
 ورقت عمم
 تأسيس األوقاف

 وارتباطه يف انكياناث انىقفيت... صل انىقف 

 وكدوة
 هـ1437/ 5/ 6 –5يف املهتقى انثانث نألوقاف خالل انفرتة من 

 إعداد

 شركة الزاون واخلراشي لمىخاواة واالستشارات الكانونية
      



 :توثيكه وضرورة الوقفية، صك وظيفة

 ممثلً  الوقف يتخذىا التي األعمال فكافة الوقفي العمل مكونات أىم من الوقف صك يُعد
 مع وتتفق تتماشى أن يجب الوقف في المعينين األطراف من غيرىم أو النظارة مجلس في

 .إنشاؤه من األساسي للهدف تحقيقاً  الوقف صك في المحددة والشروط األحكام
 يترتب وما الوقفي العمل لمسار المحدد باعتباره الوقف صك وظيفة أىمية تبرز ىنا ومن
 .الوقف إنشاء من الغرض بحسب يختلف إنساني أو ديني أو اجتماعي أثر من عليو

 الوقف إنشاء من األساسي الهدف تشكل والتي الوقف لها يسعى التي النهائية فالمخرجات
 بها المعمول والعملية النظامية للبيئة ملئمتها ومدى وشروطو الوقف صك بأحكام مرىونة
 .الوقف موطن في

 



 مناذج صكىك األوقاف، وتنىعها



 :وتهوعها األوقاف، صكوك مناذج

 صك خمتصر

 ٓتياسب مع ىشاط حمدّد
 صك موسع

 ٓتياسب مع ىشاطات متعددٗ

 مناذج صك الوقف

 :أبرز مسات الصك املختصر

االختصار يف املصارف ّاألحهاو. 

ىاظر ّاحد 

 :أبرز مسات الصك املوسع

ُالتْسع يف جماالت الصرف ّالكْٔد امليعن٘ ل. 

ُٔطرم االستجنار ّاملشارن٘ ف. 

تأسٔس الهٔاىات مً مؤسسات ّشرنات. 

ُجملس ىعارٗ حيدد أعضاِٛ ّصالحٔات. 

أحهاو امليافس٘ ّاملصاحل. 



 عناصر صل انىقف



 أصْل عٔئ٘ عكار
 ...(مصاىع، ميشآت صياعٔ٘ )

 (املاه املوقوف)أصن الوقف 

 أسَه مال ىكدٖ



خمصص 

 االستجنار
 أّجُ الصرف

 ريع الوقف

املصارٓف اإلدارٓ٘ 

 ّالتشػٔلٔ٘
مهافأٗ جملس 

 اليعارٗ

 املصارٓف اإلدارٓ٘ ّالتشػٔلٔ٘ إصالح ما خرب املصارف العام٘ املصارف اخلاص٘



أعضاٛ اجمللس 

 ّشرّط العضْٓ٘
 رٜاس٘ اجمللس ّاللجاٌ

 دلمس الهظارة

اجتناعات اجمللس 

 ّاختاذ الكرارات
 املَاو ّالصالحٔات



 :الهظارة دلمس

 حتى ، الصك وأحكام الواقف شرط مع يتفق بما وتنميتو وحفظو الوقف أعمال لتيسير اللزمة المكونات أىم من النظار مجلس يعد  
 . واحد ناظر إلدارتو يكفي يسيراً  محدوداً  الوقف كان  إذا إال ،  الفرد رأي من سداداً  أكثر الجماعة فرأي جماعياً؛ الرأي يكون
 :التالية األمور في تشترك الغالب في أنها إال ومصارفو، واستثماراتو الوقف حجم باختلف النظارة مجلس تكوين ويختلف

 عدد أعضاء مجلس النظارة ، وشروط العضوية. 
 العضوية ، وآلية اختيار العضو محل الشاغر  شغرحاالت. 
 ( .الدعوات  –العدد النظامي النعقاد المجلس  –مكان انعقاد المجلس الرئيسي) اجتماعات مجلس النظارة 
 رئيس المجلس ونائبو. 
 آلية اتخاذ القرارات. 
 مهام مجلس النظارة وصلحياتو. 
 األمين العام ومهامو. 
 تحديد اللجان ومهامها. 

وعلى المجلس التأكد من سلمة وصحة القرارات الصادرة بما يتفق مع أحكام الصك ، وأنها ال تمس وال تخالف شرط الواقف وما 
تنفذ إال بعد قرار من القاضي بالموافقة أو  نص عليو من أحكام في صك الوقفية ، وفي حال المخالفة فإن ىذه القرارات ال

 .عدمها
 



 آلٔ٘ التْزٓع حتدٓد ىسب٘ املهافأٗ

 املكافآت



 :املكافآت

غلة من %(2,5) نسبتو ما الوقف وجلان النظارة جمللس الغالب يف ادلكافأة تكون 
 أن وللواقف ، والتشغيلية اإلدارية وادلصاريف  االستثمار نسبة حسم بعد الوقف
 . ادلثل أجرة إىل تعاد أن السنوات من سنة يف قليلة كوهنا  حال يف يشرتط

العام لألمني الواقف وحيدد ، بالتساوي النظارة جملس أعضاء بني ادلكافأة وتوزع 
 . مصلحة من يراه ما حسب عليهم ادلكافأة توزيع آلية وللجان

 



 :العاوة األحكام

 :باآلتي تتعلق عامة أحكاماً  خاتمتو في الصك يتضمن
وتعامالت أعمال من عنو يصدر ما كل  يف اإلسالمية الشريعة بأحكام النظارة جملس التزام أمهية 

 .ذلك حتقيق على تعني اليت الوسائل واختاذ وغريىا،
حياً  دام ما الوقف صك على واحلذف واإلضافة التعديل يف أحقيتو إىل فيو الواقف يشري كما 

 .مدركاً 
  بادلواد ادلساس عدم مع الصك على التعديل على ضيقة حدود يف اجمللس حق إىل أيضاً  وينص 

 .األساسية
اهلل صلى حممد نبيو سنة وإتباع وطاعتو اهلل بتقوى لورثتو نافعة جامعة بوصية الصك خيتم مث 

 والتعاون الرحم، وقطيعة اخلالفات واجتناب اإلسالمية الشريعة بأحكام والتمسك وسلم عليو
 . ذلك على والتواصي والتقوى الرب على
 



آلٔ٘ التعدٓل ّالتػٔري  

 علٙ الصو

 األحكام العاوة



مؤسسععة ، شععركة )إن الوضععع الععراىن للكيانععات الوقفيععة يقععوم علععى تقععديم ثععلث أنععوا  مععن الكيانععات     
تشكل مظلة قانونية تتعي  للوقعف تملعك أصعول وممتلكعات متنوععة  ، ( ، شركة مساىمة مقفلة م.م.ذ

وىعععي بعععذلك ال تعتبعععر شعععركات وقفيعععة بعععذاتها وإنمعععا شعععركات تجاريعععة تابععععة للوقعععف ، وىعععذه الكيانعععات 
القانونيععة كععل نععو  منهععا يقععدم آليععة تتناسععب مععع حجععم االسععتثمار المععراد وقفععو وتشععترك جميععع النمععاذج 
المقترحة في صياغة صك الوقف والذي يجعب أن يشعتمل علعى أحكعام تسعم  بتهبيعق ىعذه النمعاذج 

 .على أرض الواقع
    

 املنعكد األول األوقاف تنظيه ملتكى يف املكدمة الوقفية واملؤسسات الشركات هيكلة عنل ورقة على احلصول ميكن :ملحوظة

 .الرياض غرفة يف األوقاف جلنة موقع من هـ1433-6-15-14 بتاريخ

 شركة مساهنة وقفية و.و.ذشركة وقفية  مؤسسة وقفية



 انكياناث احلديثت نهعمم انىقفي وغري انرحبي



 وظائف انكياناث احلديثت نهعمم انىقفي وغري انرحبي



 االستكاللٔ٘ املرّى٘

 ورتكزات جناح الكيانات احلديجة لمعىن الوقفي وغري الرحبي

 الدميْم٘
الكدرٗ علٙ 

 التجدٓد
 الشفافٔ٘ التأثري



املؤسسات 

 ّادتنعٔات األٍلٔ٘
الشرنات التجارٓ٘ 

 املنلْن٘ ألّقاف

 األشكاه الكانونية الكيانات احلديجة لمعىن الوقفي وغري الرحبي

 الشرنات غري الرحبٔ٘
الصيادٓل االستجنارٓ٘ 

 ّالعكارٓ٘

 الصيادٓل األٍلٔ٘ الصيادٓل العاٜلٔ٘ مجعٔات العنل العاو اخلاص٘ العام٘



 علٙ الهٔاٌ قدرٗ

 ّإجياد ّالينْ االستجنار

 التنْٓلٔ٘ الفرص

 الهٔاٌ ىْع مياسب٘ مدٚ

 رحبٕ الػري للػرض

 ذلددات اختيار الكيان

 علٙ ّالكْٔد الرقاب٘ حدّد

 ّأصْلُ الْقفٕ الهٔاٌ
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