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ـ تحقيق االستقرار الكامل لبعض المجاالت  :التعليمي  ،الطبي
.
ـ توفير الموارد الكافية والمستقرة ألعمال " البحث والتطوير
"
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١ـ الوقف مؤسسة استثمارية
ويتأكد هذا خاصة في األوقاف متعددة األصول  ،وفي األوقاف الكبيرة فصاعدا .
ــــــــــــــــــــــــــ
ينبني عليه:
ـ الحرص على اختيار األصول ذات األداء االستثماري الجيد لإليقاف من قبل
الموقف .
ـ وجوب وجود استراتيجيات استثمارية للوقف  ،خاصة لألوقاف المتوسطة
الحجم فصاعدا
ـ اختيار النظار وفق مجموعة من الخبرات ومن أهمها  :الخبرات االستثمارية
ـ (قياس عمل اإلدارة ( النظار ) من خالل األداء االستثماري ( كأي مؤسسة
استثمارية
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٢ـ الوقف كيان مستقل
كل وقف هو كيان مستقل وجهة اعتبارية قادرة على إنشاء مختلف
التعاقدات واإللتزامات
وهو ليس كيانا حكوميا  ،وال قطاعا خاصا  .مما يبعده عن حساسيات وقيود
كال القطاعين  ،كما أنه ليس جهة خيرية بحتة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ينبني عليه:
ـ ضرورة تطوير األنظمة لتعطي األوقاف هذه االستقاللية .
ـ تحديد دور الجهات الحكومية في ضبط تسجيل األوقاف ورقابة أداء القائمين
عليها بما يحقق مصلحة
الوقف حسب شرط الواقف.
ـ اعتماد نموذج الوقف في االستثمارات الحكومية في البنى التحتية،
والمشروعات طويلة المدى  ،وذات الربحية الضعيفة  ،ومشروعات الخصخصة.
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٣ـ الوقف مؤسسة دائمة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينبني عليه :
ـ تقديم اعتبار ديمومته على أي اعتبار آخر في إنفاق الريع  ،ولو استهلك
ذلك كامل الريع .
ـ ضرورة ضبط األصول الوقفية ضبطا محكما في توصيف األصل  ،وفي
االحتياط له ( في األموال المنقولة ) خاصة في األوراق المالية اليوم
ـ ضرورة وضع خطط طويلة المدى في االستثمارات الوقفية خالفا لغيرها
من االستثمارات.
ـ ضرورة التمييز بين األصول الموقوفة واألصول غير الموقوفة التابعة
للوقف  ،خاصة في األوقاف الكبيرة
فصاعدا.
ـ االستفادة من األوقاف في استثمارات البنى التحتية.

8

٤ـ الوقف مؤسسة استثمارية ال توزع أرباحا
وهذا ما يجعل كامل العائد لنفع المجتمع  ،فهو إما لإلنفاق على المصارف وإما
لدعم .األصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وينبني عليه سوى ذلك :
أن إمكانات الوقف االستثمارية أعلى من أي كيان آخر:
ـ استخدام جزء من العائد في تقوية أصوله وفي التوسع مما يجعل معدالت نموه
أعلى من أي جهة أخرى
ـ وضع نسبة الستثمارات عالية المخاطر بدون تأثر أصل الوقف وال ريعه وال
جهاته المرصود لها
ـ توفير موارد عالية ألعمال البحث والتطوير أكبر من أي جهة هادفة للربح (
وهذا في األوقاف التي ال تكون مرصودة أصال ألعمال البحث والتطوير ) ،وهذا
ما يعطي األوقاف فرصة ألن تكون قائدة االبتكار في كل مجال تعمل فيه.
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ـ ضرورة سن نظام أوقاف في كل دولة إسالمية ال يوجد فيها نظام
أوقاف
ـ ضرورة تطوير أنظمة األوقاف لتواكب التطور الهائل في عالم
االستثمار وتعقيدات أدواته
ـ أهمية دراسة األدوات الوقفية دراسة جادة و معمقة الستعمالها من ِقبَل
األجهزة الحكومية
ـ أهمية تطوير االجتهاد الفقهي في أبحاث الوقف خصوصا وفي األدوات
المالية عموما لتواكب عالم
االستثمار اليوم بما يشمله من نظم مالية ومحاسبية....
ـ أهمية تركيز الدول على تطوير آليات تسجيل األوقاف ورقابة أدائها
وعدم تجاوز هذا الدور إطالقا.
ـ ضرورة نظر الموقِفين المعمّق ـ قبل توثيق وثيقة الوقف ـ وفق
نظرهم عند بدء أي مشروع تجاري  ،فاألجر عند اهلل لكن تجويد العمل
عندهم .

10

