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تركي بن حممد اليحيى

ملخص الدراسـة
هت�دف الدراس�ة إىل إجياد فكرة إبداعية قابلة للتطبيق من ِق َب�ل األفراد أو اهليئات احلكومية

أو غير احلكومي�ة تتمكَّ�ن اجله�ات اخلريية من خالهل�ا أن حتصل على التمويل الالزم إلنش�اء
إيراداتا كل أو بعض األنشطة اخلريية ،وذلك من
األوقاف االس�تثامرية التي تس�تطيع أن تغطي
هُ
خالل أسلوب جديد خيتلف عن أسلوب مجع التربعات ،وال يتعارض معه.

وتقوم الفكرة عىل أس�لوب متويل إنش�اء األوقاف االس�تثامرية من خالل «قرض حس�ن»

ُيقدَّ م إىل اجلهة اخلريية املس�تفيدة  ،بحيث تتمكَّن اجلهة اخلريية من إنش�اء الوقف االستثامري ثم
تسديد قيمة القرض من ريع الوقف خالل مدة زمنية حمددة .

ويمكن االستفادة من الفكرة وتفعيلها بشكل أكرب من خالل عدة أساليب  ،منها:
ٍ
ٍ
اس�تثامري
بش�كل فردي بوضع الدراس�ات الالزمة عن مرشوع
 .1أن تقوم اجلهة اخلريية

حمدد  ،ثم تقوم بعرضه عىل رجال األعامل والتجار طالب ًة منهم مس�اعدهتا يف متويل املرشوع من
خلال إقراضه�ا فقط وليس التربع هلا  ،مع تقديم الضامنات الكافية حلفظ حق ا ُمل ْق ِرض وضامن
استعادة قيمة القرض احلسن .

وقد ُج ِّربت هذه الطريقة يف إحدى اجلهات اخلريية  ،فاس�تطاعت من خالل الفكرة متويل

مرشوع استثامري هلا كانت قد عجزت عن مجع التربعات الالزمة له يف فرتة سابقة .

ٍ
ْ .2
بش�كل ف�ردي بتخصيص مبل ٍغ مايل هل�ذا الغرض ،
أن يق�وم التاج�ر أو رج�ل األعامل
حيث يقوم بإقراضه ٍ
جلهة خريية ما  ،ثم يعود فيقرض جهة أخرى بنفس املبلغ وهكذا  ،فيكون
ٍ
جلهات خريية خمتلفة بمبل ٍغ ما ٍّيل واحد .
 -عىل املدى البعيد  -قد أنشأ أوقاف ًا عدة

ٍ
صندوق خريي مس�تقل ترشف عليه جهة مس�تقلة  ،يكون هدفه متويل اجلهات
 .3إنش�اء

اخلريية من خالل القروض احلسنة وفق ضوابط حمددة .

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث  دبي 



متويل إنشاء األوقاف االستثمارية عن طريق القرض احلسن
تص�ور ًا مبدئي ًا ومقرتح� ًا عملي ًا
وه�ذا األس�لوب األخري هو ما س�تقدِّ م ل�ه هذه الدراس�ة
ُّ

ومثاالً تطبيقي ًا .

ٍ
صن�دوق خريي متخصص يف ه�ذا املجال  ،وهو «متويل إنش�اء
ويتم َّث�ل االقرتاح بإنش�اء

األوقاف االستثامرية للجهات اخلريية اخلليجية عن طريق القرض» .

بحي�ث يت�م تكوي�ن جلن�ة حكومي�ة أهلي�ة م�ن املهتمين بالعمل اخليري لوض�ع اخلطط

والتص�ورات الالزم�ة إلنش�اء ه�ذا الصن�دوق  ،وصياغ�ة أهداف�ه ونظام�ه  ،وتتك�ون إدارة
الصندوق من عدة جلان بحسب احلاجة  ،ومن تلك اللجان:

اللجن�ة الرشعية :لوضع الضوابط الرشعية ومراقبة تنفيذها  ،واملتعلقة بمصادر الصندوق

ومصارفه ومجيع أعامله .

اللجن�ة النظامية أو القانونية :ملتابعة النواحي القانونية ألعامل الصندوق وعقوده وعالقاته

مع اجلهات اخلريية ودراسة الضامنات املقدمة منها لسداد القروض وغري ذلك .

اللجنة التنفيذية :لدراس�ة الطلبات املقدمة وم�دى توافقها مع ضوابط الصندوق  ،ومدى

استحقاق اجلهة اخلريية للقرض من عدمه  ،وغري ذلك .

جلن�ة املتابع�ة والتدقيق :ويكون عمله�ا متخصص ًا يف متابعة اجله�ات اخلريية التي تقرتض

م�ن الصن�دوق  ،ح�ول خط�وات الس�داد  ،وح�ول اس�تمرار اجلهة اخلريي�ة يف تنفي�ذ رشوط
وضوابط الصندوق .

جلن�ة االستش�ارات والتطوي�ر :ويك�ون م�ن مهامه�ا تطوي�ر عم�ل الصن�دوق  ،وتقدي�م

يموهلا و ُيقرضها الصندوق .
االستشارات املالية واالستثامرية وغريها للجهات اخلريية التي ّ
وغري ذلك من اللجان التي يقتضيها عمل الصندوق ومن شأهنا أن حتقق أهدافه.
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فكرة مقرتحة لتمويل إنشاء األوقاف االستثمارية
عن طريق القرض احلسن
ً
أوال :اهلدف الذي تسعى الدراسة لتحقيقه:

اهل�دف امل�راد حتقيقه هو إجياد فك�رة قابلة للتطبيق من ِق َبل األف�راد أو اهليئات احلكومية أو

غري احلكومية تتمكَّن اجلهات اخلريية من خالهلا أن حتصل عىل التمويل الالزم إلنشاء األوقاف
إيراداتا كل أو بعض األنشطة اخلريية .
االستثامرية التي تستطيع أن تغطي
هُ

وذلك من خالل أسلوب جديد خيتلف عن أسلوب مجع التربعات  ،وال يتعارض معه .
ً
ثانيا :عرض الفكرة بشكل جممل:

تق�وم الفكرة عىل أس�لوب متويل إنش�اء األوقاف االس�تثامرية من خالل «قرض حس�ن»

ُيقدَّ م إىل اجلهة اخلريية املس�تفيدة  ،بحيث تتمكَّن اجلهة اخلريية من إنش�اء الوقف االستثامري ثم
تسديد قيمة القرض من ريع الوقف خالل مدة زمنية حمددة .

ويمكن االس�تفادة من الفكرة وتفعيلها بش�كل أكرب من خالل عدة أس�اليب كام سيأيت يف

الفقرة «سادس ًا» .

ً
ثالثا :اجلانب الشرعي للفكرة:

تقوم الفكرة عىل أساسني مهمني  ،مها:

 )1القرض احلسن :
وهو من األمور املس�تحبة التي حث الش�ارع عليها  ،ووعد أصحاهبا باألجر العظيم  ،هذا
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فيما يتعل�ق بإقراض الف�رد الذي قد ينتف�ع من القرض وق�د ال ينتفع  ،والذي قد يس�تغل املال

الذي اقرتضه وقد ال يفعل  ،وال ش�ك أن إقراض اجلهات اخلريية التي س�وف تس�تغل القرض

بما ينف�ع  ،ث�م تقوم ببذل ما ينش�أ بس�بب الق�رض يف مصارف تك�ون منافعها عام� ًة من حيث
الزمان واملكان واألشخاص  ،ال شك أن إقراضها أعظم أجر ًا وأكثر فض ً
ال .
ومما ورد يف فضل القرض  ،وأن أجره قد يكافئ الصدقة ما ييل:
ٍ
ع�ازب ريض اهلل عن�ه أن النبي
أ  -م�ا رواه اإلم�ام أمح�د والرتم�ذي م�ن حديث الرباء بن
ورق� ًا ... -كان له ِع�دْ ل ٍ
ور ٍق  -أو من ََح ِ
صلى اهلل علي�ه وس�لم ق�الَ « :م ْن من�ح ِمنح�ة ِ
رقبة أو
نس ٍ
مة » .
َ
قال الرتمذي رمحه اهلل « :إنام يعني به َق ْرض الدراهم »  ،فجعل النبي صىل اهلل عليه وس�لم

أجر اإلقراض هنا كأجر عتق الرقبة .

ب -م�ا رواه اإلم�ام أمح�د وابن أيب ش�يبة وابن ماج�ه والطرباين وابن حب�ان وغريهم عن

عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم قالَّ « :
إن الس�لف جيري جمرى
شطر الصدقة » .

ج  -ويف معن�ى احلدي�ث الس�ابق أيض ًا ما رواه ابن ماجة عن ابن مس�عود ريض اهلل عنه أن

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال « :ما من مسل ٍم يقرض مسل ًام مرتني إال كان كصدقتها مرة » .

ٍ
بس�ند صحي�ح عن أن�س بن مال�ك ريض اهلل عنه مرفوع� ًا « :قرض
د  -م�ا رواه البيهق�ي

خري من صدقته » .
اليشء ٌ

ه�ذه األحادي�ث وردت فيم�ن يقرض رج ً
ال م�ن عامة الناس حلاجته الش�خصية  ،فكيف
بمن يقرض جه ًة خريي ًة إلنشاء ٍ
وقف تكون منفعته عامة يف وجوه الرب .
َ ْ
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 )2الوقف :
واألحاديث الواردة يف الوقف ويف فضله كثرية  ،ومنها:

أ  -م�ا رواه اإلمام مس�لم ع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم قال:

«إذا مات اإلنس�ان انقطع عنه عمله إال من ثالث :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح

يدعو له» .

قال النووي رمحه اهلل« :الصدقة اجلارية هي الوقف» .
بَّ -
أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم أمر هبا أصحابه  ،ومن ذلك ما رواه البخاري ومس�لم

ع�ن اب�ن عم�ر ريض اهلل عنهام أن عمر أص�اب أرض ًا بخيبر  ،فأتى النبي صىل اهلل عليه وس�لم

يستشيره فق�ال :يا رس�ول اهلل إين أصبت ماالً بخيبر مل أصب ماالً أنفس عن�دي منه فام تأمرين
في�ه؟  ،فقال « :إن ش�ئت حبس�ت أصلها وتصدقت هب�ا غري أنه ال يباع أصله�ا وال يوهب وال
يورث  » ...احلديث .

ج -أن الصحاب�ة ريض اهلل عنهم كانوا حيرصون أش�د احل�رص عىل أن يكون هلم أوقاف ،

وي�دل على ذل�ك ما ورد عن جابر ب�ن عبد اهلل ريض اهلل عن�ه قال « :مل يكن أح�دٌ من أصحاب
النبي صىل اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال َو َقف » .

فالفك�رة املطروح�ة هت�دف إىل حتقيق هاتين العبادتين العظيمتني يف أبلغ ص�ورة وأكمل

ٍ
وبأس�لوب حيقق االس�تفادة من هذين األمرين بأقىص ما يمكن يف دعم اجلهات اخلريية
وجـه،

وتفعيلها .
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ً
رابعا :توصيف جلانب من الواقع الذي ُيظهر احلاجة ملثل الفكرة املطروحة:

 .1تع�دُّ امل�وارد املالي�ة وتنويع مصادره�ا من أهم املش�كالت الت�ي تواجهه�ا اجلمعيات

اخلرييـة.

 .2تع�اين اجلمعي�ات اخلريي�ة م�ن تذبذب امل�وارد املالي�ة ؛ ومرج�ع ذلك لتف�اوت مقدار
ٍ
مرحلة وأخرى  ،وبس�بب نش�وء مش�اريع
التربعات التي تتدفق إليها بني موس� ٍم وآخر  ،وبني
خريية أخرى يف املنطقة نفس�ها  ،والتي قد تس�تهدف نفس الفئة الداعمة جلهة أو جهات خريية

أخرى .

 .3تُعدُّ األوقاف من أهم املصادر املالية للجهات اخلريية  ،وهي تعالج املشكلتني السابقتني،
ٍ
مقدار من
حي�ث حتقق قدر ًا من االكتفاء املادي الذايت للجهات اخلريية  ،باإلضافة إىل اس�تقرار
الدخل السنوي هلا  ،بسبب العوائد االستثامرية شبه املضمونة .

 .4كام َّ
أن اجلهات اخلريية تعاين من الصعوبات الكثرية عند مجع التربعات لتغطية نشاطاهتا،

فإهنا تعاين كذلك من الصعوبات الس�ابقة نفس�ها عند إنشاء األوقاف  ،وتزداد الصعوبة بسبب

عج�ز اجله�ات اخلريي�ة عن متويل نش�اطاهتا املب�ارشة  ،بحيث إهن�ا ال متلك فائض� ًا كافي ًا يمكن
ٍ
ُّ
وتظل يف غالب أحياهنا تنفق أكثر
أوقاف مناس�بة حتقق أهدافها وتغطي أنش�طتها ،
اس�تثامره يف

ٍ
بشكل مبارش .
مواردها أو كلها

 .5هناك الكثري من اجلهات اخلريية العاملة يف الساحة منذ فرتة ليست بالقريبة  ،وهي ذات
ٍ
_غريها_
نش�اط متم ِّيز  ،وبعضها يتفرد يف تغطية أنش�طة معينة أو مناطق حمتاجة  ،قد ال يغطي
ُ
تلك األنش�طة أو املناطق  ،ويف الوقت نفس�ه جتد مثل هذه اجلهات املذكورة وغريها ال متلك إىل
اآلن أوقاف� ًا مناس�بة  ،أو ق�د ال تك�ون متل�ك أوقاف� ًا بالكلية  ،وهذا يش�كِّل ضعف ًا يف مسيرهتا
املستقبلية .
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امللحة إلجياد طرق جديدة وإبداعية تساعد
 .6وملا سبق ولغريه من األسباب تظهر احلاجة َّ

اجله�ات اخلريي�ة عىل إنش�اء األوق�اف االس�تثامرية ومتكِّنها من احلص�ول عىل التموي�ل الالزم
لتحقيق هذا اهلدف .

ً
خامسا :ما حتققه الفكرة للجهات اخلريية من النتائج اإلجيابية:

تتم َّثل النتائج اإلجيابية لتطبيق الفكرة املطروحة يف أمور كثرية  ،منها ما ييل:
 )1مس�اعدة اجلهات اخلريية عىل إجياد أوقاف استثامرية  ،بحيث متتلكها من خالل برنامج

مدروس ومدة زمنية حمددة .

 )2تنوي�ع األس�اليب الت�ي تس�تخدمها اجله�ات اخلريي�ة لتموي�ل مرشوعاهت�ا الوقفي�ة

االستثامرية.

 )3املساعدة عىل إجياد مصدر دخل ثابت ذي عوائد شبه مضمونة  ،يضمن تغطية اجلهات

اخلريي�ة ملصاريفه�ا ونفقاهتا الرضوري�ة والدائمة  ،وتضمن اس�تمرارية براجمها الرئيس�ة بغض

النظر عن مستوى تد ُّفق التربعات .

َّ )4
إن وجود مرشوع اس�تثامري متلكه اجلهة اخلريية يس�اعدها عىل وضع اخلطط املستقبلية
تصو ٍر للدخ�ل املايل للجهة اخلريي�ة  ،بحيث تبنى
الناجح�ة  ،والت�ي من أهم عنارصه�ا وجود ُّ
اخلطط والدراسات واألهداف عىل ضوئه .

 )5ومن الثمرات أيض ًا أن وجود مثل هذه األوقاف االس�تثامرية بيد اجلهة اخلريية يمكِّنها

من حتديد مرشو ٍع أو أكثر تستطيع اجلهة تغطيته واإلبداع فيه ووضع اخلطط والدراسات حوله
م�ن خلال ختصيص ري�ع الوقف ودخله الس�نوي لذلك املشروع أو تلك املش�اريع  ،وبذلك
يس�اعد املشروع العم�ل اخليري على اإلب�داع والتم ُّي�ز إذا م�ا توف�ر الدع�م اللازم والثابت
واملستمر .
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ٍ
بش�كل من َّظم يمكن أن تس�اعد عىل إنشاء عدة أوقاف استثامرية
 )6أن الفكرة عند تطبيقها
ٍ
واحد يت�م تدويره وإعادة إقراضه باس�تمرار  ،كام
جله�ات خريي�ة متعددة من خلال مبل ٍغ ما ٍّيل
سيتضح من خالل األنموذج املقرتح يف الفقرة «سابع ًا» .
ً
سادسا :أساليب مقرتحة لتطبيق الفكرة:

يمكن تطبيق الفكرة من خالل عدة أساليب  ،منها:
ٍ
ٍ
اس�تثامري
بش�كل فردي بوضع الدراس�ات الالزمة عن مرشوع
 .1أن تقوم اجلهة اخلريية

حمدد  ،ثم تقوم بعرضه عىل رجال األعامل والتجار طالب ًة منهم مس�اعدهتا يف متويل املرشوع من
خلال إقراضه�ا فقط وليس التربع هلا  ،مع تقديم الضامنات الكافية حلفظ حق ا ُمل ْق ِرض وضامن
استعادة قيمة القرض احلسن .

وق�د ُج ِّرب�ت هذه الطريقة يف أحد اجلهات اخلريية  ،فاس�تطاعت من خلال الفكرة متويل

مرشوع استثامري هلا كانت قد عجزت عن مجع التربعات الالزمة له يف فرتة سابقة .

ٍ
ْ .2
بش�كل ف�ردي بتخصيص مبل ٍغ مايل هل�ذا الغرض ،
أن يق�وم التاج�ر أو رج�ل األعامل
حيث يقوم بإقراضه ٍ
جلهة خريية ما  ،ثم يعود فيقرض جهة أخرى بنفس املبلغ وهكذا  ،فيكون
ٍ
جلهات خريية خمتلفة بمبل ٍغ ما ٍّيل واحد .
 -عىل املدى البعيد  -قد أنشأ أوقاف ًا عدة

ٍ
صندوق خريي مس�تقل ترشف عليه جهة مس�تقلة  ،يكون هدفه متويل اجلهات
 .3إنش�اء

اخلريية من خالل القروض احلسنة وفق ضوابط حمددة .

تصور ًا مبدئي� ًا ومقرتح ًا عملي ًا يف
وهذا األس�لوب األخري هو ما س�تقدِّ م له هذه الدراس�ة ُّ

الفقرات التالية .
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ً
سابعا :الصندوق اخلريي لتمويل األوقاف عن طريق القروض احلسنة:

تنفيذ ًا للفكرة الس�ابقة أو ُّد أن أطرح اقرتاح ًا يمكن أن حيقق ما س�بق من الثمرات والنتائج
ٍ
جمموعة أخرى م�ن النتائج اإلجيابية كام س�يأيت_  ،من خالل مرشو ٍع
اإلجيابي�ة _باإلضاف�ة إىل

ٍ
وبأس�لوب يمكن أن تس�تفيد منه عرشات اجلهات اخلريية التي تغطي أنش�طتها
متميز ونوعي ،
ٍ
وجماالت متنوعة .
دوالً متعددة
ٍ
صندوق خيري متخصص يف ه�ذا املجال  ،وهو «متويل إنش�اء
وذل�ك م�ن خالل إنش�اء

األوقاف االستثامرية للجهات اخلريية اخلليجية عن طريق القرض» .

ومن اخلطوات املقرتحة إلنشاء هذا الصندوق وإيضاح بعض اجلوانب املتعلقة بمهامه:
 )1يتم تكوين جلنة حكومية أهلية من املهتمني بالعمل اخلريي لوضع اخلطط والتصورات

الالزمة إلنشاء هذا الصندوق  ،وصياغة أهدافه ونظامه .

 )2يتم تكوين رأس مال الصندوق  ،من خالل عدة مصادر  ،منها:
 التربعات والصدقات العامة . خماطبة الشخصيات البارزة والتجار ورجال األعامل واملسؤولني املعروفني بالبذلوالعط�اء واجله�ود اخلريي�ة ؛ لكون�ه يس�اعدهم على توظي�ف تربعاهت�م بأفضل

أسلوب .

ٍ
معامالت
 األموال التي تتخ َّلص منها البنوك اإلسالمية وغريها بسبب كوهنا نتيجةغير موافقة للضواب�ط الرشعية  ،وهذه األموال ال ترصف فيام هو ٌّبر حمض  ،وإنام

ُق�رض فق�ط للجهة اخلريي�ة  ،وال يدخل هذا امل�ال يف أموال اجله�ة اخلريية وإنام
ت َ

تقرتضه ثم تعيده .

 -قروض طويلة األجل تقدمها اجلهات احلكومية ذات العالقة  ،أو غريها .
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متويل إنشاء األوقاف االستثمارية عن طريق القرض احلسن
 )3تتكون إدارة الصندوق من عدة جلان بحسب احلاجة  ،ومن تلك اللجان:
 اللجن�ة الرشعية :لوض�ع الضوابط الرشعية ومراقبة تنفيذه�ا  ،واملتعلقة بمصادرالصندوق ومصارفه ومجيع أعامله .

 اللجن�ة النظامية أو القانونية :ملتابع�ة النواحي القانونية ألعامل الصندوق وعقودهوعالقات�ه م�ع اجلهات اخلريية ودراس�ة الضامن�ات املقدمة منها لس�داد القروض
وغري ذلك .

 اللجنة التنفيذية :لدراسة الطلبات املقدمة ومدى توافقها مع ضوابط الصندوق ،ومدى استحقاق اجلهة اخلريية للقرض من عدمه  ،وغري ذلك .

 جلن�ة املتابعة والتدقيق :ويك�ون عملها متخصص ًا يف متابعة اجله�ات اخلريية التيتقرتض من الصندوق  ،حول خطوات السداد  ،وحول استمرار اجلهة اخلريية يف

تنفيذ رشوط وضوابط الصندوق .

 جلنة االستش�ارات والتطوير :ويكون من مهامها تطوير عمل الصندوق  ،وتقديميموهلا و ُيقرضها
االستش�ارات املالية واالس�تثامرية وغريها للجهات اخلريية التي ّ

الصندوق .

 وغري ذلك من اللجان التي يقتضيها عمل الصندوق ومن شأهنا أن حتقق أهدافه. )4يت�م حتدي�د ضواب�ط ومعايري منهجي�ة للجهة اخلريية التي تس�تحق اإلق�راض  ،وذلك

لتحقيق عدة أهداف  ،منها:

 من�ح األولوي�ة يف االس�تفادة من خدم�ات الصن�دوق للجهات الفضلى تنظيمي ًاوعملي ًا .

 دفع اجلهات الراغبة يف االستفادة من املرشوع إىل تاليف جوانب القصور والنقصيف أعامهل�ا  ،وذلك من خالل س�عيها لتنفيذ ضوابط الصن�دوق ورشوطه؛ لتكون
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بذلك من اجلهات املستفيدة من خدماته الحق ًا .
ومن الضوابط املقرتحة:

 أن تكون اجلهة اخلريية قد مىض عىل إنش�ائها وتأدية أنش�طتها ثالث س�نوات عىلاألقل .

 تقديم عرض ٍواف ألنشطة اجلهة وإنجازاهتا السابقة .
ٌ
ودراسات مستقبلية وواقعية تتجه نحو التطوير
خطط
 أن يكون لدى اجلهة اخلرييةٌ
واالرتقاء بأعامهلا وأنشطتها .

إداري منظم .
جهاز
 أن يكون لدى اجلهة اخلرييةٌ
ٌ
 )5يت�م حتدي�د ضوابط للمرشوع االس�تثامري ال�ذي س�يقوم الصندوق بإقراض�ه  ،ومن

الضوابط املقرتحة:

 وجود دراسة جدوى اقتصادية من جهة متخصصة . أن ال يق�ل قيم�ة املرشوع عن ح�دٍّ أدن�ى وأن ال يتجاوز حدًّ ا أعلى _وليكن مث ًال
حمدد ًا بام ال يقل عن مليوين ريال وال يزيد عن عرشة ماليني ريال أو ما يعادهلا_

 أن ال يقل الدخل السنوي للمرشوع عن نسبة معينة -ولتكن مث ًال  % 8أو غريها.
 أن يكون املرشوع من املشاريع االستثامرية شبه اآلمنة  -كالعقارات ونحوها .- )6يتم وضع ضوابط ملقدار القروض املقدمة وطرق السداد  ،ومن الضوابط املقرتحة:
 أن ال يزيد مقدار القرض عن نسبة معينة من قيمة املرشوع  -ولتكن مث ًال  %70من
قيمته  -لكي ُيضمن جدية اجلهة اخلريية وقدرهتا عىل الس�داد  ،ولكي يساعد عىل
تنفيذ ضوابط السداد .
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 أن يكون متويل رشاء املش�اريع االستثامرية القائمة بدفع مبلغ اإلقراض كام ًال  ،يف
حني أن املرشوع الذي يتم إنش�اؤه عىل مراحل يتم تس�ليم القرض اخلاص به عىل

مراحل أيض ًا تتناسب مع مراحل اإلنشاء .

 أن يك�ون الس�داد بأقس�اط س�نوية متوافق�ة م�ع طريق�ة دخ�ل املشروع الوقفيوحجمه.

 أن ال تزيد مدة السداد عن فرتة زمنية حمددة _ولتكن مث ًال  12سنة -حتى يتمكن
الصن�دوق م�ن تدوي�ر املبل�غ بإقراض اجله�ات األخ�رى باس�تمرار  ،من خالل
األقساط املدفوعة دوري ًا .

 أن يكون مقدار األقس�اط الس�نوية متناس�ب ًا مع الدخل الس�نوي للمشروع املرادمتويله  ،ويس�تثنى من ذلك ما لو كانت اجلهة اخلريية متتلك مصادر أخرى للدخل

وتعرضها لتكون مصدر ًا إضافي ًا لالستيفاء .
 -مثال تطبيقي على ما سبق:

ٍ
بمث�ال يمك�ن أن يتضح من خالل�ه أثر ه�ذا الصندوق
وختام� ًا أود أن أوض�ح م�ا س�بق

ومستوى النفع الذي قد يتحقق بسببه:

 لو افرتضنا أن رأس مال الصندوق ( )1000.000.000مليار ٍريال مث ً
ال .
 َّوأن احلد األعىل للقرض ( )10.000.000عرشة ماليني ريال .
 َّفإن اجلهات التي يمكنه أن يقرضها يف السنة األوىل ( )100جهة خريية تقريب ًا .
 ولو افرتضنا أن القس�ط الس�نوي هو ( )800.000ريال  ،فإن جمموع األقس�اطالواردة للصندوق سنوي ًا قرابة الـ( )80.000.000ثامنني مليون ريال .

 -وبذلك يستطيع الصندوق أن يقرض ( )8جهات خريية جديدة سنوي ًا عىل األقل.
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 -اإلجناز أو النتيجة:

 أنه عىل املدى املتوسط يكون الصندوق قد ساعد _خالل ( )10عرش سنوات فقط منٍ
وق�ف منه�ا
عم�ره_ على إنش�اء ح�وايل ( )200وق�ف اس�تثامري  ،متوس�ط قيم�ة كل
( )10.000.000عرشة ماليني ريال  ،اس�تفاد منها ما يقارب الـ( )200مائتي جهة خريية ،

تغطي أنشطتها جماالت عدة دعوي ًا وإغاثي ًا وعلمي ًا وصحي ًا وغري ذلك  ،يف الداخل واخلارج .
عىل َّ
أن هذه املساعدة تتميز بأمرين مهمني مها جوهر الفكرة وهدفها الرئيس ومها:

َّ )1
أن هذه املس�اعدة ليس�ت مساعدة وقتية وظرفية  ،وإنام مس�اعدة عىل إجياد مصدر مايل

يمول اجلهة اخلريية لسنني طويلة .
خاص ومستمر ِّ

َّ )2
أن كل ه�ذا اإلنج�از يبقى معه رأس مال الصن�دوق كام ً
ال من غري نقص  ،بحيث يظل

قادر ًا عىل االستمرار يف أداء دوره وحتقيق أهدافه  ،باستثناء املصاريف التشغيلية التي البدَّ منها

وه�ي قليل�ة نس�بي ًا  ،ويمك�ن أن يقيم الصن�دوق أوقاف ًا خاص ًة ب�ه لتغطية مثل ه�ذه املصاريف
مثالً.

هذه بعض مالمح الفكرة وأهدافها بش�كل خمترص  ،،،واهلل أعلم  ،،،وصىل اهلل وس�لم عىل

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ..

وكتبه

تركي بن حممد اليحيى
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