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 الدراسةملخص 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

هدفت هذه الدراسة إلى التعــرف علــى طبيعــة وماهيــة التنميــة االقتصــادية وأهــدافها  
ا مــوردالتي تعــد  الزكاةالدراسة بعضا من الموارد المالية لتحقيق تلك التنمية؛ ك تناولتو 

 الفقــر مشــاكل حــل للزكــاة فــي اإليجــابي الدور الدراسة وضحت وقد  ا مهماتمويلي ماليا 
 التخلــف  وتعمــق  الفــرد   معانــاة  مــن  تزيــد  التي  المشاكل  من  واالكتناز  وغيرها  والبطالة

 فــي اســتثمارها عنــد تحدثــه  الســيما الــذي المــردود عن طريق  وذلك  لألمة؛  االقتصادي
 مباشــرة وحســب  وتناولــت  الفقــراء  على  إنفاقها  في  استثمارية  وليس  اقتصادية  مشاريع
 واالجتماعيــة االقتصــادية التنميــة إحداث ودورها في الضريبة مفهوم الدراسة هذه أيًضا
 الشــبه أوجــه أظهــرت الدراســة   وقــدوالعمــل واإلنتــا  واالدخــار االســتثمار توجيــه في

المجــاالت   من كثير في عن الضريبة  الزكاة  وتميز  والضريبة   الزكاة  بين  الفرق  وأوجه
وظائفه كاملــة   وأن الوقف أدى في كل مراحل تطوره  يمن الوقف في ال  وتم إبراز أنواع

إذا اســتثمرت االقتصــادية ل ائ وســ الأنجــح مــن أن الوقــف   و في تنمية المجتمع وتطــويره
   وتــمالواقــفاالستثمار الصحيح  واستفاد منها الموقوف عليهم بما يحقق غرض   هأموال
الركــاز  وعــن  وبــين  بينهــا  والفــرق  وملكيتهــا   المعــادن   عــن  في هــذه الدراســة  الحديث

 دورها البارز في التنمية االقتصادية.
 مدونة بخاتمة هذه الدراسة.ال والتوصيات النتائج أهم تم ذكر سةاردال ةتماخ في  و 

 االقتصاد  المجتمع  اليمن.الموارد  المال  الدور  التنمية     الكلمات المفتاحية:

وصــحبه  والحمــد هلل رب العــالمين  وصــلى   وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه

 .أجمعين

 

 Summery 

    All prise is to Allah, Lord of the worlds and His peace and blessings be 

upon His messenger and bondman our Prophet Mohammed, his family and 

his companions. 

     This study aimed at investigating the nature and goals of economic 

development theoretically and the resources that achieve it, such as Zakat 

as an effective and important financial solution in solving poverty 



 

 

 

complications, unemployment and monopoly and other related problems 

that increase the individual suffering and its payoff which deepens 

underdevelopment. That can be done especially through projects 

investments not in handing it over the poor people personally. 

     Moreover, Tax and its effect on economic and social development by 

directing investment, saving, product and labour were discussed in this 

study to show its similarities with Zakat which is superior to tax in so many 

fields.  

     Types of Islamic Waqif in Yemen also had been high lightened because it 

fulfilled its supposed function during its improvement stages completely in 

helping community. It has been one of the most successful means in 

economy if exploited in the right way. Owning minerals and how it differs 

from ore was an example of economic development in this study. In the 

conclusion, some findings, suggestions and recommendations.  

Key words: resources – cash- role- development – economy -community- 

Yemen. 
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upon His messenger and bondman our Prophet Mohammed, his family and 

his companions. 
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