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 الدور املرتكب

 للهيئة العامة لألوقاف

 

 ورقة عمل مقدمة ظتلتقى تنظيم األوقاؼ الثالث
 ىػ5/5/1437ألقيت بتاريخ 

 زياد بو عبداهلل الفىازمو إعداد: 
 حمند بو سعود اإلسالميةاحملاضس باملعهد العالي للكطاء جبامعة اإلمام 
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 بسم اهلل الرزتن الرحيم
 

 أما بعد: والصالة والسالـ على نبينا ػتمد وعلى آلو وصحبو أرتعُت، مث ،اضتمد هلل رب العاظتُت
باظترسـو اظتلكي أخَتاً نظامها  صدرطاؿ انتظار القطاع الوقفي للهيئة العامة لألوقاؼ اليت فلقد 

، وظتا كانت اعتيئة أحد أبرز مكونات قطاع األوقاؼ يف ىػ26/2/1437وتاريخ  11رقم ـ/
اظتملكة، وكاف نظامها مل يدخل إىل نطاؽ السرياف بعد، كاف من اظتهم يف ىذا اظتلتقى اظتبارؾ 
قراءة دور اعتيئة اظترتقب جتاه األوقاؼ، وما الذي تريده األوقاؼ من ىذه اعتيئة الوليدة، وألجل 

فت بتكليفي هبا من قبل اللجنة العلمية للملتقى الثالث لتنظيم ذلك جاءت ىذه الورقة اليت شر 
األوقاؼ الذي تنظمو صتنة األوقاؼ بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حتت عنواف: )الدور 

 اظترتقب للهيئة العامة لألوقاؼ(، واليت ستتكوف من ثالثة مباحث وفق التقسيم اآليت:
 تضمن:وع: وياظتبحث األوؿ: مقدمات بُت يدي اظتوض 
o .اظتقدمة األوىل: حملة تارخيية عن عالقة الدولة باألوقاؼ يف تاريخ اظتسلمُت 
o .اظتقدمة الثانية: عالقة الدولة باألوقاؼ قبل صدور نظاـ اعتيئة العامة لألوقاؼ 
o .اظتقدمة الثالثة: عالقة الدولة باألوقاؼ بعد صدور نظاـ اعتيئة العامة لألوقاؼ 
 ة لدور اعتيئة العامة لألوقاؼ جتاه األوقاؼ وفقاً لنظاـ اعتيئة: ويتضمن:اظتبحث الثاين: قراء 
o .اظتطلب األوؿ: القواعد العامة لعالقة اعتيئة باألوقاؼ 
o .اظتطلب الثاين: القواعد العامة اليت تدير هبا اعتيئة نفسها 
 ألوقاؼ من اعتيئة العامة لألوقاؼ: ويتضمن:اظتبحث الثالث: ماذا تريد ا 
o ألوؿ: نظرة يف واقع األداء اضتكومي جتاه األوقاؼ فيما مضى.اظتطلب ا 
o واألوقاؼ. اعتيئة من ذلك ومتطلبات باجملتمعات النهضة يف األوقاؼ قطاع اظتطلب الثاين: دور 
o رتقبة من اعتيئة العامة لألوقاؼاظتطلب الثالث: اآلماؿ اظت. 
 .التوصيات 
جيعل ىذه الورقة مباركة على كاتبها وأف  يف القوؿ والعمل، اهلل سبحانو اإلخالص سأؿأو 

 ، واضتمد هلل أوالً وآخراً.وقرائها وعلى اعتيئة اظترتقبة
 زياد بن عبداهلل الفواز                                                                       

ziadalfawaz@gmail.com  
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 املبحث األول: مكدمات بني يدٍ املىضىع:

 

 :املسلنني تاريخ يف باألوقاف الدولُ عالقُ عو تارخيًُ حملُاملكدمُ األوىل: 

، سأوردىا أطوار ثالثة رئيسيةديكن تلخيص تاريخ عالقة الدولة باألوقاؼ عند اظتسلمُت يف 
 يف اصتملة، وذلك على ما يأيت: عتا بشكل متتابع حسب التسلسل الزمٍت

الهظاز عليها فكط، وعدم وجود صلة استكالل األوقاف بوالية : الطوز األول

 للدولة ممثلة بولي األمس بها إال حني وجود الهزاع حوهلا:

مل يكن فمع كثرة األوقاؼ يف صدر اإلسالـ، حىت إنو نُقل عن جابر رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "
الوالية ، إال أنو مل يُنقل يف (1)"أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم ذو مقدرة إال وقف

عليها إال والية النظار فحسب، كما جاء يف والية العباس بن عبداظتطلب وعلي بن أيب طالب 
، وكما تولت حفصة بنت عمر رضي (2)رضي اهلل عنو على صدقات النيب صلى اهلل عليو وسلم

كن ، ومل ي(3)اهلل عنها نظارة وقف أبيها بناًء على ما اشًتطو عمر رضي اهلل عنو يف وثيقة وقفو
لويل األمر صلة باألوقاؼ إال حُت وجود النزاع حوعتا، كما يف قصة اختصاـ علي والعباس 
رضي اهلل عنهما إىل عمر رضي اهلل عنو، حوؿ ماؿ بٍت النضَت الذي أفاءه اهلل تعاىل على نبيو 

، وىذا ما استمر يف دولة اإلسالـ (5)، والذي قرر أىل العلم أنو وقف(4)صلى اهلل عليو وسلم
 األوقاؼ. الوالية على ظتدة طويلة، وكاف ىو األصل يف

، على األوقاف حفظًا ملصاحل الوقفللوالية العامة ثاني: تولي الكطاة الطوز ال

 :مع بكاء والية الهظاز اخلاصة

                                                
إرواء التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلثار يف ، وينظر: (15ص)( أخرجو اطتصاؼ يف أحكاـ األوقاؼ 1)

 (.251للطريفي ص) الغليل

 (.1757اضتديث رقم ) (، وصحيح مسلم3994اضتديث رقم ) ( ينظر: صحيح البخاري2)

 (.11893اضتديث رقم ) (، والسنن الكربى للبيهقي2879( ينظر: سنن أيب داوود اضتديث رقم )3)

اضتديث رقم ومسلم (، 3994اضتديث رقم )( قصة اختصاـ العباس وعلي رضي اهلل عنهما أخرجها البخاري 4)
(1757). 

 (.5/261شرح صحيح البخاري البن بطاؿ )ينظر: ( 5)
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وىو إجراء مصلحي قامت اضتاجة إليو ظتا كثرت األوقاؼ يف بالد اظتسلمُت، ووجدت اضتاجة 
وكاف أوؿ ما نُِقل يف ذلك اجتهاد القاضي توبة بن منر بن حومل  ا،إىل حفظها وحتقيق مصاضته

يده على األوقاؼ  وىو أوؿ من وضع ،(1)ىػ115اضتضرمي، الذي توىل القضاء مبصر سنة 
"ما أرى مرجع ىذه الصدقات إال إىل الفقراء د نُِقل عنو يف تعليل ذلك قولو: وق اطتَتية،

 .(2)ظاً عتا من التواء والتوارث"واظتساكُت، فأرى أف أضع يدي عليها حف
ومنذ ذلك التاريخ كاف القضاة ديثلوف الدولة اإلسالمية يف الوالية العامة على األوقاؼ، وأصبح 
تقلد القاضي لوالية القضاء يقتضي النظر يف األوقاؼ إلجرائها على شروطها كما يقرر 

، وىذا ما استمر عليو العمل يف أوقاؼ اظتسلمُت اليت كاف األصل يف الوالية العامة (3)الفقهاء
ال نظر للحاكم عليها للقضاة مع استمرار والية النظار اطتاصة عليها، ولذلك قرر الفقهاء أنو 

، وذلك بناًء على أف (5)، وأف للحاكم النظر العاـ فقط(4)أي القاضي مع وجود الناظر اطتاص
 .(6)اطتاصة عند الفقهاء أقوى من الوالية العامة الوالية

يف بعض الواليات يف التاريخ  يتوالىا أشخاٌص معينوف دواوين خاصة باألوقاؼوحىت مع وجود 
، إال أف ذلك مل خيل بوالية القضاء العامة على األوقاؼ، ووالية الناظر اطتاصة (7)اإلسالمي

 .(1)عليها

                                                
 (199(، ورفع اإلصر عن قضاة مصر البن حجر ص)248( ينظر: الوالة والقضاة للكندي ص)1)

 (.119(، ورفع اإلصر عن قضاة مصر البن حجر ص)259القضاة والوالة للكندي ص) (2)

(، وشرح منتهى اإلرادات 1/94(، وتبصرة اضتكاـ البن فرحوف )1/138ينظر: روضة القضاة البن السمناين ) (3)
 (.3/489للبهويت )

 (.4/273(، وكشاؼ القناع للبهويت )2/474(، وأسٌت اظتطالب للسنيكي )4/374( حاشية ابن عابدين )4)

 (.4/273ويت )(، وكشاؼ القناع للبه296( لساف اضتكاـ البن الشحنة ص)5)

-133(، واألشباه والنظائر البن جنيم ص)156-154(، واألشباه والنظائر للسيوطي ص)3/345( اظتنثور للزركشي )6)
134.) 

واظتغرب البن عذاري اظتراكشي  األندلس أخبار يف اظتغرب البيافينظر للمزيد حوؿ دواوين األوقاؼ اظتستقلة: ( 7)
 14/727( و)13/426تاريخ اإلسالـ للذىيب )(، و 594-11/593يب )سَت أعالـ النبالء للذىو (، 2/239)
األندلس لسامل  يف ورسومهم األمويُت حكم نظم(، و 263(، واضتوادث اصتامعة والتجارب النافعة البن الفوطي ص)817و

 (.1/362) اطتلف
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وما تستب على ذلك ألوقاف يف مهظومة الدولة احلديثة، دخول ا ثالث:الطوز ال

مو تكهنٍي لكثري مو أحكام األوقاف، وإسهاد اإلشساف التهفيري على األوقاف 

 إىل إدازات مشتكلة، مع بكاء اختصاص الكطاء العام على األوقاف يف اجلنلة:

العقود األخَتة عتا،  باإلجراءات اليت دتت يف الدولة العثمانية أثناء وديكن رصد بدايات ذلك
اليت كاف يُراد منها هبدؼ إدخاعتا يف منظومة الدولة اضتديثة، فقد تتابع صدور األنظمة والقوانُت 

ػ اظتوافق لعاـ ى1255ابتداًء من عاـ  ػتاكاة الدولة العثمانية للدوؿ اضتديثة يف ذلك العصر
حتدث عن زتاية أمواؿ الوقف، وػتاسبة  الذينظاـ إدارة األوقاؼ يف الواليات ك،(2)ـ1839

النظار واظتتولُت، وتعمَت األوقاؼ، ومبايعاهتا، وإجارهتا، واستبداعتا، وإنشاء األوقاؼ اصتديدة، 
بُّت أحكاـ األشخاص الذين حيق عتم الذي نظاـ توجيو اصتهات ، و (3)وغَتىا من األحكاـ

ُقسمت فيها  الذينظاـ معامالت أوقاؼ اظتستغالت واظتسقفات ، و (4)اإلشراؼ على األوقاؼ
األوقاؼ إىل أوقاؼ ُتدار من قبل ديواف األوقاؼ، وأوقاؼ ُتدار من قبل متوليها، كما تضمن 
أحكامًا تتصل جبهاز ػتاسبة األوقاؼ، وأحكامًا تتصل بالرسـو اليت تؤخذ من األوقاؼ اليت 

 .(5)اظتتصرفُت يف كتابة األوقاؼ وجبايتهايديرىا ديواف األوقاؼ، وآلية تعيُت 

                                                                                                                                          
(، وكتاب وقف القاضي عثماف بن 4/89ينظر على سبيل اظتثاؿ: اظتواعظ واالعتبار بذكر اطتطط واآلثار للمقريزي ) (1)

-273(، ومن آثار علماء أشيقر لسعود اليوسف ص)36أسعد اظتنجا اضتنبلي، حتقيق وتعليق: صالح الدين اظتنجد ص)
ة دكتوراه غَت منشورة ألزتد ىاشم بدرشيٍت (، وأوقاؼ اضترمُت الشريفُت يف العصر اظتملوكي، رسال276
 (. 494-493و177ص)

(، وللفائدة 2/32(، وتاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا )792لية العثمانية حملمد فريد ص)تاريخ الدولة العينظر: ( 2)
ىػ، حتت اسم 886تح اظتتوىف سنة فإف بداية التدوين لألنظمة والقوانُت يف الدولة العثمانية كاف يف عهد السلطاف ػتمد الفا

 ([.116-115قانوف نامو ]تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االحندار طتليل إيناصتيك ص)

اإلدارة العثمانية يف والية (، وينظر: 144-2/124الدستور )غتموعة التنظيمات العثمانية( تررتة نوفل أفندي ) (3)
 (.249-247سورية لعبدالعزيز ػتمد عوض ص)

اإلدارة العثمانية يف والية (، وينظر: 153-2/151الدستور )غتموعة التنظيمات العثمانية( تررتة نوفل أفندي ) (4)
 (.249سورية لعبدالعزيز ػتمد عوض ص)

اإلدارة العثمانية يف والية (، وينظر: 159-2/145الدستور )غتموعة التنظيمات العثمانية( تررتة نوفل أفندي ) (5)
 (.259دالعزيز ػتمد عوض ص)سورية لعب
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تتصل  اطتاصة باألوقاؼ يف تلك اضتقبة من تاريخ الدولة العثمانية اإلدارات وكانت مهاـ
باإلشراؼ على اظترافق الوقفية كاظتساجد واظتدارس، وتعيُت العاملُت فيها من األئمة واظتؤذنُت 

اختصاص القضاة جتاه األوقاؼ اطتَتية يتعلق بإثبات ، بينما كاف (1)واظتدرسُت والقّيمُت وغَتىم
 .(2)وقفيتها، وتعيُت اظتتولُت عليها، واإلذف بالًتميم، أو التصرؼ، أو االستبداؿ لعُت الوقف

 
ألوقاف يف املنلكُ قبل صدور نظام اهلًئُ العامُ با عالقُ الدولُاملكدمُ الثانًُ: 

 لألوقاف:

بطورين اثنُت تفصيلهما  فيما مضى ملكة العربية السعوديةمرت عالقة الدولة باألوقاؼ يف اظت
 فيما يأيت:

 :ما قبل إنشاء جهة خاصة باإلشساف على األوقاف: الطوز األول

فقد كانت اظتملكة العربية السعودية إباف تلك الفًتة يف مرحلة تشكل لبنيتها اإلدارية مبا فيها 
عن فقط اف القضاة ىم اظتسؤولوف األجهزة اظتتصلة باإلشراؼ على األوقاؼ، ولذلك ك

األوقاؼ يف أرجاء اظتملكة، عدا اضتجاز اليت استمر العمل فيها لفًتة مؤقتة بالتنظيم اظتعموؿ بو 
، مث أُنشأت إدارات منفردة خاصة باألوقاؼ يف كٍل من مكة واظتدينة (3)يف الدولة العثمانية

عامة يف مكة يتبعها غتلس إدارة ىػ مبديرية 1354وجدة، مث ربطت ىذه اإلدارات يف عاـ 
للحـر اظتكي، كما يتبع مدير أوقاؼ اظتدينة مدير للحـر النبوي، ومأمور يف ينبع، كما كاف يتبع 

 .(4)عتذه اظتديرية العامة صتنة مركزية لتوزيع الصدقات تعمل وفق نظاـ خاص هبا
 :ما بعد إنشاء جهة خاصة باإلشراف على األوقاف: الطور الثاني

                                                
 (، 394ينظر: اإلدارة العثمانية يف والية بغداد صتميل موسى النجار ص) (1)

(، واألوقاؼ واضتياة االقتصادية يف 282-276( ينظر: تاريخ القضاء يف مصر العثمانية لعبدالرزاؽ إبراىيم عيسى ص)2)
 (.69مصر يف العهد العثماين حملمد عفيفي ص)

وىو حبث مطبوع ضمن أعماؿ ندوة الوقف يف الشريعة ينظر: تاريخ الوقف عند اظتسلمُت وغَتىم ألزتد العبدالسالـ  (3)
-1/697) ىػ1426اإلسالمية وغتاالتتو اليت نظمتها وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد بالرياض عاـ 

 (.167(، واألوقاؼ العامة يف بريدة لعبدالعزيز اظتقبل ص)4/351(، وعلماء جند خالؿ ذتانية قروف للبساـ )698

 (.322الوجيز يف سَتة اظتلك عبدالعزيز للزركلي ص) (4)
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 رت مسَتة اإلشراؼ على األوقاؼ يف ىذا الطور بأربع مراحل:وقد م
ىػ وإسناد اإلشراؼ على 1381اظترحلة األوىل: وتبدأ من إنشاء وزارة اضتج واألوقاؼ عاـ 

 .(1)األوقاؼ عتا
 35ـ/اظترسـو اظتلكي رقم اظترحلة الثانية: وتبدأ من إنشاء غتلس األوقاؼ األعلى مبوجب 

 ىو اصتهة اظتختصةوالذي نصت اظتادة الثانية من نظامو على أنو ، ىػ18/7/1386وتاريخ 
ضع القواعد اظتتعلقة بإدارهتا واستغالعتا و و  ،باإلشراؼ على رتيع األوقاؼ اطتَتية باظتملكة

 بذلكو  روط الواقفُت وأحكاـ الشرع،وذلك كلو مع عدـ اإلخالؿ بش ،وحتصيل غالهتا وصرفها
لة حتت إشرافو العاـ، مع وجود غتلس أوقاؼ فرعية يف أصبحت رتيع األوقاؼ اطتَتية داخ

 اظتناطق تشرؼ على األوقاؼ اطتَتية يف اظتناطق.
اظترحلة الثالثة: وتبدأ من إنشاء وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد مبوجب 

ىػ، ونقل اختصاص اإلشراؼ على األوقاؼ 29/1/1414وتاريخ  3األمر اظتلكي رقم أ/
 َتية من وزارة اضتج واألوقاؼ إليها، وإسناد رئاسة غتلس األوقاؼ األعلى إىل وزيرىا.اطت

والقاضي  ،ىػ13/5/1431وتاريخ  169اظترحلة الرابعة: وتبدأ من قرار غتلس الوزراء رقم 
لألوقاؼ"، ونصَّ القرار  العامة "اعتيئة تسمى اعتبارية شخصية ذات لألوقاؼ عامة بإنشاء ىيئة

 ونقل األوقاؼ، لشؤوف واإلرشاد والدعوة واألوقاؼ اإلسالمية الشؤوف وزارة ء وكالةعلى إلغا
 اعتيئة إىل الفرعية واجملالس األعلى األوقاؼ غتلس ومن الوزارة من باألوقاؼ اظتتعلقة اظتهمات

 إدارهتا. غتلس ويشكل مهماهتا، اعتيئة تباشر أف بعد وذلك لألوقاؼ، العامة
ويف رتيع تلك اظتراحل واألطوار مل تكن سلطة تلك األجهزة اإلدارية اظتختصة باألوقاؼ ترتفع 

اإلشراؼ العاـ الذي كاف وال زاؿ غَت نظامًا على سلطة القضاء، وكانت مسؤولياهتا ال تتجاوز 
 واضح اظتعامل، ورمبا كانت سلطتها اظتباشرة ال تتجاوز نوعُت من األوقاؼ مها:

 تتضمنو من مرافق داخلة يف زتاىا. اظتساجد وما .1

                                                
 http://www.haj.gov.sa/ar-SA/Pages/AboutMinistry.aspxينظر: موقع وزارة اضتج  (1)
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وقاؼ اليت ليس عتا ناظر خاص،  سند نظارهتا إليها، خاصة األاليت تُ العامة األوقاؼ  .2
م ويندثر بعضها على خلٍف عت ُتلواقفل وصنص ال يوجدو  ىار انظ كاألوقاؼ اليت يُتوىف

 وىذا يكوف غالباً فيما تعثر الوزارة عليو وترفع للقضاء بشأنو.، أو يُهمل
 

املكدمُ الثالثُ: عالقُ الدولُ باألوقاف يف املنلكُ بعد صدور نظام اهلًئُ العامُ 

 لألوقاف:

فيما نصت عليو األنظمة السارية حاليًا يف بعد صدور نظاـ اعتيئة العامة لألوقاؼ حُت النظر 
ديكن تقسيم والية الدولة على األوقاؼ يف اظتملكة يف موضوع عالقة الدولة باألوقاؼ، فإنو 

، وذلك باعتبار قوة الوالية والصالحيات اظتًتتبة عليها وسعة نطاقها، ثالث فئاتالنظاـ إىل 
 وفقاً ظتا يأيت:

، وىي أقوى الواليات ظتا عتا من قضاة القضاء العاـدخل فيها: والية ت، و األوىل الفئة .1
ا أوسع الواليات على األوقاؼ نطاقاً، ووجو صالحيات واسعة مًتتبة عليها، كما أهن

ذلك يعود إىل تناوعتا صتميع األوقاؼ مهما اختلف مصرؼ الوقف، كما أف رتيع 
من تصرفاهتا يف األوقاؼ على األوقاؼ قد علق النظاـ عددًا ب ذات العالقةاصتهات 

اظترافعات ، وقد نص نظاـ وال خيتلف يف ذلك األفراد عن اصتهات اضتكومية إذف القضاء
الشرعية على اختصاص القضاء بكثَت من األمور اظتتعلقة باألوقاؼ واليت ال يشاركو 

، مبا يف ذلك إثبات شروط الواقفُت وإقامة النظار فيها غَته، كإثبات تسجيل األوقاؼ
واستئذاف ػتكمة بلد الوقف قبل قياـ الناظر ببيع الوقف العاـ أو استبدالو أو نقلو، 

 ر وعزلو حاؿ إساءتو التصرؼ يف ماؿ الوقف، وغَت ذلك.وػتاسبة الناظ
وىي يف الدرجة الوسطى من ، اعتيئة العامة لألوقاؼوالية  دخل فيها:، وتالثانية الفئة .2

ال خترج عن ، فوالية اعتيئة جتاه األوقاؼ والصالحية وسعة نطاقها حيث قوة الوالية
 ثالثة أمور:

  النظامية اإلجراءات واختاذ النظار، أعماؿ على الرقايب اإلشراؼأوعتا: غترد 
، كما ىو نص الفقرة النظارة أعماؿ يف الدخوؿ دوف الوقف أىداؼ لتحقيق

ة من نظاـ اعتيئة العامة لألوقاؼ، سواًء كاف النظار اطتامسة من اظتادة اطتامس
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، وسَتد يف اظتبحث الثاين مالمح ىذا أفرادًا أـ مؤسسات حكومية أو أىلية
 ظتا نص عليو النظاـ.اإلشراؼ وفقاً 

  إذا إال واظتشًتكة،( األىلية) واطتاصة العامة األوقاؼوالثاين: النظارة على 
، والنظارة على اعتيئة غَت جهة أو شخص الوقف نظارة يتوىل أف الواقف اشًتط
سة من كما ىو نص الفقرة الثالثة من اظتادة اطتام  والعمرة اضتج مواقيت أوقاؼ

 اظتبحث الثاين مهاـ ىذه النظارة. ، وسَتد يفنظاـ اعتيئة

  :طلب على بناءً  وذلك اعتيئة، غَت ناظر عتا يكوف اليت األوقاؼ إدارةوالثالث 
 .سة من نظاـ اعتيئةكما ىو نص الفقرة الرابعة من اظتادة اطتام  الناظر أو الواقف

وتدخل فيها: والية وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، الفئة الثالثة،  .3
حصر  الذي ىػ25/2/1437 وتاريخ 73 نص قرار غتلس الوزراء رقمحسب 

 والدعوة واألوقاؼ اإلسالمية الشؤوف وزارة تويل اختصاصها جتاه األوقاؼ يف استمرار
، نظاراً  الواقفوف عليها عُّت  اليت اظتوقوفة اظتساجد نشاط على اإلداري اإلشراؼ واإلرشاد

سواًء كانت ىي  ،ساجد فقطاظت وىذا يعٍت حصر اختصاص الوزارة جتاه األوقاؼ يف
  ناظرة عليها أو عُت واقفوىا نظاراً عليها غَت الوزارة.
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 األوقاف جتاه العامُ لألوقاف اهلًئُ لدور قراءَ: املبحث الثانٌ

 :اهلًئُ هظامل وفكًا

 

 شخصية ذات عامة ىيئة يف اظتادة الثانية من نظامها بأهنا: لألوقاؼ العامة اعتيئةصفت وُ 
من اظتعلـو و ، الوزراء غتلس برئيس وترتبط واإلداري، اظتايل باالستقالؿ تتمتع مستقلة، اعتبارية

ستدخل األوقاؼ يف  اً عليها نظام وصنصاظت ظتهامها ة اعتيئةمباشر نظاـ و ذلك البعد سرياف أنو 
 النظاـ اصتديد.ىذا  مرحلة جديدة رسم مالػتها العامة اظتملكة إىل

 ،وقبل الدخوؿ إىل ما يريده ذوو العالقة باألوقاؼ من واقفُت ونظار ومستفيدين من اعتيئة
اه األوقاؼ، مع الوقوؼ على أىم اطتطوط العريضة اليت رشتها النظاـ لدور اعتيئة جت بنا حيسن

 األمثل لتطبيقها.حتليل تلك اطتطوط والبحث عن النموذج 
باألوقاؼ من زاويتُت كلتامها ذات  ة اعتيئةمن خالؿ النظرة العامة للنظاـ جند أنو عاًف عالقف

القواعد ، والثانية: القواعد العامة لعالقة اعتيئة باألوقاؼ: مهاأوالكانت  صلة وثيقة باألوقاؼ،
 ، وتفصيل ذلك يف اظتطلبُت اآلتيُت.العامة اليت تدار هبا اعتيئة

 
 الكىاعد العامُ لعالقُ اهلًئُ باألوقاف:املطلب األول: 

 زخرت نصوص نظاـ اعتيئة بالتأكيد عليها كلية  تقـو عالقة اعتيئة باألوقاؼ على مبادئ أساسية
 أوجزىا فيما يأيت:

 :المبدأ األول: تعظيم قدر شروط الواقفين 
فُت أحد غاييت وجود وىذا ظهر من خالؿ اظتادة الثالثة اليت جعلت حتقيق شروط الواق

 الواقفوف يعينهم الذين النظار أعماؿ على اعتيئة ؼاشر اعتيئة، مث اظتادة الرابعة اليت قررت إ
 أعماؿ يف يدخل أو الواقفُت، شروط خيالف ال ومبا األنظمة، بو تقضي ما حدود يف

اليت أعطت اعتيئة  من اظتادة اطتامسة واظتتعلقة باظتهاـ العامة للهيئة الثالثة، مث الفقرة النظارة
 أف الواقف اشًتط إذا إال واظتشًتكة( األىلية) واطتاصة العامة األوقاؼحق النظارة على 
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دوف التفريق بُت ىذه األنواع، مث الفقرة  اعتيئة غَت جهة أو شخص الوقف نظارة يتوىل
يت قيدت إشراؼ اعتيئة الرقايب على أعماؿ النظار مبا حيقق وال اطتامسة من اظتادة نفسها

مث الفقرة العاشرة  ،الواقف شرط خيالف ال مبا واإلدارية اظتالية اظتشورة تقدميو  أىداؼ الوقف
 اختاذمن اظتادة نفسها اليت أكدت على حتقيق غاية حتقيق شروط الواقفُت يف أثناء 

مث اظتادة اطتامسة عشرة اليت قيدت قياـ اعتيئة  ،الوقفي العمل لتطوير الالزمة اإلجراءات
بالتزاـ شرط الواقف  إيراداهتا وفوائض عليها ناظرة تكوف اليت األوقاؼ أصوؿ استثمارب

 يراداتاعتيئة إل حتصيلمث اظتادة الثامنة عشرة اظتتعلقة بالنظاـ اظتايل للهيئة اليت قيدت  فيها،
، الواقفُت لشروط وفقاً  مصارفها على وإنفاقها عتا ةمدير  أو عليها ناظرة تكوف اليت األوقاؼ

 بشروط واستثماراهتا تصرفاهتا رتيع يف اعتيئة والعشروف اليت قررت التزاـ الثالثة وأخَتًا اظتادة
 .الواقفُت

 :المبدأ الثاني: تعزيز استقالل األوقاف وعدم تدخل الهيئة فيها 
وىذا اظتبدأ فرع عن مبدأ تعظيم شروط الواقفُت يف حاؿ نص الواقف على شروط يتحقق 
منها استقالؿ وقفو عن أي تدخل، إال أف النظاـ مل يكتف بذلك بل أكد استقالؿ 
األوقاؼ وعدـ تدخل اعتيئة فيها من خالؿ النص على عدـ تدخل اعتيئة أثناء إشرافها 

كما أكد اليت يعُت الواقفوف عتا نظاراً وفقاً للمادة الرابعة،  العاـ يف أعماؿ النظارة لألوقاؼ 
الفقرة اطتامسة من اظتادة اطتامسة اظتتعلقة باظتهاـ العامة للهيئة واليت قيدت ىذا اظتبدأ يف 

اظتادة  أكده يفمث إشراؼ اعتيئة الرقايب على أعماؿ النظار بعدـ الدخوؿ يف أعماؿ النظارة، 
 تكوف اليت لألوقاؼ خاصة مصرفية حبسابات مت اعتيئة باالحتفاظالسادسة عشرة اليت ألز 

، ويتواصل التأكيد هبا خاصة ومبيزانية حساباهتا عن مستقلة تكوف عتا مديرة أو عليها ناظرة
خصصت لبعض تفاصيل النظاـ اظتايل للهيئة واليت منها أف اظتادة الثامنة عشرة اليت  يف

 عتا مديرة أو عليها ناظرة تكوف ال اليت لألوقاؼ اسًتشاديًّا اػتاسبيًّ  ماليًّا نظاماً  تضع اعتيئة
 .واستثماراهتا األوقاؼ أمواؿ حفظ يف النظار ظتساعدة

 لهيئة:ا ع وتحقيق التكافل أحد غايتي وجودالمبدأ الثالث: جعل تنمية المجتم 
األوقاؼ وػتققة خادمة عتذه يعزز دور الوقف يف اجملتمع، وجيعل اعتيئة مهم جداً وىو مبدأ 

نص النظاـ يف اظتادة يدخل فيو  اظتواد الثالثة واطتامسة والسابعة، كما ألىدافها، كما يف
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أثناء استثمار اعتيئة لألوقاؼ  الوقف من باظتستفيدين اإلضرار عدـاطتامسة عشرة على 
 اليت حتت نظارهتا.

حتكم إضافة إىل اظتبادئ  تُتمهم قضيتُتهُتم اإلشارة إىل الثالث وبعد ىذه اظتبادئ الكلية = 
 السابقة عالقة اعتيئة باألوقاؼ، وىي كما يأيت:

 :الذي تمارسه الهيئة على األوقاف: الرقابي اإلشراف مالمح أواًل 
، بل حصره مل يًتؾ النظاـ حق اإلشراؼ الرقايب للهيئة على األوقاؼ مطلقًا بال تقييد

الواقفوف عتا نظاراً، وىي كما وردت يف ست صالحيات للهيئة جتاه األوقاؼ اليت عُت 
 يف الفقرة اطتامسة من اظتادة اطتامسة من النظاـ على النحو اآليت:

 .األوقاؼ عن تعد اليت السنوية احملاسبية التقارير على االطالع .1
 . للنظار واظتعلومايت الفٍت الدعم تقدمي .2
 .الواقف شرط خيالف ال مبا واإلدارية اظتالية اظتشورة تقدمي .3
 غتالس اجتماعات أو العمومية، اصتمعية اجتماعات ضتضور عنها ممثل تكليف .4

 السنوي اظتايل التقرير حبث عند عمومية؛ رتعيات عتا ليس اليت األوقاؼ إدارات
 . للوقف

 .اطتارجي اظتراجع تغيَت طلب .5
 يف خيفق الذي الناظر لعزؿ القضاء أماـ - األمر لـز إذا - الدعوى حتريك .6

 .النظارة شروط من شرطاً  يفقد أو الوقف، أىداؼ حتقيق
واظتالحظ أف ىذا اإلشراؼ من خالؿ تلك الصالحيات الست ال يتجاوز يف 
الصالحيات األربع األوىل االطالع والدعم واظتشورة، ويتجاوزه يف الصالحيتُت 
األخَتتُت إىل الطلب وحتريك الدعوى حاؿ وجود إشكاؿ يف قياـ الناظر اظتعُت يف 

الواقف مبهامو، وحىت يف الصالحيتُت األخَتتُت فإف اعتيئة ال دتلك تغيَت اظتراجع شرط 
اطتارجي وال عزؿ الناظر، مما يؤكد دعم النظاـ الستقالؿ األوقاؼ، ويؤكد أيضًا أمهية 
تطوير اعتيئة ألدائها لتصل إىل اظتستوى الذي يتيح عتا تقدمي الدعم الفٍت واظتعلومايت 

 الية واإلدارية، حىت تصبح بيت خربة لألوقاؼ يف اظتملكة.وتقدمي اظتشورة اظت
  بنظارة األوقاف أو إدارتها واستثمارها:ثانياً: قيام الهيئة 
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تنقسم األوقاؼ اليت تقـو اعتيئة بنظارهتا أو إدارهتا وفق اظتادة اطتامسة من النظاـ إىل 
وقاؼ اليت ليس عتا ناظر ثالثة أقساـ، األوؿ: أوقاؼ مواقيت اضتج والعمرة، والثاين: األ

أيًا كاف نوع الوقف، والثالث: األوقاؼ اليت يُعهد إىل اعتيئة بنظارهتا أو إدارهتا من 
 الواقفُت أو النظار.

ومن اظتهم ىنا التأكيد على أف عمل النظارة أو اإلدارة ىو عمل مهٍت تنفيذي، بل 
ليًا ودوليًا تفوؽ القطاع واستثماري يف غالب األوقاؼ، وقد أثبتت التجارب اظتتكررة ػت

اطتاص فيو على القطاع العاـ اضتكومي، وذلك ألف األجهزة اضتكومية يف سائر دوؿ 
العامل ال تستهدؼ من وراء اإلجراءات اليت تفعلها ظتصلحة الناس إىل حتقيق الربح، 

على  وإدارتو الوقف نظارة ولذلك فهي تتحمل اطتسائر يف سبيل نفع الناس، بينما
، إذ أهنا أعماؿ تستهدؼ أمرين مها: استمرار ريع اظتوقوؼ، وإيصاؿ نفعو كخالؼ ذل

إىل اظتوقوؼ عليهم، وىذا يتطلب تقليل اطتسائر إىل أقل حد من خالؿ توسيع مفهـو 
أو ضعف جودة  اطتسارة ليصل إىل فوات الربح الزائد، أو اظتفًتض يف بعض األحياف،

وجتويد  ذلك لتنمية الوقف وتعظيم أرباحومث العمل وفق  اطتدمة اظتقدمة للمستفيد،
كما لو كاف مااًل مملوكًا لتاجر، وىذا ىو ما سيؤدي إىل زيادة   خدماتو للمستفيدين

 دورانتفاع اظتوقوؼ عليهم من ىذا الوقف، وحيقق غاية اظتنظم من اعتيئة يف تعزيز 
 .االجتماعي والتكافل واالجتماعية االقتصادية التنمية يف األوقاؼ

يو فإف الواجب على اعتيئة أف تتصدى لتحقيق أىداؼ النظاـ وغاياتو الكلية دوف وعل
قد جتلب للوقف اطتسارة مبفهومها اضتقيقي أو الواسع اآلنف االستغراؽ يف تفاصيل 

ذكره، وذلك من خالؿ تأسيسها لشركات وقفية تعمل يف غتاؿ نظارة األوقاؼ وإدارهتا 
 السوؽ اظتالية بعد طرحها لالكتتاب العاـ وديكن أف تطبق عليها حينذاؾ معايَت

وإدراجها يف السوؽ، وىذا ما سيحوؿ عمل نظارة الوقف أو إدارتو من الصورة 
التقليدية الرتيبة إىل الصورة االستثمارية الناجحة، كما سيدفع القطاع الوقفي إىل زيادة 

نظارة واإلدارة الالثقة باعتيئة واالستفادة منها، ألهنا واضتالة ىذه ستكفى مهاـ 
واالستثمار التنفيذية، وستتفرغ إىل الدور األىم الذي ال يتيسر إال عتا وىو تطوير البيئة 

 الوقفية يف اظتملكة.
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 الكىاعد العامُ اليت تدير بها اهلًئُ نفسها:املطلب الثانٌ: 

األوؿ: تدور جّل القواعد العامة اليت قررىا النظاـ حوؿ إدارة اعتيئة على موضوعُت اثنُت، 
 التنظيم اإلداري الداخلي للهيئة، والثاين: إدارة الشؤوف اظتالية للهيئة، وذلك وفقاً ظتا يأيت:

 :أواًل: التنظيم اإلداري الداخلي للهيئة 
ُبٍت اعتيكل اإلداري للهيئة على شكل ىـر يأيت يف أعاله غتلس إدارة اعتيئة الذي وصفتو اظتادة 

"، وىو أمورىا وتصريف اعتيئة شؤوف إدارة على اظتشرفة العليا السلطةالسابعة من النظاـ بأنو: "
الذي يتكوف مبوجب اظتادة السادسة من رئيس وستسة عشر عضواً، ينقسموف باستثناء ػتافظ 
اعتيئة إىل ثالث غتموعات، أوعتا: ممثلو اصتهات اضتكومية وعددىم ذتانية أعضاء، والثانية: 

ت اظتالية واالقتصاد واالستثمار وعددىم ثالثة أعضاء، والثالثة: اظتتخصصوف يف غتاالت اظتعامال
 ممثلو األوقاؼ وعددىم ثالثة أعضاء فقط.

وىنا قد تدعو اضتاجة أماـ تشكيل ىذا اجمللس خصوصًا والنظاـ مل يدخل حيز السرياف بعد 
 إىل التأمل يف أمرين مها:

عدالة ىذا التوزيع الذي مل دتثل األوقاؼ فيو على اختالؼ أنواعها بُت العامة واطتاصة  .1
واظتشًتكة إال بثالثة أعضاء، خصوصًا إذا استشعرنا أف اعتيئة هتدؼ وفقًا للمادة الثالثة 

 شروط حيقق مبا ،وتنميتها وتطويرىا، عليها، واحملافظة األوقاؼ، تنظيممن النظاـ إىل 
وىذا ما  االجتماعي، والتكافل واالجتماعية االقتصادية التنمية يف دورىا عززوي واقفيها،

يزيد اضتاجة إىل زيادة دتثيل اصتهات الوقفية يف اجمللس، وىي اليت تباشر دور الوقف يف 
، ولست أقلل ىنا من أمهية دتثيل االجتماعي والتكافل واالجتماعية االقتصادية التنمية

صت عليها اظتادة السادسة إذ أف جلها شريك فاعل يف بناء اصتهات اضتكومية اليت ن
اجملتمع، لكنها دعوة إىل زيادة دتثيل األوقاؼ مبا خيرج اجمللس من الغلبة اضتكومية عليو 

 على اظتشرفة العليا السلطةإىل التعادؿ بُت اضتكومة واألوقاؼ فيو، خصوصًا وأنو ىو 
 .أمورىا وتصريف اعتيئة شؤوف إدارة

تعيُت ممثلي اصتهات الوقفية يف اجمللس اليت حددىا النظاـ يف الفقرة الثالثة من اظتادة آلية  .2
 سنوات ثالث ظتدة الرئيس من ترشيح على بناء الوزراء غتلس من بقرارالسادسة بأهنا "

"، واظتقًتح ىنا سعياً لزيادة تفاعل األوقاؼ مع اعتيئة أف يكوف واحدة ظترة للتجديد قابلة
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جهة مستقلة عن اعتيئة يكوف عتا عالقة باألوقاؼ، كاللجنة الوطنية  الًتشيح من
لألوقاؼ يف غتلس الغرؼ السعودية مثاًل، وىي اليت جيتمع فيها عدد من أبرز 

 الشخصيات يف القطاع الوقفي يف اظتملكة.
وحُت االنتقاؿ يف النظاـ إىل اختصاصات اجمللس، ومن بعده بقية درجات ىـر اعتيئة اإلداري، 
ابتداًء من احملافظ، فنوابو، فاللجاف الدائمة يف اعتيئة، مث فروع اعتيئة، حيسن بنا التوقف عند 

 ثالث نقاط مهمة كما سيأيت:
 :منصبو من ويُعفى يُعُّت  ما قررتو اظتادة التاسعة بشأف ػتافظ اعتيئة الذي النقطة األولى 

 إدارة عن اظتسؤوؿ ويعد األخرى، اظتالية ومزاياه أجره القرار وحيدد اجمللس، من بقرار
يقرر اظتنظم  فيما أعلم ورمبا تكوف اعتيئة العامة لألوقاؼ أوؿ ىيئة عامة اعتيئة، شؤوف

إسناد تعيُت اظتسؤوؿ التنفيذي األوؿ فيها إىل غتلس إدارة اعتيئة، وىذا ملمح مهم 
ها عن اصتهات يعطي داللة على التوجو حنو إخراج اصتهة اظتتولية على األوقاؼ يف طبيعت

اضتكومية األخرى، وىو اضتق إذ أف ارتباط اعتيئة العامة باألوقاؼ بالقطاع الوقفي، وما 
دتارسو من مهاـ تنفيذية تتعلق باألوقاؼ، جيعلها ذات طبيعة خاصة يشًتؾ فيها البعد 

 اضتكومي مع البعد األىلي اجملتمعي.
أؤكد فيو على أمهية اختيار وملمح آخر ىنا حوؿ ػتافظ اعتيئة ال ينبغي أف يفوت، 

القوي األمُت، الذي حيمل اطتربة اإلدارية، والكفاءة العدؿ غتلس إدارة اعتيئة للرجل 
التنفيذية، مع روح اظتبادرة واإلبداع، والتمتع بالقبوؿ العايل يف وسط القطاع الوقفي 

ى نوابو الذي ىو ميداف اعتيئة وعمقها االسًتاتيجي، والكالـ على احملافظ ينسحب عل
الذين قررت اظتادة العاشرة تعيينهم بقرار من اجمللس، وبانتظاـ عقد اإلدارة التنفيذية 

 للهيئة على النحو اظتميز اآلنف ذكره يتحقق ىدؼ ىذا النظاـ جبدارة.
 :ما قررتو الفقرة الثالثة من اظتادة السابعة من اختصاص غتلس إدارة اعتيئة  النقطة الثانية

يئة، وقد نص النظاـ على ذتاف لوائح وأنظمة داخلية للهيئة ىي: الئحة بإقرار لوائح اعت
 وحقوؽ واظتراجعة، الرقابة ألعماؿ اظتنظمة الالئحةاالستثمار، والالئحة اظتالية، و 

، والئحة التوظيف، والالئحة الداخلية لسَت وواجباهتم عتا التابعُت واظتوظفُت أعضائها،
 احملاسيب اظتايل داخلية لسَت اللجنة االستشارية، والنظاـأعماؿ غتلس اإلدارة، والالئحة ال



16 

 

االسًتشادي  احملاسيب اظتايل عتا، والنظاـ مديرة أو عليها ناظرة تكوف اعتيئة اليت لألوقاؼ
 عتا، مديرة أو عليها ناظرة تكوف ال اليت لألوقاؼ

مستقباًل، وعتذا وىذه اللوائح ستكوف ىي اإلطار التفصيلي اضتاكم لسَت عمل اعتيئة 
فإف العناية الفائقة بصياغتها، وتعزيز ما قرره النظاـ من استقالؿ األوقاؼ اليت عُت 
الواقفوف عتا نظارًا وعدـ التدخل يف موادىا، ومراعاة مستجدات العصر من وسائل 
وأدوات يف نصوصها، وإشراؾ ذوي االختصاص من خارج اعتيئة يف صناعتها، ىي من 

 ىذه اللوائح وتفاعل اصتميع معها.أىم عوامل جناح 
 :موظفو اعتيئة، وىم القاعدة الصلبة اليت تستند عليها اعتيئة يف حتقيق  النقطة الثالثة

أىدافها، وألمهيتهم نصت اظتادة الثانية والعشروف من النظاـ يف حقهم على أمرين 
 مهمُت مها:

o موظفي  يُتتع شروط حتدد اعتيئة، يف لتوظيفهم الئحة خاصة األوؿ: إنشاء
 .خدماهتم وإهناء وتأديبهم، وواجباهتم، وحقوقهم، اعتيئة،

o  والثاين: إخراجهم عن نظاـ الوظيفة اضتكومية العامة اطتاضعة لنظاـ اطتدمة
 نظاـ منسوبيو على اظتدنية ونظاـ التقاعد إىل طبيعة القطاع اطتاص الذي يسري

 االجتماعية. التأمينات ونظاـ العمل
ظتوظفي اعتيئة ستخلقاف بيئة مميزة جاذبة للكفاءات القادرة على حتقيق وىاتاف اظتيزتاف 

أىداؼ اعتيئة، وستخرج اعتيئة يف نظامها اإلداري من بَتوقراطية أدوات العمل اضتكومي 
 إىل رحابة إبداع القطاع اطتاص، يف نظاـ العمل، وأجور العامل، وحوافزه.

 :ثانياً: إدارة الشؤون المالية للهيئة 
النظاـ كثَتًا بإقرار قواعد اإلدارة اظتالية للهيئة، وال غرابة فاظتاؿ الوقفي ىو ميداف عمل  اعتٌت

اعتيئة، ومن اللطيف أف اعتيئة امتازت أيضًا ىنا مبا يعزز الطبيعة اطتاصة عتا، واليت ال جتعلها 
 قطاعاً حكومياً خالصاً كما سيظهر يف النقطتُت اآلتيتُت:

 :عتيئة:موارد ا النقطة األولى 
قبل الدخوؿ يف اظتوارد اليت نص عليها النظاـ للهيئة ال بد من اإلشارة إىل قرار غتلس 

 ميزانية اعتمادالوزراء الصادر باظتوافقة على النظاـ، والذي نص يف الفقرة )ثانياً( على: "
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 سنوات، ستس ظتدة وذلك للدولة، العامة اظتيزانية ضمن لألوقاؼ العامة للهيئة سنوية
"، مستقبالً  تسًتد سلفة السنوات تلك خالؿ الدولة من مالياً  عتا سيعتمد ما واعتبار

وىذا يعٍت أف على اعتيئة إثبات وجودىا، وبناء نفسها بنفسها، لتكوف قادرة على 
حتقيق أىداؼ إنشاءىا، ومن اظتعلـو أف ىذا يستلـز قدراً عالياً من االحًتافية يف العمل، 

 قبوؿ العايل باعتيئة يف وسط القطاع الوقفي.اليت ُتسهم يف خلق ال
ولعل موارد اعتيئة اليت أرتلتها اظتادة التاسعة عشرة من النظاـ يف أجور النظارة أو اإلدارة 
أو األوقاؼ واعتبات والتربعات والوصايا واظتساعدات اظتخصصة عتا ال ديكن أف تتوافر 

واصتهات الوقفية جبودة أدائها، مما يزيد للهيئة بالشكل الكايف إال بعد اقتناع احملسنُت 
 اظتسؤولية على فريق اعتيئة التنفيذي.

مصادر وذتة ملمح آخر يتعلق بآلية مباشرة اعتيئة لألعماؿ اليت نص النظاـ على أهنا 
 .قياـ اعتيئة بنظارة األوقاؼ أو إدارهتا واستثمارىادخل للهيئة سبق حُت اضتديث عن 

 :اعد الرقابة واحملاسبة واظتراجعة:إقرار قو  النقطة الثانية 
كما يظهر ذلك يف تنظيم حسابات اعتيئة والرقابة عليها، وشؤوف ميزانية اعتيئة وآلية 

 الرقابة ألعماؿ اظتنظمة الالئحةوالالئحة اظتالية، و  اعتمادىا، وحساهبا اطتتامي ومراجعتو،
عتا،  مديرة أو عليها ناظرة اعتيئةتكوف  اليت لألوقاؼ احملاسيب اظتايل ، والنظاـواظتراجعة
عتا،  مديرة أو عليها ناظرة تكوف ال اليت االسًتشادي لألوقاؼ احملاسيب اظتايل والنظاـ

وىنا يلـز التأكيد على التفريق بُت الشؤوف اظتالية اظتتعلقة باعتيئة بصفتها أحد أجهزة 
والشؤوف اظتالية اظتتعلقة حبسابات  الدولة اطتاضعة ظتعايَت الرقابة واحملاسبة اظتالية اضتكومية،

عتا تعزيزًا ظتبدأ استقالؿ األوقاؼ عن  مديرة أو عليها األوقاؼ اليت تكوف اعتيئة ناظرة
  .(1)منظومة العمل اضتكومي الذي أرساه النظاـ

                                                
ُيالحظ أف اظتادة السابعة من نظاـ ديواف اظتراقبة العامة حتصر اختصاص الديواف يف أمواؿ الدولة، بينما جعلت اظتادة  (1)

العشروف من نظاـ اعتيئة العامة لألوقاؼ للديواف سلطة مراقبة حسابات األوقاؼ من خالؿ تزويد ديواف اظتراقبة العامة 
ت األوقاؼ واعتيئة، ومن اظتعلـو أف أمواؿ األوقاؼ ليست من أمواؿ الدولة بنسخة من تقرير مراجع أو مراجعي حسابا

حىت وإف كانت اعتيئة ناظرة عليها، وعليو فيفًتض أف ال يكوف لديواف اظتراقبة العامة والية عليها، وىذا ما يؤكد أمهية عدـ 
صيات اعتبارية مستقلة دتارس مباشرة أمواؿ تويل اعتيئة ظتباشرة أمواؿ األوقاؼ بنفسها، وقيامها بتأسيس كيانات حتمل شخ

األوقاؼ يف إدارهتا واستثمارىا والصرؼ منها على اظتصارؼ احملددة يف شروط الواقفُت كما ستأيت اإلشارة إليو، وىذا ما 
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 ؟! العامُ لألوقاف املبحث الثالث: ماذا تريد األوقاف مو اهلًئُ

 
تقدـ يف السطور السابقة بعض اظتالمح حوؿ عالقة الدولة باألوقاؼ يف التاريخ اإلسالمي 

وقراءة حتليلية لدور اعتيئة العامة لألوقاؼ جتاه والنظاـ السعودي قبل وبعد صدور نظاـ اعتيئة، 
لعرض السابق، لويف ىذا اظتبحث ندخل إىل تساؤؿ ديثل نتيجة منطقية األوقاؼ وفقًا لنظامها، 

 وىو: ماذا تريد األوقاؼ من اعتيئة العامة لألوقاؼ ؟!
ومع أف فيما تقدـ كثَتاً من اظترادات اظتطلوبة من اعتيئة إال أف السياؽ ىنا سيتجاوز الًتكيز على 

إىل اظتقاصد العامة للوقف وسبل حتقيقها يف  مة اليت ركزت عليها السطور السابقةنصوص األنظ
تقييم األداء  حنو ةسريع نظرةلألوقاؼ جتاه ذلك، وألف ذلك يستلـز اجملتمع ودور اعتيئة العامة 
 بياف مع اتباجملتمع النهضة يف األوقاؼ قطاع دوربفيما مضى، مرورًا اضتكومي جتاه األوقاؼ 

وليدة، وتفصيل ، للوصوؿ إىل اآلماؿ اظترتقبة من ىذه اعتيئة الواألوقاؼ اعتيئة من ذلك متطلبات
 اآلتية. ثةذلك يف اظتطالب الثال

 
 : نظرَ يف واقع األداء احلكىمٌ جتاه األوقاف فًنا مضِ:املطلب األول

                                                                                                                                          
فيها معدا  الحظتو دراسة بعنواف )األطر القانونية ذات العالقة بالقطاع اطتَتي والتطوعي يف اظتملكة العربية السعودية( ذكر

ُيالحظ أف وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد ختضع النظاـ اظتايل واحملاسيب لألوقاؼ الدراسة ما يأيت: "
اطتَتية للمعايَت احملاسبية اظتعموؿ هبا لدى اصتهات اضتكومية، بالرغم من أف األوقاؼ ال تعترب جزءًا من اصتهاز اضتكومي 

، فلذا يكوف ب لتمويل جهات ونشاطات خَتية حبتةلتمويل اظتشاريع والنفقات اضتكومية، وإمنا يذى وأف ريعها ال يذىب
من األنسب أف تقـو اعتيئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت بدراسة األوضاع اظتالية واحملاسبية لألوقاؼ ودراسة قوائمها 

قاؼ اظتالية بيق معايَت احملاسبة اضتكومية على أعماؿ األو اظتالية للتأكد من مدى سالمة ىذا االجتاه، ومدى صالحية تط
" يضاً إمكانية إخضاعها للمعايَت احملاسبية اطتاصة باصتهات غَت اعتادفة للربح واليت تعتـز اعتيئة إصدارىاواحملاسبية، ومعرفة أ

للدكتور بندر الشمري والدكتور موسى  ]األطر القانونية ذات العالقة بالقطاع اطتَتي والتطوعي يف اظتملكة العربية السعودية
([، وىذه التوصية حرية بالتطبيق، تعزيزًا الستقالؿ األوقاؼ عن منظومة العمل اضتكومي اليت ختضع 27-26العتييب ص)

عتا اعتيئة العامة لألوقاؼ، وىذا االستقالؿ ال يعٍت عدـ التزاـ نظار األوقاؼ مبا فيهم اعتيئة إذا اكتسبت صفة النظارة 
 لقواعد اظتالية اظتعتربة، لكنو يعٍت الفصل يف التعامل بُت العمل اضتكومي والعمل اطتَتي.با



19 

 

وىي اليت ستؤسس ابتداًء من اصتهاز اإلداري الذي يتوىل شؤوف األوقاؼ العامة لألوقاؼ اعتيئة 
، أعٍت بو وكالة وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد لشؤوف حالياً  يف اظتملكة

 ، وستكوف األوقاؼ، سًتث ىذا اصتهاز بإجيابياتو وسلبياتو وجناحاتو وإخفاقاتو كما ىو معلـو
أماـ ىذا اإلرث الضخم يف مواجهة حتديات ضخمة لعل من واجب كاتب ىذه السطور أف 

مهية الوعي هبا يف طريق حتقيق التطلعات اليت يريدىا سائر ذوي يلفت االنتباه إىل بعضها، أل
جتاه فيما مضى ضعف أداء الوزارة وفاعليتها من أمهها اليت و  العالقة باألوقاؼ من اعتيئة،

ىػ، 1414داخلة حتت إشرافها منذ تأسيس الوزارة عاـ الاليت دتأل ىذا البلد،  األوقاؼ العامة
يف بدائية األساليب اإلدارية، وضعف كفاءة اظتوارد البشرية، ومظاىر ىذا الضعف ال تنحصر 

وقلة االستفادة من معطيات العصر اضتديث من وسائل التقنية، إضافة إىل التقصَت غَت اظتربر يف 
وتوثيقها  واجبات شرعية ونظامية ملقاة على عاتق الوزارة مثل: حصر األوقاؼ وتسجيلها

األوقاؼ اليت حتت يدىا من أعياف استثمارية أو أمواؿ خاصة العامة منها، واستثمار أصوؿ 
نقدية ىائلة تعود لألوقاؼ ال تزاؿ منذ سنوات حبيسة اضتسابات اظتصرفية لدى مؤسسة النقد، 

 وغَت ذلك.
وقاؼ يف الوزارة لدى الواقفُت والنظار ذىنية سلبية حوؿ وكالة األصورة تكّوف لوىذا ما أدى 

ألوقاؼ، جعلت كثَتًا من الواقفُت يتحرزوف يف شروطهم من وغَتىم من أصحاب العالقة با
يسوغ ، اليت أخفقت يف تويل ما حتت يدىا من أوقاؼ، فكيف وصوؿ أوقافهم لسلطة الوزارة

دتكينها من أوقاؼ جديدة، يدار بعضها مبعايَت عالية من االحًتاؼ واصتودة اليت رمبا ال يوجد 
 عشر معشارىا لدى الوزارة !

مقاـ حتميل الوزارة منفردة عبء اإلخفاؽ السابق جتاه األوقاؼ، إذ أف الوزارة  ولست ىنا يف
جزء من منظومة جهات يفًتض فيها التكامل لتحقيق مصاٌف األوقاؼ، إال أهنا ىي اظتورث 

الورقة، وىذا ما دعاين لوضعها حتت غتهر النقد طلباً  ىذه بُت أيدينا يف وحيد للجهة اليتال
 .اصتهاز الوليد بإذف اهلل لحة منصلتحقيق اظت

وىذا النقد اآلنف ليس ىدفًا بذاتو بل ىو مقدمة ال بد منها قبل طرح الفكرة اليت افًتض أف 
تكوف خيار اعتيئة اظترتقبة االسًتاتيجي، وىي مقدمة تؤكد أف األسلوب الذي اتبعتو الوزارة فيما 

 دوريئة القادمة إف أرادت تعزيز ف اعتمضى مل حيقق للوقف يف بالدنا الغايات اظترجوة منو، وأ
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كما نصَّ نظامها فال بد عتا   االجتماعي والتكافل واالجتماعية االقتصادية التنمية يف األوقاؼ
من الوعي بدور قطاع األوقاؼ يف النهضة باجملتمعات ومتطلبات ذلك من اعتيئة واألوقاؼ كما 

 سَتد يف اظتطلب القادـ.
 

 اهلًئُ مو ذلك متطلباتو اتباجملتنع الههضُ يف األوقاف قطاع دور: املطلب الثانٌ

 :واألوقاف

كاف قطاع الوقف يف تاريخ اظتسلمُت ديثل الرافد األساس ضتياة اجملتمعات يف اصتوانب 
االقتصادية والتعليمية والصحية وغَتىا، واضطلع الوقف حينها مبهاـ تفوؽ ما تتواله الدوؿ 

دـ تدخل الدوؿ اإلسالمية فيما مضى يف ىذه اضتركة الطبيعية اضتديثة اليـو جتاه شعوهبا، مع ع
اظتركزية، وىذا حديث يطوؿ بو اظتقاـ ولعل ىذه ، مما مّكن للوقف تبوء ىذه القيمة للمجتمع

 اإلشارة اظتوجزة تكفي للتذكَت بو.
اضتياة  النظر إىل الدوؿ الغربية الكربى بصفتها دتثل اليـو األمنوذج اظتتقدـ يف معطياتأما حُت 

يف شىت اجملاالت، جند أف  ااظتادية اظتعاصرة، والذي حتاوؿ جل دوؿ العامل االستفادة من جتارهب
وغَتىا من صيغ  التطبيقات اظتشاهبة للوقف يف اظتفهـو اإلسالمي، واليت من أشهرىا )الًتست(

تتوىل ، قد أصبحت عالمة فارقة يف مسَتة تلك اجملتمعات، وأصبحت العمل اطتَتي اظتؤسسي
جتاه اجملتمع أدوارًا يف الرعاية الصحية واالجتماعية ودعم اظتعرفة يف شىت اجملاالت العلمية تشابو 

 األدوار اليت كاف يتوالىا الوقف يف التاريخ اإلسالمي !
يف النهضة  والعمل اطتَتي ىنا التأكيد على أننا أحق من الغرب يف تعزيز دور األوقاؼ وجيدر

، خاصة يف ظل ما يشهده الواقع من إقباؿ احملسنُت على وقف تطلباتومبجتمعنا والقياـ مب
أمواعتم وتشغيل أوقافهم بأساليب مهنية جتعلها ػتاًل للثقة وحتمل اظتسؤولية جتاه اجملتمع، مع 
بقاء دور الدولة يف سن األنظمة اضتاكمة لذلك، وتسهيل دور األوقاؼ يف حتمل ىذه األعباء، 

 القطاع الوقفي مبا حيقق لو وللمجتمع جلب اظتصاٌف ودرء اظتفاسد.مث الرقابة على أداء 
حتقيق الفكرة اظتتقدمة يف ىذه األياـ إىل خلق قطاع ثالث فاعل إذا أردنا إننا أحوج ما نكوف 

ويقـو  ،يعمل جنبًا إىل جنب مع القطاعُت اضتكومي واطتاص يف غتاالت الرب والنفع العاـ
ال تستطيع تغطيتها بالشكل اظتطلوب، والتجربة الغربية خَت  مبساندة الدولة يف غتاالت قد
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شاىد على إمكانية ذلك، بل وجناح فكرة الوقف يف تغطية ىذه اجملاالت وجبدارة، لكن ذلك 
ال ديكن أف يتحقق والفكر السائد اليـو ال يعدو أسلوب السيطرة اضتكومية على كل مناحي 

، والذي بدأت دوؿ الغرب اظتتقدمة يف التخفف اضتديثة الذي أذترتو فكرة الدولة القومية اضتياة
 .(1)منو لصاٌف العمل اطتَتي

الدولة ممثلة يف اعتيئة  ينبغي علىإف لتعزيز دور قطاع األوقاؼ يف النهضة باجملتمع متطلبات 
 حتقيقها، وديكن أف يُلخص أمهها يف النقاط اآلتية: العامة لألوقاؼ

  حتقيق ىذا الدور، وىو متطلب يُعد حجر األساس لتعزيز حنو  السياسية اإلرادةوجود
دور قطاع األوقاؼ يف النهضة باجملتمع، ويتحقق من خالؿ وسائل كثَتة سيأيت بعض 

 غَت واظتؤسسات األفراد حبق منها يف النقاط التالية، لكن أمهها ىو االعًتاؼ السياسي
اسة من تماد ذلك سياجملتمع، واع لصاٌف واستغاللو الوقف توظيف يف اضتكومية

السياسات األساسية للدولة، تتجلى يف إطالؽ يد األوقاؼ للعمل يف سائر اجملاالت 
اطتَتية والصحية واالجتماعية والتعليمية وغَتىا دوف بقاء ىذه اجملاالت ػتتكرة يف 

 األغلب للقطاع اضتكومي أو اطتاص.
  ال تقييده وتعقيد إجراءاتو، سن األنظمة اليت تسهم يف ازدىار العمل الوقفي وانضباطو

واليت تعزز أيضاً استقالؿ العمل الوقفي، وعدـ سيطرة أي جهة عليو، واالكتفاء بسلطة 
 القضاء الشرعي الرقابية عليو.

  الدعم اضتكومي غَت احملدود للقطاع الوقفي، وىو ليس دعمًا ماديًا كما قد يتبادر إىل
يل الدولة ظتهاـ اظتؤسسات الوقفية أماـ بعض األذىاف، وإمنا دعم معنوي يتمثل يف تسه

 إىل والرقابة األنظمة سن ديتد من غترد اضتكومي ، مما جيعل الدوراصتهات اضتكومية
 اجملتمعي الفاعل لألوقاؼ. الدور تعزيز

                                                
 الوقفية اظتؤسسة تطويرأفدت كثَتًا يف ىذا اظتطلب من الكتاب الرائع للدكتور أسامة عمر األشقر الذي بعنواف: ) ((1

العامة لألوقاؼ بدولة الكويت، فتحسن مراجعتو (، والذي نشرتو األمانة الغربية اطتَتية التجربة ضوء يف اإلسالمية
 .لالستزادة يف ىذا الباب



22 

 

  اتباع اعتيئة وسائر اصتهات اضتكومية اظتتعلقة بالقطاع الوقفي ظتبدأ الشفافية، والذي يعٍت
وتسبيب القرارات اظتهمة اظتؤثرة على القطاع الوقفي، وإتاحة وضوح آليات العمل، 

 الباب لالعًتاض عليها أماـ اصتهات اظتختصة، وحتمل اظتسؤولية الناشئة عنها بعد ذلك.
فإف القطاع  ،لتعزيز دور قطاع األوقاؼ يف النهضة باجملتمع وكما أف على الدولة متطلبات

 يف النقاط اآلتية:أمهها لبات ديكن أف يُلخص تطالوقفي يتحمل جزًء كبَتاً من ىذه اظت
 للدولة مبا يسهم يف حتقيق دور الوقف  والنظامية السياسية البيئة مع العمل على التكيف

يف النهضة باجملتمع، وىذه االستجابة من القطاع الوقفي حنو ىذه البيئة ىي من أكثر 
 يتيحها النظاـ.ما يساعد على اتساع أثره وامتداد دوره يف القطاعات اليت 

  اتباع أسلوب العمل اظتؤسسي اظتنظم الذي يساعد األوقاؼ على الوصوؿ إىل آفاؽ ال
يتمكن العمل الفردي من اإلسهاـ فيها، فاظتؤسسة يف عصرنا اضتاضر قالب ال بد منو 

، ويتبع ذلك االلتزاـ بالشفافية طتدمة قطاعات اطتدمات والتعليم والصحة وغَتىا
 .لنجاح اظتؤسسات الوقفية ة وغَتىا من قواعد التميز اإلداريواإلفصاح واضتوكم

 متنوعة تشمل رتيع فئات اجملتمع، وديكن أف تتخصص يف  اجتماعية تبٍت وظائف
 بعض ىذه الوظائف بشكل دقيق وتتوسع فيها، ليتحقق عتا الدور الفاعل اظتؤثر.

 يسهم يف حتقيق ىدؼ الوقف، ابتداًء من األجهزة اضتكومية  الشراكة مع كل أحد
 فالقطاع اطتاص، فعمـو اجملتمع. 

 
 املطلب الثالث: اآلمال املرتكبُ مو اهلًئُ العامُ لألوقاف:

 كبَت بشكل تتعلق جهة ىي بل ،كما تقدـ  ػتضاً  حكومياً  جهازاً  ليست اعتيئة العامة لألوقاؼ
 مامل فيو النجاح حتقيق تستطيع لنو  ىو غتاعتا وىدفها،واالجتماعي، إذ  اطتَتي بالعمل

 حتتاج ال الناسكل ذوي العالقة باألوقاؼ، وما مل يستشعر القائموف عليها أف  مع تتكاتف
 سائر لتتفاعل معها، وأف األفضل حنو التغيَت يف الصادقة واإلرادة اضتسنة النية إظهار سوى

عتا، وأف تلك اصتهات ىي اظتباشرة  تابعة ال للهيئة شريكة ىي على اضتقيقة الوقفية اصتهات
 وأف اعتيئة داعمة عتا ال غَت يف حتقيق تلك التنمية.أصالً لتنمية اجملتمع، 
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 على  ىو تنزيل نصوص النظاـ اآلنف اإلشارة إليها إف أكثر ما تريده األوقاؼ من اعتيئة
إليو تقنيات العصر وتبث  واقع اعتيئة مبهنية واحًتافية عالية تستثمر أحدث ما توصلت

 فيها روح العطاء والتعاوف مع الواقفُت والنظار واظتستفيدين لتحقيق تنمية ىذا اجملتمع.
 العمل الدؤوب لتحقيق التكامل والتنسيق  مث حاجة أخرى ىي دور مفًتض للهيئة وىو

مع اصتهات اضتكومية اليت تشًتؾ مع اعتيئة بعض االختصاصات، كالقضاء، ووزارة 
 ؤوف االجتماعية، ووزارة التجارة، وغَتىا، مبا حيقق لألوقاؼ النفع والفائدة.الش
 توفَت البيئة احملفزة للعمل الوقفي الذي سيزيد من إقباؿ الناس حنو األوقاؼ مبا حيقق  أما

 فهو بيت القصيد الذي ديكن زيادة إسهاـ قطاع األوقاؼ يف تلبية حاجات اجملتمع،
سعي اعتيئة لزيادة دتكُت قطاع األوقاؼ  ددة لعل أبرزىا ىومن خالؿ وسائل متع وقيحتق

من نفع اجملتمع يف غتاالت الصحة والتعليم وغَتىا، من خالؿ ختفيف القيود النظامية 
 عليو، وتسهيل اإلجراءات يف حقو.

 من التجارب الدولية الناجحة يف إدارة العمل  اعتيئة استفادة وأخَتًا تتطلع األوقاؼ إىل
يف قطاعات الذي سجلت بعض دوؿ العامل فيو جناحات ىائلة و وقفي أو غَت الرحبي، ال

 التعليم والصحة وغَتىا.
 

 وختاماً ..
فإف ىذا البلد الكرمي أحوج ما يكوف اآلف إىل إعادة األوقاؼ إىل اظتكاف الذي كانت دتلؤه يف 

مي لو بعد اهلل تعاىل من تاريخ اظتسلمُت، والذي كانت فيو قلب اجملتمع النابض، ودرعو اضتا
تقلبات الزماف، ووسيلة أىل اإلحساف لنفع غتتمعاهتم، وإف مما يبعث األمل يف استعادة 

عنا اظتسلم ىو صدور ىذا النظاـ الذي يضع لبنات مؤسسة األوقاؼ ظتركزىا اظتفًتض يف غتتم
 طبيق اظتميز لو.لتمكُت األوقاؼ يف غتتمعنا، واألمل معقود يف أف توفق اعتيئة اظترتقبة للت

أسأؿ اهلل أف جيعل اعتيئة ونظامها مباركُت على أوقافنا، وأف حيقق عتا النماء واالزدىار، وأف يتم 
على بالدنا نعم األمن واإلدياف والرخاء، واضتمد هلل أواًل وآخراً، وصلى اهلل وسلم على نبينا 

 ػتمد وآلو وصحبو أرتعُت.
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 التىصًات

 
توصيات حوؿ الدور اظترتقب للهيئة العامة لألوقاؼ يف ىذه الورقة  ديكن تلخيص ما تناثر من

 يف السطور اآلتية:
يف  سياسة اعتبار القطاع الوقفي واطتَتي فاعاًل رئيساً دعوة قيادة ىذه البالد إىل اعتماد  .1

سائر اجملاالت اطتَتية والصحية واالجتماعية والتعليمية وغَتىا دوف بقاء ىذه اجملاالت 
 األغلب للقطاع اضتكومي أو اطتاص. ػتتكرة يف

الدعوة إىل سن األنظمة اليت تسهم يف ازدىار العمل الوقفي وانضباطو ال تقييده وتعقيد  .2
إجراءاتو، واليت تعزز أيضًا استقالؿ العمل الوقفي، وعدـ سيطرة أي جهة عليو، 

 واالكتفاء بسلطة القضاء الشرعي الرقابية عليو.
 تستثمر عالية واحًتافية مبهنية اعتيئة واقع على لعامة لألوقاؼنظاـ اعتيئة ا نصوص تنزيل .3

 الواقفُت مع والتعاوف العطاء روح فيها وتبث ،العصر تقنيات إليو توصلت ما أحدث
 الذي اظتستوى إىل اجملتمع، وجيعل اعتيئة تصل ىذا تنمية لتحقيق واظتستفيدين والنظار

 بيت تصبح حىت واإلدارية، اظتالية اظتشورة وتقدمي واظتعلومايت الفٍت الدعم تقدمي عتا يتيح
 .اظتملكة يف لألوقاؼ خربة

 اعتيئة مع تشًتؾ اليت اضتكومية اصتهات مع والتنسيق التكامل لتحقيق الدؤوب العمل .4
 وغَتىا، التجارة، ووزارة االجتماعية، الشؤوف ووزارة كالقضاء، االختصاصات، بعض

 .والفائدة النفع لألوقاؼ حيقق مبا
 حيقق مبا األوقاؼ حنو الناس إقباؿ من سيزيد الذي الوقفي للعمل احملفزة البيئة توفَت .5

 ديكن الذي القصيد بيت فهو اجملتمع، حاجات تلبية يف األوقاؼ قطاع إسهاـ زيادة
 األوقاؼ قطاع دتكُت لزيادة اعتيئة سعي ىو أبرزىا لعل متعددة وسائل خالؿ من حتقيقو

 النظامية القيود ختفيف خالؿ من وغَتىا، والتعليم الصحة غتاالت يف اجملتمع نفع من
 .حقو يف اإلجراءات وتسهيل عليو،
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 الرحبي، غَت أو الوقفي العمل إدارة يف الناجحة الدولية التجارب من اعتيئة استفادة .6
 والصحة التعليم قطاعات يف ىائلة جناحات فيو العامل دوؿ بعض سجلت والذي
 .وغَتىا

تأسسها  وقفية اعتيئة ظتزاولة أعماؿ النظارة واإلدارة واالستثمار من خالؿ شركاتدعوة  .7
اظتالية من اإلفصاح والشفافية  السوؽ معايَت حينذاؾ عليها تطبق أف وديكن اعتيئة،

 واضتوكمة.
 غتلس إدارة اعتيئة. يف الوقفية اصتهات دتثيل زيادة إىل الدعوة .8
 جهة من اعتيئة إدارة غتلس يف لألوقاؼ اظتمثلُت األعضاء ترشيح يكوف الدعوة إىل أف .9

 غتلس يف لألوقاؼ الوطنية كاللجنة باألوقاؼ، عالقة عتا يكوف اعتيئة عن مستقلة
 .مثالً  السعودية الغرؼ

 اءقوياأل ؿابانتقاء الرج ونوابو حُت اختيار احملافظ اعتيئة إدارة عناية غتلس أمهية .19
 واإلبداع، اظتبادرة روح مع التنفيذية، والكفاءة اإلدارية، اطتربة وفحيمل نالذي ،اءاألمن

 .الوقفي القطاع وسط يف العايل بالقبوؿ والتمتع
 ،ة اللوائح واألنظمة الداخلية للهيئة اليت نص عليها النظاـبصياغ الفائقة العنايةأمهية  .11

 وعدـ نظاراً  عتا الواقفوف عُت اليت األوقاؼ استقالؿ منفيها  النظاـ قرره ما وتعزيز
 نصوصها، يف وأدوات وسائل من العصر مستجدات ومراعاة موادىا، يف التدخل
 .صناعتها يف اعتيئة خارج من االختصاص ذوي وإشراؾ

 أحد بصفتها باعتيئة اظتتعلقة اظتالية الشؤوف بُتحُت تطبيق النظاـ  التفريق على التأكيد .12
 اظتتعلقة اظتالية والشؤوف اضتكومية، اظتالية واحملاسبة الرقابة ظتعايَت اطتاضعة الدولة أجهزة

 استقالؿ ظتبدأ تعزيزاً  عتا مديرة أو عليها ناظرة اعتيئة تكوف اليت األوقاؼ حبسابات
 .النظاـ أرساه الذي اضتكومي العمل منظومة عن األوقاؼ

دعوة القطاع الوقفي إىل اتباع أسلوب العمل اظتؤسسي اظتنظم الذي يساعد األوقاؼ  .13
 وصوؿ إىل آفاؽ ال يتمكن العمل الفردي من اإلسهاـ فيها، وتبنيو للوظائفعلى ال

اظتتنوعة اليت تشمل رتيع فئات اجملتمع، مع اضترص على الشراكة مع كل  االجتماعية
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أحد يسهم يف حتقيق أىداؼ األوقف، ابتداًء من األجهزة اضتكومية فالقطاع اطتاص، 
 فعمـو اجملتمع.
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