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المقدمة

إىل  شاء  من  وهدى  تقويم،  أحسن  يف  اإلنسان  خلق  الذي  هلل  احلمد 
الرصاط املستقيم، وأمره بالصالة والصيام وحج بيته احلرام، ليفوز بالنعيم 
إليه  أن  علم  ملا  وماله،  -نفسه  اخلري  سبيل  يف  وقف  من  عىل  وجاد  املقيم، 
الرب  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  اجلسيم،  بالفضل  مآله- 
العظيم،  باخللق  املوصوف  ورسوله  عبده  حممدًا  أن  وأشهد  الكريم،  اجلواد 
أخيه  من  واملرء  احلميم،  من  احلميم  يفر  يوم  للشفاعة  الزكية  نفسه  الواقف 
وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ذلك تقدير 

العليم. العزيز 

النبوة  عهد  منذ  اإلسالم؛  يف  قصوى  أمهية  هلا  األوقاف  فإن  وبعُد؛ 
العمل  عىل  الصحابة  مجوع  توالت  وقد  والفعل،  بالقول  املفضلة  والقرون 
التابعون ومن  القويم سار  املنهج  الكريمة -الوقف- وعىل هذا  السنة  هبذه 

بعدهم عرب العصور اإلسالمية املتعاقبة))).

وزادت  ونام  الراشد،  العهد  منذ  كبريًا  توسعًا  الوقف  توسع  وقد 
اإلسالمي  العامل  نمو  مع  وتنوعت  األغراض،  وتوسعت  املوقوفة  األموال 
واستقراره... ومل يقترص األمر يف الوقف عىل جمرد التطبيق يف أشكاله العامة 

ُينظر: أثر الوقف اإلسالمي يف احلياة العلمية باملدينة املنورة، إعداد الباحثة: سحر بنت   (((
عبد الرمحن مفتي الصديقي، ص)3)).
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أخرى  أنواع  واستحداث  ابتكار  إىل  ومقاصده  أغراضه  يف  تعداه  بل  فقط، 
كالوقف الذري))).

تطور  ورضورة  التنمية  يف  األوقاف  بأمهية  الرشيدة  القيادة  من  وإيامنًا 
أنظمتها تبعًا لتطور أنواعها واستخدامها ومواردها ومصارفها فقد تناوَلْتها 
وتعليامت  ملكية  أوامر  وإصدار  متعاقبة  أنظمة  يف  االحتياج-  -بحسب 
وتعاميم بشأهنا منذ تويل امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود مقاليد احلكم، 
سنة  املحرم  اهلل  شهر  من  والعرشين  السادس  يف  ملكي  أمر  أول  بإصداره 
هللا همحر إلدارة األوقاف الداخلية بمكة سنة 343)هـ،  345)هـ، وإنشاءه 
مرورًا بإصداره املرسوم امللكي يف 354)هـ بعد تسلمه املدينة املنورة وجدة 

واخلاص بربط إدارات األوقاف وفروعها بمدير عام مقره مكة املكرمة.

سلامن  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  يف  ممثلة  احلالية  للقيادة  وكان 
قبل  حتى  بالغًا  واهتاممًا  األمر،  هذا  يف  مباركة  جهودًا  ورعاه-  اهلل  -حفظه 
َن صاحب السمو امللكي األمري سلامن أمري  توليه ملك البالد، فقد بارك وَثمَّ
»الوقف  حول  واملتخصصني  واألكاديميني  العلامء  ندوة  -وقتئٍذ-  الرياض 

ُينظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، د. منذر قحف، ص)28).  (((
عىل  كالوقف  عادة،  االنقطاع  حتتمل  بر  جهة  عىل  كان  »ما  الذري:  بالوقف  ويقصد 
النفس والذرية واألقرباء ونحو ذلك مما ُيىص«. منهج اليقني يف بيان أن الوقف األهيل 

من الدين، حسنني خملوف ص)28).
األشخاص  من  لغريه  أو  نفسه  للواقف  أواًل  فيه  الريع  استحقاق  جعل  »ما  هو:  أو 
الوصايا  أحكام  أم من غريهم«.  أقاربه  من  كانوا  بالوصف، سواء  أو  بالذات  املعينني 

واألوقاف، بدران أبو العينني ص)273).
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بفندق  للمؤمترات،  فيصل  امللك  بقاعة  وجماالته«،  اإلسالمية  الرشيعة  يف 
بالرياض))). اإلنرتكونتننتال 

ومن هذا كله يظهر عناية القيادة ممثلة يف ويل األمر -أيده اهلل- منذ بواكري 
ووجود  املستجدات  بحسب  التنظيمي  بالتدخل  ذلك  وتطور  اململكة  نشأة 

الرضورة واالحتياج للتدخل تنظيمّيًا.

وقد دعت احلاجة للكتابة عن األوقاف ملا تشهده البالد من تطور وتطلع 
لرؤية مستقبلية شاملة تسعى إىل التقدم يف مجيع املجاالت وتنميتها باململكة 
العربية السعودية، عىل يد صاحب السمو امللكي ويل العهد األمري حممد بن 
مستهدفات  حتقيق  وغايتها  متدرجة،  وبخطة  ورعاه-،  اهلل  -حفظه  سلامن 
االقتصادية،  املجاالت  من  العديد  صعيد  عىل  بحلول2030  اململكة  رؤية 

ومن أهم هذه املجاالت األوقاف.

املدة من  والدعوة واإلرشاد يف  الشؤون اإلسالمية واألوقاف  بمشاركة وزارة  وذلك   (((
2)-4)/)/423)هـ، وبحضور صاحب املعايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
بن  العزيز  بن عبد  الشيخ/صالح  األعىل،  األوقاف  رئيس جملس  والدعوة واإلرشاد، 
نامء  يف  أساسية  لبنة  وكونه  الوقف،  أمهية  عن  االفتتاح  يف  تكلم  وقد  الشيخ،  آل  حممد 
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلامن  األمري  سمو  رعاية  بأن  ح  ورصَّ اإلسالمية،  احلضارة 
الوزارة  ومنفعة هلذه  فيه مصلحة  ما  بكل  الكريم  اهتامم سموه  تظهر  الندوة  لفعاليات 
موضوع  حول  مقدمة  بحًثا   )(6( الندوة  هذه  يف  ونوقش  بخاصة،  ولألوقاف  بعامة، 

الندوة.
وملزيد بيان ُينظر: »مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية«، بجامعة أم القرى، 
422)هـ، ويشتمل املحور الثالث فيه عىل: جهود الدولة السعودية يف األوقاف ورعايتها، 
بن  اهلل  لعبد  واملجتمع،  واألوقاف  والثالثة.  والثانية  األوىل  السعودية  الدولة  ويتضمن: 

نارص السدحان.
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باململكة  األوقاف  واقع  عن  احلديث  العلمي:  الطرح  هذا  من  واملراد 
الرعاية  ظل  يف  هلا  حلول  ووضع  إشكاالهتا  واستظهار  احلايل،  الوضع  يف 
ا وثقافّيًا واجتامعّيًا. الكاملة والتنظيمية التي تشهدها البالد حضارّيًا وتنمويُّ

أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:
تظهر أمهية املوضوع جلية واضحة من خالل نقاط رئيسة:

). سد الفجوة البحثية يف موضوع األوقاف؛ حيث إنه يعدُّ بحثًا استقرائيًا 
حتليلّيًا، يعني بفهم واقع األوقاف يف اململكة وإشكالياته وحتدياته، وهو ما مل 

يبحث من قبل.
جتاه  اختاذها  تم  التي  احلكومية  املبادرات  أهم  عىل  الضوء  تسليط   .2

القطاع الوقفي وأثرها يف تعزيز تنمية إدارة األوقاف باململكة.
فيها:  التدخل  من  بد  ال  والتي  الوقف  يف  الشائكة  للقضايا  التطرق   .3
إغالقه،  أو  خرابه  أو  الوقف  اهندام  عىل  املرتتبة  اآلثار  األوقاف،  كحوكمة 
أو اندثاره، أو تغيريه أو تغيري نشاطه، أو استبداله، واالعتداء عليه والوقف 
من  املشكالت  هلذه  وملا  القضايا  تلك  إلخ  احتكار...  عقد  أو  بمدة  املرتبط 

تبعات اقتصادية واجتامعية وإدارية.

اخلطط  ووضع  اإلشكاالت،  وأبرز  أهم  إىل  املنظم  أنظار  لفت   .4
بام  األنظمة  سن  يف  اململكة  يف  احلثيثة  اجلهود  يواكب  بام  حللها  الطموحة 
بن  األمري حممد  العهد  امللكي ويل  السمو  رؤية سيدي صاحب  مع  يتواكب 
سلامن -حفظه اهلل ورعاه- 2030، وتطلعاته املستقبلية بنظام يل إشكاالت 

نظم األوقاف السابقة.
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التنويه هنا أن اململكة اهتمت بقطاع األوقاف اهتاممًا كبريًا جّدًا  وجيدر 
من أجل تنميته وتعزيز املنظومة القانونية احلاكمة هلذا القطاع، ويسعى هذا 
اإلشكاليات  واستخراج  واحلالية،  السابقة  الزمنية  الفرتة  تقييم  إىل  البحث 
والتنبيه عليها، ثم االنطالق ملرحلة إكامل البناء وهو التحدي اجلديد للمملكة 
نحو التطلع لغٍد مرشق عن طريق تنظيم جيمع بني األصالة والعلمية وجدية 

الطرح، بام يتواكب مع الرؤية املستقبلية للمكة بحلول 2030.

التساؤالت التي يثريها البحث، وجيتهد الباحث يف اجلواب عنها:

هيدف البحث إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

). ما هي املشكالت التي تواجه قطاع األوقاف يف اململكة؟

2. كيفية تفادى هذه املشكالت من خالل رؤية بحثية وعلمية؟

3. كيف يمكن معاجلة التحديات اجلديدة جتاه قطاع األوقاف؟ وما أهم 
تنظياًم من خالل بعض  الوقفي، وتطويره  القطاع  نمو  تدعم  التي  املمكنات 

املعاجلات واحللول؛ ليفي بأعظم األثر اقتصادّيًا واجتامعّيًا؟

حدود ومنهجية البحث:

نطاقه،  يدد  عام  موضوعي  وأفق  وزمانية،  مكانية  حدود  للبحث 
كالتايل: وتفصيلها 

العربية  اململكة  أوقاف  البحث  هذا  يف  هبا  فاملعنيُّ  املكانية  احلدود  أما 
السعودية التي حتت سلطاهنا وتقع ضمن حدود أراضيها اجلغرافية.
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رؤية  صدور  وبعد  قبل  بالفرتة  البحث  فريتبط  الزمنية  احلدود  وأما 
اململكة 2030؛ حيث يدرس املايض واحلارض واملستقبل.

قطاع  واقع  دراسة  عىل  البحث  اقترص  فقد  املوضوعية  احلدود  وأما 
األوقاف يف اململكة واسترشاف املستقبل وفق متغريات ومستجدات الواقع، 
الدولة واملجتمع ويتوافق مع ريادهتا وتقدمها وطموحها يف  يلبي حاجة  بام 

العامل العريب واإلسالمي والغريب أيضًا.

حتليلية  تتبعية  استقرائية  فستكون  والدراسة  البحث  منهجية  وأما 
ملشكالت قطاع األوقاف يف اململكة، وإجياد حلول هلا.

السابقة: الدراسات 

العامل  يف  األوقاف  قطاع  أمهية  إىل  املقدمة  هذه  من  سبق  ما  يف  أملحُت 
العريب واإلسالمي من نواح عدة، وتنبه القيادة ممثلة يف والة األمور -وفقهم 
اهلل خلري البالد والعباد- أو من ينوب عنهم ألمهية التدخل بالتنظيم واإلدارة 

لألوقاف بام يالءم وضع البالد وظروفها وأعرافها.

وقد تطرق قبيل بعض الباحثني لدراسة أنظمة األوقاف وتارخيها وكيفية 
حلرص  واجتهادي-  علمي  حسب  -عىل  أحد  يتطرق  مل  ولكن  إدارهتا، 
اإلشكاالت كاملة، وحماولة طرح حلول جدية وجادة مستقبلية تفي بحاجة 

هذا القطاع وتنظيمه بام يتوافق مع رؤية اململكة 2030.

وسأقرص الدراسات السابقة يف موضوع بحثي وهو: الدراسة االستقرائية 
للواقع: العملية 
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وقد تبلورت أهم اجلهود السابقة يف هذا الصدد يف نوعني رئيسني:

األول: البحوث والدراسات العلمية.

الثاين: املؤمترات والندوات.

أوالً: البحوث والدراسات العلمية:

عىل  تأصيلية  رشعية  دراسة  القضائية  اإلجراءات  ومبادئ  »الوقف   .1
ضوء نظام املرافعات الرشعية باململكة العربية السعودية«: إعداد: د. واصل 
والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  املذن،  سلامن  بن  داود  بن 

واإلرشاد - اململكة العربية السعودية، يونيو 2)20م.

وقد عالج فيه الباحث بالتطبيق العميل للوقف بعض اجلوانب القضائية 
والتي ختص اإلجراءات القضائية، وال شك أهنا تعالج املشكلة من الناحية 

العملية وامليدانية، وعالقة الوقف بالقضاء.

الواقع  اإلسالمي،  العامل  يف  الرشيفني  احلرمني  عىل  »األوقاف   .2
بمجلة  منشور  بحث  بشري،  رشيف  حممد  للباحث:  واحللول«:  واملشكالت 

القدس العاملية للدراسات اإلسالمية، فرباير 7)20م.

ويناقش البحث مسألة واقع األوقاف يف احلرمني الرشيفني، والتعرض 
تطوير  جهة  من  لبعضها  علمية  حلول  تقديم  وحماولة  وحتليلها،  ملشكالهتا، 

أساليب اإلدارة، واالستثامر األمثل هلذه األوقاف.
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3- »األوقاف يف اململكة العربية السعودية تعزيز االستدامة واالستثامر«: 
إعداد الباحث: عبد الواحد بن حممد األنصاري، مركز البحوث والتواصل 

املعريف 8)20م.

ويعرض هذا الكتاب لتحليل واقع األوقاف يف اململكة العربية السعودية 
تواجه  التي  املشكالت  أغوار  وسرب  والتمويلية،  اإلدارية  الناحيتني  من 
التجارب اإلقليمية واإلسالمية  الصدد، وعرض عدد من  األوقاف يف هذا 

التي قطعت شوطًا يف العمل املؤسيس الوقفي.

439)هـ،  السدحان،  نارص  بن  اهلل  عبد  واملجتمع«:  »األوقاف   .4
مؤسسة »ساعي« لتطوير األوقاف، الرياض، 439)هـ.

وقد استعرض فيه مشكالت أوقاف احلرمني الرشيفني خارج األرايض 
جهوَد  وأوضح  اإلسالمي،  العامل  يف  واندثرت  ضاعت  والتي  السعودية، 
باجلانب  العناية  ناحية  من  األوقاف  رعاية  يف  السعودية  العربية  اململكة 
والعناية  ومحايتها،  الرشيفني  احلرمني  أوقاف  ورعاية  واإلرشايف،  الترشيعي 

باجلانب العلمي ونرش الثقافة الوقفية، والعناية باملكتبات الوقفية.

5. »املشكالت التي تعرتض تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية«: 
اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور  بحث  العقال،  حممد  عقيل  للباحث: 

أغسطس 2020م.

تنمية  تواجه  التي  املشكالت  أهم  البحث  هذا  يف  الباحث  تناول  وقد 
مشكلة  وهي:  نظره-  وجهة  -من  السعودية  العربية  اململكة  يف  األوقاف 
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انعدام  وسببها:  األوقاف،  ألعيان  الشامل  االستثامري  التخطيط  غياب 
قاعدة البيانات الدقيقة عن أعيان األوقاف، أو تلف أو فقد وثائق األوقاف، 
وكذلك تعدد املوانع الرشعية املقيدة الستثامر أموال الوقف، وعجز األعيان 

املوقوفة عن حتقيق الرتاكم الرأساميل الالزم لعمليات االستثامر.

يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  »أطوار   .6
اململكة العربية السعودية وتأثرياهتا عىل إزالة املعوقات القانونية أمام تنميته«: 
اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور  بحث  العقال،  حممد  عقيل  للباحث: 

أغسطس 2020م.

إلدارة  املؤسيس  للهيكل  التطور  البحث  هذا  يف  الباحث  تناول  وقد 
للوقف  احلكومة  إلدارة  اإلدارية  الوظائف  وتطور  اململكة،  يف  األوقاف 
اخلريي، وتأثري اإلدارة احلكومية لألوقاف عىل إزالة املعوقات القانونية أمام 

تنمية واستثامر أموال الوقف.

ثانيًا: املؤمترات والندوات:

من  ومتضافرة  وكبرية  كثرية  األوقاف  قطاع  حول  حثيثة  اجلهود  كانت 
القيادة السياسية والدينية لتحقيق أهداف الوقف املرجوة، وسأمجل هنا أهم 

وأبرز تلك اجلهود بام يناسب طبيعة ومقام البحث:
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أ. أبرز وأهم املؤمترات:

أقيمت  التي  األربعة  األوقاف  مؤمترات  املؤمترات  وأهم  أبرز  من  لعل 
بتعاون مشرتك بني جامعة أم القرى، ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد.

). مؤمتر األوقاف األول سنة 422)هـ))).

2. مؤمتر األوقاف الثاين 427)هـ.

3. مؤمتر األوقاف الثالث )43)هـ.

4. مؤمتر األوقاف الرابع سنة 434)هـ.

ب. أبرز وأهم الندوات:

). ندوة بعنوان: »الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وجماالته«، والتي أقيمت 
بالرياض 423)هـ، برعاية األمري سلامن بن عبد العزيز.

وقد تضمن املؤمتر املبارك األبحاث التالية:  (((
- أوقاف عني زبيدة يف عهد امللك عبد العزيز، إعداد الباحث: عادل بن حممد غبايش.

عبد  الرمحن  عبد  الباحث:  إعداد  الرشيفني«  احلرمني  أوقاف  بعنوان:  عمل  ورقة   -
القادر فقيه.

- الوقف وأثره يف نرش العلم يف األحساء من القرن احلادي عرش إىل هناية القرن الرابع 
عرش اهلجري، إعداد الباحث: عبد احلميد مبارك آل الشيخ مبارك.

- الوقف وأثره يف نرش الدعوة وجهود اململكة العربية السعودية يف هذا املجال، إعداد 
الباحث: عبد الرحيم بن حممد املغذوي.

- أحباس املغاربة يف احلرمني الرشيفني، إعداد الباحث: حسن الوراكيل.
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2. ندوة الوقف والقضاء، والتي أقيمت بالرياض 2) صفر 426)هـ))).

ورغم هذه اجلهود الضخمة والعمل اجلاد خالل السنوات املاضية منذ 
أنه ال زالت هناك عقبات ومعوقات تؤثر  تأسيس اململكة إىل وقتنا هذا إال 
االستفادة  يف  سلبًا  وتؤثر  تنميته،  وتعوق  الضخم  القطاع  هذا  مسار  عىل 
السابقة  للجهود  استكامالً  البحث  كان وضع هذا  ولذا  منه،  واملثىل  الكاملة 
احلديثة  املستجدات  وفق  جديد،  وطرح  علمي،  بتجرد  اإلشكاالت  بتناول 
الواقع، ووفق اسرتاتيجية تسترشف ملستقبل طموح، وتساهم يف  وتغريات 
تطوير منظومة العمل يف هذا القطاع يف شتى جوانبه؛ بغية االستفادة املثىل يف 

التطوير ليعود بالنفع عىل الفرد واملؤسسات واملجتمع كله.

خطة البحث:

وتشتمل عىل مقدمة ومتهيدًا، وثالثة مباحث، وخامتة، وتفصيلها كالتايل:

والتمهيد: املقدمة 

حول تعريف بموضوع البحث، وأمهية املوضوع وأسباب اختياره.

وثالثة مباحث كالتايل:

لقطاع  التنظيمي  والتطور  وأمهيتها،  األوقاف،  تعريف  األول:  املبحث 
األوقاف باململكة العربية السعودية.

نظمتها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وبحضور معايل وزير   (((
العدل السابق الدكتور/ عبد اهلل بن حممد آل الشيخ، ومعايل وزير الشؤون اإلسالمية 
من  وعدد  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  بن  الشيخ/صالح  األعىل  األوقاف  جملس  رئيس 

رؤساء املحاكم والقضاة، بقاعة امللك فيصل للمؤمترات بالرياض.
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وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: تعريف الوقف لغًة واصطالحًا.

املطلب الثاين: أمهية األوقاف.
العربية  باململكة  األوقاف  لقطاع  التنظيمي  التطور  الثالث:  املطلب 

السعودية.
املبحث الثاين: أهم وأبرز املشكالت والفجوات املتعلقة بقطاع األوقاف 

إدارة وتنظياًم يف اململكة، وحتول دون استثامره االستثامر األمثل:
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: مشكالت تتعلق بالوقف.
املطلب الثاين: مشكالت تتعلق بالواقف أو ناظر الوقف.

املطلب الثالث: مشكالت تنظيمية أو ترشيعية.
املبحث الثالث: املستقبل واملأمول لألوقاف باململكة العربية السعودية:

وفيه متهيد ومطلبان:
التمهيد: حول أهم املبادرات احلكومية جتاه تطوير قطاع األوقاف.

رسيعة  األجل،  قريبة  الترشيعية  أو  التنظيمية  احللول  األول:  املطلب 
التنفيذ.

املطلب الثاين: احللول التنظيمية أو الترشيعية متوسطة األجل، مستقبلية 
هتدف لتوعية املواطن والواقف أو القيم عىل الوقف.

اخلامتة:
التوصيات والنتائج. وتشمل 

قائمة املصادر واملراجع.
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المبحث األول
تعريف األوقاف، وأهميتها، والتطور التنظيمي لقطاع 

األوقاف بالمملكة

وحيتوي عىل ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعريف الوقف لغًة واصطالحًا:

أوالً: تعريف األوقاف لغًة:

األوقاف: مجع وقف، كوقت وأوقات، والوقف يف اللُّغة: احلبس، وهو 
مصدر من قولك: وَقْفُت األرَض عىل املساكني وقفًا: حبسُتها، ووقفت الدار 
وقفًا: أي حبستها يف سبيل اهلل، ومنها املنع، يقال: وقفت الرجل عن اليشء 
ووقوفًا:  وقفًا  تقف  الدابة  وقفت  يقال:  السكون،  ومنها  عنه،  منعته  وقفًا: 
النووي:  اإلمام  قال  باملصدر)))،  تسمية  وقف  للموقوف  وقيل  سكنت، 
دقة املعروفة،  »الوقف، والتحبيس، والتسبيل، بمعنى واحد، وهي هذه الصَّ

وهذه ألفاظ رصية فيها«)2).

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، املؤلف: أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري   (((
الفارايب )40/4)(، املغرب يف ترتيب املعرب، املؤلف: أبو الفتح نارص الدين بن عبد 
بن  الفضل، حممد  أبو  املؤلف:  العرب  لسان  املطرزي، ص)492(،  بن  بن عيل  السيد 

مكرم بن عىل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي )359/9).
النووي  رشف  بن  ييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  واللغات،  األسامء  هتذيب   (2(

.((94/4(
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ثانيًا: تعريف األوقاف اصطالحًا:

ذلك  وسبب  االصطالح،  يف  الوقف  مفهوم  حتديد  يف  الفقهاء  اختلف 
يرجع إىل اختالفهم يف لزوم الوقف، وعدم لزومه)))، وكذلك اختالفهم يف 

اجلهة املالكة للعني بعد وقفها)2).

بقي  أنه  إال  الوقف،  تعريف  يف  الفقهاء  اختلف  فقد  سبق  ما  عىل  وبناًء 
الوقف حبس  الوقف، وهو أن  بينهم قدر مشرتك مل خيتلفوا فيه، هو حقيقة 
لألسباب  تبعًا  ذلك  بعد  قيودهم  اختلفت  ثم  باملنفعة،  والتصدق  األصل 

التي ذكرت آنفًا، وسوف نعرض لبعض هذه التعريفات.

خمترص  ينظر:  ذلك.  يف  الفقهاء  مجهور  وخالفهم  لزومه،  عدم  األحناف  يرى  حيث   (((
القدوري، يف الفقه احلنفي، ص)27)(، املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل 
إمام  املؤلف:  املذهب،  دراية  يف  املطلب  هناية   ،)27/(2( الرسخيس،  األئمة  شمس 

احلرمني، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني، )340/8).
وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:  (2(

القول األول: أن العني تنتقل مللك اهلل تعاىل، وهو ما ذهب إليه الصاحبان من احلنفية، 
وهو مذهب الشافعية.

القول الثاين: العني تبقى يف ملك الواقف، وهو قول أيب حنيفة واملالكية.
القول الثالث: العني املوقوفة تنتقل إىل ملك املوقوف عليه، وهو مذهب احلنابلة.

ينظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، 
رشف  بن  ييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة   ،)5(6/4(
املرغيناين،  بكر  أيب  بن  عيل  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية   ،)347/5( النووي، 
)5/3)(، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، املؤلف: القايض أبو حممد عبد الوهاب 
بن  أمحد  املبجل  اإلمام  فقه  الكايف يف  املالكي، )672/2(،  البغدادي  بن نرص  بن عيل 
حنبل، املؤلف: أبو حممد، عبد اهلل بن قدامة املقديس، )455/2(، اإلنصاف يف معرفة 
أبو  الدين  عالء  املؤلف:  الكبري(،  والرشح  املقنع  مع  )املطبوع  اخلالف  من  الراجح 

احلسن عيل بن سليامن بن أمحد امَلْرداوي، )6)/404).
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أوالً: األحناف:

الوقف عند اإلمام أبو حنيفة: »حبس العني عىل ملك الواقف، والتصدق 
باملنفعة عىل الفقراء أو عىل وجه من وجوه اخلري بمنزلة العواري«))).

وعرفه الصاحبان بأنه: »حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل، والتصدق 
باملنفعة«)2).

العامة،  امللكية  إىل  اخلاصة  امللكية  من  العني  خروج  يف  خالفاه  قد  فهام 
بعداء،  أم  أقرباء  كانوا  سواء  عليها؛  املوقوف  اخلريية  اجلهات  هبا  واملراد 

نْي. نْي أم خاصَّ عامَّ

املالكية: ثانيًا: 

قال ابن عرفة هو: »إعطاء منفعة يشء مدة وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك 
معطيه، ولو تقديرًا«)3).

املعروف  حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر   (((
بابن نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(، ويف آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني 
البن  اخلالق  منحة  وباحلاشية:  38))هـ(،  بعد  )ت  القادري  احلنفي  الطوري  عيل  بن 
عابدين، )2/5)3(، الفتاوى اهلندية، املؤلف: جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 

.(350/2(
اهلداية يف رشح بداية املبتدي )5/3)(، فتح القدير، املؤلف: كامل الدين حممد بن عبد   (2(

الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم )املتوىف: )86هـ(، )203/6).
املخترص الفقهي البن عرفة، )429/8(، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس   (3(
الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب 

عيني املالكي )8/6)). الرُّ
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الشافعية: ثالثًا: 

بقاء  مع  به  االنتفاع  يمكن  مال  »حبس  بقوله:  الرشبيني  اخلطيب  عرفه 
عينه بقطع الترصف يف رقبته عىل مرصف مباح موجود«))).

احلنابلة: رابعًا: 

عرفه ابن النجار فقال: »حتبيس مالك مطلق الترصف ماله املنتفع به مع 
بقاء عينه بقطع ترصفه وغريه يف رقبته يرصف ريعه إىل جهة برٍّ تقربًا إىل اهلل 

تعاىل«)2).

واخلالف يف هذه التعريفات عند الفقهاء راجع إىل نظرهتم حلقيقة الوقف 
من حيث اللزوم وعَدُمه، وبقاؤه يف ملك الواقف وخروجه منه، كام أرشت 

إىل ذلك.

ويمكن تعريف الوقف من خالل ما سبق بأنه: حبس املال املباح املنتفع 
اهلل،  إىل  التقرب  بقصد  باملنفعة،  ق  والتَّصدُّ الواقف،  ملك  عىل  العني  أو  به 
التقيد  مع  لغريهم،  أو  لألقارب  التأبيد،  أو  التأقيت  جهة  عىل  كان  سواء 

برشط الواقف امُلَحبِِّس.

أمحد  بن  حممد  الدين،  شمس  املؤلف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني   (((
اخلطيب الرشبيني الشافعي )املتوىف: 977هـ(، )522/3).

بابن  الشهري  احلنبيل  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  الدين  تقي  املؤلف:  اإلرادات،  منتهى   (2(
النجار )972هـ(، )330/3).
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المطلب الثاني: أهمية األوقاف:

ويعترب  واألعامل،  املال  قطاع  يف  الثالث  القطاع  من  جزء  هي  األوقاف 
أكرب سند للقطاع اخلريي، لكونه يتسم بالتنامي مع مرور الزمن، وجيمع بني 
خالل  من  االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  ويسهم  معًا)))،  واالستثامر  االدخار 
املعارصة،  املشكالت  ملعاجلة  املمكنة  احللول  وحتقيق  وظيفية  فرص  خلق 
وفق  املسلمني  يتاجها  التي  االحتياجات  يف  الوقف  مصارف  وتوظيف 

متطلبات الزمان واملكان)2).
خصائصها،  من  فهو  اخلريي،  العمل  هبذا  األمة  هذه  اهلل  اختص  وقد 

وفرائدها، ثم تعاقب الناس بعدها عىل ذلك تبعًا هلا.
يقول القرايف عن الوقف: »وهو من أحسن أبواب الُقَرب...«)3).

منه  فأقاموا  وأمهيته؛  الوقف  ملكانة  احلايل  العرص  يف  الدول  تنبهت  وقد 
رصوحًا كبرية، وطوروه حتى بات يلبي حاجاهتم هناك بشكل كبري يف كل 
الوقف،  خريات  يف  تنعم  وهي  إال  الدول  من  دولة  من  وما  احلياة،  مناحي 
وتنفق من عائداهتا عىل شعوهبا، فإن املجتمعات تعاين اليوم من أزمات مالية 
وسيطرة  الربا،  نظام  وسيادة  العاملية  االحتكارات  لوجود  وذلك  شديدة، 
واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  مناحيها  بجميع  احلياة  عىل  املال  رأس 

ُينظر: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا، أ. د. خالد املشيقح، ))/6))).  (((
ُينظر: أمهية الوقف، وأثر توجيه مصارفه، بحث حمكم، من إعداد الشيخ/ عبد اهلل بن   (2(

سليامن املخلف، ص))7).
املالكي  الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  املؤلف:  الذخرية،   (3(

الشهري بالقرايف )املتوىف: 684هـ(، )322/6).
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من هنا جاءت حاجة الناس اليوم أشد ما تكون من أي وقت مىض إىل إحياء 
الوقف.

وهنا يأيت الدور التوعوي ألهل العلم ولإلعالم اهلادف يف تعريف الناس 
بمكانة الوقف وأمهيته، وأن يشجعوهم أن يسهموا فيه ما استطاعوا إىل ذلك 
سبياًل، وعىل الفقهاء املعارصين أن يوجدوا حلوالً ملسائل الوقف املستجدة، 
وإجياد  املجتمعية،  احلياة  وتيسري  لتطوير  أوقاف جديدة  إقامة  للتشجيع عىل 
الديني  الروحي  الدافع  بجانب  اجلديدة،  األوقاف  إلقامة  وحوافز  دوافع 

الذي هو أبرز هذه الدوافع وأرقاها.

بالمملكــة  التنظيمــي لقطــاع األوقــاف  التطــور  الثالــث:  المطلــب 
الســعودية: العربيــة 

يف  وتنميتها  األوقاف  عىل  احلفاظ  يف  وجهودها  اململكة  عناية  تقترص  مل 
واملالية  والتنظيمية،  اإلدارية  بالنواحي  اهتمت  بل  فقط،  املرشوعة  أوجهها 
هلا، واستحدثت من أجل ذلك العديد من النظم منذ عهد امللك عبد العزيز 

هللا همحر حتى عهد خادم احلرمني الرشيفني.

وقد أنشأت إدارة ألوقاف مكة، وكذلك يف املدينة إبان احلكم العثامين، 
وعني الشيخ حممد سعيد أبو اخلري مديرًا ألوقاف مكة.

شملت  345)هـ  سنة  للمملكة  األساسية  التعليامت  صدرت  وعندما 
واملساجد،  واألوقاف  الرشيفني،  واحلرمني  القضاء  فيها:  الرشعية  األمور 
إدارات  يربط  2/27)/354)هـ،  يف  كريم  ملكي  مرسوم  صدر  أن  إىل 
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األوقاف  مدير  ويتبعه  املكرمة،  مكة  مقره  عام،  بمدير  وفروعها  األوقاف، 
يف كل من جدة واملدينة، وتىل ذلك تنظيامت كثرية، كلها ترمي إىل اإلصالح 
من وضع األوقاف يف البالد حتى تتم الفائدة املنشودة، وقد حافظت الدولة 

عىل الوقف واحلكر، وأنشأت أوقافًا لدعم عدة جهات))).

ثم تتابع االهتامم من والة األمر يف تطوير األوقاف، فصدر قرار جملس 
الرشوط  حتديد  املتضمن  350/2/6)هـ،  بتاريخ   )6(( برقم  الشورى 

للراغبني يف وقف ممتلكاهتم من األجانب.

وجاء املرسوم امللكي بتاريخ 354/5/9)هـ الذي يعالج بصورة حازمة 
األوقاف التي طالت مدة نظرها من قبل املحاكم، ومراجعة املستندات التي 
برقم )238(،  الشورى  قرار جملس  ثم صدر  املدعون يف دعواهم،  يملكها 
وبعد  الوقف،  بدل  رشاء  ضوابط  يدد  والذي  5)/355/8)هـ،  بتاريخ 
اخلاص  0/9)/)38)هـ  بتاريخ   ،)430( برقم  آخر  مرسوم  صدر  ذلك 
بإنشاء وزارة احلج واألوقاف ليجسد اهتامم الدولة يف رعاية حجاج بيت اهلل، 
واألوقاف، ثم صدر املرسوم امللكي برقم )35(، بتاريخ 8)/386/7)هـ 
تنظيم  عىل  النظام  هذا  اشتمل  وقد  األعىل،  األوقاف  جملس  بنظام  اخلاص 
الطيب  األثر  النظام  هلذا  وكان  اململكة،  مناطق  الفرعية يف  األوقاف  جمالس 

يف متابعة األمور املتعلقة باألوقاف، والقيام عىل شؤوهنا.

حممد  فرحان  بن  سعود  د.  اإلسالمي،  التاريخ  يف  العلمي  الوقف  تطبيقات  ينظر:   (((
العنربي، ص)28).
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وزارة  إىل  وضمت  احلج،  عن  األوقاف  انفصلت  4)4)هـ  عام  ويف 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وقد أوكلت الوزارة مهمة 

اإلرشاف عىل األوقاف، ومتابعتها إىل: وكالة الوزارة لشؤون األوقاف))).
ويف عام 427)هـ صدر املرسوم امللكي رقم )م/7)(، املبني عىل قرار 
جملس الوزراء رقم )53( بتاريخ 2)/427/3)هـ بإصدار نظام اهليئة العامة 
للوالية عىل أموال القارصين متضمنة يف بعض مواده عقد االختصاص هلا 
بالنظارة عىل مجيع األوقاف األهلية التي ال ناظر هلا، واألوقاف املشرتكة فيام 

خيص الوقف األهيل واإلرشاف عىل النظار املعينني إذا دعت احلاجة.
نظام  بإصدار  )م/)(  رقم  امللكي  املرسوم  صدر  435)هـ  عام  ويف 
تسجيل  بإجراءات  متعلقة  مواد  ثاميَن  متضمنًا  وجاء  الرشعية،  املرافعات 
من  بأعيانه  متعلقة  استحكام  صكوك  وإصدار  وتوثيقه  وإثباته  الوقف 
واستبداهلا،  أعيانه  بيع  يف  املختصة  املحكمة  واستئذان  الرشعية،  املحكمة 

ونقلها.
 (73( رقم  السعودي  الوزراء  جملس  قرار  صدر  437)هـ  عام  ويف 
وتاريخ  )م/))(  امللكي  باملرسوم  واملتوج  435/7/6)هـ،  بتاريخ 
هلا  خاص  نظام  ووضع  لألوقاف  العامة  اهليئة  بإنشاء  437/2/26)هـ 
االعتبارية  الشخصية  ومنحها  الدولة،  ميزانية  من  هلا  سنوية  ميزانية  واعتامد 

املستقلة مالّيًا وإدارّيًا، واملرتبطة برئيس جملس الوزراء مبارشة)2).
الوقف وأثره يف نرش الدعوة، وجهود اململكة العربية السعودية يف هذا املجال، د. عبد   (((

الرحيم بن حممد املغذوي، ص)70، )7).
العربية  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار   (2(
حممد  عقيل  إعداد:  تنميته،  أمام  القانونية  املعوقات  إزالة  عىل  وتأثرياهتا  السعودية 

العقال، ص)2)).
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وجهودها  باألوقاف،  السعودية  العربية  اململكة  اهتامم  سبق  مما  ويتبني 
ريادة  وتقنينها عىل نحو كبري، وال عجب فهي صاحبة  تنظيمها،  الكبرية يف 

عىل الدوام، وهي قبلة املسلمني عىل مر العصور واألزمان.

ومنذ إقرار نظام اهليئة العامة لألوقاف أطلقت اهليئة العديد من املبادرات 
التي تساهم يف تنظيم قطاع األوقاف وتنميته بام يقق رشوط الواقفني ويعزز 
استدامته، ويساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للهيئة املتمثلة يف تطوير 
األنظمة، وحوكمة قطاع األوقاف، وتنميته قطاع األوقاف وتطوير مصارفه 

وتعزيز التميز املؤسيس، فمن ذلك:

). إطالق العديد من املنصات اإللكرتونية: ومنها منصة وقفي ومنصة 
اخلدمات  من  عدد  إطالق  وكذلك  اجلامعي،  التمويل  ومنصة  االستثامر 
اإللكرتونية لقطاع األوقاف التي تساهم يف تعزيز الكفاءة وتوجيه مصارف 

األوقاف إىل برامج عالية األثر، مثل: منصتي »استدامة«، و»متكني«))).

قدم  والذي  الوقفية:  والبحوث  للدراسات  الوطني  املركز  تأسيس   .2
عىل سبيل  ومنها  األوقاف،  قطاع  ختدم  التي  النوعية  الدراسات  من  العديد 
املثال: دراسة حول النامذج االسرتشادية للصكوك الوقفية، العوامل املؤثرة 

عىل إثبات األوقاف وبقية اإلهناءات وغريها)2).

يتسق مع  بام  الوقفية:  بنمذجة صيغ اسرتشادية للصكوك  اهليئة  قيام   .3
حتقيق  تعني  والتي  الدولية  املامرسات  وأفضل  اإلسالمية،  الرشيعة  مبادئ 

ينظر: التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام )44)-442)هـ ص)48).  (((
ينظر: التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام 8)20م، ص))4).  (2(
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عىل رغبات الواقفني، وذلك لدعم القطاع الوقفي وتعزيز الرقابة والشفافية 
والتي تعترب أهم األهداف االسرتاتيجية))).

4. التعاون مع هيئة السوق املالية يف إنشاء الصناديق الوقفية االستثامرية: 
الواقف  رشط  وفق  الصندوق  من  املستفيدة  للجهات  ريعها  يرصف  والتي 
وآلية  العامة  األحكام  وأهم  املوافقة،  متطلبات  يوضح  قانوين  إطار  وفق 

عمل مجعية الواقفني ومآل األصول الوقفية بعد إهناء الصندوق)2).
العامة  للهيئة  االستثامري  الذراع  لتكون  أوقاف:  رشكة  تأسيس   .5
املدارة  لألوقاف  االستثامر  آليات  تطوير  يف  املسامهة  أجل  من  لألوقاف 
واألموال،  االستثامرات،  إدارة  ضامن  يف  يساهم  وجه  عىل  اهليئة  قبل  من 
وتنويع  املالية  واالستدامة  النمو  وحتقيق  أكرب؛  وكفاءة  بفعالية  واألصول 

مصادر الدخل.
مسودة  إعداد  ذلك  ومن  التنظيمية:  املرشوعات  من  العديد  تطوير   .6
النظارة،  أعامل  تنظيم  الئحة  ومرشوع  األوقاف  حوكمة  مبادئ  مرشوع 
اإلرشاف  وآلية  الناظر  عىل  الواجبة  االلتزامات  لتوضيح  هتدف  والتي 

والرقابية التي تدعم مقاصد الوقف)3).

ينظر: التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام )44)-442)هـ، ص)59).  (((
التفصيل  من  ملزيد  االستثامرية،  الوقفية  الصناديق  إنشاء  عىل  املوافقة  تعليامت  ينظر:   (2(

يراجع هذا الرابط:
https://bit.ly/3xhAIRB> >.

حتى  3/29/)202م  بتاريخ  استطالع  منصة  يف  األوقاف  حوكمة  مبادئ  ُعرضت   (3(
استطالع  منصة  عىل  النظار  أعامل  تنظيم  الئحة  مرشوع  وُعرض  5/6/)202م، 

بتاريخ 3/29/)202م حتى 4/23/)202م.

https://bit.ly/3xhAIRB
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الثاني المبحث 
أهم وأبرز الفجوات التنظيمية المتعلقة بإدارة وتنظيم 

األوقاف في المملكة

وفيه متهيد وثالثة مطالب:

التمهيد:

لقد زادت أمهية األوقاف يف العرص احلايل بشكل كبري، وازداد توسعها 
ضبطها  يف  كبري  جهد  بذل  إىل  األمر  فاحتاج  أشكاهلا،  وتنوع  وانتشارها، 
تنظيمّيًا وترشيعّيًا، ووضع االسرتاتيجيات اهلادفة، الحتواء توسعها وضبط 

مواردها ومصارفها، واالستفادة مما عطل منها.

يف  اإلسالمي  العامل  دول  بني  رائدة  السعودية  العربية  اململكة  وتعترب 
لألوقاف  املستمر  التطوير  إىل  اململكة  وتسعى  اإلسالمية،  األوقاف  جمال 
اململكة  أدائها لدورها...، فلم تدخر  بينها وبني  وإزالة أي مشكالت حتول 
والة  من  -بتوجيه  فدعمت  وسعًا،  وال  جهدًا  ذلك  يف  السعودية  العربية 
مادّيًا ومعنوّيًا، وأنشأوا  أمرها حفظهم اهلل ورعاهم- هذا اجلانب احليوي: 
العلمية واملصالح اخلاصة والعامة والتي تنمي باألوقاف وتنظيمها  الدوائر 
وتنميتها... إلخ، كام باركوا كل جهد أو عمل هيدف إىل إبراز قيمة الوقف، 

ويسعى لتطوير وتنظيم أفضل لقطاع األوقاف))).

ُينظر: الوقف وأثره يف تنمية موارد اجلامعات، سليامن بن عبد اهلل أبا اخليل، ص)9).  (((
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القطاع  التي تعوق عمل هذا  الكثري من املشكالت  أنه ما زال هناك  إال 
باخلري وأقىص درجات  الدولة واملجتمع  بالشكل األمثل، والذي يعود عىل 

اإلفادة.

حيث  تنميتها؛  أمام  عائقًا  تعترب  األوقاف  تعرتض  التي  املشكالت  فإن 
إهنا تؤثر عىل تشغيلها وأدائها بصفة عامة لألهداف املنوطة هبا))).

ويمكن تقسيم هذه املشكالت إىل أقسام رئيسة، وحتت كل إشكال عدة 
صور، كالتايل:

). مشكالت تتعلق بالوقف نفسه.

2. مشكالت تدور حول الواقف أو ناظر الوقف أو القيم عليه، وضعف 
القائمني عليه وقلة علمهم باألوقاف وكيفية إدارهتا.

3. مشكالت تنظيمية وترشيعية)2).

ومن خالل التقسيم السابق نستطيع رد اإلشكاالت كلها إىل اعتبارين:

شق يتعلق بالوقف نفسه، والقائمني عليه، ويقع عبء هذا عىل اجلانب 
الفردي: مؤسس الوقف أو ناظره.

جملة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت  ُينظر:   (((
البحوث اإلسالمية، للباحث: عقيل بن حممد عيل العقال، املنشور 6)/2)/)44)هـ، 

ص)34).
ُينظر: الوقف اإلسالمي: تطوره إدارته تنميته، منذر قحف، ص)27)-28)).  (2(
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وشق يتعلق باستغالله واإلرشاف عليه ووضع تنظيم له والتقايض فيه، 
واستثامره لصالح املجتمع، ويقع عبءًاً هذا عىل الدولة، واجلهات اإلدارية 

املنظمة هلذا القطاع.

المطلب األول: مشكالت تتعلق بالوقف:

أنواع  واستحداث  وتطور  ونوعه،  الوقف  حول  تدور  مشكالت  وهي 
جديدة منه، وتغريه أو هتدمه أو اندثاره، أو استغالله واالنتفاع به، ووثائق 

الوقف نفسه.

أن  املعلوم  ومن   ، رشعيٌّ وقٌف  باململكة  املوجود  الوقف  ُجلَّ  إنَّ  حيث 
الرجوع  وعدم  الوقف،  كلزوم  رشعية:  رشوٌط  فيها  يشرتط  األنواع  هذه 
فيه، والتقيد برشط الواقف من تأبيد الوقف وتوقيته، وحظر استبدال أعيان 
ووفقًا  ذلك-  يف  العلم  أهل  عند  خالف  -عىل  الرضورة  عند  إال  الوقف 

لرشوط معينة))).

فقد نص بعض الفقهاء عىل أنه: »ال يباع موقوف«)2)، وهذا قد يؤدي إىل 
بقاء دور األوقاف خاوية عىل عروشها ال ينتفع هبا أحد، وبقاء األرض ميتة 

ُينظر: املصدر السابق، ص)46).  (((
الوقف  مشاكل  بحث  نفسه:  بالوقف  املرتبطة  الرشعية  اإلشكاالت  هذه  يف  ويراجع 
يف  املختارة  البحوث  ضمن  مقدم  بحث  القاسمي،  أمحد  عتيق  الشيخ  أعده  وحلوله، 
والوقف  ص)50)-53)(،  باهلند:  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العارشة  الفقهية  الندوة 

وتنميته وخطورة اندثاره عن العمل اخلريي، لألستاذ الدكتور/الناجي ملني.
ُينظر: االختيار لتعليل املختار، املؤلف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي،   (2(
)43/3(، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، للشريازي، )2/))(، مسائل اإلمام أمحد 
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ال مُتِدُّ أحدًا بغذاء، وتعميمه يؤدي إىل فساد كبري يف وسائل االستغالل، فوق 
بميض  وانقطاعها  الرب،  وجهات  والفقراء  باملستحقني  اإلرضار  من  فيه  ما 

الزمان وتوايل األحداث))).

تنشيط  يف  كبري  تأثري  وتوسعه  وتطوره  املؤسسة  مفهوم  لظهور  كان  كام 
األوقاف واألعامل االستثامرية التي تقصد وجوه الرب بشكل عام؛ ألنه يرس 
سبل استثامر األموال الوقفية من جهة، غري أنه يف ذات الوقت كان إشكاالً 

من إشكاالت األوقاف من ناحية املصارف والتداول... إلخ)2).

التكنولوجيا  عامل  يف  والتجديد  االبتكار  وتطور  احلياة  تطورت  وكلام 
الطلب  وزاد  فيها،  املتعاملون  وازداد  هلا  االحتياج  زاد  كلام  فيها  واالستثامر 
عليها، حتى إهنم ليسموهنا منتجات استثامرية أو مالية أو مرصفية، وشيوع 
وكثرة وتنوع هذه املنتجات أدى إىل اختاذ قرار االستثامر املايل لنظار أو متويل 
بالدخول  ة عىل حد سواء فيها؛ لكوهنم ال يرغبون  ريَّ األوقاف اخلريية والذُّ
ومطارحة  احلقيقية،  اإلنتاج  عنارص  ومقارعة  األسواق،  مناطحة  ميادين  يف 
تلك املنتجات والسلع واخلدمات، أو ال يملكون اخلربة واملعرفة واألدوات 
الالزمة لذلك، وهذه االبتكارات يف عامل االستثامر وأوعيته تستدعي بدورها 
ظهور صور جديدة من األوقاف اخلريية والذرية، ما كان هلا أن تقوم لوال 

وجود تلك األشكال االستثامرية اجلديدة)3).
رواية ابنه أيب الفضل صالح، )املتوىف: 266هـ(، ))/)26).
ُينظر: النوازل الوقفية، نارص بن عبد اهلل امليامن، ص)55)).  (((

ُينظر: الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص)27)).  (2(
ُينظر: املصدر السابق، ص)29)).  (3(
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كام أن اختالف أنواع الوقف بني ذري وخريي ومشرتك، تعدد صور كل 
نوع من أنواعه بني وقف عىل املساجد واملشايف أو حلقات القرآن أو تزويج 
الفقراء... إلخ، وكذلك تنوعه لوقف عقاري أو منقول أو دراهم ودنانري؛ 
عدم  وبالتايل  جّدًا،  عرسًا  أمرًا  وأنواعها  ونطاقها  األوقاف  حرص  جيعل  مما 

القدرة عىل االستفادة منها بالكيفية املثىل.

ولصعوبة حرص هذه األوقاف وأنواعها وصورها، يكون من املستحيل 
يمكن  وبصورة  بدقة  األوقاف  تلك  حجم  حتديد  الدارسون-  يقول  -كام 
يعد  هلا  التابع  أو  اململكة  يف  األوقاف  حجم  أن  ويؤكدون  عليها،  االعتامد 
تبلغ  األوقاف  قيمة  أن  املختصون  ُر  وُيَقدِّ اإلسالمي...،  العامل  يف  األضخم 
العائد  أن  السوقية، ولكنهم يرون  للقيمة  أكثر من 500 مليار دوالر، وفقًا 
منها قليل جّدًا مقارنة باألسعار السوقية احلالية؛ ألن ثمة أوقاف ألشخاص 
أحياء أو أموات بقيمة عرشات املليارات ليس هناك برنامج ُيعنى بمواردها 

وال تفعيل استثامرها))).

ومن أهم صور هذه إشكالية الوقف نفسه:

ضابط  وجود  وعدم  انتظامها،  وعدم  وتفرقها،  األوقاف  صور  تنوع  أ. 
مكاين أو نوعي واحد جيمعها، كام ال يوجد -حتى يومنا هذا- حرٌص كامٌل 
باألوقاف داخل وخارج اململكة)2)، وال بأنواعها، وال ما يعمل منها وال ما 
األوقاف يف اململكة العربية السعودية: تعزيز االستدامة واالستثامر، بحث من إعداد:   (((

عبد الواحد بن حممد األنصاري، ص)53-52).
يشري الكثري من الباحثني لألوقاف التي خارج اململكة، والتي أوقفت عليها من ذلك   (2(
-عىل سبيل املثال- ما ذكروه أن جمموع املؤسسات الوقفية التابعة للحرمني الرشيفني 
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تعطل أو أوقف عمله، أو هتدم منه... إلخ، وال يوجد قاعدة بيانات بذلك 
القديمة قد تلفت أو  كله، كام أن كثريًا من صكوك الوقف أو وثائق متلكها 
إلخ  عليها...  القيم  أو  الواقف  موت  أو  قدمها  بفعل  أثرها  عفى  أو  ُفِقَدْت 
يف  واحليوي  املهم  القطع  هذا  يف  كبرية  عقبة  يمثل  ما  وهو  األسباب،  تلك 

اململكة، ويد من تطويره واالنتفاع به.

ب. رصف الوقف عىل جهات مل تعد حتقق غرض الواقف.

قدياًم عىل مصارف  عائدها  أو حتكري  التي جرى حتكريها  األوقاف  ت. 
غري جمزية أو أن عوائدها غري مناسبة يف الوقت احلايل، وال ينتفع هبا اآلن يف 
ظل التطور احلايل لدول العامل كسقيا احلجيج من بئر معينة أو بأجر معني... 

أو غري ذلك.

ث. اآلثار السلبية للوقف الذري من تقييد يد الدولة يف الترصف فيها، 
وعدم انتفاعها بيشء منه))).

املالية  الذمة  ج. عدم وجود الشخصية االعتبارية للوقف، وعدم فصل 
له عن الواقف)2).

واالجتامعية،  الدينية  االحتياجات  عىل  األوقاف  مصارف  تركز  ح. 
التنمية  عىل  الوقف  تأثري  من  يد  مما  أخرى  عامة  لقطاعات  شموهلا  وعدم 

السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  ُينظر:  وقًفا.   (58 تناهز  فقط  اجلزائر  دولة  يف 
تعزيز االستدامة واالستثامر، ص)52).

ُينظر: مؤمتر األوقاف األول باململكة العربية السعودية، املحور السادس من حماوره.  (((
ينظر: الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص)63)-64)).  (2(
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أولوياته  ترتيب  يف  النسبي  االضطراب  وكذلك  واالقتصادية،  االجتامعية 
من حيث املجاالت التي يموهلا))).

خ. االعتداء عىل الوقف سواء كان من القيم عليه أو من الغري.

منها  اهلدف  وضوح  وعدم  وضوحها،  وعدم  الوقف،  صيغ  ضعف  د. 
وكيفية رصف مواردها.

ذ. عدم مواءمة اإلجيارات احلالية البخس لألرايض والعقارات للعرص 
للعقارات  واإلجيارات  األحوال  تغري  رغم  أجرها  زيادة  لعدم  احلايل، 

واألرايض)2).

ر. ويرتتب عىل الصورة السابقة صورة أخرى تتمثل يف: عجز األعيان 
املوقوفة عن حتقيق الرتاكم الرأساميل الالزم لعمليات االستثامر)3).

وُيعد هذا العجز ناجتًا عن سببني مبارشين:

). تقليدية صيغ االستثامر املعمول هبا، وضآلة عائداهتا.

2. ارتفاع تكلفة االستثامر يف املجاالت التكنولوجية األكثر إنتاجية)4).

إدارة حتديات املعارصة لنظام األوقاف يف اململكة العربية السعودية ص)4)-5)).  (((
ينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، د. عبد القهار العاين، ضمن   (2(

بحوث مؤمتر األوقاف األول باململكة ص)9)237-2).
ُينظر: املشكالت التي تعرتض تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص))4-  (3(

.(55
املشكالت التي تعرتض تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص)52).  (4(
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المطلب الثاني: مشكالت تتعلق بالواقف أو ناظر الوقف أو القيم 
عليه:

وغرضه،  الوقف  نوع  حتديد  عليه  يتوقف  -الواقف-  الوقف  منشئ 
باألهلية  متمتعًا  دام  ما  حياته،  طيلة  ونوعه  الوقف  فرض  تغيري  له  أن  كام 
التي ختوله حق التربع والترصف، ولكن ال جيوز له حتويل الوقف من مؤبد 

ملؤقت، وله عكس ذلك))).

أو  بناء  من  فيه،  يشء  إحداث  لغريهم  أو  عليهم  للموقوف  جيوز  وال 
غرس إال بإذن ناظر الوقف إذا رأى فيه مصلحة، وال يل للمتويل اإلذن إال 
فيام يزيد الوقف به خريًا، وكذلك من وظيفة الناظر: حتصيل الغلة، وقسمتها 

عىل مستحقيها، وتنزيل الطلبة منازهلم)2).

حمصورة  غري  املتويل  وظائف  كون  يف  الوقف  متويل  دور  أمهية  وتربز 
التولية املطلقة، فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة للوقف، وذكر بعض  عند 
للوقف والغبطة،  النظر  يتحرى يف ترصفاته  فقالوا:  الفقهاء يف ذلك ضابطًا 

ألن الوالية مقيدة به)3).

ال  لذلك  متولٍّ   َ ُعنيِّ إذا  بالواقف  املتعلقة  اإلشكاليات  تظهر  هنا  ومن 
مصارفه  يف  رصفه  يف  احليلة  قليل  أو  أموره،  تدبري  أو  الوقف  رعاية  يسن 

ومعرفة مقاصده، أو حتقيق أهداف الوقف التي أنشأ من أجلها.
الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص)64)).  (((

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  عن  الصادرة  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة   (2(
بالكويت، )384/2).

املصدر السابق، )02/36)).  (3(
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يف  التجارب  بقلة  اجلملة-  -يف  لألوقاف  األهلية  اإلدارة  تتميز  حيث 
معظم دول اجلزيرة العربية عدا أوقاف احلرمني الرشيفني؛ لضخامة أوقافها، 
ُتعد  األهلية  اإلدارة  أنامط  معظم  أن  كام  عليها،  للوقف  الزمنية  املدة  وطول 

فردية، وليست مؤسسية؛ نظرًا النفراد الناظر بالتولية عىل الوقف))).

ودورها  األوقاف،  بأمهية  الوعي  من  منخفضًا  مستوى  يعكس  وهذا 
مؤسسات  دور  حيال  السلبية  العامة  والنظرة  واالقتصادي،  االجتامعي 

الدولة يف إدارة األعيان املوقوفة وإنفاق عائداهتا)2).

وهذه أبرز صور تلك املشكلة:

األوقاف  منها  وأخص  لذلك،  األوقاف  عىل  القائمني  تأهيل  عدم  أ. 
اخلاصة.

ب. سوء اإلدارة، والتضخم يف املؤسسات اإلدارية يف دوائر الوقف)3).

ناظره-  أو  نفسه  الواقف  كان  -سواء  الوقف:  متويل  علم  عدم  ت. 
بأهداف الوقف، وتطور أهدافه بتطور املجتمع واحتياجاته)4).

ث. إساءة استعامل االستبدال للوقف، ويف غري مصلحة الوقف)5).
العمر بحث ضمن  العربية، إعداد: فؤاد  البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة   (((
العامة  واألمانة  العربية  الوحدة  دراسات  بمركز  الفكرية  الندوة  ومناقشات  بحوث 

لألوقاف بالكويت، أكتوبر 2000م، ص)590).
إدارة حتديات املعارصة لنظام األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص)4)).  (2(

ينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، ص)9)237-2).  (3(
الوقف اإلسالمي تطوره، ص)29)-33)).  (4(

ينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، ص)9)237-2).  (5(
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بمعنى:  األوقاف.  ألعامل  الشامل  االستثامري  التخطيط  غياب  ج. 
الربامج  أو  اخلطة  لتلك  تبعًا  ومواردها  األوقاف  أعيان  واستثامر  التخطيط 
التي هتدف لرفع إنتاجيتها وزيادة غليتها خالل مدة زمنية معينة، واستخدام 

أعيان وموارد الوقف أفضل استخدام ممكن))).

التي  الضعف  عوامل  أبرز  أن  إىل  امليدانية  الدراسات  توصلت  ولقد 
تصيب املؤسسات الوقفية هي ضعف القيادة اإلدارية فيها، حيث إن معظم 

أصحاب األوقاف غري راضني عن السياسة االستثامرية لدهيم)2).

المطلب الثالث: مشكالت تنظيمية أو تشريعية:

يقول الشيخ بدر الراجحي: أرى أن لدينا قصورًا كبريًا، سواء يف التوعية 
نادر  لدينا إال يشء  يوجد  باحرتافية، فال  األوقاف وإدارهتا  التنظيم هلذه  أو 
جّدًا  قديمة  أنظمة  جتدها  األنظمة  حمور  عىل  كذلك  ركزت  وإذا  وقليل، 
وضعت يف زمن كان للسعودية فيه يشٌء ال يذكر يف األوقاف... واألنظمة 

املوجودة ال تتوافق مع املوجود)3).

السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت  ذلك:  يف  ُينظر   (((
ص))55-4).

ُينظر: األوقاف يف اململكة العربية السعودية، تعزيز االستدامة واالستثامر، ص)54).  (2(
جزء من حوار أجرته جملة البيان مع الشيخ بدر الراجحي رئيس جلنة األوقاف يف الغرفة   (3(

التجارية الصناعية بالرياض بتاريخ 3/5/8)20م، ونرشته عرب الشبكة العنكبوتية:
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2843

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2843
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كام أن بعض الترشيعات القانونية احلديثة أثرت عىل األوقاف اإلسالمية، 
وأخرجتها عن مسارها الرشعي، منها القانون املرصي كمثال))).

وقد كان لبعض البالد العربية واإلسالمية أو اجلهات السبق يف حماوالت 
ناجحة حلرص األوقاف وعمل قواعد بيانات خاصة هبا)2).

ويمكن حرص هذه املشكالت التنظيمية يف عدة أنواع:

أوالً: األنظمة الترشيعية:

الداعمة  الترشيعات  لتعزيز منظومة  املبذولة  الكبرية  بالرغم من اجلهود 
أوجه  من  بعٌض  يشوبه  السعودي  املجتمع  يف  الوقف  فإن  الوقفي،  للقطاع 
القصور وخاصة من ناحية عدم اكتامل البنيان القانوين له، حيث تفتقر إدارة 

الوقف إىل معرفة مواطن القصور يف األوقاف.

منها  مشاكل،  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوقفية  اإلدارة  وتعاين 
عدم وجود نموذج ترشيعي حديث ينظم إدارة األوقاف يف اململكة ويشجع 

عىل االستثامر فيها.
العربية  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار   (((
السعودية وتأثرياهتا عىل إزالة املعوقات القانونية؛ أثر الترشيعات القانونية احلديثة عىل 
األوقاف اإلسالمية وإخراجها عن مسارها الرشعي )احلالة املرصية كمثال(، لألستاذ 

الدكتور/ إسامعيل عبد الرحيم شلبي، ص)02)).
وقد قامت بعض الدول العربية وذلك من خالل اتفاق املساعدة الفنية )قرض ومنحة(   (2(
ممتلكات  حرص  أجل  من  للتنمية  اإلسالمي  البنك  من  املايل  التمويل  عىل  باحلصول 
األوقاف من أجل النهوض هبذا القطاع ومحايته من الضياع. نظرة حول تاريخ األوقاف 
يف اجلزائر، محداين هجرية، ص)28(؛ وُينظر تفصيل ذلك يف: املشكالت التي تعرتض 

تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص)43).
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املوقوف  املال  استعامل  إىل  يؤدي  لألوقاف  املنظم  الترشيع  غياب  وإن 
يف أغراض ومصالح خاصة، وال شك أن هذا من أهم األسباب املؤدية إىل 
األوقاف  لذهاب  يؤدي  قد  بل  منه.  واالستفادة  الوقف  يف  التطبيق  مشاكل 
املسؤولني  قبل  من  الرقابة  وضعف  للتساهل  نتيجة  اململكة  يف  وضياعها 
من  لكثري  املالية  االستدامة  حتقق  لعدم  سبٌب  بدوره  وهذا  األوقاف)))،  عن 

األوقاف.

أو  ضوابط  وجود  عدم  القانوين  اجلانب  من  العوائق  ضمن  من  أن  كام 
وجود  عدم  وكذلك  األوقاف.  يف  واالستثامر  والرشاء  للبيع  ضابطة  قواعد 
تنظيم لصور الوقف، وال للنامذج احلديثة له. فعدم وجود ترشيع قانوين يعطي 
القانونية لكل رأس مال يستثمر يف إنامء الوقف وإخراجه من  الصالحيات 
الركود والضياع يؤدي إىل تعطيل العملية االستثامرية بام يصل من تعقيدات 
ألذونات البيع والرشاء الستثامر األوقاف، وهي إحدى املشاكل التي تعوق 
مواكبة  عن  وقصورها  الوقفية  األنظمة  قدم  مع  سيام  وال  األوقاف،  عمل 
العرص، والغموض والتداخل الذي يكتنف بعض موادها، واالنطباع العام 

بعدم حتقيقها مقاصد الوقف)2).

ولقد استخلصت العديد من الدراسات امليدانية أن الترشيعات واألنظمة 
اململكة، فهي يف مقدمة  ينتمي إىل قطاع األوقاف يف  باتت هاجسًا لكل من 
مشكالت قطاع األوقاف يف اململكة، وهي يف طليعة التحديات التي تواجه 
ُينظر: أثر الترشيعات القانونية احلديثة عىل األوقاف اإلسالمية وإخراجها عن مسارها   (((

الرشعي، ص)99-98).
ُينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، ص)226).  (2(



516
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األوقاف بالمملكة العربية السعودية

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

للحصول  الفرص  كثريًا من  يمنحها  اململكة؛ ألن ذلك  الوقفية يف  املؤسسة 
عىل عوائد أكثر، وتنفيذ أكرب عدد من الربامج اخلريية االجتامعية))).

األوقاف  قطاع  تنظم  التي  والترشيعات  األنظمة  قصور  أن  شك  وال 
األوقاف،  أداء  البعيدة عىل حتسني  اآلثار  ذات  القانونية  املعوقات  من  يعترب 
وتطوير موارده؛ حيث إهنا تؤثر عىل تشغيلها وأدائها بصفة عامة لألهداف 

املنوطة هبا.
القضائية: ثانيًا: املشكالت 

اخلاصة  املشاكل  استبيانًا حول  الرياض أجرت  بغرفة  األوقاف  إن جلنة 
باألوقاف...، وكان من النتائج اإلحصائية التي َخُلصْت إليها الدراسُة: أن 
68.2% يرون أن اجتهاد بعض املحاكم ال خيدم الدور االستثامري والتنموي 

لألوقاف، وذلك لوجود بعض املستجدات يف األوقاف مل ُتنظم بعُد.
عدم  نظمها  وتطوير  األوقاف  تنظيم  واجهت  التي  املشكالت  من  وإن 
األوقاف)2).  ومنازعات  قضايا  يف  بالنظر  متخصصة  قضائية  دوائر  وجود 
الوقفي أن موضوع األوقاف  القطاع  التي تواجه  التحديات  ولعل من أكرب 
جيعل  ما  وهو  حكومية،  جهة  من  أكثر  عليها  تتنازع  التي  املوضوعات  من 
عملية التطوير الترشيعي هلذا القطاع حتتاج إىل مزيد من الدور التكاميل بني 

اجلهات)3).

ُينظر: األوقاف يف اململكة العربية السعودية، تعزيز االستدامة واالستثامر، ص)54).  (((
ُينظر: البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، ص)600).  (2(

الشبكة  عرب  ونرشته  البيان  جملة  معه  أجرته  حوار  يف  الراجحي  بدر  الشيخ  يقول   (3(
العنكبوتية: األوقاف تتنازع عليها عدة جهات، فأنت إذا أردت أن تنشئ وقًفا تذهب= 
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التصاريح  إصدار  عملية  اجلانب  هذا  من  العوائق  ضمن  من  أن  كام 
للرشكات الوقفية بمزاولة النشاط، مع أن وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة 
الوقفية،  بالرشكات  اخلاصة  التصاريح  بإصدار  تقوم  اإلسالمية  الشؤون 

لكن هذا يعترب حاّل مؤقتًا.

ولعل أبرز صور املشكالت القضائية تتلخص يف:

). ضعف نسبة التنبؤ باألحكام القضائية.

2. عدم وجود دوائر قضائية متخصصة يف النظر يف أمور األوقاف.

ثالثًا: املشكالت املالية واإلدارية:

قطاع  يف  االستثامر  عىل  املشجعة  غري  البنكية  التعامالت  هذا:  ويشمل 
الواقفني عن خوض  األوقاف، والرضيبة املحاسبية، والتي حتجم كثريًا من 

جتربة وقفية، وتعطل عمل قطاع األوقاف بالشكل األمثل.

=إىل القضاء، والقضاء مستقل عن وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وعن أي جهة 
العدل حتتاج  العدل للرشاء، ووزارة  ثانية، وإذا أردت أن تشرتي وقًفا تذهب لوزارة 
فاألنظمة  القضاء،  عند  منها  جزء  كبرية...،  إشكالية  وهذه  القضاء...  من  إذن  ألخذ 
املوجودة يف القضاء حتتاج لتطوير، أعطيك مثااًل عىل ذلك: »عندي وقف وأريد نقله 
ملكان آخر جيب أن أذهب إىل القضاء حتى أحصل عىل إذن، وهذا يتاج ملرحلة طويلة 
جّدا، وخالل ذلك من املمكن أن تضيع عيلَّ الفرصة االستثامرية!«. القضاة يرون أن 
هذا ليس من مصلحة الوقف، لكن هذا هو النظام؛ ألن النظام حينام وضع قبل أربعني 
أو  ُنظَّاًرا  وضعت  لو  وحتى  القايض،  عليها  الناظر  وكان  قليلة،  األوقاف  كانت  سنة 

ت عدالتهم يرجعون للقضاة حتى اليوم. اختلفوا أو تغريَّ
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االقتصاديون  أحدث  حتى  الزمن،  بتغري  التنمية  عجلة  تغريت  فلقد 
وسائل حديثة لالستثامر، ويعد إصدار السندات املالية إحدى هذه الوسائل 
من  األشكال  هذه  ارتباط  أن  غري  النشاطات،  خمتلف  يف  األموال  الستثامر 
إىل  أدى  مسبقًا  املحددة  الفائدة  نظام  املبني عىل  الربح  ذات  املالية  السندات 
عزوف بعض األفراد، واهليئات الرشعية عنها، مما دعا إىل إجياد بديل رشعي 
عىل  ويكون  مسبقًا،  الفائدة  لنسبة  حمددًا  يكون  ال  بحيث  السندات،  هلذه 

أساس املشاركة يف اإليراد املتوقع من املرشوع املمول.

من  نوع  وهي  املقارضة«)))،  »صكوك  يف  متمثاًل  البديل  هذا  كان  وقد 
بدراسة  األوقاف  إدارة  تقوم  أن  وصورته:  الغري،  بتمويل  الوقف  استثامر 
تقوم عرب  ثم  املتوقع،  والربح  املتوقعة،  الكلف  فيه  تبني  للمرشوع  اقتصادية 
املتوقعة  للتكلفة  مساوية  اإلمجالية  قيمتها  سندات  بإصدار  متخصصة  هيئة 
للبدء، وتعرض عىل حاميل السندات اقتسام عائد اإلجيار بنسبة حتددها هي 
عىل ضوء الدراسة االقتصادية، عىل أن خيصص جزء من العائد الذي متلكه 

برأس  ملكية  بإصدار صكوك  املضاربة  مال  رأس  تقوم عىل جتزئة  استثامرية  أداة  هي:   (((
مال املضاربة عىل أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسامء أصحاهبا، باعتبارهم 
للدكتور  اإلسالمي،  الفقه  يف  الوقف  ينظر:  املال.  رأس  يف  شائعة  حصًصا  يملكون 
خري  وليد  للدكتور  تطبيقية،  حالة  مع  املقارضة  سندات  ص)37)(،  األمني،  حسن 
اهلل، ص)55)(، من كتاب إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف، البنك اإلسالمي للتنمية، 
الرابعة، )32/7)(،  الفقه اإلسالمي بجدة رقم )5(، الدورة  5)4)هـ، وقرار جممع 

408)هـ ينظر كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته للمؤلف وهبة الزحييل، )32/7)).
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تعود  حتى  شيئًا  حامليها  من  رشائها  أي  السندات،  إلطفاء  األوقاف  إدارة 
امللكية الكاملة للبناء بعد فرتة من الزمن إىل إدارة األوقاف))).

البنوك مع الوقف أو الواقفني؛ حيث إن  ومن هنا برزت مشكلة تعامل 
وتداول  إنشاء  يف  املتعنت  البنوك  بتعامل  اخلاصة  اإلشكاليات  بعض  هناك 

صكوك األوقاف.

السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  فأقرت  الدولة،  لذلك  انتبهت  وقد 
عىل  تعديالت  من  لألوقاف  العامة  اهليئة  به  أوصت  ما  -وقتئٍذ-  »ساما« 
أبرزها؛  كان  والتي  باألوقاف،  املتعلقة  البنكية  احلسابات  قواعد  متطلبات 
العامة  اهليئة  تصدرها  التي  املفعول  سارية  وقف  تسجيل  بشهادة  االكتفاء 
يف  بالوقف،  خاص  بنكي  حساب  بفتح  الرغبة  عند  إلكرتونّيًا؛  لألوقاف 
أو  احلساب  فتح  عىل  اهليئة  موافقة  سابقًا  احلساب  لفتح  يتطلب  كان  حني 
قواعد  عىل  التحديث  ويتضمن  احلساب)2)،  بتشغيل  املسؤول  تفويض  عند 
واخلاص،  العام  الوقف  تعريف  إلغاء  الوقفية:  للجهات  البنكية  احلسابات 
يف  بنكية  حسابات  فتح  عىل  لألوقاف  العامة  اهليئة  موافقة  اشرتاط  وإلغاء 
اهليئة  من  املفعول  سارية  وقف  تسجيل  شهادة  عىل  الوقف  حصول  حال 
مجعة  عثامن  الدكتور  إدارهتا،  وأساليب  التعليم  عىل  األوقاف  أموال  استثامر  ُينظر:   (((
العمالت  متويل  يف  املتناقصة  املشاركة  أسلوب  كذلك:  وُينظر  ص)0)(،  ضمريية، 

الوقفية كام جيريه البنك اإلسالمي للتنمية، ص)55-53).
العامة  البنكية بتوصية من اهليئة  النقد تقر تعديالت ختص حسابات األوقاف  مؤسسة   (2(
من  ملزيد  2020م،  فرباير   (6 املوافق  )44)هـ  اآلخرة  22 مجادى  بتاريخ  لألوقاف، 

التفصيل حول القرار يراجع هذا الرابط:
https://www.awqaf.gov.sa/en/node/12726.

https://www.awqaf.gov.sa/en/node/12726
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أعامل  إدارة  ألغراض  اخلارجية  باحلواالت  والسامح  لألوقاف،  العامة 
إضافًة  العامة لألوقاف،  اهليئة  موافقة رسمية من  بعد احلصول عىل  الوقف 
إىل معاملة احلسابات البنكية اخلاصة بالرشكات واملؤسسات الوقفية معاملة 
احلسابات البنكية اخلاصة بالرشكات واملؤسسات التجارية، مع إضافة عدد 
املفعول،  سارية  الوقف  تسجيل  شهادة  من  بصورة  املتمثلة  املتطلبات  من 

وصور هلويات النظَّار الواردة أسامؤهم يف شهادة التسجيل))).

األوقاف،  ازدهار  أمام  عائقًا  الرضائب  فتمثل  املحاسبية:  الرضيبية  أما 
فهي حتجمها وحتدُّ من قدراهتا، وبناء عىل ذلك فإن أية جهود تسعى إلحياء 
وتقديم  بالرضائب،  املتعلقة  القوانني  وتعديل  صياغة  إعادة  تستلزم  الوقف 
تسهيالت رضيبية عىل األصول الوقفية وأنشطتها اخلريية، لتكون حمفزة عىل 
العامة لألوقاف مع عدد  النظام الوقفي بصورة عامة، وتعكف اهليئة  إحياء 
من اجلهات ذات العالقة عىل دراسة إعفاء قطاع األوقاف من رسول العاملة 

واألريض البيضاء والرضائب)2).

وقد يصل األمر يف بعض األحيان للبيع جربًا الستيفاء الرضائب، وهو 
ما يعني تعطل الوقف أو إهناءه، وانعدام ثقة الواقفني، كام أن هذا الترصف 
يواجهه عدة إشكاليات أخرى، منها: عدم قابليته للترصف فيه إال لألوجه 

االستثنائية املقررة رشعًا ونظامًا.

املصدر السابق.  (((
الوقف اإلسالمي: تطوره إدارته تنميته ص)27)-28)).  (2(
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وخريًا فعل املنظم املغريب حني قرر إعفاء األوقاف العامة فيام خيص مجيع 
أو أي  أو رسم  املرتبطة هبا من كل رضيبة  الدخول  ترصفاهتا وأعامهلا وكذا 
اقتطاع رضيبي آخر يكون له طابع وطني أو حميل، كام جعل العبء الرضيبي 
للعني املكرتاة من التزام املكرتي، وال شك أن يف ذلك ضامنة قوية لالستثامر 
ن هذا القطاع من الدخول يف األنشطة االستثامرية، ووضعه  الوقفي، مما يمكِّ

يف صورة أفضل من منافسيه وبميزة نسبية أفضل))).

يف  والتوعوي  اإلرشايف  الدور  وغياب  الرقايب،  الدور  ضعف  رابعًا: 
كيفية إدارة الوقف واإلرشاف عليه، وحوكمته، واالستفادة منه لصالح 

املجتمع كله:

زيادة  كيفية  األوقاف  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  املشكالت  من 
الرقابة اإلدارية واملالية ألموال الوقف وإيراداته ومصارفه)2).

حتديًا  السعودية-  العربية  اململكة  -ومنها  العربية  الدول  واجهت  ولقد 
عىل  االقتصار  إىل  الدول  هذه  معظم  اجته  حيث  املؤسيس،  اإلطار  يف  كبريًا 
أن يكون الوقف إدارة أو إقطاعًا مسؤوالً عنه أحد القياديني، ولكن ضمن 

اهليكل التنظيمي يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)3).

د.  املغربية،  األوقاف  مدونة  ضوء  يف  الوقفية  لالستثامرات  القانونية  الضامنات  ُينظر:   (((
جميدة الزياين، ص)85-84).

البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، ص)605-604).  (2(
املصدر السابق، ص))60).  (3(
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يف  تظهر  األوقاف  إدارة  يف  الدولة  لتدخل  الواضحة  اإلجيابية  والنتائج 
وهذا  مستوياهتا،  اختالف  عىل  والرقابة  العابثني،  عبث  من  عليها  املحافظة 
يؤدي للقول برضورة وضع لوائح داخلية وترشيعات إدارية تربز دور الدولة 
الرقايب ودورها املهم يف تطوير األوقاف، ومتابعة نظار الوقف والتأكد من 
وإساءة  جتاهها،  مسؤولياهتم  عن  وختليهم  هلا  إمهاهلا  وعدم  إدارهتم  حسن 
الدورية  املحاسبة  خالل  من  الوقف  عىل  الدولة  ورقابة  فيها،  الترصف 
واملراجعة املستمرة يمكن اعتبارها من أساسيات دعم الوقف وتدعيم الثقة 

فيه من قبل األهايل))).

التنبيه  فيجب  األوقاف،  عىل  اإلدارية  الرقابة  رضورة  عن  نوهت  وكام 
من  وإدارّيًا  مالّيًا  ومراجعتها  ونظمها،  األوقاف  قطاع  حوكمة  أمهية  عىل 
تطبيق  يف  وبعدها  قرهبا  مقدار  ومراقبة  الدولة،  من  مبارش  إرشاف  قبل 
مبادئ احلوكمة الرشيدة يف إدارة الوقف والتنمية واالستثامر لألوقاف التي 
يف  األنظمة  مسامهة  حجم  ملعرفة  هبا  وااللتزام  إرشافها،  وحتت  يدها  حتت 
من  الدولة  تسنه  ما  بحسب  ثابتة  معايري  وفق  وحوكمتها  األوقاف  تطوير 
االقتصادي  الرخاء  وحتقيق  األوقاف  من  املثىل  واالستفادة  ولوائح،  أنظمة 

واملجتمعي.

املصدر السابق، ص)))6).  (((
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ولعل أبرز صور املشكالت تتلخص يف:

تكون  األوقاف  لقطاع  مبادئ ومعايري حوكمة واضحة  ). عدم وجود 
القطاع  هذا  أثر  تعظيم  يف  وتساهم  ومتغرياته  الواقع  مستجدات  مع  متسقة 

واالستثامر فيه

التنمية  تعزيز  يف  الرشيدة  احلوكمة  ممارسات  بأمهية  الوعي  ضعف   .2
الوقفي. املستدامة للقطاع 
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الثالث المبحث 
المستقبل والمأمول لألوقاف بالمملكة العربية 

السعودية

وفيه متهيد ومطلبان:

التمهيد: حول أهم المبادرات الحكومية تجاه تطوير قطاع األوقاف:

االجتامعية،  التنمية  بعجلة  يدفع  املختلفة  بأنواعه  الوقف  أن  ريب  ال 
العربية  اململكة  اهتامم  ظهر  وقد  والصناعية.  والزراعية،  واالقتصادية، 

السعودية بالوقف واستثامره يف كثري من األمور:

اململكة  يف  املبادرات  هذه  وأعظم  املباركة،  اجلهود  هذه  أول  ومن 
عىل  هللا همحر  سعود  آل  الفيصل  الرمحن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  وقفيَّات 
ومكتبة  املنورة،  باملدينة  العزيز  عبد  امللك  مكتبة  وكذا  الرشيفني،  احلرمني 
مكة املكرمة، ومكتبة عبد اهلل بن العباس بمحافظة الطائف، ومكتبة الشيخ 
حممد بن صالح املقبل بمحافظة املذنب، واملكتبة الصاحلية بمحافظة عنيزة، 
وتضم هذه املكتبات من نفائس الكتب، واملخطوطات، كمراجع للباحثني، 

العلم))). وطلبة 

عبد  د.  املؤلف:  ص)65-63(،  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  مؤمتر  ينظر:   (((
الرحيم بن حممد املغذوي النارش: جامعة ام القرى لسنة 422)هـ، بحث مقدم ملؤمتر 
اململكة  وجهود  الدعوة  نرش  يف  وأثره  الوقف  بعنوان:  اململكة،  يف  األول  األوقاف 

العربية السعودية يف هذا املجال.
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بالوقف  االعتناء  عىل  ذلك  بعد  الدولة  ملوك  من  األئمة  تتابع  وقد 
وتثمريه، نسجًا عىل سرية أسالفهم، فكان لذلك أعظم األثر.

بالعديد  السعودية  العربية  اململكة  قامت  احلديث  التاريخ  امتداد  وعىل 
من املبادرات لتحسني سري عمل قطاع األوقاف، وتعزيز عمله، واالستثامر 

فيه:

تعزيز  يف  أسهمت  والتي  اململكة،  هبا  قامت  التي  املبادرات  أهم  ومن 
االستثامر يف األوقاف ونامئها:

عام  اخلريية  فيصل  امللك  مؤسسة  ومنها  اخلريية  املؤسسات  إنشاء   -
396)هـ))).

ومن أهم أهدافها:  (((
). الرتكيز عىل الربامج، واملشاريع التي تساهم يف رفع مستوى املسلمني.

لرفع  املسلمني  تؤهل  مستديمة  العلمي  للبحث  مراكز  ومشاريع،  برامج  إجياد   .2
مستواهم الديني والثقايف واالقتصادي، واالجتامعي.

الفائدة اخلريية عىل أكرب رقعة جغرافية، وعىل عدة مشاريع خريية يف أوجه  3. تعميم 
واملراكز  واجلامعات،  العلمية  واملعاهد  واملدارس،  املساجد  بناء  مثل  املختلفة،  الرب 

العلمية، ومراكز البحث العلمي.
شتى  يف  والدارسني  للباحثني،  واملنح  املعلومات،  وتقديم  الفنية،  اخلربات  توفري   .4

العلوم والدراسات.
ُينظر: تفعيل دور الوقف يف متويل جامعات اململكة العربية السعودية، نوف بنت خلف 

بن حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ص)59، 60).
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عام  اخلريية  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلطان  األمري  مؤسسة  إنشاء   -
5)4)هـ))).

التنمية  لدعم  )42)هـ،  عام  يف  اخلريية  خالد  امللك  مؤسسة  إنشاء   -
االجتامعية املستدامة يف القطاع الثالث يف اململكة)2).

القطاع  بدعم  املاضية  السنوات  خالل  املؤسسات  هذه  سامهت  وقد 
عىل  النفع  بعظيم  عادت  التي  واملشاريع  املبادرات  من  بالعديد  الوقفي 
احلياة  عجلة  ودفع  يف  وساعدت  اململكة  يف  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة 

االجتامعية نحو االزدهار أكثر فأكثر.

التي  املحورية  األهداف  من  العديد   2030 اململكة  رؤية  رسمت  وقد 
وتعزز من  الربحي،  للقطاع غري  االقتصادي  البعد  قيمة مضافة عىل  تشكل 
أثر  لتعزيز  امللية  االستدامة  صور  أهم  من  ُتعد  األوقاف  إن  حيث  تنميته، 
لألوقاف  العامة  اهليئة  وضعت  ولقد  هنوضه،  يف  واملسامهة  الثالث  القطاع 

ومن أهم أهداف املؤسسة:  (((
). املسامهة يف التنمية االجتامعية يف اململكة العربية السعودية.

2. دعم املرشوعات اإلنسانية يف اململكة ويف العديد من الدول العربية.
3. توفري الرعاية الصحية والتأهيل الشامل من خالل التعاون مع املستشفيات واملراكز 

الطبية.
4. تسخري التقنية يف مرشوعات خدمية وتنموية

هتدف املؤسسة إىل دعم األفراد واملنظامت الربحية وغري الربحية بالسياسات واحللول   (2(
القطاع  يف  واالستثامر  التنمية  لتعزيز  واملعارف  باخلربات  ومتكينهم  املعوقات،  لتجاوز 

الثالث.
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القطاع  تعزيز  نحو  احلوكمة  املبادرات  توجيه  ليتم  اخلاصة هبا  االسرتاتيجية 
الوقفي وتنميته إىل ثالث مراحل رئيسية، وهي:

بالتطوير  العالقة  ذات  املبادرات  وتشمل  والتشغيل:  البناء  مرحلة 
ملنظومة الترشيعات واملعايري والسياسات لتعزيز دور القطاع وآثاره.

مبادئ  بتعزيز  العالقة  ذات  املبادرات  والنمو: وتشمل  احلوكمة  مرحلة 
الرقابة  الدور  تعزيز  الكفاءة واألهلية من خالل  الرشيدة، وتعزيز  احلوكمة 

الداخلية واخلارجية لألوقاف.

مرحلة التميز واالستدامة: وتشمل املبادرات ذات العالقة بتطوير البيئة 
اخلاصة باألوقاف باستثامر منتجات وقفية جاذبة.

ولقد شهدت اململكة يف السنوات األخرية العديد من املبادرات احلكومية 
النوعية املتميزة التي توضح األمهية االقتصادية لألوقاف وأثرها ومن ذلك:

مبادرة منصة وقفي)1):

لعام  اململكة  رؤى  أهداف  وحتقيق  الوقفي  بالقطاع  النهوض  يف  رغبًة 
منصة  تقدمت  الربحي،  غري  للقطاع  املالية  االستدامة  وحتقيق   2030
والقطاع  األوقاف  دعم  يف  املجتمعية  املشاركة  لتفعيل  بمبادرة  »وقفي« 
متكن  وهي  املنصة،  عرب  آمنة  إلكرتونية  دفع  خيارات  وتوفري  الربحي،  غري 
بشكل  ومتويلها  املرشوعات  دعم  يف  اجلزئي  أو  الكامل  اإلسهام  من  املانح 

ملزيد من التفصيل حول منصة وقفي يراجع هذا الرابط:  (((
 https://bit.ly/3uV4Pxi

https://bit.ly/3uV4Pxi
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رقمي. وإن أهم ما دعت إليه هذه املبادرة تعزيز املشاركة املجتمعية بتقديم 
والتكافل  التنمية  األوقاف يف  مبتكرة، وتعزيز دور  منتجات وقفية وتنموية 
االجتامعي. يام يساهم يف حتقيق االستدامة املالية للقطاع غري الربحي، وتلبية 

التنموية. االحتياجات 

مبادرة برنامج استدامة ومتكني)1):

املتمثلة يف رفع مسامهة  يف سبيل حتقيق أهداف رؤية السعودية 2030، 
القطاع غري الربحي وحتقيق االستدامة امللية له انطلقت هذه املبادرة يف شكل 
هي:  رئيسة  مسارات  ثالث  الربنامج  ويتضمن  ومتكني«،  »استدامة  برنامج 

مسار االستدامة، ومسار التمكني، ومسار التكامل.

للمجتمع،  التنموية  لتلبية االحتياجات  أوالً: مسار االستدامة: ويسعى 
اثني  جللب  مستدامة  مالية  موارد  حتقيق  يف  تساهم  وقفية  منتجات  وابتكار 
عرش مليار ريال للقطاع غري الربحي، وطرِح عدٍد من املبادرات واملنتجات؛ 
والصناديق  اجلمعيات،  دعم  صندوق  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل  ومنها 
واجلامعي  التمويل  ومنصة  واملحافظ،  والصناديق  الوقفية،  االستثامرية 

وغريه.

غري  اجلهات  قدرات  وتطوير  بناء  عىل  ويعمل  التمكني:  مسار  ثانيًا: 
الربحية ومتكينها من خالل: متكني اجلهات غري الربحية، واقرتاح ترشيعات 
الوعي  ونرش  الربحي،  غري  القطاع  يف  العاملني  وتأهيل  وحمفزة،  ممكنة 

ملزيد من التفصيل حول برنامج استدامة ومتكني يراجع هذا الرابط:  (((
https://bit.ly/3typLdl

https://bit.ly/3typLdl
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وحتفيز  ومتكني  التنمية،  يف  واألوقاف  الربحي  غري  القطاع  بدور  املجتمعي 
أوقاف اجلامعات.

خمتلف  مع  والتكامل  الرشاكات  لتعزيز  وهيدف  التكامل:  مسار  ثالثًا: 
واملؤسسات  اجلمعيات  املبذولة  اجلهود  لتوجيه  العالقة؛  ذات  اجلهات 
األهلية واجلهات احلكومية واألوقاف األهلية واملسؤولية االجتامعية املقدمة 
التنموية،  املستهدفات  لتحقيق  من  اجلامعات  وأوقاف  األعامل  رجال  من 
االجتامعية،  املسؤولية  األهلية،  واملؤسسات  اجلمعيات  اجلهات:  هذه  ومن 

اجلهات احلكومية، األوقاف األهلية، رجال األعامل، أوقاف اجلامعات.

ويغطي برنامج »استدامة ومتكني« عددًا من املجاالت التنموية؛ ومنها: 
واملساجد،  والصحة،  والتعليم،  املالية،  واالستدامة  الرمحن،  ضيوف  خدمة 

والفئات اهلشة، والبطالة.

وبعد هذا التمهيد، يسن التطرق للحلول لتلك املشكالت السابقة.

المطلب األول: الحلول التنظيمية قريبة األجل، سريعة التنفيذ:

ألمهية  أتعرض  أن  عيلَّ  لزامًا  أجد  بأنواعها  احللول  طرح  يف  البدء  قبل 
تضافر اجلهود املشرتكة من األفراد واجلهات احلكومية واملؤسسات الوقفية، 
يواءم  وبام  العامل،  احلاصل يف  التطور  اجلميع ملجاراة  املسؤولية عىل  وتوزيع 

اململكة. تطور 
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وهذه أبرز احللول قريبة األجل نحو االستثامر األمثل لقطاع األوقاف:

الدورات،  طريق  عن  بالوقف  الرشعي  الوعي  نرش  عىل  العمل   .(
األهلية  واجلهات  واهليئات  لألوقاف  العامة  اهليئة  دور  وتفعيل  واإلعالم، 

املختصة بالوقف يف هذا اجلانب.

احلكومية  اإلدارة  لتطوير  اإلجيابية  بالتأثريات  املصارحة  رضورة   .2
املواطن  مسامهة  ورضورة  األوقاف)))،  تنمية  عوائق  إزالة  عىل  السعودية 

واملقيم يف ذلك.

التخوف  يزيل  بام  ونرشها،  والرصية  الواضحة  التعاميم  إصدار   .3
مطمئنة  تكون  الواقفني،  بعض  لدى  القانونية  اإلجراءات  من  احلاصل 

للواقفني واجلهات الوقفية وحتفزها وتلزمها باإلفصاح املايل.

4. احلاجة حلوكمة القطاع وحتديدًا سن معايري واضحة وحمددة لإلرشاف 
واإلدارية  املالية  التقارير  متطلبات  من  األدنى  احلد  حتديد  األوقاف،  عىل 
النظار، وضامن  ومتكني اهليئة من اإلرشاف الفعيل عىل اإلدارة ملتابعة نشاط 

حتقيقهم الغبطة لصالح الوقف والتزامهم برشوط الواقفني.

بيوت  عنها  تغيب  حيث  األوقاف،  يف  التخصصية  ضعف  معاجلة   .5
اخلربة ذات التخصصات املختلفة.

العربية  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار   (((
السعودية وتأثرياهتا عىل إزالة املعوقات القانونية أمام تنميته، ص)2))).
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6. معاجلة ضعف الصيغ الوقفية، والسعي إىل إجياد صيغ وقفية ختدم يف 
كل جمال من جماالت األوقاف، وذلك من خالل إجياد حلقات نقاش جتمع 
األوقاف  مديري  دور  وتقنني  اخلربة،  بيوت  مع  املجال  يف  العاملني  القضاة 
أو  متخصصة  دبلوم  شهادة  إبراز  بعد  إال  العمل  من  متكينهم  بعدم  وذلك 

رخصة متكنه من معرفة هذا العمل بتنوعه الرشعي واإلداري واملايل.

7. معاجلة تلف أو فقد وثائق األوقاف بإثبات حيازة امللكية باإلجراءات 
القانونية والقضائية املعروفة بجهد مشرتك بني اهليئة العامة لألوقاف ووزارة 
العدل، ثم يأيت بعد ذلك دور الدولة يف إرسال مندوبني عنها حلرص األوقاف 
غري املذكورة أو املسجلة عىل أرض الواقع، وتسليمها ليد الدولة للعمل عىل 

واستثامرها. تنميتها 

بأحكام  العلامء  كبار  هيئة  أعضاء  بمشاركة  رشعية  دراسة  تقديم   .8
احلاصل  التطور  يواكب  بام  وتغيريه  واستثامره،  واستغالله  الوقف  ونوازل 

يف اململكة.

ورشاء  بيعًا  وتداوهلا  الوقفية  بالصكوك  للتعامل  عادل  ميزان  وضع   .9
وهبة من البنوك مما يفز عىل االستثامر فيها، واملسامهة يف نجاحها.

لألرايض  البخس  لإلجيارات  وتنظيمي  رشعي  حل  وضع   .(0
والعقارات مع تغري األحوال واإلجيارات للعقارات واألرايض، واالحتياج 

لتعديل هذه العقود وفق املتطلبات اجلديدة والرؤية املستقبلية.
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)). أمهية وضع أسس علمية إلنشاء األوقاف واستغالهلا -مؤقتة- بام 
من  أولوياته  وترتيب  املجتمع،  يف  واملتجددة  التنموية  لالحتياجات  يتوافق 
القطاع  هذا  ينظم  نظامي  مرشوع  صدور  حلني  يموهلا  التي  املجاالت  حيث 

املهم واحليوي يف الدولة.

األوقاف يف  اهليئة مهمة تسجيل مجيع  إىل  أسندت  الدولة  أن  2). رغم 
اململكة بعد توثيقها)))، إال أن الرضورة ال تزال ملحة إلنشاء قاعدة البيانات 
الدقيقة عن أعيان األوقاف، وإعطاء فرتة سامح ملالكي أو مديري األوقاف 
وضع  ليتم  ونتاجه،  ومصارفه  وحجمه  ونوعه  الوقف  عن  رسميًا  باإلبالغ 

ذلك ضمن خطة طموحة حلرص أوقاف اململكة)2).

ووزارة  لألوقاف  العامة  اهليئة  بني  التعاون  وسبل  أوجه  تعزيز   .(3
العدل فيام يتعلق بالدور الرقايب واإلجراءات االئتامنية ذات العالقة بالقطاع 
ليبقى  الرقابية؛  اجلوانب  عن  لألوقاف  اإلدارية  اجلوانب  وفصل  الوقفي، 
دور وهليئة دورًا رقابّيًا عىل األوقاف، دون التدخل يف شأن اإلدارة لألوقاف.

4). عقد دورات تثقيفية وتوعوية للقضاة املختصني باألوقاف، وجعل 
هذه الدورات بمثابة دورات ترقية هلم لتحفيزهم عىل استثامرها واالستفادة 

منها، وسامع مشكالهتم واإلصغاء هلا، وحماولة وضع حلول جذرية هلا.

الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من نظام اهليئة العامة لألوقاف الصادر بمرسوم ملكي   (((
رقم )م/))(، بتاريخ 437/2/26)هـ، نصت عىل أن »تتوىل اهليئة املهامت اآلتية: ). 

تسجيل مجيع األوقاف يف اململكة بعد توثيقها... إلخ«.
السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت  ذلك:  يف  ُينظر   (2(

ص)45).



533
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األوقاف بالمملكة العربية السعودية

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

5). وضع حلول ترشيعية وتنظيمية مؤقتة حلني إصدار قانون أو نظام 
حرية رأسامل االستثامر الوقفي وأمنه، وإعفاءه من الرضائب.

يف  الفعالة  املسامهة  عىل  لتشجعيه  للواقف  مطمئنة  ضامنات  إعطاء   .(6
وذلك  الوقفي،  االستثامري  املناخ  لتحسني  تؤدي  والتي  التنموي،  الدور 
من  إخراجه  أو  الوقف  عىل  احلجز  جواز  بعدم  ضامنة  بإعطاء  ماله  بحفظ 
امتياز  وضع  كذلك  ترصفاته،  يف  يده  غل  أو  عليه  أوقف  من  أو  واقفه  يد 
للوقف بتسهيل استخالصه حلقوقه أو ديونه لدى الغري، ورسعة الفصل يف 
أو من  الواقف  الدولة عىل ترصفات  رقابة من  اخلصومة معه)))، مع وجود 

ينوب عنه يف إدارة الوقف.

7). وضع ضامنات للواقف لتأمني االستثامر الوقفي من املخاطر)2).

كافة  لتغطية  ريعها  أو  األوقاف  إيرادات  يف  العادل  التوزيع   .(8
وإن  الدولة،  تضعها  التي  واألولويات  الرضوريات  بحسب  االحتياجات 
برشوط  بالتقيد  وذلك  واحد)3)،  آن  يف  االحتياجات  كل  تغطي  ال  كانت 
العربية  اململكة  يف  واللوائح  األنظمة  أو  الرشيعة  ختالف  مل  ما  الواقفني 

السعودية.

د.  املغربية،  األوقاف  مدونة  ضوء  يف  الوقفية  لالستثامرات  القانونية  الضامنات  ُينظر:   (((
جميدة الزياين، ص))87-8).

ُينظر: املصدر السابق ص)77).  (2(
البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، ص)604-602).  (3(
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األوقاف  قطاع  بني  املشرتك  والتعاون  الصالت  وتعزيز  توطيد   .(9
وتلبية  املجتمع،  بمتطلبات  لإليفاء  الدولة؛  يف  املدين  املجتمع  ومؤسسات 

احتياجاته، وحل مشكالته))).

وقفه  صك  أو  وثيقة  فقدت  أو  واقفه  املعلوم  غري  الوقف  حتصني   .20
ضد استيالء الغري عليه، أو وضع يده عليه أو االنتفاع به.

إدارة  الواقف يف  اقتصادي يساعد  )2. رضورة تعيني مساعد حكومي 
الوقف  بتنمية واستثامر  الواقف  لتفادي قصور معرفة  أو ريعه؛  الوقف  مال 

بالطريقة املثىل، مع االلتزام برشوط الواقف وحتقيق أهداف الوقف.

مستقبلية  األجل،  متوسطة  التنظيمية  الحلول  الثاني:  المطلب 
تهدف لتوعية المواطن والواقف أو القيم على الوقف:

وخصوصًا  الوقفي  القطاع  ينظم  ترشيع  إعداد  عىل  العمل  رضورة   .(
واضح  ترشيع  وجود  أن  فيه  شك  ال  ومما  وتنوعها،  األوقاف  تطور  ظل  يف 
اطمئنان  زيادة  يف  يساهم  سوف  ومتغرياته  الواقع  ملستجدات  مواكب 
الواقفني واجلهات الوقفية، ويساعد يف توضيح األدوار واملسؤوليات املناطة 
بذوي االختصاص وأصحاب املصلحة يف األوقاف، ويشارك يف إعداد هذا 

الترشيع املختصون من رجال األوقاف، والفقهاء، والقضاة، والقانونيني.

من  وإعفاؤه  وأمنه،  الوقفي  االستثامر  لنظام  جديد  ترشيع  وضع   .2
الرضائب.

املصدر السابق: ص)606).  (((
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3. وضع املعايري اخلاصة بحوكمة األوقاف ووضع األدلة االسرتشادية 
األوقاف  إدارة  تدعم  التي  الرشيدة  احلوكمة  ممارسات  لتوضيح  الالزمة 

واالستثامر فيها عىل الوجه األمثل.

4. رضورة تفعيل املبادرات التي نصت عليها اهليئة العامة لألوقاف يف 
االسرتاتيجية اخلاصة هبا من أجل تعزيز التنمية واالستدامة للقطاع الوقفي.
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الخاتمة

ويف ختام هذا البحث أشكر اهلل وأثني عليه عىل توفيقه وتيسريه، وأذكر 
عددًا من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها:

أواًل: النتائج:

- أن هناك جهودًا كبرية من والة األمر، واهتاممًا عظياًم بقطاع األوقاف 
وتنظيمه منذ بداية نشأة الدولة السعودية الثانية إىل يومنا هذا.

وطموحات  آمال  يقق  ال  مما  السابقة  األنظمة  يف  قصور  وجود   -
اململكة حاليًا. وتطلعات 

- أن قطاع األوقاف قطاع ضخم يساعد مع القطاعني العام واخلاص يف 
االقتصاد ويؤثر فيه بشكل كبري.

- ال بد من تضافر اجلهود لألفراد -الواقفني ونظار الوقف- واجلهات 
احلكومية ذات العالقة لتطوير هذا القطاع املهم واحليوي.

- ال بدَّ من تطوير نظام اإلدارة لقطاع األوقاف من إدارة فردية إىل نظام 
إدارة مؤسسية ليحقق اهلدف املنشود من إنشاءه.

ثانيًا: التوصيات:

- أن احلاجة ماسة لترشيع جديد ينظم قطاع األوقاف وإدارته، وتأهيله 
أكثر  لغٍد  اململكة حاليًا وتطلعها  يتوافق مع واقع  بام  به  املنوط  بدوره  للقيام 

إرشاقًا.
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عىل  املحافظة  يف  تساهم  األوقاف  بحوكمة  خاصة  مبادئ  وضع   -
األوقاف وتنميتها واستدامتها من خالل تطبيق ممارسات احلوكمة الرشيدة.

الشخصية  األحوال  كمحاكم  باألوقاف؛  متخصصة  حماكم  إنشاء   -
واملحاكم اجلزائية.

- تفعيل نظام يسمح بنقل وبيع واستبدال األوقاف إذا تعطلت منافعها، 
وُيراعى يف ذلك املصلحة العامة.

الندوات  طريق  عن  الوقفي  العمل  يف  متخصصون  قضاة  تأهيل   -
والدورات املتخصصة للمسامهة يف حتسني جودة األحكام القضائية.

نقطة  بمثابة  نظام وقفي جديد يكون  العمل جاّدًا من أجل  أن يكون   -
نطاقها  ولكن  قدياًم،  اململكة  عىل  ُوِقَفت  التي  األوقاف  حرص  نحو  انطالق 

خارج حدود اململكة، ومن َثمَّ االستفادة منها بعد ذلك.

ويف اخلتام: نحمد اهلل تعاىل عىل ما منَّ به، ونسأله التوفيق والسداد.
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قائمة المصادر والمراجع

أوالً: الكتب والبحوث:
أثر الترشيعات القانونية احلديثة عىل األوقاف اإلسالمية وإخراجها عن مسارها . )

ٌم  حُمَكَّ الرحيم شلبي، بحث  الدكتور إسامعيل عبد  املؤلف: لألستاذ  الرشعي، 
منشور ضمن أعامل املؤمتر الدويل الرابع لألوقاف، 3)20م. 

سحر . 2 الباحثة:  إعداد  املنورة،  باملدينة  العلمية  احلياة  يف  اإلسالمي  الوقف  أثر 
املدينة  ودراسات  بحوث  مركز  النارش:  الصديقي،  مفتي  الرمحن  عبد  بنت 

املنورة، الطبعة األوىل، 424)هـ-2003م.
أحكام الوصايا واألوقاف، بدران أبو العينني، اإلسكندرية، 982)م.. 3
املوصيل . 4 مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املختار،  لتعليل  االختيار 

تعليقات:  عليها  683هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الفضل  أبو  الدين  جمد  البلدحي، 
النرش:  تاريخ  القاهرة،  احللبي،  مطبعة  النارش:  دقيقة،  أبو  حممود  الشيخ 

356)هـ-937)م.
النارش: . 5 األمني،  اهلل  عبد  حسن  د.  املؤلف:  األوقاف،  ممتلكات  وتثمري  إدارة 

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للتنمية، الطبعة األوىل، 
لسنة 5)4)هـ 994)م.

التعليم وأساليب إدارهتا، املؤلف: د. عثامن مجعة . 6 استثامر أموال األوقاف عىل 
الوقف  أثر  ملؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة  أصل  الشارقة،  جامعة  النارش:  ضمريية، 

اإلسالمي يف النهضة التعليمية املنعقد بجامعة الشارقة.
خليل . 7 حممد  أمحد  املؤلف:  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  مؤمتر 

اإلسالمبويل، النارش: جامعة أم القرى، لسنة 422)هـ. 
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ابن . 8 بكر  أيب  بن  موسى  بن  إبراهيم  املؤلف:  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف 
الشيخ عيل الطرابليس، احلنفي )املتوىف: 922هـ(، النارش: مطبعة هندية بشارع 

املهدى باألزبكية بمرص املحمية، الطبعة الثانية، 320)هـ -902)م.
اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، املؤلف: القايض أبو حممد عبد الوهاب بن . 9

عيل بن نرص البغدادي املالكي )422هـ(، املحقق: احلبيب بن طاهر، النارش: 
دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 420)هـ -999)م.

اململكة . 0) يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار 
بحث  تنميته،  أمام  القانونية  املعوقات  إزالة  عىل  وتأثرياهتا  السعودية  العربية 
بتاريخ  اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور  العقال،  حممد  عقيل  إعداد:  حمكم 

2/6)/)44)هـ، أغسطس 2020م. 
فوزي عبد . )) املحقق: رفعت  204هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  اإلمام  املؤلف:  األم، 

املطلب، النارش: دار الوفاء، املنصورة، الطبعة األوىل، )200م.
الكبري(، . 2) والرشح  املقنع  مع  )املطبوع  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

)املتوىف:  امَلْرداوي  أمحد  بن  سليامن  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عالء  املؤلف: 
عبد  الدكتور  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق:  885هـ(، 
الفتاح حممد احللو، النارش: هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة 

- مجهورية مرص العربية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ -995)م.
حممد، . 3) بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

البحر  تكملة  آخره:  ويف  970هـ(،  )املتوىف:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف 
الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري )ت بعد 38))هـ(، 
اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  عابدين،  البن  اخلالق  منحة  وباحلاشية: 

الطبعةالثانية.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن . 4)

امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي )املتوىف: 
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كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  اهلل  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  املحقق:  804هـ(، 
األوىل،  الطبعة  السعودية،  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  اهلجرة  دار  النارش: 

425)هـ-2004م.
البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، إعداد: فؤاد العمر، بحث . 5)

العربية  الوحدة  دراسات  بمركز  الفكرية  الندوة  ومناقشات  بحوث  ضمن 
واألمانة العامة لألوقاف بالكويت، أكتوبر 2000م.

428هـ(، . 6) )املتوىف:  القدوري  احلسني  أبو  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  التجريد، 
املحقق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية. أ. د حممد أمحد رساج، أ. د عيل 
مجعة حممد، النارش: دار السالم، القاهرة، الطبعة الثانية، 427)هـ -2006م.

فرحان . 7) بن  د. سعود  املؤلف:  التاريخ اإلسالمي،  العلمي يف  الوقف  تطبيقات 
حممد العنربي، النارش: جامعة طيبة، سنة 432)هـ-))20م.

تعزيز االستدامة واالستثامر، بحث من إعداد: عبد الواحد بن حممد األنصاري، . 8)
منشور بمجلة مكاشفات، يونيو 8)20م.

تفعيل دور الوقف يف متويل جامعات اململكة العربية السعودية، املؤلفة: نوف . 9)
بنت خلف بن حممد احلرضمي، النارش: جامعة أم القرى، لسنة 425)هـ.

رشف . 20 بن  ييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  واللغات،  األسامء  هتذيب 
ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنرشه  عنيت  676هـ(،  )املتوىف:  النووي 
الكتب  دار  النارش:  املنريية،  الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلامء  رشكة  أصوله: 

العلمية، بريوت، لبنان.
بن . )2 احلسني  حممد  أبو  السنة،  حميي  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  التهذيب 

املوجود،  عبد  عادل  املحقق:  6)5هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  البغوي  مسعود 
8)4)هـ  األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  معوض،  حممد  عيل 

-997)م.
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اجلعفي، . 22 البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد  للبخاري،  الصحيح  اجلامع 
األوىل،  الطبعة  النجاة،  طوق  دار  النارش:  نارص،  بن  زهري  حممد  املحقق: 

422)هـ.
الرمحن . 23 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

سعيد  حجي،  حممد  املحقق:  684هـ(،  )املتوىف:  بالقرايف  الشهري  املالكي 
أعراب، حممد بو خبزة، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

994)م.
روضة الطالبني، أبو زكريا حميي الدين ييى بن رشف النووي )املتوىف: 676هـ(، . 24

النارش: املكتب اإلسالمي، عامن، الطبعة الثالثة، 2)4)هـ-)99)م.
القزويني . 25 يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجة،  ابن  املؤلف:  ماجه،  ابن  سنن 

كامل  د  حممَّ مرشد،  عادل  األرنؤوط،  شعيب  املحقق:  273هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة األوىل،  العاملية،  الرسالة  دار  النارش:  اهلل،  الّلطيف حرز  َعبد  بليل،  قره 

430)هـ -2009م.
محاد . 26 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

اجلوهري الفارايب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: 
دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 407)هـ-987) م.

املغربية، . 27 األوقاف  مدونة  ضوء  يف  الوقفية  لالستثامرات  القانونية  الضامنات 
إدارة  لألوقاف،  العامة  األمانة  نرشته  حمكم  بحث  الزياين،  جميدة  د.  املؤلفة: 

الدراسات والعالقات اخلارجية، بدولة الكويت، 437)هـ-5)20م. 
القهار . 28 عبد  د.  املؤلف:  التاريخ،  عرب  الوقف  تدهور  إىل  أدت  التي  العوامل 

العاين، ضمن بحوث مؤمتر األوقاف األول باململكة.
دار . 29 النارش:  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  املؤلف:  اهلندية،  الفتاوى 

الفكر، الطبعة الثانية، 0)3)هـ.
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فتح القدير، املؤلف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن . 30
اهلامم )املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر.

الطبعة . )3 الفكر،  دار  النارش:  الزحييل  وهبة  للدكتور  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه 
الرابعة.

الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، املؤلف: عبد اهلل بن قدامة املقديس . 32
أبو حممد، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت.

ابن . 33 الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 
النارش: دار صادر،  الرويفعي اإلفريقي )املتوىف: ))7هـ(،  منظور األنصاري 

بريوت، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.
املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف: . 34

483هـ(، النارش: دار املعرفة، بريوت، 4)4)هـ -993)م.
الورغمي . 35 عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  عرفة،  البن  الفقهي  املخترص 

التونيس املالكي، أبو عبد اهلل )املتوىف: 803هـ(، املحقق: د. حافظ عبد الرمحن 
األوىل،  الطبعة  اخلريية،  لألعامل  احلبتور  أمحد  خلف  مؤسسة  النارش:  خري، 

435)هـ-4)20م.
خمترص القدوري يف الفقه احلنفي، املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن . 36

محدان أبو احلسني القدوري )املتوىف: 428هـ(، املحقق: كامل حممد عويضة، 
النارش: دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل، 8)4)هـ -997)م.

مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صالح، )املتوىف: 266هـ(، املؤلف: . 37
)املتوىف:  الشيباين  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو 

)24هـ(، النارش: الدار العلمية، اهلند.
املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، . 38

املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: )26هـ(، 
املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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مقدم . 39 بحث  القاسمي،  أمحد  عتيق  الشيخ  املؤلف:  وحلوله،  الوقف  مشاكل 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العارشة  الفقهية  الندوة  يف  املختارة  البحوث  ضمن 

باهلند، الطبعة األوىل، 422)هـ -)200م.
بحث . 40 السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت 

العقال،  عيل  حممد  بن  عقيل  للباحث:  اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور 
املنشور 6)/2)/)44)هـ -2020م. 

املغرب يف ترتيب املعرب، املؤلف: أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل . )4
بن املطرز، املحقق: حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار، النارش: مكتبة أسامة 

بن زيد، حلب، الطبعة األوىل، 979)م.
حممد . 42 الدين،  شمس  املؤلف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

الكتب  دار  النارش  977هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن 
العلمية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ -994)م.

قدامة . 43 بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف:  املغني، 
)املتوىف:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل 
عبد  والدكتور  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  املحقق:  620هـ(، 
الثالثة،  الطبعة  السعودية،  الرياض،  الكتب،  عامل  النارش:  احللو،  حممد  الفتاح 

7)4)هـ -997)م.
الشهري . 44 احلنبيل  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  الدين  تقي  املؤلف:  اإلرادات،  منتهى 

النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  املحقق:  )972هـ(،  النجار  بابن 
مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 9)4)هـ -999)م.

خملوف، . 45 حسنني  املؤلف:  الدين،  من  األهيل  الوقف  أن  بيان  يف  اليقني  منهج 
النارش: مصطفى احللبي وأوالده، )35)هـ.

اهلل . 46 عبد  أبو  الدين  شمس  املؤلف:  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 
عيني  الرُّ حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب 

املالكي، النارش: دار الفكر، الطبعة الثالثة، 2)4)هـ -992)م.
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املوسوعة الفقهية الكويتية، الصادرة عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . 47
404)-427)هـ(،  )من  الطبعة:  جزءًا،   45 األجزاء:  عدد  الكويت،   -
 :38-24 األجزاء  الكويت،  السالسل،  دار  الثانية،  الطبعة   :23-( األجزاء 
الثانية،  الطبعة   :45-39 األجزاء  مرص،  الصفوة،  دار  مطابع  األوىل،  الطبعة 

طبع الوزارة.
املؤلف: محداين هجرية، بحث منشور . 48 اجلزائر،  األوقاف يف  تاريخ  نظرة حول 

عدد  بابل،  بجامعة  واإلنسانية  الرتبوية  للعلوم  األساسية  الرتبية  كلية  بمجلة 
32، 7)20م. 

اهلل . 49 عبد  بن  امللك  عبد  احلرمني،  إمام  املؤلف:  املذهب،  دراية  املطلب يف  هناية 
وصنع  حققه  478هـ(،  )املتوىف:  املعايل،  أبو  اجلويني،  حممد  بن  يوسف  بن 
املنهاج، الطبعة األوىل،  النارش: دار  الّديب،  فهارسه: أ.د. عبد العظيم حممود 

42)هـ-2007م.
اجلوزي . 50 ابن  دار  النارش:  امليامن،  اهلل  عبد  بن  نارص  املؤلف:  الوقفية،  النوازل 

بالدمام، 430)هـ. 
برهان . )5 احلسن  أبو  املرغيناين،  بكر  أيب  بن  عيل  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية 

الدين )املتوىف: 593هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
الوقف اإلسالمي: تطوره- إدارته- تنميته-، املؤلف: د. منذر قحف، النارش: . 52

دار الفكر، الطبعة األوىل، )42)هـ-2000م.
الوقف وأثره يف تنمية موارد اجلامعات، املؤلف: د. سليامن بن عبد اهلل بن محود . 53

أبا اخليل، النارش: جامعة اإلمام حممد بن سعود، 425)هـ.
الوقف وأثره يف نرش الدعوة وجهود اململكة العربية السعودية يف هذا املجال، . 54

لسنة  القرى  أم  جامعة  النارش:  املغذوي،  حممد  بن  الرحيم  عبد  د.  املؤلف: 
422)هـ، بحث مقدم ملؤمتر األوقاف األول يف اململكة.
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الوقف وتنميته وخطورة اندثاره عن العمل اخلريي، املؤلف: األستاذ الدكتور: . 55
الناجي ملني، النارش: دار الكلمة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 2)20م. 

ثانيًا: املواقع اإللكرتونية عىل الشبكة العنكبوتية:
برنامج استدامة ومتكني رابط:. 56

https://bit.ly/3typLdl

التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام 1442-1441. 57
https://bit.ly/3s0Eoq5

التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام 2018م،. 58
https://bit.ly/3rSdgt1

حوار أجرته جملة البيان مع الشيخ بدر الراجحي رئيس جلنة األوقاف يف الغرفة . 59
الشبكة  عرب  ونرشته  )3/5/8)20م(،  بتاريخ  بالرياض،  الصناعية  التجارية 

رابط: العنكبوتية. 
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2843

مبادرة منصة وقفي، رابط:. 60
https://bit.ly/3uV4Pxi

من . )6 بتوصية  البنكية  األوقاف  حسابات  ختص  تعديالت  تقر  النقد  مؤسسة 
اهليئة العامة لألوقاف، بتاريخ 22 مجادى اآلخرة )44)هـ املوافق 6) فرباير 

2020م، رابط:
https://www.awqaf.gov.sa/en/node/12726

https://bit.ly/3typLdl
https://bit.ly/3s0Eoq5
https://bit.ly/3rSdgt1
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2843
https://bit.ly/3uV4Pxi



