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اسرتاتيجيات متويل مشاريع األوقاف يف سنغافورة
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امللخص
تواجه الكثري من املؤسسات الوقفية صعوابت متويل مشاريع األوقاف وتطويرها وحتويلها ألوقاف منتجة ،ذات
ايراد عاىل واكثر فاعلية يف مسامهتها التنميوية ،واألوقاف يف سنغافورة من النماذج اليت يهتدى هبا يف االوقاف
املنتجة بكفاءة وفاعليةـ عالية ،ومسامهة كبرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وهتدف هذه الورقة إىل
استغراض بعض النماذج اليت طبقها اجمللس االسالمي يف سنغافورة يف متويل مشاريع تطوير بعض االصول
الوقفية من خالل شركة ويرس ) )waresلتطوير وجتدبد االصول الوقفية ،وحتويلها الوقاف ذاتية التمويل،

وتسهم بفاعلية يف تنمية اجملتمع املسلم يف سنعافورة ،واستخدم الباحث املنهج االستقرائي من خالل مراجعة
ما نشر من مقاالت وكتب وتقارير حول جتربة سنغافورة يف متويل مشاريع تطوير األوقاف ،واهم ما خلصت
اليه الورقة أن االدارة االنتاجية لألوقاف سامهة بشكل كبري يف تنمية وتطوير األوقاف يف سنغافورة ،ودل على
هذا النجاح الزايدة يف قيمة وايرادات هذة االصول وزايدة ثفة املسلمني يف قدرة اجمللس اإلسالمي على التميز
واالداء الفعال.
الكلمات املفتاحية ،األوقاف يف سنغافورة – متويل األوقاف – تطوير األوقاف
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Abstract
Many Waqf institutions face difficulties in financing Waqf projects, developing them and transforming
them into productive endowments, with higher and more efficient revenues in their developmental
contribution. Endowments in Singapore are models that guide the endowments produced efficiently
and effectively, and contribute significantly to economic and social development. Some models
applied by the Islamic Council of Singapore to finance Waqf assets development projects through
(Wares) to develop Waqf assets, turn them into self-financed endowments, and contribute effectively
to the development of the Muslim community in Singapore. The researcher used the inductive method
by reviewing the published articles, books and reports on the experience of Singapore in financing
endowment development projects. The most important conclusion of the paper is that the productive
management of endowments has contributed significantly to the development of endowments in
Singapore. Assets and increased Muslim pride in the ability of the Islamic Council to excel and perform
effectively
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مقدمة
ميثل املسلمون يف سنغافورة أقلية ابملقارنة مع ابلدايتات األخرى ،حيث ميثلون حوايل  %51من سكاهنا
غالبيتهم من املاليزيني العرقيني ،1على الرغم من أن اإلسالم دين أقلية يف سنغافورة  ،إال أن املسلمني يتمتعون
حبرية تنفيذ تعاليمهم الدينية  ،مبا يف ذلك تعاليم الوقف ،حيث خيعضع مجيع املسلمني للقانون الذي يُسمى
قانون إدارة الشريعة اإلسالمية ( )AMLAأو القانون اإلداري للشريعة اإلسالمية ، ،ومبوجب هذا القانون
مت تشكيل اجمللس اإلسالمي الديين يف سنغافورة ( ،2)MUISويتصرف اجمللس اإلسالمي كهيئة قانونية
تشرف على شؤون املسلمني يف سنغافورة  ،وخيتص إبدارة الزكاة واألوقاف وشهائد احلالل واحلج واملساجد
واملدارس الدينية ،ويتوىل اجمللس اإلسالمي ( )MUISبشكل رئيسي إدارة األوقاف بسنغافورة واإلشراف عليها،3
وقد تبىن عدة اسرتاتيجيات لتمويل مشاريع تطوير األصول الوقفية من أجل توليد إيرادات إضافية للمسامهة
بفاعلية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع املسلم .وبذلك أصبحت سنغافورة واحدة من البلدان
الرائدة يف تطوير األصول الوقفية ،وتركز هذه الورقة على بعض صور متويل مشاريع جتديد عقارات الوقف يف
سنغافورة كحالة رائدة لتنشيط املؤسسات االقتصادية اإلسالمية التقليدية ابستخدام التمويل اإلسالمي.

منهجية البحث

استخدم الباحث املنهج االستقرائي يف هذا املبحث من خالل مراجعة ما نشر من مقاالت وكتب وتقارير
حول جتربة سنغافورة يف تطوير األصول الوقفية ،وقد قسم هذا البحث إىل مطلبني تناول املطلب األول نظرة
عامة عن األوقاف يف سنغافورة مشلت اخللفية التارخيية ،وأنواع الوقف ،اهليكل القانوين للوقف ،والتعريف
ابجمللس االسالمي ،واملطلب الثاين تناول إساليب متويل مشاريع الوقف يف سنغافورة ،وتناولنا أهم هذة
االساليب وهي،استخدام التمويل القائم على حقوق امللكية  -املشاركة (املشروع املشرتك) واملعضاربة (تقاسم

 3/2017مجلة المعرفة - https://www.marefa.org-
قانون امالء - Administration of Muslim Law Act (AMLA) chapyer 3 of the Singapore statute.
3
-(Abdu Karim, 2010) ،
1
2
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األرابح) ،واستخدام التمويل املستند إىل الديون  -إجارة ،استصناع ،صكوك ،واستخدام التمويل الداخلي
مثل قرض من بيت مال ،أو حكومة ،أو ابستخدام أموال الوقف اخلاصة.
الدراسات السابقة
توجد الكثري من الدراسات حول األوقاف  ،وتباين الرتكيز الرئيسي لكال منها على النواحي القانونية والتارخيية
واإلدارية ،وبذلت جهودا كبرية يف اآلونة األخرية لدراسة دور املؤسسة الوقفية كمؤسسة مالية واقتصادية أثبتت
قدرهتا على املسامهة يف تنمية اجملتمعات اإلسالمية ،وكذلك األقليات املسلمة يف الدول الغري إسالمية ،وتعترب
سنغافورة أحد النماذج لألقليات املسلمة اليت كان للوقف دور كبري يف حتسني الوضع االجتماعي واالقتصادي
للجالية املسلمة ،وذلك من خالل عدة اسرتاتيجيات قام هبا اجمللس اإلسالمي لتطوير األصول الوقفية لتكون
اكثر مسامهة وفاعلية يف الدور التنموي الذي تقوم به  ،وتناولت الكثري من الدراسات التجربة السنغافورية يف
تطوير ومتويل األوقاف مثل -:
الدراسات التجربة السنغافورية يف تطوير ومتويل األوقاف مثل -:
 – 5تطوير األوقاف يف سنغافورةJaenal Arifn- STAIn Kudus 2005 ،

 -2رسالة حول وإدارة أصول الوقف يف سنغافورة
CONTEMPORARY SHARI'AH STRUCTURING FOR THE DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT OF WAQF ASSETS IN SINGAPORE , ABDUL-KARIM,
SHAMSIAH , 2010

 -3رسالة بعنوان تطوير الوقف يف ماليزاي وسنغافورة :دراسة مقارنة
( WAQF DEVELOPMENT IN MALAYSIA AND SINGAPORE: A
COMPARATIVE STUDY) BY HAJI-MOHIDDIN, HAJAH,MAS,NOORAINI
,2105, Durham E-Theses

 – 4ورقة حول صكوك املشاركة وتكوير الوقف يف سنغافورة.
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Abdullah, A., & Saiti, B. (2016). A Re-examination of musharakah bonds and waqf

.development: The Case of Singapore. Intellectual Discourse, 24
من خالل تتتبع هذه الدراسات وحتليلها ميكن تلخيص اآليت:
-5

تناولت الدراسات تطوير وتنمية أصول الوقف وخصوصا الوقف املهتم ابجلانب العقاري.

-2

تناولت أساليب متويل األوقاف يف سنعافورة واليت مجعت بني اساليب التمويل األسالمي احلديثة
والقدمية.

-3

تناولت هذه الدراسات ايعضا االوقاف النقدية واليت ميكن من خالهلا تطوير العقارات الوقفية
املتهالكة ،ومن خالل هذا العرض يرى الباحث امكانية استفادة الكثري من الدول اليت تعاين اوقافها
من ضعف االنتاجية واحنفاض العائد من هذة التجربة يف متويل تطوير اراضي وعقارات الوقف.

أهداف الدراسة
أ-

إعطاء نظرة بسيطة عن األوقاف يف سنغافورة

ب -بيان أن املنتجات املالية اإلسالمية تدعم تطوير األوقاف وتنميتها
ت-

إبراز أمهية التطور يف املؤسسات الوقفية ملسامهة أكثر فاعلية يف التنمة.

ث -بيان قدرة التمويل التقليدي على املسامهة الفعالة يف تطوير االصول الوقفية.
املطلب االول :الوقف يف سنغافورة
أوالً :مقدمة
يدعم الوقف أشكاالً خمتلفة من األعمال اخلريية للمسلمني يف اجملتمع السنغافوري،ومسلمي سنغافورة
حمظوظون لتمكنهم من ممارسة األنشطة الدينية مبوجب أحكام قانو حيكم شؤوهنم الدينية يف سنغافورة ،ويسمى
هذا القانون بقانون إدارة املسلمني (( ،)AMLAقانون أدارة الشريعة االسالمية) 1.هذا القانون ينص على
https://www.agc.gov.sg -2108
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إنشاء جملس ديين إسالمي ( Ugama Islam Singapuraأو  )Muisيشرف على مجيع الشؤون الدينية للجالية
املسلمة ،مثل إدارة الزكاة فيما يتعلق جبمعها وصرفها ،وإدارة وتنظيم األوقاف ،احلج ،املساجد واملدارس الدينية.

1

وتعترب سنغافورة دولة علمانية هبا  ٪51من املسلمني غالبيتهم املاليو ،وأكرب فئة دينية هي البوذية كما تشكل
الصينية غالبية السكان كما يف اجلدول التايل.

2

جدول  : 1نسب السكان حسب الدبن يف سنغافورة
ت

الفئة

النسبة

5

البوذية

33

2

املسيحية

51

3

االسالم

51

1

بدون دين

51

1

اهلندوسية

1.5

6

الداويست والكونفوشيوسية

55

1

اخرون

9.0

املصدر :إدارة اإلحصاء يف سنغافورة ،تعداد السكان  :2959إصدار إحصائي عن اخلصائص الدميوغرافية والتعليم واللغة والدين.

وقد وجدت املؤسسات اخلريية يف شكل األوقاف يف سنغافورة منذ 5129م ،وأنشئت يف الغالب يف
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،وتشكل األوقاف أكرب قيمة أصول من إمجايل األصول اليت
يديرها اجمللس اإلسالمية الديين لسنغافورة حسب أحصائية يف ديسمرب 2951م ما جمموعه  539أصل وقفي
بلغت قيمتها  155مليون دوالر

(.)Haneef, 2017

 1املدرسة هي مدرسة دينية .ومع ذلك ،فإن املدارس يف سنغافورة توفر تعليم رئيسيًا املناهج التعليمية مثل الرايضيات والعلوم اإلنسانية وجتهز
الطلبة لالمتحاتات الدولية ،ابإلضافة إىل منحهم دينية التعليم كذلك .تتمتع "موس" بسلطة السيطرة على مجيع املدارس الدينية اإلسالمية
وتسجيلها.
2
اعتبارا من سبتمرب  1.11 2991مليون شخص ،منهم  3.1مليون مواطن
وفقاً إلحصاءات احلكومة ،بلغ عدد سكان سنغافورة ً
سنغافوري ومقيم دائم (يُطلق عليهم اسم سنغافورة السكان "شكلت الصني  ٪ 11.2من" سكان سنغافورة " ،واملاليزيون ،٪ 53.6
واهلنود  ،٪ 1.1يف حني شكلت الوراثيني واجملموعات األخرى  .٪ 2.1مت تقييمه يف  0سبتمرب  2991على https://www.agc.gov.sg
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اثنيا :اخللفية التارخيية لألوقاف يف سنغافورة
يرجع اتريخ الوقف يف جزيرة سنغافورة إىل اتريخ دخول االسالم إىل اجلزيرة ،مبا فيها املناطق اليت تطلق
عليها حاليا شبه جزيرة ماليو اليت كانت جزيرة سنغافورة جزء منها ،وكان للتجار العرب واهلنود واإلندونيسيني
الذين هاجروا لسنغافورة فعضل كبري يف انشاء االوقاف ،حيث أنشاء اجلنيدي( ،وهو مهاجر من اصل مييين)
مسجد يسمى مبسجد عمر كامبونج ملقا ،وهو أول وقف وأول مسجد بين يف سنغافورة ،ابإلضافة الكثري من
املساجد اليت بنيت بعد ذلك من قبل املسلمني التجار اهلنود واليت وصلت حلوايل  51مسجد

( & Arifn

 )Kudus, 2015ومل يقتصر االمر على أنشاء املساجد بل قاموا بشراء عقارات وخصصت لإلجيار والعائد من
االجيار خصص للصيانة االوقاف والصرف على االنشطة الدينية ،وهو ما يسمى ابلوقف االنتاجي

( Abdu

 )Karim, 2010وعليه فقد حرص املسلمون األوائل الذين استقروا يف سنغافورة على وقف أوقاف خاصة على
غرار األوقاف املعروفة يف بلدهم األصلي -يعود ريعها على أعمال الدعوة اإلسالمية ورعاية أبناء اجلالية
اإلسالمية يف سنغافورة ،وتعليمهم وابتعاث البعض منهم إىل الدول اإلسالمية ،خاصة إىل حعضرموت واليمن
موطن غالبية املهاجرين األوائل وذلك لكي يتعلموا الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية السمحة .وأصحبت
أوقاف خريية مفتوحة للجميع ،وكانت هذه األوقاف أحد األسباب اليت أعطت مسعة جيدة للجاليات العربية
بني املسلمني يف جزيرة سنغافورة ،وقد مت إنشاء معظم األوقاف خالل اهلجرة املبكرة للمسلمني يف اآلونة األخرية
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .ومع ذلك حىت عام 2959م ،مل يكن هناك إبداعات جديدة يف
انشاء الوقف رمبا يرجع إىل األسباب التالية:
 -5عدم وجود معلومات حول إنشاء الوقف واليت تودي ايل التوسع يف انشاءه.
 -2ارتفاع أسعار العقارات مبا يتجاوز إمكانيات الكثري من املسلمني السنغافوريني.
 -3هناك العديد من أشكال التربعات األخرى واليت تستهدف املسلمني يف سنغافورة مثل املدارس
واملساجد مع الرتويج القليل ألموال املؤسسة الوقفية.
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-1كل وقف ينسب إىل  ،Muisهي اوقاف أولئك الذين ال يراتحون إلدارة أصول امواهلم من قبل هيئة
حكومية ،أو الذين يفعضلون إدارة اوقافهم اخلاص هبم دون أي تدخل من السلطات من خالل
األمناء املعينني ذاتياً وقد ميتنعون عن أنشاء االوقاف.

(.)Ibrahim & Datuk, 1965

اثلثاً :تعريف وأنواع الوقف يف سنغافورة
يف قانون إدارة املسلمني ( ،)AMLAيتم تعريف الوقف على النحو التايل:
"الوقف" يعين التخلي الدائم أو املستمر من قبل املسلمني عن أي ممتلكات منقولة أو غري املنقولة ألي غرض
ديين أو خريي.1
ويقسم قانون  AMLAالوقف اىل نوعني منفصلني من األوقاف ،النوع االول هو الوقف العام أو الوقف
" "Amوهي تعين العام كما هي يف اللغة العرية ،والنوع اآلخر هو" الوقف اخلاص "Khas" .وتعين اخلاص كما يف
اللغة العربية،و يتم استخراج هذه التعريفات من قانون  AMLAعلى النحو التايل:
ويقصد ابلوقف العام التخلي الدائم عن رأس املال ودخل امللكيات ألهداف دينية أو خريية معرتف
هبا من قبل املسلمني والقانون.
"الوقف اخلاص" يعين التخلي االبدي عن راس املال أو املمتلكات اخلاصة ألغراض دينية أو خريية
معرتف هبا يف قانون املسلمني ،ودخل هذة املمتلكات تدفع لألشخاص أو لألغراض احملددة يف قبل الواقف(.
.( AMLA
رابعاً :اجمللس اإلسالمي السنغافوري
قبل صدور قانون ( )AMLAكانت مجيع األوقاف املوجودة يف سنغافورة تدار من قبل اجمللس الداعم
()MUIS] Majlis Ugama Islam Singapore

للمسلمني واهلندوس الذي صدر يف  1سبتمرب 5091م )Abdu Karim, 2010( ،ويف عام  5061أنُشاء قانون

إدارة شؤون املسلمني ( )AMLAلعضمان دعم مجيع الشؤون الدينية وأحكمها من خالل الربملان،ويوفر

https://sso.agc.gov.sg/Act/AMLA1966?provlds=p1||-#pr58 -
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نظام إدارة مركزي يغطي مجيع جوانب حياة املسلمني يف سنغافورة ،ومبوجب هذا القانون مت تشكيل اجمللس
اإلسالمي الديين يف سنغافورة ( ،)MUISوهو يتصرف كهيئة قانونية تشرف على شؤون املسلمني يف سنغافورة،
وخيتص إبدارة الزكاة ،واالوقاف ،وشهائد احلالل ،واحلج ،واملساجد واملدارس الدينية ،وبذلك حصل املسلمون
يف سنغافورة على ميزة خاصة ،ألن ًأاي من أصحاب األداين األخرى مل حيصل على هذا احلق ،واجمللس حتت
ععضوا ،والوزير هو
إشراف وزارة تنمية اجملتمع والشباب والرايضة ،ويتكون اجمللس من رئيس اجمللس وً 52
املسؤول عن اجمللس وخيتار مخسة من اععضائه ،وترشح اجلمعيات اإلسالمية من يصلح لععضوية اجمللس ،أما
رئيس اجمللس فتعينه احلكومة وكذلك األمني العام للمجلس ،واملفيت يعينه رئيس الدولة وهو ععضو يف اجمللس
ومنصبه اثبت ال يتغري هو واالمني العام للمجلس ،ويظالن حىت سن التقاعد ،أما رئيس اجمللس واععضاؤه
فمدهتم  3سنوات بعدها جيدد تعيينهم أو يتم اختيار غريهم( .مسيط5001 ,م).
وفيما يتعلق بدور اجمللس االسالمي فهو ممثل املسلمني أمام احلكومة ،وقد أُعطي هذا اجمللس اإلسالمي
صالحيات واسعة إدارية وتنفيذية يف االشراف على املساجد واملدارس اإلسالمية.
ويسعى اجمللس لتحقيق جمموعة من االهداف فيما خيص الوقف وهي:
 إنشاء أوقاف جديدة لتلبية احتياجات التمويل اجلديدة للمجتمع املسلم
 االستمرار يف إعادة تطوير مجيع ممتلكات االوقاف واحملافظة عليها.
 ضمان منو وتنويع أصول االوقاف
 تعظيم إمكاتات وخصائص الوقف
 إدارة صندوق االوقاف بكفاءة وفعالية
 إثبات أن الوقف هو صيغة منوذجية لإلنفاق اخلريي
 توجيه العائدات الوقفية حنو تنمية اجملتمع.

1

خامسا :اهليكل القانوين للوقف يف سنغافورة

)muis(https://www.muis.gov.sg-
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قبل ظهور قانون إدارة القانون اإلسالمي يف  5يوليو  ،5061مت تنظيم كل التربعات واجلمعيات اخلريية
مبوجب قانون األوقاف اإلسالمية واهلندية (الفصل ،)21ودخل حيز التنفيذ يف  1سبتمرب 5091م ،ويف عام
5061م إنشاء قانون إدارة شؤون املسلمني (أمالء )AMLA ،لعضمان دعم مجيع الشؤون الدينية وأحكمها،
وفقا للمادة  11من قانون  ،AMLAمت نقل مجيع األوقاف حتت أدارة اجمللس االسالمي  ،MUISومع ذلك
فإن غالبية االوقاف ال تزال حتت سيطرة األمناء اخلاصون ،وهذا سبب سوء اإلدارة والتعامل غري السليم مع
االصول الوقفية والكثري من املشاكل اليت أدت إىل بيع األصول من قبل األمناء دون علم  ،MUISوحلل هذه
املشاكل مت تعديل قانون  AMLAيف عام 5001م ليصبح تسجيل مجيع مؤسسات الوقف إلزاميًا حتت مظلة

اجمللس ،وحصلت تعديالت خمتلفة لتطوير نظام أدارة الوقف

وتقويته(Karim, 2010

 )Abduويتعضمن قانون

 AMLAالعديد من االحكام القانونية املتعلقة إبدارة الوقف ،وتتعضمن هذه األحكام استحقاق الوقف ،وتسجيل
الوقف ،االعتماد املايل لألوقاف كما يف املادة  61 ،62حول االصول الوقفية ،وكذلك تعني النظار أو فصلهم
أبعضا ،ومن حيث السعي للتميز االداري جمللس االسالمي فقد حصل  MUISعلى شهادة
وحماسبتهم ً
 900إلدارهتا بشكل عام وللوقف بشكل خاص ،ويسعى اجمللس ابستمرارية هذا النظام اإلداري املتميز ،وحقق
ISO

اجمللس ايعضا عالمة اجلودة من االلتزام ابلوفاء مبعايري ممتازة يف عملياته مثل القيادة ،معامالته مع املستفيدين

والزابئن ،والعديد من النتائج املرموقة يف سنغافورة.

1

املطلب الثاين :اساليب متويل تطوير األوقاف يف سنغافورة
متويل الوقف هو التفكري أبسلوب علمي للحصول على رؤوس أموال لتغطية حاجات الوقف ورعايته
وتنميته ،ولزايدة دوره التنموي البد من زايدة رأس ماله املتداول أو البحث عمن يشاركه بـاألموال اليت قد ال
تتوفر لديه من خالل العقود والشركات املعروفة يف الفقه اإلسالمي (السيد2996 ,م) ،وقد أدى البحث
املستمر والعمل الرايدي لتطوير وإحياء االصول الوقفية إىل ابتكار أساليب متويل خمتلفة لتطوير عقارات الوقف
يف مجيع أحناء العامل.
 1املوقع الرمسي للمجلس االسالمي سنغافورة

2951 - https://www.muis.gov.sg
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اعتمد اجمللس االسالمي بسنغافورة على أسلوب التمويل الداخلي واخلارجي (املشروعات املشرتكة) ابستخدام
طرق خمتلفة لتمويل مشاريع تنمية األصول الوقفية وبتوافق مع الشريعة االسالمية ،وفيما يلي بعض األدوات
املستخدمة لتمويل تطوير الوقف فيب سنغافورة:
 -5استخدام التمويل القائم على حقوق امللكية  -املشاركة (املشروع املشرتك) واملعضاربة (تقاسم
األرابح)
 -2استخدام التمويل املستند إىل الديون  -إجارة ،استصناع ،صكوك
 -3استخدام التمويل الداخلي مثل قرض من بيت مال ،أو حكومة ،أو ابستخدام أموال الوقف
اخلاصة .قرض حسن ،استبدال

(.)Abdu Karim, 2010

أوال  -التمويل القائم على حقوق امللكية.
ً

أ -املشاركة (مشروع مشرتك)
يعترب العديد من العلماء أن املشاركة هي األكثر أصالة يف العقد اإلسالمي ،وكان ميارس يف شبه اجلزيرة العربية
قبل ظهور اإلسالم بفرتة طويلة( ،)Ariff, 1989حيث جيمع شخصان أو أكثر بني رأس ماهلم أو النشاط
التجاري معا ،وأية خسائر يتم وفقا ملسامهة رأس املال.
التمويل القائم على حقوق امللكية ،وهو األسلوب الرائد لتمويل األصول الوقفي للمجلس الديين
اإلسالمي يف سنغافورة ،معظم أصول الوقف مت تطويرها ابستخدام هذا النمط من التمويل ومن أمثلة هذا
التمويل متويل وقف قاسم ،والذي من خالله مت اجلمع بني مفهوم املشاركة يف تطوير العقارات مع مفهوم اإلجيار
الطويل (احلكر) يف تطوير وقف قاسم ،وفيما يلي شرح هذا النمط من التمويل.
متويل وقف قاسم
العقار :أنشاء وقف مسجد قاسم يف عام 5025م كان الوقف عبارة عن قطعة أرض للمسجد ،والباقي
مباين مستأجرة يتلقى عليها الوقف إجيارات دورية من املستأجرين ،واليت تعود ملكيتها إىل أحنا حممد قاسم
بن علي حممد ،املعروف بوقف قاسم ،حيث كان املسجد يف حالة متداعية وحيتاج إىل إعادة بناء كبرية خلدمة
اجملتمع املسلم عايل الكثافة يف تلك املنطقة.
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التطوير :تتمثل عملية التطوير يف إقامة مبىن جديد للمسجد وجممع جتاري ،و 19وحدة سكنية ،وقُدرت كلفة

املسجد اجلديد مببلغ  1ماليني دوالر سنغافوري ،وكذلك  59مليون دوالر أخرى حتتاجها احملالت من أجل
توفري دخل مستقبلي للمسجد ،يف اجملموع حيتاج الوقف إىل  51مليون دوالر من أجل التطوير.
التمويل :اعتمد الوقف على التمويل الداخلي يف هذا املشروع ابلتعاون مع بيت املال -اجمللس ، Muisمت

املشاركة بني اجمللس -بيت املال 1واألوقاف ،حيث قدم الوقف األرض وبيت املال يوفر رأس املال واخلربة
الالزمة لتطوير ،ولكي يتمكن بيت املال من جين رأس املال الذي قدمه ،ومن أجل أن يتمكن الوقف من
سداد املبلغ املرتفع ،مت طرح فكرة بناء  19شقة لإلجيار ،وكانت االرض اليت ميتلكها الوقف مساحتها كبرية
ومناسبة جدا إلقامة املشروع.)Abdu Karim, 2010(.
كيفية عمل هذا النموذج  :املرحلة األوىل كانت بداية املشروع بتنفيذ الصفة التجارية إقامة  19وحدة من

الشقق املكونة من طابقني بكلفة ما جمموعه  59ماليني دوالر ،والذي استغرق عامني كاملني ،سبقتهما فرتة
طويلة من التفاوض على إخالء مجيع احملالت التجارية القدمية من املستأجرين مقابل تعويض مايل ،مت تسويق
العقار ومت بيع مجيع الوحدات األربعني عن طريق نظام املناقصة أثناء عملية البناء،وبلغ جمموع العائدات احملصلة
من البيع حوايل  21مليون دوالر ،وبذلك ميكن أن يبدأ بناء املسجد واجملمع التجاري ،وبذلك مل يبحث الوقف
عن متويل خارجي لعملية التطوير.
وكان صايف الربح من التطوير حوايل  51مليون دوالر ،وهو ما يكفي ابلعضبط لتمويل املرحلة الثانية
من التطوير لبناء املسجد واجملمع التجاري وحتقيق املتطلبات الالزمة للوقف.
هيكل املشاركة لتمويل التطوير
يف املثال أعاله ،جاء الوقف وبيت املال معاً شركاء يف عملية تطوير املنطقة ،قدم بيت املال رأس املال بقيمة
 59ماليني دوالر ،وقدم الوقف اخلربة اإلدارية واألرض.

توزيع األرابح :يتلقى بيت املال ما يعادل  1وحدات من الشقق مقابل خربته اإلدارية واألموال اليت قدمتها،

والوقف حيصل على مسجد جديد وجممع جتاري جديد لتوفري دخل مستدام للمسجد كما هو مبني ابلشكل
(.)Abdu Karim, 2010( )53
 1بيت املال هو صندوق هبات عام يديره جملس أوغاما إسالم سنغافورا .مت إعداد الصندوق كصندوق األغراض العامة للجالية املسلمة بشكل عام .انظر تقرير
مويس السنوي عن األنشطة املالية وتقرير بيت املال.
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 - 1قسم املمتلكات وبيت املال

 – 2اجمللس -بيت املال يوفر

 -3اجمللس  -الوقف يقدم

يقدمان اخلربة

التمويل  10مليون دوالر سنغافوري

األرض

مشروع تطوير وقف قاسم املشرتك
توزيع الربح

 .1رسوم
اإلدارة

 .2تلقى بيت املال  5وحدات من الشقق بعقد

عاما أي  ٪12.5من إمجايل
إجيار مدته ً 99

 .3حتصل الوقف على مساجد جديد وجممع
جتاري مكون من  4طوابق و  40وحدة من شقق

الوحدات املستلمة.

بعد  99سنة .

الشكل  : 1هيكل املشاركة يف متويل وقف قاسم

ب  -هيكل املضاربة

تقوم فكرة املعضاربة على قبول تاظر الوقف االموال النقدية بصفته معضارب ،ويصدر فيها واثئق متساوية القيمة،
ويستعمل الناظر هذه االموال يف تنمية اموال الوقف ،ويقوم الناظر حبساب الربح واخلسارة حسب االتفاق

(قحف5001 ,م).
وقد استخدمت املعضاربة يف تنمية ومتويل العديد من األوقاف ،وكمثال على هيكل املعضاربة حالة
االصول الوقفية يف شارع ديكسون يف سنغافورة.
متويل وقف ديكسون
مت متويل هذا الوقف أبسلوب املعضاربة ،حيث يقوم املستأجر بتوفري رأس املال (صاحب املال) ،ويوفر املعضارب
( الوقف) ،واخلربة يف اإلدارة والتطوير.
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يف هذا املشروع قدم املستأجر تكلفة جتديد العقارات الوقفية املتهالكة مببلغ 399999دوالرسنغافوري،
سيحصل الوقف على أصول وقفية جديدة مت جتديدها وأتجريها ولكن بسعر خمفض للمسأجر ،وعليه فان
املستأجر قد حتصل على فرتة أتجري ملدة  52سنة بسعر خمفض ،وهذا أفعضل من ترك املمتلكات يف حالة
متداعية وعدم القدرة على كسب أي إجيار ،وهبذه الطريقة كان املستأجر قد احتاط من ارتفاع معدل اإلجيار،
وقام بتأمني عقد اإلجيار للسنوات لفرتة زمنية قادمة متفق عليها ،وقد استخدمت طريقة التمويل هذه يف متويل
العديد من األوقاف يف سنغافورة ،لالبتعاد عن احلاجة إىل االقرتاض أو التمويل عايل التكاليف

( Abdu

.)Karim, 2010

اثنيًا -التمويل املستند إىل الديون (الصكوك)
أحد التطورات يف الصناعة املالية اإلسالمية هو طرح الصكوك ،والصكوك هي مواصفات جديدة للديون عند
البحث يف قدراهتا لتوفري األموال

)Khan & Siddiqui, 2018(.

تستخدم الصكوك جلمع األموال لتمويل املشاريع ،وهي اآلن تكتسب شعبية مع احلكومات اليت تصدر
الصكوك السيادة لتمويل معظم مشاريعها العضخمة مثل الطاقة والنقل وغريها من مشاريع البنية التحتية ،هناك
أنواع عديدة من الصكوك مثل املشاركة ،اإلجارة،املعضاربة ،املراحبة ،االستصناع ،السلم ،األنواع األكثر شعبية
من الصكوك هي صكوك األجارة تليها املشاركة ،وصل إصدار الصكوك العاملية إىل  11.1مليار دوالر أمريكي
يف هناية عام 2956م .ومن بني أعلى مصدري الصكوك هي ماليزاي 31 ،مليار دوالر أمريكي واليت متثل
 ٪16.1من سوق الصكوك العاملية

()Khouildi & Kassim, 2018

ويف جمال الوقف ،مع وجود العديد من أصول الوقف يف شكل ممتلكات ،ميكن للصكوك أن تكون
واحدة من اخليارات األكثر شعبية يف متويل تطوير الوقف ،ومع ظهور الصكوك ،ميكن هلذه األدوات أن تسرع
من تطور الوقف ،وهو ما حتتاجه العديد من مؤسسات األوقاف.
ويف عام 2951م أصدرت خزانة تاشيوتال املاليزية صكوكا أطلق عليها صكوك ”إحسان“ ،وهي
عبارة عن صكوك استثمارية ذات مسؤولية اجتماعية ،اهلدف من أصدراها متويل مدارس وقفية ،من خالل
سوق رأس املال كتجربة هي األوىل من نوعها(.)Ibrahim & Datuk
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ففي حني أن األساليب التقليدية يف األايم القدمية تستخدم أدوات احلكر واإلجارة إال أن ظهور
الصكوك أدي إىل تسريع تطوير الوقف ،حيث أن هناك حاجة ماسة يف العديد من مؤسسات األوقاف لتطبيق
هيكل الصكوك لتطوير أوقافها.
وقد أستخدمت ادارة الوقف يف سنغافورة الصكوك يف تطوير بعض اوقافها ،وستتناول كيف استفادت
األوقاف يف سنغافورة من هذا االسلوب يف متويل تطوير االوقاف يف كال من مشروع بناء مبىن يف طريق
الشاطئ ،55ومشروع مجع مبلغ  31مليون دوالر ملشروع تطوير اصول الوقف يف شارع بنكولني.
متويل تطوير مسجد بنكولني

أ  -مشروع متويل تطوير مسجد بنكولني (صكوك املشاركة)

أتسيس هذا املسجد 5111م ،بنسخة دائمة بناها اتجر عريب ،يدعى عمر بن اجلنيد ،يف عام 2995م،

بسبب إعادة تطوير املنطقة ،مت هدمه ودمج املسجد يف جممع سكين متعدد االستخدامات وافتتح يف عام
2991م ،1وهو حتت وصاية .MUIS
ومن أجل متويل هذا التطوير ،اقرتح اجمللس حل مبتكر من خالل صكوك املشاركة ،وتفاصيل هذا
اهليكل واملوضحة ابلشكل البياين()53كما يلي:
اجلزء األول من العقد  -عقد املشروع املشرتك  /املشاركة.

عقد املشروع املشرتك بني األوقاف وبيت املال وشركة ( Waresشركة اتبعة  ،)MUISتتعامل مع اجمللس يف تنمية
العقارات الوقفية) دخلت هذه الشركة يف عقد بناء خمتلط لتطوير يف شارع  ،Bencoolenويساهم الوقف ابألرض
وبعض رأس املال،ويقوم بيت املال بتوفري املبلغ الالزم للتطوير  31مليون دوالر سنغافوري من خالل املستثمرين،
وشركة  Waresتوفر مبلغ أمسي وكذلك خربهتا االستثمارية (.)Abdu Karim, 2010

اجلزء الثاين من العقد  -عقد اإلجارة
http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_174_2005-01-25.html -1
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من أجل توفري عائد للمستثمرين ،مت إبرام عقد التأجري بني شركة األغراض اخلاصة (تسمى هنا  )SPVإلبرام
عقد إجيار مع  ،1Ascott International Pte Ltdوافقت أسكوت على استئجار العقار ملدة  59سنوات .ومن
مث مت أتمني تدفق مستمر للدخل للوقف ،وميكن من خالل ذلك تقدمي العائد للمستثمرين ،على الرغم من
إصدار السندات ملدة  1سنوات،مت توقيع عقد اإلجيار ملدة  59سنوات ،وذلك لكي ال يكون هناك أي عوائق
ألن هناك خيارا للتجديد السندات بعد  1سنوات ).(Abdu Karim, 2010
ً
توزيع الربح

بناءً على اتفاق املشاركة أعاله يتم تقسيم الربح وف ًقا لذلك نسبة رأس املال املستثمر كما موضح ابلشكل البياين
( ،)51سوف يكسب املستثمرين من خالل بيت املال على تيار مستمر من الدخل على أساس إيرادات
اإلجيار املستلمة واملتفق عليها عند التعاقد ،وسيحصل الوقف على مسجد جديد بقدرة استيعابية أكرب و1
طوابق من العقارات التجارية لتوفري دخل للمسجد لتشغيله واحلفاظ عليه ،مبا أن بيت املال حتمل معظم املخاطر
للقيام بـتوفري االموال االزمة لالستثمارات ،سوف حيصل على خدمات الشقق مع عقد إجيار ملدة  00عاما.
وستحصل وشركة  Waresعلى عائد استثماري امسي ورسوم مهنية إلدارة االستثمار والتطوير ( & Kamsani
.)Leung, 2005
خصائص هذا النموذج سيحصل املساجد على دخل للحفاظ عليه وتشغيله .ومبا أن بيت املال حتمل
معظم املخاطر يف القيام ابالستثمار البالغ  31مليون دوالر ،فسيحصل يف املقابل على خدمة الشقق بعقد
أيعضا مع شركة أسكوت يب يت إي احملدودة
عاما .عالوة على ذلك ،تعاقدت شركة بيت املال ً
إجيار مدته ً 00
على مشاركة األرابح يف أعمال الشركة.
ستحصل شركة  Warees Investments Pte Ltdعلى عائد استثماري امسي ورسوم مهنية مقابل
االدارة.

مستثمري السندات
 35,0000مليون دوالر سنغافوري
 - 1أسكوت الدولية يب يت إي احملدودة اليت تنتمي إىل كابيتال الند هي شركة إدارة اخلدمات اليت تدير العديد من الشقق اخلدمية يف سنغافورة وكذلك يف اخلارج.
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الشكل  : 2ترتيب صكوك املشاركة
توزيع العائدات من هذه الصفقة على الشركاء يف املشاريع املشرتكة كما يف الشكل التايل-:
مستثمري السندات

شركة weres

اجمللس

صندوق الوقف

تقسيم الربح من الدخل
دخل مستمر
الخدمات

Ascott

عقد أجارة

شقق سكنية

مستثمري
السندات

الشكل  : 3توزبع الربح بني الشركاء
هذا احلل املبتكر يف التمويل من خالل سوق رأس املال زادت قيمة أصول الوقف يف شارع
بينكولني وله عدة مزااي وهي:
أ-

احتياجات املستفيدين الذين مت إنشاء الوقف هلم مت الوفاء هبا.

ب-

أصبح هناك مسجد جديد مع معضاعفة قدرته االستيعابية لعدد أكرب من املصلني.
88

Al HIKMAH JOURNAL, APRIL 2020,
VOL 3, ISSUE 2
EISSN: 2637-0581
www.alhikmah.my

ت-

أصبح املسجد ميتلك دخل اثبتًا من دخل العقارات التجارية.

العيب الوحيد يف هذا النموذج أن الوقف حيتاج إىل التعضحية جبزء من األرض اليت يستخدمها لبيت املال ملدة
 00سنة .

ب  -مشروع متويل طريق الشاطئ )Beach Road 11(،11

تقع بعض أصول الوقف يف سنغافورة يف مواقع خمتلفة ،بععضها يف اماكن ذات مستوى اجيار منخفض،

يف حني أن بععضها يقع يف مناطق رئيسية ،ويتم احلصول على عوائد إجيار عالية ،وهذا التشتت يف االصول
الوقفية ترتب عليه عدة مشاكل يف االدارة واالشراف والصيانة ،مما ترتب عليه زايدة يف التكاليف ،والذي
انعكس سلبًا على العائد من وراء هذه األصول( ،)Nagaoka, 2016وبناءً على ذلك قرر اجمللس اإلسالمي
قدما يف عملية ترحيل األصول من األماكن ذات العوائد املنخفعضة إىل العقارات ذات العائد األعلى،
املعضي ً
جدا ،يف ظل ذلك مت تنفيذ
أستلزم ذلك جتميع كل تلك األصول لشراء أصل واحد عايل القيمة يف مكان ابرز ً
مشروع وقف طريق الشاطئ  ،)Beach Road 11 waqf( 55ومت التخلص من جمموعة من االصول الوقفية
املتهالكة واملشتتة يف أماكن خمتلفة من أحناء البالد ودجمها يف مبىن جديد يف وسط املدينة جبوار فندق رافليز.
 ،)Abdu Karim, 2010( Raffles Hotelيبني الشكل 5ادتاه مواقع االصول الوقفية اليت مت التخلص منها ويشري
اليها الشكل الدائري ،واملمتلكات املطورة حديثًا بشري اليها صورة املنزل.

املصدرNAGAOKA Shinsuke 2016 :

الشكل  : 1مواقع االصول الوقفية اليت مت التخلص منها (الشكل الدائري) واالصول املطورة حديثا(شكل املنزل)
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حيث أنفق اجمللس االسالمي  35 MUISمليون دوالر سنغافوري هلذا املشروع ،حوايل  0ماليني دوالر سنغافوري
حصل عليها اجمللس من خالل التخلص من االصول الوقفية ،والباقي من خالل إصدار صكوك املشاركة،
وبفعضل املوقع اجليد للعقار ،وكان إجيار العقار اجلديد أعلى ؛ لذلك قام املشروع بتحسني إيرادات الوقف إبدارة
فعالة،
متويل هذا املشروع
املرحلة االوىل متثلت يف مشروع مشرتك بني اجمللس

 MUISوالمستثمرين

يف صكوك املشاركة لشراء

وجتديد عقار جتاري مكون من  6طوابق جبوار فندق( )Rafﬂesبلغت كلفة املشروع  31مليون دوالر سنغافوري،
قدم الوقف  0مليون دوالر سنغافوري ،و 21مليون دوالر سنغافوري من قبل املستثمرين ،نسبة رأس املال من
 ٪ 26.1قدمها الوقف إىل  ٪ 13.1مجعت من املستثمرين من خالل الصكوك ،واليت كانت أيعضا نسبة
تقاسم الربح املتفق عليها.
املرحلة الثانية من املشروع وهو مرحلة التأجري ،حيث قامت شركة خاصة  SPV1بتأجري العقار وهي
شركة اتبعة مملوكة ابلكامل لبيت املال والشاركة  SPV2ستقوم ابدارة االصول وتعضمن اعادة اموال املستثمرين.
 35,0000مليون دوالر
المجلس
MUIS

سنغافوري
 25مليون دوالر

مستثمري السندات

 35,0000مليون دوالر
سنغافوري
عقد مشاركة

Vps1

35,0000
مليون دوالر

عقد أجارة

سنغافوري

Vps2

الشكل : 1متويل مشروع طريق الشاطئ (BEACH ROAD11)55
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اثلثًا -استخدام التمويل الداخلي

التمويل الداخلي يتمثل يف قرض من بيت مال (قرض حسن ) ،أو استبدال ،أو ابستخدام أموال الوقف

اخلاصة.

أ – التمويل من خالل بيت املال

بيت املال هو صندوق هبات عام يديره اجمللس االسالمي ،مت إعداد الصندوق كصندوق األغراض العامة

للجالية املسلمة بشكل عام.
يتم توفري متويل بدون فوائد يف إطار صندوق بيت املال لألوقاف املالية وتطوير املشروع .ينطبق هذا
التمويل على مفهوم القرض احلسن ،وبيت املال أو صندوق اهلبات العام يستخدم لتمويل العديد من مشاريع
تطوير األوقاف واحتياجات التمويل ،ومن املشاريع اليت مت متويلها من بيت املال مشؤوع وقف جبار:
وقف جبار ()Waqf Jabbar
يف عام 5009م ،بدأت  MUISإعادة تطوير املباين الوقفية القدمية بتمويل داخلي من بيت املال لتأخذ هنج
األوقاف احلديثة.
العقار :هو وقف جبار ( ،)waqf Jabbarوالذي اسس عام 5011م ،وكان حتت وصاية اجمللس والذي كان
عبارة عن أرض شاغرة يف طريق دوكو ( )Duku Roadmواملستفيدون من هذا الوقف املسجد وأيتام املسلمني،
وكانت عملية التطوير انشاء مسجد ابإلضافة اىل وحدات سكنية.
متت عملية التمويل من خالل التمويل املشرتك،بني الوقف وبيت املال ،حيث يوفر الوقف االرض ويوفر
بيت املال األموال.
سنواي يف عام 5009م إىل
وبعد عملية التطوير زادت اإليرادات من اإلجيار من  61دوالر سنغافوري ً

سنواي يف عام 2991م ( ،Md Saddوآخرون2959 .م) ،ويستخدم صايف
حوايل  36.999دوالر سنغافوري ً
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الدخل السنوي من املمتلكات لدفع مثن صاحل املسجد (رواتب األئمة والرتميم يف املسجد ،فواتري الكهرابء)
والشق الثاين لصاحل تعليم أيتام

املسلم)Mohsin et al., 2016(.

ب  -الوقف النقدي ملسامهات بناء املساجد

شكل آخر من أشكال الوقف ،الذي ميارس يف سنغافورة منذ 5019م هو الوقف النقدي .هذا الصندوق،
أيعضا ابسم بناء املسجد وصندوق مينداكي  ،MBMFيهدف إىل إعادة تطوير مجيع املساجد يف
املعروف ً
سنغافورة .يهدف هذا النمط من التمويل إىل إشراك مجيع املوظفني املسلمني يف املسامهة يف تطوير مجيع املساجد

يف سنغافورة من خالل نظام فحص تلقائي يستند إىل إمجايل الدخل الشهري .سيتم بعد ذلك توجيه املبلغ
املخصوم من رواتبهم الشهرية من خالل صندوق االدخار املركزي  CPFإىل  MUISحيث سيتم توجيهه مباشرة
إلعادة تطوير مجيع املساجد يف سنغافورة ،وهذا النوع من األوقاف النقدية أداة مالية قوية ،واليت ستمكن مجيع
املساجد من احلصول على دخل مستمر لصيانتها ودعمها (.)Karim, 2010 Abdu
اخلامتة
ال ينبغي اجملادلة أبن ممارسة جتديد األوقاف يف سنغافورة هي مثال واضح ورائد يف التكامل بني االرث
األسالمي واالقتصاد احلديث ،حيث تعترب األوقاف أداة تنموية قوية يف اإلسالم هلا دور كبري يف تعزيز التنمية
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع السنغفوري املسلم.
ومع ذلك ختتلف ممارسات التنشيط املوجودة يف البلدان األخرى يف اآلونة األخرية عما هو موجود يف
سنغافورة ،فالعديد من البلدان مثل ماليزاي ،إندونيسيا والسودان وتركيا واململكة املتحدة ودول اخلليج بدأت يف
تنشيط نظام الوقف بشكل أساسي إبنشاء نظام وقف جديد ابستخدام نظام الوقف النقدي ،على عكس
سنغافورة اليت قامت تنشيط وجتديد االصول الوقفية القائمة.
من خالل ما سبق حنتم هذه الورقة مبجموعة من النتائج ليت توصلت إليها الدراسة وهي:
 – 5قدرة الوقف على املسامهة يف التمويل االجتماعي كبديل مكمل للمؤسسات احلكومية واخلاصة
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 – 2االبتكار يف تطوير األصول الوقفية داعم أساسي لالستفادة من الوقف يف متويل التنمية
 – 3مناذج العمل الفعالة يف تطوير األوقاف املبنية على دراسات علمية أمر ضروري للحصول على أقصى
استفادة من األصول الوقفية
 – 1الكثري من قعضااي الوقف تقوم على االجتهاد وهذا دافع للمزيد من اإلبداع يف جمال استثمار األوقاف
 – 1التكامل بني التمويل وتطوير األوقاف ممكن جداً  ،وال جيب أن يكون التمويل رادع لتطوير األوقاف
 – 6يعكس هذا النموذج الثقة الكبرية يف املؤسسة الوقفية من قبل املستثمرين وشركات االستثمار االبتكار
واالبداع يف ادارة واستثمار األصول الوقفية ،االسلوب العلمي يف االدارة
 – 1سامهت ثقة املستثمرين وشركات االستثمار يف املؤسسة الوقفية على احلصول على التمويل وعلية البد
من البحث عن عوامل هذه الثقة ودعمها.
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