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  بنك أوقاف رؤية إلنشاء 

  

  مستخلص

بإعتبار أن تمويل رأس مشروعية الوقف المؤقت ووقف النقود دراسة  طلبتإمكانية إنشاء بنك أوقاف 
يعتمد على جواز وقف النقود وجواز الوقف  قابلة للتداول وقفيةصكوك مال البنك من خالل إصدار 

يعتمد على نجاحه فى إستقطاب غير ربحية خيرية النشطة ألانجاح تمويل البنك علمًا بأن . المؤقت
شرعية التى تدعم جواز وقف النقود تقصى األدلة ال فى هذا البحثتم ولذا ، نقديةالوقفية الودائع ال

أو  صكوكإلنشاء بنك أوقاف يمول رأس ماله بطرح  يةطرح رؤ ومن ثم تم ، والوقف المؤقت 
و يتضمن  . ستمرةمالمؤقته و الوقفية اللودائع ار أنشطته الخيرية عن طريق إدارة ادتوقفية و وحدات 
  .البنكوتوضيح كيفية عمل  للبنكمقترح رؤية عن هيكل إدارى البحث 

  

  مقدمة -1

إنشاء بنك أوقاف يلىب متطلبات تنموية إجتماعية تسهم ىف تقليل دف هذه الدراسة 
تمع مثل إنشاء وإدارة مستشفيات وإنشاء مؤسسات متويل أصغر تدعم مشروعات  الفقر ىف ا

تمعلصغرية ومتوسطة  ارية البنوك التجيتميز بنك األوقاف عن . رفع قدرات الشرائح الفقرية ىف ا
تمع وبالتاىل هو  ىف توظيف الوقف لتوفري التمويل املنخفض التكاليف للشرائح الضعيفة ىف ا
بنك غري رحبى معىن باحلفاظ على بقاء األصول الوقفية مع اإلستفادة من ريعها لصاحل أعمال 

  .اخلري

  :األوقافإنشاء بنك الىت حيققها فوائد المن أهم 

 .ىف متويل مشروعات البنكتستخدم إستقطاب ودائع وقفية    -  أ

إدارة العقارات الوقفية بصورة أكثر مهنية وذلك من خالل ربطها باملشروعات    - ب
 .اإلسثمارية األخرى الىت يديرها املصرف



 3 

تدعم املشروعات دمات املصرفية لتحقيق عوائد إضافية اخلاإلستفادة من    - ت
 .الوقفية

 .ىف كيان جامع ارها منفردةجتميع األوقاف الصغرية واملتفرقة الىت يصعب إستثم   - ث

 

يتم  )شركة مسامهة(بنك أوقاف طرح رؤية إلنشاء وكما سبق القول فإن هذا البحث يهدف ل
السهم الوقفى هنا هو عبارة عن سهم . بنكمتثل رأس مال ال متويله عن طريق إصدار أسهم وقفية

ملادى وإمنا لنيل عادى يطرح للجمهور واملؤسسات اخلريية للشراء وذلك ليس بغرض العائد ا
أو ،باألجر لصاحبه هو عبارة عن صدقة جارية تعود فالثواب واألجر من اهللا عز وجل ، وبالتاىل 

ال بد من توضيح مفاهيم الوقف بنك الوقفى قبل توضيح كيفية إنشاء ال .الوقفىصك مالك ال
 .ة ىف السنة النبويةتومشروعي

  ومشروعيته،أقسامه،تعريفه  :الوقف -2

فيما يلى .الوقف بأنه حبس األصل والتصدق بريعه ىف أعمال اخلري ء ىف تعريف أمجع الفقها
  :تلخيص ألهم التعريفات ىف السنة النبوية

تها أو صرف نفعملك الواقف والتصدق مبحبس العني على "الوقف بأنه حنيفة أبو ف عرَّ 
 معء منفعة شيء إعطا"بأنه عرفة فه ابن وعرَّ ، )1995ابن اهلمام، ( "أحب ْن منفعتها على مَ 

وعرَّف منذر قحف الوقف بأنه .)1997اخلرشى ( يف ملك معطيه ولو تقديراً ء األصل بقا
حبس مؤبد أو مؤقت ملال لالنتفاع املتكرر به أو بثمرته يف وجه من وجوه الرب العامة أو "

  .1اخلاصة

  ):1993احملمدى (نواع الغرض إىل ثالثة أوصنف الوقف على أساس 

هو ما جعل فيه الوقف على ذريته أو على أى شخص أخر مث من  :الوقف األهلي   -  أ
  .بعدهم على إحدى جهات الرب

هو ما جعل فيه الوقف ابتداء على وجوه اخلري كبناء املدراس أو  :الوقف اخلريي  - ب
  .املساجد أو املستشفيات

                                                   
1
  .21قحف، منذر، قضايا فقهية معاصرة يف األوقاف اإلسالمية ، ص   
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هو ما جعل إىل الذرية وجهة الرب معًا يف وقت واحد، كأن يقف  :الوقف املشرتك   - ت
  .ماله على أوالده وجيعل يف الوقت نفسه جزء معني جلهة الرب الواقف

  :مدة الوقف هنالك نوعان من الوقفعلى أساس 

وهذا النوع من . هو الوقف الذي مل حيدد وقته بأجل معني ينتهي بانتهائه :ستمرالوقف امل -
  .الوقف جائز باتفاق الفقهاء

زمنية لوقفه وبانتهائها يعود الوقف إىل هو الوقف الذي حيدد الواقف مدة  :الوقف املؤقت  -
  .ملك الواقف

 نَّ إىل أَ ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ته وفيما خيص مشروعي
بالكتاب والسنة  وقد ثبت مشروعية الوقف.)1997عالء الدين ،( ستحٌب وم  جائزٌ  الوقَف 

، ولكن هناك نصوص عامة تدعو إىل تهمشروعي أما الكتاب فلم يأت نص صريح على ،واإلمجاع
  :منها، لنيل الرب اإلنفاق والتطوع وبذل األموال 

يمٌ : (قوله تعاىل  ِ ل َ بِهِ عَ نَّ اللَّه ءٍ فَِإ ن َشيْ واْ مِ قُ ا تُنفِ مَ بُّوَن وَ َّا ُحتِ ُقواْ ممِ ِربَّ َحىتَّ تُنفِ واْ اْل اُل نَ ن تـَ آل ) [َل
 ] . 92:عمران

ا أَ : (وقوله تعاىل َ الَ ي ِض وَ ُكم مَِّن األَرْ ا َل ْجنَ َّا َأْخرَ ممِ تُمْ وَ ْ ا َكَسب اِت مَ َ ن طَيِّب قُواْ مِ نُواْ أَنفِ ا الَِّذيَن آمَ يـُّهَ
ِينٌّ  َ َغ واْ َأنَّ اللَّه مُ اْعَل يهِ وَ ِ غِْمُضواْ ف الَّ َأن تُـ ْستُم بِآِخِذيهِ ِإ َل قُوَن وَ ُ تُنفِ نْه يثَ مِ ِب واْ اْخلَ مَّمُ َ ي يدٌ تـَ )  َمحِ

 ].267:رةالبق[

 :قد وردت أحاديث كثرية منهاأما السنة ف

 إبن أدم إذا مات : " ى اهللا عليه وسلم قال عن رسول اهللا صلَّ  رضي اهللا عنه عن أيب هريرة 

  .)رواه مسلم( "صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له: انقطع عمله إال من ثالث

خبيرب ، فأتى النيب صلى اهللا عليه  ر ، أصاب أرضاً أن عم  :رضي اهللا عنه قالعن ابن عمر   
، فحبس أصلها ، " ا قَت ها ، وتصدَّ أصلَ  حبسَت  إن شئَت : "وسلم يستأمره يف ذلك ، فقال 

ُ  نْ أَ  ُ ال ي ُ باع ، وال ي ، املساكني والرقاب، ىف والقرىب، و  ،ا على الفقراء قَ فتصدَّ ، ثورَّ وهب ، وال ي
منها باملعروف، أو يطعم صديقه غري  يأكلَ  نْ وليها أَ  ْن مَ  ناح على، ال ج، والضيفوابن السبيل

 .)هقىيرواه الب("ل فيهمتموِّ 
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  : وقف النقود  - 3

قرر جممع الفقه اإلسالمي جواز وقف النقود يف دورته اخلامسة عشرة حيث أصدر قرارًا جاء   
، ألن املقصد الشرعي من الوقف وهو"فيه ما نصه  حبس األصل  وقف النقود جائز شرعًا

"وتسبيل املنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني وإمنا تقوم أبداهلا مقامها
2
.  

  :واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والعقل 

 اإلنسانإذا مات : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  رضي اهللا عنه عن أيب هريرة )  أ

  ."لم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لهصدقة جارية أو ع منانقطع عمله إال من ثالث 

احلديث عام يف جواز الوقف وال يوجد ما مينع دخول وقف النقود يف عموم : وجه الداللة
  .)2001، احملمدى 1997، أبوالسعود 1998إبن عابدين ( الصدقة اجلارية

ع بقاء عينها وهذا ينطبق أجاز مجهور الفقهاء وقف املنقوالت اليت ميكن اإلستفادة منها م)  ب
ا من مجلة املنقوالت، وبإعتبار أن اهلدف الذى من أجله ُشرِع الوقف متحقق  على النقود، أل

 .3يف النقود لوجود الضابط وألن فيه نفعًا مباحًا مقصودًا 

  :الوقفيةالصكوك وتداول  إصدار حكم

مسامهات املكتتبني ىف  ُمتثل اولللتد قابلة القيمة متساوية وثائق عن عبارة هي الوقفيةلصكوك ا
 إصدار جواز يف الشرع حكم بيان ويتوقف،  الوقف عقد أساس على قومتو  املوقوف املال

  .النقود وقف مشروعية ومدى الوقف أركان توافر على الوقفيةلصكوك ا

 أركان قُّقَحتَ  الوقفيةصكوك ال إصدار خطواتوفيما خيص توافر أركان الوقف يالحظ من 

 وحصيلة وبر، خري جهةوهى  معلوم عليه واملوقوف الواقفون، هم فاملكتتبون ألربعة،ا الوقف

                                                   
2
احملرم  19إىل  14من ) سلطنة عُمان(جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة مبسقط   

  http://www.fikr.com/zuhayli/decision.htm. م2004) مارس(آذار  11- 6هـ، املوافق 1435
3
  .162صاحملمدي، الوقف فقهه وأنواعه،    
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النظام األساسى  يف عليها منصوص الوقف وصيغة املوقوف املال هي النقود من االكتتاب
  .للبنك

قصد  ُ تصور وال. الثانوية األسواق يف وشراءها بيعها الوقفيةلصكوك ا بتداول ي ُ صكوك ال تداول ي
 عن عبارة هي الوقفيةلصكوك ا .املوقوف املال استبدال أو تاملؤقَّ  الوقف حالة يف إال الوقفية

 عقد أساس على قومتو  املوقوف املال ُمتثل للتداول قابلة القيمة متساوية خطية شهادات أو وثائق

  .الوقف

 ىلإ واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية من اجلمهور ذهب فقد الوقف استبدال ومسألة
 تداول جيوز ولذا ، )1995إبن اهلمام (الوقف مقصود مع يتناىف ال الوقف استبدال ألن جوازه،

ً  بيعاً  الثانوية األسواق يف الوقفيةلصكوك ا  بيع فبيعها املوقوف متثللصكوك ا ألن وشراء

، احملمدى 2006الزرقا (بعض الفقهاء املعاصرين  يرى تاملؤقَّ  الوقفخبصوص  وأما.للموقوف
 وسواء طويالً  أم قصرياً  الوقت أكان سواء للشافعية قول وهو هجواز ) 1997، اخلرشى 2001

 يداً قم كان أم سنة ملدة الفقراء العلم طالب على بييت وقفت كقولك زمنية مبدة مقيداً  أكان

وال يشرتط يف : "يقول اخلرشي. أو حتقيق امر معني كقوله دراي موقوفة على الفقراء حدوث على
  " ف التأبيد أي التخليد بل يصح ويلزم مدة كسنة مث يكون بعدها ملكاً صحة الوق

يزين استدل  إىل املوقوف منافع متليك الوقف إن: القياس من بالدليل تاملؤقَّ  للوقف ا

  .)2006هزاع ( باألوىل مؤقتاً  فيجوز مؤبداً  املنافع وقف جاز وقد عليهم، املوقوف

أنه من املنظور الشرعى ليس هنالك ما مينع من إصدار من خالل ما مت توضيحه ميكن القول ب
وقفية األمر الذى ميثل األساس ىف إنشاء شركة مسامهة عامة يتم متويلها من صكوك وتداول  

  .الوقفيةالصكوك رأس مال اإلكتتاب ىف 

  :الهيكل اإلدارى للبنك -4

دارة والذى ميثل أعلى سلطة يتكون اهليكل اإلدارى لبنك األوقاف من جملس اإل) 1(كما موضح ىف الشكل 
رقابية للبنك ويليه املدير العام وهو معىن بتنفيذ قرارات جملس اإلدارة وذلك من خالل إدارته خلمس إدارات 

إدارة اخلدمات املصرفية ، إدارة األصول الثابتة ، إدارة الودائع الوقفية، اإلدارة القانونية ، وإدارة شمل ت
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الودائع الوقفية تنقسم بدورها إىل قسمني ، قسم خاص بإدارة الودائع الوقفية إدارة . املشروعات والتخطيط
  .املستمرة وقسم خاص بإدارة الودائع الوقفية املؤقتة

خاطر املوإدارة إدارة معنية باإلستثمار بإعتبار أن بنك األوقاف بنك غري رحبى مل يتضمن اهليكل اإلدارى 
ملشروعات الوقفية الىت يتبناها ادعم يستمر األصول الوقفية حبيث لبنك هو إدارة من ااهلدف األساسى ألن 
فيما يلى شرح خمتصر ملهام كل  .وليس حتقيق رحبية أعلى مقابل تبىن خماطر أعلى ألطول فرتة ممكنة البنك

  .من هذه اإلدارات

ا البنوك التجار : إدارة اخلدمات املصرفية - 1 ية ىف السودان معنية مبزاولة اخلدمات املصرفية الىت تقوم 
 .ومتويل املشروعات  مثل فتح خطابات اإلعتماد وقبول الودائع الوقفية

ا إدارة األصول الثابتة :إدارة االصول الثابتة  - 2 مثل العقارات واألراضى الواقفة من أهم إختصاصا
يتحقق هدف البنك فيما خيص ضمان إستمرار عوائد هذه األصول مع تنفيذ اخلطط حبيث 

  .مان سالمتها ألطول فرتة ممكنةاملالئمة لض

أهم مامييز بنك األوقاف عن البنوك التجارية هو إدارته لودائع وقفية ىف شكل :إدارة الودائع الوقفية - 3
تنقسم . دون اإللتزام بتوفري عائد ماىل للواقفني شبه سائلة كالذهب ،الفضة ، نقود أو أصول 

وودائع وقفية مؤقتة تكون لفرتة غري حمددة ، ودائع وقفية مستمرة : الودائع الوقفية إىل قسمني
أرباح خلق هو إدارة الودائع الوقفية  التحدى الذى يواجه . حتت تصرف البنك لفرتة حمدودة

 أن تكون طبيعة إستثمارات البنكيتطلب من هذه الودائع مع ضمان أصل الوديعة، ولذلك 

 .اإلستثمارات قليلة املخاطر

 .بكل املهام القانونية املتعلقة بإدارة األصول الوقفية للبنكاإلدارة القانونية معنية  - 4

تم بتخطيط ،تنفيذ ، ومتابعة املشروعات الوقفية املنفذة والىت قيد  - 5 إدارة املشروعات والتخطيط 
اخلطط اإلستثمارية املالئمة  التنفيذ ىف املستقبل ، ولذلك من أهم مهام هذه اإلدارة وضع

 . لطبيعة أصول البنك الوقفية
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  الهيكل اإلدارى لبنك األوقاف  ):1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

6 -   

  

  

  

  

 

  كيفية عمل البنك - 5

 رةمستم من أكرب التحديات الىت تواجه بنك األوقاف متويل األنشطة اخلريية غري رحبية عن طريق ودائع وقفية
إدارة الودائع الوقفية   .ظةأى حلىف ستدعى توفر موارد مالية لدى البنك ىف حال إسرتدادها مما ي مؤقتةو 

ا من خالل  املؤقتة أشبه بإدارة الودائع اجلارية لدى املصارف التجارية اإلسالمية ، ولذلك من املمكن إدار
الودائع الوقفية املؤقتة من تصكيك  ميكن أيضًا و  .تطبيق نفس مفاهيم إدارة السيولة ىف املصارف اإلسالمية

وبالتاىل ، سرعة تسييلها وذلك لضمان ىف سوق األوراق املالية خالل إصدار وحدات وقفية قابلة للتداول 
الودائع الوقفية املؤقتة حيوهلا إىل صكيك ت. الودائع الوقفية املؤقتةبسحوبات لبنك املوارد املالية لعدم تأثر 

دائم أشبه بالودائع الوقفية املستمرة ، ولذلك وجود سوق مالية نشطة تسهم ىف تسييل األوراق مصدر متويل 
وىف حال عدم توفر سوق مالية نشطة البد من وجود مؤسسات  .ىف هذا اجلانبتطلبات املاملالية من أهم 

 مجلس إدارة 

 البنك     

 مدیر البنك  

إدارة   
  الخدمات

المصرفیة 
    

إدارة األصول 
الثابتة الوقفیة    

الودائعإدارة   

 الوقفیة    
اإلدارة 
 القانونیة

إدارة 
 المشروعات

 والتخطیط

الودائع الوقفیة 
 المؤقتة     

الودائع الوقفیة 
 المؤبدة     
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ذا اخلصوص حتت مسمى صندوق كفا(مالية خريية كديوان الزكاة مثالً  لة الوقف املؤقت،  أو إنشاء صندوق 
تسهم ىف عمليات شراء الوحدات الوقفية املؤقتة ىف حاالت الضرورة وذلك )) 2(كما موضح ىف الشكل 

إذًا ميكن القول أن البنك ميول  .دف توفري السيولة للبنك ملقابلة إلتزاماته جتاه أصحاب هذه الودائع
  :مشروعاته اخلريية من ثالث مصادر أساسية

 .الوقفية املستمرة ودائعاألصول والريع   - أ

فتح خطابات إعتماد ومتويل املثال سبيل املختلفة ومنها على إيرادات اخلدمات املصرفية   -  ب
على أسس جتارية كصيغ املشاركة ، املضاربة أو غري ذلك من الصيغ مشروعات إسثمارية 
 .اإلسالمية املشروعة

  .الودائع الوقفية املؤقتة      -  ت
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  تمويل البنك): 2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

 

  وقف عيىن ونقدى=  )1(

  للتداول املؤقت الوقف طرح صكوك=  )2(

  الوقفية للتداول الصكوكتسييل ا) = 3(

  ىف حال عدم متكن التسييل عرب السوق للصندوق الصكوكبيع ا) = 4(

  صكوك تسييل ال) = 5(

  

  

  

  

  

  

  

  

 وقف مؤقت  وقف مؤبد

أصول بنك 
 األوقاف

  صندوق كفالة 

 الوقف

  سوق األوراق 

 المالیة

(1) 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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  نتائج وتوصيات

س املال أر ق اسو أوقفية قابلة للتداول ىف إصدار صكوك إمكانية إنشاء بنك أوقاف ميول رأمساله من  نتائج  الدراسةتوضح 
من أكرب التحديات الىت تواجه جناح إستمرار البنك ىف العمل  .للبنك ومؤقتةمستمرة ودائع وقفية وميكن أيضًا إستقطاب 

ميكن التغلب على هذا  .نقدية أو شبه نقدية ية من خالل إستقطاب ودائع وقفيةخريية غري رحباملصرىف متويل مشروعات 
تمع ليشمل جبانب النقود  ىف إطار ذلك و  ألفرادا مناجلهد والوقت وقف  ،التحدى من خالل تأصيل مفهوم الوقف ىف ا

تضمن اهليكل اإلدارى للبنك إدارة ن الضرورى أن يمذا السبب وهل. يديرها البنكتقليل املصروفات اجلارية للمشروعات الىت 
  .مبسمى املشروعات والتخطيط بدالً عن إدارة لإلستثمار ىف املصارف التجارية التقليدية

للشرائح فىن ونقدى دعم توفري دف  يةالوقفلألصول  هتوظيف هوالبنوك التجارية بنك األوقاف عن  أهم ما مييز 
تمع وبالتاىل هو بنك غري رحبى معىن باحلفاظ على بقاء األصول الوقفية مع اإلستفادة من ريعها لصاحل  الضعيفة ىف ا

إستقطاب ودائع وقفية تستخدم ىف ىف تأدية مهامه البنك املتطلبات لنجاح ولذلك ميكن القول أن من أهم  .أعمال اخلري
ن خالل ربطها باملشروعات اإلسثمارية األخرى الىت إدارة العقارات الوقفية بصورة أكثر مهنية م اخلريية ،شروعات املمتويل 

جتميع األوقاف  ، و اإلستفادة من اخلدمات املصرفية لتحقيق عوائد إضافية تدعم املشروعات الوقفيةو  البنك ، يديرها 
 .وإدارته يسهل إستثمارهالصغرية واملتفرقة ىف كيان جامع 
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