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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد: 

فإن الوقف من أعظم أعامل الرب وأفضل القربات التي يتقرب هبا العبد إىل ربه، 

ويمتثل يف قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]آل عمــران: ٩٢[، وامتثاالً ملا ورد عن ابن عمر، أن عمر قال: يا 

رسول اهلل، إين أصبت أرضا بخيرب مل أصب شيئا قط، هو أنفس عندي منه، فقال: »إن 

شئت حبست أصلها وتصدقت هبا«، قال: فتصدق هبا ال يباع أصلها وال توهب، وال 

تورث، قال: فتصدق هبا يف الفقراء والضيف والرقاب، ويف الســبيل، وابن السبيل 

ال جناح عىل من وليها أن يأكل باملعروف أو يطعم صديقا غري متمول فيه«)))، ونظرًا 

ألن الوقف معقول املعنى مصلحي الغرض حيث هيدف إىل خدمة املجتمع وحتقيق 

اجلودة يف احلياة العامة يف املجتمعات املســلمة، وألن الكثــري من الواقفني والنظار 

يغفلون عن باب عظيم من أبواب الوقف الذي كان أسالفنا هيتمون به، وهو الوقف 

يف املجال الصحي، أحببت املشــاركة يف »منتدى فقه االقتصاد اإلســالمي7)٢0« 

بإرشاف من دائرة الشؤون اإلسالمية العمل اخلريي، ورعاية سمو الشيخ محدان بن 

حممد بن مكتوم حفظه اهلل، تقدمت ببحث بعنوان »الوقف الصحي رؤية مقاصدية 

وتطبيق واقعي«، وقسمت البحث إىل أربعة مباحث، استعرضت يف املبحث األول، 

))) أخرجه البخاري باب الرشوط يف الوقف )٩8/3)(، ومسلم باب الوقف )3/٢٢)).
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مفهوم الوقف الصحي وتعريفاته، كام استعرض مقاصد الرشيعة يف الوقف الصحي، 

ثم استعرضت أمهية وطرق احلث عىل الوقف الصحي.

ويف املبحث الثاين: صيغ تأســيس الوقف املتمثلة يف العقارات واملستشــفيات، 

ومصانع األجهــزة الصحية، والكليات الصحيــة، ورشكات التأمني، وكذا مراكز 

األبحــاث، ويف املبحث الثالث، اســتعرضت أهــم مصارف الوقــف املتمثلة يف 

املستشــفات اخلريية وكذا املســتوصفات، والوقف عىل األطباء املهرة، والكليات 

الصحية، واملرىض، وبعض األمراض، ويف املبحث الرابع، عاجلت اســتثامر أموال 

الوقف وذلك يف جمــال اقتصاديات الصحية املزدهــرة، وختمت البحث بعدد من 

النتائج والتوصيات.

راجيًا من اهلل أن أكون قد سامهت يف تطوير هذا املجال احليوي.

•     •     •
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املبحث األول

مفهوم الوقف الصحي ومقاصده

املطلب األول: مفهوم الوقف الصحي: 

1- الوقف: 

يعرف الوقف بتعريفات عديدة وأقرب التعريفات وأسهلها: 

الوقف لغة: احلبس واملنع، وهو مصدر وقف واجلمع أوقاف، وقفت الدار وقفا 
حبستها يف سبيل اهلل)))

ويف االصطالح: حبس العني عىل حكــم ملك اهلل تعاىل والتصدق باملنفعة عىل 

جهة من جهات الرب ابتداء أو انتهاء )٢).

ويــراد به إتاحة الفرصة للاملك بأن حيبس بعض أمواله عن التداول، يف ســبيل 

املقاصد العامــة للمجتمع، فتعريفــه إذن حبس األصل وتســبيل املنفعة، ويؤدي 

 هذه الطريقــة إىل ضامن حيــاة طائفة من املجتمع ســواء كانت علميــة أو خريية 

أو أهلية)3).

فالواقــف حينام يقدم عىل تأســيس وعقد الوقف فإنه يتخــىل عن ماله وحيبس 

))) انظر التعريفات - عيل بن حممد اجلرجاين، )3٢8(، املطلع عىل ألفاظ املقنع ))/344(، حممد بن 
أيب الفتح البعيل، مكتبة السوادي، ط4٢3)، والقاموس املحيط فصل الواو ))/860).

)٢) أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، القونوي قاســم بن عبداهلل، دار الكتب 
العلمية، ٢04، )70(، جواهر اإلكليل لآليب )٢ / ٢05).

)3) انظر أحكام األوقاف للشيخ مصطفى الرزقاء )))(، دار عامر، ط الثانية، ٩)4).
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عينه لوجه اهلل خارجًا عنه، مكونًا بذلك كيانًا ماليًا وذمة مالية مســتقلة عنه ويكون 
بمسمى«وقفا«)))

٢- متويــل الرعاية الصحة: تعرف منظمة الصحــة العاملية وهو أقرب تعريف 

إىل الوقف الصحي »اســتدرار املوارد املالية وختصيصها واستخدامها يف إطار النُظم 
الصحية«)٢)

3- الرعاية: اخلدمات التي تؤدى للفــرد يف حاالت معينة، وقد تكون الرعاية 

طبية، أو رعاية طفولة، وقد تتم داخل املنشآت أو خارجها)3).

4- الصحة: كل ماله عالقة بصحة اإلنســان كالتغذية والنظافة واالنحرافات 

العضوية والنفســية وبعــض طرق العالج، وكافــة النواحي البيئيــة واالجتامعية 
والشخصية وغريها)4)

املطلب الثاين: مقاصد الوقف الصحي:

للوقــف الصحي أثر عظيــم يف حتقيق املقاصد العامة للوقــف، وذلك الوقف 

جزء مكون رئيس لصناعة احلضارة اإلســالمية العريقــة التي هنضت باألمة قرونا 

عديدة، فتوىل التمويل الوقفي مهمة صناعة األمة اإلسالمية حلضارهتا عرب التمويل 

))) انظــر ديون الوقف للدكتور الصديق حممد الرضير، منتدى قضايا الوقف األول )٢4(، الكويت 
.(3 - ٢(

.http: //www.who.int ٢) انظر موقع منظمة الصحة العاملية(
)3) كتاب األمة، أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي، أمحد عوف عبدالرمحن، العدد٩))، 

ص )34(، العام4٢8).
)4) كتاب األمة، أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي، أمحد عوف عبدالرمحن، العدد٩))، 

ص )35(، العام 4٢8).
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االجتامعي األهــيل الطوعي)))، ألن »املقاصد بأسســها ومراميهــا، وبكلياهتا مع 

جزئياهتا وبأقسامها ومراتبها، وبمسالكها ووســائلها، تشكل منهجًا متميزًا للفكر 

والنظر، والتحليل والتقويم واالستنتاج والرتكيب«)٢).

 وتتمثل مقاصد وأهداف الوقف الصحي يف: 

املقصد األول: حفظ الدين:

يعد مقصد حفظ الدين أعىل املقاصــد الرشعية، ويتجىل هذا املقصد يف الوقف 

الصحي ألن الصحة اجليدة تسهم مبارشة يف حفظ العبادات وحتقيق اجلسد السليم 

القادر عىل العبادة، فاجلســد الضعيف يعجز عــن أداء العبادات وخاصة الفرائض 

القائمة عىل اجلســد كالصالة، واحلج وصيام رمضان، إضافة إىل أن الصحة املعلولة 

تعيــق عن فهم العقيــدة والتعلم، ومن هنــا يتوجب عىل املجتمــع وأفراده توفري 

املنشآت الصحية)3).

املقصد الثاين: حفظ النفس البرشية:

من أجّل املقاصــد الرشعية؛ مقصد حفظ وحتريم االعتــداء عىل النفس، ولذا 

أنزل اهلل درجة من يتســبب يف حفظ النفس البرشيــة منزلة من حييى كافة البرش فقد 

قال تعــاىل: ﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ﴾ ]املائدة: 3٢[، 

))) حممــد عامرة، دور الوقــف يف صياغة احلضــارة اإلســالمية، كتيب ندوة الوقف الســبيل إىل 
إصالحــه أو تصويبه وصوالً إىل تفعيل دوره، املنظمة من قبل اجلمعية اخلريية اإلســالمية، يوم 

االثنني5)/))/4٢0)ه )5)).
)٢) انظر الفكر املقاصدي قواعده وفوائده، للدكتور أمحد الريســوين )٩٩(، منشورات جريدة الزمن 

مطبعة النجاح اجلديدة، ٩٩٩)م، املغرب.
)3) الفقه الطبي، إعداد اجلمعية الفقهية الطبية السعودية )٩)).
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أي ومن كان ســببا حلياة نفس واحدة؛ بإنقاذها من موت كانت مرشفة عليه فكأنام 

أحيا الناس مجيعا؛ ألن الباعث له عىل إنقاذ الواحدة - وهو الرمحة والشفقة ومعرفة 

قيمة احلياة اإلنسانية واحرتامها، والوقوف عند حدود الرشيعة يف حقوقها - تدخل 

فيه مجيع حقوق الناس عليه، فهو دليل عىل أنه إذا استطاع أن ينقذهم كلهم من هلكة 

يراهم مرشفني عىل الوقوع فيها ال يني يف ذلك وال يدخر وســعا، ومن كان كذلك 

ال يقرص يف حق من حقوق البرش عليه))).

وقد رشع التــداوي ملا فيه من حفظ النفس، بل جعــل واجبًا إذا املرض يفيض 

إىل تلــف النفس، أو أحد أعضائها، أو كان املرض معديًا، فعن أســامة بن رشيك، 

قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه كأنام عىل رءوسهم الطري، فسلمت ثم قعدت، فجاء 

األعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول اهلل، أنتداوى؟ فقال: »تداووا فإن اهلل 

عز وجل مل يضع داء إال وضع له دواء، غري داء واحد اهلرم«)٢).

وكام رشع التداوي من املــرض رشعت الوقاية وحتصني املجتمع من األمراض 

الوراثيــة واملعديــة، وكل تلك املزايــا واملقاصــد الصحية تتحقق عرب مؤسســة 

الوقف الصحية.

املقصد الثالث: حفظ العقل:

يتجىل مقصد حفظ العقل بحاميته من عرضه عىل ما يذهبه مثل اخلمر واملخدرات 

واملسكرات وقد توصل الطب احلديث إىل املخاطر العظيمة الناجتة عن إدمان رشب 

اخلمور واملخدرات عىل أجهزة اجلسم املختلفة.

))) تفسري املنار )6/ ٢88).
)٢) أخرجه أبو داود يف السنن باب يف الرجل يتداوى، وصححه األلباين )3/4).
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ويكون دور املؤسســة الوقفيــة الصحية يف توفري املصحــات العالجية ملدمني 

اخلمور واملخدرات، وكذا املسامهة يف إنتاج وصناعة األدوية، ومراكز األبحاث.

املقصد الرابع: حفظ العرض والنسل:

حرم اهلل تعاىل األعراض كتحريمه للدماء واألموال وقد أشــار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يف خطبة الوداع ومما قال: يف ذلك املشهد العظيم -: »فإن دماءكم وأموالكم عليكم 

حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، إىل يوم تلقون ربكم، أال 

هل بلغت؟«، قالوا: نعم، قال: »اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب«))).

وقد حرمت الرشيعة االعتداء عىل األجنة قال تعاىل: ﴿ چ  چ   چ  چ  

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ﴾ ]اإلرساء: )3[ كــام أن 
اإلســالم حيث عىل اإلنجاب واحلفاظ عىل النوع اإلنســاين، كــام أن الطب وتوفري 

املستشفيات تســهم يف حفظ النســل عرب العناية اجليدة والرعاية الكاملة للطفولة 

واألمومة وكذا العناية باملرأة احلامل)٢).

املقصد اخلامس: حفظ املال:

 صانت الرشيعة املال وأعطته منزلته ورشعت وســائل محايته وحفظه من حيث 

الكســب ومن حيث اإلخراج وقد فــرض - فرضا كفائيًا - عــىل املجتمع بإجياد 

متخصصني بالطب تعلــاًم وتعليام، فإنتاج املال واحلفاظ يتحقــق عرب وجود أفراد 

))) أخرجه البخاري باب خطبة الوداع )76/٢)(، ومســلم بــاب تغليظ حتريم الدماء واألعراض 
.(٢43/3(

)٢) انظر الفقه الطبي )٢4).
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أصحاء أقوياء، كام أن توفر املستشــفيات واملراكز الصحية وتأســيس البنية التحتية 

الصحية خري دليل عىل البيئة الصحية السليمة وقد صار املجال الطبي جماالً استثامريًا، 

فهناك السياحة العالجية وبعض املجتمعات والدول يعترب دخوالت الطب من أعىل 

الدخوالت ســواء من ناحية توفر املنشــآت التعليمية الصحية أو املنشآت الصحية 

العالجية والتي تكون هدفًا للمرىض واملتعلمني، وكل تلك يوفرها الوقف الصحي.

املقصد السادس: حياة أفضل:

وفرة املستشــفيات بأنواعها واألطبــاء بكافة ختصصاهتم تعنــي حالة صحية 

متقدمة للمجتمع مما يؤثر عىل احلياة الصحية وكثرة الناس األصحاء التي تعني قوة 

اقتصادية وموردًا برشيًا فاعاًل، فالوقف ينزع إىل البناء املؤســي التنموي للمجتمع 

املســلم املنتج دائم النفع والعطاء والتأصيل للعملية التنموية االجتامعية التي توفر 

البيئة اإلنسانية املثىل))).

املطلب الثالث: احلث والتوجيه للوقف الصحي:

بناء عىل األثر العظيم للوقف يف حفظ املقاصد الكلية اخلمســة، ويف رعاية حياة 

الفرد واملجتمع، ونظرًا ملا تقوم به املؤسســات الوقفية - والوقف الصحي حتديدًا - 

من إســهام تنموي للمجتمع املســلم، وتفريج للكربات وختفيف للمرىض ورسم 

البسمة عىل الوجوه، ونظرًا ألمهية حث الواقفني والنظار يف توجيه أنظارهم تأسيسًا 

لصيــغ وقفية صحية، أو جعلها من مصارف الوقف، أو اســتثامر أموال الوقف يف 

االقتصاديات الصحية املزدهرة، ويتجىل فضل ونفع هذا التوجه يف النقاط اآلتية: 

))) عبدالرمحن، أمحد عوف، أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي، كتاب جملة األمة القطرية 
)7)(، العدد ٩))، لعام 4٢8)هـ.
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)- تبيني عظم شأن هتيئة األوقاف يف املجال الوقفي الصحي لدى الواقفني وفاعيل 

اخلري، امتثاالً ملاروي عن أيب الدرداء - ريض اهلل عنه -، قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يقــول: »أبغوين ضعفاءكم، فإنكم إنام ترزقون وتنــرصون بضعفائكم«)))، فالعناية 

باملــرىض والضعفة، وهم أضعف أفراد املجتمع، ولو كان املريض غنيًا فإنه يضعف 

أمام املرض وشدته، كام أن هذا يدعونا إىل استحضار قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من نفس عن مؤمن 

كربة من كرب الدنيا نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة...واهلل يف عون العبد ماكان 

العبد يف عون أخيه«)٢)، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »املســلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه، من 

كان يف حاجــة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن مســلم كربة، فرج اهلل عنه هبا 

كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلام سرته اهلل يوم القيامة«)3).

كام أن األحاديث السابقة تؤكد مبدأ التكافل بني أفراد املجتمع املسلم وترسيخ 

التعاون عىل الرب والتقوى.

٢- أن التنمية االجتامعية تشمل احلاجات الصحية واالجتامعية والتعليمة، وال 

خيفى االحتياج الشــديد للخدمات الصحية، وحفظ صحة أفراد املجتمع، وتقديم 

املســاعدة الصحية، والعمل بكل الطرق عىل منــع امليكروبات، ويف هذا من األجر 

العظيم والفضل العميم يف تفريج الكربات كربات املســلمني وختفيف معاناهتم يف 

عامل ال يعرتف إال بالقوة املالية)4).

))) أخرجه الرتمذي باب ماجاء يف االستفتاح بصعاليك املسلمني )٢06/4).

)٢) أخرجه الرتمذي باب ماجاء يف االستفتاح بصعاليك املسلمني )٢06/4).
)3) أخرجه مسلم باب حتريم الظلم )4 - ٢3٢).

)4) أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي )60).
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3- إن التكلفــة املالية العالية والرضورة الكبرية التــي حتتمها الرعاية الصحية 

وتوفريها ألفراد املجتمــع، وضامن وصوهلا للجميع أصبحت معيارًا لنجاح الدولة 

وقوهتا ورفاهية مواطنيها، وصحــة املواطنني أغىل ما متلكه الدولة، ورغم كل تلك 

األمهية برزت مشــكلة عجز الدول عن توفري اخلدمات الصحية لضخامة تكلفتها، 

وللزيادة الســكانية، وعليه يأيت دور القطاع اخلاص يف تغطية تلك احلاجة، والذي 

يعني زيــادة التكلفة وإرهاق كاهل عامة الناس، ويكون الوقف الصحي خري معني 

للدولة وخري معني للفرد الضعيف لتخفيف معاناته))).

4- أولوية ورضورة احلاجة إىل اخلدمات الصحية ألفراد املجتمع، والتي تكون 

أوىل وأهم املقاصد الرضورية اخلمسة كام مر يف املبحث األول، وذلك لعجز الدول 

عــن تغطية كامل التكاليف العالجية، ولتغري النمط الصحي ألفراد املجتمع مما ولد 

أمراضًا عديدة فنتج عنها كثرة األجهزة الطبية املكلفة فتأيت األوقاف الصحية لســد 

هذه الثغرة عىل أفراد املجتمع)٢).

5- التطور واحلياة العرصية وزيــادة الوعي الصحي العام والتخيل عن الطرق 

التقليدية يف العالج، فقد عجزت الدول عن توفري كامل اخلدمات الصحية فأتاحت 

للقطــاع الصحي اخلاص يف القيام بتوفري اخلدمات الصحية والتي تعني دفع املقابل 

املايل لقاء اخلدمة، إضافة إىل التكلفة العالية لتوفري الكادر الصحي ســواء من ناحية 

))) أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي )60(، عبداإلله ساعايت متويل األوقاف الصحية يف 
اخلليج، جملة صحة اخلليج، العدد3٩، ربيع األول 4٢0)هـ، )٢٢).

)٢) أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي )64(، عبداإلله ساعايت متويل األوقاف الصحية يف 
اخلليج، جملة صحة اخلليج، العدد3٩، ربيع األول 4٢0)ه، )٢٢).



13

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2017 م

الوقف الصحي رؤية مقاصدية تطبيقية

تأســيس الكليات الصحية، أو من ناحية توفري األطباء األكفاء، ومجيعها أســباب 

واضحة ومقنعة حلث الواقفني عىل االهتامم والتوجه للوقف الصحي))).

واألسباب الســالفة الذكر تؤكد أمهية توعية الواقفني وبيان األولوية يف تقديم 

مــرصف الصحة ســواء كان يف: التعليم الصحي، أو جمــال األبحاث الصحية، أو 

تأسيس وتشغيل املستشفيات الصحية.

•     •     •

))) عبد اإلله ســاعايت متويل األوقاف الصحية يف اخلليج، جملة صحة اخلليج، العدد3٩، ربيع األول 
4٢0)هـ، )8 - ))).
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املبحث الثاني

تأسيس الوقف الصحي

األموال الوقفية - بحســب األغراض - تنقسم إىل أقسام ثالثة: الوقف الديني 

البحت، والوقف اخلريي، والوقــف الذري، فالوقف الديني يوضع لصالح أماكن 

العبــادة والذكر مثل املســاجد، وأما الوقف اخلريي فهو مــا خيصص من عقارات 

وأموال لوجوه الرب املتنوعة من رعاية صحيــة، وثقافية وتعليمية، واجتامعية، وقد 

توســع املســلمون كثريًا يف هذا النوع، وأما النوع الثالث: فالوقف الذري وقد كان 

أول من بدأ الصحابة ريض اهلل عنهم.

وجتد ضمــن كل أنواع الوقــف الثالثة جمموعتني من األمــوال الوقفية فهناك 

األموال الوقفية تســتخدم بنفســها مثل املســجد ومفروشــاهتا واملدرسة وأثاثها، 

واملستشفى وأدواهتا، واملسكن اخلاص للذرية بام فيه.

وهناك األموال االســتثامرية التي ختصص عوائدها أو إيراداهتا أو ثمراهتا لتنفق 

عىل غرض الوقف، وبالتايل فإننا نجد أنفسنا أمام ستة أنواع من األموال الوقفية))).

ويف مبحثنا هذا سأســتعرض أهم األموال الوقفية التي ختصص لصالح الوقف 

الصحية والرعاية الصحية تتجىل يف األموال اآلتية: 

املطلب األول: وقف العقارات:

األوقاف قطــاع اقتصادي هيــدف إىل تقديم اخلدمات بأســلوب غري ربحي، 

وتتوخــى اجلودة واالســتمرار، ولقــد أبدع املســلمون عرب تارخيهم يف تشــغيل 

))) انظر األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، منذر قحف، )4).
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املستشفيات الوقفية واإلنفاق عليها ورعاية املرىض، فنجد أحيانا يكون الوقف هو 

املصدر الوحيد عىل املستشــفيات واملعاهد الصحية، وقد استمر هذا قرونًا، ويعزو 

بعض الباحثني التقدم الصحي للمسلمني وازدهار مستشفياهتم كان بسبب األوقاف 

الصحية عرب القرون))).

وتعد العقارات - بجميع أصنافها - سواء كانت أراض خالية، أو أبراج وعامئر 

جتارية، أو أسواق، أو مزارع، من أفضل األموال وأكثرها أثرًا وأرسعها نموًا، وأثبتها 

ضد التقلبات االقتصادية يف زمننا، وهي األمــوال األكثر يف األوقاف، ولذا ينبغي 

عىل القضاة واملستشارين تنبيه الواقفني بأن هيتموا بوقف عقاراهتم لصالح اخلدمات 

الطبية سواء عىل صيغة أوقاف للكليات الطبية، أو منحًا للطالب املتميزين، أو كانت 

عىل املستشفيات بجميع أصنافها، أو دفع تكاليف التأمينات الصحية للمحتاجني.

املطلب الثاين: وقف املستشفيات:

ال خيفى بأن وقف املستشــفيات ســواء ببنائها كاملة وجعــل خدماهتا وقفًا يف 

ســبيل اهلل، أو رشائهــا وإيقافها لصالح املــرىض املحتاجني، أو رشاء أســهم فيها 

وإيقافهــا من أعظم األعامل أجرًا، وقد ورد يف تارخينا إيقاف املستشــفيات كام فعل 

املنصور قالوون حني إيقافه للبيامرســتان املنصوري قائاًل)٢) »وهذا الســعي يرجو 

موالنا الســلطان امللك املنصوري - خلــد اهلل ملكه - به من ربــه قبوله؛ فقد قال 

))) عبد امللك أمحد السيد، الدور االجتامعي للوقف، وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف، 
البنك اإلسالمي، جدة، 404)هـ، )٢8٢ - ٢٩٢).

)٢) تاريخ البيامرستان يف اإلسالم )40)).
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رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام ورد عنه من األخبار الصحيحة املنقولة »إذا مات ابن آدم انقطع 

عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«))).

وقد ساهم املسلمون يف إنشاء وتأسيس املستشفيات الوقفية عرب تارخيهم فمثاًل 

يف بغداد وحدها ســنة 60))ه قرابة ستني بيامرستانًا، ويف قرطبة ما يربو عىل مخسني 

بيامرستانًا )٢).

وقد ساهم يف تأسيس املستشفيات األطباء، أسوة بإخواهنم األثرياء، كام ورد يف 

التاريخ صيغ وقفية عديدة مثل أن حيدد شخصان للقيام بالقرب من املريض امليؤس 

من شــفائه ويســأل كل منهام اآلخر عن حقيقة علة ذلك املريض دون أن يلحظ أن 

ذلك جار بينهام عمدًا، فيجبيبه رفيقه بصوت يسمعه املريض بأن ال يوجد يف علته ما 

يشغل البال وأن الطبيب سيأمر بإخراجه من املستشفى بعد أيام لشفائه التام، وهذا 

احلديث يمنحه نشــاطًا معنويا يتغلب عىل مرضه وإن مل تنفع وســيلة العالج مات 

سعيدًا متفائال)3).

والصيغ املذكــورة أعاله تبني لنا مــدى تنوع الواقفني وتنوع أنشــطتهم التي 

تكون لصالح املستشــفيات ويستفيد منها املرىض، فعىل الواقف أو املستشار الوقفي 

 أن يفصــل يف أغراضــه وأن ينوع يف مــرصف الوقف الصحي، عنــد كتابة صك 

الوقفية الصحية.

))) أخرجه مسلم.
)٢) مجيل عبداملجيد عطية تنظيم صنعة الطب )5٢0).

)3) كتاب األمة، أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي، أمحد عوف عبدالرمحن، العدد٩))، 
ص )87(، العام4٢8).
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املطلب الثالث: وقف الكليات الصحية:

الكليات واملعاهد الصحية أعظم رافد للمنشآت الصحية، وتكلفة الدراسة فيها 

غاليــة، كام أن األجهزة واألدوات الصحية مكلفة، وكــذا جتهيز املعامل والقاعات 

الدراســية ولذا اهتم املسلمون مبكرًا بتأســيس األوقاف التعليمية الصحية وهتيئة 

الكادر الصحي يف صيغ وقفية منها: 

)- أن ممارس مهنة الطب ال يسمح له القيام بمهنته حتى بعد أدائه امتحانًا أمام 

كبري األطباء، يكون يف صورة دراسة علمية يف ختصص معني وقد يكون تأليف طبيًا، 

أو رشحًا لتأليف طبي فيمتحن هبا فإن صحت اإلجابة أجازه كبري األطباء بام يسمح 

لــه بمزاولة مهنة الطب، وقــد روي أن أحد األطباء أخطأ يف عــام ٩)3هـ يف أيام 

اخلليفة املقتدر يف عالج فامت املريض فأمر اخلليفة أن يمتحن مجيع األطباء يف بغداد 

من جديد!! وكان عددهم وقتئذ تسعامئة طبيب))).

ويتمثــل يف عرصنا هذا ما تقوم هيئات التخصصات الطبية، من مهام اإلرشاف 

عىل الربامــج التدرييبية وتقويمهــا وتأهيل املتدربني، إضافــة إىل وضع الضوابط 

واملعايري الصحيحة ملامرسة املهن الصحية وتطويرها)٢).

٢- حتديد مدرس وأســتاذ يف الطب والوقف عليه وعــرشة طلبة، وختصيص 

مكانًا ومكتبة وموظفني وقد وجدت يف صيغ وقفيات عبدالرمحن كتخدا)3).

))) كتاب األمة )٩0) 
http: //www.scfhs.org.sa ٢) انظر موقع هيئة التخصصات الطبية السعودية(

)3) مجيل عبداملجيد عطية تنظيم صنعة الطب )558).
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ويتضح لدينا أمهية مســايرة التطور الطبي الذي جرى عىل اإلنسانية يف عرصنا 

احلديث من تأســيس كليات طبية معارصة، تنطبق عليها املعايري العاملية، وقد ساهم 

بعض أثرياء املســلمني يف عرصنا هذا فمثــاًل: مثل جامعة الفيصــل، وهي وقفية 

وفيها كلية طب حديثة، وكذلك كليات ســليامن الراجحي الطبية يف اململكة العربية 

الســعودية، وغريها لوال قلتها فلو اهتم الواقفون يف حل مشــكلة التعليم الصحي 

يف بالد املسلمني حل كثري من مشــاكلهم وقلت احلاجة إىل النفقات الضخمة التي 

تنفقها الدول يف املنح الصحية.

املطلب الرابع: وقف املصانع:

املصانع الطبية وهي اخلاصة بإنتاج املواد املتعلقة باملنشآت الصحية وما يتعلق هبا 

من أجهزة صحية، أو أدوية، أو أرسة، وقد تم حتديد صناعة األجهزة الطبية كواحدة 

من املجاالت املســتهدفة للنمو وتم إدراجها ضمن املجــاالت االقتصادية القومية 

الرئيســية للرعاية الصحية، حيث أعلنت احلكومة املاليزيــة عن ثامنية مرشوعات 

مدخلية يف قطاع صناعة األجهزة الطبية))).

وكل تلك داخلة ضمن تغطية احلاجة االجتامعية املاسة إليها وسوقها كبري، ومن 

هنا فإن إيقاف تلك املصانع ســببا كبري يف التسهيل عىل املرىض وكذا املستشفيات، 

والصيدليات، ولذا ينبغي عىل الواقف أن يستحرض حني صياغته لصك الوقف أن 

جيعل املصانع من ضمن رقبة الوقف أو املسامهة فيها.

.http: //www.mida.gov.my/home انظر هيئة تنمية الصناعة املاليزية (((



19

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2017 م

الوقف الصحي رؤية مقاصدية تطبيقية

املطلب اخلامس: وقف مراكز األبحاث:

تقوم مراكز األبحاث الطبية بعمل حيوي وجبار وترصف عليها األموال الكبرية 

للوصول لعالجات وأمصال طبية، واكتشافات للفريوسات، وهي جزء من العملية 

االقتصاديــة االجتامعية ولذا كان من الرضورة بمكان االهتامم بإنشــائها وإحلاقها 

باملستشفيات واملراكز الوقفية.

وملراكز األبحــاث األثر الكبري يف دعم وتطوير الرعاية الصحية، وإجياد احللول 

للمشــكالت الصحية، كام أهنا تقوم بإجراء األبحاث التطبيقية الصحية، وتشــغيل 

املختربات وتأهيل العاملني يف الشــؤون الصحية، وتقديم االستشــارات للقطاع 

الصحي العام واخلاص))).

وتتنوع التخصصات البحثيــة أبحاث الرسطان، وأمــراض القلب واألوعية 

الدموية، والســكري، والصحــة البيئية، واألمــراض املعدية، والعــالج باخلاليا 

 اجلذعيــة، وأبحــاث الوارثة، ممــا جيعل املركز يف صــدارة العامل يف جمــال أبحاث 

األمراض النادرة)٢).

وباســتعراض النموذجني الســابقني تظهر لنا رضورة األخذ بتأسيس »أوقاف 

مراكــز األبحاث الصحية«أو إيقــاف املراكز البحثية، التي ترفــد اجلانب الصحي 

وتطوره وتكون جزءا من املنشآت الصحية الوقفية.

))) مركز األبحاث بجامعة امللك سعود للعلوم الصحية:
http: //www.ksau - hs.edu.sa/ARABIC  

)٢) مركز األبحاث بمستشفى امللك فيص التخصيص:
http: //www.kfshrc.edu.sa/ar/home/research  
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املطلب السادس: وقف رشكات التأمني التكافيل الصحي:

يقصد بالتأمني التكافيل: هو اتفاق أشخاص يكونون معرضني ألخطار متشاهبة 

عىل تاليف األرضار الناشــئة عن تلك األخطار، وذلك بدفع اشرتاكات يف صندوق 

تامــني له ذمة مالية مســتقلة، بحيث يتــم منه التعويض عــن األرضار التي تلحق 

املرشكني من جراء وقوع األخطار املؤمن هلا، ويتوىل إدارة الصندوق هيئة خمتارة من 

محلة الوثائق أو رشكة مســتقلة وتأخذ جهة اإلدارة أجرًا مقابل إدارهتا أعامل التأمني 

كام تأخذ أجرًا أو حصة من األرباح يف مقابل اســتثامرها ألموال الصندوق بصفتها 

وكياًل بأجر أو مضاربًا ))).

خطوات تأسيس التأمني التكافيل عيل هيئة الوقف:

)- يتم إنشــاء صندوق يكون له شخصية اعتبارية مســتقلة يتمكن هبا من أن 

يتملك األموال ويســتثمرها ويملكها حسب اللوائح املنظمة لذلك، ويكون إنشاء 

الصندوق من قبل الدولة أو رشكة عامــة أو ختصص رشكة إدارة التأمني مبلغًا من 

املال إلنشــاء الصندوق، تفصل رشكة اإلدارة بني حسابات الصندوق واحلسابات 

اخلاصة هبا.

٢- يكون للصندوق الوقفي نوعان من املوارد: اشــرتاكات التأمني التي يدفع 

محلة الوثائق، وعوائد استثامر أموال الوقف.

3- يكون مــرصف الوقف خمصصاً  ألعامل التأمني؛ من مرصوفات تشــغيلية 

وعمومية وإدارية وغريها، بإضافة إىل دفع تعويضات للمشرتكني يف الصندوق.

))) انظر التأمني التكافيل من خالل الوقف )4٢).
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4- يملــك الصندوق بشــخصيته االعتبارية مجيع أمواله ســواء تلك التي من 

االشــرتاكات أو من عوائد االســتثامر، وهذه األموال ليســت وقفًا وإنام ينتفع هبا 

الوقف وترصف يف مصارفه.

5- يكون للصندوق الوقفي هيئة إرشافيــة إما من رشكة اإلدارة أو من املؤمن 

هلم، أو منهام معًا أو من طرف ثالث.

6- يكون لرشكة إدارة التأمني أجر مقابل إدارهتا لعمليات التأمني وهذا األجر 

إما مبلغًا مقطوعًا عن كل وثيقة أو بنسبة من مبلغ االشرتاك.

7- للهيئــة املرشفة عىل الصندوق الترصف يف الفائض التأميني يف هناية الســنة 

املالية وفق ماتقتضيه املصلحة واللوائح املنظمة لعمله))).

•     •     •

))) انظر التأمني التكافيل من خالل الوقف، يوسف بن عبداهلل الشبييل، ملتقى التأمني التعاوين األول 
)43(، بالرياض، 430). 
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املبحث الثالث

مصارف الوقف الصحي

تطورت مصارف األوقاف الصحية وتنوعت وقد ابتكرت املؤسســات الوقفية 

مصــارف متعددة، مثل التنميــة الصحية الثقافية، ودعم محــالت التوعية الصحية 

ومسابقاهتا، وهتيئة الساحات الرياضية، وكذا جلان التوعية الصحية، ودعم املعارض 

الصحية وامللتقيات، وكذا املسامهة يف تأسيس املستشفيات، والصيدليات، واملراكز 

الصحية، وكذا املعاهد والكليات الصحية))).

املطلب األول: الوقف عىل الوقاية الصحية:

اجته العامل لتطوير أنظمــة الرعاية الصحية وجعلها أكثــر كفاءة، وذلك بتوفري 

العناية الصحية األولية للسكان املتمثلة يف توفري مستوى أسايس من العناية الصحية، 

وتوفري الغذاء والتغذية السليمة، ونرش التعليم وأنظمة مصادر املياه النظيفة، وأنظمة 

الرصف الصحي لكل إنســان، والرتكيز عىل إجراءات الصحة العامة والوقاية قبل 

العالج واحلامية من األمــراض املعدية وكذا رعاية الطفولــة واألمومة، ومكافحة 

احلرشات الناقلة لألمراض، وكذا خدمات اإلعالم والتوعية الصحية)٢).

وتعد مجيع تلك اخلدمات الوقائية الصحية ضمن األنشطة الصحية، التي ينبغي 

أن تكون من مصارف الوقف الصحي الرتباطها الوثيق باملنظومة الصحية.

))) دور الوقــف يف تنمية املجتمع املدين نمــوذج األمانة العامة لألوقاف بدولــة الكويت، إبراهم 
عبدالباقي، 4٢7)ه، )٢50)..

)٢) تقرير اقتصاديــات الصحة، عيل عبدالقادرعيل )8)( الفاتح حممــد عثامن اقتصاديات خدمات 
الرعاية الصحية، املجلة األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا )0/4)) 03)٢.
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املطلب الثاين: مرصف العالج لألمراض املعدية:

األمراض املعديــة تتطلب اهتاممًا خاصًا وتكون عرب رعاية ودعم املؤسســات 

واملراكز عرب الوسائل اآلتية: 

)- اإلنفاق عىل التوعية اإلعالمية وبيان خطورة األمراض املعدية.

٢- اإلنفاق عىل توفري األمصال واللقاحات املضادة لألمراض املعدية.

3- دعم املراكز اخلاصة لألمراض املعدية مثل املستشفيات الصدرية، احلصبة، 

وكذا نقص املناعة))).

املطلب الثالث: مرصف عالج األمراض املوسمية:

لألمراض املوسمية أثر كبري عىل الصحة العامة، وحتتاج رعاية طبية خاصة مثل 

األنفلونزا، واحلساســية وغريها، وتنترش األنفلونزا املوســمية يف مجيع أنحاء العامل 

ويمكنها إصابة أّي شخص من أّية فئة عمرية)٢).

ولذا ينبغي عىل من يرغب يف الوقــف الصحي أن يضع من مصارفه األمراض 

املوسمية ودعم املنظامت املهتمة بعالجها، وحمارصهتا، والتوعية هبا.

املطلب الرابع: مرصف عالج أمراض الفئات اخلاصة:

يصاب بعض أفراد املجتمع بأمــراض خاصة أو يولدون وفيهم أمراضًا معينة، 

مثــل مرىض التوحد، ومرض اإلعاقات الدائمة، واإلعاقة هي قصور وعدم القدرة 

.http: //www.who.int انظر موقع منظمة الصحة العاملية (((
.http: //mawdoo3.com (٢(
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 Mental أو عقلية Physical يف البنيان أو االستعداد أو الوظائف، وقد تكون بدنية

.Moral أو ُخلقية

وقد حددت منظمة الصحة العاملية WHO عام ٩80) مفهوم اإلعاقة: 

 بأهنــا »حالة من عدم القــدرة عىل تلبية الفرد ملتطلبــات أداء دوره الطبيعي يف 

احلياة، املرتبط بعمره وجنسه وخصائصه االجتامعية والثقافية، وذلك نتيجة اإلصابة 

أو العجز يف أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية«))).

أنواع اإلعاقة التي تتطلب رعاية صحية خاصة: 

1- املعاقون جسميًا:

وتشــمل الفئات اإلعاقة اجلســمية الفئات التالية: املكفوفون وضعاف البرص، 

الصم وضعاف السمع، عيوب النطق والكالم، اإلعاقات احلركية.

2 - املعاقون اجتامعيًا:

وتظهر اإلعاقة يف اجلوانب اخللقية والســلوكية كحاالت اجلنح واالنحرافات 

اجلنســية )مرىض الســلوك الســيكوبايت املضاد للمجتمع( واملجرمني،، واملدمنني 

وجمهولني األبوين وغريها. 

3 - متعددو اإلعاقة:

وهي حــاالت أفراد يعانون مــن أكثر من إعاقة واحدة كالشــلل مع التخلف 

العقيل، أو إعاقة حركية أو جسمية مع عيوب الكالم.

.http: //www.who.int انظر موقع منظمة الصحة العاملية (((
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4- التوحد:

 اضطراب يف النمو، يظهر فيه الفرد عدم االهتامم بالعامل اخلارجي، وعدم القدرة 

عىل االرتباط بالناس وباألشــياء بفاعلية، حيث يعتقد بأنه يركز اهتاممه بالكامل إىل 

رغباته وأحاسيسه الداخلية.

5-  متالزمة داون:

 وهو ما يعرف ســابقًا باملنغولية Mongolism ويعترب شكل خلقي من أشكال 

التأخر العقيل، وغالبًا يتسم املصاب بتلك املتالزمة بتسطح الوجه، واتساع يف حدقة 

العني مع انحرافها، مع صغر يف اجلمجمة، إضافة إىل لني يف املفاصل، ويعود ظهور 

هذا التأخر العقيل إىل وجود كروموزم إضايف يف اجلينات. 

6- املوهوبني:

األطفال املوهوبني بأهنم أولئك األطفــال الذي يتم حتديدهم والتعرف عليهم 

من قبل أشخاص مهنيون مؤهلون والذين لدهيم قدرات عالية والقادرين عىل القيام 

بأداء عايل))).

ويظهر لنا مدى احلاجة الشديدة للمجتمع إىل رعاية هذه الفئات والعناية الفائقة 

هبا، سواء من حيث توفري وهتيئة البيئة املناسبة، وكذا إعداد الكادر الطبي واالجتامعي 

املاهر، وال خيفى التكلفة العالجية العالية هلذه الفئات الغالية، من أبناء املجتمع.

ومن هنا يأيت دور الوقف الصحي ومســامهته يف مشاركة الدولة لتحمل أعباء 

ومسؤليات هذه الفئات.

•     •     •

))) انظر اخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية الفئات اخلاصة، هند امليزر، جامعة امللك سعود )٢0).
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املبحث الرابع

صيغ التمويل واالستثمار

املؤسسة الوقفية تقوم بوظيفة االستثامر فتشــارك القطاع اخلاص، وتقوم أيضًا 

بمهمة الرعاية لتعني القطاع العام، ولذا يعرف االســتثامر بأنه »جهد واع، رشــيد، 

يبــذل يف املوارد املالية والقدرات البرشية هبــدف تكثريها، وتنميتها واحلصول عىل 

منافعها وثامرها«))).

 وأما اســتثامر أموال الوقف فإنه يعرف ما يبذلــه ناظر الوقف من جهد فكري 

ومايل من أجل احلفــاظ عىل املمتلكات الوقفية وتنميتهــا بالطرق املرشوعة ووفق 

املقاصد الرشعية ورغبة الواقفني، ويتجىل لنا بأن اإلنفاق واالستثامر عىل الوقف هو 

اإلنفاق عىل أصوله الثابتة من ممتلكات بقصد حتقيق أعىل قدر من الربحية والعوائد 

املالية لصالح الوقف وذلك عىل مدد وفرتات حمددة سلفا)٢).

أما االستثامر يف الوقف الصحي: هو مايبذله ناظر الوقف من جهد فكري ومايل 

وبدين لغرض احلفاظ عىل املمتلكات الوقفية الصحية وتنميتها.

وأورد هنا أهم الضوابط لالستثامر يف األوقاف الصحية: 

)- مراعــاة الطبيعــة اخلاصة ألمــوال الوقف التــي تغاير األمــوال الربحية 

وتتطلب أسســًا ونظام ووســائل معينة للتخطيــط والرقابة وتقويــم األداء واختاذ 

القرارات االستثامرية.

))) د.أمحد شوقي، متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 404)هـ،)76) 
)٢) عبدالقادر عزوز، فقه اســتثامر الوقف ومتويله يف اإلســالم، رســالة دكتوراة من جامعة اجلزائر 

4٢5)هـ، )78).



27

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2017 م

الوقف الصحي رؤية مقاصدية تطبيقية

٢- مراعاة تنوع أموال األوقاف الصحية وهي: 

أ- أمــواالً وأصوالً ثابتة مثل املستشــفيات، املصانع، العقــارات املوقوفة عىل 

مستشفيات، وحتتاج هذه األموال بصفة دائمة صيانة وتعمريًا واستبداالً أحيانًا حتى 

تستمر يف أدائها اخلدمي.

ب- األموال املنقولة: مثل األجهزة الصحيــة، واألدوات الصحية، واألرسة، 

وكذا األثاث، وحتتاج هذه األدوات إىل صيانة، وتقويم، وتطوير، واستبدال.

ت- األموال النقدية وما يف حكمها: وذلك مثل فتح صناديق استثامر يف املجال 

الصحي وجعل أسهمها وقفًا يف سبيل اهلل، وتكون عوائدها وقفًا صحيًا))).

 3- وقــف أصــل املــال وتســييل منافعــه، وضــامن احلفاظ عــىل األصل 

عرب صيانته.

4- احلذر من أســباب هــالك األموال الوقفية ونقصان قوهتا بســبب ســوء 

االستخدام أو التشــغيل أو التقادم، مما يتطلب صيانتها الدورية وتطوير كفائتها أو 

استبداهلا حسب دراسات اجلدوى.

5- إعفاء الرشكات الطبية الوقفية من الرضائب والزكاة)٢).

ومن هنا فإن لالستثامر يف الوقف الصحي صيغ وأساليب متعددة أمهها: 

))) استثامر أموال الوقف، حسني حسني شحادة، )57)).
)٢) املرجع السابق )5٩)).
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املطلب األول: عقد املشاركة يف بناء املستشفيات:

من املعلوم أن سوق اخلدمات الصحية أصبح هلا رواجًا وتبنيا من الدول، فصار 

اقتصادًا مســتقاًل يقوم به القطاع، خيضع لقوى العرض والطلب، ووجد عدد كبري 

من املنتجني خلدمة الرعاية الصحية، بناء عىل التنافسية السوقية))).

احلالة الســابقة ختضع جمال الصحة للربحية مما ينتــج عنه توجيه أموال الوقف 

لالســتثامر فيها، وهذا يعني رواج املستشفيات واملؤسسات الصحية والتي سيظهر 

أثرها عىل املجتمع وجودته.

ولعيل أعرض نموذجًا لدراسة جدوى ملستشــفى يف اململكة العربية السعودية 

»حيث ان وجود العيادات اخلارجية منفصلة عن املستشفى يقلل كثريا من االزدحام 

ونقل األمراض عن طريق العدوى كام ان وجود منتجع استشفائي وفندق بجانبهم 

يسهل عىل املرىض الذين يريدون ان يقضوا بعض الوقت لالستشفاء بدون اجللوس 

يف املستشفى والفندق يســهل عىل املرافقني والزوار وابنائهم ويبلغ إمجايل تكاليف 

املــرشوع ما يقرب من ٢30 مليون ريال وما نحتاجه يف الســنة األوىل هو 50% أي 

5)) مليــون لرشاء األرض ثمنهــا حوايل ٩0 مليون والبدء يف عمل الرســومات 

والدراسات والتصاريح الالزمة وسيباع عند االنتهاء منه كرشكة مسامهة أو إىل أحد 

املســتثمرين أو األطباء ليقيموا بتشغيلها حلساهبم أو للدولة وسيباع بمبلغ يصل إىل 

5)3 مليون مما يعني أرباح تقدر يب 85 مليون ريال حوايل 37% من إمجايل التكاليف 

))) انظر تقرير اقتصاديات الصحة، )8)) 
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يف سنة ونصف وهو الوقت الذي سننفذ فيه املرشوع بإذن اهلل أي ما يقرب ٢5% يف 
العام كأرباح لرأس املال«)))

املستشــفيات من األموال الثابتة وهي يقع عليها حبس عينها وتوجيه غلتها أو 

ثمرهتا أو إيراداها لوجوه اخلري، وحتتاج املستشفيات إىل صيانة وتعمري واستبدال يف 

بعض األحيان حتى تستمر )٢).

- أهم املجاالت االستثامرية لبناء املستشفيات.

رشاء املستشفيات وتأجريها ليستفيد الناس من منافعها وعوائدها.

إنشاء مباين عىل أرايض الوقف بنظام االستصناع أو املشاركة أو املشاركة املنتهية 

بالتمليك أو احلكر أو صيغة من صيغ االستثامر)3).

الصيغ املقرتحة لبناء املصحات: 

أوالً: صيغ املشاركة اإلسالمية مثل: 

)- املشاركة الثابتة املستمرة.

٢- املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك)4).

))) انظر اســتثامر أموال الوقف حســني حسن شحاثة )53)(، ودراســة جدوى ملرشوع مسشتفى 
WWW.MONAWARAH.COM ،ومنتج طبي يف املدينة املنورة

)٢) انظر اســتثامر أموال الوقف حسني حسني شحاثة، )55)(، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 
الكويت )٢004م(.
)3) انظر املرجع السابق.

)4) انظر اســتثامر أموال الوقف حسني حسني شحاثة، )73)(، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 
الكويت )٢004م(، االستثامر يف الوقف عبداحلليم عمر )35).
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املطلب الثاين: إدارة املستشفيات:

إدارة املستشفيات وتشغيلها جزء من العمل االقتصادي وهي أيضًا مكمل رئيس 

لتقديم اخلدمة الصحية وأهم أعامل رشكات تشغيل املستشفيات وهي الرشكة التي 

تعمل يف تشغيل مرفق ما للرعاية الصحية تتقيد بالقوانني السائدة واملعايري القانونية 

وأهم األنشطة التي يستثمر فيها هذا القطاع ما يأيت: 

- التشغيل الطبي.

- الصيانة الطبية.

- الصيانة غري الطبية.

- التموين.

- خدمات النظافة.

- مكافحة احلرشات.

- النفايات الطبية))).

- األمن والسالمة.

- التعقيم.

- خدمات الغسيل.

- إدارة وتشغيل املنشــآت الصحية )مستشفيات - مستوصفات - مراكز طبية 

متخصصة - خمتربات - مراكز أشعة - صيدليات(.

.portal.cbahi.gov.sa انظر موقع املركز السعودي العتامد املنشآت الصحية (((
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- تقديم دراسات اهلياكل التنظيمية واإلدارية والفنية للمرشوعات الصحية.

- تصميــم وتطوير برامــج تكنولوجيــا املعلومات الصحيــة واإلكلينيكة يف 

املنشآت الصحي.

- تقديم خدمات تدريب وتطوير الكوادر البرشية العاملة يف املنشآت الصحية.

- توريد األجهزة الطبية، املستلزمات واملستهلكات الطبية

وهــذه بعضًا من األنشــطة االقتصاديــة اخلدمية التي تقوم رشكات تشــغيل 

املؤسسات الصحية، مما يؤكد أمهية استثامر املؤسسات الوقفية فيها))).

دور الوقف يف االستثامر يف رشكات تشغيل املؤسسات الصحية: 

أوالً: املشاركة املتناقصة.

ثانيًا: االستثامر يف أسهم الرشكات الطبية.

ثالثًا: تشغيل الرشكات مبارشة وجعلها رشكات وقفية.

املطلب الثالث: الكليات الصحية )الطبّية(:

الكليــات الصحية أصبحت حاجــة ملحة ورضورة اجتامعيــة، كام أن الدول 

أتاحت للقطاع اخلاص االســتثامر يف فتــح كليات صحية خاصــة، وال خيفى بأن 

الكليات الصحية جمال استثامري ولديه ســوق كبري، وعائد معقول، كام أنه يضيف 

للمجتمع خربات القطاع اخلاص يف التعليم الصحي، وقد نام االســتثامر فيه بصورة 

http: //alinmagroup.com انظر موقع رشكة اإلنامء للخدمات الطبية (((
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واضحــة حيث بلغت عدد الكليات ثامنية وعرشين كليــة طبية وصحية يف اململكة 

العربية السعودية))).

ولذا ينبغي لنظار األوقاف توجيه جزء من االســتثامرات الوقفية توجيهها نحو 

الكليات الصحية، وذلك لتحقيق التنوع االستثامري.

املطلب الرابع: حوافز لتطوير االستثامر الوقفي:

االســتثامر يف الوقف الصحي يندرج ضمن االســتثامر وينبغي رعاية الضوابط 

الرشعية يف استثامر األوقاف وأمهها)٢): 

أوالً: املرشوعية.

وذلك بأن تكون االستثامرات الوقفية غري خمالفة للرشيعة اإلسالمية، فاالستثامر 

املحرم خيالف مبدأ طلب الثواب الذي قصده الواقف.

ثانيًا: اختيار املجال األمثل.

ينبغي عىل الناظر الرتكيز عىل اجلهة التي حتقق الربح األعىل والعائد االقتصادي 

املجدي، الذي يعود لصالح الوقف ومصارفه.

ثالثًا: تقليل املخاطر.

الناظر مؤمتن وعليه احلذر ودراســة املشــاريع االســتثامرية قبل اإلقدام عليها 

واملخاطرة بأموال الوقف فيها.

http: //departments.moe.gov.sa انظر موقع وزارة التعليم (((
)٢) انظر منتدى قضايا الوقف األول، اســتثامر أموال الوقف، حسني حسني شحاذة ))3)(، استثامر 

أموال الوقف، عبداهلل العامر )٢٢٢( منتدى قضايا الوقف األول.
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رابعًا: استبدال وجماله وفقًا ملصلحة الوقف ألنه هو اهلدف واملقصد من الوقف.

خامسًا: استثامر أموال الوقف يف املرشوعات املحلية أو للبالد اإلسالمية.

سادســًا: التنويع يف املشــاريع املتعددة وذلك تقلياًل للمخاطر كام أن التنويع يف 

املجال يعطي الثمرة جلميع القطاعات الصحية.

ســابعًا: املتابعة الدائمة، وحوكمة املؤسســة الوقفية وتقييم مســارها ومعاجلة 

األخطاء يعطي قوة ورسوخًا للوقف.

ثامنًا: اســتثامر بعض الريع الناتج من أموال الوقــف، وذلك بتوزيع جزء من 

العوائد واالحتفاظ بجزء احتياطي.

تاسعًا: حتقيق اهلدف والغاية من الوقف.

عارشًا: االلتزام برش ط الواقف، وعدم خمالفته، فرشط الواقف كنص الشارع.

احلادي عرش: مراعاة العرف التجاري واالستثامري الصحي، واتباع األولويات 

واملفاضلة بني طرق االستثامر.

•     •     •
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اشتمل البحث عىل مجلة من النتائج والتوصيات أوجزها فيام يأيت: 

)- اإلســالم دين التكافل والتعاون ممثاًل يف ترشيــع واحلث عىل الوقف، وقد 

تبارى املسلمون االمتثال لفضل الوقف واإلسهام فيه.

٢- أمهيــة توجيه الواقفني وفاعيل اخلري إىل الوقف الصحي، وجعله أولوية عىل 

غريه من األوقاف االجتامعية واخلريية وذلك لعظيم أثره وكبري نفعه.

3- اشتامل الوقف الصحي عىل املحافظة ورعاية املقاصد والرضوريات اخلمس 

التي اتفقت الرشائع عىل رعايتها.

4- اإلســهام والتنويع يف الصيــغ الوقفية الصحية، وإدمــاج األموال بجميع 

أنواعها ســواء كانت أصوالً ثابتة كالعقارات، أو منقولة كاألجهزة الطبية، أو حتى 

وقفا لألوقات مثل اجلهد الطبي واجلهد اإلداري.

5- تنوع املصارف الوقفية الصحية والتي تشــمل كامل النشــاط الصحي، من 

مستشفيات ومستوصفات خريية، أو كليات، أو أطباء، أو صيادلة، أو حمتاجون.

6- التوجيه والتأكيد عىل تنويع استثامرات األوقاف يف جمال االقتصاد الصحي، 

بصيغة املسامهة يف تأسيس مستشفيات أو مراكز أبحاث أو مصانع، أو كليات صحية.

7- رضورة االلتــزام بالضوابط الرشعية واإلدارية والنظامية يف إدارة األوقاف 

الصحية واألخذ بالعرف اإلداري الصحي.
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ملحق منوذج صيغة وقف صحي

صيغة وقفية صحية كبرية ))).

بعد اســتعراض الصيغ لتأسيس الوقف يستحســن طرح نموذج لصيغة وقفية 

حديثة يف الوقف الصحي: 

احلمد هلل وحده والصالة والســالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وبعد لدّي 

أنا.......... القايض باملحكمة العامة بمدينة.......، حرض لدي املتربع........... 

وحيمل البطاقة الصادرة من أحــوال..... برقم...............، وأهنى بقوله: فإنني 

بكامل أهليتي املعتربة رشعًا، ورغبة مني يف ثواب األجر وامتثاالً ملا أمر به رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص، مــن الصدقة اجلارية وطلبــا لعظيم نفعه وادخارًا لألجر عنــد اهلل تعاىل، فقد 

حبست وأوقفت عقارايت اآلتية: 

)- حيدد العقار، ومساحته، ورقمه، وقم الصك، وعدده، والكروكي، وعقوده 

إن وجدت، وعنوانه بصورة واضحة.

ويدار نظارة الوقف، ويرصف وفقًا للرشوط اآلتية ذكرها يف النظام األســايس 

للوقف: 

املادة األوىل:

 يسمى الوقف باســم وقف.....، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويفتح 

فروعا للوقف حسب احلاجة والتوسع.

WWW.AWQAF.ORG.SA انظر موقع جلنة األوقاف بالغرفة التجارية بالرياض (((
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املادة الثانية: أغراض الوقف وأهدافه.

هيدف الوقف إىل األغراض اخلريية الصحية اآلتية: 

)- تنمية ريع الوقف وتوسعة غلته؛ وفقا للمعايري التجارية واالستثامرية يف جمال 

االقتصاد الصحي، املتعارف عليها يف الســوق، وبام يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية، 

ويسمح به النظام.

٢- تأســيس وإنشــاء املستشــفيات واملراكز الصحية، والصيدليات، واملراكز 

الرياضية النافعة، ودعم مراكز األبحاث واملصانع الصحية. 

3- توفري ودعم املنح لطالب الكليات واملعاهد الصحية، ومســاعدهتم إلكامل 

دراستهم.

4- طباعة الكتب الصحية النافعة، وتأسيس املكتبات للكليات الصحية، وكذا 

املنشورات الصحية.

5- دعم ومتويل األطباء والصيادلة واملختصني الصحيني، يف تأسيس عياداهتم 

وصيدلياهتم، وتطويرهم.

6- الرعاية الصحيــة وعالج املرىض املحتاجني، وحماربــة األوبئة الصحية يف 

املجتمع، واإلسهام يف حمارصة املرض.

7- اإلسهام يف التوعية الصحية، والوقاية من املرض وأسبابه.

8- الــرصف عىل أوجه الرب املتعلقة بالصحة والتي يرى - جملس النظارة - بناء 

عىل دراسة وتوصية اللجنة االستشارية املختصة، أهنا أعظم نفعًا للموقف، وأفضل 
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مصلحة للمجتمع حســب الزمان واملكان، وهلــم مطلق الصالحية يف حتديد أعامل 

الرب واإلحسان التي تستحق دعمها والرصف عليها.

٩- حيق للوقف قبــول اهلبات واهلدايا فيام حيقق أهــداف الوقف وفقًا لالئحة 

اهلبات واهلدايا.

0)- يوزع الباقي عىل زوجايت والبطن األول لألبناء والبنات بالتســاوي، وأما 

الزوجــات والبنات فمن ماتت ماتــت بحقها، وأما األبناء فمــن مات حل مكانه 

أوالده الطالب املنتظمني يف الدراســة، ومن كان حمتاجًا يف زواج أول، ومن حيتاج 

لبناء مســكن، ثم بعد فناء البطن الثاين يرصف عىل املنتظمني املحتاجني يف املراحل 

الدراسية، وما بعده أبناء الظهور ال أبناء البطون ويقرر احلاجة جملس النظار، فإن مل 

يوجد حمتاج أو فاضت الغلة فيرصف عىل سائر أعامل الرب عىل حسب ما يراه جملس 

النظار، ومن مل يقم بإســتالم نصيبه من املجلس بعد ســنة من صدور امليزانية يعترب 

متنازالً عن ذلك ويعاد نصيبه لصالح الوقف، وعند وجود كارثة كمجاعة أو مرض 

ونحوه فعىل املجلس توزيع كامل الريع حتى زواهلا.

الباب الثاين: 

املادة الثالثة: جملس إدارة النظارة

عينت للوقف جملسًا لنظارة الوقف وفقًا ملا يأيت: 

) - أتوىل أنا رئاسة جملس النظارة طيلة حيايت وأقوم باختيار أعضائه املكون من 

مخسة أعضاء، وفقا ملا يأيت: 
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أ - من الذرية

ب - من الذرية.

جـ - من الذرية.

د - من ذوي اخلربة واالختصاص يف اإلدارة الصحية.

هـ - شخص من ذوي اخلربة واالختصاص يف املجال االقتصادي واإلداري.

و - من ذوي اخلربة واالختصاص الرشعي املايل.

٢ - ينبغي أن يكون عضو جملس النظارة حاماًل لشهادة البكالوريوس، ومشهودًا 

له بالصالح والنزاهة والقدرة اإلدارية إذا كان من الذرية.

3 - يشــرتط يف عضو جملــس اإلدارة من غري الذرية أن يكون حاماًل لشــهادة 

الدكتــوراة، أو معروفًا باخلــربة أو اإلنتاج العلمي يف جماله، مشــهودًا له بالصالح 

والكفاءة، أو من له اخلربة العملية يف إدارة جمالس األوقاف.

4 - يســتمر جملس النظارة من التعيني ثالث سنوات، قابلة للتجديد ألعضائه 

وذلك بناء عىل توصية وتزكية اجلمعية العامة للوقف.

5 - يعني رئيس جملس اإلدارة نائبا له يتوىل مهامه عند غيابه بناء عىل استشــارة 

أعضاء جملس النظارة.

6 - يدعو رئيس جملس النظارة إىل اجتامع املجلس كل ثالثة أشهر، وذلك يف املقر 

الرئيس للوقف وال يكون اجتامع جملس النظار صحيحًا إال إذا زاد عدد احلضور عن 
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نصف أعضاء املجلس، وال تصح اإلنابة يف احلضور أو التصويت، وجيوز - بموافقة 

النظار - عقد االجتامعات إلكرتونيًا بالوسائل احلديثة جلميع أو لبعض النظار الذين 

يتعــذر حضورهم ملقر االجتامع، ويعني املجلس مقرر مــن أعضائه أو من غريهم، 

يدون حمارض اجتامعاته وحيفظها يف ملف خاص بعد توقيع رئيس املجلس وأعضائه.

7 - تصــدر قرارات جملــس النظار باألغلبية، وإذا تســاوت األصوات يكون 

صوت الرئيس مرجحًا.

8 - كلام ســقط عضٌو من أعضاء جملس النظار الدائمني من ذرية املوقف ملسوٍغ 

رشعــي َينْتِخب جملس النظار مكانه عضوًا آخرًا مــن أهل القوة واألمانة يف مدة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ شغر مكان العضو، وىف حال شغر عضوية أحد أفراد 

األرسة فيعني املجلس حمله الكفؤ من أفراد األرس.

٩ - يستحق عضو جملس اإلدارة مكافآت حيددها جملس اإلدارة حسب العرف، 

ووفقًا لالئحة املكافــآت الذي يعده جملس النظــارة، ويف حالة غياب أحد أعضاء 

املجلس عن اجتامعات جملس النظار خيصم منه بنســبة عدد اجللســات التي تغيب 

عنها واخلصم يرحل كإيــرادات لألوقاف وإذا أراد العضــو التربع بأجر عضويته 

فأجره عىل اهلل.

0) - تنتهي العضوية عن جملس النظارة يف احلاالت اآلتية: 

أ - إذا حكم عىل العضو بجريمة خيل بالرشف واألمانة.

ب - إذا تغيب ثالثة اجتامعات دون عذر.
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جـ - إذا بلغ العضو سبعني سنة.

د - إذا مل جيدد له اجلمعية العامة للوقف.

)) - ومــا دمت حيًا مدركًا فــيل أن أعدل باملجلس بإضافــة أو تغيري بام أراه 

مناســبًا من األعضاء، وأن أضيف بصالحيات جملس النظار بام أراه مناســبًا، ويل 

احلق أن أترصف بجزء من صايف ربح األوقاف أو كلها بأي أنواع الترصف لصاحلي 

باملعروف.

املادة الرابعة: اختصاصات جملس النظارة:

يتوىل جملس النظارة القيام برعاية ومصالح الوقف وحتقيق مقاصده وذلك عىل 

اإلمجال ال احلرص باألعامل اآلتية: 

)- حتصيــل إيرادات الوقف، وإنفاقها عىل األغــراض املوقوفة من أجلها، بام 

حيقق أغراض ومقاصد الوقف.

٢- وضع االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات املتعلقة بنشاط الوقف والعمل 

عىل تطويرها.

3- إقرار اهليكل التنظيمي للوقف وسياساته )املالية - اإلدارية - واالستثامرية، 

واملوارد البرشية( وغريها من اللوائح الداخلية.

4- املوافقة عىل مرشوع ميزانية الوقف وحسابه اخلتامي وتقرير مراجع احلسابات.

5- املوافقــة عىل الترصف يف أصول األوقاف، بقصــد تنميتها وبام حيقق رشط 

الواقف، وبعد املوافقة القضائية، ســواء ببيعها ورشاء بديــل عنها، أو الدخول هبا 
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لتصبــح حصة يف رشكة، أو غري ذلك من املعاوضــات، وذلك وفقا الختصاصات 

املجلس، وبحسب الضوابط الرشعية واإلجراءات التي تبينها الئحة االستثامر.

6- املوافقة عىل إنشاء صناديق وحمافظ اســتثامرية وقفية، وتأسيس مؤسسات 

ورشكات وقفية صحية، أو املشاركة يف تأسيسها أو متلك حصص يف رشكات قائمة 

وذلك وفقا لإلجراءات النظامية املتبعة.

7- املوافقــة عــىل املرشوعات التــي تنفذ من أمــوال الوقف، وذلــك وفقًا 

الختصاصات املجلس التي حتددها الئحة االستثامر.

8- املوافقة عىل احلصول عىل قروض لتمويــل املرشوعات الوقفية التي يقرها 

املجلــس، وصيانة الوقف القائمة منها وتطويرها، بــام حيقق رشط الواقف، وذلك 

وفقًا الختصاصات املجلس التي حتددها الئحة االستثامر.

٩- تشــكيل اللجان املتخصصة الدائمة واملؤقتة، من بــني أعضائه أو غريهم 

واعتامد إجراءات عملها وحتديد واجبات أعضائها ومكافآهتم.

0)- االســتعانة بمن يلزم مــن اخلرباء واملستشــارين، والتعاقد مع من تدعو 

احلاجة إليهم وفق القواعد التي حيددها الئحة املوارد البرشية، وحتديد مكافآهتم.

))- املوافقة عىل مشــاريع وبرامج اجلمعيات واملؤسســات وعقد االتفاقيات 

معها، وآلية رصف املنح الوقفية عليها، وحتديد املدد، وفقًا لالئحة املنح الوقفية.

٢)-اختيار املدير التنفيذي للوقف، واملوافقة عىل مكافآته ورواتبه.



42

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2017 م

الوقف الصحي رؤية مقاصدية تطبيقية

املادة اخلامسة: اختصاصات رئيس جملس النظارة:

) - إدارة شؤون األوقاف املالية واإلدارية والفنية والتشغيلية، ورسم سياساته 

واســتثامره وتنميته بــام ال خيالف أحكام الــرشع، واإلرشاف عــىل أعامله وأمواله 

وترصيف أموره داخل اململكة وخارجها.

٢ - متثيــل األوقاف يف عالقاهتــا مع الغري وأمام القضــاء واجلهات احلكومية 

واملمثليات الدبلوماسية وكتاب العدل واملحاكم وأقسام الرشطة والغرف التجارية 

والصناعية واهليئات اخلاصة والرشكات واملؤسسات عىل اختالف أنواعها وحسب 

األنظمــة املتبعة يف ذلــك الزمان، وإصدار الــوكاالت الرشعيــة وتعيني الوكالء 

واملحامني وعزهلم واملرافعــة واملدافعة واملخاصمة والصلــح واإلقرار والتحكيم 

واالعرتاض عليهــا نيابة عن األوقاف، والتوقيع عىل كافة أنــواع العقود والوثائق 

واملســتندات والتوقيع عىل االتفاقيات والصكوك واستالمها وفرزها واإلفراغات 

أمام اجلهات املعنية واتفاقيات التمويل مع صناديق ومؤسســات التمويل احلكومي 

والبنوك واملصارف والبيوت املالية والضامنات والكفاالت أو أي أنظمة مالية تتغري.

3 - حتصيل حقوق األوقاف وتسديد التزاماهتا.

4 - البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واالســتالم والتسليم واالستئجار والتأجري 

والقبض والدفع.

5 - فتح احلسابات اجلارية واالســتثامر يف البنوك؛ باسم األوقاف بام ال خيالف 

أحكام الــرشع وتوكيل ثالثة من أعضاء جملس النظار عــىل أن يتم الرصف بتوقيع 

اثنني من ثالثة.
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6 - فتح االعتامدات املستندية والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السندات 

والشيكات وكافة األوراق التجارية.

7 - تأســيس كيانات مــن مؤسســات ورشكات مملوكة لألوقــاف بالكامل 

أو باملشــاركة مع الغري، والقيام جتاه هــذه الكيانات بكل املهام الالزمة إلنشــائها 

واستمراريتها من إقرار عقود التأســيس واألنظمة األساسية وتعديلها أيًا كان نوع 

التعديــل، والتوقيع عىل أي قرار وأمام أي جهة، واختــاذ مجيع اإلجراءات الالزمة 

الســتخراج السجالت والرتاخيص هلذه الكيانات وتســلمها وتسجيل العالمات 

التجارية والــوكاالت التجارية وحقوق امللكية والنرش وبــراءة االخرتاع وغريها 

واعتامد تعيني رئيس وأعضاء جمالس اإلدارة يف تلك الكيانات واملوافقة عىل ميزانياهتا 

واعتامد حساباهتا اخلتامية وسجالهتا املالية.

8 - حضور اجتامع مجعية الرشكات واجلمعيــات العامة العادية وغري العادية، 

كام له حق التصويت باجلمعيات العمومية للرشكات املســامهة املغلقة أو العامة أو 

غريها، واالستثامر يف بيع األسهم ورشائها واستالم األرباح وفائض التخصيص.

٩ - تعيــني األكفاء من املوظفني والتعاقد معهــم وحتديد مرتباهتم وعزهلم عن 

العمل، وطلب التأشــريات واســتقدام املوظفني والعامل من اخلارج، واستخراج 

اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها.

0) - نقــل ما تعطل منافعه أو خيف عليه إىل حمل فيه منفعة آمن وله حق النظر 

يف تعطل املصالح أو ضعفها، أو إهناء كياناهتا متى حتققت املصلحة يف ذلك بعد إقرار 

األعضاء عىل ذلك بال حاجة إىل إذن احلاكم الرشعي.
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)) - ترشــيح أعضاء جدد ملجلس النظار يف حال وجود شاغر بسبب موت أو 

زوال أهلية أو غري ذلك من املسوغات الرشعية.

٢) - جتنيب األوقاف كل ما من شــأنه أن يعرضهــا للمخاطر أيًا كان نوعها؛ 

اقتصادية أو مالية أو إدارية أو سياسية أو اجتامعية.

3)- ولرئيــس جملس النظارة توكيل أحد أعضاء جملس النظارة، أو من غريهم 

يف بعــض أو كل ما ذكر هلم من صالحيات، كام للوكيــل حق توكيل الغري يف حالة 

رغــب املجلس أن يكون للوكيل حق توكيل الغري وذلك ممن تتوفر فيهم صفة القوة 

واألمانة.

املادة السادسة: اللجنة التنفيذية:

يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه جلنة تنفيذية برئاسة أحد أعضاء جملس نظارة 

الوقف، تتوىل القيام باملهام اآلتية: 

)- اقرتاح اخلطط واالسرتاتيجيات العامة للوقف، ورفعها ملجلس النظارة.

٢- تنفيذ سياسات وقرارات املجلس. 

3- اإلرشاف عىل إعداد وتقديم دراسات جدوى االستثامر للوقف.

4- تقديم دراسات وتقارير عن اجلمعيات الصحية وجهات الرب الصحية التي 

هلا األولوية يف منح الوقف.

5- اإلرشاف عىل امليزانية والتقرير السنوي ملجلس النظارة.

6- إعداد السياسات واللوائح الداخلية ورفعها ملجلس النظارة.
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املادة السابعة: جلنة االستشارية:

)- يعني جملــس النظارة جلنة من غــري أعضاء املجلس، جلنــة ترتبط تنظيميًا 

باملجلس وتعنــى بتقديم االستشــارات الرشعية والنظامية واملاليــة واالقتصادية 

واالستثامرية واالجتامعية ملجلس النظارة.

٢- أن يكــون أعضاء تلك اللجنة ممن هلم اخلربة والعلــم يف املعامالت املالية، 

والصحية، وأن يكونوا من املهتمني بمصارف الوقف واســتثامراته، وأن يشهد هلم 

بالعطاء يف جمال العمل التطوعي.

3- حيدد مكافآت وآلية تعيني أعضاء اللجنة وخيتارون بناء عىل الئحة املكافآت، 

يكون تعيينهم وعزهلم بقرار من جملس النظارة، عىل أن يكون مدة التعيني كل سنتني.

املادة الثامنة: أمني عام الوقف:

يتــوىل اإلدارة التنفيذية للوقف أمينًا يعني ويعفى مــن منصبه بناء عىل قرار من 

جملس النظارة، وحيدد القرار أجره ومزاياه األخرى، ويعد املسؤول عن إدارة شؤون 

جملس النظارة وتكون اختصاصاته فيام يأيت: 

)- متابعة القرارات التي يصدرهــا املجلس، واإلرشاف عىل تنفيذها وإطالع 

املجلس عىل ما تم حياهلا.

٢- اقــرتاح خطــط الوقف وبراجمــه، واإلرشاف عــىل تنفيذها بعــد موافقة 

املجلس عليها.

3- اقرتاح اهليكل التنظيمي للمجلس.
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4- اقرتاح اللوائح اإلدارية واملالية واالستثامرية وغريها من اللوائح والسياسات 

الداخلية وتعديلها.

5- اإلرشاف عىل سري العمل يف الوقف وفقًا للوائح املعتمدة.

6- اإلرشاف عىل الدراســات الصحية واالجتامعية واالقتصادية واالستثامرية 

ورفعها للمجلس.

7- اإلرشاف عىل إعداد امليزانية السنوية والتقديرات املالية واحلسابات اخلتامية 

للوقف وعرضها عىل املجلس.

8- تقديم تقارير دورية عن أعامل املجلس ومنجزاته ونشاطاته.

٩- اإلرشاف عىل منسويب الوقف طبقا لألنظمة وما حتدده اللوائح.

0)- اعتامد أوامر الرصف املالية للوقف وفقًا للميزانية املالية املعتمدة.

))- متثيل الوقف يف صالته بغريه وأمام القضاء.

٢)- مبارشة ما ختوله إياه قرارات املجلس واألنظمة واللوائح اخلاصة بالوقف.

ولألمني العام تفويض بعض اختصاصاته إىل من يراه من املســئولني أو اللجان 

وفق ما تقتضيه سري العمل وصحته.

املادة التاسعة: اجلمعية العامة للوقف:

حيدد الواقف )رئيس جملس النظارة( اجلمعية العامة للوقف ويتشكل من: 

)- رئيس وأعضاء جملس النظارة يرؤسه رئيس املجلس.
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٢- مخســة من أقارب رئيــس جملس النظارة ممــن يتصفون باخللــق واألمانة 

والعلم، ويشــرتط يف العضو أن يكــون حافظًا لكتاب اهلل، مشــهودًا له يف األرسة 

 باحلكمة والعقل وصلة الرحم، يرشحهم رئيس جملس النظارة يف حياته، وبعد مماته 

جملس النظارة.

3- اثنني من رؤســاء جمالــس إدارات اجلمعيات الصحية واملؤسســات التي 

استفادت من غلة الوقف.

4- أحد املختصني الرشعيــني يف الوقف واملعامالت املاليــة، خيتارهم جملس 

النظارة عىل أن يكون من خارج أعضائه.

 5- أحــد املختصــني باجلمعيــات واألعــامل التطوعيــة الصحيــة، خيتاره 

جملس النظارة.

6- تنعقد اجلمعة يف املركز الرئيس للوقف.

7- ختتص اجلمعية باملوافقة عىل النظام األســايس للوقف وتعديالته، ويتحقق 

من حتقيق الوقف لغاياته وأهدافه.

8- ختتــص اجلمعية بجميع األمــور املتعلقة بالوقف، وتنعقــد مرة عىل األقل 

يف السنة.

٩- دعوة اجلمعيــة العادية لالنعقاد وذلك بدعوة من رئيس جملس اإلدارة، مع 

توزيع جدول أعامل االجتامع.
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0)- حمــرض يتضمن أســامء أعضاء اجلمعيــة احلارضين، وعــدد األصوات 

املقررة هلا، والقــرارات التي اختذت وعــدد األصوات املوافقــة، وخالصة وافية 

للمناقشــات التي دارت يف االجتــامع، وتدون املحارض بصفــة منتظمة عقب كل 

 اجتامع يف ســجل خــاص يوقعه رئيــس اجلمعية وســكرتريها وجامع األصوات 

نصاب اجلمعية.

))- يكتمل نصاب اجلمعية بحضور ثلثي أعضائه، وجيوز احلضور اإللكرتوين.

٢)- لكل مستفيد وعضو استشاري مناقشــة املوضوعات املدرجة يف جدول 

األعامل وتوجيه األســئلة إىل أعضــاء جملس اإلدارة ومراقب احلســابات وجييب 

املسئول عىل األسئلة بالطريقة التي ال ترض مصالح الوقف.

3)- إجــراءات اجلمعية العامة، يرأس اجتــامع اجلمعية رئيس جملس النظارة، 

وســكرتري لالجتامع، وجامع لألصوات، مع تدوين حمارض االجتامع بصفة دورية 

عقب كل اجتامع يوقع عليه رئيس جملس اإلدارة والسكرتري وجامع األصوات

الباب الثالث: امليزانية واحلسابات:

املادة العارشة:

)- يعني جملس اإلدارة مراقب مايل ســواء كان شــخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا من 

املرخص له يف اململكة.

٢- يتوىل املراقب مراقبة السجالت واحلساب املالية للوقف ويقوم بتقديم تقرير 

حماسبي للجمعية العامة للوقف.
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3- يضع جملس النظارة الئحة للسياسات املالية، بام يضمن حفظ أموال الوقف 

واستثامراته.

4- تنظم الالئحة املالية: 

أ - احلسابات.

ب - اإليرادات والنفقات.

جـ - حتصيل إيراد الوقف واإلنفاق عىل مصارفها.

د - امليزانية السنوية للوقف.

املادة احلادي عرش: ميزانية الوقف:

)- يتــم الرصف من اإليراد عــىل مصاريف إصالح األوقــاف وجتديدها إن 

احتاجت لذلك باإلضافة إىل مصاريف التشــغيل واملصاريف اإلدارية والعمومية، 

وبعد حســم املصاريف املتعلقة بالصيانة واإلدارة والتشــغيل يتــم إصدار ميزانية 

معتمدة من املحاسب القانوين أو عىل حسب النظام املايل املتبع يف تلك األوقات.

٢- بعد حسم املصاريف املذكورة بعاليه يكون ملجلس النظار مكافأة ال يتجاوز 

إمجاليهــا )0)%( اثنني ونصف يف املائة مــن صايف غلة األوقاف حســب امليزانية 

املعتمدة من املحاســب القانوين توزع بينهم بالتســاوي، كأتعاب جللسات جملس 

النظار الدائمني واملعينني ويقرر املكافأه جملس النظار من كل عام.

3- تنمية ربــع املتبقي من صايف ربح األوقاف حســب امليزانيــة املعتمدة من 

املحاسب القانوين وقدره )٢5%( مخســة وعرشون يف املائة، وخمصص اإلهالك يف 
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االستثامرات التي يراها جملس النظار بام ال خيالف أحكام الرشع وفيام يعود ملصلحة 

األوقاف، ويعاد يف رقبة األوقاف.

4- تكــون الثالثة األربــاع املتبقية من صــايف ربح األوقاف حســب امليزانية 

املعتمــدة من املحاســب القانونى )75%( مخســًا وســبعني يف املائــة، يرصف يف 

 مصارف الوقف وقــد حددت تلك املصــارف يف املادة الثانيــة، وبناء عىل الئحة 

سياسات املنح.

5- يتقبل الوقف اإلعانات واهلدايا واهلبات وذلك وفقا لسياسة اهلبات واهلدايا 

للوقف.

الباب الرابع: األحكام العامة:

)- خيضع النظام األسايس للوقف لألنظمة القضائية السعودية.

٢- ييرس الوقف وأعامله وفقا ملبدأ الشورى وتبادل الرأي، واإلفصاح، واحرتام 

النظام العام.

3- وأننى أرشكت باألجر هبذه األوقاف للوالد والوالدة ولكل من ساهم برأي 

أو مشــورة أو عمل هبذا الوقف، وأويص ارسيت بتقــوى اهلل تعاىل ومراقبته يف الرس 

والعالنيــة واحلرص عىل الطاعات واحلذر من املعــايص والرتاحم فيام بينهم وعدم 

التقاطع، وإين قد نويــت أن يعود أجر هذه األوقــاف يل ولوالدي وهذه األوقاف 

منجز دائم إىل يوم القيامة و ال جيوز ألحد تبديلها ﴿وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     

ېئ  ېئ   ېئىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ﴾ ]البقــرة: )8)[، وعىل النظار تقوى اهلل ومراقبته يف 
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مجيــع ما خيص األوقاف وما يقع منهم بعد ذلك من خطأ أو ســهو فهم يف حل منه 

وأسأل اهلل أن يسددهم وأذنت ملن يشهد واهلل املستعـــان وعليه التكالن، وحررت 

ألف وأربعامئة..........  لعام  املوافق............من..........  يف يوم............ 

هجري وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلـــــم وبارك علــــى نبينا حممــــد وعىل آله 

وصحبه وسلم تسليام كثريًا.

•     •     •
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-  التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، دار الكتب العلمية 

بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 403)هـ - ٩83)م.

-   املطلــع عىل ألفاظ املقنع، حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، أبو عبد اهلل، 

حممود األرناؤوط وياســني حممود اخلطيب، مكتبة الســوادي للتوزيع، الطبعة األوىل 

4٢3)هـ - ٢003.

-  القامــوس املحيــط، جمد الدين حممد بــن يعقوب الفريوزآبــادي، حممد نعيم 

العرقســويس، مؤسســة الرســالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت - لبنان، الطبعة 

الثامنة، 4٢6) هـ - ٢005 م.

-  أنيس الفقهــاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، القونوي قاســم بن 

عبداهلل، دار الكتب العلمية، ٢04.

-  أحكام األوقاف للشيخ مصطفى الرزقاء، دار عامر، ط الثانية، ٩)4).

-  ديون الوقــف للدكتور الصديق حممد الرضير، منتــدى قضايا الوقف األول، 
الكويت.

.http: //www.who.int موقع منظمة الصحة العاملية  -

-  كتــاب األمة، أوقــاف الرعاية الصحيــة يف املجتمع اإلســالمي، أمحد عوف 

عبدالرمحن، العدد٩))، العام 4٢8).

-  حممــد عامرة، دور الوقف يف صياغة احلضارة اإلســالمية، كتيب ندوة الوقف 

الســبيل إىل إصالحه أو تصويبه وصــوالً إىل تفعيل دوره، املنظمــة من قبل اجلمعية 

اخلريية اإلسالمية، يوم اإلثنني 5)/))/4٢0)هـ.
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-  الفكر املقاصدي قواعده وفوائده، للدكتور أمحد الريســوين )٩٩(، منشورات 

جريدة الزمن مطبعة النجاح اجلديدة، ٩٩٩)م، املغرب.

-  الفقه الطبي، إعداد اجلمعية الفقهية الطبية السعودية )٩)).

-  تفسري املنار، حممد رشيد بن عيل رضا، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ٩٩0).

-  ســنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن 

عمرو األزدي، املكتبة العرصية، صيدا - بريوت.

-  اجلامع املســند الصحيح املخترص من أمور رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، دار 

طوق النجاة، الطبعة األوىل، 4٢٢)هـ.

-  ســنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َســْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، 

املحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي - بريوت، سنة النرش: ٩٩8)م.

-  عبد اإلله ســاعايت متويل األوقــاف الصحية يف اخلليج، جملــة صحة اخلليج، 

العدد3٩، ربيع األول 4٢0)هـ، )٢٢).

-  األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، منذر قحف

-  عبد امللك أمحد السيد، الدور االجتامعي للوقف، وقائع احللقة الدراسية لتثمري 

ممتلكات األوقاف، البنك اإلسالمي، جدة، 404)هـ.

-  مجيل عبداملجيد عطية تنظيم صنعة الطب.

.http: //www.scfhs.org.sa موقع هيئة التخصصات الطبية السعودية  -

.http: //www.mida.gov.my/home هيئة تنمية الصناعة املاليزية  -

 http: //www.ksau - مركز األبحاث بجامعة امللك ســعود للعلوم الصحية  -

.hs.edu.sa/ARABIC
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http: //www.kfshrc. مركز األبحاث بمستشــفى امللك فيص التخصــيص  -
.edu.sa/ar/home/research

-  التأمني التكافيل من خالل الوقف، يوســف بن عبداهلل الشبييل، ملتقى التأمني 
التعاوين األول بالرياض، 430). 

-  دور الوقــف يف تنمية املجتمع املــدين نموذج األمانة العامــة لألوقاف بدولة 
الكويت، إبراهم عبدالباقي، 4٢7)هـ.

 -  اخلدمــة االجتامعيــة يف جمــال رعايــة الفئات اخلاصــة، هند امليــزر، جامعة 
امللك سعود.

-  أمحد شــوقي متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
ط404)هـ. 

-  عبد القادر عزوز، فقه اســتثامر الوقف ومتويله يف اإلسالم، رسالة دكتوراة من 
جامعة اجلزائر4٢5)هـ.

-  اســتثامر أموال الوقف حســني حسني شــحاثة، منتدى قضايا الوقف الفقهية 
األول، الكويت )٢004م(.

-  االستثامر يف الوقف عبداحلليم عمر.

portal.cbahi.gov.sa موقع املركز السعودي العتامد املنشآت الصحية  -

http: //alinmagroup.com موقع رشكة اإلنامء للخدمات الطبية  -

http: //departments.moe.gov.sa موقع وزارة التعليم  -

-  اســتثامر أموال الوقف، عبــداهلل العامر منتدى قضايا الوقــف الفقهية األول، 
الكويت )٢004م(.

•     •     •


