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المقدمة •

الوقف أنواعه وحكمه : الفصل األول•
تعريف الوقف : المبحث األول•

أنواع الوقف : المبحث الثاني•

الوقف النقدي : المبحث الثالث•

حكم وقف النقود : المبحث الرابع•

تنمية أموال الوقف: الفصل الثاني•
استثمار أموال الوقف : المبحث األول•

ضوابط استثمار أموال الوقف : المبحث الثاني•

األدوار اإلستراتيجية للمصارف : المبحث الثالث•

ضوابط المصرفية اإلسالمية : المبحث الرابع•

الصيغ المصرفية لتنمية الوقف : الفصل الثالث•
تنمية العقار الوقفي : المبحث األول•

تنمية الوقف النقدي : المبحث الثاني•

الخاتمة •

التوصيات •



دور المصرفية اإلسالمية في تنمية الوقف



.الوقف أداة لتحقيق النمّو االقتصادي والرفاه االجتماعي-

.يحتاج  إلى تنمية أصوله وريعه لديمومته وتحقيق مقصده-

هل للمصرفية دور في  تنمية الوقف ؟-

:المقدمـــــة



الصفة الطريقة الزمن الغرض

وقف العقار الوقف المباشر الوقف المؤبد الوقف الخيري 

وقف المنقول الوقف االستثماري الوقف المؤقت الوقف األهلي

الوقف المشترك

:الــوقــف وأنــواعـــه

: تعريف الوقف-
ق بالمنفع

ّ
ن عن الترصفات الناقلة للملك والتصد .ةالوقف هو حبس العي 

:أنواع الوقف-



:الـوقـف الـنـقـدي

:تعريف النقود-

من الذهب النقود هي ما اتخذه الناس وسيطا للتبادل ومخزنا للقيم ومقياسا لألسعار أكاتن» 

«أو الفضة أو من غيرهما مما يتعامل به الناس 

:حكم وقف النقود-

ن الواقفين يجوز وقف النّقود للقرض الحسن ولالستثمار إما بطريق مباشر أو بمشاركة عدد م

ة الجماعية في صندوق واحد أو عن طريق إصدار أسهم وقفية تشجيعا على الوقف وتحقيقا للمشارك

.فيه

:استثمار أموال الوقف-

.هو توظيف رأس المال واستخدامه في اإلنتاج



:ضوابط استثمار أموال الوقف

.المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه▪

.العمل بشرط الواقف▪

.يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية األصل أو في تنمية الريع▪

.يجوز استثمار المخّصصات المتجّمعة من الريع للّصيانة▪

.أن تكون صيغ االستثمار مشروعة وفي مجال مشروع▪

.توثيق العقود/الكفاالت/أخذ الضمانات / تنويع مجاالت االستثمار: تقليل المخاطر▪

.اإلفصاح دوريا عن عمليات االستثمار▪



األدوار االستراتيجية 
للمصارف

.تدعيم االستثمار وتطوير األسواق التمويلية وابتكار أدوات تمويلية جديدة▪

.تحقيق ربحية مرتفعة مع حد أدنى من المخاطر▪

.تلبية توقعات المتمولين والممولين▪

:ضوابط المصرفية اإلسالمية❖

.  تقديم المعامالت المصرفية وفقا للضوابط الشرعية▪

.االرتباط باالقتصاد الحقيقي▪

.استحقاق الربح بتحمل المخاطرة▪



.المضاربة•

.المتاجرة باألسهم المباحة•

.الـمشاركـة•

.المصرف الوقفي•

:تنمية الوقف النقدي



البنك الوقفي

علىتطرحالتيالوقفيةاألسهممنعددالىرأسمالهاينقسمربحيةغيرمساهمةشركةهو»

الكتتاب،االفئاتمنيمكنماألكثرالمجاللفسحممكنسعرأصغرللسهمويحددالعاماالكتتاب

فيفالمصريشرعثمالمصرفلتسييراللوجستياإلعدادلتمويلالمالهذامنجزءيستخدم

"والخدماتيةالتمويليةنشاطاته



منتقدمهوبماواستثمارها،األموالحفظفيوخبرةمالية،مالءةمنعندهابماالمصارفإن

السندوالموضوعيالحليفهيحديثةوتقنياتإداريةكفاءاتمنلديهايتوفرلماراقيةخدمات

أموالهفظوتحالحاجةعندتًمّولهفهيثمرتها،توزيعأوأصولهلتثميرسعيهفيللوقفالقوي

.الوفرةعندلهوتستثمرها

الخاتمة



التوصيات

األوقافعلىوالقائميناإلسالميــةالمصـارفبينمشتركـةاستراتيجيـةوضـعإلـىالسـعي▪

.المتعثرةأوالمهملةاألوقافإلحياء

عتمدهاتجديدةصيغإلبداعالماليةبالهندسةواالستعانةالنقديالوقفلتشجيعالجهدبذل▪

.الموقوفةالنقودالستثمارالمصارف

.التنمويةللمشاريعالضروريةالتمويالتلتوفيرتعاونيةوقفيةمصارفإحداث▪




