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ملخص:
يهدف هذا املقال إىل توضيح دور الصكوك الوقفية كجزء من الصكوك االجتماعية يف حتقيق التكافل االجتماعي يف اجملتمع
والتنمية االجتماعية واالقتصادية للدول اإلسالمية ،من خالل سدها احلاجات األساسية اليت ترهق ميزانيات الدول اإلسالمية يف الوقت
احلاضر ،باإلضافة إىل تعدد القطاعات واجملاالت التنموية اليت متسها مثل اجملال االجتماعي واالقتصادي ،وبصفة عامة التنمية املستدامة.

الكلمات المفتاحية :نظام الوقف ،الصكوك الوقفية ،التنمية املستدامة.

Abstract:
The aim of this study to clarify the role of Awqaf Sukuk as part of the sukuk of social in
achieving social solidarity in society and social and economic development of Islamic countries,
through bridged basic needs and that tax budgets Muslim countries at the present time, in addition
to multiple sectors and areas of development that affect them, such as social fieldand economic,
and general sustainable development.
Keywords : waqf system, social sukuk, sustainable development
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مقدمة:
أدى الوقف اإلسالمي دوراً بارزاً يف حتقيق التنمية املستدامة يف تاريخ املسلمني ،بقدرته على الربط بني الواقفني واملوقوف عليهم حاالً
ومستقبالً ،بصورة جتمع بني املنافع الشخصية واملنافع العامة ،ما يرسخ الرتابط بني األجيال يف صورة من التكافل والتضامن بني طبقات
اجملتمع ،من خالل ما يوفره الوقف من موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات اجملتمع يف مجيع اجملاالت (دينية وتربوية وغذائية وصحية
وأمنية...وغريها)  ،وهذا ما يبني أن الفكر اإلسالمي سبق تعريف وتطبيق مضمون التنمية املستدامة قبل أن يعرفها الغرب بعشرات القرون.
ويف ظل الدور الذي يلعبه الوقف اإلسالمي يف حتقيق التنمية الشاملة للمجتمع اإلسالمي ومع التأكيد على األخذ بأهداف التنمية
املستدامة يف الكثري من اخلطط التنموية للبلدان النامية ،تبدو أمهية تفعيل األوقاف مع حركة االقتصاد مبا يفيد األمة اإلسالمية يف حاضرها
ومستقبلها ،من خالل استفادة الوقف اإلسالمي من التطور السريع واملتنامي يف أدوات التمويل واالستثمار طاملا مل تصطدم مبعارضة
الشريعة اإلسالمية وحتقق مصلحة اجملتمع من وراء ذلك ،ولعل من أبرز وأهم هذه األدوات التمويلية اليت حتقق ذلك ،الصكوك اإلسالمية
لقدرهتا على مجع األموال واستثمارها ،مما ييسر السبل لتمويل واستثمار األموال الوقفية لتفعيل الوقف والقيام بدوره اجلوهري يف حتقيق
التنمية املستدامة يف اجملتمع اإلسالمي ،ومن هنا تربز أمهية هذه الصكوك ،لذلك جاء موضوع هذا البحث بعنوان "دور الصكوك الوقفية
يف متويل التنمية املستدامة".
على ضوء ما تقدم تتبلور معامل إشكالية هذه الورقة البحثية فيما يلي :إىل أي مدى تساهم الصكوك الوقفية يف متويل التنمية
املستدامة؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية ،نقوم بتقسيم الورقة البحثية إىل ثالثة حماور رئيسية كما يلي:
 .1عالقة الوقف بالتنمية املستدامة؛
 .2مفهوم الصكوك الوقفية؛
 .3الصكوك الوقفية ومتويل التنمية املستدامة؛
أوال :عالقة الوقف اإلسالمي بالتنمية المستدامة :حناول من خالل هذا احملور التعرض إىل مفهوم التنمية املستدامة والوقف اإلسالمي،
وإبراز الدور الذي ميكن أن يلعبه الوقف اإلسالمي يف حتقيق التنمية املستدامة.
 .Iمفهوم التنمية المستدامة :التنمية املستدمية أو املستدامة تعبري حديث نسبياً أطلق ألول مرة يف  72أفريل 7892م يف تقرير قدمته
اللجنة الدولية للبيئة التابعة لألمم املتحدة بعنوان " مستقبلنا املشرتك" واملعروفة أيضاَ بتقرير " بروندتالند"* الذي أورد أمشل وأشهر تعريف
للتنمية املستدامة ،على أهنا " :التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا"،1
وعليه ميكن القول أن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب توجيه االهتمام ال بالتنمية االقتصادية فحسب ،وإمنا كذلك باملسائل االجتماعية
والبيئية ،وبذلك فإن التنمية املستدامة تتألف من ثالثة عناصر رئيسية هي التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية ومحاية البيئة.
ويعرف إدوارد باربري  Edward BARBIERالتنمية املستدامة بأهنا " :ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية
االجتماعية بأكرب قدر من احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة ،وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئة".2
وبذل ك يرى باربري أن هناك أربه مسات أساسية للتنمية املستدامة وهي:3
 .1التنمية املستدامة ختتلف عن التنمية بشكل عام يف كوهنا أشد تداخالً وأكثر تعقيداً وخباصة فيما يتعلق مبا هو طبيعي (املوارد
الطبيعية) وما هو اجتماعي يف التنمية؛
 .2التنمية املستدامة تتوجه أساساً إىل تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقراً يف اجملتمع وتسعى إىل حد الفقر يف العامل؛
 .3للتنمية املستدامة بُعد نوعي يتعلق بتطوير اجلوانب الروحية والثقافية واإلبقاء على اخلصوصية احلضارية للمجتمعات؛
 .4ال ميكن يف حالة التنمية املستدامة فصل عناصرها وقياس مؤشراهتا لشدة تداخل األبعاد الكمية والنوعية.
ولذلك ميكن القول أن اإلطار النظري للتنمية املستدامة يستهدف إقامة عالقة تفاعل بناءة بني النظام البيئي والنظام االقتصادي
والنظام االجتماعي.
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فالنظام البيئي يتكون من املوارد الطبيعية ويسعى من أجل اإلبقاء على عناصر احلياة األساسية ،كما حيافظ على التنوع احليوي
للكائنات واملخلوقات على الكرة األرضية ،أما النظام االقتصادي فإنه يتجه أساساً حنو تلبية احلاجات واملتطلبات املادية لإلنسان عرب
شبكة معقدة من اإلنتاج واالستهالك أما النظام االجتماعي فإنه يهدف إىل اإلبقاء على التنوع احلضاري والثقايف وحيقق العدل
االجتماعي من خالل املشاركة الفعالة.
ومن خالل ما سبق يتضح بأن التنمية املستدامة هي التنمية اليت حتقق التوازن بني األنظمة الثالثة السابقة (البيئي واالقتصادي
واالجتماعي) ،وتساهم يف حتقيق أقصى قدر من النمو واالرتقاء يف كل نظام من هذه األنظمة دون أن يؤثر التطور يف أي نظام سلباً على
األنظمة األخرى.4
 .IIمفهوم الوقف اإلسالمي :ميثل الوقف اإلسالمي الركيزة األوىل ،والدور الرئيسي يف بلورة احلضارة اإلسالمية وتقدمها ،ويعترب من
الصدقات اجلارية اليت يدوم ثواهبا بعد موت صاحبها ،وأحد التشريعات اليت حتقق املصلحة للمجتمع اإلسالمي ،وقد نشأ ذلك النظام يف
عهد النبوة ،وشهد عرب العصور اإلسالمية منواً ،وتنوعاً ،واتساعاً ،حيث مل يقتصر على العناية بفئات اجملتمع فحسب ،بل امتد إىل العناية
بكل ما يعتمد عليه الناس يف معيشتهم .فكان له أثر مشهود يف نشر العلم والدعوة اإلسالمية ،وتوفري املدارس واملكتبات واملستشفيات
وسائر حاجات اجملتمع املسلم.
 .1تعريف الوقف لغة :الوقف يف اللغة هو :احلبس والتسبيل ،5يقال :وقفت الدابة وقفاً حبستها يف سبيل اهلل .واحلبس :املنع ،6وحتبيس
الشيء :أي ال يورث وال يباع وال يوهب ،ولكن يرتك أصله وجيعل مثره يف سبيل اهلل.7
 .2تعريف الوقف اصطالحا :تعددت عبارات الفقهاء يف تعريفهم للوقف تبعاً الختالف آرائهم يف لزومه ،وتأبيده ،وملكيته ،وإن
اتفقت غالباً يف املضمون ،8ولذلك ميكن أن نورد هنا تعريف واحد جيمع بينها وهو "منع التصرف يف رقبة العني اليت ميكن االنتفاع هبا مع
بقاء عينها ،وجعل املنفعة جلهة من جهات الرب ابتداء وانتهاء ،وميكن أن يستفاد م ن هذا التعريف أن الوقف ال يباع أو يرهن أو يورث إمنا
يستفاد من منفعته ،فتصرف على وجوه الرب املختلفة".9
وميكن إعادة صياغة مفهوم الوقف بتعريف آخر يعرب عن املضمون االقتصادي للوقف ،فهو" :حتويل لألموال عن االستهالك
واستثمارها يف أصول رأمسالية إنتاجية تنتج املنافع واإليرادات اليت تستهلك يف املستقبل مجاعياً أو فردياً ،فهو إذن عملية جتمع بني االدخار
واالستثمار معاً ،فهي تتألف من إقتطاع أموال -كان ميكن استهالكها -عن االستهالك اآلين ،وبنفس الوقت حتويلها إىل استثمار يهدف
إىل زيادة الثروة اإلنتاجية يف اجملتمع ،وهذه الثروة اإلنتاجية املوقوفة تنتج خدمات ومنافع".10
 .3أنواع الوقف :تتعدد أنواع الوقف بتعدد االعتبارات اليت ينظر إليها ،فمنها حسب فئات املستفيدين منه ،أو حسب األنشطة ،أو
حسب مشروعية أو حسب مدته أو حسب اجلهة الواقفة أو حسب إتصاله وإنقطاعه ،وأهم أنواع الوقف ما يلي:11
 .1.3حسب غرض الوقف:
أ -
ب -

الوقف األهلي (أو الذري) :هو الذي يوقف يف ابتداء األمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص ،ولو جعل آخره
جلهة خريية ،كأن يقف على نفسه مث على أوالده ،مث من بعدهم على عمل خريي.
الوقف الخيري :وهو ما وقف ابتداء على أعمال اخلري العامة ملصاحل املسلمني ،كالفقراء ،أو طلبة العلم ،أو دور العلم ،أو
املساجد ،أو املستشفيات ،وما شابه ذلك من وجوه اخلري.

وقد أضاف الفقهاء نوعاً ثالثاً هلذا التقسيم باإلضافة إىل الوقف األهلي والوقف اخلريي وهو الوقف املشرتك.
ج -

الوقف المشترك :وهو الذي جيمع بني الوقف األهلي (الذري) والوقف اخلريي ،فيخصص الواقف جزءاً من خرياته ألقاربه
وذريته أو نفسه وجيعل جزءً آخر لوجه الرب العامة.12
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 .2.3حسب محل الوقف :من ذلك ما يلي:13
أ  -األصول الثابتة :كاألراضي الزراعية وغري الزراعية.
ب  -العقارات :لتستعمل مباشرة لألغراض الوقفية مثل املساجد واملدارس واملستشفيات واملكتبات ودور املسنني واأليتام وغريها ،أو
لتستعمل وقفاً استثمارياً كاملباين السكنية والتجارية مث يعود ريعها إىل أهداف الوقف.
ج  -األصول المنقولة :مثل الكتب للمكتبات واحلافالت والسجاد للمساجد واملصاحف وغريها من املنقوالت.
د  -وقف النقود :وقف الدراهم والدنانري ،إما إلقراضها ملن حيتاج إليها ،حيث تعاد بعد انقضاء احلاجة (يف شكل قرض حسن)
لتعرض من جديد إىل حمتاج آخر ،أو وقف نقود االستثمار مث يوزع ريعها على أغراض الوقف.
ه  -وقف الحقوق المعنوية :كحق التأليف وحق االبتكار وحق اإلسم التجاري ويكون ذلك بوقف حق إستغالل امللك املعنوي،
وذلك بتصريح من املؤلف أو املبتكر.
باإلضافة إىل هذه التقسيمات هناك إ عتبارات أخرى يتم تقسيم الوقف على أساسها منها على سبيل املثال ال احلصر أنواع الوقف من
حيث املضمون االقتصادي ويشمل كل من األوقاف املباشرة واألموال املوقوفة على استثمارات صناعية أو زراعية أو جتارية أو خدمية ال
تقصد بالوقف على ذواهتا ،وكذا تقسيم الوقف من حيث البعد الزمين له ويتضمن كل من الوقف املؤبد والوقف املؤقت.
 .4مشروعية الوقف :يقوم الوقف على سند شرعي من كتاب اهلل وسنة رسوله (صلى اهلل عليه وسلم) وإمجاع األمة ،وتتضمن املصادر
الثالثة :القرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع دالالت مباشرة ،وأخرى غري مباشرة على مشروعية الوقف.
 .1.4القرآن الكريم :حث القرآن الكرمي على اإلحسان ،ومجيع أنواع الرب والصلة واخلري واإلنفاق ،والوقف يتضمن هذه العناصر ،بل
يعد أحد صورها الرئيسية:
14
 قال اهلل تعاىل " :يا أيُّها َّ
الذين أمنوا أنفقوا ممًّا رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلَّة وال شفاعة" .
15
 وقال عز وجل" :يا أيُّها الذين أمنوا أنفقوا من طيِّبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض" .
الرب من أمن باهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب
 وقوله سبحانه وتعاىل" :ليس الرب أن تولُّوا وجوهكم قِبل املشرق واملغرب ولكن َّ
الرقاب".16
السبيل و َّ
والنَّبيِّني وأتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن َّ
السائلني ويف ِّ
هذه اآليات وغريها ال تدل مباشرة على مشروعية الوقف فحسب ،ولكنها تدعو لإلحسان العام يف اإلسالم .ويأيت الوقف يف
املقدمة ،ملا يؤديه من خدمات عامة :اجتماعية وإنسانية وصحية.17
 .2.4السنة النبوية :أدلة السنة على الوقف كثرية ،منها:
 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو
علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له".18
 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :من احتبس فرساً يف سبيل اهلل إمياناً باهلل وتصديقاً لوعد اهلل كان
شبعه وريه وبوله وروثه حسنات يف ميزانه".19
 .3.4اإلجماع :أما اإلمجاع فهو واضح من وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووقف أصحابه من بعده ،فقد أوقف أبو بكر داره
على والده ،وعثمان ببئر رومة ،وتصدق علي بأرضه بينبوع وتصدق الزبري بداره مبكة وداره مبصر وأمواله باملدينة على ولده وهكذا فعل
سعد بن أيب وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد اهلل ،كما ال يزال الناس يقفون من أمواهلم إىل يومنا هذا ،فكان ذلك إمجاعاً على
مشروعية الوقف.20
 .5أهداف الوقف :ندب اإلسالم املسلمني للوقف ملا يف ذلك من مصاحل مجة ،ومنافع وفوائد عديدة ،حيث يرسخ قيم التكافل
والتضامن واألخوة واحملبة بني طبقات اجملتمع وأبنائه ،مبا يوفره من موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات اجملتمع االقتصادية واالجتماعية،
ومبا يتضمنه من حاجات دينية وتربوية وغذائية وصحية وأمنية وغريها ،21وبذلك يطرح نظام الوقف عالقة الوقف بالدولة يف إطار أخالقي
جيمع بني مفهوم الربح واهلبة ،إذ يهدف الوقف إىل املنفعة األخروية عن طريق التصدق واهلبات ،لنيل األجر والثواب؛ ويهدف الوقف
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أيضاً إىل املنفعة الدنيوية ألنه يضمن تأمني احلاجات األساسية والضرورية ألفراد اجملتمع احملتاجني؛ وخيلق فرصاً لالستثمار العائد على النفع
العام أو اخلاص يف ضوء شروط الوقف أو ما تراه الدولة يصب يف املصلحة العامة.22
 .6أركان الوقف :جعل اإلسالم للوقف شروطاً حىت حيقق الغاية املرجوة منه ،وتتعلق هذه الشروط ،بالواقف ،واملوقف عليه ،والصيغة:23
أ  -الركن األول :وهو الواقف أي احملسن أو املتربع ويشرتط أن يكون حراً عاقالً بالغاً غري مكره وال حمجوز عليه.
ب  -الركن الثاني :هو املال املوقوف ،أي الشيء الذي حبسه أو أوقفه من ما ل أو عقار أو ما شابه ذلك ،ومن شروطه أن يكون
ماالً متقوماً مملوكاً للواقف ملكاً تاماً ،وأن حتصل منه فائدة أو منفعة على أن تكون هذه املنفعة مباحة ال حرمة فيها.
ج  -الركن الثالث :هو املوقوف عليه ،وهي اجلهة املنتفعة بالعني احملبوسة كمسجد أو دار علم أو بيت إلبن السبيل أو للجهاد يف
سبيل اهلل أو حلفر بئر أو إلجراء هنر أو لشق طريق وغريها ،وكذلك قد يكون الوقف ملراكز العلم الشرعي ومدارس التحفيظ
حىت يدوم استمرارها وعطاؤها .ويشرتط لصحة الوقف أن يكون املوقف عليه أهالً لصرف املنفعة عليه كعامة الفقراء واملساجد
واملدارس وحنوها ،وأن يكون املوقوف عليه جهة بر وقربة وليس جهة معصية.
د  -الركن الرابع :هو صيغة الوقف ،ويقصد هبا لفظ الوقف وما يف معناه ،وينعقد الوقف بكل صيغة تدل على إرادة الواقف
للوقف ،ويشرتط فيها أن تكون حمددة واضحة غري ملتبسة جبهالة أو غموض ،وتكون إما لفضاً صرحياً أو كتابة أو باإلشارة
املفهمة ،وينعقد الوقف باإلجياب فقط دون القبول من املوقوف عليه.
 .7أهمية الوقف :للوقف ِحكم عديدة منها:24
أ  -أن الوقف مصدر متويل دائم حيقق مصاحل خاصة ومنافع عامة ،حيث ميكن وصف الوقف على أنه وعاء يصب فيه خريات العباد،
ومنبع يفيض باخلريات على البالد والعباد ،تتحقق به مصاحل خاصة ومنافع عامة؛
ب  -أن الوقف أوسع أبواب الرتابط االجتماعي مبا ينسجه داخل اجملتمع اإلسالمي من خيوط حمكمة يف التشابك ،وعالقات قوية
للرتابط ،يغذي بعضها بعضاً ،تبعث الروح يف خاليا اجملتمع حىت يصري كاجلسد الواحد؛
ج  -استمرارية األجر والثواب وتكفري الذنوب ألن أجر الوقف ال ينقطع؛
د  -استمرار االنتفاع بالوقف يف أوجه اخلري ،وعدم انقطاع ذلك بانتقال امللكية؛
البقاء واحملافظة على املال الذي هو عصب احلياة ،ما يؤمن أجزاء من املال لتوزيع على األجيال القادمة.
ه -
25
توفر مؤسسة الوقف املناخ املالئم لتطوير نظام املالية العامة يف اإلسالم .
و -

 .IIIد ور الوقف اإلسالمي في تحقيق التنمية المستدامة :
حناول من خالل ما يأيت إبراز دور الوقف يف عمليات التنمية املختلفة والعالقة بني الوقف والتنمية املستدامة.
 .1دور الوقف في عملية التنمية :إن تداخل اجلوانب املختلفة للتنمية جيعل من الصعوبة تقسيمها أو فصلها عن بعضها البعض ،فكل
جانب منها له تأثري مباشر على اجلوانب األخرى ،فالتنمية االقتصادية آثار تنموية يف النواحي االجتماعية وغريها ،وكذلك التنمية
االجتماعية قد تؤدي إىل إحداث تنمية اقتصادية وإىل إحداث آثار تنموية يف جماالت أخرى ،لذلك سيتم تقسيم هذه اجملاالت
التنموية إىل ثالث جماالت رئيسية هي :التنمية االقتصادية ،التنمية االجتماعية ،وكذا تنمية جماالت أخرى.
 .1.1دور الوقف في عملية التنمية االقتصادية :إن مفهوم التنمية االقتصادية يركز على املتغريات االقتصادية كالنمو االقتصادي وتوزيع
الدخل واالستثمار واملنفعة الكلية واألرباح واإلدخار وغريها ،ويتمثل دور الوقف يف اجلانب االقتصادي من خالل النواحي التالية:26
أ  -يسهم الوقف يف العملية اإلنتاجية ويف متويل التنمية وتوفري فرص العمل والتخفيف من عجز املوازنة وتنشيط التجارة الداخلية
واالقتصادية والبنية التحتية يف الكثري من املناطق وكذلك دوره يف ختطيط املدن وإنشائها؛
ب  -يعمل الوقف على تنمية رأس املال البشري من خالل توفري يد عاملة متخصصة ومتنوعة يف جماالت خمتلفة ،بتنويعه ألشكال
الوقف واجلهات املوقف عليها؛
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ج  -يعمل الوقف على تعزيز املوازنة العامة للدولة من خالل تكفله بكثري من النفقات اليت تثقل كاهل الدولة ،وتعد يف الوقت نفسه
من أهم العوامل اليت ترقى باألمة إىل ركب احلضارة والتطور ،باإلضافة إىل أنه يدر دخالً ال يستهان به من خالل جباية أموال
الزكاة؛
د  -يعمل الوقف على إعادة توزيع الدخل بني الطبقات مما يؤدي إىل عدم حبسها بأي دي حمدودة ،وهذا يكون مبثابة عملية إلعادة
توزيع املال على اجلهات املستفيدة وعدم استئثار املالك به؛
ه  -يعترب متويل املدارس والكليات ومراكز العلم من أموال الوقف مبثابة استثمار يف رأس املال البشري ال تقل أمهيته عن االستثمار يف
رأس املال املادي؛
و  -يعمل الوقف على تأم ني جزء من رأس املال اإلنتاجي ،فوقف املدارس ودور العلم هو شكل من أشكال رأس املال املادي الالزم
إلنتاج خمرجات العملية التعليمية؛
ز  -يعمل الوقف على إجياد مصادر دخل للفقراء واملساكني والعاجزين عن العمل واألرامل واأليتام وغريهم من احملتاجني ،مما يغطي
حاجاهتم األسا سية ،هذا ما يؤدي إىل حتسني مستوى املعيشة هلذه الفئات من اجملتمع ،مما قد يزيد من إنتاجيتهم االقتصادية؛
ح  -يسهم الوقف يف حتويل جزء من دخل الفئات القادرة إىل الفئات احملتاجة ،وألن امليل احلدي لالستهالك لدى الشرائح الفقرية
مرتفع نسبياً مقارنة معه لدى الفئات امليس ورة ،فإن ذلك يؤدي إىل زيادة حجم الطلب الكلي على خمتلف أنواع السلع واخلدمات
يف االقتصاد ،وهذا بدوره يساعد يف زيادة حجم الناتج احمللي اإلمجايل للدولة كون االستهالك ميثل مكوناً من املكونات الرئيسية
للدخل القومي؛
ط  -الوقف والسلوك االدخاري :إن عالقة الوقف باالدخار واضحة من جهة إطالقه على معىن احلبس ومنع العني املوقوفة عن أنشطة
التبادل يف السوق ،ويف هذا السياق يقصد باالدخار حفظ األموال املوقوفة وختزينها وحجزها عن عمليات التداول؛
ي -قد يساهم الوقف بتوفري القروض للزراعة والتمويل باملضاربة لبعض النشاطات التجارية والزراعية ،مما يساهم يف توسيع قاعدة
النشاط االقتصادي وتشجيع القطاعات االقتصادية املختلفة .إن هذا بدوره يدفع عجلة النمو االقتصادي لألمام ويعمل على
استحداث فرص عمل جديدة مما يقلل من معدالت البطالة.
 .2 .1دور الوقف في عملية التنمية االجتماعية :يركز مفهوم التنمية االجتماعية على نتائج التنمية على حياة األفراد واجلماعات
ومدى املسامهة يف حل الكثري من املشكالت االجتماعية ،حيث أن مفهوم التنمية يتضمن إحداث التغيري والتحول اليت ترتك بصماهتا
على حياة األفراد واجلماعات ،ومن أبرز أدوار الوقف يف عملية التنمية االجتماعية ما يلي:27
أ  -جيعل النظام اإلسالمي من الوقف إخراجا جلزء من الثروة اإلنتاجية يف اجملتمع من دائرة املنفعة الشخصية ومن دائرة القرار احلكومي
معاً ،وختصيص ذلك اجلزء ألنشطة اخلدمة االجتماعية العامة ،براً باألمة وإحسانا ألجياهلا القادمة ،وبذلك يسهم الوقف يف إعادة
ترتيب عالقات اجملتمع ،ويظهر دور الوقف يف التنمية االجتماعية من خالل ما يلي:
 يساعد الوقف يف حتقيق االستقرار االجتماعي وشيوع روح الرتاحم بني أفراد اجملتمع ومحايته من األمراض االجتماعية اليت
تنشأ عادة يف اجملتمعات اليت تسود فيها روح األنانية املادية وينتج عنها الصراعات الطبقية بني املستويات االجتماعي
املختلفة ،مما يعزز روح االنتماء بني أفراد اجملتمع وشعورهم بأهنم جزء من جسد واحد.؛
 يساعد نظام الوقف يف تعزيز اجلانب األخالقي والسلوكي يف اجملتمع من خالل التضييق على طرق االحنراف ،فوجود
الوقف لرعاية النساء األرامل واملطلقات يعترب صيانة هلن وللمجتمع من سلوك دروب االحنراف بسبب احلاجة؛
 إن الوقف وبشكل خاص الوقف األهلي أو الذري يعد نوعاً من االدخار الذي يراد به حفظ األموال املوقوفة وختزينها
وحجزها عن عمليات التداول ،وهذا ما يبني مدى اهتمام اجليل احلاضر مبصلحة أوالدهم وذريتهم؛
 يساعد نظام الوقف على تقليص الطبقية يف اجملتمع ،وانتقال األفراد من طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية أعلى ،فمث الً
تعليم الفقراء يساعد على رفع مستوى حياهتم االقتصادية؛
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 يسهم الوقف يف جمال التنمية االجتماعية بتوفريه املدارس واحملاضن اخلاصة باأليتام ،وكفالة الفقراء واملساكني واألرامل وأبناء
السبيل وغريهم؛
 يظهر الوقف احلس الرتامحي الذي ميلكه املسلم ويرتمجه بشكل عملي يف تفاعله مع مهوم جمتمعه الكبري ،مما يعمل على
تعزيز روح االنتماء اجملتمعي بني أفراد اجملتمع.
 .3.1دور الوقف في مجاالت التنمية األخرى :وتتمثل فيما يلي:28
أ  -الوقف والتعليم :يساعد الوقف يف تثقيف أفراد اجملتمع نتيجة دعم دور العلم من املدارس واجلامعات وأساتذهتا وطالهبا ،مما يؤدي
إىل رفع من عدد املتعلمني وبتخصصات خمتلفة وبذلك يرفع من درجة التحضر يف اجملتمع.
ب  -الوقف والصحة :يسهم الوقف يف دعم اخلدمات الصحية يف اجملتمع مما يقلل من انتشار األمراض وبذلك يسهم يف توفري بيئة
صحية ألفراد اجملتمع.
ج  -في مجال حقوق اإلنسان :من بينها أن الوقف قد يسهم يف وفاء دين املدينني املعسرين.
 .2عالقة الوقف بالتنمية المستدامة :بناءً على ما سبق من خالل تعرضنا إىل مفهوم التنمية املستدامة والوقف اإلسالمي ،جند أن هناك
تطابق بني األهداف األساسية للوقف والسمات األساسية للتنمية املستدامة ،وذلك من خالل ما يلي: 29
أ  -من بني أهم األبعاد اليت هتتم هبا التنمية املستدامة هي :بعد املوارد الطبيعية والبعد االجتماعي ،وإن اهتمام الوقف بإعادة توزيع
الدخل وحتسني البنية التحتية لالقتصاد وتوفري القروض لكثري من النشاطات اإلنتاجية ،يعترب دليل واضح على اهتمام الوقف
باستغالل املوارد الطبيعية وتقليص الفجوة بني الطبقات االجتماعية.
ب  -من بني مسات التنمية املستدامة هي أهنا تتوجه إىل تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقراً يف اجملتمع ،وهذا ميثل اهلدف
الرئيسي للوقف الذي يستهدف الفقراء والغرباء واملساكني واأليتام والضعفاء واملعوقني والغارمني وأبناء السبيل ،من حيث توفري
احلاجات األساسية هلم من طعام ومسكن وتعليم وغريها.
ج  -هتتم التنمية املستدامة بتطوير اجلوانب الروحية والثقا فية يف اجملتمع ،وإن اهتمام الوقف بتمويل املدارس والكليات ومراكز العلم
وتعزيز اجلانب األخالقي والسلوكي يف اجملتمع من خالل تضييق على منابع االحنراف ألكرب دليل على اهتمام الوقف باجلوانب
الروحية والثقافية يف اجملتمع.
د  -تشرتك التنمية املستدامة مع الوقف اإلسالمي أ ن كليهما يهتم بأبعاد كثرية تتعلق حبياة اإلنسان مثل البعد االقتصادي والبعد الثقايف
والبعد االجتماعي والبعد اإلنساين وغريها ،كما أن مجيع األبعاد متشابكة ومتداخلة بعضها كمي وبعضها نوعي ومن الصعوبة
فصلها عن بعضها البعض.
بناءً على ما سبق جند أن األهداف األساسي ة للوقف اإلسالمي تسعى لتحقيق التكافل والتضامن بني خمتلف طبقات اجملتمع بتوفريه
موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات اجملتمع االقتصادية واالجتماعية هبدف تطوير نوعية احلياة اإلنسانية مع ضرورة االهتمام حبق
األجيال القادمة يف ثروات األجيال احلاضرة للعيش حياة كرمية ،وهو ما يعترب املضمون واجلوهر اليت تقوم عليه التنمية املستدامة.
وعليه نستنتج أن الوقف اإلسالمي يعد إحدى أهم اجملاالت التنموية اليت تساعد على حتقيق التنمية املتوازنة وحتقيق أعلى عائد
اقتصادي للمجتمع إذا أحسن تنظيمها.30
 .3واقع نظام الوقف اإلسالمي:
إن الدارس للحضارة اإلسالمية يقف معجباً كل اإلعجاب بدور األوقاف يف املسامهة يف صناعة احلضارة اإلسالمية والنهضة الشاملة
لألمة ،فمن يقرأ تاريخ الوقف جيد أن ازدهار األمة اإلسالمية وسيادهتا العامل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بإزدهار الوقف ،وقد ظل نظام الوقف
اإلسالمي على مدى ثالثة عشر قرناً ميثل صورة من أروع صور التعاون والتكافل ،وينبوعاً فياضاً من ينابيع اخلري ،وعنصراً إجيابياً من
عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية ،31كما جند أن األوقاف تعترب جزء من عوامل التنمية يف الدول الصناعية ،وأصبحت من أهم
دوافع التنمية فيها ،إال أننا جند أن هذا الدور التنموي لألوقاف يف الدول اإلسالمية تراجع تدرجيياً نتيجة ضعفها بسبب الصراعات
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الداخلية واهلجمات اخلارجية ،بل أصبح حمارب يف دول إسالمية أخرى سواء تنظيمياً أو أمنياً ،مما أدى إىل احنسار نظام الوقف مثل بقية
األنظمة اإلسالمية وساءت إدارته ،وفقد إستقالليته ،وجفت موارده.
واليوم ازداد أمهية إحياء الدور التنموي للوقف يف عاملنا اإلسالمي بسبب ما تتصف به معظم دوله من إخنفاض يف مستوى دخل الفرد
وتفشي الفقر واجملاعة واجلهل بني مئات املاليني من أبنائه ،وبسبب تفاقم عجز املوازنات للدول اإلسالمية واليت تتسبب برتاجع النشاطات
االقتصادية واالجتماعية ،ومع التأكيد على األخذ بأهداف التنمية املستدامة يف كثري من اخلطط التنموية للبلدان النامية ،فإن مؤسسة
الوقف تأيت كأحد أدوات التنمية اليت حتقق اإلستدامة بوصفها مستمرة ودائمة يف بنيتها.32
وبإعتبار الوقف نظام قابل للتطوير مبا يتوافق مع حاجات اجملتمع يف كل زمان ومكان ،وبالنظر إىل مستجدات احلياة تبدو أمهية تفعيل
األوقاف مع حركة االقتصاد مبا يفيد األمة اإلسالمية يف حاضرها ومستقبلها ،وذلك بإعادة الوقف لقدرته على أداء دوره اإلجيايب يف
عملية التنمية الشاملة اليت تشهدها اجمل تمعات اإلسالمية املعاصرة ،وعلى ذلك ميكن لنظام الوقف االستفادة من التطور السريع واملتنامي
يف أدوات التمويل واالستثمار ،وتفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدين يف ظل سياسة حرية السوق واخلوصصة الراشدة ،مع مواجهة
التحديات اخلاصة بتحقيق منابع العمل اخلريي اإلسالمي للمسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة .ومع التطور الذي يشهده العامل اليوم يف
أدوات التمويل واالستثمار التقليدية بشكل عام واإلسالمية بشكل خاص ،حيث يكثر اجلديد منها ويتزايد يوماً بعد يوم ،تعترب الصكوك
اإلسالمية اليت تشهد تطوراً سريعاً ومنواً متزايداً ،من أهم أدوات تعبئة املوارد يف الوقت احلاضر ،وهي تتوافق مع الوقف اإلسالمي من
حيث متيزها بشخصية قانونية مستقلة ،والفصل بني اإلدارة وامللكية يف الغالب ،وقدرهتا على مجع األموال واستثمارها ،مما ييسر السبل
لتمويل واستثمار األموال الوقفية ،33ومن هنا تربز أمهية التعرف على هذه الصكوك بشكل عام وعلى الصكوك الوقفية بشكل خاص،
وهو ما يتطرق إليه احملور املوايل.
ثانيا :الصكوك الوقفية :يرى الدكتور كمال توفيق حطاب أن الصكوك الوقفية ظهرت يف مراحل مبكرة من التاريخ اإلسالمي لتمثل
وثائق إثبات حبق حيفظ من خالهلا شرط الواقف .وكانت هذه الصكوك متثل سندات ملكية يتم حفظها دفعاً للنزاع وحفظاً حلقوق الفقراء
وجهات الوقف األخرى.
وهذه الصكوك كانت متثل وثائق أو شهادات إثبات حق ال يقصد منها سوى تنفيذ الوقف بشروط الواقفني ،وال يقصد منها
االستثمار أو التداول .أما الصكوك الوقفية مبعناها احلديث فتشتمل على هذه الصكوك باملعىن السابق إضافة إىل معان أخرى عديدة
تتنوع بتنوع صيغ التمويل االستثمارية اإلسالمية ويتم تداوهلا يف السوق املالية وتصرف عوائدها على أوجه الرب واخلري.34
لذلك يعترب مصطلح الصكوك الوقفية مبفهومها احلايل مصطلح مستحدث ظهر يف العصر احلديث كأداة من أدوات التمويل ،وهو
مصطلح مركب يتألف من لفظ "الصكوك" ،ولفظ "الوقف" ،وهذا األخري تطرقنا إىل مفهومه ،ونقوم من خالل ما يأيت بتعريف كل من
الصكوك ،مث تعريف الصكوك الوقفية كمصطلح ألداة من أدوات التمويل اإلسالمي تصلح كأداة لتمويل نظام الوقف اإلسالمي.
 .Iمفهوم الصكوك الوقفية
 .1مفهوم الصكوك اإلسالمية:
 .1.1مفهوم الصكوك لغة :الصكوك مجع صك ،كفلس وفلوس وجتمع أيضاً على صكاك وأصك مثل حبر ،وحبور وأحبر وحبار ،35وقد
ورد املصطلح بكافة مشتقاته يف قواميس ومعاجم اللغة.
والصك :كتاب وهو فارسي معرب أصله جك ،ومن معانيه ،وثيقة اعرتاف باملال املقبوض ،أو وثيقة تتضمن إثبات حق سواء أكان ماالً
أو غريه ،36وقد عرف املسلمون قدمياً الصكوك على صفة الورقة اليت خترج من ويل األمر بالرزق ملستحقه ،بأن يكتب فيها اإلنسان كذا
وكذا من الطعام أو غريه.37
 .2.1مفهوم الصكوك اصطالحا :الصك يف االصطالح هو ورقة مالية ،والورقة املالية تطلق على األسهم والسندات ،وكل صك أو
مستند له قيمة مالية.
وتعرف الورقة املالية أيضاً بأهنا يف الظاهر ورقة مطبوعة عليها بيانات منها اسم مصدرها وقيمتها االمسية ،ولكنها يف اجلوهر عبارة عن
حق والتزام ،لصاحبها احلق يف احلصول على ما تغله من دخل ،وعلى ما هلا من قيمة يف هناية مدهتا ،وعلى مصدرها االلتزام بدفع ذلك
الدخل وتلك القيمة.38
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وقد جرى يف اصطالح الفكر املايل التقليدي إطالق لفظ الصك على األوراق املالية عموماً مبا يف ذلك األسهم والسندات ،كما جاء
يف املادة ( )8من الئحة قانون سوق املال املصري رقم ( )89لسنة 7887م ،لفظ «صكوك األسهم وصكوك السندات» ،أي أن
الصك يشمل السهم والسند وكل مستند له قيمة ،لكن ليس ذلك شائعاً ،بل الشائع املشهور أن لكل منهما معىن خيصه ،39والفقهاء
املعاصرون فضلوا استعمال لفظ الصكوك كبديل عن لفظ السندات وأطلقوها -أي الصكوك.40-
وقد تعددت عبارات الباحثني واهليئات واجملالس يف االقتصاد املايل اإلسالمي من حيث حتديد مفهوم الصكوك اإلسالمية.
 فقد عرفها كل من جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف قراره اخلامس بشأن سندات املقارضة بأهنا« :أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأساملال إىل حصص متساوية القيمة ،ومسجلة بأمساء أصحاهبا باعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة
ملكية كل منهم فيه».41
 وعرفها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بأهنا« :الصكوك مجع صك ويشار هلا عادة "السندات اإلسالمية" .ميثل الصك حق ملكيةلنسبة مئوية شائعة يف موجودات عينية ،أو جمموعة خمتلطة من املوجودات ،أو يف موجودات مشروع حمدد أو نشاط استثماري».42
 وعرفها محزة الفعر الشريف بأهنا« :وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية موجودات قائمة فعالً ،أوسيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب ،تصدر وفق عقد شرعي ،وتأخذ أحكامه ،وذلك بعد حتصيل قيمتها ،وقفل باب االكتتاب ،وبدأ
استخدامها فيما أصدرت من أجله».43
من خالل هذه التعاريف ،جند أهنا متقاربة وتدور حول معىن واحد ،رغم اختالف ألفاظها ،ومن مالحظتها ،يتضح اتفاق معظمها يف
األمور الرئيسة اليت تعرب عن حقيقة الصكوك ،من حيث كوهنا وثائق مالية متساوية ،ومن حيث كوهنا متثل حصصاً شائعة يف ملكية
موجودات قائمة فعالً ،أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب تصدر وفق عقد شرعي.
ونالحظ أنه يؤخذ على مجيع التعاريف السابقة ،عدم ذكرها فكرة التصفية واليت على أساسها يتم إطفاء الصكوك واسرتداد قيمتها،
وعليه إهناء صفتها االستثمارية ،واليت تعكس يف نفس الوقت آجال الصكوك ،وتعترب من أهم اخلصائص املميزة للصكوك اإلسالمية عن
األسهم.
وعليه ،ميكن القول أن الصكوك اإلسالمية هي :أوراق مالية متساوية القيمة حمددة املدة تصدر وفق صيغ التمويل اإلسالمية ،تعطي
حلاملها حق االشرتاك مع الغري بنسبة مئوية يف ملكية وصايف أرباح وخسائر موجودات مشروع استثماري قائ ٍم فعالً ،أو سيتم إنشاؤها من
حصيلة االكتتاب ،وهي قابلة للتداول واإلطفاء واالسرتداد عند احلاجة بضوابط وقيود معينة ،وميكن حصر موجودات املشروع االستثماري
يف أن تكون أعياناً ،أو منافع أو خدمات ،أو حقوق مالية ،أو معنوية أو خليط من بعضها أو كلها حسب شروط معينة ،وعليه فإن
الصكوك ال متثل ديناً يف ذمة مصدرها ،وإمنا تثبت حلاملها حق ملكية شائعة يف موجودات هلا عائد.44
 .2تعريف الصكوك الوقفية :الصكوك الوقفية هي عبارة عن وثائق متثل موجودات (الوقف) سواء أكانت هذه املوجودات أصوالً ثابتة
كالعقارات واملباين وغريها أو أصوالً منقولة كالنقود والطائرات والسيارات أو حقوق معنوية (كحقوق التأليف ،وبراءة االخرتاع).45
وجتدر اإلشارة أن أصل الصكوك االستثمارية اإلسالمية ترجع فكرهتا األوىل أثناء وضع قانون البنك اإلسالمي األردين املؤقت رقم
( )71لسنة 7829م حتت مسمى (سندات املقارضة) ، هبدف أن تكون من األدوات اليت ميكن اعتمادها من البنك للحصول على
متويل طويل األجل ملشاريعه الكربى ،بناءً على فكرة الدكتور سامي حسن محود أحد املشاركني يف وضع مشروع القانون ،وقد كان
مقصود تقدمي فكرة سندات املقارضة أسلوباً متويلياً معتمداً لدى الب نك اإلسالمي األردين إجياد البديل الشرعي للسندات التقليدية ،اليت
ميكن للبنوك إصدارها على أساس الفائدة احملددة ،أو العائمة ،وبعدها كانت وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية احملطة الثانية
يف طريق سندات املقارضة ،فقد عرض سامي محود فكرته على الوزارة ،هبدف اعتمادها كأسلوب مناسب وشرعي لسد االحتياجات
التمويلية وإعمار املمتلكات الوقفية وحتديثها ،وهبذا اخلصوص تشكلت جلنة متخصصة لدراسة الفكرة شرعياً ،وفقهياً وتطبيقياً،
وآلت املناقشات املطولة إىل اعتماد سندات املقارضة أسلوباً متويلياً ،وصدر بشأهنا قانون خاص مؤقت ،حيمل رقم  71لسنة
7897م.
وميكن القول بأن معظم الصكوك االستثمارية اإلسالمية اليت وجدت يف دول عديدة فيما بعد ترجع يف كثري من مضامينها وجزئياهتا
إىل فكرة سندات املقارضة.

222

دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة

 .IIعملية إصدار الصكوك الوقفية:
تصلح هذه العملية بالنسبة للصكوك الوقفية اليت يصدرها األشخاص الطبيعية واملعنوية من خالل هيئة األوقاف وفروعها والبنوك
املخصصة للتعامل يف هذه الصكوك ،واليت تستخدم حصيلتها إما يف اإلنفاق على وجوه اخلري وال تعود بعائد مادي أو اليت تستخدم
حصيلتها لالستثمار مبا يعود بالفائض املايل على الوقف لتنهض هيئة األوقاف باملشاريع اخلاصة هبا .وميكن أن تتبع هذه العملية اخلطوات
اآلتية:46
 .1حتديد قيمة املوجودات أو األصول السائلة اليت حتتاج إليها لتنفيذ املشروع الوقفي ،فمثال قد يكون املبلغ املطلوب مليون دوالر مثال.
 .2تقوم املؤسسة الوقفية (مثالً وزارة األوقاف) بإنشاء شركة ذات غرض خاص ( )SPVمهمتها إصدار الصكوك الوقفية ،وإدارة حمفظة
الصكوك واملشروع الوقفي نيابة عن املؤسسة الوقفية (وزارة األوقاف) وتكون يف نفس الوقت وكيالً عن الواقفني وهم محلة الصكوك
الوقفية ،كما تتوىل إعداد نشرة اإلصدار اليت تضم وصفاً مفصالً عن الصكوك الوقفية وأهدافها واملوقوف عليهم وغريها من شروط،
ويف هذا اإلطار (االكتتاب يف الصكوك الوقفية) قدم الباحث الدكتور أشرف دوابه يف كتابه املوسوم بـ" دراسات يف التمويل اإلسالمي"
تصور مقرتح للبيانات اليت ال بد أن تتضمنها نشرات اكتتاب الصكوك االستثمارية الوقفية ،وتتمثل فيما يلي:47











احلد األدىن لقيمة الصكوك املصدرة ،وميثل عشرة ( )71وحدات نقدية ،للصك الواحد مثال.
رأس املال ،واجلزء املطروح من االكتتاب العام؛
احلقوق املتعلقة بالصكوك؛
كيفية االكتتاب يف باقي رأس املال إذا كان االكتتاب عن جزء من رأس املال؛
أمني حفظ للصكوك؛
جمال توظيف األموال ،وأغراضه ،وجدواه ،ومدته؛
أمساء مراقيب احلسابات وعناوينهم؛
كيفية اإلفصاح الدوري عن املعلومات؛
طريقة توزيع األرباح وجمال توظيفها بالنسبة للصكوك االستثمارية.

 .3تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإصدار الصكوك الوقفية املتساوية القيمة تعادل املبلغ املطلوب لالستثمار الوقفي مثالً ،وتكون قابلة
للتداول يف األسواق الثانوية.
 .4تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص الوقفية بطرح الصكوك يف السوق األولية لالكتتاب العام ،وتتسلم املبالغ النقدية (حصيلة االكتتاب
يف الصكوك) من املكتتبني وهم الواقفون واملال املتجمع من االكتتاب هو املال املوقوف.
يالحظ من خطوات اإلصدار أعاله أن األطراف األصلية يف عملية التصكيك الوقفي هي :املؤسسة (اهليئة) الوقفية واملعرب عنها هنا
بوزارة األوقاف والشركة ذات الغرض اخلاص الوقفية ( )SPVواملكتتبون محلة الصكوك الوقفية وهم الواقفون ،ومتثل حمفظة التصكيك
الوقفي (حصيلة االكتتاب) اجلزء اهلام الذي تدور حوله عملية التصكيك مبختلف أطرافها األصلية واملساعدة ،وهو الوعاء االستثماري
الذي يضم املال املتجمع من االكتتاب هبدف إنفاقه على وجوه الرب واخلري ،وال تعود بعائد مادي أو استثماره مبا يعود بالفائض املايل على
الوقف ،لنهوض باملشاريع اخلاص به.
وتتمثل األطراف املساعدة يف اجلهات األخرى اليت قد تدخل يف عملية إصدار الصكوك الوقفية مثل هيئات التصنيف االئتمانية
( )Credit Rating Agencyومتعهد االكتتاب ( )Underwriterوأمني احلفظ ( )Trusteeومدير خدمة الصكوك ()Servicer
إذا كان يتناسب مهام هذه األطراف مع عملية إصدار الصكوك الوقفية.48
 .IIIمشروعية إصدار وتداول الصكوك الوقفية :ترتبط األحكام الشرعية للصكوك الوقفية باألغراض اليت أصدرت من أجلها ،كما
ترتبط من جهة أخرى مبا متثله هذه الصكوك باملشروعات املمولة بواستطها.
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ولعل من أبرز املسائل الفقهية املرتبطة مبوضوع الصكوك الوقفية واليت حبثها الفقهاء قدمياً وحديثاً مسألة حكم إصدار واالكتتاب يف
الصكوك الوقفية وكذا مسالة بيع (تداول) الصكوك الوقفية املمثلة للواقفون وهذا ما سنحاول طرحه (من وجهة نظر الفقهاء والباحثني يف
هذا اجملال ألننا ليس باملختصني يف هذا اجلانب) متهيداً ملعرفة مدى مشروعية الصكوك الوقفية).
 .1حكم إصدار الصكوك الوقفية :يقصد بإصدار الصكوك الوقفية هو طرحها لالكتتاب العام وجتميع النقود املوقوفة من خالل اكتتاب
الواق فني يف الصكوك الوقفية ،ويرى الفقهاء هنا أن بيان حكم الشرع يف جواز إصدار الصكوك الوقفية أو عدمه على أمرين :توافر أركان
الوقف ومدى مشروعية وقف النقود.49
 .1.1توافر أركان الوقف :بتدقيق النظر يف خطوات الصكوك الوقفية يالحظ حتقيق أركان الوقف األربعة ،فحملة الصكوك الوقفية
(املكتتبون) هم الواقفون ،واملوقوف عليه معلوم ،وقد نصت عليه نشرة اإلصدار بأنه جهة خري وبر ،وحصيلة االكتتاب واليت أطلق عليها
هنا مبحفظة التصكيك الوقفي وهي متثل املال املوقوف ،وصيغة الوقف تكون منصوص عليها يف نشرة اإلصدار.50
 .2.1مدى مشروعية وقف النقود:إ اختلف الفقهاء فيما يتعلق مبدى مشروعية وقف النقود ،وانقسموا إىل مذهبني :51فمنهم من جييز
وقف النقود ،وعلى رأسهم املذهب املالكي يليه املذهب احلنفي مث املذهب احلنبلي ،فنجد إبن تيمية قد رجح القول جبواز وقف النقود،
أما املذهب الشافعي فهو أقل املذاهب تأييد ا لوقف النقود ،ويبدو أن من أهم األدلة اليت يستند إليها الرافضون جبواز وقف النقود تتمثل
فيما يلي:
أ  -العمل بالنصوص ومبا كان عليه الوضع يف عهد النيب عليه السالم وصحابته ،حيث وقفوا أصوال ثابتة من أراضي وعقارات؛
ب  -إن النقود خلقت لتكون أمثانا ،ومل ختلق لتقصد منافعها لذاهتا؛

ت  -إن حقيقة الوقف هي بقاء العني واالستفادة من الريع أو الثمرة ،وهذا غري متحقق يف النقود ألهنا مستهلكة.

بينما استدل اجمليزون:
أ  -وقف خالد رضي اهلل عنه ألذرعه وعتاده ،ورد يف البخاري قوله صلى اهلل عليه وسلم عن خالد" :قد احتبس أدرعه وأعتده يف
سبيل اهلل"؛
ب  -صحة وقف النخل مع أهنا هترم وتتلف ،ولذلك كان السماح بتجديد فسائلها؛

ت  -أجاز مجهور الفقهاء وقف املنقوالت اليت ميكن اإلفادة منها مع بقاء عينها ،وهذا ينطبق على النقود ألهنا مجلة املنقوالت؛

ث  -إن القصد الذي من أجله شرع الوقف متحقق يف النقود لوجود الضابط وألن فيه نفعا مباحا مقصودا؛

ج  -ويف هذا السياق أجاز جممع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة عشرة وقف النقود ،حيث أصدر قرارا جاء فيه ما نصه"وقف
النقود جائز شرعا ألن املقصد الشرعي من الوقف وهو حبس األصل وتسييل املنفعة متحققا فيها ،وألن النقود ال تتعني بالتعيني
وإمنا تقوم أبداهلا مقامها".52
ويرى العديد من الباحثني أن الرأي القائل جبواز وقف النقود هو األرجح خاصة يف وقتنا احلاضر والذي أصبحت فيه النقود أرقاما يف
احلسابات البنكية ميكن إدارهتا واستثمارها يف األغراض الوقفية التنموية ،مبا حيفظ رأس املال وينتفع بالغلة دون تعريض رأس املال للخطر
أو الضياع ،ويرجعون ذلك لكون مل يرد نص سواء يف القرءان أو السنة يف حكم وقف النقود باملنع أو اجلواز ،فاملسألة اجتهادية ،ولكل
فريق أدلته ،والذين قالوا باملنع استدلوا بأدلة عقلية تتمثل يف شرط التأبيد يف الصيغة ،وشرط أن تكون العني املوقوفة مما ميكن االنتفاع هبما
مع بقائها ،إال أن وقف النقود ال يتعارض مع هذين الشرطني ،فاملنفعة متحققة للواقف واملوقف عليه ،كما أن العني املوقوفة ال تستهلك
بل تبقى باالستثمار والتنمية ،حيث مصلحة اجملتمع تتحقق بتحريك االقتصاد من الركود وخلق فرص عمل ،وذلك باستثناء مشاريع
استثمارية يف شىت اجملاالت كاملشاريع الزراعية والصناعية واخلدمية.
وأصحاب هذا االجتاه (جواز وقف النقود) يرون أنه يتفق مع املقاصد الشرعية اليت تدعو إىل اإلنفاق وسد حاجات الفقراء واملساكني
واحملتاجني.
وعليه فإذا ترجح جواز وقف النقود وحتققت مجيع أركان الوقف ،ميكننا القول جبواز إصدار الصكوك الوقفية ،واالكتتاب فيها ،ألن
إصدار الصكوك الوقفية ،واالكتتاب فيها ما هو إال صيغة جديدة للقيام بالوقف ومنه حتقيق التنمية املستدامة لألمة اإلسالمية.53
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 .2حكم تداول الصكوك الوقفية في السوق الثانوية :يقصد بتداول الصكوك الوقفية بيعها وشراءها يف السوق الثانوية ،وال يتصور
تداول الصكوك الوقفية إال يف حالة الوقف املؤقت أو استبدال املال املوقوف.
ولقد أجاز املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة جواز استبدال الوقف ،ألن استبداله مبا هو أنفع ال يتناىف مع مقصود الوقف ،فالغاية
األساسية من إدارة أموال الوقف هي احملافظة عليها وتنميتها ملا فيه من حتقيق ملقاصد الواقفني ومنافع املوقوف عليهم ،لذا أجاز الباحثني
والفقهاء تداول الصكوك الوقفية يف األسواق الثانوية ألن الصكوك الوقفية متثل املوقوف فبيعها بيع للموقوف.54
أما مسألة الوقف املؤقت فقد انقسم الفقهاء بشأهنا إىل فريقني:
 .1.2الفريق األول:
 منهم من يرى عدم جواز الوقف املؤقت ومنهم احلنفية والشافعية واحلنابلة ،فحسبهم أن الوقف شرع صدقة دائمة ،وتوقيته ينايف
شرعيته ويبطله.55
 كذلك ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الوقف على التأبيد باعتبار الوقف أصوال ثابتة أرضا أو عقارا ،وبالتايل ال جيوز للواقف
الرجوع يف الوقف ،وال جيوز لورثته املطالبة بشئ من الوقف.56
 .2.2الفريق الثاني:
أجاز املالكية وبعض الشافعية الوقف املؤقت سواء كانت املدة قصرية أو طويلة ،باعتبار أن الوقف قد يكون أرضا أو عقارا أو أمواال
منقولة أو نقودا...اخل ،وقد ذهب كث ري من الفقهاء املعاصرين إىل هذا الرأي وأجازوا الوقف املؤقت مادام حمققا ملصلحة الفقراء ومصلحة
اجملتمع.57
وهناك بعض الباحثني 58من يؤيد جواز الوقف املؤقت ،ألن التأبيد ال يصلح إال على األرض ،وأن التأبيد ميكن أن يكون تضييق يف
األموال اليت ميكن وقفها ،وبالتايل تضي يق على اجملتمع انطالقا من أن الواقع والظروف يف الوقت احلاضر ختتلف عما ألفه الواقفون يف
املاضي ،ألن الثروات الضخمة اليوم ال متثل األصول الثابتة كاملباين واألراضي الزراعية ،وإمنا تتمثل يف األصول املنقولة كاألرصدة يف البنوك
واألسهم والسندات وأساطيل النقل الربي والبحري واجلوي ،وغريها  ،فأغنياء اليوم هم أصحاب هذه األصول املنقولة وهم الذين
يستطيعون الوقف ،ويقومون بأعبائه وحتقيق أهدافه.59
ويرى هذا الفريق كذلك أن الوقف املؤقت يفتح الباب على مصراعيه ألصحاب األصول الثابتة واملنقولة الذين ال تسمح هلم
إمكانياهتم املتواضعة بتقدمي هذه األصول يف شكل الوقف املؤبد ،حيث يستطيعون من خالل الوقف املؤقت التغلب على مشكلة عدم
تناسب الوقف املؤبد مع ظروفهم ،مما يتيح هلم فرص الثواب وحيقق مصلحة اجملتمع ومصلحة املوقوف عليهم ،وعندها تستغل إمكانيات
اجملتمع يف توليد املنافع واخلدمات للموقوف عليهم وقفا مؤقتا بدال من إهدار هذه املنافع.60
وإذا ثبت وتقرر رجحان القول جبواز الوقف املؤقت وجواز رجوع الواقف عن وقفه ميكن القول جبواز تداول الصكوك الوقفية يف
السوق الثانوية مادامت هذه السوق منضبطة بالقواعد واملعايري الشرعية ،وذلك ببيع حامل الصك الوقفي إىل واقف أخر عند احتياجه،
وهبذا ينهى مالك الصك (الواقف) مدة الوقف ويسرتد املال املوقوف ،ومشرتي الصك يصبح واقفا جديدا بشرائه للصك ،وما دفعه من
نقود كثمن للصك يكون ماال موقوفا.61
وانطالقا من القرار اخلامس جملمع الفقه اإلسالمي بشأن صكوك املقارضة ،وبناءً على ما جاء يف املعيار الشرعي رقم ( )72اخلاص
بالصكوك االستثمارية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،فإنه جيوز إصدار وتداول الصكوك االستثمارية اإلسالمية ،
وعليه ميكن أن ينطبق هذا احلكم على الصكوك الوقفية كما هو احلال بالنسبة للصكوك األخرى غري الوقفية.62
ثالثا .دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة :حناول من خالل هذا احملور التطرق إىل أنواع الصكوك الوقفية ،ودورها يف
متويل التنمية املستدامة.
 .Iأنواع الصكوك الوقفية :يعترب الوقف من األنظمة املرنة القابلة للتطوير والتحديث واحتياجات اجملتمع ،ومبا أن أهدافه تتماشى مع
أهداف التنمية املستدامة كان لزاما تفعيل دوره خلدمة اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة ،وميكننا أن نلمس جانبا من جوانب الوقف أال وهو
التمويل ،عن طريق استحداث صكوك وقفية لتمويل املشاريع اخلريية ،واليت ميكن ذكر أهم أنواعها كمايلي:63
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 .1صكوك أهلية :وهى صكوك تصدرها هيئة األوقاف ٍ
بناء على رغبة الواقف لصاحل أهله وذريته ،حيث متثل هذه الصكوك عمالً من
أعمال الرب االجتماعية ،ألهنا هتدف إىل رعاية األهل والذرية ،وأيضاً له أثر يف احلفاظ على رأس املال واإلبقاء على األموال املرتاكمة يف
أوعية استثمارية حتافظ عل ى أصوهلا وتؤكد على عدم إفناءها باالستهالك واإلتالف ،مما حيافظ على ثروات األمة وأصوهلا اإلنتاجية.
 .2صكوك خيرية :وهي صكوك تصدرها هيئة األوقاف ٍ
بناء على رغبة الواقف ،وتستخدم حصيلتها يف اإلنفاق على وجوه اخلري ،وال
تعود بعائد مادي.

 .3صكوك القرض الحسن :وهى صكوك تصدر من أي جهة كانت ،وتستخدم حصيلتها يف اإلنفاق على وجوه اخلري ،وال
تعود بعائد مادي ،إمنا تعود على حامله بأجر عظيم يف احلياة اآلخرة ،وهنا ميكن أن نشري إىل أنه ميكن لوزارة األوقاف أن تستفيد من
حصيلة هذه الصكوك يف متويل مشاريعها اخلاصة أو إقراض الشب اب العاطل عن العمل إلنشاء مشاريع صغرية خاصة به ،وتكون وزارة
األوقاف هنا هي الضامنة لقيمة هذه الصكوك ،كما ميكن للحكومات أن تستفيد من هذه الصكوك يف دعم عجز املوازنة العامة خاصة
إذا كانت حتتاج إىل سيوله نقدية لتغطية رواتب العاملني يف الدولة مثالً يتم طرح صكوك قرض حسن لالكتتاب العام ملدة سنه فقط ،فيتم
اإلقبال عليه من اجلمهور أو اإليعاز للمصارف العاملة يف الدولة من قبل البنك املركزي لشراء هذه الصكوك من خالل استخدام األموال
املوجودة يف حساباهتا اجلارية املودعة لديها كأمانة من قبل املواطنني ،حيث ال تدفع هذه املصارف عليها أى عائد للمودعني ،وذلك من
زاوية انتمائها يف مسامهتها يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وجتدر اإلشارة إىل نقطة مهمة أن هذا النوع من الصكوك خيتلف عن الصكوك الوقفية واالستثمارية األخرى ،ألهنا ال تستحق عائدا
وتعترب الزيادة على القرض حمرمة ،لذلك فإن إجراءات إصدارها وتداوهلا ختتلف عن غريها من الصكوك االستثمارية الوقفية.
 .1.3إجراءات التعامل في صكوك القرض الحسن :وتتمثل ذلك حبسب املراحل التالية :
أ -مرحلة اإلصدار :وميكن أن تتم بقيام وزارة األوقاف مثال بتقسيم املبلغ املطلوب (القرض) إىل أوراق مالية متساوية القيمة وتطرح
على البنوك واملؤسسات املالية األخرى لالكتتاب فيها بنسبة من رصيد الودائع اجلارية لديها عند كل إصدار ،وكذا تطرح على اجلمهور -
األفراد الذين يرغبون يف فعل اخلري.-
ب -مرحلة التداول والتسييل :أما عن التداول فتحوطه عقبات شرعية واقتصادية حيث أن تداول الديون "بيع الدين لغري املدين" حمل
خالف بني الفقهاء فمنهم من جييز متليك الدين من غري من عليه الدين بعوض وبغري عوض ،ومنهم ال جييز ذلك ،أما املالكية فيجيزون
ذلك بشروط تباعد بينه وبني الغرر والربا ،وقد سبق شرحها.
وإذا أخذنا برأى من جييز بيع الدين لغري من هو عليه "تداول القرض احلسن" فإن ذلك يصادف بعقبة اقتصادية تتمثل يف أنه ال يوجد
من يدفع حاالً مبلغا ويأخذ مثله يف املستقبل.
 أما عن التسييل قبل حلول األجل فإنه ميكن أن يتم عن طريق السداد املعجل للدين وهو أمر متفق عليه إن مت سداد القيمة االمسية،أما إن مت السداد بأقل من املبلغ ،أي خبصم تعجيل الدفع وهى املسألة املعروفة يف الفقه مبسألة "ضع وتعجل" فإنه يوجد خالف فقهى
حول جوازها من عدمه.
جـ -مرحلة التصفية :وتكون بسداد جهة اإلصدار لقيمة صكوك القرض احلسن يف املوعد احملدد النتهائها.64
 .4صكوك استثمارية :هي صكوك تصدرها هيئة األوقاف وتستخدم حصيلتها لالستثمار مبا يعود بالفائض املايل على الوقف لينهض
باملشاريع اخلاصة به ،وتتمثل صور الصكوك الوقفية االستثمارية يف:
 وثائق صناديق االستثمار :وتصدرها صناديق استثمار القيم املنقولة وغري املنقولة اليت تنشئها هيئة األوقاف مقابل أموال
الواقفني ،وفقا لنظام املضاربة الشرعية.
 صناديق استثمار السلع والمواد الخام :وتستثمر حصيلة وثائقها يف السلع واملواد اخلام مثل البرتول واحلديد.
 صناديق استثمار األراضي والعقارات :وتستثمر حصيلة وثائقها يف شراء األراضي واستصالحها ،أو بنائها وتأجريها.
 صناديق استثمار النقل والمواصالت :وتستخدم حصيلة وثائقها يف شراء طائرات او سفن مث بيعها أو تأجريها.
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 صناديق الصناعات الصغيرة :تستثمر حصيلة وثائقها يف مساعدة احلرفيني يف انشاء مؤسسات صغري خاصة هبم.
 صناديق استثمار متخصصة وفق صيغ االستثمار المختلفة :مثل صناديق السلم ،صناديق املشاركة ،صناديق
املراحبة،صناديق االستصناع ،صناديق اإلجارة ،حيث يتم انشاء الصندوق وفق طبيعة وصيغة االستثمار املعين ،فصناديق
املشاركة مثال ،يتم استثمار حصيلة وثائقها يف إنشاء مشروعات جديدة أو املسامهة يف مشروعات قائمة ،أما صناديق
املراحبة فيتم استث مار حصيلة وثائقها يف بيع السلع بسعر التكلفة باإلضافة إىل هامش ربح وهكذا بالنسبة لباقي صيغ
االستثمار األخرى.
 .IIدور صكوك الوقف في التنمية المستدامة
 .1مبررات إصدار الصكوك الوقفية:
لقد فرض االقتصاد العاملي الذي يقوم على العوملة االقتصادية الدول على التحول من اإلدارة احلكومية املركزية إىل اقتصاد السوق،
حيث حتول دور الدولة من تقدمي اخلدمات العامة اجملانية إىل فرض رسوم عليها ،كما قامت الدولة بإسناد بعض اخلدمات العامة إىل
القطاع اخلاص مثل االتصاالت واملواصالت ،ويف بعض الدول حىت املدارس واملستشفيات ،وأصبح القطاع اخلاص ينافس القطاع العام يف
جودة تقدمي اخلدمات ،وهذا كله زاد من حدة الفقر ،مما جيعل لزاما تنشيط املنظمات غري احلكومية القائمة على العمل التطوعي اهلادف
إىل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وتعترب صكوك الوقف أهم مصدر لتمويل املشاريع التنموية اخلريية.
 .2الصكوك الوقفية والتنمية االجتماعية
.1.2صندوق للتقليل من البطالة :يتم ذلك من خالل انشاء صندوق وقف ،يتم من خالله إصدار صكوك جلمع رأس املال ،وتستثمر
حصيلة هذا الصندوق وفق اسلوبني مها:
أ  -مساعدة الفقراء مببالغ مالية إلنشاء مشاريع صغرية ،ويتم اسرتجاع املبالغ املقرضة على أقساط منسبة للمقرتض ،وهذا من أجل
احملافظة على راس مال الصندوق من التضخم واالستهالك ،والديون املعدومة
ب  -مشاركة البطالني يف إقامة مشاريع بنظام املشاركة أو املضارية ،والذي يقوم على املش اركة بالتمويل من طرف الصندوق ،والعمل

من طرف العاطل ،واملشاركة يف األرباح اليت تتحقق ،ويتحمل الصندوق اخلسارة ان كانت بدون تقصري من العاطل ،حيث يتم
حتقيق هدف مساعدة العاطل على إنشاء مشروع ،وكذا احلفاظ على راس مال الصندوق وزيادته ،حيث حتقيق جزء من الربح
للصندوق يسهم يف انفاقه على أوجه اخلري املختلفة واحملددة يف نشرة االكتتاب.
وميكن اجلمع بني األسلوبني باإلقراض للعاطلني يف أول املشروع ،وعندما ينجح ويبدأ يف التشغيل املربح تتحول العملية إىل مضاربة
وفق ترتيب شرعي وقانوين معني.
 .2.2صندوق وقفي لرعاية الفقراء:
يتم ذ لك من خالل طرح صكوك وقفية تستثمر حصيلتها يف أحد أوجه االستثمار املختلفة ،مثل :املسامهة يف بعض املشروعات
الناجحة ،أو شراء عقارات أو أراض زراعية وتأجريها ،وقد يكون الصندوق حيتوي على تشكيلة من كل هذه االستثمارات ،مع مراعاة أن
يغلب عليها جانب االستثمار العقاري ،مبان أو أراض للتأجري؛ ألن العائد فيها يكون معروفاً حمدداً ،ومن عائد هذه االستثمارات يصرف
للفقراء.
 .3.2صندوق للرعاية االجتماعية:
وهذا يوجه إىل مكافحة الفقر ،عن طريق توفري بعض اخلدمات العامة ملن ال ميكنهم احلصول عليها من الدولة كالتعليم والصحة واملياه
النقية واملساجد… وميكن تطبيق ذلك بأسلوبني مها:
أ  -إنشاء صندوق مفتوح ميكن أن يظل االكتتاب يف صكوكه الوقفية مستمراً لقبول أوقاف جديدة ،وتستخدم احلصيلة يف املسامهة
أو اإلنشاء الكامل أو التكملة لبعض املدارس واملستشفيات ،والصيدليات ،وإنشاء مراكز لإلغاثة والطوارئ ومراكز لتطوير
األدوية ،وإنشاء املكتبات العامة ،ومراكز البحث العلمي...اخل.
ب  -استثمار حصيلة االكتتاب يف مشروعات مرحبة ،واإلنفاق من عائدها على اإلنشاء واإلسهام يف هذه املرافق.
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 .IIIالصكوك الوقفية والتنمية االقتصادية:
مما ال شك فيه أ ن الدور االجتماعي الذي تقوم به الصكوك الوقفية يسهم بشكل كبري يف التنمية االقتصادية ،ونلمس ذلك من خالل
النقاط التالية:
 إن توفري احلاجات األساسية للفقراء من مأوى وتعليم وصحة يسهم يف تطوير قدراهتا وزيادة إنتاجيتها ،مما حيقق زيادة يف نوعية
وكمية العامل البشري ،الذي يعد احملور الرئيسي يف عملية التنمية االقتصادية.
 إن مساعدة الدولة يف توفري احلاجات األساسية يؤدي هبا إىل توجيه الفوائض املالية اليت كان مقرر إنفاقها يف اجلانب
االجتماعي غري اإلنتاجي إىل مشاريع استثمارية إنتاجية مدرة للربح.
كما نلمس الدور االقتصادي لصكوك الوقف فيما يلي:
 يسهم الوقف يف تنمية االدخار وحماربة االكتناز من خالل توظيف األموال يف مشاريع استثمارية خريية؛
 يساعد الصكوك الوقفية يف إنشاء مشاريع استثمارية يتم من خالهلا توظيف عدد كبري من العمال؛
 تسهم الصكوك الوقفية ىف متويل املشاريع الصغرية واستغالل الثروات احمللية وزيادة اإلنتاج وزيادة الدخول ومنه زيادة االدخار
واالستثمار؛
 إتاحة مزيد من السلع واخلدمات مما يؤدى إىل مزيد من الرفاهية وحتسني مستوى املعيشة وزيادة القدرات التصديرية؛
 املسامهة يف إنشاء بعض املشاريع اليت عجزت الدولة يف إنشائها؛
 املسامهة يف زيادة الناتج احمللي اخلام ،من خالل القيم املضافة اليت حتققها املشاريع اليت مت انشاءها ومتويلها بصكوك الوقف.
الخالصة:
نظرا ملا للوقف من آثار تنموية كبرية يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية وغريها تدخل يف صميم التنمية املستدامة ،فإن
احلاجة تبدو ماسة لتكثيف الدعوة حنو إعادة الوقف ملوقعه الطبيعي يف هنضة األمة اإلسالمية.
وقد ظهرت الصكوك الوقفية إحدى أشكال الصكوك اإلسالمية كأداة مالية إسالمية ذات كفاءة وفعالية عالية لتمويل خمتلف جماالت
الوقف اإلسالمي ،وميكن وصوهلا إىل أكرب عدد ممكن من الناس ،وبالتايل توفريها التمويل لقطاع الوقف اإلسالمي ،كما ميكن توجيه هذا
التمويل إىل جماالت أوسع يستفيد منها كافة قطاعات وفئات اجملتمع ،نظرا لتنوع صيغ التمويل اإلسالمية اليت تقوم عليها الصكوك
االستثمارية الوقفية.
وعليه جند أن للصكوك الوقفية دورا هاما ينبغي استغالله واستثماره من قبل الدول اإلسالمية لتحقيق التنمية املستدامة جملتمعاهتا.
وذلك من خالل التوسع يف الصكوك الوقفية كماً ونوعاً ،واإلرتقاء بأجهزة الوقف من الناحية اإلدارية واالقتصادية ،مبا يؤدي إىل استغالل
وإدارة هذه الصكوك بأحدث طرق االستثمار واإلدارة لتمويل واستثمار األموال الوقفية لقيام الوقف بدوره اجلوهري يف حتقيق التنمية
املستدامة.
من خالل ما سبق ميكننا إستنتاج ما يلي:
 .1إن تنوع اجملاالت ( العلمية والدينية واالجتماعية والصحية وغريها) اليت متوهلا الصكوك الوقفية ،يرفع العبء الثقيل عن ميزانية الدولة،
حبيث ميكن للدولة أن حتقق وفراً دائماَ يف خزينتها العمومية ،ميكنها من مواجهة الظروف االستثنائية؛
 .2يعترب التمويل بالصكوك الوقفية وصكوك القرض احلسن للمجاالت والقطاعات املختلفة للدولة ،أسرع أيسر و أكثر كفاءة وفعالية
مقارنة باألدوات التقليدية ،نتيجة وصول هذه الصكوك إىل أكرب عدد ممكن من الناس ،وبالتايل ميكن توفري متويل أضخم من األدوات
التقليدية؛
 .3متكني أكرب عدد ممكن من اجملتمع األغنياء والفق راء على السواء من االشرتاك يف الوقف مهما بلغت مسامهاهتم ،ويرجع ذلك أن
الصكوك الوقفية متاحة للجميع من يريد أن يقفوا جزءاً من أمواهلم يف سبيل اهلل مهما كان ضئيالً؛
 .4فضالً عن العائد األخروي الذي يناله الواقفون املشرتكون يف الصكوك الوقفية فإنه ميكن هلؤالء الواقفني أن حيصلوا على عوائد مادية
دنيوية إذا حتققت أرباح كبرية من استثمار األموال الوقفية اليت مجعت بواسطة هذه الصكوك؛
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توجد بعض األنشطة واملرافق العامة اليت ال تصلح لتمويلها بصيغ املضاربة واملشاركة واإلجارة ،وتكون احلكومة يف حاجة إىل األموال
الالزمة لتوفري بعض هذه اخلدمات فتلجأ حينئذ إىل طلب القروض من األفراد واملؤسسات وتدعوهم إىل االكتتاب يف صكوك بقروض
عادة ما تكون قصرية األجل ،وتضمن احلكومة سداد هذه الصكوك يف موعدها احملدد.
الهوامش و المراجع المعتمدة:
*تعترب جروهاليم بروند تالند  GRO Harlem Bruntlandرئيسة وزراء النرويج ،أول من استخدم مصطلح التنمية بشكل رمسي سنة  7892يف تقرير" مستقبلنا املشرتك" ،وهي
صاحبة أشهر تعريف للتنمية املستدامة ،للتعبري عن سعي نوع من العدالة واملساواة بني األجيال احلالية واملستقبلية ،نقالً عن :مهري شفيقة ،التنمية المستدامة والتوجه إلى المسؤولية

االجتماعية والبيئية في المؤسسة االقتصادية ،مقال متاح على الرابط ،www.maqalaty.com :تاريخ التصفح.7177/18/12 :
Corinne Gendor, le développement durable comme compromis, Québec 2006, p166.
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ميثل السهم حصة يف رأس مال الشركة ،وميثل السند دين على الشركة ،والسهم يستحق أرباحاً من الشركة ،ونصيباً من موجوداهتا ،بينما السند ال يستحق سوى فائدة حمرمة شرعاً

 39عبد اهلل بن حممد املطلق ،الصكوك ،ورقة حبث مقدمة إىل "ندوة (الصكوك اإلسالمية ،عرض وتقديم)" ،املنعقدة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة ،السعودية 77-71 ،مجادى
الثانية 7317ه املوافق ل 79-73ماي7171م ،ص9
 40أشرف دوابه ،الصكوك اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص76
 41جملة جممع الفقه اإلسالمي ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،العدد الرابع ،اجمللد الثالث ،القرار اخلامس ،جدة ،اململكة العربية السعودية7319 ،ه7899/م ،ص ،7918ومتاح على الرابط:
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-5.htm
 42وثيقة بعنوان :متطلبات كفاية رأس المال للصكوك ،والتصكيك واالستثمارات العقارية ،جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،كوالملبور ،ماليزيا ،جانفي 7118م ،ص1
 43محزة بن حسني الفعر الشريف ،ضمانات الصكوك اإلسالمية ،حبث مقدم إىل "ندوة (الصكوك اإلسالمية ،عرض وتقديم)"  ،املنعقد يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة77-71،
مجادى الثانية  ،7317املوافق ل 79-73ماي  ،7171ص1
 44ربيعة بن زيد ،الصكوك اإلسالمية وإدارة مخاطرها ،دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية للفترة 2010-2002م ،مذكرة
ماجستري يف علوم التسيري ختصص مالية األسوق ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح –ورقلة 7317 ،-ه 7177/م ،ص ص.3-1 :

 45حممد إبراهيم نقاسي ،الصكوك الوقفية ودورها في التنمية االقتصادية من خالل تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن والحرف  ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،ماليزيا ،ورقة حبث
متاحة على الرابط ،conference.qfis.edu.qa/app/media/340 :تاريخ اإلطالع7177/18/19 :م ،ص .77
 ناقشت جلنة الفتوى األردنية مواد القانون املذكور يف الفرتة ما بني  71رجب 79/رمضان عام 7112ه املوافق ل ـ  76جويلية  ،7822وصدر القانون املؤقت رقم  71لسنة ،7829
للبنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار ،ونشر يف اجلريدة الرمسية للمملكة األردنية ،عدد رقم  ،7227بتاريخ  73ربيع الثاين عام 7189ه املوافق ل  7نيسان 7829م
 يقصد بدراسة الفكرة شرعياً ،مدى مشروعية الفكرة من عدمها ،أما الدراسة الفقهية تعين التوصيف الفقهي جلميع املراحل النظرية والتطبيقية.
 نشر يف اجلريدة الرمسية األردنية رقم  ،7887بتاريخ 77مجادى األوىل7317ه املوافق ل76مارس7897م
 46حممد نقاسي ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية ،مرجع السابق  ،ص  ،77بتصرف.
 47أشرف دوابه ،دراسات يف التمويل اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص ص.721-727
 48حممد نقاسي ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية ،مرجع سابق ،ص.77
 49نقال عن :حممد نقاسي ،املرجع السابق ،ص.73
. 50نقال عن :حممد نقاسي ،املرجع السابق  ،ص.71:
. 51نفس املرجع السابق ،ص ص،79-73:

 52أنظر :جممع الفقه اإلسالمي ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،القرار اخلامس عشر رقم  ،)79/6( 731مسقط ( سلطنة عُمان )  78 - 73احملرم 7379هـ ،املوافق – 11 6آذار ( مارس )
7113م.
 53حممد نقاسي ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية ،مرجع سابق ،ص ص.71-79:
. 54حممد نقاسي ،املرجع السابق ،ص71
 55إبن اهلمام ،فتح القدير ،ج ،6ص  .781والشرازي ،املهذب ،ج ،7ص ،172وابن قدامه ،املغين ،ج ،2ص .967وابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،17ص .719نقال عن :حممد
نقاسي ،املرجع السابق ،ص71:
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 56نقال عن :كمال حطاب ،الصكوك الوقفية والتنمية ،مرجع سابق ،ص.73:
 . 57نفس املرجع السابق ،ص.71:
. 58نفس املرجع ونفس الصفحة.
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عمر حممد عبد احلليم ،أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة ،ورقة حبث متاحة على الرابط  ،www.hrdiscussion.com/hr9082.html:تاريخ التحميل:

 ،7177/18/19ص.8:
 .60حممد نقاسي ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية ،مرجع سابق  ،ص.77:
 61نقال عن :حممد نقاسي ،املرجع السابق ،ص .71وكمال حطاب ،الصكوك الوقفية والتنمية ،مرجع سابق ،ص.77:
 62للمزيد من التفاصيل أنظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،العدد الرابع ،اجمللد الثالث ،القرار اخلامس ،جدة ،اململكة العربية السعودية7319 ،ه7899/م،
ص ،7918ومتاح على الرابط  .http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-5.htmواملعايري الشرعية ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعيار
الشرعي رقم ( )72صكوك االستثمار ،املنامة  ،البحرين7317 ،هـ7171/م ،ص .719
 . 63أشرف حممد دوابه ،املرجع السابق ،ص.727-762:
 صكوك القرض الحسن :هي وثائق متساوية القيمة حمددة املدة عادة ما تكون قصرية األجل يتم إصدارها إلستخدام حصيلتها يف متويل حاجات عامة وإنفاقها على وجوه اخلري وال
يُكون الغرض من إصدارها حتقيق عائد ،وإمنا لتحقيق أغراض إجتماعية وإنسانية وتكافلية ،وميلك حامل صك القرض احلسن حصة شائعة يف دين ،يضمن مصدره قيمته عند انتهاء أجله.
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