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 تقديم

على أشرف املرسلين وخاتم النبيين  الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم

 سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

أحدث تحول مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي إلى معهد، الولوج في مجال 

م. وقد 1977ه املوافق 1397التدريس الذي أضيف للمجال البحثي املتجذر منذ عام 

في املناهج والبرامج التعليمية من دأب املعهد منذ تحوله إلى إعداد استراتيجية متكاملة 

ضمنها ثالثة برامج ماجستير في التمويل اإلسالمي و آخر في التحليل االقتصادي 

اإلسالمي وسياساته وبرنامج ثالث في األوقاف والعمل الخيري. كما مثل تأليف الكتب 

في غاية األهمية لهذه االستراتيجية وذلك تلبية لحاجيات مختلف  االتدريسية محور  

برامج املاجستير، و كانت االنطالقة مع كتاب "تطوير املنتجات املالية اإلسالمية" وهو ما 

لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد الثاني عشر  أوص ى به املشاركون في االجتماع

ذه التجربة والحمد هلل بالنجاح وتم تأليف اإلسالمي بالجامعات السعودية، وقد كللت ه

 . الكتاب من مجموعة من املؤلفين البارزين في التمويل اإلسالمي

وعلى هذا النهج أوصت اللجنة العلمية ملعهد االقتصاد اإلسالمي في اجتماعها 

م بإعداد 2016نوفمبر  21ه املوافق 1438صفر  21الخامس املنعقد يوم االثنين 

لطلبة  اموجه   اب تدريس ي في التمويل واالستثمار في األوقافمشروع تأليف كت

إلعداد الخطة العامة  اعلمي   اوحددت منسق   املاجستير في األوقاف والعمل الخيري 

إلعداد الفصول بما يتماش ى مع متطلبات املادة العلمية للكتاب والختيار فريق العمل 

. وتم بعد اسية معمول بها عاملي  نموذج تصميم الكتاب وفق معايير تدري وكذلك إلعداد

تحكيم الخطة التفصيلية للكتاب واألهداف والحصيلة التعليمية من طرف ذلك 

اللجنة العلمية ملعهد االقتصاد اإلسالمي ومجموعة من املتخصصين في األوقاف من 

طية أهم جوانب التمويل تغوقد ُروعي في إعداد املادة العلمية للكتاب خارج املعهد. 

وتنويع وسائل وأساليب عرض تبسيط العبارات واملعاني مع  تثمار في األوقافواالس

وقد تم تحكيم جميع فصول الكتاب من طرف متخصصين في األوقاف من  .املادة

داخل اململكة العربية السعودية وخارجها. وعرض الكتاب على االجتماع الثالث عشر 

لرؤساء األقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي بالجامعات السعودية الذي عقد في 

مة ساهمت في وقدمت فيه مقتم 2018أبريل  5ه املوافق 1439رجب  19 ِّ
ي 
َ
رحات ق



 ( ح ) 

وقد مكنت جميع هذه املراحل )من تأليف وتحكيم  اإلثراء العلمي واملنهجي للكتاب.

وتعديل ومراجعة وتدقيق لغوي( من تحسين الشكل واملضمون وإقرار النسخة النهائية 

 التي هي بين أيديكم.

في الختام يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور هشام حمزة 

املنسق العلمي على ما بذله من جهود مقدرة حتى رأى هذا الكتاب النور. والشكر 

موصول للسادة املؤلفين الذين أنجزو هذا العمل القيم بهمة عالية وفي الوقت املحدد. 

تماع الثالث عشر لرؤساء األقسام االقتصاد االجكما أشكر الباحثين واملشاركين في 

على ما قدموه من مالحظات قيمة ومفيدة واالقتصاد اإلسالمي بالجامعات السعودية 

ومن توجيهات سديدة، ساهمت في تحسين املادة العلمية للكتاب وأخص بالشكر 

بن األستاذ الدكتور محمد السحيباني أستاذ االقتصاد والتمويل بجامعة اإلمام محمد 

سعود اإلسالمية. كما أود أن أوجه شكري وتقديري للوقف العلمي بجامعة امللك 

و ملؤسسة االجتماع الثالث العشر لرؤساء األقسام العزيز على دعمه لفعاليات عبد

اللطيف العيس ى الخيرية ومؤسسة سالم بن محفوظ األهلية على مساهمتهما في عبد

 ميع خير الجزاء.دعم مراحل تأليف الكتاب، فجزى هللا الج

والشكر الجزيل موصول إلدارة الجامعة التي ما فتئت تدعم أنشطة وبرامج املعهد 

وتوفر له كل املعينات التي تساعده على أداء رسالته؛ ممثلة في قائد مسيرتها معالي األستاذ 

الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وأصحاب السعادة وكالء الجامعة الذين لم 

ا في تقديم كل عون ومساعدة للمعهد، والشكر ملركز النشر العلمي على يدخروا وس ع 

 . مساهمته في إنجاز هذا الكتاب وغيره من األعمال حتى يحقق املعهد أهدافه

والشكر من قبل ومن بعد هلل الواحد األحد أن وفقنا إلتمام هذا العمل. فما كان 

طأ أو تقصير فمن أنفسنا ومن فيه من صواب فمنه وحده ال شريك له، وما كان من خ

 الشيطان، وهللا أسال أن يبارك في السعي، ويتقبل العمل. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.

 هللا قربان تركستانيعبدد. 

 عميد معهد االقتصاد اإلسالمي

 .م2019 وماي -ه 1440 انرمض



 ( ط ) 

 مقدمة

املرسلين وخاتم النبيين الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف 

 سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

 عليه التشريع 
َّ
فتعدُّ األوقاف من أهم طرق اإلنفاق والعمل الخيري الذي حث

﴾ :إلى قول هللا عز وجل ااإلسالمي، استناد  
َ

ون ِحبُّ
ُ
ا ت وا ِممَّ

ُ
نِفق

ُ
ٰى ت ِبرَّ َحتَّ

ْ
وا ال

ُ
ال

َ
ن

َ
ن ت

َ
، (1)﴿ل

إن "بخيبر :  العمر بن الخطاب رض ي هللا عنه ملا أصاب أرض   (ملسو هيلع هللا ىلص)قول رسول هللا وإلى 

َها"وفي لفظ آخر (2)"شئت حبست أصلها وتصدقت بها
َ
َمَرت

َ
ْل ث َها، َوَسِبِّ

َ
ْصل

َ
. (3)"اْحِبْس أ

 الحديث املشهور: " ومن الشواهد الدالة على عظمة الوقف وآثاره األخروية
َ

ا َمات
َ
إذ

ُه ِإال 
ُ
َع َعَمل

َ
ط

َ
ق

ْ
ٍد َصاِلٍح ابن آدم، ان

َ
ْو َول

َ
ُع ِبِه، أ

َ
ف

َ
ت

ْ
ٍم ُين

ْ
ْو ِعل

َ
ٍة َجاِرَيٍة، أ

َ
ق

َ
الٍث: َصد

َ
ِمْن ث

هُ 
َ
. وفسر جمهور العلماء الصدقة الجارية في هذا النص بالوقف؛ وتتجلى (4)"َيْدُعو ل

وشمول املنفعة لعموم  أبرز خصائصه في دوام سبل الخير والعطاء بغير انقطاع،

 الناس.

ممارسة حضارية متعددة األبعاد واملقاصد، تجسدت في حياة ويمثل الوقف 

 اوثقافة املجتمعات العربية واإلسالمية منذ ظهور اإلسالم وتطور دولة الخالفة مرور  

 بالعصور التي تلتها حتى زماننا هذا. وساهم الوقف تاريخيا بفاعلية في البناء الحضاري 

وتقدم العلوم وبناء املدن، وإنشاء للعالم اإلسالمي، وتجلى ذلك في نهضة املجتمع 

األسواق وازدهار االقتصاد. وفي الوقت نفسه عرف الوقف خالل القرن العشرين 

فترات بطء وركود كانت من نتائجها أن آلت في العقود األخيرة إلى وعي الدولة واملجتمع 

ه اإلسالمي، لتاريخها العريق وملكانتها املرموقة في الفق ابضرورة إحياء هذه السنة، نظر  

. وفي السنوات األخيرة االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياس يولدورها املتميز في 

م وقفية شكلت املؤسسات الوقفية 
ُ
ظ

ُ
ظهرت في العديد من البلدان اإلسالمية معالم ن

من خالل دورها في نشر ثقافة التبرع وزيادة اإلنفاق الخيري  الحديثة حجرها األساس،
                                                           

 .92من اآلية  آل عمران (1)

، ومسلم 3/198، 2737متفق عليه، صحيح البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف برقم  (2)

"وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف....وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير". شرح ، (1632)3/1255
 ه.1392. 2. بيروت، دار إحياء التراث العربي. الطبعة86، ص11النووي على صحيح مسلم. ج

(2586البخاري ) (3)  

 .(1631رواه مسلم  في صحيحه ) (4)



 ( ي ) 

واملساهمة في تطوير نظام وقفي هدفه  الناس، ؤوب إلى تلبية احتياجاتوالسعي الد

 التكافل االجتماعي والتوزيع العادل للثروات. 
 

وبصفتها شخصية اعتبارية تجسد املؤسسة الوقفية أهم أركان الوقف، وذلك 

تحديد وإدارة العالقة بين الواقف واملوقوف واملوقوف عليه، من خالل صيغة عبر 

ترسم حاجيات املوقوف عليهم معالم السياسة العامة ملؤسسة الوقف، الوقف. و 

. وفي هذا الصدد يمثل الواقف عمودها الفقري التمويل واالستثمار وأهدافها التي يمثل 

املحرك الفعلي لعملية تعبئة املوارد املالية التي بواسطتها يتم إنشاء األصول الوقفية 

وفي هذا السياق تسعى املؤسسة الوقفية إلى  وتنميتها.املباشرة واالستثمارية، وإدارتها 

إنجاح املشاركة الجماهرية في تعبئة املوارد الوقفية، وفي استخدامها حسب ما تمليه 

السياسة الوقفية. ومن خالل العملية االستثمارية تسعى املؤسسة الوقفية إلى تحقيق 

ة على األوقاف وديمومة عوائد وقفية تخصص ملصارف الوقف، مما يساهم في املحافظ

 .الصناعة الوقفية بما يخدم قطاع األوقاف جميعهعطائها الخيري وتطوير 

قطاع األوقاف في اململكة العربية السعودية من املحاور االستراتيجية ويعد 

، مما أبرز بجالء الحاجة املاسة إلى هيكلته وتطويره ليصبح 2030لرؤية اململكة 

لخيري والتطوعي واملحرك الفاعل للقطاع غير الربحي. القاطرة الرئيسية للعمل ا

  وتنتظر
 
بعد تأسيس الهيئة العامة لألوقاف في  اواسعة، خصوص   اقطاع األوقاف آفاق

م وبروز مؤسسات وقفية أهلية ذات كفاءة عالية، 2016ه املوافق 1437العام 

واهتمام الفت من الجهات الحكومية ذات العالقة والقطاع الخاص. كل هذه الشواهد 

املواكبة العلمية والتعليمية لتناول وتدريس املوضوعات املتعلقة  والتطورات تتطلب

التمويل واالستثمار في األوقاف، وهو توجه بدأت توليه املؤسسات الجامعية في ب

وفي الدول اإلسالمية األخرى عناية كبيرة. ومن منطلق  العربية السعوديةاململكة 

التخصص والتجربة في حقل االقتصاد اإلسالمي بادر معهد االقتصاد اإلسالمي 

حثيه إلعداد كتاب تدريس ي في التمويل العزيز بتكليف فريق من باعبدبجامعة امللك 

واالستثمار في األوقاف موجٍه لطلبة ماجستير األوقاف والعمل الخيري، وهي أول تجربة 

حسب املسح الذي  في تأليف كتاب تدريس ي في هذه املادة في العالم العربي واإلسالمي

أخذ فريق . وقد قام به فريق العمل للبرامج واألدبيات ذات الصلة بموضوع الكتاب



 ( ك ) 

في تأليف محتوى هذا  منطلقات أساسيةالتأليف زمام املبادرة، ووضع في هذا الصدد 

 الكتاب، تمثلت في ما يلي:

تغطية أهم جوانب التمويل واالستثمار في األوقاف وتشمل أساسا مفهوم  -

الوقف، والضوابط الفقهية للوقف في مجال التمويل واالستثمار، والوقف 

عبئة املوارد الوقفية وصيغ التمويل، ودراسة جدوى املشاريع النقدي، وعملية ت

 الوقفية، واالستثمار الوقفي الحقيقي واملالي وإدارته.

تبسيط العبارات واملعاني مع املحافظة على أصالة األسلوب وعدم إثقال الكتاب  -

، مما يسهل قراءة الكتاب وفهمه واستيعاب ابقضايا ال تجدي الطلبة نفع  

 . وتطبيقاتهمحتواه 

 األوقاف والعمل الخيري.  جستيرخدمة محتوى الكتاب ألهداف برنامج ما -

اإلملام بمتطلبات الكليات واملعاهد بخصوص محتوى مادة التمويل واالستثمار في  -

األوقاف، وكذلك كوادر املؤسسات الوقفية في استيعاب الجوانب املالية واالستثمارية 

 . لألوقاف

مما يسهل املساهمة التعليمية في تكوين جيل من املختصين والباحثين والخبراء،  -

 ميدان األوقاف. لعمل الوظيفي واألكاديمي فيا

لجميع األطراف  اومفيد   امعتمد   اتدريسي   االحرص على أن يكون الكتاب مرجع   -

 ذات الصلة باألوقاف على مستوى اململكة وخارجها.

 :التأليف بتحديد األهداف العامة ملضمون الكتاب، وهي كاآلتيمن جانب آخر قام فريق 

 في مجال التمويل واالستثمار.التعريف باألبعاد املنهجية والتاريخية  -

 مقاصد الوقف وضوابطه في مجال التمويل واالستثمار.معرفة  -

 املالية ملؤسسة الوقف.  جوانبتزويد الطلبة باملعرفة األساسية لل - 

معرفة العملية التمويلية واستيعابها ابتداء  من تعبئة املوارد املالية الوقفية إلى  - 

 هيكلتها وتنميتها. 



 ( ل ) 

استيعاب العملية االستثمارية ابتداء  من اختيار املشاريع الوقفية إلى إدارة  -

 االستثمار الوقفي.

ملالية فهم وتحليل الجوانب العملية وممارسات مؤسسة الوقف من الناحية ا -

 واالستثمارية. 

 
 
من املعطيات السابقة تم إعداد نموذج تدريس ي لتصميم الكتاب  اانطالق

حتوى بما يخدم العملية التعليمية والتدريسية. وقد مر خطة واملوالفصول وتحديد ال

 الكتاب خالل إعداده باملراحل التالية :

تقسيم الكتاب إلى إعداد الخطة التفصيلية واألهداف ونواتج التعلم؛ إذ تم  -

خمسة فصول تشمل بطريقة منهجية ثالثة جوانب، وهي على التوالي: األهداف، 

 والحصيلة التعليمية، واملحتويين النظري والتطبيقي.

تحكيم الخطة و األهداف والحصيلة التعليمية من طرف اللجنة العلمية ملعهد  -

 .ن خارج املعهداالقتصاد اإلسالمي ومجموعة من املتخصصين في األوقاف م

 من طرف باحثي املعهد. اتأليف الفصول ومراجعتها وفق النموذج التدريس ي املعد سلف   -

تحكيم داخلي ملحتوى الفصول من طرف أعضاء هيئة التدريس بمعهد االقتصاد  -

 .اإلسالمي

 تحكيم خارجي لجميع جوانب الفصول من طرف متخصصين في األوقاف.  -

االجتماع الثالث عشر لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد عرض الكتاب على  -

 ه1439رجب  19اإلسالمي بالجامعات السعودية، الذي عقد في رحاب املعهد في 

 .م2018 بريلإ 5املوافق 

وبعد كل مرحلة أجرى املؤلفون التعديالت املطلوبة في جميع الجوانب، مما أسهم 

لنهائية التي خضعت في األخير إلى في تحسين الشكل واملضمون وإقرار النسخة ا

ق من جاهزية الكتاب للطبع والنشر. ومع كل ذلك يبقى املجال  التدقيق اللغوي للتحقُّ

 ملزيد من التطوير في الطبعات القادمة. امفتوح  



 ( م ) 

ألبعاد املنهجية والتاريخية للتمويل ويستعرض الكتاب في الفصل األول ا

ع أشكال التمويل واالستثمار  واالستثمار في األوقاف، بهدف في إبراز مفهوم الوقف وتنو 

فيسلط الضوء على الضوابط واملقاصد املتعلقة عبر التاريخ. أما الفصل الثاني  األوقاف

يتناول و . بفقه األوقاف واملستجدات ذات الصلة بالتمويل واالستثمار في األوقاف

ن خالل إبراز دور ومكانة األطراف الفصل الثالث تعبئة املوارد املالية ملؤسسة الوقف م

املعنية بتعبئة املوارد، وتحديد املفاهيم األساسية املتعلقة بعملية التعبئة وتطويرها، 

باإلضافة إلى هيكلة املوارد املالية، وتنميتها. كما يتناول الفصل صيغ تعبئة األموال 

صل الرابع الضوء الوقفية على غرار الصناديق والصكوك واألسهم الوقفية. ويسلط الف

على جدوى املشروعات الوقفية واملفاضلة بينها. كما يبرز معايير اختيار املشاريع 

الوقفية املناسبة وأهمية األثر االجتماعي. أما الفصل الخامس فيتناول إدارة العملية 

االستثمارية التي ترتكز على االستراتيجية الوقفية وإدارة املحافظ الوقفية، من منطلق 

طريقة صرف الريع الوقفي وأولوية  يق عوائد مستدامة وتقليل املخاطر. كما يتناول تحق

توجيهه نحو املستفيدين من املحتاجين وعموم الناس، فاألثر االجتماعي هو األصل، وأما 

 .التمويل واالستثمار فكالهما وسيلة لهذا املقصد األسمى

 اهذا الكتاب تأليف  وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في 

ومراجعة، أو قدم مالحظات أثرت مادته العلمية. والشكر موصول إلدارة  اوتحكيم  

معهد االقتصاد اإلسالمي على مبادرته ودعمه إلنجاز هذا الكتاب، الذي من شأنه أن 

على املستوى  اللمعهد، مما سينعكس إيجاب  يساهم في تطوير النشاط التدريس ي 

 . حل املاجستيرمراالتعليمي لطلبة 

 .وهللا ولي التوفيق
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 الفصل األول
  معامل

 
  الوقف مفهوماستخدام لضبط  ةمنهجي
 واالستثمار التمويليف 

 
 

 والحصيلة التعليميةاألهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف العامة  

  .ضبط استخدام مفهوم الوقف في املجال االقتصادي 

 وليست غاية.الوقف بأنها وسيلة  تمويل واستثمارقضايا  التعامل مع 

 األهداف املحددة  

 في التمويل  مفهوم الوقفاستخدام الُبعد املنهجي للتاريخ في تأصيل  توظيف

 . واالستثمار

 الوقف ظاهرة متعددة األبعاد. استيعاب أن 

 تأسيس الدول وتكّون األسواق. مقارنة ب الوقف تحديد نشأة 

  لحضارة اإلسالمية. ا بكونه أحد مقوماتالوقف اعتبار 

 استدامة األوقافتوعية بدور اإلنسان في ال. 
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 مقدمة

إدراك  على املدى الزمني الطويل الوقفيةلظاهرة االنظر في  إنعاممن أهم فوائد 

 واملستفيد منها ،لألوقاف كحرّ وامل عثالبا، فهو املكانة املحورية التي يحتلها اإلنسان

التمويل واالستثمار يرتكز ب طب  ر يُ  قبل أنالعام تاريخ األوقاف ؛ ففي آن واحد واملنتفع بها

ن   والزمان باملكان للحياة وعالقته ورؤيتهاإلنسان  على اأساس   ، املخلوقات من حوله وم 

 
 
د رغبتهم في افإذا ما أنشأ البشر على مدار التاريخ أوقاف اإلنسان  التعويل على، فهذا ُيجّسِّ

 الذي يتخطىعلى املدى الزمني الطويل  لتوطيد العالقة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة

داملاديةالرفاهية  وإذا كانت العناية  .العمران البشري أو االجتماع اإلنساني ، ولهذا ُوجِّ

األهم من ذلك  ، فإّن اضروري   ااألوقاف أمر  ب املتعلقةالتاريخية  بالحقائق واألخبار واملعارف

 سساأل بعض  تبرزمن خالل نماذج  التحديات الراهنة ظّل  فيتأصيل الظاهرة تجديد هو 

  .تحليليةال
ّ
)القطاع الدول  تأسيسل النموذج األول في تحديد موقع الوقف من ويتمث

 الحصيلة التعليمّية 

 على: اعندما ينتهي الطالب من قراءة الفصل، يتوقع أن يكون قادر  

 الذي يتخطىأهمية الُبعد املنهجي للتاريخ في تأصيل مفهوم الوقف  بيان 

 . الوقوف على آثار املاض ي ومآثره

 ين؛أن الوقف ظاهرة متعددة األبعاد ال يمكن اختزالها في البعد توضيح 

 واملالي. ياالقتصاد

 قبل تأسيس الدول وتكّون وأنه نشأ ظهور الوقف املسار الزمني ل عرض

توطيد العالقة بين الناس، األسواق، ما يجعل منه أحد أهم مقومات 

 . وتحسين نوعية حياتهم

  نتفاع حضارة اإلسالمية من خالل اال لل اسند  بكونه إبراز أهمية الوقف

واالستشراف إليجاد إمكانات جديدة، ما أكسبه  ،األمثل باملوارد املتاحة

 صفة التجّدد واالستمرار واالستعصاء على عوامل الهدم والفناء. 

  من خالل  احضاري   انتاج  بوصفه استدامة األوقاف شرح دور اإلنسان في

 .البدنيةلنفسية و الروحية والعقلية واقدراته توظيف 
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، احضاري  بناء  اعتبار الوقف الثاني في ، و )القطاع الخاص( األسواقنشأة و العام( 

 للمخاطر ا، نظر  االتبرعات" لم يعد كافي  " أو" الجارية الصدقات" فتصنيف الوقف ضمن

املنهجي ضبط لفا .النابعة من التطرق إلى الظاهرة من منظور اقتصادي بحت الجديدة

املنهجية و ، واملعطيات االجتماعية واملكان الزمان تجّدد بحسبعملية نسبية تلمفاهيم ل

 
ُ
ماجاهزة  نظرياتم قّد ال ت   وإنَّ

ُ
ي والم التعلى استكشاف طرائق لتعميق فهمنا للع ّفزحت

 .ةياملعيشسيما الوقائع  ال حيط بنات

 افي هذا اإلطار يرسم الفصل بعض املعالم املنهجية من تاريخ األوقاف التي من شأنه

ل وإذا كان االقتصاد  .تضبط قضايا التمويل واالستثمار في األوقافأن 
ّ
أحد فروع يشك

أن  بذريعةالظواهر في االقتصاد  كّل  اختزالاملعرفة املفيدة للتفكير، إال أنه ال يمكن 

ا نوإذا ك .املنفعة أو الربحتعظيم التبادل السوقي لفي األساس هو اإلنسان سلوك لك حرّ امل

بفضل الذكاء االصطناعي  -ال مثيل له اوعلمي   اتقني   انعيش في عصر يشهد تطور  

 افإننا في الوقت نفسه نشهد انحدار   -واملفتوحة والبيانات الضخمةات الجينّية يوالخوارزم

القضايا دون استحضار التخصص  علىاالنكباب بسبب  ،غير مسبوق  اوثقافي   افكري  

 ،لوفةأمإثارة تساؤالت غير من شأنها التي  القراءة الحرة أو الخارجية ما يبرز أهمية ،الكبرى 

املتداولة في التصنيفات  تتخطى، وفتح آفاق جديدة للتفكير مطروقةوخوض مسارات غير 

لتعميق  مجال االهتمامالتي ال توظف ما هو خارج عن  ،املتخصصة األوساط األكاديمية

 .لظواهرفهم ا

تاريخ و  ،التحديات الراهنة ظّل  في األوقاف ظاهرة تصنيف إشكاليةبعد تناول 

حينما تجاوز  منظور حضاري  وفق، يتم تأصيل الوقف ظهور األوقاف وتطورها

إلى بعد ذلك ق التطرّ و ، االجتماع اإلنسانيأهمية  استوعبو  اإلنسان نفعه الخاص

ما يفرض الحاجة إلى تعريف ، اتابع   امورد   بوصفه مكانة املال في البناء الحضاري 

 الوقف ، قبل تسليط الضوء على دور السليم يضع الحقائق في نصابها حضاري للوقف

 األساسيةومؤشراته ية مفاهيمه دوالكشف عن محدو  ،في إعادة تأصيل علم االقتصاد

ونشأة مجتمع السوق، كما  ،عن العالقات االجتماعية فصالهنابعد التي صيغت 

نةاتمة الفصل وتأتي خ، طريقة تناول التاريخإثراء يتناول دوره في   . أهم النتائج مبّيِّ
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 الفصل الثاني
 الوقف يف التمويل واالستثمارستجدات م

 
 

 والحصيلة التعليميةاألهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 األهداف العامة 

 فهم الضوابط الكلية واملقاصد البارزة املتصلة بالوقف. 

 املستجدات املتعلقة بالتمويل واالستثمار في األوقاف معرفة. 

 األهداف املحددة  

 واستثمارها. لتمويل األوقاف معرفة التأصيل الشرعي  

  فهم القضايا املستجدة في مجال تمويل األوقاف واستثمارها في ضوء

 الضوابط الكلية واملقاصد البارزة. 

  واألسهم والصكوك وبصيغ االستثمار الوقفيفهم املستجدات املتعلقة بوقف النقود. 

 الحصيلة التعليمية 

 على: اعندما ينتهي الطالب من قراءة الفصل، يتوقع أن يكون قادر  

 .تحديد الضوابط الكلية في مجال األوقاف 

 التمييز بين مقاصد الوقف وضوابطه. 

 أهم املستجدات املتعلقة بوقف النقود واألسهم والصكوك دراكإ.  

 أهم املستجدات املتعلقة بصيغ االستثمار الوقفي استيعاب. 
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 مقدمة

للوقف في اإلسالم أهمية قصوى ودور ريادي بّناء في بث روح األخوة والتعاون 

والتكافل وتحقيق التنمية املستدامة في املجتمع، باإلنفاق في سبل الخير كلها. وكان 

القوي والحافز املشجع لالنطالق تجاه الوقف هو التوجيه الرباني املنصوص الدافع 

عليه في القرآن والسنة، فما أكثر النصوص وأعظمها في تعزيز اإلنفاق ببيان ما يترتب 

على ذلك من جزيل الثواب في اآلخرة، باإلضافة إلى البركة في املال بوعد من هللا 

لشح الذي ركز في الطبيعة البشرية، والفالح منوط سبحانه وتعالى، والوقاية من بالء ا

بالتخلص من هذا الداء، والعالج هو فعل الخير، وصدق هللا العلي العظيم إذ يقول: 

: التغابن( )...وافعلوا 16: الحشر، 9)ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون(. )

من  ااف جاء نابع  : الحج(. فهذا النشاط املتمثل في األوق77الخير لعلكم تفلحون( )

 هذين النصين الكريمين، وما يماثلهما من نصوص.

يهدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء على املوضوعات األساسية الفقهية التي و 

من أبواب الفقه اإلسالمي. وبالنظر إلى مستوى الدراسات العليا،  امهم   اب  تشكل با

ت مباحث الفصل على منهج مالئم يفي بمتطلبات هذه املرحلة، بحيث يتناول  ج  سِّ
ُ
ن

 أهم األحكام املتصلة بهذا الباب، على أن تولى العناية بإبراز أهم القضايا املستجدة. 

، العناصر اآلتية املتمثلة في أربعة ومن هذا املنطلق روعي في تدريس هذه املادة

املستجدات من املوقوف، واستثمار ريع ومباحث، وهي: مقاصد الوقف وضوابطه، 

الوقف واملستجدات وثيقة العالقة بتطوير الوقف، واملستجدات املرتبطة بصيانة 

 أعيان الوقف وترميمها، وتأتي الخاتمة لتلفت النظر إلى أهم النقاط املتصلة باملوضوع،

 .تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتمحيص المع اإلشارة إلى بعض القضايا التي 
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 ثالثالالفصل 
 املوارد املالية ملؤسسة الوقفتعبئة 

 
 

 والحصيلة التعليميةاألهداف 

 األهداف العامة 

  الوقفية تعبئة املوارد املاليةأسس فهم. 

 الوقفية، واستيعابها. معرفة صيغ تعبئة املوارد املالية  

 األهداف املحددة  

 .معرفة املوارد املالية ملؤسسة الوقف 

 .استيعاب عملية تعبئة املوارد الوقفية وهيكلتها 

  .استيعاب مفهوم وأنواع الصناديق الوقفية 

  األسهم والصكوك الوقفية. صيغ تحليل 

 الحصيلة التعليمية 

 على: اأن يكون قادر  عندما ينتهي الطالب من قراءة الفصل، يتوقع 

 .إبراز خصوصية املوارد الوقفية 

 تعبئة املوارد الوقفية وهيكلتها.عملية  شرح 

 .شرح تعبئة املوارد املالية عن طريق الصناديق الوقفية 

 .تحليل صيغ االكتتاب العام ومميزاتها 
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 مقدمة

حجر زاوية اإلنفاق والعمل الخيري، من خالل  ؤسسة الوقفيةامل تمثل، اتاريخي  

 االجتماعيومساهمتها في االستقرار  املجتمع،احتياجات  تلبيةإلى سعيها الدؤوب 

ة الوقف في العقود األخيرة، . واالقتصادي والسياس ي في بالد اإلسالم ومع إحياء ُسنَّ

نشأت مؤسسات وقفية حديثة، ركزت على تحسين إدارة أموالها الوقفية من خالل 

وتوسيع قاعدة واقفيها، تطوير نشاطها املالي، وتنويع مصادرها وخياراتها التمويلية، 

ه للحاجيات هدف ضمان استدامة األوقاف وتفعيل دورها في اإلنفاق الخيري، ومواكبتب

تعبئة املوارد املالية  وتسعى املؤسسة الوقفية إلى .املستجدة لألفراد واملجتمعات

اختيار  شكليو الدائمة واملؤقتة، وإدارتها من خالل اختيار الصيغ واآلليات املناسبة. 

في  ماهيريةنجاح املشاركة الجإأهم عناصر  الوقفية، وتطويرها املوارد تعبئة صيغ

 ركائز السياسة املالية ملؤسسة الوقف.  وركيزة من فية،املمارسة الوق

املوارد املالية أسس تعبئة  في تسليط الضوء علىالفصل  تكمن أهمية هذا

ا املوارد هذه صيغ تعبئة ، وإبراز ملؤسسة الوقف صكوك الصناديق و خالل المن أساس 

املالية  االستراتيجية ضمن ، وتنميتها،املوارد الوقفيةدخل تعبئة تو  .وقفيةالسهم األ و 

ا خطتها التمويلية ال  ،للمؤسسة الوقفية ستقطاب موارد جديدة وإضافتها إلى وتحديد 

صيغ الصناديق الوقفية أبرز  وتمثل. ، وكذلك تعزيز املوارد بالعوائد االستثماريةالقديمة

ا على أرض الواقع أموال الوقف تعبئة
حيث تمثل الصناديق الوقفية  ،وأكثرها تطبيق 

والبنك اإلسالمي للتنمية باململكة العربية السعودية  لألمانة العامة لألوقاف بالكويت

وفي الوقت نفسه يمثل االكتتاب العام عبر إصدار األسهم  تجارب ناجحة يحتذى بها.

ا ملا تتميز به من قدرة على تفعيل املشاركة  والصكوك الوقفية آلية في طور االنتشار،نظر 

 . الشعبية في تمويل األوقاف، وتنميتها
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 رابعال الفصل
 الوقفية روعاتاملش دراسة جدوى

 
 

 األهداف والحصيلة التعليمية
 

 األهداف العامة  

  ةاملشروعات الوقفي لجدوى فهم الجوانب العملية. 

 ة.املشروعات الوقفي مخرجات دراسة جدوى  استيعاب 

 األهداف املحددة  

 خصائص املشروعات الوقفية. فهم 

 .توضيح ارتباط طبيعة املشروع الوقفي بدراسة الجدوى 

 على معايير الربحية واألثر والعائد االجتماعي  ااعتماد   م املشروعات الوقفيةتقيي

 .ومعايير الواقف

 الحصيلة التعليمية 

 على: اعندما ينتهي الطالب من قراءة الفصل، يتوقع أن يكون قادر  

 خصوصية املشروعات الوقفية.  تحديد 

  شروعات الوقفية.في املتحليل مخرجات دراسة الجدوى ومراحلها 

 فيأثر معايير الربحية ومعايير األثر والعائد االجتماعي ومعايير الواقف  شرح 

 اتخاذ القرار املناسب.بغرض املشروعات الوقفية دراسة 
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 مقدمة

تمثل دراسة جدوى املشروعات الوقفية املرحلة األولى من عملية االستثمار 

 الوقفي، والتي بواسطتها يقع اختيار املشروع األنسب لتحقيق العوائد املطلوبة وامللبية

لحاجات مصارف الوقف. والعوائد املالية للمشروعات الوقفية في وقتنا الحالي في كثير 

ست وأنشمن البلدان ال تلبي الطموح الذي من أجله  ّسِّ
ُ
ت األوقاف، حيث يتسم أأ

أغلبها بنتائج مالية ضعيفة مقارنة بحجم رأس مال املشروع الوقفي، إما بسبب 

سة علمية، أو عدم تناسب املشروع مع املوقع تقديرات متفائلة غير مبنية على درا

واملنطقة، وعدم التقدير الفعلي للمنافسة وطبيعة السوق، وبالتالي ضياع موارد هذه 

 املشروعات الوقفية وعدم استفادة املستحقين منها.

وفي هذا اإلطار تظهر أهمية دراسة جدوى املشروعات الوقفية لتجويد القرار 

املشروعات واختيار األفضل منها من الناحية املالية واالجتماعية. االستثماري لتلك 

وسيتناول الفصل في مبحثه األول مفاهيم أساسية حول املشروعات الوقفية من 

توضيح مفهوم املشروع الوقفي ومجاالته، والفروق األساسية بين املشروع االقتصادي 

اسة الجدوى وأهميتها وأهدافها، واملشروع الوقفي، ويتناول في مبحثه الثاني مفهوم در 

ومراحلها التمهيدية والتفصيلية، وارتباط طبيعة املشروع الوقفي بدراسة الجدوى. كما 

يتناول املبحث الثالث املفاضلة بين املشروعات الوقفية من خالل بيان معايير املفاضلة 

ونية والشرعية، بين املشروعات الوقفية، مع عرض ألبرز معايير التقييم كاملعايير القان

 .ومعايير الربحية، ومعايير العائد واألثر االجتماعي، ومعايير الواقف
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 اخلامس الفصل
 إدارة االستثمار الوقفي

 
 

 الحصيلة التعليميةهداف و األ 
 

 هداف العامةاأل  

 الوقفياالستثمار عملية  فهم. 

 ركائز إدارة األصول الوقفية.  معرفة 

 هداف املحددةاأل  

  مجاالت االستثمار الوقفي، وتوجهاته وأبعاده.إبراز 

 .فهم استراتيجيات االستثمار الوقفي 

 خصوصيات إدارة املحفظة االستثمارية لألصول الوقفية معرفة. 

 فهم أسس إدارة عوائد ومخاطر األصول الوقفية وأداء االستثمار الوقفي. 

 الحصيلة التعليمية 

 على: ايتوقع أن يكون قادر  عندما ينتهي الطالب من قراءة الفصل، 

 .تحديد مجاالت االستثمار الوقفي، وتوجهاته واستراتيجياته 

 لألصول الوقفية دارة املحفظة االستثماريةإ ياتساأس تحليل. 

 مخاطر األصول الوقفية ووسائل تقليلهاو  أداء االستثمار الوقفي شرح. 

  الوقفي االستثمارعملية توزيع ريع تحليل. 
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 مقدمة
املتمثلة في دارة وتنمية األصول الوقفية اختيار وإعملية يمثل االستثمار الوقفي 

وذلك باتباع استراتيجية قائمة على تنويع األصول  حقيقية ومالية، استثمارات

إدارة االستثمار الوقفي بعناصر مهمة  ارتباط ويمكن القول إن على ديمومتها. واملحافظة

ر في إدارته، ال يستوفي الهدف املرتجى من ظطبيعة الوقف، وتوجه الناو كشرط الواقف، 

للوقف قائمة على مفاضلة مثلى  االستثماريةلم تكن اإلدارة  ماالدور التنموي لألوقاف 

من  ه.ءتنويعية بحيث يضمن الناظر ديمومة الوقف ونما تنموية وصيغ استراتيجيةبين 

 ،صول الوقفية حلقة حساسة في العملية االستثماريةتمثل إدارة األ هذا املنطلق، 

لوجوب تحقيق و  ،لتنوع مجاالت االستثمار اوتستوجب كفاءات عالية ومتخصصة نظر  

يمكن و  وتقليل املخاطر. ، واستقرارها،العوائد الوقفيةاستدامة األهداف املتمثلة في 

تتشابه إلى حد ما مع األصول التقليدية،  الوقفية االستثماريةاألصول  إن أشكالالقول 

كثيرة تتعلق باألهداف التي يحددها مدير املحفظة الوقفية.  اختالفأوجه  توجد هإال أن

ق من الوقفية من منظور ينطل االستثماريةفي هذا اإلطار يهتم الفصل بدراسة األصول و

العائد  استدامةوينتهي باالستراتيجيات الرامية إلى  ،تكوين وإدارة محفظة استثمارية

 االستراتيجياتوتقليل الخطر إلى أقص ى حد. من ناحية أخرى، يتناول الفصل خصائص 

التي ينتهجها القائمون على األصول الوقفية وما يتعلق بأساليب تثبيت العوائد واألفق 

طي الفصل أهمية لتقييم كفاءة املحفظة االستثمارية الوقفية من . كما يعاالستثماري 

واألفق الزمني. باإلضافة إلى  ،املخاطرو العائد الوقفي،  :وهي ،دماج ثالثة عناصرإخالل 

لحمايتها وتنميتها،  ، وضوابطها،الفصل طرق استثمار األصول الوقفية يدرس ،ذلك

 . وأساليب تقييم العوائد الوقفية
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