
هشام سالم حمزة.د



مقدمة▪

مفهوم و مشروعية الوقف النقدي▪

اإلستثمار الوقفيتمويلآلية ▪

التوصيات▪

الخاتمة▪



عليهاالموقوفالجهةإلىالثمرةوتسبيلصلاألحبسالوقف▪

اإلحسانمقصدهوالتأبيدقاعدتهاإلسالميالوقف▪

العقاراتخصوصاواألعيانوقف:الوقفيةاألموالفيالغالبةالصفة▪

المنفعةلوتسبيالنقودحبسهوالنقودوقف:األوقافوأنواعمفاهيمفيتطور▪

.استثمارهاعنالناتجةاألرباحفيالمتمثلة

م٢٠٠٤سنةالدولياإلسالميالفقهمجمعأجازه▪

سنةاتركيفيأسسوقفيبنكأولواألولالعثمانيالعصرخاللظهورأول▪

١٩٥٤



الوقفيةالنقودإستثمارتمويلآليةعلىيرتكزالعائدتحقيق▪

كوكالصإصدارالوقفية،الصناديق:مؤقتةأودائمةالوقفيةالنقودتجميع▪

.الحسنالقرضوالوقفية

بةكالمضارالمشروعةاالستثمارصيغبجميعالوقفيةالنقودتوظيف▪

.الحسنالقرضواالستصناعواإلجارةوالمرابحةووالمشاركة

ياجاتإحتتلبيةعلىواألوقافعلىللمحافظةأساسايصرفالماليالعائد▪

.المنفعةتسبيلعبرعليهمالموقوف



للوقف النقدي في استثمار االموال الوقفية بما يحقق االهداف المكانة اإلستراتيجية إبراز 

.اإلسالميالخيرية المرجوة من نظام الوقف 

؟الوقفيتطوير النظام ما مدى مساهمة الوقف النقدي في -

على تجميع االموال لتحقيق استمرارية وما مدى قدرته خصائص الوقف النقدي ماهي-

؟وتنميتها األوقاف

؟الوقفي االستثمار و ما تأثير ذلك على عالقة الوقف النقدي بالتمويل االسالمي ماهي-

ي على أساس المراجع ذات الصلة بالوقف النقدالمنهج الوصفي التحليلي تستخدم هذه الدراسة 

.المرجوةللوصول إلى حلول وتوصيات تتناسب مع طبيعة العصر وتحقق األهداف 



اعتبار الموقوف

اعتبار الموقوف عليه

اعتبار مدة الوقف

المتبرع: الواقف 

 :

المستحق: عليه الموقوف 

الوقف: الصيغة 

الكتاب

السنة 

اإلجماع االصل وتسبيلتحبيس
المنفعةأوالثمرة

“"بسم هللا الرحمان الرحيم

"وسلم، صلى هللا عليه ل رسول هللاقو

."



ةاستثماريأوقاف  ةاو استثماريةمباشرأوقاف 

:مذهب الجمهورهوالوقف مؤبد 

:المالكية قد ال يكون مؤبدا  ومذهب اإلمام أبي حنيفة الوقف عند

خيري أو أهلي



السيولة-

المشاركة الجماعية-

التأقيت-

القرض الحسن-

تنوع صيغ التعبئة-

مرونة في االستثمار-

المالكية وبعض الحنفية -

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي-

لالفتاءالمجلس االوروبي -

و البحوث

االيوفي33المعيار الشرعي رقم -

ندوة البركة الثالثة والثالثين -

ةعمنفالحبس النقود وتسبيل " -
المتمثلة في األرباح الناتجة عن

".ااستثماره

الوقف النقدي هو نوع خاص من "-
رية الوقف يختلف عن األوقاف العقا

في ذلك أن رأس ماله العادية
."من النقوداألصلي يتكون 



أوقاف 
ةاستثماري

الموقوف .3
عليهم او 

ستحقينالم

أوقاف 
ةمباشر

مؤسسة الوقف.٢
تبرعات .١

الواقفين



فراداال

شركاتال

المؤسسات الخاصة 

والعامة

المنظمات الدولية

(١)
(٣)

عوائد 
مالية

(٤)

(٥)

الموقوف نقود 
(٢)مؤقتة مؤبدة او 

العقاريستثمارإ▪

إنشاء مشروعات ▪
إنتاجية

إنشاء مشروعات ▪
زراعية

خدمات▪

أوراق المالية▪

مؤسسات مالية ▪
إسالمية

ةصناديق إستثماري▪

المحافظة عل رأس المال-

ستحقينالمتلبية احتياجات -

مخصصات و نفقات-

اعادة استثمار العائد -

(٦)



و صحيةإجتماعيةإنشاء مرافق -

تشييد بنايات على أراضي وقفية-

تأجير عقارات وأراضي زراعية-

و تجارية و خدميةإنشاء شركات صناعية -

تمويل مشاريع صغرى  -

الموازيواالستصناعاالستصناع-

االجارة و االجارة المنتهية بالتمليك-

المشاركة المنتهية بالتمليك-

قرض حسن -



مرافق صحية و اجتماعية,مساجد , مدارس

ودائع و صناديق , مالية أوراق , شركات, مشاريع 
ةاستثماري

تمويل ذاتى 

تمويل ذاتى 

وقتيخارجيتمويل

استثمارالعائدإعادة 



احتياجات الموقوف عليهم•

شروط واهتمامات الواقفين•

أدوات تجميع النقود •

الصيغة التمويلية المثلى•

نوع اإلدارة و النظارة•

تقليل المخاطر•

تنويع مجاالت االستثمار•

مة القيام بدراسات الجدوى االقتصادية الالز•

تغير قيمة النقود•

الدورات االقتصادية•



:

األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت-

البنك اإلسالمي للتنمية–الخاصة صندوق وقف الموارد -

األمانة العامة لألوقاف في دولة اإلمارات-

:

إستراتيجية إستثمارية ترتكز على تعظيم العائد-

تقليل المخاطر و تنويع المحفظة االستثمارية-

النظارة الجماعية و االستعانة بجهات استثمارية متخصصة-

مباشرةعلى أوقاف إستثماريةتوقيف أعيان أو وجوبتشجيع-

االستثمار الوقفي في أوراق مالية مثل األسهم -

فاعلية دراسات الجدوى االقتصادية-

التعاون مع المؤسسات الوقفية والمؤسسات الخيرية في االستثمار المشترك-



.الوقفيةنقودالتجميعفيالمشاركةمجالتوسيععلىيساعدالذيالنقديالوقفتأقيتتشجيع•

الوقفيةالنقودلتجميعجديدةصيغإبتكاروتنويع•

حجمقليلتوتحديداالستثمارات،تنويععلىترتكزالوقفىلالستثمارإستراتيجيةإعداد•

.الوقفياالستثمارإلدارةالممارساتوأفضلالهدفالعائد,المخاطر

االستثماراتشركأوالماليةالمؤسسةبعيدحدإلىيشبهماليا  هيكالتمثلالنقديالوقفمؤسسة•

.اإلسالميةالمصرفيةالوساطةخبرةمناالستفادةوجبلذا

األوقافرتثميسبيلفياالسالميةالماليةالمؤسسةوالوقفيةالمؤسسةبينالعالقةتعزيز•

.اجتماعيةفاعليةأقصيتحقيقو

.الخيريةاتالمؤسسمعوالوقفيةالمؤسساتمعتشاركيةوإستراتيجيةعالقاتتعزيزوإنشاء•



للغيرالوقفيةلألصولالوقتيالتمليكقبول•

الوقفيةالمؤسساتأداءحولومؤشراتبياناتقاعدةعدادإ•

حاجاتتلبيالنقديالوقفمجالفيفرديةبمبادراتللقيامالمؤسساتوالشركاتتشجيع•

.المختلفةالمجتمع

.نالحسللقرضاإلئتمانوالسيولةمخاطروخاصةالمخاطرإلدارةاالحترازيةالتدابيرأخذ•

لتضخما:التالشيأوالنقصانمن,للخسارةمعرضهوالذي,النقديالوقفقيمةعلىالحفاظ•

الحسنالقرضأقساطسدادومماطلة,المضاربة,المالي

الرشيدةالحوكمةوالشرعيةالرقابةإرساءواالدارةأداءحسينت•



.لخيريةااالعمالفيللمساهمةالمؤقتوالمؤبدالنقديالمالجمعفيالجماعيةالمشاركةتعزيز•

.الوقفيةاالصولإدارةواختيارفيكبيردورتلعبالتىالسيولةمشكلةحل•

وفيةالوقالصكوكوالصناديقخصوصافاعليةذاتالنقودلتجميعمتعددةصيغاستخدام•

.الحسنالقرض

اإلسالميالتمويلوالوقفبينالصلةأوالعالقةوتطويرتأسيس•

فيناعواالستصاإلجارةوالمشاركةأساساالخارجيوالذاتياالسالميالتمويلصيغاستخدام•

الوقفيةاالموالاستثمارحسنسبيل

دارةإلمنهجيةأومقاربةيتطلباألوقافاستمراريةضمانومرتفعإستثماريعائدتحقيق•

المخاطر

أهميةلقياسارالمعيهياإلجتماعيةالفاعلية:المنفعةتعظيميقابلهأنيجبالعائدالربحتعظيم•

الوقفياإلستثمار



سائرخإلىيؤديأنيمكنالمشاركاتواألسهمفيلالستثماراتالالمحدوداالستخدام•

.ماليةةمحنفيالوقفمؤسسةإدخالوتالشيهاأواألوقافقيمةفينقصانعنهاينجر

غيرسلوكأواإلدارةسوءسببهاوائتمانسيولةمخاطرعلىينطويالحسنالقرض•

أوالنقديالوقفقيمةفينقصانذلكعنينجرأنيمكنعليهمللموقوفمسؤول

.بكلفةالخارجيالتمويلإلىاللجوء

لبنكالخاصةالمواردوقفصندوقوالكويتدولةفيلألوقافالعامةاألمانة•

خاصةةشرعيبصفةالوقفيةالنقودإستثماروإستقطابحسن:للتنميةاإلسالمي

.الخيريةأهدافهاوتحقيقالوقفيةالصناديق



ثقافة

تشاركية

مقصد خيري

منهج تمويل 
و استثمار

إدارة 
متخصصة




