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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ملخص البحث
دف حتقيـق أقـصى     لقد هدف البحث إىل احلديث عن االجتاهات احلديثة يف تأسيس الوقف، وإدارة أصوله،              

 بوصفه وسيلة لتحقيق هـذا      ف بعامة، واألوقاف الصغرية خباصة    مع اإلشارة إىل دمج األوقا    .منفعة ممكنة للوقف  
 متثل أبرز   وقد. ، واإلشارة إىل جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمري يف إدارة األوقاف على أسس اقتصادية             اهلدف

  وإدارة أصوله يف تأسيس األوقاف اجلماعية الكبرية، وفق        ، وإدارته ،مالمح االجتاهات احلديثة يف تأسيس الوقف     
ويف إدارة الوقف وأصـوله وفـق أسـس         . منوذجني مها منوذج شركات املسامهة، ومنوذج الشركات القابضة       

ويف دمج األوقاف الصغرية بصور خمتلفة للحـصول علـى          . على النحو املتبع يف املشروعات اخلاصة     اقتصادية  
 معيار املصلحة املتمثلة يف احلصول      كما تبني استناد هذه االجتاهات يف حتديد مالحمها إىل        . أقصى منفعة ممكنة منها   

على أقصى منفعة ممكنة من الوقف بالنسبة للواقف، وبالنسبة للموقوف عليـه، والـذي يعـين بـدوره دوام                   
  . كما تبني جناح جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمري يف إدارة األوقاف وفق أسس اقتصادية.واستمرار الوقف



 ٤

  

  املقدمة
   :، وبعدالصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه وسلم أمجعنياحلمد هللا رب العاملني، و

نظراً لضآلة إمكانات بعـضها، وازديـاد        - االجتماعيةقد أدى ختلي الدولة احلديثة عن العديد من مهامها          لف
 ة االقتصادية تقلص دور الدولة يف احليا    اقتصادية  األعباء امللقاة على عاتق بعضها، وتطبيق البعض اآلخر ألنظمة          

ويعد الوقف أحد أهم هذه املـصادر،       .  إىل البحث عن مصادر متويل أخرى      -  إىل أدىن حد ممكن    واالجتماعية
األمر الذي يستلزم قيامه بدور أكرب يف متويل العديد من األنشطة االجتماعية واالقتصادية، مما يعـين وجـوب                  

  .لوقفحتقيق أقصى منفعة ممكنة ل
- ر هو عصر التكتل واالندماج بني املشروعات، وعصر املـشروعات الكـبرية           وملا كان العصر احلاض   

 بافتراض ثبـات    ، إما بزيادة اإليرادات املتولدة عن هذه املشروعات إىل أقصى حد ممكن           لزيادة منفعتها وذلك  
ـ  -، وإما بـاألمرين معـاً      بافتراض ثبات إيراداا   ىن قدر ممكن  تقليص نفقاا إىل أد   ب، وإما   نفقاا  هـدفت د فق
 يف الدول اإلسالمية، ويف اتمعات اإلسالمية املوجودة يف الدول          األوقاف وإدارة   تأسيس يف   ة احلديث اتاالجتاه

  . ، باتباع أحد تلك اخلياراتإىل حتقيق أقصى منفعة ممكنة من الوقف غري اإلسالمية
، فإنه من املمكن    الكبريةوقاف   يف األ  - حتقيق أقصى منفعة ممكنة من الوقف        -وإذا كان هذا األمر ممكناً        

 أصـوهلا   إدارةمن خالل حتويلها إىل أوقاف مجاعية كبرية، و       القائمة  أيضاً زيادة منفعة األوقاف الفردية الصغرية       
حتقـق   الكـبرية    أن األوقاف   والتجارب العملية  ،من الدراسات املسحية    عدد أظهرفقد  . يةاقتصادعلى أسس   

ها واسـتمرارها يف    ءبقايدعم  وتها،   منفع يزيدمما   ،ويل، مقارنة باألوقاف الصغرية   عوائد مالية أكرب يف األجل الط     
 .واالستمرارالدوام،  : ، مقارنة باألوقاف الصغرية، ومما يعين بالتايل حتقيق املقصد من الوقف وهو           األجل الطويل 

لتكوين مشروعات كـربى،  زيادة منفعة األوقاف الصغرية نتيجة دجمها  احمللية   كما أظهر بعض التجارب العملية    
   .وإدارة أصوهلا وفق أسس اقتصادية

  

  :البحثمشكلة 
 منفعتها،   أو انعدام   منها من ثبات، ورمبا تدين     ةيعاين كثري من األوقاف يف الوقت احلاضر وخباصة الصغري        

فـة اإلدارة   الخنفاض اإليراد املتولد عنها بافتراض ثبات تكلفة التشغيل واإلدارة، وإما الرتفـاع تكل    وذلك إما 
وبالتايل تتمثل مشكلة الدراسة يف إجيـاد        .والتشغيل بافتراض ثبات اإليراد املتولد عنها، وإما لكال األمرين معاً         

  خبفض نفقاـا   أو،   التشغيلية  بزيادة إيراداا بافتراض ثبات نفقاا     ة األوقاف زيادة منفع وسيلة متكن من خالهلا     
  . باألمرين معاًأو  بافتراض ثبات إيراداا،التشغيلية

  
  :فرضية البحث



 ٥

قق أقـصى   حييفترض البحث أن تأسيس األوقاف اجلماعية الكبرية، وإدارة أصوهلا على أسس اقتصادية               
ؤدي بالتايل إىل دوام واستمرار الوقف، ومن مث دوام         يمنفعة ممكنة من الوقف بالنسبة للواقف، واملوقف عليه، و        

اً، واملتمثل يف حتقيق مفهوم الصدقة اجلارية بالنسبة للواقف، ودوام االنتفـاع        حتقق اهلدف منه بالنسبة لطرفيه مع     
   .من الوقف بالنسبة للموقوف عليه

  
  :بحثهدف ال

دف حتقيق أقصى منفعة ممكـن       إدارة األوقاف  تأسيس و   يف ة احلديث ات االجتاه إىل عرض  البحث دفيه  
حتقيـق  كيفية  بيان  و ،صورالربرات و امل عرض يث يتم ، ح  خباصة الصغرية بعامة و   دمج األوقاف  ومن ذلك . منها

  . كما يهدف إىل عرض جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمري يف إدارة األوقاف.ذلك عملياً

  :بحثمخطط ال 

ـ  عـن  يتحدث أوهلا    :ثالثة مباحث قد مت حتقيق هذا اهلدف من خالل تقسيم الدراسة إىل           ل    اتاالجتاه
، ويعرض الثالث جتربة شركة مكة      دمج األوقاف الصغرية  ويتحدث الثاين عن     .إدارة الوقف  تأسيس و  يف ةاحلديث

  .لإلنشاء والتعمري يف إدارة األوقاف
  

  :الدراسات السابقة
 .أصـوله إدارة   و  الوقف االجتاهات احلديثة يف تأسيس    حول    باللغة العربية  مل يطلع الباحث على دراسات      

فال يكـاد خيلـو      . يف كتبهم   قدمياً ت اليت تطرق هلا الفقهاء    وإن كان موضوع الوقف يف حد ذاته من املوضوعا        
وإن كان الباحثون احملدثون    .  واملتقن عن الوقف   ،كتاب من كتب الفقه على خمتلف املذاهب من احلديث املفصل         

قد كان الوقف وال يزال موضـوعاً  فل .أيضاً قد تطرقوا ملوضوع الوقف من زوايا خمتلفة، ووجهات نظر متعددة      
 اإلنفـاقني االسـتهالكي،     تمويـل ل مهمـاً  وال يزال مصدراً      على مر العصور،   إذ كان ،  رات والندوات للمؤمت

  هـي ،ولعل ورقة العمل الوحيدة اليت اطلع عليها الباحث بعد أن قطع شوطاً بعيداً يف كتابة البحث      . واإلنتاجي
قدمة لندوة  املاملشكالت واحللول،   : يةاألوقاف يف اململكة العربية السعود    : ورقة الشيخ عبد الرمحن فقيه بعنوان     

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية، واليت نظمتها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مبكة املكرمة يف الفترة                
 حـول    وقد تعرضت الورقة لدراسة مسحية قام ا مركز فقيه للبحوث والتطوير          . هـ١٩/١٠/١٤٢٠-١٨

، من حيث عددها، وحجمها، واملشكالت الـيت    )مكة املكرمة والطائف وجدة   (األوقاف يف منطقة مكة املكرمة      
  . تواجهها، كما تضمنت الورقة مقترحات لعالج هذه املشكالت، وإلدارة األوقاف

 يف  اليت يبني بعضها أمهية الوقـف      يف املكتبة األجنبية على بعض الدراسات         يف املقابل  قد اطلع الباحث  لو  
 األوقـاف    إنـشاء   التوجه حنـو   البعض اآلخر ويؤيد   يف الوقت احلاضر،     بحث العلمي متويل التعليم اخلاص وال   

  :ومن هذه الدراسات.  اقتصادية ذلك من إجيابياتيف ملا  وإدارة أصوهلا وفق معايري اقتصادية،الكبرية،
 من قبل مـا يـسمى    األمريكية Texas Wesleyan University موقع جامعة دراسة منشورة على .١

Office of Advancementتمويل التعلـيم اخلـاص يف   ل  مهممصدر الوقف  أنبنيت يتوال،  باجلامعة



 ٦

 عوائد استثمار األوقاف جزًء كبرياً من مصادر متويـل          حيث تشكل . الواليات املتحدة يف الوقت احلاضر    
  .١ ملؤسسات التعليم اخلاصةالنفقات التشغيلية أو اجلارية

 :بعنوان August 2004( Richard G. Elkins &Bob Bovinette(دراسة   .٢
Small endowments versus large: A closer look at returns and asset allocation 

 وقد أورد الباحثـان نتـائج دراسـة    - Common fund Commentary    وهي منشورة من قبل 
  : قام ا االحتاد الوطين للمدراء التجاريني للكليات واجلامعات األمريكيةمسحية

The National Association of College and University Business      
Officers(NACUBO)   خاصـة، يف الواليـات      جامعة وكلية    ٦٥٧ت استثمار أوقاف    حول إيرادا

 وذلك خالل عشر سنوات     ، قيم أصوهلا السوقية   من حيث  تنوعةأوقاف م ي   وه .املتحدة األمريكية وكندا  
من العينة أصـوالً    % ٦١ مؤسسة تعليمية أو ما يعادل       ٤٠٣ امتلكت   حيث. م٣٠/٦/٢٠٠٣انتهت يف   

 أو مـا     مؤسسة تعليميـة   ١٨٢ وامتلكت   . فأقل  دوالر أمريكي   مليون ١٠٠ قيمتها السوقية     بلغت وقفية
وامتلك .  مليون دوالر  ٥٠٠-١٠١  ما بني  قيمتها السوقية تراوحت   أصوالً وقفية    من العينة % ٢٨يعادل  

وامتلـك  .  مليـون دوالر   ١٠٠٠-٥٠٠بني  ما   تها السوقية  قيم ت تراوح  وقفية  أصوالً بعض باقي العينة  
وقـد أظهـرت    . أكثر من ألف مليون دوالر    أصوالً وقفية بلغت قيمتها السوقية      البعض اآلخر من العينة     

 على املدى الطويـل     مقارنة باألوقاف الصغرية    األوقاف الكبرية     أصول ارتفاع إيرادات استثمار  الدراسة  
  .٢ األوقاف الصغرية على حاهلاوبقاء، يف األجل الطويل منو األوقاف الكبرية ، مما يتيح)نوات س١٠(

االحتاد الـوطين للمـدراء التجـاريني     على موقع ةنشورامل، )م٢٠٠٥( Damon J. Manetta دراسة. ٣
 The National Association of College and University:للكليات واجلامعات األمريكيـة 

Business Officers (NACUBO) ا الباحث العالقة بـني حجـم   حولوهي دراسة مسحية قام  
تابعة حلوايل  ،  أحجام أصوهلا تلفة من حيث    خم اًالدراسة أوقاف  مشلتوقد  .  وعوائد استثماره  ، الوقف أصول
ـ    وقفيةال  جمموع قيم األصول   وقد بلغ  . مؤسسة تعليمية يف الواليات املتحدة وكندا      ٧٤١  ة حمـل الدراس
 تفوق األوقاف الكـبرية     قد أظهر املسح   و .٢٠٠٤لعام املايل   بنهاية ا وذلك   بليون دوالر أمريكي،     ٢٦٧

  .٣ ألصول الوقف إىل القيمة السوقية، العائد احملققنسبةعلى الصغرية من حيث 
املنشورة على موقع االحتاد الـوطين للمـدراء التجـاريني    ، )٢٠٠٤( Damon J. Manettaدراسة .  ٤

 The National Association of College and University:ات واجلامعات األمريكيـة للكلي

Business Officers (NACUBO)ا الباحث العالقة بـني حجـم    حول وهي دراسة مسحية قام 
،  ألصـوهلا   الـسوقية  القيمة خمتلفة من حيث     اً الدراسة أوقاف  مشلتوقد  . الوقف، وعوائد استثماره  أصول  

وقـد   .٢٠٠٣لعام املايل بنهاية ا وذلك   مؤسسة تعليمية يف الواليات املتحدة وكندا،      ٧٣٢ايل  والتابعة حلو 

                                                 
1 :http://web3.txwes.edu 
2 : www.commonfund.org 
3 : http://www.nacubo.org 
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أظهر املسح تفوق األوقاف الكبرية على الصغرية من حيث نسبة العائد احملقق، إىل القيمة السوقية ألصول                
  .١الوقف

 ;Harvard Business School(املنـشورة مـن قبـل      ROBERT C. MERTONدراسـة  . ٥

National Bureau of economic Research (NBER) , 1991)        عنوانبوهي:  

                     Optimal Investment Strategies for University Endowment Funds 
يف تنويع احملفظـة االسـتثمارية،        واملتمثلة  السبل الستثمار أصول الوقف    على أفضل    وهي تلقي الضوء  

والتعامل مع النقود الوقفيـة     . انطالقاً من افتراض أن الوقف هو مصدر التمويل الوحيد للجامعات اخلاصة          
مبثابة أصول استثمارية، فال تستخدم يف تغطية النفقات اجلارية، بل تستثمر ويستخدم العائـد يف متويـل                 

  .٢ وتأخذ الدراسة يف االهتمام عدم التأكد املرتبط باإلنفاق على التعليم والبحث العلمي. اجلارياإلنفاق
 .Swarthmore College Endowment Summary, January, 2004  دراسة. ٦

  .٣ وإدارة أصولهوضوابط إدارتهكيفية تكوينه، وأمهيته،     حول تعريف الوقف، و
 يف دمج األوقاف الصغرية، وإدارة أصوهلا علـى أسـس           ض التجارب املعاصرة  كما اطلع على نتائج بع    

  .، مثل جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمرياقتصادية
  

  :بحثمنهج ال
 أسلوب االسترداد التارخيي يف املبحث األول بشكل خـاص، واألسـلوب الوصـفي      استخدم الباحث   

 فقد استخدم أمهات كتب املذاهب األربعة،       .ول، وهو أسلوب مكمل لألسلوب األ      املبحث الثالث   يف وخباصة
  يف دمج األوقاف الصغرية،    املعاصرة، ونتائج بعض التجارب     وبعض كتب احلديث الشريف، وبعض الدراسات     

  .الستنباط ما يعني على حتقيق هدف الدراسة

  املبحث األول 

  إدارة األوقافو  تأسيس يفة احلديثاتاالجتاه
  
  
يف تأسيس أوقاف مجاعية كبرية من حيث       األوقاف يف الوقت احلاضر      يف تأسيس  ة احلديث اتتمثل االجتاه ت

القيمة السوقية ألصوهلا، ويف النظر إىل الوقف مبثابة مشروع جتاري، من حيث هيكله التنظيمي، ومـن حيـث                  
  :ويتم بيان ذلك على النحو اآليت. إدارة أصوله على أسس اقتصادية

                                                 
 http://www.nacubo.org :انظر:  1
 www.ssrn.com  موجودة على موقع املكتبة االلكترونية:  2
  .نفس املوقع: انظر:  3



 ٨

  :الوقت الحاضرأهمية األوقاف الكبيرة في : أوًال

  :تربز أمهية األوقاف بعامة، واألوقاف الكبرية خباصة يف الوقت احلاضر من خالل النواحي اآلتية
تمويل النفقات التشغيلية ملؤسسات التعليم اخلاصة يف العديـد مـن           لمصدر أساس ورمبا وحيد     األوقاف   .١

عات واألقساط الـيت يـدفعها      الدول، حيث يستخدم جزء من عوائد األوقاف إىل جانب اهلبات أو الترب           
فقد أسهمت على سبيل املثال عوائد استثمار أوقاف جامعة هارفارد األمريكيـة            . ١الطالب يف هذا الغرض   

بليـون    ٢,٤، والبالغـة    ٢٠٠٣ مليون دوالر أمريكي يف متويل ميزانية اجلامعة للعام املايل           ٧٧٠حبوايل  
وقاف عدد من اجلامعات األمريكيـة، األمـر        ول أ  أص ويوضح اإلحصاءان اآلتيان حجم   . ٢دوالر أمريكي 

لمؤسسات التعليمية يف بعض الـدول   النفقات التشغيلية لتضح معه أمهية األوقاف الكبرية يف متويل     تالذي  
، من حيث قيمتـها      كبرية احلجم   ذات أصول   حرص هذه املؤسسات على تكوين أوقاف      يفسرالغربية، و 
  .السوقية

  
  
  
  
  
  
  
  ٢٠٠٤ بنهاية العام املايل الكليات واجلامعات األمريكية بعض ة السوقية ألصول أوقافالقيم: )١جدول رقم( 

 قيمة األصول الوقفية   اسم اجلامعة الترتيب
 دوالر األمريكيمليون 

١  Harvard University (Cambridge, Mass.) $22,587,305,000 
٢  Yale University (New Haven, Conn.) 12,740,896,000 
٣  Princeton University (Princeton, N.J.) 9,928,200,000 
٤  Leland Stanford Junior University (Stanford, Calif.) 9,922,041,000 
٥  Univ. of Texas System Administration (Austin, Tex.) 9,360,113,745 
٦  Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, 

Mass.) 5,869,800,000 
٧  Columbia University (New York, N.Y.) 4,493,085,000 
٨  Univ. of Michigan (Ann Arbor, Mich.) 4,243,352,775 
٩  Emory University (Atlanta, Ga.) 4,086,000,000 

                                                 
1 : Investing in the Future, Texas Wesleyan University     

http://www.txwesleyan.edu/advancement/onlinepayment.htm 
2 : Alvin Powell, Harvard endowment reclaims some ground: 

Investments return 12.5 percent after two years of decline. HARVARD GAZETTE 
ARCHIVES http://www.news.harvard.edu/gazette 

 



 ٩

١٠  Washington University (St. Louis, Mo.) 4,083,958,000 
١١  Univ. of Pennsylvania (Philadelphia, Pa.) 4,019,000,000 
١٢  Northwestern University (Evanston, Ill.) 3,884,629,679 
١٣  Univ. of Chicago (Chicago, Ill.) 3,620,728,000 
١٤  Cornell University (Ithaca, N.Y.) 3,314,228,858 
١٥  William Marsh Rice University (Houston, Tex.) 3,302,000,000 

    Council for Aid to Education, a subsidiary of RAND. Web www.cae.org    :صدرامل
 

  ٢٠٠٥نهاية العام املايل ب  الكليات واجلامعات األمريكية بعضالقيمة السوقية ألصول أوقاف :)٢جدول رقم( 
قيمة األصول الوقفية   اسم اجلامعة الترتيب

يون دوالر بل
  األمريكي

١  Harvard University $25.474B 
٢  Yale University $15.225B 
٣  Stanford University $12.205B 
٤  *University of Texas System $11.611B 
٥  Princeton University $11.207B 
٦  Massachusetts Institute of Technology $6.712B 
٧  *University of California System $5.222B 
٨  Columbia University $5.191B 
٩  * Texas A&M System $4.964B 
١٠  University of Michigan $4.931B 
١١  Emory University $4.376B 
١٢  University of Pennsylvania $4.370B 
١٣  Washington University (St. Louis) $4.268B 
١٤  Northwestern University $4.215B 
١٥  University of Chicago $4.138B 

 Yale Posts Highest Endowment Returns, Topping Stanford, Harvard :املـصدر 
(November 22, 2005). Bloomberg.com.  

2005 National Association of College and University Business Officers 
Endowment Study.   

 
 استقطاب كوادر تعليمية وحبثية، وإدارات، وإدارات اسـتثمار          األوقاف الكبرية على    اجلامعات ذات  قدرة. ٢

 من مواجهة ارتفاع تكاليف احلصول على خـدمات هـؤالء           وما يعنيه ذلك  ر كبري من الكفاءة،     على قد 
وهذا ما  . وقاف الصغرية خرجات تعليمية أفضل، مقارنة باأل    تزويد اتمع مب   األمر الذي ميكنها من   األفراد،  

فقـد متكنـت إدارة   .  األمريكية، على سبيل املثـال )Harvard Universityهارفارد (حتقق جلامعة 

مريكي من حتقيق معـدل منـو سـنوي          بليون دوالر أ   ٢٧واليت أدارت ما يقرب من       االستثمار التابعة هلا  
% ١٠,١خالل العقد املاضـي، وذلـك مقابـل         أوقاف اجلامعة   يف إيرادات استثمار     %١٥,٩مقداره  

 اجلامعـة   فقد حققـت  .  الوقفية  جامعة أمريكية من حيث القيمة السوقية ألصوله       ٥٥لوسيط قائمة أكرب    
 Yale(  ييل جامعة على سبيل املثالما حققته بليون دوالر أمريكي ع١٢,٢ عائداً إضافياً مقداره املذكورة



 ١٠

University(   وقـد حققـت   . ١ثاين اجلامعات األمريكية من حيث القيمة السوقية ألصوهلا الوقفية        وهي 
، مما أسهم إىل جانب زيادة      ٢٠٠٣-٢٠٠٢لعام املايل   خالل ا % ١٢,٥ عائداً مقداره    نفس اجلامعة أيضاً  

، ٣٠/٦/٢٠٠٢ بليون دوالر أمريكي يف تاريخ       ١٧التربعات يف رفع القيمة السوقية ألصوهلا الوقفية من         
  .٣٠/٦/٢٠٠٣٢ بليون دوالر يف ١٩,١إىل أكثر من 

  :االتجاهات الحديث في تأسيس األوقاف: ثانيًا

  :التنظيمي للوقف، مها يف الوقت احلاضر، وذلك بالنظر إىل اهليكلهناك اجتاهان يف تأسيس األوقاف 
تأسيس أوقاف مجاعية كبرية بالنظر إىل القيمة السوقية ألصوهلا، وفق منوذج الشركات املسامهة تدار علـى                . ١

 بعـض   أحدمها وقفي، واآلخر اسـتثماري، وذلـك مثـل        : ويتكون رأس املال من قسمني    . أسس جتارية 
 : على سبيل املثالومنها ، املتفرعة عن البنك اإلسالمي للتنميةالعاملية للوقف لهيئةل فيةاملشروعات الوق

مائتـان   مقداره   مصرح به   مؤسسة وقفية تدار على أسس جتارية برأمسال        وهو :ةوقف الرعاية الصحي      

مت وقـد   . لـف دوالر   أ  حصة مقدارها مخسة وعشرون    آالفميثل عشرة   ،  ومخسون مليون دوالر أمريكي   
 ، واألوقاف الكـبرية   ،وشركات التأمني ر،   وشركات االستثما  ،طرح االكتتاب يف املؤسسة على املصارف     

حتول نصف أرباح املؤسسة القابلـة  و. سبيل الوقف كفرصة استثمارية تنموية، وعلى عموم اجلمهور على
إىل صـندوق املؤسـسة    ى أرباح األسهم األخرىلضافة إإ ،استثمارية للتوزيع على املسامهني فيها كفرصة

  أو مشاريعها الفرعية لغري،رصيده يف دفع تكاليف الرعاية الصحية اليت تقدمها املؤسسة اخلريي، ويستخدم
 يف املؤسـسة    ف اآلخر من األربـاح إىل املـسامهني       القادرين على دفع تكاليف تلك الرعاية، ويدفع النص       

عنها ودفعها إىل صـندوق   ؤسسة، وهلم التنازلسب حصته يف رأمسال املحب كل ،تنموية كفرصة استثمارية
  .٣يكون لصندوق املؤسسة اخلريي جملس يتوىل اإلشراف على أعمالهو. املؤسسة اخلريي

 تأسيس صناديق وقفية كبري بالنظر إىل القيمة السوقية ألصوهلا، تعتمد يف رأمساهلا على التربعات، وعوائـد                 .٢
  : ومن أهم األمثلة يف هذا االجتاه يف الوقت احلاضر.استثمارها فقط، وتدار على أسس اقتصادية

الصناديق الوقفية اليت يتم إنشاؤها يف عدد من دول اخلليج العريب وفق أسلوب الشركات املسامهة، عن                . ١,٢
  .طريق طرح ما يسمى األسهم الوقفية

  .مؤسسة امللك فيصل اخلريية. ٢,٢
  :٢٠٠٥والذي تأسس يف عام صندوق مجعية مسلمي ممفيس للنقود الوقفية، . ٣,٢

Muslim Society of Memphis Cash Endowment Fund. Endowment Fund 
(Cash Waqf or Trust Fund).      

                                                 
1   : How To Invest Like Harvard. DECEMBER 27, 2004. 2005 INVESTMENT 
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 ١١

برأمسال وقد تأسست   .  التابعة للهيئة العاملية للوقف واملتفرعة عن البنك اإلسالمي للتنمية         مؤسسة العطاء . ٤٫٢
علـى   .ل مائة مليون سهم، ومجيع األسهم نقدية على سبيل الوقفمليون دوالر ميث  مائة مقدارهمصرح به

وتطرح . وتستخدم أرباحها يف متويل وتطوير مشاريع وبرامج املؤسسة املؤسسة على أسس جتارية، تدارأن 
، ويف  على مؤسسات اتمع األهلي يف الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنميـة            املسامهة املباشرة فيها  

كـل   إسـهام كـون  ي ويكونوا أعضاء كاملني العضوية يف مجعيتها العامة وجيب أن . األعضاءغريل الدو
هل اخلري يف   عموم أ  بعدد من األسهم ال يقل عن عشرة آالف سهم، كما تطرح بقية األسهم على                مؤسسة

 يكون رأمسال املؤسـسة املـدفوع عنـد     موقوفة علي أهداف املؤسسة، وعلى أناًاألمة باعتبارها أسهم
    . ١التأسيس مخسة ماليني دوالر

، وهو  ر شركة مكة لإلنشاء والتعمري    ضج احمللية يف الوقت احلا    ذ ولعل من أبرز النما    :دمج األوقاف الصغرية  . ٣
  . إن شاء اهللاموضوع املبحث الثالث من هذا البحث

  : األوقاف أصولاالتجاهات الحديثة في إدارة: ثالثًا

وفق أسـلوب إدارة    يف إدارا على أسس اقتصادية،       ل األوقاف ارة أصو  يف إد  ة احلديث اتتمثل االجتاه ت
  :وذلك على النحو اآليتمن حيث سياسات االستثمار واإلنفاق،  تجارية،املشروعات الل يف األصو

 :سياسات االستثمار .١
 :تتمثل أهم مالمح سياسات االستثمار املتبعة يف إدارة أموال الوقف فيما يأيت

 .ف استثمارية مناسبة تقي من أخطار التقلبات االقتصادية احلادةحتديد أهدا.١,١
 .املوازنة بني احلاجة إىل األمان، واحلاجة إىل النمو .٢,١
 .مراقبة أداء أو نتائج االستثمارات .٣,١
 .تعديل السياسات االستثمارية وفقاً لنتائج االستثمار، وتغري الظروف السوقية، وتغري االحتياجات .٤,١
اق السنوي يف شكل مبالغ حمددة، أو نسبة من العوائد، وتعديل ذلك يف ضوء التغريات             حتديد حجم اإلنف  . ٥,١

 .السوقية، وتغري حجم عوائد االستثمار، ووجود منح أو تربعات
 .ئها وعدد أعضااإلدارةاهليكل اإلداري إلدارة االستثمار، من حيث شكل حتديد  .٦,١
، )عقارات، أسهم، نقـد   ( يد نسبة كل أصل   توزيع األصول مبعىن حتديد أصول الصندوق الوقفي، وحتد        .٧,١

 :ولعل يف املثال اآليت، وهو دراسة مسحية صادرة عن. ٢حبث تناسب أسلوب االستثمار املتبع
2003 NACUBO Endowment Study, © 2004 National Association of College & 

University Business Officers   ٧٠٥ أوقافاً حلـوايل  وقد مشل املسح .ما يلقي الضوء على ذلك 
 مليون، وأكثر من بليـون      ٢٥مؤسسة تعليمية، تراوحت القيمة السوقية ألصوهلا الوقفية ما بني  أقل من             

    .دوالر أمريكي
  

                                                 
  www.worldwaqf.org/arabic/volunteer_waqf.html:   موقع الهيئة على االنترنت:  1

2 : V. HOW WILL THE ENDOWMENT FUND BE INVESTED? http://www.fordfound.org 



 ١٢

  ٢٠٠٣توزيع األصول بني االستثمارات  بنهاية العام املايل : )٣جدول رقم ( 
   FY03 Average Asset Class Allocation of Total Assets  

موع أحجام جم
  األصول املستثمرة
  دوالر أمريكي

  أسهم
Equity

%  

  عائد ثابت
Fixed 

Income
%  

  عقارات
Real 

Estate
%  

  نقد
%  

صناديق 
  استثمار

Hedge 
Funds 

%  

 أسهم خاصة
Private 
equity 

%  

  مضاربات
Venture 
Capital 

%  

  موارد طبيعية 
Natural 

Resources
%  

 أخرى
%  

 0.7  1.9  3.0  5.2  19.9  1.8  4.2  18.6 44.8  أكثر من بليون 

- مليون٥٠١
  بليون١

54.4 
  

18.2  4.2  13.4 1.4  4.2  2.7  1.1  0.4 

٥٠٠-١٠١ 
  مليون

56.5 23.5  2.9  2.7  8.3  2.2  1.3  0.8  1.8 

 1.1  0.1  0.3  0.6  4.3  4.9  2.8  27.2 58.7   مليون١٠٠-٥١

 1.4  0.1  0.2  0.2  4.2  3.5  2.6  27.7 60.2   مليون٥٠-٢٦

 2.5  0.0  0.1  0.2  1.6  6.6  2.2  29.8 57.0 يون مل٢٥أقل من 

 هيئات عامة
Public 

58.1 27.9  2.1  4.0  4.3  0.9  0.5  0.4  1.6 

 هيئات 
Independent

56.7 24.9  3.1  4.0  6.9  1.5  0.9  0.4  1.6 

املتوسط الوزن 
-Equal املرجح

weighted 
Average  

57.1 
  

25.9  2.8  4.0  6.1  1.3  0.8  0.4  1.6 

املتوسط الوزن 
-Equal املرجح

weighted 
Average  

49.4 
  

21.4  4.5  1.5  13.5  3.8  2.7  2.4  0.8 

  

  :مالحظات حول اجلدول
  .  ما مل يذكر غري ذلكequal-weightedمجيع البيانات الواردة باجلدول هي بالوزن املرجح  .١
حـوايل   مليـون دوالر  ٥٠-٢٦متثل األسهم يف حمفظة أصول املؤسسات اليت تتراوح قيمة أصوهلا بـني     .٢

يف حني متثل األسهم يف حمفظة املؤسسات اليت تزيـد قيمـة            ،  يف املتوسط من إمجايل استثماراا    % ٦٠,٢
  .يف املتوسطمن إمجايل استثماراا % ٤٤,٨أصوهلا على بليون دوالر أمريكي 

ـا أكثـر    تتمتع أكرب املؤسسات من حيث قيم أصوهلا املستثمرة بأا األكثر تنوعاً يف االستثمارات أو بأ               .٣
  .املؤسسات امتالكاً للبدائل االستثمارية

 The total dollar-weighted averagesتعكس القيمة اإلمجالية بالدوالر األمريكي للوزن املرجح  .٤
  األصـول املـستثمرة يف     واملتمثل يف خفض نسبة   تأثري املؤسسات األكرب من حيث القيم السوقية ألصوهلا         

 . االستثمارات البديلة أو األخرى األصول املستثمرة يف وبالتايل ارتفاع نسبة،األسهم



 ١٣

 األسهم واإليراد    األصول املستثمرة يف   كلما ازدادت قيمة  األصول الكلية للمؤسسة كلما اخنفضت نسبة          .٥
 العقار واالستثمارات البديلة األخرى      األصول املستثمرة يف   الثابت والنقد احملتفظ به، وكلما ازدادت نسبة      

 .يف نفس الوقت
 االستثمارات البديلة مما حتتفظ به املؤسسات العامة،         أصوهلا يف   املؤسسات املستقلة حصة أكرب من     ستثمرت .٦

  . يف شكل أسهم وإيرادات ثابتةا أكرب من أصوهلاًحصص تستثمر ولكن هذه األخرية حتتفظ 

  :سياسات اإلنفاق. ٢
 اإلنفاق، واإلنفاق من عوائد استثمار      يتعني على اجلهة املالكة للوقف عدم استخدام األصول النقدية يف         

  :  كما يتعني عليها وضع سياسة مناسبة حتقق من خالهلا التوازن بني هدفني متنافسني، مها. أصول الوقف
  .وذلك باألخذ بعني االعتبار لعامل التضخم، والتقلبات السوقية. تنمية القيمة احلقيقية ألصول الوقف. ١,٢
 .الوقف لتغطية جزء معني من النفقات اجلاريةإنفاق مقدار كاف من عوائد  .٢,٢

     وهذا يعين أن يكون اإلنفاق يف حدود اإليرادات احملققة، حىت ال يؤدي إنفاق زيادة عن اإليـرادات إىل                  
إنفاق أصول الوقف، وأن يستخدم جزء من اإليرادات لتغطية النفقات اجلارية، ويعاد استثمار اجلـزء البـاقي                 

  : مثال عملي .على املدى الطويللتنمية أصول الوقف 
 على سبيل   إذا قررت هيئة ما تأسيس صندوق وقفي يولد سنوياً دخالً مقداره مائة ألف دوالر أمريكي                
، وأا تريد إنفاق كامل الدخل احملقق، فهذا يعين         %٨، فإذا متكنت املؤسسة من حتقيق عائد سنوي نسبته          املثال

). ١٠٠٠٠٠%=٨×١,٢٥. (  مليـون دوالر   ١,٢٥السوقية ألصوله   حاجتها إىل تأسيس وقف تبلغ القيمة       
وهذا يعين بقاء القيمة السوقية ألصول الوقف على حاهلا سنة بعد أخرى، ويعين أيضاً اخنفاض القيمة احلقيقيـة                  

وعلى الرغم من افتراض استمرار حتقيق الوقف لـنفس العائـد وهـو             . ألصول الوقف مبقدار معامل التضخم    
  .١ فإن القيمة احلقيقية هلذا العائد ستنخفض سنة بعد أخرى دوالر،١٠٠٠٠٠

  املبحث الثاني

  دمج األوقاف الصغرية 
  
  

يتم احلديث يف هذا املبحث عن االجتاه الثاين يف تأسيس األوقاف واملتمثل يف دمج األوقاف الصغرية، من                 
لصغرية خباصة صورة من صـور      ميثل دمج األوقاف بعامة وا    ، حيث   حيث املربرات، والصور، واملستند الشرعي    

ويالحظ هنا أن إمكان الدمج ال يقتصر على األوقاف الصغرية فقط، بـل              .استبدال الوقف دف زيادة منفعته    
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. ميكن أن يشمل األوقاف الكبرية، وذلك بعد مقارنة األداء هلذه األوقاف قبل الدمج، بأدائها املتوقع بعد الدمج                
  :من عدة جوانب، وذلك على النحو اآليتويتم احلديث هنا عن دمج األوقاف 

  :ير التفرقة بين الوقف الصغير والوقف الكبيريمعا: أوًال

على تعريف للوقف الصغري، أو على معيار أو معـايري للتفرقـة بـني              يف املكتبة العربية    مل يطلع الباحث    
 بعض الدراسات اليت قد يفاد منها       ولكنه اطلع يف املقابل يف املكتبة الغربية على       . الوقف الصغري، والوقف الكبري   

: وذلك مثل . االعتماد على القيمة السوقية ألصول الوقف معياراً لتقسيم الوقف إىل وقف صغري، ووقف كبري             
، املنشورة على موقع االحتاد الوطين للمـدراء  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣:  يف عاميDamon J. Manettaدراسيت 

 The National Association of College and:التجـاريني للكليـات واجلامعـات األمريكيـة    

University Business Officers (NACUBO) العالقة بني حجم الوقـف، وحجـم عوائـد    حول 
ة ضوابط للتفرقة بني الوقف الصغري والوقف الكبري، وذلك علـى           ثالثويرى الباحث إمكان وضع     . استثماره

  :النحو اآليت
ـ    ألصوله   وفقاً ملعيار القيمة السوقية      صغرياً يكون الوقف : لوقفصول  القيمة السوقية أل   .١ ة إذا قلـت قيم

  ويكون متوسطاً إذا تراوحت قيمة أصوله      . السوقية عن مبلغ معني وليكن مليون ريال سعودي مثالً         أصوله
 ويكون كبرياً إذا زادت     .بني ذلك املبلغ ومبلغ آخر وليكن من مليون إىل مخسة ماليني ريال سعودي مثالً             

وميكن اللجوء إىل هذا املعيـار      . ن ذلك املبلغ، أي أكثر من مخسة ماليني ريال سعودي مثالً           ع ة أصوله قيم
  . إذا كانت أصول الوقف عقاراً، أو نقوداً

ـ         صغرياً يكون الوقف : حجم أو قيمة العائد املتولد عن الوقف       .٢  ه وفقاً ملعيار حلجم أو قيمة العائد املتولد عن
مه عن مبلغ معني، ويكون متوسطاً إذا تراوحـت قيمـة العائـد أو              إذا قلت قيمة ذلك العائد أو قل حج       

 . األخري  أو حجمه عن ذلك املبلغ     ،حجمه بني ذلك املبلغ ومبلغ آخر، ويكون كبرياً إذا زادت قيمة العائد           
 .وميكن اللجوء إىل هذا املعيار إذا كانت أصول الوقف عقاراً، أو نقوداً

فيكون الوقف صغرياً إذا قلت مساحته عن حد        . قاراً، أو أرضاً  وخباصة إذا كان الوقف ع    : مساحة الوقف  .٣
هاتني معني، ويكون متوسطاً إذا تراوحت مساحته بني قيمتني معينتني، ويكون كبرياً إذا زادت مساحته عن                

وتتمثل أمهية هذا املعيار يف وجود أوقاف يف شكل عقارات أو أراض صغرية احلجـم ولكنـها                 . القيمتني
عة بسبب موقعها اجلغرايف، كما يف بعض العقارات املوجودة يف املناطق املركزيـة احمليطـة               ذوات قيم مرتف  

 قطعة أرض يف املنطقـة      ٣٧ فهناك حوايل    .، على سبيل املثال   باملسجد احلرام، وباملسجد النبوي الشريف    
حة يقل عن مخـسني     ، مبعدل مسا  ١ متراً مربعاً تقريباً   ١٥٠٠املركزية مبكة املكرمة تبلغ مساحتها اإلمجالية       

 مليون ريـال    ٣٠حبوايل بليون ريال، مبعدل قيمي يبلغ حوايل        قيمتها جمتمعة   متراً لكل أرض، بقيمة تقدر      
  .لكل قطعة أرض

                                                 
ندوة مكانة الوقـف وأثـره يف       . مكة املكرمة . مشكالت وحلول : األوقاف يف اململكة العربية السعودية    . عبد الرمحن فقيه  : انظر:  1
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 قد ال يعين بالضرورة أن يكـون        ، وفقاً ملعيار معني   ، أو كبري  ،ويرى الباحث أن وصف الوقف بأنه صغري      

د يكون الوقف صغرياً وفقاً ملعيار معني مثل العائد املتولد عنـه، ويكـون              فق.  أو كبرياً وفقاً ملعيار آخر     ،صغرياً
أن تصنيف الوقف وفقاً هلذه املعـايري ميكـن أن          كما يرى   . هصولكبرياً وفقاً ملعيار آخر مثل القيمة السوقية أل       

عينة وفقاً ملعيار   فما قد يعد وقفاً كبرياً يف دولة م       . خيتلف من دولة ألخرى، وأن خيتلف من قطاع اقتصادي آلخر         
 وما قد يكون وقفـاً كـبرياً يف قطـاع           . وفقاً لنفس املعيار   ، يف دولة أخرى   ، أو متوسطاً  ،معني، قد يعد صغرياً   

 ،يف قطاع اقتصادي آخـر    ، أو متوسطاً،     قد يكون صغرياً   ، وفقاً ملعيار معني   ، قطاع العقار  : مثل ،اقتصادي معني 
 بـتغري  ، وفق نفس املعيـار ، كما ميكن أن يتغري تصنيفه يف نفس الدولة . قطاع الصناعة، وفقاً لنفس املعيار     :مثل

 على أساسه    من عدمه   الدمج قرريرى الباحث أيضاً أن املعيار األفضل الذي يت       كما   .الظروف االقتصادية للدولة  
  . الدمجبعداملتوقع حتقيقه  و،ائد املتولد عن الوقف قبل الدمجهو الع

  : مشروعية الدمج:ثانيًا 

وقد أجاز فقهاء   . ند الدمج إىل معيار املصلحة املتمثل يف استمرار حتقق اهلدف من الوقف لطرفيه معاً             يست
 املتمثلة يف ضمان استمرار حتقق اهلدف من مشروعية الوقـف لطرفيـه             احلنفية استبدال الوقف تبعاً للمصلحة    

 ويشترى بثمنه ما يقوم     ،ع الوقف فإنه يباع   إذا تعطل نف  : ( تيمية رمحه اهللا تعاىل، حيث يقول      ابنكما أجازه   . ١معاً
فيه قوالن يف مذهبه، واجلواز مذهب      . وهل جيوز مع كونه مغالً أن يبدل خبري منه        . مقامه يف مذهب أمحد وغريه    

واملقصود أنه حيث جاز البدل، هل يشترط أن يكون يف الدرب أو يف البلد الذي فيه الوقـف                  .  وغريه ،أيب ثور 
، كون بغريه إذا كان ذلك أصلح ألهل الوقف، مثل أن يكونوا مقيمني ببلد غري بلد الوقف               األول، أم جيوز أن ي    

ما علمت أحداً اشـترط أن يكـون        : فنقول. وإذا اشتري فيه البدل كان أنفع هلم لكثرة الريع، ويسر التناول          
 يقتضي  ،وإطالقه وكالم أصحابه    ، وعموم كالمه  ، وأصوله ،بل النصوص عند أمحد   . البدل يف بلد الوقف األول    

بل أصله يف عامة    .  مصلحة الوقف  مراعاة هذا الباب فإن أصله يف    . أن يفعل يف ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف        
. وبعث رسله بتحصيل املصاحل وتكميلها    . فإن اهللا أمر بالصالح، وى عن الفساد      . العقود اعتبار مصلحة الناس   

عندما سئل عن الواقف يوقف شيئاً مث يـرى غـريه أحـظ      ويقول يف موضع آخر     . ٢)وتعطيل املفاسد وتقليلها  
أن اإلبدال للحاجـة    : أحدمها: وأما إبدال املوقوف خبري منه فهذا نوعان      : ( للموقوف عليه منه، هل جيوز إبداله     

 أو ال ميكن االنتفاع باملوقوف عليه من مقـصود الواقـف            . يقوم مقامه  ا ويشترى بثمنه م   ،مثل أن يتعطل فيباع   
اإلبـدال  : والثـاين . فإن األصل إذا مل حيصل به املقصود قام بدله مقامـه          . ترى بثمنه ما يقوم مقامه    فيباع ويش 

واحتج أمحد بأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         . فهذا وحنوه جائز عند أمحد وغريه من العلماء       . ملصلحة راجحة 
وأما ما وقف للغلة إذا أبدل خبري منه        .... نقل مسجد الكوفة القدمي إىل مكان آخر،وصار األول سوقاً للتمارين         

                                                 
. دار الفكـر  . بريوت. رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار املعروف حباشية ابن عابدين           . حممد أمني بن عابدين   : انظر:  1
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 ، أبـو ثـور   هفقد أجاز .  فيبدهلا مبا هو أنفع للوقف     ، يكون مغلها قليالً   ، أو بستاناً  ، أو حانوتاً  ،مثل أن يقف داراً   
وهو قياس قول أمحد يف تبديل املسجد       . أيب عبيد بن حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك       :  مثل ،وغريه من العلماء  

املـسجد  بل إذا جاز أن يبدل املسجد مبا ليس مبسجد للمصلحة حبيث يصري             . للمصلحةمن عرصة إىل عرصة     
من منع إبدال املسجد واهلدي      لكن من أصحابه  ..... ، فألن جيوز إبدال املستغل مبستغل آخر أوىل وأحرى        سوقاً

ال لكن النصوص واآلثـار والقيـاس تقتـضي جـواز اإلبـد           . وهو قول الشافعي وغريه   . واألرض املوقوفة 
فإنه يباع ويشترى بثمنه ما هو أنفـع ألهـل          ...... إذا وقف ما هو مزين بنقوش     : ( ويقول أيضاً  .١)للمصلحة
ال ضرورة إىل بيع الوقـف، وإمنـا بـاع للمـصلحة     : ( ويقول. ٢)فاالعتبار مبا هو أنفع ألهل الوقف . الوقف

 ،فإنه جيوز بيعه لكمال املنفعة    . احملظوراتالراجحة، وحلاجة املوقوف عليهم إىل كمال املنفعة، ال لضرورة تبيح           
  . ٣) وال غريها،ولو كان بيعه ال جيوز ألنه حرام مل جيز بيعه لضرورة. وإن مل يكونوا مضطرين

بأن  شراء جزء من أصول وقف جديد        وقد يعين يعين شراء أصول وقف جديد بالكامل،       قد  واالستبدال  
مما يعين إمكان الشركة من خالل الدمج، وذلـك          ، اجلديد يف متلك أصول الوقف    جمموعة من األوقاف     تشترك

 وال إبداله ولو    ، وال هبته   الوقف،  وال يصح بيع   ،حيرم"  فقهاء احلنابلة يف املقابل أنه        بعض وذكر. وفقاً للمصلحة 
أو يورد   ، على أهله   حبيث ال يورد الوقف شيئاً     ه، أو حمللت  ،إال أن تتعطل منافعه املقصودة منه خبراب له       ،  خبري منه 
 ، فيـصح بيعـه    . بأن ال يكون يف الوقف ما يعمر به        ، وعود نفعه  ،وتتعذر عمارته ،   بالنسبة إليه   ال يعد نفعاً   شيئاً

   .٤ " فوجب احلفظ بالبيع للمال، ويف إبقائه إضاعة،ويصرف مثنه يف مثله للنهي عن إضاعة املال
 والذي ميثل شكالً مـن     ،قاف الصغرية األو دمجمكان  إل  القولني السابقني ضوًء أخضر    ويرى الباحث يف  

املنفعـة املتولـدة عـن       انتفاع املوقوف عليه ب     من الوقف   املقصود أنتبعاً للمصلحة، حيث    أشكال االستبدال   
  ألصل آخـر   التملك الكامل من خالل    الستبدالمنع ا ووحتقق مفهوم الصدقة اجلارية بالنسبة للواقف،        الوقف،
   . فيكون خالف األصل،ا املعىن الذي اقتضاه الوقفمبطل هلذ  أو من خالل الدمج،جديد

  :المبررات االقتصادية للدمج :ثالثًا

  :، تتمثل فيما يأيت خباصةالصغريةو  بعامةهناك مربرات اقتصادية لدمج األوقاف
يف الوقت احلاضر، حيث أصبحت فكرة األوقـاف        لدى األفراد    نسبياً    الفردي الوقفتطبيق  تقلص فكرة     .١

ي الغالبة، وذلك الرتفاع تكلفة إنشاء مشروعات وقفية جديدة كبرية من ناحيـة، وضـعف               اجلماعية ه 
 إلنشاء الوقف من ناحية أخرى، ويف دمج األوقاف الصغرية ما حيقـق هـذا                لدى األفراد  الباعث الديين 

طريق  الصناديق الوقفية اليت تؤسس ومتول عن        : ولعل من أهم األوقاف اجلماعية يف الوقت احلاضر        .اهلدف
دول اخلليج العريب من قبل اجلهـات املـسؤولة عـن    عدد من اليت تطرح يف    ، و األسهم الوقفية ما يسمى   
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 وهي تطرح عادة يف أسواق املال لتتداول شراًء فقط عند الرغبة يف االكتتـاب،               .األوقاف يف تلك الدول   
 .ولكنها غري قابلة للتداول بيعاً بعد ذلك

حلاضر إىل التكتل واالندماج فيما بينها، حىت يكاد يكون التكتل واالندماج مسة            اجتاه املشروعات يف العصر ا    . ٢
 للوقف  ، واالقتصادي ،الدور االجتماعي  األمر الذي قد ينسحب على الوقف، وخباصة يف ظل تغري            العصر،

  .للوقفاً  جديداًدورعن بعض املهام اليت كانت تقوم ا  الدولة ختليحيث أوجد . احلاضريف الوقت 
مكان تالشي حصص   نظراً إل بالنسبة للموقوف عليه،     ، أو كلياً  ، حتقق اهلدف من الوقف جزئياً      عدم إمكان .٣

 بشكل أكرب من    ، أعداد املستفيدين من عائد الوقف     تزايد بسبب   ،املوقوف هلم من عائد الوقف مع الزمن      
 تعذر اإلفادة منه  و ،إمكان تالشي حصص املوقوف هلم من عائد الوقف بسبب تعذر تشغيله          و. منو الوقف 

 بإمجـايل    أرض  قطعة ٣٧ األراضي الوقفية احمليطة باملسجد احلرام، والبالغة         بعض كما يف ،  صغر مساحته ل
 لوجود كساد   أو.  متراً لألرض الواحدة   ، مبعدل مساحة يقل عن مخسني     ١ متراً مربعاً  ١٥٠٠مساحة قدره   

ارتفاع تكلفة تشغيل الوقف الصغري مقارنة        وهذا راجع إىل   .اقتصادي يف القطاع الذي يوجد فيه الوقف      
 . نتيجة للتضخمللوقفاخنفاض العائد احلقيقي ، وبالوقف الكبري

  :المزايا االقتصادية للدمج :رابعًا

 وذلـك مـن     ،)زيادة منفعته (  هأقصى منفعة اقتصادية ممكنة من      يف حتقيق  الوقف يتمثل اهلدف من دمج   
  :ما يأيتخالل 

   ،  قبل الـدمج   تشغيل اإلدارة وال   مقارنة بتكاليف  ،لوقف املتحقق بعد الدمج    وتشغيل ا  ةإداراخنفاض تكاليف   . ١
  . حصة اجلهات املستفيدة من العائد زيادة العائد، وزيادةمما يعين

  . ميكنه البقاء واملنافسة قوة مادية كبرية،يتكون مشروع وقفي ذ. ٢
يف إدارة املشروع الوقفي املتحقق من الدمج يتيح اإلفادة      جمتمعة  املندجمة    الوقفية اشتراك إدارات املشروعات   .٣

من كافة اخلربات املتاحة، ويتيح تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل يف اإلدارة، األمر الذي قد يتعذر يف                 
 .عدم الدمجحالة 

 مـن   وهو صورة  )صغرية أو كبرية فيما بينها، وصغرية مع كبرية        ( يؤدي التكامل بني املشروعات الوقفية     .٤
 اقتصادية داخليـة وخارجيـة، وجتنـب        وفورات حتقيق   :مثل ،إىل اإلفادة من مزايا التكامل     صور الدمج 

 . الصغرية يف نفس القطاعوقفية ال املشروعاتمساوئ املنافسة فيما بينها، وخباصة إذا وجدت
 . يتمتع ا كل وقف على حدة قداإلفادة من كافة املميزات اليت .٥
 بسبب صغر مساحة الوقف، ويف الدمج حتقيق هلذه اإلفادة إن كانت متعـذرة،              ،قلأو ت ،  قد تتعذر اإلفادة   .٦

وخباصة يف وجود بعض التنظيمات املطبقة عند الرغبة يف إنشاء مبىن على أرض             . وزيادا إن كانت متدنية   
حيث يقتطع بعض التنظيمات جزًء من مساحة األرض يف شكل ارتدادات أمامية وخلفية وجانبية،              . وقفية

                                                 
 .٩:ص. املشكالت واحللول: ف يف اململكة العربية السعوديةاوقاأل. عبد الرمحن فقيه: انظر:  1
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ويف الدمج ما   . مما قد ال يبقي مساحة تذكر متكن اإلفادة منها، وذلك يف حال صغر مساحة تلك األرض               
  .قد خيفف من األثر السليب هلذا التنظيم

  
 ألصـوهلا القيمة السوقية     من حيث  الكبرية ارتفاع عوائد األوقاف   ، املسحية وقد أظهر بعض الدراسات   

مما يدعم التوجه حنـو      ، ألصوهلا  الصغرية  ذات القيمة السوقية   باألوقافمقارنة   ،الطويلو القصري،: نييف األجل 
   :هذه الدراساتمن و. االندماج

، املنشورة على موقـع االحتـاد الـوطين للمـدراء      املسحية)٢٠٠٥( Damon J. Manettaدراسة  .١
 The National Association of College and:التجاريني للكليـات واجلامعـات األمريكيـة   

University Business Officers (NACUBO) الوقف، القيمة السوقية ألصول العالقة بني حول 
 مؤسسة تعليمية يف الواليـات املتحـدة        ٧٤١ تابعة حلوايل    اً الدراسة أوقاف  مشلتوقد  . وعوائد استثماره 

ـ       .  مليون دوالر أمريكي   ١٠٠، وتقل يف قيمتها السوقية عن       وكندا ا وهي أوقاف خمتلفة من حيـث قيمه
 بليون دوالر أمريكي، وذلـك بنهايـة        ٢٦٧وقد بلغ جمموع قيم األصول الوقفية حمل الدراسة         . السوقية

 .٢٠٠٤العام املايل 
  )٤جدول رقم( 

  إمجايل أصول الوقف  
  دوالر أمريكي

( عائد االستثمار لسنة واحدة 
 ٣٠العام املايل املنتهي يف 

  )٢٠٠٤يونيو 

عائد االستثمار خلمس 
 املايل املنتهي العام( سنوات 

  )٢٠٠٤ يونيو ٣٠يف 
 Median $71,662,000 16.0% 3.5%املنوال 
 %3.8 %15.1 360,651,000$  املتوسط
 *%4.2- *%0.6- *370,000$  األدىن
 *%15.0 *%25.2 *22,143,649,000$  األعلى

 . األرقام اليت حتمل إشارة النجمة ال متثل نفس املؤسسة
 .             National Association of College and University Business Officers (NACUBO) :املصدر

املنشورة على موقع االحتاد الوطين للمدراء التجاريني ،  املسحية) ٢٠٠٤( Damon J. Manettaدراسة .٢
 The National Association of College and University:للكليات واجلامعـات األمريكيـة  

Business Officers (NACUBO) الوقف، وعوائد استثمارهالقيمة السوقية ألصول العالقة بني حول  .
،  مليون دوالر أمريكـي    ١٠٠ واليت تقل عن      السوقية  أصوهلا  خمتلفة من حيث قيم    اً الدراسة أوقاف  مشلتوقد  

   . مؤسسة تعليمية يف الواليات املتحدة وكندا٧٣٢والتابعة حلوايل 
  

  )٥جدول رقم (   
وسيط الوزن املرجح   Medianال املنو  

Equal 
Weighted 

Mean  

  األعلى  األدىن

 million $321.5 million $321,000 $18.9 billion 70$حجــم األوقــاف  
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 دوالر أمريكي: اإلمجايل
( نسبة عائد االستثمار  

العام املايل املنتـهي يف     
  )٢٠٠٣ يونيو ٣٠

2.9% 3.0% -14.7% 28.1% 

 .National Association of College and University Business Officers (NACUBO) :املصدر

  

 The National Association of College and University Business Officers  دراسـة  .٢

(NACUBO)    صول الوقف وعوائد اسـتثماره يف األجـل        أل القيمة السوقية حول العالقة بني    املسحية
 جامعة وكلية ومدرسة خاصة، يف الواليات املتحدة األمريكيـة          ٦٥٧ وقد مشلت الدراسة أوقاف      .الطويل
وهي أوقاف خمتلفة األحجام بالنظر إىل قيمة أصوهلا السوقية، وذلك خالل فترة زمنيـة مقـدارها                . وكندا

من % ٦١ مؤسسة تعليمية أو ما يعادل       ٤٠٣ وقد مشل املسح  . ٣٠/٦/٢٠٠٣عشر سنوات انتهت يف     
 مؤسسة تعليمية   ١٨٢و  .  مليون دوالر أمريكي فأقل    ١٠٠ قيمتها السوقية    ت بلغ وقفية ذات أصول    العينة

 مليـون دوالر    ٥٠٠-١٠١وقفية بلغت قيمتـها الـسوقية        أصولذات  من العينة   % ٢٨أو ما يعادل    
يف  قيمتها السوقية    بلغت وقفية   من العينة ذات أصول   % ١١ مؤسسة تعليمية أو ما يعادل       ٧٢و. أمريكي

ألـف مليـون    ، فيما زاد احلد األقصى لقيم أصوهلا السوقية عن          ون دوالر أمريكي  ملي ٥٠٠ حدها األدىن 
الكبرية مقارنة   ذات القيمة السوقية      األوقاف  أصول وقد أظهرت الدراسة ارتفاع إيرادات استثمار     . دوالر

ـ         ) سنوات ١٠(باألوقاف الصغرية على املدى الطويل       اء ، مما يتيح منو األوقاف الكبرية خالل الزمن، وبق
  .األوقاف الصغرية على حاهلا

  
  
  
  

  
  صول الوقف وعوائد استثماره يف األجل الطويلأل القيمة السوقيةالعالقة بني : )٦جدول رقم (

 حجم أصول الوقف
  دوالر أمريكي

  عشر سنوات  مخس سنوات  ثالث سنوات  سنة واحدة

 %١١٫٥ %٦٫٩ %٠٫٧- %٤٫١  أكرب من بليون 

 %٩٫٣ %٣٫١  %٢٫٣- %٢٫٩   بليون-مليون ٥٠١

 %٨٫٨ %٣٫١ %٢٫٨- %٢٫٧   مليون٥٠٠-١٠١

 %٨٫١ %٢٫١ %٢٫٨- %٢٫٧   مليون١٠٠-٥١

 %٨٫١ %٢٫٤ %٢٫٣- %٣٫١   مليون٥٠ -٢٥

 %٧٫٢ %٢٫٢ %٢٫٣- %٣٫٥   مليون٢٥أقل من 



 ٢٠

 The National Association of College and University Business Officers (NACUBO): املصدر
2003 Endowment Study reflects the following results for periods ending June 30, 
2003:      

 تكوينـها ارتفـاع      يف بعض الشركات اليت تسهم األوقاف الصغرية     ل  احملاسبية تقاريرالكما أظهر بعض    
ا يـدعم   مم.  يف هذه الشركات مقارنة بالعوائد اليت حتققت قبل اإلسهام فيها          سهاماإلعوائد تلك األوقاف بعد     

  : ومن هذه التقارير.  إجيابية، ملا له من مميزات اقتصاديةدمج األوقاف الصغريةالتوجه حنو 
هـ، واملتضمن مقارنة عوائد بعض     ١٤١٦/١٤١٧التقرير السنوي السابع لشركة مكة لإلنشاء والتعمري         .١

 إيرادات تلك األوقاف    حيث بلغت . املسامهة يف الشركة وبعدها   األوقاف الصغرية املسامهة يف الشركة قبل       
 مليـون ريـال سـعودي يف العـام          ١٣,٨ مليـون ريـال سـعودي، مقابـل          ٢,١٤قبل الـدمج    

 ..هـ١٤١٦/١٤١٧
هـ، واملتضمن مقارنة عوائد بعض     ١٤١٨/١٤١٩التقرير السنوي التاسع لشركة مكة لإلنشاء والتعمري         .٢

حيث بلغت إيرادات تلك األوقاف     . ااألوقاف الصغرية املسامهة يف الشركة قبل املسامهة يف الشركة وبعده         
 مليـون ريـال سـعودي يف العـام          ١٨,٩ مليـون ريـال سـعودي، مقابـل          ٢,٥٤قبل الـدمج    

 ..هـ١٤١٨/١٤١٩
هـ لشركة مكة لإلنشاء والتعمري، واملتضمن مقارنة عوائـد         ١٤٢١/١٤٢٢التقرير السنوي الثاين عشر      .٣

ـ ١٤٢٢ /١٤٢١ها بعد الدمج يف عـام       األوقاف الصغرية املسامهة يف الشركة قبل الدمج، بعوائد        . هـ
 مليون  ٢٠,٢٧١٤ مليون ريال سعودي، مقابل      ٢,٤٨٣حيث بلغت إيرادات تلك األوقاف قبل الدمج        

أي بزيادة تقدر حبوايل عشرة أضعاف عما كانت عليه قبـل           . هـ١٤٢٢ /١٤٢١ريال سعودي يف العام     
 .الدمج

 واملتضمن مقارنة عوائد    لإلنشاء والتعمري،  لشركة مكة    هـ١٤٢٥/١٤٢٦لسادس عشر التقرير السنوي ا   .٤
حيث بلغ ريـع األوقـاف املـسامهة يف          .قبل الدمج، وبعد الدمج   املسامهة يف الشركة    األوقاف الصغرية   

 مليون ريال، خالل االثنيت عشرة سنة املاضية، أي بنـسبة           ٢٢٠ )أوقاف عامة، وأوقاف أهلية   (الشركة  
 مليون  ٣٢سنة، وقدره   ١٢ على أساس متوسط     ة بالشركة، موع دخلها قبل املسامه   من جم % ٧٣٣قدرها  
 .  تقريباًريال

  : صور دمج األوقاف الصغيرة:خامسًا

، فإن مبدأ الدمج يقوم علـى النظـر إىل           غالباً  أو جمموعة أصول رأمسالية    حيث إن الوقف أصل رأمسايل    
عدداً من  ايل ميكن أن يتخذ الدمج      وبالت. الوقف مبثابة مشروع استثماري، أو على حتويله إىل مشروع استثماري         

  :، وذلك على النحو اآليتالصور
 يف األوقاف الكبرية    ،قطاع العقار : ، مثل  واملوجودة يف قطاع معني    ،دمج األوقاف الصغرية وفقاً ملعيار معني      .١

، حبيـث    مثل قطاع اآلالت أو املواصالت      أو يف قطاع آخر    ، واملوجودة يف نفس القطاع    ،وفق نفس املعيار  
بذمة مالية مستقلة عـن ذمـم       ،   األوقاف الكبرية مشروعاً واحداً     وتكون مع  ،شى األوقاف الصغرية  تتال

. يف شكل شركة مسامهة، ذات أسهم غـري قابلـة للتـداول           املوقوف عليهم   لصاحل   ، يتم رصده  الواقفني



 ٢١

 بنسبة  ،نه املوقوف عليهم يف أصول الوقف اجلديد، ويف العائد املتحقق ع           كل فئة من فئات    وتتحدد حصص 
  .الوقف اجلديد املتولد عن الدمجأصول  إىل قيمة ، الوقف الصغري املندمج أصولقيمة

 أو يف   ،يف األوقاف الكبرية يف نفـس القطـاع       قطاع العقار،   :  مثل ،دمج األوقاف الصغرية يف قطاع معني      .٢
د على جتميـع،    واليت هي نوع من الترست أو التكتل املايل يعتم        .  شكل شركة قابضة   وتكوينقطاع آخر،   

وتركيز السيطرة على رؤوس أموال عدد من املشروعات االقتصادية اإلنتاجية، وعلى اإلدارة والتخطيط،             
 .لشركات التابعةلممثليها يف اإلدارات العليا وعملية اختاذ القرارات يف املشروعات التابعة هلا عن طريق 

مع بعضها البعض، لتكـون فيمـا بينـها          ،دمج األوقاف الصغرية من قطاع معني، أو من عدة قطاعات          .٣
يف شـكل   املوقوف عليهم   لصاحل   ، يتم رصده  بذمة مالية مستقلة عن ذمم الواقفني      ،مشروعاً وقفياً واحداً  

 أو املشروع اجلديد، ويف العائد      ،تتحدد حصص املوقوف عليهم يف أصول الوقف اجلديد       و. شركة مسامهة 
 . الوقف اجلديد املتولد عن الدمج أصول إىل قيمة،ري املندمجالوقف الصغأصول  بنسبة قيمة ،املتحقق عنه

 أو  ،من عدة قطاعات مع بعضها البعض، حبث حيتفظ كل وقـف          وفق معيار معني    تكامل األوقاف الصغرية     .٤
وإدارته، وتكون للجميع إدارة موحدة تدير      وذمته املالية املستقلة     ، بشخصيته االعتبارية   وقفي كل مشروع 

 . وسياساته االستثمارية،هشؤونه، وتضع خطط
 غـري   تكوين شركة مسامهة يتكون جزء من رأمساهلا من أصول أوقاف صغرية، ويتكون الباقي من أسهم                 .٥

 :ومن األمثلة العملية هلذه الصورة    . تطرح لالكتتاب العام، ليتكون من جمموعها مشروع استثماري       وقفية  
  .شركة مكة لإلنشاء والتعمري

  : للوقف بعد الدمجالشكل القانوني سادسًا

 نظامية ملا هلا من مزايا      ،شركة مسامهة يقترح الباحث أن يتخذ املشروع الوقفي املتولد عن الدمج شكل           
  : ما يأيتتتمثل في

،  فقط يف حدود حصته يف رأس املال     عما قد يتحقق من خسارة      مسؤولية الشريك وهو الوقف الصغري هنا        .١
  . ، أم قلنا إن اجلهة املوقوف عليها هي من متلك الوقفسواء أقلنا إن الواقف هو من ميلك الوقف

، مما ميكنها من القيـام باسـتثمارات         مقارنة بغريها من أنواع الشركات      شركات املسامهة  ضخامة رأمسال  .٢
 . ضخمة

سواء أقلنـا مبلكيـة الواقـف    ، واملوقوف عليهم،  املالية للواقفنيماستقالل الذمة املالية للشركة عن الذم      .٣
  .م قلنا مبلكية املوقوف عليه للوقفللوقف، أ

 سواء أقلنـا مبلكيـة      ، أو إفالسه  واقفني، أو املوقوف عليهم،    ال وفاة بعض رغم  بقاء الشركة واستمرارها     .٤
   .الواقف للوقف، أم قلنا مبلكية املوقوف عليه للوقف

  :التنفيذآلية  :سابعًا

  :تنفيذ اندماج األوقاف الصغرية على النحو اآليت ميكن  



 ٢٢

، لبدء بعمل مسح شامل لألوقاف املوجودة داخل اململكة مثالً من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية              ا. ١
ي حققـه كـل منـها، وبيـان         ذتقسيمها إىل فئات بالنظر إىل القيمة السوقية ألصوهلا، وبيان العائد ال          و

 واجلهـة   ،وبيان اجلهة الواقفـة   ،   مقابل النظارة   ناظر الوقف  عائد مبا فيها املصروفات التشغيلية لكل منها،     
 فترة زمنية مدا عشر سنوات مثالً،        بالنسبة لإليرادات واملصروفات   على أن يغطي املسح   . املوقوف عليها 

  . أو أكثر
تقومي نتائج بعض صور الدمج املوجودة داخل اململكة مثل جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمري، وشركة طيبة                . ٢

 . لإلنشاء والتعمري
 :دراسة جدوى، توضح فيها العناصر اآلتيةعمل  .٣

ويتم حتقيق اهلـدف بزيـادة اإليـرادات          . حيدد اهلدف من الدمج يف حتقيق أقصى منفعة ممكنة للوقف         . ١,٣
 .بافتراض ثبات التكلفة، أو التشغيل عند أدىن تكلفة ممكنة بافتراض ثبات اإليراد، أو األمرين معاً

 األوقاف املختارة قبل الدمج، واإليـرادات احملققـة، وتكـاليف اإلدارة            حتديد القيمة السوقية ألصول   . ٢,٣
 . والتشغيل

. حتدد الصورة الثانية من صور الدمج مثالً للتطبيق، مع بيان اإليرادات وتكـاليف التـشغيل املتوقعـة                . ٣,٣
 الصورة األكثر   وهكذا بالنسبة لباقي الصور، ومقارنة ذلك مبا مت حتديده يف الفقرة السابقة، ليتم اختيار             

فقد يكون عدم دمج الوقف، والعمل على تطـويره هـو           . حتقيقاً للهدف، إن كان الدمج حمققاً للهدف      
وأما : ( يقول ابن تيمية رمحه اهللا     .حيث تتحدد ذلك وفقاً للمصلحة    . األفضل فيتم اختيار الوضع احلايل    

 كانت هذه الصورة أصـلح للوقـف   فإن. تغري صورة البناء من غري عدوان فينظر يف ذلك إىل املصلحة       
وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثـة        . وإن كان إعادا إىل ما كانت عليه أصلح أعيدت        . وأهله أقرت 

وقد ثبـت  . فيتبع يف صورة البناء مصلحة الوقف، ويدار مع املصلحة حيث كانت       . أصلح للوقف بنيت  
بل قد فعل عمر بن اخلطاب      . وقف للمصلحة عن اخللفاء الراشدين كعمر وعثمان أما قد غريا صورة ال         

حيث حول مسجد الكوفة القدمي فصار سوق التمارين، وبىن هلم مسجداً يف مكان             . ما هو أبلغ من ذلك    
  . ١)آخر

 .حتديد بعض األوقاف اليت تتوىل وزارة األوقاف اإلشراف عليها إلجراء جتربة الدمج عليها. ٤,٣
وال مانع هنا من تطبيق أكثر من        - ة وفق الصورة املختارة    يف شكل شركة مسامه    تأسيس مؤسسة وقفية   .٥,٣

مقداره كذا، مع مراعاة احملافظة على اجلهات املوقـوف         مصرح به    برأمسال -صورة أو أكثر من منوذج      
 ية،اقتصاداملؤسسة على أسس   وتدار.مجيع األسهم نقدية على سبيل الوقفوتكون  .عليها قبل الدمج

ميكن أن و. لصاحل اجلهات املوقوف عليها  يل وتطوير مشاريع وبرامج املؤسسةوتستخدم أرباحها يف متو
 تقـدم    قـد   واملنح الـيت   التربعات، و )الوقف( ريع استثمار رأمسال املؤسسة     تتمثل مصادر التمويل يف     

 . تقدميها أو بيعها مبقابل الوقفية املتحققةمقابل اخلدمات اليت تقرر املؤسسةو. املؤسسالوقف لربامج 
عمل دراسة تقوميية للتجربة بعد مخس سنوات مثالً، ملعرفة مدى جناحها يف حتقيق اهلدف، وبيان املعوقات                 .٦,٣

 .إن وجدت
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 ٢٣

 . تعميم التجربة تدرجيياً يف حال جناحها.  ٧,٣

  :الجوانب العملية المتعلقة بالمشروع المتولد عن الدمج :ثامنًا

  : لد عن الدمج فيما يأيتيتمثل أبرز اجلوانب العملية املتعلقة باملشروع املتو

  :ملكية رأس مال المشروع الوقفي. ١

لكيـة الواقـف    القول مب ويرى الباحث ترجيح    . تقدم اختالف الفقهاء يف ملكية أصل أو أصول الوقف        
 ألن من شأن ذلك تسهيل اإلجراءات النظامية والقانونية لدمج، أو تكامل األوقاف الصغرية، وتسهيل               ،للوقف

   .جإدارا بعد الدم

   :طبيعة رأس المال. ٢

وأن يكون بعضه نقوداً، والبعض اآلخر أعياناً، أو        . ١ جييز الفقهاء أن يكون رأس مال الشركة كله نقوداً        
  .أن يكون كله أعياناً كما هو حاصل هنا يف حالة دمج األوقاف

  .٢ كما جيوز ذلك يف النظام التجاري السعودي
الثابتة مثل املباين واألراضي واملصانع، واألصول غري الثابتة        ويرى الباحث ترجيح إمكان وقف األصول       

 حيث إن هذا يعني علـى       . ألن املصلحة تقتضي ذلك    ، واخلدمات ، والسلع ،مثل النقود، ووقف أدوات اإلنتاج    
 يكمـل   ، واخلـدمات  ، واملنافع ، والنقود ، وغري الثابتة  ،دمج وتكامل األوقاف الصغرية، وألن األصول الثابتة      

  .لموقوف عليهل و، اهلدف من الوقف للواقف يف النهايةعضاً، حبيث يتحققبعضها ب

                                                 
.  بـالعروض  ، فال تصح الشركة عندهم    نقوداًيرى احلنابلة أن من شروط صحة شركيت العنان واملضاربة أن يكون رأس املال كله               :  1

جييزها الشافعية بالنقود وباملثليات مثل احلبوب واحلديـد دون القيميـات ألن            و. ٤٩٨: ص. ٣ج. كشاف القناع . البهويت: انظر
 إىل معرفة معـاين     مغين احملتاج . حممد اخلطيب الشربيين  : انظر. القيميات ال ميكن خلطها واخللط عندهم من شروط صحة الشركة         

وميكن التغلب على هذا باحليلة عندهم كمـا جـاء يف مغـين             . ٢١٣: ص. ٢ج. بدون تاريخ .  دار الفكر  .بريوت. ألفاظ املنهاج 
 أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض اآلخر سـواء              باقي العروض من املتقوم كالثياب     واحليلة يف الشركة يف   (: احملتاج

. ٢ج. مغين احملتاج . الشربيين ). لصاحبه بثمن يف الذمة مث يتقاصا       أو يبيع كل واحد منهما بعض عرضه       ،أجتانس العوضان أم اختلفا   
: انظر. بعرض من كل منهما اتفقا جنساً أم اختلفا       وجتوز عند املالكية بعني من جانب وعرض من جانب آخر، وجتوز            . ٢١٤: ص

وجتوز عند احلنفيـة   . ٣٤٩: ص. ٣ج .بدون تاريخ . دار إحياء الكتب العربية   . القاهرة. الشرح الكبري ملختصر خليل   . أمحد الدردير 
وصحت بعرض هو املتاع غري النقدين إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض اآلخر مث عقداها مفاوضة                  . (بالعروض باحليلة 

 وإن تفاوتا باع صاحب األقل بقدر ما تثبت به الشركة  بنـصف              . وهذا إن تساويا قيمة    ، وهذه حيلة لصحتها بالعروض    ،أو عناناً 
، ١٣٨٦،  ٢تصوير ط . ١٩٧٩. دار الفكر . بريوت.  شرح تنوير األبصار   الدر املختار حممد عالء الدين احلصكفي،      ).اآلخرعرض  
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، ١٩٦: ص. ١٤٠٣. ١٩٨٣. دار عكاظ للنشر والتوزيع. جدة. ٤ط. الوجيز يف النظام التجاري السعودي. سعيد حيىي: انظر:  2
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 ٢٤

  :توقيت الشرآة. ٣

. ٢، كما جيعلها النظام التجاري السعودي من العقود الزمنيـة         ١يرى بعض الفقهاء جواز توقيت الشركة     
رأي  اجلمع بني    من العقود الزمنية، فإنه ميكن    هي  وحيث إن عقود الشركات اليت يقترح إنشاؤها نتيجة الدمج          

وذلك بأن يكون الوقف حمدداً مبدة زمنية معينة        ورأي من قال جبواز توقيته،      ،  من قال بعدم جواز توقيت الوقف     
 وذلك متشياً مع املتطلبات النظامية للدمج، واستمراراً لتحقق اهلـدف مـن             .قابلة للتجديد لفترة زمنية أخرى    
  .الوقف وهو الدوام واالستمرار

  :اإلدارة. ٤

 ويتم انتخاب جملـس     . أو من ينيبونه عنهم    تم تكوين مجعية عمومية من سائر الواقفني واملوقوف عليهم        ي
، وفقاً ملن قال مبلكيـة املوقـوف علـيهم          ٣ أو من ينيبونه عنهم    ، قد يتكون من املوقوف عليهم     إدارة من بينهم  

ولعل املصلحة هنا   . كية الواقف للوقف  ، وفقاً ملن قال مبل    ٤ عنهم  أو من ينيبونه    من الواقفني  وقد يتكون . للوقف
هنا وفقاً  الوقفية   وتتم إدارة أصول الشركة      . مجيعاً  ممن ينيبونه   من غريهم  وأ تقتضي أن تتكون اإلدارة منهم مجيعاً     

ومتكن اإلفادة هنا من مسألة وقف الوقت بأن يـسهم يف إدارة            .  كما تدار املشروعات اخلاصة    اقتصاديةألسس  
 إلدارة الوقف جزًء من وقتـه        بعضهم  فيخصص .ودراية إدارية جيدة من مديري الشركات     الوقف من له خربة     

ومتكن االستعانة مبوظفني لتسيري األمـور اليوميـة        . كيوم يف الشهر مثالً، أو ساعات متفرقة على مدار الشهر         
  . ٥يراداته من إى اليت تغطيالوقفاملشروع البسيطة مبرتبات تدفع من عوائد الوقف، وتدخل ضمن نفقات 

  

  :االستدانة على الوقف. ٥

 املمـثلني   نيجتوز االستدانة على الوقف وهي الشركة الوقفية املتولدة عن الدمج للمصلحة بإذن الواقف            
  . ٦ اإلسالميةيف الدول األوقاف ات، الذي ينوب عنه اآلن وزارمبجلس اإلدارة وبإذن القاضي

  :االستثمار. ٦
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 ٢٥

  : وفقاً للقواعد اآلتية، والتعامل مع العوائد املتولدة عنهوقفيقترح أن يتم استثمار أموال ال
  . وخباصة الصناديق الوقفية، واألوقاف النقديةتنويع مكونات احملفظة االستثمارية ألصول الوقف. ١,٦
 .تنويع أنشطة الوقف االقتصادية، فال يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد .٢,٦

  : على العنصرين السابقنيولعل يف املثال اآليت ما يلقي الضوء
وفقاً لنفس األسس املتبعة يف توزيع أربـاح الـشركات          من استثمار أصول الوقف     توزع العوائد احملققة     .٣,٦

فيخصص جزء من العائد احملقق للنمو والتوسع والصيانة، يوضع جزء آخر كاحتياط وفقاً للمعمول بـه                
حلصـصهم يف رأس    ى اجلهات املوقوف عليها وفقاً      يف نظام الشركات، ويوزع اجلزء املتبقي أو ينفق عل        

وقـال  : ( يقول ابن تيمية رمحـه اهللا يف ذلـك        . ١املمثلني مبجلس اإلدارة  ووفقاً لشروط الواقفني    ،  املال
ونفقة الوقف من غلتـه،     : و يعلى يف ارد، وابن عقيل يف الفصول وغريمها، واللفظ للقاضي          بالقاضي أ 

اء عينه، وهذا ال ميكن إال باإلنفاق عليه، فكان بقاؤه يتضمن اإلنفاق عليه،             ألن القصد االنتفاع به مع بق     
فإن مل تكن له غلة فاملوقوف عليه باخليار بني اإلنفاق عليه ألنه هـو املالـك،                . وما يبقى للموقوف عليه   

  ال مالك    وإن كان املوقوف على املساكني فالنفقة يف بيت املال ألنه         . وبني أن يبيعه ويصرف مثنه يف مثله      
 . ٢)وإن رأى اإلمام بيعه وصرف مثنه يف مثله جاز. له بعينه

ـ                .٤,٦ ل وعدم توزيع اهلبات أو اإليرادات غري االستثمارية على املوقوف عليهم، والتعامل معها مبثابـة أص
 .، شأا يف ذلك شأن سائر األصول الرأمسالية الثابتة، وغري الثابتة، اململوكة للمشروع الوقفيةرأمسالي

  
 

  :جواز ولزوم عقد شرآة المشروع الوقفي .٧

، ويف النظـام    ٣الـشافعية واحلنابلـة   احلنفية و  عند   عقد الشركة من العقود اجلائزة يف الفقه اإلسالمي       
، والذي يعين دخول مسامهني جدد إىل الشركة        مبعىن إمكان تداول السهم يف سوق املال      . ٤التجاري السعودي 

ولكن املـصلحة   . للبيع، وخروج مسامهني من الشركة بطرح أسهمهم للبيع       من خالل شراء األسهم املطروحة      
هنا واألخذ مبا يشبه إمجاع الفقهاء على لزوم الوقف لكال الطرفني تقتضي جعله عقداً الزماً، فال تكون األسهم                  

 تداول أسـهم     سواء أقلنا مبلكية الواقف ألسهم الشركة الوقفية، ألن امللك هنا ال يعين حقه يف              ،قابلة للتداول 
الوقف بالبيع وحنوه، أم قلنا مبلكية املوقوف عليهم ألسهم الشركة الوقفية، حيث إن امللك هنا أيـضاً ال يعـين       

 عقداً جـائزاً يف      عقد شركة املشروع الوقفي    ولكن ميكن هنا جعل   . حقهم يف تداول أسهم الوقف بالبيع وحنوه      
رأس مال الوقف من خالل طرح أسـهم وقفيـة جديـدة     مبعىن إمكان زيادة    ،حق من هم خارج الوقف أصالً     
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لالكتتاب العام، فيكون املكتتب أو املساهم اجلديد واقفاً من الواقفني أو املسامهني املؤسسني للوقـف، وفقـاً                 
  .للشروط والضوابط املوجودة يف عقد التأسيس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثالث

ة األوقاف جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمري يف إدار
  الصغرية على أسس اقتصادية

  
  

والقائم على دمج األوقاف    . متثل الشركة أحد االجتاهات احلديثة يف إدارة األوقاف على أسس اقتصادية            
تكوين شركة مسامهة يتكون جزء من رأمساهلا من أصول أوقـاف صـغرية،              ، وذلك من خالل   الصغرية القائمة 

  .طرح لالكتتاب العام، ليتكون من جمموعها مشروع جتاري استثماريويتكون الباقي من أسهم  غري وقفية ت



 ٢٧

وقد استندت الشركة يف ذلك إىل معيار املصلحة، واملتمثل يف زيادة إيرادات األوقاف املدجمة يف الشركة بعـد                  
  . الدمج، مقارنة ا قبل الدمج

  :نبذة عن الشرآة: أوًال

. ١٣/١١/١٤٠٨ بتـاريخ  ٥٠/وم امللكي رقم م  تأسست الشركة شركة مسامهة سعودية مبوجب املرس      
وقـد  . ٢١/١١/١٤٠٩، بتاريخ   ٨٥٩ مبوجب قرار وزير التجارة رقم        وبدء أعماهلا  وأعلن عن إنشاء الشركة   

 ريال ١٠٠ قدرها أمسية وبقيمة بالكامل، مدفوع سعودي ريال مليون ١٣٥٥تأسست الشركة برأمسال قدره 

 تبلـغ  وأخرى عينيـة  مليون ريال، ٧٠٩,٠٨٤٥تبلغ حوايل  يضم حصصاً نقديةو، الواحد للسهم سعودي
 .، وهذا جائز شرعاً، وجائز أيضاً يف النظام التجاري السعودي كما سبق بيانـه     مليون ريال  ٦٤٥:٩١٥حوايل  

وقد خصص اجلزء العيين من رأس املال إلسهام أصحاب العقارات مبوقع املشروع الذين رغبوا يف اإلسـهام يف                  
وخصص اجلزء النقدي لتغطية تكاليف تنفيذ املـشروع األول للـشركة           . قارام أو جبزء منها   الشركة بقيمة ع  

وتغطية التزامات ونفقات أخرى مثل قيم العقارات غري املسامهة يف املشروع، واإلجيارات السنوية ألصـحاب               
ه من التعويض عـن      مليون ريال قيمة ما مت حتصيل      ١٣٥يضاف إىل ذلك مبلغ     . العقارات املسامهة يف املشروع   

، والبـالغ   ١٦/١٠/١٤١٠، وتـاريخ    ١٦١٣٦املساحة املرتوعة ملكيتها مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم         
 مث زاد يف عام     .١ مليون ريال يف صورة حصص نقدية      ٩٣,٢ مببلغ   ١٤١٤وقد زاد يف عام     .  مليون ريال  ٢٥٧
 بـذلك    املصرح به  صبح رأس مال الشركة    مليون ريال، هو قيمة اكتتاب حبق األولوية لي        ٢٠٠ مببلغ   ١٤٢٧

وذلك بعد أن   .  مليون ريال  ١٤٤٨,٢، ويبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل          مليون ريال  ١٦٤٨,٢
 ٢٩مجعيتها العامة غري العادية اليت عقدت بتاريخ  شركة إىل هيئة السوق املالية طلباً باملوافقة على قرارالقدمت 
ريـال إىل  ) ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠(م، بزيادة رأس ماهلـا مـن   ٢٠٠٤ديسمرب 12 هـ املوافق١٤٢٥شوال 

 رياالً قيمة) ٥٠(منها ، رياالً للسهم) ٢٥٠(وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر ، ريال ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠(
سـهم  ٢٨،٩٦٣،٢٤٨وبالتايل زيـادة عـدد األسـهم مـن          ، رياالً) ٢٠٠(وعالوة إصدار قدرها    ، امسية
وتقتصر الزيادة على مالك األسهم املقيدين يف اية        . مليون سهم ) ٤(يادة قدرها   بز،  سهم ٣٢،٩٦٣،٢٤٨إىل

  . م٢٠٠٤ديسمرب ١٢هـ املوافق ١٤٢٥ شوال ٢٩يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اليت عقدت بتاريخ 
 حيث   وال يعين توقيت الشركة توقيت الوقف،      . عاماَ قابلة للتجديد مبوافقة الشركاء     ٩٩ومدة الشركة   

  .ميكن استبدال حصص األوقاف عند تصفية الشركة بأوقاف أخرى
 ، وامتالك العقارات ااورة للمسجد احلرام     ،ودف الشركة إىل تعمري األماكن ااورة للمسجد احلرام       

 وتأجريها، والقيام بكافة األعمـال اهلندسـية الالزمـة لإلنـشاء            ، وشراءها ، واستثمارها ، وإدارا ،وتطويرها
 العقاريـة  التنميـة  روافد أهم وتعد الشركة حالياً من . وأعمال اهلدم واملسح اخلاصة ا، والصيانة،لتعمريوا

 مـن  الكثري تأسيسها منذ الشركة قدمتوقد . احلرام باملسجد احمليطة ةاملنطق اصةخبو ،املكرمة مكة مبنطقة

 املنطقة تنمية إىل ا الشركة قامت اليتعات رواملش تلك ودف .العقارية التنمية جمال يف اإلبداعية النماذج
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 الزائـرين  واحلجـاج  عتمرينامل ماليني مساعدة، وبالتايل املكرمة مكة مبدينة راماحل باملسجد احمليطة املركزية

املكرمة،  مكة يف الضخمة روعاتاملش من اًكبرياً عدد عاتقها على الشركة أخذت وقد .املكرمة املنطقة لتلك
 شـركة  مركز، والشهداء فندق وتشغيل ارة، وإدهيلتون مكة فندقهيلتون، و مكة أبراج: اآليتواملتمثلة يف 

 مـشروعها  يف الـشركة  تبـدأ  لكي الطريق روعاتاملش تلكوقد مهدت . التجاري والتعمري لإلنشاء مكة
ـ بأكملـها  عمر جبل منطقة تطوير عادةإل مشروع وهو، عمر جبل تطوير مشروع وهو الثاين الضخم  ي، ه
 إعـادة  مشروعتنفيذ  يتم سوفو. احلرام للمسجد الغربية باجلهة فريد إستراتيجي موقع ذات جبلية منطقة
 وتنتـهي ، باملنطقة األراضي تقسيم وإعادة الطرق وتنميةاألساس  البنيةأوالمها  تتضمن مرحلتني على التنمية
 الـسكنية،  املنـشآت  بناء الثانية رحلةاملوتتضمن  .العلين باملزاد الفضاء األراضي بعض ببيع األوىل املرحلة

 .العلين ملزادا  يف املباعة األراضي تلك على والفندقية، والتجارية

   :األوقاف المساهمة بالشرآة: ثانيًا

رأس مال   إىل   اجلزء الوقفي بلغت نسبة   وقد  . يتكون رأس مال الشركة من جزء وقفي، وآخر استثماري        
 األوقاف املسامهة   كما بلغ عدد  . من رأس مال الشركة   % ١١,٦٧حوايل  هـ  ٢٩/٤/١٤٢٧الشركة كما يف    

. وتضم أوقافاً عامة، وأوقافاً أهلية، وأوقاف عني زبيدة       . عقاراً) ٣٤  (هـ١٤٢٧/ ٢٩/٤يف تاريخ   يف الشركة   
غـت قيمتـها الـسوقية يف       لوقـد ب  .  مليـون ريـال    ١٦٩وقد كانت قيمتها عند الدمج يف الشركة حوايل         

 مليـون سـهم تقريبـاً       ١٧عـدد األسـهم     ×  ريال   ٧٢,٥=السهم يف السوق    سعر  ( هـ  ٢٩/٤/١٤٢٧
أوقـاف  مجيعاً   وهي   .أي أكثر من سبعة أضعاف القيمة عند الدمج       )  مليون ريال  ١٢٢٤,٧ = ١٦٨٩٢٨٤٠

 قطـاع   يف  مجيعـاً  تندرج، كما أا    صغرية من حيث املساحة والعائد، ولكنها كبرية بالنظر إىل قيمتها السوقية          
 كما مت االكتتاب بأسهم جديدة للوقف عن األسهم التأسيـسية  القدميـة،              .، هو قطاع اإلسكان   خدمي واحد 

هـ، حبـوايل   ١٤٢٧حيث اكتتب عدة أوقاف بالشركة يف اكتتاب زيادة رأس املال حبق األولوية الذي مت عام                
الً إذا حـدث    ومن املمكن أن تتم هذه العملية مـستقب       . من رأس املال  % ١ مليون سهم، أي ما يعادل       ١,١

وتوجد حاالت أخرى   . باشر لألسهم باسم الوقف من السوق     م أو حدث شراء     ،اكتتاب آخر لزيادة رأس املال    
غري ذلك، حيث وقف بعض أصحاب األسهم النقدية االستثمارية أسهمه وأرباحها لألعمال اخلريية، كتـصرف      

رمسياً بالـشركة علـى هـذا       ه  ا مت تسجيل  ومنها م .  أو كوصية تنفذ عند وفاته     ،منه شخصي، سواء أثناء حياته    
  .األساس

  :آلية تنفيذ المشروع: ثالثًا

بالتعـاون مـع فـرع وزارة األوقـاف      بحوث والتطويركانت بداية املشروع عندما قام مركز فقيه لل        
، وذلك من   والشؤون اإلسالمية بعمل دراسة مسحية ألوقاف املسجد احلرام، ومكة املكرمة، والطائف، وجدة           

عددها، وحجمها، وعوائدها، ومواقعها، ومن حيث املشكالت اليت تعاين منها هذه األوقاف، مع اقتراح              حيث  
  وفق الدراسة  وقد بلغ جمموع األوقاف التابعة إلدارة أوقاف مكة املكرمة         .أفضل احللول لعالج هذه املشكالت    
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ـ و مليون ريال،    ٧٨,٤ عمارة  تقدر قيمتها حبوايل       ٣٢ عقاراً، منها    ٥٢١  قطعـة أرض يف املنطقـة       ٣٧ها  من
ومنـها  .  مليون ريال١٠٣٨,٧٥ متراً مربعاً تقريباً، بقيمة تقدر حبوايل      ١٥٠٠املركزية تبلغ مساحتها اإلمجالية     

 ومنـها   ، وقفاً مهجوراً هي عبارة عن أحواش ودكاكني ودور شعبية بعضها غري مستأجر منذ وقت طويل               ٧٩
 يف مؤسسة النقد العـريب الـسعودي         لصاحل هذه األوقاف   احملفوظةأراض بيضاء، وقد بلغت قيمة التعويضات       

يف  املودعـة    بلغ الرصيد التراكمي لعائدات األوقاف    و. ١٤١٧/١٤١٨ يف العام املايل      مليون ريال  ٦٩حوايل  
بلغت إيرادات  كما  . ١٤١٧/١٤١٨ مليون ريال يف العام املايل       ١٥٧,٦حوايل  العريب السعودي   مؤسسة النقد   

 إمجايل املصروفات من غالل األوقاف حـوايل         يف املقابل  بلغقد  و.  مليون ريال  ٢٢,٢سنوية حوايل   األوقاف ال 
 ومتثـل حـوايل     ، يف سبيل حتقيق شروط الواقفني     نفقتأ  ألف ريال  ٨٠٠ منها حوايل    . ريال فقط  ينيثالثة مال 
% ٧٣,٧ثل حوايل   مليون ريال مصروفات إدارية وتشغيل، ومت      ٢,٢من إمجايل املصروفات، وحوايل     % ٢٦,٣

  . ١من إمجايل املصروفات
 الدراسة وجود حاجة ماسة لتطوير أداء تلك األوقاف نظراً لـضعف أداء بعـض تلـك                 أظهرتوقد    
 على الرغم من أا     ، وهذا كله ناتج عن سوء وختلف إدارة هذه األوقاف         . وانعدام أداء البعض اآلخر    ،األوقاف

  . ٢ مرتفعةحتتل مواقع مهمة، وأا ذات قيمة سوقية
وقد أظهرت دراسة اجلدوى االقتـصادية      .  عمل دراسة جدوى للمشروع    سح امل اوقد مت بناًء على هذ      

وبناًء على ذلـك مت اإلسـهام   . للمشروع وجود مصلحة راجحة يف اإلسهام بعوض تلك األوقاف يف املشروع         
قفاً بدل وقفهم، ما دام شـرط       األول و مشروع الشركة   الشركة، لتكون األسهم املشاعة يف      يف  بقيم األوقاف   

الواقف حمافظاً عليه من حيث بقاء النظارة، واالستحقاق يف املوقوف عليهم أنفسهم، ومن حيث صرف عائـد                 
وعلى أن حيتفظ السهم بكيانه فـال       . الوقف يف اجلهة اليت صرف هلا االستحقاق والصرف ونص عليها الواقف          

ري عليه ما جيري على بناية الوقـف األصـلية مـن احلقـوق              يباع وال يشترى إال بإذن احلاكم الشرعي، وجي       
 ويصرف الـدخل  ، ويسري على األسهم اململوك للوقف شرط الواقف طبقاً لصك الوقفية   .والضوابط الشرعية 

ويطبق على األسهم اململوكـة للوقـف شـرط    . على اجلهة اليت وقف عليها مع بقاء النظارة على ما هي عليه           
وقد متثل املستند الشرعي الذي استندت إليه الشركة عنـد إسـهام الوقـف يف               . فيةالواقف طبقاً لصك الوق   

 يف صدور صك شرعي باإلذن لنـاظر        وقد ترجم ذلك عملياً   .  يف املصلحة املتوقعة نتيجة هذا اإلسهام      الشركة
   .الوقف باإلسهام يف الشركة، واإلذن الشرعي مرتبط ومرهون بثبوت املصلحة لدى احلاكم الشرعي

 إسهام األوقاف يف الشركة صورة من صور دمج األوقـاف الـصغرية، حبيـث تنتفـي                 :كن القول ميو  
الشخصية املعنوية أو االعتبارية لكل وقف على حدة، لتحل حملها شخصية معنوية أو اعتبارية واحـدة متثلـها                  

 .كانويالحظ أن املشروع اجلديد يعمل يف نفس قطاع األوقاف املدجمة وهو قطاع اإلس. مجيعها

  : الشرآةإدارة: رابعًا
                                                 

ندوة مكانة الوقـف وأثـره يف       . مكة املكرمة . األوقاف يف اململكة العربية السعودية، مشكالت وحلول      . عبد الرمحن فقيه  : انظر:  1
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 تعينهم اجلمعية العمومية للشركة ملـدة ثـالث         ، من اثين عشر عضواً     يتكون جملسالشركة  يتوىل إدارة   
. وهناك مشاركة يف جملس اإلدارة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بصفتها االعتبارية بشكل دائم            . سنوات

شركة يف اجلمعية العمومية اليت تعقد مرة واحدة علـى األقـل            اليف  وتوجد مشاركة جلميع األوقاف املسامهة      
 .فاوق واملشاركون هم نظار األوقاف الذين ميثلون األ،سنوياً

  :االستدانة على رأس مال الشرآة: ًاخامس

 مليـون   ٥١٤ للشركة لتنفيذ مشروع الشركة األول حـوايل         لقد بلغ إمجايل رأس املال النقدي املتاح        
وقد واجهت الـشركة خيـارين   .  من التكلفة اإلمجالية إلنشاء املشروع%٥٠طي أقل من    ريال، وهو مبلغ يغ   

ومل يتم تنفيذ هذا اخليار     . الستكمال املبلغ الالزم، متثل أوهلما يف زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة            
. زيع على عدد أكرب من األسهم     نظراً لتأثريه سلبياً على نسبة الربح املوزعة، حيث سيتم توزيع الربح القابل للتو            

وقد اختذت الشركة منذ تأسيسها قراراً بعـدم التعامـل بالفوائـد            . ومتثل اخليار الثاين يف االقتراض من البنوك      
 يقوم البنـك مبقتـضاه بتقـدمي         إىل اتفاق  الربوية أخذاً وعطاًء، فكان أن توصلت مع البنك الذي تتعامل معه          

تطبيقاً ملبدأ املعاملة باملثل،    وذلك   احلاجة إىل ذلك، دون عموالت أو فوائد،         تسهيالت ائتمانية للشركة يف حال    
وقد بلغت قيمـة    . ١حيث إن الشركة ال حتصل على أي فوائد على ودائعها لدى البنك طوال السنوات املاضية              

 وقد  ريال،مليون   ٦٥٤التسهيالت االئتمانية اليت استخدمتها الشركة خالل االثنيت عشرة سنة املاضية حوايل            
 ريال فهو عبارة     مليون ٥٠ مليون ريال من تلك التسهيالت، أما الباقي وهو          ٦٠٤متكنت الشركة من تسديد     

  .٢لصاحل الشركة مبنطقة جبل عمرعن اتفاق مراحبة لشراء عقارات 
  
  

  :عقد الشرآة بين الجواز واللزوم: ًادسسا

وملا كـان الوقـف   . ركة بيعاً وشراًء يف سوق املالعقد الشركة عقد جائز، حيث يتم تداول أسهم الش     
يقتضي الدوام، وعدم قابليته للتداول بيعاً وهبة من قبل الواقف، أو املوقوف عليه، فقد مت حظر تداول أسـهم                   

أو على احملـافظ     ،سهم سابقاً األاألوقاف بالبيع يف سوق املال، وذلك بالقيد يف سجل املسامهني على شهادات             
، التابع هليئة سوق املال، وال يرقع احلظر إال بعـد           )تداول( حالياً، بواسطة مركز اإليداع التابع لـ        االستثمارية

  حد األوقاف املسامهة من الشركة، أل الشركة سجلت حالة انسحاب أنإال . صدور إذن احلاكم الشرعي بذلك
 السنوية بعد خروجـه مـن       حب الوقف املنس  بلغت إيرادات وقد  . الستبدال مسامهته بالشركة بعقارات أخرى    

 .  ومل خيرج منها، مليون ريال لو بقي مسامهاً يف الشركة١٢ مليون ريال، مقابل حوايل ٣,٥الشركة حوايل 

  : لشرآةلاألداء االقتصادي : ًاسابع
                                                 

 .٢٦،٢٧: ص. ١٤١٦/١٤١٧التقرير السنوي السابع للشركة :  1
 .٢٠: ص. ١٤٢٦/ ١٤٢٥التقرير السادس عشر للشركة :  2



 ٣١

. دمج وبعـده  ل قبل ا   األوقاف املسامهة يف الشركة    عوائدبيان   عرض األداء االقتصادي للشركة   يتضمن    
واليت يعود جزء منها لألوقاف بوصفها       ، وحقوق املسامهني بالشركة   ، واألرباح املبقاة،  االحتياطات بيان تطور و

  . مسامهة بالشركة

  :عوائد األوقاف المحققة قبل الدمج وبعده .١
، عوائد األوقاف املسامهة يف الشركة قبل الدمج وبعده، وذلك وفقاً لبيانات            ٧يوضح اجلدول اآليت رقم       .١,١

 مليـون ريـال،   ٢,١٣ت عائدات األوقاف قبل الدمج حوايل ، حيث بلغهـ١٤١٦/١٤١٧ايل  العام امل 
 ١١,٦٧  بزيادة قـدرها     وذلك،  %١٠، بواقع   ١٤١٦/١٤١٧ مليون ريال للعام املايل      ١٣,٨١مقابل  

من عائداا قبل   % ٥٤٥حوايل  هو  متوسط الزيادة يف عائدات األوقاف بعد الدمج        أي أن    .مليون ريال 
  .الدمج

  ١٤١٦/١٤١٧العام : عائد األوقاف قبل الدمج مقارناً بعائدها بعد الدمج: ٧ل رقم جدو

عدد  رقم العقار م
 األسهم

العائد السنوي قبل 
 املسامهة بالشركة

العائد احلايل 
 %١٠بواقع 

نسبة 
 الزيادة 

٧١٦ ٩٠٩٨١٠ ١١١٥٠٠ ٩٠٩٨١ ٣١١،٣١٨،٣١٧،٣١٢ ١% 
٦٩٨ ٧٩٩٠١٨٠ ١٠٠١٠٠٠ ٧٩٩٠١٨ ٣٠ .٢٥٧-١٢٦،٢٥٢-١١٩ ٢% 
٥٤٩ ٧٥٢٣٦٠ ١١٦٠٠٠ ٧٥٢٣٦ ٢٢١ ٣% 
٤٤٧ ٨٢٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٨٢٠٠٠ ٣٤ ٤% 
٤٣٩ ٤٦٦٢٢٠ ٨٦٤٦١ ٤٦٦٢٢ ٣٠٨/٣، ٣٥ ٥% 
٤٣٩ ٩١٦٢٢٠ ١٦٩٩١١ ٩١٦٢٢ .٣٠٩، ٣٠٨، ٣٥ ٦% 
٤٠٣ ٣٥٢٥١٠ ٧٠٠٠٠ ٣٥٢٥١ ٣٠٤، ٣٠٣/٢ ٧% 
٣٥١ ٣٣٨٣٤٠ ٧٥٠٠٠ ٣٣٨٣٤ ٤٠٤ ٨% 
٢٦٨ ٣٦٨٤٩٠ ١٠٠٠٠٠ ٣٦٨٤٩ ٣٠٥ ٩% 
٢٤٥ ٨٩٦٣٨٠ ٢٦٠٠٠٠ ٨٩٦٣٨ .٢٦، ٢٥ ١٠% 

 %٥٤٥ ١٣٨١٠٥١٠ ٢١٣٩٨٧٢  اإلمجايل

  .٣٢: ص. ١٤١٦/١٤١٧التقرير السنوي السابع للشركة : املصدر

 عوائد أوقاف عني زبيدة املسامهة يف الشركة قبل الدمج وبعـده، حيـث              ٨يوضح اجلدول اآليت رقم     . ٢,١
د بعد دجمها، يف حني أا مل تكن حتقق أي عائـد مـن              يوضح اجلدول أن هذه األوقاف أصبحت ذات عائ       

  .قبل
  ٨جدول رقم 

 ١٤١٨/١٤١٩ريع وقف عني زبيدة املساهم يف الشركة عن العام املايل 
 العائد بعد املسامهة عن العام احلايلالعائد قبل املسامهة الوقف م
 ١٣٢٠٠٠ --------- )أرض مستحكرة( ٢٢عقار رقم  ١
 ١٠٧٨٩٢ --------- )مستحكرةأرض ( ٢٨عقار رقم  ٢
 قدمي ومتهدم ١٤٦عقار رقم  ٣

 )أرض مستحكرة(
---------

------- 
١٧٥٤٦٤ 

 ١٢٠٥٩٦٤ --------- )البازان ( ٢٥٨عقار رقم  ٤



 ٣٢

 ١٦٢١٣٢٠  اموع 
قرير السنوي التاسع   الت، نقالً عن    ٢٢: ص. املشكالت واحللول : األوقاف يف اململكة العربية السعودية    . عبد الرمحن فقيه  : املصدر

  ١٤١٨/١٤١٩للشركة  

    
عائدات األوقاف املسامهة يف الـشركة قبـل املـسامهة           على سبيل املثال      ٩يوضح اجلدول التايل رقم     . ٣,١

متثل نسبة الزيادة يف عائدات هذه األوقاف بعد مـسامهتها يف الـشركة              ، حيث   ١٤١٨/١٤١٩وبعدها للعام املايل    

  .   املسامهة بالشركة من عائداا قبل  %٦٤٠
  ١٤١٨/١٤١٩ائدات األوقاف املسامهة يف الشركة قبل املسامهة وبعدها للعام املايل مقارنة ع: ٩جدول رقم

 العائد بعد املسامهة عن العام احلايل العائد قبل املسامهة الوقف م
 ١٨٨٧٠٢٤ ١٢٠٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ١
 ١٣١٠٤٠٠ -------- وقف عائشة الظاهرية ٢
 ١٠٩١٧٧٢ ١١١٥٠٠ وقف الشريفة قوت ٣
 ٩٠٢٨٣٢ ١٦٠٠٠ وقف احلمصاين ٤
 ٩٨٥٠٤٤ ١٥٠٠٠٠ وقف جونقر ٥
 ٤٢٣٠١٢ ٧٠٠٠٠ وقف مشس الدين ٦
 ٤٠٦٠٠٨ ٧٥٠٠٠ وقف الزمزمي ٧
 ١١٥٧٣٧٦ ٢٦٠٠٠٠ وقف كوفية ٨
 ٢٨٠٢١٢ ٧٠٠٠٠ وقف إبراهيم ساب ٩
 ٥٧٧٩٢٠ ١٤٤٤٨٠ وقف النمنكاين١٠
 ١١١٧٨٠٠ ٣٠٠٠٠٠ صرييفوقف إبراهيم ١١
 ٩٩٩٢١٦ ٢١٠٠٠٠ وقف ويل ميمين١٢
 ٣٠٠١٢٠ ١٢٥٠٥٠ وقف البنجايب١٣
 ٥٣٤١٤٤ ٧٠٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ١٤
 ٢١٦٢٤٠ ١٥٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ١٥
 ٣٥٢٢٤٨ ٢٠٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ١٦
 ٤٢٠٤٤٤ ٢٠٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ١٧
 ٤٦١٩١٦ ١٧٠٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ١٨
 ٦٠٦٩٢٤ ١٩٥٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ١٩
 ٤٩٩٨٧٢ ٢٥٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ٢٠
 ١٠٦٥٠٦٠ ٢٨٠٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ٢١
 ١٠٠٥٦١٢ ٣١٠٠٠ وقف مسجد أيب بكر الصديق ٢٢
 ١٣١٤٧٢ ٥٠٠٠ وقف املريغالين ٢٣
 ٦٦٧٣٣٢ ٦٠٠٠٠ وقف عائشة الظاهرية ٢٤
 ٢٦١٢٨٨ ----- وقف مسجد الزاوية ٢٥
 ١٦٨٢٤٠ ------ وقف عائشة الظاهرية ٢٦
 ٢٠٥٠٩٢ ------- وقف التركستاين ٢٧
 ٣١٣١٦٤ ------- وقف حممد اجلزار ٢٨



 ٣٣

 ٣٢٠٤٠٤ ------- وقف باربا السندي ٢٩
 ٢٤٣٥٥٢ ------ وقف النمنقان ٣٠
 ١٨٩١١٣٧٦ ٢٥٤٣٠٣٠ اموع 

، نقالً عن التقرير السنوي التاسع للـشركة         ٢٤: ص. املشكالت واحللول : بية السعودية األوقاف يف اململكة العر   . عبد الرمحن فقيه  : املصدر
١٤١٨/١٤١٩  

 مليون ريال قبل الـدمج، إىل       ٢,٥٤٣ من   شركة يف ال  اًسامهم ثالثني وقفاً يوضح اجلدول السابق ازدياد عوائد      
  %.٦٤٠يادة ، حيث تبلغ نسبة الز١٤١٨/١٤١٩ مليون ريال بعد الدمج يف العام ١٨,٩حوايل 

  
  : عامةإحصاءات. ٤,١

 ١٤١٥-١٤١٣بلغ متوسط إيرادات أوقاف مكة املكرمة غري أوقاف املسجد احلـرام للـسنوات              . ١,٤,١
  ١ مليون ريال فقط٦,٢هـ، 
 . ٢ مليون ريال٢٠,٥ حوايل ١٤١٩ /١٤١٨بلغ حجم عوائد األوقاف املسامهة يف الشركة للعام . ٢,٤,١
 مليون ريال، كما أن     ٧٩,٩ ألسهم األوقاف اليت تعود للوزارة فقط لدى الشركة          تبلغ القيمة االمسية  . ٣,٤,١

باإلضافة إىل أن جمموع ما صرف من       . يف هذه السنة  % ٢٥نسبة العائد الذي حققته هذه السنة قد جتاوز         
   .٣من قيمة األوقاف وبقي األصل كما هو% ٥٨ قد بلغ حوايل ٢٩/٤/١٤٢٠أرباح هلذه األوقاف حىت 

 مليون ريال، وبلغـت عائـداا بعـد         ٢,٥بلغت عائدات األوقاف قبل إسهامها يف الشركة حوايل         . ٤,٤,١
 مليون ريال، وهذا يعين تضاعف إيرادات األوقـاف         ٢٠,٣ حوايل   ١٤٢١/١٤٢٢اإلسهام للعام املايل    

  .٤حبوايل عشرة أضعاف ما كانت حتصل عليه قبل إسهامها يف الشركة
الل االثنيت عشرة سـنة      مليون ريال خ   ٢٢٠سامهة بالشركة أوقاف عامة وأهلية      بلغ ريع األوقاف امل   . ٥,٤,١

علـى أسـاس    ( من جمموع دخلها قبل املسامهة      % ٧٣٣أي بنسبة    ١٤٢٥/١٤٢٦حىت العام   املاضية،  
 باإلضافة إىل ارتفاع قيمته يف سوق       ، وأصل السهم باق   ، مليون ريال  ٣٠وقدره  ) متوسط اثنيت عشرة سنة   

  : كما يأيتاألسهم، موزع
 ٨٦ حـوايل    ١٤٢٥/١٤٢٦حىت العام   بلغ ريع وزارة األوقاف خالل االثنيت عشرة سنة املاضية          . ١,٥,٤,١

، )على أساس متوسط اثنيت عشرة سنة     ( من دخلها قبل املسامهة بالشركة      % ٨٤٣مليون ريال أي بنسبة     
  . سوق األسهم باإلضافة إىل ارتفاع قيمته يف، مليون ريال، وأصل السهم باق١٠,٢وقدره 
خالل االثـنيت عـشرة سـنة     ) وقف عني زبيدة  ( بلغ ريع أوقاف مصلحة املياه والصرف الصحي      . ٢,٥,٤,١

 مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامرة ال تدر دخالً، أي أن            ١٨ حوايل   ١٤٢٥/١٤٢٦حىت العام   املاضية  

                                                 
ملكة العربيـة   األوقاف يف امل  . عبد الرمحن فقيه  : انظر . ٨/١١/١٤١٦وذلك وفق  تقرير احملاسب القانوين فؤاد حممد خمتار بتاريخ            : 1

 .٢٥: ص. مشكالت وحلول: السعودية
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 ٣٤

ضافة إىل ارتفاع قيمته يف سـوق  دخلها صفر طوال املدة قبل إسهامها يف الشركة، وأصل السهم باق، باإل          
  .األسهم
  حـوايل  ١٤٢٥/١٤٢٦ حىت العـام     بلغ ريع األوقاف األهلية خالل االثنيت عشرة سنة املاضية        . ٣,٥,٤,١
على أساس متوسـط    ( من جمموع دخلها قبل اإلسهام يف الشركة        % ٥٩٢ مليون ريال أي بنسبة      ١١٦

لسهم باق باإلضافة إىل ارتفاع قيمتـه يف سـوق           مليون ريال، وأصل ا    ١٩,٦، وقدره   )اثنيت عشرة سنة  
  .األسهم
 حـىت العـام     بلغ ريع كامل األوقاف املسامهة بالشركة خالل االثـنيت عـشرة سـنة املاضـية              . ٤,٥,٤,١
 مليون ريال أي    ١٦٩ مليون ريال مقارنة بقيمة إسهامها يف الشركة البالغة          ٢٢٠  حوايل ١٤٢٥/١٤٢٦

  .صل باق، باإلضافة إىل ارتفاع قيمة السهم يف سوق األسهم مليون ريال، واأل٥١بزيادة قدرها 
 ١٤٢٥/١٤٢٦ حـىت العـام   بلغ الربح املوزع واملقترح توزيعه خالل االثنيت عشرة سنة املاضية       . ٥,٥,٤,١
 باإلضـافة إىل    ، وأصل السهم باق   ،من رأس مال الشركة   % ١٣٠ مليون ريال أي بنسبة      ١٨٨٣ حوايل

  .١مارتفاع قيمته يف سوق األسه
 مليون ريال خالل الثالث عـشرة       ٢٤٠) أوقاف عامة وأهلية  (بلغ ريع األوقاف املسامهة بالشركة      . ٦,٤,١

على ( من جمموع دخلها قبل املسامهة      % ٧٥٠ أي بنسبة     حوايل ١٤٢٦/١٤٢٧ حىت العام    سنة املاضية 
  : مليون ريال، موزع كما يأيت٣٢وقدره ) أساس متوسط ثالث عشرة سنة

 ٩٤  حـوايل  ١٤٢٦/١٤٢٧ حىت العام     ريع وزارة األوقاف خالل الثالث عشرة سنة املاضية        بلغ. ١,٦,٤,١
على أساس متوسط ثـالث عـشرة       ( من دخلها قبل املسامهة بالشركة      % ٨٥٥مليون ريال أي بنسبة     

  .  مليون ريال١١، وقدره )سنة
 الثالث عـشرة سـنة      خالل) وقف عني زبيدة  ( بلغ ريع أوقاف مصلحة املياه والصرف الصحي      . ٢,٦,٤,١
 مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامرة ال تدر دخالً، أي أن            ١٩  حوايل ١٤٢٦/١٤٢٧ حىت العام    املاضية

  . دخلها صفر طوال املدة قبل إسهامها يف الشركة
  حـوايل  ١٤٢٦/١٤٢٧ حىت العـام     بلغ ريع األوقاف األهلية خالل الثالث عشرة سنة املاضية        . ٣,٦,٤,١
على أسـاس متوسـط     ( من جمموع دخلها قبل املسامهة بالشركة       % ٦٠٥ أي بنسبة     مليون ريال  ١٢٧

  .  مليون ريال٢١، وقدره )ثالث عشرة سنة
 حـىت العـام      عـشرة سـنة املاضـية      الثالثبلغ ريع كامل األوقاف املسامهة يف الشركة خالل         . ٤,٦,٤,١
 مليون ريال، أي    ١٦٩البالغة   مليون ريال مقارنة بقيمة إسهامها يف الشركة         ٢٤٠  حوايل ١٤٢٦/١٤٢٧

  .٢ مليون ريال، واألصل باق باإلضافة إىل ارتفاع قيمة السهم يف سوق األسهم٧١بزيادة قدرها 
 مليـون   ٢٨٧,٣ حوايل   ١٤٢١/١٤٢٢بلغ دخل الشركة مبا فيها األوقاف املسامهة فيها للعام          . ٥,٦,٤,١

 ١٧٦ وعـددها     فيها األوقاف قبل الـدمج     ريال، وذلك مقارنة بدخل العقارات املسامهة يف الشركة مبا        
  .١ً ضعفا١٤ مليون ريال، أي حوايل ٢٠,٧٤ والبالغ عقاراً،

                                                 
 .١٥ - ١٠: ص. ١٤٢٥/١٤٢٦التقرير السنوي السادس عشر للشركة، :  1
  .١٤٢٦/١٤٢٧التقرير السنوي السابع عشر للشركة :  2



 ٣٥

  
 تطور األرباح املوزعة على املسامهني مبـا فيهـا األوقـاف يف الفتـرة               ١٠ويوضح اجلدول اآليت رقم       
  : من رأس املال%١١٨، مبا يعادل ١٤٢٤/١٤٢٥-١٤١٤/١٤١٥

  ١٠جدول رقم 
  %بة الربح املوزعة  نس  العام املايل

٥  ١٤١٤/١٤١٥  
٧  ١٤١٥/١٤١٦  
١٠  ١٤١٦/١٤١٧  
١٢  ١٤١٧/١٤١٨  
١٢  ١٤١٨/١٤١٩  
١٢  ١٤١٩/١٤٢٠  
١٢  ١٤٢٠/١٤٢١  
١٢  ١٤٢١/١٤٢٢  
١٢  ١٤٢٢/١٤٢٣  
١٢  ١٤٢٣/١٤٢٤  
١٢  ١٤٢٤/١٤٢٥  

  .٤: ص. ١٤٢٥/١٤٢٦التقرير السنوي السادس عشر للشركة : املصدر

  
 عشرة سنة من التشغيل من أعلى الشركات املماثلة يف معدل استرداد            الثثوبذلك تعد الشركة وبعد       

  .٢رأس املال، مع بقاء السهم لدى املسامهني كما هو

  :حقوق المساهمين. ٢
 املتمثلة يف رأس مال الشركة، واالحتياط النظامي، واألربـاح         ) مبا فيها األوقاف  (بلغت حقوق املسامهني    
من % ١٥٠ ريال، أي بنسبة     ٢١٦٧  حوايل ١٤٢٥/١٤٢٦ حىت عام    املاضيةة  املبقاة خالل االثنيت عشرة سن    

 ، مليون ريـال   ٢١٦٥  حوايل   ١٤٢٦/١٤٢٧ حىت عام     سنة املاضية  ١٣وبلغت خالل   . ٣رأس مال الشركة  
 تطور حقوق املسامهني يف الـشركة       ١١ويوضح اجلدول اآليت رقم      .س مال الشركة  أمن ر % ١٤٩ي بنسبة   أ

   .١٤٢٢-١٤١٥يف الفترة 
  

  ١٤٢١/١٤٢٢تطور حقوق املسامهني ): ١١(جدول رقم 

                                                                                                                                            
  .١٦:  ص.١٤٢١/١٤٢٢ التقرير السنوي الثاين عشر للشركة : 1
 .٦:  ص.١٤٢١/١٤٢٢التقرير السنوي الثاين عشر للشركة :  2
 .٩:  ص.١٤٢٥/١٤٢٦ عشر للشركة التقرير السنوي السادس:  3



 ٣٦

 القيمة العام 
١٣٩٤٩٨٠١٦٤ ١٤١٥ 
١٤٠٧٤٠٤٩٥٣ ١٤١٦ 
١٤٢٥٤٦١٣٨٨ ١٤١٧ 
١٦٦١٧٣٣٨٢٣ ١٤١٨ 
١٧٩٠٧٤٨٠٥٣ ١٤١٩ 
١٧٤٤٩٥٣٤٨٢ ١٤٢٠ 
١٧١١٠٨٨٢٤٥ ١٤٢١ 
١٦٧٦٧٧٩٨٨٧ ١٤٢٢ 

  .٩: ص. ١٤٢١/١٤٢٢التقرير السنوي الثاين عشر : املصدر

  

  : واألصول، واالحتياطات،رباحاأل. ٣
 زائداً االحتيـاط النظـامي، زائـداً        ١٤٢٥/١٤٢٦بلغت األرباح املنصرفة واملقترح صرفها حىت عام        . ١,٣

وأصـل الـسهم بـاق    . من رأس مال الشركة   % ١٨٠ مليون ريال أي بنسبة      ٢٦٠١األرباح املبقاة   
 املنصرفة واملقترح صـرفها حـىت عـام         رباحبلغت األ  و .١باإلضافة إىل ارتفاع قيمته يف سوق األسهم      

١٤٢٦/١٤٢٧ ١٩١ي بنسبة   أ ، مليون ريال  ٢٧٧٣رباح املبقاة    األ  زائداً ، االحتياط النظامي   زائد %
   .س مال الشركةأمن ر

من رأس  % ١٧٥ مليون ريال أي بنسبة      ٢٥٤٠  حوايل ١٤٢٥/١٤٢٦ حىت عام    بلغت قيمة األصول  . ٢,٣
س مال  أمن ر % ١٨٠ي بنسبة   أ ، ماليني ريال  ٢٦٠٧ ١٤٢٦/١٤٢٧ وبلغت حىت عام     .٢مال الشركة 

  .الشركة
  .٣ريالمليون  ٤٥٧ حوايل ٣٠/٤/١٤٢٦بلغت األرباح املبقاة خالل االثنيت عشرة سنة املاضية حىت . ٣,٣
  .٤ريالمليون  ٢٦٢ حوايل ٣٠/٤/١٤٢٦بلغ االحتياط النظامي خالل االثنيت عشرة  سنة املاضية حىت . ٤,٣
إىل  ١٤١٥ /١٤١٤من العام املايل     ربح املوزع واملقترح توزيعه خالل االثنيت عشرة سنة املاضية        بلغ ال .   ٥,٣

من رأس مال الشركة، وأصل     % ١٣٠وهو ما ميثل    .  مليون ريال  ١٨٨٣ حوايل ١٤٢٥/١٤٢٦عام  
 حـوايل  ١٤٢٦/١٤٢٧حىت اية العام املايل      وبلغت   .٥السهم باق، باإلضافة إىل ارتفاع قيمته السوقية      

   . من رأس املال% ١٤٢ أي بنسبة ، للسهم رياال١٤٢٠ً ، أي مبلغ مليون ريال٢٠٥٦

                                                 
 .٧: ص. املصدر نفسه:  1
 .٨: ص. در نفسهاملص:  2
 .١٨: ص. املصدر نفسه:  3
 .١٧: ص. املصدر نفسه:  4
  .١٥: ص. املصدر نفسه:  5



 ٣٧

 ، مليون ريال  ٣٢٦ حوايله  ١٤٢٦/١٤٢٧ول للشركة لعام    مجايل الدخل من تشغيل املشروع األ     إبلغ  . ٦,٣
  .هـ١٤٢٥/١٤٢٦مجايل الدخل لعام إعن % ٥ي بزيادة بنسبة أ

  خلامتةا
، مع اإلشارة  إىل     االجتاهات احلديثة يف تأسيس الوقف، وإدارة أصوله      لقد هدف البحث إىل احلديث عن         

وقد مت  . ، بوصفها اجتاهاً حديثاًً يف تأسيس الوقف وإدارة أصوله        دمج األوقاف بعامة، واألوقاف الصغرية خباصة     
د تـبني   وق. ه أصول  وإدارة ،ته وإدار ، الوقف احلديث عن االجتاهات احلديثة يف تأسيس     من خالل املبحث األول     

.  البحـث  ة، وبالتايل صدق فرضي   حتقيق هذه االجتاهات للهدف من الوقف بالنسبة للواقف، واملوقوف عليه معاً          
  :وقد متثل أبرز مالمح هذه االجتاهات فيما يأيت

. ذات القدرة على البقاء واملنافسة، بدالً من األوقاف الفردية الصغرية         تأسيس األوقاف اجلماعية الكبرية،      .١
وقـد  . تأسيس األوقاف اجلماعية الكبرية وسيلة من وسائل حتقيق أقصى منفعة ممكنة من الوقف            حيث يعد   

جتلى ذلك واضحاً يف الواقع العملي يف انتشار تأسيس الصناديق الوقفية ذات األغراض اإلنفاقية املتعددة،               
  . وطرح اإلسهام فيها من خالل ما يسمى األسهم الوقفية

  .، أسوة بإدارة املشروعات اخلاصةسس اقتصاديةإدارة الوقف وأصوله وفق أ .٢
  . ، وبالتايل حتقيق أقصى منفعة ممكنة منها للحصول على أوقاف كبرية بصور خمتلفةدمج األوقاف الصغرية .٣

 املتمثلة يف احلصول على أقصى منفعـة   إىل معيار املصلحة يف حتديد مالحمها وقد استندت هذه االجتاهات     
 للواقف، وبالنسبة للموقوف عليه، والذي يعين بدوره احملافظة على دوام واسـتمرار             ممكنة من الوقف بالنسبة   

 وبالتايل يوصي الباحث باعتماد تأسيس األوقاف اجلماعية الكبرية، وإدارة أصوهلا وفق أسس اقتصادية،              .الوقف
  .ملا أثبته ذلك من نتائج إجيابية

ك من حيث معايري التفرقة بني األوقاف الصغرية        ، وذل ث الثاين عن دمج األوقاف الصغرية     وحتدث املبح   
وقـد تـبني وجـود مـصلحة       . والكبرية، واملربرات، والصور، واملزايا االقتصادية للدمج، ومشروعية الدمج       
  .ة هي مستند مشروعية الدمجحاقتصادية يف دمج األوقاف الصغرية تتمثل يف زيادة منفعتها، وأن هذه املصل

. ث عرض جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمري يف إدارة الوقف على أسس اقتـصادية             ومت من خالل املبحث الثال    
وقد تبني جناح هذه التجربة، حيث دلت نتائج أعماهلا خالل الثالث عشرة سنة املاضية على حتقيق األوقـاف                  

يف الـشركة،  الصغرية بعد دجمها يف الشركة لعوائد كبرية جداً مقارنة مبا كانت حتققه من عوائد قبل إسـهامها      
ممـا يـدعم    مما يعين زيادة منفعتها، و    . باإلضافة إىل ارتفاع قيمتها السوقية بعد الدمج مقارنة بقيمها قبل الدمج          
  .االجتاه حنو دمج األوقاف الصغرية، وإدارة أصوهلا على أسس اقتصادية

، ا مشروعات كبرية  وبالتايل يوصي الباحث بتعميم جتربة دعم األوقاف الصغرية لتكون معاً أو مع غريه              
  .على أن تدار أصوهلا على أسس اقتصادية
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