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والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن سٌدنا محمد وعلى آله  الحمد هلل رب العالمٌن ، 
، واستن بسنته إلى ٌوم الدٌن ، الذي حّث أمته على اإلنفاق فً ه ومن اهتدى بهدٌة ، واقتفى أثرهوصحب

ه بالخٌر الكثٌر فً الحٌاة وبعد الممات ، سبٌل هللا ، والوقف على ما ٌنفع المجتمع ، وٌعود على صاحب
)) إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : إال من صدقة جارٌة ، أو حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم : 

، فتؤسى به صحابته رضوان هللا علٌهم أجمعٌن ، واتبعوا سنته 4علم ٌنتفع به ، أو ولد صالح ٌدعو له ((
، واقتفوا أثره ، فؤنفقوا وأوقفوا من أموالهم وأعٌانهم أحبها إلى قلوبهم ، وأقربها إلى ، واهتدوا بهدٌه

نفوسهم ، تقرباً هلل سبحانه وتعالى ، وعطفاً على الفقراء والمساكٌن ، وتكافالً مع أفراد المجتمع حتى 
لحمى ، وفً ذلك ٌكونوا جمٌعاً كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وا

ٌقول جابر بن عبدهللا رضً هللا عنه : ) لم ٌكن أحد من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم ذو قدرة 
، والقدوة الطٌبة  حتى أصبح جٌل الصحابة رضوان هللا علٌهم هم األسوة الحسنة 2على الوقف إال وقف (

بٌل هللا، والوقف من أموالهم وأعٌانهم على ، لمن بعدهم من األجٌال ، فً البذل والعطاء ، واإلنفاق فً س
المجاالت التً كان المجتمع ٌحتاجها آنذاك ، ففازوا بقصب السبق فً هذا المجال ، ونالوا أجر اقتداء 
المجتمعات اإلسالمٌة بهم على مّر العصور من خالل تلك السنة العظٌمة ، سنة اإلنفاق فً سبٌل هللا ، 

تاجها المجتمعات اإلسالمٌة على مّر العصور ، وما ذاك إال ألن الوقف والوقف على المجاالت التً تح
فً سبٌل هللا هو من أفضل وجوه البّر ، واإلنفاق فً سبٌل هللا ، وأعظمها أجراً ، وأدومها نفعاً ، وأبقاها 

اء ، وسخرته لخدمة مجتمعاتها ، وقضاإلسالمٌة بالوقف عناٌة كبٌرة  أثراً ، لذا فقد عنٌت المجتمعات
 حوائجها ، وتحقٌق ترابطها وتماسكها .

واجتهدوا فً إٌجاد الوسائل واآللٌات واألنظمة اإلدارٌة التً ُتِعٌنهم على ُحسن إدارة أوقافهم بما  
وتطور  ان واألحوال ، فشاع الوقف وانتشر،ٌتناسب مع كل عصر ومصر ، وبحسب الزمان والمك

ولبى كثٌراً من متطلباتهم ، وأصبح من السمات األساسٌة كثٌرة فً حٌاتهم ،  وازدهر ، حتى غطى مناح  
ً تقوم علٌه أمورهم وشإونهم ، فنمت األوقاف نمواً تال ةافد الرئٌسوالرأحد للمجتمعات اإلسالمٌة ، و

عصور تلك ال ىتدرٌجٌاً فٌما تل الوقف  وانحسركبٌراً ، وازدهرت ازدهاراً عظٌماً ، إلى أن تراجع 
ٌة كثٌرة ٌطول المقام فً شرحها ، وال ٌتسع المجال لذكرها ، وأصبحت عوامل داخلٌة وخارجل

المجتمعات اإلسالمٌة بعد تلك العصور فً حاجة ماسة وشدٌدة إلى العودة باألوقاف إلى سابق عهودها 
فً الزاهٌة المزدهرة ، بما ٌناسب الوقت الحاضر وظروف المجتمع ، وبما ٌواكب التطورات المتالحقة 

 ظروفها ومتطلباتها .تبعاً ل، وٌلبً احتٌاجات المجتمعات اإلسالمٌة ، التجمٌع المجا
والمتؤمل فً هذا األمر ٌلحظ بجالء أن كل المحاوالت التً ُبذلت لتطوٌر األوقاف ، واالرتقاء  

ة تلبٌالداخلٌة لالرتقاء بها وتطوٌرها ؛  بشإونها، كانت تبدأ وُتركز على تطوٌر أنظمتها العامة ، وأنظمتها
، مستثمرة  كرافد رئٌس فً تلبٌة حاجات المجتمعلعودة بها إلى سابق عهدها لحتٌاجات مجتمعاتها ، وال

فً ذلك كل اإلمكانات المتاحة من التنظٌمات اإلدارٌة الحدٌثة ، والتقنٌات المتطورة ، والبرمجٌات 
 المتقدمة ، وآلٌات وأدوات االستثمار الحدٌثة .

                                     
 ( . 1631صحيح مسلم برقم ) 1
 . 18/186ابن قدامة ، املغين ،  2
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ة األوقاف لتعدٌلها وتطوٌرها هً الركٌزة األساس ، وحجر الزاوٌة وعلٌه فالتركٌز على أنظم 
 لتطوٌر األوقاف واالرتقاء بشإونها ، وبكل ما ٌرتبط بها .

ألقً الضوء فً لمحة موجزة على هذا الجانب المتعلق بؤنظمة األوقاف ،  اآلتٌةوفً السطور 
ت اإلدارٌة القائمة التً تنظم تلك شإون األوقاف والتنظٌماقوف على المالمح الرئٌسة ألعمال والو

األعمال ، ومدى كفاٌتها لمتطلبات ومقتضٌات المرحلة الراهنة ، ومدى مواكبتها للتطورات المتالحقة فً 
جمٌع المجاالت فً المجتمع ، ومدى الحاجة إلى تطوٌرها ، وإعادة النظر فٌها ، سواًء من حٌث اإلطار 

خالله، أو من حٌث التنظٌم الداخلً لجمٌع أركانه وتقسٌماته ،  التنظٌمً العام الذي تعمل األوقاف من
 مإمالً أن ٌكون فً ذلك النفع والفائدة للجمٌع .
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 المـً اإلسـف فـوقـام الـظـن
 

إن المتؤمل لنظام الوقف فً اإلسالم ٌجد أنه على الرغم من وجود ما ٌشبه الوقف فً 
أن نظام الوقف فً اإلسالم ٌعّد من أعظم النظم التً األمم السابقة ، بصور ومسمٌات مختلفة ، إال 

جاءت على مّر التارٌخ فً مقام البر والبذل والعطاء واإلنفاق فً سبٌل هللا وتحقٌق تكامل 
، وال غرو فً ذلك فهو تشرٌع إسالمً عظٌم ، أساسه كتاب هللا ، وسنة سك   المجتمع وتما

وان هللا علٌهم أجمعٌن، اقتداًء برسول هللا صلى رسوله صلى هللا علٌه وسلم ، وفعل الصحابة رض
من خالل  –جّل وعال  –هللا علٌه وسلم فً ذلك ، باعتبار أن غاٌته وهدفه الرئٌس التقرب إلى هللا 

  .المشاركة فً تكافل مجتمعاتهم وإعمار األرض 
 دىوالمتتبع لتارٌخ الوقف فً اإلسالم ٌجد أن نظام الوقف فً اإلسالم ظل ٌمثل على م

صورة من أروع صور التعاون اإلنسانً ، وٌنبوعاً فٌاضاً من ٌنابٌع الخٌر من  القرون الماضٌة
خالل تنظٌمات أولٌة أساسها كتاب هللا وسنة رسوله ، حٌث كانت هذه التنظٌمات األولٌة على 

 .بساطتها تناسب المجتمعات اإلسالمٌة 
ٌّز   الوقف فً اإلسالم : نظاماألسس العامة لألنظمة وتم

 األسس واآللٌات بٌعة الحال فً إطاره العام عننظام الوقف فً اإلسالم ال ٌختلف بطإن 
فر فً كثٌر من اٌفوقها وٌتمٌز عنها بؤمور أخرى ال تتو إال أنه،  المعتمدة فً معظم األنظمة

النبوٌة المطهرة فً السنة  أكدت علٌه، وهو أنه تشرٌع ٌهدف إلى خٌري الدنٌا واآلخرة ، األنظمة
تطوٌر واالرتقاء للبالمرونة والقابلٌة  ، إلى جانب تمٌزهجانبٌها القولً ، والفعلً ) التطبٌقً ( 

وذلك فً المجاالت االجتهادٌة المتغٌرة التً ترتبط بظروف الزمان والمكان واألحوال والتً أباح 
قه االجتهاد فً المجاالت الدنٌوٌة الشرع التحرك فٌها انطالقاً من النصوص الشرعٌة العامة فً ف

 .ٌة التً لم ٌرد فٌها نّص ٌقٌدها قٌفغٌر التو
ومن خالل ما سبق فإنه ٌمكن النظر إلى الواقع الفعلً القائم لألوقاف وإدارة شإونها ، 
سواء فً إطارها العام أو أركانها التفصٌلٌة التً ٌقوم علٌها ، وذلك من خالل الوقوف على 

وإدارة شإونها ، واآللٌة والهٌاكل اإلدارٌة والتنظٌمٌة التً تدٌر شإونها من أجل أعمال األوقاف 
 تحقٌق األهداف المرجوة من األوقاف .

 

مهام وكالة الوزارة لشإون األوقاف
4

 
 

المحافظة على أعٌان األوقاف بحصرها وتسجٌلها وصٌانتها وإدارتها وحماٌتها من االعتداء علٌها -4
ٌمكن أن ٌقع علٌها من التعدٌات وتنظٌم السجالت والملفات المشتملة على صكوك وإزالة ما وقع أو 

 الملكٌات .
تنمٌة موارد األوقاف ، وتطوٌرها ، واستثمارها بالطرق المتاحة ، بما فً ذلك البٌع واالستبدال وفق -2

 الضوابط الشرعٌة  وبما ٌحقق زٌادة عائداتها واستحداث صٌغ استثمارٌة متطورة .
 خاذ اإلجراءات الكفٌلة بتحصٌل غالل األوقاف وتعوٌضاتها أوالً بؤول .ات-1

                                     
 من إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد . كتاب الوقف يف اململكة العربية السعودية ، 1
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 توجٌه وصرف غالل األوقاف فً وجوه الخٌر وأعمال البر وفقاً لما نصت علٌه شروط الواقفٌن .-1
اإلشراف على المكتبات الموقوفة وتنمٌة مجموعاتها بإضافة األوعٌة الفكرٌة المختلفة إلٌها لتمكٌن -1

 والدارسٌن من االستفادة منها لتحقٌق األهداف العلمٌة من وقفها .الباحثٌن 
 المحافظة على األربطة والعمل على زٌادتها وتطوٌرها بما ٌمكنها من تؤدٌة واجبها االجتماعً .-6
استنهاض همم أفراد المجتمع والموسرٌن لٌسهموا فً مجاالت األوقاف المختلفة والعمل على تجدٌد -7

 صٌغ الوقف الحدٌث بما ٌالئم متطلبات العصر .
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 قراءة التنظٌم القائم ألعمال إدارة شإون األوقاف

قاف ومهامها شإون األومن خالل التمهٌد السابق ، ومن خالل الوقوف على واقع وكالة الوزارة ل

رصد إدارات الوكالة وُشعبها المختلفة وأقسامها الفرعٌة وإلقاء نظرة عامة مترابطة على ذلك ، فإنه ، و

ٌمكن تطبٌق ما سبق اإلشارة إلٌه عن النظرة العامة الشاملة ، والنظرة التفصٌلٌة المتخصصة على واقع 

 : وأعمال وكالة الوزارة لشإون األوقاف وذلك وفقاً لما ٌؤتً

 أوالً : النظرة العامة الشاملة إلدارة شإون األوقاف :

من خالل هذه النظرة العامة الشاملة ٌمكن أن نحدد األركان الرئٌسة التً تقوم علٌها أعمال وكالة 

 :ما ٌؤتً الوزارة لشإون األوقاف فٌ

 الركن األول : المدخالت :-4

 .األوقاف بجمٌع أنواعها وأشكالها وٌتمثل ذلك فً أصولوهو األساس المبدئً الذي تتعامل الوكالة معه ، 

 الركن الثانً : المعالجات :-2

وهو التعامل اإلٌجابً مع هذه األصول بجمٌع أنواعها وتفعٌلها وتنمٌتها ، من خالل عملٌات االستثمارات 

 مع التركٌز على خفض المخاطر .والتً تدّر أكبر عائد ممكن  الشرعٌة

 المخرجات : الركن الثالث : -3

المجاالت التً  ، وعلى ها الشرعٌة وفقاً لشروط الواقفٌنوٌتمثل فً صرف غالل األوقاف فً مصارف

قف بجملتها نتعامل مع الغاٌة والهدف الرئٌس من عملٌة الو، حٌث أننا فً هذا الركن  ٌحتاجها المجتمع

وأنها تحقق المقاصد ، ف غاللها فً مصارفها الشرعٌةصر من خالل ، ومن كونها صدقة جارٌة

 الشرعٌة للوقف .

لقٌام لفإن هناك من األعمال المساعدة التً البد منها  ،باألركان الرئٌسة وباإلضافة لألعمال المتعلقة

شإون وال،  تلك األوقاف تخدم التً دارٌةاإلمالٌة والشإون بالٌتعلق  ما منها شإون األوقاف ،وؤعمال ب

شإون وال،  االستثمارٌةمشروعاتها على لقٌام وا ألوقافا أصول ومن مهامها المحافظة على فنٌةال

أٌضاً من جهات  هذه األعمال، والبد لتً تضمن نظامٌة وسالمة إجراءاتها الستشارٌة القانونٌة واال

لتضمن االنسٌابٌة والسالسة وتسعى إلى تكامل األركان مع  جمٌع تلك العواملإشرافٌة تتابع وتربط بٌن 

، والبد كذلك من أنظمة حاسب آلً ف المرجوة من إدارة شإون األوقاف بعضها لتحقٌق األهدا

 .وبرمجٌات وتقنٌات متطورة تخدم أعماله 

 وعلٌه فإنه ٌمكن تمثٌل األركان الثالثة السابق ذكرها بالشكل التوضٌحً التالً : 

 الركن الثالث : المخرجات الركن الثانً : المعالجات الركن األول : المدخالت

: عمليات االستثمار ويتمثل يف  
 املختلفة وطرق حتصيل الغالل

: تصريف الغالل ونواتج ويتمثل يف 
 االستثمار يف مصارفها الشرعية

أعيان األوقاف جبميع : ويتمثل يف 
 أنواعها
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 هذه العملٌة دورها على الوجه األكمل فالبد من توفر عناصر ثالثة مهمة هً :ولكً تإدي 

 .تنظٌم إداري ٌنظم العمل ككل فً إطاره العام -أ

 قوى بشرٌة مإهلة ومتخصصة تناسب كل مجال من مجاالت العمل المحددة فً التنظٌم السابق.-ب

 .ا ٌناسب كل مجال من تلك التقنٌاتوبمتقنٌة حدٌثة مساعدة ومعاونة فً كل مجال من مجاالت العمل -ج

 ثانٌاً : النظرة التفصٌلٌة الدقٌقة المتخصصة :

هناك فإن النظرة العامة الشاملة لإلطار العام ألعمال األوقاف بؤركانه المختلفة ،  باإلضافة إلى 

أٌضاً النظرة التفصٌلٌة الدقٌقة داخل كل ركن من األركان بكل دقائقه وتفصٌالته لوضع الخطوط الرئٌسة 

اآللٌات التً تمكنه من أن ٌإدي جمٌع المهام المنوطة به بدقة وإتقان وكفاءة  له منلهذا الركن ، بما ٌهٌئ 

ً أعٌان المتمثلة ف المتعلق بالمدخالت فالركن األولعالٌة لٌحقق من خاللها األهداف المرجوة منه ، 

األوقاف بجمٌع أنواعها هدفه الرئٌس حصر جمٌع األوقاف حصراً دقٌقاً وتسجٌلها وحفظها من أي 

أوقاف جلب ، و وصٌانة القائم منها تعدٌات ٌمكن أن تقع علٌها ، وإزالة التعدٌات التً وقعت على بعضها

الركن الثانً م التً تإدي إلى تحقٌق هذا الهدف ، وأٌضاً فً جدٌدة ، وُتنفذ فً هذا الركن جمٌع المها

وهً االستثمارات المختلفة ألعٌان األوقاف ، وطرق تحصٌل الغالل فهدفه الرئٌس  المتعلق بالمعالجات

تحقٌق أكبر عائد ممكن من األوقاف الموجودة ، وتحصٌل غاللها بدقة وعناٌة حٌث تقوم بجمٌع المهام 

فهدفه الرئٌس هو تصرٌف نواتج  الركن الثالث المتعلق بالمخرجاتهدف ، وهكذا فً التً تحقق هذا ال

ٌإدي هذا الركن جمٌع ، حٌث  وفقاً لشروط الواقفٌناالستثمار ومحصلة الغالل فً مصارفها الشرعٌة 

 وذلك وفقاً لما ٌؤتً : ،ق هذا الهدف ٌتحقلالمهام المنوطة به 

 الركن األول : المدخالت .-أ

 ٌان األوقاف بجمٌع أنواعها .وهً أع

 وبإلقاء نظرة عامة على هذا الركن نجد أنه ٌمكن تقسٌمه بصفة عامة إلى ما ٌلً :

 ما هو كائن بالفعل ) األوقاف القائمة حالٌاً ( :-4

ٌُدخل فٌها وهً  أعٌان األوقاف القائمة بالفعل وحصرها حصراً دقٌقاً من كافة جوانبها حصراً ال 

ٌُخرج منها ما  فٌها ، وٌكون ذلك بكافة الوسائل واألسالٌب العلمٌة  ٌجب أن ٌكونما لٌس منها وال 

 .وحماٌتها من أي تعدٌات ٌمكن أن تقع علٌها  ، الالزمة لهذا الحصر الدقٌق
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 ) األوقاف المتوقعة ( : –بإذن هللا  –استجالبه من أعٌان جدٌدة   ما ٌتم-2

 استنهاض همم الموسرٌن من التجار ورجال األعمال جدٌدة التً تتم عبراألوقاف ال وٌمثل ذلك

وٌدخل فً هذا القسم أٌضاً األعٌان الوقفٌة المجهولة ، التً  ، لإلقبال على هذا العمل الخٌري وغٌرهم

 تحتاج إلى بحث وتحري للوصول إلٌها وضمها إلى األوقاف القائمة حالٌاً .

 ة ( :تعطل) األوقاف الم-1

وقع  ًالت المتعطلة كاألوقاف الزراعٌة التً هجرها الناس ونحوها وكذا األوقاف األوقاف وهً

، بكل الطرق  إلى أن ٌتم رفع وإزالة التعدي الواقع علٌهامعطلة حكم ال فًعلٌها تعدي وأصبحت 

 االستثمار األمثل الذي ٌحقق الغبطة والمصلحة لعٌن الوقف .والوسائل الممكنة تمهٌداً الستثمارها 

 بعناصره الثالثة : –أي ما ٌتعلق بالركن األول  –وٌمكن تمثٌل ما سبق  

 األوقاف القائمة .-

 ) المتعدى علٌها ( . المتعطلة أو فً حكم المتعطلة ةتعطلماألوقاف ال-

 األوقاف المتوقعة ) التً نحاول جلبها ( .-

ٌُحدد فً نهاٌته المهام الرئٌسة لكل قسم :  فً الهٌكل التنظٌمً التالً الذي 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ولو رقمنا هذا التقسٌم لتسهٌل الوصف وتحدٌد المهام بإٌجاز فإننا سنجد ما ٌؤتً :
وتتحدد مهمة هذا الجزء فً حصر جمٌع األوقاف القائمة فعالً وتسجٌل  الحصر والتسجٌل :-1

 الصكوك والوثائق الخاصة بها .
وتحدد مهمة هذا الجزء فً حماٌة أعٌان األوقاف من االعتداء علٌها الحماٌة من التعدٌات : -2

 وخاصة المتوقع حصول تعدي علٌها عمالً بما سبق ذكره من أن الوقاٌة خٌر من العالج .
 وتتحدد مهمة هذا الجزء فً إزالة جمٌع التعدٌات التً وقع علٌها تعدي بالفعل . إزالة التعدٌات :-3
وتتحدد مهمة هذا الجزء فً البحث والتحري عن أعٌان  ان موقوفة :البحث والتحري عن أعٌ-4

 موقوفة فعالً لكنها مجهولة وغٌر معلومة للوكالة .

 األوقاف جبميع أنواعها

 المتوقعةاألوقاف  األوقاف القائمة فعالً 
 المتعطلة أو فً حكم المتعطلة األوقاف

 )المعتدى علٌها(

تفعيل األوقاف  احلصر والتسجيل احلماية من التعديات
 املتعطلة واستثمارها

البحث والتحري عن 
 أعيان موقوفة

استجالب أوقاف 
 جديدة باإلعالم اجليد

 إزالة التعديات 1 2 3 5
 الواقعة عليها

4 6 
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وتتحدد مهمة هذا الجزء فً استنهاض همم أهل البر من الموسرٌن  استجالب أوقاف جدٌدة :-5
 م الجٌد المتمٌز .ورجال األعمال فً جلب أوقاف جدٌدة ٌمكن استثمارها وذلك من خالل اإلعال

 الركن الثانً : المعالجات :-ب
 وذلك من خالل ما ٌؤتً :ألوقاف بجمٌع أنواعها ، وطرق تحصٌل غاللها لأي عملٌات استثمار 

  . إن كانت صالحة لذلك من خالل التؤجٌر وغٌره استثمارها كما هً بوضعها القائم-4
 .ا لصالحهدّر أكبر عائد ممكن ٌ فً بدٌل مناسب هاثمن ووضعفً حال تعطلها  وبٌعها تقدٌر قٌمتها-2
ومحققة الغبطة والمصلحة واستثمار فائض الغلة فً استثمارات آمنة المخاطر تحصٌل غالل األوقاف -1

 قف .لعٌن الو
أوالً بؤول واتخاذ كافة الوسائل  األوقاف التً جرى نزع ملكٌتها للمصلحة العامة تعوٌضاتتحصٌل -1

 .ومن ثم إٌجاد البدائل الشرعٌة لها  ،الالزمة لذلك 
المرجوة تحقٌق المقاصد الشرعٌة ل الممكنةبكل الطرق االستثمار الفكري األمثل للمكتبات الوقفٌة ، -1

 .منها 
 التالً : التوضٌحً الشكلبوٌمكن تمثٌل الركن الثانً ) المعالجات ( 

 المعالجات
 
 
 
 

 الركن الثالث : المخرجات :-ج
التً  الشرعٌةفً مصارفها  – الغالل –عوائد االستثمارات نسبة من  وهو الركن المعنً بصرف

أوجه البّر  إلىغالل استثمار األوقاف التً لم ُتحدد مصارفها ،  فائض توجٌه، وكذا الواقفون  حددها
متابعة ، وأٌضاً  لتوجٌه غالل هذه األوقاف إلٌها العامة ، أو اقتراح أوجه بّر جدٌدة ٌحتاجها المجتمع ،

الوسائل الالزمة األربطة واإلشراف على عملٌة اإلسكان فٌها بجوانبها الصحٌة واالجتماعٌة واتخاذ كافة 
  ذلك .األماكن التً تحتاج  واستحداث أربطة جدٌدة فًلتحسٌن أوضاعها ، 

البد لها من عوامل وفإن األركان السابقة هً الركٌزة األساس فً أعمال األوقاف  أوضحتوكما 
 مثل :معاونة ومساعدة وخدمات مساندة 

 مالها .شإون مالٌة وإدارٌة تساعدها على ُحسن تسٌٌر أمورها وأع-

 .فً الجوانب التقنٌة والبرمجٌات الحدٌثة  تساعدها شإون تقنٌة-

 فً المشروعات والمجمعات السكنٌة والتجارٌة التً تقٌمها األوقاف .ساعدها شإون فنٌة هندسٌة ت-

ومخرجات كل ركن من األركان الرئٌسة لعملٌة الوقف وتحقق  حلقة وصل إشرافٌة تربط بٌن مدخالت-

 ها.االنسٌابٌة والسالسة فً تكامل األركان مع بعضها لتحقٌق األهداف المرجوة من

وتقدم الحلول القانونٌة لما ٌصادفها من  فً هذا المجال هاحتٌاجاتشإون قانونٌة واستشارٌة تلبً ا-

 مشكالت فً هذه الجوانب .

عملٌات االستثمار وطرق تحصٌل 

 الغالل 

والمشروعات  ةفعملٌات االستثمار المختل

 االستثمارٌة 
تعوٌضات  تحصٌل الغالل االستثمار الفكري لمكتبات األوقاف

 األوقاف
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وهذه العوامل المساعدة : المالٌة ، واإلدارٌة ، والفنٌة ، والتقنٌة ، واإلشرافٌة ، والقانونٌة هً 
شإون األوقاف بات أعمال وإن لم تكن من األركان الرئٌسة فً أعمال األوقاف إال أنه ال ٌمكن إتمام واج

 .هو واجب وما ال ٌتم الواجب إال به ف، إال بها
 ضح ما سبق ذكره :وفٌما ٌلً رسم تفصٌل ٌو

 

شإون 

 إدارٌة

 شإون فنٌة

 هندسٌة

شإون 

قانونٌة 

 واستشارٌة

إشراف 

وتنسٌق 

 ومتابعة

شإون فنٌة 

وحاسب 

 آلً

 

شإون 

 مالٌة

 
 األركان الرئٌسة لعملٌة الوقف 

 )األعمال التنفٌذٌة (

 اتعالجالم تخرجاالم المدخالت

 األركان الرئٌسة لعملٌة الوقف . المعٌن        
 . القطع الناقص ٌمثل جمٌع األعمال التنفٌذٌة          

المربع ٌمثل األعمال المساعدة والمعاونة )الخدمات          

 اللوجستٌة (.
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 األنظمة واللوائح التً تنظم أعمال شإون األوقاف فً المملكة
 

 المملكة العربٌة السعودٌة األنظمة اآلتٌة :ٌنظم إدارة أعمال وشإون األوقاف فً 

 . هـ41/7/4116المإرخ فً  11نظام مجلس األوقاف األعلى الصادر بالمرسوم الملكً ذي الرقم م/-4

المواد التً تم تعدٌلها أو إضافتها إلى النظام السابق ) نظام مجلس األوقاف األعلى (الصادرة -2

 بالمراسٌم الملكٌة اآلتٌة : 

 هـ . 42/2/4131المإرخ فً  2لمرسوم الملكً ذو الرقم م/: ا 2/4 

 هـ . 42/2/4131المإرخ فً  2: المرسوم الملكً ذو الرقم م/ 2/2 

 هـ . 23/2/4131المإرخ فً  101: قرار مجلس الوزراء ذو الرقم  2/1 

 هـ .41/42/4102المإرخ فً  16: المرسوم الملكً ذو الرقم م/ 2/1 

 هـ . 41/4/4143المإرخ فً  24زراء ذو الرقم : قرار مجلس الو 2/6 

المإرخ فً  10بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم الئحة تنظم األوقاف الخٌرٌة الصادرة -1

 . هـ23/4/4131

 ما تتضمنه أنظمة القضاء فً المملكة العربٌة السعودٌة من تنظٌمات تتعلق بشإون األوقاف . -1

( مادة تضمنت معالجة شإون 46وبتؤمل نظام مجلس األوقاف األعلى نجد أنه ٌحتوى على )

الحصر والتسجٌل ، وجعل اإلشراف على جمٌع األوقاف الخٌرٌة بالمملكة من سلطة مجلس األوقاف 

األعلى ، وتحدٌد آلٌة تكوٌن مجلس األوقاف األعلى واختصاصاته ، واجتماعاته ، وإصدار قراراته 

افآت التً ُتصرف ألعضائه ، ووضع القواعد والخطط المتعلقة باألوقاف ، وكٌفٌة إدارتها ، والمك

وتحصٌل غاللها وصرفها فً مصارفها ، وإنشاء مجالس األوقاف الفرعٌة ، واختصاصاتها ، 

 والمكافآت التً تصرفوطرق تعٌٌن األعضاء ، ومدد عضوٌتهم واجتماعاتها ، وآلٌة إصدار قراراتها ، 

وغٌرها  عدم جواز استئجارهم ألعٌان األوقاف الخٌرٌةمثل كما تضمن النظام بعض القواعد العامة ،  لهم

 إلى الرقً باألوقاف .من األمور األخرى التً تهدف 

مجموعة من البنود عالجت المشار إلٌها كما تضمنت الئحة تنظٌم األوقاف الخٌرٌة 

رموز ، وال ، والتمحٌص ، والتسجٌل من الحصر،  ن األوقافالتفاصٌل التً تتعلق بإدارة شإو

، وتقسٌم المملكة إلى  اقات، وما ٌتطلبه الحصر والتسجٌل من بط التً اعتمدت ألعٌان األوقاف

، ومهام ومسإولٌة  ، والنماذج المخصصة لذلك ، ومهماتها ة تشكٌل لجان التسجٌل، وكٌفٌمناطق

،  األوقاف ، وما ٌتعلق باستثمار واستبدالها،  ، وكٌفٌة بٌع األوقاف الخاصة مدٌري األوقاف
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، وغٌرها من التفصٌالت الكثٌرة التً تتعلق  األوقاف باألوقاف الخٌرٌة الخاصةوعالقة إدارات 

 بؤعمال وشإون األوقاف .    

ة شإون وكل هذه األنظمة واللوائح إنما تهدف وتركز فً المقام األول على ُحسن إدار

خالته ومخرجاته ، وترجمتها إلى واقع عملً ٌٌسر وٌسهل كل ذلك ومداألوقاف بجمٌع أركانه 

 والسعً لتحقٌق األهداف المرجوة من األوقاف . 

وعلٌه فإن الدراسة الدقٌقة والقراءة الصحٌحة لهذا األمر تبدأ من دراسة واقع وطبٌعة هذا 

أن الحكم إونه باعتبار النشاط وأركانه تحت مظلة األنظمة واللوائح التً تنظم أعماله ، وتدٌر ش

، وذلك وفقاً للمنهجٌة التً تإدي إلى تحقٌق قراءة هذا الواقع قراءة  على الشًء فرع عن تصوره

واعٌة متؤنٌة من خالل إطاره العام ، ودقائقه وتفاصٌله ، وبما ٌمّكنها من بحث مدى كفاٌة تلك 

سلبٌات تلك األنظمة ، األنظمة المعمول بها إلدارة شإون  األوقاف ، ورصد إٌجابٌات و

 والثغرات التً من الممكن أن تظهر عند التطبٌق .
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 خاتمة

 

فً الواقع العملً لشإون األوقاف فً إطاره العام وأركانه الرئٌسة وفً  السابق التؤمل من خالل 

ألنظمة ل وفقاً إطاره التفصٌلً وتقسٌماته المختلفة ، والمهام التً تقوم بها إدارات ووحدات األوقاف ، 

شإونه ، وقراءة كل ذلك قراءة متؤنٌة متدبرة الستخالص النتائج، والوقوف وأعماله  نظمواللوائح التً ت

ألعمال على كل من اإلٌجابٌات والسلبٌات التً ظهرت من خالل هذه القراءة وتلك النظرة المتؤنٌة 

خدم  ، تلك األنظمة واللوائحفقد تبٌن وجود ما هو إٌجابً وعملً فً األوقاف وأنظمته ولوائحه ، 

ي كان له دوره المتمٌز فً فً المملكة آنذاك كنظام اقتصادي تنمو ها، وأرسى نظامخدمة كبٌرةاألوقاف 

 آنذاك – فق متطلبات تلك المرحلة التً صدر فٌها ، حٌث أخذ من العناٌة والرعاٌة من المسإولٌنحٌنه و

 أدت إلى قفٌن والمستفٌدٌن منها وللمجتمع منافع عظٌمةوحقق لألوقاف وللوا       ، القدر الكبٌر  –

وأٌضاً ظهر من خالل تلك القراءة وجود بعض السلبٌات ،  المجتمع  أفراد     ن ترابط وتكافل وتعاو

ئح ً ألعمال األوقاف فً ضوء األنظمة واللوالمالتطبٌق الع ُرصدت علٌها من خاللوالملحوظات التً 

على الرغم من أن صدور نظام مجلس ، وكان من أبرز تلك السلبٌات أنه إونه التً تحكم أعماله وتدٌر ش

، إال أن تٌاجات المجتمع من األوقاف آنذاك األوقاف األعلى والئحته التنفٌذٌة فً حٌنه جاء ملبٌاً الح

، أي أن هـ 4131، والئحته فً عام  هـ4116لنظام ٌجد أنه صدر فً عام المتؤمل فً تارٌخ صدور ا

، ولم ٌتم إعادة الالئحة ما ٌقرب من أربعٌن عاماً ، وه ما ٌقرب من سبعة وأربعٌن عاماً م قد مّر علٌالنظا

 . بعض المواد القلٌلة       النظر فٌهما أو تطوٌرهما طوال هذه المدة إال فً 

التً حدثت فً المجتمع خالل تلك السنوات  ، والتغٌرات المتسارعة ومع التطورات المتالحقة  

، أصبحت هذه األنظمة واللوائح بوضعها القائم غٌر قادرة على مواكبة كل تلك التطورات واستٌعابها 

وأن أعمالها بوضعها القائم ال ترقى إلى اآلمال المعقودة علٌها، وال إلى الطموحات المرجوة منها ، كما 

ة إعادة النظر تطلب معه ضرورت، مما من إدارة أعمال وشإون األوقاف أنها ال تحقق الغبطة المتوخاة 

دثة فً المجتمع بصفة خاصة ، المتغٌرات والتطورات الحا تلك نها من استٌعابٌمكّ فٌها وتطوٌرها بما 

بإجراء  للقٌام –منذ مدة  – مما دفع القائمٌن على شإون األوقاف بالوزارة ،صفة عامة بوفً العالم 

ٌة المتخصصة ، من خالل فرٌق من المعنٌٌن والباحثٌن والمكاتب تطوٌرالدراسات ال مجموعة من

االستشارٌة المتخصصة فً مجال الدراسات التنظٌمٌة ، والتً قامت بإجراء مجموعة من الدراسات 

ذا المٌدانٌة المسحٌة لواقع األوقاف ، ومهماتها ، وأنظمتها ولوائحها التً تقوم علٌها ، كل ما ٌتعلق به

بعد كل تلك الجهود إلى إقرار دراسة  –بفضل هللا  –إلى أن انتهت  مقارنة الشؤن من تنظٌمات ودراسات

بفضل هللا  – متمٌزة رفعتها فً صورتها النهائٌة إلى الجهات المعنٌة فً الدولة ، حٌث ُتوجت تلك الجهود
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هـ الذي ٌنّص على : 42/1/4114( المإرخ فً 460بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذو الرقم ) –

تتمتع ، مى " الهٌئة العامة  لألوقاف " () إنشاء هٌئة عامة لألوقاف ذات شخصٌة اعتبارٌة ، تس

باالستقالل المالً واإلداري ، ونّص القرار على أن تقوم هٌئة الخبراء بمجلس الوزراء باالشتراك مع 

بعض الوزارات والجهات ذات العالقة بدراسة مشروع تنظٌم الهٌئة ورفع المشروع الستكمال 

فً  ٌتركز ألوقافالعامة ل أن دور الهٌئة على هذا التنظٌم كدّ أحٌث اإلجراءات النظامٌة الالزمة ، 

وإدارتها واستثمارها على أسس اقتصادٌة ، وبؤسالٌب ، اإلشراف على األوقاف التً تكون ناظرة علٌها 

، أو من خالل التعاقد مع آخرٌن ، أو بإنشاء كٌانات فظها وتنمٌتها ، سواء بشكل مباشرتجارٌة بقصد ح

إشاعة ثقافة الوقف العمل على لشركات ( ، وتنظٌمٌة تتولى ذلك ) مثل الصنادٌق والمإسسات الوقفٌة أو ا

فً المجتمع ، واستنهاض همم الموسرٌن من رجال األعمال والتجار للوقف على المجاالت التً ٌحتاجها 

 ها :أبرز تسعى الهٌئة إلى تحقٌق كل ذلك من خالل المهام التً خولها لها النظام ومنحٌث المجتمع ، 

األنظمة المتعلقة بنشاط األوقاف وتنفٌذها بعد إقرارها ، ومراجعتها اقتراح الخطط والسٌاسات العامة و-

 وتقوٌمها والعمل على تطوٌرها وتحدٌثها .

الموافقة على إنشاء كذا إنشاء األوقاف العامة والمشتركة ، واستكمال اإلجراءات الالزمة لها ، و-

 األوقاف العامة والمشتركة ، وإصدار األذونات الالزمة لها .

رف فً أصول األوقاف التً تكون الهٌئة ناظرة علٌها ، فً الحاالت التً ٌجوز فٌها ذلك ، بقصد التص-

 تنمٌتها وبما ٌحقق شرط الواقف .

األسالٌب والنظم التقنٌة المتاحة ، وإنشاء قاعدة حصر األموال الموقوفة وتسجٌلها باستخدام أفضل -

 بٌانات لألوقاف .

 المحافظة على أعٌان األوقاف التً تكون الهٌئة ناظرة علٌها ، وصٌانتها ، ومنع أي تعد علٌها .-

العمل على تفعٌل االستفادة من األوقاف الموقوفة خارج المملكة على جهات عامة داخل المملكة وذلك -

 بالتنسٌق مع وزارة الخارجٌة ، وإنفاق إٌراداتها على مصارفها .

األوقاف التً تكون الهٌئة ناظرة علٌها ، وإنفاقها على األغراض الموقوفة من أجلها ،  تحصٌل إٌرادات-

 بما ٌحقق شرط الواقف ، على أن ٌكون ذلك بالتنسٌق مع الجهات المختصة .

تشجٌع الوقف على الجهات والنشاطات الخٌرٌة واالجتماعٌة والثقافٌة المتعددة وتسهٌل إجراءاته ، -

 المشورة والمساندة الممكنة للواقفٌن والنظار ولكل من ٌرغب فً الوقف .ووتقدٌم المعلومات 

مع الجهات ذات تطوٌر الصٌغ الوقفٌة القائمة ، والسعً إلى إٌجاد صٌغ وقفٌة جدٌدة ، والتنسٌق فً ذلك -

 العالقة .
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الوقف  التنسٌق مع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة فً إقامة المشروعات الوقفٌة التً تحفز على-

 واإلسهام فً نشاط الوقف ، وتحقق شروط الواقفٌن ومقاصد الوقف ، وتسهم فً تنمٌة المجتمع .

نشر الوعً فً المجتمع بؤهمٌة األوقاف ودورها االجتماعً واالقتصادي ، وعقد الندوات والمإتمرات -

 .وغٌرها من النشاطات التثقٌفٌة ، وإجراء الدراسات والبحوث ، فً مجال األوقاف 

كما أّكد النظام على أن تتولى الهٌئة العامة لألوقاف اإلشراف على المساجد الموقوفة التً عٌن  

أما اإلشراف اإلداري على نشاط هذه المساجد فٌكون لوزارة الواقفون نظاراً علٌه فٌما ٌتعلق بالنظارة ، 

قاف إعداد لهٌئة العامة لألوالشإون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، وأن ٌتولى مجلس إدارة ا

اختصاصات كل من وزارة الشإون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة ٌحدد مشروع نظام لألوقاف ، 

واإلرشاد والهٌئة العامة لألوقاف فٌما ٌتعلق بالمساجد بعد أخذ مرئٌات األمانة العامة للجنة الوزارٌة 

المقام السامً ، الستكمال اإلجراءات النظامٌة للتنظٌم اإلداري فً شؤن ذلك ، ورفع مشروع النظام إلى 

 الالزمة لذلك .

 : تعٌنها على أداء أعمالها ومنهاتً كما تقوم الهٌئة بإنشاء اللجان ال 

دائمة ) من غٌر أعضاء مجلس الهٌئة ( تسمى " اللجنة االستشارٌة " تعنى بتقدٌم لجنة استشارٌة -

 االستشارات الشرعٌة والنظامٌة والمالٌة واالقتصادٌة واالستثمارٌة .

 الرقابةلجنة دائمة للرقابة والمراجعة تهدف إلى حماٌة أموال الهٌئة وممتلكاتها ، وضمان سالمة أنظمة -

دقة البٌانات المالٌة والسجالت المحاسبٌة واكتمالها ، وضمان فاعلٌة كفاٌة العملٌات الداخلٌة وفاعلٌتها و

 اإلدارٌة والمالٌة ، على أن ٌكون من بٌن أعضائها ممثل من وزارة الداخلٌة .

 وقد تم رفع هذا التنظٌم إلى الجهات المختصة التخاذ ما تراه بشؤنه .

 

 


