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ملتقى التجربة السعودية

والماليزية في إدارة 

األوقاف واستثماراتها
13 /7 /1440

جّدة



أحمد بن محمد مغربي

تجربة األوقاف الخاصة السعودية 

وتنمية المجتمع 

مكة المكرمة نموذجا



الوقف
أرقى درجات صدقة التطوع

الوقف هو الصدقة الجارية

تحبيس األصل وتسبيل الثمرة

صيغة الوقف

الصيغة القولية

الصيغة الكتابية

صيغة الفعل



التنمية

التعريف العام

تغيير إيجابي

للناس وحياتهم

التعريف المختار

تغيير إيجابي

للناس ودنياهم وآخرتهم



عالقة الوقف بالتنمية

عالقة بالتعريف العام للتنمية

أهّم عوامل التنمية االقتصادية

عالقة شاملة لجميع نواحي 

حياة الناس 

عالقة بالتعريف المختار

تنمية شاملة لوجود الناس وغيرهم

تنمية لثواب مستمر نافع في اآلخرة



الجوانب التنموية الكامنة

في الوقف

االستمرار

استمرار االنتفاع بالوقف مادام باقيا

استمرار الثواب للواقف

االستقالل

تبعية الوقف لما اشترطه الواقف 



طبيعة األوقاف الخاصة

من حيث اإلسهام في التنمية

النفع المباشر وغير المباشر للجميع 

األغنياء والفقراء

اإلنسان وغيره من الكائنات

البيئة

القيام بوقف عين أو أكثر

التحسين أو التوسعة أو اإلضافة

دعم وقف آخر

دعم وقف آخر باأليلولة

لم يكن الواقفون أغنياء فقط

األوقاف التنموية متفاوتة التكلفة

أدت أوقاف بسيطة دورا تنمويا



األوقاف المكية

في العهد السعودي

سقيا الماء للحجيج والمقيمين

اإلسكان للحجيج والمقيمين

الصحة

التعليم



أوقاف عين زبيدة

1344الحاجة خديجة خداوردي  1354محمد الساعان 

في عهد الملك عبد العزيز

1366ريحان الحبشي  1366أحمد البغدادي  1359المهندس صالح جاوة 1356ضيف اهلل القثامي 1356سعيد بخش  أيلولة أوقاف ذرية بعد انقراضهم1368الشيخ ذاكر باي 

وقف نجم النساء بنت نتو خان

1343سنة 



أوقاف صحّية

وقف مصطفى بك الطرابلسي

1349سنة 

إضافة أقسام إلى مستشفى جياد

وقف جهاز أشعة وماكينة كهرباء

مستشفى الملك عبد العزيزبالزاهر

1372ـ 1365

تبرعات وجهود المواطنين

لذكرى رحلة الملك عبد العزيز لمصر

مستشفى الوالدة في جرول

المعلومات غير مستكملة

أرض موقوفة على مستشفى الوالدة

وقف سعيد المداح

مركز التكاقل االجتماعي لغسيل الكلى

مع عيادة باطنية وعيادة لألطفال

في حي الرصيفة



أوقاف تعليمّية

مدارس على أبناءا الجاليات

مدرسة دار الفائزين

المدرسة المليبارية

مدرسة دار العلوم 

مدرسة دار الحديث المكّية

1352سنة 

والزالت قائمة

في مقّرها الجديد في حي العوالي

دار األيتام

1355سنة 

وقف مشترك بين الدولة والمواطنين

لتكون مدرسة وسكنا لأليتام

مدرسة الملك فيصل النموذجّية

1392وقفها آل الكعكي سنة 

مع حافالت لنقل التالميذ وتجهيز

فيها المراحل الدراسية الثالث 

مقّر مدرسة أبي زيد لتحفيظ القرآن

وقفه عبد اهلل علي باجودة

1416افتتح رسميا سنة 

متوسطة وثانوّية

مبنى مدرسة الفالح

وقفه ابراهيم الجفالي

1403سنة 

نموذج مثالي للمدرسة الوقفّية



توصيات

التشجيع على وقف مصارفتوعية أهل الخير باهداف التنمية

تحقق اهداف التنمية

إجراء دراسات قائمة على الواقع

للفت األنظار إلى مجاالت ال تجد 

اهتماما مع الحاجة إليها

قيام اإلعالم الرسمي بإبراز دور 

الوقف في الماضي والحاضر

والمستقبل

االستفادة من التجارب الوطنّية 

وتجارب المسلمين قبل تجارب

األمم األخرى




