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�ولية االجتماعية للشركاتؤاملس�أدوات�كأحد�الوقف

ومدير إدارة أول باحث اقتصادى ،دبلوم معهد التخطيط القومى،ماجستري االقتصاد،حسني عبد املطلب األسرج:إعداد


��	��������.املصرية اخلارجية التجارةوبوزارة الصناعة ������������ 

  مقدمة:

دول العربية أمهية متزايدة بعد ختلي عديد من احلكومات عن كـثري مـن   يكتسب الدور االجتماعي للشركات ىف ال

 يف تأخذ للمسئولية االجتماعية فعالة برامج تبين إىل الشركات من عدد كثري سعى أدوارها االقتصادية واخلدمية،حيث

 مهمـة  وأداة يـة، حجر الزاو تعد االجتماعية املسئولية أن والشك.تواجهه اليت والتحديات اتمع ظروف االعتبار

 مـن  الفقر من أساسيا للحد مطلبا االجتماعية باملسئولية كما أصبح االهتمام ومجوحها، سيطرة العوملة من للتخفيف

املـوارد،   تبديد وعدم املناسبة، البيئة بتوفري )دولية مؤسسات حملية أو شركات ( املؤسسات االقتصادية التزام خالل

 ميكـن  األمر واقع احتياجا.ويف الفئات األكثر ومساندة البشرية، ورفع القدرات تدريبوال التوظيف بعمليات والقيام

 مبفهوم ككل العريب واتمع األفراد والشركات من كل جانب من كافية دراية وعدم غموض هناك الزال إنه القول

عنـد  .ومنه واإلفـادة  بلورته وكيفية مبدى فعاليته وكذلك تطورها ومدى وأبعادها  للشركات االجتماعية املسئولية

التأمل يف مظاهر املسؤولية االجتماعية املختلفة جند أا مما ورد يف التشريع اإلسالمي حتت مسميات خمتلفة: فبعضـها  

من قبيل التكافل االجتماعي و أخرى من باب األمر باملعروف و النهي عن املنكر، و غريها من باب رفع الضـرر و  

  األخالقية اليت ورد يف حقها إما نص قرآين أو حديث نبوي شريف.االلتزام باملمارسات 

فنظام الوقف من النظم  .تفعيل مبدأ املسؤولية االجتماعية للشركاتوميكن للوقف االسالمى أن يلعب دورا مهما يف 

ة وإنسـانية،  الدينية اليت أصبحت يف ظل اإلسالم مؤسسة عظمى هلا أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافي

كانت هذه املؤسسة يف ظل احلضارة اإلسالمية جتسيداً حياً للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشـطتها  
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سائر أوجه احلياة االجتماعية وامتدت لتشمل املساجد واملرافق التابعة هلا والدعوة واجلهاد يف سـبيل اهللا، واملـدارس   

 يعد ريية، وكفالة الضعفاء والفقراء واملساكني واألرامل، واملؤسسات الصحية.ودور العلم واملكتبات، واملؤسسات اخل

 بـني  األلتقـاء  نقطة تكون وكذلك ، املستدمية التنمية الشاملة للتحقيق تصلح الىت األدوات أفضل ضمن من الوقف

 الوقف تبىن حالة الوقت وىف يف ذات جتماعيةاو قتصاديةا أوجه له سيكون حيث ، التنموى األعمال والعمل قطاع

 بشكل على اتمع وكذلك األعمال قطاع على أجياىب بشكل ذلك الشركات سينعكس مسئولية عمل أدوات كأحد

 : ىف ذلك عام ويتمثل

 . حتققها األوقاف الىت مةااألستد طريق عن مةااملستد التنمية حتقيق�-

 عن والصغرية املتوسطة الشركات يضاًأ ليشمل أفضل، بشكل للشركات األجتماعية املسؤولية ممارسة حتقيق�-

 .الوقفيات ىف طريق املسامهة

 لتنمية الوقفية ىف للمشاركة اال وفتح وقفية واحدة عمل ىف الشركات من العديد مسامهة امكانية�-

 . املسئولية األجتماعية جمال ىف املختلفة الشركات بني التنسيق مواردها،وحتقيق

 . وغريها األمية وحمو البطالة مثل املشكالت املزمنة حلل جيةيتراتوإس قومية مشروعات عمل امكانية�-

املدىن  واتمع واحلكومة األعمال قطاع وهى الثالث األجنبية،والربط بني القوى حاملن على األعتماد تقليل�-

  .الثالثة لألطراف خمتلفة مصاحل حتقيق

ولية ؤاملس�أدوات�أحدباعتباره على دور الوقف االسالمى  من أمهية فهذه حماولة اللقاء الضوء القضيةونظراً ملا هلذه  

 . االجتماعية للشركات

  : مسؤولية االجتماعية للشركاتاالطار النظرى للأوال:  

  مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات:�-�
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 كاتحتمل الشر وهي املعىن، ذات حول تدور وكلها للشركات، االجتماعية املسئولية ملفهوم تعريفات عدة هناك

 1والبيئة واتمع . والعاملني واملوردين والعمالء واملستهلكني األسهم محلة من  املصاحل أصحاب جتاه ملسئوليتها

 القومي جتاه االقتصاد املسئولية تقتصر وال ملسامهيها، أرباح بتحقيق فقط ليس الشركات التزام املفهوم ذا ويقصد

 شيوعا التعريفات وأكثرها أهم ومن .اتمع من أخرى وفئات وأسرهم والعاملني البيئة لتشمل متتد ولكن فقط،

املسؤولية  الدويل�عرف البنكفقد .املستدامة للتنمية الدويل األعمال وجملس األورويب واالحتاد الدويل البنك تعريف

ل العمل مع موظفيهم و التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خال االجتماعية على أا التزام أصحاب النشاطات

التنمية يف آن  اتمع احمللي و اتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة و خيدم عائالم و

تتطوع أن يف  على أا مجيع احملاوالت اليت تساهم املسؤولية االجتماعيةالغرفة التجارية العاملية �عرفتكما .2واحد

املسؤولية االجتماعية تعتمد على  الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية و اجتماعية. و بالتايل فإن

عية تتحقق من ملزمة قانونيا. و لذلك فإن املسؤولية االجتما املبادرات احلسنة من الشركات دون وجود إجراءات

مؤسسات  قبل من املستمر االلتزام بأا عرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامةكما  .التعليم خالل اإلقناع و

املعيشية للقوى  الظروف حتسني نوعية على والعمل االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة أخالقيا بالتصرف األعمال

على  االجتماعية�وليةؤاملس�األورويب�االحتاد�ويعرف3.ككل متعلمجوا احمللي متعلمجا ىلإ إضافة وعائالم، العاملة

 املصاحل أصحاب مع تفاعلها ويف يف أعماهلا وبيئية اجتماعية اعتبارات بتضمني مبقتضاه الشركات تقوم مفهوم أا

 القوانني سن يستلزم ال تطوعي هوممف االجتماعية وليةؤاملس أن فكرة على األورويب االحتاد تطوعي.ويركز حنو على

  .اتمع جتاه وليتهاؤمبس للقيام الشركات ا تلتزم حمددة قواعد وضع أو

                                                
1 UNIDO and the World Summit on Sustainable Development, Corporate Social 
Responsibility: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing 
Countries, Vienna, 2002,p5 
2 World Bank, Opportunities and options for governments to promote corporate 
social responsibility in Europe and Central Asia: Evidence from Bulgaria, Croatia 
and Romania. Working Paper, March 2005..p1 
3 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).. Meeting 
changing expectations: Corporate social responsibility,1999,p 3 
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املسؤولية االجتماعية  -وهو هيئة استشارية للحكومة اهلولندية - وحيدد الس االقتصادي واالجتماعي  اهلولندى

  4للشركات على أا تتضمن عنصرين:

  يز من قبل الشركة على مسامهتها يف رفاه اتمع يف املدى الطويل.. ما يكفي من الترك1

  . وجود عالقة مع أصحاب املصاحل ا واتمع بشكل عام.2

وقد شدد الس على أن مسامهة الشركة يف رفاهية اتمع ال يتكون فقط من خالل حتقيق  القيمة االقتصادية     

economic value creation حتقيق  القيمة يف ثالثة جماالت هى: ، ولكن يشمل  

البعد االقتصادي. هذا البعد يشري إىل خلق القيمة من خالل إنتاج السلع واخلدمات ، ومن خالل خلق فرص   -1

  العمل ومصادر الدخل.

البعد االجتماعي. وهذا يشمل جمموعة متنوعة من اجلوانب املتعلقة تأثري عمليات الشركة على البشر داخل   -2

  ارج املنظمة ،مثل عالقات العمل السليمة والصحة والسالمة.وخ

  البعد البيئي. هذا البعد يتعلق بآثار أعمال وأنشطة الشركة على البيئة الطبيعية. -3

املوظفني واملوردين والعمالء  -العنصر الثاين يف التعريف يؤكد على العالقة مع أصحاب املصاحل واتمع ككل 

وفقا لنهج ما يسمى بأصحاب املصلحة ، فالشركات غري مسؤولة فقط على املسامهني ،  -ككل واملنافسني واتمع

ولكن ينبغي عليها  أن توازن أيضا بني مصاحل أصحاب املصلحة اليت ميكن أن تؤثر أوقد تتأثر من عملياا . مبعىن 

كذلك ضمن قواعد و مبادئ الشركة ،  ولية االجتماعية يف رسالة و رؤية و فلسفة املنشاة و ثقافتها . وؤدمج املس

ضمن  يضاوليات اإلدارة التنفيذية ،ضمن التخطيط االستراتيجي للشركة ، واؤولية االجتماعية من مسؤواعتبار املس

وليات و إشراف املنشاة ، و إدماجها ضمن برامج االتصاالت و التعليم و التدريب للشركة . و نرى ان تتضمن ؤمس

ة االعتراف بقيمة املوظف و منحه احلوافز الكافية ، و أن تضع الشركات التقارير الدورية و القيام ولية االجتماعيؤاملس

                                                
4Ven van de, B. and Graaand, J.J.,Strategic and moral motivation for corporate social 
responsibility, MPRA Paper No. 20278, Online at http://mpra.ub.uni8
muenchen.de/20278/ ,pp 284  
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وليتها االجتماعية.فالعالقات اجليدة مع أصحاب املصلحة تتطلب أيضا أن تقوم ؤبالتدقيق حول مدى مراعاا ملس

ستمرار احلوار مع كافة األطراف املعنية. وهذا الشركة بالرد على األسئلة الىت تشغل املهتمني ا ،وأن تشارك يف ا

املعايري اإلجرائية اليت تسهم يف حتقيق الشفافية يف الشركة. وتوظيف األدوات التنظيمية  يتطلب أن تطبق الشركة بعض

 رحيقت التعريفات، هذه إىل اليت تعزز إدماج املسؤولية االجتماعية للشركات يف ممارسة األعمال اليومية .وباإلضافة

 إن حيث االجتماعية االستجابة مصطلح إىل ولية االجتماعيةؤاملس مصطلح حتويل واملتخصصني الباحثني بعض

 وليةؤاملس لتحمل املال رأس أمام حافز أو دافع وجود الثاين يتضمن بينما اإللزام، من نوعا يتضمن األول املصطلح

 مواطنة الشركات والشركات ومنها االجتماعية ليةوؤاملس مبفهوم املتعلقة املصطلحات تعددت وقد.االجتماعية

 على تنصب النهاية يف أا إال املصطلحات هذه تعدد  من الرغم للشركات.وعلى اجليدة واحلوكمة  األخالقية

 عدة على االجتماعية وليةؤاملس تشتمل كما .املختلفني أصحاب املصاحل جتاه وليتهاؤمس حتمل يف الشركات مسامهة

 االجتماعي، العمل خاصة ااالت، بعض يف وتتركز واألخالقي، والقانوين،واإلنساين، االقتصادي، البعد منها أبعاد

 إىل االجتماعية للقطاع اخلاص وليةؤاملس وتستند.البيئة على واحملافظة البشرية،والتشغيل، والتنمية الفساد، ومكافحة

 أصحاب لكل القيمة وتعظيم توليد يف يتمثل املال رأسل األساسي اهلدف أن على تنص املصاحل واليت أصحاب نظرية

 واتمع احمليطة والبيئة وأسرهم، العاملني وأيضا وعمالء وموزعني، وموردين، وشركاء، محلة أسهم، من املصاحل؛

 خالل من اهلدف هذا إىل للوصول رئيسية أداة للقطاع اخلاص  االجتماعية وليةؤاملس ككل.وتعد احمللي واتمع

 وليةؤاملس أن الباحثني من عدد ويرى  5 .األعمال تمع والبيئي واالقتصادي واالجتماعي  السياسي االستقرار قيقحت

 تصبح مث ومن معها، باملتعاملني عالقاا وتنظيم إلدارة الشركات تستخدمها الوسيلة اليت هي املال لرأس االجتماعية

 يؤدي الذي االجتماعي املال رأس بناء إىل يهدف الذي االجتماعي اراالستثم من االجتماعية نوعا وليةؤاملس برامج

وبالنظر إىل التعريفات السابقة ميكن القول أنه حىت وقتنا للشركات. االقتصادي كفاءة األداء حتسني إىل بدوره

                                                
5 Tracey Swift & Simon Zadek ,Corporate Responsibility and the Competitive 
Advantage of Nations,The Copenhagen Centre and  institute of social and ethical 
accountability ,July 2002,pp9810 
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 أو وطنية نيةقانو إلزام قوة  بهمبوج يكتسب وقاطع بشكل حمدد االجتماعية وليةؤاملس مفهوم تعريف يتم مل الراهن،

 الطوعية طبيعتها من وانتشارها وقبوهلا قوا تستمد إا أي ومعنوية، أدبية جوهرها يف وليةؤاملس هذه تزال وال دولية،

 الشركة احمليطة ونطاق نشاط البيئة طبيعة حبسب  والفعاليات املبادرات صور تعددت فقد هنا ومن .6االختيارية

 الصفة هلا بل جامدة، ليست بطبيعتها وليةؤوهذه املس . وبشرية مالية قدرة من شركة كل به تتمتع وما وأشكاله،

 االقتصادية املتغريات وحبسب وفق مصاحلها بسرعة تتواءم كي املستمر وتتصف بالتطور والواقعية الديناميكية

ولية ؤو يتسم باملسولية االجتماعية للشركات تعىن التصرف على حنؤأن املس وخالصة القول.واالجتماعية والسياسية

االجتماعية واملساءلة.ليس فقط أمام أصحاب حقوق امللكية ولكن أمام أصحاب املصلحة األخرى مبن فيهم املوظفني 

ولية ؤوالعمالء واحلكومة والشركاء واتمعات احمللية واألجيال القادمة. ويعد مفهوم املساءلة مكونا رئيسيا من املس

ولية االجتماعية للشركات أداة تسعى هذه الشركات ؤا تعترب التقارير الدورية للمساالجتماعية للقطاع اخلاص،كم

عرب كل ما تقوم به  وإبداعيعن طريقها لطمأنة أصحاب املصلحة بأا تعىن باستمرار  مبا يشغلهم على حنو استباقي 

ألداء واألهداف ىف ااالت من عمليات.وتتضمن تلك التقارير السياسات وإجراءات القياس واملؤشرات الرئيسية ل

  الرئيسية.

  

  للشركات�االجتماعية�وليةؤاملس�ملفهوم�التارخيي�التطور�-�

 الشركات يف واإلدارة بني امللكية املتزايد االنفصال مع تزامنت اقتصادية فلسفات العشرين القرن مطلع منذ تطورت

 الوحيد، يكن مل ان األساسي، الشركات بأن واجب تفترض الكالسيكية االقتصادية الفلسفة كانت فابتداء .احلديثة

 النمو، من املشروعات ميكن سوف الذي األمر اتمع، جتاه آخر بأي واجب تقوم أن دون رحبيتها من تعظم أن هو

                                                
  للتعرف على مزيد من التعاريف راجع: 6

رضا املستهلك، رسالة فؤاد حممد حسني احلمدي، األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساا على �8
 40،ص 2003دكتوراه ،جامعة بغداد، العراق، 

 2009الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،سبل وآليات تفعيل املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص،الرياض ، الطبعة الثانية �8
  20-19هـ،ص ص 1430
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 وتتمثل .للمستخدمني أفضل أجور دفع يؤمن وسوف للمستهلكني، واخلدمات السلع من طائفة أوسع بالتايل ويوفر

 الذي العمل مقابل للعاملني سداد األجور خالل من تتحقق الشركة مسئولية أنيف  للشركات، ديةالتقلي النظرة

 اليت للحكومات وسداد الضرائب من أموال، يدفعونه ما للمستهلكني مقابل واخلدمات السلع وتقدمي يقومون به،

 الشركة تبين وأن .املربمة العقود راماحت طريق عن سيادة القانون واحترام للمواطنني، العامة بتوفري اخلدمات تقوم

 اجتماعية قوة إعطاء شأنه من كما العمل، تكاليف ويزيد أرباحها يقلل أن شانه من االجتماعية املسؤولية لفلسفة

 إىل أخرى بأهداف باالهتمام التنفيذيون املدراء شرع فقد النظرية هذه خبالف7 . الالزم من اكثر بشكل لألعمال

 ارتبط التطور قد هذا وكان .احمللية واتمعات والدائنني واملوظفني املستهلكني مصاحل مثل باح،ألراتعظيم  جانب

 األعمال ببيئة اخلاصة كانت تتطور التشريعات نفسه الوقت ويف العمالية، النقابات سيما وال املصاحل مجاعات بنشوء

 واجلمعيات الشركات من املقدمة للتربعات ضريبية متنح  إعفاءات صناعياً املتقدمة البلدان يف احلكومات فأخذت ،

 هذه من مستفيدة االجتماعية، لألعمال األرباح من حصة ختصيص على شجع الشركات الذي األمر اخلري، ألعمال

 ما مزايدة بصورة االنفصال تكريس ومع القرن، هذا من والستينات اخلمسينات وخالل .8املادية اإلعفاءات واحلوافز

 محاية املستهلكني، ومجعيات املدنية احلقوق مجاعات بدأت العمالقة، الشركات ميز والذي واإلدارة ةبني امللكي

                                                
  راجع: 7

8� Friedman, M. 1970. The social responsibility of business is to increase its 
profits. New York,Times Magazine. September, 13.available in: 
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman8soc8resp8
business.html 

ليتشمان)،مواطنة الشركات املفهـوم والتطبيق،جملـة االصـالح     جون سوليفان وآخرون( ألكسندرشكولنيكوف جوش�8
 8،مركز املشروعات الدولية اخلاصة،ص 24االقتصادى،العدد 

8� Barry Gaberman, A Global Overview of Corporate Social Responsibility,The 
John D. Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement ,American 
University in Cairo,Spring 2008,pp687  

8 A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders,Business Horizons, July8August 
1991,p1 .available in: http://www.cbe.wwu.edu/dunn/rprnts.pyramidofcsr.pdf 
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 9 .الكبرية للصناعات البيئية اآلثار طريق مراقبة عن الشركات، سلوك على بالتأثري االجتماعية احلركات من وغريها

 املدنية احلقوق حركات فاعلية ازدادت فقد ثلوبامل.املواد الضارة من خلوها من للتأكد املنتجات جودة ومستوى

 األمر وأوروبا، املتحدة الواليات يف واألقليات السود وحركات العمالية والنسائية كاملنظمات الضغط، ومجاعات

 النساء املستخدمني من أدىن حد تعيني مثل االستخدام، جمال يف سياساا الشركات بتطوير ألزم الذي

 وذوي جتاه املعاقني التمييزية السياسات عن التراجع مت بل األقليات، وأبناء وامللونني، السود العامالت،واملواطنني

 اىل وبالنظر.الطاقة هدر من باحلد وازداد االهتمام التلوث ضد واحلماية الرقابة أنظمة وتطورت اخلاصة، االحتياجات

 مكونات خمتلف اىل ووصوهلا اتمعات املتقدمة، اتاقتصاد على العمالقة الشركات متارسه باتت الذي الكبري التأثري

 الشركات هذه استجابة من للتأكد ومعايري ضوابط وضع احلاجة إىل ازدادت فقد اتمعات، هذه حياة وجوانب

 الشركات مسؤولية لقياس ملموسة قواعد بتطوير واالقتصاد علماء اإلدارة وقام العامة، للمصلحة

 اهتمام إىل الدراسات وتشري.املستقبل يف التطور من املزيد الدور سيشهد هذا أن إىل اتالتوقع تشريو10.االجتماعية

وقد تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية حىت اصبح يدخل ضمن  .للشركات األخالقي املستهلكني بالسلوك

  11 املستقبل.و يف احلاضرة املتغري طلبات اتمعاجليد ل يوضح الفَهم ات وأدائها اليومى مبا الشرك اتاستراتيجي

                                                
  للتفاصيل راجع: 9

8� Abagail McWilliams& Donald S. Siegel and Patrick M. Wright,Corporate 
�������	
� ������ �
�������	��� �	��	
��� ������	���,Rensselaer 
Polytechnic Institute, Working Papers in Economics, Number 0604,March 
2006,pp188 

8� Abagail McWilliams& Donald S. Siegel and Patrick M. Wright,Corporate 
�������	
� ������ �
�������	��� �	��	
��� ������	���,Rensselaer 
Polytechnic Institute, Working Papers in Economics, ����
�� ���������

����,pp1811 
 

 الثاين املؤمتر الراهنة، العاملية االقتصادية مستجدات األزمة ضوء يف االجتماعية ومسؤوليتها الشركات احلوراين، حاكمية هاين 10

  5-4،ص ص  2009 يونيو   24825 ، صنعاء،"االجتماعية واملسؤولية..الشركات واملؤسسات مواطنة"حول
11Tracey Swift & Simon Zadek ,Corporate Responsibility and the Competitive 
Advantage of Nations,The Copenhagen Centre and  institute of social and ethical 
accountability,July 2002,pp13814. 
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 املتحدة الواليات يف خاصة ، للشركات االجتماعية وليةؤمبوضوع املس االهتمام زيادة سامهت اليت العوامل ومن

 املادي الدعم على الكبرية الشركات من كبري عدد شجعت اليت ٢٠٠١ سبتمرب من عشر احلادي األمريكية، أحداث

 ومن .ا الفساد وتفشي العاملية الشركات من لعدد املالية الفضائح وكذلك ،األحداث هذه من واملعنوي للمضارين

 املتعلقة بالقضايا زيادة االهتمام للشركات، االجتماعية وليةؤاملس برامج عن احلديث تزايد إىل أدت اليت األسباب أهم

 ولياتؤمس من الزمن منطويلة  لفترة ظلت أمور وهي والبطالة، الفئات، بعض معيشة مستوى واخنفاض بالفقر،

 والقطاع احلكومة بني إقامة شراكات أمهية على والتأكيد االجتماعية بالتنمية االهتمام تنامي مع ولكن .احلكومات

 إىل يؤدي االجتماعية التنمية تدهور مستوى أن من الشركات تأكد ضوء ويف املدين، واتمع اخلاص والقطاع العام

 من العديد أشارت وقد12 .املفهوم ذا زاد االهتمام واألجنيب، احمللي االستثمار على سلبا ويؤثر املال رأس هروب

 13:أمهها من كان من التحديات العديد نتيجة جاء االجتماعية املسؤولية وتنامي مفهوم بروز ان إىل الدراسات

 من أضحت العديد حيث االجتماعية، املسؤولية ملفهوم املنظمات لتبين الدافعة القوى أهم من وتعد :العوملة�.1

 أا على التروجيية محالا يف تركز أصبحت و االجتماعية، املسؤولية شعار الشركات متعددة اجلنسية ترفع

 كما األطفال، بتشغيل تسمح ال وبأا للعاملني، آمنة عمل ظروف بتوفري وأا تلتزم اإلنسان، حبقوق تم

 .الطبيعية ارداملو على واحلفاظ بقضايا البيئة تم أا

                                                

سـات  الدوليـه،املركز املصـرى للدرا   التجـارب  بعـض :مصر يف املال لرأس االجتماعية فؤاد،املسئولية يامسني ، املغربل ال  12
  4،ص ٢٠٠٨ ،ديسمرب١٣٨ عمل االقتصاديه،ورقة

  راجع: 13
فؤاد حممد حسني احلمدي، األبعاد التسويقية للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات و انعكاساا على رضا املستهلك، رسالة �8

 36-35، ،ص ص 2003دكتوراه ،جامعة بغداد، العراق، 

8 Kanji Tanimoto,Corporate Social Responsibility and Public Policy,p1.in:  
www.adbi.org/files/session4_01_kanji_tanimoto_paper.pdf 
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 املستهلك والعاملني محاية بضرورة تنادي اليت التشريعات خالل من :والشعبية�احلكومية�الضغوط�تزايد�.2

 ذلك وخبالف بتلك التشريعات، االلتزام يف رغبت ما إذا طائلة أمواالً املنظمة يكلف قد الذي األمر والبيئة،

 .عام بشكل السوق من واخلروج للمقاطعة تتعرض قد

 مما جعلها أخالقية، لقضايا العاملية املنظمات من الكثري تعرضت حيث :األخالقية�والفضائح�وارثالك�.3

 .املعابة املنتجات نتيجة خسائر أو للضحايا كتعويضات طائلة أمواالً تتكبد

 فرضت عليها األعمال منظمات أمام عديدة حتديات صاحبتها واليت :املتسارعة�التكنولوجية�التطورات�.4

 أذواق بالتغريات يف االهتمام وضرورة العاملني، مهارات وتطوير املنتجات، بتطوير اللتزاما ضرورة

 قائم اقتصاد إىل االقتصاد الصناعي من التحول ظل يف خاصة .القرار متخذي مهارات تنمية و املستهلكني

 .املادي الامل راس من بدرجة اكرب البشري املال برأس االهتمام وزيادة واملعرفة، املعلومات على

 على لزاماً إذ أصبح .أيضا تغريت واملنافسة النجاح متطلبات فان العاملية، العمل بيئة تغري مع انه جند وبالتايل

 املستهلكني مع اكثرعمقاً عالقات استراتيجية بناء حنو تسعى وان جهودها، تضاعف أن األعمال منظمات

 يف والبقاء املنافسة من تتمكن واملستثمرين،حىت احمللية تمعاتوا البيئة محاية ودعاة العمل وشركاء والعاملني

 أفراد على تركز جديدة الستراتيجية تكوين أساس على يعمل أن شأنه من العالقات هذه بناء ان حيث .السوق

  .الراهن عصرنا يف هلا تتعرض اليت مواجهة التحديات من األعمال منظمات تتمكن وبالتايل اتمع،

  ترام املؤسسات ملسؤولياا االجتماعية على الصعيد الدويلمظاهر اح-�

النمو  عليها يرتكز استراتيجيات وضع إيل احلديث العصر يف أيضا والنامية املتقدمة الدول كافة تطلعت

 أن شأا من اليت واحلوافر التطلعات من جمموعة وتطورت ظهرت هنا ومن والدويل، احمللي للمجتمع االقتصادي

 القطاع شركات تقييم يعد ومل ، االجتماعية املسئولية يف القطاع اخلاص ومشاركة دمج زيادة ىتساعد عل

 فقد فقط، املالية مراكزها على مسعتها بناء يف تعتمد الشركات تلك تعد ومل رحبيتها فحسب، على يعتمد اخلاص
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 بناجلوا يف املتسارعة التطورات مع التعامل على قادرة عمل بيئة خلق تساعد على حديثة مفاهيم ظهرت

  .العامل أحناء عرب واإلدارية والتكنولوجية االقتصادية

وتبلورت على الصعيد الدويل عدة مرتكزات وأسس عمل باتت تعد من قبيل املراجع الواقعية يف حتديد نطاق 

  14-وأبعاد املسئولية االجتماعية للشركات. ويف هذا اخلصوص يذكر ما يلى:

  مال، ميثاق غرفة التجارة الدولية بشأن التنمية املستدامة.. مبادرات عامل األع1

. إعالن املبادئ الثالثية حول الشركات املتعددة اجلنسيات والسياسية االجتماعية الصادر عن منظمة العمل 2

  العاملي. الدولية، املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشان الشركات املتعددة اجلنسيات، امليثاق

. املبادرات الصادرة عن املنظمات غري احلكومية؛توجيهات منظمة العفو الدولية يف مسائل حقوق اإلنسان يف 3

املؤسسات، املدونة األساسية ملمارسات العمل الصادرة عن االحتاد الدويل للنقابات احلرة، والسكرتاريات املهنية 

  الدولية.

لصادر عن حكومة الواليات املتحدة، الوثيقة البيضاء الصادرة عن املفوضية . املبادرات ذات الطابع احلكومي ا4

  األوروبية.

،املبادرات اليت وضعتها املؤسسات العاملية ذاا مثل خمتلف مدونات السلوك الفردية،  . املبادرات التجارية5

وال تفرض يف حد ذاا قيودا  ومجيع هذه املبادرات وغريها ال تشكل منوذجاً عاملياً موحداً، آليات التقارير.

والتزامات على املؤسسات، وإمنا هي أمناط وسلوك عمل يتسم باملرونة والتنوع كي تسترشد ا املؤسسات 

  صاحبة القرار يف حتديد ما يالئمها ويتفق مع مصاحلها وبرامج عملها وصوالًَ للنتائج املبتغاة منها.

 األمم املتحدة مبقتضاها دعت ،١٩٩٩ عام صدر يف دولية مبادرة هوللمسئولية االجتماعية و العاملي .امليثاق6

 يف واملشاركة الطوعية العوملة، لتحديات التصدي يف مسامهتها وزيادة املؤسسية، املواطنة بروح للتحلي الشركات

                                                
،املعهـد العـريب    90رقـم   اإلصـدار التنميـة،   جسر املسؤولية االجتماعية للشركات، سلسلةحسني عبد املطلب األسرج،   14

  7-5،ص 2010،فرباير ،الكويت للتخطيط
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، أياً كان املستدامة.ويعترب امليثاق املسئولية االجتماعية للشركات بأا هي كل ما تقوم به الشركات  التنمية

قيمتها املضافة للمجتمع ككل. واملسئولية االجتماعية هي  حجمها أو جمال عملها، طواعيةً من أجل تعظيم

وليست مسئولية إدارة واحدة أو مدير واحد. وتبدأ املسئولية االجتماعية  مسئولية كل شخص بالشركة

البيئة، وتنمية  حبقوق العاملني، واحلفاظ علىالتزام الشركات بالقوانني املختلفة خاصةً ما يتعلق  للشركات من

والىت جيب مراعاا  ومت تشجيع الشركات على االلتزام باملبادئ العشر للميثاق العاملي لألمم املتحدة .اتمع

تشجيع الشركات ليس فقط على االلتزام  بشكل يومي عند اختاذ كافة القرارات ووضع اإلستراتيجيات. ومت

عقد صفقات جتارية مع الشركات اليت ال حتترم كل أو بعض تلك  إمنا أيضاً حماولة االمتناع عنبتلك املعايري، و

األربعة  العشر لالتفاق العاملي للمسئولية االجتماعية للمؤسسات والشركات اىل اموعات املعايري. تقسم املبادئ

  15: التالية

  �اإلنسان�حقوق-أ

 .واحترامها دعم محاية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا��

  .التأكد من عدم االشتراك يف انتهاكات حقوق اإلنسان��

  ��العمل�معايري -ب

 .احترام حرية تكوين اجلمعيات واالعتراف الفعلي باحلق يف املساومة اجلماعية��

 .القضاء على مجيع أشكال السخرة والعمل اإلجباري��

 .القضاء على عمالة االطفال��

 .يف واملهنالقضاء على التمييز يف جمال التوظ��

  ��على البيئة�احملافظة -ج

                                                
 الثاين املؤمتر الراهنة، العاملية االقتصادية مستجدات األزمة ضوء يف االجتماعية سؤوليتهاوم الشركات احلوراين، حاكمية هاين 15

  14-13،ص ص  2009 يونيو   24825 ، صنعاء،"االجتماعية واملسؤولية..الشركات واملؤسسات مواطنة"حول
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 .تشجيع إتباع ج احترازي إزاء مجيع التحديات البيئية��

 .االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة��

 .تشجيع تطوير التكنولوجيا غري الضارة بالبيئة ونشرها��

   :الفساد�مكافحة-د

 .شاويمكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا فيها االبتزاز والر��

�االجتماعية �باملسؤولية�الشركات�التزام�مزايا - 

 تشجع اليت األسباب حول التساؤل وريثللشركات ، االجتماعية املسئولية مبفهوم االهتمام تزايد ىف ظل

التجارب  وتشري .ومادية مالية أعباء من عليه تنطوي ما ضوء يف خاصة املسئولية ذه االلتزام على اتكالشر

 16:يلي فيما تتمثل الشركات على تعود اليت املزايا أن إىل الدولية

 والثقة املتبادلة اخلدمات، تقدمي يف والنجاح األداء، يف الكفاءة أساس على تبىن واليت الشركات مسعة حتسني�.1

 ومدى مراعاا هذه الشركات، به تتعامل الذي الشفافية ومستوى املصاحل وأصحاب الشركات بني

 بدرجة مبسئوليتها االجتماعية الشركات التزام ويسهم .البشري باالستثمار واهتمامها البيئية لالعتبارات

 Voice ofبعنوان  العاملي االقتصاديلقد أشارت الدراسة الصادرة عن املنتدى و .مسعتها حتسني يف كبرية

the Leaders Survey يري أن مسعة الشركة تعد من أهم معا إىل 2003أواخر عام  ىفأجربت  واليت

 شركة عاملية كربى إىل 1000أكثر من  ىفمدير  1500على توزيعها الىت مت وتشري نتائج الدراسة . جناحها

من القيمة  % 40ن مشلتهم الدراسة يرون أن السمعة اجليدة ميكن أن تسهم بنحو ممتقريبا  % 60أن 

                                                

  راجع: 16

  �الدوليه،مرجع سابق ،ص�التجارب�بعض�مصر�يف�املال�لرأس�االجتماعية�فؤاد،املسئولية�يامسني�،�املغربل�ال�8

جمـال   يف مفهوم املواطنة وتطبيقاتـه  مواطنة الشركاتجون سوليفان وآخرون( ألكسندرشكولنيكوف جوش ليتشمان)، �8
  20-19،مرجع سابق ،ص صاالعمال
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صلة حتقيق األرباح واألداء موا ىقدرة الشركة عل كما تسهم السمعة اجليدة ىف. السوقية ألسهم الشركات

خالل الثمانينات  Fortuneصدرت عن  وذلك وفقا لدراسة األداء اخلاص بألف شركة الىت. اجليد

  17.ىوالتسعينات من القرن املاض

 

 على القرار تؤثر اليت املؤشرات بعض استحداث ضوء يف خاصة املصريف االئتمان على احلصول تسهيل�.2

 Dow Jones  لالستدامة  جونز داو مؤشر املؤشرات هذه وتتضمن .للبنوك االئتماين

Sustainability Index (DJSI) عىن ١٩٩٩ عام أُطلق والذيوفقا العاملية الشركات بترتيب وي 

 .االقتصادي لنشاطها ممارستها خالل البيئية ولالعتبارات االجتماعية لألبعاد مراعاا لدرجة

 به عنصر تعمل الذي اتمع جتاه مبسؤوليتها الشركات التزام ميثل حيث البشرية العناصر أكفأ استقطاب�.3

 اليت الشركات احمللية كربى أو القارات عابرة للشركات بالنسبة خاصة املتميزة البشرية العناصر أمام جذب

 .حديثة تكنولوجيا وتستخدم متخصصة جماالت يف تعمل

هلا  تتعرض قد اليت القانونية الرتاعات أو املشكالت حل يف يساعد مما احلكومات مع قوية عالقات بناء�.4

 .االقتصادي لنشاطها ممارستها أثناء الشركات

 .إطار العوملة يف خاصة االقتصادي، بنشاطها الشركات قيام على تترتب اليت االجتماعية املخاطر إدارة حسن�.5

 حتديا متثل القياسية،واليت املواصفات وتطبيق العمل قوانني واحترام البيئي االلتزام يف املخاطر هذه وتتمثل

 .واملتوسطة الصغرية خاصة للشركات،

��.واالبتكار التعلم على الشركات قدرة رفع�.

�

!�احلكم التكليفي للدور االجتماعي للشركات -�
�  

                                                
جمال  يف مفهوم املواطنة وتطبيقاته مواطنة الشركاتجون سوليفان وآخرون( ألكسندرشكولنيكوف جوش ليتشمان)،  17

    19،مرجع سابق ،ص االعمال
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االجتماعية وإن أمكن فرزها يف جماالت، إذ كل املصاحل اليت  ال ميكن حصر األعمال الداخلة يف نطاق املسؤولية 

و قد حاول الدكتور ، 19وقُدراا وأحواهلا لشرع (إجيابا أو استحبابا) داخلة يف نطاق هذه الشركاتعليها ا حث

" وضع التكييف الفقهي لنشاطات و برامج املسؤولية االجتماعية، فتوصل إىل أن  20"عبد املؤمن شجاع الدين

  مظاهر املسؤولية االجتماعية ختضع ألكثر من تكييف فقهي:

 .تماعية شكل من أشكال التعاون على الرباملسؤولية االج��

 املسؤولية االجتماعية شكل من أشكال التكافل االجتماعي.��

 املسؤولية االجتماعية شكل من أشكال األمر باملعروف و النهي عن املنكر.��

  املسؤولية االجتماعية باب من أبواب اإلنفاق يف سبيل اهللا.��

رائع: سد الذرائع هو النهي عن كل فعل و إن كان مباحا يف األصل املسؤولية االجتماعية تندرج يف إطار سد الذ��

إذا كان يؤدي إىل حمظور أو خيشى منه أن يؤدي إىل ذلك، فقيام الشركات باإلنفاق على املشاريع االجتماعية تسد 

ماعية ذريعة كراهية بعض األوساط االجتماعية للشركات و بدال عن ذلك فان قيام الشركات ببعض األنشطة االجت

  احلب.املستدمية يوجد فيما بني الشركات و اتمع عالقات الود و 

أن املفسدة إذا اجتمعت مع أي املسؤولية االجتماعية للشركات و قاعدة درء املفاسد أوىل من جلب النعم: ��

و لو ترتب على  املنفعة فاألوىل أن يقوم املكلف بدرء املفسدة، الن املفاسد تنتشر و تستفحل، فاألوىل درء املفاسد

                                                                                                                                                           

امللتقى الدويل االول : :مشاركة علمية مقدمة إىل ،سالمياالقتصاد اإل املسؤولية االجتماعية للشركات من منظور،هيبة مقدم و 18
و  20معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيرييومي  املركز اجلامعي بغرداية االقتصاد االسالمي: الواقع و رهانات املستقبل

  15-14، ص ص 2011فيفري  24و 23املوافق  1432ربيع االول  21
 

، املسـؤولية االجتماعيـة للشـركات يف املفهـوم اإلسـالمي     هاين بن عبد اهللا اجلبري، )، 25/07/2010موقع جملة البيان، ( 19
http://www.albayan8magazine.com/bayan8269/bayan819.htm.  

املسؤولية االجتماعية للشركات بني )، عبد املؤمن شجاع الدين، 01/07/2010موقع موسوعة االقتصاد و التمويل اإلسالمي، ( 20
  13-8، ص ص : http://iefpedia.com/arab/?p=18888 ،الفقه و القانون
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ذلك حرمان بعض األشخاص من املنافع أو تأخري احلصول عليها، فإذا كان اإلضرار بالبيئة أو باملستهلك و غريه 

  مفسدة، فان هذه املفسدة تدرأ و إن ترتب على ذلك حرمان الشركة من بعض األرباح.

تعرب عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه  املسؤولية االجتماعية و قاعدة الضرر يدفع بقدر اإلمكان: هذه القاعدة��

بكل الوسائل، ووردت هذه القاعدة يف قول رسول اهللا: "ال ضرر و ال ضرار"، تنطبق هذه القاعدة على التدابري 

  الوقائية اليت تتخذها الشركات للحيلولة دون اإلضرار بالبيئة أو تلويثها.

  الضرر بعد وقوعه. وجوب رفع أياملسؤولية االجتماعية و قاعدة الضرر يزال: ��

املسؤولية االجتماعية و قاعدة حتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام: و تعين هذه القاعدة أن نطاق الضرر اخلاص ��

الشركات حتمل هذا الضرر إذا كان ذلك  هذهضيق ال يتعدى جمموعة من األشخاص أو الشركات و لذلك على 

  لدفع ضرر عام. 

الغرم بالغنم: و تعين أن من جيين األرباح من نشاط ما، فان عليه أن يتحمل تعويض  املسؤولية االجتماعية و قاعدة��

  األضرار اليت حتدث من جراء ذلك التصرف، و أال ينسى فضل اتمع الذي كان سببا يف كسبه.

اهللا و أطيعوا  املسؤولية االجتماعية شكل من أشكال طاعة و يل األمر: قال اهللا تعاىل : "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا��

   ).59الرسول و أويل األمر منكم"(سورة النساء/اآلية 

  

  

 حقيقته الوقف ودوره التنموىثانيا: 

�نشأة الوقف وتطوره  -�

عرف الناس منذ القدم، على اختالف أديام وأجناسهم أشكاال من املعامالت املالية الطوعية اليت الخترج يف طبيعتها 

لك يف شكل عقارات حتبس لتكون أماكن للعبادة، أو لتكون منافعها وقفا على تلك وصورها عن طبيعة الوقف، وذ

جاء اإلسالم شرع الوقف  األماكن، فكان ذلك معروفاً عند املصريني القدماء وعند الرومان واإلغريق وغريهم. وملا
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ع الصدقات ـ  والتربعات ووسع دائرته، فلم جيعله مقصورا على املعابد واملناسك بل وسعه ليشمل كثريا من أنوا

اليت ترصد ألغراض دينية واجتماعية وعلمية واقتصادية. فكانت األوقاف على املساجد وما يتعلق بصيانتها 

ووظائفها، وعلى املدارس ودور التعليم واملكتبات والزوايا والعلماء وطالب العلم، وعلى الفقراء، احملتاجني، واتسعت 

والصيدليات، ودور الرعاية االجتماعية وتزويج احملتاجني من الفتيان والفتيات، أكثر فأكثر فشملت املستشفيات 

وإجراء األار وحفر اآلبار، وإقامة األربطة واحلصون وإجياد السالح والعتاد حلماية دار اإلسالم والدفاع عن 

كبري وتأثري محيد يف بناء  مواطنيها، وتقدمي املال الفتداء األسرى وحترير العبيد. وذا التوسع كان للوقف فضل

احلضارة اإلسالمية وإرساء أسسها على التكامل والتضامن والتعاون والتآخي.والتوسع يف العناية باألوقاف أدى إىل 

   21قيام الوقف بدور كبري يف التنمية االجتماعية واالقتصادية على مر التاريخ اإلسالمي.

، قال اإلمام النووي: وهو مما اختص  صلى اهللا عليه وآله وسلم وذكر علماء الفقه أن الوقف من خصائص أمة حممد

به املسلمون، وهلذا، يرى كثري من الباحثني أن أول وقف ديين يف اإلسالم هو مسجد قباء الذي أسسه النيب صلى اهللا 

لنبوي الذي بناه صلى حني قدم مهاجراً إىل املدينة املنورة، قبل أن يدخلها ويستقر فيها، مث املسجد ا  عليه وآله وسلم

يف السنة األوىل من اهلجرة، عند مربك ناقته حينما دخل املدينة املنورة، أما أول وقف خريي   اهللا عليه وآله وسلم

لسبع حوائط "بساتني"كانت لرجل يهودي امسه   عرف يف اإلسالم فهو وقف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

، وهو حيارب مع   شهراً من مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم"خمرييق"، قتل على رأس اثنني وثالثني

املسلمني يف موقعة أحد، وأوصى: إن أصبت "أي قتلت" فأموايل حملمد يضعها حيث أراه اهللا تعاىل، فقتل يوم أحد، 

  اهللا عليه وآله وسلموهو على يهوديته، فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: "خمرييق خري يهود"، وقبض النيب صلى 

تلك احلوائط السبعة، فتصدق ا، أي: وقفها، مث تاله عمر رضي اهللا عنه، مث وقف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، 

                                                
 متاح، تطوير أساليب العمل و حتليل نتائج بعض الدراسات احلديثة نظام الوقف اإلسالمي ،أمحد أبوزيد 21
 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htmىف:
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مث وقْف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، مث وقف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، مث تتابعت بعد ذلك أوقاف 

  22عد ذلك تتكاثر وتزدهر يف شىت أحناء العامل اإلسالمي.الصحابة، وأخذت األوقاف اإلسالمية ب

�

  حقيقة الوقف�-�

ويف االصطالح الفقهي هو "حبس عني والتصدق مبنفعتها" وحبس العني يعين ان ال �،الوقف يف اللغة هو احلبس واملنع

افعها أو ريعها جلهات الرب يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو اهلبة وال تنتقل باملرياث، ويعين التصدق مبنفعتها صرف من

  23حبسب شروط الواقف. والوقف جائز عند مجيع الفقهاء.

                                                
 راجع: 22

عجيل جاسم النشمى،حبث احكام الوقف اخلريى ىف الشريعة االسالمية،مقدم لندوة الوقف اخلريى ،هيئة أبو ظىب اخلريية،االمارات  -
  5،ص  31/3/1995-30العربية املتحدة، ، 

  الوقف اإلسالمي يف التنمية ومحاية البيئة متاح ىف:-
http://alwaei.com/topics/current/article.php?sdd=491 

��تعددت عبارات الفقهاء يف تعريفه بناء على اختالف آرائهم يف لزومه، وتأبيده، وملكيته. 23

  ري".فعند احلنفية هو "حبس العني على حكم ملك الواقف، والتصدق باملنفعة على جهة اخل

  وعند املالكية هو "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيه أو تقديراً".

أما عند الشافعية  فهو "حبس مال ميكن االنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف يف رقبة من الواقف وغريه، على مصرف 
  مباح موجود تقرباً إىل اهللا".

  يس األصل، وتسبيل املنفعة على بر أو قربة".أما  تعريف احلنابلة  فهو"حتب

وإذا نظرنا إىل هذه التعريفات وجدنا أا متقاربة. بالنظر إىل جوهر حقيقة الوقف، وهي حتبيس العني على وجه من وجوه اخلري، ومنع 
يها من منافعها. وإمنا اختلفت التصرف فيها من قبل املالك، ومن قبل املوقوف عليه معا. وإمنا تستفيد اجلهة أو اجلهات املوقوف عل

   -راجع للتفاصيل: �تعريفات الفقهاء تبعاً الختالفهم يف بعض األحكام والتفريعات اجلزئية.
وهبة الزحيلى،األموال الىت يصح وقفها وكيفية صرفها، ندوة الوقف اخلريى ،هيئة أبو ظىب اخلريية،االمارات العربية املتحدة، ،  -

 7-2،ص ص  30-31/3/1995

  ،متاح ىفأمحد بن يوسف الدريويش،الوقف: مشروعيته وأمهيته احلضارية -
 �����������	�
�	������������
�����������
���

  ،متاح ىفأمحد بن عبد اجلبار الشعيب الوقف مفهومه ومقاصده -
 �����������	�
�	������������
����������
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��مشروعية الوقف  - �

واإلمجاع. أما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله واعمال الصحابة تستند مشروعية الوقف إىل الكتاب والسنة 

) فاآلية 267سبتم ومما أخرجنا لكم من األرض).(البقرة:وقوله تعاىل(يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كتعاىل: 

24بعمومها تفيد الترغيب باالنفاق ىف أوحه الرب واخلري،والوقف انفاق ىف هذه األبواب.
�

وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثرية تدل على مشروعية الوقف منها،مارواه أبو هريرة، رضي اهللا عنه أن 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به (و سلم   ، قال:  لهوآ النيب  صلى اهللا عليه

ورد  . ويفصل معىن الصدقة اجلارية ماوالوقف صدقة جارية 25)وغَيره�مسلم الْحديثُ رواه) (أو ولد صاحل يدعو له

، "إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً  و سلم   وآله يف سنن ابن ماجة، يقول النيب  صلى اهللا عليه

ولدا صاحلاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتا البن السبيل بناه أو راً أجراه أو صدقة أخرجها  نشره أو

  من ماله يف صحته وحياته تلحقه بعد موته".

ر:"ما أعلم أحداً كان له مال من املهاجرين واألنصار إال حبس وقد اشتهر الوقف بني الصحابة وانتشر حىت قال جاب

ماالً من ماله صدقة مؤبدة، التشترى أبداً، وال توهب، وال تورث".وقد روى البيهقي وقف كثري من صحابة النيب 

يد  صلى اهللا عليه وآله وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي والزبري وسعيد وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام،وأنس وز

                                                                                                                                                           

  
ليب العمل و حتليل نتائج بعض الدراسات احلديثة ،متاح أمحد أبوزيد، نظام الوقف اإلسالمي تطوير أسا -


���������������ىف:�����	����������� �!��"����"���	 
حممد بن أمحد الصاحل،الوقف اخلريي ومتيزه عن الوقف  ملزيد من التفاصيل حول اآليات الىت تدل على مشروعية الوقف راجع  24

  األهلي، متاح ىف
 www.al8islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc 

 340/4 الصفحة أو الرقم 8 جمموع فتاوى ابن باز :املصدر 25
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بن ثابت. مث تتابعت بعد ذلك أوقاف الصحابة، وأخذت األوقاف اإلسالمية بعد ذلك تتكاثر وتزدهر يف شىت أحناء 

   26العامل اإلسالمي.

  

،فقد حكى الكاساين يف البدائع اإلمجاع على جواز وقف املساجد..ويف  27أما عن أدلة مشروعية الوقف من اإلمجاع

). ونقل عن القرطيب قوله: (ال خالف بني األئمة يف حتبيس القناطر واملساجد اإلفصاح: (اتفقو على جواز الوقف

  واختلفوا يف غري ذلك) .

   

��أنواع الوقف: - 

  من حيث الغرض:-أ

  28إىل قسمني: من حيث الغرض يقسم الفقهاء الوقف

معينني األول: وقف خريي، وهو الذي يقصد به الواقف التصدق على وجوه الرب، سواء أكان على أشخاص 

كالفقراء واملساكني والعجزة، أم كان على جهة من جهات الرب العامة، كاملساجد واملستشفيات واملدارس وغريها، 

مما ينعكس نفعه على اتمع.وميكن ان تستفيد املشروعات الصغرية من هذا النوع على سبيل املثال ىف ختصيص 

                                                
 للتفاصيل راجع: 26

المارات عجيل جاسم النشمى،حبث احكام الوقف اخلريى ىف الشريعة االسالمية،مقدم لندوة الوقف اخلريى ،هيئة أبو ظىب اخلريية،ا -
  5،ص  31/3/1995-30العربية املتحدة، ، 

  الوقف اإلسالمي يف التنمية ومحاية البيئة متاح ىف:-
http://alwaei.com/topics/current/article.php?sdd=491 

 
www.al8ته وأمهيته احلضارية.متاح ىف:أمحد بن يوسف الدريويش، الوقف: مشروعي 27

islam.com/arb/Nadwa/doc/book.doc41  
 

أمحد أبوزيد، نظام الوقف اإلسالمي تطوير أساليب العمل و حتليل نتائج بعض الدراسات احلديثة ،متاح  28

���������������ىف:�����	����������� �!��"����"���	 



 21 

ع،كما ميكن ختصيص اوقاف للتدريب على هذه املشروعات اوقاف لتمويلها أو القراض اصحاا قرضا حسنا للتوس

  وتأهيل الذين يرغبون ىف انشائها. 

إخل، مث جلهة بر ال ììì والثاين: وقف أهلى أوذري، وهو ما جعل استحقاق الريع فيه أوالً إىل الواقف مثالً مث أوالده

النوع على سبيل املثال، بأن يتم ختصيص تنقطع، حسب إرادة الواقف.وميكن ان تستفيد املشروعات الصغرية من هذا 

اوقاف ختصص ملن يستمر ىف حرفة او صنعة معينة خيشى اندثارها وترتبط باسم العائلة وحياول الواقف تشجيع هذا 

  النوع من احلرف او التخصص لضمان استمرارها ىف األسرة وعدم اندثارها.

  

  

 29من حيث احملل:-ب 

ى جواز وقف العقار.وميكن وقف عقارات واراضى النشاء مشروعات صغرية وقف العقار:وقد اتفق الفقهاء عل-ا

  اوتكوين حضانات هلا لزيادة دورها التنموى.

وقف املنقول:اتفق أغلب العلماء على جواز وقف املنقول،باستثناء بعض متقدمى األحناف الذين اشترطوا أن  -ب

أن يكون خمصصا خلدمة العقار كاحملاريث والبقر.وهنا  يكون متصال بالعقار اتصال قرار وثبات،كالبناء والشجر،أو

ميكن وقف بعض األدوات واملعدات الىت ميكن ان تستفيد من خالهلا املشروعات الصغرية كوقف ادوات لعمل 

  املالبس او احلياكة او الكمبيوتر وآالت التصوير وغريها من األدوات واملعدات

هل العلم. وهو وقف نقدي تستثمر أمواله بصيغة املضاربة والشركة قال جبوازه غري واحد من أووقف النقود  -ج

وغري ذلك، وما حتقق من أرباح وعوائد صرف حبسب شروط الواقفني، حتت رقابة حكومية وضبط حماسيب ونظارة 

                                                
ة ودورها ىف التنمية، ندوة الوقف اخلريى ،هيئة أبو ظىب اخلريية،االمارات العربية املتحدة، ، معبد على اجلارحى، األوقاف االسالمي 29

 5،ص 30-31/3/1995
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يف وقف  اد مشروعيتهىف هذا البحث لتمويل املشروعات الصغرية جت بالصيغة املقترحة ةق الوقفييداالصنو واعية.

  .النقود

  

�  الدور التنموى الذى لعبه الوقف تارخييا: -

ال خيفى ما لنظام الوقف يف اإلسالم من منافع علمية وخريية ما جيلُّ عن التقدير. كما أن هناك مصاحل عامة   

ها، أخرى غري مادية، هلا شأن كبري يف الوزن التشريعي.فالوقف يف اإلسالم مل يبق مقصوراً على أماكن العبادة ووسائل

بل ابتغى به منذ عصر الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مقاصد اخلري يف اتمع، وبذلك توسع النطاق يف املال 

  30 -املوقوف، بتوسع الغرض يف الوقف.ومن أمثلة ذلك ما يلى:

  

  الوقف على التعليم -1

اء داخل املساجد أو يف املدارس أو يف يعد الوقف من أهم املؤسسات اليت كان هلا الدور الفعال يف تنمية التعليم سو

املكتبات أو غريها من املؤسسات اخلريية األخرى. حيث رعت األموال الوقفية عملية التعليم من مرحلة الطفولة حىت 

املراحل الدراسية العليا املتخصصة، فأدى ذلك إىل نقل املسلمني من حياة بسيطة إىل حياة امتازت بالرخاء، بينما 

من اتمعات يف ركود لفترة طويلة ، وأدت هذه األوقاف على التعليم إىل مد اتمع مبا حيتاجه من بقيت كثري 

مؤهلني سامهوا يف النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية تمعام.لقد مشلت األموال املوقوفة على التعليم كثرياً 

علم، ومن أهم هذه اجلوانب إنشاء املدارس وجتهيزها وتوفري العاملني من اجلوانب املختلفة اليت ختدم عملية التعليم والت

فيها من معلمني وغريهم، وتشجيع طالب العلم على االخنراط يف عملية التعليم من خالل التسهيالت اليت وفرت هلم، 

                                                
 للتفاصيل حول جماالت الوقف ومصارفه يف القدمي راجع محد بن إبراهيم احليدري ،جماالت الوقف ومصارفه يف القدمي واحلـديث  30

 ،متاح ىف

www.al8islam.com/arb/Nadwa/doc/book 31.doc 8 
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طوطات يف . كما مشل الوقف نسخ املخ31باإلضافة إىل إنشاء املكتبات وجتهيزها وغري ذلك من اجلوانب األخرى

ومن مشل يف معظم احلاالت عمارا واإلنفاق على العاملني فيها وتوفري الكتب وغري ذلك.  ،وعصور ما قبل الطباعة 

  ذلك:

  

  عثمان بن صالح الدين األيويب يبين املدرسة العزيزية بدمشق ويوقف عليها األوقاف. –أ    

  كثرية على املدارس.صاحب إربل مظفر الدين أبو سعيد كبوري يوقف أوقافا  –ب 

�. ذكر ابن خلدون  أنه كثرت األوقاف على املدارس والزوايا والرباطات يف دولة الترك (األيوبيون واملماليك) –ج  

  هـ أمالكه وعقاراته على تدريس الفقه بدمشق.1043أوقف إبراهيم باشا بن عبداملنان الدمشقي املتوىف  –د  

 مبا يتماشى ومفهوم املسؤولية االجتماعية ىف وقتنا احلاضر ومستقبال لنشر وميكن ان تقوم الشركات بعمل وقفيات

وجتهيزها وتوفري  ومعاهد التدريب إنشاء املدارس وأيضا، هذه الشركاتختدم املهىن والتدريب والىت أيضا قد  التعليم

هلم،  هاريوفيتم تت اليت على االخنراط يف عملية التعليم من خالل التسهيال الراغبني، وتشجيع بعض األدوات ا 

،الىت ميكن ان تساعد ىف تسويق منتجات هذه باإلضافة إىل إنشاء املكتبات وجتهيزها وغري ذلك من اجلوانب األخرى

جمموع خدمات التعليم يف الواليات  % من 26فإن املؤسسات الوقفية والتربعية تقدم فيالحظ  املشروعات وتنميتها.

أفراد الطبقة الوسطى إذا ما  اع اخلريي أن جيعل التعليم اجلامعي والعايل يف متناول معظماستطاع القطآHI  املتحدة .

  32.% من مصادر متويل التعليم اخلريي 63  علمنا أن الرسوم التعليمية ال تشكل أكثر من

  

  دعم خدمات الرعاية الصحية علىالوقف -2

  

                                                
www.al8 متاح ىف: 719-718عبد اهللا بن عبد العزيز املعيلي، دور الوقف يف العملية التعليمية، ص ص  31

islam.com/arb/Nadwa/doc/book 50.doc 
32 ،LMرا PQRHSTUV ص ص، XTQIYZ، XZر\ ،ادار]^Z:_`abcا de]Vا،dfe رgY`49852 :hi حHT` .

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210115.pdf 
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رعاية الصحية للمواطنني والسكان على اختالف فقد كان لنظام الوقف اإلسالمي أثر كبري يف دعم خدمات ال

  33حتدث بعض الباحثني عن أنواع املراكز الصحية اليت رعتها األوقاف.ومذاهبهم وحنلهم، 

وبلغ من عناية املسلمني بالرعاية الصحية وتطوير خدماا، أن خصصت أوقاف لبناء أحياء طبية متكاملة. حدث ابن  

ياً كامالًً من أحيائها يشبه املدينة الصغرية، كان يسمى بسوق املارستان، يتوسطه جبري يف رحلته أنه وجد ببغداد ح

قصر فخم مجيل وحتيط به الغياض والرياض واملقاصري والبيوت املتعددة، وكلها أوقاف وقفت على املرضى، وكان 

  ل الوقفية املنتشرة ببغداد.يؤمه األطباء والصيادلة وطلبة الطب، إذ كانت النفقات جارية عليهم من األموا

وكانت اخلدمات الصحية اليت تقدمها هذه املراكز الطبية، من عالج وعمليات وأدوية وطعام، جماناً بفضل األوقاف 

اليت كان املسلمون يرصدوا هلذه األغراض اإلنسانية، إذ كانت الرعاية الصحية يف سائر البالد اإلسالمية إىل وقت 

  واخلري، ومل تكن هناك وزارات للصحة العمومية كما يف العصر احلاضر. قريب من أعمال الرب

وكان لألوقاف أثر محيد يف النهوض بعلوم الطب، ألن دور املستشفيات اليت ينفق عليها من األوقاف مل يقتصر على 

لكبرية تقدمي العالج، وإمنا تعدى ذلك ذلك إىل تدريس علم الطب، فكانت ختصص قاعات داخل املستشفيات ا

  . ومن أمثلة ذلك:للدروس واحملاضرات

نور الدين حممود بن زنكي بىن بيمارستانا ومدرسة ودار حديث يف دمشق وأوقف عليها األوقاف،كما أوقف  –أ   

  كثرياً من كتب الطب ا.

  معز الدولة بن بويه يبين مارستانا ببغداد ويوقف عليه األوقاف مبا قيمته مخسة آالف دينار. –ب 

  أوقف فخر الدين املارديين الطبيب كتبه يف الطب على أهل ماردين.–ج 

  بىن امللك املنصور بيمارستانا يف القاهرة وقرر له وقفاً مقداره يف السنة أربعون ألف مثقال ذهب. –د   

�جرام فتكون غلة هذا الوقف مائة وسبعني ألف جرام من الذهب. 4.25املثقال = 

                                                
  للتفاصيل راجع: 33

�www.al8متاح ىف:  &$#-%$#عبد العزيز بن محود الشثري،الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية ص ص 

islam.com/arb/Nadwa/doc/book 47.doc 
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بصفة عامه  للرعاية الصحية للمواطنني وقتنا احلاضر ومستقبال بتخصيص اوقاف لتوفريوميكن ان نقوم الشركات ىف 

وتوفري الضمان الصحى ملن يتعرض ملكروه بسبب حرفة معينة او عدم املقدرة ، والعاملني ا وذويهم بصفة خاصة 

املتحدة ،أن  يف الواليات% من اخلدمات الصحية  56فالقطاع اخلريي يقدم  الصحية ىف االستمرار ىف نشاط معني .

التجارية ، وهي حتتوي على أكثر من مخسة أضعاف  عدد املستشفيات اخلريية يساوي ثالثة أضعاف عدد املستشفيات

  34.التجارية املستشفيات التجارية ويزيد جمموع نفقاا عن ستة أضعاف نفقات املستشفيات عدد األسرة املوجودة يف

  

  35:االجتماعيةبعض اجلوانب  الوقف على – 3 

ساهم الوقف اإلسالمي عرب التاريخ يف تقدمي اخلدمات العامة لإلنسان يف خمتلف جوانب احلياة، فقد استغلت أموال 

األوقاف يف إيواء اليتامى واللقطاء ورعايتهم، وكانت هناك أوقاف خمصصة لرعاية املقعدين والعميان والشيوخ، 

وقاف لتزويج الشباب والفتيات ممن تضيق أيديهم وأيدي أوليائهم عن وأوقاف إلمدادهم مبن يقودهم وخيدمهم، وأ

نفقام، وأنشئت يف بعض املدن دور خاصة حبست على الفقراء إلقامة أعراسهم، كما أنشئت دور إليواء العجزة 

لهم املسنني، والقيام على خدمتهم، وإضافة إىل ذلك، أقيمت املوائل واخلانات لكي يرتل ا املسافرون يف ح

وترحاهلم، ويف تنقلهم من منطقة إىل أخرى، وخباصة إذا كانوا من الفقراء أو التجار الذين ال طاقة هلم بدفع إجيار 

السكىن، وامتد نطاق اخلدمات االجتماعية اليت يشملها نظام الوقف حبيث تضمن بناء مدافن الصدقة اليت يقرب فيها 

 م، وكانت كل هذه األوجه املختلفة من أوجه الرعاية االجتماعية تقدم الفقراء الذين ال متتلك أسرهم مدافن خاصة

  ìجماناً، اعتماداً على ما أوقف من وقوف على مثل هذه اخلدمات

وميكن ان تقوم الشركات ىف وقتنا احلاضر ومستقبال بتخصيص اوقاف لدفع رواتب تقاعد ورعاية الصناع واصحاب 

  بكات للضمان االجتماعى هلذه الفئات .احلرف وذويهم. واملسامهة ىف تكوين  ش

                                                
34  cا de]Vا،dfe رgY`XTQIYZ، XZر\ ،ادار]^Z:_`ab  46847،ص ص.  :hi حHT`http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210115.pdf 

،متاح ىف ألوقاف وأثرها يف دعم األعمال اخلريية يف اتمع، اعبد اهللا بن ناصر السدحانملزيد من التفاصيل راجع: 35
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���������	�	����������� 
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  36الدور االقتصادى للوقف. -4

كان للوقف وال زال دورا اقتصاديا عظيما ،فمن خالله يتم توفري احلاجات االساسية للفقراء من ملبس وغذاء ومأوى 

مباشرة  ىف وتوفري عدد من السلع واخلدمات العامة مثل التعليم والصحة كما سبقت االشارة وهذا ينعكس بصورة 

تنمية القوى البشرية ويطور قدراا حبيث تزيد انتاجيتها مما حيقق زيادة كمية ونوعية ىف عوامل االنتاج.من ناحية 

اخرى يؤدى ذلك اىل التخفيف عن كاهل املوازنة العامة للدولة حبيث ختصص األموال الىت كان جيب ان تنفق على 

ايضا ضمان كفاءة توزيع املوارد املتاحة حبيث ال تتركز الثروة ىف ايدى  هذه ااالت اىل جماالت اخرى.ويعىن ذلك

فئة بعينها مما يعىن تضييق الفروق بني الطبقات، حيث يساهم الوقف ذه الطريقة ىف زيادة املوارد املتاحة للفقراء مبا 

ة االدخار فهو ميثل نوعا من يرفع مستوى معيشتهم ويقلل الفجوة بينهم وبني األغنياء.ايضا يساهم الوقف ىف زياد

االدخار ألنه حيبس جزء من املوارد عن االستهالك فضال عن انه ال يترك الثروة احملبوسة عاطلة،وامنا يوظفها وينفق 

صاىف ريعها(بعد استقطاع تكاليف الصيانة واالحالل) ىف الغرض املخصص له.ايضا يساهم الوقف ىف توفري عدد من 

واملوظفني واملشرفني وحنوهم ىف املؤسسات الوقفية واملساجد وحنوها وهو عدد كبري ال  الوظائف من خالل النظار

يستهان به. ويساعد التمويل بالوقف على اتاحة املزيد من فرص العمل واستغالل الثروات احمللية وزيادة االنتاج 

ت على اتاحة مزيد من السلع وزيادة الدخول وبالتاىل زيادة كل من االدخار واالستثمار. وتعمل هذه املشروعا

  واخلدمات مما يؤدى اىل مزيد من الرفاهية وحتسني مستوى املعيشة وزيادة القدرات التصديرية.

  دروس من التجربة الوقفية الغربية:االجتماعيةلشركات اولية ؤمسالوقف وثالثا: 

ات االجتماعية. وإن كان موضوع مسؤولية الشركباعتباره آلية لتحقيق مل يطلع الباحث على دراسات  حول الوقف 

الوقف يف حد ذاته من املوضوعات اليت تطرق هلا الفقهاء قدمياً يف كتبهم. فال يكاد خيلو كتاب من كتب الفقه على 

                                                
  صيل راجع:للتفا 36
���-�معبد على اجلارحى،األوقاف االسالمية ودورها ىف التنمية،مرجع سابق،ص ص �8

،  �، السنة �على حمىي الدين القرة داغى،تنمية موارد الوقف واحلفاظ عليها(دراسة فقهية مقارنة)،جملة اوقاف،العدد �8
  ��-��، ص ص ����-����
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خمتلف املذاهب من احلديث املفصل، واملتقن عن الوقف. وإن كان الباحثون احملدثون أيضاً قد تطرقوا ملوضوع الوقف 

ووجهات نظر متعددة. فلقد كان الوقف وال يزال موضوعاً للمؤمترات والندوات، إذ كان على مر من زوايا خمتلفة، 

لتجربة هلذا رأى الباحث أن يعرض لالعصور، وال يزال مصدراً مهماً لتمويل اإلنفاقني االستهالكي، واإلنتاجي.

  .ةمسؤولية الشركات االجتماعييعد أهم آليات الوقف وكيف أن   الوقفية الغربية

حممد سعدو اجلرف،إدارة األوقاف على أسس اقتصادية مع اإلشارة إىل دمج األوقاف الصغرية(شركة مكة   -1

لإلنشاء والتعمري منوذجا)، جامعة أم القرى. متاح 

  www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdfيف:

ظام الرأمسايل يف أوروبا، يف تطوير القطاع لقد سامهت التغيريات االجتماعية واالقتصادية، اليت رافقت صعود النف

التطوعي بشكل كبري، حيث جتذرت مسائل اإلغاثة واعانة الشرائح االجتماعية لتصبح جزءأ من املشهد االجتماعي 

إدراج العمل التطوعي يف مسودة  -  2005مع مطلع سنة  -وكتتويج هلذا املسار، مت  واالقتصادي يف هذه الدول.

كما  مث يف امليثاق األورويب، كأحد األ نشطة االجتماعية االستراتيجية لدول اموعة األوروبية.الدستور األورويب

 اعائدا أو أمواهلا من جانب وقفالىت قامت ب  العمالقة الشركات ظهرت يف السنوات القليلة املاضية العديد من

 غري العمالقة العاملية الشركات بعض به متقو الذي النحو على وذلك .الفقراء ورعاية واإلحسان اخلري ألعمال

 جيتس مؤسسة دمج طريق عن ميالدية ٢٠٠٠ عام أنشئت اليت الوقفية جيتس وميلندا بيل مؤسسة مثل اإلسالمية

 الثانية ختتص بينما املكتبية بالتكنولوجيا األوىل املؤسسة وختتص .الصحية جيتس اتش ويليام ومؤسسة التعليمية

 دراسية منحا تقدم حيث العاملي النطاق إىل احمللي النطاق املؤسسة هذه برامج من االستفادة عدىوتت .العامة بالصحة

 األرباح حتقيق إىل اهلادفة غري للمؤسسات مساعدات تقدم كما .العامل دول كافة من للطالب كامربدج جامعة يف

 الدولية الوقفية املؤسسة أيضا ليةالدو الوقفية املؤسسات ومن الدول خمتلف يف الفقرية للمجتمعات ومساعدات

 بني تتراوح صغرية قروضا ومنحهم النساء خاصة األفراد تأهيل إىل تسعى واليت) فينكا(احمللية تمعاتا ملساعدة

 اإلسالمي غري العامل يف حيدث ملا اإلسالمي الوقف مواكبة ضرورة إىل ينبه ذلك ولعل.أمريكي دوالر وثالمثائة مخسني
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 خاصة عمالقة إسالمية شركات فوائض متوهلا عاملية إسالمية وقفية مؤسسات إنشاء طريق عن إجيابية تطورات من

 اخلام للنفط املصدرة اإلسالمية الدول لكافة كبرية مالية فوائض وحتقيق اخلام النفط تصدير أسعار ارتفعت أن بعد

  37.الدويل التفاعل دون احمللي اجلهد على يركز اإلسالمي الوقف نظام يزال ال إذ .ومشتقاته

أصبحت املؤسسات األهلية األمريكية يالحظ أن ، وبالنظر اىل جتربة وقف  الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية

 Foundationsمتثل قطاعأ جمتمعيأ متميزأ ينتظم من خالل قوالب قانونية متعددة، من أمهها املؤسسات اخلريية ( 

 Charitable Trust)، واألمانات اخلريية (   Non8profit Corporations)، واملؤسسات الالرحبية (  

تنشط يف الواليات املتحدة  مؤسسة مالية خريية  71,095  اإلحصاءات إىل أن  ). فعلى سبيل املثال، تشري  

ا إىل جبمع التربعات وتوزيعها على املؤسسات واملشاريع اخلريية، ويصل جمموع وقفيا ااألمريكية، وختتص حتديد

   38.امليار دوالر على ااالت االجتماعية كلها تقريب  30مليار دوالر، وتوزع من ريعها سنويأ   550

  

  

  

  

                                                
 العربية باململكة لألوقاف الثالث املؤمتر إىل مقدم اإلسالمي،حبث الوقف ميش على املترتبة العظيم،النتائج عبد محدي 37

 اإلسالمية اجلامعة السعودية، العربية باململكة لألوقاف الثالث ،املؤمتر"حضارة وبناء وإدارة، اقتصاد،" اإلسالمي السعوديةالوقف

 268-267م،ص ص  ٢٠٠٩ 8 ه ١٤٣٠

 
ؤسسات اخلريية ينحصر نشاطه يف توفري مصادر مالية لتمويل األ نشطة واملشاريع اخلريية. ) أو امل  Foundationهذا النوع من (  38

ية بيل وميليندا فحاب مؤسسات اقتصادية مشهورة. فعل سبيل املثال، تبلغ وقصيات ضخمة ألفوترتبط هذه املؤسسات يف الغالب بوق
مليون   356و  امليار  2005ت من ريعها سنة مليار دوالر، وزع  Bill and Melinda Gates Foundation 29غيتس 

مليون دوالر.   516ما يقارب  امليار دوالر، وتوزع سنوي  Ford Foundation   (11.5ية مؤسسة فورد ( فدوالر. وتبلغ وق
 359مليارات و   9، فتبلغ وقفيتها   Robert   ) (Wood Johnson Foundationأما مؤسسة روبرت وود جونسون 

طارق عبد اهللا ،الدولة والوقف يف القرن احلادي والعشرين: من راجع،مليون دوالر.   372ما يقارب  االر، وتوزع سنويمليون دو 
 ،ص2009اخلاص بشهر آذار/مارس، مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان، 361الوصاية إىل الشراكة، جملة املستقبل العريب، العدد 

101 
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جانب الدولة والقطاع اخلاص، إحدى ركائز اتمع الغريب  ل، إىلثالقطاع الوقفي مع بداية األلفية الثالثة مي حلقد أصب

  ذه البلدان: هذا القطاع يف هسامهت يف دعم مكانة  رئيسية ناصر ععة من اإلشارة إل أرب املعاصر. وال بد هنا 

وجود عالقة واضحة املعامل بني القطاعات االجتماعية الثالثة: العام واخلاص والتطوعي، حيث تتميز �-1

كل منها وفق فلسفة خاصة قد   الديناميكية االجتماعية الغربية بتعايش سلمي بني هذه القطاعات يعمل

 عمليااخلاص مقابل خريية الوقف)، لكنها   القطاعسبيل املثال نفعية  ىمستوى الفكرة (عل تتناقض يف

 الل تفاعل هذه خدها من يوحتد يئتهاتنتهي إل حالة يسودها التعاون ضمن جماالت مشتركة يتم

  القطاعات بعضها مع بعض. 

ادا من التراكم التدرجيي للخربة تتميز املؤسسات الغربية يف هذا القطاع باستفالتجدد واالستمرارية: �-2

ساسها، بقطع النظر عن التقلبات السياسية أو مزاجية أ ىية، واستمرارية املشاريع اليت تنخرط علفالوق

قل نل، ويومسائل اإلدارة واالستثمار والتملاألفراد، األمر الذي مكنها من تطوير علمي وعملي مستمر 

 ي املؤسسات. قهذه اخلربة إل با

الفصل بني إدارة الشركة ومالكيها، وتزاوج يف عملها بني جمالس  ىعتمد هذه املؤسسات علتفاعلة:إدارة �-3

اإلدارة من ناحية، وشرحية من املديرين التنفيذيني احملترفني يف جماالت االستثمار والتسويق واحملاسبة من 

 . ية للدولةيعاملؤسسات للسلطات الرقابية التشرناحية ثانية. كما ختضع هذه 

بشكل كبري من  مظاهر العومله لقد جنحت التجربة الغربية يف العمل التطوعى يف استثمار بعض التوجه العاملى:�-4

ذلك مما تتيحه سياسات االنفتاح االقتصادي  يف  ، مستفيدةمليةعا ذات صبغههلية خالل إنشاء تكتالت أ

،وبالتايل احملليةيف التشريعات والقوانني أغلب الدول يتبناها،وما يتبعها من تغيري  حواالجتماعي اليت أصب

 عة مستقبل األلفية الثالثة. صناساهم يف يا يأساس اصبحت هذه الشبكات العادية شريكأ
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دول االجتماعي واالقتصادي للت جؤدي دورأ حموريأ يف تشكيل النسيميكن القول بأن وقف الشركات يا سبق مم  

ا هلا دور دساس تصور متكامل للمجتمع حيدأ، عل معاتنا العربية واالسالمية الغربية ،وهو ما حنتاج اىل تفعيله يف جمت

يتيح ذا الدور، بل عي وسياسي واقتصادي ال يتعارض وهوجود مناخ تشري ، إضافة إىلالعمليةيف احلياة  شراواقعيأ مبا

  اء اتمع.بنات الشراكة يف يله إمكان

   

  جتماعية للشركات ولية االؤمسالوقف كأداه للتفعيل دور رابعا:

يصل بعد إىل ما وصل  ولية االجتماعية للقطاع اخلاص ىف الدول العربية ملؤومما ال شك فيه أن مستوى املس

دور الدولة  الكربى. فربغم اإلكثار من النقاش عن دور القطاع اخلاص يف التنمية و خاصة بعد تقلص إليه يف الدول

إال أن هذا الدور مازال يف طوره األول دون  العقود األخرية من القرن املاضي،يف التنمية االقتصادية و االجتماعية يف 

 ، الدول العربية يف وقاطع حمدد بشكل وأبعادها االجتماعية املسؤولية مفهوم حتديد اآلن حىت يتم . وملتطور فعال

 االجتماعية م املسؤوليةمفهو خلضوع أدى مما ، التشريع جهات قبل من عليها النظامية الصفة إضفاء يتم مل كما

و تكمن أمهية تفعيل دور  39ا.مبسؤوليا للمنشآت تذكري جمرد أنه يرى من منها متعددة لتفسريات ا ومدلوال

القطاع العام و اتمع املدين أن  القطاع اخلاص يف التنمية إىل متلكه لرأس املال و لقوة اقتصادية قادرة مع تعاوا مع

االعتبار أن بالدول العربية العديد من التجمعات الىت تراعى مصاحل رجل  اتمع، مع األخذ يف حتدث نقلة حقيقية يف

و  ومن أهم نتائج تفعيل مسؤولية القطاع اخلاص هو شحذ مواردنا احمللية و االعتماد عليها األعمال و استثمارام.

 للربوز ولية االجتماعيةؤاملس مبوضوع الدفع صعيد وعلى .توظيفها للتنمية و تقليل االعتماد على املساعدات اخلارجية

 واجتماعيا ،شهد عدد من الدول العربية  إقامة العديد من املؤمترات والندوات الىت تم مبوضوع املسئولية اقتصاديا

ة االجتماعي وليةؤاملس جمال يف كبار املتخصصني من وخنبة واخلاصة، املؤسسات احلكومية مبشاركة ، االجتماعية

                                                
 من الفترة يف أبوظيب الثاين، العريب العطاء عمل قدمت اىل ملتقى ؟،ورقة تبدأ أين االجتماعية من ةاملسؤولي عسكر احلارثى ،ثقافة 39

 6،ص 2009 يناير 6-7
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مناقشة اإلمنائي،كما متت  املتحدة األمم من املنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج بدعم ومساندة و للمؤسسات،

 هذه مع تتفاعل أن للشركات ميكن للشركات، وكيف االجتماعية وليةؤاملس على أثرها العاملية و االقتصادية األزمة

 التحديات من العديد خيلق ما ، وهو األزمة هذه تستمر أن قعأنه يتو وخاصة ممكنة، خسائر بأقل منها األزمة وخترج

هناك بعض اجلهود الفردية لبعض شركات القطاع اخلاص، و  و من املالحظ يف اآلونة األخرية أن.أمام الشركات

أصبحوا على وعي مبسئوليام االجتماعية. و لكن معظم هذه اجلهود غري  خاصة أصحاب الشركات الكربى، الذين

ة أو حمسوسة وقد بدأت عديد من الشركات العربية ىف تبىن توجه املسئولية االجتماعية للشركات مؤثر

بقوة،كالشركات احمللية الرائدة والرعايا املقيمني متعددى اجلنسية والقليل من املشروعات الصغرية املتوسطة ذات 

االتفاق العاملي وىف شبكة دولية من الرؤية املستقبلية.وإحدى خصائص هذه احلركة هي املشاركة العربية ىف 

رغم ماسبق فانه ميكن القول بأن معظم والشركات واملنظمات غري احلكومية ومنظمات أخرى أنشأا األمم املتحدة.

ولية االجتماعية مبعناها الواسع، وأا تشمل جوانب كثرية، منها االلتزام ؤالشركات العربية ال تعي مفهوم املس

ني املتبعة، والنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق اإلنسان وخاصة حقوق العاملني، وتطوير باألنظمة والقوان

اتمع احمللي، وااللتزام باملنافسة العادلة، والبعد عن االحتكار، وإرضاء املستهلك. ويرى عدد من خرباء املسؤولية 

اعية على املدى الطويل، فالشركات اليت تعتنق االجتماعية أن على القطاع اخلاص أن يعي عائد املسؤولية االجتم

% عن تلك الىت ليس لديها برامج مماثلة، فمثل هذه الربامج 18يزيد معدل الرحبية فيها  مفهوم املسؤولية االجتماعية 

 ألن الشركات اليت تقوم بأدوار اجتماعية وخدمية جتد تشجيعا ملنتجاا ، وبعض املستهلك أو العميل، تعزز من والء

هذه الربامج يوجد أسواقا جديدة وعمالء جدد، ومن مث تصبح برامج املسؤولية االجتماعية ركيزة أساسية ىف تنافسية 

احلكومي يف  الشركات، ليس فقط على مستوى األفراد واملستهلكني العاديني، بل تكون هلا األفضلية من قبل القطاع

الرحبية واملسؤولية  العالقة بني شاملة لتاريخال اتدراسال ىأحد تشريايضا املناقصات وغريها من وسائل التشجيع.

باستخدام حتليل  ، 2001يف عام  كلية إدارة األعمال أساتذة من قبل اثنني من االجتماعية للشركات، اليت نشرت

اإلجابة  سعت إىل واليت 2000 و 1972بني عامي  جتريبية أجريت ةدراس 95 ) لعدد (meta8analysisامليتا 
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وقد مت جتميع ؟اجيد امالي أداء تعطىمسؤولية االجتماعية لل جيدة سجالت اليت ديها الشركات هل .السؤال هذاعن 

أنشطة الشركات،  من اجماال خمتلف 11 وتغطيمصدرا خمتلفا للبيانات  27مؤشرات األداء االجتماعى للشركات من 

هذه  % من53وأظهرت النتائج أن حنو .اخلريية ملسامهاتوا املشاركة اتمعية اإلنسان ، البيئة ، وحقوق مبا يف ذلك

أظهر عدم الدراسات هذه  من% 42،بينما  سلبية عالقة % تشري اىل5إجيابية،  وجود عالقةأكد على   الدراسات

 ما إذا كان األداء،مبعىن  95مت دراسة العالقة السببية بصورة معاكسة يف عدد من الدراسات ال وقد .وجود أية عالقة

 ٪ من 68 ، وكانت النتائج اجيابية يف مسؤولية االجتماعية للشركاتلل إجيابية نتائج أنتجقد  اجليد ملايلا

لديهم القدرة  لديها أداء ماليا جيدا يكوناليت  أن الشركات عالقة إجيابية، مما يشري إىل الدراسات ، كانت هناك هذه

  .40االجتماعية ختصيص املوارد للمبادرات على

  41-ولية االجتماعية للشركات ىف الدول العربية، من أمهها:ؤبابا عديدة تعوق انتشار املسوهناك أس

 ولية االجتماعية لدى معظم الشركات العربية. فمن املالحظ أن عدد الشركاتؤثقافة املس عدم وجود�.1

 ا املفهوم.متاما هذ ذه الثقافة ميثلون قلة من الشركات الكربى يف حني أن الغالبية جيهلونهلاملتبنية 

ولية االجتماعية للقطاع اخلاص كي تكون مؤثرة يف ؤفاملس .إن معظم جهود هذه الشركات غري منظمة�.2

و مؤسسي له خطة و أهداف حمددة، بدال من أن تكون جهودا عشوائية  حاجة إىل أن تأخذ شكل تنظيمي
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مرتبطة  أعمال خريية غري تنمويةالعطاء للتنمية حيث أن معظم جهود الشركات تنحصر يف  غياب ثقافة�.3

تغري املستوى املعيشي للفقراء  أو خدمات هلم دون التطرق إىل مشاريع تنموية بإطعام فقراء أو توفري مالبس

  .بشكل جذري و مستدام

قلة اخلربات واملعرفة والقدرة العلمية على وضع املقاييس واملعايري لقياس اهودات، فهناك حىت اآلن خلط �.4

  عمال اخلريية واملسئولية االجتماعية.بني األ

  

ال تعىن جمرد املشاركة يف األعمال اخلريية و عمل محالت  ولية االجتماعية للقطاع اخلاصؤبأن املس وجيدر القول

جتاه أفراد اتمع املتعاملني معهم و العمل على فتح باب رزق للشباب  تطوعية و إمنا تتسع لتشمل مسئوليتهم

يكون  الشباب الستيعاب البطالة مثالً يعد من أمسى ما ميكن أن يقوموا به من عطاء ، فيجب أن فخلقهم ملشاريع

العطاء من أجل التنمية جزء ال يتجزأ من أنشطة هذا القطاع ،  و أن يصبح يأساس ىللقطاع اخلاص العرىب دور تنمو

 ي و مؤسسي له خطة و أهداف حمددةاالجتماعية مؤثرة فهي يف حاجة ألن تأخذ شكل تنظيم وليةؤوكي تصبح املس

وضع خطة تغيري جمتمعي  بدال من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة و خريية قد تؤدى إىل اإلتكالية و هذا يستدعى

ولية جتاه املتجمع ؤولية االجتماعية من رغبة صادقة وإحساسا باملسؤباختصار تنبع مشاريع املس .لنهضة اتمع العرىب

العام للمجتمع يف خمتلف ااالت و ذلك بتوظيف كل مواردها  هات اليت من شأا رفع املستوىو تصب يف كل اجل

 تنظيم آلية موحدة ختدم املشاريع واحلمالت املوجهة خلدمة اتمع و أبناء الوطن من و إمكانياا يف سبيل

العطاء التنموي  االجتماعية و ثقافة وليةؤوالشك يف أن هناك حاجة إىل جمهودات كبرية لنشر ثقافة املس  .اجلنسني

تنتشر من خالل إبراز الواجب  بني املؤسسات و الشركات الكربى يف الدول العربية. و هذه الثقافة جيب أن

يقوموا به و أيضا من خالل وضع القوانني احملفزة للمؤسسات و  األخالقي و الوطين الذي حيتم على املؤسسات أن

ومن الضروري التأكيد على أن نشر الوعي  .ا إلجناح و ترويج أنشطتهم التجاريةعطائهم حافز اليت جتعل من

باملسؤولية االجتماعية بني الشركات واألفراد حيتاج إىل سنوات، وأن الشركات وخاصة اليت تريد التوسع ىف اخلارج 
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ب على الشركات تبين ولية اجتماعية أسوة بالشركات يف الدول املتقدمة. ولذلك جيؤستضطر إىل تبين برامج مس

  -برامج عمل علمية حمددة يف جمال املسؤولية ميكن تقييمها وقياس مردودها.وىف هذا اخلصوص نوصى مبا يلى:

  أوال: توصيات عامه 

 .والعاملية احمللية املنافسة حتديات ومواجهة بنشاطها الشركات لقيام مالئم مناخ توفري��

 املختلفة وتوفري احلكومة سياسات عن بشفافية واإلعالن فصاحاإل خالل من للشركات احلسنة القدوة إعطاء��

 بني وتشجيع الشراكة املختلفة احلكومية واإلدارات اهليئات يف احلوكمة نظم وحتسني وإتاحتها املعلومات

 .واخلاص العام القطاعني

احلوافز  خالل من املصاحل أصحاب خمتلف جتاه االجتماعية وليتهاؤمبس التزامها على الشركات تشجيع��

 .اجتماعية بعينها أهداف بتحقيق وربطها حمددة لفترة احلكومية، باملناقصات اخلاصة واالمتيازات الضريبية

 ولية االجتماعيةؤاملس برامج يف الفعالة املسامهة على الشركات لتشجيع واملعنوية املالية اجلوائز بعض منح��

 .املال لرأس

هذه  لدى الوعي وزيادة للشركات االجتماعية وليةؤاملس ومللترويج ملفه النطاق واسعة محالت تنظيم��

 املدى املتوسط يف الشركات أرباح على وأثرها الربامج هذه بأمهية واملتوسطة، الصغرية خاصة الشركات،

 .العاملية التوريد سالسل يف اندماجها وعلى والطويل

للتعامل  الطرق أكفأ وحتديد استهدافها األعمال قطاع على يتعني اليت االجتماعية التنمية أولويات ترتيب��

 .معها

�ثانيا: توصيات بشأن تضمني الوقف ىف سياسة املسؤولية االجتماعية للشركات

 جتاه خمتلف االجتماعية وليتهاؤمس حتمل يف سياستها ا اخلاصة الرسالة تضمن أن شركة كل على يتعني��

 أصحاب املصاحل حقوق واحترام ،هالشرك أصول محاية على يؤكد الذي النحو على املصاحل، أصحاب

 .وامكانية استخدام الوقف ىف ذلك
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 إدارا من يف بالشركات العاملني مشاركة على تنص حبيث البشرية، للتنمية واضحة سياسة الشركات تبين��

 يبوأيضا التدر ا يتمتعون اليت الصحية الرعاية ومستوى األجور وحتديد السنوية امليزانيات مراجعة خالل

 .وافراد دور للوقف ىف حتقيق ذلك إليه حيتاجون الذي

 ويتم محلة األسهم ويقرها الشركات هذه إدارات جمالس حتددها اليت  القواعد من مبجموعة الشركات تلتزم��

 . بتطبيقها الشركات وتلتزم لتفعيل دور الوقف ىف نشاطها شفافية بكل إعالا

 ومحاية حقوقهم لتلبية رغبام جاهدة تسعى وأن عمالئها جتاه امااالتز بتلبية تم أن الشركات على يتعني��

 .وادماج الوقف ىف حتقيق ذلك

واظهار دور الوقف ىف حتقيق  االقتصادي لنشاطها الشركات ممارسة أثناء البيئية االعتبارات مراعاة ضرورة��

 .ذلك

 .اوتفعيل دور الوقف  االجتماعية وليةؤللمس استرشادية توجيهات إعداد��

 

  اخلامتة

  اوال : نتائج الدراسة 

  مهها مايلى : أانتهت الدراسة اىل جمموعة من النتائج و من  

. و مع ذلك ميكن ولية االجتماعية للشركاتؤيه للمسأظهرت الدراسة انه ال يوجد تعريف واحد متفق عل�.1

مجتمع طبقا لتوقعاته من ولية االجتماعية للشركات على اا ما تقوم به الشركات و تقدمه للؤتعريف املس

ولية االجتماعية مراعاة حلقوق اإلنسان و قيم اتمع و أخالقياته و ؤهذه الشركات على ان تتضمن هذه املس

 اإلفصاح . و الشفافية و و مكافحة الفساد االلتزام بالقوانني

لوية من حيث حتويل ولية االجتماعية للشركات ىف معظم البلدان و اصبح هلا األوؤتزايد االهتمام باملس�.2

 الشركات إيل شركاء ىف التنمية املستدامة .
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ولياا  االجتماعية حيقق العديد من الفوائد للمجتمع احمللى و الشركات معا و الىت ؤحتمل الشركات ملس�.3

تتمثل ىف تقدمي سلع و منتجات صحية للمجتمع و احملافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث و زيادة والء 

 . سامهني و غريهم من أصحاب املصاحلو خلق عالقات جيدة مع امل ةباملصداقيفني و متتع الشركة املوظ

 مبفهوم ككل العريب واتمع األفراد والشركات من كل جانب من كافية دراية وعدم غموض هناك الزال�.4

 .منه واإلفادة لورتهب وكيفية مبدى فعاليته وكذلك تطورها ومدى وأبعادها  للشركات االجتماعية وليةؤاملس

 األعمال قطاع على أجياىب بشكل ذلك الشركات سينعكس مسئولية عمل أدوات كأحد الوقف تبىن�.5

 عام. بشكل على اتمع وكذلك

 ميكن أن يساهم الوقف يف املسؤولية االجتماعية للشركات من خالل احملور التعليمى او الصحى او البيئى.�.6

 

�ثانيا: التوصيات

 نوصى مبا يلى: للشركات االجتماعية املسؤولية وقف ىفدور ال[لتفعيل

وجه  وعلى الشركات االجتماعية ملسؤوليةلتضمني الوقف ىف ا الالزمة التحتية البنية بتوفري املعنية اجلهات قيام�.1

 . للمجتمع الفعلية االحتياجات ضوء على واملعلومات الدراسات وتوفري األنظمة اخلصوص

 وااالت الصحيحة ومبادئها االجتماعية املسؤولية ثقافة بنشر بالتوعية الماإلع وسائل اهتمام ضرورة�.2

 . اتمع وعلى هلا املؤدية املنشآت من كل على والعائد ا املرتبطة

 وتوفري ، من خالل الوقف االجتماعية للمسؤولية الشركات  بأداء املرتبطة اإلجراءات بتيسري الدولة قيام�.3

 . ذلك يف متيزها ضوء على شركاتنظامية لل حمفزات

الوقف  جمال يف املنفذة من قبل الشركات واإلفصاح الشفافية عنصري توفري سن التشريعات الىت تكفل�.4

 . االجتماعية املسؤوليةو
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 لتحديد املعنية اجلهات يف للقرار صناع تضم املستوى عايل إقليمي متثيل مستوى على عمل ورشة تنظيم�.5

 أداء يف للتميز جوائز منح تعميم ،ومشروعية مسامهة الوقف ىف حتقيق ذلك  جتماعيةاال املسؤولية آداء معايري

 . االجتماعية املسؤولية نطاقات  وتوسعة حتقيق يف الشركات بني التنافسية إلذكاء االجتماعية املسؤولية

 يطختط تتوىلداخل الشركات  من خالل الوقف االجتماعية للمسؤولية  متخصصةضرورة وجود ادارات �.6

 اخلربة تبادل،و مباشرة العليا اإلدارة تتبع أن على ، العالقة ذات مع اجلهات والتنسيق الربامج وتنفيذ

 جماالت يف جدوى األساليب أفضل لتطبيق والضعف القوة نقاط على والتعرف فيما بينها العملية والتجارب

 . االجتماعية املسؤولية

 

 


