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 : املقدمة

ال يقتصر يف اهتمامه ابإلنسان على تنظيم عالقته بربه فقط بل   ،سالم دين ونظام للحياة البشريةاإل  
.  ة ،سواء كانت هاته العالقة اجتماعية أو اقتصادياجملتمعية  توصيف وتنظيم جممل العالقات    إىليتعداها  

ولعل أبرز ما جعل االقتصاد االسالمي ينمو عرب خمتلف مؤسساته بوترية سريعة وتصاعدية مقارنة مبا حققه  
تنمية االقتصاد احلقيقي وحتقيق  االقتصاد الوضعي، هي السمعة الطيبة اليت حاز عليها جراء قدرته  على  

 التوزيع التوازين للدخول و الثروات وضمان االستقرار االجتماعي. 

يف االحسان  أساسية تتمثل    احلل التوازين الذي يطرحه االقتصاد االسالمي بفكرة جوهرية أخالقيةيتعلق      
هاته االخرية    ،األوقاف  إىل وذلك عرب أشكاله املتعددة من التربعات واهلبات والصدقات وصوال    وفعل اخلري

واألخ الروحي  اجلانب  وتزكية  تنمية  يتعدى  ومعتربا  هاما  دورا  ابلعدالة    إىلالقي  تلعب  يعرف  ما  حتقيق 
من   ةفعال  ابعتبارها مؤسسة  ،  املوارد الوقفيةمن عوائد    لألطراف ذات املصلحةاالقتصادية واالجتماعية  

بذلك . فالوقف  والدخولتصحيح اختالالت توزيع الثروة  تساهم بو اليت  سالمي  االقتصاد اإل  مؤسسات  
  جماالته احلماية االقتصادية واالجتماعية اعتمادا على  توفر مؤسسات إعادة توزيع الدخل اليتيعد من أهم 

بتحقيق   و البنية التحتية وكل ما يتعلق  املتنوعة واليت تشمل قطاعات واسعة وحساسة كالتعليم والصحة
ميكن القول أن الوقف يعد    وبذلك   .. ودعم املشاريع الرتقوية للمدن واألرايف وغريها  االقتصادياألمن  
القتصاد اإلسالمي يف شقه غري الرحبي فهو يضمن حتقيق عدالة اجتماعية وتنمية جمتمعية  مؤسسات اأهم  
االستدامة  جنب مع معاجلة املشكالت االقتصادية للمجتمع من بطالة وفقر، نظرا لتضمنه عنصر    إىلجنبا  

  املوقوف عليها.توزيع العوائد على األطراف  يف

اجلزائر         يف  األوقاف  إليها  وصلت  اليت  احلالية  الوضعية  يف    إىلدعو  تإن  والتفكري  إحيائها  ضرورة 
إدماج القطاع الوقفي  منها يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل   مأسستها لالستفادة  

ألوقاف  الواقع العملي ل أن   ث  وحي.  املوارد  الوقفيةاستغالل وتثمري عرب ضمن قطاعات االقتصاد الوطين
  لىعاجزة ع  األهن  املستدامةعملية التنمية    بدورها الفعال يف  على القيام    يشري بعدم قدرهتايف اجلزائر اليوم  

إلدارة هاته االصول    املالئمة  سياسات ال  وضعمن الضروري العمل على  كان    تلبية احلاجات العامة املتزايدة،
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ابملعايري ات ضبط العمل الوقفي  اسواستغالهلا بغرض تعظيم االستفادة منها. يتطلب وضع هاته السيالوقفية  
أتصيل شرعي ومراعاة حلكم   إىلألن االستثمار الوقفي يعترب من أهم وأدق التصرفات اليت حتتاج    الشرعية

 . فنيالدين والتزاما أبغراض الوقف وأخذا يف احلسبان مصلحة املستحقني وشروط الواق

  بط هاته العملية التطويرية ابلضوابط ض  املمارسة اإلمنائية و اإلدارية لألوقاف مع    حتديثبني  التوفيق    يعترب    
املفاضلة بني  من  يف اجلزائر  إدارة األوقاف  ملسؤولني على  ايمكن  سمبثابة املنطلق األساسي الذي  الشرعية  

يتم من خالله احتواء التنوع الضخم يف أنواع   اليت تستهدف تطوير منوذج مؤسسيخمتلف  السياسات  
. ويتم هذا األمر وتسيريها ابلشكل الكفؤ والفعال الذي يضمن حتقيق الغرض من إنشائها ،العقود الوقفية

التجارب الدولية يف النهوض مبؤسسات القطاع   دراسة    البحثية من خالل    وفقا ملا تقرتحه هاته الدراسة
التجربة الوقفية يف السعودية و   ،األمريكيةكما توضحه التجربة    اإلمجايلالناتج احمللي  الوقفي وتعزيز مسامهته يف  

جديرة ابلدراسة  مهمة و  وجتربة مؤسسات االوقاف التابعة جملالس الداينة االسالمية يف ماليزاي. وهي جتارب  
صول دارة وتثمري األ إ  ؤسسات مل  يةتطوير لا  ات سياسال   وضع   يف  االستفادة منها     ات إمكاني  عن  و البحث  

 .الوقفية واحلفاظ عليها وحتقيق االستدامة املالية للوقف يف اجلزائر

   :اإلشكالية

تسعى      الدراسة  هذه  السياسات    إىلإن  أهم  الوقفية ل  املالئمةحتديد  االصول  ادارة  مؤسسات  تطوير 
أبهم التجارب الناجحة    االستفادة من، وذلك  عرب  التنمية اجملتمعيةوتثمريها يف اجلزائر لتحقيق أهداف  

سواء كانت يف الدول االسالمية أو غري االسالمية اليت تويل أمهية   وتثمري أصوهلا  ف  اوقاملتعلقة مبأسسة األ
 .يف التنميةللقطاع اخلريي ودوره  ىقصو 

" ما هي السياسات اليت ميكن االعتماد  اآليت:  السؤالويف سبيل ذلك تتمثل إشكالية البحث يف      
 ؟التجارب احلديثة خالل من  يف اجلزائر  األصول الوقفية عليها لتطوير مؤسسات إدارة وتثمي 

 :الرئيسي مجلة من التساؤالت الفرعية اآلتية السؤال وتندرج حتت هذا   
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ما هو مفهوم الوقف ابعتباره أحد مؤسسات القطاع اخلريي اإلسالمية، وماهي مراحل نشأته و تطبيقه  -
 ؟وأشكال عالقته مع ابقي مؤسسات القطاع الثالث اخلريية

 يف احلياة االقتصادية للمجتمعات املعاصرة؟  ما دور القطاع الوقفي-

 ؟ املالئمة إلدارة و تثمري األصول الوقفيةما هي أشكال العقود الوقفية -

 ؟ تطبيقها شكالت مو تنمية وتثمري األصول الوقفية التقليدية واملعاصرة و مزاايها  سياسات ماهي -

 ؟ تطبيقها وقعت أثناءاليت  واملشكالت ما مفهوم اإلدارة الوقفية و ماهي أشكاهلا التقليدية  -

 ؟كيف تتم إدارة املؤسسات الوقفية يف ظل النموذج التسيريي احلديث-

 دارة األوقاف على املستويني الكلي واجلزئي؟إلتطوير مؤسسات  السياسات املالئمةما هي -

  األصول االستفادة من التجربة االمريكية واخلليجية 'السعودية' واملاليزية يف جمال إدارة وتنمية    كيف ميكن-
  الوقفية يف اجلزائر؟

 :    الفرضيات

انطالقا من إشكالية البحث ، وما مت طرحه كم تساؤالت حول موضوع الدراسة ميكن حتديد جمموعة من   
 و هي على النحو اآليت:الفرضيات اليت يسعى الباحث الختبار صحتها 

التطويرية املستحدثة  - املالية للوقف يستلزم  تطبيق مجلة من السياسات   على مستوى حتقيق االستدامة 
   ؛ملؤسسات اليت تقوم إبدارة أصوله و تثمريها ا

يف اجلزائر غري قادرة على حتسني مردودها االستثماري نظرا    مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفيةإن  -
  ؛لعدم تطبيقها للسياسات التطورية املالئمة 

طور  يف جناح املؤسسات الوقفية األمريكية ومنها ت  رتساهم السياسات التطويرية للنظم اإلدارية و االستثما -
 ؛ ككل وحتقيق االستدامة املالية لعوائده اإلمنائية  القطاع الثالث األمريكي



~  د  ~   
 

جناح املؤسسات   الوقفي يف  راالستثماكذا سياسات تطوير  تساهم السياسات التطويرية للنظم اإلدارية و    -
  ؛االوقفية املاليزية وحتقيق االستدامة املالية لعوائده

السياسات التطويرية للنظم اإلدارية على تطبيق    االعتمادالسعودية  مؤسسات إدارة وتثمري الوقفية  تلتزم    -
 االستدامة املالية لعوائدها؛ غاية حتقيق يف الوقفي  روكذا سياسات تطوير االستثما

ثمري  مؤسسات إدارة وت عملية تطوير  يف إجناح    حامساتلعب درجة تدخل الدولة يف القطاع الوقفي عامال    -
 . ، كما أن لدرجة تقدم االقتصاد الوطين دور مهم يف ذلك أيضااألصول الوقفية

 :منهج البحث

عن األسئلة وكذا اإلجابة    ، إن حتليل اجلوانب املختلفة ملوضوع الدراسة ومعاجلة القضااي اهلامة املرتبطة به   
ميكن توضيحها    علمية و عملية متكاملةاملطروحة، يتطلب استخدام مناهج علمية متعددة واستعمال أدوات  

 فيما يلي: 

حتليل خمتلف أبعاد  و وصف  من أجلاالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي،  لقد مت   املنهج الوصفي:-
و  املوضوع   الثالث  والقطاع  ابألوقاف  املتعلقة  العامة  املفاهيم  اإلدارة    سياسات  ، وابألخص  و  التثمري 

 .الوقفية

احلالية إدارة و استثمارا   يستدعي احلديث عن التطورات الزمنية ألشكال املمارسة الوقفية  املنهج التارخيي:  -
بغية البحث يف خبصوص الوقف،    -الغربية منها و اإلسالمية  -السابقةاحلضارات  التعرف على ممارسات  
   .لمؤسسات الوقفية القائمة حاليا احلايل لداء األيف حتسني تلك التجارب  إمكانية االستفادة من

السياسات التطويرية لإلدارة و االستثمار يف املؤسسات االستفادة من تطبيق  يف جمال  منهج دراسة احلالة:  -
يتم توظيف التحليل املقارن الستنباط الفروقات س  كما  سيتم دراسة حاالت دولية حول املوضوع   ،الوقفية

  .إلجابة على تساؤالت البحثالوصول "استنباطا" لومنه لتجربة اجلزائرية، ا بني التجارب املدروسة و
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يف     إلدخال خمرجات الفقه اإلسالمي املتعلقة ابألوقاف و الصيغ االستثماريةالتحليل االستصحايب:  -
   منها  ةالسيما املستحدث لالستثمار الوقفي ابملؤسسات الوقفيةاملوجهة  السياسات التطويرية  صياغة

يف جمال تقدير حجم األصول و حجم املوارد الوقفية  وجماالت استثمارها وذلك    :املنهج اإلحصائي-
   ؛لكل حالة من حاالت الدراسة

املايل  استخدام  - املؤشر  حتليل  املالية داء  األلتقييم    :أسلوب  االستدامة  و  الوقفيةل  املايل   لمؤسسات 
بعاد أعليها ، كونه يقوم على مقارنة خمتلف    االعتماداالدوات اليت ميكن    همـأ حد  أيعد  املاليزية، والذي  

فرتات زمنية    خاللمكانية تطبيقه على وحدة واحدة  إ  مععديد من الوحدات القابلة للمقارنة    داء بنيألا
 متعددة.

خبصوص أسلوب مجع املعلومات فقد اعتمد فيه  على أسلوب املسح املكتيب وذلك هبدف التعرف   أما    
صلة مبوضوع البحث، ونظرا حلداثة البحث وفقا للطريقة اليت   ااملراجع والبحوث والدراسات اليت هل على  

عوجل هبا فإن معظم املراجع املعتمدة هي عبارة عن حبوث ودراسات نشرت يف دورايت متخصصة أو قدمت  
أور  العلمية، ابإلضافة    ية ق حبثايف شكل  امللتقيات  املقدمة  إىليف  العلمية  املاجستري    البحوث  يف رسائل 

وأطروحات الدكتوراه، وكذلك الدراسات والبحوث على شبكة االنرتنت، والتقارير املالية من املؤسسات 
   ة.حمل الدراسة أو ذات العالقة مبوضوع هذه الدراسة البحثي

  :حدود الدراسة

سوف تقتصر الدراسة يف جانبها التطبيقي املكاين على بياانت املصاحل االقتصادية املتخصصة يف كل    
من الدول حمل الدراسة. وأما خبصوص احلدود الزمنية للدراسة ومراعاة إلمكانية توافر التقارير املالية هبذا  

ال اليت تتضمنها  املالية  البياانت  الدراسة على حتليل  للمؤسسات حمل اخلصوص فستقتصر  النهائية  تقارير 
 . 2018-2011يف اجملال الزمينالدراسة 
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لقد مت اختيار ماليزاي والوالايت املتحدة االمريكية واململكة السعودية كحاالت جديرة ابلدراسة العتبارات   
افة التقارير  كما أّن توفر ك  ،جتربة يف جمال إدارة و تثمري األصول الوقفيةعديدة أمّهها أهّنا تعد دوال ذات  

 .للدراسة وهو ما خيدم أهداف البحث  من أفضل التجارب والبياانت املالية املتعّلقة بقطاعها الوقفي جيعلها  

 :  أهداف الدراسة

ان اهلدف الرئيسي من وراء القيام هبذا البحث هو حماولة النهوض ابلقطاع اخلريي اجلزائري عرب تطوير    
التجارب املميزة يف الدول االسالمية والغربية     إىلمؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  العاملة فيه استنادا  

 :إىلذا البحث كذلك كما يهدف ه األخري.وهو ما يصب يف مصلحة االقتصاد الوطين يف 

 ؛  إبراز أهم سياسات تطوير مؤسسات إدارة األصول الوقفية يف اجلزائر و الدول حمل املقارنة -1

 ؛ تبيان أهم سياسات تطوير املؤسسات الوقفية يف اجملال اإلداري و االستثماري -2

الدراسة و املقارنة  تجارب الدول حمل  ف أتسيا باوقؤسسي املعاصر إلدارة األملنموذج    وضع تصور -3
شراف عليها وتوزيع  واإلالوقف  موال  أافق التوجه االقتصادي للدولة اجلزائرية فيما تعلق حبماية  والذي يو 

هداف التنمية االجتماعية واالقتصادية  أظل خطة استثمارية شاملة يف حتقيق    يف  ناملستفيديعوائدها على  
 االقتصادية ؛ ا كرب مع سياساهتأبكفاءة وتناغم 

االقتصادية   مدى  استشفاء-4 اإلسالمية  اجملتمعات  احتياجات  مع  اإلسالمي  االقتصاد  تعاطي  اجيابية 
حتمل التكلفة   إىلعرب توفري الصيغ املالئمة لتلبية احتياجاهتم املالية اليت تغنيهم عن االضطرار    ، واالجتماعية

العقائدية جراء تعاملهم ابلصيغ التمويلية الوضعية، فضال عن التكاليف االقتصادية املضمونة اليت تشتمل  
 . عليها  هاته الصيغ من األساس

   :أسباب اختيار املوضوع 
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استجابة      البحث  هذا  االقتصادي ليعد  الفكر  ملتقيات  يف  وخاصة  الباحثني،  من  العديد  توصيات 
لالهتمام مبوضوع الوقف    دعوات  من  للتنمية    بنك اإلسالميالمي وأطروحات الباحثني وما تقدم به  واإلسال

 :أسباب أخرى تتمثل يف  إىلومعاجلته اقتصاداي بعيدا عن اجلانب الفقهي. كما خضع اختيار هذا املوضوع  

االقتصادية اإلسالمية اليت توفرها نظرا االهتمام الشخصي مبوضوع التمويالت غري الرحبية واملؤسسات  1-
املالية الضعيفة يف   إلسهاماهتا يف تنمية وحتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية للطبقات ذات القدرة 

 اجملتمعات عموما واجملتمع اجلزائري على وجه اخلصوص؛ 

إحالال ممنهجا    الثالقطاع الثمؤسسات    قامةيف جمال إ  ملهمةجتارب    جتارب الدول حمل الدراسةتعد  2-
عادت ابلنفع على اجملتمع يف كل اجملاالت   قد  تحقيق نتائج اجيابية جراء ذلك،لالعمل أبدواهتا  مع    ومدروسا

على  التجارب  هاته  دراسة  اإلسالمي يف  واالقتصاد  املالية  متخصص يف  لكل ابحث  احملفز  االمر  وهو 
لتطبيق يف اجلزائر يعمل على حتقيق العدالة  مستوى متخصص متعلق إبدارة االوقاف لبناء منوذج ممكن ا

االجتماعية واالقتصادية داخل اجملتمع اجلزائري عرب تنمية االمالك الوقفية وإعادة توزيع الثروة اجيابيا داخل  
 االخالل بشروط التوافق مع أحكام الشريعة والقانون؛ مع عدموفقا للتسيري املعاصر  ، وذلك اجملتمع

  :الدراسات السابقة

 :ما أييتالدراسات السابقة اليت اهتمت مبوضوع الدراسة احلالية  كان من بني أهم     

الباحث  -1 بعنوان   دراسة  العمر  هللا  عبد  االقتصادية    فؤاد  )الشروط  املوقوفة  األموال  استثمار   :
، وقد  2007عن األمانة العامة لألوقاف ابلكويت يف سنة    ةصادر   دراسةوهي  ومستلزمات التنمية(،  

أن    إىلعنت الدراسة ابلبحث يف استثمار األصول الوقفية عموما. وقد خلص الباحث يف هذا اخلصوص  
البحث يف تطوير املؤسسة الوقفية يتطلب إعادة النظر يف مسؤوليات انظر الوقف وواجباته ومسؤولياته يف  

الواقع احلايل للممارسات الوقفية، ما تعلق منها ابلتصرفات اليت تطرأ على الوقف الفقه اإلسالمي لتعكس  
ضرورة االعتماد على نظم احلوكمة "احلكم الصاحل" إلدارة  مع  واليت تقتضيها متطلبات االستثمار والتنمية؛ 

إنشاء مؤسسات األوقاف من خالل دعم التوجه حنو تبين نظم التولية اجلماعية األهلية، كما ال يرفض طرح  
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وقفية حكومية مستقلة للقيام إبدارة األصول الوقفية وتثمريها مع خضوعها للرقابة الشعبية، أو مؤسسات  
والقضائية  احلكومية  للرقابة  أهلية خاضعة  مع  وقفية  لالستثمار    ،  واضحة  القيام ابعتماد سياسة  ضرورة 

من خالهلا قياس األداء االستثماري يف املؤسسة  الوقفي وقد حدد فيه مجلة من املعامل واملؤشرات اليت ميكن  
 .الوقفية

: متويل واستثمار األوقاف بني النظرية والتطبيق مع اإلشارة  دراسة الباحث فارس مسدور بعنوان  -2
وهي أطروحة دكتوراه يف جمال العلوم حالة األوقاف يف اجلزائر وعدد من الدول الغربية واإلسالمية،  إىل

إمكانية إجياد حلول متويلية واستثمارية    إىل، تطرق فيها الباحث  2008سنة  االقتصادية، جامعة اجلزائر،  
جارب اإلسالمية والعاملية  تنموية للحفاظ على  األصول الوقفية خدمة ألهداف الوقف، مع عرض أهم الت

 املعاصرة يف جمال متويل األوقاف ومن بينها التجربة اجلزائرية 

التأصيل التارخيي ألي دراسة يف جمال الوقف اإلسالمي أو    :مجلة من النتائج هي  إىلوتوصل الباحث     
ال  كما     واإلسالمي؛الغريب يقدم حلوال للمشاكل املعاصرة اليت تواجه املمارسات الوقفية يف العامل العريب

جيب االندفاع وراء فكرة االستثمار الوقفي دون دراسة احمليط االستثماري الذي تنشط املؤسسة الوقفية 
بكون    فيه؛ االعرتاف  مع  االنداثر  و  من  املميزة  املمارسة  هاته  محت  قد  لألوقاف  التقليدية  الصيغ 

حينها،ولكن جيب السعي حنو تطوير تلك األساليب من أجل املواءمة بني أهداف التنمية الوقفية ومتغريات 
  وقد توصل الباحث كسابقيه إىل فكرة أن  صرة، وضمان االستدامة املالية للوقف؛ااملمارسة االقتصادية املع

إذا حظيت ابستقاللية   إال  اإليرادات  نتائج جيدة يف جمال  أن حتقق  اجلزائر ال ميكن  الوقفية يف  اإلدارة 
 .اتمة،وذلك أن تشتت اجلهود يف كل مديرية فرعية ابختصاصات خمتلفة ليس يف مصلحة الوقف

ة حالة  اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف )دراس  دراسة الباحث كمال منصوري بعنوان:  -3
، وقد صدرت ككتاب  2009وهي أطروحة دكتوراه يف جمال إدارة األعمال، جامعة اجلزائر لعام  اجلزائر(،  

لقد حاول من خالل الدراسة الباحث الرتكيز والبحث عن   مطبوع عن األمانة العامة لألوقاف الكويتية.
 . اإلدارية والنمائية النموذج اإلداري الوقفي الذي حيقق الفعالية الوقفية 
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أن فكرة أن الفشل يف األوقاف هو فشل إداري ابألساس ويقتضي معاجلة مبتكرة   إىلانتهى الباحث  لقد     
  ، حيث أكد  على أن إدماج اإلدارة الوقفية يف اإلدارة العمومية احلكوميةمن خالل رفض    لتحسني أدائه

، وكيف أن اإلدارة الفرنسية اليت    وقفية يف اجلزائرجناح املمارسة ال  إىلقد أدت  الدولة  فصل األوقاف عن  
اقرتاح  . كما مت  كثري منهاالضياع    إىلالقضاء على هذا الفصل قد أضرت ابألوقاف وأدت    إىلعمدت  

فكرة اجملال املشرتك بني الدولة واجملتمع وفقا لتصور منوذجي لشكل اإلدارة وتوزيع املسؤوليات واألدوار يف 
مع مؤسسات القاعدة الشعبية يف جمال األوقاف، ضمن ما مساه ب: اهليئة الوطنية    حالة اشرتاك الدولة

تتظافر فيه جهود  حيث  يقوم على الطبيعة اخلريية والفلسفة األخالقية لإلدارة الوقفية،  . و  العامة لألوقاف
لنوااي الطيبة واألداء  الدولة واجملتمع وفق جمال إدارة مشرتك حيقق املنفعة العامة جلميع األطراف، وجيمع بني ا

 . الفعال يف حتقيق اهلدف االجتماعي واالقتصادي للوقف

- تكوير البناء املؤسسي للقطاع الوقفي يف االقتصاد الوطن :  بعنوانإمساعيل مومين  دراسة الباحث    -4
األمري عبد القادر وهي أطروحة دكتوراه يف جمال العلوم االقتصادية، جامعة  ،  -راسة حالة الوقف ابجلزائرد

وضع إطار مؤسسي لتطوير إمكانية  إىل، تطرق فيها الباحث 2015سنة  ، للعلوم اإلسالمية يف قسنطينة
ينتقل به من الدور السليب احليادي   الوقفي يف االقتصاد اجلزائري  مة الدور اإلجيايب يف املنظو   إىلالقطاع 

 . االقتصادية و االجتماعية

الدراسة      من   إىلوقد خلصت  الوقفي حتكمها جمموعة  للقطاع  املؤسسي  البناء  تفعيل  عوامل  حتديد 
احملددات اليت تتوزع بني ثالث مستوايت متكاملة هي املستوى التشريعي الفقهي والقانوين، املستوى اإلداري  

ستوى التنظيمي والرقايب، واملستوى االستثماري الوظيفي التنموي، حبيث تربز جمموعة من احملددات على امل
الدولة   االقتصادي كدور  النظام  بعناصر  الوقفية  املؤسسة  بني  العالقة  ترتيب  أساسا  تشمل  و  الكلي 
وامللكية...،مث تليها حمددات على املستوى اجلزئي؛ تتعلق أساسا ابجلوانب األساسية للوحدات الوقفية،  

املتعلقة للتطورات  الوقفية  املؤسسة  مسايرة  أمهية  تربز  املستوى  هذا  واألساليب    ويف  اإلدارية  ابلعمليات 
 .االستثمارية، لكن ضمن إطار الدائرة احلضارية اليت حتكم العملية الوقفية
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 :أمهية الدراسة احلالية

التمويل و االستثمار اإلسالمية كصيغة متولية إسالمية عن  الوقف  خيتص     مبيزة    األخرى  غريه من صيغ 
ابمتياز،يغطي    ةإسالمي  ةاقتصادي  آليةاجلمع بني العمل التعبدي الروحي من جهة وبني كونه يف نفس الوقت  
إبشباع حاجاهتم االقتصادية الوقف    خمتلف اجلوانب االجتماعية واالقتصادية ألفراد اجملتمع. حيث يقوم  

انت أم عاجلة. وحىت يقوم أبداء وظيفته على  واالجتماعية الدنيوية واألخروية، املعنوية و املادية، آجلة ك
أكمل وجه يف ظل التطور احلاصل داخل اجملتمعات االنسانية كان ال بد له من االنتظام يف إطار مؤسسايت 
تتم من خالله إدارة خمتلف األصول الوقفية ابلشكل الفعال واملناسب الذي تتحقق يف ضوئه األهداف  

 .املرجوة

الواض     للنقص  عموماونظرا  االقتصادية  الناحية  من  الوقف  موضوع  تناول  يف  الدراسة    ح  هاته  أتت 
اقتصاداي   اجملتمع  رفاهية  على  األثر  من عظيم  لألوقاف  ملا  اجلانب  هذا  اثراء يف  متواضعة يف  كمسامهة 

 . واجتماعيا تبعا لطبيعة األصل املوقوف واألغراض اليت أنشئ من أجلها

عاجلة االقتصادية للوقف كأداة مالية تستهدف حتقيق التنمية االقتصادية   كما أن هذا البحث خيتص ابمل   
واالجتماعية بشكل خيرجه من دائرة البحوث الفقهية اليت ختاطب مجوع الدارسني املنتمني للمجتمع املسلم 

 إىلبذلك الشكل الرتيب الذي عرف عن االحباث يف مثل هكذا قضااي يتقاطع فيها الدين مع االقتصاد،   
دائرة البحوث االقتصادية اليت تناقش كفاءة العمل هباته االداة علميا ومنهجيا وفقا ألساليب قياسية رايضية  

ستلتزم هاته الدراسة به عرب    وإحصائية ختاطب كل املختصني بغض النظر عن توجهاهتم العقائدية، وهو ما 
 .  اخمتلف فصوهل

  :اآلتيتني تنيالنقط وعلى العموم فإن أمهية هاته الدراسة تربز يف     

 ؛ تربز دور املؤسسات الوقفية يف جمال إدارة و تثمري األصول الوقفية يف اجلزائر و دول املقارنة الدراسة -1

تطوير  منه    وتطوير دور املؤسسات الوقفية يف اجملال التمويلي و االستثماري  تبني أهم سياسات  الدراسة  -2
 اإلسالمي.القطاع الوقفي داخل اجملتمعات االسالمية وغري اإلسالمية من املهتمني بنظام الوقف 
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 :خطة الدراسة

اإلشكالية. حيث سيتّم  طروح يف  امل  السؤالفصول هبدف اإلجابة عن    أربع  إىللقد مّت تقسيم الدراسة      
و  ؛ اإلسالمية  الثالثاإلطار العام املتعلق ابلوقف كأحد مؤسسات القطاع    إىل  االتطّرق يف الفصل األول منه

سياسات تطويرية  حتديد مفهوم اإلدارة الوقفية بكل ما يتضمنه من مفاهيم عامة و   على    ينالفصل الثا  يركز
األمن  ةتقليدي هبا  تتحدد  الكلي  املستوى  القطاع  على  الدولة يف  تدخل  درجة  املتبعة حبسب  اإلدارية  اط 
مبادئها وآليات تطبيقها    إىل، وكذا سياسيات تطوير مؤسسات إدارة وتثمري االصول الوقفية ابإلشارة  الوقفي

تنمية وتثمري    حتديد سياسات    إىلالثالث    الفصللينتهي    ؛على املستوى اجلزئي الداخلي هلاته املنظمات 
 .  اقتصاداي أدوات تنفيذها مع تقييمصرة االتقليدية واملعاألصول الوقفية 

أنه ومع هناية كل فصل توجد خالصة تسرد فيها النتائج املستخلصة من دراسة   إىلوجتدر اإلشارة هنا    
سالمية و شبيهاهتا  الدولية يف إدارة األوقاف اإل  التجارب لدراسة    الفصل الرابعبينما خيصص    كافة عناصره؛ 

حيث خيصص املبحث األول للتعريف بتاريخ وضعية    : يف الوالايت املتحدة األمريكية يف ثالث مباحث
  أن   على؛  التسيريية اخلاصة به  االرث الوقفي يف اجلزائر والنقائص املسجلة خبصوص إدارة العملية التنموية و 

موال اخلريية وأموال التربعات املشاهبة  مريكية يف تسيري وتنمية األخيصص املبحث الثاين لعرض التجربة األ
للوقف اإلسالمي يف الفكرة ومقارنتها ابملعمول به يف اجلزائر وهو ما يعين اسقاط التجربة االمريكية يف  

يف املبحث الثالث املتعلق بعرض التجربة   وهي طريقة العمل املعتمدة  ؛القطاع اخلريي على الواقع اجلزائري
اإلسالمية احلديثة يف جمال تطوير مؤسسات ادارة و تنمية االصول الوقفية واملتمثلة يف التجربة اخلليجية 

و اقرتاح مجلة من  السعودية والتجربة املاليزية. على أن تنتهي الدراسة بعرض جممل للنتائج املتحصل عليها 
   .يةآفاقها املستقبل مث عرض  ، الدراسة الذي مت حبثه  التوصيات ختص املوضوع

 :وعليه سيكون شكل الدراسة كااليت   
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 اقسام الدراسة النظرية

 الفصل الثالث  الفصل األول الفصل الثاني 

أحد  ك  ابلوقفتعريفي  الدخل  امل
يف    الثالث  القطاعمؤسسات  

 االقتصاد اإلسالمي

ة  ياإلدار النظم  سياسات تطوير
يف مؤسسات إدارة وتثمي 

 األصول الوقفية 

 االستثمار سياسات تطوير
إدارة الوقفي يف مؤسسات 

 وتثمي األصول الوقفية 

 الرابع الفصل 

 تطويرالتجارب الغربية واإلسالمية يف 
 وتثمي األصول الوقفية  إدارةمؤسسات 

 وسبل االستفادة منها يف اجلزائر. 

 التطبيقيةاقسام الدراسة 

 املقدمة

 اخلامتة: نتائج و توصيات



   

 

 الفصل األول: 

أحد  ك  بالوقف تعريفي  ال دخل  ال 

يف االقتصاد    الثالث   القطاع مؤسسات  

 اإلسالمي 
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 :متهيد

شهدت   دوق  ، اجملتمعييعد الوقف من أبرز إسهامات الفكر اإلسالمي االقتصادية يف اجملال اخلريي     
  ادهعليتطور ب سنة،  1400منذ بزوغ فجرها على احلضارة اإلنسانية قبل  ممارستهاحلضارة اإلسالمية بداية 

 احلايل. وترافق مراحل تطورها وصوال للشكل    احلضارة،خمتلف النواحي االجتماعية يف تلك    ممارساته  وتشمل
  حصرية جعلت من هاته املمارسة غري    التربع،املعلوم ابلضرورة إن قيام فكرة الوقف األساسية على  من    و

ول الشكل الوقفي  بل وفيها حت  كذلك،مثل هاته املمارسة    والغربيةاالنسانية القدمية    عرفت احلضارات فقط  
 وتسعى فأصبح الوقف منظمة لألعمال االقتصادية حتكمها قوانني تنظيمية    .احلديثإىل الشكل املؤسسي  

استنادا    وتنوعها الوقف  وهوما يفسر تعدد تعريفات    ، اجملتمعلتحقيق الربح خدمة لرسالة املؤسسة يف دعم  
 االقتصاد.املعنيني هبا سواء يف ابب القانون أو الفقه أو  وكثرةإىل تنوع 

وأخذا بعني االعتبار أهنا أحد إسككهامات االقتصككاد اإلسككالمي  الوقفية،إن الشكككل املؤسككسككي للمؤسككسككة     
جيعلها من بني أهم مؤسكككسكككات القطاع اخلريي أو القطاع الثالث ولذلك سكككيسكككعى   اخلريي،يف جمال العمل 

 األخرى. هذا مع ابقي مؤسككسككاته   واالختالفد موقعها يف هذا القطاع وأوجه الشككبه هذا الفصككل إىل حتدي
إىل جكانكا ايضككككككككككككككا  ا وانكا املتعلقكة نكا سككككككككككككككبق مكرر انفكا من التطورات التكار يكة للممكارسككككككككككككككات الوقفيكة 

 اآلتية:وملك وفقا للمباحث الثالث  واالجتماعي،االقتصادي  وأثرها ومفهوماشكال،ومضموان 

 التارخيية   وتطبيقاتهنشأة فكرة الوقف   ول: املبحث األ

 تكوينه   وآاثرمفهوم الوقف    املبحث الثاين:

 عالقة الوقف مبؤسسات القطاع اخلريي   املبحث الثالث:
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 األول: نشأة فكرة الوقف وتطبيقاته التارخيية املبحث 

 وحمبة  اخلري  فعل  اىل  ةاالنساني  عةابلنز   الرتباطه  نظرا  الوقف  البشرية  اجملتمعات   عرفت   القدمي  التاريخ  منذ  
 من   وقليل   الديين  الوقف  من  أولية  شكالأ  هناك  كانت  االسالم  ظهور  سبقت  اليت  اجملتمعات   ويف  اآلخر،

  اجملتمع   هنضة  مع  ولكن،  اآلخرين  املعابد  ورجال  الكهان   خالل  من  واملساكني  الفقراء  على  فاوقاأل
 معنار  من  وأهدافه وانتقل  غراضهأ  وتنوعت  نواعهأ  هبا    تعددت   و  الوقف  يف  النوعية  النقلة  متت  االسالمي

 . املعنوية حاجاهتم   عن فضال االجتماعية الناس حاجات   تلبية بغية كذلك   الدنيوي معنار ىلإ الديين

الوقف   تعريف  يف  اخلوض  قبل  لزاما  السياق كان  هذا  التعرف  يف  األصيلة  ،  الفكرة  هاته  جذور  على 
 اإلشارة إليه يف املطلبني اآلتني: سيتم ما وهوالتار ية عرب التاريخ االنساين  وتطبيقاهتا

 الغربية  واحلضارةلوقف بني احلضارة اإلسالمية ل التارخيية  اجلذور  األول: املطلب 

 الغربية  واحلضارةف بني احلضارة اإلسالمية اوقألل التارخيي  التطبيق  الثاين: املطلب 

 الغربية  واحلضارةالوقف بني احلضارة اإلسالمية  لفكرةالتارخيية  اجلذوراملطلب األّول: 

  الرب   أعمال   زايدة  على  حرصا  تطبيقها   إىل  يدع  اليت  التضامين  االقتصاد  ليات ا  أهم  من  الوقفيعترب     
  مقننة   تنظيمية   بعالقات   حمددة  وهي،    اجملتمع  شرائح  ميع  مفتوحة   فيه  املشاركة  أبواب   وتبقى   ،واإلحسان
 .  اإلسالم وبعد قبل وغاايهتا  توجهاهتا اختالف  على اخلريية األعمالتعددت  وقد ،الفقهاء وبشروط

   نشأة فكرة الوقف يف احلضارة اإلسالمية: أوال

نظاما أصيال يف االقتصاد اإلسالمي، حبيث مل تكن نشأته رد فعل على مشاكل واجهت   يعترب الوقف     
  التجارب يف أتى هبا االسالم على غرار ما حصل اليت االجتماعية واأليديولوجيةتطبيق املنهج االقتصادي 

 وملمنطلقا من رغبة إنسانية حمبة للخري      1الغربية بل هو منظومة فقهية مات اتريخ ممتد منذ ظهور اإلسالم
 . طارئ تكن أبدا ردة فعل يف مواجهة سياسة أو ظرف 

 
دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان،  ، بحث منشور في مجلة بحوث اقتصادية عربية الصادرة عن مركز واالقتصاد  فالوق سليم هاني منصور: 1

 23، ص: 2010لسنة   52العدد 
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البداية مع الوقف الديين    وكانتانطلقت فكرة الوقف يف اجملتمع االسالمي مع بداية انتشار االسالم     
قباء ابملدينة    مسجد  هوولعل أبرز مثال    ،ئه حبس األماكن الدينية كاملساجد للعبادةالذي مت نوجا انشا

درهم وخصصه لعبادة هللا فكان    800نبلغ    1بشراء أرضه   وسلماملنورة الذي قام الرسول صلى هللا عليه  
. بعدها استمرت فكرة الوقف ابلتطور وإن احتفظت بغطائها الديين،حيث  اإلسالمبذلك أول وقف ديين يف  

  ي ضر حوائج الناس املادية فكان وقف بئر رومة الشهري من الصحايب ا ليل عثمان بن عفان    ةتغطيببدأت  
هللا عنه لدرء املشقة على عموم املسلمني يف املدينة من جراء غالء سعر ماء هاته البئر الوحيدة كما تروي  

  بعد   -عنه  هللارضي  -  الفاروق  عهد  يف  حصلت  اليت  الشام  و  العراق  أراضي  أوقاف   كذا و   ،كتا السري  
 تربعوا   و  الصحابة  أوقفها  اليت  االخرى  املمتلكات   و  االراضي  عن  انهيك   هناك،  االسالمية  الفتوحات 
 الوقف   لفكرة  أسس  الذي  مراأل  بعدهم،  من  مريتهم  ليشمل  نصيا  ترك  مع  املساكني   و  للفقراء  خبراجها
  الدينية  املؤسسة من املمارسة الوقفيةامتدت مث ، 2أصيل سالميإ فكري ابتكار و كفكرة  هلياأل وأ الذري
 .  اخلدمات  و والسلع املنافع وتقدمي االجتماعية اخلدمات  كافة  يشمل  الذي  العام الربأوجه   إىل

أن التكوين الفكري للوقف يف احلضارة االسالمية قام على تنصيا  هذا األخري  إىل  وجتدر اإلشارة هنا     
  هذا   واستمرحيث محلت صفتها مضمون نظام الوقف لدى عديد العلماء     ،أبواب الصدقة ا ارية  كأحد
  املهنية   واملهارات   املعارف   من  العديد  تتجلى  بدأت   مث  ابلوقف، اخلاصة   لألحكام  لتتعدى  ابلتطور   التكوين
  للمعرفة  وكان  .وحفظها  توثيقها  و  الوقفية  العقود  صياغة  أصول  معرفة  مقدمتها ويف  به  ارتبطت  اليت  واإلدارية
 فظهرت اهلجري،  الثاين  القرن  يف  التدوين  عصر  بداية  منذ  املكتوب   التسجيل  إىل   طريقها  ابلوقف الفقهية
 التدوين  عصر  ومنذ والفتاوي الفقه  كتا  ويف  النبوي،   احلديث  كتا  يف  مدرجة  ظهرت   ما  أول  الوقف  أبواب 
  مذاهبه  جبميع اإلسالمي هقالف  كتا  مجيع  يف الثابتة األبواب  من الوقف فقه صار

  اعتمادها   منذ   الفقهية  املذاها تعددية  من  تغذى  قد  أنه  جليا   يتضح   لوقفل  التار ي  التطور   إىل  وابلرجوع   
 مرجعها  اليت  واحلضارية  والسياسية  االقتصادية  العامة  التطورات   من  تغذى  أنه  كما  وانتشارا،  ثراء    وازداد

 
 15، ص 2000، دار الفكر، دمشق،الوقف اإلسالمي: تطوره إدارته، تنميتهمنذر قحف:  1
 81 ص، جع السابق نفسهالمر  2
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، ولكن هذا التطور قد تعرض إىل مجلة من االنتكاسات اليت قلصت من أتثرير يف التنمية اجملتمعية  1تمعجملا
و هو    قد خلقت فيما بعد مجلة من التحدايت أمام الدول اإلسالمية الساعية إلحياء هاته املمارسة املهمة

 ما سيتم تبيانه يف العنصرين اآلتيني:  

انتشار    ومع  ، املاضي  القرن  يف  الوقف  : تعرضأسباب تدهور املمارسة الوقفية يف احلضارة اإلسالمية.1
  يف   واختفائه  واضمحالله   دورر   تراجع  إىل  أدى  ما  وهو  الضرابت   منللعديد    ،جنبيةاحلركات االستعمارية األ

 : منها نذكر راألسباب محلته على هذا االحنصا من مجلة اىل  ابإلضافة  األحيان بعض
  اإلسالمية  األوقاف  دواوين  فصلبقام   والذي  اإلسالمية،  البالد   يف  املستعمر  تركها   اليت  السلبية  التأثريات  .أ

  يف  يتصرفون  مسلمني  غري  مستشارين  هلا  وجعل  العليا،  ابملفوضيات   مباشرة  ووصلها  املسلمة  احلكومات   عن
جتارب    تؤكدر  ما   وهو  العظيمة  املستحدثة  ابلرواتا  ا هتخزاان  فأرهقوا،  2واسعة  بسلطة  واملالية   اإلدارية  شؤوهنا

 ؛ 3ولبنان هبذا اخلصوص  وسوراي وا زائركل من املغرب 
 يعاين  بقي  حيث  االستقاللالوقفي إىل ما بعد    النظام   قطاع  أتثري االستعمار امتد ليضعضع بشدة بنية .ب 
 كما  الوقف،  نظام  عنالتخلي    درجة  إىل  االشرتاكيمحلة التأميم مع تنامي املد    أشدها  متنوعة  أزمات   من
  ابلتأميم   هنائيا   حتسم  أن  قبل  م  1956  سنة   منذ   الوقف  نظام   إلغاء  يف  شرعت  اليت  تونس   يف  الشأن   هو

  ورغم  الوقف،  حرية  فكرة  على  اعتداء. لقد شكلت جربية التأميم  4  1961  سنة  الوقفية  لألصول  الكلي
  ملك  من  املوقوف  األصلإخراج    حرية  هو  األخري  هذا  أن  انحية  من  للوقف  مكافأهتا  فيها  الظاهر  أن

  احلقيقة  فإن  عليهم،  للموقوف  خمصصة  منفعة  ومو  ألحد  مملوك  غري  يكون  حبيث  هللا،  ملك   إىل  صاحبه
  ابإلكرار   صاحبها   ملك   من  األصول  إخراج  هو  التأميم  أن   انحية  من  االثنني   بني  جوهراي   اختالفا  تربز  الفعلية
 ملك  إىل مللكيته ونقل هللا  إىل وتقرب  اختياري  عمل  هو الذي الوقف عن يفرقه ما وهذا الدولة، ملك  إىل
  املنهج  يف امللكيات  جعل  يف يكمن ملك  يف واخلطر.  تديرر  جهة أو  هيئة تعيني  أو عليه ويل تعيني  مع هللا،

 
  ، الحاج لخضر جامعة  منشورة،   دكتوراة أطروحة ، الجزائريفي الفقه االسالمي والقانون   أموال الفقه وسبل استثماره إدارة: بوضياف   الرزاق عبد1

 3-2، ص: 2006 باتنة الجزائر، 
 312-311: ص ص   ، 1996المغرب،  ، اإلسالمية األوقاف والشؤون  ةوزار ،2ج ،اإلسالمي الفكر في الوقف :هللا عبد بن العزيز عبدمحمد بن  2
، بحث منشور على االنترنت على موقع  اإلصالح  وضرورة الواقع بين تحديات الحديث  اإلسالمي الوقف: أمنوح مهدية 3

http://www.kantakji.com/media/5032/210116.pdf 9-8، ص ص:  2017/ 27/10، تاريخ االطالع   
   9ص  مرجع سبق ذكر،   أمنوح،  مهدية 4
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 اخلصوصية إىل النظر بدون االشرتاكية، ابلنظرية أتثرا العامة امللكية هو واحد جانا يفصر تنح اإلسالمي
  هو  اثلث  طرف  إىل  تعود  ملكيته  وأن   اإلسالمي،  االقتصاد  يف  ميزة  هو   الوقف  أن   إدراك  وبدون   اإلسالمية،
 الثالث؛ القطاع أو احلكومية غري ابملنظمات  الغريب اجملتمع  يف حاليا يعرف  ما اجملتمع،

  خمتلف   يف  إليها  حتتاج  أنشطة  على  خالهلا  من  وتتفق  األمة  ترعاها  اليت  املؤسسات   من  هو  الوقف .ج
  يدحض   ما  وهو  شابه،  ما  أو  إدارة  أو  مباشر  نفوم  فيها  للدولة  يكن  مل  ابستقاللية  تتمتع  امليادين،وكانت

. الدولة   يد  يف  واجملتمع  ابالقتصاد  يتعلق  ما  كل  جعلت  واليت  االشرتاكي،  املد   إابن  انتشرت   اليت  النظر  وجهة
 خمتلف   على  إيراداته   وصرف  منه  ابالستفادة  تقوم  اليت  ، الدولة  موارد  من  الوقف  اعترب  البعض  إن  حىت

 الوقف  من  جعلت  اليت  اإلسالمية  للمؤسسات   التار ية  واخلربة  اإلسالمي  املفهوم  مع  تعارضا  يربز  ما  التزاماهتا
  يتمتع   وهو  ،فيه  يتدخل  أن  شرعية  سلطة  وأ  تنفيذية  سلطة   سواء  كان  طرف  ألي  ميكن  ال  اعتبارية  شخصية
 هبا  مرت   اليت  االحنطاط  نراحل  الكبري  التأثر  دون  الزمن  مر  على  والتقدم  االستمرار  له  ضمنت  ابستقاللية

  طرف   من  الوقفية  األصول  حق  يف  املقرتفة  السابقةالذي مل يعد ممكنا االن بسبا املمارسات    االمر  ،الدولة
يف مواجهة الضعف االقتصادي الذي مرت وال    فاوت املت  االجتماعي  الفشل  يف جليا يربز  ما  هو   و   الدولة

    اإلسالمية؛به الدول  زالت متر
  بعض   على  واقتصرت   هبا  املتعلقة  األحباث   تراجعت  ، حبيثابألوقاف  والبحثي  العملي  االهتمام  توقف .د

  على   الضوء  ألقت  اليت  ا ادة  التار ية  الدراسات   بعض  هناك  كان  وإن  املتفرقة  والندوات   البسيطة  الدراسات 
  يف  الوقف  دور   يف  املتعمقة  والدراسات   والتقارير  الكتا  وجود   يندر  أنه  إال  املاضي  يف  ودورها  األوقاف
 . واالجتماعيةانهيك عن أدوارر التكافلية  االقتصاد أو التنمية 

التحدايت اليت تواجه األوقاف يف    اختزال  ميكن  املمارسة الوقفية يف احلضارة اإلسالمية  حتدايت    .2
 : 1  هي عناصرثالث   يف وإصالحهاتطويرها  عملية وتعيقالدول االسالمية 

 
  انظر: بحث نصرالمفسد اإلصالح  محاولة"الحديثة بتسمية  الفترة  في  الوقف  لشؤون الدولة إدارة  أسلوب  على  عارف محمد نصرالباحث   أطلق .." 

 الوطن في المدني والمجتمع الوقف نظامفي كتاب     ابراهيم البيوميالمحرر من طرف  النيل وادي بلدان في للوقف المؤسسي عن البناء عارف محمد
   547، ص 2003،بيروت ،العربية  الوحدة دراسات مركز، العربي

 17-14: ص  ، صمرجع سبق ذكره  أمنوح،  مهدية 1

��
�����ٕ�� ���

��
����� ��

� � ���� ���� ���
���� ��� ����ٔ� ��ٔ

�� 
�

�
����� �� ��

�� ���� ���� � ������ ���ٔ�� ��
����



 العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية ............ المدخل التعريفي .......الفصل األّول................... 

 

~ 6 ~ 
 

 يساعد   لن  الدقيقة  واإلحصاءات   الرمسية  املفصلة  البياانت على    االطالع   صعوبةإن    :األوقاف  توثيق  أ.
  دراسات   إجناز  يصعا  ما   اإلسالمي،  اجملتمع   اقتصادايت   يف   الوقف  أثر  حقيقة  إدراك  تسهيل حتما يف  

  ذا هب  للنهوض   املعيقةمن فجوة التأخر    ويزيد  اإلسالمي،  اجملتمع  يف  الوقف  موضوع  حول  اقتصاداي  معتربة
 جيعل   املبتورة   أو  ا زئية  الواثئق   على  ابالعتماد  فاالستمرار  ،1وحديثة   بديلة   علمية  وقفية  ثقافة  وفق  القطاع
   ؛ابحلاضر أو ابلتاريخ  األمر تعلق سواء قاصرة الباب  هذا يف املعرفة

 إدارة  يف تدخلت قد اإلسالمي العامل يف  احلديثة الدولة أن   أحد  ينكر  ال الدولة ابلوقف :    عالقة  ب.
تبعا لكل دولة و توجهها  األوقاف   هلذا  املوضوعية النتيجة أن نكار  إكما ال ميكن أيضا    ،بصيغ خمتلفة 
 حكومية مركزية إلدارة  األوقاف  من األكرب ا انا خضوع حيث من واحدة تكون تكاد إداراي التدخل
 على احلديثة  العربية الدولة سيطرة بلغت وقد لألوقاف، عامة أمانة أو أعلى جملس أو هيئة  أو وزارة امسها
 من اإلدارة لتلك  األعلى الرئيس تعيني يكون أن على  القوانني  بعض نصت أن درجة إىل األوقاف إدارة

 .  نفسه الدولة رئيس هو يكون   وأحياان  ، ةالدول رئيس اختصاص

 يف  االدارية املتحكمة واملركزية  الطرق هذر  انتهاج  إىل اإلسالمية  ابلدول أدت  اليت  األسباب  كانت وأاي    
 إبراز  على يلح اإلسالمية ابألوقاف املهتمة األوساط عن يصدر الذي املتكرر السؤال  فإن ،سياسات ال

اجملتمع الوقفية    أصول  رعاية يف الدولة صالحيات  من  اإلسالمية اجملتمعات  حصدهتا اليت النتائج حقيقة
إايها   حمملة  للحكومات  حادة  انتقادات ووجهت    ،هذا التدخل  مساوئعددت كثري من األحباث    وهنا

 األوقاف على الدولة سيطرة جدوى أخرى دراسات   بينت كما. احلضاري دورر عن الوقف  تراجع مسؤولية
 تزال ال حتققت اليت النتائج" أن فكشفت التدخل، هذا استغرقها اليت الطويلة املدة يف  التأمل خالل من

 الكفاءة يف حقيقي حتسن إىل التدخل يؤد مل إم-  كالكويت  استثنائية  حاالت   يف  إال -جدا متواضعة
 على إليه ينظر العربية البلدان أغلبية يف األوقاف قطاع  أنبدليل    عليها احملافظة يف أو لألوقاف اإلنتاجية

   .شأان القطاعات  أقل أنه

 
األمانة العامة لألوقاف، الكويت،  ،  )وتحليل دراسة) البحرين بمملكة السنية األوقاف وثائق  والتاريخ للوقف حماية  الوقف توثيق: ناميتي  غالم حبيب 1

 42، ص  2013
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 العتبارات  نظرا اإلسالمية  تمعات جمل ا بني تفاوات  عرف قد الدولة  تدخل  معارضة أن  إىل هنا اإلشارة وجتدر  
 اضمحالل عدم يف    دور الرفار أو املعيشي للمستوى كان العربية ا زيرة شبه ففي  ،األوىل ابلدرجة اقتصادية
 السائدة القوانني معظم أن من الرغم فعلى  ،مثال مصر  يف أو العريب املغرب  الذي حصل يف دول  مثل الوقف
 مل ملك   أن إال ،يف سياستها العامة  عوائدر توزيعتنميته و    و  للحكومات إدراج إدارة الوقف  تتيحهناك  
 املؤسسةكحالة    ،املطرد وازدايدها املناطق هذر يف الوقف ثروات  تراكم بدليل اجملتمع يف سلبية  ااثرا  لف
 الضخمة األوقاف حلجم نظرا  " :1يقول أحد املتخصصني عنها    اليت  السعودية العربية  اململكة يف  الوقفية
 أوقاف جملس اهب  يضطلع قد اليت العامة النظارة إىل ابإلضافة  حاجة هناك فإن ، ا غرايف  توزيعها وكذلك 

 ؛التفصيلية النظارة  يف مسؤولة جهة إىل

 ثغرات  من تعاين اإلسالمي العامل يف الوقفية النظم أن فيه  شك  ال مما:  متكاملة  وقفيةمنظومة    إنشاءج.
  تربط  اليت للعالقة مباشرة نتائجك رواليت تظه  املالية وجوانبها  اإلدارية هياكلهاو  اهتتشريعا  يف وكبرية   كثرية
  لألصول عملية وضع نظام تسيريي جيد    يسهل ابلدولة الوقف اليت تربط   العالقة  فتحديد ة، ابلدول الوقف
 الدولة أحقية و   احلنيف؛  الشرع له  ضمنها  اليت الوقف استقاللية  2مع ضمان حتقق املبادئ التالية:   الوقفية

  .العامة والتوجيهات  األهداف وخدمة ابلوقف، املنتفعني ومصلحة عليها، والقيام اجملتمع حقوق رعاية يف

 الصيغ يف يكمنما  بقدر والنظرايت  اقرتا  الربامج  وضع يتعدى الوقفيةابملنظومة  النهوض فإن وعليه    
 .العناصر هذر كل داخلها  يف تتحد اليت التنفيذية اإلمكانيات و  العملية

 ة  الغربي احلضاراتيف   الوقف  فكرة جذور: ااثني

 الشخصي   التصرف  عن  معزل  يف   منتجة  وأصول  أموال  وضع   هو   الواقعي  ومضمونه  العام  نعنار الوقف       
ولقد    .عامة  أو  دينية  أو  اجتماعية  أو  شخصية،  حمددة  خريية  ألهداف  منافعها  أو  خرياهتا  وختصيص  أبعياهنا
 فلقد   ،األرض  وجه  على  االجتماعية   احلياة  وجدت   أن   منذ  الوقف  أشكال  بعض  مجيعها  الشعوب   عرفت
 والطرقات  والينابيع   العيون  وجدت   كما   ،القدم  يف  مغرقة  بشرية   جمتمعات   يف   للعبادة  وأمكنة   دور  وجدت 

 
 600-599 ص  ، صمرجع سبق ذكرهتحرير ابراهيم البيومي،  ،العربية الجزيرة شبه بلدان في للوقف المؤسسي  البناء :العمر فؤادانظر بحث 1
 18ص  مرجع سبق ذكره،   أمنوح،  مهدية 2
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 مات  منافع لتقدمي املخصصة واملباين األراضي من وغريها املسار  ووجدت  لالجتماعات، العامة واألمكنة
  بعينه   شخص  هبا   ، أو أن يتصرفبعينه  شخص  ميتلكهاأن يعقل أن    كنمي  ال  مما  الناس،  لعامة  متعددة  أنواع
  مدراء  أو   املعابد   كهان  مثل  ورعايتها   بصيانتها   القيام  أمر  إليه   وكل  الذي   هو  الشخص  ملك   يكون   أن  إال

 :، و تظهر أشكال املمارسات الوقفية يف احلضارات الغربية ابلشكل اآليت املسار 

  من   والنافذين  القادة  بعض  كان  حيث  القدماء  اليواننيني  لدى  طريقها  الدينية  اخلريية  األوقاف  وجدت  .1
 يف   الرومان  عند  اخلريية  األوقاف  ظهرت   كما  ، الدينية  الشعائر  إلقامة  أراضيهم  بعض  يقفون  الدولة  رجال
 كل  يف  واالستثماري   الذري  الوقف  ألنظمة   بدائية   أشكال   تواجد  ينفي  ال  أمر  وهو  كذلك   ا مهورية  أايم
   ؛1التار ية  املراجع بعض حبسا احلضارتني من
  للوقف   الوحيد  الشكل  هي  الكنائس   كانت احلضارية،   معطياهتا   وانداثر   الغربية  الرومانية   الدولة   زوال  بعد .2
 واملستشفيات   واملدارس  املالجئ على  وقفا  فرنسا  مساحة  ثلثكانت      مثال عشر  السابع  القرن  ففي  ابو أور   يف

  خالل   من  الغربية   القانونية   النظم  يف   الوقف  إىل  إشارة   أول  كانت   ، أما يف بريطانيا  العبادة  وحمالت   واألديرة
 من   للوقف  بيةو أور   قانونية  إشارة  أول  وردت   حيث  1601  عام  الصادر  اخلريية  لألعمال  اإلجنليزي  القانون
  العام   النفع  خدمة  أشخاص،بقصد  جمموعة   أو  شخص  هبا   يقوم  أعمال  أية   أبنه   اخلريي   العمل  تعريف   خالل

  اعتربت   مث  ،األعمال  هلذر  الضريبية  وخباصة  االمتيازات   بعض  القانون  هذا  منح  وقد.  ملك   يف  املساعدة  أو
 والكنائس  واملستشفيات   اخلريية  للجمعيات    صصا م  كل  تشمل  االمتيازات   هذر  مثل  أن   بيةو األور   النظم

 .  الغربيةاليوم يف الدول  املعاصر  املؤسسيما أسس ملفهوم الوقف  وهو ملك  ه ب شا وما التعليمية  واهليئات 
تنميتها ابلشكل    األوقاف  نوضوع املعاصرة الغربية  النظرية الدراسات  يف االهتمام  ازداد       و كيفية 

 نتيجة هئداومب النظرية أطرر   ت اتطور   أنكما  ،العام مات النفع    اخلدمات  وحتقيق توجه يف يصا الذي
الوقف   حقول وأصبحت اخلريية، األعمال على الطلابدورها على   أثرت  احلياة مطالا وتعقد ضغوطات 
 ما غالبا واليت العمومي الشبه أو ا معوي القطاع يشمل الذي الثالث االقتصاد مفهوم يف مندجمة املعرفية

 
 14-13، ص مرجع سبق ذكره منذر قحف،   1
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 تساعد  تطبيقية كأداة  التطوعي العمل مبدأ إسرتاتيجية من واملنطلقة ،1الدولة من  ماليا دعما هلما مينح
 .العام  النفعحساب حتقيق  على الرتبح مع استبعاد فلسفة املشروع وترقية ابلنهوض

 :2خاصة اىل مجلة من األسباب   وأمريكا االهتمام الشديد نوضوع االوقاف عموما يف دول أورواب    يعود    
  الصناعية  الثورة   ااثر  من   أثرا  العشرين  القرن  ومستهل  عشر  التاسع  القرن  هناية  يف  ابلوقف  االهتمام  يعد .أ

  كانت   ما  على  العاملة  الطبقات   وتذمر  الربجوازية،  الطبقات  أيدي  يف  الثروات   تكدس  من  عنها  جنم  وما
 أصحاب  إقدام  على  العوامل  أهم  ومن  الثروات،  تلك   وراء  من  الفاعلة  القوة  كانت  أهنا  مع  فقر  من  تعانيه

 املرحلة؛ خالل تلك   اخلريي للعمل الدوالرات  ماليني وقف على الشركات 
  الصناعية  واملؤسسات   الشركات طرف    من  ب إبسها  املبادرات   انطلقت  األوىل،  العاملية   احلرب   ابنتهاء .ب 

 الشيوعي؛ املد وحماربة االجتماعي اخللل مظاهر بعض معا ة أجل من األموال لوقف
العوامل الرئيسية يف هيمنة القطاع    الضريبية  السياسات   خالل   من  بعد  ما  يف   التمايز  برز   وقد .ج كأحد 

  اخلريي   العملكان ملك من خالل ربط    و   ،و انتشارر يف الدول الغربية وابلتحديد الوالايت املتحدة  الرحبي
  وخاصة   نفسها،  التطوعية  املؤسسات   هبا  وحتظى  املتربعون،  هبا  حيظى  اليت  الضرييب  اإلعفاء  بسياسة  الغرب   يف
  إحداث   أو  ترك  إىل  الغربية  الضريبية  املصاحل  عمدت   ينأ  األمريكية،  املتحدة  الايت والو   أورواب  جمتمعات   يف
  القادرون   منها   ينفذ   لكي  " الضرييب  اإلعفاء  سياسة"  عنوان  حتت   املالية  األعباء  من  للتهرب   بؤر

    .*العام النفع أبواب  إىل األمة موارد فتوجه الشركات، واألثرايء،وتستغلها

 الغربية    واحلضارةالتارخيي لفكرة الوقف بني احلضارة اإلسالمية  التطبيق:  الثاين املطلب

  :الوقف متايزا ملحوظا بني كل من احلضارتني فكرةشهدت تطبيقات   

 : التطبيقات التارخيية للوقف يف احلضارة اإلسالمية أوال

 
بحث منشور من طرف مركز البحوث في   ، التضامني  االقتصاد  نموذج الوقف:  لنظام والتشريعي  التاريخي التطور : الحسني قاسمي الرؤوف محمد 1

 2، ص 2007، الجزائر - CREAD–االقتصاد التطبيقي  
 22 ص:  ، مرجع سبق ذكره  منصور، هاني  سليم  2

 الجمعيات والمنظمات التطوعية كثير من المنضمين إليها.  ٥ض من حول هذفالسياسة موجودة، الن ٥يعتقد البعض أنه لو لم تكن هذ* 

��
�����ٕ�� ���

��
����� ��

� � ���� ���� ���
���� ��� ����ٔ� ��ٔ

�� 
�

�
����� �� ��

�� ���� ���� � ������ ���ٔ�� ��
����



 العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية ............ المدخل التعريفي .......الفصل األّول................... 

 

~ 10 ~ 
 

 استمر  وقد  واالقتصاديدورها اجملتمعي    وتعاظم تعترب احلضارة اإلسالمية العصر الذهيب لتطور األوقاف     
 العسكري  االحتالل وبدء األوربية االستعمارية األطماع إطار يف املنطقة  دخول حىت وانتشارها األوقاف منو

 منها املوجود  على واحملافظة اإلسالمية األوقاف إنشاء  يف الكبري التوسع أدى  وقد.  منها كبرية ألجزاء
 مات ،اإلسالمية األوقاف من  كبرية حصيلة تراكم  إىل التأبيد  نبد  عمال املتتابعة التار ية العصور  تلك  خالل

 الشكل  حيث منو  أ ،وأهدافه الوقف أغراض وأ  ،املوقوفة األموال نوع حيث  من سواء  كبريال تنوعال
 إدارة حيث من وأ ،الواقفني أنواع  حيث من وأ ،االقتصادي املضمون  حيث من وأ ،للوقف القانوين
  : 1للوقف اآلتية  األنواع املمارسات  هاته أفرزت  ولقد .الوقف

 تتلخص أنواع الوقف اليت مت إثبات ممارستها وفقا هلذا احملدد إىل:الوقف من انحية إدارته: .1

 بتحديدر؛  هو  يقومقريا  أو عن طريق  شخصيا  إبدارته    الواقف : يقوم من خالهلا  األوقاف ذاتية اإلدارة .أ

  غريهم  و أ  املساجد   أئمة  بعض  ماق  حينها   معروفا  كان   كما:  األوقاف حتت إدارة اجلهة املستفيدة منها .ب
على بعض   املدير  هذا  حيصل  أن  مقابل  ، (الوقف)عقد    وقفه  حجة   يف  الواقف  من  بتوصية   االوقاف   إبدارة
 املوقوفة؛ األصول هاته عوائد أو غالت 

هذا النوع بعد مرحلة زمنية فقدت معها    وظهر:  القضاء  طرف  من  معينة  جهة   من  املدارة   األوقاف .ج
 ملهمة؛ اب القضاء تكليفبعض الواثئق املتعلقة إبنشاء األوقاف وكان لزاما حلل هذا املشكل 

بعد إصدار قانون  م 19هذا النوع متأخرا نوعا ما يف بداايت القرن    وظهر:  لألوقاف   احلكومية اإلدارة . د
 ن املالحظات اليت ميكن سردها هبذا اخلصوص  : وم ،العثمانيةإنشاء وزارة األوقاف يف الدولة 

  والتنفيذية اإلدارة ا ماعية للوقف من خالل جملس إدارة ميارس الصالحيات الرقابية واالستشارية    مفهوم ❖
ردية اخلاضعة للرقابة من طرف شخص  مل يكن معروفا لدى الفكر اإلسالمي وإن عرف منومج اإلدارة الف

 أخر هو إما القاضي أو الواقف نفسه؛

الوقفية    إن ❖ األصول  إدارة  يف  الفردي  النمومج  العامة    وشيوع  للمشروعات   واإلدارةاإلدارة  اخلاصة 
 .منامج إدارية مجاعية تلك الفرتةوجود  والسبا يف عدم تبلور فكرة الشخصية املعنوية كان التجارية  

 
 43-31سبق ذكره، ص ص: منذر قحف، مرجع   1
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 :إىلأنواع الوقف اليت وفقا هلذا احملدد  تتلخص: الواقفنيمن انحية أنواع  الوقف .2

األغنياء  .أ   أو   أغنياؤهم  ابلوقف  يقوم  كان   أين  ،الصحابة  عهد  يف  النوع  هذا  مع  البداية  كانت:  وقف 
  العصور   مدى   على  األغنياء  أوقاف  استمرت   وقد   ،أخرى   ممتلكات   أي   أو   أراض  ميتلكون   من  ابلتحديد
 اإلسالمية؛  األوقاف من األكرب ا زء تشكل اليت هي وكانت

على طول    واملكتبات املدارس وا امعات    نشاءإب بداايت العصر العباسي قام الوالة    مع:  اداتصاإلر  .ب
ما مت    وهو  .للعوامخارج امللكيات اخلاصة    والبساتني مقابل أهنم كانوا يقفون األراضي  يفأرض هاته الدولة  

 واملنشآت أين كانت عوائد تلك األراضي املوقوفة تصرف على تشييد تلك املباين    ،تعريفه فقهيا ابإلرصاد 
 بعد؛ فيما   والعثمانيةازدهر هذا النوع من الوقف خالل مرحلة الدولة اململوكية  وقدالعلمية 

بوقف ثلث ماله   وصيامل الشخصن يقوم أهذا النوع مرافقا لكل العصور ومعنار  كان :  الوصااي وقف .ج
 اخلري؛ يف أوجه  وصرفهنصاب الوصية الشرعي  وهو

  اإلسالمية   احلضاريةالتجربة  ، ابتدعت  الوقفتطبيقها لفكرة    يف:  واألغراضمن انحية الغاية    الوقف   .3
 من أهداف إىل ملك  بعد ت امتد مث ،ةاملتبادر  القريبة األهداف  لتستوعا  وتوسعت  األغراضمن    العديد
 تدخل عن تغين كبرية جمتمعية مؤسسة اإلسالمي الوقف من جعل الذي األمر .والدقيقة املتخصصة الرب

 من هاته األوقاف:  ونذكركانوا   أينما  للناس العامة املصاحل أغراض من الكثري حتقيق يف الدولة

 : اآلتية األشكال  يف األوقاف  هاته تظهر: االجتماعية اخلدمات وقف .أ

    ؛املدن مجيع يف والعيون  اآلابرأوقاف و  الشرب  ميار أوقاف ❖
 ؛ الكربى الطرق على واحلجاج املسافرين  اسرتاحات  أوقاف ❖
 ؛ وا سور واملعابر الطرق تسبيل أوقاف ❖
 ؛ جماان الفندقية اخلدمات  لتقدمي أوقافاإلانرة و  ناديلق على األوقاف ❖
 ؛  والطهارة النظافة وأماكن احلمامات  أوقاف ❖
 ل.السبي وأبناء واملساكني الفقراء إلعانة األوقاف ❖
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 :يف تتمثل:  اجملتمعيةالرعاية  وقف .ب

 ؛الطفولة لرعاية أوقاف ❖
 ؛ النساء لرعاية أوقاف ❖
   .للمرضى النفسية املساعدة لتوفري أوقاف ❖
 : أييت  فيما وتربز املسلمون به اعتىن ما أهم كانت:  التعليمية العملية  ولوازمالعلمية  األوقاف .ج

 ؛وا امعات  املدارس أوقاف ❖
 ؛اعنه مستقلة أو العلمية ابملعاهد ملحقة الكبرية املكتبات  أوقاف ❖
 ؛ املنح الدراسية   وأوقافاملغرتبني  لسكن الطلبة متخصصة أوقاف ❖
 ؛ العملية التعليمية ولوازم املدرسني رواتا  على لإلنفاق أوقاف ❖
   .والصيادلة واألطباءأوقاف خمصصة للبحث العلمي لعلماء احلديث  ❖
 األطباء   رواتا  على  واإلنفاق  األدوية  وتقدمي  واملصحات،  املستشفيات   بناء مشلت:  الصحية  األوقاف . د

  التاريخ   عرفولقد    .ونزالئها  للمستشفيات   األخرى  اللوازم  مجيع  على  واإلنفاق  ،العاملني  وسائر  واملمرضني
  خدماهتا  تقدم  وجمانية،  وقفية  كلها  املستشفيات   كانت. بل  وحواضرر  مدنه   مجيع  يف  الوقفية  املشايف  اإلسالمي
 ؛السواء على ولألغنياء للفقراء

 واألهنار وأوقاف   البحريات يف هذا الشأن أنشئت أوقاف خاصة لصيانة    :واحليوانالعناية ابلبيئة    أوقاف .ه
 للقطط   وأوقاف   عديدة،  مدن  يف  والعصافري  الطيور  إلطعام  أوقاف   وأنشئت  الشريف،  املكي   احلرم  لطيور
   ؛غري ملك  اىل
 :  مها رئيسيني شكلني يف  وظهرت  :الدينية األوقاف . و
 ؛ وإانرهتااملساجد وتزيينها  لبناء متخصصة أوقاف ❖
 احلرم  وكذا  املنورة واملدينة املكرمة مكة يف احلرمني  املسجدين ولعمارة احلجاج  لرعاية  متخصصة أوقاف ❖

 .فلسطني يف الثالث املقدسي
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  عليه   تعاىل  هللا  صلىهذا الوقف كانت من طرف رسول هللا    ملثل  ممارسةأول    :الوطينالدفاع    أوقاف .ز
  واحلصون   الثغور  على  عوائدرليشمل توزيع    تطورر   تتابع  مث  السال ،  على  خمرييك   بساتني  وقف  عندما  وسلم
 . الوطينميادين الدفاع  وابقي للمجاهدين والسال  اخليل وعلى فيها اآلابر وحفر

الوقف وفقا لشكله القانوين حسا حمددين أساسني ينبثق   يصنف:  القانوينمن انحية الشكل    الوقف  .4
   :والفقهية عن كل منهما أنواع معينة للوقف حسا ما تصنفها التشريعات القانونية 

 : اآلتية األشكال يف  األوقاف هاته  تظهر: الغرضتبعا حملدد مشول  الوقف  .أ

 هذا أكان سواء ،الغرض وصف  عليهم ينطبق من مجيع يشمل غرضه كان  ما هو :العام  الوقف  ❖

 يكون وبذلك  م، منه حمددة حملة أو منطقة يف يقيمون ملن  أم ،منهم للمسلمني أم ،كلهم للناس الشمول

 ؛غريها دون بعينها منطقة يف مسلمهم وغري مسلمهم للفقراء أكان سواء عاما الوقف
 ومنافعه بثمراته قفدرجة القرابة هذا النوع من الوقف عادة عرب ختصيص الو   حتدد  :الذري  الوقف ❖

 واألوالد   الزوجة  على كالوقف ، الوقف  إىل هبا ينتمون اليت بصالهتم أو  أبعياهنم أشخاص  ةعد  أو لشخص
 ؛بعدهم من أو ومريتهم

 واالهل بني النوعني السابقني من خالل ختصيص جزء من الوقف للذرية    دمج هو :املشرتك الوقف ❖
  .العامة الرب لوجور  اخر جزء ا وترك على ا زء االخر لصرفه يف أوجه اخلري بذريته االبقاء مع
 يف النوعني اآلتيني  ينحصر  :االستمرارتبعا حملدد زمن  الوقف  .ب 

 وواضحا طبيعيا التأبيد ويكون ا ارية الصدقة  مفهوم   كامل  بشكليتمثل فيه    الذيو  :املؤبدالوقف   ❖

 جديد عنصر إبضافة إال التأبيد  فيها ميكن فال أخرى أموال أو بناء من  األرض غري أما .األرض وقف يف

 خمصصات  عنوان حتت اإليرادات  من جزء احتجاز أو ،املستمرين والرتميم الصيانة على اإلنفاق إما  هو

 ؛ابالستعمال هلكت اليت العني مكان جديدة  وقفية عين ا  الرتاكمي نجموعها  الوقف مدير يشرتي  االستهالك

 إبرادة التوقيت يكون أن  ميكن كما   ،املوقوف للمال   املؤقتة الطبيعة بسبا وحيدث :  املؤقت   الوقف  ❖

  .العنصر هذايف  املذاها الفقهية اختلفت وإن الواقف
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 إىل احملدد هذا حبسا األوقاف تندرج: املوقوفةمن انحية أنواع األصول  الوقف .5

 مباشرة لتستعمل ومبان ،زراعية غري أو ،زراعية أراض من عليه تشتمل ما بكل :الثابتةاألصول  أوقاف.أ

 وقف ا والتجارية السكنية املباين وقفت و ،واملكتبات  واملستشفيات والدارس املساجد حنو الوقفية لألغراض

 الثابت األصل ودميومة استمرار أجل من والصيانة الرتميم  شرط يضمن الواقف كان  ما وكثري ا .استثماراي  

 حيقق أنه  اعتبار  على الواقف يذكرر مل  ولو حىت الشرط هذا مثل يضيفون كانوا الفقهاء  أن كما  ، املنتج

 الواقف؛ غرض

 احملاسيب   املفهوم  حسا  اثبتة  أصوال  تستعمل  اليت  املنقولة  األموالمشلت    :املنقولةاألصول    أوقاف.ب
 أيض ا؛ وللمساجد العامة للمكتبات  والكتا للمساجد، والسجاد واملصاحف  الزراعية كاآلالت   املعاصر،

النقدي.ج كما  ،1"أغراضه  خلدمة  منافعه  وختصيص  املال  من  مبلغ"حببس    النقود  وقف  يعرف   : الوقف 
  ابنتهاء   االسرتجاع  مع  اإلقراض  إما:  مها  حمددين  غرضني  أجل  من  النقود  ف" توقي2يعرفه على أنه   يوجد من

 أو  اإلقراض،  هذا  من  عائد  أي  هلا   يكون   أن   دون  اخر  حمتاج  إىل  جديد  من  تقرض  أن  على  القرض  مدة
  أواخر   حىت  العصور   مجيع  يف  مضاربة   لالستثمار   النقود  أوقاف  استمرت   وقد .  *" لالستثمار  النقود  وقف ت  أن

 .3الفقهية اليت رافقت إنشاء هذا النوع من األوقاف   االحرتازات ابلرغم من  العثماين العهد
 يف  املعيار هلذا وفقا يتمثل: االقتصاديمن انحية احملتوى  الوقف .6

  اإلنتاج  متثل  املباشرة  اخلدمات على تقدمي خدمات مباشرة للموقوف عليهم وهذر    يقوم :املباشر  الوقف  .أ
  األصول   املنافع  هلذر   ابلنسبة  الوقفية  األصول  ومتثل.  نفسها  الوقفية  األصول  ألعيان  الفعلية  املنافع  أو  الفعلي
  إىل   يهدف  نتاجياال  مال  رأس  تعترب  املعىن  هبذا  فهي  ،جيل  إىل  جيل  من  املرتاكمة  اإلنتاجيةمات    الثابتة
كل اقتطاع مت حتصيله من دخول األجيال السابقة بشكل يكافئ متاما    من  املقبلة  لألجيال  املنفعة  تقدمي

 ؛عملها وفلسفةمفهوم التنمية املستدامة 

 
رسالة ماجيستير جامعة فرحات عباس  ، -وماليزيا  الكويت بين مقارنة سةدرا  - المستدامة  التنمية تحقيق في  الوقفية الصناديق دور،  جعفرسمية  1

 31، ص 2014-2013، الجزائر، -1-سطيف 
 ...بتصرف   40، ص مرجع سبق ذكره منذر قحف،    2

  غالم إلى  ودفعها هللا سبيل في دينار ألف جعل  فيمن عن الزهري أثًرا صحيحه  في البخاري يروي  إذ. التابعين أو  الصحابة عهد بدأ منذ  قد ذلك ولعل* 

 41، ص  المرجع السابق نفسه..انظر . .واألقربين للمساكين صدقة   ربحه وجعل  يتجر فيها،   تاجر له
بحث منشور على االنترنت،   استثماره   المعاصرة،  أهميته وأغراضه،  تاريخه حكمه،  النقود، وقف المثالي،  مصلح بن هللاعبد 3

http://www.kantakji.com/media/5038/210119.pdf   14-8ص:   ص 27/03/2017، تاريخ االطالع، 
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  على  صرفه  يتم  صاف  إيرادي  عائد  إنتاج  بقصدإنشاء األوقاف على أساسها  يتم    :االستثماري  الوقف  .ب
  يف   لطالبيها  تباع  مباحة  خدمة  أو  سلعة  أي  تنتج  أن  ميكن  احلالة  هذر  يف  االستثمارية  فاألمالك.  أغراضها
 .الوقف غرض على اإلنفاق يف الصافية إيراداهتا وتستعمل السوق

 أسلوب و   ،التسيري  طريقة  ختص  فوارق االستثماري والوقف املباشر الوقف بني التمييز هذا ويقتضي   

متول خارج   أن  بد  ال عليه للمحافظة  وترميم صيانة نفقات  إىل حيتاج املباشر  فالوقف :الوقف على  احملافظة
 إيراداته  فإن االستثماري  الوقف أما ف،اهلد  هلذا يستخدم أن ميكن إيراد ا  ينتج ال ألنه نفسه املوقوف  األصل
 على اآلخر ا زء وينفق ،اإلنتاج  على قادرا سليما األصل على اإلبقاء  حيتاجه ما على منها  جزء ينفق

 : التار ية للوقف يف التاريخ اإلسالمي األنواعوميثل الشكل اآليت كافة ف. الواق  حددها اليت األغراض

 

 : تقسيمات األوقاف اإلسالمية و أنواعها     01الشكل 
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 يف احلضارة الغربية   للوقف : التطبيقات التارخيية اثنيا

 ويرجع  تقدمهااخلدمات اليت  بفضل القومية الثروة من مهما حيزا اليوم الغربية البلدان يف األوقاف حتتل   
حضورها يف    وتعزيزمن خالله عملية تنمية األوقاف    تملك اىل التطور يف الشكل املؤسسي الذي مورس

ما سيتم عرضه يف هذا الشق من خالل إبراز أهم مالمح املمارسة الغربية لفكرة    وهو   ، اجملتمعات الغربية
 .  األوقاف

 : رئيسيةحتديد مصادر األموال الوقفية يف التجربة الغربية اىل ثالث مصادر  ميكن    

اإلسالم   يف ا ارية الصدقة أو الوقف مبدأيناظر    والذي:  (Endowments)  الدائمة  اهلبات .1
هاته   تتسم  ابل  شديدةال القيود مع ابلدميومة  األصول حيث  تعلق  ما  هبا  حتيط   أصوهلا يف تصرفاليت 

 أو استثمارية أموال بصورة العايل التعليم مؤسسات  إىل  العادة يف توها  واليت  استثمارها،  وريعها،وطرق 

 الغالبة والصورة منتظما ،  ريعا   تدر  اليت التجارية األعمال أو األرض أو الثمينة  وهرات جملا مثل عينية ملكيات 

 . املرياث  ووصااي اهلدااي هي عليها

  أو   استثمارية  خماطرات   يف  تدخل  أن   هلا  جيوز  ال  حازمة،  حمافظة  مالية  إدارة  إىل  الدائمة  اهلبات   ختضع   
  اخلاضعة   املالية   املؤسسات   يف  اثبت  فائدة   بسعر  املدى  طويلة  كودائع  إيداعها  يلزم  فاألموال.  مالية  مغامرات 
  استخدام   جيوز   وال  ،واثبت  مضمون  عائد   عليها  سندات   يف  أو   ودائعها،   بتأمني  تقوم  اليت  احلكومة  إلشراف
  احتمال   من  فيها  وملا  تقلبات   من  يعرتيها  ملا  األسهم  أو  املالية  األسواق  يف  املضاربة  يف  السائلة  األموال
 احلاصلة  املنظمات   على  يعود  أن  على  احلرص  الدائمة  اهلبات   إدارة  واجبات   من  أدق  نعىن.  وخسارة  مكسا

  مع   عليه  املتعاقد  املدى  على  الزايدة  أو  ابلنقصان  يتغري  وال  ينقطع  ال   اثبت  متواصل  دخل  دائمة  هبات   على
  الودائع   فإن  الفائدة  معدل  يف  التغريات   فادي ولت  .نقصان أي  اهلبة   أبصول  يلحق  أن  دون و    املالية  املؤسسة
مع تفضيل    املدى   طويلة  والسندات   الصكوك  يف  يستثمر  كما   ،ممكن  مدى  أطول  على  اثبت  بربح   تودع

 السعي  يف  والسبا  .منها  االستفادة   ميكن  للبناء  أراضي  كانت  إما  إال  أخرى  هبات   أي  على  املالية اهلبات  
  السنوية   املصاريف  على  منها  املتحصل  الريع  تنفق  اهلبات   تدعمها  اليت  املؤسسات   أن  هو   اثبت  عائد  إىل
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 الوديعة  إيراد  من  الفائض يضاف  أن  املسمو   من  وابلطبع  ، ملك   هبشا  وما  والصيانة  املرتبات،   مثل  الثابتة، 
 .األصول معاملة ويعامل األصل إىل

 يف ينحصر اإلسالمية واألوقاف اإلسالمي غري العرف يف الدائمة اهلبات  بني األساسي االختالف لعل   
 األمريكي العرف يف املالية اهلبة فاستثمار  ،العقائدية املعايري الختالف وملك  السائل املال استثمار سبل

 ؛ةاإلسالمي النظرة خمالفا بذلك  املال قيمة على للمحافظة الطرق أمثل الربوي التعامل أن على عتمدي

 إرساء تنشد اليت األعمال هي  املنطلق هذا من اخلريية واألعمال:  (Philanthropy)  اخلريية  األعمال .2

 عن  ختتلفو   ،االجتماعي اخللل ومكافحة االجتماعية   القضااي حل طريق عن عامة  للناس الرفاهية دعائم

  اخلريي العمل  يسعى  بينما ،اجتماعي خلل عن مرتتبة معاانة إزالة  علىهذا األخري يركز    كون  يف اإلحسان
 املدى  على البشرية التنمية إىل يهدف االجتماعي اخلريي العملكما أن    ،جذورها  من املشكلة حل إىل

 ؛سريعة  إسعاف عملية هو الذي اإلحسان عكسالطويل 

  النوع   هبذا  القيام  إىل  الناس   يدفع(:  Trust Fundsوصناديق خمصصات االئتمان )  الوصااي  هبات .3
 :   1 اآلتية لألسباب  األوقاف من

 ؛لآلخرين املنفعة جلا على العمل أو اإليثار أ.

 مباشرة بصورة ساعدوا ملن  امتناان   العطاء على قائم اخلريي العمل أن افرتاض على املبنية  املصاحل تبادل.ب 

 ؛للمجتمع معنوي دين قضاء أو الثروة حتقيق يف مباشرة غري أو

 الداخلية والسكينة النفسية  الراحة جيلا اخلريي العمل أن أساس على القائم ابلرضا الشعور أو االبتهاج .ج

 .جسدية راحة إىل يؤدي وقد

 ا هات  من جهة أو الفئات   من لفئة ابملعروف اعرتاف عن  يعرب  قد اخلريية للمنظمات  وصية برتك فالقرار   

 يف عصيبة مراحل بعدة مروا أهنم يدركون  املتربعني  من فكثري حياهتم، يف ساعدهم  الظروف من لظرف أو
 

1 John Havens & Paul Shirish’s research titled “Gifts and Bequests: Family or Philanthropic Organizations?” In 
Alicia Munnell and Annika Sunden: Death and Dollars, The Role of Gifts and Bequests in America, Washington DC: 
Brookings Institution Press, 2003(pp. 130-167).  
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  جهات  على لإلنفاق أمواهلم من كبري شطر لرتك يدفعهم وهذا  االنتكاسات   من للعديد فيها تعرضوا حياهتم
 .بوضعهيقومون    لألولوايت  نسياقيا  لرتتيا  وفقا  نفوسهم يف خاص ابهتمام حتظى أو ،الفضل إليها يرجعون

 ملك  تلي اليت األخرى املؤسسات  يليها القصوى ابألولوية  حتظى هبا عالقة هلم كان  اليت املنظمات  فحاجة

 من كبرية شرحية على أتيت قد (األمريكية املتحدة الوالايت   يف خاصة) الرتكات  ضريبة أن كما  ،األمهية يف

 ملكيات  من خمصص وهو ، Trust Fund 1ناالئتما نخصص  يسمى ما إبنشاء   بعضهم  يقومف  الثروة

 الفرد تويف ما فإما ،احملاسبة أو القانون رجال من يكون ما عادة  ثقة شخص إدارة حتت جانبا   توضع وأموال

  بصرف  يقوم حيث إدارته، على القائم إىل الوصية وفق االئتمان خمصصات  يف التصرف  صالحيات  حتولت
 مثل حياهتم،   من معينة نراحل  يرتبط زمين جدول وفق دفعات  على للورثة امللكيات  ريع أو السائلة  األموال

 . الوصية صاحا به يوصي حمدد هدف حتقيق أو ،معينة سن بلوغ

 الثاين: مفهوم الوقف وآاثر تكوينه     املبحث

سوف يعىن هذا املبحث بتحديد و فرز املفاهيم اللغوية   األوقاف بعد التطرق إىل ا ذور التار ية لنشأة  
اليت أهلتها لتحتل   ةا االقتصادية واالجتماعيهتواالصالحية واالقتصادية هلاته التقنية التمويلية مع حتديد أدوا

 :و فقا للمطلبني هاته املكانة يف ظل االنظمة االقتصادية احلالية فضال عن متيزها يف االقتصاد اإلسالمي

 طلب األول: مفهوم الوقف و خصائصهامل

 املطلب الثاين: إنشاء الوقف )األقطاب  و مراحل التكوين( 

 مفهوم الوقف وخصائصه املطلب األّول: 

ملك   ، املتتبع لنشأة الوقف سيالحظ حتما انتقال هاته الفكرة بني دائرة الدين و االقتصاد و القانونإن     
تلى ملك انسياقها حنو الدائرة االقتصادية     ،أن أول حمفز على ظهور هاته الفكرة كان الوازع الديين لألفراد

ن فكرة استدامة  أمث    ،عرب األساليا واألدوات املالية  اليت مت تطويرها للحفاظ على األصول الوقفية وتنميتها
لواء  إدارة مؤسسية كفؤة و فعالة توجه هاته املوارد    حتت تتطلا انضواء  هاته األصول    الوقف عرب تنميته  

 
، سلسلة إصدارات عن مركز االنتاج  دور الوقف في خدمة التنمية البشرية عبر العصور:  اإلعالمي لجامعة الملك عبد العزيزمركز االنتاج 1

   18-17، ص ص  2008، سنة 19اإلعالمي لجامعة الملك عبد العزيز، السعودية، االصدار 
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بقوانني وتشريعات و ويصون أغراض  اإلنشاء    ،املالية اخلاصة وفق نظام تسيريي حيقق األهداف يضبط 
 ضامنة حلقوق كل جهة. 

على بلورة مفهوم واحد وشامل للوقف يغطي هاته األوجه كلها وانربى  كل هاته العوامل املتداخلة أثرت      
املتخصصون املنتمون لكل دائرة يف تعريف الوقف يف حدود انتماءاهتم املعرفية وسيعىن هذا املطلا بتوضيح  

   :ملك مع تبيان مراحل تكوين الوقف وخصائصه املميزة فيما أييت

 االقتصاد  مفهوم الوقف بني الفقه والقانون و : أوال

ينها يف  ب واقتصادية تتداخل فيما    ، وقانونية  ، فقهية  : فكرة الوقف يف تعريفها على أوجه ثالث   حتتوي    
الوقفية استثمار األصول  أساليا  تؤثر على  تفاعلية  العقيدة    ،عالقة  توزيع عوائدها بني حمددات  وأوجه 

وكما مت اإلشارة إليه مسبقا خبصوص أن فكرة الوقف املؤسسي أو مأسسة   ة.والقانون والفائدة االقتصادي
ومن جهة    ، األوىل مات النزعة الفردية لإلدارة هذا من جهة   الوقف مل تكن معروفة يف التطبيقات اإلسالمية

ميثل القانون ما يعين أن العالقة التفاعلية كانت مباشرة بني الدائرة الفقهية  أخرى فإن الفقه انذاك كان  
واالقتصادية بدرجة أتثري أكرب من ا انا الفقهي على ا انا االقتصادي يف أدواته املعتمدة لتثمري وصرف  

دية  أتثري عكسي متكنت فيه املمارسة االقتصا  كذلك حدوث   سجلقد  وإن كان    ،عوائد األصول الوقفية
 . بقضية الوقف النقدي و األوقاف املؤقتة بوجه اخلصوصمثال تعلق  فيما  من التأثري على املوقف الفقهي

 1نرور الوقت ومع االحتكاك ابحلضارة الغربية وانتشار مفهوم التنظيم املؤسسي و الشخصية االعتباريةو    
هذا الشكل اإلداري ا ديد، حيث استمرت  بدأت الدائرة القانونية يف الظهور لتحديد قواعد عمل  ،  للوقف

 على ،عوائدر وصرف    ،وتنميته  ،هاته األخرية يف وضع األصول العقائدية املشرتطة يف إنشاء الوقف اإلسالمي
أن تراقا و حتدد القوانني  اليات العمل و حقوق األطراف أصحاب املصلحة داخل املؤسسات اليت تعىن 

   .لى استدامة الوقف من أجل ضمان حتقيق أغراض اإلنشاءبتثمري األصول الوقفية و احلفاظ ع

    .والقانونية، واالقتصادية للوقف  ،إىل التعريفات الفقهية  ،فضال عن التعريف اللغوي،    سيتم اإلشارة  عليهو   

 
 17ص،  -مرجع سبق ذكره سمية جعفر،   1
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 لزاما   كان  الفقهية  لإلسهامات   وفقا  الوقف  تعريفات   تقدمي  يف   االنطالق  قبل  للوقف:  املفهوم اللغوي  .1
 األمر  سيساعد  حيث  الغربية  ابألنظمة  اخلاصة  نثيالهتا  ومقارنتها  اإلسالمي  للوقف  اللغوية  التعريفات   ضبط
     .عموما الوقفية واملمارسة   الوقف مفهوم مييز والتعدد الذي التنوع هذا تفسري يف

" احلبس واملنع وهو مصدر وقفت   :يعرف الوقف لغة على أنه  التعريف اللغوي للوقف اإلسالمي: .أ
الشيء أي حبسته وأوقفته. مث اشتهر إطالق املصدر أي كلمة الوقف على اسم املفعول فيقال: هذا البيت  

 . 1وقف أي موقوف ومن مث مجع على أوقاف"

تعددت األلفاظ اليت تشري إىل معىن مقارب ملفهوم الوقف    التعريف اللغوي للوقف يف املعاجم الغربية:  .ب
 القواميس الغربية وميكن حصرها يف: يف

  2" : " هي أموال تعطى ملدرسة أو جامعة أو مؤسسة أخرى لتزويدها بدخل Endowments .أ

“Money that is given to a school, a college or another institution to provide it with an income”. 

فهي بذلك متثل قيما من اهلبات والتربعات القادمة من طرف األفراد واملؤسسات من أجل استخدامها   
 لصاحل ا هات اخلريية بشىت أشكاهلا؛ 

يف   افوقوهي ما يعرف ابلفعل اخلريي كما سبق اإلشارة إليه عند احلديث عن األ  :   Philanthropy .ب 
 3"  للصدقة املال كإعطائهم الناس، ملساعدة املسعى أو الرغبة "  :  األمريكيو يعرفها قاموس املرياث    ب الغر 

“The desire or effort to help humankind, as by giving money to charities”. 

 يف تطوعا األخري هذا من  ومقبولة طرف، يف املوضوعة الشخصية الثقة عن انشئ  التزام هو " : Trust .ج
 4اثن  طرف مصلحة

«A trust is an obligation arising out of a personal confidence  reposed in, and voluntarily accepted 
by one for the benefit of another” 

 
 9، ص-2000، دار اآلفاق العربية للنشر ، الطبعة األولى ، مصر ،  كتاب الوقف   : عبد الجليل عبد الرحمن عشوب 1
 األول الدولي للملتقى مقدمة ورقة ، الغربية االقتصاديات في له المشابهة واألنظمة اإلسالمي الوقف نظام :حططاش السالم عبد، تباني الفتاح عبد 2

  24و  23  :يومي المستقبل ورهانات..الواقع اإلسالمي،  االقتصاد : بغرداية بعنوان الجامعي التسيير المركز وعلوم  االقتصادية التجارية العلوم لمعهد

 11، ص2011 فيفري
 12، ص  المرجع السابق نفسه  3
 12، ص  المرجع السابق نفسه  4
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 حق يف تبعا تناولت املذاها الفقهية الكربى األربع قضية الوقف وأثرها  املفهوم الفقهي للوقف:  .2
       : ا زئية والتفريعات  األحكام من ملك  وغري وعدمه، الشروط تضمينه ويف وعدمه، الواقف

 إعطاء والوقف ه" :منها للوقف عديدة تعاريف ملالكيةا  ردأو  لقد  ا للمذهب املالكي:قالوقف وف .أ

 منفعة جعل "هو كما يوردون تعريفا اثنيا للوقف ،1معطيه ملك  يف لزاما بقاؤر وجودر مدة شيء منفعة

 .2 مندوب  يرار احملبس ما مدة بصيغة، ملستحق غلته أو أبجرة ولو مملوك،

 : 3فإن إنشاء الوقف لدى املالكية يقوم على الشروط اآلتية وعليه     

 الواقف؛ تصرف مناألصل املوقوف   رج الوقف ❖

 للواقف؛  ملكا ملكية األصل املوقوف تظل للواقف ظل ❖

 .أعيان وقف أو منافع وقف يكون قد كما  التأبيد، فيه يشرتط ال نعىن  مؤقتا يكون قد الوقف ❖

  :يربز يف هذا املذها تعريفني مها :احلنفيالوقف وفقا للمذهب  .ب

فمن    ."  4ابملنفعة  والتصدق  الواقف،  ملك   على  العني  حبس"   أبنه  لوقفل  *حنيفة  أبو  اإلمام  تعريف ❖
  الرتاجع  للواقف  جيوز  أنه  كما  ،أن يبقى األصل اململوك للواقف  شروط اإلمام إلنشاء الوقف حسبهم

 .فيه ابلتصرف أوقفه عما
الواقف العني على ملك هللا تعاىل و صرفها   سأبنه “حب   5لوقفل  يوسف  وأبو   حممد  اإلمامني  تعريف ❖

 .على من حيا “

خروج    يالحظ أن تعريف اإلمامني هنا خرج عن الشروط اليت وضعها ابن حنيفة فهما رأاي بوجوب:و     
 خروج األصول املوقوفة؛ و تعاىلملكية األصول املوقوفة من حيازة الواقف واملوقوف عليه إىل ملكية هللا  

 . الواقف تالزما مع انتقال ملكيتها هلل تعاىل تصرف من

 
 33، ص 2011لثانية ، األردن، ، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة االوقف اإلسالمي  بين النظرية والتطبيق : عكرمة سعيد صبري 1
 العلوم كلية ، منشورة  دكتوراه أطروحة ، )الجزائري  الوقف عن تطبيقية  دراسة(اإلسالم في وتمويله الوقف استثمار فقه:  عزوز بن القادر عبد 2

 10 ص ،  2004 الجزائر،  جامعة اإلسالمية، 
 4، ص  مصدر سبق ذكره سمية جعفر،   3
  .أبي حنيفة ، وبعضهم نص في تعريفه على أنه هو نفسه تعريف الوقف عند أبي حنيفة تعريف الوقف مما يشبه رأي اإلمام لقد ذكر بعض الحنفية* 
 العربية اإلمارات دبي،  الخبري،  والعمل اإلسالمية الشؤون دار ، قانونية اقتصادية شرعية رؤية الوقف استبدال:  العبيدي إبراهيم اللطيف عبدابراهيم  4

 22 ص ،  2009 األولى،  الطبعة المتحدة، 
 32 ، صمرجع سبق ذكره عكرمة سعيد صبري،  5
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الوقف بذلك على أنه "حبس مال ميكن االنتفاع به  الشافعية    عرف  ا للمذهب الشافعي:فقالوقف و  .ج
  1مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مبا "

احلنابلة يف تعريفهم للوقف قدموا التعريف األمثل فقهيا للمقاربة العملية    ا للمذهب احلنبلي:فقالوقف و  . د
   .2"  حتبيس األصل وتسبيل املنفعة او الثمرة " ابعتبارهم الوقفللوقف والتطورات احلاصلة 

ولعل أبرز األسباب اليت جعلت من هذا التعريف شبه متفق عليه فقهيا وأمثل للعمل به قانونيا واقتصاداي     
: التأصيل الشرعي ملشروعيته من خالل كونه مقتبس عن حديث نبوي شريف؛ وميزة اقتصارر على  هي

حقيقة الوقف دون اخلوض يف تفاصيله كامللكية وحقوق التصرف، ما جيعله األقرب إىل موافقة التطبيقات 
وائد يف أوجه اخلري ما  االقتصادية املعاصرة اإلسالمية والغربية؛ كما أن لفظة تسبيل املنفعة معناها صرف الع

 يشمل شرط العوائد واستثمارها

سامهت تعريفات املذاها الفقهية للوقف وشروط إنشائه يف بلورة القوانني   للوقف:  القانويناملفهوم    .3
لتنظيمه يف الدول اإلسالمية، و  الغربية يف  لكن و والتشريعات الصادرة  التوجه لالستعانة ابلتجربة  يف ظل 

 : تنمية االوقاف كان لزاما التطرق إىل التعريفات القانونية الوقف كذلك وهوما سيتم التطرق إليه

الدول   قواننيلوقف يف  لمن أبرز ما جاء من تعريفات  إن  :  فهوم القانوين للوقف يف الدول اإلسالميةامل .أ
س حسا  ابحف أو األاوقما جاء يف تعريف القانون املغريب لألمنها    العربيةاإلسالمية و ابلتحديد الدول  
يف مادته األوىل الوقف على أنه: " كل مال حبس    3القانون املغريب ، فيعرف  املصطلح الشائع بذلك البلد
وخصصت منفعته لفائدة جهة بر أو إحسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤر    ،أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة

ويالحظ يف هذا التعريف      . كما يكون الوقف عاما أو معقبا أو مشرتكا"  ،بعقد أو وصية أو بقوة القانون
املمتلك القوانني  فتحه اجملال لوقف جممل  التأبيد مثل بعض  الوقف بشرط  إلزام  العينية واملنافع بدون  ات 

األخرى، كما ال مينع هذا القانون ختصيص أغراض الوقف وصرف عوائدر أو تعميمها وحيدد فوق ملك  
 أساليا اإلنشاء وأنواع الوقف املعتمدة ابململكة   

 
 73، ص  ذكره   المرجع السابق نفسه 1
 42-40ص    ، صذكره   المرجع السابق نفسه   2
متوفر على موقع الوزارة على  االنترنت:  عن مدونة األوقاف للمملكة المغربية، 2010  فيفري 23. مرسوم صدر بتاريخ18  3

http://www.justice.gov.ma   : 3، ص2017/ 25/03، تاريخ االطالع 
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د فقد خصصت هلم قوانني خاصة حتكم عمل  أما خبصوص الدول اليت ميثل املسلمون فيها أقلية كاهلن   
القانون اهلندي  الوقف على" أنه كل املمتلكات املنقولة وغري    1954لسنة    1الوقف وهنا نربز تعريف 

املنقولة اليت  صصها الشخص املمارس للداينة اإلسالمية يف حتقيق األغراض احملددة يف الشريعة االسالمية  
نعىن ختصيص الرتخيص ابملمارسة الوقفية حق مكفول للمسلمني فقط  وإحسان"بكوهنا أوجه بر وخري  

 وحسا قانوهنم أي الشريعة اإلسالمية.   
متايزت األوقاف يف املمارسات الغربية أبشكاهلا املؤسسية  :  املفهوم القانوين للوقف يف الدول الغربية .ب

    :واليت ميكنها حصرها يف
األماانت يف املصطلح القانوين تعرف أبهنا: "عالقة أمانة يعهد به شخص هو    (: Trust)األماانت   ❖

( )Grantorالواقف  الوصي  هو  اخر  لشخص   )Trustee  وملك مال خمصوص  على كل  ( ابإلشراف 
الرتست   . وينقسم الرتست حبسا املستفيدين منه إىل(Beneficiary2ملصلحة طرف اثلث هو املستفيد )

للمالك احلقيقي    يننيشخص أو عدد من األشخاص معملصلحة  ينشأ  الذي    :( Private Trustاخلاص )
ابلوقف   شبيه  بذلك  )وهو  ورثته  الذري(امثل  أو  ) ؛ وألهلي  اخلريي  أو    (: Charity Trustالرتست 

 اربة الفقر.حممثل نشر التعليم أو  ،كون الغرض منه حتقيق نفع عام للمجتمع يالعام و  الرتست
❖ ( الوقفية  يف  (:Foundationاملؤسسة  Stroud Judicial ''  3القضائي  سرتاودز قاموس أشري 

Dictionary''  هبا    مملوكة أو مودعة أموال إىل حقيقة هاته املؤسسات الوقفية من خالل حتديد شرط وجود
 مستقلة شخصية مات  هيئة  أو مؤسسة فهي .أهدافها على إيراداهتا من ينفق معنوية، ابعتبارها شخصية

 ".عام مات خري ومنافع مصاحل يف االستعمال إىل خاصة أموال لتحويل كأداة تستعمل مؤسسيها، عن
 ال ولكنها إدارة، جملس  أو  أوصياء،  أو أمناء جملس يديرها حكومية،  غري منظمة أو  هيئة هي فاملؤسسة
 هبا يتربع اليت األموال على كبري بشكل  تعتمد بل ا مهور،  من تربعات  استدراج على العادة، يف تعمل،

 : شؤوهنا على  القائمون أو مؤسسوها

 
waqf-https://www.lawctopus.com/academike/concept-، متوفر على االنترنت   1954الوقف الهندي لسنة من قانون  01المادة  1

law/-muslim   03/2017/ 28، تاريخ االطالع 
2 Gregor Monty: Trust Basic, American Bankers, USA, 1998, p 114 

 14-13ص ص : ،مرجع سبق ذكره حططاش،  السالم عبد،  تباني الفتاح عبد 3
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❖ ( اخلريية  أو  الرحبية  العمل   (:Non-profit organizationsاملؤسسة غري  هبا مؤسسات  يقصد 
األهلي واملدين غري الرحبي، واليت تعتمد يف متويل أنشطتها على اشرتاكات األعضاء وتلقي اهلبات والتربعات  

 .  1ات احلكوميةابإلضافة إىل املساعد

للقطاع    مكافئا  االجتماعية  التنمية  عملية  فعاال يف  قطاعا  اخلاصة يف جمملها  املؤسسات  هاته  تشكل 
 احلكومي واخلاص يف هذا اخلصوص.

 تربعات  أوتلقي إعاانت حكومية وإعاانت    معاملردودية    يعد امتالك األصول الوقفية االستثمارية مات   

 فارق الفارق هذا إىل ( ويضافFoundationمن أهم ما مييزها عن املؤسسة الوقفية السابقة )  ا مهور من

 تنتخا كما ينتخبون الذين وأعضاؤها مؤسسوها الرحبية غري املؤسسات  يدير حيث  ابإلدارة،  يتعلق اخر
 . والنقاابت  ا معيات 

  م؛ كلها تدور حول معىن العمل اخلريي واإلحسان بشكل عاأهنا  وابلنظر إىل املفاهيم السابقة يتضح     
يشبه الوقف    الورثة فهولصاحل    إدارة املمتلكات بواسطة األمني  عملية  يف جوهررالرتست  كما تبني أن  

الفقه اإلسالمي ربية  اخلات  س التنظيمي للمؤسعرب عن الشكل  في  Foundationأما مصطلح    ؛ الذري يف 
   .هاري على إطالقها سواء أخذت صورة وقف أو مجعية خربية أو غ

على  للوقف  االقتصادي  املفهوم   .4 وبناء  ميكن  الغريب    التقريا:  بشقيها  السابقة  التعريفات  بني 
واإلسالمي حتت قيدي مأسسة الوقف كأسلوب تطويري لتعظيم االراب   مع مراعاة التوافق مع الشريعة  
:   االسالمية من اإلنشاء إىل النشاط وحىت توزيع العوائد، تقدمي املفهوم االقتصادي الشامل للوقف بكونه

لق  يرتاوح بني التأبيد و التقييد قائمة على حتويل مجلة من  مؤسسة اقتصادية  ذات وجود زمين مط
األصول املادية أو املعنوية ، الثابتة أو املنقولة، من دائرة االستهالك و استثمارها  وفق خطة مدروسة 

لالستهالك   واإليرادات العينية أو اخلدمية    املنافع من خالل انتاج مجلة من  لتحقيق أغراض إنشائها،  
ي الفردي أو اجلماعي مع مراعاة  االلتزام التام بضوابط الشريعة االسالمية املتعلقة  مبصادر املستقبل

   هاته األصول الوقفية و آليات  تثمريها و مصارف عوائدها" .

 
، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، األردن،  تطوير المؤسسة الوقفية اإلسالمية في ضوء التجربة الخيرية الغربية أسامة عمر االشقر :  1

 14، ص  2012
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 عملية خالل من اإلنتاجية  الثروة  بناء تتضمن   تنموية عملية هو ،اإلسالمي الوقف  أن جند وهكذا     

 وتعظيم زايدة مقابل استهالكية بفرصة اآلنية التضحيةالقادمة من  األجيالتراعي حقوق  ،حاضرة  استثمار 
  اجملتمع. حياة مستقبل على خرياهتا تعود اليت االجتماعية  اإلنتاجية  والثروة

 وميثل الشكل اآليت أدانر املفهوم االقتصادي للوقف يف ضوء التعريف السابق أعالر:    

 

 
 

 الوقف   ص: خصائاثنيا

 :  1خواص مميزة هي ث يتميز الوقف اإلسالمي بثال   

  أموال   مصادرة  ميكن  ال  وأنه   ،إنشاءر   حلظة  منذ  مؤبدا   يكون   الوقف  وتعين أن(:  Perpetuityالتأبيد ) .1
ع وجود استثناءات على هاته القاعدة تتعلق إبجازة الوقف  ، ماألفراد  أو  احلكومة  قبل  من  سواء  الوقف

 . هذا املبدأ يناقض التطبيق الغريب للوقف وابلتحديد األماانت اليت تشرتط حتديد املدة؛املؤقت لدى املالكية

 
1 Paul Stibbard and others, Understanding Waqf in the world of the trust, Trust and Trustee journal, Oxford 
Academics, USA, Vol 18, N8, Published in September 2012, P 789 

 : املفهوم االقتصادي للوقف     02الشكل 

دراسة للمفاهيم واألهداف واألولويات وتحليل لألركان  -المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي  :صالح صالحي المصدر: 

 639ص  ،2006، القاهرة، دار الفجر للنشر و التوزيع   الطبعة األولى، ،-المؤسساتوالسياسات و 
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  عنه،حيث   الرتاجع  أو  الوقف  احلق يف إلغاء  واقفل ليس ل  (:Irrevocabilityلإللغاء )  القابلية  عدم .2
وهو ما يناقض املفهوم الغريب الذي أات     ،وقف   أهنا  على  ابمللكية  الواقف  تصريح  نجرد  هنائيا  الوقف  يكون

 ما يعرف حبق االستعادة؛  أي مرونة للواقف ابسرتجاع وقفه
يف   اخلاصية تعين توقف حقوق الواقف يف التصرف  هذر(:  Inalienability)للتحويل    القابلية  عدم .3

 التوريث؛  أو الوها أو  وقفه ابلبيع

 واحليوان لإلنسان وشاملاألشكال   متنوع املسلمني عند اخلري وعمل الوقف  : (Diverstiy1)التنوع   .4

 والتكافل. اخلري من وجور يف واإلعجاب  الدهشة على يبعث بشكل والطري

 ومراحل التكوين(    األركانإنشاء الوقف )  الثاين:املطلب 

الوقف ابعتبارر إما عقدا وفقا للرؤية التقليدية أو مؤسسة اقتصادية مع التصورات احلديثة لشكله التنظيمي    
كما أنه مير عرب تكوينه جبملة من املراحل ويعرض   ؛الوقف  أركانودورر يتكون من أربع أركان أساسية متثل 

 هذا املطلا يف هذا السياق هاته النقاط املذكورة كما أييت:

   الوقف     أركان: أوال

 ي: هأركان أساسية  مخستوافر تشرتط صحة الوقف الشرعية واملمارسة االقتصادية السليمة له إن     

 رغبته وتوثيقها عقداي؛ عن والذي ال تبدأ املمارسة الوقفية إال ابإلعالن (: The Grantorالواقف ).1

بعوائد  تنتفع واليت الوقف من املستفيدة ا هة(:  The beneficiaryاملوقوف عليه أو املستفيد )  .2
 ؛الوقف حسا توصيات الواقف ويكون املستفيد شخصية اعتبارية أو وحدات خاصة أي األفراد

األصل املوقوف وهو يتنقل بني األصول الثابتة واملنقولة وبني    ميثل(:  The endowmentsاملوقوف )  .3
   ؛وقف اخلدمات واألعيان وبني األصول املادية أو املعنوية مثل )وقف الوقت(

 
،  29االسالمية، العدد   والدراسات  البحوث بحث منشور في مجلة، لمحات من تاريخ الوقف اإلسالمي حتى العصر العثماني،  مهدي جواد  صالح محمد 1

 214، ص  2012سنة 
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الوقف مثلما كان األمر عليه قدميا، أما   على الدال القول هي(:  The contract)التعاقدية    الصيغة.4 
اآلن ومع تطور املعامالت وتعقدها ودخول التنظيمات املؤسسية يف جمال إدارة الوقف وتثمرير أصبح توثيق  

 ؛ الوقف على يدل الذي الفعل قانونية لضمان احلقوق وحتديد االلتزامات أو دهاته الصيغة ال يتم إال بعقو 

املعاصرة هي من فرضت إضافة هذا الركن   املمارسة   إن(:  The trusteeالوقف أو الوصي )  وكيل  .5
بسبا تعقد املعامالت امللحقة ابألوقاف سواء من انحية إدارهتا أو استثمارها أو توزيع عوائدها ويرتاو  
الشكل القانوين هلذا الوصي بني أن يكون ا هة الواقفة أو أفراد يعهد إليهم إبدارة الوقف حتت وصاية  

بتعيني من الوصي نفسه أو تتوىل مؤسسات خاصة أو عامة حكومية أو أهلية  القضاء أو احلكومات أو  
    .املهمة ه القيام هبات

   مراحل الوقف من اإلنشاء إىل النشاط  : اثنيا

 الوقف ابعتبارر مشروعا اقتصاداي مميز الطبيعة مير يف تكوينه بثالث مراحل هي:    

تنطوي هاته املرحلة على عملية   (: The Fund Accumulationمرحلة جتميع األصول الوقفية )  .1
 استدعاء ومجع األصول املعدة للوقف من ا مهور وهتيئتها لالستثمار؛ 

ختضع األموال الوقفية احملصل   : (The Waqf Project Managmentمرحلة إدارة املشروع الوقفي ).2
كما    ،عليها جململ عمليات التخطيط والتصنيف حسا األغراض والوسائل املناسبة لتثمري كل أصل وقفي

 االمتثال الشرعيتتابع العمليات القائمة وتراقا مدى موافقتها لألهداف اليت أسست من أجلها حتت قيد  
الدينية اليت ترفق هلا عادة مسؤولية إدارة الوقف بتعني هيئة خاصة للعمل   يف االستثمار. فتقوم اهليئات 
الوقفي تعطي الرتاخيص وتتابع عمل املؤسسات الوقفية اليت تتلقى األموال الوقفية وتستثمرها وفق صيغ  

 استثمارية حمددة ضماان حلسن اإلنشاء وتعظيما للعوائد ؛ 

3.  ( العوائد  توزيع  وفقا   (:The Distributionمرحلة  الوقف  إدارة  عن  املسؤولة  ا هة  تقوم 
 املستفيدين لالختصاصات املمنوحة هلا بتوزيع العوائد احملصل عليها من استثمار املشروع الوقفي وأصوله على  
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أعمال صيانة املشروع ورواتا  وفقا ملا نص عيه املشروع الوقفي يف قانونه التأسيسي والباقي ينفق على  
 :اهليكلة البنائية للوقف لثوكخالصة ملا سبق مكرر يظهر الشكل الثا العاملني به.

 

 

 :ما الشكل الرابع فيلخص مراحل عمليات إنشاء الوقف من التكوين و حىت النشاطأ    

  

 
 

Source: Mohamad Isa Abd Jalil and others: The Contemporary Model of Waqf Structure, a paper 

presented to The International Conference on Islamic Leadership and Management, University Islam 

Sultan Sharif Ali, Brunei, 2016, p10 

 إىل النشاط  : مراحل الوقف من اإلنشاء 04الشكل 

Source: Abdullah Jalil and Ashraf Mohd Ramli: Waqf Instruments for Construction Contract: An Analysis 

of Structure, The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR), Vol. 5, No. 1, 2008, p 5 
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   اآلاثر املرتتبة عن إنشاء األوقاف      اثلثا:

إبنشاء املشروعات الوقفية حتصل مجلة من النتائج االقتصادية واالجتماعية مات التأثري املباشر على أفراد   
وكذا التأثري غري املباشر الذي يتعدى إىل سياسات الدولة العامة كالسياسة املالية من    ،اجملتمع من جهة 

 يت: جهة أخرى وفقا ملا أي

يف األشكال  اآلاثر االجتماعية و االقتصادية للوقف تظهر  للوقف : جتماعية واالقتصاديةاآلاثر اال .1
 اآلتية: 

 مراكزخالل  من   اوكيف كما التشغيل مستوى رفع للوقف ميكنالبطالة:   التأثري العالجي للوقف ملشكلة .أ

 العاديني العمال مهارة مستوى  وهو األمر الذي يرفع  ، الوقف عليها  ينشئها أو يشرفوالتدريا اليت   التأهيل

 الفنية العمالة فئات  إىل لالنضمام ابلتايل والدويل، ويؤهلهم احمللي العمل سوق يف  عليهم الطلا يقل الذين

 األيدي املشروعات الوقفية من لتلبية احتياج كما توجه بعض عائدات الوقف  .عليها الطلا يتزايد اليت

 ظاهرة البطالة؛  من احلد يف يسهمما  العاملة

من خالل إقامة الوقف واليت عادة ما تكون من األطراف  الثروة اجملتمعية:   توزيع  إعادة يف  الوقف أثر  .ب
 القومي الدخل توزيع إعادةتنشط عملية    ،مةاواملنفعة الع واملساكني الفقراء  ملصلحةالغنية والقادرة ماليا  

 معادل تقدمه الذي اجملاين والنفع اخلدمةو  النفع العام مات  فا هة ا هات،" هذر لصاحلداخل اجملتمع  

يدفعه ابخلدمة املستفيد كان النقود من لقدر  موقوف غري أخرى جهة من إايها طلبه عند سوف 

 1الوقف؛"  من ريع الثمن هذا على حصل عليها،فكأمنا

لقد ساهم القطاع الوقفي يف  :  االجتماعي  االستقرار  وضمان  اجملتمعي  التكافل  حتقيق  يف   املسامهةج.  
اللبنة يشكل  الذي  االجتماعي  التكافل  ميادين    االستقرار   وضمان   اجملتمع،  لتماسك   األساسية  توسيع 

  تنمو   اليت  التكافلية  الوقفية  املوارد  شكلت  فقد.  اجملتمعي  والتقدم  التطور  على  يساعد  الذي  االجتماعي،
  كلما   و   ،احلضارية  خبصائصها  ارتباطها   فرتة  يف  اإلسالمية  للمجتمعات   املميزة  اخلصائص  أحد  ابستمرار 

 
  7، ص  مرجع سبق ذكرهحططاش،  معبد الفتاح تباني، عبد السال  1

��
�����ٕ�� ���

��
����� ��

� � ���� ���� ���
���� ��� ����ٔ� ��ٔ

�� 
�

�
����� �� ��

�� ���� ���� � ������ ���ٔ�� ��
����



 األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية الفصل 

 

 ~30 ~  
 

  االجتماعي   التكافل  حتقيق  يف  األوقاف   مؤسسة  دور  تطور   كلما   واألخالقية  العقائدية   ا وانا  تطورت 
 ؛ هلما احلاجة  أبمس املعاصرة جمتمعاتنا  تعد الذي  اجملتمعي االستقرار وضمان 

إن النمو الرتاكمي للموارد الوقفية عرب الزمن أدى    :1الطبقي   والصراع   التفاوت  حدة   تقليص   الوقف أثر  .د
الطبقة الغنية إىل سائر فئات وشرائح اجملتمع، فتكونت أصول كبرية إنتاجية يف  إىل حتويل دائم للثروات من 

وهذا    منها،  الكفائية ، وتوفري السلع واخلدمات العامة اليت تستفيد  احتياجاهتامني  الطبقة الفقرية وأت  خدمة
جهة اثنية خففت من حدة    الوضع من جهة قلص من حدة التفاوت بني شرائح اجملتمع املختلفة، ومن

 ؛ الذي انعكس إجيابيا على احلياة االجتماعية األمر الصراع الطبقي املفضي إىل توترات اجتماعية كبرية، 

يتحصل املستفيدون من األوقاف والقائمون على إدارهتا    زايدة حجم االنتاج الوطين:  يف  الوقف  أثر .ج
 أحد االستهالك أن وحيث لالستهالك هلم،  احلدي امليلبذلك    فيزدادوتثمريها على عوائد املشروع الوقفي  

فإن هذا التأثري يتعدى إىل حتسني مستوايت  لذي يتحدد به حجم االنتاج الكلي،ا  الفعلي الطلا مكوانت 
 النشاط مستوى فيها يقل اليت اإلسالمية الدول وحيث أن معظم  .واالستثماري  الكلي االستهالكي اإلنفاق

 زايدة إىل تؤدي الفعلي الطلا زايدة فإن املتاحة،  اإلنتاج لعناصر التشغيل الكامل مستوى عن االقتصادي

، اإلنتاجي ا هاز كاناإلنتاج إن   حجم االقتصادية املختلفة  األنشطة بني اإلنتاج عناصر فيه تنتقل مران 
 والصحة والتدريا التعليم خدمات  من خالل  البشري املالرأس  يف تشكيل   اخلريي حبيث يساعد الوقف

مبدأ   طريق عن  اإلنتاج بزايدة األهلي  الوقفوينفرد    ،واملدمنني املساجني وأتهيل املعاقني ورعاية والثقافة
 .االستثمار معجل ومبدأ االستثمار مضاعف

 ،حيث2التابع أو واملشتق املولد االستثمارو  املستقل أو الذايت االستثمار بني التفرقة و  التعرف أوال يلزم   

 املستقل االستثمارفيتكون  .الثاين املعجل ابلنوع فكرة ترتبط حني يف  األول، ابلنوع املضاعف فكرة ترتبط

حلدوث زايدة   التابع االستثمار ينشأ بينما دخل املستثمر، مستوى عن مستقلة رأمسالية تراكمات  بسبا
 االستهالك ؛  سلع على الكلي الطلا

 
 652، ص مرجع سبق ذكره، صالح صالحي 1
 8، ص    ذكره المرجع السابق نفسه 2
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 جسور و متثل البىن القاعدية للمجتمع من طرقحركية االستثمار االدخار الكليني  :   الوقف أثر . د

ونظرا ألن الوقف    ، أول شروط جذب االستثمار  ،األساسية  البنيةمرافق   من غريها و  عبادة، و علم ودور
، فإن الضرورة احلتمية    للمجتمع البىن  التحتية صيانة تلك   و إقامة يف  فاعال دورا  بطبيعته و تنوعه يؤدي

ا مهور  ومىت ازداد الوعي هبذا التأثري من طرف   تقتضي وجود أتثري له على حركية االستثمار و مرونتها،
 تطوير يف تساهم  اليت  الوقفية واجملاالت  األفراد لألنشطة مدخرات  من جزء منت وازدهرت عمليات ختصيص

على   ايإجياب يؤثر تكافليا استثمارا يولد التضامين ما االدخار و ازداد  ،طوعية مالية مصادر من االستثمار
االقتصادي، تطوير عملية املشاريع  إقامة من الدولة تتحملها اليت العامة التكاليف تقليص ويف النشاط 

 االستثمارية؛ 

األصول الوقفية عرب  بتنمية عوائد يف إحداث حركية بني العرض الكلي والطلب الكلي:   الوقف أثر .ه
ما يرفع    الشرائية لفئات املستفيدين واملشاركني يف العملية التثمريية هلاته األوقاف القدرة استثمارها ترتفع

 الفئات الغنية دخولتدفقات   يف اإلجيابية  متثيل هاته احلركية   نميك  كما ،للعرض الكلي الكلي احملفز الطلا

االستهالك يقلص ما وهو متعددة، وأشكال بصيغ الكفاية حد لضمان املعوزة الفئات  إىل  الرتيف من 

 أراب  زايدة ومنه واالستثمار،العرض   حيفز والذي عليهم، للموقوف الشرائية القدرة ويرفع ،1لألغنياء 

 .االقتصادية املؤسسات 

يف الشكلني السياسة العامة للدولة  أتثري الوقف على  ظهر  ي  أثر الوقف على السياسة العامة للدولة :   .2
 اآلتيني:

تظهر  ، جديدة متويلية مصادر عن الدولةظل حبث   يفالعامة:   املشروعات  تكاليفخفض   يف  الوقف أثر .أ
 اخلدمية العامة املرافقاملالية عرب إنشاء وصيانة   من األعباء جزء أبرز اخليارات لتحملك  األوقاف مؤسسة

 ؛النفقات  من  الكثري الدولة تكلف اليت التعليميةو  الصحيةو  الدينية

 بعض وإدارة وتسيري بتمويل الوقف قيام إنحتديد احلدود القصوى لإلنفاق العام:   يف  الوقف  أثر .ب

 وملك  العام اإلنفاق تزايد ظاهرة من نسبيا ولو وحيد وميزانيتها،  الدولة عن موارد العاء  فف املرافق هذر

 
 9، ص   مرجع سبق ذكرهحططاش،  معبد الفتاح تباني، عبد السال  1
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  والثقافية   التعليمية والصحية  واملرافق  ، اخلدمية  املشاريع  من  الكثري   الوقفي إبنشاء ومتويل  خالل التكفل من
املكتبات   ،التدريا  ومراكز  ، وصيدليات   ،ومستشفيات   ،وكليات   ،مدارس  من   الكتا   وترمجة   ، وإيقاف 

سابقا  ،إيواء  وأماكن معهودا  ما كان    املؤسسات   ورعاية   إبنشاء  األوقاف   وتتكفل  . واسرتاحات حسا 
  األموال  عليها ضف إىل ملك مسامهة  القائمني  أجور   ودفع  الالزمة هلا،   الصيانة  وتوفري  وملحقاهتا  الدينية 
 العامة.  املشروعات  متويل يف الدولة  هود الوقفية املؤسسة ومساندة ية،التنمو  املشروعات متويل يف الوقفية

الرعاية ابلفئات   األوقاف  لنشاط  الرئيسي  اجملال  االجتماعية  اخلدمات   وتعترب    تكفله من خدمات    نا 
  حجم الضغط على  العمل وهو ما يؤدي إىل ختفيف  عن  وعاطلني  وعجزة  ومعاقني  ويتامى  فقراء  من  اخلاصة
 . العامة املرافق بعض وتسيري إدارة على الوقف إبشراف  احلكومي ا هاز

 :أاثر للوقف على كل من الدولة و االقتصاد و اجملتمع يف الشكل اآليتجممل  و يف األخري ميكن تلخيص    
 

 
 

   على الدولة واالقتصاد واجملتمعالوقف  آاثر : 05الشكل 

 654-650ص  ص  ،ذكرهمرجع سبق  :صالح صالحي المصدر: 
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 مبؤسسات القطاع اخلريي    الوقفعالقة  :  الثالث املبحث

 املتقدمة،حيث  الدول يف  اإلعالم  وسائل  و  احلكومات   قبل  من  متزايد  غري الرحبية ابهتمام  املنظمات   حتظى  
 أو  الثالث  للقطاع التنظيمي  الوعاء  تشكل  هي  و  ،االقتصادية   و  السياسية  و  العامة   االهتمامات   تتصدر
ونظرا لتشابه الغاية و الغرض بني رسالة هذا الشكل التنظيمي   .املعاصرة  االقتصادايت   يف  اخلريي  العمل

يعترب كثري من الباحثني املؤسسات الوقفية جزء ال   ،يغري الرحبي و املمارسة الوقفية يف االقتصاد اإلسالم
أمر صحيح   اخلريية هاته و هو  املؤسسات  نسبية،يتجزأ من منظومة  العنصر من    وقد  بدرجة  عين هذا 

البحث إبيضا  شكل هاته العالقة اليت جتمع املؤسسات الوقفية ابملؤسسات اخلريية غري احلكومية وفق  
 عناصر التشابه و االختالف بينهما و فق املطالا اآلتية : 

 وأنواعها (NGOs)املطلب األول : مفهوم املؤسسات اخلريية غري احلكومية  

 املطلب الثاين : أوجه التشابه واالختالف بني مؤسسات الوقف واملؤسسات اخلريية غري احلكومية  

 (NGOs)مفهوم املؤسسات اخلريية غري احلكومية املطلب األّول: 

هلذا الشكل التنظيمي اخلاص يتطلا التعريف نفهوم القطاع اخلريي بشكله   ييم ان حتديد إطار مفاه   
 . االمجايل قبل التطرق لتعريف هاته املنظمات غري اهلادفة للربح وخصائصها املميزة وتصنيفاهتا املتعددة

 ماهية القطاع اخلريي : أوال 

 املتحدة الوالايت  يف فمثال فيه،  تنشط الذي اجملتمع حسا ختتلفتعدد مسميات القطاع اخلريي و     
 اب معيات  النامي العاملو  االجتماعية،   املنظمات  أورواب يفو  للربح،  اهلادف  غري ابلقطاع تعرف األمريكية
 االجتماعي، النشاط مساحة على للداللة تطلق األمساء هذر كل  احلكومية. غري املنظمات  أو األهلية

   .العام لنفعل املوجهةو  واخلاص احلكومي القطاعني نطاق  خارج املؤسسيةو   الفرديةو  العامة املمارسات و 

 األمريكية  املتحدة ابلوالايت  (هوبكنز  جونز)  جامعة تبنت تصنيفه توحيدو  موحد تعريف لوضع حماولة يف  
 تصنيفا  حيث وضع  ،عملياهتاو  املؤسسة بنية أساسه واحد تعريف إىل الوصول استطاع مقارن حبث مشروع
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من خالله   اخلريي القطاع وعرف ،الرحبية   غري للمنظمات  الدويل التصنيف  وأمسار القطاع هذا ملنظمات 
 واحلاكمة أرابحا توزع ال  واليت احلكومة عن  واملنفصلة املؤسسية، الطبيعة مات  املنظمات من جمموعة :1"أبنه

    .التطوع" على تقوم واليت لنفسها

 والتنمية  الرعاية أنشطة يف األفراد مسامهةأشكال    حتتاخلريي اخلاص هبذا القطاع   العملحيث ينضوي    
 .جمتمعهم احتياجات  تلبية سبيل يف  البعض بعضهم مع األفراد  تعاون علىكما يقوم أيضا    االجتماعية،

بشكل   املنفعة حتقيق هبدف األفراد هؤالء خلدمة وأمواهلم وأوقاهتم جبهودهم التربع لتقدمي  يدفعهم الذي األمر
، ويوضح  اختياري قد ختتلجه بعض اإللزامية املتأتية من ضوابط عقائدية كالزكاة يف اجملتمع املسلم وغريها...

 كافة املفاهيم املتعلقة ابلعمل اخلريي:  06الشكل 

 
 

 العام القطاعني ألعمال كملةامل جممل القضاايعرب مؤسساته داخل الدولة على  يشتغل القطاع اخلريي   
 نشاط ازدادوقد   ،العمرانيةو  الثقافيةو  االجتماعيةو   االقتصادية  التنمية مناحيليتعدى أتثرير كافة   اخلاصو 

عرب   البشرية  والتنمية قدرات  وبناء  والتدريا  والتكوين واالستثمار اإلقراض أوجه  ليغطي اخلريي العمل
 املرأة تنمية و  ابلثقافة  االهتمامو  التنشئة و  ،املعرفةو   العمل ونشر والتشغيل التأهيل وأعمال املهارات  اكتساب 

العمل اخلريي اليت يشتغل عليها القطاع  أوجه    07، وميثل الشكلاحلاجات  بذوي االهتمامو  الطفولة، رعايةو 
    :الثالث

 
  على بحث منشور على االنترنت العربي ، ملتقى التطوع والتطوعي في عولمة النشاط الخيري   ودورهاغير الحكومية  المنظمات:  كمال منصوري 1

 04/2017/ 01، تاريخ االطالع   content/uploads/2010/03/bbb4.doc-http://iefpedia.com/arab/wp :الموقع

 : مفاهيم العمل اخلريي  06الشكل 

، ورقة مقدمة للملتقى األول حول  العمل الخيري في السودان، الرؤية والتطبيق والمستقبل :عليان عثمان محمد أحمد المصدر: 

 2ص  2008ترشيد العمل الخيري في الجزائر: قراءة للواقع واستشراف للمستقبل جمعية الحياة وجمعية الشفاء ، تيارت، الجزائر ،
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 ( NGOsتعريف املؤسسات غري الرحبية احلكومية ):  اثنيا

( اليت هي اختصار  NGOsلقد تعددت التعريفات اليت منحت للمؤسسات غري الرحبية احلكومية أو )      
 حبسا اهليئة اليت قدمتها نذكر منها :    (Non-Govermental Organizations)لتسميتها ابإلجنليزية 

 ال خريي صندوق أو  مؤسسة أو مجعية  أو احتاد " أبهنا  الدويل البنك  عرفهاتعريف البنك الدويل : .1
 1احلكومي" القطاع من جزءا وليس املعين، القانوين النظام نوجا اخر اعتباري شخص يسعى للربح، أو أي

 أهلية منظمات هي  "  :  ابلقاهرة القومي التخطيط معهد عن الصادر البشرية التنمية تقريرتعريف   .2

 متنوعة اجتماعية أبنشطة القيام يف ابملبادرة األخذ يف األفراد رغبة عن تعرب ،النشاطو  العضوية تطوعية

 عن األول املقام يف الذايت التمويلو  ا هود ابالعتماد على دولية و  حملية إنسانيةو  ائتمانية  أغراض خلدمة

 أنشطتها ألداء أكرب متويل ختصيص على احلكومات   كذلك و  املختلفة املنظمات و  األفراد حث طريق

 "2.املختلفة

السابقة واستنادا على املعرفة العملية هبا تظهر للمؤسسات اخلريية غري احلكومية مجلة من   التعريفات   من  
 :املبادئ اليت تشكل مفهومها وفلسفة عملها وتتمثل يف 

 
1 Carmen Manela: Working with NGOs (A Practical Guide To Operational Collaboration Between The World 
Bank And Non-Governmental Organization), Operations Policy Department, World Bank, 1995, p 13 

 بن حسيبة جامعة إفريقيا،  شمال اقتصاديات مجلة ، المستهلك  حماية في  وميةالحك غير المنظمات دور :السالم عبد العال عبد محمد محمود مصطفى 2
   186ص  2006، جوان  الرابع،  العدد بالشلف،  بوعلي

   3، ص  مرجع سبق ذكره عليان عثمان محمد أحمد، : المصدر

    الثالث:  أوجه العمل اخلريي اليت يشتغل عليها القطاع 07الشكل 
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 املنشأ خاضع لإلرادة احلرة لألفراد فقط ؛  أ.

 املدين مسة هذا النوع من املنظمات   الطابعب.

  ؛التطوع و فعل اخلري أبنواعه أساس إنشاء هاته املنظمات  ج.

 ؛ إليه املنتمني األعضاء و اجملتمع مشكالت  حل و  حاجات  الغرض الرئيس هو إشباع د.

 .لسلطتها الدولة استخدام على الضوابطفرض  خالل من الدولة على توفري نوع من الرقابة ه.

 ( وأنواعها    NGOsخصائص املؤسسات اخلريية غري احلكومية ): الثاين املطلب 

تتميز املؤسسات اخلريية غري احلكومية جبملة من اخلصائص سامهت يف تعدديتها الشكلية داخل اجملتمع    
 وهو ما مت حتديدر يف العنصرين اآلتيني :  ،وداخل القطاع اخلريي عموما

   (   NGOsريية غري احلكومية )خصائص املؤسسات اخل: أوال

 هي :    1تتميز املؤسسات اخلريية غري احلكومية جبملة من اخلصائص    

 ال قواعدو  أسس على قائما بشراي و  إداراي  جهازو  مؤسساتيا  بناء تشكل أهنا نعىن:اهليكل املؤسسايت  .1
 منظم  بشكل أعضاءر خمتلف بني  مهامهو  أعماله  تتوزع الدولية،  اهليئات و  املنظمات  ابقي عن  تلف جتعله

 القوة للربح  اهلادفة غري املنظمات  من لكثري  أصبح  املؤسسايت  البناء  هذا من انطالقا  . فروعهو  مقرر لهو 
 ؛الكربى الدول يف خصوصا العامل، دول من كثري يف وجودها تفرض منها جعل ما النفومو 

 مساها اليتو  املنظمات، هذر عليها تقوم اليت الفلسفة هيو  الالرحبية، مبدأ  على تقوم فهي :التطوعية  .2
 2التطوعي ا ماعي العمل دعائم على األمر أول يف قامت أهنا أساس على اجتماعية  حبركات  البعض
 ؛التضامنو  املساعدةو  التعاون يف الرغبة من أصال  الناشئ

 
، رسالة ماجيستير  "الجزائرية الجمعيات من مجموعة حالة دراسة  نموذجا الجمعيات"  للربح الهادفة غير المنظمات في التسويق:  وهابي كلثوم 1

   8-7، ص ص : 2010/2011منشورة، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، الجزائر ، 
 6ص  ذكره ،  المرجع السابق نفسه 2
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 يوفر هذاو  مجاعة أو فرد أو حزب  أو جهة  ألي  و  منظمة  يأل التبعية  عدممن خالل   :االستقاللية  .3
 ن ملك ضم يدخلو   لغريها،  خضوعها عدمو  أهدافها بتحقيق هلا  يسمح و  احليوي، دورها ملمارسة جو هلا

 األخرى؛ اخلصائص إىل ابإلضافة املايلو  اإلداري،و  السياسي، االستقالل

 اجملتمع داخل  ا غرايف  انتشارها  كذاو  املنظمة داخل التنظيمية املستوايت  تعدد به يقصد  :التعقيد  .4

 الوالءات؛ من نطاق أوسع ضمان ابلتايلو  عضويتها حجم زاد  عددها زاد ككل،فكلما

املؤسسة   قدرة تعين :التكيف على القدرة.5  فكلما  واحمللية، الدولية التطورات  مع التكيف علىهاته 
 يؤدي  تكيفها عدم و  مجودها ألن الفعالية حتقيق إىل ملك أدى كلما الوضع مع التكيف املنظمة استطاعت

 :أنواع ثالثة أيخذ ما عادة التكيف هذاو  فعاليتها نقص رناو  عليها القضاء إىل

  ؛طويلة مدة املنظمة استمرارية به يقصدو  :الزمين التكيف .أ

 القيادة مستوى على خاصة األجيال لتعاقا وفقا املنظمة استمرارية به يقصدو  :اجليلي التكيف .ب

 ؛متنوعةو  متجددة خنا ظهورو 

 قصد ملك و  أنشطتها مستوى على تعديالت  إحداث  على املنظمة قدرة به يقصدو  :الوظيفي التكيف .ج

 .ا ديدة الظروف مع التكيف

   (  NGOsأنواع املؤسسات اخلريية غري احلكومية ): اثنيا

 : اآلتيةشكال األ يف(  NGOsاملؤسسات اخلريية غري احلكومية ) تتمثل    

ساسا على عامل التطوع  أكل منظمة تقوم   :  (Voluntary Organizations)املؤسسات الطوعية    .1
وقد استعمل الباحثون    .و التربع ابملال تعد منظمة تطوعيةأو العقلي  أسواء كان ملك التطوع اب هد البدين  

ينشئها   للداللة على عدد كبري من التنظيمات الشعبية اليت يف العمل التطوعي مصطلح املنظمات التطوعية
املواطنون ويديروهنا تطوعا، ويقدمون من خالهلا خدمات اجتماعية تطوعية مساعدة منهم لإلدارة العامة 

 ؛ مةودعما هلا للقيام نهامها يف اشباع احلاجات العا
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 اب هودتقوم هاته املؤسسات اخلريية     : )Grass roots Organizations(1املنظمات الشعبوية     .2

 أو نقدا االجتماعية اخلدمات  تقدمي  اخلاصة وهتدف إىل اخلريية ا معيات  مثلأفراد اجملتمع   ميوهلاو  األهلية

 هدفها يكون أن دون اإلنسانية ابخلدمات  عالقة له  مما الصحية أو الثقافية أو التعليمية اخلدمات و  عينا

 ؛املادي الربح على احلصول

 ملدة معني مال  بتخصيص تنشأ اليت هيو  (:Charitable Organizationsمنظمات اخلري العام )  .3

 النفع أو الرعايةو  الرب  أعمال من  اخر  عمل ألي أو فنية، أو علمية أو إنسانية صفة مي للعمل  معينة غري

 ؛ دون أن تقتضي ابلضرورة حتديد إطار مكاين ملسامهاهتا   املادي الربح قصد دون العام

هي نوع من املؤسسات اخلريية يعتمد   (:Supportive Organizationsاجملتمعي )منظمات الدعم    .4
اخلدمات   تقدمي  األخرى  لعلى  املنظمات  مسامهات  تصلها  ال  واليت  اجملتمع  من  كالفئات  فئات خاصة 

وهي مات طابع إنساين فيما تعلق بدورها اخلارجي ما يتمثل بدعم املناطق    ،صة من املعوقني وغريهم ااخل
 . النائية واملنكوبة 

 ؤسسات اخلريية غري احلكومية املأوجه الشبه واالختالف بني الوقف و :  الثالثاملطلب 

سيطرة الدولة، وقد ساهم منذ نشأته يف خلق الوقف ابتداء كان جزء من املؤسسات اخلريية خارج  إن     
ولكن ومع حلول التدخل   ، عملت على دعم هذا التأثري وتطويرر  ،جمتمع مدين وفق معايري متناسبة اجتماعيا 

( إىل مستوى منخفض  NGOsاحلكومي يف إدارة األوقاف احنسرت العالقة اليت كانت تربطها نؤسسات )
جديد ملا هلا من فوائد عظيمة ختدم كال من الطرفني يف رسالتهما حنو    وكان لزاما الدفع هباته العالقة من

 . حتقيق التنمية االجتماعية

القطاع     يشكالن  اللذين  املؤسسني  الشكلني  بني  الفرق  و  الشبه  أوجه  دراسة  من  الغرض  ولفهم 
وىل كميزة من مزااي الثالث،كان لزاما اإلشارة إىل مزااي و إجيابيات الربط بينهما. حيث يبدو وللوهلة األ

 
1 Fuad Abdullah Al Omar: Contribution of Waqf to Non-Governmental Work and Social Development, Kuwait 
Awqaf Public Foundation (KAPF), 1st edition, Kuwait, 2013 , p 64 
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احلكومية غري  اخلريية  واملؤسسات  األوقاف  مؤسسات  بني  ميزة  الربط  املعلومات ،  تقوم   تبادل  حيث 
( بتزويد الوقف بقاعدة بياانت عريضة ومستوفية ألغراضه املستهدفة حول احتياجات  NGOsمؤسسات )

ترتيا االحتياجات واألدوات والتقنيات حسا تلك األولوايت    ،اجملتمع احلقيقية والراهنة وتساعدر يف 
(  اليت تعرف جيدا امليدان  NGOsمؤسسات )ن  ، كما أفريتفع بذلك نسقه العملي وتتعاظم فائدته التنموية

تقوم بدراسة مقرتحات   ، العملي للعمل اخلريي حبكم قرهبا من ا مهور وخربهتا يف تلبية بعض حاجياته 
ضف    ف وتوجيهها خلدمة االحتياجات احلقيقية للمجتمع ما يضمن االستفادة القصوى من الوقف؛الوق

املشروعية حبإىل ملك   وإضفاء  الثقة  أن  بذر  أو يث  التأميم  الوقف عرب مشاريع  إدارة  الدولة يف  تدخل 
غري احلكومية الثقة يف جناعة الوقف واالرتباط مع مؤسسات العمل اخلريي    تقلص حجماالستحوام أدت إىل  

 .كفيل إبعادة تلك الثقة

قوة العالقة اليت   االستفادة من(  NGOsعرب ارتباطها واتصاهلا مع مؤسسات )ميكن للمؤسسة الوقفية     
(  NGOsمن خالل احلصول على دعاية جمانية تقوم )  ،جتمع هاته األخرية مع ا مهور وتسريها ملصلحتها

ما يفضي إىل زايدة الثقة يف    ، وأصالتها وأدوارها التنموية االجتماعية واالقتصاديةابلتعريف ابلثقافة الوقفية  
اهليكل اإلداري احلايل لألوقاف يف الدول اإلسالمية وتنظيمه  ف  ،مؤسسة األوقاف وحجم الواقفني يف اجملتمع

(  NGOsولكن مؤسسات )  ،حيرم الوقف من االستفادة أبفكار ومقرتحات تساعدر على الرقي و التطور
نا توفرر من هامش أعلى للحرية يف مناقشة األفكار وتطبيقها ميكن أن تكون قناة لطر  املقرتحات حول 

 .األوقاف رفعا ألثرها التنموي 
 ( تشكلNGOsالوقف ومؤسسات )  بني مؤسسات   االتصال  عن  الناجتة و   أعالر  املذكورة  الفوائد  بعضإن    

  واالختالف   التشابه   ألوجه  دقيق  الذي ال يتأتى حدوثه سوى من فهم  وهو  املثمر  التواصل  هذا   ملثل  دافعا
 احلكومية.   واملنظمات اخلريية غري الوقف بني

 (  NGOsأوجه الشبه بني الوقف واملؤسسات اخلريية غري احلكومية ): أوال

 تتمثل عناصر التالقي بني هذين التنظيمني يف :     
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 ءيتشارك كل من املؤسسات اخلريية غرب احلكومية ومؤسسات الوقف يف خاصة اللجو   الغطاء القانوين :   .1
احملددة لألغراض  عوائدها  توجيه  املؤسسة وكذا  نوارد  املتعلقة  االستغالل  القانون يف حاالت سوء     . إىل 

( حق أعضائها يف مقاضاة جملس اإلدارة إما أخلى ابلتزاماته  NGOsفيتضمن القانون األساسي ملنظمات ) 
تقليدية هلا وابلتحديد  وهو نفس الشيء لدى مؤسسة الوقف كمؤسسة حاليا أو يف اتريخ املمارسات ال

 ؛إدارة وكيل الوقف أو نظر الوقف

( تشرتك يف كوهنا NGOsإن مؤسسات األوقاف و مؤسسات )  :الشخصية االعتبارية و الذمة املالية  .2
مات شخصية قانونية و ممة مالية تنشأ من أداء كل منظمة ملسؤولياهتا جتار األطراف أصحاب املصلحة 

فتخضعان لكل إجراءات التقاضي كمدع أو مدعى عليه    ، االلتزامات و أداء احلقوقحتت قيدي تنفيذ  
و  ا هود  من  بسا جتمع كل  تكون  وحدة  القانونية ألي  الشخصية  نشوء  أن  أبرز  القانون  ألن  نظرا 

وهو    ،االلتزامات هبا خلدمة غرض مشرتك أو مصلحة مجاعية مع شرط االستقاللية املالية عن ممم األعضاء
ن وجود هذا العنصر يسهل من عمليات  إمؤسسات الوقف و املؤسسات اخلريية غري احلكومية.    رتوفر ما  

 ؛ ( واألوقاف من أجل خدمة اجملتمع  NGOsالربط واالتصال بني مؤسسات )

وتعد العامل األساسي املشرتك بني كل من هذين التنظيمني املؤسسيني لغرض خريي، فيتميز  الشفافية:    .3
نستوى عال من الشفافية اإلدارية واملالية من خالل إمكانية عرض كل العمليات الداخلية للتدقيق كالمها  
ما يضفي عنصر السالمة واالطمئنان على العالقات والتحويالت اليت تقوم هبا سواء مؤسسة ،  اخلارجي

 الوقف أو أي مؤسسة خريية غري حكومية أخرى . 

( املستخدمة يف قياس درجة الشفافية هبا هي التقارير NGOsت )و هنا جتدر اإلشارة أن أداة مؤسسا  
السنوية اليت تعدها للجمعية العامة جململ النشاطات اليت قامت هبا املؤسسة بينما  تلف األمر نسبيا لدى 
الفنية   أو  القانونية  الصيغ  يوفر  والذي ال  له،  الذي ختضع  اإلداري  الشكل  مؤسسات األوقاف حبسا 

تقارير و حتليلها و إن أثبت الواقع العملي أن هذا العائق أو النقص قد مت جتاوزر يف بعض إلنشاء هكذا  
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عرب كل من النمامج اليت تصدرها اهليئات القائمة أبمور الوقف يف كل من  1الدول مثل الكويت والسودان  
 .يحد ما تدقيقية حماسبية حول النشاط الوقف و املتعلقة بتقارير فنية و إىل الدولتني

االعتماد على معيار أمانة مدير الوقف وحسن التزامه الديين يف إدارة األصول الوقفية وتنميتها وصرف  إن     
لذا وجا االستفادة من مؤسسات   ،عوائدها يعرض مؤسسة الوقف إىل تغلغل الفساد اإلداري واملايل هبا 

(NGOsوا األوقاف  املستقبل ألموال  الوعاء  امليدان جبعلها  قنواهتا  ( يف هذا  بتوجيهه حسا  هلا  لسما  
 هاته األصول اجملمعة ما من شأنه الرفع من درجة شفافية األوقاف أمام ا مهور؛    ضاملناسبة واملالئمة ألغرا

تقوم كل من مؤسسات األوقاف واملنظمات اخلريية غري احلكومية  عدم الرتبح من اخلدمة العامة :    .4
  . الطبقات احملرومة يف اجملتمع والعمل على حتسني ظروف حياهتا املعيشيةعلى فكرة أساسية هي مساعدة  

يقتضي ضرورة التعاون بينهما من أجل تغطية أكفأ وأمشل لالحتياجات اجملتمعية من اخلدمات هذا األمر  
أو جتميع ثروة لذوات األعضاء أو الواقفني   2االجتماعية أبشكاهلا دون أن يكون القصد من ملك الرتبح

 طغى فكرة إثراء اجملتمع وتسود ؛فت

5.  : أبعادها  بكل  االجتماعية  احلكومية   التنمية  اخلريية غري  واملنظمات  األوقاف  مؤسسات  كل من 
وهو ما يتطلا التنسيق بينهما خدمة هلذا الغرض عرب االستثمار   ،يهدفان إىل حتقيق التنمية االجتماعية

 يف رأس املال البشري وتنميته وحتسني احلياة املادية للمجتمع ؛ 

كال من مؤسسات األوقاف واملنظمات اخلريية غري احلكومية يشار هنا إىل أن   اإلاتحة اجملتمعية :  .6
 تهم االجتماعية وقدراهتم يف البذل والعطاء؛متاحان أمام كل أفراد اجملتمع بغض النظر عن حال

التدخل احلكومي يف إدارة الوقف كان الوقف متمتعا بنوع من    :  االستقاللية املالية واإلدارية  .7 قبل 
االستقاللية اإلدارية ممثلة يف انظر الوقف أو وكيله مو القوة اإلدارية للتصرف يف الوقف وفقا لتوجيهات  

( مع  NGOsأو القضاء الذي عينه هلذا الغرض ، و تتشابه إىل حد ما مؤسسات )  ،أو الوصية  ،الواقف

 
1 Ibid, p79 

، محاضرات منشورة ، جامعة الملك عبد العزيز: كلية االقتصاد واإلدارة، السعودية ، متوافر على رابط  المنظمات غير الربحية  :خالد الشعيبي  2

http://www.skaau.com/vb/attachment.php?attachmentid=141100&d=1420466632   5، ص 04/04/2017، تاريخ 
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قف يف هاته النقطة من خالل استقالهلا احلكومي ما منحها االستقاللية  يف اإلدارة و توظيف  مؤسسات الو 
التسيري    ،أمواهلا أما يف منط اإلدارة فيختلف األسلوابن بني إدارة وقفية تقليدية فردية تسعى للتطور حنو 

  .( يف هذا اخلصوصNGOsاملؤسسي للوقف بناء على جتربة مؤسسات )

أن حجم التقارب الشديد بني كل من املؤسسات اخلريية غري الرحبية ومؤسسات األوقاف    ميكن القول   
 ية االجتماعية وتعظيم االستفادة منها  مميثل عالمة فارقة يف حماولة الربط والتنسيق بينهما خدمة للتن

 ( NGOsأوجه االختالف بني الوقف واملؤسسات اخلريية غري احلكومية ): اثنيا

 ( يف : NGOsتربز نقط التباين بني مؤسسات األوقاف ومؤسسات )    

إن أتسيس الوقف ينطلي أساسا على دافع ديين حبت يتعلق ابلتقرب إىل  :  الدافع األصلي لإلنشاء  .1
ن االيفاء هبذا الغرض يتطلا ألونظرا    ،هللا تعاىل عرب هذا النمط اخلاص من أشكال الصدقات ا ارية

تتعدى بذلك تطبيقات الوقف إىل خدمة اجملتمع و تنميته،  أما    ، التأثري على حياة أفراد اجملتمعحسن  
( بشكلها العام فتنطلق أساسا من هذا اهلدف أال وهو خدمة اجملتمع و احلرص على NGOs)مؤسسات  

انطلقت إنكار وجود إمكانية وجود مؤسسات خريية غري حكومية  يف   محاية مصاحل أعضائها دون أن 
تكوينها من دافع ديين سواء يف العامل اإلسالمي أو خارجه، ويكفي القول أن هذا االختالف سوف يكون  

 ؛ قليل التأثري يف عمليات الربط بني هاتني املؤسستني

تكاد تتطابق القوانني الغربية و العربية خبصوص اليات احلصول على تراخيص إنشاء  :  تراخيص اإلنشاء  .2
املوافقة عليهااملنظمة   املعنية إبصدارها و  السلطات  الوقف يف ممارسته    ، اخلريية غري احلكومية و  غري أن 

كونه من قبيل الصدقات أو التربعات املشروطة حسا النظرة القانونية ل  ،االبتدائية ال حيتاج لذلك كله
كيفيات إصدار تراخيص  ولكن مع تطورر احلديث بدأت تظهر مجلة من القوانني اليت حتدد    ،التقليدية له

احملدد آلليات   1كتصكيك األوقاف أو مثل ما نص عليه القانون املصري،لتنفيذ ممارسات وقفية مالية معينة  
   .مارسة الوقفية إن كان الطالا شخصا اعتباراي له متثيل قانوين كالشركات مثالماحلصول على ترخيص لل 

 
1 Fuad Abdullah Al Omar : Op.Cit, p82 
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إلنشاء     املعنية  السلطات  من  املوافقة  انتظار  يف  الغربية  املنظمات  استمرار  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
(NGOsيتحدد بشكل نسيب على حجم اإلعفاءات الضريبية اليت متنح هلم ) . 

 دأكما مت إبرازر فإن النمط التسيريي يف املؤسسات اخلريية غري احلكومية قائم على مب :  منط التسيري   .3
اإلدارة    أاإلدارة ا ماعية من خالل جملس إدارة مسري لعمليات املنظمة عكس الوقف الذي بين على مبد

وإن كان اآلن قد تغري مع انتشار الفكر املؤسسي الذي يوفر هامشا من احلرية واالبتكار أكرب من   ،الفردية
 النمومج الفردي ؛ 

الشائع يف املؤسسات اخلريية غري احلكومية قيامها على فكرة تنفيذ الغرض احملدد وفقا   : املدة الزمنية    .4
التأبيد الذي تسري عليه األوقاف    ألتحديد الزمين مع مبدبينما ينتفي شرط ا  ،ملا مت االتفاق عليه بني األعضاء

وهو ما يفسر النهم الشديد لتنمية الوقف يف    إيقافه،واالنتهاء يكون حمققا فقط ابنتهاء األصل الذي مت  
 ؛ من خالل مبتكراهتا الفنية مات ا وازات الفقهيةلتجاوز شرط التأبيد  األدبيات االقتصادية اإلسالمية 

( يف االعتماد على مصدر التمويل  NGOsمبدئيا يتشارك الوقف ومؤسسات ) ملوارد املالية :تعبئة ا  .5
بينما  ،  لكن ما مييز الوقف هنا ارتباط عوائدر ندى جنا  املشروع الوقفي االستثماري وعوائدر    ،الذايت

( ال  موارد  االجتماعيةNGOsتتذبذب  الظروف  الضريبية  ،( حبسا  اإلعفاءات  ودرجة محاس    ،وحجم 
األعضاء للقيام ابألعمال اخلريية أو دعمها ماداي أو بدنيا أو معنواي ، وميكن اختصارا حتديد مصادر أموال  

 :  1املؤسسات اخلريية غري الرحبية يف شكلني معينني مها

 ؛ت مجع التربعات اخلرييةومحال ،والتربعات املشروطة ،:املتمثلة يف الوصااي  املصادر االختيارية .أ

: أتيت من حصيلة املعامالت املالية اليت تقوم هبا املنظمة من بيع لسلع أو تقدمي  املصادر غري االختيارية .ب
 وطبعا العوائد االستثمارية.  خلدمات أبسعار خمفضة ، وبعض أجور ومنح من األعضاء األساسيني 

مشروع ( التشارك بني املنظمتني يف تعبئة املوارد املالية إلعداد NGOsميكن االعتماد على التقارب مع )   
 استثماري وقفي تستثمر فيه املوارد وختصص عوائدها على النشاط املشرتك 

 
1 Ibid,  p:  83-84 
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الرقابة واإلشراف على األوقاف ماتية ضامنها الوازع الديين وخارجية من طرفة   تكون  :  نطاق اإلشراف   .6
أما    ، االسالمية وضوابطهااهليئة القضائية أو األمانة العليا لألوقاف حسا كل دولة وفقا لقوانني الشريعة  

التابعة للهيئات املاحنة   ابلنسبة للمؤسسات اخلريية غري احلكومية فرقابتها من مسؤولية اهليئات احلكومية 
 لرتاخيص اإلنشاء مع رقابة ا معية العامة كذلك عرب تقارير تناقشها يف ختام السنة املالية؛  

ربطت مصارف عوائدها   اليت  تلك   ابستثناء  عوائد األوقاف،  معظم  اعتبار  وميكنسياسات التوزيع :    .7
  ال   عندما  حىت  الوقت  نرور  تغيريها  ميكن  ال  مسبقا  مات مصارف حمددة  ،أبوجه اخلري العام دون حتديد

 ومن   ،-ملك   خالف   على  القاضي  ينص  مل  ما -  املذكورة  تلك املصارف أو القنوات   إىل  حاجة   هناك   تكون
  ملواجهة   الالزمة  عليه من انحية املرونة   غري أنه قد أثر  للوقف،  احلماية  ء ليوفرهذ األمر جا  أن  به  املسلم

  ع ابملرونة تتتم  احلكومية  اخلريية غري  فإن املنظمات   أما على ا انا اآلخر  املتغرية.  االجتماعية   االحتياجات 
 .للمؤسسة  العامة  األهداف  اليت حتقق  ابلطريقة  العائدات   يف التصرف وتوزيع  منحت جمللس اإلدارة  اليت

  االجتماعية   لالحتياجات   وفقا  التوزيع   سياسات   وضع  يف  احلكومية  املؤسسات اخلريية غري  مرونة  فإن   وابلتايل،
 ؛  للربط بينها وبني مؤسسات الوقف واعدا عامال اعتبارها ميكن

للضرائا ما يساعدها ( عن األوقاف يف أهنا ال ختضع  NGOsتتميز مؤسسات ) :  اإلعفاء الضرييب  .8
أداء اخلدمات  تعينها على  اليت  املؤسسات  الدولة يف مساعدة  فلسفة  النمو االستمرار من منطلق  على 

 . االجتماعية نا يقلص نفقاهتا العامة و فف أعباء احلكومة يف مواجهة  التزامها ابلتنمية

املؤسسات اخلريية غري احلكومية  ويف األخري حىت تتمكن مؤسسة الوقف املؤسسية ابعتبارها جزء من     
   فإن األمر يستدعي توفرها على : يف التنمية االجتماعية ،  بدورها القيام

 (؛ املعلوماتية الفنية، البشرية، املادية،) اإلمكانيات  يف تتمثل اليتو  :املدخالت .أ

 املؤسسة الوقفية؛  داخل العمل برامجو  أنظمة يف يربزو  :نظام املعاجلة  .ب

 ؛ وامكاانهتا  املؤسسةو  لواقع وفقااملقدمة  الربامج يف تتمثل اليتو  :ملخرجاتا .ج

   .املشكالت  مواجهةو  أنشطتها تقدمي يف املنظمات  استمراريةوهي ضرورية يف   :العكسية التغذية . د
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 متوضع املؤسسة الوقفية داخل منظومة القطاع الثالث الوطين 08و ميثل الشكل 
 

 
  

 المصدر: من إعداد الباحث 

 : مكانة مؤسسة األوقاف يف القطاع الثالث الوطين     08الشكل 
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 : األول الفصل خالصة

أهم أشكال العمل اخلريي التطوعي   أحد  رلقد مت من خالل هذا الفصل التعريف بفكرة الوقف ابعتبار     
اإلسالمية، وقد أكدت النتائج املستخلصة على األصالة والعراقة التار ية لفكرة الوقف وتطور ممارساهتا  

التطور الذي    ا. هذاحلديثة  سواء يف احلضارات القدمية أو احلضارة اإلسالمية بل وحىت يف احلضارة الغربية
خريي إىل منظومة مؤسسية تناسا مقاصد الواقفني وشروطهم.  و عيين  أحول الوقف من جمرد تربع نقدي  

ولقد كان للممارسة الغربية احلديثة الفضل يف تغيري شكل املمارسة الوقفية اإلسالمية إىل النمومج املؤسسي 
 احلديث، يف مقابل  مسامهة اإلرث احلضاري اإلسالمي يف تنويع أشكال الوقف و أغراضه و مقاصدر. 

نكه مت التعرض من خالل هكذا الفصككككككككككككككل إىل تعريف الوقف من أوجهكه املتعكددة القكانونيكة و الفقهيكة كمكا أ    
واالقتصكككادية و تبيان خصكككائصكككه املميزة اليت تراوحت بني التأبيد وعدم القابلية لإللغاء وإن كان يف شكككرطية  

حل اسككككككككككككككتفيض يف سككككككككككككككرد مرا . كماوكثرة عوائدها  تطبيقات األوقاف املؤقتة غزارة املبدأ األول نظر، تعززر
  االجتماعية و االقتصاديةمن اإلنشاء إىل النشاط، و ااثر هذا التكوين اليت مشلت ا وانا    تكوين الوقف

حقيقة ، أمهية رعاية القطاع الوقفي وحتسني ظروف   سوتعدهتا لتؤثر على السياسة العامة للدولة ، ما يعك
  .عمل مؤسساته

، فقد متت دراسة عالقته   الثالثمن مؤسسات القطاع إسالمية  وألن الوقف بشكله احلديث مؤسسة      
متثل مؤسكككسكككة الوقف فيها نوعا مميزا من   ،ابملؤسكككسكككات اخلريية األخرى ، وعثر على أهنا عالقة ا زء ابلكل

رب تغطية أوجه القصكككور اليت أنواع املؤسكككسكككات اخلريية غري احلكومية تتعاون وفق ما تتشكككابه فيه و تتكامل ع
تفرضككككككككها االختالفات القائمة بينها ، من أجل إجنا  العمل اخلريي وإثراء خمرجات القطاع اخلريي املوجهة  

 .خلدمة االقتصاد واجملتمع
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 : الثاني الفصل  

سياسات تطوير النظم اإلدارية يف  

 مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية 
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 متهيد: 

االعتماد  حتتاج عملية تثمري األصول الوقفية وتنميتها حسا إداراي عاليا يقتضي من املؤسسة الوقفية       
فأي استثمار وقفي انجح يتطلا    ، على أجنح النمامج اإلدارية املمكنة يف استيفاء جوانا وظيفتها اإلدارية

وجود إدارة كفؤة وفعالة، تعمل على هتيئة بيئة العمل املناسبة اليت متكن من حسن األداء والذي ينعكس  
 بدورر يف األخري، اجيااب  على نتيجة العملية االستثمارية. 

إن املتتبع لشأن مؤسسات القطاع الثالث يلحظ  تعدد أشكال إدارة مؤسساته، وحيث أن املؤسسات    
  السياسات التطويرية  نفسها مدفوعة إىل تبين إحدى  الوقفية  تعد ضمن هاته املؤسسات، فقد وجدت 

وهو ما سيستهدف    ،وفقا لضوابطها الشرعية  املتوفرة على الساحة، وتكييفها لتحقيق أهدافها املوضوعة
وأهدافها  ومهامها  هذا الفصل عرضه من خالل ثالث مباحث: عين أوهلا إبيضا  مفهوم اإلدارة الوقفية  

اليت شهدهتا    العاماملستوى    مبادئها، واختص الثاين بتحديد أهم السياسات التطويرية للنظم اإلدارية علىو 
الوقفية   اإلدارية  الوقفي  املمارسة  القطاع  يف  الدولة  تدخل  درجة  وخصائصها  حبسا  اتر ها  عرب 

أركان السياسة التطويرية ملختلف ا وانا اإلدارية داخل   بتحديداختص املبحث األخري    كما التفاضلية،
 املؤسسة الوقفية كاآليت:

 . إدارة وتثمري األصول الوقفيةؤسسات  م هيمي للتعريف ابلعملية اإلدارية يف  املبحث األول: اإلطار املفا

   .إدارة وتثمري األصول الوقفيةؤسسات  ملالعامة    املبحث الثاين: سياسات تطوير النظم اإلدارية

    .اجلزئيعلى املستوى   معامل سياسة شاملة لتطوير مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية املبحث الثالث: 
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 إدارة وتثمري األصول الوقفيةمؤسسات  اإلطار املفاهيمي للتعريف ابلعملية اإلدارية يف    املبحث األول:

تعترب مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  من أهم أشكال مسامهة االقتصاد اإلسالمي يف جمال العمل    
تدخل ضمن دائرة مؤسساته املالية اليت حتتاج إىل تطوير يف نظمها  ، كما  ياخلريي داخل اجملتمع اإلسالم

حىت حتقق أهدافها االقتصادية واالجتماعية    اإلدارية التشغيلية واالستثمارية وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية
 بفعالية وكفاءة. 

مهامها واألسس اليت ومن هذا املنطلق يتصدى هذا املبحث للتعريف نفهوم اإلدارة الوقفية وأهدافها  و   
 وفقا للمطالا اآلتية:  تقوم عليها

    العملية اإلدارية يف املؤسسات الوقفية )التعريف،األهداف(املطلب األول: 
 مهام اإلدارة الوقفية و مبادؤها املطلب الثاين: 

 العملية اإلدارية يف املؤسسات الوقفية )التعريف، األهداف ( املطلب األّول: 

  متثل املؤسسات الوقفية املسؤولة عن إدارة وتثمري األصول الوقفية وفقا للشكل املعاصر هلاتني العمليتني  
لضوابط الشريعة اإلسالمية من    تبعاوحدات مات خصوصية من منطلق إدارهتا  لألصول املوقوفة وعوائدها  

.  وحسا ما اشرتطه الواقفون  خبصوص مقاصد أوقافهم وجهات االنتفاع منها من جهة أخرى  ،جهة
هبدف تعظيم املنافع واخلدمات االقتصادية واالجتماعية اليت تعود على اجملتمع وفيما يلي بيان ملفهوم   وملك 

   :دارة الوقفية وإبراز ألهدافها ومهامها الا

   تعريف  العملية اإلدارية  يف املؤسسات الوقفية :أوال

تتناسق      عملية إنسانية اجتماعية وسلوكيةميكن تعريف العملية اإلدارية يف املؤسسات الوقفية أبهنا :"   
إعداد عرب عمليات    اليت أنشئت هاته  املؤسسات من أجلها،    األهدافبغرض حتقيق  فيها جهود العاملني  

 .1" تنظيم والتوجيه والرقابة ال و يريي واالستثماري التس  أنشطة التخطيط

 
جائزة العويس للدراسات  مقدم إلى ندوة الثقافة والعلوم ، بحث ، تطوير األسس اإلدارية للمؤسسات الوقفية في دولة اإلمارات: سامي الصالحات 1

 4، ص    2005، اإلمارات المتحدة العربية، عشرة السادسة واالبتكار العلمي، الدورة  
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قد ركز بعض الباحثني يف تعريفهم إلدارة املؤسسات الوقفية على معامل الوقف ابعتبارر موضوع هاته     
كافة الطرق والوسائل واألساليا للحصول   فعرف حسني شحاتة العملية اإلدارية مشوال أبهنا :"  ،املؤسسات 

شد وملك وفقا   الوقفية واحملافظة عليها وتنميتها وتوزيع عوائدها ومنافعها على املستحقني بر على األموال  
 .1ضوء حجج الواقفني"  ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ويف

جهد بشري منظم وحمفز قائم على  تنفيذ  :    وميكن تعريف العملية اإلدارية يف املؤسسات الوقفية أبهنا  
وموضوعة بعناية لتحقيق مقاصد الوقف االجتماعية واالقتصادية، وملك عرب  إعمال كافة خطة مدروسة  

يتم إخضاع جممل عمليات التشغيل   اكم   ،األساليا املناسبة لالستثمار الوقفي والياهتا اإلجرائية املصاحبة
مؤسسة الوقفية، وتصحيح  االقتصادي والشرعي لل   هاته للرقابة القبلية واملتزامنة والالحقة بغية تقييم األداء

 االختالالت إن وجدت.

   أهداف العملية اإلدارية يف املؤسسات الوقفية   :اثنيا

 هتدف العملية اإلدارية يف املؤسسة الوقفية  أساسا إىل حتقيق معامل الوقف واليت تتمثل يف :     

وملك من منطلق كون هذا اهلدف أحد مقاصد الشريعة  محاية األصول الوقفية من التعدي والتقصري:    .1
 ؛ يف حفظ املال، وهنا تتقيد املؤسسة الوقفية بعدم تعريض أصوهلا للمخاطر العالية عند االستثمار

هذا اهلدف عرب  حيث يتم حتقيق  حتقيق الكفاءة االقتصادية والسالمة الشرعية االستثمار الوقفي :    .2
الشرعية اقتصاداي واخلالية من االحرتازات  الكفؤة  الوقفية ابألساليا  املوارد  ضماان الستمرارية    ،استثمار 

 ؛لصاحلة لإلفادة االجتماعية يف ظل جمتمع مسلماحتصيل العوائد اجملزية و 

ل املؤسسة الوقفية من  من خالل ما تبذله اإلدارة املالية داخحسن تنظيم وتوزيع العوائد وتعظيمها :  .3
  حتقق أقصى إشباع ممكن  هات االنتفاع. اليتجمهودات تتعلق ابختام القرارات ورسم السياسات 

 :ويف ميثل الشكل املوايل عناصر العملية اإلدارية إلدارة األصول الوقفية وتثمريها داخل املؤسسات الوقفية  
 

لى  بحث منشور ع، منهج وأساليب  إدارة أموال المؤسسات الوقفية) التخطيط ـ الرقابة وتقويم األداء ـ اتخاذ القرارات(: حسين حسين شحاتة  1

 4، ص  2017ماي  08، تاريخ االطالع   /http://iefpedia.com/arabاالنترنت ، 
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 مهام اإلدارة الوقفية ومبادئها   : لثاين املطلب ا

تضطلع اإلدارة الوقفية داخل مؤسسات تنمية وتثمري األصول الوقفية جبملة من املهام احملددة والواجبة     
كما أن اإلدارة يف قيامها بتنفيذ تلك املهام البد هلا من احرتام مبادئ العمل الوقفي املؤسسي    التنفيذ،

 العنصرين اآلتيني: وااللتزام  أبسسه املميزة  وهو ما سيعىن هذا املطلا بتوضيحه يف

   مهام اإلدارة الوقفية     :أوال

 تتمثل مهام املسؤولني عن إدارة املؤسسات الوقفية يف :   

ونشرات التوعية    1ابعتماد على كل الوسائل املتاحة كاإلعالم تعبئة األصول الوقفية من اجلمهور :    .1
 ؛ الوقفية وتيسري ملك من خالل النظم واألساليا املناسبة

أي نعىن توجيه املوارد الوقفية اجملمعة لالستثمار الوقفي  ختطيط عمليات تثمري األصول الوقفية :    .2
    ؛ابالعتماد على األساليا املناسبة بغرض احملافظة عليها تعظيم عوائدها

 
، األمانة العامة لألوقاف،  ( الوقفية المؤسسات  أداء  وتطوير  دعم في  الجماهيري  االتصال وسائل  دور)الوقفي اإلعالم : الصالحات  محمد ساميانظر  1

 102-69و ص ص :   37، ص   2006الكويت ، 

 : عناصر العملية اإلدارية يف املؤسسات الوقفية     09الشكل 

 المصدر  : من إعداد الباحث  
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يتم وفقا  للخطط   الفعليوملك للتأكد من أن األداء  الداخلية مبراحلها  :    تنفيذ عمليات الرقابة   .3
 ؛ والسياسات والتعليمات والنظم واللوائح، وحتديد االختالفات وحتليلها واختام القرارات الالزمة لتصحيحها

وتنظيم    .4 وتنميتها  الوقفية  األصول  على  للمحافظة  الالزمة  واالستثمارية  املالية  القرارات  اختاذ 
ودراسات ا دوى االقتصادية وقرارات استبدال    بقرارات قبول األصول الوقفية،  قالسيما ما تعل :   1عوائدها 

ابالقرتا إما  الوقفية  املمتلكات  وتعمري  وصيانتها  العينية  الوقفية  التنموية  األصول  األساليا  بباقي  أو  ض 
 . املعلومة

 مبادئ  اإلدارة الوقفية   :اثنيا

 تتوزع األسس اليت حتكم العملية اإلدارية يف املؤسسة الوقفية على شكلني حمددين مها:    

وهي األسس املستمدة من مبادئ اإلدارة يف اإلسالم وتظهر يف املبادئ العامة لإلدارة الوقفية :    .1
 :  2العناصر اآلتية 

دون اإلخالل بشروط الواقفني حسا القاعدة   التحديد الواضح لألهداف الرئيسية للمؤسسة الوقفية  .أ
 املعروفة : "حجة الواقف كشرط الشارع "؛

يف  األنشطة،  لتنفيذ  املدروس    التخطيط .ب  الصرف  أشكال  ختطيط   والعوائد   املوارد   ضوء  مثل 
 املتاحة؛  اإلسالمية االستثمار  صيغ ضوء يف الوقفية األموال استثمار  جماالت  املتوقعة،وختطيط

الوقفية .ج املؤسسات  أداء  على  املستمرة  يفو   الرقابة  املختلفة  أنشطتها  واخلطط    تقييم  األهداف  ضوء 
 املوضوعة، مع توضيح املشكالت واالحنرافات وتصحيحها ؛ 

 حماسبة املسئولية يف جمال تقييم األداء لتحديد ا زاءات املناسبة؛  .د
 اختام القرارات اإلدارية حسا املقام واألحوال؛ إعمال مبدأ الشورى يف .ه
 اآلليات اإلجرائية؛  ية، واملرونة يفاملبادئ العامة والسياسات االسرتاتيج يف ا مع بني الثبات  . و

 
 5ص   مرجع سبق ذكره، حسين، حسين شحاتة ،    1
، بحث منشور على االنترنت ،  أسس تنظيم وإدارة  المؤسسات الوقفية الخيرية : شحاتة   حسين حسين 2

http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1755  9-8، ص ص :   2017ماي  08، تاريخ اإلطالع 
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اإلسالمية،  . ز الشريعة  وأحكام  نبادئ  االلتزام  خالل  من  واملعاصرة،  األصالة  بني  واستخدام    ا مع 
 األساليا واالدوات والوسائل احلديثة لتنفيذ املهام واألنشطة ؛

 االلتزام ابالعتدال التام يف اإلدارة وجتنا التسيا والتسلط . . 

الوقفية    .2 التنظيمية لإلدارة  األ  :املبادئ  الفكر   واليت  سرية جمموعة األسخمتثل هاته  هلا أصول يف 
 :   1علوم التنظيم واإلدارة املعاصرة. تتمثل األسس التنظيمية يف  اإلداري اإلسالمي ومستقرة يف

واخلربة والقدرة على إدارة تقسيم العمل داخل املؤسسة الوقفية حسا طبيعة املهام ومتطلبات املعرفة   .أ
 العمل. ويشرتط يف عملية التقسيم هاته خضوعها للوائح ونظم حمددة ؛ 

وجوب حتديد   املؤسسات الوقفية حسا االمكانيات والقدرات املختلفة، ما يعين  ولية يفؤ تدرج املس  .ب 
التنظيمي للمؤسسة    ولية وفقا  لألنشطة والوظائف عند وضع اهليكلؤ املستوايت اإلدارية وحتديد مراكز املس 

 الوقفية؛
املؤسسات الوقفية تسهيال لتنفيذ األعمال    يفللمسؤوليات املفروضة    احتديد السلطات املمنوحة تبع .ج

 ، وإمكاان إلعمال مبدأ املساءلة فيما بعد؛ ةواملهام بدق
ؤسسة  ضرورة تنفيذ األوامر تبعا لتدرج السلطات واملسؤوليات يف اهليكل التنظيمي املتبع من طرف امل .د

 الوقفية وحدودها ؛
ويعترب هذا    وليات ومراكزها داخل املؤسسات الوقفية،ؤ لية املرتبطة أساسا بتحديد املس ؤو حماسبة املس  .ه

 مقومات الرقابة وتقييم األداء التسيريي يف املؤسسات الوقفية؛ األساس أحد
أداء األعمال    يفيه  ول يف مركز معني من يل ؤ الوكالة والتفويض، حيث جيا أن يوكل أو يفوض كل مس  . و

 حىت تسري األمور وال تتعطل بغياب أو مرض أو موت أي فرد.
قيق األهداف اليت حتمتثل األسس املذكورة املبادئ الكلية اليت تعمل يف ظلها اإلدارة الوقفية بكفاءة حنو    

 تتضمنها خطتها االسرتاتيجية فاحرتامها أصبح بذلك مطلبا ضروراي.   
 

 
   13- 11، ص ص : المرجع السابق نفسه 1
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 ؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية   العامة مل سياسات تطوير النظم اإلدارية :الثاين املبحث

لتحقيق    بذاهتا  تستعمل  مباشرة،  أوقاف  إىل  تنقسم  إنشائها  من  الغرض  حبكم  الوقفية  األصول  إن 
املساجد ودور و كوقف املدارس  ،األوقاف االجتماعية    : أهدافها،كحالة األوقاف اخلريية عموما ومثال ملك 

 لى أغراضها املنشئة.   وأوقاف استثمارية يتم استثمارها بغرض حتقيق عوائد جمزية تصرف بعدها ع؛ العبادة

تتميز اإلدارة الوقفية لكل من الشكلني السابقني ابلتخصص الفين، ففي جمال األوقاف املباشرة تتطلا    
اإلدارة اخلاصة ابألوقاف الدينية إدراكا متخصصا بنواحي العلوم الشرعية، واإلدارة التعليمية للمدارس أو  

أما اإلدارة    ا،ني يف إدارة العملية التعليمية وعلوم املكتبات وحنوهاملكتبات املوقوفة تتطلا كذلك فنيني خمتص
املتعلقة ابألوقاف االستثمارية فالتخصص الفين ليس أقل من أن يقال عنه أنه حتمية من أجل حسن تثمري  

ولكن الفرق الرئيسي يكمن يف درجة األمهية النسبية اليت تعطى لعملية    األصول الوقفية وتعظيم منفعتها.
اإلدارة بني كل من الشكلني، فتختص الدراسات بتحليل العملية اإلدارية للمؤسسات الوقفية مات األصول 

 كون األوقاف االستثمارية  تطلا لعوائدها و ليس لذواهتا . ،االستثمارية وتعطيها أمهية أكرب 

أهم السياسات  تبيان  بهذا املبحث    فسيختصؤسسات الوقفية،  ملكون موضوع البحث يتعلق ابونظرا ل   
ا على املستوى العام املتعلق بدرجة  ألنظمة اإلدارية اليت عرفتها األوقاف االستثمارية عرب اتر هل  التطويرية

  ، ت اليت تواجهها اليوماليت ظهرت بتطبيقها و التحداي  املشكالت  وتبيان    تدخل الدولة يف القطاع الوقفي  
 فكانت مطالا هذا املبحث كاآليت:

 ؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  يف مالسياسات التقليدية لتطوير النظم اإلدارية العامة  املطلب األّول: 

 األصول الوقفية لتطوير النظم اإلدارية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري     املستحدثة  السياسات: الثايناملطلب 

 مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية يف  النظم اإلدارية العامة مكاسب اعتماد السياسات املستحدثة لتطوير   املطلب الثالث: 
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 السياسات التقليدية لتطوير النظم اإلدارية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية :  املطلب األّول

مرت بعدة أمناط   ولقد  ،ومضموان شكال كبريا تطورا اإلسالمي التاريخ  يف الوقفي املرفق عرفت إدارة   
خلفت كل منها إشكاالت عملية حفزت فيما بعد عمليات البحث والتطوير ألنظمة إدارية معاصرة تعاجل  

 . وهو ما سيتم تبيانه  على املستوى العام هاته النقائص واإلشكاالت وتعظم عوائد الوقف 

 الوقفية إدارة و تثمري األصول ؤسسات يف مدارة اإلالسياسات التقليدية لتطوير : أوال

إدارية     وأساليا  أشكال  ثالث  أمام  يتوقف  اإلسالمي  التاريخ  يف  الوقفية  املمارسة  لتاريخ  الدارس  إن 
 وهي : حبسا درجة تدخل الدولة يف القطاع الوقفي اعتمدت لتسيري األصول الوقفية االستثمارية

وهي تعترب أول صيغة إدارية وقفية، حبيث تقتضي أن يكون انظر الوقف  :  اإلدارة األهلية  املستقلة  .1
الوقف   للقيام أبعمال  العائلة  أفراد  يوكله من  أو شخصا  ابتداء  احلديث هو مؤسسه  ابملفهوم  مديرر  أو 

الغربية، وإن كان شكل املمارسة الفعلية  يف التجربة  (Trust) ا مياثل مؤسسات نومتابعته واإلشراف عليه  
 على عكس املمارسات اإلدارية الغربية.  معقدة وغري للوقف انذاك بسيطة اإلدارية البيئة تلف طبعا ف

وكيل أو  كل فيها  يقوم منفردة  و عليا، سلطة أية من تدخل  مستقلة دون إدارة هي  واإلدارة الوقفية األهلية 
  تطبق هاته الصيغة اإلدارية  ما وعادة،    1إليه  أصول أخرى   األصل الوقفي دون ضم إبدارة انظر للوقف

 حكومي أو يف شكل أكثر حداثة من خالل األوقاف تدخل إلدارة ألحد أفراد أسرته دونل الواقف جبعل

  قانونية  مؤسسات اعتبارية   ابعتبارها غريها أم خريية أم  دينية أكانت سواء  ، اجملتمعية ا معيات   تديرها اليت
 ابلتعدي والتقصري واإلمهال حمدودة  املستقلة الذرية اإلدارة يف املدير وتكون سلطة .املالية الذمة  مستقلةو 

 2. وعزله حماسبته حق ميلك  الذي القضائي ا هاز  الذي يعرضه ملساءلة

من جهة، وضياع    األوقافمع التقدم الزمين وتطور أشكال  اإلشراف القضائي املباشر واملستقل :  .2
ظهر منومج  من جهة أخرى،  ملدراء الوقف   األمينةو املتخصصة    غري للتصرفات  نتيجة بعضها  أموال من كثري

 
 291ق ذكره ، ص مرجع سب الوقف اإلسالمي) تطوره، إدارته ، تنميته(، منذر قحف :  1
 المعهد للتنمية،  اإلسالمي البنك اإلسالمية(،  والمجتمعات الدول تجارب من  مختارة  المعاصر)نماذج التطبيق في الوقف  نظام: مهدي أحمد محمود 2

 133 ص ،  2003 جدة،  والتدريب،  للبحوث اإلسالمي
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اثن لإلدارة الوقفية وهو اإلدارة األهلية املدعومة إبشراف دواوين القضاء  حبيث يعد هذا األسلوب أول  
 ل الدولة يف قطاع األوقاف )التدخل غري املباشر بسلطة قضائية مستقلة(.شكل من أشكال تدخ

 الفرتة هاته   امتداد على أتسست اليت القضاء دواوين بتتبع املمارسة الوقفية اتر يا، ميكن مالحظة أن   
 كافة تدير تكن ومل ،موحد مركزي إداري لنمط  خضوعها عدم إىل إضافة  دائمة وال مستقرة تكن مل

أحد الدواوين بشرط  سلطة حتت وضعها الضرورة اقتضت حمددة نوعيات  إدارة على اقتصرت   بل األوقاف
 .1أو كوهنا تتبع أوقاف احلكام "األوقاف السلطانية ،واليت عرفت ابسم األوقاف احلكمية  ،الواقفني مثال

األوقاف احلكمية من خالل  وينبغي اإلشارة هنا إىل أن اإلشراف القضائي كان مباشرا أول األمر على    
 ديوان عن انفصاله حبيث كان نتاج هذا التطور   اختصاص هذا الديوان وتطور اتسع مث ،  ديوان األوقاف

 كل فرعية إدارة  من أكثر وتشكلت بداخله  عليا، إشرافية كسلطة للقضاء خضوعه استمرار   مع القضاء
  "ديوان و   "  احلكمية  األوقاف ديوان "و  " األحباس ديوان " وجد حيث .ديوان اسم عليه يطلق  منها

 مؤسسات   من حلقها وما األوقاف من األكرب ا انا ظل بينما" احملاسبة ديوان و " السلطانية األوقاف
 .2للقضاء عليها العام اإلشراف بقاء مع حتت اإلدارة األهلية،  خريية

يف   مالئمة  رقابية أجهزة  وجود الوقفية يعود إىل عدملإلشراف على اإلدارة  كمرجع القضاء إن اعتماد    
الفكر اإلداري حينها وهو األمر الذي سبا عدة مشكالت    راألوىل،  وكذا عدم تطو  اإلسالمية اجملتمعات 

رصدها الواقع العملي هلذا األسلوب اإلداري، حبيث أنه وبدال من معا ة مساوئ اإلدارة الوقفية األهلية 
الرقابة   يف القضاة ختصص عدم أدى  شراف القضائي عن قصور واضح يف األداء، فقداملستقلة، أابن اإل

 وقياس وعدم استعماهلم لتقنيات املفاضلة   االستثمار  يف مديريها   وتصرفات  األوقاف إدارة على واإلشراف
يف   استثماراهتا،  يف الكفاءة قلة وإىل الوقفية األموال إدارة  الفساد يف من الكثري عن التغاضي إىل الكفاءات 

 ؛3يتناسا مع مقاصد الوقف   نا ال عوائدر جمموع من حصة مدراء الوقف مقابل تزايد نصيا

 
 10التاسع   العدد بسكرة خيضر محمد جامعة- اإلنسانية  العلوم مجلة األوقاف،  متطور إلدارة مؤسسي نموذج نحو: منصوري مسدور و كمال  فارس 1

 3/17، ص  2006 مارس
 94، ص  2011(، األمانة العامة لألوقاف ، الكويت ،   االصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف )دراسة حالة الجزائركمال منصوري: 2
 358، ص ته(، مرجع سبق ذكره الوقف اإلسالمي ) تطوره، إدارته، تنميمنذر قحف ،  3
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لقد استمرت إدارة األوقاف حتت اإلشراف القضائي إىل غاية    اإلدارة احلكومية املركزية  لألوقاف:  .3
انطلقت عمليات إخراج مؤسسات القطاع   عشر التاسع القرن حيث أنه وابتداء من هناية  ،العصر احلديث

من  التشريع  حصلت يف جمايل اليت التحوالت  سياق  يف -تدرجييا– القضائي االختصاص دائرة الوقفي 

 فقد  واإلسالمية العربية  البالد يف احلديثة الوطنية  الدولة  مؤسسات  بناء عمليات  أتثري وحتت والقضاء.

 ؛اجملال احلكومي ا امد إىل احليوي االجتماعي جماله من نقله مت وابلتايل استقالليته الوقف

 هازها اإلداري، واعتماد الفلسفة   اإلشراف احلكومي على األوقاف وتسيريها كوحدات اتبعة ظل يف   
 املؤسسة هيكلة وإصال  إعادة    :مها  أساسيني اإلدارية احلكومية يف تسيري هاته الوحدات على عاملني

النهائي إىل وصوهلا  قبل الوقفية املؤسسة ابلدولة ، مرت  عالقتهاحتديد  و  ، الوقفية  ا هاز يف االندماج 

 :التالية ابملراحل تنموية رسالة مات  اجتماعية أهلية  الطبيعي كمؤسسة مسارها عن احلكومة واحنرافها

ميكن اعتبار الدولة العثمانية احلاضنة  الوقف:    نظام  إصالح  مشاريع   وبداية  العثمانية  التنظيمات  مرحلة .أ
اليت أتت  العثمانية،  ابلتنظيمات  يف العصر احلديث يف إطار ما يعرف  الوقف نظام إصال األوىل لفكرة  

ل  العثمانية هي أو  لتعاجل كثرة األوقاف وتنوع مرافقها واملشاكل املرتتبة عنها. كما يسجل التاريخ أن الدولة
 "1األوقاف إدارة نظام " ابسم 1863ديسمرب   01 من أصدر تشريعا خبصوص األوقاف وإدارهتا بتاريخ

وكيفيات  لناظري األوقاف، احملاسبية ابألعمال القيود، والقيام مسك  بتنظيم تتعلق أحكام ستة على اشتمل
 عليها.   واإلنفاق األوقاف حتصيل إيرادات  عملية وتنظيم الوقفية، األمالك تعمري

 :2ووفقا هلاته التنظيمات فقد تشكلت مرجعيتني لألوقاف مها    

 ؛الواقفني شروط تنفيذ ومراقبة النظار،  وتعيني  بتوثيق الوقف وتتعلق القاضي يتوالها  : القضائية السلطة ❖

 بعقارات  اخلاصة بوضع األنظمة ختتص احلكومي، و العامة  اإلدارةميثلها جهاز   : اإلدارية السلطة ❖

 .واستثمارها أتجريها وكيفية ،وإدارهتا، وضبطها ،األوقاف

 
   19- 2،ص  1997الدوحة،  والدراسات،  البحوث مركز التنمية،  في ودوره الوقف :الهيتي إبراهيم الستار عبد 1
 117، ص   مرجع سبق ذكره،  ( االصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف )دراسة حالة الجزائر: كمال منصوري  2

�� ��
��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� ��

� � �� ������ٕ�� �
��
����

 � ����
�� ����� ��� ��

� �� ���� ��
����



 األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية الفصل 

 

 ~57 ~  
 

(:    مرحلة .ب الوقف  إدارة   املركزي يف  الدولة  تدخل  جاءت هاته  إصالحات حممد علي )أصل 
اإلصالحات ملعا ة مشاكل األوقاف األهلية اليت كانت تعج هبا مصر، حبيث انطلقت رؤية حممد علي 

القطاع   ديوان  إلصال   إنشاء  مث  ومن  االستثمارية  واألوقاف  املباشرة كاملساجد  األوقاف  الوقفي جبمع 
بضبط هلا،  تص  ومصروفاهتا، حساابت  عمومي   املوقوف ا هات  حقوق على احملافظة و إيراداهتا 

 . العاملني ابلقطاع الوقفي إن صح القول مرتبات  صرف عليها،وكذا يعهد هلذا الديوان تنظيم

 وخصوصا أوقاف األوقاف، نظار وحماسبة  اخلريية، األوقاف تسجيل الديوان إجنازات هذاأهم    ولعل من  

أن  األمراء  واإلدارة املنشأ يف املتاحة واستقالليتها   منوها، على لألوقاف حافظت التجربة هذر. كما 

   .عجلت إبلغائه الديوان عمل واجهت اليت املشاكل واملصارف، ولكن
استمرارا للتجربة املصرية فقد مت العمل على تطوير حماولة املركزية:    احلكومية  الوقفية  اإلدارة  مرحلة .ج

حممد علي عرب ثالث مراحل معينة انتقلت فيها السيطرة الكاملة للدولة عرب جهازها احلكومي اإلداري 
 وتتمثل هاته املراحل يف :   1م 1953على ما يتعلق إبدارة األوقاف بنهاية 

أتى كاستمرارية للديوان السابق امللغى وكان    :األوقاف/نظارة الوقف احلكومية عموم ديوان مرحلة ❖
سلطات هذا   توسعت كما ،وعزهلمنظار األوقاف املشرتكة   حماسبة السابقةاملهام   إىل من مهامه ابإلضافة

رقابة األوقاف  كاملة مع إدارة القدمية األوقاف من عددالديوان لتتجاوز وظيفة احلسبة الصرفةّ إىل إدارة  
األهلية   اإلدارة  له الديوان مسؤوليات  لزايدة  ونتيجةمات  أصبحت  متعددة   وإدارات  فروع واختصاصاته 

 نظارات  من "نظارة"إىل  م 1878 سنة يف يلهحتو  فتم  الوقفية، إدارة املؤسسات  إىل  أعماله دائرة واتسعت

التجربة تستمر مل اإلجنليزي االحتالل وبسبا احلكومة،  إلغاؤها ليتم بعد ملك   سنتني، أكثر من هاته 

 ختضع قد اليت احلكومية النظارات  مستقلة عن هيئة ابعتبارر األوقاف   عموم والعودة للعمل بفكرة ديوان 

 2االحتالل؛ لسلطات 
األوقاف   مرحلة ❖ املصرية عن  :  1952-1913األوىل  وزارة  الربيطاين على احلكومة  الضغط  أمثر 

  وزارة  إىل أنواعها نختلف األوقاف إحالة  عملية  متت حيث3حتويل ديوان عموم األوقاف جمددا إىل وزارة  
 

 122-119:  ، ص ص المرجع السابق نفسه 1
 363 ص ، سابق مرجع  ، زهرة أبو محمد 2
 33، ص المرجع السابق نفسه 3
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 منو إىل أدى  الذي األمر اجتماعية، ومرافق مؤسسات  من يتبعها وما عليها واإلشراف إلدارهتا األوقاف

بقاء سلطة وزير األوقاف خارج دائرة السلطات التابعة لالحتالل    مع األوقاف لوزارة اإلدارية األجهزة وتعدد
ملا    عملية مشلت    1.ابجملتمع الدولة عالقة يف حساسية من األوقاف إدارة  استقاللية قضية تثريرمراعاة 

 وعدم الوقفية، استقاللية املؤسسات  على احملافظة االحتياطات اليت كان اهلدف منها   من عددا  التحويل

و متتع الوزارة   لوزارة األوقاف، امليزانية املستقلة   ا هاز احلكومي وهذا ما تدل عليه   يف الكامل االندماج
 األوقاف وزارة وظلت .احلكومية  الوزارات  بقية وضع عن  تلف جعل وضعها واسعة إدارية ابختصاصات 

 م. 1952 عام حىت احلكومي اإلداري ا هاز يف الكامل االندماج وعدم االستقاللية الوضع من هذا على
ابنتشار املد الثوري وحركات القومية يف  ضياع هوية املؤسسة الوقفية :  السيطرة املركزية و   مرحلة ❖

العريب تطور    ،العامل  عن  احلديث  عند  إليه  اإلشارة  متت  مثلما  األوقاف  وأتميم  دمج  عمليات  انطلقت 
املمارسة الوقفية يف احلضارة اإلسالمية. فلقد مت فرض قيود شديدة على األوقاف اخلريية وتقلص حجم 

الوقفية اخلاصة إىل أدىن مستوى منذ قرون بل أن بعض الدول مثل تونس قد ألغت نظام   ،املؤسسات 
تنمية   اخلري و  صناعة املتمثلة يف  عن أداء رسالتها   الوقفية املؤسسات  بذلك  فانقطعت ألوقاف نجمله  ا

 ومستقلة. تنموية خريية واجتماعية أهلية كمؤسسة هويتها أفقدها اجملتمع ما

 الصدقة فكرة التعديالت القانونية األوىل  ألنظمة األوقاف يف تلك املرحلة إىل  تشويه  أدت   ولقد   

الواقفني و اليت تعد أساس النظرية  شروط  وعدم احرتام الواقف، إرادة تعطيل خالل منيف الوقف     ا ارية
عليه بتثمرير وتنميته. كل   وحيافظ يديرر الريع ومن هلا  يصرف اليت الرب جهات  تعينيمع  ،   2اإلدارية الوقفية

و إن كان ال يفوت التنويه ببعض اجيابيات هذا    ،هذا أدى إىل ترجع مكانة األوقاف وإفراغها من حمتواها
الوطين وتوثيقها، األوقاف وإحصاء التدخل احلكومي السيما تعلق جبرد   املستوى   الغطاء وتوفري على 

وهو األمر الذي ميكن قبوله كمصوغ لتدخل   الوقفية، املرافق وتشغيل صيانة نفقات  حلمايتها، وحتمل القانوين
الدولة يف األوقاف ولكن ضمان اجيابية هذا التدخل يتطلا أن يكون وفقا لضوابط معينة بدقة ترسم طبيعة  

 وحدود التدخل.  

 
 119، ص مرجع سبق ذكره (،  االصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف )دراسة حالة الجزائر :كمال منصوري 1
 122، ص  المرجع السابق نفسه 2
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 اف التطويرية التقليدية حنو تغليب تدخل الدولة يف إدارة األوقالسياسات مربرات توجه : اثنيا

ميكن حتديد مجلة من املربرات اليت مهدت الطريق أمام الدولة للتدخل يف تسيري شؤون القطاع الوقفي     
 :      1ومؤسساته و هي 

خدمة ألغراضها املتعلقة   منابعه   وجتفيف  الوقف  نظام  تفكيك   السلطات االستعمارية انذاك عملت على .1
 إبهناء اهلوية اإلسالمية وكذا االستفادة من املوارد املالية الوقفية اليت كانت ابلنسبة هلم دون رقيا؛  

  واليت اجملتمع  يف األنشطة األهلية كافة  على السيطرة يف ورغبتها   احلديثة العربية للدولة املركزية  النزعة قوة .2
 ؛   ممتلكات خاصة  أهناأميم اليت شهدهتا االمالك الوقفية كما لو ما يفسر عمليات الت الوقف، منها

هو ما    حىت اليت كانت حتت إشراف قضائي غري متخصص  مساوئ اإلدارة الذرية التقليدية املستقلة أو  .3
 ؛ الوقف لريع املستحقني نازعات م كثرة  إىل املستحقني وتراكمها إضافة شكاوي وكثرة أدى إىل الفساد

مشاكل عدم التوازن بني السلطة واملسؤولية اخلاصة نن يديرون الوقف إما يف مواجهة الواقفني وشروطهم   .4
 . أو مواجهة أصحاب النفوم و أطماعهم 

 الوقفيةإدارة و تثمري األصول ؤسسات يف مدارة اإل السياسات التقليدية لتطوير خصائص : اثلثا
الوقفية     للتطوير  اصطبغت اإلدارة  التقليدية  السياسات  تبين هاته  بسمات اإلدارة احلكومية الناجتة عن 

 :      2العامة و املتمثلة يف 
مات صالحيات  مركزية ةإدار  أو وزارة قبل من االستثمارية األصول الوقفية تدار حبيث الشديدة املركزية .1

 ؛ احلكومة أقسام سائر هبا تتأثر اليت السياسية ختضع للعوامل أهنا كما  ،قليلة بصالحيات  حمدودة

األخرى.    احلكومية  املصاحل  فروع  على  املطبقة  املركزية  املالية  والرقابة  اخلضوع لسيطرة أجهزة التخطيط .2
 ؛فعالة موضوعية وفق أسس يتم احلكومية اندرا ما الوقفية قياس األداء التسيريي داخل املؤسسةكما أن 

 املناسا؛ القرار يقيد حرية التصرف واختام مما السلطات  يف العمودي كثافة الرتاكم .3

 ؛ العام القطاع إدارات  اليت عادة ما متيز اإلداري ارتفاع معدالت الفساد .4

 ؛ةالتدريبية والتأهيلي الربامج ضعف مع اإلدارية الكفاءة ضعف .5

 
 7-6ص ص :   مرجع سبق ذكرهفارس مسدور، كمال منصوري،    1
 8-7ص ص   ، المرجع السابق نفسه  2
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 ؛ وابقي اإلدارات احلكومية األخرىموحد بني اإلدارة الوقفية  حماسيب لنظام اخلضوع  .6

 .احلكومية عموما اإلدارات  بقية هبا يف املعمول القواعدتتبع  احلكومية األوقاف إدارات  يف التوظيف .7

 مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية   يف   دارةلتطوير اإلالتقليدية    تطبيق السياساتطرحها  إشكاالت ي: رابعا

 نختلف األوقاف إدارة  ة، هو تفردمتفاوت بدرجات  إنو  أمناط اإلدارة الوقفية التقليديةإن الثابت يف مجيع     

 التثمري والتنمية فكان من الطبيعي ملك  يف ناإبدارة شؤون الوقف   املرتبطة واألنشطة العمليات بتسيري   أنواعها

 اليت الضوابط حيث من سواء  ،نفسها األوقاف إدارة خبصائص   الوقفية االستثمارات  إدارة تصطبغ   أن

 على الفردية اإلدارة األهلية  انتهاج سياسة  ف  عليها، املرتتبة اآلاثر و أ فيها، املطلوبة الشروط أو  حتكمها،

الوقفية   مواصفات   يف تشرتطمثال    ا استثماراهت  وعلى األوقاف  من جمموعة القائم إبدارة شؤون األصول 

 وابلتايل،  املهنية  الكفاءة شرط  إىل كبري التفات  دون  وصدقه،  أبمانته مباشرة عالقة هلا اليت األخالقية روطلش ا

 إدارة أن حني يف التفريط، أو التقصري  حقه يف ثبت إما  إال عليه؛ ضمان وال أمانة يد املدير هنا يد فإن

 لاللتزام مؤهال صاحبها  جتعل اليت الكفاءة من بدال بل  وحدها،  األمانة فيها تكفي أن  ميكن ال االستثمار

 .  املردودية على ومكافآت  حوافز وجود مقابل يف ضمان يد يدر وجتعل نتيجة بتحقيق

أما خبصوص االنتقال إىل الشكل املؤسسايت احلكومي يف إدارة الوقف فلم يكن أحسن حاال من سابقه     
أسس   على األداء قياس وعدم ،السياسية العوامل  لتأثري ضوعاخلو  الشديدة،  ابملركزية اإلدارة الوقفية   متيزت  فقد

 للفرص مع تضييع ، األحيان  من كثري يف لعشوائيةا بصفة  ياالستثمار الوقف اتسام عنه نتج  ما،  موضوعية

السابقة.  ولقد متيز االستثمار الوقفي يف ظل    االستثمارية األخطاء من االستفادة وعدم ،املتاحة  االستثمارية
السياسات  مالتقليدية    اعتماد  يف  العامة  اإلدارية  النظم  األصول  ؤسسات  لتطوير  تثمري  و  الوقفية  إلدارة 

 : 1خباصيتني سببت السلبيات اليت تضمنتها كل خاصية  إشكاال حقيقيا عرقل تطور الوقف أال ومها  

 ستثماري اال املشروع  إبدارة لنفسها األوقاف إدارة احتفاظ الذي يعين   :املباشر االستثمار  على الرتكيز  .1

 ابالستثمارات  احمليطة   املخاطر جمال سيعو ت. هذا التوجه أدى إىل  به املتعلقة القرارات  واختام عليه والرقابة

 
 19، ص  مرجع سبق ذكرهي، صبيح ا الرزاق عبد 1
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 املتاحة صر الف إضاعة  ، وكذا  وقوعها حالة يف املخاطر تبعات هاته ل  وحدها الوقفية اإلدارة وحتمل الوقفية،

 االستثمارية،وهو   ملشاريعها الذايت التمويل على القدرة توفر األوقاف إدارة انتظار نتيجة واالستثمار،   للتمويل

 .دائما  يتأتى ال ما

إىل االعتماد على االستثمار املباشر  بسبا    رقد تضط األوقاف، إدارة أنوإن كان ينبغي التنويه هنا إىل       
 مشاريعها تتسق   استثمارية مؤسسات  وجود لعدم   أو ،قلتها و أ  املباشر غري لالستثمار  ضماانت  وجود انعدام

وقاف، ال سيما تعلق نراعاة الضوابط الشرعية يف االستثمار أو حقوق التملك لألصل  خصوصية األ  مع
 ؛ الوقفي وحنو ملك 

والتحكري،    1خاصة صيغ اإلجارة الطويلة   :الرتكيز التام على الصيغ التقليدية لالستثمار الوقفي    .2
 كذلك  يعد مل فإنه السابقة العصور يف الوقفية للممتلكات  استثمارية وسيلة أفضلكونه   على اإلجيارفمبدأ 

 قيامه أو  ، دفع األجرة   عن أتخر املستأجر   ؛بسباابلتأجري   املرتبطة  املشاكل كثرة مع الراهن، الوقت يف

 األصل ستعمالا وجه تغيري ضف إىل ملك إمكانية   له،لألصل الوقفي الذي  أجر   الباطن منبتأجري  

 تضرر أو ختفض من قيمته. فيه تغيريات  إحداث  أو إمهاله، أواملستأجر 

التحليل ميكن     و  للدراسة  الوقفية  اإلدارة  التقليدية يف  التجربة  كل ما سبق من إشكاالت قد طرحتها 
الوقفية، القائم على ركيزتني أساسيتني مها حتسني إدارة العملية تفاديها ابالعتماد على التوجه احلديث لإلدارة  

   :االستثمارية وتعظيم عوائدها التزاما ابلقاعدة اليت تقول 

 

      السياسات املستحدثة لتطوير النظم اإلدارية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  : الثاين املطلب  

  يف  املطبقة  األعمال  إدارة  وجدت   التطبيق،   جماالت   رغم اختالف    واحد   اإلدارية  العملية   جوهر  ملا كان     
تتبناها   واإلدارة   الرحبية  االقتصادية  املؤسسات  الرحبية،  احلكومية  املؤسسات   اليت  لكون   غري    الوقف   ونظرا 
من   جهات االنتفاع   على  العائد   هذا  إنفاق   مث   عائد،  لتحقيق  تستهدف محاية أصوهلا واستثمارها   مؤسسة

 
   19، ص المرجع السابق نفسه  1

 استثمار وقفي مدروس  + إدارة  وقفية فعالة و انجحة  = جناح رسالة الوقف 
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  ظهر  العامة من جهة أخرى،  احلقوق  رعاية   عن  مسؤولة  والدولة    عاما   يتضمن حقا  وكون الوقف  جهة، 
 األعمال   إدارة  الوقفية اليت اتسمت ابملزاوجة بني  وأثر ملك على طبيعة اإلدارة  األوقاف  إدارة  يف  الدولة  تدخل
  من   فيها  على الوقف نا  العامة  اإلدارة  جانا  ىل غلبةالعامة، ولكن التمادي يف هذا التدخل أدى إ  واإلدارة
 بعض   على  احلكومات   واستيالء  والرقابة   احملاسبة  وقلة  الوقف،  إدارة   فعالية  تتعلق ابخنفاض  عديدة  سلبيات 
 إدارة  بني  والفصل  االستثمار  صيغ  وقصور  األوقاف  أموال  على  العائد  وضاَلة  العامة  للموارد  وضمها  األوقاف
السياسات املستحدثة لتطوير النظم  وهو ا انا الذي ركزت    ،عليهم  املوقوف   على  العائد   وتوزيع   األوقاف

 على معا ته وفقا لألمناط اآلتية :  مؤسسات الوقفية ل اإلدارية العامة ل

 النمط املؤسسي األهلي لإلدارة الوقفية )التجربة الباكستانية و الرتكية ( : أوال

التعرف على مفهوم فكرة    النمط اإلداري األهلي احلديث  لزاما قبل االنطالق يف احلديث على  كان 
 مأسسة الوقف عموما مث مع االسرتشاد بتجارب انجحة هلاته الفكرة املعاصرة وفقا ملا أييت:    

مأسسة الوقف بعموم املصطلح تعين حتويل  الوقف إىل  مأسسة الوقف )الوقف املؤسسي (:مفهوم  .1
تنتظم فيها وظائفه اإلدارية والفنية   الشكل احلديث  اقتصادية رحبية حسا  إدارية 1مؤسسة  يف وحدات 

  ة اسرتاتيجي االستغالل والتسيري والتثمري حسا خطة أنشطة ىوالقانونية عل  واإلدارة املالية اإلشرافمتارس 
مدروسة بغرض حتقيق األهداف، ووفق هيكل تنظيمي متدرج حبسا االتفاق بني املؤسسيني الذين ميثلون 

الواقفني ا دد على أن توزع أراب  االستثمار على جهات   الواقفني األساسيني واملسامهني الذين ميثلون 
. هذا دون أن يكون للمسامهني  2االنتفاع ويوجه ا زء املتبقي لتغطية األصول الوقفية وإعادة االستثمار  

 .*نصيا يف العائد املادي إال بشرط يتضمنه عقد التأسيس

تكون شركة وقفية مسامهة    تقوم مؤسسة الوقف نمارسة مهام الناظر بشكل أكثر حداثة، حبيث ميكن أن  
تعمل على تلقي األموال املوقوفة من أفراد ومؤسسات أخرى رحبية أو غري رحبية أو حىت حكومية يف أشكال  

 
 ،  بحث منشور على االنترنت ، اإلصالح وتجارب اإلشكاليات :الوقف لنظام المؤسسي البناء: عارف محمد نصر 1

https://www.academia.edu/26559489   ، : 13، ص 2017 /10/05تاريخ االطالع 
2 Magda Ismail Abdel Mohsin, Op. Cit, p 14 

 وهو ما يحصل في الوقف المؤسسي الذري بشرط ضم العائلة لجهات االنتفاع أحيانا   * 
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مسامهات نقدية، أو أسهم أو مسامهات عينية...، كما ميكن أن تكون مؤسسة الوقف كوحدة اتبعة لشركة  
ن التمويل هنا قائما على سيولة نقدية مدفوعة أو جزء من  ها بغرض إدارة أمواهلا املوقوفة، ويكو ئقابضة تنش 

لكن وكشرط أساسي جيا استقالل اإلدارة بكل وظائفها يف الوحدة    ،أراب  الشركة األم واملوجهة للوقف
وهو االم  الشركة  عن  لشركة  التابعة  التابع  املؤسسي  النور  وقف  على  يؤاخذ  الذي   Johor األمر 

corporation    اليزاي حيث وابلرغم من أهنا من أبرز األشكال اإلدارية اليت يسرتشد هبا يف  القابضة يف م
 .1(  CorpsJخاضعا إداراي لسلطة الشركة القابضة )هذا اجملال، اليزال وقف النور املؤسسي 

)جتربة  .2 احمللي  الوقف األهلي  الرتكية يف مأسسة  التجربة    ةتعترب مؤسس   (: Sabanci Vakfiعرض 
Sabanci   من أشهر املؤسسات الوقفية األهلية يف تركيا واليت مت مأسستها حديثا لتواكا التطورات احلاصلة

بنجا  اخلريية  أداء رسالتها  الرتكي وتواصل  اجملتمع  السيدة أت  .يف  يد  الوقفية على  املؤسسة  سست هاته 
Sabanci  Sadika     وقامت على فكرة وقف  السيدة وأبنائها الستة كافة أمواهلم يف أوجه الرب.   1974سنة 

القابضة وابقي الشركات املنضوية حتتها وامللوكة لعائلة املساهم املؤسس    Holding Sabanciمتثل  مؤسسة    
الوقفية األهلية، حيث تقوم هاته األخرية بدور انظر أو متويل الوقف الذي يستقبل  الرئيسي للمؤسسة  

مث توزيع عوائدها حبسا شروط األعضاء املؤسسني وفقا   ، أموال هاته الشركات إلدارهتا واستثمارها مجيعا
 : 2للنسا اآلتية

 يتم توجيهها لتمويل الربامج اخلريية اليت تتضمنها حجة الوقف ؛ :  67%

 ؛ يتم إعادة استثمارها  لرفع رأس مال املؤسسة:  28%

 .ت يتم حجزها لتغطية نفقات العملية اإلدارية فضال عن تشكيل االحتياطا :  05%

 

 
, Seen  ENG.pdf-http://www.jcorp.com.my/userfiles/file/AR2015, Annual Report 2015 :JOHOR Corporation 1 

:05/10/2017, p 102 
2 Magda Ismail Abdel Mohsin, Op. Cit, p18 
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سنة   40سامهت هاته املؤسسة الوقفية يف دفع عجلة التنمية االجتماعية  يف تركيا إىل األمام، فعلى مدار  

منطقة سكنية، هذا ابإلضافة    78مؤسسة و   127أتسس بفضل هاته املؤسسة األهلية    2014حىت عام 
 :  1حتقيقه عرب برامج التمويل اخلريي اليت تقوم هبا ويف ا دول اآليت حصر هلاته النتائج احملققة إىل ما مت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, p 19Ibid 1   

 

 
 Holding   Sabanciشركة 

 القابضة

شركة اتبعة جملمع 
Sabanci 

( 02) 

 

شركة اتبعة جملمع 
Sabanci 

( 01) 

 الوقفية Sabanciمؤسسة 
تعمل كناظر للوقف 

(Trustee) 

حبيث تستثمر األموال املوقوفة 
 اجملمعة 

 

 متويل الربام  و املشاريع اخلريية

 العوائد املوزعة

05% 

28% 

67% 

 حجم و شكل املسامهة التنموية  عنوان الربانم  
 مستشفيات ومراكز صحية  08 الصحة 

 Sabanci Universityإنشاء جامعة  التعليم 
 بيت  لإلقامة  الطالبية 20

 مؤسسة تعليمية  37
 مركزا لتكوين املعلمني  16

 منحة دراسية ممنوحة 40.000
 مركزا  ثقافيا  16 الثقافة 
 مرافق رايضية 05 الرايضة 

 مرافق عامة 08 اخلدمات االجتماعية 
 مكتبات  04
 جائزة ممولة وممنوحة  1023

 منصا عمل موفر 10.000 حماربة البطالة 
 الشركات مسامهات  يف خمتلف  08 دعم االقتصاد الوطين 

 الوقفية   Sabanci: هيكلة الوقف املؤسسي األهلي وفقا لنموذج ملؤسسة 10الشكل 

 يف التنمية االجتماعية الرتكية    Sabanci املؤسسي األهلي : إسهامات الوقف  01اجلدول

 

Source: Ibid, p 18  

 المصدر  : من إعداد الباحث  
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 1906شهدت سنة     (للمأسسة الوقفية األهلية الدولية :Hamdard Foundationعرض جتربة )  .3

يد الطبيا و الصيديل حكيم حفيظ   ىانبثاق أول فكرة للوقف الذري املؤسسي يف اهلند وابلتحديد عل 
تسمية   عليها  وأطلق  القرويني  جريانه  ملساعدة  متواضعة  طبية  عيادة  بتأسيس  قام  حيث  اجمليد.  عبد 

Hamdard   واليت تعين ابلعربية الرتاحم أو الرمحة، ليتم حتويل فكرته املتواضعة من عيادة إىل مؤسسة تعمل
ومع    1947. مث وحبلول سنة  1922ك على يدي ولديه سنة  يف ظلها جمموعة من املختربات الطبية، ومل

الوقفية الذرية بتوسيع  Hamdard  (HF)تقسيم اهلند انتقل أحد األخوين إىل ابكستان ما مسح ملؤسسة   
 .  1نشاطها إىل ابكستان مث بنغالدش من بعد ملك

لتجربة مؤسسة       القابضة     الرتكية حبيث  Sabanciفكرة عمل هاته املؤسسة مشاهبة  الشركة   توكل  
Hamdard Holding      وجمموعة خمترباتHamdard    الوقفية اليت تتبعها، ملؤسسةHamdard   (HF  يف )

(، فتستقبل األموال منها على شكل Trusteeكل من اهلند وابكستان وبنغالدش، مهام انظر الوقف أو )
 والشكل املوايل يوضح ملك:  أراب  صافية توزع على املستفيدين احملددين 

 
 النمط املؤسسي احلكومي احلديث لإلدارة الوقفية  :   اثنيا

 متيز الوقف املؤسسي وفقا هلذا النمط بشكلني عامني و متمايزين ومها:    

وفقا هلذا النمومج يتم إنشاء مؤسسة   منوذج اهليئة املستقلة عن وزارة األوقاف )جتربة السودان(:  .1
الوقفية من  اإلدارة  هلا مهام  الوزارة احلكومية، وتفرد  وتنموية منفصلة عن  استثمارية  للوقف مات طبيعة 

 
1 Magda Ismail Abdel Mohsin, Op. Cit, p21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Holding   Hamdardشركة 

 Hamdardخمتربات  

  املوقوفة 

 تعمل  Hamdard( HF)مؤسسة 
 (Trusteeكناظر للوقف )

حبيث تقوم بصرف كل األرابح الصافية من 
 املوقوفة Hamdardنشاط خمتربات  

 على املستفيدين  

 

 مكتا التوظيف و األعمال 

 

 Hamdard  مؤسسة  
 التعليمية  

Majeedia 

 مستشفى
Ghalib 

 أكادميية 
جامعة 

Hamdard 

 الوقفية    Hamdard (HF): هيكلة الوقف املؤسسي األهلي الدويل وفقا لنموذج ملؤسسة 11الشكل 

Source: Ibid, p 23  
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لألوقاف جمهولة الواثئق   ابلنسبة  وتنفيذية إدارية واسعة صالحيِات  متنح املؤسسةالتسيري إىل االستثمار. كما  
الرقابة   إىل إضافة  هلا،  الالزمة  األموال استدراج أجل من ا ديدة األوقاف وكذلك  أو الواقفني أو شروطهم، 

 . 1هانظار  واقفوها عني اليت األوقاف على

ويف سياق مي صلة كانت هيئة األوقاف السودانية أبرز األمثلة على هذا النمومج، وقد حازت على    
كثري من االمتيازات احلكومية يف ما يتعلق حبرية استقطاب األصول الوقفية ا ديدة فأصبح عمل اهليئة  

 اإلنتاج برامج وحتضريقائما على إعداد الدراسات االقتصادية للمشاريع الوقفية ممكنة احلدوث وجدواها  
إنشاء   . ونتيجة لذلك ، مت2تسويقها للمجتمع ابلشروط اليت تضعها   مث هلاته املشروعات، واالستثمار
 وأوقاف العلم، طالا حمددة تعرب عنها برامج خريية ألهداف خمصص هو ما منها متعددة وقفية مشروعات 

 األغراض من عددا عام يشمل هو ما  ومنها الشعبية والصيدليات للطباعة،   األوقاف دار الطبية،  الرعاية
 توجيه  يف الالزمة  املرونة  للهيئة  تتيح  بشكل عام، اهليئة إيرادات  وزايدة  دعم معا واليت هتدف إىل الوقفية

 شركة العامة املشروعات  أمثلة ومن مدروسة، خطة وميزانية وحسا الظروف متطلبات حسا اإليرادات 
 جتارية أسواق ومشروع إقامة والعقاري، املايل السوق يف اليت تعمل على استثمار التربعات  اخلري، ينابيع
 .3السودان من خمتلفة مناطق يف متعددة

يف جمال إدارة واستثمار األوقاف القائمة واملعلومة، فقد عمدت اهليئة إىل خلق وحدة إدارية اتبعة هلا  و   
 فقد ما مل يعلم شروط واقفيه من ممتلكات وقفية أما ها إشرافيا مساعدا،متارس إدارة الوقف وجتعل من دور 

املتناثرة وإدارهتا كوقف   األوقاف جتميع بتنميتها وفقا ألسلوب   وقامت أوقافا خريية عامة، اعتربهتا اهليئة
االنتفاع، جهات  متعدد  انظرا من جتعل اهليئة أن أي واحد  التوجهات ولدعم  .4األوقاف هلذر نفسها 

الداعمة مثل الوقفية  للهيئة، أسست هاته األخرية جمموعة من املؤسسات  بيت األوقاف  5االستثمارية   :
مسؤولية وضع  إليه  الذي عهدت  وبنك   للمقاوالت  وتنفيذها،  الوقفية  للمشروعات  اإلنشائية  التصاميم 

 
 مختارة نماذج (المعاصر التطبيق في الوقف نظام :  -ف “بتصر السودان في الوقف تجربة وبحثه  "  الخليفة بانقا صالح الطيبعن -محمود أحمد مهدي 1

 112،ص . 2003 جدة،  والتدريب،  اإلسالمي للبحوث المعهد للتنمية،  اإلسالمي البنك، )اإلسالمية الدول والمجتمعات تجارب من
 143، ص   مرجع سبق ذكرهاالصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف )دراسة حالة الجزائر (،   :كمال منصوري  2
 144، ص  المرجع السابق نفسه  3
 في  وأثره الوقف مكانة  ندوة بحث مقدم  ، الوقف مجال في اإلسالمية الدول لبعض المعاصرة التجارب من اإلفادة ،  الجهني حماد بن مانع 4

 144،ص  مرجع سبق ذكره ، وكمال منصوري ،  23ص ، 2002 المكرمة،  مكة والتنمية،  الدعوة
 365مرجع سبق ذكره ، ص  الوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته، تنميته(،منذر قحف ،  5
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املسؤولة   ،1القابضة  ة وكذا الشركة  االدخار للتنمية االجتماعية املمارس لوظيفة التمويل للمشروعات الوقفي
   .املتجدد االستثماري  حتت قيد التنويع وبناها التحتية  التجارية والصناعية،  التنموية املشروعات  إقامة عن

مثرية      لتجربة  األوقاف  هيئة  السودانية عرب  التجربة  متثله  الذي  احلديث  احلكومي  املؤسسي  النمط  إن 
 الدول اليت ال تزال أوقافها حتت اإلدارة احلكومية التقليدية اليت أضرت ابألوقاف  للدراسة والتطبيق السيما يف

فالوقف املؤسسي احلكومي احلديث    ،أكثر مما نفعت، خاصة أن معامل هاته التجربة ليست مستحيلة التطبيق
 ميكن من:  ةوفقا لتجربة هيئة األوقاف السوداني

متارس  ،  الواقفني شروط تنفيذ كافةقادرة على   األصول الوقفية وحجم   متسقة مع وقفية إدارة تكوين   .أ
سؤولة عن هي مو     األخرى اإلدارات مكملة ألعمال وحداهتا القانونية وتوثيقها عرب األوقاف مهام حصر

 القانون يف دراسات  وإعداد  اهليئة،  عن حقوق والدفاع العقود االستشارات القانونية خبصوص صياغة تقدمي

 ؛ 2للوقف املنظمة واللوائح

تبيان  تنظيميإعداد هيكل   .ب   بني العالقات  مدروس وقائم على أسس علمية وإدارية يتم من خالله 

 ، مع مراعاة ضرورة تبسيط اإلجراءات الستساغة فهمها أعماهلا وكيفيات تكامل املختلفة اإلدارية الوحدات 

 السلطات  ارات يف املؤسسات الوقفية وأيضا تفويضالقر  إصدار عملية وإزالة املركزية اليت عادة ما تشوب 

  ا الوقفية. كم للهيئة الفرعية الدوائر اإلدارية إنشاء خالل من الصالحيات  وتوسيع املتخصصة، لإلدارات 
 يشتمل هذا اهليكل التنظيمي على وحدة التسويق الوقفي للتعريف أبثر الوقف على احلياة االجتماعية ؛  

املستهدف لرفع املسامهة    الوقفي الوعي نشر على العمل األوقاف من خالل   وإدارة اجملتمع بني الثقة بناء .ج
الوقفية وتروج ألثر   الثقافة لوقفي تبثاجملتمعية يف إنشاء األوقاف عرب إنشاء وحدة إدارية خاصة ابلتسويق ا

أن  على  التأكيد  مع  املختلفة،  االتصال  وسائل  ابستخدام  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  على  الوقف 
 ؛   3اإلعالم الوقفي هنا مطالا أبن يكون قائما على أسس عملية لضمان سالمة العملية التسويقية

 
 145، ص    مرجع سبق ذكره (،  )دراسة حالة الجزائر:االصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف كمال منصوري  1
 الوقفية التجارب عرض ندوة السودان،  في اإلسالمية األوقاف تجربة الرحمن،  عبد الحسين سعيدنقال عن  146- 145، ص ص المرجع السابق نفسه 2
  18، ص   2002 ديسمبر 18 - 15 القاهرة،  ،  األزهر جامعة اإلسالمي،  لالقتصاد كامل صالح مركز اإلسالمية،  الدول في

  53ه، ص  مرجع سبق ذكر اإلعالم الوقفي )دور وسائل االتصال الجماهيري في دعم و تطوير أداء المؤسسات الوقفية (، سامي محمد الصالحات :  3

 و ما بعدها   88، و ص 
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وكذا   الشبيهة هلا   واملؤسسات  األوقاف، إدارة بطة بنيعالقات مصلحية متداخلة ومرتا شبكة تشكيل   .د
 . التمويلية األخرى حمليا ودوليا املؤسسات 

 (:   Johor Corporationوقف "النور" املؤسسي التابع لشركة القابضة العمومية  ) .2

يف    Johorهي شركة قابضة عمومية لوالية     (  J Corpsأو اليت تعرف اختصارا ب )  Johorمؤسسة     
ماليزاي، تشرف على جمموعة من الشركات العاملة ابلوالية وتتدخل يف كافة امليادين كاالقتصاد والصحة، 

إىل ما يعرف نأسسة    2006ونظرا لتبين املؤسسة القابضة فكرة املسؤولية االجتماعية، عمدت يف سنة  
اء وقف النور، الذي يعد  مؤسسة وقفية تعمل على إدارة األصول  املسؤولية االجتماعية من خالل إنش 

إلنتاج زيوت    Kulim Bhdالوقفية اليت تساهم هبا الشركة القابضة ووحداهتا التابعة واملتمثلة يف :"مؤسسة  
الناشطة يف    Johor Land Bhdللصحة ومتعلقاهتا ومؤسسة    KPJ Healthcare Bhdالنخيل ومؤسسة  
العقارات السكنية والتجارية وغريها" بغرض تثمريها وتنميتها وصرفها على مجهور املستفيدين  اجملال العمراين و 

األموال اجملمعة من كل املؤسسات املنضوية حتت   كافةوقف النور    فيدير  ،1مع الرتكيز على القطاع الصحي
نقدايت، جموهرات، القابضة يف شكل مسامهات  اراب  موزعة وغريها  الشركة  يتم    ،  عقارات،  أن  على 

 : 2تقسيم العوائد بعد عملية التثمري وفقا للشكل التايل

 يعاد استثمارها عن طريق رمسلتها وضمها رأس مال الشركة القابضة  ؛  70% ❖

توزع على املستفيدين حبسا شروط الشركة القابضة املؤسسة هلذا الوقف من مساعدات لدور   25% ❖
 ودعم لربامج املسؤولية االجتماعية لباقي املؤسسات ؛األيتام والفئات احملرومة األخرى، 

 .   Johorجمللس الداينة االسالمية لوالية   5% ❖

وال تقتصر مسامهة هذا الوقف املؤسسي على ا انا احمللي داخل حدود الوالية فقط بل تتعداها لتشمل   
(" وملك يف شكل Sarawak( ووالية )Selangor( ، ووالية ) Sembilanوالية )والايت أخرى هي:"  

 مثل  الصحية  املرافق  توفري  ومعداهتا مع  الكلى  غسيل  العيادات واملستشفيات، ومراكز  وإنشاء   املساجد،   بناء 

 
1 Magda Ismail Abdel Mohsin, Op. Cit, p26 
2 Ibid, p 27 
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املرضى أبمثان زهيدة. دون نسيان مسامهة مؤسسة وقف النور يف دعم املشروعات   وعالج  املتنقلة،  العيادات 
ويوضح الشكل املوايل اهليكلة املؤسسية  ،  دته هلذا الغرضالصغرية ابلقروض احلسنة عرب صندوق وقفي أع

 لوقف النور والية عمل هذا النمط احلكومي املميز : 

 
 النمط اإلداري املؤسسي املشرتك )بنك إسالمي / مؤسسة وقفية(    : اثلثا

وفقا هلذا النمومج تعهد هيئة األوقاف مهمة إدارة الوقف لصاحل إحدى املؤسسات املالية االسالمية      
كالبنوك اإلسالمية، فتقوم هاته األخرية بتلقي التربعات املالية من ا مهور أو املؤسسات األخرى  اإلسالمية  

تجميع يؤسس البنك اإلسالمي إضافة إىل ما ختصصه هي من أموال على شكل ودائع وقفية وبعد عملية ال
ابلتشارك مع هيئة األوقاف تقوم نهام انظر الوقف يف اإلدارة الفعلية والتثمري، أما هو فيكون   وحدة إدارية

 دورر إشرافيا ومساعدا من خالل تعيني قنوات استثمار األموال الوقفية أو حىت إنشاء بعضها.  

موال الوقفية بكفاءة وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية نظرا  استثمار األ  يضمن هذا النمومج إىل حد كبري   
   . للخربة املصرفية الطويلة نسبيا يف جمايل اإلدارة واالستثمار، وصرفها يف أوجه االستفادة ابلقدر املضبوط

النمط اإلداري،    التطبيقات العملية هلذا  جتربة بنك املعامالت املاليزي ومؤسسة األوقاف    و لعل أبرز 
يقوم مات   ،املاليزية حبيث أنه إضافة إىل إدارة أوقافها وتربعات ا مهور النقدية  Selangorلية لوالية  احمل
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  ية التعل

 العوائد املوزعة

   يعاد استثمارها 70%

25% 

 Johorمؤسسة  

Land Bhd 
 

 Kulim Bhdمؤسسة  

الشركات التابعة املعلن 
 عنها 

 

 األفراد و األعضاء

 

إنشاء و صيانة املساجد و 
 دور العبادة 

توفري املستشفيات و العيادات 
 ووسائل املمارسة الصحية 

صندوق الوقف إلعانة الفئات 
 احملرومة 

 للداينة Johor  ل 
 االسالمية 

5% 

 : هيكلة الوقف املؤسسي احلكومي  احلديث وفقا لنموذج الشركة القابضة العامة )وقف النور املاليزي(  12الشكل 

Source: Ibid, p 28  
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  ، 1البنك بوقف جزء من أمواله ويعهد ابإلدارة هليئة إدارية يؤسسها مشاركة مع مؤسسة األوقاف احمللية 
فتقوم هاته األخرية بتثمري  األموال الوقفية عن طريق استثمارها يف أحد املؤسسات املالية االستثمارية التابعة  

   .Muamalat Invest Sdn. Bhdللبنك وابلتحديد مؤسسة 

يتم إعادهتا إىل اهليئة اإلدارية    %75) :2ستثمارية وفقا للطريقة التاليةيتم توزيع عوائد العملية االو   
و  تعاد ملؤسسة االوقاف احمللية(،     %25املشرتكة بني البنك ومؤسسة األوقاف لتصرف على املستفيدين؛

  للعملية: فيه توضيح الشكل املوايل 

 
 

 
 1 Ashraf Mohd. Ramli & Abdullah Jalil: Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor 
Muamalat, Paper Presented at The International Accounting and Business Conference (IABC) Johor , Malaysia 
2013, also available on internet : https://comaif.files.wordpress.com/2014/02/2013-01-25-banking-model-of-
corporate-waqf-full-paper.pdf  ,P9  
2 Ashraf Mohd Ramli & Abdullah Jalil, Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic 
Philanthropy. Paper Presented At The World Universities Islamic Philanthropy Conference, Kuala Lumpur Malaysia 
,2013 and also available on internet: http://comaif.files.wordpress.com/2014/02/2013-12-4-5-wuip-2013-
corporate-waqf.pdf , p 7 

 

 من املأسسة احلديثة للوقف الوقفيةمكاسب اإلدارة :الثالث املطلب 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 األفراد

 املؤسسات

مؤسسة األوقاف 
 احمللية 

بنك املعامالت 
 املاليزي 

اإلدارة املشرتكة 
 لألوقاف

 Muamalat Invest مؤسسة

Sdn. Bhd  لالستثمار  

عوائد العملية 
 االستثمارية

 العملية االستثمارية

 الصحة

 التعليم

25% 

75% 

 تنفيذ العملية االستثمارية 

 توزيع العوائد الوقفية اإلدارة الوقفية التعبئة الوقفية

  : هيكلة الوقف املؤسسي وفق منوذج املشاركة )بنك/مؤسسة وقفية(13الشكل 

Source: Ashraf Mohd Ramli & Abdullah Jalil, Corporate Waqf Model and Its Distinctive 

Features: The Future of Islamic Philanthropy, OP. Cit, p 7 
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 الوقفيةمكاسب اعتماد السياسات املستحدثة لتطوير النظم اإلدارية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول  :  املطلب الثالث

لقد أثرت املمارسات احلديثة الفكر اإلداري الوقفي وحولته من جمرد فكر تسيريي بريوقراطي إىل فكر     
، فكان هذا األمر من أبرز التحدايت اليت وّفق الفكر اإلداري الوقفي احلديث  1اقتصادي علميتدبريي  

ير النظم اإلدارية العامة يف مؤسسات  اعتماد السياسات املستحدثة لتطو مكاسا    تبيان  يف ختطيها. وميكن  
يف التأثري على مبادئ اإلدارة التقليدية للوقف ابلعصرنة والتحديث، وكذا    إدارة و تثمري األصول الوقفية

استجالب جمموعة من املزااي عرب عملية التطبيق العملي، واليت دعمت بدورها عملية تنمية األصول الوقفية 
   املؤسسات الوقفية كنتيجة حتمية.وتثمريها ومنه  تطوير 

 املبادئ املستحدثة يف اإلدارة الوقفية   : أوال

 تظهر هاته املبادئ املستحدثة من التجربة احلديثة لإلدارة الوقفية يف العناصر الثالث اآلتية:      

اإلدارة ابألهداف  .1  األهلية  (MBO)مبدأ  الوقفية  اإلدارة  اإلدارة  يف  يعترب مفهوم  ابألهداف من : 
املفاهيم احلديثة نسبيا يف الفكر اإلداري، وقد ظهر كمصطلح من اسهامات الباحث املتخصص يف شؤون  

مث تطور ليصبح مقاربة إدارية عرب جمموعة من املنظرين    1954" سنة   Peter Druckerاإلدارة بيرت دراكر "
"   George Odiorneأوديورن""وجورج  Douglas McGregor"ياإلداريني أمثال دوغالس ماك غريغور 

العملية John  Humbleوجون هامبل" النظام املصمم للمشرفني على  "  ويعىن ابإلدارة ابألهداف ملك 
اإلدارية حيث  يشرتك فيه املدير العام يف املنظمة مع املدراء التابعني له يف وضع أهداف مستقبلية قابلة  

عليها، مع حتميلهم املسؤولية الكاملة أمامه عن نتائج التنفيذ عند  للتحقيق وفق سلم زمين حمدد والعمل  
 . 2انقضاء أجل حتقيق كل هدف

 ابملخرجات املرغوب  وابقي املدخالت  األنشطة على التنفيذ وربط من املقدرة   ابألهداف اإلدارةيرفع نظام    
ابملؤسسات   العاملني األفراد لدى التنظيمياحلس   هتدف إىل رفع اليت حتقيقها، ضف إىل ملك طبيعته يف

 
 21-19ص   ، ص مرجع سبق ذكرهي، صبيح ا الرزاق عبد 1

2 Thomas m. Thomson: Management by Objectives, a paper published on The Pfeiffer Library Volume 20, 2ND 
Edition, Jossey bass Pfeiffer, USA, 1998, p p:  1-2 
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شعورهم من   األخالقية ابملسؤولية  وتعزيز  بعضهم  حتقق  جهةاجتار   جهة  من  املؤسسة أهداف وجتار 
أهداف   داخل املنظمة من خالل ربط ا ماعة رو يف تعزيز  أخرى،كما ال ميكن إنكار دور هذا النظام  

العمل التطوعي يف إدارة  -  1ا ومل ال توحيدها يف بعض  األحيانإليه ينتمون اليت  املؤسسة أبهداف العاملني 
 –املؤسسات الوقفية 

 قائم على   لألداء نظام إىل  وبتطبيق هذا النظام يف املؤسسات الوقفية األهلية تتحول اإلدارة األهلية   
 العاملني هبا. تطلعات   وبني واالستمرارية،  النماء  إىل الوقفية  املؤسسة  حاجة  بني وتشابك املصاحل   التفاعل

 دون اخلاصة للعاملني واملدراء برسالة املؤسسة الوقفية وأهدافها العامة  هدافاأل  ربط بطريقة أخرى،   أي
 والتوازن.  الرقابة نبدأ اإلخالل

اجياد حلول للمشكلة املمارسة الوقفية األهلية التقليدية مّكن من   إن إدخال مبدأ اإلدارة ابألهداف على     
الذي حيصل احلافز انعدام واملتمثلة يف  واجهتها اليت األساسية اإلدارة  الذايت،  انفصال  امللكية    عن عند 

 ة إىل الوقوع يف اخللل االقتصادي والشرعي عند إدار  واملؤدي بكثري من نظار املؤسسات الوقفية األهلية  
 2اإلدارة الوقفية األهلية ابألهداف على ما يلي : الوقف وتثمرير. ويف حلها هلذا اإلشكال اعتمدت 

 الوقف؛ أهداف حتقيق ربط نسبة املكافآت اليت حيصل عليها املدراء والعاملون من العوائد بدرجة .أ
 إعمال أنظمة الرقابة و املساءلة  مع حتديد جزاءات التقصري والتعدي ابتداء وانتهاء ؛  .ب 

 . والتمويل واإلدارة واالستثمار  التخطيط جمال يف األهلي واجملتمع احلكومي من الدعم  االستفادة  .ج

بني املؤسسات احلكومية  واملؤسسات  إن نظام اإلدارة الوقفية ابلتشارك:  مبدأ اإلدارة الوقفية التشاركية  .2
 وإصدار اخلططفوضع    الوقفية   التنمية أساليا من أبرز يعداالقتصادية االستثمارية كالبنوك وا مهور  

املشروعات   النجا  فرص يزيد سوف ملك   كل التمويل، وجلا والتقومي، واملتابعة، القرارات، لربامج 
 وتشغيل  إدارة  يف للمشاركة الوقف من ومستفيدين واقفني من اجملتمع  فئات  جهود تعبئة  إن كما أن  الوقفية.  
 ومتنوع التكلفة قليل أسلواب  ويوفر  الوقف، لصاحل تسخرير  ميكن بشراي زمخا يوفر الوقفية املؤسسة أنشطة
   الوقفية. املشاريع تنفيذ يف الفاعلية وعايل اخلربات 

 
 260، ص  مرجع سبق ذكره (،  :االصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف )دراسة حالة الجزائركمال منصوري  1
 262-261، ص ص  المرجع السابق نفسه 2

�� ��
��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� ��

� � �� ������ٕ�� �
��
����

 � ����
�� ����� ��� ��

� �� ���� ��
����



 األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية الفصل 

 

 ~73 ~  
 

 :  1وقد ضمن األسلوب التشاركي يف إدارة املؤسسات الوقفية حتقق مجلة من اإلجيابيات نذكر منها 
 زايدة الدعم اجملتمعي للمؤسسات الوقفية نتيجة  للربامج و املشروعات الوقفية  اليت مسحت إبشراك .أ

 ؛  فيها ابملسامهة و أحياان ابإلدارة املواطنني
وتوجيهها الوقف للموارد األمثل االستغالل .ب  تثمريها  العملية   ابعتبار   ية  والتجربة  االقتصادي  التخصص 

 .ملؤسسات االستثمار املشاركة
الشاملة يف مضموهنا احلقيقي   ا ودة  إدارة:  2تبين اإلدارة الوقفية احلديثة لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة   .3

 واملرونة والكفاءة الفعالية تطوير طرق  أقرب لكوهنا فلسفة إدارية من كوهنا مبدأ يف حد ماته، وهي إحدى 
يشتمل على كافة الوسائل  كلي اب ودة، وملك عرب تصميم برانمج االلتزام تريد مؤسسة أي يف والتنافس
 من ممكنة  درجة حتقيق أقصى على تنظيميا يعمل   أسلواب إداراي ينشئ  ،والتدريا والتقنيات  واالدوات 
 اخلدمات.  وتقدمي اإلنتاج يف ا ودة

 الوقفية، عقودهم  يف وأتكيد ملك  الواقفني مقاصد كأحد  اخلدمات  تقدمي يف والتميز ا ودة مبدأ تبين إن  
ترمجة اشرتاطات ا ودة يف احلجج  بوسعه الذي  والتنظيمي املؤسسي ضرورة ابتكار ملك اإلطار استدعى

وهو األمر الذي  حتققه النمامج اإلدارية احلديثة نختلف أشكاهلا وبكفاءة عالية   الوقفية إىل واقع عملي،
 تغطي مواطن قصور أداء النمامج التقليدية ال سيما يف :  

 واإلتقان؛  ا ودة من عالية مسبقا والعمل على حتقيقها بدرجة  حمددة أداء كمؤشرات  الواقف  شروط اعتبار .أ
 الوقف واملنتفعني به ؛  لصاحلابلعمل  اإلدارة قبل من االلتزام األخالقي .ب 
 .األوقاف إدارة يف املبادرة  النتائج، مع فتح ابب حرية وحتمل للسلطة حتت قيد املسؤولية التوزيع الفعال .ج
  السياسات املستحدثة لتطوير النظم اإلدارية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفيةمزااي   :  اثنيا

اعتماد السياسات املستحدثة لتطوير النظم اإلدارية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول أكسا      
 :   3  اجمموعة من املزااي ونذكر منه الوقفية

 
 263، ص المرجع السابق نفسه 1
 265-264، ص ص:  المرجع السابق نفسه 2
    159-156 ، ص ص  المرجع السابق نفسه  ا  3
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 ؛ وأدائها بنتائجها  الوقفية  استمرارية اإلدارة حتديد .1
   التنمية؛  ملشاريع املشرتكة اإلدارةضف إليها  1حتقيق االحرتافية يف إدارة األوقاف وإدارة استثماراهتا  .2
 ؛ وقافاأل إدارة  يف اجملتمعية  املؤسسات االستثمارية و مسامهةاالستفادة من  .3
 ؛ النوعية االجتماعية  واألنشطة اجملزي االستثماري  الوقفي النشاط بني ا مع .4
 البريوقراطي التام ؛ الوقفية  عن اإلشراف احلكومي  واستقاللية اإلدارة  احلرية .5
الوقفية عرب التوجه حنو إلغاء مركزية اختام القرار وتوسيع التدرج األفقي على حساب  اإلدارة دمقرطة  .6

 التدرج العمودي للوحدات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي ؛ 
 الالزمة التدابري كل ابختام واليت تقوم "،  للتدبري إدارة إىل للتسيري إدارة من اإلدارة الوقفية مفهوم تغيري .7

 وضع  حتسني شأهنا  من اليت التدابري أيضا وإمنا ،تديرها اليت للمؤسسة العادي السري لضمان فقط  ليس
 .2" املمكنة  الكيفيات  فضلأب وغاايهتا أهدافها وحتقيق كفاءهتا، من والرفع عملها،  وتطوير املؤسسة،

 معامل سياسة شاملة لتطوير مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية على املستوى اجلزئي:  املبحث الثالث

تثمني     االستثمارية بني  إداري حديث لألوقاف  اقرتا  منومج  الدراسات فكرة  العديد من  تناولت  لقد 
العمل   ممارسة  يف  الوقفية  اإلدارة  مع  والتطوعية  اخلريية  املدين  اجملتمع  مؤسسات  مشاركة  وتضمني 

عيب. وعليه فإن ما  ،واعتماد نظام اإلدارة املؤسسي األهلي حتت اإلشراف والدعم احلكومي والش *اخلريي
 املؤسسية  للبنية   ةحتليليهو مقاربة    ، بلسيطر  يف هذا املبحث، لن يكون مقرتحا جديدا لنظام إداري اخر

  أهم مالمح متكن من إبراز والزوااي   األبعاد متعددة سياسة تطويرية  للوقف تتبىن طر  الداخلية  اإلدارية

 . جوانبها اإلدارية  وتعمل على تطوير وخصائصها األساسيةبنمامجها القائمة  املؤسسات الوقفية

 متثل مطالا هذا املبحث و هي:  ثالث مستوايت التطويرية من السياسة  تتشكل معاملو    

  

 
 22-21، ص مرجع سبق ذكرهي، صبيح ا الرزاق عبد 1
 21، ص المرجع السابق نفسه 2
، بحث منشور من طرف مركز مداد للبحوث  األوقاف  و األهلي العمل بين مؤسسات العالقة استراتيجي لبناء كخيار الشراكةكمال منصوري : انظر  *

  18، ص 2017/ 08/04، تاريخ االطالع   http://www.medadcenter.com/researches/17و الدراسات ، متوفر أيضا على االنترنت ، 

 382، ص  سالمي )تطوره، إدارته ، تنميته( ، مرجع سبق ذكرهالوقف اإل منذر قحف : وما بعدها ؛ و 
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 ؛  للمؤسسات الوقفية     اعتبارات السياسة التطويرية مستوى املطلب األول : 

 ؛ للمؤسسات الوقفية    السياسة التطويرية مستوى أبعاد املطلب الثاين :

   .للمؤسسات الوقفية   السياسة التطويرية  وسائل مستوى املطلب الثالث :

 سياسة التطويرية للمؤسسات الوقفية   ال اتستوى اعتبار ماألّول: املطلب 

املؤسسات      يف  الوقفي  العمل  على  التأثري  عوامل  بتحليل  االعتباري  املستوى  ابعتبارها  يعىن  الوقفية 
التأثري على أنشطتها   أدوار  الداخلية واخلارجية  بيئتيها  تتبادل كل من عناصر  منظمات أعمال جمتمعية، 

لدراسة هاته العناصر سيؤدي حتما إىل فشل السياسة التطويرية املعتمدة    ي إمهالأة، و اإلدارية و االستثماري
 عتبارات يف :يف حتقيق رسالة هاته املنظمات وتتمثل هاته اال

 : حوكمة املؤسسات الوقفية أوال

لتطوير      السعي  بضبط  إن  تتعلق  حماور   عدة  على  يرتكز  الوقفية   األصول  وتثمري  إدارة  مؤسسات 
االلتزام ابلقوانني والرفع من فعالية اهليكلة التنظيمية وتعزيز مكانة القيم االجتماعية واألخالقية   مستوايت  
ني شروط اختيار القيادة املهنية الكفؤة واملتخصصة املنوط هبا ممارسة اإلدارة  ضف إىل ملك حتس   ،داخلها

الوقفية وفق خطة االسرتاتيجية تستهدف حتقيق رسالة الوقف االجتماعية والتنموية املوضوعة  وإخضاعهم  
طلا من مؤسسة إن اإلملام التام بكل هاته احملاور يت  .للتقييم واملساءلة املستمرة، إعماال ملبدأ  الشفافية

تطبيقها   ويضمن  العناصر  هاته  حيكم كافة  شامل  إداري  نظام  تبين  الوقفية  األصول  وتثمري  إدارة 
السليم،وبذلك كانت احلاجة إىل حوكمة املؤسسة الوقفية ضرورة إدارية ملحة عند صياغة السياسة التطويرية  

 .االشاملة هل

تعد احلوكمة عنصرا الزما لنجا  أي ممارسة إدارية  :  و خصائصهامفهوم حوكمة املؤسسات الوقفية    .1
برزت   ،يف أي منشأة أعمال و ابعتبار مؤسسة إدارة و تثمري األصول الوقفية نوعا من منشآت األعمال

ستوى الداخلي، ويف ما ضمن السياسة التطويرية ملنظومتها اإلدارية على امل هاته األخرية    احلاجة إىل اعتماد
 :الشرعية ه وضماانت هلوسائل و وتفصيل يف دوافع تطبيقها  أييت بيان ملفهوم احلوكمة يف املؤسسات الوقفية
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التعريفات اللغوية هلذا املصطلح اللغوي بني القواميس الغربية    تعددت  :مفهوم احلوكمة املؤسسية الوقفيةأ.
"Governance"..ة املؤسسية  مولكن ما يهمنا هنا هو احلوك  " و العربية "احلكم الراشد ، احلكم الرشيد

  بواسطتها يتم اليت النظم جمموعة   ("OECDاليت تعين حبسا تعريف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  ) 
 ملك  يف نا  الصلة، مات  األطراف  بكل  صة ااخل أوليات س وامل احلقوق  موضحة الشركات،  إدارة  و  توجيه 

واإلدارة العمومية، وا معية اإلدارة، جملس  اطش ن يف املصلحة  أصحاب  وكل التنفيذية،  واملسامهني 

 ".  1الشركة  بشؤون املتعلقة القرارات  اختام قواعد حتدد الشركة،كما

جمموعة من اآلليات و الضكككوابط نظام إداري متكامل يشكككتمل على   يأما احلوكمة الوقفية  املؤسكككسكككية فه   
ممثلني يف  بني األطراف  أصككككككحاب املصككككككلحة  يف املؤسككككككسككككككة الوقفيةتوضككككككح حدود العالقة   واملبادئ  اليت 

الكككككدعم ككككككالكككككدولكككككة  و  الواقفني  و  واإلدارة  اإلدارة  جملس جمهور كجهكككككات االنتفكككككاع األخرى  و    جهكككككات 
وتضكككككبط  تفاعالت هذر األطراف جتار اسكككككتغالل املوارد الوقفية  املتاحة عرب احلد من خماطر ،2املسكككككتفيدين

 الوقفية.وأضرار تضارب مصاحلها احملتمل مع مصاحل  املؤسسة 
سن التسيري و  متكن من توفري إجاابت شافية  عن كافة تساؤالهتم  املشروعة حول  ضماانت ح  ا كم    

 3من خالل تفعيل مبادئ احلوكمة املعروفة  التثمري  و مدى ا دية يف حتقيق رسالة الوقف التنموية واجملتمعية  
 .4واالمتثال الشرعي  من قيم اإلفصا  والشفافية والسلوك األخالقي والرقابة واملساءلة

واإلدارية    بعد االلتزام ابملتطلبات القانونيةيتضمن مفهوم احلوكمة املؤسسية الوقفية بعدين أساسني مها:       
 .5الوقف  بعد األداء نا حيمله من استغالل للفرص املتاحة لالرتقاء نؤسسةو  ،اوغريه

 : ويف ضوء هذي البعدين تتميز احلوكمة املعتمدة يف املؤسسات الوقفية ابخلصائص اآلتية  
 ؛والصحيح املناسا األخالقي السلوك اتباع أي  :االنضباط ❖

 
 ومتابعة   إدارة   ي  -عليهم والموقوف   الواقفين  - ن  أالش  صحاب   أ حقوق   حماية   نُُظمُ ) الواقفين   ومقاصد   الوقف   التوفيق بين حوكمة  رمضان :   محمد 1
 56، ص  2016، نوفمبر   31األمانة العامة لألوقاف الكويتية ، العدد  مجلة أوقاف الصادرة عن (، سلطاتُهمو    الوقف   ؤون  ش 
،  ولية األولى في التمويل اإلسالمي الوقف الخيري والتعليم الجامعي  الندوة الد ، بحث مقدم إلى   يةمؤسسات الوقفال حوكمة :  الدين فكري تهامي عز 2

 8، ص 2012أبريل  24-23في الفترة   العربيةجمهورية مصر  –القاهرة   جامعة األزهر –كلية التجارة  
3 OECD: OECD Principles of Corporate Governance,  2004 , also available on internet ,  
https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf , p p: 17-24    

   57ص،  مرجع سبق ذكره رمضان :   محمد 4
عشر بعنوان:” االدارة الرشيدة   الثاني بحث مقدم الى المؤتمر العام  ، دور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات األوقاف  :حسين عبد المطلب األسرج 5

متوافر أيضا على االنترنت    2012  سبتمبر 10-08 ،مصر،  ،القاهرة اإلدارية  للتنمية العربية المنظمة ، ”وبناء دولة المؤسسات

031196https://www.researchgate.net/publication/278    42ص   
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املؤسسة   أعمال حالة عن متوازنة  صورة  تقدم وأن أمينة  تكون  أن  املالية  التقارير من طلوب امل :الشفافية ❖
 ما حيدث؛ لكل حقيقية صورة  تقدم  وأن الوقفية 

 للعمل؛ الزمة غري  وضغوط أتثريات  توجد  ال أي :االستقاللية ❖

غري   أو احلكومية املنظمات  أو األفراد من العالقة موي  األطراف   متكني  ابملساءلة   يقصد   :املساءلة ❖
العملية اإلدارية يف حماسبة من احلكومية إدارة   ومراقبة سري   بواسطة الوقفية    لوتثمري األصو مؤسسات 

.   بغية حتسني األداء  إليه تسيئ  أو  تعطله أو  العمل توقف  ال  اليت املالئمة  واآلليات  اإلجراءات واألدوات 
الوقفية قدرة حتديد يف حموراي عامال ابعتبارها ابلغة أمهية وللمساءلة  بكفاءة  الربامج تنفيذ على  اإلدارة 

تعددت أنواع املساءالت اليت   املنطلق قدمن هذا  . و اجملتمع   الحتياجات  استجابتها مدى بيان  مع وفاعلية،
 :1اآلتية  الثالث  ختضع هلا اإلدارة يف املؤسسات الوقفية إىل األشكال

 حتسني إىل األخالقية و الشرعية   املساءلة وممارسات  مبادئ  هتدف:  املساءلة األخالقية و الشرعية-

اخلارجي يف مقابل مجهور املستفيدين    األداء   عن فضال   واجملموعة للفرد الداخلي املعياري السلوك من  كل
 الدولة املشرفة ؛  ومؤسسات 

للمساءلة اليات هدفها  هي الداخلية  واملعايري القواعد إن اإلدارية:   املساءلة- املدراء   إطار  يف  تقدمي 

ونظرا للتدرج اهلرمي الذي مييز اهليكل التنظيمي   .واللوائح الوقفية  وتقييم مدى تقيدهم ابلقواعد اإلدارة
على مستوى كل مصلحة  حتقيقات  إلجراء مستقلة "رقابية " وحدات تشكيل للمؤسسات الوقفية ، ميكن 

تتجنا املؤسسة الدخول يف صراع تنظيمي ال طائل منه   ومساءلتها بشرط استقاللية هاته الوحدات حىت  
 املصاحل؛  ضارب ت بني وحداهتا حتت مسمى 

يت  املساءلة معضلة  :  املساءلة الفردية- من خارج أعضاء جملس   دخل بعض األفراد  حتدث عموما ملا 
  . والسياسات النهائية داخل املؤسسة الوقفية  القرارات  يف حتديد شكل  اإلدارة أو املدراء التنفيذيني و حنوهم  

حيقق    املسؤولية  حتميل ا ميع   ، ألن  النتائج مسؤولية يتحمل من حتديد أحياان الصعا وهبذا كان من  
 

بحث مقدم إلى مؤتمر الجمعية االقتصادية العمانية الثامن بعنوان  ، حتمية ضرورة االجتماعية المؤسسات في والمساءلة الحوكمة: الغزالي صالح 1

oman.org/DAY-http://oea-، متوفر أيضا على االنترنت   2015كتوبر  أ   19-18بتاريخ ، مسقط ، "  التنمية االجتماعية بين المزايا واالستدامة" 
15.pdf-oea-SR-Salah/04-1/04    : 17-15، ص ص   
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كذلك فتحميل املسؤول ، أو من  التدخل  أصال  النتائج  منع  من يتمكنوا  مل الغنب و ا ور على الذين  
 من ميكن من إفالت املتسبا احلقيقي  املساءلة وحدر  عن تلك ا هة اليت سببت تلك النتائج عواقا

الفرد داخل  مسؤولية معيار نطاق توسيع:  ترتكز على  هلذا قدمت بعض احللول يف هذا الباب   .العقاب 
 مسؤولية األفراد حتميلأو    ابإلخفاقات  التنبؤ يف الفشل   مسؤولية األفراد يتحمل الوحدة التنفيذية حبيث

 ؛األخطاء بتلك  تسبا الذي  ا هة حتديد 

األطراف أصحاب    يف احرتام  حقوق  العادلة   املتساوية املعاملة   الشركات  حوكمة إطار يضمن :العدالة ❖
 املصلحة يف املؤسسة الوقفية؛

الوقفية مؤسسة مواطنة   : االجتماعيةاملسؤولية   ❖ املؤسسة  اعتبار  تلعا دورا هاما يف تطوير و تعين 
 اجملتمع و تشجيع االبتكار االجتماعي عرب براجمها و مشروعاهتا.

حوكمة  ب. تطبيقهادوافع  آليات  و  الوقفية  حوكمة    :املؤسسات  مصطلح  عموما  يقدم   املؤسسات 
اإلدارة استغالل أمواهلم؟ وكيف يتأكد    تسيءإجاابت لعدة تساؤالت من أمهها: كيف يضمن املسامهون أال  

ة  اإلدار   اهتماممدى    األجل الطويل؟ وما  يف  املؤسسة  هؤالء املسامهون أن اإلدارة تسعى إىل تعظيم رحبية  
ابملصاحل األساسية للمجتمع؟ وأخريا  كيف يتمكن محلة األسهم وأصحاب املصاحل من رقابة اإلدارة بشكل 

وعلى هذا األساس، سيستعرض هنا مزااي ودوافع اللجوء لنظام احلوكمة املؤسسية الوقفية و اليات فَعال ؟
 تطبيقه و الضماانت الشرعية املرافقة وفقا ملا يلي:    

 :   1لتايللملؤسسات الوقفية ا يفاحلوكمة ترجع حتمية وجود :ملؤسسات الوقفيةدوافع حوكمة ا ❖

 وقوعه؛ ومنع واإلداري املايل الفساد نظام احلوكمة الوقفية املؤسسية يعترب  الية ممتازة جملاهبة  -

 ؛الوقفية املشاريع  و االستقامة لكافة واحليادية النزاهة ضمان  -

 استمرار القائمة منها، عرب تصحيحها   متعمدة ومنع متعمدة أو غري احنرافات  أو  أخطاء  وجود  تفادي -

 ؛ املتطورة اليت يشتمل عليها هذا النظام  الرقابية النظم ابستخدام وملك 

 احملددة؛    الوقفيةؤسسات  ملاب  وربطه االستثمار   فاعلية وحتقيق واملراقبة احملاسبة نظم من االستفادة حتقيق -

 
 41-40ص  ص  ، مرجع سبق ذكره   :حسين عبد المطلب األسرج 1
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 ؛ من خالل التقارير املالية املصدرة عن املؤسسة الوقفية والشفافية اإلفصا  من كاف قدر حتقيق -

 عالية من درجة  على من كوهنم والتأكد  ،  اخلارجيني احلساابت  ملراقيب الفاعلية من قدر  أعلى ضمان  -

 ؛التنفيذيني املديرين من أو اإلدارة جملس من ضغوط ألي خضوعهم وعدم االستقاللية

 األهداف بني التوازن حتقيق االجتماعي ، ميكن نظام اإلدارة الرشيدة أو احلوكمة من الصعيد على -

 املساءلة   وضمان حق  للموارد الوقفية   الكفء  ستخدامال من خالل تشجيعه لة،   واالجتماعي االقتصادية

 ابجملتمع.  الوقفية واملشاريع  بوصل الربامج اخلاص  يالنظام عليها. اعتمادا على هدفه  

 :  1مزااي تنفيذ هذا النظام فتظهر يفو جتدر اإلشارة إىل أن      

  ؛ قيمتها و تعظيم أرابحها  وزايدة الوقفية  مؤسس قدرة حتسني -

 ؛ املساءلة هبا  وتدعيم إدارة و تثمري األصول الوقفية  مؤسسة أداء على الفعالة الرقابة فرض -

 للمؤسسة الوقفية؛  والنقدي واملايل التشغيلي األداء مراجعة ضمان  -

 ؛  ثقة الواقفني وابقي أصحاب املصلحة فيها جةدر  ورفع العليا اإلدارة التقييم  املستمر ألداء  -

 جهات االنتفاع   مصاحل عليها، مع مراعاة املتفق واملعايري واملبادئ ابلقوانني ثقافة االلتزام   تعميق   -

 معها؛  التواصل  وتفعيل

 احملتملة ؛ ابملخاطر والتنبؤ  املناسا التمويل  علي احلصول -

   .املايل و اإلداري  الفساد وحماربة والشفافية العدالة حتقيق -

 :   2: يتم تنفيذ نظام احلوكمة عرب اآلليات التالية آليات تطبيق نظام احلوكمة الوقفية املؤسسية ❖
لضمان حتقق أفضل توازن بني  وضع جمموعة من القوانني واللوائح توضح حقوق وواجبات كل طرف  -

 مصاحل مجيع األطراف؛ 

ضرورة احتواء املؤسسة الوقفية على هيكل تنظيمي ميكن من إجراء  املساءلة  حبسا مسؤولية كل طرف   -
 ومتدخل يف العملية اإلدارية؛

 
 43ص  ،  المرجع السابق نفسه 1
 31-30، ص ص مرجع سبق ذكره، الدين فكري تهامي عز 2
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متكامل للمؤسسات الوقفية ميكن من حتقيق اإلفصا  والشفافية عن اعتماد نظام معلومايت حماسيب    -
 املعلومات املناسبة لكافة أطراف الوقف، لتجنا  مشكلة عدم متاثل املعلومات؛ 

تبين مبادئ التسيري االسرتاتيجي يف إدارة املؤسسات الوقفية، من خالل وضع اإلسرتاتيجيات املالئمة   -
الالزمة لتحقيقها، وتوفري املؤشرات الالزمة لتطبيق الرقابة األجل    لطبيعتها، ووضع اخلطط طويل وقصرية

 واملساءلة وتقييم األداء؛ 

تكوين  ان مستقلة للتدقيق واملراجعة داخل املؤسسة الوقفية، مع تطويرها نا يتناسا واهليكل التنظيمي   -
ملمارسة اللجان   هلاته  الصالحيات  تفويض كافة  ينبغي  الوقفية. كما  اإلشراف    للمؤسسات  مهامها يف 

تطويرر، وترسيخ    و من فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية  والرقابة على إعداد التقارير املالية ، والتحقق  
من بني وسائل الدعم  ، و بفعاليةاستقاللية مكتا الرقابة الداخلية ابملؤسسة ليتمكن من أداء دورر الرقايب  

 بتعيني مراقبني اخلارجيني؛التوصية  اللجان حق  منح هاته

ضمان االلتزام ابلسلوك األخالقي املهين الرشيد لكافة األطراف يف املؤسسة، مع  التأكيد علي مسؤولية    -
 جملس اإلدارة يف االلتزام ابلقوانني واملصاحل مات الصلة بتطبيق املعايري األخالقية يف ممارسة مجيع مهامه؛  

ة بتطبيق مفاهيم تضمن االلتزام ابلقوانني واللوائح والضوابط املتعلقة التأكد من التزام املؤسسة الوقفي -
 نؤسسات األوقاف، مع مراعاة التوافق مع النظم التشريعية واالقتصادية السائدة. 

تقوم  الضماانت الشرعية  علي جمموعة حوكمة املؤسسات الوقفية :    حالضماانت الشرعية لنجا ج.
السامية اليت تزخر هبا العقيدة اإلسالمية يف ابب أخالقيات املعامالت، وأمام هاته الثروة قيمة من املبادئ  

الوقفية مع   األخالقية ميكن فعال االنطالق  يف عملية  تطبيق نظام احلوكمة املؤسسة  املؤسسية داخل 
 : 1يف ضوءها. وتتمثل هاته الضماانت الشرعية  يفاالستئناس ابحتمالية حتقيق نتائج إجيابية 

دخل األخالقي للحوكمة عكس املنهج الوضعي  املعايري  ممنه  الذي تستمد  :  ثبات املنه  اإلسالمي ❖
 على سلم قيمي متغري و هذا منطقي ألنه منتوج فكري بشري عكس سابقه ؛   املعتمد

: إن عمق اعتقاد املسلم هبذا املبدأ جيعله صادقا يف حصر وتسجيل    مبدأ االستخالف يف اإلسالم ❖
 وتقرير ومراجعة كل ما يتعلق اب وانا املالية؛  

 
 33- 32ص   ، ص المرجع السابق نفسه 1
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السلوكية : ❖ السامية    يؤثر  القيم اإلسالمية األخالقية و  يف    و  العمليف  التمسك ابلقيم اإلسالمية 
 ة، السيما تعلق نحاربة الفساد املايل واإلداري؛ إجنا   تطبيق احلوكمة الوقفية املؤسسييف  التعامل مع اآلخرين  

: تعد املساءلة  أهم ركيزة من ركائز  الشريعة اإلسالمية  املساءلة احلالية و البعدية، املادية واملعنوية ❖
ففي هاته األخرية أثرت الشريعة اإلسالمية اجملال نا وضعته من  .  سواء يف جانا العبادات أو املعامالت 

كل طرف من أطراف العقود املربمة على مدى التزامه أبداء ما عليه من واجبات منصوص ضوابط حملاسبة  
أو    يأو اإلدار عقوابت حامسة ملن  ل هبا، واألمر ال يقتصر على ا زاء الشرعي    عقداي وقررت عليها  

 القضائي الدنيوي املادي بل يتعدار إىل ا زاء املعنوي .

 : عالقة املؤسسة الوقفية ابلدولة    اثنيا

، متثل الدولة وفقا للنمومج احلديث أحد أهم وحدات الدعم التمويلي و اإلشرايف للمؤسسات الوقفية   
من أنواع مؤسسات    -العقائديحبكم املذها  -حبيث ويف ظل اعتبار مؤسسات األوقاف نوعا خاصا  
(،تظهر مالمح عالقتها مع الدولة يف األوجه  NGOالعمل اخلريي غري احلكومية أو املعروفة اختصارا ب) 

 اآلتية : 

o ؛  ... الدعم املايل: من خالل اإلعفاءات الضريبية، و القروض احلسنة من اخلزينة 
o  القاعدية املساعدة للمؤسسات الوقفية؛الدعم غري املايل: من خالل توفري املرافق 
o   اإلشراك يف تنفيذ السياسات العامة للدولة االقتصادية و االجتماعية؛ 
o    .اإلشراف اخلارجي و املساءلة 

الدولة ، فإن  األثر املتعدي لعمليات     الوقفية عن  فرغم اإلمعان حلقيقة ضرورة استقاللية املؤسسات 
تمع االقتصادية االجتماعية ، يقتضي من الدولة البقاء على مسافة قريبة من  النشاط الوقفي إىل  مصاحل اجمل

هاته املؤسسات ، فال تتدخل إال يف حاالت اإلخالل العميق أو الفشل اإلداري املفضي لالنقضاء، وملك 
 من أجل  تصحح الوضعية احلرجة وابلتايل ضمان  االستدامة للوقف.
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فإ    متأخرا   التدخل  يكون  ال  على  وحىت  للدولة  التمويلي  وحىت  الرقايب  و  اإلشرايف  الدور  استمرار  ن 
 مؤسسات الوقف ضمانة ومربر على حد سواء لكل األطراف أصحاب املصلحة فيها.  

   عالقة الدولة ابملؤسسات الوقفية )النموذج العام ( .1

ميكن  يف ضوء ما سبق،  القول أبن وضع أي سياسة تطويرية ملؤسسات األوقاف  يقتضي األخذ بعني    
وملك  من خالل العمل    ، االعتبار خصوصية العالقة  اليت جتمع هاته املؤسسات ابلدولة  حمل نشاطها

ظهر عالقة مؤسسات فتا     اظ على ثبات أركان هاته العالقة  وعدم اإلخالل ابلتوازن الذي يشوهبعلى احلف
 الوقف ابلدولة وفقا للنمومج العام  يف الشكل التايل :  

. 

 

 

 

الوقفية تشرف   ابلنسبة لإلشراف: .أ املؤسسات  اخلارجية يف  الرقابة  الدولة على عمليات  فكما تشرف 
املؤسسات الوقفية على متابعة املمتلكات الوقفية املشاعة )املقصود هنا جمهولة الواثئق اليت تثبت  الواقفني 

إبدارهتا وتنميتها  ، إما وكالة أو مشاركة، من أجل القيام  او شروطهم  (اليت حتوز عليها الدولة و متنحها هل
و تثمريها و القيام بكل شؤوهنا.  املالحظ هنا أن فكرة اإلشراف حتتمل معنيني متأتيني من منظور كل  

أما فكرة التدخل فمحدودة    ،فاإلشراف الذي  تقوم به  الدولة ال يتعدى حدود الرقابة و املساءلة  ، جهة هلا
لذل ا  اأو حبس ك  بتوفر دواعي قصوى  الذي مييز  املتالنمط  اإلداري  األوقاف )حالة  ب لنمومج  ىن إلدارة 

وأما اإلشراف من منظور املؤسسة الوقفية هنا يف هاته العالقة هو اإلشراف العمليايت      ،اإلدارة التشاركية( 
 على تنفيذ وإدارة جممل األصول الوقفية  نا يف تلك القابعة حتت سلطان الدولة ؛

 اإلشراف

 التكامل و التعاون   الدعم 

 :أركان العالقة بني الدولة ومؤسسات األوقاف )النموذج العام (  14الشكل 

 المصدر :من إعداد الباحث    
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سات الوقفية عرب سياسات اإلعفاءات الضريبية وغريها تقوم كما تدعم الدولة املؤس  ابلنسبة للدعم: .ب
للدولة عرب االجتماعية  الربامج  بدعم  املؤسسات  هاته  االجتماعي    كذلك  األثر  مات  الوقفية  مشاريعها 

فمن املعلوم أن القيام بدعم الفئات االجتماعية غري القادرة وتوفري املرافق االجتماعية والتعليمية    .واالقتصادي
فادة ا ماعية يرفع عن الدولة عاء ختصيص جزء معترب من النفقات للجانا االجتماعي و حتويلها  لالست

 إىل قطاعات أخرى أكثر احتياجا أو أكثر مردودية ؛ 

و هو الذي يظهر يف املشاريع االجتماعية العمومية اليت تدخل مؤسسات    ابلنسبة للتكامل والتعاون:  .ج
أو ابعتبار هاته املشاريع  من مقاصد هاته األصول .   ، ألصوهلا الوقفية ا استثمار  ااألوقاف كشريك فيها إم

نعىن أن وحدة اهلدف تقتضي تعاون الطرفني و تكاملهما من أجل إجنا  املشروع إعماال لفكرة اإلفادة  
البطالة من إواالستفادة. ضف   امتصاص  األوقاف يف  الدولة ومؤسسات  بني  احلاصل  التعاون  ملك  ىل 

 خالل األيدي العاملة اليت تستقطبها مثل هاته املشروعات .

    (  4Csعالقة الدولة ابملؤسسات الوقفية )منوذج  .2

احلكومية عموما، يطر  مشكل تضاد املصاحل  يف حتديد شكل العالقة بني الدولة و املؤسسات اخلريية غري     
 يكثر احلديث عن  و ابلتحديد  ،( و أتثرير على كل من الطرفنيNGOsبني كل من الدولة و مؤسسات )

إمكانية  انعكاسه سلبا  على بيئة نشاط املؤسسة اخلريية غري احلكومية يف حالة خمالفتها توجها حكوميا  
 سياسيا أو بيئيا أو اقتصاداي ما .  

تضاد  أهداف املؤسسات الوقفية مع سياسات الدولة رغم ضآلة   إن إشكال تعاكس التوجهات، أو   
فرص حتققه ، لكنه يبقى احتماال واردا تتزايد فرص وقوعه كلما تعاظم  أتثري املؤسسات الوقفية يف احلياة  

الفة  التوجهات االستثمارية   االجتماعية و االقتصادية ابلتحديد . ومن بني هاته احلاالت احملتملة حالة خم
للسياسة االقتصادية العامة للدولة،يف    -عند فرتة ما–املربجمة للتنفيذ من طرف املؤسسة الوقفية التوجه احلايل  

و القطاعات املستهدفة  أو يف ابب تصحيح االختالالت االقتصادية    ابب ترتيا أولوايت االستثمار الوطين
   .  لالقتصاد الوطين  كالتضخم مثال
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الدراسات    احدى  اقرتحت  اإلشكالية،  هاته  ملعا ة  يرسم حدود   1و  األركان  رابعي  أشكال  و منومجا 
" بنمومج  يعرف  ،و  ابلدولة  احلكومية  غري  اخلريية  املؤسسات  تربط  اليت  للسياسة   ".4Csالعالقة  ميكن 

تبنيه يف توضيح خطوط  (  NGOsالتطويرية للمؤسسات الوقفية  ابعتبارها نوعا  خاصا  من مؤسسات )
 يف:2وتتمثل هاته األركان  عالقة الدولة ابملؤسسة الوقفية،

)  .أ تشابه   (:Co-operativeالتعاون  بني    يف حالة   ) )املخرجات  واألهداف  االسرتاتيجيات)الوسائل( 
 ية ؛ قفالدولة ومؤسسات إدارة وتثمري األصول الو 

األهداف و تفاوت الوسائل  مثل برامج حيصل يف حالة تشابه    ( :Complementaryالتكامل ) .ب 
 املؤسسات الوقفية الصحية اليت مكملة للخدمات احلكومية األساسية يف هذا القطاع ؛ 

) .ج االحتواء  و  الوسائل   :    ( Co-optiveاالستقطاب  تشابه  و  األهداف  اختالف  حالة  حيصل يف 
 ربامج العامة احلكومية ؛  بغرض االستفادة من اخلربات اخلاصة التطوعية يف حتقيق الكفاءة يف ال

وهي احلالة اليت ختتلف فيها األهداف و الوسائل وعادة  :    (Confrontationalاملواجهة و الصدام )  .د
ما تكون مرحلية. هنا تكون  وظيفة القائمني أبعمال املؤسسات الوقفية ختفيف حدة هذا التوتر مع عدم 

ت الوقفية، من خالل  املؤسسة  املفرط نصلحة  الدولة للوصول إىل حلول اإلخالل  عزيز احلوار مع ممثلي 
 وسطية تراعي مصلحة ا ميع .  

 : " 4Cs"ؤسسات الوقفية و الدولة يف ظل منومجاملو الشكل اآليت فيه توضيح لطبيعة العالقة بني   

 
 

1 Najam, A: The Four-C’s of Third Sector-Government Relations: Cooperation, Confrontation, 
Complementarity, and Co-optation, Non-profit Management and Leadership, vol 10, no 4, 2000, p p:  
375–396 
2 Helmut K. Anheier: Non-profit Organizations (Theory, Management, and Policy), Taylor and Francis e-Library, 
United Kingdom, 2005, p 285 
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  عالقة مؤسسة الوقف مبؤسسات القاعدة الشعبية  : اثلثا

طرفني مها   عالقة ظرفية بني ممثلة يف خمرجات  حسنة تطورت فكرة العمل اخلريي لتجاوز حدود النوااي    
لتصبح   عليه،  املتصدق  و  حضارية   املتصدق   والسياسي االجتماعي التغيري يف تسهم   ممارسة 

أغراض التنمية الشاملة و املستدامة .فكان من ابب أوىل يف ضوء  دم   متميز تنمواي  واالقتصادي،وعمال
هاته التطورات حتويل مفهوم عالقة املؤسسات الوقفية ابعتبارها مؤسسات للعمل اخلريي ابلقاعدة الشعبية  

يكون  هات االنتفاع من  الفعالة،  الشراكة مفهوم إىل  من مفهوم الوصاية   ،من مجهور املستفيدين وحنوهم
 .فيها واملشاركة وحتديد املشروعات  بنفسها حتديد احتياجاهتا  دور مهم   خالهلا 

تقوم فكرة العالقة بني مؤسسة إدارة وتثمري األصول الوقفية و ا مهور على أساس املشاركة، واليت تعين    
ممثلة يف جهات االنتفاع عرب  مؤسسات العمل     الشعبية مشاركة املؤسسات الوقفية للقاعدة  بشكل أوضح
 العمل دامته. ملك  أن  املؤسسات املشروع الوقفي و است عتبارها كأحد مقومات جنا ، اباخلريي اجملتمعية

متثل   اجملتمعية  أهم وسائل   اخلريي  القاعدة   إحدى  املستهدفة   وإدماج الشعبية استقطاب   يف فئاهتا 
  .وثقة  إبجيابية فيها  املشاركة  ودفع ا مهور إىل  مشاريعها وفوائد الوعي الشعيب  ننافع درجة براجمها،ورفع

املؤسسات  ونظرا هاته  مثل  توفري تستطيع املستهدفة الفئات  نم لقرب  الشعيب ببساطة  الالزم  الدعم 
 يسمح برفع درجة اإلحساس  وجود هاته التشاركيةإن  للمؤسسات الوقفية من أجل  إجناز مشاريعها.  

 .1العامة املشاريع على واحملافظة ابالنتماء 

من  املؤسسات الوقفية ومشاريعها   إلدارة   2تقوم فلسفة املشاركة الشعبية الوقفية على فكرة التمكني     
 ة أو ابلنسب املتعاقدتني للمؤسستني ابلنسبة أو  ابملشروع، للعاملني ابلنسبة  سواء إجيابية  نتائج  أجل حتقيق

إدارة  يف جهات االنتفاع الوقفي فإشراك  .واملتربعني الواقفني من مجهور   فيه املسامهني أو   هات االنتفاع،  
 أن قيامهم إبقناع به و السعي الستدامته، ضف إىل ملك   االهتمام يضمن استمرارية    الوقفي املشروع

ووعيها    الوقفي، النشاط مع وتفاعلها الشعبية املشاركة درجة  من يرفع إليه سوف ابالنضمام اآلخرين

 
 40، مرجع سبق ذكره، ص األوقاف و األهلي العمل  مؤسسات بين العالقة لبناء استراتيجي كخيار الشراكةكمال منصوري:  1
 48، ص المرجع السابق نفسه 2
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روع القائم  واالجتماعي من املش  االقتصادي العائد إىل تعظيم ما سوف يؤدي يف هناية املطاف   ،أبمهيته 
 .لصاحل اجملتمع

حني العمل على وضع سياسة تطويرية للمؤسسة الوقفية جيا دراسة متغريات البيئة اخلارجية  و    لكن     
فكما تنطوي املشاركة  ،    عمليات الممثلة يف األطراف الشعبية  اليت سرتتبط معها املؤسسة  قبل االنطالق يف  

جيا أن أن    حماطة نجموعة من التحدايت اليت جيا-أي عملية املشاركة–هي كذلك  ،  إجيابيات على  
   .تعاجل

القاعدة الشعبية و    .1 تتمثل     :املؤسسات الوقفيةاجيابيات جناح العالقة التشاركية بني  مؤسسات 
 :  1االجيابيات اليت تتأتى من جنا   عملية التشارك  بني املؤسسات الوقفية و القاعدة الشعبية يف

 مشاريعه؛   يف الشعبية  الثقة وتعزيز  املستقل و الدميوقراطي إداراي الرفع من مصداقية العمل الوقفي .أ
 ؛ واملستفيدة املستهدفة الفئات  من و االقرتاب أكثر التخصصاالستفادة من  .ب 
   ؛امتزاج املرونة الوقفية ابلدور الرعائي للمؤسسات اخلريية اجملتمعية  .ج
  .املايل الوقفيتغطية العجز التمويلي للفئات اجملتمعية ابلفائض  .د

إن واقع   :الوقفية  املؤسساتمعوقات جناح العالقة التشاركية بني  مؤسسات القاعدة الشعبية و   .2
العمل املؤسسي اخلريي اجملتمعي  احلايل يف البيئة العربية اليت تنشط فيها املؤسسات الوقفية،  ال يشجع  

 : 2ملك لألسباب اآلتية على إقامة عالقة تشاركية انجحة بني املؤسستني و يعزى 

 ؛ واملؤسسية خصيصا للمنظمات غري الرحبية  الثقافة اإلدارية  ضعف .أ
  ؛والتسويق االتصال قدرات  تدين مستوى  .ب 
   ؛األهلي العربية العمل مؤسسات  كفاءة ضعف .ج
 .  ا ماعي العمل ، أو حمدودية والتطوعي إما حملدودية اخلربات  األهلي العمل إدارة يف التنسيق ضعف .د

 
 33-27ص ص ،   المرجع السابق نفسه  انظر باستفاضة 1
 39- 34ص   ، ص المرجع السابق نفسه 2
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يتحسنّ أداء مؤسسات   لذا فإن فكرة التشارك تبقى نوعا ما  مؤجلة التطبيق يف الواقع العملي العريب حىت  
مات مؤشرات العمل اخلريي اجملتمعية ، أو يتم تطبيقها على حدود ضيقة وانتقائية مع املؤسسات الناجحة  

  .-كأخذ معيار األداء كشرط لقبول التشار -األداء ا يدة فقط.

    إمكانية تضارب املصاحل : رابعا

املصاحل الشخصية أو املهنية  يف البيئة الداخلية للمؤسسة الوقفية بتناقض    تنشأ حاالت تضارب املصاحل  
.  املؤسسة الوقفية الكلية وتوجهاهتا  لحة  ص ملس اإلدارة مع  املشكلني جمل   جمموعة من األعضاء  لعضو أو

ميكن هلؤالء األعضاء التدخل يف عمليات التعيني وعمليات وضع األهداف فوفقا  للسلطة املمنوحة هلم   
و اسرتاتيجيات العمل يف املؤسسة على املستويني  املتوسط والطويل ومن ملك مثال:  حتديدهم  ألساليا 

  ، اتهاستثمار األصول الوقفية اليت متتلكها املؤسسة و ا هات اليت يتم التعاقد منها إلجناز عملية التثمري ه
وهنا قد تتدخل املعايري غري املوضوعية متأثرة ابملصلحة الشخصية و األهداف اخلاصة للمدراء يف عملية  
التحديد، ما يعرض مستقبل املؤسسة إىل خماطر الفشل االقتصادي  و سوء الفهم و انعدام الثقة اجملتمعية  

 يف  الوقف  كنتيجة حتمية  لالعتماد  على املصلحة ال الكفاءة. 

ملك أنه عادة ما   ،القانوين أمر ابلغ األمهية  هتعريفبني لتضككارب املصككاحل و املفهوم الشككامل  التمييز بني  إن    
يغطي جوانا معينة   ،و حمددا للغاية  يكون تناول األنظمة القانونية لتعريف فكرة تضكارب املصكاحل متشكاهبا

ع املصككككاحل يف  املؤسككككسككككة الوقفية و يتغاضككككى عن جوانا أخرى تعد هي األهم و األقدر على تفسككككري صككككرا 
فقدان الثقة العامة يف  إن الواقع يف و  . العام الرأي، و ية اإلشكرافاألدوار   العتبارات األخالقية، وألخذها اب

ابلغة هبا    ضكككررايلحق أ  جمللس إدارهتا  السكككيئةوالسكككمعة   هبا  نتيجة حلاالت تضكككارب املصكككاحلاملؤسكككسكككة الوقفية 
يف املؤسسات الوقفية و منه يف العمل الوقفي وحلماية الثقة  1قانونية.العقوابت ال  أكثر وأمشل أتثريا حىت من

جيا تبين جمموعة من السكككياسكككات اليت تقي  من التأثري الضكككار احملتمل الناجم عن تضكككارب املصكككاحل الكلي 
 :   2السياسات يف تتمثل هاتهو كافة املخالفات ظهور   من املنظمات  هاته 

 
1 Helmut K. Anheier, Op. Cit,234 
2 Ibid, p 235  
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القريبني من دائرة صنع القرار داخل  املوظفني  كافة  جيا على أعضاء جملس اإلدارة و :  اإلفصاح التام.1
وينبغي تقدمي  املؤسسة    داخل أو مع  اجملموعات اليت تعمل    كافة    صالهتم معبفوا  أن يعرّ   املؤسسة الوقفية

 ؛ املعلومات سنواي هاته 

جملس اإلدارة أعضاء    نشاركة    : ال يسمح  عضو  ل  اإلدارة عن املناقشة والتصويت  إسقاط حق  .2
املناقشات أو التصويت على املسائل اليت  ابملشاركة يف  الذين لديهم تضارب مصاحل فعلي أو حمتمل    العليا  

 ؛ األطراف األخرى وبني املؤسسة الوقفية   تتم  التعامالت اليت تؤثر على 

ينبغي أال يشارك  : يف ظل إدارة وقفية دميقراطية  اختاذ القرار  من املشاركة يف    املني  إسقاط حق الع.3
التعامالت الذين لديهم صراع فعلي أو حمتمل بشكل جوهري يف اختام القرارات اليت تؤثر على    العاملون  

     .اليت تدخل فيها املؤسسة الوقفية 

 العناصر التالية: ويقوم تنفيذ هاته السياسات على    

فرض القيود على املعامالت التجارية اليت تتم بني األعضاء يف جملس اإلدارة أو العاملني القريبني من  .أ
 مع اشرتاط اإلفصا   عن  أي تضارب حمتمل يف  املصاحل؛  دوائر صنع القرار  

 الكشف عن حاالت التنازع مىت وقعت؛  .ب 
اليت تنطوي على أي   ليات التصويت على القرارات  عم  أعضاء جملس اإلدارة ابالنسحاب من  ةمطالب .ج

 للنزاع؛   احتمال
الالزمة    جراءات كافة  اإلوضع   .د الداخلي بني أعضاء لضمان    الرقابية   النزاع  عدم حدوث حاالت 

 .املؤسسة الوقفية

   الوقفية للجوانب اإلدارية يف املؤسسات سياسة التطويريةأبعاد ال ستوىم: الثاين املطلب

نشاطا    املذها متارس  الوقفية ابعتبارها مؤسسات خريية إسالمية  املؤسسات  متيز  اليت  إن اخلصوصية 
اقتصاداي له أثر اجتماعي، إضافة إىل  تعدد مكوانهتا وتعقد العالقات و تشابكها بني عناصرها الداخلية  

ر منومج إداري مناسا أمرا  و البيئة اخلارجية ممثلة يف األطراف أصحاب املصلحة، جتعل من عملية اختيا
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املمارسني ملهمة  –حساسا جدا، وحتداي لقدرات و كفاءة املسؤولني عن تسيري هذا النوع من املؤسسات  
   .-نظارة الوقف

و ليس جمرد    ، األوجه  فالنمومج  اإلداري ا يد  للمؤسسات الوقفية يتطلا هنجا إداراي مران، و متعددة  
و تطبيقها ملا يف ملك    اإلدارة العامةمناهج  أو من    املؤسسات الرحبية    من  جاهزة  إدارية    امجاستنساخ  من

 . 1حتقيق أهدافها من خطورة على كفاءهتا التنظيمية يف

 يف ما أييت بيان للنمامج املقرتحة لتطوير البعد اإلداري للمؤسسة الوقفية. 

 و أبعادها  إلدارة املؤسسات اخلريية" 2Gomez and Zimmermann"مقاربة  أوال:

   " منومج  لتطوير    1993سنة    املقرت     "Gomez and Zimmermannيعترب  جادة  حماولة 
 األساليا اإلدارية لتتماشى مع واقع املؤسسات غري الرحبية، وغطى هذا النمومج ا وانا اآلتية :  

فحص  على    يشدد هذا املنظور الشامل على الرتكيز  املفهوم الشامل للمنظمة )املؤسسة الوقفية (:.1
ية نتاجا  ارجاخلو   يةداخل ال   ا  توجهاهتاحلاصل يف  نوع  تال  و   اخلارجية  بيئتهااليت جتمع املنظمة بالعالقة  وحتليل  
املهام اليت تقوم هبا ظل قطاعني للعمل متمايزين يف الطبيعة و اهلدف مها: القطاع  تعقيد  كذا  ، و لذلك  

 الرحبي و القطاع الثالث؛ 

و   التيقنظل عدم  املنظمات مات الطبيعة غري الرحبية تتم يف  اإلدارة يف    إن    البعد املعياري لإلدارة :.2
اليت حتملها هاته   تصورات خمتلفةملك نتيجة للمعلومات غري املكتملة اليت تصلها بسبا تشعا و تنوع ال

املنظمات يف مقابل الواقع العملي، وبناء عليه فإن ا انا املعياري الشامل لكافة جوانا املنظمة االقتصادية  
 ؛ 3وانا القيمية و السياسية جيا أن يؤخذ يف عني االعتبار و ا 

 
1 Robert D. Herman and David O. Renz :Non-profit Organizational Effectiveness: Practical Implications of 
Research on an Elusive Concept, Henry W. Bloch School of Business & Public Administration University of Missouri 
- Kansas City, USA, 2002, p 2  
2 Helmut K. Anheier, Op. Cit, p245  
3 Herman, R. and Renz, D: Multiple Constituencies and the Social Construction of Non-profit Effectiveness, 
Non-profit and Voluntary Sector Quarterly (NVSQ) 26, 1997, p p: 185–206. 
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و تواجه ابستمرار    مع الزمن  تتغري  غري اثبتة حبيث  كياانت    تعترب املنظمة   التنموي:  – البعد االسرتاتيجي  .3
وملك حسا كل    اليت كثريا ما تنطوي على معضالت أساسية لإلدارةجمموعة من  الفرص  و التهديدات  

 مرحلة؛

حول أنظمة اإلدارة يف املؤسسات    *: لقد كان هذا البعد حمور تركيز الدراسات التقليدية  البعد العمليايت .4
  للمنظمة  اعتربت أن صياغة أي منومج إداري تقوم على حتليل األنشطة العملياتية اليومية  اليت  الرحبية و  

 إل ....تقدمي اخلدمات أشكال مثل اإلدارة واحملاسبة، واملوظفني و 

أبعاد معيارية واسرتاتيجية    مو  اقتصادي وسياسي    امنظعبارة عن      وفقا هلذا التصور تصبح املؤسسة الوقفية  
العمليايت،  فضال عن   تطور  البعد  اهليكلية األساسية  نتس  املنظمة  ومع  اخليارات على  عكس خصائصها 

بكيفي املزجاملتعلقة  أجزاء  الأو    ات  خمتلف  يف  التحكم  أو  للمؤسسة    املكوانت دمج  املشكلة  املتنوعة 
تفهم املسؤولون عن إدارة  إما  الوقفية،أي بعبارة أخرى وإسقاطا على املؤسسات الوقفية ميكن القول أنه  

وطبيعة مكوانته جيدا نظامها   طبيعة  الوقفية  البد،  املؤسسات  عليهم الحقا  األبعاد  ب  ءسيسهل  تحليل 
أو أعضاء جملس اإلدارة    مل تتخذها أو سوف تتخذها  ذهتا أو  التنظيمية كسلسلة من اخليارات اليت اخت

   .1اإلدارة

   للمؤسسات الوقفية عياري املتحليلي النموذج ال اثنيا:

التنظيمية للمؤسسات الوقفية  و العالقات اليت تربط   اهلياكللقد مت طر  هذا النمومج من أجل حتليل    
بني مكوانهتا من جهة،  و بينها وبني عناصر البيئة اخلارجية من جهة أخرى، و كذا  اإلشكاالت اليت  

 : 2على أربع  حماور  رئيسية هي  جحيتوي هذا النموم . تنتج عن مثل هاته العالقات 

o األداء : يتعلق ابالستدامة الزمنية للمؤسسات الوقفية وقدرهتا على حتقيق األهداف؛ -حموري الزمن 

 
* Check:  Oster, S: Strategic Management for Non-profit Organizations, New York and Oxford: Oxford University 
press, 1995 also available on internet: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic198963.files/Sept_-
_26_Mission_and_VIsion/Oster.pdf , pp: 11-28  
1 Helmut K. Anheier, Op. Cit, p246 
2 Ibid, p 247 
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o منط الثقافة التنظيمية: يتعلق ببيئة العمل  و شكل الثقافة التنظيمية السائدة ابملؤسسة؛ -حموري املهام 
o تمد يف املؤسسة الوقفية؛   املع تتعلق جبوانا التصميم التنظيمينوع التدرج : -حموري اهليكل التنظيمي 
o البيئة اليت تنشط فيها. و  املؤسسة الوقفية العالقة بني  بشكل  اهلوية : يتعلق -حموري التوجه 

وفقا هلذر  "(:    Palace vs. Tent)التحفظ مقابل اإلبداع "  الستدامة الزمنية للمؤسسات الوقفية  ا  .1
( و املنظمات  Palace organizationsاملنظمات املتحفظة )الثنائية، يتشكل نوعني من املنظمات مها:  

 ( Tent organizationsاملبدعة )

يقصد ابملنظمات املتحفظة أي منظمة تعتمد يف أدائها ألعماهلا على تفضيل قابلية التنبؤ يف مقابل      
استعارة احللول بدل و الرتكيز على دراسة التهديدات و القيود بدل انتهاز الفرص، و العشوائية و االرجتال،  

اجيادها، و الدفاع عن املوروث من اإلجراءات بدل حتديثها. كما أهنا منظمات ال تشجع على مرونة تغيري 
األهداف و تبحث فقط على حتقيق األهداف القائمة بشكل حتمي؛ أما املنظمات املبدعة فهي على  

، بدال من  ومرونة تغيري األهداف  ، واملبادرة  ،واحلدس  ، الفورية  اإلبداع،  الرتكيز على  النقيض حبيث تفضل
   ، واالنسجام، و منطية احللول.واحلسم ،والوضو  ،السلطةمركزية و هرمية 

مبادئ       على  تعتمد  االبتكار،  و  التحفظ  بني  وسطية  مؤسسات  الناجحة  الوقفية  املؤسسات  تعترب 
لعناصر اليت ترتكز على خاصية  القابلية للتنبؤ،  منظمات التحفظ خاصة يف ا وانا التسيريية لإلدارة يف ا

يف حني يفضل ا زء اآلخر احلرية اإلبداعية واملرونة مثل عمليات التمكني اإلداري وأليات تنفيذ املهام  
تكون املؤسسات الوقفية منظمات  مات إدارة وسطية جتمع بني  بني النمومج   ك واالتصال يف املنظمة. وبذل 

الكالسيك )التايلوري  األدهوقارطي  مانتزبرغ  منومج  و  املعلومة    1(؛ adhocracyي  الثنائية  فيها  تلخص 
(Palace vs Tent  ) يف    لفعاليةابالكفاءة  عرب مقابلة  داخل املؤسسة    املتاحة حجم التوترات و اخليارات

 االستمرارية  يف مقابل التوقيت حسا الشكل املوايل : و، األداء 

 
1 Ibid, p246 
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الوقفية خيار الرتكيز على الكفاءة  من      فحسا ا دول السابق ميكن القول أن لإلدارة يف املؤسسة 

خالل االهتمام بنوعية املدخالت و املخرجات و ما يصاحا هاته العملية من ضغوط  خاصة يف ابب  
العملية اإلدارية "البريوقراطية" و اعتماد تقسيم شامل وواضح للعمل، خفض التكاليف، ابإلضافة إىل روتنة  

أما لو قامت بتغليا الفعالية فسيتوجه اهتمام اإلدارة إىل حتقيق األهداف وفقا ألساليا وطرق مرنة يعتمد  
 فيها على أسلوب تقسيم العمل وتوزيع الوظائف و املهام حبسا احلالة.

سة الوقفية كلما اجتهت حنو تفضيل الكفاءة يف اجملال  الزمين املستمر و على هذا األساس فإن املؤس   
كلما ازداد جنوحها حنو جانا التحفظ يف اإلدارة ، و العكس صحيح يف حالة تفضيل الفعالية يف  اجملال  

 الزمين احملدد )املؤقت ( أين تكون فرص تطورها لتكون مؤسسة إبداعية كبرية. 

: يتعلق هذا العنصر بدراسة الثقافة التنظيمية و عالقتها  التكنوقراطية  مقابل الثقافة االجتماعيةالثقافة  .  2
مع بيئة العمل داخل املنظمة و كيف تؤثر على تشكيلها، فتشديد بعض منظمات األعمال الرتكيز على  

لالزمة  لذلك وفق افرتاض ام من خالل وضع اإلجراءات العملية اجناز املهإلمعايري األداء الوظيفي  احرتام   
أهنا االت ووسائل حل املشكالت يعكس تبنيها للثقافة  التنظيمية التكنوقراطية اليت تعكس أفكار املدرسة  

 .   1العلمية التايلورية 

يتعارض       املنهج  البيئة اإلنسانية    و   هات األفراد و ميوهلم  مع توجهذا  للثقافة االجتماعية يف  طبيعة 
ا  نظمات م ماكنة  العمل  ليس  و  الكربى  املنظمة كالعائلة  ترى  االجتماعية  الثقافة  أن  حبيث  لبشري، 

 
1 Ibid, p 248 

Source:   Herman, R. and Renz, Op.Cit, p246 
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 املعيارية كاملعتقدات   القيم  على  براجمها  اليت تؤكد      املنظمات غري الرحبيةتعترب  على سبيل املثال  لإلنتاج،ف
لتعليمية  واملنظمات  املنظمات الصحية و ا  تقرتب  يف حني    لعائالت ابالسياسية، أشبه    التوجهات    الدينية أو

 إىل الشكل اآليل.  مات اخلدمات االقتصادية

واملؤسسات الوقفية ابعتبار أساسها املذهيب اهلادف للخري ابتداء و انتهاء، و طريقة عملها القائمة على    
خطط وإجراءات مدروسة لتحقيق ملك اهلدف هي منظمات "هجينة الثقافة التنظيمية"، حبيث جتمع بني  

األساليا اإلدارية  التكنوقراطية مثل إدارة حبوث العمليات مثال، و مرتكزات الثقافة االجتماعية    استخدام
أمهية العالقات غري الرمسية   الفكرية ممثلة يف اعتماد النظرية التنظيمية اإلنسانية يف اإلدارة و أتكيدها على  

 ملك : و ا دول املوايل يوضح .واملفاهيم الشاملة لتحفيز املوظفني

 
إن اختيار املؤسسة الوقفية للتدرج   التدرج الشبكي  متعدد املراكز:  مقابلالتدرج اهلرمي املرتاص    .3

اهلرمي  يعين تبنيها ملنهج املدرسة التايلورية و أفكار فايول حول اإلدارة العامة مع  بريوقراطية ويرب لتسيري  
ية الشديدة و االجتار الرأسي من األعلى إىل األسفل  عملياهتا، حيث يتميز شكل اختام القرارت هبا ابملركز 

 دون إشراك اإلدارات الوسطى و التنفيذية يف عملية اختام القرار. 
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كما يتسم اهليكل التنظيمي اهلرمي خبفض صالحيات اإلدارة الوسطى و الرتكيز على العالقات العمودية     
كي ، فيعين اجيابية أكثر جتار األخذ برأي اإلدارات  بني العاملني ''رئيس/مرؤوس". وأما تبين النمومج الشب

السفلى و إشراكها يف صنع القرار من األسفل إىل أعلى، ما يعين أن القرار املتخذ سيعرب حتما على كافة  
أعضاء املنظمة ابإلضافة إىل أن تغيري العالقات بني الوحدات التنظيمية من رئيس و مرؤوس،  إىل فرق  

، و تعزيز العالقات األفقية على حساب االرتباط العمودي ، سوف يرفع من احلس عمل  و زمالء مهمة  
يتناول مضمون ا دول اآليت أدانر ، أهم   و  الشعور العام ابالنتماء  و يؤثر إجيابيا على املؤسسة وحميطها.

 الفروقات بني اهليكلني التنظيمني:

 
 تص هذا العنصر ابإلجابة عن تساؤل يتمثل يف : كيف     خلي:االتوجه الد  مقابل. التوجه اخلارجي  4

ينبغي أن تكون عالقة املؤسسة الوقفية ابلبيئة اخلارجية  أي األطراف أصحاب املصلحة ، فتكون إدارة  
حمفزاهتا، و يرفع    املؤسسة الوقفية خارجية  إما تبنت  النمومج الذي يزكي التفاعل مع ا هات اخلارجية و

اعتما درجة  الناجحة  من  حلوهلا  و  منامجها  بعض   بتطبيق  تعلق   الزميلة السيما  املؤسسات  على  دها 
   .لإلشكاالت املتشاهبة أو املتقاربة اليت تقع املنظمة فيها  

املؤثرة يف     العوامل اخلارجية  السيطرة على  التكيف و  ترتفع قدرة هاته املؤسسات على  ونتيجة لذلك، 
ات الوقفية اليت تركز على التوجيه الداخلي أكثر انتقائية و هتتم بتحقيق نشاطها، يف املقابل تكون املؤسس 
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أهدافها اخلاصة فقط.  و فيما أييت بيان للفرق بني األسلوبني وكيف يؤثر كل توجه على هوية املنظمات  
 بشكل عام و املؤسسات الوقفية بشكل أخص :

 
املعياري للمؤسسات تؤكد على -إن الصورة النهائية املتشكلة من دمج عناصر حماور النمومج التحليلي  

تركز بعض العناصر  فبينما    تعقيد عملية اإلدارة يف املؤسسات غري الرحبية عموما و املؤسسة الوقفية خصوصا،
آلخر بشدة حنو االهتمام اب وانا  يدفع البعض اعلى ا وانا التكنوقراطية،  يف هاته املنظمات  التنظيمية  

 .  جتماعية الثقافة ااالجتماعية اليت تعززها ال

مث إن بعض أعضاء جمالس إدارات هاته املؤسسات يفضلون اعتماد منومج التحفظ يف اإلدارة تغليبا    
ستهدافا  لفكرة الفعالية يف محاية األصول الوقفية، يف حني يتجه البعض  اآلخر إىل تعزيز جانا اإلبداع ا

يطر  عنصر التوجه الداخلي أو   لتنمية املؤسسة الوقفية وتعزيز مسامهتها بفعالية. ابإلضافة إىل ما سبق،
اخلارجي يف اإلدارة بني االعتماد على البيئة اخلارجية أو االكتفاء ابملعطيات الداخلية إشكاال اخر أمام 

يزيدر   املنظمة،  التسيريي يف حتديد هوية  النمومج  اهليكل  واضعي  اختيار شكل  تعقيدا و صعوبة عملية 
 التنظيمي املناسا بني منط التدرج اهلرمي املرتاص أو النمط الشبكي متعدد املراكز.

،  تناقضةامل  أو أحياان   العناصر املختلفةهاته  اإلدارة هو حتقيق التوازن بني  عملية  التحدي الذي تواجهه  ف     
اخلمسة ، لفك الغموض و اإلشكاالت حول هوية املنظمة و    Druckerوهنا ميكن االستعانة  أبسئلة   

 ثقافتها التنظيمية و طبيعة أدائها و الشكل املناسا الذي جيا أن تنتظم فيه الوحدات اإلدارية.  
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 الوقفية كالتايل : ويصبح النمومج النهائي ألبعاد السياسة التطويرية للجوانا اإلدارية يف املؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثقافة  االبداع
 االجتماعية 

 

الثقافة 
 التكنوقراطية 

 

 التحفظ
 

 التوجه اخلارجي 

 

 اهلرمية

 

 الشبكية 

 

التوجه 
 الداخلي 

 

X 

X X 

X 

X :المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على:   متوضع األساليب اإلدارية داخل املؤسسة الوقفية 

 *Herman, R. and Renz, Op.Cit, p250 
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 للمؤسسات الوقفية    السياسة التطويرية  وسائل  مستوى: الثالث  املطلب

الثالث    املستوى  يف  الوقفية  األصول  وتثمري  إدارة  ملؤسسات  التطويرية  السياسة  األدوات   تعتمد  على 
والوسائل و اإلمكاانت اليت توفرها اإلدارات االسرتاتيجية و املالية و البشرية يف املؤسسة الوقفية من أجل  

مع ضمان تسويق منتجاهتا  تنفيذ خطتها العامة يف اتساق و يف ظل املتابعة املستمرة و التقييم احملني لسريها  
   جمتمعيا ابلشكل الذي يراعي أهداف إنشائها. 

 : إدارة املوارد البشرية أوال

تعترب املوارد البشرية أهم عنصر من عناصر إجنا  أي نظام إداري تنتهجه منظمات األعمال و ابلتحديد   
الوقفية خاصة مل هلاته األخرية من خصوصية مميزة عن ابقي منظمات  ،  مؤسسات إدارة وتثمري األصول 

يلي سيتم   وفيما  للربح.  اهلادفة  أو احلكومية غري  االقتصادية  العام  القطاع  الرحبية و مؤسسات  األعمال 
قياس  أداء املوارد البشرية داخل    مؤشرات التطرق إىل مفهومها وأهدافها و وظائفها و مداخل تنميتها و  

 : ية املؤسسة الوقف

ملورد  ا ملك " املورد البشري أبنّه  يعرف  :أهداف  إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة الوقفية .مفهوم  و 1
الذي ميّكن من حتقيق ثروات وإيرادات من خالل توظيف املهارات و املعلومات، وليس من خالل عملية  

سلسلة  ال  أما املقصود إبدارة املوارد البشرية هو" تلك     .1" التحويل اليت متر هبا املوارد املادية لتحقيق الثروة
األنشطة من  من  متكن  األفراد  :  اليت  بني  اتفاق  مهاراهتم  إحداث  تستخدم  اليت  واملنظمة    على العاملني 

وظيفتهم،  ات عالقالوطبيعة  املنظمة  أهداف   تقتضيها  االتفاق"   اليت  هبذا  االلتزام  خالل  .2وضمان  ومن 
 اهليكل اإلداري للمؤسسة الوقفية تسعى هاته اإلدارة إىل حتقيق األهداف التالية : تواجدها ضمن 

 العمالة املؤهلة   على ضمان توفري  املوارد البشرية    ن يف إدارة  ديرو امل  حيرص    األهداف املتعلقة ابلتوظيف : أ.
املالئم اخل  ابلشكل  ترمجة  منها الحقا يف  االستفادة  تعظيم  املنظمة، حىت ميكن  االسرتاتيجية  داخل  طط 

 
 29ص  ،  2001مصر،   اإلسكندرية،  للنشر،  الجامعية الدار  ، البشرية الموارد تنمية و  لتخطيط استراتيجي مدخل ،   راوية حسن 1

2 Torrington, D.P., Hall, L.A. and Taylor, S: Human Resource Management, the 5th edition, Harlow: Pearson 
Education, 2002, p 13 
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تنفيذية ممارسات  إىل  عمليا  الوقفية  عمليات    ،للمؤسسة   : على  ينطوي  األمر  اهلياكل وهذا  تصميم 
وكذا عمليات   و أشكال الوظائف اليت سيعمل فيها املوظفون املستجدون،  دو ع العقا نو أالتنظيمية،وحتديد  

االختيار و التطوير املتزامنة ملهارات وكفاءات  املوارد البشرية داخل املنظمة لتحقيق "غاية الرجل املناسا  
يف الوظيفة املناسبة". وحىت تتمكن املؤسسة الوقفية من تطوير الكفاءات البشرية ابلشكل املناسا، حتمل  

تتسم اب امبية الكافية للحفاظ على  و حقائا تدريبية  تطوير حزم عمل    مسؤولية    إدارة مواردها البشرية  
  التخلص من تلك اليت مل يعد هلا دور تؤديه يف املنظمة   مع إمكانية  مستوايت مهارات املوظفني املطلوبة،

 ؛االقتضاء عند

مان  نجرد إنشاء القوة العاملة املطلوبة يسعى مديرو املوارد البشرية إىل ض  :  داءاألهداف املتعلقة ابأل ب.
و يف هذا اجملال    ،متحفزين و ملتزمني بشكل جيد  جتار العمل يف املؤسسة الوقفية  كافة العاملني  أن يكون  
  ات وتركيز االهتمام  يف تعظيم ا هود اإلنسانية  نظم املكافأة    األهم إىل جانادور  الللتدريا والتطوير    يعطى

يف شراك املوظفني  إل  الداعية    بادرات إعمال امل  ضف إىل ملك املؤسسة الوقفية،  أهداف    صوب حتقيق  
أما يف   .أساليا عمل جديدةتطوير  لديهم و االستفادة من أفكارهم يف  لرفع مستوايت االلتزام  اإلدارة  

على    املسؤولية يف إعداد نظم جزاءات عادلة للموظفني    املوارد البشرية    يتحمل أخصائيفجانا العقوابت  
  وميكن   ، و معايري األداء غري مرضيةأيكون السلوك الفردي    ختالالت ملا  لتصحيح االحنو فعال ومنصف  

 العاملنياألداء عن طريق تقدمي مساعدة بناءة إىل    تصحيح    يفاملساعدة  هام الرعاية االجتماعية  عرب م
   كان لظروفهم الشخصية و الصحية األثر يف وقوع هذا االختالل؛  الذين  

التغيري   األهدافج. إبدارة  املؤسسات املتعلقة  داخل  التغيري  إدارة  مهم يف  دور  البشرية  املوارد  : إلدارة 
أييت أبشكال متعددة     املؤسسةاالقتصادية عموما و املؤسسات الوقفية بوجه اخلصوص، و التغيري داخل  

قد و ،معينة أدوار  هيكلية تتطلا إعادة تنظيم األنشطة أو إدخال أشخاص جدد إىل  فقد يكون جمرد  عملية  
املواقف أو الفلسفات أو املعايري التنظيمية القائمة منذ وقت   يف  يلتمس التغيري الثقايف  يكون أكثر تعقيدا  
يف قبول عملية التغيري وعدم    السيناريوهات تلعا وظيفة املوارد البشرية دورا مركزاي  هاته  طويل. ويف أي من  

، وتوظيف عوامل التغيري  إىل األمام    عملية التغيريب  الزمة للعاملني دفعا  املهارات القيادية اتطوير    رفضها عرب  
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التغيريواعتماد  ،  قبولهلتشجيع   اليت تدعم عملية  املكافآت  املوظفني    .نظم  الفعالة يف عملية إن مشاركة 
اعتمادا على حقيقة أن "الناس يتفانون يف الدفاع عن، و دعم  أمر ابلغ األمهية    املناسا  يف الوقتالتغيري  

 .1"  سامهوا يف إنشائه ما 

املوظفنيد. شؤون  بتسيري  املتعلقة  انسيابية  األهداف  لضمان  البشرية  ابملوارد  اخلاصة  اإلدارة  تسعى   :
ت القانونية من  وجتنيبها تكاليف الفوضى و املخالفا   ،املؤسسة الوقفيةوسالسة املعامالت اإلدارية داخل  

على بياانت دقيقة وشاملة عن املوظفني،وسجل   احلفاظ    نهمة   جانا املورد  البشري، فتقوم هاته اإلدارة  
تفاصيلهم  أتديتهم ملهامهم، وكذا  ضور والتدريا، وشروط وظروف  احلوسجالت    م من حيث األداءاهتإجناز 

تسيري املدفوعات املتعلقة نوظفيها، وهو    الوقفية  كما تفرض املتطلبات القانونية على املؤسسات   الشخصية.
توفري كشوف مرتبات شهرية مفصلة  ميع  ما تقوم به إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة الوقفية من خالل:  

اض أن العاملني  يف املؤسسات و غريها...، هذا ابفرت   ودفع اشرتاكات صندوق املعاشات التقاعدية  املوظفني
 الوقفية املنظورة هنا ال يوظفون  وفقا لنظام  التطوع طبعا.

الفاعلني يف    املتدخلني  و   ، الوقفية  املؤسسات  البشرية يف  املوارد  إدارة  أهداف  التايل  الشكل  ويوضح 
 حتقيقها: 

 

 
1 Derek Torrington & others: Human Resource Management, the 6th ed, Prentice Hall Europe imprint, 2005, p 8 

 

 

 

 

 

 

 

األهداف املتعلقة 
 ابلتوظيف 

األهداف املتعلقة 
 ابألداء 

األهداف املتعلقة إبدارة  
 التغيري 

 

األهداف املتعلقة 
 ظفنيبتسيري شؤون املو

املشرفون العامون على 
 املوارد البشرية 

 

 املدراء الرئيسيون 

 

املشرفون املتخصصون 
 يف املوارد البشرية 

 

 املستشارون الفنيون 

 

 : إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة الوقفية )األهداف و املتدخلون(  18الشكل

 

 

 

+ 

 

Source: Derek Torrington & others, Op.Cit, p 9 
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الوقفية  يف املؤسسة   البشرية املوارد وظائف  تشري  وظائف إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة الوقفية    .2
 عديدة جماالت  على أتثريا تؤثر  تؤديها إدارة املوارد البشرية ابملنظمة  واليت اليت الواجبات  و املهام لتلك 

 :  1التايل األنشطة حمل هاته الوظائف تشمل و  للمنظمة،

 للمؤسسة الوقفية؛  الفردية ابألعمال اخلاصة املتطلبات  لتحديد العمل حتليل .أ

 أهدافها؛ ألجل حتقيق  للمؤسسة الوقفية  الالزمني دلألفرا ابملتطلبات  التنبؤ .ب 

 املتطلبات؛ هذر  ملقابلة خطة إعداد  .ج

 أهدافها؛ لتحقيق املنظمة تتطلبهم و  حتتاجهم الذين األفراد استقطاب  .د

 املنظمة؛  داخل معينة وظائف  لشغل تعيني األفراد و عمليات اختيار  .ه

 ؛  التنظيمي التطوير برامج و  اإلدارية الربامج تنفيد  و  تدريبه، و تصميم و للعمل الفرد تقدمي . و

 ؛ مساعدة األفراد يف تنمية خطط التطوير ؛ و األداء و احلوافز تقييم أنظمة تصميم . ز

 العاملني؛  لكل التعويضات  أنظمة  تطبيق و تصميم . 

 و أنظمة االتصال الداخلي وكذا أنظمة التعويضات ؛ االنضباط و  الرقابة  أنظمة تصميم .ط

 و الشخصية وحلل مشكالهتم األفراد أمن و صحة لضمان برامج الرعاية اجملتمعية   تطبيق و تصميم . ي
 ؛العمل يف أدائهم على تؤثر اليت

إّن اهلدف العام من أنشطة تنمية املوارد البشرية هو  :تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة الوقفيةمداخل  .3
تنمية االفراد وإدارة شؤوهنم يف حميط  حتديد اسرتاتيجيات حتسني إدارهتا للحصول على توازن دقيق بني 

وبذلك ميكن القول أّن تنمية املوارد البشرية    .2مع األخذ بعني االعتبار املؤثرات اخلارجية الوقفية  املؤسسة  
ات الوقفية  اإلسالمية ترتكز على تطوير قدرات االنسان العلمّية والعملّية واملكتسبة من عملييت يف املؤسس 

 : 3التعّلم والتدريا من خالل  الرتكيز على غرس املقومات الثالثة اآلتية فيه 

 
 15، ص: 1999،  اإلسكندرية،   ثي، المكتب الجامعي الحد   البشريةإدارة الموارد محمد حسن :  راوية  1
 107، ص2010، دار شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوريا، ادارة الموارد البشرية من منظور اسالمي عبد المنعم الدهمان:   2
، بحث مقدم الى الملتقى  ادارة وتنمية الموارد البشرية وانعكاساتها على اداء منظمات االعمال)تقدير اقتصادي اسالمي( هايل عبد المولى طشطوش:  3

 6، ص2002الدولي حول راس المال الفكري في منظمات االعمال العربية في االقتصاديات الحديثة، جامعة الشلف، الجزائر، 
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o تقوية مهارات االنسان وقدراته العقلية وا سدية؛ 

o ترسيخ الفضائل اخللقية؛ 

o إىل حتقيق رفاهية االنسان. تعزيز قيم العدل والسعي 

 : كما أّن تنمية املوارد البشرية وفقا للفكر اإلسالمي تقوم على جمموعة من املبادئ املتمثلة يف   

o املشاركة يف اإلدارة و صنع القرارات: وهوما يعرّب عنه يف اإلدارة نصطلح التمكني؛ 

o   العمل(: فقد حّث اإلسالم على أداء األعمال مجاعة لزايدة ثواهبا وهدفه يف  العمل ا ماعي )فرق 
ملك تقوية الروابط االنسانية بني أفراد املنظمة وهو القوة احلقيقية املعتمد عليها يف تقّدم منظمات األعمال 

 ابختالف أنشطتها؛ 

o   االهتمام ابلرعاية االجتماعية و املعنوية للموظفني: من خالل احلوافز املادية واملعنوية ؛ 

o  بكفاءة: فتنظيم وقت املنظمة من أكثر العوامل املعتمدة يف تقييمها؛ إدارة الوقت 

o   ا ودة يف األداء: يعّد هذا املبدأ دليال على التزام موظفي هاته املؤسسات الوقفية  ابلضوابط الشرعية
 العمل وسرعة إجنازر.    إتقان واألخالقية اإلسالمية اليت تظهر يف ابب احلّث على

للموارد البشرية إىل    اة إدارة و تثمري األصول الوقفية  هلاته املبادئ يف إطار تنميتهيؤدي تطبيق مؤسس     
يف احلقيقة   يهفمخرجات العملية الوقفية االنتاجية أبشكاهلا املتنوعة   حتقق مفهوم جودة اخلدمة الداخلية؛  

يف   الداخلية  ا ودة  نتاج   تظهر  يوفّ   اليت  الذي  الداخلي  التنظيمي  املؤسسة  املناخ  داخل  للعاملني  ر 
  وهو ما يساهم يف تقدمي   ، نهم من أداء العمل بنوعية وكفاءة وفاعلية عاليةاإلمكانيات والقدرات اليت متكّ 

 . متميزةو  مرتفعة جبودة خدمات ومنتجات 

تنمية      البشري  يف  اخلصائص   معّينة من  تتطلا جمموعة  البشرية  املوارد  وعلى هذا، فإن   حىتّ   العنصر 
القائمة خاصة يف جمال    التنافسية  امليزة  يف خلق  تساهم الوقفية يف مقابل املؤسسات األخرى  للمؤسسة 
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  يف   توافرها  املطلوب   اإلجيابية  والصفات   اخلصائص  تلك   أغلا  أنّ   وحيث  النشاط االقتصادي االستثماري،
  اليات   عرب  لالختبار  إخضاعها  ميكن   فبالتايل  به،   احمليطة   البيئة   نم  مكتسبة  عادة   تكون   البشري   املورد

  أبرز   ولعل  البشرية  املوارد  تنمية  عملية  عليه  تبىن  سوف  الذي  للمدخل  صحيح  اختيار  أجل  من   ووسائل
 :1العمل تصميم ومدخل املقدرات  سلسلة مدخل املداخل هاته

  املوارد   ومعرفة  ملهارات   كربى  أمهّية  أن تويل  اإلسالمية  الوقفيةللمؤسسات    البدّ    مدخل سلسلة القرارات: .أ
خدماهتا و    تقدمي  يف  للوصول إىل التمّيز  واستخدامها  ابكتساهبا وختطيطها  وتقوم  ،  عندها  العاملة  البشرية

، وميّر حتقيق (املقدرات   سلسلة)   بسلسلة  يسمى  ما  جمتمعة  اخلطوات   تلك   تشكل  حبيث  تنفيذ براجمها، 
 :2التنمية وفقا هلذا املدخل عرب أربع مراحل

  ملقدرات   الكيفية   و   ا وانا الكّمية  ختطيط  سبيل  يف  تقوم املؤسسة الوقفية      ختطيط املهارات واملعرفة: ❖
 فجوة   وجود  النتيجة  وتكون  املؤسسة،   يف  احلايل  ابملوقف  مقارنتها  مث  املستقبلية  االحتياجات   بتقدير  عامليها

 مثل   املنّظمة  يف  الداخلي  حسبانه احلراك  يف  املهارات   ختطيط  وأيخذ  حتاول سدها،  واملعرفة  املهارات   يف
  داخل  الوظيفية  للمسارات   فعاال  ختطيطا  يتطلا  ما  وهو   ترقيتهم  أو  أخرى  إىل  وظيفة  من  األفراد  انتقال

  معدالت   من أجل حتديد  الدميوغرافية للعاملني  اخلصائص  حتليل  إىل  حيتاج  قد  وأيضا   املؤسسة الوقفية ، 
 ؛  العمل  دوران و اخلدمة إهناء
  إىل  اللجوء  خالل  من  تتمّ   املعرفة  و  املهارات   على  احلصول  عملية  إنّ   احلصول على املهارات واملعرفة: ❖
املهارات جند عمليات   تلك   اكتساب   يف  املستعملة  التقنيات   بني  ومن  اخلارجي،  العمل الداخلي و  سوق

يتعلق ابالستقطاب من السوق   ا أّوهلم:االستقطاب ابالعتماد على التعيني يف الوظائف واليت أتخذ مدخلني  
واملدخل الثاين عن طريق منح حوافز تنافسية    ؛الداخلي للعمل بعمليات التنمية وفقا ألساليا التدريا

ألفراد سوق العمل اخلارجي موي اخلربة والتعليم العايل والذين قد حتّملت تكلفة تدريبهم مؤسسات أخرى 
غري املؤسسة الوقفية. كما قد تلجأ املؤسسات الوقفية اإلسالمية إىل شراء اخلدمة االستشارية من بيوت  

 
 مصرف على تطبيقية دراسة-اإلسالمية المصرفية الخدمات أداء جودة على التدريب على باالعتماد البشرية الموارد تنمية تأثير : هللامحمد مهدي منا  1

 54-51، ص2012،  الجزائر ،  1رسالة ماستر غير منشورة، جامعة سطيف ،  -الجزائري  البركة
رسالة ماجيستير غير منشورة،   ، )البليدة وحدة نفطال مؤسسة حالة دراسة( البشرية الموارد تنمية في التدريب نظام ةفعالي :محمد لمين مراكشي 2

 88-86، ص2005جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 
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التعاو  أو  املعتمدة  على  اخلربة  للحصول  ا امعات  مع  جمال أن  له يف  مشهود  معريف  مستوى  موي  فراد 
 التخصص؛ 

واملعرفة: ❖ املهارات  املوارد    تنمية  تنمية  والقدرات ابالعتماد على وسائل  املهارات  تنمية  وتتم عملية 
املوارد البشرية  من اعتماد القائمني على شؤون   بدّ  ال وهنا  البشرية واملتعلقة ابلتعليم والتدريا والتطوير،

ها   في ة كاملشار  درجة مدى نا يوّضح ها تصنيف ابملؤسسة الوقفية ، اعتماد برامج تنمية مقدرات موظفيها  مع
 على فعالّية برامج التعلم والتّدرب من عدمها؛ احلكم لرفع درجة القدرة على

تقوم املؤسسة    حبيث  املقدرات   سلسلة  خطوات   من  خطوة  اخر  متثل  توظيف  املهارات واملعرفة : ❖
 املقدرات   استخدام  جيا  ال  وهنا   املهارة،  اكتساب   و  التدريا  جمال  يف  جهودها  الوقفية من خالهلا حبصد

  املعارف   هاته   خدمة  أجل  من  وملك   خالهلا،  من  أو   إطارها  يف  تعمل  اليت  العمليات   و  اهلياكل  عن  نعزل
                .احملددة ومعايريها اإلسالمية املؤسسات الوقفية ألهداف املكتسبة
أي    يف   البشرية  املوارد  طبيعة   على  حتوز أتثريا كبريا    العمل  : إن عملية تصميممدخل تصميم العمل   .ب

  تنمية   حتقيق  يف  املداخل   أهمّ   كأحد   به  للمؤسسة الوقفية ابعتبارها منظمة لألعمال األخذ  منظمة،وينبغي
  تكون   أن  جيا  العمل، لذلك   هبا   صّمم  اليت  الطريقة  إىل  ترجع  الرتقية  أو  االستقطاب   علمية  فنجا   فعالة،
  يسّببه   وما  الوظائف   توزيع  سوء   عن  الناجتة   املشاكل  لتفادي   للواقع  وممثلة  هادفة  و  كاملة  معلومات   هناك
 وخربهتم   تناسا ختصصهمال    أخرى  مناصا  شغلت  إن  اإلبداع  على  قادرة  بشرية  لطاقات   إهدار  من

الوقفية    البدّ   وهنا   العلمية،  لشغل  األفراد  اختيار  حسن  على  ابلرتكيز   التوجه   هذا  تصحيح  للمؤسسات 
 ومستشارين  خرباء  على  اعتمادا   ابملنظمة   العمل  تصميم  وإعادة  الوظيفي  املسار  ختطيط   و  املناسبة  الوظائف

 مشهود هلم ابلكفاءة. 

املؤشرات اليت تعتمد عليها املؤسسات الوقفية،  تصنف  قياس أداء املوارد البشرية   مؤشرات  وأساليب  .4
 1لقياس أداء عامليها ما يلي : 

 
،  -الحكومينحو أداء متميز في القطاع -، بحث مقدم للمؤتمر الدولي للتنمية اإلداريةقياس اثر التدريب أساليبمداخل ومحمد بن ناصر البيشي:   1

 17، ص 2009الرياض ، السعودية، 
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o اإلنتاجية؛  مثل: األرقام بلغة كمية مؤشرات 

o تتعلق أبداء االعمال كمعايري السالمة يف التطبيق؛ : أداء مؤشرات 

o االسرتاتيجية للمؤسسة الوقفية ؛ختص الرؤية : اجتاه  مؤشرات 

o كمؤشرات الرضا الوظيفي؛ : تشغيلية مؤشرات 

o كمؤشرات الرحبية؛: مادية مؤشرات 

، و متثل هاته املعايري الركيزة األساسية   )KPI( 1 ويطلق على هاته املؤشرات  تسمية مؤشرات مفاتيح األداء   
و هاته األساليا    املختصة لألداء البشري يف املؤسسة الوقفيةاليت تقوم عليها كافة الطرق واألساليا القيسية  

 :2تتمثل يف  

 جملة"  يف  املقاالت  من  سلسلة  خالل  من  1959  عام   مرة  ألول  منومجه  نشر    :وذج كريك ابتريكأ.من
  برامج   تقييم"   كريك ابتريك   كتاب   ضمن  الحقا    املقاالت   هذر   إدخال  متّ   وقد  ،"األمريكية   والتطوير  التدريا
  مستوايت  أربع  على  ، ويعتمد(ASTD)   والتطوير  للتدريا  األمريكية  ا معية  نشرته  الذي   1975"   التدريا
 :وهي للقياس

 ؛( Reaction)الفعل رد تقييم ❖

 ؛ ( Learning)التعلم تقييم ❖

 ؛( Behavior)تقييم السلوك ❖

 . ( Results)تقييم النتائج ❖

 : يتضمن هذا النمومج التقييمات اآلتية   :CIRO)  (وذج كريوب.من2

 ؛   (Context Evaluation)تقييم السياق  ❖

 
1 David Parmenter, Key Performance Indicators (Developing, Implementing and Using Winning KPIs), John Wiley 
and sons. Inc, USA, 2007, p   2-6 

 85-80، ص مرجع سبق ذكره،    محمد المهدي منا هللا  2
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 ؛   (Input Evaluation)تقييم املدخالت  ❖

 ؛    (Reaction Evaluation)تقييم ردة الفعل ❖

 .  (Outcome Evaluation)تقييم املخرجات  ❖

 املنافع حتديد يقوم هذا املدخل على مبدأ :  ابلتدريب  يقياس العائد على االستثمار البشر  مدخلج.

املنافع   األنشطة من املتوقعة فإما كان حجم  اليت صاحبت ممارستها  التكاليف  التدريبية ومقارنتها جبملة 
املنافع   بني  الفرق  نقدار  عائدا  للتدريا  أّن  هنا  القول  ميكن  التكاليف  حجم  من  أكرب  املكتسبة 

 :1أبرزها من التدريا يف االستثمار على العائد  لقياس طرق  عدة يوجد هناك والتكاليف،كما

   : ملعادلة اآلتية حلساب العائد على االستثمار يف اي برانم  تدرييباستخدام ا ❖

(ROI) =(  فوائد الربانمج– / )تكاليف الربانمج(  ) تكاليفه 

امجايل    العائد:   اسرتداد  فرتة  حساب  خالل  من  التدريب  يف   االستثمار   تقييم ❖  = االسرتداد  فرتة 
 االستثمار يف التدريا/املدخرات السنوية؛

  الوحدة  تكاليف بنودها وأهم التدريا تكاليف  حساب  يتم املقارنة بني تكاليف التدريب وعوائده:  ❖
 نظري  الضائعة  الفرص  وتكاليف   املتدربني  و  التدرييب  يف املؤسسة الوقفية وتكاليف الربانمج  ابلتدريا  املعنية
  عوائد   مع  مقارنتها  تتمّ   وبعدها  االنتاج،  حجم  أو  العمل  حجم  نقص  مثل  التدريا  حلضور  العمل  من  غياهبم
 املختلفة؛ التدريا مؤشرات  على  ابالعتماد  التدريبية  العملية

 املتاحة  والتقارير السجالت  تفحص عرباملقارنة يف األداء الوظيفي والتنظيمي قبل وبعد التدريب:  ❖

 الذين أو ابلنسبة ملوظفيها  التنظيمّي، أدائها مؤشرات  سواء  يف ملعرفة التغرّي احلاصل  املؤسسة الوقفية  يف

 على التدريا،   وبعد قبل املقارنة  الوظيفي عن طريق  وسلوكهم أدائهم وسجالت  لتقارير وفقا    تدريبهم  متّ 

 التدريا؛  من دورية فرتات  على تقوم املؤسسة الوقفية بعملية املقارنة أن

 
 19-18، ص ص مرجع سبق ذكره   ، البيشيمحمد بن ناصر  1
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 تلقوا ملن األداء مستوايت  نقارنة ملك  ويتماملقارنة بني العاملني الذين تدرّبوا والذين مل يتدرّبوا:   ❖

 .  ابلتدريا  تقم مل نفسها لّكنها الوظائف يف مشاهبة أخرى  وجمموعة التدريا

  منفصلة  بطاقات  أربع من وتتكون 1داءاتاألو  نشطةاأل لتقييم نظام هي مدخل بطاقة األداء املتوازن:د.
 األجل   والطويلة  القصرية  األهداف  بني  التوازن  بطاقات   األربع  حتقق  إم  ،   واحد  جملال  أهدافا    حتوي  بطاقة  كل

 : التالية   اجملاالت   تغطي  األربع  البطاقات   هذر  العمل،  بتطوير   اخلاصة   واألهداف  املادية   األهداف  بني  وكذلك 

املتدرب حيث تبحث هذر البطاقة يف مدى تطابق ويقصد ابلعميل هنا الفرد  من منظور العميل:    ❖
الربانمج مع توقعات املشاركني فيه، وهل مّت االعتماد يف تقدمي املادة التدريبية على أساليا تدريبية مالئمة  

 وهل يشعر املتدربون برضا عام حول النتيجة النهائية للربانمج التدرييب؛

واملهارات واملعارف اليت اكتسبها املتدربون من خالل يتعلق ابلبحث عن املقدرات  من منظور التعلم:    ❖
 ؛   اتباع طرق أدائهم لألعمال والتحسينات اليت أدخلوها عليها

وتبحث هذر البطاقة يف حدوث أتثريات على األداء الوظيفي نتيجة لربانمج التدريا  من منظور العمل:   ❖
 والداللة عليها كميا عرب مؤشرات كمية كاإلنتاجية وغريها؛

املايل:  من ❖ للتدري  املنظور  االقتصادية  املردودية  اىل  البطاقة  الوقفية من    اوتشري هذر  املؤسسة  على 
هلا نتيجة رضاهم على جودة الربامج   دخالل البحث عن زايدة التعامالت معها وانضمام متعاملني جد

ة أيضا عن اإلجابة على الوقفية اليت تقوم هبا املؤسسة عن طريق موظفيها املتدربني، كما تبحث هاته البطاق
  هل فاقت عوائد العملية التدريبية تكاليفها؟التساؤل اآليت: 

ما يالحظ على هاته البطاقات دعم كّل منها لألخرى فالتعليم والتطوير يدعم العمليات الداخلية يف      
واملؤثرة بدورها على جودة خمرجات  املؤسسة الوقفية ، واليت تؤثر يف رضا العاملني وتعزيز دافعيتهم للعمل  

كامل احلرية يف اختيار مقاييس األداء اليت تناسا أهدافها وخططها    إّن للمؤسسات الوقفية    .املؤسسة

 
 20ص،   جع السابق نفسهالمر  1
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العشوائية يف تصميم   املرسومة، واعتماد أسلوب  التدريا  أّن عدم احرتام خطة  املؤّكد هو  الشيء  ولّكن 
 . ذها جيعل هاته املقاييس غري معرّبة وغري فعالة يف حتقيق وظيفتهابرامج التدريا و التكوين املختلفة وتنفي

 اإلدارة االسرتاتيجية  :اثنيا

 وحتديد  بتطوير  املنظمات   خالهلا  من  تقوم  اليت  العملية  يف املؤسسة الوقفية هي اإلسرتاتيجية  اإلدارة إن   
فهي بذلك وسيلة  مهمة من وسائل السياسة التطويرية    ،الطويل  املدى  على  وأدائها  وبراجمها  وتوجيهها  رؤيتها

الشاملة للجوانا اإلدارية داخل مؤسسة إدارة و تثمري األصول الوقفية وسيتم التطرق يف هذا العنصر إىل  
قياس ومؤشرات  وأنواعه  االسرتاتيجي  التخطيط  مفهوم  وكذا  مستوايهتا،  وحتديد  هبا  األداء    التعريف 

 الوقفية االسرتاتيجي يف املؤسسة

يف    اإلدارة االسرتاتيجية و مستوايهتامفهوم    تناوللقد مت  :  مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية و مستوايهتا.1
  :يف العنصرين اآلتينيابلبحث و التحليل مؤسسىات إدارة وتثمري األصول الوقفية 

 من جمموعة من تتألف اليت "العملية :تعرف اإلدارة االسرتاتيجية أبهنا :   مفهوم اإلدارة االسرتاتيجيةأ.

 القوة وأوجه  اخلارجية، البيئة يف املوجودة والقيود الفرص بتحليل العليا اإلدارة  خالهلا  من تقوم ،اخلطوات 

  ووحدات  املنظمة،  مستوى على اإلسرتاتيجيات  وضع مث واألهداف، الرسالة  وحتديد املنظمة،   يف والضعف
 البيئة  وهتديدات   وفرص املنظمة،  يف والضعف القوة أوجه  مع تتطابق  اليت الوظيفي واملستوى األعمال

 .1اإلسرتاتيجية"  الرقابة  وممارسة اإلسرتاتيجيات  تلك  تطبيق مث اخلارجية، 

 : 2لمؤسسة الوقفية ثالث مستوايت هي ل لإلدارة االسرتاتيجيةاإلسرتاتيجية :  اإلدارة مستوايتب.

 نا الكليةاملؤسسة الوقفية   توجهات  تصف وهى( :  Corporate Strategy) املنشأة إسرتاتيجية ❖

احملدد الرئيسي لشكل  املؤسسة الوقفية   اسرتاتيجية وتعد     .أعماهلا  وإدارة النمو  حنو  العامة اجتاهاهتا  يعكس

 
أطروحة دكتوراه غير  (، السودانية  االتصاالت قطاع دراسة) األداء وفعالية كفاءة علي اإلستراتيجية اإلدارة أثر : تبيدي نور محمد حنفي محمد 1

 18، ص  2010منشورة، جامعة الخرطوم ، السودان ،  
، ملخص محاضرات في اإلدارة االستراتيجية منشور على موقع جامعة  الملك عبد العزيز ، على االنترنت   اإلدارة االستراتيجية :امين تركي شاكر 2

 ،http://www.kau.edu.sa   ،   6، ص  20/05/2017تاريخ االطالع   ، السعودية 
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 من واألموال املوارد تدفق وكذلك  املؤسسة الوقفية   هبا ترتبط  أن  جيا اليت األعمال القرارات املتعلقة بنوع

 االطراف أصحاب املصلحة و االنتفاع ؛  مع املؤسسة  ،و عالقات  املؤسسة أقسام وإىل

  تيجيةاسرت اال األعمال وحدات  ستوىم على توضع  (:Business Strategy) األعمال إسرتاتيجية ❖

 .معني قطاع يف املؤسسة الوقفية ملنتجات  التنافسي الوضع حتسني على تركز وهي

 بتجميع  االنتاجية  الكفاءة بتعظيم أساسا   تتعلق ( :Functional Strategy) الوظيفية تيجيةااإلسرت  ❖

   .وفاعلية بكفاءة املتاحة  املصادر واستغالل

يعد التخطيط االسرتاتيجي من أهم عناصر اإلدارة :  التخطيط االسرتاتيجي ) املفهوم و املراحل(   .2
 خالل العنصرين الفرعيني اآلتيني:ابلدراسة و التحليل من    ه وسيتم تناولاالسرتاتيجية يف املؤسسات الوقفية،  

االسرتاتيجيأ. التخطيط  أبنه  :وخصائصه  مفهوم   وحتديد املنظمة  أهداف اختيار ة عملي'':  يعرف 

  السياسات  تنفيذ لضمان الضرورية األساليا وحتديد األهداف لتحقيق الالزمة واإلسرتاتيجيات   السياسات 
 إعدادها يتم   اليت املدى طويلة التخطيطية العمليةو ميثل التخطيط االسرتاتيجي    .املوضوعة واإلسرتاتيجيات 

 .   "1املنظمة  أهداف وحتقيق لتحديد رمسية  بصورة

 :التالية  ابخلصائص اإلسرتاتيجي يف املؤسسة الوقفية  التخطيط يتميز  و    

 ؛ ابملنظمة معينة إدارة أو لقسم التخطيط وليس للمنظمة  شاملة خطة تطوير ضرورة ىالرتكيز عل  ❖

 ؛  املدى طويلة االعتبارات الزمنية   قيام التأسيس املفاهيمي على  ❖

 وضع مع ابلتزامن  يعمل والذي اإلسرتاتيجي للتخطيط رمسية إجراءات  وضع  ضرورة  الرتكيز على ❖

الوقفي واثئق  يف تدرج واخلطط واإلسرتاتيجيات  فاألهداف القصري، للمدى  امليزانيات  ويتم  ة،  املؤسسة 
 .التخطيطية العملية لتنسيق متعاونني أو متفرغني "خرباء" خبربات  االستفادة مع   مراجعتها دوراي 

 خبصوص ، جيا اإلشارة إىل نقطة مفصلية   اإلسرتاتيجي التخطيط ملفهوم  والعرض التوضيح  هذا وبعد    
ماهية التخطيط االسرتاتيجي ابلنسبة لإلدارة االسرتاتيجية . وهنا فإن القول يصح بضرورة الفصل يف املفهوم  

 
 25-24، ص ص سبق ذكره مرجع  ،   تبيدي نور محمد حنفي محمد1

�� ��
��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� ��

� � �� ������ٕ�� �
��
����

 � ����
�� ����� ��� ��

� �� ���� ��
����



 األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية الفصل 

 

 ~109  ~  
 

 مفهوم نتاج تطور  هي اإلسرتاتيجية   ، ملك أن اإلدارة    1بني اإلدارة االسرتاتيجية و التخطيط االسرتاتيجي

 اإلسرتاتيجية اإلدارة  عناصر من إال عنصر  وفهذا األخري ما ه  وتوسيع جملاله ، االسرتاتيجي التخطيط

إضافة   تعين أي منظمة ومنها املؤسسات الوقفية،  اإلسرتاتيجية يف فاإلدارة  ماهتا.  اإلسرتاتيجية اإلدارة وليس
البيئة، كلها   وإدارة  املوارد   وإدارة  التنظيمية  الثقافة  وإدارة التنظيمي  التغيري  إىل ما سبق من تعريف عملية إدارة 

  التخطيط  أن  حني يف  ، ومستقبلها ،عاكسة بذلك اهتمامها حباضر املنظمة   الوقت نفس يف جمتمعة  
   . للموارد يف ضوء ملك  وختصيص سيحدث  ما وتوقع األجل طويلة  لفرتة تنبؤ  عملية هو االسرتاتيجي

االسرتاتيجي:  ب. التخطيط  اإلسرتاتيجية مراحل  اخلطة  إعداد  عند  إتباعها  عدة خطوات جيا  هناك 
 :2للمؤسسة الوقفية ، تتمثل يف 

املنظمة: ❖ رسالة  املنظمة   تعرب  صياغة  الوقفية   الذي  النشاط  طبيعة بوضو  رسالة  املؤسسة  متارسه 
 األخالقي واإلطار حاجاهتم املنظمة إشباع تستهدف الذين العمالء حتدد كما،  تقدمه ما وخصائص

 ابقي املنظمات؛    عنها مييز  الذي والتكنولوجي

حتليل بينتها الداخلية    املؤسسة الوقفية  ويشمل حتليل وضع    :للمنظمة   واخلارجية الداخلية البيئة  حتليل  ❖
مكاانهتا املالية واالقتصادية والتقنية ومواردها  املتعلقة إبيتم حتليل عوامل القوة والضعف  ، حيث  واخلارجية

البيئة اخلارجية  فيتطلا  من انحية حتليل  ا. أما  البشرية والتنظيمية واإلدارية وتقومي إسرتاتيجيتها املطبقة حالي
األوضاع  على    تؤثر واالجتماعية والتقنية اليت من املمكن أن  األمر مراقبة التغريات السياسية واالقتصادية  

الدفاع يف حالة وجود هتديدات لوجودها ومصاحلها   املؤسسة  حبيث حتاول      ، الداخلية للمؤسسة الوقفية
 ؛ملصلحتها مىت أتيحت أية فرص جديدة  وانتهاز 

 خالل ومن عام بشكل حتقيقه املنشاة  تنوي  عما تعبري" أبهنا  املنظمة غاايت  تعرف  :صياغة األهداف ❖

لذا وجا على املؤسسة الوقفية صياغة أهدافها يف شكل  .  3األجل" طويلة  زمنية فرتة  متواصل وعرب جهد
وينبغي    ،ل إدارة أو قسمالتفصيلية لك  هدافاألإىل    نزوالاإلدارة العليا  من اهلدف العام على مستوى  متدرج  

 
 3، ، ص   مرجع سبق ذكره  ،  امين تركي شاكر 1
 20-17، ص ص   مرجع سبق ذكره، الشعيبي خالد انظر  2
 27، ص، مرجع سبق ذكره  تبيدي نور محمد حنفي محمد 3
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األهداف حسا   ترتيا  ببعضكذلك  بعضها  األهدافإن عملية  .  األولوايت ومقاربتها  على   صياغة 
املؤسسة الوقفية    الستمرارية    ضروري    زهامستوى إجنان  مستوى اإلدارات الوسطى و السفلى جد مهمة، أل

التفصيل    يف صياغتها  ويفضل    ،جهود وحداهتا لتحقيق اهلدف العام الذي تتضمنه رسالتها  ةو استمراري 
 ؛ حىت ميكن قياسهايد والتحديد الشد

االسرتاتيجية   ❖ اخلطة  القوة   :صياغة  عوامل  حتليل  ضوء  على  االسرتاتيجيات  ووضع  صياغة  جيا 
ابإلضافة    ،واإلدارية  ،والبشرية،، و الفنيةاملاليةاإلمكاانت  مكاانهتا املتوافرة كإو   املؤسسة الوقفية  والضعف يف  

النواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية    منمستقبال  بيئتها اخلارجية  إىل التوقعات احملتمل حدوثها يف 
زمة  الأن تتمتع اإلسرتاتيجية املعتمدة يف الوقت نفسه ابملرونة الو جيا  .  وكيفية التعامل معها  و التكنولوجية  

   ؛  ةضرور ال عندالرئيسة أهدافها  ضلتغيري بع

ألهنا بداية    مراحل التخطيط االسرتاتيجي  تعترب هاته املرحلة من أصعا  :  تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ❖
أهداف    ترمجة األفكار إىل ممارسات عملية ، وهنا يقرت  بشدة على واضعي السياسات االسرتاتيجية  وضع  

ملعرفة مقدار   ومي مستوى األداء  للمراقبة وتق  ةفعال  نظم    يتم عرب تقييمها وفقسنوية واضحة وقابلة للقياس،  
   من جهة أخرى؛ للمؤسسة الوقفية تقومي الكفاءة والفاعلية اإلدارية العامة من جهة و اخلطة التقدم يف 

األخرية  املرحلية    مستوى التنفيذ اخلطوة  و تقييم  تعد الرقابة    :  1الرقابة و تقييم األداء االسرتاتيجي  ❖
علومات اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية ن  تزودوهي خطوة مهمة ألهنا  .  اإلسرتاتيجيمن خطوات التخطيط  

 و تلقي الضوء على  مشاكل التطبيق.  ، للمنظمة الرئيسيةدقيقة عن مدى جنا  اخلطة يف حتقيق األهداف 
عن حتقيق  ات احنراف تسجيل اإلدارة يف حالة  وتنبيه فالرقابة هتدف إىل مراقبة مستوى التنفيذ خطوة خطوة 

ما يستدعي اختام   ، و اخلارجيةبعض العوامل الداخلية أ  ما طرأت تغريات علىاألهداف املرسومة، أو إما  
أو نظر يف رسم بعض األهداف،العادة  إب  إماتكون  اليت  و   ،املشكالت اإلجراءات الصحيحة الضرورية وحل  

   .احلالية   على اخلطة اإلسرتاتيجية الضرورية بعض التعديالت إدخال 

 

دار املريخ للنشر،    عبد املتعال،   ترمجة رفاعي حممد رفاعي و حممد سيد أمحداإلدارة االسرتاتيجية "مدخل متكامل"، : شارلز هل ، جاريث جونز 1  
      28، ص 2001السعودية، 
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 للتخطيط  االسرتاتيجي عدة أشكال ميكن للمؤسسة الوقفية أن تستغل أنواع التخطيط االسرتاتيجي  .3
 :   1إحداها يف وضع االسرتاتيجية العامة مثل

يف   اخلربة القليلة    مات  نظمات الصغرية،  املالنمومج    يناسا هذا    :التخطيط االسرتاتيجي األساسي   ❖
 املتاحة ألغراض التخطيطاملوارد  و كذا  املنظمات اليت تعاين من حمدوديةالتخطيط، 

معا ة بعض  النمومج    يناسا هذا    : ( Issue-based planningالتخطيط االسرتاتيجي املركز ) ❖
 القضااي االسرتاتيجية اليت ختص بعض الوحدات داخل املؤسسة الوقفية ، نعىن أنه ال يشمل املنظمة ككل.  

 أما مراحل  هذا النهج التخطيطي ، فتتمثل يف  السبع التالية :   

نقاط القوة    ملعرفة    SWOTالقياس االسرتاتيجية كتحليل    إجراء تقييم كامل للمنظمة ابستخدام أدوات  -
)العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية    ملعرفة أتثري    PEST، أو حتليل  والضعف والفرص والتهديدات 

 للمؤسسة؛ املعلومات املالية  معرفة كافة  ضف إىل ملك ابقي األدوات اليت متكن من ، والتكنولوجية(
 حتتاج املعا ة االسرتاتيجية ،و قد تكون عدة قضااي؛ ضية رئيسية حتديد ما يربز كق -
 ؛ املستجدةإعادة النظر يف الرؤية والرسالة التنظيمية يف ضوء القضااي  -
 إمكانيات الرتابط بينها؛ ث حب، و  لكل القضااي االسرتاتيجي  التصميم عمليات  تنفيذ  -
 ؛األداء، وتعيني مسؤوليات التنفيذوضع برامج وأنشطة، نا يف ملك مقاييس  -
 ؛وضع خطة تشغيل سنوية وميزانية مصاحبة ميكن حتديثها وتنقيحها مع مرور الوقت -
 هلا.  اخلطة وإجراء املراجعات السنوية سري  رصد -

إىل ضمان املواءمة القوية    هذا النمومج  ويسعى    : ( Alignement modelمنوذج املواءمة املتوازنة )  ❖
القائل الفرتاض األساسي  ، وفقا لاملنظمة وقاعدة مواردها املتاحة أو احملتملة   رسالة  بني    واملتوازنة    والوثيقة
  املوارد و ،رسالة و توجهات املؤسسة من جهةاهليكل التنظيمي والربامج واألنشطة كل من    يعكس    نبضرورة أ

ما تستخدم منظمات األعمال اليت تعاين قصورا يف كفاءهتا الوظيفية و    املتاحة هلا من جهة أخرى. وعادة
 التشغيلية هذا النمومج يف ختطيط اسرتاتيجياهتا ، و تتمثل مراحل هذا النمومج يف :

 
1 Helmut K. Anheier, Op. Cit, p p 262-264 
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إلعادة النظر ودراسة رؤية املنظمة  ، وملك  أصحاب املصلحة الرئيسيني  تتضمن  إنشاء جمموعة ختطيط   -
 ؛ كانت األهداف والربامج واألنشطة تتماشى مع املوارد  ما إما، وحتديد ورسالتها 

 ؛ هاتقليصتنظيمها أو  إلعادة ، والسعي يف رسالة املؤسسة غري األساسية   و األنشطة  الربامج  حتديد  -
، ودراسة كفاءهتا وفعاليتها ابستخدام جمموعة لرسالة املؤسسة  حتديد الربامج واألنشطة اليت تعترب أساسية   -

 ؛ مقاييس األداء املتاحةمن 
 ؛ حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل تعديالت وحتسينات  -
نشطة  أبرامج و من    وما تتضمنه    إجراء هذر التعديالت من خالل تصميم االسرتاتيجيات   أساليا  د  يدحت -

 ؛ ألداءلومقاييس 
 وقياسه .  األداء اخلطط و مراقبة تعيني املسؤوليات لتنفيذ  -

يقرت  السيناريو املوضوع مستقبال بديال    : (Scenario planningاالسرتاتيجي ابلسيناريو )التخطيط   ❖
حاول في  ، حول االجتاهات واألحداث احلاليةيتم طرحها من طرفه  افرتاضات  للمؤسسة الوقفية استنادا على  

نفسها    والتهديدات والفرص اليت قد تطر لسيناريو حتديد العوامل الدافعة للتغيري  االسرتاتيجي اب  تخطيطال
الفوائد الرئيسية بني     قد تواجهها. ومن، فضال عن عوامل النجا  احلامسة اليت  املؤسسة الوقفية    أمام  

بناء   وراء  التعلمتعزيز    :السيناريوهات   املكتسبة من  و عملية  اإلدارة  أعضاء جملس  وتوعية  اإلدارة  ابقي  ، 
ا العمل ابملنظمة و  على و كفاءة    وضع اسرتاتيجيات أكثر قدرة  مع مساعدهتم يف  ،  حتماالته نستقبل 

التغريات املستقبلية للبيئة احمليطة.ولذلك فإن وضع ملك السناريو الناجح ، يتطلا يف طبيعته  التعامل مع  
ا  وهذ  الواقع  منطقيا مع    امتسقو مصداقية،  زايدة على كونه بعد ملك  و ما    لالهتماما  مثري أوال أن يكون  

 يشمل :
 أفق زمين للسيناريوهات؛وضع  -
 النطاق ا غرايف للسيناريوهات؛ حتديد  -
 يف العملية ؛ الوحدات التنظيمية، والربامج، واألنشطة، وأصحاب املصلحةإشراك  -
 لقضااي الرئيسية اليت يتعني استكشافها؛ ل املوضوعة وفقا  أهداف السيناريوهات حتديد  -
 . لتقدمي اخلطة النهائية حتديد املوعد النهائي  -
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تعتمد  اإلدارة االسرتاتيجية يف قياسها لألداء      أدوات قياس األداء االسرتاتيجي يف املؤسسة الوقفية  .4
 :1االسرتاتيجي على  إىل األدوات القيسية التالية 

بيئتها الداخلية واخلارجية    وفقا هلذا األسلوب رابعي األبعاد تقوم املؤسسة الوقفية بدراسة  :  PEST  حتليلأ.
 :حبيث يتضمنالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية   :وفقا ألربع عوامل هي

يشمل جوانا السياسة العامة و البيئة القانونية اليت تنشط فيها    :    PESTالبعد السياسي لتحليل   ❖
املؤسسة الوقفية ومتارس وظائفها و كذا أدوار أصحاب املصلحة الرئيسيني و توجهاهتم السياسية و جييا 

ة  كيفي  أثر على    للقوانني املقرتحة  ا ديدة  هل    ما مدى استقرار البيئة السياسية العامة؟عن األسئلة اآلتية:  
املنظمة  هي  السيما    عمل  االجتماعية(؟ما  الرعاية  نظام  وإصال   العمل،  وقانون  الضريبية،  )ا وانا 

؟هل هناك قضااي وتطورات سياسية  داخل جملس إدارة املؤسسة   االنقسامات السياسية الفعلية واحملتملة  
 ؛ ؟تستحق الدراسة و التوقف عندها داخلية أخرى

لتحليل   ❖ االقتصادي  إىل  :    PESTالبعد  يشري  فيه  االقتصادي  امليدان    الذي  تعمل  املؤسسة  الذي 
  اجملتمعية   االحتياجات   دراسة  الدخل فضال عن   ولبطالة  ومستوايت اسعار  كاأل  و قضااير املهمة  ،  الوقفية

 احلاصلة يف التكاليف؛  التطورات يف ظل األساسية املتوقعة،   و تغرياهتا،و حجم العوائد 

التغريات االجتماعية الدميوغرافية مثل النمو  دراسة  وتشمل    :    PESTبعد الثقافة االجتماعية لتحليل   ❖
االنسانية الطارئة والناجتة عن اكتساب  ت و السلوكياالسكاين وأمناط اهلجرة، فضال عن التغريات يف القيم  

 ثقافتها االجتماعية؛ املؤسسة الوقفية و اليت قد تؤثر على  ثقافات جديدة ، و

التكنولوجي ❖ الواسع  إىل    ويشري  :  PESTلتحليل    البعد  ابملعىن  واالبتكارات  التكنولوجية  التطورات 
هاته    طريقة عمل  حبث إمكانية  تغيري  من خالل خلق احتياجات جديدة، و   الوقفيةاملؤسسة  على  وأتثريها  

 على هيكل  حتوالت    األخرية. كما متكن دراسة هاته العوامل من معرفة  مسامهتها  احملتملة  يف إحداث  
 ابملؤسسة الوقفية .  االتصال أشكالعلى تغيري التكنولوجي  ومدى قدرة التقدمالتكاليف واإليرادات 

 
1 Ibid, p p 264-268 
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الطريقة يف طر  استبياانت لتقصي اآلراء وجلا ترتكز الفكرة الرئيسية هلاته  :  Delphi  استبياانت دلفيب.
 املعلومات من طرف األطراف أصحاب املصلحة يف املؤسسة اخلريية. 

استقصائية      دراسات  إجراء  يف  البارزة  الطرق  إحدى  دلفي  طريقة  امللموس  وتعد  التأثري  حجم  ملعرفة 
معا ة  تستهدف    واصل ا ماعيطريقة لتنظيم عملية التهي فاألساس  و  على املؤسسة،  ألصحاب املصلحة  

رسم حدود مناطق    أو  ،اإلمجاع التوافقي خبصوصها مشكلة معقدة والتوصل إن أمكن إىل شكل من أشكال  
  التوصل إىل تشخيص وخطة عمل متفق عليهما للمنظمة. يف األخري  النتيجة    التعارض و حتليلها لتكون 

 : التالية طوات نفس اخلة ما تتضمن طريقة دلفي ولكنها عاد  األشكال لتوظيفهناك العديد من 

و  ضع هذا لعوامل معينة تتعلق أبمهية املشكلة ووزهنا يف املؤسسة    اختيار املشاركني يف االستبيان :  ❖
واعتمادا على الغرض، ميكن لعملية االختيار أن تؤكد على احتمال التوصل إىل   و حجم أتثريها املتوقع

 التطبيق العملي؛أثناء  االختالف ظهور  نسا إمكانية  أو   توافق يف اآلراء بني املشاركني

: يشرتط فيها العدالة و الفعالية ، وقد تكون اختيار طريقة    طريقة التواصل للمشاركة يف االستبيان ❖
رب الربيد أو االتصال اهلاتفي بطر  األسئلة على املشارك أو من خالل استضافة املشاركني يف اإلرسال ع

كما أن االعتماد على    االستبياانت أو عرب املقابلة الشخصية.  لتعبئةاملؤسسة و توفري املكان املناسا هلم  
 وسائط التواصل االجتماعي مسمو  و مطلوب لضمان أكرب تغطية ؛  

:و عادة ما يتضمن ثالثة أجزاء  صص أوهلا للتعريف   تشكيل منوذج االستبيان  وضع األسئلة و ❖
التطرق إىل   فيه  فيتم  الثاين  التنظيمية ؛ أما ا زء  أبسلوب دلفي و كيفية تعبئة االستبيان و ابقي األمور 

  تقييمات   و صياغتها يف شكل أسئلة خبيارات ملعرفة    املسائل الرئيسية املتعلقة ابملسألة أو املشكلة املطروحة
كما ختصص مساحات للمشاركني للتعبري عن األسباب اليت أدت هبم إىل اإلجابة عن   ، وارائهم  املشاركني  

التقييمات  :  تتمثل يفاملسائل الرئيسية    ولإلشارة ، فإن  .  التساؤالت املطروحة هباته األجوبة اليت اختاروها
فعالية وكفاءة الربامج واألنشطة؛ أو درجة حتقيق التغيريات املتفق  معينة ومدى  حتقيق أهداف  ملدى  املمنوحة  

؛ على أن  صص اخر جزء من االستبيان لتذكري املشاركني ابخلطوة اليت تلي عليها يف اإلدارة أو األداء
 . االستبياانت  تعبئة
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نطاق الردود املقدمة على األسئلة الرئيسية  فحص    يتم مع وجود إجاابت مبدئية  :   التحليل األويل للنتائ   -
"جمموعات الرأي". هذر  من    جمموعة أو جمموعتني  أو أكثر، وجتميعها حتت  راء  اآليف حماولة لتحديد  

 اإلمجاع التوافقي  أو املعارضة ؛ اجملموعات متثل ملخصات للخطوط الناشئة من 

جمموعات الرأي هذر يف االعتبار، يقوم املستعملون ومع أخذ  :  مرحلة إعادة التحليل )التحليل املعمق ( -
مع االنتهاء  ، و  نراجعة االستبيان األويل وإاتحته للمشاركني مرة أخرى، مع جمموعة جديدة من التعليمات 

وقد يقتضي األمر جوالت إضافية من   االستبياانت، يتم حتليل املعلومات مرة أخرى  من ا ولة الثانية من
 صحيحة خبصوص القضية املعا ة  أجل حصر الرؤية ال

ا  :SWOT  حتليل ج. التوجه حنو  الفرص غإن  اخلارجية    تنام  البيئة  توفرها  الوقفية  اليت  تتضمن    للمؤسسة 
جبانبها االستثماري الذي يضطرها للتدخل يف البيئة  ال سيما ما يتعلق    ابلضرورة درجة معينة من املخاطر،

فيها جانا    الوقفية  . كما أن عملية مواجهة التهديدات اليت قد تتعرض هلا املؤسسة    االقتصادية املتقلبة
فيوفر    .  ءمن املخاطرة عند عدم اختام اإلجراء املناسا ابلوقت املناسا اعتمادا على نظام تنبؤ دقيق وكف

وضرورية    بذلك    SWOTحتليل مهمة  حتليلية  الوقفيةأداة  إدار   للمؤسسة  حتديد  هتا  متكن   االجتاهاتمن 
الضرورية لصياغة اإلسرتاتيجيات املناسبة يف ظل التغريات البيئية املستمرة والعمل على تقليل املخاطر اليت 

   .بناء على مراكز القوة و مواطن الضعف فيها ميكن أن تتعرض هلا 

 

   االسرتاتيجية ألحد املؤسسات الوقفية  SWOT: مثال  مصفوفة 19الشكل 

 

 

 

+ 

 

Source: Ibid, p268 
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    املالية و عناصرها ة: اإلدار اثلثا

املؤسسة السياسة التطويرية الشاملة للجوانا اإلدارية يف داخل  من عناصر    امهم  ااإلدارة املالية عنصر متثل    
   .الوقفية و فيما يلي تبيان ملاهيتها وعناصرها

ا وانا  اليت جيا على املؤسسة الوقفية إيالؤها اهتماما  تعترب اإلدارة املالية من  :  مفهوم اإلدارة املالية    .1
  فاإلدارة املالية وسيلة متكني للحوكمة   ، كبريا خدمة ألغراض احلوكمة و املساءلة بنوعيها الداخلية اخلارجية

إبجناز  التقارير املالية اليت تعكس الوضع املايل للمؤسسة ، و عرضها على    :من بني وظائف هاته اإلدارة  و
لس اإلدارة للمساءلة الداخلية، مث عرضها عن طريقه للمساءلة اخلارجية، عرب مؤسسات الرقابة واإلشراف جم

و تشتمل هاته التقارير على  بياانت مالية حول النشاط املايل الذي    .اخلارجي احلكومية وغري احلكومية
ا  هب ة أكثر وضوحا لسريورة العمل  ميكن من رسم صور    ، والذيقامت به املؤسسة الوقفية طوال السنة املالية

ا يف  ابإلضافة إىل استخدامهيف ضوء وضعيتها املالية احلالية املرتمجة عمليا إىل أرقام و ومعطيات مالية.  
 مساعدة يف عمليات اخلارجية والداخلية، فإن اإلدارة املالية ضرورية كأداة إدارية    احلوكمة واملساءلة    أغراض  

 خل املؤسسة الوقفية ورصد األداء التشغيلي اليومي .داالتخطيط وصنع القرار 

يرتبطان ارتباطا وثيقا: السيما ابلنسبة  و جتدر اإلشارة هنا أن اإلدارة املالية إىل جانا اإلدارة االسرتاتيجية    
يشمل ابإلضافة إىل   نظام أكرب إلدارة املعلومات ابعتبار كوهنما جزء من  ،  للمؤسسات الوقفية كبرية احلجم

املالية ا  املوانا  األهداف  علومات  :  إجناز  نسبة  والفعالية  حول  والتشغيلية  والكفاءة  وضعية  و التنظيمية 
 و العمالء . املتعلقة ابألعضاء  املالية  البياانت كذا   واملتطوعني( و املعينني و)العاملني 

 :   1تتكون اإلدارة املالية عموما من أربع عناصر هي  : عناصر اإلدارة املالية .2

يف  وعادة  يف اتريخ معني  للمؤسسة عن احلالة املالية صورة عامة تقدم امليزانية العمومية   امليزانية العامة:أ.
هو  املؤسسة الوقفية وما  متتلكه  األصول املمثلة ملا    :رئيسية هي     ثالث مكوانت شمل  تو   ،هناية السنة املالية
الفائض أو العجز  حلجم   املمثل  والرصيد  ؛ املمثلة لقيمة االلتزامات على املؤسسة واخلصوم  مستحق هلا ؛ 

 
1 Ibid, p p 270-273 
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  املتداولة إىل النقد أو الذمم املدينة للخدمات املقدمة األصول تشري من طر  حجم األصول من اخلصوم. 
األصول طويلة األجل أكثر من  وقيم املخزون وهي مات أجل زمين صغري أقصار سنة، بينما يكون أجل  

وتشمل    .املمتلكات واملعدات وما شابه ملك ابقي  و   ات العقارية  سنة مالية واحدة، وتشري إىل االستثمار 
اخلصوم ا ارية األجور / املرتبات واحلساابت املستحقة الدفع ضمن بنود أخرى للتكاليف، يف حني أن  

 مستقبال؛ الوقفية على املؤسسة مستحقة الدفع األخرى اخلصوم الطويلة األجل هي الديون وااللتزامات 

: بينما تعكس امليزانية العامة احلالة املالية للمؤسسة يف    و املصروفات بياانت و كشوفات الدخلب.
للدخول و املصروفات إبيضا   املالية  الكشوفات  املالية، ختتص هاته  السنة  اتريخ معني قد يكون هناية 

يشري يف جوهرر فبيان الدخول و املصروفات    مؤسسة الوقفية خالل سنة مالية معينة.جانا األداء املايل لل 
وتشمل النفقات األجور   امن خالل أنشطته  للمؤسسة الوقفيةإىل النفقات التشغيلية واإليرادات التشغيلية  

واملرتبات، نا يف ملك رسوم الضمان االجتماعي وغريها من االستحقاقات املتصلة ابلعمالة، والتكاليف  
  و املشروعات الوقفية بينما يغطي جانا الدخل مقدار اإليرادات املتحصل عليها العامة املتصلة ابلربامج  

 ريها من أنشطة تثمري الوقف ؛ من تقدمي اخلدمات و استثمار األصول الوقفية وغ

النقدية:ج. التدفقات  ملخصا    كشوفات  النقدية  التدفقات  بيان  النقدية  يقدم  السيولة  يف   لتحركات 
التدفقات النقدية التغري يف الرصيد   كشف  ويعرض  ،  مدى مالءة املؤسسة املالية  ويشري إىل  املؤسسة الوقفية  

التوجه احلايل للمؤسسات الكبرية  ، ولكن  السنة املالية يكون  عادة ما    للمؤسسة يف جمال زمين معنيالنقدي  
توفري ال  يفضل  أكثر    بياانت هاته  النقدي    إن  .تواترابشكل  التدفق  هو  رصيد  حقيقته  للفرق نتيجة  يف 

الداخلةللمؤسسة مها :  تدفقني رئيسيني  املتحصل عليه من   ايرادات و عوائد   التدفقات  ممثلة يف صايف 
املشاريع الوقفية و األوقاف النقدية ، و أموال جهات التمويل و املقرضني و األموال الناجتة عن  االنسحاب 

فتتمثل يف كل   اخلارجةمن استثمارات معينة أو فسخ التعاقدات و شروطها ا زائية وغريها ؛ أما التدفقات  
 قدا لتلبية متطلبات مشروع ما أو تسديد حقوق و التزامات معينة وغريها؛ما  رج من املؤسسة الوقفية ن
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 املنشأة أهداف لتحقيق العليا اإلدارة تستخدمها مالية خطة" هي  (:Budgetsامليزانيات التقديرية  )د.

 املتوقع النشكككاط أوجه كافة وتضكككم  سكككنة تكون ما غالب ا قادمة مالية فرتة تغطي علمي أسكككاس على وتعد

  .1مايل" بشكل عنها ويعرب الفرتة تلك  خالل للمنشأة

 يوضحها ابلشر  ا دول اآليت: و متر عملية وضع امليزانيات التقديرية يف املؤسسة الوقفية بثالث مراحل   

 
   يف املؤسسة الوقفية    ق: التسويرابعا

  . نشر الوعي الوقفي و الرتويج لهعن  سؤولة  املالتسويق أهم إدارات املؤسسة الوقفية فهي    إدارة متثل      
وماهية التخطيط التسويقي   ،ومهامه  ،ومفهومه  ،املتعلقة ابلتسويق الوقفي  موسيعىن هذا العنصر بتبيني املفاهي

   :ومراحله املرافقة 

التسويق الوقفي على أساس استهداف فئات جمتمعية  يقوم مفهوم    :مفهوم التسويق الوقفي ومهامه.1
ابإلضافة إىل حتقيق األغراض    ، معينة و االهتمام بتغطية احتياجاهتا حمل برامج و مشاريع التنمية الوقفية

االقتصادية األخرى ممثلة يف العوائد و األراب  املالية. وهو يف حقيقته  فعالية نشطة  تشرتط تناسق و تظافر 
إلجناز وإجنا   املزيج التسويقي الوقفي    ، د بني خمتلف وحدات ا هاز اإلداري للمؤسسة  الوقفيةكافة ا هو 

وملك من خالل ختطيط شكل اخلدمات أو املنتجات اليت تشبع احتياجات اجملتمع و العمل على تسعريها 

 
رسالة ماجيستير غير منشورة ، الجامعة  ، غزة  قطاع بلديات في والرقابة للتخطيط كأداة الموازنات فاعلية مدى : عيد الشيخ سليمان محمد إبراهيم 1

 29، ص 2007اإلسالمية ، غزة، فلسطين ،  
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، أي من بداية االستقطاب   و تروجيها و توزيعها. كما يرافق التسويق العملية الوقفية من بدايتها إىل هنايتها
 لتشكيل األصول الوقفية مرورا ابستثماراته األصول و توزيع عوائدها. 

 :  1وعلى هذا األساس تقع على إدارة التسويق الوقفي املهام  التالية    

الوقفي .أ السوق  املستهدفة  دراسة  الفئات  حتليل  تقتضيها    :و  اليت  التحديو  إىل  قيق دال  داحلاجة 
لوظيفة التسويق     فيتم وفقا  ، على ضوء ملك   املناسا  التسويقيتصميم املنتج والربانمج  و الحتياجات اجملتمع،  

املقصد و ا نس املنطقة ا غرافية    الوظيفة ، العمر،   متجانسة حبسا  عية  ر ف  أسواق  إىل    السوق الكلي  جتزئة  
  من الشراء؛

املنت    .ب التسويقية  متصميم  الوجهة  م  : ن  الشكل كتصميم  أو  املقصد  حبسا  وقفية  أي  نتجات 
  أوقاف التطوع اب هد والعلم و الوقت؛ ؤقتة مثلمنتجات وقفية ومدائمة،
: وهنا قد يكون الشكل النهائي للمنتج  حسنبشكل    هإخراجو    يقة واضحةر ز املنت  الوقفي بطيمتي .ج

، واستثمارية  ةأو كمالي تكون دائمة أو مؤقتة، ضرورية    دأشياء ملموسة ميكن شراؤها أو ادخارها، وقالوقفي  
  فور ، قد تستهلك    ة أو ميكن أن يكون املنتج الوقفي يف شكل خدمات غري ملموس  متاحة االستعمال؛أو  

؛ كما أن املزاوجة بني الشكلني إمكانية أخرى  لنقل أو تصليح سيارات احلصول عليها كالتعليم أو وسائل ا
 ؛  2متاحة، يف حالة ما إما كان املنتج اخلدمي مشروعا استثماراي 

تسعري املنتج نا يناسا اجملتمع  :من خالل    إخضاع املنت  الوقفي لعناصر املزي  التسويقي املعروفة . د
األنشطة  (، وأيضا ممارسة  توزيع مباشر وتوزيع غري مباشر  )املناسبة    توزيعه    قنوات    ر اختيا  ، ووقدرته الشرائية

وإىل جنا  هاته املهام املتعددة،ختتص    إل...البيع الشخصي، اإلعالن، ترويج املبيعات املرتبطة به كالرتوجيية  
بتوقيع ا ودة أسسا و معايري و إجراءات على    التسويقية ابلتعاون مع اإلدارات األخرى  املنتج  اإلدارة 

 الوقفي كيفا وكما ، وكذا التأكد من تغطية عوائد األوقاف ملصارفها وفقا لشروط الواقف.

 
بحث  ، رؤية مؤسسة األوقاف و شؤون القصر لحكومة دبي ، التسويق في المؤسسات الوقفية )المنهج ،اإلجراءات، العمليات( سامي الصالحات:  1

    http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDFمنشور على األنترنت
 8، ص    05/2017/ 22، تاريخ االطالع 

 11، ص المرجع السابق نفسه   2

�� ��
��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� ��

� � �� ������ٕ�� �
��
����

 � ����
�� ����� ��� ��

� �� ���� ��
����

http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDF%20
http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDF%20
http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDF%20


 األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية الفصل 

 

 ~120  ~  
 

للطلا على املنتج الوقفي وفقا لألساليا توصيف  إن جممل العمليات اليت تقوم هبا إدارة التسويق من      
املعروفة اإلحصائية  و  الرايضية  وكذا   العرض  حجم  أمام    العلمية   ،  السوق فجوة    يددحتاملتا  

و املستهدفة التقدحت،وجتزئتها  املبيعات  ا ديللم  ديريةيد  أهم  ة  دنتجات  من  يعد  ضوئها،  على  املختربة 
حبيث تعمل هاته  الدراسات اليت تتأتى من هذا   ،اختصاصات قسم حبوث التسويق يف املؤسسة الوقفية

ابلنفع على  تعود  اسرتاتيجية سليمة  تسويقية  التسويقية يف وضع خطة  اإلدارة  ، على مساعدة   القسم 
 . املؤسسة واجملتمع

األنشطة   ننطقية ممسلسلة  "يعرف التخطيط التسويقي أبنه    مفهوم التخطيط التسويقي ومراحله:.2
  ك وملاألهداف    اتهقيق هتحة ل مز الالتسويقية، وصياغة اخلطط ااألهداف  وضع    إىلي  دتؤ ابطة اليت  املرت 
السوقي    طو مير التخطي.1"التسويقيةدفها  أه  قجل حتقيأللموارد يف املؤسسة من  االستغالل املنظم    قطري  نع

حتديد الرسالة    فهو ينطلق من  .بنفس املراحل اليت مير هبا أي ختطيط اسرتاتيجي اخر يف املؤسسة الوقفية
  الوقفية األساسية للمؤسسة ؛ فتحليل ملوقفها أمام ما تطرحه بيئتها اخلارجية من فرص و حتديدات وما 

القوة أنظمة    ،متتلكه هي من قدرات داخلية ترتاو  بني الضعف و  املعا ة عرب  املعطيات  ابإلضافة إىل 
التسويق التسويقية كقسم حبوث  املصاحل، مث يف مرحلة    ،املعلومات  أمام أصحاب  العام  أيضا موقفها  و 

يلي هذا كله وضع خطة للعمل  و الحقة يتم حتديد األهداف التسويقية على ضوء خمرجات املرحلة السابقة،  
الئمة يشرع بعدها يف  التنفيذ ، على أن يتم إخضاع العملية التخطيطية و  متضمنة للميزانيات التقديرية امل

 .   التنفيذية كلها للرقابة املستمرة لتقييم األداء و تصحيح مواطن االختالل
 :    2كما جتدر اإلشارة هنا إىل أنه ولسالمة خطة العمل ، يشرتط تضمن هاته األخرية للعناصر التالية     
  بيئتها    مكوانت  ع  للمؤسسة الوقفية ماتيجية التسويقية  اإلسرت   توافق  أي  :الداخلي  و  اخليدالتوافق ال ❖

   من جهة أخرى؛ اخلارجية بيئتها  ظروف الداخلية من جهة ،ومع  
  دف ين اخلاص ابهلممع اإلطار الز   للمؤسسة الوقفية    اإلسرتاتيجية التسويقية  أي توافق  التوافق الزمين :  ❖
 .   حتقيقه؛الذي تسعى إىل  سويقيلتا

 
   16، صالمرجع السابق نفسه 1
 24 ، صالمرجع السابق نفسه 2
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من  ملك    يهتا عل يرت   وهنا تدرس إمكانية فشل االسرتاتيجية التسويقية وما      : املخاطرة  ر عنصتضمني   ❖
 ا ؛م التحققدع رف اإلمجايل خلطديض اهلر تع

التسويقية الوقفية تقوم اإلسرتاتيجية    و األصلح أن  :  االعتبار رد فعل املؤسسات املنافسةاألخذ بعني   ❖
 و التحوط منها.  ني ساملنافعلى توقع ردود فعل 

و يف األخري فإن تظافر ا هود بني الوحدات التنظيمية اإلدارية و االستثمارية داخل مؤسسة إدارة و        
تثمري األصول الوقفية و تعاوهنا على كل األصعدة من أجل حتقيق التكامل و التعاون على مستوايت السياسة 

الفعالة و  التطويرية   الوقفية  التطوير منها وصوال إىل حتقيق مفهوم اإلدارة  الثالث، من شأنه إجنا  مقصد 
 املؤسسة الوقفية الكفؤة اقتصاداي و الفعالة اجتماعيا.  ومنهالكفؤة 
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 :  الثاين خالصة الفصل

ها يف املؤسسات اإلدارة يف املؤسسات الوقفية عن غري و  خصوصية التسيري  الفصللقد تبنّي لنا يف هذا       
قائم على تنفيذ خطة مدروسة وموضوعة   ،هي جهد بشري منظم وحمفزفالعملية اإلدارية الوقفية  ،األخرى
تستهدف حتقيق أهداف الوقف ومقاصدر االجتماعية واالقتصادية، وملك عرب حسن استخدام    ،بعناية

الالحقة   و للرقابة القبلية واملتزامنة  ، وختضع  املصاحبة  األساليا املناسبة لالستثمار الوقفي والياهتا اإلجرائية 
احنرافاته. وتصحيح  والشرعي  االقتصادي  األداء  تقييم  موضو بغية  مع  املؤسسات  واستمرارا  يف  اإلدارة  ع 

السياسات املنوط هبا تطوير النظم اإلدارية إىل تعدد    اإلشارة  الوقفية، فقد كان من بني نتائج الفصل املهمة  
على   األمناط اإلدارية اليت قد تعتمدها املؤسسة الوقفيةمنه  و   يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  

هناك سياستان  أن    فيمكن القول  ،تدخل الدولة يف النشاط الوقفي  العام الذي يقاس حبسا درجة  املستوى  
الفردية  سياسة تطويرية  : "عامتان   ؛ واإلدارة حتت الوصاية القضائية   ؛تقليدية": تتمثل يف اإلدارة األهلية 

اسة  سي الستثمار الوقفي؛ و"ل  ااب مود وعدم حتديث أدواهتهاته السياسة  تتميز  . و  واإلدارة احلكومية املركزية
أهليا  مستحدثة أكان  سواء  احلديث  املؤسسي  الوقف  يف  تتمثل  مستقال  ،":  حكوميا  مشرتكا    ،أو  أو 
وطبيعة البيئة املتطورة اليت    هي إدارة إجيابية يف التعاطي مع أهداف الوقف وخططه من جهةو .  مستحداث

يف    MBOبدأ اإلدارة ابألهداف  مإدخال   مثل    املزاايمجلة    ، يكسا تطبيقهاتعمل هبا من جهة أخرى
الوقفية األهلية الوقفية عموما،  اإلدارة  التشاركية يف اإلدارة  التسيري ،  ومبدأ  الشاملة يف  وكذا مبدأ ا ودة 

التطويرية سامهت    االوقفي. كم العام    السياسة  املستوى  على  األهلية  املستحدثة  املؤسسية  أمناطها  عرب 
  .للتدبري إدارة إىل للتسيري  إدارة من اإلدارة الوقفية مفهوم تغيرييف  واحلكومية املستحدثة و التشاركية

على املستوى ا زئي داخل  سياسة تطويرية شاملة و متكاملة  ف نعامل  يمن نتائج الفصل التعر   ولقد كان   
هي مستوى االعتبارات؛ ومستوى األبعاد؛ ومستوى الوسائل؛   من ثالث مستوايت املؤسسة الوقفية، تتكون  

وقعها و واليت تقتضي بدورها ختصيص  سياسات فرعية، تضبط مت  يتضمن كل مستوى منها مجلة من املعامل
اعتمادا    الكليالنمط اإلداري  ألن ملك يصا يف مصلحة ضبط السياسة التطويرية على    ،العالقة فيما بينها 
 . يف تطوير العمل الوقفي املؤسسي من ا زء حنو الكلو التطوير  يف البناء العلى فكرة  االنتق
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 : ث ل الثاالفصل  

سياسات تطوير االستثمار الوقفي  

يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول  

 الوقفية 
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 : متهيد

على  حيافظ    استثماري خريي طويل األجل ميتد نفعه إىل أجيال متعاقبة،  حقيقة األمر منهج  لوقف يفا   

 يرمييف حقيقته  الوقف    إن .وحيقق مبدأ التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع  املال ويوجهه للنفع العام،
 أشكال من شكلفهو   املاللرأس  تراكمية   وتعبئة اإلنتاجية،  للثروة بناء من حيدثه  نا التنميةحتقيق    إىل

الفلسفة االستثمارية مكون متجذر وعنصر أصيل يف  حبيث أن    ، والدائم  املتزايد االستثماري املال رأس  
املؤسسات الوقفية بتحقيقه على أرض الواقع  ابالعتماد على الوسائل  عرف املمارسة الوقفية تسعى كافة  

 االستثمارية املناسبة . 

وسيسعى هذا الفصل يف جزئه األول، إىل حتديد اإلشكاالت واملتتبعات اليت ترافق عملية تنمية وتثمري       
  السياسات التطويرية لالستثمار الوقفيهمة إبراز خمتلف  نمث يعهد إىل ا زء الثاين منه    ،األوقاف يف املطلق

ئدها، وكذا تقييم هاته األساليا اقتصاداي  اليت تعتمد عليها املؤسسات الوقفية يف تثمري أصوهلا وتعظيم عوا
 وحتديد أسباب املفاضلة يف االختيار بينها وفقا للمباحث الثالث التالية : 

 ( واملتتبعاتاألصول الوقفية ) اإلشكاالت   وتثمري تنمية  املبحث األول:

 األصول الوقفية وتقييمها االقتصادي مؤسسات إدارة و تثمري يف    لتطوير االستثمار الوقفي  التقليدية  السياسات  املبحث الثاين:

 لتطوير االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية    املستحدثةالسياسات    املبحث الثالث:
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 تنمية وتثمري األصول الوقفية ) اإلشكاالت واملتتبعات(  املبحث األول: 

  أصوال   أكانت سواء وزايدهتا؛ املوقوفة األموال تنمية ميكن تعريف تثمري األصول الوقفية أبهنا :" عملية    
استمرارية هذا  1"    شرع ا  مباحة ة استثماري بوسائل اريع أم العملية يف ضمان  هاته  ونظرا ألمهية  املورد  ، 

كانت دراستها الشغل الشاغل للفقهاء واالقتصاديني من خالل حبث الصيغ    التنموي اخلريي يف أداء وظيفته
للقيام هبذا   املعروفة وابتداع أشكال جديدة مضبوطة شرعيا  الوقفية  تنمية األموال  اليت ميكن من خالهلا 

وقاف  يثريها موضوع تنمية وتثمري األسيقف هذا املبحث على حتديد اإلشكاليات اليت  ، و يالدور التنمو 
   .واليات التغلا عليها، كما سيعرض األهداف املستحدثة لألوقاف على ضوء هاته املتغريات وأهم متتبعاهتا

 املطلب األّول: إشكاالت وحتدايت عملية تنمية وتثمري األصول الوقفية   

 املطلب الثاين: األهداف املستحدثة من تنمية األصول الوقفية   

 إشكاالت وحتدايت عملية تنمية وتثمري األصول الوقفية   املطلب األّول: 

ال سيما   الوقفية،  ابخلصوصيةتواجه عملية تنمية وتثمري األصول الوقفية مجلة من اإلشكاليات املتعلقة    
طبيعتها االستثمارية  و االستثمارية    تهامردودي تقوميواليات تقييم    ،هلاته األصول الوقفية   املالية ابلذمةتعلق  
 البيئة اليت تتم فيها العملية التنموية هلاته األصول واملخاطر اليت تواجهها :  بتحليل

   ة بعمليات تنمية وتثمري األصول الوقفية املتعلق التشكااال :أوال

لألصل   املالية الذمةميكن حصر أهم اإلشكاالت اليت يطرحها االستثمار الوقفي فيما تعلق نوضوع     
 : ها من جهة أخرىوخماطر  االستثمارية االستثمارية من جهة ، وبيئتهعوائدر  تقييمو الوقفي 

  اليت   اإلشكاالت   تظهر:االستثماريةعوائده   تقييمو لألصل الوقفي   املالية ابلذمةاملتعلقة    اإلشكاالت  .1
 :اآلتيني العنصرين وفق اإلطار هذا يف الوقفية األصول وتثمري تنمية عملية  تواجه

 
 دورته في المنعقد اإلسالمي،  المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقه مجمع ، صادر عن  خاص باالستثمار في الوقف   140رقم  قرار 1

   2004 مارس، ُعمان لطنةس  بمسقط عشرة الخامسة
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  حتدثاليت  و 1اصية منع تغيري أغراض الوقفخل  تربز كسبا مباشرإشكالية الذمة املالية لألصل الوقفي:   .أ
وقاف جمهولة الغرض  األضف إليها    .2أي لكل أصل وقفي ممته املالية املستقلة  ،يف الذمم الوقفية  اتعدد

لضياع واثئقها األصلية وأخرى يتعذر تنفيذ شروطها لتغري الوضعية االقتصادية و االجتماعية بسبا ظروف  
 ويف،  واقفيها شروط  تنفيذ حاجات  عن تفيض  مهّمة إيرادات   هلا اليت  اف  وقاأل كذا تذكر حالة و   .معينة
 ربقاءانهيك عن    ،املوقوف األصل صال ا متطلبات  حىت يليب ريعها يعد مل أخرى  أوقاف هناك املقابل

عن عملية التنمية    األوقاف من عديد تعطيل إىل ؤديسي  األوقاف بني  التضامن بعدم لقولا نإ  . واستمرارر
  ة.لألصول الوقفي لالستفادة من اجملموع الرتاكمي موحدة  ة اسرتاتيجي بناء لزاماكان   وعليه فقد ، و التثمري
جديرة     إشكاليةالوقفي    ستثمار اال مردودية تقومي يطر إشكالية تقييم مردودية االستثمار الوقفي   .ب

عن عدم جتانس خمرجات العملية   فضال ،االجتماعية غري اهلادفة لتحقيق الربح  طبيعته ابلنظر إىل ابلدراسة  
لذا من الضروري أن  ضع التقومي إىل   .االستثمارية لألصول الوقفية نظرا لتعدد أهدافها وفئاهتا املستهدفة

 التقدير ظهورل  الفرصةما يتيح    ،كمية  أصال    التقومي عناصرتكون    أنأو    ،عمليات قياس العائد املادي
 كفاءة مدىوأيضا    ،ألهداف العملية التثمريية املشروع حتقيق مدى  قياس ويف لقيمة العوائد الشخصي

واليت    االجتماعية االستثمار ملشاريع اخلاصة طبيعةنظرا لل و   من املوارد املتاحة. املشروعم خمصصات  ستخداا
:إما  نيسلوباأل  أبحد ابالستعانة ر االستثما من النوع هذا تقومي  يتم  أن 3البعض اقرت  فقد،  من بينها الوقف

 حماولة تتماألول    األسلوب ضى  بمقتف  .التكاليف فعالية حتليل سلوب أ  و؛ أوالتكاليف  املنافع حتليل أسلوب 
 قياس طريق  عن فيتم الثاين أما  .املشروع الوقفي إقامة  عن املرتتبة  واملنافع التكاليف قيمة  وحتديد صرح

  الغرض املشابه.   مات اجتماعية  امجلرب  سابقة تائجن على احلصول تكلفة

هاته :تثمارساال وخماطر االستثمارية ابلبيئةاملتعلقة    اإلشكاالت.2 أهم  اآلتني  العنصرين  يطر  
 : اإلشكاالت اليت تناولت بيئة استثمار األصل الوقفي واملخاطر اليت تواجه عمليات تثمرير 

 
 المغربية، بالمملكة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة منشورات بالمغرب،  العامة لألوقاف المدنية  الحماية: صبيحي ا الرزاق عبد 1

 194 ص، 2009 األمنية،  مطبعة الرباط، 
 48، ص 2016ماي30،الكويت، العدد ، بحث منشور في مجلة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف  المالية للوقف ة الذم :عثمان أحمد عثمان 2
بحث منشور في مجلة أوقاف  الصادرة  عن  األمانة العامة   ،  موارد األوقاف )االشكاليات و التحديات(  استثمار و ةإدار : صبيحي ا الرزاق عبد 3

 26 ص ،   2015 نوفمبر ،   29لألوقاف بالكويت، العدد  
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 علىاحلث   يفأساسي   بدور  االستثمارية البيئة تضطلع  :   إشكالية البيئة االستثمارية لألصل الوقفي   .أ
   االستثمارية املشروعات  فيه تستمد الذي املناخ هي ةستثمارياال البيئة أن  ملك   ،ياالستثمار الوقفعمليات  

النجا    مدى    .الفشل أومقومات  االستثمار    اجيابيةولتحديد  لعمليات  وصالحيتها  االستثمارية  البيئة 
 والتسهيالت ، واملزااي،واإلعفاءات  ،احلوافز حيثمن    اجملال  هبذا املتعلقة التشريعات جيا تقييم جممل    الوقفني
مدى مراعاة السمعة  مع    ،تشرتطها  اليت والشروط  ،فيها  ابالستثمار محس ت  اليت واجملاالت  تتضمنها، اليت

 ؛ اليت متيز الطبيعة اخلاصة لألوقاف واليات استثمارها
ضمن معطيات غري  اختامر قرار االستثمار كما هو معلوم يتم  إن    إشكالية خماطر االستثمار الوقفي:  .ب

 حمتملة ومتغريات  ألحداث  مستمر عقتو  يصاحبها واليت التأكد،  عدم حيوطه الذي ابملستقبل الرتباطهكاملة  
لرتشيد    كمية نقاييس وتقوميها دراستهاويصاحا هذا التوقع درجة معينة من املخاطر اليت ميكن   احلدوث،

 أو قبوله يتم  يفف  ،أهم متغري مؤثر يف أي عملية استثمار  االستثمار خماطر قياسالقرار االستثماري .إن  
 يتحكم ايأساس عنصرا متثلستثمار  ابال املرتبطة املخاطر كانت إما  و.  االستثماري  املشروع  رفض أو تعديل

ة صيو صتلك اخل من منطلق  الوقفية  االستثمارات  حركة يقيد عامل أكرب تعد فإهنا،  ناملستثمري  عموم سلوك  يف
 . عالية خماطرة تتضمن عمليات  يف ابلدخول  شؤون الوقف  ملن يدير السما اليت متنع 

    ة بعمليات تنمية وتثمري األصول الوقفية املتعلق ت: التحداياثنيا

تربز مجلة من التحدايت اليت البد من التغلا    ،السعي املستمر لتنمية األصول الوقفية وتثمريها  من خالل  
التثمري هاته الوقف  ،عليها لضمان سالمة وجنا  عملية  بسمعة  تعلق  اختيار   ،ال سيما  وحتسينها وكذا 

 :   الوسائل الداعمة لفاعلية االستثمار الوقفي وهو ما مت إبرازر يف العنصرين اآلتيني

 : هاته التحدايت يفتتمثل  :الوقفي االستثمار عن اخلاطئة التصورات بتصحيح  التحدايت املتعلقة.1

السمعة:   .أ  خبصوص عمليات حتداي الوقفية للمؤسسة سبةابلن  سمعةال اسية س حض  تفر حتدي حتسني 
 يف األوقاف دخول  حول لديهم السائد  التصور  جهة ومن  ،للوقفالنظر العامة   جهة و  منتنمية أصوهلا  

  عى لتحقيق التنمية االجتماعيةتس رحبية  اللذا وجا التوضيح أبن كون األوقاف مؤسسات    .االستثمار  عامل
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فلجوء    .ال يعين منعها من البحث عن تنمية موجوداهتا عرب الدخول يف عمليات استثمارية مات عائد رحبي
ماته، بل أل للربح يف  ليس قصدا  الوقفية هلكذا عمليات    تعظيم  هو  منه  هلدف أكرب  نه وسيلةاملؤسسة 

أكرب   وأهدافهم  الواقفني  مقاصد  حتقيق  ميكن  خالله  من  العائد،الذي  كما جتدر  .أفضل  وكفاية  بنجاعة 
 ضيفر   ، سسةاملؤ  هاته  عن السائد التصور بطبيعة لألوقاف  االستثمارية البيئة ارتباطاإلشارة هنا إىل أن  

 صبحتأ أهنايعتقد   ال حىت   الوقفية املؤسسة  أهداف   حقيقة  حول الشكوك   تبديدضرورة   إىل االنتبار 
عمليات   على ؤثري أن ميكن صورالت هذا  مثل ألن ،احلقيقية أهدافها  عن ابلتايل وحادت  رحبيةسسات  مؤ 

 فتخسر املؤسسات الوقفية ما رحبته من االستثمار وأكثر؛   الوقف ا ديدة 
 األوقاف أبن القول إن حتدي التمييز بني الطبيعة االستثمارية لألصل الوقفي واستثمار عوائده: .ب

 ضحاوا خلطا حيمل قول هو مادي،ساس  أ على يكون  أال ينبغي فيه االستثمار وتقومي اجتماعي، قطاع
 موارديف    ا استثمار و  ،البشريصر  العن يف  ااستثمار   ماته حد يف جتعله واليت الوقف يؤديها  اليت اخلدمات  بني

أن   واليت الوقف فستثمار لال العامة  للقواعد خاضعة  تبقىجيا  إىل  ينبغي.  هنا  إخضاع   اإلشارة    أن 
  الربح   حتقيق  ملك أن   ،االستثمار  ليس املعيار الوحيد لقياس مردودية   ، للتقييم الكمي  الوقفية  االستثمارات 

،فالتوجه احلديث لتقييم مردودية   ابلوحيد   ليس  أنه  املشاريع االستثمارية إال  رغم أنه اهلدف املشرتك  ميع
تثمار  وعلى ملك فإن تعظيم عوائد أي اس  ، املشاريع االستثمارية أصبح قائما على تعظيم املنفعة بدل الربح  

 .1إىل أدىن حد  احملتملة وىصالق سائراخل خفضملبدأ   االستثمارية  القرارات  إبخضاع    حيصلوقفي 
إما  أن كفاءة  إ    وقفي  استثمار   مقارنة عقمتو  عائد أقصى  قق حت مدى على بناءحتديدها    ميكني 

التحدي الذي تواجهه عملية تنمية وتثمري    أن أي املخاطر، من املستوى نفس على بديلة ابستثمارات 
 ة. واملخاطر  العائد حيث من املثلىاجياد تلك التوليفة من االستثمارات  األصول الوقفية هو

يقتضي حل املشكالت املتعلقة   :الوقفي االستثمارابعتماد وسائل الفعالية يف    التحدايت املتعلقة  .2
عالية من الفاعلية   بدرجةبعمليات التثمري والتنمية   القيام    به  املرتبطة  االستثمارية  واملخاطر بذمة الوقف املالية  

 يتطلا  كما  ،إرادهتم الضرورة الشرعية من احرتامو   أموال الواقفني  جتميع توازن بني الضرورة االقتصادية من

 
 13مرجع سبق ذكره ، ص،  والتحديات كاالتاإلش  األوقاف موارد ر واستثما إدارة: صبيحي ا الرزاق عبد 1
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عرب   واألساليا  الوسائل اعتماد أيضااألمر   الفاعلية  هاته  لتحقيق   وتنويع ا دوى ات دراساملناسبة 
 . االستثمارات 

 تسمحالعام   للوقف  املالية الذمة وحدة  إنحتدي التوفيق بني الضرورة االقتصادية والشرعية للوقف :   .أ
 بوضع للنهوض  متكاملة اسرتاتيجية  بناء  على وتساعد ،الوقفية  املصارف  بعض يف احلاصل  العجز بتغطية
ولكن يواجه حتقيق هذا    .ستثمارها او األصول الوقفية   عائدات   لتنمية  أكرب بفرص  وتسمح  ،الوقفية املؤسسة

 ومتطلبات  ،الوقفية املوارد جتميع  ضرورة   حيث  من  االستثمار  متطلبات  بني لتوفيقاهلدف حتد يتعلق بطريقة ا
  1املطروحة  من بني املقرتحات .نواردر وقف كلاختصاص   حيث من الوقفيةؤسسة  امل مسعة على احلفاظ

  أن   حاهباصأ  شرتطصول املوقوفة اليت ياأل  بعض  يفصيص  التخ  االعتماد على مبدأ  ملعا ة هذا التحدي
بتجميع    وملك   العامة،  األوقاف  شؤون  تدبري  التوزيع ا غرايف يفسة  سيا مع اعتماد  ،بذاهتاستقلة  م  تبقى
  مع  الواقفني،  حسا شروط  مصارفها الوقفية  وتوزيعها على  احمللي،  ستوىامل  على   العامة  األوقاف  عوائد

 التضامن   من  نوع  لتحقيق  عائداتهصيص  وخت  لالستثمار   الوطين   الصندوق يف  هبا   يساهم  معينة  نسبة  ختصيص
    .الوطين املستوى على الوقفية املصارف بني
و يعيد ثقتهم يف    املواطنني  لدى  الوعي ابلوقف وأمهيته    يساهم يف إحياءمن شأنه أن  هذا األمر    إن  

   ؛نظامه
الوقفي:   .ب  لالستثمار  اجلدوى  ودراسات  التنويع  سياسات  على  االعتماد  مرافقة حتدي  حتمية  إن 

يفرض حتداي جيا على املؤسسات   ،املخاطر ألي عمل استثماري نا يف ملك عمليات تثمري األصول الوقفية
الوقفية التعامل معه عرب تبين جمموعة من التقنيات اليت من شأهنا ختفيف الضرر الذي قد يلحق ابألصل  

 حيث تعمل هاته التقنيات على حتديد وقياس املخاطر والتعامل معها نا  .الوقفي جراء عملية استثمارر
 .األثر أو قليلة منعدمةشبه  جيعلها

 قدر للتحكم قبليةستعمل بصورة  ت اليت جمموعة من األدوات القيسية الكمية  تلك التقنيات  أهم ومن   
 يسمى ما عرب  املستقبل هذا شرافستا حماولة من خالل    ،االستثمارية   العمليات  ستقبلم  يف اإلمكان

 
 32، صذكره   المرجع السابق نفسه: 1
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 ميكن اليت أي   املنتظمة املخاطر "أن إىل الدراسات  بعض تشري حيث التنويع، و تقنية ا دوى  راسةبد
 .75% أو رنا 70%  ىلإ بتها س ن  تصل رنا بل الكلية، املخاطر من 50% عن يزيد ما متثل ابلتنويع جتنبها
 تشكيل خالل من منها  التخلص ميكن  املنتظمة  غري املخاطر من األكرب ا انا أن إىل كذلك  تشري كما

 كانت ول  حىت وملك  قليال ملك  من أكثر  أو ا،يعشوائ  خمتارةشرة استثمارات  ع من االستثمارية  احملفظة
وهذا يعين أنه رغم استحالة الفصل بني املخاطر واالستثمار  .    1"  ابلتساوي بينها  موزعة احملفظة خمصصات 

حسا قدر    نقلها أو حتجيمها  أو جتنبهافإنه ميكن العمل على    ،عند الرغبة يف تثمري أصل وقفي معني
 معني وفقا لتقنيات التحوط املتعارفة. 

 األهداف املستحدثة من تنمية األصول الوقفية   :  ثايناملطلب ال 

قحف    منذر  متعلقة  2يصنف  أصيلة  أهداف  إىل  الوقف  ابلرب  أهداف  متعلقة  وأهداف  العام  ابلرب 
 تعلق ابلدور االقتصادي للوقف يف ميدان التنمية وأبرز هاته األهداف :   املاالقتصادي 

 م عليه  للموقوف  معينة إيرادات حتقيقمع ايراداهتا بعد  ها اسرتجاع و  التنمية الذاتية لألصول املوقوفة: أوال

أصبح االكتفاء بتنمية العوائد أمرا غري   ،نرور الوقت وتطور احلياة اجملتمعية وتغري سلم احلاجيات هبا   ه وإن  
 عرب ما يلي:فتم اللجوء إىل هاته الفكرة  ،الوقف  أغراضكاف لتلبية 

 ويتم له،   حددها اليت األغراضفيه   إيراداتهتغطي   مقدارا يبلغ حىت وملك :  أوال األصل املوقوف   تنمية .1
 ؛سنوات  لبضع املال رأس إىل لتضم إيراداته بتخصيص ملك 

 رأس  إىل ليضاف منها جزء  صَّص بل  : أغراض الوقف على الصافية  يراداتمجيع اإل  عدم توزيع    .2
   ؛الوقف أغراض على وحدر اإليرادات  جمموع من املتبقي ا زء وعندئذ يوزع  الوقف، مال
وحيدث   :يراداهتا بعد حتقيق إيرادات معينة للموقوف عليهم إاألصول املوقوفة مع بعض اسرتجاع  .3

هذا عادة يف الوقف املؤقت حبيث يكون غرض الواقف من النوع الذي حيتاج إىل إيراد لفرتة حمددة من  

 
 33، ص  ذكره المرجع السابق نفسه 1
 159، صمرجع سبق ذكره   منذر قحف ، 2
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نفقات    الزمن، مث ال حيتاج بعدها إىل ملك العون .وهناك أحوال كثرية من هذا النوع منها مسجد حيتاج إىل
إلدارته وصيانته حىت تتم عمارة أوقافه اليت ستكفي غالهلا للقيام بذلك، وغري ملك من األهداف املوقتة 

 اليت تزول بعد وقت معني 

أنه صار من    العملية يف  التربير االقتصادي هلاته  القيام  ويكمن  النمو   علمية بتقديرات  املمكن  ملقدار 
 يضاف   ،بواسطة املؤسسات املالية اإلسالمية منها كان  ما االستثمارات، وخباصة أنواع من كثري يف املتوقع
  مقصد شرعي يف حفظ املال والنفس على مستوى اجملتمع ككل؛ هو نفسه النماء هدف أن ملك  إىل

 أهداف مستحدثة أخرى خاصة ابلواقفني و املوقوف عليهم  :   اثنيا

إن إنشاء أي مشروع وقفي يرتتا عنه حتقيق مجلة من األهداف اليت ختص املنشئني و املستفيدين منه و   
 : العناصر الثالثة اآلتية ميكن أن تظهر هاته األهداف يف

 نقدية دفعات  أتمني الواقف هدف يكون هنا  ة:معين ملدة عليهم للموقوف نقدية دفعات حتقيق.1
 هذر ابنتهاء  مال رأس من فيه نا  الوقف  ينتهي حبيث  ،للموقوف متزايدة أو متناقصة تكون وقد متساوية
 ،فيخصصيالتخرج ا امع حىت الوقف على طلبة العلم هدف  يكون  كأن  ،حمدد زمن انقضاء  بعد الدفعات 
 السنني من لعدد  متساوية دفعات  على اإليرادات  مع املال رأس  ويوزع يستثمر مبلغا من أجلهمالواقف  
 ؛أيضا إليه احلاجة وتنقضي الوقف مال هنايتها يف وينقضي

يعترب هذا اهلدف وليد نوع من أنواع املمارسة الوقفية واليت تعرف  :  الشيخوخة وورثة الواقف أتمني  .2
 منحتوطا هلم   معينة  ملدة دوراي  إيرادا حيث  صص الواقف فيها لذريته وأهله    ،ابلوقف املؤقت األهلي

 للقيام دخل مناسا أتمني مع (،Trust Fundsتمان الغربية )ئاملستقبل وفق ممارسة شبيهة ملخصصات اال
 ومبلغ الرب يف هذا النوع من األوقاف هو  . الكسا عن وعجزر شيخوخته سنوات  يف الواقف حباجات 
االهل من خطر الظروف املستقبلية غري احملبذة فهو بذلك نوع من  كفاية  أو العجز، عندالنفس   كفاية

 ؛ أنواع التأمني على احلياة
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  أهدافالضرييب مل يشرع قانوان إال ألن له  اإلعفاءإن  :تعظيم االستفادة من اإلعفاءات الضريبية .3
الضريبية  اإلعفاءات من مزااي قانون االستفادة ف، احلكومات  عليها  حترص ما كثري ا واقتصادية اجتماعية 

 وأصبح استغالهلا نوجبه مطلبا شرعيا فوق كونه اقتصاداي.   األوقاف يفاخلري  مقصد  دم

 األشكال املستحدثة للوقف على ضوء عملية تنمية األصول الوقفية وتثمريها      :  ثالثاملطلب ال 

وإمنا اعتمد معيار    ،فال ميكن أبي حال من األحوال حصرهاتتميز احلاجات يف اجملتمعات املعاصرة ابلتنوع   
ال  وقد انعكس االمر على أشك  ،دائمةحاجات غري  و الزمنية والتوقيت يف تصنيفها إىل حاجات دائمة  

  األوقاف املعدة لتلبية تلك االحتياجات فأخذت نفس الصفة.

وع الكبري يف أشكال األصول الوقفية املستحدثة استدعى ضرورة تصنيفها هي األخرى يف قوالا تنالإن    
 . حمددة لتسهيل حتليلها ودراسة أثرها

ويف سبيل ملك فقد قسمت هاته األشكال احلديثة لألوقاف إىل جمموعتني وملك على حسا معياري    
 نفسه وما سيأيت هو تبيان لذلك : *اهلدف املستحدث من الوقف وطبيعة األصل املوقوف 

للوقف حسب معيار طبيعة األصل املوقوف     أوال: التصنيف لقد  األشكال املستحدثة    تضمن هذا 
مها   املستحدثة  لألوقاف  واملعنويةشكلني  املادية  الوقفية  األصول  من  املستحدثة  األشكال  و   ، األشكال 

  :  كما سيأيت بيانه  املستحدثة من األصول الوقفية النقدية واملختلطة

ميكن القول أن املمارسات الوقفية احلديثة  األشكال املستحدثة من األصول الوقفية املادية واملعنوية :  .1
 ابتدعت صورا جديدة ختص األعيان واملنافع ولتسهيل درستها فقد مت تقسيمها إىل جمموعتني :

وقد 1.منقوال   أو  عقار ا الوقف مالومعناها أن يكون    األشكال املستحدثة من األصول الوقفية املادية : .أ
وتكرار   الزمن  عنصر  لقضااي  الفقهية  املعا ة  بسبا  األوقاف  من  النوع  هذا  يف  احلديثة  الصور  ظهرت 

 
 وتنميته" التقسيم اعتمد على تصنيفات الباحث د. منذر قحف للصور الوقفية الحديثة في كتابه: " الوقف االسالمي: تطوره ، إدارته،  * 
 42، ص  1999، دار المكتبي للنشر، الطبعة األولى، سوريا، الوقف فقها واقتصادا رفيق يونس المصري:  1
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الوقف وتنميته    لتثمري، مدفوعة إىل ملك ابلضرورة االقتصادية  1االستخدام وإضافة شرط االنتفاع من الوقف
   واحلفاظ عليه .فكانت الصور اآلتية :

يف وقف مبان لتقام عليها مساجد مث تسرتد    لما حص  ومثل:  ن  عنصر الزم  على  تقوم   جديدة  صور ❖
 الشيء عمر أو عليه، املوقوف أو الواقف، بوفاة لالنتهاء  ايلة أو أو وقف أراض لفئة حمددة  مرة أخرى

 ؛  نفسه املوقوف

: ويظهر مثال يف أن تقف مؤسسة يوما انتاجها من السلع عنصر التكرار   على   تقوم  جديدة  صور ❖
أو أن يقف مصنع امسنت ما انتاج يوم    ،الغذائية أو االستهالكية عموما على الفقراء واملساكني كل عام

ا  يكون أن ميكن الوقف هذا  .لبناء املساجد بشكل دوري وهكذا  ، فيمكنةمؤبد نفسها املؤسسة ألن مؤبد 

 أبي جزء الوقف هذا يتعلق وال ،  حمددة  ملدة مؤقتا يكون  أن  أيضا وميكن ،التأبيد معىن حتقيق إنتاجها  من

 ؛ إنتاجها فقط من  زء وقف هو وإمنا ،اوموجوداهت الشركة أصول من
الواقف لعائلته أو نفسه من    وهو ما مت اإلشارة إليه يف أتمنيشرط االنتفاع :    على  تقوم   جديدة   صور ❖

عرب وقف جزء من أصوله العينية يف أوجه اخلري العام مع االختصاص جبزء   ،التقلبات االقتصادية املستقبلية
    . من النفع يعود عليه يف شيخوخته وعلى مريته يف حياته ومن بعدر

ثل جممل األصول مت:  األشكال املستحدثة من األصول الوقفية املعنوية )حقوق+خدمات+منافع(   .ب
   لغري مالك األصل الوقفي وتظهر يف األشكال اآلتية : مملوكة منفعة أو مقوما حقا اليت متثل يف ماهتا

: ويتم من خالل وقف املؤلفني واملبتكرين  زء أو كل الفكرية  احلقوق   صور مستحدثة عن وقف ❖
التجاري    االسم  وحق   التأليف،  حق خمرتعاهتم اليت اكتسبوا عليها براءة اخرتاع أو سجلوا ملكيتها الفكرية  

  املؤلف   ن يكون هذا الوقف بتصريحأعلى  ،يف النشر والتعديل دون مقابل مادي    ا عرب السما  ابستغالهل
 .بذلك  املبتكر  أو

لبعض الرتاثية املعنوية احلقوق  صور مستحدثة عن وقف ❖ الفكري  االستغالل  وقف حقوق  مثل   :
 املخطوطات األصيلة ملصلحة املهتمني ابجملان خدمة للعلم؛  

 
بحث  منشور على االنترنت ،  ، الوقف و تنميته في المجتمع اإلسالمي المعاصر "الجزء الثاني" منذر قحف:  1

waqf_wa_tanmiyatuh_part2.pdf-://monzer.kahf.com/books/arabic/al http    71ص،   2017/ 07/04، تاريخ االطالع 
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 حق للوقف قابلة تكون أن ينبغي اليت احلقوق منحقوق استغالل الطريق:  صور مستحدثة عن   ❖

ويتم ملك إما أبن ميتلك صاحا أرض ما هاته األرض ورغبة منه    .ا سور عبور وحق  ،الطريقاستخدام  
أن يتطوع شخصا ما    وقفا هلل تعاىل أو  ،يف التخفيف على الناس، ينشئ هلم معربا على أرضه دون أجر

إبنشاء هاته الطريق يف أرض ليس نالكها ويعوض املالك دون أن يتلقى أمواال من العابرين عليها وهكذا  
وهناك أوقاف أخرى يف هذا ا انا متعلقة بتخصيص الطريق كسوق . قف العبور اجملاينبو  فوهو ما يعر 
ينتهي استغالله  ، و أو كأرض إلقامة صالة العيد  ،أو كأماكن لصاالت املعارض التجارية والصناعية  ،أسبوعي

حقوق االرتفاق  فهو نوع من أنواع    . اجملاين ابنتهائها على أن يتكرر أو ال يتكرر دوراي حبسا رغبة الواقف
         ؛اليت يعد الوقف فيها مستحداث

 جماان   العلمية والكتا املصاحف شحن أو نقل خدمة وقف:  صور مستحدثة من وقف اخلدمات ❖

 إل، واحلوامل... ،واملعاقنيخحمددي األوصاف،كالشيو  األشخاص نقل خدمة  وكذا واملكتبات  للمساجد

ولكن املميز    ،الوقف هو حبس األصل وتسبيل املنفعةاألصل يف  :  صور مستحدثة من وقف العوائد ❖
من الوهلة األوىل عدم وجود   وحيث يظهر  ،يف املعامالت املعاصرة هو تعدي احلبس ليشمل املنفعة ماهتا

االثنان عن بعضهما   لكن احلقيقة العملية تربزر فيختلف،  الوقف  عائد اختالف يف املعىن بني الوقف ووقف  
 املعنوية والشخصية ،ابلضرائا تتعلق اعتبارات  من عن ملك ينشأ قد وما يةالقانون الصيغة حيث من

من صور هاته األوقاف أن يستأجر رجل عقارا ينشئ فيه مدرسة   .ملك  وحنو عن األصل املوقوف املستقلة
تعليمية ميارس فيه الوظيفة التعليمية أبجر زهيد أو جماان خدمة للعلم، وهناك أشكال أخرى كالتعاقد مع  

 . وشراء حق الولوج إليها مث إاتحته لطلبة العلم جماان ،اعدة بياانت حبثية ودراسية عاملية ق

النقدية واملختلطة:    .2 النقود   إناألشكال املستحدثة من األصول الوقفية  التطبيق االبتدائي لوقف 
ان تصرف عوائدها على  ى  أو االستثمار عرب املضاربة عل   ،إلقراضل انطلق من كوهنا أمواال منقولة حتبس  

ومع التطور الذي حدث يف شكل املعامالت االقتصادية واألدوات االستثمارية   1.األغراض الوقفية اخلريية
 نقدية إىل شكلني رئيسني :     تغريت األشكال املتعلقة بوقف األصول ال

 
 47، ص    مرجع سبق ذكره رفيق يونس المصري،  1
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 تتمثل هاته األخرية يف  :   األشكال املستحدثة من وقف النقود .أ

ويقوم هذا الشكل الوقفي أساسا على   وقف النقود يف احملافظ االستثمارية :   على  تقوم  جديدة   صور ❖
إجارة املدير إلدارة األصول الوقفية النقدية اليت حيتويها هذا الصندوق االستثماري الوقفي    أو  ، فكرة املضاربة

وأجرة العملية االدارية    ،وفق ما اتفق عليه خبصوص صرف العوائد على أغراض الوقفأو احملفظة الوقفية  
 : 1ونصيا املدير من العوائد احملققة من االستثمار على حسا االتفاق األساسي ويتمثل يف صورتني 

أن تقوم هيئة معينة بفتح حساب  مع تربعات نقدية جملموعة من الواقفني من أجل إنشاء مشروع وقفي   -
 وحيق ر،املستثم الوقت  بنفس وهي  الوقف  على الناظر هي معني تصرف عوائدر على أوجه اخلري فتكون

بنفسها تستثمر أن العادة يف هلا استثمارية   مؤسسات طريق عن مباشرة غري بصورة أو مباشرة، النقود 
 ؛ املعروف املضاربة عقد على أساس ىاألخر  االستثمارية واملؤسسات  اإلسالمية البنوك حنو متخصصة

 لنقود الوقف فيكون النقود، اليت تستثمر فيها نفُسه ا هة الواقف حيددأبن  أما الصورة الثانية فتكون    -

 مؤسس على استثمار صندوق يف وحدات  أو ،معني إسالمي بنك  يف وديعة استثمارية  بشكل مستثمرة

 ت.الوحدا طريقة

 على وتوزيعها املوقوفة النقود  أراب  حتصيل تكون مهمته للوقف انظر ا الواقف حيدد الصورة هذر ويف   

  أن   إم  ،املضاربة  على أسلوب   كلها  تعمل  ال  أبنواعها  االستثمارية  الصناديق  أن  املعلوم   ومن  ،عليهم املوقوف
 عليه؛  متعاقد أبجر  وكيال أو أجريا املدير فيها فيكون اإلجارة أبسلوب  يعمل منها كثريا

وهو نوع مميز يتم من خالله وقف االيراد النقدي بدل   النقدي :وقف االيراد    تقوم  جديدة  صور ❖
   .األصل النقدي على الفقراء واملساكني

 مؤسسة أو ،هليئة الصافية أو اإلمجالية النقدية اإليرادات  من مئوية بنسبة حمسوبة حصة وقفوقد يكون   

لكنه يستوجا التكرار  و   .مصارفها الشرعية يف توزع أن  بد ال اليت املفروضة الزكاة إضافة إىل  ،قائمة  استثمارية
  املدة الزمنية  مؤبدهذا الشكل من األوقاف  يكون أن وميكن ،ألنه هو املعىن الذي تتضمنه الصدقة ا ارية

  ؛حمددة ملدةيكون مؤقتا جيري تكرارر و أ

 
 241-240، ص ص:   ، مرجع سبق ذكره   تطوره ، إدارته ، تنمينه(الوقف اإلسالمي)منذر قحف:   1
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ما متثله االحتياطيات  هي  ابلتحديد  وقف احتياطيات شركات املسامهة :    على   تقوم   جديدة   صور ❖
نسبة    ، اإلجبارية لدى األموال جمموع يف االحتياطي  مسامهةفتقتطع   مال أنه ابعتبار  الشركة املستثمرة 

    ؛1اخلري احملددة يف القانون التأسيسي للمؤسسة وجور  يف الربح سنواي   ويصرف مضاربة عندها موضوع

إن وقف األصول العينية واخلدمات واملنافع مع  : األشكال املستحدثة من األصول الوقفية املختلطة .ب
 :ظهر بظهور املفهوم املؤسسي الوقفي  لكناألصول النقدية معا يف سلة واحدة مل يكن أمر معهودا من قبل و 

قها يف أوجه اخلري حقو و   : ويعين وقف املؤسسة بكامل موجوداهتاوقف املشروع االستثماري ابلكامل   ❖
فتنتقل من مؤسسة اقتصادية رحبية إىل مؤسسة اقتصادية وقفية تستمر    ''صايف املمتلكات االستثمارية  فوق''

وقد يكون وقفها مؤبدا عاما فتتحول    ،ولكن أرابحها توجه يف سبل اخلري  ،يف االنتاج واملشاركة االقتصادية
 ( تعود ملكيتها للورثة بعدها؛ Trustالدول الغربية أو مؤقتا أهليا )( يف    Foundationإىل ما يشبه مفهوم )

الثروة ❖ لتشمل :  وقف  االستثمارية  تتعدى صايف ممتلكاته  أهنا  الفرد نعىن  وهو وقف مجيع ممتلكات 
  يتم وقف  مثهاته األمالك   كل تتملك  مؤسسة إنشاء طريق عن تتم وقد  . هت ممتلكاته اخلاصة كمنزله ومقتنيا

 يكون أيضا أن هنا وميكن.  إليها الواقف أمالك حتويل وقفية مث أمانة إقامة طريق عن أو املؤسسة، هاته

   .خاصة أو مرية عامة خريية الوقفية األمانة تكون أن ميكن كما ،فإرادة الواق حسا موقوات أو مؤبدا

 : األشكال املستحدثة للوقف حسب معيار األهداف املستجدة اثنيا

األشكال املستحدثة من األصول    أشكال وقفية مستحدثة وفقا ألهداف الوقف هي  ثالث متييز   ميكن  
األشكال املستحدثة من األصول الوقفية لتأمني دخل دوري للموقوف    ، واملوقوفة  لتنمية رأس املال الوقفي

  :  ةاألشكال املستحدثة من األصول الوقفية لتأمني الشيخوخة والورث ، وعليه

قد  ف  كما سبق اإلشارة إليهاألشكال املستحدثة من األصول املوقوفة  لتنمية رأس املال الوقفي:    .1
 الصافية إيراداته مجيع يوزع ال  أو ،سنوات  لبضع املال  رأس إىل  لتضم إيراداته بتخصيصيرغا الواقف  

 من املتبقي ا زء وعندئذ يوزَّع الوقف مال رأس إىل ليضاف منها جزء  صَّص بل أغراض الوقف، على

 
 199  صذكره ،  المرجع السابق نفسه 1
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 أغراض  مع الوقف مال رأس تنمية  تشرتك احلالة هذر ويف  .الوقف أغراض على وحدر اإليرادات  جمموع
شكل األمانة الوقفية األوىل و يتخذ هذا النوع من الوقف   السنوات  بعد اإليرادات  توزيع يف األخرى الرب

( أو يعهد  هة أخرى إبدارة الصندوق  Trusteeيف املمارسة الغربية يكون فيها الواقف هو الوصي نفسه )
 كما يكون مؤقتا أو مؤبدا؛ 

وتعرف يف قاموس  األشكال املستحدثة من األصول الوقفية لتأمني دخل دوري للموقوف عليه :  .2
 ليعطى استثماراي  أصال شخص يوقف أن  ومثاهلا  )ncome GiftTemporary / I(1  املمارسة الغربية ب 

  للواقف األصل يعود مث السنوات، من حمدد لعدد اخلري وجور من اخر لوجه أو يكربوا، حىت أليتام إيرادر
دفعات نقدية حمددة القيمة واملدة ال تشرتط التساوي فقد   كما ميكن أن يكون الدخل على شكل.  بعدها

تتنازل حسا رغبة الواقف اعتبارا ابنتهائها عند األجل املطلوب وأي زايدة يتم التربع هبا وال  تتصاعد أو  
  ؛تعود للواقف

وميكن هنا االعتماد على  األشكال املستحدثة من األصول الوقفية لتأمني الشيخوخة والورثة :     .3
 الضريبية عن طريق :  ت صورتني يف تنفيذ هذا الوقف لتفادي الضريبة واالستفادة من اإلعفاءا

 على خريية  هيئة  لصاحلمن ممتلكاته    جزء فيقوم الواقف حببس    (: Temporary Giftاهلدية املؤقتة ) .أ
 ضريبةفيتجنا بذلك    للورثة البيع مثن وإعادة ،الواقف موت  بعد البيع شرط مع قتؤ امل الوقف صيغة
أو  الرأمسالية   األراب  على ضريبة  أية  تدفع ال  فإنه  اخلريية  اهليئة  قبل من البيع  مت  طاملا  أنه  كما  ت.الرتكا

 بسبا الدخل ضريبة ال سيما الواقف احملققة ومع التخفيضات اليت يستفيد منها الدورية العادية األراب 
 ؛ قيمة وقفه فإنه قد حيقق وفرة ضريبية جتاوزوعليه وقفه، 
 دخل للضماننوع من األوقاف الذرية يسعى    :2( Living Trustوقف الـتأمني على الشيخوخة  ) .ب

وقف  إنشاء حد إىل الضرائا  ختفيض مع للورثة الرتكة من قدر أكرب على واحملافظةالشيخوخة للواقف  
 أمالكه كلها أو   أمالكه من يشاء ما الواقف حيول مثه،  موت  بعد ورثته  لفه هنفس  الواقف هو  وكيله يكون

 
 128، ص ، مرجع سبق ذكره     "الجزء الثاني  "الوقف وتنميته في المجتمع اإلسالمي المعاصر : منذر قحف 1
 131، ص    ذكره المرجع السابق نفسه 2
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الواقف أمانة لديه وليس ملكية   الواقف وأهله فتصبح أمالك هم عليهم املوقوف ويكون الوقف، هذا إىل
 االستغاللية  أو  االستعمالية املنافع من يفقد شيئ ا  ال الوقت نفس ويف   ،فتنتفي معها فكرة الرتكة وضريبتها

 األمالك على ابلسيطرةحيتفظ  أنه كما م.عليه املوقوف أول هو ألنه األمالك تلك  عليها من حيصل اليت
 .هبا املتعلق القرار اختام وحبق نفسها

  :  املستحدثة لألصول الوقفية وميثل الشكل اآليت ملخصا كامال لألشكال 

 
 : األشكال املستحدثة لألوقاف    20الشكل 

 المصدر : من إعداد الباحث 
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 التقليدية لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية وتقييمها االقتصادي  ةالسياس  : الثاين  املبحث

إدارة و يستهدف هذا املبحث التعريف ابلسياسة التقليدية املتبعة لتطوير االستثمار الوقفي يف مؤسسات    
الوقفية  األصول  تضمن  تثمري  اليت  األدوات  و  الصيغ  جمموعة  إىل  التطرق  تطبيقاهتا  ها  ت عرب  أشكال   و 

للتقييم  السياسة  هاته  أدوات  إخضاع  مث  الوقف،  مثرة  تعزيز  و  النماء  حتقيق   أجل  من  التار ية،وملك 
 ث االقتصادي للحكم على مدى مالءمتها لتطوير االستثمار الوقفي. وعليه سيتم تناول هذا املبحث يف ثال

مطالا: عين أوهلم  بتحديد أدوات السياسة التقليدية لتطوير االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة وتثمري  
؛ مث حيدد املطلا األخري األصول الوقفية؛ على أن  تص املطلا الثاين بتقييم كل تلك األدوات اقتصاداي

 قفي املعاصر، وفقا للتقسيم اآليت: عوامل عدم مالءمة السياسة التقليدية ملتطلبات تطوير االستثمار الو 

 األصول الوقفية  ير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري  لتطو التقليدية   ة السياسأدوات  املطلب األّول: 

 أدوات السياسة التقليدية لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية املطلب الثاين :التقييم االقتصادي 

 املعاصرة  السياسة التقليدية لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  دوافع التخلي عن الثالث: املطلب 

 املطلب األّول: أدوات السياسة التقليدية لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية 

التقليدية لتطوير االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة وتثمري  السياسة  قبل التطرق ألدوات    ، تربز احلاجة   
املتعلق   فهوم  بتحديد امليتعلق    الذيوضوع  ضبط مهم ملاهية هاته السياسة و هو امل  إىل  ،األصول الوقفية

جيا الفصل بني املصطلحني أثناء تناول قضية األوقاف حيث    .تنمية األوقاف بني االستثمار واالستغاللب
زايدة  ، بغرض  الرأمسالية أو  االستثمارية األصول الوقفية املستغلة حجم  زايدةمن التنمية هنا هو  فاملقصود  

الوقفي وطاقته الرأمسالية  القيمة واملتوسط لألصل  الطويل  املديني  فإن عملية    ؛اإلنتاجية، على  املقابل  يف 
 للقيام أغراضه، وملك من خالل هتيئته حتقيق األصل الوقفي يف استعمال الوقف تقوم على إىل استغالل

 تلك األغراض بعد ملك.  على الصافيةعوائدر  تصرفهباته املهمة عرب إدخاله الدائرة االنتاجية على أن 

 الالزمة للوقف  األموال  مصادر إشكالية، ألهنا تطر    ةكبري  إن قضية التفرقة بني املفهومني مات أمهية   
األصول الوقفية   إيرادات  من جزء به ختصيص املسمو  من كان إما ما حتديد بضرورةتتعلق   شرعية كقضية
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 صيانة  نفقة من الوقف  الستغالل  يلزم ما أن   تلف حول   ال أنه  حني يف  ، هو من غري ا ائز   أملتنميتها  
 .السنوات  بعض يف مجيعها على أتى ولو حىت إيرادات الوقف من دائما  يؤخذ   وعمارة

يف    املتخصصني  ابلرجوع إىل موضوع هذا املبحث وأتكيدا على ما سبق مكرر فقد احنصرت اهتمامات    
احملافظة على و األصول الوقفية   استغاللصياغة سياسة تطويرية تعىن بتعزيز  يف  ن املايل اإلسالمي انذاك  أالش 

 اإلنتاجية  زايدة قيمها اإلمسية وقدرهتا  هاته األصول عرب  استثماركيفية   من أكثرإنتاج عوائدها    استمرارية 
اإلسهامات    ،املستقبلي العطاء على عددت  أربع    املتخصصةوقد  ملك  يف    أساسية   أدوات السابقة 

 استخدمت لتمويل وتثمري األصول الوقفية 

إن األساليا التقليدية لتنمية وتثمري األصول الوقفية تتضح شكال يف جمموعة العقود والتصرفات املالية     
اليت ينجزها املسؤولون عن إدارة الوقف اعتمادا  على اإلمكاانت املالية الذاتية املتوفرة داخل املؤسسة الوقفية  

ها صيغ إضافة وقف جديد إىل وقف قائم دون احلاجة إىل شريك خارجي. هاته األساليا اليت تعرب عن
 واالقرتاض واالستبدال وكذا اإلجارة نا تنطوي عليه من أنواع ، سيتم عرضها فيما أييت : 

 القرتاض  ابو ضافة أصول وقفية جديدة تنمية األصول الوقفية إب: أوال

االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة من أدوات السياسة التقليدية لتطوير  املركبة  األداة  فكرة هاته    تظهر    
   و اليت تعىن بتنمية األصل الوقفي الستمرار استغالله دون استثمارر يف:  و تثمري األصول الوقفية

رفع القيمة اإلمسية لألوقاف القائمة  : و يتم ملك عرب  ألصول وقفية قائمة إضافة أصول وقفية جديدة  .1
و أمثلة ملك يف التاريخ اإلسالمي كثرية    ،لقيمة عوائدها  إبضافة أصول أخرى هلا توسعة حلجمها ورفعا

، وليس ابلضرورة أن يكون مسجدا  ه كوقف أرض جديدة جبانا مسجد موقوف أصال وضمها إليه لتوسعت
فقد تكون مدرسة أو أي شكل استفادة وقفية أخرى و نفس الشيء ابلنسبة لألصل ا ديد الذي مت ضمه  

 1أرض بل ميكن أن يكون عقارا أو حىت شجرا على أرض موقوفة حبكر حبيث ال يقتضي أن يكون دوما  
 أو أعمال صيانة اىل غريها من أشكال الوقف. 

 
 302، ص  ، مرجع سبق ذكرهإدارته ، تنميته (اإلسالمي) تطوره، الوقف منذر قحف، :   1
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عمارة وإصال    إىلاألصل الوقفي العيين كالعقار مثال   حيتاج قد  :االقرتاض لتنمية األصل الوقفي  .2
وأمام عدم قدرة عوائدر على تغطية مصاريف   ،عطله عن أداء وظيفته  اخرلتعرضه لتهدم أو أي خلل  

صيانته فقد أتيح ملن يدير الوقف ابللجوء إىل االقرتاض للقيام ابلتحسينات االزمة على أن يدفع مثن الدين 
 عوائدر توزيع نسألة لعمارة الوقف االستدانة مسألةوجتدر اإلشارة هنا إىل أن    من عوائد األصل الوقفي.

تكن    ومل االستغالل عن تعطل قد وقف عمارةقصد هبا إعادة هتيئة األصل الوقفي لالستغالل من جديد  
ومن أشهر األمثلة عن الصيغ القائمة على االقرتاض لتنمية  ولعل    األصل الوقفي عرب تثمرير .  تنمية تعين  

تكون   كأنمو عائد معدوم   أصللتنمية  املستأجر ينفقه الوقف،  على دينا واليت متثل  1املرصد الوقف صيغة 
 أنفقه ما جمموع ويكون وتعمريها،  ببنائها يقوم لشخص تعطىف   يستأجرها من جتد وملبور   أرضهناك  
 آلخر حقه عن التنازل  أراد إماو  عنه، يورث  وهو  ابلتقسيط الوقف أجرة من الوقف يستوفيه ممةيف   دين ا
 .العقار يف حمله وحيل عنه  دينه أيخذ

 اإلبدال واالستبدال  اثنيا:

يعترب اإلبدال و االستبدال أحد أهم األدوات التنفيذية للسياسة التطويرية التقليدية لالستثمار الوقفي    
   . وفيما أييت سيتم التطرق إىل مفهومه وأحكامه و صوررواملعدة خصيصا للحفاظ على األصول  الوقفية

 املوقوفة  العني بيع مسألة على قدميا   املصطلح هذا استخدم  :   ل  و االستبدال  امفهوم صيغة اإلبد  .1
 هذا فكان  ، غريها من تكون قد أو  املباعة  العني جنس  من تكون  د ق العني اتهوه ، هاحمل  حتل نيع وشراء

 بعد فيما خص مث ،سواء حد على  حملها حتل اليت األخرى وشراء املوقوفة العني بيع لعملية جامعا  املصطلح
 أهل يفرق ومل  األخرى  مكان املوقوفة العني جعل على  اإلبدال مصطلح وأطلق  .ابلنقد الوقف عني ببيع
 .2اخر"  شيء  مكان شيء جعل"  :هو  واحد بتعريف إم عرفومها )لواالستبدا اإلبدال  (اللفظتني بني اللغة

جتدر اإلشارة هنا أن الطريق مل تكن معبدة أمام شروط صحة صيغة اإلبدال و االستبدال :    وأحكام  .2
االستبدال  منع تقريبا بني متشدد يف فريقني إىل انقسم الفقهاءفقد  ،  قبول العمل هباته الصيغة يف الوقف

 
بحث منشور في مجلة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة  استثمار األوقاف )األسس الشرعية و المحددات االقتصادية (،  ، فداد  صادق ال  شي العيا 1

 118  ، ص2015، نوفمبر   29لألوقاف ، الكويت، العدد 
 55ص   رجع سبق ذكره، مالعبيدي  إبراهيماللطيف  عبد إبراهيم 2
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 االستبدال على يرتتا  قد ما بسبا للضياع عرضة يكون أن من الوقف على فاظاحلكاملالكية حتت مربر  
 حاالت  يف إال  االستبدال جييزوا ومل له،  الوقف مت  ما  غري يف أو صرف مثنها  ،األصول املوقوفة مهاب  من
 .  اندرة

 حدد املذها احلنفي ثالث صور جائزة لوقوع االستبدال على العقار أو املنقول يف : لقد  

 أن جيعل الواقف لنفسه أو من يتوىل إدارة الوقف حق االستبدال؛  .أ
يف حالة عدم النص على منع االستبدال كشرط من الواقف وتقادم األصل املوقوف إىل درجة ال تسمح   .ب 

 هنا مينح للقاضي حرية منح االستبدال؛   ف  ،يتأتى منه أي ايراد او أنه ال يفي نؤونتهابالنتفاع به كلية كأن ال  
 . انتفاء وجود شرط يسمح ابالستبدال رغموجود إمكانية استبدال الوقف بوقف أكثر منه مردودية  .ج

والضرورة القصوى  حالة واحدة هي املصلحة    لكنهم قصرور على  أيضا    على االستبدال  وافق احلنابلة  وقد   
وتغليبا للمنفعة املتأتية  .  وتساهلوا يف استبدال املساجد إما أصاهبا ضرر ابلغ مل يعد يسمح بقيامها بدورها

للوقف لكن بضوابط أصبحت تعرف فيما بعد    ةمن االستبدال فقد مت العمل بقبول هاته الصيغة التمويلي
 بشروط االستبدال وتتمثل يف :

لغنب الفاحش فيما تعلق حباالت التقييم غري السليم لقيمة األصل الوقفي املرغوب  انتفاء حالة البيع اب ❖
 ؛  الوقف يف إبداله أو استبداله أو احلاالت اليت يباع فيها األصل  هة دائنة ملدير

 جيا أن يكون األصل ا ديد الذي مت استبدال األصل الوقفي السابق به أكثر مردودية ونفعا؛ ❖

االستبدال أي تعويض    عملية إبدال الوقف صحيحة إال إما مت إنفام الشق الثاين منها وهوال تعترب   ❖
األصل الوقفي املباع آبخر جديد. وهكذا حىت يتحقق مفهوم التثمري والتنمية فيها أي نعىن أصح أن تصبح  

ا هات اليت كانت   صيغة استثمارية وقفية مميزة مثاهلا شراء عقارات حتل حمل العقارات األوىل وتوقف على
العقارات السابقة موقوفة عليها أو أن يصرف مثن ما مت بيعه من عقارات القدمية من أجل تعمري عفارات 

 ؛ 1أخرى موجودة أساسا يف ممة مؤسسة الوقف تتحد معها يف جهة االنتفاع  

 
 166، ص 1971، القاهرة، 2، دار الفكر العربي، الطبعة محاضرات في الوقف محمد أبو زهرة،   1
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من فوائض   للوقف  ميكن تطبيق االستبدال على اعتبار أهنا صيغة استثمارية :صور اإلبدال واالستبدال  .3
 عوائدر عرب أشكال أبرزها:  

الوقف    االستبدال الذايت :  .أ لتعمري جزء اخر من نفس  الوقف  بيع جزء من  يتم    ؛   عليه  واملوقوف أن 
: وملك عرب إبدال أصل وقفي قدمي أبصل وقفي جديد  االستبدال بغرض تنمية أصل وقفي آخر.ب

 جهة االنتفاع مع األصل املباع؛ لتعمري أصل وقفي اثلث قائم كان يتشارك نفس 
العائد املرتفع هلذا األصل  يوالدافع هلاته العمل   استبدال سلة أصول وقفية بوقف جديدج. ة هو طلا 

أغراض   يتم صرفه على مجلة  أين  الوقفية،  السلة  لتلك  املشكلة  لألصول  الضئيلة  مقارنة ابلعوائد  ا ديد 
كل منها أو بتخصيص جزء من األصل ا ديد لكل وقف من  األصول الوقفية املباعة وملك بنسبة قيمة  

 .    1األوقاف املباعة يتناسا مع قيمته 

 إجارة الوقف  :   اثلثا

شكلت هذر األداة الصيغة الرئيسية للسياسة التقليدية لتطوير االستثمار الوقفي، وملك بداللة األدوات    
    2.ة مثل احلكر واإلرصاد و عقد اإلجارتنياألخرى اليت أنشئت فيما بعد و اليت حتاكي عقد اإلجار 

تعد هاته الصيغة من أقدم أدوات االستثمار الوقفي وأكثرها شيوعا حىت أن   :مفهوم إجارة الوقف  .1
علل بعضهم مثال منع وقف النقود النعدام   ولقد.  3كانوا يربطون بينها وبني جواز بعض أنواع الوقف  الفقهاء

 متليك  على معاوضة عقد وتعرف اإلجارة بكوهنا " ،إمكانية إجارهتا، وال ميكن االنتفاع هبا إالّ ابإلتالف
 .الفقه كتا يف معروفة التفصيلية أحكامها و  ،4"بعوض منفعة

رة الوقف على أوجه مخس هي ما يعرف أبركان هاته  اجتري أحكام إج أحكام وشروط إجارة الوقف :  .2
 الصيغة، وهي ابلتحديد كالتايل:   

 
، األمانة العامة لألوقاف ، الطبعة األولى، الكويت،    االتجاهات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفيأحمد محمد السعد و محمد علي العمري:  1

 59، ص  2000
،أطروحة دكتوراه غير  -دراسة حالة الوقف في الجزائر-تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في االقتصاد الوطنيإسماعيل مومني:  2

 146، ص2015اإلسالمية ، قسنطينة، الجزائر،   منشورة،جامعة األمير عبد القادرللعلوم
، بحث منشور على االنترنت ،  استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة: علي محيي الدين القرة داغي 3

21119-21110#page-8356/page-http://shamela.ws/browse.php/book   2017/ 11/04، تاريخ االطالع 
 116، ص مرجع سبق ذكره ، فداد  صادق ال  شي العيا 4
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الوقفية بتأجري منفعتها ملسريي األوقاف فقط    مينح حق استغالل األصول  :مالك منفعة إجارة الوقف  .أ
  وال يعطى هذا احلق  هات الوصاية كالقضاء إال يف حاالت انتفاء شرط القدرة على التصرف يف الوقف 

كما مينع    .ملانع معترب شرعيا، أو لغياب هذا املسري أو رفضه العمل نا الوقف أكثر  همن طرف املسري ل
 املوقوف عليهم إجارة الوقف ؛ 

: حدد الفقهاء على وجه اإللزام شرطني ال بد من حتققهما حىت تصح إجارة الوقف  مستأجر الوقف  .ب
 من جانا مستأجرر ومها : 

 املستأجر للوقف هو مدير الوقف نفسه أو من هم حتت واليته ؛أال يكون  ❖
 أال يكون املستأجر من أصول وأو فروع مدير الوقف ممن ال تقبل شهادته هلم .  ❖

حتقق هذين الشرطني يقضي مباشرة بسالمة عقد اإلجارة مع اإلشارة إىل ضرورة جعل مثن اإلجارة  إن     
ى األولوية يف األخري للمستأجر امللتزم بدفع مستحقات التزاماته  أكرب من مثن املثل أو نفسه، على أن تعط

 بال مطل او مقاضاة. هذا إن تقدم عدد كبري من الراغبني يف استئجار األصل الوقفي.

: مراعاة ملصلحة املوقوف عليهم، ألزم مدير الوقف بتأجرير حبسا أجرة املثل على مثن أجرة الوقف   .ج
ابطال إال يف حالة اتفاق مجيع املستأجرين يف عروضهم على    وأي أتجري أبقل من ملك يعد  ،أدىن تقدير

وينبغي التنبيه هنا   ،فهنا جيوز التعاقد على هذا الثمن واعتبارر أجرة املثل ا ديدة .سعر أدىن من أجرة املثل
 إىل إلزام املستأجر بدفع مثن األجرة مسبقا عند توقيع العقد. 

 ية على التربيرات اآلتية: ن: يقوم منع أتجري املمتلكات الوقفية إبطالق املدة الزم  ة الوقفمدة عقد إجار  . د
 حلقوق املستفيدين منه؛ اله إىل اخلراب وتضييع ايف إطالق مدة أجرة الوقف تعريض ❖
أو    تغري األحوال االقتصادية يعمل على التأثري على قيمة أجرة املثل اليت متثل مثن إجارة الوقف ابلزايدة ❖

 النقصان ومع إطالق املدة فإن هذا األثر سيزداد مسببا ضرا ألحد طريف عقد اإلجارة وهو أمر مرفوض؛
 إطالة مدة اإلجارة قد يتداخل مع مبدأ التأبيد يف الوقف وقواعد التصرف يف ملكية األصول الوقفية.  ❖

ها من طرف مسريي الوقف  كما جيا مراعاة شروط الواقف عند حتديد مدة اإلجارة فال يسمح بتجاوز      
الوقف من  العام  النفع  حبجم  تتعلق  ضيقة  حدود  يف  إال  عليه  الوصية  ا هة  قبول   وال  عدم  كاحتمالية 
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الواقف فيجوز هنا تعدي شرطه لتحقيق  اليت اشرتطها  املدة  املوقوف نثل  املستأجرين ابستئجار األصل 
يف حالة عدم حتديد كما أن  تكون القضاء .  مصلحة الوقف لكن مع استئذان ا هة الوصية اليت عادة ما

الواقف لشروط تتعلق ابإلجارة يف وقفه ميكن ملدير الوقف التصرف نا يعود ابلنفع من الوقف مع استمرار 
  ا سنوات جتدد للضرورة أم   3األراضي ملدة  تؤجر  كأن تؤجر العقارات ملدة عام و   ،قيد حتديد املدة ابلنفام

 .1فللقضاء احلكم يف السما  بذلك من عدمه  ،ت اليت حتتاج االصالوقف املدة الطويلة للعقارا

 : نهاية عقد اإلجارة لألصل الوقفي ثالث صور مت التعامل معها كاآليتل: انقضاء عقد إجارة الوقف  .ه
: هنا يتم التسليم الفوري للوقف إىل مديرر  يف حالة عدم حصول زايدة أو نقصان يف األصل املوقوف ❖

 للمستأجر التذرع بكونه أحق من غرير ابستئجار األصل املوقوف ملدة إضافية يف الظروف العادية؛ وال حيق  
املوقوف ❖ األصل  يف  زايدة  حالة حصول  احلق   مديرنعلومية    الزايدة  حصلت  إما:  يف  الوقف كان 
كانت تلك الزايدة  ستأجر يف إبقاء الوقف ما دام يدفع أجرته ويعترب من قبيل احلكر الضمين، أما إن  للم

وله احلق يف احلصول على تلك   .قد حصلت بال اتفاق فيسقط عن املستأجر حق املطالبة ابستمرار العقد
وتوجد هناك    ،الزايدة إن مل يضر نزعها حبال الوقف وإال فينتظر إىل زوال الوقف وحيصل عليها أنقاضا مثال

كأن يكون للمستأجر فوق    ئها اإلجارة بعد انتهاحالة اثلثة وهي ملا يتوفر عذر شرعي يستدعي بقاء عقد  
 ؛2األرض املؤجرة ملك مو هناية معلومة كاحلصاد ، فيجوز هنا إكمال العقد إىل أجل احلصاد أبجرة املثل 

ثبت أ: ينظر إىل تعدي وإمهال املستأجر من عدمه فلو  يف حالة حصول نقصان يف األصل املوقوف ❖
 األصل الوقفي أو مثله وينتفي الضمان يف حالة عدم اإلثبات.عليه كان لزاما ضمان قيمة 

    وشبيهاهتاالتحكري  صيغة :رابعا

يعد التحكري من أهم إبداعات الفقه الشرعي واالقتصادي يف جمال تطوير الصيغ االستثمارية لألصول     
الوقفية وابلتحديد يف ابب تطوير عقود اإلجارة وسيتم من خالل هذا العنصر التطرق إىل مفهومه و أركانه  

    .ة و أنواعه و طرق انتهائه ابعتبارر أحد عقود اإلجارة طويلة املدة الزمني

 
 64، ص   مرجع سبق ذكره أحمد محمد السعد و محمد علي العمري، 1
 64، ص  ذكره المرجع السابق نفسه 2
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اليت  ( 1249 ) املادة األردين يف  املدين القانون يف التحكري تعريف ورد  :  مفهوم احلكر أو التحكري  .1
 إبقامة موقوفة  أبرض االنتفاع  وله  عيني ا حق ا نقتضار احملتكر يكسانصت على أن : " احلكر عقد  

وعموما لقد أورد     ."1حمدود   أجر لقاء ابلوقف، يضر ال غرض  ألي أو للغراس استعماهلا أو  عليها مبان  
 :2الفقهاء تعريفات تتعلق نعاين احلكر، حيث حيمل احلكر عندهم ثالث معان هي

 فالن؛  حكر هذا: فيقال نفسه، احملتكر العقار .أ
  العقار؛ على الطويلة اإلجارة .ب 
 وحنوها. الطويلة اإلجارة  يف حمبوس عقار على املقررة األجرة .ج

الوقف وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعالج مشكلة تتعلق ابألراضي والعقارات املوقوفة يف ابب  *والتحكري 
اليت ال تستطيع إدارة الوقف )أو الناظر( أن تقوم ابلبناء عليها أو زراعتها، أو أهنا مبنية لكن ريعها قليل إما  

البناء عليها  بنياهنا مث  الفقهاء احلك  .قسنا حبالة هدم  القرار وهو عقد يتم  ففي هذر احلالة أجاز  ر وحق 
إعطائه حق  مع  يغرس  أو  ليبين،  فيها  القرار  حق  وإعطاؤر  طويلة،  ملدة  للمحتكر  أرض  إجارة  نقتضار 

 االستمرار فيها ما دام يدفع أجرة املثل ابلنسبة لألرض اليت تسلمها دون مالحظة البناء والغراس 

  تنفيذر وهي:   يتضمن عقد التحكري ثالث شروط الزمة يفشروط التحكري:  .2

أن يكون عقد اإلجارة الذي يتضمنه صحيحا نعىن أن يكون معلوم املدة وأبجرة معلومة حمددة ال تقل   .أ
 ؛ عن أجر املثل مع مراعاة شروط الواقفني 

 ؛ ال يتم التفكري يف تنفيذ التحكري إال بعد التأكد من وجود ضرورة ملحة تتعلق بتحقيق مصلحة الوقف .ب 

 . 3ا هة املاحنة للتخصيصبتنفيذ عقد التحكري إال بعد احلصول على إمن من  حال يسم .ج

احملتكر  .3 التزاماتهحقوق  التحكري حقوق  :و  عقد  هاته    للمحتكر يف  استحقاق  تنتج عن  والتزامات 
    احلقوق و املذكورة ابلرتتيا يف النقط اآلتية: 

 
 717 ، ص 1985الطبعة الثانية،  عمان،  التوفيق، مطبعة ، األردني المدني للقانون اإليضاحية المذكرات  1
 ، 4-1، ص ص : 1990، الكويت ،   18، الجزء   2ط  ،  لدار السالس ، الفقهية  الموسوعة:  الكويتية   اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة 2
طانيا  أشار منذر قحف في كتابه الوقف اإلسالمي ) تطوره، إدارته، تنميته( إلى وجود شكل لمثل هذا العقد في قاموس الممارسات  المالية في بري  * 

 (309..).انظر الصفحة ”Ease Hold“تحت عنوان 
 66، ص  مرجع سبق ذكره أحمد محمد السعد و محمد علي العمري،   3
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غرض اخر  أي  حيق للمحتكر االنتفاع ابألرض املوقوفة عرب إقامة البنيان عليها أو استعماهلا للزراعة أو    .أ
 ال يضر ابلوقف؛ 

فله فيه .ب  املوقوفة، خمرجاهتا ملكه  به احملتكر من أنشطة على األرض  البيعّ والرهن والوقف يقوم  ا حق 
 والوصية وتورث من بعدر ؛ 

 التحكري أو القرار يثبت للمحتكر حق البناء أو الزراعة يف األرض املوقوفة وال تنزع منه بعد انتهاء العقد   .ج

  جيا على احملتكر أو ورثته دفع أجرة املثل للمحكر مادام أساس بنائه أو أصل زرعه موجودا؛ .د
التدابري االزمة  عل األرض احملكرة صاحلة لالستغالل مراعيا يف ملك  جيا على   .ه احملتكر اختام كافة 

 املتفق عليها، وطبيعة األرض والغرض الذي أعدت له وما يقضي به عرف ا هة اليت تقع هبا.   طالشرو 

 ينتهي التحكري ابألشكال الثالثة اآلتية :   انتهاء عقد التحكري وما يرتتب عليه : .4

 حلول األجل احملدد ابلعقد، وهذا طبيعي ؛ :  احلالة األوىل  .أ

إال إما طلا الورثة بقاء العقد  ،وفاة احملتكر قبل االنطالق يف عمليات البناء أو الغرس  احلالة الثانية : .ب
 ووافق مدير الوقف ؛

انتزاع ملكيته للمنفعة  ينتهي العقد قبل األجل يف حالة استبدال األصل املوقوف أو  :  احلالة الثالثة   .ج
 العامة، ولكن يبقى االعرتاف نا للمحتكر من حقوق قائما. 

أخلى ابلتزاماته املتعلقة    وأجرة التحكري ملدة ثالث سنوات متتالية، أ  وجيوز فسخ العقد إما مل يدفع احملتكر  
لة العقار املبين أو غرس  بتعمري الوقف وتنميته على ما سيبنيه أو يزرعه. كما أن احملكر حيتفظ حبق طلا إزا

  .مقابل دفع مثن أقل بقليل من مثنهما نا حيافظ على مصلحة األصل املوقوف 1األرض املزروعة من عدمه 

اقتضت الضرورة القصوى واملصلحة االستثنائية من الوقف تطوير شكلني مميزين    أنواع عقد التحكري:  .5
مها ابلتحكري  واملتعلقة  الوقفية  األصول  وتثمري  تنمية  عقود  عقد   :من  وصيغة  احلكر  أو حق  القرار  حق 

 اإلجارتني وفيما أييت بيان ملفهومهما

 
 68، ص  ذكره  المرجع السابق نفسه  1
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مرتتا على أرض موقوفة إبجارة    ق: "ح: يعرف حق القرار حبق احلكر أو املقاطعة وهوصيغة حق القرار .أ
تعقد إبمن القاضي يدفع فيها احملتكر  انا الوقف مبلغا معجال بقسمة مقاربة لقيمة األرض   ،مديدة
ويرتا مبلغ ضئيل يستوىف سنواي  هة الوقف من احملتكر أو من ينتقل إليه احلق من بعدر على أن    ،املوقوفة

مبدأ عمل هذا العقد هو حصول مدير  إن    1. لبناء وسائر اوجه االنتفاع"يكون هلذا األخري احلق يف الغرس وا
الوقف على مبلغ نقدي معجل مقارب لقيمة األرض املوقوفة ميثل مثن التنازل على االنتفاع هبا ملدة طويلة.  

ما أن مثن األجرة السنوية اليت يتقاضاها مدير  كفهو بذلك مثن بيع حق االنتفاع وليس بيع حق امللكية،  
لقليل املرافق للثمن األول واملدفوع على مدار سنوات االنتفاع حبق احلكر  الوقف واملتمثلة يف ملك املبلغ ا

املايل    ،ضئيلة جدا الضيق  إليها إال يف حاالت  اللجوء  استثناء ال يصح  الصيغة نجملها  ما جيعل هاته 
 قتضي من جهة الوقف احلصول على مبالغ نقدية عاجلة وال تتوافر أمامها بدائل أخرى.   ي ذيالشديد  ال

 قيمة تقارب  معجَّلة  واحدة ؛جرتنيأب طويلة إجارة اخلرب الوقف عقار إجارة ويعين:  قد اإلجارتنيع .ب
 األجرة دافع  ول العقد وهذا  أقساط، على تدفع سنوية،جلة  مؤ  واألخرى الوقف هبا  يعمَّر العقار،

 إىل رجوعها قبل صاحبه عن يورث  احلق هذا إن بل ، املؤجر العقار منافع يف التصرف حق )جرأاملست(
 . رهنه أو ببدل عنه التنازل أو أتجرير، أو بنفسه، العقار ابستعمال جرأللمست احلق و أعطي الوقف
 املعجل األجر  أما جدا، ضئيل ايسنو  يدفع الذي )األجر ( العائد  أن اإلجارتني  أسلوب  على يالحظ  ومما
 عقد مثل  معينة  ملدة  وليس املستأجر  إىل كاملة ستذها  فإهنا  منافعه  أما الوقف،  ر به يعم الذي   هو  فإنه

 إىل ينتقل إمناو  نوته احلق ينتهي ال بل  املالك، تصرف فيه  يتصرف  له  دائم ا  حقا  يظل إمنا و  اإلجارة، 
 دول اآليت يبني الفروق بني صيغيت اإلجارتني واحلكر: ولعل ا .ورثته 

 
 

 52، ص  1999، دار القلم ، الطبعة األولى، دمشق،  المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالميمصطفى أحمد الزرقاء:  1
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 الوقفية دوات السياسة التقليدية لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصولألالتقييم االقتصادي    :  الثايناملطلب  
السياسة التقليدية لتطوير االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول    أدوات بعد التعرف على    

 واليات العمل وفيما أييت توضيح لذلك. ، عين هذا املطلا بتقييمها اقتصاداي من حيث املبادئ  الوقفية
 القرتاض ابو التقييم االقتصادي لصيغ تنمية االصول الوقفية إبضافة أصول جديدة  : أوال

 النتائج اآلتية: يعطي    األداة اخلاصة ابلسياسة التطويرية التقليدية لالستثمار الوقفي اقتصاداي  إن تقييم هاته   

جديدة  .1 أصول  إبضافة  الوقفية  االصول  تنمية  لصيغ  االقتصادي  الشرعي    :التقييم  اإلشكال  إن 
من    خبصوص اختالف أغراض األصل الوقفي الذي مت إضافته عن أغراض األصل املستقبل، قد مت حله

املتأتية منه  االقتصادية  الفائدة  اعتمادا على  الفقهاء ابإلجازة  الوقفية  السيما خص    ،طرف  املنافع  تنويع 
 وتضخيم حجمها حتت قيد احرتام قاعدة تلبية كل غرض نقدار حصته دون إخالل.

 مال رأس زايدة حيقق ألنه  فإضافة أصل وقفي جديد إىل أصل وقفي اخر قائم هو أسلوب تنموي   
 صناديق خالل من وتطويرها حماكاهتا التقليدية لالستثمار الوقفي اليت صيغال أفضل ولعله ، وتثمرير الوقف
 ؛ املعاصرة  االستثمارية  األشكال تناسا حبيث ،  األوقاف أمالك لتنمية 

ميكن تقنيا تطوير هاته الصيغ التثمريية    ابالقرتاض التقييم االقتصادي لصيغ تنمية االصول الوقفية  .2
الوقفية اهلندسة   لألصول  مبتكرات  على  اإلسالمية من صكوك   املعاصرة املالية اعتمادا  للشريعة  املتوافقة 

 حقوق محاية أمكن  إما الوقف رأمسال لزايدة االستدانة من شرعا مينع ما يوجد ال أنه اصة ، خوغريها
 تغطي أن األحيان من كثري يفكما أنه ميكن   .مثرة الوقف  من تقليل أو حرمان أي من  منهاملستفيدين  

  أغراض  ةحص تنقص ال وابلتايل القرض سداد أقساط الرأمسالية الزايدة  عن الناشئة اإليرادات  يف الزايدة
 ؛ أحياان   تزيد أن ميكن بل اإليرادات، من الوقف

 ستبدال   بدال واالتنمية االصول الوقفية ابإل ل التقييم االقتصادي : اثنيا

و    اإلبدال  لصيغة  التقييمية  الدراسة  االستثمار    االستبدالتظهر  لتطوير  التقليدية  السياسة  أدوات  كأحد 
 الوقفي النتائج اآلتية: 
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 : ولكن  فيها زايدة إىل يؤدي وال الوقف مال  يف  زايدة أي يتضمنيف حقيقته ال    .اإلبدال واالستبدال  1
جزء اخر أومن نفس   لتنميةجزء من األصل الوقفي   ببيعالذي يتم    ا زئي االستبدال فإن ، ملك  ومع

 بذلك  فيتحول،    منه  بقي ما عمارة  متكن بواسطتها  للوقف نقدية سيولة سيوفر  ،األصل أو أصل مغاير
عدم  رغم ،مقبول ومثمر استغالل  حالة  إىل الصافية العوائد يفضعف   أوتوقف كامل   حالة  منالوقف  
أنه رغم أن  إىل  هنا    ويشار.1يبع  مل فيما رد قد بيع الذي ا زء مثن ألن الوقف، ملال الكلية القيمة تغري

االستبدال الكامل لألصل الوقفي ال حيدث زايدة يف حجم األصول الوقفية ماهتا لتساوي القيمة الرأمسالية  
لألصل الوقفي املباع مع املشرتى إال أنه ال يعين كذلك عدم حدوث تغيري يف حجم العوائد اليت متثل منافع 

اته العملية. نعىن أن االستبدال الكلي ال حيدث مناء للوقف ولكنه يؤدي إىل تثمري  أغراض الوقف نتيجة ه
 عوائدر وزايدة حجمها. 

 يزيدو ،األصل الوقفي الستغالل: يتيح االستبدال فرصة مالية  السيولة  لتوفري   وسيلة االستبدالاإلبدال و .  2
معني  بشكل االستغالل يقيد  الواقف شرط نكاإن   عليهم للموقوف ابلنسبة املباشر الوقف  عوائدمن  

حبيث ويف حاالت خاصة قد حيدث   .الوقفياألصل   عني الستغالل كفاءة أكثر أشكالويساعد يف تطوير  
املزاوجة بني زايدة حجم الوقف وعوائدر رغم عدم تغري جهة االنتفاع، ويعزى ملك لظروف اجتماعية أو  

ة للمال املوقوف مل تكن معروفة من قبل كمدرسة اقتصادية معينة أفضت إىل إحداث استعماالت جديد
موقوفة منذ القدم وأصبحت أثرية، فبالتايل ميكن بيعها هلواة مجع اآلاثر نبالغ كبرية بعدها يتم إنشاء مدرسة 

 أخرى أو عدة مدارس أحدث وأبقسام وسعة استيعاب أكرب .

   شبيهاهتاالتحكري و و صول الوقفية ابإلجارة التقييم االقتصادي لصيغ تنمية األ اثلثا:

شبيهاهتا ، ميكن حتديد التقييم االقتصادي هلاته األدوات املتضمنة يف  التحكري ببدراسة صيغ اإلجارة و    
    : اآلتية السياسة التقليدية لتطوير االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية يف العناصر

 أن  ميكن  مرن متويلي أسلوب   إلجارة:ا  التقييم االقتصادي لصيغ تنمية األصول الوقفية ابإلجارة  .1
 بعقود أو واحد بعقد  للعقار  الطويلة اإلجارة خالل من الوقف يعاين قد اليت السيولة ةمعضل  حيل

 
 304، ص  الوقف اإلسالمي )تطوره إدارته ، تنميته( مرجع سبق ذكره منذر قحف :   1
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 جديدة  نبان   اخلربة الوقف أرض تعمري أو األوقاف، جتديد عوائد من جينيه ما خالل من مرتادفة،يستطيع
كما تعترب اإلجارة األساس الذي قامت عليه صيغ التمويل االستثنائية األخرى فهي    .جمزية دخوال   له  تدر

 بذلك تتشارك بعض خصائصهم ونفعهم االقتصادي.

التحكري صيغة وقفية تنموية تتوزع منفعتها    :التقييم االقتصادي لصيغ تنمية االصول الوقفية ابلتحكري   .2
هم:  احملكر متمثال يف مدير الوقف، واحملتكر املتعاقد على استغالل األصل املوقوف  1على ثالث أطراف  
فقد أوجد التحكري حال للخالص من قيد االستبدال املتمثل يف بيع األصل املوقوف    ،حتكريا واجملتمع ككل  

وسوقية    ةينفق على غرضه وما يرافقه من مسؤوليات والتزامات وخماطر ماليوشراء أصل جديد حيل حمله و 
ألن التحكري ببساطة ليس بيعا لألصل بل بيعا    . جراء تنفيذ هاته العملية  قد تعرتض هذا املسري أو الوكيل

 إقامة يف ما احتكرر استثماروفقا هلاته الصيغة    فيستطيع  رابلنسبة للمحتك  اأم  ، ملنفعته ملدة طويلة نسبيا
 غرير  مثل ألنه كما تستفيد األمة من التحكري. االستثمارات  أنواع وسائر  فيه الشجر وغرس عليه البناء
 . جديدة  وانتفاعية استثمارية  فرص خلق إىل يؤدي  قاألسوا يف واملبادالت  املعامالت  أنواع من

ابإلشارة إىل مثن التحكري وتقسيمه على دفعتني معجلة مقاربة لقيمة األصل املوقوف الرأمسالية ومؤجلة     
هو  التحديد  أساس  أن  سابقا  مكر  فقد  على    ضئيلة،  اعتمادا  حتديدها  يتم  واليت  املثل   كفاءةأجرة 

عا. ويكون بذلك  أو تال غنباحلقيقي للحكر ماته دون  حيث تقوم هاته األخرية بكشف السعر،السوق
 املوقوف .   للمال املستقبلية  املنافع السوق  ميع عنه الذي يكشف العادل للثمن مكافئا بشقيه مثنه

وعلى نفس الشاكلة جند األمر نفسه    :بصيغة حق القرار. التقييم االقتصادي تنمية االصول الوقفية  3
يفرض املنطق االقتصادي على مدير الوقف عدم استغالل املبلغ املعجل ،حيث  يتعلق بصيغة حق القرار  

املتأيت من هذا احلق املباع يف تغطية النفقات الدورية واملتجددة لألصول الوقفية األخرى ألن األمر سيؤدي  
إبيصاهلا إىل مرحلة الالدخل. لذا جيا استخدام هذا املبلغ يف استثمار    إىل تصفية األمالك الوقفية مستقبال

أصل قائم وحتويله إىل حالة النفع بعد تعطله حتت    انقام وقفي مدر إما عرب إنشاء أصل وقفي جديد أو  
املصارف الوقفية وجهات  كل من  يف    -احلكر والوقف ا ديد الذي أنشئ نبلغ احلكر  –قيد احتاد الوقفني  

 
 308-307، ص ص :   ذكره المرجع السابق نفسه 1
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الواقفني.اال شروط  حسا  هو  ف  نتفاع  الشكل  هبذا  احلكر  استثنائي  أحق  ومتويلي  استثماري  سلوب 
 . 1لألوقاف

الوقفية  .4 تنمية االصول  الغرض    :عقد اإلجارتنيالتقييم االقتصادي لصيغ  التنويه هنا إىل أن  جيدر 
املؤجر حتت ملكية األوقاف ضماان  جرة السنوية هبا هو إعالم ا مهور أبن األصل  الرئيسي من ختصيص األ

 .  2للحقوق، كما أن عملية التجديد هاته متنع االعرتاضات القائمة على عقد اإلجارة طويلة األجل 

 أما من الناحية االقتصادية فيمكن احلديث عن عنصرين مهمني أوال   ،هذا من انحية املضمون القانوين   
اإلجارتني نقابل شبيهها عقد    نيهما ا دوى االقتصادية لعقدواث   ؛مها أسس حتديد األجرة السنوية الدورية 

 امللكية مقدارلتكافئ   اإلجارتني مناسبة يف صيغة جيا أن تكون  :من حيث األجرة الدوريةأ.    :التحكري
هامشا وترتك  املوقوف  األصل  أكرب   معقوال يف  تكون  أن   يف الدورية األجرةمن  للمستأجر. كما جيا 

 :أقل فيها استثمارر فمجموع نفسها، األرض التحكري يف حق مثن يستعمل مل مدير الوقف ألن التحكري

وتفسري   3فتنخفض لدى عقد اإلجارتني عن نظريهتا لدى احلكر  :من حيث اجلدوى االقتصادية  ب. 
ملك أن التحكري ميكن استثمارر يف إنشاء وهتيئة أصل وقفي جديد أو استنقام اخر، أما ما هو معلوم عن  
األصل  وهتيئة  االنتفاع الستثمار  بيع حق  الناتج عن  املعجل  املبلغ  توظيف  فكرة  يتعدى  فال  اإلجارتني 

التأجري مدة  لطول  ونظرا  نفسه  واملؤجر  اعاملوقوف  أن  القول  الصيغة تضحية ابألصل  ، ميكن  هاته  تماد 
  الوقفي عمليا.

الوقفي     التحكري إن كان القصد ترميم األ صل  وعليه فمن األفيد نظراي استخدام عقد اإلجارتني بدل 
 يف املعقولة فيها الشروط تتوفر اليت واستغالله دون غرير،  أما عمليا فإن معيار التفضيل حتددر السوق

 .4يناسبه  نا كال واليت ستقّيم ة املنافس 

 
  جدة،  والتدريب، المعهد اإلسالمي للبحوث  األوقاف، من كتاب إدارة وتنمية ممتلكات   واالستثمار، الوسائل الحديثة للتمويل   :الزرقاء أنس مصطفي 1

 194، ص   1994
 70ص ،    مرجع سبق ذكره أحمد محمد السعد و محمد علي العمري،   2
 195ص ،مرجع سبق ذكره  :الزرقاء أنس مصطفي 3
 312، ص  سالمي )تطوره إدارته ، تنميته( مرجع سبق ذكرهالوقف اإل منذر قحف :  4
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 دوافع التخلي عن السياسة التقليدية لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  : ثالثاملطلب ال

ينطبق عليها    أدوات وصيغإن املتابعني لشؤون تنمية وتسيري األوقاف يدركون حتما أن ما مت مكرر من     
االستثنائية الوقفي   ،مبدأ  األصل  لتنمية  القصوى  الضرورة  حالة  األوقاف يف  ملسريي  األخري  امللجأ  فهي 

نظرا لضعف كفاءهتا االقتصادية ومجودها أمام املتغريات احلاصلة   ،اإلنتاجي  هوإعادة إعمارر وبعث نشاط
ارة واإلشراف على منها ما تعلق بطبيعة اإلد  الدوافعاقتصاداي واجتماعيا. ولعل هذا األمر يعود إىل مجلة من  

وكذا طبيعة الوقف ماته ومنها ما كان نتاجا للظروف االقتصادية السائدة عند بداية    ،األصول الوقفية نفسها
 العمل هباته األساليا. 

 العائدة لطبيعة الوقف يف الفقه اإلسالمي  الدوافع أوال:

 :  ما يليإىل  هنا ؤسسات الوقفيةاملدوافع التخلي عن السياسة التقليدية لتطوير االستثمار يف ترجع     

: إن االختالف الفقهي الذي وقع حول مسألة إلزامية الوقف مع التعامل الزمين اإللزامية يف الوقف   .1
هاته املسألة  الطويل مع أمالك ليست حتت حيازة أي طرف، مع أتخر ظهور الرأي الوقفي الفاصل يف  

عرتاف ابلشخصية االعتبارية مات الذمة املالية املستقلة للوقف، أدى إىل أتخر فاد  يف  والذي محل معه اال
 إما ما قيست بنظريهتا الشخصية ؛ االعتبارية حجم االستثمارات الوقفية  

إنشاء األوقاف على    : لقد أدى االلتزام التام نا مت أتصيله فقهيا حول جوازخاصية التأبيد يف الوقف    .2
وجه التأبيد فقط وعدم انتزاع الصفة الوقفية منها إال يف حاالت خاصة وضيقة ، إىل تركيز مسريي األوقاف 

ولعل أبرز مثال    . على حتقيق هدف استمرار األصل الوقفي ماته مع استمرار عوائدر دون تطوير أو تنويع  
 على ملك هو استمرار اعتبار االستبدال صيغة استثنائية ال يتم اللجوء إليها إال اضطرارا ؛ 

لقد سجلت عديد من حاالت خراب وضياع األوقاف عرب اتريخ    االلتزام التام بشروط الواقفني :   .3
عليها إال يف حدود ضيقة حتت بند املمارسة الوقفية اإلسالمية جراء االلتزام بشروط الواقفني ومنع اخلروج  

 ، ملك أن ليس ما يشرتطه الواقفون دوما يف مصلحة الوقف.1القاعدة ) شرط الواقف كنص الشارع(

 
 74ص،    مرجع سبق ذكره أحمد محمد السعد و محمد علي العمري،   1
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 واإلشراف على الوقف  التقليدية العائدة لطبيعة اإلدارة  الدوافع : اثنيا

دوافع التخلي عن السياسة التقليدية لتطوير االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول   تظهر     
 يف ثالث جماالت رئيسية :  واإلشراف على الوقف التقليدية طبيعة اإلدارة  ابلنظر إىلالوقفية املعاصرة 

الفصل غري املتخصص هلاتني الوظيفتني على كل من    الفصل غري املختص بني اإلدارة واإلشراف :   .1
مادام املدير    ،جهة القضاء ومديري الوقف ال شك يقلل من كفاءة إدارة تنمية األصول الوقفية وتثمريها 

املختص خاضعا إداراي  هة قضائية من املفروض أهنا تراقا النشاط الذي يقوم به بدل أن تشاركه اإلدارة  
مؤثرة بعدم اختصاصها االقتصادي على جناعة الوقف وجناحه يف حتقيق    ،الوقفي  وحتديد سبل االستثمار

 االنتفاع للمستفيدين منه ؛ 

قبل تبين فكرة االستقاللية املالية للوقف عن الواقفني   إلدارة وامللكية :لعدم وضوح احلدود الفاصلة    .2
األصول لتسيري  الوحيد  الشكل  هي  الفردية  اإلدارة  انسحبت كل   واملديرين، كانت  فقد  وابلتايل  الوقفية 

سلبيات هذا الشكل التسيريي على الوقف واخنفضت كفاءته االقتصادية يف االلتزام بواجباته اجتار جهة  
 االنتفاع اليت أسس من أجلها ؛ 

3.    : األوقاف  مسريي  للتدقيق مساءلة  الوقفية  حساابهتم  عرض  عدم  لشرط  الواقفني  بعض  تضمني 
، قد أدى إىل   هاأو أنش جهات قضائية يف أوقافهم اليت    ناملختصة واليت عادة ما تكو   واالعتماد من ا هات 

 ضياع أموال األوقاف وإمهال جبايتها وإنفاقها وتفشي الفساد هبا . 

 العائدة لطبيعة احلياة االقتصادية السائدة   الدوافع  اثلثا:

 : 1يعود إىل   أدوات السياسة التقليدية لتطوير االستثمار الوقفيالتوسع يف االعتماد على    املطالبة بعدم    إن  

 ضعف اإلدارة واإلشراف وتدين أنشطة الرقابة والتفتيش؛  .1

 الوفرة احلاصلة يف األمالك الوقفية من حيث اتساع مساحتها ؛  .2

 
 76، ص  ذكره  المرجع السابق نفسه  1
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 شدة توسع مصارف الوقف واتساع مظلتها.   .3

ا    ايرادر من تقييمات اقتصادية للصيغ ويف األخري إن  بناء على ما مت  حلكم االقتصادي املمكن منحه 
لتطوير االستثمار الوقفي يف  االقتصادية ة السياسة التقليديةالتقليدية لالستثمار الوقفي، يقضي بعدم كفاء

ابألصول الوقفية حمل وتثمري األصول الوقفية، فهي ال تعدو أن تكون سياسة لالحتفاظ  مؤسسات إدارة  
ولذلك  الضروري  أصبح    االستغالل،  ماليةتطوير  من  أبدوات  أخرى  استثمارية  ختدم معاصرة    سياسات 

 . اقتصادية عالية ختدم أغراضه التنموية واجملتمعية  احلديث بكفاءة يف شكله املؤسسي  أهداف الوقف

  ات إدارة و تثمري األصول الوقفية السياسات املستحدثة لتطوير االستثمار يف مؤسس   :الثالث  املبحث

مؤسسات بعض    نظرا للسلبيات اليت أفرزها تطبيق السياسة التقليدية لتطوير االستثمار الوقفي، حاولت  
  سياسات   تغيري اسرتاتيجياهتا املعدة لتنمية جوانبها االستثمارية، وملك  بتبين األصول الوقفيةو تثمري  إدارة  

جتاوز من خالهلا العقبات اليت طرحتها البدائل   التنمية وتثمري أصوهلتتضمن أدوات مالية معاصرة  حديثة  
ر انتهجت هاته وللقيام هبذا األم .خصيصا ما تعلق ابملرونة وا دوى االقتصادية  ،التقليدية املذكورة انفا

جمموع التصرفات واملعامالت املالية اليت تقوم هبا مؤسسة املؤسسات أسلوب االستثمار اخلارجي الذي ميثل  
وقد عين هذا املبحث    الوقف عن طريق املشاركة مع جهة مستثمرة خارجية هبدف تنمية أموال األوقاف

اإلشارة إىل أمهيتها االقتصادية   من خالل داي  وتقييمها اقتصا  السياسات عرب مطالبه الثالث ابلتعريف هباته  
 بيان سبل دعمها كاآليت:  بتحمددات عملها انتهاء و وضوابط استخداماهتا 

 ؛ لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية    لسياسات املستحدثةأدوات ا  املطلب األول : 

 االقتصادية؛  وأمهيتها   السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية   استخدام    املطلب الثاين : ضوابط 

 سبل دعمها.  و السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية املطلب الثالث : حمددات استخدام 

 أدوات السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية املطلب األّول:  

  الثالثة  املبادئ نفس على  ؤسسات الوقفيةاملأدوات السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف  تقوم     
واإلجارة.    ؛والبيع  ؛اإلسالمية، أي على  مبادئ املشاركة املصارف يف التمويل صيغ عليها اعتمدت  اليت
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لى متويل يسمح تتنوع حبسا ا هة اليت تشرتك معها للحصول ع  ابلشكل احلديث هاته األدوات كما أن 
املؤسسات   تنميته بني  بعد  الوقف  إدارة  السلطة يف  التثمريي وكذا من حيث متركز  اهلدف  بتحقيق هذا 

يف ضوئه تصنيف السياسات املستحدثة لتطوير االستثمار الوقفي  التمويلية وكذا ا مهور. هذا التنوع ميكن  
الكتتاب العام  اب  و سياسة التمويل  االستثمار الوقفيلتطوير  ؤسسي  املتمويل  سياستني مها: سياسة الإىل  

هذا املطلا   وسيتطرق  .يف متويل االستثمار الوقفي(   الشعبيةشاركة  امل)  لتطوير االستثمار الوقفيللجمهور  
يف بدايته لتبيان حمددات وضع السياسات التطويرية للجوانا االستثمارية يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول 

    . طرق استخدامها مع   التعريف أبدوات كل سياسةي ملك الوقفية مث يل 

 يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية لالستثمارحمددات وضع السياسات التطويرية   أوال:

ترتكز السياسة التطويرية للجوانا االستثمارية للمؤسسة الوقفية على إسهامات الرؤية مخاسية األبعاد      
لتطوير السياسة االستثمارية لألوقاف، ملك أن العناصر املشكلة هلاته    1اليت طرحها فؤاد عبد هللا العمر  

الختيار النمط    وهو أمر مهم جدا  .صول الوقفيةالسياسة حتقق التوازن بني املعايري املالية و التنموية لتثمري األ
لضمان االستدامة الكيانية و املالية للوقف، و تظهر عناصر هاته السياسة التطويرية    االستثماري املناسا
 يف العناصر اآلتية: 

يستهدف استخدام التخطيط االسرتاتيجي تعزيز قدرة    : أتسي  اسرتاتيجية واضحة لالستثمار الوقفي.1
املؤسسة الوقفية على البقاء و النماء وابلتايل ضمان االستدامة املالية للوقف يف شكله و عوائدر، و ملك 

، فتتشكل االسرتاتيجية االستثمارية  الداخلية  واخلارجية  البيئة  تغريات    التأقلم مع    يف  تركيز جهودها  عرب  
لق من مجلة  من السياسات املتنوعة القائمة على تثمري األصول الوقفية، و املنضبطة ابلقواعد  من هذا املنط

  حتقيق املواءمة بني املعايري الرحبية والتنموية يف األصول الوقفية كما تسعى هاته   السياسيات إىل    الشرعية.
   .التكاليفأبقل وإدارة هاته األخرية 

   :   2يكون تطوير االسرتاتيجية و يرى فؤاد العمر أن    

 
 263-250 ، ص ص، مرجع سبق ذكرهالتنمية( تاالقتصادية ومستلزما )الشروط  استثمار األموال الموقوفةفؤاد عبد هللا عمر:  1
 251ص   ، المرجع السابق نفسه 2
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 ، يف تطوير النشاط الوقفي؛يف جمال العمل الوقفياملمارسني الرواد ورغبة   نتاج تفكري  .أ
 ها؛أداء مثل االنتقادات اليت تطالرد فعل ملواجهة حتدايت حالية تواجه مؤسسة الوقف  نتاج  .ب 

و  نظامنتاج    .ج مسبقا  والتحليل    موضوع  للتخطيط  مؤسس  مربمج  القناعة  و  التخطيط  أبمهية  على 
وإن كان معظم ، وهو األفضل بني األساليا.  االسرتاتيجي كجزء من خطة عامة لتطوير املؤسسة الوقفية

 .املؤسسات الوقفية تعد االسرتاتيجية وتقوم بتطويرها نتيجة للسببني األولني

قد تستعني املؤسسة الوقفية ببياانت التجربة التار ية  حتديد الغاايت االسرتاتيجية و مؤشرات حتقيقها     .2
متثل الغاايت الرئيسية  من أجل حتديد غاايهتا االسرتاتيجية يف ضوء  األهداف االسرتاتيجية للواقفني واليت  

ملك  قبل  ولكن  لتنفيذها  الزمين  اجملال  حتديد  يتم  مث  األهداف    لالستثمار،  هاته  إخضاع  من  البد   ،
على   و بصورة مهنية،  و هتذيبها  املختصني لتطويرها    من خالل عرضها على    االسرتاتيجية للتقييم و املناقشة

االستثماري   اجملال  الوقف    داخل العاملني يف  فيهامؤسسة  رأيهم  عليها   ،  ملعرفة  موافقتهم  على  واحلصول 
 الغاايت االسرتاتيجية عادة يف:   و تتمثل  .النهائي للتنفيذاعتمادها ف

 احملافظة على األصول الوقفيةالوقفي إىل    االستثمار  إدارة  تسعى    :احلفاظ على األصول الوقفية وتوزيعها .أ
 ؛ 1طبيعة العمالت  ونوعية األصول و ا غرايف،  عالتنو كوضع جمموعة من املؤشرات القياسية  من خالل 

ا للعملية  إىل أن تكون إدارهت  ية  الوقف  هنا تسعى املؤسسة    :العملية االستثماريةاجليدة ملكوانت  اإلدارة   .ب
يف العوائد أو العوائد املتوقعة    التذبذب حبسا معايري السوق سواء يف جمال الرحبية، أو  االستثمارية الوقفية  

 الغري؛من كل أداة استثمارية وملك ابملقارنة مع 

املخاط .ج أثر  التنويع  رختفيف  اعتماد    أين  : عرب  وتن  عوتوز   ا غرايف،ع  التوز يتم  األدوات و اآلجال،  ع 
خالهلا قياس ،كمصادر الستسقاء املؤشرات القياسية اليت يتم من  العمالت املستخدمة    عاالستثمارية، وتنو 

 .درجة املخاطر على االستثمارات الوقفية، و ابلتايل معرفة درجة حتقق  هاته الغاية االسرتاتيجية

األصول املالية  خماطر استثمارات    لتخفيف    السياسات    أبرز  من    إن   توزيع أصول الوقف واستثماراته:.3
حبسا العمالت واألسواق ا غرافية وطبيعة األدوات املالية    األصول  توزيع    عامة و الوقفية خاصة اعتماد  

 
التي يتم من خاللها ،تحديد درجة نجاح المؤسسة الوقفية في    ةخطة فؤاد العمر اعتمدت في هذا العنصر على وضع مجموعة من المؤشرات القياسي  1

 257-254ص  ص  ، المرجع السابق نفسه الجانب االستثماري ...التفاصيل في 
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الوقفية  السياسة االستثمارية    وهنا جيا على  االستثمارية.   لتنمية األصول  الصيغ االبتعاد عن  املوضوعة 
األسواق املالية    ع طبيعة االستثمار الوقفي، أو التعامل يف  واألساليا التثمريية مات املخاطرة غري املتناسبة م

القائمة    الوقفية  السياسة االستثمارية    لذلك ينبغي على واضعي    املالية.   للتقلبات   بكثافة تعرضها   تتميز اليت  
الدولية  اإلسالمية  الرتكيز على االستثمار يف األسواق احمللية و  االستثمارية  الوقفية  نويع احملفظة  على أساس ت 
 مع ضرورة مراعاة االلتزامات،  األدوات االستثمارية املناسبة اليت توفر السيولة الالزمة لسداد    القريبة وفق
 كذلك؛ االستثمار   يف اجال التنويع 

قياس متكن من ترمجة  وجود مؤشرات  يتطلا تقييم أداء االستثمارات الوقفية ابلضرورة  املؤشر الوقفي:    .4
جيا أن تركز عليها املؤسسات الوقفية وهذر من األمور املهمة  الفعلي رايضيا و تفسرير اقتصاداي،  األداء  

ملؤسسات  إما ابلبناء الذايت هلاته املقاييس إن امتلكت اخلربة و القدرة يف ملك، أو من خالل االستعانة اب
   هلا املؤشرات. الفنية اليت تضع االستشارية 

املؤشرات الوقفية ابالعتماد على املؤشرات القياسية القائمة و إجراء التعديالت االزمة  وتتم عملية إنشاء    
، أو عن طريق التعاون املشرتك مع املؤسسات األخرى من نفس *عليها وفقا للطبيعة اخلاصة للمرفق الوقفي

 الطبيعة إلنشاء مؤشر قياسي جديد؛ 

تقوم فكرة العائد التنموي على حتقيق التوازن بني مبدأي تعظيم العوائد الوقفية، وحتقيق العائد التنموي:    .5
التنمية اجملتمعية. وهنا ميكن االستفادة من مؤشر العائد الوقفي يف حتقيق ملك من خالل االعتماد على 

   من النواحي التنموية. ي الوقفع و فوائد املشر هلذا املؤشر يف قياس احملاور مات األوزان املختلفة و املشكلة 

 سياسة التمويل املؤسسي لتطوير االستثمار الوقفي: اثنيا

احلديث  سياسة    تتكون    املؤسسي  الوقفيالتمويل  االستثمار  التمويل  مها:    شقنيمن    لتطوير  سياسة 
القائمة    األدوات املاليةمات    سياسة التمويل املؤسسي  و  ؛القائمة على املداينة  األدوات املالية  مات   املؤسسي

   : أدوات كل شق من شقي هاته السياسةعلى املشاركة ويف ما أييت بيان ألبرز 

 
 262-261، ص ص المرجع السابق نفسه انظر عملية  صياغة المؤشر الوقفي وافتراضاتها  لفؤاد عبدا هللا العمر،   * 
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 إىل   الدين  على  القائم  التمويل  يشري : القائمة على أساس املداينة  سياسة التمويل املؤسسي  أدوات    .1
  اإلسالمية املعروفة من عمليات البيع   التمويل  أساليا  خالل  من  الوقف  مؤسسة  عليه  حتصل  الذي   التمويل
  .املختلفة والبيع حسا الطلا )املراحبات مع األمر ابلشراء( وعقود التأجري  والشراء،

املستحق لصاحل املؤسسة التمويلية اليت   املبلغ  أنكون    الدين  على  قائم   والعلة يف هاته التسمية أن التمويل   
شكل    على  إما دفعة واحدة أو   الوقف  مؤسسةعلى    الدفع  قمستح  دينا   قد تكون مصرفا إسالميا سيكون

 ملداينة يف : اب التمويل املؤسسي لتنمية األصول الوقفية   أدوات سياسةتتمثل و ، أقساط دورية

 مع ميثله من أو مالك  اتفاق  : "   ويعين   :األوقاف تنمية يف  B.O.T والتحويل والتشغيل البناء صيغة .أ

 فرتة  خالل  االتفاق، حسا أو كامال   منها العائد  وقبض إدارهتا و ةشأمن إقامة على )املشروع شركة ( ممول

 داءأل صاحلة املنشأة سليمت  مث معقول، عائد حتقيق مع املستثمر املال  راس سرتدادا  بقصد عليها متفق

 1" .منها املرجو

 ربع مراحل أساسية هي:أب مير تنفيذ هاته األداة املالية    

لعقدتتعاقد   ❖ وفقا  لتنفيذ مشروع وقفي  متويلية معينة  أوىل مع مؤسسة  الوقف كمرحلة  البناء     مؤسسة 
 (؛ B.O.T) والتحويل

 يف املرحلة الثانية تقوم ا هة املمولة بتنفيذ املشروع الوقفي على األرض املوقوفة؛  ❖

تستمر إىل هناية العقد أي  تشغيل املشروع    جمموع األراب  اليت حتققها هاته ا هة املمولة من خالل ❖
 مرحلة نضج املشروع؛ 

يف األخري تسرتجع مؤسسة الوقف املشروع الوقفي وكافة احلقوق املرتتبة عنه من إدارة وملكية  من ا هة   ❖
 املمولة وينتهي العقد

 :   (B.O.T) البناء و التحويل  االستثمار الوقفي وفقا لصيغةعمل لية توضيحا آل 21ميثل الشكل و    

 

 
بحث مقدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  ي تعمير األوقاف والمرافق العامة،  ف( B.O.T)  عقد البناء والتشغيل واإلعادة :عكرمة سعيد صبري 1

   4-2، ص ص 2009أفريل  30-26، الشارقة ، االمارات المتحدة العربية ، 19اإلسالمي ، الدورة المنبثق من منظمة المؤتمر 
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القدامى    الفقهاء عند خاصة،  اإلسالم يف كفكر غائبا   يكن مل BOT امللكية ونقل والتشغيل البناء نظام إن   
هذر الذي األمر .للمستقبل استشراف ا  بعد، تقع مل مسائل يدرسون كانوا الذين هاته    املمارسة  مل جيعل 

املعاصرين أصحاب  علمائهم على مستحداث   يكون حىت  القدامى املسلمني فقهاء فكر عن ننأى املعاصرة
 احتياجه  مدى و ومتويل،  استثمار أداة ابعتبارر BOT فقد انقش هؤالء املختصني نظام الفقه االقتصادي،

 واحملاوالت التخرجيية جتهادات الفردية،من اال فكانت بذلك مجلة    املنع أو ا واز حيث من شرعي ختريج  إىل

 .االستصناع وعقد اإلجارة، كعقد شرعية عقود على لقياسه

وبني صيغة املرصد بتطبيقها احلديث املمثل ألحد أشكال     BOT  نظام  بني الشبه وجه ل   بيان يلي فيما   
   :اإلجارة التمويلية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 مؤسسة إدارة األصول الوقفية

 ) احلكومية أو اخلاصة ( مالكة 
 األرض

 املشروع الوقفي )عقار على األرض املوقوفة ( 

 ا هة املمولة

 (B.O.Tإبرام عقد )

استرجاع المشروع 

 الوقفي
إنشاء المشروع الوقفي على 

 األرض الموقوفة

األرباح الصافية من عوائد 

 تشغيل المشروع الوقفي

 

تدفقات 
 نقدية 

    Build-Operate-Transfer( B.O.Tالوقفي وفقا لصيغة ) االستثمار: آلية   21الشكل 

 

Source: Magda Ismail Abdel Mohsin : Corporate Waqf as A Vehicle for Waqf Development, 

ICWR monthly Waqf talk, series 8, Malaysia, June 25th 2015, p 49 
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عندما  هذر من أحسن البدائل اليت قد تلجأ إليها مؤسسة الوقف املراحبة صيغة:  املراحبة لآلمر ابلشراء  ب.
تغطية  التمويلية تقتضي احلاجة كانت إما أما التنمية، عملية من جزء متويل اخلاصة الوقف تستطيع موارد ال

متويلية  صيغ إىل اللجوء من بد ال فإنه اإلنشائية األخرى، اخلدمات  االحتياجات التمويلية الضخمة لسائر
   .أخرى

  ء التمويلية كاملصرف اإلسالمي مثال شرا املؤسسة من طلا مؤسسة الوقف متثل صيغة املراحبة إجرائيا يف    
مع    -اتبعة هليئة األوقاف احملليةوتكون هاته األرض يف األصل   -عقار على أرض موقوفة ختضع إلدارهتا

 شراء بعقد– والذي يكون عادة مقاوال  -األول استالمه العقار املنجز من البائع بعد ابلشراء منه الوعد

 يف الشراء  مثن  من  أعلى  وجمموعه ، ومقسط  يتم تنفيذ الوعد نجرد االستالم بثمن مؤجل  .جديد ومنفصل
 .عليه يتفقان حمدد نقدار املصرف مع املقاول  عقد

 وصيغة  املرصد احلديثة   B.O.T: أوجه الشبه بني نظام  08اجلدول

 269، ص  سبق ذكره مرجع كندوز، آق  أحمدالمصدر  : 
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 ويف الشكل اآليت توضيح آللية عمل هاته األداة املالية:    

 
 

الوقفية   إدارة  مؤسسة    بني االتفاق فيه ويتماالستصناع:  ج.  أرض  علىء  بنا تقيم ممولة وجهةاألصول 

 على جلمؤ   بثمن مسبق اتفاق  على بناء  املؤسسة  تشرتيه أن  على ا هة، لتلك  مملوكا   البناء  ويكون    الوقف

 تسديد هناية ومع   املبىن أتجري من عةقاملتو   األجرة من أقل تكون أن والغالا شهرية، أو سنوية أقساط

 ملؤسسة الوقف، وهو مفهوم االستصناع املباشر  املبىن ملكية تؤول األقساط
وميكن للجهة املمولة أن ترتبط هي األخرى مع جهة مقاولة إلنشاء املشروع بعقد استصناع مواز يقوم     

املقاول فيه بتنفيذ بنية هذا املشروع لفائدة ا هة املمولة وفق أقساط متفق عليها، أما ما تدفعه مؤسسة  
 الوقف على عنه مديونية تنتج االستصناع وعقد،  الوقفي املشروع عوائد حتصيل إىل أوقات  الوقف فيؤجل

  .املراحبة كما يف املمول لصاحل
 :املوازيالية العمل وفقا لالستصناع   23ويوضح الشكل    

 

 

 : آلية االستثمار الوقفي وفقا لصيغة  املراحبة لآلمر ابلشراء   22الشكل 

 

Source: Muhammad Tahir Sabit: Credit-based Financing Instruments and the Development 

of Waqf Properties.Malaysian Journal od Real Estate, Volume 1 No 2, 2006, p 31 
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العقد أما يف  االستصناع عامة حتديد مثن املستصنع قبل االنطالق يف تنفيذإن أبرز الشروط يف عقود    

كما ال ميكن فسخ التعاقد ،حالت التأخر عن تسليم املستصنع ألحوال طارئة يسمح تعديل هذا الثمن
 من جانا واحد. 

وعموما ميثل ا دول اآليت أهم املخاطر اليت تعرتي عقد االستصناع املعتمد لتنمية األصول الوقفية و     
 : كيفية التحوط منها

  

 نوع اخلطر التوصيف  آليات التعديل و التخفيف 

 االستصناع  مثن   ربط
  آبجال التسليم 

 التسليم  خماطر . االستحقاق عند العميل إىل  املنتج املستصنع من تسليم يف التأخري

 سوء األداء  .احملدد الوقت ملتزم  بتنفيذ العقد خالل غري أو  قادر غري إما الصانع    املوازي على أقساط   عمثن االستصنا   دفع
 لتصحيح  املنت   مع  اجلودة،  ضمان  اتفاق
 . العيوب

الصانع يسلم املستصنع بناء كان  أو بضائع  واالت بعيوب تعيق االستفادة 
 الكاملة منها وخمالفة لشروط التعاقد  

 ا ودة  خماطر

مامل   الزايدة  يتحمل  الذي  هو  الصانع 
 يتسبب ظرف طارئ يف ذلك  

حجم التكاليف املتحققة يكون أكرب مما مت توقعه ما يؤدي إىل تقصري الصانع 
 و تنفيذ العقد يف اإلجناز 

 اإلنتاج   تكاليف  زايدة

حيدث خطر مرحلي تتحمله ا هة املمولة نتيجة    املوازي،  االستصناع  حالة  ويف االعتماد على منتجات التأمني التكافلي 
 و قبل تسليمه ملؤسسة الوقف   من الصانع  تسلم الشيء املستصنع

 التخزين خماطر

 : خماطر صيغة االستصناع املوازي و آليات التخفيف منها   09اجلدول 

 

Source :   https://www.islamicbanker.com/education/istisna  Seen20/04/2017 

 : آلية االستثمار الوقفي وفقا لصيغة  االستصناع املوازي    23الشكل 

 

  من إعداد الباحثالمصدر  : 
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 : يعترب أسلواب مفضال من طرف مؤسسة الوقف لألسباب اآلتيةغة  يالص  هباته   األصول الوقفية  استثمار    إن 

  ، ع و شر يذ املنفتمرة على إدارة وتس واملاملباشرة  القيام ابلرقابة    مهمةغة توفر على األوقاف  يإن هذر الص ❖
 ؛ذا العمليام هبللق افيةلكة واصتخصال متلك اإلمكاانت اإلدارية امل -غالبا-اهنإم إ

  ابملشروع   كشريكني  استمرارمها  عدم  يف  واملستثمر  مؤسسة الوقف    تناسا صيغة االستصناع كال من ❖
أما    ،شريكا يف ملكية األصول الوقفية  اخر   طرف   يدخل   أن   يف  ترغا  ال   فمؤسسة الوقف  بعضهما،   مع

 املشروع؛ جنا   حال يف من الربح وشيئا كلفته  اسرتد وقد  عو شر امل من ابخلروج ااملستثمر فريغ

املستصنعحصول    يةإمكان ❖ ابعتبارها  األوقاف  اليت    مؤسسة  املصنوعات  فيها  على  سعار  أب  ترغا 
حبيث تغري ا هة املمولة    ،ةضخما يف احلجم والكلف  الذي ترغا يف إجنازر   املشروعإما كان  السيما  فسية،نات

ة  م يق، وقد تزداد  " خصم الكمية"  ب للفوز الصفقة، وهوما يعرف    اسعي  من السعر  نالصانعني فيخفضو 
 1". قدينع اليم البس ح" عنينمغرية للصا املشروع ر إما كانت شروط عالتخفيض يف الس 

 وهلا ضمن أصوهلا الوقفية  زراعيةال ابلنسبة للسلم فيمكن للمؤسسة الوقفية اليت متتلك األرض  :مد. السل 

  تعقد  متويلية جهة إىل  تلجأأن   ،األخرى واملستلزمات  اآلالت لشراء التمويل وينقصها ابلزراعة، ودراية خربة
 وهكذا عليه، املتفق األجل يف فيه ابملسلم هلا لتويف عليه املتفق املال راس احلال يف تتسلَّم سلم، عقد معها

الوقف تستفيد  أن ميكن املنتج من يفيض ما مث مصاحلها،  قضاء من متكِّنها عاجلة سيولة من  مؤسسة 

  .الوقف من املستفيدين على يوزَّع تبيعه،أو

 : 2وليقوم عقد السلم ال بد من شروط جيا حتققها تتمثل يف 

 ؛ معلومية رأس املال من انحية جنسه و مقدارر الذي متت املسامهة به يف املشروع ❖

 مثن السلم يكون معجال وقت إبرام العقد ؛ ❖

  صفة ومعلومية املقدار  وأجل التسليم شرط الزم لبضاعة السلم ؛ضبط ال ❖

 ؛املمول ممة يف قيمة بضاعة السلم  تكون أن ❖

 
 97ص   مرجع سبق ذكره، أحمد محمد السعد، محمد علي العمري،  1
 ياإلسالم البنك ، يب  التدر و للبحوث ياإلسالم المعهد ي، الوقف االستثمار ر تطو يف المعاصرة االتجاهات : مهدي أحمد محمود و فداد صادق ياشي الع 2

 80 ،ص 1997، ية السعود ، يةللتنم
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 اإلمكانية الوجودية لبضاعة السلم.  ❖
عرف التعامل ابلبيع اإلجياري ونشأت عقودر يف اجنلرتا     أو اإلجارة املنتهية ابلتمليك: البيع اإلجياري  ه.

يف القرن التاسع عشر، مث أخذ به الفرنسيون وطّبقور يف صفقاهتم ومعامالهتم التجارية، ويطلق البيع اإلجياري  
ومل تكن النظرة  ،  ”   Location - vente”  يسمى" وعند الفرنسيني  Hire  -  Purchase  “بك  عند اإلجنليز  
هذا   والفرنسينيإىل  اإلجنليز  لدى  متوّحدة  ا ديد  النظام  العقد  اعتربر  حيث  له،  نظرهتم  ختالفت  بل   ،

يعرف  و   .  1اعتربر النظام الفرنسي أنه عقد مركا من عمليتني إجيار يليه بيع   إجيار بينما اإلجنليزي عقد  
 ويعرفها  2" املوجودات املؤجرة  املستأجر بتملك  تنتهي إجارةأبهنا   : "هذر الصيغة اإلسالمي احملاسيب املعيار

 واملعدات( كالدور)ألصولااألعيان و  بعض منفعة متليك " :أبهنا اإلسالمية النظر وجهة من 3الزحيلي وهبة

 املثل".  أجرة  على عادة تزيد معلومة أبجرة الزمن من معينة مدة
   :املنتهية ابلتمليك على شكلني مهاميكن أن تعتمد مؤسسة األوقاف يف تطبيق  اإلجارة     
وتسجل يف هذا :  Transfer”-Lease-”Built  (4B.L.T)وفقا لعقد    املباشر  اإلجارة املنتهية ابلتمليك ❖

النوع صورتني من صور تطبيق عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك، أوالمها جيمع الوقف ابملؤسسة املمولة أو  
البناء اليت   تستأجر مؤسسة الوقف، حبيث    5مباشرة وفقا لرؤية منذر قحفنعىن أصح املؤجرة يف عالقة  

 إما لتحقيق غرض  :ليستعمله املستأجر أي مؤسسة الوقف تقوم ا هة املمولة ببنائه على األرض املوقوفة

  . املوقوفةلتنفيذ إدارة استثمارية تعود بشكل غري مباشر على منفعة املستفيدين من األرض   وأ  ؛مباشرة الوقف
 مملوكة األرض ألن جمردا تركا  أو هبة،  ، أو ابيع ،ك ا ابلتملييمنته  يكون  حبيث اإلجارة عقد يطور أن وميكن

 الفائض مع املستثمر رأس املال عن ا هة املمولة تعوض حبيث لإلجارة الدورية األقساط وحتدد  ،لألوقاف

 .هب املرغوب  الرحبي

 
 . 140 ، ص2001األول ،السودان ، منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي ، العدد بحث ، اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك  :  وهبة الزحيلي 1
 والمراجعة المحاسبة هيئة عن صادرة ، اإلسالمية  المالية للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معايير، 8رقم اإلسالمي المحاسبي المعيار 2

  268 ، ص   2004/ 2003، البحرين المالية اإلسالمية ،  للمؤسسات 
 والمصرفية،  المالية  للعلوم العربية األكاديمية ، غير منشورة  ماجستير رسالة  ، بالتمليك المنتهية اإلجارة عقد من الشرعية المقاصدعجم :   الكريم عبد3

 12 ،ص 2008 دمشق، 
4 Mohammad Tahir Sabit and others: An Ideal Financial Mechanism For The DevelopmentOf The Waqf Properties 
In Malaysia, a project Report (Unpublished), The research management center, Universty ofTecknology (UTM), 
Malaysia ,2005, p 73 

 321-320، ص ص :   إدارته( ، مرجع سبق ذكره -تنميته -الوقف اإلسالمي )تطوره منذر قحف:   5
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 تتأتى إيراداته اليت  من أو استثماراي، كان إن الوقف عائدات  من الدورية وتسدد مؤسسة الوقف األجرة   

 فيعامل    ،مباشر ا إن كان وقفا االعتيادية نفقاته أجل من الوقف حيصل عليها أن يفرتض أخرى مصادر من

 املصدر كان الوقفي أاي الغرض إلدارة الالزمة النفقات  معاملة  راملباش للوقف ابلنسبة اإلجياري القسط

 لإلنفاق خمصص اخر وقف إيراد من أو تربعات األفراد من أو احلكومة من يكون كأن، يقدمها الذي

 . التايل  أدانر الية عمل هاته الصيغةه، ويوضح الشكل تنمي  تتم الذي الوقف اخلريي مشروع على

 
 

 كاآليت::تتم  ”Built-Lease-Transfer”( B.L.T) املباشر وفقا لعقدغري اإلجارة املنتهية ابلتمليك   ❖
الوقفية ملدة    يف املرحلة األوىل يقوم املصرف اإلسالمي بتأجري األرض املوقوفة من مؤسسة إدارة األصول-–

 يف مقابل ملك تتحصل املؤسسة الوقفية على اجيارها من املصرف؛ كخمس سنوات مثال،زمنية حمددة  
يف املرحلة الثانية ينطلق املصرف اإلسالمي يف عمليات متويل املقاولني إلنشاء املبىن وملك من جمموع ما  –

 ؛1( plan-the-Sell Offحتصل عليه من بيع الوحدات على التصميم )

 
1 Ibid, p 51 

 مؤسسة الوقف اجلهة املمولة

              تأذن مؤسسة الوقف للجهة الممولة ببناء مبنى حسب الغرض على أرضها الموقوفة               

                     هة الممولة بإنشاء المبنى و تأجيره لمؤسسة الوقف تقوم الج              

                    تدفع مؤسسة األوقاف اإلقساط التأجيرية للجهة الممولة نظير استئجارها للمبنى              

تملكه إما بيعا بعقد جديد أو  بانتهاء مدة االستئجار تسترد مؤسسة الوقف األرض الموقوفة مع المبنى عبر              

 هبة    أو وقفا 

 (B.L.Tاالستثمار الوقفي املباشر  ابإلجارة املنتهية ابلتمليك وفقا لعقد ): آلية   24الشكل 

 

 

Source: Mohammad Tahir Sabit : Innovative Modes of Financing the 

Development of Waqf Properties in Malaysia, a workshop paper presented in: 

National Wakaf Convention, Legend Hotel, Kuala Lumpur., 12-14 Sept 2006, p 10  
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العمالء ابشرتاء الوحدات والدفع تدرجييا للمصرف اإلسالمي مع ضرورة إدراكهم    يف املرحلة الثالثة يقوم –
 أن األقساط املدفوعة متكنهم من متلك الوحدة السكنية وليس األرض ألهنا موقوفة ؛ 

يف املرحلة الرابعة يرتتا على العمالء القيام بدفع أقساط أتجري هاته األرض للمؤسسة الوقفية على  –
أبمثان نسبية تتعلق نساحة وحداهتم السكنية إىل املساحة اإلمجالية لألرض، ويتم مراجعة  وجه االستمرار و

 تسليم  مع الوضع بعني االعتبار أنه وحبلول موعد  . مثن اإلجيار هذا كل مخس أعوام أو حسا االتفاق
اإلمجالية أما   التكلفة  من٪    50دفعوا للمصرف اإلسالمي    قد  جيا أن يدفع املشرتين  السكنية،  الوحدة

 الية عمل هاته الصيغة كما أييت:   25. وميثل الشكل الثالث التالية دفعه يف السنوات  الباقي،فيتم

 
  لتنمية   املعدة  التمويالت   من  النوع  هذا  ويستندالبيع و إعادة االستئجار )الصيغة املطورة للمرصد (:     و.

 من النوع هذا ويتمالطويلة مع احلاجة للسيولة النقدية العاجلة.  اإلجارة  فكرة  على  الوقفية  األصول   وتثمري

  املؤسسة، مث   أرضا وعقارا، فتتعاقد مع جهة ممولة لشراء هذا العقار من مؤسسة الوقف متلك  عندما اإلجارة
   .هاته اإلجارة  ءبشرائه الحقا ابنتهاملدة طويلة مع الوعد   األصل ملك   استئجار  تتعاقد انيا معها على

الوقف   تقدم  حيث سابقا   املستأجرة -مؤسسة  والبائعة  حاليا    املؤجرة–  التمويلية املؤسسة إىل -حاليا 
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 مناسا عائد حتقيق إىل ابإلضافة لألصل املدفوع الثمن  جمموعها  تشمل إجارة دفعات    -واملشرتية سابقا

 االستئجار  وإعادة البيع ميزات  أهم من ولعل  .1لألصل السوقية القيمة فتدفع التمويلية املؤسسة أما  ،للمؤجر

البائعة أن الوقف   وحتتفظ يف بيعه، مت الذي األصل مثن يساوي  كبري نقدي تدفق  على  حتصل  مؤسسة 

 .أخرى ألغراض حتتاجها قد سيولة إضافيةها مينح مما الستعماله لديها ابألصل ماته الوقت

 على  املؤسسي القائم  التمويل  يشري :  الشركة    أدوات سياسة التمويل املؤسسي القائمة على أساس  .2
عالقة الغنم -دخوهلا يف عالقات تشاركية مباشرة    من  الوقف  مؤسسة  عليه  حتصل  الذي  التمويل  الشركة إىل

اقتصادية أخرى بغرض استغالل مع املؤسسات التمويلية املختلفة من مصارف إسالمية أو شركات    -ابلغرم
توجه مؤسسة الوقف جزء منها  هات االنتفاع    ، األصول الوقفية يف عمليات انتاجية حتقق عوائد جمزية
وتعتمد    ،تثمري عوائدها حبسا خطتها االستثماريةو الوقفية وجزء اخر لتنمية جمموع هاته األصول الوقفية  

املنت واملشاركات  املشاركات  صيغ  على  ملك  وكذا  يف  ومزارعات  مغارسات  من  وشبيهاهتا  ابلتمليك  هية 
 . *إما ابألصول أو ابلنقود على حسا رغبة املؤسسة الوقفية يف اإلدارة من عدمها  ا املضارابت بنوعيه

تعرب عنه شركة   :الشركة    صيغة .أ الذي  التعاقدي  أو متلكية ففي مفهومها  تعاقدية  إما  نوعان  املشاركة 
 واخلسائر   األراب    تقاسم  على  أكثر  أو  الطرفني  يوافق فيه  عقد  نوجا  تنشأ   اليت  املشاركة العالقةالعقود، متثل  

بينما متثل شركة امللك الشكل الثاين الذي تكون فيه هاته الصيغة تعبريا عن   ،مشرتك   مشروع  عن  الناشئة
يساهم الشريك يف عقد املشاركة، وليكن املصرف متلك طرفني أو أكثر حلصص معينة يف ملكية أصل معني.  

 :  2طريقتنيباإلسالمي مثال يف تغطية تكاليف اإلنشاء للعقار، أما املؤسسة الوقفية فتكون مسامهتها 
 من  اإليرادات   تقسيم جيا  (: يف هاته احلالةاملشاركة املالية  )   األرض اليت سيتم عليها املشروع   مثن ❖

اإليرادات تقس   والثاين  ؛البنك   يقدمها  اليت  التكاليف  لدفع  األول:  قسمني  إىل  املشروع فيه    البنك   بني  م 
 كأراب ؛   يةالوقف ؤسسةاملو 

 
 الدولي المحاسبي المعيار مع بالمقارنة 8 رقم اإلسالمي المحاسبي المعيار وفق بالتمليك المنتهية اإلجارة و اإلجارة: مبيض الدين صالح محمد مكرم 1

 31،ص 2010، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية االقتصاد جامعة حلب ، "اإلسالمية  المصارف في تطبيقية دراسة"   17 رقم

قتصادية تستدعي أن تسند أمور اإلدارة  للشريك الخبير تعظيما للعوائد وتفاديا  ضعف الخبرة االقتصادية لمؤسسة الوقف في بعض المجاالت اال * 

 لتضييع وخسارة األصل الموقوف  
2 Mohammad Tahir Sabit : Innovative Modes of Financing the Development of Waqf Properties in 
Malaysia, Op. cit., p p 15-16  
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:  يف هاته  تكاليف اإلنشاء األخرى  )املشاركة اهلجينة (ألرض املوقوفة و املسامهة  الدنيا يف  ا ❖
 الوقف  بني  األراب   رصيد  ويقسم  ألرضها،  كإجيار  للوقف  يدفع  جزء:  قسمني  إىل  األراب   تقسيم   احلالة جيا

  ة املشروع. ويالحظ هنا أن املشروع الوقفي يقوم على أساس امللكية املشرتك   يف  حصصهم  حسا  والبنوك
 يف   املشرتكة  شراكة التعاقدية يف مفهوم شركة العقد، وقد اقرت  أنس الزرقا منومج امللكيةيف شركة امللك و ال

هذا األخري   ينص  أن  وينبغي  إبرام العقد،  عند  حتديدر  ينبغي  واملبىن  األرض  سعر  أن  ورأى  والبناء،  األرض
 على   الشركاء   بني   سيتم تقامسه    سلفا  حمدد  إجيار  على  للحصول  اثلث   لطرف  يستأجر  سوف  املبىن  أن  على
  هكذا اتفاق تعاقدي يصبح الشريك مالكا   خالل  من  ورغم أن الباحث اعرتف أنه  .االتفاق  نفس  أساس
مقرتحه    يربر   الوقف وهو أمر خمالف لضوابط الشريعة اإلسالمية خبصوص ملكية الوقف، لكنه   ألرض  مشرتكا

  يف   حصة  حملها  حتل  الوقف  أراضي  يف  احلصة  تقد أنحيث يع   من قبيل مقاربته مع تطبيقات فكرة اإلبدال،
 .  1منقولة فإن فكرة االستبدال سليمة   غري ممتلكات  منهما  كال  املبىن املشيد فوقها وألن

ولكنه  لق إشكاال    الوقف  مصلحة  يف  أو   مطلواب  ما اقرتحه الباحث أمر صحيح إىل حد ما أين يكون   
األوقات احلرجة قد تضطر   شأان منها ويف  هو أقل  وابلتايل  األرض  على  فاملبىن يعتمد  يف احلالة املعاكسة،  

  اخلطر  هذا  جتنا  ميكن  أنه  غري  ،كله ما ينذر بضياع ملكية الوقف املستبدلة  املبىن  املؤسسة الوقفية إىل بيع
عرب الصيغ املدروسة التقليدية واملعاصرة    األجل  الطويل  اإلجيار  تستخدم  أن   الوقف  مؤسسة  إبمكان   كان  إما

 .اإلمنائيني املمولني مع املشرتك املشروع يف يدخل نأ طويل إجيار عقد بعدها ملالك  وميكن أوال،

وقد عارض كل من منذر قحف و نزيه محاد امللكية املشرتكة ألراضي الوقف و طرحوا يف ملك منامج     
ملؤسسة الوقف مع إمكانية أتجري    ملكا  واألرض  للمطور  ملكا  املبىن  يكون  أن  2دااقرت  نزيه محفبديلة،  

بعد االنتهاء منه، على أن يتم التأجري   توزيع   املبىن  ا  بني  إيرادات هذا    لقيمة   وفقا  لوقف واملطور مؤسسة 
 واملبىن.  األرض

 
 198- 99، ص ص :  للتمويل و االستثمار ، مرجع سبق ذكره الحديثة الوسائل  الزرقا،  أنس 1
،  الكويت اإلسالمية،  والشؤون األوقاف وزارة ، )للوقف تنموي ردو نحو (لندوة مقدم بحث ، إدارتها وأسس األوقاف استثمار أساليب نزيه حماد : 2

 185؛   6، ص ص :  1993
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الذي ميثل نوعا    *استند الباحث يف تربير مقرتحه فقهيا بفتاوي املذها الشافعي يف قضية حق الكدك  
  حمدودة   غري  من أنواع حقوق امللكية املخولة للمطور االستمرار ابلوجود و العمل على األرض الوقفية لفرتة

مبلغ ما أنفقه على األرض يف مقابل أجرة سنوية عادلة. وإن كان صياغته يف هذا  مل يتحصل على    أنه  طاملا
الشكل ليست يف مصلحة املؤسسة الوقفية لعدم قدرهتا على إخراج حامل هذا احلق من األرض لو استدعت  

 الضرورة إىل ملك.

الوقف ملوق   توفري مؤسسة  افرتاض أن جمرد  قائم على  نزيه محاد  الباحث  اقرتا     تقاسم   ع مالئم دون إن 
ولكن من مساوئ هذا األمر طول األمد للتنفيذ وما    ،الشراكة  إلقامة  الكفاية  فيه   نا  كافية  ستكون   امللكية

الوقفي  إىل ضرر شديد  ستؤدي حتما  يصاحبه من جهود مضاعفة بتأدية    ،ابألصل  خصوصا ما تعلق  
 . غرضه الذي أنشئ من أجله

م   منذر قحف  وويف موضوع  تبىن  ملبدأ عمل شركة  1  صلة،  وفقا  بتربيرر  قام  و  للمشاركة  منومجا اخر 
ملؤسسة   تعطى األموال  أو  ،  هحسابى  عل   املطور  قبل  من  الوقف  أرض  على  امللك،حيث ميكن بناء املبىن
  املبىن   ينتمي  أن   وينبغي  اآلخر،  للطرف  الوكيل  هو  املطور  يكون  حالة  كل  ويف  . الوقف لتنفيذ عملية البناء

  قيمة   على  املتحصل عليها من عملية التنمية للوقف  العوائد  تقسيم  املمول. كما يشري الباحث إىل ضرورة   إىل
على حسا    املراحبة  اإلجارة أو    مبادئ  على   دارةالا  أتعاب    اإلدارة )تستند  وأتعاب   ةاملداخيل النقدي  األرض

تغطية مصاريف الصيانة الدورية ألنه    ن ا هة املمولة هي من تتحملأاالتفاق(. كما جتدر اإلشارة هنا إىل  
 كما هو معلوم فإن االراضي ال تتعرض لالهتالكات. 

األدىن وفقا ملقرت  نزيه محاد و منذر   احلد  ستكون  املشرتكة    املشاريع  يف  املؤسسة الوقفية    مسامهة  وألن   
 البنك   حصة  شراء  إعادة  على  تكون قادرة  ال  قد  هاته املؤسسة    فإن  أرضها،   استئجار  ملك   يف  نا  قحف  

  املالية   املؤسسة  و الذي بسببه قد ترتاجع    املخاطرة  عناصر  من  عنصر  وهذا  املناسا  الوقت  يف  املشروع  يف
 .  الباحثون اقرتحه الذي النحو على املشروع متويل أو ترفض 

 
مادام يدفع للوقف أجرة المثل خاليًا عنه، ألن في إخراجه ضرًرا يلحقه بما صرف عليها، وال ضرر على   وقد أقر الفقهاء بحق القرار لصاحب الكدك * 

وأقر الفقهاء كذلك ملكية الكدك للمستأجر يهبه ويبيعه ويورث عنه، وإذا خرج صاحبه من عقار الوقف وأجر لغيره وزعت األجرة   .الوقف من بقائه 

 44، ص   المدخل إلى نظرية االلتزام... انظر مصطفى الزرقا في كتابه   جرة المثلبينه وبين الوقف كل بما يخصه من أ
 324-323، ص ص :  ، مرجع سيق ذكره  الوقف اإلسالمي ) تطوره ، إدارته، تنميته(منذر قحف ،  1
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  اإلسالمي   البنك   شكلها  اليت  العمل   نة  قبل  من  واقرت  العمل هباته الصيغة  : املشاركة املتناقصة  صيغة .ب
  من أجل   مع البنك   الوقف  مؤسسة  حيث أوصت اللجنة بضرورة تشارك    ،الوقف  عقارات   لتطوير  للتنمية

الثنائية يف الوقفي يف األخري    الوقف  ممتلكات   تطوير  املسامهة  الوقفية للمشروع  مع ضرورة شراء املؤسسة 
   :و ميكن شرحها يف املثال التطبيقي التايل ،األوقافعمال نبدأ عدم جواز التنازل على حقوق ملكية 

 األرض   ملكية  تبقى  حبيث(  البنك /    املطور)  واملمول  مؤسسة الوقف  بني  شراكة  اتفاقية  على  التوقيع  يتم ❖
 ؛املبىن املمول ميول بينما  األوقاف مع

  واخلسائر بني   تقاسم الربح   إىل  ابإلضافة   البناء   لتكلفة  دفعه   سيتم  الذي  املبلغ  قيمة   االتفاق   يتضمن  ❖
 ؛ األرض لقيمة البناء قيمة واملمول املشارك على أساس املؤسسة الوقفية بني الربح صايف تقسيمو   ،الطرفني

مؤسسة   حصة  تودع  ما   وعادة   ،أقساط  على  املشروع  ملكية  من  حصته  املشارك ببيع  املمول  كما يتعهد   ❖
املمول املشارك يف  جزئيا   أو  كليا  تطبيقها  حساب ويتم  يف  الوقف من األراب  التدرجيي حلصص   للشراء 

تبلغ حصته عند اتريخ االستحقاق  أراضي  وتعود ملكية  صفرا  األقساط  مجيع   سداد  بعد  املبىن،على أن 
 ، ويف الشكل اآليت أدانر توضيح متثيلي لطريقة عمل هاته اآللية: الوقف مؤسسة إىل واملبىن الوقف

 

 
إنشاء مشروع   صاحا رأس املال مع املضارب على  فيها  يتفق  شراكة  األداةتعد هاته    :املضاربة  صيغة .ج

  األراب    تقاسم  على أن يتم  املعلومةالتداول    طرق   عرب-  األخري  ويديرر   املال   يوفر األول رأس  استثماري فيه 
لنسبة ابو   .الشراكة  حل  املال وتقاسم اخر األراب  يتم  رأس  اسرتجاع    ونجرد  ،سلفا  حمددة  لنسبة  بينهما وفقا
 تم اعتماد هاته الصيغة يف شكلني حبسا رغبة مؤسسة الوقف يف تويل اإلدارة ومها : يللوقف ف

 : آلية االستثمار الوقفي ابملشاركة املتناقصة      26الشكل 

 

 

 المصدر  : إعداد الباحث  
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 هاته الصيغة متويال مؤسسيا معدا لتنمية األصول الوقفية،ولكنها   متثلاملضاربة ابألصول الوقفية الثابتة:   ❖

وكلت هبذا    إما  الوقف إال مؤسسة بيد ال  نفسه املمول بيد  ، وعوائدر التمويل سداد حىت  الوقف إدارة تضع
   .*األمر وان كان يف ملك نظر

مؤسسة  1الزرقاء   أنس  اقرت     مسا   الصيغة  هلذر  ببناءللجهة    الوقف  وفقا    أرض  على  عقار  املمولة 
  . العائد االجياري   يف  واملطور  تشرتك املؤسسة   اثلث على أن  استئجارر لطرف  ميكن  االنتهاء   الوقف،وبعد

  ؛ املبىن  يف  حصتها   لزايدة  األول:  قسمني  أتجري هذا املبىن إىل  من  إيراداهتا  تقسيم  الوقف  مؤسسة  على  ويتعني
الثاين القسم   على  وأما  املطور  .املستفيدين  فتوزعه  على  النمومج  هذا    بشكل   املشروع  إدارة  يفرض 

 التشغيلي.  والتمويل اخلدمات  بتوفري املدير وسيقوم  األرض ستوفر مؤسسة الوقف فإن حصري،ولذلك 
املنطلق  اقرت  منذر قحف تسميتها ابملشاركة ابإلنتاج متييزا هلا عن املفهوم األصلي لصيغة     من هذا 

 مؤسسة الوقف و يقاسم واإلدارة،  البناء املطور ويقدم األرض الوقف يقدم2ابإلنتاج املشاركة ياملضاربة، فف

 ألن امللك  شركة انتهاء يف كما إليها بيعا  البناء انتقال على  ويتفقان ،اإلمجايل اإليراد أو اإلمجايل اإلنتاج

التمويل الوقفي وفقا للمضاربة      الية يوضح الشكل اآليت  و   .قبل ملك  شيئا منه متلك   ال املؤسسة الوقفية
   ومراحلها املتعددة من اإلنشاء إىل انتهاء املشروع:ابألصول الثابتة  )املشاركة ابإلنتاج( 

 

 
:  العوضي السيد رفعتالفاسدة  .. انظر  مال ن قبيل إجارة األعالمذهب المالكي و الشافعي منعا تدخل المستثمر رب المال في اإلدارة  واعتبراها م * 

ببن المعهد   مشترك نشر،  -اإلسالمية للمصارف والقانونية اإلدارية الجوانب - المالية واألسواق والنقود المصارف في اإلسالمي االقتصاد موسوعة
 177ص   2009، المجلد الرابع ،  )القاهرة ( السالم العالمي للفكر اإلسالمي مع دار

 197-196، ص ص مرجع سبق ذكره أنس الزرقا،   1
 325، ص   الوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته، تنميته(، مرجع سبق ذكرهمنذر قحف،   2
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النقدي:    ❖ املال  برأس  الوقفي  وفيهااملضاربة  املشروع  هذا  ملثل  اإلدارة  نهام  الوقفية  املؤسسة  تقوم 
   عليها يتفقان الصايف الربح من حبصة  التمويلية املؤسسة من التمويالت النقدية   تتلقى     حيث  االستثماري

 مال رأس يف الوقف أبرض يساهم املضارب   أن العقد يذكر وال .املضاربة حلساب  وتستثمرر البناء تقيم مث

 عالية تكون حبيث الربح يف حصته حتديد عند  ملك  يلحظ بل - الوقف أحكام مع توافقا –1 املضاربة

 الشروط حسا واحدة، دفعة  أو ابلتدريج البناء  مؤسسة الوقف   تشرتي مث ابألرض، املسامهة عن تعوضه

 إىل  يؤدي شكل أبي األعيان يف التصرف بعدم الوقف أحكام مع تتفق  الصيغة فهذر .  املعروفة الشرعية

 للغري  متليكها

    :ملضاربة برأس املال النقديداة االتمويل الوقفي وفقا أليف الشكل اآليت توضيح آللية عمل    

  

 
  ومالك   جهة التمويل و    إن كال من الصيغتني تناسا املشاريع  املشرتكة مات األصل الوحيد  بني    

الوق بينهما   فاألرض يف صورة مؤسسة  العوائد  الفكرة يف  .  ابعتبار قسمة  ترتفع نسا جنا  هاته   كما 
  بسهولة احلصول   للوقفالة ميكن  ،  ملك ألنه يف هاته احل  2تطبيقها على  املشاريع التجارية يف املدن الكربى 

 إعادة الشراء من املمول عند انتهاء املضاربة .  تكاليف لدفع كافية  إيرادات  على

 
 الفقهية الوقف ضاياق  منتدىبحث مقدم إلى  ،)ليبيا من حالة اسةدر مع)  وحديثا قديما سائله و  واختالف الوقف أعيان تعمير الزريقي: محمود جمعة 1

 اإلسالمي التركية والمعهد لألوقاف العامة التركية والمديرية الدينية الشؤون رئاسة مع الكويت بالتعاون بدولة لألوقاف  العامة األمانة تنظيم  ،   الخامس
 334، ص2011ماي  15-13، ، تركيا  والتدريب في إسطنبول للبحوث

2 Ibid, 15 

Source : Mohammad Tahir Sabit :  Op. Cit, p 14 

   

 وفقا للمضاربة برأس املال النقدي    : آلية االستثمار الوقفي  28الشكل 
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أعيان  يف عليها متعارف هي بل حديثة ليست العقود هذر إن   :املزارعة و املساقاة و املغارسة صيغة . د
ديثة لتنمية األصول  احل وسائلال من يعتربوهنا الباحثني بعض ولكن اخلاصة، األمالك من  غريها ويف  الوقف
 األراضي  استغالل يف أجنح الطرق من وأهنا مجيعا جبوازها القول هو الفقهاء لدى الراجح  الرأي وأن ،  الوقفية

 الزراعية:

 اخر طرف املؤسسة الوقفية مع تتفق أن شبيهة املضاربة ابألصول الثابتة و مبدأ عملها  تعداملزارعة:  ❖

 حنور.   أو ابلنصف إما االتفاق حسا بينهما الناتج  يكون أن على املوقوفة األرض بزراعة  ليقوم

 األصول تقومي مشكالت  إىل مطلقا النظر  دون اإلمجايل الناتج توزيع  هي مهمة خباصية  تتصف  واملزارعة ❖

 ومبيد والسماد البذر كثمن النفقات  بعض العامل يتحمل أن فيها  ميكن كما .1 للزارع املقدمة الثابتة

 االتفاق؛ حسا اإلمجايل اإلنتاج ويوزع   املستأجرة العاملة واليد احلشرات 

 مع املؤسسة الوقفية   تتفق  حيث املثمرة األشجار فيها اليت  واألرض  ابلبساتني، خاصة وهياملساقاة:   ❖

 أو املزارعة وال ختتلف،  االتفاق حسا بينهما الثمر يكون أن على وسقيها برعايتها ليقوم اخر طرف

 ؛ 2غرير يف عنهما الوقف ابب  يف املساقاة

 تكون أن على املثمرة األشجار من فيها ليغرس أرضا،  آلخر شخص إعطاء هي : يف املفهوماملغارسة ❖

 . ضاألر  ومن منها نصيا له   فيكون أمثرت  وإن له شيء فال ملك  قبل العامل أمهلها فإما  اإلمثار، عند بينهما

 من جزء متليك  إىل يؤدي ملك  ألن   والشائع قبول العمل هبذر الصيغة يف كل األراضي ما عدا الوقف   

 وضعوا  الفقهاء أن مع الوقف، أحكام مع يتناىف وهذا املثمرة، األشجار بغرس قيامه  للمغارس بعد األرض
 أعيان الوقف.  على املغارسة وقعت إماكحق احلكر وحنور  3الفقهية احللول من العديد

   (املشاركة الشعبية لتطوير االستثمار الوقفي) ابالكتتاب العام للجمهور سياسة التمويل  :لثااث

على ميكن للمؤسسة الوقفية االعتماد    تطويرية مستحدثةسياسة  لالكتتاب العام   ا مهور ميثل اللجوء إىل   
املالية   إدارة املشروع   متويل يف أدواهتا  التخلي عن  الوقفية وتثمريها يف حالة عدم رغبتها يف  تنمية أصوهلا 

 
 318، ص الوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته، تنميته(، مرجع سبق ذكره منذر قحف،  1
الطبعة  األمانة العامة لألوقاف: ، إصدارات أصيل شرعي" وت ستجدة م قضايا س "  الخام الفقهية الوقف قضايا منتدى  أعمال  : األمانة العامة لألوقاف 2

 317، ص 2012األولى ، الكويت ، 
 337-336ص ص ، مرجع سبق ذكره ، الزريقي محمود جمعة 3
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ويتم هذا األمر إبصدار املؤسسة الوقفية ألسهم أو صكوك إسالمية متوافقة مع   ،املمول للطرف الوقفي  
المية الستقطاب أموال ا مهور بغرض متويل املشروع الذي تسعى املؤسسة لتنفيذر مع ضرورة  الشريعة اإلس

 . توكيلها  ابإلدارة  اإلصدار على نشرة نص

نظرا ألن     احلقيقي تعترب اإلسالمية الشريعة و  لقبول   أساسا املتمولة  واحلقوق املادية  لألصول التملك 
فإن املؤسسة الوقفية املنشئة   ،قيمها االمسية عن  تلف بسعر األصول هذر متثل اليت املالية األوراق تداول

 واحلقوق املادية  املوجودات  لتلك  حقيقي هلاته األسهم والصكوك ال بد أن تقابل هذا اإلصدار بوجود
 الديون مع اختالط األصول املالية واحلقيقية  يف حالة  إما    وهذا يقتضيالورقة.   قبل حامل من ومتلكها

 ةيف احلالة العكسي أما ،االمسية قيمتها عن خمتلف بسعر   ةاملالي تداول الورقة ميكن حىت األوىل غلبة نقود،وال
الصرف   طأو شرو  للديون ابلنسبة احلوالة بطريقة إال  يصح آلخر شخص من الورقة  ملكية انتقال فإن

 .  االمسية السوقية للقيمةالقيمة  ما يستلزم ضرورة مساواة ابلنسبة للنقود، املعروفة

الراغبة يف    إدارة وتثمري األصول الوقفية  مؤسسة  ى  ل عوعلى العموم و مراعاة هلاته النقطة احلساسة فإن     
االستثمار عرب التدخل يف األسواق املالية كمصدرة لألوراق املالية، االعتماد على مبادئ  املشاركة وشبيهاهتا  

حىت يكون التداول ابلبيع و الشراء صحيحا، أما خالف   *و بيعي الوفاء و العهدة  *اإلجارةوكذا مبادئ  
فال يصح تداوهلا ألهنا متثل ديوان يف الذمة وتداول ملك من صكوك  املراحبات واالستصناع والسلم مثال  

وسيتم عرب هذا العنصر البحثي إلقاء الضوء على أهم تقنيتني استثماريتني      الدين ال يتم إال بطرق احلوالة.
أال    تستقطا من خالهلما مؤسسة إدارة األصول الوقفية وتثمريها  أموال ا مهور لدعم مشروعها الوقفي

 الصكوك اإلسالمية    و ومها األسهم 

   :وأدواهتاابألسهم )حصص امللكية(سياسة التمويل ابملشاركة الشعبية لتطوير االستثمار الوقفي    .1
( بتحديد املسؤول عن إدارة املشروع The Prospectus)  تقوم املؤسسة الوقفية من خالل نشرة االصدار

 
ومع ذلك    .المعلوم العائد وذي المعلوم المال  الرأس ذي التقليدي  سندال  خصائص بعض عليها يضفيفي عقد اإلجارة    لألجرةلمعلومية المسبقة أ" * 

ر ثابت أصل أو عين مالك المؤجر ألن بينهما  الكبيرة الفوارقف الوقف  منذر قحف، انظر  "... فقط  دائن الربوي القرض سند حامل أن حين في معم ِّ

   ...بتصرف ،  330-329،  ص ص    اإلسالمي تطور إدارته  تنميته ، مرجع سبق ذكره

، أما بيع العهدة  فهو شبيه البيع  بيع الوفاء هو أن يبيع شخص آلخر عقاراً أو غيره بمبلغ معين بشرط أن يرد له المبيع متى جاءه بالثمن المتفق عليه * 

وهنا فالمالحظ أن مجمل ما تم التطرق إليه حول المشاركات المتناقصة و الصيغ   برد المبيع إلى البائع متى أوفى المشتري الثمن التعهد السابق و يعني 

قع تحت طائلة  هذين البيعين،  من حيث صياغتها  بالرغم  األخرى التي يترتب عليها إعادة شراء المؤسسة الوقفية للمشروع الوقفي من الجهة الممولة ت

   18/04/2017، تاريخ االطالع  http://www.kantakji.com/media/8322/70023.htmمن االحترازات القائمة عليهما  ..... انظر 
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النشرة يف صياغتها  وكالة    للمشروع  هاته املؤسسة إدارة وتقبل تقر املشرتين من الوقفي، وتتضمن هاته 
يتم تقسيم األصول اليت   ،متويل إنشائه أبمواهلم املدفوعة كثمن ألسهم املشروع يتم الذي الوقفي وبعدها 

يتم فيه، مث  القيمة اإلمسية متثل حصصا شائعة  متساوية  الوقفي على وحدات  املشروع  طرحها    يتضمنها 
بعد ملك من خالل هاته العملية يتم نقل ملكية األصل املتضمن يف هاته الورقة    *لالكتتاب العام للجمهور

اته النواحي اإلجرائية، تدخل األسهم إىل البورصة وتبدأ عمليات  املالية إىل حاملها كما أنه وإبمتام كل ه
 تداوهلا ابلطرق املعروفة . 

إدراج هاته األسهم للتداول املفتو  يف البورصة إضافة إىل أنه يوفر سيولة نقدية مغرية للمستثمرين إن     
رفع حصة مسامهتها يف املشروع    املهتمني ابقتناء مثل هاته األوراق املالية، فإنه ميكن املؤسسة الوقفية من

أيضا من    ءالوقفي عرب شرا الوقفية  املؤسسة  املالية متكن  السوق  أن  تتملكه إمجاال. كما  أن  أسهمه إىل 
الوقوف على تقييم اقتصادي سليم ألصوهلا يعدل هوامش الفروقات املسجلة بني قيمهم اإلمسية الدفرتية 

 قيمهم احلقيقية اليت يعكسها سعر السهم.  و 

على أساس كوهنا   ميكن ملؤسسة الوقف تصنيف بعض األسهم اليت أصدرهتا لتمويل املشروع الوقفيو    
والغرض من ملك هو وقفها على أساس اعتبارها    ،أسهما وقفية سواء عند بداية التعامل أو يف مرحلة الحقة

بعد جتميع  أ. قي مرحلة الحقة  نوعا من أنواع وقف احلقوق أال وهو حق االنتفاع املرتبط ابملشروع املنش 
رأس املال االزم للمشروع الوقفي عرب بيع أسهمه يف السوق املالية، تنطلق عمليات اإلجناز ويكون دور  

ة املشروع وتسيري نفقاته حىت إما مت إجناز املشروع وأصبح يدر دخال تقوم املؤسسة  املؤسسة الوقفية فيها إدار 
وبعدها توزع األراب  احلقيقية املتبقية على    ،الوقفية بتوزيعه لتغطية التكاليف اإلدارية وتكاليف الصيانة أوال

  محلة األسهم كل بقدر ما ميلك.

ي التحكم يف شروط االستثمار، ما يسهل عليها متلكه  إن األسهم متكن مؤسسة الوقف من ميزة مهمة ه   
   :مثال مبسط هلذر التقنية 1ابلكامل عرب شراء كافة أسهمه من محلتها والشكل اآلتكي

 
 أمواله في تشييد المشروع الوقفي  باستعمال لمؤسسة الوقف  المالية الورقة مشتري من خرى أ وكالة هذا االكتتاب يتضمن  * 

1 Mohammad Tahir Sabit :  Op. Cit, p 19 
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استخدام مبتكرات اهلندسة املالية اإلسالمية هبدف تعظيم  عوائد عملية  القائمة على إن التجربة العملية  

املفهوم مع األسهم  تنمية األصول   تتفقان من حيث  ماليتني  أداتني  بتوفري  وتثمريها، قد مسحت  الوقفية 
   :وتتمايزان من انحية اليات العمل عنها مها أسهم املضاربة وأسهم املشاركة  ويف ما أييت عرض لذلك 

من  الز  حمدد   االستثمار حاالت يف األسلوب  هذا يصلح   أسهم املضاربة الوقفية )حصص االنتاج (:  .أ
 متثل وهي مؤسسة الوقف  للجمهور تصدرها ةالقيمة اإلمسي متساوية مالية أوراق وتعرف أدواته بكوهنا "

 ابألموال الوقف أرض على الذي تسعى املؤسسة الوقفية إلقامته ملكية املشروع الوقفي حصصا شائعة يف

للتداول بعدما يبدأ املشروع ابلعمل أو ملا   قابلة وهي عنهم، ووكالةهاته األسهم  محلة  من عليها حيصل اليت

 حتصيل عوائد االكتتاب األول  

 إصدار األسهم لالكتتاب العام   
 

 

 

 

 

 

Underwriter Bank 

 املصرف اإلسالمي 

 

 

 املستثمرين

 

 

اإلصدار سوق 
 األولية( )

 

مؤسسة 
 الوقف

  يف األسهم املصدرة  االكتتاب األول

بيع  األسهم ملؤسسة الوقف 
 للموؤسسةالوقفية 

تسليم  املبلغ ا مايل  لعملية االكتتاب األول    اقتسام األراب  و إعادة شراء األسهم من املستثمرين 
االكتتاب 

سوق التداول 
 )الثانوية (

تقسيم املشروع الوقفي  إىل وحدات  ملكية متساوية  
 )األسهم(

 مصارف مدخول  املشروع االستثماري الوقفي:

 نفقات العملية اإلدارية )أ(

 نفقات الصيانة الدورية  )ب(

 أرابح املسامهني الصافية )ج(

01 

02 03 

04 

07 

06 

05 

 العالقات اليت جتمع مؤسسة الوقف بسوق اإلصدار

 ابملستثمرين العالقات اليت جتمع مؤسسة الوقف 

 ابملستثمرين  العالقات اليت جتمع سوق اإلصدار

 ابملستثمرين التداولالعالقات اليت جتمع سوق 

 المصدر  : إعداد الباحث  

 

 الوقفي ابالكتتاب العام  يف حصص ملكيته )األسهم (  االستثمار : آلية  29الشكل 
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 هاته األسهم وختول  .1تتحول غالبية الديون واألصول النقدية فيه إىل موجودات  وحقوق ومنافع حقيقية " 

من  يف احلق حلاملها الوقفي اإلنتاج حصة  للمشروع  فلها  أرضا اإلمجايل  الوقف  مؤسسة  أما  ومنشآت، 
 لتكون عوائدها يف حقيقية األمر مشكلة من جزءين مها: عائد والصيانة، اإلدارة مسؤولية القيام أبعمال

املشروع. فكان  هذا   الستمرار الالزمة والصيانة  ا ارية النفقات  مقابل   ربح اإلدارة هو وقسم ؛الوقف أرض
شاركة  هو السبا وراء اقتسام األراب  من الناتج اإلمجايل عكس ما حيدث يف األسهم عموما وأسهم امل

   .-هاته األخرية اليت تعتمد على اقتسام الربح الصايف بعد خصم التكاليف من الناتج الكلي –خصوصا 

على أساس اعتبارها من قبيل    2يقوم املصوغ الشرعي لنمومج أسهم املضاربة الذي اقرتحه منذر قحف   
املشاركة ابإلنتاج اليت مت شرحها مسبقا. كما حيدد هلا اخلطوات االجرائية اآلتية من أجل التنفيذ السليم 

 :   3وتفادي االحرتازات و املخاطر الناجتة عنها 

 ؛ تقوم مؤسسة الوقف ابلسما  حلملة أسهم املضاربة بتنفيذ مشروعهم الوقفي على األرض الوقفية ❖

قامت  ❖ اليت  املضاربة  أسهم  لشراء  للجمهور   ) )مضارب/مقاول  بصفتها  الوقف  مؤسسة  من  دعوة 
 إبصدارها بقيمها احملددة وفقا للشروط اآلتية :

 ؛ وجود رخصة من مؤسسة الوقف إبنشاء املشروع الوقفي فوق أرضها ابملواصفات والتكاليف املقيمة -

 املضاربة ابستخدام أمواهلم يف إجناز املشروع الوقفي؛وكالة مؤسسة الوقف من طرف محلة أسهم  -

 اعتبار مؤسسة الوقف مضاراب ابألصول الثابتة اليت ميتلكها املكتتبني عرب أسهمهم؛ -

 أسهم املضاربة   محلة - املالأرابب   يف االنتاج بني وبدئه اكتماله بعد للمشروع اإلمجايل املدخول توزيع -

 ؛  أي مؤسسة الوقف  – املضارب  وبني -

النص يف - بني  اإلمجايل  الناتج  توزيع   ضرورة  الوقف  للمشروع  مضاراب،  مؤسسة    مالكي   وبني  بصفتها 
 ؛ 4أرضه للمشروع   يستعمل  كونه    املضارب مرتفعة  نسبة  جيا أن تكون( .  محلة األسهم  )  موجودات املشروع

 وكالة من عند محلة أسهم املضاربة؛   أعمال البناء والتشييد يقوم هبا املضارب أي مؤسسة الوقف ❖

 
 . ..بتصرف   332-331ص   ، صالوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته، تنميته(، مرجع سبق ذكره منذر قحف،  1

2 Mohammad Tahir Sabit and others:  Op. Cit, p 83 
 333 ، صالوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته، تنميته(، مرجع سبق ذكره منذر قحف،  3
 .... بتصرف  183، ص مرجع سبق ذكره، الوقف و تنميته في المجتمع اإلسالمي المعاصر منذر قحف:  4
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 مؤسسة الوقف ابعتبارها مضاراب؛  عند استالم املشروع وبداية العمل به تنتقل إدارته واستثمارر إىل ❖

املبىن إىل طرف اثلث، تصبح األجرة املتحصل عليها هي العائد اإلمجايل ويتم توزيعه بني    عند أتجري ❖
 التفاق؛ مؤسسة الوقف ومحلة أسهم املضاربة حبسا ا

الوقف ابعتبارها مضاراب/وكيال ومحلة هاته األسهم بصفتهم   ❖ التزامات مؤسسة  ضرورة حتديد كل من 
 أما ،1التشغيلية والصيانة اإلدارةتنفيذ مهم   تقتصر مهمة املؤسسة الوقفية على حبيث أرابب املال/ موكلني،

من طرف حاملي األسهم، وتدفع األقساط  فيتم التأمني عليها   لالستعمال وصالحيته  البناء أبصل صاخت ما
 .  فوكالة من طرف مؤسسة الوق من حصتهم يف الناتج اإلمجايل

 النزاع احملتمل حول ما يتعلق إمكانيات   أبسهم املضاربة الوقفية يقي   االستثمار   أسلوب إن اعتماد     

 يف وال الثابتة األصول تقييم يف البحث إىل حيتاج الفعوائدها،   وحساب  للمضارب  املسلمة الثابتة ابألصول
أي أسلوب - ،لاحلقيقي لتلك األصو  االهتالك عن حقيقي ا  يعرب تعبري ا السوق يف الفعلي ن البيعألاهتالكاهتا  

 . -التمويل أبسهم املضاربة

املكتتبني يف  يتم تنفيذمها حبسا رغبة  ( :  Waqf Sharesأسهم املشاركة وأسهم املشاركة الوقفية ) .ب
 استحقاق العوائد من شراء هاته األسهم من عدمها )التربع بقيمة السهم وعائدر(، وتكون بذلك: 

بتحديد مشروع    املؤسسة املسؤولة عن تنمية الوقفتقوم    أنك  : (Waqf Shares)خرييةوقفية    أسهما ❖
متكنهم من امتالك حصة من    أسهم مشاركة وقفيةاملسامهة يف متويله بشراء    ا مهورمث تطلا من    معني،

 األسهم "وهذر3األخروي " االستثمار  2على وجه بر حمدد   يتم وقفها بعد ملك  الوقفي، مث  أصول املشروع

 كما معني، وقفي مشروع  يف صاحبها  نصيا حتدد ولكنها  البورصات  يف تداوهلا يتم أسهما ليست الوقفية

الشكل  استثمارها طريقة يف التدخل أو هاسحب له حيق ال ويوضح  عمل    30،  الوقفي الية  االستثمار 
 : ابالكتتاب العام  اخلريي )أسهم املشاركة الوقفية ( 

 
 335، ص ذكره الوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته، تنميته( ، مرجع سبق منذر قحف :  1
مداخـلة مـقـدمـة للملتـقى الـدولي  ي، بدائــل غير تقليدية مقترحـة لتمـويـل التنـمـية المحلـ  التـمـويـل بـالـوقـف: :كمال منصوري، لخضر مرغاد 2

 16ص    2006نوفمبر  23  -بسكرة -جامعة محمد خيضر-حـول: تمويل التنمية االقتصادية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
http://iefpedia.com/arab/wp- بحث منشور على االنترنت ، ، الصكوك الوقفية و دورها في التنمية   حطاب:  توفيق كمال 3

content/uploads/2009/06    10-9، ص ص   04/2017/ 19، تاريخ االطالع   
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 للجمهور استثمارا ألموال األصول الوقفيةوتثمري  مؤسسات إدارة   ةمشارك يف يتمثلف  :أما الوجه الثاين ❖

 األوراق  سوق يف ميكن تداوهلا أنه كما لألوقاف، عوائد أو أرابحا حتقق أن ميكن  األسهم وهذر الوقف

ولعل من أبرز صور التطبيق اليت يتضمنها هذا الوجه أن تصدر مؤسسة الوقف أسهم مشاركة عادية  . املالية
بقيم إمسية متساوية، تتضمن يف نشرة إصدارها وكالة هلا من املكتتبني  ابستعمال قيمة اإلصدار للبناء على 

ن من أسهم وللمؤسسة الوقفية ارض الوقف، فيشارك أصحاب األسهم يف ملكية املشروع بنسبة ما ميلكو 
تغطية كل   بعد  املسامهني،  الصافية على  قيمتها  فتوزع   العوائد،  أما خبصوص  معلوم.  اإلدارة أبجر  حق 

ميكن أن تقوم  مؤسسة الوقف ابلتملك التدرجيي للمشروع الوقفي بشراء السهم من السوق و  املصاريف  
 .1استثمارهم منافععد أن يتحصل  املسامهون على أو ابنتقال امللكية هبة أو وقفا على الوقف ماته ب

التصكيك   ظهر:    وأدواهتا  ابلصكوكسياسة التمويل ابملشاركة الشعبية لتطوير االستثمار الوقفي    .2
(securitization نفهومه املعاصر يف )  الديون توريق البداية يف منه ،وقصد م1880عام  املتحدة الوالايت 

 وأطلق  املالية، األصول كافة  لتشمل انتقلت هاته العملية بعد ملك  مثوحتويلها إىل أوراق مالية   والرهوانت 

 
 337-336ص   ، صالوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته، تنميته( ، مرجع سبق ذكره منذر قحف ،  1

إدارة األصول  مؤسسة 
 ية الوقف

 أسهم املشاركة الوقفية 

   املعروضة

 الوقفي املشروع 

01حامل السهم الوقفي    

02حامل السهم الوقفي    

03حامل السهم الوقفي    

03املستفيد    

02املستفيد    

01املستفيد    

 أساسيات أسهم املشاركة  الوقفية: 

الوقفية غري قابلة للتداول يف  أسهم املشاركة   ❖
 البورصة وهي غري قابلة للتنازل؛ 

الوقف    يف  حاملها    حصة    األسهم  حتدد هاته       ❖
 ؛ دارة اإل لتدخل يف  ابيسمح له     لكن ال و 

 ال يستحق حامل األسهم عوائد املشروع احملققة ؛  ❖

 الوقفي    شروعتنمية امل  إىل  االكتتاب    لغمب  يوجه ❖
. 

Source: Magda Ismail Abdel Mohsin, Op. cit, p55 

 

01 
02 

03 

04 

 : آلية االستثمار الوقفي ابالكتتاب العام  اخلريي )أسهم املشاركة الوقفية (   30الشكل 
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 إىل اإلنتاجية األصول وأ الديون   بتحويل وملك  التوريق، أو ةنالسند مسمى العملية هذر على البعض
 الديون تصكيك  جمال يف كبرية تطورات  الغربية الدول شهدت  .ومثلما1اثنوية  سوق  يف تداوهلا  يتم صكوك
 االسالمي ميدان التصكيك  يف تطورات معتربة   كذلك  اإلسالمية  املنطقة فقد شهدت  وغريها، واألصول

اإلسالمية واملضاربة   اإلجارة كصكو  من خالل ما جادت به مبتكرات اهلندسة املالية اإلسالمية فظهرت 
   .ولكن بدرجة أقل وغريها واملراحبة  واالستصناع  السلم انتشارا كبريا، وكذا ابلنسبة لصكوك وحققت

 وجود ضرورة من انحية   التوريق التقليدي  عن اإلسالمية خمتلفة التصكيك  عملية جتدر اإلشارة إىل أن  و  
مطابقة   اإلسالمية  الصكوك تكون  أن البد وكذلك  ديوان، تكون  أن جيوز  فال مت تصكيكها  اليت األصول

 اإلسالمية أبهنا " حتويل االستثمارية الصكوك عرفت وقد  . اإلسالمية والضوابط واملعايري للمواصفات 
 مث ومن مضمونة هبذر األصول للتداول قابلة إىل صكوك السائلة غري للدخل املدرة األصول من جمموعة
 املالية للمؤسسات  واملراجعة احملاسبة  هيئة أما   2 "التداول ضوابط  مراعاة مع املالية األسواق  يف  بيعها

 يف شائعة حصصا متثل القيمة  متساوية  واثئق" أبهنا السندات اإلسالمية    فتعرف الصكوك أو اإلسالمية
 خاص،وملك  استثماري نشاط أو معني مشروع موجودات  ملكية يف أو خدمات  أو منافع أو ملكية أعيان

 .    3أجله" من أصدرت  فيما استخدامها وبدء االكتتاب  ابب  الصكوك وقفل قيمة حتصيل بعد

ما       االستثمارية  الوقفية  الصكوك  أن  القول  ميكن  السابقة  التعاريف  على  إال صكوك    واعتمادا  هي 
غايتها تنمية األصول الوقفية وتثمريها بتوفريها لتمويل تنموي خارج   ،استثمارية اسالمية حمددة املدة الزمنية

  خطط إجنازر، كما تدر هاته الصكوك حلملتها عائدا دوراي من أراب  املشروع أو  ميزانية املشروع الوقفي امل
ؤسسة الوقفية ابتباع اخلطوات املويتم إصدار الصكوك الوقفية االستثمارية من طرف  ،  عائدر االجياريمن  
 :   4اآلتية

 
   3ص  2005األردن ،  اليرموك،  جامعة ، غير منشورة  ماجستير رسالة ،  مخاطرها وعالج اإلسالمية االستثمارية الصكوك : ألمينا احمد 1
بحث منشور في  ـ، -البحرين-السوق المالية اإلسالمية الدولية  اإلسالمية تجربة المالية السوق تطوير في ودورها اإلسالمية الصكوكة: عمار بن نوال 2

 254، ص   2011ـ الجزائر ،   09مجلة الباحث ، العدد 
 288 :ص ، ، مرجع سبق ذكره 17رقم اإلسالمي المحاسبي المعيار 3
  229– ص، ص      2010بيروت،  ،   1ط ، دار البشائر اإلسالمية ، -دراسة فقهية اقتصادية –صناديق وقف االستثمار  أسامة عبد الحميد العاني :  4

230 
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o : الوقفية إحداثه أو   تريد  الذيدراسة املشروع     املرحلة األوىل الالزم   رأس وحتديد ،تطويرر املؤسسة 
 االختصاص؛   جهة من والرتخيص اإلمن  ر بعد أخذلتنفيذ
o   : الثانية  تنفيذر   الناس تعريفاملرحلة  املراد  عنه وعن  فكرةإبعطائهم   ،اإلعالموسائل    عربابملشروع 

 ؛    املتلقية لهأهدافه وطبيعته وجهات االنتفاع منه وكيفية االكتتاب فيه وا هة 
o   : الثالثة  وإدارة الوقفية، الصكوك إصدار مهمتها (SPVإنشاء شركة مات الغرض اخلاص )املرحلة 

 تضم وصفا  مفصال   اليت اإلصدار  نشرة وإعداد مؤسسة الوقف، عن نيابة  واملشروع الوقفي حمافظ الصكوك
 االكتتاب ؛   واملوقوف عليهم وشروط  وأهدافها الوقفية الصكوك عن
o   : الرابعة  القيمة   الوقفية الصكوك إبصدار (SPVتقوم)املرحلة  املطلوب إلجناز  تعادلمتساوية  املبلغ 

  املشروع الوقفي وتكون قابلة للتداول يف األسواق الثانوية؛  
o   : املرحلة اخلامسة(تقومSPV)  وتتسلم املبالغ النقدية   لالكتتاب العام، األولية السوق يف الصكوك بطر

 حصيلة االكتتاب يف الصكوك من املكتتبني ؛  
o : االكتتاب يف إجناز املشروع الوقفي وتثمرير والعائد يتم توزيعه ابلطرق   حصيلةتستثمر   املرحلة السادسة

ويتحصل املعروفة وعند اإلطفاء تسرتجع مؤسسة الوقف الصكوك املطفأة مع امللكية اخلالصة للمشروع  
 املكتتبون على رؤوس أمواهلم اليت اشرتوا هبا هاته الواثئق مع العوائد وهلم اخليار يف أخذها أو وقفها. 

 

 

 : إجراءات إصدار الصكوك الوقفية االستثمارية و اخلريية  31الشكل 

 

 المصدر  : إعداد الباحث  
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الوقفية    إصدار  ميكن حتديد ثالث أطراف رئيسية متدخلة يف عملية     الوقفيةاملؤسسة  هي  الصكوك 
 هيئات  1مثل  اإلصدار يف عملية أخرى  أطراف تدخل وقد واملكتتبون،  (SPVوالشركة مات الغرض اخلاص ) 

االكتتاب  ، (Credit Rating Agency) االئتمان  التصنيف احلفظ ، (Underwriter) ومتعهد   أمني 
(Trustee)، التوريق هيكلة  ومدير (Servicer) إصدار عملية مع األطراف هاته إما كانت تتناسا مهام 
 .الوقفية الصكوك

من أبرز أنواع الصكوك الوقفية االستثمارية صكوك املضاربة وصكوك اإلجارة ونوع خاص جيمع بني     
 فكرة الصكوك واألسهم يعرف أبسهم التحكري  ويف ما أييت بيان لكل منهم:  

 فكرهتا وترجع الوقفية السندات  وأشهر أقدم من السندات هذر وتعترب  سندات املضاربة  :  صكوك أو .أ

 يف ملك  منها املقصود كان وقد األردين اإلسالمي البنك  قانون وضع عند محود، سامي إىل الدكتور األوىل

 الدكتور عرض اتلية مرحلة ويف،  الربوية البنوك تصدرها اليت الربوية القروض سندات  عن البديل إجياد الوقت

 الوقفية املمتلكات  إعمار أجل من  وملك  األردنية وزارة األوقاف على املضاربة سندات  فكرة محود سامي

عرف    2الرمسية ا ريدة يف ونشر  1981 لعام (10) برقم خاص  قانون وصدر   ،الغرض هلذا  نة فتشكلت
هاته الصكوك بكوهنا :"الواثئق احملددة القيمة اليت تصدر أبمساء مالكيها مقابل األموال اليت قدموها لصاحا  

وحيصل مالكو السندات على نسبة حمددر    . "املشروع بعينه بقصد تنفيذ املشروع واستغالله وحتقيق الربح
ال تنتج سندات املقارضة أي فوائد كما  من أراب  املشروع وحتدد هذر النسبة يف نشرة إصدار السندات و 

   3."ال تعطي مالكها احلق يف املطالبة بفائدة سنوية حمددة

 الصيغةقبول هاته   أابن فيه عن شروط م1988   سنة قرارا  أصدر الدويل اإلسالمي الفقه جممع  وقد أصدر    

 :4شرعيا ، تتمثل يف  

 هذر امللكية وتستمر  متويله أو إلنشائه الصكوك أصدرت  الذي املشروع يف شائعة  حصة الصك  ميثل أن ❖

 ؛ هنايته  إىل بدايته من املشروع طيلة

 
بحث منشور على موقع الجامعة اإلسالمية بماليزيا    ، ، التعليم  مجال  تمويل في وأهميتها الوقفية الصكوك:  نقاسي و محمد ليبا إبراهيم محمد 1

('IIUM ،)http://irep.iium.edu.my/48004/   9ص ،    2017أفريل  19، تاريخ آخرإطالع  2016ماي 12بتاريخ 
   12، ص  مرجع سبق ذكره ،  حطاب  توفيق كمال 2
 م  1981قانون سندات المقارضة األردني لسنة  المادة الثانية من 3
 ،   1988فيفري  11إلى   6المؤتمر الرابع  بجدة ، السعودية ، من  ، الدولي اإلسالمي الفقه مجمع عن (الصادر3/4)30قرار رقم  4
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  ؛اإلصدار نشرة حتددها التعاقد شروط أن أساس على املقارضة صكوك يف العقد يقوم ❖

 أن بداملصدرة وال ا هة موافقة عنه تعرب القبولو   الصكوك هذر يف االكتتاب  عن يعرب اإلجياب أن   ❖

 ؛شرعا املطلوبة البياانت  مجيع على  اإلصدار نشرة تشتمل
 من مأموان فيه ملك  ابعتبار لالكتتاب  احملددة الفرتة انتهاء بعد للتداول قابلة املقارضة صكوك تكون أن ❖

 القرار؛ عليها نص اليت الضوابط بعض مراعاة مع السندات  نشوء عند املضارب 
 أي عامل ،املضارب  هو  هبا املشروع وإقامة الستثمارها الصكوك يف االكتتاب  ةحصيل  يتلقى من أن ❖

 أسهم نا رب مال فهو الصكوك بعض بشراء به يسهم  قد ما نقدار إال املشروع من ميلك  وال املضاربة

 اإلصدار،وتكون نشرة يف احملددة له احلصة بنسبة حتققه بعد الربح يف شريك  املضارب  أن إىل ابإلضافة،به

 موجودات  وعلى الصكوك يف االكتتاب  على حصيلة املضارب  يد وأن األساس، هذا  على املشروع يف ملكيته

 .الشرعية الضمان من أسباب  بسبا إال ال يضمن أمانة يد هي املشروع

هلاته    تنفيذ السليم الشرعي    تكفل  اليت  الشروط  بعض  على  القرار  نص   السابقة  العناصر   على  عالوة و      
 :1 وهي إطار تثمري الوقف يف منها ابالستفادة استعرضه من صور مقرتحةمن خالل ما  الصكوك،

 الوقف؛  لتعمري  يوظفونه  نا املال أرابب  وبني أعيانه  بقيمة  الوقف جهة  بني  شركة إقامة -

 ؛ الريع من بنسبة ماله من بتعمريها فيها  يعمل من إىل اثبت كأصل  الوقف أعيان تقدمي -

 الريع؛   من بدل لقاء اإلسالمية املصارف مع االستصناع بعقد الوقف تعمري -

  فيها   يكن  مل  ما  مقبولة  صيغ  وهي  .يسرية  أجرة  مع  أو   وحدر،  عليه   البناء  هي  عينية   أبجرة   الوقف  إجيار  -
 . الوقف مع للمتعاقد منه جزء  أو الوقف عقار متليك 

 :للشكل اآليتو ميكن إجرائيا توضيح اليات عمل هاته الصكوك االستثمارية وفقا   

 

 
 333، ص مرجع سبق ذكره الزريقي،  محمود جمعة 1

�� ��
��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� ��

� � ��
��
����� ���

�� ������ � ����
�� ����� ��� ���� ���� ��

����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~184  ~  
 

 

 
ما يغنيها عن   ،مؤسسة الوقف هلا من اخلربة يف إنشاء املشروع املسطر وإدارتهفإن    ،وفقا هلذا التطبيق  

ولتغطية احتياجها    .مع مؤسسات أخرى للقيام أبغراضه فتصبح بذلك املضارب يف عقد املضاربة  ت تعاقدا
  :ومن مث إصدارها وفقا آللية العمل املوضحة يف الشكلالتمويلي تقوم بتصكيك موجودات املشروع 

  ، تصدر من خالهلا صكوك املضاربة   (SPVتقوم مؤسسة الوقف إبنشاء شركة مات الغرض اخلاص )-1
  مهور املتعاملني يف السوق املالية ؛ 

الذين يصبحون وفقا هلذا األمر SPVتقوم شركة )-2 املكتتبني  النقدية من  ( بتجميع حصيلة االكتتاب 
كما يقومون بتوكيل هاته الشركة اخلاصة بتحصيل العوائد الدورية  لصكوكهم    ، أرابب املال يف مشروع املضاربة
 ذا القيام بكافة التزاماهتم جتار املضارب واملشروع الوقفي ككل ؛من أراب  املضاربة احملققة وك

( يف عقد مضاربة مع مؤسسة الوقف نقدار ما كونته من رأس مال املشروع.  SPVتدخل شركة )   3-4
، و يتم حسا هذا العقد حتديد حقوق  *أما املؤسسة الوقفية فتشارك اب هد اإلداري و اخلربة )العمل(

 ف وكذا نصيبه يف الربح واخلسارة بنسبة حمددة مسبقا من الناتج اإلمجايل للمشروع ؛ والتزامات كل طر 

 
 يمكن للمؤسسة الوقفية المشاركة باألصول الثابتة األخرى لديها كاألراضي أو المنقوالت من آالت ومعدات حسب الحالة واالحتياج   * 

 : آلية االستثمار الوقفي ابالكتتاب العام  )صكوك املضاربة (   32الشكل 

 

Source :   www.islamicbanker.com/education/sukuk-al-mudaraba , 04/21/2017 
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ابجتماع هذا املزيج تنطلق عملية تشييد املشروع الوقفي وبعدها استثمارر حسا االتفاق وما مت حتقيقه -5
موكلني    من أراب  يتم توزيعه بني طريف العقد أي مؤسسة الوقف كمضارب ومحلة الصكوك كأرابب املال 

 (؛ SPVعنهم شركة )

يف حالة حتقيق األراب  يتم تقسيمها حبسا االتفاق، فتحصل مؤسسة الوقف على نصيبها من    6-7-8
   (SPV)الربح مضافا إليه أتعاب اإلدارة، ويتحصل املكتتبون على نصيبهم عرب شركة 

الصكوك. وعند بلوغ مرحلة نضج  ( تقوم بتوزيع العوائد الدورية على مستحقيها من محلة  SPVشركة ) -9
( ابستدعاء الصكوك إلطفائها عرب تسديد قيمها اإلمسية  SPVاملشروع  وانتهاء عقد املضاربة  تقوم شركة ) 

   حلملتها )إعادة حصيلة االكتتاب (.

 يعكس  ودقيقا صحيحا دورية مالية فرتة كل عن األراب  حساب  كان و جتدر اإلشارة هنا إىل انه إما    

 عند االمسية القيمة مع تلتقي أن ينبغي لصك املضاربة   احلقيقة القيمة فإن ،ةوالرأمسالي العادية ألراب ا مجيع

 للودائع ابلنسبة حيصل فعال كما مباشرة، واخلسائر األراب  توزيع بعد أي ،رواخلسائ  األراب  حساب   اتريخ 

 توزيع وبعد احملددة،  املالية الفرتة  انتهاء عند االمسيةبقيمتها   ترد اليت اإلسالمية؛ البنوك  لدى  االستثمارية

. تسديد قيمة حصيلة االكتتاب  يتم ببيع الشركة مات الغرض اخلاص  للمشروع كامال  1  واخلسائر األراب 
 ملؤسسة الوقف وفقا لسعر السوق وبعدها تنتهي الشركة. 

متويلية   سندات   شكل  إىل  ابإلجارة  التمويل  حتويل  على  اإلجارة  صكوك  فكرة  تقوم صكوك اإلجارة : .ب
(Securitization of Lease وتعرف )  متثل ملكية  متساوية، قيمة  مات  صكوكا  بكوهنا  هاته الصكوك 

 2" .اإلسالمية الشريعة عرفته كما اإلجارة عقد أساس قائمة على وهي خدمات، أو منافع، أو مؤجرة، أعيان

 خصائص إىل تستند مجيعها وهي متعددة أنواع أساسية تتفرع عنهامن التعريف يتضح وجود ثالث صور     

 األعيان ملنافع ملكية شهادات  اإلجارة ممثلة نفسها، فتكون بذلك إمكانية لطر  صكوك اإلجارة عقد

 . نفسها  املؤجرة األعيان ملكية الذمة أو يف املوصوفة اخلدمة أو للعمل، شهادات ملكية أو املستأجرة،

 
 341، ص    الوقف اإلسالمي )تطوره، إدارته ، تنميته( ، مرجع سبق ذكرهمنذر قحف :  1
 37، ص  2000، الطبعة الثانية ، جدة السعودية ،   والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد، سندات اإلجارة و األعيان المؤجرة  منذر قحف :  2
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 للمؤسسة الوقفية هيكلة صكوك اإلجارة أو ابلتحديد صكوك األعيان املؤجرة وفقا ألسلوبني:ميكن    
على   أي أن األصل املؤجر الذي أصدرت صكوك تستحق عوائدصكوك إجارة األعيان القائمة :   ❖

 أجرته قائم وتتم هاته العملية بطريقة البيع وإعادة الشراء وفق الشكل اآليت: 

 

 
 

ببيعه للشركة مات الغرض اخلاص، أو تقوم مؤسسة الوقف بشراء األصل من مالكه األصلي مث تقوم  -1
 (األصل مباشرة من املالك األصلي حسا طلا املؤسسة الوقفية؛SPVبطريقة أخرى قد تشرتي ) 

 ( بتجميع مثن األصل من إصدار صكوك اإلجارة و بيعها للمكتتبني؛ SPVتقوم شركة )-2

3.A-  ( يقوم محلة الصكوك بدفع مثنها لشركةSPV ؛ ) 

3.B-  حصيلة االكتتاب اإلمجايل توجهه الشركة مات الغرض اخلاص لدفع مثن األصل الذي اشرتته مبلغ
 من مؤسسة الوقف أو من املالك األصلي إن اشرتته من عندر مباشرة؛ 

 ( ؛ SPVنتيجة لعقد التأجري ا ديد تقوم مؤسسة الوقف بدفع األجرة  لشركة ) - 4

 

 

 

 
 املستثمرون

 )محلة الصكوك(

 مؤسسة الوقف 

 )املستأجر(

 شركة 

(SPV) 

 ابئع 

 )األصل املستأجر(

 صكوك اإلجارة 

)محلة 
 الصكوك(

1 

3B 

4 

5A 

1 
3B 1 

7A 

6 

7B 

2 

3A 

5B 

2 

 اختياري

 آلية االستثمار الوقفي ابالكتتاب العام  )صكوك إجارة أعيان قائمة  ( : 33الشكل 

 

Source: Dinna Rohmatunnisa:Design Of Ijarah Sukuk, A Master thesis, the university 

of Nottingham England, UK,2008, p 32 

 

�� ��
��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� ��

� � ��
��
����� ���

�� ������ � ����
�� ����� ��� ���� ���� ��

����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~187  ~  
 

5.B-  ( تقوم شركةSPVبتوزيع األجرة على مح ) لة صكوك اإلجارة، ممثال لقيمة العائد املستحق للمكتتبني؛ 

 ( بتأجري األصل الذي اشرتته ملؤسسة الوقف ؛ SPVتقوم شركة ) اء املشروع عند انته-6

5.A  ابنتهاء( اجال صكوك اإلجارة تقوم مؤسسة الوقف إبعادة شراء األصل من شركةSPV ؛) 

7.A-   تقوم مؤسسة الوقف بدفع مثن األصل ( كامال لشركةSPV ؛ ) 

B.7- ( تقوم شركةSPVبتوزيع مثن بيع األصل على )   محلة صكوك اإلجارة وتنتهي بذلك عملية إطفاء
  .الصكوك وحتل الشركة ويتحصل املكتتبون على رؤوس أمواهلم ومؤسسة الوقف على األصل

: أي أن األصل املؤجر  )صكوك إجارة قائمة على االستصناع (   صكوك إجارة األعيان غري القائمة ❖
الذي أصدرت صكوك تستحق عوائد على أجرته غري قائم حاليا، ويف هاته احلالة تكون الصكوك املصدرة 

 غري قابلة للتداول إىل حني إنشاء األصل أو العني بعقد االستصناع وفق الشكل اآليت:

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسة الوقفية

 (SPVشركة )

 املستصنع 

محلة صكوك 
 اإلجارة 

 العميل

  

الفرصة 
 االستثمارية
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.تأجير األصل المستصنع لمؤسسة 5

 الوقف )إجارة منتهية بالبيع  (

.تسليم األصل 4

 المستصنع 

. حصيلة 3

االكتتاب هي 

ثمن  

 االستصناع

. العوائد الدورية )من أقساط 7

اإلجارة ( + إطفاء الصكوك )ثمن 

 بيع األصل (

.تسليم 2

 الصكوك 

.شراء 1

 الصكوك

.أقساط اإلجارة 6

+ثمن األصل 

 )نهاية العقد (

يمكن اللجوء  ولكن الصكوك هيكل في  األساسية المراحل غير المتقطعة الخطوط تمثل 

 على دفع األ قساط و ثمن البيع النهائي  القدرة أو األرباح لزيادة إليها 

 االستثمار الوقفي ابالكتتاب العام  )صكوك إجارة أعيان غري قائمة( : آلية   34الشكل 

 

Source: Salman Syed Ali: Islamic Capital Market Products, king Fahd national 

library cataloguing-in-publication data, first edition, Jeddah, KSA ,2005, p 34 
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وتعرتي صكوك اإلجارة مجلة من املخاطر كغريها من أدوات االستثمار املالية األخرى و اليت جيا على    
ولعل ا دول اآليت يوضح هاته املخاطر  ،  مؤسسة الوقف التحوط منها حفظا ألموال الوقف من الضياع

م الوقفي  االستثمار  إدارة  متكن  أقرب  أثرها   بصورة  من  التخفيف  األقل  على  أو  وقوعها  قبل  تالفيها  ن 
 ابلشكل الذي يضمن االستدامة املالية لألصل الوقفي حمل التنمية و التثمري : 

 

 

  بني   مشرتكة  أرضية   كوهنا  عن  فضال  التقليدية  للسندات   إسالميا مناسبا   بديال  اإلجارة   تعترب صكوك     
يف ميدان    ا أم.  بينهما   للتعاون  أكثر  فرصا   يتيح   مما  التمويل  يف  التقليدية  واملؤسسات   اإلسالمية  املؤسسات 

  واملتوسط   الطويل  األجل  مات   الوقفية  األصول  متويل  يف  اإلجارة  على صكوك  االعتماد  الوقف، فيمكن
 مؤسسة   طرف   من  عليها  العتماد ا  ميكن  أنه   كما.  اخلدمية  أو  اإلنتاجية  املشروعات   يف  املستعملة  تلك   سواء
 جتماعية. اال املشروعات  لتمويل الالزمة املالية  املوارد  تعبئة يف الوقف

ا دول اآليت أدانر يبني أهم الفروقات اليت متيز صكوك اإلجارة عن صكوك املضاربة والسندات ميثل       
   :التقليدية األخرى

 : خماطر صكوك اإلجارة    10اجلدول

 

Source: Ibid, p 55 
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الصيغة يف مفهومها األساسي أسلواب متويليا خاصا جيمع بني  األساليا  تعترب هاته  أسهم التحكري:   .ج
الوقفية، لتنمية  وتثمري األصول  التحكريالتقليدية واحلديثة  اهليكلية ألسهم  مناط    فالبنية  زايدة على كون 

بكون الية عملها  إنشائها قائم على ممارسة وقفية تقليدية هي صيغة التحكري، تربز وجها حديثا ومميزا يتعلق  
نظرا لتشاهبها معها يف  وأسهم املشاركة صكوك اإلجارة   وعمليايت بني  يترتكز على دمج مفاهيمحبيث  

عقار   ملكية متساوية من حصصا متثل كوهنا  يف جارة  صكوك اإل فهاته الصيغة املتميزة تشبه بعض األوجه.
 أسهم تشبه وهي  ،جهة  ناالستثمار م ملدة إجارة بعقد مقام بطريقة التوكيل على األرض املوقوفة ملتزم

االستثماري   للمشروع واملصروفات  اإليرادات  بني الذي هو الفرق الصايف  الربح متثل  عوائدها أن يف املشاركة
املؤجرة، فهي  مثل عائدات األعيان مسبقا أخرى. أي أن أسهم التحكري وإن كانت غري حمددةمن جهة  

 – مؤسسة الوقف   لصاحل - األرض أجرة نوجبه تقتطع األرض على بعقد إجارة الوقف مع ال تزال مرتبطة

 ألصحاب  تستحق اليت املشروع الصافية عائدات  معرفة إىل الوصول أجل من بكامله املشروع من عائدات 

  التحكري. أسهم

 من مستأجرة وقفية أرض يقوم على  بناء يف متساوية حصص ا  متثل "أسهم :التحكري وعليه فإن أسهم   

.تقوم مؤسسة الوقف 1" العقد فرتة لكامل  حمددة وأبجرة عقد التحكري، هو األجل طويل إجارة بعقد  الوقف
 

 340، مرجع سبق ذكره ، ص  الوقف اإلسالمي ) تطوره ، إدارته ، تنميته(منذر قحف:   1

 اإلجارة و املضاربة و السندات التقليدية : أهم الفروقات بني صكوك  11اجلدول 

 

Source:  Irni Yunita:  The Development, Scheme, Risk and Fair Market Value Model of 

Sukuk Ijarah and Mudharabah in Indonesia, American Journal of Economics 2015, 5(2): p59 
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 األراب  وتوزع العقار املبين فوق األرض املوقوفة اليت أجرهتا هلمإبدارة العملية االستثمارية وكالة عن أصحاب  

 ،  ومبىن( )أرضا أبكمله املشروع واستثمار مث إدارة األرض املوقوفة، على االنشاءات  عن طريق بناء الصافية
 أصحاب  على الصايف العائد وتوزع ، املؤسسة الوقفية لصاحل لألرض املتفق عليها مع اقتطاع أجرة األرض

التحكري قبل مؤسسة   من السوق بشرائها بسعر تنتهي أو دائمة التحكري  أسهم تكون أن  وميكن. أسهم 
  املستهدف.  والعائد النقدي املال رأس استنفام أصل بعد العقد أصل يف بنص بوقفها أو الوقف

مؤسسات إدارة وتثمري ضوابط  استخدام السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف    :  الثاين  املطلب
 األصول الوقفية وأمهيتها االقتصادية

للسياسات املستحدثة لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة  املشكلة    األدوات املاليةبعد التطرق إىل مجلة    
التطرق إىل   الحقةكان لزاما كخطوة    ، من حيث مفاهيمها واليات عمل كل منها  ةالوقفي  األصول   وتثمري

عين أوهلما بتحديد الضوابط اليت البد   : وملك عرب جتزئة فكرة التقييم هاته على جزئني تقييمها االقتصادي
األمهية    إلشارة إىلل  خصصقد  أما اثنيهما ف؛  االستثمار الوقفي احلديثة  سياسات أن تراعى يف استخدام  

 . ملثل هاته السياسات التطويرية املستحدثةاالقتصادية 

 استخدام السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية ضوابط    :الأو 

احلديثة يف تثمري وتنمية األصول الوقفية حيتاج إىل مجلة من الضوابط اليت تساعد   السياسات إن استخدام    
التطبيق وخلو خمرجاهت القصوى من   ا على حسن  االقتصادية  االستفادة  أي حرج شرعي فضال عن  من 

وتتمثل هاته    عند استخدامها  الوقفي وجناحه  مردودها نتيجة لتفادي ما قد كان سيعرتض سالمة االستثمار 
 :  1لضوابط يفا

نعىن أن تكون املشروعات الوقفية   :لالستثمار  االجتماعية و االقتصاديةالتقيد ابملبادئ الشرعية و    .1
املتاحة   الطرق  مجيع  لتنظيم  اإلسالمية  الشريعة  وضعتها  اليت  ابلقواعد  تقيد  وأن  احلالل  دائرة  إىل  تنتمي 
وراء   واالجتماعية من  االقتصادية  األهداف  املسامهة يف حتقيق  واستغالهلا، فضال عن  األموال  الستثمار 

 
 103-101ص   ص مرجع سبق ذكره، أحمد محمد السعد، محمد علي العمري،  1
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ل املشروعات »كثيفة العمالة« على املشروعات »كثيفة رأس املال«  االستثمار يف هذر املشروعات، كتفضي
إن مل تكن    لألسعاراملستوى العام    عال ترفمن أجل املسامهة يف احلد من البطالة، أو اختيار املشروعات اليت  

ملك ضمن احلدود اليت ال تؤثر على املهام الكبرية للوقف   لالتضخم. كبنفسها ساعية اىل التخفيف من أثر  
 ؛ يف اجملتمع اإلسالمي

مؤسسات إدارة األصول الوقفية استهداف املشروعات على    جيا  استهداف املشروعات ذات الرحبية:   .2
على حتسني   تعينها  حديثة  بدائل  من  متتلكه  نا  ملك  إىل  مدفوعة  الكربى  الرحبية  ائج خمرجات  نتمات 

من  ع  يتستطفع  توليد دخل مرتاالستثمارية احلديثة    ة املباشرة هلاته البدائلهمتكون امل، و استثماراهتا الوقفية
كثر ما  أضل حنو ممكن، وهذا  أف تشرف عليها على  يتاخلدمات ال  تقدمي  قفية املستخدمةخالله املؤسسة الو 

على أ  عن تلك االستثمارات الين حتقق هلامن أجل البحث  يف دائرة االستثمار احلالل    استعملتيتحقق إما  
 ؛مايل دئعا

تهاء املمول من عملية نتكون فرتة اأن  وتعين    : يعلومية الزمنية املشروع االستثماري يف شقه التمويلامل  .3
وخباصة   -  يحيث إن طبيعة الوقف يف الفقه اإلسالم ،علومةومحمددة الوقفية شروعات التمويل يف هذر امل

وإن كانت ممة الوقف  تقالل ممة الوقف عن أي ممة أخرى،  ستقتضي ا  -فيما يتعلق بتأبيد الوقف ولزومه
عادة ممة الوقف  أيضا من إ  فإنه البد  ، مارتثلضرورة االساملمول  ممة  مع  أن تنشغل    هلا ابتداء ووسطا  البد  

كما أنه اقتصاداي يعترب    لفرتة.ااحملددة  املشاريع  ال يف  إ، وهذا ال يتأتى  انتهاء  خرىأي ممة  أتقلة عن  س م
اامل فرتة  فيه  تكون  الذي  املمول  نت شروع  التمويل جمهولةمن  هاء  األوقاف  ألنبا،  معي  عملية  ال    مؤسسة 
داد معلومة  س شروع الذي تكون فيه فرتة الوال شك أن امل،  شروعذا املا دوى االقتصادية هلدراسة  يع  ستطت

 هو األكثر تفضيال.

 الوقفية ستخدام السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول  الاألمهية االقتصادية    :اثنيا

 :  1لألصول الوقفية يف تثمريتكمن األمهية االقتصادية لألساليا احلديثة املستخدمة يف   

 
 104-103ص    ص ذكره، المرجع السابق نفسه 1
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من الكفاءة    ةتوفري إمكانية حصول املؤسسة الوقفية على احتياجاهتا التمويلية: وملك عرب االستفاد  .1
 ، وتوظيفها يف عمليات االستثمار الوقفي؛االقتصادية  ملة الصيغ التمويلية املعتمدة

 التخفيف من حدة خماطر االستثمار وتكاليف اإلشراف واملتابعة؛   .2

 تقدمي اخلدمات االجتماعية و االقتصادية للمجتمع بكفاءة أعلى من األساليا التقليدية؛ .3

يف األساليا احلديثة لالستثمار الوقفي احلماية  احلاصل  يضمن التنوع  حيث  استمرارية التدفقات النقدية    .4
من حيث    تثمار سدوات االأتنوع  االستفادة من  ة، و فطة املختل ش األن  يفخماطر تقلا عوائد التمويل    من

 ؛للوقفالتدفقات النقدية استمرارية  ىاجاهلا، األمر الذي ينعكس عل 

اليت د االستثمار  قو تقدمي حزمة متكاملة من ع   و ملك عربخدمة )اجملتمع املسلم / املستثمر املسلم(    .5
امل التطبيق يف.  املختلفةتثمرين ورغباهتم  س تليب احتياجات  العقود  مرنة  داف أهحتقيق    كما تساعد هاته 

سهم  ت، وزايدة اإلنتاجية و يالنمو االقتصادزايدة معدل  على    فهي تعمل  ،ادي اإلسالميصاالقت  النظام
على جودة مع احملافظة الدخول  يف توزيععدالة  و حتقق قرار األسعار، ستالتوازن بني العمالة وا يف كذلك 

 .  احلياة املادية واملعنوية

استخدام السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري حدود   :  الثالث   املطلب
 وسبل دعمها    األصول الوقفية 

إىل مجلة من   السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  تتعرض   
أجل ضمان استمرارية أدائها اإلجيايب املعوقات اليت ترهن كفاءهتا العملية ولذلك وجا توفري الدعم هلا من  

 خدمة هلدفها الرئيسي وهو تعظيم خمرجات االستثمار الوقفي واحلفاظ على االستدامة املالية للوقف. 

 السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية استخدام     د: حدو أوال

 : 1تتمثل احملددات اليت تعرتض عمل األساليا احلديثة لالستثمار الوقفي يف   
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ن معظم  أ  رغمابل  التمويلية اإلسالميةاملؤسسات    يف    االستثمار   صيغتطبيق    يف  توى التطور احلاصل  س م  .1
على األقل لكن أثرها ال يزال حمدودا    ، يتوى املؤسس س التطبيق على امل  يف  خذت طريقهاأ   قد  يغالص  هاته

الوقفي االستثمار  أنه كلما  يف جمال  املعلوم  امل  ومن  الصس كان  هلذر  التطبيقي    ازدادت معها اكرب    يغتوى 
 االستفادة من اجيابياهتا االستثمارية؛  يةإمكان

حيث ختتلف أمهية هذا  احلديثة    لالستثمار وفقا هلاته األساليا    ة والتمويلية املتاححجم األموال الوقفية    .2
 ؛ت ألخرقالعامل من بلد آلخر، ومن و 

زادت  كبريا كلما  فكلما كان العائد  من هاته األساليا املستحدثة لالستثمار الوقفي  توقعة  العوائد امل  .3
 ؛ والعكس صحيحفيها،  املستثمرة  األموال

خاطر  عديد من املالن هناك  ، حيث أتنوع املخاطر احمليطة هباته األساليا املستحدثة لالستثمار الوقفي  .4
تكتنف   اليت  الوقفي    تنفيذاالعتيادية  االستثمار  ألساليا   املشكلة  التمويلية  الصيغ  عرب  مشروع  أي 

اليت الت  احلديثة،كتلك  إىل  أو  ريغتعود  األسعار،  إىل كيتال  احلاصل يف  تعود  ومالءة  ف  التمويل اءة    جهة 
لألوقاف مل تعط إىل اآلن حقها    املناسبة  ل  التموي  يغص   بكون   أخرى جمهولة نسبيا تتعلق  و خماطر وغريها،

الدراسة، إال أنه بعد    مند املستوى األول  نع  ، وجيدة اقتصادايشرعيا  د توجد صيغة مقبولةفق  ،من الدراسة
الدراسة    ما يستلزم عدم االكتفاء نرحلة  غري املتوقعةكالت التطبيقية  ش بعض امل  أالتطبيق العملي قد تطر 
 حظه يف التقييم. العملي ومالبساته خذ التطبيقأيبل البد أن  ،تصاديةالنظرية الشرعية واالق

 استخدام السياسات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية سبل دعم  : اثنيا

يتم توفري الدعم الذي من خالله تستمر املؤسسات الوقفية يف االعتماد على  األساليا احلديثة لتنمية و   
 :  1تثمري أصوهلا عرب القنوات اآلتية

ل  .1 إسرتاتيجية  شراكات  املناسبة:تكوين  االستثمارية  الفرص  على  هبدف   لحصول  ملك   وحيدث 
التفاهم من خالل  املؤسسات    تلك   احلصول على الفرص االستثمارية املناسبة أبفضل األسعار والشروط من

 
   18- 16ص   ، ص  مرجع سبق ذكرهفؤاد عبدهللا العمر ،   1

�� ��
��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� ��

� � ��
��
����� ���

�� ������ � ����
�� ����� ��� ���� ���� ��

����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~194  ~  
 

مع املؤسسات االستثمارية املختارة ودعوهتا لتقدمي عروضها االستثمارية ومن مث دراستها وحتليلها حبسا  
  ؛إدارة وتثمري األصول الوقفيةخطة مؤسسة 

املعروضة على   االستثمارية   بني الفرص بتحقيق التفاضل  االهتمام   يتم  االقتصادية:دراسات اجلدوى    .2
تسعى إىل التعرف على جامبية املشروع لالستثمار  اليت  دراسات ا دوى االقتصادية    عرب  مؤسسة الوقف

)الدراو الوقفي   السوق  لظروف  ابلنسبة  ومدى صحتها  املتوقعة  العوائد  لتحقيق  املختلفة  سة  االفرتاضات 
هي االفرتاضات املالية   وما  ،وطبيعة مكوانت املشروع اليت ستوفر هذر العوائد )الدراسة الفنية(  ،التسويقية(

ما هي دراسات ا دوى من أهنا تساعد على التعرف على  أمهية    تنبع للعوائد االستثمارية )الدراسة املالية(.  
 ؛1ضل العوائد وأبقل تكلفة متويلية ممكنة أفضل االستثمارات ابستخدام املوارد املتاحة مما حيقق أف

جبهات    ميكن االستعانة   االستثماري للوقف  ءلتحسني األدا  االستعانة جبهات استثمارية متخصصة:  .3
إلدارة كل  معينة  جز   يةاستثمارية  الوقفي  ئية أو  وللمشروع  وا هة  لت  .  الوقف  بني  فاعلة  العالقة  كون 

هذر  ،  االستثمارية عملية حتكم  من وضع ضوابط  بالبد  تعلق  ما  وتدميها خاصة  أولوايت  العالقة  وضع 
وتوزيع   رؤية    األصول االستثمار  على  واالتفاق  املتوقع  األداء  ومؤشرات  املخاطرة  استثمارية  ومعدالت 

قايب مايل  حمددة،ووجود عالقة تعاقدية ميكن من خالهلا املراجعة السنوية لألداء االستثماري، وتوفر نظام ر 
ووجود دور للوقف يف اختيار الكفاءات    على األداء، ووجود الية حلسن اختيار املؤسسات االستثمارية، 

   ؛اإلدارية املناسبة إلدارة االستثمار 

يعترب من أهم املطالا    وهوالتعاون مع املؤسسات الوقفية واملؤسسات اخلريية يف االستثمار املشرتك :  .4
يسعى   بسبا  لاليت  صعوبتها  رغم  يف  تحقيقها  الوقفية  املؤسسات  عن    فضالاستثماراهتا    إدارةضعف 
  احلصر   ال  لى سبيل املثالتوجد استثناءات هلاته القاعدة متثلها عومع ملك  ،  مع الغري  املشرتكةاالستثمارات  

 .ثالثة مشاريع وقفية يف دولة الكويت للتنمية اإلسالميتمويل البنك التجربة الناجحة ل

  

 
 213، ص 2007األمانة العامة لألوقاف ، الكويت، ،  ومستلزمات التنمية(  : استثمار األموال الموقوفة)الشروط االقتصاديةفؤاد عبدهللا العمر 1
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 : الثالث خالصة الفصل

تدخل عملية تثمري وتنمية األصول الوقفية ضمن وظيفة املؤسسة الوقفية اليت تستهدف احلفاظ على       
منفعتها   املرتبطة نستقبل    ،االقتصادية واالجتماعية األوقاف وتعظيم  املهمة  ونظرا ألمهية وحساسية هاته 

جانبها االستثماري تتعلق   يف صادفت املؤسسة الوقفية جمموعة من اإلشكاالت  فقد    املؤسسة واستدامتها 
لبيئة االستثمارية  وخماطر االستثمار اليت حتوزها ا  ،وتقييم املردودية االستثمارية الوقفية  ،أساسا ابلذمة املالية 

وقد فرضت هاته اإلشكاليات على املؤسسة الوقفية حتدايت تقتضي حتسني مسعتها عرب تصحيح   ،الوقفية
التصورات اخلاطئة عن فكرة االستثمار الوقفي، هذا إىل جانا التحدي الرئيسي املتعلق ابعتماد وسائل 

الوقفية االستثمارية  العملية  يف  والكيفية  الكمية  الوقفية  الفعالية  األصول  ومثري  تنمية  لعملية  ولقد كان   .
ومنه إىل استحداث أشكال وقفية جديدة ، إما من   متتبعات طالت استحداث أهداف جديدة للوقف

 خالل استرياد ممارسات غربية وتكييفها أو عرب تطوير املخزون الوقفي اإلسالمي املوروث.   

أهم       لعرض  فرصة  الفصل  تطويولقد كان  األصول  سياسات  وتثمري  إدارة  االستثمار يف مؤسسات  ر 
يف بداايهتا إدارة و تثمري األصول الوقفية  وأفضى ملك إىل الوصول إىل نتيجة مفادها أن مؤسسة  ،  الوقفية

 ابالعتماد على تستهدف احملافظة على األصول الوقفية حمل االستغالل    تقليدية  على سياسةقد اعتمدت  
العادية  قائمة يف أكثرها على مبدأ االقرتاض واالستبدال واإلجارة  ولكن ،  جمموعة صيغ استثمارية وقفية 

خفض من درجة مالءمتها االقتصادية لتحقيق   مجود مثل تلك الصيغ ألسباب ترجع لطبيعة الوقف واملرحلة
ملعا ة هاته السلبية    اثة منهالسيما احلدي  يةؤسسات الوقفاملاهلدف من االستثمار الوقفي، فاعتمدت بعض  

املؤسسي أو   أدوات سياسة التمويل، سواء عن طريق توظيف سياسات مستحدثة لالستثمار الوقفي  على 
دعم استخدامها عرب ، مع  يف تطوير االستثمار الوقفي  الصيغ االستثمارية املشكلة لسياسة املشاركة الشعبية  

ة اسرتاتيجية لالستثمار، أو االعتماد على جهات استثمارية  عدة وسائل فنية مثل الدخول يف شراكات وقفي
 خبرية متخصصة يف العمل الكفؤ نثل هاته الصيغ. 
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 : رابعالالفصل  

التجارب الغربية واإلسالمية يف تطوير  

  مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية 

 وسبل االستفادة منها يف اجلزائر 
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 :   متهيد

وطرق تعظيم   ما تعلق أبساليا إدارهتا  ،إن البحث يف سبل تطوير مؤسسات تنمية وتثمري االصول الوقفية  
عوائد تلك األصول، يستدعي حقيقة البحث يف التجارب التطبيقية لألفكار املطروحة يف هذا اجملال وتقييم 
مدى مالءمة تنفيذها يف دولة ا زائر اليت رغم أهنا تزخر إبرث ثقايف كبري، الزالت تعاين من عجز ملموس 

الوقفية. النهوض بصناعتها  الفصل    يف  التطرق يف هذا  الغربية  التطبيقي  وبذلك سيتم  التجارب  أبرز  إىل 
واإلسالمية اليت حققت جناحا ملموسا يف إدارة مؤسساهتا الوقفية، وخنص ابلذكر التجربة األمريكية الغربية  

باحث، سيتم  واإلسالمية املاليزية واخلليجية السعودية وحتليل مدى مناسبتها للتطبيق يف ا زائر وفقا لثالث م
من خالهلا عرض جممل تلك التجارب وحتليلها واستقراء نتائجها ومقارنتها ابلوضعية احلالية ملؤسسات إدارة 

 يف املباحث اآلتية:   ةولقد مت التطرق إىل هاته التجارب ابلدراسة التحليليوتثمري األصول الوقفية ا زائرية، 

 ؛  ول الوقفية يف اجلزائر املبحث األول: واقع مؤسسات تنمية وتثمري األص

 املبحث الثاين: التجربة الغربية األمريكية يف تطوير مؤسسات تنمية وتثمري األصول الوقفية؛

 املبحث الثالث: التجربة اإلسالمية املاليزية واخلليجية يف إدارة مؤسسات تنمية وتثمري األصول الوقفية. 
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 األصول الوقفية يف اجلزائر واقع مؤسسات تنمية وتثمري : املبحث األّول

 خالل  من  وملك   الوقفي،  ابلقطاع  جمال االهتمام  يف  نوعية  نقلة  التسعينات   مطلع  منذ  ا زائر  شهدت    
  مركزاي   الوقف   إلدارة  وتنظيمي  هيكل مؤسسي  معامل  وإرساء  ابألوقاف  املتعلق  10  -  91  رقم  إصدار القانون 

الثالث واعتمادا على فكرة اعتبار   النهوض ابلقطاع  حنو  وعاملي  إقليمي  توجه  ظل  يف  ملك   كان  وقد  .وحمليا
 من إشراك  متكن  اليات   إىل  افتقرت   إال أن هاته السياسة   القطاع،  مكوانت هذا  من  أساسيا  مكوان  الوقف
  فيما   جديدة   آبليات   األوقاف  قانون   وإمتام  تعديل  ابملشرع إىل  أدى   مما  التنموية،  العملية  يف  الوقفي  القطاع
 املشرع   فيه  اعتمد  الذي  107- 01القانون    خالل  من  الوقفية  األمالك  وتنمية  واستثمار  استغالل ص  
  املعاصرة   الفقهية  التجديدية  إليه النظرة  توصلت  كما  الوقفي  االستثمار   صيغ  بني  مزج فيها   مقاربة  ا زائري
  .الوضعي  الفكر االقتصادي  يف  املعتمدة   االستثمار   صيغ  بني  أخرى   جهة  ومن  من جهة،  واستثماراته  للوقف

يف ا زائر  تثمري األصول الوقفية    إدارة و هذا املبحث التعرف على واقع مؤسسات    خالل  من  سنحاول  لذا  
التنظيمية احلالية وما تنفذر من   البلد مرورا حبالتها  التار ي يف هذا    سياسات من حيث أتصيل وجودها 

 ، وملك وفقا للمطالا اآلتية:يف أتدية مهامها  لتطوير عملها وضمان استمراريتها 

 املطلب االول: اتريخ النشاط الوقفي يف اجلزائر 

 املطلب الثاين : سياسات إدارة وتثمري أصول املؤسسات الوقفية يف اجلزائر    

 املطلب الثالث : تقييم سياسات تطوير مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية وفقا للتجربة اجلزائرية 

 اتريخ النشاط الوقفي يف اجلزائر االول:  ملطلبا

مر النشاط الوقفي يف ا زائر بثالث مراحل جوهرية كانت أوهلا مرحلة االزدهار والتطور وفقا ملعايري تلك     
الوقفي يف ا زائر جوهرر تقريبا، مث لتحني بعدها   النشاط  لتتبع نرحلة احنطاط وتدهور فقد فيها  املرحلة 
املرحلة اليت بدأت منذ االستقالل وهي مستمرة إىل يومنا هذا واليت ميكن تسميتها نرحلة إحياء الوقف  

 ا زائري. وسيتم عرض هاته املراحل وااثرها على عمل املؤسسات الوقفية ا زائرية فيما سيأيت أدانر. 

 
  قسمل واإلنسانية االجتماعية  للدراسات  األكاديمية مجلة ، الجزائري التشريع في  األوقاف استثمار في الحديثة األساليب: براهيم عماري عبيشات،  أمينة 1

 100 ص.   2019 جانفي -  21 العدد  القانونية و االقتصادية العلوم
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   واقع النشاط الوقفي يف اجلزائر يف العهد العثماين : أوال

درجة أنه ال    أن :"مسألة الوقف حمورية يف بنية اجملتمع ا زائري إىل  1يقول الدكتور انصر الدين سعيدوين    
ميكن ألي مؤرخ أو ابحث جتاهل االنعكاسات اليت كانت للوقف على حياة اجملتمع ا زائري خصوصا قبل 

نسي أي يف مرحلة العهد العثماين يف ا زائر". وجتدر اإلشارة هنا أن اتريخ النشاط الوقفي االحتالل الفر 
ال مي لشم الوقف مع الفتح اإلسال  ا زائرعرفت  يف ا زائر قدمي قدم اتريخ التواجد اإلسالمي هبا. فقد  

 التوثيق قبل هاته الفرتة. ولكن الرتكيز على فرتة التواجد العثماين هنا مردر ضعف عمليات  ،2إفريقيا

 : يلي ناالعهد  هذا متيز الوقف ا زائري يف مميزات النشاط الوقفي اجلزائري يف العهد العثماين:.1

من خالل اعتماد اإلدارة املوحدة املركزية يف اسطنبول للمذها احلنفي يف القيام بشؤون     :السلطة املركزية .أ
ورغم    ،ا زائر واعتبارر املذها الرمسي هبا هو واملذها اإلابضيالوقف ابلرغم من شيوع املذها املالكي يف  

ملك فإن هذا األمر مل يعق تطور النشاط الوقفي بل ابلعكس فقد ساهم يف منو القطاع الوقفي ا زائري من  
انحية توفرير خلاصية مرونة الفتوى اليت سامهت بدورها يف تنويع صيغ االستثمار الوقفي وتعديد أغراضها 

   ؛ 3وعاهتا العينية واخلدمية وأبرز مثال عن ملك قبول العمل ابهلبة املشروطة وموض

االجتماعية    ،الصحية  األوقاف شكال وغرضا فاستعملت يف ا وانا العلمية،تنوعت  :  التنوع والتعدد .ب
نوعه  الوقف    نافك.  وغريها الذر   مالعاحبسا  الوقف  إىل  من  ع  و تنو ،  يإضافة    النساء الواقفون 

عوالفقراء    ال،األغنياءالرجو  قدرتل كل  فقد    ، هى حسا  ملك  إىل  فكان  ابإلضافة  الوقف  تنوع مضمون 
 غريها.  و عقارات وأراضي وخدمات جمانية 

والذي يقصد من هاته امليزة اليت كانت يف املمارسة الوقفية أثناء التواجد     :الصيغة القضائية امللزمة .ج
لس ،  العثماين الوقف  على  اإلشراف  عملية  الذي  تص  رجوع  القضاء  حضور لطة  مع  الوقف    بكتابة 
  ه. انتهائوأجل  مع مكر اتريخ الوقف    ،هكيفية االستفادة منو   هأغراض  نيتعي، و حتديد قيمة الوقف،و الشهود

 
  (، وعدد من الدول الغربية واإلسالمية  )مع اإلشارة إلى حالة األوقاف في الجزائر  والتطبيق النظرية  بين األوقاف استثمار و  تمويلمسدور:  فارس 1

 186، ص 2011  ، الكويت، األمانة العامة لألوقاف الكويتية 
 39، ص 2017،   1رسالة دكتوراه، جامعة باتنة ، -باتنة بمدينة ميدانية  دراسة-  يةعاالجتما بالتنمية وعالقته  الوقف استثمار: بوشريف زينب 2
 40، ص ذكره   المرجع السابق نفسه  3
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معيٌنة،  ت  ى مواصفال بناء ع  أو الباي يف اإلقليم  الباشا  نهييع  وكيل  أو   انظر  الوقف  على  افابإلشر   ميقو و 
 ؛ 1وجيوز تغيرير إن قصر الق الفاضلةكاألخ

 نة أو جملس أو    إشراف  القضاة، وتكون حتت  سجالت يشرف عليهاوقف  ل ل :توثيق األصول الوقفية . د
  دراسة   بعد  أي شيء بشأن الوقف إال  تقرران  ال  وحنفية  ن مالكيةاهناك حمكمت  كانتلقد  و معينة،  إدارة  

  وأحياان   ،مدرسة القاضي لتفادي أي لبس  نفس  من  يكونون   الذين  الفقهاء  من طرف  العقد  كافة شروط
 ه ل  عشر   يمقصد الذوخدمة لل   العام  الصاحل  ألجل  يكون  واحد  قرار  احملكمتني االتفاق علىى  ل يتحتم ع
الفرتة   هاته  ختص  واليت  الوطين  يف األرشيف  املتعلقة ابألوقاف واملوجودةالواثئق    ، وللتذكري فإن أغلا الوقف

ختص الواثئق الشرعية    جملموعة األوىلا  :حدةو  13583نجموع يقدر ب    2جمموعتنيف إىل  نتصميكن أن  
ت سجال  ىل ع  يالثانية فتحتو   جملموعةا امأ  ؛قضائية  وأحكامبها عقود شرعية  لأغ  علبة  151من    وتتألف 
 ؛والبايلك  املالبيت 

يف العهد العثماين كانت اإلدارة الفعلية لألصول الوقفية يف ا زائر     :اإلدارة احمللية لألصول الوقفية .ه
 تتم على املستوى احمللي عرب جهازي إداري مستقل وحمدد الصالحيات.  

بناء على ما مت احلصول عليه من واثئق   :أنواع املؤسسات الوقفية اجلزائرية خالل العهد العثماين    .2
في يف ا زائر ميكن رصد مثان مؤسسات وقفية كبرية احلجم والنشاط اتر ية حمفوظة عن أرشيف العمل الوق

 :   أثناء تلك الفرتة وهي

احلرمنيالشريفني:    احلرمني  أوقاف  مؤسسةأ. ألمهية  يف    الشريفني  نظرا  اإلسالمي  اجملتمع  مجهور  لدى 
على كسوة احلرمني ا زائر،فقد أسندوا هلا كثريا من أوقافهم املعدة بغرض االنفاق على احلجيج واالنفاق  

، وتتم إدارهتا من قبل جملس يتسع ألربع وتعترب هاته املؤسسة أكرب املؤسسات الوقفية يف ا زائر    ،وصيانتهما 
خبصوص عوائدها فإن توزيعها على  أشخاص وقابل للزايدة يرأسه وكيل الوقف معينا من طرف الباشا. أما  

إال بعد خصم مصاريف الصيانة وأجور املوظفني. للتنويه ويف هناية العهد العثماين يف ا زائر   ممصارفها ال يت

 
 229، ص  2009، 6، ط الجزائر ، دار البصائر، (1830-1500) 1ج،   الثقافي الجزائر تاريخ : أبو القاسم سعد هللا  1
 42 ، صذكرهمرجع سبق بوشريف:  زينب 2
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 فرن،  11  محامات،  03  غرفة،  82  خمزان،  33  دكاان،  258  منزال، 840ثبت عن هاته املؤسسة امتالكها  
 ؛1  عيون مؤجرة 201طواحني و  06 عة،ضي  62 بستان،  57  فندق، 01  مقاهي،  04

هلذر املؤسسة رصيد حمرتم من األصول الوقفية اليت تديرها داخل    كان سبل اخلريات :    أوقاف  مؤسسةب.
فكانت هاته املؤسسة تدير مشاريع إصال  الطرق   اجملتمع ا زائري ، فزايدة عن امتالكها مثان مساجد،

ابر وخدمة الفقراء واملعوزين وطلبة العلم، ويربز ملك جليا يف اختصاصها احلصري يف دفع رواتا  االوحفر 
ا ديد أو جامع الصيد البحري   ا امع  بناء  طالبا ملتحقني ابملساجد اليت تديرها. ويعد من أهم أعماهلا  88

وكاتا    وخوجة  مثانية مستشارين ووكيل  منهم  عضوا  عشر  ون إدارة املؤسسة من أحد.تتك2وجامع كتشاوة
  3؛ انتخاهبم من أهل العلم والفضل يتم

عددا وغرضا، فمن أجل صيانة املساجد وخدمتها    أوقاف املساجد   تنوعتاملساجد:    أوقاف  مؤسسةج.
مسجدا مالكيا حينها و اليت من   92والقيام بشؤون مراتديها من طلبة العلم أو مجوع املصلني خصصت  

بينها املسجد األعظم، أوقافا عديدة لتحقيق هاته األغراض فعلى سبيل املثال ال احلصر امتلك املسجد  
والبساتني و املزارع ، وقد أشرف على إدارهتا عدد كبري من    الدكاكني،  منها  وقفا،   550األعظم لوحدر  
  و مثانية   أستاما،  عشر  للمفيت، وتسعة  ومساعدان  وإمامان للصلوات اخلمس،  "املفيت والوكيل:  املوظفني منهم

 ؛  4قيما"  عشر وثالثة  لقراءة القران ، حزابيني  ومثانية مؤمان، عشر

 الزوااي متخصصة  بعض  املساجد، وكانت  مثل  للزوااي أوقافها  كانالزوااي واألضرحة:    أوقاف  مؤسسةد.
واملرضى والعجزة والطلبة وكانت بعضها خمصصة كمالجئ   الفقراء وأخرى الستقبال الضيوف، يف استقبال

  اية ابلعن  حظيت اليت الوقف موارد من اخر موردا  أوقاف األضرحة للفارين من العقاب والقتل. كما تشكل
  ابلزاوية؛  على العاملني  الباقي  يوزع  بينما  ،  الفقراء  على  جزء هام من عوائد هاته األوقاف  واالهتمام، يصرف

 
 41-40ص ص   ، ذكره   المرجع السابق نفسه 1
 43ص  ، ذكره   المرجع السابق نفسه 2
 54، ص 2005،  الجزائر ، األمة ، دار    4ج،   العام الجزائر تاريخ :عبد الرحمن الجياللي 3
 43، ص مرجع سبق ذكره بوشريف:  زينب4
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ا زائر وتلمسان    ندينة   العثماين  العهد  يف  املدارس  كثرت املكتبات ومدارس العلم:    أوقاف  مؤسسةه.
حيث ابلعشرات،  وقسنطينة  املدارس  الواقفون  عدت  عرف   من  املدارس  على  وكان  الطبقات. كما  كل 

  عند   مل تكن مسجلة  الكتاتيا  لكن أوقاف   الزوااي،  لبعض  اتبعة   ما سبق ، تواجد لكتاتيا  إىل  ابإلضافة 
 يف   تساهم  كما   والقراءة،  الكتابة   وتعليم  القران  حتفيظ  املدرسة والكتاب   مهمة   تعد  .القضاة لذا أمهل توثيقها

املكتبات فقد ازدهرت يف ا زائر يف  املعلومات   من  الطفل رصيدا  إعطاء   العهد   واملعارف. أما خبصوص 
  ن وتنوعت طبيعة الكتا ومضامينها وكانت إما منسوخة أو جملوبة من املصدر ومل يتم احتكارها م   العثماين

 ؛1طرف الطبقات الغنية يف اجملتمع انذاك، بل كان للجميع احلق يف اقتنائها و التعلم هبا 

ا انا اإلداري    بني  مجعت  فقد  إدارية/خريية،   مؤسسة  املال  بيت   يعد:  2بيت املال  أوقاف  مؤسسةو.
الرتكات    وكذلك   الدولة  طرف   من  الصادرة  األموال  على  السياسي من جهة، وملك من خالل إشرافها

  نهمة   تقوم  الدينية كما  املؤسسات   إىل  واألوقاف اليت تويف أصحاهبا عنها بدون عقا واليت يتم اسرتجاعها
 أموات   كدفن  واجتماعية   إنسانية   بقيامها أبعمال  وكذا ا انا اخلريي  طرق وجسور،   من  العامة  املرافق  إقامة
أمني   وتوزيع  الفقراء املؤسسة  على  ويشرف  أخرى،  من جهة  وغريها  "  املا ي   بيت"    يسمى  الصدقات 
  وكانت   العامة،   اإلدارة  عن  تتمتع ابالستقاللية  كانت  هاته املؤسسة.  ووكيالن  الباشا   يعيٌنه   قاضي   يساعدر
 .العلماء  وبعض  القاضي   أبجرة   والتكفل  نفقات الفقراء،  وتغطية  خلزينة الدولة،  مسامهة شهرية  بتقدمي   مطالبة

يربز مما سبق بيانه التنوع الكبري ملؤسسات األوقاف يف ا زائر خالل العهد العثماين من حيث مضمون     
 حنصار إابن العهد االستعماري. لالض اليت أنشئ يف سبيلها ولكن هذا الزخم تعرض الوقف وحىت األغرا

 واقع النشاط الوقفي يف اجلزائر أثناء االستعمار الفرنسي :اثنيا

  على  االستيالء  إىل  الرامية جهودر  توطيد  يفجناحه يف محلته الستعمار ا زائر    منذالفرنسي    االحتالل  شرع
 االستعماري  مشروعها  يف فرنسا  فبدأت   ،البلد  داخل  األورويب  االستيطان  وتشجيع أبنواعها  العقارية  الثروات 
  الوقفية   املؤسسة  التعدي  هذا  مسها  اليت  املؤسسات   أهم  بني  ومن  ا زائرية،  الدولة  أركان  حتطيم  إىل  اهلادف

 
 271ص،   مرجع سبق ذكره ، أبو القاسم سعد هللا  1
 45 ، صسبق ذكرهمرجع  بوشريف:  زينب 2
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 التوسع  دون جنا  سياسات   احلائلة  العراقيل  كإحدى  اب زائر  الفرنسي  االحتالل  سلطات   إليها  نظرت  اليت
هلا احملتل. ولإلملام    يروج  اليت   االقتصادية  املبادئ   كما أهنا كانت تنافس  إليه ،  تسعى  كانت  اليت  االستيطاين

أكثر بواقع القطاع الوقفي خالل هاته الفرتة سوف يتم معا ته وفقا لعنصرين أساسيني يعىن أوالمها ببيان  
التصفية    ت وحيدد العنصر الثاين إجراءا  ؛الفرنسي من حماربة النظام الوقفي القائم يف ا زائرأهداف االحتالل  

 اليت قامت هبا اإلدارة الفرنسية يف ماك اخلصوص:   

وفقا إلحصاءات اإلدارة الفرنسية   أسباب جلوء اإلدارة الفرنسية لتصفية النشاط الوقفي اجلزائري:.1
حلجم القطاع الوقفي يف ا زائر إابن االحتالل الفرنسي للمنطقة يف سنواته األوىل، فقد بلغ حجم الثروة 

مليون هكتار من جممل األراضي   40مليون هكتار من جممل    4.5الوقفية من األراضي الصاحلة للزراعة  
ت هاته اإلدارة خطورته عليها وعلى سرعة استحوامها التام على ، وهو األمر الذي أدرك1الزراعية ابلبلد 

ا زائر، لذا ويف سبيل تصفيتها للممتلكات الوقفية يف ا زائر سعت فرنسا إىل حتقيق مجلة من األهداف  
 متمثلة يف: 

ها  نظرا لكون معظم األصول الوقفية قائمة إما على إنشاء مساجد أو القيام خبدمتاألهداف الدينية :    أ.
وكذا دور خدمة طلبة العلم واستنادا على الرغبة األوىل لتنصري اجملتمع ا زائري، فقد  أت اإلدارة الفرنسية  

 إىل السيطرة على املساجد وحتويل نشاطاهتا ما عجل بدورر بضياع األوقاف القائمة على أساسها؛ 

 تفكيك   من  فرنسا  إليها  عى تس   كانت  بني األهداف اليت  مناألهداف االجتماعية واالقتصادية :    ب.
وا زائريني ابمتدادهم العرويب واإلسالمي من   ، ا زائريني ببعض من جهة  كانت تربط   اليت  العالقات   شبكة

وفرنستها وهويتهم  ثقافتهم  طمس  عرب  وملك  أخرى،  الوسيلة  جهة  حماربتها    اليت  العملية  وكانت  جيا 
وهو ما يفسر إحداث مجلة من التشريعات واملراسيم بغرض القضاء   إلحداث التفكك املنشود هي األوقاف،

 حلدوثه من خالل ضرب   فرنسا   االقتصادي الذي تسعى  يف االجتماععلى الوقف ا زائري. كما كان اهلد
االقتصادي أبفراد اجملتمع ا زائري وإفقارهم كمرحلة أوىل تتبع بعدها    الضرر  إحلاق  املؤسسات الوقفية هو

      بعمليات التهجري خارج املدن.

 
 45 -44ص   ص 2004، الجزائر، 4دار همومة، ط ،الملكية والنظام العقاري في الجزائر : عمار علوي 1
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الوقفي اجلزائري:  تاإلجراءا  .2 القطاع  الفرنسية لتصفية   وضعية   الفرنسي  احملتل  وجد  لقد  القانونية 
  العرفية  القواعد  عليه  طغت  والذي  املطبق  القانون  مصادر بتعدد  اتسمت  القانوين  نظامه  عن  غريبة  عقارية
 من  سلسلة  إجياد  على  عملت  تقبله ولذا  االستعمارية   اإلدارة  على فقد استعصى  وعليه  األوىل،  ابلدرجة 
  هذر   إدخال  هبدف  وملك   الوقفية،  األمالك   عن  رفع احلصانة  إىل   هتدف  اليت  والتنظيمية  القانونية  النصوص
 امتالكها.   املستوطنني على يسهل كي  العقاري التجاري والتبادل التعامل نطاق يف األمالك

 وميثل ا دول اآليت أدانر أهم هاته التشريعات وحمتوايهتا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفرنسية   االستعمارية  السلطات   سعت  فقد  قوانني تصفية األوقاف على اجملتمع اجلزائري: انعكاسات  .3
ا زائري للمجتمع  واالجتماعية  الثقافية  اهلوية   األحكام  وإبطال  األوقاف  لنمو   حد  بوضع  وملك   إلزالة 

 تنص على  القوانني  من  سلسلة  إبصدار  عوائدها  على  واالستيالء  املستوطنني الفرنسيني،  لصاحل  هبا  املتعلقة
 : انذكر منه ا زائري اجملتمع على  سلبية  أاثرا خلف مما  الوقفية، األمالك على االستيالء

 املرسوم والتشريع  احملتوى 

 1830سبتمرب  8مرسوم  عليها  واالستيالء اإلسالمية األوقاف نصادرة يقضي

 1830سبتمرب  9قرار غلتها  ابلتأجري وتوزيع الدينية األمالك  يف التصرف احلق للجنرال يكفل

 1830ديسمرب  7مرسوم   كوزيل" هذا املرسوم من مثان مواد يقضي يفسخ األوقاف" ا نرال أصدر

 1838أكتوبر  31مرسوم للتصرف ابألوقاف احلق املطلق احلاكمة السلطة وخص إبعطاء سابقه، جاء ما أٌكد

 1839أوت  31منشورملكي األوقاف  بشأن  أصدر ما مجيع ليثبت

 1843مارس23قرار الفرنسية  املؤسسات إىل تضم  الدينية املؤسسات ومداخيل مصاريف

 1851جوان16قرار العقارية  الصفقات على القانون الفرنسي وتطبيق األوقاف، فيها نا العقارية امللكيات مجيع نزع

 1858أكتوبر30قرار األمالك الوقفية وتوريثها  ابمتالك كما مسح لليهود  الفرنسية، العقارية امللكية لقوانني الوقف القرار هذا أخضع

 1873جويلية26قانون .للقانون الفرنسي إالٌ  خاضعة  تكون  اب زائر ال العقارية امللكية أتسيس

 إجراءات تصفية املمتلكات الوقفية يف اجلزائر أثناء االستعمار الفرنسي  :12اجلدول  

 52، ص  مرجع سبق ذكرهزينب بوشريف:  : المصدر
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 والعجزة للفقراء مصدر دخل منتظم األوقاف شكلتالتدهور احلاد يف املستوى املعيشي للجزائريني :  أ.
 على  الفرنسي  املستعمر  استيالء   بعد  اب زائر، ولكن  العثمانية  الفرتة  خالل  وابقي املستحقني من أهل العوز

  امللكية   املتطرفة حنو دعم  الفرنسية  التعسفية  القوانني  اجملتمع، وزادت   يف  يتفشى  الفقر  بدأ  الوقفية  األمالك
 االستعمارية  السلطات   فقد أصدرت   ملك   جانا  واىل   واجملتمعي،  العائلي  على حساب التكافل  اخلاصة
  حني  يف فرنسا إىل وغريها  كاحلبوب   الفالحية املنتوجات  تصدير أمام الباب  فتح  على تنص قوانني الفرنسية

 من بؤس األهايل ؛  د وهو ما زا ،1رهيا  بشكل املعمرين تدفق نتيجة وفقرا  جوعا ميوتون كان األهايل

اجلزائريني :  ب.   املساجد   لصيانة   األساسي  املورد   الوقفية  املؤسسات   اعتربت انتشار اجلهل يف صفوف 
  أهم   التعليم  كان  حيث  والطلبة،  للعلماء  والتعلم  العلم  مصدر  و صارت أموال األوقاف  والقباب   والزوااي
  االحتالل   إدارة  جعلت  لألوقاف  الكبرية   األمهية   هذر  . االحتالل  قبل  ا زائر  يف  الوضع اجملتمعي الثقايف  مميزات 
  سواء   األوقاف   لصرف  معقول  سبا   أو   جهة   ناكه  تكون   ال   حىت  والتعليمية   الدينية  املؤسسات   هبدم  تقوم

  لوائح   ملك   بعد  مث توالت  عليها،  لالستيالء  حقيقية  مربرات   هناك  تكون  مث  ومن  أو عقارا،  نقدا  كانت
  اإلسالمية  ابملؤسسات   العبث  ابب   الفرنسي  للمستعمر  "انفتح  املعىن وبذلك   نفس  حتمل  كلها  ومنشورات 

 أوقافها  عدد يبلغ كان  اليت الشريفني احلرمني أوقاف  جمموعة أصبحت كهدر  الوقف وأبعمال أموال وابتزاز
 حول وحطم و  هدم  الباقي  أما  و  وحدة  952  سوى  1835  سنة  منها  يبقى  مل  وقفا،  1585  م 1830سنة  
. كما عمدت اإلدارة الفرنسية  2وكنائس"   معابد   منها  اخر   واختذ  عمومية  وإدارات   عمومية   حمالت   إىل  بعضه

  واهلدم مع   الغلق  إىل  ا زائرية  الثقافية  املؤسسات   سياسة نشر ا هل بني ا زائريني فتعرضتإىل تكريس  
ودعما   التعليم  عن  من ا زائريني  األعظم  السواد  ختلي  دفع  ما  اذوه  ،األوقاف  تصفية  جراء  التمويل  انقطاع

لتسريع عملية طمس اهلوية الثقافية  هلا حاولت فرنسا "فرنسة" بعض ا زائريني وإدماجهم يف اجملتمع الفرنسي  
 املميزة للمجتمع ا زائري؛ 

:    ج. االستعمار مصادرة أراضي اجلزائريني وإغراقهم ابلضرائب   الفرنسي   و من خالل ملك أحدث 
املتوازن اترة  سياسة اقتصادية إحالليه   . وقد و فرض منطق االنتزاع ابلقوة اترة أخرى  ،ننطق الدعم غري 

 
 483، ص 2009، الجزائر   ،  مليلة عين ،  الهدى دار ،   01  ج ،  والعرب   الجزائر تاريخ من  وقضايا  موضوعات  : بوعزيز يحي 1
 77، ص2012الجزائر،   ،  جامعة وهران ، رسالة ماجيستير  ،والتنمية االجتماعية واالقتصادية في الجزائراألوقاف   :عبد الرحمان بوسعيد 2
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  خلف   مما  وجيز،  يف ظرف  األوروبيني  إىل  ا زائريني  من  األرض  ملكية  ىل تسريع انتقالإمن وراء ملك  هدف  
  االحتالل   بعد  الوقف   وأراضي  كربى امللكيات   تفكيك   حاول  كما    ،االقتصادية  التحليلية  البنية   يف  كبري  تغري

  املستعمرين   على  توزيعها  إلعادة  األسباب   وألتفه  الطرق  األراضي بشىت  من  قدر  اكرب  على  للحصول  مباشرة
  ملكياهتم   انتزاع  بسبا  ا زائريون  بذلك الفالحون  ابألرض، فحطم  األورويب  استقرار العنصر  بغية ربط  وملك 
منها     9.02إىل    1883امللك سنة    أراضي  واخنفضت  الزراعية املوقوفة  األراض  نسبة  مليون هكتار متثل 
الفرنسية على انتهاج سياسة    االستعمارية  فقد داومت اإلدارة  .أما خبصوص الضرائا  1ط هكتار فق0.02%
  الوضع  واستمر  الفقراء األهايل يدفعه  مما أقل يدفعون األغنياء كانوا  فاألوربيني ،واألوربيني األهايل بني تفرقة
 .  األهايل جمموع على العربية أين ألغيت الضريبة م 1919 سنة غاية إىل

 :وضعية القطاع الوقفي يف اجلزائر بعد االستقالل اثلثا

 ميكن التمييز بني مرحلتني مرت هبما األوقاف يف ا زائر منذ االستقالل إىل يومنا احلاضر ومها:   

 أحسن   الوقف  يكن  يف هاته الفرتة و غداة االستقالل مل  (:  1989-1962املرحلة االنتقالية ) .1
  معامل   من  لكثري  طمس  من  الفرنسي  االستعمار  خلفه  ملا  نظرا  وملك   االستعمار،  عهد  يف  عليه  كان  مما  حاال

  2  الفرنسية  ابلقوانني  العمل  مدد  االستقالل،  غداة  ا زائر  واجهته  الذي  القانوين  للفراغ  ونتيجة  الوقف.
زاد ما  وهو  الوطنية،   السيادة  متس  اليت  تلك  تدهور  ابستثناء  فأصبحت  حالة  يف    عرضة   األوقاف 

  اعتبار   على  تصرفها  حتت  الوقفية   األراضي   بعض  وضع  إىل  عمدت   الدولة  حىت مؤسسات   لالنتهازيني،بل
  للتصرف  قابلة   ليست  األوقاف  أبن   صراحة  والقاضي  الشرعي فيه   احلكم  وضو   رغم   وهذا  للدولة،   اتبعة  أهنا
 : 3إىل  االستقالل تنقسم بعد العقارية  امللكية املعاصر لألمالك. وعليه فقد كانت القانوين ابملفهوم فيها
 للدولة؛  اتبعة ملكية .أ

   األجانا؛ للمستعمرين اتبعة أمالك .ب 

 العرش.  أراضي تتمثل يف مشاعة  أمالكو  للجزائريني اخلاصة للملكية اتبعة أمالك .ج

 
 79ص ،   المرجع السابق نفسه 1
 82ص ،   المرجع السابق نفسه 2
 54 ، صمرجع سبق ذكرهبوشريف:  زينب 3
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وا دير ابلذكر هو أن الدولة ا زائرية خالل هاته الفرتة حاولت معا ة مشكلة الوقف يف ا زائر ومحايته     
ومتعلقاته الوقف  ملفهوم  القانونية  الصياغة  تثبيت  اليت حاولت  التشريعات  من  ميكن واليت    ،عرب سلسلة 

 اختصارها يف ا دول اآليت أدانر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املمتلكات   محاية  يف  الفعلية  االنطالقة  متت  م  1989  دستور  بصدور  إىل اليوم(:  1990املرحلة احلالية )  .2
اخلريية   ا معيات   وأمالك  الوقفية  األمالك:"    أن  على  منه  94  املادة  يف  نص  الذي  وإصال  حاهلا  الوقفية
. مث تلى  2ابحلصانة الدستورية"   تتمتع  الوقفية  األمالك  فأصبحت  ،"  ختصيصها  القانون  وحيمي  هبا  معرتف

و املتضمن قانون األوقاف، أعطى فيه املشرع    1990أفريل    27الصادر يف    91/10ملك إصدار قانون  
 

 52على الجريدة الرسمية رقم   ور منشالمتضمن قانون األسرة ،  06/1984/ 09المؤرخ في  11/ 84القانون  1
 87ص،  مرجع سبق ذكره   ، عبد الرحمان بوسعيد 2

 اآلاثر املرتتبة عنها  قوانني الوقف 

 62/20حتت رقم  24/08/1962تشريعيا بتاريخ  أمرا ا زائرية الدولة أصدرت 62/20مرسوم 

 والقاضي حبماية وتسيري األمالك الشاغرة بعد االستقالل 

 لبعض  الفالحية التابعة املزارع مرسوم تشريعي لتأميم كل 01/10/1963 بتاريخ ا زائرية الدولة أصدرت 63/388مرسوم 

 .الدولة الوقفية إىل من املمتلكات ملكية الكثري املزارعني الطبيعيني واملعنويني فآلت

 إلدارته وتوثيقه رمسيا  املخولة وا هة وشروطه الوقف لتشر  مفهوم موادر الوقفية فجاءت األمالك نظام تضمن 64/283مرسوم 

لعدم   الوقفية  األراضي  الكثري من  أتميم  مت   عليه   دمها وبناءا  ملن  األرض  بشعار  جاء   ويعرف بقانون الثورة الزراعية والذي 71/73األمر 
 معرفة أصحاهبا  

 220-213املواد  
 84/111من قانون  

ابلتربعات   اخلاص  الكتاب  من  الثالث  الفصل  ملك ابحتواء  اب زائر  األوقاف  تنظيم  يتعرض إىل  قانون  يعترب قانون األسرة أول
 من التربعات   كتربع  الوقف  على  فقط  نصت  أهنا  األسرة  قانون   من  املواد  هذر  على  يالحظ  أحكاما تنظيمية للوقف. وما

 له  حيدد  ومل  أحياان  ومتضاربة  متناثرة  حمكوما بنصوص  العام  الوقف  بقي  وبذلك  والوصية،   للهبة  مشاهبة  أحكامه  وجعلت
تسيري   مثل  التفصيلية  املسائل  من  الكثري  إىل  يتعرض  ومل  ،  امللكية  أصناف  ضمن  يصنف نوجبه  قانوين  ووجود  واضح  مفهوم
 .فقط العامة القواعد بوضع واكتفى ، استغالله وطرق الوقف

فيفري    23دستور  
1989 

الوقفية، حبيث أخضعت إدارهتا لوزارة األوقاف والشؤون الدينية ،أين   األمالك  تضمن الدستور من بني موادر قوانني حلماية
 والية.  48لألصول الوقفية يف  واملال التسيري اإلداري نهمة كانت املديرية الفرعية لألوقاف التابعة هلا تقوم

 (  1989-1962قوانني تنظيم األمالك الوقفية خالل املرحلة االنتقالية ):13اجلدول  

مركز البحوث في االقتصاد التطبيقي من أجل  االجتماعي، -: دور األوقاف في تنمية االقتصاد التضامنيعبد القادر بن عزوزالمصدر : 

   1820اكتوبر  30،تاريخ االطالع   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9526التنمية ، مقال منشور على االنترنت:

 

 

+ 
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الوقفي إبصدار أول للقطاع    64/238مرسوم    بعد  مستقل  بشكل  الوقف  ينظم  تشريع  ا زائري األمهية 

لتنظيم  القواعد  وحيدد  القانوين،  مركزها  وحيدد  الشرعي  اإطاره  الوقفية  للممتلكات   ليعيد  األمالك   العامة 
  تضمن   وقد  التفصيلية  مسائله  من  الوقف   مادة  عاجل  قانون  ويعترب أهم  ومحايتها  وحفظها  وتسيريها  الوقفية

األحكام  سبعة  إىل  مادة مقسمة  50 واليات    فصول هي  واشرتاطاته،  وأركانه و شروطه،  للوقف  العامة 
 فيه ومبطالته، وشروط انظريه، ابإلضافة إىل أحكام أخرى.  التصرف

  فتم  الوقفية  أتميم األمالك  فكرة  عن  تراجع  قد  ا زائري  املشرع  أن  القانون  هذا  يف  مالحظته  ميكن  ما  
  نوجبه   يتم   الذي   ، "  الزراعية  الثورة   قانون   األمر املتضمن  أحكام  إطار  يف  أممت  اليت  الوقفية   األمالك  اسرتجاع
هذا  الوقفية  األمالك  اسرتجاع يكتسي  لذا  احلقيقية يف   القانون  املؤممة.  لالنطالقة  التأريخ  أمهية كبرية يف 

  عملية   خالل  من  قفيةالو   النشاطات   بتوسيع  الرمسي  لتزايد االهتمام  استثمار الوقف يف ا زائر وملك نظرا
طرف   من  عليها  واملستوىل  املندثرة،  الوقفية  األمالك  عن  البحث  ومباشرة  الوقفية املؤممة،   األمالك  اسرتجاع
وقد اتبع هذا القانون نجموعة من    واملؤسسات واليت متت كلها على يف ضوء تعليماته ونصوصه.    األفراد

 : 14رقم املراسيم والقوانني اليت استهدفت تصحيح االختالالت السابقة ميكن بياهنا اختصارا يف ا دول 

 اآلاثر املرتتبة عنها اتريخ اإلصدار قوانني الوقف 

لدينية فأصبحت بذلك لألوقاف مديرية مستقلة  تضمن هذ القانون تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون ا 25/11/1994 470/ 94قانون  
 يف هيكلها وتسيريها وأحكامها عن ابقي املديرايت  

 حتديد كيفية دفع إجيار الوقف   05/06/1996 37/96املنشور  

 حتديد كيفيات وطرق أتجري الوقف  09/07/1996 01/96املذكرة الوزارية  

 مطالبة النظار إبعداد التقارير املالية للوقف مع إرسال منامج خاصة بذلك   17/07/1996 02/97التعليمة الوزارية  

 مذكرة متممة لتبيان كيفية إدارة الوقف  01/01/1997 01/97املذكرة الوزارية  

 تضمني الدعوة إىل تنمية وتثمري الوقف   01/07/1997 169/10املذكرة الوزارية  

 وصيانتها  األوقاف  استثمار  إىل  الدعوة  مع  ابلوقف  اخلاصة  النزاعات  ومحاية وتسوية  إلدارة وتسيري   شروط  تعيني 11/09/1998 98/381التنفيذي    املرسوم

مع   املشرتك  الوزاري  القرار 
 وزارة املالية  

أموال    توضع به  اخلاصة  دون  العمومية  لألوقاف  صندوق مركزي  فتح  يف  احلق   ول القرار ملديرية األوقاف 02/03/1999
 فيه   احملاسبة  تنظيمه وطرق  كيفية  بيان  وريعه مع  الوقف

   10/ 91قوانني تنظيم األمالك الوقفية يف اجلزائر بعد قانون :14اجلدول  
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حول  يف  عرضه  سبق  مما     السابقني  للوقف  املختلفة  املراحل  ا دولني  القانوين  التشريع   لتاريخ 
  ابلسياسة العامة   ارتبطت  عّدة  ا زائري،يظهر جليا مرور القطاع الوقفي يف ا زائر بعد االستقالل نراحل

  البداية احلقيقةيعترب    والذي  91/10رمسيا بقانون    ابتدأ  ا زائري  ابلوقف  ا دي  االهتمام  ا زائرية وأن  للدولة
تبيان أساليا تسيري   اتيا يف  الذي سيتم عرضه  التنموي يف اجملتمع، وهو  لالهتمام ابلوقف وتعزيز دورر 

 املؤسسات الوقفية يف ا زائر وصيغ تثمري أصوهلا وأثر ملك على االقتصاد الوطين.

  سياسات إدارة وتثمري أصول املؤسسات الوقفية يف اجلزائر   : الثاين  املطلب

ميثل  الوقفية ومحايتها    األصولتنظيم    القائم على فكرة  91/10صدور قانون األوقاف  كما مت بيانه فإن      
الرمسي وتوسيع    االهتمامو نظرا لتزايد    ،يا زائر   لتنشيط القطاع الوقفي  انطالقبداية عهد جديد ونقطة  

األمالك الوقفية املؤممة و مباشرة البحث عن األمالك الوقفية   اسرتجاعالنشاطات الوقفية من خالل عملية  
اجياد وكمرحلة الحقة البحث على  من الطبيعي    واملؤسسات، كاناملندثرة واملستوىل عليها من طرف األفراد  

عن أحسن الطرق املمكنة لتنمية الثروة الوقفية  من جهة و يبحث    إداري يستجيا للظروف املستجدة  منط  
 وتعزيزها من جهة أخرى، وهو األمر الذي سيجري بيانه اتيا. 

 
 57، صمرجع سبق ذكرهبوشريف:  زينب 1

ــط  بضـــــــــــــــبــ اخلــــــاص  ــرار  ــقــ الــ
 االيرادات والنفقات الوقفية

يف تثبيت مبدأ    القرار  وتتمثل أمهية هذا  الوقفية  ابألصول  اخلاصة  حيدد القرار كيفيات ضبط ايرادات والنفقات 01/04/2000
 األصول اليت تشرف عليها   للوقف من أجل احملافظةاملسرية    ا هة  على  املستمرة  الرقابة

الـــــتـــــنـــــفـــــيــــــذي    املـــــرســــــــــــــــوم
2000/336 

املديرايت    من  الكثري  ساعد وهذا القانون  طريق الشهادة  عن  الوقفي  وثيقة اإلثبات  يتضمن املرسوم إحداث 26/10/2000
 اسرتجاع العديد من األوقاف غري املوثقة     يف  الوصية

اشتمل الدعوة يف موادر إىل االستثمار يف الوقف وتنميته وقد    91/10ويعترب القانون املعدل واملتمم لقانون   22/05/2001 07/ 01قانون  
على التوايل يبني أوالمها شكل وحمتوى    2001جويلية    26واخر يف    2001ماي    26بتاريخ    1اتبع بقرارين 

 الشهادة الوقفية وحيدد الثاين حمتوى السجل الوقفي.

 .التمويل   و  االستثمار  ةمسؤولي  يف  ةالعامة واخلاص  بني األوقاف  يقوم على الفصل  مضمونه 14/12/2002 10/ 02نون  قا

 يتعلق بكيفية تسوية األوقاف العامة اليت هي حبوزة الدولة 20/03/2006 تعليمة وزارية مشرتكة  

 من إعداد الباحث : المصدر

 

 

 

+ 
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   ية اجلزائر   السياسة املتبعة لتطوير النظم اإلدارية يف مؤسسات إلدارة و تثمري األصول الوقفية:منط    أوال

احلكومية معتمدة يف ملك على أسلوب  سيطرة  ل ل  كمعظم الدول اإلسالميةخضعت األوقاف يف ا زائر    
وفيما أييت بيان ملفهومه ومربرات اعتمادر   1التسيري احلكومي املركزي القائم على مبدأ عدم الرتكيز اإلداري،

 .ومزااير وعيوبه كما سيتم التعرض إىل مستوايته التنظيمية وكذا مهام اإلدارة الوقفية يف ظل هذا األسلوب 

  اليت   املهمة  األمور  من  لتسيري احلكومي املركزي للوقف اجلزائري ومربرات اعتماده:ماهية أسلوب ا.1
 بني األطراف أصحاب املنفعة  التفاعل  عملية  يسهل  مؤسسي  إطار  هلا    يكون  األوقاف هي أن  مستوى  ترفع

  هلاته   الالزمة  األطر  وضعوا  قد  على مر العصور  الفقهاء  عليها، وإما كان  وممارسة الرقابة  تنظيمها  على  ويعمل
  اليوم   الوقف   فإن   الدولة فيه،   سابقة لتدخل   ف كانت استقاللية نظارة الوق  وإما  مستمرة،  تبقى  حىت   املؤسسة

  آلخر حمل اهتمام   يوم    التنظيم الذي يبقى من  هذا    مع  التعامل  لكيفية   تشرع القوانني  اليت  قد خضع للدولة
 ها ألساليا إدارته وتثمرير.  داخلي وخارجي، ومن بني أوجه حتكمها فيه سن 

وهنا فإن ا زائر اختارت إلدارة جممل األصول الوقفية املوجودة هبا أسلوب التسيري املركزي مع االحتفاظ    
حمددا لصالحيات وزير الشؤون الدينية  1989نبدأ عدم الرتكيز اإلداري وفقا ملرسوم تنفيذي صدر يف سنة  

  هي إدارة   قانوان   الوزير املخولة له  مهام  واليت نصت على أن: من  2ةيف مادته السادسة من الفقرة اخلامس 
الرتكيز اإلداري فيظهر    مبدأ عدم  أما  وزارته،  اهليئات املركزية يف  بواسطة  اإلدارة  األوقاف وميارس الوزير هذر 

مديرايت الشؤون الدينية واألوقاف تدير األوقاف يف كل والية نيابة عن وزير    يف  هيئات حملية ممثلة  وجود  يف
 األوقاف .  

 :  3ولعل من أبرز من استدعى تبين مثل هذا األسلوب اإلداري يف ا زائر ما يلي  

 
،    أبو بكر بلقايدجامعة  ،دكتوراه،رسالة  -دراسة حالة التجربة الجزائرية-أهمية االستثمار الوقفي و دوره في التخفيف من مشكلة الفقر  :ليلى يماني 1

 237، ص2015الجزائر،  ،تلمسان 
 237، ص المرجع السابق نفسه 2
 183-180ص ص  ، 2003،  الجزائرجامعة  ، ماجيستيررسالة الوضعية االقتصادية للوقف ودوره في التنمية،  :زايدي حنيفة 3
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ما استدعى تدخل الدولة للتنظيم واإلشراف    التوسع يف إنشاء األوقاف وتزايد احلاجة االجتماعية لتواجدر .أ
 أجل تعظيم العائد االجتماعي واالقتصادي للوقف؛   من

 األوقاف   قطاع  املدين، ومع تنامي حجم  اجملتمع  كافة   ورغبتها يف السيطرة على  املركزية للدولة  النزعة  قوة .ب 
 به ازدادت رغبة الدولة يف السيطرة على القطاع وأتثرير؛  املرتبطة املؤسسات  وكثرة

االستقالل استدعت التدخل القانوين من طرف الدولة السرتجاع األوقاف  وضعية القطاع الوقفي بعد   .ج
 املنهوبة وتوثيقها؛ 

 تراجع الرقابة القضائية على الوقف وانتشار الفساد اإلداري بني املدراء املستقلني للوقف. .د

قد   ،ا زائر  ابتباع منومج اإلدارة احلكومية املركزية يف إدارة مؤسسات تنمية وتثمري األصول الوقفية يف    
نشأت مجلة من املزااي والعيوب اليت رافقت عملية التطبيق هاته، فمن حيث ما ميكن رصدر من اجيابيات 

للسلطة القانونية لإلدارة املركزية    دميكن القول أن التسيري املركزي للوقف ا زائر استن  ،أتى هبا هذا األسلوب 
يات االسرتجاع القانوين لألمالك الوقفية غري املوثقة أو  للحصول على احلماية القانونية من جهة، وكذا عمل 

املغتصبة بال سند قانوين من جهة أخرى، كما أن مجع األوقاف حتت إدارة واحدة ميكن أن جيعل منها قوة  
ولكن أبرز عيوب هذا األسلوب   .كفؤة وفعالة  اإلدارة  كانت  ااجملتمع إم  تنمية  يف  اقتصادية مهمة تساهم

اليت تقيمها الدولة واليت حترمهم من حقوق اختيار نظار   ت عن إنشاء األوقاف نظر لإلجراءاتراجع األفراد 
 أوقافهم بل وتقليص حجم األوقاف األهلية الذرية وغريها من إجراءات ال حترتم شروط الواقفني . 

 اهتماما  الدولة ا زائريةأولت    لقد  املستوايت التنظيمية لإلدارة املركزية الوقفية اجلزائرية ومهامها :.2
عن طريق  وملك  االجتماعي واالقتصادي، املستوى  على أمهية من  النظام هلذا ملا الوقف إدارة نسألة كبريا
  التطرق  ما سنحاول  وهذا.  القطاع الوقفي  بشؤون  للقيام  ضماان وحملية  مركزية   أجهزة  عدة  على  املهام  توزيع
بناء على هذا   دراسة   خالل  من  التحليل  من  بشيء  إليه ا زائر  الوقفية يف  لإلدارة  التنظيمية  املستوايت 

ا زائري على الوقف  لإلدارة يف  نظاميني  تواجد مستويني  نسجل    وعلى   املركزي  املستوى  النظام، حيث 
 احمللي مها:  املستوى
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:  أ. لألوقاف  العامة  املركزية  اإلدارة  الدمستوى  الشؤون  وزارة  مستوى  على  األوقاف  إدارة  ينية  تتم 
واألوقاف، ورغم أن هاته األخرية تتكون من مخس مديرايت فرعية فإن إدارة األصول الوقفية ا زائرية على  

واملسؤولة املباشرة    الوزارة  اهليئة املركزية يف  املستوى املركزي تتم على مستوى مديرية األوقاف واحلج، وهي
اف وكذا مستوى املفتشية العامة. وتلعا كل من األوق   نة   إىل  يتعلق ابألصول الوقفية إضافة   ما  كل  على

 هاته اهليئات األدوار اآلتية:   

جمال:  العامة  املفتشية ❖ يف  ابألوقاف  تقوم  اخلاص  الوقفية   نتابعة  عملها  األصول  استغالل    مشاريع 
 ؛ملك  تقارير دورية عن وإعداد وتفقدها

 1998لسنة ملهمة    98/381أنشئت هاته اللجنة وفقا ملرسوم التنفيذي  :    اللجنة الوطنية لألوقاف ❖

 1999املؤرخ يف فيفري   20ملهمة حمددة هي إدارة األصول الوقفية ومحايتها وقد عزز القانون الوزاري رقم  

عمل هاته اللجنة بتحديد كامل األعضاء اليت تتشكل منهم، مع التذكري أن جمال عملها يتقاطع مع أربع  
يت يربز أعضاء اللجنة ومهام كل عضو  ولعل ا دول اآلوزارات هي العدل واملالية والفالحة ووزارة الداخلية.  

 فيها: 

 

 أعضاء اللجنة الوطنية لألوقاف و مهامهم  :15اجلدول  
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  تدرس   كما  واخلاصة ،  وضعية األصول الوقفية العامة  تسوية  حاالت   تتمثل مهام اللجنة الرئيسية يف دراسة   
وهلا دور يف دراسة حاالت    املدير الوقفي  عمل  وتعد أيضا دليل  لوكالء الوقف،  النمطية  الواثئقوتعتمد  
  حاالت   كما تدرس  منهم،  واحد  كل  وحقوق  االقتضاء  عند  واستخالفهم  واعتمادهم  الوقف  نظار  تعيني
مهامهم. ضف إىل ملك اشرتاكها يف إعداد دفرت شروط منومجي لتأجري األصول الوقفية وإنشاء  ان   إهناء

 .1مراقبة ملتابعة كل ما سبق 

 :الوصية وتتمثل مهامها يفتعترب مديرية مركزية لدى الوزارة : املديرية الوطنية لألوقاف واحل   ❖

 الوقفية وتنميتها وتسيريها واستثمارها؛  األصول عن ابلبحث املتعلقة الربامج وضع ❖

 وتنميتها؛  الوقفية واستثمارها األصول إبدارة املتعلقة الربامج إعداد ❖

 ؛الوقفية لألصول واحملاسيب حتسني التسيري املايل ❖

 الوقفية.  األمالك  نة  القيام أبمانة  ❖

أربع مديرايت هي املديرية الفرعية للحج والعمرة واملديرية الفرعية    مديرية االوقاف واحلج من  وتتكون     
 : 2مها للزكاة ومديريتان فرعيتان خاصتان ابلوقف 

  هي:   مكاتا  ثالثة  املديرية بدورها  هذر  تضم  :املديرية الفرعية للبحث عن األمالك الوقفية واملنازعات •
املنازعات    ومكتا  التنفيذية والتعاون،  الدراسات   الوقفية وتسجيلها ، ومكتا  األمالك  عن  مكتا البحث

فتتمثل يف  .أما   واثئق  األمالك  عن  البحثمهامها  وتسيري  الوقفية،   األمالك   الوقفية    وتسجيلها   العقارية 
مع متابعة    ملكه   وقف  يف  راغا   شخص  لكل  إداري  تكوين ملف  على  املساعدةضف إىل ملك    وإشهارها، 

 تنفيذ قرارات العدالة؛ ت إجراءا

  مكتا استثمار :  مكاتا هي  هاته املديرية ثالث   وتضم  املديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية:  •
األمالك موارد  ومكتا  الوقفية،  وتنمية  ومكتا  ونفقات   تسيري  الوقفية  األمالك   األمالك    صيانة 

 
 64، ص المرجع السابق نفسه 1
 240-239 ، ص صذكره سبق  مرجعليلى يماني،    2
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 الوقفية وتسجيلها   األمالك  ابستثمار  املتعلقة  الدراسات   إعدادة الفرعية يف   وتتلخص مهام هاته املديري.الوقفية
 مديرايت األوقاف الوالئية وإعداد  مستوى   الوقفية على  املكلفني ابألمالك  نشاط  متابعة  ، معواستثمارها

املتعلقة والرتميمات  التصليحات  متابعة  ابألمالك  عمليات  وكذا  ومتابعتها  املتعلقة   الوقفية   العمليات 
 .   الوقف نوارد املتعلقة واملناقصات  ابلصفقات 

وبناء على ما سبق ميكن توضيح اهليكلة التنظيمية على املستوى املركزي بوزارة الشؤون الدينية و األوقاف     
 كما هو مبني يف الشكل اآليت:

 

 
 

:  ب. لألوقاف  احمللية  اإلدارة  الدينية    كل  مستوى  على  توجدمستوى  للشؤون  مديرية  والية 
وتوثيقها إداراي وإبرام    وجردها  عنها   الوقفية ومحايتها والبحث  األصول  مهمة تسيري  على  تسهر،و واألوقاف

أتجريها واستثمارها. تتكون مديرية الشؤون الدينية الوالئية ابإلضافة إىل مكتا مؤسسة املسجد من    عقود
 ؛ و مصلحة املستخدمني  ؛ ثالث مصاحل فرعية هي: مصلحة التعليم القراين و التكوين و الثقافة اإلسالمية 

مصلحة اإلرشاد و الشعائر و األوقاف، حبيث تقوم هاته األخرية نهمة نظارة الوقف على املستوى  وأخريا  
عمارته، ورعايته واستغالله وحفظه    الوالئي من خالل ممارسة مهمتها يف التسيري املباشر للوقف من حيث

 اهليكلة اإلدارية املركزية لألوقاف بوزارة الشؤون الدينية و األوقاف يف اجلزائر   :35الشكل

 672ص ، مرجع سبق ذكره، صالح صالحي : المصدر

 

 

 

+ 
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ستصال  األراضي املوقوفة ومحايته من جهة والقيام بعملية عمارة األصل الوقفي من خالل صيانته وترميمه وا
 :  1وهي تعتمد يف ملك أجهزة ووسائل للتسيري احمللي املباشر و املتمثلة بدورها يف، و خالفه 

 الوقفي امللك  على واحلفاظ رعاية العني املوقوفة، على السهر حددت له مهمة :انظر األمالك الوقفية ❖
له    من  وتبعاته   وملحقاته القيام أبيعقارات ومنقوالت، ومنحت    ويدفع   الوقف  يفيد  عمل  صالحيات 
وقد نص له قانوان احلق يف أجرة شهرية أو سنوية حتدد من    .عائداته  وحتصيل  ابستصالحه،  عنه،  الضرر

  من   قرار  نوجا  إبسقاط  أو  الوقف املعتمد إبعفاء  تنتهي مهام انظر كما    ،قدر العائد الوقفي الذي حيققه
  منصبه نحض  عن ختلى إما أو  كفاءة  يف حالة املرض ، أو نقص ابإلعفاء  الدينية، املكلف ابلشؤون الوزير

ويكوف الوقف  يضر  أنه  ثبت  إما  ابإلسقاط  إرادته،  عليهم،  ونصلحة  بشؤون  سياسته    املوقوف  أن  أو 
األصل    رهن  أو  صالحياته من خالل بيع  جتاوز  عند  وكذلك   الوقف يف املستقبل ،   على  ضررا  ستشكل

 فيتحمل تبعات تصرفه ويكون العقد الذي أنشأر ابطال؛ الوقفي دون إمن 

األوقاف ❖ مهمة  :وكيل  له    األمالك   صيانة  على  والسهر  ومتابعتها،  الوقفية  األمالك  مراقبة حددت 
  تنشيط   على  املواطنني  وتشجيع  األوقاف،  استثمار  على   ا رد واحلساب مع السهر  دفاتر  الوقفية،ومسك 
 األمالك الوقفية وضبطها؛  حساابت  ومسك  القطاع الوقفي،

لألوقاف على مستوى   حساب بتكليف من الوزير املكلف يتم فتح    :احلساب الوالئي لألمالك الوقفية ❖
الدينية، السجالت   نسك   ويكلف  الوالئي  احلساب   أمانة  وكيل األوقاف  يتوىل  حيث  مديرايت الشؤون 

األوقاف   حساب   من  كل  يف  املوضوعة  األموال  رصيد  لألوقافحيول إىل احلساب املركزي    احملاسبية ،   والدفاتر
 واهلبات.   واألضرحة

وبناء على ما سبق ميكن توضيح اهليكلة التنظيمية على املستوى املركزي بوزارة الشؤون الدينية و األوقاف     
 كما هو مبني يف الشكل اآليت: 

 

 
 68-66ص ص  ،  مرجع سبق ذكرهبوشريف:  زينب 1
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   منط السياسة املتبعة لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية اجلزائرية: اثنيا

  أو   املالية   أو   سواء اإلدارية  النواحي  مجيع  من  الوقفيةالثروة    فيها   توجد  كانت  اليت  اهلشة  أمام الوضعية    
بغرض   مرحلية  أهدافا  الدينية  الوصية ابإلشراف على النشاط الوقفي يف ا زائر  الوزارة  سطرت   فقد  ،العقارية
لسنة   االوقاف  قانون   جليا بصدور  حوهذا ما وض   ،واإلداري  املايل   التسيري  تطوير  أجل  من  متينة   قاعدة  إجياد
تشرف   اليت اخلدمات  تقدمي حتقق أن به تستطيع 1مرتفع دخل وليدة ''األوقاف الذي بني فيه أن  91/10
 تلك االستثمارات   عن  االستثمار  دائرة  يف  حبثت  إما  يتحقق  ما  أكثر  وهذا  ممكن،  حنو  أفضل  على  عليها
 يف: متثلت اإلجراءات من  نجموعة الوصية الوزارة ابشرت   وقد .مايل'' عائد أعلى هلا حتقق اليت

o املتعلقة أساسا إبنشاء امللفات   والتعليمات   واإلداري من خالل إعداد املذكرات   املايل  التسيري  أساليا  ترقية  
ابألصول اخلاصة  الواثئق   وتوحيد  الوقفية  اخلاصة   امللك   الوقفي،وبطاقة  امللك   منشور )  بتسيريها  اإلدارية 

   واإلصال (  الرتميم  اإلجيار،  تقييم  طرق  اإلجيار،  عقود)  به  املرتبطة  املسائلوكل    اإلجيار  تسيري  ،(  الوقفي
 ؛2وضبط الوضعية املالية لألوقاف وفقا لتقارير مالية ثالث كل سنة

 
 179، ص 2008نوفمبر   ، 15 العدد  ،  أوقاف مجلة  االوقاف،  إدارة  في الجزائرية التجربة :فارس مسدور وكمال منصوري 1
 94، صمرجع سبق ذكره عبد الرحمان بوسعيد: 2

 674ص ، مرجع سبق ذكره، صالح صالحي : المصدر

 

 

 

+ 

 

 اهليكلة اإلدارية الفرعية لألوقاف يف اجلزائر   :36الشكل
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o    حتديد طرق أتجري األصول الوقفية يف شكلني مها إما املزاد أو عن طريق االتفاق ؛ 

o   اخلاص ابألصول   للجرد  وسجالت   وطنية   بطاقة  الله إنشاءعام يتم من خ  جرد  إبعدادحصر الثروة الوقفية
 ؛ 1للتنمية  اإلسالمي مع البنك  والتعاون املالية، وزارة مع مصاحل ابلتنسيق املستغلة الوقفية

o املالية،  وزارة  مع  القانوين ابلتنسيق  األساس  البحث عن األمالك الوقفية وتسوية وضعيتها القانونية واختام  
 بتجميع الثروة الوقفية يف ا زائر  مشرتكة وزارية تعليمات  صيغة  يف املعنية الوزارات  وبعض

تنمي    عمليات  يف  ابالنطالق  الوصية  الوزارة  الوقفية    وتثمري  ة تقوم  اإلنشاء   األصول  ألهداف  خدمة 
اليت ميكن حتديدها    الوقفي، ولالستثمار    األدوات املالية املعدةعرب تبين جمموعة من    االجتماعية واالقتصادية

 : أساسية  أشكال   ثالث يف

كافة عقود املشاركات اليت تعقدها إدارة املؤسسة الوقفية مع    يتمثل يف:  التشاركياالستثمار الوقفي  .1
األعيان    تقدمي  طريق  عن  تتم الشراكة وفقا للقانون ا زائريطرف خارجي لتنمية الوقف واستثمار عوائدر. و  

 وتقوم   الربح بينهما   يكون  أن  على  االستثمار،   عملية  ومتويل  ابستثمارها  تقوم   هة   أو  شريك   من  املوقوفة
 املشروع  من  ابالنسحاب   للجهة املمولة  يسمح  حبيث  فوائد  عدة  حيقق  ما  وهو  املشروع،  إبدارة  املمولة  ا هة
 هذر  من  الوقف  يستفيد  ابلنتيجة   األراب ،  نسبة من  على   حتصلها  مع  أنفقته  ما  مجيع   تسرتد  أن  بعد  تدرجييا
 .2بعيد لوقت ابلفائدة  عليها يعود متويل من العقارات املوقوفة استفادت  نوجبها اليت الطريقة،

األشكال الثالث    وفقا ألحدبتنمية وتثمري األصول الوقفية  و اخلاصة  املشاركة يف القانون ا زائري    ثلوتتم  
 اآلتية:  

  ابالكتتاب   املشروعة  السندات   هذر   يف  تساهم  أن   الوقف   ميكن إلدارة :  ستثماريةاال  املضاربة  أ.صكوك
هلذا الرتخيص حني أصدر قانون    ا زائري  القانون  ابعتبار منح  إبصدارها،  هي  تقوم  أن  أو   أو شرائها،  فيها،
املادة    07/ 01 أ(  10مكرر    26يف  )البند  احلسن    هي   الوقف   إدارة   تكون   احلالة   هذر   ويف  القرض 

  الوقف   وإدارة   االتفاق،   حسا  ابلنسبة   بينهما  الربح   ويكون   األموال،  أصحاب   هم  الصكوك  املضارب،ومحلة
 

 95،ص المرجع السابق نفسه 1
 129ص مرجع سبق ذكره،  :  بوضيافالرزاق  عبد 2
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  عدم   مسألة  من  عملية  مشكلة  أتيت  هنا  ومن  شرعا،  مقرر  هو  التقصري كما  أو  التعدي  عند  إال  تضمن  ال
 :1هامني  أمرين  خالل من اجملمع قرار عا ها ولذلك  السندات  ضمان 

  جتميع رؤوس   على  منها  تشجيعا  الصكوك  هذر  تضمن   الدولة  مثل   اثلث  طرف   ضمان  زأوالمها: جوا ❖
 ا؛وإدارهت األموال رؤوس  وحتريك  الوظائف، عدد وهتيئة  وتثمريها،األموال 
  صندوق   يف  ووضعها   عائدات املشروع  من  معينة  نسبة   اقتطاع   على  اإلصدار  نشرة   يف  اثنيهما: النص  ❖

 فيها؛  املال لرأس املشروع خسارة خماطر ملواجهة خاص احتياطي 

 تتم عرب أسلوبني رئيسيني:   يف استثمار الوقف الفالحي: ب.الشراكة

لالستغالل   األرض  تعطىالذي    :خاص ابستثمار األراضي الصاحلة للزراعة وفق عقد املزارعة  أوهلما ❖
  االوقاف   فيه انظر  العقد، وكذا عقد املساقاة يقدم  إبرام  عند  عليه  احملصول يتفق  من  حصة  مقابل  الزراعي
  مع   هبا  واالعتناء  سقيها  طريق  ابستثمارها عن  تقوم  أخرى   جهة  إىل  مثمرة  أشجار  هبا   يكون  فالحية  أرضا
 ؛ عليها االتفاق يتم معينة بنسبة الربح من الناتج اقتسام

اليت    املغارسة:اثين األسلوبني فهو خاص ابستثمار األراضي البور بصيغة تشاركية أتجرييه هي    اأم ❖
 ا ذه  يسقط  وال  غرسه  أو  فيها بناؤر  مادام  إبعمارها  ويقوم  يغرسها   ملن  البور  املوقوفة  األراضي  تقضي ننح

. أما خبصوص األمالك  2فيها  التصرف أو األرض مللكية التعرض  أو املساس عدم على وينص  ،بوفاته العقد
 الوقفية العينية األخرى املرافقة فتتم عرب صيغ املقاولة واملقايضة؛ 

عقد يتم من خالله تسليم املودع شيئا منقوال إىل املودع   هو  االستثمار يف الودائع ذات العوائد الوقفية:ج.
وبواسطة الودائع الوقفية يتمكن صاحا مبلغ املال الذي هو ليس يف    ، إليه على أن حيافظ عليه ويردر عينا

حاجة إليه لفرتة معينة من تسليمه للسلطة املكلفة ابألوقاف يف شكل وديعة يسرتجعها مىت شاء، و تقوم  
هذر السلطة املكلفة ابألوقاف بتوظيف هذر الوديعة مع ما لديها من أوقاف، فالودائع مات املنافع الوقفية  

 ليس يف حاجة إليه لفرتة معينة من تسلميه لإلدارة الوقفية يف شكل وديعة ؛  مالكن صاحا مت

 
 123 صمرجع سبق ذكره،  :  بوضيافالرزاق  عبد1
 99،ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان بوسعيد: 2
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 أموال   الستثمار  الفقهاء  أقرها  اليت  احلديثة  الطرق  من  الطريقة  هذر  تعد  :االستثماريةاملشاركة  صكوك    د.
  الدائمة   املشاركة  صكوكاعتماد    ترتيا  ميكن  بل  ،املضاربة  صكوك   على  تهامشروعي  تنحصر  فال  الوقف،
 ؛1كذلك

الوقفي  .2 واالستبدايل  االستثمار  هلذا  :  التقاويل  ا زائرية  الوقفية  املؤسسة  هنج  يف يظهر  األسلوب 
 استخدامها لألدوات املالية اآلتية: من خاللاالستثمار 

يتم يف إطار عقد املقاولة أن تنفق مؤسسة الوقف مع جهة ممولة على إجناز    عقد املقاولة/االستصناع :أ.
مشروع استثماري على أرض هلا، كبناء عمارة إلجيارها فيما بعد أو جممع سكين.  يتم تطبيق عقد املقاولة  
د يف جمال أموال الوقف خاصة يف العقار، عرب استثمار أموال الوقف يف جمال األعمال التجارية وقد حد

القانون التجاري ا زائري العديد من املقاوالت اليت ميكن استغالهلا وإسقاطها على أموال الوقف نظرا لكون  
املقاولة هي يف األصل استعمال وسائل اإلنتاج يف منظمة دائمة أسست على منشأة مادية  والوقف بذلك 

 ه ؛نظرا لطبيعته وجماالت عمل  الجملهو املؤسسة مات االمتياز يف هذا ا

:  ويكون ملك أبن تقدم مؤسسة األراضي اليت قدرت قيمتها وبني املمول ابلبناء  االستبدال ب.اإلبدال و 
عليها بناء  بقدر قيمتها ويصبحان شريكني أي املمول وا هة القائمة على الوقف يف البناء واألراضي بنسبة  

لن بينهما  البناء أبجرة مشرتكة  املقدرتني، ويتم أتجري  التنازل عن جزء من  القيمتني  يتم  النسبة، وهنا  فس 
 الوقف مقابل جزء من البناء؛

 :  الشكلني اآلتيني يتمثل يف:  االجياري واإلقراضي االستثمار الوقفي.3

األصول    واستثمار  استغالل  وسائل  أهم  من  اإلجيار  عقد:  ألصول الوقفيةالعادية و اخلاصة لجارة  اإلأ.
  جتاري  استعمال  مو  مبين  عقار  سكين،  استعمال  مو  مبين  عقار  سواء فالحية،  املختلفة:أبشكاهلا    الوقفية
 .  شيوعا  وأكثرها االستعمال يف تنمية الوقف، طرق أقدم يرجع لكون هاته الصيغة من وهذا

 
 1963 ص .الثامنة الدورة  الدولي، اإلسالمي الفقهي المجمع مجلة  ، اإلسالمية  السوق إلقامة العملية  التطبيقات العبادي،   السالم عبد 1
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 عقود :  1نوعني  إىل  تقسيمها  األصول الوقفية ميكن  لتأجري  طرق   عدة  على  91/10  رقم  القانون  نص   ولقد  
  ختتلف  خاصة إجيار وعقود املدين، يف القانون الوارد  اإلجيار عقد كثريا عن  أحكامها ختتلف ال  عادية إجيار

اإلجارة    القانون  يتضمنها  اليت  تلك   عن  أحكامها ميكن احلديث عن   اخلاصةاملدين، وكمثال عن عقود 
البناء    األرض  ملستأجر  قتضاهان  ختول  الطويلة  اإلجيارات   من  صيغيت احلكر و اإلرصاد الذين ميثالن نوعا

 ؛2العقد عليهم ابنتهاء  للموقوف يعود وقفا املنجز البناء ويصبح البناء، إيرادات  استغالل مقابل فوقها

:  هو عقد يلزم ننح احملتاجني قدر حاجياهتم على أن يعيدور يف أجل متفق عليه وجتدر القرض احلسنب.
فوائد ربوية، ويتم استخدامه من أجل إعادة ترميم أو إصال  ما ميكن  اإلشارة أن هذا القرض ال يتضمن  

 إصالحه من األوقاف كالعمارات واملباين وغريها..؛ 

 لتجربة اجلزائرية  سياسات تطوير مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية وفقا لتقييم  :  الثالث    املطلب

بتحليل الكفاءة ا زائرية    مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفيةسياسات تطوير  جنا  إحالل  يتعلق تقييم    
وأثرها    ومدى تنوعها    و حتديد حجم عوائدها السنوية  ،األصول الوقفية من جهة محاية واسرتجاع    يف  اإلدارية

مدى قوة القطاع الوقفي يف    على حتديد  وهو ما من شأنه املساعدة يف االقتصاد الوطين من جهة أخرى،  
ويف سبيل ملك اقتضى األمر تقسيم هذا املطلا إىل  .ة القطاعية املشكلة لالقتصاد الوطين ا زائرياخلريط

ملؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية يف واالستثمارية    الكفاءة اإلدارية   تص أوهلما بتحليل    عنصرين  
مؤسسات بتحديد واقع  الثاين  العنصر  مث  تص    ؛بناء على ما توفر من معلومات وبياانت اتر ية  ا زائر

النتائج املستقاة من التجربة  اليت حتدد مدى جناعة السياسات  يف ضوء    إدارة و تثمري األصول الوقفية ا زائرية 
 اليت تتبعها مؤسسة الوقف يف ا زائر يف إدارة و تثمري األصول الوقفية.

 األصول الوقفية يف اجلزائر   ملؤسسات إدارة وتثمري  الكفاءة اإلدارية و االستثمارية ليل حت   :أوال

الوقفية يتعلق بتحليل     التطويرية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول  إن تقييم مدى جنا  السياسات 
للنشاط الوقفي الذي متارسه  كفاءة عناصرها وأدواهتا املشكلة يف حتسني من األداء التسيريي و االستثماري  

 
جوان   البواقي، العدد التاسع، أم  لجامعة  اإلنسانية العلوم بحث منشور في مجلة جزائري، ال  القانون  في  الوقفيةرات العقا تأجير :مناجلي لمين أحمد 1

 52،ص    2018
 1991 سنة ريلفأ 27 في المؤرخ 10/ 91 رقم القانون من 25 المادةنص  2
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متعددة قانونية و إدارية    هاته املنظمات. وابلنظر إىل أن عمليات إصال  القطاع الوقفي قد مست جوانا
 و اقتصادية، فإن احلكم ابلكفاءة أصبح مرتبطا نقارنة األهداف املتعددة مع النتائج احملققة.  

وهنا ستحاول هاته الدراسة حتليل النتائج يف حدود املعطيات املتوفرة مع الرتكيز على أهم عنصرين من    
واسرتجاع ومحاية األصول الوقفية اعتمادا على عناصر عناصر إصال  القطاع الوقفي أال ومها عنصر تعبئة  

وفقا ألدوات السياسة  تعظيم عوائد االستثمار الوقفي وتنويعه    وعنصرالسياسة التطويرية للنظم اإلدارية ؛  
 : التطويرية االستثمارية

اإلدارية  حتليل .2 اجلزائر   الكفاءة  يف  الوقفية  األصول  وتثمري  إدارة  اعتمد:  ملؤسسات    وزارة    ت لقد 
السياسة التقليدية لتطوير الشؤون الدينية و األوقاف عرب مديرايهتا املختصة إبدارة األصول الوقفية يف ا زائر  

النظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية، والقاضي ابلتدخل احلكومي الكامل يف النشاط  
زئي داخل املؤسسة الوقفية ، فقد أكد التسلسل اهلرمي الوقفي على املستوى العام ، أما على املستوى ا 

الرتكيز على الوضعية الداخلية، و إعمال   حنوو جنو  املؤسسة    ،لألوامر و رمسية العالقات بني املرؤوسني
متحفظة  مؤسسة  ا زائرية  الوقفية  املؤسسة  أن  على  احمليطة،  البيئة  مع  العالقة  يف  التحفظ  و  االنتقائية 

   :وتوزيعها   وفيما أييت حتليل للكفاءة اإلدارية يف تعبئة الثروة الوقفية ،ري مبدعةنوقراطية وغكت

املتداولة يف  الوقفية  األصول  اجلزائري  أ.تقدير حجم  الثالث  الوقفية  : القطاع  األصول  يف      إن حجم 
االقتصاد  ا زائري  كثرية  ومتعددة  اجملاالت،  وتعد  من  التجارب  التار ية  الرائدة  لنشأة  وتطور  

الناتج     رشمؤ   ابستخدام  لتلك  املواردأويل  القطاع  الثالث  يف  العامل،  وابلتايل  البد  من  اجراء  تقدير   
ثالث  نسا  ممكنة ابملقارنة  مع  نسا  مسامهة      ماستخداباإلمجايل  يف  حتديد  قيمتها،      ياحملل 

 1.%10إىل  %2ترتاو   بني    واليت بعض  الدول  لاإلمجايل    يالقطاع  الثالث  يف  الناتج  احملل 

 اإلمجايلميثل ا دول املوايل تقديرا حلجم األصول الوقفية يف ا زائر ابملقارنة مع الناتج احمللي 

 
 لضمان حد الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة التعاون  التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة الزكاة: صالح صالحي 1

، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  2030الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار مخطط األمم المتحدة لسنة  اإلسالمي

23-22ص ، 2020 الجزائر، ،  1جامعة سطيف ، 202/  02رقم:   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
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سنوي  الحسا  املعدل  املعتمد  يف  التقدير     األصول الوقفيةمهية حجم  أويالحظ من املعطيات السابقة     
الوقفية ا زائرية يف الثروة  وهي  كافية  خالل مدة     دوالر  مليار  16إىل  دوالر    مليار  4رتاو   بني  حجم 

مد مع  ااثرها  الرتاكمية  اإلجيابية،  أبن  تساهم  بنسبة  هامة  يف  تغطية  احتياجات حد   متوسطة  األ
ضف إىل ملك  لو متكنت املؤسسات الوقفية ا زائرية من استقطاب    ،والتخلص من  الفقر  اجملتمعيةالكفاية   
اإلمجايل يف االقتصاد   يلناتج  احملل ا   إىل كون  أين تشري الدراسات -الوقفية غري الرمسية املمكن تعبئتها     الثروة

يعين ما    ، االستفادة ستتعاظم   فاألكيد أن   -1الرمسي االقتصاد    من %50  زاملوازي يف البلدان النامية يتجاو 
خلق   مشكلةهي  موارد  بل      مشكلةليست   يف ا زائر    تعاين منها االوقافاليت     املشكلةن   أعلى  

الشرعي     شروط االمتثال  ياع بكفاءة اقتصادية تر ا   هاستخدامسياسات مناسبة الستقطاب هاته املوارد  و 
  املؤسسية و التنظيمية    تفعيل السياسةىل  إموارد وقفية هامة، ولكنها تفتقد    بذلك استنتاج وجودوميكن    .  لفينوا
 . الوطينرورية  هلا  على  املستوى  ضاحلاجة  ال  املالئمة لتعبئتها واستقطاهبا واستغالهلا  رغم اإلدارية  و 

  يف حالة تبين أمثل للسياسات املعدة لتطوير النظم اإلدارية   الثروة الوقفية  عادة  توضيح  حجمإوميكن      
 :  اآليت  البياين  الشكليف  يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية ا زائرية 

 

 
 25، صذكره المرجع السابق نفسه 1

   )الوحدة ابملليار دوالر( حبسب نسب مسامهة القطاع الثالث يف النات  احمللي اإلمجايل يف اجلزائر تقدير حجم األصول الوقفية : 16اجلدول 

 

التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة الزكاة لضمان حد الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة   صالحي:صالح  المصدر :

 23ص  ، مرجع سبق ذكره ،  -2030الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار مخطط األمم المتحدة لسنة -اإلسالمي  التعاون 

 

 

 

+ 
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رغم  استخدام      ، وملك زائر م  املعترب  للموارد  الوقفية  يف  ا جاحلالسابق  من الشكل البياين  الحظ  ي    

زاد إحالل السياسات التطويرية للنظم يف  املدى  املتوسط  كلما  تتزايد  سو اليت  ،  القياسية  أدىن  املعدالت  
على املدى    بدورها    زائر واليت ستضاعفصول الوقفية يف ايف مؤسسات إدارة وتثمري األللتطبيق  اإلدارية  

 املرصودة  ملصلحة  األطراف  املوقوف  عليها. الطويل حجم األصول الوقفية 
 التعاقد   مت  فقد  التقنية  العمل  لطبيعة    نظرا  األصول الوقفية املتداولة يف القطاع الثالث اجلزائري  توزيع   .ب
قصد  مكاتا  مع نسح  عقارية  يف  لألمالك    القيام   مستحدثة  واثئق  على  ابالعتماد  وتوثيقها  الوقفية 

  ابألصل   اخلاصة  الرمسية  اخلصوص هلذر املهمة كورقة االشهاد املكتوب إلثبات األصل الوقفي و الشهادة
 اإلجارة النمومجية لألصول الوقفية العقارية.  عقود إىل الوقفي، ابإلضافة ابألصل اخلاص والسجل الوقفي

  حجم األصول الوقفية يف ا زائر وتوزيعها:  وميثل الشكل اآليت   
 
 

 املتوقع حلجم األصول الوقفية  يف اجلزائر : التطور 37الشكل 

 

 من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر :

التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة الزكاة لضمان حد الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة   صالح صالحي:*

 26ص مرجع سبق ذكره ،  ،اإلسالمي  التعاون 

 

 

 

+ 
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ميثل الشكل السابق حجم الثروة الوقفية يف ا زائر واليت ختضع ملؤسسة إدارة الوقف احلكومية ممثلة يف    
لألوقاف. اإلمجايل  للحجم  ونسبها  الوقفية  األصول  هاته  أنواع  وكذا  املختصة  ومديرايهتا  األوقاف   وزارة 

 ويالحظ من املعطيات السابقة : 

غري موثقة    الوقفية  األمالك  من  كثريا  هناك  أن  العلم  مع:  يف اجلزائر ضخامة الثروة الوقفية  ى  لالتأكيد ع ❖
الوقفية مل تسوى وضعيتها    األصول  من  ضخم  عدد  وجود، و أو مسجلة يف انتظار عمليات التسوية القانونية

أخرى . وقد بلغ احلجم اإلمجايل لألوقاف املسجلة بنهاية    وجهات   األوقاف  بني إدارة  نزاع  لوقوعها حمل
األصول   اليت بلغ إمجايل  2013عن سنة  %6.38أصال وقفيا بزايدة مقدرة ب    10603حوايل    2016

 ؛ 1وقفا   9967الوقفية فيها 

سواء يف إحصاء    السابق  البياين  الرسم  : وهو ما يربزر    األصول الوقفية يف اجلزائر معظمها عقارات ❖
األصول الوقفية أو تبيان نسبها املئوية للحجم اإلمجايل للوعاء الوقفي، فاستحومت السكنات وكذا احملالت  

وقفا أي   8236التجارية على نصيا األسد من املشاريع الوقفية اليت يتم إنشاؤها اب زائر حبجم إمجايل  

 
 248، ص مرجع سبق ذكره ليلى يماني:  1

 2017األصول الوقفية حسب أنواعها يف اجلزائر لسنة  ع : توزي38الشكل

 

 2017-2016عن تقارير وزارة الشؤون الدينية و األوقاف لعام   (بتصرف)  الباحث من إعداد المصدر :

 

 

 

+ 
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الوقفية يف ا زائ  %  77.16بنسبة   الثروة  ر مع غياب شبه كلي ألوقاف اخلدمات واألوقاف من إمجايل 
  جعل األصول الوقفية تعاين من ضعف سيولتها كما   احلديثة األخرى من الوعاء الوقفي ا زائري. هذا االمر

اآلخر مؤجر أبسعار رمزية ال ترقى لتنمية الوقف    العقارات غري مستغل فعليا وا زء  هذر  من  كبريا  جزءا  أن
 ته أصال حىت ينتظر منها إحداث عوائد وقفية؛املؤجر والقيام بنفقا

رغم النقائص املسجلة يف عملية تنمية األصول الوقفية وإعدادها للتثمري، فإنه جيا تثمني حماوالت الوزارة    
الوصية الرفع من حجم هاته األصول واسرتجاعها وتنميتها وملك تعكسه الزايدة شبه الثابتة اليت حتققها  

حجم الوعاء الوقفي ا زائري كما مت االستدالل عليه سابقا. وجتدر اإلشارة إىل أن   سنواي فيما  ص رفع
 املنازعات   الوزارة تسعى السرتجاع الوقف وتنميته تعكسه على سبيل املثال ال احلصر ما يوجد لدى مصلحة

 . منها  البعض يف فصل1قضية   595 هبا من قضااي مطروحة أمام العدالة قدر عددها ب 

مل  حتليل  .3 االستثمارية  اجلزائرالكفاءة  يف  الوقفية  األصول  وتثمري  إدارة  الكفاءة  :  ؤسسات  متثل 
االستثمارية ملؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية انعكاسا لقدرة هاته األخرية على حتقيق كفاءة يف أدائها  

ومن هذا املنطلق ، ميكن احلكم على الكفاءة االستثمارية للمؤسسات الوقفية من خالل متغريين   .التسيريي
   ى تعظيم العوائد االستثمارية الوقفية:ل و مدى القدرة ع؛  االستثمار الوقفي عوائد مها: التنويع يف 

السنوية لتسيري األمالك ما جاء يف نص امليزانية  على  ابالعتماد    االستثمار الوقفي:  عوائدسياسة تنويع  أ.
 بند ايرادات األوقاف العامة ميكن القول أن أشكال هاته األخرية تتمثل يف:  يف2 2013الوقفية لسنة 

 ؛عائدات على رعاية األمالك الوقفية ❖

 ؛لتدعيم األوقاف املقدمة الوصااي اهلبات  ❖

 ؛ املمنوحة التربعات  أموال ❖

 ؛ واألوراق املاليةاملؤسسات  االستثمار يف من العائدات  ❖

 
 250،ص المرجع السابق نفسه 1
  ، جامعة أبو بكر بلقايد،   أطروحة  دكتوراه (، 2016-2000خالل الفترة )  الجزائر في  العامة المالية على والزكاة الوقف  تطبيق أثر :عمر قيشوش 2

 242، ص   2018،  تلمسان
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 ؛الكرام  حي الوقفي املركا إيرادات  ❖

 اإلجارة   ❖

وتثبت االحصائيات املقدمة من وزارة األوقاف خبصوص االستثمار الوقفي االعتماد الكثيف على صيغ    
 األصول الوقفية ا زائرية وفقا للشكل املوايل:اإلجارة أبنواعها يف تنمية وتثمري 

 
 

األصول الوقفية يف ا زائر   شهدت   لقد  عوائد عمليات تنمية و تثمري األصول الوقفية  ب.سياسة تعظيم
لتشمل كل  الوقفية  األصول  إجيارات  رفع  أمهها  من  املالية  مشاكلها  ملعا ة  تسعى  التغيريات  من  مجلة 

اإليرادات الوقفية والشكل التايل يوضح ملك التطور ابتداء من سنة   حتسني  املمتلكات الوقفية ما ساهم يف
  :2016إىل سنة   2001

 
 

 يالحظ من الشكل املرفق أعالر:   

69%

23%

8%
صيغ االيجار

صيغ استثمارية أخرى

صيغ غير مستغلة

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(الوحدة مليون دج)المبلغ  16.93 34.44 33.86 36.22 46.31 62.97 63.8 61.74 64.44 75.42 82.63 114.38 178.89 77.14 86.74 88.4
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  2016  - 2001حجم عوائد االستثمار الوقفي يف اجلزائر  ر: تطو 40الشكل

 

 على: اعتمادا  من إعداد الباحث المصدر :

    245، صمرجع سبق ذكره *عمر قيشوش،

 

 

 

   2006وزارة الشؤون الدينية و األوقاف، تقرير عن وضعية األوقاف  المصدر :

 

 

 

+ 

 

 :التوزيع النسيب لصيغ االستثمار الوقفي يف اجلزائر   39 الشكل
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: بشكل مضطرد تتخلله أحياان اخنفاضات  تنامي حجم عوائد عمليات تنمية و تثمري األصول الوقفية ❖
:اتريخ إصدار قانون املعدل لقانون األوقاف الذي أسس    2001سنوية بسيطة وملك يف اجملال الزمين من  

اليت عرفت تسجيل الرقم القياسي   2013إىل سنة  ، وشجع على تعزيز االستثمار الوقفي و تنمية األوقاف
يف حجم العوائد الوقفية من عمليات التثمري و التنمية لألصول الوقفية حبيث بلغت حينها اإليرادات الوقفية 

لوجد    2001مليون دينار جزائري ،والذي لو قورن حبجم اإليرادات الوقفية لسنة األساس   178.89مبلغ 
 للسياسة اإليراد عن السنة األوىل. ويعزى ملك    فيبا عشر أضعاأي تقر %  956.64أن معدل النمو قد بلغ  

توسيع  من  املتبعة إىل  الرامية  الوصية  لدائرة    البحث  عملية  الوزارة  مباشرة  وإدخاهلا  الوقفية  األصول  عن 
 االستثمار الوقفي؛ 

وأتثرت هي األخرى ابلوضع االقتصادي الذي دخلت فيه عملية النمو مل حتافظ على استمرارها:   ❖
مليون   77وابلتحديد األزمة االقتصادية فتقلص حجم عوائد االستثمار الوقفي ليبلغ    2013البالد بعد  

وجتدر ليواصل بعدها االنتعاش الطفيف يف السنتني املتأخرتني.     %  56.87دينار جزائري نعدل اخنفاض
بفضل االسرتاتيجية ا ديدة للوزارة    وملك   أكثر  لالرتفاع  مرشحة  اب زائر  الوقفية  األمالك  أناإلشارة هنا إىل  

 : 1الوصية اليت تقوم على ثالث حماور هي

 ؛ الوعاء الوقفي على احلفاظ -
   ؛بعث سنة الوقف يف اجملتمع من جديد -
الفردية  سواء إنشاء خريطة وطنية لالستثمار الوقفي ما سيسهم يف الرفع من وترية إنشاء األصول الوقفية -

 أو املؤسسية.  
عائدات   إدارة  تطور  الذي  اآليت  ا دول  هو  الشيء  هذا  إثبات  يف  عليه  االعتماد  ميكن  ما  أبرز  ولعل 

 :  ( 2016 -2011االستثمار الوقفي خالل الفرتة )
 
 
 

 
  269، صمرجع سبق ذكره ليلى يماني:  1
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 ينبثق عن ا دول السابق املالحظات اآلتية:   

اليت تعد سنة مميزة يف جمال    2013األصول الوقفية املستمر حىت سنة    منو  نالحظ   ا دول  خاللمن   ➢
ومردر أن األساليا    ةاخنفاض يف األصول الوقفية اجملمعة للسنوات الالحقاملمارسة الوقفية يف ا زائر، تالها  

 اليت استخدمتها الوزارة السرتجاع األوقاف وتنميتها أصبحت غري مالئمة ووجا استبداهلا؛ 
إىل غاية  2011يعترب من امللفت لالنتبار حدوث تراجع يف نسا استغالل األصول الوقفية منذ سنة   ➢

على    الغالا  العقاري  الطابع  اىل  راجع  نسبة ضعيفة ولعل السبا  وهي 30.27%إىل   55%من    2016
صاحل  األصول غري  منها  الكثري  أصبح  حبيث  إىل  اهتالكه  بسبا  لالستخدام  الوقفية،  الرتميم   وحاجته 

. ضف إىل ملك أن هاته النسا الضعيفة تثبت ضعف كفاءة األسلوب اإلداري املتبع يف  والصيانة الدورية
 من اإلمكانيات املتاحة؛  زارة الوقفية يف حتقيق االستغالل األمثل هلاته األصول واستثمارها ابلرغمالو 
أين حقق    2013يعكس ا دول حقيقة تنامي اإليرادات الوقفية املضطرد منذ سنوات وصوال إىل سنة   ➢

تالر اخنفاض حاد بعدها ومردر التأثر ابألزمة  ،    81.76%االستثمار الوقفي منوا قياسيا قدر معدله ب  
من األصول الوقفية احلساسة اليت   املايل لعديد  روسوء عملية االستثما  التحصيل،  نظام  ضعفاالقتصادية و 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

اإليرادات المنتظرة 145228088 147949429.9 218797798.3 221051536 217533790.2 234251311.2

اإليرادات المحصلة 82918388 114385419.5 178891359.9 105079662.3 169816544.6 160804630.8

نسبة تحصيل اإليرادات 57.09% 77.31% 81.76% 34.90% 39.87% 37.74%
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   2016 -2011مقارنة عوائد االستثمار الوقفي املتوقعة و احملصلة يف اجلزائر : 41الشكل 

 

 : ى لاعتمادا عمن إعداد الباحث  المصدر :

 245صمرجع سبق ذكره،  عمر قيشوش،*

 

 

 

+ 

 

��ٔ� �� ���� ��
� � ��

���
 ���� �� ������ � ���� �� ��

��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� � ����

�� ��
� � �� �������ٕ��� �� �� ���

���� ���� �� ����. � ������ ��
����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~228  ~  
 

  إعادة   يستدعي  ما  نبلغ مايل رمزي وهذا  تؤجر  -نظرا لطبيعتها-رغم توافر إمكانية حتقيقها لعوائد كبرية  
 ؛االقتصادية املؤسسات  إدارة يف احلايل  الوضع مع يتماشى  التثمري واإلدارة نا سياسة يف النظر
االعتماد املستمر على صيغ استثمارية وقفية تقليدية وابلتحديد االجيارات اليت ونظرا لضعف مردوديتها   ➢

املؤسسة الوقفية خسائر ضخمة عند عملية حتصلها حبيث تستمر الفجوة املالية بني  االقتصادية فإهنا تكبد  
الذي   األمر  وهو  ابلزايدة  يتم حتصيله  ما  وبني  هبا  الوقفي  االستثمار  عوائد  من  سنواي  يتوقع حتصيله  ما 

 عالية. يستدعي ضرورة التخلي على هاته الصيغة واستبداهلا ابلصيغ احلديثة مات الكفاءة االقتصادية ال

  تطوير القطاع الوقفي يف اجلزائر حتدايت   :اثنيا

الوقفية ا زائرية يف إدارة    ة دراسة التجرب  يفالقطاع الوقفي ا زائري بناء على ما مت تناوله  تطوير    تواجه  
عامة تتعلق خبصائص حتدايت  ثالث    مجلة من التحدايت ، واليت ميكن اختصارها يفوتثمري األصول الوقفية  

    :استثمارها وعوائدها كيفية إدارهتا و   و ةا زائري يةالوقفمؤسسات إدارة وتثمري األصول 

 : تظهر هاته التحدايت يف النقط اآلتية : صائص القطاع الوقفي اجلزائريالتحدايت املتعلقة خب.1

 البناء واالستبدال؛   إعادة  الصيانة أو   إىل  ا زائر عينية وأغلبها عقارت قدمية حتتاج  األصول الوقفية يف  أغلا.أ

املالية لألوقاف    حجم  من  كبرية  الوقفية نسبة  العقارات   تشكل.ب  السيولة  الوقفية، ما يعين أن  األصول 
 ا زائرية ضعيفة؛ 

إىل البحث عنها واسرتجاعها لغياب  إن معظم ا هود يف ا زائر تتجه قبل إدارة وتثمري األصول الوقفية    .ج
 املرجعية القانونية لكثري منها؛

ألن املذها املتبع يف ا زائري هو املذها املالكي فإن اخلاصية األساسية لألوقاف ا زائرية هي التأبيد  .د
 واالستمرارية وهي أيضا الشرط األساسي إلنشاء أي أصل وفقي يف ا زائر؛

 األوقاف يف ا زائر مات شخصية معنوية مستقلة ختضع لإلشراف احلكومي يف التثمري واإلدارة.  .ه
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: إن اتريخ املمارسة الوقفية احلديث يف ا زائر دارة الوقفية يف اجلزائر  بطبيعة اإلالتحدايت املتعلقة    .2
 وبناء على ما مت التوصل إليه من حتليل املعطيات السابقة أابن عن: 

فشل اإلدارة الوقفية يف ا زائر يف القيام بشؤون الوقف وملك ما بينته النتائج املتعلقة بتنويع صيغ االستثمار  أ.
 وحتصيل العوائد الوقفية ابلرغم من التعديالت القانونية اليت أعدت لتسهيل هاته العملية؛

وتنمية الوقف قانونيا وتوضح    أشكال التنظيمات اإلدارية املختصة بتسيريغياب التشريعات اليت تنمذج  ب.
اليت تبني    املذكرات واملنشورات ي كاحملل   املستوى  على  خاصة   الوقفية،  اإلدارية  ابملمارسات   اخلاصة  التعليمات 
وعلى كل املستوايت مع احتماالت   اإلشكاالت اليت يتعرض هلا املشرفون عن إدارة األوقاف ميدانيا  خمتلف

 وقوعها وطرق حلها؛ 

النزاع القضائي من أجل اسرتداد األصول الوقفية تقتضي متابعة جادة ومستمرة يف ظل ضعف مشكلة  ج.
وغياب مستندات التوثيق، وهو ما يعطل عمل اإلدارة الوقفية القائم أساسا على تنمية الوقف وتثمرير وليس  

 الدخول كطرف نزاع مع أشخاص ووزارات من أجل اسرتجاع هاته األصول . 

ي مل يساند عملية ترقية اإلدارة الوقفية من إدارة تقليدية فاشلة للتسيري إىل إدارة حديثة  هذا األمر الذ  
 وعلمية كفؤة للتدبري.  

    تتمثل هاته التحدايت يف:  : الستثمار الوقفي يف اجلزائرابالتحدايت املتعلقة  .3

يعترب الرتكيز على استخدام كأحد السلبيات اليت ميكن رصدها يف أسلوب االستثمار الوقفي يف ا زائر،  أ.
الوطنية   هصيغة التأجري أبنواعها دون غريها من الصيغ أبرزها فهو أحد ممهالت منو القطاع الوقفي ومسامهت

يف االقتصاد الوطين، وهذا ابلرغم من اعرتافنا ابلنتائج اإلجيابية اليت مت حتقيقها يف ظل االستثمار هباته الصيغ  
ويف موضوع مي صلة، عثر على أن    حيث-إىل حد ما-و اليت يعكسها تطور اإليرادات الوقفية سنواي  

ن ابب امليزانية العامة للدولة يف حال إحلاقها ببند  العوائد الوقفية مات أتثري محيد على االقتصاد الوطين م
 . 1اإليرادات العامة فزايدة األوىل تصا يف زايدة األخرية 
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إن العتا هنا يكون من ابب البحث عن تعظيم هاته االستفادة لو أدخلت صيغ أخرى حديثة كبدائل    
ألموال الكبرية اليت تضيع سنواي بني ما  ، السيما تعلق منها اباإلجيارات تقلص الفجوات املالية اليت حتدثها  

 مت توقعه وبني ما يتم حتصيله؛ 

نوعية لشغل    وجود  يف عدم  ملك   األداء حيث يربز  يف  الكفاءات   ضعفب. يف قطاع    الوظائفمعايري 
  األوقاف على املعارف يف   قطاع  والتأهيل اليت يتلقاها موظفو  التدريا  برامج  اقتصار وضع   األوقاف مع
 رعية وهي غري كافية للقيام نهام االستثمار الوقفي؛ الش  التخصصات 

 ؛ دج مليون  500خارج دائرة االستثمار الوقفي مقدرة  1لألوقاف  املركزي الصندوق لدى أموال وجودج.

االستثمار يف الوقف يف   مالديين، فاحنصر مفهو  يف اجملال فاألوقا حصرو تغييا الثقافة الوقفية اجملتمعية د.
 االجتماعي؛   مردودر  وتضاءل  الوقف مشوليته   فقد  القيام بتشييد املساجد وصيانتها ورعاية مؤسساهتا، وبذلك 

وحصر االستثمار الوقفي يف شكل عائدات    ابتكار صيغ استثمارية حديثة ومالئمة،   على  القدرة  عدمه.
 . 2وقفية من العقارات الوقفية يف الغالا 

 عرض التجربة الغربية األمريكية يف إدارة مؤسسات تنمية وتثمري األصول الوقفيةاملبحث الثاين: 

  استثنائيا بلدا     األمريكية وجعلهايعترب البذل اخلريي اخلاص أمرا  حيواي  أسهم يف تكوين الوالايت املتحدة     
يث يعد هذا القطاع املميز عنصرا حيواي  املميز للقطاع الثالث هبا، حبيؤكدر النمومج    وهذا ما  كما هي اليوم

مهما من عناصر االقتصاد األمريكي . و سيتم من خالل هذا املبحث التعرف على التجربة األمريكية يف 
النهوض ابلقطاع الثالث التكافلي املقابل للقطاع الوقفي يف جتربة الدول اإلسالمية وخمتلف السياسات اليت 

األمريكية وملك لوقفية  ؤسسات إدارة و تثمري األصول املاإلدارية و االستثمارية  مت تبنيها للرفع من الكفاءة  
 من خالل املطالا اآلتية: 

 عوامل إنشاء القطاع الثالث األمريكي  وحمفزات استمراريته    املطلب األول:
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   األمريكية  ؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  مل اإلدارية و االستثمارية    كفاءةال حتليل املطلب الثاين: 

 مالمح التميز يف التجربة األمريكية  الوقفية األمريكية    املطلب الثالث: 

 عوامل إنشاء القطاع الثالث األمريكي  وحمفزات استمراريته  املطلب األول: 

العاميتكون االقتصاد الوطين ألي دولة من ثالث قطاعات رئيسية هي:         ؛ والقطاع اخلاص ؛  قطاع  
وأمام  عجز شرائح جمتمعية واسعة  عن أتمني احتياجاهتا، و عجز الدولة عن   .(التكافليوالقطاع الثالث )

توفري الدعم  عن توفريها االحتياجات االساسية  ألفراد اجملتمع ، تزداد احلاجة  ايل تفعيل دور  القطاع  
املايلبغرض  الثالث   الدعم  التنموية، و   ختفيض حجم  للمشاريع  الفرصة ملشاركة  إ للدولة املخصص   اتحة 

دورها   وتفعيل  الثالث  القطاع  االختيا  يفمؤسسات  التوازين  التوزيع  اليات  والثروات   ر إعمال  للدخول  ي 
بشكل يساهم يف تقليص فجوة التفاوت وحتقيق االستقرار االجتماعي، وحتفيز الطلا الكلي الفعال وتنمية  

  العرض الكلي.

مليون منصا    11 لتوفرير ''أكرب أرابب العمل ''  مسي ب: دونظرا الستئثار القطاع الثالث هباته امليزة فق  
القوة العاملة إىل جانا استقطابه حجم    %10عمل  يف الوالايت املتحدة األمريكية بنسبة   من إمجايل 

انتقل من   .وأمام هاته األرقام 1  2018يفمليار دوالر    428إىل    2016  يفمليار دوالر    390تربعات 
من حيث عوامل و حمفزات اإلنشاء وكذا السياسات  الكبرية تربز احلاجة للتعرف عن كثا على هذا القطاع  

بدراسة اتريخ القطاع  حيث و   صول الوقفية داخل املؤسسات الوقفية املشكلة له املتبعة يف إدارة و تثمري األ
واحملفزات اليت اليت أدت إىل إنشائه  مجلة من العوامل    الثالث يف الوالايت املتحدة األمريكية تظهر هناك 

 تلك العوامل واحملفزات ل تفصيل، وفيما يلي  2ملؤسساته  ضمن االستدامة املالية ت

  :3يف   ميكن تلخيص عوامل نشأة القطاع الثالث األمريكي  :إنشاء القطاع الثالث األمريكي عوامل  أوال:  

 
 التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة الزكاة لضمان حد الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة التعاون  صالح صالحي: 1

 23،ص   ، مرجع سبق ذكرهاإلسالمي 
  للمالية  الدولية بحث منشور في مجلة إسرا،  انموذج  هارفارد ةجامع  أوقاف  ةالوقفي للمؤسسات ة المالي ةاالستدام  معايير  :الصالحات محمد سامي 2

 31-19، ص ص 2019األول، ماليزيا،  العدد  المجلد العاشر،  ،   اإلسالمية
  التنموية الصيغ) لألوقاف الثاني   بحث مقدم للمؤتمر، تجاربها  من  اإلفادة  وإمكانات األجنبية الوقفية للمؤسسات  دراسة  :نعمت عبد اللطيف مشهور 3

 27-21، ص ص   2006المستقبلية(،جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  والرؤى
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االجتماعية  أوجه اخلري وتقدمي املساعدة    يفاألفراد إىل بذل أمواهلم  اجتار  إن بداية    : العوامل الفردية .1
وزايدة اإلحساس    احلضاريالتطور    يرجع أساس ا إىل عوامل دينية وثقافية، وقد تطورت هذر العوامل مع

  :1ع تمجملتنمية ا  يفاشرتاكهم بصورة فعالة  لرجال األعمال، وضرورة االجتماعية ابملسؤولية 

 Love" الديين  على املبدأ  يف الوالايت املتحدة األمريكية  بذل أموال الرب واإلحسانيعتمد    العامل الديين: .أ

thy neighbor "  " الثقافة األمريكية منذ عصر املستعمرات وحىت   " والذي كان سائدا يف  أحا جاركأي
الوقفيةاآلن،   من  حبيث يذها جلها مباشرة    ،وقد مت مالحظة ملك جليا يف دراسة توجهات األصول 

املختلفة، إم يشعر الواهبون، وأكثرهم من الطبقة    األفراد إىل الكنائس واملدارس واملستشفيات ومراكز الرب
ذا العطاء املباشر ألن حماسبيهم أو حماميهم قد  هب  يقومون  كما  .الذاتية  واملتوسطة، أن ملك حيقق هلمالدنيا  

 ؛التورط مع املؤسسات الوقفية أشاروا عليهم بعدم

صاحبه    وما  الوالايت املتحدة األمريكية  يفكذلك أدى تغري واتساع جمال األعمال    االلتزام األخالقي:  .ب
افراز    إىلوبيئية    اجتماعية واقتصاديةمن زايدة حجم وعدد الثروات الكبرية، وما ترتا عليها من تغريات  

 ؛ جتنيها أعماهلم  اليتتمع جبانا من اآلاثر اإلجيابية  جملا  ، يستشعرون ضرورة إفادةمن أصحاب املاليريمنظمني  

واحلياة    ، االجتماعيةأشكال احلياة    يفتغريات    إن تطورات كثرية ومتالحقة أدت إىل:  القوميةالعوامل    .2
 : ااألمريكية نذكر منه الوقفية  إنشاء وتطور املؤسسات  يفكان هلا أكرب األثر و ، ودور الدولة، االقتصادية

االقتصادية: .أ بني    التحوالت  الفرتة  دراسة  األمريكية،    يف  1920و  1900إن  املتحدة  واليت  الوالايت 
من    االقتصادانتقال    الكبري الذى ترتا عليه  االقتصاديشهدت ظهور أول مؤسسات وقفية، تبني التغري  

تناقص نسبة العمال الزراعيني إىل جمموع    على الصناعة، مما أدى إىل  االعتمادعلى الزراعة إىل    االعتماد
وانتقاهلم صناعية  العاملني  نجاالت  العمل  خاصة    إىل  الطاقة   يفجديدة،  وتوليد  القطنية  املنسوجات 

%   60من السكان، ميلكون  %  2أخرى، أصبح األغنياء، الذين ميثلون    والصناعات املعدنية. ومن انحية 

الثروة القومية،فأدى  من  %  5من السكان، سوى  %    65البالد، بينما ال ميلك الفقراء، الذين ميثلون    من ثروة
 . وإعادة تشكيله   األمريكي  يف االقتصاد ال األعمال إىل التأثري بشدة  دور رج  واختالف  االقتصاديهذا التغري  
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إىل   التحول  نتج عن  الصناعة  اقتصادحيث  الزراعة  يرتكز على  هيكل   يفتغريات كبرية  وحدثت  ،  بدل 
وزايدة أمهية    رجال األعمال، وإدارة وهيكلة املنشآت، وظهور الشركات املتعددة  األسواق وسلوكوعمل  

 الطبيعي اإلنتاج إىل سيطرة الشركة مما جعل من    على أسلوب من سيطرة الفرد    واالنتقالابت،  رأس املال الث
 ؛ وأن ينتهى عصر الفردية ،إدارة األعمال أن تظهر صور جديدة لسياسات وأساليا

  وظهور املؤسسات العمالقة   صناعي  اقتصادإىل    زراعي  اقتصادإن التغري من    التحوالت االجتماعية: .ب
تنظيمات عمالية    ترتا عليه ظهور عالقات جديدة بني العاملني وأصحاب األعمال، حيث بدأت تتشكل

 حيث  .املنشآت الكربى  يفاإلدارة    االت اإلنتاجية جنب ا إىل جنا مع تغري شكلجملكل ا  يفقوية وتنتشر  
ويتيح شكل امللكية  .  احملرتف  ي ، مث إىل اإلدار يدير الثر امل  متيزت هذر الفرتة ابلتحول من املالك العامل، إىل

  يصبحون مالكني للشركة.   وابلتايلالقائمة ابألعمال أن يصبح املالك من املسامهني    املشرتكة للمجموعات 
القرار بواسطة إدارة حمرتفة، وليس  اختام  أصبح هناك ضرورة للفصل بني امللكية واإلدارة، حىت يكون    كما  

ولة عن إدارة  ؤ هذا التطور إنشاء جمالس إلدارات األمناء مس   وقد ترتا على  ،األسهم    ي كمالمن خالل  
تمع، مع بقائها مستقلة متام ا عن املالك األصليني للمنشأة  جملعلى تنمية االقائمة    املؤسسات الوقفية اخلاصة

 املمولة. 

 نتيجة تدين  الريفيتمع  جملا يف  بني الفقراء وخاصة بني القاطنني    االستقرار، ساد عدم  ويف سياق مي صلة   
واتساع اهلوة بني الريف واملدينة واتباع احلكومة   ألغلبية السكان الزراعيني،  واالقتصاديةاألمهية السياسية  

الثروات رفض املزارعني للتصنيع ولتزايد أعداد أثرايء املدينة، الذين مجعوا    فزاد  متحررة،   اقتصاديةلسياسة  
 الثروات الضخمة   إىل ضرورة حتمل  االجتماعيوقد أدى ملك التوتر    ،النقود والسندات املالية  الطائلة من

 ؛ األمريكية االجتماعية  احلياة  يفالتخفيف من التوتر  يفاملستفيدة من حرية السوق مسؤوليتها 

الدولة    على مساحة جغرافية  وتنوعه  االقتصاديقد أدى اتساع النشاط    دور الدولة: .ج كبرية إىل قيام 
املال   لتغطية  الفردينطالبة رأس  السيئة    واالقتصادية  االجتماعيةجانا من اآلاثر    ابلتطوع    اليت والبيئية 
تتدخل    ظل سوق منافسة اتمة ال  يفتمع،  جملالكبري واالستغالل الواسع ملوارد ا  الصناعي  ترتبت على التوسع
مواجهة    يففكانت النداءات املتتالية بضرورة مسامهة أصحاب األعمال    .حدود ضيقة  يففيها الدولة إال  
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وختفيف العاء على املوارد العامة لتتمكن الدولة من التفرغ   املرغوب فيها،  بعض من هذر ا وانا غري
 .بالدلل  القومياالت اإلسرتاتيجية والنشاطات املتعلقة ابألمن جملا ملختلف

إن ضمان استمرارية أي مشروع تتطلا وجود حوافز    األمريكي:   استمرارية القطاع الثالث  حمفزاتاثنيا:  
تدعم االستمرارية يف تنفيذر وفقا للخطط املرسومة، وهنا فقد اعتنت املؤسسة الوقفية األمريكية بتحقيق 

الشكلني   لوقف، وتتمثل هاته احلوافز يفحوافز إنشائها واستمرار نشاطها دعما لتحقيق االستدامة املالية ل
 :1اآلتيني

من خالل  بصورة أوضح،    االجتماعيةتفعيل املسؤولية  ظهرت املطالبات بالثمانينات    يف  :احلوافز املعنوية.1
الدولةاملطالبة   مساندة  لتناقص  نظرا  اجتماعية  أمان  شبكة  بتوفري  اخلاص  القطاع  قيام  للربامج    بضرورة 

قامت    االجتماعية، األعمالوقد  لقطاع  املستديرة  من  اليت    املائدة  أكرب    رؤساءتكونت  إدارات  جمالس 
نناقشة  يفالشركات   املتحدة،  العقد    الوالايت  فكرة  األداء    االجتماعيحتويل    االجتماعي إىل صور من 
 الوالايت   يفاملشرتكة    عيةاالجتمانثابة أتريخ ملوضوع تفعيل املسؤولية    االجتماع   ، وكان هذاواالقتصادي
و  القطاع اخلاص أبمهية دورر  إاملتحدة،  ا  يفشعار  مبادرات وتطوع   االهتمامال مع  جملهذا  يقدمه من  نا 

متت مراجعة جديدة    املاضيالتسعينات من القرن    ويفوترسيخ لعالقات التعاون بني القطاع اخلاص والعام.  
الشركات لفشل  العام    السباكان    املشرتكة   االجتماعية ولية  احلافز على املسؤ   أن  بدعوى،  االجتماعيللعقد  
 . األمريكينيمن  كبري  لعددوهو توفري فرص عمل جيدة  ،ي األساس االجتماعيحتقيق دورها  يف الكربى

الوقفية أبنواعها    نشاء املؤسسات ابلدعوة إل  ي لزايدة العطاء اخلري   االجتماعية تفعيل املسؤولية  حتفيز    يتم   
 على اختالف أحجامها وأهدافها  األوقاف  يابإلشادة نؤسس   قيام وسائل اإلعالم  من خاللاملختلفة،  

األمريكية  ا  الوالايت   يفتبع  يما    وهو واعتبارهم بملتحدة  الوقفية،  واملؤسسات  الصناديق  أصحاب   تكرمي 
 .من الدرجة األوىل مواطنني

مادية تتمثل    نشاط ومنو املؤسسات الوقفية من خالل حوافزيف    الدولة األمريكيةتؤثر    :احلوافز املادية.2
أداء األعباء   يفنشاركة احلكومة    إعفاءات وختفيضات ضريبية، لقيام هذر املؤسسات   يفبصفة أساسية  

 
 33-28 ، ص ص المرجع السابق نفسه 1

��ٔ� �� ���� ��
� � ��

���
 ���� �� ������ � ���� �� ��

��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� � ����

�� ��
� � �� �������ٕ��� �� �� ���

���� ���� �� ����. � ������ ��
����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~235  ~  
 

صر ا اإلعفاءات عن  الدينية كما تعترب الدولة منح هذر  ن ؤو جمال الش   يفالعامة والتخفيف عن كاهلها، خاصة  
 .  رييةاخلؤسسات  املوالعطاء من خالل    بذل أموال اخلري  يفاملتمثل    األمريكيأساسي ا للمحافظة على العرف  

املؤسسات الوقفية   إنشاء ومنو العديد من  يفن منح إعفاءات ضريبية مقننة يعترب عامال أساسي ا  كما أ  
يبية مقننة لتلك اهليئات والصناديق الضرائا إعفاءات ضر   خالل قانوناألجنبية، حيث تضمن الدولة من  

فقط    واملؤسسات  والعاملة  وتعليمجمل"ا  يف املنشأة  والعلمية،  واخلريية،  والتعليمية،  الدينية،  القراءة    االت 
احملليني أو الدوليني، وملنع القسوة   والكتابة،وجماالت اختبار السالمة العامة، وتنشيط املنافسة الرايضية للهواة

 " يواانت واحل ضد األطفال

 ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية األمريكيةو االستثمارية حتليل الكفاءة اإلدارية املطلب الثاين: 

من إعطاء صورة واضحة لشكل املمارسات    للمؤسسات الوقفية  واالستثمارية  الكفاءة اإلدارية  ميكن حتليل   
  الوقفية يف القطاع الثالث األمريكي، فضال عن تقييم مدى جنا  السياسات التطويرية االستثمارية و اإلدارية 
املطلا إىل   املوكلة هبا. وعلى هذا األساس سيقسم هذا  أداء وظيفتها  املعتمدة يف هاته املؤسسات من 

الكفاءة اإلدارية؛ و  صص الثاين لتحليل الكفاءة االستثمارية ملؤسسات    عنصرين يتناول أوالمها :حتليل
     إدارة و تثمري األصول الوقفية يف الوالايت املتحدة األمريكية.

 حتليل الكفاءة اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية األمريكيةأوال: 

لتطويرية العامة على املستوى العام وا زئي وكذا القدرة يف منط السياسة ايقتضي هذا التحليل التطرق إىل     
 و توظيفها وكافة التنظيمات املؤسسية الوقفية يف القطاع الثالث األمريكي.   على تعبئة األصول الوقفية

يقوم النمومج :  ؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية األمريكيةم  منط السياسة اإلدارية املتبعة يف .1
يف    John Hopkins Universityالشكلية احلديثة على دراسة مقارنة متت جبامعة    صياغته  األمريكي يف

( مت تطويرها حبثيا  JHCNSPتعرف نشروع جون هوبكنز املقارن للقطاع غري الرحبي )  واليتالند األمريكية  يمر 
تشغيلي   وعمليايتنظيمي  للوصول إىل تعريف هيكلي ت   ,H. K. & Salamon1Anheierمن طرف الباحثني  

 
1 Mohd Nahar Mohd Arshad, Mohamed Aslam Mohamed Haneef  :Third Sector Socio-Economic Models: How Waqf 
Fits In, Institutions and Economies Vol. 8, No. 2, April 2016, p79 
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ميكن اعتبارها كمحددات  واليت ، عرب العناصر اخلمسة اليت استخلصاها من املشروع املقارن الوقفيللقطاع 
 :املعايري يفحلقيقة ما إما كانت املنظمة غري رحبية. وتتمثل هاته 

 العمل املؤسسايت أو مأسسة العمل اخلريي؛أ.

 اخلاصة إال يف حدود ضيقة واستثنائية؛   واملؤسسات شبه التامة عن اهليكل االداري احلكومي    االستقالليةب.

  ؛ الوظيفية واحلوكمةللقيادة واالدارة  الذاتية املمارسة ج.

ألكثر   واالستثماريةمينع احتجاز االراب  وتوزيعها على عناصر املنظومة اإلدارية   الرحبي الذي التوزيع غري د.
 ؛ أهداف املنظمة استثمارها لتحقيقض إعادة بغر  سنة إالمن 

     .من أجل حتقيق أهدافهاو  واالستثماريةالتطوع بكافة أشكاله من أجل تنفيذ مهام املنظمة التشغيلية ه.

إما يستنتج من هذا التعريف أن املؤسسات العاملة يف القطاع الوقفي األمريكي تتبع منط اإلدارة املستقلة    
الفردية   تكون    وأاألهلية  إال يف حدود ضيقة  الوقفي  النشاط  الدولة يف  تدخل  يستبعد  الذي  التشاركية 

سياسات  تبين  األمريكية حنو  الوقفية  املؤسسات  توجه  يعزز  املستقل  الشكل  هذا   . رقابية  أو  استشارية 
هبا عالقة    ، تضع الثقافة االجتماعية قبل األداء التكنوقراطي و تكون العالقة الوظيفية بني العاملنيإبداعية

فرق عمل تساهم اإلدارات الوسطى فيها يف صنع القرار داخل املؤسسة ابلتشارك مع اإلدارة العليا، كما  
أهنا مؤسسات حتبذ التوجه اخلارجي وهو عكس ما حيدث يف املؤسسات الوقفية ا زائرية. وعليه  ميكن من  

على صياغة شكل العامة  التطويرية  السياسة  أمناط  أتثري  داخل    مالحظة  ووسائلها  التطويرية  السياسات 
املؤسسات الوقفية كوحدات جزئية من النظام الوقفي ككل. فمن املنطقي مثال أن جند املوارد  البشرية يف 

أكفأ من نظريهتا اليت ختضع لإلدارة    املؤسسات الوقفية اليت تنشط يف قطاع وقفي مستقل عن تدخل الدولة
   احلكومية كنمط إداري عام .

 : والشكل املوايل يوضح منومج االستقاللية يف القطاع الثالث األمريكي 
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القطاع الثالث يف الوالايت املتحدة  مؤسسات  عتمد  ت  : أصول املؤسسات الوقفية األمريكية    أشكال.2

قريبة يف  الاملؤسسات اخلريية  و   ؛التربعات الفردية  :وهي  الوقفية    اعلى أربعة عناصر أساسية يف تعبئة موارده
املسامهات املالية من املؤسسات  و   ؛الوصااي و اهلبات و   ؛ اإلسالمياملضمون إىل مفهوم األوقاف يف االقتصاد  

   .والشركات االقتصادية 

معدال قياسا هو األعلى يف اتريخ الوالايت املتحدة األمريكية، حيث جتاوز حجم    2017وقد شهد عام    
متأثرة ابلنمو احملقق يف كل املوارد    ي دوالر أمريكمليار   410.02املوارد املعبأة واملوجهة للنفع العام اخلريي 
 :  االيتاملعبأة للتوظيف اخلريي وفقا للجدول 

 

 

 

 

 

على   املهيمنة الفرديةالتربعات  ييف أمريكا ه الوقفمن ا دول يتبني أن املصدر الرئيسي لتعبئة أموال     
 14.27ابملقارنة مع السنة السابقة ونبلغ مايل قدرر    %5.2بنسبة منو    %70حجم املسامهات اخلريية بنسبة  

 سامهة يف القطاع الثالثامل حجم العطاءات اخلريية املمنوحة   مصادر العطاءات اخلريية

 %70 مليار دوالر   286,65 التربعات الفردية

 %16 مليار دوالر   66,9 املوقوفة   واألصولاملنظمات اخلريية  

 %9 مليار دوالر   35,7 والوصااي اهلبات  

 %5 20,77 مليار دوالر الرحبية   واملؤسساتتربعات الشركات  

 2017منو األصول اخلريية يف القطاع الثالث األمريكي لسنة  م: حج17اجلدول

Source: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2017 63rd 

Annual Issue, Published by Giving USA Foundation p 22 

 النموذج األمريكي للقطاع الثالث : 42الشكل 
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من حجم   %16متبوعة أبموال املؤسسات اخلريية كالرتست وغريها مات املسامهة املقدرة ب  ،مليار دوالر
والشركات الرحبية  املؤسسات االقتصادية    تربعات   و مع أن  ،  %6الثروة اخلريية نعدل منو عن السنة السابقة  

إال أنه يالحظ حتقيقها ألكرب نسبة منو ابملقارنة ابملصادر السابقة  %   5املرتبة االخرية بنسبة مسامهة  احتلت  
وهو األمر الذي    %2.3بينما كان أضعف معدل منو من نصيا اهلبات والوصااي بقيمة  %    8نعدل منو  

 يؤكد على أن سبا جنا  القطاع الثالث األمريكي هو االنتشار الطاغي للثقافة الوقفية بني أفراد اجملتمع.  

األمريكية  مصارف  .3 الوقفية  يف  :  األصول  الثالث  القطاع  مؤسسات  املتحدة تستهدف  الوالايت 
األمريكية تلبية حاجات املستفيدين من كافة فئات اجملتمع ممثلني يف: األفراد واملؤسسات الدينية واملنظمات  

وكذا الفنون واملعوانت    ،ومؤسسات تقدمي املنح   ،واخلدمات اإلنسانية  ،والصحة والتعليم  ،اليت تعىن ابلبيئة
حبيث يتقاسم املستفيدون حصيلة الثروة اخلريية اجملمعة يف    ... ومؤسسات الرفق ابحليوان وغريها  ، اخلارجية

القطاع الثالث األمريكي اليت تصرف يف أغراض إنشائها. وابالطالع على انتج تقسيم الثروة الضخمة من  
يف حجم االستفادة ومعدالت ، ميكن مالحظة اختالفات متباينة  2017العطاءات اخلريية اجملمعة لسنة  

    م: الشكل اآليتمن فئات املستفيدين وفقا للشكل اآليت النمو لكل فئة 

 
العطاءات بكافة   الدينية للنصيا األكرب من قيمة أموال  حتقيق املؤسسات يتضح من الشكل السابق     

سجلت االستفادة الفردية النصيا األدىن    بينما،  %6.8دوالر نعدل منو    مليار  %127.37أشكاهلا بقيمة  
مليار   58.90  احتالل التعليم للمرتبة الثانية يف حجم االستفادة بنصيا قدررابلذكر  . وا دير  %2بنسبة  

 2017: مصارف العوائد الوقفية يف القطاع الثالث األمريكي لسنة  43الشكل

Source: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2017 63rd Annual Issue, p 32 
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  أما االخنفاض الوحيد يف معدل النمو فقد شهدته برامج   ،2015وملك منذ    %11  دوالر ومعدل منو قدرر
وهو أمر مفسر بتوجهات   %  - 2.9  ومليون دوالر نعدل من22.97املعوانت اخلارجية الذي خصص له  

 اإلدارة األمريكية املنتخبة خالل تلك الفرتة.

  لتحقيق أوجه النفع العام منومجا اسرتشاداي يستدل به   وتسيريهامتثل التجربة األمريكية يف تعبئة املوارد     
  وهي حبجم   ،يف االقتصاد الوطين  وإدماجهاإحالل منظومة العمل اخلريي يف القطاع اخلريي للتنفيذ  عندا  

يف حتقيق التنمية االجتماعية    حمسوس  أثر  اسيكون هليف الناتج احمللي االمجايل  %2.11مسامهتها املقدر ب  
 . لكل منهما  الداعم االجتماعيابعتبارها  واخلاصالفجوة القائمة بني القطاعني العام  ومعا ة

و ميثل الشكل البياين اآليت التطور الذي شهدر حجم األصول الوقفية يف الوالايت املتحدة االمريكية منذ    
و هو خري دليل على كفاءة السياسة اإلدارية املنتهجة من طرف املؤسسات الوقفية   2017إىل غاية    1977

   .األمريكية  يف احلفاظ على االستدامة الزمنية للوقف

لتعظيم االستفادة من األصول الوقفية    :األوقاف األمريكية وسبل دعمهالتسيري  التنظيمات املؤسسية  .4
مت إنشاء مؤسسات متخصصة يف تسيري ونشر وتنمية األوقاف يف الوالايت املتحدة األمريكية وهو الذي  

 : 2سيتم توضيحه فيما أييت 

 تتمثل املؤسسات الوقفية يف الوالايت املتحدة األمريكية يف:  : األمريكيةأنواع املؤسسات الوقفية  أ.

 
1 Ibid, p 22 

 
   51-49، ص ص مرجع سبق ذكره منذر قحف،    2

 2017-1977:تطور حجم األصول الوقفية املتداولة يف  القطاع الثالث األمريكي  44الشكل 
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وقفية خاصة:   ❖ اخلدمات ألعضائهامؤسسات  بتقدمي  تقوم    االجتماعية   النوادي  وتشمل  فقط  واليت 
 ؛  التعاونية وا معيات  السياسية واألحزاب  والنقاابت العمالية  املهنية وا معيات  والثقافية

عامة:   ❖ وقفية  أبعمال اليت املؤسسات  وهي األعضاء لغري عامة خدمات  تقدممؤسسات   تقوم 

منهم تبني االحصائيات أدانر عن مدى ضخامة حجم الثروة   لفئات  أو ،الناس  ميع اخلريية املساعدات 
تنتظم   اليت  األشكال  أخرى  جهة  من  حتدد  وتوزيعها كما  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  فيها الوقفية 

 املؤسسات الوقفية العامة واخلاصة داخل القطاع اخلريي األمريكي.  

يتم تثمري األصول الوقفية االمريكية  :  قنوات تنمية وتثمري األصول الوقفية وفقا للتجربة األمريكية  ب.
لتعظيم عوائدها  عرب جمموعة من املؤسسات اليت تعىن بتعبئة وإنشاء األصول الوقفية ومن مث االستثمار فيها  

 :  1هاته القنوات يف األشكال املؤسساتية األربع اآلتية لخدمة ألهداف الوقف، وتتمث

  املنح   لتقدمي  مستقلة  منظمات   وهي(:  Independent Foundationsاملؤسسات الوقفية املستقلة ) ❖
اجتماعية  مات   اخلريية،  هذر   تقوم  وال.  اخلرييةاألنشطة    من  وغريها  ودينية  وتعليمية  وصحية   أهداف 

 طريق   عن  األعمال اخلريية  بتمويل  تتخصص  وإمنا  مباشرة   بنفسها  ابألعمال اخلريية  العادة  يف  املؤسسات 
  املؤسسة   الذي تعمل  اهلدف  طبيعة   حسا  لألفراد  أو  األخرى   املالية للمؤسسات   واملساعدات  املعوانت   تقدمي

أفراد وعائالت حمدودة  وتتكون مصادر   حتقيقه.  على  املستقلة العادة من تربعات وهبات من  أمواهلا يف 
أنواع املؤسسات  الواقفون. وهي أكثر  إدارة أو جمالس أمناء حسبما أشرتطه  املاحنون أو جمالس  ويديرها 

الوقفية  ، و الوقفية شيوع ا وأقدمها وأكثرها خضوع ا للرقابة احلكومية يوضح ا دول اآليت أبرز املؤسسات 
 : 2013ية املستقلة لسنةاألمريك

 
 

1  Ibid 
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❖ ( الشركات   شركات  تؤسسها وقفية مؤسسات  وهي:  (Corporate Foundationsمؤسسات 

 املؤسسة؛ الشركة يف املسؤولني بعض من يتألف هبا خاص إدارة جملس هلا وتعني مسامهة،

 
❖ ( اجملتمعية  املؤسسات  وهي:  (Community Foundationsاملؤسسات  من  مع   املستقلة نوع 

 الصحة أو يكون التعليم كأن للغرض املوضوعي التحديد عن فضال معني خصوصية حتديد الغرض نجتمع

 :احمللي اجملتمع عائالت  أو أفراد من مصادر أمواهلا تكون ما غالب ا وهي ،البيئة  محاية أو

 

 
 صورة  يف  بعطاءاهتا  املؤسسات   هذر  وتتميز:  (Operating Foundationsاملؤسسات التشغيلية  ) ❖

ا تقدم  ال   تكاد  اجتماعية و  أو  تعليمية   أو   صحية  خدمات   النظام  يف  املباشر   ابلوقف  أشبه  وهي  نقدية  منح 

 . تقدمها اليت واملنح األصول مقدار حيث من املستقلة املؤسسات  تلي و اإلسالمي

 :خمطط املمارسة الوقفية يف القطاع الثالث األمريكيوأخريا ميثل الشكل اآليت   

 : حجم أصول  أفضل مخ  مؤسسات وقفية  تمعية يف الوالايت املتحدة األمريكية  20اجلدول
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 يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية األمريكية االستثمارية حتليل الكفاءة اثنيا:  

حجم        األمريكيإن  الثالث  صندوق   الضخم  القطاع  إلحصاءات  وفقا  األمريكي  اجملتمع  اهلبات    يف 
 تواجد واملمثل يف      ،2015لسنة  the American Volunteer Endowment Fund التطوعية األمريكية

، يربر  ضخامة  العوائد الوقفية السنوية  األنواع    من كل  مسجلة به و  مؤسسة وقفية  1.521.052  أكثر من
تقريبا  تاليت   الناتج احمللي٪    5.4عادل  املداخيل على   تلك معظم    تأنفق  وقد    اإلمجايل األمريكي.  من 

األمريكي    الثالثواملدنية. يف الواقع، لو كان القطاع    الصحة، التعليم، الثقافة، وبعض املشاريع االجتماعية
سرتاليا وكندا واهلند وهولندا البلدان يف العامل، نا يف ملك أ  بلدا مستقال، لتجاوز الناتج احمللي اإلمجايل ملعظم

 1.يف تلك الفرتة على األقل وإسبانيا 

 
)دراسة حالة وقف جامعة هارفارد ومؤسسة بيل وميلندا   القطاع الثالث   المعالجات المحاسبية للمعامالت المالية في مؤسساتتقييم  :عبد الفتاح تباني  1

 240ص  ، 2018، 1، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة سطيف  ية(غيتس الخير

 : خمطط املمارسة الوقفية يف القطاع الثالث األمريكي  45الشكل

   من إعداد الباحث المصدر :

 

 

 

+ 
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و أمام هاته املعطيات تربز احلاجة إىل حتليل الكفاءة االستثمارية اليت ساعدت املؤسسات الوقفية يف    
فية  الوالايت املتحدة األمريكية على حتقيق هاته النتائج من خالل معرفة أدوات السياسة االستثمارية الوق

وهنا سيتم    ،اليت تطبقها و جماالت التوظيفات االستثمارية مع دراسة مؤشرات االستدامة املالية وأداءاهتا فيها 
 االكتفاء بدراسة حالة جامعة هارفرد العريقة كنمومج استداليل. 

  تألفت  ملؤســـــــســـــــات إدارة و تثمري األصـــــــول الوقفية األمريكية: يةاالســـــــتثمار الســـــــياســـــــة  .أدوات  1
 يف املقام األول من القروض واالسككتثمارات يف األسككهمالوقفية يف الوالايت املتحدة األمريكية االسككتثمارات  
 :1والضماانت 

تتمثل القروض يف تلك غري املسددة اليت حتمل سعر فائدة أقل من سعر السوق.   :والسندات    أ. القروض
روض على أساس الصايف لتعكس اخلصم على وتسجل الق  ،العادلة يف البداية   يتم قياس القروض ابلقيمة 

على أساس   القابلة للتحصيل أو احتياطي خسارة معقول. تتم مراجعة تقديرات احتياطي اخلسارة القروض
املايل    تعديلها إما حدث تغري كبري يف خماطر التحصيل اعتمادا على أساس فهم املؤسسة للوضع  سنوي ويتم 

 .للمقرتض أو بيان الدفعات السابقة

املباشرة واالستثمارات يف صناديق األسهم. وتسجل :سهم. األب االستثمارات  تشمل األسهم كال من 
ابستخدام القيمة العادلة أو طريقة حقوق امللكية اعتمادا على مدى أمهية امللكية   االستثمارات يف األسهم

حتصل املؤسسة   الطريقتني،إىل القيمة املسجلة حسا أي من    . للوصولالوقفية    والسيطرة ابلنسبة للمؤسسة
العادلة املطلوبة، إما إلعادة تقييم أو تسجيل    على تقييمات دورية وبياانت مالية مدققة لتحديد القيمة

األراب  أو اخلسائر غري احملققة    حصتها من األراب  أو اخلسائر الناجتة عن استثماراهتا. تسجل املؤسسة
ضمن النفقات   احملققة عند التصفية أو البيع، واليت مت ختصيصهاطوال حياة االستثمار واألراب  أو اخلسائر  

بياانت األنشطة املوحدة املناسبة على  العادلة  ، والوظيفية  القيمة  لتقدير  تستخدم املؤسسة طريقة عملية 
اليت ال ميكن حتديد االستثمار  اليت    لالستثمارات يف شركات  الطريقة  فيها بسهولة. هذر  العادلة  القيمة 

   ". NAV"الصافية لألصول ها املؤسسة لتقييم بعض صناديق األسهم هي طريقة القيمةتستخدم

 
 259- 258، ص ص المرجع السابق نفسه 1
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تسجل الضماانت كالتزام أبصغر مبلغ ضمن نطاق اخلسارة احملتملة للمؤسسة أو القيمة    :. الضماانتج
املؤسسة لو دخلت املستلم. القيمة العادلة للمستلم تساوي املبلغ الذي كانت ستدفعه    العادلة للضمان إىل

املفتوحة السوق  االتفاق ابستخدام   .يف معامالت  البداية وإطفاؤها على مدى  الضماانت يف  قياس  يتم 
   طريقة منهجية وعقالنية.

بفحص الصناديق :  السياسة االستثمارية ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية األمريكية. االت  2
 يف: مؤسسات الوقفية األمريكيةل جماالت السياسة االستثمارية لو احملافظ االستثمارية الوقفية ، تظهر 

بكل أنواعها سواء كانت أسهما أمريكية أو أجنبية أو أسهما    ألسهمول اامن خالل تداالستثمار املايل:   .أ
سندات اخلزانة العامة األمريكية ووصوال إىل ابتداء من    ا افة أشكاهلبكسندات  وكذا ال ،  خاصة أو خمتلطة

العاملية السندات  األمريكية  ابقي  الوقفية  املؤسسات  به  تقوم  الذل  املايل  االستثمار  يتم  حمافظها  .  عرب 
 االستثمارية أو صناديقها إن وجدت ؛ 

يف نيويورك يف    1جونز تشكيل أول صندوق عائد مطلق   يُنسا إىل ألفريد وينسلو  :صناديق التحوط  .ب
أحد أسرع املنتجات    " العائد املطلق لالستثمار"يف السنوات األخرية  أصبح ما يسمى هنج    مث،  1949عام  

صندوق التحوط ليس شكال    .تحوطلل االستثمارية منوا  يف العامل وُيشار إليه بشكل أكثر شيوع ا كصندوق  
يتم إنشاؤر إما كشراكة حمدودة أو شركة مات   كمجمعاستثمار منظم    ولكنه   ستثمارحمدد ا من أشكال اال

حمدودة املستثمرين حيث    ،مسؤولية  مع  العمل  خالل  من  األموال  جبمع  التحوط  صندوق  مدير  يقوم 
يستخدم املدير األموال لالستثمار استناد ا إىل اسرتاتيجية معلنة تتضمن فقط شراء األسهم    ، مثاخلارجيني

مثل العقارات أو   قد تتخصص صناديق التحوط يف جماالت حمددةو   طويلة األجل  مثل األسهم العادية. 
  . صندوقال  يستثمر يف  أني شخص  أل  وميكن  براءات االخرتاع ، وقد تشارك أيض ا يف أنشطة األسهم اخلاصة

احلقيقي: .ج وتدخل ضمن   االستثمار  واملعدات  االنتاج كاملصانع  عناصر  يف  الوقفية  املؤسسة  تستثمر 
دخل يف حساب الناتج احمللي ألنه عبارة ي  الذي العكس االستثمار املايل    ،حساب إمجايل الناتج احمللي

 ؛عن انتقال مللكية األوراق من شخص اىل شخص اخر

 
 2020/ 18/11، تاريخ االطالع  return-https://ar.moneynx.com/absoluteراجع  1
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ــتثمار النقدي: . د احلقيقية  و هو االسكككككككككتثمار يف األصكككككككككول السكككككككككائلة و ابلتحديد النقود والعمالت   االســـــ
 وااللكرتونية 

 :2016ويوضح الشكل اآليت توزيع جماالت االستثمار الوقفي يف الوالايت املتحدة االمريكية وملك لعام    
 

 
 

 :ما أييت الشكل السابقحتليل من استنتاجه مما ميكن    

الوقفية   متتلك  ❖ بدائل  متعددة األصول،    استثمارية   األمريكية حمافظاملؤسسات    استثمارية عديدة توفر 
يمس التنوع  لفئات األصول املشكلة للمحفظة  ويتعدى هذا التنوع  لتعظيم العوائد و التحوط من املخاطر  

 ؛ األصل ماته مثل أنواع األسهم املستثمر فيها يف 

يوفر هذا الرتكيز على التنويع إهلام ا للمستثمرين الصغار الذين يتطلعون إىل حتقيق أهدافهم االستثمارية   ❖
املدى  لشخصية  ا األجلعلى  االمر  و   ،طويل  نسا  هو  تعكسه  يف  الذي   %51األسهم  االستثمار 

التحوط صناديق  من  املطلق  ابلعائد  املتعلقة  للمحفظة    % 25واالستثمارات  الكلي  النسيب  الوزن  من 
حمافظهم    للتنويع  أخرى  عن طرق  مستثمرون اخرونيبحث فيه  الذي  وقت  اليف  االستثمارية الوقفية األمريكية  

 البديلة اليت حتتويها احملفظة؛ صول األفئات  أو السندات  رفع جحم  من خالل املفاضلة بني

 :  االت السياسة االستثمارية يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية األمريكية   46الشكل

Source:  Michael W. Azlen:  Investing Like the Harvard and Yale Endowment Funds, 

available on internet, https://caia.org/aiar/access/article-1160 , seen 18/11/2020, p8 
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صناديق ❖ الوقفي    تتمتع  اسرتاتيجية  االستثمار  و  األجل  طويلة  استثمار  آبفاق  لتوزيع  األمريكية  اثبتة 
بشكل أقل على توقيت السوق   تيجييعتمد هذا التوزيع االسرتا  ، وبداللة الزمن  األصول املستثمر فيها  

   .1لتحقيق عوائد بتكاليف تداول أقل 

ميكن تقييم أثر لسياسة االستثمارية ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية األمريكية:  تقييم أثر ا.3
املالية لكل   االستدامة  السياسة االستثمارية ملؤسسات القطاع الثالث األمريكي من خالل قياس مؤشرات  

حول    و يف هذا اجملال سيتم االعتماد على نتائج دراسة قياسية قام هبا الدكتور سامي الصالحات   ،منها
 د األمريكية كنمومج قياسي.  ر امعايري االستدامة املالية للوقف أبخذ جتربة جامعة هارف

وعليه سيتم التطرق يف هذا العنصر إىل أسباب اختيار ا امعة املرموقة كمحل للدراسة و من مث حتديد     
 . رد امعايري االستدامة املالية للوقف و ينتهي بعرض نتائج قياس هاته املؤشرات يف جامعة هارف

مت اختيار جامعة هارفرد اليت تعترب من أحد اهم  لقد    للقياس: رد كنموذج  اأ.أسباب اختيار جامعة هارف
 أشكال الوقف التعليمي يف العامل كمحل هلاته الدراسة لألسباب اآلتية: 

ا امعية، فعامليا حتتل  ا امعات  التعليمية  تعترب  التجربة األمريكية من أفضل التجارب يف جمال األوقاف   ❖
األوىل  املقاعدألمريكية  ا األصول  اخلمسة  الرتتيا  ،الوقفية  يف حجم  هارفرد  جامعة  فيها    حبسا   تتسيد 

 كما هو موضح يف ا دول التايل:     2018التقارير املالية لعام  

 

 
1  Ibid, p8 

 : أفضل مخ  جامعات وقفية يف الوالايت املتحدة األمريكية 21اجلدول

   6ص، مرجع سبق ذكره،  هارفارد نموذجا ةأوقاف جامعة للمؤسسات الوقفي ةالمالي ة معايير االستدام ،سامي الصالحات المصدر :
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كانت  أن   وى  اقتصكككككككككككادية  بعدقاف  ا امعية  إىل  مراكز  قاليت  تدير  األو   الشكككككككككككركات لقد  حتولت     
قوانني  ابللتعزيز القطاع الثالث  األمريكية   ملتحدةاالتوجه العام يف الوالايت    بفضككككككككككككل  ،فةشككككككككككككركات  ضككككككككككككعي

 ؛السياسات املناسبة لتنمية اجملتمعو 

ومثمرة   ا يف  تنمية  أموهلا  بطريقة  متدرجةهتدعفلسفة  استثمار  سا علىتمدت  جامعة  هارفارد  عا ❖
احملفظة  لنظرية   سكككككككككككككياسكككككككككككككتها االسكككككككككككككتثماريةوملك من خالل تبين   ،كما تبينها معطيات ا دول السكككككككككككككابق

 ؛ Modern Portfolio Theory'' 1''احلديثة

ن ثلث امليزانية   ع  مإن هدف وقف جامعة هارفارد هو دعم التعليم والبحث يف ا امعة وال يقل الدع ❖
هذا إىل جانا العمل على احلفاظ على سياسة   فيهااالستثمارية  يس األوقاف  سأت  ذللجامعة من  ةالتشغيلي

 املساواة بني األجيال؛ 

  و رقابته ريق العمل بعناية  فاختيار    منهجية يف زايدة أصوهلا الوقفية من خالل  جامعة هارفارد    تبنت ❖
القرارات   على  التصويت  يف  والشركاء  العمالء  لل فابإلضا  االستثمارية، وإشراك  املؤ ة  مع  سات   ستعاون 

يدار ثلثها من طرف شركة اتبعة للجامعة   ألف صندوق  13. فجامعة هارفارد تشرف  ةاالستثمارية املميز 
والباقي عن طريق الشركاء املتخصصني، وهذا يعين البحث    Harvard Management Companyهي

( اختصارا  ESGب )ويتم  التعبري  عن  هذر  املنهجية     .  االستثمار  املستدامة   ممارسات أفضل   عن   
   .( Governance( و كذا احلوكمة )Social( واالجتماعية )Environmentalللعوامل البيئية )

أربعة  مليارات  دوالر   تقارب   بعوائد وقفية  ملى املؤسسات التعليمية يف العال أغ  هارفاردتعترب جامعة     وهلذا  
األنسا لالسرتشاد هبا يف تقدير مؤشرات االستدامة املالية للمؤسسات الوقفية يف القطاع هي  و   ،أمريكي

 الثالث التكافلي يف الوالايت املتحدة االمريكية. 
قياس  متثل معايري االستدامة املالية للوقف مؤشرات يتم من خالهلا  :    معايري االستدامة املالية للوقف .ب

 : سالمة األداء املايل للمؤسسات الوقفية وتتمثل يف 
 السليمة   الوقفيةاملؤسسات  واقع  تتطلا عملية مراجعة    (:Return on Assets)  األصول   العائد على ❖
املؤسسات على التغيري   هاته  مباشرا بقدرة    ارتباطامرتبط    األمر  هذا  وألن  .  العائد على أصوهلا املاليةيف  رنظال
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 مادرة  على تعظيق  يزةممن هناك خطة استثمارية  تكو هذا يستوجا أن  ، فاالجتماعي ومواجهة التحدايت  
التقلبات من    ابلرغمقدرة هذر  املؤسسات على االستقرار املايل    ن  اضم   والعوائد الوقفية معا بغية األصول  

ستمرار  والثبات يف  ابالمؤشر سالمة مالية لكل  املؤسسات اليت تتعهد    تصيبها دوراي. فهو بذلك  اليت  
 .فيةقاألداء كاملؤسسات الو 

املؤ     التعام  رشوهذا  على  الوقفية  ا هة  قدرة  أمه   ليعكس  جوانا  عدة  رأس    استثمار كيفية    :هامع 
واملناهج طال،املال إدارة  ،رق  الضرائا  املوازنة    ،األراب   كيفية  بني   االستثمارية  ما  ودوران  واألنظمة 

   1. السمعة املاليةحفظ و  ثماري الناجح ستنع القرار االصما يتعلق ب وكلاألعمال،
عل   يبني    معامل   صاأل  ىالعائد  الوقفيةع  قومو السيولة  ول  حصة    املؤسسة  و من  أما السوق،  م  حجمها 
  حبقوق املسامهني وأهنا   م املؤسسة الوقفيةواضحة إىل مدى اهتماوهذا فيه إشارة  .  ات الوقفية األخرىس املؤس

تم  ابملوارد  املالية،  ومعنية  ابألداء   جهة إنتاجية هت  هي  بلهبات،      وتقدمي  ف صر فقط  جهة   ليست  
ميزة   اإلسرتاتيجية لتحقيق األداء التنظيمي، ويظهر فيها    ملى مواءمة املوارد املالية مع  املهاعاملايل، وقادرة   

الكملؤشر، مياومن خالل هذا  .  تنافسية مستدامة الذيدن قياس  إدارة االستثمار  ميكن أن  ور     يف   تلعبه 
افآت  وفرص   كيف  املالدعم  هلا، وقد يتجلى هذا      مإلدارة  ودعمه    سل جما والء  س فية يف  كقالو   املؤسسة

 املؤسسة على االستمرار؛ لى إحداث تغيري واضح قدرة عالرتقية للمجتهدين، والقادرين 
الوقفية    املؤسسات   يف  يدرك القائمون على إعداد امليزانيات   (:Risk Management)  إدارة املخاطر ❖
والتمويل كلها أنشطة   ة األموال واالستثمار وتقدمي  التسهيالت  بئاطر حقيقية، وأن تعة خمدمعرضة لع  هناأ

التعرف على التدفقات النقدية    علىالوقفية    تساعد املؤسسة  املخاطر إدارة   ، فطر ملخامالية حتتاج  إدارة  ا
  ق االستحقا    سإطار احملاسبة على أسا  يف  ها ل يتقل وموعد زايدة استثمارها أو    ،ملشاريعهاوالقيمة االقتصادية  
حتديد النتائج  مقابل     كشف  النفقات  واخلسائريف  د  عطر تسااملخاكما أن إدارة    .قعملتو واإليرادات والريع ا

احلالية   والسالمة  للمعامالت  للمنظمةاالقتصادية  املايل  امليزانياس وهذا كله    ، للمركز  على     العامة   ت يؤثر 
التغريات احملتملة يف قيمة  العمالت   لالستقرار املايل هلا يف  جدا ضروري  وهو    فية،  قالو   للمؤسسة    ظل 

 كان  هناك  استثمارات  خارجية.  إن  ة ئوااللتزامات الناش
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االستثمارية  الوقفية للجامعات يف الوالايت املتحدة األمريكية  على سياسة السياسات    دت اعتم  لقدو   
   ؛ 1التقلبات السوقية"    وتقليل املخاطرابجتار إدارة    : "حتريك كل األنشطة خلف توزيع األصولحتوطية مفادها

 ن أهم مويعد  (:Balance between Income and Expense)  املوازنة بني النفقات و املداخيل ❖
الوقفية   املؤسسة  قدرة  يكشف  ألنه  للوقف  املالية  االستدامة  مرامعايري  القياععلى  الدخل     س اة  بني  ما 

 اجدهذا املؤشر احلايل هام  ستحقة.  لإليرادات والنفقات واحلساابت  امل  يلخالل البيان احلامن  والنفقات  
دور     ألنه الوقفيةحيدد  يف     املؤسسة  التوسع  خطة    اإلنفاقيف  ضمن  منه  التقليل  حنو     سرتاتيجيةاأو 

أبي  مؤسسة     يرتبطان وها مؤشران  ،  الوقفيةللمؤسسة    رئابألراب   واخلسا  اأيض  تعلقمر ياألوهذا  ،اجملتمع
 ؛ أصول تعمل على تثمريها  هلاوقفية 

الشفافية ❖ و  املؤسسة (:   Disclosure and Transparency)  اإلفصاح  والشفافية  ميكن اإلفصا  
اإلفصا   ، كما أن  سالمة  موقفها  احلايلضمان    الوقفية  املؤسسةالصحيح لبيان قدرة    سالقيا  من  الوقفية

العمليات     سيمايق  الداخلي  للعمليات  بصورة  عامة، الدقح  للتف  على  األداء  الصحيش يؤدي  للك
لى  معطيات   عم   ئحيح  قاصايل  مرار   صناعة قاإلفصا   يؤدي  ابلضرورة  إىل   ، مع اإلشارة إىل أن  املالية
والعوائد   لاألصو حجم  الوقفية، ويؤدي إىل تعظيم     ابملؤسسة   املسامهنيشفافية  ثقة   ، و تعزز الدقيقة

 ؛ الوقفية على حد سواء

املالية:   ❖ البياانت  قياس  يف  الداخلية  الرقابة  جهاز  داخل  كفاءة  ابلتدقيق  خاص  قسم  توافر  يعترب 
ت املؤسسة الوقفية مطلبا ضروراي و حيواي ابعتبارر القسم الذي يتعامل ابلدراسة  والتحليل مع خمتلف املعلوما

احملاسبية املنشأة من التعامالت اليت تدخل فيها مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية يف جمال تعبئة و 
 ا.تثمري األصول الوقفية وعوائده

لس  جمقيق للمعا ة املالية وأن يتم إطالع   دقسم التتقارير    عضختأن  مات احملاسبية جيا  ملعلو ولتأكيد دور ا  
وتفاصيل     ئع جمللس  اإلدارة  وقا تكشف يت ال " نة املراجعة"ية من خالل سباإلدارة على دقة البياانت احملا

 :الشكل اآليت هو  موضح  يف  اليت تقوم هبا املؤسسة الوقفية كما األعمال  التشغيلية  
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إبخضاع املؤسسة الوقفية اليت  :    يف جامعة هارفارد  االستدامة املالية للوقف  نتائ  قياس مؤشرات.ج
 : مت احلصول على النتائج اآلتية  تدير الوقف ا امعي هارفارد ملعايري االستدامة الوقفية

ابالطالع على التقرير السنوي الصادر عن جامعة هارفارد بنهاية عام    :العائد على األصولخبصوص   ❖
يتم    العامةتقدر  بثلث  امليزانية    حبيثتقدم منحا واسعة للميزانية التشغيلية هلا،    ةتبني لنا أن ا امع  2018

هارفارد إلدارة  و اليت تعد سنة أتسيس شركة   1974ا امعة منذ  أوقاف  استثمارات  عوائدرفها من قبل ص
أن ا امعة عادة ما تصرف   اذا  الصرف، علمهبومل  تتأثر أصوهلا املالية  التابعة للجامعة 1( HMC)األوقاف

العتماد      اتدرجيي نظر   وهاته النسبة يف تزايدالوقفية  لتمويل  برامج  ا امعة،    األصولتثمارات   سمن  ا5%
 .   2عوائد االستثمار الوقفي لىعا امعة  بصورة  واضحة 

املنح  اليت  كانت   حجم  األصول الوقفية مع    النمو املتوازي بني  ابلتدقيق يف نتائج التقرير املايل، يالحظ  
و يف ،  (2015- 1974) الفرتة  ، واألحباث العلمية يف  ةالتشغيليللعمليات    كدعم  عةها أوقاف ا اممتقد

 :بيان لذلك  اآليت الشكل 

 
1 Harvard University :Harvard Financial report fiscal year 2018, Available on internet : 
https://finance.harvard.edu/files/fad/files/harvard_annual_report_2018_final.pdf , USA ,Seen19/11/2020,  p16 

 21، صمرجع سبق ذكره ، هارفارد نموذجا  ة معايير االستدامة المالية للمؤسسات الوقفية أوقاف جامع سامي الصالحات،  2

 : عالقة جلنة املراجعة بقسم التدقيق الداخلي يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  47الشكل

   18ص، مرجع سبق ذكره،  هارفارد نموذجا ةأوقاف جامعة للمؤسسات الوقفي ةالمالي ة معايير االستدام ،سامي الصالحات المصدر :

 

 

 

+ 
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هو اعتماد املؤسسة الوقفية يف سياسة تثمريها     هاته األصول  العوائد الوقفية من   تنامي  أسباب   أحد  ولعل  

   :املعىن  ذا ه  تؤكد  الشكل املوايل  يف   تظهر  اليت  النسا اجملاالت   كافة   على التنوع يف
 

 
 
 

على سياسة  من خالل الشكل السابق ميكن جليا مالحظة اعتماد مؤسسة إدارة أوقاف ا امعة هارفارد   
للرفع من كفاءهتا االستثمارية وحتقيق االستدامة املالية للوقف ابلرتكيز على االستثمارات املضمونة  التنويع  

 (2015-1974) : االستدامة املالية لوقف جامعة هارفارد يف متويل برا ها  التعليمية  وعملياهتا التشغيلية 48الشكل

   22صمرجع السابق ذكره )بتصرف(،  المصدر :

 

 

 

+ 

 

 2017: نسب العوائد الوقفية لوقف جامعة هارفارد حبسب سياسة التنويع االستثماري لسنة  49الشكل

 من اعداد الباحث اعتمادا على:   المصدر :

                                                                        *Harvard University, Op.Cit , p8 
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ابلرغم أن    ،على التوايل %21و %31كاألسهم و صناديق التحوط اليت حتقق فيهما أكرب نسبة توزيع ب 
امللكية اخلاصة   العوائد احملققة جاء من خالل االستثمار يف حصص  ألسباب    HMC  21%نعدلأكرب 

 .1تعزيها اإلدارة املسؤولة عن االستثمار لظروف السوق املالية اليت أثرت على األداء ككل 

إن قراءة التقارير املالية اخلاصة اب امعة وابلتحديد املتعلقة ابجملال الزمين من     :إدارة املخاطرخبصوص   ❖
، تظهر استمرار ا امعة ابالستثمار الوقفي ابلرغم من استمرارها بتحقيق اخلسائر يف   2014إىل    2009

الفرتة  الوقفية.  2تلك  األصول  ببيع  تعلق  إىل  وء    السيما  اإلشارة  جتدر     الوقفي   االستثمار  إدارةولكن 
حافظ هلا على األداء التنموي املتوازن يف السنوات   قد  إطار للمخاطر   وضعابملؤسسة املديرة لوقف ا امعة ل

  .2014اليت تلت 

  مت   إما  املخاطر،  من  كبري  قدر  جتنا   على   امعة هارفارد  الوقفية  على قدرة املؤسسة  االستدالل  وميكن  
اآليت  بسعر الشكل  وميثل  لتطور  السوق،  مدار    هارفارد  جامعةاالستثماري ألوقاف    ألداءا  تقييما  على 

 للسوق:  املرجعية ؤشرداللة مبوملك  األمريكي، السوق  تقلبات يف ظل    عشرين سنة
 

 
  
نقارنة األداء االستثماري  امعة هارفارد يف ما يتعلق بتمري أصوهلا الوقفية خالل عقدين من الزمن مع    

أهنا   يتبني  السوقي،  املرجعية  ممؤشر  من  أدائها   املرجعية  ؤشرجعلت  لقياس  مدخال     السوقية 
  جملس اإلدارة   ر معاألخطار ابلتشاو   مع  التعامل  ويتم  خماطر السوق،  جتاوز  جمال  يف  االستثماري،السيما 

 
1Ibid, p8 

 32ص  ، ذكره سبق  مرجع  نموذجا،  هارفارد ةجامع   أوقاف الوقفية للمؤسسات المالية  االستدامة معايير: الصالحات سامي  2

 يف السوق األمريكي بداللة مؤشر املرجعية السوقي  امعة هارفارد الوقفية تطور األداء االستثماري جل  تقييم :  50الشكل

 )بتصرف(  24ص ،ذكره  سبق : مرجع سامي الصالحاتالمصدر :

 

 

 

 

+ 
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األصول الوقفية  امعة إدارة و تثمري وقد جنحت املؤسسة املسؤولة عن  حبسا أتكيدات إدارة االستثمار.
يف التقليل من خماطر العمالت و التضخم من خالل تبين العمل بقواعد نظرية املخاطر احملتملة  هارفارد  

 . 1خالل الدخول يف أي فرصة استثمارية 
  ا امعة  أهنت  2018لسنة  ابالطالع على التقرير السنوي    :املوازنة بني النفقات و املداخيلخبصوص   ❖
 دوالر  مليون  114  قدرر  تشغيلي   بفائض  مقارنة  دوالر  مليون  196  قدرر  تشغيلي  بفائض  2018  املايل  العام
 مليار  47  إىل  أمريكي  دوالر  مليار  2.9  نقدار  ا امعة  أصول  صايف   ارتفع، كما  2017  املالية  السنة  يف

  التربعات   ومسامهات   ،  الوقف   على  االستثمار  عوائد  بسبا  ،  2018  يونيو  30  يف  أمريكي  دوالر
و لتقييم مدى موازنة املؤسسة الوقفية  امعة هارفارد بني نفقاهتا  .2النفقات  على  املنضبط   السخية،والرتكيز

 إيراداهتا التشغيلية و كذا جانا نفقاهتا التشغيلية : ومداخيلها ميكن التطرق إىل حتليل جانا 

  كانت ولق    دوال  مليار  5.2  إىل  لتصل٪  4  بنسبة  التشغيلية  اإليرادات   إمجايل  ارتفع  التشغيلية:  داخيلامل ❖
  اليت   الدعم  ،وإيرادات   واملستمر  التنفيذي   التعليم  يف  النمو   حتقيق  املتسببة يف حتقيق هذا االرتفاع هو   الدوافع
   .لألوقاف  احلايل االستخدام  و  ،  السنوية املنح وتوزيع ،  فدرالية غري جهات  ترعاها

  النمو   هذا  ويعزى.  دوالر  مليار  1.8  إىل٪  2  بنسبة  األوقاف  توزيع  زاد  ،  2018  املالية  السنة  حيث و يف   
 الدوالرات   أي)  هارفارد  جبامعة  اهلبات   مدفوعات   معدل  كان  دولق  ،   ا ديدة  اهلبات   أتثري  إىل  أساسي  بشكل

 مقارنة٪    5.2(  السابق  العام  هناية  يف  للوقف  السوقية  القيمة  من  مئوية  كنسبة  للعمليات   سنواي    املسحوبة
-5.0 املستهدف  العائد معدل نطاق  ا امعة مع يتماشى ونا  2017 املالية  السنة يف٪  5.3 الدفع نعدل
5.5 .٪  
  املاحنني   سخاء  استمرار  هويف العوائد احملصلة    القياسية  األرقامحتقق    وراء  السبا  كان  األخرية  السنة  يف  

 احلايل  لالستخدام  اهلدااي  بلغتحيث    ،السابقة  بوعودهم  يوفون  الذين  املاحنني  مدفوعات   إىل  ابإلضافة
  ملك   يف  نا  العطاء،  من  النقدية  املقبوضات   إمجايل  منا  حني  يف  ،  2018  املالية  السنة  يف  دوالر  مليون  467
 . دوالر مليار 1.4 إىل  كهبات   املخصصة اهلدااي

  امعة هارفارد و كافة الوحدات األكادميية التابعة هلا:  يوضح الشكل املوايل مصادر املداخيل التشغيلية  
 

 25، ص المرجع السابق نفسه  1
2 Harvard university, Op.Cit, p6 

��ٔ� �� ���� ��
� � ��

���
 ���� �� ������ � ���� �� ��

��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� � ����

�� ��
� � �� �������ٕ��� �� �� ���

���� ���� �� ����. � ������ ��
����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~254  ~  
 

 

 
 

حبسا املسامهني و توجهاهتم أي    املسامهة يف املداخيل التشغيلية  تلفو من الشكل يتضح أن حجم     
التشغيلية هي: الواقف كما حيدد الشكل أربع مصادر للمداخيل  إيرادات    حبسا غرض الوقف و رغبة 

 ؛ أخرىريع و اهلدااي واملنح ؛ ومصادر  األوقاف املتاحة للعمليات؛ ورسوم تسجيل الطلبة؛ و الرعاايت؛
إن القراءة املتأنية ملا ورد ابلتقرير املايل ملؤسسة إدارة أوقاف جامعة هارفارد لعام    تشغيلية:ال  النفقات ❖

 دوالر  مليار  5  إىل٪  3  بنسبة  التشغيل  مصاريف  إمجايل  ع ا ارتف  يف ابب النفقات التشغيلية تظهر  2018
  نفقات   إمجايل  نصف  متثل  تزال  ال  اليت(  واملزااي  واألجور  الرواتا  أي)  التعويضات   مصروفات   زادت   حبيث
 . دوالر مليار 2.5 لتتجاوز ،٪  2 بنسبة ، ا امعة تشغيل

  املالية   ابلسنة  مقارنة  اثبتة   املوظفني  مزااي  تكاليف   وظلت٪  3  بنسبة   واألجور   الرواتا  مصاريف   منتوقد    
  يف٪ 7  أو  دوالر  مليون 15  تشمل  واليت  ،٪ 3  بنسبة  ابلتعويضات   املتعلقة  غري املصاريف  وزادت .  2017

 دوالر  مليار  1.9  إىل  أمريكي  دوالر  مليون  58  أو٪  3  بنسبة  واألجور  الرواتا  زادت .  الفوائد  مصروفات 
  التدريس   هيئة  أعضاء  إىل  ابإلضافة   ،   اب امعة  ا دارة  زايدة  برامج  بسبا  2018  املالية  السنة  يف  أمريكي

 2018: مصادر املداخيل التشغيلية لوقف جامعة هارفارد لسنة  51الشكل

 من اعداد الباحث اعتمادا على:   المصدر :

                                                                        *Harvard University, Op.Cit , p5 

 

 

 

 

+ 
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 نفقات   ظلت. كما  والبحثية  األكادميية   الربامج  ضمن  االسرتاتيجية   الرتكيز  جملاالت   اإلضافيني  واملوظفني
 الصحية   املصاريف  زادت   ، ودوالر  مليون  569  عند  2017  املالية  السنة  من  اثبتة  املوظفني  استحقاقات 
  زايدة مع    اخلطة  يف  التسجيل  عمليات   وكذلك   الطبية  املطالبات   تكاليف  ارتفاع  بسبا ٪  4  بنسبة  للموظفني
 . واألجور الرواتا مع يتماشى  نا العاملني للموظفني احملددة املسامهات  معاشات  مصروفات 

ويوضح الشكل املوايل كافة النفقات التشغيلية اليت قامت هبا مؤسسة إدارة أوقاف جامعة هارفارد يف     
 :   2018عام 

 
 

  ثلث   عن  للجامعة  االستثمارية   األوقاف  مداخيل  عن   الصادرة  املصاريف  تقل  مل   السنوات   عشرات   ومنذ  
هلا  التشغيلية  امليزانية النفقات   بني  املوازنة   على  لألوقاف  ستثمارية اال  اإلدارة  قدرة   يؤكد  وهذا  ،املرصودة 

  توزيع    ظل  يف  فياالستثمار الوق  وإدارة  توزيع   :موماع  الوقفية  سات ساملؤ   يف  األداء  جنا   سر  وهذا  ،واملداخيل
  فقد   ابألحرى    املداخيل و النفقات التشغيلية  بني  املوازنة  منجامعة هارفارد    تتمكن. ولكي  لألصول  انجح
قف، وتفوض شركات الو   فظةحم  ثلثر  تديأن    2017وابتداء من    ا امعة  أوقاف  بتطوير  املعنية  اإلدارة  قررت 

إداري مستحدث ميكن تسميته    "ايل"أتسيا بتجربة جامعة    الباقي  إلدارة   خارجية  The"وفقا أسلوب 

partial Outsourcing of Endowment Management"  .  رغم أهنا متتلك حجم   ''ايل''للتذكري فإن جامعة
القيام ب  خارجية  نصادرتوجهها حنو االستعانة    إال  أصول وقفية أقل من هارفارد أوقافها و     بعض إلدارة 

 2018: حجم النفقات التشغيلية لوقف جامعة هارفارد لسنة  52الشكل

 من اعداد الباحث اعتمادا على:   المصدر :

                                                                        *Harvard University, Op.Cit , p6 

 

 

 

 

+ 
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هلارفارد بواقع    HMCمن عائد    االستثمار الوقفي ألصوهلا  ىاألخرى جعلها حتقق أعلى عائد عل   الوظائف 
 .  1هلارفارد %8.1 مقابل  % 11.3
والشفافية ❖ اإلفصاح  األمريكي،    :خبصوص  للقانون  أوقاف   املؤسسات    متلتز وفقا  هلا  اليت  التعليمية 

   كافة ضع  خت  ابعتبارها من هاته املؤسسات   در جامعة هارفا  و ية أمام الرأي العام،  مسا الر ر بياانهت ش بضرورة ن
  ي يعزز األداء االستثمار من شأنه أن  ذاه، و املالية املستقلة عنها ةاملراجعو  تقاريرها املالية للتدقيق الداخلي

  و نراجعة   التعليمية.  التزال حتتفظ ابلرايدة  العاملية يف إدارة وتثمري أصوهلا الوقفيةواليت    الوقفي هلاته املؤسسة 
ات  ميس الية، وأن التقة اإلجراءات املفاضحة  لكاو خاضعة بصورة    اهنأ  بنييت  ،هلاته ا امعةاملالية    التقارير

بنود   يف  واالستثمار  احلالية  للتدقيقالنفقات  املايلإليه  ري  ش يما  وهذا    خاضعة  املراجع  اخلارجي     تقرير 
اليت تصدرها أي مؤسسة وقفية وابلتحديد الشفافية أحد املرتكزات املالية اهلامة    ريشكل تقري،وعليه  2املستقل 

 .  التجاريةعالمتها  امسها واحلفاظ ه يساعدها على ألنجامعة هارفارد 
ع أداء ا امعات الوقفية، إال من خالل إخضا   يف  فقومج الو مندقيقة لبيان    وجد معايري تالوللتذكري فإنه    

يف   املستمرر  درة  ا امعة على التطو ما يؤكد على ق  والشفافية، وهذا  للحوكمة  اهت وإجراءا  عملياهتا  كافة  
   .الوقفية وتعظيم مثرهتااألصول جمال الرفع من حجم 

امعة   املدعومة تلزم ا ، فاهلبات  اجد  حمددة    هارفارد  امعة جيف إدارة  أوقاف    تطلبات احلوكمةوهنا فإن م  
لفكرة    وهي أقرب   3قانون ماساتشوستسما يعرف بح  ئ اليت يضعها املاحنون ضمن لوا  والشروطلقواعد  اب

إال ن  قيود و امها بداستخدليس للجامعة حق يف كنص الشارع يف الوقف اإلسالمي، حبيث   الواقفشرط 
حسا  يف هذا النوع من األصول الوقفية  حرية التصرف   من خالهلا    للجامعة  ا تت  ،فقط  %16يف حدود  

 .  مناسبة  تراها  اليتحلاملصا
 امعة  هارفارد    لسنة    لتقرير املايلاراجعة  ن  :كفاءة جهاز الرقابة الداخلية يف قياس البياانت املالية ❖

هناك    2018لسنة   أن  املكفاءة    يتبني  البياانت  على  الرقابة  ومعرفة    ياسهاقكن  مي  وأنهالية،  يف جهاز 
 .األصول الوقفية وعوائدها املنحى الذي تتخذر خالل  من دون إهبام ية فدخالت واملخرجات بشفاامل

 
 23ص  ، ذكره  سبق  مرجع نموذجا،  هارفارد  ة جامع   أوقاف  الوقفية  للمؤسسات  المالية االستدامة معايير:  الصالحات سامي 1
 27، ص  المرجع السابق نفسه 2
 29، ص  المرجع السابق نفسه 3
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املايل  ي ال سيما يف اجملال   س التنظيم  املؤسالشكل املتطور من  هذا    إن ا امعة مل يكن هلا أن تصل إىل 
للبياانت  املالية، ومصداقية  يف    أصبح دعما مميزاتبنته و  الية اليت  ة املقابالر   نظام  ، لوالواالستثماري عموما

 . الوقفيةاملؤسسة  نصداقية يشعروالن  تربز  مامل  اليت   تفضيالت ال املتربعني خاصة من موي جذب 
جنحت ا امعة يف  تنويع  حبيث    ثماريةستاال  التنوع يف البياانت   ،من كفاءة جهاز املراقبةما يالحظ  ولعل     
شكلت بطريقة تعزز  جامعة هارفارد مارات أوقاف ثت سا فمثال  سهلة.  الرقابة عليها  جتعل ةا بطريقثماراهتستا

العوائد   املخإمكانية حتقيق  املتوقعةاطوتقلل  م  .ر  الفعالة جمللس     دور  ، املاليةالرقابة  دور    عويتوازى  الرقابة 
 . األداء الصحيح االستثمار الوقفي وهو ما يعزز مناإلدارة على أداء إدارة 

باب   سأن أحد أ وعلى العموم و بعد دراسة كافة معايري االستدامة املالية للوقف وقياس مؤشراهتا، يظهر   
قدرهت هو  هارفارد  جامعة  أوقاف  استثمارات  اال   حتديد  لىعا  جنا   فاألهداف كانت   ،  ثمار ستأهداف 

   ولكن   ا وقعت يف خسائرأهن  رغم  خاطروحتوط مستمر من امل  ،وهلذا كانت هنالك عوائد متدفقةواضحة،  
الوقفية الرتاكمية    كما  للجامعة،  الوقفي  بنية االستثمار   على  دون أتثري كبري العوائد  أظهرته مقارانت أداء 

اعتمادها    هو  جنا  أوقاف هارفارد  سبان  أبميكن القول    وكخالصة ملا سبق.  ابلنسبة ملؤشر املرجعية السوقي
  ". التمويل الذايت  مؤسسةجيعلها "، الذي يعظم األصول والريع معا ، وهذا ما  لاألج  سياسة االستثمار طويل

 الثالث: مالمح التميز يف التجربة الوقفية األمريكية املطلب

ك نظرا ملسامهتها  تعترب التجربة االمريكية يف اإلدارة الوقفية من بني أهم وأجنح التجارب الوقفية يف العامل ومل  
االحصائيات السنوية اليت  راملعتربة يف االقتصاد واحلياة العامة يف الوالايت املتحدة األمريكية، وهو ما تظهر 

احمللي   الناتج  املسامهة يف  ونسبة  والثقافة  العلوم  ودعم  التوظيف  تعلق نسامهاهتا يف  عنها السيما  تصدر 
جا  الرتاكمي مالمح مميزة ختتص هبا املمارسة الوقفية عن ابقي  اإلمجايل. ومن املنطقي أن يكون هلذا الن

 : املمارسات الدولية األخرى، وهو ما عين هذا املطلا بتبيانه يف العناصر اآلتية أدانر

 : املالمح املميزة للجوانب اإلدارية للمؤسسة الوقفية األمريكية أوال

استثمارر وحتميل الغلة يتم     )أصل الوقف(    الوقف مشروع استثماري يتمثل يف وجود رأس مال اثبت  
البد من وجود هيكل تنظيمي له يف صورة مؤسسة يقوم على  ،  ولذلك   وإنفاقها يف الوجور املوقوف عليها
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تنفيذية مهنية متخصصة يف نوع االستثمار  ته النقط ا وانا اإلدارية ومتثل ها،  إدارهتا إدارة عليا وإدارة 
 الوقفية للتجربة األمريكية يف جمال التسيري واالستثمار.  

ابلنسبة للوقف يف الوالايت املتحدة األمريكية فهو كما بني سابقا يوجد يف  :الشكل التنظيمي للوقف.1
األشكال   أحد  اجتماعي أتخذ  أو  لغرض خريي  أنشئت  منظمة  أو  مؤسسة  من خالل  مؤسسي  إطار 

   الية:الت

 : وتنشئ من مسامهة شخص أو أسرة مثل مؤسسة جيتس وليندا؛ مؤسسة وقفية خاصة.أ

مال الوقف من ا ماهري ابإلضافة إىل التربعات األخرى وتتوىل إدارة  تتلقى      مؤسسة خريية عامة:.ب
 مجيع األموال مع الفصل بني مال الوقف واألموال األخرى؛ 

يكون أحد مواردها الوقف من مؤسسات ماحنة أو من خرجيي ا امعات    اليت   :واملستشفيات  اجلامعات.ج
أو من ا ماهري وتنشئ صندوقا ملال الوقف وهذا ما حيدث يف املنظمات غري احلكومية األخرى. هذا ومن  

مؤسسة الوقف  ملساندة املؤسسات اخلريية يف إدارة أمواهلا مثل   ا دير ابلذكر أنه توجد مؤسسات وقفية
ا ماهري   يوه  ،  1األمريكية من  األخرى  والتربعات  الوقف  على  مواردها  يف  وتعتمد  حكومية  ليست 

 واملؤسسات املاحنة. 

يف اإلدارة    الواقف  على حق    "ايفقه"  تقوم  اإلسالميالوقف    إن الفكرة األساسية إلدارة :اإلدارة الوقفية.2
إلدارة الوقف من حيث حتديد الغرض   هايرا  اليتيقدم  مال الوقف وله حق وضع الشروط    يالذ  ابعتبار أنه

أو حيدد    هله أن يباشرها بنفس    اليت  ( اإلدارة  العليا)حق النظارة    وكذا  ،أو جهة الصرف وسائر التصرفات 
بنفس  هبا   فيقوم  استثمار وصرف  من  التنفيذية  اإلدارة  أما  لتوليها،  أ  ه أحدا غرير  من    يويل  و ملك  غرير 

وزارة    يفاحلكومة ممثلة    هييتوىل إدارة  الوقف    الذين  أبيقول    يف ا زائر مثال، ولكن الواقع  املتخصصني
إن مسح قانون  و حىت  ، وهنا و تنشئ إدارات فرعية ملباشرة اإلدارة  التنفيذية  واليتاألوقاف  الشؤون الدينية و 
ذا  وهظارة لوزارة األوقاف،  نا تؤول الهفقط دون غرير  وبعد  ظارة للواقف فإنه حيدد النظارة له نالوقف حبق ال

 
،بحث  Trust-Foundation-–Endowmentمقارنة دراسة -الغربي العالم في  لمشابهةا والنظم  اإلسالمي الوقف نظام محمد عبد الحليم عمر: 1 

 18، ص  2006مقدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف" الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية"، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، 
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اليت وضع  الف األحكام الفقهية من جهة  واألسس العلمية  لإلدارة من جهة أخرى حيث أن احلكومة 
زراعية وخدمية    تتنوع بني  اليتعلى  مشروعات األوقاف  مثال  إدارة قطاع األعمال العام أبقت    يففشلت  

هدت إبدارهتا إىل جهة  حكومية  مما أضعف الوقف من حيث اإلدارة واالستثمار أو  وع  ،وسكنية ومالية 
   .1من حيث إقبال املسلمني على إنشاء أوقاف جديدة العتقادهم أن الوقف شأن  حكومي

املؤسسات      فيف  الوقف،  فيختلف حبسا نوع املؤسسة القائمة على إدارة   الوالايت املتحدة فاألمر  يف أما     
  ئيس جملس اإلدارة  نعاونة  جملس  إدارة،  ويفر   يف  اخلريية  اخلاصة يتوىل الواقف أو ورثته اإلدارة العليا ممثال
أما     نشأت منذ مدة،   اليت املؤسسات القدمية    يفبعض األحيان حيددون جملس إدارة من غريهم خاصة  

ري  فإن الواقف منهم حيدد  همواردها على ا ما   يف   دتعتم   اليتابلنسبة  للمؤسسات  اخلريية  العامة   
يعهد  فاإلدارة التنفيذية ابلنسبة  لالستثمارات  خبصوص  أما  و ،  املؤسسة اإلدارة العليا لألوقاف  توىلتو   الشروط

جية مثل إحدى  املؤسسات اخلريية املساندة أو  جهة خار   هبا إما إىل إدارة متخصصة داخل املؤسسة أو إىل
إدارة  حمافظ االستثمار خاصة   وابلنسبة  للصرف فإن     . أوراق  مالية  يفحالة االستثمار    يفشركات  

الصرف، وإما  أن تعطى عائدات  الوقف  إىل منظمة أو مجعية خريية أو منظمة    يفاملؤسسات إما أن تتوىل  
    ؛2الصرفجمال غرض الوقف يف صورة  منح لتتوىل هي  يف لأخرى غري هادفة للربح تعم 

املؤسسات   إبنشاءالرتخيص    يتلخص دور الدولة يف التجربة األمريكية يف : دور الدولة يف إدارة الوقف  .3
الالحقة على املشروعات الوقفية من خالل مؤسسات متخصصة  تتلقى أموال األوقاف، والرقابة  اخلريية اليت
  وإعفاء الواقفني من الضرائا خبصم تربعاهتم من الدخل اخلاضع   ،من الضرائا للمشروعات الوقفية  واإلعفاء
مع للضرائا املالية،  ابملعوانت  الوقفية  املشروعات  ماهتا ومد  احلكومة  األحيان  قيام  بعض  إبنشاء    يف 

    مشروعات وقفية وترك إدارهتا إىل إدارة متخصصة خبرية؛

ــات امل  .4 ــســــ ــاندةاملؤســــ  املعونة تقدم تطوعية ت مؤسككككككككسككككككككا دبوجو  األمريكية الغربيةتميز التجربة  ت :ســــ

  والرتويج ،واالسككتثمار ،واملعلومات  ،والتدريا ،االسككتشككارات   جمال يف  عام بشكككل اخلريية للمؤسككسككات 

  على  وتقوم  اخلريية  املؤسسات   ءأدا  لتقومي  للعمل معايري وجود  اجان إىل،  املاحنني   ذب  واإلعالن

 
 19، صالمرجع السابق نفسه 1
 19، صالمرجع السابق نفسه 2
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  اليت  الدرجات   وفق  اخلريية  املؤسكسكات   تصكنيفختتص ب  متخصكصكة  مؤسكسكات   املعايري  هذر  تطبيق

األموال   ىاألمر  إىل إنشككككاء بنوك متخصككككصككككة للعمل  اخلريي حيث تتلق وصككككل  إنه  بل، 1اعليه  حتصككككل
 ؛ احملددةوتصرف العائد على األغراض اخلريية وتستثمرها 

هي   املمارسة الوقفية يف الوالايت املتحدة  إن من أهم عوامل جنا   :التسويق الوقفي والتوعية اجملتمعية  .5
التوعية املستمرة للجماهري ابملشاركة فيها، من خالل مجيع وسائل التوعية ونا يناسا العصر. حيث توجد  

املساندة واملؤسسات اخلريية على اإلنرتنت ما ميثل رسائل الدعوة املستمرة للماحنني  على موقع املؤسسات  
املتكررة ونصائح    على األسئلة: اإلجاابت   واملتربعني أبمهية التربع دينيا واجتماعيا إىل جانا إرشادات مثل

؟  لا املنحوكيف حتمى نفسك من الغش يف ط؟   وماما تفعل عندما يطلا منك صدقة،  لكبار املاحنني
أدت إىل تزايد العمل    واليت،   غري ملك من اإلرشادات ،  إىل  التطوع ابجملهود اخلريي ، ودليل  ودليل التربع

 .   اخلريي بني املواطنني

  املالمح املميزة للجوانب املالية للمؤسسة الوقفية األمريكية اثنيا:

 يف:  عناصرهاتتمثل تعد ا وانا املالية مهمة يف احلفاظ على استدامة الوقف األمريكي وعطائه و    

 ترتبط برأس املال الوقفي تبعا للتجربة األمريكية العناصر الثالث اآلتية:  : رأس املال الوقفي  .1

الوقف من شخص أو  تقدمي مال  ،  يتم  ففي حالة املؤسسات اخلريية اخلاصة   :تشكيل رأس املال الوقفيأ.
يف حالة املؤسسات أما    ،أسرة أو جهة واحدة مثل ما هو قائم يف مؤسسات فورد وروفر وبيل جيتس اخلريية 

وقد تؤسس صناديق   ،فيتم تقدمي مال الوقف من العديد من املتربعني من مجاهري الواقفني  ،اخلريية العامة
 فا من مواردها؛ومؤسسات خاصة هلا كما أن املؤسسات اخلريية تنشئ أوقا

اليت  تبقى    فإنه ميكن وقف  مجيع  األموال  للوالايت املتحدة األمريكيةابلنسبة    :أنواع األصول الوقفية  .ب
التصور  تتعدد األموال اليت يتم  وقفها يف الواقع  ا هلذا  ووفق  دخال،   رمدة من الزمن وينتفع  بعينها أو تد

دات االدخار وكذا األسهم والسندات املتداولة يف  نوما يعادله مثل شهادات اإليداع  وس  وقف النقودمن  

 
 20، صالمرجع السابق نفسه 1
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سوق األوراق املالية والعقارات وواثئق التأمني واملمتلكات الشخصية مثل  السيارات واجملوهرات وكذا املنافع 
املثل حيث  يتم  تقوميها  نا يعادل أجر  ،  (عمل  األفراد  يف  املؤسسات  اخلريية  جماان)وعية   وا هود التط

 (؛ التطوع)حتت مسمى  بصفة موارد واستخدامات وهذر الصورة منتشرة  بشكل  كبري وإثباته يف الدفاتر

الوقفي يف الوالايت   توجد عدة صور للتصرف يف عوائد االستثمار  :كيفية التصرف يف العوائد الوقفية  ج.
     املتحدة األمريكية، وتظهر يف األشكال اآلتية:

وهو الذي تصرف فيه إيرادات الوقف يف الغرض الذي حددر الواقف وال جيوز   :صورة الوقف املقيد ❖
 اخلروج عنه بدون إمنه؛ 

اخلريية إلنفاق اإليرادات الذي يرتك فيه الواقف احلرية إلدارة املؤسسة  : وهو  صورة الوقف غري املقيد ❖
 ضمن أغراضها العامة؛ 

وهو الذي يشرتط فيه الواقف احلصول على إيرادات الوقف مدة حياته وبعدها    :صورة الوقف احملقق ❖
 يؤول للخريات؛ 

وهو الذي يشرتط فيه الواقف احلصول على جزء من إيرادات الوقف مدة حياته   : صورة الوقف احملدد ❖
 م بعد وفاته؛ مث يؤول ألوجه الرب العا

 وهو الذي تقوم فيه إدارة املؤسسة اخلريية بوقف جزء من غلة الوقف غري املقيد؛  :صورة وقف العائد ❖

وهو الوقف الذي يتخلص فيه الواقف من شرط عدم التصرف يف األصل ويرتك   :صورة شبه الوقف  ❖
 .   يف أغراضهامنه   للمؤسسة اخلريية حرية التصرف يف إنفاق كل أو جزء 

 : ابلعنصرين اآلتينيتبعا للتجربة األمريكية    ياملال الوقف  استثمار رأس رتبط  ي:  رأس املال الوقفيثمار  است  .2

    يف التجربة األمريكية ميكن حتديد هاته الضوابط يف: :ضوابط االستثمار الوقفيأ.

 تعظيم العاد املايل على املدى الطويل يف مستوى مقبول عن املخاطر؛ ❖
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 الوقفية إىل إدارة حمرتفة حىت ولو من خارج املؤسسة؛ ابالستثمارات التعهد  ❖

والبعد عن  نقوداكان  احملافظة على أصل مال الوقف ابلصيانة والتجديد وعلى القوة الشرائية كلها إن   ❖
 املضارابت نال الوقف؛ 

 السيطرة على املخاطر بكل السبل وخاصة التنويع األمثل لالستثمارات؛  ❖

 1(اإليرادات    من حجم  %    5إىل  %    2)وهي ترتاو  يف الواقع العملي بني     دارة الوقفتقليل مصاريف إ ❖
 . وتصنيفها وتستخدم هذر النسبة ضمن معايري قياس كفاءة املنظمات 

نقدا تقوم نظرا ألن  أغلا الوقف يكون يف الوالايت املتحدة األمريكية و  االستثمار الوقفي: أساليبب.
ابألساليا املعاصرة  إما ابملشاركة يف رؤوس  أموال املشروعات املؤسسات الوقفية ابستثمار أصوهلا الوقفية  

العقارات وإما املالية من أسهم وسندات  أو صناديق االستثمار وخاصة    ابالستثمار يف  أو يف  األوراق  
مقبول   و بني ما ه ة املتمازجأن هذر األساليا  بفائدة ويالحظاإليداع يف البنوك   كذا صناديق التحوط،  و 

   حرج شرعي كعقود املشتقات واملعامالت مات الفائدة الربوية. على  ينطويما  و الستثمار الوقف  شرعا

 : املالمح املميزة للجوانب احملاسبية للمؤسسة الوقفية األمريكية اثلثا

   ،فهي من محاية ملال الوقف وضبط  للتصرفات فيه  تعد احملاسبة الوقفية مهمة جدا فهي جبانا ما حتققه   
له خصائص مميزة جتعل من   ي وفاعلية الوقف الذكفاءة  على  خالهلا    منميكن احلكم    اليتاملعلومات    توفر

ب  حماسيبوجود نظام    يالضرور  فيه على معايري جيدة  ،ه خاص  العمل  مراجعة   وتتم من خالله   ،يقوم 
عليه العمل يف مجيع  املشروعات جيا أن يكون    اوهذا م  ،خارجي احلساابت دوراي بواسطة مراقا حساابت 

طبق  فيه  النظام  ي،  لوقوعه حتت سيطرة ا هات احلكومية    نظرافإنه    ،يف ا زائروابلنسبة للوقف    .واملنظمات 
أنه ال يتم نشر القوائم    عنال يصلح بطبيعته للمحاسبة عن الوقف، هذا فضال    يالذ  احلكومياحملاسيب   

أما يف    أن العرض واإلفصا  من الوظائف األساسية للمحاسبة. من  احملاسبية للوقف على ا مهور رغم  
   الوالايت املتحدة األمريكية فإن احملاسبة على الوقف متقدمة جدا وتقوم على اآليت:

 
 25، صالمرجع السابق نفسه 1
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  على األسس التالية:يقوم   :اسيب خاص ابلوقفوجود نظام حم .1

الفصل بني احملاسبة على مال الوقف األصلي وبني احملاسبة عن العائد وإعداد قوائم مالية خاصة لكل  أ.
 ؛ منهما على أساس أن ملكية مال الوقف غري ملكية العائد

 الفصل بني احملاسبة على الوقف املقيد من الواقف بغرض أو بشروط خاصة وبني الوقف غري املقيد؛  ب.

تلتزم هبا مجيع   ف حبيثالوق  للمحاسبة على  وجود معايري وإرشادات حماسبية من املنظمات املختصة:  .2
 املؤسسات الوقفية لتوحيد املعا ة احملاسبية؛ 

احملاسبة يعلن   بواسطة مراجع حساابت خارجي وبعض مكاتا  :  خضوع حساابت الوقف للمراجعة  .3
 عن قبوله هلذر املراجعة تطوعا؛

: بنشر قوائمها املالية يف الصحف وعلى اإلنرتنت الشفافية واإلفصاح عن البياانت املالية للوقف  .4
من املعروف  حيث تشمل بعض مواقع املؤسسات املساندة تفصيالت عن القوائم املالية للمؤسسات اخلريية ف

 . عليهم املوقوفكانوا من املتربعني أو   ءسوا أن البياانت املالية تقدم إىل أصحاب املصلحة يف املؤسسة

وهكذا يتضح أن أسس التنظيم اإلداري واملايل واحملاسيب للوقف املوجودة أصال يف الفقه اإلسالمي ولكنها    
الواقع ا زائري  التنظيمية واملالية  بينما يف  ،  ال تطبق يف  الغربية األمريكية فإهنا إبتباعها األساليا  التجربة 

حتاكي ما جاء يف الفقه اإلسالمي وهذا ما جعل العمل اخلريي هبا منتشرا وقواي وما كفاءة   السليمة كأهنا
 اقتصادية واجتماعية ملحوظة. 

 الوقفية اجلزائرية و األمريكيةمقارنة السياسات التطويرية ملؤسسات  إدارة و تثمري األصول : رابعا

بعد التطرق إىل كافة السياسات التطويرية املعتمدة يف مؤسسات القطاع الثالث األمريكي سواء ما تعلق    
منها برتقية اإلدارة وكذا تعظيم االستفادة املالية من االستثمار الوقفي، كان لزاما املقارنة بينها و بني ما يتم  

السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف  ا لثالث عناصر حبثية: التزم أوهلا ابملقارنة بني  تطبيقه يف ا زائر وفق
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االستثمارية يف   السياسات التطويريةلكل من التجربتني؛ و اختص الثاين ابملقارنة بني    املؤسسات الوقفية
 حوصلة لنتائج املقارنة. مؤسسات الوقفية األمريكية ونظريهتا ا زائرية؛ وأما العنصر األخري فكان 

يلخص :  األمريكية و اجلزائرية  املقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات الوقفية  .1
يف    مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية األمريكية ونظريهتا ا زائريةا دول اآليت أدانر عملية املقارنة بني  

 خصوص السياسات املتبعة لتطوير ا وانا اإلدارية يف كل منهما: 

 
 265-263، ص صمرجع سبق ذكرهليلى يماني،   1
 101، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان بوسعيد،   2

 عناصر املقارنة التجربة األمريكية  التجربة اجلزائرية 

 الوقفية   األصول  وتثمري  إدارة  ملؤسسات  العامة  اإلدارية  النظم  تطوير  سياسات

 الوقفية  األصول   تثمري  و  إدارة  مؤسسات يف  العامة  اإلدارية  النظم  لتطوير  التقليدية  السياسات      

    اإلدارة الفردية- أسلوب إداري غري مطبق  أسلوب إداري غري مطبق حاليا 
   ءإشراف القضا- أسلوب إداري غري مطبق  أسلوب إداري غري مطبق حاليا 

 املطبق يف ا زائر منذ االستقالل داري  اإل سلوب  األ 
 ( على األوقافالكاملة    الدولةوصاية  )

 مطبق أسلوب إداري غري  
 ( )استقاللية القطاع الثالث 

اإلدارة  -
 احلكومية املركزية 

 الوقفية   األصول  تثمري   و  إدارة  مؤسسات  يف العامة  اإلدارية  النظم  لتطوير  املستحدثة  السياسات        

    أسلوب إداري غري مطبق
 )وصاية الدولة على األوقاف( 

 الوقفية املستقلة   اتاملؤسس
(Independent foundations ) 

  املؤسسي  النمط-
  األهلي

هناك حماوالت ملأسسة األوقاف ابلشكل احلديث ضمن اخلطة العامة  
 )السما  بعدم الرتكز اإلداري( لتطوير األوقاف  

 أسلوب إداري غري مطبق 
 )استقاللية القطاع الثالث( 

النمط املؤسسي  -
 احلكومي احلديث 

املشاركات الوحيدة اليت تسمح هبا وزارة الشؤون الدينية و األوقاف يف 
ا زائر هي مشاركات إجناز مشاريع وقفية مع مؤسسات مالية كبنك الربكة  

أو مع خواص يتربعون أبراضي أو هياكل 1اإلسالمي )شركة نقليات وقف(
أما    2إلنشاء مراكز جتارية و حمال يف كل من العاصمة و هران و تيارت 

الشراكة اإلدارية وفقا هلذا النمومج اإلداري  فال توجد و كل املشروعات  
 إلزاما جيا أن ختضع لرقابة وإشراف الدولة ممثلة يف الوزارة املعنية  

يظهر يف شكل املؤسسات الوقفية اجملتمعية و املؤسسات الوقفية التشغيلية  
اف ا امعية ليال  مؤسسات الشركاهتذا ابإلضافة البتداع مؤسسات األوق،

   و هارفارد ألسلوب جديد يف إدارة املؤسسات الوقفية هو أسلوب
' The Outsourcing of Endowment 

Management ' 
 ة و الذي يعين التعهد بشكل كلي أو جزئي إلدارة الوقف ملؤسسات خارجي 

النمط اإلداري  -
 املؤسسي املشرتك

 لنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية على املستوى اجلزئي ل  السياسات التطويرية           

 للمؤسسات الوقفية مستوى اعتبارات السياسة التطويرية      

إن اعتبار العمل الوقفي بسبا وقوعه حتت وصاية الدولة وظيفة حكومية،  
الوقفي يف    توأمام ما يعهد عليه من سلبيا التسيري  العامة فإن  اإلدارة 

 . تطبيق احلوكمة املؤسسية    أمهلا زائر  

كل اليات احلوكمة املؤسسية من تقارير الشفافية واملساءلة الفردية و اإلدارية  
و اإلفصا  مفعلة، يفرضها حتدي حتسني السمعة   ةو اجملتمعية و االستقاللي
 . الستدامة املالية للوقف ضمان ال  األمريكية  على املؤسسات الوقفية

 احلوكمة الوقفية -

يف ا زائر للدولة و نظرا ملا مت    يابلنظر إىل تبعية القطاع الوقفي التكافل
رصدر من ممارسات على أرض الواقع، فإن  عالقة الدولة ابملؤسسة الوقفية  

تعمل فيها الدولة على االستفادة من الوقف    عالقة احتواء و استقطاب
 إلجناز براجمها العامة. 

الوسائل   و  الطرق  بكافة  الوقفي  العمل  دعم  إىل  األمريكية  الدولة  تسعى 
الية حدوث تصادم أو مواجهة مع املؤسسات الوقفية اندرة، كما أن  فاحتم

مستبعدة   االستقطاب  عمليات  جتعل  األمريكي  الثالث  القطاع  استقاللية 
 .ويبقى بذلك فقط إمكانية حصول التكامل و التعاون  

عالقة الدولة -
ابملؤسسة الوقفية  

وفق منوذج  
(4Cs ) 

 املقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات الوقفية األمريكية و اجلزائرية :  22اجلدول
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دارة التي تؤكد على المبادرة الفردية والتنظيم الذاتي من أجل إنجاز المهام. هذا على عكس البيروقراطية التي  اإلهو شكل من أشكال   األدهوقراطية: *

  تعتمد على مجموعة من القواعد المحددة والتسلسل الهرمي المحدد في تحقيق األهداف التنظيمية. تم تعميم المصطلح بواسطة ألفين توفلر في

 20/11/2020، تاريخ االطالع :  https://www.investopedia.com/terms/a/adhocracy.aspانظر   .....السبعينيات

فية ا زائرية و مؤسسات اجملتمع  ال يوجد تعامل مرصود بني املؤسسات الوق
املدين، بسبا ضعف الكفاءة مؤسسات العمل األهلي ا زائرية ما جيعل  

 التشارك معها غري مي فائدة
 املؤسسات الوقفية ا زائرية    ةابإلضافة إىل غياب استقاللي

أفضل   من  األعضاء  لغري  تقدم خدمات  اليت  و  العامة  الوقفية  املؤسسات 
األمثلة على قوة التشارك بني مؤسسات العمل اخلريي يف الوالايت املتحدة  
اخلري   الشعبوية و منظمات  التطوعية و  املؤسسات  األمريكية وتتشارك مع 

 العام و مؤسسات الدعم اجملتمعي مات الكفاءة  

عالقة  -
 وقفيةاملؤسسة ال

 NGOsب 

حتكمها لوائح العمل الداخلية ابملؤسسة و نظرا  حاالت تضارب املصاحل 
 لعدم تبين نظم احلوكمة ، فإمكانيات حدوث  الصراع الداخلي متوقعة . 

املصاحل   تضارب  نظرا  حاالت  و  ابملنظمة  الداخلية  العمل  لوائح  حتكمها 
 لي قليلة. العتماد نظم احلوكمة ، فإمكانيات حدوث  الصراع الداخ

إمكانية حدوث  -
 تضارب املصاحل 

 لنموذج التحليلي املعياريوفقا ل السياسة التطويرية  أبعادمستوى              

التسيري احلكومي لألوقاف يف ا زائر يفرض عليها أن تكون مؤسسات  
خالل ما يعرف بعمليات  من  تتبع النهج الكالسيكي التايلوري لإلدارة  

اسرتجاع األصول    تفضيلهايربر    ا. كمروتنة اإلدارة الوقفية أي البريوقراطية 
كفاءة  على تعظيم عوائد االستثمارات لألصول القائمة رغبتها يف حتقيق ال

 املستمرة عن الفعالية املؤقتة.  

املؤسسات الوقفية الناجحة  يف الوالايت املتحدة األمريكية مؤسسات وسطية  
بني التحفظ و االبتكار: فهي مرنة بني تبين الفكر الكالسيكي التايلوري يف  
حتقيق ا وانا اإلدارية اليت تتطلا تفضيل القابلية للتنبؤ و الكفاءة يف اجملال  

النمومج األدهوقارطيالزم املستمر؛ وبني االعتماد على  الذي  م  *ين  انتزبرغ 
 . يتيح احلرية لإلبداع يف البحث عن احللول و الفعالية يف اجملال الزمين املؤقت 

التحفظ مقابل       -
 اإلبداع

ا زائرية  مؤسسات ختضع ألحكام اإلدارة العمومية  املؤسسات الوقفية  
ملبادئها من النظرية الكالسيكية يف اإلدارة ما يعين أهنا مؤسسات  املستمدة  

تكنوقراطية من انحية تقيدها ابإلرشادات و األوامر و اعتماد التوصيف  
   .الرمسي لطبيعة العمل و املهمة 

املؤسسات الوقفية األمريكية هجينة الثقافة التنظيمية فتلك املؤسسات اليت  
عتقدات الدينية والتوجهات السياسية، يكون فيها تركز على القيم املعيارية كامل

التوجه لتبين النظرية التنظيمية االنسانية يف اإلدارة ،وتقرتب املؤسسات املقدمة  
   .للخدمات االقتصادية إىل الشكل اآليل التكنوقراطي

الثقافة  -
التكنوقراطية  
مقابل الثقافة  
 االجتماعية 

ابملؤسسة الوقفية ا زائرية، ابإلضافة إىل تبنيها  الثقافة التكنوقراطية السائدة  
لإلدارة، و مبادئ فايول حول اإلدارة العامة،    ةألفكار املدرسة الكالسيكي

التنظيمي املتبع  هو اهلرمي  و بريوقراطية ويرب يف التسيري، جتعل اهليكل 
 املرتاص. ويظهر من خالل االحتفاظ برمسية العالقة "الرئيس/املرؤوس." 

قفية أمريكية تفضل الرمسية و اهلرمية، و مؤسسات تفضل  و   مؤسسات  هناك
الشبكية و تغيري العالقة الرمسية ابلعالقة االجتماعية بني رئيس و مرؤوس إىل  
زمالء مهنة وفرق عمل تسمح بتدخل اإلدارات الوسطة و التنفيذية يف صنع   

 فية. القرار وملك  حسا الثقافة التنظيمية السائدة  ابملؤسسة الوق

 ةاهلرمي -
 مقابل ةاملرتاص 
  ةالشبكي 

الوقفية ا زائرية مؤسسات مات توجه داخلي يف ظل   املؤسسات 
 بيئة خاضعة لوصاية الدولة  

املؤسسات الوقفية األمريكية مؤسسات خارجية  تتفاعل مع متغريات  
بيئتها اخلارجية و قد تستورد حلوال خارجية  حلل مشكالهتا الداخلية 

مؤسسة أوقاف جامعة هارفارد   املك اإلدارة اخلارجية الذي تبنته ومثال  
 لتعزيز عوائدها الوقفية تيمنا بتجربة جامعة ايل املنافسة. 

التوجه -
الداخلي مقابل 
 التوجه اخلارجي

 مستوى وسائل  السياسة التطويري للمؤسسات الوقفية          

ا زائر، وجد ضعف يف  من تقييم واقع اإلدارة و االستثمار الوقفي يف  
املوارد البشرية و قلة اليد العاملة الكفؤة يف النشاط الوقفي، فهي بذلك  

 . من أبرز معوقات تطور الوقف يف ا زائر

توظيف   عن  املسؤولة  املتحدة    11ابعتبارها  الوالايت  يف  عامل  مليون 
ن ملك   االمريكية، و نظرا للنتائج اإلجيابية اليت حتققها إدارة االستثمار، فإ

 . يظهر جليا درجة تطور هاته اإلدارة يف املؤسسة الوقفية وأمهيتها 

إدارة املوارد  -
 البشرية

الواقع العملي يقضي بغياب إدارة اسرتاتيجية يف املؤسسة الوقفية ا زائرية،  
فحىت حبضور األهداف و رسالة املنظمة تبقى  أدوات التنفيذ األخرى غري  

 موجودة. 

االسرتاتيجية تظهر تطور مهما يف املؤسسات الوقفية األمريكية يعكسه  اإلدارة  
اإلدارة   أدوات  بتطبيق كافة  أهدافها  حتقيق  على  األخرية  هاته  قدرة 

 . االسرتاتيجية من التخطيط ومنامج قياس األداء االسرتاتيجي 

اإلدارة  -
 االسرتاتيجية

املستوى املطلوب يعكسه  يف املؤسسات الوقفية ا زائرية دون    اإلدارة املالية  
  غياب اليت تصدر عن هاته املؤسسات و    الدورية    التقارير املاليةغياب  

هاته السلبية اليت  أن  كل الباحثني من  يشتكي  . حبيث  إجراءات التدقيق
 تعرقل عمليات القياس الصحيح لألداء الفعلي للوقف إدارة واستثمارا  

التقارير املالية    من خاللية األمريكية  يف املؤسسات الوقف    متطورة  املاليةاإلدارة  
 يشار فيها إىل إجراءات التدقيق و كل شاردة وواردة  يتو الها،  اليت تصدر 

مسجلة يف كشوفاهتا احملاسبية. يرجع السبا يف ملك إىل حرص املؤسسة  
 الوقفية على الشفافية  ذب مسامهني جدد ابإلضافة إىل االلزام القانوين 

 اإلدارة املالية  -

أداء االعالم الوقفي يف ا زائر ضعيف و السبا يف ملك انضواء الوقف  
تنمية الوقف   ةمهمحتت  الوصاية احلكومية اليت جعلت العديد يعترب أن 

تقع على الدولة . وعليه جيا التشجيع على نشر الثقافة الوقفية لتصحيح  
 هذا التصور اخلاطئ. 

تبذله املؤسسة الوقفية األمريكية لإلشهار عن عملها تشارك  ابإلضافة إىل ما  
الدولة و املؤسسات املساندة يف عمليات االعالم الوقفي إلمياهنا أبمهية هاته  
نتيجة   الحقا  اجملتمعية  التنمية  حتقيق  منه  و  املاحنني  استقطاب  يف  اخلطوة 

 للتدفقات ا ديدة . 

التسويق يف  -
 املؤسسة الوقفية
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من املقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية بني كل من  
ا زائر و الوالايت املتحدة األمريكية، يربز بشكل واضح ضعف الكفاءة اإلدارية للنظام الوقفي ا زائري 

ا  التجربة األمريكية. وعليه ميكن القول وأن عنصر استقاللية القطاع الوقفي يعد من بني أهم األسباب لنج
التجربة األمريكية عرب سياساهت  تكون منومجا    اأن  أن  الوقفية ميكن  املؤسسات  اإلدارة يف  لنظم  التطويرية 

اسرتشاداي، يتم يف ضوئه تطوير العمل اإلداري الوقفي ا زائري السيما يف حالة الدفع حنو حترر القطاع  
 رة احلكومية. الوقفي التكافلي من السيط

يلخص :  األمريكية و اجلزائرية  يف املؤسسات الوقفية  لالستثمار املقارنة بني السياسات التطويرية    .2
  مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية األمريكية ونظريهتا ا زائرية ا دول اآليت أدانر عملية املقارنة بني  

 خبصوص السياسات املتبعة لتطوير ا وانا االستثمارية يف كل منهما: 

 دارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية الكفاءة اإل

مليار دوالر    4أقل التقديرات املتعلقة حبجم الثروة الوقفية يف ا زائر هو  
مليار على املدى الطويل و كما جتدر اإلشارة    16و مرشحة لالرتفاع إىل  

إىل أمكانية تنامي حجم هاته الصول مستقبال نتيجة السرتاتيجية الدولة  
 .جاع األصول الضائعة و املنهوبة و هي اليت أثبتت جناحا ملحوظايف اسرت 

ال تشذ مصارف األوقاف يف ا زائر عن احرتام شرط الواقف ابستثناء     
األوقاف اليت ضاعت حجية واقفيها فتصريها املؤسسة الوقفية يف أوجه  

 الرب العام .  

أبكثر    2017األمريكية لسنة  تقدر حجم الثروة الوقفية يف الوالايت املتحدة  
  % 5.4مليار دوالر و هي من بني األعلى يف العامل نعدل منو    410من  

عن العام الذي يليه، وهي يف تنامي مستمر يعكس كفاءة إدارية عالية يف  
الوقفية.   األصول  الوالايت  جتميع  الثالث يف  القطاع  مؤسسات  تستهدف 

املستفيدين من كافة فئات اجملتمع ممثلني يف:  املتحدة األمريكية تلبية حاجات  
والتعليم   والصحة  ابلبيئة  تعىن  اليت  واملنظمات  الدينية،  واملؤسسات  األفراد 
واخلدمات اإلنسانية ومؤسسات املنح والفنون واملعوانت اخلارجية ومؤسسات  
الرفق ابحليوان .مع اإلشارة إىل أن النصيا األكرب كان للمؤسسات الدينية  

 ها التعليمو بعد

الكفاءة يف تعبئة  -
 األصول الوقفية  

الوقفية ا زائرية  تتوزع   على عدة أشكال وإن كان أغلا هاته  األصول 
 و تبقى كفاءة التوزيع حمدودة . األصول الوقفية عقارات .  

هي حوصلة مسامهة اهلبات و املنح و مسامهات الشركات املالية والتربعات  
 % 5.2التربعات الفردية كأكرب مصدر بنسبة منو  أبشكاهلا املختلفة مع غلبة  

الكفاءة يف  -
 تنويع األصول  

 عناصر املقارنة التجربة األمريكية  التجربة اجلزائرية 

 الوقفية   األصول  وتثمري  إدارة  مؤسساتيف    االستثمار  تطوير  سياسات

أدوات االستثمار   األسهم األسلوب التشاركي 
الودائع مات   املضاربة الوقفية  الوقفي 

 العوائد الوقفية  
املشاركة  
 الدائمة 

املشاركة  
 الفالحية 

األسهم  
 املختلطة 

األسهم   األسهم اخلاصة  
 االجنبية 

األسهم  
 األمريكية  

: الشاهد هنا أن إشكالية الراب ال تطر  و ميكن للمؤسسات  السندات  االستبدايل األسلوب التقاويل و  
 عقد املقاولة/االستصناع  اإلبدال و االستبدال  الوقفية األمريكية التعامل ابلصكوك اإلسالمية  

 الضماانت  األسلوب اإلجياري واإلقراضي 
 اإلجارة العادية   اإلجارة اخلاصة  القرض احلسن 

 من اعداد الباحث   المصدر :
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 يف املؤسسات الوقفية األمريكية و اجلزائرية  لالستثمار املقارنة بني السياسات التطويرية :  23اجلدول
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إن ما ميكن استخالصه من مقارنة السياسات التطويرية لالستثمار الوقفي يف كل من مؤسسات إدارة   
الفشل و الضعف الكبري يف الكفاءة ، هو  وتثمري األصول الوقفية يف الوالايت املتحدة األمريكية و ا زائر

الوقفي ا زائر ابلنهوض ابلقطاع  املتبعة يف  االستثمارية  للسياسات  بتوظيف    ،االستثمارية  تعلق  ما  سواء 
األمريكية   ابلتجربة  االسرتشاد  ميكن  وأنه  الوقفية،  العوائد  وتعظيم  وتنويعها  املناسبة  االستثمار  أساليا 

االستثمار الوقفي ا زائري وحتسني خمرجاته طلبا لتحقيق االستدامة املالية  الناجحة يف صياغة سياسة لتطوير  
 للوقف.

 استثمار األوقاف و  إدارة يف  اجلزائريةالتجربة األمريكية و  التجربةقارنة بني النتيجة النهائية للم. 3

غياب اهليكل  تعاين من  األوقاف يف ا زائر    أن    األخرييف    بعد دراسة كل جتربة ابستفاضة، ميكن القول  
املؤسس و املساعد على تنشيط القطاع الوقفي وملك نظرا لضعف البنية اهليكلية لالقتصاد كما أن احملفزات 

يف ظل   ،املادية واليت ميكن أن تدعم الشعور اجملتمعي واستعدادر التام إلنشاء األصول الوقفية شبه غائبة 

 يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية   االستثماريةالكفاءة  

تعتمد املؤسسات الوقفية ا زائرية يف استثمارها لألصول الوقفية على  
عائدات رعاية األمالك الوقفية و االستثمار يف السوق املايل وأموال  
وايرادات   األوقاف  لتدعيم  املقدمة  اهلبات  و  املمنوحة  التربعات 

لألصول املمنوحة  مشاريعها االستثمارية عرب التوظيف االستثماري  
املذكورة سابقا  مع مالحظة أن العوائد  على    الستثمارية  ا  ابلصيغ

االستثمار وفقا للصيغة التقليدية لإلجارة العادية و اخلاصة كان هلا 
نظرا لالعتماد على   نصيا األسد من حصة العوائد الوقفية احملصلة

غريها من  أكثر  الصيغة  االستثمار  %63)  هاته  أن كفاءة  أي   )
     .فضةالوقفي يف هذا الباب منخ

انتهجت املؤسسات الوقفية األمريكية سياسة االستثمار وفقا لنظرية احملفظة  
.  تنويع الاملالية احلديثة و اليت تقتضي التحوط من املخاطر ابستخدام سياسة  

الوقفي  تفاستهدف عرب  الرفع    ةاملؤسسات  األصول  على  العائد  قيمة  من 
الوقفية  التنويع   االستثمارية  اجملاالت  خالليف  و   من  املايل،  االستثمار 

االستثمار يف صناديق التحوط، و االستثمار احلقيقي )العقارات و املوارد  
النقدي   االستثمار  و   ، األخرى(  املادية  و  على  ،الطبيعية  الرتكيز  مع 

األسهم   يف  االستثمار  خالل  من  املالية  األسواق  يف    % 51االستثمار 
وكان االستثمار    %21والعائد املطلق لصناديق التحوط    %7سنداتوال

 . )جتربة وقف هارفارد(  .النقدي أقل االستثمارات الرتفاع عامل املخاطرة به 

الكفاءة يف  -
تنويع عوائد  

   الوقف

حتقيق تنامي واضح وكبري يف حجم العوائد احملققة بعد إصدار القانون  
الدولة      2001املعدل للوقف واالستثمار فيه لسنة   اتباع  بسبا 

إدخاهلا لالستثمار   الوقفية و  البحث عن األصول  لسياسة توسيع 
مباشرة  وهو ما مكن من حتقيق معدل منو يف اإليرادات الوقفية وصل  

ولكن النمو تعثر حبصول األزمة    2013سنة  % عند  956.64إىل  
املالية و كذا ضعف نظام التحصيل )أجرة اإلجارة ضعيفة ورمزية (  

املخاطر   من  للتحوط  سياسة  غياب  النمو مع  معدل  فاخنفض 
ا ديدة يف احلفاظ    اسرتاتيجيتها% وحتاول الدولة عرب  56.87ب

يف تصحيح  على الوعاء الوقفي وبعث سنته و إنشاء خريطة وطنية له  
 وتغيري صيغ االستثمار املعتمدة هذا اخللل  

العوائ وابلتحديد    األمريكيةالوقفية    تاملؤسسا تتبع    دلتعظيم  الناجحة 
تعتمد الرفع    مؤسسة وقف هارفارد ا امعي لسياسة استثمارية طويلة األجل

املستمر للعائد على األصول خدمة هلدف الوصول إىل متويل الربامج اخلريية  
أو التعليمية من عوائد استثمار األصول الوقفية. وهو ما جيعلها مؤسسة  
الرتاكمي   احلجم  من خالل  الذي حققته  الشيء  هو  و  الذايت،  للتمويل 

اوز مؤشر املرجعية  ( لعوائدها احملققة و الذي جت % 12.2املتنامي سنواي)
من املخاطر قائمة على مبادئ نظرية  السوقي. كما اعتمدت سياسة حتوطية  

املخاطر احملتملة للتحوط من خطر السوق ابعتماد مؤشر املرجعية السوقي  
ما ساعدها عوائدها  أداء  لقياس  اخلسائر    مدخال  اخلروج أبقل  من  على 

 ت منو مرتفعة بعدها. لتستمر يف حتقيق معدال   2009االقتصادية    ةاألزم

الكفاءة يف  -
تعظيم العوائد  

 الوقفية  

 من اعداد الباحث   المصدر :

 

 

 

 

+ 
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ا  لإلدارة  الوقف  املتحدة  ،  حلكوميةخضوع  الوالايت  يف  هبا  يتمتع  اليت  التامة  االستقاللية  عكس 
فإن دراسة التجربة الوقفية هلاته األخرية متثل فرصة لالستفادة من منها يف حتفيز تنمية   لتايلاألمريكية،واب

كل املمارسات    وتثمري األوقاف ا زائرية ضمن اخلطة االقتصادية والضريبية العامة للدولة مع مراعاة استبعاد
للوقف يف    مستقلاليت ختالف االمتثال العقائدي للوقف، أي ما يعين دراسة إمكانية تطبيق نظام إداري  

 .ا زائر

   عرض التجربة املاليزية واخلليجية 'السعودية' يف تطوير مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفيةاملبحث الثالث:  

الوقف  كل  لقد ش     نظام  اإحياء  الرايدي يف حياة   من ريرهان كث  تمعات واقتصادهاجملواستعادة دورر 
اتر ها الدول عرب  الوقف  عرفت  اليت  مشاريعها  ، اإلسالمية  يف  الصدارة    هتا وسياسا  اإلصالحية   واحتل 
املتخصص  االهتماميف  صحوة    ملك  صاحالقد  و   ة.التنموي الوقفبدراسة    االكادميي  اهتمام    نظام  مث 

شؤون   بتسيري  ختصيص هيئات إدارية مستقلة مكلفةكنتيجة الحقة إىل  مما أدى إىل    ،تطبيقه  حكومي ب
ابلسعودية و جملس الداينة اإلسالمية للوالايت العامة لألوقاف    اهليئةالوقف واستثمارها وتنميتها على غرار  

 يف الدول اإلسالمية .   التجارب الرائدة يف تفعيل قطاع األوقافبني من فكانت هاته التجارب  ، املاليزية

الوقف اب زائر  وعليه   به من خالل االسرتشاد ابلتجارب   وانطالقا من حقيقة قصور  النهوض  وحماولة 
هذا املبحث ابلعرض والتحليل واملقارنة بني خمتلف التجارب اإلسالمية املهمة يف الدول اإلسالمية، فقد عين  

األصول الوقفية وابلتحديد كال من التجربتني املاليزية واخلليجية يف  يف جمال تطوير مؤسسات إدارة وتثمري  
 :، وملك وفقا للمطلبني اآلتينيهذا امليدان

 التجربة املاليزية يف  ال تطوير مؤسسات إدارة تنمية وتثمري األصول الوقفية  املطلب األول:

 إدارة تنمية وتثمري األصول الوقفية  يف  ال تطوير مؤسسات اخلليجية 'السعودية' التجربة املطلب الثاين: 

 املطلب األول: التجربة املاليزية يف  ال تطوير مؤسسات إدارة تنمية وتثمري األصول الوقفية

التطور التار ي للوقف يف ماليزاي مث تقييم كفاءة السياسات التطويرية  التطرق إىل    املطلاهذا    سيتم يف   
من خالل تناول مسألة    هذا البلد،يف  لنظم اإلدارة و االستثمار نؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  
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في مث سياسات تطوير االستثمار الوق  ؛كعنصر فرعي أول  يف ماليزاي  املؤسسات الوقفيةإدارة    تطويرسياسات  
يتم عرض جممل التحدايت اليت تواجه تطوير املؤسسات الوقفية يف  مث    هباته املؤسسات كعنصر فرعي اثن؛  

ماليزاي كعنصر اثلث  ماليزاي املتبعة يف كل من  التطويرية  السياسات  املبحث نقارنة بني  ينتهي  أن  ؛ على 
 . األخري الرابع و يف العنصر وا زائر

 لوقف يف ماليزاي  ل التطور التارخيي  أوال:

ماليزاي، رغم أنه من املسلم به أن املمارسة  الوقف يف    ة نشأ  اتريخ ال يوجد إمجاع حول  يف حقيقة األمر     
صبح ممارسة عامة بني املسلمني على  الوقفية املوجودة حاليا ظهرت بدخول اإلسالم لألراضي املاليزية، بل وأ

ويعتقد   .مشال إفريقياويف  يف اإلمرباطورية العثمانية    كان احلالما  كمنتشر ا بتلك الكثافة  الرغم من أنه مل يكن  
يف كيالنتان ميكن    Kg Lautومسجد السلطان أبو بكر يف جوهور ومسجد    الكايف م  Kg Huluأن مسجد  

 1. على اإلنشاءات املبكرة للوقف يف ماليزاياحلية اعتبارها بعض األمثلة 

الق    وجود  خالل  الوقف  ممارسة  وكذلك  استمرت  والياابنيني،  واهلولنديني  للربتغاليني  االستعمارية  وى 
  منح جمرد يف الوقفية مارسة امل و اختزلت ،  الربيطانيني على الرغم من عدم وجود منو كبري ميكن االعرتاف به

 :لسببني الوقفية، وملك راجع  األصولشخصية إلنشاء   تصاريح 

قبل  .1 ماليزاي من  الوقف يف  تطوير  العلمانية    :املسلمنيتشجيع  السياسات  بشأن  قلقني  الذين كانوا 
ديين يف   معتقد  إىل جمرد  اإلسالم من كونه منط حياة شامل  اليت حّولت  الربيطانية  االستعمارية  للقواعد 

كان املسلمون، سواء التجار احملليني أو األجانا )أي التجار العرب واهلنود( قلقني للغاية بشأن  .فقد  ماليزاي
 :2أحدثوا التغيريات اآلتية  لذلك على معتقدهم الديين واحلاجة إىل محاية قدسية اإلسالم. ونتيجة احلفاظ 

مت تشجيع املسلمني على إنشاء الوقف والذي يتضمن تشييد املساجد والبىن التحتية مات الصلة أ.لقد  
 ؛ابلتعليم لتعزيز التعليم الديين وابلتايل تعزيز املعتقد الديين

 
1 Mahamood, S. M: Waqf in Malaysia: Legal and administrative perspectives. First ed. Kuala Lumpur: University 
Malaysia Press, 2006, p. 191. 
2 Cizacka, M. A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present. 
Istanbul: Bogazici University Press. 2000 
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م  لقدب. الوقف  أصبح  أصول  على  الوصاية  أن  العادية  املمارسات  خالل  تم  تن  فراد األ   تعينيمن 
)رؤساء القرى(، أو معلمي الدين، أو  ان املساجد أو غريهم من األشخاص   Penghulusرتمني،مثلاحمل

سليم   توثيق يكن هناك  مل    احلاالت،يف معظم  وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه و .  املعينني من قبل  نة املسجد
 الوقفية  أن بعض العقارات   فحدث سوء استغالل لبعض تلك األصول حيثالوقفية  تسليم األمالك  لعملية  

متت مصادرهتا وبيعها لسداد ديون املؤسس. كما كانت هناك ظروف اختفى فيها األمناء وابلتايل مت نقل 
 .1الوقف إىل أفراد اخرين ال ميكن تعقبهم

مما أدى إىل تطورات   :إبرازه يف الفقرة السابقة خماوف يف احلكومة الربيطانية  أاثر املوقف الذي مت  .2
 تظهر يف:  خضعت إدارة الوقف لعملية إعادة تنظيم كربى، حبيث خمتلفة من حيث اللوائح واإلدارة

إصدار قانون الوقف  كذا  و   ،إدخال نظام يقسم األراضي من خالل مسوحات املساحة إىل أمالك خاصة  أ.
التشريعات  ه مسلمو ماليزاي هباتفقد  . ولقد2أي وقف جديد الذي فرض قيود ا على إنشاء   1911يف عام 
أهنا أوقاف  احلرية التشريع يف عام    ، يف إعالن أراضيهم على  أن    3حممود  رتضواف.  1978حىت مت إلغاء 

قد دفعت احلكومة الربيطانية    هي   انتهاكات ممتلكات الوقف وسوء إدارة أموال الوقف من قبل مديري الوقف
أصبحت احلكومة الربيطانية منخرطة بشكل مباشر يف إدارة الوقف يف الوقف، وبذلك  للتدخل يف إدارة  

  ؛ تكن حمكومة من قبل السالطني  لوالايت ملا  هاتهمستوطنات املضيق )أي بينانغ وماالكا وسنغافورة( ألن  

لتنظيم إدارة الوقف من أجل توفري    1905يف عام   (MHEO) سن مرسوم حممدان والوقف اهلندوسيب.مت  
مت إنشاء جملس   قصري،بعد ملك بوقت  4التجاوزات.إدارة أفضل للمؤسسات الدينية واخلريية وكذلك إزالة  

حتت  وقد مت    .لتويل إدارة املؤسسات الدينية واخلريية  1906يف عام   (MHEB) والوقف اهلندوسيحممدان  
واليت تشمل إعداد احلساابت واملراقبة   اإلشراف،ية واخلريية لغرض  تسجيل مجيع املؤسسات الديناجمللس  إدارة  

 ؛الوقف الدقيقة على إنفاق أمالك

 
1 Siraj Siti Alawiah: An Empirical Investigation into The Accounting, Accountability and Effectiveness of Waqf 
Management in The State Islamic Religious Councils (Sircs) In Malaysia, published Master thesis, Cardiff business 
school, Cardiff university ,2012, p 83 
2 Ibid, p p 83-84 
3 Mahamood, S. M: Op.Cit p. 31. 
4 Siraj Siti Alawiah: Op. Cit, p 83 
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أتمني إلغاء وقف األسكككككرة يف واسكككككتهدف   1911صكككككدر تشكككككريع يُعرف ابسكككككم قانون حظر الوقف لعام  ج.
ومنذ ملك التاريخ مل يتم إصككككككككدار تصككككككككريح واحد إلنشككككككككاء   ،1938جوهور ولكن مت إلغاؤر الحق ا يف عام 

بشككككككل  سكككككاد التوجه  إىل  فرض التعامل  ، أينمخسكككككينيات القرن املاضكككككيإىل غاية   أصكككككل وقفي يف ماليزاي
ابعتبارها مؤسكككسكككات إدارة األوقاف   ،(SIRCs) يزيةجمالس الداينة اإلسكككالمية يف الوالايت املالأسكككاسكككي مع 

ى ل عالدولة   يمنةهما عىن بذلك  .-يف ا زائروزارة الشككككككككككؤون الدينية و األوقاف  ك-احلصككككككككككرية و الوحيدة  
لوالية   اإلسككككككالميةجملس الداينة    تقنني تعينيهنا يذكر   و،  اإلشككككككراف على مؤسككككككسككككككات األوقاف وتنظيمها

الوصككي الوحيد على أصككول وصككناديق  يف اتريخ متقدم نسككبيا عن ابقي الوالايت املاليزية األخرى،   كيالنتان
ا من قبكككل جملس الكككدين والقكككانون املكككاليزي لعكككام   .1938يف عكككام  الواليكككة  الوقف يف   وقكككد ألغى هكككذا الحقككك 

 لواليةامت بعد ملك سككككككن سككككككلسككككككلة من القوانني يف معظم الوالايت، حيث كانت سككككككيالجنور هي   .1953
بصكككككفتها الوصكككككي الوحيد على أصكككككول وأموال الوقف يف الوالية من خالل إدارة  SIRC األوىل اليت شكككككرعت

من خالل   ورمن قبل والية جوههلذا التعيني إجراء   وكان أخر  ،  1952تشككككككككككريع القانون اإلسككككككككككالمي لعام 
 19781معا إدارة تشريع القانون اإلسالمي

جمالس الداينة اإلسككككالمية   اخلاصككككة بتعينيتشككككريعات الدولة يت املراحل الزمنية املتعلقة باآليسككككرد ا دول  و    
 :اليزي امل الوقف إدارة وتنمية أصولبصفتها الوصي الوحيد على 

 
1 Ibid, p p84-85 

، المؤتمر العالمي  الوقف  م:دراسة تحليلية في ضوء مقاصد  2016م إلى  1983تشريعات الوقف في دولة ماليزيا من   :محمد فردوس عبد الرحمن 2

 04، ص  2019نوفمبر  13-10السابع لألوقاف، كوااللمبور، ماليزيا،  

 2واملواد  التشريعات السنة الوالية العدد 

 مواد التعديل االخري  اسم اإلصدار التشريعي التعديل األخري  اإلصدار  
01 Perlis 1964 2006 63- 68 1963اإلسالمية  الشريعة  إدارة  قانون 

02 Penang 1959 2004 95  - 89 1959اإلسالمية  الشريعة  إدارة  قانون 

03 Kedah 1962 2008 58  - 51 1962اإلسالمية  الشريعة  إدارة  قانون 

04 Perak 1959 2015 50  - 01   1959قانون ضبط األصول الوقفية 

05 Selangor 1952 2015 1952اإلسالمية  الشريعة  إدارة  قانون 
 2015لسنة  رسيالجنو والية لقانون الوقف 

01 -  49 

 وقف يف ماليزاي على الحصريني  كأمناء   SIRCs   ال ملخص لتشريعات الدولة بشأن تعيني   :  24اجلدول
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 ا دول أن معظم الوالايت تتبع قوانني إدارة الدين اإلسالمي وهو نظام عام حمدد إلدارةاملالحظ من  إن   
جوهور  ، و ترنغانو  ،روسيالجنو   ،برياكو    ،والايت مالكا  ابستثناء  التفصيليةالوقف دون بيان أحكام الوقف  

 والية نيجري مسبيالن اليت سنت قوانني خاصة ابلوقف. وكذا

 :     1يت ما أيدراسة هاته التشريعات ما يستخلص من بني ومن    

اإلسالمية  جملس   ❖ الوحيد هو  SIRCالداينة  الوقف على    الناظر  ممتلكات  عليه    مجيع  االحتفاظ وجيا 
 ؛ جبميع املستندات املتعلقة ابلوقف 

 لنفسها؛ يةالوقف األصولاختام اخلطوات الالزمة لنقل ملكية مجيع جملس الداينة اإلسالمية جيا على  ❖

جيا حفظ    كما   ، له  أنشئت للغرض الذي    ستثمار الوقفي وفق ااالجيا استخدام األموال الواردة من   ❖
 أو بيت املال.  SIRCsاألصول الوقفية العامة يف الصندوق العام للوقف حتت إدارة يف عوائد االستثمار 

 ميكن اختصار  مكتسبات هاته املرحلة يف النقط اآلتية:    مرحلة تطوير وعصرنة املمارسة الوقفية: .4
 

1 Siraj Siti Alawiah, Op. Cit, pp 85-86 

06 Negeri Sembilan 1957 2005   1957اإلسالمية  قانون جملس الداينة 
 2005والية نيجري مسبيالن لقانون الوقف 

01 -59 

07 Malacca 1959 2005 1959اإلسالمية  الشريعة  إدارة  قانون 
 2005والية مالكا  لقانون الوقف  

01 -52 

08 Johor 1978 1983/2003 1978قانون إدارة الشريعة اإلسالمية 
 1983يف والية جوهور   قواعد األوقاف

01 -18  /89 -95 

09 Pahang 1956 1991   78- 70 1956قانون الدين 

10 Terengganu 1955 2016 1955إدارة الشؤون اإلسالمية    قانون 
 2016  ترنغانووالية  لقانون الوقف  

01 -62 

11 Kelantan 1953  
(1938 ) 

 66- 61 1953جملس الدين وعادات املاليو   1994

12 Sabah 1971 2004   58- 51 1971الشريعة اإلسالميةقانون إدارة 

13 Sarawak 1954 2001   54- 51 1954مرسوم أتسيس جملس اإلسالم 

14 Federal Territory 1974  
(1952 ) 

 68- 61 1974تعديل يف إدارة التشريع اإلسالمي 1993

Source: Siraj Siti Alawiah, Op. Cit, p 85 

 

 

 

+ 
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ملساعدة جمالس الداينة اإلسالمية يف حتسني     1997سنة  مت تعيني قسم بيت املال وقسم األحباث   ❖
بينما  ،جمالس الداينة اإلسالمية يف حتديد ومسح أصول الوقف  األولساعد القسم    وقد  ، إدارة أصول الوقف

   ؛1ركز القسم األخري على ا هود واألحباث لضمان اإلدارة الفعالة واملوحدة جملالس الداينة اإلسالمية 
نشاء  إب  ،2004يف عام    ، توجاليزاي تقدمي اقرتا  إلنشاء إدارة حمددة لتويل مسؤولية تطوير الوقف يف م  مت ❖

وكان أحد أهدافه األساسية تعزيز إدارة  إلدارة شؤون األوقاف والزكاة و احلج    (JAWHAR)  مركز جوهر
تنسيق    : وهي  الوقف وإصالحهأهداف ا أساسية تتعلق إبدارة  هبا  حددت شعبة الوقف    ثحي، ماليزايالوقف يف  

   ؛ وتقدمي خدمات استشارية للتطوير التنظيمي  ؛واإلشراف على التطوير العام للوقف  اإلدارية؛أنظمة الوقف  

احلكومة ❖ مساندة  املاليزية    استحدثت  وقف  ال)مؤسسة   Yayasan Wakaf Malaysia هيمؤسسة 
يونيو    (،ةاليزيامل فعلي ا يف  بدأت عملها  مرتبطة جبوهر  وكالة  عام   2008وهي  أن مت أتسيسها يف  )بعد 

عقد   الذي  املؤمتر الوطين للوقفبعد قرارات    1952نوجا قانون أتسيس األمناء لعام    ، و املنشأة(2006
على أصول    الوصي الوحيد  اإلسالميةتعمل املؤسسة بشكل وثيق مع جمالس الداينة    و  2  .2006يف عام  

اخلمسة    العمل  اورتتمثل حم. و يف تطوير هذر األصول واملمتلكات يف مجيع أحناء البالد  الوقف،وصناديق  
   يف:الرئيسية للمؤسسة 

جيا على املؤسسة أن تعقد برامج خمتلفة لتجميع األموال اليت تستخدم  ية: حيث الوقفتعبئة الصناديق  -
 ي؛ كرأس مال اقتصادي للمجتمع اإلسالم

ستشرع املؤسسة يف التعاون والبحث مع جمالس الداينة اإلسالمية ومعاهد التعليم :  ير أمالك الوقفتطو  -
 ف؛العايل لتطوير وتعزيز الوق

 ؛ املؤسسة األموال املتاحة يف األنشطة والربامج املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية راالستثمار: تستثمبرامج  -

أن تشارك املؤسسة يف الربامج االجتماعية والرعاية نا يف ملك رعاية    ااالجتماعية: جيبرامج الرعاية   -
 ؛ برامج تعلم الطالب وتقدمي املساعدة الالزمة للمحتاجني والفقراء

 
1 Ibid, p 92 
2 Ahmad, A. The implementation of cash waqf by the Malaysia Waqf Foundation (Pelaksanaan skim wakaf tunai 
oleh Yayasan Waqaf Malaysia). Management Journal of JWHZ (Jurnal Pengurusan JWZH) 2(2), 2009 pp. 87-98. 
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 لنشر رسالتها على نطاق أوسع.   حول الوقف شارك املؤسسة يف املؤمترات الفكرية  ت:  الرتقيات واملنشورات  -

 : تقييم كفاءة السياسات التطويرية اإلدارية و االستثمارية ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية املاليزيةاثنيا: 

سيتم تقسيم هذا العنصر البحثي   ،املاليزيةيف تقييم الكفاءة اإلدارية و االستثمارية للمؤسسات الوقفية       
: يتم يف أوهلا التطرق إىل حتليل عناصر السياسة التطويرية للنظم اإلدارية يف مؤسسات  فرعني  عنصرينإىل  

؛ أما الثاين فسيخصص لتحليل عناصر السياسة   إدارة و تثمري األصول الوقفية على املستويني العام وا زائي
من خالل حتري األدوات املستخدمة لتطبيق السياسة التطويرية االستثمارية  من  الوقفي  التطويرية لالستثمار  

للمؤسسات الوقفية املاليزية    واالستدامة املالية  داء املايلألقياس اطرف املؤسسات الوقفية املاليزية ومن مث  
 االستثمارية و اإلدارية.  كمدخل لتقييم الكفاءة

حتليل عناصر السياسة  يتم    ة:املاليزييف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  إلدارية  االكفاءة    تقييم  .1
من خالل  ،التطويرية للنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية على املستويني العام وا زئي

رية املتبعة إلدارة املؤسسات الوقفية  وأمناط السياسة اإلدا  ؛التعرف إىل اهليكلة اإلدارية احلالية للوقف يف ماليزاي 
   .حتليل القدرة يف جتميع األصول الوقفية كذا و   ؛على املستوى العام وا زئياملاليزية 

املاليزيةأ. لألوقاف  احلالية  اإلدارية  القسم :  اهليكلة  يف  القانوين  النص  إىل  احلالية  الوقف  إدارة  تستند 
الدين اإلسالمي وشؤونه  ضعان لسلطة "أبن    الذي حيدد    ( من الدستور املاليزي 1)  3املادة    ،3.4.1

ا نا  املتعلقة هب  الشؤون اإلسالمية واملسائلصدر كل والية تشريعات حتكم إدارة  ، حبيث تكل حكومة والية
فهي تتبع السلطان   وبينانج وصبا  وسرواك  الكاااألربعة م"أما الوالايت    .1"  ون الوقفيف ملك تسيري شؤ 

ومصادر  فهي مركزية مستقلة، هلا سلطتها    ال تتبع تغريات احلكومة أو السلطة العليا،  ، وهاته اجملالساألعظم
 : ناليزاي ابخلصائص التاليةتتميز اإلدارة احلالية للوقف عموما و   ،"2دون االعتماد على أحد قوهتا

❖  : املاليزية  الداينة اإلسالمية  للوقف وتثمريه حصرا جملال   التسيريية  السلطة  إن    استمرارية منح 
إدارة األصول   املاليزية يف  الوالايت  الداينة اإلسالمية يف  االعتماد على فكرة منح احلق احلصري جملالس 

 
1 Ibid, pp 85-86 

، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة زيان  الوقف ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر بناء على تجارب بعض الدول : دهيليس سمير  2

 119، ص 2020عاشور الجلفة، الجزائر، 
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الوقفية وتثمريها، يعين تبعية القطاع الوقفي للدولة وانتفاء االستقاللية مثل تلك اليت  تقدمها التجربة الوقفية 
تم تعيينه قانوني ا والذي ي  ،صرية جمللس الداينة اإلسالمياألمريكية، ويرتتا عن ملك منح احلرية املطلقة واحل

وتثمريها  دارهتا  والقيام إب  ، اخلاصة لإلشراف على مجيع أصول األوقاف   تشريعاته  بوضع    ماليزية  والية  يف كل
كما ينص التشريع العام للوقف يف ماليزاي على أنه ال توجد  حسا ما يرار أعضاء هذا اجمللس مناسبا.  

بصالحية تعيني أي فرد أو  نة    SIRCsجهات أو هيئات أخرى ميكنها تويل نظارة الوقف، وتتمتع جمالس 
تشريعاهتا   عليها يف  املنصوص  الوقفية  األصول  للوصاية على  اإلدارية  الواجبات  لتنفيذ  هلا  تعمل كممثل 

ألوقاف. ويعتمد اهليكل اإلداري الذي يتم إنشاؤر للقيام ابملمارسة الوقفية يف ماليزاي إىل حد  اخلاصة إبدارة ا
 ؛ كبري حجم الوعاء الوقفي حتت الوصاية وكذا قيمة األصول الوقفية املشكلة له

تتطلا الوصاية  :مسؤوليات  ال  الداينة اإلسالمية يف ماليزاي ابعتبارهم أوصياء على األوقاف ❖
 ل الوقف حتمل أربع مسؤوليات أساسية هي: على أصو 

اليت منحت هلا وفق ا    ال  الداينة اإلسالمية مسؤولة عن ضمان إدارة وتثمري مجيع أصول الوقف:  -
 لشروط الوقف عند إنشائها، وبناء  عليه حتتفظ جمالس الداينة اإلسالمية جبميع أصول الوقف وصناديقه
إىل جانا مستندات ملكيتها وأي مستندات أخرى مات صلة، واحلرص على تسجيل مجيع األصول  

 الوقفية ا ديدة، فضال  عن إجراء حتقيقات متكررة حول سالمتها.  

وقد أدى عدم وجود واثئق مكتوبة حول أصول وممتلكات الوقف إىل حجا تسجيل األراضي ابسم    
يتم تسجيل نسبة كبرية من أراضي الوقف بعد، وهناك حاالت ال ميكن كما مل    . جمالس الداينة اإلسالمية

، ففي يف والية    1تعقا هذر األراضي بسبا "ضياعها" من خالل عمليات املصادرة من قبل السلطات
فداان  من أراضي الوقف مل يتم تسجيلها   2477من إمجايل  ٪    30جوهور، على سبيل املثال، ما يقرب من  

كما تسببت هاته الظروف يف انتشار ظاهرة التعدي على أراضي الوقف  مما يعيق عملية    بعد ابسم اجمللس،
 ؛  2التثمري لألصول املعنية 

 
1 Ahmad, H. Z. Z. The challenges in improving the development potential of waqf lands (Cabaran dalam 
mempertingkatkan potensi pembangunan tanah wakaf). Management Journal of JWHZ (Journal Pengurusan 
JWZH) 1(1), 2007, p. 13. 
2 Manat, A. B.: Current issues related to the development of waqf land (Isu-isu semasa berhubung 
pembangunan tanah wakaf). Management Journal of JWHZ (Jurnal Pengurusan JWZH) 1(1), 2007, pp. 
53-71 
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: حبيث وعند تنفيذ وظائفها جيوز جمللس تشمل مسؤولية  ال  الداينة اإلسالمية محاية أصول الوقف -
ظيم إدارة الوقف، واليت تغطي ا وانا  الداينة اإلسالمية وضع وتطبيق قوانني وقواعد وإجراءات حمددة لتن

اإلدارية واملالية، هنا نذكر ما أصدرته كل من والايت سيالجنور ونيجريي مسبيالن وماالكا من أنظمة خاصة  
  ف.إبدارة األوقا

ولتعزيز دور محاية أصول الوقف، اعتمدت جمالس الداينة اإلسالمية القواعد واإلجراءات املناسبة الصادرة    
لطات املختصة، حيث وضعت جمالس الداينة اإلسالمية يف تريينجانو وكيدا إرشاداهتا الداخلية  عن الس

بشأن إجراءات الشراء واإلدارة املالية. وقد أشارت هذر اإلرشادات بشكل كبري إىل تعليمات اخلزانة الصادرة  
 .عن اخلزانة وإدارة املدقق العام

الداينة    اكم      جمالس  يف  الوقف  إلدارة  توجيهية  مبادئ  أربعة  اآلن  حىت  جوهور  والية  أصدرت 
 ودليل إدارة الوقف.  ؛ ودليل الوقف النقدي ؛ودليل قانون الوقف ؛اإلسالمية،وهي: دليل حماسبة الوقف

الككككوالايت       بككككعككككض  الككككوقككككفككككيكككككككة،فكككككككإن  املككككمككككتككككلككككككككككككات  عككككلككككى  ابلككككتككككعكككككككدي  يككككتككككعككككلككككق  فككككيككككمكككككككا  مككككثكككككككل   أمكككككككا 
وترينجانو،ونيجريي سكككيمبيالن، وسكككاراواك، وماالكا لديها أحكام للعقوابت اليت جيا سكككيالجنور،وجوهور،

 ؛1تنفيذها على املخالفني املعنيني

: ولذلك فقد  ال  الداينة اإلسالمية هي املسؤولة عن تنمية أصول الوقف واألموال املوكلة إليها   -
ملساع منفصلة  اإلسالمية كياانت  الداينة  جمالس  من  عدد  واألصول  أنشأ  الوقف  أصول  تطوير  يف  دهتم 

األصول  وتثمري  تطوير  املشاركة يف  اخلاص يف  القطاع  اهتمام  األخرية،  اآلونة  يالحظ يف  ومما  األخرى. 
مليون رينجيت ماليزي يف خطتها املاليزية التاسعة    250حلكومة املاليزية  قدمت االوقفية، فعلى سبيل املثال  

 ؛2يزاي لقيادة تطوير أصول الوقف يف مال

: ألنه كما سجل سابقا  ختتص مسؤولية  ال  الداينة اإلسالمية ابإلبالغ عن أداء إدارة الوقف   -
فإن االفتقار إىل الشفافية يف إدارة الوقف أسها يف انعدام ثقة ا مهور يف منح أصوهلم وأمواهلم كوقف.  

البياانت املالية واحلساابت مات الصلة وهنا جتدر اإلشارة إىل أن كل تشريع حكومي ينص على شرط إنتاج  
 بشكل أساسي لغرض املراجعة وإعداد التقارير. 

 
1 Siraj Siti Alawiah, Op. Cit, p p 89-90 
2 Ibid, p90 
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ما يعرف    و نتيجة الختالف تطبيق اجملالس املاليزية للداينة اإلسالمية أ  للوقف:اإلدارية  اهليكلة    تنوع   ❖
فقد عثر على ثالث   ،كل واليةعن  للممارسة الوقفية حبسا القوانني اليت تصدرها    SIRCs اختصارا ب 

 : 1من اهلياكل اإلدارية للوقف يف ماليزاي هيأشكال أساسية 
يف داخل املؤسسة الوقفية اخلاضعة لإلشراف    ينطوي على إنشاء قسم  : ةكل اإلداريا النوع األول من اهلي -

هذا اإلعداد اإلداري  إن    .اإلدارية الشاملة للوقف   القيام بكافة ا واناتوىلالتام جمللس الداينة اإلسالمي، ي
  حصراي    -البشريةالسيما املوارد  -  املوارد رتكيز  ب  ويسمح  بينانج  لوالية جملس الداينة اإلسالمية موجود فقط يف

 ؛ الوقفلتنفيذ كافة جوانا 

جمالس الداينة اإلسالمية يف ماليزاي،حيث  الذي مت تبنيه من قبل غالبية    :ةاإلداريكل  ا النوع الثاين من اهلي -
 إسناديتم  كما    ،ا وانا اإلدارية للوقف إىل جانا الزكاة وبيت املال حتت مسؤولية أحد األقسامتتم إدارة  
  .داخل اجمللسوقف إىل وحدة فرعية من القسم الذي حيكم املوارد األخرى ال سائلممعا ة مسؤولية 

، تتم إدارة وحدة الوقف جنب ا إىل جنا مع جملس الداينة اإلسالمية يف ماالكا على سبيل املثال يف   
 .وحدة املوارد العامة من قبل قسم الوقف واملوارد العامة

ومية للتعامل مع مجيع جوانا الوقف يف الوالية جنب ا إىل جنا  قسم أكثر عم  إنشاءيف والية برياك مت  أما    
 يف كافة جمالس الداينة اإلسالمية  هذا الرتتيا اإلداري سائد  لمجلس، و  مع بيت املال واإلدارة العامة لك

وكيالنتان   وترينجانو  وابهانج  وجوهور  وماالكا  مسبيالن  ونيجريي  وسيالجنور  وبرياك  وكيدا  بريليس  يف 
 .  الفيدرالية يف كواالملبور واألراضي

تشكل أنشطة الوقف   املال واليتبيت    مأسسة تسيرياشتمل على    :اإلدارية  اهلياكلالنوع الثالث من   -
حتسني فعالية وكفاءة أنظمة التسليم الشاملة إلدارة .إن تنفيذ هذا املخطط اإلداري يستهدف   2منها جزء ا  

ففي ساراواك مثال، مت أتسيس صندوق اتبونغ بيت املال نوجا قانون جملس الداينة اإلسالمية    بيت املال. 
صندوق ساراواك بيت املال مع جوانا    ويتعاملبني بيت املال وجملس الوقف،    تهتتم إدار   ولساراواك،  

 الزكاة.  الوقف من خالل وحدة اخلدمات الشرعية واألوقاف، واليت مت إنشاؤها متضمنة يف قسم شؤون

 
1 Ibid, pp 86-89 
2 Mahamood, S. M. Strengthening the mal institution in Malaysia: Plans and direction (Pengukuhan institusi mal 
di Malaysia: Perancangan dan halatuju). Management Journal of JWHZ (Journal Pengurusan JWZH) ;2007 
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فقد عينت   للمجلس  مؤسسة    أما يف والية صبا   التابع  املال  بيت  املال إلدارة ومراقبة صندوق  بيت 
فعال املوكلة    وهي  ،بشكل  األصول  تطوير  عن  أساسي  بشكل  أصول للمجلس  مسؤولة  تشمل  واليت 

قسم    خاللمن  تتم    الوقفيواإلعالم    الوقفيةصول  األال تزال عمليات نقل ملكية  كما  وصناديق الوقف.  
   التابع جمللس الداينة اإلسالمية للوالية.األصول وتطوير املمتلكات 

 يف مجيع والايت ماليزاي:   للوقف اإلدارية للهياكلويف ا دول اآليت ملخص    

 

     
ة األصول الوقفي، حيث  إدار   لتعزيزخاصة    اان وجتدر اإلشارة هنا إىل أن بعض هاته اجملالس أنشأت     
ويف الوقت ،    الوقف نة إدارة    1999والية سيالجنور  لنوجا قانون الوقف  جملس الداينة اإلسالمية    أنشأ
حكومية لضبط   نة    1959لعام    وفقا لقانون ضبط األوقاف  يف برياك  جملس الداينة اإلسالمية  أنشأ  نفسه

  جملسعنّي  ، و تقدمي املشورة بشأن مجيع األمور املتعلقة ابلوقف وإدارته العامةاألوقاف يف الوالية، هدفها  
 .  1لألقاليم االحتادية يف كواالملبور  نة التنمية واالستثمار للتعامل مع تطوير أصول الوقف واستثمارها. الداينة  

 
1 Ibid, p87 

 SIRC: اهلياكل اإلدارية لتسيري املؤسسات الوقفية يف ماليزاي تبعا لكل  ل  داينة إسالمي 25اجلدول
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  إليها ابعتبارهاية  الوقف  األصولالكثري من ا هود يف نقل ملكية   SIRCs جمالس الداينة املاليزية  لقد بذلت  و    
ال تزال بعض العقارات   ولكن بسبا صعوبة تتبع مجيع ممتلكات الوقف   الوصي الوحيد على األوقاف،

نقلها أو بيعها  األصول الوقفية احلقيقة كالعقارات و األراضي قد مت  حىت أن بعض    .للنظار األصليني  مملوكة  
أمام هاته السلبيات، فقد  ي. و  األصل ضياع رغبة الواقف  لبعض األطراف األخرى مما أدى ابلتأكيد إىل  

   1. املاليزية األصول الوقفيةلتطوير إدارة فكرة مأسسة الوقف على أهنا احلل الوحيد ظر إىل صار ين

 : يف الشكل أدانر ةاليزي تثمري األصول الوقفية املو إدارة اهليكل التنظيمي ملؤسسة و ميثل الشكل اآليت   

 

 

  

حيث مت تعيني اجمللس كوصي   ،دارة الوقف يف ماليزايإل  التنظيمي املؤسسييوضح الشكل أعالر اهليكل    
من أجل التأكد  ةاالستشاري اهليئةتنظيم اهليكل من قبل ويتم  والية، لكل   يةصول الوقفاألمن أجل إدارة 
إدارة   أن  الوقف  الأو    الوقفية  صولاأل  وتثمريمن  الوقف، صندوق  شروط  التشغيلية و   حترتم  عملياهتا  أن 

 االقتصاد واجملتمع.على عود ابلنفع توأيض ا  الضوابط الشرعيةمع واالستثمارية تتوافق 

كما سبقت اإلشارة إليه  :  زيةحتليل الكفاءة اإلدارية ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية املاليب.
يتعلق معرفة مدى تطبيقها للسياسة التطويرية يف جمال إدارة  مؤسسات الوقفية  ل حتليل الكفاءة اإلدارية لفإن  

األوقاف على املستوى العام ، و املستوى ا زئي داخل املؤسسة الوقفية ابإلضافة إىل تقييم قدرهتا على 
 مصادرها فضال عن محايتها و احلفاظ على استمراريتها : مجع األصول الوقفية و تنويع 

 
1 Siti Sara Binti Ibrahim, Abd Halim Bin Mohd Noor & all: Analysis of Corporate Waqf Model in Malaysia: An 
Instrument Towards Muslim’s Economic Development, published at IJABER, Vol. 14, No. 5, 2016, p 2934 

 وتثمري األصول الوقفية املاليزية اهليكل التنظيمي ملؤسسة إدارة :  53الشكل

Source: Dahlia Binti Ibrahim: Revitalization of Islamic Trust Institutions Through Corporate 

Waqf, The 4th International Conference on Business and Economic Research (4th ICBER 2013),     

04 - 05 MARCH 2013, Indonesia,2013, p 196 

 

 

 

+ 
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: ؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية املاليزيةم  منط السياسة املتبعة لتطوير النظم اإلدارية العامة يف ❖
خضوعها لوصاية الدولة ممثلة يف جمالس الداينة اإلسالمية تنتهج  ال تزال املؤسسات الوقفية املاليزية حبكم  

ولكن هذا األمر ليس عاما يف كل الوالايت فقد  ، اإلداري احلكومي أي السياسة التطويرية التقليديةالنمط 
عثر يف والايت االحتاد الفيديرايل و جوهور و سيالجنور على أن املؤسسات الوقفية هناك انتهجت مقاربة  

ة املستحدثة و ميكن بياهنا يف  حديثة يف اإلدارة املؤسسية تعتمد على األمناط اإلدارية  للسياسة التطويري
 : ' SIRCS'و ، ' SIRCP'  ،'SIRCJ'األساليا الثالثة اآلتية  

ن أظهر  أي  ،"بنمومج التعاون"و يعرف كذلك   (:SIRCPأسلوب املأسسة الوقفية احلكومية احلديثة ) -
لألقاليم الفيدرالية يف كواالملبور وبوتراجااي والبوان اهتمام ا    SIRCPاإلسالمي لإلقليم االحتادي  جملس الداينة  

واالستفادة من    التشارك املؤسسات التجارية و املاليةمن خالل  بتقدمي منتج الوقف املؤسسي اخلاص به  
الوقفية دور  ، يكون  إدارة الوقف يف اإلقليم االحتادي. يف  خربهتا و كفاءهتا االقتصادية يف تثمري األصول 

يف اإلقليم   الوصي احلصري على النشاط الوقفيبصفتها    لس وابلتحديد من خالل وحدة البحث والتطويراجمل
تطوير أراضي الوقف لصاحل املسلمني من خالل املساجد ومراكز التعليم ودور  متعلقا أساسا ب   االحتادي،

استثمارات  تنفيذ    عرب،  ...إلية  وشقق خدم  ةإداري  ايناأليتام واأليتام ومراكز اإليواء ومراكز غسيل الكلى، مب
   .تشاركية مع املؤسسات و الشركات  كبرية

الوقفيأولعل     تنفيذر    الذي  برز هاته االستثمارات ملك املشروع  الوقف املؤسسي  مت  ابستخدام منومج 
، واملتعلق إبنشاء  وبنك إسالم ماليزاي    ( Tabung Haji Technologies Sdn. Bhd)  شركة    مع  احلديث

، ويقع يف جاالن   جملس الداينة اإلسالمية لإلقليم الفيديرايل طابق ا حتت إدارة  34مبىن وقفي مكون من  
مت    ولقد  . رينجيت ماليزي  مليون  151ر بتكلفة  برياك داخل املثلث الذهيب ابلقرب من مركز مدينة كواالملبو 

 ،ويتلقى اجمللس املفاهيم اإلسالمية للوكالة واإلجارة واالستصناع( وكذلك  B.O.Tتطويرر ابستخدام طريقة ) 
 1.مليون رينجيت ماليزي خالل تلك الفرتة 56.6بصفته مالك األرض 

جملس الداينة اإلسالمية  الوقف املؤسسي احلكومي احلديث وفقا لتجربة إدارة وميثل الشكل اآليت منومج    
 لالحتاد الفيدرايل:

 
1 Siti Sara Binti Ibrahim et al, Op. Cit, p 2937 
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اتفاق بني طرفني أو أكثر لضمان جنا     يقوم علىالتعاوين    SIRCPمن الشكل السابق يتضح أن منومج     
، وأما يتقاسم الطرفان املكاسا واخلسائر اليت تنجم عن املشروع  بنسبة متفق عليها مسبق احبيث    ،املشروع

 : تنفيذ هذا األسلوب فتتمثل يف إجراءات 

إجناز مشروع  على    مع املطورينوحدة التطوير و الوقف يف جملس الداينة اإلسالمي لإلقليم الفيدرايل  تتفق   •
 اإلجناز؛ أموال وخربات  وناألرض بينما يوفر  فيه هي  توفر ، مدر للدخل وقفي

 إنشاء املشروع؛ لتمويل  وسيط من البنك أو أي مؤسسة ماليةعلى متويل املطور حيصل  •
 ؛ بناء  على املواصفات املتفق عليها إبجناز املشروع الوقفييقوم املطور  •
ة مث يؤجرر  أجرة حمددو لفرتة    عابستئجار املشرو املطور    االنتهاء من إجناز املشروع الوقفي، يقومنجرد   •

 ؛ ملستأجر اخر
 ؛ من املؤسسة املالية حيصل املستأجر على متويل هنائي  •
 ؛جياريدفع املستأجر للمطور مبلغ اإل •
الوحدة الوقفية يف جملس الداينة اإلسالمي لإلقليم  بني بعد خصم تكاليف التطوير ، يتم تقسيم األراب  •

 ؛واملطورين على أساس النسبة املتفق عليها مسبق ا الفيدرايل 

Source: Hafis Bello, Mohd Fairullazi Ayob, Azila Ahmad Sarkawi: Assessment of Waqf Models for Provision 

of Affordable Housing in Malaysia: A Case Study of Majlis Agama Islam Wilayah (MAIWP), Journal of 

Architecture, Planning & Construction Management, Volume 10 Issue 1, Malaysia,2020, p 62 

 

 

 

+ 

 

 ( SIRCPأسلوب املأسسة الوقفية احلكومية احلديثة ): 54الشكل 
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 ؛ من املؤسسة املالية  ابتسديد مستحقات التمويل احملصل عليهاملستأجر و املطور كل من يقوم   •
 . تسرتجع وحدة الوقف ابجمللس املشروع الوقفي أو تعيد أتجرير من جديد •
   ةا ملا يسمى ابللغة اإلجنليزياختصار   SIRCJمتثل    (:SIRCJأسلوب املأسسة الوقفية احلكومية احلديثة ) -

the State Islamic Religions Council of Johor،     الداينة اإلسالمية لوالية جوهور  واليت تعين جملس
فكرة ل  فقد صمم وفقا القابضة العامة    JCorpقدمته شركة   و الذي  الدراسة  حمل  األسلوب  ما  وأ. املاليزية

النقدي يتم ختصيص جزء من وحدات األسهم اململوكة هلذر املؤسسة يف الشركات   أين  ،مأسسة الوقف 
من طرف احلكومة اخلاصة    كان  ،القابضة العامةJCorp  1شركة  أتسيس  وللتذكري فإن    التابعة هلا كوقف.

قانونية  ابلوالية حتت مسمى مؤسسة   1968لعام    4قانون جوهور رقم    عن طريق  كمؤسسة عامة وهيئة 
 Johorامسها    ليصبح  1995لعام    5تعديله نوجا التشريع رقم    قبل أن يتم  ، للتنمية االقتصاديةجوهور  

Corporation""  يف    املؤسسة االستثمارية الرمسية للوالية وواحدة من أكرب جمموعات األعمال الرائدة ناليزاي
بدورها مؤسسة خاصة هي  فاستمرار لرايدهتا أنشأت . أما خبصوص الوقف من اجملاالت االستثمارية العديد

 واستثمارها. دارة أصوهلا الوقفية " للقيام إبWANCorpمؤسسة وقف النور " 

واجمللس   Jcorp من خالل اتفاقية موقعة بني، ولكن  2000ر أكتوب25عملياهتا يف   WANCorp بدأت لقد    
أصبح وقف النور مؤسسة وقفية بوضعية خاصة   ،  2009ديسمرب4يف   الديين اإلسالمي للدولة يف جوهور

على    الوقفية  واألسهم     دارة مجيع األصولإبالقيام   سلطةاليت حتال إليه حصراي    الوقف انظر  وضعية  هي  
 .لإلدارة اإلسالمية جوهور  2003نوجا تشريع   1983النحو احملدد يف إجراءات الوقف 

عن أسهمها وفق ا إلجراءات وإرشادات الوقف   اإلعالن Jcorp االتفاقية، ُيسمح لشركة  هاته  من خالل  
واليت بدورها  مؤسسة وقف النور حتت إدارة SIRCJ يث سيتم تسجيل مجيع أسهم الوقف لدىحب  ،املؤسسي

  .الوقف شروطستتأكد من إدارة مجيع األسهم وأن األموال النقدية أو اإليرادات توزع حسا  

شركةعوي   جنا   املؤسسي  Jcorpود  الوقف  تطوير  حد كبري    يف  الباحثني-إىل  بعض  إىل   2- حبسا 
الفريدة   تتعهد' حباسرتاتيجية اجلهاد االقتصادياملتمثلة يف'  اسرتاتيجيتها  من   ٪  25بنسبة   Jcorp يث 

 
 127-120، ص صمرجع سبق ذكره سمير دهيليس،  1

2 Siti Sara Binti Ibrahim et al, Op. Cit, p 2938 
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للمسلمني وغري  اجملتمعية    لتمويل األنشطة التنموية   ممثال يف مؤسسة وقف النور  الوقف  إىل  سنواي  أرابحها
 .كله دون متييزحتياجات اجملتمع  اللبية تاملسلمني 

يف   نور  مؤسسة وقف الالذي تستخدمه    املؤسسي  لوقف العام إلدارة انمومج  يف الشكل اآليت عرض لل   
 الوقفية.إدارة وتثمري األصول 

 

 

اتبعة تستثمر    مؤسسية  فالنمومج  ول للدولة كوصي على األوقاف إنشاء شركة قابضة عامة بوحدات   
 ، وملك  دارة األصول الوقفيةإيف اجملاالت املختلفة، وكذا إنشاء وحدة خاصة مؤسسية تعهد إليها نهمة  

مث تثمريها وتوزيع عوائد االستثمار على   احلقيقة و النقدية ''الوقف النقدي''   ة تلك األصولطبعا بعد تعبئ
 .وابقي النفقات اإلدارية ملصروفات التشغيليةخصم اأن يتم الوقف وبعد  غرضالربامج الوقفية حبسا 

املأسسة الوقفية التشاركية".  "يعرف أبسلوب    و  (:SIRCSأسلوب املأسسة الوقفية احلكومية احلديثة ) -
  ( PWSسيالجنور للوقف )  مؤسسةمن قبل  املاليزية  سيالجنور  والية  يف  إدارة األصول الوقفية و تثمريها    ميت
مث نص    ،بفعالية وكفاءة  بغرض تسيري القطاع الوقفي ابلواليةمن    2009أكتوبر    30اليت أتسست يف  و  

الوقف  يتضح منومج  . و 2011  فيفرييف    الصادرة  على اإلنشاء الرمسي هلاته املؤسسة يف ا ريدة الرمسية

 (SIRCJ)أسلوب املأسسة الوقفية احلكومية احلديثة :  55الشكل

Source: Dahlia Binti Ibrahim, Op. Cit, p 200 

 

 

 

+ 
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وبنك   مؤسسة الوقف لسيالجنورع  مشاركة ميف سيالجنور من خالل مشروعهم الضخم    املميز    املؤسسي
املاليزي ميثل1املعامالت  اآليت   حبيث  تنفيذ    الشكل  الوقفية مراحل  املأسسة  ألسلوب  وفقا  املشروع  هذا 

   التشاركية :

 

 
متثل  يظهر من الشكل السابق أن هذا النمومج الوقفي املؤسسي التشاركي مير يف تنفيذر بثالث مراحل    

.  عوائد استثمارهاوإدارهتا وتوزيع    األصول الوقفيةهي جتميع  اليت  و مراحل الوقف من اإلنشاء إىل النشاط  
بعد   مباشرة  األسلوب  هذا  تنفيذ  على  وينطلق  املو احلصول  الوقفية  أو  األصول  فردية  جهات  من  قوفة 

املنشأة  (JPB)لألوقاف من قبل  نة اإلدارة املشرتكة  تهتتم إدار تعبئتها يف صندوق الوقف الذي  مث يتم  اعتبارية، 
جتدر  و .(PWS) مؤسسة الوقف بسيالجنور و (BMMB)من بنك املعامالت املاليزي  من املشاركة بني كل
إدارة صندوق الوقف من خالل    يشارك يف  على وجه التحديد   بنك املعامالت املاليزي اإلشارة هنا إىل أن  

ماليزي من   رينجيت  10تقدمي خدمة مصرفية على مسامهة الصندوق الذي يبلغ احلد األدىن للمسامهة فيه 
، وتوزع أنشطة  ماليزي من قبل املؤسسات وال يوجد حد أقصى ملسامهة كالمها  رينجيت  100قبل األفراد و  

 
1 Siti Sara Binti Ibrahim et al, Op. Cit, p 2937 

Source: Siti Sara Binti Ibrahim et al, Op. Cit, p 2938 

 

 

 

+ 

 

   (SIRCS)أسلوب املأسسة الوقفية احلكومية احلديثة :  56الشكل
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هي: الصحة والتعليم    رئيسية  جماالت ثالثة    على  من قبل اللجنة املشرتكة إلدارة األوقاف  يالصندوق الوقف
ه  توجيمؤسسة الوقف بسيالجنور، و   على  منها  ٪  25يتم توزيع  . أما خبصوص عوائد االستثمار فواالستثمار

الوقفي إىل  الباقية٪  75 توزيع  نة اإلدارة املشرتكة للصندوق  تراها  يف    هاإلعادة  اليت  الربامج و اجملاالت 
 .مناسبة

ويف األخري ميثل ا دول التايل مقارنة بني األساليا الثالثة املعتمدة من طرف السياسة التطويرية للنظم    
 : اإلدارية العامة يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية املاليزية 

 

إن  على املستوى اجلزئي:  ؤسسات الوقفية املاليزيةامل السياسة املتبعة لتطوير النظم اإلدارية يف منط  ❖
ا وانا الداخلية و اليت  تناولت    1Siti Alawiah Siraj  ملا جاءت به دراسة للباحث   معمق  القيام بتحليل

الوقفية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية   عناصر السياسة  بتنفيذ  التزام    ومدى   املاليزية،لإلدارة 
، من شأنه التوصل إىل االستنتاجات  التطويرية للنظم اإلدارية ابملؤسسات الوقفية املاليزية على املستوى ا زئي

 التالية:  

املؤسسات الكربى   ، ميكن القول أبن  :خبصوص هاته النقطة  مستوى االعتبارات للسياسة التطويرية   -
تتمتع حبرية ومرونة كبرية يف ادارة العمليات    SIRCsدارة االوقاف يف ماليزاي  والتابعة ل  إعلى  اليت تشرف  

املستقبلية   الوضعية   وحتديد  دراسة  وعمليات  ا بائية  ابلعمليات  املتعلقة  التنظيمية  ابلعمليات  املختصة 
 

1 Siraj Siti Alawiah, Op. Cit, p p 337-347 

 نظام العمل  مبدأ العمل األسلوب اإلداري  
املأسسة الوقفية  
احلكومية احلديثة  

(SIRCP ) 

 اإلجارة  
 عقود البناء والتحويل و 

اإلجارة مبدإ  يتم   ،حسا  اليت  للمشاريع  التمويل  موفر  هو  ماليزاي  إسالم  بنك 
اإلسالمية  الداينة  جملس  اإلدارية  السلطة   الوقفية حتت  األراضي  على  تطويرها 

 لإلقليم الفيدرايل  
املأسسة الوقفية  
احلكومية احلديثة  

(SIRCJ) 

 توفري األصول الوقفية 
 الوقف النقدي  عرب

جوهو  العامة  القابضة  الشركة  إدارهتا تقوم  حق  ومتنح  الوقفية  األموال  بتوفري  ر 
لتحقيق   املاليزي  النور  وقف  مؤسسة  هي  هلا  اتبعة  مؤسسية  لوحدة  واستثمارها 

 األهداف التنموية اجملتمعية و االقتصادية. 
املأسسة الوقفية  
احلكومية احلديثة  

(SIRCS ) 

 التشاركية 
 بنك/مؤسسة وقفية  

املاليزي مع مؤسسة الوقف يف سيالجنور يف إنشاء  نة  يتشارك بنك املعامالت  
 .Muamalat Invest Sdn. Bhd مشرتكة إلدارة األوقاف مع استخدام

 املؤسسة التابعة لبنك املعامالت يف القيام بعملية االستثمار الوقفي. 

 لتطوير النظم اإلدارية العامة يف املؤسسات الوقفية املاليزية  (SIRCS)ـ و(SIRCJ)، و(SIRCP)أوجه التمايز بني  األساليب  :  26اجلدول

 

Source: Siti Sara Binti Ibrahim et al, Op. Cit, p 2942 

 

 

 

+ 
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لطة كبرية داخل هاته املنظمات  للمنظمة ،  كما أابنت النتائج عن امتالك املسؤولني عن تنفيذ العمليات لس 
يعد الذي  مر  األهو  . و ما تعلق بصنع القرارات و تعيني مسلك تنفيذ العمليات داخل مؤسسة الوقفالسي

ن أولكن التنفيذ احلايل يربز   ،داخل هاته املؤسسات   احلوكمة  حالل وتطبيق مبادئإاجيابيا من انحية تعزيز  
ن تكون شكلية وغري مهيكلة ابلنسبة للمسؤولني الكبار  أال تعدو    اليومية  ؤسسات الوقفاملاملنفذة يف  احلوكمة  

العمليات   تنفيذ  واحلكومية يف منط  الفيدرالية  اخلارجية كالسلطات  السلطات  دور  احنصار أتثري  يف ظل  
 التسيريية  وكذا حتديد التوجه املستقبلي للمنظمة .  

وجود تعاون واتفاقيات شراكة  ملؤسسة الوقفية و الدولة ،  و مما أثبتته هاته الدراسة يف ابب العالقة بني ا  
خبصوص تطوير و تنمية األصول الوقفية وإن أظهرت نتائج     JAWHARبني مؤسسات األوقاف و مؤسسة  

الفيدرالية ممثلة يف   الدينية  و      JAWHARاالستمارة يف ا هة املقابلة ضعف و حمدودية أتثري السلطات 
 ؛ يف األداء التسيريي ملؤسسات األوقاف  املاليزية   MWF  صندوق االوقاف املاليزي

التطويرية  ا  أبعادمستوى   - فقد    : لسياسة  النقطة  هاته  نتائج خبصوص  من  ورد  ملا  أن وفقا  على   عثر 
فأنشطة  ،لألوقاف هي عمليات متضمنة داخل عملية االدارة االساسية للمنظمات الوقفية  اإلداريةالعمليات  

كما أكد املسؤولون    ،األخرىتسيري االوقاف ختضع لنفس املمارسات اإلدارية اليت ختضع هلا ابقي األنشطة  
ارد املالية االسالمية  املؤسسات اليت تقوم هبذر الوظيفة من تعبئة املو   تن اهليكلة املؤسسية للوقف مكنأعلى  

من  ميكن استنتاجه  بفعالية كبرية تساهم يف حتقيق التقدم االجتماعي و االقتصادي للمجتمع املسلم. وما  
هاته الدراسة ايضا هو أن االعتماد على أساليا إدارية متقدمة و لو ليس ابلشكل الكامل هلا قد أثر اجيابيا  

 .  الوقفيةسسات ؤ امل يف بعض  على فعالية األداء التسيريي

التطويرية  ا  وسائلمستوى   - هذا   : لسياسة  تشكل  اليت  العناصر  على  عمومها  يف  الدراسة  ركزت 
 البعد،فظهرت نتائج تعبا هلذا املستوى و كما أييت : 

اقتصرت على معرفة ا وانا الرئيسية و األساسية من  يشار هنا إىل أن الدراسة    إدارة املوارد البشرية: •
منطلق اعتماد املؤسسات الوقفية التابعة جمالس الداينة االسالمية املاليزية على منومج تنظيمي راق و متطور  
اىل حد ما. وأابنت الدراسة عن وجود تطبيقات لعمليات قياس لألداء داخل هاته  املؤسسات اعتمادا  

لية اليت تعتمد عادة يف مثل هكذا عمليات قياس، ولكن ما مت التحصل عليه من معطيات  على املؤشرات املا
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جراء املقابلة الشخصية مع املسؤولني أشار اىل طغيان استخدام املؤشرات غري املالية يف قياس األداء داخل 
دخالت املستخدمة  إدراك املسؤولني وعلمهم بصعوبة قياس تكاليف امل  سببه  وهذا اخللل    ،املؤسسة الوقفية

استخدام املؤشرات   نواملرتبطة بتقدمي خدمات وهو ما أفضى اىل التخلي الكلي لدى بعض هاته املنظمات ع
( ، وعلى العموم فإن   Key Performance Indicatorsاملالية وتعويضها نقاييس نوعية أخرى تسمى ) 

حيث رصدت مؤسسة واحدة وقفية من استخدام مثل هذا النوع من املؤشرات لقياس األداء كان ضعيفا  
 بني مجيع املؤسسات األخرى واليت اهتمت بتطبيقه لقياس أدائها. 

سباب العزوف عن استخدام مؤشرات قياس  األداء املايل وفقا للمسؤولني مرتبطة بضعف أوكانت أهم     
املوارد البشرية املستخدمة للعمل داخل هاته املنظمات مع سيطرة االدارة التنفيذية عرب رئيسها ابملشاركة مع  

 الوقفية املايل. داء املؤسسة أمسؤويل ورؤساء االقسام يف وضع وتطبيق هاته املؤشرات لقياس 

عمليات القياس بشكل مكثف على  ، تركز  كما أن من بني ما ميكن مالحظته من استقراء هاته الدراسة    
مستوى املؤسسات الوقفية صغرية احلجم عكس املؤسسات املتوسطة والكبرية ، كما ان املؤسسات صغرية  

ة العليا يف العمليات التشغيلية بشكل اكرب  دار احلجم ومات اهليكل التنظيمي االقل تطورا يتم فيها تدخل اإل
نظرا حلجم العمالة القليل هبا . كما اشار اىل سلبية اخرى وهي نقص املعلومات و التقارير املتعلقة أبداء 
املؤسسات الوقفية املاليزية املفتوحة للجمهور اليت اثرت على طريقة تسيري هاته املؤسسات لتقاريرها اليومية  

 ؛ن اطار التسيري التقليدياليت مل خترج ع

النقطة اىل وجود تدخل عميق من طرف مسؤويل  اته يف ه الدراسة  أشارت نتائج  اإلدارة االسرتاتيجية: •
املنتمية   الوقفية  املؤسسات  داخل  االسرتاتيجية  اخلطط  وضع  يف  التنفيذية  الداينة    إىلالعمليات  جمالس 

وص كذلك وجود تعاون بني هاته املؤسسات الوقفية يف االسالمية يف ماليزاي ، وأظهرت النتائج هبذا اخلص
يعد دورها استشاراي وتعليماهتا    اليتJAWHAR وضع خطة اسرتاتيجية حتكم عملها ابلتعاون مع مؤسسة  

أابنت نتائج الدراسة خبصوص هاته النقطة أنه ليست كل تلك املؤسسات الوقفية تطبق  كما    .غري الزامية  
األ الفعالة ، حي هاته  التخطيط االسرتاتيجي إلدارة  داة  أسلوب  يتبع  منها فقط من  القلة  أن   صول األث 
 ، يفبينما الزالت املؤسسات االخرى تكافح من أجل تطبيق اخلطوات التمهيدية هلذا األسلوب   ،الوقفية
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. وجتدر اإلشارة مل هتتم املؤسسات األخرى بتطبيقه من األساس ّ حني عثر على بعض املؤسسات الوقفية اليت  
 ، اعتمادا على أثر تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف ضمان وأتمني الدعم التمويلي للمؤسسات الوقفيةهنا  

فإن املهتمني بتطبيقه عادة ما يكونون من املؤسسات الوقفية الصغرى ماتية التمويل بينما هتمله املؤسسات  
 .  الكربى وكذا املؤسسات اليت ال يصلها الدعم احلكومي

شراف إىل  إاملؤسسات الوقفية املاليزية اليت ختضع    الدراسة إىل أن  أشارت نتائج    :ملالية وعناصرهااإلدارة ا •
جمالس الداينة االسالمية وبيت املال املاليزي تطبق هاته األداة التسيريية بشكل متفاوت من أجل تنظيم 

اخيل احلالية ومواردها املعينة حاال، ويف هذر نفقاهتا والتمكن من التنبؤ نستقبل مصروفاهتا على ضوء املد
النقطة ابلذات أشارت الدراسة إىل وجود ارتباط بني اخلطة اإلنفاقية  هلاته املؤسسات  وبني مواردها املالية  

   .األوقاف وإدارهتا استثماراحلالية ومداخيلها من عمليات 

ن ورؤساء االدارة التنفيذية للعمليات داخل على السلطة اليت يتمتع هبا املسؤولو الدراسة كذلك  ؤكد  ت   
ن يكون هناك ممثل لإلدارة التشغيلية أ  واقرتحتاملؤسسة يف حتديد حجم نفقات املؤسسة ومكامن صرفها ،  

يف املؤسسات الوقفية ينضم اىل اهليئة أو الفريق االداري الذي يشرف على وضع اخلطة والتصور لشكل  
التقديرية ،   التقديرية داخل املؤسسات امليزانية  امليزانية  التشاركية يف وضع  الثقافة  تعزيز  ودعوا كذلك اىل 

الوقفية إبشراك اإلدارة العليا احرتاما وتطبيقا ملؤشر املساءلة املطرو  من طرف القسم الوطين للمحاسبة مو  
 العليا يف التسيري املايل. املصداقية الكربى والقائم على اعطاء تصنيف قوي للمؤسسات اليت تشارك  اداراهتا  

ويف نفس االطار مت التأكيد وفقا لنتائج الدراسة دائما، على السلطة واملسؤولية ابلنسبة للمسريين املسؤولني    
على العمليات التشغيلية مقيدة حبسا توجهات امليزانية التقديرية وجوانبها وأهدافها ،ما سبا يف تغييا  

خلطوط املهمة لوضع امليزانيات التقديرية وأصبح متأثرا هبا بدل أن يكون  دور األداء التشغيلي يف حتديد ا
 هو املؤثر ، ويظهر ملك جليا يف املؤسسات الوقفية صغرية ومتوسطة احلجم تبعا لذات الدراسة  

يف مرحلتني    يمكن اختزاهلا فخبصوص مراحل اعداد و تنفيذ ما جاءت به هاته امليزانيات التقديرية ،أما    
رقام اليت حتويها مث االنتهاء  من التمحيص املدقق لعناصر هاته امليزانية و االطالع على مربرات األ  مهمتني

وملك طبعا بعد اجراء فحص مشابه يتعلق   الرئيس التنفيذي،  من دراستها بوضع املوافقة النهائية عن طريق

��ٔ� �� ���� ��
� � ��

���
 ���� �� ������ � ���� �� ��

��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� � ����

�� ��
� � �� �������ٕ��� �� �� ���

���� ���� �� ����. � ������ ��
����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~289  ~  
 

هاته   مالءمة و مدى االموال ندى موافقتها للضوابط واألحكام الشرعية ما تعلق نصادر و مصارف هاته 
 سياسات وأهداف املنظمة قبل ان تنال املوافقة النهائية . لامليزانية 

هي    ابإلدارة املالية وعناصرهااملؤسسات اهتماما  ميكن استنتاج أن أكثر  بياانت واملعطيات  الحتليل    منو  
يات حرجة تتطلا تدخال  املؤسسات الوقفية مات احلجم  الصغري واملتوسط نظرا لوقوع معظمها يف وضع

   عاجال ملعا ته.

املؤسسات يف  املسؤولة    اإلدارات  عدادها داخليا من  إ يتم  حتصيل التقارير املالية و معا ة بياانهتا  إن عملية     
   .يكتفي الغالبية نجمل البياانت اليت يعدها القسم الوطين للمحاسبة، بينما  الوقفية املتوسطة احلجم والكبرية

عدت أيضا اىل منح املؤسسات الوقفية الثقة الكاملة يف املعايري احملاسبية اليت  أشارت نتائج الدراسة  أ  كما و 
ابإلضافة اىل االرشادات احملاسبية اليت تصدر عن اهليئة الوقفية  هبا التقارير املالية داخل هاته املؤسسات  

احملاسبية احلكومية وإرشادات دليل الوقف بسبا  و يقل االهتمام  يف املعايري  ،  املاليزية للمعايري احملاسبية  
القليلة اليت  اهتمام املؤسسات الوقفية  إدراك أن عدم  ىل  إتوصل الباحث يف نقطة أخرية    كماعدم الزاميتها .  

السنوية    تنشر املالية  املستقبلية    إبعدادالتقارير  التأكد من مدى    االستشرافية، التقارير  لوجود حالة عدم 
 . جم مسامهة ا مهور يف متويل العمليات والربامج املستقبلية اليت تقوم هبااستمرارية و ح

الوقفية  حجم  ج. تعبئة األصول :  مصادرها  املاليزية واألصول  الوقفية يف  املؤسسات  متثل معرفة قدرة 
اإلدارة  الوقفية و تنويع مصادرها، من  أبرز املؤشرات التطبيقية االسرتشادية املعتمدة لتحليل وتقييم كفاءة  

 الوقفية. ويف هذا اخلصوص سوف يتم عرض حجم الثروة الوقفية يف ماليزاي و مصادر حتصيلها كما أييت: 

حبسا طبيعتها  ماليزاي  يف  ية  الوقفاألصول  ميكن تصنيف    :و مصادرها  طبيعة األصول الوقفية يف ماليزاي ❖
يسمح  وقف العام هو الوقف الذي  فال  ،1وأخرى خاصة حبسا الغرض من اإلنشاء   أصول وقفية عامة  إىل  

   ؛ يعود ابلنفع على اجملتمعالواقف فيه ابستغالل موقوفاته حبسا ما يرار نظار الوقف مناسبا ما دام أنه س
  جيا أن وفقا هلذا النوع موقوفاته ن أب  الواقفالغرض حبيث يشري بينما ميثل الوقف اخلاص كل وقف حمدد 

 . إل ....مدرسة أو أرض ملسجد  كمنحتستخدم ألغراض ووظائف حمددة ،  

 
1 : Hafis Bello, Mohd Fairullazi Ayob, Azila Ahmad Sarkawi, Op. Cit, p 57 
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الوقفية     فتكون يف    األصول احلقيقية، فأما  و أصول مالية   أصول حقيقيةناليزاي من    تتشكل األصول 
حقيقية   أصول  األراضي شكل  و  و كامل    كالعقارات  و املساجد  و املو   دارس املصليات  أما    ؛راضي األباين  و 

 و األسهم الوقفية.  وقف األسهمالنقدي املباشر، و وقف ال فتظهر يف شكل األصول املالية

املاليزية     الوقفية  األصول  ملصادر  ملخصا  اآليت  الشكل  الوقف وميثل  مؤسسة  تقارير  إىل  ابالستناد 
 ماليزاي: و ما جاء يف الدراسات  املتعلقة بتطوير الوقف يف  ( YWMاملاليزية) 

 

 
يربز الشكل السابق مصادر األصول الوقفية املتداولة يف القطاع الوقفي املايل نؤسساته املختلفة، وجتدر    

رير مؤسسة  ااإلشارة هنا إىل أن الوزن النسيب لألصول الوقفية احلقيقة، ومن واقع مراقبة و حتليل بياانت تق
الرفع ولكن هذا ال ينتفي حماوالت    ، الوقف املاليزية، هو األكرب السيما الوقف العام أو اخلاص لألراضي

لتعظيم العوائد ، يعكسه يف ملك  من الكفاءة اإلدارية للمؤسسات الوقفية املاليزية عرب تنويع األصول الوقفية  
وقف النقدي و خنص ابلذكر أسسة الصرة ملتوجه كثري من املؤسسات الوقفية املاليزية حنو تبين أنظمة معا

 :1اآلتية  األربعجتربة مؤسسة جوهور القابضة عامة يف وقف النقود وفقا لألشكال 

يف والية جوهور، بعد أن تقدم مفيت الوالية  1981بدأت فكرة وقف األسهم منذ سنة    :وقف األسهم -
رؤساء إدارات الشؤون اإلسالمية، وبعد قبوله من أعضاء اللجنة، كانت والية جوهور    ببحثه إىل اجتماع

 
 131-129، ص صمرجع سبق ذكره سمير دهيليس،  1

   مصادر األصول الوقفية املاليزية  :  57الشكل

 من اعداد الباحث   المصدر :

 

 

 

 

+ 

 

��ٔ� �� ���� ��
� � ��

���
 ���� �� ������ � ���� �� ��

��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� � ����

�� ��
� � �� �������ٕ��� �� �� ���

���� ���� �� ����. � ������ ��
����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~291  ~  
 

أوقفت   ، حيث  ، مث تبعتها ابقي الوالايت لتطبيقه  1992طبقت هذر الفكرة سنة    أوىل الوالايت ناليزاي اليت
 ؛ ماليزي  ترينجيمائة مليون  نبلغالوحدات املؤسسية اليت تتبعها حصصها من 

الو  - عملية  ت  ة:قفياألسهم  ناليزاي    تداولتم  الوقفية  الداينة  األسهم  جمالس  طرف  من  إبصدارها  بداية 
يقوم املسامهون الراغبون أو املؤسسون بشراء األسهم   ف، مث نظار للوقبصفتهم    اإلسالمية يف الوالايت املاليزية

إلدارة عملية    لساوقفا للمجيقومون ننحها    ت ماليزي، وبعد ملك يقيمة السهم الواحد عشرة رجنحيث  
ال حيق للمسامهني أو املؤسسني استقبال أي شكل من أشكال   استثمارها. كما جتدر اإلشارة هنا إىل أنه

     .نسخة من شهادة حبصته من الوقف النقدي على ولكن حيصل كل مساهم أو مؤسس ،الربح

  فرص احلصول على األموال الالزمة فإن هذر اخلطة ليست حمصورة فقط على األفراد، بل متت  ولزايدة   
املشاركة فيها للشركات، كما أنه ليس هناك حد العدد األسهم اليت ميكن شراؤها من قبل املسامهني    إاتحة 
والية    تقوم، فمثال  ليزيةوقد مت تطبيق هذا النمومج من قبل سبعة جمالس دينية يف الوالايت املا  .املؤسسني  أو

الوقفية، وملك حبد أدىن نبلغ   النقدي أبسلوب األسهم  الوقف  وتتم    ماليزي،  تيرجن  10جوهور جبمع 
عملية تنفيذ   العملية إما بدفع املبلغ نقدا أو عن طريق الشيك، وقد مت االستفادة من التكنولوجيا يف تسهيل

و ماي بنك املاليزيني     املشاركة، فقد أات  بنك إسالمالوقف النقدي، وجعلها أكثر مالءمة للراغبني يف
 ؛ املسامهة يف الوقف النقدي عن طريق إرسال رسالة نصية قصرية ةإمكاني
خطة لألفراد من موي الدخل الثابت من املوظفني واملتقاعدين لإلسهام    هو  :نظام اخلصم من الراتب -

 ؛  شهرايت ماليزي من راتا كل املسامهني يرجن  01ما ال يقل عن  خصم يف الوقف النقدي، حيث يتم

  و يذكر هنا جتربة مؤسسة وقف النور التابعة لشركة جوهور القابضة، حيث  :  لوقف النقدي املباشرا -
ملك    يف  تتلقى الوقف النقدي من املؤسسة األم، كما ميكنها تلقي الوقف النقدي من أطراف أخرى نا 

مث إيداع تلك النقدايت األفراد والشركات و بيت املال يف الوالية، وملك من خالل منومج املسامهة املباشر  
   حتديدا.اخلدمات الطبية  على العوائديف حساب مصريف معني لالستثمار، وبعد ملك تصرف  اجملمعة

قبل احلديث عن حجم األصول الوقفية يف ماليزاي، جتدر اإلشارة إىل   حجم األصول الوقفية يف ماليزاي: ❖
و مؤسسة    JAWHARإدارة األوقاف و الزكاة واحلج  أن ما يتوافر من معطيات حول املوضوع من مؤسسة  

أوقاف األصول احلقيقية و  ابلبياانت املتوفرة حول فقط  على املستوى الكلي،  تص  YWMالوقف املاليزية 
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ابلتحديد األراضي لكوهنا ممارسة وقفية منتشرة يف كل والايت ماليزاي عكس تطبيقات األصول الوقفية اليت  
ال تزال ممارسة حديثة أو ابألحرى غري مستغلة بشكل. وعليه ستكون الدراسة هنا متعلقة فقط بتحديد 

 الالهتا خبصوص اإلدارة الوقفية و كفاءهتا. حجم األصول الوقفية من األراضي عددا وقيمة و د

يف 2016ووفقا لتقرير مؤسسة الوقف املاليزي لسنة    2016سنة  املاليزية  لقد بلغت قيمة األصول الوقفية    

قطعة أرضية موقوفة بني شكل عام    14356، ممثلة يف  1ي رينجيت ماليز مليار    4  :الوالايت األربع عشر
هذر أكثر من مساحة بعض مدن كيلومرت مربع    308.88وخاص ، وملك على حجم مساحة يقدر ب   

ر،  صن  اإلسكندرية ،   لصنيابململكة، هونغ كونغ  اب، ليفربول  العاصمةاليزاي، تونس  نالعامل مثل  كواالملبور  
 األردنية.  عمان و 

وميثل ا دول اآليت حجم األصول الوقفية ممثلة يف األراضي املعدة لالستثمار العام و اخلاص يف ماليزاي     
  :2016لعام 

 
  
 اليتوالية من حيث عدد األراضي املوقوفة و   كربمما يالحظ من ا دول اعتالء والية برياك التصنيف كأ   

 3798هكتار متبوعة بوالية جوهور مات    20.225.75أرض وقفية على مساحة    5233  كان عددها

يف حني كانت أدىن تعبئة  هكتار.5.149.10قطعة أرضية موقوفة ومعدة لالستثمار العام واخلاص حبجم  
ورغم    ر.هكتا  17.18قطعة أرض فقط وحجم    29ب    والية نيجريي سيمبيالن   الوقفية يفهلاته األصول  

 
1 Farah Nadia Abasa, Fauziah Rajib: Adoption of Reinvestment Concept in Waqf Property Management Practice: A 
Conceptual Framework, 5th South East Asia International Islamic Philanthropy Conference 2017 (5th SEAIIPC2017), 
14-16February 2017, Malaka Malaysia,2017, p2 

 2016يف ماليزاي  األصول الوقفية احلقيقية )األراضي الوقفية( حجم  :  27اجلدول

 

Source: Hafis Bello, Mohd Fairullazi Ayob, Azila Ahmad Sarkawi, Op.Cit, p 58 

 

 

 

+ 
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قطعة أرضية، فإن حجمها أقل من والية صبا    1152شاركت حبجم أصول مقدر ب    جأن والية بينان
هكتار وهذا مردر اختالف    2130أرض وقفية ولكن حبجم يتجاوز    114مثال اليت مل تشارك سوى ب  

جعل الوقفي    راالستثما كما أن حتديد غرض    .حجم الواليةطبيعي يف مساحات األراضي املوقوفة نسبة إىل  
أما ابلنسبة  ،أرض وقفية    4915والية برياك أكرب الوالايت مسامهة يف الوقف اخلاص حمدد الغرض ب  

أرض وقفية يف حني غابت عن بعض الوالايت    1083للوقف العام فكانت والية بينانج هي املتصدرة ب  
 .طبيعة األرض املمنوحة لالستثمار الوقفي كجوهور وبرليساملعطيات االزمة للتمييز بني 

تسجيل       طريقة  اختالف  إىل  راجع  الوقفية  األراضي  التباين يف حجم  األصولوهذا  فبعض   هاته   ،
والبعض اآلخر ال يسجل    واملصليات واملقابر يف سجالت الوقف،  املساجدأراضي  الوالايت ال تسجل  
  1اليت أوقفها األفراد. األراضي  بل تدون فقط احلكومة هتااألوقاف اليت أرصد

إن  ، إما متت إدارهتا بشكل صحيح ، زايدة كبرية يف القيمة   يةصول الوقفهاته األمن املرجح أن تشهد     
عالة خاصة فيما يتعلق بتوليد  جتعل أصول الوقف غري فاليت  أوجه قصور يف ممارسات إدارة الوقف    تفادت 
قضااي الدخل اإلجياري املنخفض من أصول الوقف اليت تؤثر   2أاثرت العديد من الدراسات  ، حيثالدخل

األصول هذر  من  النقدي  التدفق  على  االستثمار يف  وابلتايل  .بشكل كبري  إعادة  مفهوم  مراعاة  ، جيا 
بعد مراعاهتا  هلذا املفهوم   هاته األخرية   املؤسسات الوقفية املاليزية، ألنيف ممارسات إدارة    يةصول الوقفاأل

 ميكن أن حتقق االستدامة املالية للوقف يف ضوء االمتثال الشرعي والكفاءة االقتصادية. 

الة:  املاليزييف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية    الكفاءة االستثمارية  قييم ت.2 دراسات  تشري 
ى الرغم من  لألصول الوقفية املاليزية ،ممثلة يف األراضي الوقفية، إىل أنه  وعل املتتبعة للتوظيف االستثماري  

يف ماليزاي ، فإنه مل  وقابليتها الحتواء عدد كبري من املشاريع الوقفيةاألراضي الوقفية  تلك مساحة شساعة 
الدولةمن إمجايل أراضي  -تطوير    2016حلد  يتم   قطعة أرض على مساحة   6311  سوى  -الوقف يف 

الوقف  ٪  11.3  بنسبة   هكتار  3504.72 أراضي  مساحة  إمجايل  االستثمارية  من  الفرص  لتمثل كافة 
   . 3للقطاعني العام واخلاص

 
 122 ، ص مرجع سبق ذكره سمير  دهيليس،   1

2 Farah Nadia Abasa, Fauziah Rajib, Op. Cit, p2 
3  Hafis Bello, Mohd Fairullazi Ayob, Azila Ahmad Sarkawi, Op.Cit, p 57 
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مؤسسات إدارة وتثمري   يففيما أييت بيان لتقييم الكفاءة االستثمارية للسياسة التطويرية لالستثمار الوقفي  و   
 من خالل عنصرين: األصول الوقفية يف ماليزاي 

يتناول أوهلما أدوات السياسة االستثمارية املستخدمة لتطوير اإلداء االستثماري يف املؤسسات الوقفية؛   
بت الثاين  و  و تص  النور؛  وقف  مؤسسة  الثالث:  الوقفية  للمؤسسات  املايل  لألداء  قياسية  دراسة  حليل 

املاليزي   الفيدرايل  لإلقليم  اإلسالمي  الداينة  التابعة  جملس  الوقفية  واملؤسسة  بسيالجنور؛  الوقف  مؤسسة 
يف  نتهجة مالءمة السياسات التطويرية االستثمارية امل  جناعةلالسرتشاد هبا حول   2018- 2014للسنوات  

 املؤسسات الوقفية اإلسالمية: 

الوقفية  أ. إدارة وتثمري األصول  الوقفي يف مؤسسات  التطويرية لالستثمار  السياسة    : املاليزية أدوات 
 :1ينقسم االستثمار الوقفي يف ماليزاي إىل قسمني مها 

الداخلي: ❖ الوقفي  الداخلي  شري  ي  االستثمار  الوقفي  األموالاالستثمار  قبل    إىل  من  جمالس املوجهة 
بشكل مباشر  تقدمها لالستخدام  اليت  األخرى  أو بعض ا هات    ها أو األموال احملولة من   الداينة اإلسالمية 
سالمية جمالس الداينة اإلإىل  الوقفية  عند االنتهاء، يتم تسليم املشاريع    مع العلم أنه    والتثمري،  ملشاريع التنمية

درة  املوقفية  ال  األصول  لتثمري و تنميةبينما ميكن استخدام التمويل الداخلي  أوصياء الوقف يف ماليزاي. و  
على سبيل املثال تستقطا املصادر املرتبطة فعلى    :،  تلف املسامهون احملتملون كذلك درة  املللدخل وغري  

فهو  املاليزي    صندوق بيت املالمن    التمويل القادمأما    ،  املؤسسات اخلاصة و  ابلوقف مسامهات األفراد  
اإلسالمية،   الداينة  جملالس  حصري  احلكومية    تتأتى  وحق  وقفية  املنح  الفيدرالية كعوائد  احلكومة  من 

(  CSRصندوق املسؤولية االجتماعية للشركات )املقدمة من    لعوائد الوقفية ، بينما تكون اوحكومات الوالايت 
أساسي  ممثلة   من  بشكل  غري ملسامهات كل  واملنظمات  اخلاصة  والشركات  ابحلكومة  املرتبطة  الشركات 

 ؛احلكومية

االستثمار الوقفي اخلارجي إىل قسمني: أوهلا االستثمار البنكي    ينقسم    االستثمار الوقفي اخلارجي :  ❖
قسمني حسا الغرض احملرك لالستثمار فيكون بذلك استثمار بنكي ابلصيغ    إىل  الذي ينقسم بدورر   

 
1 Ibid, p p 59-63 
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للبناء كاالستصناع املوجهة  املشاركة  ،االستثمارية  لشراء   ، و  املوجه  ابلصيغ  وقفي  واستثمار  املضاربة،  و 
واملشاركة املنتهية ابلتمليك و اإلجارة املنتهية  ، والبيع اآلجل ،ة بعد التطوير من خالل املراحبةاألصول الوقفي

الذمة املوصوفة يف  إجارة األعيان  و  البنكي ،  ابلتمليك  للتمويل  البنكي    ؛هذا ابلنسبة  أما االستثمار غري 
   .صة ، واالسرتداد واملخال B.O.Tعقود ، و صكوك املشاركة واالنتفاع ب فيتعلق

ؤسسات الوقفية املاليزية  امل و على العموم ميكن تلخيص أدوات السياسة التطويرية لالستثمار الوقفي يف    
 الشكل البياين اآليت :يف 

 

 

 
  ' YWMتستخدم فيها مؤسسة الوقف املاليزية'شري إىل العملية اليت  ت  املخالصة و االسرتدادللتذكري، فإن     

  املسطرة، فيكون املشروع الوقفي االجتماعية واالقتصادية    وفقا للربامجلشراء أو تطوير مشاريع الوقف    اأمواهل
   .YWMقبل االسرتداد مملوك ا لشركة 

نثابة هدف للوقف لتشجيع اجملتمع على املسامهة النقدية كشكل من   يعد  الذي مت تطويرراملشروع    إن     
  املشروع الوقفياملكتسبة السرتداد    العوائد الوقفيةستخدم  ت  ، مثأشكال الوقف من خالل الوقف النقدي

 1. اإلسالمية تؤول ملكيته جمللس الداينة املطور و 

 
1 Hafis Bello, Mohd Fairullazi Ayob, Azila Ahmad Sarkawi, Op.Cit, p63 

 من اعداد الباحث   المصدر :

 

 

 

 

+ 

 

 يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية املاليزية  أدوات السياسة التطويرية لالستثمار الوقفي:  58الشكل
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سوف   :ؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية املاليزية حتقيق االستدامة املالية مل   تقييم الكفاءة االستثمارية يفب.  
للوقف يف ماليزاي عن طريق قياس  الكفاءة االستثمارية يف حتقيق االستدامة املالية  يتم االعتماد يف تقييم  

التطرق إىل حمددات القياس أي مؤشرات قياس  األداء املايل للمؤسسات الوقفية، ويتم ملك كله من خالل  
وهنا جتدر اإلشارة إىل    .األداء اليت يتم يف ضوئها تقييم فعالية نظام العمل يف املؤسسة يف حتقيق أهدافها 

من بينها ما مت الوصول إليه من دراسة    استخدامها يف حتديد أداء املنظمة يتم    توفر جمموعة من املقاييس اليت
اعتمدوا القياس الذي  حيث   ،ةحول تقييم الفعالية التنظيمي1McLeanو Yang و  Zhengقام هبا الباحثون  

 يتعلق بتصور األعضاء للنجا  العام والرحبية ومعدل النمو واالبتكار. 

يف     خريية من نوع خاص تستهدف الربح لكن ليس برتكيزللوقف كمؤسسة  ألن اهلدف الرئيسي    ونظر ا     
الفعالية التسيريية هلذا النوع من  ، فإن قياس  2ل بباقي أهداف اإلنشاء خمحتقيق النجا  املايل وتعظيم األراب   

ا  املنظمات يبدو جيا أن يعتمد أيض ا على  بل    فحسا،  املاليةأال يعتمد على العوامل    وجيا  أكثر تعقيد 
، كما البد أن  مدى رد فعل املنظمات غري الرحبية على القيم األخالقية اليت تلهم املسامهني واملستفيدين

القياس   أو  يراعي  ثقافية  أو  اجتماعية  أهداف  لتحقيق  املنظمة  تشكيل  سواء كان  األخرى  االعتبارات 
 .اجتماعية أو دينية

  *بعرض املقاييس مث حتليل الدراسة    وانا قياس أداء مؤسسات الوقف يف ماليزايجسيتم النظر يف  وهنا    
 : القياسية ألداء املؤسسات الوقفية يف املؤسسات املالية املاليزية كما أييت 

جريت عدة دراسات حول أداء مؤسسات الوقف ركزت على أ  لقد  :لقياس األداء  املؤشرات املالية ❖
 :، وميكن حتديدها يف املالية كمقاييس لألداءالنسا 

 
1 Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N: Linking organizational culture, structure, strategy, and  organizational 
effectiveness: Mediating role of knowledge management,  Strategy, and Organizational Effectiveness: Mediating 
Role of Knowledge Management. Journal of Business Research, 63(7),2010 ,2010, p p 763-771. 
2 Kaplan, R. S. Strategic Performance Measurement and Management in Nonprofit  Organizations. Nonprofit 
Management and Leadership, 11(3), 2001, pp 353-370. 

ستدامة المالية لمؤسسات الوقف الماليزية عن طريق قياس األداء المالي لثالث مؤسسات وقفية  هي : الوحدة الوقفية على  تم تنفيذ دراسة قياسية لال * 

(؛ و مؤسسة وقف النور الماليزي  PWS(؛ ومؤسسة الوقف لوالية سيالنجور )PWMSBمستوى مجلس الديانة اإلسالمية لإلقليم الفيدرالي الماليزي )

 األساسية البحوث  منح برنامج إطار  في ماليزيا في والتعليم التربية  وزارة قبل من(. ولقد تم تمويل هاته الدراسة WANCorpفي والية جوهور)
(FRGS) جامعة  ،   معامالتالو االقتصاد بكلية Universiti Sains Islam Malaysia   
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املمارسات احملاسبية لصندوق الوقف التابع للجامعة   بفحص  2009عام1سليمان واخرونالباحث  قام   -
الدراسة على ثالث نسا هي نسبة   ، وركزت اليزاي وقاموا بقياس كفاءة إدارة الصندوقناإلسالمية العاملية 

 ؛ ر ونسبة كفاءة مجع األموالكفاءة الربانمج وعائد االستثما

حول كفاءة إدارة الوقف من قبل الوكاالت احلكومية   2011عام   Pirasteh 2يف دراسة أخرى أجراها   -
النسا املستخدمة لقياس  إيران،واخلاصة يف   العائدات )مؤشر اهلدف    الفعاليةكانت  هي اإلنفاق على 

 ؛ الدخل املتوقع احملقق( )مؤشراحملقق( والرصيد املتبقي للسنة إىل إمجايل الدخل 

ركزت على نسا قياس  20143  عامYunanda  ،Rahman  و Shafiiمت إجراء دراسة من قبل  قد  -
، وكانت  يف سنغافورة و يف ماليزاي    ة مياإلسالنة  الداي  ملؤسسات الوقف التابعة جمللس  األداء املايل والتشغيلي

وكفاءة    الكفاءة التشغيلية،  الدخل،منو    التشغيلي،الدخل    الدخل،صايف    :النسا املستخدمة يف القياس هي
 ؛النقدونسا توافر  األموال،وكفاءة مجع  الربانمج، ومنو  الربانمج،

وركز    20154عام  دراسة حديثة حول كفاءة إدارة الوقف يف ماليزاي من قبل سليمان وزكراي  أجريت  كما -
 .   ستدامةنسا االحساب على الضعف املايل و فيها القياس 

حيث قوهتا    من  املاليزية  كمقياس ألداء مؤسسات الوقف   املستخدمة  اآليت النسايلخص ا دول  و     
املقاييس  وتقوم    املالية،  الكشف عنها يف أيضا هاته  املطلوب  املعلومات  بشأن  الوقف  بتنوير مؤسسات 
 .  أصحاب املصلحة معمن أجل ممارسة الشفافية  اتقاريره

 
 
 

 

 
1 Sulaiman, M  and all: Trust Me! A Case Study of The  International Islamic University Malaysia's Waqf Fund. Review 
of Islamic Economics, 13(1), 69-88. 
2 Pirasteh, H: Efficiency Criteria in The Public and Private Waqf Management: The Iranian Experience. In Monzer 
(Ed.), Essential Readings in Contemporary Waqf Issues, Malaysia ,2011, pp. 269- 320. 
3 Roshayani Arshad, Performance Measurement and Accountability of Waqf Institutions in Malaysia, SHS Web of 
Conferences, Published by EDP Sciences,2017, p7 
4 Sulaiman, M., & Zakari, M. A: Efficiency and Effectiveness of Waqf Institutions in Malaysia: Toward Financial 
Sustainability. Bloomsbury Qatar Foundation Journals,2015, pp 43- 53. 
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 مصدر املؤشر داللة املؤشر  وصف املؤشر اسم املؤشر

كفاءة  
 الربانم 

إىل  الككربانمككج  مصكككككككككككككككروفكككككككات 
 إمجايل املصروفات

٪. تشري النسبة املنخفضة إىل أن عدد املستفيدين األقل  65هبا هي    املوصيالنسبة  
يتلقون املساعدة أو أن إمجايل النفقات مرتفع للغاية. تشري النسبة املرتفعة إىل صرف  

 املزيد من النفقات لتشغيل الربامج 

 :دراسيت
 ( 2009  وآخرون،سليمان  )

 ( 2014  وآخرون،)شايف  

السيولة  
 النقدية

نقدية إىل  الرصكككككككككككككدة  حجم األ 
 إمجايل األصول

يشري إىل مقدار النقد اخلامل واألرصدة املصرفية. تشري النسبة األعلى إىل أن املنظمة  
 حتتفظ بكمية كبرية من النقد اخلامل 

 :ةدراس
 ( 2014وآخرون،    شايف)

عائد  
 االستثمار 

دخل االسكتثمار إىل متوسكط  
 االستثمار

 :ةدراس االستثمار على أصول الوقف. اإلشارة إىل عائد  
 ( 2009وآخرون،    )سليمان

  تعبئةكفاءة  
األصول  
 الوقفية 

إمجايل مصاريف مجع األموال  
 إلمجايل األموال اليت مت مجعها

 دراسيت: األصول الوقفية املعبأة يشري إىل مدى قدرة املنظمة على حتقيق فائض من  
 ( 2009)سليمان وآخرون،  
 ( 2014)شايف وآخرون،  

الدخل  
 التشغيلي

إىل    الدخل األسكككككاسكككككيحجم  
 اريفصامل  جمموع

 دراسة: حتقيق الدخل من األنشطة األساسية القدرة على  شري إىل مدى  ي
 ( 2014)شايف وآخرون،  

مؤشر حتقيق  
 اهلدف 

حجم املككدفوعككات إىل إمجككايل 
 حجم املدخوالت  

اليت حققها  اليشري إىل   احملددة  املتويل يف حتقيق  درجة  الوقف األهداف  إما  من   .
 والعائدات   االنفاقفهذا يشري إىل وجود توازن بني    واحد،كانت النسبة أقرب إىل 

 دراسة:

(Pirasteh  ،2011 ) 
مؤشر الدخل  

 املتوقع 
الرصكككككككككككيد املتبقي للسكككككككككككنة إىل  

 إمجايل األراب 
 دراسة: كانت النسبة قريبة من واحد.   اضايف إما إىل اكتساب دخل  ري شت

(Pirasteh  ،2011 ) 
أرصدة  
حقوق  
 امللكية 

نسككككككككككككككبكككككة حقوق امللكيكككككة إىل  
 اإليرادات

 دراسة: االستدامة املالية إما كانت النسبة مرتفعة حصول  تشري إىل  
 ( 2009،  وزاكري  )سليمان

تركيز  
 اإليرادات

  للحصكككككككة  مربع النسككككككككبة املئوية
مصككككككككككككككككككككدر   ميثلهككككككا كككككككل  اليت 
 إيرادات من إمجايل اإليرادات

تشري إىل أن املؤسسة لديها إيرادات متساوية من مصادر متنوعة إما كانت كل نسبة  
من   من  أما  .  الواحدقريبة  قريبة  نسبة  هلا  اليت  املؤشر  الصفراإليرادات  أن    فيبني 
 هلا صحي    وهو أمر غري  واحد للدخل  على مصدرتعتمد    املؤسسة

 دراسة:
 ( 2015وزاكري،    )سليمان

الكفاءة  
 اإلدارية

نسككككككككككككككبككككة التكككككاليف اإلداريككككة  
كنسككككككككككككككبكككة مئويكككة من إمجكككايل  

 النفقات

 دراسيت: حتديد قدرة املنظمة على التحكم يف اإلنفاق وأتثري الرقابة على تقدمي اخلدمة 
 ( 2015،  زاكري)سليمان و 

 ( 2014)شايف وآخرون،  
هامش  
 التشغيل 

صكككككايف الدخل مقسكككككوم ا على  
 إمجايل اإليرادات

 دراسة: يشري إىل أن املنظمة مستقرة مالي ا إما كانت النسبة مرتفعة 
 ( 2015)سليمان وزاكري،  

  سككككككككنة  انقصن    سككككككككنة الدخل منو الدخل
  ومقسكككككككككككومة(  1- الدخل )ن  

 (1- على سنة الدخل)ن  

 دراسة: أنشطتها من وقت آلخر تشري إىل مدى قدرة املنظمة على حتقيق دخل من  

 ( 2014)شايف وآخرون،  

Source: Roshayani Arshad, Op. Cit, p8 

 

 

 املؤشرات املالية لقياس األداء يف املؤسسات الوقفية املاليزية  :  28اجلدول

+ 
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تطبيق    تنجم عن االعتماد الوحيد علىهناك بعض نقاط الضعف اليت ميكن أن  فإن   وابلرغم من ملك،   
 وال حتلل التار ية     النتائج تقيس  ، فهاته املؤشرات  وحدها يف قياس أداء مؤسسات الوقف  املؤشرات املالية 

ك  ملعالوة على  اإلشكال، و   حل  يةعلومات حول كيفقدرا حمدودا من املتوفر  احملدثة، فهي بذلك    ا أسباهب
 العمالء.  ال تعكس مسائل اسرتاتيجية أساسية أخرى مثل أداء املوظفني ورضا  فهي

دراسات قياس أداء الوقف ، كان على معظم الباحثني مواجهة  ال يفوت اإلشارة إىل أنه ومن خالل    اكم    
اإلفصا  عن معلومات  عدم االتساق وعدم كفاية  ب  حيث متيزت العملية  مع البياانت جب  تتعلقحتدايت خاصة  

لذلك جيا على مؤسسات الوقف أن   ،املاليزية  الوقف يف التقرير السنوي بني جمالس الداينة اإلسالمية
حيث سيوفر ملك تغطية أوسع ومعلومات مفيدة هلم ،  أتخذ يف االعتبار ا انا غري املايل لقياس األداء

 .ستفيدون من عملية تثمري الوقفأي امل أصحاب املصلحة املعنيني جتارللقيام نسؤوليتهم 

خمتلفة ميكن اعتمادها يف قياس وتصور أداء    مؤشرات   1حددت دراسة حديثة املؤشرات غري املالية:   ❖
 هاته املؤشرات رؤى  والنتائج، وتقدم  واملخرجات،  املدخالت،  يف  تتمثل هاته املؤشرات  .املنظمة غري الرحبية

 :لقياس أدائها على أساس كل من القياس املايل وغري املايل املاليزية قيمة ملؤسسات الوقف
وهي ضرورية إلنتاج السلع وتقدمي اخلدمات   للعملية،تشري املدخالت إىل املوارد املخصصة    املدخالت: -

يركز هذا املنظور على كيفية احلصول على املوارد املالية وغري املالية واستخدامها بكفاءة من  .ةألي منظم
وهنا توجد مقاربتان   ،مؤسسة إدارة وتثمري الوقفودعم العملية يف حتقيق أهداف    االستدامة،أجل ضمان  

 : هذا التوجه لتعزيز

تتعلقاألوىل  املقاربة • يرتبط  :  ما  والتدريا شراء واستخداعمليات  ب  بكل  واملوظفني  م األموال واألصول 
والتنوع يف    اإليرادات،الزايدة يف  وفقا هلذر املقاربة:  أمثلة قياس األداء    ن، وم.واخلدمات..وإعداد الربامج  

املوارد    تنميةوالقدرة على    اإليرادات،تدفق     والتمكني،   والتحفيز،  املوظفني،رضا  حتصيل    البشرية،وإدارة 
تستقبل جمالس الداينة    الوقف دائما،سياق  . حيث ويف  املوارد املالية  يف  كفايةإحداث الواستخدام املرافق و 

هي املوارد اليت يتعني على مؤسسات   وهاته   اإلسالمية الوقف على شكل نقود أو عقارات أو أوراق مالية 

 
1 Ibid, pp 9-10 

��ٔ� �� ���� ��
� � ��

���
 ���� �� ������ � ���� �� ��

��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� � ����

�� ��
� � �� �������ٕ��� �� �� ���

���� ���� �� ����. � ������ ��
����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~300  ~  
 

مجيع ممتلكات الوقف   هلذر املقاربة تسجيلفيتم وفقا    ، وأهدافها ووظائفها   تهاالوقف االهتمام هبا وفق ا لرسال
الداينة اإلسالمية كما هو مطلوب نوجا تشريع  الرمسية نوجا جمالس  املنقولة ونشرها يف ا ريدة  غري 

على    الوقف، الوقفية وحتصيل  النقدي،الوقف    تعبئةزايدة  والعمل  األصول  تنويع  سياسة  عوائد   وانتهاج 
 ؛يةالوقف املؤسسةظفي و مع ضمان تدوير العمل مل األوقاف

ولذلك جندها   على الكفاءة يف إدارة النفقات اليت تتعلق ابملوارد وأنشطة املنظمةترتكز    :  ةالثاني  املقاربة  •
 ؛يف قياس األداء املؤشرات املالية  حتليل علىمتيل إىل الرتكيز 

ومن  ،مؤسسات الوقفجيا أن تدعم خمرجات إدارة الوقف أيض ا مهمة وأهداف ووظائف  املخرجات: -
" على  )املنفعة(  االنتفاع  حق  توزيع  ابملخرجات  املرتبطة  األداء  قياس  عليهاملأمثلة  "  موقوف 

نية    املايل وحتقيقواالستثمار    الوقف، والدخل املتولد من ممتلكات    الوقف،وتطوير عقارات  (،)املستفيدون
 ؛ 1الوقف على ممتلكات الوقف

األساليا مكملة    هاتهلقياس نتائج أنشطة املنظمة وميكن أن تكون  هناك طريقتان عريضتان    النتائ : -
 :قياساليف  املستخدمةطرق اختالف اللبعضها البعض أو منفصلة بسبا 

مع هنج التغيريات البيئية اليت يتم من خالهلا قياس أداء املنظمة بناء  على ما إما   تتعامل  :األوىل  الطريقة •
املهارات   ، وملك كتقييم  مجموعة املستهدفةلل البيئة أو  قد حصلت يف  تغيريات جوهرية  يف  كان هناك إجناز  

توزع عوائد  االجتماعي و االقتصادي قبل وبعد    وتعديل سلوك أو موقف املستهدفنياملكتسبة    واملعرفة  
 الوقفي؛   راالستثما

على رضا العمالء حيث يتم تقييم جودة السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة بناء     تركز  : ةالثاني  الطريقة •
والشكوى الرضا  استبيان  خالل  من  العمالء  تصور  إمكانية    .على  العمالء  رضا  قياس  عناصر  بني  من 

 .واالحتفاظ ابلعمالء واكتساب عمالء جدد املرافق،وحالة  التوقيتوحسن الوصول،
بعد التطرق إىل جممل  للمؤســـــــــــســـــــــــات الوقفية املاليزية:  املايل و االســـــــــــتدامة املاليةاألداء    قياس ❖

 و منه تقييم كفاءة املؤسككككككسككككككات الوقفية ايلاملؤشككككككرات و املقارابت اليت ميكن اسككككككتغالهلا يف قياس األداء امل
املاليزية االسكتثمارية يف حتقيق االسكتدامة املالية للوقف، سكيتم يف هذا العنصكر البحثي حتليل نتائج املؤشكرات 

 
1 Ibid, p p 10-11 
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حول االسكككككتدامة املالية و األداء املايل يف   *(Mustafa Mohd Hanefah et al)املسكككككتخدمة يف دراسكككككة  
يف كل من مؤسككسككة وقف النور املاليزي، ومؤسككسككة الوقف على وجه التحديد ة و املؤسككسككات الوقفية املاليزي

 من خالل ما أييت:لسيالجنور،والوحدة الوقفية نجلس الداينة اإلسالمية ابإلقليم الفيدرايل 

أسلوب حتليل املؤشر    ابستخدام  الدراسة  هذر  أجريت  التعريف مبنهجية الدراسة و مؤشراهتا املستخدمة: -
االدوات اليت ميكن    همكأحد  أيعد  ، والذي  لمؤسسات الوقفيةل  املايل و االستدامة املاليةداء  األاملايل لتقييم  

  مع عديد من الوحدات القابلة للمقارنة    داء بنيألبعاد اأعليها ، كونه يقوم على مقارنة خمتلف    االعتماد
فقد    البياانت   مجع  بعملية  يتعلق  أما فيما  .ات زمنية متعددة.فرت   خاللمكانية تطبيقه على وحدة واحدة  إ

وابلتحديد  -للمؤسسات الوقفية يف جوهور(  2018  إىل  2014)  للسنوات   السنوية  اعتمدت على التقارير
  إىل   ابإلضافة ،و ماليزاي  يفالوحدة الوقفية على مستوى اإلقليم الفيدرايل  و ،  وسيالجنور  ، -مؤسسة وقف النور

جملالس    الرمسي  املوقع   يف  واملنشورة  املدققة  السنوية   التقارير  يف  األخرى   الثانوية  البياانت   استخدام   فقد مت  ملك 
النور املاليزي املالية  الداينة اإلسالمية للوالايت املذكورة، و كذا البياانت املستمدة من تقارير مؤسسة وقف  

  هذر   واستدامة  أداء  حتديد  أجل  من  املالية  املعلومات هاته    على  بناء    النسا  حتليل  السنوية ليتم يف األخري
 . املختارة الثالثة الوقفية املؤسسات 

 ، فقد مت االعتماد على جمموعتني من املؤشرات مها: أما خبصوص املؤشرات املعتمدة  
 الدخل.  منومؤشر التشغيلي؛ و  الدخل مؤشر ؛ *الدخل صايفمؤشر  هي مؤشرات األداء املايل:  •

  اإلدارية؛ التكاليف اإليرادات؛ تركيز  امللكية؛ حقوق  وتتمثل يف أرصدة  مؤشرات االستدامة املالية: •
 . التشغيل وهامش

  جيدا    ايلامل  املؤسسات الوقفية  أداء  يكون ،  " Shafii et al" و  "   Tuckman and Chang " لنمومج  وفق ا  
نسا مؤشرات األداء املايل و نسا املؤشرات    تكون  عندماومتجها حنو حتقيق االستدامة املالية للوقف  

 . 1منخفضةموعة االستدامة املالية جمل املمثلة  

 
* Mustafa Mohd Hanefah et al: Financial Performance and Sustainability in Malaysian Waqf Private Entity and 
Corporations, Published at International Journal of Advance Science and Technology Vol. 29 No. 10S, 2020, p p 
951-961 

   *  نسبة صافي الدخل تحسب بقياس  التغير في صافي  األصول إلى إجمالي  الدخل، و داللتها معرفة   ما إذا  أدت  األنشطة التشغيلية إلى  فائض أو عجز
1 Mustafa Mohd Hanefah et al, Op. Cit, p954 
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القياس: - نتائ   حسابيا حسا وصف كل   حتليل  التقارير  من  املستمدة  املالية  املعطيات  معا ة  بعد 
     اآليت: مؤشر،أابنت الدراسة على نتائج القياس واليت ميكن إمجاهلا يف ا دول

 

 

  

 السنوات    
 2018 2017 2016 2015 2014 املؤسسات الوقفية  املؤشرات  

مؤشرات األداء املايل
 

مؤشر 
صايف 
 الدخل 

الوحدة الوقفية لإلقليم  
 ( PWMSB)الفيدرايل 

20,834.33 1.79 723.33 37.70 29.99 

 0.01 0.00 1.15 1.01 0.79- ( PWS)الوقف مؤسسة
  النور  وقف مؤسسة

(WANCorp ) 
-0.65 1.31 26.79 0.34 0.36 

مؤشر 
الدخل  
 التشغيلي  

الوحدة الوقفية لإلقليم  
 ( PWMSB)الفيدرايل 

0.00 0.73 0.00 0.02 0.05 

 11.64 1.66 4.63 1.77 4.88 ( PWS)الوقف مؤسسة
  النور  وقف مؤسسة

(WANCorp ) 
4.23 9.60 1.48 1.74 1.21 

 مؤشر
 الدخل  منو 

الوحدة الوقفية لإلقليم  
 ( PWMSB)الفيدرايل 

n/a 11197.

63 
-0.99 5.17 0.35 

 0.33 -0.13 0.16 0.02 0.23 ( PWS)الوقف مؤسسة
  النور  وقف مؤسسة

(WANCorp ) 
0.29 1.83 -0.74 0.53 0.57 

مؤشرات االستدامة املالية
 

أرصدة  
حقوق 
 امللكية

الوحدة الوقفية لإلقليم  
 ( PWMSB)الفيدرايل 

20,834.33 
 

1.52 722.87 33.85 27.31 

 6.02 8.19 5.90 7.33 7.80 ( PWS)الوقف مؤسسة
  النور  وقف مؤسسة

(WANCorp ) 
4.23 56.36 20.13 2.28 0.69 

التكاليف  
 اإلدارية 

الوحدة الوقفية لإلقليم  
 ( PWMSB)الفيدرايل 

1 0.32 0.71 0.53 0.47 

 0.77 0.89 0.87 0.96 0.92 ( PWS)الوقف مؤسسة
ر  النو   وقف مؤسسة

(WANCorp ) 
0.49 0.49 0.66 0.66 0.82 

تركيز  
 اإليرادات 

الوحدة الوقفية لإلقليم  
 ( PWMSB)الفيدرايل 

n/a 0.01 0.91 00.21 0.03 

 0.11 0.09 0.14 0.16 0.12 ( PWS)الوقف مؤسسة
   وقف مؤسسة
 ( WANCorp)النور

0.20 0.83 0.95 0.58 0.35 

هامش 
 التشغيل 

الوحدة الوقفية لإلقليم  
 ( PWMSB)الفيدرايل

-256.67 0.38 - -385.26 -53.09 -19.58 

 0.92 0.41 0.79 0.46 0.80 ( PWS)الوقف مؤسسة
   وقف مؤسسة
 ( WANCorp)النور

0.19 0.97 0.95 0.64 0.35 

 (  WANCorp( و )PWS(، ومؤسسيت )PWMSBيف الوحدة الوقفية ل) ة املالي ة نتائ  قياس األداء املايل و االستدام :  29اجلدول

+ 

 

 : ىلاعتمادا ع من اعداد الباحث  المصدر :

   *  Mustafa Mohd Hanefah and all, Op. Cit, p p 955-958 
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نتائج قياس    يكون أوهلما خمتصا بتحليل  :لتحليل النتائج الظاهرة يف ا دول سيتم توزيعها على قسمني  
 األداء املايل؛ أما القسم الثاين فيتعلق بتحليل نتائج قياس االستدامة املالية:  

ق بتحليل نتائج  إن معرفة مدى قوة األداء املايل املؤسسات الوقفية تتعل   حتليل نتائ  قياس األداء املايل: •
 املؤشرات اليت تنتمي إىل هذا القسم و اليت سيتم تناوهلا تباعا كما أييت: 

وميكن اعتبارها ابلتذبذب،    مؤسسة الوقف بسيالجنورنسبة صايف الدخل يف  متيزت    مؤشر صايف الدخل: ➢
مما يعين أن النسبة املئوية للتغري يف صايف    0.59  اخلاص هبا  الدخل  صايف  نسبةيبلغ متوسط    حيث  منخفضة
تاألصول   تديرها  اليت  الناتج.٪  59بلغ  الوقفية  الدخل  الدخل    من  يبلغ معدل صايف  نفسه،  الوقت  ويف 

من الدخل الناتج.  ٪  563تبلغ  مما يعين أن نسبة التغري يف صايف األصول    5.63ملؤسسة وقف النور جبوهور  
لوحدة الوقفية على مستوى جملس الداينة اإلسالمي  لك  الصايف  الدخل  نسبة عالوة على ملك ، يبلغ متوسط  

من  ٪  421.543مما يعين أن النسبة املئوية للتغيري يف صايف األصول تبلغ    4.215,43لألقاليم الفيدرالية  
 الدخل الناتج. 

احملققة يف ، فإن النسا الضخمة  كل من الوحدة الوقفية و مؤسسة وقف النور املاليزي  بناء  على نتائج    
  عمليات تعبئة و جتميع األصول الوقفية   القادم من مدخالت ترجع إىل األداء املنخفض للدخل    كل منهما

 ؛ مهمة من سنوات سابقةضخمة و يف مقابل امتالك كل منهما ألصول 
مما يعين   4.92  مؤسسة الوقف بسيالجنورالدخل التشغيلي لك  متوسطيبلغ    :الدخل التشغيليمؤشر   ➢

يف    ،ابملائة من إمجايل النفقات   % 492أن املنظمة قادرة على حتقيق دخل من عملياهتا األساسية بنسبة  
ميكن أن   مما يشري إىل أن املؤسسة  0.16  الفيدرالية  م هذا املتوسط يف الوحدة الوقفية ابألقالياملقابل يبلغ  

  مؤسسة وقف النور وأخري ا  لدى    .من إمجايل النفقات   %16  بنسبة تولد إيرادات من أنشطتها األساسية  
من    365.2%  بنسبة  يشري إىل أن املؤسسة ميكنها حتقيق إيرادات من أنشطتها األساسية  3.65متوسط  

نسبة الدخل التشغيلي املرتفعة  واليت ميكن  فإن ، (2014) ينشافعي واخر دراسة فق ا لو و  إمجايل النفقات.
ا للنجا  املايل ،   خرجات الربانمج اليت ن  سلبيا يتعلقمؤشر ا    ميكن أن تكون أيضاأن تكون مؤشر ا جيد 

 ؛1تُعزى فيها نسبة الدخل التشغيلي املرتفعة إىل نفقات الربانمج املنخفضة

 
1 Ibid, p955 
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هو  مؤسسة الوقف بسيالجنور  توسط منو الدخل لكالسابق يظهر أن ممن ا دول    :الدخل  منومؤشر   ➢
. ويف من جممل دخلها احملقق٪   12تساهم فقط بنسبة  ملؤسسةاألنشطة الرئيسية ابأن ، وهذا يعين   0.12

مما يشري إىل   ، 0.33مؤشر النمو يف الدخل يف الوحدة الوقفية لإلقليم الفيدرايل  الوقت نفسه يبلغ متوسط  
مؤسسة وقف النور  توسط  ابلنسبة مل٪.   33يف دخلها العام السنوي هي  أنشطتها األساسية   مسامهة دخول
بة  مما يشري إىل أن املؤسسة قادرة على حتقيق دخل من أنشطتها األساسية سنواي  بنس   0.50  املاليزي هي

  خالل الفرتة.٪    50

قادرة على توليد الدخل من أنشطتها من وقت آلخر. عالوة    مؤسسة الوقف بسيالجنور وابلتايل فإن    
 هي األفضل يف إدارة األصول لتوليد الدخل من األنشطة. يف هاته املؤسسة على ملك ، فإن اإلدارة 

قياس   • نتائ   املاليةحتليل  نتائج  أابن    :االستدامة  املؤشرات  حتليل  املالية يف  قياس  ابالستدامة  املتعلقة 
 : مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية املاليزية عن النتائج اآلتية

امللكية ➢ حقوق  احتمال   :أرصدة  إىل  النسيب  املقياس  هذا  حاجةيشري  الوقف   ية  تعويض    مؤسسة  إىل 
حقوق امللكية املدرجة يف هذر    ، وللتذكري فإنمللكيةاإليرادات املفقودة مؤقت ا أو توزيع النقص يف حقوق ا

الوقفتتمثل يف  الدراسة   أن    بناء على ملك    القولميكن  املؤسسات املعنية.  اجملمعة من    يةصايف األصول 
لديها قدرة ملحوظة أكثر على   ،مقارنة ابلدخل  ة األكرب حجمايالوقفمات األصول    يةالوقف  املؤسسات 

وابلتايل ، فإن الوقف ميكن    إمجالية قليلة أو سلبية.وقفية  تعويض الدخل املفقود من تلك اليت لديها أصول  
 صيانته نقداي  عندما تكون نسبة القيمة إىل الدخل مرتفعة.

كما هو مبني يف ا دول ،  وابلعودة لتحليل  نتائج ا دول، يبدو أن الوحدة الوقفية لإلقليم الفيدرايل   
 هبا أكثر من    امللكيةأرصدة    متثل حصص  أين  أعالر ، هي األكثر قابلية لالستمرار من الناحية املالية  

إيراداهتا، ولعل ضعف العائد من مصدر واحد من مصادر الدخل هو الذي يفسر حتقيق   ضعف  1000
  أرصدة تكون  ف  .تعتمد على إجيارات األراضي واملنازل واملتاجر  الوحدة الوقفية هلذا املؤشر املرتفع، ابعتبار أهنا

املتاجر( اليت يتم حتويلها  املمتلكات العقارية )األراضي واملنازل وقطع    يفبشكل أساسي  ممثلة  حقوق امللكية  
 مع األموال لألنشطة اخلريية. تستخدم  املمتلكات  ، ونظرا إىل أن هاته  إما من النقد أو أسهم األوقاف

   رنا أدى تقييم هذر العقارات إىل زايدة حجم إمجايل أصوهلا نرور الوقت.
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الوقفملابلنسبة     امللكية اخل فكان مؤشر    بسيالجنور  ؤسسة  هو األضعف بني    اصة هباأرصدة حقوق 
  ما يشري إىل ضعف   وهو  ، أضعاف اإليرادات اخلاصة  5أقل من  فيه  أرصدة حقوق امللكية    كون لالثالثة  

أرصدة حقوق  شري النتائج إىل أن متوسط  أما ابلنسبة ملؤسسة وقف النور بوالية جوهور ، فت    .هاته املؤسسة
والذي ميكن االستدالل عليه يف القول بتحقق االستدامة املالية   16.74يبلغ حوايل  امللكية اخلاص هبا  

النسبة  هاته  اخنفاض ا كبري ا يف    يف املدى الزمين  ومع ملك، يظهر االجتارابملؤسسة يف هاته النقطة، ولكن  
 ؛ 2018فقط يف عام   0.69إىل  56.36اليت انتقلت فيها النسبة من   2015املئوية خاصة بعد عام 

يتبني أن التكاليف اإلدارية لكافة املؤسسات حمل احلراسة   29من ا دول    : التكاليف اإلداريةمؤشر   ➢
لوقف لسيالجنور هي األقل بني املؤسسات  امتثل أكثر من نصف إمجايل النفقات هبا، ويبدو أن مؤسسة  

 ٪. 80ثر من  لتقليل اإلنفاق دون تقليل خطتها أبك  السابقة من حيث توفر الفرص و اإلمكانيات أمامها

إدارة و تثمري األصول الوقفية اليت تسعى إىل حتقيق الفعالية يف ؤسسات  مل  أمر غري مناساإنه  مع العلم  
فيه،   االستمرارية  الوقف  أدائها و  أموال  تنفق معظم  املشاريع  أن  تنفذ  أن  بدل  اإلدارية  التكاليف  لتغطية 

هو ما حققته الوحدة الوقفية   من حيث النتائج  سوأ  ولكن األ   .األطراف أصحاب املصلحة  الوقفية لصاحل
عين أن واليت ت  2014يف عام    ٪100التابعة جمللس الداينة اإلسالمية ابإلقليم الفيدرايل، أين كانت النسبة

ألنشطة  على اي نفقات  أل  وجودلألغراض اإلدارية وال    خصصت فقطمجيع النفقات خالل تلك السنة  
النفقات املبكرة  ، ما يعين أن  2014ملك يرجع إىل أن إنشاء تلك الوحدة كان يف  وتفسري  .  يةربامج الوقفالو 

 فقط لتغطية التكاليف اإلدارية.  يهاصصقد مت خت

  املعلومات اليت مت اإلفصا  عنها من قبل   القيود املفروضة على  و بسبا  جتدر اإلشارة هنا إىل أنه  و    
 بكل منها؛  للتكلفة اإلداريةواف و جيد املنظمات الوقفية اليت مت حتديدها ، ال ميكن إجراء تقييم 

قريا من الصفر  تركيز اإليرادات  ؤشر  ملأدىن متوسط    ملؤسسة الوقف بسيالجنور  :تركيز اإليراداتمؤشر   ➢
إمجايل اإليرادات    من٪    88  أن  ، مما يعين أهنا تعتمد بشكل كبري على الدخل الفردي حيث  0.12وهو  
 ، تليها يف ملك الوحدة الوقفية لإلقليم الفيدرايل مما يؤدي إىل أداء مايل غري مستقر  1يت من الدخل الرئيسيأي

الية  هي املؤسسة امل  يبدو أن مؤسسة وقف النور لوالية جوهر.من انحية أخرى ،  0.29نتوسط مؤشر يبلغ  

 
1 Ibid, p958 
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، مما يشري إىل أن أكثر من نصف إيراداهتا انجتة عن    0.58كثر استقرار ا حيث يبلغ متوسط مؤشرها  األ
على إيرادات فهي تعتمد أيضا  الوقف النقدي الذي يتم تلقيه كإيرادات أساسية ،  خبالف    مصادر أخرى

ث أي تراجع اقتصادي  يف حالة حدو   ، أي أنه ومثل املنح واإلجيارات وعوائد االستثمارأصول وقفية أخرى  
"سياسة    االعتماد على إيراداهتا األخرى   هاته املؤسسة الوقفيةيؤثر على الوقف النقدي، ال يزال إبمكان  
و سياسة إدارية انجحة يف إدارة التنوع يف األصول اليت تتأتى منها  استثمارية انجحة يف تنويع العوائد الوقفية  

 هاته العوائد"؛ 

، فإن املتخصصني وضعوا قاعدة مفادها ملنظمات غري الرحبيةقياس أداء ا  عند  مؤشر هامش التشغيل: ❖
أقل عرضة بشكل ملحوظ للصعوابت    عالية تكونهوامش التشغيل    أن كل منظمة غري رحبية واليت حتقق

 .تشغيلي مرتفعاالقتصادية، وابلتايل تكون مؤسسات الوقف امنة ماليا  إما كان لديها هامش 

مؤسسة الوقف لسيالجنور  هامش التشغيل لكل من  متوسط نسبة  ، يبلغ  مالحظته من ا دولكما ميكن    
أما الوحدة الوقفية لإلقليم    على التوايل.  % 62و    %67.6  و مؤسسة وقف النور املاليزي لوالية جوهر  

التشغيل يف هامش    الفيدرايل فهي تعد يف وضع شديد احلرج تبعا هلذا املؤشر بتسجيلها عجزا غري اعتيادي
 - ٪14.299,6يبلغ 

ميكن القول أن حجم األصول الوقفية يف ماليزاي    القياس،من خالل حتليل نتائج    :للقياس النتيجة العامة   •
كما أن  ،املاليزي  و فائدته يف اجملتمع  الوقف  مهية  ارتفاع الوعي أب  إىل    يتبع منط منو متزايد و ملك راجع  

املختارة يف هذر الدراسة    إدارة و تثمري األصول الوقفية املاليزيةمجيع مؤسسات  أابنت عن قدرة    القياسنتائج  
مؤسسة وقف   ولكن ومن قبيل التمييز، فإن الدراسة أظهرت   .على حتقيق دخل من أنشطتها األساسية 

أصوهلا الضخمة  حجم  فضل بناء  على  صاحبة األداء املايل األ  ص على أهناوجه اخلصو   ىالنور املاليزي عل 
عوائد كافية للقيام برباجمها الوقفية مع ضمان استمرار  توليد  وقدرهتا على استثمار تلك األصول ل  ، املعبئة
الدخل، وملك     قحتقي التابعة جمللس   مقارنة  معدل منو يف  الوقفية  الوحدة  الوقف بسيالجنور و  نؤسسة 

 ملاليزاي.   الداينة اإلسالمية ابإلقليم الفيدرايل
ويف  األخري ميكن القول بنجا  السياسة التطويرية اإلدارية و االستثمارية ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية    

 . وقف النورمؤسسة    ممثال يف املؤسسي احلديث اخلاص بتجربة مؤسسة جوهور  احلكومي  املاليزية ابتباع منومج الوقف  
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 يف ماليزاي مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية تطويرالتحدايت اليت تواجه  :اثلثا

ابالستناد على ما مت التعرف عليه يف هذا املطلا حول وضعية القطاع الوقفي املاليزي و املؤسسات      
اليت تعرقل    التحدايت العاملة به، وكذا طريقة عملها يف إدارة النشاط الوقفي، ميكن استخالص مجلة من  

 :األشكال اآلتية يفتظهر  إحالل السياسات التطويرية هبا إحالال سليما و  

له ااثر مهمة    املاليزية كان   كومات الوالايت حلاإلسالم وشؤونه  إدارة  إن متكني    القانونية:  .التحدايت1
تبعا   الية تصدر كل و ، وحيث  على تفسري وابلتايل تطبيق بعض املمارسات اإلسالمية األساسيةانعكست  

أدت هذر الظروف ا، فقد  املتعلقة هب  الشؤون اإلسالمية واملسائلأنظمة حتكم إدارة    جمللس داينتها اإلسالمي
 ؛1نا يف ملك ممارسات الوقف اإلسالمية،لبعض جوانا الشريعة  متناسقإىل تنفيذ غري 

االستشهاد ابلقيود املالية ابعتبارها العائق الرئيسي يف تطوير أصول الوقف يف    مت  :التحدايت املالية  .2
املوارد املالية حمدودة للغاية داخل جمالس الداينة اإلسالمية مقارنة حبجم السلع واخلدمات   ، حيث أناليزايم

الشركات التجارية  وأما    .للغايةمن احلكومة الفيدرالية مقيد    كما أن الدعم املايل،املفروض انتاجها وتسليمها 
عدم    أقل اجنذااب  بشكل عام إىل تطوير أصول الوقف بسبا خماطر عدم حتقيق األراب  أوفهي  اخلاصة  

 الطويلة عادة؛  ت صيغ اإلجيارا عرببعد فرتة طويلة  األصل املستثمر إال القدرة على اسرتداد

يف حجم  نقص    ها لألصول الوقفية منيف تسيري  اإلسالمية: تعاين جمالس الداينة  .التحدايت البشرية3
عكس ما هو مسجل يف الوالايت املتحدة    ،الفنية و اخلبرية و املتخصصة يف اجملال الوقفي  العاملة  القوة

معظم جمالس الداينة اإلسالمية لديها عدد قليل من األفراد الذين يقومون أبنشطة  حيث أن    ،  األمريكية مثال
عراض املشاكل أل  انتشارإبثبات وجود    2بعض الباحثني   . وقد قامابملهام احلاليةالوقف وهم ابلفعل مثقلون  

الداينة   العاملني يف جمالس  املاليزية وحددوا  التحفيزية بني  املتداخلة كأحد أسباب  اإلسالمية  املسؤوليات 
ي خربة يف  موظفني مو   توظيفمن جمالس الداينة اإلسالمية  وتثمريها، وطالبوا    إعاقة تطوير أصول الوقف

  .حتليل االستثمار أو إدارة املشاريع أو تقييم املمتلكات للقيام ابإلشراف املناسا على الوقف

 
1 Ibid, p p 90-91 
2 Ibid, p 91 
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 مقارنة السياسات التطويرية ملؤسسات  إدارة و تثمري األصول الوقفية اجلزائرية و املاليزية : رابعا  

بعد التطرق إىل كافة السياسات التطويرية املعتمدة يف املؤسسات الوقفية املاليزية سواء ما تعلق منها برتقية     
اإلدارة وكذا تعظيم االستفادة املالية من االستثمار الوقفي، كان لزاما املقارنة بينها و بني ما يتم تطبيقه يف  

قارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات  ا زائر وفقا لثالث عناصر حبثية: التزم أوهلا ابمل
االستثمارية يف مؤسسات   السياسات التطويريةالوقفية لكل من التجربتني؛ و اختص الثاين ابملقارنة بني  

 الوقفية املاليزية ونظريهتا ا زائرية؛ وأما العنصر األخري فكان حوصلة لنتائج املقارنة.

يلخص :  اجلزائريةو    املاليزية  املقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات الوقفية  .1
يف    ونظريهتا ا زائرية  املاليزيةمؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  ا دول اآليت أدانر عملية املقارنة بني  

 خصوص السياسات املتبعة لتطوير ا وانا اإلدارية يف كل منهما: 

 عناصر املقارنة املاليزية التجربة   التجربة اجلزائرية 

 الوقفية   األصول  وتثمري  إدارة  ملؤسسات  العامة  اإلدارية  النظم  تطوير  سياسات

 الوقفية  األصول   تثمري  و  إدارة  مؤسسات يف  العامة  اإلدارية  النظم  لتطوير  التقليدية  السياسات      

    اإلدارة الفردية- أسلوب إداري غري مطبق  أسلوب إداري غري مطبق حاليا 
 إشراف القضاء  - مطبق أسلوب إداري غري   أسلوب إداري غري مطبق حاليا 

 املطبق يف ا زائر منذ االستقالل داري  اإل سلوب  األ 
 ( الكاملة على األوقاف  وصاية الدولة)

 على حسا نوع اهليكل اإلداري  سلوب  يتمايز تطبيق هذا األ 
 ( بيت املال  / SIRCs وصاية الدولة على األوقاف عرب  )

اإلدارة  -
 احلكومية املركزية 

 الوقفية   األصول  تثمري   و  إدارة  مؤسسات  يف العامة  اإلدارية  النظم  لتطوير  املستحدثة  السياسات        

    أسلوب إداري غري مطبق
 )وصاية الدولة على األوقاف( 

 أسلوب إداري غري مطبق 
 بيت املال ( / SIRCSوصاية الدولة على األوقاف عرب    )

  املؤسسي  النمط-
  األهلي

هناك حماوالت ملأسسة األوقاف ابلشكل احلديث ضمن اخلطة  
 العامة لتطوير األوقاف )السما  بعدم الرتكز اإلداري( 

 جوهور    لوالية( WANCorp)مؤسسة وقف النور املاليزي  
 ( SIRCJ  الوقف النقدي املؤسسي  أسلوب)  

النمط املؤسسي  -
 احلكومي احلديث 

و كل املشروعات    توجدال الشراكة اإلدارية وفقا هلذا النمومج اإلداري  
 إلزاما جيا أن ختضع لرقابة وإشراف الدولة ممثلة يف الوزارة املعنية  

 (  SIRCP  املأسسة التعاونية  أسلوب  )
 (  SIRCS  املأسسة التشاركية    ) أسلوب

النمط اإلداري  -
 املؤسسي املشرتك

 األصول الوقفية على املستوى اجلزئي لنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة وتثمري  ل  السياسات التطويرية           

 للمؤسسات الوقفية مستوى اعتبارات السياسة التطويرية      

وظيفة   الدولة  وصاية  حتت  وقوعه  بسبا  الوقفي  العمل  اعتبار  إن 
اإلدارة العامة فإن التسيري    تحكومية، وأمام ما يعهد عليه من سلبيا 

 . تطبيق احلوكمة املؤسسية    أمهلالوقفي يف ا زائر  

التنفيذ احلايل ال يرقى لتطلعات التطبيق السليم لنظام احلوكة اإلسالمية يف  
مؤسسة   ابستثناء  املاليزية  الوقفية  حماوالت   (WANCorp)املؤسسات  و 

 (PWMSB) ( و الوحدة الوقفيةPWSمؤسسة )

 الوقفية احلوكمة  -

يف ا زائر للدولة و نظرا ملا    يابلنظر إىل تبعية القطاع الوقفي التكافل
مت رصدر من ممارسات على أرض الواقع، فإن  عالقة الدولة ابملؤسسة  
الوقفية عالقة احتواء و استقطاب تعمل فيها الدولة على االستفادة  

 من الوقف إلجناز براجمها العامة. 

املاليزية و الدولة ممكن  املؤسسات الوقفية    بني  حدوث تصادم أو مواجهة  
ما عدا    خاص بواليتها ،SIRCإىل    دوث من منطلق تبعية كل مؤسسةاحل

اإلمكانية،   و  هذر  احتواء  عالقة  الوقفية  ابملؤسسة  الدولة  عالقة  فإن  
 استقطاب تعمل فيها الدولة على االستفادة من الوقف إلجناز براجمها العامة.

عالقة الدولة -
 ابملؤسسة الوقفية  

 وفق منوذج 

(4Cs ) 

 و اجلزائرية  املاليزيةنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات الوقفية املقار :  30اجلدول

��ٔ� �� ���� ��
� � ��

���
 ���� �� ������ � ���� �� ��

��
����� ����ٔ�� � ���

�� ��
� ������ٕ ��� ����ٔ� � ����

�� ��
� � �� �������ٕ��� �� �� ���

���� ���� �� ����. � ������ ��
����



 الفصل األّول...................................... المدخل التعريفي العام بالوقف كأحد مؤسسات القطاع الخيري اإلسالمية 

 ~309  ~  
 

تعامل مرصود بني املؤسسات الوقفية ا زائرية و مؤسسات  ال يوجد  
األهلي   العمل  مؤسسات  الكفاءة  ضعف  بسبا  املدين،  اجملتمع 

  ا زائرية ما جيعل التشارك معها غري مي فائدة

للشركات  تثبت   االجتماعية  املسؤولية  من صندوق  املقدمة  الوقفية  العوائد 
(CSR  )ملنظماتوجود خطوط لعالقة تربطها اب  (غري احلكوميةNGOs)   يف

   NGOsماليزاي ولكن مل تتح معطيات حول تقييم شكل العالقة أو كفاءة  

عالقة مؤسسات  -
القاعدة الشعبية  
 ابملؤسسة الوقفية

حتكمها لوائح العمل الداخلية ابملؤسسة و  حاالت تضارب املصاحل  
 نظرا لعدم تبين نظم احلوكمة ، فإمكانيات حدوثها قائمة. 

املصاحل   تضارب  نظرا  حاالت  و  ابملنظمة  الداخلية  العمل  لوائح  حتكمها 
 العتماد نظم احلوكمة ، فإمكانيات حدوث  الصراع الداخلي قليلة. 

إمكانية حدوث  -
 تضارب املصاحل 

 لنموذج التحليلي املعياريوفقا ل السياسة التطويرية  أبعادمستوى              

التسيري احلكومي لألوقاف يف ا زائر يفرض عليها أن تكون مؤسسات  
خالل ما يعرف بعمليات  من  تتبع النهج الكالسيكي التايلوري لإلدارة  

 .  روتنة اإلدارة الوقفية أي البريوقراطية 

الفكر الكالسيكي يف   تبىنت  ،ةتحفظممؤسسات  املاليزية  املؤسسات الوقفية  
يف  حتقيق   النور  اإلدارية  ا وانا  الكفاءة  وقف  مؤسسة  جتربة  تكون  وقد 

االستثناء حبكم أهنا إبداع تسيريي يف حد ماته ضف إىل ملك  نة إدارة  
 األوقاف املنشأة تشاركيا بني مؤسسة الوقف بسيالجنور وبنك املعامالت  

التحفظ مقابل       -
 اإلبداع

الوقفية   مؤسسات  املؤسسات  النظرية  مستمد  تا زائرية   من  بادئها 
الكالسيكية يف اإلدارة ما يعين أهنا مؤسسات تكنوقراطية من انحية  
 تقيدها ابإلرشادات و األوامر و اعتماد التوصيف الرمسي لطبيعة العمل  

بادئها من النظرية الكالسيكية  تستمد ممؤسسات     املاليزيةاملؤسسات الوقفية  
ية من انحية تقيدها ابإلرشادات  يف اإلدارة ما يعين أهنا مؤسسات تكنوقراط

   .و األوامر و اعتماد التوصيف الرمسي لطبيعة العمل و املهمة 

التكنوقراطية    -
مقابل الثقافة  
 االجتماعية 

الثقافة التكنوقراطية السائدة ابملؤسسة الوقفية ا زائرية، ابإلضافة إىل 
اهليكل التنظيمي املتبع   جتعل    لإلدارة  ةتبنيها ألفكار املدرسة الكالسيكي

العالقة  برمسية  االحتفاظ  خالل  من  ويظهر  املرتاص.  اهلرمي  هو 
 "الرئيس/املرؤوس." 

الوقفية   السائدة ابملؤسسة  التكنوقراطية  ، ابإلضافة إىل تبنيها املاليزية الثقافة 
لإلدارة، و مبادئ فايول حول اإلدارة العامة، و   ةألفكار املدرسة الكالسيكي 

ة ويرب يف التسيري، جتعل اهليكل التنظيمي املتبع  هو اهلرمي املرتاص.  بريوقراطي
 ويظهر من خالل االحتفاظ برمسية العالقة "الرئيس/املرؤوس." 

اهلرمي املرتاص   -
مقابل الشبكي  
 متعدد املراكز 

املؤسسات الوقفية ا زائرية مؤسسات مات توجه داخلي يف ظل  
 بيئة خاضعة لوصاية الدولة  

الوقفية   أنظمة   ةداخلي  املاليزيةاملؤسسات  تطوير  ابستثناء  عموما 
للمشاركة و التعاون اخلارجي كتعاون مؤسسة الوقف بسيالجنور وبنك 

 املعامالت يف االستثمار الوقفي 

التوجه   -
الداخلي مقابل 
 التوجه اخلارجي

 مستوى وسائل  السياسة التطويري للمؤسسات الوقفية          

، وجد ضعف يف املوارد البشرية  ية ا زائر   ةمن تقييم واقع اإلدارة الوقفي
   . و قلة اليد العاملة الكفؤة يف النشاط الوقفي

إدارة املوارد  عن إدارة املؤسسات الوقفية يف ماليزاي فإن وفقا للمسؤولني  
 تتميز ابلضعف وهي أحد حتدايت تطوير الوقف ناليزاي البشرية  

إدارة املوارد  -
 البشرية

الوقفية   املؤسسة  يف  اسرتاتيجية  إدارة  بغياب  يقضي  العملي  الواقع 
لتنفيذ  ا زائرية، فحىت حبضور األهداف و رسالة املنظمة تبقى  أدوات ا

 األخرى غري موجودة. 

ماليزاي الوقفية يف  املؤسسات  من  اإلدارة    القليل  واليات  مبادئ  يطبق  من 
ن املهتمني بتطبيقه عادة ما يكونون  وأإلدارة االصول الوقفية،    االسرتاتيجية

 من املؤسسات الوقفية الصغرى ماتية التمويل بينما هتمله املؤسسات الكربى  

اإلدارة  -
 االسرتاتيجية

املطلوب  يف املؤسسات الوقفية ا زائرية دون املستوى    اإلدارة املالية  
ت  اليت تصدر عن هاته املؤسسا  الدورية    التقارير املاليةغياب    يعكسه

   .  إجراءات التدقيق   غيابو  

وبيت املال املاليزي    SIRCاملؤسسات الوقفية املاليزية اليت ختضع إىل إشراف  
أن أكثر املؤسسات اهتماما    اكم .متفاوتتطبق هاته األداة التسيريية بشكل  

الوقفية مات احلجم  الصغري واملتوسط نظرا   املالية هي املؤسسات  ابإلدارة 
 وضعيات حرجة تتطلا تدخال عاجال ملعا ته. لوقوع معظمها يف  

 اإلدارة املالية  -

أداء االعالم الوقفي يف ا زائر ضعيف وعليه جيا التشجيع على نشر  
ة حول كون الوقف واجا  اخلاطئ   اتالثقافة الوقفية لتصحيح التصور 

 . حكومي

يف ماليزاي اجملمعة كل عام    حجم األصول الوقفية    النمو املستمر يف  يشهد  
اإلعالم الوقفي يف إدارة التسويق الوقفي    سياسةتصاعدي أن  نمط منو  ل  وفقا  

 أبمهية الوقف و فائدته  اجملتمعي  ارتفاع الوعي     من خالل  بدأت تؤيت أكلها

التسويق يف  -
 املؤسسة الوقفية

 الكفاءة اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية 

مليار دوالر و مرشحة لالرتفاع    4حجم الثروة الوقفية يف ا زائر هو  
مليار على املدى الطويل و تتوزع على عدة أشكال وإن كان   16إىل  

 أغلا هاته األصول الوقفية عقارات .  

مليار رينجيت    4حجم األصول الوقفية ممثلة يف أراضي الوقف اليت بلغت  
النقدي أما املصادر فهي مصادر حقيقية و م الوقف    صادر مالية ممثلة يف 

 ووقف األسهم وأوقاف الشركات    املباشر

الكفاءة يف تعبئة  -
 األصول الوقفية  

ال تشذ مصارف األوقاف يف ا زائر عن احرتام شرط الواقف ابستثناء  
األوقاف اليت ضاعت حجية واقفيها فتصريها املؤسسة الوقفية يف أوجه  

 كفاءة التوزيع حمدودة . الرب العام . و تبقى  

فهي بذلك  عن احرتام شرط الواقف    ماليزايال تشذ مصارف األوقاف يف  
أوقاف عامة ميكن لناظر الوقف حتديد املستفيدين؛ وأوقاف خاصة حترتم فيه  

 رغبة الواقف يف حتديد جهة االنتفاع

الكفاءة يف  -
تنويع األصول  
 الوقفية اجملمعة

 من اعداد الباحث   المصدر :
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املقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية بني    تؤكد     
تشابه كل من الدولتني يف ختصيص حق الوصاية على الوقف للدولة ممثلة يف  على    ماليزايكل من ا زائر و  

. كما أن كل من  ا زائرية  وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  ، وكذا ماليزية جملس الداينة اإلسالمية لكل والية 
على األصول    من خالل الرتكيز  ةيف مصادر أصول مؤسساهتا الوقفيع  الدولتني تعتمد سياسة عدم التنوي

األخرى األصول  من  أكثر  على    ،احلقيقية  يؤكد  يف  ضعف  وجود  ما  هباته حمسوس  اإلدارية  الكفاءة 
لكن و على الرغم من ملك فإن حماوالت السلطات احلاكمة يف ماليزاي للنهوض ابلقطاع و   .املؤسسات 

إبنشاء مؤسسات لدعم النشاط الوقفي كمؤسسة الوقف املاليزي  ال سيما تعلق    ومعتربة،  الوقفي حممودة
ة تبين السياسات التطويرية للنظم اإلدارية العامة ابملؤسسات الوقفي، ضف إىل ملك JAWHARومؤسسة 

سة  اواليت أثبتت در   وسيالجنور،  ،املاليزية تظهرر أساليا املأسسة الوقفية احلكومية احلديثة يف والايت جوهور 
النقدي يف مؤسسة وقف النور وهو أسلوب مأسسة الوقف    ،الكفاءة االستثمارية جنا  أحد هاته األساليا

كفاءته على املستويني  لوقف، ما يؤكد على   يف حتقيق األداء املايل ا يد مع االستدامة املالية ليف جوهور  
اإلداري واالستثماري . ورغم أن السياسة التطويرية على املستوى ا زئي ليست بذلك التطبيق احلسن يف 

لكن على األقل عثر على تطبيق بسيط ملعامل تلك السياسة على   ،كل من املؤسسات الوقفية لكال البلدين
 .  ةتعلق نستوى وسائل السياسة التطويري خاصة ما  ، املاليزيةى املؤسسات الوقفية مستو 

، قد يف النهوض ابلقطاع الوقفي    التجارب    أمثلاملاليزية، رغم عدم كوهنا  وعليه ميكن القول أن التجربة     
 ظلتطوير العمل اإلداري الوقفي ا زائري يف  ء بعض معامله  منومجا اسرتشاداي يتم يف ضو متثل هي األخرى   

 .الكاملة على األوقاف احلكومية  وصايةال

التطويرية   .2 السياسات  بني  الوقفية  لالستثماراملقارنة  املؤسسات  اجلزائرية  املاليزية  يف  يلخص و   :
بني   املقارنة  أدانر عملية  اآليت  الوقفية  ا دول  األصول  وتثمري  إدارة  ا زائرية  املاليزيةمؤسسات    ونظريهتا 

 خبصوص السياسات املتبعة لتطوير ا وانا االستثمارية يف كل منهما: 
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 عناصر املقارنة التجربة املاليزية  التجربة اجلزائرية 

 الوقفية   األصول  وتثمري  إدارة  يف مؤسسات  االستثمار  تطوير  سياسات

أدوات االستثمار   االستثمار الداخلي  التشاركي األسلوب  
الودائع مات   املضاربة الوقفية  الوقفي 

 العوائد الوقفية  
املشاركة  
 الدائمة 

املشاركة  
 الفالحية 

صندوق  
(CSR ) 

بيت  
املال  
   املاليزي 

املنح املخصصة من  
 احلكومة 

 الوقف النقدي 
 األسهم الوقفية

 اخلارجي االستثمار   و االستبدايل     األسلوب التقاويل
 االستثمارات البنكية   االستثمارات غري البنكية  عقد املقاولة/االستصناع  اإلبدال و االستبدال 

  األسلوب اإلجياري واإلقراضي 
 ؛ B.O.Tعقد 

 صكوك املشاركة واالنتفاع؛ 
 املخالصة و االسرتداد 

 صيغ استثمارية 
 لشراء األصول  

استثمارية  صيغ  
 للبناء 

  املراحبة و البيع األجل؛ اإلجارة العادية   اإلجارة اخلاصة  القرض احلسن 
املشاركة املتناقصة؛ اإلجارة  

   ابلتمليك؛ املنتهية 
 جارة املوصوفة  يف الذمة اإل

االستصناع؛  
املشاركة؛  
 املضاربة. 

 يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية   االستثماريةالكفاءة  

الوقفية   تعتمد املؤسسات الوقفية ا زائرية يف استثمارها لألصول 
على عائدات رعاية األمالك الوقفية و االستثمار يف السوق املايل  
األوقاف   لتدعيم  املقدمة  اهلبات  و  املمنوحة  التربعات  وأموال 

توظيف االستثماري لألصول  وايرادات مشاريعها االستثمارية عرب ال
سابقا املذكورة  االستثمارية   ابلصيغ  أن  ،  املمنوحة  مالحظة  مع 

العوائد  على االستثمار وفقا للصيغة التقليدية لإلجارة العادية و  
اخلاصة كان هلا نصيا األسد من حصة العوائد الوقفية احملصلة  

ن  ( أي أ%63نظرا لالعتماد على هاته الصيغة أكثر من غريها )
 كفاءة االستثمار الوقفي يف هذا الباب منخفضة.   

عوائد استثمار كل من أصوهلا احلقيقة    املاليزية علىاملؤسسات الوقفية    تعتمد  
املايل    املالية  و   على عائدات رعاية األمالك الوقفية و االستثمار يف السوق 

وأموال التربعات املمنوحة و اهلبات املقدمة لتدعيم األوقاف وايرادات مشاريعها  
املمنوحة ابلصيغ االستثمارية    التوظيف االستثماري لألصول  االستثمارية عرب 

الوقفية بسبا تركز االستثمار  . ولكن املالحظ أتثر تنوع  العوائد  املذكورة سابقا  
اليت متثل أكرب من   تيف اجملال احلقيقي لألوقاف، أي يف األراضي و العقارا

عوائد صيغ   ننصف حجم األصول الوقفية. ما يعين  أن معظم العوائد ستكو 
استثمارية تتعلق ابلبناء و اإلجارة أكثر من عوائد الوقف النقدي الذي يعتمد  

 األسواق املالية    على االستثمار فيه على

الكفاءة يف  -
تنويع عوائد  
 الوقف  

إصدار   بعد  احملققة  العوائد  وكبري يف حجم  واضح  تنامي  حتقيق 
بسبا اتباع     2001القانون املعدل للوقف واالستثمار فيه لسنة  

إدخاهلا   و  الوقفية  األصول  عن  البحث  توسيع  لسياسة  الدولة 
لالستثمار مباشرة  وهو ما مكن من حتقيق معدل منو يف اإليرادات  

النمو   2013سنة  % عند  956.64الوقفية وصل إىل   ولكن 
)أجرة   التحصيل  نظام  و كذا ضعف  املالية  األزمة  تعثر حبصول 
اإلجارة ضعيفة ورمزية ( مع غياب سياسة للتحوط من املخاطر  

ب النمو  معدل  عرب    .%56.87فاخنفض  الدولة  وحتاول 
اسرتاتيجيتها ا ديدة يف احلفاظ على الوعاء الوقفي وبعث سنته  

له وطنية  خريطة  إنشاء  صيغ    و  وتغيري  اخللل  هذا  تصحيح  يف 
 االستثمار املعتمدة 

رغم تركز االستثمار الوقفي يف اجملال احلقيقي و ابلتحديد يف األراضي العقارية  
هاته    ٪ من11.3  املنوط هبا توفري فرص استثمارية للقطاع العام و اخلاص، فإن

ضعيفة. كما أن دراسة  عوائد االستثمار منها  ما يعين أن    ،مستغلة  األراضي  
املالية أظهرت نفس الشيء وملك يف مؤسسات   املايل و  االستدامة  األداء 

، فما ابلك ابملؤسسات اليت ال طورت مأسستها الوقفية عن الشكل التقليدي
تزال تستخدم األساليا التقليدية .وهنا جتدر اإلشارة إىل حالة خاصة لنجا   

ملؤسسات الوقفية يف تعظيم عوائد االستثمار  السياسة املعتمدة للرفع من كفاءة ا
ؤسسة وقف النور املاليزي واليت  و بقياس مؤشر تركيز م  الوقفي وهي حالة  

أهن على  عثر  متوسط  ا  اإليرادات  يبلغ  استقرار ا حيث  األكثر  املالية  املؤسسة 
، مما يشري إىل أن أكثر من نصف إيراداهتا انجتة عن مصادر    0.58مؤشرها  

ف الوقف النقدي الذي يتم تلقيه كإيرادات أساسية ، فهي تعتمد أخرى خبال
وعوائد   واإلجيارات  املنح  مثل  أخرى  وقفية  أصول  إيرادات  على  أيضا 
االستثمار،أي أنه و يف حالة حدوث أي تراجع اقتصادي يؤثر على الوقف  
  النقدي، ال يزال إبمكان هاته املؤسسة الوقفية االعتماد على إيراداهتا األخرى 
"سياسة استثمارية انجحة يف تنويع العوائد الوقفية و سياسة إدارية انجحة يف  

 إدارة التنوع يف األصول اليت تتأتى منها هاته العوائد" 

الكفاءة يف  -
تعظيم العوائد  

   الوقفية

 و اجلزائرية  املاليزيةيف املؤسسات الوقفية  لالستثمار املقارنة بني السياسات التطويرية :  31اجلدول

 من اعداد الباحث   المصدر :
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إن ما ميكن استخالصه من مقارنة السياسات التطويرية لالستثمار الوقفي يف كل من مؤسسات إدارة   
ستثمارية املتبعة يف  هو ضعف الكفاءة االستثمارية للسياسات اال  و ا زائرماليزاي  وتثمري األصول الوقفية يف  

البلدين، الوقفية  كال  العوائد  وتعظيم  وتنويعها  املناسبة  االستثمار  أساليا  بتوظيف  تعلق  ما  هذا  سواء   .
ابستثناء حالة مؤسسة وقف النور اليت مكن اتباعها للسياسات التطويرية لالستثمار الوقفي جنبا إىل جنا 

،  إىل مؤسسة مستقرة إداراي وجيدة استثماراي ومستدامة ماليامع سياسات تطوير النظم اإلدارية إىل حتويلها 
يف لتطوير االستثمار الوقفي    اهتا  سياس  تطبيق  مؤسسة وقف النور املاليزية يفنه ميكن االسرتشاد بتجربة  مو 

 االستدامة املالية للوقف. وحتقيق املؤسسات الوقفية ا زائرية

 استثمار األوقاف  إدارة ويف  اجلزائريةالتجربة و   املاليزية التجربةقارنة بني النتيجة النهائية للم. 3

مسة وصاية الدولة على األصول الوقفية هي   أنبعد دراسة كل جتربة ابستفاضة، ميكن القول يف األخري    
مسة تشاركية بني كل من التجربتني املاليزية وا زائرية كما أن معظم التحدايت اليت تواجهها املؤسسة الوقفية 
املاليزية هي ماهتا املعروفة يف ا زائر، ولكن يربز االستثناء الذي يتطلا من السلطات املختصة إبدارة وتثمري  

املاليزية، يف قدرة هاته  األوقاف يف الوقفية  التجربة  النظر ابهتمام إىل تطبيقات  ؤسسات   املبعض   ا زائر 
على التجاوب مع فكرة ضرورة تغيري النمط اإلداري التقليدي وعصرنته لرفع الكفاءة والفعالية يف    املاليزية 

للوقف، وملك من خالل األمناط  األداء التسيريي و التثمريي لألوقاف إبدخال مفهوم اإلدارة االقتصادية  
اإلدارية الثالث السابقة و اليت مسحت بتدخل بعض املؤسسات االقتصادية الرحبية يف عملية تنمية و تثمري  

 وغريها.  املال  تاألصول الوقفية حتت وصاية الدولة كالبنوك و مؤسسة بي

ا زائر ممثال يف وزارة الشؤون الدينية  ميكن االعتماد على التجربة املاليزية من طرف انظر الوقف يف    ا كم    
واألوقاف، يف وضع الطرق احملاسبية السليمة للوقف وتعلم طرق كتابة التقارير املالية الوقفية وإصدارها سنواي  
إنشاء  على  العمل  مع  إن وجدت،  االختالالت  وتصحيح  الوقفي  األداء  قياس  نعطياهتا يف  واالستعانة 

 عملية تطوير و استثمار األصول الوقفية يف ا زائر.  مؤسسات مساندة وخمتصة لدعم 
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  ال تطوير مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية يف  'السعودية'اخلليجية : التجربة ثايناملطلب ال 

املطلا      اتريخ   بعرض  ابتداء    السعودية،  العربية  اململكة   يف  األوقاف  واقع  حتليل  سيتم من خالل هذا 
  عهدها   منذ  خاصا    اهتماما    األوقاف  أولت  اليت  احلديثة  السعودية  ةالدول  قيام  منذ  اململكة  يف  الوقفي  النشاط
كفاءة السياسات التطويرية للنظم اإلدارية و االستثمار الوقفي املعمول هبا يف مؤسسات      مث حتليل  ؛األول

احلديث عن املمارسات اإلجيابية للوقف يف السعودية يف    ومن مث  ،إدارة و تثمري األصول الوقفية السعودية
تبنيه من سياسات   ما مت  تطوير    اليت  واملشكالت   التحدايت وكذا جممل  ضوء  يف   الوقفيالنشاط  تعقل 

مقارنة بني التجربة  لل كالعادة  خر عنصر من عناصر املطلا  اعلى أن  صص  ؛  العربية السعودية  اململكة
يف جانيب السياسات التطويرية املتبعة و كفاءهتا مع اإلشارة إىل النتيجة األخرية هلاته    ا زائريةالسعودية و  

 . املقارنة  

 وقف يف السعودية هتمام ابلالتطور التارخيي لال  :أوال

  أتسيس   منذ  السعودية  يف  الوقفي  القطاع  شهدر   الذي  املؤسسي   التطور  يف  ابلوقف  الرمسي  االهتمام  يتجلى   
املوافق ل   ه   1437/  2/    25  بتاريخ   لألوقاف   العامة  اهليئة  نظام  على  الوزراء   جملس  موافقة  وحىت  اململكة

 :1يف احلكومية السعودية الوقفية املؤسسة على طرأت  اليت التطورات  أهم ، وتتمثل2015ديسمرب   07

املكرمة  ، إبنشاء إدارة لألوقاف يف مكة  -رمحه هللا-أمر امللك عبد العزيز    :لألوقافإنشاء أول إدارة   .1
 ؛ من املدينة املنورة وجدةكل 1925 إدارة مماثلة هلا يف وأقيم

متضمنة 1926  سنة  السعودية  العربية   للمملكة  األساسية  التعليمات  صدرت .2   من   عدد  تنظيم  : 
 األوقاف؛  قطاع القطاعات ومنها

أبوقاف    .3 املطالبة  يف    :احلرمنينظام  ابملطالبةوهو    1931عام  صدر  يعىن  احلرمني   نظام  أبوقاف 
 ؛ مكة املكرمة  يفعن طريق إنشاء مجعية خمتصة  الشريفني ابلطرق املمكنة املشروعة من أي جهة كانت،

 
تقرير صادر عن غرفة الشرقية ، منشور على االنترنت :    ، تقرير اقتصاديات الوقف الخاص بالمملكة العربة السعوديةغرفة الشرقية: 1  

Arabic/ChamberService/SocialRespSector/PublishingImageshttps://www.chamber.org.sa/sites/     :تاريخ االطالع ،
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والقرارات املتفرقة املنظمة    صدر بعد ملك عدد من املراسيم  :لألوقافاملراسيم والقرارات املنظمة    .4
وفق ما  و   ،اليت تسري عليها الدولة   االجتماعية والتعاليم اإلسالمية ة  لألوقاف اليت جاءت متوائمة مع البيئ

 وفيما يلي سرد هلا حبسا اتريخ صدورها:  . 1926عام  نصت عليه التعليمات األساسية الصادرة 

قرار  1930أ. على:  ابملوافقة  امللكي  ابألمر  املصَدق  الشورى  الدور    جملس  ابستحكام  املتعلقة  القواعد 
 ؛وغريها من ا هات املختصة  والتواصل مع مديرية األوقاف

 ؛ احملكمة املسجلة يف : قرار يتضمن إشراف مديرية األوقاف على األوقاف1931ب.

األوقاف ومحايتها من   بضبط  1931  /07  /17بتاريخ    29: صدور قرار جملس الشورى رقم  1931ج.
يف سجل خاص، مع تدوين أرقامها وتواريخ سجالهتا    اإلمهال والتالعا عن طريق إثبات األوقاف وتدوينها

 ؛ الشرعية يف سجالت احملكمة

الشورى رقم  1931د. قرار جملس  الراغبني  61: صدور  الرعااي    املتضمن شروط  ممتلكاهتم من  يف وقف 
 وائدها؛عاألجانا وطرق صرف 

اليت1935ه. األوقاف  قضااي  حازمة  بصورة  ليعاجل  ملكي  مرسوم  فيها يف    : صدور  النظر  مدة  طالت 
 ؛إبطاء املدعون، والبت يف تلك الدعاوى دون احملاكم، ومراجعة املستندات اليت ميتلكها

مقرر مكة املكرمة، يرتبط به مدير    مرسوم ملكي يربط إدارة األوقاف وفروعها ندير عام  ر: صدو 1935و.
 ؛ لألوقاف يف املدينة ومثله يف جدة

 بدل الوقف.  الذي حدد ضوابط شراء   238: صدور قرار جملس الشورى رقم 1936ز.

 ن،وكا1961احلج واألوقاف عام    صدر مرسوم ملكي إبنشاء وزارة  واألوقاف:أتسي  وزارة احل    .5
 لتتوىل الوزارة شؤون احلج واألوقاف، ويعاون الوزير يف قضااي األوقاف  أول وزير هلا الشيخ: حسني عرب،

وتولت الوزارة إدارة شؤون   .واالهتمام   مما منح القطاع الوقفي مزيدا  من العناية  ،وكيل الوزارة لشؤون األوقاف
 ؛ الوقف نا يتفق مع نظم اإلدارة احلديثة األوقاف ورعايتها ونظمت أعمال
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احلج واألوقاف، صدر نظام    بعد مخس سنوات من إنشاء وزارة  األعلى:صدور نظام  ل  األوقاف   .6
  كة ويضع القواعداإلشراف على مجيع األوقاف اخلريية يف اململ   ، ليتوىل1966جملس األوقاف األعلى عام  

مناطق اململكة املختلفة، ويتوىل وزير احلج    املتعلقة هبا، على أن تتفرع عن اجمللس جمالس أوقاف فرعية يف
كان هلا   وقد حل نظام جملس األوقاف األعلى حمل احملاكم الشرعية اليت  اخلريية.  واألوقاف نظارة األوقاف

صكوك األوقاف وتوثيقها وفض املنازعات    على إثبات اإلشراف على األوقاف، وغدا دور احملاكم مقتصرا  
 ؛ بشأن األوقاف

التنفيذية لنظام اجمللس األعلى    صدرت الالئحة  لألوقاف:الالئحة التنفيذية لنظام اجملل  األعلى   .7
  ومهام   ، وقد تضمنت الالئحة حتديد املقصود ابألوقاف اخلريية1973لألوقاف بقرار من جملس الوزراء عام  

األ اخلاصةمديري  اخلريية  األوقاف  على  النظر  وكيفية  املدن  يف  الوقف   وقاف  بيع  إىل كيفية  ابإلضافة 
 ؛ وتسجيلها واستبداله، وكيفية حصر األعيان الوقفية

ومسيت    األوقاف عن وزارة احلج   فصلت وزارة  1993يف عام    : احل  فصل وزارة األوقاف عن وزارة    .8
د. عبد هللا بن   ، وتوىل شؤون الوزارة معايل الشيخ( والدعوة واإلرشاد  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف)

احملس  إىل    نعبد  الوزارة  األوقاف يف  إدارة شؤون  وُأسندت  األوقاف  وكالة)الرتكي،  لشؤون  كما    (الوزارة 
 ة(؛ األوقاف األعلى، واألمانة العامة جمللس رعاية شؤون األربط األمانة العامة جمللس)أُنشئت فيها 

جملس الوزراء ابملوافقة على   قرار  2010صدر يف عام    لألوقاف:ور املوافقة إبنشاء اهليئة العامة  صد  .9
لألوقاف العامة  اهليئة  وكالة  إنشاء  لشؤون   وإلغاء  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 

اهليئة هو وزير الشؤون   جملس إدارةونقل املهمات املتعلقة ابألوقاف للهيئة، على أن يكون رئيس  األوقاف
 ؛حمافظ أبمر ملكي اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ويعني هلا

مرسوم ملكي    2015  /12/    07صدر يف    :لألوقافصدور املوافقة على نظام اهليئة العامة   .10
  مع استمرار وزارة الشؤون ميزانية سنوية هلا من ميزانية الدولة،    واعتماد  ابملوافقة على اهليئة العامة لألوقاف

 ؛ املوقوفة اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اإلشراف على املساجد
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اهليئة .11 إدارة  جملل   رئيساً  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  يف    :لألوقافالعامة    تعيني  صدر 
ليكون وزارة   واإلرشاد، الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  بتعديل اسم وزارة  ملكي  أمر07/05/2016

 اهليئة؛ إدارة  اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، ومت تعيني وزير العمل رئيسا  جمللس الشؤون

عقد االجتماع    23/08/2017خبتاري   :احملافظتشكيل  ل  إدارة اهليئة العامة لألوقاف، وتعيني   .12
برائسة وزير العامة لألوقاف  للهيئة  والتنمية االجتماعية   األول  العامة    –  العمل  اهليئة  إدارة  رئيس جملس 

أعضاء  نة استشارية    وجرى خالل االجتماع تعيني حمافظ اهليئة كما اعتمدت اهليئة تشكيل  لألوقاف،
ممثل عن   :و نة تنفيذية. فيما تضمنت عضوية اللجان  دائمة، إضافة إىل  نة للرقابة واملراجعة الداخلية

عن  ا معيات  وممثل  اخلريية  متخصصني  واملؤسسات  إىل  إضافة  األعمال،  االقتصاد   رجال  يف  ابرزين 
 ؛ واالقتصادية، وممثل عن املؤسسات الوقفية اخلاصة واالستثمار، ومتخصص شرعي يف املعامالت املالية

الذي متثل األوقاف   الثالثيعترب القطاع    :2030التنموية  العربية السعودية  رؤية اململكة    والوقف   .13
لتحقيق    2030أحد العناصر اليت اعتمدهتا رؤية اململكة التنموية ل    ،عمودر الفقري واملمول األساسي له 

أهدافها من خالل: )حمور الوطن الطمو (والذي ميثل احملور الثالث من حماورها ومرتكزاهتا، حيث تعمل  
لية مع ابقي القطاعات. ويف هذا اإلطار تضمنت الرؤية  الرؤية على هتيئة البيئة الالزمة له ضمن عالقة تكام

وعدا  ابلعمل على تدريا العاملني يف القطاع غري الرحبي،وتشجيع املتطوعني فيه؛ ومواصلة تشجيع األوقاف 
 لتمكني هذا القطاع من احلصول على مصادر متويل مستدامة، ومراجعة األنظمة واللوائح املتعلقة به.  

االهتمام الذي أولته رؤية اململكة بقطاع األوقاف بذل مزيد من ا هد يف إعادة تنظيم القطاع  ويتطلا    
للمشكالت  التصدي  خالل  من  االقتصادي  االجتماعي  بدورر  للقيام  االستعداد  و  أوضاعه  وترتيا 

 والتحدايت اليت تواجه تطوير مؤسساته. 

         السعوديةالستثمارية ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  تقييم كفاءة السياسات التطويرية اإلدارية و ا  :اثنيا
الوقفية  سبيل  يف   للمؤسسات  الكفاءة اإلدارية و االستثمارية  العنصر  السعوديةتقييم  ، سيتم تقسيم هذا 

  ؤسسات الوقفية املا إىل حتليل عناصر السياسة التطويرية للنظم اإلدارية يف  مأوهل  يتطرق:  قسمنيالبحثي إىل  
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نفس هاته يف هاته    ؛ أما الثاين فسيخصص لتحليل عناصر السياسة التطويرية لالستثمار الوقفي  السعودية
 املؤسسات.

فاءة  تقييم الك  أجلمن    السعودية :يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  إلدارية  االكفاءة    تقييم  .1
هاته املؤسسات حتليل قدرة  يف هذا العنصر  مت  اإلدارية ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية السعودية،  

أمناط السياسة التطويرية املتبعة  دراسة  على جتميع األصول الوقفية وتنويع مصادرها و أشكاهلا، ابإلضافة إىل  
 ملستوى العام وا زئي.  إلدارة املؤسسات الوقفية السعودية على ا

ابلنظر إىل التجربة السعودية ميكن القول أن القطاع  :  أ.حجم األصول الوقفية يف اململكة العربية السعودية
أوقاف عامة؛ و أوقاف خاصة أهلية؛ و أوقاف مشرتكة يتم إنشاؤها من طرف األفراد  الوقفي مقسم بني  

إال    توكل مهمة إدارهتا للهيئة  ، ومع األهلي غري احلكوميةأو ا معيات اخلريية و منظمات اجملت  ت املؤسساو 
 1إما اشرتط الواقف أحدا أو جهة غري اهليئة لتقوم بذلك . 

 أفصح   ها حسا ماحجم  قدريفتديرها اهليئة العامة لألوقاف يف السعودية،  اليت  عامة  الوقاف  لأل  ابلنسبة   
 مليار  54 نبلغ ،22016املكرمة مكة يف األوىل دورته يف لألوقاف اإلسالمي املؤمتر يف السابق العمل وزير
 14  حبوايل  تقدر مباشرة    لألوقاف   العامة  اهليئة   إلدارة  اخلاضعة  العامة  األوقاف  حجم  وأن   ، سعودي  رايل

 رايل   مليار  40  نبلغ  خارجية  جهات   إدارة  حتت  اليت  األوقاف   قيمة  تقدر  بينما   سعودي،   رايل  مليار
  . املنورة  واملدينة   املكرمة  مكة  منطقيت  يف  تقع  ومباين  أراضي  يف  األوقاف  هذر  من%    80  ويرتكز  سعودي،

 حوايل   وحدة، منها  33229  حوايل  تبلغ  األصول الوقفية العامة    أبن  اآليت    ا دول  يوضح  اخر  جانا  من
  األصول   نسبة  أن  أي  مسجلة،  غري  منها  وحدة  24659  بينما  احلاسا،  يف  املسجلة   هي  وحدة  8570
  مل   األوىل،  دورته  يف  نكة  لألوقاف   اإلسالمي  املؤمتر  انعقاد  اتريخ   وحىت  ،  املسجلة  العامة  لألوقاف  التابعة
 %.  25 ال تتجاوز

 
متوفر على موقع الهيئة العامة لألوقاف، السعودية، على االنترنت،   كتيب تعريفي بالهيئة العامة لألوقاف السعودية "أوقاف"، الهيئة العامة لألوقاف:  1

https://www.awqaf.gov.sa/sites/default/files/    19، ص . 2020/ 13/10، تاريخ االطالع 
  19 - 17مكة المكرمة  -الدورة األولى –المؤتمر اإلسالمي لألوقاف  ، نظام الهيئة العامة لألوقاف ودورها المرتقب :عبد هللا بن محسن النمري  2

 34: ص 1438محرم 
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أخرى  %  33  تصنيف   عدم  جانا  إىل  مسجلة،  غري  العامة  األصول الوقفية    من   %  75  وجود   ويدل   
 مضاعفة  يتطلا  الذي  األمر  عليها،  واإلشراف  العامة  األوقاف  بشؤون  املعنية  ا هات  أداء  يف  قصور  إىل

 . األوقاف إدارة  هبا  طو املن اإلدارية األطر لتطوير العمل

أما خبصوص األوقاف األهلية فتدار من طرف األفراد، واملؤسسات، والشركات غري الرحبية وا معيات    
من املوارد املالية للمؤسسات    %49مليار رايل سعودي وتساهم بنسبة    300اخلريية، و تتجاوز أصوهلا  

يت حتدد خصائص هذا النوع خبصوص املعطيات ال لكن جتدر اإلشارة هنا إىل أنه وو ،  1اخلريية يف اململكة
من األوقاف، فهي غري متوفرة حاليا وابلتايل سوف يكون الرتكيز منصبا على استقراء بياانت اهليئة العامة  

 طوال هاته الدراسة. فقط لألوقاف حول على األوقاف العامة 

العامة  حتليل  من  استخالصه   ميكن  ما   أبرز   إن   الوقفية   هو   السعودية  العربية  اململكة  يف  حجم األصول 
  مسامهة   نسبة   تتجاوز  ال  إم   فيه،  املتوفرة  واإلمكانيات   السعودي  االقتصاد  حبجم  مقارنة   حجمها  ضعف
  للمملكة   اإلمجايل   احمللي  الناتج   حجم  يف   األوقاف  على  أساسية   بدرجة   يرتكز   الذي  الثالث السعودي  القطاع

 . من الناتج احمللي اإلمجايل  %6 عند نسبة املقبولة يكون يف مستوايته  الذي العاملي ابملتوسط مقارنة  ، %  0.3

السعوديةب العربية  اململكة  الوقفية يف  فإن  :  ومصادرها  .أنواع األصول   ، حبسا ما مت مكرر سابقا 
   . املشرتك والوقف  ؛الذري والوقف  ؛العام الوقفاألصول الوقفية يف السعودية تظهر على ثالثة أشكال هي 

 
،الرياض، المملكة العربية    " .. نظرة إلى المستقبلملتقى األوقاف الرابع“، بحث مقدم ل تقرير اقتصاديات الوقفمحمد بن براهيم السحيباني:  1

 6، ص26/11/2020،تاريخ االطالع،    https://www.chamber.org.sa، منشور على االنترنت، 2018السعودية، 

 موقف التسجيل العدد % النسبة
 مسجلة  8570 25
 مسجلة غري  24659 75

 جملموع ا 33229 100

   36ص  ، مرجع سبق ذكره،غرفة الشارقة  المصدر:

 

 

 

+ 

 

   ابلسعودية  العامة  األصول الوقفية عدد  :  32اجلدول

+ 
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هذا   الوقفية    حتليل  فإن   األساس   وعلى  املؤسسات  تديرها  اليت  الوقفية  األصول  بنوع  املتعلقة  املعطيات 
 األوقاف  جاءت   حيث  2016  العام  يف  كبري  حد  متقاربة إىل  وبنسا  ا انا  هذا  يف  تنوعا    يظهرالسعودية  

 بةوبنس   وقفا ،  191  بعدد  املشرتكة  األوقاف  تليها  %33,7  وبنسبة  وقفا ،  192  بعدد   املرتبة األوىل  يف  العامة
  متثل   وقفية  وثيقة  569  أصل  من  وملك   % 32,8  وبنسبة  وقفا ،  186  بعدد  الذرية  األوقاف   مث   ،%  33,5
 التايل يوضح ملك:  وا دول، والدمام املنورة واملدينة الرايض يف 2016 عام املثبتة الواثئق إمجايل

 

 

 

 

يف  من  األكرب  النسبة  أن   ا دول  من  يالحظ   األهلية    اخلريي   للوقف  هي  الثالث   املدن  األوقاف 
الثالث   املدن  يف  األوقاف  من  النوع  هبذا  املتعلقة  الثقافة  انتشار  مدى  يعكس  الذي  األمروهو  %،33.7
  كبريا    توجها  كما يعكس  .األخرى  السعودية  العربية  اململكة  مناطق  يف  أيضا  منتشرة  ثقافة   شك   ال  وهي

  االقتصادي  الدور يعزز  الذي اخلريي  النشاط متويل حنو عام  حنو على السعودية العربية  اململكة  يف لألوقاف
 يف  .اإلسالمية  الشريعة  به   اندت   كمبدأ  االجتماعي  التكافل  مبدأ  على  عمليا    ويؤكد  للوقف،  واالجتماعي

  ثقافة   يف  النسيب  التطور  على  تدل  معتربة  نسبة  وهي  ، %  33,5  وبنسبة   املشرتكة،  األوقاف  أتيت  الثانية  املرتبة
  ملصارف   املشرتكة  األوقاف  ريع  من  نسبة  وختصص.  العموم  وجه  على  السعودي  اجملتمع  لدى  الوقف

 هذا  ويعكس%.    50  إىل  حاالت   يف  تصل  وقد  ، %5  بني  ما  األغلا  يف  النسبة   هذر  خريية،وترتاو 
الثالثة    العقود  خالل  السعودية  العربية  اململكة   يف  األوقاف  قطاع  شهدر   الذي  اإلجيايب  احلراك  أثر  التخصيص
 األخرية. 

  والزكاة   واألوقاف  والوصااي  التربعات واهلبات   لتشمل  تنوعت  فقد  ،األصول الوقفية  ملصادر  ابلنسبة   أما  
نالك   املال  رأس   جانا  إىل  ابإلضافة    صناديق   من  سواء   استثماراهتا   عائد   عن  فضال    املؤسسة،  اخلاص 

 نوع األصل الوقفي  2017
 نوع الوقف  الرايض املدينة  الدمام اجملموع  % النسبة

 العام 74 88 30 192 33,7

 شرتك امل 67 110 14 191 33,5

 الذري 68 114 4 186 32,8

 اجملموع  209 312 48 569 100

 2017حسب النوع يف الرايض واملدينة املنورة والدمام لعام توزيع األصول الوقفية العامة  :33 اجلدول

+ 

 

   44ص  ،ذكرهمرجع سبق غرفة الشارقة،  المصدر: 

 

 

 

+ 
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أو  وقد   ودائع  استثمارية  املالية    املوارد   يف  األوقاف  مسامهة   نسبة   أن   الدراسة  نفس  أظهرت   مصرفية. 
 األخرى واملصادر والتربعات  مسامهة اهلبات  متثل%  50.8 مقابل يف%    49.2 تبلغ اخلريية للمؤسسات 

 على  الوقوف   إىل  ا انا  هذا  يف   التحليل  يهدف:  األصول الوقفية يف اململكة العربية السعودية  صور ج.  
  لوحظ   حتليل حمتواها،  مت  اليت  الوقفية   الصكوك  تضمنته  ما   نوعيته، وبرصد  حيث  من  املوقوفة  صولهيكل األ

  واألراضي بنسبة   العقارات واملباين:  هي  صور وقفية  ثالثة  يف  األموال املوقوفة  أدانر تركز  ا دول  يبني  كما
 . واألسهم واحملالت  كالشركات   األخرىاألنواع  بعض  إىل ابإلضافة املزارع،  مث  النقدية األوقاف تليها   كبرية،

 املرتبة   حتتل  زالت  ما  العقارية  األوقاف  أن  الوقفية  األصول  تركيبة  على  ا دول  بياانت   من  ويالحظ   
 أصل  من % 79.7  بلغت  حيث  ،  2016  العام  عن  ملحوظ   بشكل   اخنفضت  قد  نسبتها  كانت  األوىل،وإن

  الثانية   املرتبة   يف  زالت   ما  األوقاف النقدية   أن   كما   سبقه،  الذي  العام  يف%    94.4  ب   مقارنة  وقفا    471
 يف%    0.2  ب   مقارنة%    2.1  إىل  الوقفية  األسهم  نسبة  قفزت   فيما  ، %  3.2  بلغت  متواضعة   بنسبة

 أخرى  أصول  دخول  أيضا  الوقف ويالحظ  حنو  األسهم  محلة  إقبال  زايدة  إىل  مؤشرا  هذا  ويعطي  ،2016
  يف   التوسع   إمكانية   إىل  يشري  ما  والكتا  القاعات   ضئيلة مثل  بنسبة   ولو   الوقفية،  األصول  تركيبة   إىل   جديدة
توزيع األصول الوقفية حسا صورها  ميثل ا دول املوايل  و   .املستقبل  يف   نوعيتها  حيث   من  الوقفية  األصول

 : 2017و   2016الرايض واملدينة املنورة و الشرقية لعامي السعودية و ابلتحديد يف كل من يف 

 

 2017-2016 لعامي و الشرقية  املنورة واملدينة  الرايض  مدينة  يف توزيع األصول الوقفية العامة حبسب صورها   : 34اجلدول

+ 
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  السياسات التطويرية املتبعة لتطوير النظم اإلدارية على مستوى املؤسسات الوقفية السعودية:   ط. أمناد
ه تبعا حلالة التجربة السعودية و وفقا ملا توفر  منومج اإلدارة الوقفية فيهليا فإن  أ سواء كان الوقف عاما أو  

 :  ث هاته الصور الثال على إحدى  يكون سمنها، من بياانت 

  الكفاءة   درجة   عليه أن  يؤخذ  ولكن  القليلة،  التكلفة  الفردية  اإلدارة  أسلوب   من أبرز مزااي  الفردية:اإلدارة   ❖
  الفردية  دارة اإلو   مواردر وتنميتها،  واستثمار  الوقف  إلدارة  أهليته  ومدى  الفرد  الناظر  كفاءة  تتأثر نستوى  فيه
  واالنفراد   والزلل  للخطأ  عرضة، فناظر الوقف  الكفاءة  من   مهما بلغت  املخاطر  من  العديد  هبا  حتيط  ما  عادة

 يف   للفساد  يكون مدخال  قد  الذي   الديين  الوازع  ضعف  مع  الفاعلة  الرقابة  انعدام  ظل  سيما يف  ال  ابلقرار،
 الوقف؛  إدارة
  ابالعتماد   أو  نظارة  جملس  بواسطة  اإلدارة  أسلوب   : و هوو اإلدارة اخلارجية  اجلماعية  اإلدارة املؤسسية ❖
 إن  سيما ال إدارة الوقف يف  أعلى كفاءة  درجة يتضمن أنه مزااير أهم  من و خارجية متخصصة، جهة على
  عملية   إطار   يف  الفعالة  الرقابة  من  معقوال    قدرا    يوفر  متنوعة، كما  ومعارف  خربات   أصحاب   يضم  اجمللس  كان
 تتطلا  أهنا  اإلدارة كما  تكلفة  يف  النسيب  االرتفاع  هو  األسلوبني  هذين  على  يؤخذ  ما  غري أن  الوقف،  إدارة

 األحوال؛ كل  يف متاحة تكون ال حمددة كفاءات 

  هو   الغالا  االجتار   فإن  حمل التحليل،  الواثئق  عينة   تضمنته ملا  وفقا    ،العام  الوقف  إدارة  ألسلوب   ابلنسبة    
  عامي  يف  األسلوب   هذا  اعتمدت   اليت  األوقاف  نسبة  حيث بلغت  الفرد؛  الناظر  بواسطة  اإلدارة  أسلوب 
نسبة    بلغت  فيما  العينة،  حاالت   جمموع  من  التوايل  على%    71.8و   72.9%النسا  2017و  2016
العينة  من %    16.6و %    27.1  النظارة  جملس  أسلوب   اعتمدت   اليت  األوقاف   نفس   يف  جمموع 

 العامني،وا دول اآليت يوضح ملك:  

 

 2017و  2016لعامي والدمام املنورة واملدينة  الرايض  مدينة يف الوقفية اإلدارة  أسلوب : 35اجلدول

+ 
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  ملعايري   أدىن  حد  وضع  وهو ما يستدعي أمهية  األوقاف،  إدارة  يف  منط الفردية  من ا دول نستخلص شيوع   
 .الوقف نظارة يتوىل فيمن توافرها جيا فنية

وينعكس النمط املتبع يف تطوير النظم اإلدارية على املستوى العام ليؤثر على مدى التزام املؤسسات الوقفية    
السعودية بتطبيق مبادئ السياسة التطويرية على املستوى ا زئي، والذي يظهر يف مستوى ضعيف ابستثناء 

اليت تعتمد املأسسة األهلية احلديثة  املؤسسات الوقفية األهلية اخلاصة الناجحة، كمؤسسة أوقاف الراجحي  
لتحسني كافة ا وانا اإلدارية و    ة للوقف،و تتبع مبادئ احلوكمة و تستغل كل وسائل السياسة التطويري

 .1االستثمارية الداخلية هبا 

وعموما ميكن القول بضعف الكفاءة اإلدارية يف معظم املؤسسات الوقفية السعودية لعدم اعتمادها على    
وظيفي  و هي مطالبة ابلتفكري جيدا يف اإلحالل ال  ،السياسات التطويرية اإلدارية يف حتسني أدائها اإلداري

 . ةبغية تصحيح أوجه القصور يف املمارسة الوقفية احلالياته السياسات هل

يف سبيل تقييم   السعودية :يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية    تقييم الكفاءة االستثمارية  .2
على التعرف  ملؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية السعودية، مت يف هذا العنصر    االستثمارية الكفاءة  

خالل ما  صصونه سنواي لعملية التثمري  املؤسسات الوقفية السعودية ابالستثمار الوقفي من  اهتمام    ىمد
التطرق إىل مت  أدوات   وبعدها  السعودية يف ضوء  الوقفية  املؤسسات  تتبعها  اليت  االستثمار  اسرتاتيجيات 

   .  وتعظيمها الوقفية  تنويع العوائدعلى  هاته املؤسسات حتليل قدرة مث   ،املعروفة االستثمار الوقفي 

  تنمية   تعد:  الوقفي  الستثمارارة و تثمري األصول الوقفية السعودية ابحتليل مدى اهتمام مؤسسات إد  أ.
الزمن،   عرب  منافعه  تقدمي  يف  الوقف  استمرارية  لضمان  والزما    ضروراي    أمرا    االستثمار   طريق  عن  الوقف  موارد
  الوقف   موارد  تنمية   يف  يسهم  عائدا   ويدر  ليستثمر  الوقفية  األصول  من  جزء  بتخصيص  ملك   ويكون

ية. وقفللمؤسسة ال  اإلدارية  كفاءةلاب  كبرية  بدرجة  العوائد الوقفية  استثمار   عملية  جنا   ويرتبط.  واستدامتها
  العائد   مات   االستثمارية   اجملاالت   اختيار   من  االستثمار،  أبمور  كافية   ودراية  خربة  إىل  حتتاج  هاته األخرية  

 
،مكة المكرمة ، السعودية، منشور أيضا على  2017أكتوبر  19-17لألوقاف  ي، بحث مقدم للمؤتمر اإلسالمالتجارب الوقفيةزياد بن عثمان الحقيل:  1

 39-8،ص ص 2020/ 26/11تاريخ االطالع    content/uploads/2017/10-http://iefpedia.com/arab/wpاالنترنت، 
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  اقتصادية  بكفاءة وإدارهتا فيها  األموال توظيف حسن  إىل األكرب، االجتماعي واألثر األقل، واملخاطر ا يد
 .التكلفة وتقليل  العائد تعظيم تضمن

  عام%    76.6و  2016  عام%    63.1    الوقفية  لألصول  األكرب  النسبة   أن  اآليت يوضح   ا دول  إن    
2017 : 

 
  ما   وهو   لالستثمار،  الوقف  غلة  من  جزءا    خصصت  إغفاهلا   ميكن  معتربة ال   نسبة  أن   ا دول  من  يتضح   

  العائد   وتوظيف  الوقف  ريع  جزء من  ابستثمار   لالهتمام  الواقفني  لتوعية   عليها  البناء  ميكن  جيدة   يوفر قاعدة
  املستفيدين   عدد  وابلتايل  الوقف  إمكاانت   من  يزيد   نا  أعيانه   الوقف وزايد   موارد  تنمية   يف  االستثمار   هذا  من
املستفيدين   على  نفعه  يقتصر  ال  الوقفي  االستثمار  يف  التوسع  فإن  الواقع  ويف  .املستقبل  يف  الوقفية  العوائدمن  
  استثماري  نشاط أي  ألن  االقتصاد الوطين، مستوى  على االستثمار نشاط ليشمل يتسع  بل فحسا، منه
  فرص   زايدة   لذلك   وتبعا    االقتصاد،  يف  املال  رأس  تكوين  من  االقتصاد يزيد  إطار  يف  معني  قطاع  به  يقوم

 يف   االجتماعي   األثر  متت مراعاة  لو   فيما   خاصة  البطالة،  معدل  خفض  يف  تسهم  عمل   فرص   اإلنتاج وتوليد
 .االستثمارية املشروعات  تلك 

ميكن   اسرتاتيجيات االستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية السعودية :  .ب
حسا طبيعة األصول الوقفية تقسيم االستثمار الوقفي يف اململكة العربية السعودي إىل: استثمار عام؛  

وقفي واألدوات املالية يف االستثمار ال. وفيما أييت بيان ملاهيتهما و اسرتاتيجيات كل منهما  واستثمار خاص
 املساعدة يف ملك.

 2017و  2016  يف كل من الرايض، املدينة و الشرقية  لالستثمار جزء  اليت خصصت  عدد األصول الوقفية   : 36اجلدول

+ 
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هو استثمار كافة األصول الوقفية العامة و املشرتكة اليت ارتضى فيها الواقف  :  العام  الوقفي  االستثمار  -
شركة  من خالل  ا انا  هلذا  وفقا  االستثمار  عمليات  وتتم  لألوقاف.  العامة  للهيئة  اإلدارة  حرية  منح 

Investment Company Awqaf''لألوقاف    *''أوقاف العامة  للهيئة  االستثماري  الذارع  متثل  اليت 
من أجل تطوير اليات االستثمار    هاته الشركةتعمل  حبيث    .ترتبط مباشرة نحافظ اهليئةاليت  ، و يةالسعود

لألوقاف املدارة من قبل اهليئة، وتنويع احملفظة االستثمارية، وتطوير اسرتاتيجية لالستثمار لضمان احلصول 
موال، واألصول بفعالية وكفاءة تُعىن شركة أوقاف بضمان إدارة االستثمارات، واأل،كما  على عائد استثماري

    أكرب وحتقيق النمو واالستدامة املالية وتنويع مصادر الدخل.

وعليه فهي تنوع يف أدوات السياسة التطويرية    ،تنتهج شركة أوقاف اسرتاتيجية التنويع يف  االستثمار الوقفي  
املستخدمة حبسا جمال   املستهداالستثمارية  تقدمها   فاالستثمار  اليت  اخلدمات  ولعل عرض جممل   ،

 لشكل هاته األدوات و الصيغ االستثمارية املستخدمة: يساعد يف رسم تصورسالشركة 

 ؛ يمية والدوليةشراء وبيع األوراق املالية يف األسواق احمللية واإلقل  ❖
 ؛ نيابة عن اهليئة التطوير العقاري و أعمال الوساطة يف األنشطة العقارية  ❖
 الوقفية؛ األصولتسويق وأتجري وإدارة  ❖
 األصول الوقفية؛صيانة وتشغيل  ❖

 ؛ تعزيز االستدامة املالية للهيئة واألوقاف ❖

 ؛ إدارة خماطر االستثمار واحلد منها ❖

يف استخدام كافة الصيغ االستثمارية  من صيغ  شركة أوقاف  مرونة    يربز جليا من خالل هاته اخلدمات    
األصول  لتنمية و تثمري     ، ىل صيغ االكتتاب العام يف األسهم والصكوك الوقفيةإ التمويل املؤسسي وصوال  

ى الصيغ االجيارية و االستبدالية  ل كما ميكنها االعتماد عاليت هي حتت إدارة اهليئة العامة لألوقاف.  الوقفية 
 .  ضمن خمطط خدمات الشركةأيضا  لصيانة األصول الوقفية ابعتبارها تدخل 

 
https://www.awqaf.gov.sa/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-انظر: تعريف شركة أوقاف، * 

1%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9  2020/ 27/11،تاريخ االطالع 
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عن طريق مؤسسيها أو عن   الذرية األهليةهو استثمار كافة األصول الوقفية  :    اخلاصالوقفي  االستثمار  -
ى فيها الواقف منح حرية اإلدارة  اليت ارتض  العامة لألوقاف  طريق جملس نظارة معني و مستقل عن اهليئة  

 للهيئة العامة لألوقاف. 

وفق سياسة    اخلاصة، السيما الناجحة منها، السعودية  مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  تعمل    
املتميزة    االستثماريةالفرص    الستغالل إدارة األصول ابحرتافية ومراقبة األسواق  تتعلق  استثمارية متخصصة  

املالية    جية حمددة يف هوفق من املخاطر  تنويع أصول وقطاعات  هتعتمد من اأهن  اكم   ،والتشغيليةإدارة  جية 
  ت ابستثمارايزة. وإىل جانا ملك تقوم أيضا صناعة حمفظة استثمارية مم ضداخليا وخارجيا بغر  االستثمار

، وإن كان اليزال االستثمار يف اجملال العقاري نيةوتق  ، تعليمية، و صناعية ئية، و وغذا،  زراعيةو  ،وعقارية  ،مالية
حيظى ابلتفضيل لدى هاته املؤسسات. فمثال من مجلة استثمار مؤسسة وقف الراجحي السعودية، حتظى  

ا ٪    10وحنو    الشركات اخلاصةيف    اأسهم٪    30و٪    60بنسبة  العقارات     تستثمر وفقا للصيغ املعروفة  1نقد 

 سعودية: ابلويف األخري ميثل الشكل اآليت بعضا من املشاريع الوقفية اليت أجنزت عرب االستثمار الوقفي   

 

 
،  2018،الرياض، المملكة العربية السعودية،    " .. نظرة إلى المستقبل ملتقى األوقاف الرابع“بحث مقدم ل  ، األوقاف  راستثما: سجينيأيمن بن أمين 1

 4، ص 26/11/2020،تاريخ االطالع،    https://www.chamber.org.saمنشور على االنترنت، 

 السعودية يف أمثلة عن املشاريع الوقفية االستثمارية  :  59الشكل

،مكة المكرمة ، السعودية،  2017أكتوبر  19-17بحث مقدم للمؤتمر اإلسالمي لألوقاف   ، تحقيق التنمية من خالل المشاريع الوقفية فهد بن محمد السكيت:  المصدر:

   9،ص   26/11/2020تاريخ االطالع    http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/10منشور على االنترنت، 
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ميكن   : حتليل قدرة مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية السعودية يف تعظيم و تنويع العوائد الوقفية .ج
و ما توافر من ات القائمة  التقدير   حبسا  و  ،حجم العائدات السنوية اليت حتققها  األوقاف العامةأن  القول  

 :توزيعها ا عرايف اآليت  ا دوليوضح  سعودي،  رايل مليون 325 يبلغ معلومات،

 

اليت تديرها اهليئة    جم هاته األصولحب  مقارنة   سنواي    رايل  مليون  325العامة    األوقاف  عائدات   نسبة   إن    
 يعكس  الوضع  وهذا.  %  2.3  تتجاوز  مل  إم   جدا ،   ضئيلة   عدت  رايل  مليار  14  ب   املقدرالعامة لألوقاف و 

  استثماراي    توظيفا    توظيفها  من  الصلة  مات   ا هات   متكن  وعدم  العامة،   األوقاف  أموال  استثمار  كفاءة  ضعف
  موارد   تنمية   يف  الفائض  يستخدم  حبيث  عنها،   ويفيض  املستهدفة  الصرف   أوجه  يغطي  جمزاي    عائدا    عليها   يدر

 .حجمها الوقف وزايدة 

 اجملاالت   على  منها  صرفه  مت  ما   نسبة  فإن   العامة،  الوقفية  األصول  من  املتحققة  العائدات   لصرف   وابلنسبة   
  .الوقفية  املوارد   تنمية   هبدف  ،%  86.9  حوايل  استثمار   إعادة  متت  فيما  ،%  13.1  حوايل  بلغت  املستهدفة
 واملساعدات  ا امعات،  مناشط  وبعض  الشريفني  احلرمني  وخدمة  املساجد،  صيانة  يف  الصرف  أوجه  ومتثلت
  .اإلدارية  واملصروفات   املكافآت   عن  فضال  هذا  الصائمني،  وإفطار  واملطبوعات،  الكتا  إىل  ابإلضافة  اخلريية،
  وعدم   واالجتماعية  الدينية  االحتياجات   هي  تقليدية،  معينة  أوجه  على  تركز  أهنا  املصارف  هذر  على  ويالحظ
شأنه  الذي  األمر  أخرى،  عامة  احتياجات   على  اشتماهلا   التنمية   يف  للوقف  الواعد  الدور   من  احلد  من 

 .1واالجتماعية االقتصادية

و أما ما  ص تنويع العوائد الوقفية، فإن كل من املؤسسات الوقفية األهلية واملؤسسات اليت ختضع إلدارة 
اهليئة العامة لألوقاف تستهدف تعظيم عوائد االستثمار وفقا لسياسة التنويع يف األصول الوقفية وهو األمر 

 
 38، ص المرجع السابق نفسه 1

 أسهم 
  مدن  الشركات 

 أخرى 
املدينة  جدة  الطائف 

 املنورة 
 املدينة  مكة

 حجم العائدات  92 84 64 19 40 27 325

 النسبة  من العائدات  الكلية 28,3 25,8 19,4 5,8 12,3 8,4 %100

 35ص  مرجع سبق ذكره،، غرفة الشارقة المصدر :

 

 

 

+ 

 

   اجلغرايف )ابملليون رايل(عائدات األوقاف العامة السعودية حسب توزيعها  :  37اجلدول

+ 
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التنويع  فيها سياسات  نعدم  تكاد  تفغالبية املؤسسات الوقفية السعودية  الذي ال يزال غري مي أتثري حمسوس.  
  رأس   سوق األسهم، و الصكوك الوطنية و الدولية، و املشاركة يف    ، كما تنعدم فيها  االستثمارات الدولية   يف

ضاِرب أو متويل املشاريع و  املال
ُ
أن العديد من األصول الوقفية   ، ضف إىل ملك التمويل متناهي الصغر  امل

1قتصاد سامهة يف عجلة االم  ريوغمنتجة أصال    ريغ
. هذا األمر قد مت معا ته يف املؤسسة الوقفية الرائدة    

املشكلة حملفظتها    ت سلة االستثمارا  تنويع ئم على  ابتباعها أسلوب االستثمار القا  " مؤسسة أوقاف الراجحي"
 . 2اقتصاداي  متعدد األنشطة االقتصادية ايعنو ا للقارات و تيعا جغرافيا عابر نو االستثمارية  ت

 تقييم التجربة السعودية يف إدارة و تثمري األصول الوقفية ابملقارنة مع التجربة اجلزائرية: اثلثا

سواء ما تعلق منها    السعوديةبعد التطرق إىل كافة السياسات التطويرية املعتمدة يف املؤسسات الوقفية      
برتقية اإلدارة وكذا تعظيم االستفادة املالية من االستثمار الوقفي، كان لزاما املقارنة بينها و بني ما يتم تطبيقه  

ن املمارسات اإلجيابية يف القطاع الوقفي السعودي بشقيه  تبيا  يف ا زائر وفقا لثالث عناصر حبثية: التزم أوهلا
تواجه عملية تطوير املؤسسات  فيختص    الثاينالقسم    أما    ؛اخلاص والعام اليت  التحدايت  بتحديد مجلة 

على أن يعىن القسم األخري نقارنة التجربة السعودية و ا زائرية يف ما تعلق بنتائج    ؛الوقفية يف السعودية
 واالستثمارية يف املؤسسات الوقفية لكل من البلدين.  ةسات التطويرية اإلداريإحالل السيا

  االهتمام   اليت تربز   تتمثل أشكال هاته املمارسات    السعودي  القطاع الوقفي  املمارسات اإلجيابية يف   .1
 : 3يف األوقاف بقطاع للدولة احلكومي

 "إفصا " ابالشرتاك مع وزارة العمل االجتماعية؛   األهلية ا معيات  لبياانت  الوطنية املنصة إطالق .أ
 األهلية ''مشروع مكني حلوكمة ا معيات األهلية''؛   ا معيات  حوكمة مشروع تطوير .ب 
 الرحبي؛   غري ابلقطاع  رمسية خاصة مؤشرات  إلطالق لإلحصاء  العامة اهليئة  سعي .ج
 لصناعة؛  مع وزارة التجارة وا) الرحبية غري/  )الوقفية الشركات  نظام إعداد .د
 جتاري؛   سجل بدون شركة بتأسيس للوقف السما  .ه

 
 5ص ، مرجع سبق ذكره، سجيني أيمن بن أمين  1
 18-11ص ص مرجع سبق ذكره،  زياد بن عثمان الحقيل،  2
 89-67ص، ص مرجع سبق ذكره غرفة الشارقة،   3
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 مع وزارة التجارة والصناعة؛   (الرحبية غري/  )الوقفية الشركات  نظام إعداد . و
 األوقاف مع وزارة العدل؛  قضااي لتسريع متخصصة  نة تشكيل . ز
 ؛  اوتطويرها، وتنميته  لألوقاف، القانونية احلماية  توفري يف القضاء تعزيز دور . 
  امليداين  املسح برامج من جمموعة  تنفيذ  من خالل عليها  واحملافظة وصيانتها،  ،  الوقفية ابألصول العناية .ط

  ورصد   عنها،  اإلبالغ  على  الناس  وحث  عنها،  والكشف  ورصدها،  اجملهولة،  األوقاف  عن  بحثلل   لألوقاف
 من  إنقامها   على  والعمل  وحمفزة،   جمزية   مكافآت   صرف  مع  اجملهولة،   األوقاف   عن  للمبلغني  مالية   مكافأة
 حق؛   وجه بغري أبيديهم  صارت  الذين أيدي
 منها؛   والباحثني الدارسني ومتكني املعرفة، ونشر ، ابلوقف املتعلقة العلمية ابجملاالت  العناية . ي
 سلمان؛   بن األمري حممد بكلية األعمال ورايدة لإلدارة الوقفي الصندوق تدشني .ك
 ابالتفاق مع وزارة اإلسكان؛    لإلسكان الوقفي الصندوقتدشني  .ل
  واستشارية   حبثية  ومراكز  خربة   بيوت   الصناعية، وأتسيس  التجارية  الغرف  يف  لألوقاف   ان  استحداث  .م

 اململكة؛   مناطق نختلف األوقاف متخصصة يف
 الصغر؛  ومتناهي الصغري الوقف متكني . ن
 هم والنقود؛  األس وقف ومتكني الوقفية، والشركات  املؤسسات  أتسيس . س
 يقوم  تقين  نظام  عرب  األوقاف  إدارة  يف  متخصص  برانمج  أول  يعد  الذي  »أوقايف«  برانمج  إطالق . ع

 واحرتافية.  متطورة نميزات   األوقاف مجيع أنواع على إلكرتونيا الشامل ابإلشراف

 يف:اليت تواجه تطور الوقف السعودي  تتمثل التحدايت  السعودي القطاع الوقفي حتدايت تطوير .2

.  قدراته  من  اإلفادة  فرص  من  األوقاف وتقلص  قطاع  منو   تعيق  قد  حتدايت   وهيالتحدايت التنظيمية:  أ.
املؤسسات   أداء  على  والرقابة  املؤسسية  احلوكمة  جماالت   ويف  ؛األنظمة والتشريعات   جمال  يف  حتدايت   وتتضمن
 ممارساته القائمة؛  تطوير وضرورة  الوقف بثقافة الوعي نشر جماالت  ويف ؛الوقفية

 قدرات   تطوير  فرص   ضياع   هلا إىل   التصدي  عدم  يؤدي  اليت  التحدايت   وهيالتحدايت التشغيلية:  ب.
 األوقاف   نحفظة  تتعلق  اليت  تلك   التحدايت   هذر  وأهم  املختلفة واملتجددة،   اجملتمع  احتياجات   وتلبية   الوقف،
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  وخباصة   واستثمارها،   األعيان الوقفية  إدارة  ومشكالت   الواقفني،  وطبيعة   أصوهلا   وقيمة  أعياهنا   حيث أنواع  من
  بربانمج   املتعلقة  التحدايت   إىل  الوقفية ابإلضافة  االستثماري للمؤسسات   واألداء  البشرية  القدرات   ضعف
 ؛ الوقفية األصول عوائد صرف

  الثقة   تعزيز  ونوازله، وحتدي  الوقف  فقه  دراسات   بتطوير  نذكر منها التحدي املتعلق  التحدايت األخرى:ج.
وفقا     واالجتماعية   االقتصادية  التنمية   عملية  يف  ومؤثر  فاعل  القيام بدور  على  قدرهتا  ويف  الوقفية،  املؤسسة  يف

وحتدي  تطويرية   اسرتاتيجية  وضع  وحتديالعصر    ملقتضيات  . الوقفي  النشاط  أولوايت   ترتيا  لألوقاف 
 الرغم   وعلى  واجملتمعي به،  الرمسي  االهتمام  تنامي  من  الرغم  على  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوقفي  فالقطاع

  من   أولوايته  ترتيا  يف  نسيب  اضطراب   من  يعاين  أنه  إال  اجملتمع،   يف  الوقفية  للممارسة  الضاربة  ا ذور  من
اليت  حيث ميكن    اجملاالت  واليت  الوقفية  األصول  تطوير  جماالت  تنويع  حتدي  أخريا  وليس  واخرا  ميوهلا، 

 اختصارها يف الشكل اآليت:  

 

 الوقفية  يف القطاع الوقفي السعودي حتدي تنويع  االت تطوير األصول : 60الشكل 
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 مقارنة السياسات التطويرية ملؤسسات  إدارة و تثمري األصول الوقفية السعودية و اجلزائرية.3 

بعد التطرق إىل كافة السياسات التطويرية املعتمدة يف املؤسسات الوقفية السعودية سواء ما تعلق منها     
برتقية اإلدارة وكذا تعظيم االستفادة املالية من االستثمار الوقفي، كان لزاما املقارنة بينها و بني ما يتم تطبيقه  

قارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات  يف ا زائر وفقا لثالث عناصر حبثية: التزم أوهلا ابمل
االستثمارية يف مؤسسات   السياسات التطويريةالوقفية لكل من التجربتني؛ و اختص الثاين ابملقارنة بني  

 الوقفية السعودية ونظريهتا ا زائرية؛ وأما العنصر األخري فكان حوصلة لنتائج املقارنة. 

يلخص :  السعودية و اجلزائرية  املقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات الوقفية  أ.
يف    ونظريهتا ا زائرية  السعوديةمؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  ا دول اآليت أدانر عملية املقارنة بني  

 خصوص السياسات املتبعة لتطوير ا وانا اإلدارية يف كل منهما: 

 عناصر املقارنة السعودية التجربة   التجربة اجلزائرية 

 الوقفية   األصول  وتثمري  إدارة  ؤسساتمل  العامة  اإلدارية  النظم  تطوير  سياسات

 الوقفية  األصول   تثمري  و  إدارة  مؤسسات يف  العامة  اإلدارية  النظم  لتطوير  التقليدية  السياسات      

    اإلدارة الفردية- النظارة الفردية  أسلوب إداري غري مطبق حاليا 
 املطبق يف ا زائر منذ االستقالل داري  اإل سلوب  األ 

 ( الكاملة على األوقاف  الدولةوصاية  )
وصاية الدولة على األوقاف العامة و املشرتكة اليت مسح الواقف للهيئة 

 العامة لألوقاف السعودية إبدارة الوقف 

اإلدارة  -
 احلكومية املركزية 

 الوقفية   األصول  تثمري   و  إدارة  مؤسسات  يف العامة  اإلدارية  النظم  لتطوير  املستحدثة  السياسات        

    أسلوب إداري غري مطبق
 )وصاية الدولة على األوقاف( 

 مؤسسة أوقاف الراجحي 
 ( اإلدارة ا ماعية )

  املؤسسي  النمط-
 األهلي

هناك حماوالت ملأسسة األوقاف ابلشكل احلديث ضمن اخلطة  
 العامة لتطوير األوقاف )السما  بعدم الرتكز اإلداري( 

 اهليئة العامة لألوقاف  مؤسسة  
 مأسسة إدارة االستثمار عرب مؤسسة أوقاف

النمط املؤسسي  -
 احلكومي احلديث 

 لنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية على املستوى اجلزئي ل  السياسات التطويرية           

 للمؤسسات الوقفية مستوى اعتبارات السياسة التطويرية      

وظيفة   الدولة  وصاية  حتت  وقوعه  بسبا  الوقفي  العمل  اعتبار  إن 
 تطبيق احلوكمة املؤسسية    أمهلحكومية، فإن التسيري الوقفي يف ا زائر  

ة اإلسالمية يف  مالتنفيذ احلايل ال يرقى لتطلعات التطبيق السليم لنظام احلوك 
 أوقاف الراجحي اخلاصة ابستثناء مؤسسة    العامة السعودية  املؤسسات الوقفية  

 احلوكمة الوقفية -

يف ا زائر للدولة و نظرا ملا    يابلنظر إىل تبعية القطاع الوقفي التكافل
مت رصدر من ممارسات على أرض الواقع، فإن  عالقة الدولة ابملؤسسة  

استقطاب تعمل فيها الدولة على االستفادة    الوقفية عالقة احتواء و
 من الوقف إلجناز براجمها العامة. 

و الدولة    السعودية األهليةاملؤسسات الوقفية    بني  حدوث تصادم أو مواجهة  
مستبعد يف ظل أن تشكيلة جملس اهليئة العامة لألوقاف اليت تشرف على  

املؤسسات الوقفية  جمالس إدارة    عن  ممثلالنشاط الوقفي ابلبلد حتتوي على  
عالقة استقطاب  السعودية  فإن  عالقة الدولة ابملؤسسة الوقفية  وعليه    اخلاصة  

 إلجناز براجمها العامة.   اخلاص  تعمل فيها الدولة على االستفادة من الوقف

عالقة الدولة -
ابملؤسسة الوقفية  
 وفق منوذج 

(4Cs ) 

ا زائرية و مؤسسات  ال يوجد تعامل مرصود بني املؤسسات الوقفية  
األهلي   العمل  مؤسسات  الكفاءة  ضعف  بسبا  املدين،  اجملتمع 

  ا زائرية ما جيعل التشارك معها غري مي فائدة

أن   بل  السعودية   الوقفية  و  اخلريية  املؤسسات  بني  للتعاون  هناك خطوط 
 منظمات العمل املدين اخلريي يف السعودية تعترب كمؤسسات وقفية  

مؤسسات  عالقة -
القاعدة الشعبية  
 ابملؤسسة الوقفية

 و اجلزائرية  السعوديةاملقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف املؤسسات الوقفية :  38اجلدول
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تؤكد  املقارنة بني السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية بني     
  الكفاءة اإلدارية يف تعبئة األصول من انحية ضعف  على تشابه كل من الدولتني    السعوديةكل من ا زائر و  

كما أن الكفاءة اإلدارية ملؤسسات   املسامهة يف الناتج العام احمللي،  حجمها املنخفض يف  الوقفية بداللة
و   السعودية  الوقفية  األصول  وتثمري  األصول    ا زائريةإدارة  هاته  تنويع  الشكل  لرتكيزها على  حمدودة  يف 

على . ولكن  تطبيق السياسات التطويرية للنظم اإلدارية على املستوى ا زئي غائا متاما، كما أن  ريالعقا

حتكمها لوائح العمل الداخلية و نظرا لعدم حاالت تضارب املصاحل  
 تبين نظم احلوكمة ، فإمكانيات حدوث  الصراع الداخلي متوقعة . 

حتكمها لوائح العمل الداخلية ابملؤسسة و نظرا لعدم  حاالت تضارب املصاحل  
 ت حدوث  الصراع الداخلي متوقعة . تبين نظم احلوكمة ، فإمكانيا

إمكانية حدوث  -
 تضارب املصاحل 

 لنموذج التحليلي املعياريوفقا ل السياسة التطويرية  أبعادمستوى              

التسيري احلكومي لألوقاف يف ا زائر يفرض عليها أن تكون مؤسسات  
خالل ما يعرف بعمليات  من  تتبع النهج الكالسيكي التايلوري لإلدارة  

 .  روتنة اإلدارة الوقفية أي البريوقراطية 

الفكر الكالسيكي يف    تبىنت  ة،تحفظ ممؤسسات  العامة  املؤسسات الوقفية  
اخلاصة مبدعة أو  الوقفية    و املؤسسات  دارية  ا وانا اإل الكفاءة يف  حتقيق  

   أوقاف الراجحيتجربة مؤسسة  وسيطة ك 

التحفظ مقابل       -
 اإلبداع

الوقفية   مؤسسات  املؤسسات  النظرية  مستمد  تا زائرية   من  بادئها 
الكالسيكية يف اإلدارة ما يعين أهنا مؤسسات تكنوقراطية من انحية  
 تقيدها ابإلرشادات و األوامر و اعتماد التوصيف الرمسي لطبيعة العمل  

بادئها من النظرية الكالسيكية  تستمد م   السعودية العامةاملؤسسات الوقفية  
ابستثناء املؤسسات اخلاصة فهي    يف اإلدارة ما يعين أهنا مؤسسات تكنوقراطية

  أصال   كذلكتغلا الثقافة االجتماعية ألهنا أشبه ننظمات عائلية، إن مل تكن  

التكنوقراطية    -
مقابل الثقافة  
 االجتماعية 

ما      لإلدارة  ةأفكار املدرسة الكالسيكي  بىنتت  املؤسسة الوقفية ا زائرية
املرتاص. ويظهر من خالل  اهليكل التنظيمي املتبع  هو اهلرمي  جيعل  

 االحتفاظ برمسية العالقة "الرئيس/املرؤوس." 

هيكل  السعودية العامة مات  الثقافة التكنوقراطية السائدة ابملؤسسة الوقفية  
التنظيمي املتبع  هو اهلرمي املرتاص. ويظهر من خالل االحتفاظ برمسية العالقة  

 وهو ما لوحظ أيضا على مؤسسة وقف الراجحي اخلاصة   "الرئيس/املرؤوس."

اهلرمي املرتاص   -
مقابل الشبكي  
 متعدد املراكز 

املؤسسات الوقفية ا زائرية مؤسسات مات توجه داخلي يف ظل بيئة  
 خاضعة لوصاية الدولة  

الوقفية     ة حاالت منح اإلدار عموما ابستثناء    ةداخلي  السعودية  املؤسسات 
 الوقفية لطرف خارجي  

التوجه الداخلي -
 مقابل اخلارجي 

 مستوى وسائل  السياسة التطويري للمؤسسات الوقفية          

، وجد ضعف يف املوارد البشرية  ية ا زائر   ةمن تقييم واقع اإلدارة الوقفي
   . و قلة اليد العاملة الكفؤة يف النشاط الوقفي

السعودية تندرج ضمن عنصر  املؤسسات الوقفية يف  املوارد البشرية يف  
   التحدايت التشغيلية لتطوير الوقف رغم حماوالت الدولة تصويا هذا اخللل

إدارة املوارد  -
 البشرية

الوقفية   املؤسسة  يف  اسرتاتيجية  إدارة  بغياب  يقضي  العملي  الواقع 
 وجودة. تبقى  أدوات التنفيذ غري م  حيثا زائرية،  

تواجد   أي  يالحظ  ال  اخلاصة،  الراجحي  وقف  مؤسسة  حالة  ابستثناء 
 ،  السعودية  الوقفية  يف املؤسسات  مبادئ اإلدارة االسرتاتيجيةلتطبيقات  

اإلدارة  -
 االسرتاتيجية

غياب    ايعكسه  ضعيفةيف املؤسسات الوقفية ا زائرية    اإلدارة املالية  
   .  إجراءات التدقيق  غيابو    الدورية    التقارير املالية

التقارير  غياب    ايعكسه  ضعيفة  السعودية  يف املؤسسات الوقفية    اإلدارة املالية  
   .  إجراءات التدقيق   غياباليت تصدر عن هاته املؤسسات و    الدورية    املالية

 اإلدارة املالية  -

أداء االعالم الوقفي يف ا زائر ضعيف وعليه جيا التشجيع على نشر  
 قفية لتصحيح هذا التصور اخلاطئ. الثقافة الو 

ارتفاع الوعي  هناك مساعي حقيقية للتحسني من هاته اإلدارة ، يعكسها  
 ال سيما بعد إنشاء املؤسسات املساندة أبمهية الوقف  السعودي  اجملتمعي  

التسويق يف  -
 املؤسسة الوقفية

 الكفاءة اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية 

مليار دوالر و مرشحة لالرتفاع    4حجم الثروة الوقفية يف ا زائر هو  
 مليار على املدى الطويل .    16إىل  

مليار رايل سعودي    45يقدر    2016العامة لسنة  حجم األصول الوقفية  
رايل سعودي منها من طرف اهليئة و ابلباقي تدار خارجيا،  مليار      14تدار   

من    %49مليار رايل و متثل    300جمها  أما األصول الوقفية األهلية فح
 إمجايل املوارد املالية للمؤسسات الوقفية.  

الكفاءة يف تعبئة  -
 األصول الوقفية  

ال تشذ مصارف األوقاف يف ا زائر عن احرتام شرط الواقف ابستثناء  
األوقاف اليت ضاعت حجية واقفيها فتصريها املؤسسة الوقفية يف أوجه  

 لرتكزها على العقارات كفاءة التوزيع حمدودة  الرب العام . و تبقى  

مزيج  وأوقاف مشرتكة    ؛أوقاف عامة ؛ وأوقاف خاصة    السعودية  األوقاف
مصادر حقيقية و مصادر مالية ممثلة يف الوقف النقدي    تتأىن من  بني االثنني

 لكن الرتكيز يكون على العقارات    املباشر ووقف األسهم وأوقاف الشركات

الكفاءة يف  -
تنويع األصول  
 الوقفية اجملمعة

 من اعداد الباحث   المصدر :
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   انال سيما تعلق إبنشاء    ومعتربة،  ابلقطاع الوقفي حممودة   للنهوضية  السعودالرغم من ملك فإن حماوالت  
 األوقاف  متخصصة يف  واستشارية  حبثية  ومراكز  خربة  بيوت   الصناعية، وأتسيس  التجارية  الغرف  يف  لألوقاف
ضف إىل ملك تبين    .، إطالق مشروع مكني للحوكمة الوقفيةورقمنة نظام الوقف    اململكة   مناطق  نختلف
اخلاصة أحد   متطور،ب  ولو   ، الرائدة  مؤسساهتا  ليس  العامة  ل  شكل  اإلدارية  للنظم  التطويرية  لسياسات 

اتباع   هذا مع  ملؤسسة أوقاف الراجحي،    األهليةب املأسسة الوقفية  لو ظهرر أسيابملؤسسات الوقفية املاليزية  
لألوقاف العامة  نفسه  اهليئة  بعض    االسعودية  سابقا،  دراسته  مت  ،فيما  إليه  قد  أت  إداري  ألسلوب 

منح أكثر من نصف من خالل  وتعظيم عوائد استثمارها    الوقفية  املؤسسات ا امعية األمريكية إلدارة أصوهلا
. ولعل أبرز ميزة يف التجربة الوقفية السعودية اعتمادها    أصوهلا لإلدارة اخلارجية من قبل مؤسسات متخصصة

اربة إدارية هجينة إلدارة النشاط الوقفي السعودي من خالل عدم احتكار سلطة اإلدارة الوقفية أو  على مق
منح االستقاللية املطلقة للقطاع الثالث الوقفي، بل كانت هناك حماولة للتقريا بني التوجهني من خالل  

اء جمالس إدارة املؤسسات الوقفية رؤس  ممثال عنإنشاء اهليئة العامة لألوقاف و اليت تتضمن يف أمانتها العامة  
 .  اخلاصة

، قد ييف النهوض ابلقطاع الوقف  رغم عدم كوهنا أجنح  التجارب السعودية  وعليه ميكن القول أن التجربة     
تطوير العمل اإلداري الوقفي ا زائري يف  ء بعض معامله  متثل هي األخرى منومجا اسرتشاداي، يتم يف ضو 

   ية إلنشاء املؤسسات الوقفية األهلية و كذا منحها حق إدارة أصوهلا الوقفية.  حالة التوجه حنو منح احلر 

: يلخص و اجلزائرية  السعودية  يف املؤسسات الوقفية  لالستثماراملقارنة بني السياسات التطويرية  ب.
الوقفية  ا دول اآليت أدانر عملية املقارنة بني     ونظريهتا ا زائرية   السعوديةمؤسسات إدارة وتثمري األصول 

 خبصوص السياسات املتبعة لتطوير ا وانا االستثمارية يف كل منهما: 
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إن ما ميكن استخالصه من مقارنة السياسات التطويرية لالستثمار الوقفي يف كل من مؤسسات إدارة    
و ا زائر هو ضعف الكفاءة االستثمارية للسياسات االستثمارية املتبعة    السعوديةو تثمري األصول الوقفية يف  

. هذا عها وتعظيم العوائد الوقفيةسواء ما تعلق بتوظيف أساليا االستثمار املناسبة وتنوي  يف كال البلدين،
ابتباعها أسلوب االستثمار القائم  حماوالت مؤسسة أوقاف الراجحي اخلروج من خطر عدم التنويع  ابستثناء  
اقتصاداي    ا و توزيع،  توزيعا جغرافيا عابرا للقارات   ،يع سلة االستثمارات املشكلة حملفظتها االستثمارية وز على ت

االقتصادية األنشطة  تبلغ    متعدد  احلالية  قيمتها  رايل  60جعل  فالكفاءة   .مليار  التقييم،  عموم  يف  أما 

 عناصر املقارنة السعودية التجربة   التجربة اجلزائرية 

 الوقفية   األصول  وتثمري  إدارة  يف مؤسسات  االستثمار  تطوير  سياسات

  األسلوب التشاركي 
 األسهم  
 الصكوك  
 التشاركية    الصيغ االستثمارية

 صيغ تنمية األصول الوقفية كاإلبدال 
   تاإلجيارا

 القروض احلسنة    

أدوات االستثمار  
الودائع مات   املضاربة الوقفية  الوقفي 

 العوائد الوقفية  
املشاركة  
 الدائمة 

املشاركة  
 الفالحية 

 و االستبدايل     األسلوب التقاويل
 عقد املقاولة/االستصناع  اإلبدال و االستبدال 

 األسلوب اإلجياري واإلقراضي 
 اإلجارة العادية   اإلجارة اخلاصة  القرض احلسن 

 يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية   االستثماريةالكفاءة  

على   الوقفية  لألصول  استثمارها  ا زائرية يف  الوقفية  املؤسسات  تعتمد 
وأموال   املايل  السوق  يف  االستثمار  و  الوقفية  األمالك  رعاية  عائدات 
التربعات املمنوحة و اهلبات املقدمة لتدعيم األوقاف وايرادات مشاريعها  

ال عرب  ابلصيغ  االستثمارية  املمنوحة  لألصول  االستثماري  توظيف 
االستثمارية  املذكورة سابقا  مع مالحظة أن العوائد  على االستثمار وفقا  
للصيغة التقليدية لإلجارة العادية و اخلاصة كان هلا نصيا األسد من 
حصة العوائد الوقفية احملصلة نظرا لالعتماد على هاته الصيغة أكثر من 

 ن كفاءة االستثمار الوقفي يف هذا الباب منخفضة.   ( أي أ% 63غريها )

يف   التنويع  سياسات  فيها  تنعدم  تكاد  السعودية  الوقفية  املؤسسات  غالبية 
االستثمارات الدولية ، كما تنعدم فيها املشاركة يف سوق األسهم، و الصكوك 

ضاِرب أو متويل املشاريع و التمويل متناهي ا
ُ
لصغر،  الوطنية و الدولية، و رأس امل

ضف إىل ملك أن العديد من األصول الوقفية غري منتجة أصال وغري مسامهة  
يف عجلة االقتصاد. هذا األمر قد مت معا ته يف املؤسسة الوقفية الرائدة "مؤسسة  
سلة   تنويع  على  القائم  االستثمار  أسلوب  ابتباعها  الراجحي"  أوقاف 

االستثمارية    املشكلة حملفظتها  و    اتنويعاالستثمارات  للقارات  عابرا  جغرافيا 
 . اقتصاداي  متعدد األنشطة االقتصادية   تنويعا

الكفاءة يف  -
تنويع عوائد  
 الوقف  

العوائد احملققة بعد إصدار القانون   حتقيق تنامي واضح وكبري يف حجم 
بسبا اتباع الدولة لسياسة     2001املعدل للوقف واالستثمار فيه لسنة  

الوقفية و إدخاهلا لالستثمار مباشرة  وهو ما توسيع البحث عن األصول  
%  956.64مكن من حتقيق معدل منو يف اإليرادات الوقفية وصل إىل  

ولكن النمو تعثر حبصول األزمة املالية و كذا ضعف   2013عند سنة  
نظام التحصيل )أجرة اإلجارة ضعيفة ورمزية ( مع غياب سياسة للتحوط  

ب النمو  معدل  فاخنفض  املخاطر  عرب  56.87من  الدولة  وحتاول   %
اسرتاتيجيتها ا ديدة يف احلفاظ على الوعاء الوقفي وبعث سنته و إنشاء  
 خريطة وطنية له يف تصحيح هذا اخللل وتغيري صيغ االستثمار املعتمدة 

مليون رايل سنواي  مقارنة حبجم    325إن نسبة عائدات األوقاف العامة     
مليار رايل    14امة لألوقاف واملقدر ب  هاته األصول اليت تديرها اهليئة الع

% .وهذا الوضع يعكس ضعف كفاءة    2.3عد ضئيلة جدا ، إم مل تتجاوز  ت
استثمار أموال األوقاف العامة، وعدم متكن ا هات مات الصلة من توظيفها  

توظيفا  استثماراي  يدر عليها عائدا  جمزاي  يغطي أوجه الصرف املستهدفة  
 يستخدم الفائض يف تنمية موارد الوقف وزايدة حجمها. ويفيض عنها، حبيث  

  صرف العائدات املتحققة من األصول الوقفية العامةهذا ابلرغم من أن نسبة     
%، فيما متت إعادة استثمار    13.1حوايل  كانت  على اجملاالت املستهدفة  

 الوقفية. تثمري األصول  %، هبدف    86.9حوايل  

الكفاءة يف  -
تعظيم العوائد  

   فيةالوق

 و اجلزائرية  السعودية يف املؤسسات الوقفية  لالستثمار املقارنة بني السياسات التطويرية :  39اجلدول

 من اعداد الباحث   المصدر :
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السعودية ضعيفة   الوقفية  املؤسسات  لتطوير االستثمار يف  املتبعة  للسياسات  متأثرة يف ملك االستثمارية 
احلايل يف التطبيق ا زائري    اميكن اعتمادها بشكلهال  ، وعليه فإنه  ابلكفاءة اإلدارية املتدنية هلاته املؤسسات 

 إن كان هناك توجه للتحرير ا زئي للنشاط الوقفي يف ا زائر

 استثمار األوقاف  إدارة ويف  اجلزائريةالتجربة و   السعودية   التجربةقارنة بني النتيجة النهائية للم ج.

  متنح   السعودية يف مقابل التجربة ا زائرية هو أن اململكة السعوديةإن أبرز ما ميكن مالحظته يف التجربة     
هامشا من االستقاللية يف إنشاء املؤسسات الوقفية األهلية الفردية واملؤسسية مع حرية اختيار كل منهم  
جمللس نظارته بدون تدخل حكومي، بل وأن اهليئة العامة لألوقاف املسؤولة عن كافة النشاط الوقفي يف  

سعودية تضم يف جمالس إدارهتا أعضاء هم رؤساء جمالس إدارة يف مؤسسات وقفية خاصة وملك من أجل  ال
الوقفية األهلية وختدم أغراض االستثمار  الوقفي وسن قوانني ال تتعارض مع املمارسات  النشاط  حوكمة 

ا فكرة جيدة ميكن للسلطات الوقفي للتنمية مع احملافظة على االستدامة املالية والزمنية للوقف. وهاته بذاهت 
تنفيذها يف حالة رغب ا زائر  الوقف يف  الوقفي  الوصايةاحملافظة على    يف    تهاالوصية على  النشاط   على 

أما    مع فتح اجملال إلنشاء املؤسسات الوقفية اخلاصة يف حالة اتباع النمط اإلداري اهلجني طبعا.   ا زائري
التطويرية للنظم اإلدارية و االستثمار يف مؤسسات إدارة    ت السياسا  قدون ملك فإن الشكل احلايل لتطبي

 .يف ا زائر هو تثمري األصول الوقفية السعودية دون مستوى الكفاءة املطلوبة إلحالل 
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  : الرابع خالصة الفصل

تثمري و إدارة  تطوير مؤسسات  لقد مت من خالل هذا الفصل التطرق إىل مجلة التجارب الدولية  يف جمال       
وحيث أن التجربة الوقفية ا زائرية املعاصرة ال ترقى يف تنوعها و تعدد مصارف عوائد    ،األصول الوقفية

الفصل   بينه  وأمام ما  قبل مرحلة االستعمار،  تسيريها  التطبيقي  أصوهلا حلجم ممارساهتا  ترد يف طرق  من 
و تسجيلها ، فقد استدعت الضرورة  وتثمريها ، ضف إىل ملك املشاكل املتعلقة ابلبحث عنها وتعبئتها  

اليت    ،البحث يف التجارب الدولية املميزة يف تطوير مؤسسات األوقاف حول العامل خاصة التجربة األمريكية
فهو قطاع قائم بذاته متنوع يف مصارفه   استنتج منها قيام العمل الوقفي على مبدأ االستقاللية عن الدولة،

وتستثمرها    ،أصوله وفق أمناط حديثة و مبتكرة " اإلدارة اخلارجية مثال"   شكل مؤسساته اليت تديرمتطور يف  
منها    هاته اخلصائصر فتجعل  عوائد  بكفاءة وفق اسرتاتيجية تستهدف حتقيق االستدامة املالية للوقف و

ميكن االعتماد عليه يف حالة التوجه الوطين حنو حترير القطاع الوقفي   أمروهو  ،  مؤسسات للتمويل الذايت
طبعا الدولة  وصاية من   ا وهرية    دون  ،  االختالفات  بعض    ة اإلسالمي   ية الوقف  املمارسة  بني التغاضي عن 

الشرعي ألدوات   ةواألمريكي الوصاية على   ونظرا الاالستثمار.    وجماالت   خاصة ما تعلق ابالمتثال  رتباط 
ا زائرية اخلاضعة لوزارة الشؤون     فهي أقرب للتطبيق على احلالة  ،الوقف يف ماليزاي نجالس الداينة اإلسالمية

كاالستفادة  هاته التجربة  الناجحة فقط من  خرجات  املتطبيق  التفكري يف  مع ضرورة  لكن    ،الدينية واألوقاف
ومسك التقارير   و التشاركية مع البنوك،  ،و مأسسة الوقف النقدي  ،بني التعاونتنويع األمناط اإلدارية  من  
  استثنيت جتربة مؤسسة وقف النور املاليزي،   ووملك أنه ل  .ةو قياس األداء التسيريي للمؤسسة الوقفي  ، املالية
اإلدارية    تعاين من مشاكل تتعلق أساسا بتغطية القصور يف ا وانا    املؤسسات الوقفية املاليزية ابقي  التزال  

البشرية  الداخلية السيما ا  املالية و  املتأثرة بضعف الكفاءة    الستثمارية منها، انهيك عن ضعف الكفاءة 
. وتوفر التجربة السعودية رؤية مميزة إلدارة النشاط الوقفي إبشراك املؤسسات األهلية اته املؤسسات هلاإلدارية  

يف إدارة القطاع الوقفي وكذا ما ارتبط ابملمارسات اإلجيابية للنشاط الوقفي واليت تظهر يف شكل  املشاريع  
وتغطية حاجات اجملتمع وتلبية رغبات الواقفني كال على حد سواء    ، تعظيم الثروة الوقفيةوالربامج املبتكرة ل

البشري  ولكن   و  والتشغيلي  التنظيمي  القصور  إداراي يبقى  السعودية  الوقفية  املؤسسات  يضعف كفاءة 
 ا زائرية.  ةالوقفي املؤسسةانتهاجها مثال لتطوير اللجوء إىل واستثماراي، ومنه إمكانية 
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 اخلامتة: 

املفاهيم العامة املتعلقة ابلوقف وأشكاله،وكذا    يفالبحث    هاته الدراسة   خالل فصول  لقد مت من   
التطويرية تبيان   اقتصادية وتثمري أصوله    ة مؤسساتهدار إل  السياسات  مميزة من    ابعتباره مؤسسة 

االستدامة - تستهدف حتقيق العائد املستمر  واليت  ،مؤسسات القطاع الثالث التكافلي اإلسالمي
دراسة خمتلف  كما متتلتوزعه على املستفيدين احملددين يف عقدها التأسيسي،   ،-املالية للوقف

  د ق فق ى كل ما سبل. وبناء عالتجارب الدولية يف ابب تثمري الوقف و تطوير أساليب إدارته
نتائج  و    ؛النتائج العامة   قسمني مها:  واليت ميكن تقسيمها إىل  النتائجمجلة من  إىل  انتهت الدراسة  

 :  وفقا ملا أييت  اختبار الفرضيات

  لدراسة:العامة لنتائج .ال1

 كاآليت:آخرين مها   يف قسمني  هبذا اخلصوص أيضاميكن عرض أهم ما توصلت إليه الدراسة      

 : من خالل الفصول الثالث النظرية مت التوصل إىل النتائج اآلتيةنتائج الدراسة يف اجلانب النظري: أ.

األصالة و العراقة التارخيية لفكرة الوقف و تطور ممارساهتا سواء يف احلضارة اإلسالمية يؤكد البحث على   ❖
 ؛ يف احلضارة الغربية أو

النموذج    تلقد كان ❖ الوقفية اإلسالمية إىل  املمارسة  تغيري شكل  الفضل يف  الغربية احلديثة  للممارسة 
الوقف    احلديث،  املؤسسي تنويع أشكال  أغراضه و  و يف مقابل  مسامهة اإلرث احلضاري اإلسالمي يف 
 ؛ عموما مقاصده

زء ابلكل،متثل  عالقة اجلهي    مؤسسات القطاع اخلريي اإلسالمية  معالوقف بشكله احلديث  عالقة   ❖
ا  همع  تتعاونو  القطاع الثالث يف االقتصاد اإلسالمي،  ؤسسات  ممؤسسة الوقف فيها نوعا مميزا من أنواع  

 ؛املوجهة خلدمة االقتصاد و اجملتمعه من أجل إثراء خمرجات
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هاته املبادئ اليت قد  .  اإلدارة الوقفية مبجموعة من املبادئ  املميزة تستقي منها أسلوب عملها  تتسم ❖
 ؛وقفيةالمؤسسة  لل مشلت املفهوم اإلداري العام وجتاوزته إىل مفهوم التنظيمي اخلاص 

ول  يف اجململ، هناك نوعان من السياسات التطويرية للنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة و تثمري األص ❖
حبيث تتعلق إحدامها ابلتطوير اإلداري على املستوى الكلي )العام(، املتأثر بدرجة تدخل الدولة    :الوقفية

 ؛ يف النشاط الوقفي؛ و ترتبط السياسة التطويرية األخرى ابجلوانب اإلدارية الداخلية ملثل هاته املنظمات 

دارة وتثمري األصول الوقفية بدورها إىل تنقسم السياسة التطويرية للنظم اإلدارية العامة يف مؤسسات إ ❖
 قسمني مها:

التقليدية لتطوير    - الوقفية:  السياسة  الفرديةاب   وتتمثل يف األمناط اإلدارية اخلاصة اإلدارة    ؛ إلدارة األهلية 
تتميز ابجلمود و عدم حتديث    ةهي سياسو   .و اإلدارة احلكومية املركزية  ؛واإلدارة حتت الوصاية القضائية

 االستثمار الوقفي؛ العمل و أدوات 

الوقفية:   - اإلدارة  لتطوير  املستحدثة  أهلياالسياسة  املؤسسي احلديث سواء أكان  الوقف  أو    ؛تتمثل يف 
إجيابية يف التعاطي    سياسة   ي. وهكالبنك اإلسالمي  تشاركيا مع مؤسسات مالية أخرىأو    ؛ حكوميا مستقال
ن من  . كما أقف و خططه من جهة،  وطبيعة البيئة املتطورة اليت تعمل هبا من جهة أخرىمع أهداف الو 

بدأ اإلدارة ابألهداف  مإدخال    هو   يف اإلدارة الوقفية  املستحدثة  هاته السياسة مكاسب تبين تطبيق  أبرز  
MBO    كذا مبدأ اجلودة الشاملة يف  عموما ،و  مبدأ التشاركية يف اإلدارة الوقفية  و     ،األهليةيف اإلدارة الوقفية

 التسيري الوقفي؛ 

 من  ى املستوى الداخلي )اجلزئي(ل ع  ؤسسة الوقفيةللنظم اإلدارية يف املمنوذج السياسة التطويرية    يتشكل ❖
  ثالث مستوايت:

كافة االعتبارات اليت تؤخذ عند وضع السياسة التطويرية الشاملة و كيفية    مناألول  ى  ستو يتكون  امل -
الوقفية  تنفيذها يفتنظيم   الوقفية  املؤسسة  املؤسسة  احلوكمة؛ وعالقة  االعتبارات:  هاته  املقصود من  و   .

 ؛  ابلدولة؛ وعالقتها ابملؤسسات اخلريية األخرى غري احلكومية؛ و كذا إمكانية تضارب املصاحل

الثاين  خصص   - واليت أتيت حبسب طريقة    لتحديداملستوى  الوقفية،  للمؤسسة  اإلدارية  األبعاد  تشكيلة 
 املؤسسات على أسئلة دراكر اخلمس لتحديد العناصر اهليكلية اإلدارية للمنظمات؛ إجابة هاته 
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لة، و تسيري  لوحدات اإلدارية اليت يتم االعتماد عليها لتنفيذ النماذج املشكاب  خيص املستوى الثالث    كان   -
  ، العالقات بني املستوايت يف ظل االعتبارات احملددة. حبيث تتعاون و تتكامل كل من اإلدارة االسرتاتيجية

ساسا بعناصرها  أوإدارة التسويق الوقفي عرب سياساهتا املختلفة و املتعلقة    ،واإلدارة املالية، واإلدارة البشرية
 .يف جو من االتساق و التناغم و التفاهم الوقفيةحتقيق تلك الغاية  من أجل املشكلة

لعل أبرز مسامهات تبين مؤسسات إدارة و تثمري املؤسسات الوقفية هلاته السياسات التطويرية املستحدثة   ❖
 ؛للتدبري إدارة إىل للتسيري إدارة من اإلدارة الوقفية مفهوم تغيريعلى املستويني العام واجلزئي هو 

الوقفية  تواجه   ❖ األصول  وتثمري  إدارة  حتسني مسعتها  مؤسسات  تقتضي  خالل حتدايت  تصحيح    من 
التصورات اخلاطئة عن فكرة االستثمار الوقفي، كعدم الفصل بني مفهومي استثمار األصل الوقفي واستثمار  

 االستثمار  عوائده ، هذا إىل جانب التحدي الرئيسي املتعلق ابعتماد وسائل الفعالية الكمية و الكيفية يف
 الوقفي؛ 

استحداث أشكال وقفية جديدة، إما من خالل  األثر يف  كان لعملية تنمية و مثري األصول الوقفية   ❖
 ؛استرياد ممارسات غربية و تكييفها، أو عرب تطوير املخزون الوقفي اإلسالمي املوروث 

الوقفي يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول   ❖ التطويرية لالستثمار  يف خضم احلديث عن السياسات 
التقليدية   التطويرية  السياسات  أن  تثمري  الوقفي    ر لالستثماالوقفية، ميكن اإلشارة إىل  تركز على  مل تكن 

عليها أطول  تها واحلفاظ استغالهلا وصيان الستدامة األصول الوقفية ابملعىن االستثماري، وإمنا كانت تسعى 
. هذا األمر يظهر يف نوعية أدواهتا املستخدمة  ، ومل تكن فكرة استثمار العوائد الوقفية مطروحةفرتة ممكنة

املردودية االقتصادية الضعيفة واجلمود يف التأقلم ذوات  ممثلة يف اإلجارة و شبيهاهتا و االقرتاض و االستبدال  
 مارسات الوقفية املعاصرة؛ مع التغريات احلاصلة يف شكل امل

املالية   ❖ األدوات  يتم يف ضوئها حتديد  اليت  احلديثة على مجلة من احملددات  التطويرية  السياسة  تعتمد 
لتطوير   املستحدثة  السياسة  تظهر  وهنا  الوقفية.  األصول  تثمري  و  إدارة  مؤسسات  إلنفاذها يف  املناسبة 

 مها، االستثمار يف املؤسسات الوقفية يف شكلني
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تتكون سياسة التمويل املؤسسي احلديث لتطوير   :التمويل املؤسسي لتطوير االستثمار الوقفيسياسة   -
التمويل سياسة  مها:  من شقني  الوقفي  املداينة؛  ذاملؤسسي  ا  االستثمار  على  القائمة  املالية  األدوات  ت 

 ؛على املشاركة ت األدوات املالية القائمة ذاوسياسة التمويل املؤسسي  

وتتنوع حبسب   (:املشاركة الشعبية لتطوير االستثمار الوقفي)تمويل ابالكتتاب العام للجمهور  سياسة ال -
الذي  و  هو أسهم التحكري  من هاته األخرية    مستحدث األداة املستخدمة بني أسهم و صكوك وشكل  

 جيمع بني صكوك اإلجارة و أسهم املشاركة. 

لالستثمار الوقفي يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية إن جناح السياسة التطويرية املستحدثة   ❖
استخدامها يف  االقتصادية  و  الشرعية  الضوابط  ومراعاة  بدعمها  االستفادة     ،مرهون  تعظيم  أجل  من 

 االقتصادية منها دون الوقوع يف أي حرج شرعي. 

 اآلتية: مت التوصل إىل النتائج لقد  التطبيقي:نتائج الدراسة يف اجلانب ب.

التجربة الوقفية اجلزائرية املعاصرة ال تزال فتية وال ترقى يف تنوعها وتعدد مصارف عوائد أصوهلا حلجم   ❖
 ؛   ممارساهتا قبل مرحلة االستعمار

املركزية ❖ عدم  مع  احلكومية  اإلدارة  أسلوب  الوقفية  األصول  تثمري  و  إدارة  مؤسسة  وبدراسة  ،  تعتمد 
الكفاءة اإلدارية يف تسيري  يف  عثر على ضعف    ، قدية للنظم اإلدارية هبامستوايت إحالل السياسات التطوير 

 مليار دوالر أمريكي؛   4على أقل تقدير حجمها تجاوز  يهاته األصول اليت 

تتميز السياسة االستثمارية الناجحة ابلتنويع يف األدوات  االستثمارية و كذا تنويع مصادر األصول  ❖
و هو االمر الذي ال يطبق يف اجلزائر فكفاءهتا االستثمارية هي    ، هاو عوائداملخصصة لالستثمار  الوقفية  

     ؛ارات أبمثان زهيدة ألصول أغلبها عق ت ابلرتكيز على صيغ اإلجيارا األخرى ضعيفة

الضريبية، واملعنوي ❖ املادية كاإلعفاءات  الذاتية يف فعل اخلري، واالقتصادية من   ةتساهم احلوافز  كالرغبة 
مليون شخص، واالجتماعية من خالل انعكاس    11خالل قدرة القطاع الثالث األمريكي على توظيف  

ذلك التوظيف على معدالت البطالة مثال يف رفع درجة الوعي أبمهية الوقف بكافة أشكاله يف الوالايت 
إىل   2016مليار دوالر يف    390من  املتحدة األمريكية. فليس من قبيل الصدفة إذا أن ينتقل حجم أصوله  

 يف ظرف سنتني؛  %8.8  مبعدل منو   2018مليار دوالر يف   428
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تعتمد املؤسسات الوقفية األمريكية الناجحة يف حتقيق االستدامة املالية ألصوهلا الوقفية على سياسة   ❖
إدارية مميزة هي اإلدارة اخلارجية من خالل منح حق اإلدارة جلهات متخصصة، و سياسة استثمارية قائمة  

اجملال   يف  الكفاءة  استهداف  و  التنويع  هاته  على  الذايت.  للتمويل  مؤسسات  جيعلها  ما  املستمر  الزمين 
 يف املؤسسات الوقفية؛  ر السياسات تعترب من قبيل السياسات املستحدثة لتطوير اإلدارة و االستثما

على مبدأ االستقاللية عن الدولة، فهو قطاع قائم بذاته    األمريكي الناجح  العمل الوقفي  تقوم جتربة ❖
ما  ،  ر يف أساليب استثمار أصوله املعبئة وكذا قنوات توزيع عوائد هذ االستثمارمتنوع يف مصارفه متطو 

يف حالة التوجه الوطين حنو حترير التعامل يف القطاع الوقفي من رقابة الدولة ابلرغم   هااالعتماد عليمن  ميكن  
وطرق    يكيمن ضرورة عدم التغاضي عن بعض االختالفات اجلوهرية يف مفهوم الوقف اإلسالمي و األمر 

 ؛ استثماره 

حاولت التجربة املاليزية التوفيق بني السلطة التامة املمنوحة للدولة عرب جمالس الداينة االسالمية املوجودة   ❖
و بني االعتماد على املؤسسات املالية    ،يف كل الوالايت املاليزية يف تعبئة وتسيري و تثمري األصول الوقفية

وهو ما برز جليا يف النماذج التسيريية الثالث املذكورة مع   ،ذات اخلربة االقتصادية للرفع من كفاءة القطاع
ملوارد البشرية  هليكلة التنظيمية و ااباالعرتاف ابلكفاءة احملدودة لكل أسلوب تسيريي نظرا للعوائق اليت تتعلق  

 ل الوقفي هناك؛املمارسة للعم
و ذلك لتمكنها من حتسني أدائها املايل وحتقيقها   ،متثل مؤسسة وقف النور املاليزي استثناء من القاعدة ❖

املستحدثة و املخصصة لتطوير   ةواالستثماري  تبنيها السياسات اإلدارية    بسببلالستدامة املالية قياسيا،  
 العمل املؤسسي هبا؛ 

  زائر ممثال يف وزارة الشؤون الدينية جلاليزية من طرف انظر الوقف يف اميكن االعتماد على التجربة امل ❖
مؤسسات إدارة  مساندة وخمتصة لدعم عملية تطوير  حكومية  مؤسسات    العمل على إنشاء  واألوقاف، يف

 ؛زائرجلو استثمار األصول الوقفية يف ا
تتم إدارة النشاط الوقفي يف اململكة السعودية ابلتشارك بني الدولة ممثلة يف اهليئة العامة لألوقاف اليت   ❖

وبني املؤسسات األهلية اليت تدير األوقاف اخلاصة  تدير األوقاف العامة و املشرتكة اليت منحت حق إدارهتا،  
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املوارد املالية املوجهة للقطاع الثالث   من حجم  %49مع اإلشارة يف كون هاته األخرية تتحكم يف إدارة  
 التكافلي يف اململكة؛ 

من املميز اعتماد اهليئة العامة لألوقاف على سياسة اإلدارة اخلارجية حبيث أن أكثر من نصف األصول  ❖
كما أن اهليئة و يف جمال االستثمار أنشأت شركة  ،العامة اليت حتث وصايتها تتم إدارهتا وفقا هلذا الشكل  

 لتقوم هباته املهمة ؛  أوقاف و اليت تعد ذراعها االستثماري 
تزال    ❖ ال   ، الوقفية  املؤسسات  تطوير  املميزة يف  احملاوالت  تلك  االستثمارية  رغم  و  اإلدارية  الكفاءة 

املتشكل من ابلضعف الذي يظهر يف املسامهة اهلامشية للقطاع الوقفي    تتميز  ابملؤسسات الوقفية السعودية
ضف إىل ذلك غياب سياسات  .  %0.3ال تتجاوز مسامهته    بنسبة هاته املؤسسات يف الناتج احمللي اإلمجايل  

و سياسات التنويع    -غلبها عقارات أ-تنويع  مصادر األصول الوقفية  خبصوص  تطويرية لإلدارة واالستثمار  
 ابستثناء جتربة أوقاف الراجحي؛  االستثماري

والتنظيمية  ،العديد من التحدايت التشغيلية  السعودية  تواجه مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية ❖
املؤسسات املساندة والربامج الداعمة اليت تؤسسها احلكومة   من خالل وهي تسعى لتجاوزها  ،  واالستثمارية

الثالث ككلمن هاته األخرية    رغبة   القطاع  الوقفية و تطوير  املنظومة  حد حماور  أابعتباره    ،يف إصالح 
 ؛  2030م التنموية الشاملة لعا خطتها
تعدد السياسات التطويرية  هي القول بالتطبيقية  ولعل أبرز نتيجة ميكن اخلروج هبا من هاته الدراسة   ❖

  القطاع درجة تدخل الدولة يف  تبعا ل  األصول الوقفيةاملمكن انتهاجها من طرف مؤسسات إدارة وتثمري  
الوصاية أو    الوالايت املتحدة األمريكية؛حالة  كما يف    االستقالليةوفقا لألشكال الثالث :  ، وذلك    الوقفي
وكذا   . حالة السعوديةأو الوصاية اجلزئية والتشارك يف إدارة القطاع الوقفي  ،  حالة اجلزائر و ماليزاي  املطلقة

الوطينحبسب   االقتصاد  تطور  اختيار   ،درجة  يف  الوقفية  املؤسسات  إدارة  عن  املسؤولني  ومدى كفاءة 
ا  لتطوير  املناسبة  الوقفية يف ضوء  السياسة  الوحدة  التشغيلية واإلدارية واالستثمارية على مستوى  جلوانب 

 . االعتبارات احملددة، والتحكم الكفؤ يف وسائل السياسة التطويرية املنتهجة
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 :   اختبار الفرضيات.2

إثبات أن الضامن الوحيد يف احلفاظ على استمرارية الوقف  فقد مت    ،هي فرضية صحيحة:  األوىلالفرضية  أ.
  لدرجة يتعلق إبخراجه من دائرة االستغالل إىل االستثمار مع حتديث أدوات استثماره و أمناط إدارته وفقا  

فكان السبيل الوحيد لتحقيق هاته .  و درجة التدخل احلكومي يف النشاط الوقفي  الوطين،  تطور االقتصاد
  ة ممثال يف قاعدة حفظ املال، هو تبين السياسات املستحدثالغاية و املقصد املتعلق شرعيا ابلكليات اخلمس  

       لتطوير النظم اإلدارية و االستثمار من طرف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية. 

بدراسة الوضعية الوقفية يف اجلزائر ومع االعرتاف  ذلك أنه و   : هي فرضية صحيحة،الثانيةالفرضية  ب.
تبين سياسات تطويرية    بدور الدولة يف اسرتجاع األوقاف وتنمية الوعاء الوقفي هبا، فإن األثر السليب لعدم 

زال قائما، نظرا  يفصل اإلدارة الوقفية عن اإلدارة احلكومية يف اجلزائر ال    ممثال يف عدممناسبة للنظم اإلدارية  
لتأثرها ابلسلبيات املعروفة عن اإلدارة احلكومية من حيث اجلمود والبريوقراطية وتوزيع املسؤوليات اإلدارية  

متداخلة،   بصالحيات  فرعية  املعتمدة يفعلى مصاحل  الوقفي  االستثمار  تطوير  سياسات  أن  هاته    كما 
التقليدية يف صورة   األدوات  و  الصيغ  واستخدام  االستثمارية  اجملاالت  تنويع  بعدم  املتميزة  و  املؤسسات 
التنمية االقتصادية   اإلجيارات املعروفة، كان من بني أهم األسباب اليت أضعفت دور األوقاف يف حتقيق 

أكادمييا    ؤهلةاملبشرية غري  الوارد  امل  يف  ممثلة   ، مضافا إليها ضعف اجلوانب التشغيليةواالجتماعية املنشودة
. وهاته حقيقة عثر على أهنا السمة املميزة للتجارب اإلسالمية  فضال عن تثمريه الوقف  إبدارة للقيام  وفنيا

 األخرى حمل هاته الدراسة و اليت الزالت ختضع فيها األوقاف لوصاية الدولة وإن بدرجات متفاوتة؛   

يف   الثالث التكافليقطاع  ال، فاملردودية االقتصادية اليت حيققها  فرضية صحيحة: هي  الثةالفرضية الثج.
إخضاع  كذا  تطبيق مؤسساته لسياسات إدارية واستثمارية متطورة و ترجع إىل  الوالايت املتحدة األمريكية  

التقييم  فيها  األداء التسيريي القياس و  الوقفية من ت  ،لعمليات  قارير إما عن طريق ما تقدمه املؤسسات 
سنوية أو من خالل دور املؤسسات املساندة هلا، و اليت تقوم خبدمات الدعم االستشاري و التصنيف  

وهو أمر ال بد من التفكري يف إحالله    ضف إىل ذلك الدعم الضرييب من طرف الدولة.  واإلعالم الوقفي،
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تطبيق  يف  راعاة االمتثال العقائدي  التجربة األمريكية مع منجاح  يف اجلزائر لتنمية القطاع الوقفي استئناسا ب
 السياسات االستثمارية على األصول الوقفية؛

لقد أثبتت عمليات قياس األداء املايل و االستدامة املالية يف  ف،  : هي فرضية صحيحةالرابعةالفرضية  د.
املاليزية الوقفية  إدارة و تثمري األصول  إدارة    ، مؤسسات  التطويرية يف  السياسات  تنتهج  اليت  املؤسسة  أن 

أصوهلا الوقفية واستثمارها هي املؤسسة اليت حققت االستدامة املالية أال وهي مؤسسة وقف النور املاليزي  
تعاين ضعفا يف   فهي  الوقفية  املؤسسات  ابقي  أما  املاليزية،  لوالية جوهور  القابضة  العامة  للشركة  التابعة 

سواء ما تعلق بنوع و حجم   ،إلدارية و االستثمارية قد انعكس على مردودية القطاع الوقفي ككلكفاءهتا ا
التثمري. ويرجع هذا األمر لعدة  يتم فيها هذا  اليت  تثمريها وأنواع اجملاالت  الوقفية، وكذا عوائد  األصول 

 ؛ معوقات ترتبط ابجلانب التشغيلي ممثال خاصة يف أتثري العامل البشري

دراسة التجربة السعودية عن ضعف شديد يف االلتزام    أابنتفقد    ،: هي فرضية خاطئةاخلامسةرضية  الفه.
السعودية، كان من  ابلسياسات التطويرية لنظم اإلدارة و االستثمار الوقفي من طرف املؤسسات الوقفية  

الناتج احمللي  صغر  مظاهره   الوقفي وهامشية مسامهته يف    اإلمجايل، انهيك عن غياب أي حجم القطاع 
ابلرغم من احملاوالت الدؤوبة لتطوير النشاط الوقفي من طرف الدولة ،  لسياسات التنويع االستثماري   تطبيق

ووجود بعض املمارسات اخلاصة املشهود هلا ابلتميز كتجربة أوقاف الراجحي. ويرجع السبب يف ضعف  
تسعى  اليت  من املعوقات التنظيمية و التشغيلية واالستثمارية    االلتزام هباته السياسات التطويرية إىل جمموعة 

براجمها  ملؤسساهتا املساندة و مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية السعودية ابلتعاون مع احلكومة وفقا  
 ؛ االستدامة املالية للوقفحتقيق إىل ختطيها يف سبيل الوصول إىل  الداعمة

الوقفية اليت إدارة وتثمري األصول  ؤسسات  مفقد حققت  : هي فرضية صحيحة،  السادسةالفرضية  و.
الوقف    شهد  يهتا اليت  اتعمل يف بيئة تتمتع ابستقاللية النشاط الوقفي عن الدولة أحسن النتائج عن نظري 

، كما أن توفر البيئة االستثمارية املتقدمة و املتأتية من  ابلوصاية التامة أو اجلزئية عليه  تدخل الدولة  فيها  
  ابعتبار أن حتقيق االستدامة املالية ألصول  ،يف حتقيق ذلك النجاح  أتثري ملموس  اقتصاد وطين متطور هلا  

وابلتايل التعامل مع املؤسسات    ،إىل االستثمار  تلك األصول  ال ينفصل عن ضرورة توجيه  املؤسسات الوقفية
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  د من أجل الرفع من حجم عوائدها و إعادة استثمار هاته العوائدية حسب أشكال التعامل املعروفة  االقتصا
. وهذا األمر يظهر جليا من خالل مقارنة جتربة املؤسسات املسطر  تحقيق اهلدفلمع أصوهلا كمرحلة الحقة  

   الوقفية األمريكية بنظرياهتا املاليزية و السعودية و اجلزائرية .  

 ات:  توصي .3

ما مت التوصل إليه من هاته الدراسة البحثية، يرى الباحث    ىل عوبناء    ربدراسة واقع األوقاف يف اجلزائ   
أنه ويف سبيل النهوض ابلقطاع الوقفي اجلزائري، جيب أن تتضافر مجيع اجلهود من أجل إجناح املأسسة 

 و بداية ذلك كله تكون من خالل االلتزام بتطبيق  التوصيات اآلتية :  .الوقفية يف اجلزائر

التغيري . أ التس   ضرورة  الوقفي يف اجلزائر واالنفتاح على تبين أفكار وأساليب انجحة لتحقيق يف منط  يري 
 املنفعة ولو استدعى ذلك تغيري بعض القوانني؛

احتفاظها  ع  دية للدولة، ماقتصضمن املنظومة املالية واال  إدارة و تثمري األصول الوقفيةة  س إدماج مؤس . ب
رشادية واملقاصد  واملبادئ اإل  حياهتا يف إطار املعايريالابستقالليتها الوظيفية وكافة ص و  خبصوصيتها الشرعية  

 ؛الشرعية

املتعلقة مبستجدات  . ج الدراسات واألحباث  ا  إنشاء مركز حبث متخصص يف  امة إقو  ألوقاف  تطبيقات 
واملستجدات ذات الصلة   املوضوعات   ةاملؤمترات الدولية وامللتقيات الوطنية والندوات بصفة دورية لدراس 

 لمؤسسات الوقفية؛تمعي لبتفعيل الدور اجمل

الكفاية    يات املؤسسية لتفعيل دور مؤسسة الوقاف ومؤسسة الزكاة يف أتمني احتياجات حدلآلاإقامة   . د
الصلة ذات  واملؤسسات  واهليئات  الوزارات  مع  التكاملية  وتطوير عالقاهتما  واملالية    اجملتمعية،  كالضرائب 

 ؛ واملصارف اإلسالمية رييةفلي واجلمعيات اخلمؤسسات التأمني التكا ياالجتماعومؤسسات الضمان 
   ؛تشجيع املمارسة الوقفية و التعريف هبا على املستوى الشعيب و نشر الوعي الوقفي و التطوع  .ه
تبين صيغ التثمري املعاصرة ذات املرونة واجلدوى االقتصادية و التقليل من االعتماد على مشتقات صيغة  .و

  ؛كاإلرصادات وغريهااإلجارة التقليدية  



 ~345  ~  
 

له من جزيل األثر يف حتسني   . ز ملا  الوقفي   العمل  العمل على تدريب وتكوين كفاءات متخصصة يف 
   ؛املردودية التشغيلية و االستثمارية 

إن النموذج الذي مت اقرتاحه و املتعلق اببتداع سياسة شاملة تطويرية للمؤسسة الوقفية قد حيل كثريا من   . ح
فيها املمارسات الوقفية على مستوى الوحدات )املؤسسة( ولذلك وجب ايفاؤه حقه  االشكاالت اليت تقع  

 ؛ قييم من الدراسة  والت
قياس   . ط لتسهيل عملية  مالية كل سنة  تقارير  واصدار  لدفاتر حماسبية  الوقفية  املؤسسات  ضرورة مسك 

 ؛كفاءة وفعاليتها يف حتقيق الغرض الذي أنشئ الوقف من أجله

  ، ضها اغر وأاهبا  صحأ  حتديدو   ،قعهاامو و   عهاانو أ  فقا و لأل  ا  حصر و   ء  حصاإ  تتضمن  ت لبياان  ةقاعد  ءنشاإ . ي
 ءلعلماوا  اءخلرب ا  ءمساأ  حتديد  و  ،لوقفا  لجما  يف  تعمل  ليتا  خلرييةا  ت ملؤسساوا   ت جلمعياا  ءحصاإ  اكذو 

 . الضرورة حالة  يف هلم عللرجو  إلسالميةا فقاو ألا يف ملتخصصنيوا

    فاق الدراسة:آ .4

، ميكن القول أن هاته بناء على ما مت عرضه طوال هاته الدراسة البحثية من أفكار و حتليالت و نتائج   
و إدارهتا و استثمارها وذلك على املستوى الوطين وقاف  يف جمال األ  الدراسة تفتح العديد من اآلفاق البحثية

   :أو الدويل، ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما أييت

 تفعيل مؤسسيت الوقف و الزكاة يف معاجلة املشكلة االقتصادية يف اجلزائر. أثر . أ
    .( DEAيقي للبياانت )و ابستخدام أسلوب التحليل التط القطاع الوقفي للدول اإلسالميةكفاءة قياس   . ب
   . يف اجلزائر بعث مشروع املدينة الوقفيةو البنك الوقفي .متطلبات القيام إبنشاء  . ج
 ؛   -جتارب دولية  سةدرا–  مةاملستدا  لتنميةا  لتحقيق  ئراابجلز مأسسة األوقاف النقدية    ت متطلباو    ت لياآ . د
 قياس األداء التسيريي يف املؤسسات الوقفية اجلزائرية .  .ه
 .-دراسات جتارب عربية و إسالمية رائدة-دور املصارف اإلسالمية يف تنمية األوقاف .و
   .يف اجلزائرالوقفية  املؤسسات لتطوير إدارة األصول الوقفية االلكرتونية و سبل االستفادة منها  . ز

 -منوذجاتطبيقات البلوكتشني -
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 . 26/11/2020،اتريخ االطالع،    https://www.chamber.org.saاالنرتنت، 

ــحـــــــاتـــــــة:   .4 ــ شـــــــــــــــــ ــــني  حســـــــــــــــــ ــــني  اخلــــــرييــــــةحســـــــــــــــــ الــــــوقــــــفــــــيــــــة  املــــــؤســـــــــــســــــــــــــــات  وإدارة   تــــــنــــــظــــــيــــــم  االنـــــــرتنـــــــت،  أســــــــــــــــس  عـــــــلـــــــى  ــور  ــ مـــــــنشـــــــــــــــــ حبـــــــث   ،
ttp://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1755h    2017/  05/  08  االطالع، اتريخ. 

شحاتة:   .5 الوقفيةحسني حسني  املؤسسات  أموال  إدارة  وأساليب  القرارات(،    منهج  اختاذ  ـ  األداء  وتقومي  الرقابة  ـ  التخطيط  االنرتنت)  على  منشور   حبث 
http://iefpedia.com/arab/  2017ماي    08، اتريخ االطالع . 

https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/ChamberService/SocialRespSector/PublishingImages/Pages/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81.pdf
http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1755
http://iefpedia.com/arab/
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الشعييب  .6 الرحبيةخالد  غري  املنظمات  االنرتنت  :  على  منشور   ، السعودية  واإلدارة،  االقتصاد  كلية  العزيز:  عبد  امللك  جامعة   ، منشورة  حماضرات   ،
http://www.skaau.com/vb/attachment.php?attachmentid=141100&d=1420466632     04/04/2017:    االطالعاتريخ . 

 ،مكة املكرمة ، السعودية، منشور أيضا على االنرتنت،2017أكتوبر    19- 17لألوقاف    ي، حبث مقدم للمؤمتر اإلسالمالتجارب الوقفيةزايد بن عثمان احلقيل:   .7
content/uploads/2017/10-http://iefpedia.com/arab/wp   26/11/2020اتريخ االطالع . 

، حبث منشور على  رؤية مؤسسة األوقاف و شؤون القصر حلكومة ديب،  الوقفية )املنهج ،اإلجراءات، العمليات(   التسويق يف املؤسساتسامي الصالحات:   .8
،     http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDFاألنرتنت
 . 22/05/2017  االطالعاتريخ  

 . 2010  ،52ور يف جملة حبوث اقتصادية عربية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان، العدد  ، حبث منشالوقف واالقتصادسليم هاين منصور:   .9
امني:   .10 تركي  االسرتاتيجيةشاكر  االنرتنت، اإلدارة  على  العزيز،  عبد  امللك  جامعة  موقع  على  منشور  االسرتاتيجية  اإلدارة  يف  حماضرات  ملخص   ، 

http://www.kau.edu.sa  ،، 20/05/2017اتريخ االطالع    السعودية.   
اإلسالمي املوارد املتاحة   التكامل الوظيفي بني مؤسسة األوقاف ومؤسسة الزكاة لضمان حد الكفاية اجملتمعية يف اجلزائر ويف منظمة التعاونصاحل صاحلي:   .11

التنم أهداف  لسنة  لتحقيق  املتحدة  األمم  خمطط  إطار  يف  املستدامة  رقم:  2030ية  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  واالستثمار يف  الشراكة  خمرب  منشورات   ،02    /
 2020، اجلزائر،    1،جامعة سطيف  202
ـــل  ـبن هللا عـبـــــــد   .12 ـــتـثمــــــاره، امـلعــــــاصـــــــــــرة، أمهــيتــــــه وأغـراضــــــــــــــــه، اترخيــــــه حـكـمــــــه، اـلـنـقود، وـقف:  اـلـثمـــــــايل مصــــــــــــ االـنرتنـــــــت،    اســـــــــ عــلى  ــور  مـنشــــــــــــ حبـــــــث 

http://www.kantakji.com/media/5038/210119.pdf  27/03/2017، اتريخ االطالع. 
أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف ابلكويت،  حبث منشور يف جملة   موارد األوقاف )االشكاليات و التحدايت(، ستثمارا و إدارة صبيحي:   الرزاق عبد .13
   .2015 نوفمرب   ،29العدد  
 . 1994  ،، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل، الدورة الثامنةالتطبيقات العملية إلقامة السوق اإلسالمية  :عبد السالم العبادي  .14
 مركز البحوث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، مقال منشور على االنرتنت:  االجتماعي،  -التضامين: دور األوقاف يف تنمية االقتصاد  عبد القادر بن عزوز  .15

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9526    2018اكتوبر    30،اتريخ االطالع . 
 . 2016ماي  ، 30، حبث منشور يف جملة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف يف الكويت، العدد  املالية للوقفالذمة    عثمان: أمحد عثمان .16
ــتثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثةعلي حميي الدين القرة داغي:   .17 p/bookhttp://shamela.ws/browse.ph-  حبث منشـــــــــــــور على االنرتنت،،  اســــــــ

21119-21110#page-8356/page  11/04/2017،اتريخ االطالع. 
حبث منشور يف جملة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف، الكويت،  استثمار األوقاف )األسس الشرعية و احملددات االقتصادية (،    :فداد  الصادق   العياشي .18
 . 2015، نوفمرب  29العدد  
الشـــــــــــــــرقـيـــــــة:   .19 ــعـوديــــــةتـقـريـر  غـرفـــــــة  الســـــــــ الـعـربــــــة  ابملـمـلـكــــــة  اخلــــــا   الـوقـف  عـلـى  اقـتصــــــــــــــــادايت  مـنشـــــــــــــــور   ، الشـــــــــــــــرقـيـــــــة  غـرفـــــــة  عـن  ــادر  ــ صـــــــــــــــــ تـقـريـر   ،

   .13/10/2020اتريخ االطالع:     / https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/ChamberServiceاالنرتنت
 .  2006 مارس  10التاسع   العدد  بسكرة  خيضر  حممد  جامعة  -اإلنسانية  العلوم جملة   األوقاف، متطور إلدارة  مؤسسي منوذج  حنو مسدور و كمال منصوري:   فارس  .20
 .2008، نوفمرب  15جملة أوقاف، العدد  التجربة اجلزائرية يف إدارة االوقاف،  فارس مسدور وكمال منصوري:   .21
،مكة املكرمة ، السعودية،  2017أكتوبر    19- 17حبث مقدم للمؤمتر اإلسالمي لألوقاف    ،  حتقيق التنمية من خالل املشاريع الوقفيةفهد بن حممد السكيت:   .22

 . 26/11/2020اتريخ االطالع   content/uploads/2017/10-http://iefpedia.com/arab/wpمنشور على االنرتنت،  
ــال توفيـــــــــــــــــــــــق حطـــــــــــــــــــــــاب .23 ــور علـــــــــــــــــــــــى االنرتنـــــــــــــــــــــــت،  وك الوقفيــــــــــــــــــــــــة ودورهـــــــــــــــــــــــــا يف التنميــــــــــــــــــــــــة، الصـــــــــــــــــــــــــك :كمـــــــــــــــــــــ حبـــــــــــــــــــــــث منشـــــــــــــــــــــ

http://iefpedia.com/arab  19/04/2017، اتريخ االطالع. 
، حبث منشور من طرف مركز مداد للبحوث األوقاف و األهلي العمل بني مؤسسات العالقة اسرتاتيجي لبناء كخيار الشراكة  ل منصوري:كما .24

 .08/04/2017ريخ االطالع ، ات http://www.medadcenter.com/researches/17والدراسات، متوفر أيضا على االنرتنت ، 

http://www.skaau.com/vb/attachment.php?attachmentid=141100&d=1420466632
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/10
http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDF%20
http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDF%20
http://www.amaf.gov.ae/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=186382.PDF%20
http://www.kau.edu.sa/
http://www.kantakji.com/media/5038/210119.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9526
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/03/article01.shtml
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-21110#page-21119
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-21110#page-21119
https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/ChamberService%20/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d8a7d984d8b5d983d988d983-d8a7d984d988d982d981d98ad8a9-d988d8afd988d8b1d987d8a7-d981d98a-d8a7d984d8aad986d985d98ad8a9-d8a3d8afd983.pdf
http://www.medadcenter.com/researches/17


 قائمة المراجع 

 

 ومتابعة   إدارة   ي  -عليهم واملوقوف   الواقفنيَ -الشأن   صحاب   أ حقوق   محاية   الواقفنَي )نُظُمُ  ومقاصد   الوقف   التوفيق بني حوكمةرمضان :   حممد .25
 . 2016، نوفمرب  31جملة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف الكويتية ، العدد  و سلطاهُتم(،  الوقف   شؤون  

ليبا إبراهيم  حممد .26 وحممد  الصكوك   نقاسي  ')التعليم،   جمال  متويل  يف وأمهيتها  الوقفية :  مباليزاي  اإلسالمية  اجلامعة  موقع  على  منشور   (، IIUMحبث 
http://irep.iium.edu.my/48004/    2017/  04/  19، اتريخ االطالع  2016ماي  12بتاريخ . 

– لتطبيقي  حبث منشور من طرف مركز البحوث يف االقتصاد ا  التطور التارخيي والتشريعي لنظام الوقف : منوذج االقتصاد التضامين،ف قامسي احلسين:  ؤو حممد الر  .27
CREAD -،    2007  راجلزائ . 

،  2018" ،الرايض، اململكة العربية السعودية،  .. نظرة إىل املستقبل ملتقى األوقاف الرابع “، حبث مقدم ل  تقرير اقتصادايت الوقف حممد بن براهيم السحيباين:   .28
 . 26/11/2020،اتريخ االطالع،    https://www.chamber.org.saمنشور على االنرتنت، 

 . 2012،  29حبث منشور يف جملة البحوث والدراسات االسالمية، العدد  حملات من اتريخ الوقف اإلسالمي حىت العصر العثمان،    :حممد صاحل جواد مهدي .29
 ابلشلف، بوعلي  بن حسيبة جامعة إفريقيا،  مشال  اقتصادايت  جملة ،املستهلك محاية يف  احلكومية غري املنظمات  دور  السالم: عبد  العال عبد  حممد  حممود مصطفى .30
    .2006،  جوان الرابع،  العدد
ــــف:   .31 ــــذر قحـــــــــــــــــ ــــثالوقــــــــــــــــــــــف وتنميتــــــــــــــــــــــه يف اجملتمــــــــــــــــــــــع اإلســــــــــــــــــــــالمي املعاصـــــــــــــــــــــــرمنـــــــــــــــــ ــــاين"، حبـــــــــــــــــ ــــور  "اجلزءالثـــــــــــــــــ ــــت،  منشـــــــــــــــــ ــــى االنرتنـــــــــــــــــ   علـــــــــــــــــ
pdfwaqf_wa_tanmiyatuh_part2.-http://monzer.kahf.com/books/arabic/al    07/04/2017، اتريخ االطالع. 
أمنوح:   .32 اإلصالحمهدية  وضرورة  الواقع  حتدايت  بني  احلديث  اإلسالمي  منشو الوقف  حبث  موقع    على  ر ،  على  االنرتنت 

http://www.kantakji.com/media/5032/210116.pdf  27/10/2017، اتريخ االطالع. 
البناء عارف  حممد  نصر  .33 االنرتنتاإلصالح،   وجتارب  اإلشكاليات  :الوقف  لنظام املؤسسي :  على  منشور   ،  حبث 

https://www.academia.edu/26559489    ،  : 2017/  10/05اتريخ االطالع . 
حث،  حبث منشور يف جملة البا ،  - البحرين-السوق املالية اإلسالمية الدولية   اإلسالمية جتربة  املالية  السوق  تطوير  يف  ودورها  اإلسالمية  الصكوك عمارة:   بن  نوال  .34
 . 2011جلزائر،  ا  ،09العدد  
لألوقاف:   .35 العامة  "أوقاف"اهليئة  السعودية  لألوقاف  العامة  ابهليئة  تعريفي  االنرتنت،  كتيب  على  السعودية،  لألوقاف،  العامة  اهليئة  موقع  على  متوفر   ،

https://www.awqaf.gov.sa/sites/default/files/  13/10/2020، اتريخ االطالع.   
 . 2001  السودان،  ، حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد األول،اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتمليك وهبة الزحيلي:    .36

 
  رات و القوانني القرا 
 .52املتضمن قانون األسرة، منشور على اجلريدة الرمسية رقم    09/06/1984املؤرخ يف    84/11القانون   .1
مبسقط   عشرة  اخلامسة  دورته  يف  املنعقد اإلسالمي،  املؤمتر  منظمة  عن  املنبثق  الدويل اإلسالمي  الفقه  جممع  ، صادر عن  خا  ابالستثمار يف الوقف   140قرار رقم   .2

   .2004ُعمان، مارس   سلطنة 
 .1988فيفري    11إىل    6املؤمتر الرابع  جبدة، السعودية، من   الدويل،  اإلسالمي الفقه جممع عن  (الصادر3/4) 30قرار رقم   .3
waqf-https://www.lawctopus.com/academike/concept-، متوافر على االنرتـنت  1954من ـقانون الوقف اهلـندي لســــــــــــنة   01امـلادة   .4
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 ... .................................................................................................................   :هيد ـــــــــــــــــــــــــمت
 
 .......................... .......................................................ةنشأة فكرة الوقف وتطبيقاته التارخيي  :األولحث  املب

 . ......... ......... ............................. ية لفكرة الوقف بني احلضارة اإلسالمية و احلضارة الغربيةاجلذور التارخي  املطلب األول:
 .... .......................................... . ..........................................ةاإلسالمي   احلضارةفكرة الوقف يف    أةنش  :أول 
 .......... ............................................................................... ةجذور  فكرة الوقف يف احلضارات الغربي  :اثنيا

 .... ............................................ةالغربيالتطبيق التارخيي لفكرة الوقف بني احلضارة اإلسالمية و احلضارة    املطلب الثاين:
 .......... ....... ............ ....................................................ةالتطبيقات التارخيية للوقف يف احلضارة اإلسالمي  :أول 
 ........................... ..........................................................ةغربيلوقف يف احلضارة الطبيقات التارخيية لالت  :اثنيا

 ..................... .......... ......... .................................................هآاثر تكوين لوقف و  مفهوم ا  املبحث الثاين:
 . ......................................................................................... هخصائصمفهوم الوقف و    املطلب األول:

 ....................... .. ........ ......... ......... .................................دمفهوم الوقف بني الفقه و القانون و القتصا  :أول 
 ........... ...... ............................................................................................ ف خصائص الوق  :اثنيا

 .............. .......... .......... .................. ......................  (و مراحل التكوين    اناألركإنشاء الوقف )  املطلب الثاين:
 ....................................................................... ........................ .................. فوقال  كانأر   :  أّول 
   ................................ .......... .................. ............................. ط مراحل الوقف من اإلنشاء إىل النشا  :  اثنيا

   ...............................................................................................ف نشاء األوقاعن إرتتبة  اآلاثر امل  :الثاث
 ................. ................................. .................. .......... الثالثعالقة الوقف مبؤسسات القطاع    :املبحث الثالث
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 ......................................... ... ................ .. ....... ....................................الثالثماهية القطاع    :  أول 
 ............................... ..............................................  (NGOs)ومية  ة احلك لرحبيتعريف املؤسسات غري ا  :  اثنيا
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 ........... ...............................................................  (NGOsاملؤسسات اخلريية غري احلكومية )  صخصائ    :أول 
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 122-47 ة يفاألصول الوق  ية يف مؤسسات إدارة وتثمريسياسات تطوير النظم اإلدار   :الثاينلفصل  ا             
ــــ ـــ ـــمت  .......................... ........... ..............................................................................  :د ـــــــــــــــ ــ هي ـــــــ
 

   ............ . ............ ... ...... سات إدارة وتثمري األصول الوقفيةاإلطار املفاهيمي للتعريف ابلعملية اإلدارية يف مؤس :ولاملبحث األ
  ............................................... ...........  (األهداف  ،سات الوقفية )التعريف سلية اإلدارية يف املؤ معالاملطلب األول:  

 .... .............. .................. .......... . ........................ .............. سات الوقفيةرية  يف املؤسالعملية اإلدا تعريف  :  ّول أ
 .... ..................................... ...................... .. ................. ةفيالوق  دارية  يف املؤسساتإل لعملية اا  أهداف  :  نيااث

 .... ......................... ......... ........ . ............... ........................ مبادئهامهام اإلدارة الوقفية و    املطلب الثاين:  
 . ................... ........................................................................................ ةمهام اإلدارة الوقفي:  ل و أ

 ....... ........ ........................... .................. ............................................ مبادئ  اإلدارة الوقفية:  اثنيا
 ........................................... ة وتثمري األصول الوقفيةسياسات تطوير النظم اإلدارية العامة ملؤسسات إدار بحث الثاين:  ملا

 ...........................   ةاألصول الوقفي  مريو تثرة  إدات  ؤسسايف مالسياسات التقليدية لتطوير النظم اإلدارية العامة  املطلب األول:  
   ........................................................ الوقفيةاألصول  إدارة و تثمري  ؤسسات  يف مدارة  اإل طوير  لت  التقليديةسياسات  ال:  أول 
   ......................... .......................وقافارة األ ولة يف إدتدخل الد  قليدية حنو تغليبمربرات توجه السياسات التطويرية الت:  اثنيا
 ................................. .... .........  مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفيةخصائص السياسات التقليدية لتطوير اإلدارة يف:  اثلثا
 .......................... .....مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية  يفاإلدارة  ة لتطوير  إشكالت يطرحها تطبيق السياسات التقليدي:  رابعا 

   ....................... .... ية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية لتطوير النظم اإلدار   السياسات املستحدثة:  لب الثاينطامل
 .......................... ... .................................. (و الرتكية  انيةستالباك ربة  فية )التجملؤسسي األهلي لإلدارة الوقالنمط ا  :أول 
 ........... ............... ..................... ................................. ي احلديث لإلدارة الوقفيةسسي احلكوماملؤ نمط  ال:  اثنيا
 .................. .................................................  مؤسسة وقفية(/إسالميرتك )بنك  املشسسي  ؤ النمط اإلداري امل:  ثااثل

 .......... ة و تثمري األصول الوقفيةمؤسسات إدار يف    النظم اإلدارية العامة  طويرتل  ياسات املستحدثةماد الساعتمكاسب    :الثب الثاملطل 
 .......... .................................................................................. . الوقفية   اإلدارةاملستحدثة يف  املبادئ:  أول 
 ................................... ول الوقفيةألصدارية العامة يف مؤسسات إدارة و تثمري ا  السياسات املستحدثة لتطوير النظم اإل اايمز :  اثنيا
     ....................ة على املستوى اجلزئيصول الوقفيطويرية للنظم اإلدارية يف مؤسسات إدارة وتثمري األات التياسالس  :لثثاال  ثحاملب
   ............................................................. اعتبارات السياسة التطويرية للمؤسسات الوقفيةوى  مست:  ولاأل  طلبامل

 ............. .............................................. . ..........................................ت الوقفية ؤسساة املحوكم:  أول 
 . ....... ......................................................................................... ة ابلدولة وقفيؤسسة العالقة امل:  اثنيا

 .......... .... .......................................... . ....................... يةمبؤسسات القاعدة الشعبالوقف  سة  مؤس قة  عال  :لثااث
 .. ............... ..................................................................................... ارب املصال ية تضإمكان:  عا راب
 ...... .......................................... للجوانب اإلدارية يف املؤسسات الوقفيةطويرية  سياسة التأبعاد ال وىستم:  الثاين  لبطامل
 ........... .... .......................... ......   " إلدارة املؤسسات اخلريية و أبعادها  Gomez and Zimmermannبة "مقار :  ل أو 

 ........................... .... .............................. ......................ت الوقفيةي املعياري للمؤسساليلج التحالنموذ :  ااثني
   ....  ...........................................................للمؤسسات الوقفية السياسة التطويري   ائلوس  مستوى  الثالث  لبطامل
 .............. ...... ............................................. . ..........................................ةي البشر   املواردة  إدار :  ول أ

 .... ......... .............................................................................................. جيةاإلدارة السرتاتي:  اثنيا
 ..... ............. ..................................................................................... ا لية و عناصرهاإلدارة املا  :ااثلث

 ......... ................................................ . ..........................................ةسويق يف املؤسسة الوقفيالت:  رابعا 
 

 ................... .........................................................................................   :ل الثاينالفص  صةخال
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 ........ ... ......... ..........................................تتبعاتملإلشكاالت و افية ) الوق تنمية و تثمري األصول ابحث األول:  امل
   .............. ......... ......... ............................الوقفية صول  ملية تنمية و تثمري األحتدايت ع  إشكاالت واملطلب األول:  

 ...................... ............ ....................................... ةفياألصول الوق  وتثمري   ميةكالت املتعلقة بعمليات تناإلش:  ل أو 
 ................... ....... ................................................ لقة بعمليات تنمية وتثمري األصول الوقفيةت املتع التحداي :  اثنيا

 ........................................... .............................ية الوقفاألصول  تنمية    مناألهداف املستحدثة  الثاين:  املطلب  
 .... ........... إيرادات معينة للموقوف عليهم  عد حتقيقستقبلية بمع ايراداهتا املاسرتجاع األصول املوقوفة  و    الذاتية لألصول املوقوفةمية  التن:  أول 
 .... ....... ............................................................ وقوف عليهمأهداف مستحدثة أخرى خاصة ابلواقفني و امل :اثنيا

 .... ......................... .......... ..اتثمريهو ية  الوقف عملية تنمية األصول    ة للوقف  على ضوءاألشكال املستحدث:  ثالثاملطلب ال
 .... ................ .............................................. ف املوقو للوقف  حسب معيار طبيعة األصل  األشكال املستحدثة  :  أول 
 .... ............ .................... . .................. .............شكال املستحدثة للوقف  حسب معيار األهداف املستجدةأل ا  :اثنيا

 .... ................. .ي اداالقتصو تقييمها    السياسة التقليدية لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفية  املبحث الثاين
 .... .................... .......... فية  ول الوقصوتثمري األ مؤسسات إدارة  يفستثمار  لتقليدية لتطوير االأدوات السياسة ااملطلب األول:  

 .... ...... ............................................ ...............لوقفية إبضافة أصول وقفية جديدة و ابلقرتاض  تنمية األصول ا:  أول 
 .... ............................................. ......... ......... ......................... ............... اإلبدال و الستبدال :  اثنيا

 .... .......................................... . .................................................................. وقف إجارة ال :ثالاث
    ............................................................ . ..........................................هتا صيغة التحكري وشبيها:  رابعا 

 ................. ل الوقفيةيف مؤسسات إدارة وتثمري األصو االستثمار    ة لتطويرات السياسة التقليديقتصادي أدو التقييم اال  :الثايناملطلب  
 .................................................... ة و ابلقرتاضأصول جديد ة إبضافة  التقييم القتصادي لصيغ تنمية الصول الوقفي:  أول 
    ........................ ............................................. دالالتقييم القتصادي لتنمية الصول الوقفية ابإلبدال والستب :  اثنيا

   ............................ . ..........................إلجارة والتحكري و شبيهاهتاابالوقفية  ة األصول  تصادي لصيغ تنميييم القالتق:  لثااث
 ....................... يف مؤسسات إدارة وتثمري األصول الوقفيةوافع التخلي عن السياسة التقليدية لتطوير االستثمار  د  :ثالثاملطلب ال

 .... ............................... .............................................. إلسالمياالفقه    ة الوقف يفالعائدة لطبيع   الدوافع:  أول 
 .... ....................... ..... .. .......................................... الوقفالعائدة لطبيعة اإلدارة و اإلشراف على    الدوافع:  اثنيا
 .... .................... ............... ..........................................ياة القتصادية السائدة طبيعة احلالعائدة ل  عالدواف:  ثااثل
   ................................... يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفيةر  االستثما  ة لتطويرالسياسات املستحدث:  بحث الثالثملا

   .............................يةالوقفات املستحدثة  لتطوير االستثمار يف مؤسسات إدارة و تثمري األصول  ات السياسأدو ألول:  املطلب ا
 .............................................. الوقفيةاألصول    ت التطويرية لالستثمار يف مؤسسات إدارة وتثمري حمددات وضع السياسا :  أول 
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 ص امللخ 



 :امللخص

أهم مؤسسات االقتصاد اإلسالمي اليت تعىن بضبط عملية إعادة توزيع الثروة يف اجملتمع وكذا رفع العبء    ات الوقفية ؤسسامل  تعد     
االجتماعي الذي تلعبه مؤسسة الوقف، فقد برزت  -هلذا الدور االقتصادي  االجتماعية، ونظراالتمويلي عن الدولة يف تنفيذ املشاريع  

وضمان استدامة عطائها    على تطويرها من الناحية اإلدارية واالستثمارية لتعزيز كفاءهتا االقتصادية لتعمق يف دراستها و العمل  إىل ااحلاجة  
ابلبحث يف تلك السياسات التطويرية ملؤسسات إدارة وتثمري    .وهنا فقد اهتمت هاته الدراسة  املايل واخلدمي لصاحل اجملتمع و االقتصاد 

اإلدارة  تطوير قضية  يف البحث  تارخيي، مث اللف املفاهيم املتعلقة ابملمارسة الوقفية وتطورها ضبط خمتمن خالل   األصول الوقفية يف اجلزائر 
لعرض التجارب الغربية واإلسالمية يف    الدراسة التطبيقية  كما خصصت  ،على املستويني الكلي واجلزئي  املؤسسة الوقفية  و االستثمار يف 

التطويرية املمكن  خلصت الدراسة إىل تعدد السياسات    ولقد   . رنتها ابلتجربة اجلزائريةتطوير مؤسسات إدارة و تثمري األصول الوقفية ومقا 
النظم  تطوير  تقليدية و مستحدثة ل سياسات    ، فيمكن للمؤسسة الوقفية أن تنتهج  مؤسسات إدارة وتثمري األوقافانتهاجها من طرف  

  درجة تدخل الدولة   حسب وذلك   و املأسسة الوقفية احلديثة للوقف  ؛ األهلية و احلكوميةبني اإلدارة التقليدية  أمناطها  تتعدد  هبا   دارية اإل
سياسات  ىل إمكانية االعتماد على  ابإلضافة إ  . هذا(شاركة املؤسسات األهلية مبالسماح  املطلقة،    االستقاللية، الوصاية)يف النشاط الوقفي  

سياسة استثمارية تقليدية أثبتت أدواهتا املالية املستخدمة عدم صالحيتها    تتنوع  بدورها بني   ، االستثمار الوقفي   تقليدية و مستحدثة لتطوير 
من خالل  و سياسة استثمارية مستحدثة تتمثل يف سياسة التمويل املؤسسي لالستثمار و سياسة املشاركة الشعبية    ؛ املعاصر  لالستخدام  

  ه سوقيف    السيما    تطور االقتصاد الوطين  مدىعلى  بدرجة أساسية    هاته السياسات  تنفيذ أي من    االكتتاب العام للجمهور. ويعتمد
الوقفية يف    املسؤولني ومدى كفاءة    ،املالية  إدارة املؤسسات  التشغيلية واإلدارية    سياسات ال  التنويع و املفاضلة بنيعن  لتطوير اجلوانب 

حتقيق  بغية    يف وسائل السياسة التطويرية املنتهجة   الفعال  هموحتكم  ،يف ضوء االعتبارات احملددة   واالستثمارية على مستوى الوحدة الوقفية
 . االستدامة املالية للوقف

 وقف مؤسسي أهلي؛ إدارة وقفية تشاركية  ؛ البنك الوقفي  ؛تثمري األصول الوقفية ؛ اإلدارة الوقفية مأسسة الوقف؛ الكلمات املفتاحية :  

 ؛ L44؛   JEL :L31تصنيف 

 

Abstract :   
Waqf is one the most substantial Islamic economic institutions that take interest in adjusting the 

process of wealth redistribution in the society, as well as freeing the state from the financial burden 

that comes from implementing the social projects. Taking into account the socio-economic role of 

Waqf, it has become an urge to delve into studying this unique institution in terms of its 

management and assets’ investment, thus enhancing its economic efficiency and guaranteeing its 

sustainable giving for the benefit of the society and the national economy. As for this study, it has 

condensed its efforts on investigating these policies that aim to evolve waqf institutions in Algeria, 

and that’s by being acquainted with the various concepts related to the waqf practices and their 

historical development. Then, addressing the issue of developing the management and the 



investment in the Waqf institution at both: macro and the micro-levels, and finally casting light on 

the Western and Islamic experiences in developing their Waqf/Endowment institutions and 

comparing them to Waqf practices in Algeria. The findings of this study indicated that the 

development policies of Waqf institutions are divided, according to the criterion of time, into 

traditional policies and innovative policies. The utilization of the patterns that each one of these 

policies consists, varies based on the state intervention in Waqf/third sector activities (Total 

independence, Absolute state control, Participation of the NGOs) from the conventional individual 

or governmental management to the new model of corporate Waqf. The extent of the national 

economy advance regarding the status of its financial market impacts heavily on the policies that 

can be employed to develop the investment aspects in Waqf institution, either by implementing 

the institutional financing policy or the IPO policy of investment. Furthermore, the efficiency of 

Waqf managers in orchestrating the usage of these policies to develop the operational, 

administrative, and investment aspects at the micro-level of the Waqf unit in light of some specific 

considerations to achieve the financial sustainability of waqf is mandatory. 

Keywords; Corporate Waqf; Trust; Endowment; Waqf management; NGOs,  

Jel Classification Codes: L31 ؛   L44؛ 

Résumé:  
Waqf est l’une des institutions les plus importantes de l’économie islamique qui s’intéresse à 

l’ajustement du processus de redistribution de la richesse sociétale, ainsi qu’à la libération de l’État 

du fardeau financier, qui vient de l’effectuation des projets sociaux. Au vu de ce rôle socio-

économique que joue l'institution du Waqf, il est très nécessaire d'étudier cette organisation en 

profondeur en termes de gestion et d'investissement, afin qu'elle puisse améliorer son efficacité 

économique et assurer sa contribution durable au profit de la société et de l'économie nationale. 

Quant à cette étude, elle s'est concentrée sur l'investigation de ces politiques, qui visent à 

développer les institutions du waqf en Algérie, la première phase de cet objectif est de se 

familiariser avec les différents concepts liés aux pratiques du waqf et leur évolution historique, 

pour ensuite aborder le sujet du développement de la gestion et de l'investissement au niveau macro 

et au niveau micro de l'institution du Waqf. L'étude appliquée a également été consacrée à 

présenter les expériences occidentales et islamiques dans le développement des institutions du 

Waqf et à les comparer avec les pratiques du Waqf en Algérie. Les résultats de cette étude 

indiquent que les politiques de développement des institutions waqf sont classées, selon le critère 

du temps, en politiques traditionnelles et politiques innovantes et que 'utilisation des modèles qui 

composent chacune de ces politiques varie en fonction de l'intervention de l'État dans les activités 

du Waqf (indépendance totale, contrôle absolu de l'État, Participation des organisations civiles à 

but non lucratif) de la gestion individuelle ou gouvernementale conventionnelle au nouveau 

modèle du Waqf institutionnalisé.  De plus, l'ampleur de la progression de l'économie nationale en 

ce qui concerne l'état de son marché financier a un impact important sur les politiques qui peuvent 

être employées pour développer les aspects d'investissement dans l'institution Waqf, soit en 

mettant en œuvre la politique de financement institutionnel ou la politique d'introduction en 

bourse. En outre, l'efficacité des gestionnaires du Waqf en ce qui concerne le processus de 

sélection des politiques appropriées pour développer les aspects opérationnels, administratifs et 

d'investissement au niveau micro de l'unité Waqf à la lumière de certaines considérations 

spécifiques pour atteindre la viabilité financière du waqf est obligatoire. 

Les mots clés ; Donation ; Waqf   ;  l’investissement du Waqf ; La gestion du Waqf ; société à but non lucratif 
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