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 األوقاف العينية: النوع األول
 

وىي اليت تتجو نية الواقف إىل حتبيسها بأعياهنا، فهذه ال جيوز بيعها أو استبداهلا أو رىنها 
أو االستدانة عليها إال عند احلاجة، ويكون ذلك مبوافقة احلاكم الشرعي إذا كان املوقوف 

 .عقارا  
 



 األوقاف االستثمارية غري العينية

 النوع الثاين األوقاف االستثمارية غري العينية
 

 االستغلل، أو باالستبدال ينمى أصل   جعلها إىل الواقف نية تتجو اليت األوقاف وىي
 واالستبدال بالبيع تنميتها وجيوز الوقف، عند القائمة بأعياهنا الوقف يتعلق ال فهذه

 إذن على ذلك يتوقف وال ذلك، وحنو االستثمارية، لألغراض ورىنها عليها واالستدانة
 .األول للنوع يشرتط ما التصرفات هلذه يشرتط وال املختص، احلاكم

 



 ثطبيقات ألاوقاف الاستثمارية غير العينية

 :ومن تطبيقات األوقاف االستثمارية غري العينية يف الفقه
 .برحبها والتصدق استثمارىا لغرض النقود وقف . أ

 .برحبها والتصدق تنميتها لغرض الشركات يف العينية احلصص وقف . ب



 ألاوقاف الاستثمارية غير العينية

ومن البدائل املعاصرة لألوقاف االستثمارية غري العينية، اليت متكن الناظر من استثمار األموال 
 :املوقوفة بالطرق التجارية اليت حتقق املصلحة للوقف

 بيعها، جيوز ال عينيا   وقفا   تكون بذاهتا فالشخصية االعتبارية، الشخصية وقف . أ
 .االستثمارية لألغراض ورىنها تقليبها جيوز عيين غري استثماريا   وقفا   تكون وموجوداهتا

 وقفا   تكون وموجوداهتا بيعها، جيوز ال عينيا   وقفا   تكون فاألسهم األسهم، وقف . ب
 .التوسعية االستثمارية لألغراض فيها التصرف جيوز عيين غري استثماريا  

 قيمة صايف مبقارنة فيها الغلة صايف وحتتسب االستثمارية، والوحدات الصناديق وقف . ت
 إضافة بعد الفرتة تلك بداية يف قيمتها بصايف حماسبية فرتة كل  هناية يف االستثمارية الوحدة

 أن وللناظر السابقة، الفرتة يف احملققة األرباح من الوحدة قيمة إىل رده النظارة جملس قرر ما
 .الغلة صايف قيمة مبقدار فرتة كل  هناية يف املوقوفة الوحدات من يبيع



 ألاوقاف الاستثمارية غير العينية

ومن البدائل املعاصرة لألوقاف االستثمارية غري العينية، اليت متكن الناظر من استثمار 
 :األموال املوقوفة بالطرق التجارية اليت حتقق املصلحة للوقف

 مالو رأس الواقف يسرتد مؤقتا   الوقف يكون أن وجيوز االستثمارية، الصكوك وقف . ث
 .آخر صك االسرتداد مببلغ فيشرتى مؤبدا ، يكون أن وجيوز الصكوك، إطفاء عند

 فيتعلق اعتبارية، شخصية االستثمارية للمحفظة وليس االستثمارية، احملفظة وقف . ج
 .آخر مدير أو أخرى حمفظة إىل املوجودات ىذه نقل وجيوز بعينها، ال مبوجوداهتا الوقف



 

 

 

 وهللا املوفق،،،


