
صيغ عملية لألوقاف التنموية

العياش ي الصادق فداد. د



تأصيل
الشرط عدم –مصلحي الهدف واملقصد " املعامالت"هل الوقف من معقول املعني •

(األصل فيها اإلذن)املخالفة 
الشرط املوافقة للنصوص-(توقيفي)ال يعقل معناه " عبادة"أم هو قربى وتعبد •

(الرأي األول )النتيجة 
(املسامحة)أنه من باب التبرعات + االجتهاد فيه أوسع -
للواقف أن يجعل في صك الوقف ما يراه محققا للمصلحة-
الناظر-
أن تصرفات الناظر منوطة باملصلحة-
مراعاة قصد الواقف: املالكية-

بسم هللا الرحمن الرحيم



:يؤدي إلى" حبس األصل وتسبيل الثمرة"الوقف بالتعريف 
:شكل من أشكال رأس املال االستثماري املتزايد والدائم خاصة •

خاصية تأبيد الوقف مما يحقق استدامته-
االستثمار األمثل للموارد-
تعزيز املوارد بجزء من الريع-

:املضمون االقتصادي•
تحويل األموال من مجال االستهالك الى االستثمار -
توفير رؤوس أموال منتجة لخدمة ملجتمع-

املحافظة على حق األجيال القادمة•

تمهيد



قضايا تؤثر قي االستثمار وتنمية الوقف واستدامته

(صياغة حجة الوقف)اشتراطات الواقفين •
، أوراق عين أو نقود-يختلف التأثير حسب النوع)األصول املوقوفة •

..(مالية، مؤقت أو مؤبد
الحوكمة•
-وكصك]األدوات املالية -البنوك)طريقة الحصول على التمويل •

(Crowd Fundingمنصات الحشود –[ أسهم



التخفيف من عجز املوازنة•
طالةشبكة أمان اجتماعي االسهام في التخفيف من نسبة الب•

توفير فرص العمل-
االسهام في مكافحة الفقر-
فة من التكفل بالشرائح الضعي)تحسين مستوى املعيشة -

(الفقراء واليتامى واألرامل
املساهمة في تكوين رأس مال بشري مؤهل ومنهي

التعليم والبحث العلمي-
التدريب-
التقانة   -

تنمويةاملقاصد االقتصادية من التطبيقات العملية لألوقاف ال



ليس التمويلية وإنما التطبيقات العملية : املقصود بالصيغ

اإلشارة إلى نماذج من الصيغ في الدول العربية واالسالمية

يةنماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنمو 

:املاليةالعهدأو الترستصيغة
:البحرينفياملاليةالعهدةنظام•
Financial))املاليةالُعَهدةقانون عرفها- Trust Law)الصادر البحريني

منيعهدخاصغرضذاتماليةمؤسسة]م2006عام(23):برقم
(الناظر)أمناءمجلسأو أمينإلى(الراعي)اعتباري ولو شخصخاللها

منيدينمستفأو مستفيدملصلحةمحددغرضلتحقيقواالدارةبالحفظ
لشروطالناظر مخالفةحالفيإال العهدةمؤسسقبلمنتدخلغير 

.املاليةالعهدة
.القضاءخاللمنالتدخليكون -
فقطوالخير البر ألغراضاملاليةالعهدةتكون أنيلزمال -



اإلشارة إلى نماذج من الصيغ في الدول العربية واالسالمية

ويةنماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنم

:املاليةالعهدأو الترستصيغة
Labuan):ماليزيالبوانواليةفيالترستقانون • Trust Act)
،1996القانون أصدر -
ضوابطباسمالقانون علىتعديالتالواليةأصدرتم2008عامفي-

افق((Trustالعهدة-الرصدلتأسيسالحاقية أحكاممعاملتو
Guidelinesباسماإلسالميةالشريعة on Sharia Compliant Trust

in Labuan)).
لعددقوسبمحلهاهذاليساملاليةالعهدعلىتردشرعيةقضاياهناك•

.مناقشتهاالباحثينمن



(:للتنمية.إ.ب. م)نماذج الصناديق االستثمارية الوقفية على املستوى الدولي 
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

ةنماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموي

يسمبر قرار اجتماع القمة اإلسالمية الطارئ الثالث املنعقد بمكة املكرمة في د•
2005

أداة فعالة ملحاربة الفقر بكل أشكاله•
مليار دوالر أمريكي 10وقف برأس مال مستهدف قدره •
عمليات الصندوق تمول من عائدات استثمار رأسماله بما يضمن ديمومته•



( :مجموعة البنك اإلسالمي)نماذج من الصيغ على املستوى الدولي
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية

يسمبر قرار اجتماع القمة اإلسالمية الطارئ الثالث املنعقد بمكة املكرمة في د•
2007وأطلق في مايو 2005

أداة فعالة ملحاربة الفقر بكل أشكاله•
مليار دوالر أمريكي 10وقف برأس مال مستهدف قدره •
عمليات الصندوق تمول من عائدات استثمار رأسماله بما يضمن ديمومته•



املياهإمدادات•
والتأهيلالتعليمدعم•
األوليةالصحيةالرعاية•
(فقراءالحياةعلىمباشرأثرذات)الغذائيواألمنالزراعيةالتنمية•

مجاالت التدخل

االعتمادات املالية
مليون 743.22بمجموعبلدا33لفائدةعملية117الصندوق اعتمد
.2017سنةنهايةحتى2008سنةأنشطتهبدأمنذوذلكأمريكي،دوالر



توزيع العمليات التراكمية للصندوق بحسب القطاعات 
(2008-2017)

االعتماداتالقطاع

238.59الزراعة والتنمية الريفية

201.09التعليم

64.15الطاقة

57.40المالية

99.99الصحة

28.00النقل

5.00المياه والصرف الصحي

22.00قطاعات أخرى

734.22المجموع العام



( :مجموعة البنك اإلسالمي)نماذج من الصيغ على املستوى الدولي 
(APIF)صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 

مويةنماذج من الصيغ العملية لألوقاف التن

.مليون دوالر أمريكي50برأسمال قدره 2001بدأ الصندوق عملياته في العام •
مليون دوالر وعدد املساهمين 80حاليا يبلغ رأس مال الصندوق املدفوع •

.خمسة عشر

.مليون دوالر أمريكي100يتمتع الصندوق بخط تمويل ممنوح من البنك بـ •

.دوالرمليون 86.6الصندوق أصول بلغت•
فيمشروعا60منأكثرإنشائهمنذالصندوق مناملمولةاملشاريععددبلغ•

أمريكيدوالربليون 1.4منبأكثرتقدرإجماليةبقيمةدولة03منأكثر



االنتشار الجغرافي للمشاريع
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سالميةاإلشيتاتونجوقف جامعة : الجهة المستفيدة

مليون دوالر5.5:   تكلفة المشروع -

(إجارة)مليون دوالر 4.0: تمويل الصندوق-

:األثر االجتماعي

قراء تحمل نفقات الدراسة الجامعية للطالب الف✓

هم والمحتاجين اضافة الي مصاريف ابتعاث

للخارج لنيل الشهادات العليا

ة تكملة إنشاء وتشغيل مرافق الجامعة خاص✓

المستشفى الطبي التعليمي 



التجاري السكني، بيروت، لبنانبازركانتوسعة وتطوير مركز 

جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية:  الجهة المستفيدة

مليون دوالر21.5:    تكلفة المشروع-
(إجارة)مليون دوالر 5.0: تمويل  الصندوق -

:األثر االجتماعي

:ضمنتتوالتياإلسالميةالخيريةالمقاصدجمعيةأنشطةدعم

ليم معاهد عليا للدراسات اإلسالمية ، التمريض والتع3✓

.  20,000المهني بعدد طالب اجمالي يبلغ 

.فيةمدرسة ابتدائية وثانوية ببيروت والمناطق الري45✓

قدمة طبي متخصص في الحاالت الطبية المتمستشفي✓

.سرير230وبسعة 



مليون دوالر26.3: تكلفة المشروع -

ظ القرآن الجمعية الخيرية لتحفي:الجهة المستفيدة

الكريم بجدة

:األثر االجتماعي للمشروع

لك دعم االنشطة التعليمية والخيرية بما في ذ✓

لك الصرف على المتعلمين المحتاجين وغير ذ

.من المصاريف الخاصة بنشاط الجمعية
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( :مجموعة البنك اإلسالمي)نماذج من الصيغ على املستوى الدولي 
صندوق وقف البنك اإلسالمي للتنمية

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية

مياإلسال البنكمنمبادرةوهياستثماري،نقديكوقفالصندوق إنشاءتم
النقديةاألوقافإنشاءلتشجيعللتنمية

فاألوقاذلكفيبمااإلسالمياالقتصادمجالفيوالدراساتالبحوثدعم•
ستجداتاملتوائموقفيةمنتجاتوابتكاروتشريعاتهالتطبيقيةومؤسساته
.املعاصرة

األوقافلقطاعوالفرديةاملؤسسيةالقدراتبناء•
تقنيةالونقلالخبراتوتبادلاألعضاءالدول بينالفنيالتعاون برامجدعم•
.وغيرهاوفيضاناتوأعاصيرزالزل منالكوارثضحايامساعدة•
.والصحةالتعليممجالفي(األقليات)املسلمةاملجتمعاتمساعدة•



( :مجموعة البنك اإلسالمي)نماذج من الصيغ على املستوى الدولي 
(االستثمار مع الفقراء)صناديق التمكين الذاتي 

لسطينبفالفقيرةلألسراالقتصاديالتمكينبرنامجالناجحةالتجاربمن
DEEP""دوالرمليون 50بللتنميةاملتحدةاالممبرنامجمنبدعم

عدةمساهماتمندوالرمليون 131الىووصلمليون 10بـالبرنامجبدأ•
،اقتصاديمشروع13.000يناهزماإنشاء•
ملموس،بشكلفقيرةفلسطينيةأسرة39.000وضعيةتحسنت•
%100االسالميةالقروضفيالسدادنسبة•
االطفال،من%60نسمة،260.000يناهزمااملشاريعهذهدخلمنيعيش•
دوالر،مليون 30بقيمةسنويامحليادخالاملشاريعهذهتولد•
فلسطين،داخللالستثمارهائلةفرصباكتشافسمح•
•.

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



( :مجموعة البنك اإلسالمي)نماذج من الصيغ على املستوى الدولي 
(االستثمار مع الفقراء)صناديق التمكين الذاتي 

لسطينبفالفقيرةلألسراالقتصاديالتمكينبرنامجالناجحةالتجاربمن
DEEP""دوالرمليون 50بللتنميةاملتحدةاالممبرنامجمنبدعم

يعمشار فياملنتجةاالسرمعللمشاركةالخاصالقطاعاستعدادتأكد•
مالية،ومردوديةاقتصاديةجدوى ذاتاقتصادية

وأكدراء،والفقالفقرالىواالجتماعييناالقتصاديينالفاعليننظرةغير•
مماثلة،ببرامجالفقرعلىالقضاءإمكانية

سرلأل االقتصاديالتمكينمجالفيوتدريبهممؤسسة21قدراتبناءتم•
الفقيرة،

.آخرينممولينودعماهتمامجلباستطاع•

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



(نموذجااململكة العربية السعودية)نماذج من الصيغ على املستوى املحلي 
الشركات الوقفية

،(شركة ذات مسؤولية محدودة)مشروع سنابل الخيرأولى املبادرات •
، برأس املال املستهدف حينها جمع ألف مليون (م1991)ه1412تأسست عام •

ريال على مدى عشر سنوات
اثة تمويل برامج الهيئة ومشاريع الرعاية االجتماعية والصحية و إغ: الهدف•

واألرامل ضعفاء املسلمين في مختلف أنحاء العالم والالجئين منهم واملهجرين
.واليتامى وغيرهم من املنكوبين في أنحاء العالم

وقافالذراع االستثماري للهيئة العامة لأل شركة أوقافمن املبادرات املهمة •
القابضةالراجحيالعزيز عبدبنسليمانشركة•
والتقنيميوالتعليوالصناعي،والزراعي،والغذائيوالعقاري،املالي:االستثمارات•

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



(نموذجااململكة العربية السعودية)نماذج من الصيغ على املستوى املحلي 
الصناديق االستثمارية الوقفية

املهمةاملحاور أحدالوقفلتجعل2030للمملكةاالقتصاديةالرؤيةجاءت•
األجيالامنهتستفيدمستدامةتنميةوإحداثاملجتمعفيأهدافهالتحقيق
.هللابإذنوالقادمةالحالية

االجتماعيةتاملتطلباتحقيقفيوإسهامهالقطاعلهذاالدائمالتطور اتجاهفي•
ربيةالعاململكةأطلقتفقدوغيرهاوالسكنوالتعليميةالصحيةوخاصة

 السعودية
 
 وقفيةصناديق-وخاصةحكوميةقطاعاتعدةفيممثلة

 
حققت

 
 
 أهدافا

 
.للمجتمعمباشرةواقتصاديةاجتماعية

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



(نموذجااململكة العربية السعودية)نماذج من الصيغ على املستوى املحلي 
نماذج للصناديق الوقفية االستثمارية

لالستثماراإلنماءشركة
للمساجدالوقفياالنماءصندوق -الوقفيالرياضبرصندوق -
الوقفيعنايةاإلنماءصندوق -األيتاملرعايةالوقفياإلنماءصندوق -
الوقفيوريفاالنماءصندوق -

املاليةالبالدشركة
الوقفياالستثماري انسانصندوق -

كابيتالالخبير 
في(1)الوقفيالخبيرصندوق -

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



(نموذجااململكة العربية السعودية)نماذج من الصيغ على املستوى املحلي 
أوقاف الجامعات

تطويرهدفبالدائمةالالزمةاملاليةاملواردلتوفيراملجتمعيةالشراكة:الهدف•
امعةالجفيالخيري والعملللتكافلمعاصرةآلياتوإيجادالعلميالبحث

للبترولفهدامللكجامعةأوقافسعود،امللكجامعةأوقاف:النماذج•
لعزيزاعبدامللكبجامعةالعلميوالوقفخالد،امللكجامعةأوقافواملعادن،
املخرجات

الجامعيالتعليمجودةترقية-
والتقنيالعلميالبحثتطوير-
واملبادرةلالبتكاروتحفيزهمواألساتذةالطلبةدعم-

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



(نموذجااململكة العربية السعودية)نماذج من الصيغ على املستوى املحلي 
صناديق وقفية للجوائح واألزمات

السعوديةفيالصحيالوقفصندوق •
2008فبرايرفيتأسس•
مستدامةصحيةتنميةتحقيقفياملجتمعإشراك:الهدف•
ينومحسنخيريةوهيئاتوشركاتماليةمؤسساتفيهأسهمت:املساهمة•
ليارمناهزتكوروناملجابهةمهمةموارديحشدأناستطاع:كوروناوباءخالل•

ريالونصف

الخليجدول وخاصةالدول منعددفيمماثلةصناديقهناك

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



اإلشارة إلى نماذج من الصيغ في الدول العربية واالسالمية
بماليزياالعامليةاإلسالميةالجامعةفيالخيري الوقفصندوق •
1999العامليةاإلسالميةالجامعةأنشأته-
.لجامعةافيالطلبةودعمومناهجهالتعليمتطوير بهدفقانونيماليوعاء-
بلغتالكويتبدولةلألوقافلألوقافالعامةاألمانةفياألوقافصناديق-

امةاملستدالتنميةيساهمتمهمةاحتياجاتغطىمستقال صندوقا12
حافظةواملوالدراسات،البحوثوتشجيعوالتدريب،والتعليمالصحة،:منها
.الخاصةاالحتياجاتوذوي املكفوفينورعايةالبيئة،على

هاوغير العربياملغربودول األخرى،الخليجدول فيالصناديقهذهمثل-

نماذج من الصيغ العملية لألوقاف التنموية



التوصيات

شريعاتوتأنظمةإلصداراملالأسواقمعبالتنسيقاإلسالميةالدول فياالختصاصذاتالجهاتدعوة.1
.املستدامةاالجتماعيةالتميةفيلإلسهامالوقفيةاالستثماريةالصناديقإنشاءتنظم

لهاترخيصوالالخيريةاملاليةالعهدأنظمةإلصداراملختصةالجهاتمعبالتعاون املركزيةالبنوكدعوة.2
.املعاصرةالوقفوصيغاألدواتفيللتنويع

منتجاتارالبتكالطاقاتتحفيزالجهوببذلبالوقفالخاصةاالستشاراتوبيوتالبحوثمراكزقيام.3
تطوراتالاالعتباراتبعينوتأخذاملجتمعاحتياتمعوتتالءمالشرعيةالضوابطوفقجديدةوصيغ
.املعاصرةوالتقانةاملالية

ورشلعقدمياإلسال العالمفياملماثلةوالجهاتاململكةفيالتجاريةالغرففياألوقافلجانمعالتعاون .4
.التنمويةاألوقافصيغوابتكارتطويرسبللبحثعمل

تمكينالصناديقتجربةمنلالستفادةللتنميةاإلسالميالبنكمجموعةمعوالتنسيقالتعاون .5
الشبابفلتوظيمشروعاتفيوقفيةصيغاستحداثيمكنوكيفاإلسالميالعالمفياالقتصادي

.والفقرالبطالةومحاربة
العاملينربهللوالحمد




