إدارة المخاطر لاستثمار وتنمية
الممتلكات والأصول والصناديق
الوقفية
قراءة لمعايير الكشف عن المخاطر ومواجهتها والحد من آثارها

د .سامي محمد الصلاحات
مستشار المعهد الدولي للوقف الإسلامي ،ماليزيا

إدارة المخاطر لاستثمار وتنمية الممتلكات والأصول والصناديق الوقفية

ملخص الدراسة ابللغة العربية

يعترب علم املخاطر وإدارته من العلوم احلديثة الفاعلة يف تنظيم عمل املؤسسات املالية ،وال شك أن الفورة
اليت تشهدها املؤسسات الوقفية املعاصرة ،من خالل إدارة ممتلكاهتا وتثمري أوقافها وأصوهلا ،وزايدة ريعها
وغالهتا السنوية تلزمها العمل حبذر واحتياط ووعي ملواجهة التحدايت أو املخاطر املتعلقة بقضااي
االستثمار املايل ،ومسائل التخطيط اإلسرتاتيجي والتنظيم اإلداري واملؤسسي ،ومواضيع السمعة املؤسسية
ورضا العمالء ،وخصوصاً أهنا مؤمتنة على أموال الواقفني وزايدة أصوهلا وغالهتا.
ونظراً لقلة الدراسات املتخصصة اليت تتناول قضااي األوقاف وأصوهلا ووممتلكاهتا ابلتمحيص والتدقيق املايل
واإلداري ،أو ابلتحديد عدم وجود دراسات أكادميية متخصصة تتعرض لبيان وحتديد خماطر األوقاف،
سوف تسعى هذه الدراسة لرسم إطار مايل واستثماري وإداري عام للعمليات الرئيسية لألوقاف ،وهي:
عملية االستقطاب ،وعملية احلصر والتسجيل ،وعملية هتيئة الوقف وصيانته ،وعملية الصرف على
املوقوف هلم أو ما يسمى ابملصارف الوقفية ،وعملية استثمار الفائض من أموال املصارف الوقفية ،وأخرياً
عملية استحداث وقف جديد من الوقف القائم.
هذه العمليات تتضمن خماطر ابدية للعيان ،وخماطر غري ابدية - ،وهي ما يتم التعبري عنها ابملخاطر
احملتملة - ،ويف دراستنا هذه سنعمل على الكشف عن هذين النوعني من املخاطر :البادية أو الظاهرة،
واملخاطر احملتملة.
وسوف نعتمد املنهج التحليلي للكشف عن هذه املخاطر يف واقع األوقاف ،ولكي تسقيم الدراسة على
أصوهلا ،سوف نبحثها من خالل:
املبحث األول :حنو حتديد إطار مفهوم املخاطرة للعمليات الرئيسية لألوقاف اإلسالمية
املبحث الثاين :الكشف عن املخاطر القائمة واحملتملة يف عمليات األوقاف.
املبحث الثالث :احلد من املخاطر يف جمال صيغ استثمار املمتلكات الصناديق الوقفية
النتائج والتوصيات
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املقدمة

يعترب الوقف من املصطلحات الفقهية اليت أخذت رواجاً كبرياً يف عصران احلاضر ،إذ أنه مصطلح شكل
جبوهره نظاماً اقتصاداي واجتماعياً ،وجاء وجوده ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف اجملتمعات والدول،
وهو ما ساعده على تشكيل إطار اقتصادي اجتماعي ثقايف ساهم بقوة يف دفع عجلة التنمية والبناء يف
اجملتمعات والدول.
واليوم ،وبعد مضي أكثر من أربعة عشر قرانً على نشأة مفهوم الوقف ،وحتديداً منذ توجيه النيب صلى هللا
عليه وسلم إليه ،ومررواً بعصور اإلسالم املختلفة ،ما زال الوقف هو الركيزة احلية والفاعلة يف اجملتمع
اإلسالمي ،على الرغم من تقدم اجملتمع وأتخره احلضاري ،فإن الوقف ما زال قائماً فيه.
صحيح أن الوقف أتثر سلباً بواقع الرتاجع احلضاري لألمة ،لكنه كان يعمل ولو بوترية أقل فعالية وحضوراً،
وعند وجوده يف واقع حضاري متميز ،كان الوقف أكثر حضوراً ونشاطاً وأداء يف خدمة اجملتمع.
وهلذا ،فإن الوقف حيمل بذور جناحه يف أركانه وشروطه وحسن إدارته واستثماراته ،ولكي يدوم هذا النجاح
والتنمية ،جيب على القائمني عليه ،سوءا أكانوا حكومات أو قطاع خاص ،كاألفراد أو العائالت أو
اجلماعات ،فإن إدارة الوقف جيب أن متتاز حبسن إدارة خماطره ووقايته من أي خطر قد يتعرض له يف إدارة
عملياته أو استثماراته.
ولعلنا عندما نطالب هبذا ،نؤكد من أن إدارة خماطر األوقاف تعين يف احملصلة زايدة األصل الوقفي وارتفاع
ريعه املايل ،وهذا الذي يريده الفقهاء ،من أن الوقف جيب أن يكون دائماً متنامي يف أصله وريعه ،ألنه إذ
مل يكن هكذا ،سيكون متالشياً وضعيفاً ،ما يعين هالكه أو تعطله ،أو تعرضه لالعتداء والسرقة والضياع.
لذا ،سيكون منهجناً يف هذه الدراسة ،حتديد منهجية إدارة املخاطر يف واقع األوقاف ،من خالل املنهج
التحليلي ،وسوف نعتمد على بيان ماهية املخاطر ،وكيفية منع تطبيقها يف عمليات األوقاف وإدارته ،ألهنا
قد تقع يف عملياته إذ مل يتم اختاذ اإلجراءات واالحتياطات اإلدارية واالستثمارية للحد من وقوعها.
وهذا ال يكون إال من خالل التعاون والتنسيق الدائم ما بني اإلدارة العليا للمؤسسة الوقفية ،وابقي أقسام
املؤسسة الوقفية كاملالية أو االستثمار أو التدقيق على األصول واحملاسبات.
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املبحث األول :حنو حتديد إطار مفهوم املخاطرة للعمليات الرئيسية لألوقاف اإلسالمية
يعترب الوقف  -وهو ويف االصطالح الفقهي :حتبيس األصل وتسبيل املنفعة -1نظاماً االجتماعي واالقتصادي
فاعالً ،والذي يعتمد عمليات رئيسية أساسية يتم من خالهلا تطبيق الوقف بكافة أركانه وشروطه الشرعية.
وحلفظ هذا النظام مؤسسياً وتنظيمياً جيب إدراك املخاطر احمليطة به ،أو اليت قد تقع ،من خالل ما يُعرف بعلم
إدارة املخاطر ،وهو من العلوم احلديثة اليت تقوم املؤسسات احلديثة ابعتمادها كوقاية وساتر من وقوع عملياهتا أو
إجراءاهتا يف عثرات أو مثالب قد حتيق هبا.
واملؤسسات الوقفية ال شك أهنا حباجة ماسة إىل إدراك هذا العلم وتطبيقه يف واقع أعماهلا وإجراءاهتا ،وخصوصاً
وأن هناك حماذير شرعية وقانونية واجتماعية حتتم على الناظر  -سواء أكان ذلك مؤسسة ،أو واقفاً -على أموال
وممتلكات وصناديق األوقاف أن يكون على دراية وعلم هبذه املخاطر.
واملخاطر اليت قد تعرتض العمل الوقفي ميكن حتديدها من خالل حتديد العمليات الرئيسية لألوقاف ،واليت
سوف نتعرض هلا الحقاً ،ولكن ميكن وضع اإلطار العام ملخاطر األوقاف بعد التعرف على مفهوم املخاطرة
الوقفية ،مث توضيح وتفصيل ذلك بواقع األوقاف من خالل عملياته الرئيسية.
 ]1مفهوم املخاطرة

أوالً :املخاطرة أو املخاطر مشتقة من [خ ط ر] ،وهذه اللفظ تعين ابلعربية:

أ .ال َق ْد ُر واملكانة ،مثل رجل خطري أو أمر خطري ،كما يرى ابن فارس :2اخلاء والطاء والراء أصالن :أحدمها
مشمر للجنة ،فإن اجلنة ال خطر هلا".3
الق ْدر واملكانة ،وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ":أال
ٌ
كقوهلم لنظري الشيء خ ِطريه ،ولِ ٍ
تناظره وتصلُح ملِثْله.
ومكانة
ة
ل
ز
من
أي
،
ر
ط
خ
فالن
ٌ
ُُ
ٌ
ُ
ب .وتعين كذلك :اضطراب احلركة ،ومنها :خطر البعري بذنبه خطراانً .وخطر ببايل كذا خطْراً ،وذلك أن مير
ٍ
بسرعة ال لُبث فيها وال ب ْطء .ويقال خطر يف ِم ْشيتهِ .
اخلاط ُر :ما َيْطُُر يف القلب من تدبري أو أ ْم ٍر .اخلاطر
بقلبه
ْ
ُ

1

النووي ،اجملموع( ،ال يوجد مكان للنشر ،دار الفكر ،ط.ت.320/15 ،).

 2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون( ،بريوت :دار اجليل ،ط ،)1991 ،1مادة [خطر] ،ابن منظور ،لسان العرب( ،القاهرة :دار
املعارف ،ط.ت ،).لفظة [خطر].
3

ابن ماجه ،سنن ابن ماجه( ،بريوت ،دار اجليل ،)1998 ،كتاب الزهد.694/5 ،
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طار.ومنه قول العرب اخلاطر،
اهلاجس ،واجلمع اخلواطر ،واخلط ُر :السب ُق الذي يرتامى عليه يف الرتاهن ،واجلمع أ ْخ ٌ
اسم ملا يتحرك يف القلب من رأي أو معىن ،يقال :خطر ببايل أمر.4

اثنياً :املخاطرة أتيت عند الفقهاء مبعاين متعددة ،منها:5

 .1املراهنة ،كل ما يعتمد على احلظ ،وهذا له أصل لغوي كما يرى ابن فارس ..":وأ ْخطر املال أي جعله خطراً
بني املرتاهنني .وختاط ُروا على األمر :تراهنوا؛ وخاطرهم عليه :راهنهم .واخلط ُر؛ الرْه ُن بعينه .واخلط ُر :ما َُياط ُر
عليه؛ تقول :وضعُوا يل خطراً ثوابً وحنو ذلك؛ والسابق إِذا تناول القصبة عُلِم أنه قد أ ْحرز اخلطر .واخلط ُر والسب ُق
الر ِ
والندب واح ٌد ،وهو كله الذي يوضع يف النِ ِ
ضال و ِ
هان ،فمن سبق أخذه".6
ُ
 .2التصرف الذي يؤدي إىل الضرر.
 .3اجملازفة وركوب األخطار.
 .4احتمالية اخلسارة والضياع ،وهي ما عرب عنه ابن القيم 751هـ بوضوح بقوله ":واملخاطرة خماطراتن :خماطرة
التجارة ،وهو أن يشرتي السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على هللا يف ذلك ،واخلطر الثاين :امليسر الذي
يتضمن أكل املال ابلباطل ،فهذا الذي حرمه هللا تعاىل ورسوله مثل بيع املالمسة واملنابذة ،وحبل احلبلة واملالقيح
واملضامني ،وبيع الثمار قبل بدو صالحها ،ومن هذا النوع يكون أحدمها قد قمر اآلخر ،وظلمه ،ويتظلم أحدمها
من اآلخر خبالف التاجر الذي قد اشرتى السلعة ،مث بعد هذا نقص سعرها ،فهذا من هللا سبحانه ليس ألحد
فيه حيلة ،وال يتظلم مثل هذا من البائع ،وبيع ما ليس عنده من قسم القمار وامليسر؛ ألنه قصد أن يربح على
هذا ملا ابعه ما ليس عنده ،واملشرتي ال يعلم أنه يبيعه ،مث يشرتي من غريه ،وأكثر الناس لو علموا ذلك مل يشرتوا
منه ،بل يذهبون ويشرتون من حيث اشرتى هو ،وليست هذه املخاطرة خماطرة التجار ،بل خماطرة املستعجل
ابلبيع قبل القدرة على التسليم ،فإذا اشرتى التاجر السلعة ،وصارت عنده ملكا وقبضا ،فحينئذ دخل يف خطر

التجارة ،وابع بيع التجارة .7 "...
نستشف من كالم ابن القيم رمحه هللا أن املخاطرة قد تكون مقبولة وإن كان فيها نوع من الغرر أو اجلهالة ،أما
املخاطرة املمنوعة احملرمة فهي اليت ينتج عنها غرر واضح وبني على أحد األطراف.

4

ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة [خطر] ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة [خطر].

5

انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،534/7 ،الشافعي ،186/3 ،نقالً عن :محزة محاد ،املخاطر األخالقية يف املضاربة اليت جتريها املصارف اإلسالمية وكيفية

6

ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة [خطر] ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة [خطر].

معاجلتها( ،عمان ،دار النفائس ،ط ،)2012 ،1ص.13
7

ابن القيم ،ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط.723/5 ،)1998 ،
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اثلثاً :املخاطرة عند علماء االقتصاد:

" احتمال اخلسارة أو التقلب يف العائد املتوقع ،8لكن يف املفهوم االقتصادي ،فهناك عدة تعريفات وحمددات
لتحديد املخاطرة يف علم االقتصاد ،لكن أبرزها ":توقع اختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع

حدوثه" .9أي أن مفهوم املخاطرة هو التباين يف العائد املتغري اآلخر.

وتربز املخاطر كذلك يف واقع املصارف االقتصاد واالستثمارات ،ولقد نشطت كذلك يف واقع املصارف،
وخصوصاً املصارف اإلسالمية خلصوصية املعامالت املالية اإلسالمية.
وحتدد املخاطر يف واقع املصارف واملؤسسات املالية بطريقة واضحة ودورية ،وهي من املهام الرئيسية ألي
مصرف.10
رابعاً :املخاطرة يف إطار األوقاف اإلسالمية.

ميكن حتديد املخاطرة الوقفية بناءً على واقع األوقاف وعملياهتا األساسية ،فقد تكون أصوالً وقفية ،وهي عبارة
عن أوقاف اثبتة كالعقار واآلراضي ،أو أوقافاً منقولة كالدواب واملواد املنقولة كالبضائع أو مكائن ،أو أموال
[الوقف النقدي] ،أو صناديق وقفية ،وهو مصطلح حديث تعارفت عليه املؤسسات الوقفية وهو عبارة عن
حتريك األموال الوقفية احملصلة على األغلب من جمموعة من الواقفني أو املتربعني ،واملرصودة ملصرف معني،
واستثمارها لصاحل هذا املصرف ،11ما حيتم علينا رصد مفهوم املخاطرة الوقفية بـ :اضطراب متنوع يقع يف
عمليات األوقاف الرئيسية ،ما ينتج عنه هالك األصل الوقفي أو تدين فعاليته أو ريعه.

وهذا التعريف له أوجه متعددة ،من أمهها:
 .1عدم التأكد من انتظام الريع الوقفي ،واخلوف من وقوع خسائر من االستثمار ،ابعتبار أن األصل يف
األوقاف التنمية والزايدة والكسب ،وليس هناك " كسب بدون خماطرة".12
وخصوصاً أن االستثمار يف األموال الوقفية [وأقصد به الريع الوقفي على األغلب] قد يكون يف أحد األشكال
االستثمارية معرض للخسارة ،ابعتبار أهنا مشاركة قد تغنم أو تغرم ،وأغلب عمل املؤسسات الوقفية يف االستثمار
يعتمد ابألساس على استثمار الفائض من أموال الريع الوقفي ،واألصول الوقفية ال تُعرض لالستثمار إال يف حال
 8قارن مع :أشرف حممد دوابه ،إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية ،نقالً عن املوقع التايل [.]www.kantakji.com/fiqh

 9سيد اهلواري ،اإلدارة املالية ،ص ،109نقالً عن :محزة عبد الكرمي ،خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية( ،عمان ،دار النفائس ،ط ،)2008 ،1ص.31
10
Harrington Niehaus, Risk Management and Insurance, (Boston, McGraw Hall, 1999), P.8.
 11اجلدير ابلذكر أن وقف املنقوالت قد وقع فيه اخلالف قدمياً ،وحنن نذكر هذا ابإلمجال بدون الدخول يف اختالفات الفقهاء يف موضوع وقف املنقول.
12

حممد شابرا ،حنو نظام نقدي عادل( ،واشنطن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط ،)1990 ،2ص ،176ص.223
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االستثناء واالضطرار ،كأن يتم بيع األصل الوقفي حال خرابه أو انعدام فائدته ،وهذا له أبواب يف الفقه
اإلسالمي وصيغ حمددة ،كصيغة االستبدال واإلبدال ،ويف هذه احلالة قد تكون املخاطرة عالية ومرتفعة ألن
الوقف أبكمله قد يضيع ويُسرق إذا فسدت الذمم أو كانت الكفاءة اإلدارية واملالية ليست ابملكانة الصحيحة،
وهنا تقع األوقاف بني السالمة االستثمارية أو تلف وضياع أصوهلا وغالهتا.
 .2احتمال فشل املؤسسة الوقفية يف حتقيق العائد من االستثمار.
وهذه الصورة مقاربة للصورة السابقة ،يف حال الدخول يف استثمارات وصيغ جتارية ،قد تفشل املؤسسة يف فرتة
من الفرتات يف احملافظة على العائد السنوي الطبيعي ،أو تدنيه مقارنةً ابملعدل السابق ،نتيجة عدم مواجهة
أخطار هذه الصيغة االستثمارية يف هذا العام.
 .3االضطراب من عوائد االستثمار املستقبلية لألصول الوقفية
وهذه الصورة كذلك معضدة ملا مت ذكره ،ففي حني قد تواجه املؤسسة الوقفية خماطر عديدة ،فإن من احملتمل
عدم ضمان احلصول على ريع مناسب خالل السنوات املقبلة ،ما يؤدي إىل فشل حتقيق خطتها االسرتاتيجية
بناءً على معدالت النمو الطبيعي للريع الوقفي.
خامساً:مصادر املخاطر يف املؤسسات الوقفية

ال شك أن املؤسسة الوققية قد تتعرض ملخاطر عديدة ،ميكن حسمها وبياهنا من واقع البيئة الداخلية للمؤسسة
أو خارجها ،وميكن حتديد ذلك ابإلطار العام:
أ] خماطر داخلية

 .1تدين الكفاءة الوظيفية والفنية ملوظفي األوقاف ،ما يعد خطراً قد يؤدي إىل اضطراب يف أداء العمليات
الرئيسية لألوقاف.
 .2اضطراب البياانت واملعلومات اخلاصة ابملمتلكات واألصول واالستثمار ،وهذا خطر حمدق إذا مل يتم إداركه
يف أقرب وقت ممكن ،ألن قلة البياانت قد تعيق استكمال العمليات الرئيسية بصورة دقيقة ومتقنة.
 .3عدم سالمة املوقف بني الواقف واملؤسسة الوقفية ،وأقصد بذلك غياب الصلة والدورية ما بني املؤسسة [أو
الناظر] والواقف صاحب الوقف ،فال اتصال ،وال تقارير ،وال حىت تواصل إنساين ،ما يؤدي إىل إمكانية سحب
نظارة الوقف من املؤسسة.
.4ضعف التشريعات واللوائح الداخلية واخلطط التشغيلية ملواجهة احتمالية املخاطر ،وهذا أمر مدهلم ،حيث أن
أي ثغرات قانونية يف قوانني املؤسسة الوقفية الداخلية قد تؤدي إىل تعرض استثمارات األوقاف إىل خماطر إذ مل
تضمن هلا التشريعات أو القوانني ضماانت حكومية مثالً.
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 .5من املخاطر الداخلية أيضاً ،ضعف الرقابة الشرعية والقانونية ألداء العمليات الرئيسية لألوقاف ،وعدم وجود
قسم تدقيق داخلي يتابع العمليات واإلجراءات اليت حتدث داخل املؤسسة.
هذه أبرز املخاطر الداخلية اليت قد تعرتض عمل املؤسسة الوقفية ،وينتج عنها خماطر حمتملة ،يقابلها خماطر
خارجية.
ب] املخاطر اخلارجية

تنحصر مصادر املخاطر يف املؤسسات الوقفية بعدة مكامن ،وهي:
 .1ضعف األنظمة والقوانني والتشريعات احمللية اليت حتفظ األوقاف ،وهي قوانني اجملتمع أو الدولة اليت حتيط
ابألوقاف ،فإذا مل تتنبه الدولة خلصوصية األوقاف فيها ،فإنه من املمكن تعرض األوقاف للمخاطر.
 .2عدم وجود جلان تدقيق خارجية أو جهات استشارية تراقب عمل املؤسسة الوقفية بكل حيادية ونزاهة ،وهي
جلان قد ترتبط مبجلس اإلدارة أو جملس األمناء لغرض الكشف عن أداء وعمل املؤسسة الوقفية.
 .3غياب الدور الرقايب احلكومي على منشآت األوقاف ومشاريعها ،فعدم وجود ضماانت حكومية أو دراسات
جدوى معتمدة من املصرف احلكومي يف جمال التمويل واالستثمار ألموال األوقاف ،قد يؤدي إىل تعرضها
ملخاطر ،وخصوصاً يف جمال االستثمار.
 .4خماطر الولوج يف صيغ مالية استثمارية فيها خماطرة حقيقية لوقف العقار أو الوقف النقدي ،وهذه قد تتحصل
خالل غياب الدور املصريف اإلسالمي يف ضمان صيغ مالية إلشراك أموال الوقف فيها ،مثل صيغة بيع املراحبة
لآلمر ابلشراء فهي صيغة فيها خماطرة عالية ألموال الوقف ،على الرغم من شيوع ممارستها يف املصارف
اإلسالمية.
عمليات الوقف الرئيسية واملخاطرة الوقفية

بعد حتديد إطار مفهوم املخاطرة الوقفية ،وبيان ابإلمجال مصادر املخاطر الداخلية واخلارجية ،ميكن االعتماد
على ذلك يف فهم نظام الوقف اإلسالمي كنظام ُميكن إذا مت استعماله ابلطريقة الصحيحة أن يشكل توازانً

اجتماعياً هاما يف اجملتمع ،فنظام الوقف اإلسالمي يعتمد على ست عمليات رئيسية ،13كلها تقوم على إحداث
توازن قائم بني شرائح اجملتمع ،فهذه العمليات ابلتحقيق تؤدي إىل حراك اقتصادي يف اجملتمع والدولة ،وهي
ابلتفصيل:14

13

انظركتابنا :الوقف بني األصالة واملعاصرة [ ،حتت الطبع].

 14هذا املخطط اهليكلي هو اجتهاد منا بعد خربة عمل حبثية وإدارية لعدة مؤسسات وقفية استمرت عشر سنوات.
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[ العملية األوىل ،استقطاب األوقاف] ،وهذا يتحقق من خالل عمل مؤسسي ،ينشط فيها جهاز التسويق
واإلعالم يف التعريف ابلوقف ،والتواصل مع احملسنني واألغنياء ليصبحوا عمالء املؤسسة الوقفية ،ويطلق عليهم
فيما بعد واقفون.
ويف هذه العملية يتم التعاون مع األغنياء أو الواقفني أو احملسنني لنقل ملكياهتم املالية من بني أيديهم إىل ذمة هللا
تعاىل ،مبعىن قطع الصلة لبعض ما ميلكون طواعية واختياراً ،إذ أن الوقف سنة مندوب إىل فعلها وليست فرضاً،
ويُعطى للواقف أو الغين احلق ابملشاركة احلسية واملادية يف املسامهة خبدمة اجملتمع وتوزيع الثروة ،من خالل ربطه
مبفهوم خدمة اجملتمع ،وبقصد ابتغاء مرضاة هللا عز وجل ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":اخللق
عيال هللا ،فأحبهم إىل هللا أنفعهم لعياله" ،15ومن خالل احرتام شرط الواقف ،16ورغبته يف وضع هذا اجلزء من
ماله ،هل يقدمه للفقراء أو للتعليم أو للصحة أو ما يراه الواقف مناسباً.
وإذا أردان حتديد املخاطر يف العملية األوىل ،ميكن رسم مالمح املخاطر يف هذه العملية:
الرقم نوع الخطر
 .1استقطاب
أوقاف جديدة

15
16

احتمالية الحدوث
عالي

التأثير
أخطار أساسية في صلب العمل
اسم الخطر
عدم وجود الئحة سياسات أو عالي
السياسات واإلجراءات
إجراءات مكتوبة يمكن اعتمادها
لتحديد إجراءات االستقطاب
لألوقاف الجديدة.
أو عدم وجود قاعدة بيانات أو منخفض وسط
األغنياء
قائمة
المحسنين أو الشركات التي معلومات يمكن التعويل عليها في
استهداف الفئات التي يمكن أن
يمكن أن تتبرع
توقف أموالها.
شبكات التسويق والزيارات فشل الخطط المتعلقة بتعزيز منخفض وسط
الوجه المؤسسي لدى كبار

انظر :مسند أيب يعلى املوصلي ،سند اثبت البناين ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.
انظر :كالم الفقهاء هو احرتام شرط الواقف ،حممد أبو زهرة ،حماضرات يف الوقف( ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،)2009 ،ص.135
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التقارير الدورية
إنجازات المؤسسة

المحسنين والواقفين.
الدورية منخفض وسط
التقارير
عن غياب
للمحسنين الجدد والتي توضح
إنجازات المؤسسة ودورها
االجتماعي.

4

وإذا أردان أن نؤخذ منوذجاً لواقع املخاطر يف هذه العملية ،نقف على خطر الصورة النمطية أو انظر للملحق رقم
[ ،]2للمؤسسة الوقفية يف اجملتمع ،وهي:
المخاطرة المحتملة

المالحظة

تصنيف المخاطر

المالحظة

ضعف الصورة النمطية للمؤسسة الوقفية في المجتمع

1.1

ضعف إجراءات التسويق وتردي أساليبها اإلعال نية مقاب

1.2

ضعف التواص مع الواقفين الحاليين

1.3

عدم وجود بيانات واضحة للواقفين المحتملين الجدد [ قائمة األغنياء

التسويق لدى المنافسين اآلخرين.

الجدد] في المجتمع.

مرتفع

ريادة

قد يؤدي إلى أن يتم سحب
الواقفين الحاليين أوقافهم

لدى المؤسسة ،وأن يضعف
دورها االجتماعي بسبب

ضعف الوعي العام بأهمية
األوقاف

التوصية لمواجهة الخطر
اتخاذ اإلجراءات التالية:

تعزيز دور المؤسسة الوقفية ،وضع
خطة إست ارتيجية تسويقية ،إعطاء

أولوية

قصوى

للواقفين

الحاليين،

واعتماد التقارير الدورية لهم ،وتحديث

بيانات الواقفين " المرشحين".

[ العملية الثانية ،التسجيل واحلصر] ،ويف هذه العملية ،يتم حصر األوقاف قانونياً ،والتدقيق يف املعاملة
شرعياً ،من خالل بيان شرط الواقف وغرضه ،وبيان املستحقني ،وهذه عملية هامة حلفظ حقوق الفئة احملتاجة،

أو ما يعرب عنه فقهياً بـ" املوقوف هلم" ،أو املصرف الوقفي ،حيث يتم نقل " املوقوف ،وهو كل عني معينة مملوكة
ملكا ًً يقبل النقل حيصل منها فائدة أو منفعة تستأجر هلا" ،17والسبب يف ذلك أن ضياع العديد من األوقاف

يتم من خالل عدم ضبط هذه العملية ،18فمن األوقاف من يضيع بسبب تعدي الورثة على أوقاف املورث ،أو
سوء استغالل من قبل الناظر أو املشرف أو املتويل هلذه األوقاف ،19ما يعين ضياعها وانداثرها ،ما مينع من

استفادة هؤالء احملتاجني من هذه الثروة ،وابلتايل إعادة تكديس هذه األموال يف فئة القادرين وحرمان املستحقني
هلا ،فالوقف ال يباع " وال يوهب وال يورث".20

17
18

انظر :النووي676هـ ،روضة الطالبني( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط.419/4 ،)1991 ،3

انظر دراستنا :وسائل إعادة إعمار األوقاف[ ،جامعة اإلمارات ،جملة كلية الشريعة والقانون.]2011 ،

 19علماً أن الفقهاء تناولوا موضوع حماسبة الناظر ومقاضاته حال وقوع تقصري أو تفريط يف حق الوقف ،انظر :خالد الشعيب ،النظارة على الوقف( ،الكويت،
األمانة العامة لألوقاف ،ط ،)2006 ،1ص.331
20

الكاساين 587هـ ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ( ،القاهرة ،مطبعة اإلمام ،ط.ت.3911/8 ،).
صفحة  10من 33

إدارة المخاطر لاستثمار وتنمية الممتلكات والأصول والصناديق الوقفية

وميكن حتديد منوذج خلطر عدم وجود قسم متخصص للحجج الوقفية من خالل اجلدول التايل:
المالحظة

المالحظة

المالحظة

عدم وجود قسم متخصص للحجج الوقفية ،وعدم االستلال

1.1

عدم وجود بيانات مكتملة لكافة األوقاف

1.2

عدم وجود شراكات وتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بأعما التسجي

1.3

تداخ الممتلكات الوقفية بالمواريث والتركات لعائلة الواقفين

لألوقاف القائمة

تصنيف المخاطر
الكام

مرتفع

قد يؤدي هذا إلى ضياع

األصو الوقفية أو تدني

الريع الوقفي ،ما ينتج عنه
تراجع ثقة الواقفين
بالمؤسسة

التوصية لمواجهة الخطر
اتخاذ اإلجراءات التالية:

إيجاد شعبة أو قسم متخصص في
شؤون

الواقفين

إقامة

والتسجي ،

مذاكرات تفاهم وتعاون مع البلديات أو

دائرة األراضي أو المحاكم ممن لهم

صلة

مباشرة

بإجراءات

التسجي

لألوقاف وفص األوقاف عن التركات.

[ العملية الثالثة ،الصيانة وهتيئة الوقف] ،وهبا يتم هتيئة الوقف من خالل كادر وظيفي مؤهل ،للصيانة
والتأكد من جاهزية املنشأة الوقفية على العطاء والعمل ،ولن تكون هذه اجلاهزية إال من خالل كادر إداري
استثماري متمرس يف إدارة هذا األصل الوقفي.
كما يرى الفقهاء بوجوب صيانة وهتيئة الوقف للدميومة ،فأحد شروط الوقف "التأبيد ،أبن يقف على من ال
ينقرض ،كالفقراء واملساكني ،أو على من ينقرض مث على من ال ينقرض".21
وهذا حيتم عليهم الصيانة وهتيئة الوقف لالستمرار ،فعلى حد وصفهم ":فالعمارة على من له السكىن  ....الن
استبقاء الوقف واجب وال يبغى اال ابلعمارة  ...وما اهندم من بناء الوقف وآلته صرفه احلاكم يف عمارة الوقف
ان احتاج إليه ،وان استغىن عنه أمسكه إىل وقت احلاجة إىل عمارته فيصرفه فيها ،وال جيوز أن يصرفه إىل
مستحقي الوقف ألن حقهم يف املنفعة والغلة ال ىف العني ،بل هي حق هللا تعاىل على اخللوص".22
ومنوذج لعدم وجود سياسات موحدة بشأن الصيانة ،ميكن أن تكون خطراً على واقع املؤسسة الوقفية ،كما هو
موضح ابجلدول التايل:
المالحظة

المالحظة

المالحظة

عدم وجود سياسات موحدة ومعتمدة بشأن عمليات الصيانة

1.1

تعدد شركات الصيانة وتباين أسعارها

1.2

عدم وجود مسح فني لكافة الوحدات العقارية التي بحاجة إلى صيانة

1.3

غياب سياسات وإجراءات السالمة واألمانة عن عقارات األوقاف

وترميم

21
22

تصنيف المخاطر
مرتفع

قد يؤدي ذلك إلى نفور

العمالء [ المستأجرين]،

وامتناع العمالء الجدد عن
االستفادة من عقارات

المؤسسة ،ما يسهم في

التوصية لمواجهة الخطر
اتخاذ اإلجراءات التالية:

وضع مناقصة الختيار شركة الصيانة
لجميع عقارات األوقاف ،مع إجراء

مسح فني لكافة العقارات ،ووضع

إجراءات السالمة واألمانة على عقارات

األوقاف.

انظر :النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط.418/4 ،)1991 ،3

الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.3914/8 ،
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تدني ريع األوقاف

[ العملية الرابعة ،املوقوف هلم] ،ويف هذه املرحلة ،وهي مرحلة أكدها الفقهاء حيث أن الوقف" حيتاج إىل
بيان املصارف بعد املعينني".23
وهي مرحلة االستحقاق كما يرى العلماء ":ليصرفها الواقف على مستحقيها" ،24فيجب أن يقوم كادر وقفي
مؤهل ابلصرف على املستحقني من ريع األوقاف ،ومدى استحقاق كل فرد منهم هلذا احلق.
فمثالً عدم استيفاء القواعد اليت حتكم عملية الصرف على املوقوف هلم ميكن أن تكون خطراً ،كما هو موضح:
المالحظة

المالحظة

المالحظة

عدم استيفاء االعتمادات وخطط العم الالزمة لتحديد القواعد التي

1.1

غياب الموافقة الرسمية لإلدارة العليا للمؤسسة الوقفية بشأن المصارف

الوقفية

الواقفين ،وإلى تكدس أموا

1.2

عدم إجراء البحوث الكافية لدعم المصارف الوقفية

الوقف المخصصة للموقوف

1.3

غياب سياسات وإجراءات واضحة تحكم المصارف الجديدة

تحكم المصارف الوقفية الجديدة

التوصية لمواجهة الخطر

تصنيف المخاطر

اتخاذ اإلجراءات التالية ،الحصو على

مرتفع

قد يؤدي إلى تراجع ثقة

لهم ،ما يعني وقوع مخالفة
شرعية

الموافقة اإلدارة العليا لجميع المصارف
الوقفية  ،مع وضع خطة تبين
السياسات

بالمصارف

واإلجراءات

الوقفية،

إجراء

الخاصة
بحوث

ودراسات عن احتياجات المجتمع على

يد متخصصين في هذا المجا للرض

تطوير المصارف الوقفية و استقطاب

الواقفين.

[ العملية اخلامسة ،االستثمار] ،وهي عملية أساسية لغرض استبقاء األصل الوقفي ،وزايدة ريعه ومداخيله،
والذي يقوم على هذه العملية كادر فين مؤهل يف جمال االستثمار ،وألن الناظر ملزم ابلصرف على املوقوف
هلم ،أو " صرف الغلة ...يف مصاحل املوقوف عليه" ،25ومن مصاحلهم زايدة ريعهم وأصول وقفهم.
ويف هذه العملية ،يتم االستثمار واإلجتار بريع األوقاف الفائض ،بعد االنتهاء من عملية املصارف ،ودفع
االستحقاق املايل للموقوف هلم مال الوقف.
وهنا يتحتم دراسة صيغ االستثمار والتمويل األنسب ما املؤسسة الوقفية وشركائها من املصارف والشركات
املالية اإلسالمية ،26كما يلزم املؤسسة الوقفية تعيني حملل مايل استثماري خاص إبدارة املخاطر

23

انظر :النووي ،روضة الطالبني.422/4،

24

انظر :ابن عرفة 1230هـ ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.78/3.)1996 ،1

25

انظر :ابن عرفة 1230هـ ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري.80/3 ،

26

انظر :طارق هللا خان ،حبيب أمحد ،إدارة املخاطر( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ط ،)2003 ،1ص.31
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Risk

إدارة المخاطر لاستثمار وتنمية الممتلكات والأصول والصناديق الوقفية

 - Managementعلى األقل ،إذا مل نقل قسماً متخصصاً ، -خصوصاً إذا أردان إجناح أي مشروع متويلي أو

استثماري.27

فمثالً عدم وجود خطة استثمارية للمؤسسة الوقفية ميكن أن يكون خطراً حادقاً هبا ،كما هو موضح:
المالحظة

المالحظة

المالحظة

عدم وجود خطة إستراتيجية لالستثمار وتنمية الممتلكات الوقفية

1.1

عدم وضع واعتماد اإلدارة العليا للخطة اإلستراتيجية للمؤسسة الوقفية

1.2

تشكي لجنة استثمارات غير متخصصة.

1.3

عدم وجود تقييم دوري لألصو الوقفية

التوصية لمواجهة الخطر

تصنيف المخاطر

اتخاذ اإلجراءات التالية

مرتفع

وضع خطة إستراتيجية معتمدة من

قد يؤدي إلى تدني اإليرادات

اإلدارة العليا للمؤسسة ،والتعاقد مع

السنوية وتذبذب القيم

مؤسسة استشارات لتقييم األصو

السوقية لألصو الوقفية

الوقفية،

وتشكي

متخصصة.

لجنة

استثمارات

[ العملية السادسة ،خلق أوقاف جديدة من الوقف القائم] ،وهذا من خالل كفاءة فريق االستثمار ،إذا
استطاع زايدة ريع األوقاف ،وكان هناك فائض مايل بعد انتهاء وسداد حاجة املوقوف هلم.
فالناظر سواء أكان فرداً أو مؤسسة له أن أيخذ من ريع األوقاف نظري اإلشراف واإلدارة ،كما يرى بعض
العلماء ":أن للقاضي أن جيعل للناظر شيئاً من الوقف إذا مل يكن له شئ ... ،وأجرته أي وجيعل له أجرة من
ريعه" ،28وبسبب مهارة هذا الناظر ،سيتم تشكيل وقف جديد.

ومن خماطر هذه العملية األخرية ،أن ال تكون لدى املؤسسة الوقفية رؤية لالستفادة من مال الريع الفائض ،كما
هو موضح ابجلدول التايل:
المالحظة

المالحظة

المالحظة

عدم وجود رؤية وخطة محكمة لالستفادة من الريع الفائض

1.1

المباللة في دفع الريع للمصارف ،فوق احتياج الموقوف لهم.

1.2

تكديس وتجميد الفائض في حسابات بنكية

1.3

تحوي الفائض إلى مساهمات اجتماعية بدون ربطها بأهداف

لالستثمار

تصنيف المخاطر

متوسط

يؤدي إلى اعتال مصداقية
المؤسسة الوقفية أمام
الجمهور

التوصية لمواجهة الخطر

اتخاذ

اإلجراءات

التالية:

وضع

خطة

إستراتيجية لالستفادة من ريع الما الوقفي

الفائض.

محددة.

املالحظ أن هذه العمليات الستة هي األساس لكل وقف يُنشأ ،وهي ال تقوم إال من خالل كوادر بشرية تعمل
لدوام األصل الوقفي بطريقة مهنية.

27
28

حممد القري ،إدارة املخاطر يف متويل البنوك اإلسالمية( ،السعودية :املعهد اإلسالمي للبحوث ،جملة دراسات اقتصادية ،اجمللد التاسع ،)2002 ،ص.9
ابن عرفة 1230هـ ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري.88/3 ،
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هذه العمليات الرئيسية تستوجب أن يكون هناك إطار مينع من وقوع الثغرات أو املثالب هلا ،ألن أي خطر قد
يقع يف أي عملية من العمليات قد يؤدي إىل أتخر أو إعاقة العمليات األخرى ،وأن تكون عناصر السالمة
الوقفية ،حمددة منذ بدء عمل املؤسسة ،انظر امللحق رقم [.]1

املبحث الثاين :الكشف عن املخاطر القائمة واحملتملة يف عمليات األوقاف

صفحة  14من 33
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يتم الكشف عن املخاطر يف واقع مؤسسات األوقاف كغريها ،من خالل اآلليات واإلجراءات التالية ،وضمن
خطوات ميكن من خالهلا حتديد املخاطر ،مث الكشف عنها ،أو يف احلد األقصى تالشيها يف املستقبل ،وهذه
اآلليات واإلجراءات هي:
أوالً] حتديد املخاطر

إن حتديد املخاطر يف عمليات األوقاف هي أوىل اخلطوات اهلامة يف إدارة املخاطر ،فمعرفة اخلطر وأبي عملية
متعلق هو أول مراحل مواجهة هذه املخاطر ،أما كيفية ذلك ،فيمكن إبرازه من خالل اخلطوات األساسية
التالية:
 .1التعرف على الوظائف األساسية لعمليات األوقاف ،وحتديد موقع كل عملية وترتيبها ،خصوصاً وأهنا
عمليات منتظمة شرعاً وقانوانً ،والرتتيب فيها له دالالت شرعية وقانونية ،فضالً عن تبعات إدارية ومالية.
 .2عقد مقابالت فردية مع املوظفني واملسؤولني ،وتكمن أمهية هذه اخلطوة يف كون القائمني على مفاصل
عمل املؤسسة هلم القدرة على إدراك وحتديد العوائق احملتملة أو الصعوابت الواقعة ،شرط أن تكون املعلومات
اليت يتحصل عليها من يتتبع حتديد املخاطر معلومات صحيحة.
.3التعرف على أي خماطر جديدة قد تواجه العمليات ،وهذه تكمن ضمن اإلجراءات والوسائل االستثنائية،
واليت تضطر إليها بعض املؤسسات يف صور استثنائية.
 .4ختطيط وترتيب املخاطر والضوابط الرقابية اليت تقابلها ،خصوصاً عندما حندد مستوى التأثري ودرجة األمهية
واألولوية لكل خطر من هذه املخاطر.
 .5عرض نتائج التدقيق على اإلدارة العتمادها ،بعد حتديد هذه املخاطر ،مع وجوب اعتماد وتصديق اإلدارة
املعنية ابألوقاف على حقيقة هذا اخلطر ،لكي نبدأ ابلطرق الوقائية ملعاجلتها.
لكن هذه اخلطوات قد تعرتيها بعض السلبيات ،وهي:
 .1إمكانية وقوع حوادث غش أو أخطاء أو جتاوز للقواعد والقوانني دون اكتشافها ،وهذا حيتم على فريق
كشف املخاطر وإدارهتا يف األوقاف متابعة هذه احلوادث أو األخطاء والتدقيق عليها.
 .2ضعف عملية التدقيق الداخلي للكشف عن مجيع أوجه القصور يف إجراءات الرقابة ،خصوصاً إذا كان
قسم التدقيق الداخلي ال يقوم بدوره يف إجراءات الكشف.
 .3عفوية اختبار إجراءات الرقابة يف صورة عينات اختبارية ،دون اإلملام بكافة العمليات واإلجراءات.
 .4مدى دقة البياانت والعروض واملعلومات واملستندات اليت تقدمها املؤسسة الوقفية ،واليت قد تساعد على
رسم خارطة املخاطر والتهديدات احلقيقية.
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وإذا أردان الوقوف على هذا اإلطار ،ميكن رسم اجلدول التايل ،والذي يوضح حتديد املخاطر كنموذج للكشف
عن املخاطر يف واقع املؤسسات الوقفية:29
الرقم نوع الخطر
المحور
[
اإلستراتيجي]

اسم الخطر [ الفرعي]

التأثير
أخطار أساسية في صلب العمل
[ البد من تحديد مجال العمل على
أداء
للمؤسسة الوقفية]
العام

احتمالية الحدوث في
المستقبل

الرقم نوع الخطر
 .1اإلستراتيجيات
والمبادرات

اسم الخطر
الرؤية والتوجه

التأثير
أخطار أساسية في صلب العمل
فشل الرؤية في التغطية عالي
والتواصل مع جميع البرامج
والمبادرات والخدمات التي قد
تساعد على نمو رؤية المؤسسة
الوقفية.
هناك إخفاق في التخطيط والبناء عالي
للمبادرات المنسقة لألوقاف.
هناك خلط في معايير مقاييس عالي
المراقبة على مؤشرات اإلنجاز
واألداء للمؤسسة الوقفية.
اإلخفاق في استخدام برامجيات منخفض
يمكن أن تغطي كل العمليات
والخدمات التي تؤديها المؤسسة.
الهيكل ال يلبي اإلنجازات للخطة وسط
اإلستراتيجية أو أهداف عمل
األوقاف.
قد ال يؤدي بالصورة الصحيحة ،وسط
بسبب عجزه عن مراعاة كل
العمليات الرئيسية للوقف.
الفشل في خلق صورة صحيحة عالي
عن األوقاف في المجتمع ،وعن
القدرة على التأثير عليه من خالل
برامج المؤسسة.

احتمالية الحدوث
متوسط

التقييم
8

متوسط

8

عالي

9

وسط

2

وسط

4

عالي

8

عالي

9

التخطيط والتنفيذ
المقياس والمراقبة
البنى التحتية للتقنية
الهيكل التنظيمي
إعادة التخطيط والتأطير
السمعة والعالمة التجارية

التقييم

هذا إذا كانت املؤسسة تعتمد على احملاور اإلسرتاتيجية يف إدارة أوقافها ،كمحور إسرتاتيجي وهو حمور
اإلسرتاتيجيات ،فنضعه كمحور ،مث اسم اخلطر املتوقع ،فمثالً [الرؤية] ،وضع اخلطر يف التأثري على احملور،
وأتثريه على األداء العام ،مث احتمالية وقوعه وأتثريه ،وتقييمه النهائي من بني األخطار املكشوفة.

اثيناً] تقييم املخاطر

 29انظر :سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ماليزاي ،مايو ،2012/موقعه على شبكة املعلومات [.]www.iiiow.org
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بعدما حددان املخاطر يف املرحلة األوىل ،يقوم فريق إدارة املخاطر بتقييم كل خطر من هذه املخاطر ابلنسبة
للعمليات الرئيسية لألوقاف ،هل هي خماطر مرتفعة  ،High Riskأو خماطر متوسطة  ،Moderate Riskأو
خماطر ضعيفة  ،Low Riskوبعد ذلك ،يتم فرز كل هذه املخاطر وتصنيفها.
وإذا أردان التوقف على موضوع إدارة األوقاف ،ميكن إدارج أخطاره كتقييم واضح حبسب اآليت:30
الرقم نوع الخطر
 .1إدارة األوقاف

اسم الخطر
دعم وخدمة العمالء

األسعار والتخفيضات

فواتير المستأجرين

التأثير
أخطار أساسية في صلب العمل
فشل في تقديم الدعم متسأجرين ،متوسط
والرد على شكاويهم في الوقت
المناسب ،لضمان استمرار
استئجار ممتلكات األوقاف.
ضعف في جذب مستأجرين جدد ،عالي
وتوسيع دائرة المستفيدين من
عقارات األوقاف بسبب عدم
وجود أسعار منافسة للسوق ،أو
تخفيفات للمستأجرين الحاليين.
ضعف اإلجراءات في تسلم عالي
شيكات المستأجرين ،وعدم وجود
ضمانات في سداد األجرة.

احتمالية الحدوث
عالي

التقييم
7

متوسط

8

عالي

9

اثلثاً] املواءمة ما بني البدائل واملخاطر

يف هذه املرحلة ،يتم وضع البدائل املناسبة لكل خطر من املخاطر ضمن العمليات الرئيسية لألوقاف ،وحتديد

البديل األنسب ملواجهة كل خطر ،سواء أكان اخلطر واقعاً على وشك الوقوع.31
الرقم نوع الخطر
 .1موظفي
األوقاف

التأثير
أخطار أساسية في صلب العمل
اسم الخطر
إخفاق في التواصل بصورة عالي
بيئة العمل
صحيحة ،لتعزيز قيم األوقاف في
المؤسسة.
التوظيف وحركة الدوران بيئة طاردة للكفاءات الوظيفية عالي
الماهرة ،بسبب حركة الدوران
الوظيفي
العالية للموظفين ،وعدم جذب
الموظفين المهرة.
التطوير ومقياس اإلنجازات عدم القدرة على تطوير مهارات وسط
الموظفين ،وضعف في تسريع
عمليات اإلنجاز الوظيفي.
وضع وصف واضح ومناسب عالي
خطط النجاح
لموظفي األوقاف.
عدم وجود سلم ترقيات يناسب وسط
تعديل أوضاع وبدالت
الكفاءات الوظيفية ،ما يضعف
بيئة العمل.

احتمالية الحدوث
عالي

التقييم
9

عالي

9

وسط

4

منخفضة

6

وسط

4

 30انظر :سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ماليزاي.
 31انظر :سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ماليزاي.
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رابعاً] التنفيذ والتطبيق

وهذه مرحلة التطبيق والتنفيذ ،بعد الكشف وبيان البدائل املناسبة ،تبدأ عملية التطبيق والتنفيذ.
هذه اآلليات واإلجراءات تشكل اإلطار العام للكشف على املخاطر أو حتديدها لغرض العمل على تالشيها،
ضمن العمليات الرئيسية لألوقاف ،فهي اإلطار العام للكشف عنها ،وخصوصاً أهنا أصول وغالت ،صيانة
وتنمية ،يستوجب علينا أن نكشف على أهم أنواع املخاطر اليت قد تواجه األوقاف ،وهي:
أنواع املخاطر اليت قد تواجه األوقاف اإلسالمية:

 -1خماطر مصرفية

Financial Risk

وخصوصاً إذا كان للمؤسسة الوقفية شراكة إسرتاتيجية  -حمور الشراكات من احملاور اهلامة للمؤسسة الوقفية،
انظر امللحق رقم [ - ]3مع املصارف اإلسالمية ،فإهنا قد تعرتض إىل خسارة مصرفية إذا كان هلا حساابت
مصرفية كبرية مودعة أو يف حمافظ استثمارية داخل املصارف ،فقد يتعرض املصرف اإلسالمي إىل نكوص
عمالئه عن السداد أو سحوابت قد تعيق عمل احملفظة املستثمرة ،فهذه املخاطر اليت تعرتض املصرف ،قد تؤثر
على احلساابت املصرفية للمؤسسة الوقفية ،وهذا حيتم على املؤسسة الوقفية أخذ ضماانت مصرفية للحد من
أي خماطر تعيق زايدة الريع ،وهذا النوع من املخاطر يُصيب غالباً الريع السنوي أو الدوري ال األصل الوقفي.
ومن املخاطر املصرفية اليت حتلق هبذا النوع ،خماطر سعر الصرف [ ،]Exchange Rate Riskنتيجة لتقلبات
سعر صرف العمالت يف املعامالت اآلجلة ،أو خماطر سعر الفائدة [ ،]Interest Rate Riskبسبب التغري
مستوى أسعار الفائدة ،ما يؤثر على كافة االستثمارات املصرفية ،أو خماطر التضخم [،]Inflation Risk
وهي اخنفاض القوة الشرائية للعمالت بسبب ارتفاع األسعار ،وهو ما يعين تعرض الودائع املصرفية الوقفية
الخنفاض يف قيمتها احلقيقية ،وغري ذلك من املخاطر اليت تلحق ابلقطاع املصريف.
 -2خماطر السوق العقاري

Real Assets Market’s Risk

وخصوصاً وأن األوقاف قطاعها الكبري يقع يف العقارات ،إذ أن األصول الوقفية غالباً ما تقع يف جمال العقار
واآلراضي ،وخماطر العقار تتمثل غالباً يف تدين اإلجيارات أو زايدهتا ،فالسوق العقاري يتأثر بقانون الطلب
والعرض ،فالقيمة السوقية للوحدات السكنية أو التجارية لألوقاف قد تتأخر كما تتأثر ابقي الوحدات التجارية
يف السوق العقاري.
 -3خماطر التشغيل

Operation Risk
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هذه املخاطر تتعلق ابإلدارة التشغيلية للمؤسسة ،واليت فيها مزيج من األعمال البشرية والفنية ،ما يعين أن
حوادث أو خماطر قد تقع نتيجة هذه اجلهود البشرية أو الفنية ،أو حوادث ال إرادية ،كعوامل خارجية مثل زلزال
أو كارثة طبيعية ال دخل للعمل البشري أو الفين فيها ،أو حريق ملصنع فيه أدوات كهرابئية ،وغري ذلك.
فهذه املخاطر قد تقع ،أو ما يقابلها خماطر قد تقع أبسباب متعمدة ،كخيانة الناظر أو إمهاله جتاه املمتلكات
الوقفية ،ما يسبب خسارة واقعة لألوقاف ،أو خماطر فنية ،كعدم قدرة موظفي األوقاف ضبط الريع بسبب عدم
أتهيليهم يف جمال احملاسبات وتدقيق األصول والريع ،ما يعين حدوث خماطرة يف الريع أو حىت يف األصول نتيجة
ضعف [ الكفاءة املالية أو اإلدارية].
 -4خماطر املخالفات الشرعية :

Legislative Offense Risk

ابعتبار أن األوقاف قربة شرعية ،وأن كل ما متخض عن هذا النظام جيب أن يكون شرعياً ،فإن العمليات
الرئيسية هلذه الشعرية اإلسالمية جيب أن تندرج ضمن أحكام الشريعة ،وميكن إدراك هذه املخاطر إذا خالفت
أي عملية أو إجراء متخذ أصول وقواعد الشريعة ،كما يقول علماء املالكية ":إىل أنه ال بد يف الوقف أن يكون
فعل خري وقربة ،فالوقف على شربة الدخان ابطل".32
أو كاالستثمار يف مواضع فيها شبهة مثالً ،االستثمار يف بنك ربوي ،أو تقدمي العملية الرابعة لألوقاف وهي
الصرف على املوقوف هلم على العملية الثالثة لألوقاف وهي الصيانة وهتيئة األصل الوقفي ،فهذا فيه خمالفة
شرعية ،ألهنا قد تعرض األصل الوقفي للهالك والضياع وإن كان هذا يليب رغبة الواقف ،واألصل يف األوقاف
الدميومة واالستمرار ،خالف الصدقة ،هلذا أكد الفقهاء أنه " ال يصح وقف ما ال يدوم االنتفاع به ،كاملطعوم
والرايحني املشمومة ،لسرعة فسادها".33
وابلعموم ،فإن حتديد املخاطر اليت قد حتيق بعمل األوقاف ميكن حتديدها من خالل العمليات الرئيسية
لألوقاف ،وميكن التدليل على ذلك من خالل هذا اإلطار التايل:

املبحث الثالث :احلد من املخاطر يف جمال صيغ استثمار املمتلكات الصناديق الوقفية

32
33

انظر :ابن عرفة 1230هـ ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري.77/3 ،

انظر :النووي676هـ ،روضة الطالبني.433/4 ،
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هناك طرق وآليات وإجراءات يف نظر الباحث قد حتد من متدد املخاطر الواقعة يف أنظمة الوقف وعملياته الرئيسية،
وهي عديدة ومتنوعة نظراً لطبيعة العملية الوقفية ،ويف هذا املبحث ،سنختصر األمر على أهم عمليات األوقاف،
وهي صلب فاعليته ودوامه ،وهي العملية اخلامسة ،عملية استثمار الفائض من أموال األوقاف ،فما هي الطرق
واآلليات واإلجراءات اليت حتد من املخاطر القائمة ،أو تسهم يف تالشي املخاطر احملتملة.
وإذا أردان حتديد إطار عام لواقع املخاطر يف إدارة أو قسم االستثمار ابملؤسسة الوقفية ،ميكن وضع هذا اجلدول
الذي يشري إىل التايل:34
الرقم نوع الخطر
 .1استثمار
األصول الوقفية
أو زيادة ريعها

اسم الخطر
السياسات واإلجراءات
التقييم

استثمار األصول والصكوك

مخاطر الحسابات المالية

مخاطر األسهم المالية

مخاطر السوق

مخاطر السيولة المالية

مخاطر نسبة الريع

التأثير
أخطار أساسية في صلب العمل
عدم وجود الئحة سياسات أو عالي
إجراءات مكتوبة يمكن اعتمادها
في المؤسسة الوقفية.
فشل المسؤولين في إدارة عالي
االستثمار في وضع قياس واقعي
وتحديد قيمة االسثتمارات ضمن
اإلطار اإلستراتيجي لخطة
االستثمار.
الفشل في تحديد وحساب الالزم عالي
لي إلنهاء أو بدء أو استمرارية
أنظمة االستثمار في األصول أو
الصكوك.
احتمالية فشل الشركاء في عالي
التزاماته المالية ،أو األخطار
المتعلقة باستالم الواردات المالية،
أو المشاركة المنتهية بالتمليك ،أو
التحويالت المالية أو المشاريع
الممولة من قبل المؤسسة.
المخاطر الناتجة عن الدخول في عالي
شراكات بهدف االستيالء أو
المشاركة في نشاط عمل عام،
يتضمن أن الجهة الممولة تشارك
في نسبة المخاطرة .المضاربة أو
المشاركة
مخاطر الخسارة في الميزانية عالي
والناتجة عن تحركات السوق،
مثل تغيير قيم الممتلكات أو
تذبذب أسعار الوحدات العقارية
أو أسعار الصكوك.
الفشل في االلتزام بمتطلبات رأس عالي
استثمار المال ،كبناء عقار ،وعدم
القدرة على استكماله ،أو أي
التزامات مع شركاء آخرين في
مشاريع استثمارية مشتركة.
نسب الريع المالية لألصول عالي

احتمالية الحدوث
عالي

التقييم
9

عالي

9

عالي

9

عالي

9

عالي

9

عالي

9

عالي

9

عالي

9
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المالية لم تلبي النسب الطموحة،
فكان المؤمل  50مليون دوالر،
ثم صار  35مليون دوالر ،فهناك
نسبة مخاطر في الريع.

فقهياً وشرعياً ،عملية استثمار األوقاف تقع ضمن اإلطار العام وهو إطار مينع أبي حال من األحوال حدوث
خماطر حقيقة عالية االرتفاع ،35فهذا اإلطار يرسم ضوابط شرعية ومعقولة تضمن اخنفاض املخاطر احملتملة،
وهي:36
 .1أن تكون صيغة االستثمار مشروعة ،وفيها درجة عالية من حمدودية املخاطر ،فال يصح االستثمار يف صيغ
استثمارية فيها خماطر عالية ،كاالستثمار يف األوراق املالية أو البورصة ،أو يف تصريف العمالت ،حيث أن اخلطر قد
يقع يف أي حلظة .كما جيب أن يقع يف جمال مشروع ،ألن الوقف قربة شرعية يف احملصلة.
فهناك أنواع عديدة من املخاطر ،كاملخاطر القانونية أو املخاطر التشغيلية أو املخاطر املتعلقة ابلسوق ،ولعل
أخطرها خماطر األسعار  ،Price Riskأو التغري يف سلوك األسعار  ،37 Price Behaviorالعتبار أن االضطراب
يف األسعار وتقلبها قد حيدث من حني آلخر ،كما حدث هذا يف أزمة العملة املالية اآلسيوية
 ،Crisisيف عام 1997م ،وهبطت قيمة عملتها ،هلذا حيرم االستثمار يف أصول األوقاف من خالل جتارة
العمالت أو البورصات املالية.
 .2يراعى تنوع جماالت االستثمار لتقليل املخاطر احملتملة ،كاالستثمار يف قطاع التجارة ،أو الزراعة ،أو الصناعة،
مع أخذ الضماانت والكفاالت ،مع أمهية التفريق ما بني املكروه واخلطر ،فـ" املكروه هو ذلك األمر الذي جيب ال
حنب أن يقع ،أما اخلطر فهو احتمال وقوعه ،فاخلسارة يف االستثمار هي املكروه الذي نسعى إىل تفاديه ،أما اخلطر
Asian Currency

فهو احتمال حتقق هذا الشيء الذي خنشى وقوعه".38
 .3توثيق العقود ،وحفظ حقوق األوقاف يف كل عقد.
 .4أن ال تتم عملية االستثمار وتنمية الفائض من ريع األوقاف ،إال بعد عملية االنتهاء من سد مصارف الوقف
حسب شرط الواقف املعتمدة ،وحىت يتم حفظ حقوق املوقوف هلم ،وحىت ال أتكل املصارف الوقفية كل إيرادات
 35انظر مفهوم املخاطرة يف االستثمار:
Lewis Mandell and Others, Investments, (New York, Macmillan Publishing Company, 1992), P.33,
Charles Jones, Investments, Analysis and Management, (New York, John Wiley INC, 1991),
P.133, Harrington Niehaus, Risk Management and Insurance, (Boston, McGraw Hall, 1999),P.22.
 36جمموعة من الباحثني ،منتدى قضااي الوقف الفقهية األول ( ،الكويت ،األمانة العامة لألوقاف ،ط.415 ،)2004 ،1
37
Lewis Mandell and Others, Investments, P.418.
 38حممد القري ،إدارة املخاطر يف متويل البنوك اإلسالمية ،ص.9
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وغالت األوقاف ،فيجب املوازنة ما بني ما يتم صرفه ،وما بني ادخاره واستثماره لصاحل املصارف ،وبلغة
االقتصاديني املوازنة ما بني العوائد واملخاطر ".39" Relation between Risk and Return
هذه أبرز الضوابط اليت ميكن من خالهلا تاليف املخاطر عالية اليت قد تُصيب األصول الوقفية ،فاألصول الوقفية بناءً
على هذه الضوابط ستكون خارج عملية االستثمار قطعاً ،ولن تكون حمالً لالستثمار ،وإمنا االستثمار يقع على ريع
هذه األصول.
وقد يقع االستثمار يف [الوقف النقدي] ،وهو أصل وقفي ،حيث أن الوقف النقدي ،هو خمول للتحول من الشكل
النقدي إىل أشكال متعددة ،كعقار أو مشاريع استثمارية ،ويبقى الوقف النقدي هو األصل الوقفي الذي جيب
احملافظة عليه.
وللوقوف على أهم الصيغ االستثمارية اليت متارسها [ على األغلب ] املؤسسات الوقفية من خالل املصارف
اإلسالمية ،واليت قد تقع فيها نسب متفاوتة من املخاطر ،وهي ابألغلب صيغ متنوعة ،تعرضت هلا سابقاً ابلتفصيل
يف دراسة مستقلة ،40ولكنين وبعد دراية عملية يف واقع مؤسسات األوقاف ،أقف على الصيغ األكثر تداوالً ،واليت

ميكن من خالهلا حتديد املخاطر الواقعة أو احملتملة ،وسأختار مخس صيغ مالية استثمارية ،ثالث صيغ أقل خطورة،
وأكثر انتشاراً ،وهي املضاربة واالستنصاع واملشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك ،وصيغتان أكثر خطورة ،ومها بيع
املراحبة لآلمر ابلشراء ،واملتاجرة يف األسهم املالية ،كما سيتم بيانه:

أوالً] صيغة املضاربة

تشري املضاربة كصيغة مالية استثمارية إىل أن املال من طرف واجلهد من طرف آخر ،على أن يكون الربح بينهما
ابالتفاق ،واخلسارة على صاحب املال فقط ،41وتوصيفها يف واقع األوقاف ،هو :أن تقوم املؤسسة الوقفية

بتسليم جزء من ريعها الوقفي ،أو أصلها الوقفي [ خصوصاً إذا كان ذلك من األصل الوقفي النقدي]
للمضارب ،وقد يكون هذا املضارب على األغلب املصرف اإلسالمي ،أو مستثمراً أو مموالً [ شركة مالية

 39انظر مفهوم املخاطرة يف االستثمار:
Robert Strong, Portfolio Construction, Management & Protection, (Australia,
Thomson, 2003), P.24.
 40انظر بتوسع :سامي الصالحات ،االستثمار الوقفي( ،اإلمارات ،جائزة العويس للدراسات واالبتكار العلمي ،ط.)2010 ،1

 41انظر :جمموعة أحباث :ندوة ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية[ ،مؤمتر برعاية بنك ديب اإلسالمي واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،دولة اإلمارات5-3 ،
سبتمرب .369/1 ،] ،2005
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إسالمية] كخبري مؤهل ومدرب يف استثمار األموال ،على أن يتم توزيع الربح بينهما مبا يتم االتفاق عليه.42
وحتدد خماطر عملية املضاربة ابلنسبة ألموال األوقاف ابلتايل:43
أ .كأن يقع إمهال أو قصور من قبل رب العمل مما يؤدي إىل هالك األموال الوقفية ،وهذا أبرز املخاطر وقوعاً،
ويعترب ماحقاً ،ال سيما إذا كان املضارب ال خالق له وال أمانة.
ب .ضعف اإلجراءات التسويقية والدعائية ،ما يؤدي إىل هالك جزء من رأس مال األوقاف ،يقابل ضعف
الكادر الفين يف إدارات وأقسام االستثمار لدى املؤسسات الوقفية يف متابعة االستثمارات اخلارجية مبهنية.
ج .التأخري يف دفع األموال املرتتبة لألموال الوقفية من قبل املضارب ألي سبب كان ،سواء أكان التأخري فنياً
كضعف السيولة املالية لديه ،أو متعمداً وسوء ذمة له.
د .عدم وجود ضماانت حقيقية حلفظ أموال الوقف من قبل املضارب ،وابلتايل تعرضها كباقي األموال املستثمرة
للمخاطرة ،كوقوع كساد يف األسواق ،أو تعرضها ألزمات طارئة ،كوقوع حريق يف سلع وبضائع األوقاف ،ما
ينتج عنه تلف لرأس املال الوقفي.
هذه أبرز املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا األموال واألصول واملمتلكات والصناديق الوقفية ،وللحد منها جيب
على قدر اإلمكان االحرتاز من كل خمطر منها ،فيجب االلتزام ابملضارب [ الذي يلتزم أبحكام الشريعة] ،ويف
معظم املؤسسات الوقفية ،وحسب قوانينها ،فإن استثمار أموال األوقاف لديها ،جيب أن يتم ضمن األحكام
الشرعية ،وهلذا تسعى العديد من إدارات األوقاف إىل الدخول مبشاركة مع املصارف اإلسالمية لغرض أخذ
االحتياط الشرعي يف هذا اجلانب.
يقابل ذلك ،أن تسعى املؤسسة الوقفية من احلصول على ضماانت حقيقية من شريكها املايل [املضارب]
للمشاريع االستثمارية األكثر مالئمة هلا ولطبيعة أمواهلا ،وهذا ال يعين أن كل مشاريع األوقاف اليت يتم املضاربة
هبا جيب أن تكون راحبة وبدون خسائر ،ألن ذلك خالف واقع عملية املضاربة ،وإمنا جيب أن يتم املشاريع
االستثمارية األقل خطورة وإن كانت أقل أرابحاً.

وعملياً ،فإن مؤسسات األوقاف غالباً ما تستثمر أموال األوقاف يف حمافظ استثمارية متنوعة ،44ليديرها
املصرف اإلسالمي ،وما يصدر من أرابح يوزع على أغراض املؤسسة الوقفية ،أو على أقل تقدير يتم املضاربة
 42انظر :سامي الصالحات ،االستثمار الوقفي ،ص.11
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أبموال األوقاف من خالل بـ"الودائع الوقفية" ،45وهو ما حيبس ألجل الوقف ،أو ما ميكن للمؤسسة الوقفية أن
حتبسه يف املصارف اإلسالمية لالستثمار واالجتار به وحتريكه يف مشاريع تنموية ،ال سيما يف ظل توجه عند
أغلب املؤسسات الوقفية يف إنشاء جلان وأقسام لالستثمار والعمل التجاري.
اثنياً] صيغة االستصناع

وتعين طلب الصنعة واملادة من اخلبري أو املهين أو القادر على إجنازها وإتقاهنا مقابل نظري مايل ،وهي من الصيغ
املتقدمة عند مجهور الفقهاء كما هي صيغة املضاربة ،وتعين بيع سلعة ما على وصف يف ذمة الصانع ،لكنها هنا
تشري إىل عقد وارد على العمل والعني يف الذمة ملزم للطرفني ،إذا توافرت فيه األركان والشروط.46
وهذه الصيغة متكن املؤسسة الوقفية من بناء مشروعات استثمارية عقارية ضخمة ابلغالب ،وهذا هو الواقع
عملياً ،فتحصل على متويل مشاريعها العقارية على أرض الوقف من املصارف اإلسالمية ،ويتم تقسيط مثن
املستصنع على عدة سنوات.
وعلى العموم ،فإن هذه الصيغة مفضلة عند مسؤويل األوقاف ،ألهنا توفر على املؤسسة الوقفية مؤونة القيام
ابلرقابة املباشرة وإدارة املشروع ،خصوصاً يف عوز املؤسسة من للكوادر اإلدارية ،وتضمن هلا احلصول على متويل
هلذا املشروع ،مث امتالكه.47

هذه الصيغة اليت أقرها فقهاء اإلسالم قدمياً ،ويتم التعامل فيها عملياً يف قطاعات كبرية من االستثمارات
اإلسالمية احلالية ،إال أنه قد تظهر هلا خماطر ،وهي:48
 #أتخر الصانع عن إجناز ما مت االتفاق عليه مع مؤسسة األوقاف ،أو تسليم الصنعة خالف ما اتفق عليه.

 44منذر قحف ،الوقف اإلسالمي تطوره ،إدارته ،تنميته( ،دمشق ،دار الفكر ،ط ،)2000 ،1ص.194
 45حممد جالل ،حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف( ،السعودية :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،العدد األول،
 ،)1997ص.63
 46جلنة التأليف والبحوث ،املصارف اإلسالمية ،نشأهتا وواقعها ومستقبلها( ،اإلمارات :جامعة آل لواته العاملية ،)2001 ،ص ،34فخري عزي ،صيغ متويل
التنمية يف اإلسالم( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ط ،)2002 ،2ص ،43ص ،122ص ،115منذر قحف :الوقف اإلسالمي تطوره ،ص،255

علي القرة داغي ،نظرة جتديدية للوقف واستثماراته ،نقالً عن موقع إسالم أون الين( ،نقالً ،)www.islam-online.net :كذلك قارن مع :موقع بنك الربكة

اإلسالمي ،البحرين www.barakaonline.com

 47قارن مع :أمحد السعد ،حممد العمري ،االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي( ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف ،ط2000 ،1م) ،ص.96
 48قارن مع :طارق هللا خان ،حبيب أمحد ،إدارة املخاطر ،ص68
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 #أن املستفيد أو عميل مؤسسة األوقاف قد ال يلتزم بشراء أو استئجار هذه الوحدة ،فلو كانت مثالً شقة

سكنية يف بناء عقاري وقفي ،مت استنصاعه حديثاً ،أو قد يستأجر ،مث يتخلف عن دفع األقساط الشهرية،
وهكذا.
يتبني لنا أن خماطر هذه الصيغة ،تتمثل يف جوانب قانونية حبتة ،وهي عدم التزام الصانع أو املستفيد بعقوده مع
مؤسسة األوقاف ،ما يعين إدارة خماطر هذه الصيغة ابلتايل:
 وضع بنود قضائية جزائية مع كالمها ،مع املورد [الصانع] ،أو مع املستفيد من اخلدمة [ العميل أو
املستأجر] ،لضمان حق األوقاف ،ال سيما يف تنفيذ االلتزام وحتقيق دفع األقساط.
 أخذ ضماانت مالية من كليهما ،كضماانت يف عدم التأخري عن موعد التسليم ،أو على األقل احلصول
على عربون مايل من املستفيد حال التزم مبنافع األوقاف املصنعة.
اثلثاً] صيغة املشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك

وهي من الصيغ املطبقة يف العديد من املؤسسات الوقفية ،وقد ذكر هلا العلماء تفصيالً فقهياً يف مؤلفاهتم،
وتعين أهنا شركة تعطي للمؤسسة الوقفية احلق يف احللول حمل شريكها االستثماري يف امللكية دفعة واحدة ،أو
على دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها ،وتعترب املشاركة املتناقصة من األساليب العملية اليت
تستعملها املؤسسات الوقفية ،وهي ختتلف عن املشاركة الدائمة يف عنصر واحد وهو االستمرارية.49
وإذا وقعت خسارة ،فإهنا تقسم على قدر حصة كل شريك ،ويف حالة حتقق أرابح ،فإهنا توزع بني الطرفني "
املؤسسة الوقفية وشريكها االستثماري" حسب االتفاق.
وهذه الصيغة توفر للمؤسسة التمويل الالزم ملشاريعها املعطلة ،وتوفر هلا أصول فاعلة يف هناية املطاف ،وهذه
الصيغة املقبولة شرعاً ،لكن بشروط:50

أ) أن ال تكون املشاركة املتناقصة جمرد عملية متويل بقرض ،فال بد من إجياد اإلرادة الفعلية للمشاركة ،وأن
يتحمل مجيع األطراف الربح واخلسارة.
ب) أن ميتلك املصرف حصته من املشاركة ملكاً اتماً ،وأن يتمتع حبقه الكامل يف اإلدارة والتصرف ،ويف حالة
توكيل املؤسسة ابلعمل حيق للمصرف مراقبة األداء ومتابعته.
49

حممد شبري ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي( ،عمان :دار النفائس ،ط ،)1999 ،3ص ،338حممد الشنقيطي ،دراسة شرعية ألهم العقود

املالية املستحدثة( ،املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط ،388/1 ،)2001 ،2حممد شابرا ،حنو نظام نقدي عادل ،ص 331وما بعدها ،موقع بنك الربكة
اإلسالمي( ،مرجع سابق) ،بتصرف.
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ج) أن ال يتضمن عقد املشاركة املتناقصة شرطاً يقضي برد املؤسسة إىل املصرف كامل حصته يف رأس املال،
ابإلضافة إىل ما َيصه من أرابح ملا يف ذلك من شبهة الراب.
ويقع يف الظن ،أن أغلب املؤسسات الوقفية اليت تبحث عن متويل ملشاريعها العقارية ،ترغب يف هذه الصيغة،
ولكن قد يظهر بعض املخاطر ،وهي:
 .1احتمالية أن يرفض الشريك املشارك ابلتمويل أن يبيع حصته للمؤسسة الوقفية بعد إمتام املشروع ،فيقيد
على املؤسسة الوقفية بقيود حتد من استفادهتا من عقارها الوقفي.
 .2أن يضع على اإلدارة الوقفية أن تدفع كامل حصته دفعةً واحدة ،وإال لن يبيع حصته ،وابلتايل يضع
أصول األوقاف حمل نظر.
 .3أن يلزم املؤسسة الوقفية ببيع أصلها الوقفي حال تعذر سداد أقساطها للشريك املمول للمشروع.
وملواجهة هذه املخاطر ،ميكن وضع إجراءات احرتازية للتقليل من هذه املخاطر ،وهي:

 وضع بنود قانونية تلزم الشريك ببيع حصته للمؤسسة الوقفية ،ابألقساط دون دفعة كاملة يف هناية املشروع،
أو بعد سنوات من قضاء األقساط على املؤسسة.
 أن تكون استثمارات الشركاء يف األدىن خطورة ،وال يشكل ذلك خطراً على األصل الوقفي.

 أن يكون األصل الوقفي بعيداً كل البعد عن أي رهن أو مقايضة جراء أي عملية استثمارية للشركاء.
بعد االنتهاء من صيغ املضاربة واالستنصاع واملشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك ،وهم كنماذج أقل خطورًة
استثمارية على مال األوقاف ،نقف اآلن على صيغتني أكثر خطورة ،وكذلك مها منتشراتن ،وخصوصاً صيغة
املراحبة ألجل اآلمر ابلشراء واملتاجرة ابألسهم ،سيتم بيان الفرق بينهما اآلن.
رابعاً] صيغة املراحبة ألجل لآلمر ابلشراء

هلذه الصيغة ذكر عن الفقهاء املتقدمني ،51واملراحبة تعين الزايدة من عملية بيع ،وهي عند املعاصرين البيع

بزايدة على الثمن األول .52وانتشرت هذه الصيغة كبديل انجح عن الفوائد الربوية.53
وينقسم بيع املراحبة إىل قسمني: 54
 51حاشيتا قليويب وعمرية على شرح املنهاج( ،القاهرة :مطبعة احلليب ،ط.ت ،60/3 ،).جلنة التأليف والبحوث ،املصارف اإلسالمية ،ص.44
52

حممد شابرا ،حنو نظام نقدي عادل ،ص ،229حممد شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص ،308قطب سانو ،املدخرات ،أحكامها وطرق تكوينها

واستثمارها يف الفقه اإلسالمي( ،عمان :دار النفائس ،ط.285 ،)2001 ،1

 53عايد شعرواي ،تقومي املراحبة لألمر ابلشراء يف املصارف اإلسالمية ،ضمن جمموعة أحباث :ندوة ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية.483/2 ،
 54حممد الشنقيطي ،دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،381/1 ،فخري عزي ،صيغ متويل التنمية يف اإلسالم ، ،ص ،36ص ،118ص،146
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بيع املراحبة العادية :وهى اليت تتكون من طرفني مها البائع واملشرتي ،وميتهن فيها البائع التجارة فيشرتى
السلع دون احلاجة إىل االعتماد على وعد مسبق بشرائها ،مث يعرضها بعد ذلك للبيع مراحبة بثمن وربح يتفق
عليه.

بيع املراحبة املقرتنة ابلوعد :وهى اليت تتكون من ثالثة أطراف البائع واملشرتي واملصرف ابعتباره اتجراً وسيطاً
بني البائع األول واملشرتي ،واملصرف ال يشرتي السلع هنا إال بعد حتديد املشرتي لرغباته ووجود وعد مسبق
ابلشراء.
وأغلب املعاصرين على أن عناصر هذه الصيغة تشمل [وعد وعقد واجتماع عقود معاً]  ،وإذا كان هذا الوعد
ملزماً داينة ال قضاء عند بعض الفقهاء ،إال أن الكثري من الفقهاء املعاصرين ،مبا فيهم دورة جممع الفقه
اإلسالمي لعام 1409هـ1988/م ابلكويت على أن الوعد هنا ملزم قضاء إذا كان متعلقاً بسبب ودخل

املوعود فيه.55

وأغلب استثمارات املؤسسات الوقفية يف املصارف اإلسالمية تتحصل من خالل حساابت اإليداع أو الودائع
الوقفية من مال الريع الوقفي الفائض يف املصارف ،ولكن تتمحور حول هذه الصيغة خماطر ،منها:
 .1احتمالية تلف البضائع املخصصة هلذه الصيغة ،واملشرتاة من أموال وقفية.
 .2عدم التزام العميل هبذه البضاعة املشرتاة من أموال الوقف ألي سبب من األسباب ،مما يعين تكدس
البضائع.
 .3ويف حال مت الشراء ،احتمالية التأخر يف السداد ودفع األقساط.
وملواجهة هذه املخاطر ،ميكن اعتماد اإلجراءات التالية للتقليل من هذه املخاطر ،وهي:
 إلزام العميل بعقود هلا بنود جزائية وقضائية يف حال وقوع تردد من طرفه يف االلتزام ابلبضاعة اليت مت شرائها
من أموال األوقاف ،وال مانع من إلزامة بعربون مايل ،كما جيب إلزامه بضمان بنكي أو مايل ،يف حال كان
املبلغ كبرياً.
 احلصول على أتمني على البضائع املستوردة حفاظاً عليها ،من التلف أو اهلالك ،ألهنا يف النهاية أموال
أوقاف.

 55حممد شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،ص ،310كذلك :انظر :موقع بيت التمويل الكوييت.www.kfh.com ،
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وعليه يتبني أن هذه الصيغة املالية فيها خماطرة على واقع األموال واألصول الوقفية ،ال سيما إذا مت املتاجرة
أبموال األوقاف من خالل هذه الصيغة ،ومل تتنبه املؤسسة الوقفية ملوضوع الوعد امللزم ابلشراء ،فقد يؤدي إىل
تكدس البضائع نظراً لتخلف العميل عن الوفاء بوعده.

خامساً ًً] املتاجرة يف األسهم والعمالت املالية

وهذه الصيغة من أكثر الصيغ املالية االستثمارية اليت فيها خماطر عالية ،ويقع االستثمار يف هذه الصيغة شكل

فيها ما يعرف بـ" البورصات" ،ذات الربح املفاجئ ،56أو التجارة املتغرية " ،57" Trading on Changesفقد
تكون مكسبة لدرجة مقبولة جداً ،ولكنها قد توقع خسارة يف األصول والريع معاً.
أي أن الضمان فيها كصيغة استثمارية معدوم وغري متحققSelling Securities " ،

Buying and

"،58

وهذه الصيغة وإن كانت تقع يف بعض املصارف اإلسالمية ،إال أن ممارستها يف أموال األوقاف ال تصح البتة،
نظراً خلطر ضياع األصل الوقفي.
فاألصول واملمتلكات الوقفية ال ميكن إخضاعها هلذه الصيغة ،فإذا ارتفع قيمة العمالت رحبت املؤسسة الوقفية،
وإذا اخنفضت القيمة ضاعت األصول الوقفية ،فال ميكن حبال من األحوال املخاطرة هبذه األصول.
وميكن حتديد أي خطر لواقع االستثمار وأثره على العمليات الرئيسية لألوقاف ،من خالل رسم إطار يبني
اخلطر ،وأثره ابلدرجة واألثر والتقييم على واقع العمليات الرئيسية ،انظر :امللحق الرقم [.]4

النتائج والتوصيات

ويف الباب ،نقف على أهم النقاط اخلتامية ،واليت ميكن أن تساعد يف رسم إطار البحث ،وهي:

 56حممد شابرا ،حنو نظام نقدي عادل ،ص.101
Lewis Mandell and Others, Investments, P.607.
William Sharpe, Investments, P.22.
صفحة  28من 33

57
58

إدارة المخاطر لاستثمار وتنمية الممتلكات والأصول والصناديق الوقفية

 .1إن املخاطر اليت قد تصيب العمليات الرئيسية لألوقاف هي حقيقة ،حاهلا كحال أي موسسة حديثة ميكن أن
تتعرض ملخاطر واقعة بني عملياهتا ،أو خماطر حمتملة.
 .2توصلنا إىل أن مفهوم املخاطرة الوقفية يعين :اضطراب متنوع يقع يف عمليات األوقاف الرئيسية ،ما ينتج عنه
هالك األصل الوقفي أو تدين فعاليته أو ريعه.
 .3مبا أن عمليات األوقاف هي ابختصار تنمية واستثمار ،فإن من املمكن وقوع خماطر حقيقة لألوقاف،
وخصوصاً يف قضااي االستثمار وتنمية األصول أو الريع.
 .4هناك خماطر داخلية تقع داخل املؤسسة الوقفية ،من أبرزها ضعف الرقابة الشرعية والقانونية ألداء العمليات
الرئيسية لألوقاف ،أو عدم وجود قسم تدقيق داخلي يتابع العمليات واإلجراءات اليت حتدث داخل املؤسسة ،أو
اضطراب البياانت واملعلومات اخلاصة ابملمتلكات واألصول واالستثمار ،وعدم سالمة املوقف بني الواقف
واملؤسسة الوقفية.
 .5يف املقابل ،هناك خماطر خارجية ،كضعف األنظمة والقوانني والتشريعات احمللية اليت حتفظ األوقاف ،وعدم
وجود جلان تدقيق خارجية أو جهات استشارية تراقب عمل املؤسسة ،مع غياب الدور الرقايب احلكومي على
منشآت األوقاف ومشاريعها.
 .6هناك عدة أنواع للمخاطر ،وهي خماطر قد تصيب األوقاف ،كمخاطر قانونية أو خماطر تشغيلية ،أو خماطر
مصرفية ،أو خماطر أخالقية ،وميكن تصنيف أي خطر ضمن موضوعه القائم.
 .7هناك صيغ مالية متعددة ميكن للمؤسسة الوقفية االستثمار فيها ،ولكن جيب املفاضلة بينها بناءً على مدى
اخلطورة اليت تتمثل يف كل صيغة من الصيغ ،وقد توصلنا إىل أن صيغ املضاربة واالستصناع واملشاركة املنتهية
ابلتمليك من الصيغ األقل خطورة ،مقابل صيغ ذات خطورة عالية كبيع املراحبة أو املتاجرة ابألسهم والعمالت
املالية.
 .8توصلنا إىل مناذج وجداول ميكن من خالهلا رصد درجة اخلطر ،وتقييمه العام ،وأثره على واقع العملية
الوقفية ،وربطنا هذه النماذج بواقع اإلطار العام لألوقاف ،بعملياهتا الستة الرئيسية.
املصادر واملراجع
أوالً :املؤلفات واملراجع العربية

 )1ابن القيم 751هـ ،زاد املعاد يف هدي خري العباد( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط)1998 ،
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 )2ابن عرفة 1230هـ ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.)1996 ،1

 )3ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون( ،بريوت :دار اجليل ،ط.)1991 ،1
 )4ابن ماجه ،سنن ابن ماجه( ،بريوت ،دار اجليل)1998 ،

 )5ابن منظور ،لسان العرب( ،القاهرة :دار املعارف ،ط.ت.).
 )6أمحد السعد ،حممد العمري ،االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي( ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف،

ط2000 ،1م).
 )7أشرف

حممد

دوابه،

إدارة

خماطر

الصكوك

اإلسالمية،

[.]www.kantakji.com/fiqh

نقالً

املوقع

عن

التايل

 )8حاشيتا قليويب وعمرية على شرح املنهاج( ،القاهرة :مطبعة احلليب ،ط.ت.).
 )9حسني شحادة ،استثمار أموال الوقف( ،الكويت :جملة أوقاف ،األمانة العامة لألوقاف ،العدد.)2004 ،6
 )10محزة محاد ،املخاطر األخالقية يف املضاربة اليت جتريها املصارف اإلسالمية وكيفية معاجلتها( ،عمان ،دار
النفائس ،ط.)2012 ،1
 )11محزة عبد الكرمي ،خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية( ،عمان ،دار النفائس ،ط.)2008 ،1
 )12خالد الشعيب ،النظارة على الوقف( ،الكويت ،األمانة العامة لألوقاف ،ط)2006 ،1
 )13سامي الصالحات ،االستثمار الوقفي( ،اإلمارات ،جائزة العويس للدراسات واالبتكار العلمي ،ط.)2010 ،1
 )14سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ماليزاي ،مايو ،2012/موقعه على شبكة املعلومات
[.]www.iiiow.org
 )15سامي الصالحات ،وسائل إعادة إعمار األوقاف( ،جامعة اإلمارات ،جملة كلية الشريعة والقانون.)2011 ،
 )16طارق هللا خان ،حبيب أمحد ،إدارة املخاطر( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ط.)2003 ،1

 )17علي القرة داغي ،نظرة جتديدية للوقف واستثماراته ،نقالً عن موقع إسالم أون الين( ،نقالً:
.)online.net

www.islam-

 )18فخري عزي ،صيغ متويل التنمية يف اإلسالم( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ط.)2002 ،2
 )19قطب سانو ،املدخرات ،أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها يف الفقه اإلسالمي( ،عمان :دار النفائس ،ط،1
.)2001
 )20الكاساين 587هـ ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ( ،القاهرة ،مطبعة اإلمام ،ط.ت.).
 )21جلنة التأليف والبحوث ،املصارف اإلسالمية ،نشأهتا وواقعها ومستقبلها( ،اإلمارات :جامعة آل لواته العاملية،
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.)2001
 )22جمموعة أحباث :ندوة ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية( ،مؤمتر برعاية بنك ديب اإلسالمي واملعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب ،دولة اإلمارات 5-3 ،سبتمرب )2005
 )23جمموعة من الباحثني ،منتدى قضااي الوقف الفقهية األول ( ،الكويت ،األمانة العامة لألوقاف ،ط.)2004 ،1
 )24حممد أبو زهرة ،حماضرات يف الوقف( ،القاهرة ،دار الفكر العريب)2009 ،
 )25حممد الشنقيطي ،دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة( ،املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط،2
.)2001

 )26حممد القري ،إدارة املخاطر يف متويل البنوك اإلسالمية( ،السعودية :املعهد اإلسالمي للبحوث ،جملة دراسات
اقتصادية ،اجمللد التاسع.)2002 ،

 )27حممد جالل ،حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف( ،السعودية :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جملة
دراسات اقتصادية إسالمية ،العدد األول.)1997 ،

 )28حممد شابرا ،حنو نظام نقدي عادل( ،واشنطن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط.)1990 ،2
 )29حممد شبري ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي( ،عمان :دار النفائس ،ط.)1999 ،3
 )30منذر قحف ،الوقف اإلسالمي تطوره ،إدارته ،تنميته( ،دمشق ،دار الفكر ،ط.)2000 ،1
 )31النووي ،اجملموع( ،ال يوجد مكان للنشر ،دار الفكر ،ط.ت.).
 )32النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط)1991 ،3

اثنياً :املؤلفات واملراجع اإلجنليزية
)1) Harrington Niehaus, Risk Management and Insurance, (Boston, McGraw Hall, 1999
2) Lewis Mandell and Others, Investments, (New York, Macmillan Publishing Company,
1992).
3) Charles Jones, Investments, Analysis and Management, (New York, John Wiley INC,
1991).
4) Harrington Niehaus, Risk Management and Insurance, (Boston, McGraw Hall, 1999).
5) Robert Strong, Portfolio Construction, Management & Protection, (Australia,
Thomson, 2003).
6) William Sharpe and Others, Investments, (New Jersey, Prentice Hall, 1999).
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[امللحق رقم ]01 :عناصر السالمة الوقفية.59

[امللحق رقم ]02 :حمور السمعة املؤسسة للمؤسسة الوقفية.60
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اعتبار الدرجة التي فوق رقم [ ]40تؤخذ األولوية واألهمية في خطة التنفيذية للمؤسسة الوقفية.

[امللحق رقم ]03 :حمور السمعة املؤسسة للمؤسسة الوقفية.61
 59انظر :سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي.
 60انظر :سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي.
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 61انظر :سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي.
 62انظر :سامي الصالحات ،واثئق املعهد الدويل للوقف اإلسالمي.
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