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 تمهيد:
تشَتالدراسات إذل أف بداية ظهورالصكوؾ اإلسبلمية كانت يف ماليزيا منذ أعواـ قليلة السيما كأهنا تعد اآلف 
أحد أكربسوؽ إلصدارالصكوؾ اإلسبلمية، إذ مت فيها إصدار ثبلثة أرباع الصكوؾ العادلية على مدل العقد 

 ادلاضي.

دلصدرة ذلا بشكل كبَت، كذنا شركيت شل كتأيت شركات الغازكالنفط ادلاليزية على رأس ادلؤسسات ا
كبًتكناس احلكوميتاف اللتاف تقوماف بإدارة صكوؾ دبليارات "الرينجيت" سنويان، فيما قامت شركة )خزانة( 

( مليوف دكالر يف كاحدة من أكربعمليات بيع صكوؾ إسبلمية يف جنوب شرؽ 7><اإلستثمارية جبمع )
 آسيا .

)تركز أف ىاملنز( الربيطانية كىى شركة دكلية متخصصة يف  كلقد أشارت دراسة أعدهتا مؤسسة
% من إصبارل  8?الشؤكف القانونية إذل أف نسبة إصدارات الصكوؾ اإلسبلمية يف دكؿ اخلليج كصلت إذل 

  . >977% يف عاـ =9مقارنة بنحو  =977إصداراهتا من السندات خبلؿ العاـ 

السندات الصادرة يف اخلليج يف النصف األكؿ من  كأضافت الدراسة إذل أف القيمة اإلصبالية لكل
 =977( مليار دكالر كصكوؾ إسبلمية، كيُعّد عاـ =.;( مليار دكالر منها )=:87.9بلغت ) =977عاـ 

  من أكثر األعواـ اليت شهدت ركاجان خاصة السوؽ اإلماراتية.
 إصدار صكوؾ إسبلمية كما أشارت دراسة على موقع البنك الدكرل على شبكة اإلنًتنت إذل أنو مت

( ملياردكالر خبلؿ السنوات الثبلث ادلاضية من قبل بنوؾ كمؤسسات مالية يف الشرؽ األكسط 7;بقيمة )
( تريليوف دكالرحبلوؿ عاـ :كآسيا، كيتوقع أف يبلغ حجم إصدارات الصكوؾ اإلسبلمية حنو)

 ،كعليو قمنا بتقسيم ىذا ادلقاؿ كما يلي: 8ـ>978
 المبحث األوؿ / مفهـو الصكوؾ اإلسالمية .

 المبحث الثاني / أنواع الصكوؾ اإلسالمية.
 المبحث الثالث / مفهـو الوقف االسالمي 
 وقف وكيفية تغطيتها.المبحث الرابع  / اإلحتياجات التمويلية لل

                                                 
8
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 المبحث األوؿ: مفهـو الصكوؾ اإلسالمية
 تمهيد : 

حوؿ ىذا ادلوضوع، منها ما يطلق عليها تصكيك أك توريق أك تسنيد ككلها  مصطلحات معاصرة تًتدد
تعٍت نفس ادلفهـو كادلقصود، لذا رأينا أف نعتمد مصطلح الصكوؾ يف ىذه الدراسة إلرتباطة بعقوؿ 

ويل اإلسبلمي، أما باقي ادلصطلحات األخرل سنستبعدىا إلرتباطها بعقوؿ اجلمهور اجلمهور بالتم
 باإلستثمارالتقليدم. 

 
 المفهـو من المنظور اإلقتصادي: 

ىو" يعٍت احلصوؿ على األمواؿ إستنادان إذل الديوف ادلصرفية القائمة عن طريق إبتكار  .1
ن القرض األصلي إذل األخرين من أصوؿ مالية جديدة، دبعٌت ربويل األصوؿ ادلالية م

 9خبلؿ الشركات ادلالية ادلتخصصو هبا".
ىو" يعٍت ربويل القركض من أصوؿ غَتسائلو اذل أصوؿ نقدية سائلو تستخدـ عادة  .2

 :مصرفية كإستثمارية جديدة". لتمويل عمليات
 المفهـو من المنظور اإلسالمي:

ىو" تعترب أدكات إقًتاض مت تطويرىا من قبل ادلتخصصُت لكي توفر اجلانب التمويلي ادلهم  .1
ادلالية اإلسبلمية، كما أهنا متنوعة كتناسب معظم أكجة النشاط التجارم  للمؤسسات

;كاإلستثمارم".
 

للدخل غَتالسائلة إذل صكوؾ قابلة للتداكؿ ىو" ربويل رلموعة من األصوؿ ادلدرة  .2
>مضمونة هبذه األصوؿ كمن مث بيعها يف األسواؽ ادلالية مع مراعاة ضوابط التداكؿ ".

 

ىو" عبارة عن كثائق متساكية القيمة سبثل حصصان شائعة يف ملكية أعياف أك منافع  .3
أكخدمات أكمشركع مستند على عقد شرعي، ك بعد ربصيل قيمة الصكوؾ كقفل باب 

 =اإلكتتاب، كبدء إستخدامها فيما إصدرت من أجلو ".

                                                 
0  Diane Audion ,the Rating Agency Approach to credit Risk ,Euro money publication pic 8@@=, p8;   . 
3 Paul w. Feeney , Securitization , Redefining the bank, pub. Saint martin,s press, January 8@@<, p88-8>  

، برنامج التوعية وجهة النظر االسالمية في االوراؽ المالية المعاصرةسوؽ فلسطُت لؤلكراؽ ادلالية،  انظر: 3
 . ?8ص ،ـ(<977االستثمارية )فلسطُت، 

،  ادلعهد ، ادارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةانظر: خاف،طارؽ اهلل، حبيب اضبد 5
 . >>ـ(، ص:977/ق;9;8، 8ي للتنمية، )جدة، طاالسبلماالسبلمي للبحوث كالتدريب، البنك 



 
كيعتربالتعريف الذم قدمُة كتاب ادلعايَتالشرعية أمشل من التعاريف السابقة، لذا يرل الباحث من األفضل 

 األعتماد علية لتوضيح فكرة الصكوؾ اإلسبلمية.
 
 ميتو:أى

تساعد على النهوض باإلقتصاد اإلسبلمي نظريان كعمليان، أما نظريان فهى إستكماؿ حللقات  .1
أما عمليان فإف كجودىا تساعد على  اإلقتصاد جبانب شركات التأمُت كادلصارؼ اإلسبلمية،

 رفع احلرج عن ادلستثمرين الذين يطلبوهنا.
ية التحتية بدال من اإلعتماد على سندات تليب إحتياجات الدكلة يف سبويل مشاريع البن .2

 اخلزينة كالدين العاـ .

يثرم هبا األسواؽ ادلالية اإلسبلمية، ألهنا الطرؼ ادلكمل لؤلسهم، كاجلناح الثاين للبورصة  .3
 اليت من خبلذلا تتحرؾ األمواؿ حبرية كسهولة.

سيولة البلزمة     لؤلفراد تعتربمن األدكات اذلامة لتنويع مصادرادلوارد الذاتية، كتوفَتال .4
 كادلؤسسات كاحلكومات.

 تغطي عدد كبَتمن الشركات اليت ربتاج اذل سبويل طويل اآلجل.  .5

أف الوصوؿ بفكرة الصكوؾ اإلسبلمية اذل مستول التداكؿ العادلي يوضح مدل سعة  .6
<كحكمة كتكامل النظاـ اإلسبلمي.

 

 
 خصائصو:

فهى سبثل ملكية حاملها حصصان شائعة يف أصوؿ ذلا دخل، تمثل ملكية حصص شائعة في األصوؿ: 
 كالسبثل دينان يف ذمة مصدرىا كىذا ماشنيزىا عن السندات التقليدية. 

أف كافة أنواع الصكوؾ اإلسبلمية يتم إصدارىا بناءن على إستحقاؽ الربح وتحمل الخسارة: 
(، حيث يغنم كيغـر حامل الصك دبقدارقيمة الصك.  قاعدة )الغنم بالغـر

                                                                                                                                            
 المعايير الشرعية للمؤسسات المالية االسالميةة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية االسبلمية، انظر: ىيئة احملاسب 6
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يتحمل حامل الصك األعباء كالتبعات ادلًتتبة على ملكيتو لؤلصوؿ تحمل أعباء الملكية: 
 ادلمثلو بالصك سواء كانت مصاريف إستثمارية أكىبوط يف القيمة.

يتناىف الضماف مع كل من ادلضاربة إنتفاء ضماف المدير)المضارب أوالوكيل أوالشريك(: 
أكالوكالة أكالشراكة، فهى الصيغ الىت تدارهبا السندات التقليدية اليت يطبق فيها مبدأ الضماف، فبل يتحمل 

 ادلصدراخلسارة، كاليضمن رأس ادلاؿ حامل الصك ألف زنوؿ العملية اذل ربا.
تصدرالصكوؾ على أساس عقود شرعية، كزبتلف أحكاـ لصكوؾ على عقود شرعية: إستناد ا

 الصكوؾ تبعان ألختبلؼ العقود الشرعية.
سنضع إصداركتداكؿ كإطفاء الصكوؾ للضوابط الشرعية ضبط إصدارالتداوؿ بضوابط شرعية: 

  ?كادلتعلقة بطبيعة ادلوجودات اليت سبثلها عند التداكؿ.
 

 المقارنة بين الصكوؾ اإلسالمية والسندات التقليدية:

كع معُت، فحق الصك أكالسهم سبثل الصكوؾ كاألسهم حصة يف ملكية موجودات مشر  .1
ىو حق عيٍت يتعلق دبوجودات ادلشركع، يف حُت السند شنثل دينان يف ذمة الشركة اليت 

 تصدره اليتعلق دبوجودات عينية.
الصك لو حصة شائعة من األرباح اليت سوؼ تتحقق مسقببلن  بينما السند مرتبط بالفائدة  .2

 ادلثبتة عليو.

ماؿ كيشارؾ يف األرباح كاخلسائرادلتحققة خببلؼ حامل السند الصك يتأثر بنتيجة األع .3
 @اليتحمل نتيجة األعماؿ للمشركع ألنة سند دين .

                                                 
، حبث مقدـ يف مؤسبر ادارة ادلخاطر يف ادلصاؼ االسبلمية،  مخاطر الصكوؾ االسالميةتار، انظر: ابوغدة، عبدالس ?

 . ?->ص، ق(>9;8 شعباف89-87)  االكادشنية العربية للعلـو ادلالية كادلصرفية،

 . <=-==ص  نحو نموذج تطبيقي اسالمي لتوريق الموجودات، مرجع سابق،انظر: زلسُت ،فؤاد زلمد اضبد،  @



 المبحث الثاني: أنواع الصكوؾ اإلسالمية
 تمهيد:

اإلسبلمية تبعان إلختبلؼ نوع ادلوجودات اليت سبثلها، كىذه ادلوجودات أما أف تكوف من كتتنوع الصكوؾ 
 87األعياف أكادلنافع أكالديوف أك النقود رلتمعة أك متفرقة.

حيث يندرج ربت األعياف : ادلباين بأنواعها منها السكنية، ادلستشفيات، ادلطارات، ادلواين 
كاجلسور، كيندرج ربت ادلنافع: منافع العقارات ككافة األصوؿ، أما اخلدمات يندرج ربتها : التعليم بكافة 

كالصحة، كما شنكن أف ذبتمع مع األعياف كادلنافع كالنقود يف مراحل ادلشركع ادلختلفة، كما  مستوياتو،
 88تتنوع الصكوؾ اإلسبلمية كفق صيغ التمويل اإلسبلمية، كىذا ما أعتمده كتاب ادلعايَتالشرعية.

ىنا أف يعتمد تقسيم كتاب ادلعايَت الشرعية ألف ىذة ادلعايَت مت األتفاؽ عليها بُت   كيرل الباحث
 كافة ادلؤسسات ادلالية كادلصرفية اإلسبلمية.

 
ًً / صكوؾ المضاربة  : أواًل

 المفهـو : 
ىى " عبارة عن أداة إستثمارية تقـو على ذبزئة رأس ماؿ ادلضاربة، كذلك بإصدار صكوؾ ملكية برأس 

ضاربة على أساس كحدات متساكية القيمة كمسجلة بإاماء أصحاهبا بإعتبارىم شنلكوف حصصان ماؿ ادل
 89شائعة يف رأس ماؿ ادلضاربة، كما يتحوؿ إليو بنسبة ملكية كل منهم فيو ".

 دليل المشروعية :
وآخروف  {كنستدؿ من قولو تعاذل : ، كرد يف القراف الكرمي كاألحاديث النبويو تدؿ على جواز ادلضاربة

كما كرد يف حديث صهيب رضى [، 02المزمل، آية ] }يضربوف في األرض يبتغوف من فضل اهلل 
 سلم قاؿ: " ثبلث فيهن الربكة :اهلل عنو أف النىب صلى اهلل علية ك 

 13)أخرجة ابن ماجو(.البيع ألجل كادلقارضة كخلط الرب بالشعَت للبيت ال للبيع " 

                                                 
ادلعهد االسبلمي للبحوث  االدوات التمويلية االسالمية للشركات المساىمة، ضبود، سامي حسن، انظر: 12

 . 8<ص ،ـ(?@@8-ق @8;8، 9: مكتبة ادللك فهد الوطنية، طتنمية، )جدهب، البنك االسبلمي للكالتدري

 .87:ص:، مرجع سابق، للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية المعايير الشرعيةانظر:  11

، الدكرة ، رللة الفقو االسبلميبشأف سندات المقارضة وسندات االستثمار ??@8/  ?/;( د >انظر:  قرار رقم )89
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ق ?9;8، ?)دمشق: دار القلم، ط ،الفقو المنهجي على مذىب االماـ الشافعيانظر: اخلن، مصطفى كاخركف،  :8
 . @98-?98ـ( ص<977/



اربة كدل يكن فيهم سلالف يف ذلك، كاألمة أصبعت من بعدىم كما تعامل الصحابو رضي اهلل عنهم بادلض
 جيبلن بعد جيل على جوازىا.

 أنواعو:
صكوؾ ادلضاربة ادلطلقة : كىي اليت ال سنصص فيها ضبلة الصكوؾ مشركعان معينان، كأدنا  .1

 سنوؿ ادلضارب يف إختيارادلشركع ادلناسب حسب خربتو.
سنصص فيها ضبلة الصكوؾ مشركعان معينان أكرلاالن صكوؾ ادلضاربة ادلقيدة : كىى اليت  .2

معينان يستثمر فيو ادلضارب أمواؿ ادلضاربة، كالزنق لو اخلركج عنها كإال أُعتربمتعديان، كتكوف 
 ;8زلددة دبدة معينة حسب عمرادلشركع.

 
 ثانياً / صكوؾ اإلجارة:

 المفهـو :
ىى " عبارة عن كثائق متساكية القيمة سبثل حصة شائعة يف ملكية أعياف أكمنافع أك خدمات يف مشركع 

ألعياف كادلنافع كاخلدمات اليت يتعلق هبا عقد اإلجارة إذل إستثمارم يدر دخبلن، كالغرض منها ربويل ا
 >8أكراؽ مالية صكوؾ قابلة للتداكؿ يف األسواؽ الثانوية ".

 دليل المشروعية:
 {وازاإلجارة منذ عصر الصحابة كإذل األف كنستدؿ من القرآف الكرمي قولو تعاذل : أصبعت األمة على ج

قالت إحداىما: يا أبتي {كقولو تعاذل:  ،]6الطالؽ،آية [ } فإف أرضعن لكم فآتوىن أجورىن
كما كرد يف السنة النبوية   ،] 06القصص،آية[ }إستئجره، أف خير من أستئجرت القوي األمين 

ضي اهلل عنهما قاؿ: أف النيب صلى اهلل علية كسلم قاؿ : " إحتجتم كأعطى احلجاـ حديث ابن عباس ر 
 أجره ".

 خصائصو:
 تتمتع خباصية ادلركنة كالسعة أصداران أك تداكالن. .1
  =8تتمتع خباصية صبلحها للوساطة ادلالية كتلبية إحتياجات سبويلية متعددة. .2

                                                 
اف ،سندات القراض وضماف الفريق الثالث وتطبيقاتها في تمويل التنمية في البلدانظر: قحف، منذر ;8

 . ;?->;ـ( ص@?@8ق/@7;8،جدة )8رللة جامعة ادللك عبدالعزيز، االقتصاد االسبلمي، ـ االسالمية،

ق >9;8، رللة رلمع الفقو االسبلمي، الدكرة اخلامسة عشرة، )صكوؾ االجارة( بشأف >8/:)<:8قرار رقم  >8
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888 . 



 ربافظ على حصر ملكية ادلشركع دبالكيها احلاليُت. .3

 ربقق بعض ادلزايا الضريبية اليت زنققها ادلؤجر كىذا ينعكس على شكل األجرة. .4

ادية كليس تعتربمصدر سبويلي من خارج ادليزانية بالنسبة للمستأجر كتعد األجرة نفقة اير  .5
نفقة رأامالية، كأيضان تعفي ادلستأجر اخلوض يف مسائل سلصصات اإلستهبلؾ كالتغَت يف 

 <8األصوؿ الثابتة.
 أنواعو: 

ئق متساكية القيمة يصدرىا مالك عُت مؤجرة كىي عبارة عن كثا : صكوؾ إجارة األعياف .1
أك موعود بإستئجارىا أك كسيط مارل ينوب عنو لغرض بيعها، كإستيفاء شبنها من حصيلة 

 اإلكتتاب فيها، كتصبح العُت شللوكة حلملة الصكوؾ. 
صكوؾ إجارة ادلنافع : كىى عبارة عن كثائق متساكية القيمة يصدرىا مالك منفعة عُت  .2

رض تأجَت تلك العُت أك إعادة تأجَتىا كإستيفاء أجرهتا من حصيلة اإلكتتاب موجودة لغ
 فيها، كتصبح منفعة العُت شللوكة حلملة الصكوؾ.

صكوؾ إجارة اخلدمات : كىى عبارة عن كثائق متساكية القيمة يتم إصدارىا لغرض تقدمي  .3
األجرة من حصيلة  اخلدمة من مصدر معُت )كمنفعة التعليم من جامعة مسماه( كإستيفاء

  ?8اإلكتتاب فيها، كتصبح تلك اخلدمات شللوكة حلملة الصكوؾ.
 ثالثاً / صكوؾ المشاركة:

:  المفهـو
ىى "عبارة عن كثائق متساكية القيمة يتم إصدارىا إلستخداـ حصيلة اإلكتتاب يف إنشاء مشركع 

ت ادلشركع ملكان حلملة الصكوؾ، كتدار الصكوؾ على أساس عقد ادلشاركة إستثمارم، كيصبح موجودا
 @8بتعيُت أحد الشركاء إلدارهتا بصيغة الوكالة باإلستثمار".

 دليل المشروعية :
كلقولو  97يف اجلملة، كإدنا إختلفوا يف أنواع منها.قاؿ ابن قدامة : كأصبع ادلسلموف على جواز الشركة 

حديث قدسي عن أيب ، كما كرد السنة النبوية ]10النساء، آية [ }فهم شركاء في الثلث{ تعاذل : 
                                                 

، 9ج، ـ(;977ق/>9;8، رللة رلمع الفقو االسبلمي، الدكرة اخلامسة عشرة، )صكوؾ االجارةالسرييت،  <8
 .:>8->88ص

 .8>9-<<8ص ،مرجع سابقصكوؾ االجارة، داغي،  ?8

 .89:ص: ، مرجع سابق،للمؤسسات المالية اإلسالمية المعايير الشرعية: انظر @8

)عماف: دار  المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقو االسالمي : الكواملة، نورالدين عبدالكرمي،انظر 97
 . ==ص، (?977ق/?9;8، 8ط النفائس،



أنا ثالث الشريكُت ما دل " ىريره رضى اهلل عنو قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل علية كسلم : يقوؿ اهلل تعاذل: 
، كيف حديث السائب بن )رواه أبو داود والحاكم( "سنن أحدذنا صاحبو فإذا خانو خرجت من بينهم

ية كسلم قبل البعثة يف التجارة فلما جاء يـو أيب السائب رضى اهلل عنو: أنو كاف شريك النىب صلى اهلل عل
 98الفتح قاؿ: " مرحبان بأخي كشريكي اليدارم كال شنارم " )أخرجة أبوداكد(.

 أنواعو:
وؾ مستمرة يف العمل كىى مثل األسهم يكوف آجل الصك صكوؾ ادلشاركة ادلستمرة : .1

 كادلكتتبوف يف الصكوؾ يشاركوف اجلهة ادلصدرة للصكوؾ طواؿ ادلشركع.
كسبثل ىذه الصكوؾ مشركعان يكوف زلددان دبدة زمنية معينة، : صكوؾ ادلشاركة ادلؤقتو  .2

كشنكن إسًتداد القيمة األامية ذلذه الصكوؾ بالتدريج : حيث زنصلوف ضبلة الصكوؾ على 
ة األامية للصكوؾ يف فًتات توزيع األرباح حىت يسًتدك كامل القيمة األامية جزء من القيم

باإلضافة إذل األرباح، كبذلك يكوف الصك قد أطفأ أك بتعيُت زمن زلدد : حيث زنصلوف 
ضبلة الصكوؾ على القيمة األامية للصكوؾ يف تاريخ زلدد يصف فيو ادلشركع، كتوزيع 

 كبذلك ينتهي ادلشركع.أرباح التصفية على ضبلة الصكوؾ، 
 

 رابعاً / صكوؾ اإلستصناع:
:  المفهـو

ىى " عبارة عن كثائق متساكية القيمة يتم إصدارىا إلستخداـ حصيلة اإلكتتاب فيها يف تصنيع سلعة 
 99معينة، كيصبح ادلصنوع شللوكان حلملة الصكوؾ ".

 
 دليل المشروعية:

كما  :9جازاإلستصناع إستحسانان إلصباع الناس عليو ألهنم يتعاملوف فيو يف سائراألعصار من غَت نكَت.
عنو قاؿ: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "  كرد يف حديث سهل بن سعد الساعدم رضي اهلل

  ;9.)رواه البخاري(إستصنع منربان، كصنعو لو خبار إامو ميموف ". 

                                                 
 ، مرجع سابق .الفقو المنهجي على مذىب األماـ الشافعي: اخلن، مصطفى كآخركف، انظر 98

 .88:ص، مرجع سابق، المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية  :انظر 99

 (.?@@8، 8: داراسامة ، ط، )عمافالمصارؼ االسالمية بين النظرية والتطبيقعبدالرازؽ رحيم،  : اذليىت،انظر:9

، ادلعهد ةعقد االستصناع ومدى اىميتو في االستثمارات االسالمية المعاصر: الزرقا، مصطفى اضبد،انظر ;9
 .99ص ،(ق97;8، 8تبة ادللك فهد الوطنية، طمك: ب، البنك االسبلمي للتنمية، )جدهاالسبلمي للبحوث كالتدري



 خامساً / صكوؾ السلم:
:  المفهـو

ىى " عبارة عن كثائق تصدر متساكية القيمة يتم إصدارىا لتحصيل رأس ماؿ السلم، كتصبح سلعة 
 >9السلم شللوكة حلملة الصكوؾ ".

 
 دليل المشروعية:

يتفق الفقهاء يف أف عقد السلم يقـو على مبادلة عوضُت أكذلما حاضر كىو الثمن كاألخر مؤجل كىو 
كما قاؿ ابن عباس : أشهد أف السلف ادلضموف اذل آجل قد أحلة اهلل يف كتابو  =9الشئ ادلسلم فيو.

يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى آجل مسمى   {:كآذف فيو مث قرأ ىذة األيو  قاؿ تعاذل 
 السنة النبوية حديث إبن عباس رضي اهلل عنو قاؿ: أف ، ككما كرد يف]080البقرة، آيو [ }فاكتبوه

النيب صلى اهلل علية كسلم قدـ ادلدينة كىم يسلفوف يف الثمار السنتُت كالثبلث، فقاؿ : " من أسلف يف 
، ككزف معلـو إذل آجل معلـو "   )أخرجة األمة الستو(.شيء فليسلف يف كيل معلـو

 
 سادساً / صكوؾ المرابحة:

:  المفهـو
" عبارة عن كثائق تصدرمتساكية القيمة يتم إصدارىا لتمويل شراء سلعة بادلراحبة كتصبح سلعة ادلراحبة  ىى

 <9شللوكة حلملة الصكوؾ ".
 

 دليل المشروعية:
 {: لك من القرآف الكرمي لقولو تعاذلع، كنستدؿ بذتتضح مشركعية ادلراحبة بإعتبارىا نوع من أنواع البيو 

: " إذا وية حديث صلى اهلل علية كسلم قاؿ، ككرد يف السنة النب]198البقرة ،آيو  } [وأحل اهلل البيع
ككما أكدتة الندكات الفقهية ادلتخصصة بعمل ادلصارؼ  ?9إختلف اجلنساف فبيعوا كيف شئتم ".

 اإلسبلمية.

                                                 
 . 88:، مرجع سابق، صللمؤسسات المالية اإلسالمية المعايير الشرعيةانظر:  >9

ادلعهد االسبلمي  تجربة البنوؾ السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم،انظر: اضبد، عثماف بابكر،  =9
 .=8ص، (ق?8;8، 8تنمية، )جده: مكتبة ادللك فهد الوطنيو، طالبنك االسامي لل للبحوث كالتدريب،

 >8:، مرجع سابق، صالمعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية: انظر <9

 ـ(.=@@8، 8، ط)االردف : دار النفائس الربا واثره على المجتمع االنساني: االشقر، عمر سليماف، انظر ?9



 سابعاً / صكوؾ المزارعة:
: ىي " عبارة عن كثائق تصدر متساكية القيمة يتم إصدارىا إلستخداـ حصيلة اإلكتتاب فيها  المفهـو

صوؿ كفق ما حدده يب يف احمللتمويل مشركع معُت على أساس ادلزارعة،كيصبح حلملة الصكوؾ نص
 @9".العقد

كرد يف حديث ابن عمررضى اهلل عنو قاؿ : أف صلى اهلل عليو كسػلم قػاؿ : " أنػو دفػع  دليل المشروعية:
 7:.)صحيح البخاري ومسلم(أرض خيربإذل أىلها بشطر ما سنرج من شبرأكزرع ". 

 ثامناً / صكوؾ المساقاة:
: ىى " عبارة عن كثائق تصدرمتساكية القيمة يتم إصدارىا إلستخداـ حصيلتها يف سقي  المفهـو

اقاه، كيصبح حلملة الصكوؾ حصة من أشجار مثمرة كاإلنفاؽ عليها، كرعايتها على أساس عقد ادلس
 .الثمرة كفق ما حدده العقد "

ككرد ىف حديث صلى اهلل علية كسلم قاؿ : "  أصبع الصحابو رضى اهلل عنهم عليها، دليل المشروعية:
 8: أنو دفع إذل يهود خيرب خنل خيرب معاملة )مساقاة( كأرضها مزارعة ".

 تاسعاً / صكوؾ المغارسة: 
: كىى " عبارة عن كثائق تصدر متساكية القيمة، يتم إصدارىا إلستخداـ حصيلتها يف غرس  المفهـو

أشجار، كفيما يتطلبو ىذا الغرس من أعماؿ كنفقات على أساس عقد ادلغارسة، كيصبح حلملة الصكوؾ 
 ". رسحصة من األرض كالغ

كىى جائزة عند ادلالكية بشركط، كمن شركطها أف يكوف الشجر من صنف كاحد أك  دليل المشروعية:
متقارب كأف اليكوف لسنتُت كثَتة، كذىب احلنفية إذل جوازىا إذا كانت على الشجر كالثمر دكف 

حىت تكوف لو األرض، كذلك ألف األرض موجوده أصبلن قبل عقد ادلغارسة، كالدخل لعمل العامل فيها، 
 9:حصو فيها.
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 : الوقف اإلسالميالثالث المبحث
 تمهيد:

يلعب الوقف اإلسبلمي دكران ىامان يف حياة ادلسلمُت اإلجتماعية كاإلقتصادية، ككانت سبثل الركيزة األكذل، 
سبلمية كتقدمها، حيث كفرت احلياة الكرشنو لطبلب العلم، كالثقافة كالدكرالرئيسي يف بلورة احلضارة اإل

اإلسبلمية للعلماء، كادلعلمُت على السواء، كأخذىا بيد الضعفاء كالفقراء كادلساكُت على مدل العصور، 
كقد تسابق أىل اخلَت كالصبلح يف إنشائها حىت أصبحت مواردىا تغطي ما خصص لو ىف العصوراحلديثو 

كالشئوف اإلجتماعية كالًتبية كالتعليم  بل أمتد أثرىا إذل بعض ماتقـو بو اآلف كزارات   عدة كزارات
 ::الدفاع، كالوقف على الرباط، كالثغور.

وبالرغم من تراجع الوقف والركود الذي أصابو إباف الحقبة اإلستعمارية التي إنشئت على 
بقاع العالم اإلسالمي ىذا من جانب، وبسبب األزمات والنكبات التي حلت بأغلب دوؿ العالم 

أنو أصبح ىناؾ أصوات في اآلونو األخيرة تنادي بإحياء ىذه  اإلسالمي من جانب آخر، إال
  33المؤسسو، وتفعيل دورىا اإلجتماعي واإلقتصادي.

 وفي إطارىذا التوجو تم تخصيص ىذا المبحث لدراسو كيفية تنمية موارد الوقف. 
 :تةأىمي

تساند مؤسسة الوقف مراكز البحوث الًتبويو، كالتعليميو ىف تطويرمناىج التعليم العاـ،  .1
 .كالتعليم الديٍت، كبرامج زلو األميو، كتعليم القرآف 

دلناسب حلركة التنمية اإلجتماعية، حيث يرعى األسرة توفرمؤسسة الوقف اإلطارادلؤسسي ا .2
 كادلرأة كالطفولة كالشباب كالشيخوخة كالتكافل اإلجتماعي.

 توفرمؤسسة الوقف ادلناخ ادلبلئم لتطويرنظاـ ادلالية العامة يف اإلسبلـ. .3

كوين أف تطويرمؤسسة الوقف كإستمراره يعمل على تراكم اخلربات يف رلاذلا شلا يؤدم إذل ت .4
نظامان شنكن من خبللو إستباؽ اإلزمات كحلها، كذلك من خبلؿ اإلستفاده من اخلربات 

>:الشعبية كالرامية العاملة يف التنظيمات الوقفيو.
 

                                                 
ىف ادلعهد اإلسبلمي  =8، حبث مقدـ إذل ندكة رقم إدارة وتثمير ممتلكات اإلوقاؼ: امُت، حسن عبداهلل، انظر ::

ـ( ;?@8 –ق ;7;8 ،8ط ي للتنميو، )جده : مكتبو ادللك فهد الوطنيو،للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلم
 .@ص

يف دكلو الكويت  >;، حبث مقدـ اذل ندكة رقم نظاـ الوقف في التطبيق المعاصر: مهدم، زلمود اضبد، انظر ;:
 .<ص ،ـ(:977 –ق  :9;8 ،8بالتعاكف مع  للبنك اإلسبلمي للتنميو، )ط

: و اإلسبلمي يف اذلند، ) بَتكت، حبث مقدـ يف الندكة الفقهيو العاشرة جملمع الفقالوقف: القاامي، رلاالسبلـ، انظر >:
 .=98 – >98ص  ،ـ(9778 –ق 99;8 ،8ط ،دار الكتب العلميو



تساىم مؤسسة الوقف يف حفظ األصوؿ احملبسة من التبلشي، كيعطي األكلوية يف الصرؼ  .5
 للمحافظة عليها، كإدنائها قبل الصرؼ للموقوؼ عليهم.

 تؤمن مؤسسة الوقف حفظ  أجزاء من ادلاؿ لتوزيع على األجياؿ القادمة. .6

احملافظو على صحو اإلنساف بإعتباره عنصرمن عناصر اإلنتاج  تساىم مؤسسة الوقف يف .7
=:كذلك من خبلؿ بناء ادلستشفيات اخلَتية، كالصيدليات ادلتعدده.

 

 

:  المفهـو
ىو احلبس كالتسييل، كرببيس الشئ : أل اليورث كاليباع كاليوىب كلكن يًتؾ أصلو كرنعل شبرة  لغة :

  ?:: ادلنع. كيقاؿ : كقفت الدابو كقفان حبستها ىف سبيل اهلل كاحلبس <:ىف سبيل اهلل.
لمنفعة وارداً إصطالحاً: وقد عرفو ابن قدامو فى المغني بأنو : " تحبيس األصل وتسبيل ا

 39".مع شروطو المعتبره
وقد عرفو منذر قحف بأنو : " حبس مؤبد وموقت للماؿ لإلنتفاع المتكرر بو أو بثمرتو في 

 وجوه البرالعامة  أو الخاصة ".
إقتصادياً: ىو" تحويل لألمواؿ عن اإلستهالؾ وإستثمارىا في أصوؿ رأسمالية إنتاجية، 

يجمع بين  عيًا أوفردياً، فهوعملياً تنتج المنافع واإليرادات التي تستهلك في المستقبل جما
   32".اإلدخارواإلستثمارمعاً 

 
 دليل مشروعية:

ورادلستحبة، أف الوقف من أعظم أنواع القربات إذل اهلل سبحانو كتعاذل، كىو من الصدقات اجلارية، كاألم
) آؿ }لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوف {كقد ثبتت مشركعية يف القرآف الكرمي تبعان لقولو تعاذل : 

، كالوقف سبيل (91)التوبو،آيو}ما على المحسنين من سبيل {، كما قاؿ تعاذل : (90عمراف، آيو 
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 .==ص،ـ(=977



،  كما كرد يف السنة النبوية عن أبوىريره رضى اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم  قاؿ 8;للمحسنُت.
: ) إذا مات اإلنساف إنقطع عملو إالمن ثبلث : صدقو جارية أكينتفع بو أك كلد صاحل يدعو لو( )ركاه 

وؿ اهلل صلى اهلل علية كسلم ككقف أصحابو من بعده، مسلم(، أما اإلصباع فهو كاضح من كقف رس
كاليزاؿ الناس يقفوف من أمواذلم إذل يومنا ىذا من غَتنكَتمنكر، فكاف ذلك إصباعان على مشركعية 

 الوقف.
 

   خصائصو:
 يتميز الوقف اإلسبلمي بعدة خصائص أذنها ما يلي:

رية اليت يتقرب هبا اإلنساف لربو، الوقف شعَته إسبلمية : فهو نوع من أنواع الصدقات اجلا .1
 كىذا يتطلب اإللتزاـ بالشرعيو يف إنشاء كإدارة الوقف.

حبس األصل : أم رنب العمل على حفظ الوقف حبالتو اليت إنشئ عليها، كىذا يتطلب  .2
 احملافظة على قدرتة اإلنتاجية من خبلؿ مواصلة اإلعمارلو.

ة الوقف أكالن بأكؿ على كجوىو ادلستحقو، كىذا تسبيل الثمرة : كىذا يعٍت يلـز صرؼ غل .3
 يتطلب أيضان إستثمارماؿ الوقف للحصوؿ على الغلة.

ادللكيو : من ادلتفق عليو عند صبهورالفقهاء عدـ التصرؼ ىف عُت الوقف سواء كاف بالبيع  .4
 أكاذلبة أكاإلرث، كما أف الغلة باالتفاؽ ملكان للمستحقُت.

اؿ فقهان كإقتصاديان كل شئ نافع، كىذا النفع قد يكوف بزكاؿ ادلاؿ كوف الوقف ماالن : كادل .5
  9;باإلنتفاع بو، كىذا ال رنوز كقفو إتفاقان.

 
  أىدافو:

حث اإلسبلـ ادلسلمُت على الوقف دلا فيو مصلحة كمنافع كثَته تعود على اجملتمع باخلَت، كنشر ركح 
التكافل كالتضامن، كادلودة كاحملبو بُت سلتلف شرائح اجملتمع، كتلبية حاجات اجملتمع اإلقتصادية 

، كشنكن تلخيص أىم أىداؼ الوقف كاإلجتماعية، كتأدية العبادات الدينية، كتوفَتاألمن كالًتبيو احلسنة
 اإلسبلمي فيما يلي:

                                                 
 ==>/.:ـ(، 7?@8-ق77;8بو اسامو اإلسبلميو،: مكت)القاىره تفسير القرآف العظيمانظر: ابن كثَت،  8;

، حبث مقدـ إذل رلمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة اإلستثمار في الوقف وغالتو وريعوانظر: عمر، زلمد عبداحلليم،  9;
 .9:9-9:8ص  ،ـ(;977 –ق >9;8،) :اخلامس عشرة، ج



نشرالدعوة إذل اهلل سبحانو كتعاذل من خبلؿ إنشاء ادلساجد إلقامة شعائرالدين، كتعليمو  .1
 إلبناء ادلسلمُت.

 توفَتاألمن الغذائي كالسكن للمجتمع، كسواء كاف فقَتان أكعابر سبيل أكمن ذكيو. .2

 عل األمو قادرة على توفَتاألمن كاحلماية كالدفاع عن عقيدهتا. إعداد القوة البلزمو،  جل .3

 نشر ركح التعاكف كالتكافل اليت ذبعل من اجملتمع ادلسلم كحده كاحده. .4

توفَت مصادر ثابتو إلمداد ادلصاحل العامو، كادلؤسسات اإلجتماعيو دبا يلزمها من  .5
 :;أدكات لتلبيو حاجات اجملتمع ادلسلم.

 أركانو وشروطو: 
كيشًتط لصحة الوقف تسعة شركط ىف الواقف، كىى رنب أف يبلغ الواقف سن الرشد،  أواًل/ الواقف :

كأف يكوف عاقبلن كحران، كأال يكوف الواقف زلجوران عليو لسفو أك غفلة حبكم القاضي، كأال يكوف مدينان، 
يكوف مسلم، كبرضاه كأختياره، كأف يكوف مالكان لرقبة الشئ ادلوقوؼ ملكية تامةن كقت الوقف، كأف  كأف

 سنرج الواقف ادلوقوؼ من يده، كرنعل لو قيمة، كيسلمو إلية.
ثانياً/ شروط الموقوؼ : ويشترط لصحو الوقف ستو شروط في الماؿ الموقوؼ، ويجب 

رعًا، وأف يكوف معلومًا علمًا نافيًا للجهالة وقت الوقف، أف يكوف متقوماً، ويمكن اإلنتفاع بو ش
 وأال يكوف مرىونو.

ثالثاً/ شروط الجهة الموقوؼ عليها : ويشترط فيها، أف يكوف الموقوؼ عليو أىاًل لتملك 
الموقوؼ، واليصلح الوقف على جهة معصية مخالفة للشرع، وأف تكوف جهة بر وقربة إلى اهلل 

 جل جاللو.
وط الصيغة : إتفق جمهورالفقهاء على إنشاء الوقف باإليجاب، الذى يصدر من رابعاً/ شر 

الوقف، وال يتوقف األمر على القبوؿ إذا كاف الموقوؼ عليو ليس معيناً، أوال يتصورمنو الرفض 
مثل المساجد والمالجئ والمستشفيات والفقراء،ويتم اإليجاب في الوقف بكل لفظ  يدؿ على 

نفعتها، وثمرتها، وال يشترط فيو لفظ معين، ويشترط أف تكوف الصيغة حبس العين، وتسبيل م
منجزة، وتدؿ على إنشاء الوقف فى الحاؿ، وأال تقترف صيغة الوقف بشرط باطل، ومؤبده ألف 

 33الغرض من التصدؽ الديمومة.
                                                 

 .<;8-=;8، مرجع سابق، ص دراسات في التمويل اإلسالمي انظر: دكابو، :;

 -ندكة الوقف ، حبث مقدـ وشروطو وانواعها مفهومو وفضلو -الوقف: البدكم، ااماعيل ابراىيم حسنُت، انظر ;;
مكتبة ادللك فهد مفهومو كفضلو كانواعو، ادلؤسبر االكؿ يف ادلملكو العربيو السعوديو يف جامعة أـ القرل ) السعوديو : 

 .:?-==صق(، 99;8الوطنيو، 



 أنواعو: 
سنتلف أنواع الوقف بإختبلؼ اإلعتبارات اليت ينظرإليها، فمنها حسب فئات ادلستفيدين منو، أك حسب 

ة، أك حسب مشركعية أك حسب مدتة أك حسب اجلهة الواقفة أك حسب إتصالو كإنقطاعو، األنشط
 كأىم أنواع الوقف حسب الغرض منو التالية:

الوقف الخيري: وىوالوقف على المصالح الخيرية أوعلى الجهات البر كالفقراء 
 وتعالى.واليتامي...الخ، والذي جعلت فيو المنفعة لجهة براً وأكثر قربة هلل سبحانو 

الوقف الذري )األىلي(: وىو الوقف األىلي على األوالد، واألقرباء والنسل والعقب، 
35واألحفاد، واألسباط : أى ولد اإلبن واإلبنو.

 

 36الوقف المشترؾ: وىوالوقف الذي جعل إلى الذرية ووجهة البرمعاً في وقت واحد.
 

 مصادره أو موارده:
ر دخبلن على الوقف، كمن الواضح أف ىذه الصيغ تدكر حوؿ ىناؾ العديد من الصيغ التقليدية اليت تد
 عقد كاحد، كىو عقد اإلجاره، كأذنها: 

اإلجاره : ويستخدـ صيغة عقد اإلجاره في تأجيرأراضي الوقف ليحصل مقابل ىذا العقد 
 على عائد ليستخدـ ىذا العائد في تحديد أو تعمير مباني الوقف لتدرلو دخاًل آخر.

وسمي بهذا االسم ألف المتولي أو الناظرللوقف يلجأ إلى إجارة عقار  عقد اإلجارتين :
الوقف الخرب الذي اليدرأى عائد إجاره طويلة بإذف القاضي بأجر معجلة تقارب قيمو 
العقاريعمربها الوقف، وفي ىذا العقد يعطي للمستأجراألرض حق التصرؼ فى العقار المؤجره، بل 

 قل إلى ورثتو.ال ينتهي الحق بموتو، وإنما ينت
التحكير، اإلستحكار( : وتشبو ىذه الصيغة سابقتها إذ لم تكن ىى بعينها، ) اإلحكار

ويقصد بها أف يسلم متولي الوقف األرض الموقوفة الخالية لشخص يسمى المستحكر، لقاء مبلغ 
وينتقل  معجل يقارب قيمة األرض الموقوفة، فيكوف لو حق القرارالدائم، وىذا قابل للبيع والشراء،

 إلى الورثة المستحكر.

                                                 
: ) القاىره ،دور نظاـ الوقف اإلسالمي فى التنميو اإلقتصاديو المعاصرهانظر: اجلمل، اضبد زلمد عبدالعظيم،  >;

 .>9-:9صـ(،<977 –ق ?9;8 ،8ط دار السبلـ،

-ق;9;8 ،8ط : جامعة اإلمارات،)اإلمارات العربيو ادلتحدة، الوصايا والوقف: ابوليل، زلمود اضبد، انظر =;
 .7>:ص ،ـ(:977



المرصد : وىوأف يأذف متولى العقار للمستأجر بالبناء والتعميرعلى أرض الوقف الخراب، 
فيكوف مجموع ما أنفقة دينًا على ذمة الوقف يستوفيو من أجره الوقف بالتقسيط، ويكوف لو حق 

 القرارفي عقارالوقف، وىو يورث عنو.
الوقف بعقار يحقق نفعًا أكبر من األصل في الجملة اإلستبداؿ : وىو إستبداؿ عقار 

37أوأكثر منو دخالً أو بيعة والشراء بثمنو وقفاً أفضل منو.
 

 
 أسس إدارتو: 
عية األساسية يف إدارة الوقف ىو " أف يعمل متوليو بكل مايف كسعو من أجل ربقيق القاعدة الشر 

مصلحة الوقف، كمنفعة ادلوقوؼ عليهم، مراعيان يف ذلك شركط الوقف ادلعتربه شرعان "، كمن أجل إدارة 
ة الوقف إدارة سليمو تؤدم إذل عودة ىذه ادلؤسسة إذل مكاهنا كتفعيل دكرىا يف التنمية اإلقتصادي

 كاإلجتماعية البد من مراعاة األسس التاليو:
تنفيذ شرط الوقف: أف المتولى أوالمشرؼ على الوقف ملـز بتنفيذ، وإتباع شروط الواقف 
المعتبره شرعاً، والمنصوص عليها من قبلو، وليس لو مخالفتها في الجملة غيرأف الفقهاء جعلوا 

الت إذا توافرفيها شرطاف : أولهما : أف تقـو للمتولي مخالفة شرط الواقف إستثناٍء في بعض الحا
مصلحة معتبره تقتضي مخالفة شرطو، وثانيهما : أف يرفع األمر إلى القاضي ليصدراإلذف بالموافقة 

 على ىذه المخالفة بإعتباره واليتو العامة. 
عمارة الوقف: إتفق الفقهاء على أف أوؿ واجب يلقى على عاتق متولي الوقف القياـ 

سواء إشترط ذلك الواقف بالنص عليو أو لم يشترط، كما أنهم نصوا على أف عمارة  بعمارتة
الموقوؼ مقدمة على الصرؼ إلى المستحقين أوإلى أي جهو من جهات البرألف عمارتة تؤدي إلى 

 دواـ اإلنتفاع بو، وعدـ تفويت أية منفعة من منافعة.
بحسب  -ق في إجارة أعياف الوقفإجارة الوقف: ذكرالفقهاء أف لمتولي الوقف شرعًا الح

إذا رأى مصلحة الوقف في ذلك، وذلك لما تحقق مصلحة الوقف كعمارتة  -شرط الواقف عليها
 وصيانتة أو مصلحة المستحقين.

زراعة أرض الوقف: لقد نص الفقهاء على متولي الوقف إستغالؿ األراضي الموقوفة 
 والموقوؼ عليها.بزراعتها المختلفة مع مراعاة تحقيق مصلحة الوقف 

                                                 
عشر، )  ، حبث مقدـ إذل رلمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة اخلامسةإستثمارامواؿ الوقف: قداد، العياشي، انظر <;

 .@:;-?:;ص ،:ج، ـ(;977-ق>9;8



بناء منشآت الوقف لتأجيرىا: يستطيع متولي الوقف تحويل األراضي الزراعية الموقوفة 
القريبة من المدف إلى عمائرومباني إلستغاللها بالتأجير، وذلك بشرطين أحدىما : أف يكوف ىناؾ 

ذا التحويل رغبة من الناس في إستئجارىذه المباني، وثانيهما : أف تكوف الغلة الحاصلة من ى
 )إجارة المباني والمنشآت( أكثر نفعاً من الغلة الحاصلة من زراعة األرض.

تغيير معالم الوقف: لمتولي الوقف الحق في تغييرمعالم الوقف بما ىوأصلح لو، 
 وللمستحقين، وذلك إذا وافق الواقف لو.

أف يبذؿ  الحفاظ على حقوؽ الوقف: لما كاف المتولي الوقف بإعتباره الممثل الشرعي
 للوقف جهده للحفاظ على أعياف الوقف وحقوقو، وكذلك حقوؽ الموقوؼ عليهم.

أداء ديوف الوقف: يجب على متولي الوقف وضع كافو الديوف التي تترتب في ذمة 
 الوقف، وأداء حقوؽ المستحقين في الوقف من الموقوؼ عليهم، وعدـ تأخيرىا.

الراحجة، وىو جائزعند جمهورالفقهاء في إبداؿ الوقف: إستبدالة للحاجة أوالمصلحة 
 38الجملة لحاجة الوقف أو لمصلحتو الراجحة.

 قومات نهضة: م
حىت تعود مؤسسة الوقف إذل دكرىا الرائد يف بناء احلضارات اإلسبلمية السليمة، البد من أخذ بعض 

 اخلطوات اذلامة، كشنكن ذكرأىم ىذه اإلجراءات كما يلي:
رنب أف يكوف ىناؾ إرادة سياسية حقيقية من قبل الدكلة تعمل كتشجع على تفعيل  .1

 دلسلم.دكرالوقف يف بناء اجملتمع ا

كجود ضبط  تشريع إسبلمي ألحكاـ الوقف لكافة أنواعها، كيراعي يف عصرنا احلارل، كما  .2
 زنقق ادلصلحة العامة، كيناسب ظركفنا.

تنقية األكقاؼ احلالية شلا أعًتاىا من ضعف، كإزالة أسبابو، كذلك من خبلؿ حسن  .3
 إختيارالقائمُت على إدارة األكقاؼ، كاإلذباه قدراإلمكاف.

كجوب القياـ حبمبلت توعية ىادفة إذل إبراز قيمة كعظمة ثواب الصدقات كاإلنفاؽ يف  .4
سبيل اهلل، كخاصو الصدقة اجلارية إلثارة الوازع الديٍت لدل ادلسلمُت لئلقباؿ على إحياء 

 ىذه ادلؤسسة يف عصرنا احلاضر.

يد من ادلشاريع أف نوسع مفهـو الوقف لكي الينحصرعلى العقار فقط، بل ىناؾ العد .5
 سواء كانت زراعية أكصناعية أكذبارية تتناسب مع الوقف اإلسبلمي. 

                                                 
، حبث مقدـ إذل ندكة حنو دةر تنموم للوقف يف دكلة أساليب إستثمار االوقاؼ أسس إدارتها: ضباد، نزيو، انظر ?;

 .9?8-@<8صـ(، :@@8، 8، طأحباث الوقف كالدرسات اإلقتصاديو: مركز )الكويتالكويت 



 إعادة إدخاؿ األكقاؼ الذرية يف بعض الدكؿ اإلسبلمية اليت ألغيت فيها. .6

 العمل على تشجيع قياـ أكقاؼ جديدة، كتقدمي ادلشركعات الوقفية للمحسنُت. .7

@;ة للمرضى أكللتعليم الديٍت كالعلمي.العمل على إرناد مؤسسات كقفيو متخصص .3
 

ضركرة تبٍت مبدأ ادلخصص التنموم يف صبيع ادلشركعات الوقفية اجلديده، حبيث سنصص  .9
 جزء من العائدات اإلستثماريو للوقف لزيادة رأامالو.

ثماركتنمية األمبلؾ ادلوجوده لؤلكقاؼ اليت تعطلت عن العطاء كضع اخلطط البلزمة إلست .11
 خبلؿ العصورادلتأخرة ألسباب تارسنية كثَته، كتوفَتفرص التمويل ادلناسبة.

ضركرة إعادة تعريف دكر كزارة  االكقاؼ  فدكرإلدارة ادلساجد  كاإلشراؼ على األنشطة  .11
 عدهتا.الدينية، كدكرلئلشراؼ على األكقاؼ كتدعيمها كمسا

إعادة النظر بإدارة أمبلؾ األكقاؼ كخباصة األكقاؼ األستثماريو دبا ينسجم مع  .12
إدارة كشركط الواقفُت من جهة، كمع نصوص الشريعة كمقاصدىا من جهة 

 أخرل.
 اإلحتياجات التمويلية: 

صادر شنكن معرفة صيغ التمويل اإلسبلمي اليت تناسب تنمية موارد الوقف اإلسبلمي  من زكاية م
احلصوؿ على التمويل سواء كاف من ادلصارؼ اإلسبلميو أك من قبل اجلمهور مباشرة عن طريق اإلكتتاب 
العاـ، كبالتارل شنكن ربديد ىذه اإلحتياجات من خبلؿ مساذنة الوقف يف ربقيق التنمية اإلقتصادية 

 كاإلجتماعية كمايلي:
ة اإلجتماعية في تنمية الموارد البشريو أواًل / التنمية اإلجتماعية: وتحدد أىم عناصرالتنمي

سواء كاف على مستوى التنمية العلمية أوالدينية، ويتم ذلك من خالؿ إقامة المساجد ، 
ومراكزحفظ القرآف الكريم، وتعاليم الشريعة اإلسالمية، وإنشاء المدارس والجامعات، والمكتبات، 

ية الصحية، ويتم ذلك من خالؿ إنشاء ومراكز التدريب والبحث العلمي ىذا من ناحية، أوللتنم
المستشفيات العامة والمتخصصة، والعيادات، والصيدليات، ومستودعات األدوية، والمختبرات 
المتخصصة، وبناء على ذلك يمكن تحديد طبيعة اإلحتياجات التمويلية لدعم التنمية اإلجتماعية 

 بكافة جوانبو العلمية والدينية والصحية فيما يلي:
 ل السيولة التشغيلية البلزمو.سبوي -
 سبويل اإلنشاءات كادلباين البلزمو. -
 سبويل اآلالت كادلعدات كالسيارات البلزمو. -
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ثانياً / التنمية اإلقتصادية: وتختلف اإلحتياجات التمويلية للمشروعات تبعًا إلختالؼ 
 طبيعة النشاط، والتي يمكن تصنيفها حسب القطاعات اإلقتصادية التاليو:

واًل / المشروعات الصناعية: وىى المشروعات التي يكوف مجاؿ نشاطها في تصنيع أ
 المواد وبيعها كمنتجات نهائيًة، ويمكن تلخيص أىم إحتياجاتها التمويلية كما يلي:

 سبويل ادلواد اخلاـ الضركرية. -  سبويل السيولة التشغيلية البلزمة. -
 سبويل اآلالت كادلعدات البلزمة. -

المشروعات التجارية:وىى المشروعات التي يكوف مجاؿ نشاطها قائمًا على التجارة ثانيا/ 
 أى شراء وبيع السلع، ويمكن تلخيص أىم إحتياجاتها التمويلية فيما يلي:

 سبويل آالالت كالسيارات البلزمو. - سبويل ادلخزكف من البضائع كادلواد األكلية. -
 سبويل اإلنشاءات كادلباين البلزمو. -
الثا/ المشروعات الخدميو: وىى المشروعات التي يكوف نشاطها قائمًا على توفير ث

 خدمات أعماؿ النقل والصيانة، ويمكن تلخيص أىم إحتياجاتها التمويلية فيما يلي:

 سبويل السيارات كادلركبات البلزمة. -  سبويل السيولة التشغيليو البلزمة. -
 سبويل اآلثاث كادلباين البلزمة. -

عاً/ المشروعات العقارية: وىى المشروعات التي يكوف نشاطها متجهًا نحو إنشاء راب
 اإلسكاف وتطويراألراضي، ويمكن تلخيص أىم إحتياجاتها التمويلية فيما يلي :

 سبويل تطويراألراضي كالعقارات. -   سبويل ادلواد اخلاـ البلزمو. -

 .    ةكالصناعي سبويل إقامة األبنية السكنية كالتجارية -

خامسا/ المشروعات الزراعية: وىى التي يكوف نشاطها متجهاً نحو حقوؿ الزراعة واإلنتاج 
 الحيواني، ويمكن تلخيص أىم إحتياجاتها التمويلية فيما يلي:   

 سبويل ادلواد اخلاـ البلزمة. -  سبويل السيولة التشغيلية البلزمة. -

 7>سبويل اآلالت كادلعدات البلزمة. -
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 المبحث الرابع:تصور مقترح  تمويلي لسد اإلحتياجات التمويلية الالزمة
 تمهيد:

ة تصلح لئلستعماؿ من قبل ادلصارؼ كيتناكؿ ىذا ادلبحث من الدراسة الصكوؾ اإلسبلمية كأداة سبويلي
اإلسبلميو، كالشركات اإلستثماريو، كالوقف اإلسبلمي، كاحلكومة يف حشد كتعبئة ادلوارد ادلالية لتنمية 

 مواردىا بالطريقة اليت تتفق مع الشريعة اإلسبلمية.
حيث تحتاج ىذه المؤسسات إلى مختلف الصورالتمويل في شتى اإلتجاىات، والعبرة 

ي كوف الغاية المقصودة مشروعة ومعتبرة، ويتوج ذلك أف تكوف الوسيلة الموصلة إلى تتمثل ف
تحقيق تلك الغايو مقبولة وموافقة للشرع ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تختلف اإلحتياجات 

 التي تعرض للمؤسسات تبعاً إلختالؼ طبيعة العمل، وتنوع الغاية من التمويل المطلوب.
اإلسالمية تبعًأ إلختالؼ نوع الموجودات التي تمثلها ىذه الصكوؾ، حيث تتنوع الصكوؾ 

وىذه الموجودات إما أف تكوف من األعياف أوالمنافع أوالنقود أوالديوف مجتمعة أومتفرقو، وبناٍء 
عليو يمكن إيضاح الدور الذي تقدمو الصكوؾ اإلسالمية من خالؿ تصنيفة في أربعة مجموعات  

 كما يلي: 
 
 ر الصكوؾ اإلسالمية لغايات التنمية اإلجتماعية:أواًل/ إصدا

كيقصد بذلك شنكن أف يصدر صكوؾ إسبلمية غَتمرحبة يف الدنيا، كإدنا ذلا أجران عظيم يف احلياة اآلخرة، 
كالنستطيع أف نستثنيها ألف مازاؿ ىناؾ خَت يف أمة ادلصطفى صلى اهلل عليو كسلم، كىذه الصكوؾ 

 جتماعية، كبالتارل يدخل يف ىذا اإلطار الصكوؾ اإلسبلمية التالية:تعمل على تنمية الناحية اإل
كىى صكوؾ تصدرىا ىيئة األكقاؼ بناٍء على رغبة الواقف لصاحل أىلو صكوؾ أىلية:  .13

كذريتو، حيث شبثل ىذه الصكوؾ عمبلن من أعماؿ الرباإلجتماعية، ألهنا هتدؼ إذل رعاية 
فاظ على رأس ادلاؿ كاإلبقاء على األمواؿ ادلًتاكمة يف األىل كالذرية، كأيضان لو أثر يف احل

أكعية إستثماريو ربافظ على أصوذلا كتؤكد على عدـ إفناءىا باإلستهبلؾ أكاإلتبلؼ، شلا 
 زنافظ على ثركات األمة كأصوذلا اإلنتاجية.

كىى صكوؾ تصدرىا ىيئة األكقاؼ بناٍء على رغبة الواقف، كتستخدـ  صكوؾ خيرية : .14
ها يف اإلنفاؽ على كجوه اخلَت، كالتعود بعائد مادم، كإدنا طمعان بأجرعظيم حصيلت

8>عنداهلل، مثل الوقف على ادلساجد أكادلدارس أكالفقراء أكادلساكُت...اخل.
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خدـ حصيلتها كىى صكوؾ تصدر من أل جهة كانت، كتست صكوؾ القرض الحسن: .15
يف اإلنفاؽ على كجوه اخلَت، كالتعود بعائد مادم، إدنا تعود على حاملو بأجر عظيم يف 
احلياة اآلخره، كىنا شنكن أف نشَت إذل أف شنكن ألل حكومة أف تستفيد من ىذه 
الصكوؾ يف دعم عجز ادلوازنو العامة خاصة إذا كانت ربتاج إذل سيولو نقدية لتغطية 

يف الدكلة مثبلن يتم طرح صكوؾ قرض حسن لئلكتتاب العاـ دلدة سنو ركاتب العاملُت 
فقط، فيتم اإلقباؿ عليو من اجلمهور أك اإليعاز للمصارؼ العاملة يف الدكلة من قبل البنك 
ادلركزم لشراء ىذه الصكوؾ من خبلؿ إستخداـ األمواؿ ادلوجوده يف حساباهتا اجلارية 

طنُت، حيث ال تدفع ىذه ادلصارؼ عليها أل عائد ادلودعة لديها كأمانة من قبل ادلوا
للمودعُت، كذلك من زاكية إنتمائها يف مساذنتها يف ربقيق التنمية اإلجتماعية 

 كاإلقتصادية.

 
 ثانياً/ الصكوؾ اإلسالمية لغايات التنمية اإلقتصادية:

ة الناحية كيقصد بذلك شنكن أف يصدر صكوؾ إسبلمية إستثمارية، كىذه الصكوؾ تعمل على تنمي
 اإلقتصادية، كيدخل يف ىذا اإلطار الصكوؾ اإلسبلمية التالية:

 
 :9>غالباً  -أواًل/ الصكوؾ اإلسالمية المتمثلو في موجودات األعياف
تتاب ىو من اإلشياء القابلو للحصركالتمييز، كيقصد بذلك أف ما شنثل الصكوؾ اإلسبلميو نتيجة اإلك

كأف ىذه ادلوجودات يكوف أغلبها من األعياف أل من السلع كالبضائع كليس من النقود كالديوف، كمفهـو 
% على األقل أل أكثر من النصف، كينطبق ىذا الوضع على  8>الغلبو لؤلعياف يعٍت أف تكوف نسبتها 

 كة موضحان ذلك كمايلي:كل من صكوؾ ادلضاربة، كصكوؾ ادلشار 
أواًل / صكوؾ المضاربة )المقارضة( : وىى أداة إستثمارية تقـو على تجزئة رأسماؿ 
المضاربةمن خالؿ إصدار صكوؾ ملكية برأسماؿ المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، 

وؿ إليو ومسجلة بإسماء أصحابها بإعتبارىم يملكوف حصصًا شائعة في رأسماؿ المضاربة وما يتح
 بنسبة ملكية كل منهم فيو.

وىى تشمل الصكوؾ التي تعرض لإلكتتاب العاـ على أساس قياـ المنشآة التي تصدرىا 
بإدارة العمل بإعتبارىا المضارب أو العامل تجاه رب الماؿ، وتكوف العالقة ىنا بين الطرفين عالقة 

وغيره، ويشترط لصحة المضاربة مضاربة أو قراض بكل ما تشملة العالقة من موجبات وإلتزامات 
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أربعة شروط بالنسبو لرأسماؿ وىى: أف يكوف من النقود، وأف ال يكوف دينًا في ذمة المضارب، 
وأف يكوف معلوماً، وأف يكوف مسلمًا للعامل بعد إكتماؿ اإلكتتاب، وىناؾ أيضًا شرطاف للربح 

اإلطار يمكن أف تشمل نطاؽ  وىما: معلومية قدرالربح، وكونو حصة شائعة من جملتو، وفي ىذا
 المضاربة الصكوؾ التالية:

. صكوؾ المضاربة الصناعية : وىى تشمل جميع الحاالت التي يكوف فيها عمل 1
المنشأة صناعياً، حيث تشتري مثاًل برأس ماؿ المضاربة أقمشة وتفصلها قمصاناً أو أثواباً، وكذلك 

 وأباريق وجالونات. شراء الحبيبات البالستيكية وسكبها بصورة أنابيب
وعليو فإف المنشآة الصناعية تستطيع أف تطرح صكوؾ مضاربة لإلكتتاب على أساس أنها 
تشترى المواد الخاـ وتجهز اإلنتاج لموسم الحج مثاًل في السعوديو، أوللتصدير إلى السوؽ 

 األوربية، ويتم إعالف تحقيق األرباح، ونسبة التوزيع، وسائرالشروط المقبولة شرعا.ً 
. صكوؾ المضاربة التجارية : وىى تشمل جميع الحاالت التى ترغب فيها المنشأة 0

بالمتاجرة في السلع الجاىزة الصنع ، حيث تشمل ىذه المتاجرة سائرعمليات الشراء بقصد البيع 
حسبما ىو معروؼ في الفقو اإلسالمي، والصك الصادر يمثل حصو في مجموع الموجودات التى 

 المشتراه. تدخل فيها السلع
. صكوؾ المضاربة العقارية : وىى تشمل جميع الحاالت التي يكوف فيها عمل المنشأة 3

عقارياً، أي تقـو على شراء األراضي وتطويرىا أوإنشاء األبنية السكنية، والمجمعات الصناعيو 
 واألسواؽ التجارية.

ف رأس الماؿ الالـز وبالتالي فإف المنشآت العقارية يمكن لها أف تصدرصكوؾ عقاريو ليكو 
 لشراء األراضي وتطويرىا، وبنائها، ومن ثم بيعها.

. صكوؾ المضاربة الزراعية : وىى تشمل جميع الحاالت التي يكوف فيها عمل المنشأة 3
زراعيًا سواء عن طريق إكتراء األراضي بأجر معلـو أو بحصة من الزرع حسب الضوابط الفقهية 

 ة.للمزارعة أوالمساقاة أوالمغارس
فالصكوؾ الصادرة تؤمن رأس الماؿ الالـز لشراء البذور وإعداد األرض وتسميد الزرع 

 وحصاد المنتجات وتصنيفها وإعدادىا للتسويق المنظم والمدروس.
ثانياً/ صكوؾ المشاركة : وىى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارىا إلستخداـ حصيلة 

طوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط معين على اإلكتتاب في إنشاء مشروع إستثماري معين، أوت
أساس المشاركة، ويصبح المشروع أوموجودات النشاط ملكا لحملة الصكوؾ بمقدار حصصهم، 
وتدارصكوؾ المشاركة على أساس صيغة عقد المشاركة بتعيين أحد الشركاء أوغيرىم إلدارتها 



اؽ صكوؾ المشاركو الصكوؾ بصيغة الوكالة باإلستثمار، وفي ىذا اإلطار يمكن أف تشمل نط
 التالية : 

. صكوؾ المشاركة المستمرة : وىى تشمل حاالت إصدار صكوؾ مشاركة لتمويل 1
شراء عقار مثال تديره جهة متخصصة، وذلك بهدؼ تحقيق عائد يتم توزيعة على المالكين بنسبة 

 53ما يملكو كل منهم في رأسماؿ المشاركو.
. صكوؾ المشاركة المتناقصة : وىى تشمل حاالت من الصكوؾ تصدرإلنشاء مشروع 0

% مثاًل من 5محدد يمكن فرز إيراداتها ومصاريفها، وذلك على أساس أف تبدأ المشاركة بنسبة 
 % من جانب حملة الصكوؾ.95جانب المنشأة، و

لحصة الشائعة لكل طرؼ، ولكن المنشآة المصدره تختار أف ال تقبض وتكوف األرباح با
نصيبها من األرباح، وإنما تجمده في حساب مخصص إلطفاء الصكوؾ الصادره لذلك المشروع، 

 تعد ىذا األداة نموذجاً مثالياً إلعمارالممتلكات الوقفية. ’و
 

 ثانيا/ الصكوؾ اإلسالمية المتمثلة في المنافع:
 ا اإلطار صكوؾ اإلجارة التالية:كيدخل يف ىذ

. صكوؾ اإلجارة/المنافع: ويشمل ىذا النوع من الصكوؾ حاالت اإلستئجارأوالكراء، 1
حيث يمكن إستئجارمنافع األشياء مثاًل كالمكاتب، والمصانع، والسيارات، والسفن، والطائرات، 

 وذلك لغرض تأجيرىا.
رح صكوؾ منافع لدفع األجرة لمدة وبناٍء عليو يمكن للمنشأة ذات النشاط الخدمي ط

، ليتم تأجيرىا لمدد أقل، وىذا يحدث كثيراً في  707خمس سنوات مثاًل إستئجار طائرة البوينج 
 شركات الطيراف ذات الموارد المحدودة خاصة.

. صكوؾ اإلجارة/الخدمات: وىى صكوؾ األعماؿ لخدمات األشخاص، وبالتالي 0
بإصدار صكوؾ منافع لخدمات اإلشخاص مثاًل لتأمين  يمكن للمنشأة ذات النشاط الخدمي

 المصاريف الالزمة إلحضارالعاملين وتنظيم عملهم أو رواتبهم الشخصيو.
وفي المقابل تستطيع المنشأة تشغيل ىؤالء العاملين في تقديم الخدمات المنتظمة في 

لمختلفو وغيرىا من مجاؿ الحراسةوالصيانة أو أعماؿ النظافة أوإدارة المستشفيات والمرافق ا
األعماؿ، ويكوف الفرؽ بين تكلفة ىؤالء العاملين وبين اإليراد المتحصل من الخدمات المقدمة 

 ربحاً للقسمو بالحصة الشائعو المعلنة عند اإلكتتاب.
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. صكوؾ األعياف المؤجرة: وىى تقـو على وجود عقار مملوؾ لشخص واحد يحمل 3
لطرؼ آخرىوالمستأجر، الذي يدفع للمؤجرأجرة العقار  صكًا يمثل ملكيتة للعقار، وىو مؤجر

 بصورة دورية، فالصكوؾ ىنا ىوصكوؾ أعياف مؤجرة. 
ويمكن أف تستفيد منو حكومات الدوؿ، فيمكن أف يمثل الصكوؾ ملكية طائرة مؤجرة، 
أو باخرة مؤجرة، أوخطوط سكو حديدية مؤجرة، أوشبكة أسالؾ كهربائية مؤجرة، أوآلة صناعية 

 53ة، أومصفاة بتروؿ مؤجرة...الخ.مؤجر 
 

 ثالثا/ الصكوؾ االسالمية المتمثلة في موجودات الديوف:
كىى تشمل عدة حاالت من البيوع ادلبنية على دخوؿ منطقة الديوف إما بطريق البيع اآلجل)كمايف بيع 

شراء( أكبطريق اإللزاـ)كما يف بيوع السلم، كاإلستصناع، كاإلستجبلب( كيدخل يف ىذا ادلراحبة لآلمر بال
 اإلطار التارل:

. صكوؾ المرابحة : وىنا يمكن أف تحتاج المنشأة إلى شراء معدات أو تجهيزات، 1
أوخامات أوغير ذلك من المستلزمات، وبالتالي يمكن إصدار صكوؾ البيع بالمرابحة بناٍء على 

ة المحتاجة، وإستعدادىا لشراء ما تطلبو بثمن التكلفة والربح الذي تقدمة مع بياف مدة المنشآ
 الوفاء وضمانات اإلصدار في كل حالة على حدة.

. صكوؾ السلم : وىنا يمكن للمنشأة إستخداـ صكوؾ السلم في تنمية اإلنتاج الوطني 0
يتم الشراء والتسليم والتخزين ثم البيع  مثاًل في مجاؿ البتروؿ أوالزراعة أواإلنتاج الحيواني، حيث

بسعرالسوؽ، والربح على ما قسم اهلل، كما يمكن أف يكوف السلم متاجرة، وذلك على أساس 
الشراء سلمًا بالجملة، ثم البيع بطريقة السلم الموازي في صفقات مجزأة وبإسعار ترتفع تدريجيًا 

 بطبيعة الحاؿ كلما إقترب موعد التسليم. 
اإلستصناع: وىنا يمكن للمنشأة أف تستفيد من صكوؾ اإلستصناع، في . صكوؾ 3

مجاؿ إستصناع المباني أوالحافالت أوالسفن أوالمصانع، وذلك من خالؿ طرح صكوؾ 
اإلستصناع على أساس أف يشترى المكتتبوف ما يرغبوف فيو وتتعهد المنشأة بشراء المصنوع بالربح 

  55ه المنشأة لتسديد االقساط.الذي تعرضة، وبالشروط التي تناسب ىذ

                                                 
 .7;-@:، مرجع سابق، سندات اإلجارة واألعياف المؤجرة: قحف، انظر ;>

، حبث مقدـ إذل مؤسبر عادلي عن دور الصكوؾ اإلسالميو في دعم الشركات المساىمو: الدماغ، زياد، انظر >>
-7;>ص ،9ج، ـ(?977 -ق@9;8ربديات كآفاؽ )كواالدلبور :  -اإلجتهاد كاإلفتاء يف القرف احلادم كالعشرين 

<;:. 
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