
  

  

1

  
  لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

  
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  
   كلية العلوم اإلسالمية                              جامعة الجزائر         

  قـسـم الـشريـعـة
  
  
  

       فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم
  )ئري دراسة تطبيقية عن الوقف الجزا        (

  
  

رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية  تخصص                  
  الفقه وأصوله

  
  

  

  عبد القادر بن عزوز:إعداد الطالب              محمد عيسى:  إشراف الدكتور             
  

  
  السنـة الجامعيـة

  م2004- م2003   
  هـ1425 – هـ 1424     



  

  

2

  

  ائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية الجزا
  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
  

   كلية العلوم اإلسالمية                              جامعة الجزائر         
  قـسـم الـشريـعـة

  
  
  

   فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم
  )دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري      (

  
  

يل درجة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية  تخصص                  رسالة جامعية لن
  الفقه وأصوله

  
  
  

  عبد القادر بن عزوز:إعداد الطالب            محمد عيسى: إشراف الدكتور               
  

  
  السنـة الجامعيـة

  م2004- م2003
  هـ1425 – هـ 1424     



  

  

3

  
  شكر وامتنان

  إلى فضيلة األستاذ المشرفأتقدم بجزيل الشكر و االمتنان 
  على البحث الدآتور محمد عيسى  على صبره و توجيهاته

  .العلمية طيلة فتر  إنجاز هذا البحث 
  وإلى السادة الدآاترة  األفاضل  أعضاء اللجنة الموقرة  الذين
  بذلوا الجهد و الوقت من أجل مناقشة وإبداء النصائح العلمية

  .للباحث حتى يعمل  بها مستقبال 
  آما أتقدم بالشكر إلى آافة االخوة و األخوات الذين قدموا

  .لي يد المساعدة إلنجاز هذا العمل 
            فبارك اهللا في الجميع ،

  .                            ولكم مني جزيل الشكر و االمتنان
  

  
  
  

  اإلهداء
  .لى أمي  النسبية يمينة  و السببية فاطمة الزهراءإ

  .بي حسين  رحمه اهللا تعالى و السببي محمدإلى أبي النس
  .إلى رفيقة الحياة  زوجتي أم محمد التي  آانت خير معين
  .إلى أبنائي محمد علي الهادي و هدى سماح  و زآريا يحي
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  .إلى آل االخوة و األخوات
  .إلى آل  األصهار 

  .إلى  آل األصدقاء و األحباب عبر مختلف أرجاء الوطن
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  .                          و اهللا الموفق    
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

وعلى آله وصحبه ومن     ε     احلمد هللا  والصالة و السالم على رسول اهللا          
  .تبعه بإحسان إىل يوم الدين

  
  :مقدمة البحث

  
ة ما بعد االحتالل األجنيب ألراضيها      لقد بدأ شعور األمة  اإلسالمية  يف فتر                   

وأوطاا يتوجه يف عمومه إىل  الرجوع إىل أصوهلا الدينية على الرغم من تعارض بني               
وجهة النظم السياسية و باقي األمة من حيث التوجهات العامة املسرية هلا يف شـىت               

متمـسكة  جماالت احلياة االجتماعية  والسياسية و االقتصادية ،إال أن األمة بقيـت             
وإن من أصول هذه األمة  األخالقية       . بأصوهلا  حمافظة عليها مبا أمكنها من وسائل         

مبدأ التكافل االجتماعي   والذي دعا إليه اإلسالم ، ومن أبرز مظاهره العملية نظام               
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الوقف و الذي حافظ لألمة  اإلسالمية عموما  واجلزائرية خصوصا علـى عقيـدهتا    
  . اإلسالمية ولغتها وهويتها العربية

يعترب الوقف اإلسالمي من أهم مظـاهر التكافـل         :   موضوع البحث وأمهيته       
االجتماعي يف اإلسالم والذي حيقق لألمة  احلفاظ على كلياهتا اخلمـس ، إذ مـن                
مقاصده احلفاظ على عقيدة األمة بالوقف على مدارس العلم وطلبته و الباحثني فيه ،              

على كلية النفس بتوفري احلد األدىن من الكفايـة ملـن           كما أن من مقاصده احلفاظ      
يوقف عليهم من بساتني أو دور يرجع ريعها عليهم، وبذلك يـسدون حاجـاهتم              
اإلنسانية من طعام وشراب وكسوة كما أن من مقاصده احلفاظ على كلية العقل مبا              

عته ،  يوقفه العلماء من كتب توجه فكر املسلم،حنو معرفة خالقه ومعرفة حدود شري           
كما أن من مقاصده أن حيفظ لألمة نسبها أو نسلها مبا يوقف من سبل اخلريات على                
الذرية ،  أو على أفراد األمة و على الرعاية الصحية والبحث فيها لتطويرها  حفاظا                

على استمرارها ، كما أن من مقاصد الوقف أن حيقق لألمة احلفاظ على كلية املال،                
 منفعة  األمة ليصبح يف خدمة جمموعها وحـىت وإن كـان             إذ الواقف يوجه ماله إىل    

وقفا ذريا ،إال أن ما تنتجه أرض الوقف الزراعية مثال ،وإن كان املوقـوف علـيهم                
يستفيدون من ريعها املايل إال أن باقي األمة تستفيد مما ينتج فيها مـن مزروعـات                

  .اد األمة ومثار، وبذلك حيافظ على مبدأ تداول املال و املنافع بني أفر
     ومن هنا ؛ جاءت احلاجة لدراسة الوقف اجلزائري وبيان طرق استثماره ومتويله            
ليعود إىل القيام بوظيفته التكافلية و املقاصدية  لتعلقه باحلاجـات اليوميـة لألمـة               
اجلزائرية  وبكلياهتا  اخلمس  ولتفعيل القطاع اخلريي والذي حـافظ لألمـة علـى      

ا  زمن االحتالل الفرنسي  ،إال أنه مل يلق اهتماما  كبريا  مـن                وحدهتا ودينها ولغته  
الدولة اجلزائرية  املستقلة للجهل بأمهيته التكافلية  وألسباب سياسية ارتبطت بالسري            
العام للدولة املستقلة واشتغاهلا مبخلفات حرب التحريـر مـن جهـة ، وبالنظـام               

ريـة يف  حياهتـا  االجتماعيـة         االشتراكي  الذي اختري لتنظيم سري األمـة اجلزائ        
واالقتصادية والسياسية من جهة ثانية ،والذي  من صفاته أنه  ال يعري للدين أمهية يف                
حياة األمم إال يف حدود ضيقة ،وبذلك مل يهتم بالدور التنموي والتكافلي للوقـف،             
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ومما يدل على ذلك  استبدال اسم الوزارة من وزارة األوقـاف إىل وزارة الـشؤون                
لدينية ،وبذلك حذف كلمة األوقاف من اسم الوزارة الوصية عليه ،ومل يعد  هلا إال               ا

م فقط ؟ وهي البداية الفعلية لالهتمام بالوقف اجلزائري ولـدوره           1990بعد سنة   
  .التنموي و التكافلي 

    إن القطاع اخلريي و الذي كان له أمهية كربى يف حياة األمة اإلسالمية غابـت               
عد زوال االحتالل عن الدول اإلسالمية ،إال أننا نرى أن العكس وقـع يف       العناية به ب  

  اجملتمعات الغربية و اليت تعترب القطاع اخلريي ، القطاع الثالث بعد القطاع العام 
واخلاص ،ومما يدل على أمهيته وتأثريه على سري حياة األمة  و التخفيف من أعبـاء                

 عبد اجمليد العاين  من  إحصائيات  للقطـاع           النفقات العامة ما ذكره الدكتور أسامة     
م  بالواليات املتحدة األمريكية و الـيت يـساهم   يف جممـوع       1989اخلريي سنة   

  :نفقات الدولة مبا يعادل 
  .من جمموع اخلدمات الصحية   %  56
  .من جمموع اخلدمات التعليمية  %   26
  .من جمموع اخلدمات االجتماعية  %   12

   .)1(ع اخلدمات املدنية   من جممو %    4
    ومن هذا املنطلق ، فإذا كانت اجملتمعات الغربية تعري اهتماما بالقطاع اخلـريي ،              
ونتائج ذلك بالغة األمهية والتأثري يف سري حياة هذه اجملتمعات ؛ فما أحوجنا إىل تنمية               

ة كلياهتـا   األوقاف اإلسالمية لتقوم بدورها التكافلي و املقاصدي و الذي حيفظ لألم          
  .اخلمس 

   لقد كان  موضوع  حبثي يف املاجـستري  حـول               : أسباب اختيار املوضوع      
البحث عن البواعث النفسية واالجتماعية للعمل يف الرؤية اإلسالمية ، وهلذا  رأيت              
أنه من الواجب علي أن أكمل يف نفس السياق من الدراسة الفقهية االقتـصادية  ،                

                                                           
جملة دراسات ، ) الدور االستثماري للوقف ،واقع وطموح ( أسامة عبد اجمليد العاين ،/  د-  1

ص (، ) 16ع (، م 2002، بيت احلكمة ،  بغداد ، العراق، السنة الرابعة ،خريف اقتصادية 
43 .(  
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حث  عن موضوع يكون تتمة ملا درست سابقا ؛ فوقع االختيار            فكان التفكري يف الب   
باستشارة األستاذ املشرف على موضوع الوقف اجلزائري ملا له من أمهيـة تكافليـة              
واقتصادية وخاصة  أن املوضوع الزال يف بداية االهتمام الرمسي به ،  وهو بـذلك                

صادية إلعادة بعـث روح     حباجة إىل العديد من الدراسات التارخيية  و الفقهية االقت         
وثقافة الوقف يف نفس  اجملتمع اجلزائري ،وحىت يقوم الوقـف بـدوره التكـافلي                

  .واخلدمي و االقتصادي 
      ولقد  بدأ االهتمام بدراسة الوقف اجلزائري  يف جمال الدراسات اجلامعية فتنـاول              

تـصادي ، فـسجلت     أحد  الطلبة الباحثني بدراسة األوقاف اجلزائرية  من جانبها االق          
رسالة  جامعية لدراسته من قبل الطالب  الباحث كمال منصوري أحد طلبة كلية العلوم           

  استثمار الوقف وآثاره االقتصادية "االقتصادية ،فرع التسيري حول مضمون 
م   و اليت رأيـت        2001-2000ونوقشت رسالته يف السنة اجلامعية      "  واالجتماعية  

سعة يف  جمال البحث النظري و التطبيقي   واملرتبط بـالوقف             أا حباجة إىل تتمة و تو     
اجلزائري وهلذا عزمت على أن أجتهد يف توسعة دائرة البحث و الدراسـة النظريـة مث                
التطبيقية  لعلين أكمل ما مل يتناوله الباحث يف رسالته  خاصـة يف اجملـال التطبيقـي                   

  .وال الفقهاء قدميا وحديثاجملاالت متويل واستثمار الوقف اجلزائري متتبعا أق
إن من أكرب املعوقات الـيت يقابلـها أي          : العقبات اليت واجهتين أثناء البحث        

باحث هي الوصول إىل املعلومة  من مصادرها ،واألمر بالنسبة لبحثي ليس مرجعـه              
إىل املديرية الوصية ؛ واليت قدمت يل الكثري من املعلومات ، وإمنـا يرجـع إىل أن                 

 اإلحصائية اليت تقوم ا اجلهة الوصية على الوقف اجلزائري ال زالت  مستمرة              العملية
ومل تنته بعد ، وكذلك صعوبة احلصول على أعمال الندوات و البحوث اليت تعقـد               
عرب العامل اإلسالمي يف مسألة البحث عن الصيغ املناسبة الستثمار  والوقف ومتويله ،              

 ألق إجابات منها  إال من جهة البنك اإلسالمي          و لقد كاتبت الكثري من اجلهات ومل      
للتنمية جبدة  ، كما ال يفوتين أن أنبه أن الكثري من الندوات غري منشورة عرب شبكة                 
األنترنيت وليس من السهولة احلصول على املعلومة  باستثناء مبادرة وزارة األوقاف            

  . جمال الوقف  اإلماراتية و اليت نشرت أعمال جائزة آل مكتوم ألحسن حبث يف
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إن  الغرض من هذا البحث ،هو دراسة إمكانية تطوير          : إشكالية البحث ومنهجه      
صيغ متويل االستثمار الوقفي يف الفقه اإلسالمي ،وإن كان عنـوان األطروحـة يف              
اإلسالم إال أنين أريد به الفقه اإلسالمي ،إذ الفقه هوما فهمه الفقهاء  منه أحكامـه                

  : ال يتم ذلك إال باإلجابة عن إشكالية ذات شقني  ومها لتنظيم احلياة ،و
هل يضطلع الوقف اجلزائري احلاضر ألداء دوره التكافلي          :اإلشكالية األوىل      

  والتنموي كما سبق يف فترة ما قبل االستقالل ؟
 وهل من صيغ تكفل احلفاظ على استمراره وزيادة ريعه مبا           :اإلشكالية الثانية      

   مع مقاصد الشريعة؟  ضال يتعار
     ولإلجابة عن هاتني اإلشكاليتني  يتطلب مين أن أنتهج منهجا وصـفيا وآخـر              
استقرائيا  أصبو من خالهلما إىل الوصول إىل استقرار عملية البحث وللسري احلـسن              

  . ألقسامه وأبوابه وفصوله  
  :وإن  اعتمادي هذا املنهج  ميكن أن أرجعه إىل سببني ومها 

  
إن اعتمـادي املنـهج الوصـفي يف        :  سبب  اعتمادي املنهج الوصفي       : أوال    

رساليت،  تكمن وراء  أمهية معرفة حالة الوقف  اجلزائري  يف الوقت احلاضـر و ال                  
ميكن الوقوف على حقيقته إال بالبحث عن ماضيه وخاصة ما قبـل االحـتالل ،أي          

يـاة االجتماعيـة و االقتـصادية       أواخر العهد العثماين ،ببيان كيفية تأثريه على احل       
والسياسية ،وكيف منت مؤسسة الوقف اجلزائري وانتشرت مؤسساهتا عرب خمتلـف           
أرجاء الوطن ؟كما أعرج على أن أحبث عن حالته  يف فترة االحتالل،وكيف حاول              
احملتل طمس معامل مؤسسة الوقف اجلزائرية بشىت األساليب القانونية و احليل و القمع             

 لعلمه بأمهية مصادر الوقف على تنمية روح التكافل و التضامن بني أفراد             و املصادرة 
األمة  ،ولعلمه أيضا أن من مهام مؤسسة الوقف حماربة احملتل مبا يوقفه أفراد اجملتمع               
على أبواب اجلهاد من بناء احلصون و القالع وغري ذلك من املؤسـسات  احلربيـة                

مث أحبث  عن حالة الوقف بعـد  .لوسائل املتاحة والعلمية اليت تدعو إىل حماربته بكل ا 
االستقالل إىل وقت كتابة هذه الرسالة  اجلامعية  بتتبع تارخيه ومدى اهتمام الدولـة               
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اجلزائرية املستقلة به وبدوره االجتماعي و السياسي و االقتـصادي  وعـن مـدى               
املـشرع  كما أحبث يف  تاريخ تشريعه بالوقوف على مدى اهتمـام            .حمافظتها عليه   

اجلزائري  بالتقنني له ليقوم بدوره  املنوط به شرعا بعـرض ومناقـشة القـوانني و                 
  .)1(املراسيم و األوامر  املنظمة له 

إن اهلدف من البحث ،هو اسـتقراء       : سبب اعتمادي املنهج االستقرائي   :     ثانيا  
 ،  النصوص الفقهية الشرعية  املتعلقة مبوضوع الوقف اإلسـالمي وطـرق تنميتـه            

والبحث  يف الكتب االقتصادية اإلسالمية املعاصرة  بالوقوف على ما استنبطوه مـن              
استقرائهم للنصوص الفقهية وما توصلوا إليه من خـالل اجتـهاداهتم  االقتـصادية       
املعاصرة  ، وأحاول تكييفها مع الواقع اجلزائري ، ببيان كيفية استغالل هذه الصيغ              

ريع الوقف اجلزائري، وال ميكن الوقوف على ذلـك  إال  االستثمارية  والتمويلية ملشا 
باالستعانة باملنهج االستنباطي ،إذ ال يكفي استقراء النصوص الفقهيـة االقتـصادية             
دون االستفادة منها بتكييف الصيغ املناسبة لتمويل مشاريع الوقف االستثمارية  وال            

ف  املكان والزمان  اخلاصـة       يتم ذلك إال باختيار أو استنباط  الصيغ  املالئمة لظرو          
بالوقف اجلزائري  ودون إمهال اجلانب املقاصدي من الوقف اإلسـالمي  مبراعـاة              
الضروري ،واحلاجي ،والتحسيين  وكذلك السري وفق التخطيط  االقتصادي املـنظم            

  .على حسب األجل القريب واملتوسط والبعيد يف عملية االستثمار والتمويل الوقفي  
 املنهج االستنباطي يدفعين إىل أن أقسم رساليت  إىل قـسمني ،قـسم                   وإن هذا 

أتناول فيه دراسة متويل استثمار الوقف دراسة نظرية ،وآخر أحبث فيه عن الـصيغ              
أنين قسمت أوهلما إىل جمموعة مـن األبـواب         : ومثال ذلك .املناسبة لتنمية الوقف    

  .صل مبحثني ،واليت تتضمن جمموعة من الفصول ، على أن يتضمن كل ف
  ومن هنا ، فمثال لو كان مدار الفصل البحث عن تعريف الوقف ودليل مشروعيته 

                                                           
إن مناقشيت هلذه القوانني و املراسيم واألوامر ليست مناقشة قانونية ألن أحد طلبة املاجستري  - 1

سيتكفل باإلجابة عن ذلك من خالل رسالته اجلامعية املسجلة بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة 
املنظومة القانونية من آثار على اجلزائر ، ومن هنا فعملي يتمثل يف البحث عن ما  يترتب عن هذه 

  .الوقف متويال واستثمارا ومن جهة استمراره و احملافظة عليه
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واحلكمة من تشريعه ،فإنين أقسمه إىل مبحثني أتطرق يف املبحث األول عن تعريـف        
الوقف يف اللغة بالرجوع إىل مصادر اللغة األصلية ، مث أحبث عن تعريـف الفقهـاء                

ز على  انتقاء التعاريف  املناسبة و اليت تكون غالبا من            للوقف حماوال يف ذلك التركي    
كتب املتأخرين من فقهاء اإلسالم ألسباب منها، سهولة العبارة عندهم ووضـوحها            
على املطلوب،واستقرار املذاهب واالجتهادات الفقهية يف عصورهم عموما ،ولتوسع         

مقتضيات التعاريف  معىن الوقف يف زمام عن زمان من تقدمهم ،كما أنين ال أمهل             
  . ببيان مدلوالهتا و حماولة اجلمع بينها ببيان معانيها إمجاال

      وأما إذا كان مدار البحث عن األركان و الشروط ،فإنين أجتهـد يف ذكـر               
األمور املتفق عليها عموما أو اليت عليها غالب الفقهاء ،فمثال يف ذكر األركان أركز              

 املالكية و الشافعية و احلنابلة و األحناف دون         على ذكرها كما معروف عند مجهور     
اخلوض يف اخلالف حول ،أي أركان العقد أوىل باالعتبار من غريه مع بيان شـروط          

مث أحبث يف دليل املـشروعية ،ببيـان دليـل          .)1(كل ركن مبا هو متفق عليه عموما        
من الـسنة   الكتاب، بذكر اآلية ورقمها و السورة اليت جاءت فيها ،وإن كان دليله             

   .فأجتهد يف خترجيه من مصادره ،وهكذا يكون العمل بالنسبة لباقي األدلة الشرعية 
لقد قسمت  البحث إىل مقدمة وباب متهيدي ،مث إىل قسمني ،            :خمطط البحث      

  .قسم نظري و آخر تطبيقي ، تضمن كل منهما على  أبواب ،وفصول ،ومباحث 
سالة ،وبيان املنهج املتبع فيها وإلشكالية البحث  أما املقدمة ،فضمنتها اهلدف من الر

وأما الباب التمهيدي فبحثت فيه عن أحكام الوقف ودليل .إخل…املراد اإلجابة عنها 
  .مشروعية واحلكمة من تشريعه

مث حبثت يف تاريخ الوقف اجلزائري ماضيا وحاضرا ،ويف مدى صالحية الوقف ألنه 
  .تنميتهيكون شخصا اعتباريا ألمهية ذلك على 

                                                           
مثال أن الصيغة ،أي اإلجياب و القبول تعترب ركن العقد األساسي عند احلنفية وباقي عناصر  - 1

لفكر ، وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ، دار ا/العقد يعتربوا من مستلزماته ،انظر،د
  ).4/92(م،1991-هـ1412اجلزائر



  

  

12

   وتضمن القسم األول من الرسالة ،دراسة نظرية النظري  ،تناولت البحث فيها 
  .عن مشروعية استثمار الوقف  ،وكذا مشروعية متويله يف الفقه اإلسالمي

ببيان  معىن التمويل  واالستثمار يف االقتصاد اإلسالمي عموما وعن التمويل 
يتضمن الباب األول : مته إىل بابنيواالستثماري الوقفي خصوصا ولتحقيق ذلك قس

  .منهما عن مشروعية استثمار الوقف 
ولقد تضمن .وأما الباب الثاين فبحثت فيه عن دليل مشروعية متويل الوقف اإلسالمي

البابني البحث يف معىن االستثمار عموما و الوقفي خصوصا ولدليل مشروعيته ، 
  .ة باالستثمار ولضوابطه وأشكاله وغري ذلك من املباحث املتعلق

     كما تضمن أيضا البحث  يف  معىن التمويل الوقفي ،ببيان معىن التمويل عموما 
والوقفي خصوصا، ولدليل مشروعيته ولضوابطه، ومصادره،وأشكاله يف االقتصاد 

  .  اإلسالمي عموما و املالئم ملشاريع الوقف خصوصا
إىل بيان الصيغ واألشكال التطبيقية  أما يف القسم الثاين و الذي يتوجه فيه البحث     

ولقد  قسمته إىل ستة .املناسبة لتمويل استثمارات  الوقف عموما واجلزائري خصوصا
أبواب حبيث يتضمن كل باب جمموعة من الفصول ،وكل فصل على مبحثني ، 

مبحث خاص بالتعريف بنوع التمويل املناسب الستثمار الوقف ،ومبحث أخر لبيان 
  . ية املناسبة هلذه العملية التمويليةالصيغ التطبيق

     ففي الباب األول ،أحبث فيه عن متويل استثمار األوقاف بعقد املشاركة ألمهية 
هذا النوع من العقود على مستقبل الوقف وريعه،وذلك ببيان تعريف املشاركة 
ة وبالوقوف على أنواع املشاركة املناسبة لتمويل املشاريع الوقفية، حنو املشارك

املستمرة و املشاركة املنتهية بالتمليك من خالل صيغ تطبيقية مناسبة ملشاريع الوقف 
  .     التنموية 

     ويف الباب الثاين، أحبث فيه عن  التمويل واالستثمار الزراعي على الرغم من 
بعض اخلالف الفقهي املوجود بني الفقهاء يف مدى القول به من عدمه من عقد 

 أنين  راعيت  أمهيته  ومناسبته ملشاريع الوقف التنموية ألن غالب زراعي ألخر،إال
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أراضيها أراضي زراعية ،حنو عقد املزارعة و املغارسة و املساقاة مع التركيز على بيان 
  .الصيغ التطبيقية املناسبة هلذه العملية التمويلية 

 استثمارات      وأما يف الباب الثالث،فيكون مدار البحث فيه عن أمهية  متويل
األوقاف بالبيع ،سواء مما تنتجه أرض الوقف أو العملية التجارية اليت تقوم ا 

مؤسسة الوقف بغية الربح حبسب ما يناسب إمكاناهتا املالية و البشرية ،حنو عقد 
  .السلم و املضاربة و املراحبة واالستصناع

عقد  اإلجارة ببيان      ويف الباب الرابع، أحبث عن متويل استثمارات األوقاف ب
أمهية العملية على ريع الوقف وذلك باستغالل الصيغ املعاصرة و الناسبة لطبيعة 
الوقف االقتصادية و التكافلية ،حنو صيغة اإلجارة التمويلية و التشغيلية والوعد 

  .باجلائزة
     ويكون مدار البحث يف الباب اخلامس عن متويل استثمارات األوقاف عن طريق 

واق املالية نظرا ألمهيتها وريعها املايل  يف االقتصاد اإلسالمي املعاصر ،مما يساعد األس
مديرية الوقف على تنمية مشاريعها التنموية ،حنو شركات املسامهة و سندات 

  . املضاربة 
     ويف الباب السادس، فأحبث فيه عن مدى أمهية املشاركة االجتماعية لعملية التمويل 

 أو ما يسمى  بالتمويل التكافلي على اختالف أنواعه فإنه يساعد املديرية ملشاريع الوقف
الوصية على الوقف على تنمية أوقافها بطريقة ال تكلفها إال اجلهد يف التفكري يف الصيغ 
  املالئمة لكيفية إشراك جمموع األمة يف هذه العملية التمويلية  ،حنو الصدقات التطوعية 

  .ووقف احلقوق املعنوية
     وأما  اخلامتة فسأحاول أن أخلص فيها ما انتهيت إليه من خالل البحث 

ولالقتراحات و التوصيات املمكنة و اليت تساعد مديرية الوقف اجلزائري على تنمية 
  .مؤسسة الوقف االعتبارية 

      كما ال يفوتين أن أي رساليت  بفهارس علمية لآليات و األحاديث النبوية،
املصادر و املراجع املعتمدة يف الرسالة ، وأخريا فهرسا عاما ملوضوعات واألعالم  و 

  .  الرسالة
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  :    ويف األخري ،لقد جاءت خطة البحث لتحقيق الغرض من الدراسة كما يلي
  

  مقدمة الرسالة
  الباب التمهيدي

  حقيقته،تارخيه ،أحواله يف اجلزائر:الوقف 
  احلكمة من تشريعهتعريف الوقف ودليل مشروعيته و:الفصل األول
  تاريخ الوقف يف اجلزائر:الفصل الثاين
  الشخصية االعتبارية للوقف:الفصل الثالث

  الـقسـم األول
  مشروعية استثمار الوقف ومتويله يف الفقه اإلسالمي

  متهيد
  الباب األول

  مشروعية استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي
  يف اإلقتصاد اإلسالمي تعريف االستثمار وأنواعه وضوابطه :الفصل األول 
  دليل استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي:الفصل الثاين 
  أشكال ومعايري السالمة االستثمارية للوقف اإلسالمي:الفصل الثالث
  مشروعية متويل الوقف يف الفقه اإلسالمي :الباب الثاين
  تعريف متويل الوقف :الفصل األول
  فدليل مشروعية متويل الوق:  الفصل الثاين
  مصادر متويل املشاريع االستثمارية الوقفية: الفصل الثالث

  القــسم الثــــاين
  صيغ وأشكال متويل استثمار الوقف

  متويل استثمار األوقاف بعقد املشاركة: الباب األول
  متويل استثمارات الوقف  باملشاركة الدائمة: الفصل األول
   املنتهية بالتمليك متويل استثمارات الوقف  باملشاركة: الفصل الثاين
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  التمويل واالستثمار الزراعي للوقف: الباب الثاين
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املساقاة:     الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املغارسة : الفصل الثاين 
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املزارعة: الفصل الثالث
  ت األوقاف بالبيع متويل استثمارا: الباب الثالث
  متويل استثمارات األوقاف بعقد  السلم: الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املضاربة: الفصل الثاين
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املراحبة: الفصل الثالث
  متويل استثمارات األوقاف بعقد االستصناع أو املقاولة: الفصل الرابع
  ستثمارات األوقاف بعقد  اإلجارةمتويل ا:الباب الرابع
  متويل استثمارات األوقاف باإلجارة التشغيلية و التمويلية: الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف بعقد اجلعالة أو  الوعد باجلائزة: الفصل الثاين
  متويل استثمارات األوقاف عن طريق األسواق املالية:الباب اخلامس
  ات األوقاف بشركة املسامهةمتويل استثمار: الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف بسندات املضاربة: الفصل الثاين

  التمويل التكافلي : الباب السادس   
  متويل استثمارات األوقاف بالصدقات التطوعية: الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف باحلقوق املعنوية: الفصل الثاين

  اخلامتة وأهم النتائج
  الفهارس

  رس اآلياتفه
  فهرس  أطراف األحاديث 

  فهرس األعالم
  قوانني الوقف وإحصائياته وأحواله الراهنة:ملحق يتضمن

  فهرس املوضوعات
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     و يف األخري أسأل اهللا أن يكون هذا العمل فيه النفع للباحث خاصـة و األمـة                 

  .عامة ،واهللا ويل التوفيق
  

  عبد القادر بن عزوز: الطالب الباحث 
 املوافـق  لــ        -2004-2003   كتب باجلزائر يف  السنة اجلامعيـة                  
  .هـ 1425 -هـ1424

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  

  الباب التمهيدي
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  حقيقته ، تاريخه ،أحواله في الجزائر: الوقف
  :ويتضمن

  تعريف الوقف ودليل مشروعيته و الحكمة من تشريعه:الفصل األول
  زائرتاريخ الوقف في  الج:      الفصل الثاني
  الشخصية االعتبارية للوقف:     الفصل الثالث 

  
  
  
  
  
  
  

       :تـمهيد 
       إن البحث يف مسألة تنمية أموال الوقف عموما واجلزائري خصوصا حيتاج إىل            

. الوقوف على حقيقة الوقف ببيان تعريفه ودليل مشروعيته وللحكمة من تـشريعه             
قبل االحتالل الفرنـسي ، مث يف       :الث  كما جيدر يب أن أحبث يف تارخيه يف فترات ث         

  .فترة االستعمار ،ألنتهي إىل االستقالل ألصل به إىل زمن تدوين هذه الرسالة  
 مث أحبث  عن  مدى صالحية الوقف ألن يكون شخصية اعتبارية ،ملا يترتب عـن                

  .ذلك من آثار بالغة األمهية على تنمية الوقف
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  الفصل األول
  تعريف الوقف ودليل مشروعيته و الحكمة من تشريعه      

  
  :             ويتضمن

  
  تعريف الوقف و دليل مشروعيته:      المبحث األول
  أركان الوقف و شروطه و أنواعه و الحكمة من تشريعه:     المبحث الثاني

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          المبحث األول
  وعيتهتعريف الوقف و دليل مشر

  
     أتناول بالبحث يف هذا  املبحث التعريف بالوقف يف اللغة و االصطالح الشرعي             
عند الفقهاء ،مث أتطرق إىل دليل مشروعيته و أركانه و غري ذلـك مـن األحكـام                  
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الفقهية املتعلقة به مع التركيز على اختيار ما يناسب موضوع حبثي دون اخلـوض يف               
  . ال أبتعد عن املنهج الذي رمسته ملوضوع حبثياخلالفات الفقهية اجلزئية حىت

به احلبس ؛و هو    :إن الوقف يف أصل اللغة يراد       :تعريف الوقف يف اللغة   :      أوال  
  .) 1(مصدر مشتق من وقف، أي حبس 

  وقف األرض على املساكني ؛ أي حبسها و جعلها يف باب الرب :  نقول 
  .و اإلحسان
عرفـت املـذاهب الفقهيـة الوقـف        :ه اإلسالمي الوقف يف الفق  تعريف  :     ثانيا

بتعريفات متقاربة من حيث املقصد  من إنشاء الوقف ودوره التكـافلي،إال أـم              
  اختلفوا يف األحكام املتعلقة به،  حنو حق التصرف فيه ،واسترجاعه، ومدة الوقف ،

  .وغري ذلك من األحكام الفقهية الفرعية
عرف الوقف يف املدرسة الفقهية املالكية مبا        :تعريف الوقف عند املالكية   :     واحد

  يوافق الرؤية الفقهية له من مراعاة حق التوقيت فيه للواقف وأنه يكون يف النقول 
  : املالكي بأنه )2(عرفه الشيخ الدردير والعقار وغري ذلك من األحكام وهلذا 

 احملـبس   جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته ملستحق بصيغة مدة مـا يـراه                " 
  .)  3(" مندوب

إن الوقف يف املدرسة الفقهية املالكية  يتميز عمومـا باألحكـام            :مقتضى التعريف 
  :التالية

  .أن الوقف يكون يف األعيان و املنافع -
  . أن جيوز للواقف اشتراط التأقيت فيه -

                                                           
وانظر،الزخمشري ، )  .4/106( ابن منظور ، لسان العرب،دار إحياء التراث العريب،بريوت،-  1

 ).76ص( م ،1979 –هـ 1393/أساس البالغة،دار الفكر،لبنان، ط
 ،من هو اإلمام الفقيه  أبو الربكات أمحد بن الشيخ صاحل حممد العدوي املعروف بالدردير -  2

،انظر خملوف ، هـ 1201أقرب املسالك إىل مذهب مالك ،شرح املختصر ،تويف سنة : مؤلفاته 
  ). 359ص (،)ط.ت.د(شجرة النور،دار الفكر

  ).165ص( ، 1987/ الدردير ، أقرب املسالك ، مكتبة رحاب ، اجلزائر ،  ط-  3
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  أن الوقف خيرج العني املوقوفة من ملك الواقف ؛ أي من كل تصرف ،حنو البيع - 
  .و اهلبة

  .أن الوقف ال ينتقل باملرياث إن كان على التأبيد- 
.                           أن الوقف من التصرفات الالزمة بعد انعقـاده ، فـال ميكـن الرجـوع فيـه                -
  .)  1(أن الوقف ال يقطع حق امللكية ؛و إمنا يقطع حق التصرف فيما أوقف-

عرف الوقف يف املذهب  احلنفي بتعـريفني        :تعريف  الوقف عند احلنفية    :   اثنان   
) رمحة اهللا عليهمـا   ( ، و الثاين لصاحبيه     )2(خمتلفني أوهلما لإلمام أيب حنيفة النعمان       

وذلك الختالف املدرسة احلنفية يف مسألة حق رجوع الواقف  ملا أوقفه وكـذلك              
  د الواقف أم ال؟ملسألة حكم خروج ملكية  الوقف من ي

حبس العني على   :"عرف اإلمام أبو حنيفة الوقف بأنه     : تعريف أيب حنيفة للوقف    -أ
   . )3("حكم ملك الواقف، والتصدق باملنفعة على وجه الرب

  :يفهم من تعريف أيب حنيفة للوقف األحكام التالية :مقتضى التعريف
  
  .أن الوقف ال خيرج العني املوقوفة من ملك الواقف -
  .)   4(وز للواقف أن يتراجع عما أوقفه  بالتصرف فيه جي-

                                                           
  حلليب و أوالده مبصر ، الشيخ النفراوي ، الفواكه الدواين ، شركة مطبعة مصطفى بايب ا-  1

نعمت عبد اللطيف ،أثر الوقف يف /د .و انظر ، أ). 225 / 2( م ، 1955 – هـ 1374/ط 
  ). 16 – 15ص( م، 1997تنمية اجملتمع ،مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي، أكتوبر

ن بن ثابت بن زوطي التميمي الكويف أحد أعالم الفقه السين ،وصاحب املذهب احلنفي ،م  -  2
 البخاري،التاريخ هـ ،150الفقه األكرب يف الكالم ، العامل و املتعلم ،تويف  سنة : مؤلفاته 

  ).8/310(الكبري،دار الكتب العلمية ، 
   عبد الغين الغنيمي ، اللباب شرح الكتاب، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، مكتبة الشيخ– 3

  ). 130 / 2( م، 1961 – 1381 / 4ومطبعة حممد صبيح  و أوالده مبصر ، ط
 2وهبه الزحيلي ، الوصايا و الوقف  يف الفقه اإلسالمي ، دار الفكر ، دمشق ، ط/  د– 4
  ).169ص( م ،  1993 – هـ 1414/
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 )1(عرف  اإلمامان حممد و أبـو يوسـف        : تعريف صاحيب أيب حنيفة للوقف       -ب
حبس مال ، ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ، بقطع التصرف يف رقبته              :" الوقف بأنه   

با إىل  من الواقف على مصرف مباح موجود ،ويصرف ريعه على جهة بر و خري  تقر              
  )    .2("اهللا تعاىل

  : يفهم من تعريف الصاحبني للوقف األحكام الفقهية التالية:مقتضى التعريف
  .أن الوقف يقطع التصرف يف العني املوقوفة -
 أن الوقف ينقل ملكية العني املوقوفة من ملك الواقف واملوقوف عليه إىل ملك اهللا               -

   .)3(سبحانه وتعاىل 
عرف الوقف يف املدرسة الفقهية الـشافعية       :وقف عند الشافعية   تعريف ال  :     ثالثة

مبراعاة مسألة اشتراط استمرار العني املوقوفة ،وخروجها من ملكية الواقـف وهلـذا      
حبس مال ، ميكن االنتفاع به مع       : "  الوقف بأنه    )4(عرف الشيخ الشربيين الشافعي   

   .)5("د بقاء عينه ، بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح موجو
يفهم من تعريف الشيخ الشربيين أن للوقف يف املدرسة الـشافعية           :مقتضى التعريف 

  :األحكام الفقهية التالية
  .  أن الوقف يكون يف األصول أو األعيان اليت تنقطع باالستغالل -

                                                           
 يعقوب بن  إبراهيم بن حبيب الفقيه احلافظ صاحب أيب حنيفة  وخليفته يف على مذهبه ، من  – 1

، البخاري ،التاريخ الكبري، هـ182 ذلك ،تويف سنة اخلراج ، آداب القاضي وغري: مؤلفاته 
  ). 8/397(،مرجع سابق،

  ).130 / 2(  الشيخ عبد الغين غنيمي  ، اللباب،مرجع سابق ، – 2
  ).169ص(وهبه الزحيلي ،املرجع السابق ، / د-  3
 من  هو اإلمام الفقيه حممد بن أمحد الشربيين الشافعي من أعيان الفقه الشافعي يف زمانه ،– 4

 بريوت، للماليني، العلم دارمغين احملتاج ، السراج املنري ، انظر، الزركلي ، األعالم،: مؤلفاته 

  ).6/6 (1992 /م،10/1992ط
/  الشيخ حممد الشربيين اخلطيب ، مغين احملتاج ، مطبعة بايب احلليب  وأوالده مبصر ، ط– 5

  ).378 /  2( م ،  1958 –هـ 1377
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أن الوقف ينقل ملك العني املوقوفة  من ملكية الواقف واملوقوف عليهم إىل ملـك               -
   .)1(لك ال جيوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات اهللا تعاىل وبذ

مل خيتلف تعريف املدرسة الفقهية احلنبلية      :   تعريف الوقف عند احلنابلة    :     أربعة  
للوقف عن املدرسة املالكية و الشافعية إال يف حدود بعض اجلزئيات الفقهية   وهلذا               

   .)3("حتبيس العني و تسبيل املنفعة:"نه الوقف وبني معامله بأ)2(عرف اإلمام ابن قدامة
  :يفهم من تعريف احلنابلة للوقف : مقتضى التعريف

  .أن الوقف يكون على التأبيد -
  . أن الوقف الصحيح ، يزيل ملكية الواقف للعني املوقوفة -
   .)4( أن الوقف كالعتق ، يزيل التصرف يف الرقبة و املنفعة -

قف اإلسالمي يف الفقه ، يظهر لنـا أن هنـاك           ومما سبق عرضه من تعاريف للو          
نقاط التقاء و اختالف بني الفقهاء يف مسألة الوقف و اليت ميكن حصرها إمجاال فيما                

  :يلي
 على أن الوقف باب من أبواب التكافل يف         - ماعدا احلنفية  – أن الفقهاء يتفقون     -

  . اإلسالم، وأنه  خيرج الشيئ املوقوف من تصرف الواقف 
الفقهاء خيتلفون يف مدى صحة تأقيت الوقف،ويف مسألة لزومه بعـد           كما أن    -

عقده أي إمكانية رجوع الواقف عن وقفه ،ومسألة خروج الوقف من ملك الواقف             
  .أم ال ؟وغري ذلك من املسائل الفقهية

                                                           
  ).170ص (،  الوصايا و الوقف  يف الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ، وهبه الزحيلي /  د -1
 هو اإلمام الفقيه احملقق عبد اهللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ، الدمشقي ، احلنبلي ، -  2

هـ  ،انظر، الزركلي ، األعالم ،مرجع سابق 620روضة الناظر ، املغين ، تويف سنة : من مؤلفاته 
 ،)6/66 -67.(  
 /  6( م ،1983 – هـ 1403/ ابن قدامة ، املغين ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط -  3

185.(  
  ).170ص (وهبه الزحيلي  ، املرجع السابق ، /  د -  4
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ثبتت مشروعية الوقف يف اإلسالم بظـاهر القـرآن         :دليل مشروعية الوقف  :     ثالثا  
  .عمل الصحابة والسنة واإلمجاع  و

لقد وردت يف القرآن الكرمي آيات كثرية حتـث علـى           :من الكتاب   :      واحد  
أعمال الرب و اإلحسان تتوجه إىل األهل أو إىل أفراد األمة نذكر منها علـى سـبيل                 

  .التمثيل ال احلصر
َراتِ   [قوله تعاىل    َتِبُقوا الَخي َرةٍ      َ [وقوله تعاىل  .)1(  ]فَاس ى َمغِف اِرُعوا ِإَل ن   س  ِم

   .)2(  ]َرِبُكْم َو َجَنٍة َعْرُضَها الَسَماَواُتَ و اَلْارُض    ُأِعَدْت  ِلِلُمَتِقيَن
آ                     [:وقوله تعـاىل   َسْبُتْم َو ِمَم ا َآ اِت َم ْن َطِيَب وا ِم وا َأْنِفُق ِذْيَن َأَمُن ا ال َا َأُيَه ي

]َأْخَرْجَنا َلُكم ِمَن اَالرِض
)3(  

  يتنافس فيه النـاس لينـالوا   مرضـاة اهللا                 والوقف باب من أبواب اخلري الذي     
   .التشريع الوقف سبحانه و لتحقيق املصلحة العامة من

تناولت السنة املطهرة الترغيب يف أعمال الـرب واإلحـسان          : من السنة :      اثنان  
عموما ،و الوقف باب من أبواب اخلري ، ولقد جاءت يف السنة أحاديث كـثرية  يف                 

 )4(، أذكر منها على سبيل التمثيل ال احلصر حديث أيب هريرة            الترغيب يف عمل اخلري   
τ     أن رسول اهللا ε  اٍث                   [ : قـال ْن َثَل ا ِم ُه ِإَل َع َعَمُل ُن آَدَم ، ِانَقَط اَت ِاب : ِإَذا َم

   .)5( ]َصَدَقٌة َجاِرَیٌة ، َأْو ِعْلٌم ُیْنَتَفُع ِبِه ، َأْو َوَلٌد َصاِلٌح   َیدُعو لَهُ 
                                                           

  .147:البقرة -  1
  .133:آل عمران -  2
  .266:البقرة-  3
تويف سنة  ،كان أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث ، τهو عبد الرمحان بن صخر الدوسي -  4

،سري أعالم النبالء،الذهيب،حتقيق شعيب األرناؤوط وحممدنعيم العرقوسي،مؤسسة الرسالة، هـ57
  ).2/578(م،1985-01/1405ط
 1992/مسلم ، الصحيح ،طبعة حممد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط-  5

وانظر ،أبو ).1631رقم  (ديث ،كتاب الوصايا ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ، ح
داود ، السنن ، مراجعة حمي الدين عبد احلميد، دار إحياء السنة النبوية،كتاب الوصايا ، باب ما 

والترمذي ، اجلامع ، دار الكتاب العريب ، ).2880رقم  (جاء يف الصدقة عن امليت ، حديث  
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   .)1( اجلارية بالوقف الستمرار  منفعتها للناس ، وثواا ولقد فسرت الصدقة
  τاألنصاري  )2(وإن الوقف من أعمال اخلري اليت سارع إليها الصحابة ،فهذا أبو طلحة 

ةُ    [:يوقف َبُيرَحاء مسارعة  إىل اخلري قال أنس        ر      َ"َفَلَما ُأنِزَلْت َهِذِه اآلَی اُلوا اِلَب ْن َتَن ل
وِل اهللا  .   “ُتِحُبوَنَحَتى ُتْنِفُقوا ِمَما  الَ  εَقاَم َأُبو َطْلَحَة ِإَلى َرُس وَل   :َ َفق ا َرُس َی

ولُ        اَلى َیُق وَن              َ": اِهللا ِإَن اَهللا َتَباَرَك َوَتَع ا ُتِحُب وا ِمَم ى ُتْنِفُق َر َحَت اُلوا اِلب ْن َتَن ل
َدَقٌةِ ِهللا َأرُج". ا َص اء ، َوِإَنَه َي ِبْيُرَح َواِلي ِإل َب َأَم ا َوِإَن َأَح ا َوُذْخَرَه و ِبَرَه

الَ  ْئَت ؟ َق ُث ِش وَل اِهللا َحْي ا َرُس َضْعَها َی َد اِهللا ؛َف وُل اهللاِِ :ِعْن اَل َرُس َبْخ :εَق ف
ي َأَرى َأْن                      ِه َوِإِن َت ِفْي ا ُقْل ِمْعُت َم ْد َس ٌح ،َوَق اٌل َراِب َك َم ،َذِلَك َماٌل َراِبٌح ،َذِل

اَل أَ  َرِبْيَن ،َفَق ي اَألْق ا ِف َة َتْجَعَلَه و َطْلَح وَل اِهللا :ُب ا َرُس ُل َی ُو .َأْفَع َسَمَها أَب َفَق
   .     )3( ]َطْلَحَة ِفي َأَقاِرِبِه َوَبِني َعِمِه

األحباس ، سنة قائمة ، عمل ا        : " )4(قال ابن رشد اجلد   :  من اإلمجاع :     ثالثة
  ) .5("  واملسلمون بعده εرسول اهللا

                                                                                                                                                         
سائي ، السنن ، صحح أحاديثه والن).1376رقم (لبنان ، كتاب األحكام ، باب الوقف ،  حديث 

حممد ناصر الدين  األلباين ، إشراف زهري الشاوش ، مكتب التربية لدول اخلليج  ،الرياض ، 
م، كتاب الوصايا ، باب فضل الصدقة على امليت ، حديث 1988 –هـ 01/1408ط
  ).3412رقم(
  ، 3274اجلزائر ، خمطوط رقم ، املكتبة الوطنية اجلزائرية ، اإلعالم بنوازل األحكام  الربزيل ، -  1
  ).87لوحة رقم  / 2(
وأحد العشرة املبشرين باجلنة ،طلحة يب عبيد اهللا بن عثمان القرشي ε هو صاحب رسول اهللا-  2

هـ يف موقعة اجلمل،انظر، السيوطي،إسعاف املبطأ برجال املوطأ، مراجعة 63التيمي مات سنة 
ألفاق فاروق سعد ، مطبوع مع املوطأ، منشورات دار ا

  ). 907ص(م،01/1979اجلديدة،بريوت،ط
  . اإلمام مالك ،املوطأ،الكتاب اجلامع،باب الترغيب يف الصدقة-  3
  هو اإلمام الفقيه األصويل أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ، من أعالم اجملتهدين يف -  4

 ،انظر، خملوف، شجرة هـ520البيان و التحصيل و املقدمات ،تويف سنة : زمانه ، من مؤلفاته
  ). 129ص (النور،مرجع سابق،

   ابن رشد اجلد ، املقدمات املمهدات ، حتقيق أسعد أمحد أعراب ، بعناية الشيخ عبد اهللا -  5
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  فقهاء على أن الوقف مشروع يقول اإلمام الشربيين  يتفق ال: من القياس :     أربعة 
اتفق العلماء على أن بناء املساجد ، وإخراج أرضها من ملكية واقفها،           ):" رمحه اهللا ( 

  .)1(" أصلها يف وقف األصل وحبس األصول و التصدق بثمرهتا ، فيقاس عليه غريه
 ψأن الـصحابة  ) رمحـه اهللا  ( )2( نقل ابن اجلالب    من عمل الصحابة   :     مخسة  

  ، )5(، وطلحة  وعلي ابن أيب طالب )4(، والزبري)3(عملوا بالوقف كعثمان 
  .) 7(وغريهم ) رضي اهللا عنهم ()6(وعمرو بن العاص 

                                                                                                                                                         
بن إبراهيم األنصاري ، دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ،و دار إحياء التراث اإلسالمي ، دولة قطر ، 

  ).407 /  2( م ، 1985 –هـ 1408/ 1ط
  ).380 -376 /  2(الشيخ الشربيين ، مغين احملتاج ، مرجع سابق ، -  1
:  هو اإلمام الفقيه اجملتهد أبو القاسم عبيد اهللا بن احلسن بن اجلالب العراقي ،من مؤلفاته -  2

  هـ، انظر ، حممد بن حممد خملوف،شجرة النور ، 378التفريع ، مسائل اخلالف ، تويف سنة 
  ).92ص (مرجع سابق،

 ،وثالث اخللفاء الراشدين ،وأحد املبشرين باجلنة ،جامع الناس على مصحف τأمري الؤمنني  -  3
،انظر،الطبقات الكربى ،ابن سعد ،دراسة وحتقيق حممد هـ35واحد ورسم واحد ،قتل شهيدا سنة 

  ).3/53(م،1990 -هـ01/1410عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط
الزبري بن العوام بن خويلد األسدي القرشي ،أحد العشرة املبشرين باجلنة ،  هو الصحايب اجلليل -  4

  ).3/43(هـ ، انظر ، الزركلي ، األعالم ،مرجع سابق، 36تويف سنة 
 وزوج فاطمة الزهراء εهو أبو احلسن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي ابن عم رسول اهللا -  5

لفروسية ،وهوربع اخللفاء الراشدين قتل شهيدا سنة رضي اهللا عنها اشتهر بالعلم و الشجاعة و ا
، ) ط.ت.د(،انظر، ابن األثري،أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار إحياء التراث العريب،هـ 40

)3/588-622.(  
بن وائل القرشي السهمي ،فاتح مصر ،تويف سنة   τهو الصحايب اجلليل عمرو ابن العاص  -  6

  ).3/54(النبالء،الذهيب،مرجع سابق،،انظر،الذهيب،سري أعالم هـ 42
حسني بن سامل الدمهاين ، دار الغرب ، بريوت ، /   ابن اجلالب ، التفريع ، دراسة و حتقيق د-  7
  ).2/310(م، 1987 –هـ 1408 / 1ط
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     و مما سبق ذكره ،ثبت أن الوقف باب من أبواب اخلري ، ومصدر من مـصادر                
ي حيقق املصلحة العامة    التمويل االقتصادي و التكافل االجتماعي واالقتصادي  والذ       

  .و اخلاصة ألفراد األمة وفق املقاصد العامة لشريعة اإلسالم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثاني

  أركان الوقف و شروطه  و الحكمة من تشريعه و أنواعه
  

     يتضمن هذا املبحث الكالم عن أركان الوقف و شروط انعقاده ،وكذا أنواعـه             
يز  على املتفق عليه فيما بينهم عموما حىت أجتنـب           اليت قررها الفقهاء وسيتم الترك    

  .اخلالفات الفقهية الفرعية ،تبعا للخطة و املنهجية اليت اعتمدهتا يف حبثي 
  يتكون الوقف اإلسالمي  من أربعة أركان : أركان الوقف وشروطه :     أوال

  :وهي 
  :و يشترط فيه :   الواقف:     واحد
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  .)1( املراد وقفها ،واإلسالم األهلية الكاملة،وملكية العني-
  :و يشترط فيه: املوقوف عليه:   اثنان

  .أن يكون أهال لتملك املنفعة حقيقة ،حنو اإلنسان أو حكما ،حنو املدرسة-
  .)2(أن يكون جهة بر و إحسان  -

  :و يشترط فيه:   الوقف :   ثالثة
  .أن يكون معلوما-
  .مملوكا للواقف-
   .)3( العني املوقوفة حصول الفائدة  املشروعة من-

  : و هي اللفظ الدال على الوقف و يشترط فيها: الصيغة:     أربعة 

                                                           
  ،1/1994سعيد أعراب ، دار الغرب  اإلسالمي، بريوت، ط/ القرايف ، الذخرية ،حتقيق أ-  1
 املواق ، التاج واإلكليل،مطبوع امش مواهب اجلليل،ضبط وانظر ،).305 – 301/  6(

والشيخ حممد الشربيين ، مغين ).643 – 626 /  7(زكرياء عمريات ، دار الكتب العلمية،لبنان، 
 -190 /  6(وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ،  ).382 -376/  2(احملتاج ، مرجع سابق ، 

191 .(  
ير ، تعليق الشيخ عبد الرزاق غالب املصري ، دار الكتب العلمية، وابن اهلمام ، شرح فتح القد

  ) .188 -186 /  6( م ،1995 –هـ 1415/ 1بريوت ، ط
 / 7(وانظر ،املواق ، املرجع السابق،).304– 303/ 6(القرايف ، الذخرية، مرجع سابق ، -  2

  ).379 -377/ 2(والشيخ حممد الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق ، ).338– 630
وابن اهلمام ، شرح فتح القدير،دار ). 191 -190 / 6(وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ،

 6( م،تعليق الشيخ عبد الرزاق غالب املصري،1995–هـ 01/1415الكتب العلمية،بريوت،ط
/187 - 188. (  
 7(واملواق ،التاج ،مرجع سابق ،).305 – 304/  6( القرايف ،الذخرية،مرجع سابق  ،-  3
وابن قدامة ).382 -2/379(والشيخ حممد الشربيين ، اللباب ،مرجع سابق ،) . 643 – 338/

 6( وابن اهلمام ، ،شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، ). 191 -190 /  6(،املغين،مرجع سابق، 
/187  -188. (  
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أن يكون اللفظ صرحيا، حنو وقفت كذا ،أو بلفظ حبست ،أو تصدقت ،مبا يـدل               -
  .على التأبيد

أو أن يقوم مقام اللفظ مما يدل على الوقف حنو التخلية، كمن أسس مـسجدا وأذن                
   .)1("فللصالة فيه ؛فإنه وق

شرع الوقف يف الشريعة اإلسالمية لتحقيق مقاصد       :احلكمة من تشريع الوقف     :ثالثا
دينية و دنيوية ، فاإلنسان جمبول على  جلب املصاحل لنفسه و درئ املفاسد عنـها ،                 
أي حتقيق اللذات و األفراح ، ودفع اآلالم  و الغموم ؛ و الوقف الشرعي حيقق هذه                 

توقيفه مللك ما ،مهما كان قدره و قيمته ، فهو حيقق أمرا            املصاحل حيث أن الواقف ب    
تعبديا ،مرضاة اهللا سبحانه ،و نيل ثوابه ،و الذكر الطيب يف الدنيا و اآلخرة ، ملـا                 
يقدمه هذا الوقف من خدمة إنسانية خاصة أو عامة ألفراد األمـة تـشمل حفـظ                

  .التحسيين  الكليات  اخلمس بدرجاهتا الثالث ، الضروري ،  و احلاجي ،و 
      كما أن الوقف حيقق للواقف استمرارا معنويا حىت وإن مات باستمرار الثواب            

فمن أجل هذه املقاصد  وغريها من احلكم ،شرع الوقف          . و الذكر الطيب من الناس    
  .يف اإلسالم

  
 قسم الفقهـاء الوقـف إىل أقـسام         : أنواع الوقف يف الفقه اإلسالمي       :     ثالثا  

  ر منها على سبيل احلصر ،أم قسموه بالنظر إىل الغرض منه،  وحمله متعددة ،أذك
وزمانه ، وشيوعه ،وإن هذا التقسيم ميكن أن تستفيد منه املديرية الوصية على الوقف              
يف عملية حبثها عن صيغ متويل استثمارات مشاريع  الوقف التنموية من خالل دعوة              

وذلك الختالف بواعث أفرادها يف هـذا       أفراد األمة  للوقف ذه الصيغة أو تلك ،          
األمر اخلريي والتكافلي واالقتصادي ، وكذلك يف تعريفهم  باألقسام يترتب عنه رفع           

                                                           
 - 640 / 7(و املواق ،املرجع السابق ،). 305 – 304/ 6(القرايف  ،املرجع السابق ،-  1

وابن قدامة ، املرجع ).382 -380/ 2(والشيخ حممد الشربيين ، املرجع السابق ، ) . 643
  السابق ،

  ) .188 -187 / 6( وابن اهلمام ، املرجع السابق ،) . 191 -190 /6(
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اجلهل االجتماعي ألنواع الوقف وألنواع التمويل اليت ميكن أن يساهم فيها جمموعهم            
  . لتنمية الوقف

م يف عمل اخلري و املتمثل  يف             وإن يف معرفة أفراد اجملتمع هلذه األنواع  تسهيل هل         
الوقف، إذ يفهم معناه مبعرفة أنواعه ،وبأن له صورا متنوعة ميكن للناس أن يـشارك               

  .فيها على حسب مقدورهم ،ورغباهتم اليت يشترط فيها عدم خمالفتها للشريعة
  :وميكنين عموما تقسيم الوقف إىل األقسام التالية

ينقسم الوقف بالنظر إىل الغـرض      :لغرض منه   أنواع الوقف بالنظر إىل ا    :     واحد
  :من إنشائه إىل قسمني ،ومها 

  .و هو الوقف الذي قصد به كل و جوه الرب مطلقا: و قف خريي عام–أ 
و هو الوقف الذي قصد به صاحبه  اإلحسان إىل األهل           :و قف أهلي خاص      –ب  

  .)1(خاصة 
  

وقف بالنظر إىل  احملل املوقـوف       ينقسم ال :أنواع الوقف بالنظر إىل حمله    :      اثنان  
  :إىل قسمني ، ومها 

  .و هي الدور  و األراضي املوقوفة : عقار–أ 

                                                           
  والقرايف،الذخرية،مرجع سابق، ).631– 629ص / 7(  املواق،التاج،مرجع سابق ،-  1
/ 4( لدسوقي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،والدسوقي،حاشية ا).312/ 6( 

وابن قدامه،املغين،مرجع ).380 – 377 / 2(والشربيين ، مغين احملتاج،مرجع سابق،).76
  ) 203 / 6(سابق،

زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، / وابن قدامه، الكايف حتقيق). 238/ 6(و)212/ 6(و
وابن عابدين ،حاشية رد ).449 - 448 / 2(م،1982-18 – هـ 1402 /3بريوت،ط 

 / 2(م ، 1984 – هـ 1404/ 3احملتار ، شركة وطبعة مصطفى بايب احلليب و أوالده مبصر ،ط
387 – 388.(  

  جنيب املطيعي ، مكتبة اإلرشاد ، جدة ، السعودية ، /والنووي ، اجملموع ، حتقيق 
)16  / 258- 260 - 276.(  
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و هي الثياب ،  و احليوان  و  األثاث و ما شابه ذلك و بـه قـال                    : منقول   –ب  
  .)1(املالكية أما احلنفية فأرفقوه مع العقار 

وقف بالنظر إىل مدة وقفـه ،       ينقسم ال :  أنواع الوقف بالنظر إىل الزمن     :     ثالثة  
  :أي مدة االنتفاع به إىل قسمني ، ومها 

و هو الوقف الذي حددت مدة االنتفاع به ، مث يعود للواقف أو              : وقف مؤقت  -أ  
  .ورثته من بعده و به قال املالكية خاصة

   .)2(و هو الوقف الذي ال يرجع لصاحبه ، و ال لورثته من بعده  :وقف دائم –ب 
  ينقسم الوقف بالنظر إىل شيوعه :نواع الوقف بالنظر إىل شيوعه أ :     أربعة

  :وعدمه إىل قسمني ومها
  
  
  
  
  .و هو الوقف الذي جزء منه موقوف ، و اآلخر ملكية  الغري:وقف مشاع  –أ 

                                                           
  والقرايف ،الذخرية،مرجع سابق ،).635 – 629ص / 7( املواق  ،التاج ،مرجع سابق ، -  1
والشربيين ،مغين احملتاج، ).76/ 4( والدسوقي ،حاشية الدسوقي،مرجع سابق ، ).314 / 6( 

/ 6(و)203 /  6(وابن قدامه ، املغين ،مرجع سابق ،).383– 380 /  2(مرجع سابق ، 
،،املكتب وابن قدامه ، الكايف،حتقيق زهري الشاويش). 6/238(و )212

  م، 1982 –هـ 03/1402اإلسالمي،بريوت،ط
 – 387 / 2(وابن عابدين،حاشية رد احملتار،مرجع سابق ،  ).449 -448 / 2(

  ).16/276( و) 16/260(و) 258 /  16(والنووي ، اجملموع،مرجع سابق ، ).388
 ). 314 / 6( والقرايف ، املرجع السابق ، ).634– 631ص / 7(  املواق ،املرجع السابق ، -  2

   ). 384 - 381 /2(والشربيين ،املرجع السابق ، ).76 /  4( والدسوقي ،املرجع السابق ، 
وابن قدامه ، الكايف ، ).238 -212/ 6(و)203 /  6(وابن قدامه، املغين ،املرجع السابق ، 

/ 16(و)258 /  16(والنووي ، املرجع السابق ،).449 -448 / 2(املرجع السابق ، 
  ).276/ 16(و)260
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   .)1( و هو الوقف الذي مل خيالطه ملك الغري  :وقف غري مشاع  –ب 
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

                                                           
  =والقرايف ،الذخرية ،مرجع سابق ،).635 –632 /7(املواق  ،التاج ،مرجع سابق ،-  1
والشربيين،مغين ).76 /  4( و الدسوقي ،حاشية الدسوقي،مرجع سابق ،  ). 314 – 6/313( 

  )203 /  6(وابن قدامه ، املغين ، مرجع سابق ، ).384 – 381 /  2(احملتاج،مرجع سابق ، 
وابن ).449 -448 / 2(وابن قدامه ، الكايف، مرجع سابق، ).238 -212/ 6(و

 16(والنووي،اجملموع ،مرجع سابق،).388 – 387 /2(عابدين،حاشية رد احملتار،مرجع سابق،
  ).16/276(و) 260/ 16(و ) 258/ 
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  الفصل الثاني

   في الجزائرتاريخ الوقف
  

  :ويتضمن
  

  تاريخ  الوقف في الجزائر قبل االحتالل وبعده:المبحث األول
  حصر الوقف في  الجزائر:      المبحث الثاني
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  المبحث األول
  تاريخ الوقف في الجزائر قبل االحتالل و بعده

  
     أتناول يف هذا املبحث  الكالم  تاريخ الوقف اجلزائري والـذي مـر مبراحـل                
ازدهار و مناء ما قبل االحتالل الفرنسي للجزائر، كما شهد يف الفترة االسـتعمارية              
تراجعا لظروف املرحلة و لتعدي احملتل الفرنسي على الوقف اجلزائري  ،مث ليـشهد              

. ركودا  بعد االستقالل ،إىل بداية التكفل الرمسي به إىل وقت كتابة هذه الرسـالة              
 يف أواخر العهد العثماين ، مث أعرج على فتـرة           ومن هنا سأتعرض للوقف اجلزائري    

االحتالل ، ألصل إىل حالته بعد االستقالل وصوال به إىل زمن الشروع يف البحـث               
  .وذلك الرتباط حاضر الوقف ومشاكله ذه الفترات املختلفة

 لقد عرف الوقـف     :حاضر الوقف  يف اجلزائر يف أواخر العهد العثماين        :     أوال  
   أواخر العهد العثماين تطورا و مناء يف شىت اجملاالت االجتماعية ،اجلزائري يف

واالقتصادية ، و اجلهادية ، وإنين إذ أحبث هذه املرحلة لقرب عهدها بفترة االستعمار        
  .الفرنسي وما ترتب عنها من نتائج سلبية على الوقف اجلزائري 
و الوقـف بدراسـة     و ميكن للباحث أن يالحظ هذا النماء و التوجه االجتماعي حن          

  :املرحلة من جهتني
عرفت فترة احلكم العثماين    :الوثائق الوقفية العثمانية باألرشيف الوطين    :      واحد

عموما انتشارا واسعا للمؤسسات الوقفية اخلريية ، على مستوى كل الدوائر اإلدارية            
لوقفيـة  التابعة للحكم العثماين ، و يعكس هذا النماء للوقف اجلزائـري الوثـائق ا             

 ) 13583(احملفوظة يف األرشيف الوطين اجلزائري حيث أحصيت به أكثـر مـن             
  :وثيقة وقفية مقسمة على جمموعات ثالث ، و هي 

 متثل اجملموعة األوىل الوثائق الشرعية املتعلقة باألمالك الوقفية          :اموعة األوىل        
  .يقةوث) 13000(وباألحكام القضائية املرتبطة ا ، و عددها 
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و هي عبارة عن سجالت بيت املال و دفاتر البايليك ،           :اموعة الثانية و الثالثة        
  واملتعلقة بشؤون سبل اخلريات ، وودائع بيت املال ، وضبط حالة األمالك ، 

   .)1(وثيقة  )583(والعقارات الوقفية وعددها 
ـ         :     اثنان   صادية يف العهـد     مسامهة األوقاف يف التنمية االجتماعيـة و االقت
لقد كان للمؤسسة الوقفية يف العهد العثماين دورا كبريا يف املسامهة يف بناء             : العثماين

التكافل االجتماعي ومحاية البالد من أطماع الدول األوربية  من خالل مـا رصـد               
  .لذلك من أوقاف

يف هذه       ولقد  رصد  الباحثون يف التاريخ اجلزائري هذا االنتشار الكبري للوقف             
  :الفترة و اليت ميكن أن نضرب هلا أمثلة   على سبيل التمثيل ال احلصر 

 عرفت مدينة اجلزائر  توسـعا عمرانيـا يف ممتلكـات              :أوقاف مدينة اجلزائر   -أ
مسجدا ، و مدارس  وزوايا العلـم ، كزاويـة            ) 106(الوقف،  فعرفت بناء           

وقفا وبـدخل سـنوي     ) 82(وايل  سيدي عبد الرمحان الثعاليب واليت وقف عليها ح       
  .فرنكا )6000(يساوي

وكذلك الشأن للمساجد احلنفية ، حيث تكفلت مؤسسة سبل اخلريات لألشـراف            
ـ        م و بـدخل    1836وقفا سنة   ) 331( على تسيري هذه األوقاف و اليت قدرت ب

   .)2(فرنك ) 16000(سنوي يساوي 
       

                                                           
 ،  )رصيد الفترة العثمانية من وثائق  األوقاف باألرشيف الوطين اجلزائري  ( فضيلة تكور ، - 1

  معاجلة مصادره " الندوة العلمية حول  الوقف يف اجلزائر أثناء القرنني الثامن عشر و التاسع عشر 
 هـ 1422 ربيع أول 7 – 6،األرشيف الوطين اجلزائري ، اجلزائر ، أيام "وإشكالية البحث فيه

  ).1ص(،2001 مايو 30 -29املوافق لـ  
دورة األوقاف ، ) االجتماعي واالقتصادي تاريخ الوقف ودوره(ناصر الدين سعيدوين،/د.أ -2

 املوافق لـ –هـ 1420شعبان 17-13،وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،أيام اإلسالمية باجلزائر 
سعيدوين،النظام املايل للجزائر /د.و أ).6ص(م ، نزل السفري ، اجلزائر ،1999 نوفمرب25   -21

نية للنشر و ،الشركة الوط)م1830- م1800(يف الفترة العثمانية 
  ).  145ص(م،1979التوزيع،اجلزائر،ط
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ملقيمني مبدينـة اجلزائـر تطـورا          كما عرفت املمتلكات الوقفية ألهل األندلس ا      
) 4000(وقفا ، وقدر ريعها الـسنوي بــ         )100(ملحوظا حيث بلغت حوايل     

  .)1( م 1830فرنك سنة 
        كما لعبت أوقاف احلرمني الشريفني مبدينة اجلزائر دورا هاما بتشكيلها لـ 

بــ  باملائة  من جمموع األوقاف املوجودة باملدينة واليت قـدرت ريعهـا              ) 75( 
و قدرت األمالك     )  2(فرنك سنويا ، تبعث إىل احلرمني الشريفني       ) 43222.70(

خمزنا ) 33( دكانا و  ) 258(مرتال و  ) 840(الوقفية التابعة هلما قبل االحتالل بـ       
 1798( ولقد قدر أحد الباحثني أن عدد األوقاف بلغ             .  )3(إخل..بستانا   )57(و
  .داة االحتالل  وقفا مبدينة اجلزائر لوحدها غ) 
 عرفت  املقاطعة اإلدارية العثمانية بغـرب الـبالد ،            :أوقاف الغرب اجلزائري  -ب

  توسعا كبريا  للوقف كنظريه مبدينة اجلزائر ، و خاصة يف احلواضر كوهران ،
 75(ومازونة ، و ندرومة ومليانة و غري ذلك من احلواضر ،فوهران مثال أحصي ا               

   .)4(وقفا غداة االحتالل )  
 عرفت املقاطعة اإلدارية الشرقية منوا ظاهرا لألوقاف        :أوقاف الشرق اجلزائري  -ج

وقفا غداة االحتالل   ) 1692(فمدينة قسنطينة على سبيل التمثيل قدرت أوقافها بـ         
تلميذ  )600(زاوية بـ  ) 169(مسجدا و ) 35(مؤسسة تعليمية ، و     )100(منها    

                                                           
،املرجع ) تاريخ الوقف  ودوره االجتماعي و االقتصادي (  ناصر الدين سعيدوين  ، / د .أ- 1

  سعيدوين ، النظام املايل للجزائر يف الفترة العثمانية ،املرجع السابق، / د.و أ ).6ص(السابق، 
   ).145ص (
  تاريخ الوقف ( سعيدوين،/ د.وأ).147ص (م املايل ، املرجع السابق ، سعيدوين ، النظا/ د.  أ -  2

   ) .6ص(،املرجع السابق ، ) ودوره االجتماعي واالقتصادي 
  ).235/  1(أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف ، مرجع سابق ، / د .  أ -3
و أبو القاسم ).428 /  3(ع سابق ،  الشيخ عبد الرمحان اجلياليل ، تاريخ اجلزائر العام ، مرج-  4

األوقاف بالناحية ( و ودان بوغفاله،).240 /  1(سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع  سابق ،
  ).1ص ( ، مرجع سابق ، الندوة العلمية حول الوقف اجلزائري، ) أوقاف مليانة منوذجا: الوهرانية
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وإن هذا العدد اهلائـل مـن       )   1( سنويا   فرنك) 36(، ينفق على كل تلميذ حوايل       
  .األوقاف يدل على مدى انتشار ثقافة الوقف عموما باملنطقة الشرقية من الوطن 

عرفت منطقة القبائل بدورها  انتشارا للوقف و املتمثل         :أوقاف القبائل الكربى   -د
يف زوايا العلم و ما أوقف عليها من بساتني و دور و غري ذلـك و كانـت هـذه                    

   .)2(وقاف غالبا ما تتم دون تسجيل و يكون عقدها مشافهة األ
  مل خيتلف احلال يف اجلنوب الكبري  عن غريه مـن             :أوقاف اجلنوب اجلزائري  –هـ  

مناطق الوطن يف االهتمام باألوقاف، حنو وقف اآلبار  ، والبساتني ، و الدور ،كما               
على الطـرق الـصوفية    هو الشأن مبنطقة توات وقورارة و ما جاورها و اليت وقفت            

   .)3(كالطيبية ، و القادرية   وغريمها من الطرق الصوفية 
     ويظهر  لنا ،مما سبق أن املؤسسة الوقفية اجلزائرية قبيل االحتالل عرفت توسـعا       
كبريا حىت أصبحت نسبة املمتلكات الوقفية أكثر من اخلاصة ، فمثال نسبة ممتلكات             

صاة مبدينة اجلزائر داخل املدينة وخارجها كانت أكثر        الوقف العمرانية والزراعية  احمل    
  .)4(من املمتلكات اخلاصة 

     والنتيجة أن هذا العدد الكبري من األوقاف ، يعكس مدى انتشار الثقافة الوقفية             
  لدى أفراد األمة ، مما ترتب عنه  قيام املؤسسة الوقفية بدورها االجتماعي 

  لرعاية االجتماعية ، أو صيانة املرافق العامة ، واالقتصادي ، سواء على مستوى ا
   .)5(وترميمها ، و تسيري ممتلكات القصر و العجزة و غري ذلك من شؤون احلياة

                                                           
الندوة العلمية حول الوقف ،)صادر وطروحات م:الوقف يف قسنطينة (  فاطمة الزهراء قشي،-  1

  ).1ص( ، مرجع سابق ، اجلزائري
الندوة العلمية حول ، ) م 1878م  إىل 1817من : الوقف مبنطقة القبائل (   زيدين قامسي، -  2

  ).1ص( مرجع سابق ، الوقف اجلزائري ، 
ة العلمية حول الوقف    الندو، )منوذج أوقاف قصر كوسان : أوقاف إقليم توات(  حممد حوتيه،-  3

  ).1ص(، مرجع سابق ، اجلزائري 
دراسة مقارنة لعقود :م19 و 18حركية ومجود األمالك الوقفية يف القرنني (  ، راندي دغيالم -  4

  )1ص( ، مرجع سابق ،  الندوة العلمية حول الوقف اجلزائري،)العناء باجلزائر و املرصد بدمشق 
  ).9 – 5ص (،  مرجع سابق ، )الوقف تاريخ ( سعيدوين ،  / د . أ-  5
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وكذلك يعكس الدور االجتماعي و االقتصادي للوقف يف حياة األمة ،وانه قـادر             
لتعلميـة  على املشاركة يف بنائها و السد من بعض حاجياهتا الصحية و الغذائيـة و ا              

  .وغري ذلك من اجملاالت االجتماعية واالقتصادية و الثقافية و السياسية
لقد كان الحـتالل    : حاضر الوقف يف  اجلزائر بعد االحتالل الفرنسي        :     ثانيا  

  فرنسا للجزائر آثارا سلبية مشلت كل جماالت  احلياة السياسية ، و االجتماعية 
 حماولة احملتل لطمس اهلوية العربية و اإلسـالمية         و االقتصادية والثقافية، و خاصة يف       

لألمة ، مستعمال يف ذلك كل الوسائل لتحقيق أغراضه ، و من بني تلك املؤسسات               
اليت مسها هذا العدوان ؛ املؤسسة الوقفية اجلزائرية لعلم احملتل لدورها يف بناء وحدة              

  .قتصادية و الثقافيةاألمة ورعاية عقيدهتا من خالل مؤسساهتا التعليمية ، و اال
     ولقد تفطن احملتل الفرنسي للدور املهم للوقف  يف حيـاة األمـة اجلزائريـة ،                

) 2000000(وخاصة وأنه أحصى عند احتالله أن أرض الوقف الزراعية تقدر بـ            
 باملائة من جمموع األوقاف العقارية و الزراعية ،وأن         66هكتار مربع ، أي ما يعادل       

وهلذا عمل على القضاء على      .)1( م   1830مليون فرنك سنة     )40(دخلها قدر بـ    
  :الوقف وفق املنهج التايل 

عملت سلطة االحتالل لالسـتيالء علـى الوقـف         : املنهج القانوين    :      واحد  
اجلزائري ، ورمست لذلك خطة معتمدة يف ذلك على مراسيم   وقـوانني سـنتها و        

ولقد تدرجت سـلطة االحـتالل يف       . ون    اليت متكنها من السيطرة عليه وفق القان      
إصدارها للقوانني املوجه للوقف اجلزائري، وكانت أول خطوة قامت ا ؛ إصدارها            

م  ،و القاضي بأنه من حق السلطة الفرنسية أن تضع يدها            1830 سبتمرب   8لقانون  
 27(على أمالك موظفي اإلدارة العثمانية السابقة ، وذا القانون استحوذت  على             

  .)2(زاوية علم ومصلى مبدينة اجلزائر  )11(مسجد ، و)
  

                                                           
  ).424 – 421 / 3( الشيخ عبد الرمحان اجلياليل ، تاريخ اجلزائر العام ، مرجع سابق ، -  1
  ).10ص (،  مرجع سابق ، ) تاريخ الوقف (سعيدوين   ، / د . أ-  2
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  أصدرت سلطة احملتل مرسوما و الذي حبكمه يعطـي       1830 ديسمرب   7     و يف   
احملتل  احلق يف امتالك الوقف مع بقاء اإلشراف يف يد اجلزائريني، أي وكالء الوقف               

ابعـة ألوقـاف    وقفـا ت  ) 55(وقفا منها   ) 81(اجلزائريني ، وبه مت االستيالء على       
تابعة للجامع األعظم  ، مث أرجعتها ألصحاا ليس مـن           ) 11(احلرمني الشريفني و  

 وخاصة بعد   )1(باب الرجوع إىل احلق و العدل ؛و إمنا تغيريا ملنهج االستيالء فقط ،              
ربيـع األول   13الالئحة اليت رفعها بعض أعيان اجلزائـر إىل حـاكم اجلزائـر يف              

 م يدعونه فيها إىل إرجـاع املمتلكـات         1831وت   أ 27هـ املوافق لـ    1247
   .)2(الوقفية ملا فيه من ضرر على أفراد األمة 

 م وضعت سلطة االحتالل  خمططا عاما لتنظيم الوقف          1832 أكتوبر   25     ويف  
 املدير العام ألمالك الدولة إىل املقتصد املدين ، وجاء          )3(اجلزائري تقدم به جريار دان    

 إدارية ،يرأسها املقتصد املدين مع وكالء الوقف اجلزائريني ، وذا           فيه أن تشكل هيئة   
  .)4( م1835وقف سنة  )2000(املخطط أصبح احملتل يشرف على قرابة 

 م جاء قرار رفع احلصانة القانونية عن األوقاف حيـث           1843 مارس   23     ويف  
خلـصوصية  أصبحت ختضع مبوجبه ألحكام املعامالت العقارية ، أي إخراجها من ا          

                                                           
الوقف ( وانظر مقال ، ). 10ص (، مرجع السابق، )تاريخ الوقف (سعيدوين ، / د .  أ-  1

  ومكانته يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية باجلزائر أواخر العهد العثماين و أوائل االحتالل 
 ربيع األول –، وزارة  الشؤون الدينية ، اجلزائر ، السنة العاشرة ، صفر جملة األصالة ، ) الفرنسي 
  ).101-90ص(، )89ع( م ، 1981 فيفري - هـ املوافق لـ  جانفي  1401

الوقف ومكانته يف احلياة (وانظر ،).10ص(،مرجع سابق ، )تاريخ الوقف ( سعيدوين ، / د . أ-  2
  ).101ص(،  مرجع سابق ، ) االقتصادية  واالجتماعية

هو أحد موظفي اإلدارة الفرنسية  يف بداية االحتالل الفرنسي للجزائر كما عرف بعمله  -  3
  ). 1/227( تاريخ اجلزائر ،مرجع سابق ،دسعد اهللا ،أحباث يف.املخربايت هلا ،انظر ،أ

  ).11ص (، املرجع السابق ، ) تاريخ الوقف ( سعيدوين  ، / د. أ-  4
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القانونية اليت حتكمها لتصبح مثلها مثل غريها يف املعامالت جتري عليهـا أحكـام              
   .)1(العقود  املدنية من بيع وهبة و غري ذلك 

م جاء قانون يقر حبق اجلزائريني يف استرجاع األوقـاف      1847سبتمرب  20     ويف  
 ، ألنه عقبه مرسـوم      )2(من يد احملتل إال أنه مل يكن هذا القانون إال حربا على ورق              

م  يقضي حبق احملتل أن ميتلك الوقف ألن  الوقف أحلق بقـانون              1858أكتوبر  30
     .)3 (العقار الفرنسي 
 م صدر قانون االستيطان و مصادرة األراضي اجلزائريـة ،           1862     ويف أفريل   

بدعوى حق الدولة الفرنسية  يف مصادرة األراضي من أجـل املـصلحة العامـة ،                
أقيمت مستوطنات يف أراضي العروش ، و األوقاف إذ بلغـت نـسبة املـساحة               ف

   .)4( م 1886هكتار عام )   مليون2(املستوطنة  احملتلة حوايل 
م ، صدر قانون أصبح مبوجبه للمستوطنني احلـق يف توسـيع            1878     ويف سنة   

قفيـة  ممتلكاهتم على حساب أراضي الوقفية ،مما أدى إىل تـصفية املمتلكـات الو            
   .)5(الدينية

 صدر قانون من احملتل أقر مبوجبه التخلي عن سياسـة           1897     ويف أواخر سنة    
 و لكنه كان متأخرا جـدا إذ أن القـوانني           )6(إقامة املستوطنات على أراضي الوقف    

  .السابقة قد أحلقت أضرارا بليغة  باملمتلكات اجلزائرية عموما و الوقفية خصوصا
  

                                                           
أبو القاسم سعد اهللا ، أحباث و أراء يف تاريخ اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، / د.أ-  1
  ).20 / 2( ، 1986 / 2ط
 ، مرجع  دورة إدارة األوقاف،)  و محايتها يف اجلزائر حصر األوقاف( عالوة بن تشاكر  ،/  أ-  2

  ).8ص(سابق ، 
  ).12ص ( ،  املرجع السابق ،)تاريخ الوقف ( سعيدوين  ،/ د .أ-  3
رسالة (م،  1919 –مم 1830:  عبد اهللا جندي أيوب ، االستيطان الفرنسي يف اجلزائر -  4

  ).132ص (، ) م 1969، أكتوبر دكتوراه  غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة 
  ).12ص (، مرجع سابق ، )  تاريخ الوقف ( سعيدوين ،  / د. أ-  5
  ).179–  175ص(  عبد  اهللا جندي أيوب  ، املرجع السابق ،-  6
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انتهج احملتل الفرنسي يف حماولته االستيطانية لألراضي       :ج االستيطاين    املنه :     اثنان  
اجلزائرية منهجا اقتصاديا كان اهلدف منه ، سلب ممتلكات األمة اجلزائرية ، سـواء              
العمومية أو العروشية أو الوقفية ، وحىت يتمكن من ذلك عمد إىل الغارات احلربيـة               

 ؛ مما يـسهل     )1(  أراضيهم ،و يهجروا        على األهايل لتخويفهم ؛ وبالتايل يتركون     
كما عمدت سلطة االحـتالل إىل       . )2(للمحتل مصادرهتا حبجة شغورها من أهلها       

مراجعة وثائق امللكيات اخلاصة للجزائريني ، و املتعلقة بالوثائق الثبوتيـة لألمـالك             
 ،  مـع تـشجيع الـسياسة         )3(العقارية لألهايل ؛ ومصادرة كل أرض غري موثقة         

 م  1850الستيطانية لألجانب ، حيث بلغت نسبة املهاجرين األوروبـيني سـنة            ا
   .     )4(قرية جديدة  ) 42(ألف مهاجر  أورويب موزعني على ) 20(حوايل 

     ومن الوسائل اليت اعتمدها احملتل ملصادرة األراضي و العقارات عموما و الوقفية            
احملاصيل الزراعية  ، وفرض الضرائب      خاصة،  اتباع سياسة األرض احملروقة ، حبرق         

  .)5(والغرامات املالية ؛ وبذلك إجبار األهايل إىل التسديد أو التخلي عن ممتلكاهتم 
     وإن هذه السياسة االستيطانية مل يستسلم هلا اجلزائريون ؛ بـل كانـت سـببا               

تح مـن   لثورات شعبية امتدت مكانا وزمانا عرب كامل ربوع الوطن انتهاء بثورة الفا           
 جويليـة     5 م و اليت كان مثرهتا اسـترجاع الـسيادة الوطنيـة  يف     1954نوفمرب  
  . م1962

والنتيجة ،مما سبق ذكره أن احملتل الفرنسي حاول طمس الشخصية العربية اإلسالمية            
للجزائريني مبحاولته لطمس معاين الوقف بني أفراد اجملتمع بالقـضاء عليـه بـشىت              

نية وقمعية واستيطانية حىت حقق بعض النتائج إال أنه مل يقـدر            الوسائل املتاحة ،قانو  

                                                           
  ).12ص (، املرجع السابق ، ) تاريخ الوقف ( سعيدوين ، / د . أ-  1
  ).30 – 29ص( عبد اهللا جندي أيوب، املرجع السابق ، –  2
  ).38ص (   عبد اهللا جندي أيوب ، االستيطان الفرنسي يف اجلزائر، مرجع سابق، – 3
  ).61ص (  نفس املرجع  ، – 4
  ).31 – 30ص (  نفس املرجع  ، – 5
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على نزعه من نفس الفرد اجلزائري لتلقه بدينه على اعتبار أنه سبيل من سبل اخلريات               
  .اليت دعا اإلسالم إىل احملافظة عليها وتربية اإلنسان عليها

قف اجلزائـري   إن حاضر الو  : حاضر الوقف يف  اجلزائر بعد االستقالل         :     ثالثا  
بعد االستقالل ، عرف أمورا إجيابية ، وهي جالء املستعمر عن الوطن ،و بالتايل رفع               
اليد عن املمتلكات الوقفية ، أما األمور السلبية ، فتتمثل يف خملفات احملتل من طمس               
لكثري من معامل الوقف ، سواء لتحوهلا إىل القطاع العام أو اخلاص مما يصعب املهمة               

 حصره ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فلقد تأثر الوقف بسياسة الدولة                يف عملية 
اجلزائرية من حيث مدى اهتمامها باملؤسسة الوقفية و نظرهتـا هلـا  ، كمؤسـسة                 

  .اجتماعية  ، و اقتصادية تكافلية 
     وسأتناول هذه املرحلة ، بالبحث عن احلالة املادية لألوقـاف ،مث إىل املنظومـة              

  . له ، مث إىل عملية حصر الوقف اجلزائري و املشاكل املطروحة يف امليدانالقانونية
 لقـد كـان   : احلالة الثبوتية أو  التوثيقية لألوقاف بعد االسـتقالل       :     واحد  

لإلجراءات القانونية املطبقة على الوقف يف فترة االحتالل  آثارا سلبية على األمالك             
  ح الكثري منها ملكا خاصا لبعض العائالت ، الوقفية ، بعد االستقالل ، حيث أصب

واآلخر حتت إشراف الدولة اجلزائرية،  بسب إدراجه  ضمن املنظومة العقارية زمن             
االحتالل ووفق عقود متت زمن االحتالل الفرنسي ، و البعض من األوقاف انتقل إىل              
ملكية بعض األشخاص بسبب اخلوف من استيالء احملتل عليـه ، فـسجلت هـذه               

وقاف كملكية خاصة  ،كما أن الكثري منها متت بطريقة شفوية وبالـشهود دون              األ
 ، مما يتعذر على اجلهة الوصية       )1(توثيق لعقد الوقف يف الدوائر الرمسية أثناء االحتالل       
إن هذه الوضـعية للعقـارات      .إثبات تلك العقود لغياب الشهود يف بعض األحيان       

                                                           
 الندوة العلمية حول ،)م 1878 إىل - م1817من: الوقف مبنطقة القبائل (   زيدين قامسي،-  1

  الوقف 
  .)1ص( ، مرجع سابق ، اجلزائري
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املمتلكات العقارية اجلزائرية موثقة ومـشهرة       ربع   ¼اجلزائرية عموما  نتج عنها أن       
   .)1(مبحافظات الرهون ، ومن بينها جزء ضئيل من  األوقاف 

      
     كما واجه الوقف اجلزائري مشكل أخر و املتمثل يف صدور املرسوم التـشريعي       

 م و الذي أدمج املمتلكـات       1962/ 31/12  واملؤرخ بتاريخ     167 / 62رقم  
مما زاد يف توسيع مشكل     )2( إىل أمالك الدولة أو االحتياطات العقارية        العقارية الوقفية 

  .األوقاف يف اجلزائر
عرفت املنظومة القانونيـة    :الوضعية القانونية لألوقاف بعد االستقالل      :      اثنان  

الوقفية اجلزائرية تأخرا  نوعا ما يف مسألة التشريع لألوقاف ، و لعل ذلك يعـود إىل             
 اجلزائرية املستقلة بشؤون أخرى رأت فيها األمهية ملا خلفتـه حـرب             اهتمام الدولة 

التحرير الوطنية من آثار على كل املستويات ،من جهة ، و من جهة أخـرى لتـأثر       
الطبقة السياسية باملذهب االشتراكي و الذي كان املنهج املتبع و اختيـار الطبقـة              

 االقتصادي و االجتمـاعي أي      السياسية احلاكمة له، و الذي مل يعر للوقف  ولدوره         
  .     اهتمام

   ببعض القرارات احلكومية – كما ذكرت –     كما أن الوقف اجلزائري تأثر 
واليت مل تراع خصوصية املنظومة الوقفية ، مما نتج عنه آثارا سلبية على الوقف عموما               

  .من كل اجلوانب 
  تالية مع تفاوت كل مرحلة      ولقد مرت املنظومة التشريعية الوقفية باملراحل ال

وأخرى من حيث النتائج اإلجيابية  والسلبية على الوقف اجلزائري ، و اليت جنملها يف               
  :املراحل التالية 

                                                           
  ).8ص (، مرجع سابق ، ) حصر األوقاف و محايتها يف اجلزائر ( عالوة بن تشاكر ،  /   أ-  1
رسالة ماجستري غري ( كمال منصوري ،  استثمار األوقاف و آثاره االقتصادية و االجتماعية  ،-  2

 اجلامعية منشورة ، فرع التسيري ، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ، كلية العلوم ، السنة
  ).128ص ( ،2000/2001
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أصـدرت الدولـة    :20/ 62  الوقف اجلزائري و مرسـوم        :      املرحلة األوىل 
 و  20-62م حتت رقـم     24/08/1962اجلزائرية املستقلة أمرا  تشريعيا بتاريخ       

وهذا مما أثر على الوقف إذ      )1(القاضي حبماية وتسيري األمالك الشاغرة بعد االستقالل        
أن الكثري منه كان شاغرا وبذلك انتقلت ملكيته إىل الدولة وذلك بسبب أن الكـثري               

وإن هذا األمر فيه مـن األمـور        .من األوقاف كانت حتت تصرف احملتل الفرنسي      
  . يف حالة وجود الوثيقة الثبوتية لذلكاإلجيابية على الوقف من حيث محايته

أصـدرت الدولـة    : 63/388 الوقف اجلزائري و املرسـوم       :     املرحلة الثانية 
م مرسوما تشريعيا يقضي بتأميم كـل املـزارع         01/10/1963اجلزائرية بتاريخ   

الفالحية التابعة لبعض املزارعيني الطبيعيني و املعنويني ،لتصبح ملك للدولة اجلزائرية،           
مما جعل الكثري من املمتلكات الوقفية تؤول ملكيتها إىل الدولة حبكم هذا املرسـوم               
بطريقة غري مباشرة حبكم تصرف احملتل ما قبل االستقالل من السطو على املمتلكات             

وبذلك ضمت األمالك العقارية الوقفية ألمـالك الدولـة و للمحافظـات            . الوقفية
انونية للوقف مما أثر على  املمتلكات الوقفيـة         العقارية دون أن يراع اخلصوصية الق     

  .)2(اجلزائرية إىل أن جعل أيدي الطامعني متتد إليها 
تفطنـت الدولـة    :283 / 64الوقف اجلزائري ومرسـوم     :      املرحلة الثالثة   

اجلزائرية خلطئها يف عدم مراعاة اخلصوصية القانونية للوقف فأصدرت الدولة مرسوما           
 م حتت   1964 سبتمرب   17 هـ املوافق لـ     1384دى األوىل  مجا 10تشريعيا يف   

 ، حيث تضمن هذا املرسوم نظام األمالك الوقفية فجاءت مـواده            283 / 64رقم  
ببيان معىن الوقف ، وشروط تعويض الوقف اخلرب ، و اجلهة املخولة رمسيا لنظارة              

هة الوصية عنه   الوقف ، كما تضمن املرسوم أمرا  بتسليم األوراق الثبوتية للوقف للج           

                                                           
  ). 6ص (أمحد علي عبد املالك ، املنظومة العقارية يف اجلزائر ، مرجع سابق ، / أ-  1
  ).6ص ( نفس املرجع  ، -  2
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قانونا وكذا األموال وغري ذلك من املواد املتعلقة بالوقف ، إال أن املرسوم التشريعي              
   .)1(62/167مل ينص يف مواده على استرجاع املمتلكات العقارية املؤممة  بقانون

أصدرت الدولة   :الوقف اجلزائري  و قانون الثورة الزراعية      :      املرحلة الرابعة   
هـ و املوافق لــ     1391 رمضان   20  واملؤرخ بتاريخ     73/ 71األمر  اجلزائرية  

األرض "  م واملتضمن قانون الثورة الزراعية  والذي جاء بشعار             1971 نوفمرب   08
و بذلك أممت  األراضي الزراعية  و خاصة تلك األراضي اليت غاب عن              " ملن خيدمها 

ا لوضعية الوقف اجلزائري    خدمتها أصحاا ، و تركت بورا ، وبناء على ذلك و نظر           
والذي كان أكثره  غري معتىن به ،مما ترتب عليه تأميم الكثري منه وفقا لقانون الثورة                
الزراعية ،وعلى الرغم من  أن هذا األمرمل يهمل يف نصوصه الطبيعة اخلاصة للوقـف   

  من القانون والذي استثىن األراضي الزراعيـة       38 إىل املادة    34يف مواده من املادة     
   .)2(الوقفية ذات الطابع الوقفي العام أو اخلاص واليت مل يشملها قانون التأميم 

لقـد  : الوقف اجلزائري وقانون التنازل عن أمالك الدولة       :     املرحلة اخلامسة   
ـ   01/ 81كان لقانون     10هـ و املوافق لــ      1401 ربيع الثاين    02  واملؤرخ ب

 الـسكنية و    )3(ن أمالك الدولة العقاريـة      م واملتضمن قانون التنازل ع    1981فرباير  
  املهنية 

والتجارية التابعة للدولة واجلماعات احمللية و اهليئات العمومية ، حيث اشتملت مواده            
 من القانون حق التنازل بالبيع و الشراء هلذه العقـارات           10 إىل املادة    02من املادة   

و قريب مما ترتب عنه التنـازل       العمومية ، ومل يشر القانون إىل األوقاف  من بعيد أ          
عن األمالك الوقفية حلساب األشخاص الطبيعيني أو احلقيقني،  مما أثر سـلبا علـى               
املمتلكات الوقفية النتقاهلا لغري املوقوف عليهم شرعا وإخراجها عـن خـصوصيتها            

                                                           
هـ و املوافق لـ 1384 مجادى األوىل 18 اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، الصادرة بتاريخ  -  1

   ).35ع (م ، 1964سبتمرب 25
نوفمرب 30هـ املوافق لـ 1391شوال 12رجع  ،  الصادرة بتاريخ   نفس امل-  2

   ).93ع(م،1971
   ).06ع(م،  1981 فرباير 10  املرجع نفسه ،  الصادرة بتاريخ –  3
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ولقد حاول املشرع اجلزائري أن يستدرك هذا األمر بعد مرور أكثـر مـن               .الوقفية
 نوفمرب 08 و الصادر بتاريخ 25 -90  ذلك يف قانون التوجيه العقاريسنوات و09

إال أن الظاهر أن هذا االستدراك وإن كان إجيابيا         )1(  32-31م  يف مادتيه     1990
على عملية التعدي على املمتلكات الوقفية إال أنه جاء متأخرا بعض الشيئ وهذا مما              

  .جلزائريةأدى أن تطال بعض األيدي املمتلكات الوقفية ا
لقد اهـتم املـشرع     :84/11الوقف اجلزائري و قانون     :      املرحلة السادسة   

 رمـضان   09اجلزائري  بالوقف اجلزائري يف قـانون األسـرة الـصادر بتـاريخ              
  هـ 1404

ـ   إذ تناولت بعض مواده الكالم      11 / 84م حتت رقم    1984 يونيو   09واملوافق ل
 منه و اليت تضمنت أحكاما عامـة مل         220 إىل   213عن الوقف و خاصة يف املواد       

ترق بالوقف إىل أمهيته االقتصادية   واالجتماعية ،  وكذلك مل يـشر املـشرع إىل                 
  .)2(استرجاع الوقف ،و ال إىل طريقة تنميته 

   10 / 91يعترب قانون :91/10الوقف اجلزائري و قانون :     املرحلة السابعة
م أول  1991 أبريـل    27وافق لــ    هـ و امل  1411 شوال   12والصادر بتاريخ   

 حيث أنه اهتم بالوقف  بتشريع       283/ 64بعد مرسوم   )3(تشريع منظم رمسيا للوقف   
مستقل ، مما يدل على بداية االهتمام الرمسي به ، وبدوره االجتماعي  واالقتصادي ،               
حيث مشلت أحكامه التعريف بالوقف وبشروطه وشروط ناظر الوقف وكذا كيفيـة   

و غري ذلك من األحكام الفقهية املتعلقة به ، وطريقة استرجاع الوقـف     االنتفاع منه   
عموما ، إال أن هذا القانون جاء ناقصا من جانب بيان كيفية  اسـتثمار وتنميـة                 

  .الوقف 

                                                           
  ).49ع (م ،1990نوفمرب /18اجلريدة الرمسية، مرجع سابق، الصادرة بتاريخ -  1
 يونيو 12ملوافق لـ  ا–هـ 1404 رمضان 12 نفس املرجع  ، الصادرة بتاريخ -  2

  ).24ع(م،1984
 21ع(م ، 1991 مايو 8هـ و املوافق لـ 1411شوال 23نفس املرجع ، الصادرة بتاريخ -  3
.(  
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الوقف اجلزائري و املنشور الوزاري املـشترك بـني وزارة          :     املرحلة الثامنة   
 نتائجه التشريعية اإلجيابية،إذ    10-91ون   لقد كان لقان   :الشؤون الدينية  و الفالحة    

تبعه املنشور الوزاري املشترك بني وزارة الفالحة والشؤون الدينية واألوقاف علـى            
حق الوزارة الوصية يف  استرجاع األراضي الزراعية املؤممة و الصادر يف شهر رجب               

   إال أن العمليـة ال زالـت يف         )1(م    1992 جانفي   6هـ  و املوافق لـ      1412
اإلجراءات ومل تطبق يف الواقع حلد كتابة هذا البحث ،وهذا لـصعوبة العمليـة و               
الرتباطها مبشكل األراضي الفالحية  أو العقار الفالحي عموما  يف اجلزائر  ،وبذلك              

  .فهي حتتاج إىل وقت لتطبيقها ميدانيا 
/ 94يعتـرب قـانون     : 470/ 94الوقف اجلزائري و قانون     :     املرحلة التاسعة 

470   
م و  1994 ديـسمرب    25هـ و املوافق لــ        1415 شعبان   6والصادر بتاريخ   

املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية ، وخاصة يف مادته الثالثة و              
 ،وبـذلك   10 / 91اليت تناولت الكالم عن اهليئة اإلدارية لألوقاف ، تتمة لقانون           

 هيكلها وتسيريها و أحكامهـا عـن بـاقي          أصبحت لألوقاف مديرية مستقلة يف    
وبذلك ،فـإن    .)2(املديريات بالوزارة الوصية  أي وزارة الشؤون الدينية واألوقاف        

الكالم عن الوقف اجلزائري فعليا يبدأ من هذا التاريخ ،فوجود اإلدارة املسرية عامل             
  . مساعد على التنمية الوقفية

   : ملذكرات والتعليمات التنظيمية للوقف     الوقف اجلزائري وا  :      املرحلة العاشرة 
 عدة مذكرات وتعليمات وزاريـة      1998 -م1994لقد تضمنت الفترة  الزمنية        

تنظيمية  كان اهلدف منها تغطية العجز التشريعي يف جمال التسيري الوقفي و لتنظميـه       
التسيري لتأدية مهمته االجتماعية و التكافلية و االقتصادية على أكمل وجه  ،يف جمال              

املايل واإلجيار ،والدعوة إىل تنميته بالطرق املشروعة ،وكيفية كتابة  التقارير املاليـة             

                                                           
  .  نسخة من املنشور مسلمة من طرف املديرية  املركزية لألوقاف و احلج -  1
 يناير 08 لـ هـ املوافق1415شعبان 6  اجلريدة الرمسية ، مرجع سابق ،  الصادرة بتاريخ  -  2

  ).01ع (م، 1995
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 96-37اخلاصة بالتحصيل الوقفي  وغري ذلك ، واملتمثلة  يف املنشور الوزاري رقم              
واحملدد لكيفية دفع إجيار الوقـف ، و املـذكرة          )  1( 5/6/1996والصادر بتاريخ   

 واخلاصة بكيفية إجيار الوقـف و       9/7/1996الصادرة بتاريخ    و 96 / 01الوزارية
  )2( 02/96التعليمة 

و املتضمنة مطالبة النظار بالتقارير املالية اخلاصة بالوقف        17/7/96والصادرة بتاريخ   
م واملنظمة لكيفيـة كتابـة      1996/ 7 / 17 و املؤرخة بتاريخ     03/96املذكرة  

 واملتضمنة لكيفية إدارة    97/ 01ذكرة الوزارية   التقارير املالية اخلاصة بالوقف ،و امل     
 و املبينة لكيفية إدارة الوقف  و املـذكرة          1997/ 1/ 5الوقف  والصادرة  بتاريخ      

 و اخلاصة بكيفية تسيري أموال الوقـف         1997/ 1/7  والصادرة بتاريخ     169/1
مية    واملتضمنة الدعوة إىل تن      1997/ 7 /19 و املؤرخة بتاريخ     97/02واملذكرة  

   .)3(الوقف 
وإن أمهية هذه املذكرات تكمن يف بداية التنظيم التشريعي للوقف وللعمل علـى أن              

  .يقوم بدوره التنموي
لقـد  :98/381الوقف اجلزائري واملرسوم التنفيـذي      :     املرحلة احلادية عشر  

هـ و  1419 شعبان   12 و الصادر بتاريخ     381/ 98كان املرسوم التنفيذي رقم     
ـ  م مكمال للبناء القانوين للمنظومة القانونية الوقفيـة        1998 ديسمرب   11 املوافق ل

حيث أنه بني شروط إدارة الوقف ،وتسيريه ، ومحايته ، وكيفية تسوية املنازعـات              
 مادة تضمنت الدعوة إىل استثماره و تنميتـه         40اخلاصة به ولقد   جاء املرسوم يف         

                                                           
 جوان 23-21وثيقة مديرية األوقاف املساهم ا أيام امللتقى التكويين للنظار و املفتشني ،أيام -  1

  .  م، وزارة الشؤون الدينية ، مديرية األوقاف، اجلزائر1996
  .   نفس املرجع -  2
  .  نفس املرجع-  3
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ملرسوم ،وأحكاما مالية أخرى متعلقـة       من ا  30 إىل املادة    22حنو إجارته من املادة     
   .)1(بصيانته وتسيريه 

الوقف اجلزائري والقرار الوزاري املـشترك مـع وزارة         :     املرحلة الثانية عشر  
هـ 1419 ذي القعدة    14 صدر بتاريخ    :املالية واخلاص بإنشاء صندوق الوقف      

الدينيـة  م قرارا وزاريا مشتركا بـني وزارة الـشؤون          1999مارس  2املوافق لـ   
خيول ملديرية األوقاف احلق يف فتح صندوق مركزي لألوقـاف          )2(واألوقاف واملالية   

العمومية دون اخلاصة ، تصب فيه أموال الوقف و ريعه عرب التراب الوطين ، مع بيان                
وإن وجود هـذا  . كيفية تنظيمه وطرق احملاسبة فيه ،وغري ذلك من األمور التنظيمية     

  .فكري اجلدي حول مضمون تنمية واستثمار الوقف اجلزائري الصندوق كان بداية الت
  الوقف اجلزائري و القرار اخلاص بضبط اإليرادات :     املرحلة الثالثة عشر

م ،  2000أبريـل   10هـ واملوافق لـ    1421حمرم  5صدر يف   :والنفقات الوقفية   
فية ، حنو   قرارا حيدد كيفيات ضبط إيرادات الوقف و النفقات اخلاصة باألمالك الوق          

اهلبات وعائدات اإلجيار و نفقة الكهرباء و الصيانة وغري ذلك من النصوص املنظمة             
وإن أمهية هذا القرار يتمثل يف       .)3(هلذا النوع من النفقات و بيان مصادر اإليرادات           

  .الرقابة املستمرة على اجلهة املسرية على الوقف وفيه أيضا  احملافظة على أمواله
 :2000/336 الوقف اجلزائري و املرسوم التنفيـذي        : الرابعة عشر       املرحلة

م  ويف إطـار     2000 أكتوبر   26هـ املوافق لـ    1421 رجب   28صدر بتاريخ   
و )4( 336-2000تكملة املنظومة القانونية للوقف اجلزائري املرسـوم التنفيـذي          

                                                           
 2هـ املوافق لـ 1419شعبان 13 الصادرة بتاريخ  اجلريدة الرمسية اجلزائرية، مرجع سابق ،-  1

  ) .90ع (م ، 1998ديسمرب 
  ).32ع( م ، 1999 مايو 2هـ املوافق لـ 1420حمرم 16 نفس املرجع ، الصادرة بتاريخ -  2
ع (م ، 2000 مايو 07هـ و املوافق لـ 1421صفر 03 نفس  املرجع ، الصادرة بتاريخ -  3

26.(  
ع (،2000 أكتوبر 31هـ و املوافق لـ 1421شعبان 4ادرة بتاريخ  اجلريدة الرمسية ، الص-  4

64.(  
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ية والشروط  املتضمن إحداث وثيقة اإلثبات الوقفي عن طريق الشهادة ،مع بيان الكيف          
املنظمة لذلك ،حنو عدد الشهود وطرق التسجيل و اإلشهار وغري ذلك من طـرق              
إثبات املمتلكات الوقفية و اليت هي يف غالبها غري موثقة يف الدوائر الرمسية لألسباب              

وإن هذا املرسوم ساعد املديرية الوصية على استرجاع العديد من          . املذكورة سابقا   
  .األوقاف الغري موثقة 

يعتـرب  قـانون     :  01/07الوقف اجلزائري و قانون     :     املرحلة اخلامسة عشر  
01/07   

م  املعدل و املتمم     2001مايو  22هـ و املوافق  لـ      1422 صفر   28واملؤرخ يف   
 آخر ما صدر من تشريع مهتم  بتنمية الوقف اجلزائري و يـدل              10 / 91لقانون  

بناء التكافل االجتماعي ،  وخباصـة أنـه         على اهتمام األمة اجلزائرية به وبدوره يف        
اشتمل يف مواده صراحة الدعوة إىل استثمار الوقف و تنميته ، على كل املـستويات               
االستثمارية املتاحة كعقد املزارعة أو املقاولة وغري ذلك من اجملـاالت االسـتثمارية             

  ).1(لوقفاملوافقة للغرض من إنشاء الوقف مع مراعاة املقاصد الشرعية  يف جمال ا
الوقف اجلزائري والقرار اخلاص بـشكل وحمتـوى        :      املرحلة السادسة عشر  
هـ و املوافق لــ     1422 ربيع األول    2صدر بتاريخ   :الشهادة والسجل الوقفي      

م ، قرارا وزاريا يبني شكل وحمتوى الشهادة الوقفية ،حنـو بيـان             2001 مايو   26
حتديد مساحة الوقف ،و تاريخ تـسجيله        املراجع املعتمدة يف إثبات امللك الوقفي  و       

)2(.  
م 2001يونيو  6هـ و املوافق لـ       1422 ربيع األول    14مث صدر قرار مؤرخ يف      

،  

                                                           
م ، 2001 مايو 23هـ و املوافق لـ  1422 صفر 29  نفس املرجع ،  الصادرة بتاريخ -  1
  ).29ع (
 جويلية 06هـ و املوافق لـ 1422 ربيع األول 14نفس املرجع ، الصادرة بتاريخ -  2

  م،2001
  ).31ع (
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وإن يف وجود السجل الوقفي      .)1(والذي حيدد حمتوى وشكل ضبط السجل الوقفي          
فيه ضبط للممتلكات الوقفية وبيان أماكن تواجدها حىت ال تضيع بني ممتلكات أفراد             

  .اجملتمع  
-02يعترب قانون    :10-02 الوقف اجلزائري وقانون   :     املرحلة السابعة عشر  

آخر ) 2(م    2002 ديسمرب   14هـ و املوافق لـ     1423شوال  10 واملؤرخ يف    10
ما صدر من تشريع خاص بالوقف اجلزائري و الذي يدور مضمونه حـول فـصل               

لبحث عن التمويل ،إذ خـصص      األوقاف العامة عن اخلاصة يف مسألة االستثمار و ا        
املشرع اجلزائري االستثمار و الرعاية قاصرة على األوقاف العامة ،أي اليت تـسريها             
مديرية األوقاف وأما تلك اليت يسريها خواص فإن مسؤولية االسـتثمار   والتنميـة       

  .تبقى على كاهلهم ووفق ما يقرره القانون 
ابيات على رعاية الوقف العـام إال أنـه        وإن هذا القانون وإن كان فيه من اإلجي      

كان من الواجب التفكري يف صيغة اجلمع بني الوقف اخلاص و العـام يف اآلجـال                
الطويلة ضمن عملية املشاركة لتنمية الوقف اجلزائري عموما ليعود بالفائـدة علـى             

 .أفرادها
زائري ، يظهـر           و مما سبق  عرضه من املراحل املختلفة لتاريخ التشريع الوقفي اجل           

للمتتبع للمنظومة القانونية اجلزائرية الوقفية أن الوقف،مر مبراحل عدة ارتبطت بالسياسة           
العامة للدولة اجلزائرية  من نظرهتا إىل مدى صالحية املؤسسة الوقفية ومسامهتها يف البناء              

يفها يف  االقتصادي الوطين مما جعل هذه األموال الوقفية تبقى معطلة ،  وبعيدة عن توظ             
خدمة مصلحة األمة اجلزائرية ، و إن االهتمام اجلدي بالوقف اجلزائري ابتـدأ بقـانون       

                                                           
 يونيو 10هـ و املوافق لـ 1422 ربيع األول 18ة، الصادرة بتاريخ  اجلريدة الرمسي-  1

  م ، 2001
  ).32ع (
ع (م ، 2002 ديسمرب 15هـ املوافق لـ 1423شوال 11 نفس املرجع ، الصادرة بتاريخ -  2

83.(  
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و الذي يعترب نقطة البداية احلقيقة لالهتمام العملي والعلمي للوقف و االعتراف            91/10
  .بدوره االجتماعي واالقتصادي له

  

  المبحث الثاني
  حصر الوقف في الجزائر

  
 الوصية على الوقف اجلزائري وعمال مبا خيوله هلا القانون يف                لقد شرعت املديرية  

عملية البحث وحصر الوقف اجلزائري ، و بدعم مايل من البنك اإلسالمي للتنمية إال              
أن هذه العملية حتتاج إىل الوقت و اجلهد الكثري، نظرا للصعوبات اليت تتلقاها املديرية              

سأتناول بالبحث عن عوائق حصر الوقـف       املعنية يف الواقع مما يصعب العملية ، و         
اجلزائري ألن عملية االستثمار مرتبطة به ،فال ميكن للمديرية أن تشرع يف البحـث              
عن التمويل ملشاريعها االستثمارية دون أن تتعرف وتعرف املستثمرين عن إمكاناهتا           

نهج املديرية  مث أبني  م   . املادية  من دور وعقارات وغري ذلك من املوارد املالية الوقفية          
  .الوصية يف عملية احلصر واالسترجاع 

تنتـهج  : منهج مديرية األوقاف يف حصر و استرجاع الوقف اجلزائري        :      أوال
مديرية األوقاف يف عملية البحث و احلصر و االسترجاع للوقف اجلزائـري  علـى           

املعنويني منهج البحث امليداين من خالل عمل وكالء الوقف أو األفراد الطبيعيني أو             
والذين حياولون البحث عن معامل الوقف من خالل شهادة الـشهود مث استـصدار              

كمـا تعمـل     .الوثائق الثبوتية للوقف املكتشف وتسجيله لدى اهليئات املعنية بذلك          
  . أيضا على البحث لدى اجلهات واهليئات الرمسية  اليت تتضمن ممتلكاهتا أوقافا 
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مايل من طرف البنك اإلسالمي للتنمية جبدة ،ووفق        وإن هذه العملية كانت بتدعيم      
االتفاقية املشتركة  بني وزارة الشؤون الدينية و األوقاف  والبنك اإلسالمي للتنميـة               

   . 1) (جبدة 
        وإن التحقيق امليداين ، منهج عملي  للمديرية الوصية على الوقف للوقـوف             

مل ليس بالسهل نظرا لغياب الوثائق      على حقائق األمور كما هي يف الواقع ، وهو ع         
. )2(الثبوتية يف بعض األحيان ، و لقلة الشهود احلاضرين لعقد الوقف و العاملني بـه                

ولقد اعتمدت املديرية يف عملية احلصر هذه بتكليف وكالئها عرب التراب الـوطين             
ك الوقفية  بالبحث امليداين واالتصال باجلماعات احمللية،مث إجناز خمططات بيانية لألمال        

املوجودة حاليا و املستغلة وذلك بالتعاون مع مكتب املنار للدراسات ، و البحث عن              
األوقاف األخرى  والبحث عن الشهود ورفع الدعاوى القضائية ضد األشـخاص            

ولقد كان هلذا اجلهد مثاره يف      . املستغلني للوقف دون احترام عقد الوقف وشروطه        
ملكـا  )4482(احملصاة على مستوى الوطين حويل      الواقع حيث بلغ عدد األوقاف      

و .م2003-2001 بناء على إحصائيات املديرية الوصية يف السنة امليالدية          )3(وقفيا  
كمـا جتـدر    .ال تزال العملية متواصلة حلد اآلن يف امليدان و عرب خمتلف الواليات             
اختالف رتبـها   اإلشارة إىل أن املديرية رفعت العديد  من  القضايا يف احملاكم على              

  .     )4(وعرب واليات الوطن 
     ومما سبق ذكره ،فإن هذا  األمر يدل على اجلهد و احلرص املبذول من طـرف                 

  .اإلدارة الفتية السترجاع الوقف ، واسترجاع دوره االجتماعي و االقتصادي

                                                           
صفر 2مع البنك اإلسالمي للتنمية ، بتاريخ 107-01 انظر، املرسوم الرئاسي رقم  - 1

م، ، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، مرجع سابق ،الصادرة 2001أفريل 26هـ املوافق لـ 1422
  ).   25ع(م، 2001 أفريل 29هت املوافق لـ 1422صفر 05بتاريخ 

  ).138ص ( كمال منصوري ،استثمار الوقف،  مرجع سابق ، -  2
 إحصائيات  مسلمة  من مديرية األوقاف و احلج ، وزارة الشؤون الدينية و األوقاف -  3
  .ومديرية األوقاف بنظارة  والية اجلزائر.زائريةاجل

  .  مقابلة مع السيد املكلف باملنازعات القانونية  مبديرية املركزية لألوقاف و احلج – 4
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 ميكن  للباحث يف مشكلة حصر       :  عوائق حصر واسترجاع الوقف اجلزائري      :ثانيا
  :ف اجلزائري أن يرجع أسباا إىل ما يلي الوق

إن سبب تأخر عملية حـصر و إحـصاء الوقـف            :  السبب السياسي :     واحد
اجلزائري  يرجع إىل انعدام االهتمام من طرف السلطة السياسية اجلزائرية احلاكمة ،             

إال أنه مل يلق العنايـة الكافيـة ، و          )1(  283/ 64على الرغم من صدور مرسوم      
و مما يدل على    . ابعة ، واملعرفة احلقيقية لدوره االجتماعي و االقتصادي  التكافلي         املت

عدم االهتمام بالوقف و بدوره حذف كلمة األوقاف من اسم الوزارة الوصية عليه،             
، أي بعد أن طمست الكـثري       91/10ومل يظهر هذا االهتمام إال بعد صدور قانون         

ت عمومية أو خاصة و النتيجة املترتبة عن ذلك         من املعامل الوقفية ، وحتولت إىل جها      
  .؛ أننا ال ميكننا احلديث عن تنمية الوقف يف ظروف كهذه

لقد كان لغياب اإلدارة املتخصصة و املسرية لـشؤون         : السبب اإلداري :     اثنان  
األوقاف وملوارده آثارا سلبية سواء يف احلفاظ عليه أو يف حصره و البحث عنه ، وإن                

اب صعب عملية احلصر و البحث على اإلدارة احلالية احلديثة العهد يف هذا             هذا الغي 
والذي خوهلا احلـق يف     )2 ( 94/470اجملال حيث أا أنشأت رمسيا مبوجب مرسوم        

  .وضع الدراسات التقنية اخلاصة باستثمار الوقف ،وكذا استخراج الوثائق الثبوتية له 
 التوثيق مشكال أساسيا يف عملية حـصر        يعترب:السبب التوثيقي  للوقف     :     ثالثة

الوقف واسترجاعه ، ومرجع ذلك إىل انعدام الوثائق الوقفيـة لـبعض األوقـاف ،        
وتفرق الوثائق الثبوتية بني مصاحل وهيئات كـوزارة العـدل واملاليـة و الفالحـة               
واألرشيف الوطين  و الزوايا  واألشخاص الطبيعيني، و احملافظات العقارية و مصاحل             

                                                           
 املوافق لـ - هـ 1384 مجادى األوىل 18 اجلريدة الرمسية ، مرجع سابق ، الصادرة بتاريخ  -  1

   ).35ع (م ،   1964 سبتمرب 25
 يناير 08هـ و املوافق لـ 1415 شعبان 06 الرمسية ،مرجع سابق، الصادرة بتاريخ  اجلريدة-  2

  ).01ع (م، 1995
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وإن عملية البحث يف هذه اهليئات حتتـاج إىل          . )1(زارة الثقافة  ،ووزارة الداخلية      و
  .اجلهد و الوقت الكافيني حلصول احلصر التام للوقف اجلزائري 

ميكن  ملديرية األوقاف أن تنتهج املنهج       :ملنهج املقترح حلصر الوقف اجلزائري    ا:ثالثا
  :التايل الستكمال عملية البحث 

إن الكثري من الوثائق الثبوتية للوقف اجلزائري  منتشرة         : بحث التارخيي   منهج ال     
بني جهات حكومية وأشخاص حقيقيني أومعنويني ،وهلذا  فإا  بأمس احلاجة بـأن               
تستعني  املديرية يف إطار حبثها عن الوقف بالدراسات التارخييـة املتعلقـة بالعقـار               

 أرشيف الوزارة الوصية و اهليئـات       اجلزائري عموما و بالوقف خصوصا بالبحث يف      
احلكومية و ال تكتفي باملراسالت الرمسية ؛ وإمنا تتعاقد مع بعض الباحثني للكـشف              

عن هذه الوثائق الثبوتية للوقف واليت توجد بأرشيفها كوزارة العـدل و الداخليـة               
  .إخل2)   … (واألرشيف الوطين 

 املتوسط للبحـث عـن األوقـاف             كما أنه من األفضل هلا أن ختطط يف األمد        
اجلزائرية خارج الوطن مما يدر عليها بسيولة مالية من العملة الصعبة تسد ا حاجاهتا              

  التنموية للوقف،وبذلك فهي حباجة إىل الوقوف على األرشيف املوجود بفرنسا 
 و اخلاص   )3(" إكس إن بروفانس    " أو  "  أرشيف ما وراء البحار   " واملعروف باسم   

  .عمرات الفرنسيةباملست
  

      
  

      

                                                           
وكمال ).17ص (، مرجع سابق ، ) حصر األوقاف و محايتها يف اجلزائر ( عالوة بن تشاكر  ،-  1

  ).138ص(منصوري  ،  استثمار الوقف  ،مرجع سابق ، 
  . لف باألوقاف ،مديرية األوقاف و احلج  مقابلة مع السيد نائب املدير املك- 2
  ).136ص (  كمال منصوري ،استثمار الوقف،  مرجع سابق ، -  3
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  الفصل الثالث

  الشخصية االعتبارية للوقف
  

  :ويتضمن
  

  معنى الشخصية االعتبارية في القانون: المبحث األول
  الشخصية االعتبارية للوقف:                 المبحث الثاني
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  المبحث األول
  معنى الشخصية االعتبارية في القانون

  
ديث عن استثمار الوقف ومتويله يدفعين إىل احلديث و البحث عن أهلية                 إن احل 

الوقف وذمته املالية  أو ما يسمى يف عرف القانون بالشخصية االعتبارية ، ملا هلا من                
األمهية على عملية االستثمار والتمويل ؛ إذ  أن العقود ال يربمها إال صاحب أهليـة                

بة أو الوالية  يف األهلية وإن البحـث عـن           كاملة ، و إن تعذر ذلك  ؛كانت النيا        
الشخصية االعتبارية يدفعين للبحث عن حدودها ومعاملهـا يف القـانون ملقارنتـها             

  .بالوقف اإلسالمي ملعرفة مدى قابليته إلضفاء معىن الشخصية املعنوية عليه 
      ونظرا ألمهية األهلية يف موضوع حبثي ،و خاصة  أا ترتبط بإرادة الوقـف يف              
إبرام العقود لتمويل العملية االستثمارية لتنمية املال الوقفي ، أجد نفـسي ملزمـا              
بالبحث يف الشخصية االعتبارية للوقف ، فأبدأ بتعريف األهلية يف مفهومها القانوين             
مث أبني أن  الوقف شخصية اعتبارية له أهلية أداء و وجوب مثله مثـل الـشخص                 

  .الطبيعي يف القانون اجلزائري
  .يراد باألهلية يف عرف اللغة العربية االستحقاق :تعريف األهلية يف اللغة :      أوال
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  . )1(فالن أهل لكذا ؛ أي مستوجب له : نقول 
تعرف األهلية  يف االصطالح القـانوين       : تعريف األهلية  يف االصطالح      :     ثانيا

األعمال، و التصرفات   الصالحية لكسب احلقوق ، وحتمل االلتزامات والقيام ب       :" بأا
   .)1(" القانونية

فاألهلية يف عرف القانون ، مرتبطة مبدى صالحية و مناسبة اإلنسان ألن تكون لـه               
حقوق على غريه ، وأن تناط به واجبات اجتاه غريه يف شىت اجملـاالت القانونيـة  ،                  

  .إخل…االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألسرية 
  : تنقسم األهلية يف القانون  إىل األنواع التالية : لية  أنواع األه:     ثالثا

  : تنقسم األهلية يف القانون إىل قسمني ،ومها :أنواع األهلية يف القانون:      واحد 
وصف يف الشخص ، يقوم على مدى صالحيته لكسب         : " وهي: أهلية وجوب -أ

   .)2("احلقوق  و التحمل للواجبات 
لقانون بشرط حتقق الـصالحية ، أي حتقـق التقـدير           فأهلية الوجوب تثبت حبكم ا    

  .القانوين لتحمل املسؤوليات القانونية الفردية واالجتماعية
صالحية الشخص لصدور العمل القانوين منه على وجه        :"  و هي    :أهلية أداء   -ب

   .)3("يعتد به شرعا 
 مـا   إن أهلية األداء تثبت حبكم القانون ، على مدى قدرة الشخص للقيام بعمـل             

  .يرتضيه القانون ،و يترتب عليه التزامات قانونية
                                                           

والزخمشري ، أساس البالغة ، مرجع ).31/  11( ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق  – 1
 ).25ص(سابق ، 

  م ،1992/ طهجرية دنوين ، موجز املدخل للقانون ، منشورات دحلب ، اجلزائر ، / د- 1
عبد املنعم فرج الصده ، أصول القانون ، دار النهضة العربية ، بريوت / د .وانظر، أ). 167ص ( 
  ).443 – 442ص ( ،  1978/ ، ط

عبد املنعم الصده / د.و أ).167ص (هجرية دنوين ،موجز املدخل للقانون ،مرجع سابق ، /  د-  2
  ).442 – 441ص ( ، أصول القانون ، مرجع سابق ، 

وانظر، عبد املنعم الصده ،  املرجع السابق ). 168ص(هجرية دنوين ، املرجع السابق ، /   د -  3
  ).442ص ( ،            
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 تعرف  الشخصية االعتبارية يف القـانون         :ة تعريف الشخصية االعتباري   :     رابعا  
الشخصية القانونية اليت يقررها القانون جملموعة من األشـخاص ، أو           :"الوضعي بأا 

   .)1("جمموعة من األموال ، قصد حتقيق أهداف معينة 
لشخصية االعتبارية  يف نظر القانون،هي شخصية مـستقلة قانونـا عـن إرادة              إن ا 

  .املؤسسني هلا 
تتكون الشخصية االعتباريـة    :أركان الشخصية االعتبارية يف القانون      :     خامسا  

  :يف القانون من األركان التالية ، وهي 
  . اجلماعة من األشخاص املكونني هلا -    واحد 
  . األموال املرصودة  لغرض معني  جمموعة-     اثنان
  . غرض يراد حتقيقه -    ثالثة 
  .)2( اعتراف القانون ا -    أربعة 

تتميز الشخصية االعتباريـة    :  مميزات الشخصية االعتبارية يف القانون     :     سادسا  
:  من القانون املدين أنه    50:مبميزات تطابق الشخصية احلقيقية ، ولقد جاء  يف املادة           

  تمتع الشخص االعتباري جبميع احلقوق إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان ،ي" 
  :و ميكن حصر هذه املميزات  فيما يلي."   وذلك يف احلدود اليت يقررها القانون

  . الذمة املالية–    واحد
  . أهلية يف حدود مضمون عقد إنشائها ، و اليت يقررها القانون –   اثنان
  . و هو املكان الذي توجد فيه إدارهتا  موطن ،–   ثالثة 
  . نائب يعرب عن إرادهتا –    أربعة 
  . حق التقاضي عند اخلصومة –    مخسة
   .)3( اسم حيدد طبيعة عملها –    ستة

                                                           
  ).173ص (هجرية دنوين ، موجز املدخل ، مرجع سابق ، / د-  1
  ).174ص (هجرية دنوين ، موجز املدخل ، مرجع سابق ،/  د– 2
والقانون املدين ).500 – 489ص (قانون ، مرجع سابق ،عبد املنعم الصده ، أصول ال/ د.أ– 3

  ).8 -7ص(م ،1991/اجلزائري ، وزارة العدل اجلزائرية ، الديوان الوطين لألشغال التربوية ، ط
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لقد اهتم علماء القانون مبوضـوع      :أمهية  افتراض الشخصية االعتبارية      :     سابعا
اصة إذ كان هذا احلق مشترك لعدد مـن         محاية احلقوق الفردية واالجتماعية  ، وخ      

أفراد اجملتمع ، والذي يكون رصد له املال واجلهد البشري ، و حىت يـستمر هـذا                 
النشاط االقتصادي ليحقق الغرض االجتماعي املرجو منه ؛و إن غاب أحد الشركاء             
أو مات ،كان لزاما على رجال القانون التفكري يف إجياد وسيلة قانونية حتفظ وتوحد              

  اجلهود و األموال ، فوجدوا أن األداة املناسبة ، هي افتراض الشخصية االعتبارية 
واليت تشابه الشخصية احلقيقة يف أحكامها القانونية من حيث احلقوق و الواجبـات             

  .إال فيما استثناه القانون
     و إن افتراض الشخصية يساعد على توحيد املال و اجلهد ،ولقد أصبحت  هلذه              

ات املالية والبشرية أمهية كبرية يف االقتصاد املعاصـر ،إذ بإمكاـا القيـام              التجمع
باألعمال الكبرية و إجنازها يف املواعيد احملددة ، فاإلنسان مبفرده ال يقدر القيام على              
هذه املشاريع يف غالب األحيان  ،ومنه فافتراض الشخصية االعتبارية واليت هلا كيان             

حبيث ال تتأثر بإفالس أحد أعضائها ،و ال بوفاته ، لتمـايز            مستقل عن املؤسسني هلا     
مال الشخصية االعتبارية عن مؤسسيها  إذ األعمال  تستمر ،وفق ما  خيوله القانون               

 وإن هـذه    )1(هلا من ذمة مالية و حق التقاضي و غري ذلك من احلقوق والواجبات              
  .القتصادية ألفراد اجملتمع املميزات تساعد على حتقيق معىن  التنمية االجتماعية و ا

     و مما  سبق  ذكره ، فإن افتراض الشخصية  أمر مهم ، ملا يترتب عليه من نتائج                    
إجيابية على التطوير االجتماعي  و االقتصادي من حيث توحيد األمـوال و اجلهـد               

  .االجتماعي
  
  
  

                                                           
عبد املنعم الصده ، / و أد).175ص (هجرية دنوين ،  موجز املدخل ،  مرجع سابق ، / د-  1

  ).471 – 470ص (أصول القانون، مرجع سابق ،
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  المبحث الثاني

  الشخصية االعتبارية للوقف
  

اض الشخصية االعتبارية ،وإن كانت مل تظهر يف أرض الواقع إال                إن فكرة  افتر   
يف العصر احلديث إال أن املمارسة العملية هلا كانت موجودة يف واقـع النـاس ،يف                
شخص الدولة وبيت املال واحلاكم و الوزير ،ألا أمساء مرتبطة مبؤسسات اعتبارية ،             

  . هلا متوفرة فيها ومواصفات الشخصية االعتبارية اليت وضعها القانون
     وإن احلضارة اإلسالمية،كغريها من احلضارات عرفت معىن الشخصية االعتبارية         
على املستوى العملي اليومي ،وإن غابت التسمية أو مسيت بغري املسمى  املعاصـر ،               

  وسأبدأ ببيان معىن اهللية أوال ألقف عند.كالذمة مثال يف الفقه اإلسالمي 
شروعة للشخص املعنوي ،مث أحبث عـن معـىن الشخـصية            حدود التصرفات امل  

االعتبارية يف الفقه اإلسالمي ، ببيان ما يقابلها من مصطلح يف الفقه اإلسـالمي ويف               
  .األخري  أحبث عن مدى صالحية إضفاء معىن الشخصية االعتبارية على الوقف
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ية بتعريفـات    عرف فقهاء اإلسالم األهل    :تعريف األهلية يف الفقه اإلسالمي      ::أوال
  : حيث عرفها بأا)1(متقاربة نذكر منها على سبيل املثال تعريف الشيخ أبو زهرة

   .)2("صالحية الشخص لإللزام وااللتزام "
       فاألهلية يف الفقه اإلسالمي إذن ، تتحقق يف الشخص بتحقق صفات الصالحية 

ق املنهج الذي وضعته    واليت جتعل له حقوقا وترتب عليه واجبات  لغريه  تثبت له وف            
  .الشريعة  اإلسالمية ألحكام  األهلية

تنقسم األهليـة يف الفقـه اإلسـالمي إىل         : أنواع األهلية يف الفقه اإلسالمي       :ثانيا
  :قسمني ومها 

ألن ثبت له حقوق ،و تثبـت عليـه         :" وهي صالحية الشخص   :أهلية وجوب -أ
   .)3("حقوق 

  ن ينشئ التزامات على نفسه ،أل:" و هي صالحية الشخص :أهلية أداء -ب
   .)4("وتصرفات جتعل له حقوقا قبل غريه

     إن أهلية الوجوب يف الفقه اإلسالمي تثبت للشخص بوصفه إنسانا ، حي رتبت             
  .له الشريعة حقوقا حيصل عليها  بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه

ا شـرعا  حقوقـا      وأما أهلية األداء ، فهي تلك التصرفات الشرعية اليت يترتب عليه          
وواجبات اجتاه الغري ، وهي مرتبطة بالتكليف الشرعي حفاظا على حقـوق هـذا              

  .الشخص
 مل يتنـاول فقهـاء      : تعريف الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسـالمي         :     ثالثا

املسلمني تعريف الشخصية االعتبارية  باملصطلح القانوين املعاصر ؛ و إمنا عربوا عنها             

                                                           
تاريخ املذاهب اإلسالمية ، أصول : حممد ،أحد أعالم الفقه اإلسالمي املعاصر ،من مؤلفاته  -  1

  ).6/25(،انظر،الزركلي ، املرجع السابق ،هـ 1394الفقه  ،تويف سنة 
  ).307ص( الشيخ  حممد أبو زهرة ، أصول الفقه ، دار الفكر العريب ،  القاهرة ، -  2
  ).307ص(أصول الفقه ، مرجع سابق ،  الشيخ حممد أبو زهرة ، -  3
  ).307ص (الشيخ حممد أبو زهرة ، أصول الفقه ، مرجع سابق، -  4
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 ،وهلذا سأعرف الذمة يف اللغة واالصطالح على اعتبار أا املعـىن            )1(" الذمة"بلفظ  
  .املقصود من الشخصية االعتبارية

  .)2(العهد و الكفالة: يراد بالذمة يف أصل اللغة :تعريف الذمة يف اللغة:     واحد 
  .فالن ال ذمة له ؛ أي ال عهد له: نقول 

تعرف الذمة يف االصطالح الفقهـي        :ي   تعريف الذمة يف الفقه اإلسالم     :     اثنان
معىن شرعي مقـدر    : "بأا  )3(مبا يتضمن معىن املسؤولية ،وهلذا عرفها اإلمام القرايف         

   .)4("يف املكلف ،قابل لإللتزام  واللزوم
     فالذمة إذن ؛وصف قدرته الشريعة يف اإلنسان حىت يكون قادرا علـى عقـد              

 ،كما هي وصـف     )5(نب اإللزام و الإللتزام     العقود وحتمل نتائجها و آثارها من جا      
  .متصل بالشخص نفسه ال مباله وثروته ، وتشمل حقوقا مالية وغريها

لقد وضع علمـاء القـانون شـروطا           :الشخصية االعتبارية للوقف  :      رابعا
الفتراض الشخصية االعتبارية ، ونظرا ألمهية ذلك على موضوع دراسيت  و املتعلقة             

 سأحاول أن أحبث مدى صالحية الوقـف ألن يكـون شخـصية              بالوقف ، فإنين  
اعتبارية و ذلك مبقارنة أركان وشروط الشخصية االعتبارية  اليت يقررها القانون مع             

  :الوقف اإلسالمي وذلك من الوجوه التالية 

                                                           
عبد العزيز خياط ، الشركات يف الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي ، منشورات وزارة /   د -  1

  ).213ص ( م ،1971/ هـ 1390/ 1األوقاف و شؤون  املقدسات اإلسالمية ، األردن ، ط
عبد اهللا مربوك النجار ، افتراض الشخصية و آثاره يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون ، دار / ود

  ).223ص(م، 1996 –هـ 1/1416النهضة العربية ، القاهرة ، ط
والزخمشري أساس البالغة ، مرجع ).24/  12(  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،-  2

  ).207ص(سابق ، 
: لفقيه شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف املصري ، ، من مؤلفاته هو اإلمام ا -  3

  ).188ص (، انظر ،شجرة النور، هـ684إخل، تويف سنة …الذخرية ، الفروق،
  ).3/231( القرايف ، الفروق ، عامل الكتب ، بريوت ، -  4
هـ 1/1407 ، عمان ، طنوح علي سليمان ، إبراء الذمة من حقوق العباد ، دار البشري/  د– 5
  ).33ص( م ، 1986 –
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يشترط القانون أركانا إلضفاء    : من حيث أركان الشخصية االعتبارية    :      واحد  
  :عتبارية على من يطلب ذلك و هي صفة الشخصية اال

 يشترط القانون يف الشخصية االعتبارية أن تتكون         : شرط اجلماعة من األشخاص    -أ
أو تؤسس من جمموعة من األشخاص ، و إن هذا الركن ، أي التجمع لألشـخاص                
موجود يف الوقف اإلسالمي ، وهم جمموع الواقفني أنفسهم وهم كثر  فـالواقفون              

ألغراض حمددة  ، و قد ال يكون يف حالة الوقف أـم يـديرون               رصدوا  أمواهلم    
بأنفسهم هذه األوقاف إال أم أنابوا غريهم هلذه املهمة ، حىت أصبحنا ال نفكـر يف                

   .)1(الوقف دون التفكري يف ناظره لتسيريه وتنميته و احلفاظ عليه لبلوغ املقصد منه
خصية االعتبارية أن ترصد جمموعة     يشترط القانون  إلضفاء الش    :جمموعة األموال    -ب

من األموال لتحقيق غرض ما ، وإن هذا الركن متوفر يف الوقف ؛ فالواقفون رصـدوا                 
أمواهلم أو أوقفوا أمواهلم  من دور وأراض وغري ذلك من أموال منقولـة و عقـارات                 

   .)2(لتحقيق مقصد اجتماعي أو اقتصادي خاص أو عام 
تجمع املال و األشخاص معىن إذا مل يكـن هلـم           ال يكون ل  :غرض يراد حتقيقه  -ج  

غرض يريدون حتصيله ،وهلذا يشترط أن يكون هلذا االجتماع غرض واضح يرمسـه              
اجملتمعون حىت يضفي القانون معىن الشخص االعتباري على نـشاطهم ، وإن هـذا              
الغرض هو أحد املرتكزات اليت من أجلها ينشأ عقد الوقف ، فغرضـه أوال حتقيـق                

                                                           
واجلريدة ). 36ص (نعمت عبد اللطيف ، أثر الوقف يف تنمية اجملتمع ، مرجع سابق ،/ د .أ-  1

 واملتعلقة بتسيري إدارة الوقف،الصادرة 33 املادة 10- 91الرمسية اجلزائرية،مرجع سابق ، قانون
واملرسوم التنفيذي  ). 21ع(، م 1991 مايو 8هـ و املوافق لـ 1411شوال23بتاريخ 

  و املبينة لألشخاص  القائمني على تسيري  الوقف قانونا ، اجلريدة 12 – 9 يف مواده 98/381
 ديسمرب 2 املوافق لـ –هـ 1419 شعبان 13الرمسية ، املرجع السابق ، و الصادر بتاريخ 

  .م1998
ة الرمسية ، املرجع السابق ، واجلريد). 36ص(نعمت عبد اللطيف ، املرجع السابق ، / أد-  2

  . و املتعلقة مبالية الوقف 8 -6 يف مواده 91/10قانون



  

  

65

اهللا سبحانه ،مث رصد هذا اجلهد و املال من أجل حتقيق حد الكفاية اإلنسانية              مرضاة  
  ألفراد األمة  ، وهم جمموع املوقوف عليهم ، كطلبة العلم ،و البحث العلمي 

   .)1(والصحة و غري ذلك من املقاصد الشرعية و املتعلقة حبفظ الكليات اخلمس 
قف و  أن له  غرض يراد حتقيقـه أنـه                 و مما يدل على الشخصية االعتبارية للو      

   .)2(جيوز  املعاوضة فيه لرفع الضرر الواقع على جريانه  
إن اعتراف القانون بالشخصية االعتبارية أمر مهـم حـىت   :اعتراف القانون هبا    -د

  تزاول نشاطها ، و إن الوقف ثبت بدليل الكتاب و السنة و اإلمجاع و القياس 
 خيالف يف أحكامه وأغراضه املصاحل الـيت يـصبو إىل           وعمل الصحابة ، كما أنه ال     

  .حتقيقها القانون يف اجملتمع  من تعاون و تكافل اجتماعي 
     و مما سبق  ذكره ،فإن أركان الشخصية االعتبارية متحققة يف الوقـف وهـذا               

   .)3(يؤهله للقيام باملقاصد اليت أنشئ من أجلها شرعا و قانونا 
 يـشترط القـانون أركانـا       :مميزات الشخصية االعتبارية  من حيث     :      اثنان

للشخصية االعتبارية، فإنه يضفي عليها مميزات الشخصية احلقيقية ، مما يؤهلها للقيام            
وبذلك تصبح للشخصية االعتبارية األهلية الكاملة ، فهل هـذه          . بالدور املنوط ا    

 ما سأحبثه من خالل عرض      املميزات يتوفر عليها الوقف ليكون كامل األهلية ؟ وهذا        
مميزات الشخصية االعتبارية يف القانون مقارنا ا ما يتصف به الوقف لإلسالمي من             

  .مميزات تؤهله ألن يكون شخصية اعتبارية 
تتميز الشخصية االعتبارية بالذمة املالية حيث أنه وفق عقد اإلنشاء          : الذمة املالية    -أ

غري،فتثبت له و عليه ووفق العقود املربمة حقوقا       فقد رصدت له أمواال يتعامل ا مع ال       
وإن صفة الذمة املالية موجودة يف الوقف ،        . مالية جيب أن يؤديها أو يتحصل عليها        

                                                           
  واجلريدة الرمسية ).36ص( نعمت عبد اللطيف ،أثر الوقف ، مرجع سابق ،/ أد -  1

 منه و اليت تضمنت أن ال خيالف 14: وخاصة املادة 91/10اجلزائرية ، مرجع سابق ، قانون 
  .عة شرط الواقف مقاصد الشري

  ).107لوحة رقم / 2(الربزيل ، اإلعالم بنوازل األحكام  ، مرجع سابق ، -  2
  ).37ص (نعمت عبد اللطيف ، املرجع السابق ، /  أد -  3
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فالواقف يرصد أمواال أو يوقفها على جهات حيددها هو ، ويقـوم نـاظر الوقـف                
  .بتحقيق املقاصد و املصاحل اليت يريدها الواقف من وقفه 

املالية ، تستلزم ثبوت حقوق للوقف على غريه أو عليه ، و من أمثلة ذمية                   والذمة  
الوقف و ماليته ما ذكره ابن رشد اجلد من عادة احلكـام االسـتالف مـن غلـة                  

  .)3( من استالف امللوك من مال األحباس )2(و ما نقله الونشريسي. )1(الوقف
ه  الفقهاء لنـاظر الوقـف مـن         ومن األمثلة اليت تبني الذمة املالية للوقف ،  ما أقر          

، و إجازهتم االستدانة ملصلحته بشرط      )4(التصرفات كالبيع و الشراء حلساب الوقف     
  ، فاالستدانة )5(رضا القاضي وإذنه كما نقل عن اإلمام الكمال بن اهلمام احلنفي 

وإن كانت تتم  من طرف ناظر الوقف إال أن ذمة الوقف هي اليت تشغل بتـسديده                 
  .مستقبال 

     ومن هذا كله ، أي استدانة احلكام  من الوقف و االستدانة ملصلحته  ؛ ثبت أن                  
للوقف ذمة مالية تؤهله ليحمل معىن الشخصية االعتبارية وألحكامهـا املعروفـة يف             

  .القانون الوضعي 

                                                           
/ 1املختار بن الطاهر التليلي ، فتاوى ابن رشد ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط/  د-  1

  ).1268/  3(م ،1987 –هـ 1407
ام أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي التلمساين ،الفاسي، من أعالم زمانه ،من هو الفقيه اإلم -  2

،شجرة هـ914املعيار املعرب،إيضاح املسالك إىل قواعد  اإلمام مالك، تويف سنة : مؤلفاته 
  ).274ص (النور،

الونشريسي ، املعيار ، حتقيق جمموعة من األساتذة ، إشراف حممد حجي ،  دار الغرب -  3
  ).466 – 7/465( و) 298/  7(م ، 1981 –هـ 1401/ 1المي ، بريوت ، طاإلس

  ).37ص (نعمت عبد اللطيف ، أثر الوقف ،مرجع سابق ، /  أد -  4
  حممد ابن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السكندري، من أعالم املذهب احلنفي يف  -  5

،الزركلي، األعالم ،،مرجع هـ861سنة إخل ،تويف …فتح القدير، التحرير: زمانه ، من مؤلفاته 
وابن اهلمام ، شرح ). 469/ 4(انظر قوله يف حاشية رد احملتار ، مرجع سابق، ).6/255(سابق

 ).224/  6(فتح القدير ، مرجع سابق ، 
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تتميز الشخصية االعتبارية بأهلية ضـمن      :  أهلية ضمن حدود مضمون العقد     -ب
و هذه الصفة من صفات الوقف ،إذ أن الواقف وقف ماله           مضمون العقد وحدوده      

لتحقيق خدمة للموقوف عليهم كوقف أرض للزراعة أو بيت ليعـود ريعـه علـى           
املوقوف عليهم ، فإن مضمون الوقف أن يقوم  نائب الواقف بتنميته واستثماره وفق              

اقاة مـع   الغرض و املقصد الذي أنشئ من أجله ، وبذلك تربم عقود املزارعة أو املس             
العامل على أن يلتزم الوقف ممثال يف ناظره حبفظ بنود االتفاق حول نسبة الربح من               

  .الغلة ، و ذا يظهر أن للوقف أهلية ضمن حدود العقد املتفق عليه
إن املقصود من املوطن اخلاص بالشخصية االعتبارية ، هو املكان الذي            : املوطن   -ج

موطن الوقف ؛ هو مكان وجود مديريته         و ،ا  أنشئت فيه ،والذي تزاول فيه نشاطه     
املركزية واملشرفة على تسيري شؤونه و توابعها عرب التـراب الـوطين أو خارجـه ،            
فموطن الوقف إذن ؛ هو املكان الذي أنشأ فيه  عقد الوقف ، وترتبت عليـه آثـار    
 العقد شرعا، و بذلك ، فللوقف موطن ، مما يضفي عليه وصف الشخصية االعتبارية             

  .كما ينص عليه القانون
إن اشتراط وجود نائب يعـرب عـن إرادة الشخـصية           : نائب يعرب عن إرادته      -د

االعتبارية ال يعدمه الوقف، واملتمثل يف ناظره ؛ فهو املعرب عن إرادته و املسؤول عن               
رعايته و تنميته ، وإبرام العقود النافعة بامسه،وهذا ما نص عليه الفقهـاء يف كتبـهم        

    .الفقهية
  أن تولية أمر الوقف ، :"  الفقيه املالكي )1(     ومن أمثلة ذلك ،ما ذكره ابن شاس

والنظر يف مصاحله إىل من شرط الواقف ؛ فإن مل يول ، و اله احلاكم ، و يتول هو                   
   .     )2(" بنفسه 

                                                           
 هو اإلمام الفقيه مجال الدين عبد اهللا بن جنم بن شاس اجلذامي ،أحد أعالم املالكية يف زمانه ،  – 1

  ،انظر،خملوف، شجرة النور،مرجع سابق،هـ616عقد اجلواهر الثمينة ،تويف سنة : اته من مؤلف
  ).155ص (
  حممد أبو األجفان ، /  إ بن شاس ، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، حتقيق د– 2

  م ، 1995 – هـ 1405/ 1و جمموعة من األساتذة ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط
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  )1(     إن كالم ابن شاس ، يدل على أن مذهب الفقهاء كابن اهلمام و النووي 
 اشتراط ناظرا للوقف ، يشرف على تسيريه و تنميته أو بتعبري أخر يعـرب               )2( وغريمها

  .عن إرادته 
يعطي القانون للشخصية االعتبارية حق التقاضي ، أي يف رفع          : حق التقاضي    –هـ  

الدعاوى القضائية ضد شخص حقيقي  أو طبيعي،كما حيق لغريه  أن يرفع  دعـوى    
رها الفقهاء للوقف كحالة إثبات الوقف ،       وإن صفة حق التقاضي ، صفة أق      .ضده    

  .و تغرمي املتعدي عليه وغري ذلك من اخلصومات القضائية 
     ومما يدل على أن فقهاء اإلسالم نظروا إىل الوقف يف حق التقاضي مثلما نظروا              

 بأن يرفع   )3(للشخص احلقيقي ما نقله الونشريسي يف مسألة الرتاع يف الوقف املشاع            
 ،ومسألة  من غرس     )4(قضاء ،ومسألة تفريط مستغل احلبس حىت هتدم        حكمه إىل ال  

و كذلك ،   .)5(أرض احلبس تعديا ، فعليه الكراء ، مث  يؤمر بالتخلية عنها بعد تأديبه               

                                                                                                                                                         
  ).224ص( عبداهللا مربوك النجار ، افتراض الشخصية ، مرجع سابق ، / و د. )50 /  3(
 هو اإلمام الفقيه الزاهد ، حيي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي النووي الشافعي ،من – 1

هـ ، 676اجملموع ، رياض الصاحلني ، تويف سنة : أعالم الفقه الشافعي ، من مؤلفاته 
  ).  257-4/254( سابق،انظر،طبقات علماء احلديث،مرجع

  والنووي ، اجملموع ، مرجع ).223 /  6( ابن اهلمام ، شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، – 2
شوال 23و اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، مرجع سابق ، و الصادرة بتاريخ ).329/ 16(سابق ، 
 و  يف فصله السادس91/10، قانون  )21ع(م ، 1991 مايو 8هـ و املوافق لـ 1411

  واملتعلقة بناظر 21 – 13 يف مواده 381/ 98و املرسوم التنفيذي . اخلاص بناظر الوقف 
 –هـ 1419 شعبان 13الوقف، اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، املرجع السابق ، الصادرة بتاريخ 

  ).90ع(م،1998 ديسمرب 2املوافق لـ 
  ).53/  8( الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ، -  3
عبداهللا مربوك النجار ،  افتراض الشخصية ، / ود). 89/  7( شريسي، املرجع السابق،الون-  4

  ).77ص( مرجع سابق ،
  ).150/ 7(  الونشريسي ، املرجع السابق ، -  5
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إن حصل ضرر من الشيئ املوقوف عوض مبا        :" أنه )1(ما نقله  شيخ اإلسالم ابن تيمية      
  .)2( "ال ضرر فيه على جريانه،و يعود األول ملكا 
   .)4( و مسألة التعدي على احلبس)3(و مسألة القضاء باحلبس عند الربزيل يف نوازله

  تدل على حق الوقف أن يقاضي أو يقاضى ، - سابقا–     إن األمثلة املذكورة 
وبذلك ثبت أن الوقف شخصية اعتبارية لتحقق صفة التقاضي اليت يشترطها القانون             

  .يف الشخصية االعتبارية
ويف األخري ،و بعد البحث و املقارنة بني األركان و الـشروط الـيت وضـعها                     

القانون ملدلول الشخصية االعتبارية  ،و مقارنتها باملمارسة العملية لنشاطات الوقف           
وأغراضه املتعددة االجتماعية و االقتصادية ؛ أصبح مـن الواضـح أن نـستنتج أن               

شخص معنوي ، لـه     :" وقف ، وأنه    مواصفات الشخصية االعتبارية تنطبق على ال     
وجود شرعي يبيح له التعامل مع الناس ، مباشرة بواسطة ممثله الـشرعي ، و هـو                 

   . )5( "املتويل 

                                                           
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  احلراين  الدمشقي  احلنبلي ، الفقيه  اجملتهد  -  1

هـ ، 728وى ،ورفع املالم األعالم عن األئمة األعالم وغري ذلك،تويف سنة الفتا: ، من مصنفاته
  ).14/135(انظر،ابن كثري، البداية و النهاية ،منشورات مكتبة املعارف، بريوت، 

  ).514/  4(  ابن تيمية ، الفتاوى ، دار املعرفة ، بريوت ، تقدمي حسني معلوف ، -  2
: لوي القريواين فقيه تونس ومفتيها يف زمانه ، منة مؤلفاته   أبو القاسم بن أمحد الربزيل الب-  3

هـ انظر، خملوف ،شجرة النور،دار الفكر 844–هـ 841احلاوي يف النوازل ، تويف  ما بني سنة
  ).245ص(، بريوت ،

وانظر،اجلريدة  ). 103لوحة رقم / 2(الربزيل ، اإلعالم بنوازل األحكام ، مرجع سابق ، -  4
 واخلاصة باملنازعات 3: الفقرة28: املادة 98/381ية ، مرجع سابق، املرسوم الرمسية اجلزائر

  .القضائية 
ص (، 1زهدي يكن ، أحكام الوقف ، منشورات املكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، ط/  أ-  5

25.(  
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   والوقف شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الواقف ومتوليه  واملوقوف عليهم           
ـ             :" حيث أن    ويل اخلصومات اليت ترفع من الوقف أو عليه ال تكون إال من وضد مت

  .)1(" الوقف،بدون ضرورة إلدخال املستحقني فيها  
الوقف إذا صح خرج من ملك الواقف ، ومل يدخل يف ملك املوقـوف              :" كما أن   
و إذا خرج عن ملك الواقف و املوقوف عليهم ؛ أصـبح لـه وجـودا                . …عليهم  

 له     و بذلك جيوز لناظره االستدانة       )2(.." مستقال عن ذمة الواقف واملوقوف عليه       
  .و عليه مما يدل على استقالل ذمته عن ذمة مؤسسه و ناظره 

    ومن هذا كله ؛ فالوقف شخصية اعتبارية كاملة األهلية ضمن حدود مقاصـد             
  .الشريعة اإلسالمية

  

  
  
  
  

                                                           
الوقف يف ( حسن عبد اهللا األمني ،/ و د). 27 – 26ص ( زهدي يكن ، املرجع السابق ، -  1

/ 2  ، املعهد اإلسالمي  للبحوث والتدريب ، جدة ط البنك اإلسالمي للتنمية،) سالمي الفقه اإل
عبد اهللا مربوك النجار ، افتراض الشخصية و آثاره ، / ود).127ص (م ، 1994 - هـ  1415

  ).77ص (مرجع سابق ،
سابق ، عبد العزيز خياط ، الشركات  يف الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي ، مرجع /  د-  2
  ).260-3/259(ومصطفى الزرقا ، املدخل الفقهي العام ، مرجع سابق ، ). 217ص (
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  الـقســم األول

مشروعية استثمار الوقف وتمويله في الفقه  
  اإلسالمي 
  :ويتضمن

  
  لوقف اإلسالمي في الفقه اإلسالميمشروعية استثمار ا:الباب األول
  مشروعية تمويل الوقف في الفقه اإلسالمي :الباب الثاني
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  :تـمهيد

يعترب الوقف اإلسالمي أحد دعائم التنمية االقتصادية و االجتماعية وهذا لتركيبه من            
د األمة من   أصول مالية ثابتة املتمثلة يف املباين واألراضي الوقفية ومنقولة مبا يوقفه أفرا           

  .وسائل ومعدات ونقدية واملتمثلة يف عائد األوقاف املؤجرة
ومن هنا،كان اهتمام  علماء اإلسالم به ،وبطرق تنميتـه بالبحـث عـن دليـل                

  . مشروعيته من عموم نصوص الشريعة 
أتناول يف األول منهما يف مشروعية استثمار الوقف : ولقد قسمت هذا القسم إىل بابني 

  .سالمييف الفقه اإل
  . وأما يف الباب الثاين فأحبث فيه عن  دليل مشروعية متويل الوقف يف الفقه اإلسالمي
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  البـاب األول
  مشروعية استثمار الوقف في الفقه اإلسالمي

  :ويتضمن 
  

  تعريف االستثمار وأنواعه و ضوابطه في االقتصاد اإلسالمي:     الفصل األول
  دليل استثمار الوقف في الفقه اإلسالمي:  الفصل الثاني         

  أشكال ومعايير السالمة االستثمارية للوقف اإلسالمي:          الفصل الثالث
  
  
  
  
  

  :تمهيد
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يتضمن هذا الباب البحث  يف معىن االستثمار و بيان أنواعـه ودليـل مـشروعيته                
زائري خصوصا ، وذلك ضمن      وأشكاله املناسبة لتنمية الوقف اإلسالمي عموما و اجل       

  : الفصول التالية 
ففي الفصل األول أحبث عن تعريف معىن  االستثمار وأنواعه و ضوابطه يف االقتصاد              

  .اإلسالمي 
  .ويف الفصل الثاين أحبث  عن  دليل استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي
ثمارية للوقـف        كما أحبث يف الفصل الثالث  عن  أشكال ومعايري السالمة االسـت            

  .اإلسالمي حىت يقوم بدوره االقتصادي و االجتماعي التكافلي 
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  الفصل األول
     تعريف االستثمار وأنواعه وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي

  
  :ويتضمن

  
  تعريف االستثمار في اللغة و االصطالح:            المبحث ألول

   و ضوابطه في االقتصاد اإلسالميأنواع االستثمار:         المبحث الثاني
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  المبحث األول
  تعريف االستثمار في اللغة و االصطالح
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     أتناول بالبحث يف هذا الفصل التعريف باالستثمار يف أصل اللغة ،مث أعرج على             

  .بيان تعريفه يف اصطالح االقتصاد اإلسالمي ،مث أتعرض لبيان معىن استثمار الوقف 
االستثمار يف أصل اللغة ، مصدر مشتق مـن         :عريف االستثمار يف اللغة      ت :     أوال

  .َمثَُر ، َيثُمُر  ؛ فهو ثامر  
  .مثر الرجل ماله أي أحسن القيام عليه : نقول 

  .مبارك فيه :  و مال ثَاَمٌر 
  .إذا أدرك مثره: و شجر ثامر 

   .)1(عل أفادتا الطلب طلب الثمرة ،ألن السني والتاء  إذا زيدتا يف أول الف: واستثمر 
  .فاالستثمار إذن ؛ هو طلب الثمرة ، أي احلصول على ما يرجوه املستثمر مستقبال

مل يعـرف فقهـاء اإلسـالم       :تعريف االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي    :       ثانيا
االستثمار باملعىن التطبيقي املعاصر ،وإن كانوا عربوا عن مدلوالته العمليـة كلفـظ             

أنـه غـري    : و التنمية يف باب املضاربة و عند حديثهم عن السفيه قالوا             االستنماء ، 
  . ،كما عربوا عنه  مبرادفات ، حنو االنتفاع  واالستغالل)2(القادر على تثمري أمواله 

     وأما يف االقتصاد اإلسالمي املعاصر فقد عرف بتعريفات متقاربة  أختار منـها             
ملية فكرية واعية ومقاصدية أوال ، واسـتغاللية   تعريفني مجعا بني معىن االستثمار كع     

  :ملوارد املتاحة شرعا ثانيا 

                                                           
والزخمشري ، أساس البالغة ، ).359 / 9(  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، -  1

  ).686ص (مرجع سابق ، 
جممع الفقه ،)استثمار الوقف و طرقه القدمية و احلديثة(  علي حمي الدين القرة داغي ،/ د . أ– 2

 ديسمرب 27 -23/ هـ 1422 شوال 13-7  الدورة الثالثة عشرة ، الكويت ، اإلسالمي،
استثمار األوقاف (حممد عبد الرحيم سلطان العلماء ،/ أمحد  أبو ليل ود/ د .و أ).3ص(، 2001

  ).2 ص( ، الدورة الثالثة عشرة ، املرجع السابق ، جممع الفقه اإلسالمي، ) يف الفقه اإلسالمي 
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: عرف األستاذ االستثمار اإلسالمي بأنه      : أمحد  شوقي دنيا     / تعريف د :      واحد
جهد واع ، رشيد ، يبذل يف املوارد املالية و القدرات البشرية ـدف تكثريهـا ،                 "

   .)1("ارها وتنميتها واحلصول على  منافعها ومث
مطلق :" عرف األستاذ االستثمار بأنه     : قطب مصطفى سانو    / تعريف د :      اثنان

طلب حتصيل مناء املال اململوك شرعا وذلك بالطرق الشرعية املعتربة مـن مـضاربة              
   .)2(" ومراحبة وشركة وغريها 

 قدراتـه    باسـتثمار  )3(     فاالستثمار يف االقتصاد اإلسالمي إذن ؛منطلقه اإلنسان        
الكامنة  الفكرية و اجلسدية بتوجيهها حنو التخطيط و العمل بوعي ، مث اسـتغالل               

   )4(املال من خالل تثمريه بدراسة جدوى املشروع ، والنظر إىل عوائده مستقبال
  .وأمهيته يف رعاية مقاصد الشريعة من املال عموما

مـا يبذلـه    : لوقف ،هو ميكن تعريف  استثمار ا    :  تعريف استثمار الوقف  :ا     ثالث
ناظر الوقف من جهد فكري ومايل من أجل احلفاظ علـى املمتلكـات الوقفيـة و          
تنميتها بالطرق املشروعة ووفق مقاصد الشريعة و رغبة الواقفني بشرط أال تعـارض             

  .نصا شرعيا 
     و مما سبق  ، فإن االستثمار احلقيقي  والواقعي للوقف ،هو اإلنفاق على أصول               

ن ممتلكات الوقف بغية حتقيق عائد مايل على مدى فترا ت خمتلفة من الوقـت          ثابتة م 
ذلك االستثمار الذي جيمع بني القدرات الفكرية و الطاقات البـشرية واملـوارد             )5(

                                                           
أمحد شوقي دنيا ، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي  ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، /  د– 1
  ).87- 86ص(م ، 1984 –هـ 1/1404ط
  قطب مصطفى سانو، االستثمار ،أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي دار النفائس للنشر / د-  2

  ).20ص (م، 2000 –هـ 01/1420والتوزيع ، األردن ، ط
رسالة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة ( صاحلي صاحل ، املنهج التنموي البديل ، -  3

  ).335ص(، ) م2000 -1998اجلزائر ، السنة اجلامعية 
عبد احلميد البعلي ، املدخل لفقه البنوك اإلسالمية ، املعهد الدويل للبنوك و االقتصاد /   د-  4

  ).67ص ( ، م1983 – هـ 1404/اإلسالمي،  ط 
  =مصطفى كمال السيد طايل ، القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية، مطابع غباشي، / د-  5
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الطبيعية  ، لزيادة رأس مال الوقف و بالتايل توفري خدمات ألفراد  اجملتمع  مراعيا يف                 
بها للحاجات البـشرية مـن الـضروري ،  إىل          ذلك مقاصد الشريعة العامة يف ترتي     

  .احلاجي ، فالتحسيين  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                                                         
  ).103ص (،/ 1999 –هـ 1419/طنطا ، مصر ، ط= 
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  المبحث الثاني
  أنواع االستثمار و ضوابطه في االقتصاد اإلسالمي

  
     أتناول بالبحث يف هذا املبحث احلديث عن أنواع االستثمارات و ضوابطها يف            

 االقتـصاد اإلسـالمي مبـدى       االقتصاد اإلسالمي الرتباط املشاريع االقتصادية يف     
مشروعية هذا النشاط من عدمه قبل النظر يف ريعه و رحبه ،ومبا أنين أحبث عن صيغ                
الستثمار الوقف ؛فال بد من أن تكون العملية االسـتثمارية للمتلكـات الوقـف              
مشروعة وسليمة،ومضمونة النتائج ،وال يتم ذلك إال بـالوقوف علـى ضـوابط             

  .اإلسالمي االستثمار يف االقتصاد 
تتنوع صـيغ االسـتثمار يف      :أنواع االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي      :       أوال

  :االقتصاد اإلسالمي ،و ميكن  للباحث فيها أن مييز األنواع التالية على سبيل التمثيل
و يتمثل هذا النوع من االستثمار يف تنميـة         :توظيف العمل مع العمل     :      واحد  

   .)1(ود شركات األبدان  الثروة من خالل عق
 و يتمثل هذا النوع من االستثمار يف شركات         : توظيف املال مع املال      :     اثنان  

   .)2(األموال  املعروفة يف الفقه اإلسالمي ،حنو شركة العنان
   .)3(  و يتمثل يف شركة املضاربة : توظيف املال مع العمل :     ثالثة 
 و يتمثل يف الشركات الـيت أحـد         :نتاج مع املال    توظيف وسائل اإل  :        أربعة  

  . ، حنو املزارعة)1(طرفيها مال والثاين يف وسائل إنتاج
                                                           

رفيق املصري / ود ).103 – 101ص (أمحد شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ، / د -  1
 - 286ص ( م ،1987 –هـ 1407/ وت ، ط، مصرف التنمية ، مؤسسة الرسالة ، بري

287.(  
رفيق املصري ،املرجع / ود ). 103 – 101ص (أمحد شوقي دنيا ، املرجع سابق ، / د -  2

  ).287 -286ص (السابق ، 
رفيق املصري ،  / و د ).103 – 101ص (أمحد شوقي دنيا ، متويل التنمية،مرجع سابق ، / د -  3

  ).287 -286ص (مصرف التنمية،مرجع سابق،  
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     وإن يف عرض هذه األنواع لالستثمارات  فرصة للمديرية الوصية على الوقـف             
  .الختيار الشكل االستثماري املناسب للعملية التنموية للوقف مستقبال 

 إن املقـصد مـن ضـوابط        ستثمار يف االقتصاد اإلسالمي     ضوابط اال :      ثانيا  
تلك القواعد الكلية اليت توجـه سـلوك        : االستثمار عموما و الوقف خصوصا هي       

  املستثمر عقديا وخلقيا و اجتماعيا واقتصاديا  ،أي وفق األصول والقواعد  
شريعة يف هـذا     اليت دعت إليها ال    )2(واملقاصد  الكلية  املنظمة للعملية االستثمارية          

  .النوع من التصرفات 
   ويشترط علماء االقتصاد اإلسالمي عند دراسة اجلدوى االقتصادية ملشروع مـا           

  :شروطا لسالمة العملية االستثمارية ، و ميكن أن حنصرها  فيما يلي 
  و يقصد بـضابط احلـالل ، أن تكـون املعاملـة              : ضابط احلالل    :     واحد  

ستثماري ، معاملة مشروعة غري حمرمة العني أو لسبب وارد          االقتصادية للمشروع اال  
   .)3(عليها 

إن املقصود مـن مراعـاة املقاصـد        : ضابط مراعاة املقاصد الشرعية      :     اثنان  
  .)4(الشرعية ،هو النظر إىل مآل املشروع ، و آلثاره على األمة 

اريع االسـتثمارية    و يقصد به احملافظة على تنوع املـش        : ضابط التنوع    :     ثالثة  
       .)5(خدمة ملصلحة األمة  ، فرياعى الضروري ، مث احلاجي ، مث التحسيين   

                                                                                                                                                         
رفيق املصري، املرجع / وانظر ،د ). 103 – 101ص (أمحد شوقي دنيا ،املرجع السابق ، / د - 1

  ).287 -286ص ( السابق،
علي حمي الدين داغي ، / د.و أ)85ص (قطب مصطفى سانو ، االستثمار ، مرجع سابق ، /  د-  2
م،ويف 17/03/2003 بتاريخ  .tne.islamonline.www.)استثمار الوقف وطرقه القدمية  واحلديثة (

  .سا 14الساعة 
  ).340ص ( صاحلي صاحل ، املنهج البديل للتنمية ، مرجع سابق ، -  3
  ).344 – 340ص (  نفس املرجع ، -  4
  ).344 – 340ص ( نفس املرجع ، -  5
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 إن مراعاة السالمة االقتصادية ، يقصد       :مراعاة عناصر السالمة االستثمارية   : أربعة  
به احملافظة على املال العام  واخلاص و التقليل من اخلـسائر احملتملـة يف املـشروع                 

  وحسن املفاضلة بـني      )2(وال يتحقق ذلك إال بالتخطيط السليم       )    1( االستثماري
    .)4( ،وبني أساليبه )3(جماالت االستثمار 

     ومما سبق ذكره فإن العملية االستثمارية االقتصادية عموما و الوقفية خـصوصا            
 ترتكز على هذه األسس لسالمة املعاملة االقتصادية من جهة وحلسن اختيار الـصيغة            

  .االستثمارية املالئمة ملشاريع الوقف من جهة ثانية ولنجاح املشروع ثالثا

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).344 – 340ص (    صاحلي صاحل ، املنهج البديل للتنمية ،-  1
  ).205ص ( ، مرجع سابق ، قطب مصطفى سانو ، االستثمار-  2
  ).213ص ( نفس املرجع ، -  3
  ).219ص ( نفس املرجع ، -  4
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  الفصل الثاني
  دليل استثمار الوقف في الفقه اإلسالمي

  
  :ويتضمن

  
  دليل مشروعية استثمار الوقف:                المبحث األول

  نماذج  عن استثمار الوقف في الفقه اإلسالمي:المبحث الثاني 
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  المبحث األول
   استثمار الوقف والحكمة منهمشروعيةدليل 

  
     لقد اهتم الفقهاء  مبسألة استثمار الوقف قدميا و حـديثا ، و حـاولوا تنميتـه         
بالطرق املشروعة و املواكبة لزمان و مكان الفقيه ، بل إن أغلب الصيغ اليت أقرهـا                

  ملتعلق بشروط املكان والزمان الفقهاء ال تزال هي املعتمدة مع بعض التغيري ا
وكذا لتطور بعض أنواع املعامالت املالية احلديثة ،وهلذا ، فسأحبث عن مـشروعية             

  استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي ، مث أحبث عن صيغ االستثمار اليت أقرها الفقهاء 
  .واليت تالئم ظروف املكان و الزمان

 يستدل  العلماء يف إقرار مـشروعية        :دليل مشروعية استثمار األوقاف   :      أوال  
  .استثمار الوقف بدليل القياس واملعقول

يستدل العلماء يف إقرار مشروعية استثمار الوقف بـدليل         : من القياس   :       واحد
القياس ، فلقد  قاس العلماء استثماره أو تنميته على مشروعية استثمار مال اليتـيم ،       

رك مال موكله دون استثماره واالجتهاد يف تنميته ،         فكما ال جيوز لوكيل اليتيم أن يت      
  و إال ضاع املال، وهذا ينايف املصلحة الشرعية  يف احلفاظ على كلية املال 

واليت تعترب أحد الكليات اخلمس اليت رعاها اإلسالم ودعا إىل احلفاظ عليها و شرع               
 يف شان تنمية مال     يقول)1(هلا عقوبات وتعزيرات ملن أتلفها ،فهذا عمر ابن اخلطاب          

فكذلك مال الوقف فحكمه    ،)2("أََتِجُروا ِفي أََمواِل الَيَتاَمى لَا َتأكُلَُها الَزكاَةُ        :"اليتيم  

                                                           
 هو اخلليفة الثاين امري املؤمنني عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي،       - 1

ولد عام ثالث عشرة من عام الفيل عرف بعدله وحزمه يف احلفاظ على حقوق الرعية ،شهد 
 قتل شهيدا سنة ثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين وله ثالث εهد مع رسول اهللا املشا

  ) .933- 932ص(وستون سنة ،انظر،إسعاف املبطأ،السيوطي،
  . اإلمام مالك،املوطأ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء يف زكاة أموال اليتامى والتجارة هلم فيها- 2
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حكم اليتيم الذي هو حباجة إىل من يرع ماله و ينميه حىت يستمر هذا املال،وتستمر               
   .)1(منافع استغالله ملن أوقف عليهم وحفاظا عليه من الضياع 

إن املصلحة الشرعية ،تقتضي احملافظة على مال الوقف ،         : دليل املصلحة    :ان       اثن
. وزيادة منائه حىت يستمر يف تأدية املقاصد االجتماعية و االقتـصادية املنوطـة بـه      

فالعقار  الوقفي إذ خرب مثال ،  حتكم العقول السليمة إىل تغيري منفعته و رعايتـه                 
عته الوقفية ، ولو تركت هذه األوقـاف دون         بالشكل املشروع مع احلفاظ على طبي     
  .تنمية ملا أصبح للوقف معىن لوجوده 

     ومما يدل على مشروعية استثمار الوقف أن احترام شرط الواقف معترب يف الفقه             
اإلسالمي ، إال  إذا دعت الضرورة إىل العدول عنه ،فإنه جيوز خمالفتـه  إذا قامـت     

   .)2(وقف دواعي التغيري ملا فيه مصلحة لل
     و مما يدل على أن الفقهاء شغلوا أنفسهم يف البحث يف موضوع تنمية الوقـف                

 من الشافعية  ضبط الواقف أن يوقف ما فيه منفعة           )3(أنه بعضهم كالفقيه الَبالطُنسي   
كل عني معينة ، مملوكة تقبل النقل ، حيصل منها فائدة أو منفعة          :" املرجوة ،إذ يقول    

  :   وكذلك ، ما نقل عن ابن قدامة الفقيه احلنبلي أنه ال جيوز )4(." يستأجر هلا 
  .)5(" وقف ما ال ينتفع به " 

                                                           
وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، ). 412 /  4(ع سابق ،  ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ، مرج- 1

  ).4/514(الفتاوى ، مرجع سابق ،
استثمار األوقاف يف الفقه (حممد عبد الرحيم سلطان العلماء ،/ حممود أبوليل ود/  أد– 2

  ).5 – 4ص (، مرجع سابق، )اإلسالمي
حترير : لشافعي ،من مؤلفاته هو اإلمام  الفقيه مشس الدين حممد بن حممد عبد اهللا البالطنسي ا-  3

املقال فيما حيل وحيرم من بيت املال، منهاج العابدين ،تويف سنة ،انظر، إمساعيل باشا ،هداية 
هـ 1413العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون،دار الكتب العلمية ،بريوت، ط

– 1992 ،)6/202  .(  
  فتح اهللا حممد غازي  / و حيرم من بيت املال ، حتقيق البالطنسي ، حترير املقال فيما حيل-  4

  ). 173ص(م، 1989 -هـ01/1409الصباغ ، دار الوفاء ،للطباعة والنشر و التوزيع ، ط
  ).6/235( ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، -  5
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     و النتيجة ،هي أن العقل السليم يقتضي أن تنمية مال الوقف  ضـرورة دينيـة                
ودنيوية تقتضيها مقاصد الشريعة اإلسالمية ،كما أن الوقف حيقق املقاصد االجتماعية         

  .اة األمةو التكافلية حي
 إن املصلحة الشرعية تقتضي مـن        :احلكمة من تشريع استثمار الوقف      :     ثانيا  

أفراد األمة القائمني على الوقف أن يسهروا على تنمية مال الوقف ،ملا يعود بالفائدة              
من بقائه  واستمرار املقصد من إنشائه ، كما يساهم يف التخفيف من أعباء نفقـات                

 اجملاالت االجتماعية و االقتصادية ، وإن املتتبع لتاريخ الوقف ال           الدولة يف الكثري من   
ميكنه أن ينكر الدور الريادي ملؤسسة الوقف يف هذه اجملاالت عرب خمتلـف األزمنـة               

  . واألمكنة
     ومما سبق ذكره تبني لنا أن استثمار الوقف شغل فكر واجتهاد الفقهـاء عـرب               

يه من نتائج إجيابية على احلفاظ علـى الكليـات          اختالف الزمان و املكان ملا رأوا ف      
اخلمسة لألمة ولكونه وسيلة حتقق هذه املصاحل اخلمس الضرورية ،بتحقيق التكافـل            
االجتماعي  و االقتصادي ، مبا تدره ممتلكات الوقف من ريع مايل يـستفيد منـه                

  . مجهور املوقوف عليهم من أفراد األمة
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  المبحث الثاني
   استثمار الوقف في الفقه اإلسالميعننماذج  

  
     لقد تضمنت كتب الفقه اإلسالمي احلديث عن عملية استثمار الوقـف وفـق             
شروط املكان والزمان ،وميكن أن أحصر هذه الصيغ االستثمارية يف هذا املبحـث             
ألبني أن مشكلة استثمار الوقف ليست وليدة العصر احلديث و إمنا هـي قدميـة ،                 

  .فقهاء عرب العصور شغلت فكر ال
     وإن الناظر يف كتب الفقه اإلسالمي يالحظ أن الفقهاء قدروا تغـري ظـروف              
املكان والزمان وبذلك تغري املنفعة املرجوة من الوقف وهلذا جندهم وإن اختلفوا مـن   

  حيث التوسعة والتشدد من حيث القول بتغيري الشيئ املوقوف ،حنو اإلبدال 
ر االنتفاع به من مذهب آلخر إال أم يتفقون على األصـل            واالستبدال وتغيري صو  

   .)1(العام من جواز تغيريه للمصلحة الوقف 
     وميكن للباحث يف كتب الفقه اإلسالمي أن يقف على النماذج التالية و الـيت              

  :ندل على اهتمامهم باستثمار الوقف 
تثمار أمالك الوقف عـن      إن صيغة اس   : االستثمار باملعاوضة    :     األمنوذج األول   

طريق املعاوضة  صيغة ،دعا إليها الفقهاء ، فهذا اإلمام ابن رشد اجلد جييز املعاوضة               
  يف احلبس للضرر عند العجز عن كرائه أو عمارته  حىت  ال تبق معطلة بال فائدة 

  .)2("فال بأس باملعاوضة فيها مبكان غريها يكون حبسا مكاا " 
  

                                                           
لثقافية ، حممد عبيد عبد اهللا الكبيسي ، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية ، دار الشؤون ا/  د-  1

  ).2/47(و)239(و)24- 2/23(و)2-2/09(م 2001/بغداد ، العراق ، ط
 1412/ 1 التجيكاين ، مسائل ابن رشد اجلد ، منشورات دار األفاق اجلديدة ، املغرب ،  ط–  2

  ).7/17(وانظر ، الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ،). 2/249(م، 1992 –هـ 
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ثمارية لتحسني مردود الريع الوقفي وباملعاوضة أفىت العلمـاء         إن املعاوضة صيغة است   
 ، و به قال ابـن       )1(لظهور املصلحة ،وهو قياس اهلدى    "كابن تيمية إذ اعتربها حمققة      

    . )3( سواء شرط الواقف أو مل يشترطه ، مراعاة ملصلحة الوقف )2(عابدين
  .ية استثمار الوقف واملستنتج من هذه الفتاوى الفقهية ، أا تدل على مشروع

 يتفق الفقهاء على أنه جيـب       :االستثمار ببيع الشيئ املوقوف   :      األمنوذج الثاين 
مراعاة مصلحة املوقوف عليهم ،  و هي ال تتحقق إال باستمرار منفعة الوقف ؛ فإذا                
انعدمت  ،  فإنه ال يبق الوقف  يقوم بدوره االجتماعي  و االقتصادي ،ولذلك أفىت                 

مبشروعية بيع  الشيئ املوقوف إذا دعت احلاجة واملصلحة إىل ذلك ،على أن             الفقهاء  
  .يشترى مباله عقارا يكون وقفا بدله 

ما ضعف  "  بأن يباع    )5( و ابن القاسم     )4(     ومن أمثلة ذلك ما أفىت به اإلمام مالك       
   .)6(" من الدواب احملبسة يف سبيل اهللا ،أو ما بلي من الثياب و يشترى بثمنها غريها 

ما ال فائدة منه للوقف ،      "     ونقل الونشريسي فتوى علماء املغرب و األندلس بأن         
   .)7("جيوز بيعه ، وصرفه يف مصاحله 

                                                           
وانظر ابن قدامه ، املغين ، ). 4/514(تاوى ، مرجع سابق ،  شيخ اإلسالم ابن تيمية ، الف–  1

  ).6/235(مرجع سابق ، 
حاشية رد :    هو اإلمام الفقيه احلنفي حممد أمني بن السيد عمر عابدين الدمشقي ،من مؤلفاته – 2

  ).6/367(هـ،انظر، امساعيل باشا ،هداية العارفني ،مرجع سابق،1202احملتار، اإلبانة،تويف سنة 
  ).4/412( ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ، مرجع سابق ، – 3
هو أبو عبد اهللا مالك بن أنس ،إمام دار اهلجرة ،صاحب املذهب املالكي ،ألف املوطأ مجع فيه  – 4

  ). 27ص(،انظر،خملوف ، املرجع السابق ،هـ179بني احلديث و الفقه ،تويف سنة 
لرمحان بن القاسم بن خالد العتقي املصري تلميذ اإلمام هو اإلمام الفقيه أبو عبد اهللا عبد ا – 5

  ).447- 2/433(،انظر،عياض،ترتيب املدارك ،هـ191مالك وراوي عنه مذهبه ، تويف سنة 
هـ  1415/ 1 سحنون ، املدونة ، ضبط أمحد عبد السالم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط-6
واملواق ، التاج و اإلكليل ، )6/346(بق،و القرايف ، الذخرية ،مرجع سا).4/418(م، 1994 -

  ).631-7/630(مرجع سابق ، 
  ).7/200( الونشريسي ،  املرجع السابق ، – 7
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إن رأى اإلمـام بيـع      :"  عن مالك أنه قال      )2( عن أيب الفرج   )1(     ونقل الدسوقي 
   .)3(" الوقف ،  ملصلحة ، جاز ، وجعل مثنه يف مثله

جيوز عنـدنا بيـع الوقـف إذا        " ل شيخ اإلسالم ابن تيمية و أفىت بأنه             وببيعه قا 
   . )4(" تعطلت منفعته 

وهذا ما عليه الفتوى يف املذهب احلنفي و الشافعي حيث نقل  عنهم جواز بيعه عند                
   .)5(تعطل منفعته  كابن عابدين و الكمال ابن اهلمام 
 يف مسألة بيع الوقف و اشترط لـه              ولقد ساير املشرع اجلزائري الفقه اإلسالمي     

 24:و يف املـادة     91/10شروطا مل خترج يف عمومها عن أحكامه ، فجاء قانون           
   .)6(ببيان حاالت الضرورة اليت يباع فيها الوقف اإلسالمي

  أجاز الفقهاء االسـتثمار بتغـيري        :االستثمار بتغيري املنفعة  :      األمنوذج الثالث 
. فعة جديدة حىت ال يتعطل عن وظيفته وما وقف من أجله            املنفعة من الوقف إىل من    

                                                           
 هو اإلمام الفقيه أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ،أحد أعالم الفقه -  1

هـ،انظر،خملوف ، املرجع 1230حاشية على الدردير،تويف سنة: املالكي يف زمانه ، من مؤلفاته 
  ).361ص (السابق،

احلاوي يف الفقه ، اللمع يف :  هو الفقيه املالكي عمر بن حممد الليثي البغدادي ، من مؤلفاته -  2
  ).79ص(هـ انظر، خملوف ،شجرة النور،مرجع سابق،331أصول الفقه ،تويف سنة 

خ عليش ، فتح العلي املالك ، و الشي) . 4/91(  الدسوقي ، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، -  3
 / 2(م، 1958 – هـ 1378/شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده مبصر ، ط

 –هـ 1412/ والتسويل ، البهجة  يف شرح التحفة ، دار الفكر ، بريوت ، ط)  . 263
  ).449/ 2(م، 1981

  ) .506/ 4( ابن تيمية ، الفتاوى ، مرجع سابق ،– 4
والكمال ابن اهلمام ، شرح ).403/ 4(ين ، حاشية رد احملتار ، ، مرجع سابق ،   ابن عابد-  5

  ).329/ 16(و النووي ، اجملموع ، مرجع سابق ، ) .209/ 6(فتح القدير ، مرجع سابق ، 
هـ املوافق لـ 1411 شوال 23 اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،مرجع سابق، الصادرة بتاريخ – 6

  ).21ع (م ، 1991مايو 08
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ولقد قال  فقهاء املالكية مبشروعية تغيري املنفعة عند الضرورة الداعية لذلك ،و بذلك              
  .يقوم الوقف خبدمة اجتماعية جديدة ، بدل اليت كان اليت يقوم ا سابقا 

األندلس مـن جـواز          ومن أمثلة ذلك ما نقله الونشريسي عن فقهاء املغرب و           
دار "وبتحويـل    . )1(" املراحيض املستغىن عنها حبوانيت ينتفع خبراجهـا        " استبدال  

   .)2("للوضوء تعطلت تتخذ فندقا يستفيد منه الناس 
     ومبشروعية تغيري املنفعة ، أي منفعة الوقف أفىت الشيخ الدردير من املالكية و قال              

   . )3("اكن ملصلحة جيوز للناظر تغيري بعض األم:" أنه 
و جيوز تغـيري    :" وجبواز التغيري أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث نقل عنه أنه قال             

   . )4(" شرط الواقف إىل ما هو أصلح منه ، وإن  اختلف ذلك باختالف الزمان 
وجوز مجهور العلماء تغيري صورة الوقف للمصلحة ، كجعل الـدور           :" وقال أيضا     
  .)5("حوانيت

ولقد ضبط الفقهاء تغيري املنفعة ،أي املرجوة منه ،بشروط جيب أن تتحقق وإال                  
  :ال جيوز ذلك و ميكن حصرها فيما يلي 

  .أن تنتهي املنفعة املرجوة من إنشائه كأن يتهدم أو خيرب-
  .أن ال يرجع بالربح املرجو من إنشائه-
  .أن يكون يف استبداله مصلحة شرعية راجحة و ليس بالظن -
  . يعوض مبا هو أفضل للوقف أن-
   .)6(أن يكون يف بقائه ضرر على الناس ،كسقوط جدار مثال-

                                                           
  ).7/161(الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ،-  1
  ).7/57( نفس املرجع ،– 2
  ).4/89( الدسوقي ،  حاشية الدسوقي،مرجع سابق ، – 3
  ).4/509( ابن تيمية ، الفتاوى ،مرجع سابق ،– 4
وابن عابدين ، حاشية رد احملتار، مرجع سابق ، ).4/514( ابن تيمية ، املرجع السابق ، – 5
)4/412.(  
عبد املعطي أمني قلعجي ، دار الفكر ، / ميارة الفاسي ، شرح حتفة احلكام ،  دراسة د-  6
)2/149- 150.(  
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     ولقد ساير املشرع اجلزائري الفقه اإلسالمي يف مسألة تغيري الوقف ملا هو أفضل             
 و  2 مكرر   26و خاصة يف مادته     91/10 املعدل لقانون    01/07له فجاء قانون      

ويف املـادة   .ت التشريع لتنمية و استثمار  الوقف         واليت تضمن  45 ويف املادة    7 و 6
  واليت  تضمنت الكالم عن إدماج األراضي الزراعية الوقفية اجملـاورة             3 مكرر 26

للتجمعات السكنية ضمن األراضي العمرانية ملا فيه من الفائدة على الوقف مستقبال            
.  

و العمـل علـى      و اليت تضمنت الكالم عن  تنمية الوقف اجلزائري           45 ويف مادته   
   .)1(استثماره وفقا إلرادة الواقف و مع مراعاة مقاصد الشريعة

 حتدث عـن عمـارة امللـك        8 يف مادته    98/381وكذا املرسوم التنفيذي رقم     
   .)2(الوقفي

     و النتيجة ،فإن هذه الشروط اليت اشترطها الفقهاء املقصد منها سد باب الذريعة             
يبعها الناس دون نظر وروية من األمر ،ملا فيه مـن           أمام ناظر الوقف لبيع احلبس أو       

ضياع الوقف و غياب لدوره االجتماعي و االقتصادي و كـذا ضـياع حقـوق               
كما  يظهر لنا  عن حرص الفقهاء  على استثمار الوقف كل علـى               .املوقوف عليهم 

  .حسب ظروف مكانه وزمانه
و هـي   :الشيئ املوقوف   االستثمار باإلضافة و التوسعة يف      :      األمنوذج الرابع 

صيغة استثمارية أفىت جبوازها الفقهاء ملا فيها من مصلحة للوقف ، فعوض بيعـه أو               
استبداله بغريه ، فإن الفقهاء رأوا احلفاظ على الوقف مع تشريع اإلضافة فيه بالتوسعة              

  .و الزيادة ملا يعود بالفائدة على الوقف و على ريعه
أن حيدث يف   "  أن الفقهاء أفتوا جبواز  اإلضافة ، أي               ونقل الونشريسي يف املعيار   
   .)1(" احلبس منفعة  كزيادة خراج مثال

                                                           
 23هـ املوافق لـ 1422صفر29 اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،مرجع سابق ، الصادرة بتاريخ – 1

  ).29ع ( ، 2001مايو 
ع (م،1998 ديسمرب 2لـ هـ املوافق 1419شعبان 13 نفس املرجع ، الصادرة بتاريخ – 2

90.(  
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 01/07     وبصحة التغيري وجهة امللك الوقفي قال املشرع اجلزائري يف قـانون            
  و اليت ضبطته بعـدم خمالفـة شـرط    4مكرر26 يف املادة 91/10املعدل لقانون   

  .)2(الواقف
 ومما سبق  ذكره  من مناذج   عن اسـتثمار الوقـف يف الفقـه                       ويف األخري ،  

اإلسالمي  وما أصدره املشرع اجلزائري  من قوانني  ، يتبني للباحث أن الفقهاء قالوا             
مبشروعية استثمار الوقف لتنميته و توسعة ريعه ليقوم باخلدمة و املقاصد الـيت مـن               

  .أجلها أنشئ  رعاية  للمصاحل العامة  و اخلاصة
 

  
  
  
  

  
  

  
  

  

                                                                                                                                                         
  ).7/78( الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ،-  1
 23هـ املوافق لـ 1422صفر29اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، مرجع سابق ،الصادرة بتاريخ – 2

 ).29ع ( ، 2001مايو 
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  الفصل الثالث
  أشكال ومعايير السالمة االستثمارية للوقف اإلسالمي

  
  :ويتضمن

  
  أشكال االستثمار الوقفي:                       المبحث األول

  معايير سالمة  االستثمار الوقفي:المبحث الثاني 
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  المبحث األول
  أشكال االستثمار الوقفي

  
أشكال االستثمار الوقفي ،يتقدمه أصالة البحث يف عن عناصر              إن احلديث عن    

الوقف االقتصادية ، هو البحث يف ما مدى صالحية الوقف كشخصية اعتبارية مـن     
. أن يضطلع بدوره االقتصادي  مرتكزا على موارده االقتصادية  اليت يتوفر عليهـا               

ملعاصر و لصوره مث أحبث      وهلذا  أبتدئ  املبحث ببيان عناصر االستثمار يف االقتصاد ا          
عن ما مدى توفر الوقف على هذه العناصر ، وعن ماهية الصور املالئمة السـتثمار               

  .الوقف يف االقتصاد اإلسالمي 
يهتم االقتصاد املعاصر بالبحث    :عناصر  االستثمار يف االقتصاد املعاصر       :      أوال  

تكون  االستثمار عموما من     و ي .عن سبل زيادة تكوين الرأس املال العيين و النقدي          
  :العناصر التالية
  . املباين أو العقارات-     واحد
  . اآلالت و التجهيزات-     اثنان
  .)1( وسائل النقل-     ثالثة

                                                           
 –هـ 4/1412حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط/ د-  1

  م،1992
  ).457ص( 
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  .ودون أن مل السيولة املالية ،و اإلطارات الفنية املسرية  -     أربعة
  :لعناصر االقتصادية التاليةيتكون الوقف من ا: عناصر الوقف االقتصادية:     ثانيا 

  وهي جمموع األراضي و العقارات و املنقوالت :  أموال غري سائلة :     واحد 
  واليت ميكن أن تدخل عملية االستثمار و اإلنتاج من خالل استغالهلا كتأجري اآللة 

 ويقدر االستغالل مبدة زمنية أو دورة إنتاجية على         )1(واألرض و العقار  مقابل املال       
و بذلك يتم  إدخال رأس مال العيين        . حسب ما يعود بالفائدة على املؤسسة الوقفية        

  . لدورة اإلنتاج و حتقيق الربح
       وإن األوقاف اجلزائرية تتضمن أمالكها عقارات   وأراضي زراعية و أخـرى             

  عمرانية حيث ميكن حصرها فيما يلي ، سكنات و حمالت جتارية و مرشات 
ضي واليت بلغت يف جمملها ووفق إحصائيات املديرية الوصية لـسنة           ومحامات و أرا  

 عقارا وقفيا ،أكثرها مستغل وهو مـا        4482 ميالدية حوايل          2003 – 2001
  .)2( وقفا 712وقفا و اآلخر  غري مستغل وهو ما يعادل 3770يعادل 

 مرجعها إىل   و هي النقود اليت حبوزة املؤسسة الوقفية و اليت        : أموال سائلة    :     اثنان
. مداخيل العقارات املستأجرة ،مث إىل اهلبات واملوجهة إىل إليها من طرف اجملتمـع              

باإلضافة إىل مردود األوقاف املستغلة من طرف الناس و اليت بلغت مقدار الـسيولة              
مليار سنتيم، وهي قيمـة مـداخيل       ) 01( حوايل     2002-2001املالية يف سنة    

  ).3(العقارات الوقفية 

                                                           
عبد الستار إبراهيم اهلييت ، / ود). 23ص(منذر قحف ، دور الشركات ، مرجع سابق ، /  د-  1

 الوقف ودوره يف التنمية ،  مركز البحوث و الدراسات ،وزارة األوقاف اإلسالمية ، قطر،
.net.islamweb.wwwوأمحد حممد السعد ،.م 18/11/2000  د،بتاريخ01ساو03 ، يف الساعة 
  جملة مؤتة للبحوث و الدراسات، ) مدخل نظري: املالمح األساسية بني نظام الوقف و االقتصاد (

  ).195ص (، 1981 –هـ 1401،) 8ع(، ) 17م (جامعة مؤتة ، األردن، 
. م، وزارة الشؤون الدينية و األوقاف2003– 2001إحصائيات مديرية األوقاف و احلج سنة -  2

  .ينة اجلزائرومصلحة األوقاف لنظارة مد
  .نفس املرجع -  3
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و هي الرقابة و النظارة على أمالك الوقـف بغيـة           :العمل و اإلشراف  :   ثالثة   
وإن هذا العنصر كان    )   1(تنميتها  حلاجة املشاريع االقتصادية ملن يسهر على تنفيذها          

غائبا نوعا ما بالنسبة  للوقف اجلزائري بدليل أن الكثري من األوقاف كانت مـسرية               
 أن احملسن يصهر على رعاية هـذا الوقـف          من طرف بعض احملسنني ،وحنن نعرف     

ولكن يف حدود طاقته ، وخاصة أن العالقة اليت تربطه باحلفاظ عليه هـي ورعـه                
وتدينه، وبذلك فإن هذا احملسن ال يفكر يف تنميته أو توسعة مردوده ؛وإمنا يـرى أن                
واجبه الشرعي ؛هو احلفاظ عليه فقط ؟يف حني لو رأى نفسه  شـريكا يف الـربح                 

تج عن الوقف ،لفكر يف املشاريع اليت تنمي هذا الوقف وتزيد يف  ريع الوقف من                النا
  .جهة ،ومن ربح مايل له من جهة ثانية  

     وإن عنصر الرقابة بالنسبة للوقف اجلزائري وبعد بداية االهتمام بالوقف العـام             
قف عـرب   تسهر عليه مديرية األوقاف واحلج و ممثليها عرب الواليات ،أي وكالء الو           

  .كل واليات الوطن
  وتتمثل عملية اجلمع بني االدخار :  اجلمع بني االدخار واالستثمار:     أربعة

فهي تتألف من اقتطاع أموال عن االستهالك اآلين ، كان ميكن للواقف            " واالستثمار  
أن يستهلكها إما مباشرة  إذا كانت مما ميكن استهالكه ،أو بعد حتويلها إىل سـلع                

وبنفس الوقت حتويل هذه األموال إىل استثمار يهدف زيـادة الثـروة            .ية  استهالك
و هذه الثروة املوقوفة تنتج خدمات و منافع  مثاهلا منفعة مكان            . اإلنتاجية يف اجملتمع  

الصالة يف املسجد ، ومنفعة مكان سرير املريض يف املستشفى أو يف مكـان مقعـد                
أن تنتج ، أي سـلع أو خـدمات تبـاع           كما أن الثروة  ميكن      . تلميذ يف املدرسة    

  )       .2(" للمستهلكني وتوزع عائداهتا الصافية على أغراض الوقف

                                                           
. ،مرجع سابق  net.islamweb.www. عبد الستار ابراهيم  اهلييت ، الوقف ودوره يف التنمية، /  د-  1
  ).23ص ( منذر قحف ، دور الشركات اإلسالمية ، مرجع سابق ،/ ود

    ، مركز البحوث net.islamweb.www منذر قحف ، الوقف اإلسالمي املعاصر ،/  د-  2
د، 01سا و03 ، فيالساعة net.islamweb.www.، والدراسات ، وزارة األوقاف اإلسالمية ،قطر

  .م 18/11/2000  بتاريخ
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     ومن هنا ،فاملؤسسة الوقفية ؛ إذن مؤسسة اقتصادية  يف مـضموا ومقاصـد              
  .إنشائها ، فهي تتضمن  بناء الثروة اإلنتاجية  يف احلاضر واملستقبل 

يقسم االستثمار يف االقتـصاد     :ثمار يف االقتصاد املعاصر    أشكال االست  :      ثالثا  
  :املعاصر إىل قسمني ،و مها 

 وهو شكل من أشكال االستثمار و  يقصد به عموما            :االستثمار  الفردي    :    واحد  
ما يقوم به الشخص الطبيعي أو املعنوي  من عملية تكوين رأس مال حقيقي جديـد ،                 

  .   مما يالئم نشاطه وقدراته املالية والبشرية )1( بغية القيام بنشاط  اقتصادي ما
العملية اليت تقوم ا الـشركات      " و يقصد به تلك      : االستثمار باملشاركة  :     اثنان

من تكوين رأمسال حقيقي جديد ،إما مبا حققته من أرباح ،أي االحتياطات املاليـة              
  .)   2("  عليها الشركة املكونة من األرباح احملتجزة ، وإما من القروض اليت حتصل

 لقد اهتم علمـاء     :  أشكال االستثمار الوقفي  يف االقتصاد اإلسالمي       :     رابعا  
االقتصاد اإلسالمي بالبحث عن أشكال االستثمار املناسب للوقف اإلسـالمي ومل           
خيرجوا يف عموم حبثهم من حيث الشكل عن معناه يف االقتصاد املعاصـر إال أـم                

عامالت املالية يف الفقه اإلسالمي لسالمة العملية االستثمارية،على أن         راعوا قواعد امل  
  يراع فيها احلفاظ على الضروري ،فاحلاجي ،فالتحسيين،وكذا التخطيط عند

البحث عن اجلهة املستثمرة وذلك بترتيب املشاريع التنموية على حسب حاجة األمة             
  .حاضرا ومستقبال

  :االقتصادية املعاصرة أن يالحظ األشكال التالية وميكن للباحث يف البحوث الفقهية 
وهو شكل من أشكال االستثمار و  يقصد بـه          :  االستثمار الفردي   :      واحد

العمل الذي يقوم به الشخص احلقيقي أو املعنوي  من  تفكري وختطيط لعملية تكوين               
ة لنشاطه  رأس مال جديد ، لتنمية  وتطوير عمل مؤسسته بالطرق  والوسائل املالئم            

  .وقدراته املالية و البشرية 

                                                           
  ).37ص(حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ، مرجع سابق، /  د-  1
  ).37ص(حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ، /    د-  2
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      واالستثمار الفردي يف حق املؤسسة الوقفية ،هو أن تبحث عن سبل تـستثمر             
  ومتول ا مشاريعها  االقتصادية الوقفية  معتمدة يف ذلك على قدراهتا الذاتية  املالية 

ن املؤسـسات   والبشرية  من دون أن يشاركها غريها  يف هذه العملية االستثمارية م            
االستثمارية اخلاصة أو العامة  الوطنية أو األجنبية ، حنو االستثمار بتغيري املنفعـة أو               
توسيع نشاط العني املوقوفة باإلضافة إليها ما يزيد من دخلها أو بيعهـا واسـتبداهلا               

،وكذا باالعتمـاد   )1(بغريها وغري ذلك من الصور االستثمارية  اليت يقدمها الفقهاء           
 تقدمه الدولة اجلزائرية من دعم هلذا النوع من االستثمار يف إطـار سياسـة               على ما 

  .الدولة اإلمنائية 
و يقصد به تلك العملية اليت تقوم ا الـشركات           :االستثمار باملشاركة   :     اثنان

عموما ومديرية األوقاف خصوصا من تكوين رأمسال حقيقي جديد  إما مبا حققتـه              
ات املالية املكونة من األرباح احملتجزة ، وإما من القـروض           من أرباح، أي االحتياط   

اليت حتصل عليها الشركة  أو مبشاركة املؤسسات األخرى  بأي شكل من أشـكال               
املشاركة املشروعة و اليت تساعدها على توسيع نشاطها االقتصادي مبا حتصلت عليه            

  .)   2(من مثار الشراكة مع اآلخر

                                                           
وانظر ، الونشريسي ، املعيار ). 2/249(بق ،   التجيكاين ، مسائل ابن رشد اجلد ،مرجع سا-  1

وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، الفتاوى ، ).8/78(و)7/161(و)7/200(و)7/17(، مرجع سابق ، 
وابن قدامه ، املغين، مرجع سابق ).4/509(و ) 4/506(و) 4/514(مرجع سابق ، 

وسحنون ، ).4/412(و)403/ 4(وابن عابدين ، حاشية رد احملتار ،مرجع سابق ، ).6/235(،
واملواق ، ).6/346(والقرايف ، الذخرية ،مرجع سابق، ).4/418(املدونة،مرجع سابق ، 
  التاج،مرجع سابق ،

والشيخ عليش ).4/89(و)4/91( والدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مرجع سابق،).7/630-631(
  رجع سابق ،والتسويل ، البهجة  يف شرح التحفة، م).263 / 2(، فتح العلي املالك،مرجع سابق،

والنووي ، اجملموع ).209/ 6(والكمال ابن اهلمام ،شرح فتح القدير ،مرجع سابق ، ).449/ 2(
 -2/149(وميارة الفاسي ، شرح حتفة احلكام ،مرجع سابق ، ). 329/ 16(، مرجع سابق ، 

150.(  
  ).37ص(حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ، مرجع سابق ، / د-  2
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لي أي وطين  أو أجنيب على حسب احلاجـة و نوعيـة             وقد يكون هذا االستثمار حم    
  :املشروع االقتصادي ، وميكن  تقسيمها إىل أشكال ثالث،وهي

  وهو ،  أن تقوم مديرية األوقاف بالبحث          : االستثمار الوطين  :      الشكل األول 
عن شريك اقتصادي وطين ، مع التركيز على الشركات الوطنية االقتصادية الناجحة             

ة أو اخلاصة واليت ميكنها أن تشارك مديرية األوقاف يف العملية االسـتثمارية             العمومي
مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها  ، أو االعتماد على املشاركة املصرفية ، حنو بنك                

  .الربكة اجلزائري 
وهـو أن تبحـث مديريـة       :  االستثمار العريب  أو اإلسالمي     :     الشكل الثاين 

ريب أو من العامل اإلسالمي من املؤسسات العمومية أو اخلاصة          األوقاف عن شريك ع   
لتنمية األمالك الوقفية  حنو البنك اإلسالمي للتنمية أو املصارف اإلسالمية املنتشرة يف             

  البلدان العربية ولكن مع التركيز على حسن اختيار الشركات الناجحة اقتصاديا 
  .والبعيدة عن التصرفات الربوية أو احملرمة

 و الـذي ألغـى      )1( و املتعلق بالنقد والقرض      10-90خاصة بعد صدور قانون     و
احتكار الدولة للتجارة اخلارجية وما تبعه من  مراسيم تنفيذية  و املتضمنة املنظومـة               

  .القانونية لالستثمار الوطين  و األجنيب  
 وهو ، أن تبحث مديرية األوقـاف عـن         : االستثمار األجنيب  :     الشكل الثالث 

شريك أجنيب من أجل أن يستثمر ممتلكاهتا الوقفية مع مراعاة أن يكون هذا االستثمار         
  .تدعو إليه احلاجة وانتفاء التبعية لألجنيب ،وحتديد جماالت االستثمار 

وإن هذا النوع من االستثمار له من الفوائد على املؤسسة الوقفية ،إذ أا تكتـسب               
  يعية للمنتجات و غري ذلك من املهارات اخلربات اجلديدة اإلدارية ،و التوز

واخلربات، وميكن ملديرية األوقاف  من االستغالل األمثـل ملواردهـا الطبيعيـة إن              
   .)1(وجدت الرقابة املستمرة  على عمل هذه الشركات 
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     والنتيجة ،إن مديرية الوقف مطالبة جبرد وتقومي ما حتت يدها من ممتلكات وقفية             
ا مث تعمل على التخطيط   العلمي  املناسب لشكل االسـتثمار               على اختالف أنواعه  

املالئم ملشاريعها التنموية  الوقفية  على حسب قدرهتا املالية ،وذلك  مبراعاهتا لعناصر              
السالمة االقتصادية  عموما والوقفية خصوصا ،لسالمة نتائج العملية االستثمارية من           

 ،وللحفاظ على املمتلكات الوقفية لتقـوم       جهة ولتقليل املخاطر فيها من جهة ثانية      
  .برسالتها االجتماعية  واالقتصادية من جهة ثالثة

  
  

  المبحث الثاني
  معايير سالمة  االستثمار الوقفي

  
      إن البحث يف معايري السالمة أو يف الضوابط اليت حتفظ املشروع االسـتثماري             

ريها من املؤسسات االقتصادية ،     املوجه  سواء اخلاص مبشاريع الوقف التنموية أو بغ        
يقتضي من صاحب املشروع  أن يسري وفق منهج علمي سليم ،يأخذ بعني االعتبار               

وإن مديرية الوقف   . ظروف املكان والزمان و اإلمكانات املالية والبشرية للمؤسسة         
كغريها من املؤسسات العامة أو اخلاصة حتتاج إىل معايري سـالمة تـسري وفقهـا ،                

ن استثمار ما حتت يدها من أوقاف ،وميكن للمديرية أن تصل إىل ما تصبو              لتتمكن م 
  :إليه وفق املنهج التايل 

إن املقصود بالتخطيط االقتصادي ،هو أن      :  منهج التخطيط االقتصادي    :      أوال
تراعي مديرية األوقاف يف سياستها االستثمارية أن تضع خطة عملية هتدف منها إىل             

ا الوقفية وفق خطة تراعى فيهـا األجـل  القريـب و املتوسـط               استثمار ممتلكاهت 

                                                                                                                                                         
حممد حممد سيد أمحد عامر ، البديل الشرعي ملصادر التمويل الدويل املعاصرة يف العامل /  د-  1

 -164ص ( ، 1/1999اإلسالمي ، كلية الشريعة  والقانون بالقاهرة ، جامعة األزهر ، ط
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فبالنسبة لألجل القريب أن تبدأ  برسم التخطيط املناسب الستثمار الوقف ،           .والطويل
وأما يف األجل املتوسط أن تبحث عن االستثمار املناسب لقدراهتا املالية قبل اخلوض             

ث عن شريك اقتصادي خيفف من      وأما األجل الطويل فإا تبح    .يف املشاريع املكلفة    
  . أعباء النفقات املكلفة للمشاريع االستثمارية املزمع على تنفيذها مستقبال 

وإن اهلدف من هذا التخطيط حتقيق معيار السالمة االستثمارية من رحبية ، و االبتعاد              
و كما  )1(عن التعامل الربوي ، وحتقيق املقاصد االجتماعية واالقتصادية من  الوقف            

ن من أهداف التخطيط مسايرة اخلطة التنموية للبلد ،وإن هذا التخطيط االستثماري            أ
  :تراعى فيه العوامل التالية 

إن من أهم العوامل  املؤثرة على التنميـة         : )2(  اختيار شكل االستثمار  :      واحد
  االقتصادية ألي مؤسسة أن ختتار شكل االستثمار الذي يناسب مواردها املادية 

الية ، ولذا فإن مديرية األوقاف مطالبة بالبحث وحتديد نوع االستثمار املناسب ،             وامل
أي هل ختتار االستثمار املادي أي استثمار وتنمية أصوهلا  املادية الثابتـة مـن دور                
وعقارات ؟أم هو استثمار مايل بشراء األسهم و السندات املشروعة ؟ أم هو استثمار              

 يف امليدان ؟ و الظاهر أن الواجب على مديرية األوقاف أن           ملواردها البشرية وجتربتها    
تركز يف املدى املتوسط أن تستثمر مواردها املادية ألن هذا هو املمكـن وخاصـة               
باملشاركة ،وأما االستثمارات املالية ،فهذا تلجأ إليه املديرية يف خمططها على املـدى             

  .  العملية على مستقبل الوقف البعيد ،لقلة السيولة املالية لديها ، وكذا خلطورة
وأما االحتمال الثالث فمستبعد يف الوقت احلايل أو املتوسط ألن املديرية  ال تزال يف               
بداية تدريب نفسها واكتساب اخلربات يف تسيري وحصر ممتلكاهتا و البحث عن أجنع             

ته الوسائل لالستثمار و التمويل عموما ،وبذلك فهي حباجة إىل خربات اآلخر وجترب           

                                                           
، مرجع  net.islamweb.www. يم رحيم اهلييت ، الوقف ودوره يف التنمية ،عبد الستار ابراه/  د-  1

  .سابق
عقيل جاسم عبد اهللا ،تقييم املشروعات ،إطار نظري وتطبيقي ،دار جمدالوي ،عمان ، /    د-  2
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وعموما فإن الواجب على مديرية األوقاف أن حتدد        . امليدانية و العملية يف املوضوع      
  وفق ختطيط تبني فيها منهجها يف عملية االستثمار وتقسمها وفق اآلجال القريبة 

  :واملتوسطة و البعيدة ، ببيان نوع هذه االستثمارات بالطريقة التالية 
  . للوقف ووقت بداية العمل فيها )1(  بيان نوع املشاريع اجلديدة – أ

، أي املشاريع اليت تنوي إضافتها املديريـة        )  2(بيان  نوع مشاريع االستكمال       –ب  
  .إىل ما هو موجود عندها 

 ،أي تلك األوقاف الـيت أصـبحت      )3(بيان نوع املشاريع اإلحالل أو التجديد      –ج  
  .بعيدة عن تأدية مردودها الذي أوقفت من أجل حتقيقه 

إن دراسة جـدوى     : دراسة التمهيدية جلدوى املشروع االستثماري    ال:    اثنان  
املشروع االستثماري ،يعترب  اخلطوة العلمية و العملية األوىل يف االقتصاد احلـديث             

، واألفضل ملديرية األوقاف أن تـستعني بـذوي اخلـربة         )4(لترشيد املشروع ودقته    
ألن ) 5( القرار يكـون مجاعيـا ومـشتركا         االقتصادية من البنوك اإلسالمية  أي أن      

. مشاريع الوقف جيب أن ختضع مليزان الشريعة من جهة ومعيار الرحبية من جهة ثانية         
وألن  استثمار األوقاف من نوع املستقبل احملتمل ؛ قابل ألكثر من احتمال لنقصان              

 املعلومات الدقيقـة يف     التجربة يف هذا امليدان  لدى املُستثِمُر واملُسَتثَمُر لَُه ،ولنقصان         
  .هذه الفترة و اليت مل تنته فيها املديرية من استرجاع كامل ممتلكاهتا الوقفية 

     كما مما ال ميكنها إمهاله يف دراسة اجلدوى، دراسة السوق ،إذا كان مـضمون               
املشروع إنتاج سلع استهالكية حتويلية وخاصة أن مديرية األوقاف متتلك األراضـي            

  .اليت ميكن أن تقام عليها هذا النوع من املشاريع االستثمارية الزراعية 

                                                           
  ).103ص (مصطفى كمال السيد طايل ، القرار االستثماري ، مرجع سابق ، /  د-  1
  ).103ص ( نفس املرجع ،-  2
  ).103ص (مصطفى كمال السيد طايل ، القرار االستثماري ، مرجع سابق  ،/  د-  3
  )33ص(عقيل جاسم  عبد اهللا ،تقييم املشروعات ، مرجع سابق ، /   د-  4
  ).15ص (  نفس املرجع  ، -  5
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     كما أن من األمهية البحث عن اليد الفنية املتخصصة  ،وتوفري وسائل االتـصال              
ألمهية ذلك يف متابعة السوق وحاجته ،كما أنه من الواجب على مديرية األوقـاف               

ل املناسب هلذا النوع من     أن تدرج ضمن دراسة اجلدوى البحث عن  مصادر التموي         
  ولعل من املناسب ملديرية األوقاف أن تتعامل مع بنـك            )  1(املشاريع االستثمارية   

الربكة اجلزائري كأحد مصادر التمويل ملشاريع الوقف االستثمارية ،ودون إمهـال           
مصادر التمويل الوطنية  احلكومية أي، أن تستغل املديرية  الوصية علـى الوقـف               

  .انونية اخلاصة بالتمويل يف هذا اجملال حىت يتسىن هلا أن تنمي أوقافها النصوص الق
وبصفة عامة ،فإن دراسة اجلدوى الفنية للمشروع مهمة ألي مشروع استثماري ،إذ            
ال ميكن  ألي مؤسسة اقتصادية  االنطالق يف  عامل االستثمارات خبطى علمية ثابتة ،                

سبب فإنه من  الواجب على مديرية األوقاف        وهلذا ال . دون الدراسة  الفنية للجدوى      
  :أن تبتدأ بعملية الدراسة الفنية للجدوى ،وذلك وفق املنهج التايل 

 اختيار املكان اجلغرايف املناسب إلقامة املشروع االستثماري ، أي حتديد املدينـة             -أ
ن وهذا خلطورة العمليـة أل    .اليت يقام عليها املشروع وبيان األسباب الداعية لذلك         

  .جناحها يترتب عنه كسب ثقة اجملتمع يف هذا النوع من تنمية األوقاف 
 تقدير االحتياجات املادية من املواد و العتاد و اخلامات اليت حيتاجها املـشروع              -ب

  .االستثماري 
  . تقدير حاجيات املشروع االستثماري من النقل -ج
  .لى اختالف ختصصاهتا  تقدير حاجيات املشروع االستثماري من اليد العاملة ع-د

  .)2(  تقدير حاجيات املشروع من وسائل العمل من أثاث ومهمات إدارية -هـ 

                                                           
  ).33ص (   نفس املرجع ، -  1
رعد / و د). 69 -52ص (م املشروعات ،مرجع سابق ، عقيل جاسم عبد اهللا ،تقيي/   د-  2

 ، مرجع جملة دراسات اقتصادية، ) الوقف يف املفهوم االقتصادي املعاصر(مشس الدين الكيالين، 
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 إن من معايري السالمة االستثمارية  للمـشاريع         :)1( توفري اإلدارة الكفأة     :     ثالثة
الوقفية أن حتسن اإلدارة املركزية للوقف اختيار اإلطارات ذات الكفاءة  العالية  اليت              

  :ل على تنمية األوقاف وتسيريها وفق األطر االقتصادية التالية تعم
إن املقصد من التجانس بـني      :  التجانس بني التخصص وتسيري املرفق الوقفي        -أ  

التخصص و تسيري املرفق الوقفي ،هو حسن اختيار الكفاءة املسرية للملك الـوقفي             
ضل أن مينح حـق     على حسب مضمون الوقف ،حنو إن كان املشروع زراعيا فاألف         

  .التسيري إىل مهندس زراعي مثال 
 إن املقصد من الـربط بـني  املـسري    : الربط بني مردودية املسيري و األجرة        -ب

واألجرة، هو أن تعمل املديرية املركزية على أن يكون مدى استمرار تـسيري هـذا               
ـ               دم املرفق من طرف هذا املسري مرتبط مبدى ما حققه من ربح،فإن ظهر عجزه أو ع

قدرته على ذلك غري مبن هو أفضل منه ،وبذلك حتقق املديرية  الوصية على الوقـف                
  .)2(مبدأ املنافسة بني املدراء  املباشرين لعملية استثمار األوقاف  

إن من األمهية مبكـان أن      :  حتديد حاجات املنشئات الوقفية االقتصادية    :     ثانيا  
  اخلاصة مبنشئاهتا االقتصادية و الـيت تريـد          حتدد مديرية األوقاف حاجاهتا التمويلية    

استثمارها وهذا حىت تتجنب اإلنفاق الزائد عن احلاجة أو تنفق يف غري حمل اإلنفاق              
ويترتب على ذلك ضياع لألموال و اليت هي يف أمس احلاجة إليها يف عملية التنميـة                

  .    ملمتلكات الوقف
 و التخطيط اجلـدي و العلمـي  يف           و النتيجة ،إن مديرية الوقف مطالبة بالتفكري      

سريها  حنو استثمار ممتلكاهتا الوقفية ،مراعية يف ذلك معيار املرونة والتـوازن بـني               

                                                           
جملة دراسات ، )منظور اقتصادي إسالمي معاصر إلدارة الوقف (سالم عبد الكرمي مسسم ،/ د-  1

  ).77ص ( ، مرجع سابق ، اقتصادية
د ، 45سا و 14، يف الساعة net.kahf.www، )إدارة األوقاف االستثمارية (منذر قحف ،/   د-  2

  .م2003-04-27بتاريخ 



  

  

104

 وغري ذلك من عناصر  السالمة االقتـصادية          )1(العائد االجتماعي وشكل االستثمار   
عموما والوقفية خصوصا ،لسالمة نتائج العملية االستثمارية مـن جهـة ولتقليـل             

خاطر فيها من جهة ثانية ،وللحفاظ على املنـشئات الوقفيـة لتقـوم برسـالتها               امل
  .االجتماعية واالقتصادية من جهة ثالثة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
علي السالوس،اإلقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة ،دار التقوى ، القاهرة، /  أد-  1
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  البــاب الثــاني
  مشروعية تمويل الوقف في الفقه اإلسالمي

  
  :ويتضمن 

  
  تعريف تمويل الوقف:                  الفصل األول
  دليل مشروعية تمويل الوقف: ني                الفصل الثا

  مصادر تمويل المشاريع االستثمارية الوقفية: الفصل الثالث
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  :     تمهيد 

يتضمن هذا الباب البحث يف ماهية التمويل عموما وما يناسب متويل اسـتثمارات             
األوقاف خصوصا مع بيان ضوابط وشروطه العملية التمويلية حىت تكون مـشروعة            

  : ها آثارها الشرعية ، وبذلك يتضمن الباب  البحث يف الفصول التالية وتترتب علي
  .ففي الفصل األول أحبث عن معىن  التمويل اإلسالمي عموما والوقفي خصوصا
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ويف الفصل الثاين أحبث عن دليل مشروعية متويل الوقف يف الفقه اإلسالمي  ببيـان               
  . موقف الفقهاء من ذلك ودواعيه 

ثالث فأحبث  فيه عن مصادر متويل املشاريع االسـتثمارية الوقفيـة            وأما يف الفصل ال   
  .الذاتية واخلارجية ووفق املعامالت املالية اإلسالمية 
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  الفصل األول
  تعريف تمويل الوقف

  
  :ويتضمن 

  
  تعريف التمويل في اللغة و االصطالح:              المبحث األول

  أحكام تمويل المشاريع الوقفية:ث الثاني              المبح
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  المبحث األول
  تعريف التمويل في اللغة و االصطالح

  
     أتناول بالبحث يف هذا املبحث الكالم عن معىن التمويل يف عرف اللغة العربيـة              

غة         واالقتصاد اإلسالمي ونظرا الرتباط معىن التمويل باملال ،فإنين سأعرف املال يف الل           
واالصطالح ،ملا يف معرفة أقسام املال من آثار يف معرفة مصادر التمويـل يف الفقـه                

  .اإلسالمي عموما و الوقفي خصوصا
  التمويل مصدر مشتق من َمّولَ ،  :تعريف التمويل يف اللغة:     أوال
   .)1(موله اهللا ، فتمول،واستمال : نقول

  .دلول معىن املالفالتمويل إذن يف عرف اللغة ؛مرتبط مب
مال الرجل ،ومتول ،وميال موال ومؤوال ،       : نقول  : تعريف املال يف اللغة   :     واحد

   .إذا صار ذا مال 
   .)2(ما ملكت من كل شئ :و املال 

ما كان يف حيازة الشخص فيما اصطالح عليـه عرفـا           : فاملال يف عرف اللغة هو      
  .باملال

 عرف املال يف الفقه اإلسالمي بتعريفات       :سالميتعريف املال يف الفقه اإل    :     اثنان
متقاربة أذكر منها تعريفان يشتمالن على معىن التمويل عموما و الـذي يناسـب              

  :مقصد البحث منه على سبيل التمثيل ال احلصر
  : عرف اإلمام  املال بأنه: تعريف ابن عابدين  للمال :     واحد

  )  .3("  احلاجةما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره لوقت " 
                                                           

والزخمشري،أساس البالغة ،مرجع ).11/636(ابن منظور ،  لسان العرب ، مرجع سابق-  1
  ).608ص(سابق،

  ).608ص(والزخمشري، املرجع السابق ،).11/636( ابن منظور،  املرجع السابق ، – 2
  ). 4/501(  ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ، مرجع سابق–- 3
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إن اإلمام ابن عابدين ،نظر إىل العرف يف تعريفه للمال ،أي ما يتعارف عليه النـاس أنـه      
  .ميكن أن ينتفع به ،و ميكن أن يصلح للمبادالت بني الناس

هو ما يقع عليه امللك      " عرف اإلمام املال بأنه   : للمال   )1( تعريف الشاطيب  :     اثنان
   .)2("  إذا أخذه من وجههويستبد به املالك عن غريه

إن اإلمام الشاطيب ربط بتعريفه املال باالستبداد  ، أي باحليـازة و االسـتقالل يف                
  .التصرف فيه عن باقي أفراد اجملتمع ، بشرط أن تكون حيازته بالطرق املشروعة

    فاملال يف املعىن االصطالحي لالقتصاد اإلسالمي إذن ؛ هو املال املتقوم ،أي الذي             
صلح للتعامل به وفق ضوابط ومقاصد الشريعة واملباح االنتفاع به على الوجه الذي             ي

  . تقره الشريعة أي أن ال يكون حمرم االنتفاع به ، بأي وجه من الوجوه
     والنتيجة ،فاملال يطلق على كل ماله قيمة ، حنو العقارات واملنقوالت والـذهب             

   .)3( يكن ما دام متقوما والفضة ، أي ما كان من جنس األمثان أو مل
ينقسم املال يف عرف الفقه اإلسالمي إىل        :أنواع املال يف الفقه اإلسالمي    :      ثانيا

مثانية أنواع ،وإذ نركز على ذكرها لنفرق يف عملية التمويل لألوقاف بني ما جيـوز               
 علـى   التمويل به و ما ال جيوز، وذلك وفق اخلطة العامة اليت تضعها املديرية الوصية             

  .الوقف يف عملية استثماراهتا للوقف اجلزائري
  : وميكن للباحث  يف أقسامه  أن حيصره يف اآليت

ينقسم املال بالنظر إىل اعتبـار      :  أنواع املال حبسب اعتبار الشرع له        :     واحد  
  :الشرع له من عدمه إىل قسمني 

                                                           
  االعتصام :دث ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ،من مؤلفاته هو الفقيه و األصويل و احمل  -  1

  ).213ص (،انظر ، حممد خملوف ،شجرة النور، مرجع سابق ،هـ790واملوافقات ، تويف سنة
  ). 2/9( الشاطيب ، املوافقات ، دار الرشاد احلديثة ، الدار البيضاء ، املغرب ، -  2
لشريعة اإلسالمية ،مكتبة الصحوة اإلسالمية ، الكويت ،  حممد سالمة جرب ، أحكام النقود يف ا-  3
حممد فاروق النبهان ،أحباث يف االقتصاد اإلسالمي ، / و د). 6ص( م، 1995 -هـ1411/ ط

و مصطفى أمحد الزرقا ، ).34ص (م، 1986 –هـ 01/1406مؤسسة الرسالة ،بريوت ، ط
  ).118ص (املدخل الفقهي العام ، مرجع سابق ، 
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ثل بيع الطعام احلـالل      أي األموال املباحة التعامل ا ، م        :  متقوم  :القسم األول   
  .األكل و الذهب والفضة بالشروط املعروفة شرعا

أي األموال احملرمة االنتفاع ا شرعا، مثل بيع اخلمـر          :  غري متقوم  : القسم الثاين   
   .)1(واخلرتير  

ينقسم املال من حيـث ثباتـه       : أنواع املال من حيث الثبات و التغيري      :      اثنان  
  :وتغريه إىل قسمني ومها

  .الدور و األراضي: مثل:  عقارات :القسم األول 
   .)2(الثياب و السيارات و احليوانات :مثل  :  منقوالت : القسم الثاين
ينقسم املال من حيث متاثل أجزائه       :أنواع املال من حيث متاثل أجزائه     :      ثالثة  

  :إىل قسمني ومها
اؤه وميكن أن حيل بعضها حمل      وهو املال الذي متاثلت أجز    : مال مثلي :القسم األول   

  .بعض 
و هو املال الذي تفاوتت أجزاؤه حبيث ال يقوم بعضها          :مال غري مثلي   : القسم الثاين 
   .)3(حمل بعض  
ينقسم املال بـالنظر ملالكـه إىل       : أنواع املال من حيث النظر لصاحبه        :     أربعة  
  :قسمني ومها

شاعة بني أفراد اجملتمع مثل املرافق      وهو ما كانت ملكيته م     : مال عام :القسم األول   
  .العامة

وهو ما كانت ملكيته لفرد بعينه مثل أن ميتلك شـخص           :مال خاص : القسم الثاين 
  .)4(سيارة 

                                                           
  ).124ص (أمحد الزرقا  ، املدخل الفقهي ،مرجع سابق ،  مصطفى -  1
  ).148- 147ص ( نفس املرجع ، -  2
  ).130ص (  مصطفى أمحد الزرقا  ، املدخل الفقهي،مرجع سابق  ، -  3
حممد قاسم / ود).284 -283ص (صاحلي صاحل ، املنهج التنموي البديل،مرجع سابق،-  4

حبوث ، ) نمية بني املذاهب الوضعية املعاصرة و بني اإلسالم دور اإلدارة العامة يف الت( القريويت ، 
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ينقسم املال من حيـث نـوع       :   أنواع املال من حيث االستفادة منه      :     مخسة  
  :االستفادة منه إىل قسمني ، ومها 

  .اليت تستخدم يف املبادالت ،وهي توجه للبيع وهي  : أعيان وسلع:القسم األول
و هي اليت تستخدم يف بيع املنافع فقط مـع بقـاء   : املنافع واخلدمات: القسم الثاين 

   .)1(األصل يف ملكية صاحبه مثل كراء سيارة أو بيت 
ينقسم املال من حيث الغرض منه إىل       : أنواع املال من حيث الغرض منه        :     ستة  

  :قسمني  ومها 
  .و هي األموال املوجه لتمويل عملية اإلنتاج و الربح: مال إنتاجي: لقسم األولا

   .)2(وهي األموال املوجه للحاجات االستهالكية :   مال استهالكي:القسم الثاين
ينقسم املال من حيث سيولته إىل قسمني ،        : أنواع املال حسب سيولته      :      سبعة

  :ومها
 البضائع ،وهي ،إما تستعمل يف عملية اإلنتاج أو         وتشمل:  العروض: القسم األول 

  .تعد للبيع
ما تقوم به السلع و اخلدمات و تـستخدم         : و هي  : األمثان و النقود  : القسم الثاين   

  .يف العملية اإلنتاجية 
ينقسم املـال حبـسب مـدة       :  أنواع املال من حيث مدة االنتفاع به       :     مثانية  

  :االنتفاع به إىل قسمني ،ومها 

                                                                                                                                                         
، مجعية الدراسات و البحوث اإلسالمية يف عمان ، األردن ، أعمال يومي مؤمتر اإلسالم و التنمية 

-260ص (،1985 سبتمرب 29 -28 املوافق لـ   –هـ 1406 حمرم 13-14
 –هـ 1/1417سالمية ، الكويت ، طواملوسوعة الفقهية ، وزارة األوقاف والشؤون اإل).261

  ).34/36ص(م،1996
حممد قاسم / ود).284 -283ص (صاحلي صاحل ،املنهج التنموي البديل، مرجع سابق ،-  1

واملوسوعة الفقهية  ، املرجع السابق ). 261- 260ص (القريويت،  املرجع السابق ، 
  ).34/36ص(،
  ).144-143ص ( مصطفى أمحد الزرقا ، املدخل ، مرجع سابق ، -  2
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  .األموال اليت تستمر مثل املباين: و هي :  أموال معمرة:القسم األول 
  

وهي األموال اليت ال تستمر ، مثل املـواد الـيت           :  أموال غري معمرة   :القسم الثاين 
   .)1(تستعمل يف عملية اإلنتاج أي إنتاج السلع 

        ومما سبق ذكره ، تبني لنا أن للمال معان متعددة على حسب االستعمال
واملقصد من ذلك يف عرف الشريعة اإلسالمية ، و أنه ميكن استعمال أي نوع مـن                
األنواع السابقة يف عملية التمويل اإلسالمي عموما و الوقفي خصوصا على اعتبار أن             

  .أغلب ممتلكات الوقف عبارة عن عقارات وأراضي ومنقوالت 
باحـث يف كتـب الفقـه     إن ال: تعريف التمويل يف االقتصاد اإلسالمي   :     ثالثا

اإلسالمي ال ميكنه الوقوف على تعريف اصطالحي ملعىن التمويل عند املتقدمني مـن             
وأما يف العصر   .الفقهاء ، وذلك الهتمامهم باجلانب التطبيقي اليومي حلياة أفراد األمة         

احلديث فقد حاول بعض االقتصاديني اإلسالميني مـن وضـع تعريـف للتمويـل             
ن غريه من أنواع التمويل املعاصر معتمدين يف ذلك على كتب           اإلسالمي ولتمييزه ع  

  . الفقه اإلسالمي و مقاصد الشريعة املنظمة لكلية املال يف اإلسالم
  ومن هذه التعاريف املعاصرة أختار ما يناسب مقصدي يف البحث من التمويل 

  : على أن يكون هذا االختيار  على سبيل التمثيل ال احلصر
: " عرف األستاذ التمويل بأنـه     :شوقي أمحد دنيا للتمويل   / يف د تعر:      واحد  

   .)2(" تقدمي موارد وطاقات لتشييد أصول مالية و بشرية 
  بني التعريف السابق أن معىن التمويل ال يتحقق إال باجلمع بني الطاقات البشرية 

  .واملادية
  : بأنهعرف األستاذ التمويل:منذر قحف للتمويل /  تعريف د:     اثنان 

                                                           
  حممد قاسم / ود).284 -283ص (صاحلي صاحل ، املنهج التنموي البديل ،مرجع سابق ،-  1

، مرجع ) دور اإلدارة العامة يف التنمية بني املذاهب الوضعية املعاصرة و بني اإلسالم ( القريويت ، 
  ).34/36ص(واملوسوعة الفقهية، مرجع سابق ،). 261-260ص (سابق ،

  ).186ص (قي دنيا ، متويل التنمية يف اإلقتصاد اإلسالمي  ، مرجع سابق،أمحد شو/ د-   2
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تقدمي ثروة عينية أو نقدية بقصد االسترباح من مالكها إىل شخص آخر يـديرها              " 
   .)1(" ويتصرف فيها مقابل لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية 

  : بأنهمنذر قحف للتمويل/ غسان حممود إبراهيم باالشتراك مع د/ كما عرفه  د
   .)2(" التغطية املالية ألي مشروع أو عملية اقتصادية " 

       فالتمويل إذن ، تغطية مالية لتحقيق املشروع االستثماري و تشمل اإلنفاق 
ختـصيص رأس مـال   :"والتسيري وترشيد اإلنفاق،أي أن التمويل يف عمومه  هـو            

للحصول على وسائل إنتاجية أو تطوير الوسائل اإلنتاجية املوجودة بغـرض زيـادة             
    .)3(" الطاقة اإلنتاجية 

تمويل  وفق  هذا التعريف من بدايته يهدف إىل التخطيط لعملية الـربح و                    إن ال 
حتقيق الريع املناسب مع االجتهاد بتخفيف أو تفادي اخلسارة بالقدر املمكـن،وإن            
هذه الثروة املقدمة يف السلع أو اخلدمات أو استعمال موارد اآلخر مبقابل أو بـدون               

  .)4(مقابل 
سالمي يعتمد ومن خالل ما ذكر إىل اجلمع بني اجلهد              ومما سبق ،فإن التمويل اإل    

البشري الفكري والطاقات املالية على اختالف أنواعها و اليت تتوافق و نوع املشروع             
  .االستثماري املراد حتقيقه ووفق ضوابط ومقاصد الشريعة اإلسالمية

 الذي يقوم   إن معىن متويل الوقف ،هو اجلهد الفكري      : تعريف متويل الوقف  :      رابعا
به ناظر الوقف من أجل احلصول على التغطية املالية أو ما يقوم مقامها لسد حاجيـات                
مشاريع الوقف االستثمارية  أو  كيفية احلصول على املوارد املالية على اختالف أنواعها              

                                                           
منذر قحف ، مفهوم التنمية يف االقتصاد اإلسالمي ، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ، /  د– 1

  ).6ص (هـ ، 1411البنك اإلسالمي للتنمية ، جدة ، شوال 
رسالة ماجستري غري (للبنوك اإلسالمية ،  سليمان ناصر ، تطوير صيغ التمويل قصري األجل -  2

 -1997منشورة ، كلية العلوم االقتصادية ، فرع النقود واملالية ، جامعة اجلزائر ، السنة اجلامعية 
  ).22ص ( ،)1998

  ).58ص(  حممادي عبد القادر ، متويل االستثمارات يف املصارف اإلسالمية ، مرجع سابق ، -  3
منذر قحف ، االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم ؟ دار الفكر ، / م ودغسان حممود إبراهي/  د–  4

  ).167ص(دمشق ودار الفكر املعاصر بريوت، 
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إما بتوظيف املصادر املالية اليت ميتلكها الوقف أو بالبحث عن مصادر خارجيـة متـول               
  .لتنموية للمشاريع الوقفية وفق أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالميةالعملية ا

     فتمويل الوقف إذن، هو التفكري العلمي و العملي يف احلصول على رؤوس أموال             
  تتوافر فيها موصفات املال يف الفقه اإلسالمي ، لتغطية حاجات الوقف و لرعايته 

ل أو بالبحث عمن يشاركه بـاألموال  وتنميته ولزيادة نشاطه بزيادة رأس ماله املتداو  
اليت قد ال تتوفر لديه أو لدى من يسلمه املال على سبيل العقود و الشركات املعروفة                

   .)1(يف الفقه اإلسالمي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).1ص (مصطفى كمال السيد طايل ، القرار االستثماري ، مرجع سابق ، /  د-  1
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  المبحث الثاني
  أحكام تمويل المشاريع الوقفية 

  
يل للمـشاريع         يتميز التمويل يف االقتصاد اإلسالمي بأحكام تنظم عملية التمو        

االستثمارية عموما والوقفية خصوصا ، الشتماله على ضوابط وخصائص متيزه عـن            
غريه من أنواع التمويل الوضعي، وإن هذه الضوابط ، تتميز بالعموم ،فهي بقواعدها              
تشمل جل أنواع املعامالت املالية يف الفقه و االقتصاد اإلسالمي ، وبـذلك فهـي               

  :للوقف اإلسالمي و اليت  ميكن حصرها فيما يلي تشمل العملية التمويلية  
إن املراد بضوابط التمويل    :   ضوابط متويل الوقف يف االقتصاد اإلسالمي      :     أوال

اإلسالمي هي جمموع الشروط اليت  استنبطها  العلماء لتمويل املشاريع االسـتثمارية             
احب االستثمار ،وإن   عموما ، أي اليت خيضع هلا املمول واملمول له أو املشروع و ص            

هذه الضوابط جتمع بني أحكام الشريعة و مقاصدها العامة يف تنمية املـال وطـرق               
  :إنفاقه واكتسابه، واليت  ميكن حصرها يف الضوابط التالية

 ومعىن ذلك ،أنه ال جيوز شرعا متويل مشاريع استثمارية          : ال متويل حملرم    :     واحد
  .)1(ون  حمرمة العني شرعا ذات املنفعة العامة أو اخلاصة تك

ومعىن ذلك أنه ال جيوز شـرعا ، أن متـول املـشاريع      :ال متويل مبحرم    :      اثنان
  االستثمارية مبال حمرم العني سواء أكان نقدا أو عروضا أو متقوما كبيوع الربا 

  .)2(واملخدرات 

                                                           
  ).181 -180ص (أمحد شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق،/ د-  1
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 أن عملية   واملقصود بذلك ،  :مراعاة مقاصد الشريعة يف عملية التمويل       :      ثالثة
 .           )1(التمويل اإلسالمية يراعى فيها حتقيـق الـضروري ،فاحلـاجي ، فالتحـسيين      

إن عملية التمويل اإلسالمي ، ختضع لرقابة شرعية الجتناب التعامل الربوي احملرم أو             
التصرفات املالية احملظورة شرعا ،ألن املقصد ليس فقط هو الرحبية ؛و إمنـا الرحبيـة               

  . اليت توافق أحكام الشريعة و مقاصدها املراد حتقيقها يف حياة اجملتمع املشروعة 
وإن هذه الضوابط ختضع هلا أيضا املشاريع االستثمارية الوقفيـة، إذ ال ميكننـا أن               

  نفصل بني عملية و أخرى يف االقتصاد اإلسالمي فيما خيص اجلانب التمويلي ،
  .ليت تقرها الشريعة إذ  هي ضوابط تشمل جل املعامالت املالية ا

خيـتص التمويـل اإلسـالمي      :خصائص و مميزات التمويل اإلسالمي      :      ثانيا  
  :خبصائص ومميزات ميكن حصرها فيما يلي

  . استمرار ملك  املالك املمول ،أما يف التمويل الوضعي فإنه ينتقل إىل املقترض-
ل ،أما يف  التمويل     تقع اخلسارة  يف التمويل اإلسالمي على صاحب املال أي املمو          -

  .الربوي فاملقترض ضامن 
 يشترك املمول و صاحب املشروع االستثماري يف الربح و اخلسارة يف التمويـل              -

  .الشرعي
  . ال متول إال املشاريع املشروعة و املتوقع رحبها -
  . جيب أن ينمي املال يف التمويل الشرعي بالعمل املشروع-
   .)2(صاد اإلسالمي نقودا أو عينا ثابتة أو متداولة  ميكن أن يكون التمويل يف االقت-

  : أنواع التمويل ملشاريع  الوقف اجلزائري  من حيث عامـل الوقـت             :     ثالثا  
حيتاج الوقف  اجلزائري إىل متويل ملوارده حىت يؤدي وظيفته االجتماعية و االقتصادية             

 سـعيها لطلـب التمويـل       ومن هنا، فوظيفة املديرية الوصية أن تبني عند       .التكافلية  

                                                           
  ).181 -180ص (أمحد شوقي دنيا ، متويل التنمية ، مرجع سابق ،/   د–  1
  ).35-34ص(منذر قحف مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ،/ د-  2

  ).26-22ص(منذر قحف ، فقه الشركات بالشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق، / و د



  

  

117

كما من املناسب أيضا أن تفكر يف       . )1(طبيعته؟ ومدته؟ و اجلهة اليت ستستفيد منه؟        
تقسيم التمويل املراد حتصيله ملشاريع الوقف االستثمارية وفق  تقـسيم التمويـل يف              
االقتصاد املعاصر ، وذلك مبراعاة  مدة التخطيط  االستثماري للممتلكات الوقـف؟              

  إىل  سياسة اجلهة املستثمرة ألمواهلا ؟ وقدرهتا التمويلية؟ و مدة التمويل ؟ وبالنظر 
وإن هذا التخطيط ال يتناىف مع القواعد االقتصادية الكلية يف الفقـه اإلسـالمي ،إذ               
التخطيط السليم يعترب  من أهم الضوابط اليت جيب مراعاهتا عنـد كـل مـشروع                

  . استثماري 
ي املنظم ال تتناىف  واملقصد الشرعي من تنمية الوقف ؛           وإن سياسة التخطيط التمويل   

بل الواجب أن يراعى هذا التنظيم للسري احلسن للعمليـة التمويليـة واالسـتثمارية              
ملمتلكات الوقفية ، وبذلك جيب على املديرية الوصية علـى الوقـف أن ختطـط               

ية املشروع  ملشاريعها التمويلية بترتيب استثماراهتا وفق جدول زمين على حسب أمه         
واإلمكانات التمويلية ، القريبة األجل و املتوسطة مث البعيدة ، وخاصة أن إمكانـات              
مديرية األوقاف املالية يف هذه املرحلة ال تزال ضعيفة لكي تستثمر أمواهلا بنفـسها ،        
وهلذا فهي حباجة إىل شريك اقتصادي ميول العملية االستثمارية ،ومنه ميكن أن حصر              

  :طيط التمويلي  لألوقاف اجلزائرية وفق املراحل الزمانية التالية  يكون التخ
 إن هذا النوع من التمويل ، اهلدف منه حبـث           : التمويل القصري املدى    :     واحد

املؤسسة الوقفية على شريك اقتصادي ، وليكن بنك الربكة اجلزائري مثال ، ليمـول           
مقامه لصندوق املؤسسة الوقفيـة لتـسري       العملية االستثمارية بتوفري املال أو ما يقوم        

وإن هذا النوع مـن التمويـل       .حاجاهتا ،حنو متويل دورة زراعية واحدة أو دورتني         
ميكن أن يقوم به بنك الربكة اجلزائري كصيغة املشاركة  يف العمليات الزراعيـة،أو              

عـث  كما أن اهلدف من هذا التمويل  هو ، ب          . )2(يكون نتاج العمليات التأجريية       
  .استثمار األوقاف بعد هذا  الركود واإلمهال االقتصادي  الطويل
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  إن اهلدف من هذا النوع من التمويل ،هو حبث            :التمويل املتوسط املدى   :     اثنان
املؤسسة الوقفية عن متويل مايل  ألجل متوسط ؛ من أجل جتديد و حتسني رأس مال                

زانيتها ،أي للحفاظ على االسـتقرار      املؤسسة الوقفية الثابت ، لتجنب العجز يف مي       
املايل للمؤسسة ملدة زمنية،  حنو مخس أو سبع سنوات و هذا على حـسب طبيعـة                 

  .املشروع  و أمهيته ،وميكن أن يوفر بنك الربكة هذا التمويل 
 إن اهلدف من هذا النوع من التمويـل الطويـل           :التمويل الطويل املدى  :     ثالثة

سة الوقفية عن ممول  ميدها برأس مال ثابت و مستقر ملدة            املدى ،هو أن تبحث املؤس    
زمنية طويلة لتوفري وسائل اإلنتاج وأدوات العمل وكذا لتوفري السيولة املالية لتـسيري             

  ،وكـذا    )1(املشروعات االستثمارية الوقفية من خالل عقد املشاركة الطويل املدى          
 العامة أو اخلاصة حنـو، بنـك        ، مع اهليئات املالية   )2(عن طريق السندات واألسهم     

  .الربكة اجلزائري 
        و النتيجة ،إن مديرية الوقف مطالبة بالتفكري و التخطيط اجلدي و العلمي  يف              
سريها  حنو استثمار ممتلكاهتا الوقفية ،وذلك  مبراعاهتا لضوابط التمويـل وألنواعـه              

   وفق األجل القريب املناسبة للمنشئة الوقفية، كما من الواجب عليها التخطيط
و املتوسط و البعيد  أثناء عملية دراسة اجلدوى التمويل الـوقفي ،لـسالمة نتـائج          
العملية االستثمارية من جهة ولتقبيل املخاطر فيها من جهة ثانية ،وللحفـاظ علـى              

  .املنشئات الوقفية لتقوم برسالتها االجتماعية واالقتصادية من جهة ثالثة
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  فصل الثانيال
  دليل مشروعية تمويل الوقف

  
  :ويتضمن

  
  مكانة تمويل الوقف في الفقه اإلسالمي:           المبحث األول
  منهج الفقهاء في تنظيم التمويل الوقفي:              المبحث الثاني
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  المبحث األول
  مكانة تمويل الوقف في الفقه اإلسالمي

  
سألة  متويل األوقاف ،و اجتـهاداهتم  املدونـة  يف                 لقد اهتم فقهاء اإلسالم مب    

كتبهم الفقهية خري شاهد على ذلك إال أا أخذت منحى تطبيقيا ، ألم مل يكونوا               
يهتمون بالتقعيد أكثر من اهتمامهم باجلانب التطبيقي اليومي ، ملا يعرض عليهم من             

البحـث يف هـذا     وسـأتناول ب  .مسائل الفتوى يف موضوع متويل الوقف أو تنميته         
املبحث عن دليل مشروعية الوقف يف اإلسالم ،ببيان  ملوقف الفقهاء مـن عمليـة               
التفكري يف متويله من خالل الفتاوى الفقهية املبثوثة يف كتبهم ،وبيان األصل الذي بىن              

  .عليه الفقهاء  مستندهم 
ن النظر يف   إ: دليل املصلحة الشرعية ومتويل الوقف يف الفقه اإلسالمي       :      أوال  

الكتب الفقهية  متكن  الباحث  يف مسائل الوقف أن يصل إىل نتيجة مفادها أن مـا                  
نقل عن الفقهاء  من  فتاوى اقتصادية يستفاد منها أن ما قرروه من مشروعية متويل                

ورعاية للمـصلحة   )1(الوقف اإلسالمي بالطرق املشروعة ملا فيه من مصلحة للوقف          
وحفاظا على اسـتمرار الوقـف واسـتمرار مقاصـده          الشرعية للموقوف عليهم      

  .االجتماعية و االقتصادية والتكافلية
     ومما سبق  ذكره ،فإن البحث عن التمويل الوقفي ال ميكن الوقوف عليه يف باب               
حمدد ؛وإمنا املعول عليه دليل املصلحة الشرعية ودليل ذلك ما تضمنته الكتب الفقهية             
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وإن هذا الدليل على    . ذلك جلب املصلحة ودرأ املفسدة         من الكالم عنه ،مراعني يف    
املشروعية ميكن استنباطه من الفتاوى الفقهية االقتصادية املتعلقة بتمويل الوقف كما           
سبق من أمثلة يف باب املساقاة ،مما يدل على أن التمويل الـوقفي شـغل فكـرهم                 

  .للمحافظة على املقاصد العامة للوقف
  
لقد راعى الفقهاء يف مسألة القول بتمويل       : : من متويل الوقف    موقف الفقهاء   :ثانيا

الوقف مراعاة املصلحة الشرعية  واليت تستدعي التفكري يف طرق متويليـة للوقـف              
اإلسالمي وفق ظروف املكان و الزمان ،وميكن للباحث يف كتبهم الفقهية أن جيـد               

ضـوع الوقـف فهـذا     ضالته من خالل الفتاوى الفقهية العمليـة و التطبيقيـة ملو     
   )1(الونشريسي  ينقل لنا يف معياره أن املالكية جييزون عقد املساقاة يف األحباس 

وما القول جبواز مشروعية عقد املساقاة يف أرض الوقف إال تعبري عـن مـشروعية               
وإذا حيز  :" كما نقل عن صاحب العتبية يف الفقه املالكي قوله              .  التمويل الوقفي   
 أو بعقد املزارعة فيه أو مبساقاته إن كان مما يسقى ؛ صح ذلك و كان                احلبس بإكرائه 

   .)2(" حوزا تاما 
     وما تشريع كراء أرض الوقف إال دليل على مشروعية متويليـه و الـدعوة إىل               

وعموما فإن الفقهاء كالونشريسي املـالكي وابـن        .البحث عن طرق متويله وتنميته    
والذين أفتوا مبشروعية    .)1( وابن تيمية من احلنابلة      )4( والنووي من الشافعية     )3(صالح

                                                           
و الربزيل ، اإلعالم بنوازل األحكام  ) .184-7/183(  الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ، -  1

  ).4/125لوحة ( ، مرجع سابق ، 
  ).381ص (  اجملاجي ، التيسري و التسهيل ، مرجع سابق  ،-  2
  مام الفقيه الشافعي ،عثمان بن عبد الرمحان بن موسى بن أيب نصر الكردي  هو األ-  3

هـ انظر،ابن عبد اهلادي ، 643أدب املفيت و املستفتني تويف سنة : الشهرزوري ، من مؤلفاته 
طبقات علماء احلديث،حتقيق أكرم اليوشي وإبراهيم الزيبق،مؤسسة الرسالة، 

  ).217-4/214(،م، مرجع سابق1996 –هـ 02/1417بريوت،ط
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البحث يف مسائل متويل الوقف اإلسالمي مبا يعود عليه باملصلحة ومنه علـى أفـراد      
  .اجملتمع

  
  المبحث الثاني

  منهج الفقهاء  في تنظيم التمويل الوقفي
  

القتصادية يف       لقد تفطن الفقهاء إىل أمهية متويل األوقاف و لقد جاءت الفتاوى  ا            
هذا املضمون تدعوا إىل االهتمام مبسألة البحث عن وسائل لتمويل الوقف ، و هلـذا               
جندهم   يدعون إىل توحيد مسألة اإلشراف و التسيري على الوقف ، ألن يف توحيـد       
اجلهد اإلداري واملايل تتمكن اجلهة الوصية من احلصول على موارد مالية تنفق مـن              

االستثمارية ، وكذلك حىت تسهر هذه اإلدارة على ترشـيد          خالهلا على مشاريعها    
كما دعوا إىل توحيد ريـع أو مـداخيل         .النفقات التمويلية فيما فيه خدمة للوقف       

  الوقف املالية وتوجيهها ،حنو استثمار ومتويل كلي يشمل كل األوقاف دون متييز 
    لصيانتها وهذا للحفاظ  على تلك األوقاف اليت يبقى مدخوهلا أقل من غريها

  .ومحايتها حىت تستمر خلدمة املنفعة اليت أوقفت من أجلها
وإنين أحبث يف هذا املبحث عن منهج الفقهاء يف تنظيم العملية التمويلية ملا هلا مـن                

  .أمهية على الوقف و املوقوف عليهم وعلى أفراد األمة 
 الفقهاء يف مسألة    لقد حرص    : منهج الفقهاء يف تنظيم التمويل الوقفي       :      أوال  

  متويل الوقف على السهر على تنظيم العملية التمويلية  رعاية ملصلحة الوقف 
واملوقوف عليهم على حد السواء وميكن للباحث فيها أن يالحظ  أم ساروا وفـق               

  :املنهج التايل 
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 انتبه الفقهـاء إىل أمهيـة توحيـد         :  توحيد اإلشراف على األوقاف       :     واحد  
على األوقاف ولنتائجها االقتصادية و التمويلية حنو بعضها الـبعض ،ويف           اإلشراف  

  :هذا املضمون ينقل لنا اإلمام الونشريسي فتوى اقتصادية تتضمن أن بعض العلماء
  . )1(" أفىت جبواز مجع أحباس فاس كلها ،و جعلها شيئا واحدا  " 

يد املداخيل الوقفيـة         وإن جعل األحباس شيئا واحدا ، يظهر لنا مدى أمهية توح          
كما فيه التنبيه على أمهية توحيد اجلانب اإلداري للوقف ملا          . املالية على تنمية الوقف   

  .فيه من تسهيل عملية التخطيط والتسيري واملراقبة
 تبني للفقهاء أن ريع الوقف خيتلـف        :  عدم استقالل كل وقف بريعه        :     اثنان  

اجده وهلذا رأوا من الـضروري أن ال        من وقف آلخر على حسب نوعه ومكان تو       
يستقل كل وقف بريعه ملا فيه من مصلحة متويلية لغـريه مـن األوقـاف ،فهـذا                 

جبواز صرف األحباس بعضها    " الونشريسي   ينقل لنا فتوى  اقتصادية مهمة  تقول            
  . )2("  يف بعض 

 فصرف بعضها يف بعض يدل على أن ما عجز من الوقف يف أن يدر من األرباح ال                
يفرط فيه وإمنا ينفق عليه بنظام  مما يفضل من ريع األوقاف األخرى، لعله يأيت اليوم                

  .الذي يسد فيه هذا الوقف حاجته و حاجة غريه من األوقاف
ما فضل عن حاجة املسجد ، يصرف إىل        "      ونقل  عن اإلمام ابن تيمية قوله أن           

   .)3(" حدمسجد آخر ألن الواقف له غرض يف احلبس و اجلنس وا
      إن مجع  غلة األحباس و صرف ريع بعـضها يف بعـض طريقـة اقتـصادية                  

  .استثمارية ومتويلية تساعد اجلهة الوصية على الوقف على تنمية األوقاف
 لقد نبه الفقهاء على     : التخلص من أعباء األوقاف اليت انعدمت غلتها         :     ثالثة  

  صبحت عدمية األرباح وثبت بالتجربة ضرورة التخفيف من أعباء األوقاف اليت أ

                                                           
  ).332 -7/331( الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق،-  1
  ).7/122( نفس املرجع  ،-  2
  ).4/514(مرجع سابق، ابن تيمية ، الفتاوى ،-  3
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والدراسة عدم رحبيتها يف احلال و املآل ،فمن حق اجلهة الوصية أن تطالب الدولـة               
  .باحلفاظ عليها وإذا مل يتحقق ذلك بيعت وعوضت بوقف خدمي آخر 

فالنفقة عليه من   " وهذا ابن شاس يذهب إىل القول بأن الوقف الذي انعدمت غلته              
   .)1(" ن مل يكن بيع ذلك واشتري بالثمن ما ال حيتاج إىل نفقة بيت املال ، فإ

  
     ويف األخري ،فإن فكرة توحيد اجلانب اإلداري و توحيد وعاء املداخيل الوقفيـة             

كما تبني لنا  أن العلماء دعـوا        . يسهل عملية التمويل واالستثمار على حد السواء        
وعة وإىل رعاية اجلانب الشمويل يف  إىل البحث عن طرق لتمويل الوقف بالطرق املشر       

عملية التمويل أو اإلنفاق،وإن البحث عن متويل الوقف دعت إليـه احلاجـة ،إذ ال               
  ميكننا أن نتصور استمرار الوقف دون توفر املوارد املالية اليت تنفق على تنميته 

، وصيانته و تسيري شؤونه و هلذا كانت الندوات واملؤمترات اليت كان اهلدف منـها               
  البحث عن طرق جديدة لتمويل الوقف  واستثماره ، فهذا االهتمام من العلماء 

والباحثني مبسألة الوقف يدل على أن الفقهاء قدميا وحديثا  حيثون على  تنمية الوقف               
  . ملا يترتب عنه من مصاحل شرعية حتفظ الكليات اخلمس

لقد تكلم الفقهاء   : املوقوف أنواع التمويل الوقفي بالنظر إىل ريع الشيئ      :       ثانيا
عن متويل الوقف يف باب اإلنفاق على الوقف ، و بينوا  كيفيته ، وهل هذا التمويل                 

 و ابـن    )2(يكون من ريع نفس الوقف أم من غريه ؟  ولقد قسم الفقهاء  كاللخمي              

                                                           
  ).3/51( ابن شاس ، عقد اجلواهر ، مرجع سابق ،-  1
هو اإلمام أبو احلسن علي بن حممد الربعي املعروف باللخمي القرياواين،من هـ  أعالم الفقه  -  2

،انظر هـ478تعليق على املدونة ، املعروف بالتبصرة ،تويف سنة :املالكي يف زمانه ،من مؤلفاته
  ).117ص(نور،مرجع سابق،خملوف ،شجرة ال
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 و ابن قدامة و غريهم اإلنفاق أو متويل الوقف إىل سـتة أقـسام ،        )1(شاس و املواق  
   ذلك املوقوف عليه ونوع  اخلدمة أو املنفعة ؟و هل هي عامة أم خاصة ؟مراعني يف

وإن هذا التقسيم ألنواع التمويل  الوقفي يدل على مشروعية البحث عن مـصادر              
لتمويل الوقف ، كما يدل على أن على اجلهة الوصية على الوقف أن تفـرق بـني                 

تطيع أن متول كل املـشاريع      وقف وآخر يف مسألة اإلنفاق أو التمويل، ألا  ال تس          
دفعة واحدة ،كما ال ميكن ألي وقف أن يستقل بتمويل نفسه وفقط ، وإمنا  يتعدى                

  .إىل غريه
  :و أنقل كالم  الفقيه اللخمي املالكي يف مسألة اإلنفاق أو التمويل ،إذ يقول 

  :غلة األحباس ستة أقسام " 
  .ر الغلة و احلوانيت و الفنادق ما نفقته من غلته ،كان على معني أو جمهول ، كديا-
  . ما نفقته  على احملبس عليه ، إن كان معينا كالبساتني واإلبل و البقر و الغنم -
  . و ما نفقته من غري غلته ،كان على معني أو جمهول ،كاخليل ال تؤاجر يف النفقة -
  . و ما نفقته تارة من غلته ،وتارة من غريها على جمهول أو معني ،وهو العبد-
  . العبد احملبس على معني للخدمة نفقته عليه-
 وما ال نفقته له على أحد ، إن وجد من يصلحه وإال ترك ،كاملساجد و القناطر ،                  -

   .)2(" نفقتها من بيت املال
       وإن املتأمل  فيما تقدم من كالم اللخمي يظهر  لنا جليا  أن مسألة التفكري 

                                                           
:  هو اإلمام الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن يوسف العبدوسي الغرناطي األندلسي، من مؤلفاته -  1

هـ ،انظر ،خملوف ،شجرة النور، مرجع 897التاج و اإلكليل ، شرح املختصر،تويف سنة 
  ).262ص (سابق،

حممد أبو األجفان  وجمموعة / حتقيق د ابن شاس ، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب أهل املدينة ، -  2
واملواق ). 3/51(هـ ، 1405 –م 1995/ 1من األساتذة ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط

  وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، ).   7/661( ،  التاج واإلكليل ، مرجع سابق ، 
  ).16/329(والنووي ، اجملموع ، مرجع سابق ،). 6/245( 
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تشغل حيزا من اجتهاداهتم الفقهية، وتبني      والبحث عن صيغ التمويل للوقف كانت       
لنا أيضا ،أن متويل الوقف عربوا  عنه باإلنفاق أي ما يستعمل من أموال لتنميـة و                 

  صيانة الوقف القائم ليستمر ،وتستمر منافعه اخلدمية االجتماعية  
و االقتصادية ، وظهر  من كالم اإلمام اللخمي  أن  اإلنفاق عليه يكون من نـواح                  

  :ثالث 
  .من الوقف ما يكون متويله ذايت وهذا خيضع ملدى أمهيته و قيمة ريعه :      األوىل
 من الوقف ما يكون اإلنفاق عليه من غلة غريه ،أي أنـه ال يقـدر أن                 :      الثانية

يكتفي بنفسه لذا تضطر اجلهة الوصية  عليه أن تنفق عليه من غلة غريه ،أي مـا زاد                  
  .نفق عليه من يستغله بأي نوع من االستغالل النفعيعلى الوقف األول، أو أن ي

و من الوقف ما ال ميكن للجهة الوصية اإلنفاق عليه و إمنا تنفق عليـه               :      الثالثة
الدولة ألنه ، ميثل مرفقا عاما أو إرثا حضاريا حيتاج إىل متويل مايل وصيانة ال تقـدر                 

ليت موجودة بالقـصبة  بـاجلزائر       عليها اجلهة الوصية عليه ، حنو األوقاف القدمية كا        
العاصمة مثال ،فإن الواجب على املديرية الوصية أن توكل عملية التـرميم إىل وزارة              

  .الثقافة حبكم أن القانون خيول هلا اإلنفاق على هذا النوع من العقارات األثرية 
اجتـهاد        ومما سبق ذكره ، فإن هذا التقسيم ألنواع التمويل  الوقفي ، كان نتيجة                 

وحبث العلماء  مبراعاهتم  لواقع الناس ، فوجدوا أن ريع الوقف خمتلف من وقف ألخر ،                 
  .إذ هو مرتبط بنوع الوقف و اخلدمة املقدمة ، ومكان تواجده 

  
  

  

  
  
  



  

  

127

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  مصادر تمويل المشاريع االستثمارية الوقفية

  
  :ويتضمن

  
   الذاتي لمشاريع الوقف الجزائريمصادر التمويل:      المبحث األول
  مصادر التمويل الخارجي لمشاريع الوقف الجزائري:        المبحث الثاني

  



  

  

128

  
  

  
  
  
  
  

  المبحث األول
  مصادر التمويل الذاتي لمشاريع الوقف الجزائري

  
     تعتمد املشاريع االستثمارية املعاصرة على البحث عن املصادر املاليـة لتمويـل            

 أغلب احلاالت تلجأ إىل عملية القرض بفائدة إال إن هذا النوع من             مشروعاهتا ، ويف  
  . التمويل متنعه  الشريعة يف املعامالت املالية فضال عن املشاريع االقتصادية 

     وإن البحث عن املعاملة الشرعية االقتصادية السليمة كانت  والزالت املقـصد            
تماماهتم ، وهلذا وضـعوا أسـسا       الذي جعله علماء االقتصاد اإلسالمي من أكرب اه       

لعملية متويل املشاريع االقتصادية الالربوية ،وإن هذه األسس ال تنايف عملية متويـل             
  :املشاريع االقتصادية الوقفية وميكن حصرها فيما يلي

 يدعو علمـاء االقتـصاد اإلسـالمي إىل         :االعتماد على التمويل الذايت   :     أوال
ة للمؤسسة اليت تريد أن تنمي ماهلا بالبحث عن متويل ،           االعتماد على القدرات الذاتي   

بأن تنظر إىل ما متتلكه من قدرات ذاتية ، أي املصادر التمويلية الذاتية ،و هي بالنسبة                
ملؤسسة الوقف تتمثل يف العقارات ،و األراضي الزراعية و العمرانية و السيولة املالية             
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  فقبل أن تفكر املؤسـسة الوقفيـة يف   اليت حتصل عليها مما تؤجره من عقارات ،إذن       
 )1(متويل الغري ملشاريعها ،فلتنظر إىل إمكاناهتا و مصادرها األولية والـيت حبوزهتـا              

  .الستغالهلا أحسن استغالل
 إن التمويل املعاصر يعتمد على إجيـاد    :إجياد اإلدارة املالية للمشروعات     :      ثانيا

اءة املهنية و اليت من خالهلـا ميكـن  للمؤسـسة            اإلدارة املالية اليت تتوفر فيها الكف     
االستثمارية أن حتافظ على املوارد املالية األصلية أو املتحصل عليهـا مـن متويـل               

  .خارجي، أي خارج عن ميزانيتها
  

    وإن املؤسسة الوقفية يف أمس احلاجة إىل هذا النوع مـن اإلدارة  املتخصـصة               
  .  ،أي الدراسة واإلجناز)2(لتخطيط املشاريع و تنفيذها ومراقبتها

      كما أا حباجة إىل إدارة متخصصة لدراسة جدوى املشروعات مـن جانبـها             
الفين واالقتصادي ومدى تطابقها مع واقع املؤسسة الوقفية وإمكاناهتا املالية و الـيت             

  تشمل دراسة التكاليف والصيانة و اخلدمة اليت يقدمها املشروع االستثماري 
   .)3(املنتظرة واألرباح 

       والنتيجة ،إن مديرية الوقف مطالبة بالتفكري يف إجياد اإلدارة الفنية املتخصصة            
يف جمال التمويل و االستثمار  اإلسالمي ،مث تعمل على  تقدير ما متتلكه من قدرات                
متويلية ذاتية ،و اليت متكنها من متويل مشاريعها بنفسها ،فإن تعذر ذلك فتتوجـه إىل               

غ التمويل اخلارجي ،وهذا لسالمة نتائج العملية االستثمارية من جهـة ولتقبيـل             صي

                                                           
د عبد الوهاب مكي ، متويل املشروعات يف ظل اإلسالم ، دار الفكر العريب ،  علي سعي-  1
  ).118ص (،1979ط
    علي سعيد عبد الوهاب مكي  ،متويل املشروعات يف ظل اإلسالم ،مرجع سابق ،-  2
 املعدل لقانون 07-01واجلريدة الرمسية اجلزائرية،مرجع سابق ، قانون ).193 -181ص ( 

 صفر 29كرر اخلاصة بالتمويل الذايت واخلارجي للوقف ،الصادرة بتاريخ  م26، املادة 91/10
  .م 2001 مايو 23 املوافق لـ –هـ 1421

  ).212ص (حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ، مرجع سابق ، /  د-  3
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املخاطر فيها من جهة ثانية ،وللحفاظ على املمتلكات الوقفيـة لتقـوم برسـالتها              
  .االجتماعية واالقتصادية من جهة ثالثة

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  مصادر التمويل الخارجي لمشاريع الوقف الجزائري

  
لبحث عن مصادر التمويل اخلارجية ،يهدف إىل حبث  مديرية األوقاف عن                 إن ا 

مصادر لتمويل املشاريع الوقفية اجلزائرية من خالل متويل خـارج عـن صـندوق              
األوقاف ،أو بعبارة أخرى  البحث عن شريك اقتصادي ميول العملية االسـتثمارية             

رج الـوطن ،  حنـو       الوقفية ،مقابل نسبة من الربح،أي أن يكون الشريك من خـا          
املصارف اإلسالمية ، حنو البنك اإلسالمي للتنمية أو أحـد الـشركات األجنبيـة              

وقد تلجـأ مديريـة األوقـاف إىل        . األوروبية الراغبة يف هذا النوع من االستثمار        
اجلمهور،  أي أفراد اجملتمع لتمويل العملية االستثمارية ملشاريعها االقتصادية ،وذلك           

وميكن حصر هذه املصادر التمويلية     . )1( من الربح يف حصص اإلنتاج         بترغيبها بنسبة 
  :اخلارجية مبا يلي

                                                           
  . ، مرجع سابق net.kahf.www. منذر قحف ، متويل تنمية أموال األوقاف  ،/  د-  1
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إن من مهمة مديرية     : لبحث عن التمويل الوطين الستثمارات األوقاف     ا:      أوال
األوقاف أن تبحث عن شريك اقتصادي  داخل الوطن ، حنو بنك الربكة اجلزائـري               

لب يف معامالهتا أا بعيدة عن احلرام أو الشخصيات         أو الشركات املسامهة و اليت الغا     
احلقيقية  والذين يرغبون يف املسامهة يف تنمية الوقف مقابل نسبة مـن الـربح مـن          
املشروع املنجز،كما تسهر على تقدمي احملفزات  و التـسهيالت هلـؤالء املمـوليني              

ية التنموية للوقف ال    االقتصاديني حىت يقبلوا على العملية التمويلية ،خاصة وأن العمل        
ولعل من املفيد أن تتوجه مديرية األوقاف يف بدايـة انطالقهـا يف       . تزال يف بدايتها    

استثمار أمالكها الوقفية أن تتوجه  إىل بنك الربكة اجلزائـري ألسـباب شـرعية               
وواقعية،  وهي يف أن البنك ،هو املصرف الوحيد يف اجلزائر الذي يوافق يف عمومـه                

  . يل الوقفي  ضوابط التمو
  

      وإن بنك الربكة يقدم لعمالئه صيغ متويلية  واليت ميكن ملديريـة األوقـاف أن               
ختطط على أن تستفيد من أقرب ممول ملشاريعها االستثمارية يف األجل القريـب أو              

  :املتوسط أو البعيد ،والذي ميكن حصر أهم نشاطاته التمويلية يف ما يلي 
إن صيغة التمويل باملشاركة،هي أحد الـصيغ       : باملشاركةصيغة التمويل   :     واحد

اليت يعرضها بنك الربكة على عمالئه ووفق شروط  يتفقان عليها عند  العقد و الذي                
مادة ،تدور يف مضموا حـول مـضمون املـشاركة          ) 19(حيتوي يف بنوده على     

ة ،و بيان   وحقوق البنك و حقوق العميل و الضمانات املطلوبة ،و بيان مدة املشارك           
شروط وأسباب انفساخ العقد بينهما ،ونفقات ومصاريف اإلجـراءات التوثيقيـة           
،وبيان  طريقة حل الرتاع بني البنك والعميل وغري ذلك من الـشروط و احلقـوق                

 إال أن هذه الصيغة من التمويل ال ميكن ملديرية األوقـاف أن             )1(اخلاصة بالطرفني ،    
وذلك  لنقص الضمانات اليت مـن  الواجـب أن           تستفيد  منها  يف األجل القريب        

توفرها  مديرية األوقاف  من جهة ولنقص التجربة االستثمارية لديها من جهة ثانية ،           

                                                           
شاركة ،بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة من طرف البنك ، عقد التمويل بامل-  1
  ).4-1ص(



  

  

132

ولذلك فاألفضل أن تؤخر هذه الصيغة التمويلية من بنك الربكة وختطط لالسـتفادة             
  .منها على األمد البعيد 

د السلم صيغة متويلية يتيحهـا  بنـك          يعترب عق  : صيغة التمويل بالسلم     :     اثنان
الربكة لعمالئه وفق شروط وأحكام تضمنها عقد التمويل بالسلم و املشتمل علـى             

مادة ، بني فيها البنك مضمون العقد  وحقوقه وحقوق العميل   و الضمانات               ) 21(
الوقائية للسري احلسن لعقد السلم ،و مدة العقد وبيان مىت يفسخ العقـد و اآلثـار                

  . )1(رتبة عنه وغري ذلك من الشروط واألحكام املتعلقة ذا النوع من التمويل املت
وإن هذه الصيغة التمويلية ميكن ملديرية األوقاف أن تستفيد منها يف األجل املتوسط             

ضمن ختطيطها بعد انطالقها يف العملية اإلنتاجية يف أراضيها الزراعية أو  احليوانيـة               
تثمار و الذي سنبينه إنشاء اهللا  يف القسم التطبيقي مـن            أو  غري ذلك من طرق االس      

  .البحث 
  مادة )19(تضمن عقد التمويل باملضاربة على   :  التمويل  باملضاربة:     ثالثة 

واليت يدور مضموا أن العميل هو املضارب مبال البنك ،ولقد حدد البنك شـروطا              
اجباته وكذا حقوق املـضارب     وقائية للحفاظ على ماله من املضارب ببيان حقه وو        

وواجباته و بيان األحكام واآلثار املترتبة عن انفساخ العقد وغري ذلك من الـشروط              
وإن هذه الصيغة  التمويلية ميكن      )  . 2(االحترازية هلذا النوع من املشاريع االستثمارية         

تمـول  أن تستفيد منها مديرية األوقاف وذلك بعد إعادة تأهيل أراضيها الزراعية ،ل           
مشاريعها ،حنو  غرس األشجار املثمرة ،أو املزروعات الـيت تـدخل يف املنتجـات               

  .الصناعية ،حنو الورود ،وزيت دوار الشمس  وغري ذلك 
يعرض بنك الربكة اجلزائري لعمالئه بيع املراحبة        : صيغة التمويل باملراحبة  :      أربعة

م خمتلفـة يف بعـضها      وفق شروط وأحكام تضمنها  صيغتني  من العقود ألحكـا          
  :الختالف مضمون كل مراحبة ،وهي 

                                                           
    عقد التمويل بالسلم ، بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة من البنك ،-  1
  ).11-1ص (
  ).4- 1ص (  عقد املضاربة ، بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة من البنك ،-  2
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تضمن عقد املراحبة لتمويـل شـراء سـلعة          :  عقد املراحبة لتمويل االستهالك    -أ
مادة يدور مضموا حول موضوع العقد أو التمويل الـذي          ) 13(استهالكية على   

ضمانات يقوم به البنك ،وحقوقه من الربح  وواجبات املمول بعقد املراحبة وشروط و            
للحفاظ على حق البنك ،حنو التزام اآلمر بشراء السلعة باستالمها عند شرائها مـن              
طرف البنك وشروط التأمني على السلعة وحق املراقبة للبنك على السلعة يف املخازن             

  .)1(ومراقبة الفواتري ، وغري ذلك من أحكام العقد وآثاره املالية و القانونية  
يدور مضمون العقد علـى أن يـشتري         : يزات مراحبة  عقد متويل شراء جته    -ب  

البنك بطلب العميل جتهيزات حتدد عند التعاقد ،على أن يستلمها العميـل ويقـوم              
ببيعها مقابل نسبة من الربح حيصل عليها البائع مراحبة ونسبة  للبنك وفق  املنصوص               

ـ               بط شـروطه   عليه يف العقد بني البنك والعميل ،و الذي بينه البنك يف العقـد وض
مادة ،فيها بيان احلقوق و الواجبات و الـضمانات و          ) 19(وأحكامه يف العقد يف     

   .)2(اجلزاء عند املخالفة وغري ذلك من األحكام 
     وميكن ملديرية األوقاف أن تستفيد من هاتني  الصيغتني التمويليتني  يف األجـل              

السلعة،وكذا حىت تتـوفر    الطويل وهذا بعد أن تتمكن من إقامة خمازن لتخزين هذه           
  .اخلربة االقتصادية لدى اليد العاملة الفنية لديها مستقبال

إن صيغة التمويل التأجريي تعد من بني أهـم         : صيغة التمويل باإلجارة    :    مخسة  
الصيغ التمويلية ملشاريع الوقف االستثمارية ،وذلك أن بنك الربكة يقدم هذه الصيغة            

 العقارات ،وإن هذه الصيغة ميكن أن تستفيد منها مديرية          التمويلية على املنقوالت و   
األوقاف لتنمية مشاريعها االستثمارية ،الزراعية باقتناء العتاد  الالزم هلذه العمليـة ،             

ويعرض لنا البنـك صـيغ      . حنو أدوات الري احلديثة  و احلرث و اجلين و احلصاد            
  :متويلية نأخذ منها 

                                                           
  ة لتمويل االستهالك ، بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة من البنك ، عقد املراحب-  1
  ).7-1ص (
     عقد متويل جتهيزات مراحبة ، بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة من البنك ،-  2
  ).7-1ص (
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يتضمن عقد التمويل التأجريي علـى      :  على منقول  تمويل باالعتماد اإلجياري  ال-أ
مادة بني فيها البنك أحكام العقد وضوابطه املالية و القانونية عند           ) 28(منقول  على  

املخالفة أو التنازع ،كما بني احلقوق والواجبات بني طريف العقد وكيفية دفع أقساط             
ك من األحكام  املتعلقـة      اإلجيار وكيفية انتقال ملكيته من البنك إىل العميل وغري ذل         

   .))1ذا النوع من التصرف أو من التمويل 
      وإن هذه الصيغة التمويلية ميكن ملديرية األوقاف أن تستفيد منـها النطـالق             
مشاريعها االستثمارية يف األجل القريب ،وخاصة إذا خططت أا تبتدئ مبـشروع            

  .ة  زراعي مثال خيتار مكانه اجلغرايف وفق دراسة تقني
  

إن عقد االستصناع من العقـود الـيت        : عصيغة التمويل بعقد االستصنا   :      ستة
تساهم يف تنمية الوقف اجلزائري وخاصة أنه ميتلك األرض اليت يقام عليه املشروع ،              
وال ينقصه إال التمويل املايل هلذه العملية ، وإن بنك الربكة يعرض لعمالئـه هـذه                

كام تنظم حدود وموضـوع العقـد،وحقوق البنـك         الصيغة التمويلية بشروط وأح   
  وواجباته،والشروط اجلزائية، وحقوق املستصنع والذي بينه البنك يف أمنوذج العقد 

  . )2(مادة  )    26(واملتضمن لـ 
      وإن هذه الصيغة التمويلية اليت يعرضها البنك  ميكن أن يستفيد منها الوقـف              

فع كلفة على شكل  أقساط  ،فلو كان مضمون          اجلزائري إذ العقد ميكنها من أن تد      
االستصناع بناء حضرية للسيارات مثال على أرض الوقف  فالبنك ميكنها من دفـع              
مضمون العقد البناء على شكل أقساط حتدد عند التعاقد ،وهذا مما  يساعد املؤسسة              

ى هذه  الوقفية من أن تستفيد من ريع املداخيل اليت يدفعها املشتركني يف احلصول عل            
  .اخلدمة بعد انتهاء البناء  

                                                           
د مسلمة من  عقد متويل باالعتماد االجياري على منقول،بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العق-  1

  ).11-1ص (البنك ، 
 عقد استصناع ، منوذج البنك صانعا ، العميل مستصنعا، بنك الربكة اجلزائري،نسخة مسلمة -  2

  ).7 - 1ص (من طرف البنك ، 
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  إن البحث عن مصادر متويل خارجيـة         :البحث عن التمويل اخلارجي     :      ثانيا  
داخل الوطن أو خارجه  يف إطار التعاون العريب ، العريب أو اإلسالمي أو األجنيب ،                

 املتعلق بالنقد   والقرض وما جاء من بعده من            10-90وخاصة بعد صدور قانون     
راسيم متضمنة املنظومة القانونية لالستثمار و الوطين و األجـنيب ، واألمـر رقـم             م

مـع  )1( و املتعلق بالنقد و القرض       10-90  املعدل و املتمم لقانون       2001-01
مراعاة اجتناب مديرية األوقاف أن تقترض املال من املصارف األجنبية و جتتهـد أن              

دل القرض الربـوي إال يف حالـة        تكون هذه القروض عبارة عن معدات وآالت ب       
  هـي مـن تقاليـد        )2(القرض مع زيادة يف أمثاا تتناسب مع أجل تسديد القرض           

  .املؤسسة االستثمارية الناجحة 
     ومما سبق ذكره ،فمن الواجب على املؤسسة الوقفية أن تفكر يف البحث عـن              

 التفاوض مع الغـري     هذا النوع من التمويل من خالل معرفة مصادرها األولية أوال مث          
يف البحث عن نوع االستثمار والتمويل املالئم إلمكانات املؤسسة الوقفيـة ، حنـو              

 حىت تتمكن  من تنمية أوقافها وفق خطة مأمونة          )3(عقود املشاركة الدائمة أو املؤقتة      
  .  النتائج على أمالكها الوقفية املستأمنة عليها وحتقق املقاصد العامة للوقف اإلسالمي

  
  
  

  
  

                                                           
 4، صدر بتاريخ )29ع (م ، 2001 مايو 23 اجلريدة الرمسية ،مرجع سابق ،الصادرة بتاريخ -  1

   .2001اير  فرب21هـ املوافق لـ 1421ذي احلجة 
  ). 272(حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ، مرجع سابق ، /   د-  2
  ).118ص ( حسني عمر ، املوسوعة االقتصادية ،مرجع سابق ،/  د-  3
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  القــسم الثــــاني
  صيغ وأشكال تمويل استثمار الوقف

  
  :ويتضمن
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  تمويل استثمارات األوقاف بعقد المشاركة:                 الباب األول
  التمويل واالستثمار الزراعي للوقف:            الباب الثاني
  عتمويل استثمارات األوقاف بالبي:            الباب الثالث
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد  اإلجارة:               الباب الرابع
  تمويل استثمارات األوقاف عن طريق األسواق المالية:          الباب الخامس
  التمويل التكافلي:           الباب السادس

  

  
  
  

  : تمهيد
يـة لتمويـل   أتناول يف القسم الثاين من البحث  استعراض  الصيغ واألشكال التطبيق 
  :مشاريع الوقف االستثمارية ،ولقد قسمت هذا القسم إىل ستة أبواب 

 ففي الباب األول أحبث  فيه عن  اجلانب التطبيقي لتمويل استثمارات األوقاف بعقد              
  .املشاركة

ويف الباب الثاين يكون مدار البحث فيه عن التطبيقات التمويل واالستثمار الزراعي            
  .للوقف

  .  الثالث فأحبث فيه عن  متويل استثمارات األوقاف بالبيع وأما يف الباب
ويف  الباب الرابع  أتطرق إىل  البحث عن الصيغ التطبيقيـة لتمويـل اسـتثمارات                 

  . األوقاف بعقد  اإلجارة
وأما يف البابني  اخلامس والسادس على الترتيب  فيكون البحث متوجها فيهمـا  إىل                 

  .ف عن طريق األسواق املالية وكذا  التمويل التكافلي كيفية متويل استثمارات األوقا
  

  



  

  

138

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  الـبـاب األول
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد المشاركة

  
  :ويتضمن

  
  تمويل استثمارات األوقاف بالمشاركة الدائمة:     الفصل األول
  تمويل استثمارات األوقاف بالمشاركة المنتهية بالتمليك: الفصل الثاني
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  : تمهيد 

يتضمن هذا الباب البحث عن الصيغ التمويلية الستثمارات الوقف اجلزائـري عـن             
  .طريق عقد املشاركة والذي تقره الشريعة اإلسالمية ،و يكون ذلك يف فصلني 

 ففي الفصل األول أتناول بالبحث فيه  عن تعريف املـشاركة عمومـا والـدليل               
شاركة املستمرة أو الدائمة وللصيغ املمكنة هلذا النوع        مشروعيتها وألمهية التمويل بامل   

  .من االستثمار الوقفي 
وأما يف  الفصل الثاين فأحبث فيه عن أمهية التمويل باملـشاركة املنتهيـة بالتمليـك                

  .وللصيغ التمويلية املناسبة للوقف عموما و اجلزائري خصوصا 
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  الفصل األول
  ت الوقف بالمشاركة الدائمةتمويل استثمارا

  
  :ويتضمن 

  
تعريف المشاركة ودليل مشروعيتها وضوابط التمويل :      المبحث األول

  بها
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  صيغ تمويل استثمارات الوقف بالمشاركة الدائمة:       المبحث الثاني

  
  
  

  
  
  

  المبحث األول
  تعريف المشاركة ودليل مشروعيتها وضوابط التمويل بها

  
املشاركة يف االستثمار و التمويل االقتـصادي مـن أهـم العقـود                  يعترب عقد   

االقتصادية اليت دعا إليها اإلسالم  لتنمية رأس مال الشركاء ، و لتنميـة العالقـات                
ومل خيـصص  .اإلنسانية من جهة أخرى ، إذ هو مجع بني اجلهد اإلنساين  و املـايل      

،وإمنا تتوسع دائرته إىل العامل     اإلسالم هذا العقد بأن يعقد  مع الطرف املسلم وفقط           
  .    اإلنساين كافة بشرط الوقوف عند قواعد وضوابط ومقاصد الشريعة

      ويشمل هذا املبحث الكالم عن الشركة يف الفقه اإلسالمي بتعريفها و ذكـر             
دليل مشروعيتها وأركاا وموقف العلماء من استثمار  املمتلكات الوقفية ذا النوع            

  .من العقود
  .يراد بالشركة يف عرف اللغة ،االختالط : تعريف الشركة يف اللغة:      أوال

    .)1(أمر مشترك ، ومال مشترك ،أي فيه خلطة: نقول 
                                                           

  و الزخمشري ، أساس البالغة ،).10/448(  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،-  1
  ).328ص (
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عرف الفقهاء الشركة بتعريفـات      : تعريف الشركة يف الفقه اإلسالمي    :      ثانيا  
  :متقاربة نذكر منها 

عقـد  :"  الشيخ الدرديرالشركة بأا   عرف: عريف الشركة عند املالكية   ت:     واحد
مالكي مالني فأكثر على التجر فيهما معا أو على عمل بينهما و الربح بينهما ،مبـا                

   .)1(" يدل عرفا ، ولزمت به
يظهر من تعريف املالكية للشركة ،أا قد تكون خلط للمـال           : مقتضى التعريف *

عرف الصحيح حكمـا يف     بغية التجارة أو قد تكون شركة عمل ، وجعل الدردير ال          
   .)2(بيان جزئيات العمل ،وأن حكمها اجلواز،  وأا تلزم بالعقد الصحيح

  
  :عرف اإلمام ابن عابدين الشركة بأا : تعريف الشركة عند احلنفية:     اثنان

   .)3(" عقد بني املتشاركني يف األصل والربح" 
 حسب تعبري ابن عابدين     إن عقد الشركة يف الفقه احلنفي على      : مقتضى التعريف   *

أا تترتب آثارها مبجرد العقد الصحيح ، وأا يف االشتراك يف ما كان من املـال أو                 
  .من  جنسه على أن يكون الربح على حسب املتفق عليه

  :عرف الشيخ الشربيين الشركة بأا :تعريف الشركة عند الشافعية :      ثالثة 
   .)4(" لى جهة الشيوعثبوت احلق يف شيئ الثنني فأكثر ع" 
 عرب الشيخ الشربيين عن الشركة باحلق و ال يكـون احلـق إال              : مقتضى التعريف *

بالعقد الصحيح ،واعترب الشيخ أن هذا احلق يكون شـائعا أي أن نـسبة امللكيـة                
  إخل…للشركاء تكون على الشيوع ،حنو النصف والربع 

  :لفقيه ابن قدامة الشركة بأا عرف  ا: تعريف الشركة عند  احلنابلة:      أربعة 
   .)1(" االجتماع يف استحقاق أو تصرف" 

                                                           
  ).143- 142ص ( ق، الدردير ، أقرب املسالك ، مرجع ساب- 1
  ).6/71(  احلطاب ، مواهب اجلليل ، مرجع سابق ،-  2
  ).5/322(  ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ،مرجع سابق، -  3
  ).2/211(  الشربيين ، مغين احملتاج ، مرجع سابق ، -  4
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إن الشركة عند ابن قدامة هي ،  االجتماع، أي االشـتراك يف             :  مقتضى التعريف *
استحقاق املال أو الربح أو حق التصرف بالبيع الوكالة على املال ،وهذا على حسب              

  .ال من هذين الطريقنيمضمون العقد ، إذ ال ميكن أن نفهم الشركة إ
      ومما سبق ذكره حول تعريف الشركة يف الفقه اإلسالمي ،تبني للباحـث  أن               
الفقهاء يتفقون يف القول على اعتبار الشركة طريقة من طرق تنمية املال ، وأا مـن    
العقود اليت تساعد أفراد األمة على التشارك للجمع بني املال و اجلهد  ملقصد الربح                

ة وتنمية اجملتمع من جهة ثانية،كما ال يفوتين ان ال نغفل على ام خيتلفون يف               من جه 
بعض تطبيقاهتا وجزئياهتا الفقهية و اليت ميكن الوقوف عليها يف كتب املدارس الفقهية             

  . اإلسالمية على اختالفها 
  ثبت دليل مشروعية الشركة بالكتاب و السنة  : دليل مشروعية الشركة:       ثالثا

  .واإلمجاع و املعقول
   .)2( ] فهُم شَرَآاُء ِفي الُثُلِثَ [:قوله تعاىل : من الكتاب :     واحد 
  َ أَنا :Υيقول اهللا  [: قال )ε(عن النيب ) τ(عن أيب هريرة  : من السنة:      اثنان 

ُه ، خَ                ِإَذا َخاَن اِحَبُه ، َف ُدُهَما َص ْن    َثاِلُث الَشِريَكيِن َما َلْم َيُخْن َأَح ُت ِم َرْج
   .)3(  ] َبْيِنِهَما

   .)5(اإلمجاع على جوازها باجلملة  )4(نقل اإلمام احلطاب :من اإلمجاع :      ثالثة 

                                                                                                                                                         
  ).5/109( ابن قدامة ، املغين ،مرجع سابق ،-  1
  .12:  النساء-  2
راجعة حمي الدين عبد احلميد ، دار إحياء السنة النبوية ، كتاب البيوع ،  أبو داود ، السنن ، م-  3

وانظر، الدار قطين ، السنن ، حتقيق سيد هاشم مياين املدين ). 3383حديث رقم (باب الشركة ، 
و احلاكم ، املستدرك ، و بذيله ).140حديث رقم (، دار املعرفة ، بريوت، كتاب البيوع ، 

وهذا : وقال احلاكم . يب ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، كتاب البيوعالتلخيص للحافظ الذه
  . صحيح: وقال الذهيب معلقا على احلديث .حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه 

مواهب : أبو زكرياء حيي بن حممد بن حممد احلطاب ،من أعالم املالكية يف زمانه ،من مؤلفاته  -  4
  ) .380-379ص (مرجع سابق ،اجلليل ،انظر، خملوف ،شجرة النور،

  ).7/71( احلطاب ، مواهب اجلليل ،مرجع سابق -  5
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إن احلاجة تدعو  إىل خلط األمـوال ، واالشـتراك يف            :   من املعقول  :     أربعة  
 الفرد مبفرده    األعمال ، فالعمل اجلماعي املنظم فيه من تنمية املال مما قد ال يقدر عليه             

فينتفع الشركاء جبمع  مال وجهد بعضهم بعضا ،وهذا فيه الكثري من حتقيق املصاحل              
  .الدينية و الدنيوية

  :تتكون الشركة من أركان ثالثة ،وهي : أركان الشركة وشروطها:     رابعا 
  .ويشترط فيهما األهلية الكاملة: العاقدان :     واحد 
  .و هي اللفظ الدال على اإلذن بالتصرف: ية الصيغة اللفظ:     اثنان 
  : و هي العمل أو املال و يشترط فيه : احملل أو املنفعة :     ثالثة 

  .التساوي يف القيمة و القدر إن كانا نقدين أو ما يقوم مقامهما كعروض التجارة-
  املساواة يف العمل ،حنو االشتراك يف الصنعة الواحدة أو املساواة بني العمل -
   .)1(اخلدمة و

ومما سبق ذكره من دليل مشروعية الشركة وألركاا املتفق عليها عموما ،فمىت            
حتققت هذه األركان و الشروط ترتبت عنها نتائجها شرعا يف الفقـه اإلسـالمي              

  . عموما
تنقسم الـشركة يف الفقـه        :أنواع الشركات يف الفقه اإلسالمي      :      خامسا  

قسم األول من حيث النظر إىل  مدهتا الزمنية و األخر من            اإلسالمي إىل قسمني ،  ال     
حيث نوع العمل املراد حتقيقه ،وإن اهلدف من الوقوف على هذه األنواع ،يكمن يف              
تعريف مديرية األوقاف ا حىت ختتار ما يالئمها يف ختطيطها لعملية متويل استثماراهتا             

  :وميكن حصرها إمجاال فيم يلي . الوقفية
تنقسم الشركة بالنظر إىل مدهتا       :أنواع الشركة بالنظر إىل مدة العقد        :     واحد

  :إىل ثالثة أنواع ،وهي 
  .وهي اليت يكون العقد فيها على التأبيد: املشاركة املستمرة  -أ

                                                           
وانظر،احلطاب ،مواهب اجلليل ، ).94- 64/ 7( املواق ، التاج و اإلكليل ،مرجع سابق -  1

  ).2/73( و عبد الغين غنيمي ، اللباب ، مرجع سابق ).7/73( مرجع سابق 
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 وهي اليت تنتهي إما باملدة الزمنية أو بانتهاء         :املشاركة الثابتة املنتهية بالتمليك      -ب
  .العمل
وهي اليت تنتهي ملكية املشروع فيه ألحد الطرفني بناء على          : املتناقصة   املشاركة -ج

   .)1(مضمون العقد 
تنقسم الـشركة بـالنظر إىل      :أنواع الشركة بالنظر إىل مضمون العقد     :     اثنان  

  :مضمون عقدها إىل األقسام التالية ، وهي
  
  . شركة عنان-أ
  . شركة املفاوضة -ب
  . شركة األبدان -ج
  .الوجوه شركة -د

     وعلى العموم فإن املدارس الفقهية ختتلف يف  القول  فيها ،فإن األحناف جييزون              
   .)2(كل أنواع هذه الشركات السابقة الذكر 

   . )3(وأما املالكية ، فإم جييزون مجيع هذه األنواع  ماعدا شركة الوجوه 
وأما احلنابلـة ، فـإم       . )4(وأما الشافعية ، فإم أجازوا منها شركة العنان فقط          

  مع مالحظة بعض االختالفات يف الـشروط الـيت           )5(مينعون شركة املفاوضة فقط     
  .تنعقد ا هذه الشركة أو تلك يف هذا املذهب أو األخر

 يشترط لعمليـة     : ضوابط و معايري االستثمار و التمويل باملشاركة       :     سادسا  
ة، لألمالك الوقفية شروطا لتأمينها مـن       االستثمار و التمويل عن طريق عقد املشارك      

                                                           
صاد اإلسالمي ، املصرف الدويل لالستثمار و التنمية ،  انظر، التمويل باملشاركة ، مركز االقت-  1

  ).18ص (م ،  2/1996إدارة البحوث، ط
  ) .2/73(  عبد املغين غنيمي ، اللباب ، مرجع سابق ،-  2
  ).144- 143ص (  الدردير ، أقرب املسالك ،مرجع سابق ،-  3
  ).2/212(  الشربيين ، مغين احملتاج ،مرجع سابق ،-  4
  ).5/109(  املغين ،مرجع سابق ، ابن قدامة ،-  5
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خماطر االستثمار غري املدروسة ، وللحفاظ علـى رأس املـال التمـويلي للعمليـة               
  :االستثمارية و اليت  ميكن حصرها فيما يلي

  . أن تساير العملية االستثمارية قواعد الشريعة-
  .ة أن تراعى يف العملية االستثمارية احلاجات الضرورية ألفراد األم-
  . أن يدر عقد املشاركة بالفائدة على طريف العقد-
  . حسن اختيار الشريك مبراعاة خربته و ماليته و ذمته-
   .)1( تضمني املشارك يف حالة ظهور التقصري أو اإلمهال  -

  
     ومما سبق ذكره ،فإن العملية التمويلية بعقد املشاركة البـد أن تتـوافر علـى               

 تؤدي املصلحة املرجوة منها ،مـن حتقيـق الرحبيـة           ضمانات عملية وشرعية ،حىت   
  .املشروعة  والفائدة لباقي أفراد اجملتمع بتوفري السلع و اخلدمات

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).22-21ص(  التمويل باملشاركة ، مركز االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ،-  1
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  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات الوقف بعقد المشاركة الدائمة

  
فيـة ،        يساعد عقد املشاركة املستمرة  مديرية األوقاف على تنمية أمالكها الوق          

أن يقدم املمول مبلغ التمويل     " وهي تقوم على أساس      )1(وهي بديل التمويل الربوي     
إىل الشخص اآلخر يف مؤسسته أو شركته مثال ملدة معينة متفق عليها ويقتسمان يف              
آخرها نتاج املشروع من ربح حسب ما اتفقا عليه أو خسارة ويكون توزيعها على              

اركة التمويلية يف متويل رأس املـال الثابـت          حسب رأس املال فقط وتستعمل املش     
 و لعلـها يف     )2(" ومتويل  رأس املال العامل حبسب مدهتا واهلدف التمويلي املقصود           

هذه الفترة يكون التفكري فيها و يف سبل تطبيقاهتا أجنع وسيلة  ملديريـة األوقـاف                
ستثمارية و التمويليـة    اجلزائرية ،ولعلها تأيت يف الرتبة األوىل قبل غريها من الصيغ اال          

                                                           
، )املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ( نزيه كمال محاد ،/   د-  1

  ).8ص (  ، مرجع سابق  ، جممع الفقه اإلسالمي
منذر قحف ، االقتصاد اإلسالمي علم أو وهم ؟ ، دار الفكر ، /  دغسان حممود إبراهيم و/ د-  2

  ).175ص( دمشق ، سورية ، ودار الفكر املعاصر ،بريوت ،لبنان ،
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للمشاريع الوقفية  نظر للوضعية احلالية لألوقاف اجلزائرية    واليت حتتاج إىل دفعـة                
  .قوية لتمكينها من لعب الدور املنوط ا اجتماعيا و اقتصاديا 

     وإن صيغة املشاركة املستمرة  تعترب  أحد الصيغ التمويليـة املناسـبة لتنميـة               
، وهي صيغة استثمارية و متويلية طويلة املدى ،وأبدأ بتعريفهـا مث            األوقاف اجلزائرية   

  .أبني أشكال الصيغ التمويلية للمشاركة املنتهية بالتمليك واملناسبة للوقف اإلسالمي 
وهي عقد مشاركة غري حمدد األجل  هتدف        :  تعريف املشاركة املستمرة    :     أوال

   .)1( حني انتهائها  إىل تنمية املال ،أي البقاء يف الشركة إىل
ميكن ملديرية األوقاف   :  أشكال االستثمار و التمويل باملشاركة الدائمة     -     ثانيا  

  :أن تتعامل بعقد املشاركة باألشكال  التالية
 و صـورهتا  أن      :تأسيس شركة خمتلطة للخدمات الفالحيـة     :     الشكل األول 

أجنيب على االستثمار يف جمال     تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي و طين أو          
اخلدمات ، حنو تكوين شركة خمتلطة يكون مضموا توفري أدوات احلرث واحلصاد            
واجلين الزراعي ،تؤجر للفالحني يف األوقات املعلومة وخاصة أن مديرية األوقـاف             

  .وحبكم ممتلكاهتا العقارية  الفالحية تعد قريبة من الفالحني 
مون عقدها هو عقد على العمل و يوزع الـربح بـني               وإن هذه الشركة يف مض    

كما ميكن للعقـد    .املديرية والشريك االقتصادي على حسب املتفق عليه عند التعاقد        
بني الشريكني أن يتضمن شرطا جزائيا يف حالة ظهور التقصري واإلمهال مـن أحـد               

   .)2(الشريكني مما يؤدي إىل إفالسها

                                                           
أمحد لسان احلق ، منهج االقتصاد اإلسالمي يف إنتاج الثروة و استهالكها ، دار الفرقان للنشر -  1

املشاركة املنتهية ( وهبة مصطفى الزحيلي ،/ ود). 202ص (احلديث ، الدار البيضاء ، املغرب ، 
 ،مرجع سابق جممع الفقه اإلسالمي، )  بالتمليك وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة 

  ).3ص(،الدورة الثالثة عشرة ، الكويت ،
هـ 3/1413علي أمحد  السالوس ، املعامالت املالية املعاصرة ، مكتبة الفالح ، القاهرة ط/  د-  2
مجادى الثانية 25 -23وأعمال مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب ، ).147ص ( م، 1992 –

  .1979ماي 25 -20 –هـ 1399



  

  

149

وهـو أن   :  شاركة لالستفادة من خربة الشريك       االستثمار بامل  :     الشكل الثاين 
تتفق مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي وطين أو أجنيب على املشاركة ،بأن يقدم             
الطرف األجنيب خربته و جتربته يف ميدان الفالحي أو السياحي  ، كحالة إذا كـان                

اجة إىل  املشروع االستثماري مضمونه بناء فندق سياحي مثال ، فمديرية األوقاف حب          
اخلربة و املهارة الفنية يف هذا اجلانب يقدمها الشريك مقابل ربح نسيب يتفق عليـه               

       .)1(سلفا على أن يكون هذا املشروع ال  خيالف  أحكام الشريعة  
وهو أن  تتعاقد مديريـة      : تأسيس شركة لصيانة العتاد الفالحي    : الشكل الثالث   

 الربكة اجلزائري أو أجنيب  على تكوين        األوقاف وشريك اقتصادي وطين ،حنو بنك     
  شركة خمتلطة هدفها صيانة العتاد الفالحي للفالحني عرب كامل التراب الوطين 

وخاصة و أن ممتلكات األوقاف منتشرة عرب كامل أرجاء الوطن مما يسهل عمليـة              
وميكن للشريك األجنيب مثال    . الشركة وعلى أن يكون الربح متفق عليه عند التعاقد          

  .ن يكون املال الذي يدخل به الشركة عبارة عن آالت و عتاد وقطع غيارأ
 وهو أن تتعاقد مديريـة      :تأسيس شركة للصناعات التحويلية     :      الشكل الرابع 

األوقاف مع شريك اقتصادي وطين  ،كبنك الربكة اجلزائري أو أجنيب على أن تقدم              
ات ،  إلنشاء مـصنع للمـواد        املديرية أرض الوقف ويقدم الشريك اآلالت و املعد       

التحويلية الغذائية البسيطة ، كتحويل الزيتون واملصربات ، كالطماطم و الفواكه، أو            
ومنه فلو كان املشروع االستثماري مـضمونه حتويـل         .التمور أو مشتقات األلبان     

املصربات مثال ، فإن الشركة تقوم باستغالل أرض الوقف يف هذا النوع من الزراعة              
 على أرض الوقف مصنع صغري تراعى فيه شروط احملافظة على البيئة عموما ،              و يبىن 

  ويكون متويل الشريك باآلالت واملعدات  وعلى مديرية الوقف توفري اليد العاملة 
  .والفنية املسرية له

إن املقصود من    :  التمويل باستثمار خربة اجلمعيات األهلية     :     الشكل اخلامس   
هي تلك اجلمعيات غري احلكومية و اليت تنتشر عرب أرجاء التراب           اجلمعيات األهلية ،  

الوطين أو يف العامل العريب  أو اإلسالمي أو الغريب و اليت من مميزاهتا أا متتلك قاعدة                 
                                                           

  ). 22 - 21ص ( منذر قحف ،  مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق،/  د-  1
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شعبية واسعة وخربة كبرية يف ميدان العمل اخلريي األهلي ،وبذلك فهـي تـساعد              
ت التنمية االجتماعيـة و االسـتثمارية       مديرية األوقاف على التفكري السليم يف جماال      

للوقف ، وخاصة أن  تلك اجلمعيات غري احلكومية املنتـشرة يف أوروبـا و الـيت                 
 فيمكن ملديرية األوقاف أن تتعامل معها       )1(اكتسبت خربة يف جمال االستثمار اخلريي       

  .مقابل نسبة من الربح يتفقان عليه مقابل اخلربة  املقدمة من طرفها 
 :  االستفادة من دعم الدولة يف جمال االستثمار الـسياحي         :شكل السادس        ال

تويل الدولة اجلزائرية لقطاع السياحة أمهية بالغة هذه األيام وخاصة بعد أن تبني هلـا               
أا متتلك أماكن سياحية بإمكاا  أن تنافس ا الدول اجملاورة ،وذلـك ألسـباب               

لسياحية من مناطق جبلية وصحراوية وساحلية      طبيعية من حيث تنوع أنواع املناطق  ا       
وإن هذه العناية   .وغري ذلك من املناطق األثرية و اليت تنتشر عرب خمتلف أرجاء الوطن             

و الذي يعـود بالفائـدة      )2(والدعم املايل من طرف الدولة اجلزائرية لقطاع السياحة         
قـاف اجلزائريـة    على تنشيط اقتصاد الدولة والذي ميكن أن تستفيد منه مديرية األو          

وخاصة أا متتلك العقارات اليت ميكن أن تقام عليها هذه املشاريع السياحية النتشار             
عقاراهتا الوقفية عرب أحناء الوطن ،  كما ميكنها ويف إطـار الـشراكة العربيـة  أو                  
اإلسالمية  أو األجنبية أن تستفيد من فرصة املشاركة و االستفادة من دعم الدولـة               

  .احة لقطاع السي
     إن عقد املشاركة الدائمة من العقود االقتصادية اليت تنمي املال عموما و الوقفي             

  .خصوصا إذا وفرت آليات العمل ذا النوع من التمويل االستثماري
  
  
  

                                                           
كويت ، فؤاد عبد اهللا العمر ، إسهام الوقف يف العمل األهلي و التنمية االجتماعية ، دولة ال/ د-  1

  .، بتصرف)96 -93ص(م، 2000هـ 01/1421األمانة العامة لألوقاف ،ط
 انظر ، موقع وزارة السياحة و الصناعات التقليدية ، الربنامج الوطين لإلنعاش السياحي ، -  2

dz.tourisme.www م28/04/2003د وبتاريخ 30سا و13، يف الساعة.  
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  الفصل الثاني
  تمويل استثمارات األوقاف بالمشاركة المنتهية بالتمليك

  
  :ويتضمن 

  
  ريف المشاركة المنتهية بالتمليكتع:  المبحث األول
  صيغ تمويل استثمارات الوقف بالمشاركة المنتهية بالتمليك:    المبحث الثاني
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  المبحث األول
  تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك

  
     تعترب صيغة املشاركة املنتهية بالتمليك أحد الصيغ التمويلية املعاصـرة املناسـبة            

  .اجلزائرية ،وهي صيغة استثمارية و متويلية قصرية املدى لتنمية األوقاف 
  .وسأبدأ بتعريفها مث أبني أشكال الصيغ التمويلية للمشاركة املنتهية بالتمليك 

هي عقد مشاركة مؤقت يهدف إىل      :  تعريف املشاركة املنتهية بالتمليك   :     أوال  
يف العقد على دفعة واحدة أو       تنمية املال و تنتهي بتمليك احملل املعقود عليه ألحد طر         

   .)1(على دفعات حسب مضمون العقد 
 لقـد   : موقف العلماء من استثمار و متويل الوقف بعقـد املـشاركة          :      ثانيا  

 )2(أوصت أعمال احللقة الدراسية اخلاصة بتثمري األمالك  الوقفية املنعقـدة جبـدة              
يتها يف العصر احلديث علـى      باستعمال  عقد املشاركة يف عملية تنمية األوقاف ألمه        

وكذلك جاء قرار اجملمع الفقه     . العملية االستثمارية ، حنو املشاركة املنتهية بالتمليك        

                                                           
 جملة الفكر اإلسالمي ،، )لبنوك اإلسالمية االستثمار يف ا( صديق األمني الضرير ،/  أد-  1

حممد عثمان شبري، / ود).107ص ( م،1983 سبتمرب –هـ 1403،ذي احلجة )1ع(، )1(السنة
  ).293-292ص (املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، 

نمية ، املعهد اإلسالمي   انظر، ندوة ، إدارة و تثمري ممتلكات األوقاف ، البنك اإلسالمي للت-  2
 20/03/1404املوافق لـ / م5/1/1984إىل 20/03/83للبحوث والتدريب ، جدة ، دورة 

  ). 454ص ( هـ ،2/4/1404إىل 
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جبدة يف دورته الرابعة يدعو العتماد هذه الصيغة        )  5/4( 30اإلسالمي  قرار رقم     
   .)1(التنموية واالقتصادية 

  
التمليك صيغة متويليـة السـتثمارات           ومما سبق ذكره ، فإن املشاركة املنتهية ب       

الوقف ميكن أن تستفيد منها مديرية الوقف يف إطار عملية إعادة االعتبـار للوقـف              
  .اجلزائري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، 9-1 قرارات وتوصيات اجملمع الفقه اإلسالمي ،  دار القلم ،  دمشق ، الدورات -  1

، 1988فرياير 11-6ق لـ هـ املواف1408 مجادى اآلخرة 23-18 ، دورة 97- 1القرارات 
  ).7ص( 
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  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات الوقف بالمشاركة المنتهية بالتمليك

  
متويلية  قصرية املـدة  أو            إن عقد املشاركة املنتهية بالتمليك  صيغة استثمارية و        

. األجل ، ميكن أن تستغلها مديرية األوقاف اجلزائرية لتمويل هذا النوع من املشاريع         
واليت ميكن أن تأخذ األشكال التالية من التمويل  وذلك وفق خمطط مديرية األوقاف              

  :ومنهجها يف استثمار أمواهلا الوقفية 
 وهي أن تتعاقـد مديريـة       :السياحيتأسيس شركة لالستثمار    :     الشكل األول 

األوقاف مع شريك اقتصادي وطين أو أجنيب أو مصرف إسالمي على االستثمار يف             
جمال االستثمار السياحي ،مثال على أن تقدم مديريـة األوقـاف األرض املناسـبة              
للمشروع كرأس مال للشركة  ويقوم الشريك باملسامهة يف عملية البناء واإلجناز على             

 على  حتديد مدة الشركة بينهما حبيث خيول العقد ملديريـة األوقـاف أن               أن يتفقا 
تشتري حصة الشريك إذا رغب الشريك اآلخر ببيع حصته من الشركة أو بعد متام              
العقد بعقد مستقل مع حتديد العمر الزمين للشركة حبيث ال يكون فيه ظلم للشريك              

اح للـشريك أكـرب مـن       االقتصادي أوملؤسسة الوقف وعلى أن تكون حصة األرب       
مديرية الوقف على اعتبار أن الفارق بني األرباح خيصم من قيمة الشريك عند انتهاء              

    .)1(املشاركة وبيع الشريك حصته ملديرية األوقاف 

                                                           
  ) .107ص ( ، مرجع سابق )االستثمار يف البنوك اإلسالمية ( صديق األمني الضرير ،/  أد-  1
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 وهي أن تتعاقد مديرية      : تأسيس شركة لبناء موقف للسيارات     :     الشكل الثاين 

أو مصرف إسالمي على بناء موقـف       األوقاف مع شريك اقتصادي وطين أو أجنيب        
للسيارات مثال بإحدى املدن الكربى ،مثل اجلزائر العاصمة أو وهران وخيتار املوقع،              
من األرض الوقفية املناسبة للمشروع حبيث تتفق املديرية املعنية مع هذا املصرف مثال             

متويل هـذا   ،حنو البنك اإلسالمي للتنمية أو بنك الربكة اجلزائري على املشاركة يف            
املشروع االستثماري حبيث يتحصل البنك على نسبة من صايف الدخل احملقق فعال ،             
مع حقه بأن حيتفظ جبزء أخر من قيمة الدخل بعد بداية ريعه ،وبذلك حتقق مديريـة       

  األوقاف أن تسدد ما عليها من دين من غلة املشروع بعد بداية العمل الفعلي 
   .)1(فيه 

  وهـي أن    :تأسيس شركة لبناء خمازن للمنتجات الفالحيـة        :     الشكل الثالث 
تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي وطين أو أجنيب أو مصرف إسالمي على             

  االستثمار يف بناء  خمازن حلفظ املنتجات الزراعية يف مواضع خمتلفة من الوطن 
ة يـتم   وعلى األرض الوقفية على أن يقسم مال الشركة على شكل حصص متساوي           

االتفاق بني الشريكني على أن  تشتري مديرية األوقاف حصصها بالتدريج ووفـق             

                                                                                                                                                         
 ، املعهد اإلسالمي للتدريب ،  البنك اإلسالمي للتنميةوندوة  إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف ، 

إىل 24/12/1983 -هـ20/03/1404احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف ، جدة ،
  م،5/1/1984
/  ود). 147( علي السالوس،املعامالت املالية املعاصرة ، مرجع سابق ،/ ود).458 -454ص ( 

) املشاركة املنتهية بالتمليك وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ( وهبة مصطفى الزحيلي،
املشاركة املنتهية بالتمليك ( ،جاسم علي سامل الشامي/ د.وأ). 10 -6ص( مرجع سابق  ، =  =،
  ).5ص ( ، مرجع سابق ،  ) 
املشاركة املنتهية بالتمليك وصورها يف ضوء ضوابط العقود ( وهبة مصطفى الزحيلي ،/  د-  1

  جاسم علي الشامي، املرجع السابق، / د.وانظر ، أ). 6- 5ص ( ، مرجع سابق ، )املستجدة 
، مرجع ) اركة املتناقصة طبيعتها وضوابطها اخلاصةاملش( وعبد السالم العبادي ،).  7-6ص ( 

  ).3ص ( سابق ، 
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املتفق عليه عند  التعاقد كما يتضمن العقد أحقية  مديرية األوقاف بأن تتحصل  كل                
سنة مثال على نصيب من األسهم اليت ميتلكها بقيمة السوق ال بأصل املبلغ املقـدم               

   .)1( ملك مديرية األوقاف  مستقبال للشركة إىل أن تصبح كل األسهم
و تتمثل هـذه الـصورة أن       :تأسيس شركة لبناء برج إداري    :      الشكل الرابع 

تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي أو أحد املصارف اإلسالمية ، حنو البنك             
اإلسالمي للتنمية أو بنك الربكة اجلزائري لالشتراك يف استثمار اقتصادي علـى أن             

م مديرية األوقاف األرض  كرأس مال الشركة بعد تقوميها مراعني يف ذلك أمهية              تقد
املكان الذي  يقام عليه املشروع و يقدم املصرف أو الشريك االقتصادي التمويـل              
املايل الالزم للمشروع ، حنو بناء برج إداري يكون عبارة عـن مكاتـب تـؤجر                

  . ذلك من املهن و التخصصات ملؤسسات أو مكاتب للمحامني  و األطباء و غري 
ويتم االتفاق على أن تستلم مديرية األوقاف املشروع بعد مدة زمنية يتفق عليها عند              
العقد و تكون عملية انتقال امللكية من حيث تقسيم املداخيل  املرجوة من املشروع              

  :إىل ثالثة أقسام 
  .حصة ملمول املشروع -
  . حصة ملديرية الوقف كعائد استثماري -
  . حصة ثانية ملمول املشروع لتسديد متويله -

      وإن هذه احلصة الثالثة للمول ، اهلدف منها تسهيل عملية انتقال امللكيـة إىل              
   .)2(مديرية األوقاف يف أقرب وقت ممكن 

                                                           
املشاركة املنتهية بالتمليك وصورها يف ضوء ضوابط العقود ( وهبه مصطفى الزحيلي ، /  د-  1

، ) املشاركة املنتهية بالتمليك ( جاسم علي الشامي،/ ود).6ص ( ، مرجع سابق ،)املستجدة 
املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء  ( نزيه كمال محاد ،/ د.وأ). 7ص ( مرجع سابق  ، 

منذر قحف / غسان حممود إبراهيم  ود/ود). 10ص ( ، مرجع سابق ، )ضوابط العقود املستجدة 
حممد عثمان شبري،  املعامالت / ود).177ص (،  االقتصاد اإلسالمي علم أو وهم ؟،مرجع سابق ،

  ).294ص (، مرجع سابق ، املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي 
علي  أمحد السالوس ، / ود).20 - 19ص ( ، مرجع سابق ،)التمويل باملشاركة ( انظر، -  2

  ).148ص ( العامالت املالية املعاصرة ،مرجع سابق، 
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تقـوم  " ظهر لنا  أن املشاركة الثابتة أو املنتهية بالتمليـك            -ذكره-     ومما سبق   
شخصني أو أكثر بتقدمي العناصر الالزمة لالستثمار وبـشكل         أساسا على تعاون بني     

 ، وما أحوج مديرية األوقاف إىل هذا النوع مـن           )1(" أخص املال و اخلربة البشرية      
رساميل صـغرية أو متوسـطة أو   "  التمويل لتمويل استثماراهتا املستقبلية ولتكوين     

مارات اجلديـدة أو توسـيع      كبرية متثل قوة اقتصادية معتربة تسهم يف تكوين االستث        
 مع علمنا أن املديرية حباجة إىل هذه املـوارد املاليـة            )2(" املشاريع القائمة وجتديدها  

وأفضل طريقة للحصول على هذا التمويل أن تلجأ إىل املشاركة الوطنية أو األجنبية             
أو أن تتوجه إىل املصارف اإلسالمية للحصول على هذا التمويل باألشـكال الـيت              

  . من قبلذكرت
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
دور الشركات بالشريعة اإلسالمية يف منو الفكر املايل و املصريف املعاصر يف ( منذر قحف ،/  د-  1

 إىل 28/8،وزارة الشؤون الدينية ، اجلزائر ، ى الفكر اإلسالمي الرابع و العشرون ملتق، ) اإلسالم
  ).10ص ( ، 2/11/1990
  م،2000–هـ 1/1420مجال لعمارة ، اقتصاد املشاركة ، مركز اإلعالم ، مصر ، ط/  د-  2
  ).70ص ( 
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  الـبـاب الـثــاني
  التمويل واالستثمار الزراعي للوقف

  
  :ويتضمن

  
  تمويل استثمارات األراضي الوقفية بعقد المساقاة: الفصل األول
  تمويل استثمارات  األراضي الوقفية بعقد المغارسة:     الفصل الثاني
   المزارعةاستثمار األراضي الوقفية بعقدتمويل : الفصل الثالث
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  :     تمهيد
يعترب االستثمار و التمويل الزراعي من أهم الصيغ اليت تالئم تنمية األوقاف وخاصة             
أا متتلك األراضي الزراعية الصاحلة هلذه املشاريع  ،و اليت تعترب من أهـم عناصـر                

إلضافة إىل املـال    اإلنتاج الزراعي ،إذ متثل األرض اجلزء األكرب من مالية املزارع ، با           
 وخاصة إذا روعي يف ذلك تصنيف األراضي الزراعية الوقفيـة مبراعـاة             )1(والعمل  

يستخدم ألغراض خاصة ،مثل حتسني األراضـي أو        " التصنيف التطبيقي ،أ ي الذي      
  وكذلك مراعاة الزراعة املتخصـصة       )2(" ألغراض اقتصادية مثل إنتاجية األراضي      

  .  املتواجدة فيها األرض على حسب املنطقة الزراعية
ميلك املمـول   " كما أن التمويل الزراعي ، هو نوع من التمويل حبصص اإلنتاج ،إذ             

فيه األصول الثابتة للمشروع ،ويقدمها للمتمول ، املستثمر ،الذي يقوم باسـتثمارها   
   . )3(" ويتوزعان العائدات اإلمجالية أو اإلنتاج نفسه فيما بينهما بالنسبة املتفق عليها 

                                                           
 الزراعي يف خلف بن سليمان بن صاحل النمري ، اخلصائص والقواعد األساسية لالقتصاد/  د-  1

  ).13ص ( ، 1999اإلسالم ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، ط
حممد مدحت مصطفى ، اقتصاديات األراضي الزراعية ، مكتبة اإلشعاع الفنية ، مصر /  د-  2
  ).167ص ( ، 1998ط
  منذر قحف ، االقتصاد اإلسالمي علم أو وهم ، مرجع سابق ، /غسان حممود إبراهيم ود/  د-  3
  ). 177 ص(
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  ويتضمن هذا الباب البحث يف  مدى صالحية التمويل بعقد املغارسة و املساقاة 
  .واملزارعة وآلثارمها على تنمية األوقاف اجلزائرية

وإن هذه الصيغ التمويلية  من مزارعة ومغارسة ومساقاة ،وإن كان فيهـا خـالف               
ـ            ا من مدرسة إىل أخرى سواء بالقول ا مطلـق أو  فقهي يف مدى صحة التعامل

تقييد العمل ا بشروط ،إال إنين نظرت إىل أن مصلحة الوقف تستدعي األخذ ـا               
وذلك ملالئمتها لطبيعة الوقف وملا يرجع على الوقف من الفائدة وعلـى املوقـوف              

  .عليهم ،مث على باقي األمة  
  
  
  
  

  
  

  الفصل األول
  تمويل استثمارات األراضي  الوقفية بعقد المساقاة

  
   :ويتضمن

  
  تعريف المساقاة  ودليل مشروعيتها:     المبحث األول
  صيغ تمويل استثمارات األراضي الوقفية بعقد المساقاة: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  تعريف المساقاة و دليل مشروعيتها
  

     يعترب عقد املساقاة من صيغ االستثمار و التمويل الطويل األجـل ، إذ ميكـن               
ألوقاف أن تستعمله، بأن تكون إما هي املساقى هلا أو هي املـساقي للغـري               ملديرية ا 

لدورات متعددة  من دورات اإلنتاج ،خاصة إذا استعملت التقنيـات احلديثـة يف              
السقي ،حنو السقي بالتقطري والذي حيفظ التربة و كذا يساعد على االستعمال األمثل             

  .ملوارد املياه 
  تعريف املساقاة ،وبيـان دليـل مـشروعيتها،ومدى          وإنين أتناول يف هذا املبحث    

  مشروعية  اعتبارها كصيغة لتنمية األمالك الوقفية الزراعية أم ال عند الفقهاء؟
املساقاة يف أصل اللغة ، مفاعلة ،أي مشاركة ،         :تعريف املساقاة يف اللغة     :      أوال  

  .وهي مشتقة من السقي 
   .)1( ،أي جعل هلما ماء   سقى ما شيته أو أرضه أو كالمها:نقول

 عرف الفقهاء املساقاة بتعريفـات      : تعريف املساقاة يف الفقه اإلسالمي    :      ثانيا  
  :متقاربة نذكر منها 

                                                           
و الزخمشري ، أساس البالغة ،مرجع ).7/154(  ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق،-  1

  ).302ص (سابق ،  
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عقد على القيام   :"  عرفها  الدردير بأا      :تعريف املساقاة عند املالكية     :     واحد  
   .)1( " مبؤونة شجر أو نبات جبزء من غلة ، بصيغة ساقيت أو عاملت

إن عقد املساقاة عند املالكية يكون يف سائر أنـواع الـشجر            :  مقتضى التعريف   *
   .)2(املثمر ويف الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه، أي عن القيام عليه 

  
العقـد  :"  احلنفي  بأا   )3(عرفها الكاساين   :تعريف املساقاة عند  احلنفية    :     اثنان

   .)4(" ئر شرائط اجلواز على العمل ببعض اخلارج مع سا
إن عقد املساقاة وفق املذهب احلنفي، هو عقد  على عمل تكون            : مقتضى التعريف *

  .أجرته جزء مشاع من الغلة مع مراعاة شروط العمل يف هذا النوع من األعمال
:"  بأـا   املـساقاة  )5(عرف املـاوردي  :  تعريف املساقاة عند  الشافعية     :     ثالثة

   .)6(" لنخل والشجر ببعض مثره املعاملة على ا
   إن عقد املساقاة وفق املذهب الشافعي يقتصر على النخل : مقتضى التعريف*

   .)7(والكرم و ال يتعدامها إىل غريمها من أنواع الشجر  

                                                           
  ).159ص (  الدردير ، أقرب املسالك ، مرجع سابق ، -  1
  و الباجي ، املنتقى ، مرجع سابق ، ). 2/201(  ابن اجلالب ، التفريع ، مرجع سابق ، -  2
 )5/128.(  
بدائع الصنائع ، : إلمام عالء الدين بن أيب بكر بن مسعود الفقيه احلنفي ،من مؤلفاته   هو ا-  3

  ). 2/70(هـ،انظر، الزركلي ، املرجع السابق،587الكليات يف أصول الدين ،تويف سنة
  ).6/185(  الكاساين ، بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،-  4
بيب املاوردي، من أعالم الفقه الشافعي يف  هو اإلمام الفقيه  أبو احلسن علي بن حممد بن ح-  5

هـ ،انظر ، تاريخ بغداد ، 450إخل تويف سنة …احلاوي،األحكام السلطانية: زمانه ،من مؤلفاته 
  ).  12/102(اخلطيب البغدادي ،

  ).7/357(  املاوردي ، احلاوي ، مرجع سابق ،-  6
  ).223 - 220/ 15(  النووي ، اجملموع ، مرجع سابق ، -  7
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:"  عرف ابن قدامة احلنبلي املساقاة بأـا         : تعريف املساقاة عند احلنابلة    :     أربعة
 آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما حيتاج إليه ، جبزء معلوم            أن يدفع الرجل شجره إىل    

   .)1(" من مثره 
إن عقد املساقاة وفق املذهب احلنبلي ال خيتص بالشجر املثمـر           : مقتضى التعريف   *

فقط ؛بل يتعداه إىل غريه من أنواع األعمال الزراعية ، و العامل وفق هذا العقد يقوم                
  . العمل على أن يكون له جزء من الثمر مبا يقوم به عادة يف هذا النوع من

     ومما سبق ذكره من تعاريف الفقهاء للمساقاة يظهر للباحث أم يعرفوا وفـق             
ما تقرر عندهم يف مدارسهم الفقهية ،فمن موسع يف القول يف عقد املساقاة كاملالكية              

  الشجر و احلنفية ،و احلنابلة إىل مضيق لعقدها كالشافعية  لتشمل بعض أصناف 
وإنين يف رساليت سأحاول أن أخذ بقول اجلمهور        .من خنل وكروم فقط  دون غريه        

  .املالكية و احلنابلة و احلنفية ملالئمة أقواهلم لتمويل مشاريع الوقف التنموية
    ثبت دليل مشروعية عقد املساقاة بالسنة النبوية :دليل مشروعية املساقاة:     ثالثا 

  .واإلمجاع و املعقول 
وِد   εأعَطى الَنبُيَ[: قال  ) τ( عن ابن عمر     : من السنة :      واحد ر  لِلَيُه   َخْيَب

    . )2( ]َأن ُیَعِمُلوَها  و َیزَرُعوَها وَلُهم َشطُر َما َیخُرُج ِمنَها 
 فعليـه   – املساقاة   –فأما جوازها   :" )3(قال ابن رشد احلفيد   :  من اإلمجاع    :     اثنان

 )3( وأبو يوسف وحممد بن احلـسن      )2( والثوري )1(ك والشافعي مجهور العلماء ، مال   

                                                           
  ).554/ 5( ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ،  -  1
). 4248حديث رقم (  البخاري  ،الصحيح ،كتاب املغازي ، باب معاملة النيب أهل خيرب ،-  2

حديث ( ومسلم ،  الصحيح ،كتاب املساقاة ، باب املساقاة و املعاملة جبزء من الثمر و الزرع ، 
  ).1551رقم 

  و الوليد حممد  بن أمحد بن أيب الوليد ، من أعالم املالكية يف  هو اإلمام الفقيه األصويل أب-  3
  بداية اجملتهد ، الكليات يف الطب، انظر،خملوف ،شجرة النور،مرجع سابق ، : زمانه ، من مؤلفاته 

  ).147-146ص (
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 ،وهي عندهم مستثناة من بيع مامل خيلق ، ومن          )5( وداود )4(صاحبا أيب حنيفة وأمحد   
   .)6(" اإلجارة  اجملهولة 

و املساقاة مستثناة مـن األصـول       :"  يقول ابن رشد اجلد      :من املعقول   :      ثالثة
ذلك وحاجتهم إليه ،إذ ال ميكن للناس عمل حـوائطهم          املمنوعة لضرورة الناس إىل     

بأيدهم ،و ال بيع الثمرة قبل بدو صالحها لالستئجار من مثنها على ذلك ،إن مل يكن               
   .)7(" هلم مال ، فلهذه العلة رخص يف املساقاة 

     كما أن بعض العلماء قاسها على املضاربة من حيث حاجة الناس إليها و رعاية              
   . )8(رعية للمصلحة الش

                                                                                                                                                         
هو أبو عبد اهللا حممد بن إدريس  بن العباس الشافعي اهلامشي القرشي ، مؤسس املذهب  -  1

الرسالة ،و األم،تويف سنة : وصاحب أول تأليف يف علم أصول الفقه ،من مؤلفاته الشافعي ، 
  ).1/42(،انظر،البخاري، التاريخ الكبري،مرجع سابق،هـ  204

 هو اإلمام الفقيه سفيان بن سعيد بن مسروق  الثوري أحد العلماء اجملتهدين ،تويف سنة -  2
  .م1931 –هـ 1349طبعة السعادة،طهـ ،انظر ، اخلطيب البغدادي،تاريخ بغداد ،م161

 هو اإلمام الفقيه حممد أبو احلسن بن فرقد الشيباين الكويف احلنفي، صاحب أيب حنيفة،من -  3
هـ،انظر،الذهيب، سري أعالم النبالء،مرجع 189اجلامع الكبري، اجلامع الصغري،تويف سنة : مؤلفاته
  ). 9/172(سابق،

 هالل الشيباين املروزي ، العامل اجملتهد ناصر السنة ، هو أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل  بن -  4
،انظر، الذهيب ،سري أعالم النبالء، هـ 241ومؤسس املذهب احلنبلي ،و صاحب املسند ،تويف سنة 

م، 1985-01/1405حتقيق شعيب األرناؤوط،وحممد نعيم العرقوسي ،مؤسسة الرسالة ،ط
)13/339.(  
: أحد أعالم اإلسالم إمام أهل الظاهر ،من مؤلفاته هو داود بن علي بن خلف الظاهري  -  5

  ).13/97(،انظر،الذهيب ،املرجع السابق،هـ270اإليضاح ، اإلفصاح وغري ذلك ،تويف سنة
( و الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ، ).2/242(  ابن رشد ، بداية اجملتهد، مرجع سابق ،-  6
7 /183 - 184.(  
  ).2/552( ملمهدات ، مرجع سابق ، ابن رشد اجلد ، املقدمات ا-  7
 القاضي عبد الوهاب البغدادي ، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ، حتقيق احلبيب بن -  8

وانظر ،  الزرقاين ، شرح ). 649 -2/648( م،1999هـ 1/1420طاهر ، دار ابن حزم ، ط
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       ومما سبق ذكره فإن عقد املساقاة  من العقود اليت تستدعي الضرورة للتعامـل              
  . ا رفقا بالناس وتسهيال هلم يف معامالهتم ورفعا للحرج عنهم

  :تتكون املساقاة من األركان التالية  :  أركان املساقاة وشروطها :     رابعا
  . األهلية الكاملة ويشترط فيهما:  العاقدان:     واحد
  : و يشترط فيه : العمل أو املنفعة :     اثنان

  . أن يكون قبل بدو الصالح -
  . بيان حمل العمل ،أي نوع الشجر أو الزرع املراد سقيه -
  .حتديد صفة العمل ،وحيمل غالبا على عرف البلد أو حيدد عند التعاقد -

  :و يشترط فيه  : املشروط للعامل:      ثالثة
  .ديد نصيب العامل ،ويكون معلوما وجزء مشاعا من الغلة حت-

وهي اللفظ الدال على املساقاة ، حنو عاملت و ساقيت أو مبـا    : الصيغة:      أربعة
   .)1(يدل عليه العرف من صيغ على املساقاة

    ومما سبق فإن عقد املساقاة يشترط فيه الفقهاء أركانا وشروطا لـسالمة العقـد              
املعاملة الزراعية و االقتصادية و اليت ترجع بالنفع على املتعاقدين وبـاقي            ومنه سالمة   

      .الناس 

                                                                                                                                                         
(  ،1990 –هـ 1/1411الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،دار الكتب العلمية ، بريوت، ط

3/467.(  
  ).  5/556( وابن قدامة ، املغين ،مرجع سابق  ، 

وانظر ، احلطاب ، ومواهب اجلليل ، ). 105 -2/95(   القرايف ، الذخرية ،مرجع سابق ، -  1
وابن قدامة ، ).3/327( والشربيين ، مغين احملتاج ،مرجع سابق ، ).7/466( مرجع سابق ، 

( والكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ).560-5/556( املغين ، مرجع سابق ، 
6/185 - 186 .(  

املعدل واملتمم / 07-01 من قانون 1 مكرر26: واجلريدة الرمسية اجلزائرية ، مرجع سابق ، املادة 
صفر 29 و الذي دعا إىل تنمية الوقف بعقد املساقاة ، الصادرة بتاريخ 10- 91لقانون 
  ).29ع(م،2001 مايو 23هـ املوافق لـ 1422
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 لقـد   :  موقف العلماء من استثمار ومتويل األرض الوقفية باملساقاة        :     خامسا
تفطن فقهاء اإلسالم ألمهية االستثمار الزراعي وعالقته حبياة الناس  لتأمني حاجـات             

وأفراد اجملتمع عموما من جهة ،  و لتنمية ريع األوقاف           املوقوف عليهم خصوصا ،     
من جهة ثانية،  فجاءت فتاوى الفقهاء يف هذا املضمون تساير  اهتمامات األمـة يف                

  .     جانبها االقتصادي واالجتماعي و اإلنساين 
 فهذا  الونشريسي ينقل لنافتوى  يف معياره أن املالكية جييزون عقـد املـساقاة يف                

وإذا حيـز احلـبس     :" ونقل عن صاحب العتبية يف الفقه املالكي قوله        . )1( األحباس
بإكرائه أو بعقد املزارعة فيه أو مبساقاته إن كان مما يسقى ؛ صح ذلك و كان حوزا                 

   .)2(" تاما 
     إن الفقهاء دعوا إىل تنمية األوقاف بعقد املساقاة  على اعتبار أن هذا النوع من               

مهيته االقتصادية و التنموية على األوقاف الزراعية من حيث أنه          استثمار والتمويل أل  
استثمار لألموال الثابتة ،  باجلمع بني املنشآت الثابتة ،وهـي األرض و األمـوال               "

    .)3(" املتداولة ،وهي اآلالت املستعملة يف املساقاة  ، مضافا إليها العمل 
عقد املساقاة ،هـو أحـد الطـرق             ومما سبق ذكره ؛فإن االستثمار و التمويل ب       

التنموية ألمالك األوقاف الزراعية وهذا لتحقيق املقصد من وقف هذه األرض ،وملـا        
  .فيم من مصاحل شرعية على الوقف و املوقوف عليهم و أفراد اجملتمع 

  
  
  

                                                           
وانظر، الربزيل ، اإلعالم بنوازل ) . 184-7/183(  الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ، -  1

  ).4/125لوحة ( األحكام  ، مرجع سابق ،
  ).381ص (  اجملاجي ، التيسري و التسهيل ، مرجع سابق  ،-  2
  ).32-31ص ( منذر قحف ، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، /  د-  3
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  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات األراضي الوقفية بعقد المساقاة

  
اقاة يف  الفقه االقتصادي اإلسالمي ، هو صيغة استثمارية و متويليلة                 إن عقد املس  

 ،وبـذلك   )1(أساسها استثمار مال الغري مقابل حصة من اإلنتاج أو من االسـتثمار             
  .فهي صيغة  استثمارية ومتويلية يف آن واحد

نوع وإن مديرية األوقاف بإمكاا أن تستثمر و متول أمالكها الوقفية الزراعية ذا ال            
من االستثمار والتمويل ، مع مراعاة أن يستعمل املساقي أو الشريك الطرق احلديثة             

  للسقي حفاظا على التربة وملردودها الزراعي و لالستغالل األفضل للموارد املائية 
،          )  2(ومراعاة مبدأ صيانة العتاد املستمر للحفاظ على مردوديته ألطول مدة ممكـن             

يف األشكال التالية من الصيغ مع مراعاة إما أن تكون املـساقاة يف             وميكن أن نفكر    
  :أرض الوقف أو أن تكون مديرية األوقاف هي املساقي أي العامل 

                                                           
  ).8ص( منذر قحف ، مفهوم التمويل ، مرجع سابق ، /  د-  1
  جتربة مصر  يف التعاونيات ودورها يف التخطيط للتنمية الزراعية (حممد حلمي أمحد نوار،  /  د-  2
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إن  هذا النوع من االستثمار      :  املساقاة جبزء مشاع من املنتج    :      الشكل األول   
  :والتمويل  ميكن أن يأخذ صيغتني ومها

و هـي   :قد على توفري أدوات السقي مقابل جزء من املنتج          الع:     الصيغة األوىل 
أن تتعاقد مديرية األوقاف مع أحد الشركاء على أن يقوم هـذا العامـل بـسقي                
املنتجات الزراعية املزروعة يف أرض األوقاف ، بتوفري أدوات السقي مقابل حـصة             

ن يتـضمن   كما ميكن أ  .مشاعة من اإلنتاج حتدد عند التعاقد، حنو النصف و الربع           
العقد شرطا جزائيا يف حالة تقصري أو تفريط أحد طريف العقد بشروط العقـد ،ممـا                

  .) 1(يترتب عليه ضررا على الوقف أو على عامله 
 وهي أن تكون مديريـة      :العقد على سقي منتجات املزارعني      :     الصيغة الثانية 

اقد مع جرياا من    األوقاف هي العامل أو املساقي ، حبيث توفر أدوات السقي و تتع           
الفالحني عرب كامل التراب الوطين  ، مقابل جزء مشاع من الغلة و يكون ذلك على                
مراحل على حسب قدرة املديرية و ختطيطها هلذا النوع من الدعم ملداخيلها املاليـة               
وخاصة إذا اعتمدت أسلوب املشاركة األجنبية املنتهية بالتمليك  يف هذا النوع مـن              

ثماري و خاصة  ملا عند الشريك األجنيب مـن خـربة وأدوات عمـل               العمل االست 
متطورة  يف جمال السقي الزراعي، حنو السقي بالتقطري وغريها من طـرق الـسقي                
والذي جيمع بني اجلانب االستثماري واحلفاظ على  مردودية األرض و البيئة علـى              

  .حد السواء 
  ا النوع من العمل االستثماري إن هذ:  ة املساقاة باألجر:     الشكل الثاين 

                                                                                                                                                         
،ندوة دور التعاونيات يف التخطيط للتنمية يف األقطار العربية ،الواقع و املمكن ، )والريفية املتكاملة 

، احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية،تأليف جمموعة من اخلرباء ، عهد العريب للتخطيط بالكويت امل
  ). 108ص(م ،01/1987جميد مسعود ، ط/ حترير د

و الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مرجع سابق ،  ).5/125(  الباجي ، املنتقى ، مرجع سابق ، -  1
 فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ، حتقيق زهري وابن قدامة ، املغين ، الكامل يف).3/540(

وابن قودر ).2/289( م،1982 –هـ 1/1402الشاويش ،  املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ط
  ). 9/489( ،تكملة شرح فتح القدير ،مرجع سابق ، 
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  :والتمويلي الزراعي ، ميكن  أن يأخذ صيغتني من العمل ،ومها 
 وهي أن تتعاقد    :العقد على مساقاة أرض الوقف مقابل أجرة       :     الصيغة األوىل 

مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي على أن يقوم بعملية سقي املزروعات الزراعية            
مل الفالحة على أن يأخذ أجرة مالية مقابل عمله حيـدد عنـد           يف املدة املعروفة يف عا    

   .)1(العقد  دفعا للخصومة مع مراعاة  العرف االقتصادي يف هذا النوع من العمل 
  

 وهـي أن    : العقد على سقي منتجات املزارعني مقابل أجـرة        :     الصيغة الثانية 
عملية سـقي منتجـاهتم    تتعاقد مديرية األوقاف مع جرياا من الفالحني على تقوم ب         

الزراعية مقابل أجرة حتدد  لدورة أو دورات ، على أن تتحصل املديرية على أدوات               
السقي من خالل االستفادة من قانون املشاركة مع  الشريك األجنيب مـن خـالل               
املشاركة املنتهية بالتمليك أو القرض الذي مضمونه شراء أدوات السقي احلديثة على            

و بذلك تتحصل   .لى مثنه األصلي ،بغية اجتناب التعامل بالربا احملرم       أن يسدد بزيادة ع   
  .مديرية األوقاف على موارد مالية تدعم ا مشاريعها االستثمارية

وهي أن تستفيد مديرية األوقاف      : االستفادة من دعم الدولة     :      الشكل الثالث 
لوطين لتطوير الفالحة ،    من دعم الدولة  أو متويل الدولة اجلزائرية اخلاص باملخطط ا          

فالدولة متنح مساعدات وتدعيما ماليا وبالعتاد للمنشئات الفالحية  و حبفر اآلبـار             
   للفالحني الذين ميتلكون األراضي الزراعية يف إطار سياسة الدولـة يف              )2(وبنائها  

تطوير الفالحة ،وإن تطوير وتطبيق أفضل وسائل الري يساعد و يـساهم يف هـذه               
ن حيث حمافظته على البيئة وعلى االستغالل األفضل للموارد املائية بالتطبيق           التنمية م 

التقين احلديث للسقي ،وبذلك ميكن ملديرية األوقاف أن تشارك يف هـذا املخطـط              
الوطين وتستفيد منه حبصوهلا على بطاقة اخلاصة بالفالحني أي اإلخنراط ضمن املنظمة           

                                                           
وابن عبد الرب ، الكايف ، مرجع ). 473-7/467(  املواق ، التاج واإلكليل ، مرجع سابق ، -  1

  ). 7/297( وابن العريب ، القبس ،مرجع سابق ، ).  2/767(  ، سابق
 ، يف Org. algeria-Minigri. www. املخطط الوطين لتطوير الفالحة ،وزارة الفالحة اجلزائرية ،-  2

  .م27/04/2003 ، بتاريخ 40ساو13الساعة 
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ط الفالحي لدى اجلهـات الرمسيـة ،وبـذلك    الوطنية للفالحني أو املمارسني للنشا    
تتحصل على متويل من الدولة لتطوير وسائل وتقنيات الري ،مما يـساعدها علـى              

  .احلصول على منتج أو ريع تسد به حاجاهتا 
    و النتيجة ، إن عقد املساقاة من العقود االقتصادية اليت إذا وفرت هلـا مديريـة                

ستعينة يف ذلك بتقنيات الري احلديثة ،فإا ترجع        األوقاف أدوات العمل الالزم هلا ،م     
بالريع و الفائدة على ممتلكات الوقف ،وعلى باقي أفراد اجملتمع مبا توفره من منـتج               

  . غذائي يف مزارعها أو املزارع اليت تساقي فيها
  
  

  
  

  الفصل الثاني
  تمويل استثمارات األراضي الوقفية بعقد المغارسة

  
  :ويتضمن 

  
  تعريف المغارسة ودليل مشروعيتها:حث األول        المب

  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بعقد المغارسة:            المبحث الثاني 
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  المبحث األول
  تعريف المغارسة ودليل مشروعيتها

  
     إن استثمار ومتويل األرض الوقفية بعقد املغارسة ، هي صيغة اقتصادية  تستعمل             

ملدى أو قد تستعمل كصيغة طويلة املدى على حسب نوع الشجر           كصيغة متوسطة ا  
ومضمون العقد املتفق عليه بني مديرية األوقاف و الشريك االقتصادي الـوطين أو             

وإن مراعاة األجل املتوسط أو الطويل فيها مرجعـه إىل أن العمـل  ـا      . األجنيب  
ـ            يت تـدخل ضـمن     يتطلب وقتا كافيا ألن مضموا غرس األشجار املثمـرة أو ال

الصناعات التحويلية وهذا النوع من االستثمار قد يتأخر  بداية ريعه على حـسب              
وإنين يف هذا املبحث أخذت بقول املالكيـة        . نوع الشجر املغروس يف أرض الوقف       

من عدم اشتراطهم أن يكون عقد املغارسة جزء أو تابعا لعقد املزارعة وذلك ألمهية              
ستثمارية و التمويلية يف العصر احلديث ،وكذلك ملردودهـا         هذه املعاملة الزراعية اال   

الرحبي على مديرية األوقاف خصوصا وباقي أفراد األمة خصوصا،ولسهولة التعامـل           
  .ا 
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     وقبل أن أحبث  عن هذه الصيغ االستثمارية و التمويلية  اخلاصة ذا العقـد ،                
وملوقف الفقهاء من هذا النوع من      سأبدأ بتعريف املغارسة ، مث بيان دليل مشروعيتها         

  .العمل االقتصادي ومدى صالحيته  لتمويل استثمارات الوقف
املغارسة يف أصل اللغة ،مفاعلة ، وهي مصدر         :  تعريف املغارسة يف اللغة    :     أوال

  .مشتق من  الفعل غرس ، يغرس ، غرسا 
   .)1(غرس الشجر ، يغرسه ، أي أثبته يف األرض: نقول 

  
عرف فقهاء املالكية عقد املغارسـة       :تعريف املغارسة يف الفقه اإلسالمي    : نيا       ثا

كعقد مستقل على خالف غريهم من املدارس الفقهية اإلسالمية و اليت  ضمتها إىل              
  :عقد املزارعة 
 املغارسة بأا   )2(عرف اإلمام ابن عرفة     :تعريف املغارسة عند  املالكية      :      واحد  

:  
ري أرض بشجر بقدر معلوم كاإلجارة ،أو اجلعالـة ،أو جبـزء مـن    عقد على تعم " 

  .)3(" األصل
 إن عقد املغارسة وفق املذهب املالكي ، هو عقد مثـل بـاقي              :مقتضى التعريف   *

العقود مضموا عمارة األرض بالشجر ، وميكن أن يكون العقد على وجه اإلجارة             
   .)4(و اجلعالة  وجبزء من املنتج 

                                                           
 البالغة ، وانظر، الزخمشري ، أساس).7/154(  ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ،-  1

  ). 448ص ( مرجع سابق ، 
 هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفة الورغمي التونسي إمام املالكية يف عصره -  2

وفقيهها تعلم على يد بن عبد السالم وأخذ عنه مجاعة منهم الربزيل واأليب ، من أشهر مؤلفاته 
  .)361(هـ، شجرة النور ،803خمتصره يف الفقه،تويف سنة 

  ).391ص ( هـ ، 1/1350 الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، املطبعة التونسية ،تونس ،ط-  3
وانظر، الربزيل ، اإلعالم بنوازل األحكام ). 2/762(  ابن عبد الرب ، الكايف ، مرجع سابق ، -  4

  ).210لوحة رقم / 2( ، مرجع سابق ، 
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  :ثبت عقد املغارسة بدليل السنة  : دليل مشروعية املغارسة :     ثالثا 
ْسِلٍم        [: أنـه قـال      εعن النيب   ) τ ( )1(عن جابر :   من السنة :     واحد   ْن ُم ا ِم َ م

َل                         ا َأَآ َدَقٌة ، َوم ُه َص ِرَقِ مْن ا ُس َدَقٌة ، وَم ُه َص َل ِمْن ا ُأَآ َیْغِرُس َغْرًسا َإال َم
  ٌة ، وَما الَسُبُع ؛ َفُهَو َلُه َصَدَق

   .)2( ]َأَآَلِت الَطْيُر ،  َفُهَو َلُه  َصَدَقٌة 
  :  يتكون عقد املغارسة من األركان التالية :أركان وشروط املغارسة :      رابعا
  .ويشترط فيهما األهلية الكاملة  : العاقدان:     واحد 
  :ويشترط فيها : لعمل أو املنفعةا:      اثنان 

  .نس و القدر أن تكون معلومة اجل-
  . أن تكون يف األصول الثابتة ، حنو شجر الزيتون و الكرم-

  :ويشترط فيه  :  العوض:      ثالثة 
  . حتديد جنسه وقدره -

   .)3(يكون مشاعا  -
     وما سبق فإن عقد املغارسة يتكون من أركان وشروط إذا توافرت ترتب عنـها             

       . لنفع على املتعاقدين وباقي أفراد اجملتمعنتائج  هذه املعاملة االقتصادية مبا يعود با
 مل يـر  : موقف الفقهاء من استثمار ومتويل األوقـاف باملغارسـة   :      خامسا  

الفقهاء بأسا يف االستثمار والتمويل بعقد املغارسة يف األرض الوقفية الزراعية ملا يعود             
بقى بـورا ،وبـذلك     بالنفع على مديرية األوقاف  ،وحىت ال تتعطل أرض الوقف وت          

  .تتعطل عن املقصد الذي أوقفت من أجله 

                                                           
سلمي من أهل بيعة الرضوان ،تويف باملدينة هو جابر بن عبد اهللا بن حرام اخلزرجي األنصاري ال -  1

  ).3/189(، الذهيب ،سري أعالم النبالء،مرجع سابق،هـ78سنة 
  ).1552حديث رقم ( مسلم ، الصحيح ، كتاب املساقاة ، باب فضل الغرس و الزرع ،-  2
وانظر، عليش ، منح اجلليل ، دار الفكر، ). 6/142(  القرايف ، الذخرية ، مرجع سابق ، -  3
  ).418 - 7/417( م، 1984 –هـ 01/1404ط
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    فهذا الونشريسي ينقل لنا فتوى اقتصادية عن فقهاء املالكية عن جواز ذلك ملا فيه              
 )2(ومبشروعية ذلك  أفىت ابن صالح و النووي من الشافعية           . )1(من مصلحة للوقف    

   .)3(وابن تيمية من احلنابلة 
 بعض الفقهاء من عدم القول جبواز عقـد املغارسـة يف أرض                   وأما ما نقل عن   

الوقف ، فمرجعه إىل أن عقد املغارسة يكون فيه االشتراك بني ناظر الوقف والشريك        
 وخاصـة عنـد     )4(على األرض والشجر ، وهذا قد يكون ذريعة إىل بيع الوقـف             

الوقف ؛وإمنا جيب   اخلصومة بينهما ،وإن هذا النوع من العقد ال جيوز أن يربمه ناظر             
  .أن يكيف العقد مبا فيه مصلحة واستمرار ريع الوقف ملا أوقف من أجله أصالة 

     والنتيجة ،إن عقد املغارسة من العقود املناسبة الستثمارات الوقف إذا روعي فيه            
  .أحكامها كما يقررها الفقهاء لسالمة املعاملة ولترتيب نتائجها عليها 

  

  
  
  
  
  
  

                                                           
وانظر، اجملاجي ، التيسري و التسهيل ، ). 7/436(  الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ، -  1

  ). 381ص( مرجع سابق ، 
و النووي ، اجملموع ، مرجع ). 163- 162ص (  ابن صالح ، الفتاوى ، مرجع سابق ، -  2

  ).16/32( سابق ، 
  ).4/488( وى ، مرجع سابق ،  ابن تيمية ، الفتا-  3
  ).113لوحة رقم /4(  الربزيل ، اإلعالم بنوازل األحكام ، مرجع سابق ، -  4
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  الثانيالمبحث 

  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بعقد المغارسة
  

     إن مضمون عقد املغارسة ،هو استثمار للمنشأة الثابتة ،وهي األرض الوقفية مع            
توفري أدوات اإلنتاج ،أي الغرس ، مع جهد العامل ، و املراد منه اجلمع بينهما بغيـة     

ة استثمارية ومتويلية طويلة    االسترباح مما تنتجه األرض لتسويقه مستقبال ،وهي صيغ       
  :املدى ،ميكن أن تعتمدها مديرية األوقاف ، وميكن أن تعتمد األشكال التالية 

 إن عقد اإلجارة على الغرس يتضمن ، أن         :إلجارة على الغرس  ا:     الشكل األول 
تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي على أن يقوم هذا الشريك بغرس نـوع              

ر أو املستعمل يف  عملية اإلنتاج ، حيدد جنسه وقدره وحجمه مـن              من الشجر املثم  
حيث الصغر و الكرب الختالف نوع العناية و املشقة بكل نوع  مع حتديد األجـرة                
اليت يتحصل عليها املغارس عند إبرام عقد املغارسة وميكن أن يكون العقـد وفـق               

  :الصيغتني التاليتني 
وصـورته أن تتعاقـد    : س من مديرية األوقاف   أن يكون الغر  :      الصيغة األوىل 

مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي على أن يقوم بغرس نوع من الـشجر خيتـار               
بعناية مع مراعاة املكان املغروس فيه من التربة واملناخ وهـذا إلجنـاح املـشروع               
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طقة االستثماري و التمويلي بعد بداية اإلنتاج كشجر الزيتون  يف األراضي الوقفية مبن            
القبائل الكربى أو نواحي مدينة احملمدية بوالية معسكر  أو الكروم مـثال بنـواحي               
مدينة مستغامن أو أشجار النخيل بنواحي أدرار وورقلة و الوادي وغري ذلـك مـن               
املناطق اخلاصة ذا النوع من الثمار، ويتفق الطرفان على حتديـد بدايـة العمـل               

  .)1(ملغارس  باملغارسة و األجرة اليت يستحقها ا
  

 وصورهتا  أن تتعاقد مديريـة       :أن تكون األشجار من املغارس    :      الصيغة الثانية 
األوقاف مع شريك اقتصادي على أن يقوم  بعملية الغرس لنوع من األشجار يتفـق               
 عليها وعلى قدرها عند التعاقد على أن تكون قيمة األشجار يف ذمة مديرية األوقاف             

من العملية مع حتديد األجرة املستحقة على الوقف وبذلك يكون           تؤديها بعد االنتهاء    
   .)2(العقد قد مجع بني اإلجارة والسلم 

 وصورته أن تتعاقد مديريـة      : عقد املغارسة على وجه اجلعالة    :      الشكل الثاين 
األوقاف مع شريك اقتصادي كأن يكون أحد الشركات املسامهة الزراعية أو بنـك             

مثال  على أن يقوم بغرس نوع من الشجر حيدد عند العقد وحيـدد              الربكة اجلزائري   
للشريك االقتصادي قدرا مشاعا من الغلة على جهة اجلعالـة ، أي بتمـام العمـل                
وحصول اإلنتاج بأن تثمر األشجار إن كانت مما يثمر،أو حصول املنفعة املرجوة فيها            

   . )3(عادة على حسب نوع الشجر 

                                                           
وانظر، املواق ، التاج و اإلكليل، مرجع سابق ). 6/137(  القرايف ، الذخرية ، مرجع سابق ،-  1
 ،  
 )7/580  .(  
( د ، املقدمات ،مرجع سابق ،وابن رشد اجل).7/418(   عليش ،منح اجلليل، مرجع سابق ، -  2
2/236   .(  
وابن أيب زيد ،النوادر والزيادات،حتقيق ). 371 -2/370(  التسويل ،البهجة ،مرجع سابق ، -  3

والربزيل ، اإلعالم ، ).7/389( م،01/1999حممد حاجي،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،ط
  ). 211لوحة رقم /2( مرجع سابق ،
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خمري يف عمله فإن شاء استمر وإن شاء ترك ،فهو غري ملـزم             ويف هذه الصيغة العامل     
  .وخاصة قبل الشروع يف العمل

وصورته أن تتعاقـد    :  عقد املغارسة جبزء من املنتج الزراعي     :      الشكل الثالث 
مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي على أن يقوم بغرس نوع من األشجار يتفقـان          

 العامل شريكا يف  جزء مشاع مـن املنـتج           عليه وعلى قدره وجنسه على أن يصبح      
الذي تنتجه األرض الوقفية مستقبال ،وحيدد مدة استفادة الشريك االقتصادي مـن            

   .)1(املنتج عند التعاقد جتنبا للغرر و الضرر لطريف العقد 
وإن هذه الصيغة تساعد مديرية الوقف على إعمار أرض الوقف بأنواع من الـشجر              

  .ري منها أصبحت يف عمر ال تدر إنتاجا أو ذات إنتاج قليل املثمر وخاصة أن الكث
هتدف الدول إىل رفـع مـستوى       : االستفادة من متويل الدولة   :      الشكل الرابع 

الفالحة يف البالد ملا يترتب عليه من تقليل من نفقات الواردات من املواد الغذائية من               
تمع يف هذا القطاع احليوي ،      جهة ،  و لفتح فرص العمل لنسبة معتربة من أفراد اجمل           

وهلذا توجهت سياسة الدولة اجلزائرية إىل العمل يف هذا اجملال وجاء املخطط الوطين             
لتطوير الفالحة  ،و الذي ميكن ملديرية األوقاف أن تستفيد منه على اعتبـار أـا                
شريك اقتصادي يف ميدان الفالحة ،إذ الدولة توفر يد املـساعدة املاديـة بتـوفري               

 وكذا املساعدة    )2(ألشجار أو اإلعانة التقنية كتهيئة األرض أو الدعم املادي والتقين         ا
الطبية و البيطرية والذي ميكن ملديرية األوقاف أن تستفيد منه فتجدد األشجار املثمرة             
اليت حتتويها أراضي الوقف كتلك اليت أصبحت غري منتجة لكرب سنها من أشـجار              

ن وغري ذلك عرب خمتلف مناطق تواجد الوقف عرب التـراب        النخيل و الكروم و الزيتو    
  الوطين ،  أو تستفيد من احلصول على أشجار مثمرة ،حنو الزيتون و النخيل 

  والكروم لغرسها يف األراضي الوقفية  اليت أصبحت شبه بور بسبب عامل اإلمهال 

                                                           
والتيسري و التسهيل ، مرجع ). 2/116( ة احلكام  ، مرجع سابق ،  ميارة الفاسي ، شرح حتف-  1

  ). 4/488( و ابن تيمية ، الفتاوى ، مرجع سابق ، ). 235ص ( سابق ،
 ، مرجع Org. algeria-Minigri. www.املخطط الوطين لتطوير الفالحة ،وزارة الفالحة اجلزائرية ،-  2

  .سابق 
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  .للوقفوالزمن وهذا يوفر هلا ريعا ماليا يف املستقبل خيدم املقاصد العامة 
و النتيجة  ،إن عقد املغارسة من العقود ذات الريع املستقبلي و الذي ميكـن                      

ملديرية الوقف أن تتعاقد به لتنمية ريعها ومدخوهلا وذلك باستغالل خـربة وجهـد              
الشريك للعمل يف أرضها أو للعمل يف أرض اآلخرين مقابل نسبة من الربح ،وبذلك              

  . يليب بعض حاجياهتا لتنمية منشئاهتا االقتصادية الوقفيةحتصل املديرية على دخل مايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثالث
  تمويل استثمارات األرض الوقفية بعقد المزارعة

  
  :ويتضمن 
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  تعريف المزارعة ودليل مشروعيتها:   المبحث األول

  صيغ تمويل استثمارات األرض الوقفية بعقد المزارعة:       المبحث الثاني 
  
  
  
  

  
  المبحث األول

  تعريف المزارعة ودليل مشروعيتها
  

     إن عقد املزارعة من العقود االستثمارية و التمويلية اليت تعامل ا املسلمون منذ             
عهد النبوة ، ملا هلا من خصائص سد حاجات اجملتمع الغذائية و لتوفري مناصب عمل               

قـون عليهـا طموحـاهتم      وكما تعترب  فرصة  للذين ال ميلكون األرض الـيت حيق           
  .االستثمارية أن حيققوا  ذلك ويبنوا قدراهتم ألفراد األمة عن طريقة عقد املزارعة 

     وإنين يف هذا املبحث أبدأ  بتعريف املزارعة ، مث بيان دليل مشروعيتها يف الفقه               
اإلسالمي ، وملوقف الفقهاء من القول مبدى صالحيتها لتمويل مشاريع استثمارات           

  .ف الوق
املزارعة يف أصل اللغة مفاعلة ، وهي مصدر          :تعريف املزارعة يف اللغة   :      أوال  

   .)1(وأصل الزرع  ، التنمية . مشتق من زرع ،  أي،طرح البذر 
عرف الفقهاء املزارعة بتعريفـات     : تعريف املزارعة يف الفقه اإلسالمي      :      ثانيا  

  :متقاربة ملضموا الشرعي أذكر منها 

                                                           
  والزخمشري ، أساس البالغة ، ). 8/141( ابق ،  ابن منظور ، لسان العرب ،مرجع س-  1
  ).269ص ( 
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 عرف اإلمام ابن عرفة املالكي املزارعـة        : عريف املزارعة عند املالكية   ت:   واحد    
    . )1(" الشركة يف احلرث:" بأا 

   إن معىن املزارعة وفق تعريف ابن عرفة ، هي دائرة بني الشركة : مقتضى التعريف*
  .)2(واإلجارة  
: الكاساين املزارعة،بأا    عرف اإلمام    : عريف املزارعة عند  األحناف      ت:      اثنان  

   .)3(" العقد على املزارعة ببعض اخلارج بشرائطه املوضوعة له شرعا " 
  
 إن عقد املزارعة وفق املذهب احلنفي ، موضوعه االشـتراك يف            : مقتضى التعريف *

  .الغلة ويكون ذلك وفق أحكام والشريعة 
: ابن قدامة املزارعة بأـا      عرف اإلمام    :تعريف املزارعة عند  احلنابلة    :      ثالثة  

   .)4(" دفع األرض إىل من يزرعها أو يعمل عليها  والزرع بينهما"
إن عقد املزارعة وفق املذهب احلنبلي مضمونه تـسليم األرض          :  مقتضى التعريف *

  .ملن يقوم  بزرعها وفق شروط املزارعة  املقررة يف املذهب 
 املزارعة تبني للباحث أم يتفقون على            ومما سبق ذكره من تعاريف الفقهاء لعقد      

أا نوع من أنواع الشركات اليت مضموا االشتراك يف املال واجلهد بغية االسترباح              
على أن  يتضمن هذا العقد على شروط جزئية ختتلف باختالف املذاهب الفقهية إال              

  .أا متقاربة يف عمومها 
   دليل مشروعية املزارعة بالسنة و اإلمجاع  ثبت: دليل مشروعية املزارعة:      ثالثا 
  .واملعقول

                                                           
  ).390ص(  الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، مرجع سابق ، -  1
  ). 7/153(  املواق ، التاج واإلكليل، مرجع سابق ،-  2
  ).6/175( الكاساين ، بدائع الصنائع ،مرجع  سابق ،- 3
  ).5/58(  ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، -  4
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ُي         [:قـال ) τ ()1( عن عبد اهللا ابن عمر     :من السنة :      واحد    ε َأعَطى  الَنِب
ا    ]َخْيبر ِلْلَيُهوِد َأْن ُیعِمُلوَها َویْزَرُعوَها ، وَلُهم َشطُر َماَ یخُرُج ِمْنَه

)    2( 
.  

 وهو التعاقد على األرض باخلدمة عموما       ε النيب         فاحلديث دل على أن ما قام به      
  .، فدل ذلك على مشروعية املزارعة 

جيمع الفقهاء على مشروعية املزارعة سواء بني من أجازها           :من اإلمجاع :      اثنان  
   وأمحد )3(على اإلطالق ،حنو اإلمامني أبو يوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة 

 من أجازها بشرط استقالهلا عن عقد املـساقاة،           وبني ) 5(، وابن حزم    )4(بن حنبل   
   وبني جميزها بشرط اقتراا بعقد املساقاة كاإلمام )6(كما هو مذهب املالكية 

  .)8( وبني من منعها مطلقا كأيب حنيفة)7(الشافعي 

                                                           
 رضي اهللا عنهما ، عرف  هو الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحان عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  -  1

  ).2/373(،طبقات ابن سعد ،مرجع سابق،انظر  هـ73 ،تويف سنة εبشدة متسكه بسنة النيب 
حديث (    البخاري  ،الصحيح ،مرجع سابق،كتاب املغازي ، باب معاملة النيب أهل خيرب ، -  2

ومسلم، الصحيح ،مرجع سابق، كتاب املساقاة ، باب املساقاة و املعاملة جبزء من ).4248رقم 
  ).1551حديث رقم ( الثمر والزرع ، 

  ).6/175(  الكاساين  ، بدائع الصنائع ،مرجع سابق ، -  3
  ).5/581(  ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، -  4
   بن سعيد بن حزم الظاهري فقيه األندلس يف اإلمام الفقيه احملدث أبو حممد علي بن أمحد -  5

، الذهيب،  سري أعالم هـ 456الفصل يف امللل و النحل ، احمللى  ،تويف سنة : زمانه ، من مؤلفاته 
انظر قوله يف احمللى ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، دار التراث ، ).18/184(النبالء،مرجع سابق،

  ).6/210( القاهرة ، 
  ).7/153( و اإلكليل ،مرجع سابق،  املواق ، التاج -  6
وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ، /ود).15/243(  النووي ، اجملموع، مرجع سابق ، -  7

  ).5/614(مرجع سابق،
  ).5/614(وهبه الزحيلي ، املرجع السابق،/د - 8
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 أن كبار الصحابة عملوا باملزارعـة واخللفـاء الراشـدون و            )1(     ونقل ابن القيم  
   .)2( من أحدهم ؛ فدل ذلك على مشروعيتها التابعني دون نكري

 استدل الفقهاء على مشروعية املزارعة كصيغة مـشروعة         : من املعقول  :     ثالثة  
 ألن كل واحد منهما يـشترك يف أن         )3(لتنمية املال، بأن قاسوها على عقد املضاربة        

وريات كما راعوا  يف ذلك حاجة الناس ورعاية ضر        . جزء منهما مال والثاين عمل      
حياهتم فرب ماهر بالزراعة ال ميتلك األرض ،ورب مالك لألرض ال يقـدر علـى               

   .)4(زراعتها مبفرده  فرعاية ملصلحة هذا وذاك شرعت املزارعة  
     ومما سبق  ذكره ، فإن عقد املزارعة عقد اقتصادي تقره الشريعة ملا فيـه مـن                 

  .فة عامةمقاصد شرعية حتقق سد الضروري للمجتمع اإلنساين بص
  :يتكون عقد املزارعة من األركان التالية : أركان املزارعة وشروطها:     رابعا

  .و يشترط فيهما األهلية الكاملة : العاقدان :     واحد 
   :)5(ويشترط فيه : املنفعة أو العمل:     اثنان 

  . بيان األرض املعقود عليها -
  . حتديد جنس البذر املراد زرعه -
  .ب العاقدين من الغلة ويكون جزء مشاعا بيان نصي-

                                                           
: ي ،من مؤلفاته هو اإلمام الفقيه املفسر أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب بن زرعة الدمشق -  1

  ).6/6(،الزركلي، األعالم ،مرجع سابقهـ 751زاد املعاد ، أعالم املوقعني ،تويف سنة 
   ابن قيم ،أعالم املوقعني ، حتقيق الشيخ عبد الرمحان الوكيل ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ،-  2
 )4/27.(  
  ).88ص ( أبو يوسف ، اخلراج ،دار املعرفة ، بريوت ، -  3
  ).3/162( م،1984 –هـ 16/1404سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العريب ، ط سيد -  4
  وابن شاس ، عقد اجلواهر ، مرجع سابق ، ). 6/125(  القرايف ، الذخرية ، مرجع سابق ، - 5

وعبد العزيز محد آل مبارك اإلحسائي ، تبيني املسالك شرح تدريب السالك ).829 -2/827( 
  والكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ). 4/55(  سابق ،إىل أقرب املسالك ، مرجع

 )6/176- 180.(  
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 مشاركة صاحب األرض جبزء من البذر  أو املساواة يف املخرج أو القيمة حبسب               -
  .العقد 

  . أن تكون املنفعة مشروعة-
  . السالمة من مقابلة منفعة األرض أو بعضها مبا ال جيوز كراء األرض به -
  . ختلية مالك األرض بني األرض و العمل -
  .عاة العرف الزراعي املشروع يف هذا النوع من العمل مرا-

   .)1(وهي اللفظ الدال على عقد املزارعة : الصيغة :       ثالثة 
    ومما سبق فإن عقد املزارعة إذا توافرت أركانه وشروطه املقررة عمومـا عنـد              

دي الفقهاء جاز التعامل به وترتبت عنه نتائجه من صحة املعاملة و الريـع االقتـصا              
  . الذي يعود بالفائدة و املصلحة على أفراد اجملتمع

 لقد اهتم   : موقف العلماء من استثمار الوقف ومتويله بعقد املزارعة         :      خامسا  
الفقهاء بعقد املزارعة  كصيغة اقتصادية لسد احلاجات الضرورية ألفراد األمة  عموما             

  .ولسد حاجات املوقوف عليهم خصوصا 
وإذ حيز احلبس باكرائه ،أو بعقـد       " ذلك االهتمام ما جاء يف العتبية              ومن أمثلة 

   . )2(" املزارعة فيه،أو مبساقاته ،إن كان مما يسقى ؛صح ذلك، وكان حوزا تاما 
ونقل الونشريسي فتوى ، مضموا جواز إعطاء أرض احملبسة على املـسجد ملـن              

   .)3(يزرعها 
شروعية أن يأمر احلـاكم نـاظر الوقـف أو               وما نقله ابن اهلمام احلنفي من م      
  .  ملا فيه من مصلحة لتنمية الوقف )1(املوقوف عليهم زراعة أرض الوقف 

                                                           
  وابن شاس  ، عقداجلواهر،مرجع سابق ، ). 6/125(  القرايف ،الذخرية، مرجع سابق ،-  1
وعبد العزيز محد آل مبارك اإلحسائي ، تبيني املسالك شرح تدريب السالك ).829 -2/827( 

( والكاساين ،بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ). 4/55( ابق ، إىل أقرب املسالك ،مرجع س
6/176 - 180 .(  
  ).381ص (  اجملاجي ، التيسري و التسهيل ، مرجع سابق ، -  2
  ).120 -7/119(  الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ، -  3



  

  

184

كما ميكن أن نستدل على مشروعية عقد املزارعة يف أرض الوقف مبا نقله الربزيل يف               
   .)2(نوازله  من جواز االستدانة لزراعة أرض الوقف 

ثة يف كتب الفقه اإلسالمي تدل علـى مـدى رعايـة                  وإن هذه املسائل املبثو   
واهتمام الفقهاء مبسألة استثمار ومتويل أرض الوقف بعقد املزارعة ملا فيه من مصاحل             

  .اجتماعية واقتصادية ترجع على أفراد األمة 
  
  

  
  المبحث الثاني

  صيغ  تمويل استثمارات األرض الوقفية بعقد المزارعة
  

  ،إذ   )3(ألوقاف بعقد املزارعة ، صيغة متويلية قصرية املدى            إن استثمار و متويل ا    
أن مضمون العقد فيها قد يشمل  على دورة أو دورتني زراعيتني أو أقل أو أكثر من                 

 وعلى  )4(ذلك ، وهي مشاركة بني رأس مال ثابت من جهة وعمل من جهة أخرى             
يف عملية تصنيف األراضـي  أن تبدأ املديرية املعنية بالتعاون مع مصاحل الفالحة احمللية   

                                                                                                                                                         
  ).6/224(  ابن اهلمام، شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، -  1
  ).125لوحة رقم /4( بنوازل األحكام ، مرجع سابق ، الربزيل ، اإلعالم -  2
ص (  سليمان ناصر ، تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية ، مرجع سابق ،-  3

70.(  
(  علي سعيد عبد الوهاب مكي ، متويل املشروعات يف ظل اإلسالم ، مرجع سابق ، -  4
  ).163ص

   ).32 - 31ص ( قتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، منذر قحف ، مفهوم التمويل يف اال/ وانظر،د
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الوقفية لترتيبها على حسب اجلودة  و الرداءة لتسهيل عملية تقومي مردوديـة األرض              
   .)1(من جهة و لتقوميها يف حالة وجود شراكة يف هذا النوع من االستثمار 

     كما ال هتمل التخطيط للعملية اإلنتاجية وفق إمكاناهتا االقتصادية على اختالف           
كما  من الواجـب علـى        .)2(إخل  …وع سواء أكان صناعي أو حيواين       نوع املشر 

  )3(مديرية األوقاف أن تفكر يف إنشاء ورش لصيانة العتاد الزراعي  ثابتـة ومتنقلـة           
إلصالح العتاد الزراعي الذي تستخدمه املديرية يف العملية اإلنتاجيـة ،ألن عمليـة             

 منه وهذا األمر يوفر هلا سيولة مالية        الصيانة تنقص من أعباء التفكري يف شراء اجلديد       
  . تستعملها لتغطية نفقات استثمارية أخرى 

     وميكن ملديرية األوقاف أن تستثمر ومتول عملية زراعة األرض الوقفيـة  وفـق              
  :الصيغ التالية

ميكن ملديرية األوقاف أن تقوم      :  االستثمار و التمويل الذاتيني    :     الشكل األول 
ألراضي الوقفية اليت حتت تصرفها بأنواع من املزروعات املالئمة مـع           بعملية زرع ا  

مراعاة مكان تواجد األرض من حيث صالحيتها لنوع معني من الزرع ، أي  على               
أن تقوم مديرية األوقاف بتوفري األدوات ،و البذور وتقوم بالتعاقد مع  بعض النـاس          

  .د  لزراعة هذه األرض مقابل أجرة يتفق عليها عند العق
   إن هذا النوع من االستثمار :  االستثمار و التمويل باملشاركة :     الشكل الثاين 

والتمويل يكون لدورة زراعية  أو أكثر  ،و ميكن أن نتصور عدة صيغ حنصرها فيما                
  :يلي

 وهـي أن تتعاقـد      :عقد املزارعة على جزء مشاع من املنتج      :     الصيغة األوىل 
 اقتصادي ، حنو بنك الربكة اجلزائري أو أحد الشركات          مديرية األوقاف مع شريك   

                                                           
خلف بن سليمان بن صاحل النمريي ، اخلصائص و القواعد األساسية لالقتصاد الزراعي يف /  د-  1

  ).170ص ( ، 1999االقتصاد اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ،ط
  رها يف التخطيط للتنمية الزراعية جتربة مصر  يف التعاونيات ودو(حممد حلمي أمحد نوار، /   د-  2

  ).107ص (، مرجع سابق ،  )  والريفية املتكاملة 
  ).108ص ( نفس املرجع ، -  3
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املسامهة الزراعية على زراعة أراضي الوقف ، حبيث تشارك املديرية بأرضها و جبـزء              
من البذر ، وخيرج الشريك جزء من البذر وآالت العمل الزراعية ، ويقوم الـشريك               

 بينهما باملـشاع    بكل أعمال الزراعة من زمن احلرث إىل احلصاد ،ويكون  احملصول          
   .)1(وفق ما اتفقا عليه عند التعاقد 

وهـي أن تتعاقـد     :  عقد املزارعة على تقسيم املنتج بالسوية        :     الصيغة الثانية 
مديرية األوقاف مع شريكني اقتصاديني على زرع أرض الوقف حبيث يكون العقـد             

ريك الثاين يقدم   بني أطراف ثالثة  فمديرية األوقاف تشارك باألرض الزراعية ،والش         
آالت العمل الزراعية ، وأما الشريك الثالث ،فإنه يقوم بكل أعمال الفالحـة مـن               
وقت التهيئة إىل احلصاد ، ويكون البذر مشتركا بينهم ، أي بني أطـراف العقـد ،            

   .)2(وتقسم الغلة بينهم بالسوية 
 وهـي أن    :عـة   عقد املزارعة على التساوي يف العمل و املنف        :     الصيغة الثالثة 

تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي  على عقد املزارعة حبيث يكون العقـد              
بني طرفني ، تشارك فيه املديرية بأرض الوقف ، ويكون البـذر مـن الـشريك مث                 
يتساويان بعد ذلك  يف باقي األعمال  واملنفعة ، ويف هذه احلالة توظـف مديريـة                 

عملية مقابل أجرة كعمال مومسيني مثال عند البذر        األوقاف من ينوب عنها يف هذه ال      
   .)3(واحلصاد واجلين  ، مث يقسم املنتج مناصفة بني املديرية والشريك  

 وهي  :عقد املزارعة على أن املنتج على قدر املخرج من البذر         :     الصيغة الرابعة 
ـ               أرض أن تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي ، على أن تشارك املديريـة ب

الوقف  ويدخل الشريك العقد بالعمل وآالت الزراعة ويتساويان يف البذر املخـرج             

                                                           
وانظر، النفراوي ، الفواكه الدواين ، ).7/153(  املواق ، التاج واإلكليل ، مرجع سابق ،-  1

  ).5/591( وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، ). 2/182( مرجع سابق ، 
  وابن عبد الرب ، الكايف ، مرجع سابق ، ). 2/304(  ابن اجلالب ، التفريع ، مرجع سابق ، -  2
  ).2/767( وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، ). 2/763( 
  ).2/304( و ابن اجلالب،املرجع السابق ،).2/764(  ابن عبد الرب ،  املرجع السابق، -  3

  ).7/361( ، وابن العريب ، القبس ، مرجع سابق 



  

  

187

املراد غرسه أو ال يتساويان بشرط أن تكون نسبة الغلة حبسب نسبة  قيمة املخـرج                
   .)1(من البذر 

عقد املزارعة عل أن يكون الشريك استأجر جزء مـن أرض           :    الصيغة اخلامسة 
مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي على أن تكون األرض          وهي أن تتعاقد      :الوقف

منهما وهذه احلالة ميكن أن نتصورها يف حالة كون  الشريك استأجر جـزء مـن                
األرض الوقفية  بالنقود أو بغري الطعام مما يتقوم و يكون البذر من عنـد أحـدمها                  

 ، ويتفقا على    والعمل على اآلخر و يتساويا يف باقي قيمة املخرج من البذر و العمل            
   .)2(تقسيم املنتج بعد احلصاد بالسوية 

 وهي أن   :عقد املزارعة على التساوي يف األدوات و العمل       :     الصيغة السادسة   
تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي على أن تكون األرض منها و يتساويان             

على حسب املتفـق    يف باقي األمور من البذر و اآللة و العمل على أن  تقسم الغلة               
   .)3(عليه عند التعاقد 

 و هي أن تتعاقد     : عقد املزارعة على وجه الشركة يف املنتج       :     الصيغة السابعة   
مديرية األوقاف مع أحد الشركاء على أن تكون األرض و اآلالت منها والعمل على              

 النصف  الشريك على وجه الشركة يف املنتج و الذي حيدد عند التعاقد ، حنو الربع و              
  . )4(والثلث وغري ذلك من نسب املشاركة يف املنتج 

  :عقد املزارعة على تقدير املساواة يف القدر املخرج و العمل:      الصيغة الثامنة
                                                           

و النفراوي ، الفواكه الدواين ). 2/117(  ميارة الفاسي ، شرح حتفة احلكام ، مرجع سابق ، -  1
والصاوي ، بلغة السالك ،شركة مكتبة مصطفى بايب احلليب وأوالده ).2/182( مرجع سابق ، 

  ).2/179( م، 1952 –هـ 1372/مبصر، ط
  وانظر، املاوردي ، احلاوي ، مرجع سابق ، ). 2/183(  النفراوي ، الفواكه،مرجع سابق ، -  2
 )7/453.(  
  ).2/182(  النفراوي ،  املرجع السابق ، -  3
و الصاوي ، بلغة السالك ،مرجع ).219لوحة رقم /2(  الربزيل ، اإلعالم ، مرجع سابق ، -  4

، وأمحد بن قودر ).6/179( والكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،).2/180( سابق ،
  ). 477 - 9/476( تكملة شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، 
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وهي أن تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي على أن تكون األرض و البذر              
ن الـشريكني عنـد     منها  والعمل واآلالت من العامل و حيدد نصيب كل واحد م           

   .)1(التعاقد ويكون قدرا مشاعا،حنو النصف و الربع وغري ذلك  
 وهي أن تتعاقد     :عقد املزارعة على وجه الشركة يف األرض      :     الصيغة التاسعة   

مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي حبيث تكون األرض مـشتركة بينـهما ، أي              
يكون العمل من اآلخر ، وحيـددان       تكون وقفا مشاعا مثال ،وخيرج أحدمها البذر و       
   .)2(نصيب كل واحد منهما من املنتج عند التعاقد 

  
عقد املزارعة على وجه تكون فيه األرض مشتركة شـركة       :      الصيغة العاشرة   

 و هي أن تتعاقد مديرية األوقاف مع شريك اقتصادي علـى عقـد              :منفعة أو ذات  
شتراك منفعة أو ذات ، حنو أن تكـون         املزارعة حبيث تكون األرض مشتركة بينهما ا      

األرض مكتراة من الطرفني أو مشتركة بامللكية املشاعية ويتساويان يف املخرج مـن             
   .)3(البذر و العمل و اآللة ،ويتفقان على أن تكون الغلة بينهما بالسوية 

وضعت الدولة  :   االستفادة من دعم الدولة اخلاص بالفالحة      :     الشكل الثالث 
رية خمططا إلنعاش القطاع الفالحي ووضعت تـسهيالت وحمفـزات للـذين            اجلزائ

يرغبون يف ممارسة هذا النوع من النشاط االقتصادي احليـوي ، وميكـن ملديريـة               
األوقاف وحبكم أا متتلك سلطة الوالية على األراضي الزراعية الوقفية  بأن متـارس              

 ، وميكن أن نتصور الـصيغ       هذا  النوع من النشاط  وبذلك  تستفيد من هذا الدعم           
  :التالية 

                                                           
و الكاساين ،بدائع الصنائع، مرجع سابق ). 2/179(  الصاوي ، بلغة السالك ،مرجع سابق ، -  1
 ، )6/179 .(  
  و الصاوي، املرجع السابق ، ). 7/355(  ابن أيب زيد ، النوادر و الزيادات ،مرجع سابق ، -  2
 )2/179 .(  
  و الصاوي ، املرجع السابق ،). 2/183( فراوي ، الفواكه الدواين ، مرجع سابق ،  الن-  3
  ).7/453( واملاوردي ، احلاوي، مرجع سابق ، ). 2/179( 
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 االستفادة من دعم الدولة اخلاص بالـدعم يف الـصناعات           :     الصيغة األوىل   
  وهي  أن تستفيد مديرية األوقاف من متويل الدولـة يف جمـال دعـم                 :التحويلية  

الفالحة وفق املخطط الوطين لتطوير الفالحة ،حنو االستفادة مـن الـدعم املـايل              
ستثمار الصناعي حنو مجع أو زرع الشنمدر السكري املوجه للصناعة أو           املخصص لال 

أن تستفيد من دعم الدولة من تطوير زراعة الكروم املوجهة إىل الـصناعة الغذائيـة               
 ،وبذلك حتصل على   )1(وغري ذلك من أنواع املزروعات اليت تضمنها املخطط الوطين          

يساعدها على  تنمية مزارعها عرب التراب       دعم مايل وتقين من الدولة يف هذا اجملال مما          
  .الوطين و تتمكن من رفع مداخيلها املالية 

إن قطـاع  :  االستفادة من دعم الدولة اخلاص بالصيد البحري       :     الصيغة الثانية 
الصيد البحري مل يعد قاصرا على املناطق الساحلية يف عرف الدولة احلديثة ، بل حىت               

ار أصبحت تنظر إىل هذا النوع من االستثمار بطريقة حديثة          الدولة اليت ال حتدها البح    
ترتكز على تربية األمساك يف األحواض ،و املياه العذبة  وهلذا السبب وبغية تطـوير               
آليات تربية األمساك ،  فإن الدولة اجلزائرية ممثلة بوزارة الصيد البحري ، وضـعت               

  ، وانطلقـت يف      )2(السـتثمار   خمططا إمنائيا بغية الرفع من مستوى هذا النوع من ا         
العمل وفق خمطط وطين يشمل جل واليات الوطن ، منها مدن ساحلية مثل اجلزائر ،               
وداخلية مثل عني الدفلى ،وصحراوية مثل بشار ويهدف هذا املخطط إىل تـشجيع             
الناس على االستثمار يف هذا النوع من االستثمار احليوي ، وميكن ملديرية األوقـاف              

ذا املخطط يف األجل املتوسط أو البعيد  ،وخاصة أن ممتلكاهتا منتـشرة             أن تستغل ه  
عرب كامل أرجاء الوطن وتستفيد من الدعم املايل املخصص هلذه العمليـة كتربيـة              

  .املائيات أو  أمساك الزينة أو التربية الريفية لتربية واستغالل األمساك 

                                                           
، مرجع Org. algeria-Minigri. www. املخطط الوطين لتطوير الفالحة ،وزارة الفالحة اجلزائرية ،-  1

  .سابق
www .ادي ، وزارة الصيد البحري ، و املوارد الصيدية ،    برنامج دعم اإلنعاش االقتص-  2

.org.mprh-Relance م10/11/2002سا ،بتاريخ 14، يف الساعة.  
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ارية و التمويلية ملمتلكات الوقف        و النتيجة ، إن عقد املزارعة من العقود االستثم        
ميكن أن يكون مرتكزا  تعمل به مديرية الوقف لتنمية أوقافها  وحتقيق ريـع مـايل                 

  .تستخدمه يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية
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  الـبـاب الـثالـث
  تمـويل استثمارات ممتلكات الوقف بالبيع

  
  :ويتضمن 

  
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد عقد السلم: :ول         الفصل األ

  تمويل استثمارات األوقاف بعقد المضاربة:          الفصل الثاني
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد المرابحة:          الفصل الثالث
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد االستصناع أو المقاولة:       الفصل الرابع

  
  
  
  

  

  :      تمهيد
إن متويل استثمارات األوقاف بالبيع املقصود منه ، العملية  التجارية اليت تقوم ـا               
مديرية األوقاف أو النشاط التجاري الذي تقوم به يف األجل القريب أو البعيد وهذا              
وفق إمكاناهتا  املالية احلالية وذلك بتوفري السلع وبيعها  مقابل هامش رحبـي وفـق                

ه اإلسالمي ،وبذلك تتحصل على سيولة ماليـة تغطـي ـا            العقود املقررة يف الفق   
وللوقوف على هذا النوع من التمويل قسمت البـاب إىل          . حاجاهتا التنموية للوقف  

  :أربعة فصول 
 تضمن الفصل األول البحث عن صيغة التمويل بعقد السلم ،ويف الفصل الثاين يكون           

ف ،وأما يف الفصل الثالث ففيه      البحث  فيه عن املضاربة وأثرها على تنمية مال الوق         
أحبث عن التمويل بعقد املراحبة وأخريا يف الفصل الرابع أحبث عـن أمهيـة عقـد                

  .االستصناع أو املقاولة يف تنمية الوقف 
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  الفصل األول
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  تمويل استثمارات األوقاف بعقد عقد السلم
  

  :ويتضمن 
  يل مشروعيتهتعريف السلم ودل:           المبحث األول
  صيغ  تمويل استثمارات األوقاف بعقد السلم:المبحث الثاني

  

  
  
  
  

  المبحث األول
  تعريف السلم ودليل مشروعيته

  
     يعترب عقد  السلم أحد صيغ  االستثمار و التمويل القصري األجل وقد يصلح أن               

ديريـة  وميكن مل )    1(يكون كصيغة طويلة األجل على حسب الصيغة املتعاقد عليها          
األوقاف اجلزائرية أن تستثمر ومتول ممتلكات الوقف ذه الصيغة وفق ما ختططـه يف      

  .وأبدأ بتعريف السلم ،مث ببيان أحكامه يف هذا املبحث . األجل املتوسط أو البعيد
   .)2(يراد بالسلم يف اللغة السلف :  تعريف السلم يف اللغة:     أوال 

                                                           
حممد عبد احلليم ، اإلطار / ود). 93 -92ص ( سليمان ناصر ، صيغ التمويل ، مرجع سابق ،-  1

دراسة حتليلية مقارنة ، البنك الشرعي واالقتصادي و احملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر ، 
  ،1992 –هـ 1412/ اإلسالمي للتنمية ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، جدة ط

  ).135ص( 
  ).12/295(  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، -  2
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عرف الفقهاء عقد السلم بتعريفات     :  قه اإلسالمي    تعريف السلم يف الف    :     ثانيا
  :متقاربة نذكر منها 

بيع موصوف  :" عرف الدردير السلم بأنه     : تعريف السلم عند املالكية   :     واحد  
   .)1(" مؤجل يف الذمة بغري جنسه 

 إن عقد السلم عند املالكية مشروع بشرط اجتناب بيع الربـا            :  مقتضى التعريف *
   .)2(ه بغري جنسه ، كما أم جييزون تأخري الثمن ثالثة أيام وهو املعرب عن
: عرف الكمال ابن اهلمام احلنفي  السلم بأنه         :تعريف السلم عند  احلنفية    :     اثنان

   .)3(" بيع آجل بعاجل" 
 إن السلم وفق املذهب احلنفي ، يشترط فيه تسليم رأس املال يف             : مقتضى التعريف *

   .)4( ومنعوا السلم احلال احلال ، أي يف اجمللس
  :عرف الفقيه  الشربيين السلم بأنه :نعريف السلم عند  الشافعية:      ثالثة 

   .)5(" بيع موصوف يف الذمة " 
 عرف الشافعية السلم وفق املشترط يف مذهبهم مـن حيـث            : مقتضى التعريف *

   .)6(سلم احلال اشتراط قبض املال يف اجمللس ، ومل يذكروا التأجيل ألم جييزون ال
أن يسلم عينا   :" عرف ابن قدامة السلم بأنه      :تعريف السلم عند احلنابلة   :      أربعة  

   .)7(" حاضرة يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجل 

                                                           
  ).128ص (  الدردير ، أقرب املسالك ، مرجع سابق ،-  1
إلسالمية ، دار القلم ،دمشق ، الدار الشامية ، بريوت ، نزيه محاد ، عقد السلم يف الشريعة ا/  د-  2
  ).8ص ( م، 1993 –هـ 1/1414ط
  ).7/66(  الكمال ابن اهلمام ، شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، -  3
  ).7ص ( نزيه محاد ، عقد السلم ، مرجع سابق ، /  د-  4
  ).2/102(  الشربيين ، مغين احملتاج ، مرجع سابق ، -  5
  ).8ص (  محاد ،  املرجع السابق ، نزيه/  د-  6
  ).2/108(  ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، -  7
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إن السلم وفق املذهب احلنبلي يشترط فيه القـبض يف اجمللـس            :مقتضى التعريف *
   .)1(ومينعون السلم احلال 

يعرف عقد السلم يف االقتصاد      :   يف االقتصاد اإلسالمي   تعريف السلم :     مخسة  
   .)2(" متويل اإلنتاج املستقبل : " اإلسالمي املعاصر ،بأنه 

إن التعريف السلم يف االقتصاد اإلسالمي املعاصر عرب عنه مبآله ،           : مقتضى التعريف *
  .أي دعم الدورة اإلنتاجية للحصول على املنتج مستقبال 

ذكره من تعريف السلم عند الفقهـاء  ويف االقتـصاد اإلسـالمي               ومما سبق        
املعاصر ،تبني للباحث أن عقد السلم من العقود املرتبطة بالذمة يف الفقه اإلسـالمي              
وأنه استثناء من العقود املمنوعة ،تيسريا على الناس يف معامالهتم ، و الذي يرجـع                

اعدة علـى متويـل املـشاريع يف        بالفائدة على جمموع األمة، وأنه من العقود املـس        
  .  املستقبل

كما ظهر للباحث أن الفقهاء  اختلفوا يف اجلزئيات التطبيقية له ،حنو جمالته ومدتـه               
  .وشروط البدل فيه وغري ذلك مما قيده  الفقهاء يف كتبهم الفقهية املختلفة

  نة ثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب و الس: دليل مشروعية السلم :      ثالثا
  .واإلمجاع

َديٍن           َ [: قوله تعاىل   : من الكتاب   :     واحد   َدَاْينُتم ِب وا ِإَذا َت ِذْيَن َأَمُن ياَأُيَها ال
   .)3( ]ِإَلى َأَجٍل ُمَسًمى َفاآُتُبوُه 

     ولقد فسره العلماء على أن املقصود منه عقد السلم الذي كـان يتعامـل بـه                
  .)4(املسلمون بعد اهلجرة 

                                                           
  ).8ص ( نزيه محاد ، عقد السلم ،مرجع سابق ، /  د-  1
 سامي حسني محود ، صيغ التمويل اإلسالمي ، نقال عن مجال لعمارة ، اقتصاد املشاركة ، -  2

  ).73ص (مرجع سابق،
  .282:  البقرة -  3
مد حسن حممد حسن إمساعيل ، األحكام الفقهية لإلمام الطربي ، دار الكتب العلمية ،  حم-  4

  ).190ص(، 2000 –هـ 01/1420بريوت ، لبنان ، ط
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 املدينة وهم يسلفون    εقدم النيب   [:قال  ) τ ()1(عن ابن عباس  :  من السنة :      اثنان  
وٍم          [: بالتمر السنتني والثالث ، فقال  ٍل َمْعُل ي َآْي ْيٍئ ؛َفِف ي َش َلَف ِف ْن َأْس َ م

   .)2( ] ََووْزٍن َمْعُلوٍم ِإَلى َأَجٍل َمْعُلوٍم
   .)3(سلم حلاجة الناس إليه جيمع املسلمون على مشروعية ال : من اإلمجاع:     ثالثة

  : يتكون عقد السلم من األركان التالية :  أركان السلم وشروطه:     رابعا 
املُسِلم وهو املشتري و املُسلَم إليه ،وهو البـائع ،ويـشترط           :  العاقدان:     واحد  

  .فيهما األهلية الكاملة 
  ون معلومة الصفة أن تك: وهي السلعة ويشترط فيها :  املسلم فيه :    اثنان 

  .والقدر 
  :   ويشترط فيه أن يكون  : الثمن:      ثالثة 

  .معلوم اجلنس و القدر - 
  .وأن يكون األجل معلوما -
  .وأن ال يكون الثمن مؤجال تأجيال بعيدا  -

   .)4( وهي اللفظ الدال على عقد السلم : الصيغة :     أربعة 
لعقد السلم أركان وشروط خمتلف فيهـا مـن           ومما سبق ذكره تبني للباحث أن       

مذهب ألخر مع اتفاقهم على األصول العامة هلذه املعاملة التمويلية واالقتصادية،وأنه مىت            

                                                           
 أعلم الصحابة بتفسري القرآن ، تويف بالطائف سنة εعبد اهللا بن عباس بن عم رسول اهللا -  1

  ). 3/331(،انظر،الذهيب،سري أعالم النبالء،مرجع سابق،هـ 68
 البخاري،  فتح الباري، مرجع سابق ،كتاب السلم ، باب السلم يف وزن معلوم ،حديث رقم -  2
و مسلم ، الصحيح ،مرجع سابق ،كتاب املساقاة ، باب السلم ،حديث رقم ). 2086(
)3011.(  
  ).2/199( ابن رشد ، بداية اجملتهد ، مرجع سابق ، -  3
وابن قدامة ،الكايف ، مرجع ). 129 - 128ص ( ،الدردير ، أقرب املسالك ،مرجع سابق -  4

 - 7/68( و الكمال ابن اهلمام ، شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، ). 119 -2/108( سابق ، 
  ).  106 - 2/102( والشربيين ، مغين احملتاج،مرجع سابق ، ). 70
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توافرت هذه األركان و الشروط عموما صحة املعاملة وترتب عنها آثارها الـشرعية و              
  .االجتماعية واالقتصادية

  

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  ارات األوقاف بعقد السلمصيغ  تمويل استثم

  
     يعترب عقد السلم من صيغ االستثمار و التمويل القصري املدى، حنو دورة زراعية             

وهـذا علـى حـسب       )1(واحدة ، وأما الطويل األجل ، حنو متويل األصول الثابتة           
مضمون العقد ،وميكن ملديرية األوقاف أن تستعمل هذه الصيغة لتطوير اسـتثماراهتا            

لها باملال الذي حتتاجه ذه العملية ، مع مراعاة استفادة مديرية األوقاف من             أو لتموي 
 ، وميكن أن نفكـر      )2(الدعم املايل و التقين يف إطار الربنامج الوطين لتطوير الفالحة           

  :يف الصيغ التالية 

                                                           
( ابق ،حممد عبد احلليم عمر ، اإلطار الشرعي و االقتصادي لبيع السلم ، مرجع س/  د-  1
  ).70ص

،مرجع Org. algeria-Minigri. www. املخطط الوطين لتطوير الفالحة ،وزارة الفالحة اجلزائرية ،-  2
  .سابق
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إن عقد السلم مع البنوك     :   عقد السلم مع البنوك اإلسالمية           :     الشكل األول 
مية ،صيغة متويلية الستثمار املمتلكات الوقفية  وميكن أن أتـصور الـصيغتني              اإلسال
  :التاليتني

وصورته أن يكون  مـضمون      : متويل البنوك باملال أو العتاد       :     الصيغة األوىل 
العقد أن تتعاقد مديرية األوقاف مع أحد املصارف اإلسالمية ،حنو بنـك الربكـة              

 للتنمية ، على أن يقوم بتمويل استثماراهتا الزراعيـة           اجلزائري  ،أو البنك اإلسالمي    
باملال أو ما يقوم مقامه من املعدات اليت تدخل يف عملية اإلنتاج أو مواد خام تدخل                
يف الدورة الزراعية، حنو األدوية مثال  على أن تقوم مديرية األوقاف  املعنية بتـسليم                

 بشراء هذه السلعة على أن تـسلمها        احملصول عند اجلين أو احلصاد أو تقوم املديرية       
  .للمصرف يف اآلجال املتفق عليه يف جملس العقد 

وإن هذه الصيغة تساعد مديرية األوقاف على احلصول على السيولة املالية اليت تسري             
ا استثماراهتا ، وخاصة إذا كان مضمون العقد يشمل دورتني أو ثـالث دورات              

  .)1(زراعية قابلة للتجديد  
 وصورته أن تتعاقـد مديريـة       : متويل البنوك األصول الثابتة    :الصيغة الثانية        

األوقاف مع أحد البنوك اإلسالمية على متويل استثمار املمتلكات الوقفية عن طريـق    
عقد السلم على أن يقدم البنك معدات أو آالت لقيام مصانع أو وحدات حتويليـة               

التمور مثال ،على أن تتعهـد مديريـة        صغرية ، حنو معدات عصر الزيتون أو تعليب         
  األوقاف  اجلزائرية بتسليم ما يقابلها من السلع املنتجة يف هذه الوحدات وفق 

   .)2(ما حيدد يف عقد السلم 
 وهي أن تتفق مديريـة      : عقد السلم مع الشركات السياحية      :      الشكل الثاين 

ية على أن تسلمهم بعض     األوقاف مع إحدى الشركات السياحية الوطنية أو  األجنب        
أنواع  املنتجات احلرفية حتدد آجال تسليمها وتلتزم الشركة إما بتقدمي السيولة املالية             

                                                           
 قرارات وتوصيات جممع الفقه إلسالمي بشأن السلم وتطبيقاته املعاصرة ،مرجع سابق ، قرار -  1

  ).194ص (، ) 2/9(85
  ).67ص(  االقتصادي لبيع السلم، مرجع سابق ،حممد عبد احلليم  ، اإلطار الشرعي و/  د-  2
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املتفق عليها أو أن يقوم مقامها آالت تستغلها املديرية لتطوير هذا النوع من املنتجات              
ية ممـا    وخاصة أن ممتلكات الوقف منتشرة عرب املدن و األرياف اجلزائر          )1(احلرفية    

  .يسهل للمديرية عملية التعاقد مع احلرفيني لتسويق منتجاهتم التقليدية  
 وهي أن تتعاقد مديريـة      :  عقد السلم يف الصناعة التحويلية     :     الشكل الثالث 

األوقاف مع أحد مصانع املواد الغذائية التحويلية  مبوجب عقد السلم على أن تتكفل              
ي املنتج يف األرض الوقفية، حنو الطماطم أو منتجات         املديرية بتسليم حمصوهلا الزراع   

األشجار املثمرة ،حنو التمور مقابل سيولة مالية أو أدوات أو عتاد فالحي يدخل يف              
الدورة اإلنتاجية  يتفق عليها عند التعاقد  ،وحتدد مدة عقد السلم ،وبذلك تتحصل              

   .)2(  مديرية األوقاف على السيولة املالية لتغطية بعض حاجياهتا
   وهي أن تتعاقد مديريـة        : عقد السلم يف املنتجات الزراعية     :     الشكل الرابع 

األوقاف مع أحد الشركاء االقتصاديني العموميني أو اخلواص ،حنو بنـك الربكـة             
اجلزائري ،على تسليم منتجاهتا الزراعية و توابعها وفق عقد السلم ،وإن هذه الصيغة             

عيد ،وإذا استفادت املديرية املعنية مـن دعـم الدولـة           ميكن تصورها  يف األجل الب     
وميكن أن أتصور   . لالستثمارات الفالحية يف إطار الربنامج الوطين لتطوير الفالحة           

  :الصيغ التالية
وصورته أن تستفيد مديرية األوقاف مـن        : السلم يف اللحوم  :      الصيغة األوىل   

قدمه من دعم مايل وحيواين هلذا النوع مـن         برنامج الدعم املايل لوزارة الفالحة مبا ت      
  .النشاط االقتصادي 

وإن عقد السلم يف اللحوم البيضاء أو احلمراء ،  وهي صـيغة متويليـة السـتثمار                 
املمتلكات الوقفية، يكون مضمون العقد فيها أن تتعاقد مديرية األوقاف مع أحـد             

جنس اللحم  كأن يكون     االقتصاديني على تسليم حلوم بيضاء أو محراء ، مع حتديد           
بقرا أو طريا مثال، على أن تكون املديرية قد أنشأت حظرية هلذا النوع من االستثمار               

                                                           
  ).159ص (  نفس املرجع ،  -  1
  ).195ص (حممد عبد احلليم  ، اإلطار الشرعي و االقتصادي لبيع السلم، مرجع سابق، /   د-  2
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الزراعي  ومقابل ذلك تتحصل املديرية على السيولة املالية أو ما يقوم مقامهـا مـن                
   .)1(السلع  بشرط جتنب الربا يف هذا النوع من التبادل 

وصورته أن تستفيد مديرية األوقـاف مـن        : يف البيض  السلم   :     الصيغة الثانية   
برنامج الدعم املايل لوزارة الفالحة واملتمثل يف الدعم املايل و املادي هلذا النوع مـن               
النشاط االقتصادي ،  وهي أن تنشئ مديرية األوقاف حظرية للـدواجن ،وميكنـها              

 هذا النوع مـن     ومبوجب عقد السلم أن تتعاقد مع الشركاء االقتصاديني على توفري         
السلع االستهالكية على أن يقدم املشتري املال أو ما يقوم مقامه مما يتقوم بـشرط               
اجتناب الربا يف هذا النوع من الصفقات  ويتم حتديد جنسه وعدده عند التعاقـد ،                

   .)2(وتتعهد املديرية بتسليم السلعة املتفق عليها  يف اآلجال احملددة يف العقد 
وصورته أن تـستفيد مديريـة      : السلم يف الزيت أو الزيتون    : ثالثة       الصيغة ال 

األوقاف من برنامج الدعم املايل لوزارة الفالحة ، حنو االستفادة من التمويل بشجر             
وبذلك  تتعاقد مديرية األوقاف  على عقد السلم يف          .الزيتون  و املعاصر وغري ذلك       

يتون أو ما تغرسه مستقبال من هـذا        املنتجات الزراعية ،أي مبا متتلكه من أشجار ز       
النوع من الشجر على أن يدفع املشتري املال أو ما يقوم مقامه مما ال يشمله حكـم                 
الربا يف هذا النوع من التعامل ، وتتعهد املديرية على تسليم الزيـت أو الزيتـون يف                 

                                                           
وابن رشد ، بداية اجملتهد ).6/450(و) 6/498(  احلطاب ، مواهب اجلليل ، مرجع سابق ، -  1

  ).130ص ( و الدريدير ، أقرب املسالك ، مرجع سابق ،).2/200( ، مرجع سابق ، 
). 55- 54ص( حممد عبد احلليم ،اإلطار الشرعي و االقتصادي لبيع السلم،مرجع سابق،/ ود
هـ 3/1396ع( ، جامعة بغداد ، جملة اإلمام األعظم،) أحكام السلم (هاشم مجيل عبد اهللا ،/ود
  ).6/64(در و الزيادات ، مرجع سابق ،وابن أيب زيد ، النوا).394ص (، ) 1976 –
  ).2/200( وابن رشد ، املرجع السابق ، ). 6/503(  اجلطاب ،املرجع السابق ،-  2

( وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ،).5/210(والكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، 
يد ،املرجع السابق ، وابن أيب ز).55- 54ص (حممد عبد احلليم ، املرجع السابق،/ ود). 4/327
)6/19.(  
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ن خالف  اآلجال احملددة يف العقد ، مع حتديد كونه حبا أو زيتا إلبعاد ما قد ينتج م               
   .)1(مستقبال بني الطرفني 
وصورته أن تستفيد مديرية األوقاف مـن       :  السلم يف العسل     :     الصيغة الرابعة   

برنامج الدعم املايل لوزارة الفالحة ومبا تقدمه من حنل وخاليـا النحـل و الـدعم                
  .البيطري وغري ذلك 

ستثمار األوقـاف ،    وإن صيغة السلم يف منتجات النحل ،أي العسل صيغة متويلية ال          
وخاصة أن مديرية األوقاف متتلك األرض املالئمة  هلذا النوع من االستثمار حبيـث              
تقتين خاليا لتربية النحل وبذلك تنتج العسل والذي ميكنها  من أن تتعاقد فيه مـع                
املشتريني هلذا النوع من السلع ،مع بيان جنسه ،أي مكان إنتاجه الختالف جودتـه               

مكنة ،ويسلم املشتري املال يف األجل املتفق عليه  أو ما يقوم مقامه              عرب اختالف األ  
مع اجتناب الربا يف هذا النوع من التصرف و تلتزم املديرية على  تسليم العـسل يف                 

   . )2(اآلجال احملددة عند العقد 
 وصورته أن تستفيد مديرية األوقاف من       :  السلم يف احلوت   :     الصيغة اخلامسة   

الدعم املايل لوزارة الصيد البحري و املتمثل يف التمويل باألمساك والعتـاد ،             برنامج  
وتقيم أحواضا لتربية األمساك ،وبذلك تتمكن من  أن تتعاقد مع املشتريني هلذا  النوع               
من السمك الذي تنجه يف مزارعها ، حنو السمك املتوجه لالسـتهالك أو اخلـاص               

يقوم مقامه من املتقوم بشرط اجتناب الربا يف هذا         بالزينة ويقدم املشتري املال أو ما       

                                                           
  والكاساين،بدائع الصنائع، مرجع سابق ، ) .6/509(  احلطاب ،مواهب اجلليل ،مرجع سابق،-  1
و املاوردي ،احلاوي ،مرجع ).4/319( وابن قدامة، املغين ، مرجع سابق ، ). 5/207-208( 

  ).6/64(وابن أيب زيد، النوادر ،مرجع سابق ، ). 5/396( سابق ، 
وابن قدامة ، ).5/208( و الكاساين ، املرجع السابق،). 6/506( احلطاب ، املرجع السابق ،-  2

حممد / ود).5/396( و املاوردي ، اجملموع ،مرجع سابق ، ). 4/319( املغين،املرجع السابق ،
عبد احلليم ، اإلطار الشرعي واالقتصادي و احملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر، مرجع 

  ).55-54ص( سابق ، 
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الصنف من املعاملة وتتعهد املديرية على تقدمي منتجاهتا املتفق عليها عند حلول األجل             
   .)1(مع حتديد جنسه ووزنه 
 وصـورته أن تـستفيد      : السلم يف احليوانات و منتجاهتا         :     الصيغة السادسة   

   املايل لوزارة الفالحة و املتمثل يف الدعم املايل مديرية األوقاف من برنامج الدعم
وصورته  أن تقيم مديرية األوقاف سواء كاستثمار فردي أو          . واحليواين و البيطري      

مشترك ، حنو االشتراك مع بنك الربكة اجلزائري أو أحد الشركات املسامهة الزراعية              
ا استفادت من دعـم وزارة      إلقامة مزرعة لتربية احليوانات كاألغنام مثال وخاصة إذ       

الفالحة هلذا النوع من النشاط ،فتقيم املنشآت اخلاصة ذا النوع من التربية ،وميكنها             
أن تتعاقد مع التجار  أو مع األفراد  لشراء هذه  احليوانات  باملال أو مبا يقوم مقامه                   

ل ،  مما يقوم مع جتنب الربا يف  النوع من التصرف على أن  يـسلم املـشتري املـا                  
  ويستلم السلعة أو احليوانات يف الوقت احملدد عند التعاقد،كمواسم األعياد و احلج ،

  .واألفراح  مع حتديد جنسها وعمرها الجتناب اخلصومات مستقبال  
  كما ميكن أن تتعاقد  بعقد السلم يف مشتقات احليوانات مثل اللنب و احلليب 

   .)2(والزبدة  واللحم 
وصورته أن تتعاقـد مديريـة      :  السلم يف اخلضر و الفواكه       :     الصيغة السابعة   

األوقاف مع التجار على بيع نوع من السلع ،  أي اخلضر أو الفواكه اليت تنتجهـا                 
األرض الوقفية بعقد السلم ، على أن يسلم املشتري املال أو ما يقوم مقامه مما يقوم                

                                                           
  و الكاساين ،املرجع السابق ، ). 130ص (  الدردير ، أقرب املسالك ، مرجع سابق ، -  1
وابن أيب ). 400ص (، مرجع سابق ،) أحكام السلم ( هاشم مجيل عبد اهللا، / ود). 5/211( 

  ).6/65(زيد ، النوادر،مرجع سابق ، 
والشربيين ، مغين احملتاج ، مرجع ).508 - 6/491(  احلطاب ،مواهب اجلليل ،مرجع سابق ،-  2

حممد عبد احلليم ، / ود).4/314( وابن قدامة ، املغين ،مرجع سابق ،). 111-2/110( سابق، 
  اإلطار الشرعي واالقتصادي و احملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر، مرجع سابق،

وابن أيب زيد ،املرجع ).374ص (هاشم مجيل عبد اهللا ، املرجع السابق، /و د).55-54ص (
  ).6/65(السابق ، 
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ى تسليم املنتجات عند احلصاد     من غري جنس الطعام الجتناب الربا وتتعهد املديرية عل        
   .)1(أو اجلين أو يف الوقت املتفق عليه عند التعاقد 

وصفته أن تتعاقد مديرية األوقاف مـع        :  السلم على املنفعة   :     الصيغة الثامنة   
جرياا من املزارعني على أن  توفر هلم وسائل وعتاد الفالحة و احلـصاد و الـري                 

أي عند  بداية دورة احلرث و احلصاد على أن يقـدم            الستعماله يف أوقات احلاجة ،    
املزارع املتعاقد بعقد السلم مع مديرية األوقاف مبلغا من املال مقدما ويستفيد باملنفعة           

   .)2(املتعاقد عليها يف وقتها  
و النتيجة ، إن عقد السلم من العقود االستثمارية و التمويلية ملمتلكات الوقف ميكن              

عمل به مديرية الوقف لتنمية أوقافها  وحتقيق ريع مايل تستخدمه           أن يكون مرتكز  ت    
يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية وخاصة أنه من العقود اليت يتأخر فيها دفع املال              
مما يساعدها على تنمية الوقف مبا تتعاقد عليه من عقود ختتار منها ما يناسبها علـى                

  .ا حسب خطتها االستثمارية اليت تسري وفقه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
وابن رشد ، بداية اجملتهد ، مرجع سابق ). 2/113(  الشربيين ،  مغين احملتاج ،مرجع سابق ، -  1
وابن قدامة ،املغين، ). 208- 5/207( والكساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،).2/119( ، 

 احلليم ، اإلطار الشرعي واالقتصادي و احملاسيب لبيع حممد عبد/ د.وأ).4/315( املرجع السابق ، 
  ).135ص( السلم يف ضوء التطبيق املعاصر،مرجع سابق ،

  والدردير ،أقرب املسالك ، مرجع سابق ،). 2/103(  الشربيين ، املرجع السابق ، -  2
  ).129ص( 
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  الفصل الثاني
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد المضاربة

  
  :ويتضمن 

  
  تعريف المضاربة ودليل مشروعيتها:           المبحث األول 
  صيغ تمويل استثمارات  األوقاف بعقد المضاربة:        المبحث الثاني 
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  المبحث األول
  يتهاتعريف المضاربة ودليل مشروع

  
"      يعترب عقد املضاربة نوع من الشركة بني اجلهد أو الفكر و املـال ، إذ هـو                  

عملية متويلية حمضة ، وهي تقدمي مال من طرف إىل آخر دون احلق يف املـسامهة يف                 
اإلدارة ،وفيما عدا ذلك ،فإا مثل الشركة من حيث توزيع الربح حسب االتفاق ،              

   . )1(" ملال وحتمل اخلسارة من قبل صاحب ا
وقبل أن أخوض يف حبث مدى صالحية هذا العقد على عملية متويـل اسـتثمارات               
األوقاف ، أتوقف أوال عند بيان تعريف املضاربة  ولدليل مـشروعيتها مث ملوقـف               

  .الفقهاء من القول ا كصيغة متويلية الستثمارات األوقاف

                                                           
   ؟ مرجع سابق ، منذر قحف ، االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم/ غسان حممود إبراهيم ود/  د-  1
  ).175ص ( 
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 أصل اللغة مفاعلـة ، وتـسمى        املضاربة يف  : تعريف املضاربة يف اللغة   :      أوال
،وتسمى )1(مضاربة يف لغة أهل الشام ، وهي من الضرب يف األرض و السفر لالجتار           

قراضا عند أهل احلجاز ،وهو من القرض ،وهو القطع ، ألن مالك املال اقتطع قطعة               
   .)2(من ماله ليتجر ا وقطعة يأخذها من الربح 

عرف الفقهاء املضاربة أو القراض     :  اإلسالمي تعريف املضاربة يف الفقه   :      ثانيا  
  :بتعريفات متقاربة نذكر منها 

عرف الشيخ ابـن رشـد احلفيـد         :   تعريف املضاربة عند املالكية   :      واحد  
أن يعطى الرجل الرجل املال على أن يتجر به على جـزء معلـوم              :" املضاربة بأا   

   .)3(" يأخذه العامل من ربح املال
  
إن املضاربة عند املالكية ال تكون إال يف النقود الرمسية ،و الـيت             : تعريفمقتضى ال *

  .عرب عنها باملضروبة، وهذا جتنبا للغرر بالعامل خاصة 
 إال أن بعـضهم أجازهـا       )4(ولقد منع بعض املالكية كالدردير التعامل بـالعروض         

  روض التجارية   للتعامل بالع)5(ونظروا إىل املقصود من املال و الذي يتحقق فيها 
والترب ، وهو النقد املختلط أي ليس ذهبا صافيا إال يف حالة الضرورة أو قيام العرف                
بالتعامل به يف األسواق ، وال تكون يف الودائع ألا أمانة و ال يف  الرهن ألن حمتجزة                  

   .)6(لضمان احلقوق وال بدين خوفا من أن يكون قرضا جلب نفعا 
                                                           

  ). 7/317(  عليش ، منح اجلليل ، مرجع سابق ، -  1
  ).1/5( ابن رشد ، املقدمات ،مرجع سابق ، -  2
  ).2/234( ابن رشد احلفيد ، بداية اجملتهد ، مرجع سابق ، -  3
ونقل عن طاووس و األوزاعي وابن أيب ).157ص ( الدردير ، أقرب املسالك ، مرجع سابق ،-  4

ليلى جواز القراض بالعروض  ألا مال كالدراهم و الدنانيري ،انظر ، املاوردي ، احلاوي، مرجع 
  ).128ص (سابق ،

و الدسوقي ،حاشية الدسوقي ، مرجع ).7/320(  شيخ عليش ، منح اجلليل ، مرجع سابق ،-  5
  ).3/517( سابق ، 

  ).2/269( ايف ، مرجع سابق ، وابن قدامة ، الك).157ص ( الدردير  ، املرجع السابق ، -  6
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عقد شـركة يف    : "  عرفها ابن عابدين بأا    :ربة عند احلنفية  تعريف املضا :     اثنان
   .)1(" الربح مبال من صاحب رب املال وعمل من جانب املضارب

 ال خيتلف معىن املضاربة  يف املذهب احلنفي عـن معناهـا يف              : مقتضى التعريف *
  .املذاهب اإلسالمية األخرى ، فالقاسم املشترك بينهم هو معيار الرحبية املشروعة

 الـشافعي   )2(عرفها اإلمـام الرملـي    :  عريف املضاربة عند الشافعية   ت:      ثالثة  
   .)3(" أن يدفع إليه ماال ليتجر فيه والربح بينهما :"بأا

إن تعريف اإلمام الرملي الشافعي للمضاربة أا يف العموم شركة          : مقتضى التعريف *
  تثمارية و بني مال اآلخر جتمع بني اجلهد البشري من حيث توظيف األفكار االس

  .والربح بينهما على حسب االتفاق
عرف اإلمام ابـن قدامـة احلنبلـي          :  تعريف املضاربة عند  احلنابلة     :      أربعة  

أن يدفع رجل ماله إىل آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح               :" املضاربة بأا   
   .)4(" بينهما حسب ما يشترطانه 

  يظهر من تعريف اإلمام ابن قدامة أن املضاربة  أيضا شـركة               :مقتضى التعريف *
  .جتمع بني جهد العامل ومتويل رب املال مقابل رحبية حتدد عند العقد 

    ومما سبق ذكره من تعريف عقد املضاربة يف الفقه اإلسالمي ظهر للباحـث أن              
جلمع بني اجلهد   الفقهاء يتفقون على نوع من املشاركة االقتصادية بغية االسترباح با         

و املال و فكرة االستثمار، وأا تسهل عملية تنمية املال ألفراد األمة ،كما ظهر لنـا                

                                                           
  ).5/682( ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ، مرجع سابق ، -  1
:  هو األمام الفقيه املعروف بالشافعي الصغري ، حممد بن أمحد بن محزة الرملي ، من مؤلفاته -  2

رجع سابق، هـ ، انظر، امساعيل باشا، هداية العارفني ،م1004اية احملتاج ، الفتاوى ، تويف سنة 
)6/261.(  
 ابن شهاب الدين الرملي ، اية احملتاج ، مطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده مبصر -  3
  ).5/220(م، 1967 –هـ 1386،ط

  ).6/134(  ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ،-  4
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أيضا ام خيتلفون يف بعض اجلزئيات الفقهية ،حنو الشروط املتعلقـة ا،ومـدهتا ،              
  . وضمانات العامل ،وغري ذلك من الشروط و اليت ختتلف من مدرسة فقهية ألخرى

 ثبت عقد املضاربة بدليل الكتـاب و عمـل          : ليل مشروعية املضاربة    د:      ثالثا
  .الصحابة واإلمجاع واملعقول

ارِض         [قول اهللا تعـاىل      : من الكتاب :     واحد   ي اَل ْضِرُبوَن ِف ُروَن َي َوآَخ
   .)1( ]َيْبَتُغوَنِ مْن َفْضِل اهللا

 عن أبيه عن    )2(انعن مالك عن العالء بن عبد الرمح      : من عمل الصحابة  :     اثنان  
ِرْبَح                [جده   ى َأَن ال ِه َعَل َل ِفْي َأَن ُعْثَماَن بُن َعَفاَن َأْعَطاُه َماًلا ِقَراًضا َيْعَم
   .)3(  ] َبْيَنُهَما

وال خالف بـني املـسلمني يف   :" يقول ابن رشد احلفيد  : من اإلمجاع:      ثالثة  
  .) 4(" م جواز القراض ، وأنه مما كان يف اجلاهلية فأقره اإلسال

ألن " أن القراض مـشروع     : املالكي  )5(يقول النفراوي    : من املعقول :      أربعة  
الضرورة دعت إليه حلاجة الناس إىل التصرف يف أمواهلم وليس كل واحد يقدر على              

                                                           
  .20:  املزمل -  1
ي املدين ، روى احلديث عن  هو الفقيه  احملدث الثقة العالء بن عبد الرمحان بن يعقوب املخزوم-  2

  ابن عمر و أنس،تويف سنة بضع وثالثني ومائة ، انظر، خملوف ، املرجع السابق ، 
  ).47ص (
  .والبيهقي ، السنن، مرجع سابق،كتاب القراض. اإلمام مالك ، املوطأ ، ، كتاب القراض -  3
  ستذكار ، دراسة وابن عبد الرب اال).2/234(  ابن رشد ، بداية اجملتهد ،مرجع سابق ،-  4
و الكاساين ، بدائع الصنائع ، ). 120- 1/119( عبد املعطي أمني قلعجي ، مؤسسة الرسالة ، / د

  ).135/ 6( وابن قدامة، املغين ، املرجع السابق ، ).6/79( مرجع سابق ، 
هـ ،انظر، خملوف ، 1181 هو اإلمام الفقيه املالكي أبو عامر أمحد النفراوي ، تويف سنة -  5
  ).339ص (جرة النور،مرجع سابق، ش
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التنمية بنفسه ، فاضطر فيه الستنابة غريه ،ولعله ال جيد من يعمل فيه بأجرة ،فرخص               
    .)1(" فيه 

مما سبق ذكره من أدلة ثبت أن املضاربة مشروعة يف اإلسـالم إذا تـوافرت                    و
  .أسباا وأركاا وشروطها 

  :يتكون عقد املضاربة من مخسة أركان وهي  : أركان املضاربة وشروطها:   رابعا 
  .األهلية الكاملة :  ويشترط فيهما :العاقدان:     واحد 
  :شترط فيه أن وي: العمل أو املنفعة :       اثنان 

  . أن يكون مشروعا -
  . حتديد جنس املال املضارب به وأال يكون دينا و ال وديعة و ال رهنا -
  .أن يلتزم املضارب بأصول العمل املوكل إليه عموما -

  .وهي اللفظ الدال على عقد املضاربة: الصيغة :       ثالثة 
  .)2(   يكون مشاعاحتديد قدره وأن: ويشترط فيه  : الربح:       أربعة 

       ومما سبق ذكره من أركان املضاربة وشروطها أن الفقهاء يتفقون على األصول            
العامة للعمل ا مع خالف فقهي يف جزئيات املسائل ،حنو جنس مال املضاربة ،وأا              
تكون مشروعة بتوافر هذه األركان بصفة عامـة وعمومـا إذا تـوافرت أركاـا      

  . صح املعاملة وتترتب عليها آثارها وشروطها املعتربة ت
  

  

                                                           
وابن رشد اجلد ، املقدمات املمهدات ).2/175(  النفراوي ، الفواكه الدواين ، مرجع سابق ، -  1

  ).6/79( و الكاساين  املرجع السابق ، ).3/206( ، مرجع سابق ، 
و ابن رشد اجلد ، ).796- 2/791(  ابن شاس ، عقد اجلواهر ،مرجع سابق ،-  2

  ).84- 6/81( والكاساين ، بدائع الصنائع،مرجع سابق ، ). 3/16( رجع سابق ،املقدمات،م
  والنووي ، اجملموع ، مرجع سابق ، ).5/142( وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، 

 )15/143-157.(  
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  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بعقد المضاربة

  
     إن متويل استثمار األوقاف بعقد املضاربة ، صيغة ميكن أن تعتمـدها مديريـة              

-91 املعدل و املتمم لقانون      07-01األوقاف وا قال املشرع اجلزائري يف قانون        
وإن هـذه الـصيغة التمويليـة        .)1( 3 الفقرة   10 مكرر 26وخاصة يف املادة     10

                                                           
 23هـ املوافق لـ 1422صفر 29 اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، مرجع سابق، الصادرة بتاريخ -  1

  ).29ع(، م 2001مايو 
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 وهذا على   )1(مشروعة سواء أكانت املضاربة مطلقة أو مقيدة أو فردية أو مشتركة            
  :حسب املقاصد املرجوة منها مع مراعاة القواعد التالية 

  .أن تساير قواعد املعامالت املالية يف اإلسالم -
  .شرعية الضرورية و احلاجية و التحسينية ألفراد اجملتمعرعاية املقاصد ال-
  .مراعاة خربة املضارب -
  .تضمني املضارب يف حالة التقصري-
   .)2(مراعاة رحبية املشروع -

     وميكن أن نتصور األشكال التالية من متويل استثمارات األوقاف و اليت ميكن أن             
  :تعمل ا مديرية األوقاف  اجلزائرية 

إن صيغة متويل استثمارات    : املضاربة مع املصارف اإلسالمية     : الشكل األول      
األوقاف  بعقد باملضاربة مع أحد املصارف اإلسالمية ،حنو بنك الربكة اجلزائري أو             
البنك اإلسالمي للتنمية صيغة متويلية  ميكن ملديرية األوقاف اجلزائرية أن تـستعملها             

  :ة ، وميكن أن نتصور الصيغ التالية لسد بعض حاجاهتا املالية الوقفي
 وهـي  أن تـسلم مديريـة         : مضاربة البنك يف أرض الوقف     :     الصيغة األوىل 

األوقاف أرض الوقف الزراعية للبنك كتمويل استثماري  على أن  يزرع فيها نوعا              
من الزرع يتفق على جنسه حفاظا على خصوبة التربة  على أن يقوم البنك بكامـل                

تعلقة ذا النوع من العمل وعلى أن يتحصل املضارب، أي البنك علـى             األعمال امل 
جزء مشاع من الغلة يتفق عليه عند التعاقد ، على أن تكون هذه الـصيغة متويليـة                 

   .)3(متوسطة املدى أو قصرية املدى، أي لدورة أو لدورات زراعية متعاقبة 

                                                           
حسن األمني ، املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة ، البنك اإلسالمي للتنمية ، املعهد /  د-  1

  ).48-46ص ( ،1993 –هـ 2/1414اإلسالمي  للبحوث والتدريب ، جدة ، ط
 التمويل باملشاركة،مركز االقتصاد اإلسالمي، املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار و التنمية ، -  2
  ).22-21ص (، 2/1986ارة البحوث ، طإد
) . 56ص ( حسني األمني ، املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة ،مرجع سابق ،/   د-  3

  وانظر،سليمان ناصر،  تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية ، مرجع سابق ،
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 :يـة يف أرض الوقـف     مضاربة الشركات املـسامهة الزراع    :      الصيغة الثانية 
وصورهتا أن تتعاقد مديرية األوقاف مع إحدى الـشركات املـسامهة الوطنيـة أو              
األجنبية على املضاربة يف أرض الوقف مقابل نصيب من الربح  لـدورة أو دورات               
متعاقبة على حسب مضمون العقد مع مراعاة نوع االستثمار الذي يقام علـى أرض          

دية األرض وال على البيئة عموما وعلى أن يكون         الوقف على أن ال يؤثر على مردو      
  .مباح االنتفاع به شرعا

  وهي أن تتعاقد مديريـة       :املضاربة املشتركة يف مال الوقف       :     الصيغة الثالثة 
األوقاف اجلزائرية مع أحد املصارف اإلسالمية ، حنو بنك الربكة اجلزائري علـى أن          

 غريه من األموال املودعة يف هذا النوع من         تدفع له ماال على أن يضارب به خبلطه مع        
 وتتحصل  املديرية على نسبة من الـربح         )1(العقود أو ما يسمى املضاربة املشتركة       

  .حتدد عند التعاقد  
يف وهي أن   : مضاربة مديرية األوقاف يف املنتجات مقابل أجرة       :     الصيغة الرابعة 

مية ، حنو بنك الربكـة اجلزائـري   تتعاقد مديرية األوقاف  مع أحد املصارف اإلسال   
على أن يقدم البنك رأس مال املضاربة أو املشروع االستثماري وتكون مـسؤولية             
مديرية األوقاف تقدمي اخلربة واجلهد اإلداري ،حنو تسويق  أدوية زراعية أو كتـب              
تقنية أو علمية مثال ،وتوزع نسبة  األرباح بني املصرف و مديرية األوقـاف وفـق                

                                                                                                                                                         
  ).60ص ( 
شوال 12-7 ، الكويت سالميجممع الفقه اإل قرارات وتوصيات الدورة الثالثة عشرة ،-  1

حممد / و د).10- 7ص (، )13- 122/5(م ،قرار رقم 2001 ديسمرب  27-22 –هـ 1421
صاحل حممد الصاوي ، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم ،دار اجملتمع 

وفكري أمحد نعمان ، النظرية ). 50ص (م، 1990 –هـ 1/1410للنشر والتوزيع ،ط
 –هـ 1/1405قتصادية يف اإلسالم ، املكتب اإلسالمي ،بريوت ، دار القلم ، ديب ، طاال

  واملواق ، التاج ).361-360ص (م،1985
حممد عثمان شبري ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه /ود).7/449(واإلكليل ، مرجع سابق ،

  ).300ص (اإلسالمي ، مرجع سابق ، 
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وإن هذا النوع من املضاربة تعمل به املديريـة           .)1(اعة حتدد عند التعاقد         نسبة مش 
  .الوصية على الوقف وختطط له يف األمد البعيد 

 وتتمثل هذه الصور    : أن تكون مديرية األوقاف هي املضارب      :     الشكل الثاين   
ا تقدمـه   أن تأخذ مديرية األوقاف على عاتقها عملية متويل مشاريعها االستثمارية مب          

من أعمال وفق عقد املضاربة ، وذلك يف األجل البعيد ،وميكن أن تـصور الـصيغ                
  :التالية 

مضاربة مديرية األوقاف يف أرض املـزارعني علـى وجـه           :      الصيغة األوىل 
وصورهتا أن تتعاقد مديرية األوقاف مع جرياا من املـزارعني علـى أن              :املزارعة

ى  وجه عقد املزارعة ومقابل جزء من الغلة مـشاعة           تضارب يف أرضهم الزراعية عل    
وحيدد أثناء العقد هل هذه العملية لدورة أو دورات زراعية كصيغة متويلية قصرية أو              

   .)2(متوسطة املدى 
مضاربة مديرية األوقاف يف أرض املـزارعني علـى وجـه           :     الصيغة الثانية   

ن تضارب بأرض بعض املـزارعني        وهي أن تتعاقد مديرية األوقاف على أ        :املساقاة
على أن تقوم بسقي املزروعات يف دورة واحدة أو على دورات متعددة  باسـتعمال              
التقنيات احلديثة يف جمال الري الزراعي على أن تأخذ املديرية نسبة من الربح ويكون              

   .)3(مشاعا 
                                                           

تصاد اإلسالمي ، شركة النشر و التوزيع املدارسي ، الدار البيضاء ، عالل اخلياري ، االق/  د-  1
  نذير قحف ، دور الشركات بالشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق ،/ ود). 169ص (املغرب ، 

 )12.(  
واملواق ، التاج واإلكليل ،مرجع ).334- 7/333(  عليش ، منح اجلليل ، مرجع سابق ،-  2

  سابق ،
والكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع ).5/129( ، املغين ،مرجع سابق ،وابن قدامة ). 7/449( 

  ). 6/95( سابق ، 
- 5/129(وابن قدامة ، املغين، املرجع السابق ، ).7/449(  املواق  ،املرجع السابق ، -  3

136.(  
  ).2/175( والنفراوي ، الفواكه الدواين ، مرجع سابق ،
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 تتعاقـد    وهي أن  :مضاربة مديرية األوقاف على وجه املغارسة      :     الصيغة الثالثة 
مديرية األوقاف على أن تقوم بغرس نوع من األشجار يف أرض بعض املزارعني على              
أن تأخذ املديرية نسبة من الغلة بعد منو األشجار وبداية إنتاجها على أن تكون النسبة               

كما حتدد عدد الدورات الزراعية اليت تـستفيد        .مشاعة من الغلة حتدد عند التعاقد       
اليت بإمكاا أن تبيعها وتتحصل علـى متويـل السـتثماراهتا           منها مديرية الوقف و     

  .لألوقاف 
إن تعامل مديرية األوقاف  بصيغة املضاربة املخطط هلا ترجع بالفائـدة علـى                  

  . الوقف و املوقوف عليهم وباقي أفراد األمة مبا توفره من ريع مايل وخدمي للجميع
تثمارية و التمويلية ملمتلكات الوقـف      و النتيجة ، إن عقد املضاربة من العقود االس        

ميكن أن يكون مرتكز  تعمل به مديرية الوقف لتنمية أوقافها  وحتقيق ريـع مـايل                 
تستخدمه يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية وذلك حبسن اختيار نوع املـضاربة            

ماري املناسبة لقدراهتا املالية والبشرية و خربهتا يف هذا النوع من التمويـل االسـتث             
  .للوقف 
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  الفصل الثالث
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد المرابحة

  
  :ويتضمن 

  
  تعريف المرابحة ودليل مشروعيتها:            المبحث األول

  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بعقد المرابحة:     المبحث الثاني 
  
  
  
  
  

  المبحث األول
  تعريف المرابحة

  
 املراحبة من العقود اليت يراد منها حتصيل متويل مايل ،إذ يقوم العقـد يف                    إن عقد 

أساسه على الرحبية من حيث احلصول على السلعة أو املنفعة مث بيعها ملن هو حباجـة                
وقبل أن أحبث إمكانية متويل اسـتثمارات       .إليها ،وبذلك حيقق البائع نسبة من الربح        

  .وبيان دليل مشروعيتها وأركاا وشروطها عموما الوقف باملراحبة ،أبتدئ بتعريفها ،
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إن املراحبة يف اللغة مفاعلة ،وهي من الربح ،         : تعريف املراحبة يف اللغة   :أوال
  .ربح ،يربح رحبا: نقول

   .)1(وهي مبعىن النماء يف التجارة . ربح يف جتارته : كقولنا  
هـاء املراحبـة بتعريفـات       عرف الفق  :تعريف املراحبة يف الفقه اإلسالمي    :      ثانيا

  :متقاربة أذكر منها 
  :عرف اإلمام ابن عرفة املراحبة بأا : تعريف املراحبة عند املالكية :     واحد

   .)2(" البيع املرتب مثنه على مثن بيع قبله " 
خرج بتعريف املراحبة عقد املساومة و املزايدة واإلقالـة ألن           : مقتضى التعريف *

  .يع ال يشترط فيها بيان مثن الشراء و نسبة الربح املراد مستقبالهذه األنواع من الب
  :عرف اإلمام الكاساين املراحبة بأا : تعريف املراحبة عند احلنفية :     اثنان 

   .)3(" بيع بالثمن األول مع زيادة ربح" 
ثمن إن عقد املراحبة  يف املدرسة الفقهية احلنفية  يشترط فيه بيان ال            :مقتضى التعريف *

الذي اشتريت به السلعة والربح املراد حتصيله،وهو ال خيالف ما ذهب إليـه عمـوم               
  .الفقهاء  
  :عرف اإلمام ابن قدامة املراحبة بأا :تعريف املراحبة عند احلنابلة:      ثالثة

    .)4(" أن خيرب برأس ماله  مث يبيع به ويربح " 
حلنابلة ال يقع صحيحا إال ببيـان        إن عقد املراحبة وفق تعريف ا      :مقتضى التعريف *

  .الثمن احلقيقي للسلعة ونسبة الربح املراد حتقيقها من هذه الصفقة التجارية
  :عرف الشافعية املراحبة أا  :  تعريف املراحبة عند  الشافعية:     أربعة 

  )  .1(" من الربح ، وهو الزيادة على رأس املال "

                                                           
والزخمشري ، أساس البالغة ،مرجع ).2/442( ، ابن منظور ، لسان العرب ،مرجع سابق-  1

  ).215ص (سابق ، 
  ).284ص(  الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ،مرجع سابق ، -  2
  ).5/220( الكاساين ، بدائع الصنائع ،مرجع سابق ، -  3
  ).2/14(  ابن قدامة ، الكايف ، مرجع سابق ، -  4
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شافعية للمراحبة عن تعريفه يف املدرسة الفقهية        مل خيرج تعريف ال    :مقتضى التعريف   *
  اإلسالمية ،وإن وجد فإنه يشمل اجلزئيات الفقهية التطبيقية املرتبطة باختالف البيئات 

  .واألعراف 
تعرف املراحبـة يف االقتـصاد       : تعريف املراحبة يف االقتصاد اإلسالمي    :      مخسة  

لكلفة مع إضافة معلـوم يتفـق عليـه         بيع سلعة بسعر ا   :" اإلسالمي املعاصر  بأا     
   .)2(" للقطاعات املستخدمة واملوردين أو املصدرين 

        ومما سبق ذكره،  تبني لنا، أن عقد املراحبة يف املدرسة الفقهية اإلسالمية 
واالقتصادية املعاصرة ال يكاد خيتلف يف جلها إال يف بعض الفروع  التطبيقية ،وأنـه               

ل ريع ببيع سلعة بتحديد مثنها األصلي املشتراة به مع إضـافة  يقصد منه الربح وحتصي   
نسبة من األرباح تذكر عند عقد البيع إال أم خيتلفون يف تطبيقاهتا مثال يف احتساب               

  .مثن التكلفة حنو النقل و التخزين وغري ذلك من مدرسة ألخرى
  بظاهر القرآن ثبت دليل مشروعية املراحبة  : دليل مشروعية املراحبة:      ثالثا

  :واإلمجاع  واملعقول
]َو َأَحل اُهللا الَبْيَع َو َحَرَم الِرَبا  [: ظاهر قوله تعاىل:من الكتاب:     واحد 

)3(.   
  .فيشمل احلكم  كل أنواع البيع احلالل

يف البـز   -عنـدنا   -األمر اجملتمع عليه    :" قال  اإلمام مالك      :  من اإلمجاع  :     اثنان  
د ، مث يقدم به بلدا آخر فيبيعه مراحبة ،أنـه ال حيـسب فيـه أجـرة                  يشتريه الرجل ببل  

   .)4(" السمسرة 
إمجاع مجهور العلماء على أن البيـع صـنفان مـساومة           : "ويذكر ابن رشد احلفيد   

  .  وإن كانوا خيتلفون يف فروعها)5(" ومراحبة

                                                                                                                                                         
   ).3/76(  الشربيين ،مغين احملتاج ، مرجع سابق ، -  1
  ).71ص ( مجال لعمارة ، اقتصاد املشاركة ، مرجع سابق ، /  د-  2
  274:  البقرة -  3
  .   اإلمام مالك ،املوطأ ، مرجع سابق،كتاب البيوع ، باب بيع املراحبة -  4
  ).2/211(  ابن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد،مرجع سابق،-  5
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  .وهذا يدل على مشروعية املراحبة عند الفقهاء 
 عويص  – املراحبة   –هذا الباب   :"  املالكي   )1(يقول ابن العريب  :   من املعقول  :   ثالثة  

ل اُهللا     [ليس له فيه القرآن وال يف السنة ترمجة ، اللهم إال أن اهللا تعاىل قـال                  َو َأَح
  الَبْيَع 

  فاقتضى هذا اإلطالق كما قدمنا جواز كل بيع إال ما قام الـدليل               ]َو َحَرَم الِرَبا    
   .)2(" لقواعد على رده حسب ما تقدم يف ا

     ويظهر مما سبق ذكره من أدلة ،أن عقد املراحبة من العقود اليت  استنبط الفقهاء               
دليل مشروعيتها من عموم القرآن يف حل البيع مادام هذا البيع مل خيالف شرطا مـن                

  .شروط البيع اليت بينتها الشريعة 
  :ة من األركان التالية وهييتكون عقد املراحب:  أركان املراحبة وشروطها:     رابعا 

  .األهلية الكاملة : ويشترط فيهما : العاقدان:واحد 
  وهي اللفظ الدال على عقد املراحبة : الصيغة : اثنان
  :ويشترط فيه ما يلي  :  مقدار الربح:        ثالثة 

  .بيان مثن السلعة  -    
من وخاصة إن دخال     بيان األجل الذي اشتريت  إليه السلعة ،ألن له حصة من الث            -

  .                                                   على تأجيل الدفع
بيان مثن تكلفة احلمل و النقل و التخزين حىت يعرف املشتري ما يدخل يف الـسلعة                -  

وما يدخل يف الربح وما يدخل فيهما وماال يدخل أصال وإن كان الفقهاء جيـرون يف                
   .   )3(رف الصحيح  هذه املسألة جمرى الع

                                                           
عافري اإلشبيلي ،أحد أعالم املذهب املالكي يف هو الفقيه أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب امل -  1

، انظر، هـ543إخل  ،تويف سنة.…أحكام القرآن ، القبس على شرح املوطأ،: زمانه ،من مؤلفاته 
  ). 138-136ص(خملوف،شجرة النور،مرجع سابق،

  ).2/846(  ابن العريب ، القبس ، مرجع سابق ،-  2
وابن رشد ، املقدمات ، مرجع ).165- 3/164( الدسوقي ، حاشية الدسوقي ،مرجع سابق ،-  3

  ).222- 5/220( والكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ).127-2/125( سابق ، 
  ).95-2/94( وابن قدامة ، الكايف ، مرجع سابق ،
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     ومما سبق ذكره من أركان املراحبة وشروطها عند الفقهاء تبني للباحث أا تنعقد             
إذا توافرت هذه األركان و الشروط املتفق عليها عموما يف املدارس الفقهية اإلسالمية             

  . مع خالف بسيط يف بعض األحكام اجلزئية املرتبطة ذا الركن أو ذاك
  

  
  
  
  
  
  
  

  بحث الثانيالم
  صيغ تمويل استثمارات  األوقاف بعقد المرابحة

  
     إن صيغة متويل االستثمارات  بعقد املراحبة أو التمويل التجاري ،صيغة متويليـة             
إسالمية ، اهلدف منها تنشيط احلركة التجارية ، حنو استرياد املواد األولية و اآلالت               

يق العملية التجارية املدروسة ، و الـيت        ومن مث حتقيق االسترباح عن طر     )1(و املعدات 
ميكن ملديرية األوقاف أن تستعملها  كصيغة متويلية قصرية املدى للحـصول علـى              

  املعدل 07-01بعض املال لتغطية بعض نفقاهتا االستثمارية ، وخاصة أن قانون 
  دعا إىل استثمار املمتلكات الوقفية مبختلف الوسائل 10-91واملتمم لقانون 

                                                           
  ).72ص ( مجال لعمارة ، اقتصاد املشاركة ، مرجع سابق ، /  د-  1
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  : وميكن أن نتصور الصيغ التالية )1(ليب املشروعة املتاحة واألسا
إن عقد املراحبـة مـع      :  عقد املراحبة مع املصارف اإلسالمية       :     الشكل األول 

البنوك اإلسالمية  ،حنو بنك الربكة اجلزائري،صيغة متويلية تنعقد بني أطراف ثالث ،              
شتري للسلعة كطرف ثالـث     البنك من جهة  ومديرية األوقاف من جهة ثانية و امل          

  :وميكن أن أتصور الصيغة التالية
وصورهتا أن تتعاقـد مديريـة      :  عقد املراحبة لآلمر بالشراء    :      الصيغة األوىل 

األوقاف مع أحد املصارف اإلسالمية، حنو بنك الربكة اجلزائري أو البنك اإلسالمي            
االتفـاق علـى أن يـشتري       للتنمية  بعقد تعاون  يف األجل البعيد ،يتم من خالله            

املصرف سلعة أو آلة  أو مواد أولية مث يبيعها ملديرية األوقاف على دفعة أو دفعـات                 
 والذي يبيعها  بعد حيازهتا بدوره لغريه من العمالء ، حنو املزارعني مثال ،               )2(متعددة  

ـ               وع حنو البذور الغري املكلفة واألدوية والذي يكون قد اتفق معه مسبقا على هذا الن
من السلعة ، وبذلك حتقق مديرية األوقاف تدفقا ماليا ميكنها من تسيري بعض شؤوا              

 وأن تسد به بعض حاجياهتا وعلى أن يـتم العقـد وفـق              )3(اإلدارية واالستثمارية   
  :الشروط التالية 

  . حتديد مثن السلعة املشتراة به من طرف املصرف-
  .من املصرف إىل تسلميها للعميل  حتديد مثن تكلفة السلعة من زمن استالمها -
  حتديد نسبة الربح وهل يكون على اجلملة ،أي مجلة البيع أو مجلة التكلفة ؟-
حتديد طريقة تسديد مثن السلعة ما بني املصرف ومديرية األوقاف وما بني مديرية             -

  .األوقاف والعميل 

                                                           
 23هـ املوافق لـ 1422صفر 29ق، الصادرة بتاريخ  اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،مرجع ساب-  1

  ).29ع(م ، 2001مايو 
  ).20ص ( منذر قحف ، دور الشركات بالشريعة ، مرجع سابق ، / د-  2
رفيق يونس املصري ، بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية ، مؤسسة الرسالة ، /  د-  3

 مجال لعمارة ،اقتصاد املشاركة، مرجع /ود). 56ص (م، 1996 –هـ 1/1416بريوت ، ط
  ).72ص(سابق ، 
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 الـشراء ومثـن     إظهار املستندات الرمسية املستلمة من املصرف للعميل ملعرفة مثـن         -
  .التكلفة والربح املراد احلصول   عليه 

 بيان أجل أو مدة بيع املراحبة إذا كان املصرف حدد أجال لبيع السلعة من طـرف                 -
   .)1(مديرية األوقاف 

إن صيغة التمويل بالوكالة صـيغة متويليـة          :  املراحبة بالوكالة  :     الشكل الثاين 
غتها أن تكون  مديرية األوقاف مبثابة الوسيط بني           وصي  )2(تقرها الشريعة و القانون     

املستهلك واملنتج ، بالبيع أو الشراء ، مقابل نسبة من املال حتدد بالصفقة أو بالشهر               
وميكن .  أو غري ذلك كمكافأة هلا على البحث عن املستهلك هلذا النوع من السلع              

  :أن أتصور الصيغ التالية 
 وصورهتا أن تتعاقد مديرية األوقـاف مـع         : الشراء   الوكالة ب  :     الصيغة األوىل 

أحد العمالء يف األجل البعيد أو جملموعة منهم لشراء سلعة أو سلع ،وهـذا حبكـم                
   ،)3(انتشار ممتلكاهتا الوقفية عرب الوطن ، مما يؤهلها ملعرفة حاجات السوق الوطنية 

                                                           
نور الدين عتر ، / و د). 170ص( عالل اخلياري، االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ، /  د-  1

علي أمحد / ود).114ص( املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم ،مرجع سابق ، 
وقرارات جممع الفقه اإلسالمي ، ).146ص( ع سابق ، السالوس ، املعامالت املالية املعاصرة ، مرج

يوسف القرضاوي ، بيع املراحبة / و د).91ص (،) 3/5و41/2/5-40(مرجع سابق ، قرار 
م، 1984 –هـ 2/1403لآلمر بالشراء كما جتربه املصارف اإلسالمية ،دار القلم ، الكويت ،ط

والرقابة الشرعية ، بنك فيصل عبد احلميد حممود البعلي ، االستثمار / ود)  .36-35ص (
حممد عثمان /ود). 31ص ( م، 1991 –هـ 1/1411اإلسالمي ، مجهورية قربص التركية ، ط

  ).266ص(شبري ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ،  
  ).10ص ( ، 34: القانون التجاري اجلزائري ، مرجع سابق ، املادة -  2
فيق و عادل حسن ، مذكرات يف مبادئ التسويق وإدارة املبيعات ، الدار اجلامعية ، مجيل تو/ د-  3

حممد إبراهيم عبيدات و هاين حامد الغمور ، / ود).60ص (م ، 1985/االسكندرية ، ط
االجتاهات احلديثة يف إدارة املنشئات التسويقية، مؤسسة املعايل للنشر و التوزيع ،عمان ، 

  ).201ص(م، 01/1988األردن،ط
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األوقاف دفعة واحدة أو    وحيددان  أوصافها ومثنها ويقوم العميل بدفع الثمن ملديرية          
مع نسبة من الربح أو مكافأة  يتفقان عليهـا ، وتكـون             )1(على دفعات يتفق عليها     

وتقوم مديرية األوقـاف     .)2(مديرية األوقاف يف هذه الصورة مثل الوكيل بالشراء         
بالبحث عن السلعة املتفق عليها داخل الوطن أو خارجه، وبذلك حتقـق مديريـة              

   .)3(ا ميكن أن تسد به بعض حاجياهتا األوقاف تدفقا مالي
 وصورهتا أن تتعاقد مديرية األوقاف مع أحـد         : الوكالة بالبيع  :     الصيغة الثانية   

املصارف أو الشركات الوطنية أو األجنبية  يف األجل املتوسط وفق خطتها التنموية              
 نسبة مـن     يف  بيع منتج معني مقابل      )4(على أن تكون وكيال معتمدا هلا أو وسيطا         

 أو من املال يتفقان عليه، حنو السلع املتعلقة باملنتجات الزراعية على سـبيل              )5(الربح
بالطرق اإلشهارية املعتمدة  حىت تعـرف       )6(وتسهر املديرية املعنية للترويج هلا    . املثال  

املستهلكني ا وبنوعها وأمهيتها ، خاصة وأن املديرية متتلك من العقارات ما ميكنها             
  .زين هذه السلع ،وبذلك حتصل على متويل طويل املدى من خت

     و النتيجة،إن صيغة متويل الوقف بعقد املراحبة صيغة اقتصادية ميكن أن تعطـي             
مثارها على املديرية الوصية على الوقف إذا روعي فيها  التخطيط لنوع السلع املـراد               

  .تسويقها يف السوق وإىل أمهيتها وحاجة  أفراد األمة هلا
  

                                                           
  ).20ص (منذر قحف ، دور الشركات ، مرجع سابق ، /  د-  1
  ).164ص ( علي أمحد السالوس ،املعامالت املالية املعاصرة، مرجع سابق ، /  د-  2
  رفيق يونس املصري ، بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية ، مرجع سابق،/  د-  3
  ).56ص (
ص (ذكرات يف مبادئ التسويق وإدارة املبيعات،مرجع سابق ،مجيل توفيق وعادل حسن،م/ د-  4

حممد إبراهيم عبيدات وهاين حامد الغمور،االجتاهات احلديثة يف إدارة املنشئات / ود).58
  ). 74ص (التسويقية، مرجع سابق،

 / 01سليمان األشقر وآخرون، حبوث فقهية اقتصادية معاصرة،دار النفائس ،األردن، ط/  د-  5
  ). 214 - 213ص( م، 1998 –هـ 1418

  ). 13ص (حممد إبراهيم عبيدات و هاين حامد الغمور ، املرجع السابق ، /  د-  6
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  الفصل الرابع
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد االستصناع أو المقاولة

  
  :ويتضمن 

  
  تعريف االستصناع ودليله مشروعيته:     المبحث األول
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  صيغ تمويل استثمارات األوقاف  باالستصناع أو المقاولة:     المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث األول
  يله مشروعيتهتعريف االستصناع ودل

  
 و الـيت    )1(     يعترب عقد االستصناع أو املقاولة صيغة متويلية بالبيع قصرية املـدى            

ميكن ملديرية األوقاف أن تفكر يف توظيفها كصيغة متويلية السـتثماراهتا للحـصول             
. على املال و الذي ميول به بعض النفقات أو املشاريع التوسعية ملمتلكات األوقـاف             

 عن هذه الصيغ ، أبتدئ أوال بالبحث عن معىن االستصناع ،مث بيـان              وقبل احلديث   
  .دليل مشروعيته وأركانه وشروطه

  .االستصناع مصدر مشتق من صنع  :   تعريف االستصناع يف اللغة:     أوال
  .ونقول صنع يده ،أي عمله .َصنَعُه ،وَيصَنُعُه ، ُصنًعا ؛فهو مصنوع :  نقول

                                                           
  ).96ص ( سليمان ناصر ، صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية  ،مرجع سابق ، -  1
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  .  ُصنِعِهدعا إىل: و استصنع الشيئ 
   .)1(والصناعة ، مفاعلة ككتابة ، حرفة الصانع وعمله 

عرف الفقهـاء االستـصناع     :  تعريف االستصناع يف الفقه اإلسالمي     :     ثانيا  
  :بتعريفات متقاربة أذكر منها 

  عرف اإلمام اللخمي املالكي الصانع  : تعريف االستصناع عند املالكية:     واحد 
 أقام نفسه لعمل الصنعة اليت استعمل فيها بسوقها أو داره وغري            املنتصب من : " بأنه  

  . )2(" املنتصب من مل يقم نفسه هلا وال منها معاشه 
إن اإلمام اللخمي بتعريفه للصانع عرف االستصناع ضمنيا حيث         :مقتضى التعريف *

أن ينصب اإلنسان نفسه  لعمل الـصنعة        : يفهم من كالمه أن عقد االستصناع هو        
  .استعمل فيها ،أي تعاقد عليها اليت 

مبينا سبب عدم ختصيص ابن عرفة تعريفا لالستـصناع يف          : )3(     ويقول الرصاع 
أن اإلجارة عرفها ،ويصدق على الصنعة تعريفها غايتها ،         :" حدوده أن مرجع ذلك     

   . )4(" أا اختصت باسم خيصها كاألصناف حتت نوع فال خترج عن حد اإلجارة 
د االستصناع عند املالكية نوع من أنواع اإلجارة ،كما  أدرجوها ضمن                  إن عق 

ومن مقتضيات التعريف عنـد     .،وبذلك تأخذ أحكامهما الفقهية     )5(مباحث السلم   

                                                           
 و الزخمشري ، أساس البالغة ،).209- 8/208(  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،-  1

  ).362ص ( مرجع سابق ، 
  ).401ص (  الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، مرجع سابق ، -  2
هو الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن قاسم الرصاع األنصاري التونسي ، من أعالم املذهب املالكي ،  -  3

  ).259(،انظر، خملوف،املرجع السابق،شرح حدود ابن عرفة ،وغري ذلك من الكتب: من مؤلفاته 
  ).401ص ( نفس املرجع  ، -  4
عدنان خالد التركماين ، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي ،دار الشروق ،جدة ، /  د-  5
وكاسب عبد الكرمي البدران ،عقد االستصناع ).276-275ص (م، 1981 –هـ 1/1401ط

، مرجع و ابن رشد ، املقدمات ). 66ص(، دراسة مقارنة ،دار الدعوة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
  سابق ، 

 )2/244.(  
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املالكية أم يشترطون يف االستصناع  االنتصاب للصنعة ،أي التفرغ والتخصص فيها            
  .ها يف السوق أو البيت سواء أكانت الورشة أو الصنعة اليت انتصب هلا يؤدي

عرف اإلمـام الكاسـاين  احلنفـي        :تعريف االستصناع عند احلنفية     :      اثنان  
   .)1(" عقد على بيع يف الذمة شرط فيه العمل: "االستصناع بأنه 

إن عقد االستصناع عند احلنفية  ، عقد مستقل وإن كان به شبه             :مقتضى التعريف *
   .)2(بالبيع واإلجارة والسلم 

 مل يعرف الشافعية عقد االستصناع ،       :تعريف االستصناع عند الشافعية   :    ثالثة    
   .)3(فهم  أدرجوه ضمن مباحث السلم 

عقد عمـل يف    :" عرفه ابن قدامة بأنه     :  تعريف االستصناع عنداحلنابلة   :     أربعة  
   .)4(" الذمة كخياطة الثوب

  
م جيعلون عقد االستصناع بني     الظاهر من تعريف ابن قدامة ،أ     : مقتضى التعريف *

   .)5(البيع والسلم وإن مل يضربوا له أجال 
وهبه الزحيلـي    / عرف د : تعريف االستصناع يف االقتصاد اإلسالمي      :     مخسة  

عقد يتعهد أحد طرفيه مبقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عمـال            :" االستصناع بأنه   
   .)6(" لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخر

 ،تبني لنا أن عقد االستصناع من العقود اليت أدرجها كـثري            -ذكره–مما سبق        و
من املدارس الفقهية اإلسالمية يف بيع السلم ماعدا احلنفية الذين خصصوا له مباحث             

                                                           
  ). 5/2( الكاساين ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، -  1
  ).54ص ( كاسب عبد الكرمي البدران ، عقد االستصناع،مرجع سابق ، -  2
  ).72ص ( نفس املرجع ، -  3
  ).2/305(  ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، -  4
  ).73ص ( ،  كاسب عبد الكرمي البدران  ، املرجع السابق-  5
 ، اإلمارات العربية املتحدة ، جملة الشريعة و القانون، ) عقود جديدة( وهبة الزحيلي ،/ د. أ-  6

  ).18ص ( ،1988 مايو –هـ 1408،رمضان ) 3ع(كلية الشريعة و القانون ، 
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فقهية خاصة به إال أنه يف العموم وإن كان باقي املذاهب مل خيصصوا لـه مباحـث                 
هم يهتمون به بنفس االهتمام الذي أواله       مستقلة إال أنه مبالحظة مباحث السلم جند      

وهذا يدل على أم ينظرون إىل عقد السلم كصيغة متويلية  ميكن أن يـدر               .احلنفية  
  .بالربح على صاحبه 

  :ثبت عقد االستصناع باإلمجاع و املعقول : دليل مشروعية االستصناع:      ثالثا
العلماء على إجارة الناس على      نقل ابن رشد احلفيد إمجاع       :من اإلمجاع   :      واحد

  . وعقد االستصناع جزء من اإلجارة )1(األفعال  أو األعمال املشروعة املباحة 
وجيوز استحسانا إلمجاع الناس على ذلك، ألم يعملون ذلك يف          :" وقال الكاساين   

  .    )2(" سائر األعصار من غري نكري 
ى أن عقد االستصناع مشروع حلاجة      لقد انعقد اإلمجاع عل   : من املعقول :      اثنان  

الناس إليه ،والضرورة تستدعي أن يتعامل الناس به فقد حيتاج اإلنسان إىل صـناعة              
شيئ ما بوصف معني وشكل معني ،وقد ال جيد ما يناسبه يف السوق ،فيستدعي بـه                
األمر إىل طلب صناعته من صانع متخصص يف صناعته ،ونظرا أن الدين يسر ومـن               

قة جتلب التيسري ولتحقيق املـصلحة الفرديـة و اجلماعيـة ، شـرع              مقاصده املش 
  .االستصناع 
يتضمن عقد االستصناع  أربعة أركـان       : أركان االستصناع وشروطه   :     رابعا  

  :وهي 
  .األهلية الكاملة :ومها الصانع و املصنوع له ،ويشترط فيهما  : العاقدان:     واحد 
  :يشترط فيها و: العمل أو املنفعة :     اثنان 

  . أن تكون مشروعة االنتفاع ا -
  .بيان جنس املصنوع ونوعه وقدره-
  . أن يكون مما يتعامل فيه -

  :ويشترط فيه  :األجر:      ثالثة
                                                           

  ).2/218( ابن رشد احلفيد ، بداية اجملتهد ، مرجع سابق ، -  1
  ).3-5/2( مرجع سابق ،  الكاساين ، بدائع الصنائع ، -  2
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  .حتديد أجرة العمل ،وجيوز فيه التأجيل و التأخري على حسب صيغة العقد -
اصنع يل هـذا    : اع ،حنو وهي اللفظ الدال على عقد االستصن      : الصيغة:      أربعة  

    .)1(الثوب وحنوه من الصناعات 
    ومما يبق ذكره من أحكام االستصناع ، فمىت  توافرت هذه األركان و الشروط              
جازت املعاملة وترتبت عنها آثارها الشرعية  عند الفقهاء  عموما مـع خـالف يف                

  .بعض اجلزئيات الفقهية من مدرسة فقهية ألخرى
لقد أوصـت   : ف العلماء من متويل األوقاف بعقد االستصناع         موق :     خامسا  

م املوافـق لــ     5/1/84إىل    24/12/83احللقة الدراسية املنعقدة جبـدة أيـام        
هـ  باعتماد صيغة متويـل االسـتثمارات        2/4/1405ـ إىل   20/03/1404

كات الوقفية بعقد االستصناع أو املقاولة واعتربوه من الصيغ  املناسبة لتمويل  املمتل            
   . )2(الوقفية  وتنميتها  

-01وبعقد املقاولة دعا املشرع اجلزائري إىل استثمار األوقاف اجلزائرية يف القانون            
   .)3( 1: الفقرة 6: مكرر26يف مادته 10-91 املعدل لقانون 07

     والنتيجة، إن صيغة التمويل بعقد االستصناع صيغة متويلية الستثمارات الوقـف           
روط  العمل املناسبة لذلك ،ومنه تعود بالفائدة على الوقف و أفـراد  إذا وفرت هلا ش 

  .  اجملتمع
  
  

                                                           
وميارة الفاسي ، شرح حتفة احلكام ).6- 4/2(  الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ، -  1

وقرارات ).5/3(و الكاساين ، بدائع الصنائع ،مرجع سابق ، ). 2/102(، مرجع سابق ، 
  ).145ص (،) 65/3/7(وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،  قرار رقم

وقرارات وتوصيات ).455- 454ص (ندوة ،إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف ،مرجع سابق ،  -  2
  ). 71ص (،) 30/5/4(جممع الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، الدورة الرابعة ،قرار 

 23هـ املوافق لـ 1422صفر 29 اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،مرجع سابق، الصادرة بتاريخ -  3
  ).29ع(م ، 2001مايو 
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  المبحث الثاني
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد االستصناع أو المقاولة

  
 أو متوسطة أو طويلـة      )1(     إن عقد االستصناع أو املقاولة ، صيغة متويلية قصرية          

روع االستثماري املختار ، إذ  ميكن ملديرية األوقـاف          املدى على حسب طبيعة املش    
أن تعتمدها بقصد استغالل الرأس املال الثابت ، وهي األرض اليت يقام عليه املشروع              
االستثماري االستصناعي لتحويلها من رأس مال ثابت ،إىل رأس مال متحرك ،  مبا              

نه فيه تيـسريا علـى      يقام عليه من مشاريع استصناعية  وتنموية حىت تنتج ، كما أ           
املسلمني ألنه ال يشترط فيه تسليم الثمن مقدما وتؤخر  السلعة ،وهذا مما يـساعد               

 ،  وبـذلك     )2(على تنمية املصانع وتطويرها وإىل توظيف األموال ومنه إىل التشغيل           
                                                           

  ).96ص ( سليمان ناصر ،صيغ متويل القصري املدى ، مرجع سابق ، -  1
  حوليات كلية الشريعة و القانون ، )عقد االستصناع (علي حمي الدين القرة داغي ،/  د-  2
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يتحقق ريع مايل لصاحب املشروع يغطي به نفقـات صـيانة وتنميـة املـشاريع               
  . و االقتصادية التابعة ملديرية األوقاف االستثمارية االجتماعية

  :وميكن أن نتصور األشكال التالية من الصور التمويلية الستثمارات األوقاف 
إن املقصد من   :  االستصناع باملشاركة مع املصارف اإلسالمية     :     الشكل األول 

 ،هـو )1(االستصناع باملشاركة مع املصارف اإلسالمية ،حنو بنك الربكة اجلزائـري           
دخول مديرية األوقاف لعملية اإلنتاج و البحث عن هامش من الربح مـع أحـد               
املصارف وهذا  لقلة اإلمكانيات املالية ملديرية األوقاف يف كـثري مـن األحيـان ،      
وكذلك لتوفري املوارد املالية لتنمية املشاريع اإلمنائية ملمتلكات األوقـاف مـستقبال،           

  :وميكن أن نتصور الصيغ  التالية 
 وصورهتا أن تعمل مديريـة      : اكون مديرية األوقاف مستصنع   :     الصيغة األوىل 

األوقاف ووفق خطتها التنموية للمتلكات األوقاف اجلزائرية ،أي يف األجل املتوسط           
أو البعيد أن تفكر يف استعمال صيغة التمويل بعقد املقاولة على اعتبار أا هي الـيت                

  :كن لنا أن نتصور الصور التاليةومي. متارس هذه العملية بنفسها
 وصورته أن تقوم مديرية     :عقد استصناع على  توريد السلع     :      الصورة األوىل 

األوقاف بتوفري حاجيات الصناعيني وذلك يف األجل املتوسط أو البعيد على حسب            
خطتها التنموية لألوقاف ،حنو شراء مستلزمات أو شراء املواد األولية وذلك وفـق             

ت املديرية ، أي أا تقوم بدور املورد لسلعة أو خدمة ،وإن هذا النوع مـن                إمكانيا
ويقوم الصانع بتحويل هـذه املـواد أو        )2(النشاط االقتصادي يقره املشرع اجلزائري      

استغالل هذه األدوات لصناعة أمر ما يتفق عليه عند التعاقد ،وبـذلك يكـون دور               

                                                                                                                                                         
  ).397- 396ص (م ، 1993 –هـ 1414،) 11ع ( ، جامعة قطر ، و الدراسات اإلسالمية

 العميل مستصنع ، نسخة عن العقد مسلمة من – انظر،عقد االستصناع ،منوذج البنك صانع -  1
  .طرف بنك الربكة اجلزائري

فضيل نادية ،القانون التجاري اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، /  د-  2
  م، 1994/ط
  ).79ص (
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ذه السلع على أن يتم االتفاق على زمن        مديرية األوقاف دور الوسيط أو املستورد هل      
تسليم املواد أو مضمون العقد ،  وزمن السداد ،ويف نفس الوقت تتفق املديرية مـع                
أحد املصارف اإلسالمية ، حنو بنك الربكة اجلزائري،ووفق عقد املـشاركة بينـهما             
على  تسويق هذه املنتجات داخل الوطن أو خارجه ،  ويكون الربح بينهما وفـق                

   .)1(سبة حتدد عند العقد ن
وهي أن تدخل مديريـة     :عقد االستصناع بدخول املنقصات     :      الصورة الثانية   

األوقاف يف املنقصات احمللية إلجناز بعض املشاريع االستثمارية وخاصة تلك املتعلقـة    
باجلانب الزراعي أو ما يسمى  مبقاولة البناء أو احلفر أو متهيد األراضي يف القـانون                

 ويكون مضمون العقد  هتيئة األراضي أو يف جمال الري وذلك            )2(لتجاري اجلزائري     ا
باعتمادها مبدأ املشاركة مع أحد املصارف اإلسالمية ، حنو بنك الربكة اجلزائري ،              
والذي يقوم بالتمويل مقابل نسبة من الربح ،وتقوم مديرية األوقـاف باإلجنـاز و              

  .املتابعة التقنية 
 وصورته أن تـدخل مديريـة         :كون مؤسسة األوقاف صانعا   : الثانية      الصيغة

األوقاف عامل املقاوالت ، ولكن يف األجل البعيد  لتستغل أرض الوقف لتقيم عليها              
  :مشاريع استثمارية  وميكن أن أتصور الصورة التالية

 وصـورته أن ختـصص       :عقد االستصناع يف جمال املقاوالت    :      الصورة األوىل 
ية األوقاف مبالغ مالية تشارك فيها أحد املصارف ، حنو بنك الربكة اجلزائـري              مدير

أو البنك اإلسالمي للتنمية، وتدخل عامل املقاوالت  ، أي مقاولة اإلنتاج أو التحويل              
بتخصيص املوارد البشرية و املالية هلذا النوع مـن         )3(املنتجات الزراعية  أو اإلصالح      

                                                           
  ،مرجع ) كيفية استفادة املصارف اإلسالمية من عقد االستصناع ( سليمان األشقر ،/  د-  1

  ).71ص (وقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، ). 1/239(سابق ، 
  ).397ص ( ، مرجع سابق ، )عقد االستصناع (علي حمي الدين  القرة داغي  ،/ ود

  ).78ص (فضيل نادية ، القانون التجاري اجلزائري،مرجع سابق  /  د-  2
  ).77ص (  نفس املرجع، -  3
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ملقاولة مستقلة يف تسيريها عن البنك ومديرية األوقاف مع         االستثمار  ، حبيث تكون ا     
  . لتجنب إفالسها )1(استمرار الرقابة لسري نشاطها 

أن تقـوم   : نقصد باالستصناع الذايت هو    : االستصناع الذايت :      الشكل الثاين   
مديرية األوقاف بالعملية االستصناعية دون تدخل أحد املصارف اإلسالمية ،وميكن          

  :ور الصيغ التالية أن نتص
وصورته أن تتعاقد مديرية األوقاف مع      : )2(االستصناع املتوازي  :     الصيغة األوىل 

أحد الصناعيني احملليني على صناعة سلعة معينة حتدد صفتها وقدرها ويتفقان علـى             
وقت  تسليم السلعة واملال  ويف نفس الوقت تكون مديرية األوقاف قد اتفقت مـع                

ذا النوع من املنتج على تسليمه هـذا املنـتج يف اآلجـال احملـددة               أحد املهتمني   
وبالصفات املتفق عليها عند التعاقد مع االتفاق على طريقة التسليم و سـداد مثـن               
السلعة املصنعة وبذلك حتقق مديرية األوقاف نسبة من األرباح تسد به بعض حاجاهتا            

  .املالية 
 وصورهتا أن تتفق مديريـة      : بالقيام بالعمل    عقد االستصناع  :      الصيغة الثانية 

  األوقاف مع أحد الشركاء على أن تقدم املديرية العمل بتوفري وسائله واملنجزين له 
ويقدم الشريك االقتصادي املادة اخلام أو األساسية املستخدمة يف املشروع ، ويتفقان            

 حنـو بنـاء     )3( على حتديد تكلفة اإلجناز و على قيمة الربح ووقت تسليم املنـتج           
مستودعات للفالحني يف املناطق الريفية  أو خياطة ثياب بدخول املنقصات اخلاصـة             

  .بذلك ، حنو منقصات وزارة التضامن الوطين  

                                                           
  ).240ص ( الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،  انظر، قرارات وتوصيات جممع-  1
  ، مرجع ) كيفية استفادة املصارف اإلسالمية من عقد االستصناع ( سليمان األشقر، /  د-  2

  ، مرجع سابق ، )عقد االستصناع (علي حمي الدين القرة داغي ،/ ود).1/240( سابق ، 
  ).397ص (
  علي حمي الدين القرة / ود). 18ص( ،مرجع سابق ،)عقود جديدة ( وهبة الزحيلي ،/ د. أ-  3

  ). 397ص (داغي ، املرجع السابق ، 
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 وصـورهتا أن    :عقد االستصناع باستغالل أرض الوقف للبناء      :     الصيغة الثالثة 
على أن يقوم بالبنـاء علـى       تتعاقد مديرية األوقاف مع أحد املقاولني أو املستثمرين         

أرض الوقف ،ويستفيد الباين بالبناء مدة يتفق عليها و يتفقان على أن تقوم مديريـة               
األوقاف بشراء البناء على شكل أقساط تدفع سنويا ،وبذلك يتحول البناء و املنفعة             

   .)1(إىل ملكية األوقاف 
ريـة األوقـاف    وصورته أن تقوم مدي    :سندات االستصناع :      الشكل الثالث   

  تعرض على اجلمهور لشرائها لتمويل عملية استصناعية ،حنو بناء           )2(بإصدار سندات 
عمارة أو تغطية نفقات بناء صهريج للري الزراعي مثال ، على أن تقـوم املديريـة                
بدراسة جدوى املشروع وحجم النفقات الالزمة و نسبة األرباح املتوقعـة ومـدة             

  .اإلجناز 
  
  

جة ، إن عقد االستصناع  من العقود االستثمارية و التمويلية ملمتلكات                   و النتي 
الوقف ميكن أن يكون مرتكزا  تعمل به مديرية الوقف لتنمية أوقافها  وحتقيق ريـع                
مايل تستخدمه يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية وخاصة وأا متتلك األرض اليت            

  .يقام عليها املشاريع االستثمارية 
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، الدورة الثالثة جممع الفقه اإلسالمي ،) استثمار موارد األوقاف ( الشيخ خليل املسيس ، -  1

  ).20ص(م، 27/12/2001-23هـ املوافق لـ 1412شوال 13- 07عشرة ، الكويت ، 
  ).273ص ( ، مرجع سابق ،  سليمان ناصر ، تطوير صيغ التمويل-  2
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  الـباب الــرابـع
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد  اإلجارة

  
  :ويتضمن 
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  تمويل استثمارات األوقاف  بالتمويل التأجيري و التمويلي: الفصل األول 
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد الجعالة أو الوعد بالجائزة:الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
   :     تمهيد

ل  بالبحث يف هذا الباب البحث  عن  صيغ التمويل ملمتلكات الوقف بالبحث               أتتناو
عن اهلامش الرحبي من خالل العملية التأجريية اليت تقوم ا مديرية الوقـف سـواء                
بتأجري ما متتلكه من عقارات أو ما تقوم به من عملية استئجار املنفعة أو عملية اجلمع                

  .عني املؤجرة وفق ضوابط هذا النوع من التأجري بني املنفعة و العمل على متلك ال
  كما أتناول بالبحث عن دور اجلعالة كصيغة متويلية وآلثاره على  تنميـة أمـالك               

  .الوقف 
يف الفصل األول التعريف  مبعـىن التـأجري          أحبث : ولقد قسمت الباب إىل فصلني    

  .التمويلي  والتشغيلي وملناسبته ملشاريع الوقف االستثمارية 
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وأما يف الفصل الثاين ، فيكون مدار البحث  الكالم عن  مـدى صـالحية متويـل                  
  .استثمارات األوقاف بعقد اجلعالة أو الوعد باجلائزة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل األول
  تمويل استثمارات األوقاف باإلجارة التشغيلية والتمويلية

  
  :ويتضمن 

  
  ية والتمويليةتعريف اإلجارة  التشغيل:       المبحث األول
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  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بالتأجير التشغيلي والتمويلي:        المبحث الثاني 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث األول
  تعريف اإلجارة  التشغيلية و التمويلية

  
     إن البحث عن معىن اإلجارة التشغيلية و التمويلية كمعىن اقتـصادي يف الفقـه              

ما مصطلحان معاصران ،ولكن الفقهاء تعرضوا  هلمـا         اإلسالمي أمر بعيد املنال أل    
من حيث دالالت ومضمون معىن اإلجارة يف الفقه اإلسالمي عموما ،ولذا سـأبدأ              
بالبحث  عن معىن اإلجارة  وألركاا عموما  يف الفقه اإلسالمي مث أتناول  بالبحث                 

ف ،كما أحبث  ملوقف   عن معىن  التأجري التمويلي  كصيغة متويلية الستثمارات األوقا         
  .الفقهاء من متويل استثمارات املمتلكات األوقاف بعقد اإلجارة عموما 
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  اإلجارة مصدر مشتق من أجـر ،يـؤجر ،           :  تعريف اإلجارة يف اللغة    :     أوال
  .إجارة ؛ وهي اإلثابة 

   .) 1(أجرته ،إذا أثبته :نقول 
 الفقهاء اإلجارة بتعريفـات     عرف: تعريف اإلجارة يف الفقه اإلسالمي    :      ثانيا  

  :متقاربة أذكر منها 
عقد :" عرف الشيخ الدردير اإلجارة بأا      :تعريف اإلجارة عند املالكية   :     واحد  

  .)2(" معاوضة على متليك منفعة بعوض مبا بدل 
 إن عقد  اإلجارة حممول عند املالكية على  متليك املنفعة املعقود             :مقتضى التعريف   *

  .لعني ،مبا بدل من العوض املقوم عليها دون ا
عقـد  :" عرف احلنفية عقد  اإلجارة بأا       :تعريف اإلجارة عند احلنفية   :     اثنان  

   .)3(" على املنفعة بعوض
  
إن مقتضى تعريف اإلجارة عند احلنفية يـشبه  يف مـضمونه            :  مقتضى التعريف   *

  .تعريف املالكية 
  : عرف الشيخ الشربيين اإلجارة بأا :عيةتعريف  اإلجارة عند الشاف:      ثالثة 

   .)4(" عقد على منفعة مقصورة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم " 
إن الشافعية عرفوا اإلجارة بتحديد شروطها من حيث حتديـد          : مقتضى التعريف   *

  .املنفعة والعوض ومدى قابلية العني للتعاقد عليها 
عرف اإلمام الفقيه  ابن قدامة اإلجـارة        : عند احلنابلة  تعريف اإلجارة :       أربعة  

   .)1(" بيع املنافع :" بأا 

                                                           
والزخمشري ، أساس البالغة ، مرجع ). 4/10( ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، -  1

  ).12ص (سابق ، 
  ).160ص ( الدردير ، أقرب املسالك ،مرجع سابق ، -  2
  ).1/58( أمحد بن قودر ، تكملة شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، -  3
  ).2/332(اج ،مرجع سابق ،  الشربيين ، مغين احملت-  4
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إن اإلمام ابن قدامة  عرف اإلجارة مبآهلا ومضموا وهو بيـع            :  مقتضى التعريف   *
  .املنفعة املرجوة من العني املؤجرة عادة 

عـرف  : اصـر    تعريف اإلجارة التمويلية يف االقتصاد اإلسالمي املع       :     مخسة  
تقدمي األصول الثابتة ملـن يقـوم       :" الدكتور منذر قحف  عقد التأجري التمويلي بأنه       

   .)2(" بالعمل عليها استثمارا وتنمية على أساس املشاركة بالربح 
ما يقوم به املمول من متويل شراء األصول الثابتة أو املنقولـة            :" وبعبارة أخرى هي    

  .)3("  دة ما يتفقان عليه عند التعاقد ليؤجرها ملن  هو حباجة إليها  م
 هي عمليـة     :تعريف اإلجارة التشغيلية يف االقتصاد اإلسالمي املعاصر      :     ستة  

  .)4(تأجري العقارات واملنقوالت و املنافع عموما مقابل أجرة يتفق عليه عند التعاقد 
الفقهاء يتفقون       ومما سبق ذكره  ،لتعريف اإلجارة عموما يف الفقه اإلسالمي ،أن            

على  عقد اإلجارة أا بيع للمنافع  بامتقوم من املال أو ما هو من جنسه ،كما يظهر                   
للباحث أيضا الفرق بني  الصيغتني التمويليتني ،أي   التأجري التـشغيلي والتـأجري               
التمويلي  يف االقتصاد اإلسالمي املعاصر ،وأن األول يعتمد على إمكانات املؤسـسة             

ما الثاين  فإنه يعتمد على متويل خارجي ، أي خارج عن ميزانية املؤسسة ،               الذاتية،أ
وبذلك فهو يوفر  املال  للمؤسسة ، ويسهل عملية االستثمار بشراء األصول الـيت               

 ولعله من األجدر من مديرية األوقـاف أن         )5(حيتاجها املستثمر ، و املعدات احلديثة       
ويليتني ملا يعود بالفائدة على تنمية أمـالك        تعمل على استغالل هاتني الصيغتني التم     

  .الوقف  اجلزائري 
   ثبت دليل مشروعية اإلجارة بدليل الكتاب : دليل مشروعية اإلجارة :      ثالثا 

  .والسنة واإلمجاع واملعقول 

                                                                                                                                                         
  ).6/3(  ابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، -  1
  ).19ص ( منذر قحف ، دور الشركات بالشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، /  د-  2
  ).208ص (مصطفى كمال السيد طايل ، القرار االستثماري ، مرجع سابق ، /  د-  3
  ).207ص ( نفس  املرجع   ، -  4
  ).210ص (ع،  نفس املرج-  5
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َتأِجرُه ِإَن            [:قال تعـاىل    :من الكتاب :      واحد   ِت ِاْس ا َأَب َداُهما َي ْت ِإح قَال
  )1( ]اْسَتأَجرَت الَقِوُي اَالِميُن َخَير َمْنِ 
َي     َ [) رضـي اهللا عنـها     ( )2(عن عائشة :  من السنة :     اثنان   ا    εأَن الَنِب   وَأَب

ا       )3(َبكٍر  )4( ]  اْسَتأَجَرا َرُجًلا ِمْن َبِني  الِدْيِل ُثِم ِمْن َبِني ُعَدي َهِادًيا ِخْريًت
.  

إن اإلجارة جائزة عنـد مجيـع       :"فيديقول ابن رشد احل   :   من اإلمجاع    :     ثالثة  
   .)5(" فقهاء األمصار والصدر األول

إن احلاجة اإلنسانية تستدعي أن تبادل املنافع من كراء أو          : من املعقول   :      أربعة  
إجارة الدور و الدواب و السيارات  أو  املنقوالت و العقارات لسد احلاجة البشرية               

  . تتم بالوجه املشروعإىل هذا النوع من املنفعة بشرط أن
  :تتكون اإلجارة من أربعة أركان ،وهي  :  أركان اإلجارة و شروطها:     رابعا 
  .ويشترط فيهما األهلية الكاملة : العاقدان :     واحد 
  .حتديدها عند التعاقد دفعا للغرر و الضرر:  ويشترط فيها:األجرة :     اثنان 
أن تكون معلومـة ،ومقـدورا علـى        : شترط فيها  وي : احملل أو املنفعة  :      ثالثة  

  .تسليمها وغري حمرمة 
وهي اللفظ الدال على عقد اإلجارة ، مع حتديد  وبيان نـوع             :  الصيغة :     أربعة

   . )1(املنفعة املتعاقد عليها  
                                                           

  26:  القصص-  1
 أفقه نساء الصحابة ، εهي أم املؤمنني عائشة بنت الصديق  رضي اهللا عنها، زوج النيب  -  2

  ).1/135(،سري أعالم النبالء ،هـ57، توفيت سنة εوأكثرهن رواية عن النيب 
لها واحد  عبد اهللا بن أيب قحافة القرشي ووزيره شهد معه املواقع ك εهو صاحب رسول اهللا -  3

،انظر، ابن سعد ،الطبقات  الكربى، هـ13املبشرين باجلنة ،وهو أول خليفة للمسلمني ،تويف سنة 
م، 1990 –هـ 01/1410دراسة وحتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط

)1/125 .(  
  ).2263قم حديث  ر( البخاري ، كتاب اإلجارة ، باب استئجار املشركني عند الضرورة ،-  4
  ).2/218( ابن رشد ، بداية اجملتهد ، مرجع سابق ، -  5
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      ومما سبق ذكره من أحكام اإلجارة فمىت توفرت هذه احلكام وفق ما هو متفق              
  فقهاء ترتب عنها نتائجها االجتماعية و االقتصادية، على الوقف عليه عموما عند ال

  .واملوقوف عليهم وباقي األمة
إن :  موقف الفقهاء من متويل استثمارات األوقاف بعقـد اإلجـارة            :     سادسا

صيغة استثمار املمتلكات الوقفية شغل فكر الفقهاء عرب العصور املختلفة ، ملا يترتب             
ل مالية تسد حاجة الوقف اإلسالمي و املوقوف عليهم ، ولذا           عليه من حتصيل مداخي   

جاءت الفتاوى الفقهية بالقول بذلك ملا فيه من تنمية امللك الوقفي والستمرار منفعته             
  .االجتماعية واالقتصادية 

ال بأس  بكراء الدار سنيني عشرة       "  الفقيه املالكي يقول بأنه      )2(    فهذا ابن عبد الرب   
ه يف دور األحباس و غريها طول املدة خوفا من ذهاب الناس وادعاء             أو أكثر و يكر   

   .)3(" االستحقاق بالسكىن 
جبواز كراء أرض احلبس ممن يبين فيها دورا إىل مدة          "    وكذلك أفىت ابن رشد اجلد      

    .)4(و به قال ابن قدامة من احلنابلة "  معلومة 
   .)5(نتفاع بالوقف دون عوض ونقل عن القرايف  من املالكية أنه  ال جيوز اال

                                                                                                                                                         
وابن شاس ،عقد اجلواهر ،مرجع سابق ).160ص ( الدردير ، أقرب املسالك ، مرجع سابق ، -  1
والنووي ، ).308 -2/305( وابن قدامة ، الكايف ، مرجع سابق ، ) .839 - 2/835( ، 

أمحد بن قودر ، تكملة شرح فتح القدير ، مرجع و).280 - 15/254( اجملموع ، مرجع سابق ، 
  ).6/441( وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ،) .9/82(سابق ، 

هو اإلمام احلافظ و احملدث و الفقيه  أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري  -  2
هـ ، 463 ذلك ، تويف سنة التمهيد ، االستذكار، الكايف وغري: القرطيب األندلسي، من مؤلفاته 

  ).119ص(،شجرة النور ، املرجع السابق ،انظر،
وقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ). 2/746(  ابن عبد الرب ، الكايف ، مرجع سابق ، -  3

  ).71ص (،) 30/5/4(، مرجع سابق ، قرار رقم 
فاق اجلديدة ، املغرب ،  حممد ابن حبيب التجكاين، مسائل ابن رشد اجلد ، منشورات دار األ-  4
  ).1/543(م ، 1992 –هـ 1/1412ط
  ).7/163( الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ،-  5
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ونقل الونشريسي عن علماء املالكية أم أفتوا يف مسألة الكراء  مبراعاة  املـصلحة               
   . )1(وأنه إن وجد من يكري احلبس مع  قبول الزيادة ؛فهو أوىل من بقائه خاليا 

وقد أفىت ابن صالح من الشافعية جبواز كراء العقار الوقفي بشرط اإلشـهار جتنبـا               
   . )2(لتهمة ل

  ونقل عن احلنفية أم جوزوا للحاكم كراء الدور املوقوفة رعاية ملصلحة الوقف 
   .)3(واملوقوف عليهم 

     ولقد انتبه املشرع اجلزائري ألمهية كراء األوقاف ،فأقر ملديرية األوقاف بكـراء            
كالم  و اليت تضمنت ال    )4(7يف مادته   64/283العقارات الوقفية وذلك يف املرسوم      

  .عن اإلجارة 
 يف 98/381و املرسـوم التنفيـذي    .)5(42 يف املـادة  91/10وكذا  يف قانون   

  .الفصل الثالث 
 يف املـادة    91/10 املعدل و املتمم لقانون      01/7وقانون   . )6( 30إىل  22واملادة  

 و اليت دعت يف مـضموا إىل مـشروعية كـراء            )7( 9 و   7 و   5 و 2 مكرر   26
ختلف الوسائل املشروعة و اليت ترجع بالفائدة على املمتلكـات          العقارات الوقفية مب  

  .الوقفية  
                                                           

  ).43 -7/42(   نفس املرجع سابق ، -  1
  ).205ص ( ابن صالح ، الفتاوى ، مرجع سابق ، -  2
  ).6/224(و) 6/208(  ابن اهلمام ، شرح فتح القدير ، مرجع سابق ،  -  3
هـ 1384 مجادى األوىل 18ة الرمسية اجلزائرية ،مرجع سابق ،والصادرة بتاريخ اجلريد-  4

   ).35ع (م ، 1964سبتمرب 25واملوافق لـ 
 مايو 8هـ و املوافق لـ 1411شوال 23 اجلريدة الرمسية، مرجع سابق، الصادرة بتاريخ -  5

   ).21ع(م ، 1991
م، 1998ديسمرب 11وافق لـ هـ و امل1419شعبان 12 نفس املرجع، الصادرة بتاريخ -  6
  ).90ع(
، 2001مايو 23هـ املوافق لـ 1422 صفر 29 نفس املرجع ، الصادرة بتاريخ-  7
  ).29العدد(
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ومما سبق ذكره تبني للباحث أن عقد اإلجارة من العقود اليت قال ا الفقهاء                    
قدميا وحديثا للعمل ا كصيغة متويلية للمال  عموما ومال الوقف خصوصا ملا يعود              

  .   عليهم و باقي األمة من ريع وفائدة منها من فائدة على الوقف و املوقوف

  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بالتأجير التشغيلي و التمويلي

  
     تسعى املنشآت االقتصادية لتطوير صيغ متويلها مبا يوافق إمكاناهتـا ومواردهـا            

 يشملها حكم غريها    املالية والبشرية ، وإذا نظرنا إىل مؤسسة الوقف اجلزائري ،فإا         
من املؤسسات اليت تريد متويل استثماراهتا مبا تتيحه فـرص االسـتثمار الـوطين أو               
األجنيب ،و نظرا ألن معظم ممتلكات الوقف ،هي عقارات فكان من الواجب عليهـا    
أن تفكر يف استغالهلا وفق الصيغة التمويلية بالتأجري التمويلي أ و التشغيلي ملالئمتهما             

  .ة ملمتلكات الوقف  االقتصادي
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      ولكن من  الواجب على مديرية األوقاف أن ال تغفل عن أحكـام اإلجـارة                
  ومنـه    )1(اخلاصة باحملالت التجارية و اليت  مبرور الوقت تشمل العمالء و الشهرة             

فعلى املديرية الوصية للوقف أن تنتبه آلثار هذا النوع من العقود وملا يترتب عليه من               
ذا فعليها  أن تفاوض األجري إذ دعت احلاجة ألن احلقوق املترتبـة عـن               حقوق وهل 

  . هذين احلقني يكون دفع خلومها أكرب مما حتصله املديرية من أجرة العقار التجاري
وسأبدأ  يف هذا املبحث ببيان صيغ متويل التأجريي مث أتعـرض لـصيغ التمويـل                

  .التشغيلي
  إن صـيغة التمويـل        بالتأجري التشغيلي    صيغ متويل ممتلكات األوقاف   :      أوال

التأجريي  صيغة اقتصادية إسالمية واليت ميكن ملديرية األوقاف أن تعتمدها الستثمار            
ما حتت يدها من عقارات أو آالت وقفية سواء  أكان هذا التمويل قصري األجل ، أو                 

    أو )2(متوسط ، أو طويل املدى على حسب العقار الوقفي  أو اآللة املؤجرة 
وإن التمويل التأجريي ميـنح     .ما تقوم  باستئجاره بقصد  شرائه عند اية اإلجارة           

متويـل مـن   " مديرية األوقاف الفرصة بأن متول مشاريعها االستثمارية الوقفية بـ            
 ،أي أن املؤسسة أو املؤجر يستفيد من دخول سـيولة ماليـة             )   3(" خارج امليزانية   

ا تساعد املؤسسات على اعتبار أا متويال  كامال يساعدها          منتظمة  خلزينته ، كما أ     
  .)  4(على شراء األصول الثابتة بالتدرج ، وبالتخطيط و الربجمة للنفقات املستحقة 

                                                           
يناير /   حسني مربوك ، الكامل يف القانون التجاري ، منشورات دحلب ، اجلزائر ، ط -  1

  ).46ص(م، 2000
   اإلسالمي علم أو وهم ؟ مرجع سابق ، منذر قحف ، االقتصاد/ غسان حممود إبراهيم ود/  د-  2
  ).181ص ( 
، يف .kahf.wwwnet منذر قحف ، اإلجارة املنتهية بالتمليك وصكوك األعيان املؤجرة ،/  د-  3

  .م27/04/2003د ، وبتاريخ ، 45سا و14الساعة 
يسد طايل ، القرار االستثماري ، مصطفى كمال ال/ ود.منذر قحف ، املرجع السابق  /   د-  4

  ).210-209ص (مرجع سابق ، 
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     كما أن يف بقاء ملكية الشيئ املؤجر بيد املؤجر يعطيه ضمانا للتمويـل الـذي               
 من متويل اسـتثمارات األوقـاف       وميكن أن نتصور األشكال التالية    .   )   1(يقدمه  

  .بالتأجري التمويلي 
وهـي أن تقـوم     :   كراء العقارات الوقفية الزراعية  بالنقد        :     الشكل األول   

مديرية األوقاف باإلعالن عن العقارات اليت تريد كراءها مع بيان أماكن تواجدها ،             
ذلك أن يقف   وذلك بوضع خريطة بيانية على حسب الواليات ليسهل ملن يرغب يف            

عليها دون حاجة إىل االنتقال إىل املديرية الوصية لتحديد املوقع ،و بيان الغرض من              
  :وميكن أن أتصور الصيغة التالية . العقار املراد كرائه 

إن كـراء األرض    :  كراء األرض الزراعية الوقفية بالنقـد        :      الصيغة األوىل   
ها طرفا العقد  صيغة مـن صـيغ متويـل           الوقفية للعمل فيها مقابل أجرة يتفق  علي       

، )2(املؤسسة الوقفية ،و اليت  ميكن أن تكون ألجل القصري،و املتوسط ، أو الطويـل               
إذ يرجع على مديرية األوقاف  بريع مايل ميكن أن تنفقه يف تنمية األوقاف األخرى               
ولكن قبل كرائها جيب  على مديرية األوقاف أن تقـوم بعمليـة تـصنيف األرض                

راعية الوقفية وتصنيفها من حيث جدارهتا اإلنتاجية و االقتـصادية أي مراعـاة             الز
املداخيل الزراعية احملققة من هذه األرض وتلك ، وقرا من مواضع الري و الصرف              

   .)3(وبعدها عنها، ومراعاة تدهور التربة من العملية الزراعية 
  . ت الفالحة الوالئية وإن هذه العملية ميكن القيام ا بالتعاون مع مديريا

وإن يف مراعاة هذه الضوابط يساعد املديرية الوصية على احلفاظ علـى مردوديـة              
األرض الزراعية الوقفية ويساعدها أيضا على حتديد سعر الكراء الخـتالف أنـواع             

  . األراضي ومردوديتها  اإلنتاجية ألا غري متساوية يف ذلك 

                                                           
  .منذر قحف، املرجع السابق  /  د-  1
  ).88ص ( سليمان ناصر ، صيغ التمويل  ، مرجع سابق ، -  2
خلف سليمان بن صاحل النمري ، اخلصائص و القواعد األساسية لالقتصاد الزراعي يف /  د-  3

  ).214 -167ص ( االقتصاد اإلسالمي ، مرجع سابق ،
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ع شخصية حقيقية أو اعتبارية على أن ينتفـع         وصورته أن تتعاقد مديرية األوقاف م     
 ، حنو دورة  زراعية أو دورتني أو أكثر أو           )1(باألرض الوقفية ملدة حتدد عند التعاقد       

أقل مع بيان نوع احملاصيل املراد زرعها حىت تتمكن مديرية األوقاف من احلفاظ على              
  .سالمة ومردودية األرض الوقفية 
ار األجرة وعن كيفية الدفع دفعا للضرر الواقع علـى          ويتفق الطرفان على حتديد مقد    

   .)2(الطرفني ورفعا للغرر
إن كـراء    : إجارة العقارات الوقفية غري الزراعيـة بالنقـد       :     الشكل الثاين   

العقارت الوقفية بالنقد  صيغة متويلية الستثمار األوقاف و اليت متكن املديريـة مـن               
نها من اإلنفاق على بقية املشروعات ،وميكن       احلصول على ريع مايل سنوي قار ،ميك      

  :أن نتصور الصور التالية 
 ميكن ملديرية   :إجارة  منفعة أرض الوقف لتكون سوقا أسبوعيا         :     الصيغة األوىل 

األوقاف أن ختتار من أراضيها الوقفية أرضا هتيئها لتكون سوقا أسـبوعيا ،وحتـدد              
 املكان ومناسبته للمـشروع ،وخاصـة       مساحتها وموقعها اجلغرايف مع مراعاة أمهية     

قربه من التجمعات السكانية وبعده عنها وحتدد مدة االستغالل من طرف املستأجر            
  .وتعلن عن ذلك يف اجلرائد على أن يكون بيع املنفعة بطريق بيع املزايدة 

                                                           
وابن عبد الرب ، الكايف ، مرجع سابق ). 7/513(  احلطاب ، مواهب اجلليل ، مرجع سابق ، -  1
،  

  و، املاوردي ، احلاوي،مرجع ). 5/596( وابن قدامة ، املغين ،مرجع سابق،) .2/759( 
جارة  و املتضمنة ألحكام اإل30-22، املواد 98/381واملرسوم التفيذي ). 7/454( سابق ، 
 واليت تضمنت الكالم عن 9 مكرر 26 ، املادة 91/10 املعدل واملتمم لقانون 01/07وقانون 

صفر 29تأجري األراضي الوقفية ، اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، مرجع سابق ، الصادرة بتاريخ 
  ).29ع(م،2001 مايو 23هـ املوافق لـ 1422

حسني بن سامل / اجلالب ،التفريع، حتقيق دوابن).3/470(  سحنون ، املدونة ،مرجع سابق ،-  2
) 2/185(م، 1987 –هـ 1/1408الدمهاين ،دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،ط

واملاوردي ، احلاوي ، ). 4/47( والدسوقي ، حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ،).2/305(،
  ).456-7/455( مرجع سابق ، 
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وصـورهتا أن    : إجارة السكنات و احلوانيت الوقفية بالنقـد      :     الصيغة الثانية 
يرية األوقاف مع شخصية حقيقية أو اعتبارية بعد عمليـة تقـومي هـذه              تتعاقد مد 

العقارات على حسب أماكن تواجدها لتعارف الناس بتفاوت األجرة لتفاوت أمهية           
املكان ،فاحملل املتواجد يف الشارع العمومي ختتلف أجرته عن املوجود يف الـشارع             

 يف القرية ، ويتفقان على مـدة        الثانوي ،وكذا تتفاوت أجرة  العقار يف املدينة عنه          
   .)1(اإلجارة وقدرها وبيان صفات العقار املراد كرائه دفعا للضرر و الغرر 

وإن هذه الصيغة التمويلية متكن مديرية األوقاف من احلصول على ريع مستقر ميكنها             
  .من سد بعض حاجياهتا االستثمارية 

: )2(  األجل أو الـتحكري     إجارة أرض الوقف بعقد الطويل     :     الشكل الثالث   
وصورهتا ،أن تتعاقد مديرية األوقاف مع من يرغب يف إجارة أرض الوقـف ملـدة               
طويلة ،وهي صيغة متويلية طويلة املدى تساعد مديرية األوقاف على احلصول علـى             

  .ريع مايل تسد به نفقات بعض املشاريع االستثمارية 
ض الوقف ملستثمر ، يستثمر فيها      ويكون مضمون العقد أن تسلم مديرية األوقاف أر       

ماله ، على أن يقدم هلا مبلغا معجال بقيمة األرض بعد تقوميها على حسب املردودية               
  .أو أمهيتها االقتصادية و الريعية ، ويرتب عليه أجرة تستوىف سنويا

وإن هذا العقد ميكن املستحكر من البناء و الغرس ،أو االنتفاع بسائر وجوه االنتفاع              
   .)3(عةاملشرو

                                                           
وابن عبد الرب ، الكايف ، مرجع سابق ، ). 43-7/42(  الونشريسي ، املعيار ، مرجع سابق ،-  1
واجلريدة الرمسية ). 6/134( ،)6/58(،) 6/5( وابن قدامة ، املغين ، مرجع سابق ، ) .2/746(

 ، 8 مكرر26، املادة 91/10، املعدل و املتمم لقانون 01/07اجلزائرية ، مرجع سابق ،قانون 
  ).29ع(
  ،مرجع سابق ، ) ر الوقف وطرقه القدمية و احلديثة استثما(علي حمي الدين القرة داغي ، / د. أ-  2
  ).13ص (
  والشيخ ). 194ص (أنس الزرقا ،الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار ،مرجع سابق ، /  د-  3

  ). 241-2/239( عليش ، فتح العلي ، مرجع سابق ، 
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 )1(إن حق القرار أو املرصد      : متويل األوقاف بعقد حق القرار    :      الشكل الرابع   
صيغة متويلة اعتمدها الفقهاء لعمارة العقارات الوقفية املعطلـة ، وميكـن ملديريـة              
األوقاف أن تعتمد هذه الصيغة التمويلية لعمارة عقاراهتا الوقفية املعطلة ،وصورته أن            

ة الوصية على الوقف مع شخصية حقيقية أو اعتبارية علـى أن تـسلم              تتعاقد املديري 
املديرية أرض الوقف له بعد أن حيددا مكاا ومساحتها ،وبيـان نـوع النـشاط               
االقتصادي املراد إقامته عليها ،و يتعهد املستثمر بالقيام باملشروع االستثماري علـى            

 مراعاة احلفاظ علـى أرض      أرض الوقف ،سواء كان استثمارا زراعيا أو صناعيا مع        
الوقف و البيئة ،ويكون للمستثمر ومبوجب العقد حق استغالل مشروعه مدة  مـا              
يتفقان عليها ، وحيددان مقدار نفقات املشروع وتتحمله املديرية الوصية على أنه دين             
يف ذمتها ، تستوفيه للمستثمر من أجرة االستغالل املتفقان عليها ،مث تعـود ملكيـة               

  .  بعد انتهاء العقد إىل مديرية األوقاف املنشئات
     وإن هذه الصيغة التمويلية تساعد مديرية األوقاف على عمارة العقارات الوقفية           
املعطلة عن دورة اإلنتاج، وكذا تساعدها على أن تصبح ذات مـدخول ريعـي يف               

   .)2(املستقبل  
إن التمويـل   : )3(  متويل  ممتلكات الوقف بعقد اإلجـارتني      :     الشكل  اخلامس  

بعقد اإلجارتني صيغة متويلية يقصد ا إعادة تأهيل العقارات الوقفية لتـصبح ذات             
وصورهتا أن تتعاقد مديرية األوقاف مع شخصية حقيقية أو اعتبارية          .  قيمة استثمارية 

على إجارة أرض الوقف البور  أو حمل أو دار  متوهنة  ، وتعجز مديرية األوقـاف                  

                                                           
  ). 16ص (علي حمي الدين القرة  داغي ، املرجع السابق ،/ د. أ-  1
  وأمحد بن ).22-20ص (د الستار إبراهيم ، الوقف ودوره يف التنمية ، مرجع سابق ،عب/  د-  2

ومصطفى أمحد الزرقا ،املدخل الفقهي ).9/82( قودر ، شرح تكملة فتح القدير ،مرجع سابق ،
 املادة 91/10 املعدل و املتمم لقانون 01/07وقانون ) . 43-42ص (العام ،مرجع سابق ، 

ت الكالم عن حق املرصد، اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، مرجع سابق،  واليت تضمن7 مكرر26
  ). 29ع(م،2001 مايو 23هـ املوافق لـ 1422صفر29والصادرة بتاريخ 

  ).42ص (  مصطفى أمحد الزرقا  ، املدخل ،مرجع سابق ، -  3
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واستثماره ، أي  إعادة تأهيله اقتصاديا وصيانته ،  فيتعهد هذا املستثمر             على عمارته   
على عمارته على أن يدفع ملديرية األوقاف أجرتني ، مبلغ مـايل معجـل ،يكـون                
مساويا لقيمة العقار املراد تأجريه ، وآخر مؤجل يدفعه املستثمر ملديرية األوقاف كل             

  . سنة 
قاف من متويل نشاطاهتا االستثمارية مـن جهـة         وإن هذه الصيغة متكن مديرية األو     

ومتكنها أيضا من إعادة تأهيل هذا العقار لريجع بالفائدة على األوقاف و اجملتمع على              
  .)1(حد السواء 

وصـورته أن تتعاقـد     :  )2( متويل األوقاف بعقد الترميم      :     الشكل  السادس  
فية ،حنو حمل جتـاري أو      مديرية األوقاف مع من يرغب يف شغل أحد العقارات الوق         

سكن ، وبعد حتديد احملل املعقود على منفعته ، وبيان قيمة النفقات الـيت حتتاجهـا                
عملية الترميم ،جيعل هذا املبلغ ،وهو مقدار األجرة اليت كان من الواجب تقـدميها              

   . )3(ملديرية األوقاف ويتفق العاقدان على مدة اإلجارة 
عد مديرية األوقاف من التخفيف من النفقات علـى             وإن صيغة عقد الترميم تسا    

العقارات الوقفية من خارج ميزانتيها ،وتؤهل هذا العقار ليصبح مصدر ريع مايل يف             
  .املستقبل

إن صـيغة كـراء األرض       :  كراء العقارات الوقفية  باملنفعة     :     الشكل السابع   
فلعلها تستغل األرض الثانيـة     الوقفية باملنفعة قد ترجع بالفائدة على مديرية األوقاف         

لزراعتها باستثمار ذايت أو باملشاركة مبا يناسب األرض ،مما يعـود عليهـا بـبعض               
  :املداخيل املالية تسد ا بعض حاجياهتا أو نفقاهتا ، وميكن أن نتصور الطرق التالية 

                                                           
  ).20ص (عبد الستار إبراهيم ،الوقف ودوره يف التنمية،مرجع سابق ، /  د-  1
  ، اجلريدة الرمسية 7 مكرر26 املادة 10-91 املعدل و املتمم لقانون 07-01ن  قانو-  2

 مايو 23هـ املوافق لـ 1422صفر29والصادرة بتاريخ . اجلزائرية ، مرجع سابق
  ). 29ع(م،2001

  ، املعدل 01/07وقانون ). 6/16(  ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ، مرجع سابق ، -  3
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 إن كـراء األرض      :كراء األرض الوقفية الزراعية بـاألرض     :      الصيغة األوىل 
قفية باألرض ،صيغة متويلية الستثمار األوقاف ،إذ ميكن ملديرية األوقاف أن تتعاقد            الو

مع بعض املالكيني لألراضي الزراعية على أن تسلم املديرية أرضا وقفية ملدة زمنيـة              
حتدد عند التعاقد ، وحتدد مكان تواجدها ومساحتها و املنفعة املرجوة منها على أن              

م االتفاق على مكاا ومساحتها واملنفعة املرجوة منها ،         يقدم الطرف اآلخر أرضا يت    
وإن هذا النوع من التبادل يف املنافع أفىت به فقهاء املالكية ملا فيه من مصلحة الوقف                

،و اجملتمع ،وخاصة إذا كانت مديرية األوقاف حباجة إىل نوع حمدد مـن األرض              )1(
  .مواضع خمصوصة من البالد لزراعة نوعا من املزروعات و اليت ال تصلح إال يف 

 إن  : كراء األرض الوقفية الزراعية مبا يتقوم من غري املطعـوم         :     الصيغة الثانية   
صيغة كراء األرض الوقفية بغري املطعوم صيغة متويلية ميكـن أن تعتمـدها مديريـة               
األوقاف لسد بعض حاجاهتا ، فتقوم بالتعاقد مع أحد الشخـصيات احلقيقيـة أو              

لى أن تكون األجرة عبارة عن خشب أو أنواع من األزهار اليت تـستعمل              املعنوية ع 
كل مـا   "يف صناعة العطور وغري ذلك من األنواع على اعتبار ما يقرره الفقهاء بأن              

  )    .2("جاز بيعه ؛ جاز أن يكون أجرة يف اإلجارة 
 العقـار   إن إجـارة  :   إجارة الدار بالدار و الدكان بالدكان         :     الصيغة الثالثة   

الوقفي بآخر من جنسه صيغة متويلية يقصد ا احلصول على ريع مـايل باسـتغالل               
. العقار اجلديد ملا فيه منفعة على الوقف  ،وهذا من باب مقابلة املنفعـة باملنفعـة                 

ويؤجر احملل  بعد تقوميه  وحتديد مكان تواجده ،وبيان املنفعة املرجوة منـه ومـدة                
  . ن هذا  العقد بدال عن النقد االنتفاع به ، وبذلك يكو

                                                           
  و الباجي ، املنتقى ، مرجع سابق ، ). 3/470(  سحنون  ،املدونة، مرجع سابق ، -  1
 )5/149.(  
واحلطاب،مواهب اجلليل ، مرجع سابق ). 7/512(  املواق ، التاج و اإلكليل ، مرجع سابق ،-  2
والباجي ، ).2/305( ، )2/186( التفريع ، مرجع سابق ، وابن اجلالب ، ). 7/513( ، 
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والدليل على ما نقوله، أما منفعتان ، جيوز عقد اإلجارة على كل          :")1(يقول الباجي 
  .  )2("واحدة منهما،فجاز العقد على إحدامها باألخرى ، كما لو كانا من جنسني 

ت بأن وإن  هذه الصيغة متكن مديرية األوقاف  من أن تستثمر الدار الوقفية أو احلانو         
تسلمه للغري حىت يعمل فيه وينتفع به باملنفعة املشروعة ،ويف نفس الوقت هذا األمـر               

  .ميكنها من استغالل العقار املستفاد منه على الوجه الذي فيه منفعة وريع لألوقاف 
وصورهتا أن تتعاقد    : إجارة الدار أو الدكان الوقفي مبا يتقوم      :      الصيغة الرابعة 

 مع من يرغب يف إجارة هذا العقار الوقفي ليستفيد مـن منفعتـه              مديرية األوقاف 
انتفاعا مشروعا ، وحيددان احملل ،ألن يكون مسكنا أو مستودعا أو  إدارة ،أو غـري                
ذلك من املنافع، وحيددان مدة اإلجارة ،وجنس البدل أو املنفعة اليت تقـوم مقـام               

 بالسنة أو بالـشهر ،و ميكـن        ، ووقت دفعها ملديرية األوقاف ،حنو الدفع      )3(األجرة  
ملديرية األوقاف أن تراع يف البدل ما هي يف حاجة إليه ، كأن يكـون  بـذورا أو                   
آالت أو طعام أو علف أو غري ذلك من املنافع املشروعة و الـيت متكـن مديريـة                  
األوقاف من سد بعض  حاجاهتا االستثمارية بالتخفيف من  بعض النفقـات ، ممـا              

  .هذه املنفعة املتفق عليها يف املشاريع االستثمارية الوقفيةيساعدها يف توظيف 
  إن كراء منافع العتاد :   التمويل بإجارة اآلالت و العتاد :     الشكل الثامن 

واآلالت صيغة متويلية قد تكون  قصرية املدى  أو متوسطة املدى ،وهي متكن مديرية               
ية أوقافها أو التقليل من عـبء       األوقاف من احلصول على املال  الذي تنفقه يف تنم         

  :النفقات يف هذا العقار الوقفي أو ذاك ،وميكن أن نتصور الصيغ التالية 
إن معظم أمالك األوقاف عبارة عـن       :إجارة العتاد الفالحي    :      الصيغة األوىل   

أراضي وقفية ، ومديرية األوقاف حتتاج إىل توفري العتاد الفالحي الـالزم لتغطيـة              

                                                           
املنتقى : هو اإلمام الفقيه القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي الباجي ، من مؤلفاته  -  1

 ،انظر،عياض،ترتيب املدارك ،حتقيق أمحد بكريهـ 474شرح املوطأ، ترتيب احلجاج  ،تويف سنة 
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ناء عملية االستثمار  الزراعي ،حنو  اجلرارات وآالت احلـصاد و وعتـاد              حاجاهتا أث 
  .السقي، وغري ذلك  من أنواع العتاد الزراعي 
  :وميكن أن أتصور الصورة التالية من التمويل 

وهي أن تتعاقد مديرية األوقاف مع جرياا من املزارعني على          :  الصورة األوىل      
اخلاص باحلرث و احلصاد و اجلين يف املواسـم اخلاصـة           أن توفر هلم العتاد الزراعي      

  .بذلك مقابل أجرة مالية تقدم ملديرية األوقاف 
     وإن صيغة متويل استثمارات األوقاف ذا النوع من اإلجارة يقتضي من املديرية             
األوقاف بأن تتعاقد مع أحد املصارف اإلسالمية، حنو البنك اإلسالمي للتنميـة أو             

ة اجلزائري على أن يقوم البنك ببيع هذا العتاد ملديرية األوقاف على أساس             بنك الربك 
البيع بالتقسيط أوعقد السلم  وعندما تستلم مديرية األوقاف هـذا العتـاد ،فإـا               
تستخدمه يف مستثمراهتا الزراعية ،وتعمل على إجارته جلرياا من املزارعني وفق عقد            

ساعات ؟ أوباأليام؟ وهذا على حسب العرف       حتدد وقت بداية اإلجارة وهل هي بال      
السائد عند املزارعني يف هذا النوع من العقود ، وبذلك تتحصل مديرية األوقـاف              

  .)1(على املال الذي تسد به بعض حاجاهتا ونفقاهتا 
  

  يعترب اإلشـهار مـن        :إجارة الواجهات الوقفية  لإلشهار      :      الشكل التاسع 
  العصر احلديث الطالع الناس على املنتجات الزراعية الوسائل األكثر شيوعا يف 

والصناعية والتكنولوجية،ولذلك تلجأ هذه الشركات إىل اإلعالن عنها بشىت الوسائل          
وميكن ملديرية األوقاف أن تعتمد هذه الصيغة للحصول على مورد          . القانونية املتاحة   

يل املالية يف هذا النوع     مايل تغطي به بعض حاجاهتا ، والكل يعرف مدى قيمة املداخ          
  :وميكن أن نتصور الصيغ التالية .  من اإلشهار 

 وصـورهتا   :إجارة واجهات احملالت الوقفية العقارية لإلشهار     :      الصيغة األوىل   
أن ختصص مديرية األوقاف وفق للقانون املنظم  لإلشهار  بعض وجهات حمالهتـا              

                                                           
عالل خياري ، االقتصاد اإلسالمي ، شركة النشر و التوزيع املدارسي ، الدار البيضاء ، /  د-  1
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ليت جمال عملها غري حمرم شرعا على       الوقفية للملصقات اإلشهارية لبعض الشركات ا     
أن تتحصل على أجرة ختصيص هذا املكان لذلك ويتفقان علـى األجـرة و مـدة                

  .اإلجارة 
 وصورهتا أن ختصص مديرية     :إجارة  األراضي الوقفية لإلشهار     :     الصيغة الثانية   

  األوقاف بعض املساحات من األراضي الوقفية الواقعة على ممر الطرق السريعة 
والوالئية و البلدية ، وتعرضها على الشركات لتعليق الفتاهتا اإلشهارية ، مقابل أجرة             

  .مالية يتفقان عليها عند التعاقد مع بيان مدة اإلجارة 
 ميكن ملديرية األوقاف    :صيغ متويل ممتلكات األوقاف بالتأجري التمويلي     :      ثانيا  

وم بتأجريه من ممتلكاهتـا ،وميكـن أن        اجلزائرية أن متول استثماراهتا بعائدات ما تق      
  :نتصور األشكال التالية للتمويل 

وصورته أن تتفـق مديريـة        :  )1(التمويل بصكوك التأجري    :      الشكل األول   
األوقاف  مع بنك الربكة اجلزائري أو أي مصرف إسالمي أو شـركة ال تتعامـل                

القيمة متثل جزء من قيمة     باملعامالت الربوية على استصدار صكوك  أجرة  متساوية          
املشروع املراد بناؤه على أرض الوقف ، حنو نزل أو موقف للسيارات يقام يف أحـد            
املدن، حنو وهران ، أو اجلزائر أو غريمها من املدن اجلزائرية واليت حتتـاج إىل هـذا                 
النوع من املشاريع اخلدمية ، وميكن هلذا الصكوك أن تكون امسية أو حلاملها ، على               

 يتقاضى صاحب السهم نسبة من الدخل  على حسب األسهم الـيت ميتلكهـا ،                أن
  .ويقوم البنك باإلشراف على عملية اإلجناز وبيع الصكوك 

    كما ميكن ملديرية األوقاف أن تدخل املشروع مبا تقدره من قيمة األرض الـيت              
 علـى   يقام عليه املشروع ، وإن هذه الصيغة التمويلية تساعد مديريـة األوقـاف            

التخفيف من عبء النفقات املخصصة إلقامة هذا النوع من املشاريع الكربى ،كما            

                                                           
 ، net.kahf.www.منذر قحف ، اإلجارة املنتهية بالتمليك وصكوك األعيان املؤجرة ، /   د-  1
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يساعدها على تنمية مشاريع أخرى مستقبال مبا يدر عليها من صاف األرباح بعـد              
  . خصم نسبة من املال اخلاص بالعمال   و الصيانة و حقوق أصحاب األسهم 

أن يؤجر هذا املشروع إىل مؤسسة      كما أن مضمون هذا العقد يفيد أيضا مشروعية         
أخرى مقابل نسبة من الربح يتقامسها أصحاب األسهم كل على حسب عدد أسهمه             

  .يف املشروع  
وهي أن تتعاقد مديرية األوقاف مـع       :  التأجري لآلمر بالشراء   :     الشكل الثاين   

نمية على  أحد املصارف اإلسالمية ، حنو بنك الربكة اجلزائري أو البنك اإلسالمي للت           
أن يشتري من هذا املصرف عتاد السقي احلديث والذي تستفيد منه مديرية األوقاف             
لسقي مزروعاهتا  ووفق عقد البيع لآلمر بالشراء وتلتزم مديرية األوقـاف  بـدفع               
املستحقات املالية على شكل أجرة ،يضاف إليها عائد مايل يتفقان عليه ،ويف املـدة              

  .  ملديرية األوقاف احملددة تؤول ملكية العتاد
    وإن هذه الصيغة تستفيد منها مديرية األوقاف للحصول علـى العتـاد الـذي              
يساعدها على احلصول على مداخيل مالية مستقبال  ،إذ  ميكنها  من القيام  بتأجريه                
للمزارعني مقابل أجرة يتفق عليها عند التعاقد مع بيان مدة اإلجارة هل هي لـدورة               

   ؟ أو أكثر من ذلك
   وإن هذه الصيغة متكن مديرية األوقاف من احلصول على املال الالزم لتغطية بعض             

   .)1(حاجاهتا اآلنية
 وصـورهتا أن تتعاقـد مديريـة         : اإلجارة املنتهية بالتمليك   :     الشكل الثالث   

األوقاف مع أحد املصارف حنو، بنك الربكة اجلزائري مثال على توفري عتاد زراعـي              
 ،ويقوم البنك بإجارة هذا العتاد أو السيارة ملديريـة األوقـاف بـأجرة           أو سيارات 

   .)2(معلومة على أن ميلكها املصرف ملديرية األوقاف بعقد جديد وعلى أقساط 

                                                           
). 21ص (منذر قحف ، دور الشركات بالشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، /   د-  1
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    وإن هذه الصيغة متكن مديرية األوقاف من احلصول على العتاد الذي يـساعدها             
  .على تنمية ممتلكاهتا الوقفية

  إن عقد اإلجارة التمويلية و التشغيلية  من العقود االستثمارية       و النتيجة ، 
والتمويلية ملمتلكات الوقف ميكن أن يكون مرتكز  تعمل به مديرية الوقف لتنميـة              
أوقافها  وحتقيق ريع مايل تستخدمه يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية وخاصة ان             

لى الوقف من احلصول على اآلالت و       هذا النوع من التمويل ميكن املديرية الوصية ع       
العتاد  لتنمية أوقافها ،كما يساعدها على حتصيل على متويل خارج عن ميزانيتها مبا              

  .تؤجره وترحبه من عقاراهتا وغري ذلك مما يؤجر للمنفعة
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

256

  الفصل الثاني
  تمويل استثمارات األوقاف بعقد الجعالة أو الوعد بالجائزة

  
  :ويتضمن 

  تعريف الجعالة ودليل مشروعيتها:   المبحث األول
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بالجعالة أو الوعد بالجائزة: المبحث الثاني 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  المبحث األول
  تعريف الجعالة ودليل مشروعيتها

  
     تعترب اجلعالة يف الفقه اإلسالمي من عقود اإلجارات ،إذ مضموا العقد علـى             

  .بل أجرة العمل مقا
  وإن اجلعالة صيغة متويلية ميكن أن تعمل ا مديرية األوقاف لسد بعض حاجاهتـا              

  .املالية أو ما يقوم مقامها من املتقوم 
  . وسأبدأ  يف هذا املبحث بتعريفها وبيان دليل مشروعيتها وأركاا وشروطها



  

  

257

ما جعل  : أصل اللغة    يراد باجلعالة أو اجلعل يف     : تعريف اجلعالة يف اللغة   :      أوال  
   .)1(للعامل على عمله إذا قام به  على الوجه املطلوب 

عرف الفقهاء اجلعالـة بتعريفـات      : تعريف اجلعالة يف الفقه اإلسالمي    :      ثانيا  
متقاربة من حيث املضمون وإن اختلفوا يف بعض جزئياهتا أو شـروطها ، وميكـن               

  :حصرها فيما يلي 
  :عرف ابن رشد احلفيد اجلعالة بأا : لكية للجعالةتعريف املا:       واحد 

   .)2(" اإلجارة على منفعة مظنون حصوهلا " 
  يظهر من تعريف املالكية للجعالة أا ال ختتص بنوع حمدد مـن              :مقتضى التعريف *

  .التصرفات ،وإمنا تشمل كل تصرف فيه منفعة مشروعة
أن يبذل  :" مام النووي اجلعالة بأا     عرف اإل  :  تعريف الشافعية للجعالة  :     اثنان  

اجلعل ملن عمل له عمال ،من رد ضالة ورد آبق ،وبناء حائط ،وخياطة ثوب ،وكل               
   .)3(" ما يستأجر عليه من األعمال 

  
   إن اإلمام النووي عرف اجلعالة  ببيان تطبيقاهتا، حنو اخلياطة : مقتضى التعريف*

  .والبناء وغري ذلك من األعمال املشروعة
أن جيعل  :" عرف اإلمام ابن قدامة اجلعالة بأا        : تعريف احلنابلة للجعالة  :     ثالثة  

جعال ملن يعمل له عمال من رد آبق ، أو ضالة ،أو بناء ،أو خياطـة ،وسـائر مـا                    
   .)4(" يستأجر عليه من األعمال 

مل خيتلف تعريف اجلعالة يف املذهب احلنبلي عن نظرائـه مـن            : مقتضى التعريف *
  .املذاهب الفقهية األخرى

                                                           
والزخمشري ، أساس البالغة ، مرجع ).11/111( ابن منظور ، لسان العرب،مرجع سابق ، -  1

  ).95ص (سابق ، 
  ).2/323(رجع سابق ،  ابن رشد ، بداية اجملتهد ، م-  2
  ).16/03( النووي ، اجملموع ، مرجع سابق ، -  3
  ).2/323(  ابن قدامة ،الكايف ، ،مرجع سابق ، -  4
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      ومما سبق يظهر لنا   أن عقد اجلعالة  يف املدرسة الفقهية يكاد يكون متشابه يف                 
أن كل مـا    :" مضمونه ،والكل يعتربه نوع من أنواع اإلجارة  عمال مبا تقرر عندهم           

   .)1(" جاز فيه اإلجارة جازت فيه اجلعالة 
  : ثبت اجلعل بدليل الكتاب و السنة و اإلمجاع: دليل مشروعية اجلعالة :      ثالثا 
ِه                    [قوله تعاىل   :من الكتاب :      واحد ا ِب رَ َوَأن ل َبعٍي ِهِ حُم آَء  ِب َِوَلمن  َ ج

   .)2( ]َزِعيٌم 

  أن ناسا من أصحاب )τ ()3(حديث أيب سعيد اخلدري:  من السنة:      اثنان 

اِء ا     َ [   εالنيب  ْن َأْحَي ٍي ِم ى َح وا َ عَل م      أت َا ُه ُروُهم ، َفَبْيَنم ْم ُیق َرِب ،َفَل لَع
  . َآَذلَك ،  ِإذُ لِدَغ  َسيُد ُأوَلِئَك 

  َهْل  معكم  ِمْن  َدَواٍء أو    َراٍق ؟  : َفَقاُلوا 

  .ِإَنُكم لم ُتقُروَنا وَلا َنْفَعُل َحَتى َتْجَعُلوا  َلَنا ُجْعًلا :  َفَقالُوا 

ُه   و             َفَجَعُلوا لَهُم َقِطْيًعا ِمَن ا     لَشاِء ، َفَجَعَلَ ْیَقُرأ ِبُأِم الِكَتاِب َوَیجَمُع ُبَزاَق
َشاِء  َأُتوا ِبال َرَأ ،َف ُل ،َفَب ي  .َیْتَف ْسَأَل الَنِب ى َن ْذ َحَت ا َنأُخ الُوا َل َسَألُوه εَفَق  ،َف

                                                           
وأما احلنفية ،فإم ال جييزون اجلعالة ) .7/599( احلطاب ، مواهب اجلليل ، مرجع سابق ، -  1

ون استحقاق العوض ما مل يتعاقد واعتربوها من أنواع اإلجارات الفاسدة ،وسبب ذلك أم ال يوجب
املتعاقدين لتحقيق اإلجياب و القبول ، وكذلك الشتراطهم كون املتعاقدين معلومني ويف اجلعالة       

خالد رشيد اجلميل ، اجلعالة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية والقانون ، / انظر ،د.أحدمها جمهول =
  ).16ص (م، 1986 –هـ 01/1406عامل الكتب ،بريوت، ط

  .72:  يوسف -  2
 أبو سعيد بن مالك بن سنان اخلدري املخزومي األنصاري الصحايب ،نسب إىل أهل الصفة ، -  3

  هـ ،انظر، خملوف ،شجرة النور، املرجع السابق، 74وكان من فقهاء الصحابة ، تويف سنة 
  ).46ص (
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الَ  َضِحَك ،َوَق ي        :  ،َف ِرُبوا    ِل ُذوَها واْض ٌة؟ ُ خ َا ُرْقَي َاَأدَراَكَ  َأَنه و م
   .)1( ] ْهٍمِبَس

ينقل ابن رشد احلفيد إمجاع الفقهـاء علـى مـشروعيتها إذا             :اإلمجاع:     ثالثة  
   .)2(  توافرت شروطها حسب ما هو مقرر يف كل مذهب

  :يتكون عقد اجلعالة من ثالثة  أركان وهي  :  أركان اجلعالة وشروطها:     رابعا 
  .ه األهلية الكاملة ويشترط في: اجلاعل : ومها :العاقدان :     واحد 

  .وهو الشخص الذي يقوم بالعمل ويشترط فيه األهلية الكاملة: والعامل 
وحتدد يف الصيغة  طبيعة العمل املراد حتقيقه من طرف العامل ،             : الصيغة :     اثنان

ويتم اإلعالن عنها وفق ضوابط القانون من اإلعالن عنها يف الوسائل الـسمعية أو              
  .ة،حىت يتمكن اجلمهور من اإلطالع عليها البصرية أو املقروء

وهو املال أو ما يقوم مقامه مما يتقوم شرعا ،وجيب أن يكـون              :  اجلعل :     ثالثة  
  .)3(معلوما ، ويستحق باستيفاء العمل على الوجه ويف الوقت احملدد يف العقد   
ت هـذه         ومما سبق ذكره من أحكام اجلعالة أو الوعد باجلائزة ،فمـىت تـوافر            

  األركان و الشروط جاز التعامل ا كمعاملة اقتصادية تعود بالفائدة على الوقف 
  . والوقوف عليهم و باقي أفراد اجملتمع

  
  
  

                                                           
كتاب ،حديث رقم  البخاري، الصحيح، مرجع سابق ،كتاب الطب ، باب الرقى بفاحتة ال-  1
وانظر،مسلم، الصجيح، مرجع سابق ، كتاب السالم ، باب جواز أخذ األجرة على ). 5295(

  ). 4080(الرقية بالقرآن واألذكار،حديث رقم
  ). 2/232(   ابن رشد ، بداية اجملتهد ، مرجع سابق ، -  2
  رجع سابق ، خالد رشيد اجلميل ، اجلعالة وأحكامها  يف الشريعة و القانون ، م/  د-  3
أمحد حسن قدادة الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري ،ديوان املطبوعات / ود).72 -51ص (

  ).194- 1/193(م ،91/اجلامعية ، اجلزائر، ط
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  المبحث الثاني

  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بعقد الجعالة أو الوعد بالجائزة
  

أو الوعد باجلـائزة مـشروعا             إن صيغة متويل استثمارات الوقف بعقد اجلعالة        
فقها وقانونا ، ويعترب صيغة متويلية  قصرية أو متوسطة املدى ، وخاصة أن املـشرع                

ويكون ذلك ، إمـا     )1(اجلزائري رخص يف هذا النوع من العقود ذو اإلرادة املنفردة           

                                                           
-1/193(أمحد حسن قدادة ،الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، مرجع سابق ، /  د-  1

194.(  
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 بكون مديرية األوقاف هي العامل أو أن يقوم الغري بالعمل مقابل اجلائزة املقومة اليت             
  . تضعها املديرية له هلذا النوع من العمل 
  :وميكن أن أتصور على األشكال التالية 

إن املقصد من عقد اجلعالـة يف        :  اجلعالة يف األرض الزراعية    :     الشكل األول 
األرض الزراعية ،هي أن تستغل مديرية األوقاف إمكاناهتا املادية يف متويل مشاريعها            

  :وميكن أن نتصور الصيغ التالية.دات هذا النوع من العقود الوقفية االستثمارية بعائ
وصورهتا أن تقوم مديريـة      : اجلعالة على التنقيب على املاء    :     الصيغة  األوىل    

األوقاف بالبحث والتنقيب عن املاء وحفر اآلبار للمزارعني وفق عقـد اجلعالـة ،              
أحـد املـصارف    وخاصة إذا كانت قد استغلت صيغة البيع بالتقسيط من طـرف            

  وبناء احلواجز املائية عند مناطق جتمع الـسيول  ) (1  اإلسالمية هلذا النوع من العتاد
  .لفائدة املزارعني مقابل أجرة 

وهـي أن تلتـزم مديريـة       :  اجلعالة على  سقي املزروعات    :     الصيغة  الثانية    
جعل حيد مـع      األوقاف بسقي مزروعات املزارعني  اجملاورين ألراضي الوقف مقابل          

أصحاب األراضي ، وميكن أن تستغل املديرية هذا املال أو اجلعل مما يتقوم لتغطيـة                
  .بعض نفقات بعض املشاريع االستثمارية الوقفية 

إن صيغة متويـل    : اجلعالة على استصالح األراضي الزراعية      :      الصيغة الثالثة   
 الزراعية ، اخلاصة باألوقـاف      األوقاف بعقد اجلعالة و املتضمن استصالح األراضي      

  وهذا إلعادة تأهيلها اقتصاديا ، مقابل نسبة من الريع يتفقان عليه عند التعاقد  ،
يف القيمة الرأمساليـة ملـال الوقـف وطاقتـه          " كما أن هذه الصيغة التمويلية تزيد       

   . )2("  اإلنتاجية

                                                           
مجال لعمارة ،اقتصاد املشاركة /  ود).7/31(ادات ،مرجع سابق ، ابن أيب زيد ، النوادر و الزي-  1

  ).76ص (، مرجع سابق ، 
  أسامة عبد اجمليد  العاين ، الدور االستثماري للوقف ،واقع وطموح ، مرجع سابق ،/ د-  2
  ).40ص (
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 أن  ختطـط للقيـام         كما ميكن ملديرية األوقاف يف األجل املتوسط أو البعيـد      
  .باستصالح أراضي الغري مقابل مبالغ مالية أو قدر من الغلة  

  :اجلعالة على زراعة األرض الوقفية بـالزروع أو الثمـار         :     الصيغة الرابعة     
وصورهتا أن تتعاقد مديرية األوقاف مع أحد املستثمرين على أن يكـون مـضمون              

اع من الزرع أو األشجار املثمرة ، مقابـل         العقد زراعة أو غرس األرض الوقفية بأنو      
نسبة مشاعة من الغلة ،وإن هذه الصيغة تساعد مديرية األوقاف على احلصول على             

  .ريع مايل  مما تنتجه األرض  مستقبال دون أن  تتحمل عبء النفقات 
 إن صـيغة اجلعالـة يف       :)1(اجلعالة على التسويق و السمسرة      :     الشكل الثاين   

لع إلشباع رغبات املستهلكني ومساعدة املنتجني على وصول هذه السلع          تسويق الس 
،وخاصة وأن املديرية مكاتبها منتشرة عرب التراب الوطين  ،مما يـسهل هلـا              )2(هلم  

العملية إذا وفرت هلا اإلمكانات املادية اخلاصة بالعملية ،حنو توفر وسـائل النقـل              
ها وذلك مبراعاة التخطـيط و التنظـيم و         والتخزين املالئمة هلذه السلع املراد تسويق     

  .   )3(املراقبة للمخازن 
  مقابل   )4(     وكذلك  السمسرة يف السلع و املتمثلة يف املفاوضة و البيع أو الشراء            

  . عمولة
     وإن عملية التسويق والسمسرة صيغتان متويليتان  ميكن ملديرية األوقاف أن تربح            

ل  مايل ، تنفقه على بعض نفقاهتـا االسـتثمارية           من  العمل ما احلصول على دخ      
  :وميكن أن أتصور الصيغ التالية 

                                                           
  ).7/11( ابن أيب زيد ، النوادر و الزيادات ،مرجع سابق ،-  1
  ، مذكرات يف التسويق وإدارة املبيعات ، مرجع سابق ، مجيل توفيق و عادل حسن /  د-  2
حممد إبراهيم عبيدات و هاين حامد الغمور ، االجتاهات احلديثة يف إدارة /ود) .10-9ص (

  ).144ص (املنشئات التسويقية ، مرجع سابق، 
  ).33- 31ص ( نفس املرجع ،-  3
  .)55ص (مجيل توفيق و عادل حسن ، املرجع السابق ،  /    د-  4
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وصورهتا أن تتعاقد مديرية األوقاف     :  اجلعالة على بيع السلع      :      الصيغة األوىل   
مع أحد الشركاء الصناعيني على تسويق سلعة وبيعها على وجه  اجلعالة  ،مقابـل               

 أحد الشركاء على أن يقوم ببيع غلـة األحبـاس           نسبة من الربح ،أو أن تتعاقد مع      
أي اجلعالة على   . له بعه بكذا ولك كذا من الربح        : الزراعية مقابل ربح كأن يقول      

   .)1(البيع  
 وصـورهتا أن تتعاقـد       : التعاقد على  وجه اجلعالة واإلجارة      :      الصيغة الثانية 

 أو من اخلارج على تـسويق       مديرية األوقاف مع أحد الشركاء االقتصاديني احملليني      
  .سلعة ما على وجه اجلعالة 

  . نصف املال على كونه أجريا و اآلخر على وجه اجلعالة   واإلجارة  كأن يأخذ
 كما ميكن أن تتعاقد مديرية األوقاف مع أحد السماسرة على توزيـع منتجـات              

   .)2(األحباس على وجه اجلعالة و اإلجارة 
اجلعالة من العقود االستثمارية و التمويلية ملمتلكات الوقف              و النتيجة ، إن عقد      

ميكن أن يكون مرتكز  تعمل به مديرية الوقف لتنمية أوقافها  وحتقيق ريـع مـايل                 
تستخدمه يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية مبا يقدمه أفراد األمة مـن أعمـال              

صية على الوقف من أعمـال      استثمارية على أرض الوقف أو مبا تقوم به املديرية الو         
  .مرتبطة ذا النوع من االستثمار

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).7/8(  ابن أيب زيد  ،النوادر و الزيادات ،مرجع سابق ، -  1
  ).7/13( ابن أيب زيد  ،النوادر و الزيادات ،مرجع سابق ، -  2
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  الباب الخامس
     تمويل استثمارات األوقاف عن طريق األسواق المالية

  
  :ويتضمن

  
  تمويل استثمارات األوقاف بشركة المساهمة:الفصل األول 
  تمويل استثمارات األوقاف بسندات المضاربة:الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :   تمهيد   
  تلعب األسواق املالية املعاصرة دورا هاما يف تنمية أموال الشركات 

واملؤسسات مبا تقدمه من صيغ استثمارية ومتويلية  يف جمـاالت خمتلفـة  صـناعية                
  .وزراعية وغريه ذلك من النشاطات االقتصادية 
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خلربة  ،فـإنين    ونظرا ألمهية هذه الشركات املسامهة واليت جتمع بني املال و اجلهد و ا            
أحبث يف هذا الباب عن آثار  شركة املسامهة وملا تصدره من أسهم يف تنشيط احلياة                

  :االقتصادية عموما و ملمتلكات الوقف خصوصا ،وسأحبث ذلك يف فصلني 
ففي الفصل األول ،أحبث عن متويل استثمارات األوقاف بشركة املسامهة بـالوقوف            

  .دى صالحيتها  لتمويل استثمارات الوقف على تعريفها ولدليل مشروعيتها ومل
    وأما يف  الفصل الثاين ،فيكون جمال البحث عن  متويل  اسـتثمارات األوقـاف                
بسندات املضاربة  بالبحث عن تعريفها ولدليل مشروعيتها وبالبحث عـن أمهيتـها             

  .على تنشيط متويل االستثمار عموما و الوقفي خصوصا
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  ألولالفصل ا

  تمويل استثمارات  األوقاف بشركة المساهمة
  

  :ويتضمن 
  

  تعريف شركة المساهمة ودليل مشروعيتها:            المبحث األول
  صيغ تمويل استثمارات  األوقاف بشركة المساهمة:         المبحث الثاني

  
  

  
  
  

  
  

  
  المبحث األول

  تعريف شركة المساهمة ودليل مشروعيتها
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ة املسامهة من الشركات املستحدثة يف العرف االقتصادي املعاصـر ،                تعترب شرك 
وهلذا اجتهد الفقهاء املعاصرين للبحث عن حكم التعامل ذا النوع من الشركات ،             
أو بعبارة أخرى حماولة أسلمة هذه الشركة ، فجاءت فتاوى الفقهاء على العمل ا              

عن هذا النوع من الـشركات      وفق شروط وضوابط  حىت تكون املعامالت املترتبة         
  . سليمة وتترتب عليها آثارها 

وسأبدأ يف هذا املبحث ،بتعريف شركة املسامهة ، وبيان لشروطها ،وكيفية تأسيسها            
  .وآلثاره القانونية و املالية 

  )    .1(الشركة يف أصل  اللغة هي اخللط :  تعريف شركة املسامهة يف اللغة :   أوال 

  ).2(للغة هي  مفاعلة  وهي من السهم وهو النصيب  واملسامهة يف أصل ا
تعرف شركة املسامهة يف عرف      :  تعريف شركة املسامهة يف االصطالح     :     ثانيا

  :االقتصاد والقانون املعاصرين  بتعريفات متقاربة نذكر منها 
تعرف الـشركة يف    :تعريف شركة املسامهة يف االصطالح االقتصادي     :     واحد  

الشركة اليت يقسم رأمساهلا إىل أسـهم متـساوية         : " د املعاصر بأا      عرف االقتصا 
القيمة ، وقابلة للتداول ، واالنتقال بالوفاة ، وال يكون الشريك املساهم مسؤوال عن              
ديون الشركة إال بقدر قيمة األسهم اليت ميتلكها ، و ال تعنون باسـم أحـد  مـن                   

   .)3(" الشركاء 
  

                                                           
  ).  448(/1 ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،-  1
  ).12/308(  نفس املرجع ، -  2
جلامعية االسكندرية ، مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، دار املطبوعات ا/ د. أ-  3
  ).160ص ( ، 2000/ط
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عرف املشرع اجلزائـري     : املسامهة يف القانون اجلزائري   تعريف شركة   :     اثنان  
هي الشركة اليت ينقسم رأمساهلا إىل أسهم و تتكـون مـن            :" شركة املسامهة بأا    

   .)1(" شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهم 
يظهر لنا من خالل التعريفني ،أن شـركة املـسامهة تتميـز            : مقتضى التعريفني   *

  :ية باخلصائص التال
  .أن شركة املسامهة ال تقوم على األشخاص ؛وإمنا على اعتبار املال -
  .رأس مال الشركة يقسم إىل أسهم متساوية القيمة -
  . األسهم متداولة ،أي ميكن التنازل عنها -
  . السهم ينتقل إىل الورثة دون جتزئته ،أي قسمته إىل أجزاء على الورثة -
ب األسهم ،ومسؤولية الشريك بقدر سـهمه        ذمة الشركة ،ليست هي ذمة أصحا      -

  .فقط 
 ال  حتمل الشركة اسم أحد مؤسسيها أو املسامهني فيها ،وإمنا يكون هلـا  امسـا                  -

   .)2(مستقال 
      و النتيجة ،إن شركة املسامهة من الشركات املستحدثة و الـيت يقـصد مـن               

ي شراء أسهم متساوية    إنشائها مشاركة أفراد اجملتمع يف العملية االستثمارية عن طر        
القيمة ،وذه الطريقة يتمكن الناس أو جمموع املسامهني من حتقيق متويل للمـشاريع             
االقتصادية كل على حسب قدرته من اقتناء ما يالئم قدرته املالية من ملكيـة هـذه         

  .  األسهم ،ومم يرجع بالفائدة على باقي أفراد اجملتمع
  تتكون شركة املسامهة من جمموع أسهم        :  تعريف السهم وخصائصه     :     ثالثا  

املسامهني فيها ،ولذا  أبدأ بتعريفها يف االقتصاد املعاصر مث  وفق ما يقـرره املـشرع     

                                                           
، 1993/  القانون التجاري اجلزائري ، ،وزارة العدل اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط-  1

  ).350ص ( ،592املادة 
ابراهيم سيد أمحد ، العقود و الشركات التجارية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، االسكندرية ، / أ-  2
  ).172 - 161ص ( ،1/1999ط
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اجلزائري ألن مديرية األوقاف تعمل على متويل استثماراهتا وفق ما يالئم املعـامالت            
  .ني خصائصه املالية يف الفقه اإلسالمي وما يسمح به املشرع اجلزائري، مث أب

يعترب السهم القيمة املالية الـيت      :    يف اللغة و االصطالح     تعريف السهم :     واحد  
يشارك ا املساهم يف الشركة ونظرا الرتباط حقوق املساهم بعدد أسهمه يصبح من             

  الالزم  على الباحث أن يعرف السهم يف أصل اللغة واالصطالح االقتصادي 
  .والقانوين

   .)1(يراد بالسهم يف أصل اللغة ، احلظ و النصيب :   يف اللغةتعريف السهم -أ
 يعرف السهم يف مـصطلح االقتـصاد        :تعريف السهم يف االقتصاد املعاصر      -ب

   .)2(" صك ميثل حصة يف رأس مال شركة املسامهة : " املعاصر بأنه 
  :عرف املشرع اجلزائري السهم بأنه :  تعريف السهم يف القانون اجلزائري -ج
   .)3(" سند قابل للتداول تصدره شركة مسامهة كتمثيل جلزء من رأمساهلا " 

  : يتميز السهم  باخلصائص التالية : خصائص السهم :     اثنان 
  . تساوي قيمة األسهم -
  . القابلية للتداول  -
    .)4( عدم قابلية السهم للتجزئة  -

  تصاد املعاصر بالنظر إىل طبيعته ينقسم السهم يف االق:  أنواع األسهم :      ثالثة 
  :واحلقوق املتعلقة به ،وقيمته ،إىل األنواع التالية 

ينقسم السهم بالنظر إىل طبيعته إىل نـوعني        : أنواع األسهم بالنظر إىل طبيعتها       -أ
  :ومها 

  . و متثل احلصص النقدية يف رأس مال الشركة : أسهم نقدية :األول 

                                                           
  ) . 12/308(  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، -  1
  ). 222ص( مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، مرجع سابق ، / د. أ-  2
  ).350ص ( ،  40 مكرر 715 القانون التجاري اجلزائري ، مرجع سابق ،املادة -  3
/ و أ) 225 - 223ص  (مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية، مرجع سابق ،/د . أ-  4

  ). 171ص (ابراهيم سيد أمحد ، العقود والشركات التجارية،مرجع سابق ، 
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   .)1(ص غري النقدية  تقوم عند تأسيس الشركة  وهي احلص:أسهم عينية :الثاين
 ينقسم السهم بالنظر إىل قيمته إىل قسمني        :  أنواع األسهم بالنظر إىل قيمتها       -ب

  :ومها 
 وهو السهم املستهلك رحبه ،ويأخذ صاحبه قيمته االمسيـة          : أسهم التمتع    :األول  

  .فقط دون زيادة 
ملستهلك قيمته وصاحبه يأخذ قيمته وقيمة       هو السهم غري ا    : أسهم رأس املال   :الثاين

   .)2(من رحبه  
 ينقسم السهم بالنظر إىل احلـق       :نواع األسهم بالنظر إىل احلقوق املتعلقة هبا        أ-ج

  :املايل املتعلق به إىل قسمني ومها 
 وهو السهم الذي خيول حامله احلق يف الربح و املشاركة يف             : أسهم عادية  :األول  

  .النتخاب يف هيئة التسيري ،و غري ذلك من احلقوق اجلمعية العامة وا
وهو السهم الذي خيول حلامله باإلضافة إىل احلقوق املتعلقـة          : أسهم ممتازة    :الثاين  

بالسهم العادي ،يكون له احلق يف االكتتاب  ألسهم جديدة أو سندات اسـتحقاق              
   .)3(جديدة 

النظر إىل شكله إىل قسمني ،      ينقسم السهم ب  : أنواع األسهم بالنظر إىل شكلها       -د
  :ومها 

  .هو السهم الذي حيمل اسم صاحبه  : أسهم امسية:األول 

                                                           
ابراهيم سيد أمحد ، / وأ)227 -226ص (مصطفى كمال طه ، املرجع السابق ، / د. أ-  1

 715والقانون التجاري اجلزائري ، مرجع سابق ، املادة ). 172ص (املرجع السابق ،
   ). 351ص  (  ،43 مكرر715،و41مكرر

ابراهيم سيد / وأ). 230ص (مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية،مرجع سابق ، / د. أ-  2
  ). 172ص (أمحد ، العقود والشركات التجارية،مرجع سابق ، 

ابراهيم سيد / و أ) 223ص ( مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية،مرجع سابق ،/ د. أ-  3
والقانون التجاري اجلزائري ). 173 -172ص ( ،مرجع سابق،أمحد ، العقود والشركات التجارية

  ).351 -350ص ( ، 45 مكرر 715  إىل املادة 42 مكرر715، مرجع سابق  ، املادة 
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   .)1(وهو السهم الذي ال حيمل اسم املساهم   : سهم حلاملهاأ:الثاين 
     والنتيجة ،إن يف معرفة أنواع األسهم معرفة احلكم الشرعي املتعلق ذا السهم أو           

هم املتداولة يقرها فقهاء اإلسالم املعاصرين ،وبـذلك        ذاك ،إذ ليس كل أنواع األس     
  .نضمن سالمة املعاملة  ذا النوع من الشركات من التصرفات املمنوعة 

يشترط املشرع   :   شروط تأسيس شركة املسامهة يف القانون اجلزائري       :     رابعا  
  :اجلزائري لتأسيس شركة املسامهة الشروط التالية 

  .تدائي ،ونظام الشركة   حترير العقد االب-
  .  القيمة من رأس مال الشركة ويكون موثقا¼ االكتتاب يف رأس مال الشركة بنسبة -
  . الوفاء بقيمة األسهم -
  دعوة اجلمعية العامة التأسيسية لتقسيم احلصص العينية والتصويت على نظام  -

  .الشركة 
  .تعيني اهليئات اإلدارية املسرية للشركة -
  .يس شركة املسامهة لدى املصاحل املعنية يف املركز الوطين للسجل إيداع ملف تأس-
  .تقومي احلصص العينية من طرف اجلمعية العامة التأسيسية  -
  .)2( منح اسم لشركة املسامهة غري اسم املؤسسني هلا -

    إن احلكمة من اشتراط هذه الشروط لتصنيف املعاملة السليمة قانونا مـن غـري              
  .  يعاقب عليها القانون و ال يرتب عليها آثارها قانونية و اليت
 إن شركة املسامهة من       : موقف فقهاء اإلسالم من شركة املسامهة        :      خامسا

الشركات اجلديدة و اليت مل يتعامل ا املسلمون قدميا ، وهلذا وبعد ظهور التعامل ا               
قعيدها وفـق أصـول     بدأ الفقهاء املعاصرين يف البحث عن حكمها واالجتهاد يف ت         

                                                           
و القانون التجاري اجلزائري ، ) .235ص (مصطفى كمال طه ،  املرجع السابق ، / د. أ-  1

  ). 351 - 350ص ( ، 35 مكرر 715 - 34 مكرر715املرجع السابق ،املواد 
  ).303 -270ص( ، 653 إىل 595 القانون التجاري اجلزائري ، مرجع سابق ،املواد -  2
ابراهيم سيد أمحد / وأ). 172ص (مصطفى كمال طه  ، الشركات التجارية،مرجع سابق ، / د.وأ

  ).169 -164ص ( ، العقود و الشركات ، مرجع سابق ، 
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املعامالت املالية يف اإلسالم كمعرفة غرض الشركة املصدرة لألسـهم ونزاهتـها يف             
تعامالهتا املالية وغري ذلك من الشروط الوقائية  خوفا من الوقوع يف احملظـور مـن                

  :  وميكن أن أحصر أقوال الفقهاء  القائلني مبشروعيتها  مبا يلي )1(املعامالت 
إن حتديد العمر القانوين  ملدة شـركة        :  يث حتديد مدة الشركة     من ح :     واحد  

املسامهة ال يتعارض مع أصول املعامالت املالية يف الفقـه اإلسـالمي ،مادامـت مل               
   .)2(تتضمن  على عقد حمرم شرعا  

إن مـوت   : من حيث انفساخ الشركة مبوت أحد الشريكني أو عدمه          :     اثنان
استمرار الشركة ألا قامت على أساس املال ،فمـوت         أحد الشريكني ال يؤثر على      

، ألن احلق ينتقل للورثة دون جتزئـة        )3(الشريك أو انسحابه ال يؤثر على استمرارها        
  السهم ،وهذا قياسا على املضاربة حيث إذا مات املضارب ؛فإا ال تنفسخ ؛بل 

                                                           
ص (، ) 63/1/7رقم ( ، مرجع سابق  ،قرار  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي-  1

135 .(  
نور الدين / و د) .140ص (علي  أمحد السالوس ، املعامالت املالية املعاصرة ، مرجع سابق ، / ود

 –هـ 5/1403عتر ، املعامالت املصرفية و الربوية وعالجها يف اإلسالم ، مؤسسة الرسالة ،ط
، ) بيع الدين و األوراق وبدائله الشرعية( ،  والشيخ حممد تقي العثماين). 117ص (م، 1983

( ،)07م ( ، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ، جدة ،  جملة دراسات اقتصادية إسالمية
حممد عثمان شبري ، املعامالت املالية /ود). 32ص (م، 2000  - هـ 1420، رجب ) 01ع

  ).172- 171ص (املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، 
 ،  جملة حضارة اإلسالم، )حكم الشركات املسامهة يف الشريعة (عبد القادر السبسي احملامي ،/  أ-  2

  ). 59ص (، 1960،  أكتوبر )04ع ( ،  )01( السنة
ص (،مرجع سابق،)حكم الشركات املسامهة يف الشريعة (عبد القادر السبسي احملامي،/   أ-  3

60.(  
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فيد عـن اإلمـام     تنتقل إىل ورثة املضارب أو إىل وكيل أمني كما نقله ابن رشد احل            
   .)1(مالك 

  
إن رأس مـال شـركة       : من حيث رأس مال الشركة عند االكتتاب      :      ثالثة  

املسامهة يكون نقدا أو عينا ، أو منهما ،  وإن هذا األمر ال مـانع فيـه يف الفقـه                     
 ونقل ابن رشد احلفيد     )2(اإلسالمي ، إذ جيوز يف الشركة أن يكون جزء منها عرضا            

   .)3(جزء من مال الشركة عرضا ،وبه قال ابن القاسم جواز أن يكون 
 إن التفاوت يف شركة     : من حيث اختصاص شريك عن آخر بزيادة        :      أربعة  

املسامهة لشريك عن آخر بزيادة ربح ،هذا ال يتعارض مع أصول املعامالت املالية إن              
   . )4(ة العنان وجد املربر الشرعي لذلك ، حنو زيادة عمل أو اخلربة قياسا على شرك

إذا كانت الشركة ماال من كل واحد منهما وعمال ،فيكون          :"      يقول ابن رشد    
ذلك اجلزء من الربح مقابال لفضل عمله على عمل صاحبه ،فإن الناس يتفـاوتون يف     

   .)5(" العمل كما يتفاوتون يف غري ذلك 
ن يشترط شـروطا     إن القانو  : من حيث ما يشترطه القانون لتأسيسها       :     مخسة  

لتأسيس شركة املسامهة،  وميكن  البحث عنها يف الفقه اإلسالمي وملدى صـحتها              
  :فقها 

                                                           
عبد العزيز خياط ، األسهم / ود). 2/237(تهد ، مرجع سابق ،   ابن رشد احلفيد ، بداية اجمل-  1

 –هـ 01/1418من منظور إسالمي ، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ط
  ).40 -39ص(م،1997

  ).60ص ( عبد القادر السبسي ،املرجع السابق ، / أ-  2
 عبد العزيز خياط ، املرجع السابق ، /وانظر،د) 2/249( ابن رشد احلفيد ، املرجع السابق ، -  3
)40 - 41.(  
  ).60ص (عبد القادر السبسي ،املرجع السابق ، /  أ-  4
  ).2/251( ابن رشد احلفيد ،املرجع السابق ، -  5
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إن حتديد أمساء املؤسسني ال يتعـارض مـع          : من حيث حتديد أمساء املؤسسني     -أ
أصول املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،إذا القصد منه معرفة من هو أهل لـذلك               

ن باب التنظيم اإلداري للمعامالت املالية لدى الدوائر احلكومية          من عدمه ،كما هو م    
  .وهذا ال يناقض مقاصد الشريعة 

إن بيان نوع عمل املؤسـسني لـشركة         :   من حيث بيان نوع عمل املؤسسني       -ب
املسامهة يبعد الغرر والتهمة عنهم وهذا األمر ال خيالف أحكام املعـامالت املاليـة يف               

  .ن زيادة الثقة اإلسالم ،وهو نوع م
إن يف بيان عنوان الشركة فيه       : من حيث بيان عنوان الشركة والغرض منها        -ج

مصلحة للحفاظ على أموال املشاركني وكذا ببيان الغرض من التأسـيس يـتمكن             
اجلمهور من معرفة مدى شرعية النشاط املراد القيام به وإن هذا الـشرط أيـضا ال                

  .يف معرفة العنوان يتعرف الناس على نشاطها خيالف يف أحكامه الشريعة ،ألن 
إن يف حتديد املدة رفعا للجهل عـن املـسامهني   : من حيث  بيان مدة الشركة      -د

  .ليستوفوا حقوقهم املشروعة وإن هذا الشرط ال يناقض نصا شرعيا
إن اشتراط بيان مقـدار رأمسـال        :من حيث بيان مقدار رأمسال الشركة       -هـ  

 واجلهل بني الشركاء ، وإن هذا  الشرط يقابله وجود املـال يف              الشركة يرفع الغرر  
  .الشركات اإلسالمية 

إن يف حتديد قيمة السهم و يف بيان        : من حيث حتديد قيمة السهم ونوعه     :      ستة  
نوعه ، أي حتديد القيمة املالية للسهم رفعا للجهالة وهذا مـن أصـول املعـامالت                

  .اإلسالمية دفعا للغرر
 تكون األسهم امسية أو حلامله، أما املمتازة  ، فإن اجملمـع الفقهـي منـع      وجيوز أن 

  ختالف مقتضى الشركة يف اإلسالم من اشتراط الرحبية املسبقة ) 1 (التعامل ا ألا

                                                           
-136ص (،)63/1/7رقم (انظر، قرارات جممع الفقه اإلسالمي ، ،مرجع سابق ، قرار ،-  1

137. (  
  ).32 -29ص (منظور إسالمي ، مرجع سابق ، عبد العزيز خياط ، األسهم من / ود
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واحملددة إال كحالة األولوية يف االكتتاب اجلديد ، فهذا مشروع  وكذلك الـشأن              
فق املعامالت املعاصرة غري جائزة يف الفقـه        بالنسبة ألسهم التمتع ، فإا حكمها و      

  .)1(اإلسالمي 
إن يف بيان مقدار كـل      : من حيث بيان مقدار كل مكتتب أو مؤسس       :     سبعة

مكتتب فيه احلفاظ على حقوق املسامهني وبذلك فإن هذا  الشرط ال خيالف الشريعة              
  .ألن يف بيان مقدار كل مكتتب  استمرار الثقة  بني املسامهني  

وهذا حـىت يتـسىن      : من حيث إيداع  نسبة من  األسهم يف املصرف         :    مثانية   
للشركة القيام بالعمل الذي من أجله كان التأسيس ولو تأخر الدفع  ،تتعطل املصاحل              
املرجوة التحقيق من هذه الشركة وهذا الشرط ال يتعارض مع أصول املعامالت املالية             

  .)2(اإلسالمية 
 تبني لنا مشروعية العمل بشركة املسامهة يف الفقه اإلسالمي          -رهذك–      ومما سبق   

عموما ولتنمية املمتلكات الوقفية خصوصا إذا توافرت فيها األحكام و الضوابط اليت            
  .اشترطها الفقهاء املعاصرين

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).46-45ص (عبد العزيز خياط ، األسهم من منظور إسالمي،مرجع سابق ، /  د-  1
  ).61 - 60ص (،مرجع سابق ، ) حكم الشركات املسامهة( عبد القادر السبسي ،/  أ-  2
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  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات  األوقاف بشركة المساهمة

  
الستثمارات الوقفية  بشركة املسامهة يعترب من الوسائل املناسبة              إن صيغة متويل ا   

ملديرية األوقاف لتنمية ممتلكاهتا الوقفية ،إذ أن هذه الصيغة التمويلية متكنـها مـن              
احلصول على السيولة املالية اليت حتتاجها يف عملية اإلنفاق علـى بعـض املـشاريع               

يف الـشركات احملرمـة شـرعا إال أن         االستثمارية الوقفية  بشرط اجتناب املسامهة       
الفقهاء أجازوا  و يف حالة الضرورة التعامل مع الشركات املسامهة الـيت تلجئهـا               
احلاجة إىل املعاملة الربوية مع البنك ، إما لقلة الـسيولة ، أو النعـدام املـصارف                 

أن  أو ألا مضطرة إليداع أمواهلا لدى البنك الربوي  علـى  اعتبـار    )1(اإلسالمية  
احلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورة ، وكذلك بالنظر إىل هذا العمل يعترب يـسريا يف               

                                                           
ليت تتعامل مسألة املسامهة يف الشركات ذات األغراض املشروعة ا( سامي حسن محد ،/  د-  1

،ندوة قضايا معاصرة يف النقود و البنوك و ) أحيانا بأعمال االقتراض أو االستثمار املصريف احملرم  
جممع ،  املعهد اإلسالمي  للبحوث والتدريب ، والبنك اإلسالمي للتنمية املسامهة يف الشركات ، 

  ).407ص (، 14/4/1993- 10 –هـ 22/10/1413- 18 ،دورة الفقه اإلسالمي
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 وإن هذا احلكم هـو الغالـب يف حالـة           )1(حجم الشركة ذات األغراض املباحة        
  . التمويل بشركة املسامهة يف اجلزائر 

  :وميكن أن أتصور األشكال التالية من التمويل بشركة املسامهة 
 إن مسامهة   :  مسامهة مديرية األوقاف يف الشركات الزراعية        :ألول       الشكل ا 

مديرية األوقاف يف الشركات الزراعية ذات األسهم ، يساعدها على تنمية وتطـوير             
استثماراهتا الزراعية مما تكتسبه من خربات الغري ، ومن أموال املسامهة ،إذ أن عملية              

ة املالية الالزمة هلـذا النـوع مـن         املسامهة ختفف من مشكلة احلصول على السيول      
  :االستثمار ، وميكن أن نتصور الصيغ التالية 

 وصـورته أن    :  التمويل بشراء أسهم  الشركات الزراعية        :     الصيغة األوىل   
تساهم مديرية األوقاف بشراء عدد من األسهم يف الشركات الزراعية  املنتشرة عرب             

لفواكه ،  فتختار من بني  هذه الـشركات          التراب الوطين ، حنو شركات احلبوب وا      
الناجحة للمسامهة فيها ،  على أن ال يكون مضمون الشركة املسامهة حمرما ،حنـو               

  .الشركات الزراعية اخلاصة بإنتاج اخلمور أو التبغ ، ألن مضمون العقد حمرما شرعا 
 تنتشر   : التمويل بشراء أسهم الشركات  الزراعية التحويلية       :     الصيغة الثانية   

عرب التراب الوطين شركات مسامهة للصناعات التحويلية االستهالكية ، حنو شركات           
 ، كشركة الرياض سطيف   واليت هتتم بإنتاج املواد الغذائية             )2(حتويل املواد الغذائية    

  . للسميد ومشتقاته حنو الكسكسي و غري ذلك من  العجائن  
بعض األسهم من هذه الـشركات و الـيت              وإن هذه الصورة  تتمثل يف شراء        

تسوق منتجاهتا توزيعا واسعا عرب التراب الوطين  ، مما جيعل مديرية األوقاف تطمئن              

                                                           
،مرجع )حكم املسامهة يف الشركات اليت تتعامل بالربا (  الشيخ عبد اهللا بن سليمان بن منيع ، -  1

حممد عثمان شبري ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ، مرجع / ود). 331ص (سابق ، 
  ). 172 -169ص (سابق ،

،مرجع  ) يف الشركات اليت تتعامل بالربا حكم املسامهة (   الشيخ عبد اهللا بن سليمان بن منيع ،-  2
  ).235ص (سابق ،  
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على مردودية استثماراهتا يف هذه الشركات ، وهذا الريع املايل يساعدها على  تنمية              
  .مها بعض أوقافها اليت حتتاج إىل موارد مالية لسد العجز يف تنميتها أو ترمي

 :التمويل بشراء أسهم من مشروع الطريق السيار شرق غرب          :     الصيغة الثالثة 
يعترب الطريق السيار شرق غرب من املشاريع الوطنية العمومية اهلامة ، ولقد عزمـت            
الوزارة الوصية على أن يكون عبارة عن طريق سيار تسيريه شركة مسامهة ، ويلـزم               

خدام منفعته  ، وهذا األمر ميكن مديرية األوقـاف          سالكه إىل دفع  أجرة مقابل است      
من شراء بعض األسهم من اجلهة الوصية حىت تضمن ريعا قارا تـستعمله يف تنميـة                

  .استثماراهتا 
 إن مسألة تأسـيس      : تأسيس مديرية األوقاف لشركة مسامهة       :     الشكل الثاين   

  أمر ممكن ، ألن  طبيعـة   مديرية األوقاف لشركة مسامهة زراعية أو زراعية حتويلية         
العمل ال خيرجها عن طبيعة نشاطها التنموي الزراعي ،إذ أا متتلك عدد كبري مـن               
األراضي الوقفية الزراعية وأخرى عقارات صاحلة ملشاريع استثمارية منتـشرة عـرب            

  :التراب الوطين ، وميكن أن نتصور الصيغ التالية 
إن القانون يسمح لألشخاص    :  زراعية    تأسيس شركة مسامهة   :     الصيغة األوىل 

احلقيقيني أو املعنويني بتأسيس شركة مسامهة على اختالف نـشاطها االقتـصادي            
بشرط توفر الشروط التأسيسية السابقة الذكر يف املبحث األول  فتؤسس  مديريـة              

 للحبوب يف املنـاطق     )1(األوقاف مثال ،  شركة ذات أسهم لتطوير اإلنتاج الزراعي         
توفر فيها الشروط املالئمة لذلك ، حنو املدن الداخلية حنو تيارت و تسمسيلت             اليت ت 

وسطيف وغريها من املدن املعروفة ذا النوع من الزراعة ، وخاصة أن املديرية متتلك              
هذه األراضي الصاحلة لذلك ،أو أن تؤسس شركة مسامهة خاصة بتنميـة وإنتـاج              

 وورقلة و الوادي وغري ذلك مـن املنـاطق          التمور باملناطق الصحراوية  ،حنو أدرار     
اخلاصة ذا النوع من الثمار أو أن تستثمر يف غري ذلك من أنواع النشاطات الزراعية               

  .حنو إنتاج الزيتون مبناطق القبائل الكربى و معسكر 
                                                           

،مرجع )حكم املسامهة يف الشركات اليت تتعامل بالربا (  الشيخ عبد اهللا بن سليمان بن منيع ،-  1
  ).325ص (سابق ،  
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 إن  :   تأسيس شركة مسامهة للصناعات الزراعية التحويلية         :      الصيغة الثانية   
 التحويلية  الزراعيـة     )1(يرية األوقاف لشركة مسامهة  للصناعات       فكرة تأسيس  مد   

أمر ممكن وخاصة أن مديرية األوقاف متتلك األرض اليت يقام عليها املشروع و اليت              
تدخل ا املديرية كجزء من رأمسال الـشركة املـسامهة  ، وميكـن أن نفكـر يف                  

 وتصديرها وغري ذلك مـن      الشركات التحويلية لأللبان ومشتقاهتا أو حتويل التمور      
  .الشركات الزراعية 
: تأسيس شركة مسامهة زراعية أو حتويلية منتهية بالتمليـك          :     الصيغة الثالثة   

وصورهتا أن تؤسس مديرية األوقاف شركة مسامهة زراعية أو حتويلية تؤسس علـى             
ديرية أو  أرض الوقف و اليت جتعلها املديرية كقيمة لرأمسال الشركة الذي تساهم به امل            

على  اعتبار أن األرض  مقابل قيمة األجرة اليت يقام عليهـا املـشروع ويـساهم                 
اآلخرون باملال أو ما يقوم مقامه من املتقوم يف هذا النوع من الـشركات علـى أن                 
تنتهي ملكية الشركة ملديرية الوقف يف املدة املتفق عليها وبالطريقة اليت يترضون عليه             

  .ركاتيف هذا النوع من الش
     والنتيجة ، إن التعامل بشركات املسامهة  من الصيغ االسـتثمارية و التمويليـة               
املعاصرة و اليت إذا أحسن استغالهلا بتوفر اإلطار الشرعي والتقين هلا ،فإا تـساعد              
مديرية األوقاف على تنمية منشئاهتا االستثمارية الوقفية مبا ترحبـه مـن أسـهمها              

  . مستقبال
  
  
  
  
  

                                                           
،مرجع )حكم املسامهة يف الشركات اليت تتعامل بالربا (  الشيخ عبد اهللا بن سليمان بن منيع ،-  1
  ).325ص (ق  ،ساب
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  الفصل الثاني
  تمويل استثمارات األوقاف بسندات المقارضة أوالمضاربة

  
  :ويتضمن 

  التعريف بسندات المقارضة أو المضاربة:       المبحث األول
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بسندات المقارضة: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  التعريف بسندات المقارضة

  
  دات  املقارضة أو املضاربة ،هي البديل الشرعي لسندات املعروفة      إن سن

واملتداولة يف األسواق املالية املعاصرة ،وهي سندات ربوية ،إذ متثل قرضـا طويـل              
األجل تلجأ إليه الشركات العامة أو اخلاصة  لتغطية العجز يف ميزانيتـها أو لزيـادة                

 السند نسبة من الربح ثابتة  ،وهـي         رأمساهلا  باالكتتاب العام على أن يأخذ صاحب       
   .      )1(يف عمومها تشابه األسهم يف بعض اجلوانب ،حنو التداول  

                                                           
  ) .177 - 176ص (ابراهيم سيد أمحد ، العقود و الشركات التجارية ،مرجع سابق ، /  أ-  1

  ).272-256ص (مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ،  مرجع سابق ، / د. و أ
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     وإن هذه الصيغة من السندات منع جممع الفقه اإلسالمي التعامل ا وأقر بديلها             
   . )1(من صكوك أو سندات املقارضة أو املضاربة 

  املقارضة وببيان دليل مشروعيتها وسأبدأ  يف هذا املبحث بتعريف سندات 
  .وشروطها 
تعرف سـندات املقارضـة يف االقتـصاد         :تعريف سندات املقارضة    :      أوال  

أداة استثمارية تقوم على جتزئـة رأس مـال القـراض           : " اإلسالمي املعاصر بأا    
بإصدار صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية          ) املضاربة  (
مة ومسجلة بأمساء أصحاا باعتبارهم ميلكون حصـصا شـائعة يف رأس مـال              القي

   .)2(" املضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه 
         والنتيجة ،إن سندات املقارضة صيغة من الصيغ االقتصادية التمويلية املعاصرة          

س مال الـشركة إىل     و اليت هي نوع من املضاربة ولكن كان العمل فيها بتقسيم رأ           
أسهم يشارك فيه أفراد األمة كل على حسب قدرته ،وإن هذا األمر يرجع بالفائـدة               

  .على املسامهني وباقي أفراد اجملتمع
) 3(ثبتت مشروعية سندات املقارضـة      : دليل مشروعية سندات املقارضة     :     ثانيا

تقـسيم املـال إىل     مبشروعية أصلها وهي املضاربة ، إذ مل ختتلف عن أصلها إال يف             
  .حصص متساوية على شكل أسهم أما باقي العمل فهو يشبه املضاربة و أحكامها 

 يشترط الفقهاء لصحة التعامـل بـسندات        :  شروط سندات املقارضة     :     ثالثا  
  :املقارضة الشروط التالية 

                                                           
ص (،)60/11/06(  قرارات و توصيات جممع الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، قرار رقم -  1

ود ) .141ص (محد السالوس ، املعامالت املالية املعاصرة ، مرجع سابق ، علي  أ/ ود). 126
-179ص (حممد عثمان شبري ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي  ، مرجع سابق ، /

180.(  
  ).68 -67ص ( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، -  2
 منذر قحف ، متويل تنمية أموال األوقاف ، / ود) 60/11/06( نفس املرجع  ، قرار -  3
. net.kahf.wwwمرجع سابق ،.  
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 أن ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف املشروع،وتستمر هذه امللكيـة            :    واحد  
 املشروع ، كما يترتب عنها كل احلقوق والتصرفات املـشروعة ،كـالبيع ،                طيلة

  .)1(واهلبة  
 أن يقوم العقد يف صكوك املقارضة  على شروط حتددها نشرة اإلصدار             :     اثنان  

حيث أن اإلجياب يعرب عنه االكتتاب فيها ،و القبول ، يكون بقبول اجلهة املـصدرة               
رية اإلصدار لكل البيانات اخلاصة باملـشروع ،        كما جيب أن تشمل نش    . للصكوك  

   .)2(وأن ال ختالف أحكام الشريعة 
أن تكون الصكوك قابلة للتداول بعد انتهاء فترة االكتتاب الرمسي هلا مع            :     ثالثة  

  :مراعاة الضوابط التالية 
فإن إذا كان مال القراض اجملتمع بعد االكتتاب وقبل مباشرة العمل ال زال نقودا ،             - أ

   .)3(تداول الصكوك يعترب مقابلة نقد بنقد وجتري عليه أحكام الصرف 
 إذا كان مال القراض ديونا تطبق على تداول الصكوك أحكام التعامل بالديون             -ب

  .كما هو معلوم يف الفقه اإلسالمي
 إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من نقود ،وديون ، وأعيان ، ومنافع ،               -ج

اوهلا وفقا للسعر املتراضي عليه  ، مع مراعـاة تـسجيل التـداول يف               فإنه جيوز تد  
   .)4(سجالت اجلهة املصدرة  

 وهو من يتلقى حصيلة االكتتـاب يف الـصكوك           – أن عامل املضاربة     :     أربعة  
الستثمارها أو إقامة املشروع ا ال ميلك من املشروع إال مبقدار ما قد ساهم به من                

وله ربح بنسبة ما حتقق من الربح  مبقدار ما جاء يف نـشرة              شراء بعض الصكوك ،     

                                                           
  حممد عثمان شبري،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي  ، مرجع سابق ،/   د-  1
  ).190ص  (
  منذر قحف،/ ود) 68ص ( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، -  2

  ).20ص (جع سابق ، دور الشركات، مر
  ).69 -68ص (  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، املرجع السابق ، -  3
  ). 69ص ( نفس املرجع ، -4
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كما أن يد املضارب ،يد أمانة ال يضمن إال بسبب من أسباب الـضمان              . اإلصدار  
  .)1(الشرعي  

  ال جيوز أن تشتمل نشرة اإلصدار على نص يفيد ضمان املضارب رأس              :     مخسة  
ب إىل رأس املال ؛فإن وقـع       مال املضاربة أو ربح مضمون أو مقطوع به  أو منسو          
   .)2(ذلك بطل الشرط واستحق املضارب ربح مضاربة املثل 

       كما أنه،ال جيوز أن تشتمل نشرة اإلصدار على شرط باإللزام بـالبيع ألحـد     
   . )3(األطراف املضاربة ،أما الوعد به فال بأس بذلك 

رة من حصة حامـل     وميكن التنصيص على اقتطاع جزء من األرباح يف اية كل دو          
   .)4(الصك ووضعها يف احتياط خاص ملواجهة خماطر خسارة رأس املال 

        ومما سبق ذكره ، وإذا حتققت هذه الشروط يف سندات املقرضة ،جاز التعامل         
  .ا وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية 

  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بسندات المقارضة

  
            تعترب سندات املقارضة البديل الشرعي للـسندات املعروفـة يف عـامل             

االقتصاد احلديث ،إذ جتعل مشتري السند شريكا يف الربح و اخلـسارة يف العمليـة               
  . االستثمارية  ،كما هو احلال يف املضاربة املعروفة يف الفقه اإلسالمي 

ألوقاف على تنمية أمواهلا النقديـة أو  وإن هذه الصيغة من االستثمار تساعد مديرية ا 
العينية إذا توافرت اليد األمينة  واخلربة الالزمة هلذا النوع من النـشاط االقتـصادي               

  . االستثماري 
                                                           

  ).69ص ( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق،-  1
مي ، حممد عثمان شبري،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسال/ ود).70ص ( نفس املرجع، -  2

  ).190ص (مرجع سابق ، 
  ).70ص ( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، املرجع السابق، -  3
  ).71ص (نفس املرجع ، -  4
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  :       وميكن أن أتصور األشكال التالية من  متويل االستثمارات الوقفية 
دات املقارضـة ،    إن مضمون سن  :  سندات املقارضة الزراعية     :     الشكل األول   

هي أن تعمل مديرية األوقاف على تنمية ماهلا  النقدي أو العيين باملضاربة به وفـق                
  :الصيغة التالية 

 إن املقـصود     :سندات املضاربة الزراعية يف أرض الوقـف        :      الصيغة األوىل   
بسندات املقارضة  الزراعية ، هي تلك  السندات اليت تصدرها مديريـة األوقـاف               

  . هور ، وحتدد قيمة الصك املراد تداوله ،ونسبة الربح وتكون باملشاع للجم
ويكون مضمون العقد  أن تقدم املديرية  الوصية على الوقف اجلزائري أرض الوقف              
الزراعية  ملن يعملون فيها  على أن يضاربوا فيها  بالعمل الزراعي لدورة أو دورتني                

يف الغالب إىل العرف يف هذا النوع مـن         وفق طبيعة النشاط الزراعي و الذي مرجعه        
النشاط االقتصادي ،سواء يف أرض الوقف أو يف غريها من األراضي اجملاورة مللكيـة              

  وعلى أن تتحصل مديرية األوقاف على نسبة من الربح حتدد باملـشاع              )1(األوقاف  
  .عند التعاقد 

كة  ،هـي  أن      إن مضمون سندات املشار   :  سندات املشاركة    :     الشكل الثاين   
تعمل مديرية األوقاف على تنمية ماهلا  النقدي أو العيين باملضاربة به وفـق الـصيغ                

  :التالية 
وصـورته أن تـصدر مديريـة        : سندات املشاركة الزراعية  :     الصيغة األوىل   

األوقاف سندات مشاركة  متساوية القيمة ، قابلة للتداول ، مع بيان نـسبة الـربح      
ويكون مضمون العقد أن تشارك مديرية األوقاف مجهور الراغبني         وتكون باملشاع ،  

يف املشاركة يف العملية التنموية واالقتصادية بعد أن حتدد نوع املشروع الزراعي املراد             
االستثمار فيه ومكان تواجد األرض املراد االستثمار فيهـا إلبعـاد اجلهالـة عـن               

                                                           
جملة دراسات ، ) بيع الدين و األوراق وبدائلها الشرعية (  الشيخ حممد تقي العثماين ، -  1

 –هـ 1420، رجب ) 01ع(،)07م( ، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب ، جدة ، اقتصادية
  ).201ص ( و)31ص ( ،2000
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ات اخلاصة ذا النوع مـن النـشاط      املشاركني ، وبيان مدة املشاركة وغري من البين       
   .)1(االقتصادي 

إن املقصود بسندات املقارضـة     :  سندات املشاركة العقارية     :     الصيغة الثانية   
العقارية أن تصدر مديرية األوقاف سندات متساوية القيمة الغرض منـها مـشاركة      

بناءات على أرض   أفراد اجملتمع ممن يرغبون يف هذا النوع من االستثمار على أن تقام             
الوقف سواء أكانت برجا إداريا أو موقفا للسيارات أو مترتها أو غري ذلـك مـن                
أعمال املقاوالت و اليت تعود بالفائدة على جمموع املسامهني فيها عمومـا وعلـى              
الوقف خصوصا وعلى أن يأخذ كل مساهم نسبة من الربح بنـسبة عـدد أسـهم                

   .املقارضة اليت اشتراها عند االكتتاب
  

       و النتيجة ، إن سندات املضاربة  من الصيغ االستثمارية و التمويلية  املعاصرة              
و اليت  ميكن أن تكون مرتكزا  تعمل به مديرية الوقف لتنمية أوقافها  وحتقيق ريـع                  
مايل تستخدمه يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية بشرط توفري الشروط املناسـبة            

  .ل هلذا النوع من العم

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).201ص ( و)31ص (  نفس املرجع،-  1



  

  

287

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الباب السادس
  التمويل التكافلي

  
  :و يتضمن 

  
  تمويل استثمارات األوقاف بالنفقات التطوعية: الفصل األول

  وقف الحقوق المعنوية:            الفصل الثاني 
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  :     تمهيد
ف إىل  إن املقصود بالتمويل التكافلي ،هو تلك العملية اليت تسعى مديريـة األوقـا            

إشراك أفراد اجملتمع  كلهم أو البعض منهم يف عملية متويـل اسـتثمارات الوقـف                
  بأمواهلم دون مقابل رحبي ، وإمنا املعول عليه يف هذه احلالة القرض احلسن 

  .والنفقات التطوعية فقط 
وسأتناول بالبحث يف هذا الباب الكالم عن دور النفقات التطوعية عموما و احلقوق             

  . خصوصا املعنوية 
  :ولقد قسمت الباب إىل فصلني 

ففي الفصل األول أحبث فيه  عن طرق  متويل اسـتثمارات األوقـاف بالنفقـات                
  . التطوعية مع بيان أمهيتها على العملية التنموية عموما والوقفية خصوصا 

وأما يف الفصل الثاين ، فيكون جمال البحث فيه عن أمهية وقف احلقـوق املعنويـة                 
  .لعملية التنموية للوقف اإلسالمي لتمويل ا

  



  

  

289

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل األول

  تمويل استثمارات األوقاف بالنفقات التطوعية
  

  :ويتضمن
  

  تعريف النفقات التطوعية في اإلسالم:       المبحث األول
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بالنفقات التطوعية:   المبحث الثاني 
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  المبحث األول
  النفقات التطوعية في اإلسالمتعريف 

  
     تعترب  النفقات التطوعية من أبرز مظاهر التكافل االجتماعي و من أهم  األسس              

  اليت دعا إليها اإلسالم ،وجسدها عمليا يف واقع الناس بدعوته إىل هتذيب النفس 
ساس والتفكري يف حاجة اآلخر دون إفراط أو تفريط ، و السرية النبوية حافلة ذا األ              

 والصحابة  قبل اهلجرة وبعدها ،       εاألخالقي ،نقله لنا أصحاب السري عن حياة النيب         
  .وال زال العمل به من زمن النبوة ،فالصحابة ،  فالتابعني  وسيبقى إىل يوم الدين 

   وسأبدأ  يف هذا املبحث بتعريف التكافل االجتمـاعي ،مث التعريـف بالنفقـات              
  .التطوعية 
مصدر :إن التكافل يف أصل اللغة      : يف التكافل االجتماعي  يف اللغة     تعر:      أوال  

   .)1(مشتق من كفل ،ويراد به النصرة و اإلعالة 
  .كفلت اليتيم ،أي نصرته وأعنته لضعفه وحاجته : نقول 

                                                           
  ).575ص ( عبد القادر الرازي ، خمتار الصحاح، دار الكتب العربية ، بريوت ،-  1
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هو مكان االجتماع ،ويطلق جمـازا علـى        :ويراد مبعىن االجتماعي يف  أصل اللغة        
   .)1(اجلماعة من الناس  

عرف اإلمـام أبـو زهـرة التكافـل      : تعريف التكافل يف االصطالح     :    ثانيا    
أن يكون آحد الشعب يف كفالة مجاعتهم ،وأن يكون كل قـادر            :" االجتماعي بأنه   

أو ذي سلطان كفيال يف جمتمعه ميده باخلري ،وأن تكون كل القـوى اإلنـسانية يف                
   .)2(" دفع األضرار   اجملتمع متالقية يف احملافظة على مصاحل اآلحاد و

  
نظام متكامل ،يربط بني احلاجـات      : "      وبذلك يظهر أن التكافل االجتماعي هو     

املادية والرغبات النفسية وهو أساس لبناء جمتمع يقـوم علـى تربيـة روح الفـرد                
واالهتمام بشخصيته وعالقاته  االجتماعية ، فينظم  هذه  العالقات  تنظيما دقيقـا               

   .)3(" م بعضها ببعض دون  أن  يصطد
إن مفهوم  النفقـات      :تعريف النفقات التطوعية وأنواعها يف اإلسالم     : :     ثالثا

التطوعية ؛ هي تلك النفقات املالية أو العينية اليت خيرجها اإلنـسان لـسد بعـض                
  احلاجات اإلنسانية ألفراد اجملتمع نظري األجر اآلخروي،وميكن أن حنصرها فيما

  :يلي 
   .)4(وهي ما خيرجه اإلنسان من مال لسد حاجة أهله  : النفقات:د     واح

إخراج مال خمصوص من مال خمصوص بلـغ نـصابا          : "  وهي :الزكاة:     اثنان  
   .)5(" ملستحقه ، إن مت امللك وحول

                                                           
  ).1/498( ابن منظور ،لسان العرب، مرجع سابق ، -  1
  ).05ص (لفكر العريب ،  حممد أبو زهرة ، التكافل االجتماعي يف اإلسالم ،دار ا-  2
حممد فاروق النبهاين ، االجتاه اجلماعي يف التشريع  االقتصادي اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ، / د-  3

  ). 324ص (م، 03/1985بريوت ، ط
 أبو حيي زكرياء األنصاري ، فتح الوهاب شرح منهج الطالب ، دار املعرفة للطباعة و النشر ، -  4

  ). 2/115(بريوت ، 
  ).42ص (مد حممد سعد ، دليل السالك ملذهب مالك ،مرجع سابق ،  حم-  5
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   .)1(" ما أعطيته يف ذات اهللا للفقراء :" هي  :  الصدقات:  ثالثة 
إعطاء متمول يف نظري عوض مماثل يف الذمـة         ": وهو :  القرض احلسن  :     أربعة  

   .)2(" لنفع املعطى له فقط
             والنتيجة،إن النفقات التطوعية تعد  من الوسائل واآلليات اليت ميكن أن           
تستخدمها مديرية الوقف اجلزائري وخاصة إذا وجدت الثقة املتبادلة ما بينها وبـني             

  لناس أن ما ينفقونه يذهب إىل اجلهة املعلن عن سدهاأفراد اجملتمع واملتمثلة يف تيقن ا
  . يف جانبها االقتصادي واالجتماعي أو السياسي أو الثقايف

  المبحث الثاني
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بالنفقات التطوعية

  
     إن النفقات التطوعية  صيغة متويلية دائمة ، إن أحس  أفراد األمة أن ما يقدمونه                

عني يصرف يف الوجهة اليت  تعلن  عنها املديرية الوصية على الوقف ،إذ              من مال أو    
أن أفراد اجملتمع يقتطعون بعض املال من مداخيلهم على اختالف أعماهلم لسد حاجة             
الوقف احلاضرة أو العاجلة ،وهلذا حتتاج مديرية األوقاف إىل غرس روح الثقة لـدى              

املنفق ،وهذا حيتاج إىل مراقبة مـستمرة       الناس  على أن ما ينفقونه يوجه فيما رصده          
  . من املديرية الوصية 

  :وميكن أن أتصور األشكال التالية من الصيغ التمويلية للنفقات التطوعية 
إن الصدقات التطوعية   :  متويل األوقاف بالصدقات التطوعية     :      الشكل األول 

صدق ،وهلذا ميكن ملديريـة     مل تقرر هلا الشريعة حبد حيدها ،وإمنا هي ختضع لقدرة املت          
  األوقاف أن تنمي روح البذل و اإلنفاق لدى أفراد األمة داخل الوطن عموما 

  :و اجلالية اجلزائرية خارجه خصوصا،  وميكن أن نتصور الصيغ التالية 

                                                           
 –هـ 1/1401أمحد الشرباصي ، موسوعة أخالق القرآن ،دار الرائد العريب ، ط/  د-  1

  ).1/42(م ، 1981
  ).110ص ( حممد حممد سعد ، دليل السالك ملذهب مالك،مرجع سابق ، -  2
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 وصـورهتا أن تـصدر  مديريـة         :صكوك الصدقات للوقف   :     الصيغة األوىل   
صكوكا  يكون الغرض منها التصدق على جهـة         األوقاف ومبوافقة اجلهات الرمسية     

الوقف بغية تغطية ما ينقصها من نفقات لتنمية املشاريع الوقفية ،جتمع هذه األمـوال         
عرب التراب الوطين يف املساجد وغري ذلك من املرافق العمومية ومبراقبة املديرية الوصية             

زائريـة يف هـذه     كما ميكن أن تعمل املديرية على إشراك اجلاليـة اجل         .على الوقف   
  . العملية

وصورهتا أن تقوم مديرية األوقـاف      :صندوق التكافل الوقفي   :     الصيغة الثانية   
بإنشاء رصيد تعاوين تكافلي خاص باألوقاف ، حبيث يتمكن األشخاص الراغبني يف            
املسامهة يف التمويل التطوعي أن يقتطع من راتبهم جزءا من املال حيدد قدره ومـدة               

  .اقتطاعه 
  

وصورهتا أن تصدر مديرية    :إصدار شارات وبطاقات للجمهور    :      الصيغة الثالثة 
األوقاف ويف فترات منتظمة ومدروسة شارات أو بطاقات أو طوابع بريدية لبيعهـا             

  .للجمهور املتطوعني لشرائها مقابل قيمة مالية ،داخل الوطن وخارجه 
،تشجيع أفـراد     بالتمويل النقدي  إن املقصود :التمويل النقدي   :     الشكل الثاين   

يف عملية التنموية ألمالك الوقف ،وميكن أن نتصور الصيغ          األمة للمسامهة بأمواهلم    
  :التالية 

 إن التمويل عن طريـق      :التمويل بالقرض احلسن من اجلمهور    :      الصيغة األوىل 
طوعني من  القرض احلسن صيغة متويلية متكن مديرية األوقاف من اللجوء جلمهور املت          

األمة داخل الوطن وخارجه لتقترض منهم مبالغ مالية تكون دينا يف ذمة الوقـف ،               
  .على أن يتم إرجاعها يف املدة املتفق عليها عند التعاقد 

   وإن هذه الصيغة من االقتراض من اجلمهور يساعد مديرية األوقاف على تنميـة             
  .ممتلكاهتا الوقفية

إن من أهم شعارات البنوك      :  اض من البنوك اإلسالمية   االقتر:      الصيغة الثانية   
اإلسالمية ومرتكزات عملها القرض احلسن ،وإن كان العمل به خيتلف مـن بنـك              
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آلخر على حسب ظروف البنك ووجود الثقة من عدمه من بلد آلخـر ، وإن مـن               
 اإلسالمي  البنوك اإلسالمية اليت متول املشاريع اإلمنائية و الدراسات التنموية ، البنك          

  والذي إذا طلب منه ذلك ، فإنه إن وجد الـضمانات ،حنـو جديـة                 )1(للتنمية  
االستثمار وريعه على األمة ،فإنه يف غالب األحوال ميول العمليـات االسـتثمارية             
للقطاع العام و اخلاص ،و ما أحوج مديرية األوقاف إىل هذا النوع مـن التمويـل                

  .لتنمية ممتلكاهتا الوقفية 
وهو الوقف  اخلريي الذي يكون املوقوف       : )2(الوقف النقدي   : الصيغة الثالثة        

  ومضمونه أن تقوم مديرية األوقاف بتشجيع أفراد اجملتمع داخل           )3(فيه ماال أو نقدا     
الوطن وخارجه للمسامهة يف متويل املشاريع الوقفية وذلك إما بشراء أسـهم مـن              

تلك اليت  الغالب  فيها أا تتعامـل بـاحلالل            اليت تتعامل باحلالل أو      )4(الشركات  
كشركات الكهرباء واهلاتف و العجائن   أو شراء أسهم مضاربة ويوقف ريعها جلهة              

  .) 5(الوقف مدة مايراه الواقف  
      و النتيجة ، إن استغالل مبدأ الصدقات التطوعية ،صيغة  متويلية  الستثمارات             

زا  تعمل به مديرية الوقـف لتنميـة أوقافهـا     ممتلكات الوقف ميكن أن تكون مرتك 

                                                           
مية ، التجربة بني الفقه و القانون و التطبيق ، املركز  عائشة الشرقاوي املالقي ، البنوك اإلسال-  1

  ).604ص (م، 01/2000الثقايف العريب ، الدار   البيضاء ، املغرب ، ط
 هذه الصيغة أجازها متأخري املالكية و احلنابلة وكذا أجازها بعض الشافعية وا قال بعض -  2

، ) وقف النقود يف الفقه اإلسالمي ( ور، حممد عبد اللطيف صاحل الفرف/ متأخري احلنفية ،انظر ، د
  ).24-22ص ( ، الدورة الثالثة عشرة ، الكويت ، جممع الفقه اإلسالمي

  ).09ص ( ، مرجع سابق، جممع الفقه اإلسالمي، ) الوقف النقدي (شوقي أمحد دنيا ،/ د. أ-  3
ألوقاف يف الفقه استثمار ا(حممد عبد الرحيم سلطان العلماء ، / أمحد أبو ليل و د/ د. أ-  4

  ).10ص ( ، مرجع سابق ، جممع الفقه اإلسالمي، ) اإلسالمي 
، )استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي (حممد عبد الرحيم سلطان العلماء، / أبو ليل و د/د. أ-  5

  ، مرجع سابق ، )الوقف النقدي (شوقي دنيا ،/ د.وانظر، أ) .18 - 12ص (مرجع سابق ،
وقف النقود يف الفقه اإلسالمي ( د عبد اللطيف صاحل الفرفور ،حمم/ و د) .15—12ص (
  ).33 - 31ص (،مرجع سابق ، )
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وحتقيق ريع مايل تستخدمه يف بعض منشئاهتا الوقفية االستثمارية بـشرط حـسن             
تعريف مجهور املتربعني أو املسامهني يف هذا النوع من التمويل اخلريي باهلدف منـه              

  .وآلثاره على أفراد األمة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  ويةوقف الحقوق المعن

  
  :ويتضمن
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  تعريف الحقوق المعنوية ودليل مشروعيتها:         المبحث األول
  صيغ تمويل استثمارات األوقاف بالحقوق المعنوية:  المبحث الثاني 

  
  
  

  المبحث األول
  تعريف الحقوق المعنوية ودليل مشروعيتها

  
ء القانون مث الفقه           يعترب مبدأ إقرار احلقوق املعنوية من احلقوق اليت  اهتم علما          

  م 1883مارس 20ولقد بدأ االهتمام ا بأوربا  بإبرام أول اتفاقية يف . بالتقنني هلا 
واخلاصة حبماية امللكية الصناعية ،مث تلتها اتفاقيات أخرى  منظمة للحماية الدوليـة              

  .مي ، مث انتقل هذا االهتمام إىل العامل العريب واإلسال)1(حلقوق التأليف واالبتكار 
وسأبدأ بتعريف احلقوق املعنوية ،مث  أذكر تاريخ  نشأهتا ،وأمهيتها مث بيـان دليـل                

  .مشروعيتها
تتركب احلقوق املعنوية من كلمتني ،      : تعريف احلقوق املعنوية يف اللغة    :      أوال  

   .)2(وهي احلقوق ،وهي مجع مفردها حق ، و احلق ضد الباطل 
   )3(قابل العيين ، أي الذي  له معىن بالقلب ال بلسان            و املعنوي هو الذي ي    :واملعنوية  

  .أي الذي له وجود ذهين 

                                                           
  ). 363ص (عبد املنعم فرج الصده ، أصول القانون ،مرجع سابق ، /  د-  1
  ).10/49( ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، -  2
  ).169ص(م، 1938الده مبصر ،ط  اجلرجاين ، التعريفات ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأو-  3
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لقد اهـتم   :تعريف احلقوق املعنوية يف االصطالح وخصائصها يف القانوين       :     ثانيا
 فعرفه وبني حدوده ومضمونه وغري ذلك       )1(املشرع اجلزائري بالتقنني للحق املعنوي      

أ بتعريفه ،مث بيان خصائصه ومـضمونه عمومـا يف          وسأبد.من القوانني املنظمة له     
  .القانون اجلزائري 

عرف املشرع اجلزائري احلق    :تعريف احلق املعنوي يف القانون اجلزائري     :     واحد
  : املعنوي بأنه

سلطة يقررها القانون للشخص على إنتاجه  الفكري ،ومبقتضاه يكون لـه حـق              " 
  .  )2(" اج وحيتكر مثاره أو منافعه انتساب االختراع إليه فيستغل هذا اإلنت

   .)3(فاحلق املعنوي  يف القانون يقابله حق امللكية املعنوية 
تتميز احلقوق املعنويـة يف القـانون       : خصائص احلق املعنوي يف القانون    :     اثنان

  :باخلصائص التالية
  . أن حملها شيئ معنوي -
  .أن احلق املعنوي يقوم باملال  -
  .نوي خيول صاحبه حق االستغالل و االستثمار  أن احلق املع-

أن احلق املعنوي يعطي احلق لصاحبه حق التصرف فيه بكـل وجـوه املـشروعة                -
   .)1(التصرفات 

                                                           
اسحاق ابراهيم منصور ،نظريتا القانون و احلق وتطبيقاهتا  يف القوانني اجلزائرية ،  ديوان /  د-  1

واجلريدة الرمسية اجلزائرية ،مرجع سابق ، ) .299ص (م ،1993املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ط
 ديسمرب 07 املوافق لـ –هـ 1414 مجادى الثانية23 املؤرخ يف 17-93املرسوم التشريعي 

 12واجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة بتاريخ ).24ع(م،  املتعلق حبماية االختراعات ،1983
  م ، 1997مارس 

. م واملتضمن حقوق التأليف و احلقوق اجملاورة1997مارس6 املؤرخ يف 10-97، األمر)13ع (
  ).38ع  (م ،1997 سبتمرب17واالستدراك ، الصادر بتاريخ 

  ).151ص ( هجرية دنوين ، موجز املدخل للقانون ، مرجع سابق ، /  د-  2
  ).360ص (عبد املنعم فرج الصده  ،أصول القانون ،مرجع سابق ، /  د-  3
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 إن مضمون احلق املعنوي يتوجه       : مضمون  احلقوق املعنوية يف القانون      :     ثالثة  
به ،كما تقر له احلق املايل       إىل إقرار حق امللكية األدبية والفنية ونسبة  االبتكار لصاح         

   .)2(وبيان طرق االستغالل و احلماية  
  

     ومما يبق ذكره ،فإن احلق املعنوي يف املعىن االصطالحي القانوين ،أنه حق خيول             
لصاحبه حق التصرف فيه بأي نوع من التصرفات املعتربة قانونا إال أن القـانون مل               

يه العمل احلالل باحلرام ،أي أنه يقر حق        يفرق بني عمل أديب وأخر وبذلك يستوي ف       
األديب  للفرد  على عمله األديب مثال وإن كان فيه ما خيالف آداب الشرع مما خيدش                 

  .احلياء 
لقد اهتم الفقهاء املعاصرين     : موقف علماء اإلسالم  من احلقوق املعنوية      : ثالثا      

يا ،بتعريفهـا ،وبيـان دليـل       مبسألة احلقوق املعنوية وحق االبتكار وقعدوا هلا فقه       
  :مشروعيتها والشروط املنظمة هلا وهذا ما سأحبثه فيما يلي

فتحي الدريين  / عرف د : عريف احلق املعنوي يف االصطالح الشرعي       ت:     واحد
الصورة الفكريـة الـيت     :" وجمموعة من العلماء  احلق املعنوي أو حق االبتكار بأنه           

فس العامل أو األديب وحنوه مما يكون  قد أبدعه هو           تفتقت عنها امللكة الراسخة يف ن     
   .)3(" ومل يسبقه إليه أحد 

                                                                                                                                                         
اسحاق إبراهيم منصور ، / ود) .300ص (و)151ص (هجرية دنوين  ،املرجع السابق ، /  د-  1

  ).300ص (لقوانني اجلزائرية ،مرجع سابق ، نظريتا القانون واحلق وتطبيقاهتا  يف ا
  نادرة حممود سامل ،الوجيز يف املدخل لدراسة العلوم القانونية ، دار النهضة العربية ،/  د-  2

نبيل ابراهيم ، املدخل إىل القانون ، دار النهضة العربية ، / ود). 120 -116ص (القاهرة ، 
  ).123 -2/103(م ، 1995/ط
 ، وجمموعة من العلماء ، حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن ،مؤسسة فتحي الدريين/  د-  3

حممد عثمان شبري ، / ود). 63 ص-09ص ( م، 1984 –هـ 03/1404الرسالة ، بريوت ، ط
  ).50ص (املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق، 
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هي السلطة الـيت يقرهـا      )1(     إن مضمون احلق املعنوي ، أو حق اإلنتاج الذهين          
الشرع والقانون لشخص ما على شيئ غري مادي ، خيوله احلق يف مطلق التـصرفات               

   .)2(املشروعة 
اجة إىل تتمة بضبطه جبانبه الشرعي ،أي أن يـضبط بـأن                  إن هذا التعريف حب   

يكون العمل الذهين املبتكر مشروعا حىت ترتب عليه آثاره مـن حـق امللكيـة و                
  .التصرف بكل  ما يبحه هذا احلق

بأنه السلطة  املالية و املعنوية اليت يقرها الشرع على املبتكرات           : وبذلك ميكن تعريفه    
  .ة شرعاالذهنية املختلفة  املعترب

إن معتمد الفقهاء املعاصـرين يف مبـدأ         : دليل مشروعية احلق املعنوي   :     اثنان  
  :إقرار احلق املعنوي هو العرف، و املصلحة املرسلة و املعقول 

ال معارض من جهة    " إن العرف الصحيح معترب يف الشريعة  و إذ           :  من العرف  -أ
   .)3(" مقصدا شرعيا قطعيا جيب حتقيقه الشرع لتقييم اإلنتاج املبتكر عرفا ،لكونه 

العرف املستند إىل   " إن مستند إثبات احلق املعنوي لصاحبه        : املصلحة املرسلة  -ب
مصلحة معتربة شرعية تتضمن جلب املنفعة ،ودفع املضرة ،وال يصادم نصا شرعيا ،             

ماليـة  وهذا ينطبق على كل إنتاج فكري ، أو أديب أو فين أو صناعي ملا له من قيمة                  
   . )4(" بني الناس 

       كما أن الضرورة تستدعي محاية احلقوق الذهنية من العبث ـا أو التعـدي              
   .)5(عليها 

                                                           
 فقهية معاصرة ،دار القلم ، اجلزائر ،  بكر بن عبد اهللا أبوزيد ،فقه النوازل ،قضايا-  1
  ).2/117(م، 1993–هـ 01/1413ط
  ).51ص (عثمان شبري ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق ، / د-  2
  ).14ص (نفس املرجع  ،-  3
عربية  ، جامعة اإلمارات ، الجملة الشريعة و القانون ،) عقود جديدة (وهبة الزحيلي ،/ د. أ-  4

  ).24ص (م، 1988 مايو –هـ 1408رمضان 02، )03ع(املتحدة ، كلية الشريعة والقانون ، 
  ومصطفى أمحد ) .2/128( بكر بن عبد اهللا أبوزيد ،قضايا فقهية معاصرة، مرجع سابق ،-  5
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يشمل األعيـان   "إن لفظ املال يندرج ضمنه كل ما يتقوم ، فهو           : من املعقول    -ج
   .)1(" واملنافع وكل احلقوق املعنوية ،فهي تدخل يف معناه 

 من أدلة تبني لنا أن احلق املعنوي من احلقوق اليت تقرها الشريعة                  ومما سبق ذكره  
وتنع التعدي عليها إ ال مبوافقة وإذن صاحبها ،وأا ختوله احلق يف التصرف فيها بكل               

  .أنواع التصرفات بشرط ان تكون مشروعة ابتداء
   

ء لقد خـص الفقهـا    :  خصائص احلقوق املعنوية يف الفقه اإلسالمي     :      ثالثة  
املعاصرين للحقوق املعنوية خصائصا حتقق  املضامني املرجوة منها ،وهلـذا جـاءت             

  :فتوى جممع الفقه اإلسالمي مبينة ملضموا وخصائصها وعلى أا متتاز مبا يلي 
  . أن احلقوق املعنوية حقوقا خاصة بأصحاا -
  . أن احلقوق  متمولة ،لتمول الناس هلا -
  .حلقوق املعنوية لآلخر  ال جيوز االعتداء على ا-
 أن احلقوق املعنوية ختول ألصحاا حق التصرف ،بكل أنواع التصرفات املاليـة             -

   .)2(املشروعة 
 تبني لنا  أنه ال تعارض بني احلق املعنوي وبـني نـصوص              -ذكره-      ومما سبق   

تعامل الشريعة  لقيام الدليل من العرف و املصاحل املرسلة على قبول هذا النوع من ال              
  .املعاصر وإقرار هلذا احلق 

  
  
  

                                                                                                                                                         
  ).20ص(الزرقا ، املدخل الفقهي العام ، مرجع سابق ، 

  ).24 -23ص (مصطفى أمحد الزرقا ،املرجع السابق، -  1
  ). 94ص (، ) 43/515( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، قرار -  2
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  المبحث الثاني
  صيغ  تمويل استثمارات األوقاف بالحقوق المعنوية

  
     إن صيغة متويل استثمارات األوقاف باحلقوق املعنوية ،صيغة معاصرة دعا إليهـا       

 ،وإن هـذا الـصيغة مـن        )1(بعض االقتصاديني املعاصرين كالدكتور منذر قحف       
  .د تأخذ أشكاال إما متوسطة املدى أو طويلة املدى التمويل ق

كما هي من الصيغ اليت تشجع الناس على الوقف املؤقت ،و الذي يشعر فيه الواقف               
  . بإمكانية استرجاع هو أو وريثه للعني أو املنفعة املوقوفة 

  .وميكن أن نتصور األشكال التالية من متويل استثمارات األوقاف 
إن وقـف احلقـوق      :وقف احلقوق املعنوية على وجه التأبيد      :     الشكل األول 

املعنوية على وجه التأبيد ، صورة من األوقاف املعاصرة الغرض منها توفري الريع املايل              
  :جلهة الوقف ، وميكن أن نتصور الصيغ التالية 

                                                           
  ). 42ص (منذر قحف ، الوقف اإلسالمي املعاصر ، مرجع سابق ، /  د-  1
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 وصورته أن يقوم املؤلـف بوقـف        :وقف إيرادات مؤلف   :       الصيغة األوىل 
 ،وبذلك ترجع حقوق التأليف جلهـة       )1(فه يف املصاحل العامة أو اخلاصة     إيرادات مؤل 

  .الوقف 
وصورته أن يوقف إيرادات خمتـرع       ::وقف إيرادات اختراع   :       الصيغة الثانية 

   .)2(من خمترعاته على جهة الوقف العام أو اخلاص  على جهة التأبيد 
ـ :وقف إيرادات حتقيق كتاب    :      الصيغة الثالثة  ورته أن يوقـف شـخص      وص

  .على التأبيد )3(إيرادات كتاب قام بتحقيقه على جهة وقف عام أو خاص 
  

 وصورته أن يوقف صـاحب       :وقف حقوق ماركة مسجلة     :      الصيغة الرابعة   
ماركة مسجلة أو اسم جتاري منافع هذه املاركة أو االسم التجاري على جهة وقف              

  . على التأبيد )4(خريي  عام أو خاص 
إن وقف احلقـوق     :  وقف احلقوق املعنوية على وجه التأقيت      :     الشكل الثاين   

املعنوية على وجه مؤقت يهدف إىل غرس روح وثقافة الوقف يف نفوس اجملتمـع ،               
وخاصة وأن اإلنسان إذا شعر أن ما أوقفه سريجع إليه بعد أن ينتفع به أفراد األمـة                 

عي ،فإن هذا يشجعه على القيام ذا النوع        وأنه حيصل على الثواب والتقدير االجتما     
  .من أوقف 

  :     وميكن أن أتصور الصيغ التالية 
 وصورهتا أن يقوم مؤلف  بوقف       :وقف عدد من حقوق الطبع    :      الصيغة األوىل 

إيرادات طبعة أو طبعتني أو أكثر من ذلك  ملؤلفه على جهة وقف عام أو خاص مدة                 
   .)5(مؤقت 

                                                           
  ).42ص ( نفس املرجع ، -  1
  ).43ص ( نفس املرجع ، -  2
  ).43ص (منذر قحف ، الوقف اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق،/  د-  3
  ).43ص (نفس املرجع، -  4
  ).42ص ( نفس مرجع ، -  5
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  وصورته أن يقوم حمقق      :وقف عدد من طبعات كتاب حمقق      : نية     الصيغة الثا 
لكتاب من الكتب العلمية على اختالف التخصصات بوقف لريع عدد من الطبعات            

   .)1(حلساب جهة وفق عام أو خاص ، مدة مؤقتة 
وصورهتا أن  :وقف حقوق كتاب حيول إىل فيلم أو مسرحية         :      الصيغة الثالثة   

حول إىل شريط أو فيلم على جهة وقف عام أو خـاص            يوقف شخص ريع كتاب     
  .مدة مؤقتة 

وصورهتا أن يتنازل صاحب اختراع عن      :وقف براءة اختراع  :      الصيغة الرابعة   
   .)2(ريع خمترعه حلساب الوقف ملدة مؤقتة يصرف يف وقف عام أو خاص 

  
ن صيغة استغالل   إ:  استغالل حقوق املعنوية و امللكية املنتهية        :     الشكل الثالث   

الرباءات املنتهية احلماية واليت ال تزال صاحلة لالستغالل  ؛صيغة متويلية الستثمارات            
األوقاف ميكن ملديرية األوقاف أن تستعملها  يف تنمية أوقافها مبـا تـستغله منـها                

  . وخاصة يف الصناعات التحويلية 
  :    وميكن أن أتصور الصيغ التالية 

إن القانون حيـدد    :استغالل  الرباءة املنتهية احلماية القانونية       :       الصيغة األوىل 
مدة االنتفاع للمؤلف ولورثته لتصبح يف متناول أفراد األمة يـستغلوا ، وإن هـذا               

  .يساعد مديرية األوقاف على استغالل هذا احلق إلعادة طبع كتاب مثال 
 أصحاهبا الرسـوم املـستحقة      استغالل الرباءة اليت ال يدفع    :       الصيغة الثانية   

  ميكن ملديرية األوقاف استغالل براءة اختراع مسجلة باجلهة الرمسية و الـيت              :عليها
سنة،أو تلك اليت ال يدفع أصـحاا احلقـوق         ) 20(حيددها املشرع اجلزائري بـ     

  على أن تستغلها يف حدود مـضمون       )3(املنصوص عليها يف القانون ،مقابل احلماية         

                                                           
  ).43ص (منذر قحف ، الوقف اإلسالمي املعاصر ،مرجع سابق /   د-  1
  ).43ص( نفس املرجع ، -  2
 مجادى 24   ،و الصادرة بتاريخ17-93اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،مرجع سابق ،املرسوم -  3

    39: و املادة 09:وخاصة  املادة ) 24 ع( م ، 1993 ديسمرب 7هـ املوافق لـ 1414
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،وخاصة يف جماالت الصناعات التحويلية الفالحية حبكم طبيعـة العقـارات           الرباءة    
  .الوقفية 

      و النتيجة ، إن الوقف  املعنوي من الصيغ  التمويلية  الستثمارات ممتلكـات               
الوقف  و اليت ميكن أن تكون مرتكزا  تعمل به مديرية الوقف لتنمية أوقافها  وحتقيق                 

شئاهتا الوقفية االستثمارية ،وذلك بتعريـف النخبـة        ريع مايل تستخدمه يف بعض من     
  .املثقفة بأمهية هذا العمل على مستقبل األمة
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  الـخـا تـمـة

  
  
  
  
  
  
  

  
  :خاتمة البحث

  
     إن البحث يف متويل استثمارات الوقف عموما و اجلزائري خـصوصا  ينتـهي              

  :بالباحث فيه  إىل النتائج التالية
وقف اجلزائري تأثر كثريا بيد احملتل  الفرنسي ،كما تأثر بعـدم            إن ال : واحد        

  .االهتمام به وبدور التكافلية واالقتصادي بعد االستقالل ، إال يف الفترة األخرية
إن استرجاع املمتلكات الوقفية ليس باألمر السهل ؛بل حيتاج إىل مـال            :  اثنان    

،أن تفكر يف استغالل الباحثني  يف       وهذا يتطلب من املديرية الوصية      . وجهد ودراسة 
التاريخ اجلزائري عموما والوقف اجلزائري خصوصا للوقوف على الوثائق  الثبوتيـة            
املوجودة باألرشيف الوطين وباقي املؤسسات العمومية، حنـو العـدل و الداخليـة             

  .والفالحة  وزوايا العلم واألرشيف اجلزائري بفرنسا
قف اجلزائري أن ترتبط مبخابر البحـث يف االقتـصاد          يفضل ملديرية الو   : ثالثة     

  اإلسالمي داخل الوطن وخارجه للوقوف على مستجدات البحث العلمي 
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والدراسات االقتصادية اخلاصة بالوقف وطرق تنمية لالستفادة منها مـع مراعـاة            
  .ظروف املكان و الزمان 

تمرة لوكالء األوقاف، بـأن     االنتباه  إىل أمهية  الدورات التكوينية املس        : أربعة     
تقام دورات تكوينية لتعريفهم مبستجدات موضوع األوقـاف يف جانبـها اإلداري            

  .والقانوين و التسيريي ،وذلك باالستعانة بأساتذة متخصصني يف هذه املواضيع
العمل على االستفادة  من خربات الدول الـشقيقة يف هـذا اجملـال               :  مخسة     

  .رق متويله الستثمار األوقاف  وط
العمل على غرس روح الوقف ، ببيان أمهيته االجتماعيـة و االقتـصادية             : ستة     

والتكافلية بعقد الندوات املتخصصة عرب واليات الوطن ،وتوسيع معىن الوقف لـدى            
أفراد اجملتمع بأنه يشمل كل أنواع العمل اخلريي وال خيتص ببناء املـساجد ؛وإمنـا               

رس و املكتبات و املستشفيات  وغري ذلـك مـن املؤسـسات             يتعداه إىل بناء  املدا    
االقتصادية و اخلدمية ،وذلك ببيان هذا األمر بالوقوف على تاريخ الوقف  يف اجلزائر              

  .وخارجها 
العمل على  التخطيط املناسب لظروف املكان و الزمان واالبتعاد عـن             : سبعة     

 على التنظيم و التخطـيط ودراسـة        السبق السياسي يف املشاريع الوقفية ؛ بل العمل       
  اجلدوى االقتصادية و املقاصدية من وراء املشروع الوقفي  ومراعاة األمد القريب 

  .واملتوسط و البعيد عند االستثمار الوقفي
ترتيب االستثمارات الوقفية وفق املقاصـد الـضرورية ،فاحلاجيـة ،            : مثانية     

  .فالتحسينية بالنسبة ألفراد اجملتمع
العمل على االستفادة من متويل الدولة للمشاريع االستثمارات الوطنية ،           : تسعة     

حنو وزارة الفالحة والسياحة والصيد البحري والثقافة ،وذلك بدراسـة النـصوص            
القانونية اخلاصة ذا النوع من التمويل وذلك يف إطار عمل الدولة لتنمية  وتنـشيط               

  .االستثمار الوطين 
  العمل على البحث عن سبل املشاركة الوطنية و األجنبية العربية :  عشرة     
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واإلسالمية والدولية لتنمية األوقاف و خاصة أن مديرية األوقـاف هـي يف أمـس         
احلاجة إىل هذا النوع من الشراكة لقلة التجربة االستثمارية من جهة ولقلة التمويـل              

  .الذايت من جهة ثانية 
تصنيف املمتلكات الوقفية الزراعية بالنظر إىل مردودية       العمل على   :  أحد عشرة      

األرض  وأمهيتها االستثمارية مبراعاة  قرا وبعدها عن الـسقي لتـسهيل عمليـة               
املشاركة يف املنتج ، حنو املزارعة و املساقاة  واملغارسة  ،وكذا للوقوف على نوعيـة                

ى البيئة على حد الـسواء      االستثمار الفالحي املناسب هلذه األرض حفاظا عليها وعل       
  .وذلك بالتعاون مع املديريات الوالئية للفالحة أو مكاتب الدراسة اخلاصة بذلك

العمل على تصنيف العقارات من مباين ومنشئات بوضع خمطـط          :  إثىن  عشرة       
هلا والئي فوطين لتسهيل عملية التقومي ، بالتفرقة بني املباين املتواجدة داخل املدن عن              

   اخلارجة عنها  ألمهية ذلك يف عملية كرائها  وللتفرقة بني العقارات العادية غريها
واألثرية و اليت مينك ملديرية األوقاف أن تستفيد من ريعها ومن متويل الدولة لعمليـة       

كما ميكن أن تستفيد مـن دخلـها الـسياحي          .ترميمها على اعتبار أا إرثا وطنيا       
  .مستقبال

ع األوقاف العامة  الدائمة أو املؤقتة ، ببيان أمهيتـها علـى             تشجي : ثالثة عشر      
  .أفراد األمة اقتصاديا و خدميا

تشجيع التعاون بني مؤسسة الوقف وبني اجلمعيات األهلية غـري           : أربعة عشر      
احلكومية عرب العامل العريب   واإلسالمي و الغريب لالستفادة من جتربتهم و االستعانة              

  .قواعد شعبية واسعة لتنمية أموال الوقف مبا ميتلكون من 
العمل على غرس روح االستثمار الوقفي يف صفوف اجلالية اجلزائرية يف           : مخسة عشر 

اخلارج عموما و يف فرنسا خصوصا للعدد املعترب هلا فيها ،وذلك ببيان أمهيته عليهـا               
  .وعلى مستقبل أبنائها داخل الوطن وخارجه 

 املديرية الوصية على الوقف من احلصول على سيولة مالية          وإن هذه العملية متكن        
  . بالعملة الصعبة تنمي ا أوقافها داخل الوطن وخارجه 

  . العمل على اجلمع بني مشاريع الوقف التنموية والسري العام للدولة :ستة عشر
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إن البحث يف الوقف اإلسالمي ، حيتاج إىل استمرارية البحـث فيـه ،              :سبعة عشر 
 طرق التمويل واالستثمار اجلديدة يف عامل اإلقتصاد  املعاصر، والـيت ميكـن          ومتابعة

  .  للمديرية الوصية أن تستفيد منها بعد أن تكيفها وأحكام املعامالت املالية اإلسالمية 
توجيه الباحثني يف الشريعة واإلقتصاد إىل إنشاء خمـابر حبـث وإجـراء       :مثانية عشر 

  .ية الوقف دراسات أكادميية يف موضوع تنم
العمل على إنشاء صندوق دويل إسالمي لألوقاف تساهم فيه مؤسسات          :تسعة عشر 

الوقف من كل دول العامل اإلسالمي بنسبة من عوائد الوقف على تكـون وظيفتـه               
  .           املسامهة يف تنمية الوقف والعمل على احملافظة عليه وعلى دوره االجتماعي والتنموي

  
ري ،فإن حبثي هذا ما هو إال حماولة من باحـث لوضـع لبنـة يف                         ويف األخ 

مشروع تنمية الوقف ،والبحث مستمر فيه ويف طرق متويله واسـتثماره،وحيتاج إىل            
  .تضافر اجلهود املالية والفكرية للوصول بالوقف إىل القيام بدوره التنموي والتكافلي 

لمية املتخصصة يف جمـال تنميـة       كما ال يفوتين االنباه إىل أمهية توجيه البحوث الع        
الوقف ،وتنمية ثقافة الوقف وأبعاده الدينية واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية لدى          
أفراد اجملتمع اإلنساين مع االستفادة من جتارب الدول املسلمة أو األجنبية يف جماالت             

  .االستثمار مع تكييفه وفق أحكام الشرع ومقاصده 
توفيق والسداد ،وأن  يكون يف حبثي هذا  النفع يل ولغـريي يف              وأخريا، أسأل اهللا ال   

  .الدنيا و اآلخرة  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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  الفـــهــارس
  

  فهرس اآليات
     فهرس األحاديث
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                                  فهرس األعالم
  بيان لحالتهملحق لقوانين الوقف وإحصائيات عن الوقف و
                 فهرس المراجع و المصادر

  فهرس البحث

  
  
  

  فهرس اآليات الكريمة
  

  رقم الصفحة  السورة  رقمها  اآلية
  24     البقرة  147  َفاسَتِبُقوا الَخَيرات
  214  البقرة  274  َوَأحَل اَللُه اَلَبْيَع

وا ِإَذا  ِذیَن َأَمُن ا ال ا َأُیَه َی
  …َتَداَیْنُتم 

  192    رةالبق  282

  24  البقرة  266  َیا َأُیهَا الِذیَن َأَمُنوا َأنِفُقوا
  24    آل عمران  133  …َساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة 
  140  النساء  12  ُفُهم ُشَرَآاَءِ في الُثُلث

  254  يوسف  72  …َوِلَمن َجاَءِ ِبه
  236  القصص  26  .…َقالْت ِإْحَداُهَما 

  204  املزمل  20 …َوَآَخُروَن َیْضِرُبوَنِ في 
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  فهرس أطراف الحديث
  

  رقم الصفحة  طرف احلديث
  177-160  … َخْيَبر εَأْعَطى الَنِبي 

  81  …اَتِجُروا
  25  …ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم 

  140  ...…َأَنا َثاِلُث 
  204  ..…َأَن ُعْثَماَن 
  236  …وَأَبا َبكٍرεَأَن الَنِبي 

  255-254 .…َأَن َناًسا ِمْن َأْصَحاِب 
  192  … المِدَینةεَقِدَم الَنِبي 

  26-25  …قام أبو طلحة
  169  …َما ِمْن ُمْسِلٍم َیْغِرُس
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  فهرس األعالم

  
  حرف األلف

   .178-161):اإلمام(أمحد 
  .109-75:أمحد شوقي دنيا 

   .07:أسامة بن عبد اجمليد العاين 
  .09:آل مكتوم 

  حرف الباء
  .τ:236أبو بكر 
  .247:الباجي
  .180-67:الربزيل

  .82:البالطنسي

  حرف التاء
  .170-120-118-87-86-85-67:ابن تيمية

  حرف الثاء
  .160:الثوري

  حرف الجيم
  .26: ابن اجلالب

  .τ :169جابر ابن عبد اهللا األنصار
  .39:جريار دان

  حرف الحاء
  .178:ابن حزم 

  .161-22-21:أبو حنيفة النعمان
  .140:احلطاب
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  حرف الدال
  .86:الدسوقي
  .234-203-190-158-138-87-20:الدردير

  .161:داود 
  حرف الراء

  .238-161-84-64-26:ابن رشد اجلد
-255-253-236-233-214-205-202-160: ابن رشـد احلفيـد    

268-269.  
  .ε: 25رسول اهللا 
  .222:الرصاع
  .203):ابن شهاب الدين(الرملي 

  حرف الزاي
  .τ:26الزبري بن العوام 

  .286-60:أبو زهرة 
  حرف السين

  .τ: 254أبو سعيد اخلدري
  حرف الشين

  .235-191-139-26-23-22:الشربيين 
  .106: الشاطيب
   .121-120-66:ابن شاس
  .178-160):اإلمام(الشافعي

  حرف الصاد
  .238-170-118: ابن صالح

  حرف الطاء
  .τ:26طلحة 
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  حرف العين
  .τ:26علي ابن أيب طالب 

  .τ:192ابن عباس 
   .τ :160-177عبد اهللا ابن عمر 
  .35:عبد الرمحان الثعاليب
  .τ:26عثمان ابن عفان

  .214:ابن العريب  
  .τ:81عمر ابن اخلطاب 
  .τ:27عمرو ابن العاص 

  .-222-212-176-169:ابن عرفة
  .203-139-106-105-86-85: ابن عابدين
  .238:ابن عبد الرب

  .236):رضي اهللا عنها(عائشة 
  حرف الغين

  .110:غسان حممود ابراهيم

  حرف الفاء
  .294:فتحي الدريين 

  .86:أبو الفرج 
  حرف القاف

  .238-61:القرايف
-222-213-204-197-177-159-139-121-82-23:ابن قدامة 

223-235-238-254.  
  .75:قطب مصطفى سانو

  .269-85:ابن القاسم
  .178:ابن القيم
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  حرف الكاف
  .223-222-212-176-159:الكاساين

  .190-180-86-66-64:الكمال ابن اهلمام
  .08:كمال منصوري 

  حرف الالم
  .221-122-121:اللخمي 

  حرف الميم
  .397-235-110-109: منذر قحف 

  .214-160-86-85):اإلمام(مالك 
  .159:املاوردي 

  .178-160-22):صاحب أيب حنيفة (حممد ابن احلسن 
  .τ:204العالء بن عبد الرمحن 

  .212:املواق 

  حرف النون
    .ε:140-160-169-177-192-236-255-286النيب 

  .205:النفراوي
  .254-253-170-118-66:النووي

  حرف الهاء
  .140-24:أبو هريرة

  حرف الواو
-170-162-120-119-118-88-87-85-67-64:الونشريـــسي

180-238.  
  .223: وهبة الزحيلي

  حرف الياء
  .178-160-22:أبو يوسف



  

  

316

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملحق البحث
  :ويتضمن

  قوانين الوقف 
   عامة عن الوقفإحصائيات

  بيان لحالة بعض األوقاف 
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  قائمة المصادر و المراجع
  : القرآن وكتب التفسير :واحد

  .القرآن الكرمي  -
  األحكام الفقهية لإلمام الطربي ، جمموعة من كتاب التفسري له ، حممد حـسن                -01

 –هــ   01/1420حممد حسن إمساعيل ، ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط             
  .م2000
  :كتب السنة: اثنان

  . جامع الترمذي  ، دار الكتاب العريب ، لبنان-02
 سنن النسائي ، صحح أحاديثه حممد ناصر الدين األلباين ،إشراف زهري الشاويش             -03

  .م1988 –هـ 01/1408، مكتب التربية لدول اخلليج  ،الرياض ، ط
  .يد ، دار إحياء السنة النبوية سنن  أيب داود ، مراجعة حمي الدين عبد احلم-04
  . سنن الدار قطين ، حتقيق سيد هاشم مياين املدين ، دار املعرفة ، بريوت-05
 شرح الزرقاين على موطأ اإلمـام مالـك، الزرقـاين ،دار الكتـب العلميـة،                -06

  .م1990 -هـ    1/1411بريوت،ط
يـة ، بـريوت ،       صحيح مسلم، طبعة حممد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلم           -07
  .1992/ط

حمي الدين اخلطيب ،    /فتح الباري شرح ،ابن حجر العسقالين ، ،شرح وتصحيح          -08
ترقيم وتبويب حممد فؤاد عبد الباقي  ،مراجعة حمب الدين اخلطيب ،دار الريان للتراث ،               

  . القاهرة 
 ،    املستدرك، احلاكم ، و بذيله التلخيص للحافظ الذهيب ، دار الكتاب العـريب              -09

  .بريوت 
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املوطأ ،اإلمام مالك ، مراجعة فاروق سعد ،دار اآلفـاق اجلديـدة ،بـريوت ،               -10
  .م01/1979ط

  : كتب أصول الفقه  :ثالثة
  . أصول الفقه ،الشيخ  حممد أبو زهرة ، دار الفكر العريب ،  القاهرة -10
  . املوافقات ،الشاطيب ، دار الرشاد احلديثة ، الدار البيضاء ، املغرب-11

   : كتب الفقه المالكي: أربعة
   .1987/أقرب املسالك ،الدردير، مكتبة رحاب ، اجلزائر ،  ط-12
عبد املعطي أمني قلعجي ، مؤسسة الرسالة       /  االستذكار ، ابن عبد الرب ،دراسة د       -13

.  
 اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ، القاضي عبد الوهاب البغدادي ، حتقيـق              -14

  .م1999هـ 1/1420ار ابن حزم ، طاحلبيب بن طاهر ، د
ــيب وأوالده  -15 ــايب احلل ــصطفى ب ــة م ــصاوي،شركة مطبع ــة السالك،ال بلغ

  .م1952 –هـ 1372مبصر،ط
 –هــ   1412/  البهجة  يف شرح التحفة ، التسويل، دار الفكر ، بريوت ، ط             -16

 .م1981
ت ،  التاج واإلكليل، املواق ، مطبوع امش مواهب اجلليل،ضبط زكرياء عمـريا          117

  .دار الكتب العلمية،لبنان
حسني بن سامل الدمهاين ، دار الغرب ،        / التفريع ،ابن اجلالب ،دراسة و حتقيق د      -18

  .م1987 – هـ 1/1408بريوت ، ط
  .حاشية الدسوقي ،الدسوقي ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع -19
 1/1994اإلسالمي ، طسعيد أعراب ، دار الغرب /  الذخرية ،القرايف ،  حتقيق أ -20

.  
عبد املعطي أمـني قلعجـي ، دار     / شرح حتفة احلكام ، ميارة الفاسي ، دراسة د        – 21

  .الفكر 
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حممـد أبـو   /  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ،ابن شاس ، حتقيـق د     -22
 هـ  1405/ 1األجفان ، وجمموعة من األساتذة ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط            

  .م1995 –
املختار بن الطاهر التليلي ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ،          / فتاوى ابن رشد ، د    -23
  .م 1987 –هـ 1407/ 1ط

فتح العلي املالك، عليش ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بايب احللـيب و أوالده    – 24
  .م1958   – هـ 1378/مبصر،ط

  .الفروق ،  القرايف ،عامل الكتب ، بريوت-25
 الدواين ، الشيخ النفراوي ،شركة مطبعة مصطفى بايب احللـيب و أوالده              الفواكه -26

  . م 1955 – هـ 1374/   مبصر ،ط
 املدونة ، سحنون ،  ضبط أمحد عبد السالم ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ،            -27
  .م1994 -هـ  1415/ 1ط

غـرب   مسائل ابن رشد اجلد ،التجيكاين ، منشورات دار األفاق اجلديـدة ، امل             -28
  / 1،ط

  .م1992 – هـ 1412
  املعيار ، الونشريسي ،حتقيق جمموعة من األساتذة ،إشراف حممـد حجـي  دار          -29

  .م1981 –هـ 1/1401الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط
 املقدمات املمهدات ،ابن رشد اجلد ، حتقيق أسعد أمحد أعراب ، بعناية الـشيخ               –30

غرب اإلسالمي، لبنـان ، ودار إحيـاء التـراث          عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري ، دار ال       
  .م 1985 –هـ 1408/ 1اإلسالمي، دولة قطر ، ط

  .م1980 –هـ 1404/ 04املنتقى ،الباجي ،  دار الكتاب العريب ، بريوت ،ط-31
  .م1984 –هـ 01/1404منح اجلليل،عليش،دار الفكر،ط-32

حـاجي،دار الغـرب     النوادر والزيادات،ابن أيب زيد القريواين،حتقيق حممـد         -33
  .م01/1999اإلسالمي،بريوت،ط

  : كتب الفقه الحنفي :خمسة
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 حاشية رد احملتار ،ابن عابدين  ، شركة ومطبعة مصطفى بايب احللـيب و أوالده                -34
  .م 1984 – هـ 1404/ 3مبصر ، ط

هـ 1415/ 1 شرح فتح القدير ،ابن اهلمام ،دار الكتب العلمية ،   بريوت ، ط              -35
  .يق الشيخ عبد الرزاق غالب املصري م ، تعل1995 –

  فتح الوهاب شرح منهج الطالب ، أبو حيي زكرياء األنـصاري ،دار املعرفـة                -36
  .للطباعة والنشر ، بريوت 

  :كتب الفقه الشافعي: ستة
 اللباب شرح الكتاب،الشيخ عبد الغين الغنيمي ،  حتقيق حممد حمي الدين عبـد               –  37

 . م1961 – 1381 / 4 صبيح و أوالده مبصر ، طاحلميد ، مكتبة ومطبعة حممد
  . اجملموع ،النووي ، حتقيق جنيب املطيعي ، مكتبة اإلرشاد ، جدة ، السعودية -38
مغين احملتاج ، الشيخ حممد الشربيين اخلطيب ،مطبعة بايب احلليب  وأوالده مبصر ،              - 39
  . م 1958 –هـ 1377/ ط

لرملي ،مطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده مبصر       اية احملتاج ،  ابن شهاب الدين ا       -40
  .م1967 –هـ 1386/، ط

  :كتب الفقه الحنبلي  :سبعة
  .  الفتاوى ،ابن تيمية ، دار املعرفة ، بريوت ، تقدمي حسني معلوف -41
 الكامل يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،ابن قدامة ، حتقيق زهري الشاويش ،                 -42

  .م1982 –هـ 1/1402ريوت ، طاملكتب اإلسالمي ، ب
 / 3الكايف ،ابن قدامه ، حتقيق زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ط               – 43

  .م 1982– هـ 1402
 م  1983 – هـ   1403/ املغين ، ابن قدامة ،دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط            -44
 .  

  :الفقه الظاهري: ثمانية
  .شاكر ، دار التراث ، القاهرة  احمللى ، ابن حزم ،حتقيق أمحد حممد -45

  :كتب الفقه العام و المقارن  :  تسعة
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حممد عبيد عبد اهللا الكبيسي ، دار الشؤون        /  أحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي ،د      -46
  .م2001/الثقافية ، بغداد، العراق،  ط

زهدي يكن ،منشورات املكتبة العصرية ، صـيدا ، لبنـان ،       /  أحكام الوقف ، أ    -47
  .1ط

أعالم املوقعني ، ابن قيم ، حتقيق الشيخ عبد الرمحان الوكيل ، مكتبة ابن تيمية ،                -48
  .القاهرة 

عبد اهللا مربوك   /   افتراض الشخصية و آثاره يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون ،د           -49
  .م1996 –هـ 1/1416النجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط

نوح علي سـليمان ، دار البـشري ، عمـان ،            / لعباد ،د  إبراء الذمة من حقوق ا     -50
  .م 1986 –هـ 1/1407ط

فتح اهللا حممـد  / حترير  املقال فيما حيل و حيرم من بيت املال ، البالطنسي ،حتقيق    –51
  .م 1989 -هـ1/1409غازي  الصباغ ، دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزيع ، ط

فتحي الدريين وجمموعة من العلماء ،      / قارن،د حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي امل      -52
  .م1984 –هـ 03/1404مؤسسة الرسالة،بريوت، ط

  .  اخلراج ،أبو يوسف ،دار املعرفة ، بريوت -53
عدنان خالد التركماين ،دار الشروق ،جدة      /  ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي ،د      -54
  .م1981 –هـ 1/1401، ط
  رمي البدران ،دراسة مقارنة ،دار الدعوة للنشر عقد االستصناع ،كاسب عبد الك-55

  .والتوزيع ، القاهرة 
فقه النوازل ،قضايا فقهية معاصرة ،بكر بن عبد اهللا أبوزيد ،دار القلم ، اجلزائر ،               -56
  .م1993–هـ 01/1413ط

  .م1984 –هـ 16/1404فقه السنة ، سيد سابق ،دار الكتاب العريب ، ط-57
 ،  1412وهبـه الزحيلـي ، دار الفكر،،اجلزائـر       /تـه ،د  الفقه اإلسالمي وأدل    -58
  م1991-هـ01/1412ط
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 / 2وهبه الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،ط     / الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي ،د     -59
  .م1993 – هـ   1414

  :كتب االقتصاد اإلسالمي :عشرة  
ة ،بريوت  حممد فاروق النبهان ،مؤسسة الرسال    / أحباث يف االقتصاد اإلسالمي ، د     -60
  م1986 –هـ 01/1406، ط
نعمت عبد اللطيف ، مركـز صـاحل كامـل          /د  . أثر الوقف يف تنمية اجملتمع ،أ      -61

  . م، مصر1997لالقتصاد اإلسالمي أكتوبر
أحكام النقود يف الشريعة اإلسالمية ، حممد سالمة جرب ،مكتبة الصحوة اإلسالمية            -62

  .م1995 -هـ1411/ ، الكويت ، ط
  عبد العزيز خياط ،دار السالم للطباعة و النشر /  منظور إسالمي ، داألسهم من-63

  .م1997 –هـ 01/1418والتوزيع، القاهرة ، ط
علي الـسالوس،دار التقـوى     /د. اإلقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة،أ     -64

  .م1998 -هـ1419/للنشر والتوزيع،القاهرة،ط
فؤاد عبد اهللا العمـر ،      / نمية االجتماعية ، د    إسهام الوقف يف العمل األهلي و الت       -65

  .م2000هـ 01/1421دولة الكويت ، األمانة العامة لألوقاف ،ط
هــ  1/1420مجال لعمارة ، مركز اإلعالم ، مصر ، ط        /  اقتصاد املشاركة ،د   -66

  .م2000–
عبد احلميـد حممـود     /  االستثمار و الرقابة الشرعية ، بنك فيصل اإلسالمي ،د         -67

  .م1991 –هـ 1/1411 مجهورية قربص التركية ، طالبعلي،
قطب مصطفى سانو ، دار     /  االستثمار ،أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي ،د       -68

  .م2000 –هـ 01/1420النفائس ، األردن ، ط
  اإلطار الشرعي واالقتصادي و احملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر ،-69
حتليلية مقارنة ، البنك اإلسالمي للتنمية ، املعهد اإلسالمي         حممد عبد احلليم، دراسة     / د

  .1992 –هـ 1412/ للبحوث و التدريب ، جدة ط
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عالل خياري ، شركة النشر و التوزيع املدارسي ، الدار          /  االقتصاد اإلسالمي ،د   -70
  .البيضاء ، املغرب 

نذر قحف ، دار    م/ غسان حممود إبراهيم ود   /  االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم ؟د      -71
  .الفكر ، دمشق ودار الفكر املعاصر بريوت

سـليمان األشـقر وآخـرون،دار      / حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصـرة،د       -72
  . م1998 –هـ 01/1418النفائس،األردن،ط

  البنوك اإلسالمية ، التجربة بني الفقه و القانون و التطبيق ، عائشة الـشرقاوي                -73
  .م01/2000ايف   العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، طاملالقي ، املركز الثق

يوسـف  / بيع املراحبة لآلمر بالـشراء كمـا جتربـه املـصارف اإلسـالمية ،د          -74
  .م1984 –هـ 2/1403القرضاوي،دار القلم، الكويت ، ط

رفيق يـونس املـصري ،      /  بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية ،د        -75
  .م1996 –هـ 1/1416 بريوت ، طمؤسسة الرسالة ،

 متويل املشروعات يف ظل اإلسالم ،علي سعيد عبد الوهاب مكي ، دار الفكـر               -76
  .1979العريب ، ط

أمحد شوقي دنيا ،مؤسـسة الرسـالة ،        /  متويل التنمية يف اإلقتصاد اإلسالمي ، د       -77
  .م1984 –هـ 1/1404بريوت ، ط

إلسالمي ، املـصرف اإلسـالمي الـدويل        التمويل باملشاركة ، مركز االقتصاد ا     -78
  .2/1986لالستثمار والتنمية ،إدارة البحوث ،ط

خالد رشيد اجلميل ، عامل     /  اجلعالة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية و القانون ،د       -79
  .م1986 –هـ 01/1406الكتب ، بريوت ، ط

ـ           -80 / المي، د  اخلصائص و القواعد األساسية لالقتصاد الزراعي يف االقتـصاد اإلس
خلف بن سليمان بن صاحل الـنمريي ،مؤسـسة شـباب اجلامعـة ، اإلسـكندرية                

  .م1999،ط
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عبد العزيز خيـاط ،     /   الشركات يف الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي ، د            -81
/ 1منــشورات وزارة األوقــاف والــشؤون واملقدســات اإلســالمية ، األردن ، ط

  .م 1971  -هـ 1390
نزيه محاد ،دار القلم ، دمـشق ، الـدار          / الشريعة اإلسالمية ، د    عقد السلم يف     –82

  .م1993 –هـ 1/1414الشامية ، بريوت ، ط
مصطفى كمال السيد طايل ، ،مطابع      / القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية ،د     -83

  .م1999 –هـ 1419/غباشي ، طنطا مصر ، ط
حممد صـاحل   / جلها اإلسالم ،د   مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عا       -84

  .م1990 –هـ 1/1410حممد الصاوي ،دار اجملتمع للنشر و التوزيع ،ط
هـ 1407/ رفيق املصري ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط        / مصرف التنمية ،د    -85

  .م 1987 –
حسن األمني ،البنك اإلسالمي للتنمية ،      /  املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة ،د     -86

  .1993 –هـ 2/1414اإلسالمي  للبحوث و التدريب ، جدة ، طاملعهد 
نور الدين عتر ،مؤسسة    /  املعامالت املصرفية و الربوية وعالجها يف اإلسالم ،  د          -87

  .م1983 –هـ 5/1403الرسالة ، ط
علي أمحد  السالوس ،،مكتبة الفـالح ، القـاهرة          / املعامالت املالية املعاصرة ، د    -88
  .م1992 –هـ 3/1413ط

حممد عثمان شبري،دار النفائس ،     / املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،د      -89
  .م1998 –هـ 02/1418األردن ، ط

 منهج االقتصاد اإلسالمي يف إنتاج الثروة و استهالكها ،أمحد لسان احلـق ، دار               -90
  .الفرقان للنشر احلديث ، الدار البيضاء ، املغرب 

دية يف اإلسالم ، فكري أمحد نعمان ، املكتب اإلسالمي ،بريوت ،            النظرية االقتصا -91
  .م1985 –هـ 1/1405دار القلم ،ديب ، ط
  :كتب االقتصاد  المعاصر :إحدى عشر
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حممد إبراهيم عبيدات و هاين     /  االجتاهات احلديثة يف إدارة املنشئات التسويقية، د       -92
  .م01/1988مان ، األردن ،طحامد الغمور ، مؤسسة املعايل للنشر و التوزيع ،ع

حممد مدحت مصطفى ،مكتبة اإلشعاع الفنية      /  اقتصاديات األراضي الزراعية ، د     -93
  .م1998/، مصر ط

عقيل جاسم عبد اهللا ،دار جمدالوي      /  تقييم املشروعات ،إطار نظري وتطبيقي ،د       -94
  .م1993 –هـ 02/1420، عمان ، األردن ،  ط

مصطفى كمـال طـه، دار املطبوعـات اجلامعيـة          / د.  الشركات التجارية ،أ    -95
  .م2000االسكندرية ، ط

ابراهيم سيد أمحد ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،        /  العقود و الشركات التجارية ،أ     -96
  .1/1999االسكندرية ، ط

مجيل توفيق و عادل حـسن ،       / مذكرات يف مبادئ التسويق وإدارة املبيعات ، د       - 97
  .م 1985/درية ، طالدار اجلامعية، االسكن

  :كتب القانون  :إثنى  عشر 
/ عبد املنعم فرج الصده ،دار النهضة العربية ، بريوت ، ط          / د  . أصول القانون ، أ    -98

  . م1978
عبد اهللا مربوك النجار ، دار النهـضة العربيـة ،           /  افتراض الشخصية و آثاره ،د     -99

  .م 1996 – هـ  1416/ 1القاهرة ، ط
ين اجلزائري ،وزارة العدل اجلزائرية ،الـديوان الـوطين لألشـغال            القانون املد  -100

 .م 1991/التربوية ، ط
فضيل نادية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر       /  القانون التجاري اجلزائري ،د    -101
  .م1994/، ط

 القانون التجاري اجلزائري ،وزارة العـدل اجلزائريـة ،ديـوان املطبوعـات             -102
  . م1993/اجلامعية،ط

  .م 1995/نبيل ابراهيم ،دار النهضة العربية ،ط/  املدخل إىل القانون ،  د-103
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/ هجرية دنوين ، منشورات دحلب ، اجلزائـر ، ط         /  موجز املدخل للقانون ،د    -104
  .م1992

نادرة حممود سامل، دار النهـضة      / الوجيز يف املدخل  لدراسة العلوم القانونية ،د       -105
  .العربية ، القاهرة 

أمحـد حـسن قـدادة ،ديـوان        / الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري ،د      -106
  املطبوعات 

  .م1991/اجلامعية ، اجلزائر ، ط
  :كتب التاريخ و التراجم :ثالثة عشر 

أبو القاسم سعد اهللا ، املؤسسة الوطنيـة        / د.أحباث و أراء يف تاريخ اجلزائر ، أ       –107
  .1986 / 2للكتاب ، اجلزائر ، ط

  ).ط.ت.د(أسد الغابة يف معرفة الصحابة،ابن األثري، دار إحياء التراث العريب،-108
  . م10/1992 األعالم ، الزركلي ،دار العلم للماليني ، بريوت، ط-109
إسعاف املبطأ برجال املوطأ،السيوطي، مراجعة فاروق سعد ، مطبـوع مـع             -110

  .م01/1979املوطأ، منشورات داراآلفاق اجلديدة،بريةت،ط
  ).ط.ت.د( البداية و النهاية ،ابن كثري،منشورات مكتبة املعارف، بريوت، -111
هـ 1400 تاريخ اجلزائر العام ، عبد الرمحان اجلياليل ، دار الثقافة ،بريوت ،ط            -112

  .م1989 –
 تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر اهلجري ، أبـو القاسـم            -113

  .   م1981/الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، طسعد اهللا ، الشركة 
  .م1931 –هـ 1349 تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي،مطبعة السعادة،ط-114
  ).   ط.ت.د(التاريخ الكبري،البخاري،دار الكتب العلمية ، -115
 ترتيب املدراك ،عياض،حتقيق أمحد بكري حممود ، دار احليـاة، بـريوت ،ودار              -116

  ).ط.ت.د(،الفكر طربلس
سري أعالم النبالء، الذهيب ،حتقيق شعيب األرناؤوط،وحممد نعيم العرقوسـي ،           -117

  .م1985-01/1405مؤسسة الرسالة ،ط
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  ) .ط.ت.د(شجرة النور، حممد بن حممد خملوف، ،دار الفكر ،-118
طبقات علماء احلديث،ابن عبد اهلادي ،حتقيق أكرم اليوشي وإبراهيم الزيبـق،            -119

  م1996 –هـ 02/1417رسالة، بريوت،طمؤسسة ال
الطبقات  الكربى، ابن سعد،دراسة وحتقيق حممد عبد القادر عطا،دار الكتب -120

  .م1990 –هـ 01/1410العلمية ، بريوت،ط
سعيدوين / د.، أ)1830-1800(النظام املايل للجزائر يف الفترة العثمانية -121

  .م1979/ ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ط
هداية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون،إمساعيل باشا ، -122

  ،1992 –هـ 1413دار الكتب العلمية ،بريوت، ط
  :كتب فكرية :أربعة  عشر

حممد فـاروق النبـهان ،   /  االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي،د    -123
  .م03/1985مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط

  . التكافل االجتماعي يف اإلسالم ، حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب -124
  :كتب اللغة و الموسوعات :خمسة  عشر 

  . م1979 –هـ 1393/أساس البالغة، الزخمشري ،دار الفكر،لبنان، ط-125
التعريفات ، اجلرجاين ،  مطبعة مـصطفى بـايب احللـيب و أوالده مبـصر ،                 -126
  .م1938/ط

.   هـ  1/1350رح حدود ابن عرفة ،الرصاع ، املطبعة التونسية ،تونس ،ط         ش-127
  . لسان العرب،ابن منظور ،دار إحياء التراث العريب،بريوت-128
  . خمتار الصحاح،عبد القادر الرازي ،  دار الكتب العربية ، بريوت–129
 حـسني عمـر ، دار الفكـر العـريب ، القـاهرة ،             / املوسوعة االقتصادية ،د   -130
  .  م1992 –هـ 4/1412ط

املوسوعة الفقهيـة ،وزارة األوقـاف و الـشؤون اإلسـالمية ، الكويـت ،               –131
  .م1996 –هـ 1/1417ط

  :الندوات العلمية و المؤتمرات :ستة عشر 
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 –هـ  1399مجادى الثانية   25 -23أعمال مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب ،       -132
  .م1979ماي 25 -20

ت األوقاف ، البنك اإلسالمي للتنمية،املعهـد اإلسـالمي          إدارة و تثمري ممتلكا    -133
ـ 20/03/1404للتدريب ، احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف ، جدة ،             -هـ

  .م5/1/1984إىل 24/12/1983
 حبوث مؤمتر اإلسالم والتنمية ،مجعية الدراسات و البحوث اإلسالمية يف عمان            –134

  .م1985 سبتمرب 29 -28/  هـ1406 حمرم 14-13، األردن ، أعمال يومي 
دورة األوقاف اإلسالمية باجلزائر ، وزارة الشؤون الدينية و األوقـاف ، أيـام              -135

 م، نزل السفري    1999 نوفمرب   25 – 21 هـ املوافق لـ       1420 شعبان   17 -13
  .، اجلزائر 

ت   قرارات و توصيات اجملمع الفقه اإلسالمي ، دار القلم ، دمشق ، الـدورا               -136
هـ املوافقة لـ   1408 مجادى اآلخرة    23-18دورة   /    97-1القرارات  / 1-9
هـ 1422 شوال   13-7والدورة الثالثة عشرة ، الكويت ،         .م1988فرياير  6-11
  .م2001 ديسمرب 27 -23/ 

ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع و العشرون ،وزارة الشؤون الدينيـة ، اجلزائـر ،              -137
  .م2/11/1990 إىل 28/8

 الندوة العلمية حول  الوقف يف اجلزائر أثناء القرنني الثامن عشر و التاسع عشر               -138
  ،  األرشيف الوطين اجلزائري ، اجلزائر ، )معاجلة مصادره وإشكالية البحث فيه (

  .م2001 ماي 30 -29 هـ املوافق لـ  1422 ربيع األول 7 – 6أيام 
واملسامهة يف الشركات ،البنك اإلسالمي      ندوة قضايا معاصرة يف النقود والبنوك        -139

-18للتنمية ،  املعهد اإلسالمي  للبحوث والتدريب ، وجممع الفقه اإلسـالمي ،دورة        
  .م14/4/1993-10 –هـ 22/10/1413

 ندوة دور التعاونيات يف التخطيط للتنمية يف األقطار العربية ،الواقع و املمكن ،              -140
حتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية ، تأليف جمموعة       املعهد العريب للتخطيط بالكويت،ا   

  .م 01/1987جميد مسعود ، ط/ من اخلرباء ، حترير د



  

  

329

  :المجالت و الدوريات  :سبعة عشر 
 ربيـع   –  األصالة ، وزارة الشؤون الدينية ، اجلزائر ، السنة العاشرة ، صـفر                -141
  . م 1981 فيفري -هـ املوافق لـ  جانفي  1401األول 
  .م 1976 –هـ 3/1396 اإلمام األعظم ، جامعة بغداد ، ع-142
  . اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية-143
  .م1960أكتوبر /04العدد / 01 حضارة اإلسالم ،  السنة -144
 حوليات كلية الشريعة و القانون و الدراسات اإلسالمية ، جامعة قطـر ، ع                -145

  .  م 1993 –هـ 1414/ 11
 دراسات اقتصادية ، املعهـد اإلسـالمي للبحـوث و التـدريب ، جـدة ،                 -146

هـ 1420رجب  / 01، العدد /07و جملد 2000 –هـ  1420رجب  / 01ع/07م
والعدد الـصادر بـشوال   . م 1994هـ ـ   1415والعدد الصادر سنة . م 2000
  .هـ1411

 السنة الرابعة ،خريـف       دراسات اقتصادية ، بيت احلكمة ،  بغداد ، العراق،           -147
  ).16ع (م ،2002

  .م1983 سبتمرب –هـ 1403ذي احلجة /1العدد/1 الفكر اإلسالمي ، السنة –148
 جملة الشريعة و القانون ، اإلمارات العربية املتحدة ،كلية الشريعة و القـانون ،               –149
  .م1988 مايو –هـ 1408رمضان /3ع

  .1/1999رة ، جامعة األزهر ، ط جملة  كلية الشريعة و القانون بالقاه-150
م 1983 – هـ   1404/جملة  املعهد الدويل للبنوك و االقتصاد اإلسالمي ، ط           -151

 .  
، ) 8ع(،  ) 17م( جملة مؤتة للبحوث و الدراسات ، جامعة مؤتـة ، األردن             -152

  .م1981 –هـ 1401
ـ    -153 ة ، إدارة جملة مركز االقتصاد اإلسالمي ، املصرف الدويل لالسـتثمار و التنمي

  .م2/1996البحوث، ط

  :الرسائل الجامعية :ثمانية  عشر 
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م  ،عبد اهللا جندي أيوب      1919 –م  1830: االستيطان الفرنسي يف اجلزائر     –154
 .م 1969رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، أكتوبر (، 

( نـصوري ،   استثمار األوقاف و آثاره االقتصادية و االجتماعية  ، كمـال م            -155
، )رسالة ماجستري ، فرع التسيري ، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ، كلية العلوم               

  . م2001/م2000السنة اجلامعية 
رسـالة  ( تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية   ،سليمان ناصر ،            -156

، الـسنة   )امعة اجلزائـر    ماجستري  ، كلية العلوم االقتصادية ، فرع النقود واملالية ، ج           
  .1998 -1997اجلامعية 

رسالة دكتـوراه ، كليـة العلـوم        (  املنهج التنموي البديل ، صاحلي صاحل ،         -157
  .م2000 -1998، السنة اجلامعية ) االقتصادية ، جامعة اجلزائر

 :الوثائق و المخطوطات واالحصائيات الرسمية :تسعة عشر 
  ألوقاف و احلج ، وزارة الشؤون الدينية إحصائيات، مسلمة من مديرية ا-158

  .واألوقاف اجلزائرية
  اإلعالم بنوازل األحكام ،الربزيل ، املكتبة الوطنية اجلزائرية ، اجلزائر ، خمطوط              -159
  .3274رقم 

 عقد التمويل باملشاركة ، بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة مـن               -160
  .طرف البنك 

السلم ،بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة من البنك             عقد التمويل ب   -161
  .  عقد املضاربة ، بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مسلمة من البنك -162
 عقد املراحبة لتمويل االستهالك ، بنك الربكة اجلزائري ، نسخة مـن العقـد               -163

  مسلمة من البنك
 الربكة اجلزائري ، نسخة من العقد مـسلمة          عقد متويل جتهيزات مراحبة ، بنك      -163

  .من البنك 
 عقد متويل باالعتماد االجياري على منقول ،بنك الربكة اجلزائري ، نسخة من             -164

  .العقد مسلمة من البنك 
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 عقد استـصناع،منوذج البنـك صـانع ، العميـل مستـصنع،بنك الربكـة               -165
  .اجلزائري،نسخة مسلمة من طرف البنك 

 : األنترنيت مواقع:عشرون 
166-www.islamweb.net.  
167- www.kahf.net 
168-. www. Minigri-algeria. Org. 
169- www. Relance-mprh.org.  
170-www.islamonline.net  
171- www.tourisme.dz  

مصادر ومراجع أستفيد منها ولـم يـشر إليهـا فـي     : واحد وعشرون  
  :البحث

رسـالة ماجـستري غـري      (كي، حيي سعيدي ،      مراعاة اخلالف يف املذهب املال     -172
منشورة، الفقه وأصوله ، املعهد الوطين العايل ألصول الدين ،جامعة اجلزائر ، نوقـشت              

  )م1998سنة 

  
  

  
  فـهـرس الموضوعات 

  
-6ص...……………………………..……………………………مقدمة البحث   

16  
  الباب التمهيدي

  حقيقته،تارخيه،أحواله يف اجلزائر:الوقف 
ص…………..…………………………………………………………متهيد
18  
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  الفصل األول
  تعريف الوقف ودليل مشروعيته و احلكمة من تشريعه

  املبحث األول
  تعريف الوقف ودليل مشروعيته

تعريـــــــــف الوقـــــــــف يف اللغـــــــــة : أوال 
  20ص...………………………………………………

-20ص…………………….……………تعريف الوقف يف الفقه اإلسالمي      : ثانيا  
24  

-24ص  ....…………………………………………ة الوقف   دليل مشروعي : ثالثا  
27  

  املبحث الثاين
  أركان الوقف وشروطه وأنواعه و احلكمة من تشريعه

-28ص  …………………………………….………………أركان الوقف   : أوال
29  

ص  ………………………………...…….……احلكمة من تشريع الوقـف      : ثانيا  
29  

-30ص  …………………………...………….………….…أنواع الوقف   : ثانيا  
32  

   الثاينالفصل
  تاريخ الوقف اجلزائري

  املبحث األول
  تاريخ الوقف يف اجلزائر قبل االحتالل وبعده

-34ص  .………..…………حاضر الوقف اجلزائري يف أواخر العهد العثماين        : أوال
38  
-38ص  …....………حاضر الوقف اجلزائري بعد االحتالل الفرنسي للجزائر        :  ثانيا
41  
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-42ص  . …………………….….…االستقالل  حاضر الوقف اجلزائري بعد     : ثالثا
50  

  املبحث الثاين
  حصر الوقف يف اجلزائر

-51ص  ....……منهج مديرية األوقاف يف حصر واسترجاع الوقف اجلزائـري          : أوال
52  

-52ص  ..…………………………عوائق حصر واسترجاع الوقف اجلزائري    :ثانيا  
53  
-53ص..………………………………املنهج املقترح حلصر الوقف اجلزائري    :ثالثا
54  

  الفصل الثالث
  الشخصية االعتبارية للوقف

  املبحث األول
  معىن الشخصية االعتبارية يف القانون

تعريـــــــــف األهليـــــــــة يف اللغـــــــــة : أوال
  56ص…………………………………………………

-56ص  . …………………….….....………تعريف األهلية يف االصـطالح      : ثانيا  
57  

ص .…  ……………………………….…………..………أنواع األهليـة    : ثالثا  
57  

ص …………………...……………تعريف الشخصية االعتبارية يف القـانون     : رابعا  
57  

-57ص  …………….……...……أركان الشخصية االعتبارية يف القانون      : خامسا  
58  

ص ……………...………………مميزات الشخصية االعتبارية يف القـانون       : سادسا  
58  
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-58ص  .………………………………أمهية افتراض الشخصية االعتبارية     : سابعا  
59  

  بحث الثاينامل
  الشخصية االعتبارية للوقف

ص . ….…………………….…………تعريف األهلية يف الفقه اإلسـالمي       : أوال  
60  

-60 ص   ………………………..……………الشخصية االعتبارية للوقف    : ثانيا  
61  

تعريــــف الشخــــصية االعتباريــــة يف الفقــــه    :ثالثــــا
  61ص.……………………………اإلسالمي

-62ص  .………………………………………الشخصية االعتبارية للوقف    :رابعا
68  

  القسم األول
  مشروعية استثمار الوقف ومتويله يف الفقه اإلسالمي

  70ص ..………………………………………………………………متهيد
  الباب األول

  مشروعية  استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي
ــد  .. .…………………………………….………………………………متهيـ

  72ص
  الفصل األول

  القتصاد اإلسالميتعريف االستثمار وأنواعه وضوابطه يف ا
  املبحث األول

  تعريف االستثمار  يف اللغة و االصطالح
ص .. …………………………………………تعريف االستثمار يف اللغـة      : أوال  
74  
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-74 ص   …………………………تعريف االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي      : ثانيا  
75  
-75ص  .. ……………….………………………تعريف استثمار الوقـف     : ثالثا  
76  

  املبحث الثاين
  أنواع االستثمار وضوابطه يف االقتصاد اإلسالمي

-77ص  . …………………………أنواع االستثمار يف االقتصاد اإلسـالمي       : أوال
78  
-78ص .. ………………………ضوابط االستثمار يف االقتصاد اإلسـالمي     : ثانيا  
79  

  الفصل الثاين
  دليل استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي 

  املبحث األول
  ر الوقف دليل مشروعية استثما

-81ص  .. ………………...……….………دليل مشروعية استثمار الوقف     : أوال
83  
 ص  ………..…………………..………احلكمة من تشريع استثمار الوقـف       : ثالثا  
83  

  املبحث الثاين
  مناذج عن  مشروعية استثمار الوقف

-84ص  .. ..………………..………………االستثمار باملعاوضة : األمنوذج األول 
85  

-85ص  .. ………...………………الستثمار ببيع الشيئ املوقوف   ا: األمنوذج الثاين 
86  

-86ص  .…………………..……………االستثمار بتغيري املنفعة    : األمنوذج الثالث 
 ص ….…  …االستثمار باإلضافة و التوسعة يف الشيئ املوقـوف :  األمنوذج الرابع88
88-89  
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  الفصل الثالث
  أشكال ومعايري السالمة االستثمارية للوقف اإلسالمي

  بحث األولامل
  أشكال االستثمار الوقفي

ص .……………………….…………عناصر االستثمار يف االقتصاد املعاصـر       : أوال
91  

-91ص  . …………..…..………………………عناصر الوقف االقتصادية    : ثانيا  
93  
-93 ص   ……………… ……………أشكال االستثمار يف االقتصاد املعاصـر     : ثالثا
94  

-94ص  . …………..……تصاد اإلسالمي   أشكال االستثمار الوقفي يف االق    : رابعا  
96  

  املبحث الثاين
  معايري سالمة االستثمار الوقفي

-97ص    .. …………………………………منهج التخطـيط االقتـصادي      : أوال
101  
  101ص  .. ……..………………جتديد حاجات املنشئات الوقفية االقتصادية : ثانيا 

  الباب الثاين
  مشروعية متويل الوقف  يف الفقه اإلسالمي

ص …………………...………………………………………………… متهيـــد
103  

  الفصل األول
  تعريف متويل الوقف
  املبحث األول

  تعريف التمويل يف اللغة و االصطالح
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ص .. ……………………………...……………تعريف التمويـل يف اللغـة       : أوال
105  
ص .. ……………….……...……………………تعريف املـال يف اللغـة       : واحد  
105  
ص . ……………….……………………إلسـالمي   تعريف املال يف الفقـه ا     : اثنان

105  
-105ص  .. ……….…...………...……تعريف ابن عابدين احلنفي للمـال     : واحد  
106  
ص …………………….…………………………تعريف الـشاطيب للمـال    : اثنان  
106  
-106 ص   …………………………...……أنواع املال يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

109  
. ………….……………………تعريف التمويـل يف االقتـصاد اإلسـالمي         : ثالثا
   109ص

ص  .………...……………....……شوقي أمحد دنيـا للتمويـل       / تعريف د : واحد  
109  
-109ص  ....…………..……………………تعريف منذر قحف للتمويـل      : اثنان  
110  
-110 ص   …………………………………………تعريف متويل الوقـف     : رابعا  
111  

  املبحث الثاين
  أحكام متويل املشاريع الوقفية

-112ص    .. ……………… الوقف يف االقتصاد اإلسـالمي       ضوابط متويل : أوال  
113  
ص . ………………………………خصائص ومميزات التمويـل اإلسـالمي       : ثانيا  

113  
-113ص    ….أنواع التمويل ملشاريع الوقف اجلزائري من حيث عامل الوقـت         : ثالثا  

115  
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  الفصل الثاين
  دليل مشروعية متويل الوقف 

  املبحث األول
  إلسالميمكانة الوقف يف الفقه ا

  117 ص ………………………….دليل املصلحة الشرعية ومتويل الوقف : أوال 
  118ص .………………………………موقف الفقهاء من متويل الوقف  : ثانيا

  املبحث الثاين
  منهج الفقهاء يف تنظيم التمويل الوقفي

-119 ص     ………….…………منهج الفقهاء يف تنظيم التمويل الـوقفي        : أوال    
121  
-121ص    ……………..…مويل الوقفي بالنظر إىل الشيئ املوقـوف      أنواع الت : ثانيا  

123  
  الفصل الثالث

  مصادر متويل املشاريع االستثمارية الوقفية
  املبحث األول

  مصادر التمويل الذايت ملشاريع الوقف اجلزائري
  125ص .. ……………………………..………االعتماد على التمويل الذايت :أوال 
-125ص  ...…………………….………لمـشروعات   إجياد اإلدارة املالية ل   : ثانيا  
126  

  املبحث الثاين
  مصادر التمويل اخلارجي ملشاريع الوقف اجلزائري

-127 ص   ………………البحث عن التمويل الوطين الستثمارات األوقـاف        : أوال
131  
-131 ص ………………… …………..…البحث عن التمويل اخلـارجي  : ثانيا 

132  
  القــسم الثــــاين
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  تثمار الوقفصيغ وأشكال متويل اس
ــد   ص ..……………………………...……………………………………متهيـ

134  
  الباب األول

  متويل استثمار األوقاف بعقد املشاركة
  136ص  ………………...…………………………………………………متهيد 

  الفصل األول
  متويل استثمارات الوقف باملشاركة الدائمة

  املبحث األول
  اتعريف املشاركة ودليل مشروعيتها وضوابط التمويل هب

ص .. ………….…………………… ………تعريف املـشاركة  يف اللغـة        : أوال  
138  
-138 ص   ……………………………تعريف الشركة يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

140  
ص  . ……………………………….…………دليـل مـشروعية الـشركة       : ثالثا  

140  
-140 ص     …………………….……………أركان الشركة وشـروطها     : رابعا  
141  

-141ص  . …………...……….…الفقه اإلسـالمي    أنواع الشركات يف    : خامسا  
142  

-142 ص   ...……….……ضوابط ومعايري االستثمار و التمويل باملـشاركة      : سادسا  
143  

  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات الوقف بعقد املشاركة

ص . ………………..……………….….……تعريف املـشاركة املـستمرة      : أوال  
144  
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 ص  …..……..……………باملـشاركة الدائمـة     أشكال االستثمار و التمويل     : ثانيا  
145  

 ص  …...……...………تأسيس شركة خمتلطة للخـدمات الفالحيـة        : الشكل األول   
145  

ص ..……..…….االستثمار باملشاركة لالستفادة من خـربة الـشريك       : الشكل الثاين   
145  

ص ………………………تأسيس شركة لصيانة العتـاد الفالحـي        : الشكل الثالث   
146  

ص ……..……….………… تأسيس شركة للـصناعات التحويليـة        :الشكل الرابع   
146  

 ص  .………..………التمويل باستثمار خربة اجلمعيـات األهليـة        : الشكل اخلامس   
146  

 ص  ……االستفادة من دعم الدولة يف جمال االسـتثمار الـسياحي           : الشكل السادس   
147  

  الفصل الثاين
  كمتويل استثمارات األوقاف باملشاركة املنتهية بالتملي

  املبحث األول
  تعريف املشاركة املنتهية بالتمليك

ص . …………………..….………… .تعريف املشاركة املنتهيـة بالتمليـك    : أوال
149  
 …موقف العلماء من استثمار ومتويـل الوقـف باملـشاركة املنتهيـة بالتمليـك             :ثانيا

-149ص   .……………………………………………………………………
150  

  املبحث الثاين
   الوقف باملشاركة املنتهية بالتمليكصيغ  متويل استثمارات

ص .. ………………………تأسيس شركة لالسـتثمار الـسياحي       : الشكل األول   
151  
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ص . ……………………....تأسيس شركة لبناء موقـف للـسيارات        :الشكل الثاين   
152  

ص .…… ………تأسيس شركة لبناء خمازن للمنتجـات الفالحيـة         : الشكل الثالث   
152  

-153ص  . ……………………..لبناء بـرج إداري     تأسيس شركة   : الشكل الرابع   
145  

  الباب الثاين
  التمويل واالستثمار الزراعي للوقف

ــد  ص .. …………………..………………………………………………متهيـ
156  

  الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املساقاة

  املبحث األول
  تعريف املساقاة ودليل مشروعيتها

ص . ………………….…………………………تعريف املـساقاة يف اللغـة       : أوال
158  
-158ص  . …………………..………تعريف املساقاة يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

160  
-160 ص   ………………..………………………دليل مشروعية املـساقاة     : ثالثا  

161  
-161ص .. ……………....…………..………أركان املساقاة وشـروطها    : رابعا  
162  

-162ص  . .ة باملـساقاة      موقف العلماء من استثمار ومتويل األرض الوقفي      : خامسا  
163  

  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األراضي الوقفية بعقد املساقاة
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 ص  ………………………………املساقاة جبزء مشاع مـن املنـتج        : الشكل األول 
164   

-164 ص   …العقد على توفري أدوات السقي مقابل جزء من املنـتج           : الصيغة األوىل   
165  

ص ……. …..………………قي منتجـات املـزارعني      العقد على س  : الصيغة الثانية   
165  

ص ……. ……………………………………املـساقاة بـاألجرة       : الشكل الثاين   
165  

-165 ص   ……….…العقد على مساقاة أرض الوقف مقابل أجـرة       : الصيغة األوىل   
166  

ص . ……………العقد على سقي منتجات املزارعني مقابـل أجـرة          : الصيغة الثانية   
166  

ص ..……………………….………تفادة من دعـم الدولـة       االس: الشكل الثالث   
166  

  الفصل الثاين
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املغارسة

  املبحث األول
  تعريف املغارسة ودليل مشروعيتها

ص .……….…….………...….…………………تعريف املغارسـة يف اللغـة       : أوال
168  
 ص . ……….…..…….….…………تعريف املغارسة يف الفقـه اإلسـالمي        : ثانيا  
169  
ص . …………………..………………………دليل مـشروعية املغارسـة        : ثالثا  

170  
-170ص  ………………………………………أركان وشروط املغارسة    : رابعا  
171  

-171 ص   …....…موقف العلماء من استثمار ومتويل األوقاف باملغارسـة         : خامسا  
172  
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  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األوقاف بعقد املغارسة

  ص   ...……………………………………اإلجارة علـى الغـرس      : ل  الشكل األو 
172  

ص . …....……………..…أن يكون الغرس من مديريـة األوقـاف         : الصيغة األوىل   
173  

ص .………………….…………أن تكون األشجار مـن املغـارس        : الصيغة الثانية   
174  

ص .…………….………………عقد املغارسة على وجـه اجلعالـة        : الشكل الثاين   
173  

-173ص    ……..………… عقد املغارسة جبزء من املنتج الزراعـي         :الشكل الثالث   
174  

ص . ………….….…..……………االستفادة من متويـل الدولـة       :  الشكل الرابع   
174  

  الفصل الثالث
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املزارعة

  املبحث األول
  تعريف املزارعة ودليل مشروعيتها

ص  ..………………...………………...………تعريف املزارعـة يف اللغـة       : أوال  
176  
-176ص  . ……………………..……تعريف املزارعة يف الفقه اإلسـالمي         : ثانيا  

177  
-177ص    . ……..…………………..……..……دليل مشروعية املزارعـة     : ثالثا  

179  
-179 ص   ……………………………………أركان املزارعة وشـروطها     : رابعا  
180   

ص .....…..…… املزارعـة    موقف العلماء من استثمار الوقف ومتويله بعقـد       : خامسا  
180  
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  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األرض الوقفية بعقد املزارعة

ص ..………………...….…………االستثمار و التمويـل الـذاتيني       : الشكل األول   
182  

ص .. …………………..………االستثمار و التمويـل باملـشاركة       : الشكل الثاين   
182  

ص ..………..………… مشاع مـن املنـتج       عقد املزارعة على جزء   : الصيغة األوىل   
182  

ص  ….…..…….………عقد املزارعة على تقـسيم املنـتج بالـسوية          : الصيغة الثانية   
182  

ص ..….…………عقد املزارعة على التساوي يف العمـل و املنفعـة           : الصيغة الثالثة   
183  

ص .……..عقد املزارعة على أن املنتج على قدر املخرج مـن البـذر           : الصيغة الرابعة   
183  

عقد املزارعة على أن يكون الـشريك اسـتأجر جـزء مـن أرض              : الصيغة اخلامسة 
ــف ص ...………………………………………………..…………………الوقـ

183   
ص .…………عقد املزارعة على التـساوي يف األدوات و العمـل           : الصيغة السادسة   

184  
ص ..……………...…عقد املزارعة على وجه الـشركة يف املنـتج          : الصيغة السابعة   

184  
ص ..….عقد املزارعة على تقدير املساواة يف قدر املخـرج و العمـل             : لصيغة الثامنة   ا

184  
ص …………………عقد املزارعة على وجـه الـشركة يف األرض          : الصيغة التاسعة   

184   
عقد املزارعة على وجه تكون فيه األرض مشتركة شركة منفعـة أو            : الصيغة العاشرة   

ص .……………………………………………………………………ذات    
185  
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  185ص .. ………..……االستفادة من دعم الدولة اخلاص بالفالحة : الشكل الثالث 
االستفادة من دعم الدولة اخلـاص بالـدعم يف الـصناعات التحويليـة             :الصيغة األوىل 

ص ..…………………………………………………………………………
185  

االســتفادة مــن دعــم الدولــة اخلــاص بالــصيد البحــري : الــصيغة الثانيــة 
-185ص     .……………………………………………………………………

186  
  الباب الثالث

  استثمار ومتويل  استثمارات األوقاف بالبيع
  188ص  ……………………………………………...……………………متهيد 

  الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف بعقد  السلم

  املبحث األول
  تعريف السلم ودليل مشروعيته

ص ..…………………………….……………..…تعريف الـسلم يف اللغـة       : أوال
190  
-190 ص   ...…………………………...تعريف السلم يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

192  
  192ص  . ……………………..…………….………دليل مشروعية السلم : ثالثا 

-192 ص   ………………..……………………أركان السلم وشـروطه     : رابعا  
193  

  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األوقاف بعقد السلم

ص  .. ………………..………م مع البنـوك اإلسـالمية       عقد السل : الشكل األول   
194  

ص  . ……………………..………متويل البنوك باملـال أو العتـاد        : الصيغة األوىل   
194  
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ص  .. …...………...………………متويل البنوك األصـول الثابتـة       : الصيغة الثانية   
195  

 ص  ………………..………عقد السلم مع الـشركات الـسياحية          : الشكل الثاين   
195  

-195ص    . …………..………عقد السلم يف الصناعة التحويليـة       : لث  الشكل الثا 
196  

 196ص  .. …………....…………عقد السلم يف املنتجات الزراعية      : الشكل الرابع   
ص  . …………….…….……………………الـسلم يف اللحـوم      : الصيغة األوىل   

196  
-196 ص   ……………………………………السلم يف البـيض     :  الصيغة الثانية   

197   
ص  .. ………..…………...………السلم يف  الزيـت أو الزيتـون          : الصيغة الثالثة 

197  
-197ص  . …………………...…..…….……السلم يف العـسل     :  لصيغة الرابعة   

198  
ص  .. ……………..……..……………….الـسلم يف احلـوت      : الصيغة اخلامسة   

198  
-198ص    . …………..……….السلم يف احليوانات ومنجاهتـا      : الصيغة السادسة   

199  
ص  .……………...………………السلم يف اخلـضر و الفواكـه        : بعة  الصيغة السا 

199  
-199 ص     …………………………………السلم على املنفعـة     : الصيغة الثامنة   

200  
  الفصل الثاين

  متويل استثمارات األوقاف بعقد املضاربة
  املبحث األول

  تعريف املضاربة ودليل مشروعيتها
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 ص   ..…………………………..……………تعريف املـضاربة يف اللغـة         : أوال  
202  
-202ص    . ..………….……… ……تعريف املضاربة يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

204  
-204ص  .… ……………………….……..……دليل مشروعية املـضاربة     : ثالثا  

205  
-205ص    .. ………………..………………أركان املضاربة وشـروطها     : رابعا  
206  

  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األوقاف بعقد املضاربة

  207 ص.. ………………..………املضاربة مع املصارف اإلسالمية : ل األول الشك
 ص  ………………….…………مضاربة البنـك يف أرض الوقـف        :الصيغة األوىل   

208  
ص . ………مضاربة الشركات املسامهة الزراعيـة يف أرض الوقـف          : الصيغة الثانية   

208  
ص .. ………………..………املضاربة املشتركة يف مـال الوقـف        : الصيغة الثالثة   

208   
ص ….…….…مضاربة مديرية األوقاف يف املنتجات مقابـل أجـرة          : الصيغة الرابعة   

208  
ص ……………………أن تكون مديرية األوقاف هـي املـضارب         : الشكل الثاين   

209  
 ……مضاربة مديرية األوقاف يف أرض املزارعني على وجـه املزارعـة  :الصيغة األوىل

ص...…………………………………………………………………………
209  
مضاربة مديرية األوقاف يف أرض املـزارعني علـى وجـه املـساقاة             : غة الثانية   الصي

  210ص …………….……………………………………………………………
ص  …….…………مضاربة مديرية األوقاف علـى وجـه املغارسـة          : الصيغة الثالثة   

210  
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  الفصل الثالث
  متويل استثمارات األوقاف بعقد املراحبة

  املبحث األول
  تعريف املراحبة

ص ... ……………………..……………………تعريف املراحبـة يف اللغـة       :   أوال
212  
-212 ص     ...………………..……….. تعريف املراحبة يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

213  
-213ص    . …………………...………….………دليل مشروعية املراحبـة     : ثالثا  

214  
-214ص    .. ……………….…………………أركان املراحبة وشـروطها     : رابعا  
215  

  ايناملبحث الث
  صيغ متويل استثمارات األوقاف بعقد املراحبة

ص  . ……………………..……املراحبة مع املـصارف اإلسـالمية       : الشكل األول   
216  

-216 ص   …………….…..…………عقد املراحبة لآلمر بالـشراء      : الصيغة األوىل   
217  

-217ص    . ………………………….……...…املراحبة بالوكالـة    : الشكل الثاين   
218  

ص ………………………..………….……… الوكالـة بالـشراء      :الصيغة األوىل   
218   

-218ص  ………………………..………………الوكالة بـالبيع    : الصيغة الثانية   
219  

  الفصل الرابع
  متويل استثمارات األوقاف بعقد االستصناع أو املقاولة

  املبحث األول
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  تعريف االستصناع ودليل مشروعيته
ص .…………………………………...……تعريف االستـصناع يف اللغـة       : أوال  
221  
-221ص    ……………….………..تعريف االستصناع يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

223  
ص  . ………...………………..……………دليل مـشروعية االستـصناع      : ثالثا  
224  
ص  …….………………...…………… …أركان االستـصناع وشـروطه   : رابعا 
224  

-224ص    …………موقف العلماء من متويل األوقاف بعقد االستـصناع         : خامسا  
225  

  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األوقاف بعقد االستصناع أو املقاولة

   226ص ..…….……. االستصناع باملشاركة مع املصارف اإلسالمية: الشكل األول 
ص  .………………………..…كون مديرية األوقـاف مستـصنعا       : الصيغة األوىل   

227  
ص …………..………………عقد استصناع على توريـد الـسلع        : الصورة األوىل   

227  
-227ص  .……………..……عقد االستصناع بدخول املنقـصات      : الصورة الثانية   

228  
ص  ..………….…………...……كون مؤسسة األوقـاف صـانعا       : الصيغة الثانية   

228  
ص  ....……………...……...عقد االستصناع يف جمـال املقـاوالت        : الصورة األوىل 

228  
ص . …………………….……………………االستـصناع الـذايت   : الشكل الثاين   

229  
-228ص  ………………………….………االستصناع املتـوازي    : الصيغة األوىل   

229  
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ص .……………………………عقد االستصناع بالقيـام بالعمـل       : الصيغة الثانية   
229  

ص  …...…………عقد االستصناع باسـتغالل أرض الوقـف للبنـاء        : الصيغة الثالثة   
229  

-229ص    ..…………………..……...……سندات االستـصناع    : الشكل الثالث   
230  

  الباب الرابع
  متويل استثمار األوقاف بعقد  اإلجارة

ــد  ص  …………………………….………………………………………متهيـ
232  

  الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف باإلجارة التشغيلية و التمويلية

  املبحث األول
  تعريف اإلجارة التشغيلية والتمويلية

ص  .. …………………………… …...………تعريف اإلجـارة يف اللغـة   : أوال 
234  
-234ص  . …………………..………تعريف اإلجارة يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

236  
-236ص  .. …………………………………..…دليل مشروعية اإلجـارة     : ثالثا  

237  
ص ……………….…………………………أركان اإلجـارة وشـروطها      : رابعا  
237  

-237ص     …موقف العلماء من متويل استثمارات األوقاف بعقد اإلجـارة        : خامسا  
239  

  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األوقاف بالتأجري التشغيلي و التمويلي
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-240ص  .……………….صيغ متويل ممتلكات األوقاف بالتأجري التـشغيلي          : أوال
241  

ص  .….…………………كراء العقارات الوقفية الزراعيـة بالنقـد        : الشكل األول   
241  

-241ص    ………….………الوقفية بالنقـد    كراء األرض الزراعية    : الصيغة األوىل   
242  

-242ص    .……………إجارة العقارات الوقفية غري الزراعية بالنقـد        :الشكل الثاين   
243  

ص …………….إجارة منفعة أرض الوقف لتكون سـوقا أسـبوعيا          : الصيغة األوىل   
243  

ص  .…...……………إجارة السكنات و احلوانيت الوقفيـة بالنقـد         : الصيغة الثانية   
243  
-243ص    ……إجارة أرض الوقف بعقد طويل األجل أو الـتحكري        :  الثالث   الشكل
244  

ص  ……….………..…………متويل األوقاف بعقد حـق القـرار        : الشكل الرابع   
244  

ص .…………..………متويل ممتلكات الوقف بعقـد اإلجـارتني        : الشكل اخلامس   
245  

-245ص    ....……………………متويل األوقاف بعقد التـرميم      : الشكل السادس   
246  

ص  .……...……………………كراء العقارات الوقفيـة باملنفعـة       : الشكل السابع   
246  

ص  ..…………….كراء األرض الوقفية الزراعية بـاألرض للمنفعـة         : الصيغة األوىل   
246  

كراء األرض الوقفيـة الزراعيـة مبـا يتقـوم مـن غـري املطعـوم                : الصيغة الثانية   
  247-246ص  ………………

  247ص  ..…..…………..……لدار بالدار و الدكان بالدكانإجارة ا: الصيغة الثالثة 
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-247ص  . ..…..…….…إجارة الدار أو الدكان الوقفي مبا يتقـوم         : الصيغة الرابعة   
248  

ص . …………..………………التمويل بإجـارة اآلالت و العتـاد        : الشكل الثامن   
248  

ص …………………..….………………إجارة العتـاد الفالحـي      : الصيغة األوىل   
248  
 ص   ……….………………إجارة الواجهـات الوقفيـة لإلشـهار        :  التاسع   الشكل
249  

ــصيغة األوىل  ــهار   : ال ــة لإلش ــة العقاري ــالت الوقفي ــات احمل ــارة واجه إج
  249ص……………
ص . .……………...……….…إجارة األراضي الوقفيـة لإلشـهار       : الصيغة الثانية   

249  
ص .. ………..…………صيغ متويل ممتلكات األوقاف بالتـأجري التمـويلي         : ثانيا  
249  

-249ص.……………………………التمويل بصكوك التـأجري     : الشكل األول   
250  

-250ص    . ………………..…….………التأجري لآلمر بالـشراء     : الشكل الثاين   
251  

  251ص .. ………….…….……………اإلجارة املنتهية بالتمليك : الشكل الثالث 
  الفصل الثاين

  د باجلائزةمتويل استثمارات األوقاف بعقد اجلعالة أو  الوع
  املبحث األول

  تعريف اجلعالة ودليل مشروعيتها
 ص   ……………...………….….………………تعريف اجلعالـة يف اللغـة       : أوال  
253  
-253ص    .. ………………….…...….تعريف اجلعالة يف الفقه اإلسـالمي       : ثانيا  

254  
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-254 ص     ……..………………………...………دليل مشروعية اجلعالـة     : ثالثا  
255  
-255ص  ……………...……..………..………جلعالة وشـروطها    أركان ا : رابعا  
256  

  املبحث الثاين
  صيغ متويل استثمارات األوقاف بعقد اجلعالة أو الوعد باجلائزة

  257ص ... ……………………………اجلعالة يف األرض الزراعية : الشكل األول
  257ص  .…...…………………………………التنقيب على املاء : الصيغة األوىل 
  257ص .……………………….…….عالة على سقي املزروعاتاجل: الصيغة الثانية 
  258ص .…………………..…………استصالح األراضي الزراعية : الصيغة الثالثة 
  258ص ……….…………زراعة األرض الوقفية بالزروع أو الثمار : الصيغة الرابعة 
-258 ص     ………………………………التسويق و السمـسرة     : الشكل الثاين   

259  
  259ص  ……………………...……………لى بيع السلع اجلعالة ع: الصيغة األوىل 
ص  .……….….…………..التعاقد على وجـه اجلعالـة و اإلجـارة          : الصيغة الثانية   

259  
  الباب اخلامس

  التمويل عن طريق األسواق املالية
ص …………………………...…………………………………………متهيـــد 

261  
  الفصل األول

  متويل استثمارات األوقاف بشركة املسامهة
  املبحث األول

  تعريف شركة املسامهة ودليل مشروعيتها
ص ………………………………………تعريف شركة املـسامهة يف اللغـة        : أوال  

263  
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-263ص. ……….…………………تعريف شركة املسامهة يف االصـطالح       : ثانيا  
264  
-264ص    . …………..………………………تعريف السهم وخصائـصه     : ثالثا  

267  
ص .……….………...اجلزائـري   شروط تأسيس شركة املسامهة يف القـانون        : رابعا  
267  

-268ص  .. …………………موقف فقهاء اإلسالم من شركة املـسامهة        : خامسا  
271  

  املبحث الثاين
  صيغ استثمارات األوقاف بشركة املسامهة

 ص   ………..……مسامهة مديرية األوقاف يف الـشركات الزراعيـة         : الشكل األول 
272  

-272ص  ..……….…...زراعيـة     التمويل بشراء أسهم الشركات ال    : الصيغة األوىل   
273  

ص ..…….……التمويل بشراء أسهم الشركات الزراعيـة التحويليـة         : الصيغة الثانية   
273  

التمويل بـشراء أسـهم مـن مـشروع الطريـق الـسيار شـرق               : الصيغة الثالثة   
  273ص .…………………………………………………..………………غرب

-273ص     ..……………تأسيس مديرية األوقاف لشركة مـسامهة       : الشكل الثاين   
274  

ص .. ………….………………تأسيس شركة مـسامهة زراعيـة       : الصيغة األوىل   
274  

 ص  ……….تأسيس شركة مسامهة للصناعات الزراعيـة التحويليـة         : الصيغة الثانية   
274  

تأسيس شـركة مـسامهة زراعيـة أو حتويليـة منتهيـة بالتمليـك              : الصيغة الثالثة   
-274ص   ……………………………………………………………………

275  
  الفصل الثاين
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  متويل استثمارات األوقاف بسندات املقارضة أواملضاربة
  املبحث األول

  التعريف بسندات املقارضة
ص  ..…………….……………..……………تعريف سـندات املقارضـة      : أوال  
277  
-277ص    . ……………...……………دليل مشروعية سندات املقارضـة        : ثانيا  

278  
-278ص    . …………………....….……………شروط سندات املقارضـة     :ثالثا  

279  
  املبحث الثاين

  صيغ متويل استثمارات األوقاف بسندات املقارضة
ص .. …………………...……………………سـندات املقارضـة     : الشكل األول 

280  
-280ص  .……………سندات املضاربة الزراعية يف أرض الوقـف        : الصيغة األوىل   

281  
ص  ..……………...…………………………سـندات املـشاركة     :الشكل الثاين   

281  
ص . ……………………….………سندات املـشاركة الزراعيـة      : الصيغة األوىل   

281  
-281ص  .. …………………………سندات املشاركة العقارية : الصيغة الثانية

282  
  الباب السادس
  التمويل التكافلي

ــد  ص  …………………………………….………………………………متهيـ
284  

  الفصل األول
  متويل استثمارات األوقاف بالنفقات التطوعية
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  حث األولاملب
  تعريف النفقات التطوعية يف اإلسالم

  286ص . ………………………………تعريف التكافل االجتماعي يف اللغة : أوال
-286 ص  …………………..تعريف التكافل االجتمـاعي يف االصـطالح      : ثانيا  

287  
  287ص  . ………..….………تعريف النفقات التطوعية وأنواعها يف اإلسالم : ثالثا 

  املبحث الثاين
  ويل استثمارات األوقاف بالنفقات التطوعيةصيغ مت

ص . ……………..…………متويل األوقاف بالـصدقات التطوعيـة       : الشكل األول 
288  

ص . ……………………..…………صكوك الـصدقات للوقـف      : الصيغة األوىل   
288  

-288ص  ..  ……………………….…صندوق التكافل الـوقفي     : الصيغة الثانية   
289  

ص . ……………..…………طاقـات للجمهـور     إصدار شارات وب  : الصيغة الثالثة   
289  

ص .. …………………………………………التمويـل النقـدي     : الشكل الثاين   
289  

ص  .……………………..التمويل بالقرض احلسن مـن اجلمهـور        : الصيغة األوىل   
289  

ص . …………..………………االقتراض من البنـوك اإلسـالمية       : الصيغة الثانية   
289  

ص .. ……………………...…….……………الوقـف النقـدي     : الصيغة الثالثة   
290  

  الفصل الثاين
  متويل استثمارات األوقاف باحلقوق املعنوية

  املبحث األول



  

  

357

  تعريف احلقوق املعنوية ودليل مشروعيتها
ص ... ……………………………….…تعريف احلقوق املعنويـة يف اللغـة        : أوال  
292  
-292 ص.…..تعريف احلقوق املعنوية يف االصطالح وخصائصها يف القـانون          : ثانيا  

294  
-294ص  .. ………………….…موقف علماء اإلسالم من احلقوق املعنويـة      : ثالثا  

296  
  املبحث الثاين

  صيغ متويل استثمارات األوقاف باحلقوق املعنوية
ص . …….………………وقف احلقوق املعنوية على وجـه التأبيـد         : الشكل األول 

297  
ص . ...………………………………..…وقف إيـرادات مؤلـف      : الصيغة األوىل   

297  
  297 ص … ……………...….…………وقف إيرادات اختراع : الصيغة الثانية 
 ص  ……………………….…………وقف إيرادات حتقيـق كتـاب     :الصيغة الثالثة   

297  
ص .. ……………….……………وقف حقوق ماركـة مـسجلة       : الصيغة الرابعة   

298  
ص .. …………………..وقف احلقوق املعنوية على وجـه التأقيـت       : الشكل الثاين   

298  
ص …… …….……………………وقف عدد من حقـوق الطبـع        :األوىل  الصيغة  
298  

ص . …………….…………وقف عدد من طبعات كتـاب حمقـق         : الصيغة الثانية   
298  

ص .. ……………وقف حقوق كتاب حيول إىل فـيلم أو مـسرحية         : الصيغة الثالثة   
298  

ص  .………………………………………وقف بـراءة اختـراع    : الصيغة الرابعة   
298  
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ص .. …………….…ل احلقوق املعنوية  للملكيـة املنتهيـة         استغال: الشكل الثالث   
299  

 ص  ……………...………استغالل الرباءة املنتهية احلمايـة القانونيـة        :الصيغة األوىل   
299  

استغالل الرباءة اليت ال يـدفع أصـحاا الرسـوم املـستحقة عليهـا               : الصيغة الثانية   
ص .…………………………………………………………………………

299  
  اخلامتة

ــة -301 ص  …………………………………………….………….……اخلامت
304  

  الفهارس
ص .. ………………………….…………….…………فهرس اآليـات القرآنيـة      

306  
ص .. …………………………………………………فهرس أطـراف احلـديث      

307  
-308ص .. ….. …………………....……………………  ..…فهرس األعـالم 

311  
ص ..……………………………ملحق لقوانني وإحصائيات الوقـف  ولوضـعيته         

312  
-313ص  . ……………………….…..………………س املراجع و املـصادر      فهر

326  
-327 ص   .……………………….…………….…………فهرس  املوضـوعات     

345  
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