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  إدارة األوقاف االستثمارية
  

  مقـــدمـة
  

متيزت الشريعة اإلسالمية الغراء ـ يف موضوع األوقاف ـ  بتقنينه   
. بشكل تفصيلي، والتوسع يف أهداف الوقف وأنواعه ودوره االجتماعي

الوقف : فميزت الشريعة بني ثالثة أنواع من الوقف حبسب األغراض هي
فالوقف الديين . 1قف اخلاص أو الذريالديين البحت، والوقف اخلريي، والو

البحت هو ختصيص األموال ألهداف العبادة مبعناها الضيق، حنو أماكن 
وهذا النوع قد عرفته مجيع الشعوب منذ فجر التاريخ، من . الصالة والعبادة

  هو ما خيصص Philanthropicوالوقف اخلريي . مساجد وبيع وكنائس ومعابد
من عقارات وأموال لوجوه الرب املتنوعة من رعاية صحية، وثقافية، وتعليمية، 

وهذا قد عرف بعضه قبل اإلسالم، ولكن املسلمني هم الذين . واجتماعية
توسعوا يف حجم وتنويع هذا الوقف مبا يفوق ما عرفته كثري من األمم الغربية 

ومن الواضح أنه ميكن أن خيصص مال وقفي واحد . حىت يف عصرنا احلاضر
  .ض فيكون مشتركا بينها ألكثر من غر

  

                                     
  ال شك أن كل وقف مهما كان غرضه هو خريي مبعىن من املعاين، وال شك أن كل أعمال الرب هي أيضاً أعمال 1

  .ولكن التمييز بني األنواع الثالثة أمر ضروري للفوارق البينة فيما بينها. دينية
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  فهو ابتكار Family or Posterity Trustأما الوقف اخلاص أو الذري   
 بعد أن سجل اخلليفة الثاين عمر إسالمي حمض، اخترعه صحابة الرسول 

وقفه يف خيرب وأشهد عليه، فقام كثري من الصحابة بوضع أوقاف من 
أمالكهم وحوائطهم، وكتب بعضهم فيها أهنا لذرياهتم أوالً مث لوجوه اخلري 

وهذا النوع من الوقف ما عرفت بعض صوره اجملتمعات . العامة من بعد ذلك
  .2الغربية، وخباصة الواليات املتحدة إال يف العقود القليلة األخرية

  
ومن البدهي أنك جتد ضمن كل من أنواع الوقف الثالثة املذكورة   

ال الوقفية اليت تستعمل بنفسها يف فهناك األمو. جمموعتني من األموال الوقفية
مثاله املسجد مببناه ومفروشاته، واملدرسة بعقارها وجتهيزاهتا، . غرض الوقف

واملسكن املخصص للذرية مبا فيه من أثاث، وذلك يف أنواع الوقف الثالثة 
  .على التوايل

  
وهناك األموال االستثمارية اليت ختصص عوائدها أو إيراداهتا أو مثراهتا   

وبالتايل فإننا جند أنفسنا أمام ستة أنواع من . لتنفق على الغرض الوقفي
  .األموال الوقفية

  

                                     
  وميكن للقارىء أن يضيف أنواع أخرى من الوقف تقوم على اشتراك األغراض الثالثة يف نفس املال الوقفي 2

  .فالوقف املشترك هو ما خصص جزء من إبراده  لغرض خريي وجزء آخر للذرية
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وسنستبعد من هذه الورقة إدارة األوقاف الدينية اليت تستعمل   
ألغراضها نفسها، أي إدارة املساجد والزوايا واحلسينيات وما شابه ذلك من 

اخلريية واخلاصة اليت وسنستبعد كذلك األوقاف . أماكن للعبادة والتنسك
يستعمل فيها مال الوقف لتحقيق أغراضه نفسها، حنو وقف املستشفيات 
اخلريية ودور األيتام ودور السكىن العائلية، ألن إدارة هذه األموال تعتمد 
. على طبيعة الغرض الذي خيدمه الوقف واألساليب اإلدارية الفنية اخلاصة به

فإدارة الُرُبط على الثغور ختتلف عن إدارة دور األرامل واأليتام، وإدارة 
  ).الديوانيات(املشايف ختتلف عن إدارة أماكن االجتماع والتزاور والسهر 

  
أما األنواع الثالثة األخرى من األوقاف وهي األموال االستثمارية   

اليت تنفق مثراهتا أو عوائدها على األغراض الدينية أو اخلريية أو اخلاصة فهي 
  . ث أهداف اإلدارة وبالتايل أساليبهاتتشابه من حي

  
  لذلك سنقسم هذه الورقة إىل قسمني  
نعرض يف القسم األول بعض التجارب املعاصرة يف إدارة أموال   

/ أما القسم الثاين فسيخصص لعرض منوذج تنظيمي. األوقاف االستثمارية
إداري لألوقاف اإلسالمية نرى أنه أكثر انسجاماً مع فكرة الوقف اإلسالمية 
وروح شروط الواقف املألوفة، بل وما تتضمنه معظم نصوصها بشكل حريف 

  .أحيانا
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  القسم األول
  التجارب المعاصرة في إدارة األوقاف االستثمارية

  
إن التجارب املعاصرة يف إدارة األوقاف اإلسالمية إمنا نشأت نتيجة   

 والذي استمر للواقع اليت كانت تعيشه هذه األوقاف يف مطلع القرن العشرين
ففي . إىل وقت قريب يف بعض البلدان اإلسالمية، وبشكل خاص العربية منها

منتصف القرن امليالدي املاضي أنشأت الدولة العثمانية وزارة األوقاف مث 
وال شك أنه كانت لذلك القانون مزايا . أصدرت قانونا لتنظيم األوقاف

وفوائد عديدة ولكن دور احلكومات بالنسبة لألوقاف ما زال يتزايد أبداً منذ 
ذلك الوقت حىت صارت األوقاف اإلسالمية تدار يف بعض البلدان من قبل 

وقد يكون للحكومات دوافع عديدة وراء الرغبة . األجهزة احلكومية مباشرة
يف السيطرة املباشرة على املساجد، باعتبارها أوقافاً، لتنظيم ورعاية ما يدور 

ولكن اإلدارة احلكومية لألوقاف . مواعظفيها من خطب مجعة ودروس و
االستثمارية جرهتا إىل مستوى متدن من اإلنتاجية أو الريعية ألسباب عديدة 
منها الفساد واإلداري، وانعدام الدافع الذايت، وضعف املوارد البشرية املتوفرة 

  .لوزارات األوقاف، وقلة التمويل، وغري ذلك
  

ولقد كان لتفشي الفساد وضعف الذمم لدىُ نظار ومتويل األوقاف   
االستثمارية ـ يف بعض البلدان ـ تأثري كبري يف دفع السلطة احلكومية إىل 

فعلى سبيل املثال، تنص املذكرة اإليضاحية . تويل أمر األوقاف بنفسها
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 الذي بسط سيطرة 11/6/1949 تاريخ 28للمرسوم التشريعي رقم 
ة على أن السبب الذي دعا إىل احلكومة على مجيع األوقاف اخلريية يف سوري

صدور املرسوم هو التذمر والشكوى بسبب سوء تصرف أكثر املتولني، 
وعدم حتقق رغبة اخلري اليت قصدها الواقفون، وإمهال مصاحل املسلمني يف تلك 

وذلك إضافة " أصبحت مواردها مصدر رزق غري مشروع"األوقاف، وأهنا 
إىل احلاجة إىل وضع أحكام جديدة إلدارة األوقاف استدعاها تبدل الظروف 

  .3واألحوال االجتماعية واالقتصادية
وسندرس يف هذا القسم األساليب التقليدية يف إدارة األوقاف   

  .واألساليب التجديدية احلديثة اليت انتهجتها بعض البلدان اإلسالمية
  

  أ ـ األساليب التقليدية يف إدارة األوقاف االستثمارية
  

ل احلكومي فقد بقيت األوقاف تدار من قبل ورغم ذلك التدخ  
ومل . ُنظارها بإشراف احلكومة أو بدون إشرافها، يف بلدان إسالمية عديدة

ولقد دخلت . تكن هذه أحسن حاالً بكثري من األوقاف اليت تديرها احلكومة
األمة العقد األخري من القرن احلايل وأوقافها تدار وفق أساليب ميكن متييزها 

  :يف ثالثة مناذج نطلق عليها األمساء التالية

                                     
ورقة قدمت يف دورة العلوم الشرعية لالقتصاديني، " أحكام األوقاف يف الفقه اإلسالمي"  أمحد احلجي الكردي 3

  .هـ29/11/1416ـ 18الكويت 
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 ـ اإلدارة الذرية املستقلة من قبل نظار 2 ـ  اإلدارة احلكومية املباشرة، 1
  . ـ اإلدارة الذَرية حتت إشراف القضاء3الوقف ومتوليه، 

  
   ـ اإلدارة احلكومية املباشرة لألوقاف االستثمارية1أ ـ 

  
و مديرية لألوقاف تقوم أقامت كثري من احلكومات اإلسالمية وزارة أ  

بإدارة أموال األوقاف االستثمارية، إضافة إىل أوقاف املساجد وأماكن العبادة 
  .األخرى

  
وقد يبلغ هذا النموذج حداً أقصى متنع فيه احلكومة تولية أي ناظر   

ومتارس . 4على الوقف غري اإلدارة الرمسية، كما هو األمر يف سورية مثالً
وختضع . اإلدارة احلكومية دورها حسب النظم الرمسية يف إدارة األموال العامة

. ألساليب التفتيش والرقابة السلطوية املطبقة على فروع احلكومة األخرى
ويالحظ أن النفقات على اجلهات اخلريية والدينية زادت حبيث جتاوزت 
اإليرادات املستخلصة من أموال األوقاف االستثمارية، حبيث تقدم احلكومة 

دعماً لإلنفاق على الوجوه الوقفية، وخباصة املساجد، من امليزانية العامة عملياً 
  .نفسها

  
                                     

وقد . 11/6/1949 تاريخ 128ن املرسوم التشريعي رقم  م1املادة . 25، ص نفسه أمحد احلجي الكردي، 4
  .استثنيت من ذلك حالة كون الواقف هو الناظر طيلة حياته
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وهناك بلدان إسالمية أخرى تركت للواقفني احلق بتعيني الناظر أو   
املتويل، وحافظت على استقاللية األموال الوقفية يف إدارهتا، واستعمال 
إيراداهتا ألغراضها اليت شرطها الواقف، وفرضت عليها رقابة قضائية من 
القضاة احملليني، وذلك يف مجيع األموال اليت تعرف فيها شروط الواقف أو 

أما يف األحوال اليت ال تعرف فيها شروط الواقف، . يوجد صك الوقف نفسه
حيث إن صك الوقف غري موجود وال معروف، فإن اجلهة احلكومية 

 إدارة األموال الوقفية املختصة، من وزارة أو هيئة أو مديرية لألوقاف تتوىل
. من اختاذ مجيع قرارات االستثمار واإلمناء واإلدارة واستعمال اإليرادات

وتقوم اإلدارة احلكومية يف هذه احلالة بضم األموال الوقفية بعضها إىل البعض 
  .طاملا أن الشروط اخلاصة بكل منها غري معروفة

  
   ـ اإلدارة الذَرية املستقلة من قبل نظار الوقف ومتوليه2أ ـ 

  
أفرز االحتكاك القانوين مع البلدان الغربية اقتباس بعض األوضاع   

واملؤسسات القانونية، دون تطويرها بشكل جيعلها تتناسق مع فقهنا 
 اليت تتمتع Corpopationومن هذه املقتبسات مفهوم املؤسسة . اإلسالمي

ه اإلسالمي للوقف ومنها الذمة املالية اليت عرفها الفق(بالشخصية املعنوية 
وقد . املستقلة عن غريها من شخصيات املؤسسني واملالكني واملدراء) ولغريه

طبقت صيغة املؤسسة يف بلداننا اإلسالمية، على الشكل الذي طبقت فيه يف 
البلدان الغربية، يف جوانب عدة من التنظيم القانوين مشلت بعض القطاعات 
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واإلدارات احلكومية كالبلديات والوزارات واهلئيات العامة، والكثري من 
ذات املسؤولية (نشاطات القطاع اخلاص كالشركات واملؤسسات الفردية 

، ومشلت أيضاً القطاع اخلريي أو ما يسمى بالقطاع الثالث يف )احملدودة
  .الكثري من الكتابات االقتصادية املعاصرة

  
فاة الفقهية ولكن املفهوم اجلديد املقتبس مل يتم متريره من خالل املص  

اإلسالمية، اليت متيز من حيث سعة سلطة التصرف بني األموال اخلاصة 
األمر الذي جعل مفهوم املؤسسة اخلريية . واألموال العامة واألموال الوقفية

يف بالد املسلمني مينح إدارهتا سلطة واسعة على أصوهلا الثابتة اليت تربع هبا 
الناس هبدف بناء أصول ثابتة دائمة، أو اليت خصصتها إدارة املؤسسة، أو 
اجلمعية اخلريية لألصول الثابتة من جمموع التربعات العامة اليت قدمت هلا من 
الناس على سبيل التفويض والتوكيل لتستعملها اجلمعية يف بناء أصوهلا الثابتة 

  .ويف نفقاهتا اخلريية واإلدارية معاً
ثيالهتا يف البلدان فجاءت اجلمعيات اخلريية يف بالدنا نسخة عن م  

الغربية تتمتع بسلطة واسعة جداً يف التصرف باألموال املرصودة هلا سواء 
أكانت أصوال ثابتة أم متداولة دون مراعاة مبدأ التأبيد يف األموال الوقفية، 
ودون التقيد الدقيق بشرط الواقف يف استعمال اإليرادات املتحصلة من 

  .استثمار األصول الثابتة اليت متلكها اجلمعية
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ويف واقع احلال، فإن األموال الثابتة للجمعيات اخلريية هي يف   
حقيقتها أموال وقفية، ما قصد املتربعون إال أن جيعلوها مصدر منفعة دائمة 

  ـ أو إيراد 
ولكن القوانني الوضعية . 5دائم ـ للغرض الذي تقوم اجلمعية على رعايته

 للجمعيات أن تتصرف بأعياهنا املستوردة تضع هذه األموال حبيث ميكن
بسبب عدم توفري الصفاء الوقفي يف القوانني اليت تعمل يف ظلها هذه 

  .اجلمعيات
  

وعلى الرغم من ذلك، فإن وجود اجلمعيات اخلريية ـ مع هذه   
الثغرة القانونية ـ قد أتاح الفرصة لكثري من الراغبني يف وقف بعض أمواهلم 
مع خوفهم من تويل إدارهتا من قبل السلطة احلكومية يف البلدان اليت مل تسمح 
باإلدارة اخلاصة للوقف، لتمرير الوقف عن طريق اجلمعيات وإبقائه بذلك 

  .بعيداً عن السلطة احلكومية املباشرة
  

ومن جهة أخرى، فإن كثريا من البلدان اإلسالمية ما تزال تسمح   
 فالقانون اجلزائري املشار .باإلدارة املباشرة لألوقاف من قبل النظار واملتولني

ومعظم . 6إليه سابقاً ينص صراحة على أن يتوىل النظار إدارة األموال الوقفية

                                     
هـ قد راعى هذه النقطة فاعترب ـ يف مادته الثامنة ـ األموال 1411  يالحظ أن قانون الوقف اجلزائري للعام 5

  .املوقوفة على اجلمعيات الدينية أمواالً وقفية باملعىن التأبيدي
  ).27/4/1991(هـ 12/10/1411 تاريخ 10 ـ 91 من القانون رقم 33  املادة 6
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البلدان اإلسالمية تبيح للواقف تعيني ناظر للوقف وتترك له أيضاً حتديد 
  .تعويضاته وكيفية استبداله وخالفته

  
هي إذن اإلدارة من قبل متويل الوقف أو فاإلدارة الذرية املستقلة للوقف 

وهي ذَرية ألنه يقوم . ناظره وحده مستقال دون تدخل أية سلطة حكومية
فيها كل ناظر بإدارة الوقف الذي يتواله مبعزل عن غريه فال تضم فيها أموال 
األوقاف بعضها إىل بعض وكثرياً ما تطّبق هذه اإلدارة يف أوقاف الوصايا، 

يف حدود ثلث (ل وصاياهم وهي األوقاف اليت أنشاها الواقفون من خال
فيجعلون النظارة يف أبنائهم أو ذويهم، فتبقى فيهم دون تدخل ) التركة
  .حكومي

  
ويدخل ضمن اإلدارة الذرية هذه األوقاف اليت تديرها اجلمعيات   

  تتمتع بالشخصية  Corporationsالدينية واخلريية باعتبارها مؤسسات قانونية 
االعتبارية املستقلة وبالذمة املالية، إذا اعتربنا ـ متاشياً مع القانون اجلزائري 

  .ـ أهنا يف حقيقتها أوقاف، نشأت يف ظل قانون اجلمعيات
  

وهذا هو نفس األسلوب الذي درجت عليه إدارة األوقاف يف   
العصور القدمية، وهو الذي أدى إىل ضياع كثري من أموال األوقاف نتيجة 

ذلك أنه ال خيلو األمر على مر . ة للنظارللتصرفات غري احلكيمة أو غري األمين
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الزمن الطويل من وجود ناظر غري حكيم أو غري رشيد أو غري أمني، فتتالشى 
  .األموال املوقوفة نتيجة لذلك

   اإلدارة الذرية حتت إشراف القضاء3أ ـ 
  

وجد منوذج ثالث لإلدارة التقليدية يف بعض البلدان اإلسالمية يقوم   
وسبب نشوء هذا النموذج هو ما ألف . 7على إدارة النظار بإشراف قضائي

الفقهاء ترداده يف كتبهم من جعل القاضي هو املرجع للناظر يف أمور إدارة 
الوقف واستثماره وتوزيع غالته على املوقوف عليهم يف حالة عدم النص 

  .على الناظر من قبل الواقف
  

الفقهي ـ من قبل ويتم تعيني الناظر يف هذه احلالة ـ اتباعاً للرأي   
ويقوم الناظر بأعماله اإلدارية . القاضي، بعد التشاور مع املنتفعني أو بعضهم

  .واالستثمارية بإشراف القاضي وضمن حدود ما يأذن له به من إجراءات
  

ويالحظ على هذا األسلوب يف اإلدارة أن القضاة قلما تكون لديهم   
اخلربات الالزمة يف الرقابة واإلدارة، وبالتايل فإن ما ميارسونه من إشراف قلما 
يكون فعاالً، وخباصة عندما يتعلق األمر بكفاءة اإلدارة، ومعايري جناحها، 

  .واختيار الشكل االستثماري األمثل ألموال الوقف
                                     

  جند ذلك يف اململكة العربية السعودية بالنسبة لألوقاف اليت تعرف صكوك وقفيتها، ولكن هذه الصكوك ال 7
  .حتتوي على أسلوب لتعيني الناظر، بعد موت الناظر األول الذي مساه الواقف
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ونعتقد أن الفقه اإلسالمي إمنا ذكر القضاء كجهة مرجعية لنظار   
تفتيشية مالئمة يف الوقف لسبب واحد فقط هو عدم وجود أجهزة رقابية و

اجملتمعات اإلسالمية املاضية، وإن توفر أساليب معاصرة للرقابة واإلشراف 
يقوم هبا فنيون متخصصون ميكن أن تثري إدارة الوقف وتكون عامالً مهماً 

  .يف زيارة إنتاجيتها، وبالتايل كفاءة استعمال واستثمار أموال الوقف
  

أما يف الواقع التطبيقي، فقد أدى عدم ختصص القضاة يف الرقابة   
واإلشراف على إدارة األوقاف وتصرفات النظار يف االستثمار إىل التغاضي 
عن الكثري من الفساد يف إدارة األموال الوقفية وإىل قلة الكفاءة يف 
استثماراهتا، مع تعاظم حصة الناظر من جمموع غالهتا بشكل ال يتناسب يف 

  .ة الواقفهناية املطاف مع أغراض الوقف وإراد
  

  ب ـ األساليب احلديثة يف إدارة أموال األوقاف
  

نتيجة للكثري من املالحظات على األساليب املوروثة يف إدارة   
واستثمار األوقاف اإلسالمية ومع التطورات احلديثة يف التطلعات احلضارية 
لكثري من املثقفني يف بعض البلدان اإلسالمية وكثرة احلديث عن التطبيقات 
املعاصرة جلوانب مهمة من األفكار االقتصادية املنبثقة عن املبادئ املتضمنة يف 
  الشريعة اإلسالمية الغراء، وخباصة الدور الذي ميكن أن تؤديه األموال الوقفية
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 اإلسالمية يف التنمية االقتصادية إذا أحسنت إدارهتا واستثمارها، بدأت 
كل . بأساليب إدارة األوقافاجلهات الوقفية حتس باحلاجة إىل إعادة النظر 

ذلك أدى إىل نشوء جتربتني جديرتني بالنظر والدراسة واحدة يف السودان 
وقد نشأت هاتان التجربتان بوقت متقارب فبدأت . وأخرى يف الكويت

إعادة تنظيم األوقاف يف السودان منذ أوائل العقد امليالدي احلايل، يف حني 
أن الكويت بدأت يف إعادة تنظيم األوقاف مع بدء النصف الثاين من 

  .التسعينات
  

   ـ التجربة السودانية يف إدارة األوقاف1ب ـ 
  

بدأت التجربة السودانية احلديثة بإعادة تنظيم إدارة األوقاف باسم   
وقد أعطيت هذه اهليئة صالحيات . 1986عام " هيئة األوقاف اإلسالمية"

عروفة وثائقها وشروط واقفيها واسعة إدارية وتنفيذية بالنسبة لألوقاف غري امل
وكذلك األوقاف اجلديدة، وسلطات رقابية فقط بالنسبة لألوقاف اليت يعني 

  .8واقفوها النظار عليها
  

 حيث أصدرت 1991ولكن النهضة الوقفية احلقيقة بدأت بعد عام   
احلكومة قرارات متنح هيئة األوقاف مزايا عديدة مشلت ختصيص قطع من 

                                     
دور األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع اإلسالمي ، ضمن "دراسة حول قوانني الوقف يف السودان"النصري   علي أمحد 8

  .، حترير حممود أمحد مهدي حتت النشر، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدةاملعاصر
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األراضي االستثمارية اليت تستصلحها احلكومة وكذلك يف املواقع اإلسكانية 
والتجارية، وهذا وال شك يعترب نوعاً من اإلرصاد ويعامل معاملة األوقاف 

  .من الناحية الواقعية
  

واجلدير باالهتمام بالنسبة للتجربة السودانية هو قيام اهليئة باستخدام   
 اجتاه أول حنو استدعاء : منوذج تنظيمي مبتكر يعمل أساساً على اجتاهني

أوقاف جديدة تدخل ضمن قنوات معينة مرسومة مسبقاً، واجتاه ثان حنو 
  .استثمار وتنمية األموال الوقفية املوجودة واليت متنحها الدولة هليئة األوقاف

  
  األسلوب التنظيمي الستقطاب أوقاف جديدة

  
يعتمد هذا األسلوب على إجياد اهلياكل التنظيمية ملشروعات وقفية   

تليب احلاجات االجتماعية والتنموية العامة، مث التوجه بالدعوة إىل احملسنني من 
عامة الناس لتوظيف تربعاهتم يف قنوات هذه املشاريع، وبالشروط الوقفية اليت 

  .تقترحها أو حتددها اهليئة للمشروع
  

. ويف هذا االجتاه أنشئت يف السودان مشروعات وقفية خمصصة وعامة  
ملشروعات املخصصة مشروع وقف طالب العلم حيث أقيمت من فمن ا

التربعات اليت استطاع املشروع أن يستجرها مساكن طالبية بالتنسيق مع 
. الصندوق القومي الطاليب يف السودان، وما زال املشروع يف باكورة أعماله
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وتقوم إدارة املشروع بدعوة أهل اخلري للتربع للمنشآت الثابتة للمشروع 
حسب منوذج وشروط وقفية خاصة هي أشبه ما يكون بشروط االكتتاب يف 

ومثله مشروع أوقاف  . Prospectusأسهم الشركات واألعمال األخرى 
وكذلك مشروع إسكان احلجيج، ومشروع الصيدليات . الرعاية الطبية

الشعبية، ومشروع دار األوقاف للطباعة اليت تعىن بشكل خاص بطباعة 
  .القرآن الكرمي

  
 بتخصيص 1991من اجلدير بالذكر أن قرار احلكومة يف العام و  

من املساحة املدرجة يف خطة األراضي % 5أراض لألوقاف مبعدل 
االستثمارية يف الواليات قد نص أن يكون نصف ريعها للتعليم والنصف 

  .اآلخر للدعوة اإلسالمية بشكل عام
أما املشروعات الوقفية ذات الغرض العام فتهدف إىل دعم إيرادات   

هيئة األوقاف اإلسالمية حبيث تعطي للهيئة املرونة اليت حتتاجها يف توجيه 
ومن أمثلة . استعماالت هذه اإليرادات حسب مقتضيات الظروف املتغرية

هذه املشروعات أسواق جتارية متعددة دعت إىل إنشائها هيئة األوقاف يف 
نها ما يزال قيد التنفيذ أو عدد من املدن السودانية، منها ما أنشى فعالً، وم

  .9اإلعداد أو يف مرحلة مجع التربعات الوقفية

                                     
وكذلك . دور األوقاف اإلسالميةيف حممود أمحد مهدي، " إيرادات األوقاف اإلسالمية "  أمحد جمذوب أمحد، 9

  .ضمن نفس الكتاب" التجربة السودانية يف تنمية األوقاف"حبث حممد احلسن عثمان عبدالصمد حول 
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ومن مشاريع األوقاف اجلديدة العامة إنشاء شركة ينابيع اخلري وهي   
هتدف إىل استجالب التربعات الوقفية العامة الستثمارها واستعمال إيراداهتا 
الدورية يف جهات الرب املتنوعة حسبما حتدده هيئة األوقاف يف برناجمها 

  .السنوي ويف ميزانيتها
  

  األسلوب التنظيمي إلدارة واستثمار األوقاف املوجودة
. وهناك عمدت  هيئة األوقاف اإلسالمية إىل العمل يف اجتاهني أيضاً  

فحيثما وجدت وثائق الوقف، أو عرفت شروط الواقف وأغراض الوقف 
ائل التمويل أحيانا عمدت إىل العمل على تنميته وتطويره، وإمداده بوس

وذلك يقصد تعظيم إيراداته لصاحل الغرض احملدد منه، مع اإلبقاء على وجود 
ناظر خاص بكل مال  وقفي على سبيل االستقالل حسبما حتدده وثائق 

  .الوقف
ويف األحوال اليت ال تعرف فيها شروط الواقف، اعتربت الوقف عاماً   

جلهات الرب، وقامت هيئة األوقاف نفسها بتطويره وتنميته على أسلوب ضم 
  .األوقاف املتناثرة بعضها إىل بعض يف كثري من األحوال

  
ومن أجل املساعدة يف تنظيم اخلطط اإلمنائية ألموال األوقاف   

ومتويلها قامت اهليئة بإنشاء عدد من املؤسسات الوقفية اليت تعمل يف جمال 
مقاوالت وهو شركة تدعيم النشاط اإلمنائي للوقف منها بيت األوقاف لل
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وهذه الشركة  تضطلع . متلكها اهليئة لوضع التصاميم اإلنشائية وتنفيذها 
  .مبعظم املشروعات اإلمنائية لألوقاف

  
وكذلك بنك االدخار للتنمية االجتماعية ليساعد يف متويل   

وقامت اهليئة أيضاً بتأسيس شركة قابضة لتكون . املشروعات اإلمنائية الوقفية
وقد . اليد اليمىن لألوقاف يف إقامة املشروعات التنموية التجارية والصناعية

قامت كل من هذه املؤسسات اليت تشكل بنية حتتية مهمة للمشروعات 
االستثمارية لألوقاف باملسامهة يف حتقيق عدد من املشروعات الوقفية التنموية 

اناً إىل وقد عمدت أحي. مشلت أسواقاً جتارية متعددة ومبان سكنية وجتارية
جتنيد املستفيدين املتوقعني من املباين الوقفية يف متويل بعض مشروعاهتا كأن 

  .10تتسلف أجرة املباين لعدة سنوات الحقة
  

   ـ التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف2ب ـ 
  

. 1993أنشئت األمانة العامة لألوقاف يف الكويت يف أواخر عام   
جهاز حكومي يتمتع باستقاللية نسبية يف اختاذ القرار " وهذه األمانة هي 

وتقوم استراتيجية األمانة على ." 11وفق لوائح ونظم اإلدارة احلكومية

                                     
  .مرجع مذكور مسبقاً، "تنمية األوقاف ـ التجربة السودانية: "  حممد احلسن عثمان عبدالصمد10
 قدمت يف ندوة البحرين حول ورقة" اخللفية التارخيية لإلدارة الوقفية يف الكويت"  عبدالوهاب احلوطي، 11

  .1996األوقاف، 
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استثمار أموال األوقاف املوجودة يف الكويت أو لصاحل الكويت يف اخلارج 
وتوزيع عوائدها حسب شروط الواقفني من جهة، وإحداث توعية وقفية 

 ثانية، كل ذلك مبا يساعد تنمية اجملتمع لتشجيع قيام أوقاف جديدة من جهة
  .12حضارياً وثقافياً واجتماعياً

  
ولتحقيق هذه األغراض اجتهت األمانة العامة لألوقاف حنو العمل يف   

 ـ 2 ـ استثمار وتنمية األوقاف املوجودة وتوزيع غالهتا 1: حمورين مها
الدعوة إىل إقامة أوقاف جديدة من خالل تعريف الواقفني املتوقعني 
باحلاجات االجتماعية والتنموية اليت قد يرغبون إقامة أوقاف لرعايتها وتلبيتها 
  .ومن مث دعوهتم لوقف األموال هلذه األغراض من خالل صناديق متخصصة

  
ولقد انبثق عن هذين احملورين إطاران أو قطاعان تنظيميان مها قطاع   

 وغري العقاري، وقطاع االستثمار الذي يتألف من إدارات لالستثمار العقاري
للصناديق واملشاريع الوقفية يتألف من عدد من الصناديق واملشاريع حبسب 

  .األغراض االجتماعية اليت حتتاج إىل الرعاية الوقفية
  
  
  

                                     
  .نفسه  12
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  استثمار األموال املوقوفة
  

تقوم إدارات االستثمار يف األمانة العامة باستثمار األموال الوقفية   
سواء منها ما أوقفته األجيال املاضية أو ما يوقف جمدداً نتيجة جلهود اإلعالم 

  .والتوعية والتعريف بالوقف والدعوة إليه
  

وتعتمد استراتيجية االستثمار على هيكل تنظيمي مييز بني االستثمار   
العقاري وغري العقاري، ويسعى إىل الوصول إىل حمفظة استثمارية مثلى 

  .خاطر وحسنة التوزيع اجلغرايفتتركب من استثمارات متنوعة، قليلة امل
  

وسامهت األمانة العامة لألوقاف يف حمافظ استثمار مالية متعددة كلها   
تتبع أحكام الشريعة اإلسالمية، مع توزيع مدروس للمخاطر القصرية 

كما أهنا كونت جهازاً متخصصاً يف إدارة . واملتوسطة والطويلة األجل
االستثمارات اخلاصة هبا، مث عمدت إىل استثمار أموال الغريأيضاً، وقد بدأت 
باألموال االستثمارية لبيت الزكاة، حيث تولت مسؤولية إدارة حمفظته 

  .االستثمارية
  

ومن خالل هذه التوجهات االستثمارية أسست األمانة  العامة   
لألوقاف شركة إدارة األمالك العقارية وعهدت إليها بإدارة مجيع األمالك 

وبذلك . ما قامت حبصر العقارات الوقفية يف الكويتالعقارية الوقفية ك
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يتضح أن التوجه االستثماري لألمانة العامة لألوقاف يعتمد على تنويع 
عن طريق (االستثمارات الوقفية من عقارية ومالية مباشرة وغري مباشرة 

  ).املسامهة يف صناديق استثمارية تتفق معامالهتا مع أحكام الشريعة اإلسالمية
  

كما أن هذه االستثمارات تشمل األموال الوقفية املوجودة، سواء   
أكانت وثائقها وشروط واقفيها معروفة، أم كانت هذه الشروط غري 
معروفة، ألن إدارات االستثمار حتصر اهتماماهتا بتنمية األموال الوقفية 
والوصول إىل أكثر أشكال االستثمار كفاءة ومناء مما فيه مصلحة املستفيدين 

  .لوقف على كل حالمن ا
  

وكذلك فإن جهود إدارات االستثمار يف األمانة العامة لألوقاف    
تشمل أيضاً األوقاف اجلديدة اليت يتم استدراجها طبقاً لشروط وأغراض 

  .وقفية حتددها الصناديق التابعة لألمانة وتعرضها على املتربعني
  

  الصناديق الوقفية
  

الصناديق الوقفية هي وحدات وقفية مالية تؤسسها األمانة العامة   
لألوقاف يف الكويت، ويصدر بإنشاء كل منها قرار من وزير األوقاف، 
ويتخصص كل صندوق برعاية وجه من وجوه الرب حيدده قرار إنشاء 
الصندوق مث يدعو الصندوق املتربعني إىل إنشاء أوقاف خلدمة غرضه الوقفي 
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 إذن على توجيه الواقفني فالصندوق يعمل. أو وجه اخلري الذي يتخصص به
  .إىل وجه الرب الذي يتخصص به وتوعيتهم بأمهيته واستدراج تربعاهتم الوقفية

  
وقد مت إنشاء أحد . ويتم حتديد أغراض كل صندوق بقرار إنشائه  

أما وجوه الرب اليت . 5/1996 و 12/94عشر صندوقاً وقفياً فيما بني 
رمست هلا فتشمل مساحة عريضة من اجلوانب االجتماعية والثقافية والتنموية، 
بدءاً من رعاية املعاقني وتأهيلهم، وانتهاء بالتعاون اإلسالمي الدويل وتقدمي 
. املساعدات لوجوه اخلري يف البلدان واجملتمعات اإلسالمية خارج الكويت

وقد أسست صناديق متخصصة ألغراض الرعاية والتنمية الصحية، رعاية 
لبيئة، التنمية العلمية، الثقافة والفكر، القرآن الكرمي املساجد، احملافظة على ا

وعلومه، رعاية األسرة، التنمية اجملتمعية، وأخرياً رعاية أهداف األمانة العامة 
  .لألوقاف نفسها

  
أما إدارة الصناديق فيقوم هبا مدير يعينه األمني العام للصندوق حتت   

إشراف جملس إدارة خيتار أعضاءه وزير األوقاف من عناصر شعبية ذات 
كما أنشئت جلنة تنسيق بني الصناديق تضم مدراء مجيع . كفاءة واهتمام
  .الصناديق معاً

  
وتتألف املوارد املالية للصناديق الوقفية من إيرادات األوقاف اليت   

يقدمها الناس لألغراض اليت يرعاها الصندوق ومن التربعات والصدقات اليت 
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ولقد نص نظام األمانة العامة لألوقاف على . غراضتقدم إليه للقيام هبذه األ
أن يتم ختصيص ريع بعض األوقاف السابقة، مما ال يعرف فيها شرط للواقف 
حيدد أغراضها، لكل صندوق، حبيث يشكل هذا الريع اإليراد األساسي 

  .13واألويل لكل صندوق إىل أن تتكون أوقاف جديدة وتنمو إيراداهتا
  

ويالحظ أن أنشطة الصناديق تنحصر يف الدعوة إىل وقف األموال   
لصاحل أغراضه واستعمال إيرادات ما خصص له من أوقاف يف اإلنفاق على 

أما إدارة أموال األوقاف نفسها . ما حدد للصندوق من أغرض الرب
واستثمارها فقد ترك كله إلدارات االستثمار تطبيقاً ملبدأ التخصص 

ويف هذا إعادة . خصصة يف االستثمارواستشرافاً الستخدام كفاءات فنية مت
لتعريف دور الناظر أو املتويل فقد كان يف املاضي هو الذي يدير أموال 

وقد عربت التقسيمات اإلدارية . الوقف وحيصل ريعه وينفق على أغراضه
اجلديدة لألمانة العامة لألوقاف يف الكويت عن فصل إدارة واستثمار أموال 
األوقاف عن اإلنفاق على أغراضها، فجعل االستثمار يف إدارات االستثمار 
وختصصت الصناديق الوقفية بالعمل على تقدمي اخلدمات اليت وضعت 
األوقاف من أجلها، وذلك باإلنفاق على األغراض اخلريية واالجتماعية 

  .نفسها
  

                                     
  .1996ورقة قدمت يف ندوة البحرين " الصناديق الوقفية"  صالح حممد الغزايل، 13
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يضاف إىل ذلك أن نشر التوعية الوقفية والدعوة إىل إنشاء أوقاف   
لتارخيي مما يقوم به الوعاظ والعلماء فقط، فجاءت جديدة كانت يف املاضي ا

أنظمة الصناديق وجعلتها مطالَبة صراحة بالعمل على نشر التوعية باألوقاف 
وتشجيع وتيسري إقامة األوقاف اجلديدة ألغراض الرب اليت تعمل الصناديق 

  .على حتقيقها
  

وأخرياً، فإنه يتضح من أغراض الصناديق الوقفية املتعددة أن من أهم   
أهداف إنشائها ربط النشاط الوقفي يف األمة باألهداف التنموية والثقافية 

  .العامة وتفعيل الوقف باجتاه تلك األهداف
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  القسم الثاني
  النموذج المقترح إلدارة األوقاف

  
  مقـدمة

  
إن التطورات اليت عرفتها إدارة األوقاف اإلسالمية خالل القرن   

عها ـ وال شك ـ حماوالت إصالحية والنصف املاضيني كانت مبجمو
هتدف إىل حتسني إدارة األوقاف وإزالة أسباب الشكوى اليت كان دائماً مما 

  .يالحظه القاصي والداين
  

ولكن هذه احملاوالت، مجيعها وبدون أي استثناء ، جاءت دون ما   
يتطلبه حتقيق األهداف املقصودة منها، أو أهنا تقصر عن االلتزام بشروط 
الواقف، نصاً عندما تكون معروفة أو روحاً وحقيقة عند عدم معرفتها 

  .لضياع وثائقها
  

  :أهداف إدارة األوقاف
   

ميكن تلخيص أهداف إدارة األوقاف ـ وأي إصالح فيها ـ فيما   
  :يلي
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رفع الكفاءة اإلنتاجية ألموال األوقاف إىل حدها األمثل لتوفري أكرب قدر *  

تعظيم ) أ: ويتأتى هذا مبا يلي. فت من أجلها من اإليراد لألغراض اليت وق
تقليل احتمال ) ختفيض نفقاهتا اإلدارية إىل أدىن حد، ج) إيراداهتا، ب

  .  يف اإلدارة إىل أدىن حدMoral Hazardsاملزالق األخالقية 
  

محاية أصول أموال األوقاف بالصيانة وحسن االحتياط يف االستثمار، *  
  .باعتبار هذه األموال مصدراً دائماً مؤبداً إليرادات تنفق يف وجوه الرب

  
حسن توزيع إيرادات األوقاف على أغراضها املرسومة هلا بنص شروط *  

الواقف وباملعاجلة الفقهية، وتقليل احتماالت املزالق األخالقية يف التوزيع 
  .إىل أدىن حد ممكن

  
 وحدودها االلتزام بشروط الواقف، سواء منها ما تعلق بأغراض الوقف*  

املكانية وتعريفها املوضوعي، أم بشكل اإلدارة وكيفية توصل املدير أو 
  .الناظر إىل منصبه

  
إعطاء منوذج للواقفني احملتملني يشجعهم على وقف أموال جديدة، وعلى *  

  .العموم نشر التوعية الوقفية وتشجيع إقامة أوقاف جديدة
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ولنبدأ يف التعليق على هذه األهداف وكيفية حتقيقها من آخرها   
باعتبار األهداف الثالثة األوىل تتعلق بالشكل املؤسسي لإلدارة وهو ما 

فالدعوة إىل إنشاء أوقاف جديدة . سيكون تركيز هذا القسم على دراسته
وتشجيع قيامها هو يف احلقيقة هدف جانيب فقط بالنسبة ألجهزة إدارة 

عام وليس ختتص به وهذا اهلدف هو هدف اجتماعي . األوقاف املوجودة
وقد كانت تتواله العلماء والوعاظ وأئمة . إدارة أموال األوقاف القائمة

املساجد والقادة السياسيون والزعماء االجتماعيون خـالل عصـور 
 لعمر بإنشاء اإلسالم السالفة، كمـا يتضح ذلك من نصـح الرسـول 

وواضح أن منو األوقاف تارخيياً مل يكن من عوامله وجود . وقفه يف خيرب
جهاز اجتماعي يتخصص بالتشجيع على قيامها ألنه مل يوجد يف املاضي مثل 

  .هذا اجلهاز
  

لذلك فإن هذا اهلدف يرتبط باحلكومة املعاصرة، وبشكل خاص   
بوزارة الشؤون اإلسالمية أو بوزارة األوقاف وبالعناصر االجتماعية الفاعلة 

ألوقاف بتقدمي النموذج الناجح النشطة، وإمنا ينحصر دور إدارة أموال ا
املشجع للواقفني اجلدد، وبإنفاق جزء من إيرادات الوقف على التشجيع على 
إقامة أوقاف جديدة إذا كان ذلك مما يدخل ضمن شروط الواقف يف نشر 
العلم الشرعي والدعوة إىل اخلري ألن التوعية الوقفية هي نفسها وجه من 

  .وجوه الرب واخلري
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ولكن إدخال هذا اهلدف ضمن أهداف إدارة الوقف إمنا كان ألننا   
يف هذه الورقة ال نقصر حبثنا على إدارة أموال األوقاف املوجودة وحدها وإمنا 
نشمل التصور الذي نراه األقرب واألوىل، من وجهة نظر شروط الواقف، 
لدور وزارة األوقاف أو اجلهاز احلكومي الذي يتوىل شؤون األوقاف، سواء 

  . أمانة عامة، أم هيئة، أم مديرية، أم غري ذلكأُسمي
  

أما االلتزام بشرط الواقف، فإنه ميكن القول إن معظم أموال األوقاف   
املوجودة حالياً يف العامل اإلسالمي مل يلحظ يف وقفها أن تديرها وزارة 
. األوقاف ال نصاً من شروط الواقفني وال ضمناً من روح تلك الشروط

وذلك لسبب بسيط جداً هو أن هذه الوزارة لألوقاف مل تكن موجودة 
وهذا . (14أصالً، ومل يكن ليخطر يف أذهان الواقفني أهنا ستوجد يف املستقبل

ال يعين إمكان قيام أوقاف جديدة تكون النظارة فيها للحكومة ممثلة يف 
وبالتايل فإن فرضية الذَرية يف إدارة ). وزارة األوقاف، رغم أننا ال نرى ذلك

وقاف هي اليت تنسجم مع شروط الواقفني قياساً على ما بني أيدينا من األ
وثائق وقفية وعلى فتاوى واألسئلة الفقهية اليت جندها يف طيات الكتب، 
وخباصة ما ختصص بالنوازل منها، وعلى األحكام الفقهية املتعلقة باختيار 

                                     
  ولعل الفقهاء بإدخال القاضي يف مسألة إدارة الوقف بدالً من الوايل قد حلظوا مثل ما الحظنا من أنه ال يتصور 14

أن يكون يف تقدير الواقف ترك إدارة الوقف للحكومة، وخباصة أنه من املعروف أن الفقهاء اعتادوا أن يكون 
  .لديهم ثقة قليلة باحلكومة وتصرفاهتا
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الناظر أو املتويل يف حالة عدم تعيينه من قبل الواقف أو موت من عينه الواقف 
  .مع عدم النص على أسلوب الختيار خلفه

  
ونقصد باإلدارة الذرية أن تتم إدارة كل مال وقفي وحده دون ضم   

هذه األموال بعضها إىل بعض، وأن يقوم على كل مال وقفي مدير قد 
ويكون املدير يف . تستغرق إدارة الوقف كل وقته وقد ال تستغرق ذلك 

وهذا يف . لوقف وذا عالقة وثيقة بأغراضه واملنتفعني منهالعادة من نفس حملة ا
احلقيقة هو النموذج التقليدي الذي استمر يف التطبيق قروناً طويلة، وهو 
الذي أفرز االنتقادات اليت أدت إىل نشوء وزارات األوقاف والنماذج 

  .احلكومية اجلماعية يف إدارة األوقاف
  

ولكننا نرى أن فكرة إصالح إدارة أموال األوقاف ـ اليت كانت   
وراء تدخل الدولة يف اإلدارة ـ مل ُتَتح هلا فرصة التحسني احلقيقي يف 
الكفاءة اإلنتاجية ويف احملافظة على أصول األموال الوقفية وال الكفاءة يف 
التوزيع على أغراض الوقف بسبب شكل التدخل الذي اجتهت إليه 

  .احلكومات يف حماولتها اإلصالحية
  

ايل فإن الشكل اإلداري املطلوب لألوقاف، فكرة وأمواالً وبالت  
وأغراضاً، ينبغي أن يعمل على حتقيق األهداف الثالثة األوىل من خالل إطار 

  .مؤسسي حيافظ على الذَرية يف اإلدارة
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وال شك أننا ال حنتاج إىل احلديث عن قلة كفاءة اإلدارة احلكومية   
يف االستثمار الذي يقصد منه تعظيم الربح، وخباصة يف وقت تتجه فيه مجيع 
اجملتمعات يف العامل حنو التخفيف من دور احلكومة واالعتماد على اقتصاد 

كما يتضح لنا من مالحظة بسيطة أن مجيع حماوالت اإلصالح يف . السوق
إدارة األوقاف ـ مبا فيها التجربة السودانية والطرح الكوييت ـ تعتمد على 

 يف اإلصالح، وإنه مهما دافع املدافعون عن دور  حكومي مركزي رئيس
هذه النماذج فهي ال ختلو ـ وال تستطيع أن ختلو ـ مما هو معروف عن 
اإلدارة احلكومية من حيث مشكالت الكفاءة واإلنتاجية واملزالق األخالقية 

فمنذ القدمي اعترض ابن . وتوفري املعلومات املتعلقة بأعماهلا وغري ذلك
خلدون على قيام احلكومة باملتاجرة، واحلكومة حكومة حىت لو كان امسها 

  !وزارة أو مديرية أوقاف
  

ولكن املشكلة احلقيقية أيضاً هي أن إدارة أموال األوقاف ال ميكنها   
أن تتشبع مببادئ اقتصاديات السوق، وذلك النعدام احلافز الذايت الذي جنده 

وبالتايل فإن . بح أو املنفعةيف سلوك املنشأة اإلنتاجية يف السوق وهو حافز الر
التحدي الذي نواجهه يف اختيار شكل إدارة األوقاف هـو أن نوجد 

أو باألحرى املدير أو (تـوازناً مؤسسياً يؤدي إىل ربـط هـدف اإلدارة 
   . Check and Balanceهبدف الوقف دون اإلخالل مببدأ الرقابة واملوازنة ) املدراء
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  :إدارة أموال األوقاف وتقدمي اخلدمات الوقفية
  

اإلدارة الذَرية والشكل اإلداري الذي نراه حيقق هذه الشروط هو   
احمللية احملددة بفترة زمنية معينة، واليت ختضع لرقابة إدارية ومالية حكومية 

 يف جوانب التخطيط  واملشورة االستثمارية وتتمتع بدعم حكومي
 اليت تعمل يف Corporations أي أهنا إدارة تشبه إدارة املنشآت. 15والتمويل

السوق مع التعويض عن رقابة اجلمعية العمومية واملالكني برقابة حكومية 
  .وشعبية 

  
 من حيث أنه Corporationsفالوقف يف احلقيقة يشبه منشآت األعمال   

ومعروف يف . شكل تنظيمي يف اإلنتاج تنفصل فيه اإلدارة عن امللكية
منشآت األعمال أن االنفصال بني امللكية واإلدارة يقلل من احلافز الذايت 
. لدى املدراء املستأجرين ألن الربح ال يعود عليهم باعتبارهم ليسوا مالكني

ولتشجيع املدراء على خدمة أهداف املنشأة ال يكتفى عادة بأخالق األمانة 
واإلخالص يف العمل على الرغم من أمهيتها البالغة بل البد من ربط أهداف 

املستأجرين بأهداف املنشأة، ويتم ذلك من خالل قناتني أساسيتني املدراء 
ربط املنافع الشخصية اليت حيصل عليها املدراء املستأجرين هبدف ) 1: مها

                                     
فإذا وجد للواقف ـ رأي يف اختيار اإلدارة .   كل ذلك عند غياب شرط الواقف بكيفية اختيار إدارة الوقف15

  .فهي ما شرطه، مع اخلضوع للرقابة والتمتع بالدعم



 

/ Monzer3 D  31  /نجيب

وضع أساليب رقابية حملاسبتهم على إجنازهم وردعهم عن ) 2املنشأة، و
  .التقصري تكون ناجعة ومؤثرة

  
  :ربط املدراء املستأجرين بأهداف املال الوقفي) 1
  

يتم ربط املدراء املستأجرين بأهداف املال الوقفي من خالل ثالث   
  :نقاط رئيسية هي

  
 ملال الوقف حسب نوع استثماره، ومبقتضى أ ـ اختيار الكفاءات املناسبة 

فتعطى إدارة املستشفى الوقفي خلبري يف إدارة . معايري حمددة للكفاءات
ويتم اختيار . ري يف االستثمارات املاليةاملستشفيات وإدارة املال النقدي خلب

اإلدارة بصورة علنية، وبناء على توفر شروط الكفاءة املطلوبة من قبل جملس 
تتمثل فيه الفعاليات الشعبية املتعددة على مستوى احمللة اليت يقع فيها املال 
الوقفي، وعلى املستوى الوطىن إذا كانت طبيعته وطنية عامة، وتتمثل فيها 
أيضاً مجيع فئات ذوي العالقة باملال الوقفي، مبا يف ذلك املنتفعني من إيراد 

  .مال الوقف، والعاملني فيه
  

ويكون هلذا اجمللس صالحيات تقع يف درجة متوسطة بني صالحيات   
فال يغيب . اهليئة العمومية وصالحيات جملس اإلدارة يف الشركات املسامهة
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 يتدخل يف القرار االستثماري تدخالً طيلة السنة غياب اهليئة العمومية، وال
  .مباشراً شأن جملس إدارة الشركات ورئيسه املنتدب 

بل تكون له صالحيات الرقابة واحملاسبة الدقيقة واإلقرار لبعض أنواع   
وميكن أن . القرارات ذات األمهية حبجمها أو بنوعها بالنسبة ملال الوقف

يكون اختيار اإلدارة املستأجرة عن طريق استدراج طلبات أو عروض من 
. األفراد واملؤسسات ذوي الكفاءة، وخلق نوع من التنافس على ذلك

ومعلوم أن هذا النوع من املنافسة ال يلغي العوامل األخالقية، وال يبعدها، 
وال يستغين عنها، وال يقلل منها؛ بل تقوم املنافسة ضمن العوامل واملعايري 

  .األخالقية
  

دارة املستأجرة بإنتاجية مال الوقف ومدى حتقيق ب ـ  ربط تعويض اإل
  أغراضه

  
ويتم ذلك بأسلوب املضاربة حبيث تكون تعويضات اإلدارة نسبة من   

عوائد املال الوقفي، وذلك يف مجيع األحوال اليت تسمح فيها الطبيعة 
كما ميكن أن يتم ذلك حبيث يتألف بدل . االستثمارية ملال الوقف بذلك
أجر ثابت ومكافأة يكون حجمها بالنسبة للجزء : خدمات املدراء من جزأين
. وتربط املكافأة مبعايري لقياس حتقيق أغراض الوقف. الثابت مناسباً أو معقوالً

فتكون مكافأة مدير التوزيع على الفقراء مثالً متناسبة مع عدد الفقراء الذين 
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املني معاً خيدمهم، أو مع متوسط ما يدفع للفقري الواحد أو مع جمموع الع
  .مبعادلة حمددة تسمح بتقليل عيوب كل طريقة وحدها

  
وقد تعترب هذه املكافأة من نوع األجر على اخلدمة كأجر عامل   

  .خياطة الثياب، يف مقابل األجر احملدد بالوحدات الزمنية
  

ج ـ ربط استمرار خدمة املدراء مبصلحة الوقف، بتأقيت خدمة املدراء 
  :يف الوقف

  
وذلك بإخضاعهم للدخول يف منافسة جديدة دورية لإلبقاء على   

منافعهم اليت جينوها من الوقف حبيث تعّين اإلدارة ملدة ثالث أو مخس 
مما جيعل . سنوات، يعرض املنصب بعدها ملنافسة جديدة الختيار اإلدارة

مصلحة اإلدارة يف استمرار منافعها مرتبطة بإجنازاهتا وقدرهتا على املنافسة يف 
  .السوق

  
وأخرياً فإنه البد من القول بأن الكثري من مشكالت اإلدارة التقليدية   

واحلكومية يعود إىل فقدان الربط بني مصلحة ناظر الوقف ومصلحة الوقف 
وزارات األوقاف أم بعدها، مل  فالنظار التقليديون، سواء قبل تأسيس. نفسه

تكن تتوفر لديهم أدوات لربط منافعهم واستمرارها مبصلحة مال الوقف، 
وذلك على الرغم من تطبيق مبدأ عائد املضارب عليهم يف كثري من األحيان، 
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ألن حتديد معايري للكفاءة اإلنتاجية مل يكن موجوداً، وبالتايل مل تربط مصاحل 
وكان يكتفى بالتأجري، وبسعر . النظار بالكفاءة يف استغالل مال الوقف
كما . ر لنسبة من األجرة لنفسهرخيص يف كثري من األحيان، وحتصيل الناظ

أن النظار مل يكونوا خيضعون لظروف تشبه ظروف املنافسة يف الشركات 
أما اإلدارة احلكومية، فمهما . املسامهة يف اختيارهم واستمرارهم يف أعماهلم

وجد فيها من املخلصني واملتحمسني واخلرباء، فإن الطبيعة البريوقراطية فيها 
ال متكنها من جناعة تطبيق عناصر مهمة يف املنافسة وال الربط املطلوب بني 

ويف مقابل ذلك يقوم البحث الراهن على . منفعة املدير ومصلحة الوقف
اقتراح منوذج مؤسسي حيقق األغراض املطلوبة ضمن حدود اآلراء الفقهية 

  .املعروفة
  
   ـ أساليب الرقابة املناسبة ملدراء مال الوقف2
  

 رقابة دقيقة تعوض عن التفاوت بني منافع حتتاج إدارة الوقف إىل  
: وإن احلاجة ستكون ماسة إىل نوعني من الرقابة. املدراء ومصلحة الوقف

  .رقابة شعبية حملية، ورقابة حكومية متخصصة
  

إن جزءاً كبرياً من املشكالت اليت حصلت يف النماذج التقليدية   
واحلكومية إلدارة أموال األوقاف واليت أدت يف كثري من األحيان ـ إىل 
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ضياع كثري من أموال األوقاف ميكن رده إىل انعدام أو ضعف الرقابتني 
  .اإلدارية واملالية

  
والرقابة املقترحة تتألف من مرتكزين مها الرقابة الشعبية احمللية،   

فالرقابة الشعبية يقوم هبا جملس إدارة املال الوقفي على . والرقابة احلكومية
ه سابقاً يف هذه الورقة، ووفق معايري للكفاءة اإلدارية الشكل الذي ذكرنا

ما مساه الفقهاء بسعر (واملالية مستنبطة من املعايري املطبقة يف السوق التنافسية 
يف املؤسسات اليت تقصد الربح مع مراعاة املوضوعية اخلاصة ) املثل وأجر املثل

وهذه الرقابة الشعبية ميكن أن تكون أكثر جدوى . ملال الوقف وأغراضه
وهي . وجناعة باعتبارها حملية ومرتبطة باملنتفعني من الوقف وبأغراضه مباشرة

  .تشمل اجلانبني اإلداري واملايل
  

 وكذلك الرقابة احلكومية، فإهنا تشمل اجلانبني اإلداري واملايل، وهي   
من نوع الرقابة اخلارجية الدورية فالرقابة اإلدارية حتاسب إدارات أموال 

ف مبقتضى معايري للكفاءة واإلنتاجية تستعار من رقابة إدارة الشركات الوق
والرقابة املالية تقوم أيضاً . املسامهة من قبل جمالس إدارهتا ومجعياهتا العمومية

على مبادئ الرقابة اخلارجية اليت يقوم هبا مفتشو احلسابات واحملاسبون 
القانونيون، ولكن وزارة األوقاف هي اليت تقدم الرقابتني اإلدارية واملالية على 
اإلدارات الذرية لألوقاف بواسطة جهاز متخصص بذلك وعلى أسس علمية 

  .مستخلصة من نشاط املؤسسات اليت تعمل يف ظل نظام السوق
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وكذلك فإن معايري الرقابة هذه ينبغي تطويرها على ضوء املؤشرات   
  .ة الواقعيةاملستخلصة من نشاط اإلدارات الوقفية نفسها من الناحي

  
إن هذا األسلوب من اإلدارة والرقابة بإمكانه أن يوجد نوعاً من   

السلوك لدى مدراء الوقف يشبه ذلك الذي جنده يف ظل املنافسة، بل من 
املمكن أن تنشأ منافسة حقيقية بني مدراء أموال األوقاف إذا أمكن ربط 

، مثن املثل يف السوق بالنسبة خلرباهتم: تعويضاهتم ومكافأهتم بعاملني مها
  . لقياس هذه اإلنتاجية وإنتاجيتهم اإلدارية واملالية طبقاً للمعايري احملددة

  
وال يشترط يف إدارة الوقف أن تضم استثمار أموال الوقف وتوزيع   

إيرادته حتت سقف واحد، إذ أن فصل هذين النشاطني أومجعهما يعتمد على 
  .حجم املال الوقفي وطبيعته وعوائده

  
مكن ـ إذا مسحت بذلك هذه العوامل ـ الفصل بني استثمار في  

فيتخصص جهاز لالستثمار جبانب األعمال . الوقف وتوزيع عوائده
االستثمارية ويتخصص بالتصرف بإيراداته جهاز آخر مع منوذج للربط 

  .والتعاون فيما بينهما
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  :دور وزارة األوقاف أو احلكومة
  

وإذا الحظنا أن أول وأهم مهمة ملقاة على عاتق وزارة األوقاف   
ستكون إذن تقدمي مستوى كفء من الرقابتني اإلدارة واملالية، فإن املهمة 
التالية ـ من حيث األمهية ـ هي تقدمي اخلدمات الداعمة إلدارات أموال 

وأهم .  يف تقدميهاCatalystاألوقاف، أو أن تلعب دور الوسيط الفاعل احملفّز 
ي املشورة يف التخطيط، واملشورة االستثمارية، هذه اخلدمات الداعمة ه

وخدمات التمويل هذه ميكن أن تقدم بإنشاء بنك . وخدمات التمويل
لألوقاف، وتيسري وصول إدارات األوقاف إىل التمويل الالزم هلا من 
املصارف اإلسالمية احمللية واخلارجية، وبتقدمي الضمانات واالتصاالت اليت 

وأخرياً حنتاج يف وزارات األوقاف إىل جهاز للتوعية الوقفية . تعني على ذلك
  .والتشجيع على إقامة أوقاف جديدة

  
وبذلك فإن وزارة األوقاف، أو أمانتها، أو هيئتها، أو مديريتها تصبح   

متخصصة باخلدمات الوقفية فقط وهي مما يشبه اخلدمات العامة اليت تقدمها 
  .اعياحلكومة يف جوانب أخرى من التنظيم االجتم

  
فيمكن أن تتألف اخلدمات الوقفية احلكومية من إدارات للرقابة   

املالية، والرقابة اإلدارية، واملشورة يف التخطيط، واملشورة يف االستثمار، 
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ولكنها . 16والتمويل والضمانات، والتوعية الوقفية وتشجيع األوقاف اجلديدة
ال تشمل أي جهاز يقوم مباشرة باستثمار األموال الوقفية وال بتوزيع 

وميكن جلهاز التوعية الوقفية أن يتخذ دور . عوائدها على أغراضها الوقفية
الوسيط الفاعل يف إقامة أوقاف جديدة، ضمن أطر تنظيمية تشبه الشركات 
القابضة واملشاريع الوقفية اليت أنشاها السودان أو الصناديق الوقفية اليت أقامها 

ات ينبغي أن تنبثق من الناس املهتمني ولكن إدارات هذه املؤسس. الكويت
باألغراض الوقفية اليت تتخصص هبا وليس من مقررات حكومية، سواء يف 

وإال فإهنا . ذلك مدراء الشركات واملشروعات والصناديق أم جمالس إداراهتا
ستتعرض لنفس املشكالت اليت تتعرض هلا اإلدارات احلكومية للمشاريع 

فتكون معتمدة على البريوقراطية ومعادلتها اإلدارية اليت تقوم . االقتصادية
على تعظيم رضى الرئيس عن مرؤوسه أو رضى السلطة اليت تعني املدير عن 
مدير الوقف، ألن ذلك يعظم منفعة املرؤوس، مدير الوقف، بدالً من تعظيم 
املصلحة املادية ملال الوقف، كما ميكن أن يكون األمر يف حالة اإلدارات 

 ُتخضع مدراء األوقاف للمقارنة مع أمثاهلم ولعناصر املنافسة الذرية اليت
  .السوقية

  
ونعرض يف الصفحة التالية منوذج الشكل التنظيمي ألقسام اخلدمات   

  .الوقفية وعالقتها بإدارات األموال الوقفية احمللية
                                     

ا إضافة إىل أجهزة إدارة وصيانة وعمارة املساجد وترقية األنشطة الدينية فيها، مما هو خارج عن إطار الورقة   هذ16
  .احلالية
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هنــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــا
   منوذج لتنظيم إداري لوزارة األوقاف وإدارات أموال األوقاف
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  نتائج وخاتمة
  

تتلخص نتائج هذه الورقة أوال بطرح منوذج مؤسسي إلدارة أموال   
األوقاف يقوم على مفهوم املنشأة اإلنتاجية اخلاضعة لعوامل املنافسة يف 

ره ال يقدم السوق بعد تعديله مبا يتناسب مع طبيعة إدارة مال الوقف، باعتبا
وإن وجدت مالحظات على احلافز . بنفسه احلافز الشخصي النفعي لإلدارة

النفعي لدى الكثريين من الكتاب والباحثني فإنه ما زال يقدم أبسط وأقرب 
تفسري للسلوك اإلنساين يف أوضاعة العادية وهو ال يتعارض ـ بل يتفق ـ 
مع كثري من الصور القرآنية اليت تشري إىل لذات النعيم يف اآلخرة للمؤمن 

وال حنتاج إىل التفصيل يف ذلك فهو خارج عن . وعذاب احلريق للكافر
  .موضوع هذه الورقة

  
وثانياً، تقدمي منوذج مؤسسي للدور احلكومي بالنسبة لألوقاف تكون   

فيه احلكومة رقيباً ومعيناً ال مديراً متصرفاً، كما يكون فيه القضاء مرجعاً 
  .ومات ال مشرفاً على الوقف وال سلطة لتعيني مديرهأخرياً يف حل اخلص
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كل ذلك حيتاج ـ يف نظرنا ـ إىل إجياد إطار قانوين تنظيمي إلدارة   
أموال األوقاف، ورقابتها، وتقدمي العون هلا فيما حتتاج إليه من مشورة فنية 

  .واستثمارية ومالية والعمل على تشجيع إنشاء أوقاف جديدة
حيتاج ذلك أيضاً إىل نظرة جديدة حقيقية أصيلة لدور وزارة   
فاألوقاف ما كانت تدار من قبل احلكومات خالل كل تارخينا . األوقاف

ويف كل ما كتبه فقهاؤنا من تراث، حىت إن األرصاد اليت أرصدها احلكام قد 
حىت إن الفقهاء قد أشاروا يف تعيني الناظر . أوكلت إىل نظار ومتولني أفراداً

 يشريوا إىل الوايل أو إىل ديوان اخترعوه لألوقاف، وكلنا إىل القاضي ومل
  .يعرف أن الدواوين قد دونت منذ العقد الثاين اهلجري

  
إن الدور األصيل الذي ميكن أن تقدمه وزارة األوقاف كجهاز   

حكومي ـ هو تقدمي العون والدعم والتوعية والرقابة، ومعايري قياس الكفاءة 
اإلنتاجية اخلاصة بإدارات أنواع من األموال الوقفية ال يوجد يف العادة هلا 
مقابل يف السوق الرحبية التنافسية، يف رعاية الطفل، واملسنني، واحليوان، 
والبيئة وغري ذلك مما قدم له أسالفنا أوقافهم بسخاء؛ كل ذلك بدالً من القفز 
 إىل مقعد السائق يف إدارة أموال األوقاف فاحلكومة تبقى غري تاجر وال

  .مستثمر، حىت ولو جنحت يف التجارة واالستثمار أحياناً
  

وحنتاج أيضاً إىل عودة إىل اجلذور يف تأصيل الشخصية املستقلة للمال   
الوقفي وإدارته توسعاً وامتداداً ملفهوم الذمة املالية املستقلة، ووضع القوانني 
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املستقاة من فقه الوقف يف حتديد جماالته، وأغراضه، وأنواع األموال املوقوفة، 
وتوقيت الوقف، والوقف اخلاص، وإدارة الوقف وكيفية تعيينها 

  .17وصالحياهتا
  

وحنتاج أخرياً إىل إرادة سياسة جادة للتوعية الوقفية واستئناف الدور   
  .التنموي للوقف يف جمتمعاتنا وبلداننا  اإلسالمية

  
  واحلمد هللا رب العاملني،،،  

  
  
  
  
  
  
  

  

                                     
  مل يستطع القانون األمريكي أن حيدد صالحيات اإلدارة يف عدم تسييل أصل الوقف واستعمال حصيلة ذلك يف 17

نفقاهتا اإلدارية إال يف حالة نص الواقف على التأبيد صراحة، مع وجود طرف يدعي محايته حلق التأبيد للمال 
مما أدى إىل كثري من االعتداءات على أصول األموال الوقفية اليت تعاملها القوانني . الوقفي بعينه لدى القضاء

  .كأموال شخصية للهيئة اخلريية القائمة عليها
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  مراجع استفدت منها

  
رؤية استراتيجية للنهوض   :  ـ  األمانة العامة لألوقاف ـ دولة الكويت1

بالدور التنموي للوقف؛ دراسة مقدمة ملؤمتر وزراء األوقاف يف العامل 
  .هـ1417اإلسالمي، ربيع اآلخر 

الوقف : حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف: " ـ  بوجالل، حممد2
  .ورقة غري منشورة" النامي

اخللفية التارخيية لإلدارة الوقفية يف : " ـ   احلوطي، عبدالوهاب عبداهللا3
حبث قدم يف ندوة البحرين حول األوقاف اإلسالمية " دولة الكويت

، تنظيم املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، بالتعاون 1996
  .مع وزارة أوقاف الكويت ووزارة األوقاف والعدل يف البحرين

  
البناء املؤسسي لألمانة العامة لألوقاف يف : "اصر عبدالعزيز ـ   الزيد، ن4

  .حبث قدم يف ندوة البحرين" الكويت
حبث قدم يف ندوة " الصناديق الوقفية: " ـ   الغزايل، صالح حممد5

  .البحرين
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حبث قدم يف ندوة الزكاة " فقه الوقف: "  ـ   فداد، العياشي الصادق6
هـ بتنظيم املعهد اإلسالمي 1417واألوقاف ـ الكونغو، رجب 

  .للبحوث والتدريب
التوجهات االستراتيجية لألمانة العامة : "  ـ   الفضلي، داهي ليلي7

  .حبث قدم يف ندوة البحرين حول األوقاف" لألوقاف يف دولة الكويت
 شوال 12 تاريخ 10 ـ 91 ـ   قانون الوقف اجلزائري رقم 8

  .هـ1411
ئرة معارف العامل اإلسالمي احلديث يف دا" الوقف: "  ـ   قحف، منذر9

  .4 ج 1995ألكسفورد، 
" أحكام األوقاف يف الفقه اإلسالمي: "    ـ الكردي، أمحد احلجي10

حبث قدم لدورة العلوم الشرعية لالقتصاديني اليت نظمها املعهد 
  .1996اإلسالمي للبحوث والتدريب بالكويت ابريل 

دور األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع :  ـ مهدي، حممود أمحد، حمررا 11
  .هـ23/5/1415 ـ 20، وقائع ندوة األوقاف، اخلرطوم املعاصر

جتربة استثمار األموال املوقوفة يف دولة : "  ـ اهلاجري، خالد راشد12
  .حبث قدم يف ندوة البحرين حول األوقاف" الكويت
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  إدارة األوقـــاف االستثمارية 
  
  
  
  

  منــذر قحـــــف. د
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