
هندسة الصكوك الوقفية

حسين بن يونس، أمين عام األوقاف النيوزيلندية
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ماليين أضحية سنويا( 5)تقدر أضاحي مسلمي العالم الغربي بخمسة 

المشروع

ةهدي السنة النبوية في تنفيذ األضحي

يسمحالالقانون 

ا شخصياألضحية بتنفيذ
الخيار األفضل

يسمحالالقانون 

شخصيا تنفيذ األضحية بحضور
الخيار الثاني

القانون يسمح

طرف ثالث لتنفيذ األضحيةبتوكيل
الخيار الثالث

يمكن توفير خدمة حضور تنفيذ األضحية 

"الهاتف الجوال"من خالل النقل المباشر باستعمال تقنيات أجهزة االتصاالت 

االستفادة القصوى من أضاحي مسلمي العالم الغربي



قطعة

$105

ثنائي

$245

ر رباع 
$480

ر سداس 
$695

مليون دوالر سنويا50أصواف وجلود وعظام تُهدر وتقدر قيمتها بأكثر من 

جلد البقر

$899

جلد البقر

$899

/http://www.classicsheepskins.com: :المصدر & http://coastalcowhides.co.nz/cowhide-rugs/

المشروع

سعر الخروف حيا  

دوالرا95–80

السعر الكامل مع الشحن

دوالرا175

سعر البقرة حية

دوالرا950–700

السعر الكامل

دوالر1,600

قيمة الُمهَدر من أضاحي مسلمي العالم الغربي

http://www.classicsheepskins.com/
http://coastalcowhides.co.nz/cowhide-rugs/


الُمعّوقات
والتحديات

:لقوله عليه الصالة والسالم: ال يجوز بيع جلدها أو صوفها أو شيء منها

“من باع جلد أضحيته فال أضحية له“

قبل العيد 

وبعده

النموذج 

الحالي

متوافق مع 

الشريعة

نموذج 

األوقاف

متوافق مع 

الشريعة

اللحوم توزع توزع

األصواف تباع للجزار تحول إلى موارد وقفية

الجلود تباع للجزار تحول إلى موارد وقفية

األحشاء تباع للجزار توزع

العظام ال يُستفاد منها تحول إلى موارد وقفية

األبحاث ال خطط الصندوق الوقفي الذكي

المشروع ال خطط المزارع الوقفية

قبل العيد ال خطط الحليب و األصواف

وال يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا أجرة له

م نقل و ذبح و تغليف و شحن خمسة ماليين أضحية في أربعة أيام من يوم عيد األضحى إلى غروب آخر أيا

التشريق واالستفادة من جميع أجزائها يتطلب بنية  تحتية  قوية وتنسيقا عالميا  ُمتميَزا  

خصوصية األضحية ـ الجوانب الشرعية والتشغيلية

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=58258


ضمان توريد المواشي خالل أيام عيد األضحى✔

(يوما  60عادة  )التغلب على التمويل قصير المدي ✔

التغلب على مخاطر فَْرِق العمالت✔

التغلب على طلبيات األضاحي في اللحظات األخيرة✔

من الطلبيات من دول أخرى% 99✔

عدم القابلية للتغيير لما هو جديد✔

باإلضافة إلى عائقَْين أو تحَديين هما

اد إضافة قيمة جديدة لالقتص

بدال  من ( إضافة مواش  )

التنافس على المواشي 

واق المتوفرة حاليا ، وفتح أس

جديدة

عقد تشاركات وتحالفات

مع الُمنفّذين الحاليين 

ن والجمعيات الخيرية بدال  م

احيمنافستهم في تنفيذ األض

!إقامة مزارع وقفية لـتوريد خمسة ماليين أضحية يتطلب رأس مال ضخم

كيف يتم توفير هذا المال؟

ُمبررات تملك المزارع الوقفية

الُمعّوقات
والتحديات



الهدف ⮚

المشروع⮚

الوسيلة⮚

التجربة⮚

التحدي⮚

التميز⮚

العائق⮚

األسس⮚

اآللية⮚

التشريع⮚

التطوير⮚

النموذج⮚

.االستفادة القصوى من مواردنا الخيرية

.تحويل الُمهدر من مواردنا الخيرية إلى مصادر تمويل وقفية

.إحياء األوقاف و تطويرها ودمجها في األسواق المالية العالمية

.  هي أكبر هدر يمكن إنقاذه( خمسة ماليين أضحية)أضاحي مسلمي العالم الغربي تبلغ 

.مسالخ الحالل: إقامة مزارع وقفية تنتج خمسة ماليين أضحية ولوازمها مثل

.(العالمية)الوقف في بلد والواقف في بلد آخر، والمستفيد في بلد واإلصدار في بلد آخر 

.  أكبر مشكلة تعيق تطور األوقاف هي نقص الخيارات التمويلية لألوقاف

".أيوفي"الدولي ومعايير " مجمع الفقه اإلسالمي"قرارات 

% .100ابتكار أداة تمويل وقفية 

.ضرورة سن تشريعات ولوائح تسمح بإصدار الصكوك الوقفية وتنظيمها

.تصميم نموذج وقفي يتماشى مع قوانين األسواق المالية العالمية ولوائحها

.  الصندوق الوقفي الذكي، تأصيله شرعا  وتوافقه عمليا  مع لوائح األسواق المالية

عناصر
هندسة
التمويل
الوقفي

هندسة الصكوك الوقفية



الصندوق
الوقفي
الذكي

بشأن االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه-( 6/15)140قرار رقم 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

:النقودوقف:ثانيا  

الالنقودنوألفيها؛متحققالمنفعةوتسبيلاألصلحبسوهوالوقفمنالشرعيالمقصدألن،شرعا  جائزالنقودوقف.1

.مقامهاأبدالهاتقوموإنمابالتعيينتتعين

عنأواحد،وصندوقفيالواقفينمنعددبمشاركةأومباشر،بطريقإماولالستثمار،الحسنللقرضالنقودوقفيجوز.2

.فيهالجماعيةللمشاركةوتحقيقا  الوقف،علىتشجيعا  وقفيةنقديةأسهمإصدارطريق

األصولكتلفإنمصنوعا ،بهيستصنعأوعقارا  بهالناظريشتريكأنأعيانفيالموقوفالنقديالمالاستثمرإذا.3

.النقديغالمبلأصلهوالوقفويكوناالستثمار،الستمراربيعهايجوزبل،النقدمكانبعينهاوقفا  تكونالواألعيان

بشأن وقف األسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع( 7/19)181قرار رقم 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

:أهمهامنأحكاموغيرهاوالمنافعوالحقوقوالصكوكاألسهموقفعلىتترتب(3)

.شرطهحسبيُصفىالواقفبإرادةموقتا  الوقفكانإذا(ج)

علىفظةالمحاشريطةالمباحةالتصرفاتكللهإذ،بملكهالعينمالكتصرفعلىمحددةلمدةالمنفعةوقفيؤثرال(و)

المنفعةفيالوقفحق

.وقوفاتالمأنواعكلفيالوقفبإرادةالتوقيتويجوز.بانقضائهاينتهيمدةللوقفتكونأنبالتوقيتيقصد(ح)

الوقف-( 33)المعيار الشرعي رقم 

(أيوفي)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

الوقف

.األموال الموقوفةكما يقصد به , حبس العين عن التصرف فيها مع التصدق بمنافعها في مجال الخير والبر 

الوقف الخيري

كون وقد ي, يكون ريع األموال أو المنافع الموقوفة على أوجه البر والخير دونما تحديد أشخاص أو جهات الموقوف عليهم 

.مؤقتا  مطلقا  مؤبدا  أو 

قوف بعدها ويجوز أن يكون مؤقتا  لمدة إذا نص الواقف على توقيته بحيث يرجع المواألصل أن يكون الوقف مؤبدا  4/1/3

.إلى المالك

. مية واختاره ابن تي, وهو قول محمد بن عبد هللا األنصاري صاحب اإلمام زفر . مستند صحة وقف النقود أنه األصل * 

.ونحوه وقف األسهم والصكوك

.كما سبقوقف صحة توقيت المستنده وكون المنفعة مؤقتة , فينطبق عليه الحكم العام, مستند صحة وقف المنافع أنها مال* 

إعداد نشرة إلصدار صكوك وقفية

(تفاصيل المشروع)

االعتماد

نعم

ال
التعديل

طرح 

الصكوك الوقفية

دائممؤقت

الصندوق الوقفي الذكي

القرض الحسن

ييُمنح للمشروع الوقف

نجاح

شراء العقار

بداية المشروع

االنتهاء

دفع األقساط

إيقاف المشروع

بيع العقار

إعادة وقف

النقود

ال

األقساط 

السنوية
ال

نعم

نعم

تمليك المشروع للمؤسسة الوقفية

إعادة تنفيذ المشروع في مكان أو بلد آخر

وقف النقود المؤقت

http://www.iifa-aifi.org/2157.html
http://www.iifa-aifi.org/2307.html
http://aaoifi.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9/
http://aaoifi.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9/
http://aaoifi.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9/


الصندوق
الوقفي
الذكي

إعداد نشرة إلصدار صكوك وقفية

(تفاصيل المشروع)

األعتماد

نعم

ال التعديل

طرح 

الصكوك الوقفية

دائممؤقت

الصندوق الوقفي الذكي

القرض الحسن

ييُمنح للمشروع الوقف

نجاح

شراء العقار

بداية المشروع

االنتهاء

دفع األقساط

إيقاف المشروع

بيع العقار

إعادة وقف

النقود

ال

األقساط 

السنوية
ال

نعم

نعم

تمليك المشروع للمؤسسة الوقفية

قيام المشروع بالتنمية المجتمعية

يسهم المشروع سنويا

البنسبة مئوية لزيادة رأس م

صندوق وقف النقود الدائم

الستعمال األموال الوقفية 

إلقامة مشاريع ذات جدوى 

ة تنمية اجتماعية واقتصادي

مثل مشروع  -في مشاريع 

االستفادة القصوي من جميع أجزاء 

كل المداخيل المالية ترجع-األضاحي 

ع إلى صندوق وقف النقود الدائم التاب

للصندوق الوقفي الذكي

صندوق وقف النقود المؤقت 

ُمستقل تماما  عن

صندوق وقف النقود الدائم

إداريا  وماليا  

تم تطوير الصندوق الوقفي الذكي

ل باستشارة مسؤولي األوقاف واألعما

مالخيرية في العالم والتنسيق معه

المركز الدولي لألبحاث خاصة 

ـ بجدة( مداد)والدراسات 

وقف النقود الدائم



ة بإحدى عند إطفاء الصكوك الوقفية يُخيّر حامل الصكوك الوقفي

الخيارات اآلتية عند تملك الصك الوقفي

الخيار األول

إرجاع كامل 

الصكوك الوقفية

الخيار الثاني

إعادة تدوير الصكوك 

الوقفية في مشروع آخر

الدائم

الصندوق الوقفي الذكي

المؤقت المنتهي

المؤقت الجديد

الخيار الثالث

التبرع بالمبلغ كوقف نقود 

دائم

ال ننصح بالخيار الثالث وننصح أن يكون ضمن الوصية

والسبب هو تحقق االستفادة من شفافية ومتابعة السوق المالية

مرحلة إطفاء الصكوك الوقفية

الصندوق
الوقفي
الذكي



مؤقت
مؤقت  مؤقت  مؤقت  مؤقت

س123
الدائم

الصندوق الوقفي الذكي

Waqf 

1
1وقف  2وقف  3وقف 

وقف 

س

الل مشاريع وقفية تم تأسيسها من خ

الصندوق الوقفي الذكي

تحل

هدفا لتحويلها عالميا17

(األمم المتحدة)
هدف

1

هدف

2

هدف

3

هدف

س

نسبة مئوية تخصص من

كل مشروع لزيادة رأس 

ئممال الصندوق الوقفي الدا

التزام كل مشروع وقفي بتخصيص نسبة مئوية سنوية مهم جدا، لماذا؟

لم يستطع القيام بمسؤوليته نحو المستفيدين3افترض أن المشروع رقم 

هذا يعني أن إدارة المشروع ليست على مستوى الكفاءة المطلوبة، أو

أن هناك زيادة كبيرة في عدد المستفيدين مما ال يسمح بتوفير أي فائض مالي

هنا الصندوق الوقفي الذكي يعمل كمراقب، كما يوفر خدمات التأمين التكافلي

بعد مرحلة إطفاء الصكوك الوقفية

الصندوق
الوقفي
الذكي



"ذكي"المدلول االقتصادي لُمصطلح 

الصندوق
الوقفي
الذكي

What does S.M.A.R.T Stand for in the Awqaf Sukuk Industry?
ر ر"مارهورمعن  رمجالرالصكوكرالوقفية" ذك   

 
ف

Letter Word Meaning

S Sustainable
ُمستدام

Waqf/Awqaf by definition is sustainable
االستدامة: منرتعريفراألوقافر

M Measurable
يمكنرقياسه

social outcomes/impacts can be measured
الُمخرجاترواآلثارراالجتماعيةريمكنرقياسها

A Achievable
قابلرللتحقيق

Must have all the elements of the projects
وع يجبرأنرتتوفررجميعرالُمعطياترالخاصةربالمشر

R Relevant
ذورعالقة

Turning waste into Awqaf revenues
ر  
تحويلرالهدررإىلرمصادررتمويلروقف 

T Tradable
قابلرللتداول

Smartly traded via the Islamic Capital Market
رآلياترذكيةرمنرخاللرسوقراألوراقرالماليةراإلسالر ميةيتمرالتداولرعبر



http://www.sc.com.my/waqf-assets-development-governance-and-the-role-of-islamic-capital-market-book (March 2015(

م،2015م و علمنا به في شهر يونيو 2015صدر التشريع في مارس 

وكان أكبر عائق أمامنا هو عدم وجود تشريع ولوائح تسمح بإصدار صكوك وقفية بدون عائد 

.مالي ولكن بعائد ومردود تنمية مجتمعية

صدور التشريع بماليزيا

اإلنجازات

http://www.sc.com.my/waqf-assets-development-governance-and-the-role-of-islamic-capital-market-book
http://www.sc.com.my/waqf-assets-development-governance-and-the-role-of-islamic-capital-market-book


اإلنجازات

التابعة " شركة إسرا لالستشارات الشرعية"م تم التعاقد مع 2016في مارس 

لى ع" ماليزيا"ومقرها " لألكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية"

ة بما القيام بدراسة شرعية لمقترح الصندوق الوقفي الذكي وهيكلة الصكوك الوقفي

.يتماشى مع قوانين السوق المالي الماليزي ولوائحه

التعاقد على التأصيل الشرعي



اإلنجازات

لطلب مسودة الترجمة الرجاء التواصل مع األوقاف النيوزيلندية 

:ولتحميل الدراسة باللغة االنجليزية اضغط على الرابط التالي
https://drive.google.com/file/d/0BzRAA5ce-LBFMkQ2b0Q2S0NaUTg/view?usp=sharing

صدور التأصيل التشريعي

https://drive.google.com/file/d/0B6Vibj3EdtLiOEVnTzZ3REhhQTA/view
https://drive.google.com/file/d/0BzRAA5ce-LBFMkQ2b0Q2S0NaUTg/view?usp=sharing


اإلنجازات

م2016أغسطس 18

ماليزيا-كوااللمبور 

ورش العمل ـ ورشة عمل الصكوك الوقفية األولى 



اإلنجازات

م2016اكتوبر 13

دولة اإلمارات العربية المتحدة–دبي 

ورش العمل ـ ورشة عمل الصكوك الوقفية الثانية



اإلنجازات

م2016ديسمبر 28و 27

المملكة العربية السعودية–المدينة المنورة 

ورش العمل ـ ورشة عمل الصكوك الوقفية الثالثة



اإلنجازات

م2017فبراير 13-15

أدمنتون ـ مقاطعة ألبرتا ـ كندا

ورش العمل ـ ورشة عمل الصكوك الوقفية الرابعة



اإلنجازات

للتأصيل الشرعي" إسرا"اعتماد مجلس علماء 



مراحل
قيد 
التطوير

أفضل نموذج للمزارع الوقفية ـ مزارع حليب األغنام



مراحل
قيد 
التطوير

تفاوض تم التواصل مع عدة دول إسالمية بخصوص الصندوق الوقفي الذكي وجاٍر ال

.والنقاش بخصوص الخطوات المستقبلية

الُمنشئ، المصدر، مدير اإلصدار ) التفاوض مع األطراف ذات العالقة بإصدار الصكوك⮚

.واالتفاق معهم( وغيرها

.التشاور والتعاون مع كل الشركاء الذين لديهم رغبة في إصدار صكوك وقفية⮚

:إقامة ورش عمل للتوعية بالصكوك الوقفية والصندوق الوقفي الذكي في كل من⮚

م2017لندن ـ بريطانيا نوفمبر أو ديسمبر .1

م2017باريس ـ فرنسا نوفمبر أو ديسمبر .2

م2018فبراير –سيدني ـ استراليا يناير .3

تقديم أول نشرة صكوك وقفية في العالم إلى هيئة السوق المالية الماليزية⮚

شهرا  18–12عملية التقديم والموافقة واالكتتاب سوف تستغرق من 

عملية إصدار الصكوك الوقفية



التوصيات

:باآلتيمن خالل ما تم اكتسابه من خبرة عملية في تنمية األوقاف وتطويرها نوصي

طاع ضرورة وجود القيادة الرشيدة لألوقاف، والمدعومة باإلرادة السياسية لرسم سياسات هذا الق⮚

.الحيوي من االقتصاد اإلسالمي عالميا  وتطويره

ي تهيئَة ضرورة أن تضطلع هيئات األسواق المالية في العالم اإلسالمي بمسؤوليتها االجتماعية ف⮚

.  اق الماليةالبيئة التشريعية الالزمة وإصدار اللوائح واإلجراءات الضرورية لدمج األوقاف في األسو

ي التوعية أن تقوم الهيئات الشرعية وعلماء الشريعة في االقتصاد اإلسالمي بدور محوري وأساسي ف⮚

.شاملةو دورهما في التنمية المجتمعية ال" الصكوك الوقفية"و " وقف النقود المؤقت"بمشروعية 

ار وفتح آفاق أن يتعاون مسؤولو األوقاف في العالم اإلسالمي مع األسواق المالية لتهيئة المجال لالبتك⮚

.جديدة لألوقاف للقيام بدورها التنموي

خطوات ضرورية



التوصيات

:تعمل األوقاف النيوزيلندية حاليا على اقتراح مسودة

"المعيار الشرعي لتنفيذ المشاريع الموسمية من قبل طرف ثالث"

:وأيضا  مسودة

"المبادئ اإلرشادية الخاصة بتنفيذ المشاريع الموسمية من قبل طرف ثالث"

:المشاريع الموسمية هي

"زكاة الفطر"و " األضاحي"

:  مسودةبنشرة الصكوك الوقفية األولىونعمل على أن يُلحق 

"المعيار والمبادئ اإلرشادية الخاصة بتنفيذ طرف ثالث للمشاريع الموسمية"

.ستقبلينبحث عن شركاء لمساعدتنا في تحقيق هذه التوصيات، ونُرحب بأي تعاون م

خطوات تحسينيّة ومهنية عالمية 



الخاتمة

ت من المتوقع أن يكون للصندوق الوقفي الذكي دور محوري في إعادة ترتيب قطاعا

هم في أن االقتصاد اإلسالمي عامة ، وابتكار آليات تمويل وقفية عالمية خاصة ، مما سيُس

.  تكون األوقاف هي المحرك األول في العالم اإلسالمي للتنمية المجتمعية الشاملة

كي الوسيلة مسلمو العالم الغربي واألقليات اإلسالمية سوف يجدون في الصندوق الوقفي الذ

ن خالل المناسبة لتفعيل األوقاف، مما يمكنهم من القيام بدورهم في التنمية االجتماعية م

.ُمدخراتهم واألسواق المالية العالمية

لالستفادة القصوى من الهدر في أضاحي مسلمي العالم-مشروع إقامة مزارع وقفية

لنموذج على سوف يكون أول تطبيق للصندوق الوقفي الذكي، ويمكن بعدها تعميم ا-الغربي

.مشاريع تنمية اجتماعية عالمية

توقعات



الخاتمة

“الصكوك الوقفية"هندسة 

بعد هذا العرض نجد أنه من الضروري

"يةالصكوك الوقف"وجود تعريف واضح ودقيق لمصطلح 

يتوافق عليه مسؤولو األوقاف واألسواق المالية،، 

:ونقترح في هذا اإلطار التعريف التالي

هي أوراق مالية متساوية القيمة

تثبت لصاحبها حقًّا شائع ا في

ملكية مال موقوف وقفا  مؤقتأ 

يراد تشغيله في مشروع 

،ذي جدوى اقتصادية وتنمية اجتماعية

ويتم تداولها بالقيمة االسمية،

"المساهم االجتماعي"ويسمى حامل الصك بـ 




