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 أسس إدارة األوقاف
 

   تقديــــم:
ارة والتة  تع ةإ مامةاال من أهم األحكام الشرعية لألوقاف ما يتعمق بالواليةة عمياةا أو ال  ة

تةةةولإ شةةةوون األوقةةةاف والتيةةةام بمةةةا تحتااةةةس مةةةن ح ةةة  وعمةةةارة واجةةةت مار وا   ةةةاق  متاةةةا  ةةة  الواةةةو  
المحددة، وهذا ما يم ل األجاس األول إلدارة األوقاف وذلك بمراعاة حاةم األمةوال وأ واعاةا وأواةس 

طبيعةة وذاةاوا المسججةات اجت مارها وا   اقاا وااات اإلشراف عمياا، مة  األذةذ  ة  االعتبةار 
الوق ية الت  تتطمة  اجةت مار أموالاةا وتحتيةق عاوةد م اجة ،  اةإ مةن هةذا الواةس تةدذل  ة  مطةار 
م  مةةات األعمةةال الااد ةةة لمةةربا  ةةم م  ةةاق العاوةةد م اةةا بةةدون متابةةل عمةةإ الااةةات الموقةةوف عمياةةا 

طةةةار الم  مةةةات وهةةةإ عةةةادة تتعمةةةق بذدمةةةة الماتمةةة  وبالتةةةال   اةةةإ مةةةن هةةةذا الواةةةس تةةةدذل  ةةة  م
ذا كان الواق  المعاار لألوقاف التاومة يتةوم عمةإ تةدذل الدولةة  االاتماعية  ير الااد ة لمربا، وا 
 إ مداراتاا واإلشراف عمياا  اإ بذلك تدذل  إ  طاق اإلدارة العامة وب اء عمإ كل ذلةك تاةد أن 

ة وال المشةةروعات مسججةةة األوقةةاف ذات طبيعةةة ذااةةة ليجةةت م ةةل المشةةروعات االقتاةةادية البحتةة
االاتماعية البحتة، وهإ ليجت مسججات ذااة بحتة أو مسججات عامة بحتة بل وجط بين كةل 
ذلك وهو ما تا  مراعاتس    مدارتاا حيث تواد لاا أبعاد عديدة دي ية ود يوية، وتةدور بةين مدارة 

دمات ماا ةةًا  ةة  األعمةةال واإلدارة العامةةة وبةةين هةةدف تحتيةةق الةةربا مةةن اجةةت مار أموالاةةا وأداء ذةة
 م  اق عاود اجت مارها.

وموضةةوإ مدارة األوقةةاف لةةم يمةةق ع ايةةة  ةة  الكتابةةات المعااةةرة  يمةةا أطمعةةت عميةةس ولةةذلك 
 إن العمل    هذ  الورقة جوف يتاس  حو تحديد أهم األجس الت  ياة  أذةذها  ة  االعتبةار  ة  

 مدارة األوقاف وذلك و ق الت  يم التال :
 ال تاية إلدارة األوقاف.المبحث األول: األجس 

 المبحث ال ا  : طبيعة اإلدارة الوق ية.
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 المبحث األول
 األسس الفقهية إلدارة األوقاف

 
ألن اإلجةةةدم ديةةةن عممةةة  اةةةاء لت  ةةةيم وقةةةاو  الحيةةةاة بكةةةل اوا باةةةا،  ةةةإن اميةةة  تشةةةريعاتس  

الماليةةةة اشةةةتممت عمةةةإ بيةةةان ع ااةةةر التطبيةةةق وم اةةةا الاا ةةة  اإلداري وهةةةذا مةةةا ي اةةةر  ةةة  الةةة  م 
اإلجدمية م ل الزكاة الت   ةا التةر ن الكةريم  ة  ماةار اا عمةإ جةام العةاممين عمياةا، وقةول ا  

باعتبةةار  رأس الدولةةة مذةةذ مةةن أمةةوالام اةةدقةم، وكةةذا  ةة    ةةام الوقةةف  جةةبحا س وتعةةالإ لرجةةولس 
يةان أحكةام كان موضوإ ال  ارة عمإ الوقف من الموضوعات الرويجةية التة  ت اولاةا ال تاةاء ع ةد ب

الوقةةف، وهةةذا مةةا يةةدل عمةةإ أن مدارة الوقةةف مةةن الع ااةةر الضةةرورية لتيةةام هةةذا ال  ةةام وال يتتاةةر 
وا  مةا يواةد تةر ير  يةر  - إ موضوإ الوالية وال  ارة  –األمر عمإ الت اول المباشر إلدارة الوقف 

ذا المبحةةث عمةةإ مباشةةر لبةةاق  األحكةةام ال تايةةة لموقةةف عمةةإ مدارتةةس، وهةةذا مةةا جةة حاول بيا ةةس  ةةإ هةة
 الواس التالإ:

: ويجت اد من تعريف الوقف وذلك    الازء من التعريف المت ق عميس بين األساس األول 
 ال تااء وهو محبس األال وتجبيل ال مرةم والذي ي ار م س أمرين هما:

أى بتةةاس  قاومةةا وعةةدم التاةةرف  يةةس أو تاةة يتس، وهةةذا يةةدل  األمــر األول: بحــبس األصــلب
ججةةة الوقةةف مسججةةة طويمةةة األاةةل بحكةةم الشةةرإ ممةةا يتطمةة  معةةس األمةةر ع ةةد مدارتاةةا عمةةإ أن مس 

العمل عمإ بتاواا ببتةاء األعيةان الموقو ةة، أى أن االجةتمرارية  ياةا مةن ذااواةاا وهةذا يتتضةإ 
المحا  ة عمةإ الطاقةة اإل تاايةة لاةا عةن طريةق اإلاةدح والعمةارة، واعتبةار ذلةك مةن أولةإ ماةام 

مةةا يسكةةد  ال تاةةاء كمةةا اةةاء  ةة  قةةول ألحةةدهما موأول مةةا ي عمةةس التةةيم  ةة   مةةة الوقةةف اإلدارة، وهةةذا 
 (2)وااء أيضا معمارة األعيةان الموقو ةة متدمةة عمةإ الاةرف عمةإ المجةتحتينم (1)البداءة بعمارتسم

بةةل من ال تاةةاء التةةدامإ كةةا وا أبعةةد   ةةرا وأقةةدم جةةبتا مةةن المحاجةةبين المعااةةرين  ةة  التةةول بتكةةوين 
ماةةيا ة والعمةةارة أى حاةةز مبمةةن جةة وى مةةن اإليةةرادات لمواااةةة مةةا قةةد يحتةةاج مليةةس  ةة  مذاةةا ل

الواقف مذا شرط تتديم العمارة  م ال اضةل ع اةا لممجةتحتين »المجتتبل لمعمارة والايا ة حيث ااء 
كما هو الواق     أوقاف التةاهرة،  إ ةس ياة  عمةإ ال ةا ر ممجةاك قةدر مةا يحتةاج مليةس لمعمةارة  ة  

ن كان اآلن ال يحتاج الوقف ملإ العمارةمالمجتت  . (3)بل وا 

                                                 

 .64ـم، ص1981 -هـ 1441الطرابلسى "اإلسعاف في أحكام األوقاف" دار الرائد العربي ببيروت  (1)
 .4/367 -هـ 1386مطبعة الحلبي بالقاهرة  –حاشية ابن عابدين  (2)
 .245صـ – 1984هـ/1444 –ابن نجيم الحنفي "األشباه والنظائر" دار الكتب العلمية ببيروت  (3)
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ـــاني: بتســـبيل اليمـــرةب أى م  ةةةاق  مةةةرة الوقةةةف  ةةة  جةةةبيل ا  حجةةة  األ ةةةرا   األمـــر الي
المحددة    و يتة الوقف، وهذا يتطم  بداهة أن تكون لموقف  مة أو  مرة أو ربا أو م  عة حيث 

ر الةةذي ياعةةل مدارة الوقةةف مجةةوولة عةةن تم ةةل ذلةةك الاةةدف مةةن الوقةةف حتةةإ يكةةون لةةس واةةود، األمةة
اجةةتلدل األمةةوال الوق يةةة بالشةةكل الةةذي يع ةةم م ةةا   المجةةتحتين المجةةت يدين مةةن الوقةةف، وبالتةةال  
يتضا أن الادف المباشر الجت مار أموال الوقف هو توليد دذل  تدي مرت   بتدر اإلمكان يجةما 

يتطم  من اإلدارة ت وي  اين االجت مار ، وهذا (1)بتتديم ذدماتس لمماتم     أ ضل اورة ممك ة
واذتيةةار أ ضةةماا ومتابعةةة االجةةت مارات والرقابةةة عمياةةا واجةةتذدام أ ضةةل الك ةةاءات لةة دارة الت  يذيةةة 
لدجت مارات، ولذا  إ س من أهم مسشرات قياس ك اءة مدارة األوقاف هو مسشر العاود عمإ األمةوال 

 المجت مرة.
:  ال تاةةاء  ةة  ممكيةةة الوقةةف بعةةد وق ةةس عمةةإ يــة الوقــفاألســاس اليــانى: ويبنــى عمــى ممك

: أولاا: لمح  ية وال اهرية وهو الرااا    مذه  الشا عية و   رواية عن أحمد ابن (2) د ة أقوال
ح بةةل، ويتولةةون بةةرن ممكيةةة الوقةةف تكةةون   تعةةالإ، و ا ياةةا: وهةةو رأى لمح ابمةةة  ةة  ال ةةاهر مةةن 

الوقةف تكةون لمموقةوف عمةيام، و ال اةا: وهةو رأى المالكيةة  قولام وبعة  الشةا عية، وهةو أن ممكيةة
 وأبو ح ي ة ورواية عن اإلمام أحمد، ويتولون برن ممكية الوقف تبتإ    ممك الواقف.

وبال  ر    هذ  اآلراء  رى أن الرأى الرااا هو التاول برن ممكية الوقةف تكةون   تعةالإ 
عمةإ المجةاد تكةون  ة  ممةك ا  تعةالإ، وكةذا ذااة وأن من يتولون بليةر ذلةك يةرون أن الوقةف 

الوقةةف عمةةإ  يةةر معي ةةين،  ضةةد عمةةإ أن مةةن يةةرى بتةةاء الممةةك لمواقةةف يراهةةا ممكيةةة  اقاةةة  ةةد 
 يمك س التارف    أعيان الوقف.

وع ةةةةد األذةةةةذ بةةةةالرأى الةةةةرااا وهةةةةو أن ممكيةةةةة الوقةةةةف تكةةةةون   عةةةةز واةةةةل  ةةةةإن التاةةةةور 
مةة  ولةةذا قةةال أحةةد ال تاةةاء م يةةزول ممةةك الواقةةف ع ةةس ملةةإ ا  اإلجةةدم  لممكيةةة ا  هةةو ممكيةةة المات

 .(3)تعالإ عمإ واس تعود الم  عة بس ملإ العبادم
 ويرت  أ ر هذا التاور عمإ الاا   اإلداري لموقف    أمرين:

                                                 

( سلطان محمد حسين المال "تنظيم أعمال الوقف" بحث مقدم إلى المؤتمر األول لألوقاف المنعقد بجامعة 1)
 .53مجلد تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده صـ -هـ 1422ى بمكة المكرمة أم القر 

 .5/44هـ، 1446مطبعة مصطفى الحلبي بمصر  –( العناية على الهداية للبابرني بهامش فتح القدير 2)
 .9/78-1351المطبعة المنيرية بمصر  –"المحلى" البن حزم  -
 .1/449 -هـ 1379وت دار المعرفة ببير  –للشيرازي الشافعى  –"المهذب"  -

 .2/455 –المكتب اإلسالمي دمشق  –"الكافي" البن قدامة  -
 .5/44( العناية للبابرنى، مرجع سابق، 3)
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: من أى مةةةال البةةةد لةةةس مةةةن مالةةةك، األمـــر األول: اليةصـــية المعنويـــة المســـتقمة لموقـــف
ن كا وا والواقف حتإ ع د من يتول بم مكيتس لمواقف ال يممكس ممكية تامة، والموقوف عميام حتإ وا 

معي ين لام حق    ال مرة  تط وليس    العين، وحق ا   ة  الوقةف طبتةا لمةرأى الةرااا هةو حةق 
عةةةام ال يممكةةةس شةةةذا أو ماموعةةةة بةةةذواتام وبالتةةةال   حةةةق الممةةةك  ةةة  أاةةةل الوقةةةف عاوةةةد ملةةةإ 

وولية اإلدارة لةةيس أمةةام مةةدك بةةذواتام م ةةل المجةةاهمين  ةة  الشذاةية المع ويةةة لموقةةف، وتكةةون مجةة
الشركات بل أمام الماتمة  الةذي تم مةس الحكومةة األمةر الةذي ياعةل لاةا دورا  ة  اإلشةراف والرقابةة 

 عمإ الوقف باعتبار  من الواليات العامة.
: الواليةةة عمةةإ الوقةةف: وهةةإ الجةةمطة التةة  يممةةك باةةا اةةاحباا التةةدرة عمةةإ األمــر اليــاني

دارتةس  التارف    األمور، وبالتال   إن الوالية عمإ الوقف يتاد باا من لةس حق التارف  يس وا 
جواء بإدارتس ب  جس أو توكيل  ير  أو ت ويضس، ويكون مجوواًل أمام الةول  األاةم  ولم تاةاء أقةوال 

الح  يةة،    ذلك م اا أن الوالية األايمة تكون لمواقف وهةذا هةو رأى أبةو ح ي ةة وأبةو يوجةف مةن 
أو أ اةةا لمواقةةف مذا جةةمم أليةةس المةةال مةةن قبةةل الموقةةوف عميةةس أو ال ةةا ر وهةةذا هةةو رأى المالكيةةة، أو 

، ويةرتإ أ ةر ذلةك عمةإ الاا ة  ( 1)أ اا لمواقف ع د اشترطاا أو لمحاكم وهو رأى لمشا عية والح  ية
ال ةا ر ومةن يعاو و ةس، اإلداري لموقف  إ تحديد الجمطة العميا  إ مدارتةس والتةإ مةن حتاةا اذتيةار 

ومن اا    ذر  إن التول برن الوالية لمحاكم يم ل مةدذًد لتةولإ الحكومةة مدارة األوقةاف كمةا هةو 
الواقةةة  المعااةةةر، أو األذةةةذ بةةةاآلراء بالت جةةةيق بي اةةةا  تكةةةون الواليةةةة وبالتةةةال  ال  ةةةر لمواقةةةف ع ةةةد 

 أشترطاا ولوزارة األوقاف ع د عدم أشترطاا.
ب ةإ عمةإ الموقةوف عمةيام:  حيةث يشةترط ال تاةاء  ةيام عةدة شةروط لاةا وي األساس اليالث:

 امة بالعممية اإلدارية م اا ما يم : 
أن يكون الوقةف عمةإ ااةة بةر وقربةس ملةإ ا  تعةالإ، والبةر هةو كةل مةا  يةس   ة  ل ذةرين  - أ

وبالتةةال  تتجةة  ماةةاالت الوقةةف لتشةةمل مةةا ي يةةد الماتمةة  جةةواء  ةة  اةةورة مرا ةةق عامةةة أو 
لممعوزين والمحتااين أو لما يجام    الت مية البشةرية م ةةل التعمةيم والاةحة، أمةا  مجاعدة

كو ةةس قربةةة   تعةةالإ،  اةةذا يع ةةإ أن ال يةةتم أذةةذ متابةةل مةةن الموقةةوف عمةةيام بةةل ياةةرف 
العاوةةد لاةةم أو عمةةيام ماا ةةًا، وهةةذا مةةا ياعةةل مسججةةة الوقةةف  ةة  هةةذا الاا ةة  مسججةةة ال 

داء لةة دارة  ةةإ هةةذا الاا ةة  هةةو اتجةةاإ  طةةاق الذةةدمات تاةةدف لمةةربا وتكةةون مسشةةرات األ
 الت  يمكن تتديماا.

أن تكون الااة الموقوف عمياا  ير م تطعة أي معمومةة االبتةداء  يةر معمومةة اال تاةاء   -  
وهةةةذا يسكةةةد مداريةةةًا اجةةةتمرارية مسججةةةة الوقةةةف ممةةةا ياةةة  معةةةس العمةةةل عمةةةإ تحتيةةةق هةةةذ  

                                                 

 99-89صـ 2441–الناشر المؤلف  –الوقف في الشريعة اإلسالمية  –( د. محمد بن أحمد الصالح 1)
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وأاول المحا  ة عمياا وعمإ طاقتاا اإل تااية.  االجتمرارية وذلك بالع اية برعيان الوقف
 واعتبار المحا  ة عمإ هذ  االجتمرارية أحد مسشرات الحكم عمإ ك اءة اإلدارة.

ال  ةةارة عمةإ الوقةةف: مةن األمةةور األجاجةية  ةة  الوقةف م ةةا ر الوقةةفم  األسـاس الرابــ :
حكام المتعمتة بس جةواء كةان الذي يتولإ اإلدارة ال عمية لموقف، ولتد أ ا  ال تااء    بيان األ

 ال ا ر لس الوالية األامية أو  ير  وكيًد ع س ومن أهم هذ  األحكام ما يمإ:
 
 -والك ايةةةة –واألما ةةةة  -والعدالةةةة –البمةةةو   –وهةةةإ باإلامةةةاإ : العتةةةل  (1)شةةةروط ال ةةةا ر  - أ

مةن  واإلجدم، والادير بالذكر ه ا هو أن عمماء المجممين قديمًا يوردون هذ  الشروط   
يتةةولإ اإلدارة وذااةةة مدارة األمةةوال العامةةة م ةةل العةةاممين  ةة  بيةةت المةةال أو عمةةإ الزكةةاة 
وكةةذا الوقةةف، وهةةم بةةذلك يجةةبتون عممةةاء اإلدارة المعااةةرين الةةذين يضةةعون  ةةدث معةةايير 

 -الذتيار العاممين ه  :
المعةةايير الشذاةةية: و يتاةةدون باةةا التةةدرة عمةةإ التعةةرف وال تةةة بةةال  س وهةةذا مةةا  -

 ترتإ من البالن العاقل .ي
المعةةايير الما يةةة: ويتاةةدون باةةا الترهيةةل العممةة  والذبةةرة العمميةةة وهةةذا مةةا يعبةةر  -

 ع س بالك اية.

 المعايير الذمتية : وأهماا    ماال األموال األما ة والعدالة . -

 : (2)وقجماا العمماء  ملإ  د ة أقجام  -واابات  ا ر الوقف :  -  
والةد اإ  –وت  يذ شةروط الوقةف  -: وهإ عمارة الوقف قجم يا  عميس التيام بس  -

 عن حتوق الوقف. 
قجةةةم ياةةةوز لةةةةس التيةةةام بةةةس أي ي ةةةو  رأيةةةس  ةةةإ اإلدارة ويشةةةمل باةةة ة عامةةةة أي  -

ماةةةراءات أو تاةةةر ات تحتةةةق ماةةةمحة الوقةةةف والمجةةةتحتين م ةةةةل اذتيةةةار أ ضةةةل 
 الاين لدجت مار. 

بةةالوقف أو الموقةةوف عميةةس قجةةم ال ياةةوز لةةةس التيةةام بةةس: وهةةإ أي تاةةر ات تضةةر  -
 وعمإ األذا رهن الوقف أو معارتس. 

أي متابةةةل اإلدارة: وتتةةةدر بةةةرارة الم ةةةل وهةةةو رأى اماةةةور ال تاةةةاء،  –أاةةةرة ال ةةةا ر  -اةةةة
بةةين الواقةةف وال ةةا ر أو يتةةدرها التاضةة ،   ةةاقالتباويمكةةن أن يةةتم تحديةةد األاةةرة 

                                                 

 452/ 4 -هــ 1353صـبح بالقـاهرة مطبعـة محمـد علـى  –( حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للـدردير 1)
 6/313-1المكتب اإلسالمي ط –للمنودرى  –روض الطالبين 

 53-47مرجع سابق ص  –(  اإلسعاف فى أحكام األوقاف للطرابلسى 2)
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مةةن التةةرار   6 ةة  المةةادة  وتسذةةذ األاةةرة مةةن ميةةرادات الوقةةف وبالتةةال   ةةإن مةةا ورد
بإ شةةاء هيوةةة األوقةةاف الماةةرية، الذةةاا بتتاضةةإ  71لجةة ة  88الاماةةوري رقةةم 

 % من مامال  اإليرادات المحامة   ير اإلدارة والايا ة أمر متبول.15الايوة 

ويجةةتمد مةةن أقجةةام الوقةةف الذيةةري: وه ةةا  اةةد أ  ةةا أمةةام عةةدة تتجةةيمات  األســاس الةــامس:
 ت تس ر عمإ الشكل اإلداري لألوقاف وهإ:طبتًا لعدة اعتبارا

التجةةم األول: أوقةةاف ملمةةة إليةةرادات ت  ةةق  ياةةا عمةةإ واةةو  مع يةةة م ةةل أراضةةإ زراعيةةة أو  - أ
مبةةا   أو  تةةود أو  يةةر ذلةةك مةةن األمةةوال، وهةةذ  تةةدار بطريتةةة اقتاةةادية لمحاةةول عمةةإ 

 أعمإ ميرادات ممك ة.

اد ووق ةس   تعةالإ  ةم ي  ةق عميةس ممةا التجم ال ةا  : أوقةاف ال تلةل ميةرادات م ةل ب ةاء مجة -  
 من بيت المال أو من تبرعات أهل الذير، وهذا يدار كوحدة  ير هاد ة لمربا.

التجم ال الث: أوقاف ي  ق ريعاا عمإ مسججات أذةرى م ةل المةدارس والمجتشة يات وهةذ   -اة
 الوقف.تحتاج مل  مدارة متذااة لاذ  المسججات باا   اإلدارة االجت مارية ألعباء 

لإ اا ة  هةذ  األجةس ال تايةة،  ةإن طبيعةة وذاةاوا المسججةة الوق يةة تعتبةر مةن األمةور  وا 
 الاامة التإ يا  أذذها  إ االعتبار  إ اإلدارة الوق ية وهذا ما ج وضحس  إ المبحث التالإ.
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 المبحث الياني
 طبيعة اإلدارة الوقفية

 
 و ت اول  يس ما يم : أوال: جوهر عممية اإلدارة:

من أجمم تعريف ل دارة هو المبرر من واودها، ولذلك تعرف اإلدارة بر اا  عريف اإلدارة:ت -أ 
ذلةةةك العضةةةو  ةةة  المسججةةةة المجةةةوول عةةةن تحتيةةةق ال تةةةاو  التةةة  واةةةدت مةةةن أاماةةةا تمةةةك 

 .(1)المسججة جواء أكا ت المسججة شركة أو مجتش إ أو اامعة أو مامحة أو وزارة

 م ل    اآلت :وتت االلتزامات األساسية لإلدارة: -  

 االلتزام باذتيار الع اار المدومة لتحتيق ال تاو  المتررة. -1
 االلتزام باجتذدام الع اار الت  تترر اجتذداماا أحجن اجتذدام. -2

االلتةةةةزام باالجةةةةتمرارية وتحتيةةةةق التةةةةوازن بةةةةين متطمبةةةةات األاةةةةل التاةةةةير واألاةةةةل  -3
 الطويل.

 اوف اإلدارية وتتم ل    ذمجة ع ااةر ويطمق عمياا أحيا ا الو  عناصر عممية اإلدارة: -اة
 :(2)هإ

ويع ةةإ بةةس تحديةةد أهةةداف المشةةروإ، واألجةةالي  والجياجةةات الدزمةةة لتحتيتاةةا،  التةطــيط: -1
 والطرق الدزمة إلرشاد العاممين    قيامام بر شطتام لتحتيق هذ  األهداف.

داف المتةررة  ة  ويع إ بس تحديد الماام واأل شطة المطمو  ت  يذها لتحتيق األه التنظيم: -2
اورة و اوف تحدد مواا ات كل م اا بدقة، واذتيار األ راد الم اجبين لكل و ي ة طبتا 

 لمسهدتام وذبراتام لضمان أداء أعمالام    تعاون وت اجق تحت قيادة رشيدة.

ويع إ بس تمكين العاممين من حجن أداء أعمالام عن طريق مرشادهم وتح يزهم  التوجيه: -3
 ضما ا لعدم اال حراف عن تحتيق األهداف. أ  اء الت  يذ

زالةةةة التعةةةار   التنســـيق: -4 ويع ةةةإ بةةةس العمةةةل عمةةةإ تحتيةةةق التةةةوازن والتةةةرابط واال جةةةاام، وا 
واالزدواج    العمل بالمسججة، وبمراعاة ع ار التوقيت الذي يتطم  مادار التةرار  ة  

 الوقت المدوم.

                                                 

 .11صـ 1993د. سيد الهوارى وآخرين، مبادئ اإلدارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس  ( 1)
، د. محمود صبح وآخـرين، اإلدارة العامـة، كليـة التجـارة، 26-23د. سيد الهوارى، مرجع سابق، صـ ( 2)

، د. كمال حمدي أبو الخير، عناصر الوظيفة 164-132-96صفحات  1999جامعة عين شمس 
 .113-141-85-55-44اإلدارية، مكتبة عين شمس، صفحات 



 8 

د تحتةق و تةا لمذطةة الموضةوعة، وأن ويع إ باةا التركةد مةن أن العمةل الةذي تةم قة الرقابة: -5
 ال تاو  المتررة قد تحتتت بك اءة و اعمية.

هةةةذا بإياةةةاز اةةةوهر العمميةةةة اإلداريةةةة والمطمةةةو  توا رهةةةا  ةةة  مدارة أيةةةة مسججةةةة، وبمراعةةةاة 
 ذااوااا وطبيعتاا وهو ما  تعرف عميس بال جبة لمسججة الوقف    ال ترة التالية:

 
 وقف:يانيا: طبيعة وةصائص مؤسسة ال

مذا كةةةان اةةةوهر اإلدارة واحةةةدًا  ةةة  اميةةة  المسججةةةات  ةةةإن التطبيةةةق واألجةةةالي  الت اةةةيمية 
لمتيةةام بالو ةةاوف اإلداريةةة تذتمةةف بحجةة  عةةدة اعتبةةارات األمةةر الةةذي أ ةةرز عةةدة  ةةروإ لةة دارة 
بحجةةة  المسججةةةات م اةةةا مدارة األعمةةةال والتةةة  تطبةةةق  ةةة  المشةةةروعات االقتاةةةادية، واإلدارة 

لةةإ اا ةة  ذلةةك يواةد مةةا يعةةرف بالتطةةاإ ال الةةث العامةة التةة  تط بةةق  ةة  الوحةدات الحكوميةةة، وا 
الذى يام  بين ذااوا التطاإ الذاا والتطاإ الحكومإ وهو مةا يةدذل  يةس الوقةف الةذي 

 يتميز بعدة ذااوا يحتاج األمر مراعاتاا    مدارتس، ومن أهم هذ  الذااوا ما يم :
ية مسججةة اقتاةادية بتحتيةق أعمةإ ربةا ممكةن يتحدد الادف    أ تعدد وتباين األهداف: - أ

لمةةةةدك المسججةةةةة، ويعتبةةةةر ذلةةةةك هةةةةو المسشةةةةر لك ةةةةاءة اإلدارة، والتةةةة  تةةةةدور حولةةةةس اميةةةة  
الو ةةةةاوف اإلداريةةةةة الذمجةةةةة، وأمةةةةا  ةةةة  المسججةةةةات الحكوميةةةةة  الاةةةةدف  ياةةةةا هةةةةو تحتيةةةةق 

، وأمةةةا  ةةة  الماةةمحة العامةةةة وبالتةةال  الر اهيةةةة االاتماعيةةة وت  يةةةذ الجياجةةة العامةةةة لمدولةةة
الوقف  إن الادف متعدد يتم ل أوال:    المحا  ة عمإ أموال الوقف لتحتيق اجةتمراريتاا 
بةة  س الطاقةةة اإل تاايةةة، و ا يةةا:  ةة  تحتيةةق أ ضةةل عاوةةد ممكةةن إل  اقةةس  ةة  واةةو  الذيةةر، 
وهةةةو بةةةذلك يتشةةةابس مةةة  أهةةةداف التطةةةاإ الذةةةاا ويواةةةد هةةةدف  ذةةةر وهةةةو الذةةةدمات التةةةإ 

مةة  بةةةدون متابةةل، وهةةو بةةذلك يتشةةةابس مةة  التطةةاإ الحكةةومإ وبالتةةةالإ يتةةدماا الوقةةف لممات
 تتعدد مجوولية مدارة الوقف بتعدد األهداف.

ــالوقف:  -    ةة  المشةةروعات ال رديةةة والاةةليرة يتةةوم مالةةك  تعــدد األطــراف التــي لهــا صــمة ب
المشةةروإ بإدارتةةةس، أمةةةا  ةةة  الشةةركات والمشةةةروعات الكبيةةةرة  إ ةةةس يواةةد  اةةةل بةةةين الممكيةةةة 

ارة، حيةةةث تواةةةد مدارة مذااةةةة لمشةةةركة وكيمةةةة عةةةن مةةةدك الشةةةركة الةةةذين يراقبةةةون واإلد
أعمةةةال اإلدارة مةةةن ذةةةدل الامعيةةةة العموميةةةة لممةةةدك أو لممجةةةاهمين وبالتةةةال   ةةةإن اإلدارة 
تعمةل لاةالا المجةةاهمين وتكةون مجةةوولة أمةامام، أمةا  ةة  مسججةة الوقةةف  ةاألمر يذتمةةف 

هو عمةإ ممةك ا  عةز واةل  ة  اةورة حةق عةام أل س ال يواد مدك حاريين لموقف بل 
لمماتم ، واإلدارة مم مةة  ة   ةا ر الوقةف الةذي يعتبةر وكةيد عةن مةن لةس الواليةة األاةمية 



 9 

وبالتال  تواد عدة أطراف هم:  ا ر الوقف، والموقةوف عمةيام، ومةن لةةس الواليةة األاةمية 
 عمإ الوقف.

تاادي يكون لس  شاط واحد ممة د  ة     أى مشروإ اق تعدد األنيطة في مؤسسة الوقف: -اة
اجت مار األموال المتاحة لتحتيق ربا لمدكس، وأما    الوقف  ةاألمر مذتمةف حيةث يواةد 
 شةةاط اجةةت مار الوقةةف وتحتيةةق عاوةةد  ةةم  شةةاط م  ةةاق هةةذا العاوةةد لممجةةتحتين، و  ةةرا لت ةةوإ 

رها مةةةا بةةةين األمةةةوال الوق يةةةة مةةةا بةةةين أراضةةةإ زراعيةةةة ومبةةةا إ و تةةةود وت ةةةوإ طةةةرق اجةةةت ما
التراير والزراعة والب اء وترجيس المشروعات  إ مااالت مذتم ة أو تكوين محا   أوراق 
مالية، لذلك  إن الت  يم اإلدارى لمسججة الوقف يتوم عمإ واود مسججة مركزيةة مجةوولة 
عةةن اجةةت مار أمةةوال الوقةةف،  ةةم مشةةروعات وق يةةة مذتم ةةة بحجةة  األ شةةطة التةةإ تجةةت مر 

وال م ةةل مشةةروإ زراعةة  ومشةةروإ عتةةاري ومشةةروإ اجةةت ماري مةةال  وهكةةذا،  ياةةا هةةذ  األمةة
لإ اا   ذلك تواد اإلدارة المجوولة عن م  ةاق عاوةد الوقةف  ة  واوهةس المحةددة، ومةن  وا 
ه ةةا ال تواةةد مدارة وق يةةة واحةةدة تتةةولإ كةةل هةةذ  األعمةةال بةةل مدارات مت وعةةة بحجةة  كةةل 

  شاط.
   األحكةام والضةوابط الشةرعية التة  ياة  عمةإ ويتم ل  الطاب  الديني لمؤسسة الوقف: - د

مدارة الوقف االلتزام باا بالدراة األولإ وذااة    مجاول اوهرية م ةل أحكةام التةراير 
والب ةةةةاء والزراعةةةةة،  ةةةةم االجةةةةتبدال واإلبةةةةدال وقواعةةةةد الحكةةةةر واإلراةةةةاد، وأحكةةةةام الواليةةةةة 

مةن األحكةام الشةرعية  وال  ارة، وتوحيد األوقاف المت وعة    وقف واحةد ملةإ  يةر ذلةك
التةة  ياةة  مراعاتاةةا ع ةةد وضةة  الةة  م والمةةواوا لمسججةةة الوقةةف، ومةةن اا ةة   ذةةر  ةةإن 
البعةةد اإليمةةا   ممةة ًد  ةة  كةةون الوقةةف قربةةة   عةةز واةةل يم ةةل مةةدذد إلحكةةام الرقابةةة 

 الذاتية ل دارة عمإ أعمالاا أل اا تم ل مال ا  عز وال ولذدمة الماتم .
تدور ممكية األموال بين كو اا ممكيةة ذااةة  والةاص في مؤسسة الوقف: الجانب العام -هة

لبع  ال اس أو ممكية عامةة لمامةوإ ال ةاس، والوقةف يامة  بةين الاة تين  رموالةس أمةوال 
ذااة ذات     عام والذاواية ه ا تتتضإ مدارة أموال الوقف مدارة اقتاادية لتحتيةق 

مدارة األعمةةال ، أمةةا اةة ة العةةام  تتم ةةل  أ ضةةل عاوةةد ممكةةن ممةةا ياعماةةا تةةدذل  ةة   طةةاق
   م  اق عاود الوقف لممجةتحتين ماا ةا أو بةدون متابةل لذدمةة الماتمة  ممةا ياعماةا  ة  

 هذا الماال تدذل    ماال اإلدارة العامة، وهذا ما ج وضحس    ال ترة التالية.
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   ياليا: إدارة الوقف بين إدارة األعمال واإلدارة العامة:
وهر العممية اإلدارية واحد،  إ س يذتمف بحج  ماال التطبيق، وبالتال  وادت مذا كان ا

مدارة األعمال والت  تطبق    المسججات االقتاادية الت  تجعإ ملةإ الةربا واإلدارة العامةة والتةإ 
تطبةةةق  ةةةإ المسججةةةات الحكوميةةةة التةةةإ ال تاةةةدف ملةةةإ الةةةربا، وبمةةةا أن الوقةةةف مسججةةةة كمةةةا جةةةبق 

لمحا  ة عمإ مال الوقف واجت مار  لتحتيق عاود،  م م  اق هةذا العاوةد عمةإ توضيحس تادف ملإ ا
الموقوف عميام ماا ًا بدون متابل، لذلك  ةإن طبيعةة اإلدارة  ياةا مةزي  مةن مدارة األعمةال واإلدارة 

لمواقةةف والةةذى قةةد  –اإلدارة  –العامةةة، ومةةن واةةس  ذةةر  ةةإن األاةةل  ةةإ الوقةةف أن تكةةون ال  ةةارة 
اا، وبما أن الوقف  يس حق عام والحكومةة مجةوولة عةن رعايةة الحتةوق العامةة، لةذلك يوكل  ير   ي

 اةةر تةةدذل الدولةةة  ةةإ مدارة األوقةةاف جةةواء مةةن ذةةدل التضةةاء أو م شةةاء ديةةوان لألوقةةاف ضةةمن 
هةة 1244هة وتطور األمةر حتةإ العاةر الحاضةر وم ةذ عةام 118دواوين الحكومة وذلك م ذ ج ة 

جرعان ما ا تشرت  إ امي  البدد اإلجدمية، وبالتالإ  مة  عمةإ مدارة  ملإ م شاء وزارة لألوقاف
ا ذ ةةا   عاليةةة مدارة الوقةةف، وقمةةة  م ةةةلالوقةةف اا ةة  اإلدارة العامةةة بمةةا  يةةس مةةن جةةمبيات عديةةدة 

المحاجبة والرقابة واجتيدء الحكومات عمإ بع  األوقاف وضماا لممةوارد العامةة، وضة لة العاوةد 
ف وقاةةةور اةةةين االجةةةت مار وال اةةةل بةةةين مدارة األوقةةةاف وتوزيةةة  العاوةةةد عمةةةإ عمةةةإ أمةةةوال األوقةةةا
 الموقوف عميام.

و ةةةإ  ةةةل ال اضةةةة الوق يةةةة المعااةةةرة تةةةم الجةةةماح بإ شةةةاء أوقةةةاف ذااةةةة تةةةديرها بعةةة   
الم  مةةات  يةةر الحكوميةةة أو الةةواق ين دون تةةدذل الدولةةة مال  ةةإ اإلشةةراف العةةام والمجةةاعدة  تةةط، 

 تديمة التإ تديرها هيوات حكومية متذااة.ملإ اا   األوقاف ال
وباةةذا   تاةةإ مةةن محةةاول بيةةان أجةةس مدارة األوقةةاف جةةواء األجةةس ال تايةةة أو أو األجةةس  

 المجت دة ملإ طبيعة وذااوا مسججة الوقف.
 وا  ولإ التو يق

 


