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 ممخص الجراسة
تعتبخ الدكاة وصجقة الؾقف مؽ أىؼ الرجقات وأفزميا في اإلسالم، فاألولى ىي الرجقة الؾاجبة 
في مبشاه السالي واالجتساعي، وىي أولى الرجقات في السال إذا بمغ الشراب، والثانية ىي مؽ 

أبؾاب الرجقات التظؾعية وأكثخىا نفعا عمى السجتسع اقتراديا وماليا واجتساعيا، فيسا دعامة أوسع 
 االقتراد اإلسالمي لسؽ رام قظف نتاج تظبيقو وتفعيل أسدو.

عمى التشسية االقترادية التي ىي  –أي الدكاة واألوقاف  –وتخكد ىحه الجراسة عمى إبخاز أثخىسا 
شغل كل دولة وىسيا وطسؾحيا الحي تدعى لتحقيقو وبمؾغو، وذلػ مؽ خالل إبخاز أثخىسا عمى 
الستغيخات االقترادية الكمية مؽ جية، وأثخىسا عمى العامل البذخي مؽ جية أخخى، حتى تذسل 

 سا ركيدة التشسية االقترادية ككل.الجراسة جؾانب التشسية االقترادية السادية والبذخية، الحيؽ ى
ولتحقيق ذلػ فقج استخجمت بعض السؤشخات االقترادية واالجتساعية ذات الرمة بالسؾضؾع؛ حيث 
استخجم مؤشخ الشاتج السحمي اإلجسالي لسعخفة أثخ الدكاة ومؾارد الؾقف عمى الستغيخات االقترادية 

يؼ والرحة لجراسة أثخىسا عمى العامل البذخي الكمية التي تجخل وتشجرج تحتو، ومؤشخ الفقخ والتعم
 وتشسيتو.

ولقج أعيخ الجانب الشغخي أن لمدكاة واألوقاف أثخا كبيخا عمى الستغيخات االقترادية الكمية، فيسا 
يداعجان عمى تشذيط الجورة االقترادية ككل؛ مؽ خالل رفع مدتؾيات االستيالك الحي بجوره يؤدي 

االستثسار وما يراحب ذلػ مؽ تغيخات في الجورة االقترادية. كسا إلى زادة الجخؾل ودفع عجمة 
أنيسا مؽ أبخز اآلليات السالية أثخا عمى العامل البذخي في االقتراد اإلسالمي، فيسا تأثخان برفة 
مباشخة عمى عاىخة الفقخ مؽ خالل إعادة تؾزيع الجخؾل والثخوات، وتجفعان عجمة التشسية البذخية 

 بأبخز رافجيؽ وىسا التعميؼ والرحة.وذلػ باالعتشاء 
والحي تشاول تجخبتي السسمكة العخبية الدعؾدية وجسيؾرية  –أما الجانب التظبيقي مؽ الجراسة 

فقج أعيخ أن تشديل ذلػ عمى أرض الؾاقع ال يدال بعيجا عؽ السدتؾى السظمؾب، ال  –الدؾدان
ؽ إدارتيا والقيام عمييا، فالجور لزعف في الدكاة واألوقاف ولكؽ لزعف السؤسدات السدؤولة ع

االقترادي لمدكاة واألوقاف ال يغيخ جميا إال إذا اعتشي بيسا عمى أكسل وجو، فالدكاة ال بج فييا 
مؽ التحريل الفعال، واإلنفاق الذخعي. أما األوقاف فيمدم فييا دقة الحرخ وإعادة الشغخ في 

 المية غايتيا مؽ فخيزة الدكاة وصجقة الؾقف.استثساراتيا وطخق تشسيتيا، فبحلػ ستبمغ الجول اإلس
الدكاة، األوقاف، استثسار األوقاف، التشسية االقترادية، أثخ الدكاة واألوقاف  الكممات المفتاحية:

 عمى الستغيخات االقترادية، العامل البذخي.



 
 

abstract 

There are several basic principles of the Islamic economic system such as prohibition of interest, 

risk sharing, prohibition of speculative behavior such as gambling, and the preservation of 

property rights. However, this study mainly focuses on two examples from the Islamic economic 

system, namely, Zakat and Waqf. Zakat, the compulsory form of charity in Islam, refers to the 

obligation that an individual should donate a certain proportion of wealth each year to charitable 

causes. Waqf, the voluntary form of charity, is an inalienable charitable endowment under 

Islamic law, which typically involves donating a building, plot of land or other assets for Muslim 

religious or charitable purposes with no intention of reclaiming the assets. Zakat and Waqf are 

not viewed solely from the perspective of religion as a form of religious rite but more than that, it 

plays an important role socially and economically in ensuring justice and economic welfare of 

the society as a whole. Hence, the objective of this study is to highlight the impact of Zakat and 

Endowments institutions on the economic development which is the chief goal of every 

government. To achieve this, some relevant economic and social indicators have been used such 

as the Gross Domestic Product (GDP) index to find out the impact of Zakat and Waqf resources 

on economic variables. The index of poverty, education and health has been used as well to 

assess their impacts on the human factor and its development. 

The theoretical part of the thesis has shown that zakat and endowments as two financial 

mechanisms could have a great impact on macroeconomic variables. They help energize the 

economic cycle as a whole; by raising consumption level which in turn lead to increase the 

incomes, boost investments, and assist the associated changes in the economic cycle. 

Furthermore, Zakat and Waqf institutions could have a vital impact on the human factor, to 

explain more, they could assist in alleviating the phenomenon of poverty through the 

redistribution of incomes and wealth, and push the wheel of human development through using 

the waqf and Zakat funds in enhancing the services and facilities of education and health sectors.  

The practical part of the study scrutinizes the experiences of the Kingdom of Saudi 

Arabia and the Republic of Sudan. The result has shown that the contribution of Zakat and Waqf 

institutions in the economic development in the two countries is still far from the desired level. 

The reason behind the limited role is not in the Zakat and Endowments themselves, but because 

of the lack of experience, restrictions on collecting and distribution of Zakat, and the potential of 

misuse and misappropriation of Zakat and Waqf revenues. The economic and societal benefits of 

Zakat and Waqf cannot be achieved unless we manage them properly and efficiently. Zakat 

institutions needs to improve its methods of collections and to be more wiser in spending and 

distributing the funds. Waqf requires accurate inventory and reconsideration of investments and 

methods, therefore, the Islamic countries will reach their desired goal from using zakat and 

charity institutions.  

Keywords: Zakat, Endowments, Awqaf Investment, Economic Development, Impact of 

Zakat and Waqf on Economic variables, the human factor. 


