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 ضوابط الوقف املؤقت للنقود وتطبيقاته التمويلية ضمن مشاريع اقتصادية

waqf Temporary Controls of Money and its financing applications within economic projects  
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 :ملخص
ذات جدوى  إنتاجيةيستهدف ىذا البحث االستعانة بالقطاع اػبَتي الثالث الستغالل الوقف اؼبؤقت للنقود كوسيلٍة سبويليٍة ؼبشاريَع        

عملية على ضوء التجربة الوقفية النيوزيلندية، وقد بدأ البحث بالتعرف على مفهوم  ميدانيةاقتصادية واجتماعية، عرب خطوات وإجراءات 
قف النقدي اؼبؤقت، مث على تبيان ؿباسن التمويل بالوقف النقدي اؼبؤقت، متوقفا عند أىم أحكام الوقف النقدي اؼبؤقت، ومشروعية الو 

ن ىي مستعرضا يف األخَت مشروع األوقاف النيوزيلندية اؼبمول بالوقف النقدي اؼبؤقت وأىم نتائجو التطبيقية، ولعل أىم ما خَلص إليو الباحثا
لفقهية اؼبعينة على التطبيق العملي، وكذا إىل كفاءة وفعالية التمويل بالوقف النقدي اؼبؤقت اؼبسهم يف ذبميع رؤوس األموال صبلة من األحكام ا

ما اليت ربتاجها اؼبشاريع واؼبؤسسات االقتصادية، فبا يرفع عددىا ويقوي جانب التوظيف ووبّسن االستهالك واالستثمار واؼبستوى اؼبعيشي، و 
 ربسٍن يف أوضاع األفراد والبالد.يصحب ذلك من 

 ة.الوقف النقدي اؼبؤقت، األحكام الفقهية للوقف النقدي اؼبؤقت، سبويل اؼبشاريع االقتصادي الكلمات المفاتيح:
 JEL:D0, G2, M14تصنيف 

Abstract:  
   This research aims to seek the third charitable sector help to exploit the temporary cash waqf of money as a 

financing method for productive projects of economic and social feasibility, realistic and practical steps and 

procedures in light of the New Zealand endowment experience, the research began by identifying the concept and 

legitimacy of temporary cash waqf, then on clarifying the merits of financing with the temporary monetary 

endowment, staying at the most important provisions of temporary cash waqf, reviewing in the end the New 

Zealand endowment project financed by temporary cash waqf and its most important practical results, the most 

important thing we have concluded is a set of jurisprudential rulings on practical application, as well as to the 

efficiency and effectiveness of financing through temporary cash waqf that contributes to accumulating the capital 

needed by projects and economic institutions, which increases their number and strengthens the employment side 

and improves consumption, investment and living standards, and Improving the condition of individuals and 

country. 

Key words: Temporary cash waqf, temporary cash waqf jurisprudential rulings, economic projects 

financing. 
Jel Classification Codes : D0, G2, M14. 

 
 : )توطئة( ةم  د  ق  م  

ّدمها تتعدد صور األوقاف وتتنوع بُت العقار واؼبنقول والنقدي واؼبنافع ولكل منها أنبيتو اػبَتية اؼبوّجهة لنفع أفراد اجملتمع، بعد أن يق      
أصحاهبا حسب طاقاهتم وإمكانياهتم التمويلية ؼبؤسسات األوقاف الراعية للتربعات وللمشاريع الوقفية، ويف وقتنا اؼبعاصر أصبحت النقود 
منتشرة حىت طالت يد الصغَت والكبَت والرجال والنساء، وأصبحت إمكانية التربع والتصدق هبا أكثر يسرا وسهولة وإقباال كل حسب مقدرتو 

 اؼبالية من الدينار الواحد إىل آالف أو ماليُت الدنانَت.

                                                           
  المؤلف المرسل*
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أصل ال يزيلو االنتفاع بو، فإنو مل يُعط ولئن كان الوقف النقدي أحد صور األوقاف لدخولو ربت عموم الشرط اؼبتحقق يف رببيس 
عليو إال مؤخرا، نظرا لعدم جوازه عند غالبية الفقهاء القدامى، خبالف اؼبالكية الذين أجازوه كما أجيز يف  واإلقبالحّقو من العناية واالنتشار 

صرين وعند ؾبمع الفقو اإلسالمي الدويل وىيئة احملاسبة ، أما حاليا فهو جائز عند اؼبتقدمُت واؼبعااألفنديقول عند اغبنفية لإلمام أبو السعود 
وغَتىم. ىذا، ويف الغالب األعم يكون وقف النقود مؤبدا، أما اؼبؤقت منو فلم ينل نصيبو ( AAOIFIواؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية )

حظو من العناية دراسة وعمال، ومن ـبتلف اعبوانب الفقهية من التنظَت والتطبيق، وإن كان فيو كثٌَت من احملاسن واؼبزايا اليت تؤىلو لينال 
 والقانونية واؼبالية واالقتصادية.

، أن تتخذ من الوقف اإلسالميولقد سعت األوقاف النيوزيلندية يف سبيل استغالل اؽبدر اؼبلحوظ يف أضاحي اؼبسلمُت عرب العامل         
تغالؽبا إلنشاء مشروع وقفي استثماري عاؼبي، يستثمر رأظبالو مؤقتا لَُتّد بعد أجلو ألصحابو النقدي اؼبؤقت سبيال لتجميع موارد نقدية يتم اس

 الواقفُت، ولتكون عوائده وغالتو ـبّصصة للجانب اػبَتي وفق أطر وأصول العمل الوقفي اؼبعاصر.
 : ثح  الب   ة  ي  ال  ك  ش  إ  

 التساؤل الرئيس التايل: نأن قبيب ع الدراسةسنحاول يف ىذه 
ما أىم الضوابط الفقهية للوقف النقدي اؼبؤقت، وما خطوات وؿباسن ازباذه وسيلة لتمويل اؼبشاريع االقتصادية يف الواقع العملي على 

 ضوء التجربة الوقفية النيوزيلندية؟
 :  أهداف البحث

سنو التطبيقية وآثاره العملية، نسعى من خالل ىذه الدراسة أن نبُت أىم اعبوانب الفقهية للوقف النقدي اؼبؤقت وبعضا من ؿبا
 واستنادا إىل ذلك فإننا نسعى إىل ربقيق صبلة من األىداف أنبها:

 .النقدي اؼبؤقت فومشروعية الوق التعرف على مفهوم -
 تبيان ؿباسن التمويل بالوقف النقدي اؼبؤقت. -
 التوقف عند أىم أحكام الوقف النقدي اؼبؤقت. -
 اؼبمول بالوقف النقدي اؼبؤقت، ونتائجو التطبيقية، وخطواتو العملية.األوقاف النيوزيلندية مشروع عن شاملةنظرة  -

 : ثح  الب   ات  م  س  ق  ت   
 :مايليسنسعى لإلجابة عن التساؤل الرئيس، من خالل 

 .تعريف ومشروعية وؿباسن التمويل بالوقف النقدي اؼبؤقت -
 لوقف النقدي اؼبؤقت.ل أىم األحكام الفقهية -
 سبويل مشروع األوقاف النيوزيلندية.و الوقف النقدي اؼبؤقت  -

 

 تعريف ومشروعية ومحاسن التمويل بالوقف النقدي المؤقت .1
وسيلة سبويل ذات أنبية بالغة بالنسبة للمؤسسة الوقفية أو بالنسبة للواقفُت، دبا تتيحو سيولتها من إمكانية  النقديةُ  أصبحت األوقافُ  

سة تنوّع ؾباالت استثمارىا، فضال على إمكانية التربع ولو من الطبقات اؼبتوسطة أو ضعيفة الدخل. وفبا ينبغي بعد التحصيل أن تباشر اؼبؤس
بعد أن نعرج على تعريف الوقف  ىنااعيًة راشدًة ذات أىداف وخطط ذبنبا للمخاطر اليت قد تلحق هبا. وسنحاول من تسيَتىا وإدارهتا إدارًة و 

 .مشَتين ومنّبهُت على ؿباسن الوقف النقدي اؼبؤقتالنقدي ومشروعيتو، 
 تعريف الوقف النقدي المؤقت ومشروعيته .1.1

 تعريف الوقف النقدي المؤقت .1.1.1
 . (03، صفحة 2009)نقاسي، النقدي بأنو حبس النقود وتسبيل منفعتو اؼبتمثلة يف األرباح الناذبة عن استثمارهعّرف الوقف  -
السيولة، استثمارىا، والذي يتمّيز جبملة من اػبصائص أنبها:  عن األرباح الناذبة يف اؼبتمثلة وتسبيل اؼبنفعة النقود كما عّرف أنّو حبس -

 .(8، صفحة 2016)ضبزة، اؼبشاركة اعبماعية، التأقيت، القرض اغبسن، تعدد صيغ التعبئة واالستثمار
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 الذي للواقف عاما نفعا يؤدي مال كل دبعٌت إذا فهي مراد، كل مقصد، وتنجز كل فتحقق للبشرية العام النفع وظيفة تؤدي النقود أن وحيث
 الوقف، شرع أجلو من الذي اؼبعٌت كان أمل، لذلك لو نفعو مادام أراد من ينفع أو أجلو، انتهاء بعد يلحقو ما العمل من لو هبعل أراد أن

 .(14، صفحة 2006)اغبداد، اؼبستمرة واؼبنافع الثابتة، األعيان يف ىو كما النقود يف الواقفون موجودا ويقصده
رف الوقف النقدي من زمن اإلمام مالك، إال أنّو مل ينتشر ومل يتداول إال زمن الدولة العثمانية يف القرن اػبامس عشر ميالدي، وقد عُ  

واستثماراً، مث ما لبث حيث اشتهر بُت اؼبسلمُت وأصبح اإلقبال عليو متزايدا نظرا ؼبزاياه اليت تفطن ؽبا الفقهاء منها سيولتو وسهولتو مبادرًة وصبعاً 
 أن انتشر يف باقي البالد العربية ابتداء من حلب والقدس.

 ذلك، ويتخّذ الوقف النقدي شكلُت باعتبار معيار تقّيده بالزمن:
 وىو ما ربّبسو أصولو وتسّبل منافعو على التأبيد. الوقف النقدي المؤبد: -
 وىو رببس أصولو ؼبدة ؿبددة وتسّبل منافع ما استخدمت ألجلو )مشروع، مؤسسة( إما مؤقتا أو مؤبدا. الوقف النقدي المؤقت: -

 وقد عرف الوقف النقدي اؼبؤبد قبوال واستحسانا من قبل الكثَت من ىيئات األوقاف الدولية، منها األمانة العامة لألوقاف بالكويت واليت     
، ومنها ديوان األوقاف اإلسالمية بالسودان SMSا: الصناديق الوقفية واألسهم الوقفية والرسائل اؽباتفية صبعت األوقاف النقدية بآلياِت أنبه

والذي اعتمد على الرسائل أيضا واالستقطاع البنكي وااليداع لدى حساب األوقاف ومن قبلها األسهم الوقفية يف سبويل وتنمية أوقافو منذ 
مرة، ومنها األوقاف اؼباليزية واليت اعتمدت أيضا األسهم الوقفية والصناديق الوقفية  53كثر من وكان أن تضاعفت اغبصيلة أ 1999سنة 

 واالستقطاع البنكي وغَتىا.
ضة واليت أما عن الوقف النقدي اؼبؤقت فلم قبد سوى ذبربتُت اثنتُت: إحدانبا مل تنجح والثانية مل تنطلق بعد، إذ وقفنا على ذبربة سندات اؼبقار 

كانت موجهة إلعمار   اليتب ؽبا النجاح يف األردن بسبب بعض اؼبآخذ الشرعية اليت أغفلها القائمون على ىذه السندات آنذاك، و مل يكت
 أراضي األوقاف األردنية، بعد أن أريد طرحها يف السوق اؼبايل األردين وتداوؽبا زمنا مث إطفاؤىا.

 عن الوقف النقدي اؼبؤقت فهي ذبربة اؼبزارع الوقفية النيوزيلندية، واليت ال تزال تعمل جربةٍ أما الثانية واليت وقفنا عليها يف صدد االستشهاد بت
 واألصوافواستغالل ما يبكن استغاللو منها كاغبليب  ،لتمويل مزارع زراعية تتخصص يف إنتاج اؼبواشي وقفيةٍ  طرح صكوكٍ متأنية وذبتهدوتبٍت ل

طرح متكاملة األركان متينة األساس عميقة التطبيق قوية األثر بالغة النفع إن لتُ  النضجإىل قوة الفكرة وحاجتها إىل  ينواعبلود، ونعزو ىذا التأ
 شاء اهلل.

 ؿبددة على اشًتاط ردىاوقفية يعرّب عن تقدمي نقود سائلة عبهة  الوقف النقدي المؤقتوعلى ما سبق فالتعريف الذي لبلص إليو ىو أن      
يف أجل مضروب سلفا، لتسَّت وتقَرض أو تستثمر وينفق من أرباحها وعوائدىا على اؼبوقوف عليهم يف أبواب الرب  ما وصفوألصحاهبا ك

 عند التعاقد. واػبَت، وفق شروط متفق عليها بداءة
 (: أشكال الوقف النقدي1الشكل )

  
 
 
 

 .ُتمن إعداد الباحث :المصدر
 

 :وقف النقود المؤقت مشروعية .2.1.1
 :الحقةتأقيتها يف فقرات جواز بداية ال بد أن نبُّت مسألة جواز وقف النقود مث ندرج ؼبسألة  -

 :المؤقت أراء الفقهاء في مسألة وقف النقود - أ
اختلفت آراء الفقهاء القدامى يف مسألة وقف النقود وتباينت بُت ؾبيز ؽبا وغَت ؾبيز، ومدار اختالفهم يكمن يف إمكان استعماؽبا  

 .(17-16)منصوري، الصفحات ، وتلخصت آراؤىم يف اذباىُت:من عدمودون استهالك عينها 

 وقف النقود

 وقف النقود المؤبد وقف النقود المؤقت
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االذباه األول عبمهور الفقهاء من اغبنفية والشافعية واغبنابلة وعندىم ال هبوز وقف النقود، ألن اؼبانع من جواز إجارهتا أو وقفها  
، وألن الوقف ىو رببيس اإلنفاقعندىم أن اؼبنفعة اليت تستوىف منها ال تتصور إال بإنفاق عُت النقود، ومن مث فال تبقى عينها بعد ىذا 

تسبيل الثمرة، ويف ىذا الوقف ال يتحقق حبس األصل وتسبيل الثمرة، إذ ال يبكن االنتفاع هبا إال بذىاب األصل بإنفاقو، فقد جاء األصول و 
وقفو يف  يف اؼبغٍت البن قدامة:"وصبلة أن ما ال يبكن االنتفاع بو مع بقاء عينو كالدنانَت والدراىم واؼبطعوم واؼبشروب والشمع وأشباىو ال يصح

 عامة الفقهاء وأىل العلم، إال شيئا وبكى عن مالك واألوزاعي". قول
اغبنفي "رسالة يف جواز وقف النقود"،  األفنديأما االذباه الثاين فهو للمالكية ونفر من اغبنفية ومتأخريهم منهم الشيخ أيب السعود  -

وقف النقود والدنانَت قال فيو بصحة وقف الدراىم  مطلبا يف ويف رواية عن أضبد وعندىم أنو هبوز وقف النقود، فقد عقد ابن عابدين
 والدنانَت وأمثاؽبا، فبا يكال أو يوزن وكل منقول يبكن االنتفاع بو مع بقاء عينو أو استبدالو.

وإمّبا يقوم أبداؽبا  على عدم ذبويز وقف النقود لدى االذباه األول أن النقود ال تتعُت بالتعيُت ولقد رّد الفقهاء القدماء والمعاصرونذلك، 
 ، فهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع بقاء عينها لكن بدؽبا قائم مقامها لعدم تعينها فكأهنا باقية.مقامها

أينما تحققت المصلحة إن ترجيح القول جبواز وقف النقود يتناسب مع مقاصد الشريعة ووبقق اؼبصلحة استنادا للقاعدة األصولية "
سنة ، وإّن اؼبصلحة لتقتضي التيسَت على األفراد حىت وبيوا "في جلبها والدرء للقبائح **الدين مبني على المصالح وقاعدة " "فثّم شرع اهلل

اؼبشروعة، األوقاف ويسانبوا يف تنميتها وينفع بعضهم بعضا، كما تقتضي أيضا توفَت السيولة لتستثمر النقود اؼبوقوفة دبختلف الصّيغ االستثمارية 
صرف حبسب شروط الواقفُت عبهاٍت ومصارٍف ؿبددة، ربت رقابٍة رشيدٍة وضبٍط ؿباسيٍب وإفصاٍح وشفافيٍة تباح وعوائد وما يتحقق من أر 

 منضبطٍة. وأخالٍق مهنيٍة ونظارٍة واعيةٍ 
الوقف مي تقدكما أن يف وقف النقود تعاون على اػبَت وإفساح جملال اؼبشاركة اجملتمعية للوقف وتيسَته على كل الناس، حبيث يصبح   

النقدي يف متناول الفقراء ومتوسطي الدخل بأن يتصدقوا جبزء من أمواؽبم، ومن ىذه األجزاء اجملموعة يًتاكم مال الوقف النقدي ويتنامى 
 . (17)منصوري، صفحة بو العقارات وتنجز عليها اؼبؤسسات وتنال بو اػبدمات وتؤسس بو اؼبرافق واؼبشروعات يلتشًت 

 تأقيت وقف النقود:حكم ب_ تفصيل مسألة 
ذىب اؼبالكية والشافعية يف مقابل الصحيح عندىم واغبنابلة على الوجو اآلخر إىل جواز تأقيت الوقف، وال يشًتط يف صحة الوقف 

يُ َتصرف يف كونو  كما، فيصح وقفو مدة معينة، مث ترفع عنو الوقفية ويعود ؼبالكو ويُ َتصرف فيو  ةاؼبوقوف العُتالتأبيُد، أي كونو مؤبدا دائما بدوام 
 غَت موقوٍف.

 1يف دورتو التاسعة عشرة يف إمارة الشارقة )دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة( من  مجمع الفقه اإلسالمي الدوليوىذا ما نّص عليو  
بشأن وقف األسهم (7/19)  181م، من خالل القرار رقم 2009نيسان )إبريل(  30-26 ى ، اؼبوافق1430صبادى األوىل  5إىل 

 والصكوك واغبقوق اؼبعنوية واؼبنافع، واجمليز للوقف اؼبؤبد واؼبؤقت، وللنقدي وغَته، وىذا نصو:
، والنقودان واؼبنافع ، واؼبفرز واؼبشاع، واألعيوالمؤقت"إن النصوص الشرعية الواردة يف الوقف مطلقة يندرج فيها اؼبؤبد 

 والعقار واؼبنقول، ألنو من قبيل التربع وىو موسع ومرغب فيو".
قد أجازت أن يكون الوقف مؤقتا )على التأقيت( يف  33واؼبتضمنة معيار الوقف رقم  2012إصدار في أيوفي هيئة معايير كما أّن 

، غَت أنو مل يتم زبصيص الوقف النقدي اؼبؤبد أو اؼبؤقت بالبحث والدراسة باعتبار 826، كما أجازت وقف النقود يف الصفحة 825الصفحة 
ارية منها، فضال على أن يتم بناء أو اقًتاح بعض النماذج التطبيقية اؼبتعلقة أنو ذو صبغة نقدية سبّيزىا عن باقي أشكال الوقف وخباصة العق

 بالصّيغ االستثمارية لتنمية موارد الوقف النقدي وتطوير أعيانو النقدية اؼبؤبدة أو اؼبؤقتة منها.
  دمت ألجلو؟ يت بو وما استخ؟ أىي النقود بذاهتا أم ما اشًتُ ىنا : ما ىو الشيء اؼبوقوفتقول مسألةهنا وتثار 

أنو: " إذا اسُتثمر اؼبال النقدي اؼبوقوف يف شراء أسهٍم أو صكوك أو غَتىا  181ففي الِفقرة )د( من النقطة الثالثة نّص قرار اجملمع ذاتو رقم 
فائدة ؼبصلحة  فإن تلك األسهم والصكوك ال تكون وقفًا بعينها مكان النقد، ما مل ينص الواقف على ذلك، وهبوز بيعها لالستثمار األكثر

 الوقف، ويكون أصل اؼببلغ النقدي ىو اؼبوقوف احملبَّس."



 (10-07)ص.ص              وتطبيقاته التمويلية ضمن مشاريع اقتصادية وقف النقود املؤقت ضوابط          ، احلسنيعيادة 

 0700سنة   70العدد  70 اجمللد (JEF)جملة االقتصاد واملالية 

P-ISSN: 2437-0630 / E-ISSN: 2543-3695 / Legal Deposit N°4435-2015 
84 

: أصل الوقف النقدي ىي النقود بعينها ال ما يشًتى هبا من أسهم أو صكوك أو يقوم عليها من وعلى هذا فالخالصة أنّ 
 مشاريع ومؤسسات أو غَتىا.

 :محاسن التمويل باألوقاف النقدية المؤقتة.2.1
 نورد أنبها يف النقاط اؼبوالية:رأينا أن تتصف األوقاف النقدية اؼبؤقتة جبملة من اؼبزايا واإلهبابيات واحملاسن،  

 يقوم وقف النقود اؼبؤقت على جواز ثالثة أمور، ىي: جواز وقف النقود وجواز التأقيت )األجل( وجواز اشًتاك صباعة يف وقف واحد. -
، خصوصا وأن اؼبشاريع قد تتطلب رأس مال ضخم يعجز عن ويباركوويسرع اعبمع ووبققها اغبصيلة  اشًتاك صباعة يف وقف واحد يعّظم -

 وال أدل على ذلك من الصناديق الوقفية اؼبنتشرة يف مؤسسات أوقاف الدول اإلسالمية.تقديبو أغلب اؼبتربعُت، 
بُت أيديهم ولو على قلتها وؿبدوديتها،  سيولةمن  وبوزونوأن وقف النقود متاح ألغلب أفراد اجملتمع _صغارا وكبارا رجاال ونساء_ دبا  -

 بينما الكثَت منهم ال يبتلك أرضا وال عقارا ليوقفها، وىذا ما ييسر قبوؽبم وقف نقودىم لدى مؤسسات األوقاف.
أي ربديد وقت وأجل  ،قف النقدي اؼبؤقت على ذات أركان الوقف النقدي ويفضل عنو بالتأقيتقابلية اسًتجاع األصل: يقوم الو  -

السًتجاع اؼبال اؼبوقوف، فإن كان الواقف مبادرا فهو من وبدد األجل وإن كانت مؤسسة الوقف ىي اؼببادرة واؼبفتِتَحة لباب الوقف  
 التمويل واالستثمار أو اإلقراض.وفق مقتضيات  كانت ىي احملددة ألجل اسًتجاع الواقف ؼبالو

ذ عند االسًتجاع بأن ع باألصلرُبِ ت ُ مؤبدا إن  يبكن أن ينقلب الوقف النقدي اؼبؤقتُ  - )صدقة أو ىبة أو ىدية(،  الواقف يتنازل عنو، دبا يُنفَّ
 ا دفع.فبأقل  أو يسًتجع

كرت يف شروط الواقف، ية استبدال الواقف بداءة وذُ ، إن أتيحت إمكانأراد يف أي وقتو يبكن أن يسًتجع الواقف مالو ولو قبل أجلو  -
 .بدلوبعد أن هبد من يقف 

 يبكن شرعا للواقف وقفا نقديا مؤقتا، أن يقبض مالو وزيادة، إن اشًتط بعضا من الغلة لنفسو، خصوصا إن كان ىو اؼبفتتح لباب الوقف. -
لإلستثمار يف مشاريع أو ؾباالت ؿبّددة، أو لإلقراض، ولكل منهما يبكن أن ُيطلب ويستغل الوقف النقدي اؼبؤقت يف سبيلُت: إما  -

 مقاصده وأحكامو وتطبيقاتو وما يًتتب عنو فقها وقانونا واقتصادا.
تنوع وتعدد طرق وؾباالت استثماراتو مقارنة بباقي صور األوقاف وخباصٍة وقف العقار، ؼبا تتمتع بو النقود من مرونة عالية من حيث  -

 ثمارىا يف ؾباالت عديدة.سيولتها واست
والعمل على ذبنبها والوقاية والتحوط ؽبا، خاطر اليت ينطوي عليها وقف النقود، واليت هبب اغبذر منها اؼبومع كل ىذه اؼبزايا فهناك بعض 

سرقة واالختالس والبفاض القوة لل منها وازباذ التدابَت الالزمة واؼبناسبة للحفاظ على األصل كأقل ما يبكن، إذ أّن الوقف النقدي اؼبؤقت معرضٌ 
غَت  ث خسائرٌ دُ ربَ  كما يبكن أنعن ردىا يف مواعيد استحقاقها،   أو تقًتُض ؽبم الشرائية وتقلبات سعر الصرف، وكذا زبّلف من تستثمر لديهم

 متوقعة تأكل جزءا من رأظبالو.
 لوقف النقدي المؤقتل أهم األحكام الفقهية .2

لكون األصل فيها اغبل إال ما منعتو الشريعة_ من تأصيل فقهي ودراسة كافية ؼبعرفة -اؼبعامالت ال بد لكل ما يستجد يف باب 
عٌت باألحكام الفقهية للوقف يُ أساس أن أخصص ىذا اؼبطلب كجزء فقهي  ضوابطو وأحكامو ومقتضياتو الفقهية والعملية، وؽبذا فقد آثرتُ 

 كية.السادة اؼبالإليو ذىب ضوء ما النقدي اؼبؤقت على 
: اغبكم التكليفي للوقف النقدي اؼبؤقت مطلقا ىو الندب، كما قد يكون باعتبار الحكم التكليفي للوقف النقدي المؤقت وأركانه. 1.2

 .اغباجة واغبالة مباحا أو واجبا أو مكروىا أو حراما، إذ للوسائل )الوقف النقدي اؼبؤقت( حكم اؼبقاصد أيضا
م على أركان، ىي أسسو األساسية اليت يتأسس عليها وأركانو الركينة اليت يقوم عليها، إذ ينعقدان مث إّن الوقف النقدي اؼبؤقت يقو 

 .بتوفرىا واجتماعها، وبغياهبا ونقصها ال ينعقد العقد وال هبوز لو
ف النقدي اؼبؤقت، عامة عند صبهور الفقهاء أربعة: الصيغة واؼبوقوف والواقف واؼبوقوف عليو، وىي ذاهتا أركان الوق وأركان الوقف

األجل ذكُر اؼبقبولة شرعا، ويف الصيغة اليت ُيشًتط فيها السائلة و مع اختالفات جوىرية يف: أّن اؼبوقوف يكون نقدا بكل صوره وبشىت أشكالو 
 .أي التأقيت
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 :توثيق الوقف النقدي المؤقت .2.2
اؼبالية منها، احتياطا وَخشيَة جحد اغبقوق أو ضياعها وما قد ينجم عنو التوثيق أمٌر مشروع ؼبا لو من أنبية يف اؼبعامالت عامة خصوصا      

 .من منازعات
دى عليها أو يقّصر يف حقها، تواليت قد تنسى أو هتَمل أو تضيع أو يُع ،وتوثيق الوقف أمر مطلوب شرعا ألنو يتعلق حبقوق اؼبوقوف عليهم    

 .الوقف، ومن مل يكتب منهم فقد أشهد، وما الشهادة إال نوٌع من التوثيقوقد وّثق الكثَت من الصحابة أوقافهم يف حجج وصكوك 
وز وخالصة القول أنّو يشرع توثيق الوقف النقدي اؼبؤقت بل وتوّجبو وربّتمو أحيانا كثَتة، غبفظ اؼبصاحل ودفع النزاعات واؼبفاسد، وال هب     

يقف لكونو من باب اؼبكارمة والتكافل، ولو أن يشًتط شهودا أو صكا توثيقيا للواقف أن يشًتط رىنا وال كفالة على وقفو ولو طُلب منو أن 
 لضمان اسًتداد مالو بعد األجل احملدد )لكونو مؤقتا( من جهة، وغبفظ حقوق اؼبوقوف عليو أيضا من جهة أخرى.

 زكاة الوقف النقدي المؤقت: .3.2
، ولو بانضمامها إىل مالو، ويقوم الناظر مقام الواقف إال أنو ال يتأتى ذىب اؼبالكية إىل وجوب الزكاة على الواقف إذا بلغت النصاب

 .الضم إىل مالو، ألنو ليس مالكا
وأوجب اإلمام مالك الزكاة على الواقف يف اؼبوقوف على غَت اؼبعُت كبو الفقراء واؼبساكُت إذا كان طبسة أوسق، بناء على أنو ملك 

 . (219، صفحة 1984)الزحيلي، على اؼبعينُت، فيشًتط يف حصة كل واحد منو طبسة أوسقالواقف، فيزكي على ملكو. وأما اؼبوقوف 
قال الصاوي يف حاشيتو: " من وقف عينا للسلف يأخذىا احملتاج ويرد مثلها هبب على الواقف زكاهتا ألهنا على ملكو فتزكى كل عام 

ن ُتَسلََّف فتزكى لعام واحد بعد قبضها من اؼبدين كزكاة الدين، ولو مكثت عنده أعواما. وكذلك من وقف حبا ليزرع  ولو بانضمامها ؼبالو، وإال أ
كل عام يف أرض فبلوكة أو مستأجرة، أو حوائط ليفرق شبرىا فيزيد اغبب والثمر إن كان فيو نصاب، ولو بالضم غبب الواقف وشبره. وكذلك 

صوفها أو اغبمل عليها أو لتفرقة نسلها، فإن اعبميع تزكى على مالك الواقف إن كان فيها نصاب ولو باالنضمام  وقف األنعام لتفرقة لبنها أو
بلغت  ؼبال وال فرق بُت كون اؼبوقوف عليهم معينُت أو غَتىم، ويقوم مقام الواقف ناظر الوقف يف صبيع ما تقدم، إال أنو يزكيها على حدهتا إن

 .(650)الدردير، صفحة  ."الو ألنو ليس مالكانصابا، وال يتأتى الضم ؼب
: حبكم أن العُت اؼبوقوفة تبقى ملكا للواقف فقد تقرر عند اؼبالكية أنّو يتوّجب إخراج وخالصة زكاة العين الموقوفة عند المالكية

 :التفصيل اؼبوايلزكاهتا على الواقف وال فرق بُت اؼبعينُت وغَت اؼبعينُت، وفق 
 :: إن كان ناظرا على وقفوالواقف هو المزكي يكون•
إن وقف عينا يأخذىا ؿبتاٌج ويرّدىا بعد مدة قصَتة وقبل عام، كمن وقف َحبا لُيزرع كل عام ويُرّد، أو كمن وقف نقودا ولو على ف-

 .النصاَب زكاىا على حدة، وإن مل تبلغو فيضمها ؼبالو ويزكيها التأقيت للقرض اغبسن، فإن دار اغبول فزكاهتا على الواقف، وإن بلغت يف ذاهتا
أّما إن َتَسلَّفت ألعوام كمن وقف نقودا للقرض فأُقِرضت أعواما، فزكاهتا على الواقف بعد قبضها من اؼبقًتض كزكاة الدين لعام  -

 .واحد
الواقُف ناظرا، إال أن َيُضّم مال الوقف ؼبالو لكونو ليس تصرف يف شأن الزكاة كالواقف إن مل يكن : ويُ الناظر هو المزّكي يكون•

 :مالكا لو بل ُملكا للواقف، كاغبالتُت السابقتُت
ُو، ويزكيو إن دار اغبول -  .إن وقف عينا أو نقودا ولو على التأقيت يزكيها الناظر، فإن مل يكن نصابا فِلْلَواِقِف َما يُِتمُّ
وإن تسلفت عاما أو أكثر فيزكيها الناظر بعد قبضها لعاٍم واحٍد، ولو بضمها ؼبال الواقف، لكون الوقِف أو القرِض مل ىبرجها من  -

 .ملك الواقف
زكاة الوقف راجعة عند الفقهاء إىل ِملِك رقبِة العُِت اؼبوقوفة: فيزكى عند اغبنابلة إن كان على معُّت وإال فال وخالصة ماسبق أّن 

زكاة الوقف ومنو الوقف النقدي اؼبؤقت بدون شرط التعيُت عندىم، فإن   واختار المالكيةزكاة، وعند اغبنفية والشافعية ال زكاة يف الوقف كافة، 
مكثت فعليو أن يزكي وقفو النقدي اؼبؤقت كل عام ولو بانضمامو ؼبالو، وإن وقف نقودا لإلقراض و وتوّجبت عليو زكاة كان الواقف ناظرا بنفسو 

مها ؼبال عند اؼبقًتض أعواما فإنو يزكيها بعد قبضها لعام واحد، أو يزكيها الناظر وال يضمها ؼبالو لكونو ليس مالكا ؽبا، وإن مل تكن نصابا يض
 ، ويزكيها اؼبقًتض أيضا كل سنة إن توّجبت حبول ونصاب بشرط أن يكون عنده ما هبعلو مقابل ما اقًتض.الواقف وُتزكى
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للوقف النقدي اؼبؤقت سبيالن أو استخدامان: فإما ُيستثمر وإما يُقرض. والزكاة فيهما عند السادة اؼبالكية  جهة االستخدام فإّن وبالنظر إىل
 بعد القبض لعام واحد فقط ولو مكث عند اؼبقًتض أعواما، يو صاحبو الواقفزبتلف باختالف السبيل )االستخدام(، فإن ُوقف لإلقراض يزك

زكاتو كل _أو وكيلو الناظر_ إن ُوقف لالستثمار فعلى الواقف أما إن كان يبلك ما هبعلو يف مقابل قرضو،إن توجبت عليو زكاٌة ض ويزكيو اؼبقًت 
 ؼبالو، بشرطي اغَبول والنِّصاب. بانضماموسنة ولو 

 :الموت على حلول األجل نما يترتب ع. 4.2
يُنظر للواقِف بل ينظر للوقِف وما يًتتب عليو من آثار، فإن كان الوقف دبا أن للوقف شخصيًة اعتبارية فإن انعقد صحيحا، فال 

ؤبد ال يباع نقديا مؤقتا ومات الواقف فشروطو باقية غَت ساقطة ومنها األجل، لذا فال هبوز أليٍّ كان أن يَنُقضو ولوورثتو، وباعتبار أن الوقَف اؼب
ع وال يوىب وال يورث ما دام األجل قائما والتأقيت ساريا، إذ شرط الواقف كنص وال يوىب وال يورث مؤبدا، فكذلك ِمثلو اؼبؤقُت ال يبا 

 .(2019)عزوز، وؽبذا فإن تأقيتو ثابت إىل أجلو ومطالبة الورثة بو واستعجاؽبم إياه غَت جائز وال نافذ الشارع،
 المؤقت:مسألة انتهاء الوقف النقدي . 5.2

 يًتتب على انتهاء الوقف على عمومو عودة اؼبوقوف إىل ملك الواقف، سواء أكان ذلك بسبب:غالبا ما  
 تعطل اؼبوقوف وزبربو وعدم صالحيتو لالنتفاع بو، كما يقول بعض فقهاء اغبنفية. -
 أو كان بسبب الوقف على جهة انقطعت، كما يقول بعض فقهاء اغبنفية والشافعية.  -
 الذي أجازه اؼبالكية. الوقف النقدي المؤقتكما يف أو كان ذلك بسبب حلول األجل   -

يعود الوقُف النقدُي اؼبؤقُت إىل صاحبو سواء دفعو ؼبؤسسة الوقف أو لوسيط مايل نقدا، بأن يقبض قيمتو تامة كمًا وصفًة، وجاز 
ل قبض األقل إن تربع بالباقي ليصَت وقفا مؤبدا أو صدقة أو ىبة. ومن موجبات عودتو انتهاء األجل احملّدد أو رده من قبل مؤسسة الوقف قب

إال أن  -ال شرعا وال قانونا-مشروٍع )وال يتصّور انقطاع اعبهة أو تعطّلو يف النقدي(، أما استعجالو من ِقَبل الواقف فغَت فبكن األجل لسبب 
 يف وقفو بأن يتبادال الصك وقيمتو اؼبوقوفَة نقدا )كالبيع(.ووبل ؿبّلو هبد واقفا عنو يستبدل بو 

 أمور وفق ما نشأ من أصول وحقوق:أما ما يًتتب على انتهاء أجل تأقيت الوقف 
 غبامل الصك إطفاء وتسديدا غبقو. : يرّد األصل من قبل مؤسسة الوقفاألصل النقدي الموقوف -
: يتوقف صرف الَغلة ؼبصرفها الذي كانت تصرف إليو خالل فًتة التأقيت، وهبوز استمرار صرفها ببقاء اؼبشروع أو ما الغ لة -

 أُنِشئ باألصل اؼبوقوف.
د األصل كلو من الغلة ومل يبقى واقف ذو حق وبقي اؼبشروع، أو المشروع أو المؤسسة الم نشأة بالوقف النقديالصكوك  : إن ُسدِّ

جاز استمرار صرف الغلة وفق شرط الواقفُت ما دام اؼبشروع قائما أو الصك مدرا. وإن مل يسدد أصل الوقف النقدي إال ببيع اؼبشروع أو 
 ال اؼبشروع وتوقف صرف الَغلة تبعا لذلك.اؼبؤسسة القائمة باألصل ز 

 تمويل مشروع األوقاف النيوزيلنديةو الوقف النقدي المؤقت محاسن  .3
على األوقاف النقدية اؼبؤقتة احملّصلة بالصكوك الوقفية،  قامت2011ماي  20ما يبيز األوقاف النيوزيلندية أهنا منذ نشأهتا بتاريخ 

إىل مصادر سبويل وقفي، من خالل إنشاء مشروع عاؼبي وبفظ ذلك ويستغلو، إذ يف العامل ترمي إىل ربويل اؽبدر يف اؼبوارد اػبَتية واليت هبا 
ر أضاحيهم حبوايل قدّ تَ َوّضح أّن ىناك ىدرا كبَتا يف موسم األضاحي يف العامل اإلسالمي عامًة، مع الًتكيز على مسلمي العامل الغريب الذين تُ 

ماليُت أضحية سنويا واليت ال يتم استغالل البطانيات )األصواف واعبلود( فيها. وحبكم ضخامة رأس اؼبال وصعوبة اهباد سبويل للمشاريع  طبسة
، لتكون ذبربة مثالية يقتدى هبا إلنشاء أي اػبَتية اضطرت األوقاف النيوزيلندية إىل االستفادة من الوقف النقدي اؼبؤقت إلنشاء مزارع وقفية

 مشروع _بال حصر أو تقييد_ يثبت جدارتو وأىليتو لالستثمار وتوزيع الغالت ؼبستحقيها من اؼبوقوف عليهم.
 ومحاسنه الخيرية واالستثمارية: ألوقاف النيوزيلنديةل مشروع المزارع الوقفيةبالتعريف . 1.3

بضرورة األوقاف النيوزيلندية وبالتعاون مع وقف ارباد اغبالل النيوزيلندي قاما بإعداد دراسة مبدئية ؼبشروع اؼبزارع الوقفية، إيبانا منهما 
اؽبامة اؼبشاريع العاؼبية الداعمة لألوقاف اإلسالمية، وذلك من خالل التوعية والتوجيو والتطوير وتوفَت اؼبعلومات  إقبازالعمل اعبماعي يف 

 بالفرص االستثمارية الذاتية القائمة على اؼبشاريع اػبَتية عامة. 
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 .(2، صفحة 2016)يونس، ىذا ومن خالل التجربة العملية يف تنفيذ مشروع األضاحي، تسعى األوقاف النيوزيلندية للوصول إىل:
 مدة أقصاىا طبس سنوات من األضاحي فقط. اسًتجاع رأس مال اؼبستثمر بوقف اؼبزارع خالل -
 االستفادة من وقف اؼبزارع، باستمرار توفَت غبوم اإلغاثة من أغنام ومواشي ىذه اؼبزارع. -
االستفادة من زيادة أعداد اػبرفان واؼبواشي من خالل تكاثرىا الطبيعي، إذ يبلغ متوسط اإلقباب السنوي بنيوزيلندا خروفان لكل  -

 شاة.
أصواف وجلود األضاحي واؼبواشي اليت يتم ذحبها ألغراض اإلغاثة، بتأسيس الصناعات ذات العالقة مثل مصنع  االستفادة من -

 التُت اغبالل.بطانيات اإلغاثة، واعبلود وتصنيعها مع االستفادة من العظام اؼبتبقية وتعليب غبوم األضاحي واإلغاثة يف صناعة اعبِ 
 ؼبايل بنيوزيلندا ومن اعبودة العالية للمنتجات، واإلمكانيات اغبيوانية والصناعية اؼبنتشرة هبا.االستفادة من شفافية النظام اػبَتي وا -

ىيئة و كمؤسسة اإلحصاء النيوزيلندية   ،ونشَت أن األوقاف النيوزيلندية تعترب ما افًتضتو يف ىذه الدراسة مرتكزا على مرجعية موثوق هبا
لسوق اؼبواشي النيوزيلندي، ومصادر حكومية أيضا، ومع ىذا فإن األوقاف النيوزيلندية ترى قبل طرح  اللحوم النيوزيلندية، البيانات األسبوعية

 ؼبشروع األضاحي ضرورة القيام باآلت ي:القائمة على الوقف النقدي اؼبؤقت الصكوك الوقفية 
 إعداد دراسة تفصيلية من قبل شركة نيوزيلندية متخصصة يف ؾبال تربية اؼبواشي أو، -
 سنوات إلثبات جدوى وفعالية النموذج اؼبتقرر هبذه الدراسة. 3-2س ذبربة عملية ؼبدة تأسي -

اؼبؤسسات يف األعمال اػبَتية الوقفية وىيئات اإلغاثة اإلسالمية على اؼبستويُت اإلسالمي والعاؼبي، يف ريادة اؼبشروع  وسيساىم
القائمة على اعبودة والشفافية واإلنتاجية العالية، واالستمرارية اؼبقرونة باحملافظة  وسيضع كذلك األساس اؼبتُت لتطوير اإلعمال اػبَتية واإلنسانية

الفوائد اعبّمة إن على رأس مال اؼبزارع الوقفية وزيادة قيمتها العقارية، فبا يعود على الشركاء واؼبنفذين واؼبتربعُت واألىم على الفقراء واحملتاجُت ب
 شاء اهلل تعاىل.

األوقاف النيوزلندية مزرعتها الوقفية، كان ال بد ؽبا من سبويٍل ضخم يوافق ضخامة حجم ومتطلبات األراضي واألغنام وحىت تبدأ ىيئة 
العمل بالوقف النقدي واؼبصاريف التشغيلية والتكاليف اإلدارية لتسيَت وإطالق مثل ىذا اؼبشروع اػبَتي العاؼبي، وقد اىتدى مسَتو اؽبيئة إىل 

 مصاريف. طرح صكوك وقفية قابلة للتداول إلطالق ىذا اؼبشروع بكل ما وبتاجو منرض اإلقراض باؼبؤقت اؼبوّجو لغ
 لمزارع الوقفية:الوقف النقدي المؤقت لبيانات صكوك  .2.3

لالستشارات الشرعية التابعة لألكاديبية العاؼبية (ISRA)"إسرا"قامت األوقاف النيوزلندية بالتعاقد مع شركة  2016يف مارس 
يف وقفية لبدء يف ىيكلة أّول صكوك الشرعي للصندوق الوقفي الذكي أوال مث ا للبحوث الشرعية يف اؼبالية اإلسالمية دباليزيا، للقيام بالتأصيل

لتقيات شرح كافة اؼبسلمُت واحملسنُت عرب العامل اإلسالمي. ومن خالل اؼبشاركات يف الندوات واؼبلؼبشاركة اح يالعامل ثانيا، لتطرح لالكتتاب وتت
 حينها التمسو ، اؼبرتكزة على الوقف النقدي اؼبؤقتاألمُت العام اؼبهندس حسُت بن يونس ىذا اؼبشروع الوقفي وعرض فكرة الصكوك الوقفية 

رباير أعلن رئيس إحدى ورش العمل يف اؼبلتقى الثالث لألوقاف بالرياض، شهر ف كماأّن ىناك ؿبسنُت على استعداٍد لتمويل مشروع األضاحي،  
 مليون لاير سعودي على مشروع األضاحي اػباص ب   "األوقاف النيوزلندية". 125ؿبسن يريد وقف  م، أنو قد اّتصل بو2016

، إذ تبلغ قيمة اؼبشاريع اؼبوظبية )األضاحي وزكاة الفطر ؼبسلمي العامل الغريب( للعمل بالوقف النقدي اؼبؤقتوتعترب ىذه اؼببادرة أول طرح عاؼبي 
تستعمل يف نقل التكنولوجية الزراعية  "،وفرنسا وكندا واليت تتطلب إلقامة "مزارع وقفية يف نيوزيلندا وأسًتاليا مليار ونصف مليار دوالرالسنوية 

 (2013)نظيم، ز دبعدالت مبو ضعيفة. وفيما يلي تصور أويل لصكوك وقفية:تتميّ  اليت والتدريب اؼبهٍت الزراعي، إىل الدول
 (.2011لألوقاف النيوزيلندية)تصور مبدئي سنة الوقف النقدي المؤقت (: بيانات صكوك 1الجدول )

 تفاصيل بيانات الصك الوقفي
 دوالر 1.000 القيمة
 واؼبزارع الوقفية.صك وقف األضاحي  االسم

 فقراء على أضحية توزّع لتنفيذ ىبصص مستمر ريع وربقيق الوقفية الصكوك قيمة احملافظة على المردود
 كل اؼبشاريع يف الثواب ،باإلضافة إىل اغبساب يوم إىل سنة كل وقفي صك كل عن اؼبسلمُت
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 .الوقفية ىذه الصكوك ريع من ُتؤسس اليت سوف الوقفية
 )مائة ألف( صك. 100.000حوايل  العدد المطروح
وبق لكافة اؼبسلمُت على مستوى العامل اؼبشاركة واؼبسانبة يف ىذا اؼبشروع مع الًتكيز على مسلمي  المستهدفون

 العامل الغريب.
 بنك إسالمي. إشراف

 .(15، صفحة 2016)يونس، : المصدر
 وأدوالر  1.000ب  الوقفي الصك قيمة وقفية، ويقتضي اؼبقًتح ربديد صكوك سيتم تقسيم رأظبال اؼبشروع إىل وكما ورد يف اعبدول فإنّو

 أضحية لتوفَت ريعا مستمرا ىبصص الصك الوقفي وربقق قيمة على ربافظو  الوقفية اؼبزارع اؼبتداولة، وتستثمر اغبصيلة يف ما يعادؽبا من العمالت
مضاعفا لكل حاملي الصكوك  األجراؼبسلمُت، على أن تكون مسانبة الواقفُت يف اؼبشاع وليست يف األضحية، حىت يكون  فقراء على توزّع

 اؼبشاريع الكثَت من عكس اؼبشروع، على ىذا يف واؼبسانبة للمشاركة العامل مستوى على اؼبسلمُت الفرصة لكافة إتاحةالوقفية، وذلك من خالل 
 فيو. الذي تقع اإلقليم أو الدولة حدود مداىا ال يتجاوز اليت اػبَتية

وتطوير أوقاف اؼبسلمُت،  على االىتمام بإحياء دالة صورة مشرقة، لاؼبسلمُت فيكل مكان من للجماىَت ىذه اؼبشاركة الواسعة مث إّن يف
، حىت تتمكن قائمة على الوقف النقدي اؼبؤقت وىو يف ذات الوقت دافع قوي لو دعم ذو حٍظ وافر يف تبٍت وتطوير ىذه صكوك وقفية

خدمة للمجال اػبَتي وإعانة اؼبصادر اؼبهدرة وربفيزىم على سبويل نصيب أو أكثر من اؼبشروع،  من القصوى األوقاف النيوزيلندية من االستفادة
 للمحتاجُت والفقراء يف العامل.

 المزارع الوقفية النيوزيلنديروع مشبالوقف النقدي المؤقت لتمويل لل التطبيقيةالمراحل .3.3
ؽبا  ال تزال األوقاف النيوزيلندية تعمل جاىدة لطرح صكوٍك وقفية عاؼبية لتمويل مشروعها الوقفي، ومل تسفر ىذه التجربة اؼبباركة عن تطبيق

تعتربىا أمواال خَتية استثمارية،  بعد، بسبب ما ىنالك من صعوبات خصوصا وأّن نيوزيلندا دولة غَت إسالمية وال ترى األوقاف من الدين بل
 ذات غرض اجتماعي تكافلي.

زارع الوقفية النيوزلندية _حسب رؤية األوقاف النيوزيلندية_ يقوم على إنشاء مزارع لًتبية األغنام فيها، مع ؿباولة االست 
َ

فادة ومشروع اؼب
القصوى من كل ـبرجاهتا من غبوم وأصواف وألبان وحىت العظام للصناعات اإلسالمية اغبالل، ونظرا لضخامة رأس اؼبال الالزم اضطرت ىيئة 

ألوقاف النيوزلندية للجوء إىل التمويل اعبماعي من خالل التوجو للجمهور بطرح صكوك وقفية، تعتمد على االكتتاب العام وترتكز يف ا
 اؼبؤقت واالشًتاك اعبماعي يف سبويل الوقف الواحد.النقدي مشروعيتها على جواز الوقف 

إطفاء الصكوك مرورا بعملية الطرح والتداول، تلتزم األوقاف النيوزيلندية على وبدأً من عملية إعداد نشرة اإلصدار إىل غاية دفع األقساط و 
للقيام بدور الوساطة SPV (Special Purpose Vehicle)اإلدارة بكفاءة ورشادة وإحسان، مع تفويض الشركة ذات الغرض اػباص 

ؤسسات وقفية استشارية ذات خربة وفبارسة استثمارية يف رجع ألي استفسار أو توضيح أو مشورة إىل الشركاء من ماؼبالية، وىي مع ذلك تَ 
 ميدان العمل اػبَتي بشقيو التمويلي واالستثماري.

 سبر العملية االستثمارية على مراحل منظمة ومتناسقة ومتسلسلة وذات رؤية وأىداف، واؼبخطط التايل يوضحها كما يلي:و 
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 الوقفية في تجربة "األوقاف النيوزيلندية"(: مراحل الصكوك الوقفية لمشروع المزارع 02الشكل )

 
 .(9، صفحة 2017)يونس، ىندسة الصوك الوقفية، : المصدر

خطوات مشروع اؼبزارع الوقفية وكيفية سبويلها بواسطة الصكوك الوقفية اجملّمع حصيلتها يف  تتلخصمن خالل اؼبخطط الذي بُت أيدينا، 
 صندوق الوقف الذكي، يبكننا أن نقّدم القراءات التالية:

والذي يتخذ من األموال اليت يقّدمها اؼبكتتبون رأس ماٍل للمشروع اؼبوضح يف نشرة اؼبؤقت، النقدي يقوم اؼبشروع على الوقف  -
 اإلسالمية.اؼبالية كتتاب، مع ربديد فًتة إطفاِء الصكوِك وفق ما تنص عليو نشرة اإلصدار وكما أقره فقو اؼبعامالت اال 

توضع األموال احملصلة من االكتتاب يف صندوق وقفي يف حساب مستقل عن اؼبشروع ربت أمانة صندوق وقف النقود اؼبؤقت،  -
نشاطها االستثماري من توفَت األراضي واؼبعدات واليد  ءلنيوزيلندية منو قرضا حسنا، لبدوالذي يبنح إلدارة مشروع اؼبزارع الوقفية ا

 ينطلق اؼبشروع.هبا العاملة واألغنام وـبتلف الضروريات اليت 
رأى بعد االنطالق الفعلي وخالل عملية التسيَت، يبقى صندوق وقف النقود اؼبؤقت يقظا مراقبا ؼبدى كفاءة إدارة اؼبشروع، ففي حُت  -

صندوق وقف النقود اؼبؤقت، وبعد أهّنا يف الطريق الصواب ووفق ما مت استهدافو تبدأ يف اسًتجاع ودفع أقساط القرض اغبسن إىل 
الوقفية تنتقل ملكية اؼبزارع الوقفية لألوقاف النيوزيلندية، وإن رأت أهنا مل تنجح _وىو أمر  كافة الصكوك* وإطفاء تسديد آخر قسط

                                                           
 االظبيةىو اسًتجاع كامل القيمة  األولخبصوص اإلطفاء أشار األمُت العام لألوقاف النيوزيلندية أّن اإلطفاء يتيح للواقفُت ضبلة الصكوك ثالثة خيارات:  *

الظبية للصك الوقفي لصندوق يف مشروع آخر لو مردود اجتماعي، والثالث ىو التنازل على القيمة ا االظبيةللصك الوقفي، والثاين أن يتم استعمال القيمة 
 وقف النقود الدائم.
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اؼبقاييس بإذن اهلل_ فإهّنا توّقف اؼبشروع وتعيد بيع ما اشًتتو من عقارات وأغنام ومستلزمات، وتدفع رأس اؼبال مستبعد بكل 
 ألصحابو كل حسب مسانبتو.

ال، من ِقبل كل من لو خربة وباع يف ىذا اجمل ،وما ننصح بو يف ىذا الشأن ىو التأكيد اؼبستمر على اإلدارة بكفاءة يف كل اؼبراحل واؼبستويات
، وبالًتكيز على اعبودة الشاملة وأدواهتا وأفكارىا ومرتكزاهتا تزيد وىذا ما عليو كل اؼبؤسسات العاؼبية اؼبتميزة واليت تطمح للرقي والنجاح والصدارة

ضل الطرق وأقبع األساليب فعالية اؼبزارع الوقفية باستمرار، باالستعانة خبربة مسَتيها على حل اإلشكاالت اليت قد تواجههم يف أعماؽبم وإهباد أف
واليت تعٍت: )خطط  PDCAاصطلح عليو ب   زارع الوقفية، وفبا هبدر يف ىذا اجملال أن يتم االعتماد على أسلوب ناجح وىو ما اؼبإلقباح 
Plan نّفذ ،Do قّيم ،Check وحّسن ،Act).يرجع إليها يف مظاهنا ، 

 الخاتمة:
خادمة إلشكالية البحث  مًتابطة متناسقةٍ  استعراض صبلة العناصر اليت درجت بنا عرب ؿباورَ ويف ختام ىذه الورقة البحثية، وبعد 

 :، ينبسط تلخيص أىم ما قدمناه يف النقاط التاليةوىدفو اعبوىري
 .الوقف النقدي ىو أحد الصّور األربعة لألوقاف عامة، ولو شكالن: مؤبد ومؤقت -
هبوز الوقف النقدي اؼبؤقت عند بعض الفقهاء اؼبتقدمُت ويف مقّدمتهم اؼبالكية، وعند أغلب اؼبتأخرين، نظرا للمصلحة اؼبتحققة من  -

 .يف أوجو الرب ونفع اؼبسلمُت وتلبية حاجاهتم ومستلزماهتماستثمارا أو إقراضا،  توظيفو
النزاعات واؼبفاسد، وال هبوز للواقف أن يشًتط رىنا وال كفالة على وقفو،  يتوجب شرعا توثيق الوقف النقدي اؼبؤقت غبفظ اؼبصاحل ودفع -

اؼبوقوف  ونفقات ولو أن يشًتط شهودا أو صكا توثيقيا لضمان اسًتداد مالو بعد األجل احملدد )لكونو مؤقتا( من جهة، وغبفظ حقوق
 .عليو أيضا من جهة أخرى

يُقرض. والزكاة فيهما عند السادة اؼبالكية زبتلف باختالف السبيل أن ر وإما ُيستثمأن للوقف النقدي اؼبؤقت استخدامان: فإما  -
)االستخدام(، فإن ُوقف لإلقراض فيزكى بعد القبض لعام واحد فقط ولو مكث عند اؼبقًتض أعواما، وإن ُوقف لالستثمار فعلى الواقف 

 .ؼبالو، بشرطي اغَبول والنِّصاب بانضماموزكاهتا كل سنة ولو 
 ،انعقد صحيحاو لكونؼبا للوقف من شخصية اعتبارية و ب عن موت الواقف مطالبة الورثة اسًتجاع األصل اؼبوقوف وقفا مؤقتا، ال يًتت -

 .فكل شروطو واليت منها األجل باقية حسب ما انعقد
التربع امة كمًا وصفًة، وجاز يعود الوقُف النقدُي اؼبؤقُت إىل صاحبو سواء دفعو ؼبؤسسة الوقف أو لوسيط مايل نقدا، بأن يقبض قيمتو ت -

 .ليصَت وقفا مؤبدا أو صدقة أو ىبة ،قبض األقل إن تربع بالباقيباألصل كامال أو 
 .وإما لإلقراض، مع توضيح ذلك صراحة يف وثيقة العقد لالستثمارتطبيقيا، يبكن أن نستخدم الوقف النقدي ألمرين: إما  -
دوالر، ذبمع كلها يف  1.000صك وقفي قيمة كل واحد  100.000نشاطها حوايل تعتزم األوقاف النيوزيلندية أن تطرح يف بداية  -

 .مشروع اؼبزارع الوقفيةاقباز يقّدم قروضا حسنة للجهة القائمة على  ،صندوق وقفي ذكي
فق آليات وفبارسات كفأة وتسيَته تسيَتا زراعيا خَتيا معاصرا و  ،بعد صبع اغبصيلة الوقفية اؼبقررة ينطلق اؼبشروع، بشراء العقارات واالغنام -

 .ذات خربة تطبيقية عاؼبية
صواف وغَتىا إىل التمكن من صبع ودفع األقساط وإعادهتا ألصحاهبا خالل مدة يؤدي تكاثر األغنام وما يرافق ذلك من تزايد اللحوم واأل -

صواف صناعة األل الداعمةللمشروع ( سنوات، وصرفها عوائد اؼبشروع للموقوف عليهم، فضال عن إنشاء مصانع مرافقة 5أقصاىا طبس )
 .واعبلود وصناعات غذائية أخرى

يف حد ذاهتا ميزة سبويلية جديرة باالىتمام  ههبا، وىذ إنشاؤىايساىم الوقف النقدي اؼبؤقت يف صبع رؤوس أموال اؼبشاريع االقتصادية اؼبزمع  -
 .والتطبيق واالستغالل

اليت بدورىا ترفع اإلنتاج وتوظف أيادي عاملة، فبا وبسن ، إىل رفع عدد اؼبؤسسات تبالوقف النقدي اؼبؤقكما تسهم اؼبشاريع اؼبنجزة  -
اؼبستوى اؼبعيشي للكثَت منهم، فضال عن التخلص من البطالة والتبعات التجارية االستَتادية، ويؤدي ربسن ؾبمل ىذه اؼبؤشرات وغَتىا 
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، وىذا ما يعترب آثارا تنموية سانبت يف تفعيلها األوقاف والبالداالفراد  إىل زيادة الطلب االستهالكي احمللي وما يصحبو من ربسن أوضاع
 .النقدية اؼبؤقتة، كما أبرزت التجربة الوقفية النيوزيلندية شيئا من ذلك

 :فإننا نقّدم صبلة من التوصيات، نوردىا كالتايل ه النتائجمث، وبعد ىذ
أساليب التمويل تبٍت صيغة الوقف النقدي اؼبؤقت يف سبويل األوقاف من قبل وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف اعبزائر، من خالل توسيع  -

 .لتضم األسهم والصناديق والحقا الصكوك الوقفية ذات الغرض اػبَتي الوقفي
مع تقدمي شهادات تشجيعية للمسانبُت يف  ،وقف النقدي اؼبؤقتسبويل األراضي الوقفية ذات الطابع الفالحي بال واغبث علىالًتغيب  -

التمويل اػبَتي، دبا يضمن ربصيل عوائد ؾبزية كافية إلقامة مشاريع تنموية عرب كافة واليات الوطن، ربت نظارة مديريات األوقاف 
 .، وربت رقابة إدارية وقضائية وشعبيةفالحُتومتخصصُت 

الفالحة، بغية وزارة الوقفية النيوزيلندي من قبل اعبهات التنفيذية الوصية، باالتفاق مع وزارة الشؤون الدينية و  الدراسة اؼبعمقة ؼبشروع اؼبزارع -
 .مثيالهتا يف اعبزائر خصوصا وتوافر اإلمكانيات إنشاء

ف ، من خالل ـبتلِ واحملتاجةة نشر الثقافة الوقفية وتوسيع ؾبال التوعية بأنبية ودور األوقاف يف ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي للفئات الفقَت  -
عالم السمعية والبصرية، مع التأكيد على عدم اكبصار األوقاف يف اؼبساجد والعقارات، بل تتعدى ذلك بكثَت لتشمل كل وسائل اإل

واطن وعلى رأسها ف اجملاالت اليت وبتاجها اؼبنشاء مؤسسات ومشاريع سبس ـبتلِ إ، دبا يفضي إىل اؼبتداخلة مناحي اغبياة وجوانبها اؼبتعددة
 .الصحية والتعليمية

متكاملة، زبدم الصّيغ اغبديثة لتمويل وتوظيف واستثمار اؼبوارد الوقفية  متجددةٍ  تدعيم القطاع الوقفي يف اعبزائر بًتسانة قانونية رصينة -
 .خصوصا الصكوك واألسهم والصناديق الوقفيةوآليات صبعها الدائمة منها واؼبؤقتة، النقدية 

على التأقيت أو تخدمي قطاع األوقاف يف اعبزائر تكوينا شامال إلدارة واستثمار وتنمية األوقاف، خصوصا النقدية منها واليت ذبمع تكوين مس
 .كاألمانة العامة لألوقاف بالكويتأظهرت قباحات مستمرة ونتائج خَتية ذات أثر   خبَتةمتخصصة ىيئات  من قبل، وتدريبهم التأبيد
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