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 اإلهداء

  

  :أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى

  .)وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا( حبا وعرفانا الوالدین الكریمین

  . على صبرهم وتفهمهم. ن، لیانبة الرحمقطر الندى، ه: رفیقة الدرب زوجتي وأم بناتي: إلى

  العائلة الكریمة إلى

  إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع
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  وعرفـان  كلمة  شكر

 

  ؛ر لي سبل إتمام هذا العملالحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى الذي وفقني ویسّ 

على تفضله باإلشراف على هذا  كمال منصوريالدكتور األستاذ أتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذ المشرف 

  ؛، الذي لم یبخل علّي بالمادة العلمیة والتوجیهات الهادفة التي أنارت لي درب البحثالعمل

التي كان لها الفضل الكبیر  من النصائح والمراجع الدكاترة واألساتذة الذین قدموا لي ید العون كما أشكر

  عمل؛في إثراء هذا ال

  لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة الموضوع كل باسمه الخاص؛والشكر موصول ل

  من وقتهم لتحكیم االستبیان؛ اجزءاألساتذة الذین خصصوا و 

كما أشكر األساتذة والباحثین وعمال وزارة األوقاف في البلدان محل الدراسة على اهتمامهم بالموضوع 

  استجابتهم لإلجابة على االستبیان؛و 

علوم التسییر و التجاریة أساتذة بكلیة العلوم االقتصادیة شكر كل من ساعدني من یفوتني أن أ كما ال

مقیطع حمزة، احسن طیار، لقوي عبد الحفیظ، : ذةتاألسا: سكیكدة، وأخص بالذكر 1955أوت  20بجامعة 

  یسعني ذكرهم جمیعا؛ دراجي رابحي، وكل األساتذة الذین ال

  .وجازاكم اهللا عني كل الجزاء ملیكوأهبارك اهللا لكم في علمكم وعملكم ومالكم : لكل هؤالء أقول

 

 

 

  عزالدين  
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 :الملخص

معرفة اآللیات التي تمكن من استغالل األوقاف النقدیة بأفضل الطرق في تبحث هذه األطروحة   

ویتأتى هذا من خالل البحث في التطورات التي شهدها قطاع . الممكنة، وذلك بتعظیم المنفعة المرجوة منها

  .األوقاف عبر التاریخ وصوال إلى األوقاف النقدیة

فقهیة، كما تم الاختالفات في اآلراء من ، وما شهدته للوقفة تتبعنا التطورات التاریخیوللوصول إلى ذلك   

البحث في العالقة التي تربط اآللیات المقترحة لتفعیل مساهمة األوقاف النقدیة من خالل أبعادها الثالث 

  . تنمیةفي ال ة، والبنوك الوقفیةالصنادیق الوقفیة، الصكوك الوقفی: المقترحة والمتمثلة في

الكویت، مالیزیا  ،تركیا :تمت الدراسة التطبیقیة على مجموعة من الدول اإلسالمیة المتمثلة في علیه فقدو   

الباحثین المختصین حیث تم استخدام استبیان ُأِعّد خصیصا لهذه الدراسة وتم توزیعه على العاملین و . الجزائرو 

ا هو كائن، والرؤیة المستقبلیة لما سیكون إن تم العمل في قطاع األوقاف وذلك لمعرفة آرائهم التقویمیة لم

  .باآللیات المقترحة مجتمعة

خلصت هذه الدراسة إلى أن الوقف النقدي یساهم في التنمیة، وٕان اختلفت درجة تأثیر كل آلیة من   

نقدیة الموجودة، اآللیات المقترحة فكلما تواجدت هذه اآللیات في بیئة واحدة َسُهل االستغالل األمثل لألوقاف ال

  .إذا ما توافرت البیئة القانونیة والتنظیمیة لذلك، مما یحقق التنمیة المنشودة

   

    

  .الوقف النقدي، الصنادیق الوقفیة، الصكوك الوقفیة، البنوك الوقفیة، التنمیة :الكلمات المفتاحیة
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Résumé. 

La présente thèse, vise à explorer les techniques permettant l’exploitation optimale du 

waqfs monétaires a travers la maximalisation d’utilité espérée. Qui n’est accessible que par la 

recherche dans l’évolution qu’a connait le secteur  au fur et a mesure de l’histoire, jusqu'à 

l’apparition des dites waqfs monétaires.  

Pour y arriver nous avions recours à la chronologie historique des effets, ainsi qu’au 

différents avis de la doctrine, Avant d’aller rechercher la relation entre les multiples 

mécanismes proposés afin de réactiver l’apport du waqfs monétaires dans le développement 

par l’intermédiaire de leurs trois démentions : les fonds waqf, les sukuks waqf et les banques 

waqf. 

Nos testes pratiques portaient sur un ensemble de pays islamique comporte l’Algérie 

d’abord, le Koweït, la Malaysia et la Turquie. En utilisant un questionnaire conçu 

spécifiquement pour cette étude et distribué sur les employés et chercheurs du secteur waqf 

pour qu’ils expriment leurs point de vu de redressement de constat, et voire même la 

conception d’une vision future de ce qu’il y aura si les mécanismes proposés seront tous 

ensemble pris en considération. 

Notre étude fait preuve que le waqf  monétaire participe au développement même si le 

degré d’effet exercé varie selon le mécanisme proposé, d’où la coexistence de tous les 

mécanismes tend vers  l’optimisation de l’exploitation des waqfs monétaires. A condition de y 

avoir un climat législatif et organisationnel favorable ce qui induit le développement souhaité. 

 

Mots clés: waqf  monétaires, les fonds waqf, sukuks waqf, banques waqf, développement. 
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Abstract: 

 This thesis searches for fugure out the mechanisms that enable to use efficientlly the 

manetary waqf , in ordre to obtinize the utility needed. The research came through looking at 

the developments of awqaf field among history until monetary waqf notion. 

 To reach that,we have followed the historical progress of waqf agents,. It had a 

differenciation of fik ‘h opinions, we have also looked on the relationchip between proposed 

mechanisms to promote the contribution of monetary waqf through its three dimensions : 

waqf funds, waqf cheques(sukuk), waqf banks on development. 

 To meet all that, imprical study done upon a group of islamic countries : Turkey, 

Kuwait, Malaysia, and Algeria. Wa have used a questionnaire prepared to this study, it has 

distributed to employees and reseachers of waqf sector in order to know their assessed of view 

about the available actions, the futur vision in we apply the  proposed mechnisms. 

 Eventually, the study concluded. That monetary waqf contributes on devlopment, even 

there is a diffrent inflence degree of each mechanism, whenever we arrenge a suitable 

envernement to apply exploitation of available monetary waqf if there is an arrangement of 

bouth legal and organizational envirnement, that leads to reach the targeted devolepment. 

 

Keywords: Monetary waqf , waqf  funds, cheques (sukuk) waqf, waqf banks ,development. 
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  أ 

  

I- تمهید.  

خلق اهللا اإلنسان واستخلفه في األرض، لیعمرها ویضرب فیها، وقد كانت حیاته في بدایة االستخالف         

في البحث عن األسالیب التي  ، وبدأتزداد حاجاته مما جعلقلیلة الحاجات، لكن التطورات التي حدثت في حیاته 

محور هو اإلنسان  تلبي هذه الحاجات االقتصادیة واالجتماعیة التي تتزاید وتتطور من حقبة زمنیة ألخرى، إذ أن

وٕان كانت تتعثر عند تقهقر  ،ف منذ وجوده على سطح المعمورةهي عملیة مستدامة لم تعرف التوقفكل تنمیة، 

الحضارة البشریة إال أنها ما تلبث أن تعود لتنمو أكثر معتمدة على ما تراكم من معرفة إنسانیة سابقة، وقد كان 

من خالل العدید اإلسالم وال یزال یدعم هذا النمو والتقدم، وذلك بسعیه لدعم التكافل والتعاون بین أفراد المجتمع 

فهو یعتبر من سمات المجتمع . هذه السبل التي تحقق التكافل المنشود نجد الوقف من بینمن اآللیات، و 

اإلسالمي ومن أبرز نظمه في تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، ولقد اهتم به الفقهاء ووضعوا له األحكام 

صد لى المستفیدین وفقًا لمقاالتي تضبط معامالته بهدف المحافظة على أمواله وتنمیتها واستمراریة تقدیم منافعها إ

  .الواقف الواردة في حجة الوقف

: ولقد استحدثت صیغ جدیدة الستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة اإلسالمیة من         

المساهمات في رؤوس أموال الموازي،  االستصناعالمشاركة المنتهیة بالتملیك، واإلجارة المنتهیة بالتملیك، 

: كذلك االستثمار لدى المؤسسة المالیة اإلسالمیة مثل. ألسهم والصكوك وسندات المقارضةات كاالشرك

 المصارف اإلسالمیة ومؤسسات االستثمار اإلسالمي، وصنادیق االستثمار اإلسالمي وما في حكم ذلك، حیث

نة المنورة ثم سادت في منذ دخول المصطفى صلى اهللا علیه وسلم المدی اإلسالمیة فت األحباس أو األوقافرِ عُ 

كل أمصار اإلسالم وأصبحت عامًال مهمًا من عوامل الُرقي والتقدم في الحضارة اإلسالمیة، ذلك أن األوقاف 

  .الحربیة وحتى، االجتماعیة، العلمیة، الصحیة شملت جمیع أنواع الحاجات سواء االقتصادیة

لمختلفة وزیادة الحاجات وتعددها صار لزاما توفر اإلمكانات مع التطورات االقتصادیة والتكنولوجیة ا         

المادیة،  وبما أن أموال الوقف ال یمكن أن تتحول إلى مدخالت ذات أهمیة في العملیة التنمویة إال إذا شكلت 

في مجموعها رأسمال كبیر یستغل لتمویل أنشطة إنتاجیة، وهذا ما یمكن أن نطلق علیه اسم التراكم األول أو 

، تلیه الخطوة األخرى المتمثلة في اقتطاع  جزء من إیرادات -كما سماه الدكتور منذر قحف - "التراكم في المنبع"

األوقاف النامیة في صورة احتیاطي لتمویل االستثمارات التوسعیة وهي ما یمكن تسمیته بالتراكم الثاني أي التراكم 

  ". التـــراكم في المصب"التشغیلي أو 

واكبة التطورات المختلفة على مر التاریخ فقد اجتهد الفقهاء في كل بیئة وعصر بما یعمل على ولم         

خاصة . استمراریة رسالة الوقف في أداء دوره العظیم في خدمة األمة وتحقیق األسس واالستقرار في المجتمع

ن االستجابة لهذه الحاجات یلزمها وأن التطورات في األعیان الوقفیة لم تواكب الحاجات التنمویة المتزایدة، إذ أ

وتلبیة جمیع االحتیاجات  لقطاعین العام والخاص تغطیةالقطاع الخیري إذ لم یعد بمقدور االتمویل من 

  . االقتصادیة واالجتماعیة
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مباني الدارس لالقتصاد النقدي یجد أن أشكال الثروة في القدیم لم تكن إال مجرد عقارات، أراضي و و         

، وظهور عیوب عدیدة لنظام المقایضة، ونظرا للعدید َبْید أنه مع تطور االقتصادیات .وغیرها من األموال الثابتة

، تطورت من شكلها األول المتمثل في النقود السلعیةد التي النقو  رتظهمن المبررات االقتصادیة والتجاریة، 

وحتى النقود  -الورقیة والمعدنیة-ل في النقود القانونیة وصوال إلى شكلها الحالي المتمث مرورا بالنقود المعدنیة،

  .        اإللكترونیة

ونظرا لهذه التطورات والتغیرات في مكونات الثروة، ولسهولة التعامل بالنقود ظهر العدید من الباحثین        

تواكب هذه  النقدیة استثمار لألوقاف بإیجاد صیغ بمواكبة األوقاف لهذه التطورات وذلك والفقهاء المنادین

باعتبارها أصال تام السیولة یحقق لحاملها التصرف بها كیفما في التعامالت،  لما تمتاز به من مرونةالحاجات 

وهو ما على الوقف ، ما تحتاجه التنمیة من تمویل، خاصة وأن الحاجات قد تعددت وتشعبتم وتوفیر جزءشاء، 

  .المستویین االقتصادي واالجتماعيلتنمیة على مواكبته ومسایرته للعب دوره التمویلي في ا

II- إشكالیة الدراسة.   

من خالل التطورات السابقة الذكر لالقتصادیات المختلفة والتي أصبحت تمتاز بالنقدیة، صار لزاما           

على األوقاف أن تواكب هذا التطور، وذلك بالبحث عن إمكانیة وجود طرق وأسالیب تعظِّم المنفعة من األوقاف 

  .النقدیة، بما یمیزها من مرونة في االستخدام واالستثمار

قق جزءا حالتي ت سُبل تفعیل دور الوقف النقدي كالیة البحث المتمثلة في اقتراحمن هنا تتضح لنا إش         

  : المختلفة للتنمیة، ونصوغ ذلك في التساؤل التالي من  الحاجات

  في التنمیة؟ تفعیل دور الوقف النقدي كیف یمكن         

  :نورد مجموعة التساؤالت الفرعیة التالیةلإلجابة عن هذا التساؤل الرئیس          

 التساؤالت الفرعیة:  

 ماهي التطورات التاریخیة الوقف النقدي؟ -1

 ؟ساهم في التنمیةی كیف یمكن للوقف النقدي أن -2

 ؟ساهم في التنمیةیلجعله  الوقف النقديماهي سبل تفعیل  -3

 ؟ماهو واقع استثمار الوقف النقدي في البلدان محل الدراسة -4

 متغیر البلد؟لیات المقترحة في التنمیة ترجع لفروق ذات داللة إحصائیة تتعلق بدرجة تأثیر اآلهل توجد  -5

III- الدراسة فرضیات. 

سعیا لتحقیق اإلجابة الدقیقة إلشكالیة البحث المطروحة كان البد من صیاغة وبناء جملة من الفرضیات 

  : تكون في مجملها إجابة وتفسیرا لها في حال تحققها وهذه الفرضیات هي

  .یساهم الوقف النقدي في التنمیة :األولىالرئیسیة الفرضیة  -

  :ات الجزئیة التالیةویمكن تقسیم هذه الفرضیة إلى الفرضی

  في التنمیة؛ الصنادیق الوقفیةتساهم  :جزئیة األولىالفرضیة ال -
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  تساهم الصكوك الوقفیة في التنمیة؛ :الفرضیة الجزئیة الثانیة -

   .یساهم البنك الوقفي في التنمیة :الفرضیة الجزئیة الثالثة -

ذات داللــة إحصـائیة فــي درجـة تــأثیر الصـنادیق الوقفیــة، الصــكوك  توجــد فـروقال  :رئیســیة الثانیــةالفرضـیة ال -

  .ُتعزى لمتغیر البلد، الوقفیة والمصرف الوقفي في التنمیة في الدول محل الدراسة

IV- أهداف البحث.  

  :وصول إلى جملة من األهداف نذكر من بینها ما یليتسعى هذه الدراسة لل       

التي تدور حول هذا النوع من  مختلفة،ال من خالل البحث عن اآلراء الفقهیة التعرف على الوقف النقدي، -1

  ؛األوقاف

وفق ما تملیه  ،وصول إلى األسالیب التي تمكننا من استثمار الوقف النقدي على أكمل وجهللالسعي  -2

  ؛، مع مراعاة الحدود الشرعیة التي تضبط ذلكواالجتماعیة المصلحة االقتصادیة

دة عن طریق استثمار الوقف اآللیات األكثر نجاعة التي تمكن من الوصول إلى التنمیة المنشو الوصول إلى  -3

  ؛النقدي

ءمة الاألعیان الوقفیة متعددة ومتنوعة، لذلك كان من األهمیة بمكان الوصول إلى أي نوع منها هو األكثر م -6

  ؛للتطورات والمستجدات الحدیثة

  .االقتصادیة واالجتماعیة لها تأثیر على طرق استثمار الوقف النقدي أم الالوصول إلى كون اختالف البیئة  -7

V- أهمیة الموضوع.   

  :باإلمكان إبراز أهمیة الموضوع قید الدراسة في النقاط اآلتیة         

في تعود أهمیة مثل هذه الدراسة إلى التطورات التي شهدتها األعیان الوقفیة والصور المستجدة منها، خاصة  -1

  ؛ظل االختالفات الفقهیة والقانونیة التي تضع حدودا لالستثمار

أهمیة النقود في االقتصادیات الحدیثة، لما تتمیز به من سیولة ومرونة في المعامالت المختلفة، وبما تتیحه  -2

لحاملها في تلبیة مختلف الحاجات االقتصادیة واالجتماعیة دون أن یصاحب ذلك جهد أو وقت أو نقص في 

 مة ما یملكه؛قی

جات المجتمع المختلفة التي یعجز افي العملیة التمویلیة لحأهمیة القطاع الثالث الخیري، والذي یساهم  -3

یتجنبه القطاع الخاص الساعي  القطاع العام عن تحقیقها لقلة الموارد المتاحة أو كثرة الحاجات، وكذا

 لتحقیق الربح فقط؛

ن قدرة الدول على تلبیة مختلف االحتیاجات، لذا كان من ب متنوع وتعدد احتیاجات المجتمعات صعّ  -4

الضروري البحث عن سبیل یرفع عن كاهل هذه الدول ویساعدها للقیام بواجباتها اتجاه شعوبها، وال طریقة 

  النقدي؛ أفضل من ذلك سوى تكافل أفراد المجتمع مع بعضهم البعض من خالل ما یسمى بالوقف

تكیفها مع البحث في مدى ، و النقدي األوقافخالل تنوع أسالیب استثمار تبرز أهمیة الموضوع كذلك من  -5

 .قه من رفاهیة ألفراد المجتمعیالتطورات الحدیثة، وما یمكن أن تستطیع الوصول إلیه وتحقالمستجدات و 
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VI- وأدوات الدراسة منهج البحث.  

  :، اعتمدنا على المناهج التالیةوضعهاالفرضیات التي تم  تفنیدأو من أجل الوصول إلى تأكید         

البد من تتبع بعده التاریخي والفقهي وذلك  ،من أجل دراسة أي موضوع من هذا النوع :المنهج التاریخي -1

دید من عجدات الفقهیة التي واكبت ظهور الإلبراز الدور الذي لعبه مع التطورات االقتصادیة وكذا المست

 دت ظهور نوع جدید من األوقاف وطرق جدیدةمراحل التاریخیة شهفكل مرحلة من ال .األعیان الوقفیة

 .ستثمارهاال

استثماره من جهة ثانیة، ألسالیب الرؤیة الفقهیة للوقف النقدي من جهة، و  الستنتاج :المنهج االستنباطي -2

من أحكام فقهیة للمتقدمین والمتأخرین من  هلوقف النقدي وما یضبط استثمار لك من خالل قراءة اقتصادیة لوذ

  .الفقهاء

هدها الوقف عبر مختلف المراحل، وكذا تحدید شمن أجل توضیح التطورات التي  :المنهج االستقرائي -3

في أنواع وصیغ استثمار  االحاجات تطور  من المراحل، وفیما إذا واكب تزاید حاجات وخصائص كل مرحلة

   .ي بشكل خاصالوقف بشكل عام والوقف النقد

تعتمدها الدول قید یمكن أن اعتمدنا على هذا المنهج لمقارنة مختلف األسالیب التي  :المنهج المقارن -4

ألسلوب المعتمد في استثمار األوقاف النقدیة في نجاح اإمكانیة  وأسباب ،في استثمار الوقف النقدي الدراسة

  . األخرىدولة أكثر من 

ءمة النوع من المناهج هو كونه األكثر مالهدف األساسي من وراء االعتماد على هذا ال :المنهج الوصفي -5

للبحث في الوقف النقدي من حیث األبعاد االستثماریة واآللیات المتاحة للوصول إلى أفضل طریقة تمكن 

: یة التالیةوتم استخدامه في دراسة حالة كل من الدول اإلسالم .من تحقیق األهداف المرجوة من وراء ذلك

  .تقویمه ومتطلبات تفعیلهوسبل  الجزائر، الكویت، مالیزیا، تركیا،

در الفقهیـة لمختلـف المـذاهب، وحتـى ابجملـة مـن المصـ االسـتعانةتـم الدراسـة موضوع من أجل اإلحاطة بو        

تحــدثوا عــن الوقــف بشــكل عــام والوقــف النقــدي  ناالختالفــات فــي المــذهب الواحــد مــن المتقــدمین والمتــأخرین الــذی

بشــكل خــاص، زیــادة علــى ذلــك تــم الرجــوع إلــى الكتــب المختلفــة حــول االقتصــاد النقــدي مــن أجــل الوصــول إلــى 

المجــاالت التــي تتیحهــا النقــود وأهمیتهــا فــي االقتصــادیات الحدیثــة، وكــذا الكتــب المختلفــة حــول البنــوك اإلســالمیة 

لمصـرف وقفـي وأسـالیب االسـتثمار الشـرعیة المختلفـة وذلـك مـن أجـل رسـم نمـوذج مقتـرح وطریقة عملها، وٕادارتها 

  .إسالمي

VII- أسباب اختیار الموضوع.  

  :اختیار موضوع الدراسة هذا جاء وفق العدید من الدوافع یمكن تقسیمهما إلى دافعین رئیسیین اثنین هما       

 الدوافع الذاتیة.  

، وما بعد التدرج "نقود ومالیة وبنوك " عالقة بالتخصص، في مرحلة التدرج  مواصلة البحث في موضوع له -1

  ؛"نقود وتمویل " 
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االستثمار الوقفي ودوره " البحث في مجال االقتصاد اإلسالمي، خاصة أن مذكرة الماجستیر التي موضوعها  -2

موضوع قید الدراسة للوصول إلى والشعور بالحاجة إلى المزید من البحث والتعمق في ال" في تنمیة االستثمارات

  ؛نتائج أكثر دقة وشموال

  .السعي وراء اإلجابة عن العدید من التساؤالت التي لم یتسنى اإلجابة عنها في الدراسات السابقة -8

 موضوعیةالدوافع ال.  

في العصر الحدیث خاصة بعد ظهور العدید من أنواع وصور  النقدي المكانة التي صار یلعبها الوقف -1

  ؛ألوقاف حدیثة مع كل ما تحمله من اختالفات فقهیة ومعوقات اقتصادیة

إبراز الدور الحدیث لألوقاف، خاصة مع ظهور الوقف النقدي الذي اكتسى أهمیة بالغة في الفترة األخیرة  -2

هذه األموال وفق األسالیب والطرق التي تسمح  استثمارعن سبل من األوقاف مع البحث نظرا لتزاید هذا النوع 

   .باستغاللها أحسن استغالل

VIII- دراسةحدود ال.  

من الصعب اإللمام بها كلها،  الوقف موضوع واسع له العدید من الجوانب الفقهیة واالقتصادیة المختلفة         

االستثمار الوقفي ودوره في تنمیة  أسالیبلماجستیر التي تطرقت فیها إلى جاءت هذه الدراسة تكملة لمذكرة ا الذ

االستثمارات، وحتى نعطي دراستنا هذه حقها فقد خصصناها للوقف النقدي بحد ذاته باعتباره األكثر مرونة في 

استثمار  وقد أخذنا مجموعة من الدول لدراسة تجاربها في .التعامالت االقتصادیة واالجتماعیة على حد سواء

الجزائر، متتبعین بذلك التطور التاریخي الستثمار الوقف النقدي في هذه تركیا، الكویت، مالیزیا، : الوقف وهي

كما تم توزیع استبیان لمعرفة أي من اآللیات المقترحة هي األكثر نجاعة تأثیرا في التنمیة . الدول إلى یومنا هذا

  .في البلدان محل الدراسة

IX- سابقةالدراسات ال.  

الفقهیة آراء مختلفة  كان للمذاهبمنذ نشأة الوقف دأب علماء الفقه على تأصیله والبحث في خبایاه،          

حول طرق وأسالیب المحافظة علیه وتنمیته، وكذا جاءت اآلراء مختلفة حول ما ظهر منها من مستجدات 

حیث كالوقف النقدي موضوع الدراسة، فنجد اختالفات حتى في المذهب الواحد من المتقدمین والمتأخرین، 

ري على شكل مؤلفات منفصلة، وظهرت بعدها ظهرت أولى الكتابات في فقه الوقف خالل القرن الثالث هج

و كتاب اإلسعاف في و كتاب اإلسعاف في   ،،))الخصافالخصاف( ( بو بكر أحمد بن عمرو الشیباني بو بكر أحمد بن عمرو الشیباني ألبعض المؤلفات مثل كتاب أحكام الوقف 

  ..براهیم بن موسى الطرابلسي الحنفيبراهیم بن موسى الطرابلسي الحنفيإلإل أحكام األوقافأحكام األوقاف

ألفندي الحنفي لكن أول من كتب حول جواز الوقف النقدي هو محمد بن محمد بن مصطفى العماري ا    

، والتي ُطبعت بعد رسالة في جواز وقف النقودللهجرة، في مصنفه  900المولود سنة  أبي السعودالمعروف ب

جاء في المصنف موقف الحنفیة من الوقف النقدي وأخذ بقول جواز الوقف وفاته بأربع وتسعین سنة، حیث 

  .النقدي

أكثر توسعا للدور التنموي  أنها نظرة إذاسات تمحورت حول هذا الموضوع، أما حدیثا فنجد أیضا در          

،  ولقد أوجدت طرق وسبل "محاضرات في األوقاف"وقد كتب في ذلك الشیخ أبو زهرة من خالل كتابه  للوقف
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مع الستثمار أموال الوقف المختلفة عرفت حدیثا، تطرق لها العدید من الباحثین وسعوا الستحداث طرق تتماشى 

  :من بین هؤالء نجد التطورات االقتصادیة والحاجات االجتماعیة المستجدة،

، هي عبارة عن دراسة فقهیة تبحث في ما یتركه اإلنسان ، الوصایا والوقف في الفقه اإلسالميوهبة الزحیلي - 

  من وصایا وأوقاف، والفرق بینها والنظرة الفقهیة لضبط شروط وحدود كل واحدة منهما؛

 .)الشروط االقتصادیة ومستلزمات التنمیة( استثمار األموال الموقوفةالعمر فؤاد عبد اهللا الذي كتب حول  - 

حیث جاء في بحثه طریقة تكییف استثمار الوقف بما یضمن الشروط االقتصادیة التي تكفل حاجات 

 ومستلزمات التنمیة؛

أسالیب اإلدارة التي تحقق التنمیة رق و ط، وكتب فیه عن الوقف اإلسالميمنذر قحف، الذي كتب عن  - 

 المنشودة؛

، ركزت هذه الدراسة عن الدور التنموي للوقف في شتى ، الوقف ودوره في التنمیةعبد الستار إبراهیم الهیتي - 

 المعاصرة ودورها الجدید؛ یةالمجاالت، غیر أنها لم تتطرق إلى تطور األعیان الوقف

 العدید من الملتقیات والمؤتمرات حول الوقف بصفة عامة والوقف النقديكما عقدت مع بدایة الثمانینات         

التي تدرس تطورات الوقف ومستجداته، باإلضافة إلى أسالیب استثماره على وجه الخصوص نذكر و  خاصة،

  :منها

واقتصرت أبحاثه حول أسالیب استثمار  2003، الذي عقد بالكویت في قضایا الوقف الفقهیة األولمنتدى  - 

 قف، والمحور الثاني حول مشموالت أجرة ناظر الوقف؛الو 

  الذي تطرق إلى مستجدات استثمار الوقف والوقف النقدي؛، الفقهي الثالثالمنتدى  - 

م، والذي جاء فیه محور عن الوقف النقدي وسبل 2006في  المنعقد بمكة المكرمة األوقاف الثانيمؤتمر  - 

 :نذكر منها استثماره المختلفة، من خالل ما قدمه العدید من الباحثین حول ذلك من أوراق بحثیة

تطرق في . الوقف المؤقت للنقود لتمویل المشروعات الصغرى للفقراءمحمد أنس بن مصطفى الزرقا،  -1

ل األوقاف النقدیة على شكل مشروعات صغیرة لصالح الفقراء، وهي ورقته البحثیة إلى كیفیة استغال

 .إحدى أسالیب االستثمار التي اقترحها، كما أعطى مثاال عن ذلك كإنشاء جمعیات تعاونیة لهذا الغرض

قسم ). استثماره حكمه، تاریخه وأغراضه، أهمیته المعاصرة،(وقف النقود  عبد اهللا بن مصلح الثمالي، -2

البحثیة إلى ثالث أجزاء، جاء في األول بیان الحكم الشرعي لوقف النقود وخُلص إلى  الثمالي ورقته

الجزء الثاني خّص به تاریخ الوقف النقدي وتطبیقاته من وقت قول الراجح بجواز الوقف النقدي، و ال

نا هذا، أما الجزء األخیر فبحث فیه عن طرق استثمار الوقف لرسول صلى اهللا علیه وسلم إلى یوما

 .النقدي وبعض األمثلة عن ذلك
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  :من المذكرات واألطروحاتوكذا نجد         

بحث فیه عن آلیة  ، والذيبسوریا 2008عام  ، للباحث الكسم"المصرف الوقفي"بعنوان  بحث موسوم - 

 لدور التنموي الذي یلعبه الوقفاستثمار الوقف عن طریق إنشاء المصرف الوقفي، غیر أنه لم ُیشر بكفایة ل

 ؛النقدي، بل ركز على آلیات إنشائه فحسب

، علوم التسییر تخصص )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه ، الوقف ودوره في التنمیة البشریة أحمد قاسمي، - 

تي من والسبل ال دراسة األطروحة إلى الطرقحیث خلصت . م2007/2008نقود ومالیة، جامعة الجزائر،

 في التنمیة البشریة؛ اها دور یحقق الوقف من خاللخاللها 

، )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه ، -دراسة حالة الجزائر - اإلصالح اإلداري لقطاع األوقاف ،كمال منصوري - 

ركز على الطریقة الناجحة إلدارة األوقاف، وأقترح إنشاء هیئة وطنیة تُعنى . م2007/2008جامعة الجزائر، 

  بإدارة الوقف في الجزائر؛

   :منها الصنادیق الوقفیةحول  المحكمة واألوراق البحثیة لمقاالتوُكِتبت العدید من ا

  من مجلة أوقاف الكویتیة، یحمل عنوان 19مقال للدكتور احسن حساسنة، وقد نشر المقال في العدد  - 

-The role of cash waqf as a financial instrutment in financing small and medium sized enterprises 

(SME). 

یزیا في استثمار األوقاف واستغاللها لتمویل وتطویر المؤسسات لتطرق فیه إلى النموذج العملي لما       

  ؛الصغیرة والمتوسطة

، تطرق فیها للجانب الشرعي لتكوین ألستاذ الدكتور محمد علي القريل ،صنادیق الوقف وتكییفها الشرعي - 

 الصنادیق الوقفیة؛

، تحدث عن أهمیة الصنادیق الوقفیة، ودرها في الجانب عبد المطلب األسرجحسین ، لالصنادیق الوقفیة - 

 الدیني، االقتصادي وحتى االجتماعي؛

  .إلى العدید من المقاالت واألبحاث حول الصنادیق الوقفیة باإلضافة

  :نذكر منها الصكوك الوقفیة إلى جانب األبحاث حول الصنادیق الوقفیة نجد أبحاثا أخرى حول وكذا     

 فیها الدور التنموي على الصعیدین ، حیث جاءالصكوك الوقفیة ودورها في التنمیة ،ابكمال حطّ  - 

 االقتصادي واالجتماعي للصكوك الوقفیة؛

، هذه الورقة البحثیة التي ُقِدمت في المؤتمر التاسع وقف األسهم والصكوك واألسهم المعنویةمنذر قحف،  - 

 .التي أدت إلى ظهور صور جدیدة لألوقافعشر بالشارقة، تمحورت حول األسباب 

كما هنالك العدید من األبحاث حول الصكوك اإلسالمیة والصكوك الوقفیة غیر أننا نلحظ العدید من اآلراء حول 

  .         جوازها وشروطها

فعال على الوقف النقدي واآللیات التي تمنحه القدرة على لعب الدور الفقد ركزت أما هذه الدراسة          

البحث في الخلفیة  من خالل وفق الدراسات واألبحاث الحدیثة واالجتماعیة ةللنهوض بالتنمیة االقتصادی

راء المذاهب األربعة حول نقاط آ تنمویة والتمویلیة، متطرقین بذلك إلىخیة الفقهیة، وتتبع المستجدات الالتاری
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المؤتمرات الفقهیة من االتفاق والخالف، وترجیح الرأي حسب العلماء المتقدمین والمتأخرین وما خرجت به 

توصیات حول هذه المستجدات، وصوال إلى تحدید معالم وآلیات تفعیل الدور التمویلي للوقف النقدي في التنمیة، 

إلى دراسة مدى باإلضافة . البنوك الوقفیة وكذاالصكوك الوقفیة استحداث الصنادیق الوقفیة،  وذلك من خالل

في هذا المجال وٕامكانیة استفادة الجزائر من ذلك في ظل الواقع  اعتمدت على بعض اآللیات نجاح الدول التي

الذي تعیشه، والبحث في سبل التغلب على الصعوبات التي یمكن أن  واالجتماعي وكذا القانوني االقتصادي

  .كانت اقتصادیة، اجتماعیة وحتى قانونیةوقاف النقدیة، سواء ر األمثل لألتواجه االستثما

X- خطة وهیكل البحث.  

ة عبارة عن دراسات تطبیقی ثنانمنها نظریة وافصول، ثالث  خمسةقمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى          

الوقف  الستثمار حدیثةالتي سعت لخلق آلیات  اإلسالمیة بعض الدولفي  لوضعیة استثمار األوقاف النقدیة

الفصل الخامس فهو دراسة تطبیقیة خاصة باختبار الفرضیات، واستعمل في ذلك استبیان تم توزیعه  اأم ،النقدي

وكل فصل منها تم تجزئته وفق رؤیة منهجیة وعلمیة تتوافق مع طبیعة  .على عینات من البلدان محل الدراسة

  : فروع ویأتي تفصیل ذلك فیما یلي الموضوع، فجاء كل فصل على شكل مباحث، مطالب وكذا

هذا الفصل عبارة عن تتبع ، "التطورات التاریخیة لألعیان الوقفیة" تحت عنوان الفصل األولجاء        

التي شهدتها  تطوراتوال. تاریخي وفقهي للوقف النقدي جاء لتوضیح الحدود الفقهیة التي تسمح باستثمار األوقاف

  .أنواع الوقف النقدي .الوقفیة واألعیان األصول

یلعب إلى الدور الذي  نا فیه، فقد تطرق"النقدي الدور التنموي للوقف" الذي جاء عن الفصل الثانيأما        

العالقة التي تربط بین الوقف النقدي والتنمیة،  الوقف النقدي في التنمیة لذا كان من األهمیة بمكان التطرق إلى

التمویلي النقدي،  وقفلل االجتماعي دورال خیر فكان حولالجزء األ أما. للوقف النقدي الدور االقتصادي ومن ثم

  .وكذا االجتماعي لهذا النوع من األوقاف

جاء هذا الفصل لتحدید حیث ، "آلیات تفعیل الدور التنموي للوقف النقدي" عنوان الفصل الثالثأخذ         

ادیق الوقفیة، الدور التنموي للصناآللیات التي یمكن إتباعها لتحقیق التنمیة المرجوة من وقف النقود، على غرار 

التي تمكن من تجمیع الوقف هذه اآللیات  .ودوره في التنمیةالمصرف الوقفي اإلسالمي  ، وكذاالصكوك الوقفیةو 

  . األكثر قدرة على تحقیق التنمیةالنقدي واستثمارها في المجاالت 

في بعض البلدان  استثمار الوقف النقدي واقع": كدراسة تطبیقیة معنونا بـ الفصل الرابعوجاء         

 عن، والتجربة الثانیة استثمار الوقف النقدي في تركیاتبحث في آلیات األولى  تجربةجاءت الحیث  ،"اإلسالمیة

في استثمار  المالیزیة ت بالدراسة والتحلیل الحالةتناولف أما التجربة الثالثة .الكویت في استثمار األوقاف النقدیة

إمكانیة تفعیل دوره في البحث في و  أخیرة عن واقع استثمار الوقف النقدي بالجزائر،ومن ثم دراسة . الوقف النقدي

   .التنمیة

وقد تم استخدام استبیان ُوزِّع على العاملین في إدارة ختبار لفرضیات الدراسة، أما الفصل الخامس فهو ا        

قطاع األوقاف، وكذا الباحثین والخبراء المهتمین بتنمیة قطاع األوقاف وتطویره في البلدان محل الدراسة، وذلك 

دى نجاحها في تلك من أجل االعتماد على وجهات نظرهم حول اآللیات المقترحة من ِقَبل الباحث، لتقییم م
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تصمیم البحث والمنهجیة، أما : ، وجاء في مبحثین اثنین، األولspss، وتم معالجة البیانات وفقا لبرنامج البلدان

  ..اختبار فرضیات الدراسة: الثاني

متضمنة عبارة عن حوصلة عامة ومن خالل مجمل الدراسة النظریة والتطبیقیة تم الخروج بخاتمة هي         

  .، وكذا آفاق البحث، والتوصیات المقترحةالفرضیات التي تم االنطالق منها اختبارو  الدراسة، نتائج

XII-  الدراسةمشكالت.  

واجهت الباحث العدید من العراقیل، لعل أهمها هو صعوبة الوصول إلى مختلف اآلراء الفقهیة حول       

استثمار األوقاف النقدیة، وذلك لتعارض اآلراء بالنسبة للمتقدمین والمتأخرین في مختلف المذاهب وحتى في 

طبیقي فاإلشكال الذي عرقل الباحث هو المذهب الواحد هذا من جهة الجانب النظري في الدراسة، أما الجزء الت

صعوبة توزیع االستبیان، إذ اعتمد في دراسة الحالة على توزیعه ورقیا على العینة في الجزائر، أما باقي العینات 

اإللكتروني إلرسال االستبیان الذي استغرق وقتا طویال عند بعض المجیبین عنه، أما  على البرید االعتمادتم فقد 

    .اإلرسالفلم یلق لها باال بالرغم من اإللحاح والتكرار في البعض اآلخر 



  

  الفصل األول

التطورات التاریخیة لألعیان 

  الوقفیة
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  :تمهید

لعبت األوقاف اإلسالمیة دورا هاما في اقتصادیات الدول المختلفة، باعتبارها قطاعا ثالثا، له من   

بالدراسة فیه، فالوقف هو بذرة من بذرات الخیر التي تمنح المجتمع سبل وطرق عدیدة األهمیة ما یجعلنا نتعمق 

  .غیر أن ذلك یبقى مرهونا بمدى هیكلة وتنوع األعیان الوقفیة. لالنتفاع الدیني والدنیوي

نسانیة في كل عصر الحتیاجات اإل وفقا المرونة التي یمتاز بهاالمتتبع لتاریخ الوقف یظهر له جلیا ف  

، فبعدما كانت األوقاف في صدر الدولة اإلسالمیة مقتصرة على األعیان الوقفیة غیر المنقولة كاألراضي ووقت

  .ت وغیرهما، امتدت مع امتداد الحاجات المستجدة لتشمل أعیانا منقولةاوالعقار 

یانها، بید أن المالحظ یرى أنه قد ظهرت بعض االختالفات في المذاهب الفقهیة حول ما استجد من أع  

التطور البحث في  من األهمیة بما كانكان ، لذا اخاصة ما یسمى باألوقاف النقدیة الذي نحن بصدد دراسته

التاریخي للنقود الوقفیة، مستدلین في ذلك على أبرز أقوال الفقهاء من المذاهب األربعة وما استدل به كل منها 

  :تقسیم هذا الفصل إلى المباحث الثالث التالیةوعلیه فقد تم ، بالحجج، ذاكرین مختلف صورها وأنواعها

  .األحكام الفقهیة المتعلقة بالوقف النقدي: المبحث األول

  .تطورات األصول الوقفیة: المبحث الثاني

  .أنواع الوقف النقدي: المبحث الثالث
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  .النقدي األحكام الفقهیة المتعلقة بالوقف: المبحث األول

إذ ظهرت العدید من وجهات نظر  ،ت األحكام الشرعیة الخاصة بهدالنقدي وتعداختلف مفهوم الوقف   

األهمیة بمكان التعرف  كان من الفقهاء األولین والمعاصرین، ولكن قبل الحدیث عن مشروعیة الوقف النقدي

األركان ، ومن ثم ومن ثم التطورات التاریخیة التي رافقت ظهور أنواع حدیثة منه .الوقف أوال على مفهوم

  .والشروط التي یبنى علیها الوقف النقدي

  .مفهوم الوقف: المطلب األول

  .تعددت وتنوعت تعریفات الوقف وفق المذاهب الفقهیة المختلفة، وسنتطرق إلیها فیما یلي  

  .تعریف الوقف: الفرع األول

  .الوقف لغة: أوال

 - الشيء إذا َحَبَسُه، وال یقال أوقفهوقف : یقال. الوقف مصدر وقف الشيء َیِقُفه، وهو بمعنى الحبس

 َوْقٌف من باب التسمیة: الموقوف وقیل الشيء. َحبََّس الشيء واْحَبَسهُ : إال في لغة ردیئة، ویقال - باأللف

ما أوقفك هاهنا؟ ترید أي شيء حملك : فالصحیح والفصیح وقفت بغیر ألف إال فیما استثني كقولك  1.بالمصدر

وجاء في  .عن التصرف یقال وقفت كذا أي حبسته وجمعها أوقاف مثل وقت أوقاتهو الحبس  2.على الوقوف

تاج العروس من جواهر القاموس أن الوقف والَحْبُس بمعنى واحد، یقال َحَبَسُه َیْحِبُسُه َحْبسًا فهو محبوس 

  3.ِقفَ الُحُبُس ما وُ وجهه، والَحْبُس ضّد التخلیة، و  أمسكه عن: وحبیس، واْحتََبَسُه وَحبََّسهُ 

                                                           
 .83: ، ص1981، دار الجیل، بلد النشر غیر مذكور، المعجم االقتصادي اإلسالميأحمد الشرباصي،  - 1
، دار المعارف، القاهرة، مادة وقف، باب الواو، 51، المجلد السادس، الجزء العرب لسانأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور اإلفریقي،  -2

 .4898: ، ص1981
، دار تاج العروس من جواهر القاموسمحب الدین أبي فیض السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي الحنفي، دراسة وتحقیق علي شیري،  -3

المصباح أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي،  :أیضا أنظر. 234: م، المجلد الثامن، ص1994، -لبنان -الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

 .669: ، دون تاریخ نشر، ص- لبنان–، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي
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   .الوقف اصطالحا :ثانیا

أما  ،1لم یحمل الوقف تعریفا واحدا عند مختلف الفقهاء وَمْرِجُع ذلك إلى اختالفهم في بعض مسائله  

  :نذكر منها تعریفات مختلفةفقد ورد فیه عدة  مختلف المذاهب الفقهیةمفهوم الوقف في 

 ولذا ،2"حبس العین على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخیر"عرفه األحناف على أنه 

3".ولو بالجملة حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة: "جاء في تعریفه للوقف على أنه
 فهو كالعاریة  

ولو رجع الواقف عن وقفه صح عنه الرجوع، فهذا التعریف ال یلزم انتقال ملكیة الموقوف أو عندهم إال أنه الزم، 

زواله عن ملك الواقف، فیصح للواقف الرجوع عن وقفه ویجوز له حق التصرف فیه بالبیع وغیره من التصرفات 

  4 .ىالناقلة للملكیة، غیر أن صاحبي أبي حنیفة خالفاه في جعل الوقف على حكم اهللا تعال

على أنه حبس مال یمكن االنتفاع به، مع بقاء عینه، بقطع التصرف في رقبته  *الصاحبان عرفه فقد

تقربا إلى اهللا تعالى،  –أو یصرف ریعه على جهة بر وخیر  -من الواقف وغیره، على مصرف مباح موجود 

تنع على الواقف تصرفه فیه، وعلیه یخرج المال عن ملك الواقف ویصیر حبیًسا على حكم ملك اهللا تعالى، ویم

   5.ویلزم التبرع بریعه على جهة الوقف

جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا بأجرة، أو "المالكیة على أنه وجاء تعریف الوقف عند   

، أي أن المالك یحبس العین عن أي تصرف تملیكي، 6"جعل غلته كدراهم، لمستحق بصیغة مدة ما یراه المحّبس

                                                           
  .42:، صم1999، الطبعة الثانیة، دار المكتبي، اقتصاداألوقاف فقهًا و ونس المصري، رفیق ی -1
 ، ص)بدون تاریخ( ،-مصر -القاهرة الجزء الخامس د،مطبعة مصطفى محم ،فتح القدیر شرح الهدایة، )ابن همام(كمال الدین بن عبد الواحد  -2

  .137:، صم1996 الطبعة الثانیة،، دار الفكر المعاصر، الفقه اإلسالميالوقف في الوصایا و وهبة الزحیلي،  :أنظر أیضا .62 -37:ص

  .153: ، صم1989،  - سوریا - ، دمشقالجزء الثامن، الطبعة الثالثة، دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحیلي،   :وانظر أیضا
محمد أمین ابن عابدین،  :أنظر أیضا .27:، صالحادي عشر ، الجزءم1993، -لبنان–بیروت ، كتب العلمیة، دار الالمبسوطالسرخسي،  الدینشمس  -3

  .532:التوزیع، دمشق، دون تاریخ نشر، صجزء الرابع، دار الفكر للطباعة والنشر و حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ال

، أخذ عن أبي حنیفة بعض الفقه وتتم الفقه على القاضي ة، ولد بواسط ونشأ بالكوفةفالعالمة فقیه العراق، صاحب أبا حنی: محمد بن حسن الشیباني - * 

  .ه189أبي یوسف، روى عن أبي حنیفة واألوزاعي ومالك بن أنس، أخذ عن الشافعي فأكثر جدا، توفي 

كان أكبر صحابة أبي حنیفة، وكان أول من تولى القضاء، وكان یقال له قاضي قضاة الدنیا، ألنه كان یستنیب  :القاضي أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم -  

 . للحدیث، صدوقا ثقة ن أعلم أصحاب أبا حنیفة وأتبعهمافي سائر األقالیم التي یحكم فیها الخلیفة، كا

  .11:، صم2001األمانة العامة لألوقاف، الكویت،  ،)حالة األردن(اإلسالمي المعاصر ي في المجتمع الوقف والعمل األهلسر عبد الكریم الحوراني، یا 4-

أبو ( وهذا تعریف الصاحبان . 376: ، ص)بدون تاریخ(، مطبعة البابي الحلبي، مصر، الجزء الثاني، مغني المحتاج شرح المنهاجالشربیني الخطیب،  -5

ترجمة محمد كامل الغّزى ( إتحاف األخالف في أحكام األوقاف،عمر حلیمي،  :أنظر أیضا. اللذان یؤكدان أن الوقف الزم) یوسف ومحمد بن الحسن

  .22:، صمجموعة دلة البركة، بدون تاریخ: ، جدة)الحلبي
مواهب الجلیل لشرح مختصر أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب،  :وانظر أیضا. 135: ، صالمصدر نفسه -6

  .12:، صم1992/ه1412، الطبعة الثالثة ،السادسالجزء ، - المملكة المغربیة-الدار البیضاء، دار الرشاد الحدیثة، الخلیل
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بریعها لجهة خیریة تبرًعا الزًما مع بقاء العین على ملك الواقف مدة معینة من الزمان، فال یشترط فیه ویتبرع 

  1.التأبید

غیـره مـع بقـاء عینـه بقطـع تعـرف الواقـف و تحبیس مال یمكن االنتفاع بـه (فهو عندهم " الشافعیة"أما عند 

وواضـح مـن هـذا التعریـف أن الملـك ینتقـل فـي الرقبـة بـالوقف  2.)في رقبته، یصرف في جهة خیـر تقربـا هللا تعـالى

  .عن الواقف

فالمالحظ مـن هـذا  ،3"تسبیل المنفعةتحبیس األصل و ": بقوله ة الحنبليعند ابن قدام وجاء تعریف الوقف  

  .التعریف أنه جاء عاما، ولم یضع شروطا للوقف

تعلقة بانتقال ملك المال الموقوف، هل لقد ظهرت هذه االختالفات بسبب مسألتین هامتین، األولى م  

یضل ملكا للواقف أم ینتقل للموقوف علیه؟ فنجد عند الجمهور من المالكیة والشافعیة، وكذا الحنابلة وبعض 

الحنفیة أن ملكیة الوقف تنتقل للموقوف علیه، ووفقا لهذا الخالف برز تعریفان للوقف، األول منهما یبین قطع 

أما الثانیة فهي متعلقة بمدى لزوم . وقوفة وصاحبها، والثاني یؤكد على استمرار العالقةالعالقة بین العین الم

وقف أصل المال ومنفعته، فقد ذهب الجمهور من الحنفیة والشافیة والحنابلة إلى لزوم اشتمال الوقف على 

هو : "بقوله يالمالك" ابن عرفة" تعریف األصل والمنفعة معا، بینما لم یشترط ذلك المالكیة، حیث جاء في ذلك

ومن أجل تجاوز هذه الخالفات تم  4."إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطیه ولو تقدیرا

السعي إلبراز طبیعة الوقف المقاصدیة، أي أن الغرض األساسي من الوقف هو استدامة الثواب باعتباره صدقة 

جاریة تنفق على أوجه البر والخیر المختلفة، مع مراعاة أن العین الموقوفة ال تباع وال توهب وال تورث، أما 

   5.الواقفالمنفعة فتصرف على حسب شروط 

  

  

                                                           

  .155:، صسابق مرجعوهبة الزحیلي،  1-
2

مطبعة مصطفى البادي، ، الجزء الخامس، مكتبة و نهایة المحتاج إلى شرح المناهج من الفقه على مذهب اإلمام الشافعيشمس الدین بن أحمد الرملي،  -

 .358:ص م،1997القاهرة، 
3

 -، دار حجر، الطبعة الثانیة، القاهرةعبد اهللا عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو  :تحقیق ،المغني ابن قدامة،أبو محمد عبد اهللا بن أحمد  -

  .184: ، صم1992، -مصر
  جامع الزیتونةفقیه مالكي وٕامام . م1400/هـ803وتوفي سنة  م1316/هـ716، ولد سنة أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغميهو 

 .مختصر الفرائض، الحدود في التعاریف الفقهیة، المختصر الكبیر في فقه المالكیة :مؤلفاتهمن  .العهد الحفصيوخطیبه، في 
4

أنظر  .539:، ص1993دار الغرب اإلسالمي، بیروت،  ،محمد أبو األجفان والطاهر المعموري، الجزء الثاني :تحقیق، حدود ابن عرفة شرح ، ابن عرفة -

   .18: ص م1978، الجزء السادس، الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلحمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب،  :أیضا

: ص م، ص1998، دار الشروق، مصر، األوقاف والسیاسة في مصرإبراهیم البیومي غانم، : أنظر أیضا .539:ص ،مرجع سابق ابن عرفة، -5

45،46.  
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وٕان اختلفت في ظاهرها إال أن التعریف الشامل الذي یمكن أن  تعریفات المذاهب الفقهیة للوقفإن 

، وذلك لكونه لم یتطرق ألحكام الوقف، وٕانما بّین حقیقة "تحبیس األصل وتسبیل المنفعة: "یضمها جمیعا هو

 .1"احبس أصله وسبِّل ثمره: "الخطاب، زیادة على كونه مستنبطا من حدیث رسول اهللا لعمر بن )المقصد(الوقف 

هذا التعریف اقتصر على ذكر حقیقة الوقف فقط، ولم یدخل في تفصیالت أخرى دخلت فیها بقیة  غیر أن

ترك بیان ذلك وتفصیله عند الكالم على األركان والشروط، إذ إن الدخول في التفاصیل یخرج  التعریفات، بل

  . التعریف عن داللته

ن الوقف هو منع التصرف في رقبة العین التي یمك: (هذه التعاریف بقوله" و زهرةمحمد أب"ولخص  

ویرى أن هذا التعریف هو  2)انتهاءو  فعة لجهة من جهات الخیر ابتداءجعل المنو . االنتفاع بها مع بقاء عینها

  .صدق تعریف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذین أقروهأ

على ملك الواقف والتبرع  حبس مال:  وبناء على ذلك یمكن لنا الخروج بتعریف شامل للوقف على أنه

  . سواء كانت عقارا أو منقوال بقاء الموقوفمدة بمنفعته لجهة من جهات الخیر 

  .مشروعیة الوقف: ع الثانيالفر 

التي ُیَتقَرب بها إلى اهللا عز وجل  الشریعة اإلسالمیة بشكل عام إلى القربات ینتمي الوقف أصالة في  

  3."من أحسن القربات"ر خلق اهللا  أكثرهم نفعًا لعباده، بل إنه ، فخینفعه المتنوع والمتعدد، والمتعديل

قال . إنكاره الوقف ومشروعیته إال ما روي عن شریحوقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الوقف     

، وغیرهم - سلمصلى اهللا علیه و -والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي" :اإلمام الترمذي رحمه اهللا 

  4."ذلك ال نعلم بین المتقدمین منهم في ذلك اختالفًا في إجازة وقف األرضین وغیر

 ُوجلُّ و فالصحیح ما ذهب إلیه مالك رحمه اهللا " :السنة النبویة قائالً وقد استدل ابن رشد لمشروعیته من 

وعمر بن الخطاب، وعثمان بن ، - صلى اهللا علیه وسلم–رسول اهللا أهل العلم من إجازة الحبس، وقد حبس 

                                                           
 لدكتور محمد وهو التعارض الناجم عن ملكیة العین الموقوفة أهي على حكم اهللا تعالى أم على حكم الواقف أو الموقوف علیهم، ویعود التعارض هنا حسب ا

لنسبة لحدیث مصطفى شلبي هو وصول األحادیث واآلثار الواردة في تشریع الوقف إلى بعض األئمة دون البعض اآلخر من طریق سلیم، كما هو الشأن با

محمد  :أنظر .ابن عمر في موضوع الوقف والذي لم یصل إلى اإلمام أبي حنیفة ولو وصله لكان له رأي الجمهور في تعریفه للوقف، كما حدث مع صاحبیه

 .312:م، ص1982، بیروت، الطبعة الرابعةالدار الجامعیة للطباعة والنشر، ، أحكام الوصایا واألوقافمصطفى شلبي، 
، دون تاریخ نشر، وت، بیر ، دار إحیاء التراث العربيالرابع ، الجزءالوقف كیف یكتب: ، بابصحیح البخاري، البخاري عبد اهللا محمد بن إسماعیلأبو  -1

  .14 :ص
  .07:م، ص1972، دار الفكر العربي، القاهرة، محاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة،  -2
  .322:، صالسادس ، الجزءم1994، بعة األولىطالسعید أعراب، دار الغرب اإلسالمي، بیروت،  :تحقیق، الذخیرةالقرافي، شهاب الدین أبو العباس  -3
 لستین سنة، عاش مائة وثمان سنین وتوفي سنة  الكوفة، كان قاضي الكنديشریح بن الحارث بن قیس بن الجهم  الشاعر المحدث الفقیه المسلم القاضي

 .وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة  أو شهر -وقیل ثمانین  - هجریة  78
4

، ضبطه وراجع أصوله عبد الرحمان محمد وذيالسنن مع شرحه تحفة األحالترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن عیسى بن الضحاك  -

  .672:عثمان، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الثانیة، الجزء الرابع، ص
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 ، واستشار، وعمرو بن العاص ُدورًا وحوائط، وزید بن ثابت، وعبد اهللا ابن عمرعفان، وعلي، وطلحة، والزبیر

 رضي–جعل عمر بن الخطاب : وروي عن مالك أنه قال .رسول اهللا علیه وسلم في صدقت عمر بن الخطاب

، فبینها عبد اهللا بن للسائل والفقیر: بعده في صدقته ، وكتب عبد اهللا بن عمرصدقة للسائل والمحروم -اهللا عنه

".عمر
ظهرت العدید من األدلة في القرآن والسنة النبویة التي ترغِّب وتدعوا إلى ضرورة التسابق في فعل  ولقد 1

   :ونجد ما جاء من بینها فیما یلي الخیرات ولعل الوقف من بین أهمها،

  .من الكتاب: أوال

لقوله الوقف بشكل عام عند الجمهور غیر الحنفیة سنة مندوب، إلیها فهو من التبرعات المندوبة، 

   2.﴾َلْن َتَناُلوا الِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّون َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اَهللا ِبِه َعِلیم﴿: تعالى

فهو بعمومه  3.﴾رضن األَ م مِ كُ ا لَ نَ جْ ا أخرَ مَّ مِ م وَ بتُ سَ ا كَ مَ  باتِ یِّ ن طَ وا مِ قُ وا أنفِ نٌ آمَ  ینَ ا الذِ هیُّ ا أَ یَ ﴿: وقوله تعالى

   .یفید اإلنفاق في وجوه الخیر والبر، والوقف إنفاق المال في جهات البر

  .من السنة النبویة: ثانیا

  : دل على مشروعیة الوقف أحادیث كثیرة منها ما یلي

انقطع عنه عمله  اإلنسانإذا مات « : ، أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قالرضي اهللا عنهعن أبي هریرة  -1

  4.»أو ولد صالح یدعو له جاریة، أو علم ینتفع بهصدقة : ة أشیاءإال من ثالث

له إّال في هذه األشیاء قال العلماء في معنى الحدیث أن عمل المیت ینقطع بموته، وینقطع تجّدد الثواب 

یم أو تصنیف، وكذلك الصدقة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعل الثالثة،

   .الجاریة وهي الوقف

فتصدق  5»إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها«:بن الخطاب عمرلقوله صلى اهللا علیه وسلم في حدیث  -2

بها عمر، على أنه ال یباع أصلها وال یوهب وال یورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبیل اهللا والضیف وابن 

  . ل فیهالسبیل، ال جناح على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف ویطعم صدیق غیر متموّ 

َر، فأتى النبي یستأمره فیها، أن عمر بن الخطاب، أصاب أرضًا بَخْیبَ « :رضي اهللا عنهماعن ابن عمر  -3

                                                           
1

  .417:ني، صلثام،الطبعة األولى، الجزء ا1988، ، تحقیق سید أحمد عراب، دار إحیاء التراث اإلسالمي، قطرالمقدمات والممهداتابن رشد،  -
 .92:اآلیةسورة آل عمران،  -2
 .267:اآلیةسورة البقرة،  -3
، ث العربي، دار إحیاء التراالجزء الثالث، باب ما یلحق باإلنسان من الثواب بعد وفاته، 25، كتاب الوصیةصحیح مسلمأبو الحسین بن الحجاج مسلم،  -4

األولى،  ، الطبعةالمعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض صحیح مسلم مع شرحه إكمال :أنظر أیضا .1255:، ص11:حدیث رقمبیروت، دون تاریخ نشر، 

 .373:ص، 1998 ،لریاضا، الجزء الخامس ،باب ما یلحق اإلنسان بعد وفاته الوفاء بمصر،، دار مكتبة الرشد، تحقیق یحي إسماعیل

  .337: ، ص2772: حدیث رقم، باب الوقف، ا، كتاب الوصایصحیح بخاريالبخاري،  -5
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یا رسول اهللا إّني أَصْبُت أرضًا بَخیَبَر لم ُأِصْب ماًال قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن : فقال

یوهب،  یورث، وال فتصّدق بها عمر، أنه ال یباع أصلها وال یبتاع، وال: شئَت حبسَت أصلها وتصّدقَت بها، قال

القربى، وفي الرقاب، وفي سبیل اهللا، وابن السبیل والضعیف، ال جناح على  لفقراء، وفيفتصّدق عمر في ا: قال

  1.»من ولیها أن یأكل منها بالمعروف، أو ُیطعم صدیقًا غیر متمّول فیه

   .اإلجماع :ثالثا

، وتصدق )البئر(تصّدق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بریعه عند المروة على ولده، وعثمان برومة  ثبت

علي بأرضه، وتصّدق الزبیر بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدینة على ولده، وعمرو بن العاص بداره بمكة 

فإن الذي قدر منهم على الوقف  –ى الیوم فذلك كله إل .ام بداره بمكة والمدینة على ولدهعلى ولده، وحكیم بن حز 

وهذا إجماع  ": (...اإلسعاف"صاحب " الطرابلسي"، وعن ذك قال ذلك فلم ینكره أحد فكان إجماعاً  وقف واشتهر

  2....)منهم على جواز الوقف ولزومه وألن الحاجة ماسة إلى جوازه

عثمان وعلیًا وعائشة و المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر .. (: "القرطبي" اإلمام ویقول

  3.)ةفهم بمكة والمدینة معروفة ومشهور كلهم وقفوا األوقاف، وأوقا مرو بن العاص وابن الزبیر وجابراً وفاطمة وع

وقف وقف وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على ال: (... "المغني"في كتابه  "ابن قدامة" وقال

  4....)واشتهر ذلك فلم ینكره أحد فكان إجماعا

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغیرهم، ال نعلم بین المتقدمین منهم في ذلك اختالفًا  

وبالتالي فأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة . ین وغیر ذلكي إجازة وقف األرضِ ف

  5.الوقف

ما بقي أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم له مقدرة إال ": وقال جابر رضي اهللا عنه

  6".وقف

وهذا األمر شائع الیوم ففي كل الدول اإلسالمیة وزارات ودواوین لألوقاف، مما یدل على شهرة 

  .مشروعیته واستحبابه

                                                           
 .1255:، ص15:حدیث رقم، 2، باب الوقف، ج25، كتاب الوصیةسابقمرجع صحیح مسلم،  -1
  .10: م، ص2005، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، اإلسعاف في أحكام األوقافإبراهیم بن موسى الطرابلسي الحنفي،  -2

  .وما بعدها 27: ، صم1977الكتب العلمیة، بیروت، ، المجلد الثاني والمجلد التاسع، دار الجامع ألحكام القرآنمحمد بن أحمد األنصاري القرطبي،  -3

 .186: م، ص1999، الریاض، الجزء الثامن، دار عالم الكتب، المغنيموفق الدین عبد اهللا بن أحمد ابن قدامة الحنبلي،  -4
، 1999/2000 ،جامعة الجزائر ،یرعلوم التسی ،)غیر منشورة(ماجستیر  ، رسالةاستثمار األوقاف وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة كمال منصوري، -5

 4:ص
  .136: ، صم1996، الطبعة الثانیة، دمشق، دار الفكر، الوصایا والوقف في الفقه اإلسالميوهبة الزحیلي،  -6



 الوقفية  الفصل األول                                                            التطورات التاريخية لألعيان

 

 

9 

  .أركان الوقف وشروطه: الفرع الثالث

أركان أربعة، وهي الواقف والموقوف والموقوف علیه والصیغة، والصیغة عند للوقف : رأي الجمهور

الشافعیة والمالكیة وبعض الحنابلة یشترط فیها اإلیجاب والقبول، حیث یعتبر القبول ركنًا إذا كان الوقف على 

  .معین إن كان أهًال للقبول، وٕاال فیشترط قبول ولیه كالهبة والوصیة

  .الواقف: أوال

الواقف لصحة الوقف ونفاذه أهلیة التبرع كباقي التبرعات من هبة وصدقة وغیرها، ألن  یشترط في

  1:الوقف تبرع، ویمكن تحلیل هذا الشرط إلى أربعة شروط هي

فال یصح وقف العبد، ألنه ال ملك له وال یصح وقف مال الغیر، وال یصح : أن یكون الواقف حرًا مالكاً  -1

  .في الواقف من أن یكون مالكًا الموقوف وقت الوقف ملكًا تاماً  وقف الغاصب للمغصوب، إذ البد

فال یصح وقف المجنون، ألنه فاقد العقل، وال وقف المعتوه، ألنه ناقص العقل، وال : أن یكون عاقالً  -2

  .وقف مختل العقل بسبب مرض أو كبر، ألنه غیر سلیم العقل

ممیز أم غیر ممیز، ألن البلوغ مظنة كمال العقل فال یصح وقف الصبي، سواء أكان : أن یكون بالغاً  -3

  .ولخطورة التبرع

غیر محجور علیه بسفه أو فلس أو غفلة، ولو بالولي كسائر التصرفات المالیة، فال : أن یكون رشیداً  -4

  .عن الجمهور والمفلس أو المغفل یصح الوقف من السفیه

، 2السماح بالتوسع فیه ثیرون منهم لم یشترطوا ذلك رغبةاإلسالم، فالك اشتراطغیر أن الفقهاء اختلفوا في 

  .غیر أن البعض اآلخر اشترط اإلسالم حتى ال یقع المحظور من بناء مساجد من أموال الكفار

  .الموقوف علیه: ثانیا

الغایة من الوقف هي دوام المثوبة فقد كانت القربة ودوامها هي مدار كالم الفقهاء عند بحثهم شروط 

الموقوف أما   3).اثنان أو جمع أوإما واحد : الموقوف علیه إما معّین أو غیره، فالمعّین( موقوف علیهاالجهة ال

  4.أرباحهوسد حاجاتها من خالل ریع الوقف و هو الجهة المستفیدة من الوقف، والتي یراد تحقیق كفایتها فعلیه 

                                                           
   .53:، صالمرجع السابق ذكره -1
  عقل والشرعهو من ینفق ماله في وجوه ال یرضاها ال :السفیه. 
 هو من یغبن في البیوع والمعامالت، وال یهتدي إلى المربح منها لجهله بشؤونها :المغفل. 
 .377،376: ص ، صالجزء الثاني، مغني المحتاجابن شرف النووي، أبو زكریا محیي الدین  -2
 .11: ص، 2001، األمانة العامة لألوقاف، الكویت، عدد تجریبي، نوفمبرف، مجلة أوقاموجز أحكام الوقفعیسى زكي،  -3
  .38:، صم1997مكتبة الشیخ علي بن عبد اهللا آل ثاني الوقفیة العالمیة، قطر،الوقف ودوره في التنمیة، ، عبد الستار إبراهیم الهیتي -4
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والموقوف علیه إما أن یكون الواقف نفسه أو ذریة من بعده أو أقاربه أو أشخاص بأعیانهم، وٕاما أن 

أو جمع أو غیر معین الجهة مثل الفقراء، المجاهدین،  اثنینیكون معینا أو غیر معین، فالمعین إما واحد أو 

  :ویشترط في هذه الجهة الشروط التالیة 1.ضحایا اإلرهاب وغیرهم

 وهي أن یكون اإلنفاق على وجوه البر والخیر، ولذلك ال : *الموقوف علیه جهة بر أن یكون

 2.یجوز أن یكون الوقف في معصیة، فال یجوز الوقف على جهة الباطل

 وذلك بأن یجعل الوقف على المساكین والفقراء : أن تكون الجهة الموقوف علیها غیر منقطعة

أي أن یكون الوقف معلوم  3.كطالب العلم وأصحاب الفكر والثقافةأو طائفة تفضي العادة بعدم انقراضهم، 

فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول،  - عدا المالكیة- نتهاء ألن الوقف مقتضاه التأبیداالبتداء غیر معلوم اال

عند من یشترطون التأبید، . أن یكون الوقف على جهة ال تنقطع 4.فلم یصح كما لو وقف على مجهول ابتداء

   5.غیر أن المالكیة لم یشترطوا ذلك ألن الوقف عندهم یمكن أن یكون مؤقتا أو مؤبدا

 اعتبر كثیر من الفقهاء الوقف على النفس باطال و استدلوا : أن ال یعود الوقف كله على الواقف

، 6»احبس األصل وسبل الثمرة«):ص(اهللا عنه حیث قال له النبي في ذلك بما جاء في حدیث وقف عمر رضي

، وهذا یمنع أن یكون للواقف كل الحق )جعلها سبیال وصدقة( و وجه االستدالل في هذا الحدیث أن تسبیل الثمرة

ألن من وقف شیئا صارت منافعه جمیعها للموقوف علیه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه، ولم  7.في الوقف

  8.ولم یجز أن ینتفع شيء منها إال أن یكون وقفا للمسلمین فیدخل في عمومهم

 فالموقوف علیه إما أن یكون معینا أو غیر : أن یكون على جهة یصح ملكها والتملك لها

إثنین وجمع، وغیر معین الجهة مثل الفقراء والعلماء وغیر ذلك وهذا ما اتفق علیه  معین، فالمعین إما واحد أو

 9.لدى جمهور العلماء

  

  

                                                           
  . 45:، صم2007، دار السالم للنشر والتوزیع والترجمة، مصر،الوقف اإلسالمي، أحمد محمد عبد العظیم الجمل -1

مثل الوقف على الفقراء والعلماء واألقارب والمساجد والمدارس والمشافي والمالجئ والحج والجهاد وغیرها، .اسم جامع للخیر وأصله طاعة اهللا تعالى :البر *

سلم على جهة معصیة، وال یصح باالتفاق وقف الم .أما األغنیاء فعند الحنفیة ال یصح الوقف علیهم وحدهم، ألنه لیس بقربه ویصح عند الشافعیة والمالكیة

  .كأندیة المیسر ودور اللهو وجمعیات اإللحاد والضالل وغیرها من أمثلة المعصیة
  .38:، صمرجع سابقعبد الستار إبراهیم الهیتي،  -2
  .39:، صالمرجع نفسه -3
  .68:، صم2003فهد الوطنیة، السعودیة،  ، مكتبة الملكالوقف في الشریعة اإلسالمیة وأثره في تنمیة المجتمعمحمد بن أحمد بن صالح الصالح،  -4
هـ، 1422مؤتمر األوقاف األول بمكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، شعبان  بحوث، مفهومه شروطه أنواعه: الوقفالعیاشي صادق فداد،  -5

 .105:ص
 .سبق تخریج الحدیث -6
  .39:، صمرجع سابقعبد الستار إبراهیم الهیتي،  -7
  .68:، صمرجع سابقمحمد بن أحمد بن صالح الصالح،  -8
  .31:، صمرجع سابقسلیم هاني منصور،  -9
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  .الموقوف :ثالثا

مًا معلومًا مملوكًا ملكًا تامًا للواقف، كما یشترط اتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف ماًال متقوّ 

  1.حصول الفائدة من العین الموقوفة

  .الصیغة: رابعا

جمهور الفقهاء على إنشاء الوقف باإلیجاب، الذي یصدر من الوقف، وال یتوقف األمر على القبول  اتفق

ویتم  إذا كان الموقوف علیه لیس معینًا، أوال یتصور منه الرفض مثل المساجد والمالجئ والمستشفیات والفقراء،

نفعتها، وثمرتها، وال یشترط فیه لفظ معین، اإلیجاب في الوقف بكل لفظ  یدل على حبس العین، وتسبیل م

ویشترط أن تكون الصیغة منجزة، وتدل على إنشاء الوقف في الحال، وأال تقترن صیغة الوقف بشرط باطل، 

  2.ومؤبدة ألن الغرض من التصدق الدیمومة

اللفظ الذي كما أن الصیغة هي الركن الوحید عند الحنفیة، وهي الركن الرابع عند الجمهور، وقد تنعقد ب

فالوقف كما سلف ذكره نوع من العقود، یعبر عنه الفقهاء . یصدر عن الواقف، وقد تنعقد بالفعل الدال علیه

ألصل أن كل ما یدل على اإلیجاب باإلیجاب والقبول، وتختلف الصیغة في العقد حسب اختالف العقود، فا

  3.العقد في األصل لفظ خاص، وال صیغة خاصةالقبول لغة أو عرفا ینعقد به العقد فال یشترط في انعقاد و 

  :یمكن لنا إیجاز شروط صیغة العقد في اآلتيو 

 أن ال تكون الصیغة معلقة على أمر غیر موجود وقت الوقف ولتوضیح هذا  :الشرط األول

  :الشرط نفرق بین ثالثة أنواع من الصیغة

أي ال تقترن بتعلیق أو  4.ره علیه في الحالهي التي تدل على إنشاء الوقف وترتیب آثاو  :الصیغة المنجزة - 1

أرضي على الفقراء  فتُ وقَ : كقوله .إضافة إلى مستقبل، إذ البد أن تدل على إنشاء الوقف وقت صدوره

  5.المساكینو 

وهي التي تدل على إنشاء الوقف من دون أن تترتب علیه آثاره في الحال بل تتأخر إلى  :الصیغة المضافة - 2

  .ت إلیهزمن مستقبل أضیف

                                                           
  .191،190 :ص، ص 1999، مرجع سابق، المغني ابن قدامة، -1
لألوقاف،  مفهومه وفضله وأنواعه، المؤتمر األول -ندوة الوقف بحوث، مفهومه وفضله وشروطه وأنواعها - الوقفإسماعیل إبراهیم حسنین البدوي،  -2

 .83-66:صص ه، 1422، ودیةالسع ،جامعة أم القرى
  .47:، صمرجع سابقأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -3
  .332:، صم1982 ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،أحكام الوصایا واألوقافمحمد مصطفى شیلي،  -4
البنك اإلسالمي (، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریباالتجاهات المعاصرة في تطویر االستثمار الوقفي، صادق فداد ومحمود أحمد مهدي العیاشي -5

  .24:، صم1997، جدة، )للتنمیة
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هي التي تفید إنشاء الوقف على تقدیر وجود أمر في المستقبل بأداة من أدوات التعلیق  :الصیغة المعلقة - 3

  1.فإذا وجد ذلك األمر وجد الوقف حین وجوده وٕان لم یوجد فال وقف

 أن تكون الصیغة مشتملة على التأكید وذلك بأن یكون منتهیا لجهة بر ال تنقطع  :الشرط الثاني

  .ألن التأبید شرط الزم لجواز الوقف عند بعض الفقهاء

 یجب أن یعین فیها الواقف تعیینا دقیقا، كأن یذكر اسمه ولقبه، أو لجهة الفقراء  :الشرط الثالث

  .والمساكین

 هة الموقوف علیهاالقبول التام من الج: الشرط الرابع.  

 ال یباع وال یوهب وال یورث: یجب ذكر صیغة الوقف الدالة علیه وهي :الشرط الخامس.  

 2.أوقفت، حبست، سبلت: یجب تعیین العبارة التي تفید الوقف مثل: الشرط السادس  

  .شروط الواقفین والشروط العشرة: خامسا

 یضعه فیمن یشاء وبالطریقة التي الواقف في وقفه مختار، فالوقف اختیار : شروط الواقفین

یختارها، وٕان الوقف تبرع بالمنفعة فحقوق المستحقین فیه تتعلق بالمنفعة ال بالعین، والمنفعة قابلة للتقیید بالزمان 

  3.والمكان

مقاصده ه بمحض إرادته لیعبر عن رغباته و وشروط الواقفین هي كل ما یملیه كل واقف في كتاب وقف  

  4:شأ بها وقفه والنظام الذي یتبع فیه من تولى شؤونه وتوزیع ریعه وهي على ثالثة أقسامفي الكیفیة التي ین

 هو كل شرط یخل بأصل الوقف أو یتنافى مع حكمه كاشتراط الواقف بقاء العین  :الشرط الباطل

الموقوفة على ملكه أو اشتراط أن یكون له حق الرجوع متى شاء، فالشرط األول یخل بحقیقة الوقف التي هي 

 .حبس العین على التملیك، والثاني ینافي حكم الوقف الذي هو اللزوم والتأبید

 ل شرط ال یخل بأصل الوقف وال یتناف مع حكمه لكنه یعطل مصلحة هو ك :الشرط الفاسد

كأن یشترط الواقف عدم اإلنفاق على عمارة  یعةموقوف علیهم أو یكون مخالفا للشر الوقف أو یضر بمصلحة ال

في هذه الحالة یصح الوقف أو منع استئجاره ألكثر من سنة، و الوقف أو تقدیم صرف الریع على المستحقین 

 5".المسلمون على شروطهم، إال شرطا حّرم حالال أو أحّل حراما: "ودلیل ذلك حدیث .شرطویلغى ال

 وهو كل شرط ال یخل بأصل الوقف وال بحكمه، وال یعطل مصالح الوقف أو  :الشرط الصحیح

  :الموقوف علیهم، وأال تكون فیه مخالفة للشروط العشرة

                                                           
  .09:، صمرجع سابقكمال منصوري،  -1
  .62:، صم1998، الثانیة، الطبعة یرة، دار الخلدونیة، الجزائرالبص، مجلة الوقف وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة في التنمیةالطیب داودي،  -2
  .28 ،27:، ص صمرجع سابقسلیم هاني منصور،  -3
  .09،10:، ص صالمرجع نفسه -4
 .403: ، ص1363:صلح رسول اهللا بین الناس، رقم ، باب ما ذكر فيأبواب األحكامسنن الترمذي،  - 5
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اإلنشاء ما یعرف بالشروط العشرة، والتي تكمن  )عقود( من أشهر شروط الواقفین التي نجدها في حجج  

  1:أهمیتها في اإلفصاح عن أهداف الواقف من وقفه وعن خطته وهذه الشروط هي

 وهي التعدیل في أنصبة ومرتبات المستحقین في الوقف بالزیادة، بمعنى  :الزیادة والنقصان

تفضیل بعض الموقوف علیهم على الباقین بشيء یمیزهم به حین توزیع الغلة أو الزیادة في نصیب أحد 

 .الموقوف علیهم على الدوام، وهو ما یستلزم النقصان إذا كان ما زاده یعود على باقي المستحقین

 إذا اشترط الواقف تفضیل منح بعض المستحقین دون غیرهم جاز له  :خصیصالتفضیل والت

ذلك وكذلك إذا اشترط تخصیص كل الوقف لفرد أو مجموعة معینة جاز له ذلك أیضا، فإذا انتهت المدة رجعت 

 2.في غیره االختصاصإلى الواقف مشیئة 

 إعطاء ریع الوقف كله أو جزء منه لبعض الموقوف علیهم، وهذا هو  هوو  :اإلعطاء والحرمان

 3.اإلعطاء، وحرمان البعض اآلخر منه كال أو بعضا، وهذا هو الحرمان، سواء كان الحرمان مطلقا أو مقیدا

 للواقف أن یشترط في وقفه إدخال من یرى أنه یستحق ذلك في كتاب وقفه،  :اإلدخال واإلخراج

فإذا شرط شیئا من ذلك كان له أن یعمل بما شرطه، ولیس لمن یتولى أمر الوقف بعده أن وٕاخراج من أدخله، 

 4.یعمل بشيء من ذلك إال إذا شرط له

 هذان هما الشرطان األخیران من الشروط العشرة التي جرت عادة بعض  :التبدیل والتغییر

ف واحد حمل التبدیل على تبدیل العین الواقفین أن یشترطوها ألنفسهم، وٕاذا اجتمع هذان الشرطان في كتاب وق

الموقوفة فإن كانت دارا للسكن مثال جاز بمقتضى هذا الشرط أن تجعل مخزنا أو حماما أو أرضا زراعیة 

وهكذا،  ویحمل التغییر على تغییر الشروط التي اشترطها في كتاب وقفه فیقلبه رأسا على عقب، فیزید من شاء 

 .معینة وینقص من شاء مدى حیاته أو مدة

  :ویشترط في هذه الشروط أن

  أن ال تصدر هذه الشروط إال من الواقف في حد ذاته، وهي حق شخصي له ال ینتقل إلى

 .الورثة أو المستحقین

  أن تقترن هذه الشروط بالوقف عند إنشائه، فإذا تم الوقف ولم یشترط شیئا فلیس له بعد ذلك

 5.أن یشترط واحدا منها أو جمیعها

  

  

                                                           
 .وما بعدها 175: ص، 1982الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ، واألوقافأحكام الوصایا محمد مصطفى شلبي،  - 1
  .40:، ص1998، األمانة العامة لألوقاف، الكویت، األحكام الفقهیة واألسس المحاسبیة للوقفعبد الستار أبو غدة وحسین حسین شحاتة،  -2
  .28:، صمرجع سابقسلیم هاني منصور،  -3
  .85:، صمرجع سابقعبد الستار أبو غدة وحسین حسین شحاتة،  -4
  .29:، صمرجع سابقسلیم هاني منصور،  -5
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  .التطور التاریخي للوقف: الثانيالمطلب 

تعددت أنواعه بتعدد مجاالت الحیاة، ، وٕان لم یتم تسمیتها بهذا االسم، و 1عرفت األمم الوقف منذ القدم

ذلك بتقسیمه إلى ثالث مطالب، مشیرین في األول منها إلى نتطرق إلیه من خالل هذا المبحث و هذا ما سوف 

انب مختلفة، أما في المطلب الثالث فخصصناه و ارحین المفهوم من جفي الثاني شالتطور التاریخي للوقف، و 

  .لذكر أنواع الوقف

على ذلك یمكن لنا تقسیم تطوره التاریخي إلى یدة منذ النشأة إلى یومنا هذا، و مراحل عدشِهد الوقف   

  .مرحلة ما بعد ظهور اإلسالمیتین هما مرحلة ما قبل اإلسالم و مرحلتین أساس

  .حلة قبل ظهور اإلسالممر : الفرع األول

من عة كل مجتمع من هذه المجتمعات، و ذلك حسب طبیالعرب جمیعها بعض أشكال الوقف، و عرفت   

و في تاریخ مصر  2.الطرقات والینابیععرفت نجد دور وأماكن العبادة، وكذا المسارح و بین أشكال الوقف التي 

أما غالتها  القدیم كانت هناك مساحات واسعة من األراضي غیر القابلة للتصرف من بیع أو هبة أو وصیة،

  .اإلنفاق على القائمین بخدمتهافتصرف على إصالحها وٕاقامة الشعائر الدینیة، و 

وس نقل الملكیة إلى أجریت طقو في ذات السیاق قام رمسیس الثاني بمنح معبد أبیدوس أمالكا واسعة، و   

األوالد، كما س األعیان على أنها ملك لألسرة و ثم تلتها مرحلة ثانیة عرفت حب. المعبد أمام جمع كبیر من الرعایا

  3.كانوا یشترطون إدارة هذه األحباس لالبن األكبر

د مالك ، ففي نظامهم یرص4أما الجرمانیون فعندهم ما له شبه قریب بالوقف في أصل الفكرة أو الهیكل  

المال على أسرة عینة مدة محددة أو إلى فنائها كما أن االستحقاق لهذا المال قد یكون لجمیع أفراد األسرة أو 

ألصل في اطرائف في ترتیب طبقات االستحقاق، و كما أن لهم  -من بعدهم اإلناثأو للذكور و  -لبعضها فقط

  5.مستحق فیه حق سوى المنفعة لیس للیوهب، و ال هذا األخیر أن ال یباع وال یورث رقبته و 

وسیتنس لتقام فیها شعائر وقفت حدیقتها على مدینة أوج "آریتي"في تاریخ الیونانیین نجد امرأة اسمها و   

  .وقف أرضا له إلقامة الشعائر لإلله أبولون "نسیاس" المسمى ذلك نجد أحد القادة الیونانیین و كدینیة و 

                                                           
  .16:، صمرجع سابقعبد الستار إبراهیم الهیتي،  -1
  .17:، ص، مرجع سابقمنذر قحف -2
  .28:، صمرجع سابقأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -3
  .17:، صم2004الرسالة ناشرون، لبنان، مؤسسة الوقف، سلیم هاني منصور،  -4
  .28،29:، ص صمرجع سابقأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -5
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 : جوستینیانذلك ما قاله بوضوح أنهم قد عرفوا الوقف أیضا، و ر أما في القانون الروماني القدیم فیظه  

حقوق اهللا ال یمتلكه اإلنسان،  األشیاء الحرام ال یمتلكها أحد، ألن ما كان منیاء المقدسة واألشیاء الدینیة و األش

  .من دفن میتا بأرض فقد جعلها بمحض إرادته مكانا دینیاو 

بأسرها من اإلسكندریة إلى الصعید  -مصر-أن الروم تزعم أن بالد مقدونیة  روى بعض المؤرخین  

  .قفا على الكنیسة العظمى الموجودة بالقسطنطینیةو األعلى كانت 

أوضحها على معرفة األمم قبل اإلسالم لصیغة الوقف ما تمت اإلشارة إلیه من قبل ولعل أبرز األدلة و 

فقد عرفت البشریة الكعبة التي اهتم بها ي ال تزال موجودة إلى یومنا هذا، المؤرخین عن أوقاف النبي إبراهیم الت

األمر الذي جعلهم یقدمون تبارها رمزا لعبادتهم ودیانتهم، باعلقرابین ووضعوا األصنام حولها، العرب وقدموا لها ا

  1.لها أفضل ما یملكون من أجل آلهتهم

الشرائع السابقة، لكن جدت ما یشبهها في األنظمة و قد و  ما سبق یمكن القول أن فكرة الوقف من خالل  

  .مصادرهاعده و مع ظهور اإلسالم تم وضع نظام الوقف في سیاق له كیانه الخاص بقو 

  .مرحلة ما بعد اإلسالم: الفرع الثاني

للعادات التي عرفت قبل اإلسالم، بل كان  لم یكن نظام الوقف في اإلسالم نظاما مستجلبا أو مجمعا  

ها ا أیُّ یَ  ﴿:قال تعالى. أصوله المباشرة من السنة النبویةا من القرآن، و إطاره العام مستمدالمیا أصیال، نظاما إس

  2.﴾رضاألَ  نَ م مِ كُ ا لَ نَ جْ ا أخرَ مَّ مِ م وَ بتُ سَ ا كَ مَ  باتِ یِّ ن طَ وا مِ قُ وا أنفِ نُ ین آمَ الذِ 

یأتي لإلحسان العام في اإلسالم، و عوا لكنها تدتدل مباشرة على مشروعیة الوقف، و غیرها ال ة و هذه اآلی  

  .الوقف في مقدمتها لما یؤدیه من خدمات عامة

ه رسول اهللا حین قدومه إلى المدینة مهاجرا ثم سیعتبر أول وقف دیني في اإلسالم مسجد قباء الذي أس

  3.د النبوي الذي بناه بالمدینة بعد أن استقر به المقام هناكجالمس

صدقة موقوفة كانت في اإلسالم هي البساتین السبع رجل یهودي یدعى ر المؤرخون أن أول كلقد ذو   

  4.مخیریق التي أوصى بها إلى رسول اهللا، فوقفها رسول اهللا

یعزل منها غالتها نفقة قد كان ، و قیمخیر د مقتل نبید أن هناك من یقول أن هذه البساتین أخذها النبي ع  

إن كان النبي  ال یعرف على وجه التحدیدصالح المسلمین، و یل والسالح  في میضع الباقي في الخأهله سنة، و 

                                                           
  .16:، صمرجع سابقعبد الستار إبراهیم الهیتي،  -1
  .67:اآلیة، سورة البقرة -2
 .31:، صمرجع سابقأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -3
 .16،17:ص، ص مرجع سابقعبد الستار إبراهیم الهیتي،  -4
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یقال أیضا أن وقف خیري في اإلسالم هو وقف بئر رومة من قبل عثمان بن عفان، فقد و . جعلها وقفا أم ال

أصحابه إلى فانتدب رسول اهللا ماء یستقي منه المسلمون لشربهم، وكان مالك ذلك البئر یعنته بسعره،  كانت

أوقفه ثمان و وعد من یشتریه باألجر الكبیر في الجنة فاشتراه عو ". من یبتاع بئر رومة، غفر اهللا له": شرائه فقال

  1.للمسلمین

سع ففي عهد الخالفتین األمویة والعباسیة اتن قبل الصحابة، ثم من التّابعین، ولقد تتابعت األوقاف م

 مساكین بل تعداه إلى أغراض دینیة،ولم یعد یقتصر على الفقراء والالوقف ورغب الناس في األحباس، 

  .علمیة واقتصادیة اجتماعیة،

علیها وكان  ومع هذا التطور الذي شهدته األوقاف قامت الدولة األمویة بإنشاء هیئات خاصة لإلشراف

أما في الخالفة اف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، أما في عهد العباسیین فأصبح لألوقالقاضي مشرفا علیها، 

  .فقد تم وضع نظام خاص بإدارة األوقاف نیةالعثما

  .الوقف في العصر الحدیث: الفرع الثالث

كانت الكنائس هي الشكل الوحید للوقف ا الحضاریة، اندثار معطیاتهالغربیة و بعد انهیار الدولة الرومانیة   

. بعض األوقاف الخیریة –ألمانیا حالیا  –حیث ظهرت في وسط أوربا أوربا، حتى مطلع القرن الثلث شر، في 

 تعتبر أول إشارة للوقف في النظم القانونیة الغربیة كانت في القانون اإلنجلیزي لألعمال الخیریة الصادر عامو 

وم أي عمل یق :بأنهحیث وردت أول إشارة قانونیة أوربیة للوقف من خالل تعریف العمل الخیري للمیالد،  1601

من ذلك أصبحت و . د خدمة النفع العام أو المساعدة في ذلكبقصبه شخص أو مجموعة من األشخاص، 

  2.غیرهاائس والهیئات التعلیمیة و الكنل كل ما یخصص للجمعیات الخیریة والمستشفیات و االمتیازات تشم

من دخلها  %02بانتظام أكثر من نسبة ي أوربا وأمریكا تخصص تلقائیا و الجدیر بالذكر أن كل أسرة فو   

كما . ؤدي ما یسمى في اإلسالم بالزكاةفهي من حیث ال تدري تلخیریة والمنظمات غیر الحكومیة، للجمعیات ا

دیهم كظاهرة عامة مستقرة لالمتحدة األمریكیة، یوقفون تلقائیا و  الوالیاتأن رجال األعمال واألثریاء في أوربا و 

فهناك والمنظمات غیر الحكومیة،  لخیریةكذا أوراق مالیة لصالح الجمعیات ابعض ما یملكونه من عقارات و 

  :صور متعددة من الوقف لدى الغرب نذكر منها

  أن تسجل جمعیةASSOCIATION هذه الجمعیة لشخصیة المعنویة القانونیة و للنفع العام لها ا

یمكن أن تجمع أمواال من الجمهور كما یمكن لمؤسسي الذي قدمته في تصریحها، و تدیر أمالكها طبقا لنظامها ا

  . الوصایاقى مساعدة من السلطات العمومیة وتقبل الهدایا و تلأن ت

                                                           
 .20:، صمرجع سابقمنذر قحف، الوقف اإلسالمي،  -1
 .24:، صنفسهالمرجع  -2
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  نجد أیضا المؤسسة الوقفیةFONDATION  ذات  منظماتهي ال تختلف كثیرا عن نظام الو

هو أن العطایا المقدمة إلى ا بالنسبة للقانون الفرنسي مثال، و النفع العام في مصادر تمویلها إال أن هناك فرقا مهم

سة یكون بمرسوم كما أن االعتراف بالمؤسداري للسماح لها بتلقي التبرعات، تخضع لترخیص إالمؤسسة الوقفیة 

 1.هو أعلى هیئة قضائیة في فرنسامن مجلس الدولة و 

  .أنواع الوقف: ثالثالمطلب ال

  .كذا اعتبار الصفةعتبارات مختلفة، كاعتبار الغرض واعتبار المحل و تتعدد تقسیمات الوقف ال  

  .تقسیم الوقف حسب طبیعة الجهات المستفیدة الموقوف علیها: الفرع األول

  2:یمكننا تقسیم الوقف على هذه االعتبارات إلى ثالث أقسام هي

  ).الذري(الوقف األهلي :أوال

یعود ریعه أو إیراده الخاص عن كل ما تحبس فیه العین و تطلق تسمیة الوقف األهلي أو الذري أو   

  .ه، ثم بعد ذلك یكون لجهة خیریةتنقطع منفعته إال بعد انقطاع عقبللواقف نفسه أو لذریته من نسله فال 

من بین أشكال لذریة من سوء التصرف في المال، و ن اعتبار هذا الوقف مصدرا دائما للرزق یقي اكیمو   

  :الوقف األهلي نذكر ما یلي

 نتفاع وقف األهلي ما یستثنى فیه الواقفون بشروط یشترطون فیها امن ال 3:الوقف على النفس

 .هو الكثیر الغالبالواقف بالوقف مدة حیاته و 

 فس الواقف أو هو الوقف الذي یوقف في ابتداء األمر على ن :الوقف األهلي ابتداء،الخیري مآال

أوالده، ثم من بعدهم على ثم على  لو جعل آخره لجهة خیریة، كأن یقف على نفسه،أي شخص أو أشخاص، و 

  4.عمل خیري

  ).العام(الوقف الخیري: ثانیا

هو الذي یقوم على حبس عین ابتداء على جهة من جهات الخیر والبر التي ال تنقطع و  هو ما كان  

ریعها لجهة من جهات البر لتعم جمیع المسلمین، فیدخل ن ال تكون ملكا ألحد من الناس، وجعلها و معینة على أ

                                                           
  .34:، صمرجع سابقأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -1
، 2005، فیفري07جامعة محمد خیضر، بسكرة، العددمجلة العلوم اإلنسانیة،  ،الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفيصالح صالحي،  -2

  .155:ص
  .50:، صمرجع سابقعبد الستار أبو غدة وحسین حسبن شحاتة،  -3
  .53:، صمرجع سابقسلیم هاني منصور،  -4
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غیر ذلك مما النوع من الوقف الفقراء والمساكین والیتامى، وكذا بناء المدارس، المساجد والمستشفیات، و في هذا 

  1.یحقق النفع العام

یعتبر هذا النوع من الوقف أكثر شموال من الوقف األهلي ألن مجاله أكثر اتساعا من النوع األول، حیث   

  2.أو اقتصادیة ة، ثقافیةلمییتسع لیشمل أغلب المجاالت سواء كانت اجتماعیة، ع

  .الوقف المشترك: ثالثا

هو الذي یجمع بین الوقف أي أن الوقف المشترك  3.هو ما خصصت منافعه إلى الذریة وجهة البر معا  

أن  على جهة من جهات الخیر في وقت واحد، بمعنىهو الذي تم ابتداء على الذریة و الوقف الخیري، و األهلي و 

نصیبا محدودا أو مطلقا في الباقي أو ریته نصیبا من العین الموقوفة، و جعل لذقفه، و الواقف قد جمعهما في و 

  4.العكس

بالتالي فالوقف المشترك یضم مجموعة الموارد الوقفیة المخصصة لتحقیق منافع تجمع بین الوظیفة و   

  5.الوظیفة االجتماعیة العامةلیة الخاصة و العائ

الخیري لم تكن موجودة في العصور األولى لإلسالم، بل أن تسمیة الوقف باألهلي و  تجدر اإلشارة إلى  

ت عن الوقف كتب أوقاف الصحابة كلها عبر و . هذه صدقة فالن: كانت معروفة بالصدقات، ولذلك كان یقال

  6.على الرغم من عدم وجود هذه التسمیة فالوقف عرف بنوعیه في اإلسالمو . بالتصدق

  7.قسیم الوقف حسب شكل االنتفاع من الموارد الموقوفةت: الفرع الثاني

  .أوقاف المنافع غیر المباشرةة و حسب هذا المعیار یمكن أن نقسم األوقاف إلى أوقاف المنافع المباشر   

  .أوقاف المنافع المباشرة: أوال

علیها مثل هي تلك الموارد الوقفیة التي تقدم منافعها بصورة مباشرة للجهات المستفیدة الموقوف و 

  .غیرهاالمدارس، المستشفیات ودور الرعایة و 

  

                                                           
  .53:، صمرجع سابقمحمد بن أحمد بن صالح الصالح،  -1
  .60:، صمرجع سابقالطیب داودي،  -2
  .26:، صمرجع سابقالعیاشي صادق فداد ومحمود أحمد مهدي،  -3
  .54:، صمرجع سابقمحمد بن أحمد بن صالح الصالح،  -4
  .155:، صمرجع سابقصالح صالحي، الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي،  -5
  .56 -55ص صمرجع سابق، محمد بن أحمد بن صالح الصالح،  -6
  .155:، صمرجع سابقصالح صالحي، الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي،  -7
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  .أوقاف المنافع غیر المباشرة: ثانیا

هي تلك الموارد الوقفیة التي یستفاد من منافعها بطریقة غیر مباشرة عن طریق انتفاع الجهات و  

األصول اإلنتاجیة : لضمان تدفق عائدات األوقاف مثل استغالل تلك المواردلموقوف علیها من عوائد استثمار و ا

  .العمارات السكنیة التي ینتفع بعوائد إیجارها وغیر ذلكالتي ینتفع بعوائد استغاللها، و  كاألراضي الزراعیة

  .تقسیم الوقف على حسب المحل :الفرع الثالث

الوقف یصح أن یكون من اختلفت آراء العلماء حول األموال التي یصح وقفها، فذهب أكثرهم أن   

  1.»بیعه واالنتفاع به مع بقاء عینهالذي یجوز وقفه ما جاز «:ابن قدامةالمنقوالت، قال العقارات و 

 :على حسب هذا المحل یمكن تقسیم األوقاف إلى

  .وقف العقار: أوال

والمتعددة االستخدامات من دور وحوانیت وبساتین قف الذي یشتمل على األراضي المتنوعة و هو الو 

  3.فهو یطلق على األرض المبنیة وغیر المبنیة وما یلحق بها، وهذا ال خالف فیه بین الفقهاء 2.نحوهاو 

   .وقف األموال المنقولة: ثانیا

وهي األموال المنقولة التي یمكن اإلفادة منها مع بقاء عینها، كآالت المسجد كالقندیل والحصیر، وأنواع 

به إال بإتالف العین  االنتفاعر وهو الوقف الذي ال یمكن والنوع اآلخ 4.غیرهاالسالح والثیاب واألثاث و 

  .الموقوفة

  .أوقاف النقود واألسهم والسندات: ثالثا

في صنادیق استثماریة وغیرها،  وقف النقود لالستفادة منها عن طریق إقراضها، أو استثمارهاوذلك ب  

نقدیة معینة للجهات أو دوري إلیرادات توزیع منافعها على الفئات الموقوف علیها، أو في شكل إیقاف دائم و 

یتمثل ذلك ن الوقف و في ظل األوضاع االقتصادیة القائمة صار لألموال السائلة دور مهم في أعیاو . المستفیدة

سالمیة بصرف عائدها على جهة ما وأخذ حدیثا بجوار وقف األسهم في إیداع مبالغ نقدیة في البنوك اإل

                                                           
  .6:، صمرجع سابقكمال منصوري،  -1
  .35:صمرجع سابق، سلیم هاني منصور،  -2
، 2007/2008علوم التسییر، فرع نقود ومالیة، جامعة الجزائر،  ،)غیر منشورة( ماجستیر ، رسالةودوره في التنمیة البشریة الوقفأحمد قاسمي،  -3

 .17:ص
  .96:، صم1993نحو دور تنموي للوقف، وزارة الشؤون اإلسالمیة، الكویت، ، أبحاث ندوة أثره التنمويالوقف و علي جمعة محمد،  -4
 سیأتي تفصیل كل ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.  
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الدنانیر لواحد من غرضین،إما إلقراضها لمن یحتاج فقد كانت توقف الدراهم و  1السندات إضافة إلى النقود،و 

إلیها، حیث تعاد بعد انقضاء الحاجة إلیها لتقرض من جدید إلى محتاج آخر دون أن یكون لها أي عائد من هذا 

إذ یروي . ینالتابععل ذلك قد بدأ منذ عهد الصحابة و لو  .وجدت أیضا أوقاف النقود لالستثمار كما .اإلقراض

فیها،  تاجر یتجر دفعها إلى غالم لهمن جعل ألف دینار في سبیل اهللا و البخاري في صحیحه أثرا عن الزهري فی

األقربین، ثم استمرت أوقاف النقود لالستثمار مضاربة في جمیع العصور حتى وجعل ربحه صدقة للمساكین و 

  2.أواخر العهد العثماني

في  ها اآلنحقیق عائد منها وأنه یتم وقفألموال التي یمكن استثمارها وتأن النقود من ا تجدر اإلشارة  

   .الوقفیة، وهو ما سیتم التطرق إلیه فیما سیأتي األسهمصورة الصنادیق الوقفیة و 

   .وقف الحقوق: رابعا

أصنافها و مع تطور االقتصادیات الحدیثة تطورت األهمیة المالیة واالقتصادیة للحقوق بمختلف أنواعها 

أوقافها في الوقت  وق اإلرفاق وبالتالي تزداد أهمیةمثل حقوق الملكیة الفكریة أو إیرادات االختراع وبعض حق

أو وقف الحقوق المالیة كحقوق براءات االختراع واالكتشافات العلمیة المسجلة، وحقوق التألیف  3.الحاضر

  4.وحقوق النشر، وحقوق الطریق، وحقوق الشرب وغیر ذلك

  ).الخدمات(وقف المنافع: خامسا

جوز المالكیة هذا النوع من األموال المعنویة، وهي المعروفة في االقتصاد بالخدمات، والمعروفة فقهیا   

والمنافع قد تكون منافع أموال أو منافع أشخاص أو كلیهما، وهي عند الجمهور أموال تخضع للتملك، . بالمنافع

لرجل دارا مدة معلومة ثم یقف منفعة سكناها التي یمتلكها خالل وصورة وقف مثل هذه األموال كأن یستأجر ا

  .الحقاوسوف نعود لكل هذا بالتفصیل  5.مدة اإلیجار، أو یستأجر مثال طبیبا ویقف خدمته لرعایة المرضى

  

  

  

                                                           
  .156:، صمرجع سابقصالح صالحي، الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي،  -1
ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، بیروت،  أبحاث، تمع المدنيالدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنمیة المجمنذر قحف،  -2

  .10:، ص8-12/10/2001
  .156:، صمرجع سابقصالح صالحي، الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي،  -3
 .17:، صمرجع سابقأحمد قاسمي،  -4
، 2006المملكة العربیة السعودیة المنعقد بمكة،  ،المؤتمر الثاني لألوقافأبحاث ، -افعوقف الحقوق والمن-مجاالت وقفیة مستجدةشوقي أحمد دنیا،  -5

 .17-9:ص ص
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  .مدى الزمنيتقسیم الوقف حسب ال: الفرع الرابع

   .الوقف المؤقت: أوال

ال نص فیه على التأبید، فإذا و  االنقطاعن یربط بجهة من شأنها أ یكون إما بتحدید مدة زمنیة للوقف أو

ن أن التأبید شرط في انقطعت جهته رجع إلى مالكه بخالف ما لو كان مؤبدا وهذا عند المالكیة، أما الحنفیة فیرو 

سنة أو وقفت على زید أو على الفقراء : الشافعیة إلى أن الواقف لو وقت وقفه لفظا كأن قال صحة الوقف وذهب

ن الوقف لكا بعد هذه المدة أو لم یشترط كاقیت الصریح عودة الوقف مرین، أو مئة سنة، شرط مع هذا التو عش

بصحة  قال فقهاء األمةو كالوقف مع ذكر ما ینقطع  انتهاؤهباطال أما الوقف المنقطع عند الحنابلة هو ما ال یعلم 

انقطاع ا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة و قالو نقطع و الوقف المؤقت بمدة صراحة والمؤقت ضمنا بذكر مصرف ی

  1.المصرف

یحتل هذا النوع من الوقف مكانة هامة، خاصة مع تعدد الحاجات، مع قدرات متفاوتة للواقفین، 

فأصحاب المهن ربما یستطیعون وقف عقار مؤبدا، أو ال یملكون القدرة على ذلك، غیر أنه بإمكانهم تخصیص 

خدمة فئة محتاجة لذلك دون مقال مادي، وٕانما یرجون من وراء ذلك الثواب األخروي، كأن جزء من وقتهم وقفا ل

یوقف المهندس جزءا من وقته ألصحاب المؤسسات المبتدئین من الشباب لتوجههم وتدریبهم، أو الطبیب 

ن یحتاجون بتخصیص یوم للعالج المجاني للفقراء، وحتى المعلم واألستاذ بتخصیص دروس مجانیة للطالب الذی

لذلك، وغیر ذلك كثیر من المجاالت التي ترفع الغبن عن فئة معتبرة من المجتمع، خاصة في وقتنا الراهن، 

اإلنسانیة األخرى، فالوقف هو صورة من صور اإلنسان المسلم  االعتباراتالذي أصبحت فیه المادة تطغى على 

جر الذي سیلقاه من اهللا هو أفضل وأرفع من األجر التي تؤكد على ارتباطه المجتمعي وٕایمانه العالي بأن األ

  . الدنیوي الزائل

  .الوقف المؤبد: ثانیا

أبیده من خالل المنقوالت التي یشترط الواقف تن لما یحتمل التأبید نحو األرض والبناء علیها و یكو و    

یحدث فیها كلما  تعویض التلف الذيو  ذلك لحجز جزء من إیراداتها لمخصصات االستهالكأسلوب استثمارها و 

  2.وقع أو استبدالها حینما تنعدم منافعها

  

  

  

                                                           
  .52،53:، ص صمرجع سابقعبد الستار أبو غدة وحسین حسین شحاتة،  -1
  .158:، صمرجع سابقمنذر قحف، الوقف اإلسالمي،  -2
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  .أهدافهوقف حسب مجاالت الوقف و تقسیم ال: الفرع الخامس

سب مجاالت الحیاة في المجتمعات ویمكننا ذكر وفقا لهذا المعیار فاألوقاف یختلف تقسیمها على ح  

  1:یليالعدید منها ما 

في تلت المساجد  .و نشر العلم، وٕاقامة المدارس، للقضاء على األمیةوالغرض منها ه :األوقاف التعلیمیة  -1

الدراسة من مرحلة الطفولة لت أموال الوقف مؤسسات التعلیم و أغراضه فقد مو سلم األولویات لمصارف الوقف و 

طالب العلم والعلماء من إطعام وٕایواء حتى المراحل الدراسیة المتخصصة، وما یرتبط بها من أغراض لخدمة 

 .منح دراسیة ومرتبات للمدرسین إضافة إلي إیقاف الكتب والمكتبات ومعامل الورق واستنساخ للكتبو 

 .لنشر الدعوة اإلسالمیة، وتوعیة المجتمع في شؤون دینه ودنیاه :األوقاف الدعویة  -2

الرعایة احتلت حیث  .وذلك بإقامة مصحات ومستشفیات وغیر ذلك من شؤون الصحة :األوقاف الصحیة - 3

الواسعة على إنشاء المستشفیات  الصحیة المرتبة الثالثة في سلم أولویات أغراض الوقف فقد أوقفت الوقوف

الطبیة المتكاملة  األحیاءالمستشفیات التعلیمیة المتخصصة و التمریض من خالل وعضدت األوقاف مهنة الطب و 

حیث مولت األوقاف العالمین كابن رافد وابن . الكیمیاءإضافة إلي تشجیع علوم الصیدلة و  المرافقالخدمات و 

ومن كلیات الطب التي  .السرافیة في أبحاثهما الخاصة بإدخال السكر في األدویة حتى یستسیغها المرضى

التي احتوت على مستشفى تعلیمي هـ و  875التي أنشئت عام " كلیة طب دار الشفاء" أنشئت بأموال الوقف 

المؤلفات الطبیة ككتاب  أشهركذلك مولت األوقاف  .العاملینطعام للطالب و جامعي وٕایواء و إ على إسكانو 

تذكرة "كتاب و  البن سینا" القانون"وكتاب  للرازي" الحاوي في الطب"وكتاب  البن رشد" الكلیات في الطب"

  2.مرضا من أمراض العیون 130لعلي بن عیسى طبیب العیون الذي ذكر فیه " مالینالك

وكانت مؤسسات  .تكون للفقراء، المساكین والمحتاجین، وكذا العجزة والمعوزین :االجتماعیةأوقاف الرعایة  -4

لتحسین أحوال المساجین ومؤسسات لرعایة األمومة والطفولة حیث كانت المرضعات الفقیرات یحصلن على 

ألبكار وختان كفایتهن من الحلیب والسكر، كما شملت خدمات األوقاف االجتماعیة تزویج األیتام وتجهیز ا

األطفال الفقراء ورعایة المطلقات والمهجورات، وفدیة األسرى ودفن الطلبة والعلماء والغرباء، وقد امتدت خدمات 

 3 .األوقاف إلقراض التجار وتوفیر البذور للمزارعین

                                                           
  .641 ،640:، ص صمرجع سابقصالح صالحي، المنهج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي،  -1
2

إدارة  ،الدور االجتماعي للوقفعبد الملك السید،  :أنظر أیضا. 28:، صمرجع سابقكمال منصوري، استثمار األوقاف وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة،  -

، أبحاث دور الوقف في النمو االقتصاديصالح عبد اهللا كامل،  :وانظر أیضا. 224:، صم1989اإلسالمي للتنمیة، جدة، البنك  وتثمیر ممتلكات األوقاف،

  .47-46:ص ص ،م1993ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، 
  .195: م، ص2001، مطبوعات الشعب، القاهرة، الریاض، المجتمع الوقف في الشریعة اإلسالمیة وأثره في تنمیةمحمد بن أحمد الصالح،  - 3



 الوقفية  الفصل األول                                                            التطورات التاريخية لألعيان

 

 

23 

ٕاقامة بنـاء الجسور وتمهید الطرق و األحواض و اهتمت األوقاف بشق القنوات و  :أوقاف القاعدة الهیكلیة -5

بار وبناء الجسور والقناطر وٕاقامة األسواق والوكاالت التجاریة وٕانشاء المنارات لهدایة السفن وحفر اآل

   1 .تسبیل میاه الشرب، وٕانارة الطرقات لیالاالستراحات للمسافرین و 

التحتیة للدولة، وفك العزلة، وكذا تطویر وسائل النقل، وتطویر الزراعة والصناعة،  وكل ما یتعلق بإقامة البنى

   .كإقامة الجسور والموانئ ومد الطرق وغیر ذلك

احتلت أغراض األمن والدفاع والتحصینات مكانة متمیزة ضمن مصارف الوقف :أغراض األمن والدفاع - 6

، مما كان له أثر في قیام الصناعة الحربیة، فقد كانت خاصة في أوقات األزمات وتزاید المخاطر األجنبیة

عائدات األوقاف تخصص لتشیید القالع والحصون واألبراج، ورعایة الجند وصیانة المرافق الحربیة، وشراء 

  2 .األسلحة وتعزیز جبهات القتال في الثغور والموانئ

  .تقسیم الوقف حسب استعماله :الفرع السادس

الوقف یمكن النظر إلى الوقف من زاویتین اثنتین، أولهما الوقف المباشر، وثانیهما هو وقفا الستعماالت   

   3:الوقف غیر المباشر أو ما یسمى باالستثماري

  .الوقف المباشر: أوال

وهو ما یستعمل أصل المال في تحقیق غرضه، نحو المسجد للصالة، والمدرسة للتعلیم، والمستشفى   

  .لعالج المرضى وٕایوائهم

  .الوقف االستثماري: انیاث

وهو ما یستعمل أصله في إنتاج إیراد، وینفق اإلیراد على غرض الوقف، فالهدف المرجو من وراء ذلك 

 .هو تحقیق العائد الذي یتم إنفاقه على الوقف

  .مقاصد الشریعة من الوقف: رابعالمطلب ال

تكلم أول من  أبو حامد الغزالي عبر العلماء القدامى عن مصطلح المقاصد بالمصلحة، ویعتبر الشیخ  

: المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الّشارع من الَخْلِق خمسة: المصلحة: "عن الضرورات الخمس، فقال

                                                           

  .82 :، صم1998، دار الشروق، الوقف والسیاسة في مصر، إبراهیم البیومي غانم 1-

  .83: ، صمرجع سابقسلیم هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر،  2-

  .159:، صمرجع سابق، -تنمیته إدارته، تطوره،-منذر قحف، الوقف اإلسالمي -3
 ولد وتوفي بخراسان، له نحو مائتي مصنف، أشهرها)م1111- 1058(هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حجة اإلسالم  :أبو حامد الغزالي ، :

  .إحیاء علوم الدین
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أن یحفظ علیهم دینهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو 

  ".مفسدة ودفعها مصلحة ه األصول فهومصلحة، وكل ما ُیَفوِّت هذ

مقاصد : "مقاصد تعریفا مستقال، حیث قالأّول من عّرف ال ریعتبر الشیخ محمد الطاهر بن عاشو 

التشریع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمها، بحیث ال تختص 

هذا أوصاف الشریعة وغایاتها العامة، والمعاني  مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في

معان من الِحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع  -أیضا–التي ال یخلو التشریع عن مالحظتها، ویدخل في هذا 

  1".ّنها ملحوظة في أنواع كثیرة منهااألحكام، ولك

  2:وٕان مقاصد الشریعة في أحكام التبرعات أربعة

اإلكثار من التبرعات، لما فیها من المصالح العامة والخاصة، لذلك جعلها اهللا من العمل غیر  :المقصد األول

صدقة : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث"المنقطع ثوابه بعد الموت ففي الحدیث الصحیح 

  .فال شبه في أن من مقاصد الشریعة إكثار هذه العقود  3"الخ.....جاریة

أي أن . أن تكون التبرعات صادرة عن طیب نفس ال یخالجها تردد، ألنها من المعروف والسخاء: المقصد الثاني

  .دافع التبرع ال یجبره على فعل ذلك أحد

  . التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعین: المقصد الثالث

  .دینأن ال یجعل التبرع ذریعة إلى إضاعة مال الغیر، من حق وٕارث أو  :المقصد الرابع

  

  

  

  

                                                           
 صد الشریعة مقا: جامع الزیتونة وفروعه، من أشهر مؤلفاته، كان شیخ )م1973- 1879(رئیس المفتین المالكیین بتونس، :محمد الطاهر بن عاشور

 .التنویر في تفسیر القرآناإلسالمیة، التحریر و 
روائع راغب السرجاني،  :أیضا أنظر. 251:ص, م1985تونس،  ، الشركة التونسیة للتوزیع،مقاصد الشریعة اإلسالمیة ،محمد الطاهر بن عاشور -1

  .17: ، ص2012، مصر، جویلیة الطبعة الرابعةار نهضة مصر للنشر، ، داألوقاف في الحضارة اإلسالمیة
  .288:ص ،نفسهالمرجع  -2
 .سبق تخریج الحدیث -3
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  .تطور األصول الوقفیة: المبحث الثاني

رافق التطور الحضاري للمجتمعات زیادة في الحاجات والمتطلبات، وكان للوقف دور في هذا التطور،   

بل تعداه إلى أنواع  - األموال الثابتة -إذ شِهد هو اآلخر تطورا مرافقا لهذه الحاجات، فلم یعد یقتصر على العقار

  . المنقول حسب ما تقتضیه الحاجة وهو ما نوضحه من خالل تتبع التطور التاریخي له مختلفة من الوقف

  ).األموال الثابتة(وقف العقار : المطلب األول

شهدت األوقاف منذ نشأتها تطوران وأول ما ظهر منها هو الوقف الثابت أو ما یسمى الوقف العقاري،   

  .الوقفوفي المراحل التي مرَّ بها هذا النوع من 

  . مفهوم العقار: الفرع األول

ال یمكن نقله وتحویله، وهو یشمل جمیع أنواع األراضي من زراعیة،  العقار هو كل ما كان ثابتا،  

  1.وأراضي البناء وغیرها

  .وقف العقارتاریخیة لالتطورات ال: الفرع الثاني

والمقصود بها هو األراضي  دةالعبا لقد كان الوقف معروفا قبل اإلسالم بشكله المعنوي على أماكن  

وهي التي تحبس . والمباني والحدائق والبساتین، والعیون والمصانع والمدارس، والمستشفیات وما في حكم ذلك

   2.عینها وتوجه غلتها أو ثمرتها أو إیراداتها إلى وجوه الخیر أو مستحقیها

أوقفت حاجات االجتماعیة آنذاك حیث كانت األوقاف في بدایة عهد الرسول صلى اهللا علیه وسلم تبعا لل  

اآلبار، ثم تم وقف الدور والمزارع، وبعد ذلك تم التوسع في وقف الحوانیت نظرا التساع التبادل التجاري وتنامي 

ففي العصر األموي كثرت األوقاف لدى المسلمین خاصة في مصر و الشام، وغیرها من . الثروة لدى المسلمین

والشائع أن وقف األراضي الزراعیة قد بدأ في القرن الثالث الهجري، . وحوانیت وحدائق البالد المفتوحة من أموال

حیث یالحظ تنامي وزیادة األوقاف القائمة على أراض زراعیة، وخاصة بعد حیازات زراعیة كبیرة لدى الوالة 

ن بعض األوقاف التي تم ولعل المثال الذي یبین أ. توكبار رجال الدولة، وبعد توزیع أراضي السواد كاإلقطاعیا

 %58حیث أبرزت الدراسة أن ) م1947- 1340(إیقافها كانت زراعیة هي الدراسة المسحیة النموذجیة في دمشق

 %35، بینما )عقارات، مساكن، دكاكین وغیرها(من األعیان الوقفیة عبارة عن عقارات في المناطق المتحضرة 

  3.ة من النقدكانت أنواع مختلف %5.5عبارة عن أراض زراعیة و

                                                           
 .22:، صم2006المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى، السعودیة،  أبحاث، وقف النقود واستثمارهامحمد عبد اهللا المال،  -1
 .11،12:، ص صم1972دار الفكر العربي، القاهرة، ، محاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة،  -2
3
 .79:، صم2007 ، األمانة العامة لألوقاف، الكویت،)الشروط االقتصادیة ومستلزمات التنمیة( استثمار األموال الموقوفةفؤاد عبد اهللا العمر،  - 
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في العصر العباسي أوقفت األراضي للحرمین الشریفین وللمجاهدین والیتامى، ولفك الرقاب إضافة إلى   

، وظل ذلك "الوقف رئیس"ت إدارة األوقاف إلى رئیس یسمى كما أوكل. بناء المساجد والحصون وللمنافع العامة

  1.المنصب قائما في الدویالت التي تلت الدولة العباسیة

ازدادت األوقاف بشكل ملحوظ زمن الزنكیین واألیوبیین، وذلك كان متصال بالحروب ضد الصلیبیین،   

في حقیقته ال وقفا، ثم حذا حذوه صالح الدین األیوبي  والتطور العلمي بإنشاء المدارس، وكان ذلك إرصادا

وكل ذلك یشیر إلى ظروف وخصصت األوقاف لفك األسرى وعلى األرامل والیتامى، . ومن بعده من السالطین

الجهاد ضد الصلیبیین، واهتم صالح الدین األیوبي ومن بعده بالمستشفیات والواضح أن جل ذلك كان إرصادا 

دیوان ألحباس المساجد، ودیوان ألحباس الحرمین الشریفین وجهات البر : حتى صار لألوقاف ثالث دواوین

  2.المختلفة، ودیوان لألوقاف األهلیة

األوقاف في عهد الممالیك لتشمل باإلضافة إلى األراضي العقاریة والزراعیة، الحمامات،  كما توسعت  

الطواحین، األفران ومخازن الحبوب، المصانع البسیطة مثل مصانع الصابون واألدوات المهنیة المرتبطة 

نیة، حیث شملت معظم كما تم االهتمام باألوقاف في عهد الدولة العثما 3.بالجوانب المعیشیة مثل معاصر الزیت

   4.مصادر الثروة من أراضي زراعیة وعقارات، وأصبح األفراد یشاركون الدولة في مختلف المهام

یشیر توزیع أصول األوقاف في معظم الدول إلى كون الجانب األكبر منها مركز في االستثمار العقاري،   

  .یمكن أن تزید في مخاطر االستثمار الوقفيوهذا األمر یدل على تركز كبیر في جانب األصول العقاریة التي 

وبالنظر كون بعض األصول االستثماریة مثل األموال المنقولة التي یتحرج البعض من االستثمار فیها   

في السابق بسبب عدم الوضوح والشفافیة مع جهل المخاطر، وقلة األمانة في بعض العصور وصعوبة الحفظ 

العلماء یتجهون نحو استثمار األعیان الوقفیة في العقار وما ارتبط به على  لها، فإن هذه العوامل جمیعها جعلت

كما یالحظ انه في ذلك الوقت كانت األصول العقاریة من حیث استمرار الغلة واستقرارها وقلة . المدى الطویل

  .المؤونة والمصاریف والحفظ ولذلك اتجهت معظم االستثمارات الوقفیة نحوها

                                                           
 .24،25:، ص صم2006المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى، السعودیة،  أبحاث، كتمان الوقف واندثارهمحمد قاسم الشوم،  -1
 مسـتخدمة فـي عصـرنا " اإلرصـاد"وهـذه العبـارة . أوقـف: وقـف، وال یقـال: رصـد، وهـذا بخـالف الوقـف إذ یقـال: یجـوز أن یقـالو . أرصد، أي أعـدّ : اإلرصاد لغة

المالیـــة، وهـــي مبـــالغ محـــددة فـــي المیزانیـــة، لغـــرض الصـــحة أو التعلـــیم أو  اتاالعتمـــادلحـــاكم هـــذه ا) أو رصـــد(أرصـــد : هـــذا فـــي مجـــال المالیـــة العامـــة، فیقـــال

فاإلرصـاد هنـا هـو بمعنـى اإلرصـاد الحـدیث . هو تخصیص الدولة غلة بعض أراضي بیت المـال لـبعض مصـارفه االصطالح الفقهيواإلرصاد في  .إلخ... التدریب

فاإلرصـاد الحـدیث یفیـد تخصـیص مبلـغ واحـد، أمـا اإلرصـاد الفقهـي فهـو تخصـیص مبلـغ جـاٍر ناشـئ . فـي التعریـف" الغلـة " الذي تكلمنا عنه آنًفا، مع مالحظـة لفـظ 

ــة ــد أنظــر .أو ریــع عــن أصــل، أي عــن مــال لــه غل ــف عــن الوقــف؟، لاإلرصــاد هــرفیــق یــونس المصــري،  :للمزی نــدوة األربعــاء بمركــز االقتصــاد أبحــاث  یختل

  .01:م، ص15/09/2004اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة، 

 .17:، صمرجع سابقمحمد أبو زهرة،  -2
 .90:ص، مرجع سابقفؤاد عبد اهللا العمر،  -3
 .26:، صمرجع سابقمحمد قاسم الشوم،  -4
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تقال من المجال العقاري إلى غیرها من االستثمارات، فإن رأي العلماء في المحافظة أما في مجال االن  

على أصول الوقف والتشدد فیه تنبع من الحرص الشرعي على أعیان الوقف، وبالتالي فإن تحبیذهم لألصول 

یر ذلك من العقاریة نابع من أنها أقل مخاطرة وأوضح دخال في ذلك الوقت، كما أن التصرف فیها بالبیع وغ

ومثل هذا التشدد الالزم لتلك العصور ال . الصعوبة بمكان، مما یوفر الشفافیة الالزمة للتصرفات على الوقف

  1.یعني عدم الدخول في استثمارات أو أدوات مالیة ذات مخاطر محسوبة

  .وقف األموال المنقولة: المطلب الثاني

  .یاء والتي سیتم تبیانها من خالل ما سیأتيتطلق تسمیة األموال المنقولة على العدید من األش  

   .مفهوم المنقول: الفرع األول

هو كل ما یمكن نقله وتحویله سواء بقي حافظا لصورته التي كان علیها قبل النقل أم تغیرت صورته   

فیشمل جمیع أنواع الحیوان، الذهب والفضة، وسائر النقود، والمكیالت كالحبوب، . بسبب النقل والتحویل

  2.وقد اتفق الجمهور غیر الحنفیة على جواز وقف المنقول مطلقا. لموزوناتوا

  .مشروعیة وقف المنقول: الفرع الثاني

اختلف الفقهاء في حكم وقف المنقول، وظهرت العدید من اآلراء حول ذلك لكن یمكن إیجازها في   

  :مسألتین هما

  .الذي یمكن االنتفاع به مع بقاء عینه نقولالم: النوع األول

أي أن األموال المنقولة  .أي یبقى أصل المنقول بعد استعماله كالسالح، والحیوان واألثاث ونحو ذلك  

فقد صح قوله  4.جمهور على جواز المنقول مطلقاالاتفق وقد  3.غیرهاا أن تشتمل على كل وسائل النقل و یمكنه

وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعھ وأعتاده في ...« :ن الولیدصلى اهللا علیه وسلم عن خالد ب

  5.»سبیل هللا

إن األدلة النقلیة والعقلیة حول هذا الوقف، ترجح بجوازه، خاصة وأن الغرض من الوقف قد استوفى وهو   

المنقول الذي ینتفع به  بقاء العین وتسبیل المنفعة، وبما أن العین المنقولة هنا بقیت فالراجح هو جواز وقف

  .وتبقى عینه
                                                           

 .91:، صمرجع سابقفؤاد عبد اهللا العمر،  -1
 .22:، صمرجع سابقمحمد عبد اهللا المال،  -2
  .640:، صمرجع سابقصالح صالحي، المنهج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي،  -3
 ،)حكمه، تاریخه وأغراضه، أهمیته المعاصرة، استثماره(وقف النقودعبد اهللا بن مصلح الثمالي،  :أنظر أیضا .17:، صمرجع سابقأحمد قاسمي،  -4

 .09:م، ص2006أبحاث المؤتمر الثاني لألوقاف، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 
5

 .56: ، الجزء السابع، صمرجع سابقمسلم، صحیح مسلم،  -
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  .المنقول الذي ال ینتفع به إال بإتالف عینه: النوع الثاني

هذا النوع من المنقول هو الذي یتلف مع أول استعمال كالشمع، األشربة، األطعمة والزیت ونحو ذلك،   

في حكم وقف هذا النوع  أو المنقول سریع التلف كالزهور، والریاحین وغیرها من المشمومات، ویظهر رأیان

  1:وهما

وقف المنقول الذي ال یمكن االنتفاع به إال بإتالفه على من ینتفع به على غیر بدل، كاألطعمة والنقود لمن  -1

 .یستهلكها ونحوهما فالراجح هو عدم جواز وقفها أنها أقرب للدقة منها للوقف بما أنها تتلف مع أول استعمال

أو  نتفاع به إال بإتالف عینه على مع ینتفع به على بدل، كوقف النقودوقف المنقول الذي ال یمكن اال  -2

نحوها من المثلیات، على مع ینتفع بها ویردها، أو للمتاجرة بها واإلنفاق من الربح إذا تحقق، وحكم هذه 

  .المسألة یختلف عن الحكم السابق

  2 :ینقسم المنقول إلى أربعة أقسام  

 أن ما كان موضوعا : أن یدخل المنقول في الوقف تبعا للعقار، والقاعدة تقول :القسم األول

على نیة البقاء دخل في الوقف تبعا بدون ذكر خاص له، وأما ما ال یراد منه البقاء في األرض كالزرع النابت 

  .فیها لیحصد والتمر الذي یجنى فال یدخل في العقد إال بذكر خاص

 نقول مستقال، وورد ما هو من نوعه في النص الشرعي، وذلك أن یوقف الم :القسم الثاني

  .3، في سبیل اهللا)الخیل، اإلبل(كوقف السالح والكراع 

 أن یكون الموقوف مستقال لم یرد النص بوقفه، ولكن جرى العرف بوقفه، كالكتب  :القسم الثالث

ا مختلف في جواز وقفه كما مما یحل محلها في الوقت الحالي، وهذ والمصاحف وجنازات الموتى ونحو ذلك

  .ذكرنا آنفا

 المنقول غیر التابع للعقار الذي لم یرد نص وال جرى عرف بوقفه، وهذا ال یجوز  :القسم الرابع

 .وقفه باالتفاق

  

  

  

  

                                                           
  .08:، صسابقمرجع ، يعبد اهللا بن مصلح الثمال -1
  الحقاسیأتي تفصیل مشروعیة وقف النقود. 
 .144:، صمرجع سابقحسین حسین شحاتة، استثمار الوقف،  -2
 .77:، صمرجع سابقعبد الستار أبو غدة وحسین حسین شحاتة،  -3
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  .تطورات األوقاف المنقولة: المطلب الثالث

المضي، وظهورها هذا شهدت األوقاف المنقولة العدید من التطورات، إذ ظهرت أنواع منها لم تكن في   

  .وهو ما نفصله في النقاط الموالیة. راجع للتطورات االقتصادیة واالجتماعیة المختلفة

  .ظهور الوقف النقدي: الفرع األول

على الرغم من توسع أوقاف األموال الثابتة، إال أننا الحظنا أن سوء اإلدارة والتنظیم لهذه األوقاف أدى   

وتنامت هذه المشكالت . ت التي حالت دون أن یؤدي الوقف الدور المنوط بهإلى حدوث العدید من المشكال

لكن ظهور بعض المؤسسات التي تعتمد على التسییر العلمي حال دون  1.حتى كادت أن تودي بالوقف بكامله

فظهر الوقف المنقول وتعددت أراء الفقهاء حول جوازه من عدم ذلك، ثم ظهر ما یسمى بالوقف النقدي، . ذلك

الذي لم ینقل التاریخ معالم عن ظهوره في وقت النبي صلى اهللا علیه وسلم، وال في زمن الصحابة، أو حتى في 

صدر الدولة األمویة، على الرغم من االتساع الذي شهدته األوقاف آنذاك، مما جعل هشام بن عبد الملك یجعل 

  .دیوانا لألوقاف، غیر أنها عقار وفي أغلبها أراض زراعیة

فیمن جعل ألف دینار في :اه البخاري عن الزهري، حین سئلما وصل في وقف النقود هو ما رو  وأول  

سبیل اهللا، ودفعها إلى غالم یتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكین واألقربین، هل للرجل أن یأكل من ربح تلك 

ه لإلمام مالوكذا السؤال ا. لیس له أن یأكل منها: قال... یئااأللف ش لو أن رجال حبس مائة دینار :كلذي ُوجِّ

ونقل  .نعم، أرى فیها الزكاة: موقوفة، یسلفها الناس ویردونها على ذلك، جعلها حبسا، هل ترى فیها الزكاة؟ قال

: قلت. إن كانت للمساكین فلیس فیها شيء: قال. رجل وقف ألف درهم في السبیل:المیموني عن اإلمام أحمد

  .هذه مسألة لبس واشتباه: لفإن وقفها في الكراع والسالح؟ قا

هذین القولین یدالن على ظهور وقف النقود، غیر أنهما یدالن أیضا على ندرة وقلة وجوده وانتشاره   

بدلیل أنه لم یظهر منها إال القلیل، وربما یرجع ذلك إلى عدم جواز وقف النقود في ذلك الوقت عند بعض 

   2.الفقهاء

هور الدولة العثمانیة، غیر أن جداال قد وقع بین علماء المذهب بدأ وقف النقود ینتشر ویتوسع مع ظ  

وذلك  3.رسالة في جواز وقف النقود: الحنفي بین مجیز ومانع له، إلى أن ألف العالمة أبو السعود مؤلفا سماه

ردا على من منع ذلك وهو أول مؤلف تطرق إلى جواز وقف النقود بالتفصیل واألدلة، وعلى الرغم من كون 

  .لنقود قد كتبوا بعده إال أن الرأي قد استقر على قول أبو السعودید ممن لم یجیزوا وقف االعد

                                                           
 .23:، صبقامرجع سمحمد أبو زهرة،  -1
 .15،16: ، ص صمرجع سابقعبد اهللا بن مصلح الثمالي،  -2
3

أبو األشبل شاغف الباكستاني،  :تحقیقهـ، 982-900محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود األفندي في موالي الروم من كبار أئمة الحنفیة،  -

  .م1997، الطبعة األولى، دار ابن حزم، رسالة ألبي سعود في جواز وقف النقود
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  .والحقوق) الخدمات(ظهور وقف المنافع: الفرع الثاني

المنافع هي جمع منفعة، وهي اسم من النفع ضد الّضر، بمعنى الخیر، وهو ما یتوصل به اإلنسان إلى   

ومن االقتصادیین من یظهر للمنفعة على كونها خاصیة أو صفة أو قدرة تعلق بالمال، أیا كان نوعه،  1.مطلوبه

تجعل هذا المال المتصف بها قادرا على إشباع حاجة أو رغبة . مادیا ویسمى سلعا أو معنویا ویسمى بالخدمات

  2.لدى اإلنسان

حصول على حاجة یعتقد أنها تلبي معنى ذلك أن وجود أي منفعة مرهون بوجود شخص یرغب في ال  

أما عند الفقهاء فنجد مصطلح المنفعة غالبا ما یقتصد به الخدمة، على الرغم من كون . حاجته وتشبع رغبته

  .المصطلح الثاني ُیقصد به نوع من أنواع المال عند االقتصادیین

، وانطالقا 3ع ال تكون إال مؤقتةأجاز المالكیة وقف المنافع تبعا إلجازتهم الوقف المؤقت، وذلك أن المناف  

، ولعل الحاجة الماسة في عصرنا الراهن 4من ذلك فلم یجزها بعض األئمة إال وفق الشروط التي ذكرناه سابقا

إلى هذا النوع من األوقاف یستدعي النظر بتأمل، حیث أن من ال یستطیع وقف داره بصفة التأبید فله أن 

حتاجین، وكذا نفس الشيء بالنسبة لوسائل النقل المختلفة، واألطباء یحبسها مدة لینتفع بها غیره من الم

والمهندسین، والمعلمین، وغیرهم ممن یستطیع أن یحبس جزءا من وقته لصالح الفقراء والمحتاجین، أو المرضى 

ف ومما ال شك فیه أن هذا النوع من األوقاف له من األهمیة بمكان في المجتمع مثله مثل وق. وطالبي العلم

العقار، ووقف الحقوق إذ یفتح الباب واسعا لكل ذي مقدرة على وقف ما یمكنه، مما یساهم في التنمیة 

  .االجتماعیة واالقتصادیة على حد سواء ویعزز أواصر الترابط والتكافل بین أفراد المجتمع الواحد

  .وقف األسهم والصكوك: الفرع الثالث

النقدي، وهو نتاج للتطور الحاصل في األسواق الدولیة، والترابط ظهر هذا الوقف بناء على جواز الوقف   

ومن جهة أخرى فإن الوقف عن . ما بین السوقین النقدي والمالي وما لتأثیر أحدهما على اآلخر، هذا من جهة

له من األهمیة بمكان ألنه یسمح لصغار الواقفین بتقدیم أوقافهم  - الصكوك الشرعیة - طریق األسهم والسندات

لى حسب قدرتهم التمویلیة، وهو ما یوفر دعما مالیا كبیرا لقطاع األوقاف إذا ما توافرت الجهود والشروط ع

خاصة وأننا نالحظ أن الحاجات قد زادت واألعباء قد ضغطت . البیئیة والقانونیة المحیطة بهذا النوع من الوقف

  .نوع الوقف النقديعلى الحكومات، وهو ما یدعو بالضرورة الملحة للتوسع في هذا ال

  

                                                           
 .359: ، الجزء الثامن، صبقامرجع سابن منظور،  -1
  .09:، صمرجع سابقشوقي أحمد دنیا،  -2
لمؤتمر الثاني لألوقاف، مكة المكرمة، المملكة العربیة ا أبحاث، -الوقف المؤقت –مجاالت وقفیة مقترحة لتنمیة مستدامة یوسف،  إبراهیمیوسف  -3

 .وما بعدها 23:م، ص2006السعودیة، 
 .أقسام المنقول :أنظر -4
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    .الوقف اإللكتروني: الفرع الرابع

إلى ظهور شبكة اإلنترنت، في مطلع ) ICT(أدى التطور المستمر في تقنیة المعلومات واالتصاالت 

التسعینیات من القرن الماضي، وانتشارها بشكل سریع في جمیع دول العالم حیث أصبحت وسیلة هامة إلنجاز 

ومع االزدیاد المتنامي لعدد مستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم تنوعت . إلكترونیةالمعامالت بأسالیب 

  .اإللكتروني وقفي الحیاة، ومن بینها مجال الاستخدامات شبكة اإلنترنت واالستفادة منها في مختلف مناح

مستمر، إلى أن أعداد المستخدمین لإلنترنت في تزاید ) ITU(ر االتحاد الدولي لالتصاالت اشحیث أ

، وتوقع أن م1996ملیون في عام  60حتى بلغت  م ثم تضاعفـت1991ملیون مستخدم في  4.5حیث كانت 

ملیون مستخدم، وتشیر اإلحصائیات التي أوردتها  600م إلى 2006یصل عدد مستخدمي اإلنترنت في عام 

)Emarketr ( ملیــــون  709.1یصل إلى ، وتوقعت أن ملیون مستخدم 445.9لإلنترنت بلغ أن عدد المستخدمین

ملیون وتوقع  533إلى أن أعداد المستخدمین بلغ ) Computer Industry Almanac(م، وأشار 2004في عام 

     1.م2006أن یتجاوز الملیار مستخدم بحلول عام 

إنَجرَّ عن استخدام الشبكة العنكبوتیة تطویر وتوسیع ألسالیب ومجاالت الوقف نظر لكون نظام   

ویسهل على الواقفین تقدیم أوقافهم وهو في بیوتهم أو أماكن عملهم، . تیة أصبح جزءا ال یتجزأ من حیاتناالمعلوما

مما یضمن موردا مالیا هاما للقطاع الوقف، ویساهم في إعادة إعمار األوقاف القدیمة، أو إنشاء أوقاف جدیدة، 

    .أو االستثمار وفق األسالیب الشرعیة المباحة

الوقف لم یبق على حاله ثابتا متمثال في العقار، وٕانما تطور فظهرت أنواع جدیدة منه، كلها الحظنا أن   

الحاجة الملحة هي التي دعت إلى البحث  فالجدیر بالذكر أن.ختلف أشكالهقد انبثقت من وقف المنقول على م

هو الحكم الشرعي للوقف  عن أنواع جدیدة منه خاصة الوقف النقدي، والبحث عن طرق وأسالیب الستثماره، فما

  . وماهي الضوابط التي تحكمه؟ وهو ما یجیب عنه المبحث الموالي ،النقدي

  

  

  

  

                                                           
1

المؤتمر الدولي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي، مكة أبحاث ، -الواقع، التحدیات واآلمال –التجارة اإللكترونیة في الدول اإلسالمیة عابد بن العابد العبدلي،  -

 ITU, “Challenges to Network” ,1997a, via World Trade Organization :نقال عن .15:المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ص

“Special Studies2: Electronic Commerce and the Role of the WOT”, 1998, p.13.  
 سیتم التفصیل في مشروعیة وأسالیب االستثمار وفق وقف األسهم والصكوك، وكذا الوقف اإللكتروني في الفصل الثالث من هذه الرسالة.  
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  .الوقف النقدي: المبحث الثالث

في بادئ األمر عرف وقف العقار فقط، لكن مع تطور وتزاید حاجات الناس امتد الوقف إلى النقد، ومن   

ي والدور الذي یمكن أن یلعبه في ظل مستجدات العصر وهو ما ثم وجب التعرف على النقد وأهمیة الوقف النقد

  .سنتطرق إلیه في هذا الجزء

  .الوقف النقديماهیة : ولالمطلب األ 

لم یظهر للنقود تعریف واحد وٕانما اختلفت باختالف وجهات النظر الوضعیة والدینیة وهو ما نراه في   

  .العناصر الموالیة

   .النقد مفهوم: األولالفرع 

 على یدل صحیح أصل والقاف والدال النون :1فارس ابن قال وٕاظهاره، الشيء إبراز هوالنقد في اللغة 

أعطاه  الدراهم ذلك، ونقده غیر أو جودته في حاله عن یكشف أن الدرهم وذلك نقد وبروزه، ومنه الشيء إبراز

: ، قالوالنقد خالف النسیئة، ولذلك یطلق على الثمن المعجل، ومنه حدیث جابر ..قبضه أي فانتقدها إیاها،

 الذهب من العملة على یطلقوجاء في لسان العرب أن النقد  .أي أعطاني ثمنه نقدا معجال 2)فنقدني ثمنه(

یعطى من مصدر ما وكذا یطلق على  .3جید ال زیف فیه: به، ودرهم نقد أي یتعامل مما غیرهما أو والفضة

  4.الذھب والفضة: ویقال درھم نقد أي وازن جید، النقدان. الثمن معجالً یعني الدرھم جمعھ نقود

لنقود سواء في االقتصاد الوضعي أو االقتصاد اإلسالمي من خالل أما اصطالحا فقد اختلفت تعریفات ا

  :ما یلي

 :النقود في القرآن والسّنة - 1

اعتاد العرب على  إذ .وسلم الكریم وال في سنته صلى اهللا علیهفي القرآن  ال, لم یرد اصطالح النقود

لة على العملة للدال) درهم(واستخدموا كلمة  ,ة على العملة المستخدمة من الذهبللدالل) الدینار(لفظ  إطالق

فكانت عملة ) الفلوس( ماأ. لورق للداللة على الدراهم الفضیةكما استخدم العرب كلمة ا ،المتخذة من الفضة

  :ففي القرآن الكریم نجد. في القرآن والسنة أعاله األلفاظوقد وردت . اعدة تستخدم لشراء السلع الرخیصةمس

                                                           
  .341:، ص1998سالة، بیروت، ، مادة نقد، مؤسسة الر القاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزبادي،  - 1

 هو جابر بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبید بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي، هو أول من أسلم من الستة  :بر بن عبد اهللااج

أبو یوسف بن عبد : أنظر. ، روى الكثیر من األحادیث الشریفة"صلى اهللا علیه وسلم"نفر الذین أسلموا من األنصار في مكة،شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا

 .298:، ص289، باب حرف الجیم، رقم الجزء األول، االستیعاب في معرفة األصحاب بن محمد بن عبد البر القرطبي، اهللا
  .4105: ، كتاب البیوع، باب االستثناء في البیع، رقم الحدیثبقامرجع سصحیح مسلم،  - 2
  .425: ص دون سنة نشر، ، بیروت،صادر، دار نقد مادة ،العرب لسانابن منظور، محمد بن مكرم  -3
 .358:م، ص1998، دار الفكر، دمشق، سوریة، القاموس الفقهيسعدي أبو جیب،  - 4
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  ال  ینارٍ دبِ  نهُ أمَ ن تَ ن إِ م مَ نهُ مِ وَ , یكَ ه إلِ دِ ؤَ یُ  نطارٍ قِ بِ  نهُ أمَ ن تَ ن إِ مَ  تابِ الكِ  هلِ ن أَ مِ وَ ﴿قال تعالى

   1.﴾امً ائِ قَ  لیهِ عَ  متَ ا دُ لیك إال مَ ه إِ دِ ؤَ یُ 

  2.﴾یندِ هِ اَ ن الزّ مِ  یهِ وا فِ انُ كَ ة وَ ودَ عدُ م مَ اهِ رَ دَ  سٍ خْ بَ  نٍ مَ ثَ بِ  هُ و رَ شَ وَ ﴿وقال سبحانه  

 طعامًا فلیأتكم  ىزكأ ر أیهام هذه إلى المدینة فلینظُ كُ قِ رِ وَ م بِ كُ دَ وا أحَ ثُ عَ فابْ ﴿ :وقال جل من قائل

  3.﴾بكم أحدا برزق منه ولیتلطف وال یشعرنّ 

  الكریم الذهب والفضة لإلشارة إلى النقود المستخدمة كما في قولة تعالىكما استخدم القران: 

 4.﴾یمذاب ألِ عً رهم بِ شّْ بً بیل اهللا فً سَ ها في ونً قُ نفِ وال یُ  ةضَّ ب والفِ هَ ون الذ� زُ ین یكنِ الذِ وَ ﴿

  :أما من السّنة النبویة فقد رویت الكثیر من األحادیث حول النقود نذكر من بینھا

  ار بالدینارینینال تبیعوا الد( صلى اهللا علیه وسلم ن رضي اهللا عنهیرویه عثمان بن عفاورد اللفظ فیما، 

 5.)لدرهمینوال الدرهم با

  ن، نا بوز وزْ  إال قِ ق بالورِ رِ هب وال الوَ بالذَّ  ال تبیعوا الذهبً (رضي اهللا عنه  يرِ دَ الخُ سعید  أبووفیما یرویه

  6).سواًء بسواء. مثًال بمثل

  .النقود في الفقھ اإلسالمي: الفرع الثاني

  :كان للفقهاء آراء عدیدة في تعریفهم للنقود ونوجز الذكر على المذاهب األربعة فقط وهي كما یلي  

 اعتبر المالكیة أن أي شيء یتعارف علیه الناس كوسیط للمبادلة هو نقد، زیادة على  :النقود عند المالكیة

إنه لما عسر إدراك التساوي في : "الذهب والفضة وذلك في قولهم نكونهم متفقین على نقدیة كل م

 7."األشیاء المختلفة الذوات جعل الدینار والدرهم لتقویمهما

 یجوز جعل رأس المال من الدراهم والدنانیر، فإنهما قیم " :ورد عند الحنابلة أنه :النقود عند الحنابلة

 8".األموال، وأثمان المبیعات

  9.الشهیر عند الشافعیة أن النقد هو المضروب من الذهب والفضة :الشافعیةالنقود عند 

                                                           
 .75:اآلیةسورة آل عمران،  - 1
 .20:اآلیةسورة یوسف،  - 2
 .19:اآلیةسورة الكهف،  - 3
 .34:اآلیةسورة التوبة،  - 4
 .1209 :، صم1585حدیث رقم , كتاب المساقاة، باب الربا ،ابقمرجع س مسلم، صحیح  - 5
 .1208:، ص1584حدیث رقم , كتاب المساقاة، باب الربا ،ابقمرجع س صحیح مسلم،  - 6
 .166:، صم1992لبنان، –، بیروت 2، دار إحیاء التراث العربي، جبدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد،  - 7
 .124: ، صالجزء الخامس، بقامرجع سابن قدامة،  - 8
، الجزء الثالث، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجشمس الدین محمد بن العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي المشهور بالشافعي الصغیر،  -9

 .83:، ص1938مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 
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 دنانیر حیث ورد قول أبو اتفق فقهاء الحنفیة على كون لفظة نقد خاص بالدراهم وال :النقود عند الحنفیة

 1".ال تكون المضاربة إال بالدراهم والدنانیر وهو قول أبو یوسف: "حنیفة

یطلق " النقد"لسابقة یتبین لنا أن جمهور الفقهاء قد اتفق على كون لفظ من خالل مختلف التعریفات ا

  .على الذهب والفضة، ذلك أنهما أثمان تقوم علیهما المبیعات واألموال

  .النقود في االقتصاد الوضعي: الفرع الثالث

ل ما اختلف تعریف النقود باختالف نظرة علماء االقتصاد لوظائفها، ویمكن أن نوجز بعضها من خال  

  :یلي

 2.أداة فنیة تتمتع بالقبول العام وتستخدم كوحدة ثابتة للحساب في االقتصاد الحدیث :التعریف األول 

 3:قسم الدكتور إبراهیم نصار الیماني تعریف النقود على طریقتین  :التعریف الثاني 

 وسیط للتبادل ومخزن للقیمة :الطریقة النظریة. 

 األصول المالیة المنسجمة في خصائصها وفي تأدیتها لوظیفة النقود، أي أن  :الطریقة التجریبیة

  .النقود هي ما تفعله النقود

 هي كل شيء یتمتع بالقبول العام كوسیط للمبادلة، وتضطلع في نفس الوقت بوظیفة  :التعریف الثالث

  4.وحدة للحساب

 : ا تتفق في مجملها على كون النقود هيعلى الرغم من االختالفات العدیدة حول تعریف النقود، إال أنه

الشيء الذي یلقى قبوًال عامًا في التداول ویستخدم وسیطًا للتبادل ومقیاسًا للقیم ومستودعًا لها و وسیلة للمدفوعات 

  5.لالدخار وأداة ،اآلجلة

   .المعاصر النقود في االقتصاد اإلسالمي -2

 على مقصوًرا وظائفها التي تقوم بها، فلم یعد الحالعرفت النقود في االقتصاد اإلسالمي بناء على 

 النقود حركة تغیر بسبب كذلك یعد لم وضعها أن إال، مسكوكین غیر أو مسكوكین كانا سواء والفضة الذهب

 الدولیة القانونیة صبغتها أخذت التي اإللكترونیة، أو ،االئتمانیة الورقیة العملة إلى والفضة الذهب من مادتي

                                                           
 .21:هـ، ص1324، مصر، الثاني والعشرونالجزء  ، مطبعة السعادة،المبسوط، يلدین محمد بن أحمد بن سهل السرخسشمس ا - 1
 .50: ، صم1997، كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، مصر، مقدمة النقود والبنوكیسري محمد أبو العال،  - 2
  .26،25: ، ص صم2011/2012، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، مصر، النقود والبنوكنصار الیماني،  إبراهیم - 3
 .25: ، صم1952، دار النهضة المصریة، مصر، مقدمة في النقود والبنوكمحمد زكي شافعي،  - 4
   .6:، ص2006بمكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة،  ،لمؤتمر الثاني لألوقافا أبحاث، وقف النقود واستثمارهاأحمد ابن عبد العزیز الحداد،  -5
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 قدیًما العلماء عند معتبر االعتبار وهذا .والذاتیة بالخلق ال باالعتبار األشیاء قیم فأصبحت العامة، والعرفیة

  1.وحدیثًا

  .)العملة النقدیة(مشروعیة وقف النقود: رابعالفرع ال

بعد أن تطرقنا سابقا إلى جواز وقف المنقول، وبّینا أن وقف النقود من بینها، نأتي إلى البحث في   

  .الوقف النقدي، مقتصرین على أقوال المذاهب األربعةمشروعیة 

  .األقوال المختلفة في جواز وقف النقود: أوال

تعددت واختلفت اآلراء واألحكام حول جواز الوقف النقدي من عدمه، سواء أكان ذلك عند   

تكلم فیه الفقهاء  فقدالفقهاء األولین أو العلماء المعاصرین، إذ أن الوقف النقدي لیس من القضایا المعاصرة 

 أجراها دراسة فيأنه " بزرنجي"وقد أشار لكن باختصار شدید لعدم انتشاره في العصور األولى، األقدمون و 

- م1340(نقرو  ستة مدار على اإلسالمي، العالم بلدان بعض في األوقاف من كبیر عدد على الباحثین بعض

 أن دجِ وُ  حین في نقدیة، أوقاًفا5.5%  سوى یجد لم الدراسة، تناولتها وقًفا  341بین من أن ظهر ،)م 1947

  2.عقاریة أوقاًفا% 94.5

بعد العثماني في العقود األولى منه وقبل ذلك ظهر في بالد البلقان و لقد برز الوقف النقدي في العصر 

األحكام ، والمالحظ أن 1هـ من هناك انتقل جنوبا إلى بالد الشام1453ذلك ظهر في اسطنبول بعد فتحها عام 

  .قد اختلفت من مذهب إلى آخر

هب من خالل ما یأتي في هذا ایمكن أن نوجز تلك األحكام المتعلقة بالوقف النقدي عند مختلف المذ

  .الجانب من البحث

 المذهب الحنفي.  

وفي االستحسان یجوز وقف المنقول لتعامل الناس، وما  3:ثه عن الوقفییقول الكاساني في معرض حد

رآه المسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، وال یجوز وقف الكراع والسالح في سبیل اهللا تعالى ألنه منقول وما جرت 

   .العادة به

  

  

                                                           
النقود عوف محمود الكفراوي،  :أیضاأنظر  .40-35: ، ص ص1992الهدى للطباعة، مصر، ، دار دراسة مقارنة في النقودعطیة عبد الحلیم صقر،  -1

  .3:، دار الجامعات المصریة، مصر، صوالمصارف في النظام اإلسالمي
 وزارة للوقف، تنموي دور نحو :ندوة أبحاث: ةالشمالی أمریكا في لتطبیقاته معاصرة نماذج  :المجتمع تنمیة في وأثره اإلسالمي الوقفبرزنجي،  جمال -2

  .136 :ص، الكویت، األوقاف
 .220:هـ، ص1402، لبنان، الطبعة الثانیة، دار الكتاب العربي، الجزء الستین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني،  بكر أبو الدین عالء - 3
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: وال یجوز وقف ما ینقل ویحّول وهذا على اإلرسال، قال أبو یوسف 1:وورد في فتح القدیر البن همام

إذا وقف ضیعة بقرها وأكرتها وهم عبیده جاز ذلك، وكذا سائر آالت الحراسة ألّنه تبع لألرض في تحصیل ما 

  .هو مقصود كالشرب في البیع والبناء في الوقف

 من واإلنفاق العین بقاء هي الحبس خاصیة ألن النقود، تحبیس یجوز: كما جاء في حاشیة العدوي

 من الحاصل الربح من یكون والصرف مضاربة، تعطى عندما باقیة فهي ولذا بالتعیین، تتعین ال والنقود الریع،

  2.المضاربة

 والدنانیر الدراهم وقف من وغیرها الرومیة البالد في زماننا في العرف جرى ولما ":عابدین ابن قالو 

 یحتاج فال یخفى ال كما تعامل فیه منقول كل وقف في به المفتى -ب أبا حنیفةصاح-   محمد قول تحت دخلت

 فهي تتعین ال الدراهم إن :قلت األنصاري روایة من زفر اإلمام بمذهب وقفها بجواز القول التخصیص هذا على

 من كونها في شك وال باقیة، فكأنها تعینها لعدم مقامها، قائم بدلها لكن عینها، بقاء مع بها ینتفع ال كانت وٕان

 وقف أن الشلبي فتاوى عن عابدین ابن ذكركما  3.محمد أجاز فیما دخلت تعامل فیها جرى فحیث المنقول،

  4.زفر عن إال یرو لم الدراهم

 في ذكره ومحمد یوسف أبي اختالف مقصودا المنقول وقف في  :المبسوط في السرخسي كما جاء عن

 باعتبار یجوز المنقول من فیه بالوقف الناس بین العرف جرى ما أن فیه الصحیح والجواب الكبیر، السیر

  5.العرف

 لوازم من ذلك باعتبار وقفها على الناس تعارف لما النقود وقف أجاز من الحنفیة متأخري من أن إال

رسالة في :" في العالمة أبو السعودو  .هبوقف العرف جرى ما وقف بجواز زفر، صاحب األنصاري، محمد قول

 مضاربة، تدفع أنها النقود؟ وقف طریقة سئل عنحین حیث أجاب  ، وهو من أعالم الحنفیة،"جواز وقف النقود

 بذر ال الذین للفقراء یقرض أن شرط على حنطة من كرا وقف وٕاذا .علیه وقف الذي الوجه في بها یتصدق ثم

 أن یجب سبیل على الفقراء من لغیرهم فیقرض القرض قدر اإلدراك بعد منهم یؤخذ ثم ألنفسهم، لیزرعوه لهم

 6.جائزا یكون

                                                           
  .وما بعدها 128: صهـ، 1397، لبنان، الطبعة الثانیةدار الفكر،  ،الجزء الستین، شرح فتح القدیرالكمال بن همام،  - 1
   .80:، صالسابعالباب  ،م1938، القاهرة الحلبي، البابي مصطفى ،الكبیر الشرح على العدوي حاشیة العدوي، الصعیدي أحمد بن علي - 2
أنظر .262:باب الرابع، صال، بیروت العربي، التراث إحیاء دار ،األبصار تنویر شرح المختار الدر على المحتار رد عابدین، عمر ابن بن أمین محمد - 3

   .363:، صالرابع، دون تاریخ نشر الباببیروت،  المعرفة، دار ،الحامدیة الفتاوى تنقیح في الدریة العقود، المؤلف نفسه :أیضا
  .109:ص ،سابق مرجع ،األبصار تنویر شرح المختار الدر على المحتار رد، األولابن عابدین، الباب  - 4
  .324:ه، ص1406 ، الثاني الباب ،بیروت المعرفة، دار ،المبسوط، سهل السرخسي أبي بن أحمد الدین شمس - 5
 شاعر، أصولي، مفسر، له الكثیر من  ، من كبار أئمة الحنفیة، فقیه،)هـ982-900(دي أبو السعود األفنديهو محمد بن محمد بن مصطفى العما

  ".رسالة في جواز وقف النقود"، و "السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمارشاد العقل : "التصانیف من بینها
شاغف الباكستاني، دار ابن صغیر أحمد ، تحقیق أبو األشبل رسالة في جواز وقف النقودالسعود،  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي األفندي أبو 6 -

، الرابع، الباب بقامرجع س، الحامدیة الفتاوى تنقیح في الدریة العقود ،عابدین ابن :أنظر أیضا .19:، صم1997 ،-لبنان- بیروت ،الطبعة األولىحزم، 

  .364:ص
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 جواز وقف عن المدافعین أشد من الهجري، العاشر القرن في عاش الذي السعود، أبو العالمة وكان

 قول على وخرجه حنیفة، أبي صاحب الهذیل بن عن زفر ذلك نقل حیث ،وتحول تزول التي والمنقوالت النقود

 بجواز الحنفیة مشایخ فیها أفتى مسائل على وقاسها وقفه، الناس على تعارف إذا المنقول في الحسن بن محمد

  .    فاألحنا كتب من التعارف ناقال موضع في المنقول وقف

أن متقدمي الحنفیة أجازوا وقف الدنانیر والدراهم والمكیل " 1:وذكر األستاذ الدكتور وهبة الزحیلي

  ".والموزون

 المذهب الشافعي. 

 كراءها جوز فمن .وتحریمه النقود كراء جواز في االختالف على وبنوه الشافعي، المذهب في القول اختلف

   2.وقفها أبطل كراءها حرم ومن وقفها، جوز عینها بقاء مع

 المذهب المالكي.  

المنقول وغیر المنقول عندهم، مؤقتًا ومؤبدًا، فیجوز وقف الجمیع من غیر قید  یرى المالكیة بجواز وقف

 المعنى حیث من ذلك ولكن القرض، على العین وقف المالكیة وقصر  3.تجمیدها الواقف یشترط لم إذا الشرط،

 دون النبات ووقف للبذور الطعام وقف العین على قاسوا كما االستثمار، من القرض غیر على تعمیمه یمنع ال

  4.المساكین على لیفرق األرض

 .5 تجمیدها الواقف یشترط لم إذا النقود، وقف جواز والمشهور الصحیحفإن  المالكي المذهب وفي

 المذهب الحنبلي.  

 ضعیف قول وهو .إجارتها بجواز القول على إال توقف ال النقود أن الحنبلي المذهب في علیه المعمول

أجاز شیخ اإلسالم ابن   النقود، حیث لها خلقت التي المنفعة هي لیست أعیانها بقاء مع منفعتها ألن عندهم

وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجین، لم یكن جواز هذا بعیدًا، : ولو قال الواقف :تیمیة وقف النقود حیث قال

الوقف فیه نظر، خصوصًا على  ونحوهما مما یمكن االنتفاع ببدله، فإن منع صحة هذا نِ یْ دَ قْ نَ وٕاذا أطلق وقفًا لِ 

  6.ندنا بیع الوقف إذا تعطلت منفعتهأصلنا فإنه یجوز ع

                                                           
  .141: ، صبقامرجع س، وهبة الزحیلي -1
  .315:، ص-لبنان- بیروت دون تاریخ،, الفكر، دار ،المهذب شرح المجموع ،النووي شرف بن یحي زكریا أبو -2
   .80:، صالسابع، الباب مرجع سابق العدوي، -3
 الثالث، العدد الكویت، بدولة للوقف العامة األمانة أوقاف، مجلة ،-المعاصرة حیاتنا في الوقف دور لتفعیل مدخل -النقدي الوقف أحمد دینا، شوقي -4

  .بعدها وما 15: ، ص2002نوفمبر الثانیة، السنة
  .4: ، صم2006العربیة السعودیة،  مكة المكرمة، المملكة، لألوقاف المؤتمر الثاني أبحاث ،الوقف النقدي وصیغ االستثمار فیهولید هویمل عوجان،  -5
  . 506: ، دار المعرفة، ص الرابعجزء ال، الفتاوى الكبرىابن تیمیة،  -6
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 ذكرت أحمد اإلمام مسائل في أنها الموافقة ومن الزكاة، باب في الموقوفة العین مسألة وغیره خلیل وذكر

 كنبات للسلف، وقفت عین وزكیت: همختصر  في خلیل قال. ذلك تأولوا أحمد أصحاب أن إال الزكاة، باب في

أما ما تجب الزكاة في عینه وال تجب في غلته إال ما تجب فیه الزكاة  .ولمسجد للفقراء منه یخرج ما ویفرق لیزرع

ما، فإذا كان ذلك محبسًا هِ المواشي من اإلبل والبقر والغنم والعین من الدنانیر والدراهم وأتبارِ : من الفوائد وذلك

  1.الزكاة تجب في جمیع ذلك كل سنة من وجوه البر، فال خالف أنموقوفًا لالنتفاع بغلته في وجه 

  2:وذكر في مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل

إذا فرضت فیما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه، بقاء عینه فلیس إال المنع، ألنه تحجیر من غیر منفعة " 

المال، وٕان كان على معنى أنه أوقف تعود على أحد، وذلك مما یؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة 

للسلف إن احتاج إلیه محتاج ثم یرد عوضه، فقد علمت أن مذهب المدونة وغیرها الجواز والقول بالكراهیة 

  ."ضعیف

  .ول الراجح في حكم وقف النقودقال :ثانیا

الوقف لم " :األحكام الفقهیة للوقف بشكل عام أحكام قیاسیة اجتهادیة، كما قال الدكتور مصطفى الزرقا

نص على طریقته بخصوصها في الكتاب، وٕانما ثبتت طریقته بالسنة، وأن الذي ورد في السنة أیضًا هو فیه یرد 

حكم إجمالي عام في أن یحبس أصل الموقوف دون أن یباع أو یوهب أو یورث وأن تسبل ثمرته، أما تفاصیل 

یة للرأي فیها مجال، غیر أن فقهاء األمة أجمعوا على أحكام الوقف المقررة في الفقه فهي جمیعًا اجتهادیة قیاس

  3.شيء هو أن الوقف یجب أن یكون قربة إلى اهللا تعالى یبتغي بها رضوانه وثوابه

هي تحقیق مبدأ التكافل بین أفراد قاصد التي من أجلها شّرع الوقف و یحقق الم كما أن الوقف النقدي

األصل المعروف في أن الوقف إنما یكون عقارا أو منقوال ال  المجتمع اإلسالمي وألن المصلحة االنتقال عن

یتضمن االنتفاع به استهالك عینه عند الجمهور إال أن الوقف أصبح أمواال سائلة تتناولها األیدي وتتناولها الذمم 

كما أن وقف النقود فیه حل لكثیر من المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة والصحیة التي تصیب 

االستفادة منه مدة طویلة وذلك باستثماره به و  وفیه أیضا ضمان بقاء المال ودوام االنتفاع المجتمع المعاصر،

     .الخیرو وصرف ریعه في أْوُجه البِّر 

 دورته في المنعقد اإلسالمي، المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقه مجمع أقر وقد هذا

رقم  القرار في النقود، وقف مشروعیة ،م2004مارس  11- 06، عمان سلطنة بمسقط عشرة الخامسة

                                                           
 .506: ، صالمرجع السابق - 1
  .24:، صم2002، األولىالطبعة ، دار الفكر، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلأبي عبد اهللا محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي،  -2

  .15: ص ،السنة غیر مذكورة، سوریة، الطبعة الثانیة، مطبعة الجامعة السوریة، األحكام واألوقافمصطفى الزرقا،  -3
  دیسمبر 11المكرمة، ، مكة الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى أبحاث المؤتمر ،وقف النقود واستثمارهامحمد نبیل السید غنایم،  :أنظرللمزید من التفصیل

 .7،6: م، ص ص 2009مالیزیا،  ، نظام وقف النقود،محمد لیبیا، محمد إبراهیم نقاسي :أنظر أیضا. 159،158 :، ص صم2006
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  1:نصه ما ،6/15/140

 متحقق المنفعة األصل وتسبیل حبس وهو الوقف من الشرعي المقصد ألن شرًعا، جائز النقود وقف  -1

 ؛مقامها أبدالها تقوم وٕانما بالتعیین تتعین ال النقود وألن ،فیها

 في الواقفین من بمشاركة عدد أو مباشر، بطریق إما ولالستثمار الحسن، للقرض النقود وقف یجوز -2

 الجماعیة للمشاركة الوقف، وتحقیًقا على تشجیًعا وقفیة نقدیة أسهم إصدار طریق عن أو واحد، صندوق

 ؛فیه

 فإن مصنوًعا، به أو یستصنع عقاًرا به الناظر یشتري كأن أعیان، في الموقوف النقدي المال استثمر إذا  -3

 ویكون االستثمار، بیعها الستمرار یجوز بل النقد، مكان بعینها وقًفا تكون ال واألعیان األصول تلك

 .النقدي المبلغ أصل هو الوقف

متقدمي ومتأخري الفقهاء حول جواز الوقف النقدي من عدمه، وكذا من خالل ما سبق ذكره، من آراء 

سالمي السالف الذكر، وغیره من المؤتمرات التي أجازت أراء المعاصرین والتي ُلخِّصت في قرار مجمع الفقه اإل

في وقتنا  نوع من الوقف أصبح أكثر من ضرورةنرى أن الحاجة إلى هذا الانطالقا من كل ذلك  .وقف النقود

كافیا لتلبیة هذه الحاجات  - الثابت - خاصة وأن الحاجات قد زادت ولم یعد بمقدور الوقف العقاري. الراهن

االجتماعیة واالقتصادیة، إضافة إلى زیادة أعباء الدولة، مما یستدعي البحث عن سبل حدیثة تخفف من هذه 

  .األعباء

 تْ لَّ یسمح لمن یملك النقود بأن یوقفها قَ  اصة وأنهومما الشك فیه أن الوقف النقدي یساعد في ذلك، خ

ومن جهة ثانیة أن هذا النوع من األوقاف . أو كثرت، ولم یعد الواقف من یمتلك العقار فحسب، هذا من جهة

یوسع من دائرة الواقفین والوقف على حد سواء، فعن طریقه یمكن إنشاء العدید من األعیان الوقفیة على أساس 

ك، وهو ما توفره صیغة األسهم والصكوك الوقفیة، كما توفره صیغة الصنادیق الوقفیة، والتي أنه وقف مشتر 

كل هذا یتیح للقطاع الخیري تغطیة شریحة واسعة من الفقراء والمساكین، . تتخصص في العدید من المجاالت

ي للوقف النقدي، المحتاجین، المرضى، وغیر ذلك، ویتضح ذلك جلیا من خالل الدور االجتماعي واالقتصاد

  . وهو ما نتطرق إلیه فیما یلي بالدراسة

  

  

  

  

  

                                                           
1
مارس  11-06، -عمان سلطنة -طمسق ،عشرة الخامسة دورته في المنعقد اإلسالمي، المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقه مجمع قرار - 

    http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article06.SHTML :على الرابطمتاح . م2004
 مرجع سابقم، 2006 ملتقى األوقاف الثاني، مكة المكرمة،قرار  :أنظر أیضا. قرار مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسع عشرة :أنظر. 
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  .المبّررات االجتماعیة واالقتصادیة لوقف النقود: خامسالفرع ال

   .هناك العدید من المبررات االجتماعیة واالقتصادیة للوقف النقدي نفصلها فیما یلي  

  .لوقف النقود االجتماعیة المبّررات :أوال

 فكثیر من الناس یمتلك ثروات أو دخوًال نقدیة بغض  متاح للناس بدرجة أكبر من غیره، أنه

  1ثیر منهم ال یمتلك أراضي وعقارات؛بینما الك قلتها وكثرتها،النظر عن 

 وهو الیوم أكثر مالئمة من  الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، أنه أكثر قابلیة من غیره لقیام

كما أنه أكثر أهمیة منه لعظم ما یوفره من موارد وأموال وقفیة تمكن من إقامة المشروعات  ،الوقف الفردي

 اعیة الكبیرة؛االقتصادیة واالجتم

  یوفر الوقف النقدي استمرار الوقف في أداء رسالته التكافلیة والتضامنیة بین أفراد المجتمع

 2زیادة على تحصیل األجر والثواب؛. الواحد

 من ) سیولة ضعیفة(ألموال واألمالك الوقفیة التي یغلب علیها الطابع العقاري ونظرا لطبیعة ا

 3؛جهة ومن جهة ثانیة فهي ممتلكات قدیمة متهالكة

 حد منها شيء وال تقف دونها عقبات؛أن أغراضه ومجاالته متنوعة ومتعددة ال ی 

  مرضى، وطالبي حب التنافس في األمة على الخیر شدید، فكم نرى الیوم من ذوي الحاجة من

ال یجدون سداد هذه الحاجات التي ال تنقضي، فلو وجدت .. العلم، وفقراء، وأبناء سبیل ویتامى، وأرامل

 4.، وهو ما یمكن أن یوفره الوقف النقديالكافیةاألوقاف 

  .المبّررات االقتصادیة لوقف النقود :ثانیا

 5توصیل منافع الوقف إلى الموقوف علیهم بسهولة ویسر؛ 

 عملیات دراسة الجدوى للمشاریع الوقفیة، وكذا التدقیق في الحسابات حتى ال یضیع  تسهیل

 الوقف؛

 یسمح الوقف النقدي بمجاالت استثماریة عدیدة، مما یزید من المنافع المرجوة من ورائه؛ 

  ؛"دیمقراطیة التمویل "مة مع ما یشیع الیوم في عالم التمویل من مبدأ ومالءأنه أكثر 

                                                           
مجمع الفقه  الدورة الثالثة عشرأبحاث  ،الوقف النقدي شوقي أحمد دنیا، :أنظر أیضا. وما بعدها 40:، صمرجع سابقأحمد بن عبد العزیز الحداد،  -1

 .12:م، ص2001دیسمبر 22اإلسالمي، الكویت، 
  .32:، صمرجع سابقمحمد نبیل السید غنایم،  -2
البنك اإلسالمي للتنمیة، المعهد  ،)والمجتمعات اإلسالمیةنماذج مختارة من تجارب الدول (نظام الوقف في التطبیق المعاصرمحمود أحمد مهدي،  -3

  .139 :، صم2003، - المملكة العربیة السعودیة -اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة
4

دائرة األوقاف وشؤون القصر الثالث  األسبوع األول لمؤتمر تعقیبا على googleنشر على محرك البحث  ،األسهم الوقفیةأحمد بن عبد العزیز الحداد،  -

  .14:00:، الساعةم2014فیفري22: علیه یوم ، اطلعم2012ماي 4: ، نشر بتاریخعن األسهم الوقفیة
  .32:، صمرجع سابقمحمد نبیل السید غنایم،  -5
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  اجیة المختلفة في التنموي قد یكون أقوى من غیره من حیث إسهاماته في األنشطة اإلنتأن تأثیره

  ومستثمرًا في كل تلك األنشطة؛یدخل مموالً  ه أنحیث من المتاح أمام مرحلة استثماره،

  ،إصدار األسهم الوقفیة، تبعًا لحاجات المجتمع، وتَُیسر الوصول إلیها، وتحسن عرضها وشرحها

  .ٕادارتهاواستثمارها و 

  .تاریخ وقف النقود وتطبیقاته: المطلب الثاني

نظرا لكون الوقف النقدي ظهر بعد وقف العقار الذي هو أصل الوقف، فیمكن تقسیم تطوره التاریخي   

  . إلى جزأین كما سیأتي

    .الوقف النقديظهور : الفرع األول

أنه لم ینقل لنا التاریخ أمثلة عن وقف النقود في زمن الرسول صلى اهللا علیه وسلم، وال  "الثمالي"أشار   

في زمن الصحابة الخلفاء من بعده، وال حتى في صدر الدولة األمویة، على الرغم من انتشار الوقف في ذلك 

من األنصار والمهاجرین فما أعلم أحدا كان له مال : " الوقت، وفي ذلك قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه

حتى أدى هذا التوسع إلى إنشاء دیوان خاص باألوقاف في زمن هشام  1..".إال حبس ماًال من ماله صدقة مؤبدة

  .بن عبد الملك، غیر أن أغلب األوقاف كانت عقارا وبخاصة األراضي الزراعیة

جعل ألف دینار في سبیل  فیمن: "حین سئل لعل أول ما وصل إلینا هو ما رواه البخاري عن الزهري  

اهللا، ودفعها لغالم له تاجر، فیتجر وجعل ربحه صدقة للمسكین واألقربین، هل للرجل أن یأكل من ربح تلك 

وهذا االستفتاء والجواب عنه  2".لیس له أن یأكل منها: األلف، وٕان لم یكن جعل ربحها صدقة للمسكین، قال

لو أن : " قرن الثاني الهجري، وكذا السؤال الذي وجه لإلمام مالكیدالن على وجود تطبیق للوقف النقدي منذ ال

نعم : هل ترى فیها الزكاة ؟ قال.رجال حبس مائة دینار موقوفة، یسلفها الناس ویردونها على ذلك، جعلها حبسا

إن كانت : قال. رجال وقف ألف درهم في السبیل"كما نقل المیموني عن اإلمام أحمد أن . أرى فیها الزكاة

  3".هذه مسألة لبس واشتباه: فإن وقفها في الكراع والّسالح؟ قال: قلت. للمساكین فلیس فیها شيء

 وما یبّرر ذلك . من خالل التطبیقات السابقة یظهر لنا جلیا أن األوقاف النقدیة كانت موجودة وٕان َقلَّت  

أنواعه، إال وقوع أغلب الدول تحت ید االستعمار الذي أتلف حجج الوقف، وحاول القضاء على الوقف بمختلف 

                                                           
 .15:ص، بقامرجع سعبد اهللا بن مصلح الثمالي،  :أنظر أیضا. 6:، صبقامرجع سالخصاف، أحكام الوقف،  - 1
  للھجرة 124ھو عبد هللا بن مسلم بن عبید هللا الزھري أبو بكر بن شھاب، الفقیھ الحافظ ولد في. 
2

  .405: صحیح البخاري، الجامع الصحیح، مع شرح فتح الباري، ص :نقال عن.16:، صمرجع سابقعبد اهللا بن مصلح الثمالي،  -
عالء الدین أبو الحسن علي بن محمد البعلي، االختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ االسالم بن تیمیة، تحقیق محمد : نقال عن .16:، صنفسهمرجع ال -3

 . 234:حامد الحقي، مكتبة السدواي، ص
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فكانوا یردونها نحاسا  .لف أوقیة من الذهب موقوفة للسلفأ كان في قیساریة فاس: "أن الدسوقي قد ذكر أنه

  1".فاضمحلت

النقود في الدولة العثمانیة على فتوى استخدام وقف ) العاشر هجري(شاع في القرن السادس عشر  

م، 1505إلى نسبة إجمالي األوقاف سنة  %50، التي تجیز وقف النقود حتى وصلت نسبة الوقف النقدي رزف

ویعود ذلك أن المال قد انتشر عند المجتمع العثماني، وبعد منتصف القرن أصبح وقف النقود هو النوع الغالب، 

وتدفقت علیه اإلیرادات من الدول التي قامت الدولة العثمانیة بفتحها، كما أن الرغبة في فعل الخیر متجذرة في 

ر بالغ على االقتصاد یكان لذلك تأثحیث . المجتمع العثماني خاصة من طرف السالطین الذین حكموها وأهلیهم

ني، إلى درجة أن بعض الباحثین اعتقد أن الوقف یقوم بدور الوساطة المالیة في ذلك الوقت، ویؤدي العثما

غیر أن ذلك ما لبث وانهار بسبب موجة التضخم التي اجتاحت العالم بعد تدفق الذهب . وظیفة المؤسسة المالیة

  2.ضمحاللهامن القارة األمریكیة إلى أوربا، مما أدى إلى تدهور األوقاف النقدیة وا

  .الوقف النقدي حدیثا: نيالفرع الثا

اتجهت تجارب إصالح نظام الوقف في العدید من البلدان إلى حل مشكلة التمویل الوقفي من  الیوم

ریة وكذلك استدراج أوقاف خالل السعي إلى اإلفادة من جواز وقف النقود، حیث تم نقدنة األصول الوقفیة العقا

، الصكوك الوقفیة وكذا ث الصنادیق الوقفیةااستحد ىة التمویل التبرعي القائم علجدیدة باستعمال صیغنقدیة 

ولعل العدید من الدول قد خطت خطوات معتبرة في هذا المجال على غرار دولة  .فكرة إنشاء البنوك الوقفیة

الكویت التي أنشأت العدید من الصنادیق الوقفیة، هذه األخیرة التي كان لها دور مهم في التنمیة وذلك سیتبین 

ة الشارقة، البحرین، لنا من خالل الجزء التطبیقي لهذه الرسالة، كما نجد أیضا المملكة العربیة السعودیة، إمار 

السودان، مالیزیا، تركیا، الجزائر، وغیر ذلك من الدول التي تملك كما هائال من األوقاف التي هي بحاجة إلى 

  3.تطویر أسالیب االستثمار المتاحة والتي تخضع للضوابط الشرعیة

مختلف البلدان وما یبعث على التفاؤل هو المؤتمرات والملتقیات الدولیة المختلفة التي تقام في 

  .اإلسالمیة، من أجل البحث في سبل تفعیل دور األوقاف بصفة عامة والوقف النقدي بصفة خاصة

  

  

  

                                                           
  المملكة المغربیة(مدینة فاس موجودة في المغرب األقصى.( 
 .16:، صبقامرجع سعبد اهللا بن مصلح الثمالي،  :أنظر أیضا. 77:، الباب الرابع، صبقامرجع سحاشیة الدسوقي،  - 1
  للھجرة 158ھو زفر بن الھذیل بن الھذیل العنبري، صاحب اإلمام أبا حنیفة، ولد سنة.  
... عصریةتحدیات " منتدى قضایا الوقف الفقهیة الثاني  أبحاث، وقف النقود واألوراق المالیة وتطبیقاته المعاصرةعبد العزیز خلیفة القصار،  -2

 .173:، الكویت، صم2005ماي 10-8، "واجتهادات شرعیة
 . ومت بعدها 21: ، صمرجع سابقعبد اهللا بن مصلح الثمالي،  - 3
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  .النقودوقف استثمار : المطلب الثالث

بل لما یكون له من أثر في نفع الجهة الموقوفة، فإنه ال یتحقق هذا   وقف النقود لیس مقصودا لعینه،  

وبتحریكها حیث تدر عائدا یمكن صرفه للموقوف علیه، مع المحافظة على القوة  النفع إال بتفعیل دور النقود

    1.الشرائیة للنقد، وهذا ال یتأتى إال باستثمار النقد استثمارا مأمونا

  .ضوابط استثمار الوقف النقدي: ولالفرع األ 

الفقهاء مجموعة من الضوابط التي یجب مراعاتها عند استثمار أموال الوقف باإلضافة إلى  قرأولذلك 

  :ة، أهمهایالضوابط االقتصادیة والمحاسب

بأن تكون عملیات استثمار أموال الوقف مطابقة ألحكام الشریعة، ولتجنب المجاالت  :المشروعیة -1

المحرمة شرعًا، كاإلیداع في البنوك بفوائد، أو شراء أسهم الشركات التي تعمل في مجال الحرام، أو 

وال  .یلةألن الغایة ال تبرر الوس ،إلسالم والمسلمین أو تتعاون معهماالستثمار في البالد التي تحارب ا

یصح أن نسعى الستثمار الوقف وزیادة غلته وریعه بالوسائل المحرمة، ألنها تحبط األجر، وتهدم األصل 

الذي قصده الواقف بالحصول على األجر والثواب من اهللا تعالى، وهذا یتنافى مع استخدام  الوسائل 

  2 ؛المحرمة

النقود الموقوفة وتجنیبها الزوال، حتى ال  وهذا ضروري من أجل المحافظة على: اختیار مجال االستثمار -2

تنویع المشاریع وذلك ب الحرص على تقلیل المخاطر االستثماریةوكذا  3.ف علیهمو یضیع حق الموق

والشركات والمؤسسات والمجاالت التي تستثمر فیها أموال الوقف، حتى ال تكون مركزة في مشروع أو 

فتضیع أموال الوقف، فإن تعددت المشاریع والمجاالت مجال قد یتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات، 

خفت الخسائر، وعوَّض بعضها بعضًا، وبذلك نضمن معیار المرونة في تغیر مجال وصیغة 

  4؛االستثمار

ویع في محفظة بما یناسب كل مال موقوف حسب قطاعات الوقف، والتن تنویع االستثماركما یجب  -3

 وكذا تجنب المشاریع ذات المخاطر العالیة؛ االستثمار لكل مال،

وبعد دراسة الجدوى لكل مشروع یساهم فیه  استبدال صیغة االستثمار ومجاله حسب مصلحة الوقف، -4

، تحقیق المصلحةالوقف، ألن األصل في االستثمار وفي جمیع التصرفات المرتبطة بالوقف هو 

                                                           
 .194:، صمرجع سابقتنمیته، -إدارته-تطوره :منذر قحف، الوقف اإلسالمي -1
 ص، مرجـع سـابق، االسـتثمار فـي الوقـف ،عبـد الحلـیم عمـر :أیضـاأنظـر . 24:ص، مرجـع سـابق، االسـتثمار المعاصـر للوقـفالزحیلـي،  مصـطفى محمـد -2

   .40 -8:ص
المملكة العربیة –الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة، مكة المكرمة :المؤتمر الثاني لألوقاف أبحاث وقف النقود واستثمارها،أحمد بن عبد العزیز الحداد،  -3

 .42:، صم2006، -السعودیة
  .24:، صبقامرجع سمحمد مصطفى الزحیلي، االستثمار المعاصر للوقف،  -4



 الوقفية  الفصل األول                                                            التطورات التاريخية لألعيان

 

 

44 

ویكون ذلك عن طریق  .تزاوج األسالیب الحدیثةواستیعاب األسالیب االستثماریة المجربة الناجحة، و 

 1؛اختیار أسالیب االستثمار المختلفة والمتنوعة، والتي هي أكثر أمانا

التي تتم على أموال الوقف، وهذا مطلوب بشكل عام، لقوله تعالى  توثیق العقود واالشتراكات والتصرفات -5

، ویتأكد 2﴾واابُ رتَ تَ  الَّ ى أَ نَ دْ أَ ة وَ ادَ هَ لشَّ لِ  مُ وَ قْ أَ وَ  اهللاِ  دَ نْ عِ  طُ سَ قْ م أَ كُ لِ ذَ  ﴿: في حكمة الكتابة واإلشهاد والتوثیق

ذلك أكثر في أموال الوقف لطابعها الخیري واالجتماعي والدیني واإلنساني، ولطبیعتها الزمنیة في 

 ؛امتدادها ألجیال وأجیال

النقدي، ونشر المعلومات اإلفصاح الدوري عن عملیات استثمار الوقف ، ضرورة المتابعة الدائمة -6

 3واإلعالن عنها، بما یحقق سهولة المراقبة والشفافیة في االستثمار؛

، وذلك بتوزیع جزء من العوائد، واالحتفاظ بجزء منها استثمار بعض الریع الناتج من أموال الوقف -7

حاضرة واألجیال احتیاطیًا، مع إعادة استثماره، فیكون رصیدًا للمشروع، ویحقق التوازن بین األجیال ال

المقبلة من المستفیدین، وخاصة في ظل التضخم وانخفاض القیمة االقتصادیة ألموال الوقف، ولتجدید 

 4؛األصول الوقفیة واستبدالها وصیانتها وترمیمها، لتتم المحافظة الدائمة المستقبلیة ألموال الوقف

وقف، وتحقیق أقصى غلة ممكنة الذي حدده الواقف، للمحافظة على أصل ال تحقیق الهدف من الوقف -8

 ؛له لتصرف على الجهات المحددة للموقوف علیهم

وأهدافه من الوقف، بحیث ال یتنافى االستثمار مع شرط الواقف أو  الحرص على االلتزام بشرط الواقف -9

 تحدیده للوقف، إال للضرورة أو لمصلحة الوقف كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صیانته، أو تغیر األحوال

 .االقتصادیة واالجتماعیة بما یعطل الوقف كلیًا كالخانات الموقوفة

كما یجب مراعاة الموقوف علیهم عند استثمار العین بما ال یعرض مصالحهم الخاصة للضیاع كالسكن 

إهمال مصالحهم الخاصة وال في البناء، ألن المنتفع األول من استثمار الوقف هو الموقوف علیهم، فال یصح 

  5.العامة

  

  

  

 

                                                           
  .42: ، صمرجع سابقأحمد بن عبد العزیز الحداد،  -1
2

 .282:اآلیةسورة البقرة،  -
  .42: ، صمرجع سابقأحمد بن عبد العزیز الحداد،  -3
  .25:، صمرجع سابقمحمد مصطفى الزحیلي،  -4
  .27: ، صنفسهالمرجع  -5
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  .أشكال وصیغ وقف النقود: الفرع الثاني

  1:یمكن االنتفاع بالنقود وفق أشكال متعددة نذكر منها  

  .باإلقراضاالنتفاع بها  :أوال

لمن ٌوِقفت علیهم على  ا یقرض لجهة أخرى وهكذا، أو ُتدفعفة للمحتاجین، ثم بدلهو تقرض النقود الموق  

  .سبیل القرض ثم یردون بدلها، لتقرض إلى جهة أخرى

  .المضاربة بها، وصرف ریعها على جهة بر :ثانیا

وهي دفع النقود الموقوفة لمن یتجر بها، ویتفق على تقسیم الربح، والعائد یصرف على جهة بر أو   

  .الموقف عنهم

  .بها، والعائد لجهة الوقف اإلبضاع :ثالثا

  .یكون العائد كله لجهة الوقفه على أن یأخذ شیئا من الربح، و وهو أن یدفع المال لمن یتجر ب  

  2.وقف النقود في محافظ استثماریة :رابعا

هي تقوم أساسا على فكرة في محافظ أو صنادیق استثماریة، و تعتبر أول صورة هي وقف النقود   

مالحظة أن إدارة واحدة تقوم باستثمار أموال مجموعة من أرباب أو على فكرة إجارة المدیر، مع  المضاربة نفسها

ند المؤسسة التي تدیرها إجارة، فتكون النقود عند الهیئة أو المؤسسة التي تستلمها مضاربة، أو ع. أموال عدیدین

  .ما ینشأ عنها من أرباح هو الذي یوزع على جهات البر المقصودة بالوقفو 

إحدى الصور الفرعیة الثالث، أولها أن تنتدب هیئة وقفیة نفسها الستقبال یمكن أن یتخذ هذا الوقف كما 

أن أو  .الصدقات الجاریة النقدیة لتمویل إنشاء مشروع وقفي معین، ثم إنفاق إیراداته على مشروع آخر محدد

ستلم النقود كما یمكن أن یفوض الواقفون الهیئة التي ت. تكون الهیئة الوقفیة حكومیة أو شبه حكومیة، أو خاصة

خیرة التي بذلك تتنوع المشاریع الوقفیة االستثماریة عند الهیئة، هذه األثمارها في أي شكل تراه مناسبا، و باست

  .في نفس الوقت تمثل المستثمرتلعب دور ناظر الوقف و 

ود، فیكون أما الصورة الفرعیة الثانیة لوقف النقود، هو أن یحدد الواقف نفسه الجهة التي تستثمر فیها النق  

د، حیث یتولى الوقف لنقود مستثمرة بشكل ودیعة استثماریة في بنك إسالمي معین أو في صندوق استثمار محد

  .من ثم توزیع أرباح النقود على الموقوف علیهمالواقف التحصیل، و 

مفادها أنه تشكل لجان لجمع النقود إلنشاء مشروع ي مألوفة كثیرا في عالم الیوم، و الصورة الثالثة هو   

وآلیة عمل اللجنة هي جمع النقود واستعمالها في شراء األرض . لیتم إنجازه من تبرع شخص واحدوقفي ما كان 

  .بالتالي فإن النقود وقف هذه العملیة تتحول إلى أعیان ثابتةنشاء البناء علیها بكل مرافقه، و إ و 

                                                           
1

المملكة العربیة – الرؤى المستقبلیة، مكة المكرمةالصیغ التنمویة و :الثاني لألوقافالمؤتمر  أبحاث، وقف النقود واستثمارھامحمد عبد هللا المال،  -

  .56:، صم2006 دیسمبر 11 ،-السعودیة
  .وما بعدها 26:، صمرجع سابقیلي، الزحمصطفى محمد  -2
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  .استثمار وقف النقودمجاالت : الفرع الثالث

إن الهدف األسمى من الوقف النقدي هو دوام المنفعة، وعلیه وجب التقید بالضوابط الشرعیة، وكذا   

االقتصادیة والمحاسبیة التي ُذكرت سابقا، حتى یحقق الوقف مقصده الشرعي، وذلك باستثماره وتنمیته ویكون 

  :قوفة نذكر منهاذلك من خالل مجاالت وطرق عدة الستثمار النقود المو 

  .المضاربة :أوال

ولذلك فإننا ال نستبعد أن  1.فة ُتدفع لمن یستثمرها ویتجر بها بنسبة معینة من الربحو أي أن النقود الموق  

المنصوص " رب المال) "أي جمهور الواقفین(تكون العالقة بین الطرفین عالقة مضاربة یمثل فیها الطرف األول 

الذي یسعى إلى توظیف الموارد  "المضارب"بینما تكون المؤسسة الوقفیة بمثابة  عیة،علیه في عقد المضاربة الشر 

ونظرًا ألن جمهور الواقفین في هذه الحالة یختلفون عن الممولین العادیین  .المتاحة في أوجه االستثمار المختلفة

نظرًا لهذه الخصوصیة التي یتمیز بها الوقف  إذ أنه الذین یسعون لتحقیق أرباح تعود إلیهم بالدرجة األولى،

التي یفهم منها أن األرباح التي من المفترض أن تعود إلى  "المضاربة الوقفیة"هذه الصیغة الجدیدة  فإن النامي،

فالمضاربة الوقفیة بهذا المفهوم ستكون منسجمة مع مبدأ . الواقفین ستوزع على أوجه البر التي یحددها هؤالء

   2.أال وهو حبس المال وتسبیل المنفعة النقدي كما ستؤدي الغرض من تأسیس الوقف من جهة،" لمغرمالمغنم با"

  .تأجیر العقارات :ثانیا

واقفا واحدا أو مجموعة  نفقد یكو أنفسهم،  الواقفینتشییده من قبل  ویكون ذلك عن طریق شراء عقار أو  

 نمطیة تمثل أجزاء متساویة من ملك أوراق مالیة هي ، والتيیشتركون في ذلك وفق ما یسمى بالصكوك الوقفیة

بناء وقفي مؤجر حیث یقوم ناظر الوقف بإصدار السندات وبیعها للجمهور وبسعر یساوي نسبة حصة السند في 

البناء إلى مجموع تكلفة البناء، ویعطي السند توكیال من حامله لناظر الوقف للبناء على أرض الوقف للمشروع 

ویمكن أن تصدر السندات آلجال مختلفة، حیث یكون عقد اإلیجار آلجال . دد وبكلفة محددةاإلنشائي المح

  .طویلة متجددة، كما یمكن أن تصدر السندات بآجال محددة تنتهي بشراء األصل الثابت لصالح الوقف

  

  

                                                           
 .26:ص مرجع سابق،محمد عبد اهللا المال،  -1
المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة  أبحاث، الحاجة إلى تحدیث المؤسسة الوقفیة بما یخدم أغراض التنمیة االقتصادیةمحمد بوجالل،  -2

  .15:م، ص2003أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، مارس 
  10لیون وحدة، صدر فیها ملیون سند أعیان مؤجرة، لكان سعر بیع السند من قبل الناظر مالیین دینار، وقسم البناء إلى م 10لو كانت كلفة المشروع 

، المملكة العربیة السعودیة -، إدارة وتثمیر ممتلكات األوقاف، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدةسندات المقارضة مع حالة تطبیقیةولید خیر اهللا،  :أنظر .دنانیر

 .57:، صمرجع سابقكمال منصوري، استثمار الوقف وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة،  :اأنظر أیض. 158:، صم1989
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  .عقد المشاركة :ثالثا

خالل عقد المشاركة یقدم ناظر  من 1.ویكون ذلك في المشاركة في مشاریع وقفیة قائمة أو تحت اإلنشاء  

الوقف األرض لممول یقوم بالبناء علیها، حیث یكون هذا البناء ملكا لهذا األخیر، وتبقى األرض ملكا وقفیا، 

  .ومن ثم یقوم ناظر الوقف بتأجیر العقار كامال، وتوزع األجرة حسب االتفاق

  .عقد االستصناع :رابعا

عقد مع  وهوة بالحاجات الطبیعیة، ط، ألن الحاجة إلیه مرتبعرف الناس عقد االستصناع منذ القدم    

أو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن یعملوا شیئا، كأن یطلب  صانع على عمل شيء معین في الذمة،

نحوهما من الحرفیین صناعة كنجار أو حداد و  )البائع أو العامل(من الصانع ) المشتري أو المستأجر(المستصنع 

ري مقابل ثمن معلوم، عمال بما یجمن مفروشات أو مكتبات أو مقاعد، أو آالت،  صاف محددةشيء معین بأو 

  2.القبول بینهمالمواد األولیة عادة من الصانع، وینعقد باإلیجاب و تكون او . به العرف

  3:ومن بین األسباب التي ظهر على إثرها عقد االستصناع نذكر ما یلي    

لیست عنده، وهي موجودة عند غیره، فتح لها باب المقایضة، والتي  لما اشتدت حاجة اإلنسان إلى سلع - 

  تعتبر من أقدم الصور للبیع بالتراضي؛

بالتالي ان النقود في صورتها البدائیة، و عن تلبیة العید من الحاجیات، ابتكر اإلنس ةبعد أن عجزت المقایض - 

 فقد حلت مشكلة المقایضة؛

غبات والحاجات تختلف من فرد إلى آخر، فقد ابتكر عقد ومع التوسع في المعامالت، وبما أن الر  - 

  .االستصناع لیحصل الفرد على ما یرید من حاجات ضروریة أو غیر ذلك

  .وقف النقود  لتمویل المشروعات الصغیرة :خامسا

تعتمد هذه الصیغة على إنشاء وقف نقدي ذو رأس مال متغیر لتمویل المشروعات الصغرى للفقراء، وهو   

غة بید أن الجدید فیه هو الصی. كغیره من األوقاف على ریع یضمن له حسن اإلدارة والمحافظة علیهیعتمد 

الالزم، وذلك یكون من قبل العدید من المساهمین، ممن لهم ودائع تحت  المستحدثة من أجل حشد التمویل

                                                           
  .26:، صمرجع سابقمحمد عبد اهللا المال،  -1
2

  .303:ص ،مرجع سابق وهبة الزحیلي، -
3

 ،-السعودیة-جدة التدریب،للبحوث و معهد اإلسالمي ال ،مدى أهمیته في االستثمارات اإلسالمیة المعاصرةعقد االستصناع و  ،مصطفى أحمد الزرقا -

 .11:ص ،م2000
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یستخدمها للفقراء روض و قحیث یقدم هؤالء للوقف قرضا حسنا، یضمن الوقف هذه ال. الطلب لدى المصارف

  1:الموقوف علیهم، ویعزز ضمان الوقف كفالء متبرعون، وهما فئتان

  .تضمن السیولة لمن یرغب في استرداد القرض الحسن الذي قدموه للوقف :الفئة األولى

  .تكفل تعویض عدم رد التمویل ألي سبب من األسباب :الفئة الثانیة

ها موجهة في األساس إلى الفقراء الذین لیس       كما ال ینبغي طلب ضمانات عن هذه القروض ألن

  .بمقدورهم تقدیمها، ویحل محل الضمانات العینیة الضمانات الشخصیة واالجتماعیة

إن القرض الحسن خصوصا والتمویل الخیري لمشروعات الفقراء عموما یرغب كثیرا من الناس المشاركة 

  :تعترضها عقبتانوالمساهمة فیه غیر أن هذه الرغبة في الخیر 

ي أوالهما التكالیف الالزمة إلنشاء الوقف أو المهارات والوقت الالزم للتعرف على المستحقین للتمویل الوقف - 

   وتمحیص طلباتهم وٕاجراءات الصرف والتحصیل؛

  . وهو خطر ضیاع المال وعدم السدادوالعقبة الثانیة تتمثل في خطر التواء  - 

یغة الجدیدة والموجه لتمویل مشروعات صغیرة للفقراء سوف یعنى بتذلیل والوقف النقدي المعروض بالص

العقبتین السالفتین على كثیر من الناس من غیر األثریاء للمساهمة في تمویل مشاریع الفقراء بال كلفة وال 

مخاطرة من خالل قرض حسن للوقف یبقي تحت الطلب أو یقدمونه لفترة محدودة، ویضمن الوقف هذه القروض 

  2.ویستخدمها الفقراء لتمویل مشاریعهم

  .النقدي الوقف استثمارأهم المشكالت التي تواجه  :الفرع الرابع

كما أن لوقف النقود العدید من اإلیجابیات، إال أنه قد توجهه بعض الصعوبات التي تشكل عائقا یحول 

ومن بین هذه المشكالت یمكن . المناسبالتعامل معها بالشكل یتم دون الوصول به إلى الغایة المنشودة إذا لم 

  :ذكر ما یلي

  .ة النقود الوقفیةعدم تنمی: أوال

لم تعد النقود ذهبا وفضة كما سبق لتبقى محافظة على قیمتها الذاتیة، ولذا وجب تحریكها بالتنمیة، حتى   

  3 .یغطي نماؤها نقص قیمتها، إن لم یحقق لها زیادة في قیمتها

                                                           
1

الـرؤى المسـتقبلیة، مكـة الصـیغ التنمویـة و : الثـاني لألوقـافالمـؤتمر  أبحـاث، الوقف المؤقت للنقـود لتمویـل المشـروعات الصـغرى للفقـراءأنس الزرقـا،  محمد -

  .3:، صم2006 دیسمبر 11 ،-المملكة العربیة السعودیة– المكرمة
  .5:، صنفسهالمرجع  -2
 .62:، صمرجع سابقأحمد عبد العزیز الحداد،  -3
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الوقف هنا، ینبغي أن تشتمل صیغة الوقف النقدي على آلیة تضمن معالجة أثر هذا ولتجنب نقص قیمة   

وفي هذا الصدد یرى الدكتور ناصر المیمان أن هناك ثالث وجوه یمكن تصورها . التغیر في قیمة النقد الموقوف

  1:في تغیر قیمة النقود الموقوفة

فعت قیمته أو انخفضت مراعاة للفظ الوقف، سواء ارت: أن یعتبر المقدار المسّمى یوم الوقف هو األصل -1

غیر أن فیه جمودا ال یسایر مقتضیات الواقع، مما قد یجعل الوقف یتعطل ویصبح عدیم الجدوى بسبب 

 2؛إن قصد الواقف أولى من لفظه عند التعارض. االنخفاض المستمر لقیمة النقد مع مرور السنوات

فیه تجاهل تام : لفظ الواقف تماشیا مع تغیر سعر الصرف أن تعتبر القیمة هي األصل، وال ُیجمَّد على -2

للفظ الواقف، ولمصلحة الوقف في حال ارتفاع قیمة النقد، فالمصلحة تقتضي الحفاظ على أعلى مبلغ 

 ؛ممكن لرأس مال الوقف

أن یعتبر المبلغ المسمى هو األصل في حال ارتفاع قیمة النقد، وتعتبر القیمة أصال في حال انخفاض  -3

القیمة حفاظا على أصل الوقف، أي یرفع المبلغ المسمى إلى أن یساوي قیمته عند انخفاض القیمة، 

وذلك بأن یضاف إلى الوقف روافد نقدیة ترفع من قیمته من قبل المتبرعین، أو یتضمن شرطا بأن یتم 

  3.اقتطاع جزء من ربح الوقف النقدي لیغطي نقص األصل

ُیفتى بكل ما ھو أنفع للوقف «: واألفضل للحفاظ على الوقف على قاعدةولعل الوجه الثالث هو األنسب   

   4.»، نظرا للوقف، وصیانة لحق هللا تعالى، وإبقاء للخیرات...فیما اختلف فیھ العلماء

   .تضخم العملة النقدیة :ثانیا

یسمى التضخم، من المعلوم أن قیمة النقود تتغیر باالرتفاع واالنخفاض، مما یوقع الوقف النقدي فیما   

الذي یمكنه أن یصیب أي نوع من العمالت في هذا العصر، ولذا یمكن في حالة توقع التضخم للعملة أن تتخذ 

إجراءات وقائیة للتقلیل من المخاطر إن لم یكن من المقدور تجنبها نهائیا، وذلك عن طریق كل الوسائل المتاحة 

قد الموقوف، حتى إن لم ُیِثر ذلك اهتماما في معامالت إن تضخم العملة ینعكس سلبا على قیمة الن 5.لذلك

حاضرة واستثمارات قصیرة األجل، إال أنه أمر ذو أهمیة كبیرة في معامالت واستثمارات طویلة األجل، وبخاصة 

وألن أصل الوقف أن یكون ثابتا وُتصرف غلته ِوفقا إلرادة الواقف،  6.في عقد الوقف الذي یراد له التأبید والبقاء

                                                           
  .125: ، صالمرجع نفسه -1
ناصر : أنظر أیضا .126: ، صبقامرجع سناصر بن عبد اهللا المیمان،  :أنظر. 28:، صبقامرجع سالعیاشي صادق فداد، استثمار أموال الوقف،  -2

 .75:ه، المملكة العربیة السعودیة، ص 1430الجوزي للنشر والتوزیع، ، دار ابن النوازل الوقفیةبن عبد اهللا المیمان، 
، المنعقد "واجتهادات شرعیة تحدیات عصریة"قضایا الوقف الفقهیة الثاني  :دىمنت أبحاث، وقف النقود واألوراق المالیةعبد اهللا بن موسى العمار،  -3

 .90:، الكویت، صم2005ماي 10-8:أیام
 تحدیات عصریة"قضایا الوقف الفقهیة الثاني  :دىمنت أبحاث، وقف النقود واألوراق المالیة وحكمه في الشریعة اإلسالمیةناصر بن عبد اهللا المیمان،  -4

 .344:، صبقامرجع سابن عابدین،  :أیضا أنظر. 127:، الكویت، ص2005ماي 10-8:، المنعقد أیام"واجتهادات شرعیة
 .65:، صمرجع سابق ،، النوازل الوقفیةاهللا المیمانناصر بن عبد  -5
 .125:، صنفسهمرجع ال -6
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فلو كان مبلغ الوقف ملیون دینار جزائري مثال، فإن الموقوف هو المبلغ المحدد، فإذا انخفضت قیمة النقد َقّلت 

  .معه قیمة الوقف

  .النقدي الوقف عدم تحري الدقة في إنفاق: ثالثا

یعد عدم تحري الدقة في صرف الوقف النقدي تفریطا وٕاهماال، ال یجب السكوت علیه وٕانما یجب اتخاذ 

  .اإلجراءات المناسبة لمنع حدوث ذلك

  .سهولة إضاعة وقف النقود: رابعا

إضاعة وقف النقود سرقة أو نهبا أو غصبا سهل وذلك بسبب أنها خفیفة وسهلة النقل، ولذا وجب تفادي 

 ذلك بتوعیة النفوس، وكذا بتفعیل كل وسائل الصیانة والرقابة، لیكون الوقف في منأى عن كل ید تمتد إلیه على

  .غیر وجه حق

یتضح مما سبق أن للنقود أهمیة في االقتصادیات المختلفة، خاصة بعد التطور في المعامالت   

مما أتاح له . بآخروالعالقات االقتصادیة والتجاریة المختلفة، وقد انعكس ذلك على الوقف النقدي بشكل أو 

والتجاریة وقبلها الشرعیة، هذا ما یسمح أسالیب مختلفة لالستثمار، تحكمها مجموعة من الضوابط االقتصادیة 

  .لها بالولوج في مختلف القطاعات االقتصادیة ویعطي دورا أوسع للوقف النقدي
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  :خالصة واستنتاجات

  :من خالل دراستنا لهذا الفصل نخلص إلى جملة من النتائج مفادها  

إلى عدم صحة وقف النقود، وقال  فذهب البعض: ف النقود على قولیناختلف الفقهاء في صحة وق -1

المذهب إلیه  ذهبلما  فریق منهم بصحة هذا النوع من األوقاف، والذي ترجح هو القول بالصحة

بعد مناقشته لمختلف اآلراء  ،"رسالة في جواز وقف النقود"أبو السعود في  ، وما جاء به أیضاالمالكي

لما له من حاجة في  واألدلة، ومن تبعه من الفقهاء في العصر الحدیث، والمجمعات الفقهیة، وذلك

 ؛العصر الحالي، غیر أن ذلك یلزمه جملة من الضوابط یجب مراعاتها

تلبیة  - الثابتة –ة األوقاف العقاری د حاجات المجتمع، ولم یُعد بمقدورتطورت األصول الوقفیة نظرا لتزای  -2

 ؛الحاجات، وزیادة على ضرورة إعمار األوقاف العقاریة التي مّسها الضرر

ذلك تماشیا مع ما لم تعد األصول الوقفیة مقتصرة على الثابت منها، وٕانما ظهرت األوقاف المنقولة، و  -3

 تحمله من مرونة في المعامالت، واستفادة الجهة الموقوف علیها بشكل أسرع؛

دید من الدول الوقف النقدي، لما یملكه من مرونة في تغطیة األعباء ومساعدتها في تحصیل شجعت الع -4

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المنشودة، لتعدد أسالیب استثماره من مضاربة، إجارة، قرض حسن 

 .وغیرها

  الراهن؟  التنمیة في وقتناماهي العالقة التي تربط الوقف النقدي ب: هنا لكن السؤال المطروح

    .هذا ما نجیب عنه إن شاء اهللا في الفصل الموالي

  

  

  



  

  

  

  الفصل الثاني

 الدور التنموي للوقف

  النقدي
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  :تمهید

في  دور ومكانة كبیرة في تاریخ الحضارة اإلسالمیة، نظرًا إلسهاماته لوقفلبعد أن الحظنا أن 

غیر أن الوقف . تماعیة في تلك المجتمعاتلمختلف الفئات االج، وما وفره من خدمات العدید من المجاالت

افر الجهود من أجل بعث الوقف تصادیة المتزایدة، مما دعا إلى تظلم یتطور مع الحاجات االجتماعیة واالق

دعت الضرورة إلى وعلیه تلبیة الحاجات االقتصادیة واالجتماعیة، رار في تأدیة أهدافه التنمویة لالستمل

 الهتماموظهر ذلك جلیا في ا، الوقف النقدي لتمویل تلك األنشطة المختلفةعن طریق لك التطور مسایرة ذ

في المجتمعات اإلسالمیة عموما، وبرزت تجارب جدیدة تستفید من  النقدي بتفعیل دور الوقف المتزاید

التنمیة، وهل اول معرفة العالقة التي تربط الوقف النقدي بفمن خالل هذا الفصل، نح ،مستجدات العصر

  على الجانبین االقتصادي واالجتماعي؟  یغطي الوقف النقدي الدور الذي عجزت عنه األوقاف العقاریة

  :التالیة ةلإلجابة عن ذلك تم تقسیم الفصل إلى المباحث الثالث

  .والتنمیة النقدي الوقف :المبحث األول

  .في التنمیة االقتصادیة النقدي دور الوقف: المبحث الثاني

  .االجتماعي للوقف النقديدور ال: المبحث الثالث
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 .والتنمیة النقدي الوقف: المبحث األول

ویكون ذلك في العدید من المجاالت والقطاعات،  ،كثیرا ما نسمع بمصطلح التنمیة في الكتابات المختلفة  

من خالل هذا الجزء نوضح ماهیة المصطلح وتطوره التاریخي، وكذا رؤیة اإلسالم للتنمیة، لنصل إلى العالقة 

  .التي تربط بین مفهوم التنمیة والوقف النقدي

  .مفهوم التنمیةالتطورات التاریخیة ل: المطلب األول

إعطاء مفهوم للتنمیة خیرة من القرن الماضي، سنحاول األ قودفي العنمیة شاع استخدام مصطلح الت  

  .وتطوراتها التاریخیة

  .التنمیة مفهوم: الفرع األول

   1.، یقال أنمیت الشيء ونمیته أي جعلته نامیا"نمى"الفعل  من مصدر غةللا في التنمیةیعود مصطلح 

راجع إلى طبیعة النظرة ألبعادها المختلفة، فنجد اختلفت وتعددت تعریفات التنمیة، وتطورت، وهذا وقد 

  .يأتسالمي، ویتضح ذلك من خالل ما یأن مفهومها قد تطور في النظام الرأسمالي، واالقتصاد اإل

  .في الفكر الرأسماليالتنمیة مفهوم  :أوال

  .نشأة مفهوم التنمیة - 1

خالل الدراسات العلمیة  رة منیعد مفهوم التنمیة من المفاهیم الحدیثة التي شاعت في العقود األخی

بیئة أفضل للعیش وممارسة الحیاة، وعلى الرغم من  والتقاریر الدولیة التي ترصد حیاة اإلنسان وتسعى إلى إیجاد

 على اإلنسان بل تمتد بامتداد الوجود اإلنساني ذاته، حدیثةالتنمیة لیست  حداثة استخدام المفهوم، فإن فكرة

التي تطورت بها الحیاة  والنماء مالزم لمسیرة اإلنسان في حیاته، وشكل إحدى الوسائلفالسعي للتنمیة والتطور 

مفهوم التنمیة حتى استقر إلى ما وصلت إلیه  البشریة على كوكب األرض، وقد شهدت الحیاة البشریة تطورا في

  .هذه التنمیة منذ خمسینیات القرن الماضي تقاریر األمم المتحدة التي ترصد

رؤیة الباحثین له باختالف رؤیتهم وتخصصهم واهتمامهم،  تعددإلى ر تعریف التنمیة تطو یرجع و 

االقتصادي، وبعضهم نظر إلى التنمیة من جانبها االجتماعي، إال أن هذه  فبعضهم كان یرى فیه الجانب

 لذا یصعبو  2.تطور التعریف لیشمل جمیع جوانب الحیاة اإلنسانیةما تصمد طویال، إذ سریعًا  التعریفات لم

                                       
  .341:الجزء الخامس عشر، ص ،ابقمرجع سابن منظور،  -1
 .04:م، الكویت، ص03/09/2010، 532العدد مجلة الوعي اإلسالمي، ، أسس تنمیة الموارد البشریة من منظور إسالمي، عبد اهللا حارب سعید -2
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مبادرات والمحطات لظهور أهم البعد أن نتتبع  إعطاء المفهوم تعریفا محددًا لكن یمكننا تحدید مفهوم تنمیة

    1:التي جاءت كما یليق التاریخي لظهور هذا المصطلح، و في شكل السیاالتنمیة 

 دعا النادي إنشاء نادي روما الذي جمع عدد كبیر من رجال األعمال من مختلف الدول، : 1968سنة

 ؛إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجاالت التطور العلمي لتحدید حدود النمو في الدول المتقدمة

 نادي روما ینشر تقریرا مفصال حول تطور المجتمع البشري وعالقة ذلك باستغالل الموارد : 1972سنة

قتصادي في العالم، اال ، ولعل من أهم نتائجه عن مسار النمو2100االقتصادیة، وینشر توقعاته لسنة 

 ؛الخ.....أنه سوف یحدث خلال خالل القرن الواحد والعشرون بسبب التلوث وتعریة التربة

  كهولم حول البیئة اإلنسانیة الذي نظمته األمم المتحدة، حیث ناقش و انعقاد مؤتمر ست :1972سنة

الن أن الفقر وغیاب التنمیة هما المؤتمر البیئة وعالقتها بواقع الفقر وغیاب التنمیة في العالم، وتم اإلع

أشد أعداء البیئة، ومن جهة أخرى انتقد المؤتمر الدول والحكومات التي ال تزال تتجاهل البیئة عند 

 ؛التخطیط للتنمیة

 وصل االهتمام العالمي بالقضیة البیئیة ذروته مع تبني مفهوم التنمیة المستدامة على نطاق : 1992سنة

عام  بالبرازیل الذي عقد في مدینة ریو دي جانیرو) Earth Summit(ضعالمي في مؤتمر قمة األر 

  .م1992

التنمیة سیاق حركي یؤدي  االزدهار والتكاثر والزیادة والرفاهیة،: "فقد تعدد تعریفها إذ عرفت على أنها

إلى االنتقال من وضع سابق غیر مرض إلى َوْضع الحق یستجیب بكیفیة ُمْرِضیة إلى حاجات وطموحات 

الشخص والجماعة، فإذا كان هذا السیاق حركیا، فهو كمي وكیفي، حیث یعتبر مبدئیا سد الحاجات المادیة 

  2".بمثابة معبر إلى تحقیق الرفاهیة على المستوى المعنوي

یقتصر في تحدید مفهوم التنمیة على مجال معّین كالمجال االقتصادي مثًال، فیقوم بتعریفها من  البعض

المحدد للتنمیة، بینما بعضهم اآلخر یرى أنها عملیة شاملة لمختلف المجاالت، فیكون تحدید  خالل هذا المجال

 .المفهوم تبعًا لهذه الرؤیة الشمولیة للعملیة التنمویة

وعلى الرغم من ذلك، فإّن كلمة التنمیة بوصفها مصطلحًا ذا معنى محددًا إذا أطلقت فتنصرف إلى 

الب، ذلك أّن الفكر االقتصادي الغربي هو الذي وضع مؤشرات التنمیة في معنى التنمیة االقتصادیة في الغ

  .العصر الحدیث، من خالل منظور اقتصادي

                                       
، مجلة الباحث، العدد السابع، في تمویل المشاریع البیئیة من اجل تحقیقي التنمیة المستدامة استراتجیات المؤسسات المالیةحدة فروحات،  -1

 .126،125:، ص ص2009/2010
الملتقى الدولي الثاني حول دور التمویل اإلسالمي غیر  أبحاث ،-حالة الجزائر –دور الوقف في التنمیة المستدامة فتیحة قشرو  وعبد القادر سوفي،  -2

، -الجزائر–، مخبر التنمیة البشریة واالقتصادیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة م21/05/2013- 20في تحقیق التنمیة المستدامة، ) الزكاة والوقف(الربحي 

  .4:ص
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م أّن فهذا الخلل في مفهوم التنمیة جعل المهتمین بها یعیدون النظر في تحدید معنى التنمیة إدراكًا منه

ك جوانب أخرى لها أهمیتها في تحقیق نجاح على الجانب االقتصادي، ألّن هنا مقتصرةعملیة التنمیة لیست 

وبناء على ذلك بدأ یظهر  .التنمیة االقتصادیة، فضًال عن االهتمام باإلنسان بوصفه المحور األساس للتنمیة

التي » التنمیة االجتماعیة«التوجه نحو التنمیة الشاملة لمختلف مجاالت الحیاة واألنشطة االجتماعیة فنجمت 

  .تنمیة بشریةتهدف إلى إحداث 

وعلى الرغم من ظهور هذا النوع من التوجه نحو التنمیة االجتماعیة، فإّن بعضًا من علماء االقتصاد 

وهذا التصور . حاولوا تسخیـر التنمیة االجتماعیة لخدمة التنمیة االقتصادیة بحیث تستثمر األولى لحساب الثانیة

عملیة استثمار إنساني تتم في المجاالت «: ذي عرفها بقولهال (Higgins) للتنمیة االجتماعیة نجده عند هیجنـز

الخ، بحیث …أو القطاعات التي تمس حیاة البشر مثل التعلیم والصحة العامة واإلسكان والرعایة االجتماعیة

لكن علماء االجتماع یخطِّـئون هذا  1.»یوجه عائد تلك العملیة إلى النشاط االقتصادي الذي یبذل في المجتمع

العملیة التي تبذل بقصد ووفق سیاسة عامة إلحداث تطور اجتماعي : "للتنمیة االجتماعیة ویرون أنها ومالمفه

واقتصادي للناس وبیئاتهم، سواء كانوا في مجتمعات محلیة أو إقلیمیة أو قومیة، باالعتماد على المجهودات 

الت المجتمع نتیجة لهذه مواجهة مشكالحكومیة واألهلیة المنسقة، على أْن یكتسب كل منهما قدرة أكثر على 

استخدام جهات التغذیة وسائل وأسالیب مناسبة إلدخال أغذیة : "وجاء تعریفها أیضا على أنها 2."العملیات

  3".مناسبة، لجوانب موضوع التنمیة المختلفة، ألجل زیادته نفعیا، كما ونوعا، لتحقیق أهداف المجتمع النهائیة

  .مفهوم التنمیة البشریة - 2

ظهر في بدایة التسعینات من القرن الماضي بل لم یعد مفهوم التنمیة مقتصرا على البعد االقتصادي،   

كما لعب البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، وتقاریره السنویة عن التنمیة . مصطلح جدید وهو التنمیة البشریة

عملیة تهدف إلى زیادة الخیارات :" هاالبشریة دورا هاما في بروز المصطلح، حیث یراها هذا البرنامج على أن

المتاحة أمام الناس، وتركز تلك الخیارات األساسیة في أن یحیى الناس حیاة طویلة خالیة من العلل، وأن یكتسبوا 

ومن ثم فإن للتنمیة جانبان، األول وهو . المعرفة، وأن یحصلوا على الموارد الالزمة لتحقیق مستوى حیاة كریمة

أما الثاني فهو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة . لبشریة مثل تحسین الصحة والمعرفة والمهاراتتشكیل القدرات ا

ولكي تكون التنمیة البشریة ناجحة . في المجاالت الشخصیة أو اإلنتاجیة، أو الثقافیة أو االجتماعیة أو السیاسیة

  4."تواجد توازن دقیق بین هذین الجانبینفالبد من 

                                       
  .70:م، ص1990، ، دار المعرفة، مصردراسـات في التنمیة والتخطیط االجتماعيعید إبراهیم حسن،  -1
  .43: م، ص1961، -مصر -الطبعة الثانیة، القاهرة، مكتبة القاهرة الحدیثة، المجتمع وتنظیمهتنمیة شوقي عبد المنعم،  -2
 .42:م، ص1984، -األردن -، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عماندور المنهج اإلسالمي في تنمیة الموارد البشریةجمال محمد أحمد عبده،  - 3
رسالة دكتوراه غیر منشورة، علوم مل للمؤسسة االقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة المستدامة، التحكم في األداء الشاعبد الرحمان العایب،  -4

 .09،08:م، ص ص2010/2011، -سطیف - اقتصادیة، جامعة فرحات عباس
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عملیة واسعة وشاملة ومستمرة ومتعددة الجوانب لتغییر حیاة اإلنسان : "االبشریة بأنه ةكما تعرف التنمی

    1."األفضل وتطویرها إلى

منطلقها  اإلنساننظریة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة تجعل :" وتعرف التنمیة البشریة أیضا

وتنظر للطاقات البشریة باعتبارها . نصر المهیمنوغایتها، وتتعامل مع األبعاد االجتماعیة والبشریة باعتبارها الع

فهدف هذه التنمیة هو خلق بیئة تمكن اإلنسان من التمتع بحیاة طویلة وصحیة . شرطا من شروط تحقیق التنمیة

   2."وخالقة

  3:ما یليعلى هذا المفهوم یؤكد أن لتنمیة البشریة یتضح ا من خالل مختلف تعریفات

التنمیة، حیث تعتبر التنمیة البشریة أن النمو االقتصادي وسیلة لضمان تحقیق اإلنسان هو أداة وغایة   - أ

 ؛الرخاء لهذا األخیر

 تستدعي التنمیة البشریة النظر فإلنسان في حد ذاته، وذلك بضمان حاجته األساسیة في النمو؛  - ب

 منظمها ومجددها؛هو محرك حیاة المجتمع ومطورها،  اإلنسان  - ت

مجتمع ما بكل أبعاده االقتصادیة والسیاسیة، وطبقاته  اإلنسان في دف التنمیة تعني تنمیةإن ه  - ث

  .االجتماعیة، واتجاهاته الفكریة والعلمیة والثقافیة

ویستعمل . اإلنتاجیةالتنمیة زیادة الموارد والقدرات یراد بمن خالل التطورات السالفة الذكر نخلص أنه 

أما . البشریة والتنمیة االجتماعیة، والتنمیةة، قتصادیاالالتنمیة كة، للداللة على أنماط مختلفة من األنشطة البشری

االستخدام األمثل للموارد الطبیعیة والبشریة، لغرض تحقیق زیادات مستمرة : ةقتصادیاال بالتنمیةُیراد  احصطالا

جتماعیة إصالح األحوال االها منراد یالتنمیة االجتماعیة  أن اكم. في الدخل تفوق معدالت النمو السكاني

للسكان عن طریق زیادة قدرة األفراد على استغالل الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن، وبتحصیل أكبر قدر 

تخویل البشر سلطة انتقاء خیاراتهم بأنفسهم، سواء فیما یتصل : وتعني التنمیة البشریة. من الحریة والرفاهیة

   4.بموارد الكسب، أو باألمن الشخصي، أو بالوضع السیاسي

                                       
 .04:، صمرجع سابقسعید عبد اهللا حارب،  -1
، مجلة العلوم اإلنسانیة، السنة الثالثة، العدد الخامس والعشرون، الصالح والدیمقراطیةالتنمیة المستدامة في الوطن العربي من خالل الحكم كمال رزیق،  -2

  .09:، صمرجع سابقعبد الرحمان العایب،  :أنظر أیضا. 03:م،ص2002
  .10،09: ، ص صنفسهمرجع  -3
الندوة العلمیة الدولیة الثالثة للحدیث الشریف حول القیم أبحاث ، ركائز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في السُّنة النبویةمحمد عبد القادر الفقي،  -4

م، على 20/11/2015:تاریخ الزیارة. www.nabialrahma.com :أنظر الرابط. 03:الحضاریة في السنة النبویة، األمانة العامة لندوة الحدیث، ص

  .18:00الساعة 
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ویالحظ أن ثمة تداخال بین كل هذه األنماط التنمویة، إذ یرتبط كل نمط منها مع سائر األنماط 

ولذلك وجدنا من یدمج كل هذه األنماط المختلفة من . األخرى ارتباطًا وثیقًا من حیث التأثیر المتبادل بینهما

  .أو التنمیة الشاملة التنمیة تحت مسمى واحد هو التنمیة المتكاملة

  .التنمیة المستدامة - 3

تطور مفهوم التنمیة، فبعد أن كان یخص الجانب االقتصادي فقط، صار یضم الجانبین معا بنفس القدر   

من االهتمام، ومن ثم تطور لیشمل التنمیة البشریة، واالهتمام بالجانب البیئي، وظهر مصطلح جدید وهو التنمیة 

السالف الذكر، تقوم على جملة من األسس والمبادئ نوضحها  المستدامة، وهي المرحلة األخیرة لتطور المفهوم

  .فیما یلي

  .مفهوم التنمیة المستدامة  - أ

حیث یعود ، قبل التطرق إلى مفهوم التنمیة المستدامة، یجب إزالة اللثام عن االستدامة كنقطة مبدئیة

تطور النظم الدینامیكیة، إلى علم االیكولوجي، حیث استخدمت االستدامة للتعبیر عن تشكل و  أصل االستدامة

وعناصرها، وعالقات هذه العناصر التي تعرضت إلى تغیرات هیكلیة، تؤدي إلى حدوث تغیر في خصائصها 

بعض، وفي المفهوم التنموي استخدم مصطلح االستدامة للتعبیر عن طبیعة العالقة بین علم االقتصاد ببعضها 

   1.وعلم االیكولوجي

ولقد " Grow Harlem Brunt land" رئیسة وزراء النرویج هيأول من استخدم مصطلح التنمیة المستدامة 

التنمیة التي تفي :" م إلى تعریف التنمیة المستدامة كالتالي1987الشهیر في عام " برنت الند"توصل تقریر 

، كما عرفت بأنها تعمل على تلبیة 2"حاجاتهمجیال المقبلة في تلبیة األباحتیاجات الحاضر دون المجازفة بقدرة 

وانتهت اللجنة . احتیاجات الحاضر دون أن تؤدي لتدمیر قدرة األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة

إلى أن هناك حاجة إلى طریق جدید للتنمیة، " مستقبلنا المشترك"المستدامة في تقریرها المعنون  العالمیة للتنمیة

التقدم البشري ال في مجرد أماكن قلیلة أو لبضع سنین قلیلة، بل للكرة األرضیة بأسرها وصوال  طریق یستدیم

  . للمستقبل البعید

                                       
  213:، الجزء الثاني عشر، صمرجع سابقابن منظور،  :أنظر .طلب دوامه: مأخوذة من استدامة الشيء، أي) المستدامة(كلمة.  
م، 2007، دار الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسهاماجدة احمد أبو زنط وعثمان محمد غنیم،  -1

 .23: ص
، ترجمة محمد كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عدد نوفمبر مستقبلنا المشتركلجنة العالمیة للبیئة والتنمیة، ال -2

ر الدولیة لالستثمارات ترجمة بهاء شاهین، الدا مبادئ التنمیة المستدامة،دوجالس موسشین،  :أنظر أیضا. 83:م، ص1989مائة واثنین وأربعین، الكویت، 

 .63: م، ص2000الثقافیة، مصر، 
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تلك التنمیة التي تستخدم الموارد الطبیعیة دون :"على أنها )webester(تعریفها في قاموسكما جاء 

  1".ا أو كلیایالسماح باستنزافها، أو تدمیرها جزئ

  .المستدامة أبعاد التنمیة  -  ب

   2:یلي فیماأهمها  كرأبعاد، یمكن ذ ىتستند التنمیة المستدامة إل

یوضح هذا البعد االستراتجیات التي یجب توافرها واحترامها في مجال التصنیع، بهدف التسییر   :البعد البیئي -

تؤثر على التوازن البیئي، األمثل للرأسمال الطبیعي، بدال من تبذیره واستنزافه بطریقة غیر عقالنیة، حتى ال 

وذلك من خالل التحكم في استعمال الموارد وتوظیف تقنیات تتحكم في إنتاج النفایات، واستعمال الملوثات ونقل 

  3.المجتمع إلي عصر الصناعات النظیفة

فض التنمیة المستدامة بالنسبة لدول الشمال الصناعیة، هي السعي إلى خ إذا كان مفهوم: البعد االقتصادي -

كبیر ومتواصل في استهالك الطاقة والموارد الطبیعیة، وٕاحداث تحوالت جذریة في األنماط الحیاتیة السائدة في 

االستهالك واإلنتاج، والحد من تصدیر نموذجها الصناعي إلى الدول المتخلفة، فإن وجهة نظر الدول الفقیرة 

  .المستوى المعیشي للسكان األكثر فقرا بخصوص التنمیة المستدامة، تعني توظیف الموارد من أجل رفع

فان التنمیة المستدامة، تسعى إلى تحقیق معدالت نمو  على الصعید اإلنساني واالجتماعي :البعد االجتماعي -

مرتفعة، مع المحافظة على استقرار معدل نمو السكان، حتى ال تفرض ضغوطات شدیدة على الموارد الطبیعیة، 

مدن، وذلك من خالل تطویر مستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة في األریاف، وتحقیق ووقف تدفق األفراد إلى ال

   4.أكبر قدر من المشاركة الشعبیة في التخطیط للتنمیة

  

  

  

  

                                       
 .63:م، ص1999، -األردن -، األهلیة للنشر والتوزیع، عمانأوضاع العالم ،براون وبیستر وآخرون  -1
أبحاث ، التجربة الجزائریةالتنمیة المستدامة بین الحق في استغالل الموارد الطبیعیة والمسؤولیة عن حمایة البیئة مع اإلشارة إلى آسیا قاسیمي،  -2

م، ص 2012 /27/04-26، -تونس-، باجةاألفاقالملتقى الدولي الثاني السیاسات والتجارب التنمویة بالمجال العربي والمتوسطي التحدیات، التوجهات، 

  .13-08:ص
المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة  أبحاث، ل قواعد العولمةظالمستدامة في الدول النامیة في  متطلبات التنمیةذهبیة لطرش،  -3

 .4 :، جامعة سطیف، ص2008 /08/04-07اإلستخدامیة للموارد المتاحة، 
المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة  أبحاث، اإلطار النظري للتنمیة الشاملة المستدامة ومؤشرات قیاسهاسهام حرفوش وآخرون،  -4

  .12:، صمرجع سابقآسیا قاسیمي،  :أیضاأنظر . ، جامعة سطیفم2008 /08/04-07ستخدامیة للموارد المتاحة، اإل
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  :من خالل ما سبق یمكن تلخیص أبعاد التنمیة المستدامة في الشكل التالي

  أبعاد التنمیة المستدامة): 01(لشكل رقما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .12:ص، مرجع سابقشبیرة بوعالم عمار، و بوشنقیر إیمان  :المصدر

الواضح من خالل المخطط أن التنمیة المستدامة البد وأن تضم األبعاد المختلفة الثالثة، فالبعد   

االقتصادي یحتاج إلى البعد االجتماعي، وهذا األخیر لكي تكتمل معالمه البد من البعد البیئي، وهذا ما جاء في 

  .نا فاإلنسان هو محور التنمیة، إذ یحتاج إلى العدید من الجوانب البد وأن تتطور وتسایر احتیاجاتهبدایة دراست

  .التنمیة المستدامة مقومات  -  ت

  على القیام بنشاطات منتجة ومبدعة؛أو مقدرة البشر  ،اإلنتاجیة - 

أو تساوي الفرص المتاحة أمام كل أفراد المجتمع دون عوائق أو تمییز بغض النظر على  ،المساواة  - 

 ؛العرق أو الجنس أو مستوى الدخل أو األصل أو غیره

 المستدامةأبعاد التنمیة 

 البعد االقتصادي البعد االجتماعي البعد البیئي

یتمیز هذا البعد بضرورة الحفاظ 

على البیئة و مواردها الطبیعیة، 

وفي أهمیة االستخدام العقالني 

واألمثل لها و یتمثل أیضا فیما 

  :یلي

  النظم االیكولوجیة -

  التنوع البیولوجي -

  ... البیولوجیةاإلنتاجیة  -

یتمحور البعد االجتماعي في 

ضرورة االهتمام بالفرد داخل 

المجتمع وبضرورة اإلنصاف بین 

  :األجیال و تظهر في

  العدالة في التوزیع -

  الحراك االجتماعي -

التنویع المشاركة الشعبیة و  -

  ... الثقافي

االقتصادي للتنمیة یتمثل البعد 

المستدامة في انعكاسات ونتائج 

االقتصاد على البیئة وكیفیة 

تحسین التقنیات الصناعیة 

وتظهر أهم عناصر هذا البعد 

  :فیما یلي

  النمو االقتصادي المستدام -

  ...كفاءة رأس المال -

  إشباع الحاجات األساسیة -
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الموارد الطبیعیة وتلویث البیئة  استنزافأو عدة إلحاق الضرر باألجیال القادمة سواء بسبب  ،االستدامة  - 

ألجیال الالحقة أو بسبب عدم االكتراث بتنمیة الموارد البشریة مما أو بسبب الدیون التي تحمل عبأها ا

  ؛یخلق ظروفا صعبة المستقبل نتیجة خیارات الحاضر

لذلك علیهم أن یشاركوا بشكل تام في القرارات  .فالتنمیة تتم بالناس ولیس فقط من أجلهم ،التمكین  - 

ات المجتمع المدني وٕامكانیة المحاسبة وتبرز بشكل خاص أهمیة منظم. واإلجراءات التي تشكل حیاتهم

  . فالناس لیسوا متلقي سلبي بل عامل فاعل في تشكیلها. وتعدیل المسار عند الضرورة

  .أسس التنمیة المستدامة  -  ث

تحقیق أهدافها وكانت  ىمن األسس أو الضمانات الرامیة إلمجموعة  ىإلیستند مفهوم التنمیة المستدامة 

  1:أهمها

أداء الموارد الطبیعیة الحالي والمستقبلي  ىخصائص ومستو  ىالتنمیة في االعتبار الحفاظ عل أن تأخذ - 

 كأساس لشراكة األجیال المقبلة في المتاح من تلك الموارد؛

نوعیة وكیفیة  ىلنمو االقتصادي بقدر ارتكازها علال ترتكز التنمیة إزاء هذا المفهوم علي قیمة عائدات ا - 

ط بین ذلك من تحسین للظروف المعیشیة للمواطنین حال الرب ىوما یترتب عل ،توزیع تلك العائدات

 البیئة؛ ىسیاسات التنمیة والحفاظ عل

یتعین إعادة النظر في أنماط االستثمار الحالیة، مع تعزیز استخدام وسائل تقنیة أكثر توافقا مع البیئة  - 

 والحفاظ علي استمراریة الموارد الطبیعیة؛تستهدف الحد من مظاهر الضرر واإلخالل بالتوازن البیئي 

ال ینبغي االكتفاء بتعدیل أنماط االستثمار وهیاكل اإلنتاج، وٕانما یستلزم األمر أیضا تعدیل أنماط  - 

 االستهالك السائدة اجتنابا لإلسراف وتبدید الموارد وتلوث البیئة؛ 

المجتمع بنفع بحیث ال یقتصر ذلك البد أن یشتمل مفهوم العائد من التنمیة لیشمل كل ما یعود علي  - 

مردود اآلثار البیئیة الغیر مباشرة وما یترتب علیها من كلفة  ىعلي العائد والتكلفة، استنادا إلالمفهوم 

 اجتماعیة، تجسد أوجه القصور في الموارد الطبیعیة؛ 

مات التنمیة خاصة استدامة وتواصل واستمراریة النظم اإلنتاجیة أساس الوقایة من احتماالت انهیار مقو  - 

 . بالدول النامیة التي تعتمد علي نظم تقلیدیة ترتبط بمقومات البیئة الطبیعیة

 

                                       
في القضاء علي البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة،  ملتقى إستراتیجیة الحكومة أبحاث، التنمیة المستدامة ومتطلبات تحقیقها عبد الرحمن محمد الحسن، -1

  .05،04:، الجزائر، ص ص2011/ 16/11 –15جامعة المسیلة 
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  .شروط تحقیق التنمیة المستدامة  - ج

خالل األسس السالفة الذكر البد من توفر جملة من الشروط الواجب مراعاتها لتحقیق التنمیة من 

   1:المنشودة نذكر منها

وكفاءة ومراعاة األسعار األفضل للموارد، واالستخدام األكثر كفاءة للموارد، استهالك الموارد باعتدال  - 

  ؛واألطر الزمنیة الستبدال الموارد غیر المتجددة بموارد بدیلة، واالستخدامات البدیلة المحتملة للموارد

البشر عدم استهالك الموارد المتجددة بوتیرة أسرع من قدرتها على التجدد أو بطریقة یمكن أن تؤذي  - 

 ؛أو النظم الداعمة للحیاة على األرض وخاصة تلك التي لیس لها بدائل

التوسع في مجال االعتماد على الطاقة النظیفة المتجددة كالطاقة الشمسیة والطاقة المائیة وطاقة  - 

 .الریاح

استخدام الفضالت التقلیدیة كموارد قدر اإلمكان مع التخلص منها عند الحاجة وبطریقة ال تضر  - 

 ؛بالبشر ونظم دعم الحیاة على األرض

النضال من أجل التخلص من المبیدات السامة والمخصبات الكیمیائیة وخاصة تلك التي تعتبر ضارة  - 

 ؛بالبیئة

استخالص منتجات النسق البیئي كما في الزراعة، والصید، واالحتطاب بدون اإلضرار برأس المال  - 

 ؛الطبیعي

النسقین اإلنساني والطبیعي من خالل تفضیل البستنة المتجددة،  تشجیع المرونة والكفاءة في كل من - 

 ى تلك المتسمة بالتجانس والبساطة؛والمتنوعة، والمعقدة عل

على الفالحة األحادیة  polyculture) زراعة األرض بمحاصیل متعددة(تفضیل الفالحة التعددیة  - 

ة التربة، فضال عن تفضیل لإلبقاء على خصوب monoculture) االكتفاء بزراعة محصول واحد(

  ؛زراعة النباتات طویلة العمر على السنویة منها في أنساق اإلنتاج البیولوجي قدر اإلمكان

إعادة تأهیل البیئات المتدهورة قدر المستطاع من خالل وسائل التحكم أو بخلق ظروف مالئمة  - 

        ؛لعملیات إعادة اإلصالح الطبیعي

 ؛دویر النفایاتتشجیع ودعم عملیات إعادة ت - 

 .تبني مبدأ تغریم الملوث من خالل سن تشریعات عقابیة على المستویات المحلیة والقومیة والدولیة  - 

  

                                       
 المملكة العربیة السعودیة، ،الـتنمیة المسـتدامة بین الحق في استغالل الموارد الطبیعیة والمسئولیة عن حمایة البیئةاهللا بن جمعان الغامدي،  عبد -1

  .33،32:ص ص ،م10/08/2007
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من خالل المراحل السالفة الذكر المراحل التي مرَّ بها مفهوم التنمیة المستدامة، انطالقا من مقاربته 

  1:تقدیم جدول یلخص هذه المراحل فیما یلي لمفهوم النمو، ووصوال إلى مفهوم التنمیة المستدامة یمكن

  .التاریخي لمفهوم التنمیة احل التطورمر ): 01(رقم جدول

المرحل

  ة

محتوى التنمیة ودرجة   -تقریبیة- الفترة الزمنیة  مفهوم التنمیة

  التركیز

المبدأ العام للتنمیة   أسلوب المعالجة

  بالنسبة لإلنسان

 -نهایة الحرب العالمیة الثانیة  النمو االقتصادي= التنمیة  01

  م20منتصف ستینات القرن 

اهتمام كبیر ورئیسي -

  بالجوانب االقتصادیة؛

اهتمام ضعیف -

بالجوانب االجتماعیة 

الجوانب  وٕاهمال

  .البیئیة

معالجة كل جانب 

لوحده، على افتراض 

عدم تأثیر أحدها 

  باآلخر

نمیة هدف الت اإلنسان

التنمیة من أجل (

  )اإلنسان

النمو = التنمیة  02

  التوزیع العادي+االقتصادي

منتصف الستینات إلى منتص 

  م20السبعینات من القرن 

اهتمام كبیر بالجانب -

االقتصادي، متوسط 

باالجتماعي وضعیف 

  بالبیئي

 معالجة مستقلة

  للجوانب

اإلنسان هدف -

  التنمیة؛

  وسیلة تنمیة اإلنسان-

االهتمام = التنمیة الشاملة  03

االقتصادیة بالجوانب 

  واالجتماعیة

منتصف السبعینات إلى 

منتصف الثمانینات من القرن 

  م20

اهتمام كبیر بالجانبین 

االقتصادي 

واالجتماعي ومتوسط 

  بالبیئي

 معالجة مستقلة

  للجوانب

اإلنسان هدف  -

 التنمیة؛

وسیلة  اإلنسان -

 التنمیة؛

صانع  اإلنسان -

  التنمیة

االهتمام = التنمیة المستدیمة  04

بالجوانب االقتصادیة، 

االجتماعیة والبیئیة بنفس 

  المستوى

منتصف الثمانینات إلى یومنا 

  الحاضر

اهتمام كبیر بالجوانب 

االقتصادیة، 

  االجتماعیة والبیئیة

 معالجة مستقلة

  للجوانب

اإلنسان هدف  -

 التنمیة؛

وسیلة  اإلنسان -

 التنمیة؛

  االنسان صانع التنمیة-

، دار صفاء، فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها: التنمیة المستدامةعثمان محمد غنین وماجدة أبو زنط،  :المصدر

  .34: م، ص2006، -األردن - عمان

ولم تتوقف هذه المؤشرات عند هذا الحد، فقد زاد عدد المؤشرات لكل بعد من األبعاد لیشمل العدید من 

   .سبقالمجاالت لم یكن یشیر إلیها فیما 

م بالحریة الثقافیة، ویعتبرها جزًءا حیویًا من التنمیة البشریة، 2004ویبشر تقریر التنمیة البشریة لعام 

فالناس یریدون حریة ممارسة تدینهم عالنیة، والتكلم بلغتهم، واالحتفال بتراثهم العرقي أو الدیني، دون خوف من 

                                       
  .15:، صمرجع سابقعبد الرحمان العایب، : یمكن الرجوع إلى -1
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المجتمع دون االضطرار إلى التخلي عن جذورهم تهكم أو عقاب أو انتقاص، وكذلك حریة المشاركة في 

   .الثقافیة

م إلى حجم التحدي الذي یواجهه العالم في مستهل العد 2005لعام » التنمیة البشریة«وتطرق تقریر 

م، وتمحور حول ما یمكن الحكومات في البلدان الغنیة أن تفعله 2015التنازلي للسنوات العشر الباقیة حتى عام 

بها من صفقة الشراكة الكونیة، إذ ال یمكن ألي حجم من التعاون الدولي أن یعوض عما تفعله للوفاء من جان

حكومات تقصر عن وضع التنمیة البشریة في صدر أولویاتها، أو عن احترام حقوق اإلنسان، أو معالجة 

  .الالمساواة، أو عن استئصال الفساد

ماهو أبعد من : "م جاء فیه2006، ففي تقریرها سنة إذ تشیر تقاریر التنمیة البشریة إلى مؤشرات جدیدة 

لحل أزمة المیاه والصرف الصحي المتنامیة التي تتسبب بموت ما ". الندرة؟ القوة والفقر أزمة المیاه العالمیة

زید، فهنا هذا التقریر وغیره من التقاریر أن مؤشرات التنمیة تتغیر وت الحظ منفن. یقارب الملیوني طفل سنویاً 

  1.مؤشر المیاه كأحد مؤشرات القوة والفقرنجد 

حسب  - م إلى مشكلة تغیر المناخ، األمر الذي یتطلب 2007/2008» التنمیة البشریة«وتطرق تقریر 

فقراء العالم وأجیال : استجابة عاجلة لخطر یواجه طرفین ال یتمتعان بالنفوذ السیاسي الكافي هما -التقریر

ة غایة في األهمیة حول قضایا العدالة االجتماعیة والمساواة وحقوق اإلنسان كما یطرح التقریر أسئل. المستقبل

  2.بین الدول واألجیال

ال یمكن حصره في تعریف محدد، وال یمكن اعتباره تعریفًا » التنمیة البشریة«مما تقدم ُیالحظ أن مفهوم  

إلى أن عملیة إنضاج المفهوم ما تزال متبلوًرا رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على ظهوره، األمر الذي یشیر 

مستمرة، وأن المفهوم یواكب احتیاجات البشریة ویتطرق إلى محاولة شمول كل األمور التي من شأنها عرقلة 

   .مسار التنمیة البشریة

  

  

  

  

                                       
  .49:م، ص2006، -مصر - ، القاهرةMERIC، الناشر م2006ملخص تقریر التنمیة البشریة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -1
  : أنظر الرابط. ، دون صفحةالرؤیة والمضامین...التنمیة البشریة عمر عبید حسنة،  -2

 .https://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma  . 15:30: م، على الساعة10/10/2015: اإلطالعتاریخ. 
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  .التنمیة في االقتصاد اإلسالمي: الثانيالفرع 

ني، مكتمل الخصائص واألركان، فنظرته یتمیز النظام اإلسالمي عن النظام الوضعي بكونه نظام ربا  

 ، حتى وٕان اتفق هذا األخیر مع بعض المبادئ اإلسالمیةالقاصر للبیئة تختلف عن المنظور الوضعي الرأسمالي

  .ویتضح ذلك من خالل ما یلي

  .في اإلسالم وخصائصها مفهوم التنمیة :أوال

لذلك إذ إن اختیار اإلنسان  سبق كل الرؤى إذا كان اإلنسان هو مرتكز التنمیة البشریة فإن اإلسالم قد 

عملیة البناء والتنمیة والتطویر في المجتمعات اإلسالمیة،  لحمل الرسالة اإلسالمیة جعله المحور الذي تقوم علیه

ْرِض َواْلِجَباِل َواألَ  ِإنَّا َعَرْضَنا اَألَماَنَة َعَلى السََّمَواتِ ﴿ :ذكرها اهللا سبحانه وتعالى بقوله فهو الحامل لألمانة التي

  .1﴾َوَحَمَلَها اِإلْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوال َفَأَبْیَن َأْن َیْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها

لشرط  ذاً خیرات األرض بالعمل الصالح تنفیاستغالل المجتمع ل": عنيت اإلسالم في  ومفهوم التنمیة

إلى سلع وخدمات إلشباع الضروریات عند حد الكفایة لكافة أفراده عبر تشغیل كامل  الخالفة والتمكین، وتحویلها

) فالمستخلَ (عدم قدرة المجتمع مما ُیعَرف بوبعكس ذلك یكون المجتمع في حالة من التخلف،  2."وتوزیع عادل

امه بواجب الخالفة یمما أدى إلى نقص في حد الكفایة النسبي ألفراده، بسبب عدم ق. للوفاء بحاجاته الضروریة

وعزوفه عن استثمار الموارد المتاحة، وقیل هي نقل المجتمع من الوضع الذي ال یرضاه اهللا، ) عمارة األرض(

  . إلى الوضع الذي یرضاه

، ومحقق نشاط موجه إلى الهدف"أنها ما هي إال  سالم كما قال الدكتور خورشید أحمدفالتنمیة في اإل

من الرفاه اإلنساني في كل  ویتجه نحو الحد األقصى. اإلنسان العمیقة والواسعةللفضیلة، ویستلزم مشاركة 

إن . مظاهره، وٕالى بناء قوة األمة، لكي تقوم بدورها في العالم، دور خلیفة اهللا في األرض، ودور األمة الوسط

رفاه اقتصادي واجتماعي،  التنمیة تعني التنمیة األدبیة والروحیة، والمادیة للفرد والمجتمع، مما یؤدي إلى أعظم

وقد عد بعض الفقهاء أن التنمیة في اإلسالم تدخل في إطار الواجبات التي تقع  3".وٕالى الغایة من خیر البشریة

  4.على عاتق المسلم بل واعتبر اإلسالم السعي إلى الرزق وخدمة المجتمع وتنمیته أفضل ضروب العبادة

                                       
  .72:اآلیة سورة األحزاب، -1
. 13:00:الساعة. 10/09/2014:تاریخ اإلطالع. 01:موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي، ص. التنمیة االقتصادیة في اإلسالمهایل طشطوش،  -2

  http/:iefpedia/arab/16593 :متاح على الرابط
في باكستان) سابقا(س معهد الدراسات السیاسیة، ووزیر التخطیط والتنمیة، ونائب رئیس لجنة التخطیطرئی :خورشید أحمد .  
  .68:م، ص1985رفیق یونس المصري، مجلة أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي، العدد الثاني، : ترجمة، التنمیة االقتصادیة في اإلسالمخورشید أحمد،  -3
  .01:، صالمرجع السابق -4
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الموارد المبثوثة في الكون هي من الوفرة بحیث تغّطي الحاجات التصّور اإلسالمّي ُیسّلم أوًّال بأّن ف

، ولـه فیها یقة إحدى ُمعطیات القرآن الكریـموهذه الحق. دّیًا وُأفقّیًا إلى یوم القیامةالقائمة والمفترض قیامها عمو 

ویقف اإلسالم إزاء  .1﴾الّلِه َال ُتْحُصوَها َوآتَاُكم ِمن ُكّل َما َسأَْلُتُموُه َوإِن َتُعّدوا ِنْعَمتَ ﴿:، قال تعالىداللـة واضحـة

، ومستخدمًا القانون المحّرض على العمل واستثمار بالوسائل العقائدّیة واألخالقیة هذه الُمسّلمة موقف المحّرض

الِسلع  ين هناك قصورا فأمشكلة الندرة التي یتحدث عنها الغرب فاإلسالم یرفضها، إنما یقّر  اوأم  .هذه الموارد

   2.لیها عمل یكّیفها إلشباع الحاجاتوالخدمات المبذول ع

عملیة تغییر شاملة : "وجاء تعریف التنمیة بناء على مجموعة من تعاریف الباحثین المسلمین على أنها

. وهادفة، تحركها وتدیرها آلیات منضبطة تنسق بین خطواتها وترسم مراحلها وتنظم مؤسساتها وتوجه سیرها

هذه العملیة من وعي المجتمع بضرورتها، وتبني قضیتها، وتفاعله مع متطلباتها، ترمي في مجملها تنبثق 

للخروج فهذا المجتمع من دوائر التخلف والفقر إلى الرفاه المادي والتوازن االجتماعي واالستقرار النفسي؛ دون 

حضاریة األبعاد، المطلوب فیها العمل  فهي عملیة طویلة المدى،. استحقاقات محددة وتواریخ معینة لجني ثمارها

إال بفهم عمیق لمقاصدها ومغازیها  وهذا لن یتأتى. على إنجاحها بعزیمة وٕارادة تتجاوز الجني المباشر للثمار

ُتدرك هذه الضرورة . ومتطلباتها المادیة والمعنویة، فهي ضروریة لبقاء األمم واستقاللهم ورقیهم في سلَّم الحضارة

  3".المادیة أو المنطق المادي، أو بقاعدة عقائدیة موجودة مسبقا إما بالمصلحة

یتضح من ذلك أن التنمیة في اإلسالم تحمل خصائص تمیزها عن الفكر الرأسمالي، ویتبین ذلك جلیا 

4:في الخصائص التالیة
  

الناس في مجتمع تهدف إلى تطویر وتغییر حیاة  إّن أهم خاصیة للتنمیة هي كونها عملیة :التطویر والتغییر -1

قدم الت مثل بههسي في عملیة التنمیة أو ما یشمن اإلشارة إلى هذا العنصر األسا ما، ولذلك ال یكاد یخلو تعریف

یراعى فیها مدى قابلیة األفراد  عملیة التطویر والتغییر هذه البد أن غیر أن. والرقي والتحسین وغیرها

وسعهم أو یحملوا ما ال یطیقون فتفشل العملیة من حیث یراد  واستطاعتهم لذلك، حتى ال یكلف الناس أكثر من

ما ف .اختالف الناس من حیث قابلیتهم للعملیة التنمویة تراعيعملیة التطویر والتغییر  فإن ولذا .لها النجاح

عدالة توزیع اإلمكانات الماّدیة، و في عدالة التوزیع  :یرّتب، في فْهم التصّور اإلسالمّي للتنمیة، أّن لها ركنین هما

   ؛ثمار النمّو ألجل إنتاج یتطّلع إلى عمارة األرض

                                       
 .34:اآلیةسورة إبراهیم،  -1
 . 23،24: ص م، ص1988، الطبعة األولى، مصر -القاهرة ،، دار النهضة العربیةاالقتصاد اإلسالمّي مفاهیم وُمرتكزاتمحّمد أحمد صقر،  -2
 .51، مرجع سابقأحمد قاسمي،  -3
 : أنظر الرابط. ، دراسات، دون ترقیممفهوم التنمیة من منظور إسالميحسن بن إبراهیم الهنداوي،  -4

www.chihab.net/modules.php.name=news&new_topic=11. 18:30:م، على الساعة23/11/2015:، تاریخ الزیارة.  
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عشیة وضحاها، بل  بینال تتم في یوم ولیلة أو  إّن العملیة التنمویة وتحقیق مهمتها الحضاریة: االستمراریة -2

 تحققها،ولكن عملیة التنمیة ال تتوقف عند . عزائم الناس الساعون إلى التنمیة تأخذ زمنًا یطول ویقصر على قدر

. مستمرة نحو األحسن فاألحسن بل الّبد من المحافظة علیها وتحقیق المزید منها، وبذلك تكون التنمیة عملیة

تكون مستغرقة لحیاة األفراد والمجتمعات على حّد السواء؛ بمعنى أّن  وهذه الدیمومة واالستمراریة للعملیة التنمویة

بناء على ذلك، . المجتمع ویحرصون على نقل ذلك لمن یخلفهم فيون أعمارهم من أجل التنمیة، ذیستنف األفراد

مستوى األفراد متواصلة على مستوى المجتمعات، بحیث  تكون هذه العملیة تواصلیة استمراریة؛ مستمرة على

 ؛من جیل إلى آخر دون توقف تتواصل العملیة التنمویة

المستمر نحو األحسن فاألحسن، بل البد أْن  ییرإّن العملیة التنمویة ال تقف عند التطویر والتغ: الشمولیة - 3

 والمقصود بالشمولیة في عملیة التنمیة اإلسالمّیة أْن تكون فیها. الشمولیة یضاف إلى ذلك كّله میزة أخرى وهي

 .روحیة، نفسیة، عقلیة مراعاة لقدرات اإلنسان وٕامكانیاته المختلفة سواء أكانت مادیة أم معنویة

كما هو  ،)نتاجاإل(جانب العرض   فمفهوم اإلسالم للتنمیة مفهوم شمولّي ال ُیؤّكد علىألجل ذلك كّله 

، إّنما یجمع بینهما في تولیفة توزیع هدفًا، كما في الماركسّیة، وال یترّكز في جانب الدأب المدرسة الكالسیكّیة

، كما هو نماء ال یصاب بسوء التوزیعفي اإل، ینتج عنه أّن ُأسلوب اإلسالم زنة إلنتاج مفهوم شمولّي للتنمیةمتوا

ر الُكلفة في التنمیة ، كما هو محو ال بهبوط اإلنتاج كّمًا أو نوعاً ، و للتنمیة الرأسمالّیة محور الُكلفة االجتماعّیة

   1.من هذه النقائص على الركن اآلخر  ، فضًال من التأثیر السلبّي لكلّ الماركسّیة

  .اإلسالممقاصد التنمیة في  :ثانیا

مجموعة من الوقائع والمعطیات، وكذا جملة من الشروط  رؤیة اإلسالم لمفهوم التنمیة یترتب عنها

   2:ما یليفی نوجزها

 فقد اختار اهللا سبحانه ،إّن اإلنتاج مسؤولّیة شرعّیة یترّتب التخّلي عنها جزاءات قانونّیة في الدنیا واآلخرة  - أ

َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل  َوإِذْ ﴿ :األرض انطالقا من قوله تعالىوتعالى اإلنسان لیقوم بمهمة االستخالف في 

سبل القیام بهذه المهمة  اهللا وهیأ له بهذه المهمة العظیمة للقیام بدوره في األرضوُكلِّف  3.﴾ِفي اَألْرِض َخِلیَفةً 

 .4﴾َتْشُكُرون ِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفیَها َمَعاِیَش َقِلیال َماَمكَّنَّاُكْم ِفي اَألرْ  َوَلَقدْ ﴿ :ومكن له في األرض بقوله تعالى

                                       
 .، دون ترقیمالمرجع السابق - 1

  .145:م، ص1978، العدد األّول، -العراق - ، مجّلة البحوث اإلداریة ـ بغداداالقتصادّیة واالجتماعّیة ومستوى المعیشةالتنمیة أحمد بویهي العلي،  -2

  .30:اآلیةسورة البقرة،  -3
  .10:اآلیةسورة األعراف،  -4
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تنمیة مكونات اإلنسان  وهذا االستخالف یقتضي قیام اإلنسان بدوره كما أمره اهللا سبحانه وتعالى من خالل

 ؛البشریة اإلیمانیة والنفسیة والعملیة، وهي السمة األساسیة للتنمیة

بوصفها ُحكمًا شرعّیًا عینّیًا یجعل مفاصل اإلنتاج ُمتعّددة، فیها الفرد والمجتمع االمتثال لهذه المسؤولّیة    - ب

 والدولة؛

یجعل اإلسالم للعمل مكافأة ماّدیة وروحّیة، الماّدیة بشرعّیة الملكّیة، والروحّیة بأجر االمتثال للحكم    - ت

 الشرعّي؛

م باإلنماء االقتصادّي، طالما ضِمن ألفرادها إّن النمط التوزیعّي ُیهّیئ جمیع قّوة العمل الُمتاحة لإلسها   - ث

 حّد الكفایة؛

، ومرحلة إشباع الحاجات الماّدیة فقط، ّطى مرحلة زیادة الثروة القومّیةإّن غایة التنمیة في اإلسالم تتخ   -  ج

لى هذا إن دل ع. إّنها تضّم هاتین المرحلتین وُتسّخرهما معًا لهدف أسمى، وهو تسهیل أمر العبودّیة هللا تعالى

في كتابه العزیز التوجهات الكبرى والمبادئ األساسیة العامة   شيء، فإنما یدل على أن اهللا عز وجل بین لعباده

  . التي علیهم أن یتبعوها لتنظیم تعاملهم مع البیئة

تصرفات اإلنسان داخل البیئة  من هو انبثاقهسبحانه وتعالى و  وضعه اإلطار العام وهذا یعني أن

، یجب أن ال َیُعدَّ هذا بمثابة یةوحینما نقول إن اهللا رسم لعباده التوجهات الكبرى والمبادئ األساس. وتصب فیه

بل العكس، إن اهللا ترك لعباده حریة التصرف ولكن على أن یبقى هذا التصرف فیما . تقیید ألیدي اإلنسان

ا ذَ ي ِكتَاٍب ُمِبین إنَّ هَ فِ  الَّ رِض إِ اِء واألَ مَ ي السَّ وما ِمن َغاِئَبٍة فِ ﴿: انه وتعالىیقول سبح 1.رسمه اهللا من حدود

  2.﴾یننِ مِ ؤ لمُ حمًة لِ رَ َلُهدًى وَ  هُ نَّ إِ یه َیْخَتِلفون وَ ي ُهْم فِ ثَر الذِ كْ یل أَ ائِ رَ ي إسْ نِ ى بَ لَ رآَن َیُقصُّ عَ القُ 

  .للتنمیة في اإلسالم األسس العامة :لثاثا

جملة من القواعد واألسس التي حددها اإلسالم ودعا لضرورة توفرها من اجل الوصول إلى التنمیة هناك 

  3:نوجزها فیما یلي

دیة واألخالقیة ائالعق: الموازنة بین مجموعة األهداف االقتصادیة ومجموعة األهداف غیر االقتصادیة -1

 ؛واالجتماعیة

                                       
  . 49: ، صاإلسالميدراسة عن التنمیة المستدامة من منظور القیم اإلسالمیة وخصوصیات العالم ، منظمة اإلیسیسكو -1

  http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm :على الرابطمتاح 

 .77-75: اآلیاتسورة النمل،  -2
: متاح على الرابط. 03:، صالمفاهیم المتعلقة بالتنمیة المستدامة، ............. -3

http://www.islamonline.net/muasir/arabic/studies.aspعلى الساعة الثامنة صباحا01/11/2014: ، تاریخ االطالع ،.  



 الفصل الثاني                                                                      الدور التنموي للوقف النقدي

 

   

69 

الحاجة إلیها وهو یملك اإلرادة على التغییر لألفضل، بل  اإلنسان هو محور التنمیة في اإلسالم فهو صاحب -2

 ؛هو مكلف بذلك في إطار الشریعة

التجربة حتمیة ال غنى عنها في تصحیح أو تحسین األسلوب التطبیقي للتنمیة داخل اإلطار االقتصادي،  -3

كما هو الوضع في  ولكن التجربة لیست أسلوبا أو معیارا لوضع الفروض أو تحدید األهداف األساسیة للتنمیة

النظریة الوضعیة، وینبغي التأكید على أن النظریة اإلسالمیة مثالیة قابلة للتطبیق وأن التجربة الواقعیة تصقلها 

 ؛ولكنها لیست شرطا أساسیا لتكوینها

باب االستفادة مفتوح من تجارب اآلخرین وعلومهم الوضعیة طالما أن هناك إطارا شرعیا یحتكم إلیه وعقیدة  -4

  .تند إلیها في قبول أشیاء ورفض أشیاء أخرىیس

   .مبادئ التنمیة في اإلسالم :رابعا

الفكر المعاصر من مفاهیم لتغییر نظرة اإلنسان للبیئة  فيالل ما سبق، یتضح أن كل ما جاء من خ

قد أشار إلیها القرآن الكریم من خالل العدید من آیاته المجیدة، سواء تعلق األمر بمفاهیم شمولیة البیئة 

  . والتوازن ومحدودیة الموارد وتنوع الحیاة والغائیة أو حمایة البیئة

مع البشري والمفكرین ة التي تشغل حالیًا بال المجتم البیئلقد تطرقت هذه اآلیات لجمیع قضایا ومفاهی

إن كل مفهوم تم تفسیره من خالل آیات القرآن الكریم یقابله مبدأ أساس عام یمكن استنباطه من . المعاصرین

فمفهوم شمولیة البیئة یقابله مبدأ وحدة الكون، ومفهوم التوازن یقابله مبدأ المیزان، ومفهوم محدودیة . نفس اآلیات

نوع الخلق، ومفهوم الغائیة یقابله مبدأ التسبیح، الموارد یقابله مبدأ المقدار، ومفهوم تنوع الحیاة یقابله مبدأ ت

هذه المبادئ التي تم استنباطها من الذكر الحكیم والتي یمكن أن . ومفهوم حمایة البیئة یقابله مبدأ حراسة األرض

ال  اإلسالميوالمقصود هنا بالتنمیة المستدامة ذات التوجه . تكون أساسًا لتنمیة مستدامة ذات توجه إسالمي

بل . أو أنه یرفض مفهوم التنمیة المستدامة كما هو متعارف علیه الیوم ،أن لإلسالم تنمیة مستدامة خاصةیعني 

في  ویمكن أن نوضح المبادئ التالیة للتنمیة المقصود هو أن اإلسالم له رؤیة فعالة ومتمیزة في هذا المجال

  1:اإلسالم

  .وحدة الكون: المبدأ العام األول

فعندما  2.﴾ىمَّ سَ مُ  لٍ جَ أَ وَ  قِّ الحَ بِ  الَّ ا إِ مَ هُ نَ یْ ا بَ مَ وَ  َض واألرْ  اتِ وَ مَ ا السَّ نَ قْ لَ ا خَ مَ ﴿ :یقول سبحانه وتعالى

كأول مبدأ للتنمیة المستدامة ذات التوجه اإلسالمي، فهذا یعني أن اإلنسان عندما " وحدة الكون"تم اختیار مبدأ 

                                       
  .49:، صمرجع سابقمنظمة اإلسیسكو،  -1
 .03:اآلیةسورة األحقاف،  -2
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وحتى وٕان جزأها على مستوى التفكیر . یرید أن یتعامل مع البیئة، علیه أن یعتبرها كوحدة مترابطة األجزاء

  . لیتعرف علیها، فعمله داخلها یجب أن یكون متطابقًا مع الشمولیة ومبنیًا على احترامها

   .المیزان: لعام الثانيالمبدأ ا

المیزان هو تفادي اإلسراف . 1﴾تاَب بالَحقِّ والِمیزاني أْنَزَل الكِ الذِ  اهللاُ ﴿: یقول سبحانه وتعالى

   .واإلفراط والتجاوز في التعامل مع البیئة

  .المقدار: المبدأ العام الثالث

أي أن اهللا عز وجل عندما خلق مكونات  2.﴾ِبَقَدرٍ  يٍء َخَلْقناهُ لَّ شَ إنَّا كُ  ﴿:یقول سبحانه وتعالى

نالحظ وجود عشرات األشكال من إذ نرى و . ضمانًا للتوازن والتناسقالكون، راعى في خلقها الكم والكیف 

كن وتستمر في الحیاة لو لم تقم بینها عالقات ما كان لهذه األشكال أن تس. ردةالحیاة التي ال ترى بالعین المج

. ا التوازنوهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الكم والكیف یلعبان دورًا حاسمًا في استمرار هذ. متناسقة ومتوازنة

فهذه إشارة إلى أن األشیاء لم تخلق عبثًا  ،3﴾ارقدَ مِ بِ  هُ ندَ عِ  يءٍ شَ  لُّ كُ وَ  ﴿: الحق سبحانه وتعالىیقول  فحینما

  . وأن الكم یلعب دورًا في تماسكها وتناسقها

  4.تنوع الخلق: مبدأ العام الرابعال

 ا الَ مَّ مِ ا ُتْنِبُت األرُض وِمن أْنُفِسِهم وَ مَّ مِ  ُسْبحاَن الذي َخَلَق األْزَواَج ُكلَّها﴿: یقول سبحانه وتعالى

لقد وفر اهللا سبحانه وتعالى . فكلما تنوع الخلق، كلما ازدادت فرص تحقیق توازن بیئي مستمر 5.﴾ونمُ لَ عْ یَ 

كلما كانت للنظم البیئیة قدرة عالیة لمقاومة التغییرات التي تحدث بها  وباطنه هظاهر هذه الفرص في الكون 

  .طبیعیًا أو من جراء تدخل اإلنسان

   .األرض الخالفة في: مبدأ العام الخامسال

عوض أن ینصب اإلنسان نفسه سیدًا على األرض، علیه أن یتذكر أن اهللا استخلفه علیها لیقوم 

والدلیل على ذلك أنه فضله على الكثیر من المخلوقات وزوده بالعقل والذكاء والفطنة . بحراستها وصیانتها

                                       
 .17:اآلیةسورة الشورى،  -1
 .49: اآلیةسورة القمر،  -2
  .08:اآلیة ،سورة الرعد -3
  .49: ، صمرجع سابقمنظمة اإلسیسكو،  -4
 .36: اآلیةسورة یس،  -5
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علیه كذلك أن یسخر ما أوتي من العلم ألداء مهمة االستخالف ولضمان . قوم بهذه المهمة أحسن قیاملی

غیر أن هذا االستمرار یحتم علیه أن : استمرار حق االنتفاع من خیرات األرض له ولغیره من األجیال اآلتیة

م ِدهِ عْ ن بَ ِض مِ رْ ي األَ م َخالِئَف فِ اكُ نَ لْ َجعَ  مَّ ثُ ﴿: یقول سبحانه وتعالى. ه اهللا بذلكیحرس األرض ویرعاها كما أمر 

    1.﴾ونلُ مَ عْ تَ  فَ یْ ِلَنْنُظَر كَ 

  .التسبیح: المبدأ العام السادس

فعندما یكون الكائن منهمكًا . لقد سبق وأن وضحنا أن اهللا سبحانه وتعالى أناط بمخلوقاته مهامًا معینة

وعندما یؤدي الكائن مهامه، فإنه . في أداء هذه المهام، فإنه في نفس الوقت ینفع نفسه وینفع الكائنات األخرى

ا مَ هُ نَ یْ ا بَ مَ وَ  َض رْ األَ وَ  اءَ مَ ا السَّ نَ قْ لَ ا خَ مَ وَ ﴿: یقول سبحانه وتعالى. بهذه المهامیخضع لخالقه الذي أناطه 

على اإلنسان أن یعي هذه الحقیقة وأن ینضم للمسبحین هللا، وذلك ألداء مهمة االستخالف أحسن ف 2.﴾ینبِ عِ الَ 

إن التسبیح هو الخضوع هللا والخضوع هللا ال یمكن أن یكون خضوعًا إال إذا أدى إلى تطبیق ما أمره اهللا . أداء

  . طغى ویستبد في تعامله معهاوتطبیق أوامر اهللا یقتضي أن ال یفصل اإلنسان نفسه عن البیئة وأن ال ی. به

، إن هذه المبادئ العامة الستة مترابطة فیما بینها واحترامها من طرف اإلنسان عند وخالصة القول

  . تعامله مع البیئة یعود إلى التنمیة المستدامة التي حث علیها اإلسالم وأكدها لعمارة الكون وصالح اإلنسان

 المختلفة تعاریفالأن بعد أن وضحنا مفهوم التنمیة في النظامین الرأسمالي والنظام اإلسالمي، نخلص 

 جوانبمعّین من  جانبكّل تعریف یركز على ف، مختلفةمجاالت التنمیة ال وتغطي تستوعبال  التنمیة لمفهوم

التعریفات إْن لم تكن  عن أّن جلّ  اهیكن. التعریف مقتصرا علیه وال یشمل بقیة الجوانب التنمویةالتنمیة فیكون 

فحسب، وهذا الحصر نتیجة لهیمنة الفكر الغربي وتأثر كل مْن أراد  كّلها قد حصرت التنمیة في الجانب المادي

  .رللتنمیة بهذا الفك تقدیم مفهوم

بعیدًا عن أي تأثیرات  جمیعها، هامجاالت والذي یستوعبلمفهوم التنمیة  الذي أّصَله اإلسالم التعریف أما

فاألحسن وتكون  عملیة تطویر وتغییر قدر اإلمكان نحو األحسن":هي فالتنمیةغریبة عن اإلسالم وتعالیمه 

تحقیقًا لمقصود الشارع من االستخالف في األرض  مستمرة وشاملة لقدرات اإلنسان ومهاراته المادیة والمعنویة

   3".وتكامل أممي بعیدًا عن أّي نوع من أنواع التبعیةإقلیمي  برعایة أولي األمر ضمن تعاون

 ذلك النشاط الجائز: " فهو یستند لكون التنمیة هي اسةفي هذه الدر  عتمدهالذي ن التعریف اإلجرائيوأما 

إلنسان باعتباره خلیفة في األرض، بما یضمن االستخدام األمثل للموارد الطبیعیة والمالیة، عن طریق التوزیع ل

                                       
 .14: اآلیةسورة یونس،  -1
 .16:اآلیةسورة األنبیاء،  -2
 .03:، صمرجع سابق، المفاهیم المتعلقة بالتنمیة المستدامة، ........... - 3
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لجمیع أفراد المجتمع، وبما یحفظ ِنعم اهللا التي وهبها له  ةواالجتماعی ةاالقتصادی لها، وبما یحقق الحاجاتالعادل 

، والذي یعتمد على االهتمام بالجوانب یعّبر عن التصور اإلسالمي لمفهوم التنمیة نا هذاتعریفف ".من الزوال

وذلك یعتمد على كون الفرد هو فرد من أفراد االقتصادیة واالجتماعیة، دون الخروج عن الضوابط الشرعیة، 

 ع في إطار من التعاون والتكافل بین أفراده، مما یحققه واجبات، ویعیش أفراد هذا المجتمالمجتمع له حقوق وعلی

  .عن عملیة حضاریة مستأنفة أو مستحدثةالتقارب بین أفراده وفئاته المختلفة فالتنمیة تعبِّر 

   .بالتنمیة النقدي الوقفعالقة : المطلب الثاني

التنمیة بمفهومها الواسع ومرادفاتها مثل التمكین واإلحیاء والعمارة، كلها مصطلحات تدعو إلى تحقیق 

. ومجاالته المختلفة في الوصول إلیها النقدي رخاء المجتمع ورفاهیة أهله وهي دوائر یشترك فیها الوقف

  1.تحقیق تلك األهدافالنقدیة ل هو كیفیة استخدام األوقاف فالمطلوب

یمكن أن نفهم التنمیة : " لقد تطرق العدید من الباحثین إلى ارتباط الوقف بالتنمیة، فیرى الصالحات أنه  

بأنها عملیة مستمرة تسعى إلى تغییر شامل، من خالل تخطیط محكم، الهدف منه االرتقاء بالمستوى االقتصادي 

ة ذات كفاءة وقدرة، وعلى أسس أخالقیة مقبولة مثل العدل واالجتماعي، وهذا ال یكون إال بعناصر بشری

  2."والمساواة

فأساس . نظرة اإلسالم إلى التنمیة تعتمد بصورة أساسیة على الجوانب المادیة والمعنویة لإلنسانإن   

 أي أن التنمیة في اإلسالم. التنمیة هو العمل الصالح وهذا هو حال الوقف باعتباره عمل صالح تدوم منافعه

  .مثلها مثل األوقاف أعمال راسخة وصالحة

غیر أن مفهوم التنمیة الحدیث وهو حصر التقدم بالحاجات المادیة، في أي مجال من مجاالت الحیاة 

فالوقف جاء لیربط المادة بالروح، ولم یكن المجال االقتصادي واالستثماري . فقط سیكون خالفا لطبیعة الوقف

سات الوقف، بل كانت هناك لمسات إنسانیة وبصمات اجتماعیة وثقافیة فقط هو حال أصحاب الوقف أو مؤس

هتم بالمشاریع واالستثمارات في مختلف المجاالت والمیادین، لم النقدي كما ی فالوقف. ألغلب مشاریع الوقف

في مضمونه وحقیقته  النقدي باعتبار الوقفو . ینقص من حق اإلنسان كفرد له كفاءة، قدرة وعزیمة على التغییر

، واستثماره یشیر إلى كل إنفاق یؤدي إلى زیادة في رأس المال الموقوف، ویساهم 3االقتصادیة هو عملیة تنمویة

في زیادة المقدرة اإلنتاجیة في المجتمع من حیث تشغیل األیدي العاملة، واالستفادة من المواد الخام فیه بأثر 

 4.اقتصادي بعید المدى

                                       
  .222:، صمرجع سابقفؤاد عبد اهللا العمر،  -1
  .51:، صمرجع سابقسامي الصالحات،  -2
  )بتصرف(.414:، صمرجع سابقمنذر قحف، الوقف وتنمیته في المجتمع اإلسالمي المعاصر،  -3
  .52:، صمرجع سابقسامي الصالحات،  -4
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فقد كان له الدور الكبیر  دیا واجتماعیا وعلمیا في التنمیة،الدور العظیم اقتصاللوقف یزال وال لقد كان 

في توفیر احتیاجات الفقراء من خالل األوقاف الخاصة بالفقراء إلطعامهم وتعلیمهــم وتقلیل الفروق بینهم وبین 

التي بناها الواقفون ورعایة األیتام  األغنیاء وتوفیر التعلیم المجاني لهم واألمن الصحي من خالل المستشفیات

وكفالتهم وتربیتهم بدال من أن یتبعثروا ویتحولوا إلى طاقات هدم وفساد باإلضافة إلى توفیر عدد من الوظائف 

ومناصب الشغل وزیادة عوامل اإلنتاج كما ونوعا وزیادة الموارد من خالل االستثمار بالتالي المساهمة في عملیة 

    1.یةالتنمیة االقتصاد

فعالیة أكثر في العملیة التنمویة، إذا أتیحت له بمجاالت مختلفة یستطیع أن یساهم فیها  النقدي للوقف

على أساس  النقدي وفي هذا اإلطار یتحتم النظر إلى الوقف. صیغ االستثمارالفرصة وتوفرت له المرونة في 

خصوصا وأنه یعتمد على أصول  ،2طویریةأنه أحد المساهمین في العملیة التنمویة وٕاشراكه في الجهود الت

  3:واضحة في الحیاة من أهمها

أي االستفادة من الموارد الطبیعیة لصالح الفئات المحتاجة في المجتمع،  التعمیر واالستخالف في األرض، -1

  ؛أو لصالح الدولة كبناء الطرق وبناء الجامعات والمكتبات وغیر ذلك

وأن تكون مؤسسات الوقف عونا  ي والیسر االقتصادي في مجتمعاتنا،اعالعمل على توفیر الرفاه االجتم -2

  :وسندا للمؤسسات الرسمیة، وهنا إذا أردنا الوصول إلى ذلك كان من الضروري توفر عنصرین هامین هما

الدعم الشعبي المتواصل من أبناء المجتمع الواحد، فالوقف أصله شعبي، أو هو بالمصطلح الحدیث   - أ

 .وهذا لن یكون إال بجهود شعبیة من أبناء المجتمع. المجتمع المدني مؤسسة من مؤسسات

تأیید رسمي وعلني من الحكومة أو الدولة، من خالل تسهیل كافة القوانین واإلجراءات الفنیة لصالح   - ب

  .مشاریع الوقف التنمویة

رن العشرین، یمكن ومما تجدر اإلشارة إلیه أن هناك عاملین هامین حدثا في البلدان اإلسالمیة خالل الق

ة لم یشاهد مثلها في اعتبارهما مسؤولین عن بروز مسألة تنمیة أموال الوقف إلى السطح، واحتاللها أهمی

فالعامل األول أدى  .زیادة التركز السكاني في المدن الكبرىتقدم الكبیر في تكنولوجیا البناء، و الالماضي وهما، 

إلى استغالل أحسن للمساحات الصغیرة من األراضي السكنیة في المدن خاصة، ذلك بأنه مكن من التعالي في 

أما العامل الثاني فقد زاد في الطلب على المباني السكنیة منها والتجاریة، مما زاد من أهمیة ). عمارات(البنیان

                                       
 .54،53:ص ص ،السابق المرجع -1
  .223:، صسابقمرجع فؤاد عبد اهللا العمر،  -2
  .52:، صمرجع سابقالصالحات، محمد سامي  -3
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أدى إلى ارتفاع كبیر في أسعار األراضي عموما، وأراضي المدن كل ذلك  .األراضي المحدودة في هذه المدن

  1.وما حولها خصوصا، حیث توجد معظم أمالك الوقف

اصة، ذلك هناك عالقة قویة بین الوقف والتنمیة االقتصادیة بصفة عامة والتنمیة البشریة بصفة خإذن 

یمكن االستفادة منه في تحریك المال وتداوله من التمویل الذي جاء به النظام اإلسالمي  ألن الوقف باعتباره نوع

الموقوف علیهم  ىتغل استغالال تجاریا یدر بربح علذا أوقفوها بحیث تسإ وذلك ألن األموال المدخرة عند األغنیاء

زیادة الطلب  إلىوق التجاریة األمر الذي سیؤدي الس إلىالتجاري وجهنا جزءا من المال  فإننا بذلك االستغالل

لى أن زیادة ذلك زیادة في اإلنتاج لتلبیة رغبات الطالبین، عالوة ع ىدث الزیادة في الطلب یترتب علتح وعندما

مزید من إقامة المشروعات والتي توفر المزید من فرص العمل مما یعمل على  إلىاإلنتاج سوف تؤدي 

قامة مشروعات خاصة ترفع تسهم به األموال الوقفیة في إ إلى ما باإلضافة المساهمة في حل مشكلة البطالة،

عن كاهل الحكومات عبء إقامتها، فضال عن أن الوقف نفسه هو تحویل لألموال عن االستهالك وتوجیهها إلى 

   2.االستثمار

ا أن تخدم التنمیة وأبعادها التي یراد له النقدیة األوقاف استثمار في كما یجب مراعاة الجانب الشرعي

عائقا أمام تحقیق التنمیة توضیح األمر للواقفین حتى ال تكون شروطهم االقتصادیة واالجتماعیة زیادة على 

ومن جهة أخرى فإن ترجمة الطموح إلى واقع ملموس یجب أن یدعم بمجهود تنظیري یحدد  .بمفهومها الحدیث

ن هذا المنطلق یجب علینا تحدید شروط تحقیق التنمیة االقتصادیة والتي وم .لم العمل الوقفي في ثوبـه الجدیدمعا

   3.من خاللها یسترشد الواقفون في وضع شروطهم بما یتفق وأهداف التنمیة

وتتضح العالقة القویة أیضا بین الوقف والتنمیة البشریة في أنه من األهداف التي شرع الوقف من أجلها 

ف ة وشاملة وتوفیر سبل التنمیة العلمیة والعملیة للمجتمع المسلم، فالوقهو تحقیق أهداف اجتماعیة واسع

تنمیة اإلنسان نفسه بكل أبعاده الروحیة والنفسیة والعقلیة والبدنیة باعتبارها  ىاإلسالمي یركز بصوره أساسیة عل

ة قد تم رصدها إحدى الدراسات من أن أكثر من نصف األموال الوقفی توصلت إلیه التنمیة الحقیقیة، وهو ما

  4:من خاللویظهر ذلك  لتنمیة اإلنسان روحیا وعلمیا وسلوكیا والباقي لتلبیة االحتیاجات المادیة لإلنسان

وسط نصیب الفرد من الدخل وما تحققه من زیادة في مت :الزیادة المستمرة في إجمالي الناتج المحلي  . أ

ها ظهور استثمارات جدیدة فهي عملیة مستدیمة وطویلة نمیة بمفهومها الشامل یجب أن یرافقفالت الحقیقي،

                                       
  .220:، صمرجع سابق، -تطوره، إدارته، تنمیته -منذر قحف، الوقف اإلسالمي -1
  .21:، صم1995، ابقمرجع سشوقي دنیا،  -2
  .9،8: ص ص ،مرجع سابق ،"الوقف النامي"ور التنموي للوقف نحو صیاغة مؤسسیة للد محمد بوجالل، -3
، أبحاث المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، كلیة الحاجة إلى تحدیث المؤسسة الوقفیة بما یخدم أغراض التنمیة االقتصادیةمحمد بوجالل،  -4

 .13،14: م، ص ص2003الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، مارس
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األجل تحیط بجمیع الهیاكل االقتصادیة وتؤدي إلى تحسین المستوى المعیشي لألفراد والقدرة على المنافسة 

  ؛في األسواق الدولیة

ویتطلب ذلك ضرورة إیجاد آلیات تؤدي إلى إعادة توزیع  :إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقة الفقیرة  . ب

فهي تعید  سسة الوقفیة آلیة من هذه اآللیاتوالمؤ  لتخفیف من حدة الفقر،الثروة والدخل بما یساهم في ا

  ؛توزیع الدخل للفقراء

واإلنفاق  ملیة التنمیةفالعنصر البشري هو القادر على استمرار ع :تنمیة المهارات والید العاملة المدربة  . ت

صفته وهذا یرتبط بالقطاع التعلیمي ب .تنمیةأهم عناصر ال على تنمیة القوى البشریة وتدریبها یعتبر من

بهذا القطاع إلى  ین على المؤسسة الوقفیة االهتماملذلك وجب على القائم ،لسوق العمل الممول األساسي

  ؛جانب ما تقوم به الدولة

زیادة زیادة االدخار ینتج عنها تراكما رأسمالیا، یساعد على  :المدخرات واالستثمارات المحلیة  . ث

وجب تطویر األوقاف من شكلها التقلیدي إلى شكلها النقدي الحدیث، واستغالل هذا بالتالي . 1االستثمارات

فأموال الوقف لن تتحول إلى مدخالت ذات أهمیة فـــي عملیة التنمیة  النوع في استثمارات جدیدة ومتنوعة،

ما یمكن بالتراكم في المنبع ویلیه الخطوة إال إذا شكلت رأسمال كبیر یستغل لتمویل أنشطة إنتاجیة وهذا 

وهذا الثانیة وهي اقتطاع جزء من اإلیرادات لتمویل االستثمارات وهي ما یمكن تسمیته بالتراكم في المصب 

 ؛"صیغة الوقف النامي"ما یحقق 

میة یعتبر التعامل مع العالم الخارجي وتبادل السلع والخدمات معه من أساسیات التن :تنمیة المبادالت  . ج

إال أننا نجد أن التجارة بین الدول اإلسالمیة ضعیفة جدا ومن هنا فإذا تبنت المؤسســـة الوقفیة فكرة الوقف 

النامي فإنها ستساهم في زیادة حجم المبادالت التجاریة خاصة إذا استغلــت سیاسة تطویر ودعم الصناعات 

 2.التي تخدم مصالح الدول اإلسالمیة األساسیة

لم تعد قادرة على استیعاب الحاجات المتعددة  - العقاریة -سبق یتضح أن األوقاف التقلیدیةمن خالل ما 

والمتجددة للمجتمع في شكلها التقلیدي، غیر أن األوقاف النقدیة تحل المشكلة، ألنا تمتاز بالمرونة الكافیة 

لضرورة هنا كان من ا ومن. للدخول في أي نوع االستثمارات، لكن المشكل الذي یعترضها هو شرط الواقف

للواقفین حتى تكون شروطهم مالئمة للمستجدات الحدیثة وبما یخدم دور الوقف في  بمكان توسیع مجال الوعي

  .التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة على حد سواء

  

                                       

 یأتي تفصیل ذلك الحقا.  
، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، التنمیة االقتصادیة، مفهومها، نظریاتها، سیاستهامحمد عبد العزیز عجمیة، محمد علي اللیثي،  -1

 .17:ص/ 2001
  .12 -10:صص ، المرجع نفسه -2



 الفصل الثاني                                                                      الدور التنموي للوقف النقدي

 

   

76 

  :یمكن أن نتفحص مسار التدفقات النقدیة المالزمة لدورة األوقاف النامیة في المخطط التالي

  التدفقات النقدیة لألموال الوقفیة): 02(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .96:، صبقامرجع ساآلثار المالیة واالقتصادیة للوقف في االقتصاد اإلسالمي،  ،حسـین زغـــرات: المصدر 

أن تعبئة الموال النقدیة في وعاء نقدي یؤدي إلى التراكم المالي لألوقاف  من خالل الشكل یتضح  

النقدیة، ویمكن هنا أن تشكل صنادیق وقفیة لذلك أو صكوك وقفیة، أو حتى إنشاء مصرف وقفي، تقوم 

، یتم توزیعها على أتعاب باستثمار التراكمات الوقفیة في مشاریع اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، مما یحقق عوائد

،أما الجزء األخیر من األرباح فیتم إعادة الناظر، وأوجه البّر، وجزء آخر على المستحقات للمؤسسة الوقفیة

  .توظیفه من جدید

  

  

  

  

تعبئة األموال الوقفیة 

 في شكل نقدي

تشكیل الوقف النامي 

الناتج عن التراكم 

 األول 

توظیف األموال 

المجمعة من طرف 

مؤسسة مالیة 

متخصصة تلعب دور 

تحقیق عوائد مجزیة 

 توزع كالتالي

 أتعاب الناظرجزء مكافأة 

جزء یوزع في أوجه البر 

 التي حددها الواقفون

جزء تسدید مستحقات 

 الزكاة

جزء یحتفظ به بغرض 

 إعادة توظیفه
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   .النقدي تنمویة للوقفال قواعدالالمعاییر و  :لثالمطلب الثا

إتباع جملة من المعاییر والقواعد للوصول لكي یؤدي الوقف النقدي أهدافه ویحقق مقاصده، البد من   

  .إلى كل ذلك

 .النقدي للوقف التمویلیة الفعالیة معاییر: فرع األولال

 هذه تتحقق أن ویمكن التنمیة، عملیة في الفعالیة على القدرة له تمویلیة كمؤسسة النقدي الوقف إن

 :هي أساسیة، معاییر ثالثة إلى إرجاعه یمكن والسبب للغایة، قصیرة فترة في الفعالیة

  .التوافق معیار :أوال

 مع وغایاته وأدواته، أسسه، تواؤم مدى على تتوقف التمویل أسلوب فعالیة بأن المعیار هذا یقضي حیث

 إذ واجتماعیة، ونفسیة، اقتصادیة، تراكیب من تحتویه وما وأنماط، قیم من فیها بما فیها، یطبق التي البیئة طبیعة

 القدرة تزداد ثم ومن تحقیقه، على وتتعاون التمویلي، األسلوب مضمون تتقبل الجماعة یجعل ذلك تحقیق أن

   .منتجة بصورة المال استثمار على االقتصادي الصرح في الكامنة

 تمویلیة جهةك النقدي الوقف یوفره أن یمكن ما وهذا مغایرة، بیئة من لها من أنه المعیار هذا ىومقتض

 بما التنمیة تمویل في اإلسالمیة المجتمعات حكومات تستعین األولى أن فمن ولهذا كلها، اإلسالمیة للمجتمعات

 ، الصكوكالصنادیق، المشروعات شكل -الحاضر الوقت في  -تأخذ أصبحت والتي الوقف، مؤسسة لها توفره

 .واالستثمار للتمویل السلم نظرة تحقق ال بدال من أن تسلك أسالیب تمویلیة، الوقفیة، والمصارف

  .الموارد تعبئة على القدرة معیار :ثانیا

 ما تعبئة عدم إلى ترجع السلمیة المجتمعات في التمویل مشكلة أن حیث من أهمیة المعیار هذا یكتسب

 .كامنة فوائض من لدیها

 الخارجي، التمویل على االعتماد ظهر ،النقدي الوقف ومنها اإلسالمیة التمویل أسالیب لغیاب ونتیجة

 في أّثر سلبا على قدرة تلك األسالیب التمویلیة مما والرسوم الضرائب مثل األخرى المالیة الموارد على العتماداو 

 فعالیة فمهما ازدادت .اإلسالمیة البلدان بعض في المحلي االدخار معدل تباطأ وترتب عن ذلك .الفائض تعبئة

 االقتصادیة للموارد تعبئتها عدم البشریة معناهالمؤسسات في تعبئة الموارد المالیة فإن إهمالها للموارد  تلك

 .میةسالاإل للمجتمعات تقدمه أن الوقف مؤسسة تستطیع ما وهذا المتاحة،
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  .الموارد توظیف على القدرة معیار :ثالثا

 في إقامة واستخدامها الموارد، تلك توظیف خطوة تلیها أولى تمویلیة خطوة یمثل الموارد بتعبئة القیام إن

 الفوائض المتزایدة لتسرب اإلمكانیة حیث من المعیار هذا أهمیة وتبدو اإلنفاق، وجوه وشتى المتنوعة االستثمارات

 الموارد حجم محددا لمدى فعالیة تمثل الموارد توظیف طبیعة إن حیث ومن .رشیدة غیر ةإنفاقی مسارب إلى

 به، اإلسالمیة تسعف المجتمعات أن – تمویلیة كمؤسسة -الوقف لمؤسسة یمكن ما فهذا تواجدها واستمراریة

 المجاالت في تلك الموارد توظیف في قدرتها وٕانما وتجمیعها، الموارد تعبئة على دورها یقتصر لم والتي

  .وغیرها واالجتماعیة واالقتصادیة المتعددة االستثماریة

  .القواعد التنمویة للوقف النقدي: الفرع الثاني

على تنمیة قطاع ثالث متمیز عن كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي  تقوم فكرة الوقف نفسها

وتحمیل هذا القطاع مسؤولیة النهوض بمجموعة من األنشطة هي بطبیعتها ال تحتمل الممارسة السلطویة للدولة 

طار البر كما أنه یفید إبعادها عن الدوافع الربحیة للقطاع الخاص هذا وذلك الن طبیعة هذه األنشطة تدخل في إ

   1.واإلحسان والرحمة والتعاون ال في قصد الربح الفردي وال ممارسة قوة القانون وسطوته

وفي هذا نقطة بارزة تمیز النظام اإلسالمي الذي استطاع أن یفرد القطاع االقتصادي الثالث بأهمیة   

أموالهم أوقاًفا لوجوه الّبر حمایة واألغنیاء كانوا یحّولون  شجیع قوانین لدرجة أن بعض الحكامخاصة وبحمایة وت

  .لها مما یمكن أن یفعله الحكام من بعدهم من مصادرة وعدوان على هذه األموال

فالنظام اإلسالمي یقرر منذ البدء أن أي مجتمع إنساني وأن المجتمع اإلسالمي بشكل خاص یحتاج إلى   

المنفعة الشخصیة ألنها تهدف إلى البر أنشطة اجتماعیة اقتصادیة تتحرر من دوافع تعظیم الربح وتعظیم 

واإلحسان وهو هدف تبرعي یبنى على التضحیة والتخلي عن المنفعة الشخصیة ولكن هذا النوع من األنشطة 

ینبغي في نفس الوقت أن یبقى في مأمن عن سطوة السلطة والقوة المتالزمة مع ممارستها الحكومیة وما یرافقها 

ي واستغالل للسلطة وٕاساءة الستعمال السلطة الن هذا النوع من األنشطة قائم على في أحیان كثیرة من فساد إدار 

  .المودة والرحمة

ینبغي لذلك تنظیم هذه األنشطة في قطاع اقتصادي مستقل وتقدیم التشجیع لها وسط الحمایة القانونیة   

عن تسلط القرار الحكومي من جهة علیها صونا لها من جمیع دوافع المنفعة والربح الفردیین من جهة وٕابعادا لها 

   .ثانیة

                                       
المملكة العربیة  -التدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدةحوث و ، المعهد اإلسالمي للبتنمیته في المجتمع اإلسالمي المعاصرالوقف و منذر قحف،  -1

  .07:، صم1997، -السعودیة
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فالوقف هو إخراج الجزء من الثروة اإلنتاجیة في دائرة المنفعة الشخصیة ودائرة القرار الحكومي معا 

ألنشطة الخدمة االجتماعیة العامة ولقد قررت الشریعة أن هذه األنشطة والخدمات هي  وتخصیص ذلك الجزء

  1.اإلسالمي فقط بل هي لغیر المسلمین أیضا حاجة بشریة ال تقتصر على المجتمع

وكان للوقف فضال عما سبقت اإلشارة إلیه من تنمیة دعویة أو علمیة أو صحیة أو اجتماعیة دوره المهم   

  .في التنمیة االقتصادیة وتمثل هذا الدور في استمرار المؤسسات الخیریة في أداء رسالتها

تي تعینها على القیام برسالتها النبیلة وهذه الرسالة تحقق التنمیة وهذه المؤسسات یمدها الوقف باألموال ال  

االقتصادیة من وجوه مختلفة كمل أن الوقف أسهم في اتساع دائرة الحركة المالیة بتوزیع قدر من الثروات على 

ات طبقات اجتماعیة معینة فیعینهم بهذا على سد حاجاتهم ویزید من الطلب على السلع المشبعة لتلك الحاج

فتدور عجلة التجارة وینمو الدخل العام وما دام الوقف هو حبس العین ومنع التصرف في رقبتها وحول منفعتها 

لجهة من جهات الخیر فان هذا یؤدي إلى حفظ األصول المنتجة وٕادماجها حتى یمكن استمرار الصرف منها 

  2.للموقوف علیهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .07:ص ،ابقمرجع سفي المجتمع اإلسالمي المعاصر، وتنمیته الوقف  منذر قحف، -1
 .03: ص ،النشر، لم یذكر تاریخ ، مقال، لم یذكر بلد النشردور الوقف في تنمیة المجتمع اإلسالمي المعاصر، حمد دسوقي -2
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  .في التنمیة االقتصادیة النقدي دور الوقف: المبحث الثاني

القطاعین الخاص  عن زامتمیلكونه ثالث القطاع التنمیة تطویر و على  النقدي تقوم فكرة الوقف  

والحكومي، فهو مورد اقتصادي هام یسهم في إعادة ترتیب عالقات المجتمع، من خالل السلوك الذي یبنى على 

   .ور االقتصادي واالجتماعي لألوقاف النقدیةومن خالل ما یأتي نبین األهمیة والد .متغیرات مختلفة

  .في النشاط االقتصادي وتلبیة الحاجات النقدي دور الوقف :المطلب األول

دفا من وراء ذلك تحسین المستوى المعیشي لألفراد اه ،في مناحي الحیاة العدیدة النقدي یتغلغل الوقف  

  .وهذا ما نفصله في الجزء التالي من الدراسة

  .في سد الحاجات النقدي دور الوقف: الفرع األول

خاصة وأن من أهم األدوات االقتصادیة المساعدة في ضمان الضروریات األساسیة،  النقدي یعد الوقف

  .أن یغطیها تمیزه تمكنه منالمرونة التي ف، تغطیتهاالوقف بشكله التقلیدي یعجز عن 

، االعتدال من دون إفراط أو تفریطفي سد الحاجات الضروریة ضمن حدود  النقدي حدد مشاركة الوقفتوت

بها، مع توازن حركته في الحیاة فذلك یؤدي إلى تحریر من سلوك الفرد من سیطرة األشیاء المادیة والتعلق 

  :أي نظام اقتصادي یهدف إلى تحقیق أمرین إذ نجد أّن  1.أهدافه فیهاو 

  .جتماعیةتحقیق الرفاهیة اال:  األول

  .تحقیق التنمیة االقتصادیة:  الثاني

ومن ذلك نجد . المختلفة في تحقیق هذین الهدفین نظام من األنظمة االقتصادیة الموجودة له وسائله وكل

  :، وهذه الوسائل هيأیضًا وسائله الخاصة لتحقیق ذلك أن النظام االقتصادي اإلسالمي استخدم

  :ذه بدورها تنقسم إلى نوعین، وهنيوسائل التمویل المجا: أوالً 

 ؛، كفالة األیتام، الهبة)الوقف( الصدقة: ة، مثلوسائل تطوعی -1

  .النفقة ، الكفارات، الخراج، العشور،الزكاة :، مثلوسائل إلزامیة -2

،  سلموسائل تمویل استثماریة، وذلك عن طریق العقود والمعاوضات، كالمضاربة، والشركة، وال: ثانیاً 

  .وغیرها

                                       
: رابطعلى المتاح . 13:35على الساعة  ،29/07/2013، تاریخ االطالعالمالمح األساسیة للعالقة بین نظام الوقف واالقتصادأحمد محمد السعد،  -1

www.arablawinfo.com. 
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كان أفراد المجتمع متفاوتون من حیث مستواهم المعیشي؛ بین أغنیاء، وفقراء محتاجون، وأصحاب  ولما

نجد أن اإلسالم سعى إلى التقریب بین هذه الفئات، وتقلیل الفوارق االجتماعیة بینها، فعمل . دخول متوسطة

وذوي الحاجة  *ایة الفقراءالمتنوعة من خالل رع ئاتهكنظام اقتصادي على تحقیق التكافل االجتماعي بین ف

  .یث یتحقق لهم مستوى الئق للمعیشةوالضعف بح

شمل أنواعًا متعددة من وجوه البر اقتضتها ظروف من كونه ی النقدي للوقف ویظهر الدور التنموي

 ، أو الوقف، أو ابن السبیل المنقطعلمحتاجینالمجتمع المختلفة، كالوقف على الذریة واألوالد، أو المساكین وا

تمویل الحسن، و  للقرض النقدیة ، واألوقافالمستشفیات، واألراضي والعقاراتعلى المدارس والمساجد و  النقدي

بل . فیها الطعام للمحتاجین والفقراء المطاعم التي یفرقتسدید وجبات في ، و للفقراء مخصصةالبیوت الاحتیاجات 

، وغیر واج لمن ضاقت أیدیهم عن نفقاتهالز  على شئون كما یقدم الوقف النقدي مساعدات للشباب لمساعدتهم

 شكل المؤسسة في الوقت الراهن، كما یكمن أن یتم تجمیع األوقاف النقدیة على الوقف النقدي وقد أخذ 1.ذلك

شكل صنادیق تقوم بما سبق، أو تأخذ شكل صكوك وقفیة، باإلضافة إلى كل ذلك یمكن إنشاء بنك وقفي مهمته 

فمن خالل هذه اآللیات وغیرها یمكن ان یغطي  .ختلفة لتغطیة مختلف مجاالت التنمیةالقیام باالستثمارات الم

  .الوقف النقدي الحاجات بأفضل فعالیة

ومثال ذلك تجربة أوقاف الشیخ محمد بن عبد العزیز الراجحي، حیث تعتبر مؤسسته الوقفیة من أولى 

 21ه، ثم توالت أوقافه لتصل  1417لقرآن الكریم عام االمؤسسات في المملكة العربیة السعودیة، حیث بدأت بوقف 

ه فقد أنشأ 1429أما عام . وقفا، شملت الوقف العام، وقف الزواج، وقف الفقراء والمساكین، الحج والمساجد وغیرها

وفقا االستثمار  إستراتیجیةالراجحي وقفا عاما، عّین له نّظارا وخبراء من داخل المملكة السعودیة وخارجها، یطورون 

  2:محققة في ذلك جملة من النتائج نذكر منها. سالیب الحدیثة لما یملكونه من صالحیات واسعة في ذلكللطرق واأل

 م؛2010اعتبارا من عام  %350صافي األرباح بنسبة  تحقیق نمو فيخطة إستراتیجیة عشریة  ل - 

 ؛% 33أرباح االستثمارات العقاریة وصلت لنسبة تحقیق  - 

 ؛%68تثمارات األوراق المالیة بنسبة تحقیق أرباح في اس - 

  .%130تحققت أرباح من االستثمار السیاحي بنسبة  - 

                                       

  .یتم التفصیل في ذلك فیما یخص الدور االجتماعي للوقف* 
 .196:ص، هـ1420/ م 1999الطبعة األولى، األردن، ، دار المسیرة، ودور القطاع الخاصالتمویل اإلسالمي  ،فؤاد السرطاوي -1
م، 2015أكتوبر  14: اإلطالع تاریخ ،www.awafmarajhi.org :متاح على الرابط، عبد العزیز الراجحي أوقاف محمد بن :أنظرلمزید من التفاصیل  -2

  .17:00الساعة 
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زیادة على ذلك فإن أوقاف الراجحي تعّد تجربة رائدة، فنجد أیضا أن مزارع الراجحي من أكبر المزارع في العالم 

  .بها أجود أنواع التمور ألف نخلة، 250بها 

؛ ألن أصحاب رؤوس األموال سخروا هذه األموال اجتماعیًا فریدًا من نوعهكافًال شك أن كل ذلك یحقق ت ال

التي أوقفوها في سد حاجات المعوزین من أفراد المجتمع، فكفلوا لهم بذلك حیاة  كریمة، وحفظوا علیهم إنسانیتهم 

مشكلة من المشاكل وبذلك یكون اإلسالم قد أوجد وسیلة لعالج . في سؤال الناس ههموعزتهم من غیر إراقة ماء وجو 

 قة من حلقات التكافل والتضامن، فشكل الوقف بذلك حل. االقتصادیة التي تواجه العالم وهي مشكلة الفقر والبطالة

، وهذا بدوره یضمن لنا ضمن الظروف لكسیما وأنه یتمیز بدوره المستمر في العطاء واإلنفاق، حیث إن عینه ال تسته

  .لحاجات الملحة للمجتمعالطبیعیة دوامًا في إمكانیة سد ا

في إشباع الضروریات األساسیة یتسع ضمن وعاء اقتصادي  النقدي مشاركة الوقف مما سبق یتضح أن  

 نقدي إلنشاء فالحاجات الصحیة وتتحقق عن طریق وق: یستوعب المزید من الضروریات األساسیة مثل

مدارس ومساعدة الطلبة، النقدي للوقف الالعلمیة كتأمین األدویة، وكذا الحاجات المستشفیات والمراكز الصحیة، و 

  .وغیر ذلك مما یرتبط ارتباطا وثیقا بحیاة الفرد

  .في زیادة الطلب النقدي دور الوقف :الفرع الثاني

مبــــدأ وظیفیــــة االســــتهالك، ویعنــــي ذلــــك أن : مــــن المبــــادئ الهامــــة فــــي االســــتهالك فــــي المجتمــــع المســــلم

اإلسالم واحترمها بل وجعلها أساسًا من أسس االستهالك في المجتمع المسـلم،  االستهالك له وظیفة طبیعیة أقرها

وتتجلــى هــذه الوظیفیــة فــي حفــظ اإلســالم للضــروریات الخمــس، حتــى أبــاح لإلنســان أن یأكــل المیتــة حفاظــًا علــى 

ظ روحــه مــن الهــالك، كمــا أمــره بحفــظ طاقاتــه الجســدیة مــن خــالل حفــظ الــنفس، وطاقاتــه الروحیــة مــن خــالل حفــ

   1.الدین، وطاقاِته العقلیة من خالل حفظ العقل، وهكذا في بقیة األمور

، وقــد 2كمــا أن تــأثیر ارتفــاع الــدخل فــي المجتمــع المســلم مضــبوط بضــابط رئــیس وهــو التوســط واالعتــدال

،  3﴾الُمْســِرِفین َوَال ُتْسـِرُفوا ِإنَّـه َال ُیِحـبُّ ﴿: نـصَّ علیـه القـرآن الكـریم فـي مواضـَع وآیـاٍت عدیـدة، منهــا قولـه تعـالى

ـُب الُمْسـِرِفی﴿: وقوله عز وجل  ،4﴾نَیا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزیَنَتُكم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَال ُتْسـِرُفوا ِإنَّـُه َال ُیحِّ

، وغیرهـا مـن اآلیـات الكثیـرة 5﴾َبْیَن َذِلَك َقَواَمـاَوالذِّیَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلم ُیْسِرُفوا َوَلْم ُیْقِتُروا َوَكاَن ﴿: تعالى أیضاوقوله 

التـــي تؤكـــد علـــى هـــذا الضـــابط الهـــام فـــي الحیـــاة االقتصـــادیة فـــي المجتمـــع المســـلم، واآلیـــات صـــریحة فـــي حرمـــة 

                                       
 :رابطعلى ال .23:ص ،موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي، أثر الزكاة والوقف في الرفاه االقتصادي واالجتماعيبشر محمد موفق لطفي،  -1

http://iefpedia.com. 
 .10: ، صالمرجع نفسه -2
 .141 :یةاآل ،سورة األنعام -3
 .31:یةاآل ،سورة األعراف -4
  .67 :یةاآل ،سورة الفرقان -5
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اإلسراف وحرمة البخل والتقتیر أیضًا، بـل یجـب علـى المسـلم أن یلتـزم التوسـط واالعتـدال فـي حیاتـه وٕانفاقـه مهمـا 

ــه لالدخــار وبالتــالي للوعــاء الــوقفي، وهــذا كلــه یعنــي زیــادة  عُظــم دخُلــه أو ثروتــه، وهــذا كلــه یزیــد فــي الوعــاء الموجَّ

  .مطردة متتالیة في درجة الرفاه االقتصادي واالجتماعي

لبطالة، كلما تؤكد الحقائق االقتصادیة المعاشة، أن الحركة االقتصادیة تنتعش وأن اإلنتاج یتزاید وتقل ا

وبالعكس، فإن قلة الطلب والتي ترجع باألساس إلى قلة دخول الطبقات  –قوة شرائیة- ب فعالكان هناك طل

یعتبر أحد العوامل  النقدي هنا والوقف. الفقیرة ذات المیل الحدي الكبیر لالستهالك تؤدي إلى كساد وبطالة دوریة

درة الشرائیة لصالح هذه الفئة على ویتجلى ذلك من خالل تحویل جزء من القالمؤثرة في خلق الطلب واستمراریته، 

، لیس ألنه یلبي حاجة فوریة فحسب ألحد المحتاجین وفي زمن معین، وٕانما ألنه أداة ات وقفیة نقدیةدفقشكل ت

  .عطاء مستمرة، تغطي حاجة المحتاجین بصورة متجددة

 1.على مزید من السلع والخدمات سریعا یعكس طلباالنقدي ونظرا للمرونة التي یمتاز بها فالوقف 

وبالتالي فإن زیادة اإلنفاق االستثماري والذي یحتل مكانة إستراتیجیة في نظریة الدخل والتشغیل حیث ال یمثل 

جزءا هاما من الطلب فحسب، وٕانما هو مصدر للتوسع في الطاقة اإلنتاجیة، إذ أن أغلب التقلبات في مستوى 

تقلبات في اإلنفاق االستثماري، الذي یعتبر أحد األسباب األساسیة للنمو  الدخل والتشغیل كانت تنطلق من

یسهم في زیادة اإلنفاق النقدي السریع في مستویات المعیشة خالل القرنین الماضیین، وحیث أن الوقف 

اء االستهالكي من جانب، فإنه من الجانب اآلخر یزید من اإلنفاق االستثماري، هذا األخیر الذي یسهم في بن

 خالل ما یمنحه من تمویل للعدید من المنشآت االقتصادیة واالجتماعیة المختلفة المتمثلة منشآت منالعدید من ال

ویمكن أن یأخذ هنا التمویل شكل صنادیق وقفیة مختلفة، أو یتم طرح . غیرهامدارس وطرق ومستشفیات و في 

  .صكوك وقفیة لتجمیع المال الالزم لهذه المشروعات

 إلى أن مصارف الوقف النقدي تنصب جمیعها في مجال زیادة اإلنفاق االستهالكي نظرا أن باإلضافة

ویؤدي هذا . الوقف النقدي، ویرعاها هي من الفئات المحتاجة وهي ذات میول استهالكیةالفئات التي یشملها 

الشاملة من خالل زیادة األمر إلى زیادة الطلب على الخدمات مما یساعد على النمو االقتصادي، ویحقق التنمیة 

وحیث یؤدي وقف رؤوس األموال العقاریة والنقدیة  2.الطلب على المنتجات المختلفة وفي إیجاد فرص للعمل

لتستثمر في مجاالت اقتصادیة واجتماعیة محددة وذات نفع عام، إلى إخراج هذه األموال الزائدة عن كفایة 

ئد الفردي إلى استثمارات ذات عائد اجتماعي واقتصادي طویل أصحابها من االكتناز أو االستخدامات ذات العا

  .المدى

                                       
  .42:، صابقسمرجع ، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، دور الوقف في النمو االقتصاديصالح عبد اهللا كامل،  -1
 یتم تفصیل ذلك في الفصل الثالث من الدراسة. 
  .223:، صمرجع سابقفؤاد عبد اهللا العمر،  -2



 الفصل الثاني                                                                      الدور التنموي للوقف النقدي

 

   

84 

وبذلك یستطیع الوقف أن یسهم في اإلنفاق االستثماري من خالل تنمیة موارد الوقف باستثمار جزء منها   

والجدیر بالذكر أن األوقاف قد شكلت وبوضوح زیادة في الطلب على الكثیر  1.في التجارة، الصناعة والزراعة

  2.السلع مما كرس حالة من االزدهار، وخففت من حاالت الكساد عند حدوثها من

  .في العملیة اإلنتاجیة والتقلیل من البطالة النقدي دور الوقف: المطلب الثاني

  .في العملیة اإلنتاجیة النقدي دور الوقف  :الفرع األول

في ظل التوجهات المعاصرة نحو االعتماد األساسي على القطاع الخاص في إدارة االقتصاد القومي،   

وفي قیام األفراد من خالل المؤسسات األهلیة بالدور االجتماعي كله أو معظمه، تقلص الدور االقتصادي 

ن خدمات متنوعة، مما یمكن أن تحتل مكانا متمیزا، من خالل ما تقدمه م لألوقاف النقدیةوهنا یمكن . للدولة

  .إقامته من مشروعات اقتصادیة إنتاجیة

صناعة السجاد والعطور، القنادیل، : وقد كان للوقف األثر البارز في تطور كثیر من الصناعات مثل

المالبس وغیرها من كل صناعة قامت من أجل خدمة ت الخشبیة والزجاجیة، واألغذیة و الورق، المنتجا

  3.موقوف علیها مشروعات موقوفة أو

أما في الوقت الراهن فیمكن ان یتوسع هذا الدور من خالل إنشاء مؤسسات للنسیج لصالح الفقراء 

ن خالل األوقاف النقدیة، ویتم تمویل هذه المؤسسات م. وزینوالمحتاجین، أو مؤسسات غذائیة لصالح المع

تخصیص مشاریع لهذه الفئة عن ة، أو من خالل ه األوقاف شكل صنادیق وقفیة متخصصخاصة إذا أخذت هذ

فمن خالل هذه المشاریع والمؤسسات الوقفیة التي أنشئت أساسا لتلبیة حاجة فئة . طریق طرح صكوك وقفیة

وعلیه . معینة من الفقراء والمساكین فإن ذلك ینعكس على العملیة اإلنتاجیة من خالل زیادة كمیته في االقتصاد

وقاف النقدیة وفقا لتنظیم معین وأهداف محددة فإن دوره االقتصادي سیزداد مع زیادة فكلما كان توجیه األ

  .المنشآت والمؤسسات الوقفیة

  .من البطالة التقلیلفي  النقدي دور الوقف :الفرع الثاني

تتجسد آثار البطالة في كثرة المتسولین على الطرقات، وفي المعاناة الشدیدة التي یعیشها العاطلون عن   

كذلك قد تؤدي البطالة إلى االنحراف ومخالطة أصحاب السوء، وكذا دوامة اإلدمان على الممنوعات، . لعملا

وتتضح خطورتها في تحول السكان من كونهم موردا بشریا فعاال، إلى . وزیادة السرقات والعصابات اإلجرامیة

 النقدي م الوقفویسه. التخلف والتراجعمجرد عائق في مسیرة التطور والتقدم، ولتضفي على المجتمع المزید من 

  :الحد من آثارها السلبیة عن طریقفي معالجة هذه المشكلة و 

                                       
  .115:ص ابق،سمرجع سلیم هاني منصور،  -1
 .43: ، صمرجع سابقصالح عبد اهللا كامل،  -2
  .93:، صم2005، الكویت، نوفمبرالتاسع ، مجلة أوقاف، العددالسبیل إلى إصالحه وصوال إلى تفعیل دوره: الوقفأحمد عوف محمد عبد الرحمان،  -3
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 إعداد الید العاملة في مختلف "وذلك من خالل ما تستخدمه المؤسسات الوقفیة من  :المعالجة المباشرة

بیر على أعمال اإلشراف والرقابة واإلدارة، فضال عن الخدمات اإلنتاجیة والتوزیعیة بما یسهم في تشكیل طلب ك

إلى ید عاملة، فكلما  ومن جانب آخر نجد أن المؤسسات الوقفیة في حد ذاتها تحتاج 1".األیدي العاملة بالمجتمع

وعلیه نقول أن الوقف النقدي من خالل المؤسسات المختلفة التي . زاد عدد هذه المؤسسات زادت الید العاملة

  .یمولها یساعد في التخفیف من عبء البطالة على الدولة

 فره من ، لما یو في تحسین نوعیة قوة العمل بالمجتمعالنقدي حیث یسهم الوقف  :المعالجة غیر المباشرة

مؤسسة  إذا قامتف .المهارات، مما یرفع من الكفاءة المهنیة والقدرات اإلنتاجیة لألیدي العاملةفرص تعلم المهن و 

األوقاف من إنشاء العدید من المؤسسات خاصة بالتكوین المهني فإن ذلك یرفع من مستوى الكفاءة لطبقة معینة 

 معالجة كل من البطالة االحتكاكیةكذلك یسهم الوقف في . تزیدمن أفراد المجتمع، وبالتالي فإن إنتاجیة الفرد 

في التخفیف من البطالة االختیاریة، والمقنعة واإلجباریة،  النقدي فضال عن أثر الوقف. والفنیة بالمجتمع

والتقریب من المستوى األمثل والمستوى الفعلي للتشغیل، وذلك في أقل فترة ممكنة من خالل ما تمارسه زیادة 

لطلب الكلي بشقیه االستثماري واالستهالكي، وما یترتب علیه من ارتفاع مستوى النشاط االقتصادي لمواجهة ا

  2.الزیادة في الطلب على السلع والخدمات

بإمكانه اإلسهام في تقدیم حلول جذریة لهذه المشكلة من خالل العدید النقدیة ف اوقألن حسن توظیف األ  

ز للتدریب المهني، الفني واإلداري، وبذلك یتأهل الكثیر ممن یرغبون في                إقامة مراك: من اآللیات مثل

الستزراع  ء الصنادیق الوقفیةنحو إنشاالنقدي ذلك لدخول سوق العمل، فضال عن توجیه الوقف العمل، و 

تشغیل العاطلین،  تنمیة الصحراء، باعتبارها موردا هاما من موارد الدول، وخلقا لفرص عمل جدیدة، من أجلو 

ومعروف أن البطالة أحد العوامل الرئیسیة للفقر، وبتعامل الوقف معها یكون بذلك مخففا لحدة . ومكافحة الفقر

  3.الفقر

    

  

  

                                       
  .37:، صم2000، دبي، مائتین وأربع وعشرین عددالمي، سال، مجلة االقتصاد اإلأثر الوقف في تنمیة المجتمعنعمت عبد اللطیف مشهور،  -1
 تعني مجموعة من القوى البشریة القادرة على العمل، تتزاحم مع قوى أخرى على عدد معین من فرص العمل، أي أن القوى العاملة  :البطالة االحتكاكیة

 .تفوق العمل المطلوب
  .120،121:، ص صمرجع سابقسلیم هاني منصور،  -2
 هي أجهزة تنظیمیة تتمتع باستقالل نسبي، تختص بالدعوة للوقف، والقیام باألنشطة التنمویة في المجاالت التي تحدد لكل صندوق،  :الصنادیق الوقفیة

الفصل الثالث من  ، وسیتم التفصیل ذلك فيوم به الجهات الرسمیة من مشروعاتوذلك من رؤیة متكاملة تراعي احتیاجات المجتمع، وتأخذ في االعتبار ما تق

  .الدراسة
  .94:، صمرجع سابقأحمد عوف محمد عبد الرحمان،  -3
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  :في عدة نواح منهاالنقدي ویمكن استغالل الوقف 

  تمویل ذوي األفكار وأصحاب الخبرات والتخصصات، حتى یتحولوا إلى فئة أصحاب األعمال

  ؛ین یوجدون مناصبا لغیرهم عندما تتوسع أنشطتهمالذ

  تمویل الحرفیین بتوفیر المعدات ورأس المال التشغیلي، وبالتالي یمكن دعم وتطویر قطاع

  ؛الصناعات الصغیرة التي سوف تستوعب جانبا مهما من العاطلین عن العمل

  تربیة الدواجن، وتوفیر دعم األسر المنتجة والصناعات الغذائیة المنزلیة كالمربیات ومجاالت

  ؛المدنلع الغذائیة على مستوى األحیاء و مما یولد دخوال لألسر ویوفر بعض الس. البیض ونحو ذلك

 مما یحقق عوائد من هذه .استغالل األراضي الوقفیة الصالحة للزراعة، استصالحها واستغاللها

  .األراضي وهو ما ینعكس على اإلنتاج بالزیادة

   .توزیعالفي إعادة  النقدي الوقفدور  :المطلب الثالث

بطرق توزیع الثروة، فاألوضاع المختلفة سواء اقتصادیة أو  اأساسالنقدي آثار أخرى، وهي متعلقة للوقف   

  .اجتماعیة قد تحدث خلال في التوزیع، ومن خالل الوقف النقدي یمكن تصحیح ذلك وهو ما یتضح فیما سیأتي

    .إعادة توزیع الدخل في النقدي دور الوقف: الفرع األول

  .مفهوم توزیع الدخل: أوال

الموارد الطبیعیة ( تشیر عملیة التوزیع األولي للدخل القومي إلى حصول كل عنصر من عناصر اإلنتاج

وغالبا ما ینتج عن عملیة التوزیع األولي . على نصیبه من مشاركته في العملیات اإلنتاجیة) والعمل ورأس المال

هو األمر الذي یؤدي ي المدخرات وفي تراكم الثروات، و تفاوت بین األفراد في الدخول ومن ثم فللدخل القومي، 

مع مرور الزمن وتوالي عملیات توزیع الدخل القومي یتزاید التفاوت . إلى ظهور النظام الطبقي في المجتمعات

  .بین طبقات المجتمع

وتعتمد الدول باستخدام أدوات المالیة العامة كاإلنفاق العام، الضرائب والرسوم وغیرها إلى ما یعرف   

وعلى سبیل المثال فإنها عن طریق الضرائب تقتطع جزءا من دخول أو . بعملیة إعادة توزیع الدخل القومي

لعامة إلى الطبقات الفقیرة أو محدودة ثم تحول هذا الجزء عن طریق نفقاتها ا. ثروات الطبقات القادرة على الدفع

غیر أن الضریبة وحتى تؤدي دورها في إعادة توزیع الدخل . الدخل، على شكل إعانات نقدیة أو خدمات مجانیة

  .اقتصادیافي الدول المتخلفة ضریبیا و البد وأن تتوفر لها البیئة المناسبة لذلك، وهي قد ال تتوفر 
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رین وأصحاب الثروات على جهات النفع العام والفقراء والمساكین، لیعطي من القادالنقدي ویأتي الوقف 

ن مساجد ومستشفیات، ودور العلم دفعا جدیدا إلعادة التوزیع لصالح هذه الفئات، فالجهة ذات النفع العام م

اتها تستمر وبكفاءة في أداء خدم هامصدر تمویل، حینوفر لها ی یستطیع الوقف النقدي أن. التأهیل وغیرهاو 

فالخدمة والنفع الذي تقدمه ما هو إال توفیر لثمن كان سیدفعه إلى جهة أخرى لقاء تلك . للناس دون مقابل

  1.الخدمة

  .األهمیة االقتصادیة للتوزیع: ثانیا

فمن غیر توزیع عادل  .أخذ الفكر المعاصر یركز على عامل التوزیع ألهمیته البالغة في تحقیق التنمیة  

فالتنمیة لیست مجرد  .تنامي ومستمر، وبدون توزیع عادل أیضا لن یتحقق القضاء على الفقرلن یتحقق إنتاج م

تنمیة اقتصادیة یتم قیاسها ببساطة بالناتج القومي، ولكن التنمیة أساسا تنمیة إنسانیة، بمعنى أنها وعي الفرد 

فكلما  2.تقدمه التنمیة لحیاة اإلنسان بطاقاته الكامنة، والمعیار الوحید لقیاس نجاح أو فشل التنمیة، هو قیاس ما

   .كان التوزیع یتم بطریقة صحیحة فإنه تحدث توازنات على جمیع المستویات، مما یحقق التنمیة المتوازنة

  .في إعادة التوزیع النقدي الوقف دور: ثالثا

عجز في ، ویغطي اللضرائب في الدول المتخلفة ضریبیال مساعدةأداة  النقدي لوقفأن یكون ایمكن   

خاصة وأن الضریبة ینعدم فیها الوازع الدیني أو األخالقي خالفا للوقف القائم : إعادة توزیع الدخل القومي حسن

على معنى الصدقة الجاریة، إضافة إلى أن الضریبة من وجهة نظر دافعها ألنه قد یصاحب فرضها أو 

الذي  النقدي وذلك خالفا للوقف. التهرب منهاتحصیلها نوع من الغلو والتعسف بما یغري الممول عن تجنبها أو 

  .إضافة إلى ما یحققه الوقف من تكافل اجتماعي بین األفراد 3.یقدمه الممول بوازع شخصي

  

  

  

  

  

  

                                       
ســهیر عبــد العزیــز محمــد یوســف عویضــة،  :انظــر أیضــا. 45:، صم1998، دار النهضــة العربیــة، مصــر، اقتصــادیات الوقــفعطیــة عبــد الحلــیم صــقر،  -1

م، 2006المـؤتمر الثـاني لألوقـاف، جامعـة أم القرى،مكـة المكرمـة،  أبحـاث، -اقعیـةصـیغ جدیـدة للتكامـل وعـرض نمـاذج و  -الوقف ومنظمات العمـل األهلیـة 

  )بتصرف(.10:ص
  .96:صمرجع سابق، كمال منصوري، استثمار األوقاف وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة،  -2
  .46،47:، ص صمرجع سابقعطیة عبد الحلیم صقر،  -3
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  .الثروات النقدي على أثر الوقف: الفرع الثاني

  .في توزیع الثروة النقدي أثر الوقف: أوال

الطبقات الغنیة، والتي توفر لها الضروریات والكمالیات الوقف هو نتاج نقل الفائض من األموال من 

المشروعة إلى الطبقات الفقیرة، فیتحقق بذلك جزء من التوازن والعدالة في توزیع الثروة بین أفراد المجتمع الواحد 

  1.والتقلیل من التفاوت الطبقي

  .في الحفاظ على الثروة النقدي أثر الوقف: ثانیا

ترجع طبیعة تحبیس الوقف وعدم جواز بیعه أو هبته أو أي تصرف ناقل للملكیة، أو توریثه إلى تجنب   

تفتیت الثروة من الناحیة االقتصادیة الِصْرَفة مما ینتج عن ذلك كیانات اقتصادیة هشة أو ضعیفة، وبالتالي 

  .التراكمات الرأسمالیة وٕایجادلقویة فالوقف هو أداة لعدم تفتیت الثروة والحفاظ على الكیانات االقتصادیة ا

على التركة من خالل صونه لها بما ال یخالف الشرع، إذ بإمكان الواقف وقف  النقدي یظهر أثر الوقف  

  2.أصوله الرأسمالیة على ذریته بما ال یخالف فرائض المیراث

  .النقدي وقفالتراكم التنموي لل: لثالفرع الثا

  .النقدي األهمیة التراكمیة للوقف: أوال

 المال رأس تراكم على الجاریة الصدقات على الحث من یدعمها وما نفسها النقدي الوقف فكرة تعمل 

 عملیة في االستمرار إلى الدائمة الدعوة هناك جهة فمن. المجتمع في الخیریة لألعمال المخصص اإلنتاجي

 التحول عن وصونها الموجودة الوقفیة األموال على الحفاظ أیضا هناك أخرى جهة ومن جدیدة، أوقاف إنشاء

 العام، وشكله أصله في الدائم، فالوقف. تجعل منه ثروة استثماریة النقدیة فطبیعة الوقف. آخر استعمال أي إلى

 بیعه یمتنع التأبید، سبیل على االستثمار في توضع إنتاجیة ثروة هو إنما استثمارًیا، أم مباشًرا، أكان سواء

 التي والخدمات السلع إنتاج على قدرته ٕابقاءو  صیانته وتجب االستغالل، عن تعطیله ویمنع قیمته، واستهالك

  .اعلیه والتعدي منه االنتقاص ویحرم إلنتاجها، خصص

 یوم بعد یوًما یتزاید أنه خصائصه أهم من تراكمي، استثمار هو وٕانما ،فوریا استثماًرا لیس نقديال الوقفو 

 الماضیة، األجیال أنشأته الذي السابق الوقفة ستدامنتیجة الستثمار تلك األموال النقدیة، ویتم توجیهها ال

  . جدیدة أوقاف وحفظه من الضیاع، وكذا یمكن أن یستغل من أجل إنشاء

                                       
المؤتمر الثاني أبحاث  ،- صیغ جدیدة للتكامل وعرض نماذج واقعیة –الوقف ومنظمات العمل األهلیة سهیر عبد العزیز محمد یوسف عویضة،  - 1

 .11:، صم2006لألوقاف، مكة المكرمة، 
، استثمار األوقاف كمال منصوري :أنظر أیضا. 44: ، صم1998، -مصر -، دار النهضة العربیة، القاهرةاقتصادیات الوقفعطیة عبد الحلیم صقر،  - 2

  .99: ، صابقمرجع سآثاره االقتصادیة واالجتماعیة، و 
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 جمیع فإن المال، أصل في للزیادة إیراداته من جزء تخصیص الواقف یشترط لم إذا الموقوف المال أما

 ینفق أن یجب المؤبد الوقف أن على العلماء اتفق فقد ذلك ومع. الوقف أغراض على تنفق أن ینبغي إیراداته

 على – المحافظة ینبغي أنه هذا ىمعن .ذلك على الواقف ینص لم ولو حتى إیراداته، من أصله صیانة على

 الذي المستمر اإلنتاج على قدرته وعلى الواقف، حبسه ما عند علیه كان كما الوقف، مال أصل على – األقل

   1 .منه قصده

 في ملحوظ تزاید إلى أیًضا وأدى العشرین القرن أوائل منذ برز آخر، عامال ثمة أن نالحظ أن وینبغي

 االقتصادي والنمو السكاني، التزاید إلى العامل هذا ویرجع. الماضي من الموروث الوقفي للتراكم اإلنتاجیة القیمة

 الوقفیة األموال معظم ألن وذلك. القومي اإلنتاج حجم بتزاید عنه معبًَّرا اإلسالمیة، والمجتمعات البلدان في

 بالنسبة والتجاریة السكنیة المناطق وأحسن أفضل من الیوم صار فیما عةضامتو  الماضیة األجیال من الموروثة

 هذه ألن بحت تاریخي ذلك وسبب ،المدن خارج لألوقاف بالنسبة الزراعیة األراضي وأخصب المدن، ألوقاف

 واألراضي أیًضا، أقل السكان وعدد الیوم، علیه هي مما أصغر المدن فیها كانت عصور في أنشئت األوقاف

 األوقاف من لكثیر اإلنتاجیة القیمة ارتفاع على ساعد وقد ة،الصغیر  المدن لتلك وأقرب مساحة أقل الزراعیة

 في كثیًرا زاد مما ،اممكن المباني في العمودي التوسع جعل الذي البناء تكنولوجیا في الكبیر التطور المتراكمة،

  2.المدن في الموقوفة لألراضي التبادلیة القیمة

  .النقدي الطبیعة االستثماریة للوقف: ثانیا

أصل مالي یستهدف من خالله الواقف تمویل جهة من جهات البر المختلفة، فهو مال  النقدي الوقف

الموقوف  - أي أن استثمار الوقف یسمح بإیجاد ریع أو عائد متجدد یمكن المستفید منه. نامي أو قابل للنمو

  3.من استمرار االنتفاع به على وجه یشبع حاجاته بما یتماشى مع شروط الواقف - علیه

منه ثروة استثماریة متزایدة، فالوقف في أصله وشكله العام ثروة إنتاجیة  النقدي یعة الوقفتجعل طب  

توضع في االستثمار على سبیل التأبید، یمنع بیعه واستهالك قیمته، ویمنع تعطیله عن االستغالل، ویحرم 

  .االنتقاص منه والتعدي علیه

ناء لثروة إنتاجیة، بل هو استثمار تراكمي أیضا إذن فالوقف لیس فقط استثمارا من أجل المستقبل أو ب  

قائم من أوقاف قدیمة، دون أن ینتقص من ئما أوقافا جدیدة لما هو موجود و یتزاید یوما بعد یوم، بحیث تضاف دا

  .القدیمة شيء

                                       
  .68،67: ، ص صابقمرجع ستنمیته،  -إدارته -منذر قحف، الوقف اإلسالمي تطوره -1
ندوة نظام  أبحاث، الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي، في تنمیة المجتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربیة شرق المتوسطمنذر قحف،  -2

  .13،12: ص ، صم2001أكتوبر 12-8: ، أیام-لبنان -قف والمجتمع المدني في الوطن العربي، بیروتالو 
، م1984، -المملكـة العربیـة السـعودیة -، جـدةالسـادس عشـرةالنـدوة  أبحـاثالبنـك اإلسـالمي للتنمیـة، إدارة وتثمیر ممتلكات الوقـف، حسن عبد اهللا األمـین،  -3

  .93:ص
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ولقد كان الوقف في تزاید حتى في عصور االنحطاط والتمزق، وال شك أن سبب تزاید الوقف هو   

تحدیث إیرادات الوقف على أغراض تطویر و استمرار تحبیس الثروات المنتجة من قبل الناس، أو إنفاق جزء من 

له من إیراداته حتى لو ومع ذلك فقد اتفق العلماء على أن الوقف المؤبد یجب أن ینفق على صیانة أص. الوقف

  .لم ینص الواقف على ذلك

معنى ذلك أن الشریعة تبغي المحافظة على األقل على األصل للعین الوقفیة وعلى قدرته على اإلنتاج   

بید أنه یوجد عامل آخر، برز منذ أوائل القرن العشرین وأدى أیضا إلى تزاید ملحوظ في القیمة . المستمر

ي الموروث من الماضي، وهذا العامل هو التزاید السكاني والنمو االقتصادي، ذلك أن اإلنتاجیة للتراكم الوقف

معظم األموال الوقفیة الموروثة من األجیال تعتبر الیوم من أفضل المناطق السكنیة والتجاریة بالنسبة ألوقاف 

  1.خارج المدن المدن، وأخصب األراضي الزراعیة وأقربها لمراكز التوزیع والتسویق بالنسبة لألوقاف

وقد ساعد على ارتفاع القیمة اإلنتاجیة لكثیر من األوقاف المتراكمة التطور الكبیر في تكنولوجیا البناء 

بل . الذي جعل التوسع العمودي في المباني ممكنًا، مما زاد كثیرًا في القیمة التبادلیة لألراضي الموقوفة في المدن

، بحیث فیة المباشرة، كالمساجد والمساكنشكیل بعض األموال الوقإن كل ذلك أدى إلى التطلع إلى إعادة ت

ینقض البناء القدیم ویبنى بدًال منه بناء متعدد األدوار، یستعمل أحدها مسجدًا أو مسكنًا للموقوف علیهم، 

  .ًا یعود نفعه على غرض الوقف نفسهویستغل الباقي استغالًال استثماری

تفعیل دور : "ن خالل مؤسسة الوقف التي في رسالة عامة مفادهاتظهر الطبیعة االستثماریة للوقف م

األوقاف كطرف فاعل ومشارك في تحقیق التنمیة المستدامة والبناء الحضري، من خالل تأسیس وٕادارة مجموعة 

یة، من األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة النوعیة ذات الطبیعة التكافلیة والتراحمیة، والمحفزة على المشاركة الشعب

خدمة للمجتمع وحفظا لحق األجیال القادمة، حیث تكون ساحة العمل االجتماعي والتنمیة المجال الحیوي للنشاط 

  2".الوقفي المشترك

   .وقاف النقدیةاستثمار األ التنمیة االقتصادیة من خالل : ثالثا

وبناء ما قد تهدم من األمالك الوقفیة، وهو ما لم یغفل عنه  إعمارتعود أهمیة تنمیة أموال األوقاف إلى 

كما لم یقصروا في التفكیر في أسالیب تمویل إعادة هذه األمالك الوقفیة إلى . الفقهاء للحدیث عنه في دراساتهم

هدم وقد اعتبروا إعمار ما ت. مجال االستغالل واالستثمار حتى یمكن لها أن تؤدي الدور الذي رسمه لها الوقف

  .وٕاصالح ما فسد من واجب المتولي أو الناظر

                                       
  .2009أفریل05، وزارة األوقاف، سوریا، تاریخ الزیارة الدور االقتصادي للوقفعالء الدین زعتري،  -1
علـــوم فـــي علـــوم التســـییر، إدارة ، )غیـــر منشـــورة(، رســـالة دكتـــوراه -دراســـة حالـــة الجزائـــر-اإلصـــالح اإلداري لمؤسســـات قطـــاع األوقـــافكمـــال منصـــوري،  -2

  .191:، ص2007/2008األعمال، جامعة الجزائر، 
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ومن جهة أخرى فإننا ال نجد حدیثا مفصال أو واضحا عن زیادة رأس مال الوقف نفسه عن طریق  

غیر أننا نجدهم قد . أعمال تنمویة مقصودة تتضمن استثمارا مالیا جدیدا یضاف إلى أصل المال الموقوف

حفر بئر في أرض الوقف الزراعیة من أجل  أولهمایة مال الوقف، تحدثوا عن صورتین مهمتین من صور تنم

وال شك أن . وذلك بتحویلها من أرض تزرع بعال إلى أرض مسقیة. التمكین من زراعتها أو لزیادة مردودها

الوسائل التي كانت متوفرة لحفر اآلبار لم تكن لتجعل تكلفة حفر البئر عالیة، بحیث ال یمكن تغطیتها في العادة 

  .من إیرادات السنة نفسها

ولكن هذه العملیة هي عملیة تنمویة دونما أدنى شك، ذلك لكونها تزید من إنتاجیة األرض وقیمتها   

  .الرأسمالیة، حتى في تلك العصور الماضیة، بالرغم من عدم ارتفاع تكالیفها في العادة

لتوسیعه أو زیادة طاقته على فهي إضافة وقف جدید إلى مال وقف قائم موجود  الصورة الثانیةأما   

إنتاج الخدمات والمنافع والسلع التي یهدف إلیها الوقف األول، إنما هو تنمیة للوقف بزیادة رأسماله، شأنه في 

  1.ذلك شأن الشركات التي تزید رأسمالها في عالمنا المعاصر

وقاف استغالل األن إلى استثمار اقتصادي مباشر، خاصة في میدا یمكن توزیع استثمار الوقف النقدي

استغالل هذه حاجة إلى تحدیث أسالیب استثمار و لكنها في ي الفالحیة غیر المستغلة، األراضالنقدیة إلعمار 

ودیتها، وهناك قطاعات أخرى وقفیة ذات طابع ، وتقییم مرداإلنتاجالدولیة في  األراضي وٕاخضاعها إلى المعاییر

  .بحاجة ألوقاف نقدیة توسع وتزید من مردودیتها هي األخرى التقلیدیةعقاري في مجاالت أخرى مثل الصناعة 

الذي  انطالقا من المسجدفهو مهم هو اآلخر، البشري أي التنمیة البشریة  في العنصر االستثمارأما 

ه یمثل جانبا مهما في حیاة المسلم وتوعیته بضرورة التكافل والتعاون بینه وبین أفراد المجتمع اآلخرین وتنشئت

التي تكون فردا متعلما واعیا بمحیطه االقتصادي  ، ومرروا عبر المؤسسات التعلیمیةعلى حب الخیر والصدقة

أما الجانب الصحي فهو اآلخر بقدر من األهمیة، . واالجتماعي، محبا لوطنه باذال جهدا لتطویره وتقدمه

، وغیر اس مباشر على التنمیة االقتصادیةولها انعك فالمجتمع السلیم هو المجتمع القادر على البناء والتطویر

تتضح أیضا ، وهنا ذلك من الجوانب المهمة والتي یستطیع الوقف النقدي من خاللها الوصول إلى مقاصده

فیها الطبیة، التقنیة  ا، بموالجامعات والبحث العلمينحو المدارس  النقدیة ألموال الوقفیةضرورة توجیه ا

  .وغیر ذلك كثیر المكتباتألمراض العقلیة، بیطریة، مصحات االوالصیدلیة، 

خدمات صیانة المواقف  :لخدمات االجتماعیة المختلفة مثلل الموقوفةالنقدیة ألموال كما نجد توجه ا

العمومیة أو رعایتها، وخدمات الضمان من الحوادث ذات التكلفة االجتماعیة، من شأنها المحافظة على األمالك 

  .العمومیة وعلى البیئة حتى إذا كانت أحیانا ال تحقق إنتاجا مباشرا

                                       
  .219 ،218:، ص صمرجع سابق، -تطوره، إدارته، تنمیته-اإلسالميالوقف  منذر قحف، -1
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عین حیویین بالنسبة في مجال المحافظة على البیئة، في قطا النقدیة كن تصور دور كبیر لألوقافموی

  .للعالم اإلسالمي، قطاع المحافظة على الماء وتوفیره، وقطاع التشجیر

وهناك توجه ثالث في استثمار أموال األوقاف حدیث العهد، وهو االستثمار المالي في البنوك اإلسالمیة، 

لتكوین شبكة مؤسساتیة وهو في آن واحد استثمار في مجال اندماج المؤسسات المالیة اإلسالمیة فیما بینها، 

بنوك  إنشاءأن تساهم في  النقدي وهكذا یمكن ألموال الوقف. مالیة في طریق تحقیق السوق المالیة اإلسالمیة

  .كن للبنوك اإلسالمیة بدورها المساهمة في إدارة وتوظیف أموال الوقفمإسالمیة، وی

بنك فیصل (، منها ر كبیر في إنشائهادو  موال الوقفأل كانوهناك فعال عدد من البنوك اإلسالمیة التي 

الشركة (و) التضامن اإلسالمي في السودانبنك (الذي أسس من طرف أوقاف مصر، و) راإلسالمي في مص

  .التي أسست من طرف أوقاف اإلمارات العربیة المتحدة)  اإلسالمیة في لوكسمبورغ

ر العلمي اإلسالمي في المجال وٕانشاء هذه المؤسسات من طرف األموال الوقفیة دلیل على سمو الفك

من خالل مؤسسة لعملیة افاألموال الوقفیة تحتاج إلى مؤسسات مالیة لتسییرها، وقد دلت التجربة . االقتصادي

إال –ارة وتسییر األموال الوقفیة مؤهلة إلد أنها غیرعامة أو هیئة نفسها سواء في شكل وزارة أو مدیریة  الوقف

ا البنوك اإلسالمیة من اختصاصها توظیف األموال وفق ، بینم- قاللیة في اإلدارةعند حسن االستغالل مع االست

خدمة وقف : الشریعة اإلسالمیة وبالتالي یكون هذا االستثمار لألموال الوقفیة قد حقق خدمتین جلیلتین للمسلمین 

الوقفي ي البنك المال على مصلحة عامة، وخدمة اختیار مصلحة عامة من شأنها إنتاج مصالح عامة أخرى وه

  .اإلسالمي

تحقیق إنتاج إضافي أو توسیعه أو صیانة آلیات إنتاجه  استثمار الوقف النقدي من شأنهوهكذا نجد أن 

، هذا مع العلم بأن البنوك اإلسالمیة توقف عادة جزءا من وعاء الوقفوبالتالي توسیع الرأسمال العام الذي یكون 

درها قالذي خصص حقیبة مال ) البنك اإلسالمي للتنمیة(مثال على ذلك أموالها لخدمة المصالح االجتماعیة، ك

ملیون دوالر وقفا على المشاریع االجتماعیة في الدول اإلسالمیة ویتوقع أن تصل هذه الحقیبة إلى  ثمان مائة

  .ملیون دوالر ألف

  .في المالیة العامة النقدي دور الوقف: الرابعالمطلب 

في الدولة، فمن خاللها یتم ضبط اإلیرادات والنفقات، وتنظیمها على شكل للمالیة العامة أثر مهم   

غیر أن تعدد هذه . میزانیة عامة، حتى تتمكن الدولة عن طریق أجهزتها اإلداریة تلبیة مختلف حاجات المجتمع

النقدي الحاجات مع محدودیة اإلیرادات صعب من أداء هذه المهمة على أكمل وجه، من هنا تأتي أهمیة الوقف 

  .للتقلیل من هذه األعباء وهو ما نوضحه فیما یلي
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   .األبعاد المالیة :الفرع األول

لقد أثبتت التجارب المختلفة فشل القطاع العام في السیطرة التامة على أوجه النشاط االقتصادي   

التنمیة االقتصادیة واالجتماعي في الدولة وٕالغاء كل دور مؤید للقطاع الخاص أو القطاع المستقل في مجاالت 

حیث تدخلت الدولة في مختلف مجاالت الحیاتین  1.في معظم الدول النامیة واالجتماعیة وهو الوضع السائد

الموازنة  –اإلیرادات العامة  - اإلنفاق العام (ت مالیتها العامة واالجتماعیة مستخدمة في ذلك أدوااالقتصادیة 

ت الفردیة في مبادراالر دور النشاط الخاص  وانحسار المساهمات و فكان من نتائج هدا التدخل انحسا )العامة

  .لعدة عوامل الخدمیة وذلك نتیجة دعم المرافق العامة

النشاط الخاص  ذالقتصادي واالجتماعي  وبعد أن أخالدولة في قیادة وتوجیه النشاط ادور بعد انحسار   

مؤسسة األوقاف كأحد المشاركین في لبحث عن مصادر تمویلیة  جدیدة تأتي ل یهاتزاید وفي إطار سعفي ال

ن الكثیر من المرافق العامة الخدمیة الدینیة والصحیة والتعلیمیة إذ أ 2.تحمل جزء مهم من أعباء الدولة المالیة

لحكومة لحیث یمكن . هض بأعبائهاوالتأهیلیة تكلف الدولة الكثیر من النفقات التي یمكن لألوقاف الخیریة أن تن

مة لها ثم أن تختار كثیرا من المشروعات الحیویة ونقد الدراسات الخاصة بها وتتخذ إجراءات التصدیق الالز 

   3.أموالهم لصالح تلك المشروعات وفقا ألحكام الوقف الشرعیة وقفتدعو األفراد إلى 

فنجد أن الوقف قد تكفل بهذا النوع من وكذا الحال فیما یتعلق بالنفقات العسكریة التي تثقل كاهل الدولة، 

  .النفقات من خالل وقف عقارات وأراضي زراعیة یصرف ریعها للمجاهدین في سبیل اهللا

   .في تمویل میزانیة الدولة دور المؤسسة الوقفیة :الثاني الفرع

المؤسسة سنوضح دور نفقات العامة وجانب اإلیرادات العامة و جانب المیزانیة الدولة جانبین، عالج ت

  :قفیة في هذین الجانبین في ما یليالو 

   4.اإلنفاق العام في انعكاسات المؤسسة الوقفیة - 1

إن الوقف الذري األهلي یضمن للواقف وذریته دخال ثابتا ومستقرا على مدى الزمن الطویل القادم بعد 

معاشات الضمان االجتماعي لزومه، ما قد ینعكس إیجابیا على حجم النفقات العامة التحویلیة المتمثلة في 

  .والمساعدات والمنح التي تقدمها الدولة لمواطنیها الفقراء

                                       
 .81:، صبقامرجع سكمال منصوري،  -1
  .33:، صمرجع سابقعطیة عبد الحلیم صقر، اقتصادیات الوقف،  -2
 .82: ، صمرجع سابقكمال منصوري،  -3
  .53:ص ق،بامرجع س ،حسین زغرات -4
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بالنسبة للوقف الخیري، حیث أن ریعه یخفض من حجم النفقات التحویلیة التي یمكن للدولة  الشيءنفس 

لى إحدى جهات أن تقدمها للفقراء والمساكین فیما لو لم یحصلوا على هذا الریع، أما لو كان الوقف خیریا ع

في عملیات التجدید والتحدیث  ، أو عن طریق الوقف النقديالنفع العام فإنه یمكن استخدام الریع الناتج عنه

والتطویر للجهة الموقوف علیها فضال عن إمكانیة استخدامه في تسییر هذه الجهة، وذلك بما یغني الدولة عن 

، أي التقلیل من ییر وٕادارة هذه الجهات أو المرافق العامةإجراء النفقات العامة الالزمة لتجدید وصیانة وتس

  .تكالیف تعبئة وجمع وتحصیل الموارد، وكذا تخفیض تكالیف تسییرها وٕادارتها

یلعب دورا هاما في التخفیف من أعباء النفقات العامة، حیث جاء في أصبح القطاع الثالث والمالحظ أن 

 %7بالوالیات المتحدة األمریكیة، أن القطاع الخیري یوظف أكثر من  م2008إحصائیات للقطاع الخیري سنة 

حاجات  عملت األوقاف على سدإذ  1.من الناتج اإلجمالي %5من القوى العاملة األمریكیة، ویشكل أكثر من 

، بل وساهمت في تكوین البنیة األساسیة وتنمیتها من خالل الوقف على الطرق المجتمع ومتطلباته الملحة

أثر بارز على  ددةولقد كان لإلنفاق على هذه الخدمات المتع. ور والقالع ومحطات المیاه وغیرهابار والجسواآل

ولة لتمویل هذه نه خفف كثیرًا من الضغوط التي یمكن أن تقع على الدا، ویبرز هذا األثر من حیث اإلنفاق العام

  .، وهذا ما یوسع فیه الوقف النقدي ویدعمهالخدمات المتعددة

، لوجدنا أنها علیمیة والصحیة وملحقات كل منهماومن ناحیة أخرى لو نظرنا إلى حجم العملیتین الت

على الشئون التعلیمیة والصحیة له أثر واضح أیضًا  النقدي الوقف یكون، فهلك نسبة كبیرة من اإلنفاق العامتست

  .مة للدولةفي تخفیف العبء عن المیزانیة العا

  .العامة للدولة اتادیر على اإل النقدیةاألوقاف  انعكاسات  - 2

سیولد فائضا في میزانیة الدولة، وهو األمر الذي قد مما للنفقات  تقلیصیحدث  النقدي الوقفخالل من 

ولة حاجة لفرض مزید من الضرائب لدى الد كونریبي الفردي والقومي، حیث لن تینعكس على العبء الض

  .االستثمار الخاصو  االدخارزیادة في غیر مباشر بشكل ما ینتج عنه و  المتزاید،لمواجهة اإلنفاق العام الرسوم و 

  .المیزانیة تخفیف عبءعلى  النقدي انعكاسات الوقف  - 3

لدى الدولة حاجة في تمویل بعض نفقاتها  كونحجم اإلنفاق العام، فإنه لن ت بخفض النقدي الوقف بقیام

عجز في میزانیتها، حیث یوجد لدیها فائض في الموارد أو على عن طریق إحداث  العامة تمویال تضخمیا أو

یؤدي إلى إحداث أثر غیر مباشر على خفض  النقدي وفي هذه الحالة فإن الوقف .ادیةعاألقل تغطي مواردها ال

  .دخول الحقیقیة لألفرادحدة التضخم في المجتمع، وٕالى زیادة ال

                                       
1- Molly F. Sherlock, Jane G. Gravelle, An Overview of the Nonprofit and Charitable Sector, CRS Report for 
Congress, 2009. 
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  .التمویلفي  الوقف النقديدور  :ثالثا 

یمكن لمؤسسة الوقف أن تحتل مكانا متمیزا من خالل ما یمكن إقامته من مشروعات اقتصادیة هنا و 

تها صناعة السجــــاد والعطور والقنادیـل إنتاجیة فقد كان للوقف قدیما أثره البارز في النهضــة الرائعة التي شهد

ة ال تنحصر في شروعات الوقفیفالم. الخشبیة والزجاجیة واألغذیة والمالبس وغیرهـا المنتجاتالورق و و 

 ،من المشروعات المكملة بل إن إقامة مشروعات خدمیة تتطلــب بدورها إقامة العدید ،المشروعات الخدمیة

د من تطویر المزیال في رفع مستوى الناتج القومي و ومعلوم أن النهضة في الصناعات المتنوعة تحــدث مفعو 

  1.المرتباتزیادة األجور و فرص العمل و 

نظرا لطبیعة  ،التي تحتاج إلى تمویل ضخم البنیة األساسیةكما أن للوقف النقدي دورا في تمویل 

إذ یمكن أن  .وراء العوائد المرتفعة والسریعةالخاص الذي یجري  ما أنها لیست محل اهتمام القطـاعمشروعاتها ك

شبكات واسعة  إنشاء، وذلك عن طریق من قبلفي وقتنا الحاضر مثلما قام بذلـك بدور رائد النقدي  لوقفیقوم ا

لطرق الصحراویة حفرت اآلبـار في اإیواء المسافرین من الفقـراء والتجار و  أماكنو  من الطرق المحلیة والدولیة،

د اآلن إلقامـة محطات كهربائیة ومحطات وهو مستع. رض الموات ووقفها على جهات الخیرقیامه بإحیاء األو 

  2.ات لحمایة البیئةٕاقامة مؤسسو  ،تنقیة المیاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .53:، صالمرجع السابق -1
ص ، م2004فمبرنو الكویت،  تاسع،العدد ال ، مجلة أوقاف،السبیل إلى إصالحه وصوال إلى تفعیل دوره:الوقفأحمد عوف محمد عبد الرحمن،  -2

 .93،92:ص
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  .النقدي الدور االجتماعي للوقف: المبحث الثالث

للوقف دور هام في المجتمع، برز ذلك من كونه نموذجا أصیال فیه، وكذلك من شیوع أنواع التعاون 

وظائفه اعي تركز على البناء االجتماعي و عملیات تغییر اجتم"والتكافل بین أفراد المجتمع، فهو یقوم على 

اإلسكان والصحة و بغرض إشباع الحاجات االجتماعیة لألفراد، وتقدیم الخدمات المناسبة لهم في جوانب التعلیم 

  1".الحكومیةهود األهلیة و والتدریب المهني، وتنمیة المجتمعات المحلیة، بحیث تنفذ من خالل توحید الج

تها عدیدة ومتنوعة، بتنوع مجاالت الحیاة المالحظ أن الجوانب االجتماعیة التي ساهم الوقف في تنمی  

  .المختلفة، ویمكن أن نذكر بعضها على سبیل المثال ال الحصر

  .العدالة والتكافل إرساء في النقدي دور الوقف: المطلب األول

إلى التقلیل من الفوارق الطبقیة للمجتمع ویزید من التكافل والتعاون بین أفراده  النقدي یهدف الوقف  

  .ونفصل هذا الدور فیما یأتي

  .في العدالة االجتماعیة النقدي إسهام الوقف: الفرع األول

في التقلیل من الفوارق االجتماعیة، فهي تقوم بتوزیع الموارد على طبقات معینة،  النقدیة تسهم األوقاف  

المختلفة یرفع تدریجیا من  وقاف النقدیةلباتهم وحاجاتهم من خالل األفرعایة الفقراء والمحتاجین وتوفیر متط

كما أن إعانة العاجزین . مستوى معیشتهم، ویحولهم إلى طاقات إنتاجیة، وبالتالي تقل الفجوة بین طبقات المجتمع

أو غیر القادرین على العمل یسمح بنقل وحدات من الثروة من أصحاب الثروة واألغنیاء إلى معدومي الدخل مما 

  2.ر، وحتى األمن في أوساط المجتمعیسمح بوجود التوازن واالستقرا

 بـاألمن یشیع اإلحساس عندما ألنه النفسیة البنیة مستوى على أمنیة قاعدةل یؤسس النقدي كما أن الوقف

 بثقـة الحیـاة ظـروف سـلیما لمواجهـة أفقـا ثـم مـن اإلنسـان فیمـنح ،اجـةالح مـن بـالخوف الشـعور یغیـب االقتصادي

 .الكریمة الحیاة أسباب لتوفیر

مـن  أكبـر شـيء )عامـةلوقـف وا خاصـة(النقـدي الوقـف یحققهـا التـي االجتماعیـة العدالـة أن نـدرك هنـا ومـن

   3.بالمساواة المجتمع ثروة توزیع مجرد من وأسمى المال، سیاسة

                                       
  . 41:، صم2000، األمانة العامة لألوقاف، الكویت، إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمیة االجتماعیةفؤاد عبد اهللا العمر،  -1
المملكــة  -الصــیغ التنمویــة والــرؤى المســتقبلیة، مكــة المكرمــة:المــؤتمر الثــاني لألوقــاف أبحــاث، الوقــف ودوره فــي التنمیــة االجتماعیــةســلیم هــاني منصــور،  -2

  .23:، صم2006، العربیة السعودیة

، وقائع وتطلعات: قوانین األوقاف وٕادارتها: عن عالميالمؤتمر ال أبحاث ،األوقاف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول، محي الدین یعقوب منیزل أبو الهول-3

 .9:ص، هـ1430ذي القعدة  3 -1،م2009أكتوبر  22 – 20 ،مالیزیا
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 المقاصد وتحقیق اإلسالمیة، الهویة لتأكید أداة منه تجعل التطوعیة النقدیة الوقف میزة أن أیضا ندرك كما

 أو عقاریـة ثـروة مـن یدیـه بـین لمـا الحـق باسـتخالف وٕایمانـه المسـلم صـدق عقیـدة عـن یعبـر ألنـه وذلـك الشـرعیة

 والخیـر البـر تحقیـق سـبیل فـي أموالـه مـن شـطر عـن تنازلـه وفعالیـة بإیجابیـة عـن إیمانـه تعبیـر أنـه كمـا منقولـة،

  .األرض في عمارواإل

  .في التكافل االجتماعي النقدي دور الوقف :الفرع الثاني

الخیري والذري، اللذین قاما على : في التكافل االجتماعي من خالل نوعیه النقدي یتجسد دور الوقف  

ومما ال ریب فیه أن مساعدة . مدى العصور من مساعدة المحتاجین وكذا دعم الفقراء، األیتام، العجزة وغیرهم

ٕانما تعدى على الجانب المادي فحسب و لتكافل كما لم یقتصر ا 1.هؤالء تدفعهم إلى المشاركة في بناء المجتمع

    .اإلنسانیةن خالل تقویة الروابط العائلیة و ذلك إلى الجانب األدبي والمعنوي م

مدى القرون واألجیال ومنها  علیهاممیزات عدیدة حافظت  النقدي للتكافل االجتماعي من خالل الوقف  

  2:نذكر

یث أن الوقف ملكیة جماعیة، ولكن من حیث كونه الوقف اتجاه جماعي، لیس من ح :الصیغة االجتماعیة -1

  .نظام یراد به فتح المجال ألعمال الخیر والبر

  :الذي یختلف عن أنظمة التكافل األخرى من كونه :بتكافله االجتماعي النقدي یتمیز الوقف -2

 التلقائي أو التطوعي، وال یخضع ألیة ضغوط خارجیة قهریة  المالي یمثل صورة للتكافل والتعاون

 ؛أیا كان نوعها شرعیة أو وضعیة

  یقتصر على الفئات العاملةال ال یتحیز في توزیع الموارد والمنافع، فهو یغطي كل أفراد المجتمع و 

إلى غیر كما أن عدم التحیز هذا یمتد  .كما تفعله مؤسسات الضمان االجتماعي في االقتصاد الوضعي

 ؛المسلمین في توزیع الموارد

  یتصف بالممارسة المنظمة للعطاء، وعلى الجمع بین عملیة التكافل والتمویل لهذه المؤسسات

، وقد أدى هذا التیار المتدفق من الذین یملكون إلى غیرهم إلى تحقیق وٕانشاء مؤسسات وقفیة جدیدة الوقفیة

  .الترابط واالستقرار الحقیقي

، التي تأسست عام - المملكة العربیة السعودیة -األمیرة العنود الخیریةلك نجد مؤسسة وكمثال على ذ

وقد . مؤسسة أوقاف العنود لالستثمار: لها فرع استثماري) مانحة(م، وهي عبارة عن مؤسسة غیر ربحیة 2000

ة عوائد نقدیة ٌیعاد سعودي، یتولد عن استثمارات هذه المؤسس لایربدأ هذا المشروع الوقفي بمبلغ سبعة ملیون 

                                       
  .193:، صمرجع سابقمحمد بن أحمد بن صالح الصالح، الوقف في الشریعة اإلسالمیة وأثره في تنمیة المجتمع،  -1
  )بتصرف( .25:صمرجع سابق، سلیم هاني منصور، الوقف ودوره في التنمیة االجتماعیة،  -2
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ها من جدید حتى تستمر سنة أي  14التدفقات النقدیة، وعمل المؤسسة، وقد وصلت نفقات المؤسسة خالل  ضخُّ

وما ساهم في تحقیق كل ذلك . % 13: ، بنسبة نمو قّدرت بـلایرملیون  470إلى ما یناهز  2014وصلت سنة 

المالي، زیادة على اعتمادها على الخبراء في مجال التطویر التنظیم اإلداري، التقني و  هو اعتماد المؤسسة على

م تنوعت مصارف مؤسسة العنود لتنتقل إلى مصارف جدیدة، متوجهة بذلك إلى 2012ومع حلول سنة . واإلدارة

التنمیة والتمكین لصالح المستفیدین، فقامت بإنشاء المراكز التنمویة التمكینیة كمركز وارف لتنمیة الشباب، 

  1.شدن لتنمیة الطفل، وغیرهاومركز 

من خالل ما سبق یتضح أن مؤسسة العنود من بین المؤسسات الرائدة في استثمار الوقف النقدي في 

  .والتي تلعب دورا هاما في التنمیة المملكة العربیة السعودیة،

  .في الحد من انتشار الفقر النقدي دور الوقف :المطلب الثاني

ق وٕانما یمتد تأثیره على الفقراء، والحد من انتشار الفقر ویتضح بعلى ما س ال یقتصر دور الوقف النقدي  

  .ذلك من خالل ما یلي

    .أهمیة الوقف النقدي للفقراء: الفرع األول

فیختلف في  صطالحاالأما في . فیقال افتقر إلى األمر أي احتاج إلیه 2هو االحتیاج اللغةالفقر في 

قررون أن معنى الفقر اء من المالكیة والشافعیة والحنابلة یهمفهومه وداللته بین وجهات نظر عدیدة، فجمهور الفق

ى أنه یمثل تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة األساسیة، وعلیه یمكن تعریف الفقر عل یرتبط بمستوى الكفایة، ومدى

شباع حد الكفایة للفرد في السلع والخدمات كما یعكسه جهاز الدخل النقدي الذي لم یصل إلى تحقق إ مستوى

على نفسه وعلى من یعول حتى یلحق بالناس في  اء الفرد بحیث تكون له قدرة اإلنفاقنغوذلك یعني إ 3.األسعار

وال یقتصر الفقر على نوع واحد من  4.مجتمعهم وتصبح معیشته في المستوى المتعارف علیه الذي ال ضیق فیه

الحرمان بل إنه یشمل مجموعة من األوضاع والظروف قد تأخذ صیغا من الحرمان المادیة أو الصحیة أو 

  5.نعدام المشاركة في حیاة المجتمع المحليیة أو تدني المكانة االجتماعیة واالتعلیم

الطاقات ومن الواضح أن الوقف یعین كل من هو قادر على اإلنتاج، فهو یعطي دافعیة لإلنتاج وتشغیل 

   6.العاطلة، مما یؤدي إلى القضاء تدریجیا على البطالة، مما یجعل جل أفراد المجتمع منتجین

                                       
  .21/11/2014:تاریخ الزیارة www.aawsat.com: على الرابط ،مصارف األوقاف تجربة مؤسسة العنود الخیریة، ............. - 1
   .61،60:فقر، الجزء الخامس، ص ص، مادة ابقمرجع سابن منظور،   -2
  . 19 :، صمرجع سابق ،)حالة األردن(ل األهلي في المجتمع اإلسالمي الوقف والعمعبد الكریم الحوراني،   -3
  .15/12/2013: ، تاریخ الزیارة www.islamonline.net  :رابط، على الالكفایة ال الكفاف، .................. - 4
  .1:، صم1997نیویورك،، سلسلة دراسات مكافحة الفقر، األمم المتحدة، الفقر في الضفة الغربیة وقطاع غزةجمیل هالل،  - 5
 .166:، صابقمرجع سأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  - 6
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  .قیاس الفقر ومعاییره االقتصادیة: الفرع الثاني

اتجاه الرفاهیة ویستخدم أصحاب هذا  هو التجاه األولا، یمكن تصنیف مناهج قیاس الفقر إلى اتجاهین

تجاه السائد في أدبیات دخل الفرد وٕانفاقه االستهالكي، وهو اإل: االتجاه معاییر مالیة في قیاس الرفاهیة مثل

وهو الدخل الذي یسمح بالحصول على الحد األدنى من " خط الفقر" ، حیث یقاس الفقر عن طرق تحدید الفقر

    1 .السلع األساسیة

هذا االتجاه بدراسة المؤشرات االجتماعیة للرفاهیة،  ىویعن" ال رفاهیة":اتجاه الـ هو تجاه الثانياال أما 

سوء التغذیة، أو غیاب الرعایة الصحیة، أو األمیة، : التغذیة والصحة والتعلیم، ویركز على قضایا مثل: مثل

شرا جامعا لثالث مؤشرات أساسیة مؤ  حیث یعد مؤشر الفقر البشري 2.باعتبارها نتائج مباشرة النتشار الفقر

  3 :للحرمان

وهو یتمثل في نسبة األفراد الذین یتوقع أال یعیشوا حتى سن  :مؤشر الحرمان من حیاة طویلة بصحة جیدة: أوال

  .األربعین

  .یعبر عن نسبة األمیة، تقیس درجة الحرمان من التسلح بالعلم والمعرفة :المؤشر التعلیمي المعرفي :ثانیا

وهو مؤشر یقیس نسبة السكان الذین ال یحصلون على میاه صحیة، ومؤشر   :مؤشر المستوى المعیشي: ثالثا

غذائي صحي، یتمثل في نسبة ناقصي الوزن من األطفال دون سن الخامسة، حیث تعبر هذه النسبة عن درجة 

رتقاء إلى مستوى العیش القصور في الحصول على الغذاء الجید، وما یرتبط به من حالة صحیة مطلوبة لال

   4.الكریم وفي إطار زمني ومكاني محدد

یتمثل في استهداف جوانب القصور والحرمان في جمیع المجاالت التنمویة والتي  النقدي ودور الوقف

یمثل الفقر إحداها حیث توقف مشروعات الوقف ومرافقه لمصلحة الفئات الفقیرة وخدمتها فیحصل الفقیر على 

   5.ة لتغطیة حاجاته االستهالكیة وضروریاته المعیشیة إلى جانب إشباع رغبات النفس الروحیةالقوة الشرائی

یؤول إلى مصرف الفقراء وعند المالكیة یحمل على " المجهول " لقد أجمع الفقهاء على أن الوقف 

االجتماعیة لنظام ة التاریخیة للممارسة أما المعاین ،الفقراء العرف في أحباس تلك الجهة وٕاال صرف ریعه على

أحد المصارف الوقفیة المهمة كما كانت معالجة الفقر بكل أشكاله من المهمات  الوقف تشیر إلى أن الفقراء كانوا

                                       
كز صالح كامل، لالقتصاد ، أبحاث دورة دور الزكاة والوقف في التخفیف من حدة الفقر، مر مشكلة الفقر وكیفیة معالجتهاعبد الحمید الغزالي،  - 1

  .3:ص ،م2005/ه1426جمادى األول  22-18سالمي، جامعة األزهر، اإل
: تاریخ الزیارة ،www.islamonline.net :رابطفورد للدراسات اإلسالمیة، على ال، مركز أوكسالفقر مع التنمیة الكل أصبح فقیراً سلمان خان،  - 2

15/12/2013. 
  .79: ، صمرجع سابقأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  - 3
  .19،18: ، ص صمرجع سابق ،)حالة األردن( الوقف والعمل األهلي  في المجتمع اإلسالمي یاسر عبد الكریم الحوراني،  - 4
  .26:، صالمرجع نفسه -5
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  1:الرئیسیة للمؤسسة الوقفیة، وغالبا ما كانت المعالجة الوقفیة لظاهرة الفقر تسیر في خطوط متتابعة أهمها

  . مأكل والملبس والمشرب والمسكنال سد الحاجات األساسیة للفقراء في -1

  . الكریمة للفقراء عبر توفیر الخدمات االجتماعیة والصحیة والتعلیمیة توفیر أقل حد ممكن من الحیاة -2

العمل على مساعدة الفقراء لیكونوا أصحاب مهن أو أصحاب أموال داخل المجتمع عن طریق تقدیم  -3

  . القروض واألموال لهم لیتحولوا إلى منتجین

   .التنمیةبعالقة الفقر و  النقدي الوقف: الفرع الثالث

فالمقصود من األولى . ذاته في التنمیة النقدي تختلف تنمیة أموال الوقف عن استخدام أموال الوقف

مع استثمارها لتعظیم الفائدة منها، وما ینشأ من نماء یقتطع منه احتیاطي،  النقدي المحافظة على أموال الوقف

  2.لیس من أجل الحفاظ على األصول الوقفیة فحسب، إنما بغرض تنمیتها ومضاعفتها

 ي بتوفیر التعلیم والصحة والمسكنلك التنمیة التي تعنهي ت: ف التنمیة االجتماعیة أیضا بأنهاعر تكما 

 االجتماعي مینتأوال یوفر له احتیاجاته، وكذلك األمن المالئم والعمل المناسب لقدرات اإلنسان، والدخل الذي

  3.والترویج المجدي والقضاء على استغالل، وعدم تكافؤ الفرص، واالنتفاع بالخدمات االجتماعیة

التوزیع العادل والتكافل االجتماعي تهدف إلى رفع مستوى معیشة البشر، وتحسینه  وهي إلى جانب

بانتظام؛ بما یكفل توفیر حد الكفایة لجمیع األفراد، وذلك یعني إغناء كل فرد بحیث یكون قادًرا على اإلنفاق 

ارف علیه الذي على نفسه وعلى من یعول؛ حتى یلحق بالناس في مجتمعهم وتصبح معیشته في المستوى المتع

  .ال ضیق فیه

من خالل معالجة المدخالت المتضمنة لمكونات القصور التنموي  النقدي ویتحدد اإلطار التنموي للوقف

حیث یمثل الفقر وعناصره المختلفة أحد أوجه القصور التنموي حیث یتم من خالل عملیة الوقف تصویب 

قر حسب قاعدة األولویات التي تتناسب مع طبیعة مستویات هذه المدخالت وتحسینها، ومتابعة مكونات الف

  4.التنموي السائدة فیه رالمجتمع وأشكال القصو 

على إدارة وتوجیه موارده بطریقة تلقائیة ومستقلة نحو أوجه القصور المختلفة،  النقدي حیث یعمل الوقف

جمیع مظاهر التنمیة من أقامت ومولت شبكة واسعة من المشاریع والمرافق الخدمیة غطت  النقدیة فاألوقاف

                                       
جامعـة  اني،الثـ، العـدد الثـامن عشـر، المجلـد اإلسـالمي، مجلـة االقتصـاد مرتكزات أصولیة في فهم طبیعة الوقف التنمویة واالسـتثماریة، سامي الصالحات -1

   .74،73: ، ص صم2005، -المملكة العربیة السعودیة -الملك عبد العزیز، جدة
التدریب، ، مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، المعهد اإلسالمي للبحوث و الوقف النامي: نحو صیاغة مؤسسیة للدور التنموي للوقفمحمد بوجالل،  -2

 .126: ، صمرجع سابقأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  :أنظر أیضا. م1997، األول، العدد الخامسالمجلد  البنك اإلسالمي للتنمیة،
  .75: ، صم1998، مجلة البصیرة، دار الخلدونیة، الجزائر، السادس والعشرین، العدد االقتصادیة واالجتماعیة في التنمیة هثار آالوقف و الطیب داودي،  -3
  .26: ، صمرجع سابق ،)حالة األردن(ل األهلي  في المجتمع اإلسالمي لعم، الوقف وایاسر عبد الكریم الحوراني -4
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صحة وتعلیم وٕاعاشة وتیسیر سبل العیش الكریم، هذه الخدمات والمنافع بذلتها المؤسسات الوقفیة لكافة فئات 

أو خصت بها فئات محددة كالفقراء والیتامى والطالب وغیرهم، حیث أغنت الفقراء عن المسألة،  ،المجتمع عامة

  . النقدیة  تطالها أیدیهم لوال وجود األوقافونال الفقراء حظهم  من خدمات ومنافع ال

 باتجاهفي ظل مفهوم الفقر والتنمیة هو عملیة إدارة مجتمعیة لمقدرات وموارد المجتمع  النقدي فالوقف

   .تحقیق الكفایة واستدراك القصور والحرمان  في جمیع نواحي التنمیة ومظاهرها

راء بصورة أساسیة، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن لقد كان الوقف قائما في الماضي على حاجات الفق  

وبالتالي یصرف هذا الوقف على . ه صاحبه أو یعینه، وهو صحیحیالوقف المجهول، هو الوقف الذي یسم

الفقراء، ألنهم المقصد األصلي لألحباس، فاألوقاف في مجملها تصرف على الفقراء بدایة، أو ضمن إطار 

  .حبس لها الوقفالحاجة في تلك الجهة التي 

فقراء، فهم یعتبرون مصرف جوهري وهذا األمر إن دل على شيء فإنما یدل على أهمیة الوقف لل  

   1:كانت المعالجة الوقفیة للفقر تسیر في خطوات متتابعة أهمهاما أساسي لألوقاف، وغالبا و 

ومن ذلك . والمسكنوذلك یكون بتوفیر المأكل، المشرب، الملبس  :سد الحاجات الضروریة للفقراء -1

تخصیص موائد اإلفطار والسحور في رمضان وفي غیره من شهور السنة، وكذا إعطاء المالبس للفقراء 

  .كین، وتوفیر منازل تؤویهم من برد الشتاء وحر الصیفاوالمس

 یة،ویكون ذلك عبر توفیر الخدمات االجتماعیة والصحیة والتعلیم :توفیر الحد األدنى من الحیاة الكریمة -2

المستشفیات، وكذا المدارس والجامعات الوقفیة، كلها كانت منصبة على طبقة ولعل بناء المرافق االجتماعیة و 

الفقراء والمحتاجین، باإلضافة إلى تقدیم مساعدات للشباب الذین یرغبون في الزواج وال یقدرون على ذلك، كل 

  .ذلك بمثابة دعم للطبقة الفقیرة في المجتمع

لیكونوا أصحاب مهن وحرف أو أموال داخل المجتمع، عن طریق  :على زیادة المساعدة للفقراءالعمل  -3

یهمل مجال التعبد والتدین، فهناك  إعطاء القروض واألموال لهم، لیصبحوا منتجین داخل مجتمعاتهم، كما ال

على أداء فریضة الحج،  أوقاف لمن ال یستطیع الحج فقد یشترط الواقفون صرف ریع أوقافهم في مساعدة الفقراء

  .واألوقاف تعطى لهم من خالل حمالت تزودهم بالنقل والطعام والشراب وكل ما یحتاجونه

    

  

                                       
  .69:، صمرجع سابقسامي الصالحات،  -1
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فاألوقاف ذات بعد دیني وٕانساني، یسعى للوصول إلى التكافل االجتماعي الذي یعتبر من أسس نظام 

عمل اجتماعي، دوافعه في أكثر األحیان اجتماعیة وأهدافه  1:فالوقف .الوقف ومن بین أهم أهدافه المنشودة

  .دائمًا اجتماعیة، فاألوقاف اإلسالمیة في األصل عمل اجتماعي

، أو التي كان للوقف دور في النقدي ویمكن أن نورد بعض اآلثار االجتماعیة المترتبة على الوقف

بغض النظر عن نوعیة تلك اآلثار فبعضها ذات تعزیزها في حیاة المجتمع وترسیخها على مدى القرون الماضیة 

 ةة لسوء الفهم في تحدید مصارف غالوهناك بعض اآلثار السلبیة التي ظهرت نتیج طابع إیجابي  وهو الغالب

  :ومن هذه اآلثار ما یلي األوقاف أو عدم األمانة فیها،

مر فـــي المجتمـــع وذلـــك علـــى تحقیـــق االســـتقرار االجتمـــاعي وعـــدم شـــیوع روح التـــذ النقـــدي ســـاعد الوقـــفی  - أ

بتحقیـــق نـــوع مـــن المســـاواة بـــین أفـــراده، فقـــد تمكـــن الفقیـــر مـــن الحصـــول علـــى حقـــه فـــي التعلـــیم والعـــالج 

والمتطلبــات األساســیة فــي الحیــاة مــن خــالل نظــام الوقــف، بــل إن بعــض األوقــاف كــان یخصــص ریعهــا 

رزین ابــالمجتمــع مـن العلمـاء ال لكبیـرة مـناآلالف ا(اء، ویشــیر بعـض البـاحثین إلــى أن للفقـراء دون األغنیـ

 2؛)ة الحالضعیفجتماعیة واقتصادیة في مختلف التخصصات كانوا من فئات ا

تمكن نظام الوقف بما یمتلكه من مرونة من بسط مبدأ التضامن االجتماعي وشـیوع روح التـراحم والتـواد    - ب

المجتمعات التي تسود فیها روح بین أفراد المجتمع وحمایته من األمراض االجتماعیة التي تنشأ عادة في 

األنانیة المادیة وینتج عنها الصراعات الطبقیة بین المستویات االجتماعیـة المختلفـة، وهنـاك مـن یـرى أن 

الوالیات المتحدة األمریكیة قد حمـت مجتمعهـا مـن امتـداد ثـورة العمـال التـي بـرزت مـع الثـورة البلشـفیة فـي 

ــ ات المتحــدة األمریكیــة مــن خــالل التوســع فــي فــتح أبــواب العمــل روســیا إلــى المجتمــع العمــالي فــي الوالی

الخیــــري وتشــــجیع الشــــركات واألثریــــاء بإعفــــاءات كبیــــرة لمــــن ُیقــــْدم مــــنهم علــــى األعمــــال الخیریــــة فــــزادت 

وهذا ما  3.المؤسسات الخیریة وتضاعفت الهبات حتى بلغت مئات المالیین في وقت مبكر من هذا القرن

نقـــدي بـــل یســـتطیع تحقیـــق أكثـــر مـــن ذلـــك مـــن خـــالل المرونـــة التـــي یملكهـــا، یمكـــن أن یحققـــه الوقـــف ال

  ؛للمشاركة في الجوانب المختلفة

، فالمســـاعدة تعزیـــز روح االنتمـــاء المجتمعـــي بـــین أفـــراد المجتمـــع وشـــعورهم بـــأنهم جـــزء مـــن جســـد واحـــد   - ت

دائمــا الهــدف األول  االجتماعیــة ومحاربــة الفقــر بتقــدیم المأكــل والملــبس والمــأوى لجمیــع ذوي الحاجــة كــان

                                       
نـدوة المكتبـات الوقفیـة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، المدینـة المنـورة،  أبحـاث، األوقاف ودورها في تشیید بنیة الحضـارة اإلسـالمیةعبد الرحمن الضحیان،  -1

  .18: هـ، ص1420

  .136: ، صهـ1415یاض، السنة السادسة عشر، ، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، الر أثر الوقف في إنجاز التنمیة الشاملةشوقي أحمد دنیا،  -2

، م1993، وزارة األوقـاف والشـئون اإلسـالمیة، الكویـت، نحـو دور تنمـوي للوقـف: أبحـاث نـدوة، تنمیـة المجتمـعالوقـف اإلسـالمي وأثـره فـي جمال برزنجـي،  -3

 .142:ص
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والعظـیم لألوقـاف فـي النظـام اإلســالمي، حیـث شـملت األوقـاف أنواعــا خاصـة مـن ذوي الحاجـة كاألرامــل 

 1؛والشباب والمحتاجین وغیر ذلك

أدى نظام الوقف إلى االنفتاح المجتمعي بین أجزاء العـالم اإلسـالمي بصـورته الكبیـرة، وهـذا مـا اسـترعى    - ث

رة وقــت صــالح مقدمتـه عنــدما وصـف الوضــع االجتمــاعي السـائد فــي القـاه نظـر العالمــة ابـن خلــدون فــي

فاسـتكثروا مـن بنـاء المـدارس والزوایـا والـُربط ووقفـوا علیهـا األوقـاف المغلّـة، فكثـرت ": الدین األیوبي بقولـه

وارتحــل إلیهــا النــاس فــي طلــب العلــم مــن العــراق العلــم  البوالفوائــد وكثــر طــاألوقــاف وعظمــت الغــّالت 

، كمــا أدى ذلــك إلــى التــرابط بــین الحاضــرة والبادیــة 2"ت بهــا أســواق العلــوم وزخــرت بحارهــارب ونفقــوالمغــ

وانتقال األفراد من مكان إلى آخر ومن مدینة أو قریة إلى أخـرى أو مـا یعـرف فـي علـم االجتمـاع بظـاهرة 

ومــا یســتتبع ذلــك مــن ظــواهر اجتماعیــة أخــرى، وقــد تحقــق هــذا بوجــود المــدارس  )الحــراك اإلیكولــوجي(

 الوقف یع اآلنستطیكما . الوقفیة والبیوت الموقوفة لرعایة الغرباء، وٕاحیاء طرق السفر بالخانات واألسبلة

 عن المناطق التي تعاني من ذلـك، والسـماح ألهلهـا بالتنقـل بسـهولة، ووصـول وسـائل عزلةالكسر  النقدي

 ؛وحتى باقي البلدان وفي هذا تحقیق تنمیة اجتماعیة شاملة في أرجاء البلد الواحد النقل واالتصال لها

إن الــدارس لألثــر االجتمــاعي للوقــف ال بــد أن تســتوقفه نوعیــة الطبقــة االجتماعیــة التــي اســتفادت بشــكل    -  ج

ـــر مـــن الوقـــف وكیـــف اســـتطاع تغییرهـــا وتحقیـــق مـــ فـــي بنیـــة  مـــاعيا یســـمى بظـــاهرة الحـــراك االجتكبی

ولقــد مّكــن التعلــیم الــوقفي والرعایــة االجتماعیــة الوقفیــة مــن تغیــر طبقــات المســتفیدین منــه أفقیــًا . المجتمــع

الثقافیـــة لكثیــر مـــن أفـــراد ، فســـاعد نظــام الوقـــف علـــى تحســین المســـتویات االقتصــادیة، والعلمیـــة، و رأســیاً و 

ینقلـه لـیس ألن یتسـلم مرتبـة اإلفتـاء والقضـاء  فالتعلیم الجید الذي قد یحملـه شـخص موهـوب قـد .المجتمع

فحسب، بل ألن یتمـرس فـي العمـل اإلداري وتیسـیر أمـور الدولـة أو فـي أي مهنـة متخصصـة كالطـب أو 

بیل اإلدارة أو غیرها والتي قد ال تتاح له لوال أن أمواًال موقوفة قد ساعدته على هذا االرتقاء وسهلت له س

 3؛التعلیم واالنتقال واالرتقاء

دور الكبیــر فــي تعزیــز الجانــب األخالقــي والســلوكي فــي المجتمــع، مــن خــالل  هومصــارف النقــدي لوقــفل   -  ح

التضـــییق علـــى منـــابع االنحـــراف، فقـــد كانـــت توجـــد العدیـــد مـــن األوقـــاف لرعایـــة النســـاء الالتـــي طلقـــن أو 

إیــداعهن ویكــون ذلــك ب ،هجــرهن أزواجهــن حتــى یتــزوجن أو یــرجعن إلــى أزواجهــن صــیانة لهــن وللمجتمــع

                                       
  .161:، صابقمرجع سأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -1
 .276 :، صم1986، -لبنان -حجر عاصي، دار مكتبة الهالل، بیروت: ، تحقیقمقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون،  -2

 271:، صم1986، -لبنان - ، مكتبة لبنان، بیروتمعجم مصطلحات العلوم االجتماعیةأحمد زكي بدوي،  :انظر في ذلك.  
 انتقال األفراد من مركز إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى، وقد یكون هذا االنتقال أفقیًا وهو تحرك األفراد من مركز اجتماعي إلى آخر " :الحراك االجتماعي

  ".اجتماعیة إلى طبقة اجتماعیة أعلىوقد یكون رأسیًا وهو انتقال األفراد من طبقة … في نفس الطبقة
إدارة واستثمار ممتلكات األوقاف، المعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدریب، البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، جـدة، ، وقافالدور االجتماعي لأل لك أحمد السید، اعبد الم -3

 .256:، صالمملكة العربیة السعودیة
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ـــى وظـــائف  ـــراز والمواظبـــة عل ـــُربط، حیـــث یـــنقطعن عـــن النـــاس، وفیهـــا مـــن شـــدة الضـــبط وغایـــة االحت ال

فتنقطـــع  1.العبـــادات، وتـــؤدب مـــن خرجـــت عـــن الطریـــق بمـــا تـــراه، وُتجـــرى علـــیهن األرزاق مـــن األوقـــاف

لوقــف هــذا مــا یمكــن أن یحققــه ا .حــاجتهن التــي قــد تلجــئهن إلــى ســلوك دروب االنحــراف بســبب الحاجــة

النقـــدي فـــي وقتنـــا الـــراهن، فنظـــرا الرتفـــاع تكـــالیف الـــزواج وعـــزوف الشـــباب عنـــه لعـــدم القـــدرة، فـــیمكن أن 

یستخدم كوسیلة لمساعدة هؤالء على بناء أسر، لما في ذلـك مـن صـیانة للمجتمـع وتحصـینه مـن مختلـف 

 ؛اآلفات

الترابط بین أفراد المجتمع، ویمكن مالحظة ذلك من طبیعة الوقف ذاتـه وآثـاره علـى  یحقق الوقف النقدي   -  خ

قفین، كما یمكن مالحظة ذلـك مـن خـالل التعـرف علـى درجـة ومقـدار او المستفیدین من الوقف وتقدیرهم لل

موقوفـة االلتقاء بین أفراد المجتمـع، فـإذا عرفنـا أن المسـاجد تـأتي فـي المرتبـة األولـى مـن حیـث األعیـان ال

كما أن مظاهر كثرة المساجد من الظواهر التي . اإلسالمي، فهي أكثر من أن ُتحصى على امتداد العالم

وهــذه الكثــرة فــي المســاجد مــدعاة لتعــدد اللقــاءات بــین  2.أثــارت دهشــة الرحالــة األوربیــین للعــالم اإلســالمي

ن غـاب وعیادتـه إن كـان مریضـًا أفراد المجتمع الذین یؤدون الصلوات خمس مرات في الیوم والسـؤال عمـ

وكـــل ذلـــك یعمـــل بشـــكل غیـــر مباشـــر علـــى تماســـك وتـــرابط أفـــراد المجتمـــع الواحـــد بســـبب كثـــرة المســـاجد 

كما یمكن اآلن للوقف النقدي أن یذهب أبعد من ذلك، إذ یمكـن  .المعتمدة في قیامها على نظام األوقاف

دعوة لــدین اهللا، وشــیوع التمســك بالــدین بــین عــن طریقــه بنــاء معاهــد دینیــة، وعلمیــة، تســاعد علــى نشــر الــ

 .الشیب والشبان

بـبعض الجوانـب السـلبیة علـى المجتمـع، ومـن ذلـك ظهـور  ن االسـتغالل غیـر الصـحیح للوقـف قـد یعـودإ   - د

، وقد حدث هذا حینمـا توسـع الواقفـون فـي جعـل الـُربط والزوایـا تعیش على صدقاتهفئة من أفراد المجتمع 

وصـف  ، كما، ومن ثم آثروا البطالة عن العمل والكسل عن االجتهادللعبادةالتفرغ  والتكایا والخوانق باسم

ة والعافیـة، وتفرغـوا لمـا هـم بشـأنه مـن إن هؤالء الطلبة قـد استصـحبوا الدّعـ": جبیر ذلك بقوله الرحالة ابن

نتیجــة وكــان هــذا  3."عبــادة ربهــم وطلــبهم للعلــم ووجــدوا فــي ذلــك كــل معــین علــى الخیــر الــذي هــم بســبیله

  .ووظیفتها السامیة يلصرف األوقاف عن هدفها األساس

                                       
 .162: ، صابقمرجع سأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -1

 .182-181:ص ، صمرجع سابقمحمد أمین،  -2

 .27:ص ،بقامرجع سابن جبیر،  -3
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  .في تنمیة رأس المال البشري النقدي دور الوقف: الثالثالمطلب 

الفرد هو اللبنة األساسیة في تكوین األسرة، وعن طریق مجموعة من هذه األسر یتكون الترابط مشكال   

المجتمع بكله، وهو ما یتطلب اهتماما بتكوینه، ومن خالل ما مجتمعا، ومما الشك فیه أنه إذا صلح الفرد یصلح 

  .یأتي نوضح أهمیة ودور الوقف النقدي في تنمیة العنصر البشري

  .مفهوم رأس المال البشري: الفرع األول

االقتصادي كل ما یمتلكه اإلنسان في نفسه من مقومات تسهم في النشاط : یقصد برأس المال البشري

  1.، والقدرة البدنیةالخبرة، المهارة، المعرفة: ، مثل وتنمیه

هذه المقومات التي یقوم علیها رأس المال البشري ال تقل أهمیة في التنمیة االقتصادیة عن ولعل 

سیما إذا علمنا أن الفكر االقتصادي المعاصر اعتبر اإلنفاق على التعلیم والصحة هو إنفاق  ،المقومات المالیة

كعامل أساسي في عملیة  أهمیة العنصر البشري كثیر الدراسات واألبحاث المعاصرةحیث أكدت ال .استثماري

ضعف االستثمار مع التنمیة، وٕاشارة إلى أن من أسباب التخلف والفقر الذي تعیشه بعض المجتمعات المعاصرة 

  .كفایة أسباب المعیشیةعن طریق اإلنفاق على الخدمات االجتماعیة و  في ترقیة الكفاءات البشریة

نها حیث تحقق مصلحة لتلبیة هذه األغراض والموازنة بی النقدي تأتي أهمیة تشجیع الوقف ما سبقم

وثانیا على المستوى  .حاجات، التعلیم والصحة والرعایة االجتماعیة لقطاعي إلشباععلى المستوى ا المجتمع أوال

 أما عن دور الوقفوتكوینها، وكذا تدریبها، التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة نتیجة لالرتقاء بالكفاءة البشریة 

، ولكي یكون للوقف النقدي الفعالیة الالزمة التكافل االجتماعي النقدي على الجانب االجتماعي فهو یحقق

 النقدي في هذا المجال یمكن للوقفبحیث دیثها وتجدید أسالیبها وتنظیمها یجب العمل على تحلتحقیق التنمیة 

أن یقدم دعما كبیرا للبرامج والنظم التي تهتم بشریحة من یعیش تحت خط  یستطیع  :لیةالجوانب التا یغطيأن 

نجد أن المجتمع اإلسالمي یمیل بطبعه إلى التعاون وٕاغاثة المنكوبین في الكوارث والحروب حیث  ،الفقر

ستفادة أفضل من والتكافل خاصة في أوقات الشدائد والمحن، وهو ما یجب أن یستغله الوقف النقدي تنظیمیا لال

  .هذا الجانب

  .والتعلیم النقدي الوقف: الثانيالفرع 

المدارس والمعاهد والكتاتیب وما یرتبط وینبثق عنها من خدمات إقامة ویتمثل هذا الدور من خالل 

وال شك بأن التاریخ یشهد بأن الوقف كان وراء بناء أكبر خزانات كتب في  ،ات سكنیة للطالب والكتبومجمع

تاریخ األمة اإلسالمیة، والتاریخ یحكي لنا العدید من األمثلة عن عالقة النخبة الحاكمة، أو النخبة العلمیة، 

                                       
 . 135:، صبقامرجع سشوقي أحمد دنیا، أثر الوقف في إنجاز التنمیة الشاملة،  -1
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إلى ظاهرة  لألسف انكماش هذه الظاهرة في العالم اإلسالمي المعاصر وتحولهاواألوقاف التربویة، ونالحظ 

غربیة، من خالل مساهمة المؤسسات الدولیة في إنشاء المؤسسات الثقافیة، مع ما یمكن أن یحمل ذلك من 

أخطار، فالعلماء واألمراء كانوا یتسابقون في توجیه األوقاف الخیریة في خدمة المجاالت العلمیة، وخاصة 

اإلطالق، مكتبة بنو عمار في طرابلس بسوریا،  المكتبات، ونذكر من بین أشهر المكتبات في تاریخ العالم عن

وكذلك الشأن  1، والتي كانت تتوفر على ملیون كتابانهار  شخصا لیال 180حیث كان یشتغل في نسخ الكتب 

ملیون كتاب، وهو ما  2,12بالنسبة لمكتبة القاهرة التي كانت وقفا للخلیفة الحاكم بأمر اهللا، وكانت تتوفر على 

  .یمثل عشرین مرة عدد الكتب التي كانت تتوفر علیها مكتبة اإلسكندر في عهد الرومان

س، وجامعة القاهرة، والجامعات كما قامت العدید من الجامعات العریقة منها جامعة القرویین في فا

بل حتى القبائل البربریة  2.النظامیة والمستنصریة في بغداد وغیرها كثیر في مختلف أمصار البالد اإلسالمیة

اآلتیة من شمال روسیا، والتي اجتاحت العالم اإلسالمي، تغیر سلوكها بعد اعتناقها اإلسالم وبدأت تساهم في 

لم یقتصر أثر الوقف في التعلیم عند علم معین، وٕانما شمل أنواعًا  حیث ..قفاألعمال الخیریة عن طریق الو 

مختلفة من العلوم وألوان المعرفة، سواء في ذلك الشرعي منها والدنیوي من طلب وفلك وصیدلة وغیرها، مما 

  .جعل للوقف دورًا بارزًا في إحداث نهضة علمیة شاملة لجمیع أنواع المعرفة

المؤسسات ة لتمویل وٕانشاء النقدیوحتى تستمر الرسالة التعلیمیة للوقف، البد من استغالل صورته 

فاستثمار الوقف النقدي على المؤسسات التعلیمیة المختلفة  ثروة استثماریة متزایدة، امنهجعل مما ی التعلیمیة

من جانب تخریج األجیال المتعاقبة، ومن یتزاید یوما بعد یوم،  اتراكمی ااستثمار  یجعل منه وعلى البحث العلمي

  . الجدیدة التي تضاف للقدیمة النقدیة جانب األوقاف

إقامة نظام اجتماعي یساعد على قلل من الفوارق االقتصادیة واالجتماعیة، و النقدي ی الوقفب إن االهتمام

عملوا تجارًا، وكتبة، هؤالء واضحًا في ساحة النشاط االقتصادي للمجتمع اإلسالمي؛ إذ  وجودمتطور جعل 

   3.ومحاسبین، وصیارفة، وغیر ذلك من المهن التي ُعرفت في المجتمع

  

  

  

                                       
أبحاث ، األوقاف اإلسالمیة بین الواقع والمأمول، محي الدین یعقوب منیزل أبو الهول  :أنظر أیضا. 268: ، صبقامرجع س عبد المالك أحمد السید، -1

 .18:، صم 2009أكتوبر  22- 20الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا، ،وقائع وتطلعات: قوانین األوقاف وٕادارتها: المؤتمر الدولي حول
  .143:، صبقامرجع سأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  -2
 ص ،مرجع سابقعبد المالك أحمد السید،  :أنظر. قامت أم هوالكو في بخاري ببناء مدرستین كبیرتین تستوعب كل منهما ألف طالب، وجعلتهما وقفا :

259. 
 .145:ص، بقامرجع سأحمد محمد عبد العظیم الجمل،  :أنظر أیضا. 137:، صبقامرجع سشوقي أحمد دنیا، أثر الوقف في إنجاز التنمیة الشاملة،  -3
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ولكي تتحقق الغایة التعلیمیة لألوقاف النقدیة البد على الجهات القائمة على استثمار هذا النوع من 

  1:األوقاف االهتمام بالجوانب التالیة

على التعلیم قربة  النقدي خاصة وتعریفهم بأن الوقف میسوریننشر الوعي بین أفراد المجتمع عامة وال – 1

  ؛إلى اهللا تعالى وأنه من الصدقة الجاریة

مي عامة، وفي مجال في تطور وتقدم المجتمع اإلسال قدیما إظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف – 2

ب المرونة العالیة التي ، یمكن أن یواصل الوقف النقدي هذا الدور بكفاءة أكبر، بسبالتعلیم خاصة

  ؛یتمتع بها

 التنسیق مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة في االستفادة من ریع بعض األوقاف، أو الوقف – 3

  ؛المباشر على إنشاء بعض المرافق التعلیمیة النقدي

واًء كانت فیها في العملیة التعلیمیة س النقدي التعریف بالمجاالت التي من الممكن أن یسهم الوقف – 4

، او تقدیم إعانات مالیة مشاریع إنشائیة كبناء المدارس والمصلیات، أو تجهیزیة كالوسائل واألثاث

  ؛لطلبة العلم والباحثین

في مجال التعلیم، بحیث تكون الصورة  النقدي وضع اإلجراءات واللوائح المنظمة لعملیة الوقف – 5

  ؛عند إرادته الوقف في هذا المجال واضحة تمامًا أمام الواقفین، مما یبصر الواقف

دراسة وحصر االحتیاجات التعلیمیة التي یمكن اإلنفاق علیها من األموال الوقفیة، وترتیبها وفق  –6

  .أولویات معینة وضوابط محددة

  .في الرعایة الصحیة النقدي الوقفدور : الفرع الثالث

 د التغذیة السلیمة والمسكن الصحيتععماد كل تنمیة في المجتمعات، حیث  تعتبر التنمیة الصحیة

ألثر ولقد عمل الوقف على االهتمام بهذه العناصر مما كان له ا. افة والعالج عناصر ومقومات للصحةوالنظ

  .الكبیر في التقدم االقتصادي

دائرة المحیط اإلسالمي إلى المحیط اإلنساني، ویظهر ذلك جلیا في الجانب  النقدي فلقد تخطى الوقف

                                       
  )بتصرف(.73-730:في الدعوة والتنمیة، ص ص ندوة مكانة الوقف ودورهأبحاث ، دور الوقف في العملیة التعلیمیةلي، قعبد اهللا بن عبد العزیز المعی -1

 الصحیح لیس هو السلیم بدنیا فحسب، ومن ثم حتى تكون الصحة مكتملة البد من اشتمالها  اإلنسان: حسب التعریف الحدیث لمنظمة الصحة العالمیة فإن

  .على النواحي البدنیة، النفسیة، العقلیة واالجتماعیة
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  1:الصحي من خالل بعدین

غرفة للفحص، ى بأسلوب علمي، أي أن المریض یحصل على اهتم بتقدیم العالجات للمرض :البعد األول

ه كان في المجتمع أن وبیان ذلك العبادة والمناطق النائیة، ،ثیاب خاصة إلى غیر ذلك من وسائل الراحة

عدیدة على المستشفیات والمصحات العامة كفلت لنزالئها العالج والغذاء وكل ما یلزمه  أوقافااإلسالمي 

، زیادة على بناء المراكز الصحیة المتنقلة لخدمة للمحافظة على صحتهم ووقایتهم من اإلصابة باألمراض

  ؛المرضى

خاص بتنمیة العلوم الطبیة وازدهارها، فقد ترجمت وألفت كتب ومصنفات عدیدة بتمویل من  :البعد الثاني

  . األموال الموقوفة

، كان ال بد لتفعیل هذا اإلنتاج ألساسیة التي یقوم علیها اإلنتاجعناصر االولما كانت األیدي العاملة إحدى 

ة ، وال شك أن هذه الكفاءة اإلنتاجیأكبر وفي وقت أقلإنتاج كمیات من زیادة كفاءة األیدي العاملة وقدرتها على 

اسیة لألفراد الخدمات االجتماعیة التي تتضمن توفیر الحاجیات األس: ، منهاتتوقف درجتها على اعتبارات عدة

ى االهتمام ، إضافة إل2ون الصحیة والرعایة الطبیةؤ وتوفیر سكن صحي، واالهتمام بالش، من تأمین غذاء سلیم

  .لتعلیمیةون اؤ بالش

تــزداد كمــًا ونوعــًا كلمــا كــان مركــزًا علــى االحتیاجــات  النقــدي وممــا الشــك فیــه أن اآلثــار االجتماعیــة للوقــف

االجتماعیــــة فــــي المجتمــــع مثــــل رعایــــة الفئــــات الخاصــــة بشــــكل عــــام مثــــل اللقطــــاء واألیتــــام والمســــنین والمعــــاقین 

  3:استنتاج الدور الصحي للوقف وذلك في النقاط التالیةمن خالل كل ما سبق یمكن  .الخ... والمساجین وأسرهم

ـــد كانـــت وراء تنمیـــة العلـــوم الطبیـــة التـــي  -1 ـــة اإلســـالمیة، فلق ســـاهمت األوقـــاف فـــي صـــنع الحضـــارة الطبی

 ؛وتساهم األوقاف النقدیة في ذلك بشكل أفضل تجاوزت رسالتها العالم اإلسالمي إلى غیره،

ویرجع الفضل فـي ذلـك  واد في المجال الطبي استفاد منه الجمیع،أثبتت الدراسات أن المسلمین كانوا الر  -2

 ؛للوقف بأشكاله المختلفة

ضــعفت مكانــة الوقــف فــي تحقیــق التنمیــة الصــحیة المنشــودة فــي القــرنین التاســع عشــر والقــرن العشــرین  -3

الـبعض عـودة االهتمـام بـه فـي السـنوات األخیـرة، وتمتـع  أنة لتدخل الدولة في إدارة األوقـاف، غیـر نتیج

  .دوره الریادي منها باستقاللیة اإلدارة، وكذا ظهور الوقف النقدي أعاد للوقف

                                       
، سلسلة وقفیة الشیخ علي بن عبد اهللا آل ثاني للمعلومات ، كتاب األمةالرعایة الصحیة في المجتمع اإلسالمي أوقافأحمد عوف عبد الرحمان،  -1

  )بتصرف(.177-175:، ص صم2007جوان /، قطر، مايالسابعة والعشرین، السنة مائة وتسع عشرةوالدراسات، العدد 

 . 39:، صم1989، - األردن -ري للنشر والتوزیع، إربدر الكند، دامدخل إلى علم االقتصادبسام أبو خضیر وآخرون،  -2

  .وما بعدها 138: ، صابقمرجع سأحمد عوف عبد الرحمان،  :أنظرللمزید من التفصیل  -3
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وكمثال على المؤسسات الوقفیة الصحیة القائمة نجـد جمعیـة زمـزم للخـدمات الصـحیة الخیریـة والتطوعیـة 

 يذو  ه كجمعیـــة خیریـــة متخصصــة بالمجـــال الصـــحي تســـتهدف1426بالمملكــة العربیـــة الســـعودیة، أنشــأت عـــام 

المبــادرة العالمیــة (، وقــد عملــت هــذه المؤسســة وفقــا لتنظــیم محكــم أثمــر عــن دخولهــا فــي قائمــة ت الصــحیةاالحاجــ

وقـد اعتمـدت ). ه1431-1427(من أهدافها للخطة اإلستراتیجیة األولـى  %90، وقد حققت )لتحقیق االستدامة

وجــود الخطــة : فــي تحقیــق ذلــك الخطــة الموصــى بهــا مــن كلیــة إدارة األعمــال بجامعــة هــارفرد والتــي ترتكــز علــى

األداء الشاملة والواضحة، وآلیـات نشـر ثقافتهـا والهیكلـة واإلجـراءات اإلداریـة والصـالحیات، ومعـاییر  اإلستراتیجیة

   1.والمهام وآلیات إدارة األداء وتقویمه

دورًا اجتماعیًا كبیـرًا ومهمـًا، ورغـم عـدم وضـوحه فـي بعـض األحیـان وذلـك  النقدي القول أن للوقف صفوة

یعود إلى تأخر ظهور اآلثار االجتماعیة في حیاة المجتمعات واحتیاجها إلى سنوات وأحیانًا إلى عقود طویلة من 

، إال بعـض اآلثـار السـلبیة توٕان حدثلتتضح للعیان، وهذه اآلثار في جملتها آثار إیجابیة نافعة،  السنین واألعوام

أن ذلك عائد بالتأكید إلى خلل في تحدید مصـارف الوقـف أو فـي ضـعف اإلشـراف علیـه ولـیس إلـى الوقـف ذاتـه، 

خـالل االهتمـام أیضـا بـالوقف  مـن وهذا ما یؤكد ضـرورة العـودة بـالوقف إلـى دوره الفعـال فـي المجتمعـات المسـلمة

  .لاالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة بشكل متوازن ومتكام لتحقیق اآلثار النقدي وذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
المستقبل، ، أبحاث الملتقى الثاني لألوقاف، استثمار جمعیة  زمزم حالة دراسیة -المؤسسیة في العمل الصحي االجتماعيعدنان بن أحمد البار،   -1

 .04:ص
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  :خالصة واستنتاجات

النقدي سواء على  لدور التنموي للوقفلمن خالل هذا الفصل من الدراسة اتضحت لنا جملة من الرؤى 

یلعب الوقف النقدي دورا هاما في التنمیة االقتصادیة وذلك من ، إذ مستوى الجانب االقتصادي أو االجتماعي

  :خالل ما یلي

یوفر الوقف النقدي مختلف حاجات المجتمع المختلفة من مأكل وملبس ومشرب ومسكن، وهذا ما  - 

 ینعكس على الطلب بالزیادة؛

العملیة اإلنتاجیة من خالل توفیر التمویل الالزم لها، مما یخلق فرص عمل یساهم أیضا في تنشیط  - 

 تكون كفیلة بتقلیل نسبة البطالة في المجتمع؛

 للوقف النقدي دور هام في إعادة توزیع الدخل والثروة، مما یخلق توازنا طبقیا بین فئاته المختلفة؛ - 

، فإن ذلك ینعكس على استثمار تلك الثروةالنقود الموقوفة هي عبارة عن تراكم للثروة، ومن خالل  - 

 .المیزانیة العامة، إذ یخفف من أعبائها، وذلك بفضل الرفع من المستوى المعیشي للطبقات الفقیرة

إلى ما سبق نجد اآلثار االجتماعیة للوقف النقدي  فباإلضافةوهناك آثار أخرى تم التطرق إلیها، 

  :والمتمثلة فیما یلي

االجتماعیین، فهو عبارة عن صدقة جاریة، یمنحها  إرساء العدالة والتكافلیسمح الوقف النقدي ب - 

 ب المال، وترد على الفقراء والمحتاجین، مما یزید من الترابط المجتمعي بین األفراد؛االقادرون من أصح

من آثار الوقف النقدي هو التصدي لظاهرة الفقر، فهو یعطي قدرة شرائیة للموقوف عنهم من الفقراء،  - 

ما یسمح لهم مستقبال في الولوج في عالم الشغل، بما یحصلون علیه من قروض حسنة، تجعلهم في م

 المستقبل من المزكین، وحتى ممن یستطیعون الوقف، وبالتالي تتوسع قاعدة الواقفین؛

سلیم من اآلفات، وهو ما یعطیهم قوة في من خالل الوقف النقدي على الجانب الصحي یتولد مجتمع  - 

 والعطاء؛العمل 

وقف على الجانب التعلیمي، یولد مجتمع متعلم، مما یزید في اختراعاته، وابتكاراته، فالمجتمع المتعلم بال - 

 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة قادر على

األمثل  االستخدامإن ما سبق من اآلثار المختلفة للنقود الموقوفة وغیرها ال یمكن الوصول إلیها إال عند 

هي اآللیات التي تمكن من تفعیل وتنشیط ذلك الدور التنموي للوقف النقدي؟ هذا ما نجیب عنه إن شاء  فما. لها

  . اهللا في الفصل الموالي
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  .تمهید

للمجتمعـات، ولـذا كـان مـن األهمیـة بمـا كـان أن یتطـور معهـا  الحاجـات االقتصـادیة واالجتماعیـة تتطور   

القطاع الوقفي وأخص بالذكر الوقف النقدي، وذلك من خالل اسـتحداث جملـة مـن اآللیـات تسـمح لـه بتفعیـل دوره 

في التنمیة، فاألوقاف النقدیة تختلف عن األعیان الوقفیة األخرى من حیث طرق وأسالیب االسـتثمار وكـذا آثارهـا 

اآللیــات التــي یمكــن أن تــؤدي إلــى ختلفـة علــى الجانــب التنمــوي، مــن خــالل هــذا الفصــل نتطـرق إلــى جملــة مــن الم

  : وصول إلى التنمیة المنشودة وقد قسمناه إلى المباحث الثالثة التالیةلل

    

 لصنادیق الوقفیة التنموي لور الد: المبحث األول

 دور الصكوك الوقفیة في التنمیة: المبحث الثاني

   ودوره في التنمیة المصرف الوقفي اإلسالمي: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



	آليات تفعيل الدور التنموي للوقف النقدي                                                         الفصل الثالث

 

113 

   .لصنادیق الوقفیـةالدور التنموي ل: المبحث األول

مستقلة لبعض  وقفیة بإنشائها لصنادیق في مجال استثمار األوقاف وذلكحرزت بعض الدول تقدما أ

تأتي فكرة الصنادیق و  1.أغراض الوقف، والتي تختص كل منها بمجموعة من األوقاف الموجهة ألغراض محددة

قوالب تنظیمیة تتمتع  هذه الصنادیق الوقفیة في إطار إدارة وتثمیر العمل الوقفي بأسلوب مستحدث یجعل من

   .واالقتصادیة للمجتمع لحاجات االجتماعیةباالستقالل المالي واإلداري وتسعى باستقاللیة لتحقیق ا

   .طبیعة وأهـداف الصنادیق الوقفیـة: المطلب األول

سـمیت بالصـنادیق والتـي جدیدة في سبیل تطـویر العمـل الـوقفي  صیغةأت بعض البلدان في استحداث بد

  .الوقفیة، لتشارك في جهود إحیاء سنة الوقف من خالل مشاریع تنمویة

  .مفهـوم الصنادیق الوقفیـة: الفرع األول

لممارسة العمل الـوقفي، ومـن خاللهـا یتمثـل تعــاون الجهـات الشـعبیة  تنظیمیا اتعتبر الصنادیق الوقفیة إطار 

  .النقدي وقفالت الرسمیة في سبیل تحقیق أهداف تنمیة مع المؤسسا

  .تعریف الصنادیق الوقفیـة :أوال

ــة الــوقفي الصــندوقیعــرف  یحفــظ فیــه  أو معــدن ونحوهمــا، مختلــف فــي األحجــام، وعــاء مــن خشــب :بأنــه لغ

، ثـم صـار للصـندوق معنـى محـدثا وهـو مجمـوع مـا یـّدخر ویحفـظ مـن المـال، كصـندوق االكتب والمالبس ونحوهم

 :ظهرت العدید من التعاریف یمكن أن نوجز أهمها فیما یليأما اصطالحا فقد  2.الّدین، والصندوق الوقفي

 الصندوق الوقفي عبـارة عن تجمیع أموال نقدیة من عدد من األشخاص عن طریق التبرع أو األسهم  -1

الستثمار هـذه األموال ومن ثم إنفاقها أو إنفـاق ریعها وغلتها على مصلحة عامة تحقق المنفعة للفرد والمجتمع 

ة والمجتمع واألفراد بالنفع العام من أجل إحیـاء سنة الوقف، وتحقیق أهدافه الخیریة التي تعـود على األم

3؛والخاص
  

 مشروع الصنادیق الوقفیة بكونهـا الكویت أول دولة عربیة باشرتعرفت األمانة العامة لألوقاف في دولة  -2

مســیرة التنمیــة الوقفیــة والــدعوة  يیتمتــع بذاتیــة اإلدارة، ویشــارك فــ –ذو طــابع أهلــي –ة عــن قالــب تنظیمــي عبــار 

  4.متكاملة تراعي احتیاجات المجتمع وأولویاته باألنشطة التنمویة من خالل رؤیةللوقف والقیام 

تعاون الجهات الشـعبیة ویتضح ذلك في الصنادیق الوقفیة اإلطار األوسع لممارسة العمل الوقفي،  تمثلو     

اول الصـنادیق مع المؤسسات الرسمیة في سبیل تحقیق أهداف التنمیة الوقفیة ویالحـظ علـى هـذا التعریـف، أنـه تنـ

                                       
  .129:، صسابقمرجع العیاشي صادق فداد ومحمود أحمد مهدي،  -1
 . 525:، صم1990، - لبنان -، دار األمواج، بیروتالمعجم الوسیطأنیس والمنتصر والصوالحي، واألحمد،  - 2
، بمكة الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: المؤتمر الثاني لألوقاف أبحاث، الصنادیق الوقفیة، تكییفها، أشكالها، حكمها ومشكالتهامحمد الزحیلي،  -3

  .4:، صم2006، المملكة العربیة السعودیة -المكرمة
 .Serd@awqaf.org 10:00على الساعة  16/01/2009، األمانة العامة لألوقاف، تاریخ الزیارة تجربة الصنادیق الوقفیة،  ----------- -4
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الوقفیـــة، مـــن حیـــث الغایـــة مـــن إنشـــائها والمتمثلـــة فـــي اإلطـــار األوســـع لنشـــر العمـــل الـــوقفي، ومـــن خـــالل توســـیع 

المشاركة ما بین القطاعات الجماهیریة والمؤسسات الحكومیة، وختم التعریف بالغایة األسمى لهذه الصنادیق وهو 

 1؛تحقیق أهداف التنمیة الوقفیة

هي قوالب تنظیمیة تسعى لتحقیق أهداف التنمیة المتعددة كـل حسـب مجالهـا وأهـدافها،  الصنادیق الوقفیة -3

مــن خــالل عمــل مؤسســي یتمتــع باســتقاللیة نســبیة، ویــدیرها فعالیــات المجتمــع ذات الصــلة بمجــال الصــندوق أو 

  2المشروع الوقفي بجهود تطوعیة؛

ع فیــه أمــوال موقوفــة تســتخدم لشــراء وعــاء تجتمــ" :محمــد علــي القــري الصــندوق الــوقفي بكونــه كمــا عــّرف -4

عقــارات وممتلكــات وأســهم وأصــول متنوعــة تــدار علــى صــفة محفظــة اســتثماریة لتحقیــق أعلــى عائــد ممكــن ضــمن 

ویبقـــى الصـــندوق ذو صـــفة مالیـــة إذ أن شـــراء العقـــارات واألســـهم واألصـــول المختلفـــة . "مقـــدار المخـــاطر المقبـــول

یعـــة هـــذا الصـــندوق ألن كـــل ذلـــك إنمـــا هـــو اســـتثمار لتحقیـــق العائـــد وتمویـــل العملیـــات التجاریـــة ال یغیـــر مـــن طب

للصـندوق، فلیســت العقــارات ذاتهــا وال األسـهم هــي الوقــف، ومــن ثـم فــإن محتویــات هــذا الصـندوق لیســت ثابتــة بــل 

، تتغیر بحسب سیاسة إدارة الصندوق، ویعبر عن الصندوق دائمًا بالقیمة الكلیـة لمحتویاتـه التـي تمثـل مبلغـًا نقـدیاً 

  3.وهذا المبلغ هو الوقف وهو بمثابة العین التي جرى تحبیسها

یــتم تجمیـــع الحصـــص مــن األمـــوال الموقوفـــة مكونـــة فــي ذلـــك أمـــوال الصـــندوق الــوقفي الـــذي یمثـــل شخصـــیة 

اعتباریة، ومن ثم یتم صرفها واسـتثمارها بنـاء علـى األهـداف المحـدِّدة لطبیعـة الصـندوق، ویـتم اإلشـراف عنـه مـن 

تشـكل الصـندوق ولكنـه لـم یشـر إلـى مصـادر  طریقـةأنـه أشـار إلـى  التعریـف األخیـرالمالحـظ علـى . قفناظر الو 

  4.االستثماریة تكوینه، كذلك فإن التعریف قد حدد أسلوب اإلدارة على صفة المحفظة

من خالل نوعیة المستثمر، إذ  اختالف ما بین الصندوق والمحفظة هناك یتضح من خالل ما تقدم أن

الصندوق یجمع مدخرات صغار المستثمرین، أما في الثاني یكون المستثمر عادة ذو إمكانیات عالیة، ویختلف 

من حیث أسلوب اإلدارة، إذ أن الصندوق یدار من خالل مدیر مستقل عن الجهة المالكة، بینما تكون إدارة 

                                       
: ، شـریعة إسـالمیة تخصـص)غیـر منشـورة(جسـتیر ، رسـالة مااقتصـادیة -صنادیق الوقف االستثماري دراسة فقهیـةأسامة عبد المجید عبد الحمید العـاني،  -1

صــفحة  ،تعریــف الصــنادیق الوقفیــة :أنظــر أیضــا .109: م، ص2008، -العــراق–اقتصــاد إســالمي، كلیــة الشــریعة والقــانون، الجامعــة اإلســالمیة بغــداد 

  .14:00:على الساعة. Serd@awqaf.org: ، متاح على الرابط12/09/2011: ، دولة الكویت، تاریخ اإلطالعاألمانة العامة لألوقاف
 .30:م، الكویت، ص2004، رسالة ماجستیر، نشر األمانة العامة لألوقاف، في تنمیة القدرات التكنولوجیة دور الوقف اإلسالميعبد اللطیف الصریخ،  -2
، تاریخ http://www.elgari.com/article81.htm : الرابطعلى متاح . صنادیق الوقف وتكییفها الشرعي ،محمد علي القري -3

  .14:00:م، على الساعة12/09/2011:اإلطالع

  ما یتم طرحه للجمهور من صیغ استثماریة بحیث ال یتدخل العمیل في أسلوب إدارتها إال بالقدر الذي یملكه  هومان للمحافظ، أحدهما عام و هناك مفهو

وهي المحافظ التي یتم تشكیلها بناءًا على طلب العمیل وحسب رغبته، بحیث یحدد العمیل طبیعة  فیها، وهي بهذا المعنى تطابق الصندوق وآخر خاص،

 .ه یفوض الشركة القائمة بعمل ما تراه مناسبًا، وهي بهذا المعنى تختلف عن الصندوقنشاطها ونسب توزیعها، أو أن
أسـامة عبـد المجیـد العـاني،  :أنظـر أیضـا .264: ، صمرجـع سـابق، أساسیات االستثمار العینـي والمـاليناظم الشمري، طاهر البیاتي، احمد زكریا صیام،  -4

  .بعدها وما 106: ص ،مرجع سابق دیة،دراسة فقهیة اقتصا -صنادیق الوقف االستثماري
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عنها، بینما تكون للصندوق شخصیته  المسئولالمحفظة هو المحفظة من خالل العمیل مباشرة، فصاحب 

  .االعتباریة

دون  ،ف على تحقیق العائد بأقل المخاطراقتصر الهد قد" القري"الذي قدمه  أن التعریف وترى أمنوح

ومع إشارته إلى  ،أو تأدیة خدمة ألفراد المجتمع ،ما ةٍ اجَ حَ  دِّ وسَ  ةٍ نَّ بنشر سُ  ةتحقیق الغایة األسمى للوقف والمتمثل

االهتمام باألسالیب الحدیثة إلدارة  هاننتج ع، والتي یسیاسة اإلدارة إال أن التعریف لم یوضح طریقة هذه اإلدارة

  1.ذلك بتوفیر الكفاءات المهنیة المؤهلةو  ،النقدیة فاوقالشؤون المالیة واالستثماریة لأل

یتم من الذي ذلك القالب التنظیمي، : الوقفي وهو انطالقا من ذلك یمكن أن نقدم تعریفا إجرائیا للصندوق

 .تجمیع األوقاف النقدیة، والذي یركز في أهدافه على تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المنشودة خالله

  .لصنادیق الوقفیـةل التنموي تكییفال :ثانیـا

وغایاتـه مـع التغیـرات الحاصـلة المقصود بالتكییف التنموي للصندوق الـوقفي هـو جعلـه یتماشـى فـي أهدافـه 

في حاجات المجتمع سواء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة، ویمكن تكییف الصنادیق الوقفیة لخدمة أغـراض التنمیـة 

  :من خالل ما یلي

عـــدد مـــن األفـــراد أو الهیئـــات االجتماعیـــة  یشـــرف علـــى إدارتهـــایضـــم الصـــندوق هیئـــة تعاونیـــة یجـــب أن  -1

التي یهدف إلیها قـرار  االجتماعیة واالقتصادیة ت، وتوفیر أشكال الرعایةخدما تقدیموتسعى ل والحكومیة،

 .إنشائها

وفــي مرحلـة ثانیــة تبــدأ مرحلـة تجمیــع األمــوال احتیاجـات األفــراد،  یــدرسمــوارده، و الصــندوق الـوقفي د یحـد -2

وتتفـرد  تنظیم حملة تبرعات وقفیة لجمع المال، كما تحدد مسؤولیة الصندوق بدراسة المیزانیة،عن طریق 

باالختصــاص فــي تنظــیم الــدعوة والحمــالت لتمویــل المشــروعات التــي تســعى لرعایتهــا، والتنســیق بــین كــل 

 2.هذه المسؤولیات، وٕاتاحة الفرصة ألكبر عدد من المشاركة في عمل الخیر والوقف الشرعي

شــاط وخدمــة ن أهــدافها مــن األفضــل أن یخصــص كــل واحــد منهــا لرعایــة ادیق الوقفیــةالصــنحتــى تــؤدي  -3

تتمتـع باالسـتقالل المـالي واإلداري، وتسـعى باسـتقاللیة  .وحدات مالیـة توزیعیـة باعتبارها. اجتماعي معین

  3.لتحقیق الحاجات االجتماعیة التنمویة المطلوبة منها

هـا أوقـاف نقدیـة تـم تجمیعهـا لتـؤدي جملـة مـن األهـداف تتماشـى إن أهم ما یمیز الصنادیق الوقفیـة هـو أن  

االحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة المتجددة، ویمكن أن تضم عوائد األوقاف الثابتة، مما یولد مصدرا مهما مع 

  .یستغل في تمویل مختلف المشاریع

                                       
الصــیغ التنمویــة والــرؤى :ورقــة عمــل مقدمــة فــي المــؤتمر الثــاني لألوقــاف الوقــف اإلســالمي الحــدیث بــین تحــدیات الواقــع وضــرورة اإلصــالح،مهدیــة أمنــوح،  -1

  .23:، ص2006المستقبلیة، مكة المكرمة، 
  .28:، صمرجع سابقأحمد محمد هلیل،  - 2
  .05:، صمرجع سابقمحمد الزحیلي،  - 3
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  .إدارة الصنادیق الوقفیة: الثاني الفرع

یتــــولى عــــادة إدارة كــــل صــــندوق وقفــــي مجلــــس إدارة لإلشــــراف علیــــه، وٕاقــــرار سیاســــته وخططــــه وبرامجــــه   

  .والعمل على تحقیق أهدافه في نطاق أحكام الوقف، والقواعد المتبعة في إنشاء الصندوق. تنمویةال

وعلیه یتطلب ذلـك بالضـرورة إسـناد إدارة األوقـاف إلـى أصـحاب الكفـاءة والخبـرة العالیـة، وذلـك فـي مجـال   

الســیولة التامــة، وحتــى یتجنــب النقدیــة تمتــاز بالمعــامالت االقتصــادیة والمشــروعات المعقــدة، نظــرا لكــون األوقــاف 

 نقــودســتغالل واســتثمار الضــیاعها، كــان مــن األهمیــة بمكــان البحــث عــن الطــاقم اإلداري الكــفء الــذي یســعى ال

تـتمكن مـن  يلتـالوبا. ، مراعیـة فـي ذلـك األسـس والمعـاییر الفقهیـة والقانونیـة التـي تحكمهـاعلـى أكمـل وجـهالوقفیة 

ـــل تلـــ ـــى مشـــر  وقـــاف النقدیـــةاأل كتحوی ـــدخو وعات اقتصـــادیة، إل ل فـــي كافـــة العملیـــات االقتصـــادیة تمكنهـــا مـــن ال

  1.دولیاوالتجاریة محلیا و 

تنبثـق مـن  كـان البـد وأن النقـدي البیروقراطیة وغیرها من المشاكل التي ال تحقـق المصـلحة للوقـفولتجنب 

فـــي ذلـــك مـــدراء هـــا، ولـــیس مـــن مقـــررات حكومیـــة، ســـواء لین بـــاألغراض الوقفیـــة التـــي تتخصـــص النـــاس المهتمـــ

أما في حالة وجود جهاز إداري ذو كفاءة عالیة من خالل  2.وعات والصنادیق أم مجالس إدارتهاالشركات والمشر 

إتاحة الفرصة للتخصص تبعا لمجاالت الوقف المختلفة، باإلضافة إلى أنه یجمـع المنشـآت الوقفیـة المتفرقـة علـى 

واإلفادة من وفرات حجم اإلنتاج فـي مزاولـة نشـاطاتها الهادفـة  صعید واحد في مجال االستثمار المشترك ألمالكها

  3.إلى تعظیم ریع الوقف وتنمیته وتطویره

  .أهـداف الصنادیق الوقفیـة: الفرع الثـالث

 يالـــوقفي لرعایـــة المعـــاقین وذو ینشـــأ كـــل صـــندوق مـــن الصـــنادیق الوقفیـــة لغـــرض واحـــد مثـــل الصـــندوق 

للقــرآن وعلومــه، والصــندوق الــوقفي للبحــث العلمــي، والصــندوق الــوقفي االحتیاجــات الخاصــة، والصــندوق الــوقفي 

لرعایــة الفقــراء، والصــندوق الــوقفي للتنمیــة الصــحیة، والصــندوق الــوقفي لعــالج البطالــة، والصــندوق الــوقفي لرعایــة 

دوق الوقفیـــة الالزمـــة لكـــل صـــن نقـــودحیـــث یـــتم تجمیـــع ال. وهكـــذا... األیتـــام، والصـــندوق الـــوقفي لرعایـــة المســـاجد

واســتثمارها بوســائل االســتثمار المختلفــة، ثــم الصــرف مــن عائــد االســتثمار أو غلــة الوقــف علــى الغــرض الموقــوف 

ومــن  .علیــه، مــع تحدیــد جهــة صــرف الوقــف وكیفیــة الصــرف علیهــا وهــو مــا یجــب مراعاتــه عنــد إعــداد الموازنــات

   4:لى الوقف النقدي ما یليمن خالل اعتمادها عمي الصنادیق الوقفیة إلیها جملة األهداف التي تر 

 ؛إحیاء سنة الوقف بالدعوة إلى مشروعات تكون أقرب إلى نفوس الناس وأكثر تلبیة لحاجاتهم -1

                                       
، )غیــر منشــورة( فــي العلــوم اإلســالمیة ، رســالة دكتــوراهإدارة أمــوال الوقــف وســبل اســتثماره فــي الفقــه اإلســالمي والقــانون الجزائــريعبــد الــرزاق بوضــیاف،  -1

  .7،6: ، ص صمرجع سابقالزحیلي،  محمد :أنظر أیضا). بتصرف(.226:، ص2005/2006، -باتنة-تخصص شریعة و قانون، جامعة الحاج لخضر
  .74:، صمرجع سابقمنذر قحف، الوقف وتنمیته في المجتمع اإلسالمي المعاصر،  -2
  .69:، صمرجع سابقكمال منصوري، استثمار األوقاف وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة،  -3
 .29:، صابقمرجع سأحمد محمد هلیل،  -4
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 ؛المشاركة في المجاالت غیر المدعومة بالشكل المناسب من قبل الدولة والمؤسسات التطوعیة األخرى -2

ذلـك عـن طریـق مشـاریع تنمویـة تواكـب  المشاركة فـي الجهـود التـي تسـعى إلـى إحیــاء ُسـّنة الوقـف ویكـون -3

احتیاجـــات المجتمـــع المعاصـــرة وطلـــب اإلیقــــاف علیهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل تحقیـــق المشـــاركة الشـــعبیة فـــي 

 ، ویتحقق ذلك من خالل التبرعات كبیرة المبالغ كانت أم صغیرة؛وٕادارة مشروعاته النقدي الدعوة للوقف

قــق التكامــل بــین مشــاریع الوقــف ویراعــي األولویــات تجدیــد الــدور التنمــوي للوقــف فــي إطــار تنظیمــي یح -4

 ؛من خالل تحقیق المرونة مع االنضباط في آن معا. وینسق بینها

دعــوة المســلمین عامــة، واألثریــاء خاصــة إلــى المســاهمة بمبــالغ مالیــة قــدر المســتطاع، لتكــوین رأس مــال  -5

رع أمــوال عینیــة إلعانــة كمــا یمكــن أن یضــم التبــ. یوجــه نحــو تحقیــق هــدف عــام -أوقــاف نقدیــة -ســائل

 ؛الصندوق على القیام بمهامه على أكمل وجه

تطــویره ت تهــم كــال مـنهم، ویســعى لتأمینــه و تلبیـة رغبــات المجتمــع المختلفـة، بتوجیــه تبرعــاتهم نحــو مجـاال -6

وذلــك تلبیــة  1.وتنمیتــه، لیــتم إنفــاق ریــع كــل صــندوق علــى غرضــه المحــدد، مــع تــوفیر التــرابط فیمــا بینهــا

  .المجتمع والمواطنین في المجاالت غیر المدعومة بالشكل المناسبالحتیاجات 

للوصــول إلــى األهــداف والغایــات المنشــودة البــد مــن إعــداد الخطــة والموازنــات التــي مــن خاللهــا تتحقــق 

  :المزایا التالیة

  ؛بدقة وتوجیه الجهود نحو تحقیقها النقدي تحدید أهداف الوقف  - أ

  ؛وكیفیة استغاللها لتحقیق أهدافه النقدي التعرف على موارد الوقف  - ب

 المســاعدة فــي اختیــار أســالیب وصــیغ االســتثمار التــي تحقــق أفضــل عائــد ممــا یوســع مجــال االنتفــاع بــالوقف  - ت

  ؛النقدي

  ؛التعرف على التدفقات النقدیة وضبط توقیت الحصول علیها بما یناسب توقیت الصرف  - ث

  ؛التعرف على اإلیرادات المتوقع الحصول علیها  -  ج

  2؛مقدار ما یصرف على المستحقین ونصیب كل منهمتحدید   -  ح

إحكـام الرقابـة علـى عمـل هـذا النـوع مـن األوقـاف وٕانشـاء جهـة مركزیـة مهمتهـا  إلـىتحتاج الصـنادیق الوقفیـة   -  خ

فهــذه الصــنادیق هــي مؤسســات مالیــة تشــبه المصــارف وشــركات . األساســیة الرقابــة الصــارمة علــى هــذه الصــنادیق

 ،زي الـذي یشـرف علـى القطـاع المصـرفيالرقابة علیها هـیكًال شـبیهًا بالمصـرف المركـالمال وهي تحتاج في نظام 

                                       
  .17، ص،مرجع سابق، بین النظریة والتطبیق: الصنادیق الوقفیةحوكمة حسین عبد المطلب األسرج،  -1
  )بتصرف(.29:، صبقامرجع سأحمد محمد هلیل،  -2
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اســـتخدامها واســـتثمارها بكفـــاءة وذلـــك مـــن خـــالل تقـــاریر الرقابـــة التـــي تقـــوم علـــى المقارنـــة بـــین أرقـــام  ممـــا یضـــمن

  1؛الموازنات المخططة والمتحقق الفعلي

 إشرافالناظر على الوقف شخص طبیعي یولیه الواقف هذه المهمة، یقوم بها تحت  أندرج الناس على   - د

ق لها قحكالمؤسسات المالیة ونحوها ی اعتباریةوالیة شخصیة  إلىصنادیق الوقف تحتاج  ، غیر أن إدارةالقاضي

ات المساهمة وغیرها وقد تقبل الفقهاء المعاصرون الشخصیة االعتباریة المتمثلة في الشرك. االستمرار واالستقرار

تنشأ هذه الشخصیة االعتباریة لغرض  أنویمكن . علیها األهلیة للتصرف بما یشبه الشخصیة الطبیعیة وأضفوا

وتوجیه  األموالالوقف والنظارة له وتختص بذلك، وربما جعلت النظارة ألحد المؤسسات التي تتولى استثمار  إدارة

  2.نظام خاص یصدر لهذا الغرض ىإلویحتاج هذا . جهة االنتفاع إلىالریع 

  .مرتكزات ومجاالت الصنادیق الوقفیة: المطلب الثـاني

لكي تحقق الصنادیق الوقفیة األهداف المرسومة لها، البد لها أن تعتمد على جملة مـن األسـس لتسـتطیع   

  :الولوج في مجموعة من المجاالت تساهم من خاللها في التنمیة ونوجزها في یلي

  .مرتكزات البنـاء المؤسسي للصنادیق الوقفیـة :الفرع األول

یمثــل المشــروع الــوقفي قالبـــا تنظیمیــا یــتم إنشــاؤه وفقــا للــنظم المعتمــدة بغــرض تحقیــق أهــداف تنمویــة محــددة 

  :بنـاء مؤسسي متمیز یرتكز على عناصر أساسیة أهمها الصنادیق الوقفیة وفِّرتإذ  .تخدم أغراض الوقف

  .واضحة یةمستقبل إستراتیجیة :أوال

البد وأن تكون هناك إستراتیجیة واضحة لعمل الصنادیق الوقفیة، بما یحقق االستثمار األمثل للموارد الوقفیة   

إســـتراتیجیة ووظفتهـــا بـــین یـــدي وثیقـــة المتاحـــة، وهـــو مـــا انتهجتـــه األمانـــة العامـــة لألوقـــاف بالكویـــت إذ أصـــدرت 

حكم النشـاط الوقفي، وتحدد اتجاهات تنمیتـه وتطـویره، كمـا تقــوم الصنادیق الوقفیة، وهي تعتبر الوثیقة األم التي ت

األمانــة العامــة لألوقــاف بتزویــد الصــنادیق الوقفیــة المختلفــة بالوثــائق اإلســتراتیجیة األخــرى مثــل شــرح السیاســات 

  .ستراتیجیةالعامـة، ووثائق االستراتیجیات الفرعیة وسلسلة األدبیـات التي تتعامل مع متطلبـات تحقیق الرؤیة اإل

    .متكاملال يمنهجال التخطیط :ثانیا

مجـاالت وجوانـب عــدة تتجلـى فـي الجوانـب المتعلقـة بـاللوائح وتطـویر لعملیات تخطیط النشـاط المؤسسـي 

القــدرات التخطیطیــة إلدارة الوقــف وتنمیتــه واالتجاهــات اإلیجابیــة لــدى العــاملین بمــا یــدعم عملیــة التخطــیط التــي 

  .كفـاءة العملتسهم في رفع مستوى 

 

                                       
  .http://www.elgari.com/article81.htm  : متاح في ، مرجع سابق. صنادیق الوقف وتكییفها الشرعي ،محمد علي القري -1

  .19، ص،مرجع سابق، بین النظریة والتطبیق: الوقفیة، حوكمة الصنادیق حسین عبد المطلب األسرج -2
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   .االهتمام بتطویر نظم المتابعة والتقویم والرقابة :ثالثا

الوقف قرارات سلیمة، بل األهـم هــو متابعـة تنفیـذها، وتقیـیم مـا حققتـه مـن ) ناظر(ال یكفي أن تتخذ إدارة 

المشـــاریع نتــــائج، وتعمـــل علـــى عقـــد اجتماعـــات موســـعة لصـــنادیقها ومشـــاریعها الوقفیـــة لتقیـــیم تجربـــة الصـــنادیق و 

   .الوقفیة

  .ممیزات الصنادیق الوقفیـة: الفرع الثـاني

تختلف الصنادیق الوقفیة عن غیرها من صنادیق االستثمار األخرى، إذ لها میـزات تنفـرد بهـا نـذكرها فیمـا  

  : یلي

 1؛ألعمال الخیر الوقفیةباعتباره غایة " الخیریة"إنها تجسد مبـدأ  -1

  ؛وجوه الخیر الوقفیة یدل على تعددتعدد وتباین أهداف الصنادیق  -2

أقـوى تأثیرا وأكثر فاعلیة من العمل الفـردي، إضـافة إلـى أنـه  منظمتي، ویبقى العمل الاإنها ذات طابع مؤسس -3

 ؛مفهـوم رئیسي وأولي في النجـاح وتحقیق األهداف

إطــارا واسعـــا وفعـــاال  وتقـــدم النقــدي فــي توســیع قاعـــدة المشــاركة األهلیــة فــي الوقــف الصــنادیق الوقفیــة تســهم -4

ـــة بــین  ـــاء مؤسســات المجتمــع األهلــي وتعــزز الثق للمشــاركة األهلیــة فــي جهــود التنمیــة وكـــذا تعمــل علــى إحی

 ؛المجتمع من جهة وبین الدولة ومؤسسات المجتمع من جهة أخرى

لصــنادیق إنهـا تمتــاز بخاصــیة الشــمول التــي تســتمدها مــن طبیعــة نظــام الوقــف ذاتــه الــذي تتســع فیــه أهــداف ا -5

 ؛لحیـاة الحضاریة المعاصرةلالوقفیة وتتنوع أغراضها ومجاالت عملها لتعّبر عن اهتمامات مختلفة 

إنها صیغة واقعیة ومدونـة، وتتمثـل واقعیتهـا فـي سـعیها عبـر برامجهـا ومشـروعاتها إلـى المشـاركة فـي إشبــاع  -6

حیـاتهم أمـا مـدونتها فتتجلـى فـي  احتیاجات المواطنین واإلسـهام فـي جهـود تطـویر أوضـاعهم وتحسـین نوعیـة

  2.صیاغتها العملیة ألهدافها وبرامجها ووسائلها بما یتالءم مع الظروف واألحوال الراهنة والمتجددة

  .مجـاالت عمل الصنادیق الوقفیـة: الفرع الثـالث

للمجتمـــع، حتـــى تحقـــق الصـــنادیق الوقفیـــة األهـــداف المنشـــودة البـــد وأن یـــتم تحدیـــد االحتیاجـــات المختلفـــة   

  :وتكییف القدرة التمویلیة للصنادیق الوقفیة معها ویتم ذلك من خالل

  .االجتماعیة واالقتصادیة اإلعداد والتخطیط للحاجات :أوال

ــــى معظــــم متطلبــــات التنمیــــة لتســــتطیع الوفـــــاء  تغطــــي الصــــنادیق الوقفیــــة مجــــاالت عمــــل متعــــددة تمتــــد إل

مجــاالت عــدة، فــي مقــدمتها خدمــة القــرآن الكــریم وعلومــه  باحتیاجــات مســاحة شــعبیة عریضــة، فقــد شــمل عملهــا

                                       
  .30:، صبقامرجع سأحمد محمد هلیل،  -1
 .www: األمانة العامة لألوقاف، على الرابط، كلمة األمین العـام لألوقاف، 1997التقریر اإلداري والمالي للصنادیق والمشاریع الوقفیة لسنة  -2

awqaf.org.  
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واالعتنـــاء بالمســاجد ورعایــة المعــاقین والفئـــات الخاصــة الضــعیفة، وتنمیــة البیئــة، ودعــم التطــویر العلمــي وقضــایا 

الثقافــة والفكــر والتنمیــة الصــحیة ورعایــة األســر، والتنمیــة المجتمعیــة فــي المحافظــات والمنــاطق الســكنیة ومجــاالت 

  .لعمل العامة التي یكشف عنها الرصد المستمر الحتیاجات المجتمعا

 ت للمؤسسـة الوقفیـة، وهـو مـا عنـي وللوصول إلى كل ذلك فالبد من اإلعداد والتخطیط، وكذا وضـع موازنـا

المسـلم بصـفة مـن كـون بل وحث علیه، وذلك بجعله مطلبا إسالمیا في جمیـع األعمـال، ویتضـح ذلـك  به اإلسالم

  : ب بمراعاة المستقبل في جمیع تصرفاته دینیة ودنیویة فاهللا عز وجل یقولعامة مطال

 فأمضهإذا أردت أمرًا فتدبر عاقبته فإن كان خیرًا «: وجاء في الحدیث الشریف، 1﴾َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ ﴿ 

  2.»وٕان كان غی�ا فانته عنه

عدة أمور تمثل معاییر قرآنیة في صورة تأشیرات تخطیطیة یجب االلتزام بها وهذا وجاء في القرآن الكریم 

َواْبَتِغ ِفیَما َءاتَاَك اللَُّه الدَّاَر اآلِخَرَة َوال تَـْنَس َنِصـیَبَك ِمـَن الـدُّْنَیا َوَأْحِسـْن َكَمـا َأْحَسـَن ﴿ : ما ورد في قوله تعالى

  3.﴾ي اَألْرِض ِإنَّ اللََّه ال ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدینَ اللَُّه ِإَلْیَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد فِ 

فمن هـذه اآلیـة الكریمـة یظهـر أن أي تصـرف أو قـرار مـالي البـد أن یسـتند علـى معـاییر مسـتقبلیة تتمثـل   

  :في اآلتي

  أن یكون التصرف المالي ملتزمًا بما أمر اهللا سبحانه به ویرضیه والبعد عن ما نهـى عنـه ویغضـبه حتـى

 ؛نسان الثواب ویبتعد عن العقاب في اآلخرة، ویوم الحسابینال اإل

 ؛أن یحقق التصرف المالي أكبر قدر من النفع 

 ؛التصرف في المال إلى نفع اآلخرین يأن یؤد 

 التصرف إلى فساد خاصة ما یعرف بتلوث البیئة يأن ال یؤد. 

والجدیر بالذكر  .واالقتصادي بشكل عاموهذا ما یلزم أخذه في االعتبار عند وضع التخطیط المالي      

حفظــة أن االســتثمار فــي الصــنادیق الوقفیــة ال یتركــز فــي مجــال واحــد أو صــیغة واحــدة وٕانمــا یــتم فــي صــورة م

  4.التنوع في إعداد الموازنات يتتكون من صیغ عدیدة بما یعن

  

 

                                       
  .18 :اآلیة سورة الحشر، -1
  .68:، المكتب اإلسالمي، بیروت، سنة النشر غیر مذكورة، صالتیسیر بشرح الجامع الصغیرالمناوي،  -2
  .77:اآلیةسورة القصص،  -3

التطبیق المعاصر للوقف تجربة صنادیق األوقاف وآفاق : ، ندوة حولمحاضرة التخطیط والموازنات في إدارة صنادیق األوقافمحمد عبد الحلیم عمر،  -4

  .12: جمهوریة تتارستان، صم، بمدینة قازان، 17/6/2004-14، ا في المجتمع اإلسالمي في روسیاتطبیقه
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 .اإلمكانات التي تقدمها صیغة الصنادیق الوقفیة :ثانیا

  :ا یليم إمكانیات الصنادیق الوقفیة في دعم التنمیة من خالل تتمثل

  .للجمهور من خالل األصول النقدیة النقدي فرصة الوقفتهیئة  - 1 

هؤالء لومن صغار التجار وال یتوافر  أفراد المجتمع اإلسالمي المعاصر هم من الموظفینإن أغلب 

ودور األیتام، والجامعات األموال الكثیرة والثروة التي تمكنهم من إنشاء األوقاف المستقلة مثل المدارس 

هنا یأتي الصندوق الوقفي لیسمح لهذه الطبقة من المجتمع . وغیرها من األوقاف التي تتطلب أمواال ضخمة

خاصة إذا كانت هذه . لتي یقومون بوقفهابالمساهمة في بناء األوقاف عن طریق تجمیع المبالغ الصغیرة ا

دینارا جزائریا كل شهر، فإذا كان ملیون موظف یقومون  50األوقاف مستمرة ومتجددة، كأن یوقف أحدهم 

ملیون دینار، وهو مبلغ كبیر  50بذلك فالمبلغ الذي یحصل علیه الصندوق الوقفي مع نهایة كل شهر هو 

ومن هذا المنطلق تحقق . ئدة على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةیمكن من إنشاء مشروع وقفي یعود بالفا

الصنادیق الوقفیة إیرادات متجددة ناهیك عن المبالغ الكبیرة التي یمكن الحصول علیها من كبار المستثمرین 

  .والشركات

تأسس  والذي  البنك اإلسالمي للتنمیة –صندوق وقف الموارد الخاصة  ،الحدیثة من تلك التجاربو 

هـ على أن یتم اقتطاع نسبة معینة من إیرادات الصندوق باإلضافة إلى نفس النسبة من العوائد 1418في عام 

البنكیة من استثمارات البنك في السوق الدولي وتحویل هذه االقتطاعات إلى أصل المبلغ حتى یصل أصل 

وقد بدأ الصندوق في . )دوالر 1.55= الدینار اإلسالمي( مبلغ صندوق الوقف إلى ألف ملیون دینار إسالمي

. دوالر أمریكيملیون  1328م مبلغ 1431ملیون دینار إسالمي وبلغ في نهایة عام  624م بمبلغ 1418عام 

وتتم إدارة الصندوق وفقًا لالئحته بواسطة البنك اإلسالمي للتنمیة من خالل مجلس وصایة والذي هو مجلس 

بیعة الصندوق ثالث اتجاهات أساسیة یمكن االستفادة منها في إنشاء أوقاف وتبرز ط. للبنكالمدراء التنفیذیین 

  1:مستقبلیة

 وقد كانت النسبة . إضافة جزء من الدخل إلى رأس مال الوقف ویكون هذا الجزء متغیرًا بحسب الظروف

 ؛هـ1424عام % 15هـ وانخفضت إلى 1423عام % 35المضافة 

  ومن ثم  دینار إسالميإضافة جزء من الدخل لحین الوصول إلى رأس المال المستهدف وهو بلیون یتم

 ؛توزیع الدخل كله

 وجود مجلس وصایة ولیس ناظرا واحدا. 

  

  

  

                                       
، جمهوریة تونس، 2012فیفري  28/29، أبحاث ندوة الوقف، اإلدارة واالستثمار: دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقففؤاد عبد اهللا العمر،  - 1

  .11:ص
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  .النقدیة إحكام الرقابة على األوقاف - 2

ك أن سبل ذل ،ة الشعبیة والحكومیة على األوقافن صیغة الصنادیق الوقفیة تمكن من إحكام الرقابإ

مما یمكن أن  في الوقت الراهن،ق الضبط في األعمال المالیة والمصرفیة قد تطورت المراجعة المحاسبیة وطر 

طات المختلفة حتى ُتجن�ب األوقاف ا، ویكون ذلك بدراسات الجدوى ومراقبة النشیستفاد منه من هذه الناحیة

زیادة على دقة الحسابات وتنظیمها  .دیة مختلفةالنقدیة المخاطر المحتملة من سوء تسییر أو مخاطر اقتصا

كما تمكن هذه األنظمة المحاسبیة والتطور . مما یجنِّب التداخل الذي قد یحصل في حسابات الصنادیق

التكنولوجي بفتح حسابات ألغراض مختلفة تمكن الواقفین من تحویل أموالهم فیها بكل سهولة، ودون تكبد 

ق الوقفیة، ویمكن أن تستغل� هذه الطریقة من قبل الواقفین خارج حدود الدولة، عناء التنقل إلى مقر الصنادی

وهو ما یمنح الصنادیق الوقفیة المرونة الكاملة الستقطاب األوقاف النقدیة من أي مكان ودون وجود أیة 

   .عراقیل

مؤسسة الوقف معلوم أن ضعف الرقابة العامة وانعدامها أحیانًا كان هو السبب األهم لتدهور من الو 

انطالقا من ذلك كان البد من . ء علیها وضیاعهاوإلساءة استخدامها من قبل النظار وسواهم واالستیال

صیغتها القدیمة تحتاج إلى تطویر ألنها بالغة الصعوبة  بالطرق الحدیثة، ألن األوقافرقابة االعتماد على 

 لصنادیق الوقفیة نقلة نوعیة في تطور الوقفولذلك تمثل فكرة ا. وعالیة التكالیف إذا طبقت في یوم هذا

  .النقدي في جانب الرقابة

  .المتعددة النهوض بحاجات المجتمع - 3

وكما انه یجوز على الفقراء . ال معصیة فیه لیس للوقف غرض محدد بل هو جائز في كل ما

، )الفقراء دون األغنیاءإذا لم یخص (والمساكین یجوز الوقف على جمیع أفراد المجتمع بما فیهم األغنیاء 

  .وتاریخ المسلمین یزخر بأنواع األوقاف التي كانت شاملة لكل غرض نافع مفید

  :منهانذكر الحاجات األساسیة للمجتمعات المعاصرة  زادت والیوم

 .الرعایة الصحیة  -  أ

والمالحظ من ا، لنبویة الكثیر منها كما ذكرنا آنفاهتم اإلسالم بصحة الفرد، ونجد من اآلیات واألحادیث ا

الواقع أن المؤسسات الحكومیة بقیت غیر قادرة على توفیر الرعایة الصحیة الكافیة للفرد، هذا من جهة، ومن 

جهة ثانیة نجد أن القطاع الخاص یهدف إلى تحقیق الربح فقط، وال یراعي في ذلك قدرات المریض على تغطیة 

وال  .لترفع الغبن والمعاناة عن فئة معینة من المجتمع، )الوقف الصحي( تكالیف العالج، ومن هنا جاءت فكرة

في اإلسالم مستشفیات اعتنت بصحة المسلمین ومألت بقاع الدولة اإلسالمیة من بغداد شرقا إلى  نجد أنغرابة 

 كان أول مستشفى كبیر في تاریخ الحضارةبالد المغرب واألندلس غربا وكانت تنقسم إلى قسمین ثابت ومتنقل، 

                                       
 سبیل خدمة المجتمع، وتوفیر احتیاجاته  المجتمع المدني الذي یحث علیه الدین اإلسالمي للتطوع بالمال والجهد فيضمن مؤسسات  هو نشاط مؤسسي

 .الصحیة
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الذي أمر ببنائه هارون الرشید ببغداد، ومن المستشفیات التي أقیمت أیضًا ببغداد " البیمارستان"اإلسالمیة هو 

هـ، كما 203افتتح في الیوم األول من محرم " السیدة"مستشفى السیدة أم الخلیفة المقتدر باهللا، ویسمى مستشفى 

، وتعددت المستشفیات الكبیرة وانتشرت حتى كان "تدريالمق"أقام المقتدر مستشفى آخر ببغداد، وسمي المستشفى 

1.ببغداد وحدها في مطلع القرن الرابع خمسة مستشفیات
 

وفي تونس وقف ُسِمَي الوقف وقف صالح الدین إلمداد األمهات بالحلیب الالزم ألطفالهن،  نجد أیضا 

لة، یسبحون لیال حتى یستأنس بهم وهو وقف ألصحاب األصوات الرخیمة الجمی" التسبیح في المئذنة لیال"على 

كما قامت العدید من الدول اإلسالمیة بإنشاء مستشفیات في العصر  2.المرضى الذین ال یستطیعون النوم

رعایة المعوقین والفئات الخاصة، للمساعدة في ل ا من الوقفمصرفالحدیث على غرار إمارة الشارقة التي جعلت 

في التدریب والتأهیل المهني، وتوفیر األجهزة والمعدات الطبیة التعویضیة، التأهیل النفسي والصحي، والمساهمة 

3.وٕانشاء دور للرعایة واإلیواء
 

إعانــات ومشــاریع لفائــدة الجمعیــات  قــام بتقــدیمصــندوق الوقــف الصــحي بإنشــاء دولــة الكویــت  تقامــ كــم

 4:الصحیة والمرضى نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر

  ؛م2009جامعة الكویت لمشروع المعرض الدائم لقسم علوم األرض والبیئة سنة / العلومتم دعم كلیة 

 ؛م2009وزارة الصحة لمشروع دعم جهاز رقمي وجهاز سونار سنة / تم دعم مستشفى األمراض الساریة 

   ؛2010تم دعم مركز تقویم وتعلیم الطفل لمشروع مدارس الدمج التعلیمي لسنة 

  ؛2010التراث اإلسالمي لمشروع مركز لصعوبات التعلم لسنة  إحیاءتم دعم جمعیة 

  ؛2010داون لمشروع دعم احتیاجات الجمعیة لسنة دعم الجمعیة الكویتیة لمتالزمة تم 

 ؛2011وزارة الصحة  -  دعم شراء جهاز كامیرا لفحص قاع العین لمركز عبد اهللا العبد الهادي 

  قانون صعوبات التعلم : الدسلكسیا(وكتاب ) العربيباحث دلیل ال: الدسلكسیا(دعم طباعة كتاب

 ؛2011مركز تقویم وتعلیم الطفل  -) ومفرداتها

  معهد  -دعم مشروع تطویر برامج عالجیة وتواصلیة للمصابین بالدیسفازیا وقصور التطور اللغوي

 ؛2012الكویت لألبحاث العلمیة 

  ؛2012یئة الخیریة اإلسالمیة العالمیة اله - دعم مشروع عالج مرضى سرطان اللیمفوما واللوكیمیا 

  ؛2012جمعیة القلب الكویتیة  -  2012دعم الوحدة المتنقلة للتوعیة بأمراض القلب 

                                       
 .20: ، سلسلة إصدارات األمانة العامة لألوقاف، ص-مل وتحلیل بعض الدراسات الحدیثةتطویر أسالیب الع–نظام الوقف اإلسالمي أحمد أبو زید،  -1
، السنة السابعة والعشرون، جمادى األولى 119: ، كتاب األمة، العددأوقاف الرعایة الصحیة في المجتمع اإلسالميعبد الرحمان، أحمد عوف  -2

 .88،83،71: م، قطر، ص ص2007/ه1428
 .119: ، صابقمرجع سأسامة عبد المجید عبد الحمید العاني،  -3
: تاریخ االطالع. www.awqaf.org: األمانة العامة لألوقاف، الصفحة الرئیسیة على الرابط، إنجازات صندوق الوقف الصحيصندوق الوقف الصحي،  -4

11/05/2014. 
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  2012الجمعیة الكویتیة لمتالزمة داون  - دعم أنشطة الجمعیة الكویتیة لمتالزمة داون. 

على فكرة الوقف النقدي لصالح م في إمارة الشارقة قامت 1996كما نجد صنادیق وقفیة تم إنشاؤها سنة 

  1:فئة المرضى والمحتاجین، سمیت هذه الصنادیق بالمصارف، إذ نجد

 والذي یقدم الدعم المالي والعیني للعجزة والمسنین في اإلمارات؛: دار العجزة الوقفي مصرف 

 یر یهــتم بالتأهیــل الصــحي والنفســي للمرضــى، وتــوف: مصــرف رعایــة المعــوقین والفئــات الخاصــة الــوقفي

 .األجهزة والمعدات الالزمة لهم، زیادة على توفیر اإلیواء والسكن لهم

فتح أبواب الخیر على   تهقامت فكر  الذي 1996عام  وقف عجمان الصحيصندوق  إنشاءكما نجد 

 إلعانةأمام أفراد المجتمع وتشجیعهم على المساهمة في أعمال الخیر ودعم جهود مؤسسات المجتمع 

مجاالت في مقدمتها المجال  أربعمن خالل برنامج ورؤیة واضحة تقوم على  الصندوق ویعمل. المحتاجین

حیث یقوم الصندوق بدعم شراء األجهزة الطبیة التي تحتاجها المراكز الصحیة التابعة لمنطقة عجمان  ،الصحي

ب االهتمام جانالطبیة وتقدیم مساعدات لتمكین المرضى المحتاجین من الحصول على العالج واألدویة إلى 

طباعة كتاب حول السكري أصدرته منطقة عجمان  ام الصندوق بدعمالصحي حیث ق قیفبدعم برامج التث

  2.الطبیة

یمكـــن أن نقـــدم تصـــورا أكثـــر شـــموال وتخصصـــا كـــأن تقـــام مستشـــفیات خاصـــة مـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره 

وتخصص صنادیق بكل فئة من  السكري،بأمراض مستعصیة معینة كأمراض اإلیدز أو الفشل الكلوي أو مرضى 

مصـدرًا لتمویـل بنـاء المستشـفیات  مـن خـالل ذلـك یكـون الوقـف النقـديو . لفئات أو تفتح لها حسابات خاصـةهذه ا

  .وٕاداراتها واالهتمام بالمرضى وذوي االحتیاجات الخاصة من المجتمع

 .التكافلي على أساس الوقف النقدي التأمین -4

وقد وقع الخالف في حكم التأمین واتجه جمهور الفقهاء . بأنواعهالتأمین  إلىالناس في أمس الحاجة 

فهي  -ت بغیر ذلكن سمیإ و  –عدم جواز التأمین التجاري وصیغ التأمین األخرى السائدة  إلىالمعاصرین 

یبعث روح التكافل ویعكس حقیقة التعاون بین  ،وقفعلى أساس اللو قام التأمین ف. شكالتعاني من نفس اإل

   .من أرباح االستثمار دَّ وما نقص من تعویض سُ  ةلمصلحة المجموع یكونحقق من ربح یالمسلمین وما 

  

  

  

                                       
 .21: ، صمرجع سابقمحمد الزحیلي،  - 1
 :أنظر الرابط .صندوق وقف عجمان والمنطقة الطبیة یبحثان آلیة دعم الخدمات الطبیة للمحتاجین، .......... - 2

http://wam.org.ae/ar/news/emirates/1395240231851.html17:00:من على الساعة27/10/2015: ، تاریخ الزیارة. 
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  1:مسترشدین بالمبادئ التالیة ویمكن إنشاء صندوق تأمین على أساس الوقف النقدي

رأسماله وقفا على المتضررین من المشتركین تنشئ شركة التأمین اإلسالمي صندوقا یكون جزء من  - 

ویكون ذلك من باب الوقف النقدي المستثمر . في الصندوق، وعلى الجهات الخیریة في النهایة

 بالمضاربة، وتدخل األرباح في الصندوق ألغراض الوقف؛

 ؛یكون الصندوق ذو شخصیة معنویة - 

 ؛برعیشترك الراغبون بالمشاركة في عضویة الصندوق عن طریق الت - 

ویتم استثمارها بما أنها . تخرج الملكیة من المشتركین إلى الصندوق الوقفي، حسب اللوائح المنظمة له - 

 ؛ملك للوقف ولیست وقفا

ما یحصل علیه المشتركون من تعویضات یدخل في كونهم من الموقوف علیهم ولیس لقاء  - 

 ؛مساهماتهم

كیفما شاء، سواء یقوم بتوزیعها على  األرباح التي یحصل علیها الصندوق الوقفي یستعملها - 

 ؛المشتركین، أو وضعها كاحتیاطي، أو إعادة استثمارها، أو الثالثة معا

 ؛عند تصفیة الصندوق، وسداد جمیع التزاماته، ما تبقى یصرف على وجه للخیر غیر منقطع - 

 .تقوم شركة التأمین بإدارة الصندوق واستثمار أمواله - 

، راند 5000في جنوب إفریقیا حیث أنشأت صندوقا وقفیا بمبلغ  طبقت هذه الصیغة شركة تكافل

  2.وهناك العدید من الدول التي تعتزم إنشاء هذا النوع من الصنادیق

لیساهم في تنمیة المجتمع وتطویر  ،في االرتقاء بالفكر الوقفي ساهمتقد وقاف هذه األكما نجد أن 

قدرات أفراده، حتى أصبحنا نرى من األوقاف من یتبنى مشاریع تطویر القدرات والتدریب وبرامج التوعیة، ولعلَّ 

لمشروع جمعیة األسر المنتجة  السعودیة آخرها ما تناقلته وسائل اإلعالم من تبّني مؤسسة محمد الراجحي

لتأهیل  "بناء النزیل"ومن قبله مشروع  .ون لتدریب وتوظیف األسر المحتاجةعا، وت)كفاف( التطوعیة الخیریة

 3.نزیل في المجاالت االجتماعیة والتربویة والنفسیة في إصالحیة الحائر 1400

 

  

                                       
 االنتفاع بالوقف إن كان قد اشترط الواقف ذلك في وقفهجواز وقف النقود، : یعتمد هذا النوع من التأمین على أحكام وقف النقود. 
، أبحاث ندوة التأمین التعاوني من خالل نظام )بدیال عن التأمین من خالل التزام التبرع( نظام التأمین التكافلي من خالل الوقفعبد الستار أبو غدة،  -1

  .10:یا، صم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیز 2008مارس 6إلى  4الوقف، من 
 مع التبرع على الوقف نفسه بما ال یكون وقفا) الذي هو من عقود التبرعات(التبرع عن طریق إنشاء الوقف.  
 هي عملة جنوب إفریقیا: راند.  
 .11:، صابقمرجع س، )بدیال عن التأمین من خالل التزام التبرع( نظام التأمین التكافلي من خالل الوقفعبد الستار أبو غدة،  -2
  .03:، صمرجع سابقتیسیر الكوجك،  -3
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  .القرض الحسن -5

حیث نص الفقهاء على التي تحدث عنها الفقهاء قدیمًا لوقف النقود هي القرض الحسن،  األغراضمن 

   1."الدراهم تقرض للفقراء، والحنطة تقرض للفقراء، ثم تؤخذ منهم:"یقول أبو السعود في ذلكذلك، جواز 

. ثم یردها بال زیادة إلیهایقع التحبیس على رأس المال ویتصدق بمنفعة استخدام النقود مدة للمحتاج و 

م یعد الواحد منهم فقد ضعف جانب التكافل بینهم فل. مثل ذلك إلىما یكونون  أحوجالناس الیوم  أنوجلي 

فلم . والمشاركات عمل بالقروض بل بالبیوعیقرض أخاه، والبنوك ال تقرض إال بالربا، والبنوك اإلسالمیة ال ت

وهي (والعینة ) یسر لكل أحدولكنه مكلف للمقترض وال یت بشروط وهو جائز(الناس إال التورق  أمامیعد 

  ). ةممنوع

لغرض القرض لذوي الحاجات قروضًا موثقة بالضمانات لى جمع األموال عفصندوق الوقف قادر 

ویمكن أن یستفید الصندوق من صیغة الوقف المؤقت . والكفالء ینتفعون بها ثم یردونها لینتفع بالمال غیرهم

إیداع أموالهم الفائضة عن الحاجة وقتًا ثم استردادها وهي في هذه  للمیسورینفیسمح . جازها المالكیةالتي أ

یساعد في تخفیف المعاناة عن فئات متعددة، تكون محتاجة  الحسن القرضف. للمحتاج ینتفع بها تقرضالفترة 

إلى المال، ونحن في هذا الوقت وفي هذا الزمن في أمس الحاجة إلى إحیاء القرض الحسن بین الناس؛ ألنه 

وهي فائدة إحیاء القرض  - أصبح لیس له وجود في وقتنا الحالي، فإذا لم تكن للوقف النقدي إال هذه الفائدة 

وقفت هذه الدراهم على قرض : ولو قال الواقف: "فهي كافیة وزیادة، وفي ذلك یقول ابن تیمیة -الحسن

   2".المحتاجین، لم یكن جواز هذا بعیدا

صــورة ذلــك أن یقــوم شــخص بوقــف مقــدار مــن المــال النقــدي إلقــراض المحتــاجین، فیأخــذ المحتــاج وتكــون 

ویعیده بعد ذلك لناظر الوقف، وهذه فائدة عظیمة ال یمكن ألحد أن یقلل من شأنها، وبناء  القرض یسد به حاجته

على هذه الصورة یمكن إنشاء صندوق وقفي لإلقراض الحسـن، یشـترك فیـه مـن كـان عنـده جـزء مـن مـال یریـد أن 

3.یوقفه لهذا الغرض
 محتاجـة للمـال، ن فئـات متعـددة تكـونیسـاعد فـي تخفیـف المعانـاة عـمجال القرض الحسـن و 

  4.وقد ذكر ابن تیمیة قول أبي البركات أنه یجوز وقف األثمان لغرض القرض

یشـترك فیـه مـن كـان عنـده جـزء مـن  وق وقفـي لإلقـراض الحسـن،وبناء على هذه الصورة یمكن إنشـاء صـند

  .مال یرید أن یوقفه لهذا الغرض

                                       
 .30:، صمرجع سابق، )أبو السعود(محمد بن محمد بن مصطفى  - 1
 مقرئ، نحوي، أصولي، مفسر، محدث فقیه،. تیمیة بنا تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم . 

، تحقیق محمد حامد الفقیر، مكتبة السدواي، دون بن تیمیة قهیة من فتاوى شیخ اإلسالمفاالختیارات العالء الدین أبو الحسن علي بن محمد البعلي،  - 2

 .171: تاریخ نشر، ص
: م، المكتبة الرقمیة على الرابط2010ماي 10:، الدرس الحادي عشر، بتاریخقضایا فقهیة معاصرةنور زمیر زكریاء،  -3

www.STORYBOARD.com Code.GFIQ522305:، ص28/09/2014: ، تاریخ االطالع.  
 .13:، صابقمرجع سمد دنیا، الوقف النقدي، شوقي أح -4
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وال الوقف، إذا نكل أو جحد إن هذه الصورة قد تؤدي إلى ز قد یعترض البعض عن ذلك بقولهم 

وهنا ال بد من  .الناظر على الوقف: ات الناظر، أيالمقترض، وامتنع عن سداد القرض، وكذا قد تزول بسداد نفق

عالج لهاتین المسألتین عالًجا جیًدا، یضمن عدم زوال أموال الوقف، ویضمن استمراریة الصندوق الوقفي؛ ألن 

سنة الوقف، كما أنه مناقض لغرض الواقف من دوام الوقف لیدوم انتفاع زوال أموال الوقف مناقض لمقصود و 

  .الموقوف علیه، ومن ثم یدوم الثواب

ج من هذا هو قیام الناظر على الوقف باستثمار نسبة معینة من أموال الوقف، وتكون بعلم الواقف، خرَ والمَ 

للدیون المعدومة، وما یتبقى من ویوجه عائدها أساًسا لنفقات الناظر على الوقف، ولتكوین مخصصات 

االستثمار هذا یضاف إلى أموال الصندوق المرصودة لإلقراض، وهذا لیس ببعید عن نظر الفقهاء، بل عندهم ما 

  1.یفید هذا الحل، وعندهم ما یخرج علیه هذا األمر

  .في التنمیة لصندوق الوقفيدور ا تفعیل: المطلب الثالث

هام في الجانبین االجتماعي واالقتصادي، ویظهر ذلك من خالل جملة  تلعب الصنادیق الوقفیة دور جد  

  .من المؤشرات نوضحها فیما یلي

  .والبطالة في التخفیف من الفقر ةالوقفی ادیقدور الصن: الفرع األول

   .الوقف في الحد من الفقرصنادیق دور  :أوال

تشتمل حدود النموذج على جمیع یمكن أن نبین دور الصنادیق الوقفیة من خالل وضع نموذج بحیث 

العوامل ذات الصلة بالصندوق الوقفي من جهة والفقراء من جهة ثانیة، والتي تعتبر مهمة في سیاق الحد من 

الشكل  في الفقر، إذ یتألف النموذج الكلي من ستة عناصر مترابطة في إدارة األوقاف النقدیة كما هو مبین

  2:التالي

  

  

  

  

 

                                       
 .13:، صمرجع سابقشوقي أحمد دنیا،  - 1

2- Dian Masyitan,Muhammad Tasrif ,Abdi Suryadinata Telaga A Dynamic Model for Cash Waqf Management as 

One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesiam page:8. 



	آليات تفعيل الدور التنموي للوقف النقدي                                                         الفصل الثالث

 

128 

  العرض الكلي لنموذج الوقف النقدي): 03(الشكل رقم 

                                  

                                                                                      

                               

                                                                               +            

                                  

 

 

 

Référence: Dian Masyitan,Muhammad Tasrif ,Abdi Suryadinata Telaga A Dynamic Model for 
Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in 

Indonesia, p:8. 

األغنیاء، صندوق الوقف النقدي  :بین أطراف ستة وهم ربطأن هنالك عالقة تالنموذج یتضح من خالل 

العالقة  ههذ ویمكن أن نوضح .والمحافظ االستثماریة، واألرباح االستثماریة واألموال المتاحة لبرامج الفقر والفقراء

  :فیما یلي

وهم من یقومون بإنشاء أو تمویل الصنادیق الوقفیة النقدیة من أجل مباشرة عملها،  ):الواقفون(األغنیاء  -1

 ؛تغاء األجر األخروي ولیس الدنیويذلك لیس ربحیا على اإلطالق وٕانما الهدف من ذلك هو ابوالغرض من 

یتم من خالله تجمیع النقود الموقوفة، حیث یمثل رأس المال الذي یستخدم فیما بعد  :صندوق الوقف النقدي -2

ك وتمثل هذه الجهة ما ویتم إدارته من طرف الواقفین أنفسهم أو إدارة مختصة بذل. إلنشاء محافظ استثماریة

  ؛ناظر الوقف: ـیسمى ب

یتم من خاللها استثمار النقود الموقوفة وفق األسالیب االستثماریة المشروعة : المحافظ المالیة االستثماریة -3

 ؛المختلفة

 ؛الصكوك الوقفیةوهي األرباح الناجمة عن النشاطات المختلفة لمحفظة  :األرباح االستثماریة -4

المتعلقة  االستثماریة األرباحوهي األموال الصافیة والناتجة عن  :برنامج الفقر والفقراءاألموال المتاحة ل  -5

، من خالل برامج التخفیف من حدة الفقربالمحافظ المالیة بعد أن تقتص منها المصاریف المختلفة، وذلك 

وٕاعادة تأهیل األسرة والصحة وسیتم توزیع األرباح التي تعتمد على طلبات واقف مثل التعلیم والبنیة التحتیة 

 ؛العامة والصرف الصحي

 الفقراء

 األرباح االستثماریة المحافظ االستثماریة

األموال المتاحة لبرنامج الفقر  صنادیق الوقف النقدي

 والفقراء

 األغنیاء
 أنشطة

 أنشطة 

 أنشطة 

 أنشطة 
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حیث یعتبرون الهدف األساسي من إنشاء الصنادیق الوقفیة، ویتم ) الموقوف علیهم(المستفیدون  وهم :الفقراء -6

 .)األغنیاء(دیدهم من ِقبل الواقف تح

  .من البطالة التخفیفدور الصنادیق الوقفیة في  :ثانیا

لة البد وأن نعرج ایمكن أن تلعبه الصنادیق الوقفیة في معالجة مشكلة البطقبل التطرق إلى دور الذي 

  .على مفهومها، أنواعها ومن ثم الدور النوط بالصنادیق الوقفیة للحد من هذه الظاهرة

  .البطالة تعریف -1

ویقبل راغبا فیه باحثا عنه ن فیها الشخص قادرا على العمل و الحالة التي یكو " :تعرف البطالة على أنها

  1".به عند األجر السائد لكنه ال یجده، وتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غیر كامل للموارد المتاحة

كل :" على تعریف العاطل بأنه (ILO)  ویتوافق هذا مع التعریف الذي أوصت به منظمة العمل الدولیة

  2".لكن دون جدوىسائد و یقبله عند مستوى  األجر المن هو قادر على العمل ویبحث عنه و 

  .في تقلیل البطالة النقدي الوقفصندوق دور  - 2

الحكومات في معالجة العدید من األزمات االجتماعیة ویوفر لها الحلول، منها  النقدي یشارك الوقف

  :من خاللوالحد من آثارها البطالة في معالجة  يالوقفالصندوق ویسهم  .مشكلة البطالة

، فضال تأهیل للید العاملةالوقفي من  الصندوق وذلك من خالل ما تستخدمه مؤسساتالمعالجة المباشرة   - أ

 3؛عن الخدمات اإلنتاجیة والتوزیعیة بما یسهم في تشكیل طلب كبیر على األیدي العاملة بالمجتمع

 خاصة أن مزاولة تلك التوسع في برامج التدریب وٕاعادة التدریب في مجال المهن الیدویة ونصف الماهرة،  - ب

یوفره لها الصندوق  المهن تعتمد على الكفاءة الشخصیة والخبرة، وتحتاج إلى قدر بسیط من رأس المال

  ؛، ویمكن أن تستوعب أعدادا كبیرة من العمالة المحلیةالوقفي

المعالجة غیر المباشرة حیث یسهم الوقف في تحسین نوعیة قوة العمل بالمجتمع لما یوفره من فرص تعلم   - ت

 4؛ات، مما یرفع من الكفاءة المهنیة والقدرات اإلنتاجیة لألیدي العاملةالمهن والمهار 

مرتبطا بخلق فرص عمل منتجة، األمر الذي یتطلب دفعة قویة  ذلك یكون للتقلیل من البطالة البد وأن   - ث

، وهو ما یمكن أن توفره الصنادیق )الزراعة، الصناعة، الخدمات(لالستثمار والنمو في مختلف القطاعات 

 ؛وقفیة المتنوعةال

                                       
  .295 :صم، 1985 ،-مصر-القاهرة ،دار الكتاب المصري ،معجم المصطلحات االقتصادیة ،احمد زكي بدوي - 1
 ،مطابع الرسالةالعدد مائتین وست وعشرین،  ،عالم المعرفة ،االقتصاد السیاسي للبطالة تحلیل ألخطر مشكالت الرأسمالیة المعاصرة ،رمزي زكي - 2

  .17 :صم، 1997 ،الكویت

  .37 :صم، 2000 مائتین وأربع وعشرین،عدد  ،دبي ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،اثر الوقف في تنمیة المجتمع ،نعمت عبد اللطیف مشهور - 3
 م،1993 ،الكویت ،الدراسات اإلسالمیةتنموي للوقف مركز أبحاث الوقف و  نحو دور :ندوةأبحاث  ،دور الوقف في النمو االقتصادي ،صالح كامل - 4

  .44 :ص
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، یتعین إعادة النظر من حین آلخر، في مكونات سیاسة التعلیم والتدریب، ن زیادة التوظیف المستمرلضما  -  ج

یمكن . حتى یكون هناك توافق بین مؤهالت العمالة المحلیة التي تدخل سنویا سوق العمل ومتطلبات السوق

 ؛التمویل الالزم لهاضمان ذلك بخلق صنادیق وقفیة تدعم البحث العلمي، وتوفر 

العام والخاص، : مع التوظیف الكامل سیحتاج إلى جهد وعطاء كل القطاعاتإن السعي لهدف التنمیة   -  ح

  .ني واألجنبيوالمشترك والتعاو 

زیادة الطلب الكلي بشقیه االستثماري واالستهالكي وما یترتب علیه من  النقدي فيكذلك یسهم الوقف 

  .تارتفاع مستوى النشاط االقتصادي لمواجهة الزیادة في الطلب على السلع والخدما

  .دور الصندوق الوقفي في العملیة اإلنتاجیة: الفرع الثاني

أسهم الوقف على مر السنوات في النهوض بالجانب االجتماعي واالقتصادي، وزادت الحاجة في الوقت   

على الوقف عموما، ولتحقیق ذلك البد  المستوجبةالحالي لقیام الوقف بهذا الدور نظرا لتزاید األعباء والمصارف 

ان الغرض منه الخیر والِبرُّ وأن تفعل مختلف اآللیات خاصة الصنادیق الوقفیة، فالوقف الخیري وٕان ك

واإلحسان، إال أن أعماله تدار على أسس اقتصادیة، وكذا یجب أن تستثمر أصوله على حسب أصول العمل 

  :ویتضح الدور الذي یمكن أن تلعبه الصنادیق الوقفیة من خالل. التجاري

 .زیادة الطلب الكلي :أوال

  :نفاق االستثماري من خاللیسهم الصندوق الوقفي في اإلنفاق االستهالكي واإل

إنفاق جزء من موارد الصندوق الوقفي على توفیر الغذاء والسكن  ویتم ذلك من خالل: اإلنفاق االستهالكي - 1

كما أن تخصیص عوائد استثمار األوقاف النقدیة للمحتاجین والطلبة . والمالبس، وبقیة الحاجات االستهالكیة

اص بالصحة، وآخر بطلبة العلم والبحث العلمي كأن یكون صندوق خ -والمرضى ومخصصات أخرى

، إن هذه المخصصات للموقوف عنهم لها أثر واضح في زیادة اإلنفاق االستهالكي، نظرا لكون - والمكتبات

المنتفعین في الغالب ذووا میل استهالكي مرتفع مما یجعلهم یخصصون النصیب األكبر من دخولهم في تحقیق 

هما ومؤثرا في إیجاد كما تعتبر المخصصات التي توفرها الصنادیق الوقفیة عامال محاجاتهم الفردیة الكفائیة، 

 1.استمراریتهالطلب وكذا 

یتحقق هذا النوع من اإلنفاق باستثمار رؤوس األموال الوقفیة النقدیة في مجاالت : اإلنفاق االستثماري  - 2

ونفع عام، وذلك بإخراج تلك  -للموقوف علیهم –مختلفة اقتصادیة واجتماعیة، فینتج عن ذلك نفع خاص 

األموال الزائدة عن كفایة المیسورین من االكتناز إلى استثمارات ذات عائد اجتماعي واقتصادي طویل المدى، 

وبالتالي فإن االستخدام األمثل لموارد الصنادیق الوقفیة المختلفة یسهم في زیادة حجم التراكمات الرأسمالیة 

طاقة اإلنتاجیة لالقتصاد، وكذا تنمیة موارد الوقف باستثمار جزء منها في التجارة والصناعة والتوسع في ال

                                       
سلیم هاني  :أنظر أیضا. 37:م، ص2000، 224، مجلة االقتصاد اإلسالمي، دبي، العدد أثر الوقف في تنمیة المجتمعنعمت عبد اللطیف مشهور،  -1

 .114: م، ص2004، -لبنان -، مؤسسة رسالة ناشرون، بیروتالوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصرمنصور، 
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، ألن قلة مما یولد حركیة اقتصادیة تزید من اإلنتاج، وتقلل البطالة كلما كان هناك طلب فعال 1.والزراعة

 2.الطلب قد تؤدي إلى دورات الكساد والبطالة

إن قیام الصنادیق الوقفیة بتمویل المشاریع المختلفة والمتنوعة، توفر التمویل : زنةالموا التخفیف من نفقات :ثانیا

، كل ذلك یؤدي إلى الالزم للسلع العامة، وخدمات الرعایة االجتماعیة والصحیة، وكذا المؤسسات التعلیمیة

أخرى ال یمكن تحقیقها  المیزانیة العامة للحكومة، وبالتالي توفیر إیرادات الحكومة ألغراض التخفیف من نفقات

 3.إال من خالل المیزانیة العامة، ویؤدي كذلك تخفیف العبء على المیزانیة إلى تخفیض الضرائب والرسوم

غالبا ما یؤدي التوزیع األول للدخل القومي لتفاوت في فرص االستفادة : المساهمة في إعادة توزیع الدخل :ثالثا

وتزداد ، في تراكم الثروة بین األفراد، مما یؤدي إلى ظهور الطبقیة بینهم وبالتالي تحدث حالة من الالتوازن ،منه

التفاوت مع مرور الزمن، وهنا یمكن للوقف عموما والصنادیق الوقفیة بالخصوص أن تساهم في التقلیل  ِحدَُّة هذا

تمویل وٕاعانات  من هذه الفوارق من خالل أوقاف القادرین والمیسورین، ومن خالل ما توفره هذه الصنادیق من

  4.للفقراء والمحتاجین

اقتطاعات شهریة من أجور الموظفین كل على حسب دخله، لتكون في األخیر االستفادة في ذلك بویمكن   

أوقافا نقدیة یتم االستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجین، وبالتالي یتم تقلیل الفوارق الطبقیة بین أفراد المجتمع، 

 .االجتماعي بینهمویزید من التكافل 

االستخدام األمثل لموارد الصنادیق الوقفیة یؤدي بصورة غیر : دور الصنادیق الوقفیة في تنشیط التجارة: رابعا

مباشرة إلى زیادة التجارة الداخلیة وذلك عن طریق القیام بمشاریع وقفیة منتجة في مناطق نائیة لتشجیع التجارة 

تزید من التبادالت التجاریة الخارجیة بإنتاج سلع تصدر أن ویمكن لها . ةفیها أو عن طریق تقدیم خدمات مختلف

إلى الخارج مثال، أو عن طریق عقد اتفاقیات تجاریة مع دول أو مؤسسات أخرى خیریة كانت أو ربحیة، مما 

اریخ والت. هم من جهة وعلى التجارة الخارجیة للدولة من جهة أخرىییعود في األخیر بالنفع على الموقوف عل

اإلسالمي یزخر بمثل هذه األوقاف مثل وقف والدة السالطین زوجة السلطان سلیمان إذ سمحت بنقل البضائع 

التجاریة على سفنها المبحرة إلى الحجاز، مما قّوى العالقة بین مصر والحجاز، وكذا أنشأ سلیمان باشا في 

خلیة للبلدان، وغیر ذلك من األوقاف التي القاهرة بمصر حوضین لشرب الدواب مما یؤكد أهمیة التجارة الدا

  5.ساهمت في تعزیز التجارة الخارجیة والداخلیة للدولة العثمانیة

                                       
  )بتصرف.(115:، صابقمرجع س، ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر الوقفسلیم هاني منصور،  -1
  اقتصادیات النقود رؤیة عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجید، : للمزید من التفصیل أنظر). القدرة + الرغبة(الطلب الفعال هو المصحوب بالقوة الشرائیة

 .وما بعدها 354: م، ص2008، دون دار نشر، مصر، إسالمیة
، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، ص 3/05/1993-1، ندوة نحو دور تنموي للوقف، أیام دور الوقف في النمو االقتصاديصالح كامل،  -2

 )بتصرف. (43-41:ص
 .116:، صابقمرجع س، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصرسلیم هاني منصور،  -3
  .117: ، صالمرجع نفسه - 4
، الكویت، ص 3/05/1993-1أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة،  ،الوقف وأثره التنمويعلي جمعة محمد،  - 5

 )بتصرف.(121،122:ص
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 .االقتصادي واالجتماعي االستقرار تحقیق دور الصنادیق الوقفیة في: الفرع الثالث

بالمشاریع الوقفیة المختلفة في هذا الدور هو نتاج لألدوار السابقة التي تلعبها الصنادیق الوقفیة، فالقیام   

المناطق النائیة یشجع على االستقرار فیها وعدم نزوحهم إلى المدن الذي غالبا ما یؤدي إلى زیادة الكثافة 

 1.السكانیة فیها، وزیادة متطلباتهم، مما یؤدي إلى تحقیق االستقرار والتوازن االقتصادي واالجتماعي

فائدة وتكمن  ،في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةدورا نقدي صنادیق الوقف الكما یمكن أن تلعب   

 2:في العدید من الجوانب یمكن ذكرها فیما یليذلك 

استغالل األوقاف النقدیة في األعمال التجاریة والتمویلیة، مما یساهم في الرفع من إنتاجیة المؤسسات  -1

 الكلي؛ تصاداالقالصغیرة والمتوسطة، ویرفع من مستوى أدائها على مستوى 

 عوائد الوقف النقدي تحقق تمویال ذاتیا، ویولد أرباحا وقفیة جدیدة؛ -2

إنشاء أوقاف نقدیة لصالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یوفِّر االحتیاجات التمویلیة لها، كما یساعدها  -3

 على تحقیق أهدافها لما یمنحه من استقرار مالي لها؛

ریق تجمیع رأس المال، مما یساعد على إنشاء مؤسسات یحقق الوقف النقدي زیادات صافیة عن ط -4

 جدیدة؛

 ن من أداء السوق، عن طریق زیادة األنشطة التجاریة؛سِ یحّ  -5

 :كما یساهم الوقف النقدي على مستوى االقتصاد الداخلي فیما یلي -6

 تنمیة قطاع األعمال؛ - 

 تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ - 

 السوق؛ یر القاعدة النقدیة فيو یعمل على تد - 

  .خلق مناصب شغل جدیدة - 

 

 

 

 

 

 

 

  .یةالوقف صنادیقالحوكمة  :الفرع الرابع

                                       
 )بتصرف.(130:، صابقمرجع س، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصرسلیم هاني منصور،  - 1

2 - Ahsen Lahsasna, The role of cash waqf as financial instrutment in financing small and medium sized 

enterprises(SME), AWQAF, N° 19, November 2010, p:37. 
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إن تحقیق الصنادیق الوقفیة ألهدافها مرتبط بمدى نجاعة التخطیط، وال یتأتى ذلك إال من خالل اإلدارة   

  .المتمیزة لهذه الصنادیق، ومدى مالءمتها للتغیرات المحیطة ومواكبتها لها

  .محددات عمل الصنادیق الوقفیة :أوال

حتى یتم التطبیق واالستغالل الجید للصنادیق الوقفیة البد من توفر مستوى جید من الجودة لمجموعتین 

  1:هاتین المجموعتینونعرض فیما یلي . الداخلیة ومحددات الخارجیة محددات: من المحددات

 . المحددات الخارجیة -1

قوانین المنظمة للنشاط ال: في الدولة، والذي یشمل على سبیل المثال تشیر إلى المناخ العام لالستثمارو 

، وذلك فضال عن بعض المؤسسات ذاتیة كفاءة األجهزة والهیئات الرقابیة، و ة القطاع المالي، وكفاءاالقتصادي

وترجع أهمیة . ، باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرةیم التي تضمن عمل األسواق بكفاءةالتنظ

المحددات الخارجیة إلى أن وجودها یضمن تنفیذ القوانین والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل 

  .من التعارض بین العائد االجتماعي والعائد الخاص

  .المحددات الداخلیة -2

معیة وتشیر إلى القواعد واألسس التي تحدد كیفیة اتخاذ القرارات وتوزیع السلطات داخل الشركة بین الج

توافرها من ناحیة وتطبیقها من ناحیة أخرى إلى تقلیل  ، والتي یؤدينالعامة ومجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیی

 .التعارض بین مصالح هذه األطراف الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
  .36:، ص-الصنادیق الوقفیة -، منتدى التمویل اإلسالميحوكمة الصنادیق الوقفیة بین النظریة والتطبیقحسین عبد المطلب األسرج،  - 1
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  النقدي المحددات الخارجیة والداخلیة لحوكمة الوقف): 04(الشكل رقم 

    الداخلیةالمحددات     المحددات الخارجیة

         خاصة         تنظیمیة         

             

              

           

  

  

     یرفع تقریر إلى    یعین ویراقب         

              

             

    تقوم          

              

             

             

. ، والمجتمع المدنياإلعالمالذاتیة، ووسائل  اإلدارةالخاصة تشیر إلى عناصر القطاع الخاص، وكیانات المؤسسات * 
وتلك الجھات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك 

  .االنتھازي لإلدارة

  )بتصرف(.37:، صمرجع سابقحسین عبد المطلب األسرج،  :المصدر

تحقیق األهداف المرجوة منها من خالل زیادة الثقة في إلى في النهایة  الوقف صنادیقحوكمة  تؤدي

ع الواقفین ، وزیادة قدرته ورفع معدالت االستثمار فیه، تشجالعمل الوقفيوتعمیق دور  النقدي مؤسسة الوقف

الحصول على التمویل وتولید األرباح، وأخیرا خلق فرص  يف بالتالي في هذا القطاع أون على الثقة المرتقبی

  .عمل

  

  

  

 الواقفون

 أصحاب

لحالمصا

  

  *:مؤسسات خاصة

  محاسبون
  ومراجعون

 محامون  
 تصنیف ائتماني  
 بنوك استثمار  
 استشارات  
تحلیل مالي  

  :معاییر

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

  القوانین والقواعد

  :القطاع المالي

 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

  :األسواق

  تنافسیة
 األسواق

  فرص
 استثماریة 

   الرقابة على
 النقدي الوقف

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئیسیة
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التعاون  منظمة وضعتها كما الحوكمة مبادئعلى  النقدي الوقف حوكمة صنادیق نظام ویمكن أن یعتمد

 والتي اإلسالمیة الشریعة تدعمها التي المبادئ مع مجملها في تتنافى ال والتي، )OECD(والتنمیة االقتصادي

 1:مبادئ اآلتيحیث تحقق هذه ال ،اإلسالمیة المالیة والمؤسسات البنوك لعمل التنظیمي اإلطار تشكل

 ؛النظامیة والشرعیة المتطلبات تحقق بكفاءة المعامالت تنفیذ عن إدارة المشاریع الوقفیة مسؤولیة تعزیز  - أ

 ؛التدقیق الشرعي جهات من الشرعي الرأي إبداء في والموضوعیة  االستقاللیة تعزیز  - ب

، الموظفون العمالء(العالقة  ذوواالموقوف علیهم،  اإلدارة، الواقفون، :األطراف جمیع بین العدالة تحقیق  - ت

 ؛)الخارجي التدقیق جهات

 ؛والمساءلة المسؤولیة واضحة لتحمل آلیات لضمان المتعارضة والوظائف السلطات بین الفصل تعزیز  - ث

 وٕاصدار إنشاء المؤسسات ویضم األخرى، األهداف لتطبیق الداعم المؤسسي اإلطار استكمال  -  ج

 ؛التشریعات

 والتشریعات المؤسسات زم باستكمالتیل حكومي تشریع وجود خالل من إال یتحقق ال وهذا القانون، سیادة  -  ح

  .األعمال الوقفیة واقع في وتطبیقها

كفاءة استخدام الموارد وتعظیم قیمة مؤسسة الوقف  الوقف هو دورها في زیادة إن من أهمیة حوكمة صنادیق     

التوسع والنمو ویجعلها قادرة على تحقیق أهداف الواقفین  نافسیة باألسواق، مما یساعدها علىوتدعیم قدرتها الت

  .وتعظیم منفعة الموقوف علیهم

  .الرقابة على الصنادیق الوقفیة :ثانیا

  :من الرقابةفر نوعین تحتاج تو  یةمؤسسة الوقفحوكمة ال   

  .مرحلة وضع األهداف والسیاسات والخطط اإلستراتیجیة يالرقابة ف - 1

التأكد من االستخدام الكامل بعنى تُ  يالرقابة اإلستراتیجیة، والتهذه المرحلة من خالل  يالرقابة فوتتم  

للمعلومات المتوفرة للتحلیل والمفاضلة بین البدائل المختلفة وتشكیل الخطط بما یضمن اختیار أفضل البدائل أو 

تحدد  يتیجیة التأن هذه المرحلة من الرقابة تتعلق بمراجعة القرارات اإلسترا يأ. السبل لتحقیق األهداف المرجوة

  .ة الوقفیة والخطط الالزمة لتحقیق هذه األهدافاألهداف العامة للمؤسس

  

  

                                       
 المؤتمرأبحاث اإلسالمیة،  المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ، هیئةاإلسالمیة المالیة المؤسسات ومعوقات حوكمة تحدیاتمشعل،  عبد الباري - 1

 .02:، صم 2010 مایو 27-26الشرعیة،  للهیئات التاسع
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  .مرحلة التنفیذ يالرقابة ف - 2

وتتمثل الرقابة في هذه المرحلة في متابعة سیر العملیات أثناء التنفیذ والتقییم النهائي لنشاط المؤسسة   

تتم الرقابة على المؤسسات أن یمكن  وها مستقبًال، نبعد التنفیذ لتحدید نقاط القوة والضعف في التنفیذ لالستفادة م

  1:الوقفیة من خالل

 ؛التأكد من أن تنفیذ برامج الوقف للمؤسسة یسیر حسب الخطط الموضوعة  

  التحقق من فعالیة وكفاءة هذه البرامج من تحقیق أهداف المؤسسة في ظل ظروف التغیر والدینامیكیة

الذي تعمل فیه المؤسسة الوقفیة ومكوناته للنشاط االقتصادي، وذلك من خالل المراجعة المستمرة للمناخ 

من قوانین وسیاسات وأسلوب عمل األجهزة المختصة بالوقف في الدولة التي یتم تنفیذ برامج الوقف بها، 

المؤسسة في اف، وٕاعادة النظر في أهداف وخطط وكذلك أي متغیرات دولیة أخرى تؤثر على األوق

 ؛دیالتضوء هذه المتغیرات واقتراح ما یلزم من تع

  جراء المقارنة مع إ و قیاس العوائد المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة الفعلیة لنشاط المؤسسة الوقفیة

  ؛المخطط وتحدید االنحرافات لتحلیلها ومعرفة أسبابها

 اد مساهمته في تحقیق التنمیة الشاملة ودعم االقتص ىء النشاط االستثماري لألوقاف ومدقیاس كفاءة أدا

 ؛والقومي من خالل تنفیذ المؤسسة لبرنامجها االستثماري يلى المستویین المحلاإلسالمي ع

 االستفادة من التجارب السابقة في التخطیط المستقبلي.  

یسمح بإتاحة الفرصة لصغار من خالل ما تقدم یتضح أن الصندوق الوقفي الذي یمثل قالبا تنظیمیا، 

عة ما یعجز الفرد الواقف عنه، زیادة على ذلك فوجود صنادیق الواقفین بوقف أموالهم وبالتالي تحقق وهي مجتم

الجوانب االجتماعیة كالجانب  م توجیه األموال الموقوفة فیما بعد نحولیت ،وقفیة یوسع من قاعدة الواقفین

الصحي، التعلیمي، مساعدة الفقراء والمحتاجین، وغیر ذلك من الحاجات االجتماعیة، زیادة على مرونة 

وقفي في القیام بدوره االقتصادي من خالل زیادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري، والتخفیف من الصندوق ال

ومن هذا المنطلق . عبء الموازنة العامة، إعادة توزیع الدخول، تنشیط التجارة، ودعم المؤسسات االقتصادیة

  .نمیةیتضح أن االعتماد على هذه اآللیة یمكن من تفعیل دور الوقف النقدي في الت

  

  

 

                                       
الوقف الخیري والتعلیم الجامعي، جامعة األزهر، : ولى في التمویل اإلسالميالندوة الدولیة األأبحاث ، حوكمة المؤسسات الوقفیةعزالدین فكري التهامي،  -1

  .31: ، مصر، صم2012أفریل  23/24



	آليات تفعيل الدور التنموي للوقف النقدي                                                         الفصل الثالث

 

137 

  .في التنمیة الوقفیة الصكوكدور  :الثاني لمبحثا

ظهرت أهمیة الصكوك اإلسالمیة كأداة استثماریة في السنوات األخیرة، خاصة بعد األزمة المالیة   

م، وقد توسع التعامل بها في العدید من الدول بما تحمله من سلبیات وتجاوزات في أحیان 2008العالمیة عام 

  .ذلك التوسع ظهرت الصكوك الوقفیة كآلیة مستحدثة الستثمار الوقف، ویأتي تفصیل ذلك فیما یليعدیدة، وٕاثر 

  .ماهیة الصكوك ومشروعیتها :األول المطلب

قبل التطرق إلى الصكوك الوقفیة من األهمیة بمكان التعرف على طبیعة الصكوك اإلسالمیة بصفة   

 .الصكوك الوقفیة وآلیة عملهاعامة ودوافع نشأتها، حدودها الشرعیة، ومن ثم 

  .نشأة التصكیكمبررات : الفرع األول

  .مفهوم الصك: أوال

 م، وقصد 1880عام  المتحدة الوالیات في الحدیث العصر في securitization التصكیك مفهوم ظهر

 وأطلق المالیة، األصول لتشمل كافة التصكیك عملیة تحولت ثم ،والرهونات الدیون تصكیك البدایة في منه

 یتم صكوك إلى اإلنتاجیة األصول أو بتحویل الدیون وذلك التوریق، أو السنددة مسمى العملیة هذه على البعض

  .األخیرة اآلونة في دةمتزای وأهمیة را كبی تطورا التصكیك عملیة شهدت ، حیث1ثانویة سوق في تداولها

  .مبررات التصكیك: ثانیا

  2:التالیة المبررات إلى ظهور الصكوكویرجع 

  آجالها  فيإعادة تدویر األموال المستثمرة دون الحاجة لالنتظار حتى یتم تحصیل الحقوق المالیة

 ألن التصكیك یساعد على تحویل األصول غیر السائلة إلى أصول تتصف بالسیولة؛ ،المختلفة

  تحسین القدرة االئتمانیة والهیكل التمویلي للشركة منشئة الصكوك من حیث أن التوریق یتطلب

التصنیف االئتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها، ومن ثم یكون تصنیفها االئتماني 

 مرتفعًا؛ 

                                       
 ، م2005 األردن، الیرموك، جامعة ،-نسخة الكترونیة -)غیر منشورة( ماجستیر رسالة ،مخاطرها وعالج اإلسالمیة االستثماریة الصكوك ،نحمد األمیأ -1

  .3:ص
 األسواق في وطرح صكوكها أصولها، تصكیك إلى الریاضیة األندیة بعض لجأت حتى الغربیة، الدول في واسعا انتشارا األصول تصكیك عملیة انتشرت 

  .5 :ص ،جع السابقمر ال :انظر .قیمته وتنخفض النادي بفوز مؤشرا ترتفع حیث المالیة،
 المصریة في ظل التحدیات الدولیة ومعاییر حوكمة الشركات وتفعیل نشاط التوریق،تطویر أداء سوق األوراق المالیة ماجدة أحمد إسماعیل شلبي،  -2

: الصكوكعالء الدین زعتري،  :أنظر أیضا.  11:، صم2007آفاق وتحدیات المنعقد في دبي، سنة : مؤتمر أسواق األوراق المالیة والبورصات أبحاث

كوك صال(، بعنوان BDOورشة العمل التي أقامتها شركة  أبحاث ،)اراتها، تحدیات اإلصدارتعریفعا، أنواعها، أهمیتها، دورها في التنمیة، حجم إصد(

  .17: ، صم2010جویلیة 18/19:، المملكة األردنیة الهاشمیة، یومي)اإلسالمیة، تحدیات، تنمیة، ممارسات دولیة



	آليات تفعيل الدور التنموي للوقف النقدي                                                         الفصل الثالث

 

138 

 بسبب وذلك ملینوجمهور المتعا المؤسسات من للكثیر أمانا األكثر المناخ هي التصكیك عملیة تعتبر 

 عملیات عن المسؤولة المؤسسات واألجهزة تمارسها التي المتشددة والرقابة االحتیاط إجراءات

 ؛1التصكیك

 ؛مناسبة ةوبكلف كاف مال رأس على للحصول الوسائل أفضل من األصول تصكیك 

 ؛االستثماري العملیة في والمؤسسات األفراد من ممكن عدد أكبر اشتراك إمكانیة 

 وتولید استغالل التكنولوجیا تزاید إلى ترجع الدولي المستوى على التصكیك عملیات سرعة إن 

 المالیة للمؤسسات یمكن حیث فائقة السرعة، والحواسیب الواسعة الدولیة الشبكات خالل من المعلومات

 فترة خالل العالم حول المبعثرة المالیة األصول مالیین االستثمار عن فرص على دقیق بشكل التعرف

 ؛كلفة وبأقل وجیزة

 قدرة الحصول على مستثمرین جدد، یوفرون التمویل ویل والمخاطر ألنها توفر التم كلفة من خفضال

  .2 طویل أو متوسط األجل

  .تطور العمل بالصكوك اإلسالمیة: الفرع الثاني

 المنطقة شهدت كما وغیرها، واألصول الدیون تصكیك مجال في كبیرة تطورات الغربیة الدول شهدت

  .اإلسالمیة میدان الصكوك في هائلة تطوراتالتي حدثت بها  الخلیجیة الدول خاص ذلك، وبشكل اإلسالمیة

أول من تعامل بالصكوك اإلسالمیة من الدول الخلیجیة هي مملكة البحرین، حیث اشترت مؤسسة نقد  

أولهما أن تقوم الجهة : البحرین من حكومة البحرین مطار البحرین بمبلغ تجاوز ملیار دینار بحریني، بشرطین

متغیرة یحكمها سنوات، وبأجرة سنویة المالكة له بعد الشراء بتأجیره على حكومة البحرین لمدة معینة تقارب عشرة 

  . مثال یبورمؤشر مالي كمؤشر ل

حكومة البحرین  بعد انتهاء مدة العقد بإعادته إلى -إدارة حملة الصكوك الشرط الثاني فهو التزام الشاري مع أما

  .ها بالثمن الذي اشترته منها مؤسسة النقدعلى سبیل بیعه ل

                                       
، ،، أبحاث المؤتمر الثاني لألوقافالوقفیة ودورها في التنمیةالصكوك حطاب،  توفیق كمال :أنظر أیضا. 5،6:، ص صبقاس مرجعأحمد األمین،  -1

  .06: ص

المؤتمر العالمي عن مقاصد الشریعة اإلسالمیة وسبل  أبحاث، عملیة التصكیك ودورها في تحقیق مقاصد الشریعة اإلسالمیةمحمد إبراهیم نقاشي،  -2

  .بعدهاوما  02:، صم2006تحقیقها في المجتمعات المعاصرة، كوااللمبور، 
 یقوم ثمانیة عشر بنكا كبیرا تحت  -توقیت لندن -هو سعر الفائدة السائد بین بنوك لندن، حیث أنه في كل یوم على الساعة الحادي عشر صباحا :لیبور

من الدوالرات من " عقولم"بابالغ سعر الفائدة الذي یمكنهم من اقتراض مبلغ ) British Banker's Association(إشراف جمعیة المصرفیین البریطانیین 

وتَُبِلغ هذه البنوك أسعار الفائدة على االقتراض على خمسة عشر أجال تتراوح ما بین . بعضهم البعض في ظل ما یطلق علیه سوق المعامالت ما بین البنوك

  .الباقي لتعلن عن السعر لذلك الیومحذف أعلى وأقل أربعة أسعار وحساب متوسط " تومسون رویترز"لیلة واحدة إلى سنة، وتتولى وكالة األنباء 
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ر بعد شرائه، وبیع الصكوك للراغبین فیها بقیمة رأس المال الذي المطا ثم قامت مؤسسة النقد بتصكیك

اشترت به مؤسسة المطار من الحكومة، زیادة على عالوة لصالح المؤسسة على كل صك، واألجرة الدوریة هي 

عائد الصكوك یوزع منه على حملة الصكوك وفق مؤشر لیبور وما زاد على المؤشر یستحقه المدیر بدعوى 

وتقوم مؤسسة النقد بإدارة هذه الصكوك نیابة  - تسدیدها - داء، ویستمر األمر حتى یتم إطفاؤهاحافز حسن األ

وهذه الصكوك بعد تملكها من قبل مالكها مهیأة للتداول في السوق المالي بیعا . عن حملتها، بأجر معین

  1.وشراء

 وصكوك اإلسالمیة جارةاإل صكوكإذ تم إصدار ، بعد ذلك انتشر التعامل بهذه الصكوك وتم إصدارها

 لیشمل إسالمیة صكوكا أصدرت التي الدول عدد ازداد، و انتشارا كبیرا وحققت وغیرها االستصناعو   السلم

 . ومالیزیا لبنان ،رقط ،العالمیة المالیة اإلسالمیة السوق حیث البحرین

 اإلسالمیة صكوك اإلجارة العام لالكتتاب المدني الطیران دائرة في ممثلة دبي إمارة حكومة طرحت كما

 التي الدولي دبي مطار وتطویر توسعة من مشروع الثانیة المرحلة أعمال تمویل بهدف دوالر ملیون 750 لجمع

 .ملیار دوالر 1.4 بنحو اإلجمالیة تكلفتها تقدر

 واإلصدار ،)ملیون دوالر 700( القطري اإلصدار دبي، مطار مشروع بعد اإلسالمیة اإلصدارات أكبر ومن

 400( للتنمیة اإلسالمي البنك ، وٕاصدار)دوالر ملیون 250(البحرین وٕاصدار )ردوال ملیون 600( المالیزي

  2.اإلجارة صكوك اعتمدت وكلها ،)دوالر ملیون

 وأسواق تأجیر الطائرات وتمویل العقار مجاالت في اإلسالمیة األموال من الكبرى النسبة استثمار ویتم

 .التحتیة یةوالبن الطاقة یعمشار  وبعض العربیة األسهم

 أن یجوز فال تم تصكیكها التي األصول وجود ضرورة في التقلیدیة عن اإلسالمیة التصكیك عملیة وتختلف

  . اإلسالمیة والضوابط والمعاییر مطابقة للمواصفات اإلسالمیة الصكوك تكون أن بد ال وكذلك دیونا، تكون

  

  

  

                                       
 الدكتور عبد الستار أبو غدة عن فتواهما، إذ بن سلیمان المنیع، و  اهللا بعد إجازتهم الستخدام مؤسسة النقد لهذا التصكیك، وبهذا الشكل رجع الدكتور عبد

 .ر من مناسبةتبین لهما أنها ما هي إال صكوك ربویة مغلفة بغطاء إسالمي، وقد أعلنا عن ذلك في أكث
العزیز جدة،  ، جامعة الملك عبدعرض وتقویم: الصكوك اإلسالمیة: ندوةأبحاث ، الصكوك اإلسالمیة تجاوزا وتصحیحاعبد اهللا بن سلیمان المنیع،  -1

  .374،373: ، ص صم2010 يما 24/25السعودیة، 
 أنظر الرابط: للمزید من التفصیل :http://arabicpeopledaily.com.cn/200208/13 .15:50: ، على الساعة12/12/2014: تاریخ الزیارة. 
  .07:، صمرجع سابقكمال توفیق حطاب،  -2
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  .إصدار الصكوك اإلسالمیة ضوابط: الفرع الثالث

حتى تكون جائزة االستخدام، وهذه  جملة من الضوابط -الوقفیة–اإلسالمیة الصكوك  إصداریتطلب 

الشروط تتعلق أساسا بطبیعة ملكیة الصكوك في حد ذاتها من جهة، وبالمشروع الممول بواسطتها من جهة 

  . ثانیة

؛ لى واقف آخر أو في السوق المالیةإلى جواز ذلك بأن یتّم بیع الصكوك إ ذهب عدد من الباحثین  

ومن المعلوم  1.وذلك في الوقف الخیري لبعض الحنفیة، وبعض الحنابلة استنادًا إلى القول بجواز استبدال الوقف

، أو تحّول عهبشروط معینة؛ أهمها تعرضه للتلف، أو انقطاع ریالفقهاء أجازوا االستبدال في الوقف  بعضأّن 

فجعله في الناس عن مكان الوقف إلى مكان آخر، ومنهم من جعله في المنقوالت فقط، ومنهم من وّسع الدائرة 

أهمها  .بید في الوقف، وجواز وقف المشاعجواز وقف المنقول وعدم التأ دام تم ترجیح، وما المنقول والعقار

حّددت في مؤتمر الصكوك اإلسالمیة الذي أقیم في األردن و . یر الشریعة اإلسالمیةیضبط األسواق المالیة بمعا

   2:مجموعة الشروط الخاصة بإصدار الصكوك اإلسالمیة وفق الضوابط الشرعیة وهي كما یلي

التـــي نصـــت علیهـــا المجـــامع  ضـــرورة مراعـــاة قواعـــد مقاصـــد الشـــریعة اإلســـالمیة وتطبیـــق الضـــوابط الشـــرعیة -1

 ومجالس الفتوى وذلك لضبط عملیة إصدار الصكوك وتداولها وٕاطفائها؛ الفقهیة،

 االستفادة من تجارب التصكیك اإلسالمیة بعد تقییمها وفق الضوابط الشرعیة؛  -2

العمل على تهیئة البیئة التشریعیة الالزمة في الدول اإلسالمیة التي تمكـن مـن تنظـیم الصـكوك وضـبطها فـي  -3

 جمیع مراحلها؛

 ؛دار تشریعات ناظمة للشركة ذات الغرض الخاص من مختلف جوانبهاالعمل على إص -4

 ؛ایالء موضوع الصكوك المزید من العنایة في المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة وٕادراجها في المناهج -5

حــث الــدول العربیــة اإلســـالمیة علــى تفعیــل وتخطـــیط إحیــاء المــوات عـــن طریــق أدوات التصــكیك اإلســـالمیة  -6

 ؛عمار والعدلحقق اإلنحو ی إلحیاء الموات على

 ؛ة المتخصصة في سبیل مؤسسة العمل الخیري وتنظیمهیتفعیل تصكیك الموارد الوقفیة عبر الصنادیق الوقف -7

                                       
 162: م، ص1988المملكة العربیة السعودیة،  -لمؤتمر الرابع، جدة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، اقرار مجمع الفقه اإلسالمي، ............. :أنظر .

، أبحاث مؤتمر أوقاف األول، جامعة أم القرى، مقترح إلحیاء دور الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر: سندات الوقفعمر عبد الحلیم،  :أنظر أیضا

 .13:، صمرجع سابقحطاب، كمال توفیق  :أنظر أیضا. 83: ه، ص1422المملكة العربیة السعودیة، 
  .33-26: ، ص صمرجع سابق، ، رسالة إعمال المصلحة في الوقفعبد اهللا بن بیه :أنظر أیضا. 384: ، صابقمرجع س، ابن عابدین -1
 12/13الهاشمیة، یومي، جامعة الیرموك، المملكة األردنیة الصكوك اإلسالمیة وأدوات التمویل اإلسالمي مؤتمرلالبیان الختامي ، ................ -2

  .م2013تشرین الثاني
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، وحث الخبراء والباحثین في المؤسسـات ي وعدم االقتصار على أنواع معینةتنویع أسالیب التصكیك اإلسالم -8

 ؛المجالذات العالقة على االبتكار والتطویر في هذا 

بعـض عملیـات التصـكیك التـي یمكـن أن تـؤدي إلـى هجـرة رؤوس األمـوال إلـى خـارج  ضرورة النظر إلـى مـآل -9

  .ؤوس األموالالبالد اإلسالمیة، والعمل على تیسیر استقطاب ر 

  .ومشروعیتها الوقفیة الصكوك ماهیة :الثاني المطلب

الجهة المستخدمة لها وخلفیاتها الدینیة، الصكوك هي إحدى أدوات التمویل، وتختلف باختالف طبیعة   

، ویكمن االختالف في - السندات –فنجد أن الصكوك اإلسالمیة لها خصائص تمیزها عن الصكوك التقلیدیة

  .العدید من الجوانب نذكرها فیما یلي

  .الوقفیة الصكوك مفهوم: الفرع األول

 هو ، والصك1﴾َفَصكَّت َوْجَهَها﴿:تعالى، ومنه قوله الضرب، أي ضربته على أنه ةاللغالصك في یعرف   

 الورقة وهو صك جمع والصكاك الصكوك :في ذلك النووي قال 2.، وصكوكالكتاب، والجمع أصك، وصكاك

 بأن لمستحقه بالرزق األمر يول من تخرج التي الورقة هنا والمراد على صكوك، أیضا ویجمع بدین المكتوبة

  3.غیره أو طعام من وكذا كذا فیها لإلنسان یكتب

 .وهـي جمیعهـا بمعنـى واحـد، والتسـنید  عملیة إصدار الصكوك تسمى التصكیك وكذلك تسـمى التوریـقأما 

فالتصــكیك نســبة إلــى الصــكوك وهــو مــا ینــتج عــن العملیــة المــذكورة، والتوریــق إلــى األوراق المالیــة والتســنید إلــى 

  ". كیكالتص"والغالب في المصرفیة اإلسالمیة استخدام لفظ . السندات

عندما تصدر الشركة أو الحكومة سندات دین تقلیدیة تقترض من خاللها من الجمهـور فـإن هـذه العملیـة ال 

 .فهذا االسم إنما یطلق على عملیة تحویل أصول موجودة إلى صـكوك). وال التصكیك أو التوریق(تسمى التسنید 

یجمــع دیــونهم فــي وعــاء  أنء المنــازل یمكــن البنــك الــذي أقــرض عمــالءه لشــراأمــا فــي الجانــب التقلیــدي فنجــد أن 

ویصدر مقابلها أوراقًا مالیة یشتریها المستثمرون وكذا الشركات المصدرة لبطاقات االئتمـان یمكـن أن تجمـع دیـون 

 4.حملة البطاقات في وعاء ثم تبیعها على صفة سندات قابلة للتداول

                                       
  .30:اآلیةسورة الذاریات،  -1
  .367 :، صم1986 جدة، اإلسالمیة، للثقافة القبلة دار ،حالصحا مختار الرازي، بكر أبو -2
   .171:الجزء العاشر، ص ،بقامرجع سمسلم، صحیح مسلم،  -3

 لسند المالينسبة لل :التسنیدأما  ،نسبة إلى الورقة المالیة :التوریق. 
مي، مجمع الفقه منظمة المؤتمر اإلسال ،الدورة التاسعة عشرأبحاث ، وتطبیقاتها المعاصرة) التوریق(الصكوك اإلسالمیة محمد على القري بن عید،  -4

  .05: ، إمارة الشارقة، صاإلسالمي الدولي
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 ذلك في السفتجة علیه أطلق ما خالل من بشكل كبیر العباسي العصر في الصكوك ازدهرت كما

 آلخر شخص یعطي أن فالسفتجة الحاضر، وقتنا في أو الشیكات ةالحوال بدور تقوم ةالسفتج وكانت الوقت،

   1.یقصده الذي المكان في ماله فیوفیه بلد المعطي، في مال ولآلخذ ماال،

الدولي لبیان ماهیة التصكیك في انتهى مجمع الفقه اإلسالمي  حیث التعریفات فقد تعددتأما اصطالحا 

) التوریق اإلسالمي(أما التصكیك ": م2009 -هـ1430في دورته التاسعة عشرة  178) 19/4(القرار الرقیم 

أعیان أو منافع (فهو إصدار وثائق أو شهادات مالیة متساویة القیمة تمثل حصصًا شائعة في ملكیة موجودات 

قائمة فعًال أو سیتم إنشاؤها من حصیلة االكتتاب، ) والنقود والدیون أو حقوق أو خلیط من األعیان والمنافع

  2".وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه

عرفت المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة صكوك  كما

كیة أعیان، أو منافع، أو خدمات، أو في وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة في مل" :االستثمار على أنها

موجودات مشروع معین أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصیل قیمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء 

3.استخدامها فیما أصدرت من أجلها
  

وال التي قدمها لصاحب المكتتب مقابل األم باسمشهادات أو وثائق أو سندات تصدر  هي عبارة عن

ولمالكها حقوقا  ،قابلة للتداولو  ،تكون متساویة القیمةمال و هي تمثل حصصا شائعة في رأس الالمشروع، و 

  4."التداول اإلسالمیةجبات خاصة ضمن ضوابط االستثمار و واو 

ة للدخل كضمان أو أساس مقابل إصدار صكوك وضع موجودات دار� : وعرَّفه الدكتور منذر قحف بأنه

  5.تعتبر هي ذاتها أصوال مالیة

كما تعرف على كونها الوثائق المحددة القیمة التي تصدر بأسماء مالكیها مقابل األموال التي قدموها 

للجهة الموقوف عنها، أو من یمثلها، وذلك بقصد تنفیذ مشروع وقفي معین، واستغالله، وتحقیق الغایات 

  6.أو غیر ذلكوالحاجات الوقفیة المنشودة، سواء كانت هذه الحاجات اقتصادیة أو اجتماعیة 

                                       
  .92:ص تاریخ،دون  بیروت، الحیاة، مكتبة دار ،العروس تاج محمد الزبیدي، -1

  .م2009 -هـ1430 ،التاسعة عشرة ةدور ، ال178) 19/4(في القرار الرقیم  ماهیة التصكیكیان ب ، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي -2
  .288 :، صم2007 ،- البحرین–، المنامة 17المعیار رقم  ،المعاییر الشرعیة، اإلسالمیةالمراجعة للمؤسسات المالیة هیئة المحاسبة و  -3
 :التوزیع، األردن، صدار النفائس للنشر و  ،دراسة تطبیقیة: الشریعة اإلسالمیة أحكامتحویل بورصة األوراق المالیة للعمل وفق  ،حنیني محمد وجیه -4

203.  
 .34: ص، م2000، - المملكة العربیة السعودیة -، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدةسندات اإلجارة واألعیان المؤجرةمنذر قحف،  -5

الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة، جامعة أم القرى، : ، المؤتمر الثاني لألوقافمجاالت وقفیة مقترحة غیر تقلیدیة لتنمیة مستدامةأحمد محمد هلیل،  -6

 . 12:م، ص2006، -السعودیة–مكة المكرمة 
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 أخرى إلى معان إضافة السابق بالمعنى الصكوك هذه على فتشتمل الحدیث بمعناها الوقفیة الصكوك أما

 .خاص بشكل المقارضة وسندات الوقفیة والسندات الوقفیة األسهم مثل عدیدة

الممتلكات ، وذلك بقصد إعمار وتنمیة یة في المملكة األردنیة الهاشمیةوقد ظهرت فكرة الصكوك الوقف  

لسنة ) 10(، وصدر قانون خاص مؤقت رقم لمقارضة، فشكلت لجنة لهذا الغرضالوقفیة بأسلوب سندات ا

، وأجرى مبدأ، فأقّر الم1988في مؤتمره الرابع بجدة سنة ، ثم عرض األمر على مجمع الفقه اإلسالمي م1981

تجزئة رأس أداة استثماریة تقوم على : "هایة، وعّرف سندات المقارضة بأنالتعدیل المناسب وفق الضوابط الشرع

، ة على أساس وحدات متساویة القیمة، بإصدار صكوك ملكیة برأس مال المضارب)المضاربة(مال القراض 

ل إلیه بنسبة ، وما یتحوّ حصصًا شائعة في رأس مال المضاربةومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم یملكون 

  1."ملكیة كّل منهم فیه

 .الوقفیة لصكوكا مشروعیة  :ثانيفرع الال

التي أحدثتها أزمة ارتفعت حدة الجدل الفقهي حول الصكوك اإلسالمیة مؤخرًا خاصة بعد الهزة الضخمة 

ٕانقاذ شركاتها الحكومیة من تسجیل أول ذي قدمته لها أبو ظبي إلنقاذها و الدعم المادي الكبیر الدبي المالیة و 

والعمرانیة  ،التي استخدمتها دبي في تمویل بعض مشاریعها السیاحیةو  ،اإلسالمیةأضخم حالة تعثر للصكوك 

من بین أهم و . مملوكة لحكومة دبيال "ركة نخیلش"رأسها مشروع جزیرة النخلة الذي تقوم بتطویره  ىالضخمة وعل

 فقه من علماء بعضحیث شكك ) حرمة الربا(ثار حولها الجدل الفقهي هي قاعدة التي األحكام الشرعیة 

علیها من االلتفاف الصكوك اإلسالمیة و  ىالقاعدة عل في صحة انطباق هذهالمعاصرین  المعامالت اإلسالمیة

م بإصدار هذه الصكوك اإلسالمیة من بینها حكومة السودان التي تقو قبل كثیر من المؤسسات والحكومات و 

   .طابعها الربويفاء أو تغلیف إخ ىتحرص علو 

متكاملة لواقع  دراسة نقدیةفي عبد اهللا بن سلیمان المنیع عضو هیئة كبار العلماء  وقد أوضح الدكتور

كوك بعیدة كل البعد عن القواعد والمعاییر الشرعیة أن هذه الص ىالتي خلص فیها إلو  اإلسالمیة الصكوك

ل بأحد الهیئات مستشهدا في ذلك بواقع عاشه بنفسه كعضو فاع" براء"أن الصیرفة اإلسالمیة منها المعتمدة و 

ني والدكتور عبد جانب الشیخان محمد تقي العثما ىإل(المصارف اإلسالمیة في العالم الشرعیة ألحد أبرز 

أو المغلفة لتقدیم منتجات على  -حد قوله ىعل- " لمظللةا"مبینا كیف أنه اكتشف الصیغة الربویة ) الستار أبوغدة

قد و . المعامالت المالیة اإلسالمیة ة وال تنطبق علیها أحكامأنها ذات صبغة شرعیة وهي في حقیقة األمر مزیف

                                       
 .162: ، صمرجع سابق ،مجمع الفقه اإلسالميقرار ، ............ - 1
 محمد تقي العثماني والدكتور عبد الستار أبوغدةهللا بن سلیمان المنیع، عبد ا. 
  وما بعدها 374:، صمرجع سابق، الصكوك اإلسالمیة تجاوزا وتصحیحاعبد اهللا بن سلیمان المنیع،  :أنظرلمزید من التفصیل.  
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شرح كیف تبین فیما بعد ألحد أعضاء الهیئة الشرعیة بطالن مثل تلك الصكوك التي تدعي إسالمیتها مبینا 

  1.الصكوك إسالمیة فعال ال قوالالواقع الصحیح الذي یجب أن تكون علیه 

   2:وجه ذلك فیما یلي یتضحو 

وثیقــة بــإقراض حاملــه الجهــة المصــدرة لــه المبلــغ المــذكور فــي الســند لمــدة معینــة یجــري دفــع  السـند النقــدي -1

   ؛حامله حتى نهایة مدته وسدادهعائد دوري ل

   ؛وطه أي أثر أو تأثیرإدارة هذه الصكوك بیعا صوریا لیس له من أحكام البیع الحقیقي وشر  -2

فهـــو انتقـــال . ملكیتـــه إلـــى حملـــة الصـــكوكث انتقـــال فهـــذا األصـــل ال حقیقـــة لـــه فـــي عقـــد الشـــراء مـــن حیـــ -3

. وقیمتــه فــي واقعهــا إقــراض مـن مصــدر الصــكوك للجهــة التــي قـدمت األصــل لبیعــه بیعــا صــوریا ،صـوري

حیث ال تستطیع إدارة هذه الصكوك أن تتصرف في هـذا األصـل بـأي تصـرف یتصـرف مثلـه المالـك فـي 

  ؛ملكه

باعته بیعا صوریا لتشكل هذه اإلجارة  ذيلألصل ال الصكوك للجهة المالكة تأتي اإلجارة الملزمة لمصدر -4

وبعــد انقضــاء مــدة اإلجــارة تــأتي . لهــذا األصــل اإلیجــاريمــدة التعاقــد الوهمیـة وجهــا حقیقیــا للفائــدة الربویــة 

مرحلـــة إعـــادة األصـــل إلـــى مالكـــه الحقیقـــي وبالقیمـــة التـــي دفعهـــا لمصـــدر الصـــكوك تنفیـــذا لاللتـــزام لبـــائع 

فهـذه المرحلــة هــي المرحلــة المشــابهة لســداد الســندات فــي . ســبیل الشــراء الــوهمي األصـل بإعادتــه لــه علــى

  .  ستثماریة بعد انتهاء مدة إقراضهامنتج السندات اال

، والدكتور م2009أبریل  خالل اجتماع مجمع الفقه اإلسالمي في الشیخ محمد تقي عثمانيكما بّین 

وأن ، صكوك ربویةهي الصكوك المتداولة  من% 85أن حوالي  2010عبد الباري مشعل في ندوة الصكوك 

: ذلك أنها تحرص على توفر خاصیتین أساسیتین هما 3.شراًء وتداوالً تعامل بالسندات النقدیة بیعًا و  التعامل بها

توزیع دوري لألرباح مرتبط باللیبور، والخاصیة الثانیة ضمان استرداد قیمة الصكوك لحملتها من قبل المصدر 

  .لها

  

  

  

  

                                       
  .374،373: ، ص صبقامرجع سعبد اهللا بن سلیمان المنیع،  -1

 .375: ص، نفسهمرجع ال  2-
 24/25، -المملكة العربیة السعودیة -عرض وتقویم، بجدة: ، أبحاث ندوة الصكوك اإلسالمیةالصكوك اإلسالمیة رؤیة مقاصدیةعبد الباري مشعل،  -3

  .31:م، ص2010ماي
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  . أطراف الصكوك الوقفیة وأنواعها: الثالثمطلب ال

یمكن لمدیریة  ولهذا إنما یعود ذلك لقدرة الواقف المالیة ،لیس هناك حدود للصدقة في الشریعة اإلسالمیة

خالل ، من أو خارجه الوطن داخل فراداأل لدى اإلنفاقو  البذل روح تنمي أن أو الهیئة القائمة على الوقف  األوقاف

واقفین القدرة على الوقف النقدي بما یناسب قدراتهم التمویلیة، ومن خالل ما یأتي الصكوك الوقفیة، فهي تمنح ال

  .نحدد األطراف المكونة لهذا النوع من األوقاف النقدیة، وكذا األنواع االستثماریة التي تأخذها

  .خصائص الصكوك الوقفیة: األولالفرع 

  1:مافی سالمیة عموما والوقفیة على وجه التحدیدخصائص الصكوك اإل تتمثل

 الواقفون ماال نقدیا(تمثل ملكیة حاملها أو مالكها يفه: تمثل ملكیة حصص شائعة في األصول(  

ط منها أو من أو منافع أو خدمات أو خلی نقودا وقفیةحصصًا شائعة في أصول لها دخل، سواء كانت 

وهذا ما یمیزها عن  )الجهة ذات االحتیاج للتمویل( ذمة مصدرها هي ال تمثل دینًا فيالحقوق المعنویة، و 

  .السندات

 موضحة في نشرة اإلصدارة اسمیة محددة یحددها القانون، و أي تصدر بقیم: لها قیمة اسمیة محددة.  

 من خالل األسواق المالیةوذلك بهدف تسهیل شرائها وتداولها بین الجمهور، و  :تصدر بفئات متساویة.  

 صكوك المضاربة،: هناك أنواع من الصكوك قابلة للتداول مثل: داول من حیث المبدأقابلة للت 

نه یمكن تداولها في لحظة مثل صكوك البیوع، علما أ :أنواع غیر قابلة للتداولاإلجارة، و  المشاركة،

تحدیدا عندما تمثل الصكوك بضاعة، أما عندما تتحول إلى دین في ذمة الغیر فال یصح معینة و 

  .هاتداول

 في حالة أیلولة الصك الواحد لصك ال یجزأ في مواجهة الشركة، و بمعنى أن ا :غیر قابلة للتجزئة

لشخصین أو أكثر بسبب اإلرث أو نحوه، فإنه البد من االتفاق على أن یمثلهم أمام الشركة شخص 

  .واحد

 المبین في  تفاقبمعنى أن مالك الصك یشارك في غنمه حسب اال :استحقاق الربح وتحمل الخسارة

  .یتحمل غرمه بنسبة ما یملكه من الصكوكنشرة اإلصدار، و 

 ةلكیته لألصول الممثلیتحمل حامل الصك األعباء والتبعات المترتبة على م :تحمل أعباء الملكیة 

  .سواء كانت مصاریف استثماریة أو هبوط في القیمة بالصك،

 العقود المشروعة، وتختلف أحكام  أي أنها تصدر على أساس عقد من: تصدر على أساس عقد شرعي

 .كل صك تبعًا الختالف أحكام العقد الشرعي الذي تستند إلیه

                                       
التقاضي : الدولي للمصارف والمالیة اإلسالمیةالمؤتمر أبحاث ، دور الصكوك اإلسالمیة في دعم الموازنة العامة من منظور تمویل إسالميزیاد الدماغ،  -1

  . 03: ، ص2010جوان  15/16 ة اإلسالمیة، مالیزیا،عبر الحدود، الجامعة العالمی
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 یتنافى الضمان مع كل من المضاربة أو الوكالة  ):المضارب أو الوكیل أو الشریك(انتفاء ضمان المدیر

المصدر الخسارة، لسندات التقلیدیة التي یطبق فیها مبدأ الضمان، فال یتحمل لالشراكة، فهي صیغ  أو

  .وال یضمن رأس المال حامل الصك ألنه یحول العملیة إلى ربا

  .األطراف المكونة للصكوك الوقفیة: الفرع الثاني

  1:الصكوك الوقفیة هيثالث أطراف تكون هناك   

وهو المالك األصلي لألصول العینیة، ویرغب في الحصول على تمویل، كما یحتاج  :منشيء الصكوك -1

وقد یكون المنشئ شركًة أو فردًا أو حكومة أو مؤسسة ، غالبا إلى االستمرار في استعمال األصول نفسها

مالیة، وینوب عنه في تنظیم عملیة اإلصدار مؤسسة مالیة وسیطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة 

إلصدار، ویقوم المنشئ باستخدام حصیلة االكتتاب في مشروع معّین، وقد یقوم المنشئ بإدارة المشروع ا

ودوره في عملیة التصكیك تملكه لألصل ثم بیعه أو . 2بنفسه، أو أن یوكل مدیر استثمار بالقیام بذلك

 .3نقله لشركـة التصكیك

-Spicial Purpose vehicleكیان خاص منفصل، وهي شركة ذات غرض خاص  :مصِدر الصكوك -2

SPV كما   .یشتري األصول باألموال التي یتلقاها من َحَملة الصكوك ویدفعها للمنِشئ طالب التمویل

تعتبر كوسیط في نقل ملكیة األصول من ) المؤسسة(وهذه الشركة . یقوم بإیجار األصول إلى المنِشئ

وقد یكون مِصدر الصكوك دیوان الترقیة العقاریة، وزارة الفالحة، وزارة  .إلى المستثمرین الشركة المنشئة

 .الصناعة وغیرها

الذین یقدمون التمویل لشراء األصول، ویؤجرونها بِعَوض هو العائد على التمویل، كل  :َحَملة الصكوك -3

أصل قیمتها باإلضافة إلى یقومون بسداد قیمة الصكوك، ویستردوا . ذلك عن طریق ُمْصِدر الصكوك

وهم الواقفون، وقد یأخذون شكل أفراد أو مؤسسات، فهي . العائد علیها من حصیلة محفظة التصكیك

  .الجهة المانحة للتمویل

  .مراحل عملیة التصكیك: الفرع الثالث

  :تمر عملیة تصكیك الموارد الوقفیة بالعدید من المراحل یمكن تلخیصها فیما یلي  

ب مع ندوق األوقاف في الحصول على تمویل بمقدار معین لتنفیذ عدد من المشروعات التي تتناسیرغب ص :أوال

متنوعة في المؤسسة الوقفیة مثل وقف العقار أو مثل صیانة األمالك الوقفیة أو الغیر حجم االستثمارات القلیلة و 

  ؛مشاریع استثماریة ألراضي فالحیة

                                       
تقویم نقدي للقضایا الشرعیة المتعلقة بملكیة الصكوك القائمة سعید محمد بوهراوة وأشرف وجدي الدسوقي،  :تعقیبا عنمحمد بن أنس مصطفى الزرقا،  -1

  .2: ، ص-المملكة العربیة السعودیة -، جدة2010 يما 24/25وك اإلسالمیة، الصك ندوةأبحاث األصول،  على
، كلیــة الشــریعة )غیــر منشــورة( رســالة ماجســتیر ،-نســخة الكترونیــة -"التصــكیك ودوره فــي تطــویر ســوق مالیــة إســالمیة"زاهــرة علــي محمــد بنــي عــامر،  -2

  81:، ص2008 ، األردن،والدراسات اإلسالمیة، جامعة الیرموك
 .8:، صبقامرجع س، وتطبیقاتها المعاصرة وتداولها) التوریق(الصكوك اإلسالمیة محمد عبد الحلیم عمر،  -3
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اقتصادیٍة لمشروٍع محدٍَّد، تبیِّن فیه الكلفة المتوقعة والربح المتوقَّع، حیث ُیمكن تقوم إدارة األوقاف بدراسٍة  :ثانیا

 .أن تقوم المؤسسة الوقفیة عبر هیئٍة متخصِّصٍة بإصدار صكوٍك قیمُتها اإلجمالیة مساویٌة للتكلفة المتوقعة للبناء

لین للبناء اقتسام عائد اإلیجار، بنسب ٍة تحدِّدها هي في ضوء الدراسة وتعرض على حاملي الصكوك المموِّ

شرائها : الصكوك  أيي تملكه إدارة األوقاف إلطفاء على أن یخصص جزٌء من العائد الذ .االقتصادیة للمشروع

مع مالحظة أن  .من حاملها شیئًا فشیئًا حتى تعود بعد فترة من الزمن الملكیة الكاملة للبناء إلى إدارة األوقاف

بمدٍة من الزمن محددٍة، وقد تكون الحكومة ضامنًة أیضًا إلطفاء هذه السندات عند  إطفاء هذه السندات مرتبطٌ 

في حلول أجلها، إذا عجزت إدارة األوقاف عن القیام بذلك، على أن یكون ما تدفعه الحكومة دینًا بدون فائدة 

  ؛ذمة إدارة  األوقاف

 إلیها لتنفیذ المشروع الوقفي؛ تحدید قیمة الموجودات أو األصول السائلة التي تحتاج  :ثالثا

شركة ذات مسؤولیة محدودة (بإنشاء شركة ذات غرض خاص ) وقافمثًال وزارة األ(تقوم المؤسسة الوقفیة  :رابعا

تستثمر األوقاف أصولها من خاللها التي یتم تأسیسها باعتبارها شخص اعتباري مستقل بذمته المالیة ویمكن أن 

، مهمتها إصدار )حة وآخر تابع لوزارة االستثماروصندوق استثماري تابع للفالتمثل دیوان التسییر العقاري 

وتكون في ) وزارة األوقاف(وقفي نیابة عن المؤسسة الوقفیة الصكوك الوقفیة، وٕادارة محفظة الصكوك والمشروع ال

التي تضم وصفًا نفس الوقت وكیًال عن الواقفین وهم حملة الصكوك الوقفیة، كما تتولى إعداد نشرة اإلصدار 

  .مفصًال عن الصكوك الوقفیة وأهدافها والموقوف علیهم
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  خطوات عملیة تصكیك الوقف النقدي ):05(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، مجلة أداء المؤسسات الجزائریة، العددتمویل التنمیة المستدامةدور الصكوك الوقفیة في ، ربیعة بن زید وعائشة بخالد: المصدر

  .211:ص، م2012، جامعة ورقلة، الجزائر، الثاني

    

توافق مراحل التصكیك حسب الشكل السابق نوجزها فیما  البد وأن تتوفر جملة من الشروط یتم االكتتابحتى 

  :یلي

  1:تحتوي نشرة االكتتاب على البیانات التالیَّة :بیانات نشرة اكتتاب الصكوك االستثماریة الوقفیَّة .1

 الحد األدنى لقیمة الصكوك الُمصدرة؛ -

 الحقوق المتعلقة بالصكوك؛ -

 كیفیة االكتتاب في باقي رأس المال إذا كان االكتتاب جزء من رأس المال؛ -

 أمین حفظ للصكوك؛ -

 مجال توظیف األموال، وغرضه وجدواه ومدته؛ -

 نوانهم؛أسماء ُمراقبي الحسابات وع -

 كیفیة اإلفصاح الدوري عن المعلومات؛ -

                                       
الجزائر، ، جامعة ورقلة، الثاني ، مجلة أداء المؤسسات الجزائریة، العدددور الصكوك الوقفیة في تمویل التنمیة المستدامةربیعة بن زید وعائشة بخالد،  -1

 .210:، صم2012

  : صندوق االوقاف

حقوق ومنافع االیجار       

  واالستغالل واالستثمار

الشركة ذات الغرض 

  SPV:الخاص

 ديوان الترقية العقارية -

  وزارة الفالحة -

  وزارة االستثمار -

  :حملة الصكوك

 الواقفون 

حصیلة البیع كما یمكن تخصیص جزء 

  الغرض بهذا SPV للصیانة وتكلیف

بیع الحقوق 

 والمنافع

ات   شهاد

 االكتتاب

حصیلة 

 اإلكتتاب
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 .طریقة توزیع األرباح ومجال توظیفها بالنسبة للصكوك االستثماریة -

تقــوم الشــركة ذات الغــرض الخــاص بإصــدار الصــكوك الوقفیــة المتســاویة القیمــة ُتعــادل المبلــغ المطلــوب   .2

 لالستثمار الوقفي مثًال وتكون قابلة للتداول في األسواق الثانویة؛

الوقفیة بطرح الصكوك في السوق األولیة لالكتتاب العام، وتتسلم  تقوم الشركة ذات الغرض الخاص .3

من المكتتبین وهم الواقفون والمال المتجمع من االكتتاب ) حصیلة االكتتاب في الصكوك(المبالغ النقدیة 

   1.هو المال الموقوف

  . أنواع الصكوك الوقفیة وأشكالها: الفرع الرابع

  :سهم والصكوك الوقفیة في النقاط التالیةاأل وأشكال أنواعیمكن أن نفصل في 

  . الوقفیة األسهم :أوال

 تیسیرا  األسهم الوقفیة فكرة الخلیجیة الجمعیات وبعض األوقاف، وهیئات وزارات من العدید أطلقت

 ، إذ تمثل األسهم الوقفیة أحد أنواع الصكوك الوقفیة، فهي ال یتم تداولهاالخیري الوقف في الراغبین الناس على

في السوق المالي وٕانما خاصة بالمشروع الوقفي، حیث تحدد نصیب صاحبها، كما ال یحق له سحبها أو التدخل 

 وقف في المساهمة عبر المسلمین عموم إلى الوقف على القدرة نقل في الفكرة وتتمثل .في طریقة استثمارها

 أوجه ریعه على ینفق معین مشروع في المحددة الفئات وحسب القدرة، حسب أسهم عدة أو سهم خیري بشراء

  .المساهم رغبة وحسب للسهم وفقا المحددة الخیر

  2:نعرضها فیما یلي اتمالحظلوهو یثیر مسائل تحتاج  .نما هو وقف لما یمثله السهمإفوقف األسهم 

 ؛في الوقف من خالل الوصیة وغیرها المشاع حكم وقف المشاع، وهو الجواز فقد ورد -1

مـا یـوزع علـى الموقـوف علـیهم، فلـو شـرط الواقـف توزیـع الزیـادات علـى رأسـمال شروط الواقف مـن حیـث  -2

الناتجـة عـن زیـادة ) ارتفـاع أسـعار األسـهم(الوقف قد یصعب تنفیـذ هـذا الشـرط بالنسـبة للزیـادة الرأسـمالیة 

ذلك ألن ما تم وقفه هو في الحقیقة حصة من تلك األمـوال . الطلب على أسهم الشركة الموقوف أسهمها

ا یـوزع مــن لـو شـرط توزیــع مـ وأمـا مختلطـة ولـیس مبلغـا مــن المـال هـو ثمـن األســهم الموقوفـة یـوم وقفهــاال

 ؛ة في تنفیذ هذا الشرطبأرباح فال حرج وال صعو 

                                       
 .210:، صالمرجع نفسه - 1
 تكون أو الوقفیة، فقط كاألسهم توثیق كسندات بهاألصحا الملكیة هذه تكون فقد الملكیة، آثار وكذلك أنواعها باختالف الوقفیة الصكوك ملكیة تختلف 

 .المؤجرة األعیان سندات مثل المالیة السوق في تداولها ویتم الربح تستحق كانت إذا لحاملها سندات
 تنمیة مجتمعیة برعایة وقفیة، إمارة الشارقة، -، ورقة بحث مقدمة في الملتقى الوقفي التاسع عشروقف األسهم والصكوك والحقوق المعنویةمنذر قحف،  -2

  .18،17:، ص ص2013جانفي 20/21:اإلمارات العربیة المتحدة، یومي
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موجــودات الشــركة وخصــومها وفــي عــدد األســهم المصــدرة، وهــو مــن الناحیــة  -تركیــب– التغیــر فــي بنیــة -3

یقـول الـدكتور تسـاؤل بالنسـبة للوقـف؟ قـوف، فهـل یثیـر ذلـك أي الَحْرفیة یعنـي تغیـرا فـي أصـل المـال المو 

أن ذلــك ال یثیــر أیــة مشــكلة فقهیــة ألن أحكــام الوقــف التفصــیلیة منوطــة بــإرادة الواقــف وقــد  منــذر قحــف

فهـي مثـل التغیـر فـي خصـوبة األرض أو . اتجهت إرادة الواقـف إلـى مـال خاضـع بطبیعتـه لهـذه التغیـرات

معظــم األراضــي الموقوفــة فــي كــل الــبالد  شــهدتهعــة لبنــاء أو صــناعة وهــو مــا اانتقــال اســتعمالها مــن زر 

 ؛اإلسالمیة

تنــوع حكــم األســهم مــن حیــث تملكهــا والتصــرف بهــا حســب نشــاط الشــركة، وهــو أمــر معــروف قــد تحــدثت  -4

بـالطرح هـو أن مـا یبـاح تملكـه مـن  والجـدیر. عنه قرارات مجمع الفقه ومعـاییر هیئـة المحاسـبة والمراجعـة

فلـو قلنـا بإباحـة تملـك أسـهم الشـركات الملتزمـة بأحكـام الشـریعة . أسهم بشروطه یباح وقفه بنفس الشـروط

والشركات التي یكون مجال نشاطها الرئیسي مباحا وال تزید مخالفاتها عن نسبة معینة مع شرط التطهیر 

مــن الشــركات مــن بــاب أولــى ألن الوقــف مــن أعمــال البــر لكــان القــول بجــواز وقــف أســهم هــذین النــوعین 

  .التي یغض النظر فیها عما ال یغض في المعاوضات

 المسلمین من قبل المتزاید للطلب تلبیة كبیر بشكل تنتشر أخذت السابق بالمعنى الوقفیة األسهم أن ورغم

 في األوقاف نظار أو إدارات مشاركات في یتمثل لألسهم الوقفیة آخر معنى هناك فإن ،رغبة في الثواب واألجر

 أنه كما لألوقاف، عوائد أو أرباحا تحقق أن یمكن األسهم وهذه الوقف، استثمارا ألموال مختلفة شركات أسهم

  .ویمكن أن تأخذ األسهم الوقفیة المصارف التالیة. المالیة األوراق سوق في یمكن تداولها
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  .مصارف األسهم الوقفیة: ثانیا

تسمح األسهم الوقفیة باستغالل الوقف النقدي في العدید من المصارف المختلفة، مما توفره لها مرونتها،   

  .ویمكن أن نلخص جملة الجوانب التنمویة التي تدخل األسهم الوقفیة في تمویلها في الشكل الموالي

  بعض مصارف استثمار األسهم الوقفیة): 06(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث :المصدر

من خالل المخطط یتضح جلیا أن هناك مجاالت مختلفة لمصارف الوقف النقدي، فنجد على األقل   

فنجد إعانة . مصارف رئیسیة تخدم مجاالت تنمویة متعددة، متعلقة بالصحة، وأخرى بطلبة العلم خمس

. ریة للبالدالمتزوجین تعینهم في تغطیة جزء من نفقاتهم والتي تنعكس على تربیة األطفال الذي یمثلون ثروة بش

األخیر الذي یمنعهم من ارتكاب طبع المصاحف الشریفة یجعل األمة مرتبطة بدینها، هذا أما بناء المساجد و 

المعاصي وبالتالي تقل الجرائم المختلفة، مما یحقق االستقرار االجتماعي، أما نشر العلم وٕاعانة المرضى وكذا 

أما المصرف الخامس فقد یشمل العدید من الجوانب إنشاء المستشفیات یمنح األمة شعبا صحیح الفكر والبدن، 

                                       
 وانظر . وما بعدها 373: ، صابقمرجع سعبد اهللا بن سلیمان المنیع،  :أنظر في ذلك. لمختلفة لوضع المخططاعتمد الباحث على جملة من المراجع ا

 . وما بعدها 34:، صمرجع سابقمنذر قحف، سندات اإلجارة واألعیان المؤجرة،  :أنظر أیضا. وما بعدها 26:، صابقمرجع سعبد اهللا بن بیه،  :أیضا

 استثمار األسهم الوقفیة صارفمبعض  

 الصحة طلبة العلم المساجد حتاجینموال الفقراء

إعانة العزاب على 

 الزواج

 إعانة المتزوجین

طبع 

  ...المصاحف

 إعانة المرضى بناء المساجد

 إسكان الفقراء

رعایة األیتام 

 ...والمعوقین

طبع الكتب 

  العلمیة

طلبة العلم إعانة 

 على المصاریف

طبع الكتب 

 الشرعیة

 إنشاء مستشفیات

تنظیم ملتقیات 

 ..علمیة

 توفیر األدویة
إعانة على نشر 

 الدعوة

مؤسسات صغیرة 

 ومتوسطة إنتاجیة

 مشاریع اقتصادیة

 مؤسسات خدمیة

مؤسسات خاصة 

 بالنقل
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ء مؤسسات صغیرة ومتوسطة، أو مؤسسات خدمیة أو شركات خاصة بالنقل االستثماریة االقتصادیة كإنشا

  .وینعكس ذلك باإلیجاب على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على حّد سواء

  .الصكوك الوقفیة: ثالثا

 ثم له، التمویل الالزم حجم وتحدید المجتمع لخدمة وقف مشروع تحدید الوقف على صكوك فكرة تقوم

 إنشاء الوقف، ویمكن الالزم لمشروع المال لتجمیع العام لالكتتاب وطرحها مناسبة، اسمیة بقیمصكوك  إصدار

وقف و  تمویلیة، وأسس فقهیة أسس على صكوكال فكرة هذه وتستند صكوكال هذه إلدارة وقفي استثمار صندوق

مثل حصصًا متساویة في أعیان مؤجرة ومرتبطة بنفس الوقت بشكل من أشكال انتقال الملكیة إلى یالصكوك 

وهو أمر ینطبق علیه ما ینطبق على وقف المشاع المؤقت الذي ال نجد في . المستأجر على مدى سنوات عدة

بس كل من إیرادات فهو في حقیقته وقف للعین والمنفعة معا حیث یقصد منه ح. الشریعة ما یمنعه أو یقیده

ولكننا نالحظ في هذا النوع من . اإلجارة وتوزیعات بدل انتقال الملكیة معًا على أغراض الوقف الموقوف علیها

  1.مالك هو الذي كان مستأجراً الالوقف أن عینه تنعدم بانقضاء مدته بحیث تنتقل العین إلى 

االحتیاجات التمویلیة، كما تستطیع  والصكوك الوقفیة عبارة عن آلیة یمكن االعتماد علیها لسد

استخدامها البنوك اإلسالمیة، الحكومات والمؤسسات، ویمكن إجمال مختلف االحتیاجات التمویلیة للقطاعات 

  :االقتصادیة فیما یلي

 تمویل السیولة التشغیلیة الالزمة؛ 

 تمویل المواد األولیة والبضائع الالزمة؛ 

  الالزمة؛تمویل المعدات واآلالت والمركبات 

 تمویل األراضي والمباني واإلنشاءات الالزمة. 

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .17: ص، بقامرجع س، والصكوك والحقوق المعنویةوقف األسهم منذر قحف،  - 1
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  .الدور التنموي للصكوك الوقفیة: المطلب الرابع

إن االحتیاجات السابقة تستلزم تغطیة مالیة، یمكن للصكوك الوقفیة القیام بها، ویمكن أن نقوم بتصنیفها 

  :ي كما یأتيعلى أساس المساهمة في التنمیة بشقیها االقتصادي واالجتماع

  .دور الصكوك الوقفیة في التنمیة االجتماعیة: الفرع األول

هذا النوع من الصكوك یهدف باألساس إلى تحقیق أهداف اجتماعیة یمكن أن تأخذ األشكال 

  1:التالیة

هي الصكوك التي ُتْصَدر بناء على رغبة الواقف لصالح أهله وذریته، لذا تمثل هذه  :صكوك أهلیة -1

وأیضًا له أثر في . االجتماعیة، ألنها تهدف إلى رعایة األهل والذریة برّ من أعمال الِ الصكوك عمال 

الحفاظ على رأس المال واإلبقاء على األموال المتراكمة في أوعیة استثماریة تحافظ على أصولها وتؤكد 

 .ةعلى عدم إفناءها باالستهالك أو اإلتالف، مما یحافظ على ثروات األمة وأصولها اإلنتاجی

. والخیر المختلفة بناء على رغبة الواقف رِّ تستخدم حصیلتها في اإلنفاق على أوجه البِ  :صكوك خیریة  -2

على رغبة الواقف، وتستخدم حصیلتها في اإلنفاق على وجوه  اى صكوك تصدرها هیئة األوقاف بناءوه

ارس أو لى المساجد أو المدالخیر، وال تعود بعائد مادي، وٕانما طمعًا بأجر عظیم عند اهللا، مثل الوقف ع

 تستغل سواء في الجانب االجتماعي التمویل الالزم لشراء عقارات وقفیة، یرتوفأو  .نالفقراء أو المساكی

 .بناء دور لألیتام، المحتاجین والفقراء وغیر ذلكك

 والالمختلفة،  رِّ ُتْصَدر هذه الصكوك من أي جهة كانت لإلنفاق على أوجه البِ : صكوك القرض الحسن -3

كما یمكن للحكومة أن تستفید . ةتعود بعائد مادي، إنما تعود على حامله بأجر عظیم في الحیاة اآلخر 

منها لدعم المیزانیة العامة، إذ أنه یمكنها أن تطرح صكوك لالكتتاب على أساس القرض الحسن لمدة 

سنة، ثم یتم االكتتاب من قبل الجمهور، أو اإلیعاز للبنوك العاملة في الدولة لشراء هذه الصكوك، 

إذ ال تدفع علیها أي تكلفة وتسدد قیمتها خالل . انةمعتمدة على الحسابات الجاریة المودعة لدیها كأم

واالقتصادیة، وتكون الدولة  االجتماعیةمساهمتها في تحقیق التنمیة و  انتمائهاوذلك من زاویة سنة، 

حكومة أن تستفید من هذه الصكوك في دعم عجز  أليوهنا یمكن أن نشیر إلى أن یمكن . ضامنة لها

أو من  2.نقدیة لتغطیة رواتب العاملین في الدولة مثالً  ةتحتاج إلى سیول مة خاصة إذا كانتالعا الموازنة

                                       

دور الصكوك زیاد جالل الدماغ،  :أنظر أیضا .166: ، صم2007، -مصر -دار السالم، القاهرة ،دراسات في التمویل اإلسالميدوابه،  محمد أشرف -1

الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا،  ،)وقائع وتطلعات: وٕادارتهاقوانین األوقاف (عالمي عن المؤتمر ال أبحاث ،اإلسالمیة في دعم قطاع الوقف اإلسالمي

 .21:، صم2009أكتوبر  20/22

زیاد جالل  :أنظر أیضا .238:، صم2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، االقتصادیةالصكوك اإلسالمیة ودورها في التنمیة زیاد جالل الدماغ،  -2

  .22:، صابقمرجع س في دعم قطاع الوقف اإلسالمي، دور الصكوك اإلسالمیةالدماغ، 
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عات، مما یرفع من المستوى الصحي والتعلیمي ماالجوانب، كبناء مستشفیات، أو الجخالل العدید من 

  .ألفراد المجتمع وهو ما توفره صكوك المنافع والخدمات

 .ةالصكوك الوقفیة والتنمیة االقتصادی: الفرع الثاني

یهدف هذا النوع من الصكوك الوقفیة لتحقیق التنمیة االقتصادیة، وذلك من خالل أنواع مختلفة یكمن 

  :إجمالها في ثالث مجموعات هي

 .)المجموعة األولى(الصكوك التي تمثل األعیان الجزء الغالب فیها  :أوال

على أن تكون الغلبة لألعیان ، 1إذا كانت أصول الصكوك خلطة من األصول العینیة والمنافع والنقود 

ویدخل في إطار هذه المجموعة  ،2)قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي( أي أكثر من النصف  %51على األقل 

   :الصكوك التالیة

 . الوقفیة المشاركة صكوك - 1

تستخدم حصیلة هذه الصكوك إلنشاء مشروع استثماري معین، حیث یصبح هذا األخیر ملكا لَحَملة الصكوك 

  :بمقدار حصصهم، على أساس عقد المشاركة، ویمكن أن تأخذ الشكلین التالیین

 صكوك المشاركة المستمرة.  

تصدر هذه الصكوك لتمویل شراء عقار تدیره جهة متخصصة وتحقیق عائد یتم توزیعه على المالكین، بنسبة 

 إدارة فتقوم للبناء، التمویل الالزم لدیها یوجد وال علیها، بالبناء ترغب أرض الوقف إلدارة یكون أنأو ، 3حصته

 وكالة اإلصدار نشرة تتضمن حیث شركات المساهمة، في األسهم تشبه عادیة مشاركة صكوك بإصدار الوقف

 فيصكوك ال أصحاب یشارك البناء قیام وبعد. الوقف أرض على اإلصدار للبناء قیمة باستعمال الوقف إلدارة

في  الحال هو وكما معلوم، بأجر للبناء مدیرا الوقف ناظر ویكون ،صكوك من یملكون بنسبة ما البناء ملكیة

   .صكوكال أو حملة األسهم على توزع المشروع في الصافیة األرباح فإن العادیة، المساهمة شركات في األسهم

 الملك انتقال أو إطفاء إلى یحتاج مستمرة، فال بصورة صكوكال أصحاب بید البناء ملك یبقى أن ویمكن

 4.السوق من السندات شراء خالل من للبناء بالتملك التدریجي القیام الوقف إلدارة یمكن كما للوقف،

                                       
، )آلیات ترشید الصناعة المالیة اإلسالمیة(الملتقى الثاني للصناعة المالیة اإلسالمیة  أبحاث، - آلیات وتحدیات وترشید -الصكوكُأَسید الكیالني،  -1

  .8: ، الجزائر، صم2013دیسمبر 08/09المدرسة العلیا للتجارة، 
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، مكتبة الملك فهد  األدوات التمویلیة اإلسالمیة للشركات المساهمة،مود، سامي حسن ح -2

دور الصكوك اإلسالمیة في دعم قطاع الوقف زیاد جالل الدماغ،  :أنظر أیضا .71:م، ص1998، -المملكة العربیة السعودیة -، جدة2الوطنیة، ط

 .22:، صابقمرجع س مي،اإلسال
  .241: ، صبقامرجع س، االقتصادیةالصكوك اإلسالمیة ودورها في التنمیة زیاد جالل الدماغ،  -3
  .277-265 :، ص صبقامرجع س ،تنمیته ، إدارته ، تطوره ، اإلسالمي الوقفمنذر قحف،  -4
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 فيخاص لها  رسمي قانون اقتراحها وصدور تم التي المقارضة صكوك كبیر حد إلى تشبه صكوكال هذه

 والضوابط الشروط من عدد ظل في بجوازها قرار المجمع وصدر اإلسالمي الفقه مجمع بحثها وقد األردن،

ملیون دوالر لتطویر  60سنغافورة وهو یستخدم لجمع  مشاركة في صكوكتم طرح  ذلك أمثلةمن و . الشرعیة

كسب الممتلكات التجاریة  كانمسجد جدید  كما تم بناء. مستثمرینلل األرض األوقاف إدارةوقدمت . مشروعین

  1.دوالر سنویا 200 000الملحقة 

  المتناقصةصكوك المشاركة. 

هذا النوع من الصكوك یتم إصداره في حالة وجود مشروع یمكن فرز إیراداته ونفقاته، حیث تبدأ 

من جانب َحَملة الصكوك، وتكون األرباح بالحصة  % 90من جانب المنشأة، و %10المشاركة مثال بنسبة 

دها إلطفاء الصكوك الصادرة، وتعتبر الشائعة لكل طرف، ویمكن للمنشأة المصِدرة أن ال تأخذ األرباح وٕانما تجم

  2.هذه األداة نموذجا مثالیا وعملیا جدا إلعمار الوقف

 .)المقارضة(صكوك المضاربة   - 2

 الوقفیة، صكوكال وأشهر أقدم من صكوكال هذه وتعتبر 3صكوك المقارضةفضَّل قرار المجمع تسمیتها بـ 

 كان وقد األردني، اإلسالمي البنك قانون وضع عند ،م1987وذلك سنة " حمود سامي"إلى  األولى فكرتها وترجع

 مرحلة وفي. الربویة البنوك تصدرها التي الربویة القروض نداتس عن البدیل إیجاد الوقت في ذلك منها المقصود

 فتشكلت الوقفیة الممتلكات إعمار أجل من وذلك األردنیة وزارة األوقاف على المقارضة صكوك فكرة اقترح یةثان

  .4 الرسمیة الجریدة في ونشر م 1991 لعام 10برقم  مؤقت خاص قانون الغرض وصدر لهذا لجنة

 من في كثیر ترجع بعد فیما عدیدة دول في وجدت التي اإلسالمیة صكوكال معظم بأن القول ویمكن

  5:إذ یمكن أن نجد في هذا المجال الشركات التالیة. المقارضة صكوك فكرة إلى وجزئیاتها مضامینها

 ؛شركة المضاربة الزراعیة 

 ؛شركة المضاربة الصناعیة 

 ؛شركة المضاربة التجاریة 

                                       
1 	-	 Ahcene Lahsasna, The integration of the waqf portfolio into Islamic financial system: An Innovative approach 
in developing and empowering Waqf, nine international conference on Waqf investment: reality and prospect  
Faculty of Economics and Management, University of 20 August 1955 06/07 october 2015, Skikda Algeria,p:13. 

  .241: ، صبقامرجع س، االقتصادیةالصكوك اإلسالمیة ودورها في التنمیة زیاد جالل الدماغ،   -2
.  3، ج 4:ع: ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي، المجمع : ، منظمة المؤتمر اإلسالمي ، ووقفها قرار المجمع الفقه اإلسالميرضة، صكوك المقا :انظر -3

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد االستثمار في الوقف وفي غالَّته وریعهأحمد محمد السعد،  :أنظر أیضا).  140/06/15: ( وقرار المجمع رقم 

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد االتجاهات المعاصرة في تطویر االستثمار الوقفيلعمري، محمد علي ا: أنظر أیضا. 91-80: الخامس، ص ص

  . 277-275  :، ص صبقامرجع س ،تنمیته ، إدارته تطوره، اإلسالمي، الوقفمنذر قحف، : أنظر أیضا. 138-131: الخامس، ص ص
  .277- 265 :، ص صبقامرجع س ،تنمیته إدارته، تطوره، اإلسالمي، الوقفمنذر قحف،  -4
 البحرین، اإلمارات العربیة المتحدة، الكویت، قطر، مالیزیا، السعودیة وغیرها. 
  .239: ، صبقامرجع س، االقتصادیةالصكوك اإلسالمیة ودورها في التنمیة زیاد جالل الدماغ،  -5
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 شركة المضاربة العقاریة.  

 صكوكمن  فكرتها في تقترب مضاربة شهادات أصدرت العدید من الشركات والمصارف اإلسالمیة

ن فیه الكلفة المتوقعة والربح وفكرتها أن تقوم إدارة األوقاف بدراسٍة اقتصادیٍة لمشروٍع محدٍَّد، تبیِّ . المقارضة

المتوقَّع، ثم تقوم عبر هیئٍة متخصِّصٍة بإصدار صكوٍك قیمُتها اإلجمالیة مساویٌة للتكلفة المتوقعة للبناء، وتعرض 

لین للبناء اقتسام عائد اإلیجار، بنسبٍة تحدِّدها هي في ضوء الدراسة االقتصادیة  على حاملي الصكوك المموِّ

حاملها  شرائها من: أي  یخصص جزٌء من العائد الذي تملكه إدارة األوقاف إلطفاء الصكوك، على أن للمشروع

  1.الملكیة الكاملة للبناء إلى إدارة األوقاف - بعد فترة من الزمن- شیئًا فشیئًا حتى تعود 

 مع مالحظة أن إطفاء هذه السندات مرتبٌط بمدٍة من الزمن محددٍة، وقد تكون الحكومة ضامنًة أیضاً 

إلطفاء هذه السندات عند حلول أجلها، إذا عجزت إدارة األوقاف عن القیام بذلك، على أن یكون ما تدفعه 

  .الحكومة دینًا بدون فائدة في ذمة إدارة  األوقاف

 .)المجموعة الثانیة(الصكوك المتمثلة في المنافع  :ثانیا

 2.یتوصل به اإلنسان إلى مطلوبهاسم من النفع ضد الضر، بمعنى الخیر، وهو ما  :اللغةالنفع في 

وتشمل كل ما یمكن استفادته من الشيء عرضا كان من دار السكن وركوب الدابة، أو مادة مثل ثمر الشجر أو 

یعني المصطلح عند الفقهاء الفوائد الحسیة التي تُنال من األشیاء، كسكن الدار وركوب  :اصطالحا 3.أجرة الدار

   4.الدابة

  :ُحْكِم المنفعة باختالف أحوالها، فظهرت ثالث مسائلظهر اختالف وقد   

، فكأن "حبس العین وتسبیل المنفعة:"أرجع كثیر من الفقهاء أن الوقف هو :وقف المنافع واألصل معا -1

من وقف وقفا «: المنفعة هي األصل ولوالها ما كان للوقف فائدة كبیرة، وفي ذلك یقول ابن قدامة

 5.»للموقوف علیھ، وزال عن الواقف ملكھ وملك منافعھصحیحا صارت كل منافعھ جمیعھا 

وهو استثناء جمیع المنفعة أو بعضها، والظاهر من قول المجیزین الستثناء : وقف األصل دون المنفعة  -2

جمیع المنفعة أنه ال یجوز االستثناء األبدي، ومثال ذلك أن یقول الواقف، أما استثناء بعض المنافع كأن 

                                       
وقرار .  3، ج4:ع: جلة مجمع الفقه اإلسالمي، المجمعم، ووقفها، قرار المجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي صكوك المقارضة :انظر -1

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الخامس، ص االستثمار في الوقف وفي غالَّته وریعهأحمد محمد السعد،  :أنظر أیضا). 140/06/15: (المجمع رقم

: ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الخامس، ص صاالستثمار الوقفي االتجاهات المعاصرة في تطویرمحمد علي العمري، : أنظر أیضا. 91-80: ص

  .277-275  :، ص صبقامرجع س تنمیته، ، إدارته تطوره، اإلسالمي، الوقفمنذر قحف، : أنظر أیضا. 131-138
  .618:، صابقمرجع سابن منظور،  - 2
  . 942: ، دار النشر غیر مذكورة، التاریخ غیر مذكور، الطبعة الثانیة، صالمعجم الوسیطأنیس إبراهیم وآخرون،  - 3
  .175:ه، الجزء الرابع، ص 1327، شركة المطبوعات العلمیة، مصر، بدائع الصنائععالء الدین أبو بكر الكاساني،  - 4
 .352:، صقبامرجع سابن قدامة،  - 5
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لركوب ویستثني حلیبها، أو نسلها، أو كتابا یستثني الحقوق المعنویة للتألیف، فقد یوقف الواقف دابة ل

 1.نص الفقهاء على جواز هذه الصورة ما دام أن المنفعة معتبرة

وهو وقف الغلة والثمار، أو سكن البیت، أو ركوب السیارة ونحو ذلك،  :وقف المنفعة دون األصل  -3

 .من الفقهاء ومن لم یجزها اویدخل في ذلك مسألة الوقف العیني وغیر العیني، وهنالك من أجازه

 :یمكن أن نوضح ذلك في الحاالت التالیة

 .المؤجرة األعیان صكوك  - أ

 من بتمویل تم تشییده مؤجر، وقفي بناء ملك من متساویة أجزاء تمثل نمطیة مالیة أوراق أو صكوك وهي

بحیث تعطي هذه الصكوك حق التملك والحصول على األجرة والتصرف في ملكیته  .أنفسهم الصكوك أصحاب

بما ال یضر مصلحة المستأجر، أي أنها قابلة للبیع والتداول، ویتحمل صاحب الصك ما یترتب على المالك من 

  2.صیانة أو تلف

، جواز اإلسالمي في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة في سلطنة ُعمان وقد صدر عن مجمع الفقه    

     3:ي، وقرر ما یلك اإلجارة بشروطهاصكو 

 إذا توافرت فیها شروط األعیان التي یصح أن ملكیة األعیان المؤجرة وتداولها یجوز إصدار صكوك تمثل ،

، ما دام الصك یمثل ملكیة أعیان حقیقیة مؤجرة وباخرة ونحو ذلك كعقار، وطائرة،: كون محًال لعقد اإلجارةت

 ؛من شأنها أن تدّر عائدًا معلوماً 

 ؛یجوز لمالك الصك أو الصكوك بیعها في السوق الثانویة ألي مشتر 

  منقوصًا دة في شروط اإلصدارفي اآلجال المحد - وهو األجرة–یستحق مالك الصك حصته من العائد ،

  .نة على وفق أحكام عقد اإلجارةو ى المؤجر من نفقة ومؤ منها ما یترتب عل

                                       
م، 2006، المملكة العربیة السعودیة -، بمكة المكرمةالصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: لألوقافالمؤتمر الثاني  أبحاث ،وقف المنافععطیة فیاض،  - 1

 .470:، دار الكتاب اإلسالمي، سنة النشر غیر مذكورة، صأسنى المطالب شرح روض الطالبزكریا بن محمد زكریا األنصاري،  :نقال عن. 24:ص
  الجزء األربعین، سنة النشر غیر -مصر –، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة الدسوقي على الشرح الكبیرحاشیة ابراهیم الدسوقي،  :أنظر في ذلك ،

 :وانظر أیضا. 98:، صمرجع سابق، ، الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالكالدردیر :أنظروفي المذهب المالكي . 760:مذكورة، ص

، المملكة العربیة السعودیة -، بمكة المكرمةالصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: المؤتمر الثاني لألوقاف ، أبحاثالحقوقوقف المنافع و شوقي أحمد دنیا، 

 .11:م، ص2006
  ،الجزء ، -لبنان - ، دار إحیاء التراث العربي، بیروتنهایة المحتاجالرملي،  :نقال عن. 12:، صابقمرجع سشوقي أحمد دنیا، وقف المنافع والحقوق

  .357:الخامس، ص
: ، صم2013، الطبعة األولى، -مصر -، دار الفكر الجامعي، االسكندریةالصكوك والبنوك اإلسالمیة أدوات لتحقق التنمیةأحمد شعبان محمد علي،  -2

30.  
: ، صم2009 مي الدولي، إمارة الشارقة،لمجمع الفقه اإلسال التاسع عشرةالدورة أبحاث ، وقف األسهم والصكوك والحقوق والمنافعمحمود السرطاوي،  -3

سندات الوقف مقترح إلحیاء دور عبد الحلیم عمر،  :أنظر أیضا. 15:، صالصكوك الوقفیة دورها في التنمیةحطاب، توفیق كمال  :أنظر أیضا. 21

، الوقف اإلسالمي تطوره، منذر قحف  :ظروان. 76:هـ، ص1422مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربیة السعودیة،  الوقف في المجتمع اإلسالمي،

  . 275:، صبقامرجع س إدارته، تنمیته،
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 وٕاذا كانت صكوك اإلجارة جائزة شرعًا، فإنه یجوز وقفها واالستفادة من ریعها عمًال بالرأي الراجح    

، لقول 1المنقول من أثاث وحیوان وسالح الذي یقول بجواز وقف لجمهور الفقهاء من الشافعیة والحنابلة والمالكیة

من احتبس فرسا في سبیل اهللا إیمانا باهللا وتصدیقا بوعده فإن شبعه ورّیه وروثه : "ى اهللا علیه وسلمالنبي صل

   ".وبوله في میزانه یوم القیامة

أما وقف المنافع فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى عدم جواز وقف المنفعة،     

ا ینتفع بها مع بقائها، كما أنهم یشترطون تأبید الوقف، وذهب المالكیة إلى وذلك الشتراطهم أن یكون الموقوف عین

الذي ذهب إلى صحته كل من الشافعیة  المشاعوقف ، و 2جواز وقف المنفعة وذلك لعد اشتراطهم الوقف المؤبد

هللا علیه والحنابلة واستدلوا على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أصاب أرضا بخیبر فأتى الرسول صلى ا

إن شئت حبست أصلها وتصدقت : وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب ماال قط أنفس منه، فكیف تأمرني به، فقال

أما المالكیة  4.واستدلوا على ذلك أیضا بكون الوقف حبس األصل وتسبیل المنفعة وهذا ما یحصل في المشاع 3).بها

الجواز المطلق، سواء كان الشریك یقبل القسمة أم ال، : فلهم تفصیل في ذلك فقد وقف ابن عرفة على ثالثة أقوال

والثاني یتوقف على إذن الشریك فإن َقِبل َصحَّ الوقف وٕان َأَبى فقد َبُطل الوقف، أما القول الثالث فهو الجواز المطلق 

  .وُیجعل لحظ الُمحِبس مما ال ینقسم في مثل ما حبسه فیه

أما . وقف المشاع مما ال یقبل القسمة، إال في المقبرة والمسجدأما الحنفیة فقد اتفق فقهاؤهم على جواز     

المشاع الذي یقبل القسمة فقد أختلوا فیه حیث ذهب القاضي أبو یوسف والسرخسي إلى جواز ذلك، وعدم جواز ذلك 

  5.عند محمد بن الحسن الذي یشترط القبض

 كانت فلو تكلفة البناء على عدد الصكوك،أما التطبیق العملي لهذا النوع من الصكوك فیكون بتقسیم     

 بیع سعر لكان مؤجرة أعیانصك  ملیون صدر فیها وحدة، ملیون إلى البناء وقسم دینار، مالیین عشرة البناء كلفة

 للبناء الوقف لناظر حامله من توكیال صكال ویعطي دنانیر، عشرة الوقف هو ناظر من إصداره عند الواحد صكال

 ،الصكوكحملة  عن وكالة بالبناء الناظر یقوم بحیث محددة، وبكلفة المحدد اإلنشائي للمشروعالوقف  أرض على

یث یمكن ح متجددة، طویلة فیه آلجال اإلیجار عقد یكون حیث متعددة، بآجال تصدر أن صكوكال لهذه ویمكن

  .وذلك لغرض تأجیرها منافع األشیاء مثًال كالمكاتب، والمصانع، والسیارات، والسفن، والطائرات، ستئجارا

وبناٍء علیه یمكن للمنشأة ذات النشاط الخدمي طرح صكوك منافع لدفع األجرة لمدة خمس سنوات مثًال     

  .ستئجار طائرة، لیتم تأجیرها لمدد أقل، وهذا یحدث كثیرًا في شركات الطیران ذات الموارد المحدودة خاصةا

                                       
  .164:م، ص2006، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، الطبعة األولى، وقف -وضیعةالموسوعة الفقهیة، الجزء الرابع واألربعون،  -1
  .643:، صابقمرجع سابن قدامة،  :أنظر أیضا.. 166،165:، ص صابقمرجع سالموسوعة الفقهیة،  - 2
 .1019: ، كتاب الوصایا، باب الوقف، صمرجع سابقصحیح بخاري،  - 3
 .169:، صابقمرجع سالموسوعة الفقهیة،  - 4
 مقبرة وأخرى  ألن بقاء المشاركة فیه یمنع الخلوص هللا تعالى، وألن المهایئة أقبح ما یكون فیه، كأن تجعل المكان مسجدا سنة وأخرى إسطبال، أو سنة

  .للزراعة
 .365:ص ،مرجع سابقابن عابدین،  :أنظر أیضا. 172،171:، ص صابقمرجع سالموسوعة الفقهیة،  - 5
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 ناظر قبل من السوق بسعر األصل الثابت بشراء إما تنتهي محددة بآجال صكوكال تصدر أن یمكن كما

 صكوك إصدار عقد أصل في ذلك فیكون مثال من التأجیر سنة عشرین بعد وقف إلى بتحوله أو الوقف،

  1.اإلیجار

 .التحكیر أسهم  - ب

 بعقد من الوقف مستأجرة وقفیة أرض على یقوم بناء في متساویة حصصا تمثل أسهم عن عبارة وهي

 عن وكالة البناء استثمار ویدیر الناظر العقد فترة لكامل محددة وبأجرة التحكیر عقد هو األجل طویل إجارة

 صكوك تشبه فهي الوجوه، بعض من لمشاركةا صكوكو اإلجارة  صكوك مع تتشابه وهي ولصالحهم، أصحابه

 یقام البناء وهذا طویلة، لمدة إجارة بعقد ملتزم بناء ملكیة من متساویة تمثل حصصا أنها في المؤجرة األعیان

 خالفا محددة مسبقا، غیر عوائدها أن في المشاركة صكوك تشبه وهي الوقف، أرض على بطریقة التوكیل

 األرض، على إجارة بعقد مع الوقف أخرى جهة من مرتبطة التحكیر أسهم ولكن المؤجرة، األعیان لعائدات

 أو دائمة التحكیر أسهم تكون أن ویمكن بكامله، المشروععائدات  من الوقف لصالح األرض أجرة بموجبه تقتطع

 استنفاذ بعد العقد أصل في بنص بوقفها أو الوقف، ناظر قبل من السوق بشرائها بسعر تنتهي المدة، محدودة

حیث تحقق دخال جیدا یعتمد  األوقافنشطة لتوسیع أ خرآمجاال بارزا  سهموتعتبر هذه األ 2.المال أصل رأس

ذلك اندونیسیا  يهذه الخطة بما ف إطار يوقد شرعت بلدان قلیلة ف. ساساألالمشروع  أوالشركة  أداءعلى 

  3.األوقافهذا المجال مطلوب لتعزیز وتنویع حقیبة وزارة  يا فنشاط أكثر. ومالیزیا

 .صكوك المنافع  -  ت

النقل والمواصالت منافع وسائل وكذا  ،4منفعة األبنیة واألماكن واألراضيیشمل هذا النوع من الصكوك 

    5.أو تخصیص جزء من العمل لیكون وقفا من قبل وهي أعظم من منفعة الركوب للدواب المعروفة

 6.غیر ذلكو  البرق، الفاكس، خطوط الهاتف، منافع الكهرباء،وقد یأخذ شكل 

ربما یكون  وما قد تشهده بعد ذلك إن ما ذكرناه هو قلیل من كثیر مما تشهده الساحة المالیة المعاصرة،

  . أضعاف ما هو موجود

  

                                       
  .12:، صم1975 جدة، للبحوث والتدریب، اإلسالمي المعهد ،المؤجرة واألعیان اإلجارة سندات منذر قحف،  -1

  .13:، صنفسهالمرجع  -2
3 -Ahsen lahsasna, opcit, p:13. 

 ،الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: تمر الثاني لألوقافالمؤ  أبحاث ،)-الحلولالمشكالت و - الجدوى االقتصادیة(عوقف المناف عبد الفتاح محمود إدریس، -4

  .33:ص ،م2006 ،-المملكة العربیة السعودیة -مكة جامعة أم القرى،
 - مكة جامعة أم القرى، ،الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: تمر الثاني لألوقافالمؤ  أبحاث ،)مقارنبحث فقهي (الوقف المؤقت ماجدة محمود هزاع، -5

 .23:ص ،م2006 ،-المملكة العربیة السعودیة
 .44:ص ،مرجع سابق عطیة السید السید فیاض، -6
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  .صكوك الخدمات  -  ث

وهي صكوك األعمال لخدمات األشخاص، إذ یمكن للمنشآت الخدمیة إصدار صكوك منافع لخدمات 

األشخاص، بغرض تأمین المصاریف الالزمة إلحضار العاملین مثال، وبالمقابل تستطیع المنشأة تشغیل هؤالء 

ویكون الفرق بین تكلفة هؤالء العاملین . ة في مجال أعمال النظافة مثالالعاملین في تقدیم الخدمات المنتظم

  1.واإلیراد المتحصل من الخدمات المقدمة ربحا للقسمة بالحصص الشائعة المعلن عنها

 .)المجموعة الثالثة(الصكوك المتمثلة في موجودات الدیون  :ثالثا

 :الدیون، وقد یأخذ العدید من األشكال نذكر منهاهذا النوع من الصكوك مبني على الدخول في منطقة 

 .ملَ صكوك السَّ  - 1

هو مصدر لفعل أسلم، یقال أسلم وسلم إذا أسلف، وهو أن تعطي ذهبا  -بفتح السین والالم -م لغةلَ السَّ     

الثمن عاجال، وفي المثمن آجال، وهو اسم لعقد یوجب الملك في  2.أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم

البیع الذي یتم فیه تسلیم " فقد ُعرِّف على كونه اصطالحا أما 3.البائع یسمى مسلما إلیه، والمشتري رّب الّسلمو 

وكذا یعرف على  4".الثمن في مجلس العقد وتأجیل تسلیم السلعة الموصوفة بدقة إلى وقت محدد في المستقبل

تسلیمه في أجل الحق، ویجب كون الثمن كله بیع آجل بعاجل، أو بیع شيء موصوف في الذمة، یتم " أنه 

كشراء . أي أنه یتقدم فیه رأس المال أو الثمن، ویتأخر تسلیم المبیع أو المسلم فیه ألجل في المستقبل. معجال

قمح أو قطن أو مواد مصنعة، محددة المواصفات لمنع الجهالة، ویمكن توفیرها في موعد التسلیم، فهو بیع أو 

صكوك تمثل بیع سلعة :"وهي أیضا 5".عند التعاقد بشيء مؤجل التسلیم في المستقبلمبادلة شيء مقبوض 

ال –مؤجلة التسلیم بثمن معجل، والسلعة معجلة التسلیم هي من قبیل الدیون العینیة، ألنها موصوفة في الذمة 

ر الصك من ِقَبل أحد ، لذلك تعتبر هذه الصكوك غیر قابلة للبیع أو للتداول في حالة إصدا-تزال في ذمة البائع

َلم نوعان  6".الطرفین البائع أو المشتري، فهي من قبیل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق   7:وللسَّ

و زیت على أن أن یسلم سلعة إلى أجلین أو إلى آجال متفاوتة، كأن یسلم في سمن أ وصورته: الّسلم المقسط -أ

  .الشهر الذي یلیه البعض اآلخر فيیأخذ بعضه في شهر و 

                                       
 .24:ص ،قبامرجع س دور الصكوك اإلسالمیة في دعم قطاع الوقف اإلسالمي،زیاد جالل الدماغ،  -1
 .2081:ص ،مادة سلم باب السین، العشرون،لمجلد الثالث، الجزء الرابع و ا ،مرجع سابق ابن منظور، -2
  .225:ص ،مرجع سابق أحمد الشرباصي، -3
  .198:ص ،مرجع سابقحسین محمد سمحان، محمود حسین الوادي و  -4
  .296:ص ،مرجع سابق وهبة الزحیلي، -5
، الطبعة - مصر– اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، األزمة االقتصادیة العالمیة إنذار للرأسمالیة ودعوة للشریعة اإلسالمیةمحمد سعید محمد الرمالوي،  -6

  .31: ، صبقامرجع سأحمد شعبان محمد علي، : أنظر أیضا. 251،250: ، ص ص2013األولى،
 .170:ص ،مرجع سابق صالح الصاوي،عبد اهللا المصلح و  -7
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یبیع المسّلم على طرف ثالث سلعا من نفس جنس ما أسلم فیه دون  أن ):المتوازي(الّسلم الموازي -ب

ومثال ذلك ما قامت به مؤسسة  .أن یربط بین العقدین، وهكذا یتبادل المستثمر المواقع فمرة مسّلم ومرة مسّلم إلیه

  1.آجل مع قبض الثمن عاجالالنقد البحرینیة، إذ باعت األلمنیوم بتسلیم 

معینة وأساس هذه القضیة یرتبط بشرط القدرة على  مزرعة منتجات على سلما یمكن أن یكون التعاقد    

ه قد یصیبها عطل من أي نوع كان ذلك أنه إذا تحددت المنتجات المسلم فیها بإنتاج مزرعة معینة فإن التسلیم،

  2 :هي بشروط بعینه بستان ثمر في لذلك كان السلمو 

  ،أي بدایة نضج الفاكهة والخضر؛أي یكون المنتج قد أزهى 

 عدم القدرة على استغالل األرض لكبر مساحتها؛ 

 توضیح كیفیة القبض إن كان دفعة واحدة أو على دفعات متوالیة؛ 

 أن یتم عقد الّسلم مع مالك المزرعة، ولیس التاجر ألنه قد یتعذر علیه التسلیم.  

من التمویل للوقف لما له من میزة اقتصادیة للعین الوقفیة وذلك في توفیر  یتم استخدام هذا النوع

، حیث 3اإلنتاج الحیواني الزراعة أو االحتیاجات المختلفة، في تنمیة اإلنتاج الوطني مثًال في مجال البترول أو

یتم الشراء والتسلیم والتخزین ثم البیع بسعر السوق، كما یمكن أن یكون السلم متاجرة، وذلك على أساس الشراء 

 قترباترتفع تدریجیًا بطبیعة الحال كلما  وبأسعارسلمًا بالجملة، ثم البیع بطریقة السلم الموازي في صفقات مجزأة 

   4.موعد التسلیم

   .صكوك المرابحة - 2

فقد  اصطالحاأما  5.مفاعلة من الربح وهو الزیادة، والربح هو النماء في التجارة اللغةفي المرابحة 

  :تعددت تعاریف المرابحة عند مختلف االقتصادیین من ذلك نذكر

البائع مع زیادة ربح معلوم متفق علیه بمبلغ مقطوع أو نسبة من ة بالثمن األّول الذي اشتراها وهو بیع السلع -أ

  ؛األّولالثمن 

ثمن األول الذي المرابحة هي أحد أنواع البیع، وهو عبارة عن بیع العین بالثمن أي بیع السلعة بمثل ال -ب

المرابحة هي أخذ مبلغ إضافي عن الثمن األصلي أي أن  .مع زیادة ربح معلوم متفق علیه اشتراها البائع

  .یسمى ذلك المبلغ ربحا) السلعة(للعین

                                       
  .252:، صبقامرجع سمحمد سعید محمد الرمالوي،  -1
، الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: المؤتمر الثاني لألوقاف ، أبحاثنظام الوقف اإلسالمي والنظم المشابهة في العالم الغربي محمد عبد الحلیم عمر، -2

  .57:ص م2006، المملكة العربیة السعودیة -بمكة المكرمة
  .243: ، صبقامرجع س ،الصكوك اإلسالمیة ودورها في التنمیة اإلقتصادیةاغ، زیاد جالل الدم -3
 .25:، صابقمرجع سزیاد جالل الدماغ، دور الصكوك اإلسالمیة في دعم قطاع الوقف اإلسالمي،  - 4
  .1553:ص ،مادة ربحباب الراء،  الجزء الثامن عشر، المجلد الثالث، ،مرجع سابق ابن منظور، -5
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وهي البیع بثمن الشراء مع إضافة ربح  المرابحة البسیطة، المرابحة إلى قسمین رئیسیینینقسم بیع و     

وتسمى المرابحة لآلمر بالشراء، المرابحة للوعد بالشراء، بیع المواعدة المرابحة المركبة والنوع الثاني هو  .معلوم

أن یتقدم العمیل إلى المصرف  ذلك ومثال 1.على المرابحة، كما انه یمكنها أن تأخذ تسمیة المرابحة المصرفیة

طالبا منه شراء سلعة معینة بالمواصفات التي یحددها هو، وبعد ذلك یقوم المصرف بشراء تلك السلعة عقارا أو 

غیره ویمتلكها، ویلتزم العمیل بشرائها من المؤسسة بعد ذلك، وتلتزم المؤسسة بأن تبیعها له بسعر عاجل أو 

ومن الناحیة التعاقدیة تتطلب عملیة المرابحة المركبة إبرام عقدین . تحدد مسبقاحیث أن نسبة الزیادة . آجل

  2:متتالیین ومتالزمین هما

یتفق فیه البنك واآلمر بالشراء على مواصفات السلعة محل العقد، واالتفاق على مقدار  :العقد األول - 

  .الربح، والتأكید على التزام الطرفین بالشروط المتفق علیها

هو عقد بیع السلعة لآلمر بالشراء، والذي یتم إبرامه، بعد تملك البنك للسلعة وثم یمكنه  :لثانيالعقد ا - 

  .تسلیمها لآلمر بالشراء

اعترض البعض على هذا النوع من البیوع ألنه یدخل في مجال بیع ماال یملك، إال أن العلماء قد   

بیع وشراء، وال یتم البیع إلى اآلمر إال بعد تملك أجازوه، ألن العقد األول ما هو إال وعد بالشراء ولیس عقد 

  3.المصرف للسلعة محل العقد، أي بعد أن تصبح السلعة ملكا له

 تعاون بعقد اإلسالمیة المصارف أحد مع تتعاقد وفقا لهذا العقد أن -ناظر الوقف- بإمكان مدیریة األوقاف  

 لمدیریة یبیعها ثم أولیة مواد أو آلة أو سلعة المصرفیشتري  أن على االتفاق خالله من البعید، یتم األجل في

المزارعین أو  العمالء، نحو من لغیره بدوره حیازتها بعد یبیعها دفعات متعددة، والذي أو دفعة على األوقاف

 تسد وأن واالستثماریة ا اإلداریةنهشؤو  بعض تسییر من یمكنها مالیا تدفقا األوقاف مدیریة تحقق الصناعیین، وبذلك

 :4 هي وفق مجموعة من الشروط العقد یتم أن على اهتحاجیا بعض 

 ؛المصرف طرف من به المشتراة السلعة ثمن تحدید 

 ؛للعمیل تسلمیها إلى المصرف من استالمها زمن من السلعة تكلفة ثمن تحدید 

 ؛التكلفة جملة أو البیع جملة الجملة، أي على یكون وهل الربح نسبة تحدید 

 مدیریة األوقاف بین وما األوقاف ومدیریة المصرف بین ما السلعة ثمن تسدید طریقة تحدید 

 ؛ والعمیل

                                       
المملكة العربیة  -، بمكة المكرمةالصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: المؤتمر الثاني لألوقاف أبحاث ،استثمارهاوقف النقود و  هویمل عوجان،ولید  -1

 .15:ص ،م2006، السعودیة
 .37:ص ،مرجع سابق محمد عدنان بن الضیف، -2
 .15:ص ،مرجع سابق ولید هویمل عوجان، -3
 .221- 220:ص ص ،بقرجع سام عبد القادر بن عزوز، -4
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 والربح وثمن التكلفة الشراء ثمن لمعرفة للعمیل المصرف من المستلمة الرسمیة المستندات إظهار 

 ؛ علیه الحصول المراد

 األوقاف إدارة طرف من السلعة لبیع أجال حدد المصرف كان إذا المرابحة بیع مدة أو أجل بیان.  

 .صكوك االستصناع - 3

نعا یلزم البائع بتقدیمه مصنوعا، بمواد من عقد یشتري به في الحال شیئا مما یصنع ص االستصناع

وثائق متساویة القیمة تصدر : "أما صكوك االستصناع فهي 1.بثمن محددعنده، بأوصاف مخصوصة، و 

ویمكن أن یأخذ  2".فیها هي تصنیع سلعة، ویصبح المصنوع ملكا لحامل الصكوك االكتتابالستخدام حصیلة 

  3:االستصناع األشكال التالیة

یتم االتفاق بین الطرفین الصناع والمستصنع، على أوصاف معینة للمادة : االستصناع األصلي  - أ

 المستصنعة؛

صانع، لكن هذا األخیر یلتزم یكون في هذا االتفاق ثالثة أطراف، المستصنع وال: االستصناع الموازي  - ب

وأمثلة ذلك كثیرة كالتكفل بإنشاء مصنع أو منزل فهو . أمام المستصنع ویكلف طرفا آخر للقیام بالعمل

یحتاج إلى أطراف عدیدة فالطرف المتعهد بإنجازه هو من یكلف األطراف األخرى بإنجاز ما ال یستطیع 

  .هو عمله

بناء مشروعات ضخمة ونافعة حیث تستطیع أن ن تستفید من من أإدارة الوقف  وعقد االستصناع یمكن

لعقاریة على أرض الوقف أو غیرها، على تمویل المشاریع ا) أو المستثمرین(تـتفق مع البنوك اإلسالمیة 

إذ أن من ممیزات عقد سیط ثمن المستصنع على عدة سنوات، وتقمصانع ونحوها عن طریق االستصناع، وال

وتقسیطه وهو ما أعطى مرونة كبیرة ال توجد ط فیه تعجیل الثمن، بل یجوز تأجیله، ع أنه ال یشتر االستصنا

  .في عقد السلم

  :من خالل ما سبق من ذكر لألنواع المختلفة التي تأخذها الصكوك الوقفیة نخرج بالمخطط التالي

  

  

  

  

                                       
، -السعودیة-، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدةعقد االستصناع ومدى أهمیته في االستثمارات اإلسالمیة المعاصرةمصطفى أحمد الزرقا،  -1

 .20:، صم2000
  .255:، صبقامرجع سمحمد سعید محمد الرمالوي،  -2
 .187:، صمرجع سابقوائل عربیات،  - 3
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  دور الصكوك الوقفیة في التنمیة االقتصادیة): 07(الشكل رقم

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اعتمادا على ما سبق –من إعداد الباحث : المصدر

صادیة
ي التنمیة اإلقت

صكوك الوقفیة ف
دور ال

 

عیة
جتما

واإل
  

الجزء  صكوك تمثل األعیان

 الغالب فیها

 صكوك موجودات الدیون

 صكوك مرتبطة باالنتفاع

 )المتناقصة، المستمرة(المشاركة صكوك 

( 

 الوقفیة صكوك االستصناع

 الوقفیة )المقارضة(المضاربة صكوك 

 الوقفیة صكوك المرابحة

 الوقفیة صكوك الّسَلم

 الوقفیة صكوك الخدمات

 الوقفیة المنافعك و صك

 الوقفیة أسهم التحكیرصكوك 

 المؤجرة الوقفیة صكوك األعیان

 تساهم في تشجیع التجارة الداخلیة والخارجیة

 توفیر مناصب عمل

 التقلیل من حدة البطالة

 )الحیواني، الزراعي(الرفع من مستوى اإلنتاج 

 ت االجتماعیة المختلفةتحسین مستوى الخدما

 تحسین المستوى الصحي

 التخفیف من األعباء المالیة على میزانیة الدولة

 زیادة التكافل االجتماعي

 )صناعیة، تجاریة(بناء بنیة تحتیة 

 تحسین التبادل التجاري
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الصكوك الوقفیة  من خالل المخطط السابق یتضح لنا الدور االقتصادي واالجتماعي الذي تلعبه  

بأشكالها المختلفة إذ توفر التمویل الالزم على المستویین االقتصادي واالجتماعي، خاصة وأنها متنوعة، مما 

العدید من الجوانب واألسواق نقدیة كانت أو مالیة، مما یحقق العدید من اإلیجابیات سواء یمكنها من ولوج 

  :ویتضح ذلك فیما یلي. بالنسبة لألفراد أو الدولة

تمكن الصكوك الوقفیة من توفیر فرص التمویل المختلفة الستغاللها، خاصة وأن الصكوك الوقفیة تمكن  -1

 .ء كانت كبیرة أو صغیرةالواقفین من وقف المبالغ النقدیة سوا

تساهم في تحسین مردودیة القطاعین الصناعي والتجاري مما یرفع من مستوى إنتاجیتهما بتوفیر التمویل  -2

 الالزم لهما من جهة، وتوفیر حاجات المجتمع من جهة ثانیة؛

ناعي، تنعكس زیادة اإلنتاجیة على مستوى سوق العمل، بحیث أن زیادة النشاط التجاري، الزراعي والص -1

وینعكس هذا إیجابیا على مستوى . یخلق مناصب شغل عدیدة، مما یرفع من مستوى دخول األفراد

 الفقر، إذ یخفف من حدة الفقر في المجتمع؛

زیادة  - الزیادة في اإلنتاج وتحسن أداء القطاعات االقتصادیة، یرفع من مستوى التجارة الخارجیة  -2

األخیر الذي ینعكس على سعر صرف العملة المحلیة  مما یوفر العملة الصعبة، هذا - الصادرات

 للدولة؛

حسن االستغالل للصكوك الوقفیة وتقیدها بالضوابط الشرعیة یساهم في تنشیط السوقین النقدي ومالي  -3

على حدٍّ سواء بما یتوافق مع ضوابط االستثمار الشرعیة، مما یخفف من التضخم، خاصة وأن هذا النوع 

 .ى أسس حقیقیة ولیست نقدیةمن االستثمار مبني عل

والجدیر بالذكر أن هناك آلیة أخرى یمكن استغاللها للنهوض بالدور التنموي للوقف النقدي، تكون 

  .مكملة للدور الذي تلعبه كل من الصنادیق والصكوك الوقفیة، وهو ما نفصله بالدراسة فیما سیأتي من الدراسة
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 .لتفعیل الدور التنموي لألوقاف النقدیة كآلیةالمصرف الوقفي : المبحث الثالث

تساعد في تفعیل دور الوقف النقدي في التنمیة، خاصة مع تزاید جدیدة،  إن التفكیر في طرح فكرة

وحتى یضل المجتمع اإلسالمي قادرا على بناء اقتصاده دون الخروج عن  ،الحاجات االجتماعیة واالقتصادیة

 :یونس رفیق المصريكما جاء في قول  الضوابط الشرعیة، وحتى ال یلجأ إلى استیراد الحلول الغربیة الخاطئة،

ل مباشرًة بإیمانه إذا أراد المجتمع اإلسالمي الیوم أن یظل وفیَا لتفرده وأصالته ومبادئه الرئیسیة العلیا التي تتص"

وعقائده، فعلیه أن یبدأ ببذل الجهد من أجل التخیل والتصور واإلبداع بما یالئم حضارته ومبادئه العزیزة الغالیة، 

ویهیئ العناصر التي تسمح له بالمشاركة ) المقصود هنا المصارف التقلیدیة(فیعید النظر في هذه المؤسسات 

بناء على هذه الفكرة فإن الباحث یرى أن تفعیل  1.“ثة على المسرح الدوليالفعالة في الحیاة االقتصادیة الحدی

  .دور الوقف النقدي في التنمیة یحتاج إلى إنشاء بنوك وقفیة، یكون عملها وفقا لما سیأتي

  .الفكرة والنشأة: المطلب األول

  .لتاریخيقبل التطرق إلى أهمیة المصرف اإلسالمي سوف نوضح تعریفه ونتتبع نشأته وتطوره ا  

  .اإلسالمي مصرفتعریف ال: الفرع األول

المصرف اإلسالمي هو مؤسسة مالیة مصرفیة لتجمیع األموال وتوظیفها في نطاق الشریعة اإلسالمیة 

، وهو منظمة إسالمیة 2بما یخدم بناء مجتمع متكامل وتحقیق عدالة التوزیع ووضع المال في المسار اإلسالمي

بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم وٕاتاحة الفرص المواتیة لـه للنهوض على  تعمل في مجال األعمال بهدف

  .أسس إسالمیة تلتزم بقاعدة الحالل والحرام

المصرف اإلسالمي مؤسسة تسعى لتقدیم خدمات استثماریة ”: أنهیعرف المصرف اإلسالمي على كما 

إلسالمیة، من خالل فریق عمل ذي والء وكفاءة لعمالئها، وفًقا ألحكام الشریعة ا) عقائدًیا(ومصرفیة متمیزة 

والتكافل االجتماعي داخل مجتمعات األمة  ياشوالتزام ذاتي؛ بهدف تحقیق التنمیة االقتصادیة واالرتقاء المع

  3.“اإلسالمیة

ق تحقی إلىى سعت ،اإلسالمیةفي عملها على العقیدة  أنها مؤسسات مالیة عقائدیة تعتمدوتعرف ب

وتعرف كذلك بأنها , وتوجیهها نحو الصالح العام األموال، عن طریق تجمیع المقبولة شرعا المصالح المادیة

، بوصفها تعامل باجتناب التعامل بالصیرفة الربویة التزامهاالمصرفیة مع  األعمالالمؤسسات المالیة التي تباشر 

، بل فهي ال تتلقى الودائع بالفائدة ال تتعامل بالفائدة، أنهاأي ، كما وتعرف بأنها مصارف ال ربویة ،محرم شرعا

                                       
    .55:، صم1977، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، مصرف التنمیة اإلسالميرفیق یونس المصري،  -1
  .54: ، صم1997، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، البنوك اإلسالمیةضیاء مجید الموسوي،  -2
  .02،01:ص ، صبقامرجع سعمر الكتاني، دور المصارف ومؤسسات التمویل اإلسالمیة في التنمیة،  -3
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تمنحه لقاء حصة  وٕانما، وال تمنح التمویل بالفائدة, تحدد نسبتها ال مبلغها مسبقا األرباحتتلقاها لقاء حصة من 

  .بالطریقة نفسهاتحدد نسبتها  األرباحمن 

  .تطور المصارف اإلسالمیة: الفرع الثاني

  :بمجموعة من المرحل نوجزها في المراحل الثالث التالیةمرت المصارف اإلسالمیة منذ نشأتها   

  .مرحلة األفكار والنظریات :المرحلة األولى

المجامع الفقهیة بحرمة الفوائد المصرفیة في  إفتاءعد دایة هذا القرن وذلك بظهرت هذه المرحلة في ب

من علماء األمة اإلسالمیة المخلصین  ظهرت نظریات وأفكار نادى بها عددالبنوك التقلیدیة واعتبارها من الربا ف

بدأت تجربة المصارف اإلسالمیة في مالیزیا عام حیث  .لتأسیس كیان مصرفي یقوم على أساس غیر ربوي

تعمل من دون فائدة، وبعدها في أواخر األربعینیات بدأ التفكیر المنظم  لالدخارم، عندما أنشئت صنادیق 1940

  1.ن أجل وضع تقنیات تمویلیة ترعي التعالیم اإلسالمیةوالمنهجي یظهر في باكستان وذلك م

   .مرحلة التجربة وبدایة التطبیق :المرحلة الثانیة

أخذ التنظیر وقتا طویال حتى ظهور التطبیق الفعلي له بدایة السبعینیات من القرن الماضي، حیث 

مثل بنك ناصر االجتماعي بجمهوریة مصر العربیة عام  ،انطلقت مسیرة المصارف اإلسالمیة بتأسیس عدد منها

في قریة میت غمر بنك االدخار وقام بفتح حسابات توفیر تحت الطلب وحسابات استثمار سنویة  م1963

  .وحسابات الخدمة االجتماعیة مثل الزكاة والهدایا الخیریة

نك األهلي المصري أن یضعا ولم یكتب لهذه التجربة النجاح مما حدا بالبنك المركزي المصري والب

مملكة العربیة بال ةسس البنك اإلسالمي للتنمیة في جدأ م1974م، وفي عام 1986أیدیهما علیه في عام 

مستقلة تهدف لدعم التنمیة االقتصادیة لشعوب الدول والمجتمعات اإلسالمیة وفقا  ةدولی ةالسعودیة وهو مؤسس

وقادت . على أساس المشاركة في األرباح وتمویل المشروعات ةلحسنیة وتقدیم القروض األحكام الشریعة اإلسالم

وفي هذه المرحلة نجحت  1975.2هذه التجربة إلى إنشاء أول مصرف إسالمي منظم بشكل محكم في دبي سنة 

المصارف اإلسالمیة في وضع أسس تطبیقیة للصیرفة اإلسالمیة تقوم على األسالیب اإلسالمیة كالمرابحة 

    3 .لمضاربة كما نجحت في جذب أعداد كبیرة من العمالء في وقت قیاسيوالمشاركة وا

                                       
، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، األردني عالقة المصارف اإلسالمیة في األردن بالبنك المركزياسماعیل ابراهیم الطراد،  -1

  .04:ه، ص1424جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 

  : على الموقع. 14/05/2005، اإلسالمیةالمؤسسات والمصارف عمر الكتاني،  -2

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/05/article01.shtm 19:00: على الساعة 2014جانفي 10: تاریخ الزیارة.  
  .موسوعة التمویل اإلسالمي :نقال عن . 09:م، ص2010، رة عن قرب لتنمیة وتطویر البنوك اإلسالمیةنظأحمد الكردي،  -3
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م دور هام في تزاید ثقة المتعاملین مع 1977وقد كان إلنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة في سنة 

سالمیة ومن أهداف االتحاد متابعة إنشاء أو دعم الروابط بین البنوك اإل. البنوك اإلسالمیة وانتشار هذه البنوك

التي تعمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة كما یقوم بتمثیل البنوك اإلسالمیة والدفاع عن مصالحها في المحافل 

  1.الدولیة

  .مرحلة النضوج والتطور :المرحلة الثالثة

رن السابق بعد أن بدأت التجربة تصقل تمتد هذه المرحلة من بدایة الثمانینیات وحتى التسعینیات من الق

ومن أهم ) االستصناعالسلم  - المشاركة المتناقصة-اإلجارة المنتهیة بالتملك (فظهرت صیغ جدیدة مثل 

وبنوك البركة المصارف التي انتشرت في هذه الفترة مجموعة دار المال اإلسالمي وبنوك فیصل اإلسالمیة 

  2.البركة ةالتابعة لمجموعة دل

اإلسالمیة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة والتي  وقد تمیزت هذه الفترة بطرح موضوعات الصیرفة

التي تنظمها و  اإلسالميكان لها دورا هاما في تطویر هذه الصناعة ومن تلك ندوات البركة السنویة لالقتصاد 

  .ي ینظمها البنك اإلسالمي للتنمیةالملتقیات الدولیة التمجموعة دله البركة و 

  .مرحلة التوسع والعولمة :المرحلة الرابعة

دول  ثمانیةوقد تخطت هذه المصارف الدول اإلسالمیة لتنتشر في شكل شركات تمویل بالمساهمة في 

آسیا وٕافریقیا وأوروبا وأمریكا، حیث أصبحت متواجدة في بریطانیا  :قارات، هي أربعغیر إسالمیة موزعة على 

إلى  1997وهكذا وصل عددها سنة . ٕافریقیا الجنوبیة وهولنداوألمانیا والدنمارك ولكسمبورج والنمسا وسویسرا و 

ملیار دوالر،  23دولة برأسمال یفوق  28م، منتشرة في 2005عام  186مؤسسة مالیة إسالمیة، وصارت  166

  .دوالر ملیار 100وباستثمار یبلغ 

ات من ثم تطورت الصناعة المصرفیة اإلسالمیة لتصبح صناعة محترفة مكنت الكثیر من المؤسس

إذ بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة أكثر . تحقیق النمو واألرباح واالستجابة لحاجات عمالئها

فلقد بین تقریر صادر عن مؤسسة خدمات المصارف اإلسالمیة في لندن في . م2008مؤسسة عام  300من 

دوالر في نهایة العام  ملیار 531من  أن سوق الخدمات المصرفیة  اإلسالمیة في العالم ارتفع م2008ینایر 

  :4موزعة على الشكل التالي  3.%37أي بمعدل نمو  م2007ملیار دوالر في نهایة  729إلى  م2006

                                       
سلسلة الدراسات (، مجلة الجامعة اإلسالمیة دور البنوك اإلسالمیة في تمویل التنمیة االقتصادیة في فلسطینمحمد إبراهیم مقداد، سالم عبد اهللا حلس،  -1

  .246:م، ص2005عشر، العدد األول، جانفي  ، المجلد الثالث)اإلنسانیة
  .07:، صابقمرجع سأحمد الكردي،  -2

3- International Financial Services London," REPORT ON ISLAMIC FINANC". 

  www.ifsl.org.uk/research , January, 2008. :أنظر الرابط . 
  .3:، صبقامرجع سعمر الكتاني، المؤسسات والمصارف اإلسالمیة،  -4
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  تمویل عقار %13، تمویل خدمات%13تمویل فالحي  ،%19، تمویل صناعي %30تمویل تجاري ،

 .%11، قطاعات أخرى 12%

   :هذه المؤسسات فهي مقسمة على الشكل التاليأما نوعیة العقود التي تتعامل بها 

  21، أنواع أخرى%45مرابحة  ،%09، مضاربة %10، إیجار %15مشاركة%. 

مؤسسات مصرفیة دولیة فتحت  ثالثبل إن سرعة انتشار المعامالت المصرفیة اإلسالمیة أثار اهتمام 

 و City Bankو  L’Union Des Banques Suisses:حسابات لزبائنها توظف وفق المبادئ اإلسالمیة، وهي

l’ABN AMRO Bank في هولندا. 

كما سجل ظهور أبحاث وبرامج تكوینیة أكادیمیة في االقتصاد اإلسالمي في جامعات كبرى مثل هارفارد 

النظام والسربون وبرمنجهام، كما قام المصرف الدولي بدراسة حول النظام المالي اإلسالمي خلص فیه إلى أن 

  .المبني على المشاركة أكثر استقراًرا وتوازًنا من النظام المالي المبني على سعر الفائدة

 واالستقرارالتوسع وهكذا یمكن اإلقرار بأن المصارف اإلسالمیة اجتازت مرحلة التجربة، ودخلت مرحلة 

ذي یقوم به االتحاد الدولي من خالل توسیع قاعدة المعامالت المصرفیة الالربویة بفضل الجهد المتواصل ال

   .للبنوك اإلسالمیة على مستوى التنظیر، وكذلك على مستوى التوسع مع ضرورة التحكم في عناصر المخاطرة

  1:سمات هذه المرحلة ویتضح ذلك من خالل

   ؛تطویر اآللیات المصرفیة وابتكار أدوات جدیدة -1

   ؛اندماج عدد من المصارف اإلسالمیة فیما بینها -2

   ؛التفاعل والتحاور مع الهیئات المصرفیة العالمیة والمصارف المركزیة -3

ظهور المنظمات اإلسالمیة الداعمة للصناعة المالیة مثل هیئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمیة والمجلس  -4

   ؛العام للبنوك اإلسالمیة بالبحرین بجانب مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة بمالیزیا

  .عا للمعامالت اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة العالمیةافتتاح فرو   -  ج

  

                                       
 .07:، صابقمرجع سأحمد الكردي،  -1
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 21باكستان وٕایران والسودان، بینما عرفت  :دول، هي ثالثتحققت حالًیا إسالمیة النظم المصرفیة في 

دولة إسالمیة، تتعایش فیها المصارف اإلسالمیة  46نظاما مزدوجا من مجموع  - دول عربیة 10منها - دولة 

   1.ریةمع المصارف التجا

  .المصرف الوقفي مقترح: الفرع الثالث

سمي إلى عدد من مة غیر ربحیة، ینقسم رأسمالها اإلتقوم فكرة هذا المصرف على تأسیس شركة مساه

األسهم الوقفیة التي تطرح على االكتتاب العام للجمهور، ویفضل أن یكون سعر السهم أصغر ما یمكن حتى 

ستشكل رأس مال المصرف األساسي، والذي سیستخدم جزء منه لتمویل شراء هذه األموال . یناسب كافة الشرائح

مقرات المصرف وأصوله الثابتة، والجزء اآلخر للقیام بنشاطات المصرف التمویلیة والخدماتیة، وذلك ضمن آلیة 

  2.عمل یحددها نظامه الداخلي وقرارات الجهات الوصیة ومجلس اإلدارة والجمعیة العامة

 االعتمادمثل فتح  ،عمالئه كافة الخدمات التي یقدمها أي مصرف إسالمي آخریقدم المصرف ل

وخطابات الضمان والحواالت وتحصیل الشیكات وتأجیر الخزائن وغیرها، ویتقاضى علیها أجوره  المستندي

مع أموال كالمعتاد، غیر أن الخدمة الرئیسیة التي یقدمها لهم هي قبول الودائع الجاریة، ثم تجمیع هذه األموال 

المساهمین لتشكل وعاء مالیًا واحدًا بدون تكلفة على المصرف، وٕان التأصیل الشرعي ألموال الودائع الجاریة 

  .هذه هو أنها قرض، فإذا كانت بدون فائدة وهذا هو الشائع تكون قرضًا حسنًا من المودع للمصرف

زي وكافة المعاییر المصرفیة تقوم اإلدارة العلیا في المصرف ومن خالل تعلیمات المصرف المرك

األخرى، بوضع السیاسة االئتمانیة وبتحدید نسبة ما یمكن اعتباره ودائع مستقرة من هذه األموال، التي یمكن 

  .للبنك أن یقدمها كائتمان ممنوح لعمالئه على شكل قرض حسن نقدي قصیر أو متوسط األجل

   .خصائص المصرف الوقفي: رابعالفرع ال

إن األساس الذي تنطلق منه البنوك اإلسالمیة یختلف تماما عن األساس : )الدینیة(ائدیةالعقالصفة  -2-1

مع ربطه بالكسب الطیب الحالل بما في ذلك ) عبادة(الذي تنطلق منه البنوك التقلیدیة، هذا تأكید على العمل 

منطلق أن اإلنسان سیحاسب  ومن. اعتبار الملكیة هللا تعالى وحده، وأن اإلنسان مستخلف ومؤتمن على تثمیره

ولذا یجب علیه  3.المحاسبة) معیار(في اآلخرة على جمیع أنشطته، فإنه یعتبر بأن األحكام الشرعیة هي أساس 

                                       
  : على الموقع. 14/05/2005، المؤسسات والمصارف اإلسالمیةعمر الكتاني،  -1

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/05/article01.shtm 19:00: على الساعة 2014جانفي 10: تاریخ الزیارة. 

، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، حلقة بحث مصارف إسالمیة، دمشق، الجمهوریة مصرف الوقف اإلسالميقاسم هیثم محمد فوزي الكسم،  -2

  .07: م، ص2008وریة، العربیة الس
  .6-4:، ص صدور البنوك اإلسالمیة في إرساء المسؤولیة االجتماعیة في البلدان اإلسالمیةماضي بلقاسم، خدیدة لدرع،  -3
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ك اإلسالمیة تنطلق من فالبنو  1.مراعاة اهللا في كل تصرفاته فیحارب االحتكار مثًال، ویبتعد عن الغش والضرر

ملكیة المال تعود هللا سبحانه وتعالى وملكیة  بكونخالف ویختص هذا المبدأ دي ینبثق عنه مبدأ االستائأساس عق

َوَیْسَتْخِلَفُكْم  ﴿وكذلك قوله 2﴾ِفیه َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفینَ ﴿ قال سبحانه وتعالى اإلنسان له بالوكالة كما

  4.﴾َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي َآتَاُكمْ ﴿ وقوله 3 ﴾ِفي اْألَْرِض َفَیْنُظَر َكْیَف َتْعَمُلونَ 

وعدم جواز  وهذا یقتضي وجوب إتباع هذا االعتقاد في استخدامات األموال وفي أسالیب تحریكها،

ُقْل َمْن َیْرُزُقُكْم ِمَن ﴿وقد ذكر اهللا عباده بهذه الحقیقة فقال في كتابه العزیز ، الخروج عن هذه التعالیم األساسیة

فالبنك اإلسالمي ملتزم بتعالیم اإلسالم وبأحكام الشریعة ، 5﴾َماِء َواْألَْرِض َأمَّْن َیْمِلُك السَّْمَع َواْألَْبَصارَ السَّ 

  .ولكن في كل التصرفات والتعامالت ككل وعطاءاإلسالمیة لیس فقط في عدم التعامل بالفائدة أخذا 

ر على الناحیة االقتصادیة قتصتالتنمیة ال  نأإلى  أفضتإن الدراسة الحدیثة للتنمیة : الصفة التنمویة - 2- 2

فقط، بل یجب أن تكون مصحوبة بتنمیة عقلیة ونفسیة وأخالقیة، فإذا كان الدور االقتصادي للبنوك غیر 

من واجبات المصرف و  6.اإلسالمیة هو تجمیع الموارد وتوجیهها للمحتاجین إلى رؤوس األموال بغرض الربح

استثماریة متنوعة،  قنواتلمدخرات لكي یتم تدویرها في على االدخار بل العمل على زیادة ااإلسالمي أن یشجع 

في تغطیة المدیونیة ) حرة(مما یعزز كذلك تحسین میزان المدفوعات، أو استخدامها في حالة توفرها كاحتیاطات 

  . العامة

مسألة حتمیة یتوقف علیها هذا ویعتبر االستثمار وأدواته المتجددة بالنسبة للمصارف اإلسالمیة 

ویتلخص دور المصرف اإلسالمي في االستثمار . استمراریتها بنجاح، فاالستثمار هو بمثابة العمود الفقري لها

إدارة المصرف كمستثمر مباشر، أو مشاركًا في مشروعات ذات جدوى، أو وسیطًا بین : في حاالت ثالث 

  7.اآلخرین) ینالمضارب(والمستثمرین ) المودعین(أصحاب المال 

فیعتبر احد األهداف األساسیة التي تسعى   وأما تحقیق الربح ن دور البنوك اإلسالمیة هو النهوض بالمجتمع،إ

تماعیة االجسعى لتحقیق التنمیة االقتصادیة و وتعمل على تحقیقها ولیس الهدف األساسي لها فالبنوك اإلسالمیة ت

  .جتمعلف أوجه النشاط االقتصادي خدمة لمصالح الماستثمارها في مختمن خالل تعبئة المدخرات و 

                                       
التنمویة الصیغ : المؤتمر الثاني لألوقاف ، أبحاثالمصارف اإلسالمیة وما لها من دور مأمول وعملي في التنمیة الشاملةعبد الملك یوسف الحمر،  -1

 .13:م، ص2006، المملكة العربیة السعودیة -، بمكة المكرمةوالرؤى المستقبلیة
  .07 :اآلیةسورة الحدید،  -2
  .129: اآلیةسورة األعراف،  -3
 .33:اآلیةسورة النور،  -4
  .31: اآلیةسورة یونس،  -5
  .05:، صابقمرجع سماضي بلقاسم، خدیدة لدرع،  -6
  .14: ، صابقمرجع س عبد الملك یوسف الحمر، -7
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فهي إما أن تستثمر أموالها مباشرة وٕاما  من هنا یكون ارتباط التنمیة االقتصادیة بالتنمیة االجتماعیة،و 

عن طریق المشاركة مع اآلخرین أو المضاربة أو المرابحة وبهذا یمكن أن نستثمر في جمیع النشاطات 

  .الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات االقتصادیة الممكنة مثل

   البنك اإلسالمي الدولي لالستثمار تأسسوتأكیدا للصفة االستثماریة والتنمویة للبنوك اإلسالمیة 

والمالیة  هو مباشرة جمیع الخدمات والعملیات المصرفیة بنكن غرض الأوصرح في عقد تأسیسه ب" والتنمیة

  .االستثمار واألعمال وكافة ما تتطلبه أعمال ومشاریع التنمیةوالتجاریة المصرح بها لبنوك 

حینما یستخدم المال في التجارة كمؤسسة مصرفیة مستثمرًا كان أو ): الربا(استبعاد التعامل بالفائدة  - 3- 2

 أو) مضاربة(مودعًا فإنه یعتمد على األدوات والمنتجات اإلسالمیة من مرابحة أو مشاركة بأنواعها أو قراض 

وغیر ذلك من العملیات التي تحظر الفوائد الربویة المتعارف علیها في البنوك … إجارة أو استصناع أو سلم 

حیث إن فعالیة المعامالت  1.التقلیدیة كما ال یجوز المتاجرة في أیة سلعة خارج نطاق مبدأ الحالل والحرام

دولة، وال تبیح له التنازل عن حدود اهللا بحجة الربویة ال ُتسقط المسؤولیة عن اإلنسان المسلم كفرد وكأمة وك

وهذا التحریم أساسه تحریم المعامالت المبنیة على الغرر؛ أي مبادلة مال قار . استئناس العالم كله بها وتبنیها

فاإلسالم ال یقر إال ). أي قرض محدد ونسبة ربح مجهولة(بمال متغیر ) أي قرض محدد ونسبة فائدة محددة(

  2.بالقار أو المتغیر بالمتغیر، أي اقتسام المتغیر من الربح أو المتغیر من الخسارة بمعادلة القار

والبعد الثاني لهذا التحریم هو بعد خلقي واجتماعي؛ حیث إن عملیة التعاقدیة التي تنفي أساسا أقسام 

لح، وبالتالي نفي تأسیس المعامالت على فردیة المصا: الربح والخسارة تعني حتما وجود تمانع بین الناس، أي

  .مبدأ التكافل وتقاسم المصلحة لتحقیق بناء األمة اإلسالمیة

ترتبط الخدمات اإلنسانیة واالجتماعیة للبنك اإلسالمي بروح التشریع اإلسالمي الذي  :الصفة االجتماعیة - 4- 2

وامتداد  المسلم، یقوم جملة وتفصیال على تبادل التعاون واإلخاء واإلیثار وشتى الخدمات بین أفراد المجتمع

المجتمع من التوترات  فهي تحمي ركائز اإلسالم، إحدىالخدمات وشمولها الجمیع ومن بینها الزكاة إذ تعتبر 

حیث تضع في أیدي الفقراء والمحتاجین قوة شرائیة تمكنهم من توفیر احتیاجاتهم  االجتماعیة واالقتصادیة،

  .وجعلهم شركاء في خیر المجتمع

                                       

 فهي حااصطال أما ،﴾اسِ َأمَوال النَّ  ِفي ِلَیْرُبوا ِرَبا ِمن ُأوِتیُتم َوَما﴿ :تعالى فقوله الزیادة، معناه مصدر أو )الزائد المقدار(الزائد معناه اسم اللغة في :االرب 

 في زیادة فكل عوض، الزیادة هذه یقابل أن غیر من البدیلین المتجانسین أحد بالزیادة أیضا وتعرف بمال، مال ضةعاوَ مُ  في عوض عن خال المال فضل

َبوا َأَحلَّ وَ ﴿ :تعالى لقوله حرام وهي ربا مشروع عوض مقابلة غیر   ).275: البقرة، اآلیة( ﴾اُهللا الَبیَع َوَحرََّم الرِّ

 .13: ، صابقمرجع سعبد الملك یوسف الحمر،  -1
  .06:، صابقس مرجعماضي بلقاسم، خدیدة لدرع،  -2
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عالمیة النشاط االقتصادي اإلسالمي عبر الحدود یعني تطبیق مبدأ صالحیته في كل  :النشاط عالمیة - 2-5

       1.عملیًا بمراعاة المرونة حسب حاجات كل مجتمع وظروفه بما ال یتعارض واألحكام الشرعیة زمان ومكان یؤخذ

من خالل الخصائص المذكورة آنفا یتضح لنا المصارف اإلسالمیة تكتسب خاصیة تفردها عن جمیع 

لبنوك أنواع البنوك األخرى، والجدیر بالذكر أن المصرف الوقفي اإلسالمي، وٕان اتفقت خصائصه مع ا

اإلسالمیة األخرى إال أنه ینفرد بخاصیة رأس المال التأسیسي، وكذا طبیعة الودائع، وهو ما نفصله الحقا، 

والخاصیة األخرى وهي الهدف األسمى من إنشاء هذا النوع من البنوك أنه ال یهدف إلى الربح الدنیوي وٕانما 

یمكن أن یبدأ المصرف . الجتماعیة المنشودة للمجتمعوا االقتصادیةالربح األخروي، وذلك بسعیه لتحقیق التنمیة 

بالنشاط على المستوى المحلي، وما إن یكتسب خبرة كافیة ودرایة بالمعالم والظروف االقتصادیة واالجتماعیة یبدأ 

في توسیع نطاق النشاط خارج الحدود اإلقلیمیة للدولة، مما یجعل المصارف الوقفیة تحقق التنمیة على نطاق 

  .أوسع

  .آلیة عمل المصرف الوقفي: المطلب الثاني

حتى تتضح معالم المصرف الوقفي اإلسالمي، البد وأن نوضح المتعامین معه، وضوابط ذلك التعامل،   

  .باإلضافة إلى معرفة طریقة العمل، وكذا المخاطر التي یمكن أن تعترض نشاطه، یأتي تفصیل ذلك في اآلتي

  .المصرف الوقفيالمتعاملون مع : الفرع األول

یقصد بالمتعاملین كافة األشخاص اللذین لهم عالقات عمل مع المصرف، وهم ینقسمون إلى ستة 

أصناف وال یستطیع المصرف العمل أو تحقیق أهدافه إذا غاب أحد هذه األصناف، لذلك ال بد من دراسة وضع 

  2:وهذه األصناف هي كل منهم لمعرفة فیما إذا كان هذا المصرف سینجح بجذبهم للتعامل معه

  .نوالمساهم: أوال

فعلى المصرف  .إلنشاء رأس مال أساسي للمصرف الوقفي نقدیة هو البحث عن المساهمین بأوقاف

فالمساهمون هم . اإلسالمي البحث عن المشاركین بأموالهم ألجل وضع قاعدة مالیة كافیة لالنطالق في أشغاله

قفي، وكلما كان رأس مال البنك أكبر كان النتائج المرجوة منه أفضل البذرة األولى التي ینشأ منها المصرف الو 

وحتى یتحقق ذلك یمكن االستعانة بكبار المستثمرین، والمؤسسات االقتصادیة المختلفة، فهي القادرة . وأحسن

لتسابق على منح مبالغ كبیرة تساهم في إنشاء البنك، وهذا یتأتى من حسن الترویج للفكرة، وبعث روح التعاون وا

وللوصول إلى النتائج . على فعل الخیر من خالل وسائل اإلعالم المختلفة المرئیة، المسموعة وحتى المقروءة

الملموسة یمكن تحدید فترة معینة لبدایة المساهمات حتى تكون حافزا أكبر شرط أن تكون هذه المدة بعد فترة 

                                       
 .14: ، صقبامرجع سعبد الملك یوسف الحمر،  -1
  .09:، صبقامرجع سقاسم هیثم محمد فوزي الكسم،  -2
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میع المبلغ الكافي للتأسیس تستمر حملة الدعایة للبنك وبعد أن یتم تج. كافیة من الترویج لها، وتوضیح أهمیتها

  .بما یكفل التمویل المستمر لرأس ماله

  .نوالمودع: ثانیا

ودائع تحت الطلب : هي أنواعوتنقسم إلى ثالثة  الوقفيالمصرف  أموالمصادر  أهممن  تعد الودائع

  . وودائع االستثمار وودائع التوفیر

 .أنواع الودائع -1

  :المصرف الوقفي ثالثة أشكال هيتأخذ ودائع 

 . (Demand Deposits)ودائع تحت الطلب   - أ

، وتنتقل ملكیتها من شخص آلخر عن المصرف الوقفيلدى  األفرادالدائنة لحسابات  األرصدةتتكون من 

. تمنح أیة عوائد مهما كان نوعها على هذا النوع من الحسابات، وال شیكاتطریق السحب علیها باستعمال ال

أن یصنف الودائع تحت الطلب الوقفي ویمكن للمصرف  .لقیمة االسمیة للودیعةل ویكون المصرف الوقفي ضامنا

  :أقسامإلى ثالثة 

 البنك الوقفي بجزء من الودائع الجاریة  أو الودائع تحت الطلب لمواجهة السحوبات یحتفظ  :القسم األول

، والمساهمة في تمكینه من القدرة على الوفاء بالتزاماتهالیومیة المتوقعة، وحتى ال یقع في مشكلة عدم 

  ؛استحقاقه دعند حلول مواعی) االستثماریة( تغطیة طلبات المودعین للودائع الثابتة

 ین، بعد أن یقوم بدراسة جدوى في المضاربة مع المستثمر  الوقفي ویستخدمه المصرف :القسم الثاني

 تكون هناك مخاطرة عالیة، یمكن أن تتسبب في الخسائر للمشاریع المزمع االستثمار فیها، وحتى ال

وال  أو المشارك،، مركز المضارب الحالةالمصرف في هذه  بعد القیام بهذه الخطوات یأخذ. المرتفعة

  ؛، وبالتالي تكون األرباح على حسب االتفاق، والخسائر أیضا وفقا لمبدأ الغنم بالغرمیكون مجرد وسیط

 وال یكون هذا  ،لزبائنلفي القروض والتسهیالت االئتمانیة  الوقفي المصرفویوظفه  :القسم الثالث

 إلىیتم تقدیمه  وٕانماوالخسائر  األرباحالمضاربة وال على أساس المشاركة في  أساسالتوظیف على 

غیر أنه یشترط الدراسة الجیدة لهذا النوع  .كقروض حسنة لمساعدتهم في حاالت العسر الماليالزبائن 

 .وض حتى ال یتسبب ذلك في ضیاع أموال المودعینمن القر 

  

 

                                       
 بالنسبة أما علیها، متفق وفقا لشروط أو طلب أول لدى یعینونه آخر شخص إلى أو البنك إلى الهیئات أو األفراد یعهد بها التي النقود ویقصد بها :الودیعة 

 نصر، موریسو  الصلح فرید :رانظللتفصیل . تسلیفاته أساس نهاأ أعماله أي من واألهم األكبر القسم تغذي التي األساسیة الموارد وفرت الودائع فإن للمصرف

  .14: ، صم1989بیروت،  ،األهلیة دار ،المصرفیة واألعمال المصرف
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 .ودائع ادخاریة  -  ب

فأصحابها ال یحتاجونها في األجل وهي ودائع توضع من أجل االدخار، أي لمدة طویلة من الزمن، 

ه من تمكنالقصیر أو المتوسط، وهو ما یمنح المصرف الوقفي مرونة عالیة في استخدام هذه الموارد المالیة 

 ؛القصیرة والمتوسطة األجل على حد سواء المشاریع االستثمار في

  .ودائع استثماریة   -  ت

العمالء الراغبین في إیداع أموالهم في البنوك دون أخذ الفوائد  شریحةتوسعت في السنوات األخیرة 

ضخامة هذه الفرصة السوقیة الواعدة بأرباح هائلة نظرًا ل الستغاللالمصرفیة علیها قد فتح شهیة البنوك التقلیدیة 

  .ة في هذه األسواق وانخفاض كلفتهااألموال المتاح

 310تقدم منتجات مصرفیة إسالمیة بلغ  يإلى أن عدد البنوك التقلیدیة التتشیر بعض اإلحصاءات 

ومن هذا المنطلق یستطیع  1.ملیار دوالر 350 :ـإسالمیة تقدر ب استثماراتبنكا على مستوى العالم تدیر 

دة من شریحة المودعین، التي تتجنب التعامل بالربا في معامالتها، وهو ما یمنحه ودائع المصرف الوقفي االستفا

جدیدة یستغلها في استثماراته، نظرا لمیول هذه الفئة للتعامل مع البنوك اإلسالمیة، فما بالك إن كانت مصارف 

اإلسالمیة من أهمیة وطمعا في وقفیة فالتوجه إلیها سیكون أكبر نظرا لما یحتله الجانب الدیني في المجتمعات 

  .األجر األخروي

  .خصائص الودائع - 2

 تتمثل حول الودائع التي یتلقاها البنك الوقفيذكر الدكتور رفیق یونس المصري جملة من الخصائص 

  2:اآلتي في

 القرض سبیل على یقّدم إنما .الربح من حصة وال فائدة ُیمنح ال المساهمین من المقّدم المال رأس 

  الحسن؛

 القرض سبیل على أیًضا تقّدم إنما الربح، من حصة وال فائدة ُتمنح ال كذلك البنك یتلقاها التي الودائع 

  الحسن؛

 إداریة؛ مصاریف أنها على منه مئویة نسبة مقابل یقّدم أن یمكن البنك من المقّدم التمویل  

 أجر؛ مقابل في تقّدم البنك یقدمها التي الخدمات  

 البنك؛ احتیاطیات إلى یضاف بل المودعین، وال المساهمین على یوزع ال فائض أو ربح وقع إذا  

                                       
  .08: ، صابقمرجع سأحمد الكردي،  -1

على  20/12/2013: ، تاریخ االطالع 2013أوت google ،02، على محرك البحث الوقفي اإلسالمي المصرفرفیق یونس المصري،  - 2

  .18:35:الساعة
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  ملكیة تنتقل فال واقفین، ولیسوا مقرضون، والمودعون المساهمون كون البنك هذا في الوقف صفة أتت 

  الوقفي؛ البنك إلى المال

 قروًضا أموالهم مونیقد ومودعین مساهمین من الممولین ألن وقفیة، منها أكثر خیریة صفة له البنك 

 في ویفترض .متدنیة معدالت مقابل في التمویل على یحصلون المتمولین وألن ربح، وال فائدة بدون

 وتخفیض مساعدتهم في الشرعي الوجه ما وٕاال األثریاء، من ال الفقراء من یكونوا أن المتمولین هؤالء

  غیرهم؛ دون ُیقبلون الذین البنك، مع تعاملینالم المتمولین شرائح تحدید علینا فإن ثم ومن علیهم؟ الكلفة

 من تجاري، أساس على إسالمي بنك تشغیل من أسهل یكون قد خیري أساس على إسالمي بنك تشغیل 

  .المصرفیة المعامالت شرعیة حیث

  1:فتح الحسابات الجاریةلالضوابط الشرعیة - 3

  علیه بذل مادي ال یجوز للبنك أن یقدِّم خدمات أو مزایا لعمالء الحسابات الجاریة أو بعضهم بما یترتب

  ؛للعمیل، أو خدمة لیس لها عالقة بفتح الحساب أو الوفاء للعمیل

  ال یجوز منح هدایا خاصة ألصحاب الحسابات الجاریة أو بعضهم، ویتأكد المنع فیما لو ُاشترط ذلك

ساب، ومن ذلك إعطاء العمیل تذاكر سفر، أو إسكانه في فندق مجانًا، أو القیام بالحجوزات عند فتح الح

  ؛وتقدیم االستشارات ونحوها

  ال یجوز للبنك منح هدایا عینیة للجمعیات الخیریة على حساباتها الجاریة، كأن یطبع لها نماذج أو

  مطویات؛

  األرصدة المَجّنبة في حساب التطهیر مشروطًا ال یجوز أن یكون إعطاء الجمعیات الخیریة شیئًا من

  .بفتح حسابات جاریة لدیه

أما غیر ذلك من المنافع التي ال تقاِبل القرض فیجوز أن یقدِّمها البنك لعمالء الحسابات الجاریة كما 

الحساب،مثل أوضحت الهیئة الشرعیة، وذلك مثل ما كان من قبیل األمور المعنویة، أو الخدمات المتعلقة بفتح 

الشیكات وبطاقات الصراف، وغرف االستقبال واالهتمام بالعمیل، وكذلك یجوز تقدیم ما ال یختص بأصحاب 

  .الحسابات الجاریة، وٕانما یكون لهم ولغیرهم كالمواد الدعائیة واإلعالنیة

البنك والجمعیات  وبالنسبة للجمعیات الخیرّیة فیجوز أن تقّدم التبرعات والمعونات التي كانت معتادة بین  

  2.قبل فتح الحساب، أو أن یقّدم البنك للجمعیات تبرعًا غیر مخصوص بالجمعیات التي لها حساب في البنك

والسحب؛  الجاري تنحصر بعملیتین فقط هما اإلیداعفتكون عملیات العمیل مع البنك في ودیعة الحساب   

لكن یالحظ أن إیداع األموال في المصارف یساعدها على استغالل األموال في أنشطتها، وبالتالي فإن إیداع 

  .مباحة أنشطتها كونالمصارف اإلسالمیة أسلم األموال في 

                                       
 .173:، صابقمرجع س، 44الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الجزء  - 1

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/08/article04.shtml
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  .زكاة الوقف النقدي - 4

 األولى. وف هي الزكاة وقد ظهرت مسألتان في ذلكمن بین التصرفات التي تجري على المال الموق

، فال زكاة فیها عند الحنفیة - العین الموقوفة -وهي زكاة العین الموقوفة نفسها، إذ االختالف في ملك رقبتها

وقال الحنابلة بوجوب الزكاة  .، أما عند المالكیة فزكاة الموقف على الواقف وعلى ذلك فزكاته علیهوالشافعیة

  1.موقوف علیه إن كان معینا وٕان لم یكن معینا كالفقراء مثال فال زكاة على الموقوفعلى ال

فهي زكاة غلة األرض وثمار األشجار، فقد جاء في ذلك عند كل من المالكیة،  المسألة الثانیةأما 

الحنفیة،الحنابلة والشافعیة تجب فیه الزكاة إذا كان الوقف على قوم بأعیانهم وتحققت فیه شروط الزكاة من 

لحنابلة الصحیح أما إذا كانت لجهة عامة فتجب فیه الزكاة عند الحنفیة والمالكیة، وعند ا. نصاب وحوالن الحول

  2.المشهور أن ال زكاة في ذلك بدلیل أن عدم التعیین یمكن أن یحرم أحدهم وُیعطى لآلخر

من المعلوم أن النقود السائلة تعتبر مطرح لزكاة المال، فإذا نظرنا لهذه الودائع على أنها في جیوب 

 لشرعي كقرض فیمكن أن نطالبیلها اأصحابها فعلیهم هم أن یؤدوا زكاتها، أما إذا نظرنا لها حسب تأص

ع على المدین والقرض أخص المقترض بتأدیة زكاتها، وهذا رأي لعدد من الصحابة والعلماء في أن زكاة الدین تق

  .نمن الدی

تحسب كمیة الزكاة المترتبة على العمیل المقترض أو المسقطة عن العمیل المودع على أساس الرصید المتحرك 

  3:حسب القاعدة التالیة

  دینار في العام 100ینار لكلد 2.5

  دینار لكل دینار في العام  0.025= 2.5/100

0.025 /352=0.000071 دینار لكل دینار في الیوم الواحد.  

                                       
  فقولهم الشافعیةأما . یك في غیر الملك ال یتصورال تجب الزكاة في سوائم الوقف والخیل المسّبلة لعدم الملك، ألن في الزكاة تملكا والتمل :الحنفیةیقول :

 .إذا كانت الماشیة موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة فال زكاة فیها بال خالف
 امها لماله وٕان مكثت من وقف عینا للسلف یأخذها المحتاج ویرد مثلها یجب على الواقف زكاتها ألنها على ملكه فتزكى كل عام ولو بانضم :جاء في ذلك

 .173: ، صابقمرجع س، 44الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الجزء  :أنظر في ذلك. عند المدین أعواما فإنها تزكى لعام واحد
 .173:، صالمرجع السابق - 1
 .174: ، صنفسهالمرجع  - 2
  )بتصرف(.وما بعدها 8: ، صبقامرجع سقاسم هیثم محمد فوزي الكسم،  - 3
 عدد أیام السنة الهجریة.  
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ال یحق للمصرف االستفادة من أموال الزكاة المجموعة لدیه من المقترضین، وٕانما یقوم بتحویلها إلى 

الجمعیات الخیریة التي تنفقها حسب مصارفها الشرعیة، باستثناء نسبة معینة كأجور أتعاب باعتباره من العاملین 

  .ثمانیةكحد أقصى باعتبار مصارف الزكاة ال% 12.5علیها على أن ال تتجاوز 

 یمكن أن یفرض رسمَا معینَا لخدمات ومن نسبة أموال الزكاة، و یغطي المصرف مصاریفه من أجور ا

  ؛على كل طلب ائتمان مقابل أتعاب الموظفین

  تساعده على إدارة السیولة ) أسهم وصكوك إسالمیة(یمكن للمصرف أن یمتلك بعض األوراق المالیة

ألرباح لالحتیاطیات، كما یمكن للمصرف أن یدیر صندوق أو الموسمیة وتغطیة نفقاته وتحقیق بعض ا

، ویستخدم ریكون فیها مضاربًا أو وكیًال بأجمحفظة استثمار مخصص بدون أن یشارك فیها بأمواله، و 

  ؛العائد المتحقق لالحتیاطیات أو لتعزیز رأس ماله

  تقدیم أفضل الخدمات، فتتوسع یجب على هذا المصرف االهتمام بكافة التقنیات الحدیثة، حتى یستطیع

  .بذلك وتتنوع دائرة زبائنه وبذلك یحقق أهدافه

  .طالبي التمویل والخدمات: ثالثا

 طالبي التمویل.  

تجاري أو خدماتي،  ،زراعي ،یعتبر التمویل من أهم الوظائف الرئیسیة ألي مشروع سواء كان صناعي

والقطاع المالي ممثًال في البنوك وشركات  .القائم منهافالتمویل هو الذي یساعد على إنشاء المشروعات وتوسیع 

المشروعات بما تحتاج إلیه من أموال،  مدُّ هو الذي ی ،التأمین والمؤسسات المالیة المختلفة والشركات االستثماریة

فة وهو الذي یعمل على تجمیع المدخرات المبعثرة هنا وهناك لیقوم بضخها في االقتصاد القومي بقطاعاته المختل

وعلى هذا األساس فإن نمو القطاعات االقتصادیة المختلفة یعتمد  .لیعمل على تقویة هذا االقتصاد ونموه وتطوره

  1.في البلد تهبشكل كبیر على مدى وجود القطاع المالي وكفاء

، خاصة وأن روریة لكل اقتصاد مهما كان شكلهولما كانت المؤسسات المصرفیة أساسیة والزمة وض   

دورًا في  الوقفي اإلسالمي ال یرمي إلى تحقیق األرباح الدنیویة، وٕانما یسعى في األساس إلى لعبالمصرف 

تجمیع المدخرات واستثمارها في مجاالت مختلفة یعود بالنفع الوفیر على البلد في شكل زیادة اإلنتاجیة والتشغیل 

  .والتقلیل من البطالة، ورفع مستوى البنیة االقتصادیة في البلد

وفر عند هؤالء الدافع القوي للتعامل مع هذا المصرف، ألن كلفة االئتمان عنده أرخص من غیره یت

سنویَا كزكاة المال، یضاف إلیها بعض الرسوم المقطوعة كأجور موظفین، باإلضافة % 2.5بالتأكید وهي تساوي 

على القروض، وعلیه وضع إلى أنها وفق الشریعة اإلسالمیة، لذلك من المتوقع أن یشهد المصرف طلب شدید 
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سیاسة ائتمانیة مناسبة ومتوازنة تراعى فیها األولویات وتحمي المصرف وتحقق مصلحة البلد، من األفضل أن 

توجه هذه القروض للفئات المتوسطة، كالحرفیین ومحدودي الدخل القادرین على تقدیم الضمانات، أما الفقراء فقرًا 

من الجمعیات الخیریة التي یحول لها المصرف أموال الزكاة المجمعة لدیه، مدقعًا، فإنهم سیحصلون على الزكاة 

  .وهذا أفضل لهم وللمصرف من إعطائهم قروض حسنة

 طالبي الخدمات. 

غالبَا ما یترافق طلب التمویل مع طلب الخدمة والعكس بالعكس، لذلك فإن الطلب الشدید على التمویل 

، والسیما إذا سایر المصرف التكنولوجیا الحدیثة في عمله وقدم سیرافقه طلب مثله على الخدمات المصرفیة

  .أسعارًا مدروسة لخدماته

  .الموظفون: رابعا

لیس هناك من مشكلة متوقعة في هذا المجال فالموظفون سیتقاضون أجورهم المتعارف علیها مقابل 

وٕاذا ما توسع نشاطه في فمن خالل هذا التوظیف یفتح البنك مناصب عمل،  .أتعابهم وال مشكلة في ذلك

وعلیه فإن المصرف الوقفي هنا قد حقق إیرادا . المستقبل واستطاع أن یفتح فروعا أكبر، یعني ذلك عمالة أكبر

  .ودخال مالیا ألولئك العاملین

  .الجمعیات الخیریة: خامسا

إنفاق أموال الزكاة التي سیتم جمعها من المقترضین، ویجب أن تكون  الجمعیات الخیریة یتم من خاللها

اإلسالمي بنكًا اجتماعیًا یقوم بدور كبیر في الوقفي یعتبر البنك إذ  .مرخصة وموافق علیها من قبل المعنیین

د وتقدیم القروض بدون فوائ األوقاف النقدیة،خدمة المجتمع والبیئة المحیطة به من خالل اإلشراف على 

 الوقفیة والمسؤولیة االجتماعیة للبنوك. والخدمات االجتماعیة واالستثماریة منها وٕان كانت في حدود ضیقة

مع . اإلسالمیة ذات مفهوم شامل ومتوازن، وتعتمد على ضرورة التنظیم المتكامل على مستوى المجتمع كله

برامج واألفكار االجتماعیة المرتبطة اإلسالمي بالمشاركة ببعض األنشطة وال مصرف الوقفيالتزام ال ضرورة

اهللا وتحقیق التقدم والوعي االجتماعي لألفراد، كما یهتم البنك بالتوازن بین مصالح  رضابطبیعة نشاطه، بهدف 

1.بأهداف إنشاء المصرف الوقفي الفئات المختلفة المرتبطة
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  .الجهات الوصیة: سادسا

العالقة، وهي التي ستسمح لهذا المصرف بالوجود أوَال ثم بالنجاح هي الجهات الحكومیة المشرفة وذات 

  1:واالستمرار ثانیا، وهذا الدعم والخصوصیة تقتضیها األمور التالیة

 أنها شركة غیر ربحیة قدم أصحابها أموالهم في سبیل خدمة مجتمعهم، فهي بذلك تستحق كل دعم؛  

 ى ذلك من الموقع المهم للمصارف بشكل عام في لها دور كبیر في تحفیز االقتصاد والتنمیة، ویتأت

 الحیاة االقتصادیة؛

 لها دور كبیر في محاربة الفقر بشكل مباشر وتخفیف الفوارق الطبقیة بین المواطنین. 

إن أغلب بلدان العالم الثالث بحاجة لتحقیق النقاط السابقة، ومن الممكن أن تكون الجهات الحكومیة 

ات، بشرط ضمان االستقرار المالي والنقدي، وضمان مهنیة اإلدارة والثقة في عدم مستعدة لدعم مثل هذه الشرك

تسییس النشاطات الخیریة للمصرف، واحترام قوانین مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب، ولیس هناك ما 

 .یدعوا الستحالة تطبیق ذلك، إذا توفرت اإلرادة الحقیقیة والثقة بین جمیع األطراف

  .تأسیس المصرف الوقفي: انيالفرع الث

وضحنا فیما سبق المالمح األساسیة للمصرف الوقفي اإلسالمي، ومختلف المتعاملین معه،  أنبعد 

وهي مستمدة أساسا من مراحل إنشاء بنك . یمكن إعطاء مراحل إنشاء المصرف الوقفي اإلسالمي مختصرة

  :من خالل الشكل التالي ، نحددها2إسالمي
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  مراحل إنشاء المصرف الوقفي): 08(رقمالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  102: ص، مرجع سابق، محسن أحمد الخضیري: اعتمادا على. من إعداد الباحث :المصدر

  

یتضح لنا أن المصرف الوقفي البد وأن یمر بجملة من المراحل تسبق بدایة من خالل المخطط السابق 

  :نشاطه، وهي مختصرة في عشر مراحل

وهي مرحلة جد مهمة، إذ على القائمین على إنشاء هذا المصرف أن ینشروا فكرة عمله،  :ترویج الفكرة - 1

وفي الندوات  اإلعالم المختلفة وسائلوأهمیته االقتصادیة واالجتماعیة، والهدف من ورائه، ویكون ذلك في 

 والمؤتمرات العلمیة أیضا؛

بعد أن تنتشر الفكرة والوعي بأهمیة المصرف الوقفي، یتم تقدیم  :الحصول على ترخیص من السلطات - 2

 ؛-البنك المركزي -طلب الترخیص بمزاولة النشاط للهیئات الحكومیة، والهیئات المختصة

القبول المبدئي للسلطات المعنیة، یتم استیفاء الشروط المطلوبة، وتقدیم  بعد :استیفاء الشروط والبیانات - 3

 اإلضافیة للسلطة؛ البیانات

الحصول على موافقة 

 السلطات المحلیة
 استیفاء الشروط والبیانات مرحلة ترویج الفكرة

 طرح أسهم المصرف الوقفي

إعداد الهیكل التنظیمي 

 للمصرف الوقفي

وضع النظم واللوائح 

تعیین وتدریب القوى  الداخلیة للمصرف الوقفي

 البشریة

 بدء الحملة التسویقیة القیام بتجارب التشغیل

افتتاح المصرف الوقفي 

 وممارسته للعمل
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تأتي هذه المرحلة للحصول على التمویل الالزم، وذلك بطرح أسهم وقفیة یكتتب  :طرح األسهم لالكتتاب - 4

 جهاز المصرفي للدولة؛ فیها الواقفون وقفا نقدیا، ویكون هذا الطرح عن طریق البنوك النشطة في ال

هذه المرحلة تكون بالتوازي مع مرحلة إطالق االكتتاب في األسهم، من أجل  :إعداد الهیكل التنظیمي -5

 كسب الوقت، یتم وضع اإلدارة التنظیمیة التي تسیِّر المصرف الوقفي؛

داخلي الذي یكون من الهیكل التنظیمي، یتم وضع النظام ال االنتهاءبعد  :وضع اللوائح والنظم الداخلیة - 6

 بمثابة القانون الداخلي الذي یضبط العالقة بین مختلف العاملین في المصرف؛

یتم اإلعالن في هذه المرحلة عن التوظیف، ویشترط أن یتمیز العاملون  :تعیین وتدریب القوى البشریة - 7

ه المصرف الوقفي وتوضیح بالكفاءة الالزمة، ویتم تدریبهم على العمل، وتوعیتهم بخاصیة النشاط الذي یتمیز ب

 أهدافه السامیة؛

یبدأ المصرف الوقفي في القیام ببعض النشطات البسیطة كفتح الحسابات  :القیام بتجارب التشغیل - 8

 الجاریة مثال، حتى یتأقلم تدریجیا في النشاط، ویدرك لواقع السوق النقدي والمالي؛

یبدأ المصرف بحملة تسویقیة واسعة مستغال في ترافق هذه المرحلة السابقة، إذ  :بدء الحملة التسویقیة - 9

 ذلك كل وسائل اإلعالم المختلفة، مما یعزز من قاعدة عمالئه، موضحا التوجهات األساسیة للمصرف الوقفي؛

عندما تتوسع قاعدة الواقفین، والعمالء بالنسبة للبنك، یتكون له رأس مال كاف من  :بدایة النشاط الفعلي -10

  .بالتوسع في أداء نشاطه على مختلف األصعدةالودائع، یسمح له 

ها جانب األصول صرف الوقفي میزانیة یحدد من خاللمن خالل هذه المراحل، البد وأن توضع للم

  .والخصوم مثله مثل أي مؤسسة مصرفیة أو اقتصادیة تزاول نشاطها، ونوضح ذلك في الجزء الموالي
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  .اإلسالمي میزانیة المصرف الوقفي: لثالفرع الثا

بعد أن یضبط المصرف الوقفي المعالم القانونیة واإلداریة یضع المیزانیة المالیة التي یحدد من خاللها   

    :جانبي األصول والخصوم ویمكن أن تأخذ الشكل الذي یوضحه الجدول التالي

میزانیة المصرف الوقفي اإلسالمي): 02(الجدول رقم  

  صرف الوقفيمطلوبات الم  فيموجودات المصرف الوق

  نقد وأرصدة لدى البنك المركزي - 1

  أخرى أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة -2

 بالصافي –ذمم البیوع المؤجلة والذمم األخرى  -3

 التمویالت -4

 موجودات مالیة متاحة للبیع -5

 موجودات مالیة محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق -6

 موجودات إجارة منتهیة بالتملیك -7

 قروض حسنة -8

 موجودات ثابتة -9

 موجودات غیر ملموسة - 10

 موجودات ضریبیة مؤجلة - 11

  موجودات أخرى

  حسابات البنوك والمؤسسات المصرفیة - 1

  حسابات العمالء الجاریة -2

 تأمینات نقدیة -3

 مخصص تعویض نهایة الخدمة -4

 مخصص ضریبة الدخل -5

 مطلوبات ضریبیة مؤجلة -6

 مطلوبات أخرى -7

 حسابات االستثمار المطلقة -8

 االستثمارصندوق ضریبة مواجهة مخاطر  -9

  :حقوق المساهمین وتشمل - 10

 رأس المال المكتتب به  - أ     

 احتیاطي قانوني  -  ب

  احتیاطي اختیاري -ج

  احتیاطي خاص -د 

  احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة - ه 

  احتیاطي القیمة العادلة  -و  

  األرباح المدورة -ز  

  

  بتصرف. 15،14:، ص صبقامرجع سقاسم هیثم محمد فوزي الكسم،  :المصدر

البنود السابقة في الموجودات مطلوبة ومقبولة في میزانیة مصرف الوقف اإلسالمي المقترح إال ما له 

عالقة باالستثمار والبیوع اآلجلة وهي البند الثالث والرابع والسابع أما بند الضریبة على الدخل فال إمكانیة لوجوده 

  1.هنا حیث أن المصرف غیر ربحي وال یوزع أرباح

لبنود السابقة مطلوبة ومقبولة في میزانیة مصرف الوقف اإلسالمي المقترح، باستثناء ما له إن كافة ا

عالقة بالودائع االستثماریة والضرائب، وهي البند الخامس والسادس والثامن والتاسع، أما بند حقوق المساهمین، 

  .فكل بنوده مقبولة باستثناء البند األخیر، ألنه مصرف غیر ربحي
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  .مصرف الوقفيلل المحتملة مخاطرال: ابعر الفرع ال

  .مفهوم المخاطر: أوال

احتمالیة مستقبلیة قد تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط : "یمكن تعریف المخاطر بأنها

لها بما قد یؤثر على تحقیق أهداف البنك وعلى تنفیذها بنجاح، وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السیطرة 

  1".ى البنك وٕافالسهلثارها إلى القضاء ععلیها وعلى آ

ویمكن تعریف إدارة المخاطر بأنها نظام متكامل وشامل لتهیئة البیئة المناسبة واألدوات الالزمة لتوقع 

ودراسة المخاطر المحتملة وتحدیدها وقیاسها وتحدید مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك وأصوله وٕایراداته 

لما یلزم ولما یمكن القیام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسیطرة علیها وضبطها  ووضع الخطط المناسبة

  .للتخفیف من آثارها إن لم یمكن القضاء على مصادرها

   .المخاطرأنواع : ثانیا

یقّسم الباحثون المخاطر بطرق مختلفة من ذلك تقسیم المخاطر إلى مخاطر عامة وهي التي ترتبط 

وقسم آخرون المخاطر إلى . بأحوال السوق واالقتصاد عامة ومخاطر خاصة وهي التي تتصل بالمؤسسة ذاتها

تأثر بمنتجات مخاطر أعمال وهي التي یكون مصدرها طبیعة المنشأة أو المؤسسة وتتصل عوامل تؤثر وت

السوق، ومخاطر مالیة التي تؤدي إلى خسائر محتملة نتیجة تقلبات المتغیرات المالیة وتكون في الغالب 

حیث تكون المؤسسة في وضع مالي ال تستطیع مقابلة ) یسمى بالرافعة المالیة أو ما( االستدانةمصاحبة لنظام 

   .التزاماتها من أصولها

        2:اطر متعددة یمكن إیجازها باآلتيوتواجه المصارف اإلسالمیة مخ

 ؛operational riskمخاطر تشغیلیة  -1

 ؛governance riskمخاطر الحوكمة  -2

 ؛withdrawal riskمخاطر االنسحاب  -3

 ؛fiduciary riskمخاطر التوكیل  -4

 ؛transparency riskمخاطر الشفافیة  -5

 ؛shariah riskمخاطر االلتزام بالمعاییر الشرعیة  -6

 .reputational riskمخاطر تتعلق بالسمعة  -7

                                       
: على الموقع. 01:، صم2006، سلسلة محاضرات دبلوم المصارف اإلسالمیة، دیسمبر إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیةمحمد سهیل الدروبي،  -1

  .16:00: على الساعة. 2014جانفي 10: ل اإلسالمي، تاریخ اإلطالعمنتدى التموی
2   - hennie van Greuning & Zamir Iqbal , Risk Analysis For Islamic Banks, The World Bank, Washington D.C. 

2008 .pp:178-180 .                               .                                                                 .                                                               
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مبادئ إرشادیة  وقد تضمن المعیار سبع 1في مالیزیا) IFSB(وقد أصدر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة      

  :نظمت في أربع أقسام وذلك علي النحو التالي

مبادئ منظمة التعاون اعتماد التوصیات ذات العالقة مثل  یجب علي مؤسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة -أ

 لجنة بازل لإلشراف المصرفي وتوجیهات السلطات اإلشرافیة، وقد أوصى المبدأ االقتصادي والتنمیة وورقة

  ؛بضرورة االلتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئها

اییر المحاسبیة اإلسالمیة بالمع تزوید مجلس اإلدارة بالتقاریر التي تبین مدي التزام مؤسسة الخدمات المالیة -ب

المالیة اإلسالمیة، وقد جاءت التوصیة بضرورة قیام  المتعارف علیها دولیا والتي تسري علي قطاع الخدمات

  ؛البنوك بإنشاء لجنة المراجعة

تجاه أصحاب حسابات  تتحمل مسئولیة استئمان یجب علي مؤسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة أن -ج

المعلومات، وقد جاءت التوصیة بأن یتم ذلك من خالل لجنة ضوابط  فیة عناالستثمار، مع اإلفصاح والشفا

  ؛اإلدارة

التوصیة لمجلس  ، وكذا"احتیاطي المخاطر"و "معدل األرباح احتیاطي"تكلیف لجنة ضوابط اإلدارة بمراقبة  -د

  ؛اإلدارة حول كیفیة استخدامه

الدائمة لقطاع الخدمات المالیة اإلسالمیة، ویجب أن  البد وأن یبقى تنوع اآلراء الشرعیة من الخصائص -هـ

والمراقبین الشرعیین على التدریب الالزم والمناسب لتحسین مهاراتهم من حیث  یحصل المراجعین الداخلیین

   ؛مدى االلتزام بالشریعة مراجعة

الشریعة اإلسالمیة  المالیة اإلسالمیة الشفافیة في اعتمادها تطبیق أحكام یجب أن تعتمد مؤسسة الخدمات -و

الشرعیة المركزیة أو  الصادرة عن علماء الشریعة للمؤسسة، ویجب على المؤسسة االلتزام بقرارات الهیئة ومبادئها

  ؛مااللتزااإلفصاح عن سبب عدم 

حول أسس توزیع  على مؤسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة توفیر المعلومات ألصحاب حسابات االستثمار - ز

ولضمان عدم الوقوع في مخاطر .2 حر وخاصة نسبة المشاركة في األربال فتح حساب االستثمااألرباح قب

عن القواعد الشرعیة، توجد في المصرف هیئة شرعیة تضطلع بمهام إعداد العقود لجمیع صیغ التمویل  االنحراف

  . ومراجعة النماذج وٕاجراءات العمل لضمان مطابقتها ألحكام الشریعة

                                       
وصـندوق , والبحـرین، والبنـك اإلسـالمي للتنمیـة, ومالیزیـا, شارك في تأسیس هـذا المجلـس عـدد مـن الـدول والهیئـات الدولیـة، منهـا المملكـة العربیـة السـعودیة  -1

عــن إصــدار معــاییر الرقابــة علــى  المســئولة، وُیعــّد هــذا المجلــس الهیئــة الدولیــة 2003/مــارس/10 عمالــهوبــدأ أ, م2002/نــوفمبر/ 3 وافتــتح فــي. النقــد الــدولي

 www.alsudani.info/index. :  أنظر الرابط, المصارف اإلسالمیة 
  .20:00:، على الساعة12/10/2013: تاریخ االطالع www. isegs.com-، حوكمة المؤسسات المالیة اإلسالمیة, محمد البلتاجي - 2
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المصرف إدارة داخلیة للرقابة الشرعیة مهمتها تأكید التزام المصرف بتطبیق الضوابط كذلك توجد في 

ویعّد المعیار الشرعي لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة بمثابة المرجع . والفتاوى الشرعیة

 إلىلمقّرة من قبل هذه الهیئة وقد وصلت المعاییر الشرعیة ا  ،1 الذي یجب االلتزام به من المصارف اإلسالمیة

  .معیاراً  84

وقد أصدر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة معاییر رقابیة ومبادئ إرشادیة للصناعة المالیة اإلسالمیة 

وتتضمن هذه المعاییر إجراءات مفصلة تم وصفها ). قطاع المصارف، سوق المال، التكافل، التأمین اإلسالمي(

التي تشمل إصدار مسّودة مشروع، عقد ) جراءات إلعداد المعاییر والمبادئ اإلرشادیةاإلرشادات واإل(في وثیقة 

وتتناول المعاییر الثالث التي أصدرها المجلس كفایة . وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. ورش عمل

ضوابط اإلداریة وال) عدا مؤسسات التأمین التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة إسالمیة(رأس المال للمؤسسات 

  .للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالیة اإلسالمیة وتحتوي على سبعة مبادئ إرشادیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
نحـو ترشـید مسـیرة البنـوك اإلسـالمیة، : النـدوة الدولیـةأبحـاث ، اإلسـالمیةنحو بناء نموذج محاسبي لتقـویم وسـائل االسـتثمار فـي البنـوك محمد البلتـاجي،  - 1

  ./www.cba.edu.kw/elsakka.14:، صم2005سبتمبر  5-3 ،-دبي -دولة اإلمارات العربیة المتحدة
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  .دور المصرف الوقفي في تحقیق التنمیة: المطلب الثالث

جملة من  المتوقع من طبیعة العمل المصرفي اإلسالمي مساهمة فعالة في مجال التنمیة من خالل

  .التأثیرات المختلفة اقتصادیة واجتماعیة

  .دور المصرف الوقفي في التنمیة االقتصادیة: الفرع األول

  :التأثیرات التالیةتظهر آثار وجود المصرف الوقفي في الحیاة االقتصادیة في مناح كثیرة نذكر منها  

  .دور المصرف الوقفي في زیادة االدخار :أوال

أداة رئیسیة لتوسیع قاعدة االدخار الوطني، وخصوًصا الجزء الذي ال تطاله المصارف اإلسالمیة 

قدرهم الدكتور أحمد النجار، وهو -على كون نسبة كبیرة من المسلمین  زیادةف. ألسباب دینیة ربویةالمصارف ال

سباب من الشعوب اإلسالمیة ال یتعامل أصًال مع المصارف أل -%90أحد مؤسسي المصارف اإلسالمیة بنسبة 

  .مما یترك أرضیة خصبة قابلة لالستغالل .مختلفة، منها بال شك األمیة

هنا یحقق المصرف  1.نجد كذلك أن بعض الناس یرفضون مبدئًیا التعامل مع المصارف الربویةكما  

ن الوقفي رغبة هذه الفئة التي تتجنب التعامل بالربا، ومن جهة ثانیة طبیعة المصرف الوقفي غیر الربحیة تكو 

دافعا ثانیا لهذه الفئة، ألنهم یشعرون أن أموالهم ُتستخدم بطریقة غیر مباشرة إلعانة الفقراء والمساكین، المرضى، 

التعلیم وغیرها من الفئات المحتاجة للتمویل، على اعتبار أن مآل األرباح التي یجنیها المصرف الوقفي تعود 

ا مَ وَ ﴿: ود علیه باألجر العظیم، وذلك مصداقا لقوله تعالىتع - وٕان َقلَّتْ  -خاصة إذا كانت مدخراتهم. إلیهم

 َوأَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفینَ ﴿ :أیضا قال سبحانه وتعالىو ، 2﴾َخیٍر ُیَوفَّ إلیُكم وأنُتم ال ُتظلمون نْ وا مِ قُ فِ نْ تُ 

بالسَّلب على االقتصاد الوطني، من هذا ما یحّفز على االدخار ونتجنب بذلك االكتناز الذي قد یعود . 3﴾ِفیه

  .خالل ما یسّمى بالتسّرب النقدي

  .االستثمار حجم دور المصرف الوقفي في زیادة :ثانیا

قاعدة االستثمار لنفس  نتیجة لزیادة اإلدخارات التي یقوم بتجمیعها المصرف الوقفي اإلسالمي تتوسع

% 6في الغرب حدیثًا أن ) IBFالمجموعة الدولیة للمال واألعمال (السبب؛ فقد دلت دراسة قام بها مكتب البحث 

وأنهم مستعدون الستخدام . من أصحاب مؤسسات المقاوالت یرفضون القروض الربویة رغم حاجتهم لها

                                       
  .15: ، صبقامرجع سعمر الكتاني، دور المصارف والمؤسسات اإلسالمیة في عملیة التنمیة،  - 1
  .272:اآلیةسورة البقرة،  -2
  .07 :اآلیةسورة الحدید،  -3
 في حالة االكتناز یقصد بالتسرب النقدي خروج كتلة نقدیة معینة عن دائرة التعامالت االقتصادیة، وتنتج هذه الظاهرة. 
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المصارف في بعض الدول اإلسالمیة في تحریك االدخار  وقد ساهمت أسلمة. التمویالت المبنیة على المشاركة

مرة في غضون خمس سنوات من بدء  عشرینتضاعفت الودائع االستثماریة : ففي السودان مثالً . االستثماري

  1.تطبیق التجربة

  .لمصرف الوقفي في محاربة التضخمادور  :ثالثا

ي بصفة عامة والمصرف الوقفي بصفة إن آلیات االستثمار المختلفة التي یعتمدها المصرف اإلسالم

، مما یجعل الكتلة النقدیة -عقود قائمة على المشاركات، البیوع وغیرها - خاصة مبینة على أصول حقیقیة

تساهم مبدئیا في وانطالقا من ذلك فإنها  ،الخلق النقديتتضاعف فیما یسمى في البنوك التجاریة بمصطلح 

ذلك أن نمو الكتلة النقدیة في االقتصاد القومي  ي،ستقرار االقتصاداالفي یساهم ، وبالتالي مقاومة التضخم

الذي یمكن أن یتحول إلى تضخم مرتبط في نظام التمویل بالمشاركة بنسبة األرباح من الودائع االستثماریة، 

ألموال عن أي هو مرتبط باإلنتاج الحقیقي ولیس بإنتاج ا .ولیس مرتبطا بنسبة الفوائد المترتبة على القروض

  . طریق الفوائد المصرفیة

  .الدور التمویلي للمصرف الوقفي :رابعا

تظهر كذلك من خالل إمكانیات التمویل التي تغطیها عادة المصارف التجاریة، خاصة في المجاالت 

ألن هدفه خدمة  .، التعلیمیة والصحیة وغیر ذلكالتي تحمل طابع المخاطرة مثل تمویل المشاریع الفالحیة

  .المجتمع وخاصة الفئات الفقیرة والمحتاجة منه

كما نجد قابلیة المصارف اإلسالمیة لتمویل القروض الصغیرة التي اكتشف دورها في مقاومة الفقر 

والبطالة ومقاومة الهجرة العشوائیة إلى المدن الكبیرة والتي ال یتوفر ألصحابها ضمانات كافیة للحصول علیها 

وقد تكون البدیل العملي للقروض الصغیرة الربویة التي تقوم بها المؤسسات المالیة . ارف التجاریةمن المص

  .الربویة المختصة، خاصة المؤسسات الدولیة

خاصة وأن الودائع  لمحتاجین والذین تتوفر فیهم شروطكما یقدم المصرف الوقفي القروض الحسنة، ل

قروض حسنة، وبالتالي یمكن له إعادة إقراضها من جدید، شرط أن ال الجاریة التي بحوزة البنك هي عبارة عن 

  .یختل معدل السیولة بالبنك

                                       
  .15: ، صبقامرجع سعمر الكتاني، دور المصارف والمؤسسات اإلسالمیة في عملیة التنمیة،  -1
 مصطلح شائع عند االقتصادیین، ویقصد بها تضاعف قیمة الودیعة األصلیة إلى أضعاف كثیرة، نتیجة لتكرار تحویالتها المحاسبیة في  :الخلق النقدي

 .المعامالت ما بین البنوك، مما یجعل الكتلة النقدیة أكبر بكثیر مما یقابله من إنتاج حقیقي في االقتصاد فتولد التضخم البنك الواحد أو ضمن
 دار النقود والبنوك بین النظریة والتطبیقأنس البكري، ولید صافي،  :انظر. هو االنخفاض المستمر والمتواصل في القیمة الحقیقیة لوحدة النقد :التضخم ،

  .197:، ص2002المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، 
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، حیث یكون الوقف اإلسالميللمصرف  يساسالهیكل األهنا یمكن أن یكون الوقف النقدي مساهما في 

كان الحال في بنك  كما.ویتم تمویل الفروع حسب حاجة كل والیة من الوالیات. البنك يف المساهمین النقدي أحد

  .االستثمار االجتماعي في بنغالدیش وبنك النور في دبي

كما یستطیع البنك الوقفي تقدیم تسهیالت مالیة لتمویل العمالء من خالل تقدیم خدمات مختلفة یمكن 

 :توضیحها فیما یلي

باح، تصرف یستخدم البنك الوقفي أسلوب المرابحة مع العمالء من أجل تحقیق أر : يالتمویل الشخص -1

  على الموقوف علیهم؛

سیارات شراء و  ،نالسك :مثل ،تمویل احتیاجات العمالءالجانب یقدم البنك خدمة هذا  يف: تمویل الدین  -2

ویستخدم في ذلك أسالیب تمویل مختلفة كالمرابحة والتأجیر التمویلي، وكذا االستصناع وغیرها، وینبغي 

وذلك من  أعمال البنك الوقفي خاصة في مرحلته األولى نشطةأعظم من األالنشاط الجزء  أن یمثل هذا

 أجل المحافظة على األوقاف النقدیة من الضیاع؛

على البنك الوقفي تجنب الدخول في صیغ المضاربة والمشاركة المحفوفة : السهميالمال  أستمویل ر  -3

 ؛رأسمالهابالمخاطر، وذلك حفاظا على األوقاف النقدیة من الخسارة في 

مختلفة المنتجات السوق  ية لتمویل التجارة فهذا المرفق یقدم البنك منتجات متنوع يف: التجارةتمویل  -4

 .وغیرها ،خطاب االعتماد خطاب الضمانحیث یمكنه تقدیم 

یستطیع البنك في هذا المجال تقدیم خدمة إدارة المنتج للعمیل أو یقدم استشارات خاصة : دارة الثروةإ -5

  1.بدراسات الجدوى

    .لوقف اإللكترونيالدور التنموي ل :خامسا

، وتتمثــل فــي تلــك الوحــدات الطرفیــة یــة بمصــارف القــرن الواحــد والعشــرینیطلــق علــى المصــارف االلكترون  

)Terminals ( حیـث تعـد هـذه الوحـدات من خالل استخدام الحاسبات اآللیـةالتي تقوم بتقدیم الخدمات المصرفیة ،

بأنهـــا منافـــذ الكترونیـــة تقـــدم خـــدمات ) Huschke(فـــروع لـــه  ویعرفهـــا بعضـــهم مثـــل  أو) Outlets(بمثابـــة منافـــذ 

ا منافـــذ لتســـلیم الخـــدمات آخـــرون بأنهـــ إلیهـــا، فـــي حـــین یشـــیر نوعـــة دون توقـــف وبـــدون عمالـــة بشـــریةصـــرفیة متم

ي ، أ، ذات مــدى متســع زمنیــا)Computer Based Delivery Outlets(، قائمــة علــى الحاســبات اآللیــة المصـرفیة

غیـر أن مـا نیـر إلیـه لـیس مصـرفا إلكترونیـا،  .ساعة والـى منـاطق جغرافیـة واسـعة) 24(تقدم خدماتها على مدار 

یعـد مشـروع الوقـف االلكترونـي أحـد أهـم وٕانما حسابات إلكترونیة تصب في صالح األوقاف كمرحلـة أولـى، حیـث 

الكویتي أهم األمثلة على استثمار الثـورة الرقمیـة  ولعل مشروع الوقف االلكتروني -اإلنجازات الرائدة للثورة الرقمیة

والتي من خالله یتم توفیر قنوات الدفع االلكتروني لمختلـف فئـات المجتمـع وشـرائحه الـراغبین  -في تنشیط الوقف

                                       
1 -Ahsen lahsasna, opcit, p :04. 
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 1.في تقدیم أوقافهم بكل سهولة ویسر وفـي أي وقـت یشـاءون فـي إطـار نظـم أمـان وحمایـة عالیـة الكفـاءة والجـودة

  :كما یلي

  الوقف االلكتروني عن طریق الرسائل القصیرة .SMS 

من خالل هذه الخدمة یمكن اإلسهام في مشروعات الوقف، األمر الذي یجعل للمواطن نصیبا في جمیع 

أعمال الخیر، وفي هذا الصدد نقترح یعقد المصرف الوقفي اتفاق مع متعاملي الهاتف النقال التي تجعل 

للشریحة، وذلك باعتبار مساهمة المتعاملین  ومثال ذلك هو أن یجعل متعامل مبلغا معینا عن كل تعبئة 

دج، وتحول تلك المبالغ إلى حساب المشروع الوقفي 200:دج عن كل تعبئة ب10الهاتف النقال مبلغ 

فلو فرضنا أن عدد المشتركین الجزائریین مع مختلف متعاملي . الذي ینوي المصرف الوقفي إنشاءه

هر على األقل، شملیون مشترك، ویقوم كل واحد منهم بأربع تعبئات في ال 30: یقدر بـ الهاتف النقال

  :مما یحقق وقفا نقدیا تقدر قیمته بـ

 104 1200000000  30000000  دج، وهذا المبلغ معتبر یمكن من إنشاء المشروع، حیث

أن الوصول إلى هذا  غیر. یتم تجمیعه في شهر فقط، فإن عمم على سائر أشهر السنة فذاك أفضل

البد وأن ترافقه التغطیة اإلعالمیة الكافیة على مستوى القنوات السمعیة، المرئیة، الشبكة العنكبوتیة، 

وتشجع الدولة هذه . ، لزیادة التوعیة بأهمیة هذا النوع من األوقاف)الجرائد(وحتى المقروءة منها

  .ات حتى تكون هذه الطریقة ناجعةالمؤسسات عن طریق إعفاءات ضریبیة مثال، وتقدیم تحفیز 

  

  الوقف االلكتروني عن طریق بوابة الدفع اإللكترونیةONLINE. 

من خالل هذه الخدمة یمكن إتمام عملیة الوقف بثالثة خطوات سریعة وسهلة من خالل بوابة   

یتم تأكید و . وتتیح للواقف إمكانیة تخصیص وقفه لمصرف أو عدة مصارف وقفیة معتمدة. الدفع اإللكترونیة

وأیضا التعامل مع  .للواقف  e-Mailورسالة إلكترونیة  SMS عملیة الوقف من خالل إرسال رسالة قصیرة

 .البیانات المدخلة بأعلى مستوى من األمان ضمن اتفاقیات لضمان سریة المعلومات

 -  األكشاك الوقفیة اإللكترونیةKiosk.  

تتیح هذه الخدمة للواقف تقدیم وقفه بخطوات بعیدة عن التعقید باستخدام األكشاك اإللكترونیة سهلة   

. االستخدام والمنتشرة في أغلب المحالت والمجمعات التجاریة ومرتبطة بشبكة خدمات عالیة الكفاءة والجودة

ر طرق الدفع حیث یمكنك الدفع ویمكن من خالل هذه الخدمة اختیار المصرف الذي یرید اإلیقاف له واختیا

 .Net-Kالنقدي أو ببطاقة الصرف اآللي 

                                       
-http://islamfin.go-forum.net/t4204 :رابطعلى ال .08:ص ،مستقبل الوقف اإلسالمي في ظل الثورة الرقمیةحسین عبد المطلب األسرج،  -1

topic19:30: ، الساعة31/12/2013: ، تاریخ اإلطالع.  
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 الوقف االلكتروني .POS  

  :للبطاقات المصرفیة نوعان أساسّیان من حیث الرصید الذي ترتبط به  

وتسمى البطاقات المرتبطة مباشرة بالحساب الجاري، وهي األكثر من حیث التعامل واالنتشار  :النوع األّول 

  ).Debit Card(وتسمى ) بطاقات السحب المباشر من الرصید(أو ) لحساب الجاريبطاقات ا(

، وتسمى )البطاقات االئتمانّیة(مرتبطة بالحساب الجاري، وهي ما ُیعرف بـ الغیر البطاقات  :النوع الثاني 

)Credit Card( وهي بطاقات ُتمّكن حاملها من الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه في ،

   1.وغیرهاالدفع، ولهذه البطاقات أنواع كثیرة مثل بطاقة الفیزا، والماستر كارد، وهناك بطاقات ذهبیة وفضّیة 

أو ببطاقة السحب  بطاقة االئتمانمن خالل هذه الخدمة یمكن للواقف الدفع بكل سهولة ویسر باستخدام   

وعند إتمام عملیة الوقف، یتم إصدار إیصال للعملیة عن طریق الطابعة المزودة بجهاز نقاط البیع توضح  لي،اآل

  2 .المبلغ، الیوم، التاریخ ورقم العملیة :)فیه

مزیدا من دراسة یتطلب  ،لهذا فان االهتمام بمستقبل الوقف عموما والعلم خاصة في ظل الثورة الرقمیة  

تأثیرات الثورة الرقمیة على العمل الوقفي وما هي أدوات الثورة الرقمیة وكیفیة االستفادة من تطبیقاتها الحدیثة في 

  .العمل الوقفي عموما والعلمي خاصة

  .یةاالجتماعدور المصرف الوقفي في التنمیة : الفرع الثاني

االجتماعیة المتعددة التي تقوم بها هذه المؤسسات، والتي الدور التنموي یظهر كذلك من خالل الخدمات 

  :یمكن تصنیفها إلى ما یلي

  .مساعدات خیریةتقدیم  :أوال

مساعدات خیریة، ممولة من زكاة : خدمات اجتماعیة مجانیة في شكلیمكن أن یقدم المصرف الوقفي 

مثل الصندوق الذي أنشأه البنك  .المصارف نفسها، أو من تخصیصها ألوقاف مالیة في وجه من وجوه الخیر

وتستخدم موارد الصندوق من أجل دعم ". صندوق الوقف"هـ وأطلق علیه اسم 1418اإلسالمي للتنمیة في عام 

وقد بلغ صافي أصول . مختلف أنشطته وبرامج المعونة الخاصة ویتم جل التمویل في شكل منح غیر مستردة

  3).بلیون دوالر 1.266(هـ بلغ إجمالي األصول 1426هایة عام وبن. بلیون دوالر 1.194الصندوق عند إنشائه 

                                       
 . 530:، ص الثالثجزء ال، الثاني عشرعدد ال، مجلة مجمع الفقه، بطاقات االئتمان غیر المغطاة: البطاقات االئتمانیةمحمد القري،  -1
 .08:ص، مرجع سابق ،مستقبل الوقف اإلسالمي في ظل الثورة الرقمیةحسین عبد المطلب األسرج،  -2
التحدیات المستقبلیة التي تجابه الصناعة المصرفیة "التنمیة في الدول اإلسالمیة  تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في دعم" بشیر عمر محمد فضل اهللا، -3

  .هاوما بعد 09:م، ص2006أفریل  11منتدى الفكر اإلسالمي،مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، المملة العربیة السعودیة،اإلسالمیة، 
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  :كما یمكن للبنك أن یقدم مساعدات خیریة تغطي احتیاجات الفئات التالیة

 مساعدة المرضى، خاصة أصحاب األمراض المزمنة، أصحاب الحاجات الخاصة؛ - 

 مساعدة المدینین العاجزین عن سداد دیونهم إذا ثبت ذلك؛ - 

 نقدیة لطلبة العلم؛تقدیم إعانات  - 

مساعدة العازبین على الزواج، وذلك بتقید إعانات نقدیة مباشرة أو شراء مستلزمات كغرف  - 

 .النوم مثال

  .إنشاء مشاریع إجتماعیة :نیاثا

خدمات اجتماعیة ذات طابع اقتصادي عندما یستطیع المصرف من خالل نشاطاته المختلفة القیام ب

حیث یمكن  .تقتضي توظیف هذه األموال في مشاریع لها مردودیة اقتصادیة یكون مصدرها صنادیق مالیة مهمة

  :للبنك تبني المشاریع التالیة

 بناء جامعات ومدارس تعلیمیة؛ - 

  .بناء مستشفیات وعیادات لمعالجة المرضى - 

  .المصرف الوقفي للمودعین خدمات :ثالثا

المصارف اإلسالمیة والتقلیدیة، یمكن أن كل الخدمات التي یحصل علیها أصحاب الودائع الجاریة في 

  1:یقدمها هذا المصرف وهي باختصار

 المحافظة على األموال من مخاطر السرقة والضیاع والحریق؛  

 تقلیل تكالیف حمایة هذه األموال وحراستها وتحمیلها للبنك؛ 

 ضمان وفرتها وسیولتها وتوفیرها عند الحاجة؛ 

  كتها؛متابعة أرصدتها والحصول على بیان حر 

  أداء االلتزامات الدوریة وغیر الدوریة التي ُتسَتحق واستخدام أوامر الدفع المصرفیة لتنفیذ ذلك بأقل

 التكالیف وأسرع الوسائل؛

 تأكید المركز المالي وتقویة السمعة المالیة. 

  

                                       
  .102: ، صمرجع سابقمحسن أحمد الخضیري،  - 1
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إقراض ما یمكن منها  یستطیع المصرف الوقفي إعادةقرضًا حسنًا  المودعین أموالأن على اعتبار 

  1:قرض حسن آخر، وهاتین الفائدتین قد حددهما عالء الدین زعتري بقوله

 وهي ثواب اهللا سبحانه وتعالى من اإلنعام على المقرضین ببركة أموالهم في الدنیا  :األولى معنویة

ن إِ ﴿:تعالى اهللاومغفرة ذنوبهم في اآلخرة، وأنِعم بها من فائدة لمن استمسك بدینه وخشي ربه یقول 

أما من السنة فقد قال رسول اهللا . 2﴾یملِ حَ  ورٌ كُ شَ  اهللاُ م وَ كُ ر لَ غفِ یَ م وَ كُ ه لَ فُ اعِ ضَ ا یُ نً سَ ا حَ رضً قَ  وا اهللاَ ضُ قرِ تُ 

الصدقة بعشر أمثالها والقرض : رأیت لیلة أسري بي على باب الجنة مكتوباَ (صلى اهللا علیه وسلم 

ألن السائل یسأل وعنده : القرض أفضل من الصدقة؟ قالیا جبریل ما بال : بثمانیة عشر فقلت

  ).والمستقرض ال یستقرض إال من حاجة

 وتتمثل في إعفاء المقرض من زكاة المال على قروضه لغیره، عند فقهاء الحنفیة وفقهاء  :الثانیة مادیة

  .وكال الفائدتین مجتمعتین حافز مهم لإلقراض الحسن بدون فوائد ربویة% 2.5المالكیة أي بمعدل 

كما یمكن للمصرف من أجل تكامل خدماته، أن یؤسس صندوق استثمار مخصص من أموال الغیر، 

مضاربًا أو وكیًال بأجر، وهذا ال یتنافى مع طبیعة المصرف غیر الربحیة، ألن هذا الصندوق یكون  یكون فیه

مستقال في العادة عن نشاط المصرف، وله میزانیة مستقلة وشروط خاصة بالنسبة للمودعین اللذین سیحصلون 

  3.اله و احتیاطیاتهعلى عوائد من استثمار أموالهم، وسیحصل المصرف على أجر یمكنه من تعزیز رأسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .290:، صم2002، الطبعة األولى، دار الكلم الطیب، الخدمات المصرفیة وموقف الشریعة اإلسالمیة منهاعالء الدین زعتري،  - 1
  .17: اآلیةسورة التغابن،  - 2
 .290: ، صمرجع سابقعالء الدین زعتري،  - 3
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  :خالصة واستنتاجات

من خالل دراستنا لهذا الفصل یتضح أن تطور الحاجات االقتصادیة واالجتماعیة زاد من الحاجة الملحة   

للبحث عن أسالیب جدیدة الستثمار األوقاف خاصة النقدیة، له العدید من المجاالت لالستثمار واالستغالل وقد 

الث أنواع اعتقدنا أنها تسهم بشكل فعال في أداء دور الوقف المنوط به في التنمیة، اقتصرنا على ذكر ث

  :ونخلص من خالل ذلك إلى

 األصل في جواز استثمار األوقاف النقدیة الجواز، شرط االلتزام بالشروط والضوابط الشرعیة؛  -1

الجتماعیة ومن ثم توجیه للصنادیق الوقفیة أهمیة كبیرة تسهم في تحدید مواطن الحاجة االقتصادیة وا -2

 وتخصیص الموارد نحوها؛

تسمح االستثمارات الوقفیة في األسهم والصكوك الشرعیة، بفتح مجال أوسع لالستفادة من المال  -3

  الموقوف، شرط أن یكون بأیدي أمینة تمنعه عن الضیاع والتبدید؛

خاصة أولئك الذین یملكون  تمنح الصنادیق والصكوك الوقفیة الواقفین مرونة أكبر في وقف أموالهم، -4

 مبالغ ضئیلة وصغیرة، مما یوسع من دائرة المانحین لألوقاف النقدیة؛

المصرف الوقفي اإلسالمي هي فكرة حدیثة النشأة ثار حولها العدید من النقاشات لكن ذلك لم یر النور  -5

 كمصرف مستقل بنشاطه لحد اآلن؛

ة للمودعین ممن بإمكانهم تقدیم قروض حسنة إنشاء مصرف وقفي إسالمي قائم بحد ذاته یعطي فرص -6

 .یتم االستفادة منها في األغراض الخیریة التي ُأنشَئ من أجلها المصرف الوقفي الخیري

، والبحث في إمكانیة الجزائر، الكویت، مالیزیا و تركیا: رب كل منالموالي، دراسة تجا ونحاول في الجزء

  .البلدان في هذهتفعیل دور الوقف النقدي في التنمیة 

 



  

  

  الفصل الرابع

بعض البلدان  واقع الوقف النقدي في

  اإلسالمیة

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 واقع استثمار الوقف النقدي في بعض البلدان اإلسالمية                        الفصل الرابع                 

 

196 

  :تمهید

ینتشر الوقف في معظم البلدان اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة، وتتنوع أعیانه من حیث النوع والعدد، وكذا   

الوقف استثمار ذا الفصل إلقاء الضوء على واقع واالستغالل، ومن هذا المنطلق سنحاول في هطرق االستثمار 

مبینین األسالیب المتبعة إلدارتها، وكذا العراقیل التي تواجهها، ومدى نجاح  في بعض البلدان اإلسالمیة، النقدي

إلى أربع مباحث، كل واحد منها یتعرض اآللیات المتبعة سواء لإلدارة أو االستثمار، وعلیه فقد تم تقسیم الفصل 

  .لواقع استثمار الوقف في دولة من الدول محل الدراسة

  .استثمار الوقف النقدي في تركیا: المبحث األول

  .في استثمار األوقاف النقدیةتجربة الكویت : المبحث الثاني    

  .التجربة المالیزیة في استثمار الوقف النقدي :المبحث الثالث      

  .واقع استثمار الوقف النقدي في الجزائر: المبحث الرابع      
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  .استثمار الوقف النقدي في تركیا: ولاأل المبحث 

منذ ظهور اإلسالم واألوقاف تزداد وتتطور كما ونوعا، ولقد شهدت العدید من الدول تطورا ملحوظا في 

هذا المجال، على غرار الدولة العثمانیة، هذه األخیرة التي كسبت إرثها دولة تركیا الحدیثة، ومن خالل ما یلي 

  .أسالیب استثمارهانتطرق إلى أوقاف تركیا و 

  .اطبیعة األوقاف في تركی: المطلب األول

ست األوقاف في التاریخ اإلسالمي، من أجل تقدیم الخدمات المختلفة إلى اإلنسان واألحیاء األخرى ُأسّ 

واحدًة من العناصر المؤثرة التي استطاعت االرتقاء بأنماط  - بال شك-وكانت مؤسسات األوقاف . من الحیوانات

 .وتأمین الحاجات االجتماعیة للناس الذین یعیشون في ظل الدولة العثمانیة حتى في مناطقها النائیةالعیش 

وٕاذا ما تأملنا في مفهوم الَوْقِف لدى الدولة العثمانیة، نجد أنه مزیج من الشرقي الممتد من حضارة 

فقد ورثت الدولة . مبراطوریة البیزنطیةاألیغور إلى السالجقة، والغربي الممتد من اإلمبراطوریة الرومانیة إلى اإل

  .العثمانیة هذا المیراث الممتزج الدینامیكي، وطورته وصبغته بقیمها وثقافتها الدینیة

  .العهد العثمانيوقاف أ: الفرع األول

في على الرغم من انتقال الخالفة من األقالیم العربیة إلى بالد األناضول، إال أن تعالیم اإلسالم بقیت 

ولم تتغیر ولم تتوقف، وهو الحال بالنسبة لألوقاف أیضا، فقد اهتمت الخالفة اإلسالمیة  الخالفة العثمانیةعهد 

 ةموقوف یاتمستشف ، والصعید الصحي نجد1فعلى صعید الوقف الدیني نجد المساجد ،بها على جمیع األصعدة

نذر نفسه بهذا العمل وقفا هللا، ویدرس في مدرسة بنیت وقفا هللا، ویدرسه معلم یتقاضى راتبه من  اطبیبهللا، و 

األوقاف، وقد یعمل اإلنسان طوال حیاته في عمل تابع ألحد األوقاف، وعندما یتوفى یصلى علیه في مسجد بني 

على نعش جعل وقفا هللا، ثم ینقل  ثم یحمل ،أجره من األوقاف ولیس من الدولة وقفا هللا، ومن قبل إمام یتقاضى

اد عند هذا الحد فوجدت هناك من وقف نفسه هللا في الدنیا إلسع ى مقبرة هي وقف هللا، وال تنتهيجثمانه إل

   2.اآلخرین

أهم ما یمیز التجربة الوقفیة في الدولة العثمانیة هو ظهور الوقف النقدي في القرن الخامس عشر، إن 

، تلك الفترةفي  النقدیة جواز وقف النقود كان لها األثر البالغ لتوسیع دائرة األوقافولعل رسالة أبو السعود في 

                                                           

  م1923-1300(، ثم ما لبث أن أصبح له مؤسسات كاملة في العصر العثماني )1299-1070(ظهرت األوقاف بشكل منظم في العصر السلجوقي(. 

  .وما بعدها 144: ، صمرجع سابقراغب السرجاني،  :أنظر

  .144:، صابقمرجع سراغب السرجاني، روائع األوقاف،  -1

2-Arsebuk Esat and Medeni huku, Baslangic ve Sahisin hukuku, Ankara, 1938, p: 279. 
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، فقد توسعت األوقاف النقدیة ولم یبق ومن منطلق ما جاء به أبو السعود في مسألة الوقف النقدي وجواز ذلك

عود تناول بالدراسة والتحلیل وما تجدر اإلشارة إلیه أن أبو الس. مجال من مجاالت التنمیة إال وأخذ نصیبه منها

نظرا ألهمیتها البالغة في ذلك الوقت وألن الدولة العثمانیة شهدت توسعا كبیرا مما  - وقف النقود -هذه المسألة

زاد من نفقاتها، وحتى یتم التقلیل من األعباء على الخزینة كان من األهمیة بمكان البحث في األسالیب التي 

  .ا الوقف النقديتساهم في ذلك فكان من بینه

جمیع الخلفاء العثمانیین بإنشاء وهو ما دفع كل أفراد المجتمع آنذاك لوقف جزء مما یملكون فنجد أن 

 )تبة السلیمانیةمك(سلیمان القانوني فقد أوقف مكتبة تسمى الیوم على اسمه  السلطان فنجدالعدید من األوقاف 

وقف في اسطنبول،  2517وجود أكثر من  اإلحصائیات العامة إلىتشیر . الوقفیةبها مخطوطات وكتب ومباني 

كان اإلعتقاد السائد أن نساء السالطین واألغنیاء أو أصحاب المناصب العالیة في الدولة ولكن وجدنا أن عامة 

  .الناس أیضا یساهمون بشكل كبیر في تأسیس األوقاف إقتداء بسالطینهم

ام األوقاف التي نمت بشكل أول َمن أسس نظ الدولة العثمانیة ثاني سالطین" أورخان غازي"عتبر القد 

وعندما أمر أورخان غازي ببناء أول مدرسة عثمانیة في إزنیك، . النمو االقتصادي والسیاسي للدولةمع منسجم 

ى واقتدت بها أوقاٌف أخر . لتسد حاجاتها من المصاریف والنفقات) العقارات(أوقف لها من األموال غیر المنقولة 

وغیر ذلك إذ لم یخُل جانب  قامت ألغراض مختلفة، كتقدیم األموال للیتامى، ولألرامل، وللغارمین المدینین

  .اجتماعي أو اقتصادي لم یوقف ألجله

مست واسعا  انتشارالقد عرفت األوقاف فكما حرص عامة المسلمین على إنشاء المدارس الموقوفة،  

أسسها عامة الناس وال نتعجب من ذلك إذا عرفنا  من األوقاف%  70في األمر أن  إذ نجدجمیع فئات المجتمع 

بوقف مواردهم ونقودهم الشخصیة فالشعوب على دین  م الكثیر من السالطین العثمانیینالسبب وهو قیا

ن وهو أحد أشهر األطباء العرب دارا بجانب مستشفى المنصوري الذي كا كما وقف ابن النفیس .ملوكهم

  1.یعمل فیه

  

                                                           

  وما بعدها 17: صمرجع سابق، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المشهور بأبي السعود،  :ذلك  في أنظر .  

  مدرسة بقسطنطینیة اتجاه داره بالقرب من جامع السلطان محمد ) م1646=1055توفي (الخالفة اإلسالمیة أحمد بن یوسف بنى المفتي األعظم في

ضل وحرص والي دمشق سلیمان باشا على إنشاء مدرسة بجوار بیته، أوقفها لطلبة العلم، كما بنى قاضي العسكر قرة جلبي محمود بن محمد أبو الف. الفاتح

   .149:، صمرجع سابقراغب السرجاني، روائع األوقاف، : أنظر  .مدرسة بالقرب من جامع الشهر زاده بقسطنطینیة) م1653/ه1063توفي (

    .هو أول من اكتشف الدورة الدمویة الصغرى وسمي أیضا بابن سینا الثاني: ابن النفیس 

، 2013، الكویت، نوفمبر25، مجلة أوقاف، العدد )الحاضنات الوقفیة لألعمالمقترح نموذج (، دور األوقاف في ترقیة ریادة األعمال فارس مسدور -1

  .126:ص
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   :باإلضافة إلى هذه األوقاف نجد العدید من األوقاف المتنوعة والمختلفة نذكر منها على سبیل المثال

 یت من الحجر بطریقة هندسیة رائعةش للطیور بناعشأوهو مأوى و  :وقف بیت الطیور في اسطنبول 

أموال الوقف ویصرف علیها كذلك حیث توفر الحمایة للطیور، وتؤمن متطلباتها من مأكل ومشرب، شیدت من 

 1.وما زال هذا الوقف متعة للناظرین والسائحین. من المؤسسة الوقفیة في الحضارة العثمانیة

  قفصا  یحمل إسم دار الغرباء للقالق، یذهب الشخص یشتري من محل مربي الطیور :لقالقالمستشفى

تحصیل األجر والثواب عندما ترفرف الطیور بأجنحتها ملیئا بالطیور، ثم یفتح القفص ویطلقها جمیعا، ألنه یعتقد 

في السماء، كانت تبنى حسب حجم جدران المنزل وفخامته، فإذا كان بیت الشخص كبیرا وفخما كان بیت 

  .الطیور كذلك بل یعتبرون هذا حق من حقوق الطیور

  احة والمعیشة واألمان، وهو مأوى یوفر البن السبیل والمسافرین سبل الر  ):كروان سراي(خان المسافرین

ویوفر سبل الراحة لثالثة أیام، وبعدها یترك المجال لغیره لیستفید مسافر آخر ، من إیواء وطعام وشراب واستحمام

  .من ذلك الخان

  وخصص هذا الوقف لتوفیر سالل الفاكهة لكل محتاج ومریض؛ ألن الفاكهة  ):لكل محتاج فاكهة(وقف

بین أهل القدرة على الشراء، وأما الفقیر فالوقف یوفر له وألطفاله سلة من الفاكهة في موسمها تكثر ویتمتع بأكلها 

  ؛حین وآخر

 وخصص هذا الوقف لیوفر الذرة ونثرها على الثلوج لكي ال تموت  :وقف إطعام الطیور في وقت الثلوج

الطعام، وكان یموت  الطیور من الجوع في فصل الشتاء وعندما یكسو الثلج األرض وتنقطع بالطیور سبل التقاط

  ؛بعض منها من الجوع

 وهذا الوقف خصص لتوفیر جهاز للعروس الفقیرة التي ترید الزواج، وال تجد ما  :وقف تجهیز العروس

  ؛من كساء ومجوهرات وأدوات للتزین یجعلها كمثیالتها من النساء، فتأخذ ما ترید من باب اإلعارة

 اخ بالحبر حتى یستمر تألیفهم ونسخهم للكتب، لنسّ وهو وقف خصص لتزوید العلماء وا :وقف الحبر

  ؛والعلماء، ونشر العلم بنشر الكتبوهذا من تقدیرهم لمكانة العلم 

 وقد خصص لمساعدة كبار السن من أصحاب القوارب والحمالین،  :وقف أصحاب القوارب والحمالین

 ؛اجاتهمالذین ال یتمكنون من االستمرار في العمل بسبب كبر السن، فیحفظ كرامتهم ویرعى ح

 وجدت في بیروت في العصر العثماني وقف قفة الخبز، وهو وقف خیري أقیم لغرض  :وقف قفة الخبز

ن بیروت، وله دكان خاص توضع فیه قفة ملیئة بالخبز في كل یوم اجتماعي إنساني، وكان موقعه في باط

جمعة، ومن ثم یوزع متولي القفة التوزیع على الفقراء والمحتاجین من نواحي بیروت المختلفة، وقد كان لهذه القفة 

                                                           

، 10:00على الساعة  09/08/2014: ، تاریخ االطالعforqan.net-www.al: ، على الموقعروائع من األوقاف العثمانیة والتركیة، ............ -1
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 1.أوقاف عدیدة وبعض العقارات والمخازن، التي یعود ریعها ووارداتها لوجود قّفة الخبز

 نموذج الوقف الصحي-دار الشفاء  وقفیة مستشفى-.  

ومن بین المستشفیات نجد دار الشفاء  .الخدمات العالجیةتوفیر هي  االخاصة به المهمة الرئیسیة

"Dâru'ş-şifâs "كلمة توافق معوالتي ت "HASTANE"   وتأتي هذه المستشفى من . باللغة التركیة المستشفىأي

 لشروط المنصوص علیهاا ، أماأهمیة كبیرة واحتلت خالل فترة حكمهبین وقفیات محمد الفاتح حیث كانت كثیرة 

 األبحاثكشفت و ، المستشفیات معاییرتخدم و  العمل التي تحدد المبادئ العامة هي وأحكام األوقاف مواثیق في

  2 .تلك الفترة ظروف بالمقارنة مع متقدمة للغایة كانت أن هذه المبادئ المواثیق هذه التي أجریت على

 یاتالمستشف أنظمة طبیعة الدیه، المستشفیاتب تتعلق والتي ثانيال محمد الفاتح أوقافمیثاق  أحكامإن 

ة طبیعتها وتمت مقارن) Eskisehir Osmangazi( مان غازيما توصل إلیه الدكتور اسكسهیر عث وهو ،ةالحالی

  3 .الیوم مستشفیات إلى طبیعة تنظیم

دار  في تذَ فِّ نُ  والتي األمراض تشخیص وعالج تهدف إلىالتي كانت  الماضیة مختلف األنشطةإن 

لها أهمیة  كان الخدمات أن نوعیةو ؛ ارتباطا وثیقایربط بین الفروع  متطور هیكل تنظیمي أن لدیهاتبین ؛ الشفاء

   .كبیرة

فمستشفى دار  .غیر المهنیینو  المهنیین وشبه المهنیین تعمل حیث متطورة هي منظمات المستشفیاتف  

  .هناك الموظفین العاملینب فیما یتعلق متطورة منظمة الشفاء هي

  

  

  

                                                           

حسان حالق، أوقاف المسلمین في بیروت في العهد العثماني،  :أنظر أیضا. 149،150: ، ص صابقع سمرجراغب السرجاني، روائع األوقاف،  -1

 .150:المركز اإلسالمي فإلعالم واإلنماء، بیروت، سنة النشر غیر مذكورة، ص

2 - Eskisehir Osmangazi, The Mission of Dâru’ş-Şifâ (Hospitals) in Charter of Waqfs of Mehmed the Conqueror 

II, University Faculty of Theology Department of Basic Islamic Science, Eskisehir-Turkey, p:01. 

  ألمالك التي اشتریتها بنقودي وكسبتها بعرق دكانا من ا 360أنا العبد العاجز السلطان محمد الفاتح اوقفت ( ان محمد الفاتح  وقفیة یقول فیهایكتب السلط

 الذین ال یتمكنونجبیني حسب الشروط المدونة أدناه وقفا صحیحا، بنیت دارا للطعام في مجمعي لتأكل فیه عوائل الشهداء والمساكین وفقراء مدینة اسطنبول و 

وقد عینت عشرة جراحین وعشرة أطباء وثالثة من  .من الحضور إلى المجمع ینقل الطعام إلى بیوتهم وقت الغروب خفیة دون أن یرى ذلك شخص آخر 

ا، وفي جانالمضمدین لتداوي المرضى یقوم أفراد هذا الفریق بالتجوال في شوارع اسطنبول في أیام مخصوصة من الشهر، وبال استثناء یعالجون المرضى م

  .حالة ما إذا كان المرض مستعصیا علیهم ینقلون المریض إلى المستشفى
. هذه الوقفیة وعدد من نسخها ووقفیات رستم باشا وابنته عائشة سلطانة محفوظة كلها في أرشیف المدیریة العامة لألوقاف تركیا،المدیریة العامة لألوقاف،  -3

   .01:، صالمرجع السابق :أنظر



  واقع استثمار الوقف النقدي في بعض البلدان اإلسالمية                                         الفصل الرابع

 

202 

  .االقتصاد العثمانيفي مؤسسة األوقاف : الفرع الثاني

لم تترك األوقاف لدى الدولة العثمانیة، میداًنا من المیادین االجتماعیة، وال أرًضا من األراضي العثمانیة، 

األوقاف النقدیة التي انتشرت في ذاك الوقت توسع الوقف النقدي وبفضل . إال ودخلتها وقدمت الخدمات ألهلها

 والثقافیة ات التعلیم، الصحة، الخدمات الدینیةاستمرت خدموبهذا فقد ، لیشمل العدید من المجاالت التنمویة

  .أیضا

ة كبیرة على الزراعة، األمر الذي أكسب أنظمة ببنس عتمدیالنظام االقتصادي في الدولة العثمانیة إن 

ونظام األراضي هذا، كان یتمثل بنظام التیمار؛ وهو . األراضي مكانة متمیزة ضمن البنى االقتصادیة العثمانیة

خالله استخدام األراضي من قبل الرعایا مقابل الوفاء ببعض االلتزامات كتورید ُعْشر المحصول  نظام یتم من

كما كان أصحاب التیمار بالمقابل، ملزمین بتقدیم الجنود إلى الجیش . لصاحب التیمار، ودفع الضرائب المقررة

كوسیلة اقتصادیة للقوة العسكریة  ظل التیمار قائًما. أثناء الحرب، وذلك بما یتناسب مع حجم محصول تیمارهم

التیمار لتتمكن  )الفرسان(العثمانیة، إذ لم تقم الدولة بجمع الموارد الزراعیة في مركز واحد، إنما أعطتها لسباهیة

لم من جانب آخر، وهذا وّفر  من تأمین جنودها أثناء الحرب من جانب، ومن تأمین مواردها الزراعیة أثناء السِّ

  1.میكی�ا حركی�ا بال شكلها نظاًما دینا

من األراضي تدخل ضمن نظام األوقاف لدى الدولة % 20في القرن السادس عشر، كانت نسبة 

ففي . من موارد الدخل لألوقاف تتكون من األسهم المقبوضة من واردات الدولة% 15العثمانیة، وكان حوالي 

وقد ازدادت هذه النسبة فیما بعد لتبلغ . العامة من بین الواردات% 12هذه الحقبة، كانت واردات األوقاف تشكل 

. ، مع األخذ بعین االعتبار، أن واردات أراضي األوقاف فقط هي الداخلة في حسابات النسب السابقة20%

األراضي الوقفیة بما تحتاجه، وٕاما توجه لتمویل  هباإلضافة إلى األوقاف النقدیة التي كانت توجه إما لتمویل هذ

هذا وقد وصلت نسبة رجال الدولة الذین قاموا بتأسیس . لفة األخرى التي سبق وأن ذكرناهاالحاجات المخت

من أصحاب الطرق الصوفیة، % 9، ومن العلماء% 16، ونسبة %42األوقاف في القرن التاسع عشر إلى 

  2.من النساء% 18من أصحاب مختلفي المهن، و% 11من أصحاب الحرف والصناعات، و% 20و

ونظام التمویل الذي تقوم علیه األوقاف آنذاك، یملك دوًرا مهم�ا في خدمات الثقافة والتعلیم والصحة 

والبنیة التحتیة وأشغال المرافق العامة والخدمات الدینیة واالجتماعیة، عالوًة على المساهمة في تأمین التمویل 

یبلغ  - مثالً - ففي تركیا الیوم . في مختلف المیادینوالبنیة التحتیة الالزمة للضمان االجتماعي، والعمل الخیري 

                                                           

1
تاریخ  ،www.hiramagazine.com: أنظر الرابط .02: مصطفى حمزة، ص: ، ترجمةحضارة واقتصاد... الوقف العثمانينعمان ترك أوغلو،  - 
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) 100(العامة،  اإلنفاق اإلجمالي على الصحة، والتعلیم، والضمان االجتماعي، والفعالیات الدینیة، والخدمات

وهذا الرقم الذي یعّد عبًئا ثقیًال على میزانیة الدولة في عصرنا، كانت األوقاف تقوم بحمله  .ملیار لیرة تركیة

  1.دها في العهد العثمانيلوح

  .الدور التنموي للوقف النقدي في الدولة العثمانیة: الفرع الثالث

  

 2:الطرق التالیة في وتمثل ذلك النقدیة هاما في التنمیة عند الدولة العثمانیة األوقاف وجود كان

 والفنادق الصغیرة المنازل مثل العقاراتشراء ل، دخل مستمرتوفیر ل للمؤسسة األموال المخصصة استخدام -1

   الوقفیة الثابتة؛ لتغطیة النفقات هذه األصول من إنفاق الدخول المتولدة كما تم .وغیرها واألراضي

 ل منتمو الخدمات الصحیة والدینیة الخدمات التعلیمیة و  ،األشغال العامة، التعلیم كان، العثمانیة خالل الفترة -2

الحكومة  لهاموّ صارت ت والتي .العثمانیة في اإلمبراطوریةالوقفیة  المؤسسات قبلمن  تم تمویلها، النقدیة األوقاف

  ؛المیزانیة من خاللالیوم  التركیة

  ؛للضمان االجتماعي كوسیلةالنقدیة  األوقاف أیضا استخدمت -3

صندوق لألیتام، وذلك عن طریق حجز أموال لصالحهم حتى بلوغهم السن القانونیة، كما تم  تأسیستم  -4

 م؛ 1883تأسیس صندوق تحسین العامة، وهو صندوق خاص بتقدیم المساعدة للمزارعین وتم تشكیله سنة 

الغذاء والوقود ، وتوفیر الدینیة التكالیف تورید، الدفنخدمات ل تم جمعهاكما تم تخصیص أوقاف نقدیة  -5

  ؛الزالزل وغیرهاالفیضانات والحرائق و  مثل للكوارث الذین تعرضوا الناس ومساعدة للعاطلین عن العملالمالبس و 

یمكن  لألشخاص الذینالمال  واقرضأ لألشخاص الذین بدون فوائداإلقراض وهو : ةالحسنتقدیم القروض  -6

ل رأس الما من مشاكل في ألولئك الذین یعانون الدعم المالي توفیرویعد هذا بمثابة . على أقساطیتحملوا دفعه 

   ألوقاف النقدیة؛من خالل ا

 إلطعاموكذا ، والمدینین واألیتام، واألرامل الوحیدین الناس لمساعدة أیضا كما تم استخدام األوقاف النقدیة -7

  وغیرها كثیر؛ من السلع ٕالى دفع تكالیفو  الحبرصحاب الحبر أل لتزوید، الطالب وكساء

، ضرائبهم دفع ال یستطیعون الذینولألشخاص ، مجتمعالمساعدات المالیة لل قدیملت النقدیة األوقاف أنشئت -8

الذین لم  للناس غذاءال، وتوفیر منطقةال قریة أوالمشتركة للنفقات لاتوفیر بالتالي تعمل األوقاف النقدیة على و 

                                                           

1
  .02:، صالمرجع السابق - 

2
  - Cengiz Toraman and  Bedriye Tuncsiper and Sinan Yilmaz, Cash Awqaf in the Ottomans as Philanthropic 

Foundations,and their Accounting Practices, p:13. 
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 المقاطعاتالقرویة و  الطرق وٕاصالح صیانةوكذا ساهم الوقف النقدي في  والبناء، قادرین على العمل یكونوا

  .وغیرها

   1:الدولة العثمانیة جملة من األوقاف، نذكر منهاكما تركت 

وهو وقف خصص الستفادة المكفوفین منه، لقراءة المراجع لهم وكتبهم،  :للمكفوفین وقف آلتي نقطة - 

  .عبر أشخاص تطوعوا لتسجیل قراءتهم في الكتب المخصصة للمكفوفین

خصص لتنظیم الرحالت والتعریف بالمعالم، والسیما لألیتام والطلبة  نقدي وهو وقف :وقف الرحالت - 

  .ضعاف الدخل، وتعریفهم بمعالم وطنهم، وتاریخهم، واعتزازهم باالنتماء لدولتهم

هذا الوقف یدرب النساء، ثم یساعدهن في امتهان صنعة : وقف تدریب النساء على الحرف والعمل - 

ویتم الصرف على نفقات التدریب من خالل أوقاف نقدیة لهذا  .الوحرفة من الحرف، وتعمل في هذا المج

  .الغرض

، ألن من احترق بیته یؤمن بقدر اهللا عز وجل، یقوم أصحاب وقف نحن معك لمن احترق بیته - 

  . المعروف والحسنات بترمیم وببناء الدار فورًا وتجهیزها وتأثیثها بما یحتاجه في معیشته

لیصرف من ریعه على تنظیف البحیرات،  النقدي خصص الوقف وقد :وقف تنظیف البحیرات - 

والذي ُیعد موردًا  ائحولجذب الس. هها، وتسهیل حركة المرور بهاوالمحافظة على جمالها، والحیاة في میا

  .اقتصادیًا مهماً 

 8، تحوي اسطنبولفي التي قامت على األوقاف النقدیة  وهي من المدارس: وقف مدرسة جوشكن - 

  . مبان، تتبع فیها أحدث النظم التعلیمیة، وحققت نتائج وجوائز على المستوى المحلي والعالمي

وثقافة الوقف في تركیا من الموروثات التي انتقلت من جیل إلى جیل، وقد كتب محمد الفاتح في وثیقة 

عندما یحاصر دولة ما، أو ینتظر وكان محمد الفاتح حتى . بأنه قد أوقف ذلك الوقف من ماله الخاص: وقفیاته

ك الفعل كان اإلمداد لفتحها، یأمر جنوده بشق الطرق وحفر اآلبار ویقیم فیها األوقاف، وحینما یسأل عن ذل

  .عمار األرضإنحن مأمورون ب: یقول

  

  

                                                           

  .02:، صابقمرجع س، روائع من األوقاف العثمانیة والتركیة، ............ - 1
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  .النقدیة في تركیا لألوقاف تنمويالدور ال: المطلب الثاني

وم الدولة العثمانیة فحسب، وٕانما سعت لتطویره واستثماره حتى یقلم تحتفظ تركیا بالموروث الوقفي عن   

  .ما یليبدوره التنموي، ونذكر ذلك فی

  .في تركیا النقدیة الدور االقتصادي لألوقاف: الفرع األول

كافة قطاعاته الحكومیة والخاصة، ولعل التركي وعلى آثار إیجابیة مختلفة على المجتمع  وقف النقديلل

مما یؤدي إلى إیجاد بیئة استثماریة آمنة  ،ر والتوازن االقتصادي في المجتمعاآلثار تحقیَق االستقرامن أبرز هذه 

، األمر الذي أصبح معه العمُل الخیري یمثل عمًال منظًما وِعلًما قائًما بذاته ُیدرَّس بالتنمیةتؤدي إلى النهوض 

    1.، باعتباره مجرد عملیة لجمع تبرعاتفي أرقى الجامعات العالمیة، ولم یُعْد ُینَظر إلیه بسلبیة

لقد ظلت المجاالت التي خاضت فیها مؤسسات الوقف تجاربها االستثماریة في أغلب بلدان اإلسالم 

فة، تقوم علیها الهیئات أو المؤسسات أو الوزارات باختالف مسمیاتها، أو و انعكاسًا طبیعیًا لطبیعة األموال الموق

، بحیث تضمن حسن االستثمار واستغالل هذه اإلمكانیات بالطرق استثماریة مختلفةبطریق غیر مباشر، بصیغ 

  2.شرعیةال

ل والقدس والقاهرة ومدن أخرى إلى أن المعلومات المستخرجة من سجالت األوقاف في اسطنبو وتشیر 

م  1812على سبیل المثال، في السنوات . المساحة المزروعة نسبة كبیرة من مجموع أراضي األوقاف تغطي

من أصل ) ایكر = 0.95  فدان (فدان، 600000أن األوقاف ممثلة  أظهر مسح األراضي في مصرم 1813و

في عام  وقفا 543بلغ عدد األوقاف من المسجد الكبیر في الجزائر العاصمة  ملیون فدان؛ في 2.5 مجموعهما 

التي  في فلسطینوقفا  233ف اوقكان عدد األ؛ في تركیا كان نحو ثلث األراضي األوقاف؛ وأخیرا م1841

التي و  لملكیة خاصة وقف  92 مع مقارنة خاصیة  890التي تحتوي على ،م 16منتصف القرن حتى سجلت

وهذا  .المساجد هو بناء األكثر شیوعا، والغرض الوقف عائدات باستخدام متعلقة اصیةخ  108 تحتوي على

تمویل مصدر مستقل لل مساعدة من هذا مع .، الدعاةاإلسالمیةمعلمي الدراسات ، األئمة رواتب عادة یشمل

الطبقة  أن من مستقلة اجتماعیة وسیاسیة قادرة على اتخاذ مواقف كانت دائماالمعلمین والزعماء الدینیین و 

تولى السلطة  ،م1830في عام  من قبل القوات الفرنسیة الجزائر احتالل، بناء على على سبیل المثال. الحاكمة

                                                           

، تاریخ  http://www.alukah.net/culture/0/59867/#ixzz39t0e6sh8 :الرابط، ، موقع األلوكةبالوقفمقاالت متعلقة تیسیر الكوجك،  - 1

  .02:، ص10:00، على الساعة 09/08/2014: طالعاال

 :الرابط، ، موقع األلوكةمؤسسات الوقف اإلسالمیة مجاالت االستثمار الخیري فيأحمد فتحي النجار،  - 2

http://www.alukah.net/culture/0/5986/#ixzz39t0e6sh88  01:، ص10:00، على الساعة 09/08/2014: طالعتاریخ اال.  
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 .العقارات الوقفیة من أجل قمع الزعماء الدینیین الذین قاتلوا ضد االحتالل تعماریة السیطرة علىاالس
1  

  .تركیاب النقدیة وقافأل الدور االجتماعي ل: الفرع الثاني

المیة تخفِّف عن كاهل فقد كانت األوقاُف اإلس إن تعدُّد مجاالت الوقف یمثُِّل صور التكافل االجتماعي،

وال شك أن ذلك یدفع الدولة إلى بذل المزید  .ت التنمیة المختلفة اقتصادیة واجتماعیةكبیًرا في مجاال اعبئالدولة 

من الجهود في مجال المشروعات العامة اإلنتاجیة التي تزید من معدالت النمو االقتصادي، وتحقِّق المزید من 

  .فرص العمل والتشغیل، وبالتالي المزید من االستقرار االقتصادي

في صناعة االستقرار االجتماعي في غیر مكان، وأصبح  النقدي ساهم االستثمار في أموال الوقف

الممول الرئیسي ألغلب قطاعات ومرافق الدولة اإلسالمیة، وأسهم بهذه الرؤیة االقتصادیة اإلنسانیة المحترفة 

النهضة والقوة االقتصادیة ، في صناعة لمجاالت االقتصادیة األكثر نفعاً والمتخصصة، ومن خالل اختراق ا

  2.بجمیع أشكالها واالقتصادیة المشكالت االجتماعیة التخلص من أغلباسیة للدولة اإلسالمیة، و والسی

 اإلسالم، الوقف منذ بدایة یراداتال ثاني أكبر مستخدم بشكل عام كان التعلیمفقد  ذلكعلى الرغم من و 

 فعلى سبیل المثال نجد. التبرعاتاألوقاف و  التعلیم من خالل تم تمویل وقد، للمیالد السابع في أوائل القرن

 في فلسطین  (1517-1249)الممالیك و   (1249-1171) نییوبیاألالخاصة بالتعلیم في عصر  األوقاف

 نممالي بدعم  النقدیة تمولها األوقاف كانت، والتي العشرین بدایة القرن مدرسة  64القدس فيكان و  .ومصر

، وكان تمویله م972 في القاهرة في تأسست التي رجامعة األزهكما نجد . وسوریا تركیا، فلسطینفي  األوقاف

  3.النقدي من عائدات الوقف

في السجون، وما إلى ذلك  فئة الفقراء والمحتاجین واألیتام واألشخاصكما استفاد من األوقاف النقدیة 

بناء المستشفیات واإلنفاق على  الخدمات الصحیة، التي تغطي تشملیرادات الوقف إلمن االستخدامات األخرى 

ألطفال في اسطنبول، التي تأسست لالوقف الصحي مستشفى سیسلى  ونجد من. األطباء والمتدربین والمرضى

هداف المختلف األشكال والمتعدد األمن التراث الوقفي العثماني  أخرى نقدیة زیادة على أوقاف .1898في عام 

  4 .والخصائص

  

  

                                                           

1
  .11:00: على الساعة. 11/05/2015: تاریخ الزیارة  http://www.al-islam.org/laws/Waqf.html   :أنظر الرابط. ، قانون األوقاف......... - 

  .02:ص، مرجع سابق، مجاالت االستثمار الخیري في مؤسسات الوقف اإلسالمیةأحمد فتحي النجار،  -2

3 - Cengiz Toraman and  Bedriye Tuncsiper and Sinan Yilmaz, opcit, p:05. 

4  - Ziya kazici, Osmali vakif medeniyeti, bilge yayincilik Istanbul ,turkye, B1 , p: 33. )بتصرف(  
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  .في تركیا الحدیثة النقدي استثمار الوقفصیغ : المطلب الثالث

التي كانت في عهد الدولة العثمانیة، وجدت أوقاف حدیثة تخص العدید من  النقدیة زیادة على األوقاف  

  .القطاعات والمجاالت نذكر بعضها فیما یأتي

  .الوقف النقدي الصحي والتعلیمي: الفرع األول

 .والصحةقطاعات التعلیم  - 1

، "الوقف الدیني"ى نصیب هام في أموال لالستثمارات االقتصادیة ذات الطابع االجتماعي هي األخر 

في داخل  -مثل كلیات اإللهیات ومدارس األئمة والخطباء- حیث یمتلك عددا من الكلیات والمعاهد والمدارس 

عدد المنتفعین من هذه الخدمة داخل وتقدم هذه المعاهد تعلیما مقابل مصروفات دوریة، ویصل . وخارج تركیا

 .تركیا ما یقرب من نصف ملیون طالب وطالبة

ألف طالب یدرسون في كلیات ومدارس الوقف بجمهوریات روسیا وآسیا  15كما أن هناك حوالي 

أذربیجان وتركمنستان وقازاخستان وقیرغیزستان وأوزباكستان وطاجیكستان، تتارستان، داغستان : الوسطى مثل

وبلغاریا ورومانیا والیونان  )جمهوریتا آبخازیا وأجاریا(وجورجیا ) جمهوریة القرم(كردستان، وأوكرانیا وباش 

ألف كتاب تعلیمي على  445ووفقا لموقع وقف الدیانة على اإلنترنت فقد طبع الوقف وباع . وقبرص التركیة

  1996.1الطالب بتلك المدارس منذ عام 

بسبب أن عبء التعلیم العالي في الدولة  الوقفیة في التعلیم العاليات جامعال دمجوقد قامت تركیا ب

القیام باستثمارات ، و من أجل زیادة جودة التعلیمء فتقاسمت الجامعات الوقفیة جزئیا في هذا العب ،أصبحت أثقل

 ،الثقافیة ،تماعیةاالنضمام في األنشطة االجو فهي تقدم للطالب الفرصة للدراسة في الجامعات الحدیثة،  ة،مهم

  .، فضال عن فرص العمل بعد التخرجع الدولیة مع الجامعات في الخارجالمشاركة في المشاریو الریاضیة 

  2:هيثالث موارد رئیسیة ل تمول وفقا الجامعات الوقفیة التركیة كما أن

  ؛)الواقفین( النقدي الوقف مانحيمساهمة  - 

  ؛ستوفاة من الطالب المسجلین في الجامعةمالرسوم ال - 

 .المساعدات المالیة والعینیة التي تقدمها الحكومة - 

والتنوع في موارد التمویل بالنسبة لهذه  ،المالي الرئیسي تعتبر المساهمات المالیة للواقفین المورد

علوم  :التي تتطلب األموال مثلو  ةالبحث العلمي في المجاالت الدقیقالجامعات یجعلها قادرة على اإلنفاق على 

                                                           

1 - Hatice Karacan ,impacts of waqf  law on the educational system in modern turkey, turkish national police 
academy Istanbul ,  March 2011, p:24,Retrieved from(www.zu.ac.ae).date read :25/04/2015. 

2
 - Hatice Karacan, Ibid,p:21. 
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 - في كثیر من األحیان  ، تفوق تكلفتهاوغیر ذلك من مجاالت بحثیة وتكنولوجیة بالغة ،والطاقة النوویة، الفضاء

 ؛قدرات الحكومات

مایو الطبي، ومستشفى  29أما عن المستشفیات ودور العالج، فیملك الوقف العدید منها، مثل مركز 

الجتماعیة الفقیرة، فالكشف الطبي یتراوح ما بین إستانبول، حیث یقدما خدمات طبیة بمقابل مالي یالئم الشرائح ا

  .وهو مبلغ لیس كبیرا بالمقارنة باألسعار المرتفعة للمستشفیات األخرى) دوالرا 70-35(ملیون لیرة  100- 50

  .ـــ وقف تقییم جهود المرأة 2

حیث سنة تقریبا، وتقوم أیضا بتطویر المؤهالت والخبرات  30أي قبل  1986تأسس هذا الوقف في 

مع أسرتها ومجتمعها وكذلك تتعلم بعض المهن والحرف الیدویة  ى للمرأة الثقة بالنفس كي تنسجمتحاول أن تعط

كما تقوم بتعلیم العمل الجماعي للمرأة كي تتمكن من حل مشاكلها داخل أسرتها و داخل منطقتها وذلك من أجل 

بها بشكل  يع برؤیة تفاصیل الحیاة وتعتنترأة تتممما ال شك فیه أن الم. تطویر األسرة والمنطقة في آن واحد

تكمن في زوایا الحیاة والمدینة سیتم على أیدي  يصحیح واألفضل لمشاكل اإلنسان التدقیق ولذلك فإن الحل ال

كانت موقوفة من قبل  1930من الصنابیر التي كانت موجودة في سنة % 27النساء أیضا، هل تعلم أن 

  .النساء، أرید أن أقول أن فكرة تأسیس الوقف عند النساء فكرة قدیمة منذ عهد الدولة العثمانیة

 .مكاسب العمرة والحج- 3

الخدمات الدینیة مثل تنظیم رحالت الحج والعمرة فإن وقف الدیانة یحصل على نصیب األسد أما قطاع 

ألف شخص، فإن وقف  200وٕاذا كان عدد الحجاج والمعتمرین األتراك یصل سنویا إلى . من تلك الرحالت

والر د 600دوالرا للحج، و 1750ألف شخص منهم، یسددون متوسطا یعادل  80الدیانة وحده یأخذ حوالي 

 50ألف حاج، و 30ملیون دوالر سنویا، بحساب نصیب  100للعمرة، أي هناك إیراد یصل للوقف یقدر بحوالي 

  .ألف معتمر

  kimse yok me(.1(وقف أال یوجد أحد  -4

في تركیا بهدف تقدیم اإلغاثة للفقراء  2002، تأسست عام ألحد المؤسسات التضامنیة اسمهو 

والمحتاجین في تركیا والوقوف معهم لتخفیف معاناتهم وتوفیر احتیاجاتهم وذلك عن طریق جمع التبرعات من 

 من نمتضرریالأهل الخیر والمتطوعین، بعد ذلك انفتحت على مختلف أنحاء العالم فساهمت بتقدیم المعونة إلى 

الطبیعیة وٕالى المحتاجین إثر المجاعات التي حدثت في الكثیر من بقاع العالم، وتستطیع أن تقول أن الكوارث 

                                                           

  وثیقة وقفیة للنساء، وقد سبق لنا من قبل ذكر وقفیة السلطانة  2039وثیقة وقفیة  30000 العهد العثماني في تركیاأرشیف المدیریة العامة الخاصة ب یحوي

  .وغیرهم قفت والدة السلطان مراد ووالدة السلطان عبد المجید والسلطانة حفیظةو ولقد أ) مهري ماه(نوني وابنتها السلطانة خرم زوجة السلطان سلیمان القا

1-Heber bulteni ,Kimse YoK me, kimse yok mede ramazan heyecani , Sayi 29 , 2013, p:32. 



  واقع استثمار الوقف النقدي في بعض البلدان اإلسالمية                                         الفصل الرابع

 

209 

ه المؤسسة هو مشروع شخصا، وأهم مشروع إبداعي عرفت 960000عدد المساهمین الذین تبرعوا للمؤسسة بلغ 

الحال لتقدیم  معسرةمع عائلة العائالت المتآخیة ومبدأ المشروع یقوم على التآخي بین عائلة میسورة الحال 

  ارتباطتطبقه المؤسسة لمساعدة العائالت المحتاجة هو  ي، ومبدأ التآخي الذالمساعدة لها وتخفیف المعاناة علیها

  .1﴾ةخوَ ون إِ نُ ؤمِ ا المُ مَ نَّ إِ ﴿باآلیة الكریمة 

  .وقف التحري واإلنقاذ -5

من المتطوعین من كافة أرجاء  اآلالفحیث وصل  م،1999عام ل أغسطس اتأسس هذا الوقف بعد زلز 

تركیا إلى منطقة الزلزال بینهم نساء وطلبة وعمال المصانع وأصحاب الشركات ورجال من كافة المهن 

  .والمجموعات ومن كل األعمار

 

  .نقطة للمكفوفین يوقف آلت-6

یتسنى تأسس من أجل مساعدة المحرومین من حاسة البصر، فقام الوقف بفتح مكتبة إلكترونیة 

أعدت ) تاستودیوها(في  لوقف بقراءة الكتب على المكفوفینیقوم متطوعي ا حیث .مطالعة الكتبمكفوفین لل

، وتكون متاحة للمكفوف لسماع كتاب بأكمله، ومراجعة »سي دي«خصیصًا لذلك، وتوضع في قرص مضغوط 

  .أوقفها السلطان سلیمان القانوني وفكرة وقف المكتبة مستوحاة من وقف المكتبة السلیمانیة التيأي فصل منه، 

   .وقف اإلغاثة والحقوق والحریة اإلنسانیة-7

تأسس من أجل مد ید المعاونة والمساعدة المادیة والمعنویة  إلى األیتام والالجئین واألرامل والجرحى 

والجنسیة واللون یقدم المتضررین من الحروب والمعارك التي تحصل في العالم، وال تجعل اعتبارا للدین والقومیة 

منها إسالمیة والبقیة غیر  57دولة  120الخدمة انطالقا من إیمانه ومن مبادئه اإلنسانیة ، تتواجد على مستوى 

نظمت هذه المؤسسة الوقفیة رحلة إغاثة إلى غزة لكسر  م،2010، في ماي 2إسالمیة وتعمل بنشاط دائم ومستمر

، عنوان هذه إلیه االنتباهالعالمي حوله ولفت  الرأيوكسب  الصهیوني االحتاللالحصار المفروض علیها من قبل 

هذه القافلة التي سمیت بأسطول  ضار تعم ادولة  ت 36الرحلة اتجاهنا فلسطین شاركت فیها ثمان سفن من 

   3.الحریة

  .المؤسسات الوقفیة التعلیمیة لفتح اهللا كولن-8

بذل منفعة العقار فحسب بل الوقف عنده یعتمد  أوعلى إنفاق المال  كولن عتمد مفهوم الوقف عندی ال

                                                           

   .10:اآلیة ،سورة الحجرات -1

   .01:، تركیا، دون سنة، دون طبعة، ص، إیهاها كتاب، إسطنبولالخیر في كل زمان ومكان، وقفیة اإلغاثة اإلنسانیة  -2

  .29-24:، ص ص2012، 1خلیل إبراهیم قشار، إیهاها كتاب، إسطنبول، ط: ترجمة، )أسطول الحریة لغزة(مافي مرمرة وقفیة اإلغاثة اإلنسانیة،  -3

.مجلة بروسبیكت البریطانیة المشهورةلة فورین  بولیسي المریكیة و مج، م 2008ي اإلجراء الذي أجرته سنة إحتل المرتبة األولى في قائمة أهم مئة مثقف ف   
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أن المجتمعات اإلسالمیة  إذ یرى، 1على بذل المال والعمر والعلم والهجرة عن الوطن ألحیاء نفوس اآلخرین

فنذر نفسه للدعوة إلى العلم والعمل لتفعیل مشروع  تالفخواالتعاني من ثالث علل كبرى وهي الجهل والفقر 

  2.في مجال التربیة والتعلیم أي مجال صناعة الرجال االستثمارتربوي متكامل وحث األثریاء على  

بغرب تركیا  أزمیرعیة في محافظة للعلوم الطبی الخاصة "یمانلر"أول مدرسة تم فتحها مدرسة  وكانت

لتي ، وهكذا توالى فتح المدارس افي إسطنبول في نفس السنة) لخاصةمدارس فاتح ا(بعد ذلك فتحت  1982سنة 

مدرسة من المدارس  800، وفي تركیا تم افتتاح دولة 130مدرسة خاصة في أكثر من  1000 يبلغت حوال

الجامعة والمدن الجامعیة  المتحاناتدریب من مراكز التمهید والت مركز 500والثانویة الخاصة و االبتدائیة

  3 .للطالب وعشرات الجامعات العملیة

  .وقفیة جامعة محمد الفاتح-9

؛ حیث ُیدفن فاتح »محمد الفاتح«في القسطنطینیة القدیمة، وفي الحي التاریخي، وعلى مقربة من مسجد 

خیریة، ومدارس للعلوم الشرعیة والعصریة ات ومؤسسات القسطنطینیة السلطان محمد الفاتح، والذي تحیط به مبرّ 

» الفاتح«والفنون المختلفة، وهي من أرقى المدارس التي أنشئت في عهد الدولة العثمانیة، وعلى مقربة من مكتبة 

، وهي أول جامعة تركیة في العصر الحدیث یتم »محمد الفاتح«ذات المخطوطات الثمینة؛ أقیمت جامعة 

   4.یةالتدریس فیها باللغة العرب

  .البنك الوقفي في تركیاتجربة : الفرع الثاني

ملیون دوالر لصالح المدیریة  300وقع البنك اإلسالمي للتنمیة اتفاق تمویل بطریقة المضاربة بمبلغ 

سالمي للتنمیة بموجب االتفاق الموقع بإنشاء أول بنك الوقفیة التركیة، وسیقوم البنك اإلالعامة للمؤسسات 

تركیا ألغراض وقفیة، وستخصص أرباح هذا البنك لألعمال الخیریة وخدمات الرفاه  إسالمي تشاركي في

لزیادة التمویل  وجاء هذا االتفاق. االجتماعي، زیادة على صیانة ممتلكات األوقاف في كافة أنحاء تركیا

ا بالغ األثر في اإلسالمي في تركیا ومواصلة لدعم قطاع األوقاف، الذي یدعم بطبیعته األعمال الخیریة التي له

  .الجانبین االجتماعي واالقتصادي

م، بثالثة أو خمسة فروع، 2015نشاطه نهایة سنة ) بنك المشاركة الوقفي(ومن المتوقع أن یبدأ البنك 

                                                           

ألوقاف، األمانة العامة لألوقاف، الكویت، ، مجلة ا")جاذم التركي فتح اهللا كولن نمو حركة المثقف والعال(والتربیة نظرة جدیدة إلى الوقف " ،علي كرامانلي -1

  .191:، ص22العدد 

   .12:، دون تاریخ، ص11، مجلة حراء، إسطنبول، تركیا، العدد "اإلنسان الجدید"، مد فتح اهللا كولنمح -2

   .198: ، صابقمرجع سعلي كرامانلي،  -3

 www.alukah.net:  ، موقع األلوكةأول جامعة تركیة یتم التدریس فیها باللغة العربیة في العصر الحدیث...جامعة محمد الفاتحشعبان عبد الرحیم،  -4

  .5-1:، ص ص10:00، على الساعة 09/08/2014: ، تاریخ اآلطالع
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  1.فرعا موزعة على المدن الكبرى في تركیا 229م حوالي2024على أن یصل عدد الفروع بحلول سنة 

العصر، وٕانما هو  ةولید تلیسفهي تركیا  النقدي قد بدأت في الوقفمن خالل ما سبق یتضح أن فكرة 

 أن في القرن الخامس عشر، وما ساعد على تطور األوقاف النقدیة آنذاك هو ممتد الجذور إلى الدولة العثمانیة

   .شكل أوقاف نقدیةعلى قاموا بوقف جزء من أمالكهم وأموالهم سالطین الو  الشعب

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التجربة . الحدیثة لالهتمام بهذا اإلرث بل وتطویره وبالتالي فقد سعت تركیا

التركیة في استثمار األوقاف النقدیة لم تأخذ بأسلوب استثماري واحد وٕانما نجد أن األوقاف النقدیة قد تم 

ریة عدیدة تعني ابات استثماریة خیریة في البنوك، وٕانشاء مؤسسات خیاستغاللها واستثمارها عن طریق فتح حس

أنشأت الجامعات كما . بمختلف المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة للتنمیة، یتم تمویلها من األوقاف النقدیة

  .والمدارس، المستشفیات، وهو ما انعكس على الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع التركي على نحو إیجابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .17:04: م، توقیت الزیارة27/10/2015: تاریخ الزیادرة .aawsat.com. www: ، السعودیة، على الرابطجریدة الشرق األوسط، ............ - 1
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  .النقدیة في استثمار األوقافتجربة الكویت  : الثانيالمبحث 

بالوقف وطرق اهتمام متزاید  هارافقخیرة نهضة اقتصادیة واجتماعیة، ألاهدت الكویت في السنوات ش

إدارته واستثماره، ومن خالل ما یأتي نوضح أسلوب اإلدارة الذي تعتمده الكویت في استثمار الوقف النقدي، وقد 

ألول حول نشأة الوقف في الكویت، والثاني حول اإلستراتیجیة المتبعة إلدارة الوقف قسمناه إلى ثالث مطالب، ا

  .واستثماره، أما المطلب الثالث فكان حول الدور االقتصادي واالجتماعي للصنادیق الوقفیة

  .نظرة تاریخیة عن الوقف في الكویت: األولالمطلب 

عن  المسئولةیتطرق هذا المطلب إلى نشأة الوقف في الكویت، والبناء المؤسسي لألمانة العامة لألوقاف   

 .إدارة الوقف واستثماره

  .نشأة األوقاف في الكویت: الفرع األول

 حیث كان األهالي یبنون المساجد ویقفون علیها، نشأ الوقف في الكویت مع نشأة الدولة الكویتیة،  

یرجع تاریخ  لك مما ذكره بعض المؤرخین في أن أول وقف موثق بالكویت هو مسجد ابن بحر،ویستدل على ذ

   1.وتوالي إنشاء األوقاف منذ ذلك الحین في دولة الكویت م،1695هـ الموافق لعام 1108إنشائه إلى حوالي عام 

 .من یعینونهم نظارا ولقد تمیزت تلك المرحلة باإلدارة المباشرة لألوقاف من قبل الواقفین أو من طرف  

والمالحظ أن األعیان الوقفیة قد . كما كانت أغراض الوقف تحدد عن طریق تلمس الواقف لحاجات المجتمع

وتحفیظ  على رعایة المساجد وتسبیل المیاه، فَ قِ مما وُ  .المزارع وغیرها ،المتاجر اآلبار، تنوعت فشملت المباني،

  .ال الخیرالقرآن وتوفیر الكتب وغیرها من عموم أعم

لكن المالحظ  وبالنظر إلى وجوه الوقف الذي شهدته الكویت یعبر عن أصدق دلیل للتكافل االجتماعي،  

 عُ سَ أن ذلك لم یلق االهتمام الكافي من اإلرشاد والتوجیه والتنظیم من اجل دفعه إلى التوسع واالنتشار في قاعدة تَ 

  .االحتیاجات االجتماعیة

كانت فقد . حیث كان معظم النشاط أهلیا طا حتى بدایة القرن العشرین،ظل جهاز دولة الكویت بسی  

لكن مع بدایة القرن العشرین  .اإلدارة الحكومیة مهتمة بالدفاع واألمن والجمارك وتنظیم التجارة والنشاط البحري

ق كانت تلك بدایة تطور الجهاز الحكومي واتساع نطاحیث وما حمله من تغیرات وتحوالت حفز الكویت 

فكان من بین اإلدارات التي أنشئت دائرة  .اهتماماته لیغطي دائرة واسعة من النطاق المجتمعي بما فیه الوقف

وقد أخذت على عاتقها وضع ضوابط وأنظمة تكفل تطویر الوقف وتنمیته من كافة  م،1921األوقاف عام 

  .الجوانب على قدر اإلمكانیات المتاحة

                                                           

  .90:، صمرجع سابقمحمود أحمد مهدي، تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،  - 1
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ٕانما سعت إلى وضع بدایة للكیان المؤسسي لقطاع األوقاف بدولة و لى لم تكتف الحكومة بالخطوة األو   

وتوفیر  بأوقاف المساجد من جهة صیانتها، بتزاید االهتمام م1948عام مع بدایة االهتمام وتجّسد ذلك  .الكویت

ومن ثم بدأ  1.وكذا دفع رواتب األئمة والمؤذنین وغیر ذلك من األعمال المتعلقة بالمساجد كافة مستلزماتها،

تطویر وذلك بتوظیف الوقف لأكبر  من إعطاء فعالیة تتمكن حتى ،العمل لتوسیع نطاق صالحیات دائرة األوقاف

مع استقالل الكویت دخلت دائرة األوقاف مرحلة جدیدة حیث تحولت إلى و  .دور العبادة ومساعدة ذوي الحاجة

عامة التي كانت تهتم بإدارة شؤون األوقاف التقلیدیة األوقاف الوبالتالي تم تشكیل أول مجلس لدائرة  وزارة،

 في رفع فعالیة األوقاف وتحسین أدائها في خدمة المساجد ومساعدة المحتاجین وتنفیذ شروط الواقفین مساهمة

   2.م1957م، و لرابع مرة عام 1956م، ومن ثم في عام 1951م، وأعید تشكیله عام 1949سنة 

 غیر أنها لم تلق االهتمام الكافي، ،3دائرة لألوقاف في الوزارة م تم تخصیص1962جانفي  17في و 

وعجزها عن تغطیة األموال  والقدرة المؤسسیة المناسبة، مما أدى إلى تضاؤل عدد األوقاف الجدیدة وقلة دخلها،

وتم  .م لتصبح وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة1965 سنةثم أضیفت إلیها الشؤون اإلسالمیة  4.التي تم إنفاقها

   .إسناد إدارة األوقاف إلى الوكیل المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة

م حیث تم إنشاء قطاع مستقل لألوقاف بالوزارة برعایة 1982وبقیت على هذا الحال حتى حلول عام 

  .المشاركة الشعبیة في اإلشراف على الوقف وٕادارتهوالمالحظ أنه في هذه المرحلة تراجعت  .وكیل وزارة مساعد

القطاع الوقفي أحد القطاعات الحكومیة التي شهدت نهوضا كبیرا من حیث  في هذه المرحلة أیضا كان  

 .إذ تم إصدار قرارات تنظیمیة إلعادة تنظیم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة رسم األهداف وتطویر الوسائل،

الل تلك القرارات تضم فرعین أحدهما اختص بإدارة تنمیة الموارد الوقفیة تحت إشراف صارت األوقاف من خو 

  .واآلخر اختص بإدارة الشؤون األخرى لألوقاف ،»مجلس الموارد الوقفیة«مجلس شكل باسم 

أدى تنظیم األوقاف على هذا النحو إلى بروز العدید من الجوانب االیجابیة لعل أهمها تحقیق قدر من   

كما  .وتطویره الخیري نة التي كان یفتقدها العمل مما أدى إلى جذب عناصر فاعلة ساهمت في دفع العملالمرو 

                                                           

الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة، :الثاني لألوقاف ، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر-المشكالت والحلول-والیة الدولة على الوقفعبد اهللا مبروك النجار،  -1

  .34:م، ص2006مكة المكرمة، 

  .91:، صمرجع سابقمحمود أحمد مهدي، تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،  -2

، مجلة تجربة األمانة العامة لألوقاف في دولة الكویت: االتحدیات التي تواجه مؤسسة الوقف وتحسین البناء المؤسسي لمواجهتهفؤاد عبد اهللا العمر،  -3

 .16: ، ص2003أكتوبر  ،، الكویت5أوقاف العدد 

  .34:، صمرجع سابقعبد اهللا مبروك النجار،  - 4
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كما بدأ الوقف الخیري في توجیه جزء من  اتسمت هذه المرحلة بإعادة تنظیم الوحدات العاملة في القطاع الوقفي،

  1.الجتماعیةإمكاناته في هذه المرحلة إلى المساهمة في معالجة بعض المشكالت ا

ورسم السیاسات  تطلب الوعي بواقع مشكلة الوقف وتشخیص عیوبه، إن الوصول إلى هذه الحقیقة،  

وتجلى هذا اإلدراك فیما عقد  .في المراحل السابقة وبناء االستراتیجیات لعالج التقهقر والتردي الذي لحق بالوقف

وكذا حاجة األمة في  صنع الحضارة، كتب ودراسات تتحدث عن دور الوقف فيو  من ندوات حول الوقف،

  2.حاضرها ومستقبلها إلى عودة هذا الدور

ونص على ممارسة األمانة لالختصاصات المقررة لوزارة  ،إنشاء األمانة العامة لألوقاف تموبالتالي   

لیة وبالتالي فقد نشأت األمانة كجهاز حكومي یتمتع باالستقال .األوقاف والشؤون اإلسالمیة في مجال الوقف

   .النسبیة في اتخاذ القرارات وفق لوائح ونظم اإلدارة الحكومیة الكویتیة

القیام بكل ما یتعلق نة فهي تختص بالدعوة إلى الوقف و طبقا لنص المادة الثانیة من مرسوم إنشاء األما  

قق المقاصد وكذا صرف ریعها في حدود شروط الواقفین بما یح بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها،

تخفیف العبء عن المحتاجین في من أجل ثقافیا وحضاریا ، تنمیة المجتمع اجتماعیاالسعي لالشرعیة للوقف و 

  3.المجتمع

وبدأت التجربة الكویتیة تتخذ منحى جدیدا  من هنا بدأت انطالقة جدیدة للقطاع الوقفي في دولة الكویت،  

  .وفي كثیر من البلدان اإلسالمیة مستوى الكویت،لم یسبق له نظیر في التاریخ المعاصر على 

   .ألمانة العامة لألوقافلالبناء المؤسسي : الفرع الثاني

المؤسسة  حیث تعتبر األمانة العامة لألوقاف یتكون البناء المؤسسي في الكویت من شبكة مؤسساتیة،  

 قات المتبادلة بین الجهات المنتمیة إلیه،وتنظم العال المركزیة التي تمثل الدولة في اإلشراف على القطاع الوقفي،

عادة هیكلة اإلدارة الوقفیة وتحریرها من التبعیة الكاملة لوزارة إل وذلك. ت مع المؤسساتوعالقات تلك الجها

  4.األوقاف

                                                           

  .93:، صمرجع سابقمحمود أحمد مهدي، تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،  -1

  .89:، صمرجع سابقلرحمان، أحمد عوف محمد عبد ا -2

  .94:، صمرجع سابقتجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،  محمود أحمد مهدي، -3

م،                                     2006الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة، مكة المكرمة، :، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الثاني لألوقافإحیاء األوقاف الخیریةمعبد علي الجارحي،  -4

  .18:ص
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المحاوالت المتعددة من أجل دعم وتطویر األوقاف بالكویت إلى إنشاء األمانة العامة وقد أسفرت 

التي تعتبر هیئة حكومیة أوكلت إلیها تلك المهام التي كانت من ، م1993سنة  257رقم میري لألوقاف بمرسوم أ

اختصاص وزارت األوقاف والشؤون اإلسالمیة والمتمثلة في إدارة الممتلكات الوقفیة وتثمیرها وٕانفاق ربحها وفق 

نشأت األمانة كجهاز حكومي یتمتع باالستقاللیة النسبیة  وعلیه فقد 1.القواعد الشرعیة مع احترام شروط الواقفین

  .في اتخاذ القرارات وفق لوائح ونظم اإلدارة الحكومیة الكویتیة

من مرسوم إنشاء األمانة فهي تختص بالدعوة إلى الوقف والقیام بكل ما یتعلق  المادة الثانیةطبقا لنص   

صرف ریعها في حدود شروط الواقفین بما یحقق المقاصد  بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها، وكذا

  2.الشرعیة للوقف وتنمیة المجتمع اجتماعیا، ثقافیا وحضاریا لتخفیف العبء عن المحتاجین في المجتمع

معنیة بإدارة األوقاف  م1993نوفمبر 13هیئة حكومیة مستقلة أنشئت في  فاألمانة العامة لألوقاف تمثل

 .وصرف ریعها في المصارف الشرعیة طبقا لشروط الواقفین وفي إطار أحكام القانون الكویتیة واستثمارها،

والفعالیة في  تعتمد على استثمار وتنمیة الوقف والمحافظة علیه، المنتهجة من طرف هذه الهیئة واإلستراتیجیة

جدد من أجل صرف الریع، وفق المقاصد الشرعیة، ومن خالل بناء مؤسسي متطور یعمل على جذب واقفین 

ریادة الفكر والتطبیق .. رؤیتنا: وقد رسمت األمانة رؤیتها، بقولها .السماح لها بالتواصل مع مجتمع داعم

  .المؤسسي لشعیرة الوقف، كأداة للتنمیة الشاملة محلًیا، وكنموذج یحتذى به عالمًیا

أن األمانة العامة لألوقاف تسعى لتطویر نفسها وفق أسالیب  واإلستراتیجیةالمالحظ من هذه الرؤیة 

تحقق االستغالل األمثل للموارد الوقفیة وزیادتها، مما یحقق التنمیة المحلیة في القطاعات االقتصادیة، 

ومنذ ذلك الحین . االجتماعیة، الثقافیة وغیرها، وتصل بذلك لتكون نموذجا ومرجعا ألسلوب اإلدارة والتسییر

فقامت . فعالیات متعددة في مجال التخطیط اإلستراتیجي لمستقبل العمل الوقفيمانة العامة لألوقاف تواصل واأل

إضافة إلى  ،لمكونة للبنیان المؤسسي لجهازهاالكثیر من النظم واللوائح ا تووضع عتتنو بالعدید من الدراسات 

، التنظیمات المؤسسیة للعمل الوقفي رك فیها عدد كبیر منالتي شا الحوارات الموسعة والمتخصصةعقد 

أهل الرأي والفكر، وكذلك المستفیدین من أنشطة األمانة خصصین من داخل األمانة وخارجها، الواقفون، والمت

   3.م1997 جانفيهـ الموافق 1417في رمضان  اإلستراتیجیةوثیقة  وتّوج ذلك بصدور، وخدماتها

                                                           

  ).بتصرف( 16: ، صمرجع سابق، ..."التحدیات"فؤاد عبد اهللا العمر،  -1

  .94:، صمرجع سابقمحمود أحمد مهدي، تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،  -2

  10:، موقع األمانة العامة لألوقاف، الكویت، صدولة الكویت عرض تجربة النهوض بالوقف فيداهــي الفضلـــي،  - 3
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  1:من األمانة العمل في سبیلین اثنین هماتطلب السالفة الذكر ولتحقیق هذه األهداف 

  ؛استثمار وترقیة األوقاف الموجودة بهدف توسیع وعاء التوزیع - 1

  .جلب أوقاف جدیدة للقیام بمشاریع جدیدة بواسطة صنادیق متخصصة - 2

من هنا بدأت انطالقة جدیدة للقطاع الوقفي في دولة الكویت، وبدأت التجربة الكویتیة تتخذ منحى جدیدا   

أن ُكلفت دولة الكویت من قبل المجلس التنفیذي لمؤتمر وزراء أوقاف الدول اإلسالمیة، إلعداد رؤیة إذ ما لبثت 

، وأقرها المجلس 1997مانة من إعدادها في عامشاملة للنهوض بالدور التنموي للوقف، وقد انتهت األ إستراتیجیة

من العام نفسه، وأناط بدولة الكویت مهمة ) أولتشرین (جاكرتا في أكتوبر  - في اجتماعه بالعاصمة اإلندونیسیة 

القیام بدور الدولة المنسقة لملف األوقاف على مستوى العالم اإلسالمي، وفي هذا اإلطار تقوم األمانة بتنفیذ 

المشاریع التي تهدف لتنسیق جهود الدول اإلسالمیة في مجاالت العمل الوقفي، تحت إشراف  مجموعة من

مع البنك اإلسالمي للتنمیة في جدة ومن هذه  - في بعضها -المجلس التنفیذي لمؤتمر وزراء األوقاف وبالتعاون

  :المشروعات

بمعدل ) حتى اآلن ستة كشافاتصدر منها (مشروع إصدار كشافات ببلیوجرافیة ألدبیات األوقاف، وقد   - أ

كشاف لكل من دولة الكویت، والمملكة المغربیة، والمملكة العربیة السعودیة، وجمهوریة مصر العربیة، 

 .وجمهوریة إیران، والمملكة األردنیة الهاشمیة ودولة فلسطین

سات العلیا في مشروع تنمیة الدراسات والبحوث الوقفیة، وهو یقدم الدعم العلمي والمادي لطلبة الدرا  - ب

مجال الوقف، كما یقوم بإصدار ونشر الدراسات المتخصصة والمتمیزة في هذا المجال، وقد أصدرت 

األمانة عدة إصدارات جدیدة منها كتاب االتجاهات المعاصرة في تطویر االستثمار الوقفي، وكتاب 

  .تصدر قریباً إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمیة االجتماعیة، وهناك دراسات أخرى س

األوقاف التي تحت ید األمانة هي أوقاف ناظرة علیها بموجب أحكام قضائیة أو  أن: رِ مَ العُ  وأوضح

 1951بموجب المادة السادسة من المرسوم السامي الخاص بتطبیق أحكام شرعیة خاصة باألوقاف الصادر سنة 

للزیادة وقف قابل  600د هذه األوقاف ما یقارب ناظر علیها ویبلغ عد وٕانماوبالتالي فهي ال تمتلك هذه األوقاف 

  .إنشاء أوقاف جدیدة بنظارة األمانةنتیجة 

م االحتفاظ بجمیع النشاطات السابقة ولكن تم تقلیص اإلطار اإلداري والتنظیمي لها تجمیعًا كما ت

اإلسالمیة إلى لجهودها كما أن هناك عزمًا ونیة لدى مجلس شؤون األوقاف وبرئاسة وزیر األوقاف والشؤون 

  .إنشاء بعض الصنادیق األخرى في المستقبل لخدمة أغراض اجتماعیة ودینیة ملحة

                                                           

  .68:، صمرجع سابقكمال منصوري، استثمار األوقاف وآثاره االجتماعیة واالقتصادیة،  - 1
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    .التنظیم اإلداري لألمانة العامة لألوقاف: الفرع الثالث

  :لتنظیم عمل األمانة تم استحداث مجموعة من األجهزة نذكر منها

  .مؤسسات التنمیة المجتمعیة :أوال

وهو الذي یرعى  م،1996بإنشاء الصندوق الوطني للتنمیة المجتمعیة عام  بدأ العمل في هذا المجال  

  .العمل التنموي الوقفي في مختلف المناطق السكنیة ویدعم تنظیماتها الوقفیة المحلیة

  .جهاز االستثمار الوقفي :ثانیا

ار الوقفي من حیث هو الجهاز الذي تم تطویره عند إعادة هیكلة األمانة العامة لالستثمار لیعنى باالستثم  

 .ویتولى هذا الجهاز البحث عن فرص االستثمار والتعرف على المشاریع وتقییمها أسالیبه وأدواته،

  .السلطة القضائیة: ثالثا

 وتتولى مهمة توثیق حجج األوقاف، هي الجهة التي تسهر على تطبیق التشریعات القانونیة للوقف،  

  .القواعد الشرعیة والقانونیة المنظمة للوقف، الواقفینوتراقب تصرفات النظار في ضوء شروط 

  .نظارات األوقاف األهلیة: رابعا

وال  یمكن عقد النظارة على وقف إما لشخص واحد، أو لعدة أفراد أو جهاز في حالة األوقاف الكبیرة،  

هذه النظارات وفي كل األحوال یجب أن یتسم عمل  .تعتبر هذه النظارات جزء من األمانة العامة لألوقاف

كما أن هذه النظارات  باألسلوب المؤسسي في التصرف مع بقیة المؤسسات سواء أكانت وقفیة أو غیر ذلك،

  .تخضع لرقابة كافة األجهزة التي یحددها القانون

  1:وفیما یلي الهیكل التنظیمي إلدارة األوقاف في الكویت  

  

  

  

  

  

                                                           

  .96:، صمرجع سابقمحمود أحمد مهدي، تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،  - 1
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  لألوقاف في الكویتالهیكل المؤسسي التنظیمي ): 09(الشكل رقم

  

  

  

  

 

  

  

  .96:ص ،مرجع سابق البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،تجربة  محمود أحمد مهدي، :صدرالم

من خالل الهیكل التنظیمي السابق، یتضح أن المهام قد ُوزعت بین مختلف األجهزة مما یسمح بتطویر   

  .أسالیب استثمار األوقاف وتوجیهها بأكثر دقة للوصول لألهداف المرجوة

  .في الكویت ض باألوقافإستراتیجیة النهو : المطلب الثاني

م، وهي تسعى لتحقیق جملة من األهداف، وهو ما تجّسد 1993منذ إنشاء األمانة العامة لألوقاف سنة 

سیتم عرض  قامت بإنشاء الصنادیق الوقفیة وعلى ضوء هذه الخلفیة الفكریة السالفة الذكر اإلستراتیجیةفي وثیقة 

  .هذه التجربةأبرز مالمح 

  .الصنادیق الوقفیةإنشاء : الفرع األول

بدأت بعض البلدان باستحداث صیغة مؤسسیة عصریة في سبیل تطویر العمل الوقفي وتسهم في تحقیق    

من خالل ما تقوم به من مشروعات تنمویة تحث المواطنین على الوقف  أهداف تنمیة األوقاف وتوسیعها،

یتمتع بذاتیة  –ذي طابع أهلي –قالب تنظیمي " :عبارة عن ، وهيلألمانة مشروع الصنادیق الوقفیةو  1.علیها

ویصدر بإنشاء كل منها قرار من وزیر  وحدات مالیة وقفیة تؤسسها األمانة العامة لألوقاف، كما تمثلاإلدارة، 

                                                           

  .28:، صسابقمرجع أحمد محمد هلیل،  -1

 تم التتطرق إلى تعریفها بالتفصیل في الفصل الثاني.  

 مجلس شؤون األوقاف

 السلطة القضائیة ألمانة العامة لألوقافا

 نظارات األوقاف األهلیة

 جهاز االستثمار الوقفي مؤسسات التنمیة المجتمعیة المشاریع الوقفیة الصنادیق الوقفیة
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التنمیة الوقفیة والدعوة للوقف والقیام باألنشطة التنمویة من  في مسیرةكل صندوق شارك حیث ی 1."األوقاف

 تراعي احتیاجات المجتمع وأولویاته، وتأخذ في االعتبار ما تقوم به الجهات الرسمیة رؤیة متكاملة خالل

  . والشعبیة من مشروعات

شركاء  - إدارة الصنادیق والمشاریع الوقفیة رؤساء وأعضاء مجلس- ولذلك تعتبر األمانة العامة لألوقاف 

األوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خاللها یتمثل  هي اإلطارالصنادیق الوقفیة  .لها في مسئولیتها اإلستراتیجیة

  2.الرسمیة في سبیل تحقیق أهداف التنمیة الوقفیة تعاون الجهات الشعبیة مع المؤسسات

  .أهداف الصنادیق الوقفیة: أوال

 مشاریعالوقفیة إلى المشاركة في الجهود التي تخدم إحیاء سنة الوقف عن طریق طرح  تهدف الصنادیق       

إلى حسن إنفاق ریع  تنمویة في صیغ إسالمیة للوفاء باحتیاجات المجتمع، وطلب اإلیقاف علیها، باإلضافة

یفرزها الواقع من خالل برامج عمل یراعي فیه  األموال الموقوفة لتلبیة االحتیاجات االجتماعیة والتنمویة التي

عات الوقفیة، وبینها وبین المشروعات األخرى التي تقوم بین المشرو  تحقیق أعلى عائد تنموي ویحقق الترابط فیما

   .3الحكومیة وجمعیات النفع العام بها األجهزة

  .النتائج المتوقعة لنشأة الصنادیق الوقفیة: ثانیا

لهذه  التي رسمتها األمانة تم إنشاء الصنادیق الوقفیة لألهداف السالفة الذكر، ومن النتائج المتوقعة

 :الصنادیق نذكر ما یلي

 ؛لحاجاتهم إحیاء سنة الوقف بالدعوة إلى مشروعات تكون أقرب إلى نفوس الناس وأكثر تلبیة - 1

 ؛تجدید الدور التنموي للوقف - 2

 ؛نموذج جدید یحتذى به تطویر العمل الخیري من خالل طرح -3

 ؛المدعومة بالشكل المناسب تلبیة احتیاجات المجتمع والمواطنین في المجاالت غیر -4

 ؛الداخلي یجاد توازن بین العمل الخیري الخارجي والعمل الخیريإ - 5

 ؛تحقیق المشاركة الشعبیة في الدعوة للوقف وٕادارة مشروعاته -6

  .انطالق العمل الوقفي من خالل تنظیم یحقق المرونة مع االنضباط في آن معا -7

                                                           

  .20:، صمرجع سابقمنذر قحف، إدارة األوقاف االستثماریة،  -1

  .01/07/2014: الزیارة، تاریخ /http://www.awqaf.org: ، األمانة العامة لألوقاف، الكویتنشأة الوقف في الكویت، -----------  -2

 11:00على الساعة  16/04/2015، األمانة العامة لألوقاف، الكویت، تاریخ الزیارة تجربة الصنادیق الوقفیة، -----------  -3

Serd@awqaf.org.  
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  .إدارة الصنادیق الوقفیة: ثالثا

تحت إشراف مجلس إدارة یتكون من عدد  صندوق مدیر یعینه األمین العام للصندوق، یتولى إدارة كل

كما أنشئت لجنة تنسیق بین الصنادیق تضم  من العناصر الشعبیة ذات الكفاءة واالهتمام یختارهم وزیر األوقاف،

ة المهتمة بمجاالت عمل كما یمكن إضافة ممثلین لبعض الجهات الحكومی 1.مدراء جمیع الصنادیق معا

مدة المجلس سنتین قابلة للتجدید، ویختار المجلس رئیسا له ونائبا للرئیس  وتكون الصندوق على مجلس اإلدارة،

أو ( األمانة العامة مجلس اإلدارة مدیر للصندوق یعینه األمین العام من بین موظفي ویساعد .األعضاء من بین

كما یمكن وجود مساعد  ویتولى أمانة سر المجلس، عضوا في مجلس اإلدارة،ویعتبر بحكم وظیفته  ،)من غیرهم

  .العمل للمدیر أو أكثر بحسب حاجة

 .الموارد المالیة للصندوق الوقفي: رابعا

  2:تتألف الموارد المالیة للصنادیق مما یلي

 ؛األوقاف السابقة المخصصة له سنویا، وریع األوقاف الجدیدة المخصصة ألغراضه ریع - 1

والموارد األخرى  لجنة المشاریع باألمانة من حصة الصنادیق من األوقاف الخیریة العامة هنصیب تحدد - 2

 ؛)الوزیر(وقاف لألمانة والتي یحددها رئیس مجلس شؤون األ

 ؛یحصله الصندوق مقابل بعض ما یقدمه من أنشطة وخدمات ما - 3

 ؛و أغراض الصندوقالتي ال تتعارض مع طبیعة الوقف أ الهبات والوصایا والتبرعات - 4

 ؛األجنبیة فال بد من موافقة لجنة التخطیط باألمانة في حالة اإلعانات والتبرعات - 5

  .، بل یجب أن یكون ألهدافها وأغراضهاالصنادیق ال یجوز أن یكون الوقف على - 6

  

  

  

  

                                                           

  .21:، صمرجع سابقمنذر قحف، إدارة األوقاف االستثماریة،  - 1
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  .عالقات الصنادیق الوقفیة :الفرع الثاني

ة أو غیر ذلك، داخلیة أو خارجیة، حكومی ترتبط الصنادیق الوقفیة بالعدید من الجهات سواء كانت

  .ویكمن توضیح الجهات التي لها عالقة مع الصنادیق الوقفیة في دولة الكویت فیما سیأتي

  .العالقة مع األمانة العامة لألوقاف :أوال

الكویت في دولة  تمثل األمانة العامة لألوقاف الجهة الرسمیة المركزیة المسؤولة عن القطاع الوقفي        

مستوى األداء  وذلك من أجل المساهمة في رفع والتي من خاللها یتم تقدیم تسهیالت متنوعة للصنادیق الوقفیة،

األمانة العامة لألوقاف بالترویج للصنادیق الوقفیة  كما تقوم .وتقلل التكالیف التشغیلیة لبرامجها والتنسیق بینها،

وتوفر العقار المناسب  أفراد المجتمع لإلیقاف على أغراضها، كما تدعو ف الجمهور بها،یوتعر  ومشروعاتها،

 وتقدم األمانة للصنادیق االستشارات الشرعیة والقانونیة والخدمات من مواردها، ألعمالها إضافة إلى دعم مالي

قفیة والرقابة بمتابعة أجهزة الصنادیق الو  اإلداریة والمالیة والفنیة واإلعالمیة للصنادیق الوقفیة،كما تقوم األمانة

  1.علیها

  .جمعیات النفع العامو العالقة مع الجهات الحكومیة : ثانیا

یمكن  الوقفیة بالعمل وفقا للنظم الرسمیة المقررة في تعاونها مع األجهزة الحكومیة، حیث تلتزم الصنادیق

الوقفیة یشارك في  وتجدر اإلشارة إلى أن جمیع الصنادیق أن تتعاون معها في إنشاء مشروعات مشتركة،

عامة لألوقاف مجموعة من أقامت األمانة الكما  .مجالس إداراتها ممثلون عن الجهات الحكومیة ذات العالقة

مع العدید من المؤسسات الحكومیة والتطوعیة والخیریة بهدف مساعدة األمانة في إنفاق   اإلستراتیجیة تفاقیاتاال

یدة، وتمتلك الجهات التي تعاونت مع األمانة قدرات میدانیة ومكتبیة الریع الوقفي وتوجیهه نحو الفئات المستف

   .تمكنها من دراسة الحاالت المتقدمة للحصول على المساعدة

وتتضمن هذه االتفاقیات قواعد الصرف من وجهة نظر األمانة وجمیع االشتراطات التي تفرضها على 

األطراف المتفقة وتحدید نوع المصرف والمبالغ المالیة التي الجهة المشاركة، فضًال عن تحدید التزامات كافة 

الصنادیق الوقفیة مع جمعیات النفع  تتعاونكما  .ستقدمها األمانة للجهة المنفذة مع تحدید نهایة العمل باالتفاقیة

مشروعات مشتركة، والتنسیق معها، وعدم الدخول معها في  العام ذات األهداف المماثلة، وذلك من خالل

  .الوقفیة ممثلو العدید من جمعیات النفع العام في عضویة مجالس إدارة عدد من الصنادیق یشاركإذ نافسة، م

  

                                                           

  .المرجع نفسه - 1
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شرائح  لصالحفاقیات معها لصرف ریع األوقاف ومن الجهات التي أبرمت األمانة العامة لألوقاف ات

 1:محددة

  ؛وزارة الشئون االجتماعیة والعمل -1

 ؛وزارة العدل -2

 ؛وزارة التربیة -3

 ؛جمعیة الهالل األحمر الكویتي -4

 .عدد من جمعیات النفع العام -5

وتهدف هذه االتفاقیات إلى تحقیق التكامل بین المؤسسات الرسمیة واألهلیة العاملة في المیدان الخیري، 

وكذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستحقین، فضال عما یمكن تحقیقه من تبادل للخبرات في المجاالت الخیریة 

 .واإلنسانیة المختلفة

المالحظ أن أنشطة الصنادیق تنحصر في الدعوة إلى وقف األموال لصالح أغراضه واستعمال ما 

وتركت إدارة األموال نفسها واستثمارها إلدارات االستثمار تطبیقا لمبدأ  خصص له من إیرادات وفق ما هو محدد،

كل ذلك أحدث تغییرا في دور ناظر  .االستثمارالتخصص واستشرافا الستخدام كفاءات فنیة متخصصة في 

فقد عبرت التقسیمات الحدیثة عن فصل إدارة واستثمار أموال الوقف عن اإلنفاق على أغراضها،فقد  الوقف،

صار االستثمار یتم عن طریق إدارات االستثمار أما الصنادیق الوقفیة فقد خصصت لتقدیم الخدمات التي 

  2.وضعت األوقاف من أجلها

  .عالقة الصنادیق الوقفیة فیما بینها: لثاثا

الصنادیق وبالتعاون بینها في المشروعات والتنسیق بین  هناك التزام بعدم التداخل أو التضارب بین

 تشكل في نطاق" من النظام العام للصنادیق الوقفیة، على أن ) 18(نصت المادة  أعمالها، ولهذا الغرض فقد

الخبرات ودراسة  عضویتها مدراء الصنادیق للتنسیق بین الصنادیق وتبادل األمانة العامة لجنة یشترك في

  :االنظام من عنصرین رئیسیین، هم یتكون هذا .الظواهر والمشكالت واقتراح الحلول المناسبة لها

  

  

                                                           

1
  .مرجع سابق ، األمانة العامة لألوقاف، تجربة الصنادیق الوقفیة،----------  -  
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  .النظام العام للصنادیق الوقفیة - 1

اإلدارة  وتشكیل مجالسهذا النظام في اثنین وثالثین مادة تناولت كیفیة إنشاء الصنادیق،  جاء

واختصاصاتهم، والموارد المالیة  واختصاصاتها واجتماعاتها، ومدیر الصندوق ومساعدیه وموظفي الصندوق

  .الوقفیة للصنادیق، وعالقة األمانة العامة بالصنادیق

  .الالئحة التنفیذیة للنظام العام للصنادیق الوقفیة - 2

وقد اشتملت الالئحة التنفیذیة على ، ي النظام العامف توضیح ما جاء فبهد صدرت الالئحة التنفیذیة

وصالحیات مدیر  مجالس إدارات الصنادیق الوقفیة، والمشاریع الوقفیة، ونظم الدعوة للوقف، نظام عمل

إعداد المیزانیات التقدیریة والحسابات  الصندوق، وقواعد قبول اإلعانات والهبات والتبرعات والوصایا، وقواعد

 .للصنادیق والقواعد المالیة والمحاسبیةالختامیة، 

  .الصنادیق الوقفیة العاملة: رابعا

أصدرت األمانة العامة  الفلسفة التي وقفت وراء عملیة إنشاء الصنادیق وتنظیم عملها، في ضوء تلك

  1:وصارت كاآلتي م،2001لألوقاف إصدار عدد من الصنادیق الوقف الوقفیة ثم قررت دمجها عام 

  ؛الوقفي لرعایة المعاقین والفئات الخاصةالصندوق  – 1

 ؛الصندوق الوقفي للثقافة والفكر -  2

 ؛الصندوق الوقفي للقرآن الكریم وعلومه  -  3

 ؛)ویهتم بقضایا العلم والتربیة والتعلیم(الصندوق الوقفي للتنمیة العلمیة  -  4

 ؛الصندوق الوقفي لرعایة األسرة - 5

 ؛الصندوق الوقفي للمحافظة على البیئة -  6

 ؛الصندوق الوقفي للتنمیة الصحیة -  7

 ؛الصندوق الوقفي لرعایة المساجد -  8

 2 ؛الصندوق الوقفي للتعاون اإلسالمي -  9

  . لتنمیة المجتمعیةا صندوق – 10
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أدى تنظیم األوقاف على هذا النحو إلى بروز العدید من الجوانب االیجابیة لعل أهمها تحقیق قدر من   

كما اتسمت . مما أدى إلى جذب عناصر فاعلة ساهمت في دفع العمل وتطویرهالمرونة التي كان یفتقدها العمل 

هذه المرحلة بإعادة تنظیم الوحدات العاملة في القطاع الوقفي، كما بدأ الوقف الخیري في توجیه جزء من 

  1.إمكاناته في هذه المرحلة إلى المساهمة في معالجة بعض المشكالت االجتماعیة

حقیقة، تطلب الوعي بواقع مشكلة الوقف وتشخیص عیوبه، ورسم السیاسات إن الوصول إلى هذه ال  

وتجلى هذا اإلدراك فیما عقد من ندوات حول . وبناء االستراتیجیات لعالج التقهقر والتردي الذي لحق بالوقف

الوقف، وكتب ودراسات تتحدث عن دور الوقف في صنع الحضارة، وكذا حاجة األمة في حاضرها ومستقبلها 

  2.ى عودة هذا الدورإل

  .األمانة العامة لألوقاف اتفاقیات: الفرع الثالث

  .وقعت األمانة العامة لألوقاف مجموعة من االتفاقیات مع بعض الهیئات والمؤسسات نذكر منها  

 .إنشاء وقف الكویت للمیاه اتفاقیة :أوال

وقف الكویت للمیاه مع جمعیة المیاه الكویتیة بهدف المحافظة  اتفاقیةوقعت األمانة العامة لألوقاف 

على المیاه وخدمة السقیا والتوعیة وترشید استهالك المیاه في العالم اإلسالمي ورعایة ودعم الطلبة المتخصصین 

  .في مجال أبحاث المیاه

 .زایدألمانة وكرسي الشیخ راشد بین تعاون علمي ثقافي في مجال الوقف بین ا اتفاقیة :ثانیا

 زایدالوقف مع كرسي الشیخ راشد بن تعاون علمي ثقافي في مجال  اتفاقیةالعامة لألوقاف  األمانةوقعت 

لدراسات األوقاف في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة الذي یتبع كلیة الشریعة قسم اللغة العربیة بالمملكة 

  .العربیة السعودیة
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 .ة الكویتیة للتنمیة األسریةإنشاء وقفیة المبرّ  اتفاقیة :ثالثا

مفاد لألسر (الكویتیة للتنمیة األسریة تحت اسم  رةبین األمانة العامة لألوقاف والمبّ  االتفاقیةأبرمت هذه 

تأهیل الشخص أو األسرة كي تكون منتجة  إلىوالمشروع یحتضن األسرة في جمیع أفرادها ویهدف ) المنتجة

  .ص توظیف في إطار األسرة المبادرةالمشروع یفرز فر دخل واحد قد یكون غیر كاف لهم و  على االعتمادوعدم 

 .مذكرة تفاهم بین األمانة وٕادارة األوقاف السنیة بمملكة البحرین: رابعا

وقعت األمانة العامة لألوقاف مذكرة تفاهم مشترك مع إدارة األوقاف السنیة في مملكة البحرین ترتكز 

  .بین البلدین واالجتماعیةأموال الوقف والعمل على تفعیل البرامج والفعالیات الوقفیة العلمیة  واستثمارعلى دعم 

 .إنشاء وقفیة طلبة المنح الدراسیة اتفاقیة :خامسا

تأسیس وقفیة طلبة المنح الدراسیة مع وزارة األوقاف والشؤون  اتفاقیةوقعت األمانة العامة لألوقاف 

اإلسالمیة بهدف توفیر الرعایة الالزمة لتعلیمهم وتمكینهم من التحصیل العلمي في مختلف المراحل الدراسیة 

واإلبداع  االجتهادهدف تحفیز الطلبة على ، وذلك بوالترفیهیة والمسابقات المختلفة االجتماعیةوٕاقامة األنشطة 

  .والتواصل مع الطلبة والمؤسسات التي درسوا فیها داخل الكویت

 .تعاون بین األمانة العامة لألوقاف ومبرة المتمیزین لمشروع مركز نرتقي ومشروع الآلليء اتفاقیة :سادسا

الكریم والعلوم الشرعیة تعاون مع مبرة المتمیزین لخدمة القرآن  اتفاقیةأبرمت األمانة العامة لألوقاف 

، تهدف إلى تفعیل دور الوقف في إعداد )ليء لحفظ القرآن بإتقان للفتیاتمركز نرتقي ومشروع الآل(لمشروع 

یزین نخبة متمیزة من الحافظین لكتاب اهللا العاملین بدالالت ألفاظه وأحكامه وعلومه واتساع قاعدة الحفظ المتم

من أبنائنا وبناتنا في جمیع المراحل الدراسیة باختالف فئاتهم باإلضافة إلى ترسیخ المفاهیم واألخالقیات القرآنیة 

  .لشریحة حفظة كتاب اهللا

  

  

  

                                                           

  هي مؤسسة تعنى بأعمال الخیر والبر واالحسان :المبرِّة.  
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 .استثمار الوقف النقدي في الكویت :الفرع الرابع

تعتمد حیث وقطاع الصنادیق الوقفیة،  النقدیة لألوقاف یراداتاإلمن  قطاع استثمار األوقاف یتألف

على هیكل تنظیمي یمیز بین االستثمار العقاري وغیر العقاري ویسعى للوصول إلى محفظة استثماریة األمانة 

  1.مثلى تتركب من استثمارات متنوعة قلیلة المخاطر وحسنة العوائد

اعتمدت األمانة العامة في تطویرها ألسالیب استثمار األوقاف على الصنادیق الوقفیة المختلفة، للوصول 

اإلحصائیات إلى أن المشروعات الصغیرة  تشیر بعضإلى التنمیة فقامت بالعدید من المشاریع في الكویت، إذ 

 -% 40م كما أنها توفر ما بین معظم اقتصادیات العال من إجمالي الشركات في% 90والمتوسطة تمثل نحو 

فعلى سبیل المثال  ،للعدید من الدول يي الناتج المحلبنسبة كبیرة ف من إجمالي فرص العمل، وتساهم% 80

 في كل من انجلترا يمن إجمالي الناتج المحل% 51، %85الصغیرة والمتوسطة بنحو  تساهم المشروعات

  2.والوالیات المتحدة األمریكیة على الترتیب

مشاریع تمارس من خاللها األمانة العامة لألوقاف أنشطتها الخدمیة في  كما قامت األمانة بجملة من

ومن خالل هذه المشاریع یتم  وتتنوع مجاالتها بتنوع أغراض الصنادیق الوقفیة المتخصصة، مختلف المیادین،

   3.الربط بین نشاط القطاع الوقفي وأنشطة مختلف القطاعات الرسمیة واألهلیة

برنامج : مشروع تنمیة الدراسات والبحوث الفقهیة الذي قدم برنامجین وهما المشاریع، كومن بین تل

ومن ذلك أیضا  .حیث یكتسب البرنامجان صفة دولیة ومسابقة الكویت الدولیة ألبحاث الوقف، الدراسات الوقفیة،

باإلضافة إلى  .رسائل علمیة في الوقفدعم طلبة الماجستیر والدكتوراه في مختلف البالد اإلسالمیة لتحضیر 

مع وجود بعض البحوث سواء بالفرنسیة أو  معظم بحوثها بالعربیة،" أوقاف"ذلك إصدار مجلة دوریة سمیت 

  4.االنجلیزیة

                                                           

لمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول ورقت عمل قدمت ل، -اإلشارة إلى تجارب عربیة رائدة  –مداخل استثمار أموال الوقف زیدان محمد والمیلودي سعاد،  -1

  .12: م، جامعة البلیدة، ص2013ماي  21-20التنمیة المستدامة، في تحقیق -الزكاة والوقف –دور التمویل االسالمي غي الربحي 

  .3: ، صلتمویل وتنمیة قطاع المشروعات الصغیرة في الدول العربیة اإلسالمي كآلیة الوقفحسین عبد المطلب األسرج،  - 2

  .95:ص، مرجع سابقمحمود أحمد مهدي، تجربة البنك اإلسالمي للتنمیة في تثمیر األوقاف اإلسالمیة،  -3

  .15:، صمرجع سابقأحمد محمد هلیل،  -4
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لتوحد ومشروع مركز لمرضى االمشاریع فمنها مشروع مركز الكویت  كما قامت مؤخرا بالعدید من    

ونجاح هذه الصنادیق والمشاریع قد دفع بعض الدول العربیة واإلسالمیة األخرى االستماع وغیرها من المشاریع، 

    1.لتطبیقها واألخذ بها للنهوض بقطاع الوقف لدیها، في مجال االستثمار وتنمیة الموارد الوقفیة

في اتخاذ القرار واالستعانة بجهات استثماریة في تنفیذ  االستقاللیة من خاللظهر أسلوب المؤسسة  وقد

بعض الجوانب العملیة االستثماریة وتنوع أصول األوقاف ودعم الدولة ووجود اقتصاد محرك كلها عوامل 

= دینار كویتي 1( كویتي دینار 8370ساهمت في تنامي العوائد الوقفیة ونتیجة لذلك فقد زادت العوائد من 

، %8.5أو أي بمعدل زیادة سنوي بلغ  2010عام كویتي دینار  30784إلى ، 1994ام في ع) دوالر 3.6

كما أن من جوانب التطویر هو تحدید رأس مال لألمانة بعد حصر أصوله حیث زاد رأس مال األمانة من 

   .1994عام  كویتي دینار 103638

أن موضوع تعزیز األداء االقتصادي لمحفظة األوقاف االستثماریة یقع ضمن المواضیع التي  حیث

االستثماریة  اإلستراتیجیةیستلزم مراجعة أداء  أمروهو «تعطیها األمانة مزیدا من االهتمام في الوقت الحاضر 

ما استجد من تطور في  الموضوعة بعد مرور سنوات عدة على العمل بموجبها بهدف تعدیلها لكي تتوافق مع

 2.»احتیاجات األمانة وتطویر أدائها

التغییر في أسلوب إدارة األوقاف من أسلوب الوزارة إلى أسلوب المؤسسة مع توفر ترتیبات  المالحظ أن

إداریة أخرى مثل االستقاللیة في اتخاذ القرار واالستعانة بجهات استثماریة في تنفیذ بعض جوانب العملیة 

االستثماریة وتنوع أصول األوقاف ودعم الدولة ووجود اقتصاد متحرك كلها عوامل ساهمت في تنامي العوائد 

  .الوقفیة

م أو بزیادة 2010دینار في عام  ألف 210889إلى  لیصل ةاألمان رأس مالزادت  ونتیجة لذلك فقد

 یقارب م ما2010م وحتى 1994عام أما أصول األمانة فقد بلغ معدل الزیادة السنوي من %. 4.1سنویة بلغت 

، من كاألسهم المالیةفي األوراق  لالستثمارالقیمة السوقیة  تاألمانة فقد زاد استثماراتعن أما %. 4.78

م أو نسبة زیادة سنویة بلغت 2010ملیون دینار في عام  271,092إلى  1994ملیون دینار عام  941,12

  3.في األدوات المالیة مثل األسهمي الوقف االستثمارمما یؤكد أهمیة ، 20.9%

                                                           

  .01/07/2014: ، تاریخ الزیارة http://www.awqaf.org: ، الكویتاألمانة العامة لألوقاف، ----------------  -1

 22الجمعة  –جریدة الشرق األوسط ، األمانة العامة لألوقاف الكویتیة تتجه نحو إعداد إستراتیجیة استثماریة مستقبلیةعبد الناصر حسین،  -2

  .30/05/2014: تاریخ االطالعالكویت، ، 8354العدد . 10/2001/

..13:، صمرجع سابقغانم هاجرة  وحدباوي أسماء،  - 3  
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ي للوقف من خالل وضع االستثمار كما تظهر تجربة األمانة العامة لألوقاف حرصها على تنمیة الجانب 

یة لألمانة العامة االستثمار  ستراتیجیةوتسعى اإل. في هذا اإلطار االستثماراستراتیجیات وسیاسات خاصة ب

یة وما بین محفظة متنوعة من االستثمار ة وهي الغالبة على المحفظة لألوقاف إلى توزیع األصول ما بین عقاری

شركة بتأسیس  األمانة قامتكما . المباشر والمساهمة في الشركات المختلفة االستثماریة و االستثمار الصنادیق 

وكذلك األمالك العقاریة بالتعاون مع جهات خیریة حكومیة وأخرى بغرض إدارة جمیع األمالك العقاریة الوقفیة 

كما وضعت خطة لتطویر العقارات المتهالكة من خالل شركة متخصصة إلدارة المشاریع وبنائها . تطویرها

  1:وتظهر تجربة األمانة العامة لألوقاف خمسة مالمح رئیسیة.  خالل خمس سنوات

  ؛سنویا% 20.9وجود محفظة استثماریة من أوراق مالیة ذات عوائد مرتفعة زادت أصولها بنسبة  -1

 ؛ياالستثمار استثماریة ذات مؤشرات واضحة لألداء  إستراتیجیةود وج -2

 ؛أعیان الوقف عمارإووجود خطة تنفیذیة إلعادة  عمارإوجود مخصص إعادة  -3

 ؛األهالي وممثلي الجهات الحكومیة وجود مجلس إدارة یحقق التولیة أو النظارة الجماعیة یضم نخبة من -4

  .لتطویر أعیان األوقاف وتحسین عوائدهااالستعانة بجهات استثماریة متخصصة  -5

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

سعاد و زیدان د محم : أنظر أیضا .11: ، صمرجع سابقاإلدارة واالستثمار، : فؤاد عبد اهللا العمر، دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف - 1

 اإلسالميلمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمویل ورقت عمل قدمت ل، - اإلشارة إلى تجارب عربیة رائدة –مداخل استثمار أموال الوقف ، المیلودي

  .12: م، جامعة البلیدة، ص2013ماي  21-20في تحقیق التنمیة المستدامة، -الزكاة والوقف –غي الربحي 
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 .للصنادیق الوقفیة التنمويالدور : المطلب الثالث

  .تلعب الصنادیق الوقفیة السالفة الذكر دورا مهما في التنمیة یتضح من خالل ما سیأتي  

 .مجاالت الوقف في الكویت: الفرع األول

  .لجنة الوفاء: أوال

لتقدیم المساعدات النقدیة والعینیة للمحتاجین ) لجنة الوفاء(: ـما عرف ب شكلت األمانة العامة لألوقاف

من ذریة وأقارب الواقفین، بغض النظر عن عدم اشتراط الواقف بالصرف واإلنفاق على ذریته، وذلك في 

األوقاف الخیریة التي ال یشترط فیها الواقف الصرف على غرض محدد، فیجعل تحدید المصروف علیه للناظر، 

 . وهو األمانة العامة لألوقاف

م بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت 2006وحتى سنة  1999وخالل السنوات الثمانیة من سنة 

  1.ینار كویتيد) 2.185.455(كمساعدات لذریة وأقارب الواقفین 

حسب ویبین الجدول التالي توزیع المبالغ التي صرفت لذریة وأقارب الواقفین وعدد األفراد المستفیدین ب

 2:السنوات بالدینار الكویتي

  المبالغ التي صرفت لذریة وأقارب الواقفین): 30(الجدول رقم

 السنة     

  ةالفئ

1
9
9
9

  

2
0
0
0

  

2
0
0
1

  

2
0
0
2

 

2
0
0
3

  

2
0
0
4

  

2
0
0
5

  

2
0
0
6

  

  إجمالي المبلغ 

المبالغ 

2  المصروفة
1
6
8
1
1

  

2
6
5
1
6
7

  

2
8
0
0
5
5

  

2
8
5
9
4
7

  

3
1
7
7
8
1

  

3
1
4
7
7
4

  3
0
0
.0

0
0

  

3
0
0
.0

0
0

  2.185.455 

  ك .د

2  األفرادعدد 
1
5

  

1
7
6

  

2
1
7

  

2
6
8

  

3
1
4

  

3
1
0

  

2
9
0

  

2
7
6

  

  .12: ، صبقامرجع س، نوري داود الدواد :المصدر

                                                           

لدواد،  -  1 رنوري داود ا ـ ـ قـ الف ـالج مشكلة  ـ عامة لألوقاف في دولة الكویت في عـ ل نة العامة لألوقاف، تجربة األمانة ا ، موقع األما

لساعة 02/07/2014: تاریخ اإلطالع. 22:الكویت، ص  .17:00:على ا

  .12: ، صالمرجع نفسه - 2
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المبالغ المصروفة على األفراد المستفیدین شهدت تزایدا من  من خالل الجدول السابق یتضح لنا أن  

  .2006- 2004، ثم تراجع المبالغ خالل الفترة الالحقة والمتمثلة في الفترة الزمنیة 2003-1999الفترة 

  .الموجهة لفئات الفقراء المشاریع النوعیة :ثانیاً 

فباإلضافة إلى المصارف الخیریة سابقة الذكر، فقد أقامت األمانة العامة لألوقاف عددًا من المشاریع 

في المجتمع وذلك بهدف تنویع قنوات الصرف للوصول إلى أكبر عدد الخیریة التي تستهدف الفئات الفقیرة 

  1:من أفراد الشریحة المستهدفة، وهذه المشاریع هي

 .)من كسب یدي(مشروع  - 1

هو مشروع أسري مشترك أسس بالتعاون مع وزارة الشئون االجتماعیة والعمل یهدف إلى إكساب فئات 

المتزوجات ممن ال یملكن دخًال مالیًا، المهارات الحرفیة والمهنیة األرامل والمطلقات وأسر المسجونین وغیر 

الهدف األساسي للمشروع هو نقل الشریحة المستهدفة من حالة األخذ إلى . زمة للعمل في المیادین المختلفةالال

 .  حالة العطاء من خالل التدریب على مختلف األعمال سالفة الذكر لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع

   .روع رعایة طالب العلممش - 1

ویختص بتقدیم الرعایة المالیة للطلبة المحتاجین من غیر الكویتیین العاجزین عن سداد الرسوم الدراسیة، 

ویساهم في هذا المشروع عدد من جمعیات النفع العام في إدارة مشتركة تهدف إلى إعطاء الفرصة للطلبة من 

  . العلمي أسوة بأقرانهم المقتدرینذوي الدخول المتدنیة في متابعة تحصیلهم 

 .اآللیة المستحدثة لتكوین أوقاف على المشروع: ثالثا

تمكنت األمانة العامة لألوقاف من تكوین وقفیة لمشروع رعایة طالب العلم بإتباع آلیة مبتكرة لجلب 

ة سنویة تعادل األوقاف على أغراضه من خالل حث الجهات الخیریة المشاركة بالمشروع على دفع مبالغ نقدی

صرف ریعها یو  رستثمت ومن ثم ،یتم احتسابها كوقفیة لصالح المشروعو  .آالف دینار كویتي فأكثر 10.000

على الطلبة المحتاجین في مقابل أن تقوم األمانة العامة لألوقاف بالتبرع المالي بمقداره ضعف المشاركة المالیة 

وقد حققت هذه التجربة عدد من الغایات  .المحتاجین كذلكللجهة بوقفیة المشروع وذلك لصرفها على الطلبة 

  2:أهمها

                                                           

  .صفحةدون ، مرجع سابق، األمانة العامة لألوقاف، ......... - 1

2
  .دون صفحة، المرجع السابق - 
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  ؛إحیاء سنة الوقف وذلك بتشجیع قطاع النفع العام على تكوین أوقاف ذات أغراض تنمویة  -1

تكوین أوقاف ذات ریع مالي مستمر ودائم لشرائح محددة، وفي مثالنا سالف الذكر، تكون الشریحة   -2

 ؛القادرین على تحمل المصاریف الدراسیةالمستهدفة هم طلبة العلم غیر 

تعمیم الفائدة ألكبر عدد من الشریحة المستهدفة بعد زیادة حجم المخصصات المالیة لها من خالل   -3

التبرع الذي تقدمه األمانة العامة لألوقاف، مضافا إلیه الریع المالي السنوي لألوقاف التي تم تخصیصها 

  .لرعایة طلبة العلم المحتاجین

ینار د 1.913.900قدره م أنفق المشروع مبلغ 2006م إلى سنة 1997وخالل الفترة الممتدة من سنة 

  . مساعدات للطالب غیر الكویتیین باعتبار أن التعلیم في دولة الكویت مجاني للكویتیینك كویتي

لعلم خالل ویبین الجدول التالي إجمالي المبالغ المالیة التي صرفت على أنشطة مشروع رعایة طالب ا

  :م2006م إلى سنة 1997الفترة من سنة 

  إجمالي المبالغ المالیة التي صرفت على مشروع رعایة طالب العلم ):04(الجدول رقم

  اإلجمالي  2006  2005  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة

لغ
مبا

 ال
ي
مال

ج
إ

  

9
2
.8

2
9

  1
2
5
.7

2
2

  

2
5
1
.3

3
6

  

4
3
0
.9

0
7

  

3
0
3
.5

6
5

  

6
0
3
.6

7
6

  

5
4
.3

4
1

  

5
1
.5

2
4

  

1
.9

1
3
.9

0
0

  

 .12: ، صبقامرجع س، نوري داود الدواد :المصدر

  .رعایة المرضى من الفقراء - 2

تقدم األمانة العامة لألوقاف رعایة صحیة للمرضى وأسرهم من الفقراء ومحدودي الدخل من خالل آلیة 

ثار النفسیة تخفیف اآلالتعاون القائمة مع صندوق إعانة المرضى التابع لجمعیة النجاة الخیریة الذي یهدف إلى 

 .، فضال عن الدعم المالي المستمر لهذا الصندوق الحیويعلى مرضى المستشفیات

  .تحدیات األمانة العامة لألوقاف: الفرع الثاني

  .نة العامة لألوقافااألم إستراتیجیة :أوال

أي زیادة سنویة  م2010عام  كویتي دینار 210.889إلى وصل رأس مال األمانة العامة لألوقاف 

ما یقارب  م2010حتى عام  م،1994، أما أصول األمانة فقد بلغ معدل الزیادة السنوي منذ عام %4.1بلغت 

أما استثمارات األمانة فقد زادت القیمة السوقیة لالستثمار في األوراق المالیة كاألسهم من  ،4.78%
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أو نسبة زیادة سنویة بلغت  م2010عام  كویتي دینار 271.092.000إلى  1994دینار عام  12.941.000

واضحة وحققت من خاللها إنجازات ملموسة، ومن مؤشرات  إستراتیجیةاألمانة وضعت  أن مما یؤكد 1.20.9%

  2:ذلك

  ؛إعادة ترتیب محفظة األصول الوقفیة لتتالءم مع خصائص سوق االستثمار في الواقع الراهن -1

% 40إنشاء شركة عقاریة متخصصة إلدارة وصیانة عقارات األوقاف، وتمتلك األمانة في هذه الشركة   -2

  ؛من أسهمها

من إجمالها، وهي نسبة غیر % 93زیادة نسبة أشغال األعیان الوقفیة العقاریة حتى وصلت إلى نسبة  -3

 ؛مسبوقة في الماضي

 م؛1999سنة % 9إلى  م1994سنة  %5.8زیادة معدل العائد االستثماري ألموال الوقف من  -4

ملیون دینار  133إلى  م1994ملیون دینار كویتي سنة  101زیادة إجمالي األصول الموقوفة من  -5

تطور م عن 2012/2013كما تشیر إحصائیات الحساب الختامي للسنة المالیة  .م2000كویتي سنة 

 .دینار 76.173.000: حیث بلغت فعلیة لألمانة العامة لألوقافالیرادات اإل

  .ألمانة العامة لألوقافاألداء االستثماري ل :ثانیا

في تقریر دیوان المحاسبة كشف عن قصور كبیر في أداء األمانة العامة لألوقاف، راصدا العدید من 

األمانة بقرارات اللجنة حیث انتقد التقریر عدم التزام . م2012/2013التجاوزات في میزانیة األمانة للعام المالي 

الشرعیة ومجلس شؤون األوقاف في بعض الموضوعات، منها كیفیة سداد مدیونیات األوقاف المدینة، 

  .ومخصصات إعادة اإلعمار ورسملة أموال البدل وغیرها

كما انتقد التقریر ضعف إدارة األمانة وتضخیم رأس مال األوقاف، وعدم تحقیق العدید من األرباح 

م بربط میزانیة الوزارات 2012لسنة  5صدر القانون رقم : ة من المشروعات، حیث جاء في التقریرالمستهدف

 12.000.000: م، وبموجبه قدرا اإلیرادات المتوقع تحصیلها بمبلغ2012/2013واإلدارات الحكومیة لسنة 

مقدرة بالسنة ال اإلیراداتعن  %20دینار كویتي أي بنسبة  3.000.000: دینار كویتي، بتراجع قدره

بالنقل من اإلعتماد  ، وتم تعدیلهك.د 9.386.000.000: روفات بمبلغم، كما قدرت المص2011/2012المالیة

أي  ك.د 849.564.000: ك بزیادة قدرها.د 10.090.564.000: عد التعدیلالتكمیلي لیصبح االعتماد ب

  .م بعد التعدیل2011/2012عن اعتمادات السنة المالیة  %9.2بنسبة 

                                                           

  .13:، صمرجع سابقغانم هاجرة  وحدباوي أسماء،  - 1

  .10:، صمرجع سابقعبد الناصر حسین،  - 2
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 76.173.000: م عن إیرادات فعلیة بلغت2012/2013وأسفر الحساب الختامي للسنة المالیة 

، 2012/2013عن المقدر في السنة المالیة  %534.8دینار بنسبة  64.173.000: دینار، بزیادة بلغت

دینار أي  58.428.000: ، وبمبلغ2010/2011سنة  %305.5دینار بنسبة  57.389.000: وبزیادة بلغت

  .م2011/2013في السنة المالیة  %329.3بنسبة 

ار دین 2.616.391.000: ِبَوْفٍر بلغ دینار 7.474.173.000: أما المصروفات الفعلیة فقد بلغت

 931.639.000: م بعد التعدیل، وبنقص بلغ2012/2013عن إعتمادات السنة المالیة  %52.9: وبنسبة

دینار  966.397.000: م، وبزیادة بلغت2010/2011الیة عن مصروفات السنة الم %11.1دینار أي بنسبة 

م، راصدا بذلك المالحظات التي أسفرت عنها 2011/2012عن مصروفات السنة المالیة  %14.8: وبنسبة

  .م2012/2013أعمال الفحص والتدقیق والمراجعة خالل السنة المالیة 

  1:كما كشف التقریر عن بعض التجاوزات نذكر منها

األمانة بالقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعیة ولجنة التخطیط والمتابعة بشأن كیفیة سداد عدم التزام  -1

األوقاف الَمِدینة، وردت األمانة بأن لجنة دراسة ومراجعة التغیرات على رأس مال األوقاف اقترحت مجموعة 

رار مخالفة لجنة التخطیط أسس لتنظیم العمل وتقدمت بها للجنة الشرعیة التي قررت إعتماد هذه األسس وأن ق

) 9/2013(والمتابعة تم مناقشته في العدید من االجتماعات، وتم اعتماد التقریر بشكله النهائي في االجتماع رقم

 ؛مع إلغاء كل ما یتعارض معه) 27/2010(على أن األصل قرارها  م18/03/2013المنعقد بتاریخ 

، بشان عوائد مخصص )2/2003(شؤون األوقاف رقم كما رصد التقریر عدم التزام األمانة بقرار مجلس -2

م، وعقب الدیوان على ذلك بأن 2011م حتى 2003دینار منذ عام  22.373.013:إعادة اإلعمار والتي بلغت

عدم تأسیس المحفظة ال یعني عدم استثمار األموال المخصصة إلعادة اإلعمار ما یتوجب معه احتساب عوائد 

علما أن إدارة عملیات االستثمار والمتابعة بمذكرتها رقم وقف . ها للمخصصلمخصص إعادة اإلعمار وٕاضافت

أفادت اإلدارة المالیة بأن مجمع استهالك العقارات قد حقق عوائد جراء  03/04/2007:بتاریخ) 510/60/07(

 دینار ما یؤكد استثمار األمانة ألموال إعادة اإلعمار؛ 2.305.287: استثماره بلغت

م التزام األمانة بالئحة ضوابط استثمار األموال الوقفیة وقرار اللجنة الشرعیة بشأن رصد التقریر عد -3

بمخالفة  م2011حتى العام  م1994رسملة أموال البدل، مشیرا إلى عدم رسملة عوائد أموال البدل منذ عام 

من الئحة ضوابط االستثمار لألموال الوقفیة، إذ بلغت عوائد أموال البدل منذ العام ) 1فقرة - ثانیا 24( المادة رقم

دینار، وعدم اإللتزام بقرار اللجنة الشرعیة الصادر في  7.405.631: نحو 31/12/2011إلى  م2005

بدایة لرسملة مال البدل، كما طالب  2005نة القاضي باعتبار س 23/06/2008: بتاریخ) 17/2008(جلستها 

                                                           

، الصادرة 2062، تقریر دیوان المحاسبة تم نشره في جریدة النهار الكویتیة، العدد مالحظات وشوائب... األمانة العامة لألوقاف، ------------  - 1

  .10:م، ص2014جانفي 21:بتاریخ
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وفي ردها عن ذلك وضحت األمانة بأن سبب عدم رسملة . 1994بتحدید أموال البدل وعوائدها ابتداء من سنة 

ملیون دینار في التشریك دون أن یعود علیها  12.8: وما بعدها یعود إلى استخدام مبلغ 2005مال البدل من 

 عوائد؛

دینار  1.332.732: أن األمانة قامت بإثبات مدیونیات على بعض األوقاف بنحوكما رصد التقریر  -4

وأفادت األمانة . بالرغم من سداد األمانة للمدیونیات عن طریق التشریك في فترات سابقة وطالب بتوضیح ذلك

ت عملیة تشریك بأن أرصدة الواقفین الذین تم تشریكهم سابقا ال تكفي لتوثیق عملیة التشریك محاسبیا، وعلیه تم

: من اللجنة الشرعیة بتاریخ 44/2001: جدیدة تتالءم مع أرصدة الواقفین وتم االعتماد في ذلك على التقریر رقم

: بتاریخ) 9/2013(م، كما تم إعادة عرض المالحظات على اللجنة الشرعیة في اجتماعها رقم 18/12/2011

 ء الشریك السابق؛م التي وافقت على إعادة التشریك مع إلغا18/03/2013

كما رصد التقریر عدم فصل أموال البدل ومخصص عوائد إعادة اإلعمار عن موفور الریع البالغ في  -5

دینار، حیث أشار البیان بأن األمانة قد قامت بصرفها بدل إعادة  16.920.559: م نحو31/12/2011

الرغم من كون األمانة أفادت بأنها  رسملتها مما ینقص من حقوق الواقفین، وشددت على اإللتزام بالفصل على

 ملتزمة محاسبیا وشرعیا في صحة احتساب موفور الریع؛

أوضح التقریر بأن األمانة لم تقم بتخفیض رأس مال الواقفین بقیمة المباني التي تم هدمها وأعید بناؤها  -6

المة المركز المالي دینار، حیث أشار بأن ما قامت به األمانة أدى إلى عدم س 1.035.412: والبالغة نحو

للواقفین وعدم صحة أرصدة مدیونیاتهم وطلب بضرورة تخفیض رأس مال الواقفین بقیمة المباني التي تم هدمها 

واستندت في ذلك على الكشوف التحلیلیة ألرصدة الواقفین في . وٕاعادة بنائها حتى تظهر األرصدة على حقیقتها

 .دة، والتي تؤكد عدم استبعاد قیمة المباني التي تم هدمهاالتي زودتها بها اللجنة المعتم 31/03/2011

  1:كما خرج التقریر بجملة من المالحظات والقرارات یمكن رصدها في النقاط التالیة

بّین الدیوان عدم تحقیق األمانة للنسب المستهدفة بإستراتیجیتها، وطالب  :استثمارات أمانة األوقاف  - أ

لتحقق من جدوى االستمرار في االستثمارات المالیة التي یرى بأنها ال بضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل

 ؛تحقق العوائد المرجوة

أوضح التقریر عدم استمرار األمانة بانجاز خطة تطویر المحفظة  :خطة تطویر المحفظة العقاریة  - ب

ا الشأن وفي هذ. م، وضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك2013-2009 إلستراتیجیتهاالعقاریة طبقا 

أوضحت األمانة بأنها اتخذت جمیع اإلجراءات في هذا الشأن، والذي تاله تشدید الدیوان على سرعة 

 العمل؛

                                                           

  .11:، صمرجع سابقمالحظات وشوائب، ... ، األمانة العامة لألوقاف------------  - 1
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دینار كویتي لحساب األمانات، مع ضرورة التقید بأحكام  47.175تم رصد مبلغ  :رفع حساب األمانات  - ت

م، حتى یكون الحساب الختامي معبرا تعبیرا صحیحا عن مصروفات 1978لسنة  31المرسوم رقم 

  .السنة المالیة المعنیة

النقدیة، من خالل ما سبق یتضح أن األمانة العامة لألوقاف قد طّورت في أسالیب استثمار األوقاف 

، خاصة وأنها قد قامت بدمج بعض الصنادیق الوقفیة حتى یكون هناك مبدأ سواء عن طریق الصنادیق المختلفة

التخصص وحسن االستغالل للموارد الوقفیة، كما أنها قامت بالعدید من المشاریع المختلفة التي لها آثار على 

األمانة تقوم باالستثمار في السوق بصیغ االستثمار كما أن . التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على حد سواء

الصنادیق الوقفیة إال  ي إدارةألمانة العامة لألوقاف فلرغم من تجربة اوعلى ا. المختلفة، لكن ذلك یبقى محدودا

وما تجدر اإلشارة إلیه أنه على الرغم من ذلك . التي ذكرها التقریر التجاوزاتو أنها قد وقعت في بعض األخطاء 

قى الصنادیق الوقفیة في الكویت تؤدي دورا هاما في التنمیة على العدید من األصعدة االجتماعیة واالقتصادیة تب

   .وهو ما الحظناه فیما سبق
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 .التجربة المالیزیة في استثمار الوقف النقدي: المبحث الثالث

في  المؤسسات المالیة الدولیةعلى غرار حدثت تطورات ملحوظة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة 

 علیهم رمخدمة المسلمین الذین یحو  الشریعة اإلسالمیة بضوابط تزاملاالوكان الغرض منها  .السنوات األخیرة

تنشأ  كنظام قانوني  "الطریق إلى مصدر الحیاة"ستخدم الشریعة والتي تعني حیث ت .التعامل بالربا أخذا وعطاء

 سالمیةوبالتالي، المؤسسات المالیة اإل. لسنة النبویة الشریفةالتي یحددها القرآن الكریم وامن مدونة السلوك 

. األهداف والعملیات والمبادئ والممارسات ن المؤسسات المالیة التقلیدیة من حیثعتهدف إلى أن تكون مختلفة 

ة، وفقت أحیانا وأخفقت أحیانا ومالیزیا من بین الدول التي حاولت توسیع التعامل وفق آلیات استثمار شرعی

  .أخرى

  .االقتصاد المالیزي نظرة لواقع: المطلب األول

للتعرف على التجربة المالیزیة في مجال األوقاف كان البد من التتبع التاریخي لمسارها، وذلك لمعرفة 

  .القواعد واألسس التي اعتمدتها للنهوض باالقتصاد المالیزي عموما وبقطاع الوقف خصوصا

  .المالیزي لالقتصادالتطورات التاریخیة : الفرع األول

  .بطاقة فنیة عن مالیزیا :أوال

مالیزیا هي دولة إسالمیة تقع في جنوب آسیا وهي عبارة عن شبه جزیرة، وهي دولة تطمح إلى اللحاق 

  .2020بركب الدول الصناعیة بحلول 

یبلغ عدد  .األخشاب، النحاس، الحدید، البوكسیت والغاز الطبیعي ،أهم الموارد التي تزخر بها القصدیر

عدة مجموعات كما یتكون المجتمع المالیزي من .  %1.86 نمو سنويمعدل ، بملیون نسمة 24حوالي  سكانها

اإلسالم، المسیحیة، یدینون بدیانات مختلفة فنجد  .الصین، الهند وغیرها من مالیزیة، وأخرى %58 منها عرقیة

  .، وتعتبر اللغة المالیزیة هي اللغة الرسمیةوذیة، والهندوسیةالب

اقتصادها من منتج للمواد م،  1990إلى  م1970دولة ذات دخل متوسط حولت من سنة  مالیزیا تعتبر

  .الخام إلى العدید من القطاعات اإلنتاجیة نتیجة لنمو صادراتها من االلكترونیات

   1:ومن أهم مؤشراتها االقتصادیة أن

 ؛ملیار دوالر 198.4: الناتج المحلي اإلجمالي - 

 ؛%4.1: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي - 

 ؛دوالر 8800: نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي - 

، %48: الخدمات % 40: الصناعة ،% 12 :الزراعة : نصیب القطاعات من الناتج المحلي اإلجمالي - 

  ؛ملیون نسمة 9.9 :العمالة % 1.9:معدل التضخم

                                                           

  .4:الكویت، ص بدون سنة، ، السنة الثالثة،451اإلسالمي، العدد، مجلة الوعي في تجربة مالیزیا التنمویة قراءة ،عبد الحافظ الصاوي - 1
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صناعة ومعالجة المطاط، صناعة زیت النخیل، الصناعات الضوئیة، الصناعات  :اأهم صناعاته - 

  .االلكترونیة، صناعة القصدیر، الصناعات البترولیة، الصناعات الغذائیة

 600بأرقام كثیرة، فمتوسط دخل الفرد ارتفع من  المالیزیةیؤكد الكثیر من الباحثین على نجاح التجربة     

 5وارتفاع الصادرات من ) تیرنج 3.8= دوالر  1( م2001ت سنة یرنج 10.000إلى  م1980ت سنة یرنج

إلى  م1970عام  %52، وانخفضت نسبة الفقر من حوالي 2002ملیار دوالر سنة  95.2ملیار دوالر إلى 

وانخفضت  م2000عام  %3.5إلى  البطالةكما انخفضت نسبة  %5.5وبلغت  م1988مستوى قیاسي عام 

  .%6.8نسبة الواقعین تحت خط الفقر إلى 

التجربة المالیزیة جدیرة بالتأمل وخصوصًا أنها تتمیز بكثیر ل المؤشرات السابقة یتضح لنا أن من خال

فعلى الرغم من  .من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامیة كي تنهض من كبوة التخلف والتبعیة

فإنها تحتفظ بهامش كبیر من الوطنیة ات العولمة، یاالنفتاح الكبیر لمالیزیا على الخارج واالندماج في اقتصاد

وخالل نحو عشرین عامًا تبدلت األمور في مالیزیا من بلد یعتمد بشكل أساسي على تصدیر بعض  .االقتصادیة

 .المواد األولیة الزراعیة إلى بلد مصدر للسلع الصناعیة، في مجاالت المعدات واآلالت الكهربائیة وااللكترونیات

دولة مصدرة  30م رصد أهم 2001ة الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لعام فتقریر التنمیة البشری

  .للتقنیة العالیة، كانت مالیزیا في المرتبة التاسعة متقدمة بذلك عن كل من ایطالیا والسوید والصین

حیث م، 1997كما كانت تجربتها متمیزة في مواجهة أزمة جنوب شرق آسیا الشهیرة التي شهدها العام 

لم تعبأ بتحذیرات الصندوق والبنك الدولیین وأخذت تعالج أزمتها من خالل أجندة وطنیة فرضت من خاللها قیودًا 

صارمة على سیاستها النقدیة، معطیة البنك المركزي صالحیات واسعة لتنفیذ ما یراه لصالح مواجهة هروب النقد 

األجنبي إلى الداخل وأصبحت عصا التهمیش التي  ب حصیلة الصادرات بالنقداألجنبي إلى الخارج، واستجال

یرفعها الصندوق والبنك الدولیین في وجه من یرید أن یخرج عن الدوائر المرسومة بال فاعلیة في مواجهة مالیزیا 

بینما · لتواصل مسیرة التنمیة بشروطها الوطنیة التي خرجت من كبوتها المالیة أكثر قوة خالل عامین فقط،

ایالند مثًال ما زالتا تعانیان أثر األزمة، من خالل تعاطیهما تعلیمات أجندة الصندوق والبنك وت إندونیسیا

  1.الدولیین

  .التنمیة في مالیزیا :ثانیا

  2:نجاح تجربة مالیزیا في التنمیة ما یلي ساعدت على التي العواملمن بین 

                                                           

نقال . 02:، ص12:00على الساعة  10/07/2014: ، موسوعة االقتصاد اإلسالمي، تاریخ االطالعتجربة مالیزیا في التنمیةعبد الحافظ الصاوي،  - 1

  .2001تقریر التنمیة البشریة الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  :عن

  .02:، صالمرجع نفسه - 2

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14771
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14771
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بین الكثیر من الدول النامیة، حیث المناخ السیاسي لدولة مالیزیا یمثل حالة خاصة بین جیرانها، بل  -1

 ؛یتمیز بتهیئة الظروف المالئمة لإلسراع بالتنمیة االقتصادیة

یتم اتخاذ القرارات دائمًا من خالل المفاوضات المستمرة بین األحزاب السیاسیة القائمة على أسس  -2

 ؛في جمیع األحوال دیمقراطیةالمالیزیا توصف بأنها تتمیز ب عرقیة، ما جعل سیاسة

تنتهج مالیزیا سیاسة واضحة ضد التفجیرات النوویة، وقد أظهرت ذلك في معارضتها الشدیدة لتجارب  -3

تجمع (آسیا العشر المشتركة في  فرنسا النوویة، وحملتها التي أثمرت عن توقیع دول جنوب شرق

م على وثیقة إعالن منطقة جنوب شرق آسیا منطقة خالیة من السالح النووي 1995في العام  )األسیان

وقد ساعد هذا األمر على توجیه التمویل المتاح للتنمیة بشكل أساسي بدًال من اإلنفاق على التسلح 

 ؛وأسلحة الدمار الشامل

ساسیة، والتي هي سبیل رفض الحكومة المالیزیة تخفیض النفقات المخصصة لمشروعات البنیة األ -4

لذا قد ارتفع ترتیب مالیزیا لتصبح ضمن دول االقتصاد  .االقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة

 ؛الخمس األولى في العالم في مجال قوة االقتصاد المحلي

تعتمد على الذات بدرجة كبیرة من خالل االعتماد على سكان البالد  إستراتیجیةانتهجت مالیزیا  -5

 ؛صلیین الذین یمثلون األغلبیة المسلمة للسكاناأل

اهتمام مالیزیا بتحسین المؤشرات االجتماعیة لرأس المال البشري اإلسالمي، من خالل تحسین األحوال  -6

المعیشیة والتعلیمیة والصحیة للسكان األصلیین، سواء كانوا من أهل البالد األصلیین أو من المهاجرین 

 ؛ترحب السلطات بتوطینهمإلیها من المسلمین الذین 

زمة لتمویل االستثمارات اعتماد مالیزیا بدرجة كبیرة على الموارد الداخلیة في توفیر رؤوس األموال الال -7

م، كما زاد االستثمار 1993م وسنة 1970بین سنة % 40ع االدخار المحلي اإلجمالي بنسبة حیث ارتف

  .خالل الفترة عینها% 50المحلي اإلجمالي بنسبة 

في الوقت الذي تعاني فیه بلدان العالم النامي من ثالوث المرض والفقر والجهل، فإن مالیزیا كان لها 

ثالوث آخر دفع بها إلى التنمیة منذ طلع الثمانینیات وهو ثالوث النمو والتحدیث والتصنیع، باعتبار هذه القضایا 

كما لو كانت شركة أعمال تجمع  "مالیزیا كشراكة" الثالث أولیات اقتصادیة وطنیة، كما تم التركیز على مفهوم 

بین القطاع العام والخاص من ناحیة وشراكة تجمع بین األعراق والفئات االجتماعیة المختلفة التي یتشكل منها 

  1.المجتمع المالیزي من ناحیة أخرى

  

  

                                                           

وقائع : قوانین األوقاف وٕادارتها: ، ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر عالمي عندور الصكوك اإلسالمیة في دعم قطاع الوقف اإلسالميزیاد الدماغ،  - 1

 .3:هـ، ص1430ذي القعدة  3 -1:م الموافق لـ2009أكتوبر  22 – 20: وتطلعات خالل الفترة ما بین
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  .نشأة الصكوك اإلسالمیة في مالیزیا: الفرع الثاني

مالیزیا إال في األعوام القلیلة الماضیة، غیر أن ذلك لم یمنعها من أن لم تظهر الصكوك اإلسالمیة في 

تمثل اآلن أحد أكبر األسواق إلصدار الصكوك اإلسالمیة، إذ تم فیها إصدار ثالثة أرباع الصكوك العالمیة على 

  .مدى العقد الماضي

بیر، وهما شركتي شل وتأتي شركات الغاز والنفط المالیزیة على رأس المؤسسات المصدرة لها بشكل ك

" خزانة"سنویًا، فیما قامت شركة " الرنجیت"وبتروناس الحكومیتان اللتان تقومان بإدارة صكوك بملیارات 

  .ملیون دوالر في واحدة من أكبر عملیات بیع صكوك إسالمیة في جنوب شرق آسیا 750بجمع  االستثماریة

ملیار دوالر خالل الفترة ) 260(سالمیة بقیمة أنه تم إصدار صكوك إ 1كما أشارت مجموعة من التقاریر

من إجمالي اإلصدارات العالمیة،  %65م من طرف مالیزیا أي بحوالي 2012م وسبتمبر2005الممتدة مابین 

ملیار دوالر وبنسبة  65وتأتي في المرتبة الثانیة المملكة العربیة السعودیة بست إصدارات فیما مجموعها حوالي 

 2.ملیار دوالر 27.07بقیمة بلغت  %7العربیة المتحدة فقد حلت في المرتبة الثالثة بنسبة ، أما اإلمارات 18%

   .م2015تریلیون دوالر بحلول عام ) 3(ویتوقع أن یبلغ حجم إصدارات الصكوك اإلسالمیة نحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

1 - http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=3638. 

 - منتجات لتطبیقات االبتكار والهندسة المالیة: ، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي حولالتجربة المالیزیة في إصدار الصكوك اإلسالمیة، .......... - 2

 .16:، ص01، جامعة فرحات عباس، سطیف  2014ماي  06و  05، المنعقد یومي - ةبین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة اإلسالمی
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  .استثمار الوقف في مالیزیا: المطلب الثاني

األوقاف عن باقي الدول نظرا للخصائص االقتصادیة واالجتماعیة اختلفت تجربة مالیزیا في استثمار   

  .التي تمتاز بها ونورد ذلك فیما یأتي

  .نظرة عامة حول الوقف في مالیزیا: الفرع األول

تشیر إحصائیات  التي اهتمت بالوقف إذتعد مالیزیا واحدة من أهم الدول اإلسالمیة في الشرق اآلسیوي، 

موزعة بین األوقاف الخاصة والعامة،  إیكر 20.735.61الوقفیة في مالیزیا تجاوزت أن األراضي  2000سنة 

  1:ویكمن توضیح ذلك من خالل الجدول التفصیلي التالي

  األوقاف العینیة في مالیزیا ):05(الجدول رقم

 )إیكر(المجموع  )إیكر(األوقاف األهلیة  )إیكر(األوقاف الخاصة الوالیة الرقم

 kelantan 171,54 133,12 304,66كیالنتان  01

 federal territory 5,47 22,07 27,54فدرالیة تریتوري 02

 terengganu 204,43 43,01 247,44ترانقانو  03

 sarawak 236,929   -- 236,929سراواك  04

 pahang 3985   -- 3985باهانج  05

 sabah 4,178 25,42 29,598صباح  06

 johor 1951  3976 5928جوهور  07

 Perlis 218,69 8,75 227,44برلیس  08

 Melaka 773,39 69,97 843,36مالكا  09

 Kedah 420 423,34 843,34قداح  10

 Negari Sembilan 1727,35 61,25 1788,60نقاري سامبیالن  11

 1063,25 12ةSelangor 621,10 442سالنجور  12

 Perak 4474 647 5122براك  13

 Pulau Pinang 22,21 67,05  89,26بیلو بینانج  14

  20.735,61 5919,83 14.815,787  المجموع 

 Zulkifli Hasan and Muhammed Najib Abdullah, The Investment Of Waqf Land as an :المصدر

instrument of Muslim¨s economic development in Malaysia, p:02.  

                                                           

 بقلیل  قل، وهو أ)2م(متر مربع 4046.8564224=ایكر 1: هو وحدة لقیلس المساحة، تستخدمها البلدان األنجلو أمریكیة، ویتم حسابه كما یلي: اإلیكر

إلى  أنها ال تنتمي .سوریاوالسودان و  في مصر، ویتم استخدامه من مساحة األرض والفدان وحدة ).2م(متر مربع 4200.83=فدان 1: من الفدان، إذ نجد

  بعض في بها حرث التي یمكن األرض من المنطقة یعني "الثیراننیر " بالعربیة یعني اسمها. الدولي للوحدات النظام

  .الوقت

1 - Zulkifli Hasan and Muhammed Najib Abdullah, The Investment Of Waqf Land as an instrument of Muslim¨s 

economic development in Malaysia, A paper presented at the Dubai International Conference on Endowments 
Investment, 4-6th February 2008, p:02. 
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هكتار من األراضي الوقفیة، وهي عبارة عن مساحة  35.727تشیر اإلحصائیات أن مالیزیا تملك 

شاسعة إذا ما تم استغاللها بالوجه األنسب، ألنها عبارة عن قوة استثماریة كامنة تمثل أفضل مجال الستثمار 

م، وهو ما توضحه اإلحصائیات في 2000ایكر مسجلة كأراضي وقفیة سنة  20.735,61الوقف، وهناك 

  .الجدول

من خالل الجدول یتضح لنا أن والیة جوهور قد حازت على حصة األسد من األراضي الوقفیة والمقدرة 

أما أدنى اإلحصائیات فكانت من نصیب فدرالیة تریتوري . ایكر موزعة بین وقف عام وخاص 5928: ب

  .ایكر 27.54: بوالمقدرة 

بولو بینانج، فدرالیة تریتوري وبعض األجزاء من "أما فیما یخص عائدات األراضي الوقفیة فنجد أن 

جوهور تقع ضمن منطقة جغرافیة إستراتیجیة وهامة والمتمثلة في بحر جوهور مما یعطي لهذه المناطق میزة عن 

  .بقیة الوالیات األخرى

  .ي مالیزیااإلدارة الوقفیة ف: الفرع الثاني

حیث . السلطات ذات الصلة لفترة طویلة نسبیا من الزمن كثیرا من قبل الوقف في مالیزیا أهملت إدارة  

لموارد  تمثل األمین الوحیدي ت، والSIRCs) (في مالیزیاتتم إدارته من طرف المجالس الدینیة اإلسالمیة للدولة 

والمطالب الملحة لقدر أكبر من المساءلة وتحسین األداء في ظهور االقتصاد اإلسالمي والمالحظ أن . الوقف

  . مؤسسات القطاع العام كان حافزا إلحیاء الوقف في مالیزیا

أدى تزاید المشكالت الناتجة عن إطالق ید المتولین في االنفراد بتصریف شؤون الوقف إلى الشعور 

ور التي أصدرت جفي هذا إلى حكومة سیالنیت كان السبق سن قوانین تحد من تجاوزات المتولین، ح بحتمیة

إدارة (م 1952تلك القوانین ضمن تشریعاتها اإلداریة المستمدة من أحكام الشریعة اإلسالمیة وذلك في عام 

ثم تبعتها في ذلك بقیة الحكومات اإلقلیمیة المالیزیة، فقد أصدرت حكومة ). م1950األوقاف في مرحلة ما بعد 

حیث . م1978م، وجوهور في 1965م، وحكومة میالكا في عام 1955إقلیم ترینقانو مثل تلك القوانین في عام 

  1:اشتركت تلك القوانین في إثبات النصوص التالیة

  األوقاف اإلسالمیة في مالیزیا؛یعتبر المجلس اإلسالمي هو المتولي العام لجمیع  - 

  یحتفظ المجلس اإلسالمي بجمیع المستندات المتعلقة بالوقف؛ - 

قفین، وقد أدى إصدار مثل اااللتزام بصرف ریع األمالك الوقفیة على األغراض المحددة لها وفق شروط الو  - 

  .تلك التشریعات إلى إحداث اثر جید بدا ظاهرا للعیان

                                                           

أبحاث الملتقى ، "الدروس المستفادة منهااستعراض بعض التجارب الوقفیة و " الوقفیةسبل تفعیل االستثمارات المرسي سید حجازي، حدة عطاهللا،  - 1

  .14:م، ص06/07/10/2015واقع وتحدیات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، : الدولي التاسع حول االستثمار الوقفي
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حیث یقوم هذا المجلس بإدارة . في مالیزیا مجلس الدیانة اإلسالمیة في كل والیة یقوم بإدارة األوقافإذ 

مجلس للدیانة اإلسالمیة، واحد لكل ) 14(في مالیزیا أربع عشرة . شؤون الوقف وفق قواعد الشریعة اإلسالمیة

  1.، أما المجلس األخیر فهو خاص بفدرالیة تریتوري)13(والیة من الوالیات الثالث عشرة 

إن السلطان هو رئیس المجلس اإلسالمي، ألن السلطان هو في كل إقلیم من األقالیم هو الزعیم الدیني   

إال في إقلیم ساباه وساراواك . والثقافي فالمجلس الدیني هنا یخضع لرئاسة سلطان اإلقلیم أو من ینوب عنه

فالمجلس الدیني ال یعتبر جزءا . لمدنیةفالمجلس یخضع لرئیس دائرة الشؤون الدینیة الذي یعتبر موظفا بالخدمة ا

، حیث یفوض المجلس في الغالب )وكالة مستقلة(من الجهاز الحكومي فهو یتمتع بسلطاته وصالحیاته الخاصة 

ففي معظم األقالیم تقوم نفس اللجنة أو الموظف . ممارسة أعبائه اإلداریة إلى لجنة أو موظف تنفیذي یعینه

إلى جانب المجلس السالف الذكر قامت  2.كاة والوقف وما یعرف ببیت المالن الز التنفیذي المعین بإدارة شؤو 

تحت اإلدارة المباشرة للوزارة في ) JAWHAR(الحكومة المالیزیة بإنشاء إدارة خاصة بالزكاة، الوقف والحج 

  3.وعلى الرغم من ذلك لم یشهد القطاع الوقفي التنوع المنشود. 2004السابع والعشرین من مارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
 - Zulkifli Hasan and Muhammed Najib Abdullah, The Investment Of Waqf Land as an instrument of Muslim¨s 

economic development in Malaysia, A paper presented at the Dubai International Conference on Endowments 
Investment, 4-6th February 2008, p:02. 

2
  .14:، صمرجع سابق، المرسي سید حجازي، حدة عطاهللا -  

3   - - Zulkifli Hasan and Muhammed Najib Abdullah ,opcit, p:02. 
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  إدارة الوقف في مالیزیا): 10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Muntaka Alhaji Zakari and Maliah Sulaiman, Efficiency and Effectiveness of Waqf :المصدر

Institutions in Malaysia: Toward Financial Sustainability,p:14. 

  

 اإلسالمي المجلس الدینيحكومة الدولة تمارس بتفویض منه لصالح  فإنكما هو مالحظ في المخطط، 

)SIRC (المجالس الدینیة أدى إلى إنشاء وحدات الوقف من قبلهذا ما . إلدارة العقارات الوقفیة SIRCs  داخل

 من ناحیة أخرى، على الجانب األیمن من الرسم البیاني یصور الدور الذي تقوم به من خالل. الهیاكل اإلداریة

تزام التنمیة االقتصادیة للحكومة على الالهیئة ویستند دور . )JAWHAR- YWM( الهیئة الوطنیة لألوقاف

في الخطة الهیئة وتصور دور وٕانشاء . على مدى فترة خمس سنوات) MP(التي أعرب عنها في خطة مالیزیا 

  1:موضح فیما یلي )MP 9(المالیزیة التاسعة 

 داخل الوقف تطویر األراضي و ، بیت مال الزكاة والموارد سیتم تعبئتها بشكل مناسب نحو تعزیز وقف

نطوي على یوبرنامج التنمیة المتكاملة . المناطق الحضریة التجاریة في جوهور باهرو، كالنج فالي وبوالو بینانج

مع البنیة التحتیة والمرافق االقتصادیة، بما في ذلك األعمال التجاریة ومباني  یةإعادة تطویر المستوطنات السكن

هو الهیئة  ستنسق إنشاء كیان جدید] JAWHAR[ الحجو والزكاة ٕادارة الوقف و . الوقف صناعیة على أرض

وأراضي بیت الوقف لدولة لتنفیذ برامج لتطویر لمجالس الدینیة اإلسالمیة البمشاركة ] YWM[ الوطنیة لألوقاف

 .مال إلى استثمارات اقتصادیةال

                                                           

1   - Muntaka Alhaji Zakari and Maliah Sulaiman, Efficiency and Effectiveness of Waqf Institutions in Malaysia, 
Toward Financial Sustainability,p:14 

  اإلدارة الحكومیة

المجلس الدیني اإلسالمي 
 (SIRC)  للدولة

 

 سسة الوقفمؤ

 الوطنیة لألوقاف ھیئةال 
(YWM)   

 قسم األوقاف، الزكاة والحج

 

 (JAWHAR) 

  التنسیق في

  تطویر الوقف 
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  في قطاع جدول أعمال التنمیة من خالل تطویر األصول الوقفیة هي طریقة واحدة لزیادة المشاركة

على النحو ) MP 9( الخطة المالیزیة التاسعةویدل على ذلك . هذا لتقلیل التفاوت بین الثروات ویجري. الشركات

  1:التالي

 دولة لالستفادة من للوالممتلكات في ظل السلطات الدینیة اإلسالمیة  الوقفیة وسیتم تطویر األراضي

 . أصحاب المشاریع الجدیدة لزیادةطاقاتهم اإلنتاجیة وكذلك 

  لزیادة الوقف وسیتم توسیع نطاق تطویر األصول التجاریة مثل الفنادق والمباني التجاریة على أرض

 لضمان أن الدخل المتولد من تطویر األراضي إستراتیجیةسیتم وضع خطة . األصول غیر المالیة

األراضي  وقفتطویر ل لتي تسعىمن بین أفضل دولة اسیمكن السلطات الدینیة أن تكون  الوقفیة

 . االعتماد على الذاتبالجدیدة  

 المجالس الدینیة اإلسالمیة أعاله أن الدافع وراء دعم الخطة التاسعة للدولة من الواضح من مقتطفات

SIRCs  هو السماح للحكومة لالستفادة من إمكانات واسعة من األصول الوقفیة في البالد لبرنامج التخفیف من

  . فقرحدة ال

أن یكون في تطویر األراضي الوقفیة الجدیدة لمجالس الدینیة ل إستراتیجیةكررت الحكومة التزامها لوضع 

لها  - MP 9- الخطة المالیزیة التاسعة ملیون رنجیت في 250خصصت الحكومة  إذ. التي تعتمد على الذات

قسم األوقاف  ، من خاللالخطة التاسعة للحكومة یة تحتو مشاریع تنم 10لمتابعة تنفیذ ). 2010- 2006(

 10 - الخطة العاشرة ملیون رنجیت في خطتها األولى تحت 72,76، خصصت )JAWHAR( والزكاة والحج

MP -)(2011-2015  مشاریع  7، تم االنتهاء من ما مجموعه 2011دیسمبر  31حتى . 2012/2011للفترة

بناء على خطتها الثانیة، مع تخصیص ما مجموعه   2012في حین كان من المتوقع أن یكتمل في عام 

 20خصصت الحكومة كما ، 2010في بیان المیزانیة لعام . المشاریعخاصة بثالثة  رنجیت ملیون 36.87

  .مباني مساجد الدولةل الوقفیةلتطویر األراضي  رنجیت ملیون

  

اشرة المالیزیة من خالل الجدول المشاریع الوقفیة خالل الخطتین التاسعة والع كما یمكن توضیح طبیعة

  :التالي

  

  

  

  

  

                                                           

1
 - Muntaka Alhaji Zakari and Maliah Sulaiman, opcit, p:15. 
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  المشاریع الوقفیة وفق الخطتین التاسعة والعاشرة ):06(الجدول رقم

  طبیعة المشاریع  تاریخ اإلنتهاء  قیمة التمویل  المشاریع  الوالیة

  اجتماعي  30.11.2009  09خ/ملیون 2,08  ُنُزل لألیتام Kedahقداح 

  اقتصادي  16.12.2009  09خ/كلم160  مراكز صناعیة Selangorسالنجور 

  اجتماعي  15.04.2010  09خ/ملیون1,5  ُنُزل لألیتام kelantanكیالنتان 

تجهیزات مطبخیة  sarawakسراواك 

  للمركَّبات اإلسالمیة

  تجاري/ اجتماعي  31.12.2010  09خ/ملیون 10

نقاري سامبیالن 

Negari Sembilan 

مركز للمسلمین  - 

  الجدد

 ُنُزل وبیت هالل- 

  وقفي

  09خ/ملیون4,5

  

  10خ/ملیون 18

31.12.2010  

  

01.11.2011  

  اجتماعي

  

  تجاري

  نزل -  johorجوهور 

  ملجأ للنساء- 

  10خ/ملیون 8 - 

  10خ/ملیون7,5 - 

07.12.2010  

31.12.2010  

  اجتماعي

  اجتماعي

 Pulauبیلو بینانج 

Pinang  

مرّكب معهد 

  الماشور للتربیة

  اجتماعي  31.01.1011  10خ/ملیون 41

  متجر -  Perakبراك 

  نزل وقفي - 

  10خ/ملیون4,5 - 

  10خ/ملیون19 - 

31.12.2010  

31.12.2011  

  اقتصادي/اجتماعي

  اقتصادي

  اقتصادي  25.08.2011  10خ/ملیون25,6  نزل وقفي Melakaمالكا 

Achref med ramli and Abdullaah jalil, Banking model of corporate waqf: Analysis of المصدر: 

waqaf silanjor muamalat, p:6. 

تم تفویضها من قبل  تيال )SIRCs(عن طریق المجالس الدینیة اإلسالمیة للدولة تتم إدارة الوقف    

نظرا لعدم وجود الخبرة المالیة واإلداریة، . الوحید لجمیع خصائص الوقف األمینتشریعات الدولة كل منها باسم 

دفع عجلة النمو االقتصادي والتنمیة من خالل التخفیف و اتخذت الحكومة مبادرة واسعة لتطویر األراضي الوقفیة 

  . من حدة الفقر
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   .إیرادات األعیان الوقفیة: الفرع الثالث

مقدرة  ، ویبین نسب الفائض والعجز في الحساباتاإلیرادات المالیة لألوقافیمثل الجدول الموالي   

  .بالرنجیت المالیزي

  االستدامة معدالتالمالي و  تسییرنتائج ال ):07(قم  الجدول    

  

  . مالیزي برینجیت  النقدیة القیم جمیع عن التعبیر یتم. متوفر غیر=  NA. مالحظة

 .Maliah Sulaiman and Muntaka Alhaji Zakari, opcit, p:18: المصدر

   

إیرادات األوقاف في جوهور هي اإلكبر قیمة، تلیها إیرادات بینانج، نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

أما قیمة اإلصدارات من . رنجیت فقط 28.212: أما أدنى اإلیرادات من األوقاف فكانت من نصیب باهانج بـ

رنجیت تلیها كل من سیالنجور وترانجو  16.995.938األسهم والصكوك فكانت من نصیب جوهور بقیمة 

  .رنجیت على التوالي 5.725.949و  8.060.959: ات قّدرت بـبقیمة إصدار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتغير  الرمز  يالنجورس  جوهور  كيالنتان  مالكا  باهانج  بينانج  ترانجانو

108,772 546,503 NA 433,369 NA NA 376,296 احلساب اإلداري  أ  

  احلساب اإلمجايل  ب 476,904 2,476,374 3,098 670,556 89,801 1,024,512 251,516

  الكلية) داتاإليرا(العوائد ج 608,143 3,819,965 115,515 981,948 28,212 1,705,163 442,758

  العجز/ الفائض  د 131,239 1,343,591 112,417 311,392 (61,589) 680,651 333,763

  )الصكوك(األسهم   هـ 8,060,959 16,995,938 764,543 5,297,017 1,405,003 5,958,941 5,725,949

  املعدل        

  نسبة الصكوك  هـ/د 13.26 4.45 6.62 5.39 49.80 3.49 12.93

43.25% 53.34% NA 64.63% NA NA 78.90% التكلفة اإلدارية  أ/ب  

0.38 0.75 0.91 0.52 0.67 NA 0.35   تركز العوائد  

75.38% 39.92% (218.31%) 31.71% 97.32% 35.17% 21.58% C/D هامش التأثري  
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  .أسالیب استثمار األوقاف النقدیة: المطلب الثالث

حتى تكون لنا صورة واضحة عن األوقاف في مالیزیا، وآلیات االستثمار حاولنا تسلیط الضوء على   

  .إحدى الوالیات، أال وهي والیة سیالنجور

  .النموذج االستثماري في سالنجور: الفرع األول

  .هیكل األعیان الوقفیة :أوال

إدارة جمیع الممتلكات إذ أن . ، وفقا للقوانین التي وضعتها الدولةف األراضي الوقفیة في مالیزیاتصن

 نصی وعالوة على ذلك، ،"صناعة"أو " بناء"، "الزراعة" :ـتحدد استخدام األراضي وفقا ل، الوقفیة في الدولة

  1.على أن األراضي تصنف على أنها أرض المدینة، أرض القریة وأرض البالد القانون

قانونین إال أننا نجد أن الرغم من هذین ال ىعلأنه ) MAIS(كما أشار مجلس الدیانة اإلسالمیة المالیزي

  2 .نیة اإلسالمیةبناء المساجد والمدارس الدیابر، أراضي الوقف في والیة سیالنجور ترتبط عادة مع أراضي المق

من  ایكر 616.5225 :من أصل ما مجموعهتبین أنه ، 2008دیسمبر  الصادرة في ووفقا للتقاریر

 ایكر 2.592للمدارس و ایكر 50.5805للمساجد،  ایكر 503.798أراضي األوقاف المسجلة، تم تخصیص 

  .للمقابر

  .صیغ تمویل األوقاف في سیالنجور :ثانیا

وسیلة شعبیة تستخدم من قبل المجالس الدینیة اإلسالمیة في  واألسهم الوقفیةأصبحت األوقاف النقدیة 

وقد أصدرت والیة سیالنجور، واثنین  .دولة مالیزیا لتولید موارد مالیة لغرض تمویل االستثمار من أمالك الوقف

الوقفیة المتراكمة  ت األسهمكانو  .أسهم الوقف من هذا القبیل "جوهور وملقا"من والیات أخرى في مالیزیا، وهي 

مالیین تم  08ملیون رنجیت مالیزي، منها  15 :م قد بلغت2007في صندوق سیالنجور حتى دیسمبر 

 أموال األسهم الوقفیةو  یةواستخدمت هذه النقود الوقف .جایا البتراءب Kelana كالینا لبناء مسجد تنكو استخدامها

وبناء مركز  رنجیت ملیون 1.05 لمجموع Puchong بیشانج جر في بوكیت بندراوحدات من مت 5أیضا لشراء 

 0.35 ، تكلف حوالي"MAIS "من قبل المجلس الدیني اإلسالمي المالیزي  " یسما"ومجتمع المعرفة في  "سایبر"

  3.تمویل أغراض دینیةلدوات األوتستخدم أیضا هذه ملیون رنجیت 

 تشریع الوقفوفقا للقواعد المنصوص علیها في  من طرف المجلس الدیني اإلسالمي اإلستبدال یمارسكما 

ي یمكن ذیتم تطویر خصائص الوقف الجدیدة واالستفادة منها لتولید الدخل ال. م1999) والیة سیالنجور(

                                                           

  .1965لعام  56من نفس قانون األراضي المالیزي، القانون  51المادة . 1965لعام  56من قانون األراضي المالیزي، القانون  52القسم  - 1

2 - Norhaliza Binti Mohd Nor  And Mustafa Omar Mohammed, Categorization of Waqf Lands and their 

Management Using Islamic Investment Models: the Case of the State of Selangor, Malaysia,p:04. 

3   - Norhaliza Binti Mohd Nor  And Mustafa Omar Mohammed, opcit, p:05 
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لیست كافیة  غیر أنهامنح حكومیة یستفید المجلس الدیني من أیضا  .الوقف استخدامه للحفاظ على خصائص

  .أدناه مختلف أدوات التمویل اإلسالمیة ألراضي الوقف الشكل بینیو . في إدارة جمیع أراضي الوقف

  

 .صیغ استثمار األوقاف في مالیزیا): 11(لشكل رقم ا

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  .Norhaliza Binti Mohd Nor  And Mustafa Omar Mohammed, opcit, p:05 :المصدر

  

 یقومحیث  .أن جمیع صیغ االستثمار تستخدم لتمویل جمیع فئات األراضي الوقفیةیتضح من المخطط 

كان الوقف  إنإدارة جمیع الممتلكات الوقفیة بغض النظر ب  "MAIS"مجلس الشؤون الدینیة مدراء األوقاف في

أن الموارد وهذا یعني  .أو األمالك الوقفیة مثل مساكن لإلیجار أو المباني التجاریة عینیة وقفهي أراضي 

   .لطبیعة األراضي الوقفیة مما یحول دون االستخدام األمثل للموارد البشریة إلدارة الوقف ال یعملون وفقا

  

  

 تصنیف األعیان الوقفیة

 دینیة

 اجتماعیة

 صیغ التمویل اإلسالمیة

 األوقاف النقدیة

  

  االستبدال

عوائد تأجیر األوقاف 

  الخاصة

العائدات المخصصة من 

 MAIS manfaahطرف

  المستغلة األعیان الوقفیة

 مساجد

  مصلیات

 مقابر

 مدارس

  صدقات للمالجيء
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  .استثمار الوقف عن طریق الصكوك الوقفیة: الفرع الثاني

أن تعتمد مصارف األراضي الوقفیة على رغبة الواقفین، والقائمة في أغلبها على األغراض الدینیة، غیر 

ولتجنب ذلك كان یجب تصنیف األراضي الوقفیة وفقا . ذلك أدى إلى االستخدام غیر الالئق لألراضي الوقفیة

لمعاییر معینة، فعلى سبیل المثال إذا كانت األرض زراعیة فبإمكان المجلس الدیني استغاللها في مشاریع 

ناعیة، وحتى األراضي التي تقع في مناطق ، ونفس الشيء بالنسبة لألراضي الصزراعیة لتعظیم االستفادة منها

ولتحقیق . تجاریة، فطبیعة أداة االستثمار تعتمد على الموقع، فإذا استغلت على هذا األساس كان أفضل للوقف

  :علیها نذكر منها ما یلي االعتماداألهداف المنشودة هناك جملة من الطرق التي یمكن 

  .صیغ التمویل: أوال

والتي یمكن القیام بها من خالل  ،إسالمیة صكوكیمكن أن یتم تمویل المشاریع الوقفیة عبر إصدار 

، في مشاریع لذلكویمكن تطبیق بعض هذه األدوات االستثماریة اإلسالمیة، وفقا  .المضاربة واإلجارة صیغ

  1:الوقف على النحو التالي

 .Build-lease-transfer ):إجارة منتهیة التملیك( تحویل-تأجیر–بناء  -1

وتقوم إدارة الوقف باالستئجار،  .بناء على األراضي الوقفیةیقوم بالمن خالل هذا الصك، فإن الممول 

یتم نقل ملكیة بعدئذ األرباح المرجوة، و حصل على الممول قد تعافى تمویله و یكون  في نهایة فترة اإلیجارو 

یوجد هذا النموذج في  .عنهالمباني إلى الوقف إما عن طریق بیع، هدیة، أو مجرد تصرف عن طریق التخلي 

وقد اتبع المجلس اإلسالمي  ".البناء واإلیجار ونقل الملكیة"و" )B.O.T(البناء والتشغیل واإلعادة : "شكلین هما

وقد تم . طابقا والمشید في جورج تاون 21المكون من  UMNO Towerلوالیة بوالو النموذج األول في بناء مبنى 

وفي نهایة مدة  .عاما 99تشیید هذا المبنى على أرض الوقف واستأجر المجلس المبنى من المتعهد لمدة 

في لیبو باكینجهام وفق  MARAكما تم تشیید مبنى .  اإلیجار سیمتلك المجلس المبنى عن طریق صفقة بیع

كما تبنى المجلس الدیني اإلسالمي . عاما 30نموذج البیع والتشغیل ونقل الملكیة، حیث تبلغ مدة اإلیجار 

 2.طابقا بمنطقة جاالن بیراك بالعاصمة كواالالمبور 34للمنطقة الفیدرالیة هذا النموذج في بناء مبنى مكون من 

                                                           

   ،وحتى ال یقع المجلس الدیني في یجب الرجوع هنا إلى رغبة الواقفین، وتوضیح أهمیة استغالل تلك األوقاف في المجاالت التي تكون ذات فائدة أفضل

أما إذا لم یحدد الواقف مجاال معینا في حجة الوقف فللمجلس الدیني التصرف فیها كما یراه مناسبا للعین الموقوفة وللموقوف . تعارض مع رغبات الواقفین

  .علیهم

1   - Norhaliza Binti Mohd Nor  And Mustafa Omar Mohammed, opcit, p:05. 

 یقوم المتعهد مع المستأجر بتشیید مبنى على أرض الوقف مع العلم بأن سلطة . ول إلى عقد مبني على اإلیجار طویل المدى ألرض الوقفیشیر األ

ول یفوض المم. أما النموذج الثاني فتصدر المؤسسة الوقفیة تصریحا للممول لتشیید المبنى على أرض الوقف. الوقف ستشتري المبنى في نهایة مدة اإلیجار

إلى مؤسسة الوقف  ویتحول المبنى بعد انتهاء مدة اإلیجار. متعهدا لتشیید هذا المبنى، وعندما یكتمل المبنى الذي یمتلكه الممول مؤقتا، تؤجره مؤسسة الوقف

   .من خالل البیع

2
، أبحاث الملتقى الدولي التاسع حول اإلسالمیةدور المصارف والمؤسسات المالیة : االبتكار في استثمار أموال الوقفمحمد بوجالل، نوي نبیلة،  -  

  .14:م، ص2015أكتوبر  07//06واقع وتحدیات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، : االستثمار الوقفي
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 .Asset-based Mudarabah على األصول ةالمضاربة القائم -2

عند ، دیر حصرا المشروعی حین المقاولمؤسسة الوقف تشیید مبنى على أرض الوقف، في تتیح المضاربة ل

ستخدم مؤسسة ومن ثم ت .مقاولیتم تقاسم تأجیر بین المؤسسة والو  .االنتهاء، یتم تأجیر المبنى لطرف ثالث

هذا الوضع مناسب  .ا في المبنى وتوزیعها بین المستفیدیناألوقاف اإلیرادات من تأجیر المبنى لزیادة حصته

 فإن العائدات من تأجیر هذه األنواع من المباني تكون الوقف ألن تكلفة البناء مرتفعة عادة أرض" بناء"لتمویل 

مثل المشروع المشترك . وقد تم تنفیذ عدة مشاریع وفق هذا النموذج .كافیة لدفع تكالیف عالیة لبناء هذه المباني

لوالیة بوالو بینانج  وبین المجلس الدینيتمثل إحدى الشركات الحكومیة التي  JKP Sdn. Bhdبین شركة 

وقد قدم المجلس أرض الوقف التابعة له وقام المتعهد بعملیة . وحدة سكنیة 36كصاحب رأس المال وذلك لبناء 

  1.لوحدات السكنیة بین المجلس والمتعهدالبناء، وتم اقتسام الربح الناتج عن صفقة بیع ا

 Securitization of project) األسهم والصكوك(التوریق من المشروع  -3

ساهمین، من خالل رأس المال أو حقوق المبطریقة تمویل المشاركة، المضاربة  یتم ذلك من خالل

مشروع، بقیمة اسمیة على سبیل المثال، بالاألصول المتصلة تقسیم لشركة القابضة، ویمكن لمشروع وقف واحد 

هذه األسهم یمكن بیعها  .، وهو ما یمثل حصة في األصول المادیة للمشروعرنجیت لكل وحدة) 01(واحد 

هناك وفیما یتعلق بالصكوك،  .وشراؤها بسهولة من قبل الجمهور المهتم، وبالتالي توفیر السیولة في االستثمار

  .صكوك المقارضةاإلجارة و  صكوكوهي نوعان من الصكوك، 

على عكس المشاركة في رأس . وتستخدم هذه الودائع النقدیة لتنفیذ مشاریع التنمیة على أراضي الوقف

، ولیس إلى زیادة قیمة رأس صولاألمن  المنفعة لفوائد أوافقط له یحق  )السند(الصك المال، الممول أو حامل 

  .المال

  

العملي الموضح في الشكل الموالي، والذي یبین الطریقة ویمكن توضیح ذلك من خالل المشروع 

  .والمراحل التي تتم عن طریقها هذه اآللیة

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .14:، صالمرجع السابق -1
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  عن طریق الصكوك مشروع وقفيهیكل تمویل  ):12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :Abdallah Jalil and Ashref Mohd Ramli, Waqf Instruction For Construction Contract: المصدر

An Analysis Of Structure, p:08.  
  
  

نالحظ من خالل المخطط السابق طریقة التمویل للوقفي لبناء جامعة، فنجد أن الصكوك الوقفیة تمثل   

النسبة الغالبة في التمویل تلیها الشهادات الوقفیة بدرجة أقل، أما األوقاف النقدیة فتبقى درجة تمولها هي النسبة 

ة التعلیم العالي لناظر الوقف بالمشروع، یقوم كل من المجلس الوطني للدیانة ووزار فبعدما یأتي توكیل . األقل

ومن جهة ثانیة . والمراكز التي تساعده في ذلك  بعملیة االستصناع عن طریق المقاول مستعینا ببیوت الشباب

تمثل إیرادات عملیة التأجیر كتدفقات مالیة من أجل صیانة وتوسعة األوقاف، وجزء منها یذهب لصالح الفقراء 

  .والمحتاجین

  .مراحل استثمار األعیان الوقفیة :یاثان

 1:، نحددها في النقاط التالیةباالستغالل األمثل لألوقافهناك مجموعة من خطوات تسمح 

أمثلة من المعاییر التي یمكن استخدامها هي المكان المحدد لألرض، أي  .تحدید موقع األراضي الوقفیة -1

المدینة والوصول إلى مرافق الطرق العامة والبنیة سكنیة، مركز تجاري، أو منطقة صناعیة، المسافة من 

 إلى غیر ذلك؛ التحتیة

                                                           

1  -  Norhaliza Binti Mohd Nor  And Mustafa Omar Mohammed, opcit,p:15. 

 شهادات    

 الوقف النقدي  

 صكوك   

ا�لس الوطين للديانة 

 اإلسالمية

وزارة التعليم وزارة املالية، 

 العايل

جامعة العلوم (ناظر الوقف

 )اإلسالمية املاليزية

 مداخيل اإلجارة

صيانة، إدارة ( اإلدارة

 )توسعية، تنمية مستقبلية

 والطلبة احملتاجني الفقراء

بيوت للشباب 

 ومراكز متطورة

 المقاول

 درجة صغیرة

 متوسطة درجة

 

 واسعة درجة

 

ارة
ج

اإل
 

 االستصناع

  وكالة

الة
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 وقف

صدقة
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استنادا إلى المواقع التي تم تحدیدها، ویتم تحلیل مزید من األراضي وفقا للغرض المحدد من الوقف، وكذلك  -2

من خالل  .وفقا الستخدام األراضي والجریدة الرسمیة من قبل سلطة الدولة، وهما الزراعة والبناء والصناعیة

 .القیام بذلك، االستفادة من األراضي الوقفیة یمكن أن یكون األمثل على أساس سمات ال یتجزأ من األراضي

وتشمل هذه تحدید خصوبة األرض، قربها لموارد المیاه،  .عدة معاییر یمكن استخدامها في هذه الخطوة

والعوائد والقیم الجوهریة لألراضي وخطط التنمیة المراكز التجاریة، إمكانیات االستثمار و والموقع من األراضي 

 ؛المستقبلیة

إذا كان االستخدام األمثل لألراضي التي ال تتسق مع استخدام األراضي كما الجریدة الرسمیة من قبل سلطة  -3

 ؛طلب للحصول على تغییر في فئة استخدام األراضيیالدولة، 

نسب التي یمكن أن تمول المشاریع الوقفیة بشكل نموذج االستثمار األ معتطابق فئات من أراضي الوقف  -4

 ؛تولید عائدات أعلىیؤدي إلى فعال و 

  .استنادا إلى االستخدام األمثل لألرض التي تم تحدیدها، وتوظیف رأس المال المناسبة الموارد البشریة - 5

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتمویل نموذج عملي للوقف النقدي الخاص ب :ثالثا

مالیزیا باألوقاف، تم إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة ممولة من األوقاف النقدیة، حیث تم حتى تنهض   

، ُتعنى بتطویر الشركات اعتمادا على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 02/05/1996اعتماد هذه الهیئة في 

  1:، وقد مرت إدارة الهیئة بثمانیة مراحل)SMIDEC(وتسمى اختصارا باللغة االنجلیزیة 

حیث ُكلِّفت بتأسیس األوقاف النقدیة في هذه ). SMIDEC(تأسیس األوقاف النقدیة من طرف  :رحلة األولىالم

  .المرحلة

هي الوصیة على األوقاف النقدیة، وتم تلیفها بالبحث عن أسالیب ) SMIDEC(تكون  :المرحلة الثانیة

  .الستثمارها

هذه العملیة تتضمن عددا من المؤسسات الصغیرة . إنشاء صندوق لتنظیم األوقاف النقدیة :المرحلة الثالثة

  .، من منظمات غیر حكومیة، مؤسسات تمویل وغیرها)SMIDEC(والمتوسطة ضمن 

المرابحة، : استثمار أموال صندوق الوقف النقدي في األنشطة التمویلیة قلیلة المخاطرة مثل: المرحلة الرابعة

  .االستصناع، البیع بالثمن العاجل اإلجارة،

  :تم فصل األرباح الناتجة عن االستثمار ضمن ثالث حسابات رئیسیة: المرحلة الخامسة

 وذلك لبناء أو إعمار األوقاف العینیة جدیدة وقدیمة؛. حساب احتیاطي البناء -1

 لمنح القروض الحسنة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو األفراد؛: حساب القرض الحسن -2

 .غیرة والمتوسطة، حیث یتم حسب شروط معینةحساب أرباح المؤسسات الص -3

  .الذكر نن الحسابین األول والثاني السالفاإنجاز المباني، ویكون تمویله مشتركا بی :المرحلة السادسة

                                                           

1
  -Ahsen Lahsasna,opcit,p:39. 
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دخول الصندوق في استثمارات األسهم المالیة، ومنح القروض الحسنة، وهي المشاریع ذات  :المرحلة السابعة

  .المخاطرة العالیة كالمضاربة والمشاركة

  .حسب الشروط والمالءة النقدیة لحسابات األوقاف) SMIDEC(توزیع أرباح  :المرحلة الثامنة

  .SMIDECوفیما یلي مخطط یوضح طریقة العمل في   

  

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة SMIDECتمویل  ):13(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 .Ahcen Lahsasna, opcit, p;39: لمصدرا

  

من خالل المخطط یتضح أن تمویل المؤسسة یتم من أجل تطویر رأس المال البشري،  وهو ما ینعكس   

وهذا من منطلق أن األوقاف النقدیة . واالجتماعیة، مما یحقق التنمیةفیما بعد على أداء المؤسسات االقتصادیة 

یتم ضخها من طرف الواقفین في المؤسسة وهي التي تقوم بتوجیهها لتحقیق استثمارات مختلفة مثل ما یوضحه 

  .المخطط

  

  )المؤسِّس(الواقف 

  المؤسساتتمویل  -

 إدارة الصندوق -

  

 الناظر

  الوصي من طرف  تعیین

SMIDEC  

تأسیس حساب ودائع 

 األوقاف النقدیة

تعرض تطویر رأس المال 

 SMIDECالبشري توفره  

للمؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة، ویسجلون 

  الرسوم السنویة

  أوقاف بقیمة

  )مثال(رنجیت  100.000

SMIDEC  ُتعفي من رسوم

التدریب المؤسسات التي 

  تسجل بصفة دائمة

  

SMIDEC 
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  .الدروس المستفادة من التجربة المالیزیة: الفرع الثالث

 أهم، حیث تتجسد صرفیةالمستجدات الممع حدثت صیغ تتماشى ستتعد مالیزیا من الدول التي ا

البنك وصندوق الحج و  مؤسسة الوقف في سالنجور،و  الحج،القطاع في صندوق الوقف الخیري و  مؤسسات هذا

شراء عقارات (الستثمار العقاري المالیزي، حیث تعددت مجاالت االستثمار الوقفي في مالیزیا منها، ا اإلسالمي

، االستثمار في المشروعات الخدمیة، االستثمار في العقارات )الوقف أراضيمباني على  إنشاءتأجیرها، و 

  .وغیرها اإلسالمیةالمالیة والمالیة  األوراقالزراعیة، االستثمار في 

من طرف الجامعة  انشأالحج الذي في مالیزیا صندوق الوقف الخیري و الوقف  إدارةانجازات  أهمومن 

على جمع التبرعات لحساب الصندوق الجامعي لخدمة الطلبة من تامین دخل  األولوم ، حیث یقاإلسالمیة

مال زهید والیوم یتعامل بملیارات  برأس أق الحج التعاوني المالیزي فقد بدصندو  أمامنح قروض، خاص بهم و 

یمكننا أن نخلص إلى مجموعة من الدروس یمكن لبلدان  1.السامیة أهدافهلتحقیق  أموالهالدوالرات، یستثمر 

  2:العالم اإلسالمي االستفادة منها وهي

طبیعة المشاریع االستثماریة التي تناسبها، وهذا ي والعقارات الوقفیة، على حسب ضرورة تقسیم األراض -1

 ب التنمویة المختلفة؛هذه األخیرة التي تستغل في الجوان - العوائد النقدیة- ا الماليما ینعكس على مردوده

 المتبعة لتطویر وتفعیل دور األوقاف النقدیة في التنمیة؛ اإلستراتیجیةضرورة وضع خطط تنمویة تبین  -2

قامت مالیزیا باالستفادة من السوق المالي لتطویر استثمار الوقف النقدي عن طریق األسهم والصكوك  -3

  الوقفیة؛

فإنه ُیَمكِّن من االستخدام  الصكوك واألسهم الوقفیةإذا ما تم استخدام من خالل ما سبق یتضح أنه 

 أسالیب حدیثة استخدمتفقد انتهجت مالیزیا . األمثل للموارد، ویعطي خیارات جد واسعة للمساهمة في التنمیة

قطاع التعلیم والمرافق العامة ومشاریع  لتشمل من تفعیل دور الوقف النقدي في التنمیة،مكن ت كأداةالصكوك 

، احتیاجات الموارد البشریة والمهارات المطلوبة وتوجیهها ةالمناسب صیغ التمویل مع ضرورة اعتماد لتحتیةالبنیة ا

  .النقدیة إدارة األوقافتسهم بشكل إیجابي في  الشروط مجتمعةكل هذه . بشكل صحیح

  

  

  

                                                           

، جامعة الملك عبد الثاني، مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد -دولة مالیزیا نموذجا- والثقافةدور الوقف في مجال التعلیم سامي محمد الصالحات،  - 1

  .41: ، ص2005العزیز، 

  .10:ص، ابقمرجع سعبد الحافظ الصاوي، تجربة مالیزیا في التنمیة،  - 2
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 .واقع استثمار الوقف النقدي في الجزائر: رابعالمبحث ال

ها، ممیزاتها وخصائص معرفةأجل إلقاء نظرة شاملة على األوقاف الجزائریة كان البد لنا من  من

  .ها، ومختلف المعوقاتوالتطورات المختلفة التي شهد

  .الوقف في الجزائر مكونات: المطلب األول

النقدیة من خالل هذا المطلب نوضح الممیزات والعناصر المكونة للوقف حتى یتبین لنا وضع األوقاف   

  .في الجزائر

 .الجزائر الوقف فيممیزات  :الفرع األول

  1:میزات یمكن ذكرها بإیجاز في النقاط التالیةخصائص و للوقف الجزائري   

المحالت  ،العقاریة المختلفة صالحة للبناء وأخرى للفالحةاضي ، فهو یضم األر یمتاز الوعاء الوقفي بالتنوع  :أوال

، ك الوقفیة إلى المطاعم والمغاسلالمثمرة، محطات البنزین، المطاعم، كما تمتد األمال، بساتین األشجار التجاریة

 ؛غیرهانوادي، الحمامات، وكذا السینما و ال

وهو ما  .بناء من جدید، نظرا لما أصابها نتیجة لقدمها ، حتى أن بعضها یحتاج إلى إعادةنقص الصیانة :ثانیا

 ، ودورها التنموي؛إیراداتهایقلل من 

  ؛خاصیة التأبید، فاألوقاف الجزائریة موقوفة على التأبید، مما یجعل من استمراریة الوقف مسألة   جوهریة :ثالثا

تمتع األوقاف بالشخصیة المعنویة، فهي لیست ملكا ألشخاص طبیعیین أو معنویین، مما یكسب األمالك  :رابعا

  ؛حمایة قانونیة، شرعیة واجتماعیة

فترة االستعمار الفرنسي، وما  األوقاف إلى االعتداء، النهب واالستیالء، خاصة فيتعرض الكثیر من  :خامسا

 شهد في تلك الفترة الوقف الجزائري نتج عن الثورة الزراعیة من ضیاع للعدید من األمالك الوقفیة، خاصة وأن

 .فراغا قانونیا

  

  

  

                                                           

  .144:، صمرجع سابقكمال منصوري، اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للوقف،  -1
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 .لوقفلاالقتصادیة عناصر ال: الفرع الثاني

الدینیة واألوقاف إلى البحث عن األمالك الوقفیة واسترجاعها وحصرها خاصة بعد عمدت وزارة الشؤون   

مما أدى إلى إتالف جزء مهم منها، وما لحق ذلك من  ما قام به االستعمار من مصادرة وتصفیة، وكذا بیعها،

  .، كل ذلك صعب من مهمة إدارة األوقاف في عملیة الحصراتأمیم بعد االستقالل كما أشرنا سابق

" المنار بناء" في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة في عملیة البحث فقد قامت بالتعاون مع مكتب   

، لیكلف بعملیة البحث عن الوثائق )المسیرة من طرف خبیر عقاري معتمد وطنیا لدى المحاكم(م 1996في سنة 

إلى جانب ذلك أبرم اتفاق آخر للتعاون مع . فوالقیام بالتحقیقات المیدانیة على المستوى الوطني المتعلقة باألوقا

م، لتمویل مشروع حصر الممتلكات الوقفیة داخل وخارج الجزائر، 2000نوفمبر  08البنك اإلسالمي للتنمیة في 

  1.وٕانشاء قاعدة معطیات الكترونیة لألوقاف، إضافة إلى اقتراح مشاریع لتنمیتها

  :االقتصادیة التالیة للوقف الجزائري وهي كاآلتيانطالقا مما سبق یمكننا ذكر العناصر   

 .أموال غیر سائلة - 1

تتكون األموال الوقفیة غیر السائلة من األراضي والعقارات، وكذا المنقوالت، والتي یمكن لها أن تدخل   

في عملیة االستثمار، كتأجیر اآللة والمحالت والسكنات وغیرهما، مقابل مردود دوري على حسب طبیعة العین 

: م2012نهایة سنة  في إیراداتهاائري بالعدید من هذه الممتلكات،  یزخر الوقف الجز  .المؤجرة

  .دج 344.974.835,84

اإلحصائیات أن جمیع األعیان الوقفیة تستغل عن طریق اإلیجار، ولم یتم استحداث  المالحظ من خالل  

أسالیب حدیثة الستثمار هذه األعیان، حیث توجه هذه المداخیل كلها المدیریة المركزیة التي تتولى توزیعها على 

 .المشاریع الكبرى فقط التي تنوي القیام بها

 .أموال سائلة - 2

یتم استغالل واستثمار األمالك الوقفیة في الجزائر عن طریف تأجیر مختلق األعیان الوقفیة سواء كانت 

محالت، مرشات، أراضي فالحیة وزراعیة، لكن الجدیر بالذكر أن قیمة التأجیر تكون بمبالغ زهیدة جدا، فعلى 

 في أن الحصیلة النقدیة لها لم تتجاوز  ملكا وقفیا، إال 9967الرغم من أن األعیان الوقفیة قد وصل إلى حدود 

وهذا المبلغ یبقى ضعیفا إذا ما قارناه بعدد . دینار جزائري 542.496.194.01: حوالي م2012نهایة سنة 

األمالك الوقفیة وقیمة التأجیر، سیما وأن العدید من األعیان الوقفیة یقع في أماكن تمتاز بالحركة التجاریة أو 

                                                           

، جامعة - فرع نقود ومالیة- ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییرالوقف ودوره في التنمیة البشریة أحمد قاسمي، -1

  .153:ص، 2007/2008الجزائر، غیر منشورة،
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وعلیه من الضروري إعادة النظر في . مما یجعل من قیمة اإلیجار في هذه المناطق مرتفعةبالكثافة السكانیة، 

قیمة التأجیر حتى تتناسب مع التغیرات االقتصادیة الحاصلة، ومن جهة أخرى إعادة بناء ما تهدم من األوقاف 

قدیة تتضاعف مما یحقق وٕاذا ما تحقق ذلك فإن اإلیرادات الن. بصفة عامة، واألوقاف االستثماریة بصفة خاصة

    .مصلحة الوقف، هذا األخیر یوفر احتیاجات الجهة الموقوف عنها

   .وقافستثمار األ ال القانوني اإلطار: الفرع الثالث

وهو القانون رقم  ا منذ صدور أول قانون لألوقافكانت بدایة التفكیر باستثمار األمالك الوقفیة وتنمیته

تكویر األمالك على إمكانیة استثمار و نصت والتي  45، وذلك انطالقا مما نصت علیه المادة رقم 91/10

ویمكن تتبع التطورات التاریخیة للمراسیم  1.الوقفیة، بید أنها تركت مهمة تحدید طرق ذلك إلى التنظیم القانوني

  :یلي والقوانین المتعلقة بالوقف من خالل ما

  .91/10القانون رقم  -1

م القواعد العامة لتنظیم األمالك الوقفیة 1990 أفریل 27المؤرخ في  91/10حدد قانون الوقف رقم 

أحكام عامة، أركان الوقف وشروطه، اشتراطات  :وتسییرها وحفظها وحمایتها، فقد تضمن سبع فصول هي

الوقفیة  مالكانون األوأعاد هذا الق. الواقف، التصرف في الوقف، مبطالت الوقف، ناظر الوقف، أحكام ختامیة

ألغى جمیع األحكام المخالفة له، وتم اإلحالة إلى أحكام الشریعة ، و ا حدد مركزها القانونيإلى إطارها الشرعي كم

بها لرد االعتبار لألمالك الوقفیة هي إعادة األراضي المؤممة  ءما ال یوجد فیه نص، وأول خطوة جااإلسالمیة فی

بموجب األمر المتعلق بالثورة الزراعیة، إلى الجهات التي أوقفت علیها أساسا قبل تطبیق الثورة الزراعیة، إما 

  2.منه 38عینا أو تعویضا عند استحالة االسترجاع العیني، وفقا لما جاء في المادة 

ألوقاف، فقد ألزم القانون الواقف تقیید وقفه لدى الموثق وتسجیله لدى المحافظة وعمال على حمایة ا

، إذ یتعرض كل شخص یقوم باستغالل ملك 36العقاریة، أما فیما یخص الحمایة القانونیة فقد أكدتها المادة 

وص علیها في وقف بطریقة مستترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف أو وثائقه أو یزورها إلى الجزاءات المنص

  .قانون العقوبات

  

  

                                                           

تنمى األمالك الوقفیة وتستثمر وفقا إلرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشریعة اإلسالمیة في مجال األوقاف :" 91/10من قانون األوقاف رقم  45المادة  -1

  ".حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

 .143:ص ،مرجع سابق أحمد قاسمي، -2



  واقع استثمار الوقف النقدي في بعض البلدان اإلسالمية                                         الفصل الرابع

 

258 

 .94/470المرسوم رقم  -2

، والمتضمن تنظیم اإلدارة 1م1994دیسمبر  25المؤرخ في  94/470جاء في المرسوم التنفیذي رقم   

أحكامها عن یكلها وتسییرها و المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة، النص على إنشاء مدیریة لألوقاف مستقلة في ه

منه، مبرزا بذلك تزاید االهتمام بالوقف  03باقي المدیریات بالوزارة الوصیة، طبقا لما نصت علیه المادة 

 2.والنهوض به

  .المذكرات والتعلیمات التنظیمیة للوقف -3

التسییر الوقفي، ولتنظیمه  تغطیة العجز التشریعي في مجال ء المذكرات والتعلیماتف من وراكان الهد  

، وكیفیة كتابة التقاریر المالیة الخاصة إدارته واستثماره وفقا للضوابط الشرعیة، في مجال أهداف حقیقلت

، ومن 3م عدة مذكرات وتعلیمات وزاریة تنظیمیة1998-1994الفترة ما بین  وكان ذلك خالل. بالتحصیل الوقفي

  :یليبین ما تم إصداره وفقا لذلك نذكر ما 

  ؛م، والمحدد لكیفیة دفع إیجار الوقف1996جوان  05المؤرخ في  37/96المنشور الوزاري رقم 

  ؛م، الخاصة بكیفیة إیجار الوقف1997جویلیة  09المؤرخة في  01/96المذكرة الوزاریة رقم 

  الخاصة م، المتضمنة مطالبة النظار بالتقاریر المالیة 1997جویلیة  17المؤرخة في  02/96التعلیمة

 ؛بالوقف

  م، المنظمة لكیفیة كتابة التقاریر المالیة الخاصة 1997جویلیة  17المؤرخة في  03/96المذكرة

 ؛بالوقف

  ؛م، المتضمنة كیفیة إدارة الوقف1997جانفي  05المؤرخة في  01/97المذكرة الوزاریة رقم 

  ؛تسییر أمالك الوقفم، الخاصة بكیفیة 1997جویلیة  01الصادرة بتاریخ 196/01المذكرة رقم 

  م، المتضمنة الدعوة إلى تنمیة واستثمار الوقف1997جویلیة  19الصادرة بتاریخ  97/02المذكرة رقم. 

  

  

 

                                                           

  .م08/01/1995: ، الصادرة بتاریخ01اإلدارة المركزیة، الجریدة الرسمیة، عددم، المتضمن تنظیم 25/12/1994: المؤرخ في 94/470المرسوم رقم  -1

  .144:، صمرجع سابقأحمد قاسمي،  -2

، جامعة - تخصص الفقه وأصوله- العلوم اإلسالمیة ،)غیر منشورة( ، رسالة الدكتوراهفقه استثمار الوقف وتمویله في اإلسالم، زعبد القادر بن عزو  -3

  .47:، ص2003/2004الجزائر ، 
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  .والتطورات التي كانت من بعده 98/381المرسوم رقم  -4

مكمال للبناء القانوني   98/3811م الصادر تحت رقم 1998دیسمبر  01كان المرسوم المؤرخ في   

لمنظومة األوقاف، حیث أنه بین شروط إدارة األوقاف، وتسییرها، وحمایتها، وكیفیة تسویة المنازعات الخاصة 

والتي تضمنت الدعوة إلى استثمار وتنمیة الوقف، نحو إجارته من المادة  40ولعل ابرز ما جاء فیه المادة . به

م 1999مارس  02صدر في  .دید من األحكام المرتبطة بالصیانة والتسییرمن المرسوم، والع 30إلى المادة  20

قرار وزاري مشترك بین وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف مع وزارة المالیة، یمنح الحق لمدیریة األوقاف بفتح 

بیان صندوق مركزي لألوقاف العمومیة دون الخاصة، تصب فیه أموال الوقف وٕایراداته عبر القطر الوطني، مع 

یعتبر وجود مثل هذا الصندوق بمثابة . كیفیة تنظیمه وطرق المحاسبة فیه، وغیر ذلك من األمور التنظیمیة

   2.التفكیر الجدي في استثمار الوقف

م قرار یحدد كیفیة ضبط إیرادات 2000أفریل  10، صدر في واستثمارها استكماال لضبط األوقاف  

وترجع أهمیة هذا القرار في مراقبة تسییر األمالك . مصادر اإلیراداتالوقف والنفقات الخاصة به، مع بیان 

 .الوقفیة مع المحافظة علیها

   .إلى یومنا هذا 2000المراسیم التنفیذیة من سنة -5

م، في إطار تكملة المنظومة القانونیة للوقف 2000أكتوبر  26بتاریخ  2000/3363المرسوم رقم 

اإلثبات الوقفي عن طریق الشهادة، مع بیان الكیفیة والشروط المنظمة لذلك، الجزائري، والمتضمن إحداث وثیقة 

نحو عدد الشهود وطرق التسجیل واإلشهار، وبذلك فقد استطاعت مدیریة األوقاف استرجاع العدید من األوقاف 

 .غیر الموثقة

ذي بموجبه تم ، وال91/10م، المعدل والمتمم للقانون 2001ماي  22المؤرخ في  01/074القانون رقم 

خاصة وأن . التأكید على ضرورة إجراء جرد عام للوقف حتى یتسنى استغالله واستثماره وتنمیته على أحسن وجه

مواده نصت صراحة على ضرورة استثمار الوقف، في جمیع أنواع العقود االستثماریة الشرعیة من عقود إجارة، 

 .شرعااستصناع، مزارعة وغیرها من العقود األخرى المباحة 

                                                           

م، المحدد لشروط إدارة األمالك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، 01/12/1998: المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .م02/12/1998:، الصادرة بتاریخ90عدد

  .34:، صمرجع سابقعبد القادر بن عزوز،  -2

، 64، المتضمن إحداث  وثیقة اإلثبات الوقفي عن طریق الشهادة، الجریدة الرسمیة، عدد26/10/2000:المؤرخ في 2000/336المرسوم التنفیذي رقم -3

  .31/10/2000:الصادرة بتاریخ

  .م23/05/2001:، الصادرة بتاریخ83، الجریدة الرسمیة، عدد91/10م، المعدل والمتمم لقانون 22/05/2001المؤرخ في  01/07القانون رقم  -4
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م، مبین فیه شكل ومحتوى الشهادة الوقفیة، نحو بیان المراجع 2001ي ما 26صدر قرار وزاري بتاریخ 

 .المعتمدة في إثبات الملك الوقفي، وتحدید مساحة الوقف، وكذا تاریخ تسجیله

معدال بذلك  91/10م، المعدل والمتمم لقانون 2002دیسمبر 14المؤرخ في  02/101القانون رقم 

األحكام التي جاءت فیه، خاصة فیما ارتبط بالوقف الخاص، هذا األخیر الذي تم إهماله بإلغاء أو بعض 

التعدیل للنصوص التي تشیر إلیه، مع إضفاء نوع من اإلبهام و الغموض على األحكام التي یخضع لها خارج 

  2.استغالال واستثمارا وتنمیة القانون السابق، ومن الناحیة األخرى تم التركیز على األوقاف العامة تسییرا،

لیعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم   05/4273م المرسوم التنفیذي رقم 2005نوفمبر  07صدر في 

، متضمنا تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، وذلك بتحویل مدیریة األوقاف 2000/1464

  5:وتقوم المدیریة بالمهام التالیة .والعمرةوالحج إلى مدیریة األوقاف والزكاة والحج 

 إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار األمالك الوقفیة وتنمیتها؛ - 

 متابعة العملیات المالیة والمحاسبیة لألمالك الوقفیة ومراقبتها؛ - 

 متابعة تحصیل اإلیجار وصیانة األمالك الوقفیة؛ - 

 األمالك الوقفیة ومتابعة تنفیذها؛إعداد االتفاقیات والصفقات المتعلقة باستثمار  - 

 .وضع آلیات إعالمیة واشهاریة لمشاریع استثمار الملك الوقفي - 

 انونیة والعملیة لتنظیم لألوقاف،كان بمثابة االنطالقة الحقیقیة الق 91/10أن القانون رقم  صفوة القول

ها المستقلة عن كل ما یمنعها وما تبعته من أحكام ومراسیم لتعطي صورة واضحة عن األمالك الوقفیة وشخصیت

من تأدیة الدور المنوط بها كأداة تنمویة تساعد في القضاء على العدید من المشاكل والعقبات التي قد تعترض 

  .التنمیة، مساعدة بذلك الخزینة العمومیة في العدید من الجوانب مثلما كانت قبل االحتالل الفرنسي الجزائر

  

                                                           

  .م15/12/2002:، الصادرة بتاریخ83، الجریدة الرسمیة، عدد91/10، المعدل والمتمم لقانون14/12/2002المؤرخ في  02/10قانون رقم ال -1

  .144:ص مرجع سابق،أحمد قاسمي،  -2

، الصادرة 73ة الرسمیة، عدد، الجرید200/146م، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 07/11/2005المؤرخ في  05/127المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .م09/11/2005:بتاریخ

م، المتضمن اإلدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف، الجریدة الرسمیة، 2000یونیو  28المؤرخ في  200/146المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .م2000یولیو 02:، الصادرة بتاریخ38عدد

5
المؤتمر الدولي .- مع عرض التجربة الجزائریة في تطبیقها –ماذج والصیغ القانونیة لالستثمار الوقفي في الجزائر الن عبد الوهاب برتیمة، حمزة عبدلي، -  

  .12: ، ص54 أكتوبر 7/ 6یومي  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، سطیف، ،التاسع حول االستثمار الوقفي واقع وتحدیات
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  .األوقاف عن طریق محافظ استثماریةاستثمار : المطلب الثاني

األولویات طبقا للخریطة من خاللها حددت  من أجل تحقیق أهداف الوقف رسمت الوزارة الوصیة خطة

الوقفي بمشاریع متنوعة تساهم في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة قلیلة المخاطر وحسنة  لالستثمارالوطنیة 

المتعلق باألوقاف  91/10من القانون  10مكرر  26 المادة إلى 1مكرر 26التوزیع الجغرافي وفق المادة 

  1.المعدل والمتمم

حیث أنه بعد إحصاء شامل لفرص االستثمارات الممكنة على المستوى الوطني تم حصر مشاریع 

توسیع وترقیة حظیرة األمالك الوقفیة من جهة وتمكینها من خدمة  إلىثماریة تغطي نشاطات متعددة تهدف تاس

جتمع بما یتوافق وتطلعاته الیومیة من جهة أخرى، وهذا بتطویر صیغ ومجاالت االستثمار الوقفي عن الم

 2:طریق

  ؛)الصندوق المركزي(التمویل الذاتي  -

 ؛)تبرعات(تمویل عن طریق المجتمع المدني  -

  .التمویل عن طریق المستثمرین الخواص -

   .لدعوة إلى إقامة أوقاف جدیدةا :ثانیا

یرغبون بإقامة  الـتي قد بالحاجات االجتماعیة والتنمویة ، وتعریفهمالواقفین الوعي لدىنشر من خالل 

مشــاریع ه األغراض من صنادیق استثماریة و لوقف األموال الالزمة لهذأوقاف لرعایتها ومن ثم دعوتهم 

  .متخصصة لتحقیق هذه األهـداف

  .الصنادیق والمجمعــات الوقفیةإقامة  :ثالثا

المؤسســـــات الحكومیة من ناحیة أخرى و ار مؤسسي للتعاون بین الجهات الشعبیة من ناحیة إطــهـــي 

  3.للعمل على إحیاء سنة الوقف وٕانشاء أوقاف جدیدة تخدم أفراد المجتمع

، حیث شملت هذه م في العدید من المشاریع2013سنة  الوقف الخریطة الوطنیة الستثمار تمثلتو   

ملیار سنتیم، وتمس هذه  800والیة على المستوى الوطني بمبلغ یفوق  24مشروع موزع على  35الخریطة 

هذه المشاریع و  .% 11,36الخدمات  % 9,09الفالحة   % 15,9، السكن % 50المشاریع التجارة بنسبة 

                                                           

  . 2001ماي 22المؤرخ في  01/07المتمم بالقانون ، المعدل و 1991لسنة  21لجریدة الرسمیة عدد ا -1

الهندسة منتجات وتطبیقات اإلبتكار و المؤتمر الدولي حول .)األوقافالزكاة و (ربحي تجربة الجزائر في التمویل غیر العبد الوهاب برتیمة، حمزة عبدلي،  - 2

: ، ص2014ماي  6/ 5یومي  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، سطیف، ،المالیة اإلسالمیةالصناعة بین الصناعة المالیة التقلیدیة و المالیة 

06.  

  .06:، صابقمرجع س ،)الزكاة واألوقاف(تجربة الجزائر في التمویل غیر الربحي عبد الوهاب برتیمة، حمزة عبدلي،  - 3



  واقع استثمار الوقف النقدي في بعض البلدان اإلسالمية                                         الفصل الرابع

 

262 

مع المستثمرین الخواص أو  زاالمتیاممولة مباشرة من طرف الصندوق الوطني لألوقاف أو عن طریق 

تمت االنطالق في العدید من المشاریع التي تغطي مساحة إجمالیة للقطع األرضیة المخصصة  .العمومیین

دینار  38,132.930.769 :متر مربع، وتم رصد مبلغ إجمالي قدر بـ 03,222.263:للمشاریع قدرت بـ

: ، ألول في والیة الجلفة وقد تم تخصیص مبلغ مالي قدر بـلم یتم االنطالق إال في ثالث مشاریعجزائري، و 

متر مربع، والثاني بقسنطینة  375.97: دج، إلنجاز محالت تجاریة تتربع على مساحة قدرت بـ 8000.000

دینار من  740.947,932متر مربع، تم استهالك  2323: إلنجاز مركز تجاري وٕاداري في مساحة مقدرة بـ

  .ینارد 77.740.947,93أصل 

أما المشروع الثالث والذي یتمثل في محالت تجاریة ومكاتب بمستغانم فقد استهلك من قیمة المشروع 

ه الكتهتم اس أما على المستوى الوطني فنجد أن ما. دینار 5826.038,40دینار من أصل  140.049,00

   1.دینار جزائري 122.049.772 ,45: دینار جزائري، أما المبلغ المتبقي فقد قدر بـ 10.880.996 ,93 :هو

مما یبن على تأخر إنجاز هذه المشاریع، لسبب أو آلخر، بالتالي نجد أن هذه األموال الوقفیة 

كما تجدر . المخصصة لالستثمار معطلة مما یحول دون تحقیقها لألهداف التنمویة المرجوة في الوقت المناسب

وهذا من خالل  ،تطویر التعاون الدولي في مجال األوقافوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف قامت ب اإلشارة أن

النشاطات التي تمارسها مدیریة التعاون والعالقات مع الخارج، والتي تبحث دائما عن سبل التعاون مع الهیئات 

كاألمانة العامة لألوقاف بالكویت، الهیئة العالمیة لألوقاف بالبنك اإلسالمي (العالمیة المعتمة باألوقاف 

  ).الخ...میةللتن

  .آفاق االستثمار الوقفي :المطلب الثالث

م فحسب وٕانما برمجت العدید 2013لم تقتصر جهود الوزارة على المشاریع التي قامت بها خالل سنة   

  .م یمكن التطرق إلیها فیما یلي2014من المشاریع الوقفیة لسنة 

  .2014سنة الوقفیة  حصیلةال: الفرع األول

 فملك وقفي تمثل مختل 9967 :عدد األمالك الوقفیة في الجزائر یقدر بتشیر آخر اإلحصائیات أن 

یتم استغاللها كسكنات  4020مخصصة لإلیجار، و 4308من بینها . نمیةتساهم في الت االقتصادیةالقطاعات 

 حوصلة یبین) 02(والملحق رقم  فهي أمالك وقفیة شاغرة 1639: وظیفیة، أما ما یتبقى منها والمقدر عددها بـ

والمالحظ أن الجزائر العاصمة تمتلك أكبر عدد من األعیان الوقفیة قدرت حسب هذه  2.األمالك الوقفیة

                                                           

  . ، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف2013/2014برنامج المشاریع االستثماریة في األوقاف - 1

 .31/12/2014األوقاف إلى غایة ء من طرف وزارة الشؤون الدینیة و اإلحصا - 2
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، وربما یعود ذلك إلى ملكا وقفیا على التوالي 517و 919: تلیها تلمسان وسطیف بـ 1694: حصائیاتإلا

  .األعیان الوقفیةانعكاس التركز السكاني في هذه المدن على عدد 

ة، وسعت لنشر الوعي الوقفي أكثر عن طریق إحیاء الستثمار األمالك الوقفی امخططوضعت الوزارة 

كسنة للوقف، وانطالقا من ذلك قامت بالعدید من الملتقیات والحصص، لبعث الثقافة الوقفیة لدى  2014سنة 

استثمار الوقف ودوره التنموي، وجاءت أول  المجتمع الجزائري من جدید، وكذا إظهار التطورات الجدیدة في

 تقوم إدارة األوقافكما  .فرص عمل للشباب العاطل عن العمل بشراء سیارات أجرة لتشكل أشكال هذا االستثمار

اع تطویر وتنمیة القطلتهدف من خاللها  والخدمیة جملة من المشاریع االستثماریة باقتراح 2014خالل سنة 

متر  176.352 ,22: والیة خصصت لها مساحة إجمالیة مقدرة بـ 13ا موزعة على مشروع 18شملت الوقفي، 

  1.دینار جزائري 101.264.923 ,00 :مربع، وللقیام بهذه المشاریع خصصت لها الوزارة مبلغا إجمالیا قدر بـ

  .2014لسنة  المبرمجة الوقفیة االستثمارات: الفرع الثاني

بهدف ترقیة االستثمارات في إیرادات األوقاف وفق صیغ استثمار اقتصادیة حدیثة تؤدي الدور المنوط 

وعلیه فقد تم اقتراح جملة من المشاریع واالستثمارات بها في المجتمع بما یحقق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، 

  :م نوجز ذكرها فیما یلي2014المالیة الوقفیة المتنوعة سنة 

  .المشاریع المقترحة للدراسة :أوال

والیة، تمثلت هذه  13مشروعا موزعة على  18: تم اقتراح مجموعة من المشاریع یقدر عددها بـ

. المشاریع  في مشاریع ترقویة وقفیة، محالت تجاریة، مكاتب، مدارس قرآنیة، روضات أطفال وعیادات طبیة

ولقد تمت الدراسات . نار جزائري إلنجاز هذه المشاریعدی 101.264.923.00: حیث تم تخصیص مبلغ یقدر بـ

  .االقتصادیة والمتابعة زیادة على اإلشهار لها

  .االستثمارات المالیة :ثانیا

م، ویتمثل 2013لم تقم وزارة الشؤون الدینیة باستثمارات مالیة، عدا اثنین منها األول كان مع نهایة سنة   

دینار ودیعة وقفیة ذات منافع لدى بنك البركة بوكالة بئر مراد رایس، إذ تم  50.000.000,00في إیداع مبلغ 

دینار  100.000.000,00: م، أما االستثمار الثاني فهو تخصیص مبلغ01/10/2013إیداع المبلغ في 

من رأس المال، بشركة التأمینات السالمة المتخصصة في التأمین على األشخاص  %10: للمضاربة ب

  2.یر أن المبلغ لم یتم استهالكهبالتكافل، غ

                                                           

  ).03(أنظر الملحق رقم . وثیقة داخلیة.وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف - 1

2
  .03أنظر الملحق  - 
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  .المركِّبات الوقفیة :ثالثا

مرّكبات وقفیة في كل من بشار، ورقلة وعنایة التكلفة المخصصة ) 03(في هذا اإلطار تم اقتراح ثالث   

دج، وقد أجریت على هذه المشاریع  30.000.000,00دج، بمجموع  10.000.000,00: لكل واحد منها

  .واإلشهارمختلف الدراسات والمتابعة 

  .مشاریع لإلنجاز عن طریق االمتیاز :رابعا

، وهو عبارة عن مركب )بئر مراد رایس - حي الكونكورد(روعین، األول بالجزائر العاصمة تم اقتراح مش   

وترفیهي، قصر للمؤتمرات، مكاتب، فضاء  مركبة، ومركب ریاضي 1000استثماري، یضم موقفا للسیارات یسع 

متر مربع، ویمول المشروع من میزانیة الدولة  15660: غرفة، على مساحة أرضیة تقدر بـ 100تجاري، وفندق 

أما المشروع الثاني فهو بعین تموشنت إلقامة مركب سیاحي على . أو لالستثمار عن طریق حق االمتیاز/ و

  .لمشروع عن طریق االستثمار بحق االمتیازمتر مربع، ویتم ا 100459مساحة 

  .إنشاء مؤسسات نقلیات وقف :خامسا

قامت وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف بالبحث عن أفضل السبل والمجاالت التي تمكن من ذلك، وتبین أن 

الدولة قطاع النقل بشكل عام بصفته قطاعا خدمیا ذو منفعة عامة، ال یزال في حاجة إلى جهود أكبر من طرف 

والخواص لتغطیة العجز الحاصل في تلبیة الطلب المتنامي بسبب تطور الكثافة السكانیة والنشاط االقتصادي 

في بالدنا  وعلیه كانت الفكرة في إنشاء شركة مساهمة وقفیة من طرف الوزارة الوصیة وبنك البركة الجزائري، 

بحیث تعمل هذه الشركة الوقفیة وفق أسالیب عن طریق اتفاقیة شراكة موضوعها نقل األشخاص والبضائع، 

دج مساهمة من الصندوق 30.000.000دج منها  33.000.000بـــ  جاري الحدیث، وحدد رأسمالهاالتسییر الت

دج عن مساهمة من بنك البركة الجزائري، ونظرا للقوانین المحددة لسیر 3.000.000المركزي لألوقاف و

  1.دج عن طریق دخول خمسة مساهمین جدد33.940.000مالها إلى الشركات ذات األسهم فقد ارتفع رأس

كما تم اقتراح إنشاء أربع مؤسسات نقل وقفیة عن طریق التمویل المزدوج في كل من قسنطینة، عنابة، 

دینار، ویكون التمویل مناصفة بین الوالیات  80.000.000,00: غلیزان، عین تموشنت، بملغ إجمالي قدر بـ

  . المعنیة والصندوق الوطني لألوقاف

من خالل كل ما سبق یتضح أن القطاع الوقفي في الجزائر ال یزال متخلفا عن األسالیب الحدیثة 

وات األخیرة لالستثمار الوقفي للعدید من األسباب القانونیة واإلداریة، وحتى االقتصادیة، غیر أن الجهود في السن

  .تبین على وجود نیة نحو تطویر هذا القطاع بما یخدم التنمیة

                                                           

1
  .11،10: ، ص صمرجع سابقعبد الوهاب برتیمة، حمزة عبدلي،  - 
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  .تفعیل الوقف النقدي في الجزائرل تصور مقترح: الفرع الثالث

جهود الوزارة الوصیة على تنمیة وتطویر األوقاف والبحث في المشاریع التنمویة  على الرغم من

موجود في الجزائر، إنما األموال الوقفیة الموجودة ما هي إال أن الوقف النقدي غیر المختلفة، غیر أننا نلحظ 

نتاج لعملیات التأجیر للعقارات الوقفیة الموجودة یتم تجمیعها في صندوق مركزي، وبالتالي فإن الحصیلة تبقى 

ومن جهة ثانیة ومن أجل تفعیل دور الوقف النقدي في الجزائر البد وأن تٌنشأ مؤسسة . ضعیفة هذا من جهة

  .فیة ذات استقاللیة في العمل الوقفي، ولها الحریة في البحث عن طرق وأسالیب تطویر قطاع األوقافوق

واألقرب هنا للتطبیق هو إنشاء صنادیق وقفیة متنوعة كل واحد منها له أهدافه الخاصة، ویغطي حاجة 

زیادة على . الصندوق الوقفي الحاليمعینة من الحاجات سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة، وال تكتفي بإیرادات 

ذلك یجب نشر فكرة الوقف النقدي على نطاق واسع، ویكون ذلك باستغالل وسائل اإلعالم المختلفة، كمبادرة 

، وعلیه یجب تجنید كل الوسائل اإلعالمیة من أجل توضیح فكرة الوقف "سنة الوقف"م التي أعتُبرت 2014سنة 

  .- األموال الوقفیة الثابتة - لوقف محصورا في دائرة العقاراتالنقدي، وحتى ال یبقى استثمار ا

كما یمكن إنشاء مصرف وقفي یقوم على األوقاف النقدیة، وال بأس أن تقوم الوزارة الوصیة بالمساهمة   

فالبیئة االجتماعیة  . في رأس ماله لتفتح المجال فیما بعد لباقي المساهمین، وتكون آلیة عمله كما ذكرنا سابقا

أما فیما یخص الصكوك الوقفیة فیأتي في مرحلة الحقة بعد أن تتحقق . القتصادیة والقانونیة تسمح بذلكوا

األهداف المرجوة من الصنادیق الوقفیة والمصرف الوقفي، كما أن ضعف السوق المالي في الجزائر ال یشجع 

  .في الوقت الراهن على هذا النوع من االستثمارات

صیغ التمویل لتحقیق وتوسعة مجال البحث في ، الوقف النقديدریس جوانب العمل على االهتمام بت -1

  ؛التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

، إضافة إلى الدعم العام الضروري للتعلیم النقدي أموال الوقف من الجامعات ومعاهد البحثتمویل  -2

، ویكون ذلك عن البشريوالبحث العلمي والذي یعد من أفضل االستثمارات ألنه استثمار في رأس المال 

 ؛طریق إنشاء صندوق وقفي للتعلیم العالي والبحث العلمي

إنشاء صندوق وقفي للمبدعین، ویكون هذا الصندوق كفیال بتمویل المبدعین في جمیع المجاالت، ویقوم  -3

  مغة؛بالتمویل الالزم لهم وتبني أعمالهم، وبالتالي یكون لهذا الصندوق األثر البالغ وبخد من هجرة األد

 بتمویل صندوق خاص بالمرضى، خاصة األمراض المستعصیة، والتكفل بهم؛ قیام مؤسسات اقتصادیة -4

  تخصیص صندوق لألیتام واألطفال العاجزین، وتعلیمهم وتربیتهم؛   -5
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األوقاف النقدیة التي یحصل علیها، و أما في الجانب المصرفي فالبنك الوقفي ومن خالل الودائع الجاریة 

، یستطیع القیام بمختلف االستثمارات الشرعیة سواء كمضارب برأس المال أو عن طریق الجهاتمن مختلف 

على الفئات المختلفة  -العوائد–وتقسم أرباحه . الصیغ التشاركیة، وباقي الصیغ األخرى التي ذكرناها فیما سبق

  .یش بكرامة ویغنیهم عن السؤالمن المجتمع، سواء الفقراء، المساكین، المرضى، العجزة، وهو ما یكفل لهم الع

  . ومن خالل كل ما سبق یتم التقلیل من الظواهر االجتماعیة السلبیة ویخفف العبء عن الخزینة العامة
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  :خالصة واستنتاجات

  :ى جملة من النتائج نذكرها في یليمن خالل هذا الفصل توصلنا إل  

النقدیة، مستفیدة مما اكتسبته من الدولة العثمانیة، وبالتالي فقد اهتمت اهتمت تركیا باستثمار األوقاف  - 

بالتعلیم والصحة، وغیرها من المجاالت التنمویة، لكن یبقى ذلك یحتاج إلى هیكلة األوقاف النقدیة حتى 

  تكون نتائجها التنمویة أفضل؛

خاصة بعد إنشاء الهیئة العامة  النقدیة تعتبر الكویت من بین الدول التي اهتمت باستثمار األوقاف - 

، قفیة هي األداة المستخدمة لتحقیق األهداف المرجوة منهام، وكانت الصنادیق الو 1993لألوقاف سنة 

مجاالت أكثر توسعا،  ال أن المالحظ أن هذه الصیغة من االستثمار لم تمكن من الدخول فيإ

 السوق المالي، والذي تملك الكویت المقومات لالستفادة منه؛ كاالستثمار في

وتجسد ت العلمیة، التكنولوجیة، ثمار الوقف في المجاالتا إال أنها اهتمت باسیرغم التنوع العرقي في مالیز  - 

، التي ساهمت في إنشاء العدید من المشاریع والمؤسسات القائمة على الصكوك الوقفیة ذلك من خالل

 ؛ن التمویلهذا النوع م

لعبت الصكوك الوقفیة دورا هاما من خالل المشاریع التنمویة التي تساهم فیها سواء على الجانب  - 

 االجتماعي أو االقتصادي؛

على الرغم من كون الجزائر تملك كما هائال من األصول الوقفیة، تمتد إلى الدولة العثمانیة، غیر أن قّلة  - 

لالستثمار، وعدم استغالل الوقف النقدي بصورة تعمل على  االهتمام بالبحث عن األسالیب الحدیثة

، قانونیة تنظیمیة، ویعود كل ذلك إلى العدید من األسباب. تفعیل الدور التنموي لألوقاف في الجزائر

مما جعل الرصید الوقفي في الجزائر لم یتجاوز دائرة تأجیر األعیان الوقفیة على الرغم من  ،إعالمیة

الذي كان كمؤشر لبدایة االهتمام باستثمار الوقف، وال توجد أوقاف نقدیة  91/10قانون الوقف  صدور

 وٕانما إیرادات نتجت عن تأجیر األصول الوقفیة الثابتة؛

عاد االهتمام بالقطاع الوقفي في السنوات الثالث األخیرة بالجزائر، وبدأت بعض المشاریع تنشط في  - 

المالحظ أن الوقف النقدي لم یحض إلى حد اآلن باالهتمام، الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة، غیر أن 

 .وبروز فكرة إنشاء صنادیق وقفیة

بعد تعرضنا لواقع الوقف في البلدان محل الدراسة قمنا بدراسة استبیان أعِّد خصیصا لهذه الدراسة، وذلك 

ل، وهو ما یكون في الفصل دو من أجل معرفة أي من اآللیات المقترحة في الدراسة هي األفضل بالنسبة لهذه ال

  .األخیر من هذه الدراسة
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  :تمهید

واالجتماعي  تعیش البلدان تغیرات متسارعة، تحكمها التطورات العلمیة والتقنیة، والواقع االقتصادي  

المختلف، وعلى ذلك فقد تمت الدراسة التطبیقیة على بعض الدول اإلسالمیة، لمعرفة إن كانت اآللیات المقترحة 

لتفعیل دور الوقف النقدي في التنمیة، سیكون لها مساهمة أم ال، ومن جهة ثانیة هل یختلف تطبیق تلك اآللیات 

سیكون في جمیع الدول، ومن أجل الوصول إلى ذلك تم  من دولة إلى أخرى أم أن نفس األثر والمساهمة

، وذلك باستخدام SPSSإحصائیة، وتم معالجة البیانات بواسطة البرنامج اإلحصائي استخدام االستبیان كأداة 

جملة من الختبارات تقودنا إلى اختبار صحة الفرضیات من عدمها على كل دولة من الدول محل الدراسة، وبناء 

  :تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیةعلى ذلك تم 

  

  

  

  تصمیم البحث والمنهجیة: المبحث األول

  اختبار فرضیات الدراسة :المبحث الثاني    
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 .تصمیم البحث والمنهجیة: المبحث األول

 اآللیات واألسالیب لمعرفة اإلستبانةتم بناء  التعرف على مساهمة الوقف النقدي في التنمیة،جل أمن   

باألوقاف بأنها سوف تساهم في  واألساتذة الباحثون والمهتمونالتي یراها العاملون في قطاع الوقف  المقترحة

المتبعة بدءا  مراحل، وفیما یلي وصف للالتنمیة، وجدیرة بأن تستخدم من أجل تفعیل الدور التنموي للوقف النقدي

  .من أسلوب الدراسة وصوال إلى استخالص النتائج

  .أسلوب الدراسة: المطلب األول

تبحث عن تصور آللیات استثمار الوقف النقدي، وتفتح المجال  هذه الدراسة هي دراسة تمهیدیة ألنها

حدد الظروف تو  الوضع القائم رتفسألنها وهي دراسة وصفیة أمام دراسات أخرى في الموضوع أكثر توسعا، 

لى إد جمع بیانات وصفیة حول الظاهرة المنهج الوصفي مجر كما یتعدى . بین المتغیرات ةوالعالقات الموجود

وهي دراسة استقرائیة ألنها  .التحلیل والربط والتفسیر لهذه البیانات وتصنیفها وقیاسها واستخالص النتائج منها

كما تعتبر دراسة مقارنة وذلك من خالل دراسة مدى تفاوت اإلجابات  تشخص واقع استثمار األوقاف النقدیة،

في  جملة اإلجابات حول االستبیانمن أجل تحلیل  ایمكن االعتماد علیه هذه األسالیب التي. ا لمتغیر البلدِتبع

  .البلدان محل الدراسة

  .مصادر الدراسة: الفرع األول

 :مصدرین اثنین هماتم االعتماد على 

تم تحدید أبعادها كأداة رئیسیة للبحث  یانستبم االعتماد في هذا الجانب على اإلت :المصادر األولیة -1

معتز محمد : الخاصة بمذكرة ماجستیر للباحث انةاإلستبة البحث، كما تم االستعانة بلجخصیصا لمعا

،  )دراسة تطبیقیة لقطاع غزة(دور الوقف الخیري في التنمیة االقتصادیة  –والموسومة بعنوان  مصبح

، زیادة سهل علینا تحدید بعض المؤشرات التي تخدم الموضوعم، هذا مما 2013والتي تم مناقشتها سنة 

مدیریة الزكاة والحج (على الزیارات والمقابالت التي قام بها الباحث لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 

ستبانة ذلك من أجل توزیع اإل، وكذا لمدیریات الشؤون الدینیة واألوقاف للعدید من الوالیات، و )والعمرة

  .النقدي ى الجوانب المتعلقة بالوقفوالوقوف عل

دراسات السابقة، الكتب، الدوریات، المقاالت، وكل ما في التمثلت المصادر الثانویة : المصادر الثانویة - 2

 .له صلة بموضوع البحث على الشبكة العنكبوتیة

 

                                                           
  ،اقتصادیات التنمیة، الجامعة اإلسالمیة غزة،  ، ماجستیر)دراسة تطبیقیة لقطاع غزة(دور الوقف الخیري في التنمیة االقتصادیة معتز محمد مصبح

 .م2013فلسطین، 
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 .مجتمع وعینة الدراسة: الفرع الثاني

المستهدف هو العاملون في قطاع  بحثأهداف الدراسة فإن مجتمع ال بناء على  1:المجتمع اإلحصائي

، أو ات، سواء العاملین بمقر الوزار ...).وكیل الوقف رئیسي، وكیل وقف، نائب وكیل وقف،(الوقف ونقصد بهم 

ي لى األساتذة الباحثین فباإلضافة إ، أو الهیئات العامة لألوقاف، مختلف مدیریات الشؤون الدینیة واألوقاف

زیادة على  لعدم القدرة على حصر مجتمع البحث، ،المیّسرة أما عینة الدراسة فهي العینة ،مجال األوقاف

صعوبة الوصول إلیها نظرا لكون الدراسة تشمل العدید من البلدان وعدم قدرة وسائل االتصال المتاحة للوصول 

في  الوقف النقدي) مساهمة(دراسة تأثیر إلیها كلها، وعلیه تم االعتماد على هذا النوع من العینات، التي تتیح لنا 

ن وخمسو  مدیریة بما مجموعه واحد) 15(عشر ائر ورقیا على خمسة االستبیان في الجز ولقد تم توزیع  كل دولة

فقد تم توزیع ) تركیا الكویت، مالیزیا،(فقط، أما باقي الدول ) 32(ن وثالثی ناستبیان، تم استرجاع اثنی) 51(

استبانة خاصة ) 31(واحد وثالثین  :تواصل المختلفة، لتتم اإلجابة عنل الاالستبانة إلكترونیا عن طریق وسائ

، لیصل )30(ثالثین استبانة  ما دولة تركیا فتم استرجاعاستبانة خاصة بمالیزیا، أ) 33(ن یبالكویت، وثالثة وثالث

) 126(ن ربعة محل الدراسة مائة وستة وعشریالمتحصل علیها من الدول األ تاالستبیانافي األخیر مجموع 

 .صائياستبانة خضعت للتحلیل اإلح

   .خطوات بناء االستبانة: الفرع الثالث

یتم التعبیر عنها من خالل مجموعة من األسئلة تجیب عنها عینة من  إحصائیةهو أداة  االستبیان

قام وفي هذا اإلطار  2.الناس ذات صلة بالموضوع محل الدراسة للوصول إلى حقائق أو معلومات مفیدة للبحث

نمیة في البلدان محل الدراسة لغرض الوقوف على مساهمة الوقف النقدي في التالباحث بإعداد أداة الدراسة 

الكویت، مالیزیا، تركیا، الجزائر حسب وجهة نظر العاملین في قطاع األوقاف في هذه البلدان، وكذا : وهي

 :لتالیةالباحثین والمهتمین بقطاع األوقاف في البلدان قید الدراسة، وقد تم بناء ذلك من خالل الخطوات ا

االطالع على مختلف األدبیات االقتصادیة والشرعیة التي لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة، من أجل  -1

  ؛اإلستبانةبناء عبارات 

 ؛اإلستبانةاستشارة المشرف في تحدید أبعاد  -2

 ؛منها ستبانة وفقرات كل محورتحدید المحاور الرئیسیة لإل -3

                                                           
ولید عبد الرحمان خالد الفرا،  :أنظر .بدراستهایعني المجتمع مجموعة كاملة من الناس أو األحداث أو األشیاء التي یهتم الباحث : المجتمع اإلحصائي - 1

  .10:هـ، ص 1430، الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، SPSS اإلحصائيتحلیل بیانات االستبیان باستخدام البرنامج 
 حیث  .الحصول على نتائج سریعة ياستطالعیة، وعندما یرغب الباحث فحالة تماثل مفردات المجتمع، عند القیام بدراسة  يتستخدم ف: العینة المیسرة

 .بحث لدى فئة من المجتمع دون غیرهاللتوافر البیانات الالزمة لوء لهذا النوع من العینات تم اللجاألفراد هدف الباحث، و یخدم هؤالء 

 أو اتخاذ قرارات بهدف التطویر  أحكامتحلیلها بغرض اتخاذ إجراءات أو إصدار ظمة من األسئلة لجمع المعلومات و مجموعة من :االستبیان كما یعرف

 .التحسینو 

  .11:م، ص2014المشاع اإلبداعي، الطبعة الثانیة،  رخصة ،SPSSمدخل لدراسة وتحلیل البیانات اإلحصائیة تطبیقات على برنامج جمال شعوان،  -2
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رجها، محكمین وهم أساتذة جامعیون متخصصون من الجزائر وخا) 10(على عشرة  اإلستبانةتم عرض  -4

  ؛منهم فقط) 07(استجاب سبعة 

تها النهائیة على على أراء جمیع المحكمین، لتستقر في صور  افي شكلها النهائي بناء اإلستبانةتم تعدیل  -5

 . عبارة) 62( اثنین وستین، متكونة في مجملها من أبعاد) 05(خمسة 

 :شكلها النهائي كما یلي اإلستبانةانطالقا من الخطوات السابقة الذكر أخذت 

 الجنس، العمر، التخصص العلمي، المؤهل العلمي، (یخص البیانات الشخصیة ویشمل  :القسم األول

  ).المنصب الوظیفي، الخبرة العملیة، البلد

 أبعادمن ثالث  نالوقف النقدي والمتكو  بعادوهو عبارة عن تحدید أل :القسم الثاني: 

  .X1والذي یرمز له بالرمز  .مؤشرا) 13(ة عشر ثالث الصنادیق الوقفیة، ویتكون من  :األول بعدال

  .X2والذي یرمز له بالرمز  .مؤشرا) 12(عشراثني الصكوك الوقفیة، ویتكون من  :الثاني بعدال

  .X3والذي یرمز له بالرمز  .مؤشرا) 11(عشرة حدىالمصرف الوقفي، ویتكون من إ :الثالث بعدال

 بعدینویضم  )االقتصادیة واالجتماعیة(یخص مجاالت التنمیة : القسم الثالث:  

 .Y1والذي یرمز له بالرمز  مؤشرات؛ )14(عشرة أربعة التنمیة االقتصادیة، ویتكون من  :الرابع بعدال

والذي یرمز له بالرمز  .امؤشر  )12(اثني عشرة مؤشرا التنمیة االجتماعیة، ویتكون من  :الخامس بعدال

Y2.  

، فتمثل المتغیر المستقل، والمتمثل في الوقف النقدي )X1.X2.X3(الثالثة األولى مجتمعة  أما األبعاد

فیمثالن المتغیر التابع وهو التنمیة ویرمز  )Y1.Y2( ، وفیما یخص البعدین)X(ویرمز له بالرمز 

  ).Y(للمتغیر التابع بالرمز 

لیكارت الخماسي، حیث یقابل رقم واحد  تم استخدام مقیاس) العبارات( ولمعرفة أهمیة المؤشرات  

  .موافق تماما) 5(غیر موافق تماما، ورقم خمسة ) 1(

 صدق االستبیان.  

یمكن إن تقیس ما وضعت ألجله أم  فقرات االستبیان إن كانتهو معرفة  المقصود بصدق االستبیان

مجموعة  ىعرض الباحث االستبیان عل حیث صدق المحتوى وقد تم التأكد من صدق االستبیان من خالل ؟ال

: ، وهم متخصصون في الجوانب التالیة)07(محكمین، استجاب منهم سبعة) 10(من المحكمین تألفت من عشرة

  . ، المنهجیةالجانب االقتصادي، الشرعي، تسییر، إحصاء

  

  

                                                           
 مروان الحلكي،  :أنظر .البحث على قیاس المقصود من قیاسههو قدرة األدوات المستخدمة في  1963یة كما عرفها كامبل وستانلي المقصود من المصداق

 :على الرابط، لمقیاس صدق وثبات إستبانات رسائل البحوث العلمیة) ألفا كورنباخ(معامل 

13http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=323394 ، 16:00م، الساعة 21/10/2015تاریخ الزیارة.  
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 ثبات االستبیان.  

بثبات االستبیان هو أنها تعطي نفس النتائج لو تم إعادة توزیعها أكثر من مرة تحت نفس  المقصود

الشروط والظروف، أي أن النتائج ال تتغیر بشكل كبیر لو تم إعادة توزیعها على نفس العینة عدة مرات خالل 

 .نفس المجال الزمني مما یعني لنا االستقرار في النتائج

  :الستبیان من خاللوقد تم التحقق من ثبات ا

  معامل ألفا كرونباخCronbach s Alpha Coefficient.  

في البحث ومدى قدرته على قیاس المراد قیاسه ودقة  هو معامل مقیاس أو مؤشر لثبات االختبار

النتائج و ، ألفا كرونباخ معاملات االستبیان استخدم الباحث جل قیاس ثبأمن  ،القراءات المأخوذة من تلك األدوات

  :مبینة في الجدول التالي

  .االستبانة وصدق ثبات معامل): 08(جدول رقم

 *الصدق الذاتي معامل ألفا كرونباخ مؤشراتعدد ال المحور

 0.871 0.760 13 الصنادیق الوقفیة

 0.758 0.576 12 الصكوك الوقفیة

 0.789 0.623 11 المصارف الوقفیة

 0.817 0.669 14 التنمیة االقتصادیة

 0.892 0.797 12 التنمیة االجتماعیة

 0.892 0.796 62 جمیع المحاور السابقة

  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الصدق الذاتي*

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

، )0.797و 0.576(یتضح أن معامل االرتباط ألفا كرونباخ مقبولة تراوحت ما بین  من خالل الجدول  

 ا، أم)0.892و 0.758 (، اما الصدق الذاتي للمحاور فقد تراوح ما بین )0.796(وكان المعامل الكلي 

  .مما یدل على أن قیمة الثبات مرتفعة) 0.892(المعامل الكلي فقد كان 

                                                           
  قدرة األداة على إعطاء نفس النتائج إذا تم تكرار القیاس على نفس الشخص عدة مرات في  :الثبات على مقیاس الدقة بأنها) 1991(زیلر یعرف كارمینز و

 .المرجع السابق: أنظر .والثبات في اغلب حاالته هو معامل ارتباط، ویقصد بها مدى ارتباط قراءات نتائج القیاس المتكررة. نفس الظروف
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 معالجة البیانات.  

 Statisticalللعلوم االجتماعیة برنامج التحلیل اإلحصائيجل تحلیل إجابات االستبیان تم استخدام أمن   

Package For the Social Sciences (SPSS).  وذلك بتفریغ البیانات وبدایة التحلیل باستخدام

  .االختبارات المختلفة

 اختبار التوزیع الطبیعي. 

 Kolmogrov-Smirnovرنوف یسم -استخدام اختبار كولمجروفللوصول إلى طبیعة توزیع البیانات تم 

Test )K-S( والنتائج موضحة في الجدول التالي.  

  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي): 09(الجدول رقم 

  ).Sig( القیمة االحتمالیة  بعدال

  X1(  0.455( الصنادیق الوقفیة

  X2(  0.230(الصكوك الوقفیة

  X3(  0.200(البنك الوقفي

  X(  0.274(الوقف النقدي أبعاد 

  Y1(  0.110(إلقتصادیةالتنمیة ا

  Y2(  0.230(االجتماعیةالتنمیة 

  Y(  0.803(التنمیة  أبعاد

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

كانت اكبر من مستوى الداللة  اإلستبانة أبعادیتضح من خالل الجدول أن التوزیع طبیعي لجمیع   

∝=   .المتعلقة بها ، وعلیه یمكن استخدام االختبارات لإلجابة على فرضیات الدراسة0.05
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  .اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة: المطلب الثاني

  :كانت نتائج توزیع البیانات الشخصیة كما یلي

  .الجنسبیانات متغیر  :والأ

  متغیر الجنسنسب وعدد ): 10(الجدول رقم 

  الجنس  المتغیر

  ذكر  أنثى

  111  15 العدد

  88.1  11.9  %النسبة 

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

المالحظ من خالل الجدول أن العدد الغالب بالنسبة للمجیبین على االستبیان تمثلت في الذكور بما 

) 15(نسبة عالیة غلبت على استجابة اإلناث التي لم تتعدى  ، وهي)%88.1(بما یمثل نسبة ) 111(مجموعه 

ویعود ذلك إلى كون الذكور هم األكثر إقباال على هذا النوع من الدراسات والوظائف،  ،)%11.9(مجیبة بالنسبة 

 .زیادة على استجابة هذه الفئة للرد على االستبیان واإلجابة عنه خاصة عن طریق وسائل االتصال المختلفة

  .هر ذلك جلیا من خالل الرسم البیاني التاليویظ
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  .نسب وعدد المجیبین حسب متغیر الجنس): 14(الشكل البیاني رقم

  

  .الباحث اعتمادا على الجدول السابق إعدادمن : المصدر

 .السنبیانات متغیر  :ثانیا

  .السنوعدد متغیر  نسب): 11(الجدول رقم

  )السن(العمر   المتغیر

ن 
 م

ل
أق

3
0

 

نة
س
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 بی
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3
0
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4
0
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بی

4
1

 

و
5
0

 
نة
س

ن   
 م

بر
أك

5
0

نة
س

  

  03  19  75  29  العدد

  2.4  15.1  59.5  23.0 %النسبة 

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

سنة، بعدد  40و 30بالنسبة لمتغیر السن، فنالحظ أن غالبیة المستجیبین یبلغ سنهم ما بین 

من إجمالي المستجیبین، ثم تلیها فئة أقل من ) %59.5(استجابة ما یمثل نسبة  )75: (إجمالي یقدر ب

، ومن ثم الفئة الثالثة التي كانت نسبة استجابتها )%23.0( :سنة والتي قدرت نسبة استجابتها ب) 30(

سنة فكانت هي  50فئة أكثر من  اسنة، أم 50و 41وهي الفئة التي یتراوح عمرها ما بین ) 15.1%(

  .والشكل التالي یوضح ذلك جلیا ).%2.4(بة األقل إذ لم تتعدى النس
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  المجیبین حسب متغیر السن عدد ونسب): 15(الشكل رقم 

  

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

یتضح من خالل الشكل الموضح أعاله أن أعلى نسبة في المجال ما بین ثالثین وأربعین سنة، وتبقى 

  .فئة الذكور هي الغالبة في جمیع الفئات وهذا ما یفسره الجدول

  .التخصصبیانات متغیر  :ثالثا

  عدد ونسب المجیبین حسب التخصص): 12(الجدول رقم

  التخصص  

  غیرها  )حقوق(قانون  شریعة  اقتصاد

  12  19  46  49  العدد

  9.5  15.1  36.5  38.9 %النسبة

 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

یتضح من الجدول السابق أن أغلب المجیبین عن االستبیان قد توزعت بین تخصصي العلوم 

فیما حل تخصص القانون في المرتبة . على التوالي   )%36.5(و) %38.9(االقتصادیة والعلوم الشرعیة بنسبة 

 فقد توزعت بین العدید من التخصصات،) %9.5: (لمتبقیة والمقدرة ب، أما النسبة ا)%15.1(الثالثة بنسبة 

  .وهو ما یظهر جلیا من خالل الرسم البیاني التالي
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  المجیبین حسب متغیر التخصص عدد): 16(الشكل رقم

  

 .المستوى بیانات متغیر :رابعا

 المستوىالمجیبین حسب متغیر نسب عدد و  ):13(الجدول رقم

  

  

  

  

  

 SPSS برنامج اعتمادا على مخرجات. من إعداد الباحث :المصدر

وتلیها الدراسات العلیا من ماجستیر ) %65.9(أما فیما یتعلق بالمستوى فكانت من الجامعیین نسبة 

، مما یدل على أن االستجابة من هذه الفئة كان هو األكبر، أما المستوى )%19.0(أخذت نسبة ودكتوراه والتي 

، ومستویات أخرى متمثلة في دبلوم في اإلدارة، األوقاف، تكوین في )%11.9(دون الجامعي فأخذ نسبة 

سم البیاني ویمكن أن نوضح ذلك من خالل الر  ).%3.2: (التسییر، وغیرها فكانت النسبة األقل مقدرة ب

  .الموالي

  

49

46

19

12

العدد

التخصص اقتصاد

التخصص شریعة

)حقوق(التخصص قانون

التخصص غیرھا

  المستوى  

مستوى أقل من   

  جامعي

  أخرى  دراسات علیا  مستوى جامعي

  04  24  83  15  العدد

  3.2  19.0  65.9  11.9 %النسبة
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  عدد المجیبین حسب المستوى ):17(الشكل رقم 

  

  .13من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم  :المصدر

من خالل الشكل یتبین أن عدد المجیبین عن االستبیان كان أغلبهم ذووا مستوى جامعي، والدراسات 

  .مستویات أخرى والمتمثلة في الحیازة على دبلومات متنوعةالعلیا من ماجستیر ودكتوراه، أما العدد األقل فهو 

  .نصبالمبیانات متغیر  :خامسا

  نصبعدد ونسب المجیبین حسب متغیر الم): 14(الجدول رقم

  منصبال  

  غیر ذلك  وكیل وقف  وكیل وقف رئیسي  إدارة الشؤون القانونیة  إدارة مركزیة

  29  43  20  10  24  العدد

  23.0  34.1  15.9  7.9  19.0  %النسبة

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . داد الباحثمن إع: المصدر

، فنجد أن الفئة الغالبة للمجیبین عن االستبیان جابات لمتغیر المنصبجدول السابق توزع االیبین ال

وقدرت ، وتأتي في المرتبة الثانیة المهتمین باألوقاف والباحثین في مجاالته )%34.1(كانت وكیل وقف بنسبة 

) %7.9: (، أما أقل نسبة والمقدرة بـ)%19.0(، ثم تلیها اإلدارة المركزیة بنسبة )%23.0: (نسبة االستجابة بـ

یعزى ذلك أن إدارة األوقاف ال تحتاج إلى أعداد من القانونیین فقد یكفي قانوني ارتبطت بالشؤون القانونیة و  فقد
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والشكل البیاني الموالي  .اف في موظفین أو أكثر لمتابعة األوقاف

  عدد المجیبین حسب متغیر المنصب

  

  .من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول السابق

  الخبرة متغیرالمجیبین حسب 

 15إلى أقل من  10

  سنة

 15أكثر من 

  سنة

22  07  

17.5  5.6  

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج 

وأقل من  5ین أن النسبة األغلب للمستجیبین كانت خبرتها ما ب

سنة  15وأقل من  10، ثم بین )35.7%

المنصب إدارة مركزیة

المنصب إدارة الشؤون القانونیة

المنصب وكیل وقف رئیسي

المنصب وكیل وقف

المنصب غیر ذلك
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اف في موظفین أو أكثر لمتابعة األوقافواحد في اإلدارة، بینما قد تحتاج إدارة األوق

عدد المجیبین حسب متغیر المنصب): 18(الشكل رقم 

من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول السابق :المصدر

  .الخبرةبیانات متغیر 

المجیبین حسب نسب عدد و ): 15(الجدول رقم 

  خبرةال

10من   سنوات 10وأقل  5بین   سنوات 5أقل من 

45  52  

35.7  41.3  

اعتمادا على مخرجات برنامج . داد الباحثمن إع: المصدر

أن النسبة األغلب للمستجیبین كانت خبرتها ما ب فیما یخص متغیر الخبرة فالنتائج تبین

35.7(سنوات خبرة بنسبة  5وتلیها فئة أقل من ) 41.3%

24
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واحد في اإلدارة، بینما قد تحتاج إدارة األوق

  .یوضح ذلك جلیا

بیانات متغیر  :سادسا

  

أقل من 

  العدد

  %النسبة

فیما یخص متغیر الخبرة فالنتائج تبین  

41.3(نسبة  سنوات 10
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وذلك ما یوضحه  ).%5.6(سنة خبرة بنسبة 

  .عدد المجیبین حسب متغیر الخبرة

  

  اعتمادا على نتائج الجدول السابق

حول البیانات الشخصیة للعینة، یمكن أن نلخصها في 

ة، زیادة على كون التخصص األكثر الفئة الغالب

 ومن جهة ثانیة نالحظ. هذا من جهة ظهورا هو تخصص االقتصاد ولیس ببعید عنه تخصص العلوم الشرعیة

على واقع موجود ولیس على رؤیة نظریة بحتة، 

  . سنوات 10تقل عن 

سنوات 5الخبرة أقل من 

سنوات 10وأقل  5الخبرة بین 

 15إلى أقل من  10الخبرة من 
سنة

سنة 15الخبرة أكثر من 

                                           الفصل الخامس                                   

281 

سنة خبرة بنسبة  15، وتأتي في المرتبة األخیرة فئة أكثر من 

عدد المجیبین حسب متغیر الخبرة ):19(الشكل رقم 

اعتمادا على نتائج الجدول السابق. من إعداد الباحث :المصدر

حول البیانات الشخصیة للعینة، یمكن أن نلخصها في  إلى مجموعة من النتائج لمن خالل ما سبق نتوص

الفئة الغالبأن المستوى جامعي هي و  النسبة األكبر متمثلة في الذكور،

ظهورا هو تخصص االقتصاد ولیس ببعید عنه تخصص العلوم الشرعیة

على واقع موجود ولیس على رؤیة نظریة بحتة،  ألنها مبنیةإجاباتهم  هم الفئة الغالبة مما یدعم

تقل عن كما أن الخبرة األكثر ظهورا هي الفئة الثانیة والتي تمثل خبرة ال 
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، وتأتي في المرتبة األخیرة فئة أكثر من )%17.5(نسبة 

  .الشكل الموالي

من خالل ما سبق نتوص

النسبة األكبر متمثلة في الذكور، أن

ظهورا هو تخصص االقتصاد ولیس ببعید عنه تخصص العلوم الشرعیة

هم الفئة الغالبة مما یدعم أن وكالء الوقف

كما أن الخبرة األكثر ظهورا هي الفئة الثانیة والتي تمثل خبرة ال 
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 .الوقف النقديمحاور : المطلب الثالث

 لدراسة العالقة التي تربط بین المتغیرین المستقل والتابع، تم االعتماد على مقیاس لیكارت الخماسي

  :حتى نحصل على درجة الموافقة نقوم بتقسیم اإلجابات حسب درجة الموافقة إلى مجاالت، ویكون ذلك كما یليو 

5 − 1 = 4 

4

5
= 0.8 

  :ومنه تتكون لدینا المجاالت اآلتیة 0.8أي یكون طول كل مجال 

[	1.00 −   			یقابلها درجة غیر موافق تماما                         ]1.80

1.80 −   غیر موافق                ]]2.60

  محاید                 ] 2.60- 3.40 ]

  موفق                  ]3.40 - 4.20]

  موافق تماما                   ] 4.20- 5.00[
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  .الصنادیق الوقفیة: الفرع األول

 .التاليجابات وهي موضحة في الجدول الحسابي واالنحراف المعیاري لإل تم حساب المتوسط

 لصنادیق الوقفیةلمحور ا واالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي ):16( الجدول رقم

  العبارة  مؤشر

ط 
وس

مت
ال

ي
ساب

ح
ف   

حرا
الن

ا

ري
عیا

لم
ا

  

ة 
رج

د

قة
واف

لم
ا

  

 موافق تماما 655. 4.33  النقدي املشاركة الشعبية يف الوقف الرفع منتعمل الصناديق الوقفية على   1

 موافق 794. 4.13 النقديةاألوقاف تدفقات تساهم الصناديق الوقفية يف ضبط   2

 موافق تماما 554. 4.40 تساهم الصناديق الوقفية يف ضبط التدفقات النقدية  3

 موافق  753. 4.02  تسمح الصناديق الوقفية بالرقابة على أموال الوقف  4

 موافق تماما 718. 4.26  تعمل الصناديق الوقفية على االعتناء باملساجد  5

 موافق تماما 593. 4.33  وجود صناديق وقفية يسهل الرقابة على أموال الوقف من قبل اإلدارة  6

 موافق تماما 709. 4.24  تساهم الصناديق الوقفية يف مساعدة الفقراء واحملتاجني  7

 موافق  463. 4.16  تساعد الصناديق الوقفية على بناء املدارس واجلامعات  8

 موافق  670. 4.09  تقدم الصناديق الوقفية خدمات صحية كبناء مستشفيات  9

 موافق  521. 4.02  وجود صناديق وقفية يشجع على الوقف النقدي  10

 موافق تماما 718. 4.26 مهمة الستثمار الوقف جتميعية تعترب الصناديق الوقفية أداة  11

 موافق تماما 546. 4.28  توفر الصناديق قروض حسنة حملتاجي التمويل  12

 موافق تماما 771. 4.23  تساهم الصناديق الوقفية يف مساعدة طلبة العلم  13

 295. 4.1750  جميع العبارات السابقة  
 

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر



 اإلطار التطبيقي للدراسة                                             الفصل الخامس                                   

 

 

284 

مما  )4.02(ط الحسابي أكثر من أربعة إذ أن أدنى قیمة أخذتها هي أن قیم الوس نتائج الجدول تبین

یدل ذلك على ارتفاع درجة ، كما یمیل نحو الموافقة) المؤشرات(یدل على أن اتجاه اإلجابة على العبارات 

عموما فإن اتجاه ). 4.1750(نجد أن المتوسط الحسابي أخذ قیمة على المحور األول بشكل إجمالي الموافقة 

  .جابات كان نحو الموافقة بدرجات مختلفة حول العبارات وحول المحور بشكل عاماإل

  .الصكوك الوقفیة: الفرع الثاني

  .سؤاال موزعة كما یلي 12یمثل المحور الثاني الصكوك الوقفیة ویضم هذا المحور 

  لصكوك الوقفیةلمحور ا واالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي :)17(الجدول رقم 

  العبارة  مؤشر

ي
ساب

ح
ط 

وس
مت
ال

  

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

لم
ا

  

قة
واف

لم
 ا
جة

در
  

 682. 4.17 تعترب الصكوك الوقفية أداة استثمارية لألوقاف النقدية جد هامة  1
 موافق 

 588. 4.45  تساهم الصكوك الوقفية يف مساعدة الفقراء واملساكني  2
 موافق تماما

 561. 4.53  املرضىتسهم الصكوك الوقفية يف إقامة مستشفيات وإعانة   3
 موافق تماما

 514. 4.56  تساعد الصكوك الوقفية على بناء دور العبادة  4
 موافق تماما

ميكن االعتماد على الصكوك الوقفية لسد االحتياجات التمويلية للقطاعات   5

  االقتصادية

4.45 .560 
 موافق تماما

 801. 4.15  املختلفةميكن استخدام حصيلة الصكوك الوقفية عل أوجه الرب واخلري   6
 موافق

 543. 4.43  تساعد الصكوك الوقفية يف متويل وسائل اإلنتاج  7
 موافق تماما

 789. 4.03  تساهم الصكوك الوقفية يف متويل املواد األولية والبضائع الالزمة  8
 موافق

 731. 4.27  تساهم الصكوك الوقفية يف تنمية اإلنتاج الوطين من خالل إنشاء مؤسسات إنتاجية  9
 موافق تماما

 632. 4.33  تساهم الصكوك الوقفية يف إنشاء مصانع إنتاجية خمتلفة  10
 موافق تماما

 572. 4.36  تعمل الصكوك الوقفية على زيادة عدد مناصب العمل  11
 موافق تماما

 745. 4.25 تساهم الصكوك الوقفية يف بناء املدارس واجلامعات ومراكز البحث  12
 موافق تماما

   272. 4.2795  جميع العبارات السابقة  

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر
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یتضح من خالل الجدول المتعلق بالمحور الثاني الخاص بالصكوك الوقفیة هي األخرى تجاوز وسطها   

العبارات والموافق تماما، فنجد  مما یدل على میل العبارات إلى درجة الموافقةكأدنى قیمة ) 4.03(الحسابي 

نحو  وجهات النظرل ما مما یدل على المیل العامموافق تما أخذت درجةقد ) 2،3،4،5،7،9،10،11،12(

  .أخذت درجة موافقفقد ) 8، 6، 1(حول هذه العبارات، أما العبارات المتبقیة في المحور والتي تمثل  الموافقة

  .البنك الوقفي: الفرع الثالث

  :عبارة، وقد كانت نتائج اإلحصاء الوصفي كما یلي) 11(المحور الثالث، ویضم إحدى عشر یمثل   

  لمحور البنك الوقفي واالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي ):18(الجدول رقم 

  العبارة  مؤشر

ي
ساب

ح
ط 

وس
مت
ال

  

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

لم
ا

  

قة
واف

لم
 ا
جة

در
  

 691. 4.32  النقدييعترب املصرف الوقفي آلية جتميعية للوقف   1
  موفق تماما

  متاما موافق 504. 4.62  يعترب إنشاء مصرف وقفي ضرورة اقتصادية واجتماعية  2

  متاما موافق 626. 4.44  ميكن أن يسهم املصرف الوقفي يف حماربة الفقر  3

  متاما موافق 692. 4.22  وجتنب االكتناز االستثمار  يساهم املصرف الوقفي يف زيادة االستثمار من خالل  4

 متاما موافق 531. 4.63  يعمل املصرف الوقفي على توفري مناصب شغل  5

  موافق 643. 4.10  ميكن املصرف الوقفي من توفري التمويل الالزم للقطاعات االقتصادية املختلفة  6

  متاما موافق 614. 4.56  يفتح املصرف الوقفي جماالت استثمارية جديدة  7

  متاما موافق 490. 4.67  من حتقيق مبدأ التكافل االجتماعيميكن املصرف الوقفي   8

  موافق 997. 3.85  يساهم املصرف الوقفي يف زيادة اإلنتاج  9

  موافق 956. 3.60  يساهم املصرف الوقفي يف بناء مستشفيات  10

  موافق 903. 3.75 يساهم املصرف الوقفي يف تشجيع البحث العلمي  11

  291. 4.2542  جميع العبارات السابقة  

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر  
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یبین لدى الجدول أن الوسط الحسابي لإلجابات حول كل عبارات المحور الثالث المتمثل في البنك   

مما یعني المیل نحر الموافقة على العبارات، كما نالحظ أن أقصى قیمة للوسط ) 3.60(الوقفي، قد تجاوزت 

، في حین نجد المحور بشكل عام قد أخذ وسطه )4.67(بقیمة ) 8(الحسابي كانت مرتبطة بالعبارة رقم 

  .مما یدل على أن االتجاه العام لإلجابات كان نحو الموافقة) 4.2542(الحسابي قیمة 

  .محاور التنمیة: المطلب الرابع

ا االجتماعي واالقتصادي، وتم إجراء دراسة هیضم المتغیر التابع محورین یمثالن التنمیة ببعدی  

 .لكل محور من المحاور واالنحراف المعیاريللمحورین بحساب المتوسط الحسابي 

  .التنمیة االقتصادیة: الفرع األول

تم حساب المتوسط الحسابي لعبارات عبارة،  14یمثل التنمیة االقتصادیة المحور الرابع، والذي یضم   

  .كما هو موضح في الجدول الموالي المحور وجاءت النتائج
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  لمحور التنمیة االقتصادیة واالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي ): 19(رقمجدول 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث: المصدر

  العبارة  مؤشر
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ال
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حرا
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لم
 ا
جة
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   موافق 469. 4.17 يعمل الوقف النقدي على تقليل الفوارق بني طبقات ا�تمع  1

  موافق 679. 4.10  يساهم الوقف النقدي يف زيادة اإلنفاق  2

  موافق 950. 3.90  يسهم الوقف يف زيادة الطلب على اليد العاملة  3

  موافق 862. 4.10  يف بناء البنية التحتية النقدي يسهم الوقف  4

  متاما موافق 620. 4.67  للوقف النقدي دور يف تطور الصناعة  5

  موافق 666. 4.14  التخفيف من البطالة با�تمعيسهم الوقف النقدي يف   6

يساهم الوقف النقدي يف حتسني كفاءة اليد العاملة من خالل إقامة مراكز   7

  للتدريب املهين، الفين، واإلداري

  متاما موافق 613. 4.56

  متاما موافق 521. 4.61  يدعم الوقف قطاع الصناعات الصغرية من خالل توفري املعدات ورأس املال  8

  موافق 1.00 3.85  يلعب الوقف النقدي دورا هاما يف تقليل أعباء النفقات العامة  9

  موافق 812. 4.11  يسهم الوقف النقدي يف التقليل من اآلثار التضخمية  10

  متاما موافق 638. 4.36  على توفري مناصب شغل وقف النقدييعمل ال  11

  موافق 770. 4.17  املختلفة ةالالزم للقطاعات االقتصاديميكن الوقف النقدي من توفري التمويل   12

  متاما موافق 688. 4.37  حيقق الوقف النقدي تدفقا نقديا لصاحل الفقراء واحملتاجني  13

  متاما موافق 688. 4.37 يرفع الوقف النقدي من استخدام التكنولوجيا عن طريق خمتلف املشاريع  14

  303. 4.2114  جميع العبارات السابقة  
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عند قراءتنا للوسط الحسابي في الجدول الممثل للتنمیة االقتصادیة نجد أنه أخذ قیما أكبر من   

  .نحو الموافقة عنها وقبولهاكان  حول العبارات ، مما یعني أن االتجاه العام لإلجابات)3.85(

أما فیما یخص المحور كامال المتمثل في التنمیة االقتصادیة فكان الوسط الحسابي الخاص به هو   

  . حول المحور جابات كانت نحو موافق تمامامما یدل على أن اإل) 4.2114(

الجدول أن الوسط الحسابي لإلجابات حول كل عبارات المحور الرابع المتمثل في التنمیة  یتضح لنا من  

، كما )08(مما یعني المیل نحر الموافقة على العبارات والتي أخذتها العبارة ) 3.85(یة، قد تجاوزت االقتصاد

هذه األخیرة التي تمثل ، )4.67(بقیمة ) 5(نالحظ أن أقصى قیمة للوسط الحسابي كانت مرتبطة بالعبارة رقم 

. م األدوار التي یقوم بها الوقف النقديدور الوقف النقدي في تمویل الصناعة، فیعتقد المجیبون أنها من بین أه

نحو مما یدل على أن االتجاه العام ) 4.2114(في حین نجد المحور بشكل عام قد أخذ وسطه الحسابي قیمة 

  .الموافقة لإلجابات

  .االجتماعیةالتنمیة : الفرع الثاني

واإلنحراف یمثلها المحور الخامس والذي یضم اثني عشر عبارة، قمنا بحساب الوسط الحسابي   

  .لكل عبارة من عباراته فكانت النتائج موضحة في الجدول الموالي المعیاري
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  لمحور التنمیة االجتماعیة الوصفي واالنحراف المعیاري اإلحصاء):20(الجدول رقم 
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  موافق تماما 727. 4.29  دورا يف تقليل الفوارق الطبقية بني أفراد ا�تمع النقدي يلعب الوقف  1

 موافق تماما 577. 4.33  على السعي حنو حتقيق العدالة االجتماعية النقدي يعمل الوقف  2

 موافق تماما 498. 4.44  صورة للتكافل والتعاون الطوعي بني األفراد النقدي ميثل الوقف  3

 موافق تماما 701. 4.25  على تقليل نسبة األمية النقدي يعمل الوقف  4

 موافق تماما 479. 4.65  النقدي يف إنشاء املدارس واجلامعاتيساعد الوقف   5

 موافق تماما 628. 4.46  واملستشفياتإنشاء املراكز الصحية يعمل الوقف النقدي على   6

 موافق تماما 685. 4.21  يوفر الوقف النقدي أمواال للمحتاجني كالقرض احلسن  7

 موافق تماما 615. 4.68  إنشاء املكتبات ورعايتهايف حتقيق  النقدي يساهم الوقف  8

 موافق  621. 4.17  خيفف الوقف النقدي من اآلفات االجتماعية من خالل نشر العلم  9

 موافق تماما 586. 4.56  يساهم الوقف النقدي يف إعانة ومساعدة املنكوبني  10

 موافق تماما 506. 4.61  يساهم الوقف النقدي يف عالج املرضى  11

 موافق تماما 617. 4.67  يسهم الوقف النقدي يف رعاية األيتام  12

  303. 4.3439  جميع العبارات السابقة  

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

قد أخذت  االجتماعیةأن اإلجابات حول عبارات المحور المتعلق بالتنمیة  )21( یتضح من الجدول  

، مما یعني التوجه نحو الموافقة وقبول عبارات )9(والذي أخذته العبارة رقم ) 4.17(وسطا حسابیا ال یقل عن 

والمتعلقة بمساهمة الوقف النقدي في إنشاء ) 8(، في حین نجد أن أقصى قیمة أخذتها العبارة رقم المحور

، مما یبین أن هذا النوع من الوقف النقدي یكتسي أهمیة كبیرة )4.68(المكتبات ورعایتها، حیث أخذت القیمة 
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أي اتجاه ) 4.3439: (ا قدر بـلدى عینة الدراسة، وعموما فإن جمیع عبارات المحور قد أخذت متوسطا حسابی

  .كلي نحو الموافقة علیها

  .الدراسة فرضیاتاختبار : المبحث الثاني

الوقف النقدي في المقترحة مجتمعة في تفعیل دور لیات اآلتساهم : "من أجل اختبار فرضیة الدراسة  

إلى فرضیات جزئیة  كنا قد قسمناها لوصول إلى صحتها من عدم ذلك، ول"في الدول محل الدراسة التنمیة

  .كل دولة من الدول ة تلو األخرى فيثالث، سنقوم باختبارها الواحد )فرعیة(

  .دراسة حالة تركیا: المطلب األول

، تم حساب االرتباط بین "یساهم الوقف النقدي في التنمیة: "من أجل اختبار الفرضیة الجزئیة األولى  

  .المحاور، وكذا االنحدار الخطي البسیط

  .تحلیل نتائج االرتباط للمتغیرات بتركیا :األولالفرع 

  . موضحة في الجدول التالي تم حساب نتائج ارتباط المتغیرات وهي 

  .الوقف النقدي والتنمیة بتركیانتائج تحلیل عالقة االرتباط بین ): 21(الجدول رقم 

  مستقل

  تابع

  الوقف النقدي  البنك الوقفي  الصكوك الوقفیة  الصنادیق الوقفیة

  **0.712  **0.822   0.018  0.028  التنمیة االقتصادیة

  **0.631  *0.396  0.202  *0.387  التنمیة االجتماعیة

  **0.821  *0.730  0.144  0.240  التنمیة

  0.05االرتباط دال إحصائیا عند مستوى معنویة . *0.01االرتباط دال إحصائیا عند مستوى معنویة  **

وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین الوقف النقدي والتنمیة  )21(لنا من خالل الجدول یظهر   

، وهو معنوي عند )0.821(االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة، وكذا التنمیة ككل إذ بلغ معامل االرتباط بیرسون 

كما تم حساب ارتباط كل متغیر جزئي من المتغیرات حیث تبین أن البنك الوقفي فقط من كان لدیه . 0.01
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مع التنمیة ككل وهي عالقة قویة، أما ) 0.730(فقد بلغ معامل االرتباط  0.05ارتباط معنویة عند  عالقة

 0.387بمعامل ارتباط  0.05الصنادیق الوقفیة فعالقتها معنویة بالتنمیة االجتماعیة فقط عند مستوى معنویة 

  .أما الصكوك الوقفیة فعالقتها بالتنمیة ضعیفة وغیر معنویة

  .سبق یتضح أن هناك عالقة ارتباط قویة موجبة بین الوقف النقدي والتنمیة من خالل ما  

  .في تركیاالمتغیرات  تحلیل انحدار: ع الثانيالفر 

  .بتركیا مساهمة الصنادیق الوقفیة في التنمیة: أوال

  .یوضح الجدول نتائج االنحدار الخطي البسیط بین الصنادیق الوقفیة والتنمیة في تركیا

  بتركیا الصنادیق الوقفیة في التنمیة مساهمة): 22(الجدول رقم

  الصنادیق الوقفیة  

  R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.884  0.021  0.028  0.001  التنمیة االقتصادیة

  *0.034  4.947  0.455  0.150  التنمیة االجتماعیة

  0.202  1.706  0.213  0.057  التنمیة 

  0.05 االنحدار دال إحصائیا عند مستوى معنویة*

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

من التغیر في التنمیة االقتصادیة  %0.1الصنادیق الوقفیة تفسر ما قیمته من خالل الجدول یتبین أن 

من التنمیة االجتماعیة بمعامل  %15، و(R2=0.001)ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

ویتضح  .R2=0.057):( من التنمیة الكلیة بـ 5%وأن الصنادیق الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.150)تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي  Fأن قیمة  22من الجدول رقم 

) 0.034(و) 0.884(وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 1.706(و) 4.947(و) 0.021(

ساهم في التنمیة االجتماعیة ألن مستوى المعنویة بالرغم من أن الصنادیق الوقفیة تو  على التوالي،) 0.202(و

ألن مستوى والتنمیة ككل  االقتصادیةالتنمیة ، فإن الوقف النقدي ال یساهم في 0.05الخاص بها أقل من 
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ساهم الصنادیق الوقفیة ت: یة التي تنص على أنفض الفرضنر وبالتالي   0.05أكبر من المعنویة الخاص بهما 

  .في التنمیة بتركیا

    .بتركیا مساهمة الصكوك الوقفیة في التنمیة: ثانیا

  بتركیاالصكوك الوقفیة في التنمیة  مساهمة): 23(الجدول رقم 

  الصكوك الوقفیة  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.924  0.009  0.028  0.000  التنمیة االقتصادیة

  0.284  1.194  0.356  0.041  التنمیة االجتماعیة

  0.449  0.590  0.192  0.021  التنمیة 

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

من التغیر في التنمیة  %00نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الصكوك الوقفیة تفسر ما قیمته 

من التنمیة االجتماعیة  %4، و(R2=0.00)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

 .R2=0.021):( من التنمیة الكلیة بـ 2%وأن الصكوك الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.041)بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة  Fأیضا أن قیمة  23ویتضح من الجدول رقم 

) 0.924(وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 0.590(و) 1.194(و) 0.009(والتنمیة ككل تساوي 

كما أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة على التوالي، ) 0.449(و) 0.284(و

التي تنص على أن الصكوك  الجزئیة نرفض الفرضیة وبالتالي 0.05ة ككل كلها أكبر من االجتماعیة والتنمی

  . الوقفیة تساهم في التنمیة في تركیا
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  .بتركیا مساهمة البنك الوقفي في التنمیة: ثالثا

  .مساهمة البنك الوقفي في التنمیة بتركیا): 24(الجدول رقم 

  البنك الوقفي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  **0.000  58.542  0.674  0.676  التنمیة االقتصادیة

  *0.030  5.199  0.375  0.157  التنمیة االجتماعیة

  **0.000  31.852  0.525  0.533  التنمیة 

  0.01دال إحصائیا عند مستوى معنویة  االنحدار**

  0.05االنحدار دال احصائیا عند مستوى معنویة *

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

من التغیر في التنمیة االقتصادیة ألن معامل  %68أن البنك الوقفي یفسر ما قیمته  یوضح الجدول

من التنمیة االجتماعیة بمعامل تحدید  %16، و(R2=0.676)التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

(R2=0.157) . من التنمیة الكلیة بـ 53%أن البنك الوقفي یفسر ما نسبته و:) (R2=0.533.  ویتضح من

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي  Fأن قیمة  24الجدول رقم 

) 0.030(و) 0.000(وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 31.852(و) 5.199(و) 58.542(

  . 0.05على التوالي، وهي أقل من ) 0.000(و

  :التالیة وتتضح درجة المساهمة والتأثیر في التنمیة من خالل المعادالت

�1 = 1.417 + 0.674	�3…………01 

X1 = ،الصنادیق الوقفیةY1 = ،التنمیة االقتصادیةY2 = ،الثابت= �التنمیة االجتماعیة.  
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یمكن تفسیر المعادلة على أنه كلما تغیر البنك الوقفي بوحدة نقدیة ) 01(ومن خالل المعادلة رقم 

مما یوضح درجة المساهمة . وحدة نقدیة 0.674: واحدة، تغیرت معها وفي نفس االتجاه التنمیة االقتصادیة بـ

الل المعادلة وتظهر مساهمة البنك الوقفي في التنمیة االجتماعیة من خ. والتأثیر العالیین في التنمیة االقتصادیة

  :التالیة

  ).03(من خالل المعادلة رقم Y ونوضح درجة مساهمة البنك الوقفي في التنمیة 

أكبر من الجدولیة، یتضح أنه كلما تغیرت البنك الوقفي بوحدة واحدة ) 31.852(المحسوبة F وبما أن 

نقبل الفرضیة التي تنص بالتالي و . هي درجة مساهمة وتأثیر عالیةوحدة نقدیة، و  0.525: التنمیة بـتتغیر معها 

  .الوقف النقدي یساهم في التنمیة بتركیاأن على 

  .)تركیا(لوقف النقدي في التنمیة مساهمة ا: رابعا

  .مساهمة الوقف النقدي في التنمیة بتركیا): 25 (الجدول رقم 

  الوقف النقدي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  **0.000  28.731  1.039  0.506  التنمیة االقتصادیة

  **0.000  18.486  1.065  0.398  التنمیة االجتماعیة

  **0.000  58.026  1.052  0.675  التنمیة 

  0.01االرتباط دال إحصائیا عند مستوى معنویة **

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

من التغیر في التنمیة االقتصادیة ألن  %51من خالل الجدول یتبین أن الوقف النقدي یفسر ما قیمته 

من التنمیة االجتماعیة بمعامل  %40، و(R2=0.506)معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

ویتضح  .R2=0.675):( من التنمیة الكلیة بـ 67%وأن الوقف النقدي یفسر ما نسبته . (R2=0.398)تحدید 
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المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي  Fأن قیمة  25من الجدول رقم 

) 0.000(و) 0.000(وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 58.026(و) 18.486(و) 28.237(

 ألن مستوى واالقتصادیة والتنمیة ككل ساهم في التنمیة االجتماعیةی قف النقديو على التوالي، وأن ال) 0.000(و

  .0.05المعنویة الخاص بها أقل من 

  :وتتضح درجة مساهمة الوقف النقدي في التنمیة االقتصادیة بتركیا من خالل المعادلة التالیة

�1 = 0.083 + 1.039	�……………04 

یوضح درجة  مما. قدي یساهم في التنمیة االقتصادیةالوقف النیتبین أن ) 04(من خالل المعادلة رقم 

  : ویساهم الوقف النقدي في التنمیة االجتماعیة كما هو موضح في المعادلة. المساهمة العالیة جدا

نقدیة، وهي درجة وحدة  1.065: كلما تغیر الوقف النقدي بوحدة واحدة تتغیر معه التنمیة االجتماعیة بـ

  .نوضح درجة مساهمة الوقف النقدي في التنمیة) 06(ومن خالل المعادلة رقم . مساهمة قویة وعالیة جدا

الفرضیة  نقبلوبالتالي  .أن الوقف النقدي یساهم في التنمیة بتركیا یتضح ) 06(من خالل المعادلة رقم 

  .ساهم في التنمیة بتركیای النقديالوقف : التي تنص على أن
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    .دراسة حالة الكویت: المطلب الثاني

، تم حساب "یساهم الوقف النقدي في التنمیة: "األولى والتي نصها هو من أجل اختبار الفرضیة  

  .، وكذا االنحدار الخطي البسیطبین المحاور االرتباط

  .تحلیل نتائج االرتباط في الكویت :الفرع األول

  . والنتائج موضحة في الجدول التالي spssتم حساب نتائج االرتباط بین المتغیرات وفقا لبرنامج    

  الوقف النقدي والتنمیة في الكویتعالقة االرتباط بین  نتائج): 26(الجدول رقم 

  مستقل

  تابع

  الوقف النقدي  البنك الوقفي  الصكوك الوقفیة  الصنادیق الوقفیة

  **0.822  *0.884  *0.668  *0.654  التنمیة االقتصادیة

  **0.684  *0.546  *0.527 *0.710  التنمیة االجتماعیة

  **0.864  *0.831  *0.687  *0.772  التنمیة

  0.05االرتباط عند مستوى معنویة *               0.01 مستوى معنویةاالرتباط عند  **

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

، إذ ، وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین الوقف النقدي والتنمیة)26(یظهر لنا من خالل الجدول   

وسعیا . ، وهو مؤشر یدل على وجود عالقة بین المتغیرین ومعنویتها)0.864( بیرسون بلغ معامل االرتباط

كل حساب ارتباط یات التفعیل، تم الكتشاف جزئیات العالقة بین المتغیرین وفقا للنموذج المقترح المتمثل في آل

وهي ) 0.772( اتضح وجود عالقة ارتباط بین الصنادیق الوقفیة والتنمیة إذ بلغتر جزئي من المتغیرات، فمتغی

، وٕاذا فصلنا أكثر فإن االرتباط بین الصنادیق الوقفیة والتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة عالقة ارتباط قویة

بالتنمیة االجتماعیة  قوي في كلیهما إال انه المالحظ أن االرتباط على التوالي،) 0.710(و) 0.654(بلغت 

، والتنمیة )0.668(بالتنمیة، وبالتنمیة االقتصادیة ) 0.687(أما الصكوك الوقفیة فدرجة ارتباطها بلغت . أكبر

متوسطة خاصة فیما تعلق  إال أنها تبقى ، فعلى الرغم من كون هذه العالقة معنویة موجبة)0.527(االجتماعیة 

  .بالتنمیة االجتماعیة
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وهي عالقة قویة، ولعل ) 0.831( ي والتنمیة إذ بلغأما أقوى عالقة ارتباط فهي بین البنك الوقف  

مما یدل على ) 0.884(المتغیرین األكثر ارتباطا هنا هما البنك الوقفي والتنمیة االقتصادیة بمعامل ارتباط بلغ 

كما اتضح وجود عالقة ارتباط قویة بین ). 0.543(متوسطة بالتنمیة االجتماعیة الرتباط بینهما، وبدرجة قوة ا

، )0.822(یة بدرجة ارتباط بلغت ادالمتغیر المستقل الكلي المتمثل في الوقف النقدي بالتنمیة االقتص

  .بالتنمیة االجتماعیة) 0.684(و

باط قویة موجبة بین الوقف النقدي والتنمیة، وٕان اختلفت من خالل ما سبق یتضح أن هناك عالقة ارت  

درجة االرتباط بین المتغیرات الجزئیة المستقلة المتمثلة في الصنادیق الوقفیة، الصكوك الوقفة والبنك الوقفي فهي 

  .تبقى في عمومها قویة

  .لمتغیرات في الكویتل النحدارتحلیل ا: الفرع الثاني

  .المساهمة المتوقعة لكل آلیة من اآللیات في التنمیة بدولة الكویتنقوم فیما سیأتي بتحلیل   

  .كویتبال مساهمة الصنادیق الوقفیة في التنمیة :أوال

  .ادیق الوقفیة والتنمیة في الكویتنتائج االنحدار الخطي البسیط بین الصن يیوضح الجدول الموال

  بالكویت الصنادیق الوقفیة في التنمیة مساهمة): 27(الجدول رقم

  الصنادیق الوقفیة  

  R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  **0.000  22.462  0.668  0.428  التنمیة االقتصادیة

  **0.000  30.518  0.587  0.504  التنمیة االجتماعیة

  **0.000  44.263  0.949  0.596  التنمیة 

  0.01عند مستوى معنویة  إحصائیا دال االنحدار* *

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر
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من التغیر في التنمیة االقتصادیة  %43من خالل الجدول أن الصنادیق الوقفیة تفسر ما قیمته  یبین

من التنمیة االجتماعیة بمعامل  %50، و(R2=0.43)ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

 .R2=0.596):( من التنمیة الكلیة بـ 60%وأن الصنادیق الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.504)تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل  Fأن قیمة  27ویتضح من الجدول رقم 

) 0.000(وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 44.263(و) 30.518(و) 22.462(تساوي 

  :من خالل المعادلة التالیة ویمكن أن نبین ذلك .على التوالي) 0.000(و) 0.000(و

�1 = 1.377 + 0.668�1…………07 

بنفس و . یتبین أن الصنادیق الوقفیة تساهم في التنمیة االقتصادیة بالكویت) 07(من خالل المعادلة رقم 

  :الوقفیة في التنمیة االجتماعیة من خالل المعادلة التالیة الطریقة نثبت مساهمة الصنادیق

المحسوبة أكبر من الجدولیة، فإنه كلما تغیرت الصنادیق الوقفیة بوحدة  Fیتضح من خالل الجدول أن 

مما یثبت مساهمة . وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة جیدة 0.587: واحدة تتغیر معها التنمیة االجتماعیة بـ

الوقفیة نوضح درجة مساهمة الصنادیق ) 09(الصنادیق الوقفیة في التنمیة االجتماعیة، ومن خالل المعادلة رقم 

  .في التنمیة

یتضح أنه كلما ) 09(أكبر من الجدولیة، ومن خالل المعادلة رقم ) 44.263(المحسوبة  Fوبما أن 

وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة وتأثیر  0.949: تغیرت الصنادیق الوقفیة بوحدة واحدة تتغیر معها التنمیة بـ

  .تساهم الصنادیق الوقفیة في التنمیة بالكویت: فرضیة الجزئیة التي نصهانقبل الوعلیه  .عالیة جدا
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  .بالكویت مساهمة الصكوك الوقفیة في التنمیة: ثانیا

  حالة الكویت الصكوك الوقفیة في التنمیة مساهمة): 28(الجدول رقم 

  الصكوك الوقفیة  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  **0.000  24.185  0.712  0.446  التنمیة االقتصادیة

  **0.002  11.513  0.455  0.277  التنمیة االجتماعیة

  **0.000  26.869  0.810  0.472  التنمیة 

  0.01دال احصائیا عند مستوى معنویة  االنحدار**

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث: المصدر

من التغیر في التنمیة  %45الوقفیة تفسر ما قیمته من خالل نتائج الجدول یتبین أن الصكوك یتبین 

من التنمیة  %28، و(R2=0.45)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

من التنمیة الكلیة  47%وأن الصكوك الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.277)االجتماعیة بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة  Fویتضح من الجدول أیضا أن قیمة  .R2=0.472):(بـ

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 26.869(و) 11.513(و) 24.185(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

تصادیة على التوالي، كما أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االق) 0.000(و) 0.002(و) 0.000(تساوي 

وتتضح درجة المساهمة في التنمیة من خالل المعادالت . 0.05والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل كلها أقل من 

  :التالیة

�1 = 1.134 + 0.712	�2………………10 

یتبین أن الصكوك الوقفیة تساهم في التنمیة االقتصادیة، وبنفس الطریقة ) 10(من خالل المعادلة رقم 

  :الوقفیة في التنمیة االجتماعیة من خالل المعادلة التالیةنبین مساهمة الصكوك 
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على أنه كلما تغیرت الصكوك الوقفیة بوحدة واحدة تتغیر معها التنمیة ) 11(یمكن تفسیر المعادلة رقم 

الصكوك الوقفیة في مما یثبت أن مساهمة . وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة ضعیفة 0.455: االجتماعیة بـ

  .فهي توضح درجة مساهمة الصكوك الوقفیة في التنمیة) 12(أما المعادلة رقم . التنمیة االجتماعیة قلیلة

أكبر من الجدولیة، یتبین أنه كلما تغیرت ) 26.869(المحسوبة F وبما أن ومن خالل المعادلة 

نقبل الفرضیة الجزئیة التي وبالتالي  .وحدة نقدیة 0.810: یر معها التنمیة بـالصكوك الوقفیة بوحدة واحدة تتغ

  . تنص على أن الصكوك الوقفیة تساهم في التنمیة بالكویت

    .بالكویت مساهمة البنك الوقفي في التنمیة :ثالثا

  في التنمیة حالة الكویت البنك الوقفي مساهمة): 29(الجدول رقم 

  البنك الوقفي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  **0.000  106.724  1.0049  0.781  التنمیة االقتصادیة

  **0.001  12.513  0.521  0.294  التنمیة االجتماعیة

  **0.000  66.814  0.785  0.690  التنمیة 

  0.01دال إحصائیا عند مستوى الداللة  االنحدار**

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

من التغیر في التنمیة االقتصادیة  %78نتائج الجدول یتبین أن البنك الوقفي یفسر ما قیمته  یتضح من

من التنمیة االجتماعیة بمعامل  %29، و(R2=0.781)ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

ویتضح من  .R2=0.690):(من التنمیة الكلیة بـ 69%وأن البنك الوقفي یفسر ما نسبته . (R2=0.294)تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل  Fأیضا أن قیمة  29الجدول رقم 

) 0.000(وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 66.814(و) 12.513(و) 106.724(تساوي 

ا أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة على التوالي، كم) 0.000(و) 0.001(و

  :وتتضح درجة المساهمة في التنمیة من خالل المعادالت التالیة . 0.05من  الجتماعیة والتنمیة ككل كلها أقلا
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�1 = 0.317 + 1.049	�3………………13 

أما المساهمة في  االقتصادیة،یتبین أن البنك الوقفي تساهم في التنمیة ) 13(ومن خالل المعادلة رقم 

   :التنمیة االجتماعیة تتضح من خالل المعادلة التالیة

، ونوضح درجة العالیةمساهمة البنك الوقفي في التنمیة االجتماعیة بوبالتالي یمكن تفسیر المعادلة 

  ).15(من خالل المعادلة رقم Y مساهمة البنك الوقفي في التنمیة 

 0.785: أنه كلما تغیر البنك الوقفي بوحدة واحدة تتغیر معه التنمیة بـ) 15(یتضح من المعادلة رقم 

التي تنص على أن البنك  الفرضیة الجزئیةنقبل وبالتالي . وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة عالیة هي األخرى

  . الوقفي یساهم في التنمیة في الكویت

  ).كویتال(مساهمة الوقف النقدي في التنمیة : رابعا

  .كویتفي التنمیة حالة ال مساهمة الوقف النقدي): 30(الجدول رقم 

  الوقف النقدي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  **0.000  62.415  0.975  0.675  التنمیة االقتصادیة

  **0.000  26.339  0.657  0.468  التنمیة االجتماعیة

  **0.000  88.182  0.811  0.746  التنمیة 

  0.01دال إحصائیا عند مستوى معنویة  االرتباط**

 SPSSإعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث: المصدر

من التغیر في التنمیة  %67نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الوقف النقدي یفسر ما قیمته 

من التنمیة  %47، و(R2=0.675)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 
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من التنمیة الكلیة  75%وأن الوقف النقدي تفسر ما نسبته . (R2=0.468)االجتماعیة بمعامل تحدید 

حسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة الم Fأیضا أن قیمة  30ویتضح من الجدول رقم  .R2=0.746):(بـ

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 88.182(و) 26.339(و) 62.415(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

على التوالي، كما أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة ) 0.000(و) 0.000(و) 0.000(تساوي 

وجود عالقة قویة ) ß =0.975( ویظهر معامل االرتباط .0.05ككل كلها أقل من  والتنمیة االجتماعیة والتنمیة

والتنمیة ) X(، كما نالحظ وجود عالقة قویة بین الوقف النقدي Y1والتنمیة االقتصادیة ) X(بین الوقف النقدي 

المستقل الكلي أن العالقة قویة جدا بین المتغیر یتضح ) ß= 0.811( ، ومن قیمة)ß =0.657(االجتماعیة 

)X ( والمتغیر التابع المتمثل في التنمیة الكلیة)Y( وتتضح درجة مساهمة الوقف النقدي في التنمیة االقتصادیة ،

  :بالكویت من خالل المعادلة التالیة

�1 = 0.068 + 0.975	�………………16 

یساهم في التنمیة یتبین أن الوقف النقدي من خالل أبعاده الثالث مجتمعة ) 16(من خالل المعادلة رقم 

  :ومن خالل المعادلة التالیة نبین مدى مساهمة الوقف النقدي في التنمیة االجتماعیة. االقتصادیة بالكویت

أكبر من الجدولیة، یتضح من المعادلة أنه كلما ) 26.339(المحسوبة  Fیتضح من خالل الجدول أن 

وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة قویة  0.657: دة تتغیر معه التنمیة االجتماعیة بـتغیر الوقف النقدي بوحدة واح

  .نوضح درجة مساهمة الوقف النقدي في التنمیة) 18(ومن خالل المعادلة رقم . وعالیة

یتضح أنه كلما ) 18(أكبر من الجدولیة، ومن خالل المعادلة رقم ) 88.182(المحسوبة F وبما أن 

وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة وتأثیر عالیة  0.816: تغیرت الصكوك الوقفیة بوحدة نقدیة تتغیر التنمیة بـ

  . نقبل الفرضیة التي تنص على أن الوقف النقدي یساهم في التنمیة بدولة الكویتوبالتالي . جدا
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  .مالیزیادراسة حالة : ثالثالمطلب ال

، تم "یساهم الوقف النقدي في التنمیة: "الرئیسیة األولى والتي نصها هومن أجل اختبار الفرضیة   

  .اور، وكذا االنحدار الخطي البسیط، والنتائج تأتي فیما یليحساب االرتباط بین المح

  ).مالیزیا(تحلیل نتائج االرتباط  :الفرع األول

  . والنتائج موضحة في الجدول التاليتم حساب نتائج االرتباط بین المتغیرات  

  بمالیزیاالوقف النقدي والتنمیة نتائج تحلیل عالقة االرتباط بین ): 31(الجدول رقم 

  مستقل

  تابع

  الوقف النقدي  البنك الوقفي  الصكوك الوقفیة  الصنادیق الوقفیة

  **0.463  **0.478   0.298  0.101  التنمیة االقتصادیة

  **0.446  **0.547  - 0.090  0.020  التنمیة االجتماعیة

  **0.674  **0.773  0.098  0.079  التنمیة

  0.01عند مستوى معنویة  دال إحصائیا االرتباط **

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

 وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین الوقف النقدي والتنمیة، إذ بلغیتبین ، )31(من خالل الجدول   

وسعیا الكتشاف جزئیات العالقة بین المتغیرین . 0.01وهو معنوي عند  ،)0.674(معامل االرتباط بیرسون 

البنك الوقفي فقط من كان  حیث تبین أن متغیراتكل متغیر جزئي من الالمقترح، تم حساب ارتباط وفقا للنموذج 

أما الصنادیق ، قویةوهي عالقة تنمیة ككل مع ال) 0.773( بلغ معامل االرتباطفقد لدیه عالقة ارتباط معنویة 

  .الوقفیة والصكوك الوقفیة فعالقتها بالتنمیة ضعیفة وغیر معنویة
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  .بمالیزیا الدراسة متغیراتالنحدار لتحلیل ا: الفرع الثاني

  .بمالیزیا مساهمة الصنادیق الوقفیة في التنمیة :أوال

  .زیاینتائج االنحدار الخطي البسیط بین الصنادیق الوقفیة والتنمیة في مال الجدول یوضح

  بمالیزیا الصنادیق الوقفیة في التنمیة مساهمة): 32(الجدول رقم

  الصنادیق الوقفیة  

  R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.576  0.320  0.091  0.010  التنمیة االقتصادیة

  0.910  0.013  0.028  0.000  التنمیة االجتماعیة

  0.663  0.193  0.059  0.006  التنمیة 

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

من التغیر في التنمیة  %01نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الصنادیق الوقفیة تفسر ما قیمته 

من التنمیة  %00، و(R2=0.01)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

من التنمیة الكلیة  00%وأن الصنادیق الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.000)االجتماعیة بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة  Fكما یتضح من الجدول أن قیمة  .R2=0.006):(بـ

) 0.576(وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 0.193(و) 0.013(و) 0.320(والتنمیة ككل تساوي 

على التوالي، كما أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة ) 0.663(و) 0.910(و

الصنادیق  :نرفض الفرضیة الجزئیة التي تنص على أن وبالتالي 0.05االجتماعیة والتنمیة ككل كلها أكبر من 

  . الوقفیة تساهم في التنمیة بمالیزیا
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  .مساهمة الصكوك الوقفیة في التنمیة: ثانیا

  الوقفیة في التنمیة حالة مالیزیا الصكوك مساهمة): 33(الجدول رقم 

  الصكوك الوقفیة  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.092  3.018  0.315  0.089  التنمیة االقتصادیة

  0.619  0.252  0.142  0.008  االجتماعیةالتنمیة 

  0.587  0.302  0.087  0.010  التنمیة 

 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

من التغیر في التنمیة  %09نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الصكوك الوقفیة تفسر ما قیمته 

من التنمیة  %00، و(R2=0.089)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

من التنمیة الكلیة  01%وأن الصكوك الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.008)االجتماعیة بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة  Fأیضا أن قیمة  33ویتضح من الجدول رقم  .R2=0.010):(بـ

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم تساوي ) 0.302(و) 0.252(و) 3.018(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

على التوالي، كما أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة ) 0.587(و) 0.619(و) 0.092(

الصكوك  :نرفض الفرضیة الجزئیة التي تنص على أن وبالتالي 0.05ة ككل كلها أكبر من االجتماعیة والتنمی

   .وقفیة تساهم في التنمیة في مالیزیاال
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    .بمالیزیا مساهمة البنك الوقفي في التنمیة: ثالثا

  بمالیزیافي التنمیة  مساهمة البنك الوقفي): 34(الجدول رقم 

  البنك الوقفي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.005  9.204  0.480  0.229  التنمیة االقتصادیة

  0.001  13.245  0.818  0.299  التنمیة االجتماعیة

  0.000  46.107  0.649  0.598  التنمیة 

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

من التغیر في التنمیة  %23نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن البنك الوقفي یفسر ما قیمته 

من التنمیة  %30، و(R2=0.229)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

من التنمیة الكلیة  60%وأن البنك الوقفي یفسر ما نسبته . (R2=0.294)االجتماعیة بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة  Fأیضا أن قیمة  34ویتضح من الجدول رقم  .R2=0.598):(بـ

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 46.107(و) 13.245(و) 9.204(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة على التوالي، كما ) 0.000(و) 0.001(و) 0.005(تساوي 

دلیل على وجود ) ß =0.480( ویظهر معامل االرتباط .0.05والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل كلها أقل من 

یبین على وجود ) ß =0.8187( ، كما نالحظ أنY1والتنمیة االقتصادیة  X3بین البنك الوقفي  ضعیفةعالقة 

أن )  ß=0.649( ، ویتضح أیضا من قیمةY2والتنمیة االجتماعیة X3بین البنك الوقفي قویة جدا عالقة 

، وتتضح درجة المساهمة والتأثیر في التنمیة من خالل Yالعالقة قویة بین البنك الوقفي والتنمیة الكلیة 

  :المعادالت التالیة

�1 = 2.223 + 0.48	�3………………19 

ساهم في التنمیة االقتصادیة، وتظهر مساهمة البنك الوقفي ییتبین أن ) 19(من خالل المعادلة رقم 

  :البنك الوقفي في التنمیة االجتماعیة من خالل المعادلة التالیة
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أكبر من الجدولیة، وبالتالي یمكن تفسیر المعادلة ) 13.245(المحسوبة  Fیتضح من خالل الجدول أن 

وحدة نقدیة، وهي  0.818: على أنه كلما تغیرت البنك الوقفي بوحدة واحدة تتغیر معها التنمیة االجتماعیة بـ

  ).21(من خالل المعادلة رقم Y ونوضح درجة مساهمة البنك الوقفي في التنمیة . درجة مساهمة عالیة

وحدة نقدیة،  0.649: تبین المعادلة أنه كلما تغیرت البنك الوقفي بوحدة واحدة تتغیر معها التنمیة بـ

حسب توقعات عینة  تساهم في التنمیة بمالیزیایمكن أن مما یثبت أن البنوك الوقفیة . وهي درجة مساهمة مرتفعة

  . البنك الوقفي یساهم في التنمیة في مالیزیا :ى أننقبل الفرضیة الجزئیة التي تنص علوبالتالي  .الدراسة

  .بمالیزیامساهمة الوقف النقدي في التنمیة : رابعا

  بمالیزیافي التنمیة  مساهمة الوقف النقدي): 35(الجدول رقم 

  الوقف النقدي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.007  8.436  0.727  0.214  التنمیة االقتصادیة

  0.009  7.710  1.044  0.199  االجتماعیةالتنمیة 

  0.000  25.797  0.886  0.454  التنمیة 

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

من التغیر في التنمیة  %21نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الوقف النقدي یفسر ما قیمته 

من التنمیة  %20، و(R2=0.214)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

:( من التنمیة الكلیة بـ 45%وأن الوقف النقدي یفسر ما نسبته . (R2=0.199)االجتماعیة بمعامل تحدید 

(R2=0.454.  أیضا أن قیمة  35ویتضح من الجدول رقمF  المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 25.797(و) 7.710(و) 8.436(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

على التوالي، كما أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة ) 0.000(و) 0.009(و) 0.007(تساوي 
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وتتضح درجة مساهمة الوقف النقدي في التنمیة  .0.05من  یة ككل كلها أقلوالتنمالجتماعیة والتنمیة ا

  :االقتصادیة بمالیزیا من خالل المعادلة التالیة

�1 = 1.177 + 0.727	�……………22 

 Fیتبین أن الوقف النقدي یساهم في التنمیة االقتصادیة، وبما أن ) 22(من خالل المعادلة رقم 

فیمكن تفسیر المعادلة على أنه كلما تغیر الوقف النقدي بوحدة نقدیة  الجدولیةأكبر من ) 8.436(المحسوبة 

مما یوضح درجة المساهمة . وحدة نقدیة 0.727: واحدة، تتغیر معها وفي نفس االتجاه التنمیة االقتصادیة بـ

  :ومن خالل المعادلة التالیة نبین مدى مساهمة الوقف النقدي في التنمیة االجتماعیة. العالیة

 1.044: یتضح من المعادلة أنه كلما تغیر الوقف النقدي بوحدة واحدة تتغیر معه التنمیة االجتماعیة بـ

نوضح درجة مساهمة الوقف ) 24(ومن خالل المعادلة رقم . وهي درجة مساهمة قویة وعالیة جدا وحدة نقدیة،

  .النقدي في التنمیة

الجدولیة، یتضح أنه كلما تغیرت الصكوك الوقفیة بوحدة  Fأكبر من ) 25.797(المحسوبة F وبما أن 

مما یثبت أن الوقف . وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة وتأثیر عالیة جدا 0.886: واحدة تتغیر معها التنمیة بـ

أن  الوقف النقدي یساهم  :التي تنص على الرئیسیة الفرضیة نقبلوبالتالي  .النقدي یساهم في التنمیة بمالیزیا

  . التنمیة بمالیزیافي 
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  .دراسة حالة الجزائر: المطلب الرابع

األولى في دولة الجزائر تم تتبع نفس الخطوات السابقة وكانت  من أجل اختبار الفرضیة الرئیسیة  

  .النتائج كما یلي

  ).الجزائر(تحلیل نتائج االرتباط  :الفرع األول

  . والنتائج موضحة في الجدول التالي تم حساب االرتباط بین المتغیرات في الجزائر 

  الوقف النقدي والتنمیة بالجزائرنتائج تحلیل عالقة االرتباط بین ): 36(الجدول رقم 

  مستقل

  تابع

  الوقف النقدي  البنك الوقفي  الصكوك الوقفیة  الصنادیق الوقفیة

التنمیة 

  االقتصادیة

0.184  0.432 *  0.813**  0.732**  

التنمیة 

  االجتماعیة

0.182  0.393*  0.560**  0.535**  

  **0.743  **0.808  **0.477  0.210  التنمیة

  0.05االرتباط معنوي عند مستوى معنویة *  .0.01االرتباط معنوي عند مستوى معنویة **

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین الوقف النقدي والتنمیة  )36(یظهر لنا من خالل الجدول   

، وهو معنوي عند )0.743(االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة، وكذا التنمیة ككل إذ بلغ معامل االرتباط بیرسون 

كما تم حساب ارتباط كل متغیر جزئي من المتغیرات حیث تبین أن الصكوك الوقفیة لها عالقة ارتباط . 0.01

بالتنمیة ) 0.393(االقتصادیة، و   مع التنمیة) 0.432(فقد بلغ معامل االرتباط  0.05عنویة موجبة عند م

أما  0.01وهي عالقة قویة عند مستوى معنویة ) 0.477(االجتماعیة، أما بالتنمیة ككل فقد بلغ معامل االرتباط 

خالل ما سبق  منو . قتصادیة وكذا التنمیة ككلالصنادیق الوقفیة فعالقتها غیر معنویة بالتنمیة االجتماعیة واال
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یتضح أن هناك عالقة ارتباط قویة موجبة بین الوقف النقدي والتنمیة، وٕان اختلفت درجة االرتباط بین المتغیرات 

  .الجزئیة المستقلة المتمثلة في الصنادیق الوقفیة، الصكوك الوقفیة والبنك الوقفي فهي تبقى في عمومها قویة

  .بالجزائرلمتغیرات تحلیل االنحدار ل: انيفرع الثال

  .یأتي فیما یلي دراسة المساهمة المتوقعة لكل من الصنادیق، الصكوك والبنك الوقفي في التنمیة بالجزائر  

  .مساهمة الصنادیق الوقفیة في التنمیة :أوال

  .في الجزائر یبین الجدول التالي نتائج االنحدار الخطي البسیط بین الصنادیق الوقفیة والتنمیة

  بالجزائر الصنادیق الوقفیة في التنمیة مساهمة): 37(الجدول رقم

  الصنادیق الوقفیة  

  R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.322  1.014  0.267  0.034  التنمیة االقتصادیة

  0.327  0.993  0.202  0.033  التنمیة االجتماعیة

  0.256  1.341  0.234  0.044  التنمیة 

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

من التغیر في التنمیة  %03نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الصنادیق الوقفیة تفسر ما قیمته 

من التنمیة  %03، و(R2=0.034)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

من التنمیة الكلیة  4%وأن الصنادیق الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.033)االجتماعیة بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة  Fأیضا أن قیمة  37ویتضح من الجدول رقم  .R2=0.044):(بـ

تساوي وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 1.341(و) 0.993(و) 1.014(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

كما أن مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة  .على التوالي) 0.256(و) 0.327(و) 0.322(

الصنادیق  :نرفض الفرضیة الجزئیة التي تنص على أن وبالتالي 0.05االجتماعیة والتنمیة ككل كلها أكبر من 

  . الوقفیة تساهم في التنمیة في الجزائر
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  .)الجزائر( الصكوك الوقفیة في التنمیةمساهمة : ثانیا

  بالجزائرالصكوك الوقفیة في التنمیة  مساهمة): 38(الجدول رقم 

  الصكوك الوقفیة  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.015 6.649  0.519 0.187  التنمیة االقتصادیة

  0.029 5.310  0.361 0.155  التنمیة االجتماعیة

  0.007 8.540  0.440 0.227  التنمیة

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

من التغیر في التنمیة  %19نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الصكوك الوقفیة تفسر ما قیمته 

من التنمیة  %15، و(R2=0.187)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

من التنمیة الكلیة  23%وأن الصكوك الوقفیة تفسر ما نسبته . (R2=0.155)االجتماعیة بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة  Fأیضا أن قیمة  38الجدول رقم  كما تشیر نتائج .R2=0.227):(بـ

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 8.540(و) 5.310(و) 6.649(والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

وتتضح درجة المساهمة في التنمیة من خالل  .على التوالي) 0.007(و) 0.027(و) 0.015(تساوي 

  :المعادالت التالیة

�1 = 2.018 + 0.519	�2……………25 

ونفس  .یتبین أن الصكوك الوقفیة تساهم في التنمیة االقتصادیة بالجزائر) 25(من خالل المعادلة رقم 

  :الطریقة نثبت مساهمة الصكوك الوقفیة في التنمیة االجتماعیة من خالل المعادلة التالیة

) 27(مما یثبت أن مساهمة الصكوك الوقفیة في التنمیة االجتماعیة قلیلة، ومن خالل المعادلة رقم 

  .نوضح درجة مساهمة الصكوك الوقفیة في التنمیة



 اإلطار التطبيقي للدراسة                                             الفصل الخامس                                   

 

 

312 

أكبر من الجدولیة، یتضح أنه كلما تغیرت الصكوك الوقفیة بوحدة ) 8.540(المحسوبة F وبما أن 

أن الصكوك  :الفرضیة الجزئیة التي تنص على نقبل وبالتالي. وحدة نقدیة 0.440: واحدة تتغیر معها التنمیة بـ

  . الوقفیة تساهم في التنمیة بالجزائر

  بالجزائر مساهمة البنك الوقفي في التنمیة :ثالثا

  بالجزائرفي التنمیة  مساهمة البنك الوقفي): 39(الجدول رقم 

  البنك الوقفي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.000  56.840  0.841  0.661  التنمیة االقتصادیة

  0.001  13.225  0.442  0.311  التنمیة االجتماعیة

  0.000  54.455  0.641  0.653  التنمیة 

  SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج . من إعداد الباحث :المصدر

من التغیر في التنمیة  %66نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن البنك الوقفي یفسر ما قیمته 

من التنمیة  %31، و(R2=0.661)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

   :من التنمیة الكلیة بـ 65%وأن البنك الوقفي یفسر ما نسبته . (R2=0.311)االجتماعیة بمعامل تحدید 

 )(R2=0.653.  أیضا أن قیمة  39ویتضح من الجدول رقمF  المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 54.455(و) 13.225(و) 56.840(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

وتتضح درجة المساهمة في التنمیة من خالل  .على التوالي) 0.000(و) 0.001(و) 0.000(تساوي 

  :المعادالت التالیة

�1 = 0.591 + 0.841	�3………………28  
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على أنه كلما تغیر البنك الوقفي بوحدة نقدیة واحدة، تغیرت معها وفي نفس ) 28(یمكن تفسیر المعادلة 

مما یوضح درجة المساهمة العالیة جدا في التنمیة . وحدة نقدیة 0.841: االتجاه التنمیة االقتصادیة بـ

  :وتظهر مساهمة البنك الوقفي في التنمیة االجتماعیة من خالل المعادلة التالیة. االقتصادیة

أكبر من الجدولیة، وبالتالي یمكن تفسیر المعادلة ) 13.225(المحسوبة  Fیتضح من خالل الجدول أن 

وحدة  0.442: على أنه كلما تغیرت البنك الوقفي بوحدة واحدة تتغیر معها التنمیة االجتماعیة بـ) 29(رقم 

، ونوضح درجة مساهمة نك الوقفي في التنمیة االجتماعیةالب مساهمةمما یثبت . درجة مساهمة جیدةنقدیة، وهي 

  ).30(من خالل المعادلة رقم Y البنك الوقفي في التنمیة 

أكبر من الجدولیة، یتضح أنه كلما تغیرت البنك الوقفي بوحدة واحدة ) 54.455(المحسوبة F وبما أن 

كما أن مستویات المعنویة . حدة نقدیة، وهي درجة مساهمة وتأثیر عالیةو  0.641: تتغیر معها التنمیة بـ

نقبل الفرضیة وبالتالي  0.05الخاص بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل كلها أقل من 

  . البنك الوقفي یساهم في التنمیة في الجزائر :الجزئیة التي تنص على أن

  ).جزائرال(مساهمة الوقف النقدي في التنمیة  :رابعا

  .من خالل ما یأتي نختبر صحة الفرضیة الرئیسیة األولى من عدمها  

  بالجزائرفي التنمیة  مساهمة الوقف النقدي): 40(الجدول رقم 

  الوقف النقدي  

R2 ß  F المعنویة  المحسوبة 

  0.000  33.489  1.174  0.536  التنمیة االقتصادیة

  0.002  11.608  0.655  0.286  االجتماعیةالتنمیة 

  0.000  35.682  0.915  0.552  التنمیة 

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج .من إعداد الباحث: المصدر
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من التغیر في التنمیة  %54نالحظ من خالل نتائج الجدول یتبین أن الوقف النقدي یفسر ما قیمته 

من التنمیة  %29، و(R2=0.536)االقتصادیة ألن معامل التحدید الخاص بالتنمیة االقتصادیة یساوي 

من التنمیة الكلیة  55%وأن الوقف النقدي یفسر ما نسبته . (R2=0.286)االجتماعیة بمعامل تحدید 

المحسوبة الخاصة بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة  Fأیضا أن قیمة  40ویتضح من الجدول رقم  .R2=0.552):(بـ

وقیمة مستوى المعنویة الخاصة بهم ) 35.682(و) 11.608(و) 33.489(االجتماعیة والتنمیة ككل تساوي 

وتتضح درجة مساهمة الوقف النقدي في التنمیة  .على التوالي) 0.000(و) 0.002(و) 0.000(تساوي 

  :دلة التالیةاالقتصادیة بالكویت من خالل المعا

�1 = 0.828 + 1.174	�…………31 

یتبین أن الوقف النقدي من خالل أبعاده الثالث مجتمعة یساهم في التنمیة ) 31(من خالل المعادلة رقم 

االقتصادیة، مما یوضح درجة المساهمة العالیة جدا، مما یؤكد على أن الوقف النقدي یساهم في التنمیة 

  :المعادلة التالیة نبین مساهمة الوقف النقدي في التنمیة االجتماعیةومن خالل . االقتصادیة بالجزائر

أكبر من الجدولیة، یتضح من المعادلة أنه كلما ) 11.608(المحسوبة  Fیتضح من خالل الجدول أن 

وحدة نقدیة، وهي درجة مساهمة قویة  0.655: تغیر الوقف النقدي بوحدة واحدة تتغیر معه التنمیة االجتماعیة بـ

  .نوضح درجة مساهمة الوقف النقدي في التنمیة) 33(ومن خالل المعادلة رقم . وعالیة

مستویات المعنویة الخاص بالتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة ككل كلها أقل من وبما أن 

  . الوقف النقدي یساهم في التنمیة بالجزائر :ضیة الرئیسیة التي تنص على أننقبل الفر  وبالتالي 0.05
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  .اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة: المطلب الخامس

، فكانت one way anovaمن أجل اختبار صحة الفرضیة الثانیة قمنا بحسب التباین األحادي   

  : كما یلي نتائجال

  التباین األحادي ):41(الجدول رقم

  درجة المعنویة  المحسوبة F  التباین األحادي  

  0.008  4.145  11.518  التنمیة االقتصادیة

  0.019  3.456  11.264  التنمیة االجتماعیة

  0.053  2.630  7.365  التنمیة

  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

بالنسبة للتنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة  المحسوبة F أن) 41(یتضح من الجدول رقم   

) 0.008(مساویة  معنویة بمستویات، على التوالي) 2.630(و) 3.456(و) 4.145( :مساویة لـ ككل

ذات داللة إحصائیة في درجة تأثیر الصنادیق الوقفیة، الصكوك  مما یعني وجود فروق ) 0.053(و) 0.019(و

، في الدول محل الدراسة، ُتعزى لمتغیر البلداالقتصادیة والتنمیة االجتماعیة قفي في التنمیة الوقفیة والمصرف الو 

في درجة تأثیر الصنادیق الوقفیة، الصكوك الوقفیة والمصرف الوقفي في  فروق ذات داللة إحصائیة وعدم وجود

التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  الفرضیة الرئیسیة الثانیة نقبلوبالتالي . ككل التنمیة

  .في تأثیر الوقف النقدي في التنمیة تعزى إلى متغیر البلد
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  :خالصة واستنتاجات

  :من خالل هذا الفصل توصلنا إلى جملة النتائج یمكن إیجازها فیما یلي  

اآللیات المقترحة لتفعیل دور الوقف النقدي یمكن للجزائر استغالل الثروة الوقفیة التي بحوزتها، واستخدام  -1

 لما له من دور مهم یمكن أن یساهم في التنمیة؛

، وهو یعود عدم مساهمة بعض اآللیات في تنمیة دول معینة إلى خصوصیة اقتصاد ومجتمع تلك الدولة -2

 ما ینطبق على الصنادیق الوقفیة في الكویت؛

مجاالت عدیدة إال أن الوقف النقدي لم یتم استغالله  مالیزیا في ارغم من النهضة التي شهدتهلعلى ا -3

 خاصة إذا تم تطویر آلیات استثمار جدیدة كالبنوك الوقفیة؛

 له األثر ضحت أن البنك الوقفيقد و  لالستبیانتمتلك تركیا وعاء وقفي ضخم غیر أن الدراسة التحلیلیة  -4

 ؛الكبیر في التنمیة

 میة، في حین استخدامها مجتمعة یجعل منف لتحقیق التناإن استخدام آلیة واحدة أو اثنتین غیر ك -5

  .مساهمة الوقف النقدي تكون أنجع وأفضل في التنمیة

  

  

  

  



  

  

  

  

  خـــــــــاتمة

  عـــــــــــــــــامة
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  :خالصة عامة

استجابة للتطورات الحاصلة في الحاجات االجتماعیة واالقتصادیة، وتماشیا مع تغیر شكل الثروة في 

فقد سعت هذه الدراسة للوقوف على األسباب المختلفة التي حالت دون تحقیق التنمیة المنشودة التي المجتمع 

أن یحققها الوقف في شكله النقدي، وذلك باقتراح تفعیل مجموعة من اآللیات یمكن أن تساهم في تفعیل یمكن 

الدراسة في استثمار األوقاف وانطالقا من ذلك قمنا بعرض واقع الدول محل . الدور التنموي للوقف النقدي

النقدیة، ومن ثم معرفة إمكانیة تفعیل ذلك الدور اعتمادا على بعض اآللیات المقترحة، ومدى إمكانیة نجاحها في 

 االستجابة على یساعدهامما  كما بینت الدراسة أهمیة الترابط بین اآللیات االستثماریة المقترحة. تحقیق ذلك

  .أفضل بشكلالمجتمع  الحتیاجات

وبعد القیام بالدراسة التطبیقیة وتحلیل النتائج اإلحصائیة الختبار الفرضیات المقترحة تم التوصل إلى 

  : النتائج التالیة

I- نتائج اختبار الفرضیات.  

 .نتائج اختبار الفرضیات في تركیا -1

 .خاطئة .تساهم الصنادیق الوقفیة في التنمیة في تركیا: األولىالجزئیة الفرضیة   - أ

بشكل یمنح استغالل واستثمار األوقاف  الصنادیق الوقفیة في تركیایعود ذلك إلى عدم استغالل : التفسیر

 .النقدیة، والحفاظ على اإلرث الوقفي العیني من الدولة العثمانیة

 .خاطئة .تساهم الصكوك الوقفیة في التنمیة في تركیا: الثانیةالفرضیة الجزئیة     -  ب

األوقاف في تركیا لم توجه لالستثمار في السوق المالي مما یمكن من استغاللها رجع ذلك أن ی: التفسیر

  .على أكمل وجه

 .صحیحة .یساهم البنك الوقفي في التنمیة بتركیا: الفرضیة الجزئیة الثالثة  -  ت

یرجع ذلك إلى فتح حسابات وقفیة في البنوك التركیة، ونجاحها في استقطاب األوقاف : تفسیر النتیجة

النقدیة، زیادة على وجود مقترحات عدیدة إلنشاء البنوك الخیریة، التي إن تم تنشیطها بالشكل الكافي یكون 

  .لها بالغ األثر في التنمیة

 .صحیحة .یساهم الوقف النقدي في التنمیة في تركیا: الفرضیة الرئیسیة األولى  - د

العثمانیة التي تركت وعاءا وقفیا جد هام یمتد تاریخ تركیا الحدیثة بجذوره إلى الدولة : تفسیر النتیجة

ومتنوع، فإذا ما تم استخدام واستغالله، والبحث عن طرق لتشجیع الوقف النقدي، فإن المساهمة تكون 

 .أفضل وأحسن
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 .نتائج اختبار الفرضیات في الكویت -2

   .صحیحة .تساهم الصنادیق الوقفیة في التنمیة في الكویت: األولىالجزئیة الفرضیة   - أ

تملك إیرادات وقفیة معتبرة تم استغاللها تعود مساهمة الصنادیق الوقفیة في التنمیة لكونها : تفسیر النتیجة

منحها القدرة على لعب دورها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بكل مما ، في تنویع الصنادیق الوقفیة

  .أبعادها

 .صحیحة .تساهم الصكوك الوقفیة في التنمیة في الكویت :الفرضیة الجزئیة الثانیة  -  ب

تتمیز دولة الكویت بنشاط سوقها المالي، مما یشجع على استغالل الصكوك الوقفیة للقیام : تفسیر النتیجة

  .بالنشاطات المختلفة من أجل تحقیق التنمیة المنشودة

 .صحیحة .الكویتیساهم البنك الوقفي في التنمیة في : الفرضیة الجزئیة الثالثة  - ج

مساهمة البنك الوقفي في التنمیة، یرجع إلى كون الحاجة ملحة إلیجاد قنوات مصرفیة : تفسیر النتیجة

وسیطة بین الواقفین والموقوف علیهم، خاصة وأن االقتصادیات تحولت إلى نقدویة، كما انه یساهم في 

  .تسریع العجلة التنمویة في الدولة

 .صحیحة .یساهم الوقف النقدي في التنمیة بالكویت: الفرضیة الرئیسیة األولى  - د

إن استخدام أكثر من آلیة لالستثمار یمنح التنوع، ویؤدي إلى االنتشار والتوسع في : تفسیر النتیجة

  .مجاالت التنمیة المختلفة

 .نتائج اختبار الفرضیات في مالیزیا -3

   .خاطئة .ي مالیزیاتساهم الصنادیق الوقفیة في التنمیة ف: األولىالجزئیة الفرضیة   - أ

  .یعود ذلك إلى الصنادیق الوقفیة لم تحض باالهتمام لكافي كأداة استثماریة في مالیزیا: تفسیر النتیجة

 .خاطئة .تساهم الصكوك الوقفیة في التنمیة في مالیزیا: الفرضیة الجزئیة الثانیة  -  ب

أن الصكوك الوقفیة لم تنل نصیبها  المام مالیزیا بالصكوك اإلسالمیة، إعلى الرغم من اهت: تفسیر النتیجة

من ذلك، ویعود ذلك إلى التوجهات اإلداریة التي لم تهتم بهذا الجانب، وهو ما تؤكده النتیجة التي توصلنا 

  .إلیها في الفصل الرابع

 .صحیحة .تساهم البنوك الوقفیة في التنمیة في مالیزیا: الفرضیة الجزئیة الثالثة  - ج

البنوك اإلسالمیة منتشرة فیه بشكل كبیر، وهو ما  اع المصرفي في مالیزیا بكونیمتاز القط: تفسیر النتیجة

یشجع على إنشاء بنوك وقفیة، خاصة وأن البنك المركزي المالیزي یفرق في إجراءاته بین البنوك التقلیدیة 

  .واإلسالمیة، مما یكون له األثر االیجابي على استثمار النقود الوقفیة في هذا المجال

 .صحیحة .یساهم الوقف النقدي في التنمیة في مالیزیا: الفرضیة الرئیسیة األولى  - د
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  .إن استخدام أكثر من آلیة الستثمار األوقاف النقدیة یمنح مساهمة أقوى في التنمیة: تفسیر النتیجة

 .نتائج اختبار الفرضیات في الجزائر -4

   .خاطئة .التنمیة في الجزائرتساهم الصنادیق الوقفیة في : األولىالجزئیة الفرضیة   - أ

على الرغم من كون الجزائر تملك صندوقا وقفیا مركزیا، إال أنه ال یكفي لتغطیة االحتیاجات : تفسیر النتیجة

التنمویة، على الرغم من محاولة لتنویع مصارفه المختلفة، وعلیه یجب التنویع حتى یحقق التنویع أكثر 

وفقا لذلك یمكن وضع صنادیق وقفیة مختلفة خاصة . ة المختلفةوالنشاط بشكل أوسع في مجاالت التنمی

  .بالوقف النقدي، وٕانشاء بنك وقفي یتم إنشاؤه من األوقاف النقدیة

 .صحیحة .تساهم الصكوك الوقفیة في التنمیة في الجزائر: الفرضیة الجزئیة الثانیة  -  ب

المشاریع التنمویة المختلفة اجتماعیة بحیث یمكن طرح صكوك وقفیة من أجل االستثمار في : تفسیر النتیجة

كانت أم اقتصادیة، خصوصا وأن الصكوك الوقفیة تسمح للواقفین الصغار بوقف نقودهم وشراء صكوك وقفیة 

  . مما یفتح المجال أیضا ألصحاب الدخول الضعیفة بالمشاركة فیها على حسب قدراتهم المالیة،

 .صحیحة .فیة في التنمیة في الجزائرتساهم البنوك الوق: الفرضیة الجزئیة الثالثة  - ج

إمكانیة نجاح البنك الوقفي في الجزائر یعود للوازع الدیني الذي له األثر البالغ في المجتمع : تفسیر النتیجة

الجزائري، زیادة على وجود كتلة نقدیة من النقود هي خارج الدائرة النقدیة على شكل تسربات نقدیة، یمكن 

  .إنشاء هذا النوع من البنوكاإلستفادة منها، وذلك ب

 .صحیحة .یساهم الوقف النقدي في التنمیة في الجزائر: الفرضیة الرئیسیة األولى  - د

والظروف  تفاوت درجة مساهمة كل آلیة من اآللیات المقترحة في التنمیة یعود إلى طبیعتها: تفسیر النتیجة

 .البالغ في التنمیة، غیر استخدام األدوات مجتمعة یكون له األثر البیئیة المحیطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة في متغیر التنمیة  :الفرضیة الرئیسیة الثانیة -5

 .صحیحة. ُتعزى إلى البلد

ُیعزى عدم وجود فروق في درجة تأثیر الصنادیق الوقفیة، الصكوك الوقفیة والمصرف الوقفي في  :التفسیر

التنمیة بالدول محل الدراسة حسب أراء المجیبین عن االستبیان، إلى تتشابه طبیعة اقتصاد هذه الدول في 

عها، فخاصیة األعیان الوقفیة العدید من الجوانب، زیادة على تشابه طبیعة األعیان الوقفیة الموجودة بها وتنو 

  .تؤثر على مدى مساهمة كل آلیة من آلیات االستثمار المقترحة في التنمیة
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II- نتائج الدراسة النظریة.  

، ورغم االختالف في مفهومة على حسب وجهات النظر المتعددة، إال الوقف هو حبس العین وتسبیل المنفعة - 1

  سواء كان أهلیا خیریا أو مشتركا؛ یمثل صدقة جاریة،أن األساس الذي یقوم علیه هو كونه 

د أن كانت األعیان الوقفیة تتصف بالثبات یومنا هذا فبع أن عرف إلى شهدت األعیان الوقفیة تطورا منذ - 2

هذا ما ساعدت أن عرفت المنافع والخدمات  كالعقارات أصبحت تشمل المنقوالت ومن ثم النقود، إلى

  ؛وشمولها لمجاالت أوسع على اتساع رقعة األوقاف

 جادة إلى تفعیل دورتدهور األوضاع في البلدان اإلسالمیة على مختلف األصعدة حتم علیها العودة ال - 3

. یب والعقود المتنوعة والعدیدةعمل على تطویره واستثمار ما هو موجود منه وفق األسالوال النقدي، الوقف

، زیادة على البنك ، والصنادیق الوقفیةصكوك الوقفیةالكاستخدام  ،ومن ثم البحث على آلیات تطویره

  .الوقفي

III- نتائج الدراسة التطبیقیة. 

اعتمدت الكویت على الصنادیق الوقفیة كصیغة استثمار األوقاف النقدیة، التي تقوم على نوع من  - 1

الجوانب اإلیجابیة لهذا النوع االستقاللیة في اإلدارة تكفلها إدارة األمانة العامة لألوقاف، فعلى الرغم من 

من اإلدارة واالستثمار، إال أنه یبقى قاصرا لعدم اعتمادها على آلیات أخرى توسع من القاعدة الوقفیة 

واالستثماریة لألوقاف النقدیة كالصكوك الوقفیة أو إنشاء مصارف وقفیة، تفتح مجاالت جدیدة لألوقاف 

نقدیة ما یزال دون المستوى المطلوب، خاصة وأن الكویت لها النقدیة، باإلضافة أن استثمار األوقاف ال

  القدرة على مضاعفة األوقاف النقدیة واستثمارها بأكثر تنویع للوصول للتنمیة المنشودة؛

، مما یحتم إعادة النظر ها، سمح بتطویر الصكوك اإلسالمیةتطور االقتصاد المالیزي والنهضة التي شهد - 2

اف خاصة النقدیة منها، ومن بین األسباب التي بعثت االهتمام بقطاع األوقاف في أسالیب استثمار األوق

المعهد الدولي للوقف : "مركز بحث أكادیمي یقدم الخبرة واالستشارة سميمن جدید في مالیزیا هو إنشاء 

أو باقي  الذي ُیْعنى بالبحث في األسالیب الجدیدة لإلدارة واالستثمار، سواء داخل دولة مالیزیا "اإلسالمي

زیادة على تطبیق مالیزیا لنظام . وبالتالي یمكن االستفادة من هذا المركز وأبحاثه. الدول اإلسالمیة

  ؛الخطط الذي یحدد ویرسم أهداف مستقبلیة الستثمار األوقاف

تزخر تركیا بكم هائل من األوقاف ورثتها عن الدولة العثمانیة، تضم العدید من المجاالت االقتصادیة  - 3

لدینیة، وكذا االجتماعیة والعلمیة، غیر أنها تبقى دون المستوى الحقیقي للدور الذي یمكن أن تحققه إذا وا

ما أحِسن استغاللها، إذ بقیت تركیا تعتمد على األوقاف العینیة، ولم یرق الوقف النقدي إلى المستوى 
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رحة للنهوض بدوره التنموي فإن ذلك على اآللیات المقت االعتمادالذي یحقق التنمیة المنشودة، فإذا ما تم 

  ؛ یعزز من مكانة األوقاف في التنمیة

إال أن الوقف النقدي غیر موجود ولم یتم ، یمتاز بالتنوع في الجزائر الوعاء الوقفيعلى الرغم من كون  - 4

   .القانونیة واإلداریة العدید من المشاكلعلى كونها تعاني االهتمام به من قبل السلطة الوصیة، زیادة 

IV- مقترحات الدراسة. 

الوقف النقدي وأهمیته االجتماعیة واالقتصادیة، مما یساهم في تنمیة  نشر الوعي لدى المجتمعات حول - 1

 ؛الستثمار الوقف النقدي بصفة خاصة االقطاع الوقفي بصفة عامة، ویفتح أبواب

كل منها ُیعنى  في الدول التي ال تملك صنادیق وقفیة متخصصة إنشاء صنادیق وقفیة متخصصة، - 2

مما یسمح بالرقابة علیها،  بجانب معین مثل صندوق الوقف الصحي، صندوق الوقف التعلیمي وغیرها،

 بین هذه الصنادیق ألجل التعاون ة، مع ضرورة التكاملمدى تحقیق األهداف المرجوة من جه ومراقبة

 ؛من جهة ثانیة

منها في إنشاء  االستفادةاستثمار األوقاف النقدیة في الصكوك الوقفیة، مما یرفع من إمكانیة  فتح مجال - 3

أوقاف جدیدة وكذا إعمار األوقاف القدیمة، مع ضرورة التشدید على الرقابة الشرعیة والقانونیة، حتى ال 

ذلك إلى لوائح  یضیع األصل الوقفي أو یستغل خارج األطر والمحاذیر الشرعیة، ویمكن العودة في

 وقرارات المجمعات الفقهیة في هذا المجال؛

وقفي، ) بنك(للقطاع المصرفي أهمیة بالغة في االقتصاد، ولذا كان من األهمیة بمكان إنشاء مصرف  - 4

 یساهم في تجمیع أموال الواقفین من جهة، وتوسیع دائرة استثمارها من جهة أخرى؛

الصنادیق، الصكوك والمصرف (الستثمار النقود الوقفیة ضرورة الربط فیما بین اآللیات المختلفة  - 5

 ، مما یحقق استفادة أوسع وأشمل منها؛)الوقفي

، وأن ال تقتصر على العلوم الشرعیة لمستوى األكادیمي، لتدریس الوقف النقديفتح تخصصات على ا - 6

وباقي العلوم ، یةة، والحقوقیفحسب وٕانما تتعدى ذلك إلى العلوم االقتصادیة، اإلداریة، المحاسب

 االجتماعیة؛

المتخصصین في الوقف إلى أكبر عدد ممكن من  نتوسیع دائرة البحث بالنسبة للباحثین واألكادیمیی - 7

الدول التي والعراقیل التي شهدتها  الدول العربیة واإلسالمیة، وذلك من أجل الوقوف على النقائص

تجارب بالنسبة للدول التي لم ن هذه الخطت خطوات في تطویر أسالیب االستثمار، وكذا االستفادة م

 .ما یحقق االستغالل األفضل لألوقاف النقدیةاهتماما لهذا القطاع، هذا  تعط
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V- آفاق الدراسة.  

تطرقت هذه الدراسة إلى أحد جوانب القطاع الوقفي، وشكال من أشكاله أال وهو الوقف النقدي، ومازالت   

  :ولذلك نقترح موضوعین للدراسة لم یحضیا بالدراسة الوافرة وهماالعدید من جوانبها لم یتم دراستها، 

  دور الصنادیق الوقفیة العالمیة في التنمیة؛ - 1

  .وقف المنافع ودوره التنموي - 2

  

  

  

  

  

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  .المصادر :أوال

 .القرآن الكریم  - أ

 .كتب الحدیث  -  ب

 تاریخ دون بیروت، العربي، التراث إحیاء دار الرابع، الجزء ،البخاري صحیح إسماعیل، بن محمد اهللا عبد أبو البخاري .1

  .نشر

 .تاریخ دون ,- لبنان-بیروت الفكر، دار ،المهذب شرح مجموع النووي، شرف بن الدین يمحی زكریا أبو .2

 وراجع ضبطه ،األحوذي تحفة شرحه مع السنن الضحاك، بن عیسى بن سورة بن عیسى بن محمد عیسى أبو الترمذي .3

  .تاریخ دون الرابع، الجزء الثانیة، الطبعة مصر، قرطبة، مؤسسة عثمان، محمد الرحمان عبد أصوله

  .م1983 بیروت، الفكر، دار الباقي، الفؤاد عبد محمد وتصحیح ضبط ،مسلم صحیح الحجاج، بن الحسین أبو مسلم .4

  .المعاجم -ج

 مادة الواو، باب ،51 الجزء السادس، المجلد ،العرب لسان مكرم، بن محمد الدین جمال الفضل أبو اإلفریقي منظور ابن .1

  .1981 القاهرة، المعارف، دار وقف،

  . الثانیة الطبعة مذكور، غیر التاریخ مذكورة، غیر النشر دار ،الوسیط المعجم وآخرون، أنیس ابراهیم .2

  .1981 مذكور، غیر النشر بلد الجیل، دار ،اإلسالمي االقتصادي المعجم أحمد، الشرباصي .3

  .1998 نقد، مؤسسة الرسالة، بیروت،، مادة القاموس المحیط، روزبادي مجد الدین محمد بن یعقوبالفی .4

  .م1998، دار الفكر، دمشق، سوریة، القاموس الفقهيسعدي أبو جیب،  .5

  .كتب الفقه -د

 ثاني،لا الجزء األولى، الطبعة اإلسالمي، التراث إحیاء دار عراب، أحمد سید تحقیق ،والممهدات المقدمات رشد، ابن .1

  .م1988 قطر،

  .م1992 لبنان،– بیروت الجزء الثاني، العربي، التراث إحیاء دار ،المقتصد ونهایة المجتهد بدایة رشد، ابن .2

 والنشر للطباعة الفكر دار الرابع، الجزء ،المختار الدر على المحتار رد حاشیة ،بن عمر أمین محمد عابدین ابن .3

  .نشر تاریخ دون دمشق، والتوزیع،

  .بیروت العربي، التراث إحیاء دار ،األبصار تنویر شرح المختار الدر على المحتار رد عمر، بن أمین محمد عابدین ابن .4

الباب الرابع، دون بیروت،  المعرفة، دار ،الحامدیة الفتاوى تنقیح في الدریة العقود ابن عابدین محمد أمین بن عمر، .5

  .تاریخ نشر



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

326 

 محمد الفتاح وعبد التركي المحسن عبد اهللا عبد :تحقیق ،المغني ،الحنبلي أحمد بن اهللا عبد موفق الدین قدامة ابن .6

  .م1992 ،-مصر -القاهرة الثانیة، الطبعة حجر، دار الحلو،

  .م1999 الریاض، الكتب، عالم دار ،المغني الحنبلي، أحمد بن اهللا عبد الدین موفق قدامة ابن .7

 مصر، -القاهرة الخامس الجزء محمد، مصطفى مطبعة ،الهدایة شرح القدیر فتح الواحد، عبد بن الدین كمال همام ابن .8

  ). تاریخ بدون(

 األشبل أبو تحقیق ،النقود وقف جواز في رسالة الباكستاني، األفندي العمادي مصطفى بن محمد بن محمد السعود أبو .9

  .م1997 ،-لبنان-بیروت األولى، الطبعة حزم، ابن دار شاغف أحمد صغیر

  .، دون بلد النشر، دون سنة نشرالثاني الجزء ،المحتاج مغني النووي، شرف ابن الدین محیي زكریا أبو .10

  .م2005 القاهرة، الدینیة، الثقافة مكتبة ،األوقاف أحكام في اإلسعاف الحنفي، الطرابلسي إبراهیم موسى بن .11

   .هـ1397 لبنان، الثانیة، الطبعة الفكر، دار ،القدیر فتح شرح الكمال، همام بن .12

 بیروت، العلمیة، الكتب دار التاسع، والمجلد الثاني المجلد ،القرآن ألحكام الجامع األنصاري، محمد أحمد القرطبي بن .13

  .م1977

 الرشاد دار ،الخلیل مختصر لشرح الجلیل مواهب المغربي، الرحمان عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو الحطاب .14

  .م1992/ه1412 الثالثة، الطبعة السادس، الجزء ،- المغربیة المملكة- البیضاء الدار الحدیثة،

بدون (دلة البركة،  مجموعة: ، جدةمل الغّزى الحلبيترجمة محمد كا، إتحاف األخالف في أحكام األوقافحلیمي عمر،  .15

 ).تاریخ

 شرح إلى المحتاج نهایة الدین، شهاب بن حمزة بن أحمد العباس بن محمد الدین شمس الصغیر الرملي الشافعي .16

  .م1938 مصر، وأوالده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة الثالث، الجزء ،المنهاج

 الخامس، الجزء ،الشافعي اإلمام مذھب على الفقھ من المناھج شرح إلى المحتاج نھایة أحمد، بن الدین شمس الرملي .17
  .م1997 القاھرة، البادي، مصطفى ومطبعة مكتبة

  .، الجزء الخامس، دون سنة - لبنان -، دار إحیاء التراث العربي، بیروتنهایة المحتاج، شمس الدین بن أحمد الرملي .18

 الحادي الجزء م،1993 ،-لبنان– بیروت العلمیة، الكتب دار ،المبسوط سهل، أبي بن أحمد الدین شمس السرخسي .19

  .عشر

  .ه1406  الثاني، الباب بیروت، المعرفة، دار ،المبسوط سهل، أبي بن أحمد محمد بن الدین شمس السرخسي .20

 مصر، والعشرون، الثاني الجزء السعادة، مطبعة ،المبسوط سهل، أبي بن أحمد بن محمد الدین شمس السرخسي .21

  .هـ1324

  ).تاریخ بدون( مصر، الحلبي، البابي مطبعة الثاني، الجزء ،المنهاج شرح المحتاج مغني الخطیب، الشربیني .22
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 األولى، الطبعة بیروت، اإلسالمي، الغرب دار أعراب، سعید :تحقیق ،الذخیرة العباس، أبو الدین شهابالقرافي  .23

   .السادس الجزء م،1994

 ،م1938، القاهرة الحلبي، البابي مصطفى ،الكبیر الشرح على العدوي حاشیة الصعیدي، أحمد بن العدوي علي .24

  .ه1402 لبنان، الثانیة، الطبعة العربي، الكتاب دار ،الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع بكر، أبو الدین الكاساني عالء

 ،القاموس جواهر من العروس تاج الحنفي، الزبیدي الواسطي الحسیني مرتضى محمد السید فیض أبي الدین محب .25

  .الثامن المجلد م،1994 ،- لبنان - بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار شیري علي :تحقیق

الطبعة األولى،  دار الفكر،، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلالمغربي أبي عبد اهللا محمد بن محمد عبد الرحمن،  .26

 .م2002

وقف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، الطبعة األولى،  - ، وضیعة الجزء الرابع واألربعونالموسوعة الفقهیة،  .27

 .م2006

محمد  :تحقیق، االختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ اإلسالم بن تیمیةعالء الدین أبو الحسن علي بن محمد البعلي،  .28

 .حامد الفقیر، مكتبة السدواي، دون تاریخ نشر

  .المراجع :ثانیا

 .الكتب  - أ

، إدارة واستثمار ممتلكات األوقاف، المعهد اإلسالمي للبحوث الدور االجتماعي لألوقافالسید عبد المالك أحمد، . 1

 .والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة، دون تاریخ

 .م1992لبنان، –، دار إحیاء التراث العربي، الجزء الثاني، بیروت بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد،  .1

 .، دار الكتاب اإلسالمي، سنة النشر غیر مذكورةأسنى المطالب شرح روض الطالباألنصاري زكریا بن محمد زكریا،  .2

 .2002 ، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان،بیقالنقود والبنوك بین النظریة والتط، ولید، صافي أنسالبكري  .3

 . م2007، دار السالم للنشر والتوزیع والترجمة، مصر،الوقف اإلسالميالجمل أحمد محمد عبد العظیم،  .4

، األمانة العامة )حالة األردن( الوقف والعمل األهلي في المجتمع اإلسالمي المعاصر الحوراني یاسر عبد الكریم،  .5

 . م2001لألوقاف، الكویت، 

 .م1990، إیتراك للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، البنوك اإلسالمیةالخضیري محسن أحمد،  .6

، الجزء األربعین، - مصر –، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي ابراهیم .7

 .سنة النشر غیر مذكورة

 . م2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، الصكوك اإلسالمیة ودورها في التنمیة اإلقتصادیةماغ زیاد جالل، الد .8

، دار الفكر األزمة االقتصادیة العالمیة إنذار للرأسمالیة ودعوة للشریعة اإلسالمیةالرمالوي محمد سعید محمد،  .9

 .م2013األولى،، الطبعة -مصر–الجامعي، اإلسكندریة 

 .دار مكتبة الحیاة، بیروت، دون سنة نشر ،تاج العروسالزبیدي محمد ،  .10

 .م1996، دار الفكر، الطبعة الثانیة، الوصایا والوقف في الفقه اإلسالميالزحیلي وهبة،  .11
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للبحوث  ، المعهد اإلسالميعقد االستصناع ومدى أهمیته في االستثمارات اإلسالمیة المعاصرةالزرقا مصطفى أحمد،  .12

 .م2000، - السعودیة- والتدریب، جدة

 .، مطبعة الجامعة السوریة، سوریة، الطبعة الثانیة، السنة غیر مذكورةاألحكام واألوقاف، أنس الزرقا مصطفى .13

، دار نهضة مصر للنشر، الطبعة الرابعة، مصر، جویلیة روائع األوقاف في الحضارة اإلسالمیةالسرجاني راغب،  .14

 .م2012

 .م1989إدارة وتثمیر ممتلكات األوقاف، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة،  ،الدور االجتماعي للوقفالملك، السید عبد  .15

، مطبوعات الشعب، القاهرة، الریاض، ، الوقف في الشریعة اإلسالمیة وأثره في تنمیة المجتمعالصالح محمد بن أحمد .16

 .م2001

 .م1989دار األهلیة، بیروت، ، المصرف واألعمال المصرفیةالصلح فرید وموریس نصر،  .17

، األمانة العامة لألوقاف، )الشروط االقتصادیة ومستلزمات التنمیة( استثمار األموال الموقوفةالعمر فؤاد عبد اهللا،  .18

 .م2007الكویت، 

، بیئةالـتنمیة المسـتدامة بین الحق في استغالل الموارد الطبیعیة والمسئولیة عن حمایة الالغامدي عبداهللا بن جمعان،  .19

 .م10/08/2007المملكة العربیة السعودیة، 

، دار الفكر للطباعة والنشر المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، یومي أحمد بن محمد بن علي المقريالف .20

 .، دون تاریخ نشر-لبنان–والتوزیع، بیروت 

 .نشر عات المصریة، مصر، دون تاریخ، دار الجامالنقود والمصارف في النظام اإلسالميالكفراوي عوف محمود،  .21

 .م1999ا، دار المكتبي، الطبعة الثانیة، مصر، األوقاف فقهًا واقتصادالمصري رفیق یونس،  .22

 .م1977 مصر، ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،مصرف التنمیة اإلسالميالمصري رفیق یونس،  .23

 .م1997اإلسكندریة، مصر، ، مؤسسة شباب الجامعة، البنوك اإلسالمیةالموسوي ضیاء مجید،  .24

 .ه 1430 ،، المملكة العربیة السعودیةوالتوزیع، دار ابن الجوزي للنشر النوازل الوقفیةالمیمان ناصر بن عبد اهللا،  .25

 .م2011/2012، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، مصر، ، النقود والبنوكالیماني ابراهیم نصار .26

 .م1998، دار الشروق، مصر، في مصراألوقاف والسیاسة إبراهیم البیومي غانم،  .27

 .م1997، كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، مصر، مقدمة النقود والبنوكأبو العال یسري محمد،  .28

 . م1989، -األردن - ، دار الكندري للنشر والتوزیع، إربدمدخل إلى علم االقتصادأبو خضیر بسام وآخرون،  .29
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 الدولي المؤتمرأبحاث  ،-واآلمال التحدیات الواقع،- اإلسالمیة الدول في اإللكترونیة التجارة العابد، بن عابد العبدلي .16

 .ه1424، السعودیة العربیة المملكة المكرمة، مكة جامعة أم القرى، اإلسالمي، لالقتصاد الثالث

... عصریة تحدیات" الثاني الفقهیة الوقف قضایا منتدى أبحاث ،المالیة واألوراق النقود وقف موسى، بن اهللا عبد العمار .17

 .الكویت م،2005ماي 8/10 ،"شرعیة واجتهادات

 28/29 الوقف، ندوة أبحاث ،واالستثمار اإلدارة: للوقف المعاصرة المؤسسة نموذج حول دراسة اهللا، عبد فؤاد العمر .18

 تونس ،2012 فیفري

 مركز الفقر، حدة من التخفیف في والوقف الزكاة دور دورة أبحاث ،معالجتها وكیفیة الفقر مشكلة الحمید، عبد الغزالي .19

 .م2005/ه1426 األول جمادى 22- 18 األزهر، جامعة اإلسالمي، لالقتصاد كامل، صالح

 الثاني الفقهیة الوقف قضایا منتدى أبحاث ،المعاصرة وتطبیقاته المالیة واألوراق النقود وقف ،خلیفة العزیز عبد القصار .20

 . الكویت م،2005ماي 8/10 ،"شرعیة واجتهادات... عصریة تحدیات" 

 ترشید آلیات( اإلسالمیة المالیة للصناعة الثاني الملتقى أبحاث ،- وترشید وتحدیات آلیات -الصكوك ُأَسید، الكیالني .21

 .الجزائر م،2013دیسمبر 08/09 للتجارة، العلیا المدرسة ،)اإلسالمیة المالیة الصناعة

 الملك جامعة اإلسالمي، االقتصاد بمركز األربعاء ندوةأبحاث  ،الوقف؟ عن یختلف هي اإلرصاد یونس، رفیق المصري .22

 .م15/09/2004 السعودیة، العربیة المملكة العزیز، عبد

 جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،واستثمارها النقود وقف اهللا، عبد محمد المال .23

 .م2006 ،- السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم

 ،)وتقویم عرض: اإلسالمیة الصكوك( ندوةأبحاث  ،وتصحیحا تجاوزا اإلسالمیة الصكوك سلیمان، بن اهللا عبد المنیع .24

 .م2010 ماي 24/25 السعودیة، جدة، العزیز عبد الملك جامعة

 الوقف قضایا منتدى أبحاث ،اإلسالمیة الشریعة في وحكمه المالیة واألوراق النقود وقف اهللا، عبد بن ناصر المیمان .25

 .،2005ماي 8/10 ،الكویت ،"شرعیة واجتهادات... عصریة تحدیات"  الثاني الفقهیة

: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،)-والحلول المشكالت -االقتصادیة الجدوى(المنافع وقف محمود، الفتاح عبد إدریس .26

 .م2006 ،- السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ

 قوانین: عن العالمي المؤتمر أبحاث ،والمأمول الواقع بین اإلسالمیة األوقاف منیزل، یعقوب الدین محي الهول أبو .27

 .م2009 أكتوبر 22 – 20 مالیزیا، وتطلعات، وقائع: وٕادارتها األوقاف
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 ندوةأبحاث  ،)التبرع التزام خالل من التأمین عن بدیال( الوقف خالل من التكافلي التأمین نظام الستار، عبد غدة أبو .28

 .م2008مارس 6 /4 مالیزیا، العالمیة، اإلسالمیة الجامعة الوقف، نظام خالل من التعاوني التأمین

 المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،واستثمارها النقود وقف الحداد، العزیز عبد بن أحمد .29

 .م2006 ،-السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة

 الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،اإلصالح وضرورة الواقع تحدیات بین الحدیث اإلسالمي الوقف مهدیة، أمنوح .30

 .م2006 ،- السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة

: ندوة أبحاث، الشمالیة أمریكا في لتطبیقاته معاصرة نماذج:  المجتمع تنمیة في وأثره اإلسالمي الوقف جمال، برزنجي .31

 .م1993 الكویت، اإلسالمیة، والشئوناألوقاف  وزارة للوقف، تنموي دور نحو

المؤتمر الدولي حول ).الزكاة واألوقاف(تجربة الجزائر في التمویل غیر الربحي ، حمزة، عبدلي عبد الوهاببرتیمة  .32

، كلیة العلوم منتجات وتطبیقات اإلبتكار والهندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة اإلسالمیة

 .06: ، ص2014ماي  6/ 5تجاریة وعلوم التسییر، سطیف، یومي االقتصادیة وال

 الفقه مجمع ،اإلسالمي المؤتمر منظمة المعاصرة، وتطبیقاتها) التوریق( اإلسالمیة الصكوك القري، على محمد عید بن .33

 .الشارقة إمارة عشر، التاسعة الدورةأبحاث  الدولي، اإلسالمي

 العالمي المؤتمر أبحاث ،االقتصادیة التنمیة أغراض یخدم بما الوقفیة المؤسسة تحدیث إلى الحاجة محمد، بوجالل .34

 .م2003 مارس السعودیة، العربیة المملكة القرى، أم جامعة اإلسالمي، لالقتصاد الثالث

أبحاث  ،دور المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة: االبتكار في استثمار أموال الوقفمحمد بوجالل، نوي نبیلة،  .35

واقع وتحدیات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة : الملتقى الدولي التاسع حول االستثمار الوقفي

  .م2015أكتوبر  07//06سكیكدة، 

استعراض بعض التجارب الوقفیة و الدروس "سبل تفعیل االستثمارات الوقفیة المرسي سید حجازي، حدة عطاهللا،  .36

واقع وتحدیات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة : أبحاث الملتقى الدولي التاسع حول االستثمار الوقفي، "منهاالمستفادة 

 .م2015أكتوبر 06/07وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، 

 الدولي العلمي المؤتمرأبحاث  ،قیاسها ومؤشرات المستدامة الشاملة للتنمیة النظري اإلطار وآخرون، سهام حرفوش .37

 .م2008 أفریل 07/08 سطیف، جامعة المتاحة، للموارد اإلستخدامیة والكفاءة المستدامة التنمیة حول

 السعودیة، العربیة المملكة األول، األوقاف مؤتمرأبحاث  ،التنمیة في ودورها الوقفیة الصكوك توفیق، كمال حطاب .38

 .ه1422

 البنك والتدریب، للبحوث اإلسالمي المعهد ،المساهمة للشركات اإلسالمیة التمویلیة األدوات حسن، سامي حمود .39

 .م1998 ،- السعودیة العربیة المملكة - جدة ،2ط الوطنیة، فهد الملك مكتبة للتنمیة، اإلسالمي

 التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،-والمنافع الحقوق وقف-مستجدة وقفیة مجاالت أحمد، شوقي دنیا .40

 .م2006 ،-السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى
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 األوقاف قوانین: عن الدولي مؤتمرال أبحاث ،اإلسالمي الوقف قطاع دعم في اإلسالمیة الصكوك دور الدماغ، زیاد .41

 .م2009 أكتوبر 20/22 ،وتطلعات وقائع: وٕادارتها

 العلمي المؤتمرأبحاث  ،- رائدة عربیة تجارب إلى اإلشارة – الوقف أموال استثمار مداخل سعاد، والمیلودي محمد زیدان .42

 ماي 20/21 المستدامة، التنمیة تحقیق في- والوقف الزكاة – الربحي غي اإلسالمي التمویل دور حول الثاني الدولي

 .البلیدة جامعة م،2013

 حوكمة ومعاییر الدولیة التحدیات ظل في المصریة المالیة األوراق سوق أداء تطویر إسماعیل، أحمد ماجدة شلبي .43

 سنة دبي، في المنعقد وتحدیات آفاق: والبورصات المالیة األوراق أسواق مؤتمر أبحاث ،التوریق نشاط وتفعیل الشركات

 . م2007

 أم جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،والحقوق المنافع وقف دنیا، أحمد شوقي .44

 .م2006 ،-السعودیة– المكرمة مكة القرى،

 والدراسات الوقف أبحاث مركز للوقف تنموي دور نحو ندوةأبحاث  ،االقتصادي النمو في الوقف دور كامل، صالح .45

 .3/05/1993- 1 أیام الكویت، اإلسالمیة،

 الفقه مجمع مجلة، ووقفها اإلسالمي، المؤتمر منظمة اإلسالمي، الفقه المجمع قرار ،المقارضة صكوك، ............... .46

 ).140/06/15: (رقم المجمع وقرار. الثالث الجزء الرابع، العدد اإلسالمي،

 علي القضاء في  الحكومة إستراتیجیة ملتقى أبحاث ،تحقیقها ومتطلبات المستدامة التنمیة الحسن، محمد الرحمن عبد .47

 .2011 نوفمبر 15/16، الجزائر المسیلة، جامعة المستدامة، التنمیة وتحقیق البطالة

 التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،- والحلول المشكالت-الوقف على الدولة والیة ،النجار مبروك اهللا عبد .48

 .م2006 ،-السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى

 الخیري الوقف: اإلسالمي التمویل في األولى الدولیة الندوةأبحاث  ،الوقفیة المؤسسات حوكمة التهامي، فكري عزالدین .49

 .م2012 أفریل 23/24:یومي مصر، األزهر، جامعة الجامعي، والتعلیم

 ،)اإلصدار تحدیات إصداراتها، حجم التنمیة، في دورها أهمیتها، أنواعها، تعریفعا،: (الصكوك زعتري، الدین عالء .50

 المملكة ،)دولیة ممارسات تنمیة، تحدیات، اإلسالمیة، الصكوك( بعنوان ،BDO شركة أقامتها التي العمل ورشة أبحاث

 .م2010جویلیة 18/19، الهاشمیة األردنیة

 الكویت، اإلسالمیة، الشؤون وزارة للوقف، تنموي دور نحو ندوة أبحاث ،التنموي وأثره الوقف محمد، جمعة علي .51

 .م1993

 األول األوقاف مؤتمرأبحاث  ،اإلسالمي المجتمع في الوقف دور إلحیاء مقترح الوقف سندات الحلیم، عبد محمد عمر .52

 . هـ1422 السعودیة، العربیة المملكة في
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 للوقف المعاصر التطبیق: حول ندوةأبحاث  ،األوقاف صنادیق إدارة في والموازنات التخطیط الحلیم، عبد محمد عمر .53

 17-14 تتارستان، جمهوریة – قازان بمدینة روسیا، في اإلسالمي المجتمع في تطبیقها وآفاق األوقاف صنادیق تجربة

 .م2004جوان

: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،الغربي العالم في المشابهة والنظم اإلسالمي الوقف نظام الحلیم، عبد محمد عمر .54

 .م2006 ،- السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ

 والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،فیه االستثمار وصیغ النقدي الوقف هویمل، ولید عوجان .55

 .م2006 ،-السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة،

 ،واقعیة نماذج وعرض للتكامل جدیدة صیغ - األهلیة العمل ومنظمات الوقف یوسف، محمد العزیز عبد سهیر عویضة .56

 ،-السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث

 .م2006

 المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،واستثمارها النقود وقف السید، نبیل محمد غنایم .57

 .م2006 ،-السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة

 العربیة المملكة المكرمة، بمكة األول األوقاف مؤتمر أبحاث ،أنواعه شروطه مفهومه: الوقف صادق، العیاشي فداد .58

 .هـ1422 شعبان السعودیة،

 المستقبلیة التحدیات" اإلسالمیة الدول في التنمیة دعم في للتنمیة اإلسالمي البنك تجربة محمد، عمر بشیر اهللا فضل .59

 العربیة المملة جدة، اإلسالمي، الفقه اإلسالمي،مجمع الفكر منتدى ،اإلسالمیة المصرفیة الصناعة تجابه التي

 .م2006 أفریل 11السعودیة،

 مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،المنافع وقف عطیة، فیاض .60

 .م2006 ،- السعودیة– المكرمة

 إلى اإلشارة مع البیئة حمایة عن والمسؤولیة الطبیعیة الموارد استغالل في الحق بین المستدامة التنمیة آسیا، قاسیمي .61

 التحدیات، والمتوسطي العربي بالمجال التنمویة والتجارب السیاسات الثاني الدولي الملتقىأبحاث  ،الجزائریة التجربة

 .م2012 أفریل 26/27 ،-تونس- باجة األفاق، التوجهات،

 والمجتمع الوقف نظام ندوة أبحاث ،المدني المجتمع تنمیة في اإلسالمي الوقف لنظام االقتصادي الدور منذر، قحف .62

 .2001أكتوبر 8/12 بیروت، العربي، الوطن في المدني

 برعایة مجتمعیة تنمیة - عشر التاسع الوقفي الملتقى أبحاث ،المعنویة والحقوق والصكوك األسهم وقف منذر، قحف .63

 .م2013جانفي 20/21 المتحدة، العربیة اإلمارات الشارقة، إمارة وقفیة،

 دورته في المنعقد اإلسالمي، المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقه مجمع قرار، .................. .64

: الرابط على متاح. م2004 مارس 06/11 ،- عمان سلطنة -مسقط عشرة، الخامسة

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article06.SHTML   
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 الثاني الدولي الملتقى أبحاث ،-الجزائر حالة – المستدامة التنمیة في الوقف دور القادر، عبد وسوفي  فتیحة قشرو .65

 مخبر م،2013 ماي 20/21 المستدامة، التنمیة تحقیق في) والوقف الزكاة( الربحي غیر اإلسالمي التمویل دور حول

 .-الجزائر– البلیدة دحلب، سعد جامعة واالقتصادیة، البشریة التنمیة

 والشؤون األوقاف وزارة للوقف، تنموي دور نحو ندوة أبحاث ،االقتصادي النمو في الوقف دور اهللا، عبد صالح كامل .66

 .م1993 الكویت، اإلسالمیة،

 الدولي العلمي المؤتمر أبحاث ،العولمة قواعد ضل في النامیة الدول في المستدامة التنمیة متطلبات ذهبیة، لطرش .67

 .سطیف جامعة ،2008 أفریل 07/08 المتاحة، للموارد اإلستخدامیة والكفاءة المستدامة التنمیة حول

 التاسعة الدورة ،178) 19/4( الرقیم القرار في التصكیك ماهیة بیان الدولي، اإلسالمي الفقه مجمع، .................. .68

 .م2009 - هـ1430 عشرة،

 الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،ومشكالتها حكمها أشكالها، تكییفها، الوقفیة، الصنادیق الزحیلي، محمد .69

 .م2006 ،- السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة

 الثالثة الدولیة العلمیة الندوةأبحاث  ،النبویة السُّنة في البیئة وحمایة المستدامة التنمیة ركائز الفقي، القادر عبد محمد .70

: الرابط على الحدیث، لندوة العامة األمانة النبویة، السنة في الحضاریة القیم حول الشریف للحدیث

www.nabialrahma.com. 

 أیام ،الكویت اإلسالمیة، والشؤون األوقاف وزارة ،للوقف تنموي دور نحو ندوة التنموي، وأثره الوقف جمعة، علي محمد .71

 .1993ماي  1/3

 العربیة المملكة -بجدة اإلسالمیة، الصكوك ندوة أبحاث ،مقاصدیة رؤیة اإلسالمیة الصكوك الباري، عبد مشعل .72

 .م2010 ،- السعودیة

 المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة ،اإلسالمیة المالیة المؤسسات حوكمة ومعوقات تحدیات الباري، عبد مشعل .73

 .م 2010 ماي 26/27 الشرعیة، للهیئات التاسع المؤتمرأبحاث  اإلسالمیة،

 جامعة المستقبلیة، والرؤى التنمویة الصیغ: لألوقاف الثاني المؤتمر أبحاث ،الخیریة األوقاف إحیاء الجارحي، علي معبد .74

 .م2006 ،- السعودیة– المكرمة مكة القرى، أم

 عن العالمي المؤتمر أبحاث ،اإلسالمیة الشریعة مقاصد تحقیق في ودورها التصكیك عملیة إبراهیم، محمد نقاشي .75
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  2014غایة سنة  إلىحوصلة عامة لألمالك الوقفیة 
 

 االمالك عدد الوالیة الرقم

 المجموع شاغرة وظیفیة سكنات بإیجار
 129 119 0 10 ادرار 1

 195 59 40 96 الشلف 2
 168 19 46 103 االغواط 3
 91 36 0 55 االبواقي ام 4
 372 81 79 212 باتنة 5
 495 170 273 52 بجایة 6
 245 61 64 120 بسكرة 7
 109 24 47 38 بشار 8
 197 7 105 85 البلیدة 9
 204 33 150 21 البویرة 10

 50 50 0 0 تمنراست 11

 96 18 53 25 تبسة 12
 919 90 381 448 تلمسان 13

 163 24 42 97 تیارت 14

 333 0 333 0 وزو تیزي 15
 1694 6 413 1275 الجزائر 16

 174 35 0 139 الكرام حي /
 117 28 12 77 الجلفة 17
 155 34 59 62 جیجل 18

 517 98 365 54 سطیف 19

 84 13 63 8 سعیدة 20

 202 35 69 98 سكیكدة 21

 173 20 107 46 بلعباس.س 22

 134 2 91 41 عنایة 23

 83 2 63 18 قالمة 24

 229 36 60 133 قسنطینة 25
 119 10 44 65 المدیة 26

 180 38 122 20 مستغانم 27

 239 66 152 21 المسیلة 28

 215 62 86 67 معسكر 29

 97 29 28 40 ورقلة 30

 183 27   156 وھران 31

 147 76 37 34 البیض 32

 14 2 9 3 الیزي 33

 166 47 60 59 بوعریریج.ب 34

 171 24 127 20 بومرداس 35
 102 14 62 26 الطارف 36

 10 6 2 2 تندوف 37

 33 8 25 0 تسمسیلت 38

 116 17 52 47 الوادي 39

 97 20 22 55 خنشلة 40

 73 12   61 اھراس سوق 41
 70 14 26 30 تیبازة 42

 71 4 45 22 میلة 43

 125 21 8 96 الدفلى عین 44

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1368-2014
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 97 6 60 31 النعامة 45
 184 27 115 42 تیموشنت عین 46

 81 6 0 75 غردایة 47

 49 3 23 23 غلیزان 48

 9967 1639 4020 4308 المجموع
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 الجـمـهوريـة الجــزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة

 وزارة الشـؤون الـديــنـيـة واألوقـاف

 مديرية  األوقاف  والزكاة

  والحــج  والعـمـرة

--  

  2014 – 2013ة في األوقاف االستثماريالمشاريع مج  برنا

  

   2013وضعية  البرنامج  االستثماري المسجل  خالل  سنة  

  

 ــظــاتاملـالح

  

 )دج(املبالغ الباقية لإلجناز 

 

  

املصاريف 

 املستهلكة  دج

 

 الكلفة

  املخصصة

 )ج. د ( للمشروع

 القطعة األرضية

 2م املخصصة  للمشروع
 الرقم الواليــات املوقـــع تعيني املشروع

 700 803.664,87 - 803.664,87 الدراسة يف طور اإلجناز -
حمالت جتارية        و  -

 .مهنيـة
 01 أدرار بلديـة أدرار

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
- - - 750 

إعادة التهيئة من أجل إنشاء 

 مدرسة شبه طيب
 02 الشلف حي احلربة بلدية الشلف

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
 مسكن 16ترميم و �يئة  600 - - -

جممع سكاين هش يقع وسط 

 مدينة تنس
 03 الشلف

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
 بناء حمالت جتارية 700 - - -

هيكل بناية متكون من طابق 

 أرضي
 04 الشلف
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مت تعيني مكلف بتسيري املركب الوقفي 

 24/7/2013بتاريخ   366القرار رقم
 05 الشلف مركز ثقايف إسالمي مركب وقفي 10262 - - -

 06 باتنـة السوق القدمي إعادة التأهيل و إمتام األشغال - 252,44 5 972.402,48 - 5 972.402,48 اإلجنلزاألشغال يف طور  -

 07 باتنـة وسط مدينة باتنة مركز جتاري - 1252,44 2 399.889,30  2 399.889,30 الدراسة يف طور اإلجناز -

' عقد إمتياز لفائدة السيدة ليندة شعبان 

 'فندق نسيب بيتش 
 08 بسكرة بلدية سيدي عقبة غرفة 40فندق 303 - - -

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
 استثمار فالحي 127000 - - -

قطعة أرض فالحية طريق 

 سريانة
 09 بسكرة

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
 10 بسكرة قطعة أرض فلياش استثمار فالحي 10000 - - -

مقرتح لالستثمار عن طريق  مشروع -

 االمتيا
 11 بسكرة قطعة أرض طريق قرطة استثمار فالحي 25000 - - -

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
 12 بسكرة قطعة أرض �ودة استثمار فالحي 23700 - - -

 550 - - - .التحضري لعملية اهلدم  -
فيال وقفية بالعفرون إلستغالهلا  

 ماتكمرفق خد
 13 البليـدة بلدية العفرون

دراسة إجنزت ممولة عن طريق  -

 .التربعات 
 14 البليـدة بلدية األربعاء حمال جتاريا 16دراسة و إجناز  4000 - - -

 - 810000,00 - 810000,00 .العملية مستمرة للتسوية  -
مسكن جبوار  18تسوية إقتناء 

 املعهد االسالمي
 15 نيزي وزو منطقة إميوال

 16 اجلزائـر سيدي حيي ، حيدرة جممع سكين وخدمايت - 795 4 297.005,00 - 4 297.005,00 

 .املشروع  مت استالم -

مت حتويل كلفة اإلجناز  -

8000.000,00 

- 
8000.000,0

0 
 حمالت جتارية - 357,97 8000.000,00

قطعة أرض ملسجد ع الرمحن 

 جويلية 05حبي 
 17 اجللفـة
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  ر اإلجنازالدراسة يف طو  -

 إعادة تقييم كلفة الدراسات و األشهار
 18 جيجل حبديقة البابا .جممع جتاري مهين - 231 960.000,00 - 960.000,00

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
- - - 100 

حمالت جتارية حمادية ملسجد  -

 األمري ع القادر

حمالت جتارية حمادية ملسجد 

 األمري ع القادر
 19 عيدةس

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
- - - 799 

هدم و إجناز مشروع  -

 استثماري
 20 س بلعباس مقر املديرية القدمي

 املشروع ممول من طرف  متربعني

 .دراسة يف طور اإلجناز 
 مدرسة قرآنية وحمالت جتارية - 3501 - - -

قطعة أرض جبوارمسجد 

سف حي زيغوت يو / الغفران 

 احلجار

 21 عنـابة

 22 قاملـة شارع سويداين بومجعة مركز جتاري  - - - 

 .التحضري إلنطالق األشغال 

 مت حتويل كلفة الدراسة
75.000.000,00 

740.947,93 

2 
 23 قسنطينة مدينة اخلروب مركز جتاري و إداري - 2323 77.740.947,93

حيول املشروع االستثمار بتمويل من  -

 قافصندوق األو 
 24 مستغامن حمالت مبسجد قباء حمالت مبسجد قباء 150 - - -

 25 مستغامن املقر السابق للمديرية حمالت جتارية ومكاتب - 226 5 826.038,40 140.049,00 5 685.989,40 .التحضري إلنطالق األشغال -

 26 ورقـلة قطعة أرض بعني البيضاء و جتاري مرفق سكين - 1953,18 3 465.000,00 - 3 465.000,00 الدراسة يف طور اإلجناز -

 27 وهـران وسط املدينـة سكنات وقفية 06تسوية  - - - - .مت استالم املشروع -

مشروع مقرتح لالستثمار عن طريق  -

 .االمتياز 
 28 البيـض بلدية البيـض معصرة الزيتون 576 - - -

 مركز جتاري و سكين - 304 2 464.000,00 - 2 464.000,00 الدراسة قيد اإلجناز
قطعة أرض يف بلدية حبرية 

 الطيور تابعة ملسجد قدمي
 29 الطارف
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 حمالت جتارية - 319 256.821,40 - 256.821,40 الدراسة قيد اإلجناز
قطعة أرض بيضاء تابعة ملسجد 

 بالل حي الرمال
 30 الوادي

 جممع جتاري و سكين - 573 4 995.000,00 - 4 995.000,00 

سة القرآنية سابقا التابعة املدر 

ملسجد الفتح  بلدية بوهارون 

 )أصل كنيسة(

 31 تيبازة

 سوق مغطاة - 2335 3 720.000,00 - 3 720.000,00 
 قطعة أرض يف واد النجا

 )سياط(
 32 ميـلة

 مركز أعمـال - 750 4 020.000,00 - 4 020.000,00 
قطعة أرض تابعة ملسجد السيدة 

 منوشنت. خدجية ع
 33 وشنتمت. ع

 حمالت جتارية - 1900 7 200.000,00 - 7 200.000,00 
قطعة أرض تابعة ملسجد السيدة 

 منوشنت. خدجية ع
 34 متوشنت. ع

 35 غرداية وسط مدينة غرداية تكملة إجناز حمالت جتارية - - - - 

 122.049.772,45  
10.880.996

,93  
  المجــمــوع  222.263,03  132.930.769,38
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  2014لسنة  العمليات المقترحة للدراسة  

  املـالحــظــات
  الكلفة املخصصة

  )ج. د ( للمشروع

  القطعة األرضية

  )2م( املخصصة  للمشروع
  الرقم  الواليــة املوقـــع املشروع

القيام مبختلف الدراسات و حتضري املشروع   -

  .لألجناز 
8.000.000,00 1000 

  .دراسة إلقامة مشروع ترقوي  وقفي  -

 )للسيارات  حمالت جتارية ومكاتب حظرية(
 01 اجلزائر وبـة  حبيدرةالتمسجد 

القيام مبختلف الدراسات و حتضري املشروع   -

  لألجناز
8.000.000,00 1000 

  .دراسة إلقامة مشروع ترقوي  وقفي  -

حضرية للسيارات  حمالت جتارية و ( 

 ) .مكاتب

  القراءات بلديةمعهد 

 سيدي أحممد
 02 اجلزائر

 1000 3 700.000,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -

 20دراسة إلقامة حمالت جتارية  و  -

  .مسكن

 هدم البناءات املتواجدة -

 03 غليــزان وسط مدينة غليزان

 2071 5.250.000,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -
 20حمالت جتارية  و دراسة إلقامة  -

 .مسكن
 04 املديــة حي  حممدي بالربواقيـة

 592 4.000.000,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -
حمل و  24دراسة إلقامة مركز جتاري   -

 سكنات وقفية 06

  مسجد صاحل بو الشعور

 بلدية صاحل بو الشعور
 05 سكيكـدة

  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -

  مليـة اهلــدمع -
 دراسة إلقامة حمالت جتارية و مكاتب - 600 4.000.000,00

املدرسة القرآنية الرتاقي �ج 

 االستقالل بلدية عزابة
 06 سكيكـدة

 )3+ ط ( مكاتب وقفية  - 259,25 1 988.850,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -
  مسجد أنس بن مالك

 نبـسـة
 07 تبـسـة

 271 1 753.560,00  اسات واملتابعة واإلشهارخمتلف الدر  -
 مكاتب+ مركز جتاري  -

 )2+ ط ( 
 08 تبـسـة حي الزياتني بتـســة



 02الملحق رقم 
 

6 
 

 09 تبـسـة حي الباستني  بتبسة عيادة طبـيـة+ روضة األطفال  234,53 1 392.513,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -

 دراسة إلجناز مركز أعمال جتاري - 1252,44 5.000.000,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -
  وسط مدينة باتنة

 �ج اإلخزة العمراين
 10 بـاتنــة

 42238 8.000.000,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -
دراسة إلجناز فندق ، مركز خدمات مركز  -

 جتاري
 11 بـاتنــة مسجد أول نوفمرب باتنة

 319 1 000.000,00  واإلشهار خمتلف الدراسات واملتابعة -
  دراسة و إجناز دار حضانة -

 )روضة  قرآنية (  -

  املسجد القدمي

 حبي الكوثر بلدية الوادي
  12 الــوادي

  13  متوشنت.ع  بلدية سيدي الصايف  جتزئة األرضية لتهيئتها منطقة سياحية -  103716  3 500.000,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -

  .هلدم حتضري رخصة ا -

  هدم البنايــة -
000.000,00 2  1171  

هدم البناية املوجودة لتهيئة األرضية  -

  الستثمار
  14  بسكرة  وسط مدينة بسكـرة

  .حتضري رخصة اهلدم  -

  هدم البنايــة -
000.000,00 2  1936  

هدم البناية املوجودة لتهيئة األرضية  -

  الستثمار

شاره موسى زرارقة وسط مدينة  -

  البليدة
  15  ـدةالبلـي

 15461 8.000.000,00  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -
حمالت جتارية + دراسة جممع سكين  -

 ومكاتب خدمات
 16 جبايـة أزرو  بوعمار بلدية أميزور

  خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار -

  

  

  

  

6.000.000,00  3000  
روضة + دراسة إلجناز جممع سكين -

  األطفال

جبوار مسجد الرمحن جويلية  05حي 

  بلدية اجللفة
  17  اجللفـة

  18 جيجل حديقة البابا .جممع جتاري مهين 231 27.680.000,10 التحضري النطالق األشغال -
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  استثمارات  مـاليــة

  

  

 

 

 

 

 

    ا�ــمــوع    101.264.923.00  

  

 املـالحــظــات

 

 

  المبالغ الباقية

 )دج(

  املبالغ املستهلكة

 )دج(

 املبلغ

 )دج(لعملية  املخصص ل

  

 تعيني العمليـة

 

الرقم

مت ايداع املبلغ يوم   -

01/10/2013. 
- 50.000.000,00 50.000.000,00 

دج كودائع ذات منافع وقفية ببنك الربكـة ، وكالة  50.000.000,00إيداع مبلغ   -

 .بئر خادم ، اجلزائر 
01 

امللف يف مرحلة التحضري مع -

 .املسامهني 
100.000.000,00 - 100.000.000,00 

من رأس املال ، شركة التأمينات السالمة  املتخصصة يف التأمني   10املضاربة الوقفية  -

  دج 100.000.000,00على األشخاص بالتكافل مببلغ  
02 

  المجــمــوع 150.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 
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 دراسـة المركبات الوقفــيــة

  

  

  :العمليات  المطــروحـــــة لإلنجاز  عن طريق حق االمتياز 

  

  املـالحــظــات
  الكلفة املخصصة

  )ج. د ( للمشروع

  القطعة األرضية

  )2م( املخصصة  للمشروع
الرقم  الواليــة املوقـــع املشروع

 01 بشــار بشــار مركب وقفي -  دج  10.000.000,00  خمتلف الدراسات و املتابعة و األشهار -

 02 ورقـلة ورقـلة قفيمركب و  -  دج  10.000.000,00  خمتلف الدراسات و املتابعة و األشهار -

 03 عنابـة عنـابة مركب وقفي -  دج  10.000.000,00  خمتلف الدراسات و املتابعة و األشهار -

    المجــمــوع  دج 30.000.000,00  

  املـالحــظــات
  القطعة األرضية

  )2م( املخصصة  للمشروع
الرقم  الواليــة املوقـــع ني املشروعتعي

  .إقرتاح متويل املشروع من ميزانية الدولة  -

  .طريق االمتياز   إقرتاح املشروع لإلستثمار عن -
15660  

 1000مركب استثماري ،موقف لسيارات 

  مركبة

مركب رياضي و ترفيهي ، قصر املؤمترات، 

 100 مكاتب ، فضاء جتاري، و فندق

  .غرفة 

  01  اجلزائر  رايس مراد كورد بئرحي الكون
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:المساهمة في إنشاء مؤسسات نقليات الوقف عن طريق التمـويل المزدوج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  02  متوشنت.ع  بلدية سيدي الصايف  إقامة مركب سياحي -  100459  .إقرتاح املشروع لإلستثمار عنطريق االمتياز  -

  المجــمــوع  116,119  

  ا�موع  املـالحــظــات
  الوطين  مسامهـة  الصندوق

 )دج(لألوقاف  

  مسامهة الواليات املعنية

 )دج(أو تربعات خمتلفـة 
االرقم  الواليــة

 01 قسنطينة 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 

 02 عنـابـة 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 

 03 غليزان 5 000.000,00 5 000.000,00 10 000.000,00 

  04  ع متوشنت  5 000.000,00  5 000.000,00  10 000.000,00  

  ا�ـمـوع  40.000.000,00  40.000.000,00  80.000.000,00  



 قائمة محكمي االستبیان                                                    03الملحق رقم 

 

 قائمة األساتذة محكمي االستبیان

 البلد/ الجامعة  التخصص الدرجة العلمية اإلسم واللقب

 اجلزائر/ جامعة بسكرة  علوم اقتصادية أستاذ التعليم العايل الطيب داودي -

 اجلزائر/ جامعة بسكرة  علوم اقتصادية أستاذ التعليم العايل موسى رمحاين -

 اجلزائر/  2جامعة اجلزائر علوم اقتصادية أستاذ التعليم العايل فارس مسدور -

 اجلزائر/  2جامعة البليدة  علوم اقتصادية أستاذ التعليم العايل كمال رزيق -

 اجلزائر/ جامعة سكيكدة  علوم التسيري -أ –أستاذ حماضر  العياشي زرزار -

 اجلزائر/ جامعة سكيكدة  إحصاء   -  أ –أستاذ حماضر  احسن طيار -

 ماليزيا/ جامعة إسرا  اقتصاديةعلوم  أستاذ التعليم العايل السعيد بوهراوة -



  

  

 االستبیان
  )04الملحق (



  

  الرحيم الرحمانباسم اهللا 

 جامعة حممد خيضر بسكرة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،)...  ة(الكرمي ) ت(األخ 

للحصول على املعلومات الضرورية اليت متكن من الوصول إىل النتائج لبحث أطروحة الدكتوراه يف اهلدف من هذه االستبانة 

  :العلوم االقتصادية واملوسومة بعنوان

  " –دراسة حالة بعض البلدان اإلسالمية  –مساهمة في تفعيل دور الوقف النقدي في التنمية " 

  .ليت متكن الوقف النقدي من لعب دوره يف التنمية�دف هذه الدراسة بشكل رئيسي للتعرف على اآلليات ا

 بالسرية حماطة ستكون إجاباتكم وأن العلمي البحث ألغراض االستبيان هذا ضمن املطروحة األسئلة مجيع أن العلم يرجى

   .الفائقة العلمية والعناية الكاملة

   لتعاونكم شكرا                                                                         

  

  

  

  

  

  

 CH.AZIZON@YAHOO.FR :اإلمييل

  

  شرون عزالدين  :الباحث
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  الشخصية البيانات : األول القسم

   )X  ( إشارة بوضع الشخصية بياناتكم تتضمن التي األسئلة على اإلجابة يرجى

  : الجنس -1

     .أنثى                                                            ،ذكر                           

   :  العمر - 2

 سنة، 40إىل  30من                                                       ،سنة 30 من أقل                

  .سنة 50أكثر من                                               ،سنة 50إىل  41من              

  :العلمي التخصص - 3

  ،شرعية علوم                                                          ،اقتصادية علوم                         

   ................التحديد يرجى ذلك غري                                                          قانونية، علوم                           

  :العلمي المؤهل - 4

  ،اجلامعي  مستوى                       ،جامعي املستوى دون        

 ...............التوضيح يرجى ذلك غري                                                         ،عليا دراسات              

       : الوظيفي المنصب - 5

  ،القانونية الشؤون إدارة                                          ،مركزية إدارة

           ،وقف وكيل                                                  ،رئيسي وقف وكيل

                     .......................... :وضح ذلك غري

  : العملية الخبرة - 6

   ،سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من                                   ، سنوات 5أقل من             

  فأكثر سنة  15                   ،سنة 15 من أقل إىل سنوات 10 من                           

  ....................... :البلد - 7     
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  ).X(يرجى تحديد اإلجابة الصحيحة بدقة وذلك بوضع عالمة:  الجزء الثاني

  في التنمية الصناديق الوقفية مساهمة: المحور األول

  العبارة   الرقم

اما
تم

ق 
واف

م
  

فق
موا

  

يد
حا

م
فق  

موا
ر 

غي
ق   

واف
 م

ير
غ

اما
تم

  

            النقدي املشاركة الشعبية يف الوقف الرفع منتعمل الصناديق الوقفية على   01

           النقديةاألوقاف تدفقات تساهم الصناديق الوقفية يف ضبط   02

           تساهم الصناديق الوقفية يف ضبط التدفقات النقدية  03

            تسمح الصناديق الوقفية بالرقابة على أموال الوقف  04

            االعتناء باملساجدتعمل الصناديق الوقفية على   05

            وجود صناديق وقفية يسهل الرقابة على أموال الوقف من قبل اإلدارة  06

            تساهم الصناديق الوقفية يف مساعدة الفقراء واحملتاجني  07

            تساعد الصناديق الوقفية على بناء املدارس واجلامعات  08

            مستشفيات تقدم الصناديق الوقفية خدمات صحية كبناء  09

            وجود صناديق وقفية يشجع على الوقف النقدي  10

           مهمة الستثمار الوقف جتميعية تعترب الصناديق الوقفية أداة  11

            توفر الصناديق قروض حسنة حملتاجي التمويل  12

            تساهم الصناديق الوقفية يف مساعدة طلبة العلم  13
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  مساهمة الصكوك الوقفية في التنمية: يالمحور الثان

  العبارة   الرقم

اما
تم

ق 
واف

م
  

فق
موا

  

يد
حا

م
فق  

موا
ر 

غي
ق   

واف
 م

ير
غ
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تم

  

           تعترب الصكوك الوقفية أداة استثمارية لألوقاف النقدية جد هامة  01

            تساهم الصكوك الوقفية يف مساعدة الفقراء واملساكني  02

            إقامة مستشفيات وإعانة املرضىتسهم الصكوك الوقفية يف   03

            تساعد الصكوك الوقفية على بناء دور العبادة  04

            ميكن االعتماد على الصكوك الوقفية لسد االحتياجات التمويلية للقطاعات االقتصادية  05

            ميكن استخدام حصيلة الصكوك الوقفية عل أوجه الرب واخلري املختلفة  06

            الصكوك الوقفية يف متويل وسائل اإلنتاجتساعد   07

            تساهم الصكوك الوقفية يف متويل املواد األولية والبضائع الالزمة  08

            تساهم الصكوك الوقفية يف تنمية اإلنتاج الوطين من خالل إنشاء مؤسسات إنتاجية  09

            تساهم الصكوك الوقفية يف إنشاء مصانع إنتاجية خمتلفة  10

            تعمل الصكوك الوقفية على زيادة عدد مناصب العمل  11

           تساهم الصكوك الوقفية يف بناء املدارس واجلامعات ومراكز البحث  12
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  في التنمية البنك الوقفيمساهمة : ثالثالمحور ال

  العبارة   الرقم

اما
تم

ق 
واف

م
  

فق
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حا
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ر 
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ق   
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غ
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            يعترب املصرف الوقفي آلية جتميعية للوقف النقدي  01

            يعترب إنشاء مصرف وقفي ضرورة اقتصادية واجتماعية  02

            ميكن أن يسهم املصرف الوقفي يف حماربة الفقر  03

            وجتنب االكتناز االستثمار  يساهم املصرف الوقفي يف زيادة االستثمار من خالل  04

            الوقفي على توفري مناصب شغل يعمل املصرف  05

            ميكن املصرف الوقفي من توفري التمويل الالزم للقطاعات االقتصادية املختلفة  06

            يفتح املصرف الوقفي جماالت استثمارية جديدة  07

            ميكن املصرف الوقفي من حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي  08

            زيادة اإلنتاجيساهم املصرف الوقفي يف   09

            يساهم املصرف الوقفي يف بناء مستشفيات  10

           يساهم املصرف الوقفي يف تشجيع البحث العلمي  11

  التنمية االقتصاديةمساهمة الوقف النقدي في  : المحور الرابع

  العبارة  الرقم

اما
تم

ق 
واف

م
  

فق
موا

  

يد
حا

م
فق  

موا
ر 

غي
ق   

واف
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غ
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           النقدي على تقليل الفوارق بني طبقات ا�تمعيعمل الوقف   01

            يساهم الوقف النقدي يف زيادة اإلنفاق  02

            يسهم الوقف يف زيادة الطلب على اليد العاملة  03

            يف بناء البنية التحتية النقدي يسهم الوقف  04

            للوقف النقدي دور يف تطور الصناعة  05

            النقدي يف التخفيف من البطالة با�تمعيسهم الوقف   06

يساهم الوقف النقدي يف حتسني كفاءة اليد العاملة من خالل إقامة مراكز للتدريب املهين،   07

  الفين، واإلداري

          

            يدعم الوقف قطاع الصناعات الصغرية من خالل توفري املعدات ورأس املال  08
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            هاما يف تقليل أعباء النفقات العامةيلعب الوقف النقدي دورا   09

            يسهم الوقف النقدي يف التقليل من اآلثار التضخمية  10

            على توفري مناصب شغل وقف النقدييعمل ال  11

            املختلفة ةميكن الوقف النقدي من توفري التمويل الالزم للقطاعات االقتصادي  12

            نقديا لصاحل الفقراء واحملتاجنيحيقق الوقف النقدي تدفقا   13

           يرفع الوقف النقدي من استخدام التكنولوجيا عن طريق خمتلف املشاريع  14

  مساهمة الوقف النقدي في التنمية االجتماعية :المحور الخامس

  العبارة  الرقم

اما
تم

ق 
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            دورا يف تقليل الفوارق الطبقية بني أفراد ا�تمع النقدي يلعب الوقف  01

            على السعي حنو حتقيق العدالة االجتماعية النقدي يعمل الوقف  02

            صورة للتكافل والتعاون الطوعي بني األفراد النقدي ميثل الوقف  03

            على تقليل نسبة األمية النقدي يعمل الوقف  04

            النقدي يف إنشاء املدارس واجلامعاتيساعد الوقف   05

            إنشاء املراكز الصحية واملستشفياتيعمل الوقف النقدي على   06

            يوفر الوقف النقدي أمواال للمحتاجني كالقرض احلسن  07

            إنشاء املكتبات ورعايتهايف حتقيق  النقدي يساهم الوقف  08
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  الرحيم الرحمانباسم اهللا 

Mohamed khaider  UNIVERSITY OF biskra (ALGERIA)  
Faculty of Economics and business and Management sciences 
 Department of Economics 

 

 

Brother (v) Dear (e) ... peace, mercy and blessings of Allah, 

 The Aim of this Questionnaire is to obtain the necessary information that auslese access to the 

results of a private thesis PHD in economic sciences; "Money and finance" and tagged entitled " 

Contribute to the activation of the role of monetary endowment in development- case study of same 

countries Islamic" . 

 This study aims to identify the mechanisms that euasles the activation of the role of monetary 

waqf in economic AND SOCIAL development. 

 Please, note that all questions in the Questionnaire aims to scientific research purpose, and your 

answers will be in full confider tiality and in scientific care. 

Thanks for your help 

Searcher: Azzeddine Cherroun 

EMAIL : CH.AZIZON@YAHOO.FR 
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SECTION ONE: PERSONAL INFORMATION, 

 PLEASE MARK BY THE SYMPLE (X) TO QUESTION THAT CONTAIN YOUR PERSONQL 

INFORMATION: 

1-  GENDRE(SEX): 

                          female,                                                                                                   male            

2- AGE: 

                   30-40 YEARS        ,                                               less than 30 years      

                  More 51 years،                                                   years  41-50 .  

3- speciality: 

                            )ISLAMIC SCIENCES(CHARIA                          ECONOMIC SCIENCES  

                             OTHER(MENTIEN IT) ……………               LAW SCIENCES  

4-QUALIFITIONS: 

                                 UNIVERSITY                 UNDER LEVEL UNIVERSITY    

                              OTHER…………….                                         NICE STUDIES 

5- OCCUPATION:   

LAW ISSUES ADMINISTRATION              ADMINISTRATOR               

AGENT WAQF                                      WAQF PRINCIPAL AGENT 

other……………………….        

6- experience: 

                  05-10 years                                                 LESS THAN 5 YEARS 

                                MORE THAN 15 YEARS                                     10-15 YEARS 

     7- COUNTRY:…………………. 
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section two: mark significantly the right answer: 

I- axis one: contribution of  waqf  funds in development. 

Statement(prestion) Totally 
Agree 

Agree neutral Not 
agree 

totally  
not agree 

1-Waqf fund work on enliecing people participation in 
monetary waqf. 

     

2- waqf fund contribute in selling up monetary waqf flows 
. 

     

3- waqf fund contributes incash flows settings.      

4- Waqf funds permit control on waqf monetary.      

5- Waqf fund working on caring about mosks.      

6- Availability of waqf fund facilitates control waqf  
money from  management. 

     

7- Waqf  fund contribute in helping pars and  needers.       

8- Waqf fund in building schools and universities.      

9- Waqf fund offer health services as building hospitals.      

10- Avelability of waqf fund encourage the waqf money.      

11- Waqf fund considered as an important tool to invest 
waqf.. 

     

12- Waqf fund may provid “good credit” to finance 
needers.  

     

13- Waqf  fund contribute in helping students.      

II- axis two: contribution of  waqf  sukuk  in development. 

Statement(prestion) Totally 
Agree 

Agree neutral Not 
agree 

totally  
not agree 

1-Waqf  sukuk  considered as  important consulting fool to 
monetary waqf.  

     

2- waqf  sukuk contributes in helping poors orphans.       

3- waqf sukuk contributes in building hospitals and 
patients.   

     

4- Waqf sukuk helps in building masjid (worship 
building). 

     

5- we depend on waqf sukuk to meet financial  needs of 
economic sectors. 

     

6- we could use the out come  of waqf sukuk to wards 
different ways of charity and good . 

     

7-. Waqf  sukuk helps in financing  production  means.      

8- Waqf sukuk contributes  in financing raw materials and 
necessary goods. 

     

9- Waqf sukuk contributes in developing national      
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production  through creating production companies.  

10- Waqf  sukuk contributes in creating factories .      

11- Waqf  sukuk on increasing  jobs      

12- Waqf sukuk contributes in building schools; 
universities and  research centers. 

     

III-  axis three: contribution of  waqf  bank  in development. 

Statement(prestion) Totally 
Agree 

Agree neutral Not 
agree 

totally  
not agree 

1- Waqf  bank contributes  in collecting machine  of 
monetary  waqf. 

     

2- the creating of waqf  bank considered as an economic  
and social  necessity. 

     

3- Waqf  bank could  contribute  in fighting poverty      

4-. Waqf  bank contributes in increasing investment 
through encouraging invest and avoiding  saving. 

     

5-. Waqf  bank  works on maintaining jobs.      

6- Waqf  bank could maintain necessary finance to 
different economic. 

     

7- Waqf  bank opens new  investments fields.      

8-Waqf  bank  could  achieve  social Takaful 
(cooperation)  principle. 

     

9- Waqf  bank contributes in increasing production.      

10- Waqf   bank contributes in building hospitals..      

11-. Waqf bank contributes in encouraging scientific 
research. 

     

IV- axis four: contribution of  monetary waqf   in economic development. 

Statement(prestion) Totally 
Agree 

Agree neutral  Not 
agree 

totally  
not agree 

1-Monetary Waqf works on dimiruting gaps between 
society levels. 

     

2- Monetary waqf contributes in increasing of 
consumption expenditures. 

     

3- Monetary waqf contribute in increasing manpower 
offer. 

     

4- Monetary Waqf contribute in building infrastructure.      

5- Monetary  Waqf  has a role in developing  industries      

6 -Monetary waqf contribute in decreasing 
unemployment. 

     

7-  Monetary waqf contribute in inproving manpower 
efficiency through installing professional; technical and 
administrative training. 
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8- Monetary waqf  supports small and medieum 
enterprises through providing materials and funds. 

     

9- Monetary waqf plays an important role in reducing 
general expanses charges. 

     

10-Monetary waqf contribute in reducing inflation 
impacts. 

     

11-  Monetary waqf  on providing jobs.      

12- Monetary waqf provides necessary finance to different 
economic sectors. 

     

13- Monetary waqf  realize cash flow too poors and 
orphans. 

     

14- Monetary waqf increasing the use of technology 
through different projects. 

     

v- axis five: contribution of  monetary waqf   in social development. 

Statement(prestion) Totally 
Agree 

Agree neutral Not 
agree 

totally  
not agree 

1-Monetary Waqf  works on reducing society individuals.      

2- Monetary Waqf  realizing social justice.      

3 Monetary Waqf  represents the image of cooperation 
and voluntary help between individuals. 

     

4- Monetary Waqf  works on reducing rates.      

5- Monetary Waqf helps in building schools and 
university. 

     

6- Monetary Waqf  works on creating health centres and 
hospital. 

     

7- Monetary Waqf  saves money for needers(poors) as “ 
KARD HASSAN”. 

     

8- Monetary Waqf  contributes increating libraries and its 
maintaining. 

     

9- Monetary Waqf reduces social phenomena by 
deployment of  knowledge. 

     

10- Monetary Waqf  contributes in helping victims      

11-. Monetary Waqf  contributes in curing patients.      

12- Monetary Waqf  contributes in accompanying 
orphans. 

     

  

End/ thank you for your help  
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.686 3 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q4 4.3439 .090 .293 .
a
 

Q5 4.2114 .092 .293 .
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 

violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.895 2 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x 4.2777 .059 .811 .
a
 

y 4.2146 .054 .811 .
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 

This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 8.5338 .209 .584 .478 

Q2 8.4292 .217 .645 .408 

Q3 8.4545 .275 .308 .825 

Reliability Statistics 

Cronbach'

s Alpha 

N of 

Items 

.453 2 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 x y 

N 126 126 126 126 126 126 126 

Normal Parameters
a,b

 Mean 4.1750 4.2795 4.2542 4.2114 4.3439 4.2146 4.2777 

Std. Deviation .29599 .27234 .29152 .30355 .30018 .23283 .24274 

Most Extreme Differences Absolute .076 .093 .135 .144 .133 .089 .057 

Positive .056 .068 .068 .080 .133 .057 .041 

Negative -.076- -.093- -.135- -.144- -.111- -.089- -.057- 

Kolmogorov-Smirnov Z .857 1.040 1.517 1.613 1.494 .996 .643 

Asymp. Sig. (2-tailed) .455 .230 . 201 . 113 . 231 .274 .803 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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  :التباین األحادي

 
 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Q4 Between Groups 1.065 3 .355 4.145 .008 

Within Groups 10.453 122 .086   

Total 11.518 125    

Q5 Between Groups .882 3 .294 3.456 .019 

Within Groups 10.381 122 .085   

Total 11.264 125    

y Between Groups .447 3 .149 2.630 .053 

Within Groups 6.918 122 .057   

Total 7.365 125    

 

 

 

 

 


