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 ملخص

برزت التنمية املستدامة مؤخرًا كأحد أهم القضااي يف 
جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية. ولقد لعبت 
مؤسسة الوقف عرب التاريخ اإلسالمي دورًا أساسياً 

 يف دعم التنمية املستدامة للمجتمعات اإلسالمية.
حتاول هذه الورقة تقدمي مراجعة حديثة لصكوك 
الوقف بشكل عام مع الرتكيز بشكل خاص على 
الصكوك الوقفية يف ماليزاي. وقد مت استخدام الطريقة 
النوعية جلمع البياانت يف هذه الورقة. حيث أجريت 
ست مقابالت مباشرة مع خرباء األوقاف والصكوك 

م أمهيتها يف ماليزاي. وجدت هذه الورقة أنه رغ
الكبرية، مل يتم أي إصدار لصكوك الوقف يف ماليزاي 
حىت اآلن. وأشار اخلرباء الذين متت مقابلتهم إىل 
عدد من التحدايت التنظيمية والتشغيلية اليت تواجه 
إصدار صكوك الوقف بشكل عام مع الرتكيز على 
السياق املاليزي. وأكد اخلرباء، على وجه اخلصوص، 

مهية صكوك الوقف بني على نقص الوعي أب
املسلمني بشكل عام وكذلك بني األفراد العاملني يف 

املؤسسات اخلريية اإلسالمية. ابإلضافة إىل ذلك 
أشاروا إىل التحدايت املتعلقة حبوكمة الوقف وإىل 
النقص الكبري يف املوارد البشرية احملرتفة واملتخصصة 

نية يف تشغيل الوقف وإدارته على صعيد اجملالس الدي
ابعتبارها السلطة الوحيدة يف ماليزاي املسؤولة عن 
إدارة شؤون الوقف والصكوك الوقفية ضمناً. وأخرياً 
شكك بعض اخلرباء يف املقابالت يف قابلية السوق 
على املسامهة واالكتتاب يف الصكوك الوقفية بسبب 
املخاطر الكامنة وضعف الثقة ابلقائمني على مثل 

 .هذه املشاريع الوقفية

 

الكلمات املفتاحية: حتدايت إصدار، التنمية 
 املستدامة، الوقف، الصكوك الوقفية.

 

Abstract:  
 

Sustainable development has recently 

emerged as one of the hottest issues in the 

field of socioeconomic development. 

Throughout the Islamic history, waqf has 

played an essential role in supporting the 

sustainable development of Muslim 

communities. This paper attempts to 
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provide a state-of-the-art review of waqf 

sukuk with special focus on the Malaysian 

context. Qualitative method has been 

utilised to collect data. Six semi-structured 

interviews have been conducted with waqf 

and sukuk experts in Malaysia. Research 

has found that so far there has not been 

any issuance of waqf sukuk in Malaysia. 

Interviewed experts have rightly pointed 

out a number of Shariah, legal, regulatory 

and operational challenges facing the 

issuance of waqf sukuk in Malaysia. 

Challenges include the lack of awareness 

on the importance of waqf sukuk, besides 

the serious lack of skilled and competent 

human resources and staff working in waqf 

administration and governance.  

 

Keywords: Waqf; Sukuk; Waqf Sukuk, 

Sustainable Development; Malaysian 

Waqf 
 

 

 املقدمة

إن من أهم ما مييز شريعتنا اإلسالمية أهنا غرست 
مفهوم التعاون والتكافل االجتماعي بني طبقات 
اجملتمع. فجعلت ميزان التفاضل بني الناس هو العمل 
الصاحل، وحضت دائمًا على اإلنفاق والصدقة، قال 

بُّوَن َوَما تنِفُقوا )تعاىل:  َلن تَ َناُلوا الرب حىت تنِفُقوا ِما حتُِ
، ((Quran, 2:22َشيء فَِإن هللا بِِه َعِليم(  ِمن

وقد رسخ اإلسالم مفهوم الصدقة اجلارية يف احلياة 
، ومن ذلك ما رواه يف أذهان املسلمني وبعد املمات

أبو هريرة رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم، قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 

ينتفع به أو ولد صاحل ثالث: صدقة جارية أو علم 
 .Saheeh Muslim, v. 3, hيدعو له" 

من املعلوم أن الوقف من أبرز أشكال  ((1631
الصدقة اجلارية ومن أهم أشكال التكافل االجتماعي 

الذي يتيح فرصة توزيع الثروة بني طبقات اجملتمع 
وعدم تركيزها يف أيدي القلة من الطبقة الرأمسالية اليت 

فقط. فالوقف ثروة اجتماعية تدفع بقوة تعتين ابلربح 
عجلة التنمية املستدامة وتساهم يف حتمل قسط كبري 
من األعباء االقتصادية امللقاة على كاهل الدول يف 

 اإلنفاق العام.

 

وقد مرت على الوقف فرتة من الركود حصرته يف 
بعض األساليب التقليدية كوقف املساجد واملقابر 

ىل ضعف االستثمار يف والعقارات وهو ما أدى إ
الوقف وتراجع دوره العظيم يف دعم عجلة التنمية يف 
اجملتمعات اإلسالمية. إال أنه مؤخرًا تزايدت 
األصوات اليت تنادي إبحياء الوقف وإعادة تفعيله؛ 
فأدى ذلك لظهور صيغ جديدة لالستثمار يف 
الوقف تواكب التطورات االقتصادية واالجتماعية 

ومن أهم تلك األساليب اليت  للدول اإلسالمية.
ظهرت مؤخراً سندات الوقف أو ما يعرف ابلصكوك 
الوقفية. فالصكوك الوقفية تعطي الفرصة جلميع 
طبقات اجملتمع يف املسامهة يف العمل اخلريي وعدم 
حصره ابمليسورين، واملسامهة يف دفع عجلة التنمية 
املستدامة عن طريق متويل مشروعات حكومية 

ابلنفع العام على اجملتمع. فمن خالل ضخمة تعود 
استخدام هذه األداة اجلديدة ميكن مجع األموال 
واستثمارها، ِما ييسر السبل لتمويل واستثمار األموال 

 .(Negasi, 2011)الوقفية 

 

ابلنسبة للحالة املاليزية، تقدر مساحة األراضي 
هكتار، وتشري 13.500الوقفية يف ماليزاي أبكثر من 

منها فقط  %2اإلحصائيات احلالية إىل أنه حوايل 
مت إعادة تطويره. فهذه املساحات الكبرية من 
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األراضي الوقفية إذا مت استثمارها وتطويرها بكفاءة 
فإهنا ميكن أن تعود بفوائد عظيمة للمجتمع املاليزي. 

 فريقولقد أشار السلطان نذرين، سلطان والية 
املاليزية، إىل أن معظم املمتلكات الوقفية يف ماليزاي 
هي مساجد ومدارس ومقابر، وأن القليل جدًا من 

 أراضي الوقف يدر دخاًل فعليًا 

(Rajaendram, 2018)  وأغلب هذه
على  -املمتلكات الوقفية وخاصة األراضي منها 

مل ختضع لصيغ  -الرغم من متتعها مبواقع اسرتاتيجية 
اإلجارة -سوى اإلجارة أو عقد احلكر  استثمارية

تؤجر أبجرة  أو اإلجارتني أو كانت  -طويلة األمد
عامًا كما كان  99إىل  66زهيدة ملدة ترتاوح ما بني 

 & Hasan)ومالكا وبينانغ  فريقاحلال يف والية 
Abdullah, 2007)،  وغريها من الصور

 ,.Hanefa et al) التقليدية الستخدام الوقف
2011.) 

 

جيدًا وأداة فعالة  تشكل الصكوك الوقفية حالا 
للمسامهة يف تطوير األراضي الوقفية يف ماليزاي، 
وتساعد يف تفعيل مشاريع التنمية املستدامة يف 
ماليزاي. إضافة لذلك فهي تساهم يف إعادة تفعيل 
دور الوقف يف اجملتمع املاليزي، خاصًة أن ماليزاي تعّد 

ل عام ومركزاً إلصدار الصكوك مركزاً ماليًا كبرياً بشك
اإلسالمية بشكل خاص، فهي املصدر الرئيسي 
إلصدار الصكوك اإلسالمية وقامت إبصدار قرابة 

 Mujahid) يف عامإمجايل اإلصدارات  من 34٪
& Adawiyah, 2016; Lim, 2018) 

ابإلضافة لتمتعها مبيزة اإلبداع واالبتكار يف األدوات 
، حيث بلغت القيمة (Gazzal, 2018)التمويلية 

مليار دوالر  612الرتاكمية للصكوك احمللية والدولية 
مليار رينغيت ماليزي(، وفقًا لتقرير  2.41أمريكي )

( IIFMصكوك السوق املالية اإلسالمية الدولية )
. والرقم هو املبلغ املرتاكم للفرتة من 2018لعام 

. وقال دانيال ماه عبد هللا املدير 2017إىل  2002
ملركز الدويل لألعمال ا) IBFCعام ملركز لبوان ال

واملال(، إنه من املتوقع أن حتافظ ماليزاي على زخم منو 
مدعومًا إبصدار  2018إصدار الصكوك يف عام 

صكوك الشركات إضافة إىل االهتمام املتزايد 
ابلصكوك اخلضراء. وقال "نرى منوًا يف إصدار 

عات لبوان الصكوك )يف ماليزاي( وهو ما يوازي توق
IBFC  املركز الدويل لألعمال واملال( ملاليزاي يف أن(

 ,Bakarتصبح مصدرًا رئيسيًا يف السوق الدولية
2018) ). 

 

وعلى الرغم من كل هذه املقومات اليت تتمتع هبا 
ماليزاي إال أنه إىل اآلن ال توجد إصدارات للصكوك 

 Hasan & Abdullah, 2007))الوقفية 

مقارنة ببعض الدول األخرى اليت توجد فيها  فيها
جتارب انجحة إلصدار صكوك الوقف، كتجربة 
السعودية يف صكوك برج زمزم، وهي صكوك 
استثمارية )صكوك انتفاع( لتطوير أراضي الوقف، 
وصكوك املشاركة يف سنغافورة صكوك بنكولني. إال 
أنه جتدر اإلشارة إىل أن املثالني السابقني عن إصدار 

 ال يُعدان مناذجلصكوك يف السعودية وسنغافورة ا
وقفية صافية حبيث ال تعود تلك الصكوك أبي عائد 
مادي على أصحاهبا ويكون محلة الصكوك متربعني 
لوجوه الرب واخلري. النموذج الوحيد للصكوك الوقفية 
الصافية هو منوذج املزارع الوقفية املقرتحة ألوقاف 
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 .(Ridza, 2016) نيوزيالند

 

وانطالقًا من الدور العظيم للصكوك الوقفية جاءت  
أمهية هذا البحث ليسلط الضوء على إمكانية إصدار 
الصكوك الوقفية يف ماليزاي من خالل تسليط الضوء 
على حتدايت إصدار الصكوك الوقفية يف ماليزاي، 
ومناقشة آلية جتاوز تلك التحدايت للنهوض ابلوقف 

ة يف تنمية الوقف واالستفادة من الصكوك الوقفي
 خرى.والقطاعات االجتماعية واالقتصادية األ

 

 الدراسات السابقة

مع االهتمام املتزايد إبحياء مؤسسة الوقف يف نظام 
االقتصاد اإلسالمي وإعادة تفعيل دوره يف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، ظهرت العديد من 

ودوره. الدراسات واألحباث اليت تتناول الوقف وأمهيته 
وضمن تلك الدراسات ظهرت أيضًا دراسات 

األموال  معتتحدث عن الصكوك الوقفية كأداة جل
والسيولة املالية الالزمة لتطوير األصول واملؤسسات 
الوقفية وأيضًا للمسامهة يف تطوير وتنمية البنية 
التحتية للمجتمعات اإلسالمية اليت تعاين معظمها 

تنمية. وهتدف من عجز واضح يف شىت جماالت ال
هذه املراجعة للدراسات حول الوقف والصكوك 

عرف على آخر التوجهات النظرية الوقفية إىل الت
والعملية يف هذا اخلصوص من خالل حتليل تلك 
الدراسات، وإيضاح ما انقشته من أفكار وحماور، 
ومعرفة الفجوة املعرفية اليت حتتاج إىل مزيد من 

ميكن هلذه الدراسة  البحث، والقضااي اجلديدة اليت
إاثرهتا واملسامهة يف إثرائها على الصعيدين النظري 
والتطبيقي. وقد مت مجع ثلة من أهم تلك الدراسات 
الصادرة ابللغة العربية واإلجنليزية وتصنيفها إىل 

موضوعني رئيسيني أوهلما يضم الدراسات اليت 
تناولت أمهية الوقف ودوره يف التنمية املستدامة 

ا يتعلق بتحدايت إدارة الوقف يف ماليزاي وهو واثنيهم
املوضوع الذي يندرج حتته موضوع هذه الدراسة عن 

 حتدايت إصدار الصكوك الوقفية يف ماليزاي. 

 

 أوال: الوقف ودوره يف التنمية املستدامة

من أهم املواضيع اليت تناولته الكثري من الدراسات 
احلديثة عن الوقف موضوع تطوير األصول 

واملمتلكات الوقفية. وهنا يربز دور الصكوك الوقفية  
األموال الالزمة لتطوير تلك  معكأداة فعالة جل

 املمتلكات واالستفادة منها كما يف دراسة
Soufyan and Abdullah (2014) 

اللذان أشارا يف ورقتهما إىل دور الصكوك الوقفية يف 
تطوير املمتلكات الوقفية وانقشا بعض األحكام 

كم إصدار الصكوك الوقفية حبقهية اليت تتعلق الف
 ف الفقهي يف مشروعية وقف النقود.واخلال

 
 .Ahmad et al )ومثل ذلك انقشت دراسة 

دور الصكوك الوقفية يف استثمار الوقف 2018)
النقدي وخلصت الدراسة إىل تعميم جتربة إصدار 
الصكوك الوقفية لتشمل ابإلضافة إىل مؤسسات 

مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات الوقف أيضًا 
العامة املستقلة واالستفادة من هذه اآللية ف بناء 

 اجلامعات واملعاهد والبلدايت وغري ذلك.

 
  Al-Mushi (2018)وتناولت دراسة 

األحكام الفقهية واآلاثر االقتصادية للصكوك الوقفية 
حيث أبرزت الدراسة أمهية الصكوك الوقفية كأداة 
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بديلة عن األدوات التقليدية لتمويل املشاريع إسالمية 
االستثمارية الوقفية وغريها. ورجحت الدراسة جواز 
إصدار الصكوك الوقفية وتداوهلا ملا يف ذلك من 
حتقيق مقاصد الشريعة وألن ذلك ال يتناىف مع 

 مقصود الوقف.

 
عن دور  Musari (2016)حتدثت دراسة 

االقتصادية يف الستدامة الصكوك الوقفية يف ا
مؤسسات للتعليم العايل يف ماليزاي. وتعتقد هذه 
الدراسة أنه ميكن اجلمع بني جهازين ماليني 
إسالميني قويني، ومها: )الوقف والصكوك( ليكوان 
أداة فعالة لتمويل مؤسسات التعليم العايل. وميكن أن 
يكون التعاون بني الصكوك والوقوف ابتكاراً المتالك 

التكلفة لتوليد االستدامة صندوق منخفض 
االقتصادية ملؤسسات التعليم العايل. ووصفت هذه 

والصكوك يف العامل،  -الورقة أفضل ِمارسة للوقف
وذلك يف اململكة العربية السعودية وسنغافورة 

 ونيوزيلندا.

 
 وأيضاً يف دراستها عن املوضوع نفسه، حتدثت دراسة

(Al-Sheikh (2016  عن دور الصكوك
وآاثرها االجتماعية واالقتصادية على اجملتمع.  الوقفية

وعددت الدراسة بعض تلك اآلاثر االقتصادية اليت 
تشمل خفض التضخم، وزايدة االدخار وخفض 
اإلنفاق االستهالكي لصاحل اإلنفاق االستثماري، 
ودفع عجلة التنمية االقتصادية، وخفض الضرائب 

ن وتوجيه نفقات الدولة إىل نواحي هامة وأما ع
النواحي االجتماعية فقد أشارت الدراسة إىل املنافع 
االجتماعية الكبرية املتمثلة بتخفيض البطالة واجلرمية 

وحتقيق التكافل االجتماعي واألسري. وحثت 
الدراسة الدول اإلسالمية ووزارات األوقاف بشكل 
خاص الصدار الصكوك الوقفية نظرًا ألمهيتها 

 ة. وأوضحت دراسةالقصوى يف اجملتمعات اإلسالمي
(Bin Zayed and K. al-Dawi 

واليت جاءت بعنوان "الصكوك الوقفية   2013)
كآلية لتحقيق التنمية املستدامة دراسة تطبيقية 
مقرتحة لتمويل املشاريع الوقفية ابجلزائر" ولقد 
توصلت الورقة إىل نتائج، منها: أنه ميكن لوزارة 

الوقفية األوقاف ابجلزائر االستفادة من الصكوك 
لتمويل خمتلف مشاريعها الوقفية إبحدى طريقتني، 
األوىل: استثمار مجيع حصيلة االكتتاب مث الصرف 
على املوقوف عليهم من األرابح والعوائد أو تقسيم 
حصيلة االكتتاب يف الصكوك الوقفية إىل جزئيني: 
األول يستثمر لضمان استمرارية الوقف، والثاين 

 الستثمارية لوزارة األوقاف.خيصص لتمويل املشاريع ا

 

قدمت مقرتحاً فقد  Omar (2000) أما دراسة
إلحياء دور الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر عن 
طريق سندات الوقف اليت ميكن من خالهلا إحياء 

مستمر دور الوقف لإلسهام يف توفري مصدر دائم و 
 لتمويل االحتياجات العامة.

 

الصكوك  Hattab (2006) كما تناولت دراسة
الوقفية ودورها يف التنمية، وبينت أيضًا أن الصكوك 
الوقفية حباجة إىل تطوير ورقابة شرعية دائمة. كما 
أكدت على وجوب استغالل الدور املهم للصكوك 
الوقفية من قبل األماانت العامة لألوقاف. وضرورة 
التوسع يف الصكوك الوقفية كّمًا ونوعًا عن طريق 

الوقف إداراًي واقتصاداًي من أجل إدارة  تطوير أجهزة
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هذه الصكوك الوقفية أبحدث طرق االستثمار 
واإلدارة، واستعمال أحدث الوسائل والطرق والصيغ 

 يف تسويق الصكوك الوقفية.

 

بناًء على ما تقدم أعاله جند أن الدراسات السابقة 
قد تناولت موضوع الصكوك الوقفية كأداة مهمة 

دور الوقف ودعم التنمية املستدامة. ومتطورة إلحياء 
وتتفق هذه الدراسات مع هذه الورقة البحثية من 
حيث اإلشارة ألمهية أداة الصكوك الوقفية ودورها 
املهم يف إحياء وتطوير املمتلكات الوقفية، إال أن 
هذه الدراسات املذكورة آنفًا مل تتناول حتدايت 

مركز إصدار الصكوك الوقفية وخاصة يف ماليزاي ك
للمالية اإلسالمية وإصدار الصكوك، وهو ما 

 .إن شاء هللا تعاىل ستتناوله هذه الورقة

 

 ا: حتدايت إدارة الوقف يف ماليزاياثني  

يالحظ أن معظم الدراسات اليت تناولت الوقف يف 
ماليزاي وإدارته قد صدرت ابللغة اإلجنليزية، وقد 

ة. توضح ترمجها املؤلفان وخلصاها يف املناقشة التالي
نظام الوقف يف  Al-Habshi (2003) دراسة

جتربة الوقف يف مع الرتكيز على التطبيق املعاصر 
ماليزاي، وتقدم الورقة مراجعة عن طبيعة الوقف يف 
ماليزاي من خالل احلديث عن اخللفية التارخيية 
لألراضي الوقفية يف ماليزاي ومراحل تطور الوقف 
فيها. يسلط املؤلف الضوء على طبيعة إدارة األراضي 
الوقفية، ويبني أن الوقف يقع حتت سلطة اجملالس 

هي الوصي الوحيد على الوقف يف اإلسالمية، ف
ماليزاي. مث يطرح املؤلف بعض مشاكل إدارة الوقف 
يف ماليزاي، كعدم توفر الكوادر املؤهلة يف دوائر 
األوقاف التابعة للمجالس اإلسالمية، وعدم وجود 

 سجالت دقيقة للممتلكات الوقفية. أما دراسة
Hasan and Abdullah (2007)  فقد

ثمار يف أرضي األوقاف كأداة تناولت موضوع االست
للتنمية االقتصادية للمسلمني يف ماليزاي. ولقد 
أظهرت هذه الدراسة أن العديد من األساليب 
لالستثمار يف أراضي الوقف قد استخدم يف ماليزاي، 
ولكن مل تستخدم أداة الصكوك لتطوير الوقف، كما 
أشار املؤلف إىل أن استثمار أراضي الوقف ال يزال 

ملستوى املقبول فهناك الكثري من أراضي دون ا
األوقاف غري املستغلة، واليت ميكن استثمارها من 

 خالل أدوات خمتلفة.

 

 Hanefah et al. (2011) وشرحت دراسة
آليات التمويل اليت تستخدمها مؤسسات األوقاف 
يف ماليزاي وسنغافورة يف تطوير أنواع خمتلفة من 

افورة يف تطوير ِمتلكات الوقف. وشرحت جتربة سنغ
 Warees Pteأصول الوقف وأتسيسها لشركة 

Ltd  احملدودة كشركة اتبعة للمجلس الديين
 .(MUIS)اإلسالمي يف سنغافورة 

 

 .Mohamad et al ووضحت دراسة 
طبيعة أراضي الوقف يف ماليزاي وحتدايت  (2012)

إدارة الوقف من منظور قانوين، فقد تعرضت هذه 
الورقة للحديث عن إدارة الوقف يف ماليزاي من منظور 
إنفاذ قانون "الوقف" املدرج يف قائمة الوالية للدستور 

، وابلتايل فهو خيضع لسلطة 1957االحتادي لعام 
 حكومات الوالايت.

 

سردًا اترخيياً  Yaacob (2013) أوردت دراسة
الدراسة على  وأشارتومعاصرًا لألوقاف يف ماليزاي 
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أن ماليزاي مازالت متارس نظاًما قانونًيا مزدوًجا، أي 
القانون العام وقانون الشريعة. كما انقشت الورقة 
بعض احلاالت واألمثلة للحصول على صورة واضحة 

 ع الشريعة.للمشكلة، عندما يتعارض القانون املدين م

فقد حتدثت  Puad et al. (2015) أما دراسة
عن قضااي وحتدايت يف إدارة الوقف يف ماليزاي. 
وأشارت الدراسة إىل األطر القانونية للوقف يف 
ماليزاي. ففي والية سيالجنور مثاًل خيضع الوقف 

ي لوالية سالماإللس  اجملقانونيًا إلشراف مباشر من 
( هي واحدة من املؤسسات MAISسيالجنور )

الدينية يف ماليزاي، وهي تلعب دورًا مهما يف تطوير 
وإدارة أوقاف املسلمني يف والية سيالجنور، كما 
ذكرت الورقة عددا من التحدايت كعدم الوعي، 
وعدم احلصول على ما يكفي من األموال جبانب 

 MAISالعديد من القضااي والتحدايت اليت تواجه 
 لوقف.أثناء تطبيق ا

 

حوكمة األوقاف يف بعض الدراسات حتدثت عن   
 .Mohd Ali et al ماليزاي كما يف دراسة

سلطت الدراسة الضوء على حيث  (2014)
املشكالت الرئيسية يف إدارة الوقف يف ماليزاي، مثل 
اإلدارة غري الفعالة ألصول الوقف، وشرحت أسلوب 
إدارة مؤسسات األوقاف اإلسالمية يف ماليزاي، 
واقرتحت إطار عمل للحوكمة يف املؤسسات اخلريية 

 اإلسالمية يف ماليزاي.

 

 .Ismail et al وأخرياً وليس آخراً، انقشت دراسة
إدارة أراضي  يف أهم القضااي واحللول (2015)

الوقف يف ماليزاي وانقشت القضااي الناشئة عن إدارة 
أرض األوقاف يف ماليزاي وتنميتها وتطويرها. وقدمت 

العديد من االقرتاحات لتعزيز تطوير األراضي الوقفية 
وتعزيز دور اجمللس الديين اإلسالمي يف الدولة 

 ابعتباره الوصي الوحيد على الوقف.

 

ِما سبق جند أن الدراسات الواردة أعاله وضحت 
طبيعة األراضي الوقفية يف ماليزاي وشرحت التجربة 

راحل اليت مرت املاليزية يف تطوير األراضي الوقفية وامل
هبا واآلليات املستخدمة يف استثمار أراضي الوقف يف 
ماليزاي حيث استخدمت آليات خمتلفة لتطوير 
األراضي الوقفية، ولكن مل تستخدم أداة الصكوك 
لتطوير املمتلكات الوقفية يف ماليزاي حلد اآلن. كما 
بينت الدراسات اآلنفة الذكر املشاكل والتحدايت يف 

ف يف ماليزاي من منظور قانوين وإداري إدارة الوق
وتنظيمي، فهذه الدراسات تلتقي مع الدراسة احلالية 
من حيث تسليط الضوء على حتدايت إدارة الوقف 
يف ماليزاي ومن بينها التحدايت اليت تواجه إصدار 
الصكوك الوقفية كأداة فعالة الستثمار األصول 

 الوقفية وإدارهتا. 

 

"دراسة حالة مشروع  إصدار الصكوك الوقفية
 املزارع الوقفية ألوقاف نيوزيالند:

قامت األوقاف النيوزيلندية ابلتعاون مع أكادميية إسرا 
للبحوث الشرعية الدولية والتمويل اإلسالمي يف 
ماليزاي، بدراسة جدوى وإعداد تقرير حول إمكانية 
إصدار أول صكوك وقفية خالصة يف العامل بقيمة. 

لة االكتتاب يف الصكوك وسيتم استخدام حصي
إلنشاء مزارع وقفية تريب املواشي وحيواانت 
األضاحي. وسوف يتم االستفادة من مجيع خملفات 
احليواانت واجللود إلنتاج األحذية واحلقائب اخل. 
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وسوف تستخدم اإليرادات احلاصلة للمشروع الوقفي 
إلعادة مثن الصكوك الوقفية ألصحاهبا )يف الوقف 

زيد على ذلك سوف يستخدم ألغراض املؤقت( وما ي
خريية يف مجيع أحناء العامل دون التمييز الديين. وهذا 
مشروع مبتكر من منظور اقتصادي وشرعي. حيقق 
طفرة يف اآلليات القانونية التقليدية يف الوقف، 
وسيؤدي ذلك أيضًا إىل تطوير صناعة األوقاف على 

وقاف الصعيد العاملي. ومن أساليب تطوير صناعة األ
يف العامل اإلسالمي، إصدار الصكوك الوقفية كوسيلة 
لتوليد التمويل الالزم لشراء املزارع وخلق صناعة 

 .(Benyounis, 2014)أوقاف مستدامة 

 

ألف  220-100من املتوقع أن يوفر هذا املشروع 
رأس غنم سنوايً. وهتدف مبادرة تنمية صناعة الثروة 
احليوانية إىل جعل خملفات األغنام معدومة. ويف كل 
عام خالل عيد األضحى تذبح املاليني من األغنام. 
وبداًل من جمرد توزيع اللحوم على الفقراء، هتدف 

األوقاف النيوزيلندية إىل خلق دورة مستدامة من 
يع أجزاء احليوان إلنتاج أشياء العملية ابستخدام مج

تعود للفقراء. حبيث يتم تعليب بعض اللحوم لتوزيعها 
من قبل وكاالت اإلغاثة يف املستقبل، أما الصوف 
واجللد يذهبان إىل الالجئني )جنبًا إىل جنب مع 
التدريب وآالت اخلياطة والتأمني الطيب( جلعل 

ملعونة بطانيات اإلغاثة )تباع مرة أخرى إىل وكاالت ا
بتكلفة منخفضة(، أو صنع أشياء مثل األخفاف 
اليت تساعد الالجئني يف الغرب على احلفاظ على 
تراثهم، كما وختطط األوقاف النيوزيلندية يف املستقبل 
الستخدام العظام لصنع اجليالتني احلالل، ورمبا 
استخدام الدم للسماد. مث إن املستثمرين يف صكوك 

ب يف األرابح، بل الوقف، لن يكون هلم نصي
   سيكون هدفهم خريي وإغاثي فقط

.(Respati, 2014) 

 

 ( منوذج الصكوك الوقفية املقرتحة يف مشروع أوقاف نيوزيالند1الرسم التوضيحي رقم )

 (.2017 املصدر: )حسني بن يونس،تصميم املؤلف حسب 
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الرسم التوضيحي أعاله، ستقوم كما هو موضح يف 
مؤسسة أوقاف نيوزيالند إبصدار الصكوك الوقفية 
الدائمة واملؤقتة حلملة الصكوك الذين ميثلهم األمني 
أو الناظر وستقوم املؤسسة ابستخدام تلك األموال 
الوقفية إبنشاء مزارع وقفية يعود ريعها إىل املستفيدين 

صدار من املؤسسات واألفراد. وتشبه عملية إ
الصكوك الوقفية إىل حد بعيد عملية إصدار 
الصكوك التجارية االستثمارية، إال أن الصكوك 
الوقفية قد ختتلف عن الصكوك التجارية االستثمارية 
من انحية غرض اإلصدار وغرض محلة الصكوك، 
وكذلك قد خيتلف احلكم الشرعي لبعض املسائل 

تداول الشرعية كوجوب الزكاة، واستخدام الرهن، وال
 يف سوق األوراق املالية، إىل غري ذلك.

 

 منهج البحث

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي، الذي 
يستخدم األسلوب الكيفي )النوعي( لإلجابة على 
أسئلة البحث وحتقيق أهدافه. حيث أن املنهج 
الوصفي يستخدم أحد األسلوبني الكمي أو الكيفي 

هو الذي يعتمد جلمع املعلومات. فاملنهج الوصفي 
على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم 
بوصفها وصفًا دقيقًا ويعرّب عنها كيفيًا بوصفها 
وتوضيح خصائصها، وكمياً إبعطائها وصفاً رقمياً من 
خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو 

 حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى

(Khudr, 2013) ن خالل اسرتاتيجية .  وم
دراسة احلالة )ماليزاي( ميكننا الوصول ألهداف 
الدراسة بشكل أفضل، فدراسة احلالة هي اسرتاتيجية 
من اسرتاتيجيات البحث النوعي والوصفي، وهي 

عبارة عن فحص دقيق وعميق لوضع معني أو حالة 
فردية، أو حادثة معينة، أو جمموعة من الواثئق 

افة الوسائل املناسبة. احملفوظة، ابستخدام ك
وابستخدام أسلوب املقابالت مع اخلرباء املختصني 
وحتليل الواثئق اليت هي من اسرتاتيجيات البحث 
النوعي والوصفي سنتمكن من الوصول لفهم أعمق 
ملشكلة البحث. ولقد متت دراسة وحتليل كل 
املنشورات والدراسات واألحباث السابقة املتعلقة 

الباحث إبجراء مقابالت مع خرباء ابملوضوع. مث قام 
متخصصني يف موضوع الوقف وإصدار الصكوك 
الوقفية والوقوف على جتارهبم املتعلقة أبهداف وأسئلة 
البحث، وتسليط الضوء على آخر التطورات 
والتحدايت اليت تواجه إصدار الصكوك الوقفية 
واقرتاح سبل جتاوزها. وبعد إجراء املقابالت، مت 

اء مي النتائج والتوصيات اليت قدمها اخلرب حتليلها وتقد
 وتلخيصها يف هناية هذا البحث.

 

ويتكون جمتمع الدراسة من خرباء الوقف والصكوك 
اإلسالمية يف ماليزاي، أما عينة الدراسة فهي عدد من 
الباحثني واخلرباء املعروفني يف جمال الصكوك والوقف 
من الناحية القانونية والشرعية والتنظيمية. ومت 
اختيارهم من اجلامعة العاملية للتمويل اإلسالمي 

INCEIFإسرا الدولية للبحوث  ، ومن أكادميية
 ماليا، ومن جامعة ISRAالشرعية 

UNIVERSITY MALAYA  واجلامعة
. كما هو موضح يف IIUMاإلسالمية العاملية ماليزاي 

كان عدد اخلرباء ستة خرباء ِمن   (1)اجلدول رقم 
لديهم اخلربة واالطالع يف جمال الصكوك، مع الرتكيز 

ظيمية اخلاصة على النواحي الشرعية والقانونية والتن
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 وكيفيته.لوقفية، وخطوات اإلصدار إبصدار الصكوك ا

 

 

 ، ملف اخلرباء الذين متت مقابلتهم(1)اجلدول رقم 

 

 الرمز املركز الوظيفي التخصص الدقيق املؤسسة الرقم

1 
INCEIF 

اإلسالمي واحلضارة  االقتصاد
 اإلسالمية

 ابحث وحماضر
 1خ

2 IIUM 2خ أستاذ مشارك االقتصاد والتمويل اإلسالمي 

3 ISRA  3خ ابحث أول الفقه وأصوله 

4 
ISRA 

التمويل اإلسالمي واإلدارة و 
 القانون

 ابحث 
 4خ

5 UM 5خ حماضر قسم الشريعة والقانون  الدراسات اإلسالمية 

6 
INCEIF 

التمويل اإلسالمي، والصكوك 
 اإلسالمية

 أستاذ مشارك
 6خ

 

ومت تسجيل هذه املقابالت ابستخدام مسجل صويت 
وتفريغها الحقًا ابستخدام معاجل النصوص وورد 

(word وبعد ذلك مت حتليل البياانت بشكل .)
موضوعي الستخالص املوضوعات املشرتكة اليت متثل 
وجهات نظر األشخاص الذين أجريت معهم 

أهداف هذا البحث املقابالت ومبا يتناسب مع 
وأسئلته. ومت ترقيم اقتباسات األشخاص الذين متت 

كمرجعية ترمز   6خ-1مقابلتهم على النحو التايل: خ
. ولقد مت إجراء بعض املقابالت 6....1ل  خبري 

ابللغة اإلجنليزية.  اآلخر ابللغة العربية وبعضها
وأجريت مجيع املقابالت يف مكان عمل اخلرباء. 

لنتائج تلك املقابالت مع وفيما يلي عرض 
 مناقشتها.

 

 نتائج املقابالت مع اخلرباء ومناقشتها

تناولت املقابالت مع اخلرباء أهم القضااي الواردة يف 

أهداف الدراسة وأسئلتها. وقد عرب اخلرباء عن آرائهم 
وشاركوا خرباهتم من خالل اإلجابة عن أسئلة 

على املقابالت اليت أعدها الباحثون مسبقًا بناء 
األسئلة البحثية اليت تتناول يف املقام األول التحدايت 
العامة إلصدار الصكوك الوقفية بشكل عام ويف 
ماليزاي بشكل خاص. إضافة لذلك مت مناقشة أمهية 
الوقف يف التنمية وآخر النشاطات احلالية املتعلقة 
إبصدار الصكوك الوقفية كمشروع املزارع الوقفية 

 قاف نيوزيالند(.والصكوك الوقفية ألو 

 

التحدايت اليت تواجه إصدار الصكوك الوقفية يف 
 ماليزاي 

يدور اهلدف الرئيسي هلذه الورقة حول حتدايت 
إصدار الصكوك الوقفية يف ماليزاي، وقد كان للخرباء  
كالم وشرح طويل يف هذا املوضوع. ويالحظ أن  

إبصدار  إضافة لصلتهاكثريًا من تلك التحدايت 
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أيضًا جزء من مشاكل الوقف ، تعد فيةالصكوك الوق
بشكل عام وإدارته وكيفية استثماره. وميكن تصنيف 
التحدايت اليت وردت يف املقابالت إىل قسمني 
رئيسيني مت بياهنا وما يندرج حتتها من حتدايت يف 

 املناقشة التالية:

 

  التحدايت التنظيمية املتعلقة إبصدار
 الصكوك الوقفية يف ماليزاي

o املتعلقة ابملسائل التحدايت 
الشرعية وتوحيد اآلراء الفقهية 

 والفتوى؛

o  التحدايت املتعلقة ابحلوكمة
 واإلدارة؛

O دايت املتعلقة بنقص الوعي التح
واملعرفة عن الوقف والصكوك 

 الوقفية؛

 
  التحدايت التشغيلية املتعلقة إبصدار

 الصكوك الوقفية يف ماليزاي

o  للمشاركة استعداد السوق وقابليته
واالكتتاب يف إصدار للصكوك 

 الوقفية
o  نقص الكوادر املؤهلة لتشغيل

 املشاريع الوقفية وإدارهتا

o  التحدايت األخرى، وهي جمموعة
من التحدايت تتعلق إبدارة 
املخاطر للصكوك الوقفية واجلدوى 
االقتصادية وغريها كما وردت يف 

 مقابالت اخلرباء.

 

التحدايت مع إيراد وفيما يلي مناقشة تلك 
 االقتباسات ذات الصلة من آراء اخلرباء.

 

أوال : التحدايت التنظيمية املتعلقة إبصدار 
 الصكوك الوقفية يف ماليزاي

 التحدايت الشرعية وتوحيد اآلراء الفقهية والفتوى

 

من خالل املقابالت مع اخلرباء، برزت التحدايت 
تطوير الشرعية على رأس التحدايت اليت تعيق 

األوقاف اإلسالمية بشكل عام وإصدار الصكوك 
الوقفية بشكل خاص. فهناك مسائل خالفية مل يتم 
جتاوزها إىل اآلن مبا يسمح ابملضي قدمًا لتطوير 

ستبدال املؤسسات الوقفية واألصول الوقفية كمسألة ا
العني املوقوفة وخمالفة شرط الواقف ونقل العني 

وفيما يلي الشرعية.   من املسائل املوقوفة وغريها
 بعض من اقتباسات آراء اخلرباء:

 

"الشيء األول حنتاج لتطوير املفاهيم الفقهية 
املوجودة، أبن ال نتقيد ابلفكر القدمي كالسماح 
ابالستبدال مثاًل. واثنيًا أن الوقف يتعلق ابألمور 
الدينية......هل للسلطة املسؤولة يف اجملالس 

لواقف إذا كان األفضل اإلسالمية أن ختالف شرط ا
أن تستثمر يف جمال آخر، كتجربة سنغافورة حيث 
ابعوا جزءًا من أرض الوقف وصرفوها على تطوير 
واستثمار اجلزء الباقي من الوقف، فالبد من الناحية 
الشرعية أن يكون هناك مرونة وال نتقيد ابلفكر 
القدمي..... مثاًل: موضوع استبدال الوقف، يف 

د واألراضي حىت اآلن من الصعب أن بينانج املساج
حتول لشيء استثماري كما فعلوا يف سنغافورة. 
فاالستبدال اآلن مشكلة كبرية، هم ال يعتقدون 
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إبابحة االستبدال يف بعض الوالايت، فاملشكلة هنا 
مشكلة شرعية، فهم ما زالوا يناقشون املشاكل 

. ومن املعلوم أن مسألة استبدال 2الشرعية"خ
الوقفية هي من املسائل الفقهية اخلالفية وقد األصول 

نّص قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته 
نيسان  30 - 26التاسعة عشرة يف إمارة الشارقة، )

(، حول وقف األسهم والصكوك واحلقوق 2009
املعنوية ما يلي، "األصل يف األسهم الوقفية بقاؤها 

س املتاجرة واستعمال عوائدها يف أغراض الوقف ولي
هبا يف السوق املالية فليس للناظر التصرف فيها إال 
ملصلحة راجحة أو بشرط الواقف فهي ختضع 
لألحكام الشرعية املعروفة لالستبدال. )ب( لو 
صفيت الشركة أو سددت قيمة الصكوك فيجوز 
استبداهلا أبصول أخرى كعقارات أو أسهم وصكوك 

 ة للوقف".أخرى بشرط الواقف أو ابملصلحة الراجح

 

وهناك مسألة فقهية أخرى أيضا أاثرها خبري آخر 
وهي مسألة التقيد بشرط الواقف حيث أشار، 

فبعض اجملالس ترى أنه ال ميكن أن نغري ما يريده “
الواقف أي ال نستطيع خمالفة شرط الواقف، فإذا قال 
للمسجد جيب أن يكون للمسجد، فكل جملس 

ومعاجلة وتوجيه ما خيتلف عن اآلخر ابلنسبة للمرونة 
فيجب أن تتبع رغبة الواقف بشكل  يريده الواقف،

وال نستطيع أن نغري يف رغبة الواقف  %100اتم 
 .3تفسري رغبة الواقف"خ فهو متوقف على حسب

 
إضافة لذلك أشار بعض اخلرباء إىل مشكلة 
االختالف يف الفتوى حول تلك املسائل من مكان 
آلخر ودعوا إىل العمل واملمارسات حول تلك 

حول بعض املسائل اخلالفية.  توحيد الفتوى القضااي
وأشار اخلرباء إىل االختالف بني الوالايت املاليزية يف 
تطبيق هذه املسائل الشرعية. "حىت اآلن هناك 

ال يشجع على اختالف بني الوالايت وهذا الشيء 
 .2االستثمار يف األموال الوقفية خ

  

واخلالصة كما يرى اخلرباء أن حل املسائل الشرعية 
وتوحيد العمل هبا هو من احلاجات امللحة اليت جيب 
جتاوزها من أجل السري قدمًا يف تطوير الوقف 
واألصول الوقفية، ورغم وجود العديد من القرارات 

اإلسالمية الدولية إال أن الصادرة عن اجملامع الفقهية 
بعض هذه املسائل الفقهية ال تزال حمل نقاش يف 
بعض اجملالس الشرعية احمللية وهو ما يعيق بدوره 

 صدور الفتوى أو املوافقة الالزمة.

 
  التحدايت املتعلقة ابحلوكمة واإلدارة

تعد مسألة حوكمة الوقف وإدارته من املسائل 
الرئيسية اليت تشكل عائقًا كبريًا يف طريق تطوير 
مؤسسة الوقف واالستثمار األمثل لألصول الوقفية. 
ويربز هذا التحدي من خالل احلاجة الكبرية لتطوير 
معايري واضحة لطريقة إدارة الوقف وآلية تنظيمه من 

هليئات اإلشرافية يف خالل بيان أدوار الشخصيات وا
املؤسسات الوقفية )سواء أكانوا نظارًا أفرادًا أم 
جمالس رقابية( ومسؤولياهتم وآلية اختيارهم وكفاءاهتم 
واملتطلبات اخلاصة ابلتقارير املالية واإلدارية وغري 
ذلك. عدم القدرة على تطوير مفهوم احلوكمة 
لألوقاف وعجزها عن مواكبة الظروف والتغريات 

اصرة. وقد أشار العديد من اخلرباء الذين مت املع
مقابلتهم إىل هذا التحدي، ونسوق بعض 
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 قتطفات من رأي اخلرباء كما يلي:امل

 

"احلوكمة تعين اإلدارة والشفافية واإلفصاح، إذ هي  
كانت ِمثلة يف شخص واحد وهو الويل أو الناظر، 
أما ما حيدث اآلن فيختلف عما كان عليه يف 

وع األقسام وتوزيع املهام كحملة السابق من تن
الصكوك كما يف االستثمار، وإدارة املخاطر، كل 
هذه األقسام موجودة يف الصكوك االستثمارية، 
فكيف يكون الشكل واهليكل اإلداري يف الصكوك 
الوقفية، ولذا نالحظ اآلن هذا الشكل غري واضح 
يف الوقف، فمن ابب أوىل عدم وضوحه يف صكوك 

 .2تثمارية املعاصرة.  خاألوقاف االس

 

وعند احلديث عن حوكمة وإدارة الوقف يف ماليزاي ال 
يفوت اخلرباء التطرق للمجالس الدينية احمللية اليت 
أعطيت سلطة اإلشراف على األوقاف مبا فيها أي 

 & Noor)صكوك وقفية حمتملة ال حقًا 

Abdullah, 2014; Ali, 2014  ) كما
بقوله: "الذي قد يعرقل أشار إىل ذلك أحد اخلرباء 

مسرية إصدار هذه الصكوك هو نوعية احلوكمة 
املوجودة يف ماليزاي؛ فجميع األمور الوقفية من إدارة 
الوقف واالستثمار يف الوقف اتبع ملا يسمونه اجملالس 
الدينية للوالايت، وهذه اجملالس الدينية تعاين من 
مشكالت وتعقيدات كثرية مبعىن: أن التخطيط 

كار لتطوير األصول الوقفية تكاد تكون واألف
 .2معدومة."خ

 
التحدايت املتعلقة بنقص الوعي واملعرفة عن 

 الوقف والصكوك الوقفية
نقص الوعي واملعرفة الكافيني عن الوقف والصكوك 

الوقفية يشكل عائقًا كبريًا يف طريق تطوير األوقاف 
بشكل عام والصكوك الوقفية وإصدارها بشكل 

هذا التحدي يف نقص املعرفة حول خاص. يتجلى 
الوقف وأمهيته ودوره بني العامة من الناس وأيضًا يف 
النقص الكبري يف تلك املعرفة بني املثقفني وحىت 
املتخصصني ابألوقاف. وابلتايل من أحد اجلهود اليت 
جيب تكثيفها هي مسألة نشر املعرفة وزايدة الوعي 

صكوك حول األوقاف وأمهيتها وخباصة موضوع ال
الوقفية وآلية عملها وإدارهتا. ويتم ذلك من خالل 
إقامة الندوات والربامج التلفزيونية وخطب املساجد 
هبدف نشر الوعي حول أمهية الوقف ودوره يف 
التنمية االجتماعية واالقتصادية. وقد أشار أحد 

 "حنن حنتاج تثقيف األطرافاخلرباء لذلك قائاًل: 
ال يعرفون أو ال يفهمون الصلة ابملوضوع، رمبا ذات 

ما هي الصكوك أصاًل، هلذا حنتاج أن نثقفهم، 
فالكوادر املوجودة يف اجملالس اإلسالمية غري مهيئني 
هلذا العمل بعد، وأيضًا اجملالس ال يوجد بينها تعاون 

وتنسيق وترابط فكل جملس خمتلف عن اآلخر، فأايً   
بقبول  كان املقرتح للوالايت فالوالية لديها الصالحية

أو رفض هذا املقرتح، والية جهور متثل دور املركز، 
وحتاول خلق تناغم وتنسيق، ولكن ليس لديها القوة 
أو القدرة إلجبار ابقي الوالايت على قبول قراراهتا، 

 .3إال أهنا تقرتح وتناقش ليس إال"خ

 
وأشار للمسألة نفسها خبري آخر، "جيب أن ندعم 

الوقفية أواًل عند  ونعزز نشر التوعية عن الصكوك
مدراء الوقف، ألهنم طرف مهم جدًا جيب عليهم 
فهم من سيقوم بتطوير وإدارة الوقف، هل املؤسسات 
أم الشركات أم اجمللس اإلسالمي، فالطرف أو اجلهة 
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اليت ستدير الوقف عليهم أن يفهموا ويتعرفوا على 
مفهوم الصكوك الوقفية، والشيء اآلخر هو قلة 

رضية استخدام الصكوك الوقفية  املعلومات عن ف
كأداة لتطوير الوقف، هلذا جيب أن نفعل نشر 

. وأكد 5املعلومات للممارسة وتطبيق الصكوك"خ
على أمهية ذلك خبري آخر، "جيب تعزيز موضوع 
التعليم والتثقيف عن أمهية الصكوك، فمن خالل 

تزال الشبهات عن بعض املواضيع، ميكن أن ذلك 
عض غري مقتنع ابلوقف النقدي بالحيث اليت اليزال 

أو الوقف املؤقت )كتحدايت شرعية(، كما جيب 
خلق الوعي، ففي ماليزاي حياولون دائمًا من خالل 

 .1وسائل اإلعالم اإلعالن عن الوقف"خ

 

وفقًا لالقتباسات أعاله جند أن اخلرباء أكدوا على 
أمهية تعزيز موضوع التعليم والتثقيف وخلق الوعي 
لدى مدراء الوقف بشكل خاص واألفراد بشكل عام 
عن أمهية الصكوك الوقفية للمجتمع، وأن الوقف 

ليس فقط للمساجد والقبور، بل جيب تطوير مفهوم 
شر املعلومات عن الوقف لدى أفراد اجملتمع وتفعيل ن

فرضية استخدام الصكوك الوقفية كأداة لتطوير 
الوقف. ويف الواقع فإن مشكلة نقص الوعي حول 
الوقف وأمهيته ودوره وسبل تطويره ليست منحصرة 
يف ماليزاي وحدها بل هي مشكلة جيب العمل على 
معاجلتها يف العامل اإلسالمي قاطبة. فقد وردت هذه 

اليت خلصتها جلنة تقرير  املشكلة كأحد التحدايت
األوقاف يف اململكة العربية السعودية يف تقريرها عن 

، حيث 2018اقتصادايت األوقاف الصادر عام 
أكدت الدراسة املسحية )االستبيان( حول واقع 

وجود ضعف يف   سعوديةالوقف ومشكالته يف ال
من أفراد العينة ونقصاً يف  %83املعرفة الشرعية لدى 

)تقرير  من أفراد العينة %89انونية لدى املعرفة الق
 .(2018اقتصادايت الوقف، 

 
 ( ملخص التحدايت التنظيمية إلصدار الصكوك الوقفية يف ماليزاي2اجلدول رقم )

 التوصيات املقرتحة ملعاجلة التحدي النقاط الرئيسية  نوع التحدي
التحدايت الشرعية 

الفقهية وتوحيد اآلراء 
 والفتوى؛

 

استمرار اخلالف حول بعض املسائل  -
 الفقهية اخلالفية:

 مسألة استبدال العني املوقوفة 
 مسألة خمالفة شرط الواقف 
 نقل العني املوقوفة 

غياب توحيد الفتوى والرأي  -
 الفقهي

جتاوز املسائل الفقهية اخلالفية ملا فيه مصلحة  -
 مؤسسة الوقف.

ملعاجلة اعتماد معايري واضحة وموحدة  -
 االختالف يف الفتوى واألحكام الشرعية.

التحدايت املتعلقة  
 ؛ابحلوكمة واإلدارة

 

 غياب إطار حوكمة لتنظيم الوقف. -
تعيني اجملالس الدينية وصيًا حصرايً  -

 على الوقف يف ماليزاي.
 

تطوير إطار حوكمة موحد يلزم مجيع  -
املؤسسات الوقفية والعاملني عليها 

 االلتزام به.
إعادة مراجعة سلطات اجملالس الدينية  -
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وإجياد آلية تعطي إلدارات املؤسسات 
الوقفية بعض احلكم الذايت ضمن 

 التنسيق مع اجملالس الدينية.
التحدايت املتعلقة بنقص 
الوعي واملعرفة عن 
الوقف والصكوك 

 الوقفية؛
 

وجود نقص واضح يف مستوى الوعي  -
عن الوقف بشكل عام والصكوك الوقفية 
لدى العامة مبن فيهم الواقفني 
واملستثمرين ِما يؤثر على املشاركة 
واملسامهة يف أي إصدار للصكوك 

 الوقفية.
 

زايدة التعليم حول الوقف والصكوك الوقفية  -
من خالل احلديث عنها يف خطب اجلمعة 
وإقامة الندوات واملؤمترات واحلوارات 

 التلفزيونية.
حتسني الصورة النمطية عن الوقف  -

 عدم حصره ابملساجد والعقارات.و 

 

اثنيا : التحدايت التشغيلية املتعلقة إبصدار 
 الصكوك الوقفية يف ماليزاي

استعداد السوق وقابليته للمشاركة واالكتتاب يف 
 إصدار للصكوك الوقفية

 

أشار أحد اخلرباء إىل مسألة قابلية السوق 
أفرادًا أم مؤسسات يف واملستثمرين سواء أكانوا 

االستثمار يف الصكوك الوقفية وخاصة أن املفرتض 
أبي عوائد  هبذه الصكوك أهنا ال تعود على املسامهني

مالية، "إذا كنت تريد مجع مبالغ ضخمة، فالصكوك 
ئة ألف اهي أفضل شيء، أما إذا كنت تريد مجع م

فاألفضل الذهاب للتمويل اجلماعي 
crowdfundingلف كثريًا إصدار ، فمن املك

الصكوك ابملقارنة مع عمل متويل مجاعي أو عمل 
إيداع، فإصدار الصكوك ليس بسيطا ألن فيه الكثري 
من األطراف، كما أن الوقف هو منتج اجتماعي 
بشكل كبري، فهل املستثمرون سيتقبلون هذا املنتج 
االجتماعي إذا كانت عوائده أقل ابملقارنة مع العوائد 

هل السوق و يف الصكوك العادية، إذا استثمروا 
سيتقبل هذا املنتج اجلديد، حنن ال نتكلم عن أعمال 

( حنن نتكلم أنه سيتم businessجتارية هنا  )
استخدم أموالك ملساعدة أانس آخرين، هلذا فإن 
عوائدك بسيطة، )هذا إذا كان هناك عوائد(، وإذا مل 
يكن هناك عوائد سوف تستعيد فقط أصل املبلغ 

أي أرابح.... الشركات أنشئت من أجل بدون 
االستثمار، واملسامهون الذين يشرتون هذه األوراق 
التجارية جيب أن يتأكدوا كل سنة أن يكون مؤشر 

 كربح...   %20األداء 

 

 فقط نيحنن ال نتكلم عن هؤالء املسامهني االجتماعي
ولكننا أيضًا نتكلم  SRIالذين يريدون ابلفعل عمل 

صندوق احلج املاليزي عن شركة كبرية مثل خزانة 
، هم يريدون الربح ألهنم أنشأوها (اتبونغ حاجي)

لالستثمار والربح، فإذا مل حيققوا أرابحا، هذا يعين أن 
أداءهم قد اخنفض وسيكونون مسؤولني أمام 
املسامهني. فالوقف يتطلب بيئة مالئمة، الوقف ليس 

عن شرعية، هو قضية جتارية عبارة  فقط مشاكل
أموال وأرابح، ومن هم أصحاب املصلحة 

stakeholders  ومن سيقود السوق ابلتأكيد
املستثمرون سيقودون السوق هلذا من اجليد أن تعرف 
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مدى تقبل املستثمرين ملثل هذا النوع من الصكوك 
. ومسألة قابلية 4أو اهليكلية، هذا هو التحدي"خ

ر يف الصكوك الوقفية من املسائل السوق لالستثما
اليت قد تكون من أهم العوامل اليت أدت لتأخر وجود 
أي إصدار للصكوك الوقفية اخلالصة إىل اآلن. 
لذلك من املقرتح أن يتم إجراء استبيان خيترب السوق 
ويقيم مدى تقبل السوق واملستثمرين هلذا املنتج 

هو االجتماعي اجلديد )الصكوك الوقفية(، أي ما 
حجم الطلب على هذا املنتج اجلديد يف سوق 
الصكوك، مبا أن عوائده قليلة )إذا كان هناك( 
عوائد. ومن املقرتح أيضًا أن تشجع احلكومات 

ومؤسسات على املشاركة يف دعم  اً املستثمرين أفراد
الصكوك الوقفية من خالل منح اإلعفاءات الضريبية 

على  للمشرتكني يف الصكوك الوقفية لتحفيزهم
ة كجزء من املسؤولية املسامهة يف الصكوك الوقفي

 االجتماعية.

 

ونصل يف املناقشة التالية إىل النقطة األخرية من 
التحدايت وهي تتعلق ابجلدوى االقتصادية 
والتكاليف املرتفعة إلصدار الصكوك الوقفية مقارنة 
ابلتمويل اجلماعي على سبيل املثال على حد قول 

 أحد اخلرباء.
 

 ص الكوادر املؤهلةنق

ويتعلق مبشاكل احلوكمة بشكل كبري املشكلة اإلدارية 
اليت تتعلق بنقص الكوادر املؤهلة أكادمييًا ومهنياً 

اليت  اجملالس اإلسالميةأكانوا إلدارة الوقف سواء 
جعلها القانون الوصي املباشر على األوقاف أم 
النظار املباشرون واملشرفون على شؤون األوقاف. 

ىل ذلك أشار أحد اخلرباء قائاًل، "مستوى الكوادر إو 

املوجودة يف اجملالس اإلسالمية مبعىن هيئة الرقابة 
الشرعية كموضوع الفتوى وإبداء الرأي فالبد أن 
يكون الشخص يتمتع مبؤهالت علمية، فالكوادر 
احلالية ليس لديها أدىن فكرة عن االستثمار 

قفية ومنتجات ومتطلباته وكيفية إدارة األموال الو 
املصارف اإلسالمية املوجودة يف السوق وكيفية 
استثمارها، هذه األفكار غري موجودة يف اهليئات 
الشرعية، حنتاج لتطوير هذه الكوادر الشرعية )من 

ألن ة واالستثمار(، .... ياإلدار ، و الناحية الشرعية
املوظف يف اجملالس اإلسالمية هو موظف عام، 

ة منها ما يتعلق ابلزواج والشؤون الدينية كثري 
والطالق، فهو ليس موظفا خاصا للوقف حبد ذاته، 
فيجد نفسه مشتتا، فهو جيب أن يكون متخصصا 

 يف الوقف حىت يستطيع التطوير، كما أن مؤهالت
املوظفني العلمية داخل اجملالس جيب أن تكون عالية،  

كما البد من عمل دورات تدريبية للموظفني هلا 
ثمار واإلدارة وكيفية التطوير. وأيضا قلة عالقة ابالست

الكوادر املوجودة، قبل مخس سنوات ذهبنا جمللس 
إبحدى الوالايت تصور والية كاملة األمور الوقفية 
يديرها شخصان فقط، هذه مشكلة كبرية، فهذا ال 

  .2يكفي أبداً من الناحية اإلدارية"خ

 

وابلتايل عند غياب األشخاص املؤهلني جيداً يصعب 
مناقشة أي مبادرات تطويرية حتتوي ولو على الشيء 
اليسري من التعقيد مثل مسألة الصكوك الوقفية، 
وهذا يصعب من مهمة إقناع القائمني على إدارة 
املؤسسات واألصول الوقفية ومناقشة سبل تطوير 

ىل املشكلة أيضا أشار خبري آخر إتلك املؤسسات. 
ذاهتا فقال، فاألوقاف القدمية ِمكن أن تبقى حتت 
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سيطرة اجمللس أما األوقاف النقدية البد أن تكون 
حتت إدارة خرباء يف االستثمار، كالبنوك أو الشركات 
االستثمارية اليت تعرف كيف يكون االستثمار، أما 
اجملالس رمبا حيتاجون املزيد من اخلربة يف جمال 

ال بد للمجلس أن يعطي الفرصة االستثمار، ف
وأشار خبري آخر  .1ملصدري الصكوك لإلدارة"خ

"ما يقلقين هو قدرة وكفاءة اجملالس اإلسالمية على 
إدارة مثل هذا االستثمار، فإذا مل تكن مؤهال وليس 
عندك مهارات االستثمار والعمل التجاري، هل 

مليون حتت إدارة  500يكلف  ميكن أن نرتك عقاراً 
دون أي خلفية استثمارية أو خلفية إلدارة شخص ب

األموال، هل تستطيع أن تثق هبؤالء الناس ليديروا 
مشروعك وحيققوا أرابحا. هلذا أان أعتقد السؤال عن 

credibility  مصداقية أو قدرة اجمللس اإلسالمي
للوالية، أو إذا كان لديهم جملس استثماري ليشغل 

ر ليولد الدخل ويدير املشروع ويبين ويعمل ويستثم
 ،والربح هلذه املمتلكات الوقفية، فإذا مل يكن هناك

فلهذا السبب جيب على اجمللس اإلسالمي أن يعمل 
مع أجهزة وهيئات استثمارية أخرى مثل خزانة 

كيفية يف  واتبونغ حاجي، هذه اهليئات عندها خربة 
االستثمار أيضًا هم قادرون على السداد وإعادة 

كان اجمللس اإلسالمي ليس عنده األموال، ولكن إذا  
أي خربة ابالستثمار ومل يظهر أي عوائد، فال يوجد 
شخص على األرض يستطيع أن يضع أمواله ويثق 

 .4جبهاز أو هيئة ليسوا واضحني." خ

 
تتطابق هذه اآلراء مع ما ورد يف بعض الدراسات 
السابقة حول حتدايت إدارة الوقف يف ماليزاي وعلى 

حيث  Al-Habshi (2003) رأسها دراسة

أشار إىل غياب الكفاءة وحسن اإلدارة عن معظم 
نظار الوقف الذين كانوا عادة من زعماء القرى أو 
أانس متتعوا ابحرتام الواقفني دون توفر اخلربات 

. وقد املهام ااإلدارية والكفاءة العلمية لتويل مثل هذ
علل البعض نقص الكوادر اجليدة بسبب قلة 

سسات الوقفية اليت مل متكنها من عائدات املؤ 
-Al) استقطاب الكفاءات اجليدة والكوادر املؤهلة
Habshi, 2003, pp. 122-123).  

 

 التحدايت األخرى
هناك بعض التحدايت األخرى اليت أشار إليها  

اخلرباء يف املقابالت سأمجعها يف هذه املناقشة. من 
بينها املخاطر املتعلقة ابلصكوك الوقفية وكيفية 

"من إدارهتا. كما هو مشار إليه يف االقتباس التايل، 
األمور الشرعية أنه إذا كان الوقف شيئا أبداي بطبيعته 

لنا أن نستثمر، فمثاًل عندما  فهو ملك هلل، فكيف
تقوم ابستخدام عقارات الوقف ماذا سيحدث لو أن 
مصدري الصكوك مل يستطيعوا أن يرجعوا األموال 
ملستثمري الصكوك، فهذه خماطرة كبرية، فماذا ميكن 
أن يفعلوا؟ يف األحوال العادية العقار يستخدم يف 
إصدار الصكوك رمبا يستخدم كضمان ألمان 

فهنا كيف سنستخدم العقار الوقفي  املشروع، 
كضمان لتأمني املشروع ولتأكيد إعادة الدفع أي 
إرجاع األموال حىت هناية مدة الصكوك هذه هي 

 .4إحدى املشاكل األساسية"خ

 
ابلطبع مسألة إدارة املخاطر املتعلقة ابلصكوك الوقفية 
هي مسألة يف غاية األمهية وخاصة يف ظل الصورة 

عن النظار واجملالس الرقابية النمطية الشائعة 
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للمؤسسات الوقفية وافتقارهم ملهارات اإلدارة املالية 
الالزمة. وخاصة عندما يتعلق األمر ابلصكوك الوقفية 
املؤقتة واليت هي حسب وصفها جيب ردها للواقفني 
عند حلوهلا. لذلك جيب أخذ إجراءات إضافية يف 

حتد  إدارة املخاطر للصكوك الوقفية وهو ما يشكل
حقيقي يواجه إصدارها. ويتعلق أيضاً مبسألة املخاطر 
االستثنائية للصكوك الوقفية، مسألة التدقيق الشرعي 
وهذا أقرب ما يكون إلدارة املخاطر الشرعية وخماطر 
عدم االمتثال الشرعي وقد أشار أحد اخلرباء هلذه 

وأيضاً حىت اآلن ال يوجد النقطة املهمة حيث أكد، "

يف جانب الوقف ألنه عند تطوير منتج تدقيق شرعي 
جديد هذا املنتج حيتاج للمراجعة والتدقيق كالتدقيق 

. ورغم أمهية 2الشرعي املوجود يف إطار احملاسبة"خ
خماطر عدم االمتثال الشرعي إال أهنا مقارنة ابملخاطر 
األخرى كمخاطر السوق واملخاطر القانونية واملخاطر 

ن أقل أمهية من حيث املالية كخطر التضخم، قد تكو 
ترتيب األولوايت. ونظراً حملدودية هذا البحث، يقرتح 
الباحثون دراسة تلك املخاطر املتعلقة إبصدار 
الصكوك الوقفية ومناقشتها يف حبث منفصل كي 

 تنال حظها من البحث والتمحيص بشكل كاف.

 

 إلصدار الصكوك الوقفية يف ماليزاي( ملخص ابلتحدايت التشغيلية 3جلدول رقم )
 التوصيات ملعاجلة التحدايت النقاط الرئيسية نوع التحدي

استعداد السوق 
وقابليته للمشاركة 
االكتتاب يف إصدار 

 للصكوك الوقفية
 

هناك خشية من عدم جاهزية  -
السوق من مستثمرين أفراداً 
ومؤسسات لالشرتاك 
واالكتتاب يف أي إصدار 

 الوقفية.للصكوك 
ضعف يف ثقة املستثمرين يف الكوادر  -

احلالية اليت قد تتوىل مثل هذه 
 اإلصدارات واملشاريع.

نشر الوعي بني املستثمرين احملتملني حول  -
 أمهية إصدار مثل هذه الصكوك

مبادرة احلكومات لدعم إصدار هذه  -
الصكوك وتشجيع املستثمرين احملتملني من 

 وغريها.خالل سن اإلعفاءات الضريبية 
تعزيز ثقة املستثمرين مبثل هذه املبادرات من  -

خالل إشراك اخلرباء املعروفني يف جمال الصكوك 
 إىل جانب  خرباء اقتصاديني وإداريني.

 نقص الكوادر املؤهلة
 

بنقص الكوادر املؤهلة أكادميياً  -
مبا يف ذلك ومهنيًا إلدارة الوقف 

 النظار وأعضاء اجملالس الدينية.
املوارد البشرية املختصة يف غياب  -

شؤون االستثمار واإلدارة لألصول 
واملؤسسات الوقفية مبا يف ذلك 

 خرباء االقتصاد وخرباء االستثمار.
 

أتهيل الكوادر البشرية العاملة يف إدارة  -
 الوقف واملؤسسات الوقفية.

تدريب أعضاء اجملالس الدينية ابحلد األدىن  -
االقتصاد من العلوم اإلدارية وشؤون 

واالستثمار مبا خيدم إدارة واستثمار 
 املؤسسات الوقفية.

االستعانة ابخلرباء من خارج تلك املؤسسات  -
الوقفية والتنسيق معهم يف قضااي االستثمار 

 والتطوير. 
املخاطر املتعلقة إبدارة الصكوك  - التحدايت األخرى، 

 الوقفية.
تقدمي دراسات اجلدوى املتينة واملستفيضة  -

 قبل إصدار أي صكوك.
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خماطر عدم االمتثال الشرعي  -
 والتدقيق الشرعي.

التكاليف املرتفعة إلصدار الصكوك 
 بشكل عام مبا يف ذلك الصكوك الوقفية.

النظر يف كل املخاطر املتعلقة إبصدار  -
الصكوك الوقفية وإيضاح آلية معاجلتها مبا 
يعزز من ثقة اجلهات املكتتبة واملسامهة يف 

 تلك الصكوك.
 إخضاع الصكوك الوقفية للتدقيق الشرعي -

 

 اخلامتة

انقشت هذه الدراسة التحدايت التنظيمية والتشغيلية 
إلصدار الصكوك الوقفية يف ماليزاي. أكد اخلرباء يف 

على نقطتني: األوىل ركزت على أمهية  املقابالت
الصكوك الوقفية يف تطوير األصول الوقفية ومعظمها 
عقارات وأراض غري مستثمرة، وأوردوا مثااًل على 
ذلك دراسة مستفيضة ملشروع الصكوك الوقفية اليت 
قامت هبا مؤسسة إسرا ابلتعاون مع أوقاف 

 نيوزيالند.

 
ر الرايدي الذي ويف النقطة الثانية أكدوا على الدو  

تلعبه ماليزاي كمركز عاملي إلصدار الصكوك 
واألفضلية اليت تتمتع هبا من حيث القوانني والبنية 
التحتية املساعدة يف إصدار الصكوك بشكل عام 
والصكوك الوقفية بشكل خاص. وأكد اخلرباء أيضاً 
على عدم وجود أي إصدارات للصكوك الوقفية 

 ماليزاي. مبعناها الدقيق إىل اآلن يف

 
وأشار اخلرباء إىل عدد من التحدايت اليت حتول دون 
ذلك. وقد مت تلخيص تلك التحدايت حتت 

مها التحدايت التنظيمية ويندرج  :موضوعني رئيسيني
الشرعية اخلالفية  املتعلقة ابملسائل حتتها التحدايت

وغياب توحيد اآلراء والفتاوى حوهلا ابإلضافة 
للتحدايت املتعلقة ابحلوكمة واإلدارة لألوقاف، 

دايت املتعلقة بنقص الوعي واملعرفة عن وأخريًا التح
 كوك الوقفية لدى العامة واخلاصة.الوقف والص

 
أيضًا ما يتعلق ابلتشغيل فقد أمجع التحدايت ومن 

استعداد السوق وقابليته  يف ثقتهمدم ععلى  اخلرباء
 ،لصكوك الوقفيةاللمشاركة واالكتتاب يف إصدار 

ويلحق هبذا التحدي نقص الكوادر املؤهلة لتشغيل 
التحدايت األخرى املشاريع الوقفية وإدارهتا وأخريًا 

اليت تتعلق إبدارة املخاطر للصكوك الوقفية واجلدوى 
االقتصادية وغريها كما وردت يف مقابالت اخلرباء. 
وبناء على مناقشة تلك التحدايت، اقرتح اخلرباء 

( اليت ميكن 3 & 2بعض التوصيات )اجلدول رقم 
من خالهلا هتيئة البيئة املناسبة إلصدار الصكوك 

شمل هذه التوصيات بعض اإلصالحات الوقفية. وت
 املقرتحة للمؤسسات الوقفية واألطر والقوانني احلالية.
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