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 ديمـتق
، ، وعىل آله وصحبه أمجعنيالم عىل من ال نبي بعدهصالة والس، والاحلمد هللا وحده

 :أما بعد

هتـدف إىل تـوفري جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية  البحث يف فإن كرايس

، وربـط خمرجـات البحـث طوير بام يدعم التنمية املـستدامةالبيئة املالئمة للبحث والت

 .املجتمعالعلمي بحاجات 

 عـىل إعـداد الدراسـات لدراسات األوقاف كريس الشيخ راشد بن دايلويعمل 

جات يف إنشاء األوقاف والبحوث التأصيلية والتطبيقية يف جمال األوقاف، وتطوير املنت

  .تمعي للعناية باألوقاف ودراساهتا، وحتفيز االهتامم املجواستثامرها

لعلمية من أهداف كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف دعم املعرفة او

ذا اهلدف فقد رأت اهليئة العلمية االستشارية ـــ، وحتقيقا هلصة يف جمال األوقافاملتخص

لألستاذ   )البنك الوقفي( : القيم واملوسوم بـالبحثة عىل نرش هذا ـــللكريس املوافق

 .فهد بن عبدالرمحن اليحيى/ الدكتور

دايـل كريس الشيخ راشد بن من  أحد املشاريع البحثية املمولة البحث هذا عدوي 

، م٢٠١٣ املوافق  هـ١٤٣٥-١٤٣٤اخلطة التشغيلية للعام املايل  يف لدراسات األوقاف

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برئاسـة  ملعتمدة من جملس كرايس البحث يفا

 .معايل مدير اجلامعة

 فإنه يأمل أن يسهم يف إثـراء املعرفـة املتخصـصة يف البحثوالكريس إذ ينرش هذا 

 .فيد منه املهتمون يف املجال نفسهوقاف ، كام يأمل أن يستجمال األ

.واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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  املقدمـة 
 

  :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد

فال شك أن موضوع الوقف موضوع واسع، وهو باب عظيم مـن أبـواب الفقـه، 

 .عض الفقهاء مؤلفات مستقلةوقد تناولته كتب الفقه بال استثناء كام كتب فيه ب

ًوقد كتب فيه املعارصون أيضا، وتناولوه عىل أنحاء خمتلفة كـالبحوث اخلاصـة يف 

 من خالل املؤمترات والندوات ونحوهـا؛ إال أن موضـوع أوالوقف أويف مسائل منه، 

 .مل حيظ بكثري بحث، مع جليل أمهيته، وعظيم نفعه) البنك الوقفي(

ّوالندوات بإنشاء بنك لألوقاف وهو دليل جيل عـىل وقد أوصت بعض امللتقيات 
احلاجة واألمهية كام يف ملتقى األوقاف الذي نظمته جلنة األوقاف يف الغرفـة التجاريـة 

الصناعية بالرياض، ومنتدى شؤون الوقف الذي نظمته الفـوزان خلدمـة املجتمـع يف 

ن الدينية يف السلطة الرشقية، ومؤمتر بيت املقدس الذي نظمته وزارة األوقاف والشؤو

 .الفلسطينية

ًومع هذه التوصيات فلم أجد دراسة وافية عن مثل هذا املرشوع، فضال عن قيـام 

 ).املشاريع القائمة(، و)الدراسات السابقة(مرشوع هبذا املسمى، كام سيأيت يف عنرصي 

إن فكرة البنك الوقفي نشأت من رضورة توظيف الوقف إلنشاء بنك غري ربحي 

األصل حيقق مقاصد الوقف، ويعمـل وفـق النظـام واألدوات والـضامنات من حيث 

 .املرصفية املتعارف عليها

 جتميع األوقاف الصغرية واملتفرقة يف كيان جامع حيـث قـد ال يتيـرس إىلوهيدف 

 .استثامرها منفردة
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ًومن هنا جاءت هذه الدراسة لتؤسس هلذه الفكرة وتنظر هلا، وإين ألعتربها بداية 

 أوسع، وتناول أشمل، وحتليل أعمق، فمرشوع البنك الوقفي أكـرب مـن أن لدراسات

يتناوله باحث واحد وبحث واحد بل ينبغي أن تعقد له مؤمترات يتم من خالهلا تناوله 

من مجيع جوانبه ، وتربز من خالهلا مسائله ؛ بل وسلبياته وإجيابياته ، مع أن كل ذلـك 

ً واملسائل املشكلة حني ينشأ كيانا قائام، فذلك لن يمنع من ظهور بعض اجلوانب العالقة ً

 مرشوعات، ولكن البد لكل عمـل مـن خطـوات إىلمن طبيعة األفكار حني تتحول 

 .ومراحل لإلنشاء تبدأ بالدراسات النظرية، واهللا أسأله التوفيق والسداد

 
متطلبات العرص وثقافة العمـل توظيف الوقف لتحقيق مرشوع يتناسب مع  - ١

 .املؤسيس من خالل البنك الوقفي

ًاستثامر الوقف بالوسائل واألدوات املالية األرقى واألجدى اقتصاديا، فهـي  - ٢

 .حتقق العائد األعىل للوقف

 .توفري فرصة استثامرية لألوقاف واألموال اخلريية الصغرية  - ٣

ناية بحقوق الوقف وعدم التمويل بالوقف القائم عىل القصد اخلريي ، مع الع - ٤

 .التساهل يف الضامنات

املسامهة يف توفري بدائل عن صيغ التمويل املحرمة كاالقرتاض بالربا، وبعض  - ٥

 .  املشتبه فيها كالتورق املنظم وغريهأوأشكال التورق املحرمة 

حتقيق الرقابة املالية واحلوكمة املؤسسية لتحقيق الكفاءة واالحتياط للوقـف  - ٦

 .رشيعة الساميةكام تؤكده ال
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 : قسمنيإىليمكن أن نقسم الدراسات السابقة يف موضوع البنك الوقفي 
: ، مثل)بالبنك الوقفي(بحوث تناولت هذا املوضوع بمسمى شبيه : القسم األول

 . مرصف الوقف ونحوها–بنك األوقاف 

ًومل أجد بحثا مستقال سوى بحثني ، وما عدامها فهي أوراق ع  . اقرتاحاتأومل ً

وهـو عبـارة عـن رسـالة ) مـرصف الوقـف اإلسـالمي( فهو فأما البحث األول

ماجستري للباحث قاسم هيثم حممد فوزي الكسم من األكاديمية العربية للعلوم املالية و 

 .م٢٠٠٨املرصفية بدمشق عام 

ًوهو بحث قيم بذل فيه الباحث جهدا مميزا؛ ولكنه يقوم عىل فكرة زكاة القروض ً 

من املعلوم أن النقود السائلة تعترب مطـرح " :لدى املرصف، كام وضحها الباحث بقوله

لزكاة املال، فإذا نظرنا هلذه الودائع عىل أهنا يف جيوب أصحاهبا فعليهم هـم أن يـؤدوا 

زكاهتا، أما إذا نظرنا هلا حسب تأصيلها الرشعي كقرض فيمكن أن نطالـب املقـرتض 

 لعدد من الصحابة والعلامء يف أن زكاة الدين تقع عىل املدين و بتأدية زكاهتا، و هذا رأي

 إىلالقرض أخص من الدين بناء عىل مـا سـبق سـينتقل أداء الزكـاة مـن عـىل املـودع 

 املقرتض األخري الذي سيعيد القرض مع زكاته للمرصف إىلاملرصف، ثم من املرصف 

وال الزكاة املجموعة لديه حسب األجل املتفق عليه ال حيق للمرصف االستفادة من أم

 اجلمعيات اخلريية التي تنفقها حسب مصارفها إىلمن املقرتضني، و إنام يقوم بتحويلها 

الرشعية، باستثناء نسبة معينة كأجور أتعاب باعتباره مـن العـاملني عليهـا عـىل أن ال 

 .)١("كحد أقىص باعتبار مصارف الزكاة الثامنية% ١٢٥تتجاوز 

                                                        

 . ، نسخة الكرتونية ٥انظر مرصف الوقف ص  )١(
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 : املرشوع البحثيوجوه االختالف مع
هناك اختالف يف الفكرة واألدوات التي يقوم عليها كل منهام مع أمهية فكرة : ًأوال

البحث املشار إليه، فاملرشوع الذي بني أيدينا يقوم عـىل فكـرة أخـرى وهـي توظيـف 
  بأنـه قـائم عـىل القـصد - كام تقدم يف األمهية واألهـداف–ّالوقف يف بناء بنك يتميز 

فهو مـن حيـث األصـل غـري ) ًجيمع بينهام معا (جهة ربحية وغري ربحية اخلريي فهو 
ربحي خلدمته ملقاصد الوقف، وإن كان يعمل ضمن وظائف البنوك األخرى والسيام 
اإلسالمية منها ولذا فهو ربحي من هذه احليثية ليعود بالربح عىل الوقف ويقوم بجميع 

 .ما هو متاح ومباح من وجوه االستثامر
أن فكرتـه تقـوم عـىل تأسـيس رشكـة : فقد رصح الباحـث) ف الوقفمرص(أما 

وحيظر عىل هذه الـرشكة القيـام بنـشاطات اسـتثامرية مبـارشة .... مسامهة غري ربحية
 .)١(َحلساهبا مطلقا باستثناء التداول باألوراق املالية

 فهو ًتناول الباحث فكرة املرصف املقرتح بطريقة خمتلفة وفقا لفكرته السابقة: ًثانيا
هو (يمثل فكرة مستقلة أجاد الباحث يف تناوهلا ومن ثم فال مانع من وجود بحث آخر 

ًبفكرة أخرى، مع أين أرى دائام أن املوضوعات املعـارصة والسـيام ذات ) هذا البحث

البعد التطبيقي منها ينبغي بحثها مرات عديدة من باحثني وجهات خمتلفة ألن هذا هو 
 .سائل املعارصةاملنهج الذي به تنضج امل
 لألستاذ الدكتور حسن املنـاعي "بنك تنمية األوقاف"فعنوانه : وأما البحث الثاين

من تونس قدمه يف مؤمتر بيت املقدس الذي نظمته وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف 
 إال أنـه تنـاول البنـك )٢(وقد طبع ككتـاب، م٢٠١٢ يونيو ١٧السلطة الفلسطينية يف 

                                                        

  .٥املصدر السابق، ص   ) ١(

 . للنرش والتوزيعطبعته دار الصميعي  ) ٢(
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ريية متطورة فلم يأخذ شكل وآليات البنوك املعروفة، ولكنه يبقى الوقفي كمؤسسة خ
ًمرجعا مهام أفدت منه ً . 

حـسن املنـاعي فـضل الـسبق، . فلكل من الباحثني الكريمني قاسم الكـسم، و د

 .فجزامها اهللا خري اجلزاء

 
 : جانب البحث السابق من أمهها إىل وجود أوراق عمل إىلأرشت 

قـدمها يف ملتقـى )  البنـك اخلـريي(قة للدكتور حممـد العـصيمي بعنـوان ور - ١

األوقاف الذي نظمته جلنة األوقاف يف الغرفة التجارية الـصناعية بالريـاض، 

 ) .عرش صفحات فقط(وهي ورقة مجيلة ولكنها موجزة جدا 

ورقة الدكتور عصام كوثر املدير التنفيذي للوقف العلمي يف جامعة امللك عبد  - ٢

) األوقاف نـامذج دوليـة(يز قدمها يف ملتقى األوقاف املشار إليه، عنواهنا العز

) البنـك الـوقفي(تطرق من خالهلا ملشاريع الوقف العلمي فذكر منهـا فكـرة 

 .بدون تفصيل

وقد استفدت من هؤالء املختصني واللقاء هبـم، ومتـت زيـارة الوقـف العلمـي، 

 .وغريه مما له صلة به، فلهم مني الشكر

 وقف النقـود أو استثامر الوقف أو بحوث تناولت التمويل بالوقف : الثاينالقسم

وهذه املوضوعات هي جزء من املرشوع الذي بني أيدينا ولكنهـا ال تعتـرب هـي فكـرة 

 ..املرشوع التي يقوم عليها وقد استفاد منها الباحث ألمهيتها

ًجدا لـذلك سـوف وألهنا ال تعترب دراسات سابقة خاصة باملوضوع كام أهنا كثرية 

 : بعضها والسيام املؤمترات التي تناولت التمويل بالوقف، فمنهاإىلأشري 
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 :املؤمترات والندوات، فمنها: ًأوال

 .مؤمتر األوقاف األول يف جامعة أم القرى .١

 . الرابع لألوقاف يف اجلامعة اإلسالميةإىلاملؤمتر الثاين  .٢

 .يف الشارقة) الوقف اإلسالمي(مؤمتر  .٣

 ).ًيتكرر دوريا(الدويل لألوقاف مؤمتر ديب  .٤

 .رشة ملجمع الفقه اإلسالميعالدورة اخلامسة  .٥

 .امللتقى الوقفي .٦

 .ندوة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية .٧

 .ف يف الرشيعة اإلسالمية وجماالتهندوة الوق .٨

تنظمـه األمانـة العامـة لألوقـاف ) سـنوي(منتدى قضايا الوقف الفقهيـة  .٩

 .بالكويت

ي للوقـف، وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف، ندوة نحو دور تنمـو .١٠

 .الكويت

 .ندوة التأمني التعاوين من خالل نظام الوقف اإلسالمي .١١

، جملة تـصدرها األمانـة العامـة )أوقاف(جمالت متخصصة يف الوقف مثل  .١٢

 .لألوقاف يف الكويت

، وغريهـا، )أوقافنا(، ) أوقاف(، )وقفنا: (مواقع متخصصة يف الوقف مثل .١٣

 .قع وزارات األوقاف يف الدول اإلسالميةوكذلك موا

 : بعضها كنامذج فقطإىلًالبحوث، وهي كثرية جدا أشري :  ًثانيا

 .القادر بن عزوز فقه استثامر الوقف ومتويله يف اإلسالم، عبد .١
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 .االستثامر املعارص للوقف، األستاذ الدكتور حممد الزحييل .٢

الدكتور أمحد حممد السعد، االجتاهات املعارصة يف تطوير االستثامر الوقفي،  .٣

 .وحممد عيل العمري

 . العامرىاستثامر أموال الوقف، الدكتور عبداهللا بن موس .٤

استثامر األوقـاف وآثـاره االقتـصادية واالجتامعيـة مـع اإلشـارة لوضـعية  .٥

كليـة العلـوم االقتـصادية وعلـوم  ،وقاف يف اجلزائـر، رسـالة ماجـسترياأل

 .امل منصوريك: معة اجلزائر، إعدادالتسيري، جا

بدائــل غري تقليدية مقرتحــة لتمـويــل التنـمــية : التـمـويـل بـالـوقـف .٦

متويل التنمية االقتـصادية، : املحلـية، بحث مـقـدم للملتـقى الـدويل حـول

جامعـة حممـد خيـرض نـوفمرب  -كلية العلـوم االقتـصادية وعلـوم التـسيري

 حممـد خيـرض  يف خلرض مرغاد، كامل منـصوري، جامعـة: م، إعداد٢٠٠٦

 .اجلزائر 
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 .جاءت خطة البحث يف مدخل وفصل متهيدي وبابني وخامتة

 .واحلاجة إليه) البنك الوقفي( يف التعريف بفكرة املرشوع :املدخل

 :وفيه ثالثة مباحث

 ).وقف( التعريف بمصطلح :  املبحث األول

 ).بنك( التعريف بمصطلح :  املبحث الثاين

 .واحلاجة إليه) البنك الوقفي(التعريف بفكرة املرشوع :   املبحث الثالث

 

  :الفصل التمهيدي يف إنشاء البنك الوقفي
 :وفيه ثالثة مباحث

  بوظيفتهأو املشاريع القائمة بمسمى البنك الوقفي :  املبحث األول

  الصيغ املقرتحة ملرشوع البنك الوقفي:  املبحث الثاين

 ي تأسيس البنك الوقف:  املبحث الثالث

  :دات الشرعية ملشروع البنك الوقفياملستن: الباب األول
 :وفيه أربعة فصول 

 

 :وفيه مبحثان 

 . صيغ االستثامر والتمويل:  املبحث األول

 .خصائص االستثامر والتمويل بالوقف:   املبحث الثاين
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 :وفيه ثالثة مباحث

 . كيفية التمويل من خالل الوقف:  املبحث األول

 . املستند الرشعي لصيغ التمويل من خالل الوقف:  املبحث الثاين

 :وفيه ثالثة مطالب

 .التمويل من ريع الوقف:   املطلب األول

 .اإلقراض من ريع الوقف:   املطلب الثاين

 .امر ريع الوقفاستث:   املطلب الثالث

 .التمويل من الوقف ذاته:   املبحث الثالث

 :وفيه مطلبان

 .وقف النقود:   املطلب األول

 .استثامر الوقف:   املطلب الثاين

 

 :وفيه ثالثة مباحث

 .االقرتاض للوقف:   املبحث األول

 .رهن الوقف:   املبحث الثاين

 : مطلبانوفيه

 .رهن الوقف ذاته:   املطلب األول

 .رهن ريع الوقف:   املطلب الثاين

 .استقطاع جزء من األرباح:   املبحث الثالث

 :وفيه ثالثة مطالب



  

  

١٤ 

 

 . حكم االستقطاع:   املطلب األول

 . الفاضل من الوقفأومرصف الفائض :   املطلب الثاين

 .ف الفاضل من الوقأواستثامر الفائض :   املطلب الثالث

 

 :وفيه مبحثان

 .مفهوم التكييف الفقهي وأمهيته:   املبحث األول

 .التكييف الفقهي للبنك الوقفي:   املبحث الثاين

 

 : التنظيمي يف مشروع البنك الوقفياجلانب: الباب الثاني
 :وفيه أربعة فصول

  

  

  

  

  :اخلامتة والتوصيات



  

  

١٥ 

 

 

كام اتضح من خطة البحث أنه يقـوم عـىل قـسمني أحـدمها املـستندات الـرشعية 

للتعريـف  بعـض املـداخل إىلواآلخر اجلانب التنظيمي، ويف كل منهام سوف أحتـاج 

 :، وفيام ييل املنهج يف األقسام الثالثةباملصطلحات وجتلية صورها

 تناولتها وفق املنهج الفقهي املعروف والذي يمكن فيام يتعلق باملستندات الرشعية

 :إجيازه بام ييل

 ). تكييف كام يف املسائل املعارصةإىلوتكييفها إن احتاجت (تصوير املسألة  - ١

 .خلالف إذا اقتىض البحث ذلكحترير حمل ا - ٢

ذكر اخلالف وفق املنهج املعروف بذكر األقوال يف املسألة وبيان من قال هبا  - ٣

باألدلـة ) يف املسائل املعـارصة( الفقهاء املعارصين أومن املذاهب األربعة، 

 . واملناقشات

قد أكتفي بقرارات املجـامع الفقهيـة ونحوهـا إذا مل أر حاجـة للتوسـع يف  - ٤

 .اخلالف

 .وثيق األقوال من مصادرهات - ٥

 .الرتجيح مع بيان سببه، وثمرة اخلالف إن وجدت - ٦

 .االعتامد عىل أمهات املصادر واملراجع األصلية - ٧

 .ترقيم اآليات وبيان سورها - ٨

ختريج األحاديث وبيان مـا ذكـره أهـل الـشأن يف درجتهـا مـا مل تكـن يف  - ٩

 . أحدمهاأوالصحيحني 



  

  

١٦ 

 

اختيـارات شـيخ (التي للـدكتوراه  أنني استفدت من رسإىلوأود اإلشارة  -١٠

، دراسـة  هنايـة كتـاب النكـاحإىلب العاريـة اإلسالم ابن تيمية ، من كتـا

 : يف مسألتني ) قارنةم

 .وقف النقود - 

 . الفائض من الوقفأومسألة الفاضل و - 

 .  اخلالف يف مسألة نقل الوقفإىلويف اإلشارة باختصار 

كالدراسـات (صادر املختـصة هبـا  فقد اعتمدت املوفيام يتعلق باجلانب التنظيمي

، وموقع مؤسسة النقد وجتارب املصارف اإلسالمية ونحو ذلك، وسـلكت ) املرصفية

 املنهج الوصفي، وحماولة املحاكاة للمـصارف اإلسـالمية مـع إىلًفيه منهجا هو أقرب 

واخترصت ما يتعلق بإدارة السيولة وإدارة  ،االعتبار ما خيتص به هذا املرشوعاألخذ ب

ملخاطر من مصادر مرصفية لعدم التخـصص فيهـا ، وقـد كنـت مهمـت يف الطباعـة ا

النهائية للبحث بحذفها كام هو املقرتح من قبل بعض املحكمني؛ ولكنـي عـدلت عـن 

 :  االختصار ألمرين إىلذلك 

 .أحدمها أهنا كانت يف أصل اخلطة

سرية ليكتمـل وثانيهام أين رأيت أال خيلو البحث من هذا اجلانـب ولـو بإملاحـة يـ

 .  عمل ضمن األدوات واألسس املرصفيةّالتصور للبنك الوقفي ، وأنه ي

 إىلوفيام يتعلق بالتعريف باملصطلحات ونحوهـا فقـد رجعـت يف كـل مـصطلح 

 .مصادره

 فإين أمحد اهللا تعاىل عيل توفيقـه وتيـسريه، وأسـأل اهللا لوالـدي الرمحـة ويف اخلتام

 مشورة فجزى اهللا اجلميع أو هذا البحث برأي والرضوان ، ثم أشكر كل من ساهم يف



  

  

١٧ 

 

خري اجلزاء كام أشكر من رعى هذا البحث وهو كريس ابن دايل لألوقاف ممثال بأسـتاذ 

لس االستشاري وسائر طاقمه د عبد اهللا العمراين ، وأعضاء املج.الكريس فضيلة أخي أ

 . ، واإلداريالعلمي

 .واحلمد هللا رب العاملني
 

 لرمحن اليحيىا فهد بن عبد.د.أ
 أستاذ الفقه

 جامعة القصيم - كلية الرشيعة
feqh@hotmail.com      
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  لـــاملدخ

   واحلاجة إليه)البنك الوقفي(يف التعريف بفكرة املشروع 
 :وفيه ثالثة مباحث

 

)( 

 

)( 

 

)( 



  

  

٢٠ 

 



  

  

٢١ 

 

 

)( 

  
 :الوقف يف اللغة

ِوقفت َ ُتقف"الدابة : َ ِ ًوقفا" "َ ْ ًوقوفا"، و"َ ُ ُوقفتها" سكنت، و"ُ ْ َ  أنا يتعدى وال يتعدى، "َ

ُوقفت"و ْ ًوقفا" الدار "َ ْ ٌموقوف"ستها يف سبيل اهللا، ويشء  حب"َ ُ ْ ٌوقف"، و"َ ْ  أيضا تـسمية "َ

ٌأوقاف"باملصدر واجلمع  َ ُوقفت" مثل ثوب وأثواب، و"ْ ْ َ ًوقفـا" الرجل عـن الـيشء "َ ْ َ" :

ُأوقفت"منعته عنه، و ْ َ الكالم :  الدار والدابة باأللف لغة متيم، وأنكرها األصمعي وقال"ْ

ُوقفت" ْ َ   .)١(  بغري ألف"َ
َوقف ي ََ ًقف وقوفاَ ُ ُ ًدام قائام: ِ ِ ًووقفته أنـا وقفـا. َ ْ ْ َُ ْفعل: َ َ ُت بـه مـا وقـف كوقفتـه ـــــَ ْ َّ ََ ََ ُ

ُوأوقفته  ْ َ َوالدار...ْ َحبسه كأوقفه: َّ َ ْ َّ ََ َ)٢(.  
 عند الفقهاء العني املحبوسة، إما عىل ملك الواقف، وإمـا ،اسم مفعول: املوقوف

  .)٣(عىل ملك اهللا تعاىل
  : يف االصطالح الوقف

ًتعريفات الفقهاء للوقف متقاربة ، مع أن كثريا مـنهم مل يـذكر لـه تعريفـا اكتفـاء  ً

 .أشارت للمعنى االصطالحي كام تقدمبمعرفته ، وقد رأينا أن كتب اللغة 

 

 
                                                        

 .)٣٤٤ / ١(املصباح املنري   )١(

 ).١١١٢ / ١(القاموس املحيط   )٢(

 ).٣٨٥ / ١(، القاموس الفقهي )٤٠٣ / ١٠(، لسان العرب ) ١٥٩ / ١٠(هتذيب اللغة   )٣(



  

  

٢٢ 

 

 : ييل بعض تعريفات مما وقفت عليهوفيام

  .)١(العني بقاء مع الفقراء عىل باملنافع والتصدق الواقف ملك عىل العني حبس -
 تـرصف يقطـع عينـه، بقـاء مـع بـه املنتفـع ماله الترصف مطلق مالك يسحتب -

  .)٢(تعاىل اهللا إىل ًتقربا بر جهة إىل ريعه يرصف رقبته، يف وغريه الواقف
عطيـة مؤبـدة بـرشوط : وهـو الوقف والتحبيس والتـسبيل بمعنـى واحـد،  - 

  .معروفة

منافعها لوجه  من أعيان ماله فيقطع ترصفه عنها، وجيعل ًالوقف أن حيبس عينا - 

 .  اهللا تعاىلإىلمن وجوه اخلري تقربا 

حتبيس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه يقطع ترصف الواقف وغـريه عـن  -

  .)٣(رقبته وترصف منافعه

                                                        

 ).١/٧٠(أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء   )١(

 .)٣٤٤/ ١(طلع عىل ألفاظ املقنع امل  )٢(

 ).١٤٨٤/ ١(هتذيب األسامء واللغات : التعريفات الثالثة األخرية من   )٣(



  

  

٢٣ 

 

 

 

 

 :البنك يف اللغة

غة العربيـة  قواميس اللإىلكلمة أجنبية؛ ولكن بالرجوع ) بنك(قد يتبادر أن كلمة 

 :ًوجدت هلا أصال، فقالوا

ِّالبنك، بالضم ُ ْ ُّصل اليشء، قال األزهريَأ: ُ ِْ َ ْ َِّ ِالبنك بالفارسية: ُ ِّ ُِ ُ ُاألصل : ْ ْ ُ خالـصه أوَ ِ

ِوتبنك به أي بموضع كذا َِ ْ ََ َّ َأقام به وتأهل، قال الفرزدق هيجو عمر بن هبـرية: َ ََ َْ َ َُ ََّ َ َ َ َُ ُْ َ َ َ َ َتبنـك : (َ َّ َ َ

ِبالعراق أ ِبو املثنى وعلم قومه أكل اخلبيصِ ِ َ ْ َُ َّْ َ َ ََ َ َُ   .)٢(رضب من الطيب: البنك، و)١()َّ
الـذي ) بنـك(وإن كان األظهر أن مصطلح ) بنك(هذا إذن األصل لعريب لكلمة 

ًيعني املرصف كام هو معروف اآلن مل يكن ناشئا من األصل العريب، إذ فكرة البنك قـد 

وهلذا فنحن العرب قد استعملنا ) قل بشكلها احلايلعىل األ(سبقنا إليها الغرب بقرون 

  .بحروف عربية) Bank (لفظها األجنبي
  ؟)Bank (فام أصل كلمة

 اإليطالية الكلمة أصل وإىل banque الفرنسية الكلمة أصل إىل بنك كلمة ترجع
banca النفائس حلفظ متني صندوق( الكلمتان هاتان وتعنى chest( وتعني أيـضا ،ً

 تتمثل حقيقة الوظيفتني الكلمتني ، وهباتني)  bench أكثر أو لشخصني طويل مقعد(

 عـن chest األوىل الكلمـة تعـرب حيـث ، التجـاري البنك هبام يقوم التي األساسيتني

                                                        

 ).٨٤ / ٢٧(تاج العروس   )١(

 ).٢٦٢ / ٥(، الصحاح  )٣٥٩ / ٩(، لسان العرب )٢٨٣ / ٦(املحيط يف اللغة   )٢(



  

  

٢٤ 

 

 وتعـرب ، يقتنيهـا التي الفعالة أصوله) حمفظة (يف البنك محاية وتتمثل، )احلامية (وظيفة

 وظيفـة إىل املعنى هذا ويشري النقود تغيري كانم أو املنضدة عن bench الثانية الكلمة

  . )١()املعامالت(
  :الالتينية) بنك(العربية و) بنك(املقارنة بني 

للداللة عىل املرصف ثم ) بنك( املوافقة أن تستعمل كلمة أولعله من قبيل املصادفة 

ًدالـة عـىل أصـل الـيشء ،) ب ن ك(يتبني أن اللغة العربية كام تقدم جتعل كلمة   وعـىل ّ

الـذي يعنـي الطاولـة إذ هـو ) Bank (اإلقامة واملكوث، وهي أقرب من أصل كلمة

 .ًداللة عىل جزء كان مستعمال يف نشأة البنوك

 :البنك يف االصطالح

 : منها للبنك تعريفات عدة قد وردت

 .)٢(مؤسسة تقوم بعمليات االئتامن باالقرتاض واإلقراض) البنك( -
 اخلـدمات بـبعض والقيام القروض ومنح ودائعقبول ال الرئييس هدفها منشأه -

 .)٣(املرتبطة
. العمـالء مـن رئيـسيتني جممـوعتني بني مايل كوسيط تعمل مؤسسة )البنك( -

 وتنميتـه، عليـه احلفـاظ إىل وحتتاج األموال من فائض لدهيا األوىل املجموعة

: أمههـا ألغـراض أموال إىل حتتاج العمالء من جمموعة هي الثانية واملجموعة

   .كالمها أو التشغيل أو الستثامرا

                                                        

 .١٠ص، حممد سويلم، إدارة املصارف التقليدية واإلسالمية مدخل مقارن  )١(

 ).٧١ / ١(املعجم الوسيط   )٢(

 .مريندا رزق. النقود والبنوك ، د  )٣(
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 ال بام العمالء من جمموعات مع املالية املنافع تتبادل التي املنظمة  تلك)البنك(  -

 البيئـة يف املـستمر التغـري مـع يتامشـى وبـام املجتمـع ةــمـصلح مع يتعارض

  .املرصفية
 عنـد تـدفع ودائع بقبول يقومون الذين املاليني الوسطاء من  جمموعة)البنك( -

 واخلـارجي الـداخيل التمويـل عمليـات وتـزاول حمـددة آلجـال أو الطلب،

 القومي، االقتصاد ودعم الدولة وسياسة التنمية خطة أهداف حيقق بام وخدمته

 ذلك يف بام واخلارج الداخل يف املايل واالستثامر االدخار تنمية عمليات وتبارش

 ومالية وجتارية رصفيةم عمليات من يتطلب وما املرشوعات، إنشاء يف املسامهة

 .)١(البنك يقررها التي لألوضاع وفقا

                                                        

البنـوك ورشكـات ( ، حماسبة املنشآت املاليـة  ) ٨ ، ٧( الفتاح الصرييف، ص حممد عبد.إدارة البنوك، د  )١(

 .عبد اإلله نعمة جعفر. ، د ) مني التأ



  

  

٢٦ 

 

 

)( 
 

بنك غري ربحي من حيث األصل حيقق مقاصد : يمكن تعريف البنك الوقفي بأنه

ارف ، ويعمل وفق النظام واألدوات والـضامنات املـرصفية املتعـبشكل أشملالوقف 

عليها، وجتميع األوقاف الصغرية واملتفرقة يف كيان جامع حيث قد ال يتيرس اسـتثامرها 

 .منفردة

بصورة ) النقدي والعيني(تقوم فكرة البنك الوقفي عىل استثامر الوقف بأشكاله و

 . رأس مال هلذا البنكإىلَّأفضل حيث حتول 

ألموال الوقف بذاهتا والتي ومتثل هذه الفكرة انتقاال من مرحلة االستثامر املبارش 

هي الشائعة لدى وزارات وهيئات األوقاف وسائر النظار عىل األوقاف يف العامل، سواء 

 مرحلة جديدة تقوم إىل بشكل رشكات استثامرية أوبشكل استثامرات عقارية ونحوها 

والذي هو صيغة مستقلة لالستثامر ذات ميزات ) بنك(عىل توظيف تلك الثروة يف بناء 

 ). ما دوهناأوسواء رشكات استثامر (رى تتميز هبا عىل سائر جماالت االستثامر أخ

 :وكي ال ختتلط األفكار واملفاهيم فالبد من التأكيد عىل أن هذا املرشوع

 .ليس مؤسسة وقفية إلدارة الوقف - 

 .ليس مؤسسة خريية - 

 .رشكة الستثامر أموال الوقفجمرد ليس  - 

 ؟)بنك غري ربحي(ما معنى 

، مـع أن البنـك ال يقـوم إال إذا كـان )غري ربحي(ل البعض التعبري بـ قد يستشك

 .ًربحيا



  

  

٢٧ 

 

 :وجوايب عن ذلك كام ييل

ولكن فرق بني اعتباره  ؛بح متاما فالبنك من طبيعته الربحليس املقصود نفي الر - 

تطبيـق املقـصود ًمقصودا أساسيا ، وبني اعتباره مقصودا لتنميـة الوقـف مـع 

ا كانت البنوك التعاونية قد نجحت يف بعض البلدان ، وإذاخلريي من األوقاف

مع أهنا ال تتعامل بالسياسة التجارية التي تتعامل هبـا البنـوك التجاريـة فهـذا 

 . إمكانية نجاح فكرة البنك الوقفيمؤرش عىل

ض نسخة أخـرى مـن البنـوك قصدت بالتعبري بغري ربحي حتى ال يعتربه البع - 

ًأساسـا ولكـن ضـمن المية قصدوا الربح ؛ إذ مؤسسو البنوك اإلساإلسالمية

؛ بخالف فكرة البنك الوقفي فهو ليس كذلك بل هو يقصد الضوابط الرشعية

 .الربح لتنمية الوقف
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  الفصل التمهيدي

  يــك الوقفــاء البنــإنش
 :وفيه ثالثة مباحث
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٣١ 

 

 

 

  
رغـم وجـود )  البنك الوقفيأوبنك األوقاف (ًبعد البحث مل أجد مرشوعا باسم 

بنك األوقـاف (  مسمى وقفت عىلالتحري الدقيقتوصيات بإنشائه؛ ولكن من خالل 

ً، وقد اجتهدت كثريا يف التعرف عليه والبحث عن معلومات عنـه ومل أفلـح؛ )الرتكي

 ومع ذلك مل أقـف عـىل معلومـات عنـه، األساتذة من تركياحتى إين استعنت ببعض 

 وال يوجـد يف ،وغاية ما عرفته أنه بنك ربوي كام يظهر من خالل موقعه عىل االنرتنت

  . إنشائه وسبب تسميته لتاريخاملوقع أية إشارة

 عن اللغة الرتكية حيث "ويكيبيديا"وفيام ييل نبذه يسرية أمكن ترمجتها من موسوعة 

 .ال يوجد يف نسختها العربية

 )VakıfBank’tan (   
 من شـهر ١١ يف مليون لرية تركية ٥٠برأسامل أويل قدره  VakifBank تأسس

 .م١٩٥٤ أبريل يفمل عالبدأ  و١٩٥٤يناير 

سابع أكرب بنـك يف تركيـا  VakifBank ، أصبحم٢٠١٣ سبتمرب ٣٠اعتبارا من 

يواصل البنك أعامله وأنشطته نحو التقدم والنمو وتطـوير و ،من حيث حجم األصول

وهو  تاريخ التأسيس، مناقتصاد البالد وتكامل مع االقتصاد العاملي منذ دورته األوىل 

 . اخلاصخيضع ألحكام القانون

مليـون لـرية تركيـة تتكـون مـن  ٢.٥٠٠ VakifBank كان رأس مال :امللكية

  . TL ٠٠١ سهم، كل سهم بقيمة اسمية قدرها )٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(



  

  

٣٢ 

 

 املؤسـسات مـن) ٤٠٠٠٠(مـن قبـل أكثـر مـن  VakifBank  يفيتم التحكم

 ؤسـساتاخلريية التي تدار من قبـل املديريـة العامـة لرئاسـة الـوزراء الرتكيـة مـن امل
   .)"GDF"و(

 VakifBank وصـندوق التقاعـد VakifBank ،٢٠٠٥خالل شهر نوفمرب 
 عادية أسهم D الفئة) ٢٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠(و) ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (بيعها، عىل التوايل،

  .)١(% عىل التوايل٣٣٧% و ٢١٨يف االكتتاب العام، وهو ما يمثل  VakifBank من
 

سب اإلشارة إليهـا لتقـارب فكرهتـا مـع فكـرة البنـك ثم مشاريع أخرى من املنا

ًة عرضـها تعليقـا جممـال يوضـح  قد متثل مرحلة منه، وسوف أعلق يف هنايـأوالوقفي  ً

 .ذلك

 
، حكومية غري هادفة للـربح يف األصـل منشاة رسمية مالية تعاونية غري :التعريف

، وتقـدم ق نظـام االكتتـاب التعـاوينونيـة وفـ مجعيات تعاأويؤسسها أفراد تعاونيون 

خدمات مرصفية كاملة لألعضاء بإجراءات ميرسة وفوائد منخفضة وفق الرؤية التـي 

 .وضعها املؤسسون ، وبإدارة ديمقراطية حقيقية وفق رؤية تعاونية

م بسبب الثـورة الـصناعية ملـساعدة ١٨٤٨ عام أوروبانشأت البنوك التعاونية يف 

شع املرابني، وهنـاك جتـارب ثريـة يف جمـال البنـوك التعاونيـة الفقراء ومحايتهم من ج

ألوروبا وأمريكا واملستعمرات الربيطانية كاهلنـد وبعـض الـدول العربيـة كـالبحرين 

 .والسودان

                                                        

 .هاملرجع ويكيبيديا ومل أجده باللغة العربية بل بالرتكية ومتت ترمجة املهم من  )١(



  

  

٣٣ 

 

 :مكونات البنك التعاوين
 . اإلدارة التعاونية–) األعضاء( محلة األسهم التعاونية –اجلمعيات التعاونية 

 :طرق تأسيسه
،  لعالج بعـض املـشكالت االقتـصاديةاحلكومة بتأسيس البنك التعاوينقد تقوم 

 .وقد يكون عن طريق اجلمعيات التعاونية واألفراد التعاونيني

 :وظائف البنك التعاوين
 .فتح احلسابات بأنواعها وقبول الودائع .١

 .تقديم التمويل بشتى صوره للتعاونيني .٢

 .إصدار بطاقات الرصاف اآليل والشيكات .٣

 .طابات الضامن وحتصيلهاإصدار خ .٤

 .احلواالت .٥

 .إصدار السندات .٦

 .استثامر األموال .٧

 .تقديم املشورة املالية .٨

 .اخلدمات االجتامعية .٩

 
 
 
 
 



  

  

٣٤ 

 

 :مقارنة بني البنك التعاوين والبنك التجاري
 

 البنك التجاري البنك التعاوين
 هيدف للربح ال هيدف للربح وقائم عىل التعاون

 ال هيدف باألساس خلدمة املجتمع هيدف خلدمة املجتمع باألساس

 بنك أهيل بنك أهيل

 يقدم خدمات مرصفية بأعىل ربحية ممكنة يقدم خدمات مرصفية بأقل التكاليف

 ال ينظر لنوعية النشاط يدعم املرشوعات األخالقية وال يسمح بالرضر

 ارةأصحاب احلصص الكبرية يتحكمون يف اإلد هناك مشاركة فعالة لألعضاء يف اإلدارة

 تكاليف اإلدارة أعىل تكاليف اإلدارة أقل

 ال يتعامل إال بطريقة جتارية يتعامل مع غري أعضائه بطريقة جتارية

 يستخدم التأمني التجاري يغلب عليه استخدام التأمني التعاوين

  
 

 . متخصصة– عامة :من حيث النشاط

 . مركزية–حملية : اإلدارة

 – بنوك عـىل مـستوى الدولـة – بنوك املدن –بنوك القرى : متنوعة: ملنطاق الع
 .بنوك دولية

 ومنها ما –فمنها ما يعمل بنظام رايفايزن :  هناك نظامان مشهوران:طريقة العمل

 .يعمل بنظام ديليتش

 . ومنها ما يستهدف رشحية معينة–يستهدف اجلميع  منها ما: الرشحية املستهدفة



  

  

٣٥ 

 

ً منها ما تكون فيه احلكومة رشيكا ومرشفا :العالقة باحلكومة  ومنها ما ال عالقة –ً

 .له باحلكومة

 :املخاطر التي هتدد البنوك التعاونية

 منافسة البنوك التجارية. 

 نقص موارد البنك بحيث ال تفي باحتياجاته. 

 انحراف البنك عن مبادئه التعاونية. 

 التشدد والتعقيد يف اإلجراءات اإلدارية. 

 الربا. 

 غري األكفاءإىلناد الوظائف إس . 

 :ولية البنك جتاه أعضائهؤمس

 القيام عىل مصلحة األعضاء. 

 الوفاء بالرشوط وااللتزام باألحكام املرشوعة بام يقتضيه عقد الرشكة. 

 تقديم املعلومات الدقيقة حول سري البنك وعمله. 

 عدم تويل اإلدارة إدارة بنك آخر ملا فيه من رضر إال إذا أذن هلا. 

 عدم املخاطرة بأموال البنك. 

 العناية باألعضاء ومساعدهتم اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا. 

 : صور الدعم احلكومي للبنوك التعاونية

 .اهلبات املبارشة .١

 .التخفيضات واإلعفاءات الرضيبية .٢

 .التنازل عن األسهم لصالح البنك .٣



  

  

٣٦ 

 

   .)١(القروض .٤
 

 :ومن أشهرها

 ):ش بنجالدي( بنك جرامني 
 .م١٩٨٣ بنك رسمي عام إىلم، وحتول ١٩٧٦نشأ البنك يف قرية جوبرا عام  - 

 ٢٢٢٦ ماليني مقرتض، وعدد فروعه عـىل ٦ويزيد عدد املقرتضني منه عىل  - 

.  ألف موظف١٨ ألف قرية، يعمل فيها أكثر من ٧٠ًفرعا، تعمل يف أكثر من 

ًملكـون أرضـا الفئة املستهدفة هي فئة الناس األشد فقرا، وهـم الـذين ال ي

 يملكون أقل من نصف فدان، وإذا باعوا مـا لـدهيم مـن أصـول أوزراعية، 

 . منزلية كانت قيمتها أقل من قيمة فدان واحد، فالبنك يستهدف فئة الفقراء

 أعضاء مـن ٩. فقط من الرجال% ٣من املقرتضني هم من النساء، و   % ٩٧ - 

ى أهنـن يعـانني مـن ً عضوا يف جملس اإلدارة هم من النساء، بدعو١٤أصل 

من رأس مال  %) ٩٤: (التمييز واهلجر والطالق وإعالة األرسة ملكية البنك

 .للحكومة%) ٦(البنك يملكه عمالء البنك، والباقي 

فالبنك أشبه ما يكون . من جملس إدارة البنك هم من النساء الفقريات  % ٧٥ - 

 . بجمعية تعاونية

نات شخـصية عـىل مـستوى ال يطلب البنك ضامنات مادية، بل يطلب ضام - 

، يكفل بعضهم بعضا، وخيتار بعضهم بعضا بمـلء ) أشخاص٥(املجموعة 

                                                        

 وهي رسالة دكتـوراه للباحـث عـادل بـن عبـداهللا املطـرودي مل "البنوك التعاونية"ملخص من رسالة   ) ١(

 .ًتناقش بعد أثناء إعداد هذا البحث أهداين الباحث مشكورا نسخة منها



  

  

٣٧ 

 

حريتهم عىل أساس الثقة والتقارب يف العمـر والفكـر واملـستوى واملكـان، 

ًويامرس بعضهم عىل بعض ضغطا أدبيا من أجل سداد األقساط األسـبوعية 

 .  نصف الشهريةأو

 :كــج البنــبرام
 .ء املعدمنيبرنامج األعضا - 

 .برنامج مكافحة املتسولني - 

 .برنامج املنح الدراسية - 

برنامج التعلـيم احلـر غـري الرسـمي بالتعـاون مـع املعهـد الـدويل للتنميـة  - 

 .بروكسل االجتامعية يف

 .برنامج التدريب - 

 .برنامج تنمية املرأة - 

 .برنامج رعاية الطفولة - 

 .برنامج نقل التكنولوجيا - 

 . برنامج خدمة الكمبيوتر - 

 . مليون من سكان القرى١٠٠نامج اهلاتف اجلوال خلدمة بر - 

برنامج تطوير نظم الطاقة املتجددة، مثل الطاقـة الشمـسية والغـاز احليـوي  - 

 .وطاقة الرياح

 .برنامج الكوارث - 

 .صندوق ادخار املجموعة، صندوق الطوارئ: برامج صناديق االدخار - 

 .برنامج قروض اإلسكان - 



  

  

٣٨ 

 

 .الربنامج الصحي - 

  .)١(عملبرنامج ورش ال -
 :بنك اخلري يف البحرين

وهو مرصف استثامري، يملـك رشكـات  ومقره البحرين، م٢٠٠٤أسس يف عام 

 .تابعة يف ماليزيا وتركيا واململكة العربية السعودية

 ٧٥٠ مليون دوالر، يف حني أن رأس املال املرصح به ٢٠٠رأس املال املدفوع يبلغ 

 .مليون دوالر

م، ٢٠١٠ مليون دوالر عن نشاطه يف العام ٢٣٠وحقق البنك خسائر بلغت نحو 

 ماليـني دوالر يف النـصف األول مـن عـام ٣لكنه أعلن عن حتقيق أرباح صافية تبلغ 

  .)٢ (م٢٠١١
 :وتشمل حمفظة األسهم اخلاصة احلالية لبنك اخلري الرشكات واملؤسسات التالية

 ).البحرين(يونيكورن العاملي لألسهم اخلاصة   - 

 ).األردن(ع السياحية التجمعات للمشاري - 

 ).أمريكا الشاملية( تشكيل اإلعالمية جمموعة - 
                                                        

 جـدة، نـدوة حـوار األربعـاء بتـاريخ –مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللـك عبـدالعزيز   ) ١(

: يعرضـه) رأة الريفيـة الفقـريةبنـك املـ(غـرامني بانـك :  بعنوان١٣/٢/٦= ه ١٤٢٩/ ٢/م ٢٠٠٨

بنك ( جتربة بنك الفقراء Grameen Bankرفيق يونس املرصي املستخلص كتاب للدكتور جمدي .د

 م عن مركز يافا للدراسات واألبحاث، ١٩٩٩غرامني بانك سعيد، صدرت طبعته األوىل عام : القرية

وانظر .  صفحة٢٧١ م عن إسالم أون الين والدار العربية للعلوم، بريوت، ٢٠٠٧ة عام وطبعته الثاني

 . التمويل األصغر ملكافحة الفقر-بنوك الفقراء : ًأيضا

 ذي القعـدة ٠٧م املوافـق ٢٠١١ أكتـوبر ٠٥ األربعـاء - ٣٣١٥ العـدد -صحيفة الوسط البحرينيـة   )٢(

 .هـ١٤٣٢



  

  

٣٩ 

 

 ).الكويت( الصفاة القابضة للصناعات -رشكة القطاع الصناعي القابضة  - 

 .- (GCC) اخلليج الرشكاء االسرتاتيجيني - 

  .)١(وغريها من الرشكات
 :مركز الزكاة يف والية سالنجور بامليزيا

 اسم رشكـة الزكـاة للمجلـس للـشؤون م، وسجل حتت١٩٩٤كان تأسيسه عام 

، )MAIS ZAKAT SDN BHD (الدينية اإلسالمية لوالية سالنجور املسامهة املحـدودة
م أنيط ١٩٩٨، بثامنية موظفني فقط، ويف سنة ١٩٩٥بدأ املركز يف نشاطه يف أكتوبر عام 

 م، عـىل١٩٩٩هبذا املركز مسؤولية إدارة قسم توزيع الزكاة، وحتـصل املركـز يف سـنة 

 .الشهادة العاملية للجودة واملقاييس

من أهم أهداف املؤسسة رفع مستوى إدارة أموال الزكاة، وتدويرها، وبلوغ أقىص 

 .حد ممكن يف جباية الزكاة، ومعاجلة الفقر

قام مركز الزكاة لوالية سالنجور بعقد اتفاق تعاوين مع متعاميل ورشكات التكافل 

ة، ورشكـة تكافـل إخـالص املـسامهة املحـدودة، مثل رشكة التكافل املاليزي املـسامه

بالعمل عىل التعريف بخطة احلامية والضامن اجلامعي لصنف املساكني، وقام ذات املركز 

ّوبموافقة فئة الفقراء بإعداد ميزانيـة هلـم؛ وذلـك باالقتطـاع مـن املكافـآت الـشهرية 
 اجلامعي، ومن خـالل املدفوعة هلذه الفئة، وإدخاهلا وادخارها هلم يف صندوق التكافل

هذا الصندوق يكـون أوالد املـساكني الفرصـة الـسانحة يف بـرامج احلاميـة والرعايـة 

 ذلك يغرس يف نفوسهم طبيعة حب االدخار بصفة مستمرة، إىلاالجتامعية، باإلضافة 

وهذا الصندوق يساعد أصناف املساكني والورثة عىل مواجهة األوقات احلرجة التي قد 

                                                        

 www.bankalkhair.com اإللكرتوينموقع البنك   )  ١(



  

  

٤٠ 

 

 .يمرون هبا

ام خيص كيفية رصف أموال الزكاة فإن مؤسسة الزكـاة أقامـت برناجمـا لتنميـة وفي

التنميـة : األمة من خالل أصناف الزكاة الذي يتم من خالله مخسة برامج رئيسة، وهي

االجتامعية، والتنميـة االقتـصادية، والتنميـة التعليميـة، والتنميـة اإلنـسانية، وتنميـة 

 . املؤسسات الدينية

ة الزكاة بوالية سالنجور نجاحات كبرية يف معاجلة الفقر وفـق لقد حققت مؤسس

وبلغـت ميزانيتهـا . برنامج التنمية االقتصادية خاصة يف تقليل عدد الفقراء واملساكني

ــام  ــت) (م ٢٠٠٤ع ــاة رنج ــدافعون للزك ــغ ال ) (، وبل

ًا، وأصبحوا جتـارا ًشخصا، وهناك بعض املستحقني الذين قاموا بمشاريع فنجحوا فيه

ناجحني، وخرجوا من األصناف الثامنية، وأصبح بمقدورهم أن ينفقوا عـىل أنفـسهم 

  .)١(وأهليهم
 :صندوق احلج لالدخار واالستثامر يف األردن

، وهـو )ًاألوىل عربيا(ثم األردن ) ًاألوىل يف تطبيقها عامليا(هو فكرة بدأهتا ماليزيا 

 .م٢٠١٢ وزارة األوقاف األردنية عام مؤسسة ادخارية استثامرية أنشأهتا

                                                        

ر، لوالية سالنجوة مركـز الزكـاة برـــخاكني، ــاملـسر لصنف ـــلمخاطإدارة افي كـاة لزدور ا: انظر  ) ١(

مة هلمساص اخالإلتكافل  ارشكــة، لشرعيةاقبة المرامدير قسم ل داود آزاق لرابن عبدي ميرزمحمد 

مؤسـسة الزكـاة : ية االقتصاديةودة، دور املؤسسات الزكوية يف معاجلة الفقر وفق برنامج التنملمحدا

 -العزيز الـدين عبـد عزمان بـن عبـدالرمحن وحممـد عـز.د: ًبوالية سالنجور بامليزيا نموذجا، إعداد

 -جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، تفـعيل شعرية الزكاة ملقاومـة الفقـر وحتقيـق العدالـة االجتامعيـة

 -صادية، املركـز اجلـامعي لتيبـازة هد العلوم االقتسحنون جـامل الدين، مع.نامذج إسالمية ناجحة ، د

 . اجلزائر-كلية االقتصاد جامعة الشلف اجلزائر، حممد حـمو،



  

  

٤١ 

 

 :ويسعى صندوق احلج لآليت 

 .االرتقاء بمستوى اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهللا احلرام - 

 .التخفيف من أعباء رشط السن للحج - 

 .املساعدة يف تكاليف احلج من خالل استثامر مدخرات املواطنني - 

 .تشجيع األفراد املسلمني عىل االدخار يف سن مبكرة - 

 باستثامر أموال الصندوق وحتقيق واالقتصاديةسامهة يف التنمية االجتامعية امل - 

 .أرباح

 .ات الوقفيةستثامر يف تنمية األرايض والعقاردعم الوقف اخلريي باال - 

 أو اإلسـالمية أكثر من البنوك أوإدارة املحافظ االستثامرية باالتفاق مع بنك  - 

 .الرشكات املتخصصة

 :هــفكرت

 لغريه مبلغا ماليا يؤهله لالشرتاك يف صندوق احلـج أواملواطن له تقوم عىل ادخار 

 لألطفـال منـذ االدخـار اخلاصة بالـصندوق، ويبـدأ اإليداعمن خالل رشاء صكوك 

 مـائتي دينـار، إىلالوالدة، وتتفاوت قيمة الصكوك من عرشة دنانري للـصك الواحـد 

ررة واملعلنـة، وعنـد  مدخرات املواطنني بحسب النسب املقـإىلحيث تضاف األرباح 

 املبلغ املطلوب يـتم مـنح املـدخرين يف الـصندوق أولويـة ألداء إىلوصول املدخرات 

مـن جممـوع حجـاج اململكـة األردنيـة، % ٢٠فريضة احلج بحيث ختصص هلم نـسبة 

 أن يسحبها مجيعا، ويف هذه احلالة ال أوويمكن للمدخر أن يسحب جزءا من مدخراته 

 .ًيعد مشرتكا بالصندوق

 



  

  

٤٢ 

 

 :أسس اختيار املستحقني ألداء فريضة احلج
 .حجم املبالغ املدخرة - 
 .تاريخ االشرتاك - 
 .سن املدخر - 
 .أن يميض عىل اشرتاك املدخر يف الصندوق عامني عىل األقل - 
 .من انطبقت عليه رشوط احلج يف عام سابق واستنكف - 

عطـى وت.  جمموعة منهم بعدد النقاط فإنه يقرع بيـنهمأوويف حالة تساوي اجلميع 
أولوية احلج ملن انطبق عليه الرشوط السنة املاضية ومل يتم اختياره بعد إجـراء القرعـة 

 .عىل أن ال تقل مدخراته عام كانت عليه يف السنة السابقة
 :من نظام الصندوق املايل

عند سحب جزء من املدخرات ال يستحق املشرتك األرباح عن ذلك اجلزء يف  - 
 .تلك السنة

 االستمرار وتوزيع أوخر خيري الورثة بني سحب املدخرات يف حالة وفاة املد - 
 . نقل االشرتاك باسم أحدهمأواملدخرات عىل عددهم 

يف حالة وجود حجز عىل أموال املدخر من الصكوك يـتم تـسييل الـصكوك  - 
 .ودفع القيمة حسب ما يقتضيه القانون

فئـة : (يصدر جملس إدارة الصندوق صكوك إيداع تتكون من الفئات التاليـة - 
 فئـة - فئة مخسامئة دينـار - فئة مائة دينار -  فئة مخسني دينار -عرشة دنانري 

 ).ألف دينار
 أو التجيري أو التداول أووهذه الصكوك غري حمددة املدة وغري قابلة للتحويل  - 

 .الرهن



  

  

٤٣ 

 

للصندوق موازنة مستقلة، وتنرش بياناته املالية اخلتامية والتقرير السنوي عن  - 

 .تني يوميتني حمليتني عىل األقلأعامله يف صحيف

من األربـاح الـسنوية حلـساب احتيـاطي % ١٠يتم حتويل نسبة ال تزيد عن  - 

ملواجهة املخاطر االستثامرية واخلسائر، بحيث ال تزيد عىل القيمـة األسـمية 

للصكوك الصادرة، ويف حالة تصفية الصندوق حيول االحتيـاطي لـصندوق 

 . الزكاة 

ــوا -  ــتثامر أم ــي يف اس ــصندوق يراع ــرشيعة أنل ال ــام ال ــا ألحك ــون وفق  تك

 .اإلسالمية

تشكل جلنة رقابة رشعية من ثالثة أفـراد بقـرار مـن جملـس األوقـاف مـدة  - 

 .العضوية هبا سنتان

 .يتحمل الصندوق نفقاته اإلدارية - 

  .)١(ختضع حسابات وسجالت وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان املحاسبة - 

 

 بدأت هيئة األوقاف السودانية يف استقطاب العديد من الكوادر م١٩٨٩عام منذ 

ُاإلدارية والفنية املؤهلة، وحرصت كل األوقاف وقامت بتوثيقها، واستعادت ما أخـذ 

ًمنها بالغصب، ووضعت اخلطط والربامج لتنمية األوقاف رأسيا وأفقيـا، ومـن هـذه  ً

ي أتاحت لـصغار املـانحني املـسامهة يف جمـال الربامج الرائدة جتربة األسهم الوقفية الت

الوقف بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها الواقفـون المـتالك حـصة موقوفـة مـنهم يف 

                                                        

نرشة تعريفية خاصة بالصندوق ونظامـه حـصلت عليهـا بعـد زيـاريت لـه يف األردن ولقـائي  :املرجع  )١(

 .ًوائل عربيات شاكرا إتاحة هذه املعلومات. بمديره املكرم د



  

  

٤٤ 

 

مرشوع معني، ثم أنشأت اهليئة الرشكة الوقفية األم وهي رشكة وقفية قابضة برأسـامل 

 مليارات جنيه سوداين، ومل يمض وقت طويـل حتـى اسـتطاعت ٣مرصح به مقداره 

هليئة أن حتقق العديد من االنجازات، فأنشأت العديد من العقارات الوقفيـة احلديثـة ا

مثل جممع سوق الذهب، وعامرة األوقاف بالسوق العريب، وجممع أيب جنزير التجاري، 

 .وسوق النساء بواد مدين

ويف ظل هذه اإلصالحات الواسعة حتولت األوقاف من مصلحة حكومية تعـيش 

 هيئة فاعلة مؤثرة تقدم الدعم ملؤسـسات التعلـيم إىلدولة الشحيحة عالة عىل موارد ال

  .)١(واجلمعيات اخلريية ومتنح املساعدات للفقراء
 

تعترب البنوك التعاونية شبيهة بفكرة البنك الوقفي؛ إال أننا يمكن أن نرصد الفروق 

 :التالية

 :نك الوقفيمقارنة بني البنك التعاوين والب
 

 البنك الوقفي البنك التعاوين
هيدف للربح وفق ما هو أفضل للوقـف مـع عنايتـه  ال هيدف للربح

 بخدمة الناس ومراعاة قدرهتم وحاجتهم

 األرباح يتم توزيعها وفق رشوط الواقفني األرباح يتم توزيعها عىل األعضاء

  خمتلطأو أهيل أوبنك حكومي  بنك أهيل

 يقدم خدمات مرصفية وفق سياسة الوقف ية بأقل التكاليفيقدم خدمات مرصف

                                                        

حممـود ) ة من الدول واملجتمعات اإلسـالمية نامذج خمتار–نظام الوقف يف التطبيق املعارص (بحث من   ) ١(
محد مهدي ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسـالمي للتنميـة واألمانـة العامـة أ

 .لألوقاف بدولة الكويت 



  

  

٤٥ 

 

 البنك الوقفي البنك التعاوين
مقيد بأحكام الوقف ومن أمهها خـروج رأس مالـه  ليس عليه قيود يف امللكية

 وأسهمه وأصوله عن ملكية أصحاهبا

أن فكرة البنك الوقفي شبيهة مـن حيـث األصـل واألدوات بالبنـك  :واخلالصة

 خيتلف عنها إال يف ريه من البنوك التجارية والالتعاوين ألن البنك التعاوين هو اآلخر كغ

 :بعض اجلوانب

ًبنوك الفقراء أيضا شبيهة بالبنوك التعاونية ومن ثم يقال فيها ما تقدم، وبمعنى  - 

آخر فإن فكرة البنك الوقفي ليست جديدة يف حد ذاهتا فالبنوك فكرهتا واحدة 

قراء؛ ولكن اجلديد  بنوك الفأو تعاونية أومن حيث األصل سواء كانت جتارية 

هو يف استثامر أموال الوقف وفكرة الوقف بصيغة بنك، وتبقى النامذج تلك مما 

 .جيب االستفادة منه يف مرشوع البنك الوقفي

 ما عداها من مرشوعات هي أفكار يمكن االسـتفادة منهـا؛ ولكنهـا ال متثـل  - 

ك الـوقفي، ً؛ وقد تكون تناولت جانبا هو يف حقيقته جزء من مرشوع البنًابنك

، فهـذا يغة مصغرة، ومن أمهها صندوق احلج صأو متثل مرحلة من فكرته، أو

ً بنكا مصغرا فهو مؤسـس -من وجهة نظري-الصندوق بشكله ونظامه يمثل  ً

ًعىل األسس املالية وله أدوات استثامرية بنكية غري أنه لـيس مـستقال بـل هـو 

 .يعمل حتت البنك األردين اإلسالمي

الرضوري عند إنشاء البنك الوقفي االستفادة من هذه املشاريع  هلذا كله فمن  - 

 .مجيعها وغريها مما مل أعرضه حتى يمكن التأسيس بشكل أفضل وأكمل



  

  

٤٦ 

 

 

 

 

بعد البحث وعقد اللقاءات وورش العمل، يمكن القول بأننا أمام مجلة من الصيغ 

 :رضها بإجياز مع ذكر مزاياها وعيوهبااملقرتحة سوف أع

 

 :من أهم مميزات البنك الوقفي إذا كان بصيغة بنك جتاري ما ييل

صيغة البنك التجاري تعني أن مال الوقف ال يـستثمر بذاتـه فقـط بـل هـو  - ١

جاذب ألموال أخرى يستثمرها الوقف، إذ هـو قابـل إليـداعات املـودعني 

ًمتثل جماال مهام لالسـتثامر، هـذه الودائـع تقـدر لـدى بعـض البنـوك والتي 

 ٤٠أي ما يعادل حوايل (السعودية بحوايل مائة ومخسني مليار ريال سعودي 

ًوهو مبلغ ضخم جدا جدا لو افرتضنا أن البنك الوقفي استطاع ) مليار دوالر ً

 ولو )حوايل مليار ونصف ريال سعودي(من هذا املبلغ % ١أن جيتذب فقط 

افرتضنا أن البنك الوقفي سيستثمر نصف هذه األموال فقط أي ما يربو عىل 

منها حتت الطلب فنحن نتحدث % ٥٠ مليون ريال سعودي باعتبار أن ٧٥٠

، فـضال عـن اسـتثامراته املبـارشة بلغ كبري سينعكس عىل أرباح البنـكعن م

 .ألمالكه اخلاصة

خرى خمتلفة ومتنوعة كالودائع صيغة البنك التجاري تتيح أدوات استثامرية أ - ٢

االستثامرية، والصناديق االستثامرية بأشكاهلا، ثم األدوات األخرى املتاحـة 

 .رشعا كالضامن البنكي املغطى وغريها



  

  

٤٧ 

 

التي ) الودائع(من خالل صيغة البنك التجاري يمكن حتويل مجيع احلسابات  - ٣

كأرصـدة (رها تودعها اجلهات احلكومية من أموال يعترب الوقف أوىل باستثام

 البنـك إىل) مصلحة الزكاة وأموال بيت املال لدى املحاكم الرشعية وغريهـا

الوقفي، وكذلك احلال مع اجلهات اخلريية غري احلكوميـة ممـا يعـزز مركـزه 

املايل، وهو لو اقترص عىل هذه الودائع فذلك متيز كبري فكيف حني تضاف إليه 

 .الودائع األخرى

يـع امتيـازات األوقـاف كاإلعفـاء مـن الـرضائب يتميز البنك الوقفي بجم -٤

، وكـذلك ) البنـوك فرتجـع إليـهعـىل% ٣٥ إىلوالتي تبلغ يف بعض الدول (

 .)١(اإلعفاء من الزكاة، وغري ذلك
يمكـن االسـتفادة منهـا كمقـرات ) وقف عام(لدى األوقاف أراض وقفية  - ٥

  .للبنك الوقفي

إليها، ومن خالله أيضا البنك الوقفي حتقيق للتوصيات التي سبقت اإلشارة  - ٦

يتحقــق مــا أوىص بــه جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل كــام يف قــراره رقــم 

بوضع معـايري رشعيـة وحماسـبية للتـدقيق الـرشعي واملـايل ) ٦/١٥(١٤٠

الوقف لقواعد الرقابة الـرشعية  واإلداري يف أعامل الناظر، وأن ختضع إدارة

وابط معياريـة لنفقـات واإلدارية واملاليـة واملحاسـبية، ورضورة وضـع ضـ

 .الوقف
من مميزات البنك الوقفي حتقيقية لالستثامر األمثل للوقف، فكل مـن بحـث  - ٧

                                                        

ًمسجد نقدا وغـريه، وال يف موقـف مطلقـا ، ال زكاة يف مال  :)١/٣٠٢ (قال املناوي يف تيسري الوقوف  )١( ً

 .وال يف  نتاجه وثمره إن كان عىل جهة ، ونحو رباط أو قنطرة ، إذ ال مالك له معني 



  

  

٤٨ 

 

ًاشرتط رشوطا لالستثامر، وهـي )  ريعهأويف أصله (موضوع استثامر الوقف 

رشوط يتفق عليها معظم الباحثني، وأمثل صورة يمكن حتقيق تلك الضوابط 
 بعـضها جممـع الفقـه الـدويل، وهـي فيها هي البنك الوقفي، وقد نص عـىل

 :بإجياز
 .املرشوعية .١
 .اختيار جمال االستثامر الذي يؤمن الربح األفضل .٢
 .احلرص عىل تقليل املخاطر االستثامرية .٣
 .استبدال صيغة االستثامر وجماله حسب مصلحة الوقف .٤
استثامر أمـوال الوقـف يف املـرشوعات املحليـة واإلقليميـة املحيطـة  .٥

 .باملؤسسة الوقفية
 .تنويع املشاريع والرشكات واملؤسسات واملجاالت .٦
 .توثيق العقود واالشرتاكات والترصفات .٧
 .رضورة املتابعة الدائمة .٨
 .استثامر بعض الريع الناتج من أموال الوقف .٩

 .حتقيق اهلدف من الوقف .١٠
 .احلرص عىل االلتزام برشط الواقف .١١
 .مراعاة العرف التجاري واالستثامري .١٢
 .فاضلة بني طرق االستثامر وجماالهتااتباع األولويات، وامل .١٣
 .االعتامد عىل دراسات اجلدوى .١٤
ًاإلفصاح دوريا عن عمليات االستثامر ونـرش املعلومـات واإلعـالن  .١٥

 .عنها حسب األعراف اجلارية يف هذا الشأن



  

  

٤٩ 

 

  .)١( األفضلية لالستثامرات ذات العائد االجتامعيإىلأشار البعض  .١٦
ًوهذا األخري أرى أنه مهم جـدا فمـثال  االسـتثامر يف البنـك الـوقفي مـن خـالل ً

 .    التمويل منخفض التكاليف حيقق ذلك

 

ًهذه الصيغة طرحها البعض مؤيدا ذلك بعدم وجود جهة متخصـصة يف القـرض 

 .احلسن، ويف احلقيقة فإن القرض احلسن قائم بشكل فردي وبشكل مؤسيس

ئم وهللا احلمد بني الناس، وإن كان عند التمحيص حيمل أما الشكل الفردي فهو قا

 إخالل إىلَّعليه يف معظم األحيان احلياء، وهذا بدوره حول القرض احلسن بني الناس 

ّيف العالقات بل وصلة الرحم بسبب املامطلـة يف سـداد القـرض، فينـشأ جـراء ذلـك 
نات مؤكـدة، قـد الشحناء والبغضاء والقطيعة، لذا فإن وجود جهة لإلقراض مع ضام

 .خيفف من هذه املشكلة

 الـزواج أوًأما الشكل املؤسيس فإن كثريا من اجلمعيات اخلريية ومجعيات األرسة 

 .تقوم باإلقراض عىل صور خمتلفة

ومع هذا فإن احلاجة لقيام مؤسسة خاصة باإلقراض قائمة، فالتخصص له أمهيـة 

كتبت عن مجعيات اإلقراض يف كربى يف تطوير العمل واألداء، وقد كنت قبل سنوات 

: هـــ، كـان في)لنقود ومجعيات اإلقراضوقف ا(مقال نرش يف صحيفة اجلزيرة عنوانه 
                                                        

بـشأن ) ٦/١٥ (١٤٠قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي رقـم   ) ١(

هـ، املوافق  مـارس  ١٤٢٥مسة عرشة بمسقط  حمرم االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، الدورة اخلا

، رسـالة )دراسـة تطبيقيـة عـن الوقـف اجلزائـري(م ، فقه استثامر الوقف ومتويله يف اإلسالم ٢٠٠٤

: ة لنيـل درجـة الـدكتوراه يف العلـوم اإلسـالمية ختـصص الفقـه وأصـوله، إعـداد الطالـبــجامعي

 .  اإلسالمية، قسم الرشيعةعبدالقادر بن عزوز، جامعة اجلزائر كلية العلوم



  

  

٥٠ 

 

إذا كان األرجح من أقوال أهل العلم هو صحة وقف النقود، فـإن مـن املـشاريع  ..."

 نـسميه مجعيـات أناخلريية التي يمكن توظيف هذا النوع من الوقف فيها، مـا يمكـن 

 .خلرييةاإلقراض ا

إن هتافت الناس عىل رشكات التقسيط ومؤسسات التمويل عىل اختالف أنواعها، 

 غريها فيأخذها املحتاج ليبيعها ويستفيد من ثمنهـا، أوالتي تتعامل بتقسيط السيارات 

ّ من يقرضهم قرضا حسنا ال يكبدهم أكثر مما يأخذون، كـام إىلدليل عىل حاجة الناس  ً ً

 تلك الرشكات التجارية التي ال تالم يف كوهنا تزيد مـن قيمـة هو احلال يف التعامل مع

 تكون نسبة الـربح معتدلـة أن بثمن مؤجل، وان كان املؤمل أوالسلعة لكوهنا مقسطة 

ًمعقولة، ناهيك عن آخرين ال يتورعون عن اإلقراض قرضا ربويا ً. 

 إنشاء قسم ً القول بأن اجلمعيات اخلريية ينبغي أن تفكر حقا يفإىلكل ذلك يدفعنا 

 إنـشاءلإلقراض، كام ينبغي لذوي اهلمة يف اخلري والتخطيط ألعامل الرب أن ينظـروا يف 

 . للقرض احلسنأو مجعيات لإلقراض، أومجعية 

ً الفقري مبلغا من املال يمّكنه من بناء بيت ولو صغريا، إقراضإن   الـرشوع فيـه أوً

 سيارة مناسبة للعمل عليها، كـل  رشاءأو تأسيس حمل صغري لالستثامر، أوعىل األقل، 

ذلك خري له وأنفع من هبة من املال مقطوعة، ولكنها قد ال تسمن وال تغني من جوع، 

  .)١(...ًكام أن اإلقراض حيقق للمتربع استمرار االنتفاع بام تربع به ولو كان قليال
 ما اجلديد يف بنك اإلقراض؟ وما مزاياه وعيوبه؟

 القرض احلسن هو الـسياسة واألدوات أوقراض اجلديد يف بنك متخصص يف اإل

 أو القرض احلسن أواملالية املشاهبة لعمل البنوك، فهو صورة مطورة ملؤسسة اإلقراض 

                                                        

 .هـ١٤٢٣ األوىل، مجادى ٩اجلمعة ١٠٨٨٦صحيفة اجلزيرة العدد   )١(



  

  

٥١ 

 

 لدى األوقاف، ويشمل ذلك قيام هذه املنـشأة أوألقسام القرض يف اجلمعيات اخلريية 

سـسة ماليـة بـل عىل األسس املالية واملحاسبية كالتي يف البنوك، ويصنف عـىل أنـه مؤ

 .وخيضع للرقابة املالية، وقد خيضع لرقابة البنك املركزي

 :هــعيوب
 أولعل من أبرز عيوب البنك الوقفي حني يتخذ هذه الصيغة وهي بنـك القـرض 

 :اإلقراض ما ييل

االختصاص باإلقراض دون سائر وجوه الرب ومصارف األوقاف األخـرى  - ١

 .وغاياته

 ربـام أوس املال إذا كان سـينفق جـزء منـه انحسار هامش االستثامر، ألن رأ - ٢

أكثره يف اإلقراض؛ فإنه سيضعف مع الزمن والسيام مـع األخـذ باالعتبـار 

 .الديون املعدومة والتي البد من وجودها مهام كانت الضامنات والقيود

أن مجيع املزايا متحققة يف صيغة البنك التجـاري مـع بقيـة املزايـا األخـرى،  - ٣

قيقه من خالل صيغة البنك التجاري بتخـصيص وهدف اإلقراض يمكن حت

 صيغة أقـوى منهـا يف الـصيغقسم هلذا اهلدف، مع أن الضامنات يف هـذه الـ

 . من خالل بنك جتاريإال ال يمكن الذياألخرى كتحويل الراتب 

 :املزايا
اإلعفاء من الزكاة، ولكن هذه امليزة سيشرتك معها الوقف عموما فهو معفى مـن 

 . إعفاؤه من الرضائب كام تقدمالزكاة بل ويمكن

 

ٍالبنوك االستثامرية تقوم بتوظيف أمواهلا يف املرشوعات التجارية والصناعية ألجل 



  

  

٥٢ 

 

وهي ال تقبـل الودائـع،   ،)١(ٍطويل واالشرتاك يف إنشاء رشكات وإقراضها ملدة طويلة

تشرتي السندات، وتفتح املحـافظ والـصناديق ولكنها تعمل يف الوساطة يف األسهم و

االستثمــارية، وال تقــدم القـــروض املختلفـــة؛ ال اإلسـكانية وال البطاقـات وال 

 السيولة اقرتضت مـن البنـوك التجاريـة، ومرجعيـة البنـك إىلوإن احتاجت . غريها

 .االستثامري هيئة السوق املالية

 :املزايا
 .ية البنوكالعمل وفق السياسة النقدية كبق .١

 .تسجيله كبنك لدى البنك املركزي فيخضع للرقابة املالية .٢

يتجنب إشكاالت البنوك التجارية وما يتبع ذلـك مـن مـشكالت العمـالء  .٣

 . وقضاياهم

 :هـعيوب

ًانحسار االستثامر بحسب رأس املال فقـط دون االسـتفادة مـن كونـه بنكـا  .١

 .الستثامر الودائع

 .ًثامري مهم جداعدم قبوله للودائع وهى مصدر است .٢

                                                        

  .٣٥إدارة البنوك، حممد عبد الفتاح الصرييف ، ص   )١(



  

  

٥٣ 

 

 

 

 )بصيغة البنك التجاري(

 

ًدرجت الدول عىل التحري يف إنشاء البنوك نظرا ألمهيتها وخطورهتا؛ ولكن يبقى 

النظام حمدد اخلطوات ومراحل اإلنشاء، فمتى استوفاها املؤسسون فلهم احلق يف إنشاء 

فة واملنظمة للبنوك هي البنك املركـزي يف الدولـة البنك بموجب النظام، واجلهة املرش

 .ويمثلها يف اململكة العربية السعودية مؤسسة النقد العريب السعودي

وحسب نظام مراقبة البنوك لدى مؤسسة النقد العريب السعودي فإن إنشاء البنك 

 :املادة الثالثة كام ييلنصت عليه 

 املؤسـسة التـي إىلفية يف اململكة يقدم طلب منح الرتاخيص ملزاولة األعامل املرص

تقوم بعد حصوهلا عىل كافة البيانات الرضورية بدراسة الطلب وتقديم توصياهتا بشأنه 

 :لوزير املالية واالقتصاد الوطني ويشرتط يف الرتخيص لبنك وطني

 . أن يكون رشكة مسامهة سعودية .١

دي وأن أال يقل رأس ماهلا املدفوع عن مليونني ونصف مليـون ريـال سـعو .٢

 .ًتدفع مجيع اكتتابات رأس املال نقدا

 .أن يكون مؤسسوها وأعضاء جملس إدارهتا حسني السمعة .٣

  .)١(أن يوافق وزير املالية واالقتصاد الوطني عىل عقد تأسيسها ونظامها .٤

                                                        

هــ، موقـع ٢٢/٢/١٣٨٦ وتـاريخ ٥/نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب املرسـوم امللكـي رقـم م  )١(

 .مؤسسة النقد العريب السعودي



  

  

٥٤ 

 

 

لكن ) فرأي من الص(ًما تقدم هو عرض للنظام السعودي حول إنشاء بنك ابتداء 

 أن ثمة خيارات أخرى أعرضـها إالًهذا اخليار وإن كان خيارا قائام وقد ال يوجد غريه 

 :بإجياز

وهذا واضح، وقد تعرض بعـض  بنك وقفي، إىلرشاء بنك قائم وحتويله : األول

دراسـة دراسة اجلدوى بعمق ، والبنوك للبيع ألسباب خمتلفة فهي فرصة إال أنه ينبغي 

ًلفكرة من مجيع جوانبها، ويمكن أيضا طلب الرشاء ابتداء ولو مل يكن املرشوع املتاح وا

 .البنك قد عرض للبيع

 أسـهم إىلويف خيار رشاء البنك القائم يتم حتويل أسهمه بعد إمتام عملية الـرشاء 

وقفية ، وحتويل عمله ومعامالته وفق ذلـك ،ومـن أهـم ذلـك توافقهـا مـع الـرشيعة 

 . اإلسالمية

،  بحيث تكون امللكيـة األغلبيـة للبنـك الـوقفي، هم يف بنك قائمرشاء أس: الثاين

 بعـض أوًوهذا اخليار له عيوب كثرية وإن كان خيارا قد يناسـب يف بعـض األحـوال 

 .البلدان

، وهو خيار جيد وإن كـان األفـضل يف فتح نوافذ وقفية يف بنوك إسالمية: الثالث

 .عية وسلبياهتاًنظري هو االستقالل ببنك بعيدا عن تأثريات التب

وجتربة صندوق احلج هي جتربة شبيهة بالنوافذ الوقفيـة ويمكـن صـياغة النوافـذ 

 .الوقفية باالستفادة من تلك التجربة وتطويرها

 : صيغة الرشاكة مع البنوك: الرابع

إن صيغة الرشاكة مع البنوك؛ وإن كانت تعد من الصيغ املناسبة إال أن من سلبياهتا 



  

  

٥٥ 

 

لوقفي خصوصيته ومن ثم إقبال الناس عليـه وشـعورهم بأنـه بنـك أهنا تفقد البنك ا

 .جتاري رصف

ًوهذا التخوف موجود أيضا يف حالة تأسيس البنك بأسهم أموال الوقف وأسـهم  ّ
 .جتار آخرين من أجل رفع رأس املال حيث يفقد البنك الوقفي خصوصيته الوقفية

كـون الوقـف هـو لذا فاالستقالل ببنك يف نظري هو الـصيغة األفـضل حيـث ي

 . من وجوده حتت سلطات مالية أخرىصاحب القرار بدال

 
 :يتكون رأس املال مما ييل

 .األوقاف احلكومية - ١

 .مجيع ما يتبع وزارة األوقاف من أوقاف - ٢

األوقاف املؤسسية كأوقاف اجلمعيات واملؤسسات اخلريية وأشباهها، ومنها  - ٣

 .ؤسسة تنمية أموال اليتامىأوقاف املؤسسات احلكومية كم

 .أوقاف األفراد - ٤

ًالوصايا التي يقصد هبا الوقف، وبعضهم يطلق عليهـا األثـالث أخـذا مـن  - ٥

الوصية بالثلث، وغالب تلك الوصايا هـي يف حقيقتهـا وقـف سـواء قـصد 

 أراد الويص أن جيعلها يف أصل ثابت له ريـع، وهـذا معنـى أواملويص ذلك 

 .الوقف

 

إذا تم تأسيس البنك برأس املال الذي سبق بيانه وبدأ العمل، فهل معنى ذلك أنه 

 أغلقت املشاركة بالوقف يف هذا البنك؟



  

  

٥٦ 

 

ال؛ فهذا البنك من أهم أهدافه اجتذاب األوقاف عىل الدوام بل التـشجيع : نقول

 .ُعىل الوقف وتيسري سبله

نظام املـايل واملحاسـبي ومـن وهلذا فالوقف متاح يف كل وقت ، ولكن من أجل ال

أجل حفظ الوقف وحقوق الواقفني املؤسسني ومن بعدهم ؛ فـإن املـشاركة بـالوقف 

 :يمكن أن تتم بإحدى الطرق التالية

 . االكتتاب لزيادة رأس املال:الطريقة األوىل

ًوهذا اإلجراء يتطلب انتظارا لوقت االكتتاب وهو بطبيعة احلال كأية رشكة ال يتم 

 .سنواتإال بعد 

 .الوديعة االستثامرية: الطريقة الثانية

 .الصناديق االستثامرية: الطريقة الثالثة

ًهذا كله إذا كان الوقف نقدا سواء كان أصله نقدا   . نقدإىلً  كان عقارا تم حتويله أوً

 من لـه واليـة أو الناظر أوسواء املوقف (ًفأما إن كان الوقف عقارا وأراد صاحبه 

 .ًقارا يتواله البنك ويصبح من أصولهأن يبقى ع) عليه

ِّفهنا يمكن للبنك أن يقيمه ويعترب قيمته ضمن أحد الطرق السابقة مع رهن أصل 
 .العقار

ًويمكن للبنك بعد أن يستقر عمله كبنك أن ينـشئ فرعـا اسـتثامريا يـستقبل مـن 

  أسـهم مـشاعة يف العقـار بعـدإىلخالله العقارات كأصول يف حمفظة عقارية تتحـول 

  .)١(تقييمها وتكون األرباح موزعة بالتساوي بحسب األسهم
  

                                                        

 .يت اإلشارة إىل هذا عند احلديث عن الصناديق االستثامرية للبنك الوقفيستأ  )١(



  

  

٥٧ 

 

 

، ولكـن بـام أن البنـك ًالوقفي عدم تـداوهلا لكوهنـا وقفـااألصل يف أسهم البنك 

فهـي ) البورصـة(الوقفي عبارة عن رشكة مسامهة ويمكن إدراجها يف سوق األسـهم 

 رشعي ملالك السهم هل جيوز له بيعه أم ال؟ قابلة نظاما للتداول، ويبقى احلكم ال

 تكلـم الفقهـاء فيـه يحني تأملت ذلك تبني يل أنه يندرج حتت بيع الوقـف والـذ

 :ًكثريا، وقد سبق يل بحثه وخالصة ما تناولته يف املسألة من خالف وترجيح كام ييل

 

 :للفقهاء قوالن يف املسألة

 :ز استبدال الوقف للمصلحة الراجحةواج: القول األول

، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابـن (٢)، وقول لبعض احلنابلة(١)وهو قول عند احلنفية

 أومثـل أن يقـف دارا : وأما ما وقف للغلـة إذا أبـدل بخـري منـه: تيمية، قال رمحه اهللا

فقد أجاز ذلـك :  قرية يكون مغلها قليال فيبدهلا بام هو أنفع للوقفأو بستانا أوحانوتا 

وهـو . مثل أيب عبيد بن حربويه، قايض مرص، وحكم بذلك: أبو ثور وغريه من العلامء

 .)٣( عرصة للمصلحةإىلقياس قول أمحد يف تبديل املسجد من عرصة 

                                                        

 ) .٤/٣٨٤(، حاشية ابن عابدين )٥/٢٢٣(، البحر الرائق )٦/٢٢١(فتح القدير   )١(

 ) .٧/١٠١(، اإلنصاف )٣٤٠(، قواعد ابن رجب ص )٥/٣٥٤(املبدع   )٢(

ـــاوى   )٣( ـــربى )٣١/٢٥٢(الفت ـــاوى الك ـــر)٤/٣٥٩(، الفت ـــاوى ا: ، وانظ ) ٢٥٤-٣١/٢١٢(لفت

ـــاوى ص)٢٦١،٢٦٦ ،٣١/٢٦٠( ـــرص الفت ـــارات ص )٣٩٠(، خمت ـــصاف )١٨٢(، االختي ، اإلن

 الكالم يف املسألة وناقش إيرادات املانعني، وأورد عليهم السـيام -رمحه اهللا -، وقد بسطـ )  ٧/١٠١(

 ).٥١-٣١/١٢(احلنابلة يف اجلزء الواحد والثالثني من الفتاوى يف قريب من أربعني صفحة 



  

  

٥٨ 

 

 بيعه ما دامت منافعه مل تتعطل ولو ظهرت أواملنع من استبدال الوقف : القول الثاين

 . املصلحة يف ذلك

، (٣)، والشافعية(٢)، وهو قول املالكية(١)فهو األصح عند احلنفية: وروبه قال اجلمهـ

  .(٤)وهو املذهب عند احلنابلة 
 :  الرتجيح

بعد التأمل يف أدله الفريقني ترتجح كفة املجيـزين ، إذ املقـصود مـن الوقـف هـو 

ذ به  عىل جهة عامة فام كان أنفع كان أوىل باألخأو نتفاع به سواء كان عىل قوم معيننياال

 .والعدول عام سواه

بيد أن هذا اجلواز حمفوف بجملة خماطر عىل الوقف نظر إليها املانعون ؛ بل ومحلت 

 .بعض من يرى اجلواز عىل الرتيث وربام الرجوع عنه

جيـوز االستبدال بـدون الـرشط إذا ضـعفت األرض عـن ": قال صدر الرشيعـة

ال من الفساد ماال يعد وال حيـىص؛ الريـع، ونحن ال نفتي به وقد شاهدنا يف االستبـد

  .)٥(" إبطال أكثر أوقاف املسلمـني وفعلوا ما فعلواإىلفإن ظلمـة القضاة جعلوه حيلة 
أن يستبدل بعقـار ال : وجيب أن يزاد رشط آخر يف زماننا وهو": ويقول ابن نجيم

ً ومل نر أحدا بالدراهم والدنانري، فإنا قد شاهدنا النظار يأكلوهنا وقل أن يشرتى هبا بدل،

من القضاة يفتش عىل ذلك مع كثرة االستبدال يف زماننا، مع أين نبهت بعض القـضاة 
                                                        

 ) .٤/٤١٢(، حاشية ابن عابدين )٥/٢٢٣(، البحر الرائق )٦/٢٢٨(فتح القدير   )١(

 ) .٥/١٠٠(، رشح اخلريش )٤/٩٠(حاشية الدسوقي   )٢(

 ) .٢/٣٩٢(، مغني املحتاج )٥/٣٩٥(هناية املحتاج   )٣(

 ) .٧/١٠١(، اإلنصاف )٤/٦٢٢(، الفروع )٨/٢٢٢(املغني   )٤(

 ) .١/٧٣٦( امللتقى هبامش جممع األهنر الدر املنتقى  يف رشح  )٥(



  

  

٥٩ 

 

  .)١("ّعىل ذلك وهم بالتفتيش ثم ترك
  .)٢(مثل ذلك ما قاله الشيخ أبو زهرةو

 ـ واهللا أعلم ـ أن القول باجلواز وإن كان أرجح غري أنه البد من وبعد فالذي يظهر

أال يـستقل النـاظر بقـرار  :  املصالح الشخصية وذلك بام يـيلضبطه ومنع استغالله يف

 جلنـة يكـون النـاظر أحـد أعـضائها إىل البيع بل ينبغي أن حيال هذا القرار أواإلبدال 

 .  اثنانأوويكون معه قاض 

 :ثم عىل هذه اللجنة أن تراعي بقية الضوابط التالية

 إىل االنتقـال إىلبـادرة أن يعني البدل قبل الترصف يف الوقف األول ألجل امل - ١ 

الوقف اجلديد حتى ال يعروا الوقت من قيام الوقف فإن هذا حق للواقف أال 

 .ًتنقطع منفعة وقفه ولو يسريا من الزمن

 أو أن يكون البدل أفضل من املبدل منه وهو الوقـف األول باتفـاق اللجنـة  - ٢ 

 . أغلبيتهم 

ًني تفاوتـا يـستحق أن تكون األفضلية ظاهرة، وتفـاوت املنفعـة بـني الـوقف - ٣ 

 . االستبدالأواملخاطرة بالبيع 

يشرتى به ما هو خـري منـه يف أن يكون االستبدال بام هو ثابت ال بنقد إال أن  - ٤ 

 . التسلط عليهأو، وذلك لكون النقد عرضة للتلف احلال

 أو غريمه أواظر من ابنه أال يكون يف بيع الوقف هتمة وال حماباة كام لو باعه الن -٥ 

  .)٣(هللا تعاىل أعلم، واما أشبه
                                                        

 ) .٥/٢٤١(البحر الرائق   )١(
 ) .١٧٤(ص ) الوقف(يف كتابه   )٢(
 .٢١٧انظر اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية للمؤلف، ص  )٣(



  

  

٦٠ 

 

وحينئذ فلو تبني للناظر يف األسهم التي اكتتب هبا لوقفـه أن بيعهـا ورشاء أسـهم 

 غريه أوىل لوقفه فله ذلـك وفـق الـضوابط الـسابقة عـىل أن يكـون أو عقار أوأخرى 

املشرتي الثاين اشرتاها بنية الوقف، وهذا يقتىض أال تدرج رشكة البنك الوقفي ضـمن 

كيال تفقد اخلصوصية الوقفية، فمن طبيعة البورصـة إتاحـة ) بورصةال(سوق األسهم 

 . معرفة هوية املشرتي وقصدهأوأسهم الرشكة للتداول دون قيود 

 

يمكن للبنك الوقفي أن يصدر نظاما يمنع تداول أسهم التأسيس إال بقيود حمددة 

أسـهم التأسـيس وأن را ألمهيـة نظـ)  القيود التي فرضتها هيئة سوق املـالإىلإضافة (

 .كبقية األسهم قد يؤثر عىل استقرار البنك وسمعتهطرحها للتداول 

 

فمن الطبيعي أن تكون جهـة اإلرشاف والرقابـة ) بنك(بام أننا نتحدث عن فكرة 

 ).ة النقد يف السعوديةمؤسس(هي البنك املركزي 

مـن مهامهـا الرقابـة عـىل ّد العريب الـسعودي نـصت عـىل أن بل إن مؤسسة النق

القطاعات املالية املرخصة من املؤسسة واملرصح هلا العمل يف اململكة العربية السعودية 

املصارف، ورشكات التأمني، ورشكات التمويل، ومؤسسات الرصافة، ورشكات (مثل 

  .)١()املعلومات االئتامنية
إنني اقرتح أال يستقل البنك املركزي بـاإلرشاف ولكن خلصوصية البنك الوقفي ف

 أو) برشط أن يكون أعضاؤها هلم دراية بالعمل املرصيف(إال أن يرشك معه جهة رشعية 

 .تنشأ هذه اللجنة يف البنك املركزي

                                                        

 .موقع مؤسسة النقد العريب السعودي: وهذا يشمل البنوك وغريها ، انظر  )١(
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 الباب األول

  املستندات الشرعية ملشروع البنك الوقفي
 :وفيه ثالثة فصول
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لـت عليـه الـسني والتـاء املفيـدة مصدر استثمر وهو فعل دخ: االستثامر يف اللغة

 .للطلب، فأصله ثمر من الثمرة فمعنى استثمر أي طلب الثمرة

َوالثمر َمعروف ثمرة وثامر وثمر وثمر: َّ َ ُ ََ ِوالشجر الثامر. ْ َّ َالـذي قـد بلـغ أوان أن : َّ ََ ِ َّ

َالذي فيه ثمر،: واملثمر. ُيثمر َ ِ ِ ِ َ وقد سمت العرب ثامرا ومثمراَّ َ ِالـه إذا َ، وثمر الرجـل مَْ

ِأحسن القيام عليه ْ َ َْ )١(.   
َوثمر ُقال الليث: َ َْ َّ ُالثمر: َ َ ِمحل الـشجر: َّ َ َّ ْ ُوالوالـد. َ ِثمـرة القلـب: َ ْ َ َُ َ َوالثمـر. َ ْأنـواع : َّ

ِاملال ُوأثمر الرجل... َ ُ َّ َ ْ ُكثر ماله: َ ُ ِوقد ثمر الثمر يثمر، فهو ثامر... َ َ ُ َ ََ ْ َّ َُ ُ َ َويقـال. ...َ ُ ّثمـر اهللا : َ َ

  .)٢(كَمال
معناه هو املعنى اللغوي بمعناه العـام أي طلـب  فإنوأما االستثامر يف االصطالح 

ًالثمرة التي هي النتيجة والغاية، واستعمل الفقهاء املتقدمون مصطلح التثمـري مرادفـا 

 .     الستعاملنا االستثامر

ثمـري وأحلق بذلك ما كان من معـدات تكثـر ت: ًفمثال نجد يف العناية رشح اهلداية

  .)٣(املال كغسل الثياب

                                                        

 ).٤٢٣ / ١(مجهرة اللغة   )١(

 ).٦٢ / ١٥(للغة هتذيب ا  )٢(

 ).٤٧٥ / ٨(العناية رشح اهلداية   )٣(



  

  

٦٤ 

 

أي عدم جواز ترصف امللـتقط يف مـال اللقـيط ): وهذا: (ويف البناية رشح اهلداية

أي تثمـري ) وذلك(ة والربح أي يكثره بالفائد) ري املالــة الترصف لتثمــــألن والي(

  . )١(...املال 
   .)٢(وطريق يف تثمري املال أي زيادته: ويف موضع آخر

  .)٣(الرشد هو تثمري املال وإصالحه: جتهدويف بداية امل
 أن يثمر مال من ييل عليه، والتجارة من إىلوألن الويل مندوب : ويف احلاوي الكبري

 .)٤(تثمري املال فكان الويل هبا أوىلأقوى األسباب يف 
جيوز للمريض أن يدفع ماال قراضا ملا فيه مـن تثمـري : ويف املجموع رشح املهذب

  .)٥(ماله
لـدى ) التثمـري(هـو ذاتـه مـصطلح ) االسـتثامر(ن هذا أن مـصطلح ونخلص م

تفيد التكثري فهـي أوىل ) تفعيل( اللغة من حيث إن صيغة إىلاملتقدمني، ولعلهم أقرب 

من صيغة الطلب يف دخول السني والتاء عىل فعل ثمر، ولذا مل يذكر أهل اللغة صـيغة 

 . ًكثريا كام تقدم) ّثمر(وذكروا صيغة ) استثمر(

                                                        

 ).٣٢٠ / ٧(البناية رشح اهلداية   )١(

 ).٨٥ / ١٠(املرجع السابق   )٢(

 ).٦٤ / ٤(بداية املجتهد   )٣(

 ).٣٦٢ / ٥(احلاوي الكبري   )٤(

 ).٣٩٢ / ١٤(املجموع رشح املهذب   )٥(
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 :الصيغ التي يمكن للبنك الوقفي االستثامر من خالهلا كبقية البنوك

 .صيغة التمويل باالستصناع واالستصناع املوازي - 

 .صيغة التمويل عن طريق بيع السلم - 

 ).البيع بالتقسيط(صيغة التمويل عن طريق البيع اآلجل  - 

 .صيغة التمويل عن طريق املرابحة - 

 .صيغة التمويل عن طريق املشاركات - 

 . صيغة التمويل عن طريق املضاربة - 

 .صيغة التورق - 

 .صيغة التأجري املنتهي بالتمليك - 

 .املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك - 

، صكوك املـضاربة، )الصكوك(سندات املقارضة : صكوك االستثامر الرشعية - 

صكوك السلم، صكوك صكوك املشاركة، صكوك اإلجارة، صكوك املرابحة، 

 ).التوريق(االستصناع، صكوك الصناديق االستثامرية، تصكيك األصول 

 .)١(صناديق االستثامرات الوقفية -
                                                        

وليـد هويمـل عوجـان، جامعـة عـامن العربيـة . انظر وقف النقود ، وصـيغ االسـتثامر فيـه، إعـداد د  )١(
-٣٥ص ، حممد عبـداحلليم عمـر . وريعه، د، االستثامر يف الوقف وىف غالته ٩للدراسات العليا، ص

عـيل حميـي الـدين القـرة داغـي، دور الـصكوك . د.  ، استثامر الوقف وطرقه القديمـة واحلديثـة أ٤٠
دماغ ، اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا ، مقـدم إىل ، زياد الاإلسالمياإلسالمية يف دعم قطاع الوقف 

 .هـ١٤٣٠وقائع وتطلعات، يف ذي القعدة : قوانني األوقاف وإدارهتا: مؤمتر عاملي عن



  

  

٦٦ 

 

  .)١(املتاجرة بأسهم الصناديق الوقفية -
 عدة أسهم أواألسهم الوقفية، وتتمثل يف املسامهة يف وقف خريي برشاء سهم  -

ً اخلري املحـددة وفقـا للـسهم حسب القدرة، ويستثمر، وينفق ريعه عىل أوجه

وحسب رغبة املساهم، ويتحدد نصيب صاحب السهم يف مرشوع وقفي معني 

ــهم  ــذه األس ــحب ه ــق يف س ــه احل ــون ل ــة أودون أن يك ــدخل يف طريق  الت

 .)٢(استثامرها

                                                        

ًاألوقاف فقها واقتصادا ص  )١( ، وما بعـدها، دور الوقـف اإلسـالمي يف ٩٨، ٩٥، نظام الوقف ص١٣٢ً

 .٣٩، ٣٠تنمية القدرات التكنولوجية ص

هـــ، ٧/٧/١٤٢٥ االثنــني ١٨٥٥صــحيفة العــامل اإلســالمي عــن رابطــة العــامل اإلســالمي، العــدد   )٢(

ً سنوات ونجحت شـعبيا ١٠ً انطلقت خليجيا منذ "األسهم الوقفية" ، بعنوان ٥ص، م٢٣/٨/٢٠٠٤

 .ُيف عامن والكويت واإلمارات والسعودية
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 : عدم طغيان الربحيةأودم الربحية األصل ع - ١

من خالل الوقف قائم عىل القصد اخلـريي؛ وهـو وإن كـان يف الـصيغ فالتمويل 

ًاملقرتحة هنا يتخذ شكال مشاهبا للعمـل التجـاري إال أن املقـصود هبـذا الـشكل هـو  ً

املحافظة عىل أصل الوقف وليس الربح فهو جهة غري ربحية بخالف اجلهـات املمولـة 

 .فهي جهات ربحية) كاملصارف(األخرى 

ُذا املعنى ليكون جليا يف التعامل مع املستفيدين إال أنني أؤكـد ومع تأكيدي عىل ه ً

 إمهال حقوق الوقف والتـساهل يف الـضامنات إىلًأيضا عىل عدم طغيانه بحيث يؤدي 

 .ونحو ذلك

 .ّالرمحة باملتمول وعدم استغالله - ٢

 .  إلمالء رشوط جمحفةحيث تتخذ بعض املصارف حاجة العميل

 الربح سوف ينخفض يف هذا التمويـل باملقارنـة ًبناء عىل ما تقدم فإن هامش - ٣

 .باجلهات املمولة األخرى

 الوقف وتنفق يف مـصارفه وهـذا بـدوره يـشجع العميـل عـىل إىلاألرباح ترجع 

 .التعامل مع البنك الوقفي، وعىل الوفاء بالتزاماته جتاهه
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 :ثة مباحثوفيه ثال

 

 

 

 

 :مطالبوفيه ثالثة 

 .التمويل من ريع الوقف: املطلب األول

 .اإلقراض من ريع الوقف: املطلب الثاين

 .استثامر ريع الوقف: املطلب الثالث

 

 

 :مطلبانوفيه 

 . وقف النقود:املطلب األول

 .استثامر الوقف: املطلب الثاين
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الربامج التمويلية لدى البنوك كثرية لكنهـا تتـشابه يف الـصيغ املـستخدمة، وهلـذا 

الل الوقف وهـو برنـامج ًفسوف آخذ أنموذجا من خالله تتضح كيفية التمويل من خ

  .)١(متويل مشاريع اإلسكان
ّ املعمول به لدى اجلهات املمولة كاملصارف والرشكات يمكن أن نخرج إىلبالنظر 

 :بالصيغ األساسية التالية لتمويل اإلسكان

 .ّصيغة التورق واملرابحة  :  ًأوال

 .صيغة املشاركة املتناقصة  :  ًثانيا

 .ي بالتمليكصيغة اإلجيار املنته  :  ًثالثا

ً أن صيغة املرابحة هي الـصيغة ربـام األكثـر شـيوعا يف متويـل إىلوجتدر اإلشارة 

 .اإلسكان ، وهي األقدم بال شك

ً أكثـر الـصيغ قبـوال لـدى الفقهـاء - عند تطبيق ضوابطها الرشعية -ًوهي أيضا 

 .املعارصين

لـوقفي ال إن صيغة املرابحة التي نقدمها يف متويل اإلسـكان عـن طريـق البنـك ا

 .ًختتلف كثريا عن مثيالهتا لدى املصارف

ك الوقفي جهـة ممولـة واعتبـار املـستفيد مـن اإلسـكان هـو ــوذلك باعتبار البن

 .العميل

                                                        

 .قفيسوف يأيت تفصيل هلذا الربنامج كعمل من أعامل البنك الو  )١(
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 :هناك صور

 .توفري التمويل لرشاء مسكن - ١

 .توفري التمويل لرشاء أرض إلقامة مسكن - ٢

 .اء عىل أرض يملكها املستفيدتوفري التمويل للبن - ٣

 .توفري التمويل لرشاء أرض إلقامة مسكن، وتوفري متويل البناء - ٤

 .رشاء مسكن وبيعه عىل املستفيد بالتقسيط - ٥

املــشاركة (ًرشاء مـسكن باالشــرتاك مــع املــستفيد ثـم بيعــه عليــه تــدرجييا  - ٦

 ).املتناقصة

 .رشاء مسكن وتأجريه عىل املستفيد إجارة منتهية بالتمليك - ٧

 .ناء مسكن بصيغة االستصناعب - ٨



  

  

٧٣ 

 

 

 

 

 املطلب األول
 التمويل من ريع الوقف

ًإن مجيع الصور الثامن السابقة ال يتصور أن تتم بعني املوقوف يف حالة كونه عقـارا  ّ
ى أن ريـع الوقـف  كل ما عدا النقد؛ بل بريعه، فهي مصارف لريع الوقف، وال خيفأو

 .يصح فيه التمليك دون أصل الوقف، فهو اجلزء املستهلك من الوقف

 .وعىل هذا فالتمويل يف الصور األربع األوىل قد يتم باإلقراض من ريع الوقف

ّوقد يتم عن طريق أدوات التمويل املعروفة لدى املصارف، ومن أشهرها التورق، 
 .والذي هو صيغة من صيغ استثامر الوقف

 .ً أن بقية الصور أيضا هي من صيغ استثامر الوقفكام

د الرشعي  املستند الرشعي لإلقراض من ريع الوقف، وإىل املستنإىلفنحن بحاجة 

 . ريعهأوالستثامر الوقف 

  استثمار الوقف يف التمويل
  

  
  الوقفأصل ريع الوقف  

 استثامر األصول  الوقفوقف



  

  

٧٤ 

 

 
 

 البنك الوقفي بأن التمويـل ما قدمته هو توظيف الوقف يف التمويل، ولكن يتميز

فيه يمكن أن يتم بسيولة مالية من غري الوقف وهي الودائـع؛ حيـث الفلـسفة البنكيـة 

هـي قـروض لـدى البنـك ) احلـسابات اجلاريـة(قائمة عىل استثامر الودائع، والودائع 

، )١(الوقفي كام هو رأي عامة املعـارصين يف تكيـيفهم للحـساب اجلـاري بأنـه قـرض

مويل ليس من أموال الوقف بل من األموال التي جذهبا الوقـف بـصيغته وحينئذ فالت

  .البنكية فهي شبيهة بالتمويل من ريع الوقف بل هي أسهل يف التخريج الفقهي

                                                        

 .صدرت بذلك قرارات املجامع الفقهية واهليئات الرشعية  )١(



  

  

٧٥ 

 

 املطلب الثاين
 اإلقراض من ريع الوقف

 
ًمل أجد من خالل البحث تفصيال وافيا يف اإلقراض مـن الوقـف وريعـه حيـث مل  ً

ًاملتقدمون إال يسريا، ومل يتطرق له املعارصون أيـضا فـيام وقفـت يتحدث عنه الفقهاء  ً

  .)١(عليه من بحوث ومؤمترات إال من خالل إشارات خاطفة من البعض
ولقد تأملت اإلقراض من ريع الوقف فألفيته يشتمل عىل صور ينشأ مـن خالهلـا 

 :التساؤل كام ييل

 فهـل جيـوز جهة الرصف حمددة، والواقـف مل يـنص فيهـا عـىل اإلقـراض، - ١

 اإلقراض هلا؟

جهة الرصف حمددة، والواقـف مل يـنص فيهـا عـىل اإلقـراض، فهـل جيـوز  - ٢

 اإلقراض لغريها؟

جهة الرصف عامـة، والواقـف مل يـنص فيهـا عـىل اإلقـراض، فهـل جيـوز  - ٣

 اإلقراض؟

جهة الرصف حمددة، والواقف نص فيها عىل اإلقراض، فهل جيوز اإلقراض  - ٤

 لغريها؟

 صورة ال إشكال فيها، وهي حني يكون لدينا إىل اإلشارة لكن قبل ذلك ال بد من

 ريعه يف اإلقـراض حيـث ال أعلـم مـا يمنـع مـن أوّنص من الواقف برصف الوقف 

 .ًاإلقراض كام ال أعلم خالفا يف جوازه ، وااللتزام برشطه
                                                        

كنت وضعت هذا املبحث يف اخلطة املبدئية، ثم بدا يل أن احلاجة إليه يف البنك الوقفي ليست كبرية ألنه   )١(

 .لن يقوم عىل اإلقراض؛ بل هو بنك جتاري ؛ لذا أوجزت فيه



  

  

٧٦ 

 

ًكام أن الواقف لو نص عىل عدم اإلقراض وجب االلتزام برشطه أيضا ّ. 

ُ كون مقرض يصح تربعه فال يقرض نحو ويل يتيم من مالـه، ُِرشط": قال البهويت ُ ٍ

 .)١("وناظر وقف منه
ليس للناظر أخذ يشء من مال الوقف عىل وجه الضامن، ": وقال زكريا األنصاري

مـال الوقـف، كـإقراض مـال : وز لـه إقراضـه إيـاه، أيـــوال جي... فإن فعل ضمنه

  .)٢("الصبي
ِأن اإلسهام من أمـوال الوقـف اخلـريي يف ومن فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت بش

 .ِصندوق القرض احلسن بطريقة الوقف بقصد اإلقراض

ال مانع من ذلك ألنه من وجوه الرب، ويفضل أن يكون ممـا : أجابت اللجنة بام ييل

واهللاَّ سـبحانه وتعـاىل . رط الوقف عىل وجـوه اخلـريات بـدون تقييـدــاشتمل فيه ش

  .)٣(أعلم

                                                        

  ).١٠٠ / ٢( رشح منتهى اإلرادات   )١(

  ).٤٧٢ / ٢( نى املطالب يف رشح روض الطالب أس  )٢(

] ٣٣٧[، بشأن االقرتاض من مـال الوقـف ٨٤/ح٤/٢٤) ٢٧٨/ ١ (فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت    )٣(

ِبشأن اإلسـهام مـن أمـوال الوقـف …:وكيل الوزارة/ عرض عىل اللجنة االستفتاء املوجه من السيد

 .ِد اإلقراضاخلريي يف صندوق القرض احلسن بطريقة الوقف بقص
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 املطلب الثالث
 تثامر ريع الوقفاس

صدر عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي قـرار 
 :ّبشأن االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه نص عىل ما ييل

ًيقصد باستثامر أموال الوقف تنمية األموال الوقفية سواء أكانـت أصـوال أم  - ١

ًريعا بوسائل استثامرية مباحة رشعا ً. 
 . املحافظة عىل املوقوف بام حيقق بقاء عينه ودوام نفعهّيتعني - ٢
جيب استثامر األصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقوالت مـا مل تكـن  - ٣

 .موقوفة لالنتفاع املبارش بأعياهنا
ّيعمل برشط الواقف إذا اشرتط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، وال يعد  - ٤

 كـذلك إذا اشـرتط رصف مجيـع ًذلك منافيا ملقتىض الوقف، ويعمل برشطه
 .الريع يف مصارفه، فال يؤخذ منه يشء لتنمية األصل

َاألصل عدم جواز استثامر جـزء مـن الريـع إذا أطلـق الواقـف ومل يـشرتط  - ٥

أمـا يف الوقـف اخلـريي . ُّاستثامره إال بموافقة املستحقني يف الوقـف الـذري
راجحة بالضوابط فيجوز استثامر جزء من ريعه يف تنمية األصل للمصلحة ال

 .ًاملنصوص عليها الحقا
 يف تنمية الريع، وذلك بعد أوجيوز استثامر الفائض من الريع يف تنمية األصل  - ٦

توزيع الريع عىل املستحقني وحسم النفقات واملخصصات، كام جيوز استثامر 
 .األموال املتجمعة من الريع التي تأخر رصفها

يع للصيانة وإعادة اإلعامر ولغريها جيوز استثامر املخصصات املتجمعة من الر - ٧
 .من األغراض املرشوعة األخرى



  

  

٧٨ 

 

ًال مانع رشعا من استثامر أموال األوقاف املختلفة يف وعاء استثامري واحـد  - ٨

بام ال خيالف رشط الواقف، عىل أن حيافظ عـىل الـذمم املـستحقة لألوقـاف 
 .عليها

 :جيب عند استثامر أموال الوقف مراعاة الضوابط اآلتية - ٩
 .أن تكون صيغ االستثامر مرشوعة ويف جمال مرشوع   -  أ

مراعاة تنـوع جمـاالت االسـتثامر لتقليـل املخـاطر وأخـذ الـضامنات    -ب
والكفاالت، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات اجلـدوى االقتـصادية 

 .الالزمة للمرشوعات االستثامرية
امرات ذات املخاطر ًاختيار وسائل االستثامر األكثر أمانا وجتنب االستث   -ج

 .العالية بام يقتضيه العرف التجاري واالستثامري
ينبغي استثامر أموال الوقـف بالـصيغ املـرشوعة املالئمـة لنـوع املـال    - د

املوقوف بام حيقق مصلحة الوقف وبام حيافظ عـىل األصـل املوقـوف، 
وعىل هذا، فـإذا كانـت األصـول املوقوفـة . ومصالح املوقوف عليهم

 زوال ملكيتهـا، وإن كانـت إىلفإن استثامرها يكون بام ال يؤدي ًأعيانا 
ًنقودا فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل االستثامر املرشوعة كاملضاربة 

 .إلخ...واملرابحة واالستصناع
ًاإلفصاح دوريا عن عمليات االستثامر ونـرش املعلومـات واإلعـالن    -هـ

  .)١(عنها حسب األعراف اجلارية يف هذا الشأن

                                                        

بـشأن ) ٦/١٥ (١٤٠قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي رقـم   )١(

هـ، املوافق  مـارس  ١٤٢٥االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه ، الدورة اخلامسة عرشة بمسقط  حمرم 

 .م٢٠٠٤



  

  

٧٩ 

 

جيب اسـتثامر األصـول الوقفيـة سـواء (وجاء يف توصيات منتدى الوقف األول 

  . )١() منقولة ما مل تكن موقوفة لالنتفاع املبارش بأعياهناأوكانت عقارا 
يعمـل : (جاء يف قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ما نـصه

ذلك منافيا ملقتىض الوقف برشط الواقف يف تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه وال يعد 

  . )٢()ويعمل برشطه كذلك يف عدم تنميته بجزء من ريعه
 

 .املرشوعية ، أي اإلباحة يف املجال االستثامري والبعد عن الشبهات فيه - ١

 .اختيار جمال االستثامر الذي يؤمن الربح األفضل - ٢

 .احلرص عىل تقليل املخاطر االستثامرية - ٣

 .ة االستثامر وجماله حسب مصلحة الوقفاستبدال صيغ - ٤

استثامر أموال الوقف يف املرشوعات املحلية واإلقليميـة املحيطـة باملؤسـسة  - ٥

 .الوقفية

 .تنويع املشاريع والرشكات واملؤسسات واملجاالت - ٦

 .توثيق العقود واالشرتاكات والترصفات - ٧

 .رضورة املتابعة الدائمة - ٨

 .قفاستثامر بعض الريع الناتج من أموال الو - ٩

 .حتقيق اهلدف من الوقف -١٠

 .احلرص عىل االلتزام برشط الواقف -١١

                                                        

  .٣ول، موضوع االستثامر، بند قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األ  )١(

  .٤موضوع االستثامر، بند   )٢(



  

  

٨٠ 

 

 .مراعاة العرف التجاري واالستثامري -١٢

 .اتباع األولويات، واملفاضلة بني طرق االستثامر وجماالهتا -١٣

 .االعتامد عىل دراسات اجلدوى -١٤

ًاإلفصاح دوريا عن عمليات االسـتثامر ونـرش املعلومـات واإلعـالن عنهـا  -١٥

 .رية يف هذا الشأنحسب األعراف اجلا

  .)١(العناية باالستثامرات ذات العائد االجتامعي -١٦
 

فالوقف يف هذه احلالة جمـرد : أن يطلق الواقف، فال يشرتط االستثامر وعدمه - ١

 أومن أي قيد يتعلق باالستثامر حيـث ال رشط السـتثامر األصـل املوقـوف 

 .عدمه

. َججهـا الوقفيـة ومعهـا رشوط الواقـفُاألوقاف القديمة التي ضـاعت ح - ٢

خلت حجة الوقف من أي قيد ورشط : متامثلتان، األوىل) ٢(و) ١(فاحلالتان 

خيص استثامر األصل املوقوف، وأطلق الواقـف يف هـذه احلالـة ومل يـشرتط 

االستثامر كام أنه مل يشرتط أيضا عدم االستثامر سواء بجزء من الريع أم بـأي 

 . مصدر متوييل آخر

                                                        

بـشأن ) ٦/١٥ (١٤٠قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي رقـم   )١(

هـ، املوافق  مـارس  ١٤٢٥االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه ، الدورة اخلامسة عرشة بمسقط  حمرم 

، رسـالة )يـة عـن الوقـف اجلزائـريدراسـة تطبيق(امر الوقف ومتويله يف اإلسالم م ، فقه استث٢٠٠٤

عبـدالقادر : جامعية لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص الفقه وأصوله، إعداد الطالب

 . بن عزوز، جامعة اجلزائر كلية العلوم اإلسالمية، قسم الرشيعةا



  

  

٨١ 

 

 لكون حجة الوقف اندثرت فلم تعد رشوط الواقـف معروفـة فأشـبهت :لثانيةوا

فريى بعض الباحثني إعامل مبـدأ املـصلحة يف االسـتثامر مـن عدمـه يف . احلالة األوىل

احلالتني، وتغليب جانب االستثامر حني تكون املصلحة راجحة للوقف، وأيـدوا هـذا 

 :الرأي بام يأيت

سـتثامر أمـوال الوقـف التـي متليهـا االعتبـارات اعتبار املـصلحة الغالبـة يف ا  - أ

 .االقتصادية وليس احلاجة والرضورة

 مقاصد الواقفني، وكل أحـد جيـزم إىل ال بد من النظر ":وقد قال القفال الشافعي

بأن غرضه توفري الريع عىل جهة الوقف، وقد حيدث عـىل تغـاور األزمـان مـصالح مل 

 يشء يقطع بأن الواقف لو اطلع عليه مل يعدل تظهر يف الزمن املايض، وتظهر الغبطة يف

  )١(." احلاكم فعلهأوعنه فينبغي للناظر 
 . القياس عىل جواز املضاربة يف مال اليتيم بل استثامر أموال الوقف أوىل-ب

 القياس عىل الترصف يف مال الغري باملصلحة الراجحـة كـام يف حـديث ثالثـة -ج

 إىلُا بفرق ذرة ومل يأخذ األجـري أجـره، فعمـد الغار ومنهم الرجل الذي استأجر أجري

أعطني حقـي، فقـال : ًذلك الفرق فزرعه حتى مجع منه بقرا برعاهتا فجاء الرجل فقال

: وقد ترجم البخاري هلذا احلديث بقــوله ٢ ذلك البقر ورعاهتا فإهنا لكإىلانطلق : له

يدل عىل أن الترصف باب إذا زرع بامل قوم بغري إذهنم وكان يف ذلك صالح هلم ،فهذا 

ًثـم إن مـال الغـري يـشمل مـاال مملوكـا . ًباإلصالح وبام هو أصلح أمر مقبول رشعـا ً

ّلشخص مل خيرج عن ملكه ويشمل ماال موهوبا لشخص آخر، وأمر غلة الوقف أخف  ًً

                                                        

 .)١/١٦١ (تيسري الوقوف  )١(

 ).٤٩٢٦(، ومسلم برقم ) ٢٠٦٣(مشهور يف البخاري برقم حديث   )٢(



  

  

٨٢ 

 

 .من أمر أصل الوقف

فيام آل إليـه مـن أمـوال   االستئناس بام فعله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -د

لغنائم، حيث إنه رفض قسمتها عىل اجليش كأرض السواد يف العراق، وأرايض مـرص ا

 .)١(والشام، بغية استثامرها من أجل تأمني موارد مالية ثابتة لبيت املال
 االستثامر وتنمية - كام ال خيفى – أنه ليس من مقاصد الوقف لكن مما جيب معرفته

مقصدا قائام بذاته، بل املقـصود مـن األصول واألرباح إال من أجل املصارف، وليس 

ارف الرب، فتدوير املال باالستثامر أخشى أن يـدخل يف كنـز ـــالوقف الرصف يف مص

 . املال

                                                        

من مطبوعات املعهد اإلسـالمي للبحـوث ) مسائل يف فقه الوقف(انظر يف مسألة استثامر الريع كتاب   )١(

 .والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية يف جــدة ، وهو كتاب قيم



  

  

٨٣ 

 

 

 

 

ًإن مجيع الصيغ التمويلية يستخدم فيها النقد للتمويل، سواء كـان متـويال مبـارشا  ً

 غريهـا وبيعهـا عـىل أو سيارة أورشاء السلعة من عقار  كان بواسطة ، كأوللمستفيد، 

 .املستفيد

 فهل يمكن أن تتم بالوقف ذاته، وليس بريعه؟

نعم تتم حني تكون النقود ذاهتا موقوفة، فيصبح الوقـف ذاتـه أداة للتمويـل، ويف 

ًهذه احلال أيضا ال ينتفي توظيف الريـع كـام يف املـصدر األول؛ بـل يمكـن أن يكـون 

ًدا، وهو يشكل رأسامل استثامري يف أي صيغة استثامرية، ويستخدم ريعه من الوقف نقو

 .هذا االستثامر كام يف الصورة األوىل

 ولكن هل وقف النقود موضع اتفاق بني أهل العلم؟ أم ال؟

 . املستند الرشعي يف وقف النقودإىلًإذا فنحن بحاجة 

 



  

  

٨٤ 

 

 ب األولـــاملطل
 وقف النقود

 

ٍون يف عني يمكن االنتفاع هبا مـع بقائهـا، أمـا إن كانـت األصل يف الوقف أن يك

 مـا يقـوم أو مـن دنـانري ذهبيـة، أوالعني مما يتلف باالستيفاء كالنقد من دراهم فضية 

مقامها من العمالت الورقية املعارصة فتلك مسألة اختلـف الفقهـاء فيهـا عـىل ثالثـة 

 :أقوال

 :صحة وقف الدراهم: القول األول

، (٣)ووجه عنـد الـشافعية (٢)وهو الصحيح عند املالكية (١) احلنفيةوبه قال زفر من

  . (٤)وهو ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية
 فيمن وقف – وكان من أصحاب زفر –عن األنصاري ": جاء يف رشح فتح القدير

يدفع الدراهم مـضاربة ثـم :  يوزن أجيوز ذلك ؟ قالأو ما يكال أو الطعام أوالدراهم 

 .)٥( "يف الوجه الذي وقف عليهيتصدق هبا 
وأما وقف العني بقصد السلف فنقله يف التوضيح من كتاب ": وجاء يف رشح ميارة

  . )٦ ("الزكاة ومن املدونة وإنه جيوز وقف الدنانري والدراهم لتسلف

                                                        

 ) .٢١٩/ ٦(فتح القدير   )١(

 ) .٧/٧٩(، رشح اخلريش )٢٢/ ٦(مواهب اجلليل   )٢(

 ) .٤/٣٨٠(روضة الطالبني   )٣(

 ) .١١ / ٧(، اإلنصاف )١٧١(، االختيارات ص )٣١/٢٣٤(الفتاوى   )٤(

 . )٦/٢١٨ (فتح القدير  )٥(

 . )٢/١٣٧ (رشح ميارة  )٦(



  

  

٨٥ 

 

وقفت هذه الدراهم :  ولو قال الواقف:- رمحه اهللا -وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه 

ً مل يكن جواز هذا بعيدا، وإذا أطلق وقف النقـدين ونحومهـا ممـا عىل قرض املحتاجني

ًيمكن االنتفاع ببدله فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر، خصوصا عىل أصلنا فإنه جيوز 

ًعندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته، وقد نص أمحد يف الذي حبس فرسا عليهـا حليـة 

  .(١) بجواز وقف مثل هذاحمرمة أن احللية تباع وينفق عليها، وهذا ترصيح
 :ال يصح وقف الدراهم: قول الثاين ال

وهو املشهور عند  ،)٣(، وهو قول عند املالكية)٢(وبه قال احلنفية يف املشهور عندهم

  .)٥(، وعند احلنابلة)٤(الشافعية
وأما وقف ما ال ينتفع بـه إال بـاإلتالف كالـذهب والفـضة ": جاء يف فتح القدير

فغري جائز يف قول عامة الفقهاء، واملراد بالذهب والفضة الدراهم واملأكول واملرشوب 

 . )٦("والدنانري وما ليس بحيل
  . )٧("ً ثيابا مل جيزأوً مكيال أوولو وقف دراهم ": ويف الفتاوى اهلندية

فال يصح وقف آلة هلو وال دراهـم " :ة قليويب وعمرية عىل رشح املنهاجويف حاشي

 مـا أوفال يصح وقف دراهم معـراة للزينـة سـواء نقـشها ًغري معراة، وكونه مقصودا 

                                                        

 ).١٧١(االختيارات ص   )١(

 ). ٢/٣٦٢(، الفتاوى اهلندية )٦/٢١٩(فتح القدير    )٢(

 ). ٧/٧٩(، رشح اخلريش )٦/٢٢(مواهب اجلليل   )٣(

 ).  ٣/٩٩(، حاشية قليويب )٤/٣٨٠(روضة الطالبني   )٤(

 ). ١١/ ٧(اإلنصاف   )٥(

 .)٦/٢١٨ (فتح القدير  )٦(

 .)٢/٣٦٢ (الفتاوى اهلندية  )٧(



  

  

٨٦ 

 

 .)١( "حيصل منها بنحو جتارة؛ ألن الزينة غري مقصودة وغريها ال دوام له
. إذا وقف األثامن): ًوال ما ال ينتفع به مع بقائه دائام، كاألثامن: (وقال يف اإلنصاف

ا للـتحيل والـوزن،  غـري ذلـك؛ فـإن وقفهـأوإما أن يقفها للتحيل والـوزن، : فال خيلو

وهو . - رمحه اهللا -ونقله اجلامعة عن اإلمام أمحد . أنه ال يصح: فالصحيح من املذهب

. يـصح: وقيـل. وعدم الصحة أصـح: قال احلارثي. ظاهر ما قدمه يف املغني، والرشح

 ....قياسا عىل اإلجارة

  .)٢(عىل الصحيح من املذهب. مل يصح: وإن وقفها لغري ذلك
 : يصح وقف الدراهم مع الكراهة:ثالقول الثال

  .)٣(وهو قول عند املالكية
وقف الدنانري والدراهم وما ال يعرف بعينه إذا غيب عليه ": جاء يف مواهب اجلليل

  .)٤("مكروه
 :دليل القائلني باملنع  

أن الوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة وما ال ينتفع به إال بإتالفه ال يصح فيــه 

  .)٥(ذلك
 بأن حتبيس األصـل يكفـي فيـه معنـاه وهـو متحقـق يف وقـف  يناقشويمكن أن

 .الدراهم فإن قيمتها باقية، وذاهتا غري مقصودة ولذلك فإهنا ال تتعني بالتعيني
                                                        

 )  .٩٩ / ٣(حاشيتا قليويب وعمرية   )١(

 ).١٠ / ٧(اإلنصاف للمرداوي   )٢(

 .وقد ضعفه بعضهم) ٧/٧٩(، رشح اخلريش )٢٢/ ٦(يل ، مواهب اجلل)٦٣١/ ٧(التاج واإلكليل   )٣(

 ).٢٢ / ٦(مواهب اجلليل   )٤(

 ).٤/٢٤٤(كشاف القناع   )٥(



  

  

٨٧ 

 

 :دليل القائلني بالكراهة

ًمل أجد هلم دليال، مع أن القول بالكراهة يف مثل هذا احلكم فيه يشء من الغرابة، إذ 

  .)١( اهللا مع الكراهة ؟، فإما الصحة، وإما عدم الصحةإىله ًكيف يكون وقفا يتقرب ب
 :دليل القائلني بالصحة

  .)٢( بإقراضهاأوأنه يمكن االنتفاع هبا باملضاربة والتصدق بريعها 
 : الرتجيح

 هو صحة وقف النقود؛ ألن الوقف سبيل من سبل اخلري -واهللا أعلم-الذي يظهر 

ناوله هذا الباب بام ال يـنهض عـىل معارضـة هـذه وباب من أبوابه ال ينبغي احلد مما يت

 .املصلحة

ٍوإن من الناس من قد حيجم عن الصدقة بقدر ما من املال ولكنه إذا علم أن مالـه 

 باستثامره يف صيغ من صيغ االسـتثامر أوًسيبقى موقوفا يتكرر االنتفاع منه باإلقراض 

 . ويفرح بهويرصف الربح يف األعامل اخلريية فأحسب أنه سيشارك فيه

 هـذا النـوع مـن إىلوإن األعامل واملشاريع اخلريية عىل اختالف صورها بحاجـة 

 راغبي الزواج وحينئذ فـال بـد أوُالوقف، فقد يكون بعضها يعنى بإقراض املحتاجني 

 . من رصيد من املال يوقفه أهل اخلري عىل هذا الغرض

الذي ينبغـي للمؤسـسات  استثامر يريع عليه؛ بل هذا إىلوقد يكون بعضها حيتاج 

 قدر من املال تـستثمره وقـد ال يتـوفر إىلًاخلريية أن جتعل له األولوية، فهي بحاجة إذا 

ًلدهيا من الصدقات ما يكفي؛ ولكن إذا علم املحسن أن ما سيدفعه سيدخر وقفا فإهنم 

                                                        

 ).٧/٧٩(رشح اخلريش : انظر . أشار إىل نحو هذا املعنى بعض املالكية   )١(

 ).٢/٣٦٢(، الفتاوى اهلندية )٦/٢١٩(فتح القدير   )٢(



  

  

٨٨ 

 

سيجدون أولئك الذين يرغبون يف دفع مبالغ ربام تكون أكرب بكثري مما لـو كانـت عـىل 

  .)١(جه الصدقة املقطوعة، واهللا أعلمو
 

ًوقف النقود جائز رشعا، ألن املقصد الرشعي من الوقف وهو حبس األصل  .١

وتسبيل املنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني وإنام تقوم أبـداهلا 

 .مقامها

 بمشاركة أوالستثامر إما بطريق مبارش، جيوز وقف النقود للقرض احلسن، ول .٢

 عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية أوعدد من الواقفني يف صندوق واحد، 

ًتشجيعا عىل الوقف، وحتقيقا للمشاركة اجلامعية فيه ً. 

 أوًإذا استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يـشرتي النـاظر بـه عقـارا  .٣

ًل واألعيان ال تكون وقفا بعينها مكان ًيستصنع به مصنوعا، فإن تلك األصو

النقد، بل جيوز بيعها الستمرار االستثامر، ويكون الوقـف هـو أصـل املبلـغ 

 .)٢(النقدي

                                                        

تيارات شيخ اإلسالم ابن تيميـة مـن كتـاب العاريـة ، إىل هنايـة اخ: انظر يف هذه املسألة واخلالف فيها  )١(

  .١٥٢فهد اليحيى ، ص . كتاب النكاح ، دراسة مقارنة ، د

بـشأن ) ٦/١٥ (١٤٠قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي رقـم   )٢(

هـ، املوافق  مـارس  ١٤٢٥بمسقط  حمرم االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، الدورة اخلامسة عرشة 

 .م٢٠٠٤



  

  

٨٩ 

 

 اينــب الثــاملطل
 استثامر الوقف

 

ً، وقد شمل أيضا ما يتعلق باستثامر الوقـف قدم احلديث عن استثامر ريع الوقفت

 وأحواله فأغنى عن إعادتـه ، وإنـام احتجنـا ذاته أي أصول الوقف وضوابط االستثامر

لذكره هنا من باب القسمة العقلية حني انطلقنا يف التقـسيم مـن التمويـل الـذي يبـدأ 

، ثم التمويل من الوقف ذاته وهو يف ّ بالترصف فيهبالتمويل من ريع الوقف ألنه األوىل

التمويـل مـن ، بعـد ذلـك ينظـر يف نقود ظاهر ولذا قدمنا احلديث عنهصورة وقف ال

ّأصول الوقف حني ال تكون نقـودا كاألصـول العقاريـة وأشـباهها ، فهنـا ال نتـصور  ً

ديث إىل املبحـث التمويل منها مبارشة بل باستثامرها ثم التمويل من ريعها فيعـود احلـ

أول مـا يتبـادر هـو فالشـك أن  ً، أما حني نتحدث عن استثامر الوقـف عمومـا الثاين

 الريع ما يـشمل االسـتثامر ل حال فقد تقدم يف مطلب استثامر، ويف كاستثامر األصول

 .بعمومه

ومما ينبغي توضيحه أن استثامر األصول يف البنـك الـوقفي هـو مـن طبيعـة هـذه 

الصيغة اجلديدة من صيغ الوقف؛ إذ هو قائم عىل استثامر األصول والنقد الذي تأسس 

 .كن بشكل جديد من أشكال االستثامربه البنك ؛ ول



  

  

٩٠ 

 



  

  

٩١ 

 

 
 

 :وفيه ثالثة مباحث

 

 

 

 

 :مطلبانوفيه 

 .رهن الوقف ذاته :املطلب األول

 .رهن ريع الوقف: املطلب الثاين

 

 

 :البثالثة مطوفيه 

 .حكم االستقطاع: املطلب األول

 . الفاضل من الوقفأومرصف الفائض : املطلب الثاين

 . الفاضل من الوقفأواستثامر الفائض : املطلب الثالث



  

  

٩٢ 

 



  

  

٩٣ 

 

 

 

 

 .وقد يعرب الفقهاء عن االقرتاض للوقف باالستدانة عىل الوقف

بعضهم فـصل وبعـضهم أوجـز، ومـن تكلم الفقهاء عن االستدانة عىل الوقف ف

أكثر املذاهب تفصيال وأقواال املذهب احلنفي، وفيام ييل نقل يشء من عباراهتم، ثم أذكر 

 :ملخص أقواهلم

 :ةــاحلنفي

 العامرة وليس يف يد القـيم مـا يعمرهـا فلـيس لـه أن إىلإذا احتاجت الصدقة  - 

س للوقـف ذمـة، يستدين عليها، ألن الدين ال جيب ابتـداء إال يف الذمـة ولـي

والفقراء وإن كانت هلم ذمة إال أهنم لكثرهتم ال تتصور مطـالبتهم فـال يثبـت 

الدين باستدانة القيم إال عليه ودين جيب عليه ال يملك قضاءه من غلة هي عىل 

أن القياس هذا لكـن يـرتك القيـاس فـيام فيـه : الفقراء، وعن الفقيه أيب جعفر

 النفقـة إىلرع يأكلـه اجلـراد وحيتـاج رضورة نحو أن يكون يف أرض الوقف ز

 طالبه السلطان باخلراج جاز له االسـتدانة ألن القيـاس يـرتك أوجلمع الزرع 

 .للرضورة

واألحوط يف هذه الصورة كوهنا بـأمر احلـاكم؛ ألن واليـة احلـاكم أعـم يف : قال

 ضور فـالًمصالح املسلمني من واليته إال أن يكون بعيدا عن احلاكم، وال يمكنـه احلـ

 ...بأس بأن يستدين بنفسه



  

  

٩٤ 

 

 االستدانة ألن الغلة تباع ويـؤدى منهـا إىلإن كان يف األرض غلة فال رضورة  - 

اخلراج وإن مل يكن يف األرض غلة فليس هنا إال رقبة الوقـف ورقبـة الوقـف 

 ....ليست للفقراء

 القايض حتى يأمره باالستدانة ثم يرجع إىلإذا مل يكن لالستدانة بد يرفع األمر  - 

 ...هلا بد ليس للقايض هذه الوالية  الغلة ألن للقايض هذه الوالية وإن كان يف

 لتقـسيم ذلـك عـىل املوقـوف وللقيم االستدانة عىل الوقف لـرضورة العـامرة ال

 ...عليهم

األحوط أن يرفع األمر إليه إال إذا تعذر احلضور لبعده فيستدين بنفسه وقيل يصح 

 .... اهـ.بال رفع ولو أمكن

 العامرة أن يستدين عىل الوقف ويـرصف ذلـك فيهـا إىل للمتويل إذا احتاج وجيوز

 ....اهـ. واألوىل أن يكون بإذن احلاكم

واملعتمد يف املذهب إن كان له منه بد ال يستدين مطلقا وإن كان ال بد له فإن كـان 

 العـامرة بأمر القايض جاز وإال فال والعامرة ال بد هلا فيستدين هلا بأمر القايض وأما غري

فإن كان للرصف عىل املستحقني ال جتوز االستدانة ولو بإذن القايض ألن له منه بدا كام 

رصح به يف القنية بقوله ال لتقسيم ذلك عىل املوقوف عليهم وأن االسـتدانة أعـم مـن 

 ....القرض والرشاء بالنسيئة

تبار أنه ال بد وقع االشتباه يف مسائل منها هل يستدين لإلمام واخلطيب واملؤذن باع

 ال الظـاهر أنـه ال يـستدين هلـم إال بـإذن أوايض فقـط ـله من ذلك فيكون بـإذن القـ

  .)١(القايض

                                                        

 ).٢٢٦ / ٥(البحر الرائق رشح كنز الدقائق   )١(



  

  

٩٥ 

 

االستدانة عىل الوقف ال جتوز إال إذا احتـيج إليهـا ملـصلحة الوقـف كتعمـري  -

 إذن القايض إال إذا كان املتويل يبعـد منـه : األول:ورشاء بذر فتجوز برشطني

 أن ال يتيرس إجارة العني، والرصف من أجرهتا، ولـيس :ينفيستدين بنفسه الثا

 الرشاء بالنسيئة، أومن الرضورة الرصف عىل املستحقني، واالستدانة القرض 

ًوهل جيوز للمتويل أن يشرتي متاعا بأكثر مـن قيمتـه، ويبيعـه، ويـرصفه عـىل 

 .)١(نعم، كام حرره ابن وهبان: العامرة، ويكون الربح عىل الوقف؟ اجلواب
 :ةـاملالكي

  .)٢(وله أن يقرتض ملصلحة الوقف من غري إذن احلاكم ويصدق يف ذلك -
 :الشافعية

والعامرة وكذا االقرتاض عىل الوقف عند احلاجـة إن : ذكر وظائف الناظر قال -

 أذن فيه احلاكم كام يف الروضـة وغريهـا خالفـا للبلقينـي أورشطه له الواقف 

  .)٣(ومن تبعه سواء يف ذلك مال نفسه وغريه
وكذا االقرتاض عىل الوقف عند احلاجة لكن إن رشط له الواقـف ) والعامرة( -

 أذن له القايض كام يف الروضة وغريها، وإن نازع فيه البلقيني وغريه سـواء أو

وإذا أذن له فيه صدق فيـه مـا دام نـاظرا ال بعـد : مال نفسه وغريه قال الغزي

  .)٤(عزله

                                                        

 ).٤٤٠ / ٤(، وانظر حاشية ابن عابدين ) ٣٣٢ / ١(جممع الضامنات   )١(

 ).٨٩ / ٤(الرشح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي   )٢(

 ).٤٠٠ / ٥(هناية املحتاج إىل رشح املنهاج   )٣(

 ).٢٨٩ / ٦(حتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي حتفة امل  )٤(



  

  

٩٦ 

 

 رشط من الواقـف مل جيـز وال يرجـع بـام فلو اقرتض من غري إذن من احلاكم وال

  .)١(رصفه لتعديه به
ليس للناظر االقرتاض  :وتوسع املناوي يف تيسري الوقوف يف هذه املسألة، فمام قال

للعامرة ألن الدين ال جيب االبتداء إال يف الذمة، وليس للوقف ذمة، ونحو الفقراء، وإن 

تهم فال يثبت الدين باسـتدانته إال عليـه كان هلم ذمة إال أهنم لكثرهتم ال تتصور مطالب

دين جيب عليه ال يملك قضاؤه من غلة الوقف، هذا هو القياس لكنه مرتوك يف حالـة 

 يـأذن لـه أو احلاجة الناجزة، فحينئذ يسوغ برشط أن يـرشطه لـه الوقـف أوالرضورة 

 لريجـع،  يأذن له يف اإلنفاق مـن مـال نفـسهأو يقرضه من بيت املال أو نائبه أواإلمام 

له ذلك بال إذن ثم يويف من مال الوقف، ألن ": وقول ابن الصالح ومن تبعه كالبلقيني

، يف جهة الوقف يتعلق بـسائر البطـون معارض بأنه إثبات دين "النظر والية تقبل مثله

 .)٢(فال يستقل به الناظر ؛ألنه إنام له النظر العام وهو احلاكم

 :احلنابلة

 بنقد أو بال إذن حاكم، ملصلحة، كرشائه للوقف نسيئة وللناظر االستدانة عليه -

   .)٣(مل يعينه
ملـصلحة، (كـسائر تـرصفاته ) وللناظر االستدانة عىل الوقف بال إذن حـاكم( -

؛ ألن النـاظر مـؤمتن مطلـق التـرصف ) بنقد مل يعينـهأوكرشائه للوقف نسيئة 

  .)٤(فاإلذن واالئتامن ثابتان
                                                        

 ).٢٨٩ / ٦(حاشية الشربامليس   )١(

 .)١/١٣٧ (تيسري الوقوف  )٢(

 ).١٧٢ / ٥(، وانظر املبدع يف رشح املقنع ) ٣٥٧ / ٧( الفروع  )٣(

 ).٢٦٧ / ٤( كشاف القناع عن متن اإلقناع   )٤(



  

  

٩٧ 

 

 :ملخص أقوال الفقهاء

ية يف املعتمـد لـدهيم والـشافعية إذن احلـاكم يف االسـتدانة، ومل اشرتط احلنف - ١

 .يشرتطه املالكية واحلنابلة

شدد احلنفية وفصلوا يف حاالت االستدانة ويليهم الشافعية يف حـني اكتفـى  - ٢

 . املصلحةإىلاملالكية واحلنابلة باإلشارة 

 : من تفصيل احلنفية - ٣

 صيانة الوقف برشط أال أن االستدانة ال جتوز إال يف حال الرضورة وهي - 

 .ون له غلة يرصف منها عىل الصيانةيك

 . احلاكم وعندهم قول آخر بال إذنهيف هذه احلال جتوز االستدانة بإذن - 

م بـل احلـاكم ال يملـك يف غري حاالت الرضورة ال جتوز ولو بإذن حـاك - 

 .اإلذن حينئذ

ة من صور احلاالت املمنوعة ما لو كان للوقف غلة ، وكـذلك االسـتدان - 

 .للرصف عىل جهات االستحقاق

من استقرأ كالم الفقهاء يف الوقف خرج بنتيجة مفادها النـأي بـالوقف عـن  - ٤

املخاطرة واملحافظة عىل أصله ما أمكن واجتناب مجيع املعـامالت التـي قـد 

 . الزوالأوتعرضه للخطر 

 أوحني تكلم الفقهاء عن االستدانة عىل الوقف جعلوا من صوره االقرتاض  - ٥

وقد وجدناهم شددوا ، ّانة عن طريق التورق من أجل مصلحة الوقفاالستد

يف االستدانة كام تقدم وهو دليل عىل ما ذكرته ،أعنـي حرصـهم عـىل النـأي 

 .بالوقف عن أية خماطرة



  

  

٩٨ 

 

وذلك ألن االستدانة قد تأيت عىل أصل الوقف وذلك يف حـال عجـز الغلـة عـن 

جز عن السداد قد ينشأ مـن حيـث ال السداد، وخرباء االقتصاد ال خيفى عليهم أن الع

 غري مرغوب فيه من إىلّ حتول العقار أو) ٍبشكل ما(حيتسب الناظر كام يف حال التضخم 

 ً.حيث التأجري مثال

ًويف العرص احلارض ثم صور وحاالت جديدة أيضا كام لو كـان الوقـف أسـهام يف  ً

 .رشكة فانخفضت قيمة األسهم

 يف االستدانة مع أهنم ذكروا االستدانة ألمر من أجل ذلك نجد أن الفقهاء شددوا

رضوري وهو صيانة العقار، ولذا منعوا االستدانة ألجل مصارف الوقف كام لو كـان 

 يعول مساكني بنفقة شهرية فإن الرصف بحسب غلة أوالوقف يتكفل برواتب موظفني 

 .الوقف

أجل تـسديد ِفلو جاء شهر مل تف فيه الغلة بالرصف فليس للناظر أن يستدين من 

 .ُالرواتب ألنه ال يدري فقد يطالب بالسداد فال يوجد سوى أصل الوقف فيهلك

فعىل هذا إن كانت االستدانة تعترب من قبيل األولويات االقتصادية وليـست مـن 

ًالرضوريات االقتصادية فإنه وفق قواعدهم ال ينبغي اللجوء إليها فمثال حني يقال بأن 

عقارات واألسـهم أوىل ففيـه نظـر فهـو وإن كـان أوىل التمويل مع رهن األصول كال

 . دخل حميط اخلطر عىل الوقف- وفق قواعد الفقهاء -ًاقتصاديا إال أنه 

ً األسهم مثال بـدال مـن بيعهـا أووتوضيح املخاطرة هنا أننا حني نرهن العقارات  ً

ًلتسديد أجور الصيانة فإننا محلنا الوقف ديونا فكيف سيكون سدادها؟ ّ 

هذا غري حمقق بل ربام هـوت قيمـة :  العقارات فنقولأويل من ريع األسهم فإن ق

 . أصل الوقفإىلِ األسهم ومل تف بالسداد فتنتقل املطالبة أوالعقارات 



  

  

٩٩ 

 

دام جيـد مـن   ما-وفق قواعد الفقهاء-هلذا فإن الناظر من باب االحتياط للوقف 

ًستدانة ، فمثال عليه بيع يشء من الغلة ما يغطي به أجور الصيانة فعليه أن يقدمه عىل اال

ً األسهم ما دامت مشرتاة من الغلة وليـست هـي أصـل الوقـف ويغطـي أوالعقارات 

ًأجور الصيانة منها ومما ال خيفى أن األسـهم أوىل ببيعهـا مـن العقـارات نظـرا لثبـات 

 .األخرية يف مقابل األوىل

 ة بـإطالق بـل وقد اتضح أن الوقف ال يتعامل معه وفق القواعـد االقتـصادي

ّيغلب جانب االحتياط عىل جانب األولوية االقتصادية ُ. 

  يدل عىل حذر الفقهاء من االستدانة أهنـم يف حـال خـراب الوقـف وحاجتـه

 ما يطلقون عليه عامرة الوقف اتفاقهم أن الوقف إذا كانت لـه غلة فإنه ينفق أوللصيانة 

 .)١( عىل إصالحه من هذه الغلة
 من ينحرص أن جهة اإلنفاق عىل عامرة الوقف هي املنتفع من وقالوا يف الوقف عىل

   .)٢( املوقوف عليهم فإن امتنع فيستثمر الوقف وينفق عىل عامرته من غلته
بل العجيب أن احلنابلة قالوا يف حال امتنع املوقوف علـيهم وال يمكـن اسـتغالل 

  .)٣(ال جتب عامرته عىل أحد: الوقف
 .ان له ابتداء من أجل عامرتهًومل نجدهم مجيعا قالوا يستد

 
                                                        

ــق: انظــر  )١( ــر الرائ ــاج )٥/٢٣٤(البح ــل، الت ــريش)٦/٤١(واإلكلي ــالبني)٧/٩٤(، اخل ــة الط  ، روض

 ).٣١/٢١٣(، الفتاوى )٧/٧٠(، اإلنصاف )٥/٣٣٧(، املبدع )٤/٤٢١(

، والتاج )٤/٩٠(الرشح الكبري للدردير  ،) ٢٣٥-٥/٢٣٤(، والبحر الرائق )٣/٣٢٧(تبيني احلقائق   )٢(

 ).١٥٥-١/١٥٤(، تيسري الوقوف )٧/٩٤(، واخلريش عيل خليل )٦/٤١(واإلكليل 

 ).٧/٧١(، اإلنصاف )٤/٦٠٠(الفروع   )٣(



  

  

١٠٠ 

 

 

 :ذكر البعض ضوابط لالستدانة ، أوجزها بام ييل 

 صـك أو وجود رشط الواقف الذي أذن فيـه لالسـتدانة أوموافقة القايض،  - ١

 أن ينص النظام األسايس مـع العقـد التأسيـيس أوالوقف الذي فيه املوافقة، 

 أوّهذا الـرشط إال يف حالـة الـرضورة، عىل حق االستدانة، وال جيوز خمالفة 

 .يتحقق رضر عظيم للوقف يف حالة االنتظار ملوافقة القايض

أن تكون هناك حاجة هلذه االستدانة، وأن يرتتب عىل هذه االستدانة مصلحة  - ٢

ً درء مرضة ومفسدة عنه ، بحيث يكون الوقف باالستدانة قـادرا أوللوقف، 

 . ية التطور والتنمأوعىل االستمرارية، 

 جملس النظـارة برتتيـب آليـة لـرد أو إدارة الوقف أو الوقف، أن يقوم متويل - ٣

 أي أو عن طريق التـأجري، أو الريع، أوالديون سواء كان هذا الرد من الغلة 

 .طريق آخر مرشوع

 .أن تكون االستدانة بطريقة مرشوعة خالية عن الربا، واملحرمات األخرى - ٤

ّ، وال تكون عىل أصل الوقف إال يف حالة أن تكون االستدانة عىل ريع الوقف - ٥

 . الرضورة واخلوف من ضياع الوقف نفسه، وأن الريع ال يكفي لذلك

   .)١(ًالدين من الغلة أوال أي قبل التوزيع) خيصم(أن حيسم  -٦
                                                        

َوسائل إعامر أعيان  )١( َْ َْ َ َُ َ األوقافِ ْ  عيل حميـى الـدين القـره داغـي، مقـدم ملنتـدى .د.، أ دراسة فقهية مقارنةَ

قضايا الوقف الفقهية اخلامس الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية الرتكية، واملديرية العامـة لألوقـاف 

، إلسـالمي للتنميـة بجـدةة العامة لألوقاف بدولة الكويـت والبنـك اــــون مع األمانالرتكية، بالتعا

ــه ــف، أ: بحث ــون الوق ــيص . د.دي ــه الشخ ــىل موقع ــشور ع ــي، من ــره داغ ــدين الق ــى ال ــيل حمي ع

/www.qaradaghi.com  



  

  

١٠١ 

 

 

 

 

 :قد يقع الرهن عىل الوقف ذاته وقد يقع عىل ريعه، فهذان مطلبان

 املطلب األول
 هــن الوقف ذاتـره

اتفق الفقهاء عىل املنع من رهن الوقف ذاته أي األصول املوقوفة، ومل أجـد مـنهم 

ٍمن أذن يف ذلك؛ بل شدد بعضهم بأن اإلقدام عىل ذلك مناف ألمانـة النـاظر فـاعتربه 

 :ًسببا لعزله، وفيام ييل بعض نصوصهم

 :احلنفية

 واحـد أو رهنوا وقف املسجد املتويل إذا رهن الوقف بدين ال يصح، وكذا إذا -

 مل أومنهم فلو سكن املرهتن عليه أجر املثل بالغا ما بلغ معدة كانت لالستغالل 

  .)١(تكن
 .)٢(عدم جواز رهن الوقف واألرايض األمريية -
متويل الوقف إذا رهن الوقف بدين ال يصح؛ ألن فيه تعطيل منافع الرهن، فإن  -

ًا ما بلغ سواء كان معدا لالسـتغالل سكن املرهتن فيه فعليه أجر املثل بالغ  مل أوً

  .)٣ (ًيكن نظرا للوقف
  

                                                        

 ).٤٢٠ / ٢(يف الفتاوى اهلندية   )١(

 ).٦٦ / ٢(يف درر احلكام يف رشح جملة األحكام   )٢(

 ).١٤٨ / ٦(ملحيط الربهاين ا  )٣(



  

  

١٠٢ 

 

 :املالكية

إذا رهن رقبة دار عىل أهنا ملك لراهنها، ثم ثبت وقفها عليه فهل يبطل الرهن،  -

 يتعلق بمنفعتها وكرائها؛ ألن املنفعة أووال يعود ملنفعتها؛ ألنه إنام رهن الرقبة، 

ذا اجلزء ببطالن ما أخذ منه قوالن، وأما لـو كجزء منها جيوز رهنه فال يبطل ه

  .)١(ًظهرت حبسا عىل غري راهنها مل ينتقل الرهن ملنافعها
رهنت عىل أهنا مملوكـة فثبـت حتبيـسها عـىل ) دار(أي وقف ) كظهور حبس( -

وقيـل يـصح رهنهـا .  منفعتهـاإىلراهنها فقيل يبطل رهنها وال ينتقل الـرهن 

ا فال يبطل رهنها ببطالن رهن الدار حكامها يف وينتقل إليها جلواز بيعها ورهنه

توضيحه، فإن ثبت حتبيسها عىل غري راهنها فال ينتقل الرهن ملنفعتها، إذ ال حق 

  .)٢(للراهن فيها
 :الشافعية

الرشط الثاين أن يكون املرهون قابال للبيع عند حلول احلـق فـال جيـوز رهـن  -

  .)٣(املوقوف وأم الولد وكل ما ال جيوز بيعه
  .)٤ ( يصح رهن ما ال يصح بيعه نحو أم ولد ومكاتب ووقففال -
 .)٥( رهن انعزلأووإذا تعدى الناظر بنحو بيع  -
  

                                                        

 ).٢٣٧ / ٥( رشح خمترص خليل للخريش   )١(

 ).٢٣٣ / ٣(، وانظر الرشح الكبري للدردير )٤٢١ / ٥(منح اجلليل رشح خمترص خليل   )٢(

 ).٤٦٢ / ٣(الوسيط   )٣(

 ).١٤٥ / ٢(أسنى املطالب يف رشح روض الطالب   )٤(

 ).٢٥٢ / ٣(الفتاوى الفقهية الكربى   )٥(



  

  

١٠٣ 

 

 :احلنابلة

  .)١(وال يصح رهن ما ال يصح بيعه، كأم الولد، والوقف -
ال يصح رهنه ألنه ال يمكـن بيعهـا ... وما ال يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف -

  .)٢(الرهنوإيفاء الدين منها، وهو املقصود ب
  

                                                        

 ).٢٦٠ / ٤(غني البن قدامة امل  )١(

 ).٣٥٣ / ١(منار السبيل يف رشح الدليل   )٢(



  

  

١٠٤ 

 

 املطلب الثاين
 رهن ريع الوقف

رهن الريع جائز عند احلاجة إليه، ال أجد مـا يمنعـه، إال أن الـرهن ال يكـون إال 
بسبب دين، واالستدانة عىل الوقف تقدم احلديث عنها؛ ولكن حني تظهر املصلحة يف 

ما هو مرصد االستدانة من خالل جلنة ذات خربة وأمانة فال مانع حينئذ ألن الريع منه 
ملصلحة الوقف، ورهن هذا املبلغ ألجل أخذ مـال مقابلـه فهـو كاسـتعامل ذات املـال 

 .للصيانة ونحوها، وعىل اللجنة احلذر فإن التمويل قد يكون هبامش ربح جمحف
ويمكن أن يستفاد جواز رهن ريع الوقف من عبارة بعض املالكيـة، ففـي بعـض 

ىل أهنا ملك لراهنها فثبت حبسها عليه فهل رهنت رقبتها ع) كظهور حبس دار( :كتبهم
ينتقل الرهن ملنفعتها وكرائها؛ ألن املنفعة كجزء منها جيوز رهنه، وال يبطل هذا اجلـزء 

 .)١(هـ. يبطل الرهن اأوببطالن ما أخذه منه وظاهر كالمه أنه الراجح 
ففيـه ) ء الكراأواملنفعة ( رهن ريعها إىلفهم نقلوا رهن العني حني تبني أهنا وقف 

 عىل جواز رهن الريع، وإنام قلت غري مبارشة لعدم ذكرهم هلذا – غري مبارشة –داللة 
 .ًاحلكم ابتداء وإنام يف حال تبني الرهن موقوفا

حكم احلصول عىل متويل بوسائل مباحة مقابل رهن تلك االسـتثامرات، وحكـم 
 هذا الرهن يف حق استثامرات الوقف؟

 أوتشمل االقـرتاض لـه (ء االستدانة من أجل الوقف هذه العملية يسميها الفقها
، وقد تكلم الفقهاء عن االسـتدانة عـىل الوقـف فبعـضهم )االستدانة بالتورق ونحوه

ًفصل وبعضهم أوجز، ومن أكثر املذاهب تفصيال وأقواال املذهب احلنفـي كـام تقـدم  ً
 .بسط ذلك

                                                        

 ).٢٣٣ / ٣(الرشح الكبري للدردير   )١(
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 :بوفيه ثالثة مطال

 املطلب األول
 تقطاعــم االســحك

من طبيعة املشاريع االسـتثامرية وفـق املعـايري املعـارصة يف االسـتثامر واملحاسـبة 

استقطاع جزء من األرباح ألغراض خمتلفة وهو من املعمول به يف البنوك، وقد ختتص 

بأنواع من املخصصات، وفيام ييل عرض مـوجز ألهـم أنواعهـا ومـستند االسـتقطاع 

 .عيالرش

 

رصد جزء من الغلة واألرباح ألجل الصيانة هو من مصلحة الوقف التي ال ختفى 

 .ًوال أحسب أحدا خيالف فيه وقد نص طائفة من الفقهاء عليه

ومن ذلك أنه يشرتط فيه أن يرفع الوايل من غلته كل عام ما حيتاج ": قال الرسخيس

ليـه لبـذر األرض ومؤنتهـا وأرزاق الـوالة هلـا إليه ألداء العرش واخلراج وما حيتـاج إ

ووكالئها وأجور وكالئها ممن حيصدها ويدرسها وغري ذلك من نوائبها؛ ألن مقـصود 

 اجلهات املذكورة يف كـل وقـت، إىلالواقف استدامة الوقف وأن تكون املنفعة واصلة 

 .)١("وال حيصل ذلك إال برفع هذه املؤن من رأس الغلة

                                                        

 ).٤٣ / ١٢(يف املبسوط   )١(
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 والواجب أن يبتـدأ مـن ارتيـاع الوقـف بعامرتـه، رشط ذلـك ": وقال املرغيناين

ّ مل يشرتط، ألن قـصد الواقـف رصف الغلـة مؤبـدا، وال تبقـى دائمـة إال أوالواقف،  ً

  .)١("ًبالعامرة فيثبت رشط العامرة اقتضاء 
  . )٢(" املستحقنيإىلعامرة األعيان املوقوفة مقدمة عىل الرصف ": وقال ابن عابدين
 عىل أنه لـو رشط الواقـف اسـتواء العـامرة باملـستحقني مل يعتـرب ونص ابن نجيم

  .)٣(رشطه، وإنام تقدم عليهم
 

ًويطلق عليه أيضا االحتياطي اإللزامي، حيث تلزم البنوك املركزية مجيـع البنـوك 

لصادر بإيداع نسبة من األرباح لدهيا كاحتياطي إلزامي، وقد نص نظام مراقبة البنوك ا

 عـىل كـل بنـك أن حيـتفظ لـدى املادة الـسابعةعن مؤسسة النقد العريب السعودي يف 

مخسة عـرش يف املائـة مـن %) ١٥(املؤسسة يف مجيع األوقات بوديعة نظامية ال تقل عن 

ًوجيوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا ملقتـضيات الـصالح العـام . التزامات ودائعه

سبعة عرش ونصف %) ١٧.٥( يف املائة وال تزيد عىل عرشة%) ١٠(برشط أال تقل عن 

 . يف املائة

كام نص عىل أن كل بنك عليه أن حيتفظ عالوة عىل الوديعـة املنـصوص عليهـا يف 

مخسة عرش يف املائة من التزامات %) ١٥(ال تقل عن ، سيولة) باحتياطي(الفقرة السابقة 

 إىل األصول التي يمكن حتويلها أو الذهب أوويكون هذا االحتياطي من النقد . ودائعه

ًوجيوز للمؤسسة متـى رأت رضوريـا أن . ًنقود يف أجل قصري ال يزيد عىل ثالثني يوما
                                                        

 ).٦/٢٢١(اهلداية   )١(

 ).٤/٣٦٧(حاشية ابن عابدين   )٢(

 ).٢٠١ص (األشباه والنظائر   )٣(
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  .)١(عرشين يف املائة%) ٢٠(ترفع هذه النسبة بحيث ال تزيد عىل 
: وقد تكلم فقهاؤنا رمحهم اهللا عىل ما يشبه االحتياطي فقد جاء يف األشباه والنظائر

 بعـضهم، فـام أوري الوقف يف سنة وقطع املعلوم من املستحقني كلـــهم إذا جعل تعم"

قطع ال يبقى دينا عىل الوقف، إذ ال حيق هلم يف الغلة زمن التعمري، بل زمـن االحتيـاج 

 التعمـري إىلويف الذخرية ما يفيد أن الناظر إذا رصف هلم مع احلاجـة . ًإليه، عمره أوال

 . )٢("فإنه يضمن
واقف إذا رشط تقديم العمـــارة، ثم الفاضل عنهـا للمـستحقني، ال": ًوقال أيضا

كام هو الواقع يف أوقاف القاهرة، فإنه جيب عىل الناظر إمساك قدر ما حيتاج إليه للعامرة 

وعىل .  العامرة عىل القول املختار للفقيهإىليف املستقبل، وإن كان اآلن ال حيتاج املوقوف 

، فإنـه مـع الـسكوت عامرة يف كل سنة والسكوت عنهم الهذا فيفرق بني اشرتاط تقدي

، ومـع االشـرتاط  يدخر هلا عند عدم احلاجة إليهـاتقدم العامرة عند احلاجة إليها، وال

تقدم عند احلاجة ويدخر هلا عند عدمها ثم يفرق الباقي، ألن الواقف إنام جعل الفاضل 

إليهـا يـدخر هلـا عنـد نعم إذا اشـرتط الواقـف تقـديمها عنـد احلاجـة . عنها للفقراء

ًاالستغناء، وعىل هذا فينظر الناظر يف كل سنة قدرا للعامرة، وال يقال إنه ال حاجة إليـه 

وازل بجواز أن حيدث للمـسجد حـدث والـدار بحـال ال ـــألنا نقول قد علله يف الن

  .)٣("تغل
  

                                                        

هــ ، موقـع ٢٢/٢/١٣٨٦ وتـاريخ ٥/لكـي رقـم منظام مراقبة البنوك الصادر بموجب املرسوم امل  )١(

 .مؤسسة النقد العريب السعودي

 .٢٠٣، صاألشباه والنظائر  )٢(

 .٢٠٥ص، األشباه والنظائر  )٣(
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ًمي؛ بل تقتطع نـسبة أخـرى بعض الرشكات والبنوك ال تكتفي باالحتياطي النظا

ً، وذلـك حتـسبا  خارجيةأو لدى بنوك داخلية أوا كاحتياطي خاص هبا قد تودعه لدهي

 . طارئأوألية خسارة 

ويف حالة البنك الوقفي فإن كالم الفقهاء يف استقطاع جزء مـن الريـع مـن أجـل 

ًأيـضا عـىل الصيانة ينطبق عىل األصول الثابتة التي من طبيعتهـا الـصيانة، كـام ينطبـق 

االحتياطي النظامي واالختياري، حيث إن احتياطيات البنك الوقفي هو الـصيانة لـه 

 . جانب الصيانة املعروفةإىلحسب املعايري املعارصة 

ُولكن مما جيب معرفته أن الفقهاء نصوا عىل أن األصل أن يرصف الريع والغلة يف  ّ
سـوى مـا ) من الريـعأي خيصم (ُوال يرصد ) حسب رشط الواقف(مصارف الوقف 

يقرره أهل اخلربة مما حيتاجه الوقف للصيانة ونحو ذلك من غري مبالغـة ؛ ألن املبالغـة 

 .ٍّفيها تعد عىل حق املصارف

فإن تعارض الرصف والصيانة قدمت الصيانة حلفظها أصل الوقف الذي ينشأ منه 

 .الرصف

بالغ كثـرية كانـت قـد ًوبناء عىل ما سبق فإن احلسابات إذا تبني من خالهلا جتمع م

بغـي إعـادة النظـر يف تلـك  مقابـل اإلهـالك عـىل عمـر املبنـى ينأورصدت للصيانة 

، ويف النسبة املقتطعة لتتوافق مع املتعارف عليه لدى أهل االختـصاص وإال احلسابات

 .ّفإننا قد ندخل يف حيز املبالغة املشار إليه فيصبح من التعدي عىل حق املصارف
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 املطلب الثاين
  الفاضل من الوقفأومرصف الفائض 

 

 من ريعـه بعـض املـال بحيـث يزيـد عـىل أوقد يفضل عن الوقف سواء من ذاته 

 ؟ففي أي يشء يكون مرصف هذا الفاضلحاجته 

 .مدرسة هلا وقف استثامري ويزيد ريعه عن حاجة املدرسة: أمثلة ذلك

 السـيام عنـد  مكيفاتأو سجاد أوًما يزيد أحيانا يف بعض املساجد من مصاحف 

 .االستبدال باجلديد وأشباه ذلك

 التـربع إىلُويلحق بذلك ما يزيد من التربعات عىل جهة معينة كام لو ندب الناس 

 .ملسجد معني فكانت التربعات أكثر من حاجة املسجد

 لتسديد تكاليف مـرشوع أو مراكز إسالمية أوًومثل ذلك ما جيمع أحيانا ملدارس 

 .حو ذلك طباعة كتاب ونأوخريي 

 :هذه املسألة للفقهاء فيها قوالن

 : من ريعه يرصف يف جنس الوقفأوقف أن ما فضل من الو: القول األول

وهـو روايـة يف مـذهب ) ٢(وقـال بـه املالكيـة) ١(وهبذا قال أبو يوسف من احلنفية

 .)٤(اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية، )٣(احلنابلة

                                                        

 ).٤/٣٨٥(، حاشية ابن عابدين )١٢/٤٢(املبسوط   )١(
 ).٦/٣٢(التاج واإلكليل   )٢(

 ).٧/١١٢(اإلنصاف   )٣(
ــارات ص)٧/١١٢(اإلنــصاف   )٤( ــاوى ) ١٨٢(، واالختي ــن ) ٣١/٢٠٦(، ويف الفت ســئل رمحــه اهللا ع

   =/= يرصف يف نظري تلـك اجلهـة كاملـسجد إذا ": ابـالوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه؟ فأج
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عن مصاحله رصف يف مسجد آخر ألن الواقف غرضه يف اجلـنس واجلـنس واحـد فلـو قـدر أن  فضل

 آخر فكذلك إذا فضل عن مصلحته يشء املسجد األول خرب ومل ينتفع به أحد رصف ريعه يف مسجد
الفاضل ال سبيل إىل رصفه إليه وال إىل تعطيله فـرصفه يف جـنس املقـصود أوىل وهـو أقـرب  فإن هذا

أنه حض الناس عىل إعطاء مكاتب ففضل يشء  الطرق إىل مقصود الواقف وقد روى أمحد عن عىل 

كنـه عـن أيب  ـ إن شـاء اهللا ـ يف األدلـة، ولوهذا األثر سـيأيت خترجيـه ("عن حاجته فرصفه يف املكاتبني
 .)ٍّموسى، وليس عن عيل

 .ولكن لشيخ اإلسالم فتاوى أخرى وسع فيها يف رصف الفاضل حتى إىل غري جنس الوقف
 فزائد الوقف يرصف يف املصالح التي هي نظري مصاحله ") : ٣١/١٨(فقد قال رمحه اهللا كام يف الفتاوى 

اجد أخر وىف فقراء اجلريان ونحو ذلك؛ ألن األمر دائر بني أن يـرصف يف وما يشبهها مثل رصفه يف مس
مثل ذلك أو يرصد ملا حيدث من عامرة ونحوه؛ ورصده دائام مع زيادة الريع ال فائدة فيه بل فيه مـرضة 

ه ملن يتوىل عليه من الظاملني املبارشين واملتولني الذين يأخذونه بغري حـق وقـد روى عـن ــوهو حبس
 أبى طالب أنه حض الناس عىل مكاتب جيمعون له ففضلت فضلة فـأمر بـرصفها يف املكـاتبني عىل بن

 ."والسبب فيه أنه إذا تعذر املعني صار الرصف إىل نوعه
عن وقف عىل تكفني املوتى يفيض ريعه كـل سـنة عـىل الـرشط هـل : سئل) ٣١/٢٠٣(ويف الفتاوى 

 . يتصدق به وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟
إذا فاض الوقف عن األكفان رصف الفاضل يف مصالح املـسلمني وإذا كـان أقاربـه حمـاويج : فأجاب

 .فهم أحق من غريهم واهللا أعلم
وأما الفاضل عن مصلحة ): ٣١/٢٥٨(وقال يف سؤال عن فاضل عن مصلحة املسجد كام يف الفتاوى 

 .ب الواقف وجريان املسجداملسجد فيجوز رصفه يف مساجد أخر وىف املستحقني للصدقة من أقار
ٍوما فضل من ريع وقف عن مـصلحته رصف يف نظـريه، "): ٣١/٩٣(وقال يف سؤال آخر يف الفتاوى 

 .هـ . ا"ًأو مصلحة املسلمني من أهل ناحيته ومل حيبس املال دائام بال فائدة
 ًفهذه الفتاوى هل تعد قوال آخر لشيخ اإلسالم؟

 املـصالح وكلهـا يف غـري جـنس أفتى بالرصف إىل الفقراء وإىلهذا ما يظهر يل من هذه الفتاوى حيث 
 .الوقف

ًمع أن الفتوى التي نقلتها أوال يف الريع مل يشرتط فهـا عـدم الـرصف للفقـراء مـثال؛ بـل أطلـق يف أن  ً

 .إن يف الفتاوى األخرى يتوسع يف معنى اجلنس: اضل يرصف يف جنس الوقف، فقد يقالالف
 .ما يفيد أن لشيخ اإلسالم قولني يف املسألة) ٥/٢٧٣(ثم وجدت يف الدرر السنية 
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 :الوقف ويف الصدقة به عىل الفقراء جواز رصف الفاضل يف جنس: القول الثاين

  .)١(وهذا هو املذهب عند احلنابلة
ُأن الفاضل يدخر وي: القول الثالث  :رصد حلاجة الوقفّ

ًويمكن أن يعد قوال للحنفية؛ )٢(وهبذا قال الشافعية ّ ُ)٣(.  
 : الواقفإىلأن الفاضل يرجع : ابعالقول الر

  .)٤(وهبذا قال حممد بن احلسن من احلنفية
  .)٥(قول عند الشافعية يف بعض الصوروهو 

 :دليل هذا القول

 إىلًأن هذا الفاضل من الوقف قصد به واقفه قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عـاد 

  .)٦(ملكه
ً بأن هذا الفاضل قد زال ملك الواقف عنه، وصار خالـصا هللا تعـاىل فـال ونوقش

  .)٧(  ملكه بحالإىليعود 
                                                        

 ).٧/١١٢(، اإلنصاف )٨/٢٢٤(املغني   )١(

 ).١/١٥٤(تيسري الوقوف : ، وانظر )٣/١٠٨(حاشية قليويب وعمرية   )٢(

وما اهندم مـن ": ً، إنام جعلته احتامال ألنه ذكره يف اهندام الوقف فقال) ٣/٤٤(االختيار لتعليل املختار   )٣(

 .هـ . أ" الوقف وآلته رصف يف عامرته، فإن استغنى عنه حبس لوقت حاجته بناء

ًإهنا ختتلف عن فاضل الوقف من ريعه مثال ونحو ذلك ؛ وإن كان التفريـق بـني : فهذه صورة قد يقال

 .الصورتني غري ظاهر

 ).٤/٣٨٥(، حاشية ابن عابدين )١٢/٤٢(املبسوط   )٤(

 ) .٤١٩-٤/٤١٨(روضة الطالبني : انظر   )٥(

 ) .١٢/٤٢(املبسوط   )٦(

 .املصدر السابق   )٧(



  

  

١١٢ 

 

 :حلاجة الوقفدليل القائلني بأن الفاضل يرصد 

 غري ذلك، فيبقى له رصيد لئال يتعـذر أو إصالح أو عامرة إىل أن الوقف قد حيتاج 

  .)١( وقت احلاجة
 :دليل القائلني بجواز الصدقة به

عن ابن أيب نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سـنة فيقـسمها  -١

  .)٢(عىل احلاج
بة بن عـثامن احلجبـي عـىل دخل شي: عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه قالت -٢

عائشة ريض اهللا عنها فقال يا أم املؤمنني؛ إن ثياب الكعبة جتتمع علينا فتكثـر 

 آبار فنحتفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبـة فيهـا كـيال يلبـسها إىلفنعمد 

ما أحسنت، ولبـئس مـا : اجلنب واحلائض، فقالت لـه عائشة ريض اهللا عنها

ــة إذا . صــنعت نزعــت منهــا مل يــرضها أن يلبــسها اجلنــب إن ثيــاب الكعب

فكان : واحلائض، ولكن بعها واجعل ثمنها يف املساكني ويف سبيل اهللا، قالت

 اليمن فتباع هناك، ثم جيعـل ثمنهـا يف املـساكني إىلشيبة بعد ذلك يرسل هبا 

  .)٣(ويف سبيل اهللا وابن السبيل
 

                                                        

 ) .٣/٤٤(االختيار   )١(

وأخرج الفاكهي أيضا مـن طريـق ابـن خيـثم : وقال احلافظ ) ٣/٤٥٨(أخرجه الفاكهي كام يف الفتح   )٢(

 .  من بني شيبة قال رأيت شيبة بن عثامن يقسم ما سقط من كسوة الكعبة عىل املساكنيحدثني رجل

 روى الفاكهي يف كتـاب ٣/٤٥٨، قال ابن حجر يف الفتح ) ٩٥١٢( رقم ) ٥/١٩٥(لبيهقي أخرجه ا  )٣(

وأخرجه البيهقي من هذا الوجه : فساقه بنحوه، ثم قال ... مكة من طريق علقمة بن أيب علقمة عن أمه

 .لكن يف إسناده راو ضعيف وإسناد الفاكهي سامل منه 



  

  

١١٣ 

 

 :وجه االستدالل من األثرين

َأن كال من عمر وعائشة ريض َ ُ اهللا عنهام ومها من مها يف العلم أفتى بالتصدق هبذا ً ْ َ
 . جنسهإىلالفاضل فدل ذلك عىل جواز الصدقة به من غري أن يتعني رصفه 

ً اجلنس هنا مل يكن واردا، إذ ليس هناك جنس إىل بأن الرصف ويمكن مناقشة ذلك

 . مثيل للكعبة حتى يرصف له بقية كسوهتا أو

 جنس الوقف حيث إهنـا كـسوة هلـم كـام إىلفقراء أقرب بل قد يقال إن رصفها لل

 .كانت كسوة للكعبة 

 : اجلنس ما أمكنإىلدليل القائلني بأن الفاضل يرصف 

وهو خيطب الناس يوم   أيب موسى األشعري إىلً عن احلسني أن مكاتبا قام -١

ّأهيا األمري حث الناس عيل ، فحث عليه أبو موسـى، فـأل: اجلمعة فقال له  َّّ قى النـاس ُ

ُعليه عاممة ومالءة وخامتا، حتى ألقوا سوادا كثريا، فلام رأى أبو موسى ما ألقـي عليـه  ً ً ً

امجعوه، فجمع ثم أمر به فبيع، فأعطى املكاتـب مكاتبتـه، ثـم أعطـى الفـضل يف : قال

  .)١(إنام أعطى الناس يف الرقاب: الرقاب ومل يرده عىل الناس، وقال
 : وجه االستدالل

ُرصف الفاضل من التربع يف جنس ما بذل له ومل جيعلـه يف غـري  ى أن أبا موس
 . املتربعني إىلُجنسه كام مل يعده 

ّ مقصود الواقف وإذا تعذر املعني صار إىل جنس الوقف أقرب إىل أن الرصف -٢
  .)٢( نوعهإىلالرصف 

                                                        

حدثنا سلمة عـن ابـن إسـحاق عـن : حدثنا ابن محيد قال) ١٦٣ /١٠ (ه الطربي يف تفسريهـــأخرج  )١(

 .ومل يتكلم عليه بيشء) ٢/٣٩٥ (احلسن بن دينار به ، وذكره يف نصب الراية

 ).٦/٣٢(، التاج واإلكليل )٣١/١٨(الفتاوى : انظر  )٢(



  

  

١١٤ 

 

 :الرتجيح 

 إىليرصف أقرب األقوال يف هذه املسألة هو القول األول بأن الفاضل من الوقف 

جنسه ما أمكن، وهو ما اختاره شيخ اإلسالم بحسب ما ذكره يف اإلنصاف عنه، وذلك 

 .لتحقيقه ملقصود الواقف 

 .ًوحتقيق مقصود الواقف مما ينبغي مراعاته ما أمكن ما دام مرشوعا

 .إن القول بادخار الفاضل ورصده حلاجة الوقف قول وجيه: بقي أن يقال

ًخذ به مع األخذ بالقول األول ذلك أن لكل حال حكامويظهر يل أال مانع من األ ٍ. 

فإذا كان الوقف مما حيتمل احتياجه هلذا املال كام لو كـان املـسجد بـصدد ترميمـه 

وإصالحه، ومثل ذلك التربعات التي تزيد عن الغرض الذي مجعـت لـه، ولكـن قـد 

 .ذلك مبلغ لتشغيل املرشوع بعد تأسيسه ونحو أو مبلغ احتياطي إىلحيتاج 

ففي مثل هذه احلاالت ـ وهي كثرية ـ فـال ينبغـي التفـريط يف هـذا املـال بـرصفه 

ًمصارف أخر ولو كانت من جنس الوقف نظرا لكون االقتـصار عـىل الوقـف املعـني  ُ

 .أوىل

وأما إن كان هذا املال مما ال تظهر حاجة إليه ـ ولو مستقبلة ـ وخيشى من تلفـه إذا 

 . جنسهإىلن يرصف بقي فاألوىل يف هذه احلال أ

ًوقد ذكر بعض الشافعية أن ادخار املال يمكن أن يستغل أيضا باالجتار بـه وهـذا ، )١( ّ

رها بام يعود عليها بمصلحة  التربعات وهو استثامأوًأيضا جمال ملا يفيض من ريع األوقاف 

 .أكرب

 :وهذا هو موضوع املطلب التايل

                                                        

 ) .٣/١٠٨(حاشية القليويب   )١(



  

  

١١٥ 

 

 املطلب الثالث
 الوقف الفاضل من أواستثامر الفائض 

 

األصل يف ريع الوقف وغلته توزيعه عىل املستحقني حسب رشوط الواقفني، غري 

أن الريع قد يفضل منه فاضل كام تقدم، وذلـك ألسـباب خمتلفـة كانخفـاض يف عـدد 

 انقطاع بعض جهات الرب أو انخفاض تكلفة اجلهة، أو جهاته أواملستفيدين من الوقف 

 .  غري ذلكأو مقابل انحصار اجلهة  زيادة األرباح يفأواملوقوف عليها، 

 فهل من املرشوع استثامر الفائض؟

نالحظ أن الشافعية من أوسع املذاهب يف استثامر الفائض، وإن كانوا مع ذلـك ال 

 .يطلقونه كام قد يظن البعض؛ بل بعضهم قيده باملسجد فقط

ٌإذا فضل من ريع الوقف مال فيجوز ": جاء يف أسنى املطالب ْ ََ ِ ِْ ََ ِْ ِ ِفللناظر أن يتجر فيه َ ِ َِ ِ َّ َ ْ َ ِ َّ ِ

ٍإذا كان ملسجد  ِِ ْ َ َ ِ ألنه كاحلر بخالف غريه؛ََ ْ ِّ َُ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َّ َ")١(.  
ً مطلقا ادخر منها ما أوزادت غلة وقف ملصالح املسجد : وقال املناوي يف تيسري الوقوف

عامرته فال  غلة ما وقف لأويعمر به لو خرب ويشرتى بباقيها ما فيه زيادة غلة ويوقف عليه ، 

ألنـه يعرضـه  ؛ا إن توقعت عن قـرب، وإال مل يـدخرهذ: رشاء، بل يدخر هلا قال السبكي

وهو  : ، وإن خالف رشطه للرضورة، قال األذرعي ظامل فيتعني رشاء عقارأوللضياع وأخذ 

 ، جهـل وقفـهأويف الرشط مـا يقتـضيه حسن لكن يف إجرائه عىل سنن القياس إذا مل يكن 

ن، لكن ال يساعده النقل، وبحث بعض تعني رصف هذه للعامرة حمافظة والزركيش هو حس

عىل غرض الواقف، فإن مل حيتجه فإن أمن عليها حفظها ، وإال رصفها ملـصاحله ال ملطلـق 

                                                        

 . )٢/٤٧١(،  أسنى املطالب رشح روض الطالب  )١(



  

  

١١٦ 

 

  .)١(مستحقيه، إذ املصالح أقرب للعامرة
وأما املعارصون فقد جاء قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية األول بجواز اسـتثامر 

  . )٢(ض من الريع بعد توزيع الريع عىل املستحقني وحسم النفقات واملخصصاتالفائ
جيوز استثامر الفائض من الريـع يف تنميـة : (ًوهو أيضا قرار جممع الفقه اإلسالمي

 يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريـع عـىل املـستحقني وحـسم النفقـات أواألصل 

   )٣().واملخصصات
 :بالكويت حول ترصف األوقاف يف أمالكهاومن فتاوى قطاع اإلفتاء 

هل جيوز إلدارة الوقف القيام برصف إيرادات األوقاف اخلريية لرشاء مشاريع …

 ًاستثامرية تدر عائدا يرصف للمستحقني؟) عامرات(

 :أجابت اللجنة

 أنه جيوز إلدارة الوقف القيام برصف الفائض من إيرادات األوقـاف اخلرييـة …

ًرية تدر عائـدا يـرصف للمـستحقني وذلـك بعـد تنفيـذ رشوط لرشاء مشاريع استثام

الواقفني األصلية، عىل أن هذه املشاريع االستثامرية تظل من قبيل الريـع ال مـن قبيـل 

أصل الوقف بحيث جيوز يف املستقبل عنـد احلاجـة بيعهـا وإنفـاق ثمنهـا يف اخلـريات 

  .)٤(عاىل أعلمواهللاَّ سبحانه وت.  استبدالإىلاملنصوص عليها دون حاجة 
 البـد -يف نظري-ولكن مع أمهية استثامر الفائض وعظيم نفعه إال أن له ضوابط 

 :من األخذ هبا فمنها
                                                        

 .)١/١٤٩( تيسري الوقوف  )١(

 .من قرارات وفتاوى موضوع االستثامر) ٦(بند   )٢(

  .٦ -بند أوال) ٦/١٥ (١٤٠قرار رقم   )٣(

 ].٣٤٠[ترصف األوقاف يف أمالكها  … ٩/٢١/٨٣) ١/٢٧٨(فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت   )٤(



  

  

١١٧ 

 

أن يكون املال املستثمر هنا يبلغ ما يكون له أثر عند استثامره وليس جمرد يشء  - ١

 .يسري ال أثر له

حة أال يكون ثم حاجة حارضة إليه، فإن احلاجة احلارضة مقدمـة عـىل مـصل - ٢

 .االستثامر

 يف أو) ١( أن يتوىل قرار االستثامر والنظر فيه جلنة من ذوي املسئولية يف الوقف - ٣

ًالتربعات اخلريية، وأال ينفرد به شخص واحد مهام كان إال أن يكون نـاظرا 

 يشرتط استعانته بغريه، مع أن األوىل للنـاظر يف أوّعىل الوقف ومل يعني غريه 

ُبرأ لذمته أن يرشك معه يف مثل هذا القـرار مـن هذه احلال واألحوط له واأل
ٍيراه أهال لذلك من قاض ونحوه ً. 

 أهل اخلربة يف ذلـك، إىلُأن يرجع يف جدوى االستثامر وتعيني جهته وكيفيته  - ٤

 .كي ال تقع املخاطرة بأموال الوقف وتربعات املحسنني 

ة الظـن أن تكون نسبة نجاح االستثامر عالية بمعنى أال يكتفـى بمجـرد غلبـ - ٥

ًاليسرية كام لو كان املستثمر الشخص نفسه، وذلك درءا للمخاطرة، وحرصا  ً

 .الحتامل اخلسارة يف أضيق نطا

ً عىل أن من الناس من كان يقتطع جزءا كبريا الستثامره مرة أخرى ومن املهم التنبيه ً

فحدثت خسارة ذهبت بكثري من هذه االستثامرات وفات عىل املصارف ما كان يقتطع 

 .نهام

 
                                                        

 يتـويل رصف ًيف حـال الوقف البد أن يكون الناظر ضمن هذه اللجنة، وليس لغريه ـ مستقال عنه ـ أن  )١(

، واإلنـصاف )١٨٢(الفاضل من الوقف وقد نص عىل هـذا شـيخ اإلسـالم كـام يف االختيـارات ص

)٧/١١٢. ( 



  

  

١١٨ 

 

 
نالحظ يف صنيع الفقهاء تقديم مصارف الوقف عىل ما سوى ذلك كالتوسع يف  - 

وعدم احلسم من ميزانية الرصف إال يف حدود املتعارف عليه لصيانة ، االستثامر

الوقف وديمومته فإن تعارض الرصف والصيانة قدمت الصيانة حلفظها أصل 

 .ي ينشأ منه الرصفالوقف الذ

وإن علـم ": يخ اإلسالم ابن تيمية قولهـــل املرداوي يف اإلنصاف عن شــنق

ه دائــام وجــب رصفــه وال جيــوز لغــري النــاظر رصف ــــأن ريعــه يفــضل عن

  .)١("الفاضل
 إىلما تقدم هو تأصيل ملسألة الفاضل من الوقف بشكل عام ، ولكن حني ننظر  - 

إن مـرشوع البنـك الـوقفي ال ينبغـي أن ك صيغة البنك الوقفي فنقول مع ذل

أي االنتفـاع ) حبس األصل وسبل الثمـرة(ننسى معه األصل يف الوقف وهو 

من الوقف ورصف ريعه عىل مستحقيه فاالسـتثامر لـيس مقـصودا لذاتـه وال 

؛ وهلذا فإن البنك الوقفي سيتميز عن وز بحال أن يطغى عىل مقاصد الوقفجي

الربح حسب رشوط الواقفني ؛ ولكن بطبيعة احلال بقية البنوك بعنايته برصف 

 سيبقى للبنك الوقفي آلياتـه اخلاصـة يف األربـاح والفـائض حتقـق غايتـه وال

 .ًتتعارض مع األسس املبينة سابقا

ًفمثال بناء عىل ما سبق فإن احلسابات إذا تبني من خالهلـا جتمـع مبـالغ كثـرية  -  ً

 عمر املبنى ينبغي إعادة النظر  مقابل اإلهالك عىلأوكانت قد رصدت للصيانة 

يف تلك احلسابات، ويف النسبة املقتطعة لتتوافق مع املتعارف عليـه لـدى أهـل 

                                                        

 ) .٧/١١٢(اإلنصاف   )١(



  

  

١١٩ 

 

ّاالختصاص وإال فإننا قد ندخل يف حيز املبالغة املشار إليه فيصبح من التعدي 
 .عىل حق املصارف

 

قف كام تقدم، ومل أجد مـنهم مـن قـال برصـده تكلم العلامء عن الفاضل عن الو

ُمطلقا بل إنام يرصد حلاجة الوقف   صيانة ونحوها، فإن كان هناك مبلغ للصيانة قـد إىلً

ًرصد سابقا وهو كاف فالفاضل يرصف يف نظري مصارف الوقف وال ينبغي رصده مرة  ٍ ً

 .أخرى

ِعـن أيب ويمكن أن يستأنس يف مبدأ االستقطاع والرصد بحديث أخرجـه مـسلم  َ ْ َ
َهريرة ريض اهللا عنه، عن النبي صىل اهللاُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ِّ َ ََ ْ َ ِْ َ ََّ ِ َّ ِ َ ِبينا رجل بفالة من األرض، ": ُ َْ َْ ٌَ ُ ْ َِ ٍ َ َ ِ َ

ٍفسمع صوتا يف سحابة َِ َ ْ َ ََ َِ ً ٍاسق حديقة فالن، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه يف حرة، : َ ِ ٍ َِّ َ َ َ َّ َْ ُ ُ َ َّ َِ َِ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ

ِفإ ِذا رشجة من تلك الرشاج قد استوعبت ذلك املاء كله، فتتبع املاء، فإذا رجل قـائم يف َ ٌ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َ َ ٌ ٌَ َّ ُْ َ َّ ُ َ ْ ْ َِ َ َ َُ َ ِ َْ َ َِّ ْ َ

ُحديقته حيول املاء بمسحاته، فقال له َ ِّ ََ َ َُ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َيا عبد اهللاِ ما اسمك؟ قال: ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ ٌفالن : ََ َ ِ لالسم الذي -ُ ِ َِّ ِ ْ
ِمع يف السحابة َس َِ َ ََّ ُ فقال له-ِ َ َ َ َيا عبد اهللاِ مل تسألني عن اسمي؟ فقال: َ َُ َ ِ ِْ ِْ ََ ََ ََ

ِ ْ ًإين سمعت صوتا : َ ْ َ ُْ ِِّ َ ِ

ُيف السحاب الذي هذا ماؤه يقول َُّ ََ ُ َُ َ ََّ ِ ِ َاسق حديقة فالن، السمك، فام تصنع فيهـا؟ قـال: ِ َ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ْ َْ ِ :

َأما إذ قلت هذا،  ُ َْ َ ْ ِ َّ ُفإين أنظر َ ُ َْ َ ِّ ُّ ما خيرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثا، وأرد إىلِ َ َ َ َ َ َ ُُ ُ ََ ًَ ُ ُ ُ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َّ َُ ِ َ ْ ْ َ
ُفيها ثلثه ََ ُُ ِ". 

ُفقد يظن ) الثلث( وهنا ليس االستدالل بذات النسبة "ّأرد فيها ثلثه"الشاهد قوله 
، ولكن من تأمل احلديث وجد أنه ال  الظاهر فقطإىلُأهنا النسبة التي ترصد، وهذا نظر 

ًيرصد شيئا فثلث يتصدق به وثلث يأكله وعياله، وهذا كله إنفـاق يف املـصارف وأمـا 

ًالثلث الذي يرده فيها فهو قوام تلك املزرعة وليس رصدا ملا يستقبل من السنوات فلم 



  

  

١٢٠ 

 

ام هو قمح ورب(ً جزءا منه لسنوات قادمة بل الظاهر أن ثلث املحصول أويقل إنه جيعله 

ًيستعمله مرة أخرى كبذر فهو لسنة واحدة إلنتاج حمصول جديد )  نحوه من احلبوبأو

 .ٍولذا فالرصد ينبغي أن يكون يف نطاق حمدود
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 الرابعالفصل 

  الوقفي للبنك الفقهي التكييف
 :وفيه مبحثان
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١٢٣ 

 

 

 

 

ّالتصور الصحيح للمسألة مرتبط بالتكييف الفقهـي هلـا ، كـام أن التكييـف رشط 
 .للحكم فيها وهو مقدمة للحكم 

ُويقصد بالتكييف أي كيف حقيقة املسألة مقارنة بام يشبهها ، والتكييف من حيث 
أي حقيقـة الـيشء وصـورته ، ومـصطلح ) كيـف؟(سـتفهام اللغة مشتق من اسم اال

؛ ولكنه شائع يف كتـب العقيـدة ، ً مستعمال لدى الفقهاء املتقدمنيمل أجده) التكييف (

كر كيفية الصفة وهو مصطلح معروف يف صفات اهللا تعاىل حيث ال جيوز تكييفها أي ذ

 .بام يؤدي للتشبيه

ة ، ومن الغريب أن كتب اللغة مل وهلذا فاملعارصون استعاروه من كتب العقيد  

، ولكنه اشتقاق ظاهر واستعامل كتـب العقيـدة لـه ومنهـا ) التكييف(ترش هلذا اللفظ 

 هــ يف رده عـىل ٢٨٠ عـام املتقدمة ككتاب أيب سعيد عثامن بن سعيد الدارمي املتـوىف

ل غريها دليل عىل أنه اسـتعامهـ ، و٣٢٤: ، وكتب أيب احلسن األشعري املتوىفاملرييس

 .صحيح

: التكييف الفقهي للمـسألة :وقد عرف التكييف مؤلفو معجم لغة الفقهاء فقالوا 

  .)١( أصل معني معتربإىلحتريرها وبيان انتامئها 
 ؟)التكييف(فقهاء املتقدمون مصطلح ملاذا مل يستعمل ال

لدى الفقهاء املتقـدمني اكتفـاؤهم ) التكييف  (يظهر يل أن عدم استعامل مصطلح 

                                                        

 .)١٤٣/ ١(معجم لغة الفقهاء   )١(



  

  

١٢٤ 

 

 باب مـشابه أو املسألة والتمثيل هلا ، وإذا احتاجوا اإلحلاق بمسألة أويف للباب بالتعر

ونحوه ، كام أن التكييف صورة من صور ) التكييف(أحلقوه دون ختصيص ذلك بعنوان 

، وثم مصطلح شبيه بالتكييف هـو التخـريج اس فهم يستعملونه استعامل القياسالقي

 .لفروع كاألسنوي والزنجاين وغريهم ختريج اًالفقهي ، وقد ألف املتقدمون كتبا يف

 احلـارض عـن وأما املعارصون فألن املستجدات قد كثرت بسبب اختالف العرص

، وملا اشتملت عليه صورها والسيام العقود منها عىل يشء مـن التعقيـد واللـبس غريه

 . دراستها عنوان مستقل يف تكييفهاُناسب ذلك أن يفرد عند

 لفقهي للمسائل املعارصة ؟هل ثم حاجة للتكييف ا

ًيف بعض املؤمترات والندوات كنا نسمع أحيانا من يرى أال حاجة للتكييف ، وأن 

 .جمرد احلكم عىل املسألة كاف فيها

ّتأملت ذلك حيث التخفف منه إن أمكن مطلـوب ؛ ولكـن تبـني يل أن التكييـف 
ة واحلكم ال يتم إال ّ جزء من التصور واملاهيأوّرشط للحكم ألنه رشط لتصور املسألة 

ّبعد تصور املسألة ، فحني يطرح الباحث عدة تكييفات للمسألة فكأنـه يقلبهـا ليتبـني 
ًوجهها ومن ثم حيكم عليها ، فهي عملية مرتبطة باحلكم ال أظن أحدا يستطيع احلكـم 

ًبمعزل عنها سواء سامها تكييفا أم ال ، وهذا قد يكون أيضا جوابا للسؤال السابق حول  ً ً

ًألهنـم يتناولونـه تلقائيـا أثنـاء ) التكييـف (دم استعامل الفقهاء املتقـدمني ملـصطلح ع

  .)١(حكمهم عىل املسألة

                                                        

ربام يصح التمثيل هنا بعقد االستصناع حني تناوله املتقدمون فمنهم من اعتربه صورة من صور السلم   )١(

ًا مستقال فلم يطبق عليه رشوطه  رشوط السلم ، ومنهم من اعتربه عقدفطبق عليه ، وهذا الصنيع منهم ً

 .هو التكييف الذي نقصده اآلن 
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اء ؛ بــل نجــده لــدى البــاحثني يف القــانون ــــف مل خيــتص بــه الفقهــــــوالتكيي

واالقتصاد ، ومن طالع كتـبهم أدرك ذلـك كـاختالفهم يف تكييـف عقـد التحكـيم ، 

 .اإلجيار املنتهي بالتمليك وغريهاتكييف بعض العقود املعارصة كًواختالفهم أيضا يف 

ومما يوضح أمهية التكييف واحلاجة إليه وأنه ال يمكن االستغناء عنـه أن الفقهـاء 

ًاملعارصين حني بحثوا النقود الورقية إبان ظهورها كان اختالفهم ناشـئا مـن تكييفهـا 

ًفمن كيفها سلعا أجرى حكم السلع عليها ، ًها فلوسا أجرى حكـم الفلـوس ّ كيفومن ّ

ًومن كيفها نقدا قائام بذاته  ،عليها ً  وهو الذي استقر عليه الفقهاء اآلن وصـدرت بـه –ّ

 . أجرى احلكم عليها وفق هذا التكييف -قرارات املجامع 

 من دون تكييـف ، وقـد ال - وهي مثال فقط– باحث أن حيكم فيها أوفهل لفقيه 

ً اعتربناها سـلعا فحكمهـا أن أوًمن اعتربها سلعا : ام لو قلنا نعرب بالتكييف فال يرض ك

  .)١(الخ فاملؤدى واحد.. ًكذا ، ومن اعتربها فلوسا فحكمها كذا 
  

                                                        

فهـد بـن .مـنهج الفتـوى يف القـضايا الفقهيـة املعـارصة، د: هذا املبحث كامال نقلته من بحث سـابق   )١(

تقبل الـذي نظمتـه كليـة الـرشيعة عبدالرمحن اليحيى بحـث مقـدم ملـؤمتر الفتـوى واستـرشاف املـس

ديم بحقيقـة التكييـف ات اإلسالمية يف جامعة القـصيم ، وإنـام نقلتـه كـامال ألمهيـة التقـــوالدراس

 .واحلاجة إليه



  

  

١٢٦ 

 

 

 

 

تقوم فكرة البنك الوقفي كام تقدم عىل استقبال الودائع من الناس ومن ثم استثامر 

 .تلك الودائع

 )١(ث إن عامة أهل العلم املعارصين يكيفون الوديعة املرصفية عىل أهنا قـرضوحي
، لناس هذه األموال لغرض االستثامرفمعنى ذلك أن البنك الوقفي سوف يقرتض من ا

 اسـتدانة أوومن هنا قدمت بالفصول الـسابقة واملتـضمنة حكـم اسـتقراض الوقـف 

 . االستدانة عىل الوقفأوالوقف 

 كـام تقـدم –لم حول االستدانة عـىل الوقـف وتـشددهم جتاهـه إن كالم أهل الع

 ، وتضييقهم حاالت االستدانة بحرصها بحسب حاجة الوقف ، ومنها -تفصيل ذلك 

صيانته وعامرته ونحو ذلك ، ومنع أكثرهم االستدانة من أجل االستثامر ، كل ذلك قد 

االستدانة بل ويمنع نفرسه بأن قبول الودائع املرصفية غري مرشوع بحسب كالمهم عن 

الناظر منه، وعىل هذا فستنكمش فكرة البنك الوقفي حيث تنحرص بالبنك االستثامري 

 .وإلغاء فكرة البنك التجاري بقبول الودائع) أي بدون قبول ودائع ( 

                                                        

حـسابات (بـشأن الودائـع املـرصفية  )٣/٩ (٨٦: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقـم: ًانظر مثال   )١(

سـواء أكانـت لـدى البنـوك ) احلـسابات اجلاريـة(حتت الطلب الذي نص عىل أن الودائع ) املصارف

اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض باملنظور الفقهي، حيث إن املرصف املتسلم هلذه الودائـع يـده 

) املقـرتض(وال يؤثر عىل حكم القـرض كـون البنـك . ًيد ضامن هلا وهو ملزم رشعا بالرد عند الطلب

 .ًمليئا
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ولكن بعد التأمل والنظر بدا يل أنه ليس من الدقـة العلميـة اعتبـار فكـرة البنـك 

 . من قبيل االستدانة التي ذكرها الفقهاء من كل وجه)بقبول الودائع ( التجاري 

 :فثم اختالفات مؤثرة يف نظري منها

أن الودائــع ليــست كــالقرض مــن كــل وجــه بمعنــى أن البنــك ال يطلــب  - ١

 .االقرتاض حلاجته بل هي يف عرف الناس خدمة هلم

قليـل ) وهو العمـل البنكـي املتعـارف عليـه ( أن هذا النوع من االقرتاض  - ٢

والسيام مع وجود االحتياطي اإللزامي واالحتيـاطي االختيـاري ، املخاطر 

وكل ذلك ) قليل املخاطر ( ًوكذلك االحتياط أيضا يف اختيار نوع االستثامر 

وفق أدوات استثامرية وحماسبية بنكية، فهو ليس كاالقرتاض من أجل استثامر 

 .عام بأدوات استثامرية وحماسبية عادية

نك التجاري هي من قبيل االستدانة ، وعىل افرتاض عىل افرتاض أن فكرة الب - ٣

 .أن االستدانة يف هذه احلالة متفق عىل املنع منها

قائام عليه وهو أن املوقفني قد أوقفـوا   – ه يف أصل-فإن ثم خمرجا قد يكون البنك 

ًهذا النوع من الوقف ، فهم كمن رشط يف الوقف رشطا مقصودا ً. 

 .ر الوقف ما قد يؤثر عىل ذات الوقفوال خيفى أن من الرشوط ومن صو

اف عىل وجه وشكل واحد من حيث بقـاء عينهـا بـل بقـاء العـني ـفليست األوق

 .خمتلف فيه

 ً:فمثال

أجاز املالكية الوقف املؤقت ، وهذا معناه عدم دوام الوقف ، فمـن بـاب أوىل   -أ 

د جواز األمر هنا حيث األصل يف صيغة البنك الوقفي دوام الوقف ولكـن بـشكل قـ
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 .)يف احلاالت النادرة وهي حاالت إفالس البنك ( يؤثر عليه 

أجاز طائفة من الفقهاء كشيخ اإلسالم ابن تيمية وقـف مـا ال تـدوم عينـه   - ب 

 .)١(كالزيت والشمع ونحو ذلك
ه الدوام ، ويف حال حدوث إفالس فالبنك الوقفي أوىل أيضا باجلواز ، إذ مقصود

أنه كالوقف الذي ال تدوم عينه ؛حيث يكون البنـك فغاية األمر ) يف احلاالت النادرة (

 .الوقفي قد قام بوظائف الوقف يف االستثامر والرصف ، ثم انتهى 

نعم نحن ال ننكر أنه يف حال اإلفالس قد ذهب أصل الوقف وذهبت معه ودائـع 

الناس ؛ ولكن هذا العارض قد حيدث لكل وقف ، وكام سيأيت يف بعض األمثلة ، كام أن 

ًات كثرية ومنها ضامن البنك املركزي ، وهو أيضا نوع خاص من الوقف طبيعته الضامن

 .كذلك 

ًاألوقاف ذاهتا متفاوتة يف عوامل بقائها فمثال العقار يتميـز بعوامـل قويـة يف  - ج 

 .بقائه ودوامه ومع ذلك فهو متفاوت

ًفاألرض البيضاء أكثر دوما من البناء واألبنية يف ذاهتا أيضا متفاوته ً.... 

متفاوت أيـضا ) وقد أجاز وقفه اجلمهور (  غري العقار فإن املنقول إىلوإذا انتقلنا 

 .وهكذا.... فمثال اجلامد أدوم مما فيه حياة ، والغرس أدوم من احليوان 

واملقصود أن األوقاف هلا صور وأشكال خمتلفة فام املانع مـن وجـود وقـف هـذا 

 .)وهو البنك التجاري ( هذه صورته شكله و

 وقـد أجـازه -ف النقود وهو من ألصق األوقاف بفكرة البنـك التجـاري وق  - د 

 أو ليس له شكل باالنتفاع فيـه إال باسـتثامره -طوائف من املتقدمني وعامة املعارصين

                                                        

 ) .١٧٠(، االختيارات ص )٧/١٢(اإلنصاف   )١(
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 .)١(بإقراضه كام نص الفقهاء
وهذا يعني بالرضورة املخاطرة يف أصل الوقـف ، فعـني الوقـف يـتم اسـتثامرها 

 .ح وقد خترسباملضاربة مثال فقد ترب

وهذا يوضح بجالء أن األوقاف ذات أشكال متنوعة ال ينبغي قرصها وحـرصها 

 .يف صورة واحدة ما دام الدليل حيتمل شموهلا

وإنني أزعم أن فكرة  البنك الوقفي أقل خماطرة من وقف النقود ، وبعبارة أخرى 

عىل هيئـة بنـك  مليون ريال ؛ فإن وقفه حني يكون ١٠٠ًفلو أن متربعا أراد أن يوقف 

ًوقفي أقوى وأقل خماطرة من اعتبارها وقفا بذاهتا للمضاربة هبا مبارشة ؛ حيث إهنا يف 

ًصورة البنـك الـوقفي ال تقـع املـضاربة هبـا مبـارشة بـل هـي تعتـرب رأسـامل جاذبـا 

لإليداعات، ويتم االستثامر األكرب لإليداعات ،أما املضاربة هبا فتقع عليها مبارشة ومن 

 .ملخاطرة هبا مبارشة ثم تقع ا

 أن فكرة البنك الوقفي بصيغة بنك جتاري ال إشكال فيها بإذن نخلص من هذا كله

ًاهللا حتى عىل القول بأن فيها استدانة عىل الوقف كام تقدم ،فضال عن وجود خترجيـات  ً

 : تكييفات أخرى ، والتي ملخصها كلها ما ييل أو

؛ ولكن البنك ل الودائع بأنه مستقرض ظاهر قبوتكييف البنك الوقفي عىل: األوىل

ً تقلـل كثـريا مـن  ضامنات إلزامية واختيارية حكومية وذاتيةإىليف قبوله الودائع يستند 

قهـاء يف شـأن االسـتدانة عـىل ، وجتعلها خمتلفة الصورة عام ذكـره الفخماطر االستدانة

 .الوقف
                                                        

تـصدق بريعهـا أو يمكن االنتفاع هبا باملـضاربة وال: تقدم بحث وقف النقود ، وقول ابن تيمية وغريه   )١(

، فــتح ) ١١ / ٧(، اإلنــصاف )١٧١(، االختيــارات ص )٣١/٢٣٤(الفتــاوى : بإقراضــها ، وانظــر

 ) .٢/٣٦٢(، الفتاوى اهلندية )٦/٢١٩(القدير 



  

  

١٣٠ 

 

 بـصيغته تكييف البنك الوقفي عـىل أنـه شـكل جديـد مـن الوقـف ريض: الثانية

،  بعضهم، كالوقف املؤقتأولفقهاء املوقفون كام يف أنواع من الوقف أجازها كثري من ا

 . وقف ما هو حمتمل للتلف كاحليوانأو،  عينه كالعطورات وقف ما ال تبقىأو

تكييف البنك الوقفي عىل أنه شكل من أشكال وقف النقود قد يكون أوىل : الثالثة

، حيث املخاطرة فيها أقل من املخاطرة ازها املتقدمونيغة وقفها التي أجمن صورة وص

 .ًيف وقف النقود كام تبني سابقا



  

  

١٣١ 

 

  
  

   الثانيالباب
  البنك الوقفياجلانب التنظيمي يف مشروع

 :وفيه أربعة فصول

 
 
 

 
 
 
 
 



  

  

١٣٢ 

 



  

  

١٣٣ 

 

 
 

 

كأية رشكة مسامهة ينبغي أن تقوم هيكلة البنـك الـوقفي، ولكـن جيـب أن يتميـز 

 .البنك الوقفي بتطبيق حقيقي للهيكلة

ملـسامهني، واجلمعيـة فالرشكات املسامهة هلا مجعيـة عموميـة تتـألف مـن مجيـع ا

 .العمومية تنتخب جملس إدارة

ولكن جيب يف البنك الوقفي أن يتم كل ذلك باألسلوب الصحيح الـشفاف دون 

 .حماباة ألحد بل وفق معايري اجلودة والكفاءة

 
ه، بحفـظ أصـوله، واسـتغالله، النظارة يف الوقف هي اإلدارة التي ترعى مـصاحل

وتثمري ممتلكاته، ورصف الريع يف مصارفه حسب رشط الواقف، ويسمى من له هـذه 

  .)١( ناظره، والقيم عليهأوالوالية بمتويل الوقف، 
وظيفة املتويل العامرة، واإلجارة، وحتصيل الغلـة، وقـسمتها ": قال اإلمام النووي

  . (٢)"عىل املستحقني، وحفظ األصول والغالت
حفظ الوقـف والعـامرة، واإلجيـار، : وظيفة الناظر": وقال املرداوي يف اإلنصاف

 ثمره واالجتهاد يف أو زرعه، أووالزراعة، واملخاصمة فيه، وحتصيل ريعه من تأجريه، 

   .) (٣"تنميته، ورصفه يف جهاته من عامرة وإصالح، وإعطاء مستحق ونحو ذلك
                                                        

 ).٢٣٧، ٢٣٦/ ٨(، املغني ) ٣٧/ ٦(جلليل مواهب ا: انظر  )١(

 ).٣٤٨ / ٥(روضة الطالبني   )٢(

 ).٦٧ / ٧(اإلنصاف   )٣(



  

  

١٣٤ 

 

 يمثل النظارة عىل هذا الـشكل اجلديـد مـن وجملس إدارة البنك الوقفي هو الذي

 .أشكال الوقف

يتألف جملس إدارة البنك الوقفي من األعضاء الذين انتخبتهم اجلمعية العموميـة 

وجيب عليهم التحري للوقف والرقابة ) جملس النظارة(وهم بمثابة الناظر عىل الوقف 

لسعودية يف بعض مواده عليه، ويمكن أن يستفاد من نظام املجلس األعىل لألوقاف يف ا

 .لتطبيقها عىل جملس اإلدارة

سأذكرها بنصها، ومـن الطبيعـي (وفيام ييل بعض املواد املهمة التي يمكن تطبيقها 

جملـس : س األوقـاف األعـىلًديل بام يناسب البنك الوقفي فمثال بدال مـن جملـــالتع

 ):وهكذا... اإلدارة 

 باإلرشاف عىل مجيع األوقاف اخلرييـة  خيتص جملس األوقاف األعىل:املادة الثالثة

باململكة ويضع القواعد املتعلقة بإدارهتا واستغالهلا وحتصيل غالهتا ورصفهـا وذلـك 

 :كله مع عدم اإلخالل برشوط الواقفني وأحكام الرشع احلنيف وله يف سبيل ذلك

وضع خطة لتمحيص وحرص وتسجيل األوقاف اخلرييـة داخـل اململكـة  - ١

لرشعية ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غري رشعي وإثباهتا بالطرق ا

 .ولتنظيم إدارهتا

وضع خطة عامة الستثامر وتنمية األوقاف وغالهلا، بعد دراسة وضـعيتها  - ٢

 .يف كل جهة وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل

وضع خطة عامة للتعرف عىل مجيـع األوقـاف اخلرييـة املوجـودة خـارج  - ٣

 أية جهة وحرصها يف سجالت هنائية أو) يفنياحلرمني الرش(اململكة باسم 

ًواحلصول عىل الوثائق املثبتة هلـا وتـوىل أمورهـا واملطالبـة بغالهتـا طبقـا 



  

  

١٣٥ 

 

 .لرشوط الواقفني

وضع القواعد العامة لتحصيل واردات األوقاف اخلريية والرصف منها يف  - ٤

 .قيد عمليات التوريد والرصف يف السجالت الالزمة

فاق بموجبها عىل أوجه الرب واإلحسان سـواء مـن وضع قواعد ثابتة لإلن - ٥

 مما هو معتمد يف امليزانية هلذا الغـرض يراعـى فيهـا أوالواردات املذكورة 

االستحقاق الفعيل وحتديد املقادير، عىل ضـوء رشوط الـواقفني وأحكـام 

 .الرشع

 عـىل ضـوء واإلحسانإعادة النظر يف مجيع املخصصات احلالية باسم الرب  - ٦

 .ًذكورة آنفا إلجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداهالقواعد امل

النظر يف طلبات استبدال األوقاف اخلريية وفق مقتـضيات املـصلحة قبـل  - ٧

 .إجازهتا من اجلهة الرشعية املختصة

 .وضع نامذج موحدة للعقود عىل اختالفها - ٨

وضع التقديرات املالية السنوية لـواردات ومـرصوفات غـالل األوقـاف  - ٩

ديق عىل حساباهتا اخلتامية عىل أن تتمشى يف ذلك مع السنة اخلريية والتص

 .املالية للدولة

وضع القواعد الواجبة لتأجري أعيان األوقاف بام يف ذلك احلكورات عـىل  -١٠

أن تراعى أحكام الرشع احلنيف ومقتضيات املصلحة العامة، وأية تعليامت 

 .تصدرها الدولة يف خصوص أجور العقار

قرتح تنفيذها مـن أمـوال األوقـاف اخلرييـة واعـتامد اعتامد املرشوعات امل -١١

تكاليفها إذا زادت القيمة عىل مخسامئة ألف ريال بعـد التأكـد مـن سـالمة 



  

  

١٣٦ 

 

 . عليهاإلنفاقاملرشوع وتكامله وفائدته ومن إمكانية 

النظر يف أية مسألة أخرى تتعلق باألوقاف يرى وزير الـشئون اإلسـالمية  -١٢

 .ضها عىل املجلس األعىلواألوقاف والدعوة واإلرشاد عر

 رئيس جملس إىلرفع تقرير سنوي عن وضعية األوقاف اخلريية ومنجزاته  -١٣

 .الوزراء

 :املادة الرابعة

ًجيتمع جملس األوقاف األعىل مرة عىل األقل كل شـهر، وذلـك بنـاء عـىل   - ١
دعوة من وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مصحوبة 

 يصح االجتامع إال بحـضور مخـسة عـىل األقـل مـن بجدول األعامل، وال

 . نائبهأوأعضائه بام فيهم الرئيس 

 يعقـد املجلــس اجتامعاتـه يف مقــر وزارة الـشئون اإلســالمية واألوقــاف  - ٢

 .والدعوة واإلرشاد بالرياض وله أن يعقدها خارج الرياض عند االقتضاء

ارضين وعنـد  يصدر املجلس قراراته باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء احلـ - ٣

 .التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس

ة ألعامل املجلس وسجالته بصفة دائمـيعني موظفو السكرتارية الالزمون  - ٤

 .ضمن موازنة وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

للمجلس االستعانة بمن يرى لزوم االستعانة هبم من اخلرباء واملستشارين  - ٥

ألة من املسائل املعروضة عليه كام أن له التعاقد مع من تدعو عند نظر أية مس

 . التعاقد معهم وفق القواعد التي يضعهاإىلاحلاجة 

 ترصف لكل عضو من أعضاء جملس األوقاف األعىل املوظفني بام فيهم -أ - ٦



  

  

١٣٧ 

 

 ريال عن كل اجتامع حيرضه عىل أن ٥٠٠الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها 

 ومخسامئة ريال، ويرصف لكل آالفة السنوية ستة ال يتجاوز جمموع املكافأ

 ريـال عـن كـل ١٠٠٠عضو من غري املوظفني مكافأة مقطوعـة مقـدارها 

ثنـى عـرش ألـف ااجتامع حيرضه عىل أن ال يتجاوز جمموع املكافأة السنوية 

 .ريال

 ويـرصف لكــل عـضو مــن األعـضاء غــري املـوظفني يف حالــة عقــد -ب

 ريال عن كـل ليلـة ١٠٠ة العضو مبلغ اجتامعات املجلس خارج مقر إقام

مقابل أجور وبدالت السفر و أن يكون انتقاله عىل طائرات اخلطوط اجلوية 

العربية السعودية يف الدرجة األوىل وإذا رغب العضو رصف قيمة التذكرة 

  .)١(فيعوض بقيمة الدرجة السياحية
 

 السعودية تقدير مكافأة األعضاء فيمكن تقدم يف نظام املجلس األعىل لألوقاف يف

 .االستفادة منه

مع أن فقهاءنا العظام رمحهم اهللا مل يدعوا هذا اجلانب ، ويمكن الرجـوع لكتـبهم 

مما عمت به البلوى ": ًللوقوف عىل تفاصيل وصور وحاالت، فمثال نجد املناوي يقول

بل حـسبته، وأوفـر املعلـوم أنا أق: ًأن يرشط للناظر معلوما فيتواله إنسان، فيقول آخر

جلهة الوقف، فال جيوز عزل املتويل الكايف به، وإن مل يرض إال باملعلوم، يرشدك لـذلك 

يعارضه قـول الزركـيش للحـاكم أن : جعل املويص الكايف إليه، فإن قلت: قول اإلمام

 : ًيقرر ملبارشي األوقاف معلوما بثالثة رشوط

                                                        

 .من موقع األنظمة السعودية  )١(



  

  

١٣٨ 

 

 . أن ال يزيد عىل أجرة املثل - ١

 .ن يف عمل البد منهوأن يكو - ٢

 .وأن ال يوجد متربع موثوق به - ٣

 .)١("ًكال إذ حمل ذا فيام مل يشرتط الواقف معلوما، وهناك رشطه: قلت

 

تتكون اجلمعية العمومية كأية رشكة مسامهة من مجيع املسامهني يف البنك الوقفي ، 

 يعتـرب جملـس نظـارة الـذي(ويكون هلم حـق التـصويت النتخابـات جملـس اإلدارة 

 . ، وهلم حق مسائلة جملس اإلدارة بل جيب عليهم حفظا لألوقاف )األوقاف

وكل من له أسهم يف هذا البنك فله التمثيـل بنـسبة أسـهمه، وترشـيحه ألعـضاء 

 . هو توكيل يف شأن نظارة الوقف، ومن مل حيرض فقد تنازل عن حقه ذلكاإلدارةجملس 

 

اقرتحت بعض الدراسـات ذات العنايـة باجلانـب املحاسـبي للوقـف، أال ختلـوا 

 ):وهي أدوات رضورية يف البنك الوقفي(املؤسسات الوقفية مما ييل 

للمعامالت ) Internal Control System  (نظام مراقبة ومراجعة داخيل - 

 .املالية واإلدارية للمؤسسة الوقفية

يقوم بمراجعة احلـسابات ) External Auditor ( معرتف بهقانوينمراجع  - 

 .والقوائم املالية يف املؤسسة الوقفية

تأسيس مؤسسة مستقلة متخصصة يف إصدار معايري وقوانني حتكـم وتـضبط  - 

 . املؤسسات الوقفية

                                                        

 .)١/١٣٩ (تيسري الوقوف  )١(



  

  

١٣٩ 

 

يراعـي خـصوصية املؤسـسات ) Code of Governance (ُنظم حوكمة - 

 حوكمـة املؤسـسات ُالوقفية ويمكن االسـتفادة مـن جتربـة بريطانيـا يف نظـم

 . اخلريية

 بية املتبعـة مــن قبـل اجلمعيـات اخلرييــةـــق بعـض املعــايري املحاســـــتطبي - 
)SORP, وى عىل إرشادات وموجهات ختص اإلعداد ــوالذي احت) ٢٠٠٥

 . واحلفاظ عىل سجالت حماسبية والقوائم املالية

 : ر التقارير التاليةلوقفي من إصداوتتمة ملا سبق وتطبيقا لبعض بنوده فالبد للبنك ا

 يتم فيه عـرض املعلومـات األساسـية عـن البنـك مـن عـرض :تقرير سنوي - 

للهيكل التنظيمـي، القواعـد والـضوابط، األهـداف، إدارة املخـاطر، خطـط 

مستقبلية، معلومات عامة عن نشاط البنك، و عن مستوى األداء بإحصائيات 

 .كمية و كيفية نوعية

 .  يتم فيه عرض احلركة املالية خالل السنة:)SOFA (قائمة النشاط املايل - 

يعرض حركة النقود يف البنك من وارد وخارج خالل : تقرير التدفقات النقدية - 

 .السنة وعرض كم متلك املؤسسة من نقدية هناية هذه السنة

  .)١(و فيها يتم عرض قيمة األصول واخلصوم هناية السنة: امليزانية العامة -
 

، وختـتص اللجنـة يف جمـال إدارة املخـاطر جلنة إدارة املخاطرتشكيل اللجان مثل 

بمراجعة وتقييم سياسات واسرتاتيجيات إدارة املخاطر لدى البنك قبل االعـتامد مـن 

                                                        

هل نحتاج إىل معايري حماسبية خاصة باألوقاف اإلسالمية؟، عبداهللا حممد أمحد عـائض، : بحث بعنوان  )١(

 .مارتينس مجيل، اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا ، نسخة الكرتونيةهداية اإلحسان بن 



  

  

١٤٠ 

 

 :املجلس، والسيام ما ييل

 .السيولة النقدية   -أ

 .االستثامر والتمويل   -ب

 .ليةخماطر االئتامن بام فيها املراكز املا   -ج

 .أوضاع االحتياطيات   -د

 .مدى كفاية تغطية بوالص التأمني للمخاطر   -هـ

 .كفاية رأس املال التنظيمي واالقتصادي للبنك   -و

 .خماطر التشغيل يف مجيع مراكز عمل ودوائر البنك   -ز

 .مراجعة وتقييم أساليب ومنهجيات قياس املخاطر املستخدمة يف البنك   -ح

اطر عـىل مـستوى البلـد، العملـة، اآلجـال، الطـرف حدود التعرض للمخ  -ط

 .املقابل، األداة، السوق والقطاع

 .املنتجات واخلدمات اجلديدة قبل إطالقها   -ي

مراجعة هيكل دائرة املخاطر وعمليـة تطويرهـا قبـل عرضـها عـىل جملـس    -ك

 .اإلدارة

ارة املخاطر مواكبة التطورات الرسيعة والتعقيدات املتزايدة التي تطرأ عىل إد   -ل

  .)١( املجلس حول تلك التطوراتإىلداخل البنك ورفع تقارير دورية 
 

حـبس ( إن مرشوع البنك الوقفي ال ينبغي أن ننسى معه األصل يف الوقف وهـو 

                                                        

ــك   )١( ــر البن ــالميمــن تقري ــتثامرات ٢٠١٢ لعــام األردين اإلس ــة يف االس ــاطر املالي ــر إدارة املخ ، وانظ

 .واملرشوعات، دان بورج، الرشكة العربية لإلعالم العلمي



  

  

١٤١ 

 

أي االنتفاع من الوقف ورصف ريعه عىل مستحقيه فاالستثامر ) األصل وسبل الثمرة 

ال أن يطغى عىل مقاصـد الوقـف وهلـذا فـإن البنـك ليس مقصودا لذاته وال جيوز بح

 . الوقفي سيتميز عن بقية البنوك بعنايته برصف الربح حسب رشوط الواقفني

 

 التي متثل رأس املال يف البنك الوقفي من أن تكون هلـا رشوط يف األوقافال ختلو 

 . ال تكون هلا رشوطأو  –وهذا هو الغالب األعم -الرصف 

ّ يكن له رشوط فإن عىل جملس اإلدارة أن يكون جلنة من أهل الثقة واألمانـة فام مل
 .والدراية الرشعية واالقتصادية لتتوىل اإلرشاف عىل رصف هذا النوع من الوقف العام

 رشوط رصفها فإنه جيب أن ينشأ هلـا أووأما بقية األوقاف املحدد جهات رصفها 

ث أسـهمه يف البنـك الـوقفي فأربـاح قسم خاص، ولكل وقف منها حساباته من حيـ

 أسهم يف إىلالتي حتولت (أسهمه ترصف حسب رشطها إال إذا كان الناظر هلذا الوقف 

 . يريد رصفها حسب نظره فله ذلك حيث ستكون األسهم باسمه) البنك الوقفي

 
يار بني أن تعـود يمكن للبنك أن حيدد يف العقد للمستثمر يف الصناديق الوقفية اخل

ليوزعها بنفسه وبني أن يدع األربـاح إلدارة ) ناظر الوقف اخلاص(األرباح للمستثمر 

 .  تركها عامةأوالرصف مع حتديد اجلهة 



  

  

١٤٢ 

 



  

  

١٤٣ 

 

 
 

 :وفيه مبحثان

 

 

 

 :العمل املرصيف اإلسالميات الواجب أخذها باالعتبار يف فيام ييل بعض امللحوظ

إذ يقـدر ٍلقد تنامت املرصفية اإلسالمية بفضل اهللا تعاىل عـىل نطـاق واسـع : ًأوال

 .)١( أمريكي حجم سوق رأس املال اإلسالمي يف العامل برتليون دوالر
ّوهذا احلجم والنمو حيتم وقوف املرصفية اإلسالمية مع نفسها لئال جير ها الطلب ّ

 اهلرولـة دون نظـر، وإىل إصـدار إىلعليها واالجتاه إليها والسـيام بعـد األزمـة املاليـة 

 .املنتجات املرصفية بأدنى مواصفات الضبط الرشعي

ًونؤكد أيضا ما قاله مساعد املدير العام للقطاع املرصيف يف بيت التمويل الكويتي، 

 مجلة التحديات التي تواجهها إىليضاف أن ذلك يعد حتديا جديدا : حممد نارص الفوزان

املرصفية اإلسالمية، وحتتم عليها االسـتمرار يف االلتـزام باملعـايري الـرشعية واملهنيـة، 

واملحافظة عىل مستويات اجلودة واألداء والنمو املتـوازن والتوسـع املـدروس حمـدود 

   .)٢( املخاطر
هي أنه حيمل رسالة ينظر إليها أن يستشعر البنك الوقفي املسئولية الكربى و: ًثانيا

                                                        

 .م٦/٩/٢٠٠٨صحيفة االقتصادية السعودية   )١(

 .يف كلمة يف املؤمتر الدويل التاسع للمؤسسات املالية اإلسالمية  )٢(



  

  

١٤٤ 

 

اآلن املسلمون بل وغريهم ككبار املسئولني واملنظـرين يف األنظمـة االقتـصادية؛ لـذا 

عىل ) سواء املصارف اإلسالمية وغري اإلسالمية(ينبغي أن أال حتمله املنافسة مع الغري 

 . نامذج قارصة عن أداء هذه الرسالةأوتقديم أنموذج 

أن منتجاهتا يف الغالب ال تتعدى االئتامن دى املرصفية اإلسالمية مما نالحظه ل: ًثالثا

عىل صور وأشكال خمتلفة، ولو قمنا بإحصائية لتلك املنتجات لوجدنا االئتامن يستحوذ 

مع أن االئتامن خيدم البنوك %) ٩٠ – ٨٠(ربام تصل يف بعض البنوك (عىل النسبة األعىل 

كزها املايل، وال خيدم االقتصاد بمفهومه الشامل اإلسالمية بالدرجة األوىل أي تعزيز مر

 .وهو املسامهة يف أشكال اإلنتاج املتعددة كالزراعة والصناعة وغريمها

وهـو ، ّفالتورق بأشكاله وصوره املتعددة واملتجددة غايته توفري الـسيولة للعميـل

 تـدين إىل ، باإلضـافة)عند تطبيق ضامناته(للبنك استثامر ذو عائد جيد مع قلة املخاطر 

مرصوفاته اإلدارية؛ لذلك أقبلت البنوك اإلسالمية عىل هذا اللون من االستثامر بشكل 

ومن حيـث ، غري مسبوق من حيث حجم التعامل به مقارنة بغريه من ألوان االستثامر

شيوعه وشموليته جلميع رشائح املجتمع وعىل مـستوى األفـراد واملؤسـسات ، ومـن 

 بتقـسيط الـسيارات، ثـم األسـهم، ثـم املعـادن والـسلع حيث تنويع أشكاله فقد بدأ

 . غري ذلكإىل)... كاألرز والصابون(االستهالكية 

ًواختذ صورا أخرى كالبطاقات االئتامنية املرتبطة بعقد تورق تبـدو أحيانـا كعقـد  ً

 .ومهي غايته التمويل بفائدة

تلبيـة ًوال شك أن إقبال الناس عىل طلـب التمويـل كـان ضـاغطا عـىل البنـوك ل

ًحاجتهم ومـشجعا عـىل هـذا اللـون مـن اسـتثامر رأس املـال؛ إال أن رسـالة البنـوك 

وهي املـسامهة الفاعلـة يف االقتـصاد وذلـك ،  أعظم من ذلك-يف نظري -اإلسالمية 



  

  

١٤٥ 

 

باقتحام املجاالت املختلفة كالزراعة والصناعة ولـيس جمـرد التمويـل الـذي يـشجع 

 متطلبات كامليـة وليـست حاجـات أوري خدمات ّاألفراد عىل حتمل الديون وربام لتوف

 . كام يقول املتقدمون للتحسينيات وليس للحاجيات والرضورياتأوأساسية، 

 . مدين جتاه البنوكإىلّوالواقع خري شاهد عىل حتول املجتمع 

 تطوير األلوان األخرى من االستثامر والـذي يـشتمل يف إىلأما لو اجتهت البنوك 

؛ فإن هذا يساهم يف حتقيق رسالة )حقيق رغبة الناس يف التمويللت(بعضه عىل التمويل 

البنوك اإلسالمية بدعم االقتصاد اإلسـالمي بـشكل أكـرب، وهـذه الرسـالة أوىل هبـا 

 .وأحرى هو البنك الوقفي

جيب أن نراجـع منهجيـة املـصارف اإلسـالمية يف التعامـل مـع املنتجـات : ًرابعا

 حماكاة املنتجات إىلًفنحن نالحظ أننا نسعى دائام ... واألدوات واملستحدثات املرصفية

ّ ال يمكـن تـصور أواملرصفية التقليدية وكأن تلك املنتجات ال يمكن االستغناء عنهـا 
 آثار سلبية لدينا وربام مل تظهر يف وقت مبكر إىلًاالقتصاد خاليا منها، وهذا بدوره أدى 

 .قد ال يظهر إال بعد فرتة من الزمنلكوهنا تراكمية فظهرت فيام بعد هنا وهناك وبعضها 

اهلرولة نحو صبغ تلك املنتجـات بالـصبغة اإلسـالمية لتـصبح : فمن تلك اآلثار

 .ًمقبولة لدى املسلمني هذه الصبغة أحيانا مل تتغلغل يف العمق وإنام هي سطحية

حـني تكـون نظـائر (ًومنها أيضا استمرار تلك العالقة بني املنتجـات اإلسـالمية 

ٍوبني أصوهلا تلك، وحينئذ تتأثر بام تتأثر به تلك كام حـدث يف هـذه ) تقليديةملنتجات 

 . األزمة

ُومن أعظم تلك اآلثار أيضا قتل اإلبداع واالبتكار،  فلم يعد لدينا هامش االبتكار  ً

ًواسعا؛ بل ضيقناه وهذا أثر طبيعي قد ال نقصده أصال ولكنه ينشأ يف أجواء املحاكـاة  ً



  

  

١٤٦ 

 

 .التي أرشت إليها

فإذا مل نشعر باحلاجة حيث النموذج متوفر وهو ما ) ّاحلاجة أم االخرتاع (ويف املثل 

َّلدى البنوك التقليدية فلن يكون ثم اخرتاع جديد؛ وكان أحرى باملرصفية اإلسالمية أن  َ

 .تشجع ابتكار منتجات وأدوات مرصفية مستحدثة ال نظري هلا

اة؛ ولو يف مرحلة الحقة واسرتاتيجية فعىل البنك الوقفي أن يتجاوز مرحلة املحاك

 .مستقبلة

 :بة الذاتية ، واملراجعات الدوريةمن أهم عوامل القوة الرقا: ًخامسا

ومن الرقابة الذاتية أال تقترص عىل أعضاء املجـالس واهليئـات اإلداريـة ألن مـن 

 .بداخل الغرفة قد ال يشعر بدرجة احلرارة كام يشعر هبا الداخل إليها من اخلارج

وهذه الرقابة الذاتية هي أساس من أساسيات ترشيد املرصفية اإلسالمية والـذي 

 :ًكنت أنادي به يف كل مناسبة، وقد قلت سابقا

 ختيل أصحاب القرار يف املرصفية اإلسالمية أوإننا يف حال غياب مثل هذا الرتشيد "

ملـرصفية عن مسؤوليتهم يف مثل هذا الرتشيد واألخـذ بـه فـإنني أخـشى أن تتنـامى ا

 .اإلسالمية خالل سنوات حمدودة ثم تعود يف االنكامش

فقـدان الثقـة التـدرجيي باملـرصفية   – ال قـدر اهللا -وسيكون من أسـباب ذلـك 

 .اإلسالمية، وتنامي الشعور بعدم الفرق بينها وبني املرصفية التقليدية

 بـني ضـوابط االختيـار( ورقة عمل عنواهنا أوًويف هذا الصدد كنت قدمت بحثا 

يف املؤمتر الـسابع لالقتـصاد اإلسـالمي ) أقوال الفقهاء يف مسائل االقتصاد اإلسالمي

، قصدت منه التأمل يف موضوع املنتجـات املـرصفية املبنيـة هـ١٤٢٩الذي أقيم بجدة 

 . غري مدروسةأورجيات فقهية غريبة  ختأوعىل أقوال شاذة 



  

  

١٤٧ 

 

 

 

، ومن العسري اإلحاطة هبـا مـع أن منتجاهتـا املـرصفية املصارف اإلسالمية كثرية

 .وصناديقها االستثامرية متشاهبة؛ لذا اخرتت بعض املصارف السعودية كنامذج فقط

ًالغاية من عرض تلك النامذج من املصارف اإلسالمية لتكـون مثـاال وال ريب أن 

 . التسويق هلاأو بحال أن يفهم منه التزكية يستفيد منه البنك الوقفي وال ينبغي

 

  . املحليةلألسهمصندوق الراجحي  - 

  .صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية - 

  .صندوق الراجحي ألسهم قطاعي البرتول واإلسمنت - 

 .صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األرباح - 

 .ةصناديق األسهم العاملي - 

 .صناديق املضاربة بالبضائع - 

 .الصناديق متعددة األصول - 

 .)١(الصناديق املحمية -
 

  :صندوق اإلنامء للسيولة بالريال السعودي - 
طبيعته االستثامر يف عمليات متويل صفقات املرابحة بالريال السعودي، ويتم ذلك 

ًسلع من موردين معروفني والقيام بالدفع نقدا، ومن ثـم بقيام مدير الصندوق برشاء ال

                                                        

 .موقع مرصف الراجحي  )١(



  

  

١٤٨ 

 

 رشكات ذات سمعة دولية بسعر أعىل، ويكـون فـارق سـعر الـرشاء إىلبيعها باآلجل 
 .وسعر البيع هو هامش الربح املحقق

 :صندوق اإلنامء املتفائل متعدد األصول - 
يـث  حتقيق توزيع أمثل لفئات أصول الـصندوق املتعـددة بحإىلهيدف الصندوق 

يستهدف مدير الصندوق توزيع املخاطر املحتملة الستثامرات الصندوق وحتييد أثرها 
عىل عوائده املختلفة من خالل عدم الرتكيز املفرط يف فئـة واحـدة مـن األصـول مـع 
العمل عىل تنويع استثامرات الصندوق عىل فئات عدة تسمح بتحقيق التوازن لعوائـده 

ويعتمد أسلوب التنويع يف أصول الصندوق . زنةضمن حدود درجات املخاطرة املتوا
بام حيقق التعادل األمثل ملحفظة الصندوق حيث يركز يف االستثامر يف صفقات املرابحة 

    متوسطة األجل، وأدوات األسواق املالية املتاحة يف السوق املحلية والعربيةإىلقصرية 
لـصندوق، والـصكوك  اأصـولمـن قيمـة % ٥٠املتمثلة يف األسهم وبام حده األقىص 

ــصناديق  ــن ال ــات متنوعــة م ــة، ويف فئ ــات االســتثامرية املهيكل االســتثامرية، واملنتج
 .االستثامرية وذلك بنسب حمددة لكل فئة من فئات األصول املذكورة

 :صندوق اإلنامء املتحفظ متعدد األصول - 
 متوسـطة إىلكالسابق ولكنه يركـز عـىل االسـتثامر يف صـفقات املرابحـة قـصرية 

جل، والـصكوك االسـتثامرية، و املنتجـات االسـتثامرية املهيكلـة كـام وسيـستثمر األ
الصندوق كـذلك بنـسبة أقـل يف أدوات األسـواق املاليـة املتاحـة يف الـسوق املحليـة 

 الـصندوق، ويف أصـولمن قيمة % ٢٥ املتمثلة يف األسهم وبام حده األقىص  والعربية
ذلك بنسب حمددة لكل فئة من فئات األصول فئات متنوعة من الصناديق االستثامرية و

  .)١(املذكورة
                                                        

 .موقع مرصف اإلنامء  )١(



  

  

١٤٩ 

 

 

 :صندوق أسهم الرشكات السعودية - 

 الـرشكات املدرجـة أسـهم االستثامر يف حمفظة متنوعـة مـن إىلهيدف الصندوق 

املعـايري  وأدوات النقد املتوافقة مع األولية االكتتابات إىلبالسوق السعودي باإلضافة 

 .الرشعية

 .صندوق الرشكات العقارية اخلليجية - 

 .النقية السعودية صندوق املصارف واملؤسسات اإلسالمية صندوق األسهم - 

 .صندوق املرابح بالريال السعودي - 

طبيعته استثامر األموال يف عمليات املرابحة التجارية التي تشتمل عىل رشاء خمتلف 

َ ومن ثم بيعها بـسعر أعـىل مـن سـعر - والفضةما عدا الذهب-أنواع السلع الرائجة 

 .رشائها لتحقيق الربح

  .)١(صندوق األسهم الكويتية -

                                                        

 .موقع بنك البالد    )١(



  

  

١٥٠ 

 

 

 

 

 :وفيه مطلبان

 املطلب األول
 ةــات املرصفيـاملنتج

 

ثل مسامهة البنك الوقفي يف اجلانب االجتامعي فيلتقي مع أهداف البنـوك وهو يم

التعاونية وبنوك الفقراء، وهو هدف مهم من أهداف البنك الوقفي ، ومتويل اإلسكان 

كاألسهم املباحـة (ًيعد نموذجا فقط؛ حيث يمكن تطبيق مجيع أشكال التمويل املباحة 

 .)إلخ...والسيارات والسلع

 

من املهم القول بأننا يف هذا الصدد ال نتحدث عـن اإلسـكان كوجـه مـن أوجـه 

الوقف بمعنى أن تكون هناك أوقاف إلسكان الفقراء واملحتاجني فهذا مع أمهيته ليس 

ُشيئا جديدا بل هو معروف منذ أن عرف الوقف ً ً. 

ذاته وريعه إن  من أوًولكن املقصود هنا هو االستفادة من ريع الوقف إن كان عينا 

 . مشاريع اإلسكانأوًكان نقدا يف متويل اإلسكان الفردي 

 

 يتحدث عن العقـار م٢٠٠٨صدر عن رشكة األهيل كابيتال السعودية تقرير عام 

 متويـل اإلسـكان، إىليف السعودية ، هيمنا منه بعض املعلومات التـي توضـح احلاجـة 



  

  

١٥١ 

 

 :سوف أوجزها بام ييل

ً عاما وارتفاع التعداد السكاين ٣٠السكان يف السعودية هم دون سن من % ٧٠ - 

 .بمعدل عال، ومن املرجح أن يكون هناك نقص حاد يف الوحدات السكنية

 مليون وحدة عىل مدى ١.٣توقع ارتفاع الطلب عىل الوحدات السكنية ليفوق  - 

  مليـار ريـال٦٨٠السنوات السبع املقبلة وأن تكـون هنـاك حاجـة السـتثامر 

 ). رياالت٣.٧٥= الدوالر (

عنها يف العام السابق، وهو ما ساهم يف رفـع % ٢٠.٤ارتفاع اإلجيارات بنسبة  - 

، %١٠.٥ إىل سـنة ليـصل ٢٧ أعىل مستوى له يف إىلمعدل التضخم الذي قفز 

بدال ( االستئجار إىلبسبب نقص معروض الوحدات السكنية واضطر األفراد 

 ).من الرشاء

 مخـس مـرات ٢٠١٢ة يمكن أن يتـضاعف مـع سـنة سوق القروض العقاري -

 .)١( مليار ريال٨٦.٥ إىلليصل 
 

ّ املعمول به لدى اجلهات املمولة كاملصارف والرشكات يمكن أن نخرج إىلبالنظر 
 :بالصيغ األساسية التالية لتمويل اإلسكان

 .ّصيغة التورق واملرابحة: ًأوال

 .اركة املتناقصةصيغة املش: ًثانيا

 .صيغة اإلجيار املنتهي بالتمليك: ًثالثا
ً أن صيغة املرابحة هي الـصيغة ربـام األكثـر شـيوعا يف متويـل إىلوجتدر اإلشارة 

                                                        

 .األسواق نت   )١(
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 .اإلسكان ، وهي األقدم بال شك
ً أكثـر الـصيغ قبـوال لـدى الفقهـاء - عند تطبيق ضوابطها الرشعية–ًوهي أيضا 

 .املعارصين
تي نقدمها يف متويل اإلسـكان عـن طريـق البنـك الـوقفي ال إن صيغة املرابحة ال

 .ًختتلف كثريا عن مثيالهتا لدى املصارف
 .وذلك باعتبار البنك الوقفي جهة ممولة واعتبار املستفيد من اإلسكان هو العميل

 القارئ الكريم التساؤل عن اجلديد يف هذا املنتج وعن القيمة إىلوحيث قد يتبادر 
 امت املصارف وغريها تقوم بالتمويل؟املضافة فيه ما د

 :فإين أقدم ما يمكن أن يتميز به التمويل بالوقف عن غريه فيام ييل
التمويل الذي نقرتحه للبنك الوقفي قائم عىل القصد اخلريي وهو وإن كـان  - ١

ًيف الصيغ املقرتحة هنا يتخذ شكال مشاهبا للعمل التجـاري إال أن املقـصود  ً
 عىل أصل الوقف وليس الربح فهو جهة غري ربحية هبذا الشكل هو املحافظة

 .فهي جهات ربحية) كاملصارف(بخالف اجلهات املمولة األخرى 
ًومع تأكيدي عىل هذا املعنى ليكون جليا يف التعامل مع املستفيدين إال أننـي 

ًأؤكد أيضا عىل عدم طغيانه بحيث يؤدي   إمهال حقوق الوقف والتساهل إىلُ
 .لكيف الضامنات ونحو ذ

ًبناء عىل املعنى السابق فإن هامش الربح سـوف يـنخفض يف هـذا املـرشوع  - ٢
 .باملقارنة باجلهات املمولة األخرى

ًيمثل املرشوع استثامرا للوقف حتى مع انخفاض هامش الـربح، وهـو هبـذا  - ٣

سيجعل الوقف يشارك يف حل أزمة الـسكن مـع بقـاء عنـرص االسـتثامر يف 
 .الوقف واالستمرار فيه



  

  

١٥٣ 

 

 
الوقف له صور متعددة، وثم وجوه كثرية من وجوه مصارف الوقف، ولكنني يف 

هذا البحث ال أحتدث عن االنتفاع بالوقف كسكنى؛ فهذا مرصف من مصارف الوقف 

التي ال ختفى، وما من باب من أبواب الوقف يف كتب الفقه، وما من بحث معـارص يف 

بكافة تفاصيله، وهو مرصف غاية يف األمهية حيث يـوفر الوقف إال وحتدث عن ذلك 

السكن للمحتاج، وينبغي تطوير هذا املرصف وتنظيمه؛ ولكنه مرصف ال يفيد متليـك 

 . بحسب رشط الواقفأواملستفيد؛ بل معلق بحاجته فإذا استغنى خرج 

 أما املقصود هنا فهو كيف نوظف الوقف يف متليك املسكن للمستفيد؟

 :هناك صور

 .فري التمويل لرشاء مسكنتو - ١

 .توفري التمويل لرشاء أرض إلقامة مسكن - ٢

 .توفري التمويل للبناء عىل أرض يملكها املستفيد - ٣

 .توفري التمويل لرشاء أرض إلقامة مسكن ، وتوفري متويل البناء - ٤

 .رشاء مسكن وبيعه عىل املستفيد بالتقسيط - ٥

املــشاركة (ًا رشاء مــسكن باالشــرتاك مــع املــستفيد ثــم بيعــه عليــه تــدرجيي - ٦

 ).املتناقصة

 .رشاء مسكن وتأجريه عىل املستفيد إجارة منتهية بالتمليك - ٧

 .بناء مسكن بصيغة االستصناع - ٨

 

 .ال ختتلف الضامنات يف البنك الوقفي عنها يف البنوك األخرى
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 : اإلسكانومن الضامنات التي تتخذها املصارف يف عمليات متويل

ًسواء كان أرضا لبنـاء ) عقار( املرصف بطلب رشاء مسكن إىلحني يتقدم العميل  ً
ً مسكنا قائامأو، مسكن عليها فقد اختذت املصارف ضامنات )  ما شابهأو شقة أوفيال (، ً

 :تبدأ من حني الطلب وتستمر حتى اسرتجاع التمويل نوجزها فيام ييل

 .تهدراسة الطلب ومدى مالئمته وإمكاني - ١

 أودراسة سجل العميل ومالءته وعدم وجـود سـوابق لـه يف عـدم الـسداد  - ٢

 .التأخر فيه

ــالرجوع  - ٣  أهــل إىلدراســة العقــار مــن حيــث مناســبة ســعره لــه وذلــك ب

 ).يف الغالب ثالثة مكاتب عقارية(االختصاص، 

إلزام العميل برسوم تكاليف الدراسات السابقة يف حالة إلغاء طلبـه كـي ال  - ٤

 .اد يف الطلبيتقدم إال اجل

ًأهم ضامنات املصارف املعمول هبا اآلن وهي األكثر شيوعا حتويـل الراتـب  - ٥

 .حيث يستقطع املرصف القسط الشهري مبارشة قبيل نزول الراتب

ًثم ضامن خيتص باملرابحة واملشاركة وهو رهن العقار وهو أيضا أهم ضـامن  - ٦ ّ

 عدم الـسداد عىل اإلطالق يف هاتني الصيغتني حيث يملك املرصف يف حال

 .أن يبيع العقار ويستويف حقه منه

تبقـى ) العقـار(يبقى ضامن خيتص باإلجيار املنتهي بالتمليك وهو أن العـني  -٧

ًملكا للجهة املمولة حتى يتم سداد آخر قسط ِ)١(. 
 

                                                        

 .ينظر مواقع البنوك عىل الشبكة حيث تشرتك كثري منها يف هذه املتطلبات  )١(
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  :micro financing )التمويل املصغر(منتج املشاريع الدقيقة 
 بـالوقف عـن املـشاريع الدقيقـة حتدث باحثون يف استثامر الوقـف ويف التمويـل

  .micro financing )التمويل املصغر(
 اسـتثامر قليـل ال تزيـد إىلتعرف املشاريع الدقيقة بأهنا تلك املشاريع التي حتتـاج 

 الفئات الفقرية، ومـن خـالل هـذه إىل ألف دوالر وهي موجهة أساسا ١٥قيمته عىل 

ومـستمر للطبقـات الفقـرية املشاريع يمكن إجياد مصدر رزق وتوليـد دخـل كـاف، 

 .العاطلة

وبام أن مستلزمات املشاريع الصغرية أن يعمـل اإلنـسان يف مهنـة معينـة بنفـسه، 

ويرشف عليها مبارشة، فإن الوقف يمكن أن يكون له دور يف هذا اإلطار، حيث يتـيح 

الوقف متليك الفرد املحتاج ألدوات اإلنتاج والعمل مما يساهم بشكل فعال يف التنمية 

   )١(.املحلية واالقتصادية
   ): B.O.T( جــمنت

 من وسائل االستثامر الشائعة يف الوقف ما يطلق عليـه يف العـرص احلـارض عقـود
B.O.T دة املتفـق ــــ مرشوع حسب املأو، وهو أخذ أرض الوقف وإقامة بناء عليها

يف عرف  املرشوع للوقف، ويسمى أوعليها وبعد انقضائها خيرج املستثمر ويبقى البناء 

 أوللبيـع : (فتجـد بعـض األرايض عليهـا الفتـة) اسـتثامر(أهل العقار يف الـسعودية 
                                                        

نظام الوقف واملجتمـع املـدين يف : اجلزيرة العربية، الندوة الفكريةالبناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه   )١(

الوطن العريب، حترير إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقـاف، 

، التـمـويـل بـالـوقـف، بدائــل غـري تقليديـة مقرتحــة لتمـويــل ٦١٥-٦١٤، ص٢٠٠٣بريوت،

، مداخـلة مـقـدمـة للملتـقى الـدويل حـول متويل التنمية االقتصادية ، كلية العلـوم التنـمـية املحلـية

 .م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢/٢٣:  يومي- بسكرة- جامعة حممد خيرض-االقتصادية وعلوم التسيري
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 ).االستثامر

ومن أمثلته كثري من أوقاف مكـة املكرمـة كوقـف امللـك عبـد العزيـز والـصفوة 

 . وغريها

ُوهذا النوع من العقود ليس جديدا كام قد يظن بل قد أشار إليه بعـض املتقـدمني  ً

 قـال ": استثامر الوقف وعامرته، ففي البيان والتحصيل البن رشـدكشكل من أشكال 

 بام دخـل أوابن القاسم يف رجل قال لرجل أعطني عرصتك هذه أبنيها بعرشة دراهم، 

إن : فيها، عىل أن أسكنها يف كل سنة بدينار حتى أويف ما غرمت فيها وأصلحت؟ قـال

لك جائز، وإن مل يسم فال خري فيه، سمى عدة ما يبنيها به، وما يكون عليه يف كل سنة فذ

ّوهو كام قال؛ ألنه إن سمى عدة ما يبنيها به، ومل يسم ما يكون عليه : قال حممد بن رشد ُ
ًيف كل سنة كان كراء جمهوال، وإن سمى ما يكون عليه يف كل سنة، ومل يسم ما يبنيها به  ً

ًكان الكراء معلوما، وأمده جمهوال، وإذا سمى الوجهني كـان كـر  أجـل إىلاء معلومـا ً

وإنام جاز وإن مل يبني هيئة بناء العرصة واألغراض يف ذلـك خمتلفـة مـن . معلوم فجاز

أجل أن املكرتي كالوكيل له عىل ذلك، فإذا بنى العرصة عىل اهليئة التي تـشبه أن تبنـى 

  .)١("عليها لزمه
ملـدة يكـون أنه جيوز إجارهتا مدة البناء، وبعد انقضاء ا: مفهومه": وقال الدسوقي

وإن أجرته أرضك ليبني فيهـا :  بعضه لرب األرض أجرة ، قال يف املدونةأوالبناء كله 

ّويسكن عرش سنني ثم خيرج ويدع البناء فإن بني صفة البناء واملدة التـي يـسكن فيهـا 
  .)٢("املكرتي فهو جائز وهو إجارة ، وان مل يصفه مل جيز

                                                        

 ).٨/٤٦٢(البيان والتحصيل البن رشد   )١(

 ) .٤/٤٨(الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي   )٢(



  

  

١٥٧ 

 

بحيث يـستقبل األرايض ) املستثمر(فيه وهذا املنتج يمكن أن يمثل البنك الوقفي 

 غري املوقوفة فيقيم عليها املرشوعات ثم تعود ألصحاهبا، ويمكن أن يعرض أواملوقوفة 

 .ما لديه من أراض ليستثمرها اآلخرون بذلك
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 املطلب الثاين
 الصناديق االستثامرية

 

 
خريية أي ذات هدفني يف آن واحـد فهـي حتقـق يمكن تأسيس صناديق استثامرية 

االستثامر للوقف لكن يف الوقت ذاته حتقق شيئا من أهداف الوقف وغاياته كمثل إعانة 

 . الفقراء والراغبني يف الزواج ونحو ذلك

مثال ذلك صندوق املرابحة للتمويل هبامش ربح منخفض، وبام أن منتج املرابحة 

بنوك الستثامر السيولة فهو منتج أسايس يف البنك جلميع هو من املنتجات االستثامرية لل

العمالء؛ ولكنه يف الصندوق ذو هامش ربح أقل ملساعدة رشحية من املجتمع بـرشوط 

 .وقيود خاصة مع ضامنات أيضا خاصة

صـندوق اإلسـكان لتمويـل الـراغبني يف : من أنـواع الـصناديق يف هـذا املجـال

 من خالل اللجان أو اإلدارةتي يصدرها جملس اإلسكان ممن تنطبق عليهم الرشوط ال

 .املنبثقة عنه

 

 إىل أي جهة يمكن الوقـف عليهـا أوأعني بذلك حتويل أي فكرة مرصف للوقف 

 :صندوق، يطرحه البنك للمسامهة فيه، وأمثلته كثرية

 .الصندوق الوقفي لطالب العلم - 

 .دعم لراغبني يف الزواجالصندوق الوقفي ل - 

 .الصندوق الوقفي للعالج - 
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 .الصندوق الوقفي ملحو األمية - 

  .الصندوق الوقفي لدعم األقليات املسلمة - 

 . اإلسالمإىلالصندوق الوقفي للدعوة  - 

 .الصندوق الوقفي لرعاية املعاقني - 

 .الخ..... - 

 

بنك إدارة صناديق أوقاف خاصة يرغب أصحاهبا أن يكـون وأعني هبا أن يتوىل ال

ريعها هلم يتولـون رصفـه بأنفـسهم وهـذه األوقـاف جتـري عليهـا طـرق الـصناديق 

االستثامرية املعروفة، فيمكن للجمعيات اخلريية إنشاء صـندوق وقفـي هلـا، ويمكـن 

 .ًلألرس أيضا ذلك

 

 من لـه واليـة أو الناظر أوسواء املوقف (ً الوقف عقارا ويريد صاحبه حني يكون

ًأن يبقى عقارا، فيمكن أن يتواله البنك ويصبح من أصوله، وهنا يمكن للبنـك ) عليه

 .ِّأن يقيمه ويعترب قيمته ضمن أحد الطرق السابقة مع رهن أصل العقار

ًثامريا يـستقبل مـن ويمكن للبنك بعد أن يستقر عمله كبنك أن ينـشئ فرعـا اسـت

 أسـهم مـشاعة يف العقـار بعـد إىلخالهلا العقارات كأصول يف حمفظة عقارية تتحـول 

 .تقييمها وتكون األرباح موزعة بالتساوي بحسب األسهم

 

يمكن أن ينـشئ البنـك الـوقفي قـسام للزكـاة يتـصل باجلهـة احلكوميـة للزكـاة 

 ...كام يستقبل زكاة األفراد) كمصلحة الزكاة يف السعودية(
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 .ولكن ليكن يف خططه املستقبلية بعد استقرار البنك الوقفي

وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بجواز توظيف أموال الزكاة يف 

 تكون تابعـة للجهـة أومشاريع استثامرية تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق للزكاة، 

لزكاة وتوزيعها، عىل أن يكـون بعـد تلبيـة احلاجـة املاسـة الرشعية املسؤولة عن مجع ا

 . )١(الفورية للمستحقني وتوافر الضامنات الكافية للبعد عن اخلسائر

                                                        

 ).٣/٣ (١٥القرار رقم . ٣٣ه اإلسالمي، قرارات وتوصيات جممع الفقه، ص جممع الفق: انظر  )١(
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ًاملرصف الربوي تتمثل أساسـا يف ودائعـه، ) خمصومات(من املعروف أن خصوم 

ًله فتتمثل أساسا يف ودائعه، والتي تكيـف والتي تكيف عىل أهنا قروض عليه، أما أصو

 . ًعىل أهنا قروض عليه، أما أصوله فتتمثل أساسا فيام يقدمه املرصف من قروض للغري

ً حمددات سيولته هي أيضا أصوله وخصومه، أوأما املرصف اإلسالمي فإن عنارص 

وإنـام هـي مـسامهات ، ًبيد أن خصوم املرصف اإلسالمي ليست قروضـا عليـه للغـري

ومشاركات من قبل الغري مقدمة للبنك، بينام تتجسد أصـوله يف أدوات ماليـة أخـرى 

ديون للبنك عىل الغري نامجة من بيـوع املرابحـات، وكـذلك مـن اإلجـارة ومـن : هي

ًالسلم، وأيضا مضاربات ومشاركات مع الغري، وكذلك اسـتثامرات خاصـة يف أوراق 

ًت ومشاركات، وأخريا مما يكون للمرصف مالية  استثامرية نامجة من إجيارات ومضاربا

 . لدى البنك املركزي وكذلك لدى املصارف األخرى من ديون

ًوهبذا نجد أن عنارص السيولة وأيضا أدواهتا ختتلـف يف كثـري مـن اجلوانـب بـني 

  .)١(املرصف الربوي واملرصف اإلسالمي

                                                        

 .شوقي أمحد دنيا. د.إدارة السيولة يف املرصف اإلسالمي، أ  )١(



  

  

١٦٢ 

 

  

  

  

  

  
  

اري مـشعل، املـدير العـام رشكـة رقابـة البعبـد. ولة يف املصارف اإلسـالمي، دإدارة السي   :املصدر

لالستشارات بربيطانيا، مقـدم ملـؤمتر املـصارف اإلسـالمية يف الـيمن بـني الواقـع وآفـاق 

 .م٢٠١٠ مارس ٢١-٢٠املستقبل ، صنعاء 

ًوقد طالعت العديد من الكتب والبحوث حول السيولة وإدارهتا فوجـدت بحثـا 

يـستوعب ذلـك  )١( ارف اإلسـالميةعن إدارة الـسيولة يف املـصللدكتور حسني سعيد 

  :  )٢(ًبشكل واف ومناسب فرأيت االعتامد عليه واختصاره مقترصا عىل املهم  كاآليت
                                                        

 .حسني سعيد. إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية، إعداد د   )١(
د أرشت يف املقدمـة حيث إن البحث وكذلك الباحث ليس متخصصا يف هذا الشأن فندعه ألهله ، وقـ  )٢(

إىل أنني اخترصت ما يتعلق بإدارة السيولة وإدارة املخاطر من مصادر مرصفية لعدم التخصص فيهـا ، 
وقد كنت مهمت يف الطباعة النهائية للبحث بحذفها كام هو املقرتح من قبل بعض املحكمـني؛ ولكنـي 

، وثانيهام أين رأيـت أال خيلـو طةأحدمها أهنا كانت يف أصل اخل: عدلت عن ذلك إىل االختصار ألمرين

، وأنه يعمل ضـمن األدوات ّرية ليكتمل التصور للبنك الوقفيالبحث من هذا اجلانب ولو بإملاحة يس
واألسس املرصفية ، ولذا حرصت عىل ما هيم القارئ الكريم غري املتخصص وحذفت ما هو من شـأن 

 .أهل التخصص



  

  

١٦٣ 

 

السيولة بشكل عام تعني القدرة عىل مواجهـة االلتزامـات قـصرية األجـل يف  - 

 . مواعيد استحقاقها

احتفاظ املرصف بقدر من ودائع عمالئه يف صورة نقدية وشـبه نقديـة يمكـن  - 

 .  نقد دون خسارة تذكرإىلحتويلها 

 . قدرة املرصف عىل مواجهة التزاماته الطارئة دون التعرض خلسارة جسيمة - 

 : إىلُومن هنا فإن مفهوم السيولة يقسم 

َّ ويعرب عنه بكمية املوجودات التي يمكن حتويلها :ّمفهوم كمي -   نقد يف  وقت إىلُ

 .  ىل املرصف ودون تأخريما لإليفاء بااللتزامات املستحقة واملرتتبة ع

َّ ويعرب عنه بكمية املوجودات القابلة للتحويل الـرسيع :مفهوم نقدي -  نقـد، إىلُ

ًمضافا إليها األموال التي يتم احلصول عليها نتيجة تسديد التزامات العمـالء، 

   .)١( من خالل احلصول عىل ودائع جديدةأو
 

ُاحلامية وتبعد عـن خطـر عـدم الـدفع ومـن ثـم متثل السيولة عنرص األمان و - 

 .  اإلفالس

 .  املرونة يف اخليار، حيث توفر السيولة إمكانية البحث عن االستثامر األفضل - 

 .   إلخ... مؤرش إجيايب لدى البنوك املراسلة وجهات التصنيف - 

تؤكد عىل قدرة املرصف عىل الوفاء بالتزاماته وتعهداته جتاه املودعني وغـريهم  - 

 .    أصحاب احلقوق وبالتايل تعزيز الثقة يف املرصفمن 

ِّجتنب املرصف البحث عن مصادر متويل عالية الكلفة -  ُ  . 

                                                        

 .عيل السالوس. دإدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية،   )١(



  

  

١٦٤ 

 

ن املرصف من مواجهة األزمات عند وقوعها ومواجهـة متطلبـات النمـو  -  ُمتكِّ

 .  والتشغيل

 

امات، وحجـم  تسديد االلتزأوحجم مصادر السيولة الداخلة من اإليداعات  - 

 .   السيولة اخلارجة عىل شكل متويل واستثامر مقارنة برأس مال املرصف

 .  صعوبة التنبؤ بحجم وتوقيت دخول وخروج األموال النقدية للمرصف - 

أمهية السيولة وارتباطها بالربحية واألمان، وخاصة يف ظل عدم القـدرة عـىل  - 

 .   يةاالقرتاض بالفائدة كام هو بالنسبة للمصارف التقليد

اآلليات التقليدية إلدارة الـسيولة يف سـوق مـا بـني البنـوك هـي الـسندات،  - 

والسوق الثانوية من خالل اخلصم واملقرض األخري، وكلها تقوم عىل الفائدة، 

 . معها  جيوز للمصارف اإلسالمية التعاملوال

عدم توفر أدوات مالية يمكن تسييلها يف حال احلاجة للـسيولة أسـوة بـام هـو  - 

ح للمصارف التقليدية مـن أذونـات خزينـة وسـندات وشـهادات إيـداع متا

 .   إلخ...بالفائدة

 .    رة املرصف عىل الوفاء بالتزاماتهتعزيز قد - 

إلخ باملرصف لقدرته عىل تلبيـة ....زيادة ثقة املودعني واملستثمرين واملتمولني - 

 .   احتياجاهتم

 واملـصنفني واجلهـات ر إجيايب للمـرصف يف الـسوق املـايل واملحللـنيــمؤش - 

 .    الرقابية

 



  

  

١٦٥ 

 

 

 :   طبيعة احلسابات  - ١

 شديدة الـسيولة، متدنيـة الكلفـة، تعيـق :حسابات جارية وحتت الطلب  . أ 

 .  التخطيط للتدفقات النقدية

 أفضل من احلسابات اجلارية من وجهـة نظـر الـسيولة :حسابات التوفري. ب 

 .  ديوالتخطيط النق

 أفضلها من حيث السيولة والتخطيط للتدفقات النقدية :حسابات ألجل  . ج 

 .  واالستثامر طويل األجل ، إال أهنا أكثر احلسابات كلفة

 .  هناك عالقة عكسية بني الوعي املرصيف والسيولة:الوعي املرصيف - ٢

 :   تعليامت البنك املركزي - ٣

 .  نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي  - 

بحيث احتفاظ املرصف بموجودات سائلة حدها . سيولة القانونيةنسبة ال - 

من إمجايل مطلوباته املرجحة، عىل أن ال تقل موجوداته %) ١٠٠(األدنى 

طلوباتـه املرجحـة بالعملـة مـن م%) ٧٠(السائلة بالعملـة املحليـة عـن 

 .    املحلية

 

 .  حشد مدخرات جديدة - ١

 .  االستثامرات يف مواعيد استحقاقهاحتصيل الذمم والتمويالت و - ٢

 .األوراق املالية دون حتمل خسارة) تسييل(بيع  - ٣

 .بيع أصول دون حتمل خسارة - ٤



  

  

١٦٦ 

 

توريق أصول بغرض إصدار صكوك، حيث تساعد هذه الـصكوك يف إدارة  - ٥

السيولة، وحتقق عوائد جمزية للمستثمرين، وتعمل بالنـسبة للحكومـة عـىل 

ة، وتطوير سوق املال من خالل إجياد أوراق تغطية جزء من العجز يف املوازن

 .مالية إسالمية

صـكوك الـسلم، : (ومن األمثلة عىل الـصكوك املـساعدة يف إدارة الـسيولة

 ).صكوك املشاركة، صكوك املضاربة، صكوك اإلجارة

 البنك املركزي إلمداده بالسيولة وبـام يـتالءم وأحكـام الـرشيعة إىلاللجوء  - ٦

 . اإلسالمية

 .  بادلةالودائع املت - ٧

 

 للمؤسسات املاليـة لدى حتليل عينة من القوائم املالية: إدارة سيولة األصول - ١

 احلسابات اجلارية وحسابات إىلاإلسالمية وصلت نسبة النقد وأشباه النقد 

 %).   ١٤٤(االدخار 

:  اتيجية اإلسالمية عىل هذه االسـرتويعود تركيز املصارف واملؤسسات املالية

 البنيـة التحتيـة املالئمـة ملناقلـة األمـوال إىلافتقار الصناعة املالية اإلسالمية 

 .بسبب غياب األسواق الثانوية اإلسالمية التي تقوم هبذه املهمة

اتيجيات فعالـة  سياسات وإجراءات واسـرتإىلواملصارف اإلسالمية حتتاج 

ــاض رؤوس األمــوال يف إلدارة الــسيولة،  ــرا النخف ــة ًنظ ــسات املالي املؤس

 .   مستوى ال يعزز إدارة السيولةإىلاإلسالمية 

 



  

  

١٦٧ 

 

 ًجذب املرصف أمواال جديدة أكثر من اعتامده عىل:  إدارة سيولة االلتزامات - ٢

، وتعتمد هذه االسـرتاتيجية عـىل سـمعة املـرصف وتقيـيم سيولة األصول

 . وضعه املايل

 ية متوازنـة إلدارة الـسيولةالبد من تبني اسرتاتيج: اإلدارة املتوازنة للسيولة - ٣

 .     ًتقع وسطا بني إدارة سيولة األصول وإدارة سيولة االلتزامات

 

: ّالبد من حتقيق توازن دقيق بني ثالثة أهداف متعارضة، وهذه األهداف هـي - 

 .  الربحية، السيولة، التقليل من املخاطر

 .  املرصف وإدارتهالسيولة مفتاح الثقة للجمهور يف - 

يأيت هدف الربح يف قمة أولويات مجيع املنظامت االقتصادية اخلاصة، ملـا هلـذا  - 

 . اهلدف من أثر كبري عىل استمرارية املنظمة ونموها

ّيشبه املدير املايل برجل السريك الذي يسري عىل احلبـل وحيمـل يف يـده عـصاه  -  ُ
 فـشل إىل تـوازهنام يـؤدي الطويلة والسيولة والربحية مها طرفا العصا، وعدم

 .  املنظمة وخروجها من السوق

من أبرز التحديات التي تواجه املصارف هـو املوازنـة املـستمرة بـني الـسيولة  - 

والربحية، وذلك ألن املصارف تعتمد عىل أموال املودعني لتحقيق الربحية من 

اقض كرب قدر ممكن لتحقيق أفضل العوائد، وهذا يف حد ذاته ينأخالل استثامر 

 .  هدف السيولة

املخاطرة عامل آخر يتم أخذه بعني االعتبـار عنـد اسـتثامر األمـوال لتحقيـق  - 

 .   الربحية



  

  

١٦٨ 

 

ّليس اهلدف من إدارة املخاطر القضاء عليها، وإنام احلد من آثار هذه املخـاطر  - 

 .  وضبطها

إدارة املخاطر تعني . إلدارة املخاطر والسيطرة عليها رئيسة أداةالكشف املبكر  - 

 . تعظيم العائد وتقليل املخاطر والتخفيف من آثارها

ًاملوازنة بني السيولة والربحية واملخاطرة يف املصارف اإلسـالمية تأخـذ بعـدا  -

املقرض األخري لتمويـل عجـز الـسيولة يف ) وجود(ًإضافيا يف ظل عدم توفر 

ٍ االحتفاظ بمستوى عال من إىلحال حدوثه، وهذا يدفع املصارف اإلسالمية 

ًسيولة، وبالتايل انعكاس ذلك عىل ربحيتها، األمر الذي ينعكس سـلبا عـىل ال

أرباح أصحاب حسابات االستثامر من جهة وعىل أرباح املـسامهني مـن جهـة 

  .أخرى
ولتحقيق املوازنة بني السيولة والربحية واملخاطرة يف املصارف اإلسـالمية يمكـن 

 : القيام باآليت

ملرصفية للسامح للبنك املركزي بالتدخل يف إجراء تعديالت عىل الترشيعات ا - ١

 .تقديم السيولة الالزمة للمصارف اإلسالمية

ارف ــوق بــني املــصــــإجيــاد سجيع وــة بتــشــــلطات النقديــقيــام الــس - ٢

 .  اإلسالمية

ــة  - ٣ ــاد أدوات مالي ــرشيعة دعــم ســوق رأس املــال وإجي تتامشــى وأحكــام ال

 .   اإلسالمية

ت والتزويـد بالـسيولة  بينها بـشأن اإليـداعاتعاون املصارف اإلسالمية فيام - ٤

 .للسيولة مقابل احلصول عىل حصة من األرباح املحققة. النقدية



  

  

١٦٩ 

 

، وذلك يف صيغة اإلقراض احلسن، وعىل أن تكوين صندوق مشرتك للسيولة - ٥

 .ُيعاد القرض فور جتاوز أزمة السيولة

 .اتفاقيات تعاون مع املصارف التقليدية - ٦

 

دم قدرة البنك عىل املحافظة عىل أموال كافيـة للوفـاء بالتزاماتـه، وتـرتبط  هي ع

وهي القـدرة عـىل مطابقـة اسـتحقاق األصـول . بقدرة البنك عىل استقطاب الودائع

 .وااللتزامات اليومية

 :ومن هذه املخاطر

 مرابحات السلع الدوليـة رغـم اإلشـكاليات يف عـدم االنـضباط إىلاللجوء  - 

 .دئ الرشعية املباالكامل مع

 . لتقليدية غري متوافقة مع الرشيعةالوسائل ا - 

كبـري مـن أصـول املـصارف القيود الرشعية عىل بيع الديون والتي متثل جـزء  - 

 .اإلسالمية

 . عىل احلسابات اجلارية بشكل كبرياالعتامد - 

 .عدم وجود تسهيالت املقرض األخري - 

 .ميعدم وجود سيولة يف السوق الثانوي اإلسال - 

 .لسيولة التنظيميةمتطلبات ا - 

 .تباين أجل االستحقاق - 

 .ء يف تطوير أدوات مالية إسالميةالبط - 

 .ة األجل الستثامر فائض السيولةعدم وجود أدوات قصري - 



  

  

١٧٠ 

 

 .ختالفات الرشعية يف بعض الوسائلاال - 

 . وق مرصفية بني املصارف اإلسالميةعدم وجود س - 

عجز  وهي ،  االئتامنية هي املخاطرومن أهم املخاطر ذات العالقة بجانب السيولة

املدين عن سداد ما يرتتب عليه من التزامات جتاه البنك، ويرتتب عىل ذلـك زيـادة يف 

خماطر السيولة، وخماطر معدل العائد، وخماطر تآكل قيمة األصول، وهذا ينعكس عـىل 

ناهيك عن عدم قدرة املصارف اإلسالمية فرض ، Asset Quality جودة األصول

 .غرامات تأخري

 : ومن أدوات ختفيض املخاطر االئتامنية 

 . الدراسات الدقيقة والشاملة لعنارص اجلدارة االئتامنية - ١

 ).  احتياطي معدل األرباح، احتياطي خماطر االستثامر(تكوين االحتياطيات  - ٢

 . استيفاء الضامنات - ٣

 .املتابعة والرقابة - ٤

 

، طريقـة مـؤرشات الـسيولة: ضحها أوهناك طرق لقياس السيولة من أشهرها و

 :وتعني املحافظة عىل مستويات كافية من األصول السائلة للوفاء بااللتزامات، مثل

 ).ًمثال% ٢٥( جمموع األصول إىلنسبة األصول السائلة  - 

 جممـوع احلـسابات اجلاريـة إىلنسبة أكرب عرشة عمالء يف احلـسابات اجلاريـة  - 

 ).   ًمثال% ٣٠(

 جممــوع احلــسابات إىلالء يف احلــسابات االســتثامرية نــسبة أكــرب عــرشة عمــ - 

 ).ًمثال% ٣٠(االستثامرية 



  

  

١٧١ 

 

 أو% ١٠٠( احلسابات اجلاريـة واحلـسابات االسـتثامرية إىلنسب التعرضات  - 

 ).ًمثال% ٢٠٠

 %).٢٠ال تقل عن ( جمموع الودائع إىلاألصول السائلة  - 

 ).%٢٥ال تقل عن ( االلتزامات قصرية األجل إىلاألصول السائلة  - 

 %).٧٥أقل من ( إمجايل الودائع إىلإمجايل التمويالت  - 

 %).٧٥ -% ٥من ( جمموع الودائع إىلاالستثامرات املتاحة للبيع  - 

 

 .  االعتامد ما أمكن عىل الودائع الثابتة  والرتكيز عىل التوظيفات قصرية األجل - ١

 .  قاق استثامر تلك الودائعباستح) املقيدة(ربط استحقاق الودائع املخصصة  - ٢

 .   بني قراري االدخار واالستثامرأواملوائمة بني السيولة والربحية  - ٣

ًاالحتفاظ برتكيبة مثىل من املوجودات النقدية واألوراق املالية حتقيقا هلـدف  - ٤

 .  السيولة الشامل املتمثل بالتوفيق بني السيولة والربحية واألمان

لتمويل األصول طويلة األجل بمطلوبات ، نسب وضع نسب سيولة معيارية - ٥

 .    قصرية األجل

 مـصادرها، أو آجاهلـا أوللرتكـزات سـواء للودائـع ) سقوف(وضع حدود  - ٦

 .   وكذلك للتمويالت

مراجعة هيكل الودائع، من حيث حجم واجتاه احلسابات اجلارية، وحسابات  - ٧

 .االستثامر

: يولة، ومنهـافهم التعرض للمخاطر األخـرى ذات العالقـة بمخـاطر الـس - ٨

 .    إلخ.. خماطر االئتامن والسوق ومعدل العائد والسمعة،



  

  

١٧٢ 

 

 .  أخذ املنتجات واخلدمات اجلديدة بعني االعتبار وأثرها عىل السيولة - ٩

 .  استخراج تقارير ملراقبة خماطر السيولة، بحيث تكون مربوطة بالنظام البنكي -١٠

راءات املتعلقة بـإدارة قيام دائرة التدقيق الداخيل بمراجعة السياسات واإلج -١١

 .السيولة للوقوف عىل نقاط الضعف، والتوصية بإجراءات تصحيحه

 وجود مؤسسات للبحث والتطوير إلجياد أدوات مالية متوافقة مع إىلاحلاجة  -١٢

 .الرشيعة اإلسالمية

ًوجود مؤسسات مالية ضخمة تلعـب دور صـناعة الـسوق وفقـا لألسـس  -١٣

 .  املتعارف عليها

 . ًوعية االدخارية األكثر استقرارا األإىلكبرية توجيه الودائع ال -١٤

إيداع جزء من املوارد املالية كودائـع اسـتثامرية آلجـال قـصرية لـدى بنـوك  -١٥

  .إسالمية أخرى

 .)SWAP( إبرام اتفاقيات ودائع متبادلة -١٦

 .ر عىل العوائدإعطاء األمان أولوية يف إدارة املخاط -١٧

 .دفقاهتا النقدية بالوضوحالرتكيز يف التمويل عىل الصيغ التي تتسم ت -١٨

 .توظيف جزء من املوارد املالية يف أسهم الرشكات -١٩

عدم تقديم التمويل إال بعد وجود ما يؤكد جدوى العملية املمولة، والقدرة  -٢٠

  .عىل سداد التمويل باالستحقاق، وكفاية الضامنات واكتامل التوثيق

المية القائمة مراعاة البنك املركزي خصوصية املوجودات يف املصارف اإلس -٢١

لتحديد نسبة ) اركة، مضاربةـــمش (أساس املشاركة يف الربح واخلسارةعىل 

 .السيولة، وذلك لتمييزها عن القروض الربوية التي ال حتتمل اخلسارة



  

  

١٧٣ 

 

وضع خطط للتدفقات النقدية من مصادر خارج امليزانية ملواجهـة احلـاالت  -٢٢

ف املستقبلية مـن املـوارد الطارئة للسيولة ، وكذلك تقييم احتياطيات املرص

  .املالية

نقص /وضع خطط مرنة إلدارة السيولة ومراجعتها باستمرار لتجنب فائض -٢٣

نقص السيولة من خالل تقيـيم التـدفقات /السيولة، وقياس وحتليل فائض

  . التزامات املرصفإىلالنقدية الصادرة والواردة، باإلضافة 

عقـود الـسلع (داول الـسيولة إجياد سوق متوافق مع الرشيعة بني البنوك لتـ -٢٤

 ...).واملعادن، عقود التورق، الصكوك

  
 :مسؤوليات جملس اإلدارة ً:أوال

اعتامد اسرتاتيجية إدارة السيولة والسياسات واإلجراءات املرتبطة هبا، عىل أن  - ١

  . يف السنةيتم مراجعتها مرة واحدة عىل األقل

التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية باختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ االسـرتاتيجية  - ٢

 . والسياسات املعتمدة املتعلقة بإدارة خماطر السيولة

 يقبلها البنك وذلك من أوحتديد درجة خماطر السيولة التي يمكن أن يتحملها  - ٣

وبـام يتناسـب مـع  "درجة حتمـل خمـاطر الـسيولة "خالل وضع ما يسمى بــ

اسرتاتيجيته وقدرته عىل احلصول عـىل مـصادر التمويـل وقدرتـه عـىل إدارة 

 .سيولته يف خمتلف الظروف

 :مسؤوليات اإلدارة التنفيذية: ًثانيا

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية إدارة السيولة بحيث تتامشى مع درجة حتمل خماطر  - ١



  

  

١٧٤ 

 

 .السيولة

 الالزمة لتطبيقهـا عـىل خمتلـف تعميم اسرتاتيجية إدارة السيولة والسياسات - ٢

  .الوحدات ذات العالقة داخل البنك

حتديد اهليكـل اإلداري واملـسؤوليات والـضوابط املتعلقـة بـإدارة الـسيولة  - ٣

 .وبمراقبة وضع السيولة للبنك

ًإعالم جملس اإلدارة فورا يف حال حـدوث أي أحـداث جديـدة تـؤثر عـىل  - ٤

 .السيولة

تياجات السيولة عىل مستوى البنـك وعـىل إدارة ومراقبة خماطر السيولة واح - ٥

 .مستوى املجموعة البنكية

التأكد من متتع املوظفني املعنيني بوضع الضوابط الداخليـة بخـصوص إدارة  - ٦

 .السيولة باخلربات والكفاءات واالستقاللية

 مصادر التمويل والتأكد من إدارهتـا إىلالتأكد من قدرة البنك عىل الوصول  - ٧

  .بفاعلية 

ٍ بقدر كاف من املوجودات السائلة عاليـة اجلـودة وغـري املرهونـة االحتفاظ - ٨

 ). رهنهاأومن خالل بيعها (بحيث تستخدم لتعزيز سيولة البنك عند احلاجة 

ــات  - ٩ ــودات واملطلوب ــستقبلية للموج ــة امل ــدفقات النقدي ــدير الت ــاس وتق قي

ولاللتزامات خارج امليزانية ضمن خمتلف الفـرتات الزمنيـة وحتـت خمتلـف 

 .وفالظر

استخدام فرضيات واقعية حول احتياجات البنك املستقبلية للسيولة وذلـك  -١٠

 . املدى القصري وعىل املدى الطويلعىل



  

  

١٧٥ 

 

 . استخدام عدة مقاييس لقياس خماطر السيولة بشكل كمي -١١

استخدام نظام معلومات إداري معتمد مصمم لغرض تزويد اإلدارة العليـا  -١٢

 .زمة حول وضع سيولة البنكويف الوقت املناسب بكافة املعلومات الال

التأكد من وجود آلية تسمح بتوزيع السيولة عىل وحـدات البنـك التـي قـد  -١٣

ًتواجه أحداثا طارئة ، مع رضورة األخـذ باالعتبـار احتامليـة أن تـؤثر هـذه 

 .األحداث عىل املجموعة ككل

املحافظة عىل وجود نشط يف األسواق التي يعتمـد عليهـا البنـك كمـصدر   -١٤

بنك من خالل املحافظة عىل عالقات طيبة مع اجلهات التي تـزوده لتمويل ال

 .باألموال مع رضورة معرفة استعدادهم لتقديم األموال يف األوقات احلرجة

ًللمساعدة يف التعرف مبكرا )  النوعيةأوالكمية (وضع جمموعة من املؤرشات  -١٥

 . مشاكل السيولةعىل

ت كمية عن وضع السيولة اإلفصاح من خالل التقارير الدورية عن معلوما -١٦

 خماطر السيولة بشكل إدارة معلومات نوعية عن هيكل إىللدى البنك إضافة 

ــح  ــف أيوض ــة وخمتل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــسؤوليات جمل دوار وم

 .(١)الوحدات التنظيمية
                                                        

دراسة حتليليـة للـسيولة املـرصفية : لالستزادة يف موضوع إدارة السيولة يمكن مراجعة املصادر التالية  )١(

ّ كليـة اإلدارة -رضا صاحب أبو محـد . ّحممد جبار الصائغ، د. ّلعينة من املصارف التجارية األردنية، د

ديـسمرب سـنة ، أبـو ظبـي،  املـصارف اإلسـالميةأعامل مؤمتر السيولة يف.  جامعة الكوفة–واالقتصاد 
مـؤمتر املــصارف ، أمحـد حممــد الـسعد. د، بـدائل املـسعف األخـري للمــصارف اإلسـالمية. م٢٠٠٥

الـدورة ، الـدورة الرابعـة، جممع الفقه اإلسـالمي. م٢٠٠٩يونيه ، ديب، اإلسالمية بني الواقع واملأمول
احلميـد عبد. د، جية يف البنـوك اإلسـالميةاالسـرتاتياإلدارة . الـدورة اخلامـسة عـرشة، احلادية عرشة

 . ٦بحث رقم ، مي للبحوث والتدريباملعهد اإلسال، املغريب



  

  

١٧٦ 

 



  

  

١٧٧ 

 

 
 

  
 

 خـسائر غـري إىلاحتاملية مستقبلية قد تعرض البنـك : هنايمكن تعريف املخاطر بأ

متوقعة وغري خمطط هلا بام قد يؤثر عىل حتقيق أهداف البنك وعىل تنفيذها بنجاح، وقـد 

 القـضاء عـىل البنـك إىلتؤدي يف حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعـىل آثارهـا 

 .وإفالسه

وشـامل لتهيئـة البيئـة املناسـبة ويمكن تعريف إدارة املخاطر بأهنا نظام متكامـل 

واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة املخاطر املحتملة وحتديدها وقياسها وحتديد مقـدار 

آثارها املحتملة عىل أعامل البنك وأصوله وإيراداته ووضع اخلطط املناسبة ملا يلزم وملـا 

تخفيف من  لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للأويمكن القيام به لتجنب هذه املخاطر 

 .آثارها إن مل يمكن القضاء عىل مصادرها

 الحـق عـىل األحـداث ، واملخـاطرة )هتديدات خارجية ( فهناك فرق بني اخلطر 

 .(١) سابقة عىل األحداث) أعامل وقرارات إدارية(
 

ا قبـل  التـي يمكـن توقعهـأو للوقاية مـن املخـاطر املتوقعـة :ةــوظيفة وقائي - 

 .حدوثها

                                                        

 دان بورج ، خالصات كتب املدير ورجل األعامل ، نرشة نصف شهرية، الـرشكة - املخاطر املاليةإدارة  )١(

 .، القاهرة)شعاع ( العربية لإلعالم العلمي 



  

  

١٧٨ 

 

 لكشف املشاكل حال حدوثها والتعـرف عـىل النتـائج غـري :وظيفة اكتشافيه - 

 .املرغوب هبا، ودراسة مدى شدة تأثريها

 لتدارك آثار املخاطر املكتشفة وتالفيها والعمـل عـىل عـدم :وظيفة تصحيحية -

  .)١(تكرارها

 

 وهي خماطر عامة إىلم املخاطر ّيقسم الباحثون املخاطر بطرق خمتلفة من ذلك تقسي

 وهي التي تتصل باملؤسسة وخماطر خاصةالتي ترتبط بأحوال السوق واالقتصاد عامة 

 وهي التي يكون مصدرها طبيعة املنـشأة خماطر أعامل إىلوقسم آخرون املخاطر . ذاهتا

 إىل التي تؤدي وخماطر مالية املؤسسة وتتصل عوامل تؤثر وتتأثر بمنتجات السوق ، أو

خسائر حمتملة نتيجـة تقلبـات املتغـريات املاليـة وتكـون يف الغالـب مـصاحبة لنظـام 

حيث تكون املؤسسة يف وضع مايل ال تستطيع )  ما يسمى بالرافعة املالية أو( االستدانة 

 .مقابلة التزاماهتا من أصوهلا

 :إىلويقسم بعض الباحثني املخاطر من حيث إمكانية إداراهتا 

 .تخلص منها خماطر يمكن ال-

 . وخماطر يمكن حتويلها ألطراف أخرى-

 . وخماطر بإمكان املؤسسة التعامل  معها وإداراهتا بنفسها-

 إىلونرى أنه يمكن تقسيم املخاطر التي قد تتعرض هلا املؤسسات املاليـة عمومـا 

 :جمموعتني

                                                        

 .خاطر يف املصارف اإلسالمية ، األستاذ حممد سهيل الدرويب ، نسخة الكرتونية إدارة امل :انظر  )١(



  

  

١٧٩ 

 

 .املخاطر املالية - ١

 .خماطر التشغيل - ٢

لتحديات النظرية والعملية تتعـرض هلـا  جمموعة ثالثة من املخاطر واإىلباإلضافة 

 .املصارف اإلسالمية عىل وجه اخلصوص

 
وهي املخاطر املتصلة بإدارة املوجودات واملطلوبات، وأهم ما يمكن توقعـه مـن 

 :خماطر مالية ما ييل

 . خماطر االئتامن - ١

 . خماطر السيولة - ٢

 ).هامش الربح (  خماطر سعر الفائدة  - ٣

  . أسعار السلع ، أسعار األسهم ، أسعار الرصف:طر السوق خما - ٤

 
 .االحتيال املايل واالختالس - ١

 .خماطر نامجة عن أخطاء برشية للموظفني - ٢

 .خماطر التزوير - ٣

 .تزييف العمالت - ٤

 . الناجتة عن اجلرائم اإللكرتونيةاملخاطر - ٥

 .(١) املخاطر القانونية -٦
 

                                                        

 . حممد سهيل الدرويب، نسخة إلكرتونية:ر يف املصارف اإلسالمية، األستاذإدارة املخاط  )١(



  

  

١٨٠ 

 

 

إدارة خماطـر الـسوق، املخاطر التشغيلية، خماطر االئتامن، خمـاطر العمـالت  - ١

ُاألجنبية، خماطر السيولة، خماطر معـدل العائـد واسـتخدام أحـدث الطـرق 
 .واألساليب العلمية لقياس هذه املخاطر

حتليل وتقييم املخاطر املتعلقة باألنشطة واملنتجات واخلدمات اجلديدة قبـل  - ٢

 .األمر بالنسبة لألنشطة واملنتجات واخلدمات القائمةإطالقها وكذلك 

 .تطوير منهجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع املخاطر - ٣

التوصية للجنة إدارة املخاطر بسقوف املخاطر، واملوافقات، ورفع التقـارير،  - ٤

 .وتسجيل حاالت االستثناءات عن سياسة إدارة املخاطر إن وجدت

فيذيـة العليـا بمعلومـات عـن قيـاس املخـاطر تزويد املجلس واإلدارة التن - ٥

 .ومنظومة املخاطر يف البنك

تساعد اللجان املشكلة يف البنك دائرة املخاطر يف القيام باملهام واملسؤوليات  - ٦

 .املطلوبة منها

توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفـصاح  - ٧

 .والنرش للجمهور

ك معلومـات عـن إدارة املخـاطر بخـصوص تضمني التقرير الـسنوي للبنـ - ٨

 .هيكلها وطبيعة عملياهتا والتطورات التي طرأت عليها

 

 



  

  

١٨١ 

 

  :(١) أمثلة للعوامل املؤثرة يف األخطار الرئيسية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

معيار إدارة اخلطر، ترمجة اجلمعية املرصية إلدارة األخطار، وهو نتاج عمل فريق يتضمن هيئـات إدارة   )١(

، مجعيـة التـأمني ومـديري اخلطـر )IRM(  معهـد إدارة اخلطـر-طر الرئيسية يف اململكـة املتحـدة اخل

)AIRMIC(و املنتدى الوطني إلدارة اخلطر يف القطاع العام ،  ALARM).( 



  

  

١٨٢ 

 

 

يعمل البنك عىل املحافظة عىل حقوق أصحاب حسابات االسـتثامر، سـواء  - ١

 .بات لالستثامر املطلق أم لالستثامر املقيدكانت هذه احلسا

وبشكل عام، فان املحافظة عىل حقوق أصحاب حسابات االستثامر، تكـون  - ٢

 :من خالل التزام البنك بام ييل

اإلقرار بحقوق أصحاب حسابات االستثامر يف متابعـة أداء اسـتثامراهتم   . أ

فظة عىل هذه واملخاطر ذات العالقة، ووضع الوسائل الكافية لضامن املحا

 :احلقوق وممارستها، من حيث

وضع أصحاب حسابات االستثامر عىل قدم املساواة مع املـسامهني يف    -

 .احلصول عىل املعلومات الالزمة فيام يتعلق بحسابات استثامراهتم

ــك    - ــات البن ــن سياس ــتثامر ع ــسابات االس ــحاب ح ــصاح ألص اإلف

 .وممارساته فيام يتعلق بحسابات االستثامر

إن حق أصحاب حسابات االستثامر يف متابعة أداء استثامراهتم ال يعترب    -

 .تدخال يف إدارة البنك لتلك االستثامرات

عــىل البنــك قبــل فــتح احلــسابات االســتثامرية أن يعطــي أصــحاب    -

احلسابات معلومات كافيـة عـن حقـوقهم التعاقديـة وعـن املخـاطر 

يف ذلـك اســتثامراته املتعلقـة بمنتجـات حـسابات االسـتثامرات، بـام 

ــساب  ــة ح ــه وطريق ــع موجودات ــرتاتيجيات توزي ــية واس األساس

 .اخلسائر عىل االستثامرات/األرباح

 التقـصري يف أو عن اخلسائر الناجتـة عـن التعـدي ً يكون البنك مسؤوال- 



  

  

١٨٣ 

 

 .تطبيق عقد االستثامر

ة اعتامد اسرتاتيجية استثامر سليمة تتالءم مع املخاطر والعوائـد املتوقعـ  . ب

آخذين يف احلسبان التمييز بني أصحاب ( ألصحاب حسابات االستثامر 

 اعـتامد الـشفافية يف إىل، باإلضافة )حسابات االستثامر  املقيدة واملطلقة 

 :دعم أي عوائد

ألصـحاب حـسابات االسـتثامر  ) األرباح املوزعـة(يتم دعم العوائد    -

قتطع من أرباح واملسامهني باستخدام احتياطي معدل األرباح الذي ي

 .االستثامر  قبل اقتطاع حصة البنك كمضارب

 حتويـل أواحتياطي معدل األربـاح يكـون لتغطيـة خـسارة حاصـلة    -

 . ربحإىلخسارة 

 رشوط فتح احلسابات املوقعـة أوالعقود املربمة مع أصحاب احلسابات   . ج

 .من قبلهم

 .ة للبنكأحكام الرشيعة اإلسالمية، ورأي هيئة الرقابة الرشعي  .  د

 .قانون البنوك والترشيعات النافذة األخرى  . هـ

 .عقد التأسيس والنظام األسايس للبنك  . و

ــايري املحاس  . ز ـــمع ـــبة واملراجعـ ــسـ ــضوابط للمؤس ــة ــة وال ات املالي

 .اإلسالمية

دليل احلاكمية املؤسسية وما ينطـوي عليـه مـن أنظمـة ضـبط ورقابـة   . ح

 .وتدقيق

 . يضعها البنكأنظمة العمل التي  . ط



  

  

١٨٤ 

 

وبشكل خاص، فان املحافظة عـىل حقـوق أصـحاب حـسابات االسـتثامر   - ٣

السادس (من البند ) ٣(املطلق، تكون من خالل التزام البنك بام ورد يف املادة 

 :من النظام األسايس للبنك ونصها كام ييل) عرش

يقرر جملس اإلدارة بطريق اإلعالن للعموم النسبة العامة من األرباح    -أ

التي ختتص هبا جمموع األموال الداخلة يف االستثامر  املشرتك، وذلـك 

يف بداية نفس السنة املالية رشيطة أن ال يتأخر ذلك اإلعالن عن هناية 

 .الشهر األول من كل عام

يلتزم البنك االحتفاظ بحساب يف صندوق ملواجهة خماطر االستثامر يف    -ب

سائر تزيد عىل جمموع أربـاح حسابات االستثامر املشرتك لتغطية أي خ

 :ويتم تغذية هذا الصندوق كام ييل. االستثامر خالل سنة معينة

من صايف أرباح االستثامر املتحققة عىل % ١٠يقل عن باقتطاع ما  .١

عىل أمر من البنك املركزي . خمتلف العمليات اجلارية خالل السنة

 وبحيث يرسي مفعول النسبة املعدلة 

ة أعالـه بنـاء بعـد زيادهتـا يف الـسنة املاليـة بزيادة النسبة املحـدد .٢

 .الالحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل

يوقف االقتطـاع عنـدما يـصبح مقـدار املبلـغ املتجمـع يف هـذا  .٣

 أي مقدار آخر حيدده أوالصندوق مثيل رأس املال املدفوع للبنك 

 .البنك املركزي

ًة املعلنة حصة للمضارب، يستويف البنك بصفته مضاربا ً مشرتكا النسب    -ج

كام يكون له حق املشاركة يف أرباح االستثامر املشرتك بنسبة ما يـدخل 



  

  

١٨٥ 

 

 من األموال التي هو مأذون يف استعامهلا بـالغنم أومن موارده اخلاصة 

 .والغرم

يتحمل البنك باعتباره مضارباً مشرتكاً اخلسائر الناجتة عن أي سـبب    - د

لك حاالت التعدي والتفريط الناشـئة موجب لتضمينه رشعا بام يف ذ

عن حاالت التعدي والتفريط الناشئة عـن تـرصفات أعـضاء جملـس 

 املوظفني، أيضا حاالت التالعب وإساءة األمانة أو املديرين أواإلدارة 

العاملني يف البنك، ويعترب يف حكم التفريط والتواطؤ مع اآلخرين وما 

ألمني يف إدارة املضاربة  ذلك من صور اخلروج عن حدود العمل اإىل

 .املشرتكة التي يقوم هبا البنك

تقوم هيئة الرقابة الرشعية املعينة حسب أحكام القانون بـالتحقق مـن    -هـ

وجود السند الفقهي املؤيد لتحميل البنك أي خسارة واقعة يف نطـاق 

  .)١(عمليات االستثامر  املشرتك
 

 :العاملون املتحمسون املؤمنون بأهداف املرصف ورسالته -

بأن يكون للمرصف سياسـة واضـحة شـفافة وعمليـة ونظـام مـدروس جلـذب 

 األمهية القصوى والذي جيب أن يـشمل للتدريباألشخاص اجليدين للعمل ويكون 

 التدريب التخصيص رشح األهداف العامة للمصارف اإلسـالمية وبيـان إىلباإلضافة 

 وتعويـضات رواتـب ومكافـآتا وجوانبها وأن يكون لدى املرصف جـداول رسالته

مناسبة ومقبولة بل وحمفزة، حمددة بطريقة واضحة ومفهومة للعاملني وشـفافة، ومـن 

                                                        

 .م٢٠١٢  لعاماألردين اإلسالميمن تقرير البنك   )١(



  

  

١٨٦ 

 

 .دوافع ومصادر املخاطر وخاصة خماطر التشغيل عدم شعور العاملني بعدالة رواتبهم 

لني أثناء عملهم وللنتـائج  واضح وشفاف وعادل للعامنظام تقييمًوأخريا وجود 

التي حيققوهنا وأن يكون نظام التقييم هذا مرتبط بشكل واضح أيضا بنظام التعويضات 

 .واملكافآت

 : وجود اسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات واضحة وشاملة-

وهذه السياسات واإلجراءات جيب أن تكون مكتوبة وواضحة ومتاحة للموظفني 

 : ، مبسطة توفر املعلومات بشكل دائم ومنظم لإلدارةأصحاب العالقة، وسهلة الفهم

 التي جيب توفرها والتقارير املرتبطة هبا باختصار دةـــومات اجليــات املعلــوصف

 :كام ييل

جيب أن يتوفر لدى املرصف خمطط للتقارير يشمل نامذجها وما جيب أن حتويه  - ١

 اسـتالمها أو تـدقيقها أو إنـشائهامن معلومات واملوظفني املـسؤولني عـن 

 أو احلاالت املتوجبة فيها إن مل تكـن نمطيـة أووكذلك التواريخ الدورية هلا 

 .دورية

جيب أن تكون املعلومات املتوفرة ذات عالقة ، ومستخدمة بمعنى أن متلقيها  - ٢

سيستفيد من استخدامها، وجيب أن تصل يف الوقـت املناسـب ، وأن تكـون 

 .دقيقة

املناسبة التي حتتـاج هـذه املعلومـات، وأن أن تذهب هذه التقارير للجهات  - ٣

 .تكون متاحة لألفراد املعنيني فقط

 .أن تكون نامذج التقارير سهلة الصياغة والفهم واالستيعاب - ٤

 .واسرتجاعهاة سهلة عملية حلفظ هذه التقارير أن توجد وسيل - ٥



  

  

١٨٧ 

 

أي بتعبـري آخـر أن . أن يمكن تدقيق هذه التقارير واملعلومات الواردة فيهـا - ٦

 .قابلة للتتبع تدقيقا ومراجعةتكون 

 .  توزيع وتفويض واضح للمسؤوليات وعدم تداخل يف الواجبات - ٧

 . توفر سجالت حماسبية ومستنديه مناسبة - ٨

 . وجود أنظمة رقابة داخلية وخارجية وأنظمة حتقق من مستوى األداء - ٩

 .)١( وجود إدارة مستقلة إلدارة املخاطر -١٠
 

 ).االئتامن(الستثامر  اتوزيع وتنويع - ١

 .نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس املخاطر - ٢

 .بيئة وإدارة ومتابعة قانونية مناسبة - ٣

 .احتياطيات وخمصصات كافية ملجاهبة املخاطر املحتملة - ٤

 ).التكافيل(الـتأمني  - ٥

 .)٢(الضامنات والرهونات - ٦
 

 يف اجتامع جلنة الرقابة املرصفية العربية التابعة أهم مبادئ إدارة املخاطر التي أقرت

 :ية ومؤسسات النقد العربية ما ييلملجلس حمافظي البنوك املركز

تقع مسئولية إدارة املخاطر بشكل أسايس عىل عـاتق جملـس اإلدارة لكـل  - ١

بنك، الذي يعترب املـسئول أمـام املـسامهني عـن أعـامل البنـك ، وهـو مـا 

                                                        

 .مد سهيل الدرويب ، نسخة الكرتونية إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية ، األستاذ حم: انظر   )١(

 .املرجع السابق   )٢(



  

  

١٨٨ 

 

ي يواجهها البنك والتأكد من أهنا تدار بأسـلوب يستوجب فهم املخاطر الت

 .فعال وكفء

عىل جملس اإلدارة إقرار اسرتاتيجية إدارة املخاطر، وتشجيع القائمني عـىل  - ٢

اإلدارة عىل قبـول وأخـذ املخـاطر بعقالنيـة ، يف إطـار هـذه الـسياسات، 

 . والعمل عىل جتنب املخاطر التي يصعب عليهم تقييمها

 تـشمل يف "جلنة إدارة املخاطر"جلنة مستقلة تسمى أن تكون لدى كل بنك  - ٣

عضويتها بعض املسئولني التنفيذيني بالبنك، ويناط هبذه اللجنـة مـسئولية 

 اسـرتاتيجية املخـاطر إىلحتديد ووضع سياسـات إدارة املخـاطر اسـتنادا 

واالسرتاتيجية العامة للبنك التي يـضعها جملـس اإلدارة ، مـع األخـذ يف 

 . احليطة واحلذر وعدم الرتكيز عىل نوع واحد من املخاطراالعتبار أسلوب 

إنشاء إدارة متخصصة تتوىل تطبيـق سياسـات إدارة املخـاطر، وتقـع عـىل  - ٤

عاتقها املسئولية اليومية ملراقبة وقياس املخاطر للتأكد من أن أنشطة البنـك 

تتم وفق السياسات واحلدود املعتمدة، وتكون تلك اإلدارة مـسئولة أمـام 

 .  إدارة املخاطرجلنة

يتم تعيني مسئول خماطر لكل نوع من املخاطر الرئيسية التي يواجههـا كـل  - ٥

بنك ، وخاصة خماطر االئتامن والسوق والسيولة ، ويشرتط أن تكون لدى 

كل منهم الدراية الكافية واخلربة يف جمال عمله وىف جمال خدمات ومنتجات 

 .اصهالبنك ذات العالقة باملخاطر املتعلقة باختص

رضورة وجود منهجية ونظام حمدد لقياس ومراقبة املخاطر لدى كل بنك ،  - ٦

وذلك لتحديد مستوى كل نوع من املخاطر التي يمكـن قياسـها وبـشكل 



  

  

١٨٩ 

 

دقيق ملعرفة وحتديد تأثريها عىل ربحية البنك ومالءته الرأساملية، ولنجـاح 

ة ومتجانـسة هذا النظام من حيث املراقبة، فإنه البد من إجياد جمموعة شامل

من احلدود والسقوف التي تشمـــل علــى سـبيل املثـال حـدودا ائتامنيـة 

،  املتاجرة لتقليل مقدار اخلسائرأووحدودا احرتازية تفرض وقف التداول 

كام جيب وضع حـدود للـسيولة العامـة للبنـك وكـذلك حـدود لـسيولة 

ام املنتجات واألدوات االستثامرية، بحيـث تعـزز تلـك املنهجيـة مـن نظـ

 . القياس واملراقبة

البد من تقييم أصول كل بنك وخاصة االستثامرية منها عىل أساس القيمة  - ٧

 السعر الذي يتم حتديده باستقاللية أو سعر السوق أوالعادلة ، إن وجدت، 

عن املتعاملني يف حالة عدم تـوافر سـعر الـسوق ، وذلـك كمبـدأ أسـايس 

 .لقياس املخاطر والربحية

ظمة معلومات حديثـة إلدارة املخـاطر، تـوفر بـشكل رضورة استخدام أن - ٨

دوري وىف الوقت املناسب معلومات مالية تفصيلية وشـاملة ودقيقـة عـن 

 .املخاطر التي يواجهها البنك

جيــب االحتفــاظ كتابيــا بكافــة التفاصــيل املتعلقــة بطريقــة عمــل أنظمــة  - ٩

ق املعلومات وطريقة معاجلة املعلومات ، ومراجعتها بشكل دوري للتحقـ

 .من توافقها مع املعلومات املستخرجة من األنظمة املعلوماتية

رضورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تتبـع جملـس اإلدارة  -١٠

بالبنك مبارشة ، وتقوم باملراجعة عىل مجيع أعامل وأنشطة البنـك بـام فيهـا 

 .إدارة املخاطر



  

  

١٩٠ 

 

اعات البنك مثل البد من وضع ضوابط تشغيلية فعالة وحازمة يف مجيع قط -١١

 أوالفصل بني الوظائف واملهامت ووجود آلية لتتبـع سلـسلة اإلجـراءات 

 .املعامالت

وضع ضوابط أمان جلميع األنظمة املعلوماتية الرئيسية لكل بنك من أجـل  -١٢

احلفاظ عىل صحة وسالمة ورسية املعلومات، وملزيـد مـن األمـان يتعـني 

 يف أخرى خارجيـة مـن ذومراجعة مجيع األنظمة الرئيسية من قبل أطرا

 .االختصاص

وضع خطط للطوارئ، معززة بإجراءات وقائية ضد األزمات ، يتم املوافقة  -١٣

عليها من قبل املسئولني ذوى العالقة، وذلك للتأكد من أن البنك قادر عىل 

 أجهزة االتصاالت، عـىل أن ختـضع أو تعطل يف األنظمة أوحتمل أي أزمة 

  .)١(يهذه اخلطط لالختبار بشكل دور

                                                        

موقع صندوق النقد العريب، قواعد اخلدمات املرصفية اإللكرتونية الـصادر عـن مؤسـسة النقـد : انظر  )١(

،  Banking Risk Management العريب السعودي، موقع مؤسسة النقد، إدارة املخـاطر املـرصفية

 .سليم محادنه



  

  

١٩١ 

 

  ةــامتــاخل
  

 :ام البحث ، وفيام ييل أهم نتائجهاحلمد هللا عىل مت

  الوقف هو حتبيس مالك مطلق الترصف ماله املنتفع به مـع بقـاء عينـه، يقطـع

 . اهللا تعاىل إىلً جهة بر تقربا إىلترصف الواقف وغريه يف رقبته، يرصف ريعه 

 منـشأة أو، واإلقـراضيات االئتامن بـاالقرتاض البنك هو مؤسسة تقوم بعمل 

 .ض والقيام ببعض اخلدمات املرتبطةهدفها الرئييس قبول الودائع ومنح القرو

  البنك الوقفي هو بنك غري ربحي من حيـث األصـل حيقـق مقاصـد الوقـف

بشكل أشمل، ويعمل وفق النظام واألدوات والضامنات املـرصفية املتعـارف 

كيان جامع حيث قـد ال يتيـرس عليها، وجتميع األوقاف الصغرية واملتفرقة يف 

 .استثامرها منفردة

  سـوى )  البنـك الـوقفيأوبنك األوقـاف (ًبعد البحث مل أجد مرشوعا باسم

 .وهو بنك ربوي ال خيتلف عن سائر البنوك ) بنك األوقاف الرتكي(

 وكذلك بنوك الفقراء ، وأما تعترب البنوك التعاونية شبيهة بفكرة البنك الوقفي ، 

فادة منهـا؛ ولكنهـا ال متثـل مرشوعات فهي أفكار يمكن االسـتما عداها من 

ً؛ وقد تكون تناولت جانبا هو يف حقيقته جزء من مرشوع البنك الـوقفي، ًبنكا

 صيغة مصغرة هلذا كله فمن الرضوري عند إنشاء أو متثل مرحلة من فكرته، أو

ضـه حتـى البنك الوقفي االستفادة من هذه املشاريع مجيعها وغريها مما مل أعر

 .يمكن التأسيس بشكل أفضل وأكمل

  صيغة البنـك التجـاري ، صـيغة بنـك  : ملرشوع البنك الوقفياملقرتحةالصيغ



  

  

١٩٢ 

 

 .راض فقط ، صيغة البنك االستثامريلإلق

  صيغة البنك التجاري هي أفضلها يف نظر الباحث حيث تعني أن مال الوقـف

 الوقـف، إذ هـو ال يستثمر بذاته فقط بل هو جاذب ألموال أخرى يـستثمرها

ًقابل إليداعات املودعني والتي متثل جماال مهام لالستثامر ، كام أن صيغة البنـك 

التجاري تتيح أدوات استثامرية أخرى خمتلفة ومتنوعة ، ومـن خالهلـا يمكـن 

التي تودعها اجلهـات احلكوميـة مـن أمـوال ) الودائع(حتويل مجيع احلسابات 

تميز البنك الوقفي بجميع امتيازات األوقاف يعترب الوقف أوىل باستثامرها ، وي

عـىل البنـوك % ٣٥ إىلوالتي تبلـغ يف بعـض الـدول (كاإلعفاء من الرضائب 

 . ، وكذلك اإلعفاء من الزكاة) فرتجع إليه

 غـري ) بـصيغة البنـك التجـاري(ثم خيارات أخرى يف تأسيس البنك الـوقفي

ًيمكن مثال رشاء بنك قائم ف: اخليار األسايس وهو اإلنشاء ابتداء كسائر البنوك

 ، ومثلـه ، كام يمكن فتح نوافذ وقفية يف بنوك إسـالمية بنك وقفيإىلوحتويله 

، والباحث يرى أن االستقالل ببنك له إدارته وقراره خيار الرشاكة مع البنوك

 .ت بغريه هو أوىل وأفضل اخلياراأوسواء باإلنشاء ابتداء 

 ومجيع ما يتبـع وزارة قاف احلكوميةاألو: وقفي يتكون منرأس مال البنك ال ،

األوقــاف مــن أوقــاف ، وكــذلك األوقــاف املؤســسية كأوقــاف اجلمعيــات 

ومية كمؤسـسة واملؤسسات اخلريية وأشباهها، ومنها أوقاف املؤسسات احلك

، ومن أوقاف األفـراد ، ومـن الوصـايا التـي يقـصد هبـا تنمية أموال اليتامى

 .الوقف

 ــيس ــد التأس ــف بع ــائل الوق ــال : وس ــادة رأس امل ــاب لزي ــة -االكتت  الوديع
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 . الصناديق االستثامرية-االستثامرية 

 ومسألة بيع الوقف واسـتبداله لبحث عن تداول أسهم البنك الوقفيحتدث ا ،

 .للمصلحة ، وأنه قد جيوز ذلك بضوابط 

 صـيغة : الصيغ التي يمكن للبنك الوقفي االستثامر من خالهلـا كبقيـة البنـوك

لبيـع ، اصناع واالستصناع املـوازي، الـسلم والـسلم املـوازيل باالستالتموي

ركة املتناقصة املنتهية ، املضاربة واملشاركات واملشابالتقسيط والتورق واملرابحة

سـندات : ، صـكوك االسـتثامر الـرشعيةالتأجري املنتهي بالتمليـك ،بالتمليك

ة، ، صكوك املضاربة، صكوك املشاركة، صكوك اإلجـار)الصكوك(املقارضة 

صكوك املرابحة، صكوك الـسلم، صـكوك االستـصناع، صـكوك الـصناديق 

، صـناديق االسـتثامرات الوقفيـة ، )التوريـق(تثامرية، تصكيك األصول االس

 .األسهم الوقفية ،املتاجرة بأسهم الصناديق الوقفية

  عدم طغيـان أو األصل عدم الربحية :خصائص االستثامر والتمويل بالوقف 

هامش الربح سوف يـنخفض يف  -ّ باملتمول وعدم استغالله  الرمحة-الربحية 

 الوقـف إىلاألربـاح ترجـع  -هذا التمويل باملقارنة باجلهات املمولة األخرى 

وتنفق يف مصارفه وهذا بدوره يشجع العميل عىل التعامل مع البنك الـوقفي، 

 .وعىل الوفاء بالتزاماته جتاهه

 يع الوقـف، واملـستند الـرشعي رشح البحث املستند الرشعي لإلقراض من ر

 . ريعهأوالستثامر الوقف 

 مالية من غري الوقف يتميز البنك الوقفي بأن التمويل فيه يمكن أن يتم بسيولة 

، فالتمويل ليس من أموال الوقف بل من األمـوال التـي جـذهبا وهي الودائع



  

  

١٩٤ 

 

الوقف بصيغته البنكية فهي شبيهة بالتمويل من ريع الوقف بل هي أسـهل يف 

 .التخريج الفقهي

  املتقدمون واملعارصون إال اإلقراض من الوقف وريعه مل يتحدث عنه الفقهاء

 ريعه يف اإلقراض أوّ، وحني يكون لدينا نص من الواقف برصف الوقف ًيسريا

 .، وااللتزام برشطهازهًفال أعلم ما يمنع من اإلقراض كام ال أعلم خالفا يف جو

 رض البحث قرار جممـع الفقـه اإلسـالمي ويف موضوع استثامر ريع الوقف ع

ًتثامر يف الوقـف ويف غالتـه وريعـه، موضـحا ضـوابط ـــسالدويل بـشأن اال

 .االستثامر

  مما جيب معرفته أنـه لـيس مـن مقاصـد الوقـف االسـتثامر وتنميـة األصـول

واألرباح إال من أجل املصارف، وليس مقصدا قائام بذاته، بـل املقـصود مـن 

ف الرب، فتـدوير ريـع الوقـف باالسـتثامر خيـشى أن الوقف الرصف يف مصار

 . يدخل يف كنز املال

  ، قد يكون التمويل من الوقف ذاته ، ومن هنـا نـشأت مـسألة وقـف النقـود

 مرشوعيته كام هو الـرأي الـذي اسـتقرت عليـه املجـامع إىلوخلص البحث 

 .الفقهية 

 جز، ومن تكلم الفقهاء عن االستدانة عىل الوقف فبعضهم فصل وبعضهم أو

 .أكثر املذاهب تفصيال وأقواال املذهب احلنفي 

 اشرتاط احلنفية يف املعتمد لدهيم والشافعية إذن احلاكم : ملخص أقوال الفقهاء

يف االستدانة، ومل يشرتطه املالكية واحلنابلة ، وقـد شـدد احلنفيـة وفـصلوا يف 

بلة باإلشـارة حاالت االستدانة وكذلك الشافعية يف حني اكتفى املالكية واحلنا
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أن االستدانة ال جتوز إال يف حال الرضورة : ، ومن تفصيل احلنفية املصلحةإىل

وهي صيانة الوقف برشط أال يكون له غلة يرصف منها عىل الصيانة ، ويف هذه 

احلال جتوز االستدانة بإذن احلـاكم وعنـدهم قـول آخـر بـال إذنـه ، ويف غـري 

 بل احلاكم ال يملك اإلذن حينئـذ ، حاالت الرضورة ال جتوز ولو بإذن حاكم

ومن صور احلاالت املمنوعة ما لـو كـان للوقـف غلـة ، وكـذلك االسـتدانة 

 .للرصف عىل جهات االستحقاق

  مفادهـا النـأي بـالوقف عـن من استقرأ كالم الفقهاء يف الوقف خرج بنتيجة

د ، واملحافظة عىل أصله ما أمكن ، واجتناب مجيع املعامالت التـي قـاملخاطرة

 . الزوالأوتعرضه للخطر 

  وجود رشط الواقف أوموافقة القايض، :ذكر البعض ضوابط لالستدانة ، منها 

 أن يـنص النظـام األسـايس عليـه ، وأن أو صك الوقف الذي فيه املوافقة، أو

تكون هناك حاجة هلذه االستدانة، وأن يرتتب عىل هـذه االسـتدانة مـصلحة 

جملس النظارة برتتيب آلية لرد الديون ،وأن  أوللوقف، وأن يقوم متوىل الوقف 

تكون االستدانة بطريقة مرشوعة وأن تكون االستدانة عىل ريـع الوقـف، وال 

 .ّ أصل الوقف إال يف حالة الرضورةتكون عىل

  قد يقع الرهن عىل الوقف ذاته وقد يقع عىل ريعه ، وقد اتفق الفقهاء عىل املنع

وفة، ومل أجد منهم من أذن يف ذلك؛ بل من رهن الوقف ذاته أي األصول املوق

 .ًاعتربه سببا لعزلهٍشدد بعضهم بأن اإلقدام عىل ذلك مناف ألمانة الناظر ف

  رهن الريع جائز عند احلاجة إليه، ال أجد ما يمنعه، إال أن الرهن ال يكون إال

بسبب دين، واالستدانة عىل الوقف تقدم احلديث عنهـا؛ ولكـن حـني تظهـر 
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الستدانة من خالل جلنة ذات خربة وأمانة فـال مـانع حينئـذ ألن املصلحة يف ا

 .الريع منه ما هو مرصد ملصلحة الوقف

  من طبيعة املشاريع االستثامرية وفق املعايري املعارصة يف االسـتثامر واملحاسـبة

استقطاع جزء من األرباح ألغراض خمتلفة وهو من املعمول به يف البنوك، وقد 

صصات منها خمصص الصيانة ، وذلك برصد جزء مـن ختتص بأنواع من املخ

الغلة واألرباح ألجلها وهذا من مصلحة الوقف التـي ال ختفـى وال أحـسب 

 .ًأحدا خيالف فيه وقد نص طائفة من الفقهاء عليه

  ص االحتيـاطي خمـص: ويف شأن البنك الوقفي لدينا خمصصات أخـرى مثـل

 رضورات العمـل ، وخمـصص االحتيـاطي االختيـاري ، فهـذه مـنالنظامي

 .املرصيف فهي مرشوعة هنا 

  مكـن، وذلـك لتحقيقـه  جنسه ما أإىل الفاضل من الوقف يرصف أوالفائض

 .ملقصود الواقف

  وال مانع من ادخار الفاضل ورصده حلاجة الوقف مع اعتبـار األصـل األول

ًذلك أن لكل حال حكام ٍ. 

  الحـظ أن  الفاضـل مـن الوقـف مـرشوع بـضوابطه ، ونأواستثامر الفـائض

ئض، وإن كـانوا مـع ذلـك ال الشافعية مـن أوسـع املـذاهب يف اسـتثامر الفـا

 .؛ بل بعضهم قيده باملسجد فقطيطلقونه

وأما املعارصون فقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي وغريه بجـواز اسـتثامر 

ملــستحقني وحــسم النفقــات الفــائض مــن الريــع بعــد توزيــع الريــع عــىل ا

 .واملخصصات
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  أن يكـون املـال :  البد مـن األخـذ هبـا فمنهـا-يف نظر الباحث- ثم ضوابط

املستثمر هنا يبلغ ما يكون له أثر عند استثامره ، وأال يكون ثم حاجة حـارضة 

،  إليه، وأن يتوىل قرار االستثامر والنظر فيه جلنة من ذوي املـسئولية يف الوقـف

عيـني جهتـه ُ، وأن يرجع يف جـدوى االسـتثامر وتوأال ينفرد به شخص واحد

 . أهل اخلربة ، وأن تكون نسبة نجاح االستثامر عاليةإىلوكيفيته 

  نالحظ يف صنيع الفقهاء تقديم مصارف الوقف عىل ما سوى ذلك كالتوسع يف

وعدم احلسم من ميزانية الرصف إال يف حدود املتعارف عليه لصيانة ، االستثامر

صيانة حلفظها أصل الوقف وديمومته فإن تعارض الرصف والصيانة قدمت ال

 .الوقف الذي ينشأ منه الرصف

  ما تقدم هو تأصيل ملسألة الفاضل من الوقف بـشكل عـام ، ولكـن يف صـيغة

حـبس (ال ينبغي أن ننسى معه األصل يف الوقف وهـو : البنك الوقفي فيقال 

أي االنتفاع من الوقـف ورصف ريعـه عـىل مـستحقيه ) األصل وسبل الثمرة

؛ وز بحال أن يطغى عىل مقاصد الوقـفا لذاته وال جيفاالستثامر ليس مقصود

تـه بـرصف الـربح حـسب رشوط وهلذا فهو سـيتميز عـن بقيـة البنـوك بعناي

 والفائض حتقق غايتـه وال األرباح؛ ولكن سيبقى له آلياته اخلاصة يف الواقفني

 .ًتتعارض مع األسس املبينة سابقا 

  ام يشبههاحقيقة املسألة مقارنة بُيقصد بالتكييف أي كيف. 

  جزء مـن التـصور أوّالتكييف الفقهي رشط للحكم ألنه رشط لتصور املسألة ّ
 .ًعزل عنه سواء سامه تكييفا أم الواملاهية ، ال أحد يستطيع احلكم بم

  من قبيل ) بقبول الودائع ( ليس من الدقة العلمية اعتبار فكرة البنك التجاري
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 .االستدانة التي ذكرها الفقهاء من كل وجه

  أويف البحث تفصيل للتكييف الفقهي للبنـك الـوقفي وملخـص التكييفـات 

 :التخرجيات

؛ ولكن البنك  ظاهر قبول الودائع بأنه مستقرضتكييف البنك الوقفي عىل -

 تقلل  ضامنات إلزامية واختيارية حكومية وذاتيةإىليف قبوله الودائع يستند 

قهاء يف شأن رة عام ذكره الف، وجتعلها خمتلفة الصوًكثريا من خماطر االستدانة

 .االستدانة عىل الوقف

تكييف البنك الوقفي عـىل أنـه شـكل جديـد مـن الوقـف ريض بـصيغته  -

 بعـضهم ، أواملوقفون كام يف أنواع من الوقف أجازهـا كثـري مـن الفقهـاء 

 وقف مـا هـو أو وقف ما ال تبقى عينه كالعطورات ، أوكالوقف املؤقت ، 

 .حمتمل للتلف كاحليوان 

تكييف البنك الوقفي عىل أنه شكل من أشكال وقف النقود قد يكون أوىل  -

من صورة وصيغة وقفها التي أجازها املتقدمون كأية رشكة مسامهة ينبغـي 

أن تقوم هيكلة البنك الوقفي، ولكن جيب أن يتميز البنك الـوقفي بتطبيـق 

 .حقيقي للهيكلة

 ىل هذا الشكل اجلديد مـن جملس إدارة البنك الوقفي هو الذي يمثل النظارة ع

 .أشكال الوقف

  يتألف جملس إدارة البنـك الـوقفي مـن األعـضاء الـذين انتخبـتهم اجلمعيـة

وجيـب علـيهم ) جملـس النظـارة(العمومية وهم بمثابة النـاظر عـىل الوقـف 

التحري للوقف والرقابة عليه، ويمكن أن يستفاد من نظـام املجلـس األعـىل 
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 .مواده لتطبيقها عىل جملس اإلدارةلألوقاف يف السعودية يف بعض 

 مجيـع املـسامهني يف البنـك تتكون اجلمعية العمومية كأية رشكة مـسامهة مـن 

 يعتـرب الـذي(، ويكون هلم حق التصويت النتخابـات جملـس اإلدارة الوقفي

دارة بل جيب عليهم حفظا ، وهلم حق مسائلة جملس اإل)جملس نظارة األوقاف

 . لألوقاف

 هذا البنك فله التمثيل بنسبة أسهمه، وترشـيحه ألعـضاء كل من له أسهم يف 

 هو توكيل يف شأن نظارة الوقف، ومن مل حيرض فقد تنـازل عـن اإلدارةجملس 

 .حقه ذلك

 حبس (لوقف وهو إن مرشوع البنك الوقفي ال ينبغي أن ننسى معه األصل يف ا

 أي االنتفاع من الوقـف ورصف ريعـه عـىل مـستحقيه) األصل وسبل الثمرة

فاالستثامر ليس مقصودا لذاته وال جيوز بحال أن يطغى عىل مقاصـد الوقـف 

وهلذا فإن البنك الوقفي سيتميز عن بقية البنوك بعنايته برصف الـربح حـسب 

 . رشوط الواقفني

  ّعرض البحث ملحوظات مهمة يف العمل املرصيف اإلسـالمي ، فـالنمو حيـتم

 إىلها الطلب عليها واالجتاه إليها ّوقوف املرصفية اإلسالمية مع نفسها لئال جير

اهلرولة دون نظر، وإىل إصدار املنتجات املـرصفية بـأدنى مواصـفات الـضبط 

 .الرشعي

 ة ينظـر إليهـا عىل البنك الوقفي أن يستشعر املسئولية الكربى أنه حيمـل رسـال

سـواء (؛ لـذا ينبغـي أن أال حتملـه املنافـسة مـع الغـري املسلمون بل وغـريهم

 نامذج قارصة عن أوعىل تقديم أنموذج ) سالمية وغري اإلسالميةاملصارف اإل
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 .أداء هذه الرسالة

  أويف نامذج املنتجات والصناديق االستثامرية التـي سـيحاكيها البنـك الـوقفي 

لراجحـي واإلنـامء يستفيد من فكرهتا عرض البحث بعض نامذج يف مرصف ا

، والبـضائع ، والـرشكات الصناديق االسـتثامرية يف األسـهم : والبالد، ومنها

 . الصناديق العقارية ، وغريهاأوالعقارية ، 

 منـتج التمويـل : ة التـي قـد خيـتص هبـا البنـك الـوقفيمن املنتجات املرصفي

، جتامعـيوهو يمثل مسامهة البنك الوقفي يف اجلانب اال ،املنخفض التكاليف

، ومنهـا  )التمويـل املـصغر(شاريع الدقيقـة ، ومنها منتج املكتمويل اإلسكان

 .B.O.T  منتج

 الـصناديق : ة التـي قـد خيـتص هبـا البنـك الـوقفيمن الـصناديق االسـتثامري

االسـتثامرية اخلرييـة كالـصناديق االسـتثامرية ملـصارف حمـددة ، والــصناديق 

لألوقــاف اخلاصــة ، االســتثامرية لألوقــاف اخلاصــة ، والــصناديق العقاريــة 

 .وصناديق الزكاة

 ًمبحثـا يف ولة، وًمبحثا يف إدارة الـسي: ب التنظيميعرض البحث كتتمة للجان

 .، وفيام ييل بعض أبرز ما فيهامإدارة املخاطر

  السيولة بشكل عام تعني القدرة عىل مواجهـة االلتزامـات قـصرية األجـل يف

 . مواعيد استحقاقها

  ُالغاية من السيولة أهنا متثل السيولة عنرص األمان واحلامية وتبعد عن خطر عدم

 .  ع ومن ثم اإلفالسالدف

 عدم قدرة البنك عىل املحافظـة عـىل أمـوال كافيـة للوفـاء : من خماطر السيولة
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بالتزاماته، وترتبط بقدرة البنك عىل اسـتقطاب الودائـع ، وهـي القـدرة عـىل 

 .مطابقة استحقاق األصول وااللتزامات اليومية

 السيولةطريقة مؤرشات :  وأوضحها هناك طرق لقياس السيولة من أشهرها ،

 .صول السائلة للوفاء بااللتزاماتوتعني املحافظة عىل مستويات كافية من األ

 خسائر غري إىلاحتاملية مستقبلية قد تعرض البنك : يمكن تعريف املخاطر بأهنا 

متوقعة وغري خمطط هلا بام قد يؤثر عىل حتقيـق أهـداف البنـك وعـىل تنفيـذها 

 إىل السيطرة عليهـا وعـىل آثارهـا بنجاح، وقد تؤدي يف حال عدم التمكن من

 .القضاء عىل البنك وإفالسه

 وظيفة - وظيفة اكتشافية -وظيفة وقائية : الوظائف األساسية إلدارة املخاطر 

 .تصحيحية

 ة، وخماطر أعامل، وخماطر مالية، وخماطر خاصخماطر عامة: أنواع املخاطر. 

 

 ّيدعى إليه املختـصون والمتر عاملي عن مرشوع البنك الوقفي، تنظيم مؤ سـيام ُ

ُ، تقـدم فيـه  املختصة بالوقف، ومؤسسات الوقـف، وغريهـااجلهات العلمية

 .اق العمل يف مجيع جوانبه وحماورهالبحوث وأور

  ل دولة لتتبنى  جلان من وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف كأوتشكيل جلنة

 . حتقيقها إىل، وتسعى فكرة البنك الوقفي

 املسار العلمي : وقفي أن نسري يف مسارين متوازينيحقيق فكرة البنك الينبغي لت

الـصحيح والـشامل ّبعقد الندوات واملؤمترات وورش العمل لبنـاء التـصور 

، واملسار النظامي يف املبادرة يف استصدار تـرخيص إلنـشاء واملتكامل للفكرة
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 .ّن يكون لكل مسار جلانه املتخصصة، ويمكن أالبنك الوقفي

 لعامل بحسب طبيعـة املكـان ة البنك الوقفي قابلة للتطبيق يف أي مكان يف افكر

، وعـىل مـستوى املؤسـسات  ويمكن تطبيقها عـىل مـستوى الدولـة،والزمان

؛ بـل وعـىل مـستوى القطـاع اخلـاص )ين مؤسسات املجتمع املـدأو(اخلريية 

 .ورجال األعامل واألفراد ؛ لذا ينبغي السعي لتطبيقها كل بحسبه

  احلكومات ومجيع الـوزارات واجلهـات ذات العالقـة تـسهيل إجـراءات عىل

، ومـن دل فهو رضورة عرصية ،)البنك الوقفي(ا املرشوع العظيم اإلنشاء هلذ

 .فاعلهعىل خري كان له مثل أجر 

 شاهبة من الرضوري عند إنشاء البنك الوقفي االستفادة من مجيع املـشاريع املـ

ها مما مل يعرضه حتى يمكـن التأسـيس ، وغريوالتي عرض البحث ليشء منها

 .بشكل أفضل وأكمل
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  فهرس املصادر و املراجع
 

 أبو احلسن املاوردي،  دار احلديث، م السلطانيةاألحكا. 
 نفي، دار اهللا بن حممود بن مودود املوصيل احل، عبداالختيار لتعليل املختار

 .الكتب العلمية ، لبنان
 حممـد بـن عبـاس الـبعيل، أمحـد ن االختيارات الفقهية اختارهـا عـيل بـ

 .احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، مكتبة الرياض احلديثةعبد
 هنايـة كتـاب إىل، مـن كتـاب العاريـة اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .، دار كنوز أشبيليا فهد اليحيى.  ، دراسة مقارنة، دالنكاح
 املعهـد ، حلميد املغريباعبد. د، جية يف البنوك اإلسالميةاإلدارة االسرتاتي

 .٦بحث رقم ، اإلسالمي للبحوث والتدريب
 الفتاح الصرييف إدارة البنوك،  حممد عبد. 
 إىلعيل السالوس، بحث مقـدم . ، درة السيولة يف املصارف اإلسالميةإدا 

 .)م٢٠١٠-ـه١٤٣٢( جممع الفقه اإلسالمي، الدورة العرشون، 
  حسني سعيد. إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية، د . 
 عبد الباري مشعل ، املدير العام . إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية، د

رشكة رقابة لالستشارات بربيطانيا ، مقدم ملؤمتر املصارف اإلسـالمية يف 
 . م٢٠١٠ مارس ٢١-٢٠اليمن بني الواقع وآفاق املستقبل ، صنعاء 

 أمحد دنيا، بحث مقدم شوقي . د.ة يف املرصف اإلسالمي، أــإدارة السيول
ــع الفقإىل ـــ جمم ـــه اإلسـ ــشـ ــدورة الع ــ١٤٣٢( رون، ــالمي، ال -ـه

 .)م٢٠١٠
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 خالصات  ،ستثامرات واملرشوعات ، دان بورجإدارة املخاطر املالية يف اال
، نرشة نصف شهرية، الرشكة العربية لإلعالم  ورجل األعاملكتب املدير

 . ، القاهرة)شعاع ( العلمي
 سليم محادنه ملرصفية،إدارة املخاطر ا. 
 األسـتاذ حممـد سـهيل الـدرويب ، رة املخاطر يف املصارف اإلسالميةإدا ،

 .م٢٠٠٧مقرر لدبلوم عام املصارف اإلسالمية 
  إدارة املخاطر، حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسـالمية، خـان، طـارق

 مياإلسال للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمياهللا، حبيب امحد، املعهد 
 ).م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤، ١جدة، ط(للتنمية، 

 حممـد سـويلم ، دار ، إدارة املصارف التقليدية واإلسالمية مدخل مقارن
 .الطباعة احلديثة 

  ،إىل، حـسن عبـداهللا، بحـث مقـدم أمنيإدارة وتثمري ممتلكات األوقاف 
 املعهد اإلسـالمي للبحـوث والتـدريب التـابع للبنـك يف ١٦ندوة رقم 

 .ة اإلسالمي للتنمي
 للرشكات املسامهة، محود، سـامي حـسن، اإلسالمية التمويلية األدوات 

: جـده(  للتنمية، اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمياملعهد 
 .)م١٩٩٨-ـه١٤١٩، ٢مكتبة امللك فهد الوطنية، ط

  ندوة إىل وأسس إدارهتا، محاد، نزيه، بحث مقدم األوقافأساليب استثامر 
للوقـف يف دولـة الكويـت ، مركـز أبحـاث الوقـف نحو دوره تنمـوي 

 .والدراسات االقتصادية 
  استثامر األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتامعيـة مـع اإلشـارة لوضـعية
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األوقاف يف اجلزائر، كامل منصوري، رسالة ماجستري غري منشورة، كليـة 
 .م٢٠٠١العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،

 عـيل حميـي الـدين القـرة . د.  قف وطرقه القديمة واحلديثـة، أاستثامر الو
  . داغي، نسخة إلكرتونية

 أعامل منتدى قضايا الوقف ةاستثامر أموال الوقف، حسني حسني شحات ،
ــت،  ــة األول، الكوي ــوبر١٢-١١الفقهي ــة م٢٠٠٣  أكت ــة العام ، األمان

 .٢٠٠٤لألوقاف، 
  جممـع الفقـه إىلدم  الوقـف، فـداد، العيـايش، بحـث مقـأمـوالاستثامر 

 .)م٢٠٠٤-ـه١٤٢٥( اإلسالمي، الدورة اخلامسة عرش، 
  االستثامر يف الوقف وغالته وريعه، عمر، حممد عبداحلليم، بحث مقـدم

ــرشة، إىل ــامس ع ــدورة اخل ــالمي، ال ــه اإلس ــع الفق ــ١٤٢٥( جمم  – ـه
 ).م٢٠٠٤

 حممد عبد احلليم عمـر ،/ االستثامر يف الوقف وىف غالته وريعه ، دكتور 
 بجامعة – مدير مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي –أستاذ املحاسبة 
 الدورة اخلامسة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل :إىلاألزهر ، مقدم 

 م١١/٣/٢٠٠٤ – ٩) سلطنة عامن(املنعقدة بمسقط 
 ،لزكريـا األنـصاري، دار الكتـاب  أسنى املطالـب رشح روض الطالـب

 .اإلسالمي 
 العمل األهيل والتنمية االجتامعية، فؤاد عبد اهللا العمـر، إسهام الوقف يف 

 .األمانة العامة لألوقاف، الكويت
 األسواق نت www.aswaqnet.net.  
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  األشــباه والنظائر عىل مذهــب أيب حنيفة الـنعامن، زيـن العابـدين بـن
-ر الكتـب العلميـــة، بـريوت ، دا)هــ٩٧٠-٩٢٦(إبراهيم ابن نجيم 

 .لبنان
 ح لتطــوير الــسياسة التمويليـة لــدعم عمليــات التمويــل يف  مقــرتإطـار

 الفلسطينية، الدماغ، زياد جالل، رسـالة ماجـستري، اإلسالميةاملصارف 
 .كلية التجارة، قطاع غزة، فلسطني

 ديـسمرب سـنة ، أبـو ظبـي، أعامل مؤمتر السيولة يف املـصارف اإلسـالمية
  .م٢٠٠٥

 ذهب اإلمـام أمحـد بـن اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلـالف عـىل مـ
حممد حامـد الفقـي، : حنبل، عيل بن سليامن املرداوي أبو احلسن، حتقيق

  .النارش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
  ،ًاألوقاف فقها واقتصادا ، دار املكتبـي للطباعـة  رفيـق يـونس املـرصيً

 .األوىل الطبعة ،  والنرش والتوزيع
 ئق رشح كنز الدقائق، دار املعرفةالبحر الرا. 
 ر الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دابداية املجتهد، ابن رشد. 
 الكتـاب دين الكاسـاين، دار بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عـالء الـ

 .العريب
 مؤمتر ، أمحد حممد السعد. د، بدائل املسعف األخري للمصارف اإلسالمية

  .م٢٠٠٩يونيو ، ديب، املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول
  البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، فؤاد العمر، النـدوة

ريب، حتريـر إبـراهيم نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العـ: الفكرية
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البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقـاف، 
 .م٢٠٠٣بريوت، 

 جمدي سعيد، صدرت طبعتـه األوىل عـام . غرامني بانك ، د: بنك القرية
م عن مركـز يافـا للدراسـات واألبحـاث، وطبعتـه الثانيـة عـام ١٩٩٩
  . للعلوم، بريوتم عن إسالم أون الين والدار العربية٢٠٠٧

 عادل املطرودي ، مل تناقش بعد أثناء . البنوك التعاونية ، رسالة دكتوراه ، د
 .ًإعداد هذا البحث أهداين الباحث مشكورا نسخة منها

  التمويل األصغر ملكافحة الفقر-بنوك الفقراء . 
 اإلسالمي، دار الغرب لبيان والتحصيل البن رشد القرطبيا.  
 مرتىض، الزبيدي ، دار اهلداية، هر القاموستاج العروس من جوا َّ. 
 يوسف ، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بنالتاج واإلكليل ملخترص خليل 

 .، دار الكتب العلميةالعبدري الغرناطي، أبو عبداهللا املواق املالكي
  جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم، امحـد، عـثامن

 .ب، البنك اإلسالمي للتنمية للبحوث والتدريسالمياإلبابكر، املعهد 
  حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي ، أمحد بن حممد

 .بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى بمرصا
 تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مكتبه أسامة اإلسالمية. 
 أمحد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح رآن، اجلامع ألحكام القتفسري القرطبي ،

 .نصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي، دار الكتب املرصيةاأل
 نـامذج - تفـعيل شعرية الزكاة ملقاومة الفقر وحتقيق العدالـة االجتامعيـة 

سحنون جـامل الدين ، معهـد العلـوم االقتـصادية، .إسالمية ناجحة ، د
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حممد حــمو ،كليـة االقتـصاد جامعـة  اجلزائر ، -املركز اجلامعي لتيبازة 
 .  اجلزائر- الشلف

  م٢٠١٢  األردين لعاماإلسالميتقرير البنك. 
  التـمـويـل بـالـوقـف، بدائــل غري تقليدية مقرتحـة لتمـويـل التنـمـية

املحلـية ، مداخـلة مـقـدمـة للملتــقى الــدويل حــول متويـل التنميـة 
جامعـة حممـد -ية وعلـوم التـسيرياالقتصادية ، كليـة العلـوم االقتـصاد

 .م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢/٢٣:  يومي - بسكرة-خيرض
  تنمية موارد الوقف واملحافظة عليها، عيل حمي الدين القـره داغـي، جملـة

ــوفمرب  ــسابع ، ن ــدد ال ــاف، الع ــاف، ٢٠٠٤أوق ــة لألوق ــة العام ، األمان
 .الكويت

 الرسالةجامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، مؤسسة . 
  ابـن عابـدين، دار الفكـر األبصارحاشية عىل الدر املختار رشح تنوير ، 

 . للطباعة والنرش والتوزيع
 احلاوي الكبري، أبو احلسن املاوردي، دار الفكر ـ بريوت. 
 ية القليويب عىل رشح جـالل الـدين املحـيل عـىل منهـاج الطـالبني، شحا

 .، دار الفكرشهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب
 مويل اإلسالمي، دؤابه، أرشف حممددراسات يف الت. 
 ن املـصارف التجاريـة األردنيـة، ّدراسة حتليلية للسيولة املرصفية لعينة م

ــصائغ، د.د ــار ال ــد . ّحممــد جب ــو مح ــا صــاحب أب ــ–رض ة اإلدارة ـّ كلي
 . جامعة الكوفة–واالقتصاد 

 ه أمـني ـــدر خواجحكـام، عـيل حيـة األــــام يف رشح جملـــدرر احلك
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 .اجليل، دار أفندي
  علامء نجد األعالم، املحقق : الدرر السنية يف األجوبة النجدية، املؤلف :

 .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، مكتبة الرياض 
  ندوة نحو دور إىلالدور التنموي للوقف، كامل، صالح، حمارضة مقدمه 

ــف والدا ــاث الوق ــز أبح ــت، مرك ــف يف الكوي ــوي للوق ــات تنم رس
 . م١٩٩٣االقتصادية، 

 لوالية ة مركز الزكاة خبر، املساكني لمخاطر لصنف إدارة افي كاة لزدور ا
قبة المرامدير قسم ل داود آزاق لرابن عبدي ميرزمحمد ، رسالنجو

 .ودة لمحدامة هلمساص اخالإلتكافل ، رشكة الشرعيةا
 بحـث ،  الرشكات املسامهة، زياد الدماغدور الصكوك اإلسالمية يف دعم

 -  مؤمتر عاملي عن االجتهاد واإلفتاء يف القرن احلادي والعرشين إىلمقدم 
 . م٢٠٠٨ -ـه١٤٢٩: حتديات وآفاق ،كواالملبور 

  زياد الـدماغ ، اإلسالميدور الصكوك اإلسالمية يف دعم قطاع الوقف ،
قـوانني :  مـؤمتر عـاملي عـنإىلاجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا ، مقدم 

 ٢٢ – ٢٠: وقائع وتطلعات ، خـالل الفـرتة مـا بـني:  وإدارهتااألوقاف
 .هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ٣ -١م ٢٠٠٩أكتوبر 

 دور املؤسسات الزكوية يف معاجلة الفقر وفق برنامج التنمية االقتصادية :
عزمـان بـن .د: إعـداد ،ًبوالية سالنجور بامليزيا نموذجامؤسسة الزكاة 

امعـة العلـوم اإلسـالمية  ج-يز العزالـدين عبـد عبدالرمحن وحممد عـز
 .املاليزية

 دور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية. 



  

  

٢١٠ 

 

  دراسـة -دور مؤسسات الوقف يف حتقيق التنمية االجتامعيـة املـستديمة 
وعـامر  بوقرة رابح. د. أ- مقارنة بني التجربة املاليزية والتجربة اجلزائرية

 . اجلزائر) ة مسيلةجامع(وم التسيري علوم االقتصادية وعل، كلية الحبيبة
  ،امحد دور نظام الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية املعارصة، اجلمل

 .حممد عبدالعظيم، دار السالم
 عيل حميى الدين القره داغي ، بحثه املنشور عىل موقعه . د.ديون الوقف، أ

 www.qaradaghi.com  الشخيص
 ي الدين النووي، دار الكتب العلميةروضة الطالبني وعمدة املفتني، حم. 
  اإلسـالميسندات اإلجيار واألعيـان املـؤجرة، قحـف، منـذر، املعهـد 

 . للتنميةاإلسالميللبحوث والتدريب، البنك 
  سندات القراض وضامن الفريق الثالث وتطبيقاهتـا يف متويـل التنميـة يف

 االقتصاد ، قحف، منذر، جملة جامعة امللك عبدالعزيز،اإلسالميةالبلدان 
 .اإلسالمي

 رشح القواعد الفقهية، للشيخ أمحد الزرقا، دار الغرب اإلسالمي.  
 عيسى احللبي. الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، ط. 
 دار  ،لعربية، إسامعيل بن محـاد اجلـوهريالصحاح؛ تاج اللغة وصحاح ا

 .العلم للماليني
 دار  ابوري،صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيـس

 .إحياء الرتاث العريب
  م٦/٩/٢٠٠٨صحيفة االقتصادية السعودية . 
  هـ١٤٢٣ األوىلمجادى  ، ٩اجلمعة ١٠٨٨٦صحيفة اجلزيرة العدد. 
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  االثنني ١٨٥٥صحيفة العامل اإلسالمي عن رابطة العامل اإلسالمي، العدد 
 .م٢٣/٨/٢٠٠٤هـ، ٧/٧/١٤٢٥

  م ٢٠١١ أكتوبر ٠٥ألربعاء  ا- ٣٣١٥ العدد -صحيفة الوسط البحرينية
 .هـ١٤٣٢ ذي القعدة ٠٧املوافق 

  الدورة اخلامـسة اإلسالميصكوك اإلجارة، الرسيتي، جملة جممع الفقه ،
 .)م٢٠٠٤/ـه١٤٢٥(عرشة، 

  الـدورة اإلسـالميصكوك اإلجارة، القـره داغـي، جملـة جممـع الفقـه ،
 ).م٢٠٠٥/ ـه١٤٢٥(اخلامس عرشة، 

 الـدورة اخلامـسة اإلسـالميع الفقـه صكوك اإلجارة، سانو، جملة جمم ،
 . ) م٢٠٠٤/ـه١٤٢٥(عرشة، 

  الصندوق الوقفي للمحافظة عىل البيئة، رشاكـة مـن أجـل البيئـة، اهليئـة
 .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٥ (اخلريية اإلسالمية العاملية،

  املعـارصة، اإلسـالمية يف االسـتثامرات أمهيتـهعقد االستـصناع ومـدى 
يب، البنـك  للبحـوث والتـدرسـالمياإلالزرقا، مصطفى أمحد، املعهـد 

 . للتنميةاإلسالمي
  أكمل الدين البابريت ، دار الفكرالعناية رشح اهلداية، حممد. 
 ن حجر اهليتمي، النارش دار الفكرالفتاوى الفقهية الكربى، اب. 
 الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، دار الفكر. 
 سالمية الكويتيةزارة الشئون اإل، وفتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت. 
  الفروع وتصحيح الفروع، حممد بن مفلح املقديس أبو عبد اهللا، حتقيق أبو

 .الزهراء حازم القايض، دار الكتب العلمية
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  دراسـة تطبيقيـة عـن الوقـف (فقه استثامر الوقـف ومتويلـه يف اإلسـالم
إلسـالمية ، رسالة جامعية لنيل درجة الـدكتوراه يف العلـوم ا)اجلزائري 

عبـدالقادر بـن عـزوز، جامعـة : ختصص الفقه وأصوله، إعداد الطالب
  .اجلزائر كلية العلوم اإلسالمية، قسم الرشيعة

 القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر. 
 القاموس املحيط، اإلمام الفريوز آبادي، دار احلديث. 
 قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل.   
 قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول . 
 ريب قواعد اخلدمات املرصفية اإللكرتونية الصادر عن مؤسسة النقـد العـ

 .السعودي، موقع مؤسسة النقد
  القواعد املحاسبية والتنظيم املحاسبي للوقف اخلريي يف ضوء املعطيـات

 جـادو، دراسـة غـري حممـد وشـحاتةالرشعية والعلمية، حسني حـسني 
 .منشورة، مكتب تنمية املوارد الوقفية ، الكويت

 لسان العرب، ابن منظور، دار صادر. 
 اهللا بن مفلـح احلنـبيل أبـو  املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبداملبدع يف رشح

 .إسحاق، املكتب اإلسالمي
  الدويلاإلسالميجملة جممع الفقه . 
 لـرمحن بـن حممـد بـن سـليامن جممع األهنر رشح ملتقى األبحـر، عبـد ا

 .الكليبويل املدعو بشيخي زاده، دار الكتب العلمية
 عبـد اإللـه نعمـة .، د) البنوك ورشكات التأمني ( ة حماسبة املنشآت املالي 

 .جعفر، دار حنني
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 بـن إدريـس املحيط يف اللغة ، إسامعيل ابن عباد بـن العبـاس بـن أمحـد 
 . الطالقاين، عامل الكتب

  أبو غدة، عبدالستار، بحـث مقـدم يف مـؤمتر اإلسالميةخماطر الصكوك ،
 العربيـة للعلـوم املاليـة األكاديمية، اإلسالميةف ر املخاطر يف املصاإدارة

 .ـه١٤٢٥شعبان ١٢-١٠واملرصفية، 
  الكواملة، نوراإلسالمياملشاركة املتناقصة وتطبيقاهتا املعارصة يف الفقه ، 

 .دار النفائس ،الدين عبدالكريم
 بني النظرية والتطبيق، اهليتى، عبدالرازق رحيم،  دار اإلسالميةرف املصا 

 .أسامة
  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بـن حممـد بـن عـيل

 .املقري الفيومي، املكتبة العلمية
  هيئة املحاسـبة واملراجعـة اإلسالمية املعايري الرشعية للمؤسسات املالية 

 .إلسالميةاللمؤسسات املالية 
 املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية بالقاهرة ، دار الدعوة. 
  اجلمعية املرصية إلدارة األخطـار، وهـو نتـاج :إدارة اخلطر، ترمجةمعيار 

 -عمل فريق يتضمن هيئات إدارة اخلطـر الرئيـسية يف اململكـة املتحـدة 
، )(AIRMIC، مجعية التأمني ومديري اخلطر (IRM)  معهد إدارة اخلطر

 ).(ALARM املنتدى الوطني إلدارة اخلطر يف القطاع العامو
 املغني، ابن قدامه، دار هجر. 
 املؤمتر الدويل التاسع للمؤسسات املالية اإلسالمية . 
 املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية  
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 موقع األنظمة السعودية www.afaaqlaws.net  
 موقع بنك اخلري اإللكرتوين www.bankalkhair.com  
 موقع صندوق النقد العريب. 
 موقع مؤسسة النقد السعودي. 
 جامعـة امللـك وة حوار األربعاء، مركز أبحاث االقتصاد اإلسـالميند ،

جتربـة بنـك : م ، بعنـوان٢٠٠٨ ، ـهـ١٤٢٩  جدة ، بتاريخ–عبدالعزيز 
رفيـق . د: يعرضـه) ة ملـرأة الريفيـة الفقـريبنك ا( ، غرامني بانك الفقراء

 . يونس املرصي
  نامذج خمتارة من الـدول واملجتمعـات –نظام الوقف يف التطبيق املعارص 

 حممود امحد مهدي ، املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب -اإلسالمية
ة العامـة لألوقـاف بدولـة ـــــالتابع للبنك اإلسـالمي للتنميـة واألمان

 . الكويت
 مريندا رزق ، جامعة بنها. ود والبنوك ، دالنق. 
  عبداهللا حممد اسبية خاصة باألوقاف اإلسالمية؟ معايري حمإىلهل نحتاج ،

، اجلامعـة اإلسـالمية  هداية اإلحسان بن مـارتينس مجيـل أمحد عائض،
 . العاملية بامليزيا ، نسخة الكرتونية

  ســوق فلــسطني  يف األوراق املاليـة املعــارصة، اإلســالميةوجهـة النظــر
 .لية، برنامج التوعية االستثامريةلألوراق املا

 َوسائل إعامر أعيان األوقاف ـ دراسة فقهية مقارنة ـ بقلم ْ َ ََ ْ َْ َ َُ عيل حميى . د. أ: ِ
الدين القره داغي، مقدم ملنتدى قضايا الوقـف الفقهيـة اخلـامس الـذي 

وقاف الرتكيـة، ، واملديرية العامة لألمه رئاسة الشؤون الدينية الرتكيةتنظ
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بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويـت والبنـك اإلسـالمي 
 .للتنمية بجدة

 رته، تنميه قحف، منذر، دار الفكر تطوره، إدا-الوقف اإلسالمي. 
 وليد هويمل عوجان، جامعة عامن . ، وصيغ االستثامر فيه، دوقف النقود

 .العربية للدراسات العليا



  

  

٢١٦ 

 



  

  

٢١٧ 

 

   املوضوعاتفهرس
  

  
 ٥ 

)( ١٩ 

 ٢١ ).وقف ( التعريف بمصطلح :املبحث األول

 ٢٣ ).بنك ( التعريف بمصطلح :املبحث الثاين

 ٢٦ .واحلاجة إليه) بنك الوقفيال( التعريف بفكرة املرشوع :املبحث الثالث

 ٢٩ 

 ٣١ . املشاريع القائمة بمسمى البنك الوقفي أو بوظيفته:املبحث األول

 ٤٦ . الصيغ املقرتحة ملرشوع البنك الوقفي:املبحث الثاين

 ٥٣ . تأسيس البنك الوقفي:املبحث الثالث

 ٦١ 

 ٦٣ :حقيقة استثامر الوقف يف التمويل: الفصل األول

 ٦٥ . صيغ االستثامر والتمويل:املبحث األول

 ٦٧ .  خصائص االستثامر والتمويل بالوقف:املبحث الثاين

 ٦٩ :املستندات الرشعية الستثامر الوقف يف التمويل: الفصل الثاين

 ٧١ .ية التمويل من خالل الوقفكيف: املبحث األول

 ٧٣ : املستند الرشعي لصيغ التمويل من خالل الوقف:املبحث الثاين

 ٧٣ .التمويل من ريع الوقف: املطلب األول
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 ٧٥ .اإلقراض من ريع الوقف: املطلب الثاين

 ٧٧ .استثامر ريع الوقف: املطلب الثالث

 ٨٣ : التمويل من الوقف ذاته:املبحث الثالث

 ٨٤ .وقف النقود: طلب األولامل

 ٨٩ .استثامر الوقف: املطلب الثاين

 ٩١ :االقرتاض للوقف ورهنه واقتطاع األرباح: الفصل الثالث

 ٩٣ .االقرتاض للوقف: املبحث األول

 ١٠١ : رهن الوقف:املبحث الثاين

 ١٠١ .رهن الوقف ذاته: املطلب األول

 ١٠٤ .رهن ريع الوقف: املطلب الثاين

 ١٠٥ : استقطاع جزء من األرباح:حث الثالثاملب

 ١٠٥ . حكم االستقطاع: املطلب األول

 ١٠٩ .مرصف الفائض أو الفاضل من الوقف: املطلب الثاين

 ١١٥ .استثامر الفائض أو الفاضل من الوقف: املطلب الثالث

 ١٢٣ :التكييف الفقهي للبنك الوقفي: الفصل الرابع

 ١٢٣ .ف الفقهي وأمهيته مفهوم التكيي:املبحث األول

 ١٢٦ . التكييف الفقهي للبنك الوقفي:املبحث الثاين

 ١٣١ 

 ١٣٢ .كيفية إدارة البنك الوقفي: الفصل األول



  

  

٢١٩ 

 

  
 ١٤٣ .نامذج املصارف اإلسالمية: الفصل الثاين

.رصيف اإلسالميملحوظات مهمة يف العمل امل :املبحث األول ١٤٣ 

 ١٤٧ .نامذج املنتجات والصناديق االستثامرية: املبحث الثاين

التـي قـد  املنتجـات املـرصفية والـصناديق االسـتثامرية: املبحث الثالث
 :خيتص هبا البنك الوقفي

١٥٠ 

 ١٥٠ .ةـات املرصفيـاملنتج: املطلب األول

 ١٥٨ .الصناديق االستثامرية: املطلب الثاين

 ١٦١ .إدارة السيولة: ل الثالثالفص

 ١٧٧ .إدارة املخاطر: الفصل الرابع

 ١٩١ 

 ٢٠٣ 

 ٢١٧ 

  

  

  

  

  

  

  


