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 حمتويات



 األوقاف تارخيياً ودورها التنموي 

 
 

 احلكوميالكاملة عن القطاع االستقاللية. 
الرقابة الشرعية. 
 التنميةمهم من جزء. 
 احلكوميالعبء عن القطاع ختفيف. 
 العلمالعلمي واستقاللية العلماء وطلبة التطور. 
الالمركزية. 
 األنشطةاالهتمامات حسب الواقف مما أدى لتنوع تنوع. 



 األوقاف ودورها يف ختفيف العبء احلكومي

 
 

 االقتصادإمكانية تنوع األوقاف بتنوع. 
 األخرىمن القطاعات أقل كفاءة األداء يف القطاع احلكومي. 
 االقتصادمسامهة الواقفني تطوعا للبذل مما ينعكس إجيابا على  . 
اخنفاض احلاجة لرفع النسب الضريبية لتغطية جزء من النفقات من خالل األوقاف. 
تنافسية االقتصاد. 
جاذبية ادلستثمرين. 
كفاءة االقتصاد. 



 الوقف ودوره يف توزيع الثروة يف اجليل الواحد

 
 

مسامهة من األغنياء لنفع احملتاجني بشكل مباشر او غري مباشر. 
 

 توجيه الوقف لإلنفاق على احتياجات اجملتمع اليت ال ميكن ان يتم حتقيقها من قبل
 .القطاع اخلاص



 دوره يف توزيع الثروة بني االجيال

 
 

احلالية، يعترب الوقف يف اإلسالم من أهم األدوات دلشاركة األجيال القادمة يف ثروة األجيال 
 .الناضبةأمهية ذلك يف حالة الثروات ويتأكد 



 
 

  ألاوقاف في مستقبل الاقتصاد السعوديثأثير 



 االستثمار

 
 

 ادلالتكوين رأس. 
 

 القوميرفع نسبة مسامهة االستثمار يف الدخل. 
 

 االجلاالستثمار طويل. 
 

 للرحبيةالتنمية كأحد أهداف استثمارات الوقف باإلضافة. 



 االستهالك الكلي 

 
 

 :الكليارتفاع الطلب 
 
 (من األعلى دخالأقل دخاًل أعلى للفئة لإلنفاق احلدي امليل )



 دعم الفئات األضعف يف اجملتمع

 
 

 باجملتمعيشكل وجود األوقاف مصدر قوة  للدفاع عن حقوق الفئات األضعف. 
 
 السوق القائمة على الرحبية فقط على الفئات آثار آلية يساهم من ختفيف

 .للخدمةاحملتاجة 



 راس املال البشري

 
 

 والتطويرالتدريب. 
 
 ذلك على وتأثري اجملتمع احملتاجني ألفراد سد احتياجات ادلتطلبات األساسية

 .اإلنتاجية



 التنمية املستدامة

 
 

 أجلاستثمارات طويلة. 
  ذلدف الربحالتنمية باإلضافة. 
 االقتصاديالنمو. 
 الدخلادلسامهة يف عدالة توزيع. 
 احلكومةختفيف العبء على ميزانية. 
الضرائب. 



 هيكل االقتصاد احمللي

 
 

 تغيري تركيبة االقتصاد من خالل زيادة مسامهة االستثمار يف الدخل احمللي
 .اإلمجايل

 ادلستهلكادلسامهة يف تغيري سلوكيات. 
 األجلاالستثمارات طويلة. 
 التنميةللقطاع الثالث يف أكرب دور. 



 دور احلكومة 

 
 

 االهليةوضع خمصصات سنوية من عوائد النفط كوقف بالشراكة مع األوقاف. 
 واألهليقبل القطاع اخلاص إدارهتا من. 
 واالشرافتقليص دور احلكومة من التنفيذ والتملك للمسامهة. 
 الضروريةتشجيع األوقاف اليت تسد حاجات اجملتمع. 



 
 

 وهللا املوفق،،،


