
 المركز العالمي لألعمال والتمويل في البوان هو النظام القانوني الساحلي الوحيد في آسيا الذي يقدم حلوال إلدارة الثروات بالطريقة التقليدية واإلسالمية.
استنادا إلى مكانتها القوية فقد بادر هذا النظام القانوني بفكرة الوقف من خالل المؤسسات الخاصة وذلك بطرح مؤسسات الوقف الدولية في البوان

 
 الوقف أمر جوهري في إدارة الثروات بالطريقة اإلسالمية. تم االستعانة باألوقاف عبر التاريخ لتوليد الدخل الذي دعم العديد من األهداف الخيرية مثل

Sالتعليم والخدمات االجتماعية وحتى بناء المستشفيات العامة وإدارتها

الوقف عنصر فعال في نظام الشريعة حيث يُعتبر ضمانا أل بناء األمة في كافة أرجاء العالم أن أصولهم تُستخدم في األعمال الخيرية

 من حيث المضمون فإن مؤسسات الوقف الدولية في البوان هي مؤسسات خاصة على الطريقة اإلسالمية تملك األمالك وتديرها لمستفيدين محدّدين بناء
على األسس الشرعية للوقف حيث أنها تأخذ الهيكلة القانونية للمؤسسات تبعا لقانون مؤسسات البوان للعام 2010

 من ضمن المزايا الفريدة لمؤسسات الوقف الدولية في البوان أنها مرنة حيث يمكن توظيفها كأداة إلدارة الثروات على الطريقة اإلسالمية وبالوقت ذاته
القيام بأدوار خيرية يمكن توسيعها لتعزيز االشتمال المالي

 من المزايا الفريدة لتأسيس وقف على شكل مؤسسة هو توفير الضمان القانوني للمؤسس صاحب الوقف وبالتالي تمكينه من التحكم بالوقف جيدا وإدارته
تبعا إلرادته

                                     

دليل مؤسسات الوقف الدولية
طرح لفكرة االستعانة بالوقف في إدارة الثروات واألمالك

 
 

 

 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

وقف على النفس

وقف خيري

وقف خيري

وقف أهلي

 إيرادات الوقف مخصصة
لألعمال الخيرية

 يحتفظ المؤسس بإيرادات الوقف
 وبعد مماته تخصص لألعمال

الخيرية

 إيرادات الوقف مشتركة بين
 أعضاء األسرة وبين األعمال

الخيرية

 يحتفظ األسرة بإيرادات
 الوقف وتخصص لألعمال

 الخيرية بعد وفاة جميع
أعضاء األسرة

المركز العالمي لألعمال والتمويل في البوان
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ما هو الوقف ولماذا هو مهم؟

 الوقف يعني اإلمساك بأصل معين واالحتفاظ به ألجل ضمان استمرارية انتفاع مجموعة محددة من المستفيدين منه لدواع دينية أو خيرية أو ألمر ينص
 عليه الشريعة وذلك لنيل رضا هللا سبحانه وتعالى. بعد إعالن األصل وقفا فال يَُعد في ملكية المانح وللمستفيدين من الوقف االنتفاع من إيرادات ذلك

األصل الموقوف

 لألوقاف إمكانيات هائلة لتحفيز التنمية االقتصادية وتطوير الشعوب، فخالل التاريخ أثبتت األوقاف أنها من ضمن اآلليات األكثر فاعلية لدعم األعمال
 الخيرية النبيلة كالتعليم والخدمات االجتماعية والرعاية الصحية في بلدان كتركيا ومصر. وعالوة على االعتبارات اإلنسانية فإن الوقف يمكن إقامته

لإلدارة الخاصة للثروات واألمالك

 تمنح مؤسسات الوقف الدولية في البوان للمؤسس صاحب الوقف هيكلةً مع ضمان قانوني للتحكم واإلدارة الجيدة للوقف تبعا إلرادته دام أنها متاوفقة مع
 األسس الشرعية لألوقاف، كما أنها تمنح للمؤسس مرونة في التحكم بكيفية هيكلة الوقف وإدارتها بشكل حكيم باإلضافة إلى كيفية توزيع المنافع وبقاء

األصول لمدة زمنية طويلة

 مؤسسات الوقف الدولية في البوان هي مؤسسات على الطريقة اإلسالمية حيث ال بد لجميع أنشطتها أن تتوافق مع أسس الشريعة. لمؤسسات الوقف
 الدولية في البوان خصائص مميزة في تملك األمالك الموقوفة (أي األمالك التي يتم وقفها في المؤسسة) بهدف إدارة األمالك لمستفيدين محددين بناء

على األسس الشرعية لألوقاف

 لمؤسسات الوقف الدولية في البوان ميزة خاصة وهي التزامها بأغراض مخصوصة للحفاظ على األصول الموقوفة حيث ال يمكن بيعها أو رهنها أو
منحها كهبة أو وتوريثها. فال توزع إال اإليرادات أو المنفعة على المستفيدين

 تقوم مؤسسات الوقف الدولية في البوان باحترام الشروط التي يحددها المؤسس تبعا لألسس الشرعية لألوقاف. وفي حال عدم وجود أي مستفيد فإن
منافع الوقف يتم توزيعها على األعمال الخيرية بموافقة من المستشار الشرعي لمؤسسة الوقف هذه

نعم دام أن أهداف مؤسسة الوقف هذه وأنشطتها ال تتعارض مع األسس الشرعية لألوقاف

المفهوم العام للوقف

مؤسسات الوقف بشكل عام

األسئلة األكثر شيوعا

.1

ما الدافع الذي يدفعني إلقامة مؤسسة وقف دولية في البوان؟ .2

ما هي مؤسسات الوقف الدولية في البوان وكيف تختلف عن النماذج اإلسالمية األخرى؟ .3

ما هي المزايا الخاصة لمؤسسات الوقف الدولية في البوان؟ .4

هل يسمح لغير الماليزيين وغير المسلمين بإقامة مؤسسات الوقف الدولية في البوان و/أو االنتفاع منها؟

نعم.

 بالنسبة لمؤسسات الوقف الدولية الخاصة في البوان فإن المؤسس الذي يدون اسمه في ميثاق المؤسسة هو المخول بوقف األصول في مؤسسة الوقف
 الدولية في البوان، بينما في حالة مؤسسات الوقف الدولية العامة في البوان – وهي التي  تأتيها التبرعات من عامة الناس – فإن وقف األصول يتم من

خالل المؤسس أو أحد من العامة

 بخالف مؤسسة عادية متوافقة مع الشريعة التي تمّكن المؤسس من وقف األصول في المؤسسة عن طريق الهبة أو الهدية ففي حالة مؤسسات الوقف
 الدولية في البوان فإن وقف األمالك ال بد أن يتم تبعا لألسس الشرعية لألوقاف. يمكن القيام بذلك من خالل التعبير عن نية إقامة وقف في الميثاق

(الوقفية). وبذلك فإن مؤسسات الوقف الدولية في البوان تقوم بدور الناظر أو المتولي للوقف

تعتبر الميثاق (الوقفية) الخاصة بمؤسسات الوقف الدولية في البوان حجر األساس في ضبط وإدارة المؤسسة تبعا لألسس الشرعية لألوقاف

هل يوفر المركز العالمي لألعمال والتمويل في البوان مؤسسات الوقف الدولية الخاصة في البوان والعامة؟

.5

.6

من هم األطراف المخولة لوقف األصول في مؤسسالت الوقف الدولية في البوان؟ .7

 بالنسبة إلقامة مؤسسة وقف دولية في البوان فما هي العوامل التي تختلف عن إقامة مؤسسة متبعة للطريقة التقليدية في البوان
أو حتى مؤسسة متوافقة مع الشريعة؟

.8
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ــة ــم تأسيســها تبعــا لتعليمــات قانوني ــث يت ــي حي ــر الضمــان القانون ــوان توف ــي الب ــة ف ــإن مؤسســات الوقــف الدولي ــى وجــه الخصــوص ف  وعل
 صــادرة عــن ســلطة الخدمــات الماليــة فــي البــوان                       . باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن توافقهــا مــع الشــريعة مصــادق عليهــا مــن قبــل
 مجلــس االستشــارات الشــرعية         الخــاص بســلطة الخدمــات الماليــة فــي البــوان حيــث يتكــون المجلــس مــن نخبــة مــن العلمــاء

 .والخبراء

Labuan FSA
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 يمكن أن يتم حّل مؤسسات الوقف الدولية في البوان وفقا للفقرة 67 من قانون مؤسسات البوان للعام 2010 ووفقا لبنود الميثاق المصادق عليه من
 طرف المستشار الشرعي. في حال حّل مؤسسة الوقف مع بقاء بعض األصول الموقوفة بعد عملية الحّل فإن الوفقية ستحدد المستفيدين الذين يستحقون

 ما تبقى من األصول الموقوفة. في حال عدم وجود أي مستفيد محدد فإن الوقفية ستحدد توزيع ما تبقّى من األصول الموقوفة لألغراض الخيرية تبعا لما
.يحددها المستشار الشرعي لمؤسسة الوقف هذه

 يمكن لمؤسسات الوقف الدولية في البوان أن تخضع للقانون الماليزي أو لقانون أجنبي. في هذا الخصوص فإن الوقفية الخاصة بمؤسسة الوقف
الدوليةفي البوان ستحدد آلية حل النزاعات وبنود النظام القانوني تبعا لذلك

 يمكن إقامة مؤسسة وقف دولية في البوان من خالل التسجيل تبعا للفقرة 107 من قانون الضمانات والخدمات التمويلية اإلسالمية في البوان للعام
 2010. قبل تسجيل مؤسسات الوقف دولية في البوان سيقوم المؤسس بتعيين شركة صندوق ودائع مسجلة في البوان ليقوم بدور السكراتير لمؤسسة

الوقف المقترح إنشائها

 التعليمات وأنموذج الوقفية الخاصة بمؤسسات الوقف الدولية في البوان متوفرة على الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز العالمي لألعمال والتمويل في
 البوان

هناك مستشارون قانونيون ومستشارون شرعيون لديهم باع طويل باألسس الشرعية لألوقاف حيث يمكنهم المساعدة في ذلك

 تخضع أي دخل ناتج عن األصول الماليزية للضرائب تبعا لقانون الدخل الماليزي للعام 1967. بالنسبة للدخل الناتج عن األصول غير الماليزية فتخضع
 للضرائب تبعا لقانون ضرائب األنشطة التجارية في البوان للعام 1990. استنادا لقانون ضرائب األنشطة التجارية في البوان للعام 1990 فإن إجمالي

 الدخل غير التجاري – ويشمل ذلك الدخل الناتج عن أنشطة االستثمارات القابضة – غير خاضعة للضرائب. يحسب على الدخل الناتج عن األنشطة
التجارية نسبة سنوية قدرها 3% من الربح الصافي المدقق أو عشرين ألف 20,000 رينغت (بعد انتخاب هذا الخيار إداريا

 اإليرادات التي تقوم مؤسسات الوقف الدولية في البوان بتوزيعها على المستفيدين المقيمين وغير المقيمين غير خاضعة للضرائب الماليزية. أما
المستفيدين غير المقيمين فعليهم االلتزام بمسؤولياتهم الضريبية تبعا للقوانين الضريبية المتبعة في أماكن إقامتهم

 هيكل مؤسسات الوقف دولية في البوان

إقامة مؤسسة وقف دولية في البوان

هل يمكن حّل مؤسسات الوقف الدولية في البوان؟ وإن كان ذلك ممكنا فتحت أي ظروف؟ وما هي اإلجراءات لذلك؟ .9

ما هي اآلليات المتاحة لحل النزاعات المتعلقة بمؤسسات الوقف الدولية في البوان؟ .10

ما هي كيفية إقامة مؤسسة وقف دولية في البوان؟  .11

أين يمكن الحصول على التعليمات والمتطلبات الخاصة بإقامة مؤسسة وقف دولية في البوان؟ .12

من يمكن أن يساعد في إعداد الميثاق الخاص بمؤسسة وقف دولية في البوان؟ .13

 هل العائدات والدخل الناتج عن الوقف/األصول التابعة لمؤسسات الوقف الدولية في البوان خاضعة للضرائب؟ وفي حال اإليجاب
فما مقدار الضريبة المفروضة؟

.14

ما هي السياسة الضريبية بالنسبة لإليرادات التي تقوم مؤسسات الوقف الدولية في البوان بتوزيعها على المستفيدين؟ .15
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نعم وذلك تبعا للفقرة 24 من قانون مؤسسات البوان للعام 2010

 تبعا للفقرة
 لوقف األصول الماليزية. باإلضافة إلى ذلك فإنه على مؤسسات الوقف الدولية في البوان التي مؤسسوها ماليزيون أو لديها أصول ماليزية الحصول

.على الموافقات الالزمة من السلطات المحلية المعنية في حال لزومها

52010Labuan FSA(2) مطلوبة فإن موافقة سلطة الخدمات المالية في البوان من قانون مؤسسات البوان للعام

 على مؤسسات الوقف الدولية في البوان تعيين شخص مؤهل ليكون المستشار الشرعي لها حيث قوم بتقديم االستشارات لمؤسسة الوقف ويضمن التزامها
 باألسس الشرعية ويشمل ذلك األسس الشرعية المتعلقة باألوقاف. ويمكن لمؤسسات الوقف الدولية في البوان تعيين مجلس شرعي. توَصى مؤسسات

 الوقف الدولية في البوان التي لها عدد كبير من األصول وتلك المؤسسات الخيرية التي تجمع التبرعات من عامة الناس أن تقوم بتعيين مجلس شرعي مع
عدد مناسب من األعضاء تبعا لما يحدده المؤسس

نعم فهذه الكشوف الخاصة بمؤسسات الوقف سيقوم بتدقيقها محاسبين مدققين مرخصين وذلك مرة واحدة سنويا على األقل

إن التكاليف الالزمة إلقامة مؤسسة وقف دولية في البوان هي

 ينص الميثاق على أنه بعد وفاة المؤسس ال يُسمح بأي تعديل على الميثاق فالمؤسس هو من يقوم بتحديد المستفيدين وكيفية توزيع الدخل والمنافع على
المستفيدين. هذا لضمان استمرارية أهداف مؤسسة الوقف تبعا لما أراده المؤسس

 في حال لزوم إجراء تعديل على كيفية توزيع دخل الوقف بعد تسجيل مؤسسة الوقف الدولية في البوان فإنه يجب تحديد تكاليف التعديل وإجراءاته في
الميثاق

الرسوم اإلدارية تُدفع إلى شركة صندوق ودائع في البوان
رينغتا حيث أن رسم التسجيل السنوي هو التكاليف القانونية التي تُدفع إلى سلطة الخدمات المالية في البوان 750 Labuan FSA

TEL +6 03 2773 8977
FAX
EMAIL

 +6 03 2780 2077
info@libfc.com

FOR MORE INFORMATION, LOG ON TO WWW.LIBFC.COM

LABUAN IBFC INCORPORATED SDN BHD (817593D)
SUITE 3A-2, LEVEL 2 BLOCK 3A
PLAZA SENTRAL, JALAN STESEN SENTRAL
KL SENTRAL, 50470 KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Labuan IBFC Incorporated Sdn Bhd, the official promotion and marketing agency for Labuan International Business and Financial Centre, Malaysia

Disclaimer:
This document provides general information on Labuan IBFC and should not be relied upon when formulating business decisions, nor should it be treated as a substitute for professional advice pertaining to particular business circumstances. While all information herein 
has been prepared in good faith, no representation or warranty, expressed or implied, is made and no responsibility or liability will be accepted by Labuan IBFC Incorporated Sdn Bhd or Labuan Financial Services Authority as to the accuracy or completeness of this 
document. Further, this document does not include any statement or opinion with regards to the laws governing Labuan IBFC or Malaysia and specific legal advice should always be sought from qualified lawyers and/or professional advisors. In addition, this document is 
not directed to any person in any jurisdiction where (by reason of that person’s nationality, residence or otherwise) this publication or availability of any services offered within it, is prohibited and deemed unlawful. Please note that information contained herein is subject 
to change without prior notice.

هل يسمح بنقل مؤسسات الوقف الدولية من البوان إلى نظام قانوني آخر .16

ما هي الموافقات المطلوبة لوقف األصول ضمن مؤسسات الوقف الدولية في البوان؟  .17

هل من المطلوب تعيين مستشار شرعي لمؤسسات الوقف الدولية في البوان؟ وفي حال اإليجاب فما هو العدد األدنى ألعضاء المجلس؟ .18

هل مطلوب من مؤسسات الوقف الدولية في البوان تقديم كشوف حسابات مدققة محاسبيا؟ .19

ما هي التكاليف الالزمة إلقامة مؤسسة وقف دولية في البوان؟ .20

 هل يمكن تعديل ميثاق مؤسسات الوقف الدولية في البوان بعد وفاة المؤسس؟ في حال اإليجاب فما هي اإلجراءات؟ ومن لديه صالحية
إجراء هذه التعديالت؟
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