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 ديمـتق
، ، وعىل آله وصحبه أمجعنيصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، والدهاحلمد هللا وح

 :أما بعد
هتـدف إىل تـوفري جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية  البحث يف فإن كرايس

، وربـط خمرجـات البحـث طوير بام يدعم التنمية املـستدامةالبيئة املالئمة للبحث والت
 .املجتمعالعلمي بحاجات 

 عـىل إعـداد الدراسـات  لدراسات األوقافيخ راشد بن دايلكريس الشويعمل 
والبحوث التأصيلية والتطبيقية يف جمال األوقاف، وتطوير املنتجات يف إنشاء األوقاف 

  .تمعي للعناية باألوقاف ودراساهتاواستثامرها ، وحتفيز االهتامم املج
لعلمية فة امن أهداف كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف دعم املعرو

ذا اهلدف فقد رأت اهليئة العلمية االستشارية ـ، وحتقيقا هلاملتخصصة يف جمال األوقاف
 –قواعد حوكمة الوقف ( : القيم واملوسوم بـ البحثة عىل نرش هذا ـــللكريس املوافق

فؤاد بن عبداهللا العمر، /الدكتور  :لكل من) ًنظـــارة مؤسســة الوقــف أنموذجا
 .سمة بنت عبدالعزيز املعود با/واألستاذة

كريس الشيخ راشد بـن دايـل من  أحد املشاريع البحثية املمولة البحث هذا عدوي
، م٢٠١٤املوافق  هـ١٤٣٦-١٤٣٥اخلطة التشغيلية للعام املايل  يف لدراسات األوقاف

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برئاسـة  ملعتمدة من جملس كرايس البحث يفا
 .ر اجلامعةمعايل مدي

ملعرفـة املتخصـصة يف  فإنه يأمل أن يسهم يف إثـراء االبحثوالكريس إذ ينرش هذا 
 .فيد منه املهتمون يف املجال نفسه، كام يأمل أن يستجمال األوقاف

.واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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  ل األولـالفص 
  مقدمة الدراسة ومنهجها

 

حلوكمة يف املحافظـة عـىل الوقـف هتدف هذه الدراسة  إىل توضيح أمهية  قواعد ا

، من خالل تطبيق هذه القواعد يف كافة جماالت حماور  مؤسسة الوقف ، مع  ومؤسسته

ًالرتكيز عىل حوكمة جملس نظارة مؤسسة الوقف ، واإلدارة التنفيذية نموذجا لغريها ، 

وكذلك توضيح الفوائد املرجوة من تطبيقهـا يف حفـظ مؤسـسة الوقـف ، مـن سـوء 

 جملس النظارة واإلدارة التنفيذية، وبالتايل املحافظة عـىل مكونـات مؤسـسة ترصفات

الوقف وسمعتها ، كام تـسعى الدراسـة إىل اقـرتاح قواعـد تفـصيلية  حلوكمـة نظـارة 

مؤسسة الوقف ، وذلك باالستفادة من بعض الدروس الناجحة من التطبيـق العـاملي 

ولـة تقـيص ممارسـات احلوكمـة ، للحوكمة ، وخاصة يف املؤسـسات املاليـة ، مـع حما

 .والتجارب يف تطبيقها يف بعض املؤسسات الوقفية 

: إن املتأمل يف أوضاع مؤسسات األوقاف جيد أهنا عانت من حتديات عديدة ، منها 

ًتناقص ثقة الواقفني ومجهور املسلمني يف أسلوب النظارة عىل مؤسسة الوقـف ، نظـرا 

شيدة تضمن العدالة واإلنصاف يف التعامل مع لعدم وجود قواعد واضحة لإلدارة الر

 .مجيع املتأثرين من أعامل مؤسسة الوقف 

 كام أن الدارس لشكاوى املتأثرين بنشاطات مؤسسة الوقف جيد أن معظمها ناتج 

عن غياب مبادئ احلكم الـصالح  وقواعـد احلوكمـة، يف ممارسـات مؤسـسة الوقـف 

 . الريع وترصفاهتا ، سواء يف االستثامر أو يف رصف

 كام أن هذا األمر ال يوفر الشفافية املطلوبة للمتأثرين بمؤسسة الوقف ،  للتعـرف 
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ًعىل ممارساهتا وتصويبها إذا دعت الرضورة ، اتباعا لقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم  

 ) . ١٢٠٩:مسلم) (الدين النصيحة ( 

، وحتديـد وبناء عىل ذلك فإن هناك حاجة إىل دراسـة حوكمـة مؤسـسة الوقـف 

ًمبادئها األساسية يف حماور الوقف املختلفة ، وبيان منافعها ، وتأسيس قواعدها ؛ ونظرا 

التساع مناحي دراسة احلوكمة يف مؤسسة الوقف فقد تـم الرتكيـز عـىل مكـون مهـم 

، آملني أن تسد األبحاث لوقف بام فيها اإلدارة التنفيذيةلنجاحها ، وهو نظارة مؤسسة ا

 .لية األخرى من حوكمة مؤسسة الوقفستقبل اجلوانب التفصياألخرى يف امل

، وتزايـد تنبع من تنامي  دور مؤسسات الوقـفكام أن أمهية دراسة هذا املوضوع 

نشاطاهتا يف الوقت املعارص، وزيادة اإلقبال من املجتمع املدين عىل اسـتخدام نمـوذج 

سهم من أموال ،  وذلك بام جتود به أنف(١:Ramli & Muhamed) مؤسسة الوقف

وأعيان ،  لضامن استمرارية نشاطاهتا اخلريية ، و كذلك اإلمكانية الكبرية التي يمكـن 

 .أن تؤدهيا يف تطوير املجتمع 

 كام أن تنامي األوقاف واتساع حجمها يوضح مدى نشاط املجتمع املدين، ومدى 

   .( ١:Kuran)املشاركة السياسية والثقافية من خالل زيادة دور املؤسسات

 "أرنـست ويونـغ"ًومما يدل عىل سعة القطاع الوقفي وتطوره  أن تقريرا ملؤسـسة  
م والذي سلط الضوء عىل نمو قطاع األوقاف اإلسالمية ، قد ٢٠١٠االستشارية لعام 

 .ً مليارات دوالر أمريكي تقريبا ١٠٥قدر أن أصوله وصلت إىل 

يف جمـال تطـوير مؤسـسة كام أن أمهية هذه الدراسة تنبع من أن معظم الدراسات 

الوقف ركزت عىل التشديد عىل ترصفات النظار ، واحلامية القانونية ملؤسسة الوقـف ، 

من خالل بسط سلطة القضاء عليه ، وخاصة يف حتديد دور الناظر وتـرصفاته وأوجـه 
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حماسبته، ولكن القليل من هذه الدراسات التـي تطرقـت إىل تطبيـق قواعـد احلوكمـة 

الوسائل لوقاية مؤسسة الوقف من سوء تـرصفات جملـس النظـارة ، باعتبارها إحدى 

: ية أو اجلهات اخلريية أو األفراد، وكام قيلسواء كانت النظارة عىل يد اجلهات احلكوم

ًونظرا ألمهية احلوكمة يف تطوير مؤسسة الوقـف ، . درهم وقاية خري من قنطار عالج 

يف املؤسسة الوقفية ، مع إبراز أهـم فإن هدف البحث هو بيان جماالت تطبيق احلوكمة 

الفوائد التطبيقية للحوكمة فيها ، مع اقرتاح قواعد تفصيلية  للحوكمة يف حمور جملـس 

 .ملؤسسة الوقف واإلدارة التنفيذيةالنظارة 

إن احلاجة إىل وضع قواعد للحوكمة يف مؤسسة الوقف  باعتبارها أحـد مـداخل 

، تنبع مـن أثـره يف تعزيـز ممارسـات مؤسـسة تطوير عملية الوقف يف العرص احلديث 

 .الوقف ، وتطوير أداء جملس النظارة فيها 

ًكام يوفر للجهات الرقابية عىل مؤسسة الوقف أسسا واضحة لقيـاس أداء جملـس 

ًالنظارة ، ومدى التزامه بقواعد العمل الرشيد ،  وكذلك  يوفر أسسا ملحاسـبة جملـس 

ني عليها ، قبل أن تؤثر املامرسات غري الرشيدة عـىل النظارة ملؤسسة الوقف ، أو القائم

 . أصول مؤسسة الوقف أو سمعتها ، والت حني مناص 

كام أن وجود قواعد للحوكمة  له تأثري يف زيادة ثقة ويل األمـر وعمـوم النـاس يف 

   .ممارسة جملس  النظارة ، فيؤدي  ذلك إىل تنامي عملية الوقف يف األمة 

بيق اجلوانب التفصيلية للحوكمة عىل مؤسسة الوقف سينعكس كام أن االلتزام بتط

 . ًإجيابيا عىل أدائها بأبعاده التشغيلية واملالية واالستثامرية 

كام أن تطبيق قواعد احلوكمة يـساعد عـىل إجيـاد مفهـوم ومقـاييس شـاملة ألداء 

ئـات مؤسسة الوقف ، مما يدعم من قدراهتا يف االستمرار والنمو ، وحيقق مـصالح الف
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املختلفة املتعاملة معها ، وتوفر أداة لقياس أدائها ، مقارنة مـع غريهـا مـن املؤسـسات 

 .الوقفية 

 ومنذ نشأة سنة الوقف يف اإلسالم ، ظهرت احلاجة إىل وجود قواعد تنظم أعـامل 

الناظر وحتدد ترصفاته ، أو ترصفات جملس النظارة ، مثل الرشوط العرشة وغريها من 

ثة يف كتب الفقه ، وهذه القواعد وإن كان ال يمكن أن نطلق عليها قواعد القواعد املبثو

للحوكمة بمفهومها احلديث ، إال أهنا تطورت مع مرور الوقت لتصبح إجراءات فقهية 

حمددة ، لتوجيه الناظر أو جملس النظارة ، أو حلاميـة مؤسـسة الوقـف مـن تـرصفاهتم 

و الفقهاء عىل ممارسة الرقابة عىل نظار الفاسدة والضارة به ، ومن شدة حرص القضاة 

القايض : ًاألوقاف أن العديد منهم كان حريصا عىل ممارسة هذه الرقابة بنفسه ، ومنهم 

فكـان مـن أشـد النـاس ) هــ٩٤ -١٨٥(عبد الرمحن العمري الذي توىل قضاء مرص 

هنـاره متابعة لعامرة األحباس ، وكان يقف عليها بنفسه  ، وجيلـس مـع البنـائني أكثـر 

 ) .٣٩٥:الكندي (

، ، والذي هيتم بتفتيش أحوال الوقفكام استحدثت يف مرص وظيفة الناظر احلسبي 

وهـو ). ٧٣: إسامعيل(والتأكد من حسن استثامره ، ورصف ريعه يف مصارفه املحددة 

ًأنه جيوز لويل األمر أن ينصب ديوانا مـستوفيا حلـساب : يتفق مع ما دعا إليه ابن تيمية  ً

، كام قام عيل بن يوسف املرابطي خالل أوائـل ) ٣١/٨٥:ابن تيمية (ل الوقفية األموا

القرن السادس اهلجري بمحاسبة النظار والوكالء عىل األوقاف ، فوجد أهنم ظهـرت 

عليهم عالمات الثراء من خالل أخذ بعض أموال الوقف فعزهلم ، واسـتعاد األمـوال 

 ).٢١٢: حركات(التي أخذوها 

ًالوقــف يف القــرن العــرشين ، نتيجــة للعديــد مــن العوامــل ومــع ضــمور دور 
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، إال أنه يف العقد األخري منه بدأت حركة نشيطة )١٠٥-١٠٠: ١-غانم) (١٤:العمر(

إلحياء عمل الوقف ، وتعظيم دوره يف احلياة ، وتعميق أثره يف املجتمـع - ومازالت–

واخلاص  يسبغ أمهية وتنميته ، وهذا التوسع يف مؤسسات الوقف يف القطاع احلكومي 

ًبالغة عىل موضوع الدراسة ، نظرا ألمهية  تطبيق قواعـد احلوكمـة يف نظـارة مؤسـسة 

الوقف ، باعتباره أحد أفضل املامرسات املؤسسية احلديثة ،  والتي ستـساهم يف تعزيـز 

الثقة يف مؤسسة الوقف ، وتضمن استمرارية آثارها وعطائها ، كام أن تبنـي مثـل هـذا 

ه أولوية يف الدراسات اخلاصة بالوقف ، ألنه حيقق تطـوير أداء أفـضل لـركن التوجه ل

الوقـف (النظارة يف إدارة مؤسسة الوقف ، وهو أحد األركان األربعة لنجـاح الوقـف

، كام يواكب االجتاهات احلديثة نحو )وصيغته ، العني املوقوفة ، الناظر، املوقوف عليهم

ف ، يف تطويرها من خـالل الـشفافية والتواصـل إرشاك املتأثرين بأنشطة مؤسسة الوق

معهم ،  ويزداد هذا األمر أمهية إذا كان الناظر عىل مؤسسة الوقف مؤسسة حكومية ، 

ألن تطبيق قواعد احلوكمة يؤدي إىل وجود ممارسة رشيدة يف إدارة مؤسـسة الوقـف ، 

 .وبالتايل تنامي الثقة يف عملية الوقف يف املجتمعات اإلسالمية 

ً فوائد تطبيق احلوكمة عموما أنه يساهم يف  القضاء عىل مسببات الفـساد  يف ومن

أمهيـة إصـالح منظومـة : الترصفات عىل الوقف وردها ، حيث  أوضح  أمحد عاشـور

، بام فيهـا ) ٤٢: أمحد عاشور(احلوكمة باعتبارها اسرتاتيجية ممانعة ووقائية من الفساد 

 .املؤسسات العامة ، مثل مؤسسة الوقف 

 ومن الوسائل احلديثة يف حماربة الفساد أو التخفيـف منـه استـرشاف أطـر نظـام 

، طبيق سياسات وعنارص احلكم الصالحاحلكم الصالح ، ووضع اإلجراءات الكفيلة بت

، وهذه "حوكمة املؤسسات"و ما يطلق عليه أو قواعد احلوكمة يف املؤسسات العامة ، أ
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تعديالت عىل املؤسسات الوقفية ، كام سيتم بيانه املامرسات الراشدة يمكن تطبيقها مع 

املزايا املؤسسية : ًالحقا ؛ ذكر عبد العزيز الياسني بعض مزايا احلوكمة احلكومية ، منها

كمكافحـة الفـساد وزيـادة (، واملزايـا املجتمعيـة ) كتحسني األداء وتطـوير الرقابـة(

ا بالتفـصيل يف مزايـا تطبيـق ، والتي سيتم التطرق إليه) ٢٩-٢٨: الياسني) (الشفافية

 .قواعد احلوكمة عىل مؤسسة الوقف 

ومما يؤكد أمهية هذا األمر أن العديـد مـن النـدوات واملـؤمترات املعنيـة بـالوقف 

النظـارة ، وحـسن اإلدارة ،  ركزت عىل أمهية تطوير قواعد احلوكمة ، بـام فيهـا حمـور

ن أحد حماور تطوير حمور نظـارة ملواكبة التوجهات احلديثة يف احلكم الرشيد ، ولعل م

إجياد قواعد عملية حلوكمة مؤسـسة الوقـف ، :  والذي حيقق هذا التوجه هو-الوقف 

 : من خالل جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، ولتحقيق ذلك

) م٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤أوىص منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ، واملنعقد يف عام 

لتـدقيق الـرشعي واملـايل واإلداري ألعـامل النـاظر بوضع معايري رشعيـة وحماسـبية ل

 ) .٤١٨: املنتدى األول(

دعو إىل االهـتامم  كام صدرت عدة  توصـيات مـن مـؤمترات خمتـصة بـالوقف تـ

، حيث أوىص مؤمتر  االسـتثامرات الوقفيـة املنعقـد يف ديب  يف عـام بموضوع احلوكمة

 .قفيةلمؤسسات الو م بوضع ضوابط حلوكمة النشاط املايل واإلداري ل٢٠٠٨

م ، واملقـام يف ٢٠١٢ -هــ ١٤٣٤ كام أكد ملتقـى تنظـيم األوقـاف األول لعـام 

الرياض يف أحد توصياته عىل أمهية وجود حوكمة لألوقاف ، وقواعد حماسبية وماليـة 

 . إلدارهتا

م واملقام يف الرياض ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٥كام أكد ملتقى تنظيم األوقاف الثاين لعام 
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ته عىل رسعة تفعيل اهليئة العامة لألوقاف يف اململكة العربية السعودية ، يف أحد توصيا

 .وتعزيز استقالهلا ، ودورها يف حوكمة األوقاف 

 إىل ١٠كام أوىص ملتقى االستثامر يف األوقاف املنعقد يف اجلزائر العاصمة بتـاريخ 

عيل فكرة ، بتف)م٢٠١٢ من سبتمرب ٢٩ إىل ٢٦املوافق ( هـ ١٤٣٣من ذي القـعدة ١٣

 . حوكمة األوقاف ، بام يضمن ترشيد تسيريها واستقالهلا 

 م بـاعتامد ٢٠١٣كام أوىص مؤمتر األوقاف الدويل الرابع يف املدينة املنورة  يف عام 

ًومما يؤكد أيـضا أمهيـة .  مبدأ حوكمة قوانني الوقف القائمة ملعاجلة ما فيها من ثغرات 

يف ) منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي(لفقه اإلسالمي وجود قواعد للحوكمة ما قرره جممع ا

 :يف تداوله بشأن أعامل الناظر) م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥عام ) ٦/١٥ (١٤٠قراره رقم 

 دعوة اهليئات املختصة لوضع معـايري رشعيـة وحماسـبية للتـدقيق الـرشعي  .١

ًواملايل واإلداري يف أعامل الناظر ، سواء أكان فـردا أم مجاعـة أم مؤسـسة أم 

ينبغي أن ختضع إدارة الوقف لقواعد الرقابـة الـرشعية واإلداريـة وزارة ، و

 .واملالية واملحاسبية 

رضورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقـف ، سـواء أكانـت تـسويقية أم  .٢

ًإعالمية أم إدارية أم أجورا أم مكافآت ، لتكون مرجعا عند الرقابة والتفتيش  ً

 .وتقويم األداء 

 اقـرتاح  أمهية مثل هذه الدراسة ، والتـي تـسعى إىلولتحقيق هذه الضوابط يتبني

ة الوقـف يف حمـاور عملهـا ، التـي يمكـن أن تطبقهـا مؤسـسقواعد احلوكمة املناسـبة

 .، مع الرتكيز عىل حمور النظارة واإلدارة التنفيذية املختلفة

ومع هذه األمهية البالغة لتطبيق قواعد احلوكمة يف الوقت احلارض، وخاصـة عـىل 



  

  

١٢ 

 

جملس النظارة الذي يدير مؤسسة الوقف، إال أنه مل يتم دراستها بصورة مناسبة مستوى 

تتفق ودورها األسايس يف تعزيز الثقة بإدارة مؤسسة الوقف ، وتطوير أدائها ، لتحقيق 

أهدافها السامية ، وكذلك بيان دورها يف حتقق حسن إدارة مؤسسة الوقف ، والرقابـة 

كام سـيربز مـن الفقـرات -تأثرين هبا، ومما يدل عىل ذلك عىل أدائها ، والشفافية مع امل

 أن القليل من املؤسسات الوقفية التـي تطبـق قواعـد احلوكمـة الرشـيدة  يف -القادمة

 تناولـت هـذا -ً كـام سـيتم ذكـره الحقـا -الوقت احلارض ، كام أن  قلة من األبحاث

رة عامة ، ومل تقدم املوضوع بالتحليل ، ومجيعها تناولت موضوع حوكمة األوقاف بصو

قواعد تفصيلية للحوكمة يمكن تطبيقها ،  والذي ستقوم هـذه الدراسـة باقرتاحهـا ، 

وهذه الثغرة يف املامرسة ، والنقص يف الدراسات ، أبرزت احلاجـة إىل تطـوير معرفتنـا 

ًاألساسية  بتحديد قواعد احلوكمة تفصيال ، آخذين بعني االعتبار الرشوط الـرشعية ، 

زمات الرقابية ، واملامرسات الرائدة ، لضامن فعاليـة مؤسـسة الوقـف ، وعـدم واملستل

تعطيل نشاطاهتا ، والتي هي حمور هذه الدراسة وغايتها ، باإلضـافة إىل التعـرف عـىل 

 .التجارب الناجحة يف تطبيق  قواعد احلوكمة يف مؤسسات وقفية أخرى 

راسات حول قواعـد احلوكمـة  ومما يعطي هذه الدراسة أمهية مميزة ، أن معظم الد

يف مؤسسة الوقف قد ركزت عـىل التوعيـة العامـة بأمهيتهـا ، ومل تتوسـع يف توضـيح 

القواعد التفصيلية حلوكمة مؤسسة الوقف ، وخاصة جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، 

كـام أن قلـة املعرفـة العلميــة ، وحمدوديـة التجربـة العمليــة ، وذلـك لقلـة األبحــاث 

 . رسات املؤسسية يف هذا املجال ، تعزز أمهية دراسة هذا املوضوع واملام

ًومما يشجعنا أيضا عىل حتليل املوضوع ، أن العديد من املؤسـسات املاليـة العتيـدة 

والشبيهة بمؤسسة الوقف يف استثامرهتا ، و كذلك هيئات أسـواق املـال يف دولنـا  قـد 
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 .ديدة ، سيتم ذكرها يف ثنايا البحث طبقت قواعد احلوكمة ، وأدى ذلك  إىل منافع ع

ومما سبق يتبني أمهية هذه الدراسة ، والتي تـسعى إىل إلقـاء الـضوء عـىل املعرفـة 

العلمية ،  واملامرسة العملية ، يف حتديد قواعـد احلوكمـة يف  مؤسـسات الوقـف ، مـع 

 نظـارة الرتكيز عىل حمور جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، وتم اختيـار حمـور جملـس

مؤسسة الوقف ، واإلدارة التنفيذية ألمهيته البالغة يف تطوير مؤسسة الوقف ، ولقبول 

 .الوقف باعتبارها صيغة عرصية تنموية 

 فاإلدارة يف الوقت احلارض هي أساس نجـاح املؤسـسات واملـشاريع والـدول ، 

الرشيدة أوىل وتربز هذه الدراسة أن تطبيق قواعد احلوكمة والقضاء عىل املامرسات غري 

من التضييق عىل ترصفات النظار خشية انحرافهم ، وهذا مـا نرجـو أن حيققـه تطبيـق 

قواعد احلوكمة ، مع وضع الضوابط  التفصيلية حلسن التنفيذ ، كام أن الدراسة تربز أن 

مدخل إصالح مؤسسات الوقف ال يمكن أن يتم إال بتطبيق قواعد احلوكمة ، والتـي 

إىل أفضل املامرسات ، وأرشد التـرصفات ، وخاصـة أن  الواقـع ترشد جملس النظارة 

العميل واالجتاهات احلديثة يف اإلدارة يركزان عىل أمهية االستفادة من قواعد احلوكمة 

يف تطوير املؤسسات العامة واخلاصة ، كام أن أمهية دراسة تطبيق احلوكمـة يف مؤسـسة 

قـف واسـتمراره ، يف أداء دوره الوقف تنبع مـن أهنـا إحـدى الوسـائل لديمومـة الو

احلضاري والتنموي يف املجتمع ، ويف املحافظة عىل أصول املؤسسة الوقفية وتنميتهـا، 

 .وحسن توزيع ريعها، مع املحافظة عىل سمعتها 

ومع هذه األمهية البالغة التي يوليها املجتمع الدويل ودولنا ، لتطبيـق احلوكمـة يف 

ً ، إال أنه كام تم ذكره سابقا ، مل تتم دراسـتها بـصورة الوقت احلارض يف كافة املجاالت

مناسبة تتفق وأمهيتها املحورية يف تطوير أداء مؤسسة الوقف ، وممـا يزيـد أمهيـة هـذه 



  

  

١٤ 

 

الدراسة ، أن جماالت تطبيق احلوكمة يف املؤسسات الوقفيـة مل يـتم تطويرهـا بـصورة 

، ومـن ثـم تـربز احلاجـة إىل تفصيلية تتناسب وطبيعتها اخلريية والضوابط  الـرشعية 

تطوير معرفتنا األساسية  بأسس احلوكمة يف املؤسسات الوقفية ، وجمـاالت تطبيقهـا ، 

 . وخاصة جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ،  والتي هي حمور هذه الدراسة وغايتها 

ًومما يدل عىل أمهية هذه الدراسة ندرة األبحاث املتخصصة يف هذا املجال علام أن 

معظم حماور الندوات واملؤمترات اخلاصة باألوقاف مل تركز عليها بام فيه الكفاية ، لبيان 

تفاصيل قواعد احلوكمة ، كام أن أمهيتها تنبع من  أهنا تعد من الدراسات العملية األوىل 

 يف جمال اسـتقراء القواعـد التفـصيلية للحوكمـة يف جملـس – حسب علم الباحثني –

الوقف ، كام أن قلة املعرفة العمليـة يف هـذا املجـال تعـزز أمهيـة النظارة يف مؤسسات 

 .دراسة هذا املوضوع 

 

ًيظهر التتبع التارخيي لتطور األوقاف أن هناك تنوعا خمتلفا يف طبيعة األوقاف ، مما  ً

صلها العقـاري مثـل يتطلب قواعد خمتلفة للحوكمة ، فبعض األوقاف يتم استخدام أ

املساجد واألربطة واملدارس ، وهو ما  يتم استخدام أصله يف تيسري العبادة ، كالصالة 

اآلخر يف املسجد ، أو توفري خدمة أساسية ، كالتعليم يف املدرسة ، كام أن هناك البعض 

، ويرصف ريعه الناتج من األصل ، كالعقار عىل املوقوف منها ما حيبس أصله ويستثمر

ليـه ، ومنها ما توقف عينها ويتم استخدام أصلها ، كام توقـف عً ، كالفقراء مثاليهمعل

 ، وزيادة منفعتها ، مثل املساجد وبعض املدارس النظاميةأعيان عقارية للمحافظة عليها

، ومنها يف الوقت احلارض أوقاف يستخدم أصلها ، ولـه التي بناها األيوبيون واملامليك

ًوفة التي يتم استخدام مرافقها يف نشاطات أخرى تدر ريعـا مـثال ريع ، كاملدرسة املوق ً
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 . تأجري فصول املدرسة ألطراف أخرىعندما يتم

وتغري طبيعة األعيان املوقوفة  وتنوعها مع مرور العصور يعترب من العوامل التـي 

تدعو إىل تأسيس قواعد للحوكمة ، حيث كانت األوقاف يف البدايـة هـي عبـارة عـن 

ًمنافعها بالدرجة األوىل ، وكذلك أراض زراعية ، ولكـن بـدءا مـن القـرن عقارات و

الثالث اهلجري  زادت رقعة األرايض الزراعية املوقوفـة ، ثـم تنامـت عمليـة الوقـف 

وبلغت أشدها يف فرتة الدولة العثامنيـة ، حيـث اسـتغرقت األرايض املوقوفـة معظـم 

فة بحسب نوعت طبيعة األعيان املوقواألرايض الزراعية ؛ أما يف العرص احلديث فقد ت

، مثل األسهم والصكوك وغريها من األدوات االسـتثامرية ؛ أدوات االستثامر احلديثة

ًونظرا هلذا التوسع الكبري يف حجم األوقاف وتأثريها ، فقد تطلب ذلك تكوين هيئات 

ًأو أطرا تنظيمية حمددة بدال من قيق الرشد يف ، بغرض حت قيام الواقفني برعايتها بأنفسهمً

إدارهتا أو حسن احلوكمة فيها ، وهذا األمر جعل احلكام حيرصون عىل تنصيب القضاة 

، وحفظ أمالكها ، فقد حافظة عىل هذه األوقاف ورعايتهايف البداية عىل القيام بمهام امل

 هـ ، يتفقد ١٧٠، قايض مرص عام لظاهر عبد امللك بن حممد احلازميكان القايض أبو ا

ً ثالثة أيام  من كل شهر، فإذا رأى خلـال يف يشء رضب املتـويل عليهـا عـرش األوقاف

ً، عقابا له عىل اإلمهال فيها ، كام كان القضاة يتابعون حساب ) ٣٨٣: الكندي(جلدات 

 ٥٠٠ًاألوقاف ، حتى إن القايض حممدا بن موسى الرسخيس أنقص املتويل أجـره مـن 

 مـن غلـة الوقـف التـي بلغـت مخـسة آالف %)٠.٦(ًإىل ثالثني دينـارا %)  ١٠(دينار

    ) .٥٩٤: الكندي(

ولضبط  األوقاف يف العرص األموي فقد تم إنشاء ديوان للوقف يف مرص يف زمن  

يف أيدي أهلها وأوصيائهم ، فلام رأى ) األوقاف(اخلليفة هشام ، حيث كانت األحباس 
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ىل الفقراء واملساكني ، ما أرى مرجع هذه الصدقات إال إ: ذلك القايض توبة بن نمر قال

ًفأرى أن أضع يدي عليها حفاظا هلا عـن التـوارث ، فلـم يمـت توبـة حتـى صـارت 

ًاألحباس ديوانا عظيام   ) .٣٤٦: الكندي(ً

وقد استمر نمو األوقاف يف عهد اخلالفة العباسية ، مما تطلب حسن الرقابة عليها ، 

، يـرشف " صدر الوقـف ": ىًفأصبحت لألوقاف إدارة خاصة ، وعينوا هلا رئيسا يسم

عىل إدارة شؤوهنا ، مع تعيني اجلهابذة ملساعدته يف متابعة ريعها ، ورصف عائـداهتا يف 

هـ  ديوان األحباس ١١٨كام أنشئ عام ). ٣٨٧: بحر العلوم(األوجه الرشعية املعتمدة 

ًوكان يسمى أحيانـا ) ٢١٦:السيد(لإلرشاف عىل األوقاف ، وكان يتبع قايض القضاة 

، وقد متت إعادة النظـر يف ) ٥٩: الدوري(يوان الرب، وذلك يف القرن الرابع اهلجري د

هـ  عىل يد الوزير عيل بن عيسى ، يف عهد اخلليفة املقتدر بـاهللا ، ٣٠١هذا الديوان عام 

- ٢٩٧: السامرائي(وذلك الستثامر األمالك املوقوفة ، ولإلرشاف عىل توزيع إيراداهتا 

إن الليث بن سعد رمحه : ديوان نظر األحباس املربورة يف مرصوقيل يف أصل  ). ٢٩٨

 ). ٤/٣٨: القلقشندى(اهللا اشرتى أرايض من بيت املال وحبسها عىل وجوه الرب 

أما يف العرص الفاطمي فقد أصبح لألحباس ديوان منفصل ، ملحـق ببيـت املـال 

إىل ) هــ٣٦٣سـنة (ة، وقد أمر الفاطميون بتسليم كافة األعيان الوقفيـ) ١٠: املزيني (

ويذكر القلقشندي عن وجـود ديـوان اخلدمـة يف ) . ٨٥ : ١-الدوري (بيت مال الرب 

 ). ٣/٤٩٠:القلقشندي(أحدمها جلباية الغالت ورصفها : ديوان األحباس، وله كاتبان

كام استمر العمل بديوان األحباس يف عهـد املامليـك ، حيـث كـان يـرشف عـىل 

، كام كـان هنـاك )١٠٨-١٠٧:أمني) (٣٠٢: عاشور(ارشة األوقاف املبارشة وغري املب

ألوقـاف احلـرمني ، : ديوان ألوقاف املساجد ، والثـاين: ثالثة دواوين، وهي ، األول
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،  كـام اسـتحدثت وظيفـة النظـر )١٨٤: أمام( للمصارف اخلريية األخرى : والثالث

 ).٨٣-٧٠: إسامعيل) (الرقابة عىل الوقف(احلسبي 

 هــ بإنـشاء ديـوان نظـارة ١٢٢٤عثامنية فقد صـدر قـانون عـام أما يف اخلالفة ال

األوقاف السلطانية ، حيث تكونت النظـارة واإلدارة املركزيـة مــن ثـالث إدارات ، 

 ه ١٢٤٦إدارة الـوزن، وإدارة اخلدمـة ، وإدارة العـرض ؛ ثم أضيف  إليها عام : وهـي

وإدارة التجـارة ، وإدارة إدارة التحريـرات ، : ثالث إدارات أخرى ، وهي) م١٨٣٠(

؛ كام تم  إنشاء ديوان جديد لألوقـاف  يف مـرص أثنـاء )٣٤٠: أوزاك(األعامل اليومية 

، أمـا يف عـام ) ٨٥: غـانم(م ١٨٣٥حكم حممد عيل ، يف بداية القرن التاسع عرش عام 

فقد صدر قانون النظارة العثامنيـة ، حيـث حـددت فيـه أنظمـة ) م١٨٦٣(هـ ١٢٨٠

لية عىل أعيان األوقاف ، واستيفاء الرسوم ، و صالحيات اختاذ القرارات فيام الرقابة املا

يتعلق باإلجارة الطويلة واإلجارتني ، ورشوط اإلذن باستبدال العقار الوقفي، وأصول 

 . معامالته 

كام أصدرت الدولة العثامنية نظام إدارة األوقاف يف نفس العام ، حيدد ضمن بنوده 

اف ، وسبيل استثامرها ، وكيفية حتـصيل إيراداهتـا ، وهـي مجيعهـا كيفية حماسبة األوق

 . مبادئ  بغرض حسن اإلدارة لألوقاف 

م ١٨٨٣ًوقد تسلمت وزارة األوقاف العثامنية العديد من األوقاف  بدءا من عـام 

 ) . ٧١٤: قباين(ًنظرا لسوء إدارة املتولني 

ذي بـدأ يف عهـد والـاف األخـرى ، ـة الدولـة لتـشمل األوقـــكام متددت سلط

احلميد األول ، حيث أدى إىل نشوء املركزية يف إدارة األوقاف ، مما ساهم السلطان عبد

الح يف إدارهتـا ، وتفـيش الفـساد وعـدم ـيف انخفاض حـسن اإلدارة ، واحلكـم الـص
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  ). ,Cizakca ٣٤٨ (الصالح

راجع إىل سلطة ًويرى بعض الباحثني  بروز ظاهرة الفساد يف األوقاف ، وأن جزءا منها 

 القايض يف تفسريهم لرشوط الوقف ، وخاصـة رشط العـامرة والتـأجري واالسـتبدال

(Kuran:١٦).  

اد يف األوقـاف يف العـرص ــــكام أوضحت بعـض الدراسـات بحـدوث الفـس 

 دـــالديش واهلنـــــماليزيـا والباكـستان وبنغ: دول ، مثـلـــديث يف بعض الــاحل

)٤٥٤-٤٥٣ :(Ibrahim et al  ، أما يف الزمن املعارص فقد استحوذت الدولة عىل

معظم األوقاف ضمن إدارة األوقاف ، أو إنشاء مؤسسة عامـة إلدارة األوقـاف ، كـام 

وقف امللك فيصل ، ومؤسسة : تنامى الوقف من خالل إنشاء مؤسسات خاصة ، مثل

 .الشيخ زايد

لة العثامنيـة عـىل أما يف جمال ترشيع األوقاف يف العرص احلديث فقد حرصت الدو

صنف ) م١٨٩٣(هـ ١٣١١إصدار العديد من الترشيعات اخلاصة باألوقاف، ففي عام 

قدري باشا قانون العدل واألوقاف ، للقضاء عىل مشكالت األوقـاف ، وهـو مرجـع 

قانوين مهم يف التقنني القانوين لتعامالت الوقف ، والـذي يمكـن االسـتفادة منهـا يف 

 صدر قانون األوقاف العـثامين يف منتـصف القـرن التاسـع وضع قواعد احلوكمة ، كام

، ويف تطوير األوقـاف ) ٦١: إسامعيل(عرش ، والذي ساعد يف املحافظة عىل األوقاف

، حيث إنه كـان يـتم تـسجيل األوقـاف ) ٤١٩: ٢-قحف(يف بلدان اهلالل اخلصيب 

: إسامعيل) (٢٠٣ :عبد الكريم(ومتابعتها كل ثالثني سنة يف فلسطني يف العهد العثامين 

ويالحظ أن معظم الترشيعات القانونية قبل منتصف القـرن العـرشين ركـزت ) . ٦١

 .  بدرجة أقل عىل إدارة الوقف ، ومتابعة النظار، أو حوكمة األوقاف 
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ويالحظ من خالل الرسد التارخيي لتطور األوقاف أن الفقهاء ركزوا عىل الرشـد 

لتي جيرهيا النظار أو جملس النظارة ، إال أن ذلك والصالح يف الترصفات عىل األوقاف ا

 .مل يتم بلورته عىل شكل قواعد حمددة للحوكمة 

وبعد أن تم استعراض تطـور الرقابـة عـىل األوقـاف عـىل مـر العـصور ، سـيتم 

استعراض تطور تطبيق مبادئ احلكم الصالح ، أو احلوكمـة يف الـدول واملؤسـسات ، 

ًاط قواعد حوكمة األوقـاف ، ونظـرا الرتبـاط نجـاح بغرض االستفادة منها يف استنب

حوكمة مؤسسة الوقف بمدى فاعلية بيئة احلوكمة يف الدولة التي تعمل فيها مؤسـسة 

الوقف ، فإنه البد من التعرف عىل جهـود إدارة احلكـم الـصالح يف الدولـة ؛ و إدارة 

طة من خالهلا يف بلد بأهنا التقاليد واملؤسسات التي متارس السل: احلكم يمكن تعريفها 

، وقـدرة ) البعـد الـسيايس(للصالح العام ، ومن ثم اختيار من يف السلطة واستبداهلم 

، واحـرتام املـواطنني والدولـة ) البعد االقتـصادي(احلكومة عىل إدارة املوارد بفعالية 

واحلكم الصالح إلدارة الدول واملجتمعات يتضمن  ،) ١٥٥: كادفامن(ملؤسسات البلد 

 :  مكونات أساسيةثالث

البعـد الـسيايس املتعلـق بطبيعـة الـسلطة الـسياسية ورشعيتهـا ، والبعـد : وهي

االقتصادي واالجتامعي املتعلق باستقاللية املجتمع املدين وحيويته،  وحسن استغالل 

املوارد ، والبعد الفني املرتبط بطبيعـة اإلدارة العامـة ، وحـسن االسـتجابة ملتطلبـات 

التوافق  واملساواة ، وخاصة يف تكافؤ الفرص ، والفعاليـة ، واملحاسـبة ، املواطنني ،  و

وأمهية الرتكيز عىل احلكم الصالح ينبع مما ). ١٠٣-١٠٢: كريم(والرؤية االسرتاتيجية 

أن  إدارة احلكم يف منطقة الرشق األوسط  هـي أضـعف : أظهرته دراسة البنك الدويل

، وبالتـايل فـإن عمليـة تطبيـق ) ١٠٦: كريم(ب من كل مناطق العامل ، كام أهنا األصع
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قواعد حوكمة األوقاف يف دولنا قد تواجـه صـعوبات نابعـة مـن بيئـة البلـد ، لعـدم 

تطبيقهم ملبادئ احلوكمة ، كام أن حتليل عوامل احلوكمة ومـدى تطبيقهـا يف أي دولـة 

بـام فيهـا ) ٤٢: أمحد عاشور(يعترب من آليات التشخيص املهمة يف فهم أسباب الفساد 

 .الفساد يف إدارة مؤسسات الوقف 

كام أن أمهية دراسة  احلكم الصالح تنبع من ارتباطـه بالتنميـة ، وخاصـة التنميـة 

، وتدل الدراسات أن جهود التنمية ونجاحها يـرتبط ) ٩٨: كريم(البرشية واإلنسانية 

 ، ولذلك )٣٢: أمحد عاشور(بالنجاح يف مكافحة الفساد ، ويف إصالح منظومة احلكم 

حترص املؤسسات الدولية االئتامنية مثل البنك الـدويل ، أو املؤسـسات املاليـة ، مثـل 

صندوق النقد الدويل ، أو املنظامت األهلية الدولية ، مثل منظمة الشفافية الدولية عـىل 

 . الرتويج للحكم الصالح 

د التـي تعـود ديد من الفوائــة احلكم الصالح تنبع من العــة دراســـكام أن أمهي

ة الفساد تقرتح بعض الدراسات وجود إدارة راشـدة ــعىل الدولة واملواطن ، وملعاجل

 د احلوكمـة ، والتـي سـتقلل مـن حـدوث الفـسادـق قواعــللموارد البرشية، وتطبي

)٤٥٥: Ibrahim et al (.  

: هذا عىل مستوى الدول ، أما عىل مستوى املؤسسات فيطلق عىل احلكم الصالح  

 .د احلوكمة قواع

أساسها حتقيق الرشد يف القرارات ، والشفافية يف البيانات ، والعدالة :  فاحلوكمة 

يف التعامالت ، من خالل تطبيق قواعد متفق عليها ، ومـع أن احلوكمـة يف األبحـاث 

العلمية تركز عىل تكامل عمل البريوقراطية مع القطاع اخلـاص ومؤسـسات املجتمـع 

ذه الدراسة سرتكز عىل ممارسة قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، املدين ، إال أن يف ه



  

  

٢١ 

 

وخاصة  إن هذه املؤسسات الوقفية تستحوذ عىل حجم ال يستهان من املوارد املاليـة ، 

كام أنه يمكن تطبيق قواعد احلوكمـة عليهـا بيـرس أكثـر مـن غريهـا مـن املؤسـسات 

لقانونية املستقلة ، مما يـوفر البريوقراطية ، حيث إن مؤسسة الوقف تتمتع بالشخصية ا

ًهلا استقالال مطلوبا ألداء نشاطها أو تقديم خدماهتا ، ومما يؤيد أمهيـة  دراسـة قواعـد  ً

احلوكمة يف مؤسسة الوقف التوقعات بأن سيكون هلا العديـد مـن الفوائـد املرجـوة ، 

وموازنـة والتي سيتم ذكرها يف الفصل الرابع ، كام أن  متتعها بذمـة ماليـة خاصـة هبـا 

مستقلة مع مسؤولية جمالس نظارهتا عن أدائها ، كلها عوامـل تـساهم يف يـرس تطبيـق 

 .قواعد احلوكمة 

 وهـم -إن أساس احلوكمة ينبع من االعتقاد بأن املتأثرين بأعامل  مؤسسة الوقف 

والة األمر ، وكذلك املواطنون ، واملتأثرون بالنشاطات التي تقدمها مؤسسة الوقف ، 

ف عليهم هلم أن يسائلوا القائمني عىل املؤسسة الوقفية عـن أي تغـريات تطـرأ واملوقو

عىل أنشطة املؤسسة أو أصوهلا ، وطرائق عملها ، وبالنظر إىل طبيعة املؤسسات الوقفية 

مقارنة مع الرشكات واملؤسسات ، فإن ويل األمر و املتأثرين باملؤسـسة الوقفيـة  مثـل 

هتا وريع أوقافها ، مثل املوقوف عليهم ، حيلون مكـان الواقفني واملستفيدين من خدما

املسامهني يف الرشكات ، كام أن العاملني يف املؤسسة الوقفية يـدهم  يـد أمانـة بحـسب 

ن اسـتخدام مـوارد املؤسـسة أحكام الرشيعة اإلسالمية ، فهـم مـسؤولون عـن حـس

ة ، وبالتايل وإن كان  ال ، كام عليهم املوازنة ما بني حاجات كل املتأثرين باملؤسسالوقفية

يوجد أسلوب واحد لتطبيق احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، إال أن سعة قواعد احلوكمـة 

أو ضيقها يمكن تعميمها بام يتناسب مع كل مؤسسة ، وطبيعة أهدافها ، وبيئة العمـل 

 .يف الدول التي تعمل فيها 
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 :اأمهية الدراسة وأهدافها ومشكلته ١- ١

إن مشكلة الدراسة أنه مل يتم  دراسة تطبيق قواعد احلوكمة يف املؤسسات الوقفيـة 

، ومـع أن اإلسـالم لية للحوكمة فيها مع شدة فوائـدهامن خالل اقرتاح قواعد تفصي

، إال أنه مل يتم  تطوير قواعد ة من احلوكمة كالرشد يف القراراتحث عىل جماالت معين

، وخاصة يف حمـور جملـس النظـارة واإلدارة سة الوقفة مؤسحمددة وتفصيلية  حلوكم

 .ياهنا، وتطويرها، وحسن إدارهتاالتنفيذية ، بام حيقق املحافظة عىل مؤسسة الوقف، وأع

وتظهر الدراسات املختلفة بوضوح هتالـك األوقـاف أو اضـمحالهلا مـع مـرور 

) ١٤: هـرةأبـو ز) (٦٠: قحـف() Cizakca :١ (٠٦ ًالزمن ، نظرا للعديد مـن العوامـل

مـسدور (ضـبابية املعرفـة حـول الوقـف وقـيم أعيانـه : ، ومنها) ٢٠٦: عبدالكريم(

سـوء إدارة النظـار، وضـعف : ، ومنهـا )١١١ :١-العكـش) (٨٢-٧٨: ومنصوري

) ٧٣: الـسعد والعمـري(ة الفعالـة ـــة علـيهم ، وعـدم تـوفر أدوات الرقابـــالرقاب

عود بعض أسباب ضياع األوقـاف ، وت Ibrahim et al ): ٤٤٨ ( )٢٢٨: العاين(

إىل أسباب تنظيمية ، مثل سوء اإلدارة أوعدم رشـد القـرارات املتخـذة ، ممـا يتطلـب 

ًجهودا كبرية لتحسني أدائها ، مع وجود الشفافية واملسؤولية يف أعامل النظـارة ، وهـي 

مـة  مجيعها عوامل يمكن معاجلتها ، والتقليل من أثرها ، من خالل تطبيق قواعد احلوك

 .يف مؤسسة الوقف عامة ، ويف جملس النظارة واإلدارة التنفيذية خاصة 

ومما يشجع عىل تطوير قواعد احلوكمة تزايد إنشاء املؤسـسات الوقفيـة الكبـرية ، 

مثل مؤسسة امللك فيصل اخلريية ، والتي يمكن تطبيق قواعد احلوكمة عليها بـسهولة 

ور يف تطوير األوقاف يف العرص احلـديث ويرس ؛ ويركز بعض الباحثني عىل أن أهم حم



  

  

٢٣ 

 

ًهو إجياد نموذج مؤسيس إلدارة األوقاف ، سواء كان حكوميا أو أهليـا   : ٢-قحـف(ً

ًأو قطاعا خاصـا) ٣٦ :١-العمر) (٤٣٠ ً(Ramli & Muhamed:٢)   وبالتـايل ،

يمكن حتقيق املؤسسة الوقفية ألهدافها من خالل وجود قواعد للحوكمة فيها ، وحسن 

 .ها تطبيق

إن تراجع دور الوقف وتدين عملية الوقف يف بعـض الـدول ، أو اضـمحالهلا يف 

بعض الدول األخرى ، سواء كان بسبب سيطرة الدولة عليها ، أو سوء إدارة الناظر ، 

ًأو تدين عملية الوقف ، نظرا لرتاجع املصداقية والثقة يف ممارسات مؤسـسات الوقـف 

ً الوقفي ، يستوجب التفكري جديا يف تطـوير أركـان احلالية ، أو غياب العمل املؤسيس

مؤسسة الوقف وحماورهـا ، والتـي مـن أمههـا حـسن إدارة جملـس النظـارة واإلدارة 

التنفيذية لنشاطات مؤسسة الوقف ، من خالل وجود قواعد للحوكمة فيهـا ، كـام أن 

جتمـع وجود قواعد حلوكمة مؤسسة الوقف يتيح للدولة أو أي جهة أخرى خيتارها امل

املدين ، أحكام الرقابة عىل مؤسسة الوقف من خالل متابعة مدى تطبيق هذه القواعد ، 

ضمن إطار مؤسيس وترشيعي واضح وحمدد ، بحيث يؤدي إىل قيام هـذه املؤسـسات 

 .بتحقيق رشوط الواقفني ، والنهوض بدورها يف املجتمع 

ًد يكـون حممـودا ، ومما تقدم يتبني أن تطبيق قواعد احلوكمـة ملؤسـسة الوقـف قـ

وخاصة إذا كانت مؤسسة الوقف تسعى يف زيادة فاعليتها ، وتعزيز الثقـة  يف أعامهلـا ، 

وحتقيق الشفافية يف أنشطتها ، وهنا يربز التساؤل حول  حتديد قواعد احلوكمة املالئمة 

ملؤسسة الوقف ، وسبل أغوارها ، والتي يمكن حتقيقها من خـالل البحـث العلمـي ، 

ارب املؤسسات الرائدة يف هذا املجال، ولتحقيق ذلك فقد تم القيـام بمثـل وفحص جت

هذه الدراسة ؛ كام هتدف الدراسة إىل توضيح أمهية حوكمة مؤسـسة الوقـف ، وبيـان 
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أبعادها من خالل وضع قواعد حوكمة تفصيلية  ملجلـس النظـارة واإلدارة التنفيذيـة 

  .ملؤسسة الوقف

 :الدراسات السابقة ٢- ١

فقهي تارخيي علمي ؛ : أحدمها: عة هذه الدراسة فإهنا تقوم عىل أساسنيًنظرا لطبي

 . مؤسيس عرصي عميل : واآلخر 

أما األساس الفقهي التارخيي فتتجه الدراسة إىل حتليل تطـور قواعـد احلوكمـة يف 

أحكام الوقف من الناحية التارخيية والفقهية ، وحيث إن هناك العديـد مـن الكتابـات 

سات التارخيية سواء القديمة أو احلديثة املرتبطة هبذا املوضوع ، فقد تـم الفقهية والدرا

الرتكيز عىل البعض منها بغرض التعرف عىل اجتاهات احلوكمة يف الوقف ، واسـتنباط 

بعض القواعد التي تم يمكن االستفادة منها يف تطوير قواعد تفصيلية حلوكمة الوقف ، 

العاملية يف جمال احلوكمة ، فيوجد هناك كم كبري من أما املعرفة العلمية وضمن األدبيات 

يف املؤسـسات احلكوميـة أو الدراسات العلمية حول كيفيـة تطبيـق قواعـد احلوكمـة 

م االسـتفادة منهـا يف هـذه ، أو املؤسسات املالية ، وخاصة البنوك ، والتي سيتالدولية

وكمـة املخـاطر ح:  ، وهـي؛ وهذه الدراسات يف العـادة تتنـاول عـدة أمـورالدراسة

،  ، وكفاءة املجلس وقدرته املهنية، وربط حوافز اإلدارة التنفيذية بأداء املؤسسةوإدارهتا

؛ (٦:Ard & Berg)  واإلفصاح والشفافية ، ومحاية حقوق املسامهني و مشاركتهم

أما الدوريات الغربية فتزخر بكثري مـن الدراسـات الفنيـة التـي هتـتم بدراسـة أمهيـة 

دارة الرشكات واملؤسسات ؛ وتذكر الدراسات أن معظم التحدي الـذي احلوكمة يف إ

يف كيفية تطبيق هذه القواعد : ها اخلريية والوقفية يف الغرب هييواجه املؤسسات بأنواع

 .دون  التأثري عىل أداء هذه املؤسسات ، ومرونتها يف أداء األعامل 



  

  

٢٥ 

 

العملية يف ممارسات بعض وأما البعد املؤسيس العرصي فسيتم التعرف عىل املعرفة 

مؤسسات الوقف لقواعد احلوكمة عـىل حمـدوديتها، وذلـك بغـرض االسـتفادة مـن 

دروس النجاح أو الفشل ، كام سيتم االستفادة من جتارب املؤسسات الشبيهة هبا ، مثل 

 .جهود حوكمة الرشكات واملؤسسات يف دولنا 

 يتطرق إليه الباحثون بالتفصيل ومع أمهية هذا املوضوع و تأثريه األسايس إال أنه مل

يف أدبيات الوقف ، بام يتناسب وأمهيته املحورية  ملؤسسة الوقف يف العـرص احلـديث ، 

ألسباب عديدة ؛  فمن الدراسات القليلة يف هذا املجال  دراسـة عبـداهللا بـن منـصور 

وعبد احلكيم بزوايـة ، والتـي تناولـت أمهيـة تطبيـق مبـادئ احلوكمـة يف التنظـيامت 

املؤسساتية للزكاة ، لكون مؤسسات الزكاة قدوة يف العمل ، وأن الثقة أساس نجاحها 

؛ وأمهية هذه الدراسة تنبع من أن مؤسـسة الزكـاة قريبـة يف ) ١: ابن منصور وبزواية(

كام كتب عز الدين هتامي عـن . طبيعتها الدينية ، وأسلوب عملها من مؤسسة الوقف 

ول فيه مدى إمكانيـة تطبيـق احلوكمـة يف املؤسـسات حوكمة املؤسسات الوقفية ، تنا

، ولكـن كلتـا )٢٢-١٩: هتامي(الوقفية ودورها يف حتقيق الرقابة عىل األموال الوقفية 

الدراستني مل تستخلص قواعد واضحة تفـصيلية للحوكمـة ، كـام تنـاول عبـدالباري 

ة اإلسالمية ، عن التحديات واملعوقات  حول حوكمة املؤسسات املالي: مشعل يف بحثه 

وهـذه ). ٣: مـشعل(وخاصة يف جمال اهليئات الرشعية وعالقته مع التدقيق الـرشعي 

املؤسسات املالية التي تناولتها الدراسة تتشابه يف طبيعتها وإجراءاهتا الـرشعية واملاليـة 

عن أمهية إدخال بعض التعديالت : مع مؤسسة الوقف ، كام ذكر عدنان البار يف بحثه 

اهليئة العامة لتنظيم األوقاف يف اململكة العربية السعودية ، بام حيقق املؤسسية عىل نظام 

؛ ومـن حتليـل ) ٣: البـار(واحلوكمة الرشيدة هلا ، وللجهات الرقابية الرشعية عليهـا 



  

  

٢٦ 

 

الدراسات السابقة نجد أهنا ركزت عىل أمهية االستفادة من جهود حوكمة املؤسسات 

ة الوقف ، مع بيان فوائدها املرجوة ، بدون التطرق والرشكات يف تطوير حوكمة مؤسس

  .إىل تفصيل هذه القواعد 

 :منهج الدراسة وأداهتا ٣- ١

إن من األمور التي متيز الدراسة العلمية عن غريها وجود مـنهج واضـح لطريقـة 

التحليل العلمي وأسلوبه يف معاجلة موضوع الدراسـة ، ويف هـذا اإلطـار فـإن مـنهج 

 : هو ما ييل–زة  بصورة موج–الدراسة 

 : منهج الدراسة

ستتبع الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ، حيث ستعتمد يف حتليلهـا عـىل البحـث 

املكتبي ، مع حماولة استقصاء أمهات الكتب اإلسالمية ، و األدبيات العلمية احلديثة ، 

سـة سواء العربية منها أو األجنبية ذات الصلة بمكونات الدراسة ، كام ستحرص الدرا

عىل تتبع جتارب املؤسسات الوقفية يف  تطبيق قواعد احلوكمة ، والتعرف عـىل أفـضل 

ممارسات احلوكمة ، من أجل حتقيق هدف تطوير نموذج عميل لقواعد حوكمة جملـس 

كام سيتم االطالع عىل آليات وقواعد  النظارة واإلدارة التنفيذية يف املؤسسات الوقفية ،

ت واهليئات العاملية واملحلية ، بام فيها هيئات أسواق املال ، احلوكمة الصادرة عن املنظام

حيث سيتم إخضاعها للتحليل واملناقشة بام خيدم أهداف البحـث ، ومـن ثـم اقـرتاح 

بعض التوصيات التي قد تساهم يف إعطاء مرجعيـة مفيـدة ملؤسـسة الوقـف يف جمـال 

واعد احلوكمة التي وضعتها تطبيق احلوكمة ، ومما يساعد يف ذلك أن هناك العديد من ق

) OECD(، ومنظمة التعاون الـدويل ، والتنميـة مؤسسات دولية ، مثل البنك الدويل

والتي ال تتعارض ومبادئ اإلسالم ، بل تتفق معه يف توجهاهتا القيمية ، واحلكمة ضالة 



  

  

٢٧ 

 

املؤمن ؛ ولتحقيق ذلك تم إجراء مسح مكتبي لكل ماله عالقة بموضـوع الدراسـة يف 

ىل االطــالع عــىل األنظمــة يات واملجــالت العلميــة املتخصــصة ، باإلضــافة إالــدور

، وما صدر عن املنظامت واهليئات املهنية العاملية واملحلية ذات الصلة ، ثم بعد واللوائح

 مرتابطـة بـام خيـدم أهـداف ذلك تم حتليل هذه املعلومات وعرضـها بطريقـة علميـة

بحوث والندوات املوثقة التي دارت حـول ؛ كام حرصت الدراسة عىل تتبع الالدراسة

توجهات احلوكمة يف جمال مؤسسات األوقاف ؛ كام سعت الدراسة إىل استخدام املنهج 

  .راسة الستنباط بعض قواعد احلوكمةاالستنباطي يف بعض أجزاء الد

 :أما أدوات الدراسة 

البحث املكتبي يف أمهات املراجع والدراسـات يف احلوكمـة يف األدبيـات    - أ

 .العربية واألجنبية 

حتليل جتارب املؤسسات الوقفية يف تطبيـق قواعـد احلوكمـة ، مـن خـالل   - ب

 .املقابالت الشخصية أو الزيارات أو املراسالت 

أما املصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة فقد تم جتميعها يف قائمـة منفـصلة يف 

 . ه يف الدراسة بند التعريفات ، والقليل منها تم توضيحه عند أول موضع ورود

وأما يف بيان املراجع فقد تم ذكر اسم املؤلف والصفحة عند االقتباس منـه ، وقـد 

أشري إىل املراجع يف ثنايا الصفحات وليس يف اهلامش ، وإذا تعددت املراجع للمؤلـف 

الواحد متت اإلشارة إليها بحسب األرقام أمام اسم كـل مؤلـف ، والـذي يعـرب عـن 

 .حد مرجع حمدد لكاتب وا

 :املصطلحات وتعريفها ٤- ١

يف هذه الفقرة سنحاول حترير وتوضيح بعض املصطلحات التي تم استخدامها يف 



  

  

٢٨ 

 

تعريف الوقف ، احلكم الصالح ، احلوكمة ، مؤسـسة الوقـف ، : ثنايا الدراسة ، وهي

 .حوكمة املؤسسات ، حوكمة مؤسسة الوقف ، قواعد حوكمة الوقف ، جملس النظارة 

 

بأنه حبس كل مال ونقد وطعام وكذلك كل منقـول ، : فقد عرف املالكية الوقف

ًدون اشرتاط بنائه بناء متصال ً . 

عىل أنه حبس العـني عـىل ملـك الواقـف أو عـن : أما احلنفية فقد عرفوا الوقف 

 ) . ٣: اإلسعاف(التمليك والتصدق باملنفعة 

حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع :  هوأما الشافعية فالوقف عندهم

 ).٥٢٥-٣/٥٢٣: مغني املحتاج(الترصف يف رقبته عىل مرصف مباح 

ل وتسبيل الثمرة أو املنفعة ــيس األصــبأنه حتب: ون الوقفــة فيعرفـــ أما احلنابل

 ) . ٨/١٨٤: املغني(

بأنه حبس العني  : ٣٣ ومن التعريفات احلديثة للوقف تعريف املعيار الرشعي رقم

؛ ومن ) ٤٤٢: ٣٣املعيار AAOIFI (عن الترصفات الناقلة للملك والتصدق باملنفعة

إن :  من قال - ما يناسب طبيعة موضوع البحث –هذه التعريفات املتعددة نختار منها 

: اخلوجـة( حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه عىل مـرصف مبـاح : الوقف هو

١٢٥ .( 

 حتديد من يملك الوقف هو أمر له أمهية يف حتديد قواعد احلوكمة املناسبة ، كام أن

وقد اختلف الفقهاء يف تعريف الوقف من حيث امللكية يف بعض أحكامه ورشوطـه ، 

مثل اختالفهم يف انتقاله عن ملك الواقف إىل ملك اهللا عـز وجـل أواملوقـوف علـيهم 

أو إىل ) ١٥-١٣: البوسعيدي( )١٤٠: العكش) (٢٢٥-٢٢٤: املصطلحات الوقفية(



  

  

٢٩ 

 

، وبالتايل ال يمكن حتديد من هم املتـأثرون )٤١: السعد والعمري(ملك اهللا عز وجل 

: ابـن عابـدين(بالوقف ، ألنه ليس له مالك أو خرج إىل حكـم ملـك اهللا عـز وجـل 

؛ وبعد استعراض اآلراء الـرشعية املختلفـة ، يـرى بعـض ) ٢٠٧: العامر)  (٤/٣٣٨

املجال متسع بني أن تبقى ملكية العني للواقف ، وبني االنتقال إىل حكم ملك العلامء أن 

، كـل ذلـك حـسب ) ٩٨-٩٣: أبو زهرة(اهللا تعاىل ، وبني أن تكون للموقوف عليهم 

؛ ويف هذا البحث يمكن اعتبـار ) ٧٨١: ١-الدوري(الظروف واملصلحة واملجاالت 

ًتمع املدين ، عموما هم مجيعـا متـأثرون الواقف ، واملوقوف عليه ، ووالة األمر ، واملج ً

 . بترصفات مؤسسة الوقف ، وهلم مصلحة يف نشاطاهتا ، وهم مالكون هلا 

ممارسـة الـسلطة الـسياسية وإدارهتـا لـشعوب : أما تعريف احلكم الصالح  فهـو 

وخيتلف . ، والغاية من ذلك حتقيق مصلحة عموم الناس )٩٦:كريم(املجتمع وموارده 

احلكم الصالح بحسب اجلهات اإلنامئية التي أوردهتا ، حيث ذكر برنـامج عدد معايري 

فية، ، والـشفااملـشاركة ، وحكـم القـانون: مم املتحدة اإلنامئي تسعة معايري، وهي األ

، ؤ الفـرص، والفعاليـة، واملحاسـبة، واملـساواة و تكـافوحسن االستجابة ، والتوافق

، وبعكسه تعـرف األضـداد:  وكام قيل،)١٠٣-١٠٢: كريم(يجية والرؤية و االسرتات

، لفصل بني املصلحة العامـة واخلاصـةعدم ا: فإن هناك سبع مؤرشات للحكم السيئ 

، من املعوقـات أمـام أداء املعـامالتوين ، ووجود الكثري ــــدان اإلطار القانــــوفق

ع اهلدر، وعـدم شـفافية وتقديم اخلدمات ، ووجود آليات تتعارض مع التنمية وتشج

، واهتـزاز رشعيـة احلكـم هـــاد وآلياته، والتـسامح معــــملعلومات، وانتشار الفسا

 ).١٠١: كريم(

أهنا األسلوب الذي توجه به املؤسسات نحو : أما تعريف احلوكمة فيمكن القول 



  

  

٣٠ 

 

بأهنـا : غايتها ، وهي تركز عىل أساليب ونشاطات اإلدارة، كام يمكن تعريف احلوكمة 

ة بغـرض إدارة أنـشطتها بأسـلوب فعـال ــــي تضعها املؤسساهلياكل والعمليات الت

 ع املتأثرين هبـاــة نافعة جلميــق أرباح ، مع كون املؤسســادي ، بغرض حتقيــواقتص

& Berg)Liew: ٧٣٣ .((Ard:١ ).  

وأما احلوكمة احلكومية فهي قريبة من هذا التعريف ، ولكنها تعتمد عـىل مبـادئ 

الشفافية ، ومتكـني جملـس اإلدارة مـن ممارسـة سـلطاته ، اإلفصاح و: حمدودة ، منها 

 ). ٢٥-٢٤: الياسني(وإصدار الترشيعات والقوانني ، والعدالة والنزاهة ، والتحفيز 

ًأما تعريف مؤسسة الوقف فيعتمد عىل تصنيف طبيعتها ، فمثال لو أردنا  تصنيف 

ن مؤسسة الوقـف مؤسسة الوقف فال يمكن تصنيفها مجعية خريية بحسب نشأهتا ، أل

 ، كام أهنـا (١ :Ramli & Muhamed) تعمل كرشكة أو مؤسسة هتدف إىل الربح

مؤسسة دينية ، ويف الوقت نفسه هي مؤسسة استثامرية مالية ، آخذين بعني االعتبار ما 

بأهنا هيكل تنظيمي ذو شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة ، : سبق ، فيمكن تعريفها 

 األوقاف وتنمية أصـوهلا ، ورصف ريعهـا يف مـصارفها املحـددة ، هدفه املحافظة عىل

وااللتزام بالرشوط الرشعية ، مع حتقيق الفاعلية والكفـاءة الالزمـة ، ومحايـة حقـوق 

 .املتأثرين باملؤسسة ومصاحلهم 

املجلس املكون من عدة أعضاء ، والذي يـامرس : أما تعريف جملس النظارة فهو 

: حكام الفقهية ، ويمكن تعريف  جملس النظارة أو النـاظر سلطات الناظر بحسب األ

بأنه من يتوىل كافة شؤون الوقف وأعامله بالوكالة يف حيـاة الواقـف ، وبالوصـية بعـد 

ويف ). ٤/٤٥٨:ابـن عابـدين(ألفـاظ ملـدلول واحـد : مماته؛والقيم واملتويل والنـاظر 

 ريعه ، وينفـذ رشط وقفـه الذي ييل الوقف ، وحيفظ أعيانه ، وحيفظ: تعريف آخر هو 



  

  

٣١ 

 

 ). ٤٠/١٤:املوسوعة الفقهية(

ــه  ــاد يف تنميت ــف ، واالجته ــع الوق ــصيل ري ــاظر حت ــات الن ــم واجب ــن أه وم

حفظ : إن وظيفة جملس النظارة هي : وبالتايل نستطيع أن نقول ) . ١/٤٢٩:الفتوحي(

اعة أو الوقف والعامرة واإلجارة والزراعة والصناعة فيه ، وحتصيل ريعه من أجرة وزر

ثمرة ، واالجتهاد يف تنميته ، ورصفه يف جهاته من عامرة وإعطاء مستحقه وغري ذلك ؛ 

 ). ٢/٤٦٥: العنقري(ويالحظ هنا الرتكيز عىل لفظ االجتهاد يف تنميته 

ً أما حوكمة املؤسسات فهي تشمل طائفة واسعة من األدوات التي تتعامل أيـضا 

املشاكل املتعلقة بالتطوير املؤسيس ، ومن : وهي مع البيئة التي تعمل فيها املؤسسات ، 

بأهنا العمليات واهلياكل التي تـستخدم لتوجيـه وإدارة : تعريفات حوكمة املؤسسات 

أعامل املؤسسة وشؤوهنا لغرض زيادة نمو األعامل ، بحيث يكون اهلدف املنشود عـىل 

عتبـار مـصالح املدى الطويل هو زيادة قيمة مـالكي املؤسـسة ، مـع األخـذ بعـني اال

  ).٣١٥ :Singam (املتأثرين باملؤسسة

وأما حوكمة املؤسسات العامة فتهدف إىل التأكد مـن أن هـذه املؤسـسات حتقـق 

 (٥ :IFAC  & نتائجها املتوقعة ، بيـنام تعمـل للمـصلحة العامـة يف الوقـت نفـسه

CIPFA(.   

ــاك اختالفــا يف تعريــف مفهــوم حوكمــة : أمــا حوكمــة الــرشكات  ًومــع أن هن

إال أهنا مشاهبة لتعريف حوكمة املؤسسات ، وبالتـايل فـإن ) ٢١١:الرويعي(الرشكات

حوكمة املؤسسات غري مـرتبط بالعمـل اليـومي ، ولكـن يركـز عـىل ترشـيد سـلطة 

املسؤولني يف إدارة املؤسسات ، ويأيت دور حوكمة املؤسسات من أهنـا حتـدد اآلليـات 

فات املناسـبة حلاميـة مـصالح املتـأثرين الرضورية لضامن قيام مديري املؤسسة بالترص
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باملؤسسة ، وبالتايل فإن احلوكمة تركز عـىل كيفيـة إدارة املؤسـسة لتحقيـق األهـداف 

املرجوة بأفضل الوسائل ، آخذين بعني االعتبار النصوص القانونية ، واملـسؤوليات ، 

 ولتحقيـق ذلـك وتطلعات املجتمع ، واملتأثرين بأعامل املؤسسة ، واملعايري األخالقية ؛

فإن كل مؤسسة عامة ال بد أن تدار بواسطة جملس إدارة فاعل الذي هو مـسؤول عـن 

ًفعالية املؤسسة يف حتقيقه ألهدافها ، ونظرا ألمهية السمعة يف املؤسسات الوقفية فال بد 

أن حيتاط  القائمون عىل املؤسسة من تنفيـذ أي عمليـة تـؤثر عـىل سـمعتها ، بـام فيهـا 

 .ء املجلس ترصفات أعضا

القواعـد والـنظم واإلجـراءات : أما تعريف قواعد حوكمة مؤسسة الوقف فهي 

التي حتقق أفضل محاية وتوازن بني أولويات الدولة ، ووالة األمر ، ومصالح الواقفني ، 

) وسـنطلق علـيهم املتـأثرين مـن املؤسـسة الوقفيـة(واملوقوف علـيهم مـن خـدماهتا

أصحاب املصالح األخرى املرتبطة هبا ؛ وبيـنام يمكـن وتوجهات اإلدارة التنفيذية ، و

القواعد مكملة للنصوص الواردة يف قانون املؤسـسة، والقـوانني املختلفـة  اعتبار هذه

ًللدولة ، واللوائح التنفيذيـة ، والقـرارات األخـرى الـصادرة تطبيقـا هلـا ، وكـذلك 

 عطـي هـذه القواعـدالدستور والقوانني املنظمـة للمؤسـسات الوقفيـة ، إال أن مـا ي

خصوصية ، وجيعلها خمتلفة عن القواعد القانونية املشار إليها هـو أن قواعـد حوكمـة 

ًمؤسسة الوقف ال متثل نصوصا قانونية ، كام ال يوجـد إلـزام قـانوين هبـا ، وإنـام هـي 

مبادرات من أهل احلل والعقد والعلامء والغيورين عـىل مـصالح األوقـاف ، لتنظـيم 

ًملحمود يف إدارة  مؤسسة الوقف وفقا ألعىل املعايري العامليـة ، وأفـضل السلوك ا وبيان

ًتوازنا بني مصالح األطراف املختلفة ، لذلك فـإن القواعـد يـتم  األساليب التي حتقق

ًطبيعتها اإلرشادية ، وبام يؤدي إىل رشح بنودها رشحا وافيا من دون  صياغتها بام يؤكد ً
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يعية الذي تقوم عىل االختصار، وتناول األحكام العامة بالصياغة الترش التقيد بااللتزام

واملجردة ، كام أن بيان تفاصيلها مع جالء وسائل حتقيقها يعني عىل تطبيقها مـن مجيـع 

 .العاملني يف  املؤسسة ، من خالل توعيتهم بتبعاهتا ، ودوام تدريبهم عليها 

بأهنا : يمكن تعريفها إن قواعد  حوكمة مؤسسة الوقف  : وبالتايل نستطيع القول 

الوقف ، ووالة األمـر ، (النظم واللوائح التي حتكم العالقات بني األطراف األساسية 

والتي تؤثر يف أداء مؤسسة الوقـف وطـرق ) واملوقوف عليهم ، واملتأثرين من الوقف

اختاذ القرار ، وتشمل األسس والقواعد لتطوير املؤسسات الوقفية ، كام يمكن تعريفها 

هنا اهلياكل واإلجراءات والعمليات التي يتم من خالهلا التحكم يف مؤسسة الوقف بأ: 

ًوتوجيهها ، وتعتمد قواعد حوكمة األوقاف عىل مبادئ عدة ، كام سيتم ذكرها تفصيال 

   .يف الفصل الرابع 

 :حمددات الدراسة ومداها الزمني ٥- ١

قف ، يعتـرب مـن إن دراسة تطور مفهوم احلوكمة ، وحتديد قواعده يف مؤسسة الو

ًالتحديات غري الـسهلة ، نظـرا ألنـه يتطلـب جهـدا مـضنيا ً  ، سـواء يف البحـث أم يف ً

ً، نظرا حلداثة مفهـوم احلوكمـة يف املؤسـسات الوقفيـة التـي تلتـزم األحكـام التحليل

الرشعية ، ولعل مما زاد هـذه الدراسـة صـعوبة قلـة املراجـع التـي تناولـت حوكمـة 

املراجع الرشعية أو التارخييـة ، وقـد اجتهـد الباحـث يف مؤسسات الوقف يف أمهات 

دراسة املراجع املتوفرة ، إال أنه ركز عىل قواعد احلوكمة يف املؤسسات الوقفية ، وبيـان 

أمهيتها يف العرص احلارض ، ومع  أخذ العوامل السابقة بعني االعتبار فإنه مل يتم حتليـل 

ديثة يف العامل اإلسالمي ، وذلـك لعـدم جوانب احلوكمة جلميع املؤسسات الوقفية احل

ًتوفر املراجع الكافية عنها ، وكذلك نظرا لعـدم نـضج جتربـة تطبيـق احلوكمـة فيهـا ، 
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ًوبالتايل فقد تم الرتكيـز عـىل جمموعـة خمتـارة مـن مؤسـسات الوقـف املتميـزة ممـثال 

ة ، ملؤسسات الوقف يف الوقت احلارض ، وتتكون عينة البحث من عدة  مؤسسات وقفي

سيتم دراسة واقع احلوكمـة فيهـا ، وذلـك يف عـدة دول ، وذلـك بحـسب اسـتجابة 

مؤسسات الوقف فيها ، واهليئات ، ووزارات األوقاف ، التـي تـم خمـاطبتهم بطلـب 

  :جتربتهم بتطبيق قواعد احلوكمة ، وهم 

 . الشارقة –األمانة العامة لألوقاف  - ١

 . قطر –اإلدارة العامة لألوقاف  - ٢

 . السعودية –امة لألوقاف اهليئة الع - ٣

 . السعودية –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - ٤

 . األردن –وزارة األوقاف واملقدسات اإلسالمية  - ٥

 . املغرب –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - ٦

 . البحرين –إدارة األوقاف السنية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - ٧

 .ُ سلطنة عامن –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - ٨

 . مرص –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - ٩

 . مرص –هيئة األوقاف املرصية  -١٠

 . اإلمارات – ديب –اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية والوقف  -١١

 :تنظيم الدراسة ومصادرها ٦- ١

تنتظم هذه الدراسة يف ست فصول ، وفصل سابع خامتة حيتوي عـىل التوصـيات 

 .مة مراجع يف هنايتها واخلالصة ، كام أحلقت قائ

فقـد تنـاول تطـور الوقـف ومؤسـسته يف العـرص احلـديث ، : أما الفـصل األول
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واالهتامم واالجتهاد يف مسائل الوقف ، وخاصة يف قواعد حوكمة مؤسـسة الوقـف ، 

كام ركز عىل مشكلة الدراسة وأداهتا ، بام فيها تعريف الوقف وقواعد احلوكمة ، كام  تم 

ع الدراسة ، مع حتليل الدراسات واألبحاث ذات الصلة ، وبيان توضيح طبيعة موضو

 .منهجها

فقد ركز عىل حتليـل اجتاهـات احلوكمـة يف اإلسـالم و يف إدارة : أما الفصل الثاين

 .األوقاف عىل مر العصور

فقد تناول بالتحليل تطور اجتاهات احلوكمة وجماالهتا  يف العامل : أما الفصل الثالث

 ، بام فيها حوكمة املؤسسات ، كام تم حتليل العوامل واألسباب التي يف العرص احلديث

 . أدت إىل تزايد الطلب عىل احلوكمة يف العرص احلديث

فقد أوضـح واقـع احلوكمـة يف  بعـض مؤسـسات الوقـف ، : أما الفصل الرابع  

والتجارب احلديثة للمؤسسات الوقفية يف تطبيـق قواعـد احلوكمـة ، وحتليـل بعـض 

 . فوائدها

فقد تناول حتديد جماالت تطبيق احلوكمة يف مؤسسة الوقـف : أما الفصل اخلامس

احلوكمة الرشعية ، واحلوكمـة يف جملـس النظـارة، واحلوكمـة يف اإلدارة التنفيذيـة ، (

 ) . واحلوكمة يف تنمية أعيان الوقف ، واحلوكمة يف رصف الريع

ملقرتحة لتطبيق احلوكمـة فقد استعرض بالتفصيل القواعد ا: أما الفصل السادس 

 .يف مؤسسة الوقف ، فيام يتعلق بمجلس النظارة واإلدارة التنفيذية 

وهو اخلامتة فقد أبرز أهم  النتائج والتوصيات املتعلقة بتحديد :  أما الفصل السابع 

 .قواعد احلوكمة ملؤسسة الوقف 

ارب ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم احلـرص فيهـا عـىل االسـتفادة مـن التجـ
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الواقعية أكثر من جمرد األحكام العامة أو االستنتاجات النظرية، ألن ما نحتاج إليـه يف 

هذا الوقت املعارص هو اقرتاحات عملية قابلة للتطبيق ، للوصـول إىل رأي واضـح يف 

هذا األمر ، وكذلك حرصت الدراسة عىل حتليل حماورها املختلفة ، وربطهـا ببعـضها 

 .حيص وبناء األحكام الصائبة عليها من خالهلا يتم التمبقدر االستطاعة ، ألنه

 
ولتحقيق هذه الغايات املنشودة ، سرتكز الدراسة عىل التعرف عـىل أمهيـة تطبيـق 

قواعد احلوكمة ملؤسسة الوقف ، وجماالت  تنفيذها املختلفة ، للتحقق من حـسن أداء 

 لواجباهتا ، وبالتايل هتدف الدراسة إىل اإلجابـة عـىل جملس النظارة واإلدارة التنفيذية 

 :األسئلة اآلتية

 ؟ ماهي جماالت تطبيق احلوكمة يف مؤسسة الوقف - ١

 مؤسـسة ًماهي قواعد احلوكمة التي يمكن تطبيقها عمليـا يف جملـس نظـارة - ٢

 مجيـع ، وبالتفصيل نأخـذ بعـني االعتبـار مـصالحالوقف وإدارهتا التنفيذية

 ؟ ونشاطاتهاملتأثرين بالوقف

باإلضافة إىل ذلك فقد تم احلرص من خالل السري يف هذه الدراسة لـسرب أغـوار 

هذا املوضوع ، بالتعرف عىل التجارب املختلفة يف املؤسسات املتعددة ، لتحديد أفضل 

املامرسات يف جمال تطبيق قواعد احلوكمة ، بحسب أسلوب مؤسسة الوقف ، وطبيعـة 

هات الرقابية ، وكذلك حتليل الترشيعات التي حتكم عملها النشاط الذي متارسه ،  واجل

ًمدخال هلذه الدراسة ، إضافة إىل ذلك فقد تم الرتكيز عىل ممارسة املؤسسات الوقفية يف 

احلوكمة ، للوصول إىل فكرة أدق ، ورؤية أشـمل ، وممارسـة أفـضل ، بـشأن قواعـد 

 .احلوكمة املناسبة ملؤسسة الوقف 
  



  

  

٣٧ 

 

 

 

 ا الفصل عىل بيان أمهيـة دراسـة قواعـد احلوكمـة يف مؤسـسة الوقـفحرص هذ

باعتباره أحد مـداخل تطـوير عمليـة الوقـف يف )  جملس النظارة ، واإلدارة التنفيذية(

 . ًالعرص احلديث ، وذلك نظرا لفوائده العديدة 

جملـس النظـارة واإلدارة كام يربز هـذا الفـصل أن تطـوير قواعـد تنظـيم أعـامل 

،  وحتديد ترصفاهتم ، يعترب أحد أسـاليب تطـوير عمـل مؤسـسة الوقـف يف ةالتنفيذي

 .الوقت املعارص ، وخاصة مع القصور الواضح يف هذا املجال 

 كام تناول هذا الفصل التطور التـارخيي للوقـف ، وبعـض جوانـب احلوكمـة يف 

 .مؤسسة الوقف 

س النظـارة واإلدارة  كام تطرق هذا الفصل إىل أمهية دراسة قواعد احلوكمة يف جمل

كام تم اسـتعراض . التنفيذية يف مؤسسة الوقف ، و حتديد أهداف الدراسة ومشكلتها 

 . الدراسات السابقة يف جمال قواعد احلوكمة 

كام تم توضيح  منهج الدراسة وأداهتا ، ومصطلحات البحث ، وحمددات الدراسة 

                                                 .    ومداها الزمني ، وكذلك تنظيم الدراسة ومصادرها 
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  يـل الثانالفصـ
  حتليل اجتاهات احلوكمة يف اإلسالم 

  و يف إدارة األوقاف
 

 :ة ـــدمـ املق١-٢ 

هيدف هذا الفصل إىل حتليل اجتاهات احلوكمة يف االسـالم ، والتـي تغطـي كافـة 

، املنظورة للحوكمة واملؤثرة عليهـاد مناحي احلياة ، مع بيان بعض الضوابط أو القواع

كام سيتم توضيح بعض القواعد غري املنظورة يف احلوكمـة والتـي يتميـز هبـا اإلسـالم 

ًباعتباره نظاما شامال خيتلف عن غريه من النظم واألديان ، وبقيامه عىل أساس القـيم  ً

يف إدارة واألخالق احلميدة ، كام يسعى هذا الفـصل إىل إبـراز أهـم مبـادئ احلوكمـة 

 .مؤسسة الوقف ، مع الرتكيز عىل احلوكمة يف جملس النظارة واإلدارة التنفيذية 

وقد يكون من املناسب قبيل حتليل هذه املحاور بيان أن الرشد والصالح  يف  

.  M : الترصفات يعتربان من أساسيات القيم اإلسالمية ، كام يتضح من قوله تعاىل
 6   5    4  3    2  1  0  /7 L )كام قال تعاىل) ٢٩:اإلرساء :

M  v  u  t     s  r  q  p    o  n  m  lL )وقال )٥١:األنبياء ،

^  _  `  M   a :كام قال تعاىل) . ١١/٢٢٧:القرطبي(رشده صالحه : القرطبي 
  n  m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c  bL )١٠:الكهف(، 

، كام أن الرشد )٢/٤١٠:ابن كثري(ًبتنا رشداًأي قدر لنا من أمرنا رشدا أو اجعل عاق

¡  ¢   £  ¤      ¥    M : هو سبيل الرسل واملصلحني ، كام قال تعاىل
   ©  ̈   §  ¦L )٣٨:غافر(. 
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ً  أن يدعو املسلم أن تكون عاقبته رشدا ، حيث قال لعائشة وأرشدنا رسولنا 

ِعليك بجمل الدعاء وجوامعه ، قويل: ريض اهللا عنها ِ ِ ِ ِ َ ُ ِاللهم إين أسألك من اخلري كله :  ِ ِِّ ُِ َِ َ َّ َّ
ِعاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم ، وأعوذ بك من الرش كله عاجله وآجله ما  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِّ َُ ِ َِّ ُ ََ ُ ْ ْ َُ ِ

َعلمت منه وما مل أعلم ، وأسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك  َُ َ ٍَ ْ ْ ْ ٍَ ِ َّ ْ َ ُْ َ ْ ُ ِ

ِمن النار  ٌوما قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك مما سألك به حممد َ َّ َِّ ِ َ ََ ُ ٍ ْ ْ ٍَ وأعوذ بك ، َ ِ ُ

ٌمما تعوذ به حممد  ِ ِِ َ َّ َّ وما قضيت يل من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ،ً َْ ُ ُ َ ْ ِْ ٍِ  ،)٣٩٢٦:اجلامع(َ

ُنك ؟ فام شأ: موسى عىل اخلرض عليهم السالم عندما قال له  كام رد .ًأي  توفيقا للرشاد

ًجئت لتعلمني مما علمت رشدا : قال َ َ ُِّ عندما  َكام قال أبو بكر ).  ٤٧٢٦:البخاري(ِّ

َواهللاَِّ ال أفرق بني الصالة والزكاة، وألقاتلن من فرق : ارتدت العرب فلم تدفع الزكاة  َُّ َِّّ َِّ َِّ َ
ُبينهام ، فقاتلنا معه  َ ُ ًفرأينا ذلك رشدا) أي الصحابة(َ َ َ َ  ). ٣٩٧١:يصحيح النسائ( ِ

ًإن أحكام اإلسالم كانت دائام حترص وحتث عىل الرشد والصالح يف مجيع األمور، 

¶   ¸   M  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  : كام قال تعاىل
  ÄÃL )وقال رسول )٦:النساء ، : ما خري عامر بني أمرين إال اختارأرشدمها 

 ). ٨٣٥: األحاديث الصحيحة(

وقف فهي قائمة عىل الرشد ، حيث يرى الفقهاء أن الواقف إذا وأما يف أحكام ال

ًكان مكلفا رشيدا فهو أحق بالنظارة من غريه  ، كام تويص معظم )٨/٢٣٧: املغني(ً

فالرشد أمر مهم يف . ب األرشد فاألرشد من ذرية الواقفحجج األوقاف عىل تنصي

 .إدارة الوقف ، وهو أحد قواعده األساسية 

 األعامل الصاحلة والرب، فقد حث سبحانه وتعاىل عىل إتيان كام أن الوقف من

M  [  Z  Y : األعامل الصاحلة ، وعىل إصالح الترصفات املالية ، كام قال تعاىل 
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  ed  c  b  a  `  _  ^   ]  \L )كام حث  ). ٩٧:سورة النحل

    %  &  ')  (  *   M  :اإلسالم عىل الصالح يف األمور كلها ، كام قال تعاىل
  76   5  4  3  2  10  /  .  -,   +L )٢٢٠:البقرة (

M  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  : ال تعاىل ـوق
   Ô  ÓL )كام قال تعاىلصالح،  كام حث عىل البعد عن الفساد بعد ال) ٨٨:هود ، :

M    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L )وقال تعاىل)٦٤:األعراف ، : M  â
  æå  ä  ã   ë  ê  é  è  çL )٦٤:املائدة.( 

ع قواعد معينة  وحتقيق الرشد يف الترصفات ، والصالح يف األعامل ، يتطلب اتبا

يف توضيح قواعد احلوكمة  ، ويف التطبيق العميل  لنبينا مثل قواعد احلوكمة

، يتجىل ذلك يف رده عىل قول ابن اللتبية عندما استحوذ عىل بعض اهلدايا عند األساسية

 ابن   يدعى    بني سليم    صدقات  ًرجال عىل      انتهاء واليته؛ حيث استعمل رسول اهللا 

فهال جلست يف بيت   : هذا مالكم وهذا هدية فقال : فلام جاء حاسبه قال    اللتبية

فحمد اهللا ) أي الصحابة( ًأبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ، ثم خطبنا

مما والين اهللا ، فيأيت   أما بعد فإين أستعمل الرجل منكم عىل العمل:وأثنى عليه ثم قال

أبيه وأمه حتى تأتيه هديته  ، أفال جلس يف بيتول هذا مالكم وهذا هدية أهديت يلفيق

ًاهللا حيمله يوم القيامة ، فال أعرفن أحدا  ًواهللا ال يأخذ أحد منكم شيئا بغري حقه إال لقي

بقرة هلا خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي  له رغاء أوًمنكم لقي اهللا حيمل بعريا 

وعند التمعن يف أركان ). ٦٤٦٤:البخاري ( بلغت  اللهم هل: بياض إبطه يقول

مانة نجدها تتمثل يف هذا ، واألساءلة، والعدالة، واملالشفافية، واملسؤولية: احلوكمة هي

 . احلديث



  

  

٤٢ 

 

 : مبادئ احلوكمة يف اإلسالم٢-٢

ن يف آيات القرآن الكريم جيد فيها اهلداية الشاملة ، وكذلك مبادئ الرشد إن املتمع

ًيف الترصفات ، والصالح يف القرارات ، وهي تتمثل أساسا يف قواعد احلوكمة ، كام أن  

 حث يف توجيهات كريمة عديدة عىل أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة ، كاألمانة رسولنا  

قرات التالية بيـان أهـم مبـادئ احلوكمـة يف اإلسـالم والعدالة وغريها ؛ وسيتم يف الف

 .باختصار، وذلك باستقراء اآليات واألحاديث النبوية والرتاث الفقهي 

ًفمن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم املساءلة ، والتي تعترب أمرا أساسيا يف حياة املسلم  ً

M  ÙØ  Ú  :، كام قال اهللا تعاىل ( ٣:Ihsan & Adnan) واملجتمع املسلم
   Ü  ÛL )كام قال اهللا تعاىل)٢٤:الصافات ،:  M  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  ÊL )وبعد مناقشة ).  ٣٦:اإلرساء

عدة تعاريف للمساءلة من قبل أحد الباحثني فقد تم اقرتاح املفهوم اإلسالمي 

يساءل فيه املسلم أمام اهللا عز وجل عن : للمساءلة ، والذي يتكون من شقني ، أوالمها 

فيساءل املسلم أمام العباد حول حقوقهم : النعم و املوارد املؤمتن عليها ، أما الشق الثاين

  .( ١١:Ihsan & Adnan ) وتنفيذ العقود معهم

ومن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم الشفافية ، ويف هذا اإلطار حـث اإلسـالم عـىل 

سلمني وتعامالهتم ، ومن دواعي الشفافية اإلفصاح ، كـام هـو الشفافية يف ترصفات امل

َالبيعان باخليار ما مل يتفرقـا ، أو قـال  : احلال يف بيان عيب البضاعة كام قال  َّ ِ ِ ِ ِّ حتـى : َ

ِيتفرقا ، فإن صدقا وبينا بـورك هلـام يف بـيعهام ، وإن كـتام وكـذبا حمقـت بركـة بـيعهام ِ ُِ َ َ َْ ُ َ ُ َّ َ ََ ََ ََّ ََ ِ َ 

مـا مـن  : ، ومن دواعي الشفافية النصح والتوضيح ،  كام قـال ) ٢٠٧٩:ريالبخا(

ِعبد يسرتعيه اهللاَُّ رعيـة يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش لرعيتـه إال حـرم اهللاَُّ عليـه  ِ ِ ِ ٍَ َّ ََّ َّ َ َ ٌَّّ ُ ُ ً
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َاجلنةَ    ومن الشفافية عدم الغش يف األمور، حيث مـر رسـول اهللاَِّ ). ١٢١١: مسلم(َّ

ِعىل صربة طع َام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بلـال ، فقـال مـا هـذا يـا صـاحب ُ ُ ُ َُ ًَ َ ٍ

ُأصابته السامء  يا رسول اهللاَِّ ، قال أفـال جعلتـه فـ: َ؟ قالِعامَّالط ُ ََ َ َ ُ ُوق الطعـام كـي يـراه َّ ِ َّ َ

ُالناس ِّ؟ من غش فليس منيَّ َ َّ ، ومن أمثلة الشفافية يف تـرصفات اخللفـاء )٩٤٧:مسلم(َ

 ريض اهللا عنها عندما مرض أبوبكر مرضه الذي مات فيـه ، عائشة ما ذكرته الراشدين

انظروا ما زاد من مايل منذ دخلت اإلمارة فـابعثوا بـه إىل اخلليفـة بعـدي ، : حيث قال

 كـان -أي ناقـة-ات نظرنا فإذا عبد كان حيمل صبيانه ، وناضـح فلام م: قالت عائشة 

 عىل أيب رمحة اهللا: ، فبكى عمر وقالًيسقي بستانا له ، فبعثوا هبا إىل عمر بن اخلطاب 

ًده تعبا شديدابكر، لقد أتعب من بع  ).١٩٢ /٣: طبقات ابن سعد( ً

كلكـم راع وكلكـم  : ومن مبادئ احلوكمة يف اإلسـالم املـسؤولية ، كـام قـال 

مسؤول عن رعيته ، اإلمام راع ومـسؤول عـن رعيتـه ، والرجـل راع يف أهلـه وهـو 

مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، واخلادم راع يف 

مال سيده ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع يف مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكـم 

 ) .٨١٣: البخاري( راع ومسؤول عن رعيته

 حتمل املسؤولية عن كل ما أوكلت إليه مـن أعـامل ، كـام أنـه فاملسلم مطلوب منه

، ًحماسب عن أي ترصفات يقوم فيها ، بام فيها الترصفات عن الغري بصفته وليـا عـنهم 

ومـن املـسؤولية أداء العمـل باملهنيـة . مثل الترصفات عىل األوقاف ، وأموال اليتامى 

يعطي مـا أمـر بـه : اخلازن املسلم األمني الذي ينفذ ، وربام قال   :املطلوبة ، كام قال 

ــصدقني ــد املت ــه أح ــه ب ــر ل ــذي أم ــه إىل ال ــسه فيدفع ــه نف ــا ب ــوفرا طيب ــامال م ًك ً 

ُّإن اهللاَ تعاىل حيـب  : رته األعامل باإلتقان ، كام قالوكذلك إدا).  ١٤٣٨:البخاري( ِ ُ َّ
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ُإذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه َُ ِ ِْ ً ْ ُ ُّاملؤمن القـوي   :، كام قال ) ١٨٧٦:اجلامع حسن،( َ ُ
َخري وأحب إىل اهللاَِّ من املؤمن الضعيف ، ويف كـل خـري ، احـرص عـىل مـا ينفعـك ،  ُ َ ُِّ ٌ ٌٍّ ِ َّ ِ

ِواستعن باهللاَِّ وال ت ْعجز ِ قيمة كل امرئ ما : ؛ وقال عيل بن أيب طالب ) ١٨٤:مسلم(ِ

َال تزول قدما عبد حتـى يـسأل عـن  :، كام قال ) ١/٤٠٧:األداب الرشعية(حيسنه  َُ ْ َُ ٍ َ ََ ُ

ُعمره فيم أفناه ، وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفـيم أنفقـه ، وعـن  َ َ ْْ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ
َجسمه فيم أباله َ ِْ ِ  ) .٧١٧٧:اجلامع( ِ

!  "  M : ومن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم العدل والقسط ، كام قال تعاىل
  1  0/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #
  D  C   B  A   @  ?>  =  <  ;  :  98  7  6  5  4   3  2

  J  I  H  G        F  EL ) قال تعاىل، و)١٣٥:النساء :  M  M  L  K  J
   N  R  Q  P  OL ) ٩٠:النحل .( 

، والعدل خالف ) ٦٠١: السعدي(والعدل أن يؤدي كل وال ماعليه حتت واليته 

ِقال عيل بن أيب طالب ). ٤/٢٨:الفريوز آبادي(اجلور  َِ ِ َ ْ ّ َ :َالعدل اإلنصاف َْ ِْ ْ ْ؛ قال ابـن ْ ِ َ َ

َّعطية رمحه اهللا  ِ َالعدل هو كل مفروض من عقائد ورش: َ َ َ ْ َ َِ َِ َْ ُ َ ّ ُْ ُ ْائع يف أداء األمانـات ، وتـرك ْ ََ ََ ََ ْ َ ِ ِ

ّالظلم واإلنصاف ، وإعطاء احلق  َ ْ َ ُّْ ِ َ َ َْ ِ ْ  ) .١٢٣-١٠/١٢٢:القرطبي(ْ

M  8  7  6  5  4 : ًوأحيانا يعرب عن العدل بامليزان ، كام يف قوله تعاىل
  :9L )العدل ، واالعتبار بالقياس الصحيح ، : ، فامليزان هنا هو)١٧:الشورى

، وأنزل سبحانه وتعاىل ) ٤/٢٦٩:الفريوزآبادي) (١٠٤٨:السعدي(الرجيح والعقل 

، وحث ) ١٢/٢٤٩:ابن تيمية(امليزان وهو العدل يف القلوب ويف معامالت الناس 

¨  ©    M   °  ¯  ®  ¬  «  ª  :عىل خلق العدالة يف احلكم ، كام قال تعاىل
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  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±L )عدل يف  ، وكذلك ال) ٥٨:النساء

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M : العقود ، كام قال تعاىل
  0/  .  -  ,  +*L )واهلوى وسوء ) ٢٨٢:البقرة ،

:  ;  >  =  M : ، كام  قال تعاىلترصف وحب الفساد يبعد عن العدالةال
?>L )؛ ويف أمهية العدل يف آخر الزمان، يقول) ١٣٥:النساء : ال تقوم الساعة

ًكم ابن مريم حكام مقسطا حتى ينزل في والذي نفيس : ، وقال) ٢٤٧٦:البخاري(ً

ًريم حكام عدال بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن م ، كام حرص )٣٤٤٨: البخاري(ً

يوسف عليه السالم عىل العدل عندما مل حيتجز إال من وجد الصواع عنده، كام قال 

 M      +  *  )  (  '     &  %  $  #  "  !  .  -       ,  L : تعاىل
، ًه إنا إذا نفعل ما ليس لنا فعله، أي إن أخذنا غري الذي وجدنا متاعنا عند)٧٩:يوسف(

 ) .١٣/٤٣:الطربي(ونجور عىل الناس 

أيـام : ويف بيان احلرص عىل العدل يف اإلدارة قال عمر بن اخلطـاب ريض اهللا عنـه

).  ١١٠: ١-ابن اجلـوزي(مته ًعامل يل ظلم أحدا فبلغتني مظلمته فلم أغريها فأنا ظل

َإن املقسطني  عند اهللاِ  : ومن حترى العدل استحق املراتب العليا يف اآلخرة ، كام قال 
َعىل منابر من نور عن يمني الرمحن عز وجل ، وكلتا يديـه يمـني ، الـذين يعـدلون يف  ٌ ِ َ ِ ِ ٍ َ

ّحكمهم وأهليهم وما ولوا ُ ُِ  ) .١٢٠٧:مسلم( ِ

ال من قام فيهـا بالعـدل وبالنـصيحة هللا ولكتابـه ولرسـوله واألمانة ال يستحقها إ

إن مجاع السياسة العادلة والواليـة الـصاحلة : ولعباده ، حيث يقول ابن تيمية رمحه اهللا 

ومـن معـاين العـدل ) . ٢٨/٤٦: ابن تيميـة(أداء األمانات إىل أهلها واحلكم بالعدل 

ال ومعنى ، وأما العدل بينه وبني عزوب األطامع عن األتباع ، ولزوم القناعة يف كل ح
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، ) ١٢٣-١٠/١٢٢:القرطبـي(اخللق فبذل النصيحة، وترك اخليانـة فـيام قـل وكثـر  

وخاصة يف األموال العامة وفيام ويل عليه املسلم ، مثل مال اليتيم والوقف ؛ والعدالة ال 

ع الـرب تقترص عىل جماالت التقايض وإنام تشمل مناحي احلياة مجيعها ، وعدل العبد م

بإيثار حقه تعاىل عىل حظ نفسه ، وتقديم رضاه عـىل هـواه ، واالجتنـاب للزواجـر ، 

واالمتثال لألوامر ، وعدله مع النفس فمنعها مما فيه هالكهـا ، وفطمهـا عـن هواهـا ، 

وعدله مع اخللق بإنصاف الغري، وترك االنتصاف للنفس ، والبعد عن األذى لآلخرين 

، ) ١٠/١٢٣:القرطبي(النصيحة ، وترك اخليانة فيام قل وكثروأداء حقوق الغري، وبذل 

واتساع مفهوم العـدل ليـشمل عـدم اإلرضار بـاآلخرين ، وردع الـنفس تعتـرب مـن 

 .التوجيهات املحمودة يف احلوكمة 

ومن أساسيات احلوكمة يف اإلسالم اإلنصاف مع النفس واآلخرين ، فـال يقـوم 

: ه ، أو يرض غريه ، كام قال عامر ريض اهللا عنه بعمل أو ترصف لآلخرين ال يرضاه لنفس

اإلنـصاف مـن نفـسك ، وبـذل الـسالم للعـامل ، : ثالث من مجعهن فقد مجع اإليـامن 

َ،وأقل اإلنصاف ) ٢/٨٢:،فتح٢البخاري، كتاب التوحيد،باب (واإلنفاق من اإلقتار 
ْاإلنصاف من نفسك للمسلمني بُكل وجه  َ ْ َِّ ِْ ِْ َ : ، كام قال) ١٢٣-١٠/١٢٢:القرطبي(ِْ

؛ وحث سـبحانه وتعـاىل ) ٤٤٥٦:اجلامع(ًوأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا 

̈©  M : عىل خلق اإلنصاف ، كام قال تعـاىل   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢
  ̄ ®  ¬  «  ªL )٨:املائدة (. 

ومن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم األمانة ، وهي أحد املحاور املهمة يف املعـامالت 

̈  ©    M  ®  ¬  «  ª :  مال اليتيم والوقف خاصـة ، كـام قـال تعـاىلعامة ، ويف
  ±   °  ̄L )وهي آية عامة يف مجيع الناس فهي تتناول الـوالة   ،)٥٨:النساء
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فيام لدهيم من األمانات يف قـسمة األمـوال، ورد الظالمـات، والعـدل يف احلكومـات 

نـات وعـدم إضـاعتها أو كام تدل اآلية عىل وجوب حفظ األما، )٥/١٩٣:القرطبي(

كل ما اؤمتـن : التفريط فيها، وإن  رىض اهللا ال ينال إال بأدائها ألهلها ؛ واألمانات هي

،  وأمر بالقيام به، ويـدخل ضـمن ذلـك أمانـات الواليـات، واألمـوالعليه اإلنسان

 يف ، كـام فـصل) ٢١٣:السعدي(، واملأمورات التي ال يطلع عليها إال اهللا ارواألرس

كلكم راع وكلكـم :  األمانة التي يساءل عنها املؤمن ، حيث قال رسول اهللا جماالت

مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع  وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع يف أهلـه وهـو 

مسؤول عن رعيته ، واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهـا، واخلـادم 

مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته ، فكلكم راع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع يف 

، ووضع إعطاء كل يشء حقه: ؛ واألمانة هي) ٤٤٤٥:اجلامع(راع ومسؤول عن رعيته 

: كل يشء مكانه ؛ ونزع األمانة من عالمات آخر الزمان ، حيث كام قال رسـول اهللا 

ِإن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال ، ثم علموا من القرآن ، ثم علم َ ِ ِ ِ َ ِوا من الـسنة ، َّ َ
ِينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر الوكت ، ثم ينام : قال  ِ ُ ِ ُ َُ ُ

ًالنومة فتقبض فيبقى أثرها مثل املجل ، كجمر دحرجته عىل رجلك فنفط ، فرتاه منتربا  َُ َِ َ ٍ ِ ُ

ُوليس فيه يشء ، فيصبح الناس يتبايعون ، فال يك َّإن : َألمانة ، فيقـالُاد أحدهم يؤدي اٌ

ًيف بني فالن رجال أمينا  حـسن اختيـار مـن : ؛ وأسـاس األمانـة ) ٦٤٩٧:البخـاري(ً

ِّإذا ضـيعت األ :يتحملون املسؤولية ، كام قـال  َمانـة فـانتظر الـساعة ، قـالُ َُّ ِ كيـف : ِ

َإضاعتها يا رسول اهللاِ ؟ قال  ِإذا أسند األمر إىل غري أ: ُ ُ ِ َّهله فـانتظر الـساُ ِ ِ : البخـاري(َعةِ

٦٤٦٩.( 
ال إيامن ملن ال أمانة له ، وال دين ملن ال :  ونفى اإليامن عن من فقد األمانة ، قال
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ًاضمنوا يل ستا :  ، كام قال رسول اهللا) ٤٤٢١:الرتغيب والرتهيب صحيح،(عهد له 

، ومـن ) ١٠٢٩: اجلامع حديث حسن،(وأدوا إذا اؤمتنتم ) ومنها( :أضمن لكم اجلنة

واملؤمن من أمنه الناس عىل دمـائهم :  يامن  أداء األمانة إىل أهلها ، كام قالشعب اإل

وأداء األمانة يكون يف الواليات ، ) ٢٦٢٧:حسن صحيح،صحيح الرتمذي(وأمواهلم

 ).٢٦٥-٢٨/٢٤٥: ابن تيمية( كام يكون يف األموال

تـاجر الـصدوق ال :    ومن أنواع األمانات أمانة التعامل التجاري ، كام قال النبي

صـحيح ) (٣٤٥٣:الـصحيحة( األمني مع النبيني والصديقني والشهداء يـوم القيامـة 

أي من حتـرى الـصدق واألمانـة كـان يف زمـرة  ،)٢٦٥٤:الرتغيب والرتهيب لغريه ،

ًاألبرار من النبيني والصديقني ؛ وقد جعل اإلسالم العديد من البيوع مرتبطا باألمانـة 

اعة والثمن ، والشفافية يف اإلفـصاح ، مثـل بيـوع املرابحـة واإلخبار عن حقيقة البض

ى أد   :واملضاربة ، ومنها أمانة املال ، وهي الدارجة بني الناس ، كام قـال رسـول اهللا

 ). ٣٥٣٤:صحيح أبو داود) (٢٣٨:اجلامع( األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك

دع ما : النفس ، حيث قال ومن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم ترك ما ارتابت به 

ودعا ). ٣٣٧٣:اجلامع(يريبك إىل ما ال يريبك ، فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة 

 أحيانا إىل ترك ما يدور يف النفس ، كام قال ً:  إذا حاك يف نفسك يشء فدعه

¼  ½  ¾  ¿  M  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À  : ، كام قال تعاىل )٤٩٨:اجلامع(
Ê     É  È  Ç  L )كام قال)٤١:النازعات  ،  :نت إليه النفس الرب ما سك

، واإلثم ما مل تسكن إليه النفس ومل يطمئن إليه القلب وإن أفتاه واطمأن إليه القلب

، ، فاملسلم لو ارتاب يف معاملة فإنه يأخذ باألحوط من األفعال)٢٨٧٨:اجلامع(املفتون 

 . وهي برتك ما ارتابت فيه النفس
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¤  ¥  M : حلوكمة يف اإلسالم املحافظة عىل املال ، كام قال تعاىلومن مبادئ ا
   §   ¦L )كام قال) ٥: النساء ، : أمسكوا عليكم أموالكم ال تفسدوها

، فإمساك املال بدون كنز حممود يف اإلسالم ، وعن احلارث بن لقيط )١٣٨٤:اجلامع(

 أعيش حتى أركب هذا؟ :كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: رمحه اهللا قال

صحيح (ًأن أصلحوا ما رزقكم اهللا، فإن يف األمر تنفسا : فجاءنا كتاب عمر 

اللهم اكفني بحاللك  : أي سعة ، وكان من دعاء الرسول ،) ٣٧٠/٤٧٨:األدب

؛ وهذه التوجيهات تدل عىل ) ٢٦٦:الصحيحة(عن حرامك ، وبفضلك عمن سواك 

، وأموال وىل املحافظة عىل األموال العامة ، فمن باب أأمهية املحافظة عىل أموال األفراد

 .الوقف 

ويف توضيح قواعد احلوكمة يف ترشيد الرصف من املال العـام ومحايـة احلقـوق ،  

ظهرالعديد من الكتب التي يطلق عليها مؤلفات األموال واألدب الـسلطاين ، ومنهـا 

، وكتاب األموال ، )  هـ٢٢٤م املتوىف عا(كتاب األموال ، أليب عبيد القاسم بن سالم 

، وكتاب األحكام السلطانية ، أليب احلـسن املـاوردي )  هـ٤٠٢املتوىف عام (للداودي 

املتـوىف عـام (يب عـيل الفـراء ، وكتاب األحكـام الـسلطانية أل)  هـ ٤٥٠املتوىف عام (

ب ، وكتا)  هـ٥٢٠املتوىف عام (، وكتاب رساج امللوك ، أليب بكر الطرطويش )هـ ٤٥٧

، ) هــ ٧٢٨املتـوىف عـام (السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ، البـن تيميـة 

املتـوىف عـام  (وكتاب حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك ، لنجم الدين الطرسويس 

، )  هــ٧٧٦املتـوىف عـام (، وكتاب مقامة السياسة ، للسان الدين اخلطيب )  هـ٧٥٨

 قواعد احلوكمة ، التي يمكن االسـتفادة منهـا يف تطـوير وهذه الكتب فيها العديد من

 .قواعد حوكمة مؤسسة الوقف 
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: ومن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم  االلتزام بالعهود وحسن القضاء ،  كام قال تعاىل

 M  _^  ]  \  [  ZL )قال احلسن رمحه اهللا )١:املائدة ،َ َ ْ ِيعني : ََ ْ َ
َبذلك عقود الدين وهي م َ ِ َ ْ َّ ُ َُ َ ِ ْ عقده املرء عىل نفسهاِ َْ ََ ََ َ َْ َ من بيع ورشاء وإجارة وكراء ؛ُ َِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ِْ َ

ْومناكحة وطالق ومزارعة ومصاحلة ومتليك وختيري وعتق وتدبري وغري ذلك من  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ ْ َ ُ َ ُ ُِ ْ َ ْ ِ ْ ََ ِ َ َ َ

ُاألمور ُ ح إذا ًرحم اهللا رجال سم: كام قال. بام فيها عقود الوقف ) ٦/٢٥:القرطبي(ْ

وجاء زيد بن سعنة ريض اهللا عنه قبل ). ٢٠٧٦:البخاري(باع وإذا اشرتى وإذا اقتىض 

عن منكبه ، وأخذ بمجامع ثوبه    ، فجبذ ثوبه ًإسالمه يتقاىض دينا عىل الرسول

، )أي ال تسددون ما عليكم من دين (املطلب مطلإنكم يا بني عبد: ظ له ، ثم قال وأغل

أنا وهو ، كنا إىل : اهللا يبتسم ، فقال رسول   القول والنبي فانتهره عمر وشدد له يف

: غري هذا منك أحوج يا عمر، تأمرين بحسن القضاء وتأمره بحسن التقايض ، ثم قال 

وأمر عمر أن يقضيه ماله ) . أي الدين ولذلك مل يسدده (لقد بقي من أجله ثالث 

ه ابن حبان وقال السيوطي سنده رواه البيهقي ووصل(ًويزيده عرشين صاعا ملا روعه 

وجاء إليه رجل : ويف رواية أخرى ). ١/٢٢٦: و عياض٢/٦٦٣:الذهبي صحيح،

 ، فهم به أصحابه ، فقال رسول اهللا ، فأغلظ عىل الرسول)أي يطالبه بدين(يتقاضاه 

 : ًا أفضل مما أخذ منه فقال الرجلًدعوه فإن لصاحب احلق مقاال ، وأعطاه بعري :

، ٢٣٠٥،٢٣٠٦: البخاري( إن خياركم أحسنكم قضاء:  ، وقالوفاك اهللاأوفيتني أ

٢٣٩٢.(  

ملال العـام ، بـام فيهـا مـال ومن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم  سد منافذ الطمع يف ا

، من خالل حتديد األجور واملكافآت واحلوافز، ولتحقيق ذلك حـدد اإلسـالم الوقف

الثمن من حصيلة الزكـاة ، وكـذلك حـدد مكافآت العاملني عىل الزكاة بام ال يتجاوز 



  

  

٥١ 

 

 مكافآت النظار عىل الوقف بأجرة املثل ، ويف التطبيق العميل حدد عمر بن اخلطاب 

 حـول  ًمنطلقـا مـن حـديث الرسـول) ٣٤١: أبـو عبيـد(ما حيل له من بيت املـال 

ًمن كان لنـا عـامال ، : خمصصات الوايل أو العامل وكفاية احتياجاته ، كام قال  ِ ْ فلـم َ

ْيُكن له زوجة، فليْكتسب له زوجة ، فإن مل يكن له خادم فليْكتسب له خادمـا ، فـإن مل  ْ ً ٌِ ًِ ٌِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َّ َ ْ ََّ َ

ٌيكن له مسَكن ، فليْكتسب مسَكنا ، من اختذ غري ذلك فهو غـال أو سـارق  َ َِ ْ َ ُ ْ َ ٌ ٌُّ َْ ِ ِ
َ َ ِ َ ً : اجلـامع(َ

٦٣٦٢.( 

ووضـوح سـمو قواعـد احلوكمـة يف ومن استعراض ما سبق يتضح لنا وبجـالء 

، وعنـد مقارنـة االهتامم باجلانب الروحي والقيمـياإلسالم ، ومتيزها بالشمولية ، وب

قواعد احلوكمة يف اإلسالم مع غريها يـربز لنـا  وجـود اخـتالف بـني نظـام حوكمـة 

 . وبني نظام حوكمة املؤسسات يف اإلسالم  ، سسات املبني عىل النموذج الغريب املؤ

إن نظام حوكمة املؤسسات الغريب يقوم عىل أساس قيم إنسانية :  االختالففأول

 . ًعلامنية وليس قيام دينية أخالقية 

 حـسب –فإن القيم الغربية األساسية تنبع من طلب مـصلحة الـنفس : أما ثانيها 

 .ً بدون اعتبار ملصلحة املجتمع كليا ، كام هو احلال يف اإلسالم -املفهوم الغريب

إن نظام حوكمة املؤسسات الغـريب مبنـي عـىل أسـاس نظريـة املـالك و : ا وثالثه

) اإلدارة التنفيذيـة(ال بد أن يراقبوا عمل الوكيل ) املسامهني(الوكيل ، حيث إن املالك

إىل تلبية مصاحله وليس فائـدة اجلميـع ، كـام هـو يف مبـدأ ) أي الوكيل(والذي يسعى 

   . (١٤ :Lewis) الرشاكة يف اإلسالم

، م يركز عىل خماطبة النفس البرشيةإن نظام حوكمة املؤسسات يف اإلسال: ابعها ور

، واملحاسبة الذاتية فيها ، بينام يركز النظام الغريب عىل لتقوىوتوجيه غرائزها، وغرس ا
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 . الكوابح الترشيعية ، والقيود الرقابية والقانونية ، ملنع أي جتاوز أو فساد 

أن نظام حوكمة املؤسسات يف اإلسالم باإلضـافة إىل كام أن من هذه االختالفات 

ًقواعده الظاهرة والتي تم توضيحها آنفا ، فإنه يقدم قواعد غـري منظـورة للحوكمـة ، 

 .والذي سيتم توضيحها يف الفقرات القادمة 

 :  قواعد احلوكمة غري املنظورة٣-٢

اهرة ، كام ركز اإلسـالم عـىل عـدة قواعـد للحوكمـة مرتبطـة بالتـرصفات  الظـ

والتعامالت املالية ، فإنه كذلك ركز عىل قواعد يمكن اعتبارها قواعد غري منظورة ، أو 

، والغالب عليها هو قاعدة الدين العامة وهـي أن الوقايـة أوىل التوثيق والقياسصعبة 

من العالج ، ودرء مفسدة أوىل من جلب مصلحة ؛ ولتحقيق ذلك فإن منهج اإلسالم 

لوقاية حيث إنه ال حيارب الدوافع الفطرية والشهوات اإلنسانية ولكن ًيعتمد دائام عىل ا

حيبب هلا االلتزام بالقيم املحمودة ، ويسعى إىل تضييق فرص الغواية ، وإبعـاد عوامـل 

 .قطع أسباب الطمع فيام أيدي الناسخيانة األمانة ، و

 يف الدراسات وأمهية استخدام قواعد احلوكمة غري املنظورة  تنبع من تنامي التوجه

 ًاحلديثة ، نحو استخدام القـيم أسـلوبا للـتحكم يف الـسلوك اإلنـساين والتـأثري عليـه

 تنبـع مـن أهنـا تنبـه ضـمري كام أن أمهية هذه القواعـد غـري املنظـورة). ٨٠: ٣العمر(

، ف التي تواجهه يف احلياة اليومية، وحتدد له مسارات اختيارية أخالقية يف املواقاإلنسان

 .يف املحظور أو احلرام فال يقع 

ولعل من أهم قواعد احلوكمة غري املنظورة هي غرس التقوى  يف نفس املسلم ، كام 

 M=  <  ;  :  9  8    A  @  ?  >  L  : قال تعاىل
,  -  .  /  M   4  3  2  1  0 : ، وقال تعاىل)١٢٨: النساء(
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  76  5L )قال ، و)٢٨٣:البقرة:  ُإنام اإلمام جنة ، ي ٌُ ْقاتل من ورائه ويتقى به ، فإن ُ ِ ِ ِ ُ

ٌ وجل وعدل  كان له بذلك أجرَأمر بتقوى اهللاِ عز ْ َ َ ُ، وإن يأمر بغريه كان عليه منهَ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ْ 

؛ ومن عالمات التقوى يف التعامالت املالية  أن يدع املسلم ماحاك يف ) ١٢٠٦ : مسلم(

 تى يدع ما حاك يف الصدرال يبلغ العبد حقيقة التقوى ح: الصدر، كام قال ابن عمر 

حاك أي تردد يف الصدر، وهو و). ١/٤٥: فتح ،١ باب٢ البخاري كتاب اإليامن(

، ومن نتائج التقوى  تنامي اخلشية يف ًك ماال بأس به حذرا مما فيه بأسومنها تر: أنواع

: النفس ، فال يقدم  املسلم عىل ما يغمط الناس حقوقهم ، قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

 ).٦٧:العدة(لتقوى ترك ما هتوى ملا ختشى ا

ومن أساسيات احلوكمة  غري املنظورة يف اإلسالم ، مراقبة اهللا عز وجل ، وهو أن 

، كام قال ) ١٤:العلق( M  °   ¯  ®  ¬  «   ªL  :تستشعر أن اهللا يراك ،  كام قال تعاىل

 : ٥٠:يالبخار(أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك .( 

ومن ذلك تطوير الرقابة الذاتية ، والتي اهتم هبا اإلسالم من خالل حتديد معـايري 

أن اإلسـالم يقـدم : حمددة للتعرف عىل املامرسات الراشدة  من غريها، ويرى جاهني 

الرقابة الذاتية التي تنبع من ضـمري األفـراد ، والرقابـة : ثالثة أنواع من الرقابة ، وهي

لدولة ، والرقابة الشعبية من أهل احلل والعقد وعامة املسلمني ، ويشمل التنفيذية من ا

الـشعور : ، والرقابة الذاتية هي ) ٨٥: جاهني(هذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  : ًبمعية اهللا ورقابته يف كل األحوال ، مصداقا لقوله تعاىل
  B  AL )تعـاىل، وكذلك قوله) ١٨: ق  : M  q        p  o  n   m    l  k

  rL )ويف التطبيق العميل للرقابة الذاتية ، كان عمر بن اخلطاب ) ٧: طه ،  حيدد

: أبـو عبيـد(ما حيل له من بيت املال ويستأذن يف عسل من بيت املال احتاجـه للعـالج 
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ايـة  حـول خمصـصات الـوايل أو العامـل وكف ً، منطلقا من حديث الرسول) ٣٤١

 ). ٦٣٦٢:اجلامع(احتياجاته 

ومن أساسـيات احلوكمـة  غـري املنظـورة يف اإلسـالم  االبتعـاد عـن الـشهوات 

َّإن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهام مـشتبهات ال يعلمهـن  : والشبهات ، كام قال  ُ ْ َ َُ َ ِّ َ َ ِّ ََ ٌَ ٌ ٌَ ْ َ َّ َّ

ِكثري من الناس ، فمن اتقى الشبهات استربأ لدين َِ َِ َ ََّ َْ َه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع ٌ َ َِ ِ ِ ِِ

َيف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى  يوشك أن يرتع في ََ ْ َْ ُ ِ ِ َِ َ ًه ، أال وإن لكل ملك محىِ ِ ٍ ِِ ِ َّ ،

ُأال وإن محى اهللاِ حمارمـه  ُ ِ َ َ ِ ، فعنـدما يفطـم املـسلم ) ٣١٨٨:اجلـامع) (١٥٩٩:مـسلم(َّ

وتضعف رغبته يف العدوان عليهم ، أو الغلول شهواته ، يقل طمعه فيام لدى اآلخرين ، 

 .من األموال العامة واخلريية مثل األوقاف 

ومن أساسيات احلوكمة غري املنظورة يف اإلسالم أن النفس تتقلب بني اخلري والرش 

 تغري النفس وتقلبها  وكثرة مطامعها ،  والبد من جماهدهتا  حيث أوضح رسولنا

 كام قال). ٥٧٠٩:اجلامع(لريشة تقلبها الرياح بفالة مثل القلب مثل ا: حيث قال 

 : إنام سمي القلب من تقلبه ، إنام مثل القلب مثل ريشه بالفالة ، تعلقت يف أصل

اخلري نرجو أن يكون  ، وتقلبها نحو) ٢٣٦١:اجلامع( ًشجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن

:   النفس ، كام قالعىل جهاد  أكثر ، وخلشيته من تقلب النفس نحو الرش فقد حث

، وبينت امرأة العزيز أن النفس تأمر ) ١٩٣٠:اجلامع(إن املؤمن جياهد بسيفه ونفسه

!  "  #  $%  &  '  M  : بالسوء ، وهي الفحشاء وسائر الذنوب ، كام قال تعاىل
  )  (L )ومن جماهدة النفس  ثبات القلب وعدم ميله عند ) ٥٣:يوسف ،

إن قلوب :  رصفها من رأي إىل رأي ، كام قال: لقلوب هي توفر املغريات ، وتقليب ا

: بني آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد ، يرصفه حيث يشاء ، ثم قال 
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وإذا أردا اهللا بعبد ). ١٨٥١:مسلم(اللهم مرصف القلوب رصف قلوبنا عىل طاعتك 

ًخريا جعل له قلبا سليام يأمره وينهاه ، كام قال رسول اهللا ً ً  : والداعي من فوق واعظ

 ).٣٧٨٢:اجلامع(اهللا يف قلب كل مسلم 

: ومن أساسيات احلوكمة  غري املنظورة يف اإلسالم جماهدة اهلوى ، كام قال تعاىل

 M  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
  I  HL )أي خلقها عىل الفطرة السليمة ، وهي فطرة اهللا عز )١٠-٧:الشمس ،

أن جتاهد بنفسك وهواك : ؟ قالأي اجلهاد أفضل: الرسول  جل ، وسأل أبو ذر و

اللهم إين :  من اهلوى ، فقال ، وتعوذ) ١٤٩٦:الصحيحة(يف ذات اهللا عز وجل 

: صحيح الرتمذي(أعوذ بك من منكرات األخالق واألعامل واألهواء واألدواء 

ثالث :  ًمتبعا ، حيث قالً، كام جعل من املهلكات هوى ) ١٣٠٩: واجلامع٣٥٩١

ُهوى متبع ، وشح مطاع ، وإعجاب املرء بنفسه : مهلكات  ٌ ٌ ٌ ، ألنه )٣٠٣٥:اجلامع(ً

يؤدي إىل أكل أموال الناس بالباطل ، وإىل اتباع اآلراء الفاسدة أوالشاذة ،  كام قال 

إنام أخشى عليكم شهوات الغي يف بطونكم و فروجكم ، و مضالت  :الرسول 

 ).١٤:ح السنةصحي(اهلوى

ومن أساسيات احلوكمة غري املنظورة يف اإلسالم التوازن يف فهم الدنيا ومتاعها ، 

ألرض ، وعامرة ا يطلب  املسلم الرزق  من الطيباتألنه الوسيلة إىل اآلخرة ، وأن

؛ واالنشغال بالدنيا وفتنتها والطمع من أشد أسباب بالصالح، وحتقيق االستخالف

،  كام هو مع كثرة  التنعم باللذات وتعددها، بقواعد احلوكمةتنكب عن االلتزام ال

؛ كام أن حب الدنيا وط البنوك واملؤسسات املاليةواضح من القضايا املشهورة يف سق

، وسهولة  عليها، لقلة الرقابةوال العامة بام فيها أموال الوقفدافع للطمع يف األم
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؛ وأمر سبحانه وتعاىل فقدهاعدم وجود من يطالب هبا عند ، ولاالستيالء عليها

  يف املباحات املؤدي ، ولكن ذم التوسعنيا وابتغاء ما قسم لإلنسان فيهاباإلحسان يف الد

[  ^     _  `  M  : ، حيث قال تعاىل عن نبي اهللا سليامن عليه السالمإىل الطمع
   h  g  f  e  d  c  b    aL )أي اشتغل بعرض )٣٢:ص ،

، وعن )٣/٢٠٣:ابن كثري( ًفات وقت صالة العرص نسياناحتى ) وهي اخلري(اخليل

ُأهلاكم التَكاثر(وهو يقرأ   أتيت النبي: عبد اهللا بن  الشخري ريض اهللا عنه قال  ُُ َّْ ُ َ : قال) َ

، ن مالك إال ما أكلت فأفنيتـــوهل لك   يا ابن آدم م: مايل مايل  قال: يقول ابن آدم

، قال ابن عباس ريض اهللا ) ٢١٧٨:مسلم(، أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت

البخاري،كتاب ( رسف وخميلة: ، والبس ما شئت ، ما أخطاك اثنتانكل ما شئت: عنهام

  ) .١٠/٢١٦:، فتح١باب  ،٧٧اللباس 

ومن أساسيات احلوكمة غري املنظورة يف اإلسالم القناعة والبعد عن أكل املال 

، وأن يأكل أموال الغري ع الغش والتدليسي متنع كافة أنوااخلصلة الت: بالباطل ، وهي 

ومن ، M o   n  m  l  kL  : بالتعدي وبدون وجه حق ، كام قال تعاىل

، )٤٤٥٦:اجلامع(س ًوكن قنعا تكن أشكر النا : ، كام قالذلك القناعة بام قسم اهللا له

 ، ً، فيكون غلوالً فال يأخذ منه شيئا بدون وجه حقومن ذلك تعظيم حرمة املال العام ،

M       b  a  : ، كام قال تعاىلوهو أحد أنواع أكل املال بالباطل، وهني الوالة عن الغلول
  v  u      t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  fe   d    c

  x  wL )كام قال ) ١٦١:آل عمران ،:   ُمن استعملناه عىل عمل ، فرزقناه ُْ ََ َ َ ٍَ َ ْ ِ

َرزقا ، فام أخذ بعد  َ ٌذلك فهو غلولً ُ ُ َ َاهللاِ بن عمر ريض اهللا ُ عبد،  ودخل) ٥٨٩٩:اجلامع( ِ ُ
ٍعنهام عىل ابن عامر ٌيعوده وهو مريض ، فقال ) أحد والة األمر(ِ َأال تدعو اهللاَ يل يا ابن : ُ ُ
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َإين سمعت رسول اهللاِ : َعمر ؟ قال  ُ ِّ : ٌيقول ال تقبل صالة بغري طهور ، وال صدقة من ٍُ ِ ٌ ُُ

ٍغلول ،  ِوكنت عىل البرصة ُ   ) .١٠٤:مسلم(ُ

بعد أن تم توضيح أساسيات احلوكمة غري املنظورة يف اإلسالم ، فال بد من البيان و

نظام من  نظم تكوين املجتمع الراشد ، وال بد حتى : أن احلوكمة يف نظر اإلسالم هي 

، ومن يتحقق التأثري املطلوب هلا  أن تتكامل معه نظم أخرى تسانده وحتقق فعاليته 

ًمن رأى منكم منكرا :  تلك النظم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كام  قال

، وذلك أضعف ريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبهفليغ

، واألمر باملعروف كام أنه واجب فردي فهو واجب مجاعي ، كام ) ٣٤:مسلم(اإليامن

 M h  g  fe  d   c  b  a  i : قال تعاىل
  t  sr   q  p  o  n  m  l     k  j

  uL )قابة ويمكن يف هذا اإلطار تشجيع تشكيل جمموعات ر). ٧١:التوبة

، ن أعامل مؤسسة الوقف، من املهتمني واملتأثرين مومتابعة ألعامل مؤسسة الوقف

، بغرض ترشيد قراراهتا، ) Watch group( كمجلس رقابة أو جمموعات مراقبة

 .ا ، والنصح هلا بتطوير أعامهلا وتصويب ترصفاهت

ومن تلك النظم نظام احلسبة ، فنظام احلسبة يشمل التوعية باملخالفات الرشعية ، 

أو الغش أو غريهـا مـن التـرصفات الباطلـة ، ومنعهـا إذا ظهـر فعلهـا يف املجتمـع ؛ 

ة وصاحب احلسبة يقوم هبذا األمر بدون احلاجة إىل وجود دعاوى ، وليس فيه سامع بين

 بنفـسه ، ، وألمهية احلسبة فقد بارشها الرسول ) ٩٣٦: ابن خلدون(أو إنفاذ حكم 

، كـام تطـور نظـام احلـسبة يف ) ٩٤٧: مسلم(كام يف حديث الطعام الذي أصابه البلل 

ًالعصور التالية ليكون له ديوان خاص ، ويتقلده العديد من العلامء املرموقني ، وأحيانا 
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السوق ، والتعامل املايل ، وهو : حلسبة عديدة ، ولعل أبرزها بعض القضاة ؛ وجماالت ا

ال : من املجاالت التي يغوي فيها الشيطان ابن آدم ، حيث قـال سـلامن ريض اهللا عنـه 

تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وال آخـر مـن خيـرج منهـا ، فإهنـا معركـة 

 األساسية لتطبيق نظـام ، و من املجاالت) ١٦/٧:مسلم(الشيطان وفيها ينصب رايته 

بام فيها تطبيق قواعد احلوكمة التي  احلسبة  هو محاية احلقوق املالية ، واألموال العامة ، 

ويف أسـواق األوراق املاليـة ؛ ويـرى بعـض  حتفظ حقوق املتعـاملني يف الـرشكات ، 

أن نظام احلوكمة يمكن بنـاؤه عـىل أسـاس : الباحثني مثل حممد إسحاق وماريا هبتي 

 ظام احلسبة يف اإلسالم ، وخاصة أن اإلسالم يركز عىل محاية امللكية وااللتزام بالعقودن

)Bhatti and Bhatti: ٢٠١٠ .(  

: آل عمران( M @?  >  =L  :ومن تلك النظم الشورى ، كام قال تعاىل

يشاور أصحابه يف أمر اجلهاد ، ولقاء العدو ، وختري املنازل  ، كام كان رسولنا )١٥٩

واملشاورة أصل الدين ، وسنة اهللا يف : ، قال ابن العريب رمحه اهللا )  ٢/١٢٨: املعادزاد(

 يلح يف طلب وكان ). ١٨٢:بدائع السلك(الصاحلني ، وهي حق عىل عامة اخلليقة 

: البخاري( أشريوا عيل أهيا الناس: وة بدرالشورى من أهلها ، كام قال يف غز

أن الشورى واحلسبة والرقابة : ثني مثل لويس ، كام ذكر عدد من الباح) ٤١٧٨،٤١٧٩

، وألن (١٩ :Lewis)  الرشعية يمثلون أساس بناء احلوكمة املؤسسية يف اإلسالم

، وتشجيع ، والسؤالاء ، فال بد من وجود آداب احلوارالشورى مبنية عىل اختالف اآلر

لدينية والدنيوية األفكار النرية ، للوصول إىل الرأي السديد ، وهي مندوبة يف األمور ا

، )  ٣٨الشورى( M  p  o  nL : فيام مل ينزل فيه حكم ، حيث قال اهللا تعاىل 

 .حتى يف أصغر األمور
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واالختيار من احللول املقرتحة ، ثم  تبادل وجهات النظر ، : وأسس الشورى هي 

ى ييل ذلك التوكل عىل اهللا ؛ والبد لويل األمر أن حيرص عىل استنطاق رأي أهل الشور

وحتفيزهم ، لبيان آرائهم مع وجود آداب احلوار والـسؤال وتـشجيع األفكـار ، ومـن 

أن املستشري عليـه أن يعـرض تفاصـيل املوضـوع حمـل االستـشارة : أحكام الشورى 

 ، فيجيب عـىل كافـة ربصورة تفصيلية ، كام عليه أن يصدق يف التعريف باألمر املستشا

تم ممارستها من خالل إبداء الرأي بالربامج أن ي: األسئلة بوضوح ؛ وأساس الشورى 

والسياسات والقرارات التي هلا تأثري مبارش أو غري مبارش عىل جمريات حيـاة النـاس ، 

 .مثل مشاورة املوقوف عليهم من قرارات مؤسسة الوقف 

ًويالحظ أن مبادئ احلوكمة يف اإلسالم تتسع لتشمل قيام ومبادئ مل تتطرق إليهـا 

ً، والتي اشتقت منها مبادئ احلوكمة املطبقة حاليـا ، والتـي تعتمـد عـىل القيم الغربية 

بأن : القيم العلامنية اإلنسانية ، والتي تركز عىل اهتامم الفرد بمصلحته ، وجيادل لويس 

احلوكمة املؤسسية اإلسالمية تغطي مساحة أوسع من احلوكمة يف املؤسسة التقليديـة ، 

وردين والزبائن واملتنافسني واملوظفني ، وكذلك تشمل حيث تتسع التزاماهتا  لتشمل امل

 ؛ (٥:Lewis) احلاجات الروحيـة باإلضـافة إىل احلاجـات الدنيويـة يف املجتمـع املـسلم

وبالتايل فإن مؤسسة الوقف مطلوب منها لتحقيق احلوكمة باإلضافة إىل تنمية األعيان 

تامعية من خالل حسن توزيع املوقوفة ورصف ريعها ، أن تساهم يف حتسني القيمة االج

الريع يف املصارف ، التي حتقـق مـراد الواقـف وتـؤدي إىل أفـضل اآلثـار االجتامعيـة 

  .للمجتمع املسلم 

وتطبيق نظام احلوكمة القائم عىل أساس إسـالمي لـيس بـاألمر الـسهل لوجـود 

م أن هناك ست حتديات تواجه أي نظا: العديد من التحديات يف تطبيقها ؛ وذكر لويس 
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حوكمة مؤسيس إسالمي ، بعضها عميل ، وبعضها نظري ، وهذه التحديات هي مدى 

توافق نظام املؤسسسات الغربية مع األحكام واملبادئ الرشعية ، وخاصـة فـيام يتعلـق 

بالنظام املعارص لتكوين املؤسسة وهيكليتها ، وأمهية معرفة كـل مـستثمر مـسلم  عـن 

 ال يمكن تطبيقه يف الوقت ، وهذا أمرالرشعيةكة بالتفصيل حسب األحكام أعامل الرش

، لوجود نظام املضاربة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ، والذي يعامـل  املـودع احلارض

، علومات التي حيصل عليها املساهمكاملساهم يف األرباح ، ولكن ال حيصل عىل نفس امل

رام ومشبوه ، وكيفية وأمهية توضيح طبيعة عوائد املؤسسة وتصنيفها ما بني حالل وح

االستفادة من أفضل املامرسات يف  النامذج الغربية يف فهم املؤسسة ، والقريبة من الفهم 

  .(٢٤-٢٢ :Lewis) اإلسالمي ، مثل نموذج املسؤولية االجتامعية

 :    اجتاهات احلوكمة يف إدارة الوقف٤-٢

ارة الوقـف ، هـو إن من أهم التطورات التي تدعو إىل تطبيق قواعـد احلوكمـة إد

اه نحـو تأسـيس املؤسـسات الوقفيـة ، والـذي يتطلـب وجـود نظـام ــــتنامي االجت

 للحوكمة ، والذي بدوره سيؤدي إىل حتسن الـشفافية واملـساءلة يف هـذه املؤسـسات

)(Ihsan & Adnan:ويشمل ذلك تأسـيس رشكـات تابعـة ملؤسـسة الوقـف    ١

؛ ولضامن نجاح استمرار ) ١٥١:شمسية(غافورةإلدارة استثامراهتا ، كام هو احلال يف سن

استخدام أسلوب املؤسسة يف إدارة األوقاف فالبد من اعتامد نظـام احلوكمـة وحـسن 

 .اإلدارة واملساءلة ، والشفافية يف مؤسسات الوقف 

كام يتنامى االهتامم يف الوقت احلارض باإلدارة احلصيفة يف تطوير املؤسسات 

اعد واضحة ، وذلك من خالل وضع قوية أم خاصةيئات، سواء كانت حكومواهل

، ام باملعايري املحاسبية واملالية، مثل قواعد احلوكمة وااللتزلرتشيد اختاذ القرارات
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؛ )٤٤٤٥: اجلامع ("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته":  ًتطبيقا  حلديث الرسول 

 جمال اإلدارة احلكيمةام دفرتدار إىل أمهية وجود معايري حلوكمة األوقاف يف ـوأشار هش

، ويف العادة تركز اإلدارة احلصيفة عىل عدة حماور لتطوير إدارة ) ٤٠٥- ٤٠٤:دفرتدار(

 Durts and) املؤسسات ، ولكن أمهها حمور جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

Newell, كام تم بيانه سابقا ، فإن تطبيق الرشد يف األمور كلها هو من  (٢٠٠١ ،ً

 ، بام فيها الرشد يف الترصفات عىل األوقاف ؛ وبالتايل فإن احلاجة لتطبيق قواعد الدين

قواعد احلوكمة لدى من يدير املؤسسة الوقفية تنبع من أن مبادئ ديننا احلنيف حتثنا 

ًبداءة عىل القيام بالعمل الصالح الرشيد ، إذ هي وظيفة الرسل مجيعا ، كام قال املوىل يف 

، كام ) ٥١املؤمنون ( Ms  r  q  xw  v  u  t     L كتابه الكريم 

، كام قال ليهام السالم بإصالح بني إرسائيلحرص موسى عىل أن يويص هارون ع

M  }  |   {    z  y  x  w  v  u  t  s   r : تعاىل
 ~L )أي أصلحهم بحملك إياهم عىل طاعة اهللا وعبادته )١٤٢:األعراف ،

 ) . ٩/٦٤:الطربي(

) ٨/٢٣٧:املغني(  صفات الناظر عىل الوقف عىل تولية األرشدكام ركز الفقهاء يف

حسن الترصف يف املال ، وحـسن التـرصف يف : والرشد هو). ٤/٤٥٧:ابن عابدين (

ً، كام نص عىل أنه عندما  يكون املستحق معينا رشيدا فهو ) ٣٠٨: قدري باشا(الوقف  ً

حاشـية ( ًيـراه مناسـباالذي يتوىل أمر الوقف ، وإن كان غري رشـيد وىل احلـاكم مـن 

، وبالتايل فإن تطبيق قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقـف يتوقـع أن ) ٤/٨٨:الدسوقي

لوقف ، مع تفادي ينتج عنه رشد يف اختاذ القرارات ، مع توخي أفضل املنافع ملؤسسة ا

 .أي مفاسد حمتملة
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واعـد والذي يتمعن يف  التأصيل الفقهي ملسائل الوقف جيد أن هناك العديد من ق 

احلوكمة املبثوثة يف ثنايا كتـب الفقـه ، ولكـن مل يـتم ترتيبهـا كوهنـا قواعـد تفـصيلية 

للحوكمة ، وسنحاول ذكر بعض هذه القواعد للتدليل عىل ذلك ، وذكر القليل يغنـي 

 . عن الكثري

فمن قواعد احلوكمة املـذكورة يف كتـب الفقـه ، قاعـدة مراعـاة ألفـاظ الوقـف ، 

 ). ٣١/٢٩:ابن تيمية، ٣/٤٣٠:ابن القيم(اد الواقف ومعرفة مر

ومن قواعد احلوكمة يف الوقف ، أن رشائط الوقف معتمـدة إذا مل ختـالف الـرشع 

 ).٣١/٤٧:ابن تيمية، ٤/٤٣٠:ابن القيم) (٤/٣٤٣: ابن عابدين(

ومن قواعد احلوكمة يف الوقف، أمهية احرتام رشوط الـواقفني سـواء بنـصها أو  

رشوط : ويرى ابن القيم أن رشوط الواقفني أربعة أقسام . برشوطها عند عدم القدرة 

ن ترك ما هو  ورشوط تتضم، ورسوله حمرمة يف الرشع ، ورشوط مكروهة هللا تعاىل 

، ورشوط تتضمن فعـل مـا هـو أحـب إىل اهللا تعـاىل ورسـوله ؛ أحب إىل اهللا ورسوله

الـرشط املتبـع : بـع هـو فاألقسام الثالثة االول ال حرمة هلا وال اعتبار ، والقـسم الرا

  . )٣/٧٥:ابن القيم(الواجب االعتبار 

ومن قواعد احلوكمة يف الوقف ، أنه إذا فضل من الغلة يشء يبـدأ بـام هـو أقـرب 

: ابـن عابـدين(للعامرة ، وهو عامرته املعنوية ، وهي قيـام شـعائره وأعـم للمـصلحة 

٤/٣٦٧.( 

قف رشطني متعارضني يعمـل  ومن قواعد احلوكمة يف الوقف ، أنه متى ذكر الوا

 ). ٤/٤٤٤: ابن عابدين(باملتأخر 

ومن قواعد احلوكمة يف الوقف التوثيق واإلفراد ، حيث إن من واجبات الناظر أنه 
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 ). ٣٨٨: أبو زهرة(ًإذا أعطى املستحقني شيئا أن يصحب ذلك إقرار كتايب منهم بذلك 

 نظـارة الوقـف ، كـام ومن قواعد احلوكمة يف الوقف اختيار األرشد فاألرشـد يف

ابــن (وضــع الفقهــاء العديــد مــن القواعــد والــضوابط يف رشوط اســتبدال الوقــف 

، والتي يمكن اعتبارها قواعد تفصيلية يف حوكمة الترصفات عـىل ) ٤/٣٨٨:عابدين

 .الوقف 

 ولتطبيق فكرة إصدار  قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف فإنـه البـد مـن حتديـد 

الوقـف وأعيانـه ، وصـيغة الوقـف ورشوطـه ، : ي أربعة أسس الوقف وأركانه ، وه

احـرتام : واملوقوف عليهم ، والناظر ؛ كام أن فقه الوقف قائم عىل ثالث أسس ، وهي 

إرادة الواقف ، واختصاص القضاء باإلرشاف عليه ، واالعرتاف للوقف بالشخـصية 

 تطبيـق قواعـد وهي مجيعهـا عوامـل تـساعد عـىل) ٥٤: غانم(املعنوية والذمة املالية 

 .احلوكمة 

وقد يتساءل سائل ما هي احلاجة إىل تطبيق قواعد احلوكمة مـع وجـود أولويـات 

ًأخرى البد من تنفيذها أكثر إحلاحا ، وأرجح مصلحة ملؤسسة الوقف ؟ وخاصـة مـع 

ًارتفاع كلفة تطبيق قواعد احلوكمة ؟ ويف توضيح هذا األمر اختصارا فإن  تطبيق قواعد 

، الثقة يف دقة القوائم املالية :  بالعديد من املزايا عىل مؤسسة الوقف ، منهااحلوكمة تعود

كام تساهم يف املحافظة عىل سمعة مؤسسة الوقف مما يساعد عـىل تنـامي اإلقبـال عـىل 

؛ كام أن أمهية تطبيق قواعد احلوكمـة يف مؤسـسة ِلية الوقف لدهيا من قبل اجلمهورعم

 حتديد أسس واضحة ، وعملية ملتابعة جملـس النظـارة ًالوقف ينبع  أيضا من دورها يف

ًواإلدارة التنفيذية ، يف إدارة املهام املناطة به رشعا ، ولتحقيـق الـشفافية مـع املوقـوف 

عليهم ؛ كام أن هذا األثر يزداد أمهية إذا كان الناظر عـىل الوقـف مؤسـسة حكوميـة ، 
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شفافية يف أداء الدولة وإدارهتا حيث إن تطبيق قواعد احلوكمة يساهم يف رفع مستوى ال

 وحتى حتقق مؤسسة الوقف األهـداف املرجـوة -لألوقاف ، ومما يعزز هذا األمر أنه  

 ال بد من أن يتم اختاذ القـرارات يف -منه ، وتكتسب اجلهات احلاضنة له ثقة اجلمهور

لـشفافية جملس النظارة واإلدارة التنفيذية وفق قواعد احلوكمة ، والتي تضمن متتعها با

واالنضباط والرشد يف القرارت ، للتأكد من حسن استثامر مؤسسة الوقف ملواردهـا ، 

ورصف ريعها يف الوجوه املرشوعة ، التي تعود عىل اجلميـع بـالنفع ، وبـام يتفـق مـع 

  . أهدافها التي أنشئت من أجلها 

ن  من ومع أن تطبيق قواعد احلوكمة ستساهم يف تطوير أداء مؤسسة الوقف ، إال أ

أكرب دواعي تطبيق قواعد احلوكمة هو السعي نحو تقليل الفـساد يف تـرصفات جملـس 

أن معظم عيوب الوقـف ترجـع إىل : النظارة واإلدارة التنفيذية ، لذلك رأى أبو زهرة 

سوء إدارهتا ، حيث أصبحت النظارة غنيمة ، وإن صالح اإلدارة يقيض عـىل أكثـر مـا 

؛ كام يـذكر التـاريخ اإلسـالمي شـواهد ) ٣٦٢: زهرةأبو ( ظهر من مفاسد األوقاف 

عديدة عن انتشار الفساد يف ترصفات نظار الوقف أو القائمني عليه ، حيث ذكـر عـن 

، كام ذكر زاركـون ) ٥٨-٥٧:أمني(انتشار الفساد يف ديوان األحباس يف عهد املامليك 

يل األوقـاف ، العديد من اخلالفات بني مشايخ الطرق الصوفية وخالفاهتم مع مـسؤو

، أما شاكر بيك ) ١٥٦: زاركون(وترصفاهتم املتسمة بعدم الصالح يف الدولة العثامنية 

فقد أورد جوانب من الفساد والتالعب يف بداية القرن العرشين ، حتى سعت : احلنبيل 

 لكثـرة مـا -، كـام نـص الفقهـاء ) ١٣٥-١٣٤: احلنـبيل(احلكومة إىل إلغاء األوقاف 

 عىل أن الفسق واخليانة مها مـن أكـرب دواعـي نـزع  نظـارة - النظارعارصوه من فساد

ًالوقف ممن والهم الواقف ، وإذا كان عدال وصار فاسقا ، ضم إليه أمينـا لـيحفظ بـه  ً ً
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ً؛ كام أن من كان فاسقا أزيلت واليتـه ولـو نـصب مـن ويل ) ٨/٢٣٨:املغني( الوقف

 ).٨/٢٣٨:املغني( ية الفاسق عليهاألمر، ألن مراعاة الوقف أهم من اإلبقاء عىل وال

ًوتوضيحا إلحدى التساؤالت املطروحة حول مدى  اتفـاق أو تعـارض تطبيـق  

ًقواعد احلوكمة مع أحكام الوقف الرشعية ، نظرا ألن الوقف أساسا هو قربة إىل املوىل  ً

  يف ًعز وجل ، وكام سيتم بيانه يف ثنايا الدراسة فإن قواعد احلوكمة املتفق عليهـا عامليـا

 متفقة معهـا ، ويـدل - يف عمومها -جمملها ال تتعارض مع أحكام الرشيعة إن مل تكن

عىل ذلك أن بعض الباحثني  قد وجد بعد فحص قواعد احلوكمة ومقارنتها مع أحكام 

سمري الشاعر :  الرشيعة ، أهنا ال تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ، ومن هوالء 

أن املبادئ العاملية للحوكمة : كمة مؤسسات األوقاف حيث أوضح يف بحثه حول حو

، ويوافقـه يف ) ٢٠١٣:الـشاعر( يمكن استخدامها قواعد للحوكمة يف إدارة األوقاف

أن مبادئ احلوكمة ال تتعارض مع أحكام الرشيعة : ذلك عبدالباري مشعل حيث ذكر 

كات عـىل أمهيـة تطبيـق حوكمـة الـرش: ، وذكر رميل وحممـد ) ٢: مشعل(اإلسالمية 

،  (١ :Ramli & Muhamed) مؤسسة الوقف ، وأهنا متفقة مع األحكام الرشعية

ولكن يف حال عدم مطابقة أي قاعدة من قواعـد احلوكمـة العامليـة ألحكـام الـرشيعة 

 فيمكن تعديلها وإخضاعها لألحكام الرشعية ،  كـام أن - بفرض حدوثها-اإلسالمية

 العديد منها يطبق أحكام الوقـف الـرشعية ، استقراء واقع مؤسسات الوقف يظهر أن

وقانون الوقف ، والتي هي يف معظمها عبارة عن قواعد عامة للحوكمة ، ولكنها تفتقر 

إىل التفصيل املطلوب لتفعيلها يف مؤسسة عرصية ، ولتحقيق ذلك فإنه يمكن االقتباس 

سـسة  خاصـة بمؤمن القواعد العاملية للحوكمة ، مع احلاجة إىل  إجياد قواعد حوكمـة

لرشعية ، وأهدافها اخلريية ، مما سيكون له دور كبري يف الوقف ، تتناسب مع أحكامها ا
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 .محاية مؤسسة الوقف

 :   مبادئ احلوكمة يف إدارة الوقف٥-٢
ًوسعيا نحو تطوير أداء مؤسسة  الوقف وفاعليتها يف تنفيـذ اسـتثامراهتا ، ورصف 

جملـس النظـارة واإلدارة التنفيذيـة ، سـيتم يف ًريعها ، ودرءا للترصفات الفاسدة مـن 

الفقرات التالية توضيح أهم مبادئ احلوكمة ملؤسسة الوقف ، وخاصة جملس النظـارة 

واإلدارة التنفيذية ، مـن خـالل اسـتقراء النـصوص الفقهيـة ، واألدبيـات العلميـة ، 

تفادة مـن واملامرسات العملية يف هذا املجال ، ويف وضع مبادئ احلوكمة يمكـن االسـ

قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية يف القضايا املختلفة ، والذي بلـغ عـددها سـت 

االسـتدانة ، وضـوابط االسـتثامر، : منتديات ، غطت قضايا متعـددة أساسـية ، مثـل 

ًوكذلك الدراسات الفنية التي تناولت هذا املوضوع ، وبناء عـىل هـذه املبـادئ سـيتم 
  .الوقف يف الفصل الرابع اقرتاح قواعد حوكمة مؤسسة 

 

 :  االلتزام باألحكام الرشعية-١ 
ألن الوقف قربة  إىل اهللا عز وجل ، وبالتايل فـإن اجلانـب الـرشعي مـن أحكامـه 

يكتسب أمهية خاصة ، سـواء يف اسـتثامر أعيانـه ، أو إدارة أموالـه ، أو رصف غلتـه ، 

ية ترشف عليها هيئة رشعية ، أو مستـشار بحيث يتم ذلك من خالل وجود رقابة رشع

رشعي؛ ولذلك فإنه من الرضوري ملؤسسة الوقف أن تراعـي الـضوابط الـرشعية يف 

كافة جوانب  ترصفاهتا ، مع  تطبيق االشرتاطات واملعايري التي تضعها اجلهة الـرشعية 

ق املختصة ، كام يمكن للجهة الرشعية املختصة أن تضع ضوابط إضـافية ، مثـل تطبيـ

وجود مبدأ اإلفصاح املايل عن كافة املعلومـات ، والـشفافية يف التـرصفات ، وتطبيـق 
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املعايري املحاسبية املتعارف عليها ، وغريها من الضوابط اإلضافية والتي تؤكـد التـزام 

مؤسسة الوقف باألحكام الرشعية ، فناظر الوقف مسؤول أمام اهللا عز وجل يف متابعة 

،  الوقت نفسه عن تنفيذ رشوط الوقفوقف ، كام هو مسؤول يفاألحكام الرشعية يف ال

   .(١٣:Ihsan & Adnan)  وحسن إدارته أمام املتأثرين بمؤسسة الوقف

 : املصلحة هي أساس الترصفات عىل الوقف-٢
فاملصلحة يف الترصفات التي جيرهيا الناظر عىل الوقف هي املقياس ، الذي يعتمـد 

القرارات ، وكذلك يف استمرار الناظر أوعزلـه ، و بالتـايل عليه يف االختيار بني بدائل 

فإنه باإلضافة إىل الرشد والصالح فإن أسـاس حوكمـة الوقـف وثمرتـه هـو حتقيـق 

فاملنظور يف ترصفات الناظر عـىل الوقـف هـو : املصلحة للوقف ؛ ويقول ابن عابدين 

، لحةر مع املصفالترصفات عىل الوقف تدو). ٤/٤٥٤: ابن عابدين(املصلحة وعدمها 

ومع حتقيق مبدأ حتصيل أفضل املصالح ، حيث يفتى بكل ماهو أنفع للوقـف ، صـيانة 

ً، وكل رشط يوجب تعطـيال ) ٤/٣٤٤: ابن عابدين(ًحلق اهللا تعاىل ، وإبقاء للخريات

: قـدري باشـا(ًملصلحة الوقف ، أو تفويتا ملصلحة املوقوف عليهم ، فهـو غـري معتـرب

٢٣٦. ( 

جـواز : فة رشط الواقف  لتحقيق املصلحة ، حيـث يـرى الزرقـاء كام يمكن خمال

، يقـول تقـي ) ١٥٦: الزرقـاء(خمالفة رشط الواقف إذا كانت املخالفة إىل خري وأنفـع 

جيوز تغيري رشط الواقف إىل ما هو أصـلح منـه ، وإن اختلـف ذلـك : الدين رمحه اهللا 

واحتـاج النـاس إىل اجلهـاد باختالف الزمان ، وحتى لو وقف عىل الفقهاء والصوفية 

 ).٣/٣٢٣: املقنع(رصف إىل اجلهاد 

ً ولتوضيح ذلك  فقد نص الفقهاء عىل أنه إذا رشط الواقف شيئا واحتيج للزيـادة 
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) . ٤/٨٨: الدسـوقيحاشـية (جازت خمالفة رشطه باملصلحة ، ألن القصد االنتفـاع 

ِعىل الناظر بيان املصلحة فإ: يقول ابن تيمية َ َْ ُِ َِ ْ َ ََ ِ َن ظهرت وجب اتباعهـا ، وإن ظهـر أهنـا َّ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ِْ ُ ِّْ

ُمفسدة ردت ، وإن اشتبه األمـر وكـان النـاظر عاملـا عـادال سـوغ لـه اجتهـاده ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ ًَ ً َ ْ َْ ُ ُ ْ ُ َ ََ َ َّْ َ َْ َ ٌ ابـن (َِ

، كام جيوز أن يقوم القايض بتأجري الوقف إذا أبى الناظر األصـلح لـه ) ٣١/٦٩:تيمية

 ) .٤/٣٧٤: بدينابن عا(

 : وجود رشوط للنظارة-٣
ًنظرا لكثرة فساد ترصفات الناظر ، كام تم بيانه سابقا ، فقد ركز الرتاث الفقهي يف  ً

أحكام الوقف عىل أمهية حسن اختيار النظار ، ومدى توفر الرشوط املناسبة ، بحيث ال 

معرفـة الرجـال ، أو يعتمد فيه إىل رأي الواقف ، والذي قد يعوزه املعرفـة الكافيـة يف 

تتغلب عليه عاطفة القرابة  ؛ وبالتايل فإن حتديد رشوط الختيار جملس النظـارة يعتـرب 

 . أول خطوط الدفاع ، ملنع تغلغل الفساد يف إدارة األوقاف ، وأهم مبادئ احلوكمة 

حرصـه عـىل حتـصيل : وقد ذكر الفقهاء بعض رشوط النظارة عىل الوقف ، منها 

وتوزيعه عىل جهات االسـتحقاق، واإلرشاف عـىل األعيـان وإدارهتـا الغلة والريع ، 

 ). ٣١٤: أبو زهرة(وزيادهتا 

اإلسـالم ، والتكليـف ،  : كام يشرتط يف النـاظر الـرشوط العامـة للواليـة وهـي 

ــني  ــوي األم ــضعيف الق ــضم إىل ال ــوة ، وي ــربة ، والق ــرصف ، واخل ــة يف الت والكفاي

قدري (ال يشرتط اإلسالم واحلرية:  وقيل )٢/٤٦٤: العنقري) (١/٤٢٨:الفتوحي(

؛ ويرى الفقهاء أن الناظر البد أن حيوز باإلضافة إىل الـرشوط األخـرى ) ٣٠١: باشا

ًأن يكون أمينا ، وأن يكون قادرا بنفسه عىل مبارشة أعامل الوقـف أو : املتعارف عليها  ً

)            ٤/٣٨٠:ابـدينابـن ع(ًبنائبه ، وأن يكون عدال ، غري مرتكب لكبـرية مـن الكبـائر 
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أنه عند عدم رشد : ؛ ويقرتح بعض الفقهاء ) ٢٩٩: قدري باشا) (٢/٣٩٣:الرشبيني (

ًالنظار أو فسقهم أن يضم إليهم ثقة أمينا حافظا للوقف ً  )  .٣٣٢: أبوزهرة ( ً

املحافظة عىل أصول الوقف ، كام قال : ولتحقيق ذلك فإنه من أهم رشوط النظارة 

، ولتحقيق ) ٥٨: النساء( M ¨  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    © L  : تعاىل

ًأن يكون أمينا ، وأن يكون قادرا بنفسه عىل مبارشة أعامل : ذلك فإن من صفات الناظر ً

ًالوقف أو بنائبه ، وأن يكون عدال ؛ واذا اختل أحدمها أي العدالة أو الكفاية نزع 

ح للحاكم أن يويل الفاسق ، ، كام اليص) ٢/٣٩٣:الرشبيني (احلاكم الوقف منه 

 ) .٣٣٥: أبوزهرة (الذي خياف منه االستيالء عىل املال : والفسق هنا هو 

ومن األمانة يف والية الوقف  حسن اختيار األشخاص الذين يتولون املسؤولية ، 

، ) ٢٦:القصص( M  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �   ~L  : كام قال تعاىل

س قليل ، وهلذا مدحت  ابنة شعيب موسى عليهام السالم واجتامع القوة واألمانة يف النا

M   X  : ًهباتني الصفتني ، كام مدح  العفريت من اجلن نفسه  هبام أيضا ، كام قال تعاىل
  \  [  Z  YL )واإلدارة ملؤسسة الوقف ال تتم إال بأن يتوالها ) ٣٩:النمل ،

م أن حيكم بام أنزل اهللا، وأن عىل اإلما: األكفاء واألمناء ، قال عيل بن أيب طالب 

، وذلك يستدعي السعي يف حتصيل هذه )٥٩:ابن زنجوية صحيح،(يؤدي األمانة 

ًبابا بأن الواليات من در االستطاعة، وذكر حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا األوصاف بق

، ت إمام املسلمني استكفاء األمناء؛ ومن واجبا)٥٥: حممد بن عبدالوهاب(األمانة 

ألعامل ، ويكله إليهم من األموال، لتكون ، فيام يتوجه إليهم من ا النصحاءوتقليد

وال يوىل إال ) ١٢٤:املاوردي(، واألموال باألمناء حمفوظة األعامل بالكفاءة مضبوطة

وط املطلوبة يف جملس نظارة ؛ وسيتم ذكر الرش)٤/٣٨٠:ابن عابدين(درأمني قا
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 .، يف فقرات الحقةالوقف

 :ً إدارة الناظر سواء كان فردا أو مؤسسة الكفاءة وحسن- ٤
سـالمية ، إن وجود الناظر ومسؤوليته عن الوقف كان أحد متطلبات الرشيعة اإل

ء ، أو ، وتنمية أعيانه ، من خالل إيكال إدارته إىل أحد العلاملضامن حسن إدارة الوقف

ؤسـسات ، وبالنظر إىل غياب املؤسـسات احلكوميـة ، أو مالصاحلني من ذرية الواقف

القطاع املشرتك ، أوالقطاع اخلريي يف القرون األوىل يف ذلك الوقت ، فإن اختيار ناظر 

وحيد لرعاية الوقف ضمن ضوابط ورشوط معينة كان اخليار الوحيد يف ذلك الوقـت 

: ومن أهم الـرشوط لتحقيـق الرشـد يف تـرصفات النـاظر هـي. حلسن إدارة الوقف 

 ). ٣٣١:أبو زهرة) (٢/٣٩٢:الرشبينى(الوالية الكفاية ، والتي إذا فقدت نزعت 

ًكام ال يوىل عىل الوقف إال من كان أمينا قادرا بنفـسه أو بنائبـه عـىل القيـام بـأمور  ً

اللهم أشـكو إليـك : يقول ، كام كان عمر بن اخلطاب ) ٢٩٩: قدري باشا(الوقف 

 ).٢٨/٢٥٤:ابن تيمية(جلد الفاجر وعجز الثقة 

ًأن يكون الشخص ملام باجلوانب الرشعية فيه ، وال يقع يف ومن الكفاية يف العمل  ُ
اخلطأ الرشعي ، وبخاصة إذا كانت املعامالت مرتبطة  باملعامالت املالية واالسـتثامرية 

كان يطوف بالسوق ، ويرضب بعـض  كاألوقاف ، وقد روي أن عمر بن اخلطاب 

ه يف الدين ، وإال أكل الربا شاء تفقمن قد ال يبع يف سوقنا إال  : التجار بالدرة ، ويقول 

، كام أن معرفة اجلوانب الرشعية هي من باب إتقان العمـل ، ) ٤٨٧:الرتمذي( أم أبى

ساسـية ، بـام فيهـا األمـور ًألن العمل ال يكون كامال إال إذا استوفيت مجيع جوانبه األ

 .الرشعية

يا التي تواجه ومن جوانب الكفاية يف العمل األخذ باحلزم يف األمور، أو القضا
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M  2  1   0  : ًناظر الوقف ، كام قال تعاىل خماطبا موسى عليه السالم وقومه
  ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4  3

  A@L )وعندما أرسل عمر بن اخلطاب حممد بن سلمة ريض ) ١٤٥: األعراف ،

ِاهللا عنهام ، فني زاده يف طريق العودة إىل املدينة  ًل من أحد زادا بام فيها األمري ألنه مل يقب(َ

ًإن أكمل الرجال رأيا من إذا مل يكن عنده عهد من : ، فقال عمر) الذي أرسل إليه

، وقد استمر هذا احلرص ) ٤/٤٧: الطربي(صاحبه ، عمل باحلزم أو قال به ومل يتكل 

، التي تلت عرص اخللفاء هم الكفاية يف  العصور اإلسالميةعىل تولية من يتوخى في

 الراشدين ، وإن قل فيهم هذا احلرص مع  انرصام القرون ، فقد كتب مرة معاوية  

 احلارث بن كعب ، فكتب إليه أنه رأى جل عامله من بني: إىل زياد واليه عىل العراق 

- العمر(، معهم األمانة والكفاية تني لو كانتا يف الزنج لوليتهموجدت فيهم خصل: زياد

٣١: ٣.(   

 أن معظمهـم كـانوا مـن ذريـة تارخيي لطريقة اختيار النظار نجدوعند التحليل ال

، حيث كان الواقفون يشرتطون أن تكون النظارة لألرشـد مـن ذريـتهم ، أمـا الواقف

ء أو القضاة أو من ينـصبهم األوقاف اخلريية فكان األغلب أن يقوم عىل نظارهتا العلام

وتظهر دراسـة  ،) ٦٢: إسامعيل(ت ً، ويديرها أحيانا أبناء التجار وكبار العائالاحلاكم

عن األوقاف يف دمشق وكذلك اجلزائر يف فرتة اخلالفة العثامنية ، أن إدارة األوقاف عىل 

، ) ٧٤٨: باقـادر(يد العلامء كانت متسمة بدرجة مناسبة من حـسن اإلدارة والكفـاءة 

اقفني ، مما إدارة النظار من ذرية الو بينام تدل جتارب بعض الدول مثل سوريا عىل سوء

، قاف ، وخاصة األوقاف الذرية منهاأدى إىل أن تقوم احلكومة ببسط سيطرهتا عىل األو

نتيجة للتذمر والشكوى من قبل املستحقني ، من سوء تـرصف وفـساد أكثـر املتـولني 
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والنظار، وأهنا أصبحت مصدر رزق هلم ، مع إمهـال مـصالح املـستحقني وحاجـاهتم 

أن سـجالت األوقـاف املـرصية تـدل عـىل : ذكر غـانم ، أما يف مرص ف) ٦٠: قحف(

ًونظـرا ) . ٣٤٧: غانم(حاالت عديدة من الشكاوى ، من فساد نظاراألوقاف الذرية 

ًلطبيعة قيام املتويل عىل الوقف منفردا بواجب صيانته واملحافظة عليه ، وبدون وجـود 

 جعل ناظر الوقف قواعد واضحة للحوكمة ، أو رشوط مقننة  لتويل النظارة ، فإن ذلك

يف بعض األحيان ال حيسن اإلدارة أو ييسء الترصف ، وبخاصـة إذا مل يكـن بالكفـاءة 

واألمانة الالزمتني ، وقد أدى هذا يف كثري من األحيان إىل بـروز مالمـح الفـساد عـىل 

أو وضع اليد عـىل أعيـان ) ١٥٦: زاركون(األوقاف ، من حيث سوء استغالل ريعها 

، وبالتايل فإن حسن اختيار جملس النظـارة واإلدارة ) ٢١٢: ركاتح(الوقف وأمواله 

 .يساهم يف حسن إدارة  مؤسسة الوقفالتنفيذية ، واملبني عىل أساس الكفاءة واألمانة 

 :غرس املسؤولية  لدى من يتقلد النظارة  -٥
ًونظرا لدور الناظر باعتباره عنرصا حاسام يف نجاح الوقف فقد أكـد العديـد مـن  ً ً

قهاء عىل مسؤولية الناظر عن ترصفاته يف الوقف ، وأن يد الناظر عـىل الوقـف يـد الف

أمانة ، وأن الناظر أمني إال إذا قرص أو فرط فيه عنـد عـدم دفـع غـالت الوقـف أو يف 

، ويرى البعض اآلخر أن هذا املبدأ قــد وفـر للنظـار ) ٣٦٨: أبو زهرة(أموال البدل 

ذ عليه ، لعدم وقوع املسؤولية عليهم ، إال عندما فرصة للعبث يف الوقف أو االستحوا

يثبت ذلك ، ولذلك فإنه من األفضل ملؤسسة الوقف يف هذا العرص أن يكـون النـاظر 

ولعدم قدرتـه عـىل  ًمسؤوال عن األرضار التي تصيب الوقف ، نتيجة لسوء قراراته ، 

ألصلح للنظارة ، حسن إدارة الوقف ، ومع أن الفقهاء والقضاة قد حرصوا عىل تولية ا

مع متابعتهم ألداء الناظر ومراقبتهم لترصفاته ، ولكن هـذا وذاك مل يكونـا فـاعلني يف 



  

  

٧٣ 

 

املحافظة عىل مؤسسة الوقف مع ذوي الذمم املهرتئة ، وخاصة مـع ضـعف اإليـامن ، 

وتناقص اخلريية يف العصور التالية ، ولذلك فقد يكون من املناسب النظر إىل ظـروف 

مانة ، التوسع أكثر يف مسؤولية الناظر عن ترصفاته يف مؤسسة الوقف ، العرص وقلة األ

بحيث تكون يده أكثر من يد أمانة وإنـام يتحمـل املـسؤولية عـن بعـض األخطـاء أو 

الترصفات التي ترض بمؤسسة الوقف ، وضمن هذا اإلطار فقد صدر يف مرص قـانون 

تقصري اجلسيم إذا مل يكن له ًم والذي جيعل الناظر مسؤوال عن ال١٩٤٦ ة لسن٤٨رقم 

وعـىل ) ٣٨٧-٣٨٤:أبوزهرة(ًأجرة ، ومسؤوال عن التقصري البسيط إذا كان له أجرة 

؛  أمـا التـرشيعات )  من قانون الوقـف اللبنـاين٤٢املادة (منواله سار القانون اللبناين 

ذا احلديثة فينص بعضها عىل حتديد بسيط ملسؤولية الناظر، بحيث ال يضمن الغلة إال إ

خان أو فرط أو قرص، أو يف حالة عدم مطالبته لصاحب الوقف بـرد الوقـف أو غلتـه 

   ).٨٤ ، ٨٣مادة  القانون اليمني(

ومع أن  تشجيع تأكيد  مسؤولية جملس النظارة  أمام املتـأثرين بمؤسـسة الوقـف 

 هشام دفرتدار إىل: أحد قواعد احلوكمة األساسية ، فقد أشار  بعض الباحثني ، ومنهم 

، و لتحقيق ) ٤٠٥:دفرتدار(أمهية وجود معايري املساءلة يف جمال إدارة مؤسسات الوقف

 ذلك يركز العديد من البـاحثني عـىل أمهيـة الرتكيـز عـىل خلـق املـسؤولية يف العمـل

)Cooper: ١٧٦.(  

ومن العوامل التي تساعد عىل رفع مستوى املسؤولية لدى جملس النظارة وجـود 

ن أداء الوقـف ونـشاطاته املختلفـة ، وجمـاالت اسـتثامره ، نرش شامل للمعلومات عـ

وحماور رصف ريعه ، وتكلفة أداء األعامل التي يقوم هبا ، وكذلك وجود جهات تراقب 

ًأعامله ، وحتاسبه دوريا ، وهذه الوسائل ترفع من مـستوى الـشعور باملـسؤولية لـدى 
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 .لس  النظارة واإلدارة التنفيذيةجم

 :ةـــ العدال-٦
وفر العدالة يف جملس النظارة واإلدارة التنفيذية تعترب من الصفات األساسية ، إن ت

ًحيث نص الفقهاء عىل أن الناظر عليه أن يكون عدال غري مرتكب لكبرية من الكبـائر 

، واذا اختل أحدمها العدالة أو الكفاية نزع احلاكم الوقف منه ) ٤/٣٨٠:ابن عابدين(

ًوقف إن مل يكن عادال جيء به مغلوال يوم القيامة ، كام ، وناظر ال) ٢/٣٩٣:الرشبيني ( ً

ًما من أمري عرشة ، إال وهو يؤتى به يوم القيامة مغلوال ، حتى يفكه العـدل ،  : قال 

، وبالتايل فإنه من املهم حتقيق العدالة جلميع األطراف ) ٥٥٧١: اجلامع(أو يوبقه اجلور 

وائح ونظم تضمن املعاملة العادلة جلميـع املتأثرة بمؤسسة الوقف ، من خالل وجود ل

 كام يرى -املتأثرين بمؤسسة الوقف ، كام أن مجاع السياسة العادلة ، والوالية الصاحلة 

ــه اهللا ــة رمح ــن تيمي ــدل -اب ــم يف الع ــا ، واحلك ــات إىل أهله ــي أداء األمان ــن ( ه اب

 ومن ، وخاصة يف رصف الريع بالعدل إىل املوقوف عليهم ،) ٢٤٦-٢٨/٢٤٥:تيمية

متطلبات العدالة وجود حيادية يف القـرارات التـي يتخـذها جملـس النظـارة واإلدارة 

التنفيذية ، من خالل وجود نظام للتظلم يف أي شكوى حول القرارات التـي تتخـذها 

 .مؤسسة الوقف

 : األسلوب املؤسيس املناسب إلدارة األوقاف- ٧
املؤسـيس إلدارة الوقـف ، يظهر التطور التارخيي إلدارة الوقف تعدد األسـلوب 

: وأمهيته يف تطور األوقاف ، حيث ذكر منذر قحف ثالثة نامذج إلدارة األوقاف ، وهي

إدارة حكوميـة مبــارشة ، وإدارة ذريــة مــستقلة ، وإدارة ذريــة حتــت إرشاف القــضاء 

، وأمهية حتديد األسلوب املؤسيس املناسب إلدارة األوقاف ينبع من أنه ) ٥٧: قحف(
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 .اح قواعد احلوكمة املناسبة بحسب أسلوب اإلدارة و نوعها يمكن اقرت

وإذا كان الوقف حتت إدارة  الدولة فإهنا بحكم طبيعتها وتكوينها اإلداري ، قد ال 

تنمية الوقف ، وإيراداته ، وكذلك : تتمكن من القيام بدورين من أدوار الوقف ، ومها 

: العمـر(رات واحلقـائق التارخييـة ًرصف ريع الوقف ، وذلك نظرا للعديد من االعتبا

ً؛  كام أن الدولة  نظرا لوجود البريوقراطية املعقدة ، قد ال تتمكن أن تترصف ) ٧٢-٧١

ًبصورة رسيعة ومرنة بام حيقق أهداف مؤسسة الوقف وتطورها ، كام أن الدولة أحيانـا 

لوقف أو هتمل إدارة الوقف ، وتوكله إىل موظفني حكوميني ال يعنيهم تطور مؤسسة ا

حتقيقها ألهدافها ، وهذه التحديات تؤكد أمهية تطبيق قواعد احلوكمـة يف املؤسـسات 

سـبة الوقفية احلكومية ، ملا له من تأثري عىل ترشيد القـرارت املتخـذة ، كـام تـوفر املحا

 . واملساءلة للموظفني املقرصين

قد ركـز بعـض ًونظرا لتدخل الدولة الكبري يف إدارة الوقف يف العرص احلديث ، ف

الباحثني عىل أمهية أسلوب اإلدارة لنجاح األوقاف ، سواء من خـالل حتـسني فاعليـة 

املؤسسات احلكومية أو السامح ملؤسسات متخصصة شبه حكومية بـإدارة اسـتثامرات 

، مثل نموذج األمانة العامة لألوقـاف يف ) ١٣٦:هاشم)(هـ١٤١٩قحف، (األوقاف 

 لألوقــاف يف دولــة اإلمــارات ، وهيئــة األوقــاف دولــة الكويــت ، واألمانــة العامــة

ًاإلسـالمية يف السودان ، حيث أظهروا تناميا يف مؤرشات أدائهم املايل ، وهذا التوجـة 

املعارص نحو إنشاء مؤسسات حكومية مستقلة سيساهم يف تنـامي احلاجـة إىل تطبيـق 

ف مـن خـالل قواعد احلوكمة يف هذه املؤسـسات ، كـام أن تزايـد اإلقبـال عـىل الوقـ

 مؤسسات خاصة ، مثل وقف امللك فيصل ، سيساهم يف تطوير العمل الوقفي ، ويربز

 .احلاجة إىل تطوير قواعد للحوكمة
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أن الدولـة غـري : ويف حتديد من له األولوية يف إدارة الوقف يرى بعض البـاحثني 

ر عـىل قادرة عىل حسن تسيري الوقف ، وبينام يرى آخرون أن القطاع األهـيل غـري قـاد

، فام هو احلل ) ٧٣-٦٩: العمر(تسيري الوقف ، لكثرة الفساد من قبل النظار واملتولني 

للخروج من هذه احلرية ؟ وما هي أفضل أسلوب إلدارة الوقف ؟ يـرى قحـف حلـل 

إنشاء قطاع ثالـث بكامـل قدراتـه، وبنيتـه التحتيـة ، وطبيعتـه املدنيـة : هذه املعضلة 

 مؤسيس قائم عىل فكرة إدارة الـرشكات املـسامهة ، مـع املجتمعية ، من خالل نموذج

، أو ما يطلق عليه الرشكات الوقفيـة ، ) ٤٣٠: م ٢٠٠٣قحف، (عدم وجود مالك هلا 

أو الرشكات غري اهلادفة إىل الربح ، وإذا تم تطبيق مثل هذا األسلوب فـإن احلاجـة إىل 

ألسـلوب حوكمـة ًتطبيق قواعد احلوكمـة يكـون أكثـر إحلاحـا ، وبأسـلوب مـشابه 

ًبأن أيا كان أسلوب إدارة األوقاف سواء : الرشكات يف دولنا ؛ ومما سبق فيمكن القول

مؤسسة حكومية ، أو مؤسسة حكومية مستقلة ، أو مؤسسة أهلية ، أو رشكة وقفيـة ، 

 .فإهنا حتتاج إىل قواعد احلوكمة لرتشيد قراراهتا 

نظــارة واإلدارة  وجـود سياســات وإجـراءات واضــحة لـدور جملــس ال- ٨
 :التنفيذية وحماسبتهم عىل أدائهم

إن من أحد ثغرات األوقاف يف العرص احلديث هو عدم وجود سياسات واضحة 

حول دور جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، ومساءلتهم  ، وعزهلم يف حال قـصورهم 

 من اإلجراءات بعد حماسبتهم ، بام حيقق احلوكمة املنشودة ملؤسسة الوقف ، وبالتايل فإن

املهمة يف تطوير قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف هي املرونة يف اختيار جملس النظارة 

واإلدارة التنفيذية ، أو عزله ، وذلك من خالل تـسهيل عمليـة عـزل جملـس النظـارة 

واإلدارة التنفيذية ، حني بروز أي مالمح للفساد أو سوء الترصف ، سواء كـان ذلـك 
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ًمؤقتا أو دائام  .  أو عند أي خمالفة لقواعد احلوكمة ً

أن القايض خيرج الوقـف مـن يـد الواقـف أو : ومما يؤيد ذلك ما ذكره اخلصاف 

أن الناظر : ، ويرى احلنفية ) ٢٠٢:اخلصاف(الناظر إذا خيف أن يتلفه أو يرتك عامرته 

 الوقـف ًإذا فقد رشطا من رشوط التولية يتم عزله ، مثل اخليانة ، وامتناعه عن تعمـري

ًأنه يضم إليـه ثقـة أمينـا ؛ : ؛ وأما احلنابلة فريون ) ٤/٣٨٠: ابن عابدين(يعترب خيانة 

 . فال يعزل القايض الناظر إال بسبب واضح : وأما يف املذهب املالكي 

وحمور حماسبة املتويل من القايض وهو أحد حمـاور أول قـانون للوقـف يف الدولـة 

شـاكر ) (م١٨٩١(هــ ١٣٢١م توجيـه اجلهـات يف العثامنية ، والذي أطلق عليه نظـا

أن الناظر حياسب عىل  قبض غلة الوقف، : ؛ ويرى حممد قدري باشا ) ٥١-٤٨:احلنبيل

ــك  ــايض ذل ــا إذا رأى الق ــىل إنفاقه ــا(وع ــدري باش ــؤمتر ) ٣٧٣: ق ــد أوىص م ؛ وق

قابة  م برضورة أن متارس الدولة الر٢٠٠٨االستثامرات الوقفية املنعقد يف ديب  يف عام 

احلسابية عىل األموال الوقفية ، مع عدم التدخل يف إدارة االستثامرات ، كام أشار طارق 

 ).٣٤٣:عبداهللا (إىل أمهية الرقابة احلكومية يف ضبط مسرية الوقف : عبداهللا 

ومما سبق تظهر اآلراء الفقهية السابقة ، ونصوص القانون املـدين أمهيـة املحاسـبة 

واإلدارة التنفيذيـة ، وحتديـد مـسؤوليتهم عنـد التقـصري ، الدورية ملجلـس النظـارة 

وإمكانية عزهلم عند حدوث أي خمالفات جسيمة ، ويف هذا اإلطار يمكـن االسـتفادة 

من الترشيعات احلديثة يف جمال حتديد املـسؤولية عـن سـوء إدارة املؤسـسات املاليـة ، 

ًارة التنفيذية تفصيال ، ويمكن لقواعد احلوكمة حتديد مسؤوليات جملس النظارة واإلد

  .هم عىل تقصريهم البسيط أو اجلسيممما يمكن من حماسبت
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 : املحافظة عىل أعيان الوقف وحفظها وتنميتها ودوراإلدارة التنفيذية- ٩
،  والعامرة ، واإلجارة ، والزراعةحفظ الوقف ،: إن من أهم وظائف الناظر هي 

ته ، ورصفه راعة أو ثمرة واالجتهاد يف تنميوالصناعة فيه ، وحتصيل ريعه ، من أجرة وز

، ويالحظ )٢/٤٦٥: العنقري (-، وغريذلك قه، وإعطاء مستح  من عامرة-يف جهاته 

وبالتايل فإن املحافظة عىل أموال الوقف ).  يف تنميتهاالجتهاد (هنا الرتكيز عىل لفظ 

د عن ، وتدور معه حيث يشمل  ذلك البعصل أسايس يف قواعد حوكمة األوقافأ

M  i  h  g  :الغلول ، واألخذ من مال الوقف بدون وجه حق ، كام قال تعاىل
  nm  l  k  jL )كام قال  ،) ١٦١: آل عمران:  ُمن استعملناه ْ ِ ٍ عىل عمل  َ َ َ

ًفرزقناه رزقا ْ َُ َ ٌ، فام أخذ بعد ذلك فهو غلول َ ُ ُ َ ِ َ مال : ، وقد قيل يف املثل) ٥٨٩٩:اجلامع(َ

م عىل الوقف أي إذا تم أخذه من غري حق ؛ وذكر من وظيفة القيالوقف هيد السقف ، 

، وحتصيل أجوره  من إجارة مستغالته- تناء بأموره ، واالعالقيام بمصاحله: هي

قدري   (- وغالته ، ورصف ما اجتمع منها يف مصارفها الرشعية عىل ما رشط الواقف 

 ).٣٠٢: باشا

املحافظـة عـىل الوقـف ، يف ومن أسس احلوكمـة حتديـد دور جملـس النظـارة يف 

مواجهة اإلدارة التنفيذية التي يتم تعيينها ، للتفرغ للعمل ، حيث جيوز ملجلس النظارة 

أن يوكل من يقوم مقامه يف الترصفات التي يملكها ، مثـل اإلدارة التنفيذيـة ، ولـه أن 

ًيعزهلا إن شاء ، وأن حيدد هلا أجرا معلوما عىل ما قامت به من جهـد ، ويمكـ ن عمـل ً

جدول للفصل الواضح بني مسؤوليات جملس النظارة وصالحياهتم ، وتلـك املتعلقـة 

 . يف املسؤوليات مع الرقابة عليهاباإلدارة التنفيذية ، بام حيقق الفصل
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 : الشفافية يف الترصفات والقرارات ونرش املعلومات- ١٠
، فـإن حيث إن مؤسسة  الوقف مكونـة مـن أعيـان ، وأصـول ذات قيمـة ماليـة 

الشفافية يف املعامالت املالية ، وسائر الترصفات األخرى ، تعترب من املبادئ األساسية 

الوضوح يف املعامالت واإلفصاح عن املعلومـات ، مـع : يف احلوكمة ، والشفافية هي 

إمكانية متحيصها ومراجعتها من جهـات حمايـدة عديـدة ، مما يوفـر الثقـة واملصداقية 

الوضـوح يف : والـشفافية يف مؤسـسة الوقـف تعنـي ). ١١٠ :٣-لعمـرا(يف املؤسسة 

ًترصفات مؤسسة الوقف استثامرا ورصفا ، وإمكانية فحصها مـن املتـأثرين بمؤسـسة  ً

الوقف ، أومن ينصبهم ويل األمر ، من خالل نرشها  يف الوسائل املناسـبة ، ممـا يعـزز 

الوقفيـة املنعقـد يف ديب  يف عـام الثقة يف هذه املعامالت ؛ وأوىص مؤمتر االسـتثامرات 

ت  م بتأكيد مبدأ الشفافية املالية واإلدارية ، مـن خـالل اإلفـصاح عـن البيانـا٢٠٠٨

 . املالية

ولتحقيق الشفافية يف اجلوانب املالية تقوم العديد من املؤسسات الوقفية يف الوقت 

 مستقل ؛ ففي احلارض بإصدار احلسابات اخلتامية بعد تدقيقها من قبل مدقق حسابات

الكويت وقطر واإلمارات واألردن والسودان والبحرين  جيري التعامل مع احلـساب 

، ومع حرص بعض مؤسسات ) م٢٠٠٣: العمر(اخلتامي لألوقاف عىل أساس جتاري 

ٍالوقف عىل اإلفصاح والشفافية ، إال أن حجم اإلفصاح ال يزال غري كاف مقارنة مـع 

بحيث تظهر املؤسسات الوقفيـة وكأهنـا قليلـة الـشفافية غريها من املؤسسات املالية ، 

واإلفصاح عند املقارنه معها ، ومثال ذلك عدم توضـيح املخـاطر التـي تتعـرض هلـا 

مؤسسة الوقف وطبيعتها ، كام أن القواعد اخلاصة باإلفصاحات عـن األطـراف ذات 

 .افية يف مؤسسات الوقف مع أمهيتهاالصلة غري ك
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ة ومستواها يف مؤسسات الوقف يف املجاالت األخـرى والفاحص لوضع الشفافي

طوات واإلجـراءات جيد أن الشفافية  هي دون املستوى املطلوب ، من حيث تقنني اخل

، عف الرقابة الداخلية أو اخلارجية، والضعف  يف إصدار اللوائح الالزمة وضيف العمل

 ووظيفـي مناسـب ، كام أن عدم توفر احلد األدنى من الشفافية من خالل نظام إداري

واعتامده عىل أمانة جملس النظارة ، وخوفه من اهللا تعاىل ، قـد جعـل مؤسـسة الوقـف 

 .جهزة اإلدارية األخرى إىل الفسادًمعرضة كسائر األ

وقد اتبعت بعض إدارات األوقاف ومؤسساهتا يف دول اجلزيرة العربية العديد من 

 :اليب بقصد زيادة الشفافية ، منهااألس

تب للرقابة الداخلية يف كل إدارة ، وكذلك خضوع هذه اإلدارات لرقابة وجود مك

ديوان الرقابة العامة للدولة ، فاألمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ختـضع لرقابـة 

 .ديوان املحاسبة ، كام تم إنشاء مكتب للرقابة والتدقيق الداخيل 

 ورد يف املـادة العـارشة مـن أما يف اململكة العربية السعودية فتخضع األوقاف كام

اف نظام األوقاف لتدقيق ديوان املراجعة العامة، ويقـدم مالحظاتـه إىل جملـس األوقـ

 .األعىل

ة األوقـاف مـن قبـل ديـوان أما يف اململكة األردنيـة اهلاشـمية فتـتم مراقبـة إدار

 .املحاسبة

رة   حتديد املكافآت واحلوافز التي حيـصل عليهـا جملـس النظـارة واإلدا-١١
 :التنفيذية

: ومن مبادئ احلوكمة يف مؤسسة الوقف حتديد األجرة ، حيـث يـرى اخلـصاف 

ًجواز أخذ األجرة من الغلة قياسا عىل ما فعل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه فيام جعل 
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، وبالتايل فإن الوضوح يف املكافأة واحلـوافز ملجلـس ) ٣١١: اخلصاف(للقيم بصدقته 

يذية ، واألكل باملعروف من غلة الوقف ، مع اإلفصاح عنها ، هي النظارة واإلدارة التنف

قاعدة مهمة يف احلوكمة فيام  من أسس مبادئ حوكمة مؤسسة الوقف ؛ ويضع عمر 

إين أنزلت نفيس يف مال اهللا : يتعلق بالرصف من مال الوقف لصالح الناظر ، حيث قال 

 صـحيح،(رت أكلـت بـاملعروف منزلة مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتق

، وتقدير األجرة يمكن أن تكون كأجرة املثـل ) ١/٣٥٩:ابن كثري(  )١٣/١٥١:فتح

 أي بحسب أسعار السوق السائدة ، أو يكون أكثر من ذلك ، حسب ما ينص الواقـف

: أبـو زهـرة( معينـة مـن الريـع ، كام يمكن تقدير األجرة بنـسبة) ٣٢٥: قدري باشا(

ًأن للواقف أن جيعل للناظر أجرا عـىل نظارتـه ، وإن زاد : قهاء ؛ يرى معظم الف)٣٧١

عىل أجرة املثل ، كام أن للناظر أجرة املثل إذا مل حيدد له الواقف أجرة ، كام له أجرة املثل 

أن أجـرة النـاظر تقـدر بـام : إذا كان عني من قبل القايض أو احلاكم ، ويرى اخلصاف 

، وما جعـله البعض أن يكـون للقـيم ) ٣٤٥:اخلصاف(تعارف عليه الناس من أجرة 

ابـن (عشـر غلـة الوقـف ليس لـه أصـل ، إال أن املقـصـود منهـا هــو أجــرة املثـل 

 )  .٣٣٢: قدري باشا) (٤/٤٣٦:عابدين

 باإلضافة إىل حتديد أجرة الناظر التي تعد من أهم املحاور التي ينبت منهـا بـذور 

كيفية حتفيـز : ن واحدة من األمور اهلامة هي ، فإ) ٣٤٧: أبو زهرة(اخلالف والشقاق 

أن القـايض جيعـل : الناظر لريتقي بمستوى أداء الوقف ؛ ويـرى حممـد قـدري باشـا 

ًللمتويل أجرا بقدر املصلحة ، أو بقدر االجتهاد ، وما تعارف الناس مكافأة ملثـل هـذا 

ألوقـاف يعتـرب ،  وحتفيز العاملني عىل شؤون ا) ٣٢٦: قدري باشا( النوع من األعامل

، كام أكـد منـذر ) ١٣٢: أبوغدة وشحاتة(من األمور املهمة يف تطوير مؤسسة الوقف 



  

  

٨٢ 

 

عىل أمهية ربط املديرين املستأجرين بأهداف املـال الـوقفي ، وربـط تعـويض : قحف 

: قحـف(اإلدارة املستأجرة بام أنتجه مال الوقف ، ومـدى حتقيـق أغراضـه ) احلوافز(

ًلنشمي مانعا من اقرتاح حوافز مالية إضافية مقابـل حـسن ، ومل ير عجيل ا) ٨٥-٨٤

 ).٣١٣: النشمي(ًالعمل وزيادة الريع وفقا لنظم حمدودة 

ويمكن يف هذا الصدد التفكري يف كيفية ربـط املنـافع التـي حيـصل عليهـا جملـس 

النظارة واإلدارة التنفيذية بتحقيق األداء املطلوب ملؤسسة الوقف ، وبتطبيـق أسـاليب 

ية ، ووجود الشفافية يف التعامالت ؛ وتظهر التجارب أن كـون النـاظر مـن ذريـة رقاب

بد من حتديد  يكفي لتطوير أداء الوقف ، بل الالواقف أو كونه أحد موظفي احلكومة ال

ط باألداء ، وقد حاول العديد من املؤسسات احلكومية ـــــنظام حوافز واضحة مرتب

احلــوافز املرتبطـة بـاألداء يف نظـم التوظيــف  إدخـال نظـم - وخاصـة يف بريطانيـا -

، حيث نجحت بذلك بعد مواجهـة بعـض ) ١٩٩٤,Kearudren(والرواتب لدهيا 

التحديات ، ويمكن ملؤسسة الوقف أن تستفيد من التجارب املختلفة يف هذا املجـال ، 

ًبحيث يؤسس نظاما للحوافز الوقفية ، مرتبطا باألداء وبطبي ها عة الوظائف التي حتتاجً

 .املؤسسة

 : تشجيع االجتاه نحو النظارة أو التولية اجلامعية- ١٢
تظهر التجارب التارخيية أن النظارة املنفردة أدت إىل العديد من املـشاكل ، سـواء 

بالنسبة لألوقاف اخلريية أو األوقاف الذرية ، وخاصة إذا كانت أعيان مؤسسة الوقف 

عديـد مـن األحيـان إىل تـدخل   يف الوأصوهلا ضخمة ومؤثرة ، وقد أدى هـذا األمـر

، وبسط سيطرهتا عىل األوقاف ، أو كثرة القضايا املرفوعة يف املحاكم مع تعطيل الدولة

دور الوقف أثناءها ، وباإلضافة إىل مبادئ احلوكمة األخرى فإن االجتاه نحو النظـارة 
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لل العديـد مـن ًاجلامعية بدال من الفردية  باعتباره أحد مبادئ حوكمة األوقاف ، سيق

املشاكل املرتبطة بالنظارة الفردية ، وتدل جتارب الدول الغربية يف العمل اخلريي عىل أن 

النظارة اجلامعية من خالل جمالس األمناء تعطي مصداقية أكثـر للوقـف ، وتقلـل مـن 

األخطاء الفردية يف اإلدارة ، ومع توجه العلامء والفقهاء نحو التوليـة الفرديـة لنظـارة 

ًقف ، إال أن الوقائع التارخيية تظهر لنا أن النظارة كانت أحيانا مجاعيـة ، ففـي أحـد الو

األوقاف يف مرص توىل نظارته اثنان من العلامء ، وهو وقف إحدى زوجات األمـري يف 

؛ ويف هـذا ) ٦٨: إسـامعيل(ًهـ ، وأحيانا يتويل النظارة ثالثة أو أربعة أفـراد  ٩٧٦عام 

 أن يكون انتخاب ناظر الوقف - وهلن السبق يف ذلك-اقفاتاإلطار حاولت بعض الو

من قبل جملس، حددت صفات أعضائه وسري إجراءات االنتخابات ، وصفات الناظر 

؛  ومن األوقاف األوىل التي كانت نظارهتـا مجاعيـة ، وقفيـة األمـرية ) ١٨: خفاجي(

يرية املنوفية يف ، وكذلك وقفية جملس مد) ٨١: خفاجي(فاطمة ابنة اخلديوي إسامعيل 

  ).٢٤٤: غانم(م ، وكذلك وقفية املؤمتر املرصي اإلسالمي ١٩٢٣مرص يف عام 

وتتجه معظم الترشيعات احلديثة إىل دعم االجتاه نحو التولية اجلامعية لألوقـاف ، 

: ٢-العمـر(من خالل إنشاء جمالس عليا لألوقاف ، كام هو احلـال يف دولـة الكويـت 

، بحيث يضم املجلس جمموعة من املسؤولني ) ٤٩:الصالحات(، أو يف الشارقة ) ٦٠٢

احلكوميني ، باإلضافة إىل أعضاء من أصحاب اخلربة واألمانة والكفاءة ، ممن ال يتولون 

وظائف عامة ؛ أما يف أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين فقد تزايد االجتاه 

عمـال مؤسسـات الوقـف احلكوميــة ، نحو تعيني عدد من األجهزة املركزية إلدارة أ

؛ كام نصت بعض الوقفيات احلديثة ) ٤٠٠:غانم(كمجلـس األوقـاف األعىل يف مرص 

اخلاصة عىل التولية اجلامعية ، مثل وقف وهبي كوج يف تركيا ، ووقف الـشيخ زايـد يف 
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مي األمارات ، ووقف امللك فيصل يف اململكة العربية السعودية ، ووقف البنك اإلسال

 .للتنمية يف جدة 

ومع أنه ال تتوفر يف الكتابات الفقهية مبادئ للنظارة اجلامعية  ، حيث إن معظمهـا 

يتحدث عن النظارة الفردية ، فإنه من املالئم دعم التوجه نحو جعل النظارة مجاعيـة ، 

،  يف أعضائه جمتمعني رشوط النظارةأو من خالل جملس إدارة ، أو جملس أمناء ، تتحقق

ل الكفاءة ، واملسؤولية ، واألمانة ، والعدالة ، كام يؤدي ذلك إىل رشد القرارات التي مث

يـع يتخذها جملس النظارة من خالل تطبيق مبدأ الشورى ، مع األخذ بعني االعتبار مج

؛ وباإلضافة إىل تعيني جملس النظـارة ، فقـد اتبعـت مصالح املتأثرين بمؤسسة الوقف

 جملس رقابة عىل النـاظر ، مثـل وقـف أرسة زعـزوع يف بعض األوقاف أسلوب تعيني

: غـانم(ابة بأغلبية األصـوات م ، بحيث تتم القرارات يف جملس الرق١٨٩٩مرص عام 

٢٥٢(. 

التحول من التولية الفردية :  وبالتايل فإن أهم مبادئ احلوكمة ملؤسسة الوقف هي 

 مـن جملـس الـواقفني إىل التولية اجلامعية ، ويمكن أن نتـصور مؤسـسة الوقـف تبـدأ

اجلمعية العمومية للموقوف عليهم ، أو من يتأثرون بترصفات مؤسـسة الوقـف ، أو (

الذي ينتخب من قبل جملس الواقفني ) جملس اإلدارة(، ثم جملس النظار ) ذرية الواقف

ملدة معينة ، وله صالحيات حمددة ، ثم يكـون هنـاك إدارة تنفيذيـة ، مـستقلة كـرئيس 

ًدير عام للوقف ، إذا كان حجم الوقف مناسبا ، كـام تكـون هنـاك جلنـة تنفيذي ، أو م

رشعية ، أو مستشار رشعي ، وأن يلتزم الواقف بتطبيـق مبـدأ الـشفافية ، مـن خـالل 

 وجود هيئات التقارير املالية واإلدارية ،  التي يتم اإلفصاح عنها ، أو نرشها ومن خالل

 .   تدقيق خارجية مستقلة
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 :تأثرين بمؤسسة الوقف بام فيهم املوقوف عليهم إرشاك امل-١٣
وإرشاك املتأثرين بالوقف يف توجيه أعامل جملس النظارة ، يتطابق مع االجتاه احلايل 

 يف الدراســـات احلديثـــة ، نحـــو إرشاك مجيـــع املتـــأثرين بتـــرصفات أي مؤســـسة

)Stakeholders (د عن الفقه ، يف توجيه سياساهتا ونشاطاهتا ، وهذا املبدأ  ليس ببعي

أبـو ( ، واحلنابلـة) ٣٢١: أبوزهرة(املالكية: اإلسالمي ، حيث إن بعض املذاهب مثل 

أن الوالية تكون للموقوف علـيهم أو ملـن خيتارونـه ، إذا كـان : ، ترى ) ٣٤٧: زهرة

املوقوف عليهم معينني ، إذا مل يبني الواقف من تكون له الوالية ، وبعض األراء الفقهية 

مـسجد أراد أهلـه رفعـه مـن : ند التغيري يف طبيعـة الوقـف ، مثـلتوجه عتؤيد هذا ال

 ، وجيعل حتته سقاية ، وحوانيـت ، فـامتنع بعـضهم ، فينظـر يف قـول أكثـرهماألرض

أنه يرصف من فاضل وقف املصالح : ؛ ويرى ابن عابدين رمحه اهللا ) ٨/٢٢٣:املغني(

: ابـن عابـدين( من أهل املحلة والعامرة إىل اإلمام واملؤذن ، باستصواب أهل الصالح

٤/٣٦٠ . ( 

حيث ركزت دراسة إحـسان تزويدهم باملعلومات ، :  ومن جماالت إرشاكهم هو 

أمهية تقديم املعلومـات بـصورة منتظمـة مـن قبـل النظـار إىل املتـأثرين : وعدنان عىل

؛ وأوىص مؤمتر  االستثامرات الوقفيـة  ( ١٣:Ihsan & Adnan ) بمؤسسة الوقف

 م برضورة أن يامرس الرقابة احلـسابية عـىل الوقـف كـل ٢٠٠٨ يف ديب  يف عام املنعقد

 ) .الواقف، املستفيدون،املجتمع املحيل( األطراف ذات العالقة املبارشة بالوقف

ع ولتحقيق ذلك يمكن اقرتاح وجود مجعية عمومية ، أو جملس أمناء ، تـضم مجيـ

 ، كوهنـا وسـيلة لتحقيـق الـشفافية يفبههؤالء املعنيني يف مؤسسة الوقف، أو املتأثرين 

، وبحسب وجهة نظر مـن يـرى أن مـن وقـف عـىل أعامل الوقف، ولتوجيه ترصفاته
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، فهذا يتطلب وجود مبـادئ للحوكمـة ) ٨/١٨٦: املغني(آخرين فقد زال ملكه عنه 

حتدد طريقة إدارة مؤسسة  الوقف  ، يف ظل وجود عدد من املوقوف عليهم ، معينني أو 

نني ، والـذي يلـزمهم مراعـاة أصـول مؤسـسة الوقـف ، واملحافظـة عليـه ، غري معي

أن أهل املسجد لو اتفقوا عىل : واخلصومة فيها عند احلاجة ؛ وذكر ابن عابدين رمحه اهللا 

ٍتنصيب متول ملصالح املسجد صح، وأن األفضل أن ال يعلموا القايض يف زماننـا ، ملـا 

 ).٤/٤٢٢: ابن عابدين(عرف من طمع  القضاة يف أموال الوقف 

ومن ناحية تطبيق قواعـد  احلوكمـة يف مؤسـسة الوقـف ، فـإن ضـغط املتـأثرين 

ً يظل حمدودا يف إمكانية تغيري قـرارات - حسب املامرسات العملية –بمؤسسة الوقف 

جملس النظارة ، وخاصة إذا تطلب ذلك إجراءات قضائية ، وبالتـايل فقـد يكـون مـن 

دور يف الرقابة والتوجيه ، حلـل أي خالفـات بـني املوقـوف األفضل أن يكون للدولة 

عليهم ومؤسسة الوقف ، والتي قد تنشأ وتؤثر عىل نشاطات الوقف ؛ ويف هذا اإلطار 

 م برضورة أن متـارس ٢٠٠٨أوىص مؤمتر  االستثامرات الوقفية املنعقد يف ديب  يف عام 

اهللا إىل أمهية الرقابة احلكومية يف الدولة الرقابة عىل األموال الوقفية ، وأشار طارق عبد

؛ وعند وجود خصومة ، أو عدم اتفاق ، أو عدم ) ٣٤٣:عبداهللا (ضبط مسرية الوقف 

قبول لقرارات جملس النظارة أو ترصفاهتم ، فإنه يمكن للمتأثرين من مؤسسة الوقـف 

  .اللجوء إىل إجراءات التحكيم ، إلقرار أو تعديل أو  رفض لقرارات جملس النظارة

ومن األساليب لتحقيق إرشاك املتـأثرين بمؤسـسة الوقـف يف توجيـه القـرارات 

وترشيدها ، هو إنشاء جمالس النظارة مع عضوية جمموعة خمتارة مـن األهـايل ، حيـث  

اتبعت معظم وزارات وهيئات األوقاف يف دول اجلزيـرة العربيـة أسلــوب تكــوين 

 األهايل من غري املوظفني احلكوميني ، جمالـس األوقـاف ، يضم يف عضويته جمموعة من
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 ). ٦٠٤ :٢-العمر (إلضفـاء مزيد من الشفافية عىل أعامل إدارات األوقاف 

ففي الكويت يضم جملس شؤون األوقاف ثالثة أعضاء ممـن ال يتولـون وظـائف 

 .عامة ، وكذلك احلال يف اجلمهورية اليمنية 

هـ ويضم ١٣٨٦ىل لألوقاف يف عام ًكام أنشأت اململكة العربية السعودية جملسا أع

يف عضويته أربعة أشخاص من أهل الرأي واخلـربة ، إضـافة إىل أربعـة مـن اجلهـات 

 .احلكومية املتخصصة 

 اهليئة العامة لألوقاف فيها أما دولة اإلمارات العربية املتحدة فقد نص قانون إنشاء

 .وي اخلربة واالختصاص املواطنني ذًتشكيل جملس اهليئة من اثني عرش عضوا من: عىل

ًأما يف البحرين فيضم كل جملس سواء األوقاف السنية أو اجلعفرية رئيسا وثامنيـة 

 ). ٦٠٥-٦٠٤ :١-العمر(أعضاء ، ممن عرفوا باخلربة واألمانة 

 : تعارض املصالح-١٤
إن وجود نظم متنـع تعـارض املـصالح مبـدأ مهـم يف احلوكمـة ، بغـرض محايـة 

إلدارة أو الفساد ، وينشأ تعارض املصالح من ممارسة أحد مؤسسسة الوقف من سوء ا

أعضاء جملس النظارة واإلدارة التنفيذية أو أقارهبم ، لترصفات أو نشاطات ذات صلة 

تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل موضوعية قرارات العضو ،  بمؤسسة الوقف ، قد

عنـدما حيـصل  أحـد أعـضاء كام ينشأ تعارض املـصالح . أو قدرته عىل تأدية واجباته 

جملس النظارة واإلدارة التنفيذية عىل مكاسب شخصية مـن أطـراف أخـرى ، سـواء 

وم باستخدام ًبطريق مبارش أو غري مبارش مستفيدا من وجوده يف مؤسسة الوقف ، أو يق

 مـصلحة شخـصية أو ، أو يؤجرهـا أو يـستأجرها ، أليموجودات مؤسسة الوقـف

فات النظار التـي سـببت هـالك بعـض األوقـاف أو عـدم ؛ ومن ترصيستغلها ملنفعته
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تعارض مصالح النظار مع مصالح مؤسسة الوقف ، حيث يقوم : حتقيقها ألهدافها هو

النظار  ببعض الترصفات التي  ختدم مصاحلهم الشخصية أو أقـارهبم ، ولـذلك نـص 

ًالفقهاء عىل أن الناظر ال يصلح مؤجرا ومستأجرا للوقف   ) .٤/٣٧٠: ابن عابدين(ً

وبالتايل فإن هناك حاجة إىل وجود قواعـد ملوضـوع تعـارض املـصالح  ملجلـس 

النظارة واإلدارة التنفيذية ، وتقييد ترصفاهتم عىل مؤسسة الوقف للمصالح الشخصية 

 هلم أو ألقارهبم ؛ ويمكن تطوير نظام لتعـارض املـصالح هيـدف إىل منـع النظـار مـن

أو توجيه القرارات ملصلحة شخصية ،  سـواء بـأن   ،استغالل النفوذ ، وإساءة السلطة

يؤجر أو يستأجر أو بالواسطة من مؤسسة الوقف ، وذلك حسب األحكـام الـرشعية 

 .املعتمدة 

 : العوامل التي تشجع عىل تطبيق قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف٦-٢
ومما يشجع االجتاه نحو تطبيق قواعد احلوكمـة يف مؤسـسات األوقـاف ، التغيـري 

لكبري يف بيئة العمل ، واالجتاه الدويل نحـو تطبيـق احلوكمـة عـىل كافـة املـستويات ، ا

ًباعتباره أسلوبا للتنمية وإلدارة املجتمعات والدول ، وبروز عوامـل عديـدة تـساعد 

 :وتدعم تطبيق قواعد احلوكمة ، ومن ذلك ما ييل

 ، تنـامي دور أن من االجتاهات الداعمة لتطبيق احلوكمة يف مؤسسة الوقـف  -أ  

اإلدارة املهنية ذات الكفاءة العاليـة يف إدارة الـرشكات واملؤسـسات املاليـة ، وحـسن 

استخدام املوارد املالية ، التي وضعت حتت سلطتها من قبل املسامهني ، بحيث يتحقـق 

الفصل الكامل ما بني امللكية واإلدارة ، وحيث إن اإلدارة  التنفيذية  يف مؤسسة الوقف 

ــ ــةهــي امل ــن ذوي العالق ــا م ــأثرون منه ــذين يت ــارة ، أو ال ــس النظ ــام جمل  سؤولة أم

)Stakeholders( فإنه البد من احلرص عىل تعيني اإلدارة التنفيذيـة ذات الكفـاءة ،



  

  

٨٩ 

 

 العالية ، مع حماسبتها عىل حسن أدائها يف إدارة املؤسـسة الوقفيـة وحتقيقهـا ألهـدافها

ــداهللا( ــ) ٣٣٩: عب ــب ع ــامي الطل ــام أن تن ــصة يف إدارة ؛  ك ــة املتخص ىل اإلدارة الفني

 ريية جيعلها يف مركز املـساءلة حـول كافـة التـرصفات التـي تقـوم بـهــاملؤسسات اخل

Ihsan & Adnan:١٨) (  

كام أن من االجتاهات الداعمة لتطبيق احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، االجتـاه   -ب

ا األمر يتفق مع مـا نحو تأسيس املؤسسات املتخصصة إلدارة األوقاف ، حيث إن هذ

ت الوقفيـة  لنجـاح  تطـوير ركز عليه بعـض البـاحثني عـىل أمهيـة تأسـيس املؤسـسا

، سواء من خالل حتسني فاعلية املؤسسات احلكومية ، أو الـسامح ملؤسـسات األوقاف

، مثل نموذج ) ١٤: ١-قحف) (١٣٦:هاشم( متخصصة شبه حكومية بإدارة األوقاف

ولة الكويت ، واألمانة العامة لألوقاف يف دولة اإلمارات ، األمانة العامة لألوقاف يف د

ًاللتني أظهرتا تناميا يف مؤرشات أدائهام املايل ، ومن تلـك املؤسـسات األمانـة العامـة 

 مليون درهم ١٨٧م وبلغ رأس ماهلا ١٩٩٦ الشارقة ، والتي تأسست عام –لألوقاف 

ّلقـرص يف إمـارة ديب والتـي ، ومنها دائرة األوقاف وشؤون ا) ٥٣-٤٦: الصالحات( ُ

خلمـس سـنوات % ٢٧٥ف بنـسبة م وتـضاعفت إيـرادات الوقـ٢٠٠٧تأسست عـام

م، وبالتـايل فـإن ٢٠١٣ مليون درهم مع هناية عـام ٧٥٠، وبلغ إمجايل أصوهلا املاضية

ًوجود مؤسسات وقفية يساعد عـىل تطبيـق قواعـد احلوكمـة ، نظـرا لوجـود القـدرة 

  . والقانونية املؤسسية واملرجعية الرشعية

ومما يشجع االجتاه نحو تشجيع وجود مؤسسات الوقف يف الوقت احلـارض فـإن 

مجيع اخلدمات التعليمية والصحية واالجتامعية يـتم تقـديمها مـن خـالل مؤسـسات 

ًوليس أفرادا ، كام أن عدم قيام األوقاف بتجميـع مـواردهم مـع بعـضهم الـبعض يف 
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قتصادية ، وبالتايل ال يمكـنهم الوصـول إىل مؤسسة وقفية واحدة يضعف قدراهتم اال

الفعالية الالزمة إلدارة املوارد ، واالستفادة االقتصادية من آثاره ، وهذا األمـر جعـل 

بعض األوقاف تتناقص مع مرور الزمن ، وهذا يؤكد االجتاه نحو اسـتخدام أسـلوب 

 .(٢١ :Kuran) املؤسسة الوقفية ، لرفع مستوى الفعالية

ًاألمر يواكب التوجه السائد حاليا نحو إنشاء مؤسسات وقفية دوليـة كام أن هذا  

برأس مال حمدد ، ومن ذلك تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية للهيئة العاملية للوقف عام 

 ٥١هـ بغرض تشجيع مؤسسات الوقف ، وإدارة ممتلكات األوقاف برأس مال ١٤٢٢

صة ذات رأس املـال الـوقفي م ، أما مؤسسات األوقاف اخلا٢٠٠١مليون دوالر عام 

مؤسسة امللك فيصل اخلريية يف اململكـة :  فقد تنوعت وأينعت ، فمن تلك املؤسسات 

هـ  برأس مال  وقدره مليـار دوالر ، ١٣٩٦العربية السعودية ، والتي تأسست يف عام 

: ًمع زيادته من خالل التربعات ، وإضافة جزء  من الريع سنويا ؛ ومن تلك املؤسسات 

سة الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية يف دولة اإلمارات مؤس

 .م برأس مال  قدره مليار دوالر ١٩٩٢العربية املتحدة ، والتي تأست عام 

ومن العوامل التي تدعو إىل تطبيق قواعد احلوكمة هو االعرتاف بالشخصية   - ـج

ف ، وهي شخصية معنوية ذات طبيعة خاصة ، االعتبارية ، والذمة املالية ملؤسسة الوق

ًبحيث ال يمكن إلغاؤها ؛ وقد عرف الوقف منذ الـسابق أن لـه ذمـة ماليـة مـستقلة ،  ً ً

ووجود الشخـصية االعتباريـة ). ٦١-٥٨: غانم(ًوأحيانا يطلق عليها الذمة احلكمية 

 الديون وسائر ، وكذلكَملؤسسة الوقف جتعل هلا ثبوت احلق هلا وعليها ، وهلا ذمة مالية 

، كام أن اعرتاف التـرشيعات  بالكيـان  القـانوين ملؤسـسة الوقـف يؤهلهـا االلتزامات

ًللتعاقد مع الغري، مما جيعلها أهال لإللزام وااللتزام ، وهـي خمتلفـة عـن شخـصية مـن 



  

  

٩١ 

 

 ) . ١٤٧: العكش) (٤٤٥: ٣٣معيار (يديرها 

الوقـت املعـارص الشخـصية ًونظرا حلداثة الفكرة فقد أيد العديد مـن الفقهـاء يف 

، كام استقر معظم الفقهاء املعارصين عىل قبول هذا املفهوم ، ) ٢٥: الزرقاء(االعتبارية 

، كام نصت معظـم القـوانني ) ٩٥: الفزيع)  (٤٥: امليامن(وأخذت به القوانني احلديثة 

ة الذمـ ، وبالتايل فإن )٢-Cizakca : ١٠( احلديثة عىل الشخصية االعتبارية للوقف

املالية املستقلة والشخصية االعتبارية يتطلبان وجود قواعد واضحة للحوكمة ، متكـن 

مجيع املتأثرين بمؤسسة الوقف من الرقابـة عـىل التـرصفات التـي تتيحهـا الشخـصية 

االعتبارية ، وال يتحقق ذلك إال بوجود قواعد احلوكمـة ، كـام أن وجـود الشخـصية 

احلوكمة ، من حيث حتديـد اختـصاصات املؤسـسة االعتبارية تعني عىل تطبيق قواعد 

وحتديـد التزامـات جملـس النظـارة واإلدارة التنفيذيـة ،  وكـذلك هيكلهـا  الوقفية ، 

 .وجدول صالحياهتا التنظيمي ، 

كام أن من االجتاهات الداعمة لتطبيق احلوكمة يف مؤسـسة الوقـف ، تزايـد   -  د

ات الوقف، وتـربز كثـرة األزمـات املاليـة املخاطر يف أداء األعامل وخاصة يف استثامر

، وهـذا ت مؤسسة الوقف وأعامهلـا املختلفـةالعاملية تزايد املخاطر فيام يتعلق باستثامرا

األمر يتطلب من مؤسسة الوقف أن تقوم بتحليل شامل للمخاطر املختلفة مع حتديـد 

ألن هنـاك خمـاطر الوسائل لتفادهيا ، بحيث ال يتم الرتكيز فقط عىل املخـاطر املاليـة ، 

 .ًأخرى مثل خماطر السمعة وهي تؤثر كثريا عىل مؤسسات الوقف 

: ومؤسسات الوقف بشكل عام معرضة لنوعني رئيـسيني مـن املخـاطر ، األول 

املخاطر التي ال يمكـن تفادهيـا ، : ، وهي) Systematic Risks (املخاطر املنظمة

سة الوقف ، مثل األزمات املالية ، ًنظرا ألهنا حتدث نتيجة لعوامل تنشأ من خارج مؤس
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أو خماطر االستثامر ، ولكن يمكن التقليل من آثارها السلبية من خالل التنويع ، وإعداد 

 . اخلطط املناسبة ملواجهتها 

أو املخاطر املتعلقـة ) Non-systematic Risks(املخاطر غري املنظمة : الثاين 

خاطر الناجتة عن ترصفات مؤسسة امل: فهي )  Business Risks (بأداء النشاطات

،  وعـدم رشـد )Miss-management (الوقف نفسها ، مثل خماطر سـوء اإلدارة

مـن خـالل وضـع الـسياسات، ، وهذا النوع يمكن جتنبه أو التغلـب عليـه القرارات

،  والضوابط ، واإلجراءات املنظمة للعمل ، واختيـار اإلدارة التنفيذيـة مـن واللوائح

واخلربة ، وتأهيل املوارد البرشية وتـدريبهم ، وحتـسني أنظمـة الرقابـة ذوي الكفاءة ، 

 .لداخلية، وااللتزام بأسس احلوكمةا

وبالتايل فإن الرقابة عىل املخاطر هـي أمـر أسـايس يف تطبيـق قواعـد احلوكمـة يف 

مؤسسة الوقف ، يمكن الرتكيز عىل ضوابط حتديد املخاطر األساسية ملؤسسة الوقف ، 

لوسائل لتفادهيا ، وبعض أنواع املخاطر التـي قـد تواجـه مؤسـسة الوقـف مع حتديد ا

تشمل املخاطر االسرتاتيجية ، واالستثامرية ، وخماطر السمعة ، والـسيولة ، وتذبـذب 

، املخاطر املرتبطة باهليكل: (شمل الريع ، واملخاطر الرقابية ؛  وخماطر اإلدارة الرشيدة ت

؛ ) ائح ، وغريها التـي حتكـم طـرق اختـاذ القـراروالصالحيات ، والسياسات ، واللو

؛ ) خماطر القدرة عىل تنفيذ االسـرتاتيجية ، وخطـط العمـل : تشمل ( وخماطر التنفيذ 

وجود أدوات التحكم يف األصول ، وكيفية استخدامها يف : تشمل ( وخماطر العمليات 

ر قـدرة األفـراد ، تـشمل خمـاط( ؛ وخماطر البنية األساسـية ) املستقبل لتحسني األداء 

تشمل ( ، واملخاطر اخلارجية ) والنظم ، واإلجراءات التي تدعم أداء املؤسسة الوقفية 

العوامل اخلارجية ، مثل التغـريات الـسياسية ، التقلبـات االقتـصادية ، وغريهـا مـن 
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 .ً، كام تم تفصيله سابقا ) التغريات والعوامل التي خارج سيطرة املؤسسة الوقفية

 أن من االجتاهات الداعمة لتطبيق احلوكمـة يف مؤسـسة الوقـف أمهيـة كام  -هـ 

ًاملحافظة عىل  سمعة مؤسسة الوقف ، نظرا ألمهية هذا األمـر يف اسـتمرار املؤسـسة ، 

وتأثريه اإلجيايب يف استقطاب أوقاف جديدة ، ويف العادة تنتج خماطر الـسمعة ملؤسـسة 

 طنني عامة ، واملتأثرين بمؤسسة الوقـفالوقف عن التصور الذهني السلبي لدى املوا

، عن أداء  املؤسسة وتنفيذ نشاطاهتا ، أووجود آراء أو رأي عـام سـلبي نتيجـة خاصة

لبعض ترصفات أعضاء جملس النظارة أو اإلدارة التنفيذية ، بحيث تعكس الترصفات 

القاهتا والقرارات التي تم اختاذها ، صورة غري إجيابية عن مؤسسة الوقف وأدائها ، وع

مع  املوقوف عليهم واملتأثرين بالوقف ؛ كام أن خماطر السمعة تنتج عن ترويج إشاعات 

غري صحيحة عن مؤسسة الوقف ، وأعامهلا وخاصة يف جماالت رصف الريع ،  وتزداد 

 النتــشارمواقع التواصــل أمهيــة خمــاطر الــسمعة يف العــرص احلــايل ، وذلــك نتيجــة 

علومات السلبية عن مؤسسة الوقـف ، كـام أهنـا جتعـل ، التي تسهل نرش املاالجتامعي

عملية تصحيح املعلومات شاقة  للغاية ،  وبالتايل تؤدي إيل صـعوبة الـتحكم بـسمعة 

 . مؤسسة الوقف 

ويف العادة حتدث خماطر الـسمعة  يف مؤسـسة الوقـف نتيجـة إلخفاقهـا يف إدارة 

ظمة مؤسسة الوقف ، أوعدم املخاطر التي تواجهها ، وكذلك  تنشأ عن ضعف كفاءة أن

رشد النشاطات التي تقوم هبا ، مما يتسبب بردود أفعال سلبية واسعة من قبل املتأثرين 

هبا ؛ كام أن عدم االلتزام بالقواعد الرشعية التي هي أساس الوقف أو قواعد احلوكمـة 

سالمة يؤدي إىل انخفاض ثقة الواقفني واملتأثرين بمؤسسة الوقف يف رشعية أعامهلا ، و

نشاطاهتا ؛ كام تنتج خماطر السمعة عن التعثر يف تقديم اخلدمات للمتـأثرين بـالوقف، 
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حسب التوقعات ، أوعدم الشفافية يف تقـديم البيانـات وعرضـها ، وإذا اهتـزت ثقـة 

الواقفني قد ال تتمكن مؤسسة الوقف من زيادة أوقافها ، أوقد ال حتـصل عـىل بعـض 

 .التسهيالت من الدولة 

كام أن من االجتاهات الداعمة لتطبيق احلوكمـة يف مؤسـسة الوقـف أنـه يف   -هـ 

الوقت احلايل أصبحت مؤسسة الوقف حيكمهـا جمموعـة مـن القـوانني والتـرشيعات 

والنظم اإلدارية واملحاسبية املتعددة ، بحسب وجودها يف القطـاع اخلـاص أو العـام ، 

فة االلتزام ، والتي تتطلب التقيد ًوهذا يفرض أيضا عىل مؤسسة الوقف االهتامم بوظي

سسة الوقف تطبيقهـا وااللتـزام بالترشيعات والقواعد واألحكام ، التي يطلب من مؤ

، والرتكيز عىل وظيفة االلتزام يف مؤسسة الوقف تنبـع ممـا يـوفره ذلـك مـن محايـة هبا

للمؤسسة من خمـاطر عـدم االلتـزام بـالقوانني والتعلـيامت ، وآثارهـا عـىل الـسمعة 

األمانة العامة لألوقاف يف دولـة الكويـت عليهـا : ًاملصداقية ملؤسسة الوقف ؛ فمثال و

 : االلتزام بام ييل

 .الدستور وقانون األمانة العامة لألوقاف والقوانني ذات العالقة   . ١

 .توجيهات ويل األمر وجملس الوزراء   . ٢

 .القانون املدين وقانون غسيل األموال   .٣

 .ة املال العام و ديوان املحاسبة قانون محاي  .  ٤

 .قرارات وزارة املالية   .  ٥

 .توجيهات جملس األمة واللجان املتعلقة هبا وتوصياته   . ٦

 .قانون اخلدمة املدنية ونظامه والقرارات الصادرة بذلك   . ٧

 .األحكام الصادرة من السلطات القضائية    . ٨
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 .ألمانة قوانني الدول األخرى التي تعمل فيها ا  . ٩

 .اجلهات الرقابية يف الدول التي لدى األمانة فيها مشاريع   . ١٠

ايري الـصادرة أما املخاطر التنظيمية فتنشأ عن خمالفة مؤسسة الوقف للقوانني واملع

نـصبها احلـاكم ، مثل خمالفة تعليامت وقرارات اجلهة الرقابية التي عن اجلهات الرقابية

 .لرقابة مؤسسة الوقف

 أن من االجتاهات الداعمة لتطبيق احلوكمـة يف مؤسـسة الوقـف زيـادة كام   -ز  

اهتامم املجتمع الدويل بتطبيق قوانني مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال ، أو ما يمكـن 

وتنشأ املخاطر القانونية  عن عدم التزام مؤسسة  ، والتنظيمية تصنيفه باملخاطر القانونية

ل التــي تؤدهيــا عنــد حتويــل األمــوال ، وخاصــة الوقــف بــالقوانني املرتبطــة بــاألعام

ني مكافحـة اإلرهـاب وغـسيل االلتزامات واإلجـراءات املنـصوص عليهـا يف قـوان

، وذلك لتأثريها البالغ عىل سمعة الوقف ، والتي قد تؤدي إىل وقف أعامهلـا ، األموال

كام حدث مع بعض مؤسسات األوقاف اخلاصة ، ويف الوقت احلارض ونتيجة لعوامل 

عديدة فقد بدأت دولنا بالتطبيق احلازم لقوانني مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال ، مما 

يعطي أمهية بالغة ملخاطر عدم االمتثال هلذه األنظمة والقوانني ؛ وهنـاك العديـد مـن 

الدراسات التي توضح خشية احلكومات الغربية من أن يتم استخدام أموال األوقـاف 

 ملؤسـسة ، وبالتـايل ال بـد Ibrahim et al ): ٤٥٤  (واخلريات يف أنشطة إرهابيـة

 .الوقف أن تراعي ذلك
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ًيظهر هذا الفصل أن مبادئ احلوكمة ليست مفهوما طارئا ، حيث حث اإلسـالم  ً

املال، حيـث يمكـن حفظهـا مـن خـالل : عىل محاية املقومات اخلمسة للحياة ، ومنها 

ل أخرى ، حتقق املقاصد األساسية للرشيعة اإلسالمية  ؛ مبادئ احلوكمة  ، أو أي وسائ

كام أن الرشد والصالح  يف الترصفات تعترب من أساسيات القيم اإلسـالمية ، و حيـث 

إن الوقف من األعـامل الـصاحلة والـرب والتـي تتطلـب حتقيـق الرشـد يف التـرصفات 

اعـد احلوكمـة ، اعـد معينـة مثـل قووالصالح يف األعامل ، فإن ذلك يتطلب اتبـاع قو

الــشفافية ، واملــسؤولية ، والعــدل والقــسط ، : مبــادئ احلوكمــة يف اإلســالم هــي و

واإلنصاف مع النفس واآلخرين ، واألمانة ، وترك ما ارتابت به الـنفس ، واملحافظـة 

عىل املال ، وااللتزام بالعهود ، وحسن القضاء ؛ كـام أن هنـاك  قواعـد احلوكمـة غـري 

وقاية أوىل من قنطار عالج ، ودرء مفسدة أوىل من جلب املصلحة ، املنظورة ،  فدرهم 

 .والتقوى ، ومراقبة اهللا عز وجل ، والقناعة ، والبعدعن أكل املال بالباطل 

ومع األمهية البالغة لقواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، إال أن القواعد  التفصيلية 

سواء يف حماور الوقف ، واسـتثامره ، مل يتم بلورهتا ، وظلت قارصة عن األمل املنشود، 

ًورصف ريعه ، وأخريا يف جملس النظارة واإلدارة التنفيذية  ، والـذي هـو حمـور هـذه 

 .الدراسة

االلتزام باألحكام : كام يظهرهذا الفصل أن مبادئ احلوكمة يف مؤسسة الوقف هي 

ن إدارة الرشعية ، وأن املصلحة هي أساس الترصفات عىل الوقف ،  والكفـاءة وحـس

ًالناظر ، سواء كان فـردا أو مؤسـسة ، وغـرس املـسؤولية  لـدى النـاظر، والعدالـة ، 

واألسلوب املؤسيس املناسب إلدارة مؤسسة األوقاف ، ووجود رشوط اختيار الناظر 
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أو جملس النظارة ، و وجود سياسات وإجراءات واضحة لدور النظار وحماسبتهم عىل 

 الوقف وحفظهـا وتنميتهـا ، والـشفافية يف التـرصفات أدائهم ، واملحافظة عىل أعيان

والقرارات ونرش املعلومات ، وحتديد مكافآت الناظر ، وخاصة تلك التي حيصل عليها 

جملس النظارة ، وتشجيع االجتاه نحو النظارة أو التوليـة اجلامعيـة ، وإرشاك املتـأثرين 

 .درء تعارض املصالح بمؤسسة الوقف ، بام فيهم املوقوف عليه ، وتطبيق نظام ل

عد احلوكمة يف مؤسـسة الوقـف وهناك بعض العوامل التي تشجع عىل تطبيق قوا

تنامي دور اإلدارة املهنيـة ، واالجتـاه نحـو تأسـيس املؤسـسات املتخصـصة ، : ومنها

ألعامل وخاصة يف اسـتثامرات ووجود الشخصية االعتبارية ، وتزايد املخاطر يف أداء ا

افظة عىل  سمعة مؤسسة الوقف ، وأمهية االلتزام بمجموعـة مـن ، وأمهية املحالوقف

القوانني والترشيعات والنظم اإلدارية واملحاسبية املتعـددة ، وزيـادة اهـتامم املجتمـع 

 .                  الدويل بتطبيق قوانني مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال 
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  الثل الثالفص
  لعامليف اتطور اجتاهات احلوكمة وجماالتها 

  تاـة املؤسسـر احلديث مبا فيها حوكميف العص
 

تناول الفصل الثاين حتليـل اجتاهـات احلوكمـة يف اإلسـالم ويف إدارة األوقـاف ، 

حيث أبرز ذاك الفصل أهم مبادئ حوكمة األوقاف مع بيان العوامل التي تشجع عىل 

جتاهات احلالية يف تطبيق قواعد احلوكمة  ، وسيتم يف هذا الفصل حماولة التعرف عىل اال

 يف تطبيـق واملامرسات البـرشية احلوكمة ، وكذلك عىل أفضل مبادئ احلكمة العاملية ،

 . حوكمة املؤسسات

إن االهتامم باحلوكمة وتطبيق قواعدها عىل الرشكات واملؤسسات العامة قد تزايد 

 ،  وبـروز م١٩٩٧األزمة املالية اآلسـيوية يف عـام : نتيجة للعديد من األسباب ، منها 

 م ، مـن خـالل ٢٠٠١قضايا الفساد ضد رشكة أنـرون ، ورشكـة ورلـدكوم يف عـام 

ًالتالعب بالقوائم املالية بالتعاون مع مدققي احلسابات ، و أخريا األزمة املالية العامليـة 

إىل أن مجيع األزمات املاليـة ، : م ، وخلص تقرير للبنك الدويل ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

ة سـببها ضــعف احلوكمــة يف ــــة املاليــــوية ، أواألزمــة العامليسـواء األزمــة اآلسـي

، وقـد كـان لقـانون سـاربنس و أوكـسيل ( ٢٠١٠:٧,World Bank) املؤسسات

)Sarbanes – Oxley Act (-   والذي أقرته الواليات املتحـدة األمريكيـة عـام

مـن  دور يف دعم تطبيق قواعد حوكمـة الـرشكات -م بعد اهنيار رشكة أنرون ٢٠٠٢

 . بط عمل املؤسسات يف القطاع اخلاصخالل وضع أسس ترشيعية ورقابية لض
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ام احلوكمـة بـدأ مـع صـدور القواعـد الربيطانيـة ــــويمكن القول أن البدء بنظ

 رير سـري كـادبريـــــ م ، والـواردة  يف تق١٩٩٢ام  ــــركات يف عـــــحلوكمة الش

)Sir Adrian Cadbury (يـث أوىص بـإلزام الـرشكات يف اململكـة املتحـدة ، ح

باإلفصاح يف العديد من املحاور األساسية  ألداء الرشكة وأعامهلا ، وخاصة تـرصفات 

ــرينبريي ــة غ ــر جلن ــدر تقري ــك ص ــد ذل ــة ، وبع ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي  جمل

(Greenbury)  والذي جـاء بمبـادرة مـن : م ١٩٩٥يف اململكة املتحدة وذلك عام

ة يف اململكة املتحدة والذي أوىص باإلفصاح عن مكون رئييس جتمع التجارة والصناع

من مكونات احلوكمة ، وهي املكافآت واحلوافز ملجلـس اإلدارة واإلدارة التتنفيذيـة ، 

م ، ١٩٩٨يف عـام )  Hampel (كام تم مراجعة هذه اجلهود من خالل تقريـر مهبـل

 قائمة عىل مبادئ عامة والذي قام  بإعادة صياغة  قواعد حوكمة الرشكات مع جعلها 

ر يف عـام بناء عىل تطبيق التوصيات السابقة ،  ونتيجة الهنيار رشكة أنرون  فقـد صـد

وهـو قـانون  Sarbanes - Oxley Act) (أوكـسيلم قـانون  سـاربنس و ٢٠٠٢

أمريكي حدد فيه قواعد حوكمة املؤسسات حيث يوجب عـىل الـرشكات أن تـضمن 

ل أنظمة الرقابة الداخلية ، كام محل الرئيس التنفيذي  وتعتمد املعلومات املالية من خال

واإلدارة التنفيذية املسؤولية الشخصية عن إعالن أي بيانات ماليـة خاطئـة ، كـام قـام 

 م بمراجعة دور أعضاء جملس ٢٠٠٣يف اململكة املتحدة لعام ) Higgs (تقرير هيغس

ض قواعد احلوكمة التي تشجع اإلدارة غري التنفيذيني وكيفية تفعيلهم ، حيث اقرتح بع

استقاللية أعضاء جملس اإلدارة لضامن رشد قراراهتم ، مع تـوفري املعلومـات املالئمـة 

م  ٢٠٠٣يف اململكة املتحـدة لعـام ) Smith(الختاذ القرار السليم ؛ أما تقرير سميث 

فقد قام بمراجعة أساليب اختيار مدققي احلسابات وحتديد مـسؤولياهتم بعـد سـقوط 
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سة أرثر أندرسون لتدقيق احلـسابات يف فـضيحة رشكـة أنـرون،واقرتاح بعـض مؤس

 .قواعد احلوكمة ملعاجلتها 

ومن أول املنظامت العاملية التي اهتمت بموضوع احلوكمـة هـي منظمـة التعـاون 

م ١٩٩٩حيث نرشت مبادئ للحوكمة املؤسسية عام ) OCDE (االقتصادي والتنمية

ص عىل قواعد حمددة للحوكمة ، ثم تـم مراجعـة هـذه العتبارها أول وثيقة شاملة  تن

م لتكون جمموعة من املبادئ األساسية للحوكمة ، التي ارتكزت ٢٠٠٤الوثيقة يف عام 

عليها بعـد ذلـك معظـم الدراسـات وقـوانني الـدول وقواعـد حوكمـة املؤسـسات 

كـام .   م ٢٠١٤ًوالرشكات ، كام يتم حاليا عمل املراجعة الدورية هلذه القواعد يف عام 

تنامى االهتامم باحلوكمة بعد إقرار األهداف التنموية الثامنة لأللفية التـي نـص عليهـا 

 م ، والتي تبنتها احلكومات ، واملجتمع ٢٠٠٠إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية لسنة 

املدين ، واملؤسسات الدولية ، والقطاع اخلاص يف كثري من البلدان حول العامل ، حيـث 

شكل أسايس الرؤية العاملية للتنمية ، وخلقت رؤية جديدة للعـامل تـسعى مـن غريت ب

من النمو االقتصادي من   – من كل رشائح املجتمع –خالهلا إىل أن يستفيد فيه الناس 

وجود قواعد احلوكمة التي تضمن مـشاركة املتـأثرين مـن : خالل وسائل عدة ، منها 

ان مـن بـني أولويـات اإلصـالح التـي تـم أعامل املؤسسة وتوجيه سياساهتا ؛ وقد كـ

حتديدها بوصفها أساسية يف هذه الرؤية هي احلد من الفقر ، وارتقاء الدول لـدرجات 

أعىل يف سلم التنمية ، مـن خـالل تعزيـز احلوكمـة يف مجيـع املـستويات ، وخاصـة يف 

لعقد ًسياسات املؤسسات املسؤولة عن التنمية ، وبالتايل كان واضحا لدى أهل احلل وا

قه إال بالقضاء عىل أسبابه ، ووالة األمر يف معظم الدول أن احلد من الفقر ال يمكن حتقي

املؤسسات الضعيفة التي تبـدد املـوارد ، وتـدمر التنـافس الـرشيف ، وتكـافئ : وهي
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السلوك الفاسد ، وحتد من تطور القطاع اخلاص ، وتقلل من خلق الوظـائف ؛ وهـذه 

 .عالج واحد ، وهو تطبيق قواعد احلوكمة مجيعها حتديات حتتاج إىل 

وليس من العجب أن يتنـامى االهـتامم بموضـوع احلوكمـة إذا علمنـا أن بعـض 

إىل أن فشل البنوك واملؤسسات املاليـة يف األزمـة املاليـة العامليـة : الدراسات خلصت

، ف احلوكمة ، وخاصة حوكمة املخاطرً  كان ناجتا عن ضعم٢٠٠٩ -م ٢٠٠٨لعامي 

آت ، وعـدم ربطهـا بـاألداء ، وضـعف اسـتقاللية ـــمالئمة أسس منح املكافوعدم 

 املجلس ومؤهالته وتكوينه ، وقلة مـشاركة املـسامهني يف توجيـه سياسـات املؤسـسة

(World Bank,٢٠١٠:٢).  

 :  جهود  احلوكمة يف الدول اإلسالمية ١-٣
اصة للمسامهة ًوحرصا من الدول اإلسالمية عىل االرتقاء بمؤسساهتا العامة واخل

يف تنمية املجتمع ، فقد بادرت بعض هذه الـدول بتبنـي التوجـه نحـو تطبيـق قواعـد 

ًاحلوكمة ، وأحيانا كان يتم ذلك  نتيجة لضغوط املؤسسات الدولية املانحة ، مثل البنك  ً

ًالدويل والذي جعله رشطا للموافقة عىل أي عملية متويل  لتلك الدولة ، ولذلك بدأت 

بتطبيق قواعد احلوكمة بحسب ظروف كـل دولـة وطبيعـة اقتـصادها ، بعض الدول 

ويزداد األمر أمهية من حيث إن الرتكيز عىل  تطبيق قواعد احلوكمة يف دولنا ينبـع مـن 

احلكـم (اين مـن ضـعف احلكـم الـصالح ـــاحلقيقة املرة التي تدل عـىل أن دولنـا تع

وكمـة املؤسـسية للبنـوك ًومما يعضد ذلـك أن تقريـرا عـن مـستوى احل). ٨-٥:اجليد

والرشكات يف الرشق األوسط خلص إىل ضعف تطبيق قواعد احلوكمـة املؤسـسية يف 

وهـذا الـضعف يف تطبيـق قواعـد  ،(٢:Hawkamah & IFC)  الرشق األوسط

احلوكمة قد ساهم يف ضعف النمو االقتصادي يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا               
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 ).٨-٦:احلكم اجليد(

ومن دول العـامل الثالـث التـي تتـشابه يف التحـديات التـي تواجهـه مـع الـدول 

اإلسالمية  دولة سنغافورة ، والتي حرصت حكومتها عىل تطبيق قواعـد احلوكمـة يف 

جهاز اخلدمة املدنية ، وتـدريبهم عـىل قـيم األمانـة واملـشاركة ، واإلتقـان ، وحتمـل 

ًرات التي تـم اختاذهـا ، وأخـريا الـشفافية املسؤولية ، واالستعداد للمساءلة عن القرا

وقد سامهت هذه اجلهود يف تطبيق احلوكمة يف االرتقاء بـأداء ) . ٥٣: أوتافيو بيشوتو(

 .املؤسسات احلكومية ، ويف القضاء عىل الفساد ، ويف تنمية املجتمع السنغافوري 

اإلسالمية ومع هذا الضعف العام يف تطبيق احلوكمة يف دولنا إال أن بعض الدول 

ًمثل ماليزيا وديب مل تكتف باالهتامم بحوكمة الـرشكات ، وإنـام حرصـت أيـضا عـىل  ِ

حوكمة اخلدمة احلكوميـة  ، مـن خـالل حتقيـق توقعـات املتعامـل مـع البريوقراطيـة 

احلكومية ، والسعي إلنجاز املعامالت ، بحيث تشجع املواطن واملتعامل عىل االستعانة 

 ، واالستفادة من خـدماهتا دون وسـطاء ؛ ويالحـظ أن دعـم بالبريوقراطية احلكومية

تطبيق نظم احلوكمة السائدة يف الدولة ، مثل دولة اإلمارات العربية أو ماليزيا قـد أثـر 

عىل حتسن  نظام احلوكمة يف املؤسسة الوقفية يف هـذه الـدول ، حيـث تعتـرب مؤسـسة 

 .ت نظام احلوكمة األوقاف يف ديب وماليزيا من أوائل املؤسسات التي طبق

، وتطبيق نظـم ) الصدق واألمانة( ففي دولة اإلمارات العربية كان مبدأ الشفافية 

احلوكمة الرشيدة هي أحد املبادئ السبعة التي ارتكزت عليهـا اسـرتاتيجية احلكومـة 

ً ، سعيا منها إىل ضـامن إنجـاز أعـامل احلوكمـة بـام ٢٠١٣ – ٢٠١١املتعددة لألعوام 

اجلهـات املبادئ العامة السبعة ، وتعزيز الـشفافية ونظـم احلوكمـة يف يتوافق مع تلك 

 . )١١٥: الياسني(احلكومية 
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أما إمارة ديب فقد سعت إىل حتقيق أداء حوكمي حكومي متميـز وعـاملي ، وذلـك 

ًبتطوير أداء خدمات اهليئات واإلدارات احلكوميـة فيهـا لتـصل إىل مـستوى متميـز ، 
 مناسـب للحوكمـة ، وأنـواع خمتلفـة مـن مبـادرات وذلك من خالل تقديم نمـوذج

التحسني ، ومداخالت التطوير؛ ولتحقيق ذلك تم تأسيس برنامج ديب لألداء احلكومي 

املتميز ، حيث هيدف الربنامج إىل حتديد جـوائز لفئـات معينـة منهـا التميـز لألفـراد، 

  ) . ١١٨-١١٦:الياسني(والتميز املؤسيس ، والتميز الوظيفي ، والتميز يف القيادة 

كام تم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة توفري الدعم املؤسيس جلهود احلوكمة من  

 م ، كاحتـاد ٢٠٠٦خالل تأسيس معهد حكومي للحوكمة املؤسـسية   يف ديب يف عـام 

دويل ملامريس ومنظمي مؤسسات احلوكمة املؤسسية ، وبغرض تطوير أفضل ممارسات 

عى املعهد إىل التوعيـة بأمهيـة إصـالح القطـاع املؤسـيس ، ويف احلوكمة املحلية ، ويس

املساعدة عىل تطوير اسرتاتيجيات مناسبة لتطبيق حوكمـة موافقـة ومناسـبة لظـروف 

املجتمع والدولة ، مع الرتكيز عىل القيم األساسية ، مثل الشفافية واملحاسـبة والعـدل 

لحوكمـة التـابع لغرفـة جتـارة كام تم تأسيس مركز أبـوظبي ل. واإلفصاح واملسؤولية 

م   للتوعية باحلوكمة املؤسسية والتدريب عليها يف إمارة ٢٠٠٩وصناعة أبوظبي يف عام 

يقوم بوضع معايري للحوكمة   م ٢٠١٤ًأبوظبي ، كام أسست حكومة ديب مركزا  يف عام 

 ، حيث ًاملؤسسية طبقا للقيم اإلسالمية ، وتقديم املشورة لرشكات القطاع املايل وغريها

يتوقع أن يصدر شهادات اعتامد للرشكات والبنـوك التـي تتبنـى معـايريه ، وسـتغطي 

 .الشفافية واإلفصاح : معايري املركز عدة جماالت ، منها 

ًومن حكومات الدول اإلسالمية  التي اهتمـت مبكـرا بتطـوير قواعـد احلوكمـة 

ألزمة املالية يف جنـوب للمؤسسات وتطبيقها هي مملكة ماليزيا ، وخاصة بعد تأثرها با
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ونتيجة هلذه األزمة كانت ، )٣١٥ :Singam( م١٩٩٨ – م١٩٩٧رشق آسيا لعامي 

مملكة ماليزيا  من أوائل الدول اإلسالمية التـي بـدأت بتطبيـق قواعـد احلوكمـة عـىل 

م ، حيث أظهرت بعـض النتـائج اإلجيابيـة عـىل حتـسني أداء ٢٠٠١الرشكات يف عام 

 .الرشكات فيها 

ملكة األردنية اهلاشمية  فقد تم إصدار قواعد حوكمة الرشكات املـسامهة يف أما امل

م، ويشمل دليل احلوكمة  جمموعة ٢٠٠٩ م والبدء بتطبيقها منذ بداية عام ٢٠٠٨عام 

من القواعد اإللزامية والقواعد اإلرشادية للرشكات ، حيث جيب االلتزام هبا ، أو بيان 

القطاع  هبا ؛ كام تم إصدار  دليل ممارسات احلوكمة يفأسباب عدم القدرة عىل االلتزام 

تطبيق ممارسات احلوكمة  ً م  ليكون مرجعا ملوظفي الدولة يف جمال٢٠١٤العام يف عام 

الرشيدة ، وتعزيز قيم العدالة ، وسيادة القانون ، ومكافحة الفساد ، واحلفاظ عىل املال 

فها ومبادئها ، ومسؤوليات تنفيذها ، باحلوكمة وأهدا ويتضمن الدليل التعريف ؛ العام

ّواملتطلبات ، وحتديد الشخص املسؤول عن احلوكمة يف املؤسـسة احلكوميـة ؛ ويركـز 

مبادئ النزاهـة والـشفافية ، والقـيم األخالقيـة ، وإرشاك األطـراف ذات  الدليل عىل

مية ؛ احلكو القدرات املؤسسية والقيادية ، وقدرات موظفي املؤسسات العالقة ، وبناء

وموظفيهـا،  كام يتضمن الدليل حتقيق مبدأ املحاسبة واملساءلة للمؤسسات احلكوميـة

اسـتخدام  وااللتزام بالقوانني واألنظمة ، وحتقيق مبدأ النزاهة والعـدل والـشفافية يف

 السلطة ، وإدارة املال العام ومـوارد الدولـة ، واحلـد مـن اسـتغالل الـسلطة العامـة

 .تكافؤ الفرص بني املواطننيألغراض خاصة ، وحتقيق 

ومن املبادرات عىل مستوى الدول ، قيام مملكة البحرين بإصدار قواعـد حوكمـة 

م عىل شكل قرار ملـزم للـرشكات ؛ وتركـز قواعـد حوكمـة ٢٠١٠الرشكات يف عام 
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 :لكة البحرين عىل تسع مبادئ ، وهياملؤسسات يف مم

 .ٍأن تدار املؤسسة من قبل جملس فاعل وواع  - ١

 .كون والء أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية للمؤسسة أن ي - ٢

أن يكون لدى جملس اإلدارة حتكم يف اجلوانب املاليـة والـضبط والتـدقيق  - ٣

 . وااللتزام بالقانون 

أن يكون لدى املؤسسة إجراءات مناسبة لتعيني أعضاء املجلس وتدريبهم  - ٤

 .وتقويمهم 

إلدارة التنفيذيـة بـصورة تقوم املؤسسة بتحفيز ومكافأة أعضاء املجلس وا - ٥

 . عادلة ومسؤولة 

ًحيدد  املجلس هيكال واضحا وفاعال لإلدارة  - ٦ ًً. 

يتواصل املجلـس مـع  املـسامهني ، ويـشجعهم عـىل املـشاركة يف توجيـه  - ٧

 . املؤسسة وتقويم سياساهتا 

 . تقوم املؤسسة باإلفصاح عن إجراءات احلوكمة لدهيا  - ٨

ام إسـالمية عليهـا اتبـاع األحكـوبالنسبة للـرشكات التـي تعتـرب نفـسها  - ٩

 .الرشعية

 م  ٢٠١٠وبعد أن أصدرت مملكة البحرين نظام مبادئ حوكمة الرشكات يف عـام 

قامت احلكومة بإصدار قرار لتطبيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسات احلكومية مع صعوبة 

التحديات التي قد تواجهها ، وذلك بموجب القرار اخلاص باحلوكمـة يف املؤسـسات 

ٍ م ، حيث تم إنشاء جلنة تنفيذية عىل مستوى عال من اجلهات ٢٠١٣كومية يف عام  احل

وقامت اللجنة بإصدار كتيب يتضمن مبادئ . احلكومية املختصة لإلرشاف عىل تطبيقها
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احلوكمة للمؤسسات احلكومية ، مع احلـرص عـىل أن يـشمل توزيعـه كـل اجلهـات 

سس ومبادئ احلوكمة ، وإضـافة هلـذا ، احلكومية بصفتها اجلهات املستهدفة بتطبيق أ

وحتى تتم هتيئة اإلطار الترشيعي لتسهيل تطبيق احلوكمة يف هذه املؤسسات ، تم مـنح 

هذه اللجنة الصالحيات املالئمة ملراجعة و دراسة و النظر يف إمكانية تعديل القوانني و 

لـوب اعتامدهـا الترشيعات لتحقيق هذا الغرض ، وإعداد و إقرار معايري احلوكمة املط

لتطبيقها ، مع وضع الضوابط ، وكذلك تقديم املقرتحـات املطلوبـة جلهـات التـدقيق 

اخلارجي املنوط هبا تدقيق أعامل املؤسـسات احلكوميـة ، فـيام يتعلـق بتطبيـق مبـادئ 

وأسس احلوكمة ، مع رضورة رفـع التوصـيات املهنيـة لرفـع كفـاءة أداء املؤسـسات 

 .احلكومية 

 :حلوكمة يف املؤسسات الدوليةممارسات ا  ٢-٣
ًأما عىل نطاق املؤسسات الدولية فهناك جهود كبرية بذلت يف هذا املجال استشعارا 

بأمهية قواعد احلوكمة لدعم املؤسسات لتـنهض بـدورها يف التنميـة ؛ فقـد أصـدرت 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ىف القواعد األساسية حلوكمة الـرشكات ، والتـي 

 م وتـم تعـديلها يف عـام ١٩٩٩ املرجع الرئييس ، والتي  تـم إصـدارها يف مـايو تعترب

 :م ، وهي  تشتمل عىل مخسة مبادئ أساسية ، وهي٢٠٠٤

محاية حقوق املسامهني يف امللكية والتصويت ، واستالم األرباح وغريها من  - ١

 . احلقوق 

سامهني وجود املعاملة املتكافئة جلميع املـسامهني ، ومـن بيـنهم صـغار املـ - ٢

واملسامهون األجانب ، كام ينبغي أن تتاح لكافة املسامهني فرصة احلـصول 

 .عىل تعويض فعيل ىف حالة انتهاك حقوقهم 



  

  

١٠٨ 

 

االعرتاف بحقوق أصحاب املصلحة كـام حيـددها القـانون ، مـع تـشجيع  - ٣

التعاون بني الرشكات وبني أصحاب املصالح ىف جمال خلق الثروة والقيمة 

العمل ، وحتقيق االستدامة للمرشوعات القائمة عىل للمسامهني ، وفرص 

 .أسس مالية سليمة 

حتقيق اإلفصاح الدقيق يف الوقت املالئم بشأن كافة املـسائل املتـصلة بـأداء  - ٤

املوقف املايل ، واألداء ، وامللكية ، وأسـلوب ممارسـة : الرشكة ، ومن بينها 

 .السلطة 

ر اخلطـوط اإلرشـادية توضيح مسؤوليات جملس اإلدارة من خالل إصـدا - ٥

واالسرتاتيجية لتوجيه الرشكة ، كـام جيـب أن تكـون هنـاك متابعـة فعالـة 

لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة ، وأن تضمن مساءلة جملس اإلدارة 

 .من قبل املسامهني 

كام اهتمت املؤسسات املالية الدولية كصندوق النقـد الـدويل ، والبنـك الـدويل ، 

يل الدولية ، وغريهم من املؤسسات املاليـة الدوليـة بمحـور حوكمـة ومؤسسة التمو

اجلهاز البريوقراطي  واملؤسسات املرتبطة به ، وكذلك حوكمة املؤسسات والرشكات ؛ 

ًومن اجلهات الدولية غري احلكومية األخرى التي اهتمـت بموضـوع احلوكمـة أيـضا 

ة الرشكات وغريها من املؤسسات املنتدى االقتصادي الدويل ، واملنتدى العاملي حلوكم

 .الطوعية الدولية 

أما البنك الدويل فقد بدأ بتنفيذ اسرتاتيجية لتطبيق احلوكمة وحماربة الفساد يف إطار 

ً م ، وقد تم الرتكيز عىل احلوكمة نظرا لتأثريهـا البـالغ ٢٠٠٧عمليات البنك منذ عام  

ة املوارد الطبيعية ، ومتكني الدولة عىل حتسني تقديم اخلدمات ، وتطوير القدرة عىل إدار



  

  

١٠٩ 

 

لتكون أكثر استجابة ملتطلبات مواطنيها وحماربة الفساد ، ويف هذا اإلطـار قـام البنـك 

بالعديد من املبادرات بالتعاون مع الدول األعضاء يف البنك يف جمال حتسني الشفافية ، 

كمة يف القطاع العام وحصول املواطنني عىل املعلومات ؛ أما يف  جمال تطبيق قواعد احلو

واملؤسسات احلكومية فقد قام البنك الدويل بدعم جهـود تطبيـق قواعـد احلوكمـة يف 

األجهزة احلكومية ، من خالل املنح واملساعدات الفنية، ومما يدل عىل األمهية املتزايدة 

التي تضعها املؤسسات الدولية حلوكمة القطـاع العـام ومكافحـة الفـساد ، أن حجـم 

مليار دوالر أمريكي يف  ٤,٧ًت يف هذا القطاع قد تضاعف أضعافا كثرية  من املساعدا

 .من إمجايل القروض لدى البنك الدويل % ٨,٨م أو ما نسبته ٢٠٠٨عام 

باإلضافة إىل ذلك يركز البنك الدويل يف اسرتاتيجيته عىل تطبيق احلوكمة وحماربـة 

سؤولة عن التحقيقات يف البنك ، الفساد يف مجيع عمليات البنك ، وتقوية اإلدارات امل

ًوجعل البنك أكثر انفتاحا وشفافية ، وأن يكون لديه املسؤولية اجتاه اآلخرين ، ودعم 

 .اجلهود الدولية نحو تطبيق احلوكمة 

م مؤرشات احلوكمة العامليـة ، والتـي ١٩٩٦ًكام أسس البنك الدويل بدءا من عام 

املـسؤولية ، واالسـتقرار : اور أساسية وهـيًيتم قياسها سنويا ، والتي تتضمن ستة حم

السيايس وقلة العنف ، وفعالية احلكومة ، وجودة الرقابة ، وتطبيق القانون ، والتحكم 

ًيف الفساد ؛ ويتم إصدار مؤرشات احلوكمة العاملية سنويا ، وهي تشمل مؤرشات ألكثر 

من قبل الدول ، ويدل ً دولة حول مدى االلتزام باحلوكمة يف جوانبها املختلفة ٢١٢من 

اجلدول املبني أدناه تطور مؤرشات احلوكمة العاملية ملنطقـة الـرشق األوسـط وشـامل 

ًأفريقيا ، حيث تظهر املؤرشات انخفاض احلوكمة يف منطقتنا ، مما يتطلب جهودا كبرية 

لتحسينها ، كام أن انخفاض تطبيق احلوكمة يف هذه الدول قد ال يـوفر البيئـة املـساندة 
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 .يف مؤسسة الوقفبيق احلوكمة لتط

 ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا) البنك الدويل(مؤرشات احلوكمة العاملية 
  

 ٢٠١٢ ٢٠٠٧ ٢٠٠٢ ورــــاملح

 ٢٥ ٢٤ ٢٦ املسؤولية

 ٢٩ ٣٩ ٣٨ االستقرار السيايس وقله العنف

 ٤٥ ٤٦ ٤٧ فعالية احلكومة

 ٤٥ ٤٥ ٤٤ جودة الرقابة

 ٤٥ ٤٦ ٤٩ تطبيق القانون

 ٤٢ ٤٧ ٥٣ التحكم يف الفساد

ة فقد اقرتحت قواعد احلوكمـة ملؤسـسات القطـاع ـــأما مؤسسة التمويل الدولي

 ريعية حلوكمـة الـرشكات ــــم  بحيث يتم إصدار بنود تـش٢٠٠٢ام ــــاخلاص يف ع

)of Corporate Governance Codes ( يمكن أن يـتم تـضمينها بكـل مـن ،

نني الرشكات ، كام أوضـحت املؤسـسة أن البنـود التـرشيعية قوانني أسواق املال وقوا

  إال أن مدى كفاءة املناخ التنظيمي والرقايب يعترب أكثـر أمهيـة -  مع أمهيتها -املقرتحة 

ًنظرا لتعاظم دور أجهزة اإلرشاف يف متابعة األسواق وتطبيق قواعد احلوكمة ، وهـذا  

 االهتامم بأطر وآليات حوكمة الـرشكات ، التوجه املحمود دعا والة األمر يف دولنا إىل

ألهنا تعمل عـىل أسـاس الوفـاء بحقـوق األطـراف املتعـددة بالـرشكة ، وخاصـة يف 

الرشكات املدرجة يف أسواق األوراق املالية ، إذ تضم هذه األطـراف محلـة األسـهم ، 

صالح وجملس اإلدارة ، واملديرين ، والعاملني ، واملقرضني ، والبنوك ، وأصـحاب املـ

وغريها ؛ ولذلك اعتربت الترشيعات احلاكمة ، واللـوائح املنظمـة لعمـل الـرشكات 
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العمود الفقري ألطـر وآليـات تطبيـق احلوكمـة يف القطـاع اخلـاص يف دول الـرشق 

 .األوسط وشامل أفريقيا 

ويف جهودها نحو دعم جهود تطبيق احلوكمة ، تقـوم مؤسـسة التمويـل الدوليـة 

سواء يف الرشكات املسامهة أو الرشكات العائلية ، ويف بداية عام بدعم جهود احلوكمة ، 

م  أصدرت مؤسسة التمويل الدولية جمموعة من اإلجـراءات التـي تـسعى إىل ٢٠٠٥

التوعية بكيفية تطوير احلوكمة ، وتطبيقها يف الرشكات العائلية واملـسامهة ، ومراجعـة 

 .ميثاق حوكمة املؤسسة 

ة عامليـة  متخصـصة يف نـرش الـوعي ـا مؤسـسة فنيـًا لـدورها لكوهنـــــوحتقيق

ة ـــــونني للامليــة العامـــــد قــام معهــد املحاســبني القانـــــاملحاســبي والرقــايب ، فق

ادئ احلوكمة للمؤسسات ــبني ، بإصدار مبــة الدولية للمحاسـواملحاسبة والفيدرالي

 : م وهي كالتايل ٢٠١٤يف عام  (١٧-٥ :CIPFA &  IFAC)  العامة

اللتزام باالستقامة، وإظهار االلتزام القـوي بـالقيم األخالقيـة ، واحـرتام ا - ١

الترشيعات والقواعد القانونية ؛ ويـتم ذلـك مـن خـالل االلتـزام بمواثيـق 

أخالق العمل ، وتـشجيع تطبيقهـا ، وحتديـد جمـاالت تعـارض املـصالح ، 

 .وكيفية التعامل معها ، وااللتزام بالقانون والتأكد من تطبيقه 

ضامن االنفتاح عىل مجيع املتأثرين بأعامل املؤسسة ، وتـشجيع مـسامهاهتم يف  - ٢

أعامل املؤسسة ونشاطاهتا ، ويتم ذلك من خالل شفافية امليزانيـة للمؤسـسة 

العامة ، واالستشارات املستمرة مع املتأثرين بأعامل املؤسـسة العامـة ، مـن 

عامل املؤسـسة ، خالل تشكيل جمالس إدارة تتكون مـن بعـض املتـأثرين بـأ

ًوكذلك حتديد من هو أكثرهم تـأثرا بـأعامل املؤسـسة ، ووسـائل التواصـل 
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 .معهم ، ووجود قوانني حرية املعلومات 

ــي  - ٣ ــسة العامــة عــىل املــستوى االجتامع ــائج املتوقعــة مــن املؤس ــد النت حتدي

واالقتصادي والبيئي ، يف حدود امليزانية واملوارد املقـررة ، ويـتم ذلـك مـن 

اس النتائج وحتقيقها مقابل املوارد التي تم ختصيـصها ، واسـتخدام خالل قي

ميزانية الربامج ، والتعرف عىل انطباعات املـستفيدين مـن أعـامل املؤسـسة 

 .بصورة دائمة ، وحتديد أولويات العمل 

حتديد جماالت وأساليب التدخل لتحقيق النتـائج املرجـوة مـن املؤسـسات  - ٤

 ، ويتم ذلك من خالل رسعة اختاذ القـرارات العامة ، وكيفية الوصول إليها

املناسبة بعد احلصول عىل املعلومات املالئمة ، واستخدام خليط من التدخل 

السيايس والرقايب والعلمي لتحسني النتائج ، من خالل  حسن توجيه املوارد 

 .واملدخالت لتحقيق فاعلية التشغيل والوصول إىل النتائج املنشودة 

سسة بام فيها القدرات القياديـة واألفـراد ، ويـتم ذلـك مـن تطوير قدرة املؤ - ٥

خالل تـدريب اإلدارة العليـا ، وتطـوير املـوارد البـرشية يف املؤسـسة عـىل 

املهارات املطلوبة ألداء العمل ، كام يمكـن حتليـل التحـديات التـي تواجـه 

 .املؤسسة يف املستقبل ، وكيفية إعداد املهارات البرشية ملواجهتها 

املخاطر وتقويم األداء من خالل تدقيق فاعل ، وإدارة مالية عامة قوية ، إدارة  - ٦

ويتم حتقيق ذلك من خالل وجود نظام للمخاطر وتـدقيق داخـيل ، بحيـث 

ًيعتربون جزءا من تقويم أداء املؤسسة ، ويمكن من خالهلا حتديـد املخـاطر 

 .التي تواجه املؤسسة يف حتقيق أهدافها

يف الشفافية ، وإصدار التقـارير الـشاملة ، وتطبيـق  تطبيق أفضل املامرسات  - ٧
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 .التدقيق الفاعل ملامرسة املسؤولية الفاعلة 

 :  احلوكمة يف املؤسسات اخلريية٣-٣
إن مؤسسة الوقف بحكم أن غاية تكوينها هي حتقيـق وصـول اخلـري ملـستحقيه ، 

والطوعية التي ال ، فهي بذلك  تتشابه يف أعامهلا مع املؤسسات اخلريية واألجر للواقفني

، وبالتايل فإنه قد يكون من املناسب االستفادة من بعض دروس تطبيق هتدف إىل الربح

احلوكمة يف املؤسسات اخلريية يف الدول الغربية ، بحكم تطويرها ملثل هـذه القواعـد ؛ 

ًوأمهية  تطبيق احلوكمة يف املؤسسات اخلريية يعترب أمرا أكثر إحلاحا ، وذلك نظرا لعد ً م ً

وجود من يراقب أداء هذه املؤسسات مقارنة مع الرشكات التـي يراقبهـا املـسامهون ، 

ولذلك حرصت بعض الدول الغربية مثل اململكة املتحدة وأيرلندا عىل وضـع قواعـد 

حلوكمـة املؤســسات اخلرييــة ، أمــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة فتظهــر إحــدى 

دارة والفـساد يف املؤسـسات اخلرييـة الدراسات والتي اسـتوعبت حـوادث سـوء اإل

والتي   م ٢٠٠٢ وحتى عام -١٩٩٥والدينية يف الواليات املتحدة األمريكية لألعوام 

 ً حادثة تظهـر الفـساد وسـوء اإلدارة١٥٢تم نرشها يف الصحف األمريكية ، أن هناك 

(Fremont-Smith & Kosaras:٣) . ١٠٤ومن جمموع هـذه احلـاالت هنـاك 

ً حادثة تدل عىل  القصور يف القيـام بواجبـات ٥٤ نشاط إجرامي ، و حاالت تدل عىل

االستقامة ، والوالء للمؤسسة ، وتعارض املصالح ، وسـوء إدارة األصـول ، وسـت 

 . (٣:Fremont-Smith & Kosaras) حاالت تشمل احلالتني

يف ًا للقـانون الـصادر ًودرءا النحراف العمل اخلريي  يف اململكة املتحدة ، وتطبيق

ة العمـل اخلـريي يف ، فقد تم إصدار ميثاق احلوكمة الذي أصـدرته هيئـ م٢٠١١عام 

ويطلق عليها ( ً،  والذي يتضمن توضيحا للمبادئ السبع يف العمل العامأنكلرتا وويلز
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االبتعـاد عـن اهلـوى ، واملـصلحة الشخـصية ، واالسـتقامة ، : وهـي) مبادئ نوالن 

ًالرصاحة واالنفتاح ، واألمانة ، وأخريا القيادة ؛ كام واملوضوعية ، وحتمل املسؤولية ، و

: يركز ميثاق احلوكمة هليئة العمل اخلريي عىل قواعد  تفصيلية حمددة للحوكمة ، منهـا 

وجود املسؤولية ، واإلفصاح والشفافية ، وتكوين املجلس واختياره وإدارة اجتامعاته ، 

 التنفيذيـة ، وحتديـد العالقـة بـني وحتديد دور رئيس املجلس ، وتوضيح دور اإلدارة

 .رئيس املجلس وبني اإلدارة التنفيذية

وعند حتليل ميثاق احلوكمة للمؤسسات املجتمعية والتطوعية يف شامل أيرلندا 
 :ي م نجده يتكون من مخس مبادئ وه٢٠١١والصادر عام 

تيجية واخلطـط التـشغيلية قيادة املؤسسة من خالل وجود الرؤية واإلسرتا - ١

 .مهاوتقوي

ود أنظمة الرقابة السيطرة عىل أنشطة املؤسسة وحسن إدارهتا من خالل وج - ٢

 .وإدارة املخاطر

 وجود الشفافية واملسؤولية من خالل حتديد املتأثرين باملؤسسة ، والتواصل  - ٣

جتامعـات معهم واالستجابة ملطالبهم ، والعمل بفعالية من خالل تنظـيم ا

 . املجلس وتفويض الصالحيات

  . باالستقامة من خالل اإلنصاف واألمانة واالستقالليةااللتزام - ٤

  .(.Charity C) إدارة تعارض املصالح ومحاية سمعة املؤسسة - ٥

وهذا اجلهد إلصدار قواعد احلوكمة للمؤسسات اخلريية ليس بغريب ألن دراسة 

فريمنت سميث  وكوسارس خلصت إىل أن السبب يف ممارسات سوء اإلدارة والفساد 

ت اخلريية يف الواليات املتحدة األمريكية هو غياب احلوكمة وعدم غـرس يف املؤسسا



  

  

١١٥ 

 

  .(٢٣-٢٢:Fremont-Smith & Kosaras) املسؤولية

ويف سعيها ملقارنة مؤسسات األوقاف مع املؤسسات اخلريية ، قامت عيادة إحسان 

يف دراسة علمية بمراجعة العديد مـن مـشاكل  (٢٠٠٦ ,.Ihsan et al) وزمالؤها

 اإلسالمية ، وكذلك مراجعة بعض الدراسـات الـسابقة ذات العالقـة ، كـام األوقاف

راجعت بعض القـوانني الـصادرة مـن مفوضـية اجلمعيـات اخلرييـة يف بريطانيـا ، و 

مكـن تطبيقهـا يف املؤسـسات اقرتحت العديد مـن التطبيقـات و اإلرشـادات التـي ي

 يف اململكة املتحـدة ، والتـي ً، استنباطا من قواعد احلوكمة للمؤسسات اخلرييةالوقفية

  :يمكن تلخيصها كالتايل

) Internal Control System  (تطبيق نظـام مراقبـة و مراجعـة داخـيل - 

 .للمعامالت املالية و اإلدارية للمؤسسات الوقفية 

يقوم بمراجعة ) External Auditor( تعيني مراجع مايل قانوين معرتف به  - 

 .ؤسسات الوقفية احلسابات والقوائم املالية يف امل

تأسيس مؤسسة مـستقلة متخصـصة يف إصـدار معـايري و قـوانني هتـدف إىل  - 

 . التحكم باملؤسسات الوقفية وضبطها 

تراعــي خــصوصية ) Code of Governance (ُتطبيــق نظــم حوكمــة - 

ُاملؤسسات الوقفية ، و يمكن االسـتفادة مـن جتربـة بريطانيـا يف تطبيـق نظـم 

 . حوكمة املؤسسات اخلريية 

 ل اجلمعيـات اخلرييــةـــة مــن قبـــايري املحاسـبية املتبعــــتطبيـق بعـض املع - 

)SORP, الذي احتوى عىل إرشادات وتوجيهات ختص اإلعداد و) ٢٠٠٥

 ..و احلفاظ عىل السجالت املحاسبية و القوائم املالية 



  

  

١١٦ 

 

 : احلوكمة يف املؤسسات الدينية٤-٣
تزمـة بأحكـام الـرشيعة إن أحد خصائص مؤسسة الوقف أهنا مؤسسة دينيـة ومل

ًاإلسالمية ، وبالتايل فكان املتوقع أن يكون االلتزام الرشعي كفـيال بـدرء أي فـساد يف 

أعامل جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، ولكن الواقع يظهر استمرار فـساد النظـار يف 

و وال األوقاف ، ولغياب الرقابـة ،  لـذلك رأى أبـــًمجيع العصور، نظرا للطمع يف أم

ارهتـا حيـث أصـبحت النظـارة وء إدــــأن معظم عيوب الوقف ترجع إىل س: زهرة 

؛ كام يذكر التاريخ اإلسالمي شواهد عديدة عن انتشار الفساد )٣٦٢: أبو زهرة(غنيمة 

يف ترصفات نظار الوقف أو القائمني عليه ، حيث ذكر عـن انتـشار الفـساد يف ديـوان 

 ،)١٥٦: زاركـون( ة العثامنيـةـو يف الدول) ٥٨-٥٧:أمني(األحباس يف عهد املامليك 

: احلنـبيل(رن العرشين حتـى سـعت احلكومـة إىل إلغـاء األوقـاف ـــويف يف بداية الق

١٣٥-١٣٤.( 

أما يف العرص احلديث فتدل بعض املامرسات الفاسـدة يف الكنـائس واملؤسـسات 

 الدينية مة املؤسساتالدينية يف الواليات املتحدة األمريكية عىل أمهية وجود نظام حلوك

(Elson et al:٣) . أن الصبغة الدينية : كام تدل دراسة فريمنت سميث  وكوسارس

للمؤسسات اخلريية يف الواليات املتحدة األمريكية  مل يمنـع عنهـا ممارسـات الفـساد 

وتدل إحدى الدراسات . (٢٣ :Fremont-Smith & Kosaras) وسوء اإلدارة

 م أن ٢٠٠٧ة يف الواليات املتحـدة األمريكيـة عـام ــنيعن الكنائس واملؤسسات الدي

ًهناك سوء إدارة وفسادا يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هلـذه املؤسـسات الدينيـة َ 

(Elson et al:١) . 

وهذا األمر مهم إذا أخذنا بعني االعتبار أن جمموع التربعات اخلريية يف الواليات 



  

  

١١٧ 

 

 . م ٢٠١٣ بليون دوالر أمريكي  يف عام  ٣١٧املتحدة األمريكية  قد بلغت 

ًعىل أن هنـاك قـصورا يف : أما املؤسسات املالية اإلسالمية فتدل بعض الدراسات 

كام ). ٣٣٧ :Kasim et al (اإلفصاح الرشعي يف معظم املؤسسات املالية اإلسالمية

وبالتايل أن مؤسسات الوقف عانت العديد من املشاكل املرتبطة بسوء اإلدارة والفساد ، 

ًفإن وجود قواعد احلوكمة سيوفر التزاما من قبل مؤسسة الوقف باألحكـام الـرشعية 

 .ورشوط الواقفني 

ومع أن  قانون رسبانس وأوكسيل  الصادر يف الواليات املتحـدة األمريكيـة عـام  

 م خاص بالرشكات التجارية إال أن بعض الدراسات ترى إمكانية تطبيقه عـىل ٢٠٠١

 .( ٢:Elson et al) ينيةاملؤسسات الد

ومن جتارب املؤسسات الدينية يف تطبيق احلوكمة جتربة بيت الزكـاة ، وهـو أحـد 

اهليئات احلكومية املستقلة يف دولة الكويت ، حيث  تم البدء بتطبيق مفهـوم احلوكمـة 

املؤسسية يف أعامله وأنشطته ضمن براجمـه ومـشاريعه االسـرتاتيجية ، ولقـد ظهـرت 

طبيق مبادئ احلوكمة املؤسسية يف بيت الزكاة نتيجـة لوجـود العديـد مـن احلاجة إىل ت

التوجهات األساسية ، مثل تأسيس خطوط حماسبة سياسية واجتامعية واضحة بسيطة ، 

وحتقيق الثقة يف البيت لدى املتربعني واملحسنني ، وحتقيق مبدأ العدالة واملـساواة بـني 

ث إن وضــع أسـس قويـة حلوكمــة العـاملني واحلـرص عـىل رفــع مـستواهم ؛ وحيـ

املؤسسات هو أحد الطرق ملجاهبة التعثر يف املؤسسات العامة وعدم فعاليتها ، فقد قرر 

تطبيـق "ً أن يضم إىل مشاريع اخلطة  مرشوعا  يسمى ٢٠٠٨جملس إدارة البيت يف عام 

: الياسـني( والذي هيدف إىل حتقيق اإلدارة الصاحلة والرشيدة "نظم احلوكمة املؤسسية

١٨٤-١٨٢.( 
  



  

  

١١٨ 

 

 :احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية  ٤-٣
ومن اجلوانب املطلوب حتليلها لوضع قواعد حوكمة مؤسسة الوقف التعرف عىل 

ًجهود احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ، نظرا اللتزامها باألحكام الرشعية ، كام 

ليات أو أسـاليب العمـل مـن هو احلال يف مؤسسات الوقف ، وكذلك لقرهبا يف العم

مؤسسات الوقف ، وخاصة يف التشابه يف العمليات االستثامرية ، وبالتايل فإنـه يمكـن 

االستفادة من قواعد احلوكمة فيها ، وقـد قامـت دراسـة جـريس وبليغـراين بتحليـل 

احلوكمة املؤسسية يف املؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية ، حيث خلصت إىل 

ويف مدى تطبيق ،  )Pellegrini& Grais :٣-١ (ق قواعد احلوكمة فيهاأمهية تطبي

قواعد احلوكمة  يف أجزاء النظام املايل اإلسالمي وهي مؤسسات رأس املال اإلسالمية 

حول مدى  كفايـة : يف ماليزيا ، فقد خلصت الباحثة نوال قاسم مع آخرين يف بحثهم 

، ومؤسسات املـال اإلسـالمية إىل ضـعف املبادئ الرشعية احلالية حلوكمة رأس املال 

كفاية املبادئ الرشعية احلالية حلوكمة مؤسسات املال اإلسالمية ، ممـا يتطلـب وجـود 

إطار تفصييل يستفيد من قواعد احلوكمة التقليديـة ، مـع حماولـة دجمهـا مـع القواعـد 

 ).٣٣٧ :Kasim et al (الرشعية

اإلسـالمية الكـربى مثـل البنـك ويف هذا اإلطار اهتمت بعض املؤسسات املالية 

اإلسالمي للتنمية وغريها من املؤسسات ، بمحـور تطـوير قواعـد احلوكمـة لـدهيا ، 

 وهي إحدى املؤسسات الدولية العاملة _وأصدرت جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

هــ ١٤٣٠ مبادئ احلوكمة يف جمموعة البنك ، وذلـك يف حمـرم عـام -يف جمال التنمية 

الرؤيـة : م ، وتتكـون مبـادئ احلوكمـة مـن سـبع مبـادئ وهـي٢٠٠٩اير املوافق ينـ

واالسرتاتيجية ، وااللتزام بالرشيعة ، والرشعية والشورى ، وحتسني األداء ، واملساءلة 



  

  

١١٩ 

 

   .واملحاسبية ، والشفافية ، والعدالة ، واألمانة 

 الرشعي كام أصدرت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املعيار

واخلاص بالوقف ، والذي يبني أحكام الوقف األساسية يف جمال النظـارة )  ٣٣( رقم 

عىل الوقف وإدارته وتثمريه ، وقد تضمن املعيار العديد من املبادئ بشأن عمل الوقف 

عدم إجيـار النـاظر الوقـف لنفـسه أو : يمكن اعتبارها كقواعد حلوكمة الوقف ، منها 

 ولو بأكثر من أجرة املثل إال عن طريق القضاء ، وال يؤجره ملن ال لولده الذي يف واليته

ًإال بأجرة املثل متامـا وال يغتفـر ) األصول والفروع وأحد الزوجني(تقبل شهادهتم له 

 ) . ٣٣معيار (الغبن اليسري املغتفر يف اإلجيار للغري

واعـد  كام أصدرت هيئـة املحاسـبة واملراجعـة للمؤسـسات املاليـة اإلسـالمية ق

فاؤهـا ، وطريقـة املراجعـة تكـوين اهليئـة الـرشعية وإع: للحوكمة الـرشعية ، وهـي

 التـدقيق واحلوكمـة ووسـائل  ، والتدقيق الرشعي الـداخيل ، وتـشكيل جلنـةالرشعية

ً، وأمهية استقاللية اهليئة الرشعية ، وبيـان قواعـد احلوكمـة وأخـريا املـسؤولية دعمها

 ، وتنبع أمهية هذه القواعد من أن بعـض الدراسـات االجتامعية واإلفصاح والشفافية

 ًتدل عىل أن هناك قصورا يف اإلفصاح الرشعي يف معظم املؤسسات املاليـة اإلسـالمية

)Kasim et al: ٣٣٧.( 

 م ٢٠٠٦كام أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومقـره ماليزيـا  يف ديـسمرب 

م خدمات مالية إسالمية ، وتركز املبادئ املبادئ اإلرشادية حلوكمة املؤسسات التي تقد

اإلرشادية عىل حتديد أدوار اإلدارة التنفيذية والفصل بينها ، مع حتديد مسؤولياته اجتاه 

املتأثرين باملؤسسة ، بام فيها تشكيل جلنـة للحوكمـة ، ووضـع الـسياسات ، وحقـوق 

وشفافية التقـارير أصحاب حسابات االستثامر ، وااللتزام بأحكام الرشيعة ومبادئها ، 



  

  

١٢٠ 

 

  ). IFSB(فيام يتعلق بحسابات االستثامر

 :حوكمة املؤسسات  والرشكات يف دول جملس التعاون اخلليجي  ٥-٣
كام يظهر الواقع أن معظم جهود تطبيق  احلوكمة يف أمتنا اإلسالمية  قـد  تركـزت 

:  رزق عىل  حمور حوكمة الرشكات  املقيدة يف أسواق األوراق املالية ، وذكرت هـدى

 ). ٢٢٩-٢٢٨: رزق(ًأنواعا عن نظم حكومة الرشكات وجماالت التقائها أو اختالفها 

وللتعرف عىل جتارب احلوكمة يف بعض الدول ، واالستفادة من بعض املامرسات 

الرشيدة ، سيتم الرتكيز يف هذه الدراسة عىل حتليل  جهود حوكمة الرشكات يف بعـض 

 .دول جملس التعاون اخلليجي 

ال يف ما أصدرته هيئة سوق امل:   أمثلة جهود احلوكمة يف هذه الدول اخلليجية ومن

 ، ثم م١/٧/٢٠٠٦،  وهي الئحة حوكمة الرشكات بتاريخ اململكة العربية السعودية

 باعتامد الالئحة بشكلها م١٢/١١/٢٠٠٦صدر قرار جملس هيئة السوق املالية بتاريخ  

 : ًأبوابا مخسةالنهائي ، وبدء نفاذها ، حيث تضمنت 

تنـاول التعريفـات ، مثـل تعريـف العـضو املـستقل ، وغـري التنفيـذي ، : األول 

 .واألقرباء من الدرجة األوىل ، وأصحاب املصالح والتصويت الرتاكمي 

أما الباب الثاين فقد أوضح حقوق املسامهني ، واجلمعية العامة ، حيث نص عـىل 

حقهم يف احلصول عىل املعلومات ، وحقوق بعض احلقوق العامة للمسامهني ، و منها 

 .التصويت ، وحقوقهم يف أرباح األسهم 

 أما الباب الثالث فقد ركز عىل اإلفصاح والشفافية ، وخاصة اإلفصاح يف تقريـر 

 .جملس اإلدارة 

 أما الباب الرابع فقد تناول جملس اإلدارة توضيح الوظائف األساسية له ، وكذلك 



  

  

١٢١ 

 

وينه ، وجلان املجلس واستقالليتها ، وخاصـة جلنـة املراجعـة ، ، وكيفية تكمسؤولياته

وحتديد مكافآت أعضاء املجلس وتعويضاهتم ، وكـذلك قـضية تعـارض املـصالح يف 

 .جملس اإلدارة 

 .ً أما الباب اخلامس فقد تضمن أحكاما ختامية 

أن تبني مفهوم حوكمة :  ويف بحثه عن أثر حوكمة الرشكات يرى عوض الرويعي 

كات يف اململكة العربية السعودية يعـزز اإلفـصاح ، ويـوفر بيئـة مناسـبة جللـب الرش

 ).٢١٢:الرويعي( االستثامرات وحماربة الفساد

 م بشأن ٢٠١٣ًأما هيئة أسواق املال يف دولة الكويت فقد أصدرت قرارا يف عام   

ً تنفيـذا  إصدار قواعد حوكمة الرشكات اخلاضعة لرقابتها ، ويأيت إصدار هذه القواعد 

 م ٢٠١٠ لـسنة ٧من الالئحة التنفيذيـة للقـانون رقـم ) ٤٠(ملا نصت عليه املادة رقم 

ًبشأن إنشاء هيئة أسواق املال ، وتنظيم نشاط األوراق املالية ، بأن تصدر اهليئـة نظامـا 

ًخاصا للحوكمة ، كام يأيت إصدار هذه اللوائح تطبيقا ألحكام املادة رقـم  مـن ) ٢١٧(ً

بإصدار قانون الرشكات وتعديالتـه التـي   م ٢٠١٢لسنة ) ٢٥(القانون رقم املرسوم ب

عىل أن تضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة الرشكات اخلاضعة لرقابتها ، : تنص

بام حيقق أفضل محاية وتوازن بني مصالح إدارة الرشكة واملـسامهني فيهـا ، وأصـحاب 

ني الـرشوط الواجـب توفرهـا يف أعـضاء جملـس املصالح األخرى املرتبطة هبا ، كام تب

اإلدارة املستقلني ؛ وتركز قواعد حوكمة الرشكات يف الكويت عـىل جمموعـة املبـادئ 

وجود هيكـل : واملتطلبات األساسية التي تقوم عليها أسس احلوكمة الرشيدة ؛ ومنها

ليات متوازن ملجلس اإلدارة يتضمن أعضاء غري تنفيذيني ومستقلني ، وحتديد مـسؤو

واختصاصات كـل مـن أعـضاء جملـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة ، وكيفيـة اختيـار 



  

  

١٢٢ 

 

املرشحني لعضوية جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفـق معـايري الكفـاءة والنزاهـة ، 

والتأكيد عىل ضامن نزاهة التقارير املالية ، ورضورة توفر نظم سـليمة إلدارة املخـاطر 

رص عىل تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية ، وأمهية توفر والرقابة الداخلية ، واحل

آليات اإلفصاح والشفافية ، ومحاية حقوق املسامهني ، واحلد مـن تعـارض املـصالح ، 

 .وتعزيز وحتسني األداء ، والتأكيد عىل أمهية املسؤولية االجتامعية للرشكات

املـال يف اململكـة العربيـة وعند حتليل كلتا الالئحتني الصادرتني ، عن هيئة سوق 

السعودية و هيئة أسواق املال يف دولة الكويت ، نجد أهنم ركزوا عىل حقوق املسامهني 

يف احلصول عىل املعلومات األساسية ، مع عدم التمييز بني املسامهني فيام يتعلق بتـوفري 

 يف املعلومات ؛ كام حرصت كلتا الالئحتني عىل النص عىل تشجيع مـشاركة املـسامهني

اجتامع اجلمعية العامة بام فيها اسـتخدام وسـائل التواصـل احلديثـة ، وكـذلك تيـسري 

ممارسة املساهم حلقه يف التصويت ، كام عززت الالئحتان اإلفصاح والشفافية فيام يتعلق 

بالعديد من املعلومات التي ترد يف تقرير جملس اإلدارة ، وكذلك تصنيف أعضاء جملس 

م تنفيـذيني أو غـري تنفيـذيني أو مـستقلني ، وكـذلك رضورة اإلدارة من حيث كـوهن

ذيني ـة ألعضاء جملس اإلدارة ولكبار التنفيــــتفصيل املكافآت والتعويضات املدفوع

، ة الرئيـسية ، وكذلك حتديد اختصاصات جلان جملـس اإلدار- عىل اختالف بينهم -

م اإلجيابيـات يف كـال مثل جلنة املراجعة ، وجلنـة الرتشـيحات واملكافـآت ؛ ومـن أهـ

، من خالل حصوهلم عىل كافـة عضاء جملس اإلدارة من أداء دورهمالالئحتني متكني أ

املعلومات الالزمة الختاذ قراراهتم باستقاللية ومهنية ، وكذلك اإلفـصاح عـن نتـائج 

، فاعليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـةاملراجعة السنوية  للمتأثرين بأعامل الرشكة ، مع 

 .ة إقرار نظام حوكمة للرشكة  مع متابعة تنفيذه ورضور



  

  

١٢٣ 

 

ويف التطبيق العميل لقواعـد احلوكمـة ذكـرت دراسـة ملؤسـسة التمويـل الـدويل  

 رشكة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن مبادئ ١١ م عن ٢٠١١أجريت عام 

َتطوير عمل املجلس وأدائه ، وفاعليـة وحتكـم: احلوكمة الناجحة فيها تشمل   اإلدارة ََ

ًالتنفيذية بام فيها إصدار التقارير واإلفصاح ، وحتسينا يف السمعة ، وتطويرا يف األداء ،  ً

ًوسهولة احلصول عىل التمويل نتيجة لتطبيق قواعد احلوكمة، وأخريا حتـسني العالقـة  َ

  .(٢٠١١:IFC) مع املسامهني واملستثمرين

احلوكمـة يف دول جملـس وأمهية إصدار لوائح حوكمة الرشكات تنبع من ضـعف 

التعاون اخلليجي ، حيث خلصت دراسة تم عملها بأسلوب املسح امليداين حول وضع 

 م  ، وأجريت مـن قبـل معهـد حوكمـة الـرشكات ، ٢٠٠٦حوكمة الرشكات يف عام 

مـن % ٥٠إىل أن دول اخلليج التزمت فقط بنـسبة : ومقره ديب ومعهد التمويل الدويل 

ل احلوكمـة ، وأن سـلطنة عـامن حققـت أعـىل نـسبة  لاللتـزام املعايري الدولية يف جمـا

أن التنامي يف  أسواق املال يف دول اخلليج : كام خلصت الدراسة%. ٧٠باحلوكمة بلغت 

العريب ،  مع تزايد نشاط الرشكات اخلليجية يف األسواق الغربية ، قد  ساهم يف حتسني 

أن حوكمة الـرشكات يف دول : راسةمعايري حوكمة الرشكات يف املنطقة ، كام بينت الد

اخلليج العريب ال تزال يف مراحلها األوىل من التطور ، حيث حتتاج دول جملس التعاون 

 .ًاخلليجي إىل ثالث سنوات أخرى للوصول إىل مستوى متقدم يف حوكمة الرشكات 

مـة عـىل البنـوك واملؤسـسات  ويف جهود البنوك املركزية يف تطبيق قواعـد احلوك

  تعليامت بشأن قواعد ونظـم ٢٠١٢، فقد أصدر بنك الكويت املركزي يف يونيو ةاملالي

احلوكمة يف البنوك يف دولة الكويت ، حيث تم التأكيد عىل األمهية البالغة للحوكمة يف 

: البنوك بالنظر إىل نمو االقتصاد الكويتي ، وتتضمن هذه التعلـيامت املحـاور التاليـة 



  

  

١٢٤ 

 

لوكية ، وتعارض املصالح ، وهيكـل املجموعـة ، واإلدارة جملس اإلدارة ، والقيم الس

التنفيذية العليا ، وإدارة املخاطر ، وضوابط الرقابـة الداخليـة ، ونظـم وسياسـة مـنح 

ت يف البنــوك ذات اهلياكــل املكافـآت ، واإلفــصاح والـشفافية ، وتوضــيح املـسؤوليا

طراف أصحاب املـصالح ، ً، ومحاية حقوق املسامهني ، وأخريا محاية حقوق األاملعقدة

ويالحظ يف هذه املبادرة الرتكيز عىل القيم السلوكية ، وإدارة املخاطر ، وهي من املبادئ 

 .األساسية التي يمكن اقرتاحها حلوكمة األوقاف 

ًونظرا  للتفصيل التي حتتويه هذه  اللوائح التي تم استعراضها للمؤسسات املاليـة 

، وتعرضهم للتمحيص واملراجعـة قبـل إصـدارهم ، املعارصة ، وهيئات أسواق املال 

وكذلك كثرة النصح والنقد من األطراف التـي  طبقتهـا ، فقـد يكـون مـن املناسـب 

االستعانة بالعديد من قواعد احلوكمة ، التي أصـدرهتا هيئـات أسـواق املـال يف دول 

هليـة ، بحيـث اخلليج العريب ، أو املؤسسات املالية الدولية ، أو املؤسسات الدولية األ

 بغـرض - مـن وجهـة نظـر املؤسـسة الوقفيـة –يتم إخضاعها للدراسـة والتحليـل 

 .د قواعد احلوكمة يف مؤسسات الوقفاالستفادة من أهم مكوناهتا يف حتدي

 : مبادئ حوكمة املؤسسات  ٦-٣
، دارية املتنامية يف العـرص احلـديثإن حوكمة املؤسسات يعترب من  االجتاهات اإل

ًنه سابقا ، وتم تطويرها نتيجة ألزمات مالية أو أخالقية ذات تأثري بالغ ، وتدل كام تم بيا

أن هناك العديد مـن املجـاالت التـي يمكـن تطـوير حوكمـة : العديد من الدراسات

ويـذكر عبـد  ،(٢٠١١:IFC) املؤسسات وأنه تم حتقيق نتائج إجيابيـة نتيجـة لـذلك

املـساءلة : مـة املؤسـسية الرشـيدة هـيأن الصفات األساسية للحوك: العزيز الياسني 

واملحاسبة ، والشفافية ، والتجاوب ، والعـدل والـشمولية ، والتوافـق ، واملـشاركة ؛ 



  

  

١٢٥ 

 

نزاهـة ، والنزاهـة واملساءلة تعني خضوع األعامل ، الشفافية واملصارحة ، والعدالة وال

 ).٢٢-٢١: الياسني(، والكفاءة والفعالية وسيادة القانون

ترصفات جملس نظارة الوقف واإلدارة التنفيذية يف العرص احلديث وبام أن معظم 

تنبع من مؤسسات وقفية ، سواء كانت عامة أو خاصة ، بحيث تقوم مؤسسة الوقـف 

ة عليها ، فإن دراسـة مبـادئ حوكمـة املؤسـسات  ـــبحسن إدارة  األوقاف واملحافظ

ً ونظرا ألمهية هذا األمر تعترب من أهم مكونات إعداد قواعد احلوكمة ملؤسسة الوقف ؛

 فقد ركز بعض الباحثني عىل أمهيـة تطبيـق حوكمـة الـرشكات عـىل مؤسـسة الوقـف

(Ramli & Muhamed: ١)  واالستفادة من املامرسات الناجحة فيها ، ولتحقيق

ذلك  يتطلب وجود إطار تفصييل يستفيد من قواعد احلوكمـة التقليديـة ، مـع حماولـة 

 ).٣٣٧ :Kasim et al (يةدجمها مع القواعد الرشع

وفيام يتعلق بمدى توافق قواعد احلوكمة مع األحكام الـرشعية ، أوضـح  سـمري 

أن املبادئ العاملية للحوكمة يمكن : الشاعر يف بحثه حول حوكمة مؤسسات األوقاف 

د للحوكمـة يف إدارة األوقــاف ، حيـث إهنـا ال تتعـارض مــع ــــاسـتخدامها كقواع

، )٢: مـشعل(، ويؤيد  ذلك عبدالباري مـشعل )٢٠١٣:لشاعرا( رعيةــاألحكام الش

 تطـابق مبـادئ احلوكمـة مـع أحكـام الـرشيعة: كام أكد حممد إسحاق وماريـا هبتـي 

)Bhatti and Bhatti; ومما يؤكد ذلـك أن هنـاك العديـد مـن قواعـد ) ٢٠١٠ ،

 احلوكمة التي وضعتها مؤسسات دولية مثل البنك الـدويل ومنظمـة التعـاون الـدويل

 .بل تتفق معه يف توجهاهتا القيميةال تتعارض ومبادئ اإلسالم ) OECD (والتنمية

 توضـيح مقارنـة مبـادئ حوكمـة - وباختـصار –ولتوضيح هـذا األمـر سـيتم 

املؤسسات  مع املبادئ الرشعية بغرض االستفادة منها يف تطوير قواعد حوكمة مؤسسة 



  

  

١٢٦ 

 

:  ترتكـز عـىل عـدة أركـان ، وهـيالوقف ، والناظر إىل حوكمة املؤسسات جيـد أهنـا

، وهي املفاهيم األساسية التـي ) ٢١:الياسني(الشفافية واملسؤولية واملساءلة والعدالة 

 املبـادئ األساسـية للحوكمـة الرشـيدة يف  – عـىل نطـاق واسـع اآلن –يتم اعتبارها 

املؤسسات ، باإلضافة إىل ذلك سيتم اسـتعراض بعـض مبـادئ احلوكمـة األخـرى ، 

تعارض املصالح ، وانتفاع مجيع املتأثرين بأعامل املؤسسة ، : تكمل ماسبق ، وهي والتي 

ومعرفة املخاطر وحسن إدارهتا ، والرشـد يف القـرارات مـن جملـس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية ، والتحكم والرقابة ؛ وسنحاول يف الفقرات التالية بيان كل مفهوم ، مع سبق 

 .عليه ، وذلك بصورة خمترصة اإلسالم يف بيانه والتشديد 

أما مبدأ الشفافية يف حوكمة املؤسسات فريتكز عىل اإلفصاح عن املعلومات املالية 

وغري املالية للمتأثرين بأعامل املؤسسة يف الوقت املناسـب ، كـام يـشمل ذلـك إفـساح 

: مكـري(املجال أمام مجيع املتأثرين بأعامل املؤسسة لالطالع عىل املعلومات الرضورية 

ً، وقد يكون هذا اإلفصاح طوعيا أو إلزاميـا عـىل حـسب التزا)١٠٣ مـات املؤسـسة، ً

، اللتني تعمل يف ظلهام املؤسسة ، ويف هذا اإلطـار جيـب عـىل أعـضاء والبيئة القانونية

جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن يوضحوا بشكل جيل للمتـأثرين بـأعامل املؤسـسة 

 . جمها األساسيةو تغيري يف سياسات املؤسسة أو براسبب اختاذ أي قرار مادي ، أ

وعند املقارنة مـع مبـادئ اإلسـالم نجـد أن مـن دواعـي الـشفافية يف اإلسـالم   

ِالبيعان باخل : الوضوح واإلفصاح ، كام هو احلال يف بيان عيب البضاعة، كام قال  ِ ِّ ِيار َ

َما مل يتفرقا ، أو قال َحتى يتفرقا ، فإن صدقا: َّ ََ َ َ وبينا بورك هلام يف بيعهام ، وإن كتام وكذبا َّ ُ َّ ََّ َ ََ َ ِ َ ِ َ

ِحمقت بركة بيعهام ُِ َْ ؛ ومن دواعي الشفافية النصح والتوضـيح كـام )٢٠٧٩: البخاري( ُ

َما من عبد يسرتعيه اهللاَُّ رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللاَُّ  : قال  َّ ََّ ِ ِ ِ ٍ َِّ َ َ َّ ٌَّ ُ ُ ً



  

  

١٢٧ 

 

َّعليه اجلن ِ َ؛ ومن دواعي الشفافية البعد عن الغش ،  حيث إن رسول )١٢١١: مسلم(َة َ َّ

ٍمر عىل صربة طعام  اهللاَِّ ِ ُ َفأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بلال ، فقـال. َّ ًَ ُ ُ ُ مـا هـذا يـا : َ

َصاحب الطعام ؟ قال ِ َّ َأصابته السامء  يا رسول اهللاَِّ ، قال: َ َ ُ َّ ُ َّأفال جعلته فوق الطعا: َ َ ُ ِم كـي َ

ِّيراه الناس ؟ من غش فليس مني  ََّ ُ َُّ ؛ ومن التحديات التـي تواجـه إدارة ) ٩٤٧:مسلم(َ

األوقاف يف دول اجلزيرة العربية هو كيفية زيادة الشفافية ألمـوال الوقـف وتـرصفاته 

، ومن جتارب اإلفصاح  املناسبة ما ينص عليه قـانون األوقـاف يف ) ٦٠٤: ٢-العمر(

فقـرة ( من قانون املجلس الديني وحمـاكم األوقـاف ٧٧ باب رقم بروناي دار السالم 

ً، والذي يتطلب أن يصدر جملس األوقاف تقريرا عن مجيع نشاطاته يف اجلريـدة )١٠٧

الرسمية ، مع ميزانية أموال الوقف للعام املنرصم ، وقائمـة الـدخل ، واملـرصوفات ، 

: حـاكي( والقيمـة التقديريـة ًوقائمة باألمالك واالستثامرات ، موضحا سعر التكلفـة

 بنرش -ً وحرصا عىل الشفافية -؛  كام يقوم املجلس الوقفي اإلسالمي يف ماليزيا )٤٤٥

 ) .١١٧: ذو الكفل(قائمة بجميع املمتلكات التي حتت إداراته 

تركز يف حوكمة املؤسسات عىل  أن يكون أعضاء جملس اإلدارة : أما املساءلة فهي

راراهتم ، وبأن خيضعوا أنفسهم للفحص واملراجعـة الذاتيـة ، يف موضع املساءلة عن ق

ويتم ذلك من خالل وجود نظام متكامل من املحاسبة واملساءلة للمسؤولني عن إدارة 

 . املوارد يف املؤسسة ، بام فيهم جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

M  Ú  ÙØ  : الم املحاسبة واملراقبة ،  كام قال تعاىلــادئ اإلســـومن مب
   Ü  ÛL )وكام هو احلال عندما حاسب الرسول ) ٢٤:الصافات  ابن اللتبية 

ُعندما جاء بصدقات بني أسد ، حيث صح أنه استعمل رسول اهللاِ  َ  ِرجال من األسد ْ َ ً

َعىل صدقات بني سليم ، يدعى ابن اللتبية ، فلام جاء حاسبه  َّ َ َُ ُِ ِِ ُّ ؛ ويف ) ١٥٠٠:البخاري(ٍَ



  

  

١٢٨ 

 

أن يكون جملس النظار واإلدارة :  املساءلة فإن بعض اآلراء الفقهية تدعوتطبيق مبدأ

أن : امنني يف بعض الترصفات عىل الوقف، ويرى حممد سلطان العلامءالتنفيذية ض

سلطان (، أو مل يأخذ االحتياطات الالزمة للحفظ الناظر يضمن إذا قرص يف احلفظ

أن الضامن عىل :  ابن عرفة رمحه اهللا مثل تطبيق قواعد احلوكمة ، وذكر) ٣٢٥:العلامء

، وبالتايل فإن الناظر يضمن يف ) ٧/٢٢١: الونرشييس(الناظر إذا قام دليل عىل تفريطه 

 .مسائل معينة وال يضمن يف مسائل أخرى 

أما العدالة فرتكز يف حوكمة املؤسسات عىل أن حيظى كل املتأثرين بأعامل املؤسسة 

ِاملة ، باملساواة من قبـل أعـضاء جملـس اإلدارة واإلدارة يف احلقوق وااللتزامات واملع

 .التنفيذية ، عىل نحو عادل بعيد عن االنحياز أو املصالح اخلفية 

ومن مبادئ اإلسالم العدل ، حيث أنزل سبحانه وتعاىل امليزان وهو العدل يف 

قال ، كام ُوحث عىل خلق العدالة). ١٢/٢٤٩:ابن تيمية(القلوب ويف معامالت الناس 

̧  M   :تعاىل   ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨
 ¹L )َالعدل مع اخللق فبذل النصيحة ، وترك اخليانة فيام قل وكثر َو) ٥٨:النساء َ ُْ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ِْ َِ َ ِْ َّ

 ). ١٢٣- ١٠/١٢٢:القرطبي(

دارة أما مفهوم املسؤولية يف حوكمة املؤسسات فريتكز عىل أساس قيام جملـس اإل

واإلدارة التنفيذية باختاذ القرارات املناسبة ، وتطبيقها يف بيئة العمـل ، عـىل املـستويني 

جتمع واملتأثرين بأعامل تقديم اخلدمات وامل(واخلارجي ) املديرين واملوظفني(الداخيل 

 ؛ كام أن من متطلبات املسؤولية أنه يطلب من أعـضاء جملـس اإلدارة القيـام)املؤسسة

 . برشف واستقامة ونزاهةبواجباهتم 

 



  

  

١٢٩ 

 

M  Á   :ومن مبادئ اإلسالم  الرتكيز عىل القيام باملسؤولية ، كام قال اهللا تعاىل
   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL 

، اإلمام راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: ، كام قال )٣٦: اإلرساء(

، واملرأة راعية يف  راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته، والرجلومسؤول عن رعيته

، قال راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيتهبيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، واخلادم 

، وكلكم راع راع يف مال أبيه ومسؤول عن رعيتهوالرجل : وحسبت أن قد قال

،  كام طلوبةلك أداء العمل باملهنية امل؛  ومن ذ)٨٩٣: البخاري( ومسؤول عن رعيته

ًيعطي ما أمر به كامال موفرا : اخلازن املسلم األمني الذي ينفذ ، وربام قال :   قال ً

 ).١٤٣٨: البخاري( طيب به نفسه فيدفعه إىل الذي أمر له به أحد املتصدقني

ومن املفاهيم األساسية يف حوكمة املؤسسات هو مفهوم تعارض املصالح ، حيث  

ملواثيـق الدوليـة أمهيـة ضـامن عـدم وجـود أي تعـارض تشرتط معظم الترشيعات وا

للمصالح يف أي قرار ، أو إجراء يقع عىل عاتق صاحب املـصلحة ، وقـد ركـز القـسم 

عىل عدم استغالل السلطة "املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني"الثاين يف 

الن عن األعـامل خلدمة املصالح الشخصية واخلاصة ، وعىل رضورة اإلفصاح أو اإلع

التجارية واملالية التي قد ينشأ عنها تضارب يف املصالح ، كام ركزت عىل رضورة حظر 

استخدام املال العام للمصالح الشخـصية ، وأكـدت عـىل رضورة منـع املوظـف مـن 

 .استغالل الوظيفة أو املنصب الذي كان يشغله بوجه غري سليم 

لح ،  حيث حث اإلسالم ويل اليتيم ومن مبادئ اإلسالم البعد عن تعارض املصا

M  È   Ç  Æ  Å  : أو الناظر عىل الوقف عىل األكل باملعروف ، كام قال تعاىل
  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó      Ò  Ñ  ÐÏ  Î      Í  Ì  ËÊ  É



  

  

١٣٠ 

 

   á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  ÚL )؛ كام منعت األحكام الرشعية ) ٦: النساء

 القايض ، ىل الوقف والتعامل معه إال بإذنناظر الوقف من إتيان بعض الترصفات ع

 .مثل تأجري الوقف لنفسه

ع مجيـع املتـأثرين بـأعامل ومن املفـاهيم األساسـية يف حوكمـة املؤسـسات انتفـا

،  بحيث يتم ضامن املعاملة املتساوية جلميع املتأثرين بأعامل املؤسسة ، بام فيهـا املؤسسة

 ، بحيـث يـتم القـضاء عـىل التمييـز، املوظفون واملديرون وغريهم من أطراف أخرى

وإرساء بيئة واضحة يسهل معها توقع ما سيحدث فيها ، وتفـيض إىل ختطـيط تنمـوي 

طويل املدى ؛  ومن ذلك تشجيع مـشاركة املتـأثرين باملؤسـسة عـىل النـصح ، وعـن 

اإلبالغ عن أي ممارسات غري راشدة ؛ و هتتم حوكمة املؤسسات بتشجيع العـاملني يف 

عىل إبداء آرائهم، وقلقهم حول بعض املامرسات غري الرشيدة  ، مـن خـالل املؤسسة 

إنشاء  نظام حمدد لعملية الشكاوى ، واآلليات التي يمكن اتباعها حلامية األطراف ذات 

 لإلبالغ عن أية معامالت غـري أخالقيـة ، أو – خاصة العاملني –املصالح وتشجيعها 

  .  ًغري قانونية ، متارس يف املؤسسة مثال

ومن مبادئ اإلسالم  انتفاع مجيع املتأثرين بإعامل املؤسسة ، بحيث ال يكون هناك 

رضر وال رضار، كام أن من مبادئ اإلسالم األمر باملعروف والنهي عن املنكر من قبل 

العاملني يف مؤسسة الوقف ، عند اطالعهم عىل أي معامالت غـري صـحيحة ، سـواء 

نها ؛ كام تـدل بعـض اآلراء الفقهيـة عـىل أمهيـة مـشورة بمنعها أو إعالم املسؤولني ع

املوقوف عليهم أو املنتفعني منه ، مثل أهل املسجد يف أي قرارات رئيسية متس الوقف ؛ 

ومما يعني عىل محاية مصالح مجيع املتأثرين بـالوقف إرشاك املوقـوفني يف التعـرف عـىل 

ابه ما حترص عليه قواعد احلوكمة مقومات اختاذ القرار يف املؤسسة الوقفية ، والتي تش



  

  

١٣١ 

 

 يف هذه الرشكات ، من حيث االهتامم بحقوق األقلية من املـسامهني وعـدم هتميـشهم

)Singam: ويف هذا اإلطار فقد حرص نظام احلوكمة يف بيت الزكـاة عـىل ) ٣٤٢ ،

مراعاة  حتديد أصحاب املصالح ، ومراعاة مصالح كافة الذين هلم ارتباط باملؤسـسة ، 

  ).١٨٣:الياسني(من داخلها أو من خارجها سواء 

ومن املفاهيم األساسية يف حوكمة املؤسسات معرفة املخاطر وحسن إدارهتا ،  كام 

 أن عـدم وجـود قواعـد إلدارة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أظهرت األزمة املالية العاملية لعـامي 

عتـرب املخاطر وقواعد للحوكمة يف املؤسسات املالية ، وخاصة عىل مستوى املجلس ، ي

، ( ٢:Ard & Berg) من أهم العوامل املؤثرة  يف تعثر املؤسسات املاليـة يف األزمـة

كام أن االهتامم املتزايد بإدارة املخاطر دافع للمؤسسات الوقفية يف إنـشاء إدارة خمـاطر 

 ) .١٧١ :١-الصالحات( لكل مؤسسة وقفية

¤  ¥  M  : اىلومن مبادئ اإلسالم  حفظ األموال وعدم إضاعتها ، كام قال تعـ
  ¬     «  ª  ©     ̈    §   ¦L )وعرف الفقهاء املخاطرة وأبعادها ، )٥:النساء ،

ومن تدبر األصول تبني له أن املـساقاة واملزارعـة واملـضاربة : فقال ابن تيمية رمحه اهللا

 فإن املؤاجرة خماطرة واملستأجر قد ينتفع وقـد ال ينتفـع ؛أقرب إىل العدل من املؤاجرة 

ف املساقاة واملزارعة فإهنام يشرتكان يف الغنم والغرم فليس فيها من املخاطرة مـن بخال

؛ و يف اإلسالم هنـاك نوعـان مـن ) ٢٠/٣٥٦:ابن تيمية(أحد اجلانبني ما يف املؤاجرة 

خمـاطرة التجـارة : ، وهـياملخاطرة املـرشوعة: أوهلام)  ٢/٣١٨:ابن القيم (اطرة املخ

ًان خمالفـا تـشمل مـا كـ: ، وهياملخاطرة املحرمة:  وثانيهام.ًعاواملعامالت املقبولة رش

 الغرر، وهي خماطرة غري مرشوعة ، حيث هنـى رسـول اهللا : ألحكام الرشيعة ، مثل

، ، الذي يتضمن أكـل املـال بالباطـل، وبيـع املالمـسةعن بيع الغرر، ومن ذلك امليرس
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غريها من البيـوع املبنيـة عـىل واملنابذة وحبل احلبلة ، وبيع الثامر قبل بدو صالحها ، و

  .الغرر والغش
ومن املفاهيم األساسية يف حوكمة املؤسـسات الرشـد يف القـرارات مـن جملـس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، فعىل مستوى املجلس  يمكن إعادة تكوين املجلس ، بحيث 

توضـيح : حيتوي عـىل أعـضاء يـضيفون مهـارات جديـدة حيتاجهـا املجلـس ، مثـل 

وليات بني املجلس واإلدارة التنفييذية ، وتقويم أداء املجلس مـن خـالل تنظـيم املسؤ

أعامله وأوراقه ، واستخدام جلان املجلس لعمل حتليـل معمـق للقـضايا التـي تواجـه 

املؤسسة قبل عرضها عىل املجلس ، ومراجعة قواعد التعيني يف املجلس لضامن وجـود 

شد يف القرارات  الفعالية  هي توفر القدرة عىل جملس قادر عىل إدارة املؤسسة ، ومن الر

تنفيذ األنشطة واملشاريع ، بحيث تتوافق وتطلعات الواقفني واملوقوف علـيهم ومجيـع 

  .املتأثرين بمؤسسة الوقف 

عترب من أساسيات ومن مبادئ اإلسالم  الرشد و الصالح  يف الترصفات ، والتي ت

: قدري باشا( الترصف يف أمور الوقفعبارة عن حسن : القيم اإلسالمية؛ والرشد

M  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É  : كام قال تعاىل ) ٣٠٨
   Ô  ÓL )اىل طلب الرشد هو ديدن ـتعبحانه وـــوجعل س، )٦٧:الفرقان

M  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  : ،  كام قال تعاىلاملسلم
  ¥   ¤L )ن يشء ال تعلمه فاسأل اهللا تعاىل فيه ، أي إذا سئلت ع)٢٤:الكهف

، ومن ) ٢/٤١٥:ابن كثري( وتوجه إليه يف أن يوفقك للصواب والرشد يف األمور كلها

،  جملس النظارةاحلرص عىل تطبيق مبدأ الشورى يف طرق اختاذ القرار يف: ذلك 

، بام حيقق معرفة املستفيدين من صل مع املتأثرين من نشاطات الوقفوكذلك التوا
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، والتعاون والتشارك مع لوقف باجتاهاته املستقبلية، وفعالية اختاذ القرار ورسعتها

 .املؤسسات الوقفية األخرى وغريها ، ودعم العمل الوقفي املشرتك 

 ومن املفاهيم األساسية يف حوكمة املؤسسات التحكم والرقابة ، وذلك من خالل 

خيل، وتطـوير اإلدارة املاليـة وأدوات تقوية نظام إدارة املخاطر ، وتطوير التدقيق الـدا

رقابتها ، واستخدام نظم الكمبيوتر، ووجود نظام للتعاقب القيادي ، وتطـوير تقـارير 

 .الرقابة وخاصة املخاطر ، وحتسني الشفافية ، والتواصل مع املسامهني 

، ومـن ذلـك املحاسـبة ، حيـث حاسـب ةـــمن مبادئ اإلسالم  تعميـق الرقابو

ُدقات بني أسد حيث صح أنه استعمل رسول ـــ اللتبية عندما جاء بصابن   الرسول  َ
َرجال من األسد عىل صدقات بني سليم ، يدعى ابن اللتبية ، فلام جـاء حاسـبه  اهللاِ  َّ َ َُ ُ ِْ ِ ِِ ُّ ٍَ ًَ

أنه ال بد من وضع األساليب التي متنع النظار : ؛ ويرى ولد الرباء ) ١٥٠٠:البخاري(

 ، كعـدم تـوفري الـشفافية يف التـرصفات املاليـة ، أو تقـديم من ممارسة بعض األفعـال

، كام أن من وسائل الرقابة أن يكـون ) ٣٣٦: الرباء(معلومات غري صحيحة أو غريها 

 .لتنفيذية ضامنني ألي أخطاء جسيمةاملجلس واإلدارة ا
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مية يف استنباط قواعد احلوكمة أظهرت األزمة العاملية املالية أمهية املرجعية اإلسال

املالئمة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، كام أظهـرت أمهيـة تقـيص الرؤيـة اإلسـالمية 

ًلكيفية التعامل مع إدارة املال أيا كانت صفته ، مثل األوقاف ، وكذلك التعامل  ضمن 

 .منظومة قيم وأخالق حمددة 

 ، وذلـك لـصدور القواعـد  وقد تناول هذا الفصل بداية بروز مفهـوم احلوكمـة

الربيطانية حلوكمة الرشكات ، ييل ذلك حوكمة الرشكات الصادر عن منظمـة الـدول 

التعاون االقتصادي والتنمية ، كام استعرض هذا الفـصل جهـود  احلوكمـة يف الـدول 

ٍاإلسالمية ، والتي الزالت دون مستوى الطموح ، ولكن هناك تنـام يف االهـتامم هبـا ، 

ها ، كام تطرق  هذا الفصل  إىل  ممارسات احلوكمة يف املؤسسات الدولية وبحسن تطبيق

وأهم الدروس املستخلصة ، كام تم حتليـل قواعـد احلوكمـة يف املؤسـسات اخلرييـة ، 

وكذلك قواعد احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسـالمية ، بغـرض التعـرف عـىل أهـم 

قواعد احلوكمة ملؤسسة الوقف ، لكوهنا املبادئ التي يمكن االستفادة منها يف استنباط 

هلا صفتان متشاهبتان ، ومها أهنام مؤسسة إسالمية ، وكـذلك ماليـة ، كـام تطـرق هـذا 

الفصل إىل جتربة حوكمة املؤسسات  والـرشكات يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي ، 

ل لكوهنا البيئة احلاضنة التي تعمل من خالهلا مؤسسات الوقف ، كام أن معظـم العمـ

الوقفي احلديث يتم من خالل مؤسسات ، ويف ختام الفصل تم حتليل مبادئ حوكمـة 

الشفافية ، واملساءلة ، والعدالـة واملـسؤولية والرتكيـز عـىل القيـام : املؤسسات ، مثل 

باملسؤولية ، وتعارض املصالح ، وتشجيع مشاركة املتأثرين باملؤسـسة عـىل النـصح ، 

 . راشدة ، ومعرفة املخاطر وحسن إدارهتا وعن اإلبالغ عن أي ممارسات غري



  

  

١٣٥ 

 

إن معظم مبادئ احلوكمة لو متعن املرء فيها لوجدها أهنا تنبـع مـن روح التـرشيع 

اإلسالمي ، وخاصة فيام يتعلق باألموال العامـة واخلرييـة ، والـذي غايتـه و أساسـه 

،  الراشدة عنه غرياملحافظة عىل املال ومحايته ، ودرء الفساد عنه ، ومنع سائر الترصفات

 .وهو أحد املقاصد األساسية للرشيعة اإلسالمية
 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                             



  

  

١٣٦ 

 



  

  

١٣٧ 

 

  عــل الرابــالفص
ؤسسات واقع تطبيق قواعد احلوكمة يف  بعض م

  الوقف وحتليل بعض فوائدها
 

ارة األوقاف عىل تناول الفصل السابق حتليل اجتاهات احلوكمة يف اإلسالم ويف إد

مر العصور ، بينام سيتم الرتكيز يف هذا الفصل عىل واقع احلوكمة يف  بعض مؤسـسات 

الوقف يف العرص احلديث ، وحتليل بعض الفوائد املرجوة من تطبيق قواعـد احلوكمـة 

فيها ،  وكام تم بيانه فإن أساس احلوكمة والدافع هلا هو كيفية محاية مصالح املتأثرين من 

ً املؤسسة ،  مثـل مـالك املؤسـسة أواملـسامهني يف الـرشكات ، أيـا كانـت نـسبة أعامل

مسامهتهم ، وهذا التحدي الذي يواجه املؤسـسات مـن حيـث كيـف تزدهـر أعـامل 

املؤسسة مع الفصل بني اإلدارة وامللكية ، هو األمر نفسه يواجه مؤسسة الوقف ، مـن 

) اإلدارة التنفيذيـة يف الـرشكات(ة حيث الفصل بني جملس النظارة واإلدارة التنفيذيـ

مع استمرار نمو مؤسسة الوقف وحتقيقها ) املسامهني( وبني الواقفني واملوقوف عليهم

 .ألهدافها 

إن الدور الريادي الذي تقوم به املؤسسات الوقفية ، وتقـديمها خلـدمات جليلـة 

إلسـالم ، والـذي للفئات املحتاجة ، وتنفيذها املشاريع التنموية منذ نشأهتا يف صـدر ا

نسأل اهللا له الديمومة والتطور ، البـد مـن حفظـه مـن خـالل االرتقـاء هبـا يف شـتى 

بام فيها حسن إجراءاهتا ، والتزامهـا بأحكـام الـرشيعة ، وتطبيـق أفـضل  املجاالت ، 

املامرسات اإلدارية واملالية ، ولعل أحد  املامرسات احلديثة يف تطوير املؤسسات الوقفية 

 طرائق اختاذ القرارات  فيها ، وذلـك مـن خـالل تطـوير مبـادئ  احلوكمـة هو ترشيد



  

  

١٣٨ 

 

ا التفـصيلية يف املؤسـسات ووضع اإلجراءات الكفيلـة بتطبيـق قواعـدها وإجراءاهتـ

 .الوقفية

 وتنبع احلاجة لتطبيق قواعد احلوكمة لدى املؤسسات الوقفية مع حداثة هذا 

اءة عىل القيام بالعمل الصالح الرشيد ، إذ املفهوم ، من أن مبادئ ديننا احلنيف حتثنا بد

M  t s  r  q  :ًهي وظيفة الرسل مجيعا ، كام قال املوىل يف كتابه الكريم 
  xw  v  uL ) وقوله تعاىل )٥١املؤمنون ، :M  ¢  ¡  �   ~ 

  ¥       ¤  £L ) كريم عىل اإلتقان يف العمل ، كام حثنا رسولنا ال) ٢٦القصص

، وحيث إن ) ١٨٧٦:اجلامع("حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه إن اهللا ": بقوله

نموذج عمل املؤسسة الوقفية يقوم عىل أساس العالقة الوطيدة ، والثقة املتبادلة بني 

الواقفني واملتأثرين بترصفات املؤسسة الوقفية واملوقوف عليهم من جهة ، وبني جملس 

قاف نيابة عنهم من جهة أخرى ، فإنه من النظارة واإلدارة التنفيذية والذي يدير األو

حتل قيم الشفافية واملسؤولية واملساءلة والعدالة  واإلتقان ، وهي أساس  الرضوري أن

 .قواعد احلوكمة ، يف ممارسات مؤسسة الوقف ومجيع نشاطاهتا 

كام أن منافع حوكمة األوقاف والتي تقوم عىل حتديد العالقة والعدالـة فيهـا  بـني 

، واملوقوف عليهم ، ونظار الوقف ، واملتأثرين بالوقف ، ووالة األمر، يمكن الواقفني 

أن ينتج عند تطبيقها زيادة يف ريع الوقف إىل أقىص درجة ممكنة عىل املدى الطويل ، عن 

طريق حتسني أداء استثامرات مؤسـسة الوقـف ، وكـذلك ترشـيد اختـاذ القـرارات يف 

 هذا الفصل إىل اقرتاح مبادئ احلوكمة من جوانب رصف الريع ؛ وستسعى الدراسة يف

الواقفني ، واملوقـوف علـيهم ، ونظـار (  خالل ترتيب العالقات بني هذه املجموعات

وتفعيـل اإلجـراءات والـتحكم وآليـات ) الوقف ، واملتأثرين بالوقف ، ووالة األمـر



  

  

١٣٩ 

 

الرقابة يف مؤسسة الوقف وفق مبادئ وأسس واضـحة ، هبـدف تطـوير أداء مؤسـسة 

، وقد ية اجتاه املتأثرين بمؤسسة الوقفلوقف ، مع سيادة الشفافية واإلفصاح واملسؤولا

بأنه جمموعة من العمليات : ًيكون من املناسب أوال التذكري بتعريف حوكمة األوقاف 

واهلياكل واإلجراءات التي يتم تطبيقها بغرض تعظيم آثار مؤسسة الوقف ، من حيث 

عتبـار مـصالح مجيـع ذ بعـني االـــيع ريعها ، مـع األختنمية استثامرها ، وحسن توز

 .املتأثرين فيه

ومما يؤكد أمهية  االجتاه املتزايد نحو تطبيق قواعد  احلوكمة يف مؤسسة  الوقف قيام 

، وكبار رجال األعامل بتكوين أوقاف ماليـة  العديد من املؤسسات التنموية ، واحلكام

حلسن إلدارهتا ، فمن ذلك وقـف البنـك ضخمة ، مما يتطلب وجود قواعد للحوكمة 

اإلسالمي للتنمية للتضامن اإلسالمي ، والذي يصل رأس مالـه إىل عـرشة مليـارات 

دوالر، و مؤسسة زايد بن سلطان اخلريية يف دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة والتـي 

 م ، والتي بلغ رأس ماهلا مليار دوالر أمريكي ، ينفق من ريعه عىل١٩٩٢تأسست عام 

أهداف املؤسسة اخلريية ، ومن ذلك وقف مؤسسة امللـك فيـصل اخلرييـة يف اململكـة 

العربية السعودية ، والذي بلغ رأس ماله مليار دوالر، ومن ذلك وقف وهبي كوج يف 

 مليون دوالر وغريها مـن ٤٠٠والذي بلغ رأس ماله ، ) ١:٦٣- Cizakca  (تركيا

 ماليـة  مـشاهبة متناميـة يف قطـر و يف  ديب ، مثـل ًاألوقاف النقدية ؛ كام أن هناك أوقافا

 م ، والتي هتـدف إىل  ٢٠٠٧مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ،  والتي أسست يف عام 

تنمية جهود التنمية العربية اإلقليمية  يف تطوير الرصيد املعـريف للمنطقـة ، حيـث تـم  

وذكر بعض األمثلة  مليارات دوالر لتمويل مشاريع املؤسسة ، ١٠ختصيص وقف يبلغ 

 .يغني عن الكل 



  

  

١٤٠ 

 

كام ذكر يف الفصل السابق فإنه من األمـور املهمـة كيفيـة تفعيـل بعـض مبـادىء 

احلوكمة لتساعد عىل حسن  إدارة األوقاف ، مثل االجتاه نحو نظام التوليـة اجلامعيـة ، 

ووضع الضوابط املناسـبة لـذلك ، وكـذلك حـسن إدارة النـاظر ووجـود سياسـات 

اضحة ملحاسبة النظار يف أدائهـم االسـتثامري وعـزهلم ، وإدارة املخـاطر وإجراءات و

وغريها من املبادئ ، كام أن أي قواعد للحوكمة البد أن تأخذ بعني االعتبار التحديات 

التي تواجه مؤسسات الوقـف يف العـرص احلـديث يف تبنـي نظـام احلوكمـة  وتطبيـق 

دارة التنفيذيـة ، فالتحـدي األول هـو قواعدها ، وخاصة يف جمال جملس النظارة  واإل

كيف تستطيع مؤسسة الوقف أن تطور احلوكمـة فيهـا لتـتالءم أو ال ختـالف القواعـد 

اء مؤسسة الوقف واللوائح الصادرة يف هـذا الـشأن ، ــالرشعية للوقف ، وقانون إنش

ويف هذا اإلطار يمكن التوضيح  كـام تـم ذكـره يف الفـصل الثالـث أن معظـم قواعـد 

ة ، حيث أكد حممـد ـــة إن مل يكن مجيعها ال ختالف األحكام الرشعيـــكمة العاملياحلو

 ام الـرشيعةــــحاق وماريا هبتـي وآخـرون تطـابق مبـادئ احلوكمـة مـع أحكـــإس

)Bhatti and Bhatti; كـام اقرتحـت ). ٢:مـشعل( ) م٢٠١٣:الشاعر( )٢٠١٠

صييل يستفيد من قواعد احلوكمة الباحثة نوال قاسم و آخرون احلاجة إىل وجود إطار تف

كـام أن ، )٣٣٧ :Kasim et al (التقليدية ، مع حماولة دجمها مع القواعـد الـرشعية

 .تطبيق قواعد احلوكمة يتفق مع مراد ويل األمر يف حسن إدارة املؤسسات الوقفية 

أما التحدي الثاين فهو من سيبادر بالبدء لتطوير نظام احلوكمة ، هل هو ويل األمر؟ 

أم جملس النظارة ؟ أم املتأثرون بالوقف؟ أم مؤسسات املجتمع املدين ؟ أم جمموع هذه 

ًاألطراف؟ لضامن حسن سري املؤسسات الوقفية التي تعمل يف املجتمع ؟ فمثال  بينام يف 

الرشكات هناك مطالبة مستمرة من املـسامهني ملراقبـة جملـس إدارة الـرشكة يف تطبيـق 



  

  

١٤١ 

 

املسؤولني فيها من خـالل اجلمعيـات العموميـة ، إال أنـه يف قواعد احلوكمة وحماسبة 

قد يكون معظمهم ) وهم يمثلون املسامهني يف الرشكات( مؤسسة الوقف فإن الواقفني

إن مل يكن مجيعهم قد انتقلوا إىل رمحة اهللا ، كام أن املوقوف عليهم عاجزون عن املحاسبة 

ًكمة األوقاف مطلبا أساسـيا ال بـد مـن كام يظهر من الواقع العميل ، مما جيعل نظام حو ً

 .حتقيقه ، حتى لو غاب الواقفون أو املوقوف عليهم 

أما التحدي الثالث فهو حتديد من يكون املسؤول عن متابعة تطبيق قواعد احلوكمة 

) مثل اجلمعية العمومية واجلهات الرقابية يف حالة الـرشكات(يف حالة مؤسسة الوقف 

مة إليها ومتابعة تنفيذ توصياهتا ، ففي حالة مؤسسة الوقف فإنه ليتم تقديم تقرير احلوك

ومع جود تشابه مع حالة  الرشكات حيث هناك انفصال امللكيـة عـن اإلدارة ،  إال أن 

 مـن –مؤسسة الوقف ال يوجد مسامهون يمكن أن يامرسوا مهمة الرقابـة واملحاسـبة 

ًيولد ثغرات رقابية تتطلب تشددا يف عىل جملس النظارة ، مما   - خالل اجلمعية العمومية

تطبيق قواعد احلوكمة ، واقرتاح أساليب جديـدة للرقابـة ، ويمكـن التفكـري يف هـذا 

اإلطار يف تشكيل جملس أمناء من الواقفني واملوقوف علـيهم ، يراقـب أعـامل جملـس 

 . مستقلة تراقب أعامل مؤسسة الوقفالنظارة ، أو تعيني جهة حكومية

ًرابع فإنه إىل حني التطبيق الشامل لقواعد احلوكمة فإن  جـزءا مـن أما التحدي ال

موارد مؤسسة الوقف ينبع من التربعات و األوقاف اجلديدة ، وبالتايل فإن أي اهتامات 

بقصور جملس النظارة يف أداء واجباته قد يؤدي إىل  نقص مواردها املالية ، مما يتطلب أن 

 .كمة التي حتافظ عىل سمعة املؤسسةاحلوتعطى األولوية يف التطبيق لقواعد 

 أما التحدي اخلامس فهو قيام مؤسـسة الوقـف يف جانـب بالعمـل االسـتثامري 

لتطوير أعيان الوقف ، ويف جانب آخر فهي تقوم بعمل اجتامعـي خـريي  مـن خـالل 



  

  

١٤٢ 

 

لصعوبة إدارة توزيع الريع ، وهذا يتطلب قواعد خمتلفة من احلوكمة ، كام أنه جيعل من ا

 .ًين النشاطني معاهذ

أما التحدي السادس فهو عدم وجود معايري حماسبية وقوائم مالية متفـق عليهـا ، 

يمكن مقارنة أداء مؤسسة الوقف وتقويم مدى االلتزام باحلوكمة ، كام ال يوجد التزام 

رشعي أو ترشيعي لدى مؤسسة الوقف بتطبيق قواعد احلوكمة ، مما قد يقلل من جدية 

 .االلتزام هبا

ولكن هذه التحديات إن تأكد وجودها ال متنع من البدء بتطبيق قواعد احلوكمة يف 

مؤسسة الوقف آخذين بعني االعتبار هذه التحـديات ووسـائل مواجهتهـا ، وأمـا إذا 

كانت مؤسسة الوقف مؤسسة عامة فيمكن االسرتشاد بتوجهات احلوكمـة املناسـبة ، 

لاملية العامة ، واملحاسبة ، والفيدرالية الدولية والتي أعدها معهد املحاسبني القانونني ل

للمحاسبني للمؤسسات العامة ، حيث تنص أنه ال بد من حتقيق الفاعلية يف الرتتيبات 

حتديد النتائج املتوقعة من املؤسسة  من حيث املصالح االقتصادية واالجتامعية ، : اآلتية 

ئج املتوقعة ، وتطوير قدرة املؤسسة وحتديد أساليب التدخل املناسبة لتحقيق أفضل النتا

العامة وخاصة الكفاءة القيادية واألفراد ، وإدارة املخاطر وتقويم األداء من خالل نظام 

حتكم داخيل ، وإدارة مالية عامة قوية ، وتطبيق أفضل املامرسات يف الشفافية ، وإعداد 

  .(٥:CIPFA &  IFAC)  التقارير والتدقيق وحتقيق املسؤولية الفاعلة

 :العوامل الداعية لتطبيق احلوكمة يف مؤسسات األوقاف  : ٢ -٤
ويتوقع أنه يف حالـة مؤسـسة الوقـف ، أن تقـدم حوكمـة الوقـف جمموعـة مـن 

أعيـان الوقـف : اإلجراءات والرتتيبات التي حتكم العالقـة بـني املجموعـات اآلتيـة 

ة واإلدارة التنفيذيــة ، وجملـس النظــار) الواقــف(، واملتـربع ) املوقــوف(واسـتثامراته 



  

  

١٤٣ 

 

، واملستفيد من ) حجة الوقف(، والنظام األسايس ورشوط الوقف والقوانني ) الناظر(

إذا كـان الوقـف (، واجلهـات الرقابيـة ) املوقـوف علـيهم(خدمات مؤسسة الوقـف 

؛ وهذه القواعد التـي تـنظم العالقـة بـني هـذه ) مؤسسة حكومية أو خاضع لرقابتها

ًروز تعارض مـصالح بينهـا أحيانـا، يتوقـع أن تـؤدي إىل حفـظ اجلهات مع إمكانية ب

مؤسسة الوقف وترشيد قراراهتا ، وهذا األمر مهم ، ألن بعض الدراسات ذكـرت أن 

د اإلدارة ، وغيـاب قواعـد اد يف األوقاف هـو عـدم رشــــمن أسباب حدوث الفس

 ، وفقــدان رفةــــالق والقـيم ، وغيــاب املعــــــدم االلتـزام باألخــــ، وعاحلوكمـة

؛ كام أن التحليل التـارخيي ملـسرية مؤسـسة  Ibrahim et al ): ٤٥٠ ( افيةــالشف

الوقف يظهر أن  هنالك العديد من األسباب والعوامل التي حتث أهل احلـل والعقـد 

 :عىل تبني قواعد احلوكمة ملؤسسات الوقف ، ومنها ما ييل

اوى املرفوعة ضـدها ، كثرة االنتقادات املوجهة إيل مؤسسة الوقف ، والشك - ١

: عبـداهللا( )١٦-١٥:حممـد قـدري( وترصفاهتا املخالفة لـرشوط الـواقفني

، ومن ذلك عدم املحافظة عىل رشوط الواقفني ، حيـث جـرى ضـم )٣٤٤

ًاملمتلكات الوقفية إىل بعضها البعض ، وجعلها وعاء واحـدا دون تفرقـة أو  ً
 )٣٨٨:رةأبـوزه(حتديد لدور كـل وقـف ورشوطـه ، كـام حـدث يف مـرص

 ).٣٦٥:غانم(

أمهية التوازن يف حتقيق مصالح  املتأثرين بمؤسسة الوقف ، وخاصة املوقوف  - ٢

عليهم ، بحيث تتم العدالة يف توزيع أنـصبتهم ، ممـا يتطلـب وضـع قواعـد 

للحوكمة ، لتفادي أي جتاوزات قد حتدث ، ولتأكيـد الـشفافية والعدالـة يف 

ًعثامنية كانـت مـصدرا للعديـد مـن  فاألوقاف يف عهد الدولة الالترصفات ،



  

  

١٤٤ 

 

املظامل عىل الفالحني واملزارعني من قبل النظار عليهم ، مما جعلهـم حيتمـون 

بسلطة الدولة يف مواجهـة عمليـات االسـتغالل املختلفـة ، التـي يقـوم هبـا 

 ومن الظلم الذي حدث تسلط النظار عىل األوقـاف القائمون عىل الوقف ،

تى األسـباب ، كـام حـدث يف عهـد املامليـك الذرية وحرمان املستحقني بش

ًومن ذلك أيضا استخدام األوقاف حلرمان بعض الذرية من ) . ٢٩٤:أمني(

حقهم من املرياث ، كام  لوحظ تزايد حدة اخلالفات بني املستحقني سواء يف 

ـــوزهرة (مـــرص  ـــسطني ) ١٦-١٥:قـــدري باشـــا ) (٣١ – ٣٠: أب أو فل

 من األمور التي حتققها قواعـد احلوكمـة وبالتايل فإنه، ) ٢٠٦: عبدالكريم (

 .هي ترسيخ العدالة ، والبعد عن الظلم يف التعامل مع املوقوف عليهم 

الشكاوى أمهية االستامع إىل آراء املتأثرين بالوقف وشكاوهيم ، حيث إن هذه  - ٣

واالقرتاحات  من املتعاملني واملتأثرين بمؤسسة الوقف هـي أفـضل قيـاس 

مة ، والتعرف عىل جماالت تطوير اخلدمة ، كـام أن مـن  تقديم اخلدملستويات

 .هذه  األسس هو قياس مدى توفر اخلدمة وفاعليتها 

احلاجة إىل حتسني الصورة الذهنية والسمعة ملؤسسة الوقف والتي ترسـخت  - ٤

ة لـسوء إدارة بعـض النظـار نتيجـ  –عرب التـاريخ  –يف أذهان عموم الناس 

قاف ، كام أن مؤسسة الوقـف يف سـعيها ، وتسلط الدولة عىل األووفسادهم

 أوقاف جديدة ال بد أن حترص عـىل تكـوين الـسمعة املؤسـسية الستقطاب

اإلجيابية  من خالل تطبيق قواعد احلوكمة ، كـام تتكـون الـسمعة املؤسـسية 

 .نتيجة لرضا املتعاملني عن اخلدمات التي تقدمها ، والثقة فيها 

لس النظارة ، حيث إن ذلك جعـل مـن جماحلاجة إىل القضاء عىل سوء إدارة  - ٥



  

  

١٤٥ 

 

املهم الرتكيز عىل قواعـد احلوكمـة ، وذلـك حلاميـة حقـوق مجيـع املتـأثرين 

بالوقف، وسوء إدارة جملس النظارة ال تؤثر فقط عىل املستفيدين من مؤسسة 

ًالوقف ، بل تؤثر أيضا عىل األوضاع املعيشية واإلنسانية جلميـع املنتفعـني ، 

عىل املجتمع ككل ، ويؤكد ذلك سوء إدارة النظار واملتـولني وبالتايل له تأثري 

ًنظرا لغيـاب القواعـد ) ٢٩٤-٢٤٦:أمني(لألوقاف التي حتت مسؤوليتهم 

) ٣٠-٢٩:أبـوزهرة(ة عىل أداء النظار، ففي مرص ـــاملنظمة ، وغياب الرقاب

كثرت شكاوى الناس مـن سـوء املتـولني لألوقـاف ، ) ٢٢١:يكن (ولبنان 

مهم هبا ، كام ازدمحت املحـاكم يف الـدول العربيـة بقـضايا سـوء وعدم اهتام

اإلدارة من قبل النظار ، مما أدى إىل كثرة التذمر مـن سـوء إدارة األوقـاف ، 

، كـام بـرزت ظـاهرة الفـساد ) ٥١٠-٤٩٤:غـانم(وخاصة األهليـة منهـا 

ة إىل فـساد النـاظر الفـردي ــــيس يف  إدارات األوقـاف ، باإلضافـــاملؤس

اد النظـار زادت حتـى يف ـــ، كام أن الشكاوى مـن فـس  ) ١٠٣ :١-نمغا(

ـــالب ــاـــ ــل ماليزي ــة مث ــري العربي ــا أو١٠ :Al-Habshi) ( الد غ  تركي

ــون( ـــ؛ وي) ١٥٨:زارك ــر ـــ ـــالباحرى أكث ــم عي:ثني ــ ـــ أن معظ وب ـــ

 )٢٣٢:العاين ()٣٢٤،٣٦٢ : أبو زهرة(ة عن سوء اإلدارة ــــاألوقاف ناجت

 )٤٤٧ :( Ibrahim et al ، وبالتايل فإن هناك حاجة إىل إعادة املصداقية 

 قـضاياإىل نظام األوقاف ، وتأكيد دوره يف تنمية املجتمع ، من خالل تقليـل 

 .الفساد ، أو سوء استغالل السلطة املرتبطة باملامرسات السابقة 

ضعف حماسبة النظارعىل ترصفاهتم ، ألن الذي حيلل كتابـات الفقهـاء جيـد  - ٦

نهم احلرص عىل حماسبة النظار والتأكيد عىل قيامهم بالواجب امللقى عليهم م



  

  

١٤٦ 

 

يف حسن إدارة الوقف ، إال أن الواقع العميل يظهر أنه ال يوجـد نظـام فعـال 

أن أحكام النظـار وحماسـبتهم جيـب أن ال : للرقابة عليهم ؛ ويرى أبو زهرة 

الحرتاز من اخليانة تقام عىل فرض حسن الثقة ، بل جيب أن تقام عىل أساس ا

 ).٣٦٠:أبوزهرة(وتوقيها قبل وقوعها

رفع كفاءة نشاطات الوقف ودوره التنمـوي يف رصف الريـع ، مـن خـالل  - ٧

ضامن نجاح املشاريع واألنشطة التي تتبناها مؤسسة الوقف ، بحيث ال تقلل 

 .من كفاءهتا  املامرسات الفاسدة أو سوء اإلدارة 

ج عن تعارض املصالح ، من خـالل  وجـود تقليل الفساد وعدم الرشد النات - ٨

قواعد للحوكمة  تضمن عدم وجـود تعـارض مـصالح يف جملـس النظـارة 

 أن واإلدارة التنفيذية بغرض حتقيق مصالح شخصية ، حيث جيب النص عىل

ًالناظر أو أقاربه ال يستفيدون  ماديا أو معنويا من أي قـرارات أو تـرصفات  ً

 عىل بنود حمددة  ال جيوز للناظر ممارستها ، ملؤسسة الوقف ،  كام يمكن النص

ًمثل  أن يشرتي أو يستأجر شيئا من مؤسسة الوقف ولو كان ذلـك يف املـزاد 

العلني ، كام ال جيوز له أن يتعاقد معهـا  ، سـواء كـان هـذا التعاقـد بطريقـة 

 .مبارشة أو غري مبارشة 

فوعة يف املحـاكم ، تنمية فاعلية االستثامر الوقفي ،  حيث تدل الشكاوى املر - ٩

وكذلك احلوادث التارخيية إىل ضعف االستثامر من قبل النظار واملتولني ، مما 

أدى إىل تزايد الدعوة إىل إلغاء الوقف األهيل أو الذري ، وأن تقـوم الدولـة 

 ) .٦٤:العمر(بإدارة األوقاف اخلريية 

 



  

  

١٤٧ 

 

وامل ويف حتديد أسباب ضعف مؤسسات الوقف فإنه يمكن عزوها إىل عدة ع
 :أساسية ، وهي

عدم تقييد سلطات جملس النظارة فيام يتعلق باسـتغالل الوقـف للمـصلحة   - أ

 .الشخصية ، وخاصة يف جمال تعارض املصالح

عدم وضوح مكافآت جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، وعدم ربطها بـأداء   -  ب

 .مؤسسة الوقف

قف ، وعدم  ضعف كفاءة جملس النظارة يف اإلرشاف عىل أعامل  مؤسسة الو  -  ت

 .استقالليته وقلة استيعابه ملتطلبات العمل يف مؤسسة الوقف

ضعف اإلدارة التنفيذية املناط هبا أداء األعامل اليومية ، وعـدم قـدرهتا عـىل   -  ث

 .التعرف عىل ثغرات العمل ، وجوانب املخاطرة ، وتطوير الرقابة

 .يةقلة اإلفصاح يف املعلومات ، وعدم الشفافية يف البيانات األساس  -  ج

عدم مشاركة املتأثرين من مؤسسة الوقف يف توجيه سري املؤسسة بالنـصيحة   -  ح

 .والرأي

ما احلاجة إىل تطبيق قواعد احلوكمـة ؟ وخاصـة مـع إمكانيـة : وقد يتساءل سائل

ارتفاع الكلفة املالية لتنفيـذها ؟  وزيـادة العـبء اإلداري عـىل مؤسـسة الوقـف مـن 

واعد احلوكمة يعود بالعديد من املزايا واملنافع تطبيقها؟ ويف توضيح ذلك فإن تطبيق ق

عدالة القرارات التـي يتخـذها : عىل مؤسسة الوقف ، كام سيتم ذكره بالتفصيل ، منها 

جملس النظارة ، وتعطي املتأثرين بأنشطة مؤسسة الوقف الثقة فيها مما يساعد عىل تنامي 

ن من منافعها التأكد من متابعـة ِاإلقبال عىل عملية الوقف لدهيا من قبل اجلمهور، كام أ

ًالناظر يف إدارة املهام املناطة به رشعا ، وحتقيق الشفافية مع ذرية الواقف سواء كان وقفا  ً



  

  

١٤٨ 

 

ًذريا أو خرييا ، كام أن ذلك األمر يزداد أمهيـة إذا كـان النـاظر عـىل الوقـف مؤسـسة  ً

نشود ، ولقياس حكومية ، حيث جيب عليها تطبيق قواعد احلوكمة لتحقيق اإلفصاح امل

أداء املؤسسة احلكومية الوقفية ، ولتفعيل الرقابة الشعبية ؛ كام أن تطبيق قواعد احلوكمة 

يؤدي إىل حتقيق مبدأ املقارنة بني املؤسسات الوقفية يف الدول األخرى ، بحيث يساهم 

يف تبادل التجارب الناجحة والدروس الناجعـة يف إدارة مؤسـسة الوقـف واملحافظـة 

  .عليها

 :جتارب مؤسسات الوقف يف تطبيق احلوكمة  ٣ -٤
عند حتليل آراء املعارصين حول تطبيق قواعد احلوكمة ملؤسـسة الوقـف نجـد أن 

أمهية خضوع املؤسسات الوقفية لقواعـد احلوكمـة لفوائـدها : بعض الدراسات ترى 

، مع تطابق مبادئ احلوكمة مع أحكام الرشيعة : العديدة ، حيث أكد الشاعر وآخرون

 ) م٢٠١٣:الـشاعر( )٢٠١٠ ;Bhatti and Bhatti (أمهيـة تطبيقهـا وفوائـدها

حول مدى  كفايـة : كام خلصت الباحثة نوال قاسم مع آخرين يف بحثهم ). ٢:مشعل(

املبادئ الرشعية احلالية حلوكمة رأس املال ومؤسسات املال اإلسـالمية إىل احلاجـة إىل 

 احلوكمـة التقليديـة ، مـع حماولـة دجمهـا مـع وجود إطار تفصييل ، يستفيد من قواعد

وهـذا التوجـه مناسـب لتطـوير قواعـد ). ٣٣٧ :Kasim et al(القواعد الرشعية 

احلوكمة يف مؤسسات األوقاف ، حيث يمكن االستفادة من قواعد احلوكمة العاملية مع 

مراد بعض التعديالت املناسبة ملؤسسة الوقف ، كام أن تطبيق قواعد احلوكمة يتفق مع 

ويل األمر يف حسن إدارة املؤسسات الوقفية ، هذا يف جانب، ويف جانب آخر فإن عدم 

تطوير قواعد احلوكمة يف أعامل مؤسسة الوقف من قبل الفقهاء ، أو عدم النص عليهـا 

ال يعني عدم االستفادة من بعض أفضل املامرسات الفاعلة ، واقتباس احلكمة العامليـة 



  

  

١٤٩ 

 

ة ، بام يطور من مستوى األداء يف مؤسـسة الوقـف ، فاحلكمـة يف تطبيق قواعد احلوكم

 .ضالة املؤمن ، وهذا ما تم احلرص عليه يف هذه الدراسة 

ومع تعدد اآلراء حول حاجة مؤسسات الوقف إىل وجود قواعد للحوكمـة ، إال 

أن الواقع العميل كام سيتضح من الفقرات السابقة ، يربز أن معظم املؤسسات الوقفيـة 

وال تقوم بمامرستها ، كـام سـيتم بياهنـا  نص قوانينها عىل حتديد قواعد للحوكمة ، ال ت

ًالحقا ، ولو تتبعنا جتارب املؤسسات املشاهبة ، مثـل اجلمعيـات اخلرييـة ، والدينيـة ، 

مبـدأ أن املعرفـة :  وذلـك بتطبيـق - والرشكات واملؤسسات املالية يف الدول الغربية،

لوجدنا أن معظمها حـريص عـىل تطبيـق قواعـد احلوكمـة ،   -عاملية وملك للبرشية 

 .وذلك لتعدد فوائدها ، كام تم ذكره يف الفصل الثالث 

ويف التعرف عىل جتارب مؤسسات الوقف يف تطبيق احلوكمة ، فقد تم الرتكيز عىل 

ًجمموعة خمتارة من مؤسسات الوقف املتميزة، لكوهنا ممثال ملؤسسات الوقف يف الوقت 

وتتكون عينة البحث من عدة  مؤسسات وقفية لدراسة واقع احلوكمة فيهـا ، احلارض، 

 :لك يف عدة دول عىل النحو التايلوذ

 . الشارقة –األمانة العامة لألوقاف  .١

 . قطر–اإلدارة العامة لألوقاف  .٢

 . السعودية –ااهليئة العامة لألوقاف  .٣

 . السعودية –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .٤

 . األردن –قاف واملقدسات اإلسالمية وزارة األو .٥

 . املغرب –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .٦

 . البحرين–إدارة األوقاف السنية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .٧



  

  

١٥٠ 

 

 .ُ سلطنة عامن –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .٨

 . مرص–وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .٩

 . مرص– هيئة األوقاف املرصية  .١٠

 . اإلمارات – ديب – اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية والوقف  .١١

 . دولة الكويت- األمانة العامة لألوقاف .١٢

ات يف جمـال احلوكمـة ، فقـد متـت خماطبـة ــة هذه اجلهـــول عىل جتربـــوللحص     

اجلهات املذكورة أعاله من خالل املراسالت الرسمية، مع التـذكري املـستمر ، إال أنـه 

جابة ، أو ردود مـنهم تفـي باحلاجـة ، ـــ احلصول عىل است-بعد مرور أشهر  – تعذر

وتوفر املعلومات املطلوب احلصول عليها ، لذلك تـم تعـديل خطـة الدراسـة ، ليـتم 

احلصول عىل هذه املعلومات  مـن خـالل تتبـع املواقـع اإللكرتونيـة املتـوفرة لـبعض 

م ، واسـتنتاج مـدى تطبيـق قواعـد املؤسسات واإلدارات الوقفيـة ، وحتليـل جتـارهب

احلوكمة يف هذه املؤسسات ، وعليه فقد اعتمد حتليلنا يف هـذه الدراسـة عـىل دراسـة 

املعلومات يف هذه املواقع بغرض التعرف عىل مـدى تـوفر اإلطـار العـام للحوكمـة ، 

ووجود املكونات األساسية لتطبيق احلوكمة باملؤسسات الوقفية ، مثـل وجـود دليـل 

ة ، ووجود جلنة للحوكمة منبثقة من جملس النظارة ، وتوفر لوائح وسياسـات للحوكم

تنظم قواعد احلوكمة ، ودراسة أثر وجودها وتطبيقها يف املؤسـسات الوقفيـة حـسب 

املواقع اإللكرتونية املتـوفرة هلـذه املؤسـسات ، وتفـصيل املعلومـات الـواردة فيهـا ، 

ية لعدد سبع مؤسسات وقفية يف الـدول ولتحقيق ذلك تم حتديد سبعة مواقع إلكرتون

 :التالية

  www.awqaf.org.kw    دولة الكويت–األمانة العامة لألوقاف  - ١
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 إمـارة – دولة اإلمارات العربية املتحدة –مؤسسة األوقاف وشؤون القرص  - ٢

  www.amaf.gov.ae.ديب

 . دولة قطر– اإلدارة العامة لألوقاف -ة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي - ٣

 www.awqaf.gov.qa 

ارات العربيـة ـــ دولـة اإلم–اهليئة العامة للـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف  - ٤

 www.awqaf.gov.ae    . إمارة أبوظبي–املتحدة 

 مملكــة –سنية  إدارة األوقــاف الــ-وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية  - ٥

  www.sunniwaqf.org .البحرين

 . مملكة املغرب–وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - ٦

 www.habous.gov.ma  

 . سلطنة عامن–وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - ٧

 www.awqafoman.net   

ع اإللكرتونيـة وجـود أي بيانـات أو ومل يتبني لنا من خالل استعراض هذه املواق

معلومات تدل عىل تطبيق لقواعد احلوكمة باستثناء مؤسسة األوقاف وشؤون القـرص 

بإمارة ديب يف دولة اإلمارات العربية ، حيث تـم تزويـدنا بـبعض املعلومـات املتعلقـة 

بتطبيق قواعد احلوكمة من خالل االتصاالت الشخصية ، وتدل  املعلومات التـي تـم 

صول عليها أن مؤسسة األوقاف وشؤون القرص بديب قامت بتطوير دليـل وميثـاق احل

للحوكمة خاص باملؤسسة ، حيث حيتوي عىل توثيـق  للمكونـات األساسـية لقواعـد 

احلوكمة ، والتي متثل األطر األساسية لتنظيم وبيان السلوك اجليـد يف اإلدارة ملؤسـسة 

ية ، وقد تضمن الدليل عىل تعريف ملبـادئ الوقف ، وضبط العالقة بني األطراف املعن
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احلوكمة ، ثم تطرق إىل نطاق تطبيق القواعد ومبادئ احلوكمة لألطـراف املعنيـة مـن 

املجلس التنفيذي وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، ثم حدد الدليل مـسؤولية هـذه 

 ومسؤولياهتا األطراف وصالحياهتا وسلطاهتا ، كام أوضح الدليل دور الرقابة الداخلية

باملؤسسة إىل جانب الرقابة اخلارجية ، كام نظم الدليل عالقة اللجان املنبثقة من املجلس 

وحدد مسؤولياهتا ومهامها ، وأنشأ جلنة احلوكمة ، وجلنة التدقيق ، وجلنة االستثامر يف 

 م ، إىل جانب تركيزه عـىل بعـض القواعـد األساسـية يف جتنـب تعـارض ٢٠١٣عام 

 وسياسات اإلفصاح عـن تنفيـذ الـربامج الوقفيـة واألنـشطة االجتامعيـة ، املصالح ،

 .والشفافية يف اإلعالن عنها 

وعدم وضوح تطبيق قواعد احلوكمة يف بعض املؤسسات الوقفيـة ال يعنـي عـدم 

ًقيام البعض منها بتطبيق بعض جوانب احلوكمة، فمـثال تظهـر جتربـة األمانـة العامـة 

حرصها عـىل تنميـة جانـب احلوكمـة  مـن خـالل وضـع لألوقاف يف دولة الكويت 

اسرتاتيجيات وسياسات خاصة بتوزيع الريع واالستثامر ، وجـود جملـس إدارة حيقـق 

التولية أو النظارة اجلامعية ، بحيث يضم املجلس نخبة مـن األهـايل املـستقلني وممـثيل 

لكـن حتليـل اجلهات احلكومية ، ووجود جلان متخصصة مستقلة مثل جلنة التدقيق ، و

التقارير السنوية ومتابعة الترصحيات اإلعالمية مل تظهر وجود جهود واضحة لتطبيـق 

قواعد احلوكمة ، كام تظهر جتربة اإلدارة العامة لألوقاف يف دولة قطراهتاممهـا بتطـوير 

ًإدارة الوقف وانتهاجها لبعض مبادئ احلوكمة وإن مل يظهر موقعها اإللكرتوين جهودا 

ئل حمددة لتطبيق قواعد احلوكمة ، ومن أبرز اخلطوات التي اختـذهتا إدارة ًرصحية ودال

األوقاف والتي تعطي داللة عىل انتهاجها لبعض مبادئ احلوكمة هي املشاركة يف إعداد 

قانون الوقف ، وإعداد اللوائح املالية للوقف ، والتعاقد مع بيت خربة لتنظـيم النظـام 
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 عمل متطورة يف جمال تبسيط إجراءات العمل ، و بناء املحاسبي ومراقبته ، وإقرار نظم

شبكة معلوماتية تفيد مجيع أقسام اإلدارة العامة لألوقاف ، وإجياد تدقيق مـستمر عـىل 

تلك األموال إىل جانب إنشاء جلنة تنمية املوارد الوقفيـة ، و إنـشاء املـصارف الوقفيـة 

قف ، وذلك من أجل تقديم الوقف يف الستة  لكوهنا أوعية مالية إلرشاد الراغبني يف الو

صورته احلقيقية بحلة معارصة ، تستوعب مجيع جماالت احلياة االجتامعيـة ، كـالتعليم 

والثقافة والصحة ، إىل جانب رعاية املساجد وخدمة كتاب اهللا والسنة النبوية وأعـامل 

 . الرب واخلري 

سـالمية واألوقـاف ومثال آخر حول تطبيق جهود احلوكمة  يف وزارة الشؤون اإل

والدعوة واإلرشاد وجملس األوقاف األعىل يف  اململكة العربية السعودية ، حيث إنه مل 

عـن أمهيـة : َيتم اعتامد قواعد احلوكمة باعتباره أسلوب عمل ، حيث ذكر عدنان البار

إدخال بعض التعديالت عىل نظام اهليئة العامـة لتنظـيم األوقـاف يف اململكـة العربيـة 

ية ، بام حيقق املؤسسية واحلوكمة الرشيدة هلا ، وللجهات الرقابية الرشعية عليها السعود

، إال أن بعض قواعد احلوكمة متضمنة يف جمموعة القواعد املالية واملحاسبية ) ٣: البار(

 ). ٦:الشمري والعتيبي(لألوقاف اخلريية 

إلسـالمي أما وقف صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  والـذي أنـشأه البنـك ا

 مليـارات ١٠ م عىل شكل وقف برأس مال مـستهدف وقـدره ٢٠٠٥للتنمية يف عام 

دوالر ، بغرض تنفيذ برامج رائدة مثل برنـامج حمـو األميـة املهنيـة ، وبرنـامج دعـم 

، الستقرار السكان وعدم هجرهتمالتمويل األصغر ، وبرنامج القوى املستدامة  الداعم 

جمموعـة البنـك اإلسـالمي (ي تطبقهـا املؤسـسة األم فهو ملتزم بقواعد احلوكمة التـ

أوقاف الشيخ حممـد بـن عبـدالعزيز : ؛ كام أن بعض األوقاف اخلاصة ، مثل ) للتنمية
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هـ ،  انـتهج مبـدأ ١٤٢٩الراجحي يف اململكة العربية السعودية ، والذي أنشئ يف عام 

جعـة الداخليـة ، احلوكمة من حيث تشكيل اللجان املتخصصة يف عملها ، كلجنة املرا

وجلنة االستثامر ، وجلنة املكافآت والرتشيح ، مما ساهم يف حتقيـق نمـو كبـري يف أربـاح 

 . الوقف

كام يتبني أن اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف دولة اإلمارات العربيـة 

يف إمارة أبو ظبي قد اتبعت بعض مبادئ احلوكمة، من حيث تشكيل جملس إدارة مـن 

اء مستقلني ذوي خربة ، كام وضعت خطة استرياتيجية ، وسياسات عمل موثقـة أعض

ــداخ ــدقيق ال ــب للت ــشاء مكت ــن إن ــضال ع ــحة ، ف ــيط  يل ، ًوواض ــب للتخط ومكت

، والتميز املؤسيس يتبع رئيس اهليئة مبـارشة، إىل جانـب االسترياتيجي، وتقويم األداء

اإلدارات التنفيذيـة ، وغايـات حتديد املهام واالختصاصات املناطة بمجلس اإلدارة و

املؤسـسة وقيمهــا ، باإلضـافة إىل االهــتامم بـسياسات اجلــودة ، وسياسـات املــساءلة 

االجتامعية ، وتعميمها عـىل العـاملني ، ونـرشها يف أدبيـات املؤسـسة ، وتعتـرب إدارة 

ًاألوقاف واإلرشاف عىل أعامهلا جزءا أساسيا  .  من اختصاصات اهليئة وإجراءاهتاً

ال آخر حول تطبيق بعض جوانب احلوكمة يف املؤسسات الوقفيـة يف الـوطن ومث

جتربة اململكة املغربية من خالل وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية ، : العريب ، منها 

 من شوال ٩الصادر يف  ١.٠٣.١٩٣ رقم "الظهري الرشيف"حيث حدد املرسوم امللكي 

وقاف بمختلف أقـسامها ومـصاحلها مهام مديرية األ) ٢٠٠٣ من ديسمرب ٤ (١٤٢٤

بتدبري شؤون األوقاف ، والقيام بإحصاء ممتلكاهتا ، والعمل عىل صـيانتها وتنميتهـا ، 

واختاذ مجيع اإلجراءات الكفيلة بضامن مصاحلها واسـتمرار بقائهـا ، ووضـع اخلطـط 

ًواملــشاريع لالنتفــاع بجميــع إمكانيــات األوقــاف ، طبقــا ألحــدث الطــرق وأنجــع 
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 . باألسالي

يتعلق بمدونة األوقاف التـي م ٢٠١٠ من فرباير٢٣وقد أصدر مرسوم ملكي يف 

جتمع كافة األحكام الفقهية املتناثرة للوقف ، وحتـسم التـضارب يف أمـوره املختلفـة ، 

ًوتعيد تنظيم أحكامه القانونية شـكال ومـضمونا ، بـام يـ ضمن تقيـده بأحكـام الفقـه ً

ً، ويضفي عليه طابعا عرصيااإلسالمي ً متميزا ، بام يؤكد استقاللية الوقف واملحافظـة ً

عىل خصوصيته ، ونرشت يف اجلريدة الرسمية للبالد ، وقـد تـضمنت كافـة األحكـام 

ًالتفصلية للوقف بدءا من تعريفه إىل إنشائه وأركانه ورشوطه والترصفات اجلارية عىل 

قفية بكافة أنواعها ، كام األموال املوقوفة العامة واخلاصة ، وأحكام الكراء لألمالك الو

تضمنت قواعد تفصيلية لتصفية األوقاف املعقبة واملشرتكة ، وقواعد تفصيلية لتنظـيم 

مالية األوقاف ومراقبتها ، إىل جانب إنـشاء املجلـس األعـىل ملراقبـة ماليـة األوقـاف 

خليـة باعتبارها هيئة مستقلة ، تتوىل الرقابة واإلرشاد والتوجيه ، وتعزيـز الرقابـة الدا

بإحداث مراقبني حمليني عىل مستوى كل نظارة لألوقاف ، يرشف عليهم مراقب مـايل 

مركزي ، وقـد فـصل املرسـوم اختـصاصات املجلـس ومهامـه ، وأسـلوب تـشكيله 

واجتامعاته ، حيث خيتص املجلس بتتبع شؤون التدبري املايل لألوقاف ، ويتوىل مراقبـة 

ة هبا ، وإبداء الرأي بشأهنا ، باإلضافة إىل جمموعة مالية األوقاف ودراسة القضايا املتعلق

مهام ومسؤوليات حددها املرسوم ؛ ويتألف املجلس من ممثل عـن املجلـس العلمـي 

ٍاألعىل ، وشخصية علمية من الفقهاء الذين هلم دراية واسعة بشؤون الوقف ، وقاض ، 

ٍومستشار قانوين خبري يف جمال الوقف ، وخبري حماسبي مقيد هبي ئة اخلرباء املحاسـبني ، ٍ

كام تشكل من املجلس جلنتان تساعده يف أداء مهامه ، جلنة لالختبار والتدقيق ، وجلنـة 

استشارية رشعية ، ولعل هذه املدونة بقواعدها التفصيلية وما تضمنته مـن سياسـات 
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وأحكام لداللة واضحة عىل وجود وتطبيق لبعض جوانب احلوكمة ومؤرشاهتا ، وإن 

    .ا يشري رصاحة إىل ذلك مل نجد م

ًوبالتايل فإن حتليل جتـارب مؤسـسات األوقـاف تظهـر تطبيقـا حمـدودا لقواعـد  ً

احلوكمة ، ولعـل أحـد األسـباب ملحدوديـة التطبيـق أن مفهـوم احلوكمـة يف الـدول 

ًاإلسالمية ال يزال مفهوما حديث النشأة ، وبالتايل ال يتوقع أن يكون هناك تطبيق بارز 

األوقـاف ، ولكـن نرجـو أن تتزايـد اجلهـود نحـو تطبيـق احلوكمـة يف يف مؤسسات 

 .  مؤسسات األوقاف ، مع التوسع يف تطبيقه يف املؤسسات والرشكات 

ومع أن التحديات يف تطبيق احلوكمة تكـاد تكـون متـشاهبة يف مجيـع املؤسـسات 

ية ًوالرشكات أيا كانت صفتها ، ولكن مؤسسات الوقف تتميز بوجود حتـديات إضـاف

  :ييل وهي ما

اإلسالمية ، إن مؤسسات الوقف مطلوب منها االلتزام الشامل بأحكام الرشيعة (

، مما يتطلب تطبيق قواعـد احلوكمـة لطمأنـة مجيـع املتـأثرين وكذلك رشوط الواقفني

بمؤسسة الوقف من وجود هذا االلتـزام ، وبالتـايل البـد مـن وجـود قواعـد ونظـام 

، ألن ذلـك أمـر أسـايس يف قبـول عمليـات ذا االلتزامة، للتأكد من تطبيق هللحوكم

 .)الوقف وأنشطته، وكذلك وصول األجر إىل الواقفني

كـد مـن حـسن كام أن املتأثرين بمؤسسة الوقف ، وخاصة أن الواقفني يودون التأ

، وتوزيع الريع إىل مستحقيه، وهذا ال يتم التأكد من حتقيقه إال استثامر أعيان األوقاف

ًد احلوكمة ، نظـرا لتعـدد فئـات املوقـوف علـيهم ، وكـذلك كثـرة ذريـة بتطبيق قواع

 .الواقف، والذي قد جيعل من الصعوبة االستفادة من مشاركتهم 
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 : مبادئ احلوكمة املقرتحة يف مؤسسات الوقف :٤-٤
إن قواعد احلوكمة يف املؤسسة الوقفية التى سيتم اقرتاحها ستكون مشاهبة و قريبة 

ًتعارف عليهـا يف حوكمـة املؤسـسات، والتـي شـهدت تطـورا كبـريا ، من القواعد امل ً

وخاصة يف جماالت حوكمة الرشكات املدرجة يف أسواق األوراق املالية يف دول جملس 

التعاون اخلليجي كام تم ذكره يف الفصل الثالث ، ولكن قد تتفرد عنها بالبعد الرشعي ، 

 الواقفني ، ووجود قواعد غري منظورة واحلرص عىل أداء األمانة يف حسن إدارة أموال

تقوى املسلم وخشيته ، وترك ما اسرتابت به النفس ، مـع التـشديد : للحوكمة ، مثل 

أنـه مـن االجتاهـات : عىل مبدأ عدم تعارض املصالح ، ولذلك اعتربت هذه الدراسـة

املحمودة يف تطوير مؤسـسة الوقـف هـو االسـتفادة مـن التطـور الكبـري يف حوكمـة 

املالية وخاصة اإلسالمية منها ، وذلك يف تصميم قواعد حلوكمة مؤسسات  ساتاملؤس

الوقف بام يناسب طبيعة أصول مؤسسة الوقف ، و حسن إدارهتا وأحكامها الرشعية ؛ 

السـتفادة مـن  العديـد مـن ويف اقرتاح مبـادئ احلوكمـة ملؤسـسة الوقـف فقـد تـم ا

ة مع معهد حوكمة يف ديب ، والـذي تقرير مؤسسة التمويل الدولي: ، ومنها الدراسات

اقرتح موجز السياسات الرامية إىل حتسني حوكمـة الـرشكات يف املـصارف يف منطقـة 

وكذلك قواعد حوكمة الـرشكات يف ) ٢٠٠٩,IFC( أفريقيا الرشق األوسط وشامل

ة الـسعودية ، وسـنحاول يف هـذه ـــة الكويـت واململكـة العربيـدولنا وخاصة دولـ

ة مؤسسات الوقف ، ومـن بعض القواعد اإلضافية اخلاصة بحوكمالفقرات استنباط 

 :ذلك ما ييل

 املتطلبات الرشعية ألعامل تعزيز استقاللية الرأي الرشعي وااللتزام بتطبيق  -أ 

، واعتامده لكونه مرجعية أساسية يف كافـة أعـامل املؤسـسة الوقفيـة الوقف



  

  

١٥٨ 

 

 .يق الرشعي ونشاطاهتا ، مع املراجعة الدائمة هلا من قبل جهات التدق

ضامن استقاللية اجلهات الرقابية اخلارجية يف آرائها ، مثل املدقق اخلارجي ،   - ب 

مع التأكد من قدراهتم ، وعدم خـضوعهم ألي ضـغوط مـن قبـل جملـس 

 .النظار أو اإلدارة التنفيذية 

وجود القواعد والنظم واإلجراءات التي حتدد احلقوق واملسؤوليات لكافة   - ج 

 نشاطات الوقف ، وتوفري احلامية والتوازن ملصاحلهم ، األطراف املتأثرة من

إدارة مؤسـسة الوقـف ، مع حتديد قواعـد اختـاذ القـرارات األساسـية يف 

 .، وتطوير استثامراته والرقابة عليه وتوزيع ريعه

الشفافية يف البيانات األساسية واإلفصاح يف املعلومات ، بام يعزز الثقـة يف   - د 

 .مؤسسة الوقف 

ة األساسية يف تطبيق قواعد احلوكمـة هـو توجيـه نـشاطات مؤسـسة ولعل الغاي

الوقف ، وترشيد قراراهتا ، وزيادة املـصداقية فيهـا ، وزيـادة اإليـضاح والـشفافية يف 

معامالهتا ، مع وجود العـدل واإلنـصاف لكافـة املتـأثرين هبـا ؛ و أسـاس احلوكمـة 

  ؟ه؟ ولصالح من؟ وبأي املواردتخذاملؤسسية تدور حول مبدأ اختاذ القرار ، من الذي ي

( Lewis: ٦ ) ؛ ومع أن قواعد  احلوكمة تغطي جوانب عديدة حول ختصيص املوارد

بأهنـا كيفيـة ممارسـة : يف الدولة أو املؤسسة ، ولكن يف مؤسسة الوقف يمكن تعريفها 

سلطة اختاذ القرار لتحقيق غاية تعظيم عوائد أصول مؤسسة األوقاف ، ورشد إدارهتا ، 

حسن توزيع الريع عىل مستحقيه ، مع الشفافية والعدالة يف التعامل ؛ ولتحقيق هـذا و

ًاألمر سيتم اقرتاح مبادئ احلوكمة يف مؤسسة الوقف بدال من النظارة الفرديـة ، ألنـه 

األقرب إىل التطبيق العميل ، حيث سيساهم  ذلـك يف ترشـيد االجتـاه املتنـامي  نحـو 
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 .امة أو اخلاصة ، مثل مؤسسة امللك فيصل وغريها تأسيس املؤسسات الوقفية الع

 :وجود نظام أسايس ملؤسسة الوقف : ًأوال 
وبام أن نموذج عمل مؤسسة الوقف يقوم عىل أساس األمانة عىل حـسن اسـتثامر 

أعيان الوقف ، مع حسن توزيع ريع الوقف عىل مستحقيه بصورة فاعلة ، مـن خـالل 

حتـل قـيم الـشفافية  ة ، فإنه مـن الـرضوري أناستخدام أفضل األساليب وأقلها كلف

واملسؤولية واملساءلة والعدالة ومبادئ حوكمة املؤسسات فيهـا ، وذلـك مـن خـالل 

تــضمينها النظــام األســايس ملؤســسة الوقــف ، إذا مل تكــن موثقــة يف حجيــة الوقــف 

 . ورشوطها 

ة والذي حيدد هيكل النظام األسايس يف مؤسسة الوقف هي حجة الوقف وطبيعـ

رشوطه ، وقانون األوقاف الساري ، والقوانني التـي تـنظم املؤسـسات احلكوميـة إذا 

كانت املؤسسة الوقفية حكومية ، وقرارات جملس النظارة ، وقرارات اهليئة الـرشعية ، 

وكذلك املعايري املقبولة من املجتمع الذي تعمل فيه مؤسسة الوقف ، وكـذلك أفـضل 

للمؤسسات واملعايري املحاسبية ؛ وحوكمة معيار الوقف املامرسات يف النظم األساسية 

حكـام الـرشعية ، ثـم بـرشوط تتطلب أن تكون نظارة الوقـف وإدارتـه ملتزمـة  باأل

، إال إذا تعارضت الرشوط مع أحكام الرشيعة ، أو مع ما تتحقق به املصلحة ، الواقف

 ) .٣٣معيار (حسب تقدير القضاء

 : وقف واحلرص عىل املصلحة محاية أموال مؤسسة ال: ًثانيا  
أنه الذي ييل الوقـف ، وحيفظـه ، ويـرصف : إن أحد تعاريف الناظر عىل الوقف 

؛ ويالحظ هنـا الرتكيـز عـىل ) ٤٠/١٤:املوسوعة الفقهية(  وينفيذ رشط وقفه ريعه ، 

لفظ احلفظ مما يدل عىل أمهية محاية أموال مؤسسة الوقف من سوء اإلدارة أو انخفاض 



  

  

١٦٠ 

 

ري املصلحة يف مجيع ضياع ملكيتها ، كام أنه من املهم أن حيرص الناظر عىل حتالريع أو 

،  أنه يكون بحسب ماهو أنفع للوقفً، حيث ذكر يف حتديد األجر مثالترصفات الوقف

؛ كـام تـم )٤/٤٠١: ابن عابدين(فحيث كانت املصلحة يف الزيادة أو النقصان اتبعت 

د باملصلحة ، فلـيس لـه أن خيـالف رشط النص عىل أن ترصف القايض يف الوقف مقي

 .)٣٦٥: قدري باشا( الواقف إال ملصلحة ظاهرة

 :وجود الرؤية واالسرتاتيجية : ًثالثا 
إن من قواعد احلوكمة أن يتم تنفيذ نشاطات مؤسسة الوقف ، مـن خـالل رؤيـة 

واضحة و منظور اسرتاتيجي ، يظهـر التـزام مؤسـسة الوقـف بحاميـة مـصالح مجيـع 

ن بالوقف ، ونشاطاته ، والسعي نحو إحداث تغيري إجيايب عـىل املـدى الطويـل املتأثري

عىل املوقوف عليهم ، واملجتمعات التي تعمل فيها مؤسسة الوقف ، ويـتم ذلـك مـن 

خالل بلورة الرؤية واالسرتاتيجية ، وحتديد أولويات العمل، وخطة العمل لتنفيذها ، 

منيـة لتحقيـق هـذه األولويـات ؛ والبـد وجماالت نشاط الوقف ، مع حتديد أوقات ز

ملجلس النظارة أن حيرص أن تقوم مؤسسة الوقف بتحقيق أهدافها من خـالل التأكـد 

من صـالحية األهـداف املوضـوعة لواقـع املؤسـسة وأنـه يمكـن تطبيقهـا، وتطـوير 

اسرتاتيجية طويلة األجل ، واالتفاق عىل خطط تشغيلية ، و متابعة أداء اخلطط املنفذة 

ًيا ، مقارنة بام هو خمطط له ، وتقويم نتائج اخلطـة ، وإعـادة تقويمهـا إذا اسـتدعى فعل

 .األمر

 : حسن استثامر أعيان الوقف : ًرابعا 
إن استثامر أعيان مؤسسة الوقف وأمواهلا هي قاعدة مهمة من قواعـد احلوكمـة ، 

ام حيقـق حيث إن أساس تعيني املجلس هو  املحافظة عىل أصول الوقـف ، وتنميتهـا بـ
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استمرار نشاطات الوقف اخلريية ، وإدرار العوائد ، وذلك بتطبيق أفضل املامرسات يف 

جمال االستثامر وإدارة األصول ، فالوقف حيتاج إىل من حيفظه ويثمره ويعمره بام جيعله 

ًصاحلا ناميا ، وهذا ال يكون إ ال بوالية قائمة عليه ، تترصف فيـه باملـصلحة ، وحتفـظ ً

 ) .٣١٤: أبوزهرة(أمواله باألمانة ، وتوزعها عىل أصحاهبا بالعدالة 

حتقيق هدف الوقف القربة وهـو مـن أعـامل اخلـري بـام ينفـع الفـرد :  ًخامسا 
 :واملجتمع من خالل توزيع الريع 

جـر الواقـف ، مـن خـالل  إن مجيع أنشطة الوقف ومؤسسته تـسعى إىل تعظـيم أ

حتسني ظروف املوقوف علـيهم يف مجيـع املـستويات ، مـن خـالل الرتكيـز عـىل سـد 

االحتياجات األساسية هلم ، بام حيقق القربـة واألجـر للواقـف ، مـع احـرتام رشوط 

ابن (الواقفني ، وتطبيق األحكام الرشعية ، فالواقف يبذل ماله فيام يقربه إىل اهللا وثوابه 

ً،  كام أن سبب الوقف أساسا هو إرادة حمبوب الـنفس يف الـدنيا بـرب ) ٣/٤٣٤: القيم

: قـدري باشـا(األحباب ، ويف اآلخرة بالتقرب إىل رب األرباب لنيل األجر والثواب

إن بذل املال ال جيوز إال ملنفعة يف الدين أو الـدنيا ، : ويقول ابن تيمية رمحه اهللا). ١٤٣

وبالتايل ال بد أن حيرص جملس ). ٣١/٣٢: بن تيميةا(ًومن خرج عن ذلك كان سفيها 

النظارة عىل حتري أفضل القربة وأعظم األجر يف رصف ريع الوقف ، من خالل وجود 

 .سياسات وقواعد ولوائح حتقق مثل ذلك 

 :احرتام حقوق املتأثرين بالوقف ومصاحلهم : ًسادسا 
قرارات راشدة لتحـسني  إن من قواعد احلوكمة أن يسعى جملس النظارة إىل اختاذ 

ملـصالح للمتـأثرين مـن مؤسـسة اذ القرار بام حيقـق أفـضل اــ، وطرق اختبيئة العمل

 ً، ومن األمور التي تدل عىل أمهية مشاورة املتأثرين بمؤسسة الوقف أيـا كـانواالوقف
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)Stake Holders(   إجابة أمحد بن حنبل رمحه اهللا عن السؤال عن مسجد أراد أهله

رض ، وجيعل حتته سقاية وحوانيت ، فامتنع بعضهم من ذلك ، فينظـر إىل رفعه من األ

أن : ، كام يرى بعض الفقهاء ، مثل ابن قدامة رمحه اهللا ) ٨/٢٢٣: املغني(قول أكثرهم 

وهذا يتطلـب ضـمن ). ٨/١٨٨: املغني(امللك ينتقل من الواقف إىل املوقوف عليهم 

موقوف عليهم ، أومستقلني يمثلون مصالح قواعد احلوكمة أن ينظر يف إرشاك ممثلني لل

ًاملوقوف عليهم يف جملس النظارة ، وكام يؤكد ذلك الرأي بأنه إذا مل حيدد الواقف ناظرا 

              فامت ، نظر يف املوقوف عليه ، ألنه ملكه ونفعه له ، فكـان نظـره إليـه كملكـه املطلـق 

قاف البد أن تأخذ بعني االعتبار  وأي قواعد حلوكمة مؤسسة األو،)٨/٢٣٧: املغني(

الصوت األضعف من املتأثرين بمؤسسة الوقف ، وهم املوقوف عليهم واملـستفيدون 

ة عىل مبدأ أن يتم تشغيل املؤسسة لصالح ـــد احلوكمـــمن الريع ، ولذلك تركز قواع

) وهــم املــسامهون أو املوقــوف علــيهم يف حالــة الوقــف( املــستفيدين مــن املؤســسة

(Lewis: ١٠) . و لكن من التحديات يف هذا املجال أن مؤسسات األوقاف قد يكون

ًاملتأثرون هبا أكثر وأوسع من مسامهي الرشكات ، نظرا لتنوع رصف ريع الوقـف عـىل 

 .عىل جوانب خري وبر خارج البالدًفئات عديدة يف املجتمع ، وقد يكون بعضها موقوفا 

ثرين بمؤسـسة الوقـف أهنـم يف الوقـت ومما يعزز االجتاه نحو احرتام حقوق املتأ

ًاحلارض ليس هلم دور يف حق  اختيار من يمثلهم  أعضاءا يف جملس النظارة ، وليس هلم 

دور أو حق يف تقويم أداء جملس النظارة ، كام أن قلة املعلومات والبيانـات للمتـأثرين 

 سياساهتا بمؤسسة الوقف ال تشجعهم عىل ممارسة  أي تأثري عىل مؤسسة الوقف لتغيري

أو طرائق عملها ، كام أن نظرهتم إىل ما يقدم من مؤسسة الوقف عىل أنه إحسان وعطاء 

ًوليس حقا هلم ، مما جيعلهم حيجمون عن الشكوى أواالعرتاض عندما ختفق مؤسـسة 
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ًالوقف يف تقديم خدماهتا ، وذلك خوفا من حرماهنم من تلك اخلدمات ، وبالتايل لـو 

 إدارة مؤسسة الوقف فإن ذلك حيفزهم أكثر للمشاركة والنصح شعروا بأهنم رشكاء يف

يف توجيه سياسات مؤسسة الوقف ، كام أن املستفيدين من خـدمات مؤسـسة الوقـف 

مثل املوقوف عليهم واملتأثرين من ترصفاهتا ، هم أفضل من يـستطيع أن يقـوم جـودة 

رجيـة ، والتـي أساسـها اخلدمات املقدمة ، وبالتايل يمثلون أحد قنـوات املـساءلة اخلا

 .التفاعل بني مقدم اخلدمة و بني  مستلمي اخلدمة أو املستفيدين منها

ولتحقيق ذلك فإن من األساليب املقرتحة أن يكون هنـاك جملـس أمنـاء للوقـف 

يراقب أداء جملس النظارة ، أو مجعية عمومية تتكون من أقارب الواقـف ، أو جمموعـة 

إن جعل الواقف لوقفـه : ؤيد هذا التوجه الرأي القائل خمتارة من املوقوف عليهم ، وي

ًمتوليا ومرشفا فال يستقل املتويل بالترصف يف أمور الوقف ، من بيع وإجيار وغريها إال  ً

كام أن مؤسسات الوقف جيب أن ال ). ٣١١: قدري باشا(بإذن املرشف ورأيه واطالعه 

ً أيضا مسؤولة عن مجيع املتأثرين تكون معنية فقط بالواقفني أو املوقوف عليهم ، بل هي

 .ًبمؤسسة الوقف واملجتمع عموما

 : االلتزام باألحكام الرشعية وحتقيق املقاصد الرشعية : ً سابعا 
إن أحد مقاصد احلوكمة وأحد قواعـدها هـو أن مجيـع أنـشطة مؤسـسة الوقـف 

ف ورشوط ًوأعامهلا يتم تنفيذها بااللتزام  باألحكـام الـرشعية ، وتطبيقـا حلجـة الوقـ

الواقفني وقوانني الدولة ونظمها ، كام يتم التأكد بـصورة دوريـة مـن التـزام مؤسـسة 

الوقف باألحكام الرشعية ، وسائر املتطلبات الرقابية ، مع حتديـد مـسؤوليات اجلهـة 

الرشعية املسؤولة عن التأكد من االلتزام هبذه األحكام ، وهذا األمر تنبع أمهيته من أن 

كتـسب مرجعيتهـا الـرشعية مـن خـالل حجـة الوقـف وأحكامهـا مؤسسة الوقف ت



  

  

١٦٤ 

 

الرشعية، والنص القانوين لتكوين مؤسسة الوقـف ، بـام حيقـق احلاميـة املطلوبـة هلـا ، 

ويساهم يف حسن استثامر أصوهلا وتوزيع ريعها ؛ والقواعد الفقهية واملبادئ الـرشعية 

ا تعتمـد ً احلوكمة ، نظرا ألهنـيف إدارة الوقف التي طورها الفقهاء تعتربمناسبة لقواعد

 عىل ، وتقوم عىل أساس مبادئ العدالة واإلنصاف ، والعتامدهاعىل نظام املبادئ والقيم

 .، وعدم الغش ، وغريها من القيم احلميدة عدم الغبن: قيم واضحة ، مثل

نباط بعض القواعد من ألفـاظ كام تسعى قواعد احلوكمة يف حال اقرتاحها إىل است

ًقـف ، حتقيقـا ملـراد الوقـف مهيتها يف توجيـه سـري تـرصفات مؤسـسة الو، ألالوقف

 إن رشائط الوقف معتربة إذا مل ختالف الـرشع: ، وهذا يتفق مع الرأي القائل ورشوطه

ية وال ، وإذا مل يعرف مقصود الواقف والويص ، ال بقرينة  لفظ)٤/٣٧٤: ابن عابدين(

 وإذا علم رشط الواقف عدل عنه ،)٣١/٩: ابن تيمية( ، رجع إىل مفهوم العرفعرفية

 ).٣١/١٩: ابن تيمية(إىل رشط اهللا قبل رشط الواقف ، إذا كان خمالفا لرشوط اهللا 

كام يمكن استخدام املعايري الرشعية التـي يـتم تطويرهـا أو تطبيقهـا للمـصارف 

اإلسالمية قواعد للحوكمة الرشعية يف مؤسسة الوقف ، وذلك بعد تعديلها ، لتتناسب 

 .  األحكام الرشعية للوقف و

 :تطوير األداء والفعالية وتعميق املسؤولية : ًثامنا 
إن من أسباب ضعف الفعالية عدم وجود أسلوب أو إجراء جلعل نـاظر الوقـف 

وبالتايل هناك حاجـة إىل اقـرتاح قواعـد . (١:Kuran) يزيد من فعالية الوقف وريعه

الوقف ، و لتحقيق الفاعلية املنشودة يمكن  تزيد من تطوير األداء والفعالية يف مؤسسة 

ملؤسسة الوقف أن تقوم بتنفيذ نشاطاهتا وأعامهلا بطريقة فعالة  مع الرتكيز عـىل حتقيـق 

ًالنتائج ، وذلك باالعتامد عىل أفضل املهارات البرشية املؤهلة علميا أو مهنيا تطبيقا ملبدأ  ً ً
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 :حسن النظارة ، ومن ذلك 

ىل حتقيق النتائج ، وحتقيق قيمة مضافة إىل املجتمع تركيز نشاطات الوقف ع - ١

 .واملتأثرين من مؤسسة الوقف 

 .قياس حتقيق النتائج من خالل أفضل سبل التقويم واملراجعة  - ٢

ًوجود تقويم مستقل ألداء نشاطات مؤسسة الوقف ، يتم عمله دوريا مـن  - ٣

 .ٍقبل جهات حمايدة  

حدها األدنى األمثل ، والدليل أن تكون املصاريف اإلدارية والتشغيلية يف  - ٤

جيوز أن يأكل بـاملعروف غـري املنكـر ، بحيـث تكـون  عىل ذلك أن الناظر

مصاريف الوقف وأجرة النظارة بحسب املتعارف عليه من األجرة ، فعـن 

أن يأكل منها أهله باملعروف غري : حجر املدري أن يف صدقة رسول اهللا 

 رصف وقف عمربن اخلطـاب ويف جماالت . ) ٨/١٩١: املغني(املنكر 

ِال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف ، و: صح أنه قال َِ َ َ َيطعم غـري َ َ ِ ْ ُ
ٍمتمول  ِّ َ َفحـدثت بـه ابـن سـريين، فق: الـــق. َُ َِ ًغـري متأثـل مـاال: ال ــــُ ٍ ِّ َ ْ َ 

 ).٢٧٣٧:البخاري (

 ، حيث  ( ١١:Kuran)وجود حوافز حلسن إدارة الوقف وزيادة فعاليته - ٥

تدل أفضل املامرسات يف حوكمة املؤسسات عىل أمهية قيام املجلـس بـربط 

  .( ٢٠١٠:٢,World Bank) املكافآت واحلوافز بأداء املؤسسة

أما تعميق املسؤولية فهو أمر أسـايس يف تعميـق  احلوكمـة يف مؤسـسة الوقـف ؛ 

، ميةة عـىل مبـادئ املـسؤولية اإلسـال أن يبنى إطار احلوكم:وتقرتح بعض الدراسات

دل ــــ؛ كام ت)٣٣٨ :Kasim et al (فافيةــــاءة ، والشـــتقاللية ، والكفــواالس
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ة يف املؤسـسات ــــ عىل أمهية غرس املسؤولي:ميث  وكوسارســـدراسة فريمنت س

دة األمريكيــة ملكافحــة الفــساد ، وســوء اإلدارة  ـــــاخلرييــة يف الواليــات املتح

(Fremont-Smith & Kosaras:٢٢) .  

 يمكن أن تسعى مؤسسة الوقف إىل حتقيق مبـدأ املـسؤولية مـن خـالل وجـود و

توزيع واضح ملسؤوليات اختاذ القرار بني جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، مع وجود 

 ،رقابة رشعية أومالية أو غريها بام حيقق االلتزام بمبادئ احلوكمة وطرق اختاذ القـرار 

ه الواقفني وحتقيق رشوطهم ، ونحو تلبية احتياجات كام أن هناك مسؤولية واضحة اجتا

املتأثرين من الوقف وحتقيق تطلعاهتم ، ونحو والة األمر واملجتمع املـدين مـن خـالل 

ًحتقيق النتائج املرجوة واألهداف املرسومة ؛ كـام أن هنـاك خطوطـا واضـحة لتوزيـع  ً

إلدارات املتخصـصة صالحيات العمل ما بني جملـس النظـارة واإلدارة التنفيذيـة ، وا

 . وغريها من جهات العمل، بام حيقق انسيابية العمل وحسن التشغيل 

 :تعزيز الرقابة و املساءلة : ًتاسعا 
ولتعزيز الرقابة  باعتربها أحد قواعد احلوكمة فيمكن تعزيـز الرقابـة مـن خـالل 

يق وجود آليات للتدقيق واملراجعـة ، سـواء مـن خـالل التـدقيق الـرشعي ، أو التـدق

الداخيل ، أو التدقيق اخلارجي ، من خالل مكاتب حماسبة مستقلة ؛ كام يمكن أن تـتم 

مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخيل واملدقق اخلارجي ؛ كام 

ًيقوم املجلس بتضمني التقرير السنوي للمؤسسة تقريرا حول مدى كفاية أنظمة الضبط 

 . ىل دقة البيانات املالية والرقابة الداخلية ع

ة وتقـارير األداء ــــم التقـارير املاليــــاسها أن يـتم تقديـــاءلة فأســـأما املـس

(Ihsan & Adnan:١٠ )   ، أن مـن : ويرى بعض الباحثني إىل اجلهات اإلرشافية
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أسباب ضعف املساءلة للناظر أن الناظر غري مطلوب منه أهداف معينة يـتم حتقيقهـا ، 

، وبالتايل يتم حماسبته عىل  ( ١٩:Kuran ) ًول إىل مستوى معني من الفعاليةأوالوص

حتقيق هذه األهداف ، كام أن املساءلة ملؤسسة الوقف ضعيفة ألهنا  مرتبطة   بمـستوى 

ًاملساءلة العامة يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، والذي يعترب األكثر انخفاضا يف 

ً؛ ومع أن هناك دورا للقضاء يف التحكم يف الوقف ، إال أنه مما ) ١٠:احلكم اجليد(العامل 

ً وأحيانـا حـدوث   وإحجام القضاة عن حماسبة النظار،يضعف دور املساءلة القضائية

أن اشـرتاط موافقـة القـايض يف بعـض : ؛ ويرى بعـض البـاحثني الفساد من بعضهم

   .( ١:Kuran) الوقفالترصفات عىل الوقف هو دعوة إىل إدخال الفساد يف ممارسة 

والبد لقواعد احلوكمة يف تطبيق املساءلة أن يتم حتديد املعلومات والبيانات التـى 

: تتم املساءلة عليها ؛ وحتدد بعض الدراسـات املعلومـات املطلـوب تقـديمها ، وهـي

املساءلة املالية ، وهي املتعلقـة بحـسن االسـتثامر، وأن الريـع تـم رصفـه يف مـصارفه 

ثم مساءلة اإلجراءات من حيث تطبيق اإلجراءات واللوائح ، ثـم مـساءلة وأولويته ، 

الربامج ، وهي هتدف إىل التأكد من حسن تنفيذ الـربامج والنـشاطات واخلطـط ، ثـم 

مساءلة األولويات ، وهي التأكد من تلبية رغبات املتأثرين بالوقف ، وسد حاجاهتم ، 

   .( ١٤:Ihsan & Adnan ) وتنفيذ رشوط الواقفني

إن غرس املساءلة يف مؤسسة الوقف سيؤدي إىل تقليل التأثري الضار ألي قرارات 

أو سياسات غري راشدة ، وحتسني اخلدمات املقدمة إىل املوقوف عليهم ، وتطوير األداء 

مما يقلل من خماطر التشغيل واالستثامر، وغياب املعلومات املالية عن املتأثرين بمؤسسة 

لرقابة عىل ترصفات النظار أو مساءلتهم ، كـام مل يمكـنهم مـن الوقف ال يمكنهم من ا

رفع قضايا عىل النظار يف حال إخفاقهم أو فسادهم ، ومما يدل عىل ذلك أنـه مـن بـني 
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 قضية تم رفعها يف حماكم الوقـف يف الدولـة العثامنيـة يف القـرن الـسابع عـرش ١٥٤٤

إلدارة ، وهذه القـضايا  ميالدي، مل يكن هناك سوى ست قضايا مرفوعة بسبب سوء ا

الست قد تم رفعها من نظار سابقني ممن حيوزون املعلومات عن الوقف ، ولـيس مـن 

وبالتايل فـإن نقـص املعلومـات وعـدم ، ( ٢٠ :Kuran ) املتأثرين بمؤسسة الوقف

 . نرشها يضعف  جهود املساءلة من قبل املتأثرين بمؤسسة الوقف 

 : يته دور جملس النظارة ومسؤول: ًعارشا 
إن جملس النظارة هو بمثابة الويل عىل مؤسسة الوقف ، ألن مؤسسة الوقف حتتاج 

ًإىل من حيفظ أمواهلا ، ويثمرها ويعمر أعياهنا ، بام جيعلها صاحلا ناميا وهذا ال يكون إال  ً

بوالية ، تترصف فيه بالرشد ، وحتفظ أمواهلا بحسن اسـتثامرها ، وتـوزع ريعهـا  عـىل  

م بالعدالة ؛ وعنرص النظارة من أهم األمور التي دخل من خالهلا سـوء املوقوف عليه

اإلدارة أو الفساد ، كام أن عدم اختيار الناظر أو جملس النظارة عىل أساس الكفاءة أدى 

؛ كـام أن اعـتامد نـاظر واحـد للوقـف دون  (١:Kuran) إىل املحسوبية يف اختيارهم

جلامعية أدى إىل انفراده بالترصفات ، حيث مشاركة اآلخرين ، أو عدم وجود النظارة ا

صـعوبة : دلت التجارب والتاريخ عىل سوء ترصف البعض منهم ، وذكـر أبـو زهـرة 

مما يؤيد االجتاه نحـو ) ٣٣٣:أبو زهرة( وجود ناظر جتتمع فيه صفات العدالة والكفاية

 .النظارة اجلامعية 

قف وإصالحه ، واستغالل عامرة الو: ارة يف العموم هي ــــومسؤولية جملس النظ

الوقف واستثامره ، ومحايته من أطـامع اآلخـرين ، وأداء االلتزامـات الواجبـة عليـه ، 

، ولتحقيـق ذلـك )٣٤١: قدري باشا( فــومبارشة الترصفات التي نص عليها الواق

بد أن تكون ممارسات جملس النظارة من حيـث الفعاليـة والتقـويم بحـسب أفـضل ال
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 . املامرسات العاملية

ولتحقيق ذلك فهنـاك العديـد مـن املقرتحـات لتطـوير جملـس النظـارة وتعزيـز 

مسؤولياته ؛ ففي دراسة ملؤسسة التمويل الدوليـة  إلحـدى عـرشة رشكـة يف منطقـة 

أبرزت أن التطوير : كمة فيها الرشق األوسط وشامل أفريقيا حول أفضل ممارسات احلو

زيـادة املهـارات :  أساسـية  وهـي  حوكمة جملس اإلدارة يتطلب وجود ممارسـاتيف 

واملعارف التي حيوزها املجلس ، وزيادة فعالية املجلس من خـالل حتـسني طـرق أداء 

، (٢٠١٢:٥,IFC) العمل فيه ، ووجود التحليل العميق من خالل آلية عمل اللجان

ًكام يتطلب وجود جملس متوازن اخلربات ، وأن يكون الرئيس فاعال يف توجيـه مـسار 

، مع وجود تنوع يف خربات أعضاء املجلـس ، واسـتقاللية بعـضهم وجعـل املجلس 

  . (٣ :٢٠١٠,World Bank)ًبعض مهام املجلس مناطة باللجان

ميتها وحيث إن دور جملس النظارة األسايس هو حفظ حقوق مؤسسة  الوقف وتن

ة ب أن يقوم املجلس بتحمل املسؤولية  الكاملـــ، فإن ذلك يتطللـــعىل املدى الطوي

بام يف ذلـك توجـه املؤسـسة االسـرتاتيجي ، وحتديـد  عن تطبيق احلوكمة املؤسسية ، 

األهداف العامة لإلدارة التنفيذية ، واإلرشاف عىل حتقيـق هـذه األهـداف ؛ كـام عـىل 

ة املسؤوليات املتعلقة بعمليات مؤسـسة الوقـف وسـالمتها ــاملجلس أن  يتحمل كاف

، قف ، واجلهات األخرى ذات العالقةالح  املتأثرين بالود من تلبية مصــاملالية ، والتأك

ظمـة الـضبط كام يتابع املجلس الرقابة عىل اإلدارة التنفيذيـة وخاصـة مـدى كفايـة أن

رة املخـاطر يف مؤسـسة مدى فعاليتها، مع التأكد مـن حـسن إداوالرقابة الداخلية ، و

  .الوقف
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 :وطرق عزهلم حتديد رشوط جملس النظارة واختيارهم  : حادي عرش 
ًكام تم ذكره سابقا فإن وجود جملس نظارة متنوع املهارات ، وتكتمل فيه صـفات 

األمانة والعدل والكفاية والفاعلية ، وغريها من الصفات  املنشودة ، هو أمر أسايس يف 

حوكمة مؤسسة الوقف ، وبالتايل فإنه يقرتح أن حتدد قواعد احلوكمة الرشوط املطلوب 

 .س النظارة توفرها يف جمل

 فاألمانة من صفات الناظر األساسية ،  حيث نص الفقهاء عىل أمهية األمانة فيمن 

أن يـد : توكل إليه مسؤولية نظارة الوقف ، ويالحظ أن الفقهاء قـد اسـتندوا يف مبـدأ 

الناظر عىل الوقف يد أمانة ، إىل الـوازع األخالقـي الـذي تـوفره النظريـة األخالقيـة 

أن يـد : تي تدعو إىل األمانة الكاملة يف التـرصفات املاليـة ، ممـا جيعـل اإلسالمية ، وال

كام اشـرتط  الفقهـاء أنـه ال جيـوز ). ٣٦٧: أبو زهرة( الناظر يد أمانة وليس يد ضامن 

ًتولية إال األمني ، فإن مل يكـن أمينـا وكانـت توليتـه مـن احلـاكم مل تـصح ، وأزيلـت 

أن الكفاءة واألمانة فيمن يتوىل الوقف ، وإذا : ، واشرتط الفقهاء ) ٨/٢٣٧:املغني(يده

: ، وبعض الفقهاء مثل احلنفية يرون ) ٣٣١: أبو زهرة(  فقدت إحدامها تركت الوالية 

 أن بعض هذه الرشوط هي لألولوية وليس للصحة ، حيث إن الفسق ال يمنع التوليـة

  ).٣٣:أبو زهرة(

كـن اسـتخدام أسـلوب ولتحقيق حسن اختيار النظـار ومطـابقتهم للـرشوط يم

اختبار مدى مناسبة مؤهالت املرشح ملجلس النظارة  ومسؤولياته ، وذلك عىل غرار ما 

؛  fit-and-proper-person test يتم يف اختباراملرشحني للبنوك واملؤسسات املاليـة

 شخـصية كـام يمكـن الـنص عـىل وجـود اشـرتاطات معينـة ، مـع إجـراء مقـابالت

 مالئمتهم ملسؤولية جملس النظـارة ، ومـن املامرسـات يف ، للتأكد من مدىللمرشحني



  

  

١٧١ 

 

 هــ يف الدولـة ١٣٢١هذا املجال ما نص عليه نظام توجيه اجلهـات الـصادر يف عـام 

إنه جيب توفر الرشوط الرشعية يف النظار، وأن يكون هناك امتحان هلـم مـن : العثامنية

 ).٥١-٤٨:احلنبيل(قبل جلنة متخصصة حتت رئاسة القايض

من إجياد أفـضل الوسـائل الختيـار نظـار مؤسـسة الوقـف ، مـن خـالل بد وال

هـا مـن الطـرق واألسـاليب االختبارات الكتابيـة ، أو املقـابالت الشخـصية ، وغري

الطمأنينة إىل كل أحد قبل االختبار : ، ويف تأكيد ذلك قال عيل بن أيب طالب املعروفة

يـة  االلتـزام بمبـادئ الكفايـة أمه: وذكر أبو احلسن املاوردي ). ٣١: ٣-العمر(عجز 

،  وهـذا يتفـق مـع ) ٣١-٣٠: املـاوردي(واجلدارة والتخـصص يف تعيـني العـاملني 

األدبيات العلمية التي تؤكد أمهية إجراء االختبارات ، و غريها من الوسائل املختلفة يف 

 .اختيار أفضل العنارص لتويل مسؤولية العمل يف جملس النظارة واإلدارة التنفيذية 

د احلوكمة يف الرتاث الوقفي إمكانية عزل الناظر يف حـاالت معينـة ، ــومن قواع

، ومع أن التتبع التـارخيي ) ٣٩٩: قدري باشا( ) ٤/٣٨٢: ابن عابدين(اخليانة : مثل 

أن الناظر يعزل من قبل : لكتابات الفقهاء يظهر تشددهم يف عزل الناظر، حيث نصوا 

 التفريط باألمانة ، وجتاوزه أو عدم التزامـه بـرشوط :القايض يف حاالت ثالثة ، وهي

؛ كـام وضـع الفقهـاء ) ٤٠١-٤٠٠: قدري باشـا( الواقف ، والفسق البني ، أو عجزه

ما هو مرتبط بشخصية الناظر، مثل إثبات أفعال الرشوة، : ًرشوطا لنزع النظارة ، منها 

ة ، أو أمور مرتبطة بترصفاته أو اجلنون ملدة تزيد عن سنة ، أو الفسوق ، أو خيانة األمان

: ابـن عابـدين(جتاه الوقف ، مثل إذا زرع الواقف لنفـسه ، أو إذا سـكن دار الوقـف 

ويف هذا اإلطار فإن تغليظ الفقهـاء عـىل عـدم تغيـري ). ٣٦٣: قدري باشا) (٤/٣٨٠

ً قد ساهم يف هالك بعض األوقاف نظـرا  -  من الصعب إثباهتا- الناظر إال يف حاالت



  

  

١٧٢ 

 

ار النظار يف فسادهم مع عدم القدرة عىل عزهلم ، ومع أن القايض له النظر العام الستمر

يف ترصفات الناظر، إال أنه يعرتض  فقط عند خمالفة رشوط الوقف ، أو إذا فعل الناظر 

) ٤/٤٥٨:ابن عابدين (ًما ال يسوغ من األعامل أو التفريط فيضم إليـه أمينا وال يعـزل 

د يتدخل القايض يف احلاالت املذكورة بعد خراب الوقـف ، وق) ١/٤٢٨: الفتوحي(

 . والت ساعة مندم 

م عـزل املتـويل إذا رأت ١٩٤٧ولتفادي ذلك جييز القانون اللبنـاين الـصادر عـام 

املنـصبة مـن (املحكمة الرشعية ذلك ، كام يقرتح املوافقة عىل أن تعزل اجلهـة الرقابيـة

مالمـح ًاإلدارة التنفيذية مؤقتا إذا ظهرت منه جملس النظارة و) الدولة ملراقبة األوقاف

اخليانة ، وبوادر الفساد ، واضطراب الوضع املايل ، وذلـك حلـني التأكـد مـن سـالمة 

: املوقف املايل ملؤسسة الوقف ، ويف تطبيق آراء بعض الفقهاء مثل احلنابلة الذين يرون 

ح أن تقـوم مؤسـسات أن يضم إىل الناظر الفاسد شخص ثقة أمني ، فإنه يمكـن اقـرتا

التدقيق املحاسبية هبذا الدور؛ وأما العزل الدائم فهو مـن صـالحية القـايض ، عنـدما 

تثبت خيانة جملس النظارة واإلدارة التنفيذية، أو صالحية اجلهة الرقابيـة عنـد ثبـوت 

 .اضطراب إدارهتم املالية ملؤسسة الوقف 

ظار وحماسبتهم عـىل وجود سياسات وإجراءات واضحة لدور الن: ثاين عرش 
 :أدائهم 

ً يف حماسبة أحد الساعني عىل الزكاة وهو ابن اللتبيـة ، واسـتنادا ًتأسيا بالرسول 

إىل هذا املبدأ الرفيع فقد حرص الفقهاء عىل وضع ضوابط ملحاسبة النظار عـىل تأديـة 

: ابـن عابـدين( القـسم واحللـف : ًاألمانة ، كام جعلوا أحيانـا وسـائل لـذلك ، مثـل

وهو الوسيلة املتاحة يف تلك العصور ، لتأكيد البيانات الالزمـة عـن ) ٤٥٠-٤/٤٤٨



  

  

١٧٣ 

 

الوقف والترصفات عليه ، وبالتايل فإن هناك حاجة إىل وجـود سياسـات وإجـراءات 

حمددة لدور جملس النظار ، ومع وجـود أسـاليب ملحاسـبتهم عـىل أدائهـم؛ وقـد تـم 

 كم يف األوقـاف يف العهـد العـثامينبة لكوهنا أحـد وسـائل الـتحــــاستخدام املحاس

(Ihsan & Adnan:٥ ) ولعل أحد العوامل التي تـساعد عـىل سـهولة حماسـبة  ؛

جملس النظارة هو وجود املعايري املحاسبية املناسبة للوقف ، ويف هذا اإلطار فقد ذكرت 

ة وجـود معـايري حماسـبية خاصـة باألوقـاف ــــأمهي: ان وعدنانــــة إحســــدراس

 .وير احلوكمـة يف مؤسـسات األوقـافـــــا أحد العوامل التـي تـساهم يف تطلكوهن

(Ihsan & Adnan:٣-٢ ) 

ويمكن يف هذا اإلطار االقرتاح بأن يكون ضـمن قواعـد احلوكمـة عمـل تقـويم 

سنوي ملدى تعرض النظار للفساد،أو تعارض املصالح، من خالل توثيـق التـرصفات 

أو  نفيذية، ومع حتليل أي بوادر ثـراء غـري مـرشوع،املالية ملجلس النظارة واإلدارة الت

استغالل ألعيان الوقف من خالل االستخدام أو اإلجيارة، كام يمكن الطلب من جملس 

 .النظارة تقديم إعالن عن الذمة املالية كل سنة

 :الشفافية واإلفصاح : ثالث عرش 
ب عـن الـشفافية واإلفـصاح يف الوقـت املناسـ: إن أساس قواعد احلوكمـة هـي

ولكـن يظهـر الواقـع أن معظـم ، )٧٣٤ :Liew (املعلومـات املتوقعـة والـصحيحة

مؤسسات األوقاف مل تلتزم الشفافية ، القتصار املعلومات عىل الناظر ، وعدم وجـود 

، وقد يكون الـسبب يف  (١١:Kuran) سبب أو ترشيع يلزمه بمشاركته مع اآلخرين

 قواعد واضـحة توضـح مـستوى عدم اإلفصاح لدى مؤسسة الوقف هو عدم وجود

اإلفصاح وطبيعة املعلومات التي يمكن أن تفصح عنها ، وخاصة يف غياب الترشيعات 



  

  

١٧٤ 

 

أمهيـة املعـايري : التي  تتطلب مثل هذا اإلفصاح ، فقد ذكرت دراسة إحـسان وعـدنان

املحاسبية ،  أواستخدام أفضل املامرسسات ملؤسسة الوقف يف إبـراز الـشفافية لنظـارة 

كام أوىص مؤمتر االستثامرت الوقفية املنعقد يف ديب   ١:Ihsan & Adnan) ،الوقف

 م بأمهية الشفافية اإلدارية واملالية ، من خالل اإلفـصاح عـن البيانـات ٢٠٠٨يف عام 

 .املحاسبية 

أمهية وجود ترتيبات داخلية وخارجية لتحقيق : وتقرتح دراسة جريس وبليغراين

 ات السوق بالنـسبة للمؤسـسات املاليـة اإلسـالميةـــالشفافية واإلفصاح عن معلوم

)٢٩-٢٨:Pellegrini& Grais(  ، وتؤكد دراسة عن مستوى احلوكمة املؤسـسية

رق األوسـط أمهيـة اإلفـصاح عـن البيانـات املاليـة ، ـــللبنوك والـرشكات  يف الـش

  والتغريات غري املالية ، وكـذلك اسـتخدام اإلنرتنـت يف اإلفـصاح عـن املعلومـات

(Hawkamah & IFC:٦).  

إن اإلفصاح املايل والشفافية من خالل أسلوب نرش القوائم املالية ، يعترب يف الوقت 

ًاحلارض ركنا أساسيأ يف إسباغ الثقة عىل تعامالت مؤسسة الوقـف ، وتوضـيح طبيعـة 

كمية ونوعية البيانـات واملعلومـات : املخاطر التي تتعرضها ، ويقصد باإلفصاح املايل

كـام يقـصد ). ١٢:الـشمري والعتيبـي( التي تنرش عن أنشطة املؤسـسة الوقفيـةاملالية

عرض املعلومات املحاسبية عـن تعـامالت مؤسـسة الوقـف يف : بالعرض واإلفصاح

صورة قوائمة مالية ، وتقارير مالية وتفسريها ، لتساعد مستخدميها يف احلـصول عـىل 

: أبوغـدة وشـحاتة(ت املالئمـة رارااملعلومات الالزمة يف الوقت املناسب ، الختاذ الق

١٧٣(. 

 



  

  

١٧٥ 

 

وحمور الشفافية  له دور مهم يف مكافحة الفـساد ، وترسـيخ االقـرار الـصائب يف 

مؤسسة الوقف ، ألنه يتيح تدفق املعلومات ، ويشجع املوقوف علـيهم ، ومؤسـسات 

بـة، املجتمع املدين ، عىل املشاركة يف ترشيد مؤسسة الوقف ، وتطبيق املحاسـبة  والرقا

وبالتايل البد ملؤسسة الوقف أن تلتزم بالشفافية يف مجيع نشاطاهتا وأعامهلا وتقاريرهـا ، 

نحو املتأثرين بمؤسسة الوقف ، ووالة األمر، واملجتمع املدين ، وتتطلب الـشفافية أن 

يكون هناك توزيع ألي معلومات حتوزها املؤسسة ، ويمكن مشاركتهم هبا للمتـأثرين 

ل إصدار نظام لتوزيع املعلومات ، كام ال بد أن تكون  إجـراءات بمؤسسة الوقف خال

اختاذ القرارات حول املواضيع املهمة شفافة ، مع بيان دوافعها ، واألسس التي اختذت 

القرارات عىل أساسها ؛ كام يمكن أن تقوم مؤسسة الوقف بتزويد املتأثرين هبا بتقارير 

ح أن تتم تلبيـة أي طلـب ملعلومـات حـول دورية حول أداء مؤسسة الوقف ، كام يقرت

نشاطات مؤسسة الوقف أو جماالت عمله بحسب نظام املعلومات التي يمكن إصداره 

مؤسـسة الوقـف أن تلتـزم بتـوفري  يف وقت الحق ، ولتحقيق الشفافية الالزمة  فعـىل

معلومات ذات داللة ومعنى حول نشاطاهتا لكل املتأثرين بالوقف ، مع الرتكيـز عـىل 

تحديات واملخاطر التـي تواجـه مؤسـسة الوقـف ، مـع اإلفـصاح عـن مجيـع هـذه ال

   .املعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع 

 :حتديد دور اإلدارة التنفيذية ومسؤولياهتا : رابع عرش
إن أحـد أسـس احلوكمـة يف مؤسـسة الوقـف أن اإلدارة التنفيذيـة فيهـا متــارس 

وجب التوكيل أوالتفويض من جملس النظارة ، صالحياهتا وأعامهلا ، وتتخذ قراراهتا بم

وذلك يف الترصفات التي يملكها جملس النظارة ، ويف مجيع الصالحيات التي يملكهـا 

، كام أن من مبادئ احلوكمة األساسية هي حتديد مسؤوليات )٣٢٥:أبوزهرة( أو بعضها



  

  

١٧٦ 

 

وليات فـيام اإلدارة التنفيذية ، وكذلك صالحياهتا ، ليكون هناك فصل واضح يف املسؤ

بني اإلدارة التنفيذية وجملس النظـارة مـع التحديدالواضـح هلـا ، وتظهردراسـة عـن 

مستوى احلوكمة املؤسسية للبنـوك والـرشكات  يف الـرشق األوسـط أمهيـة توضـيح 

، (٣ :Hawkamah & IFC)  مسؤوليات جملس اإلدارة مقابـل اإلدارة التنفيذيـة

اهات احلديثـة التـي سـامهت يف دعـم القطـاع إىل أن من االجت: وأشار طارق عبداهللا 

: عبـداهللا(اخلريي والوقفي يف الغرب هو الفصل بني إدارة املؤسسة اخلريية ومالكيهـا 

٣٣٩.( 

وهناك العديد من املقرتحات لتحديد دور اإلدارة التنفيذيـة ومـسؤولياهتا ، ففـي 

األوسط وشامل دراسة ملؤسسة التمويل الدولية  إلحدى عرشة رشكة يف منطقة الرشق 

أفريقيا حول أفضل ممارسات احلوكمة فيها ،  أبرزت الدراسة  أن التطوير يف  حوكمـة  

تقوية مهام املخـاطر، : التحكم يف اإلدارة التنفيذية يرتكز يف  ممارسات أساسية ، وهي 

وتعزيز التدقيق الداخيل، وزيادة فعالية اإلدارة يف حتقيق النتائج ، ووجود نظام للتعاقب 

القيادي ، وزيادة فعاليـة اإلدارة يف إعـداد التقـارير، وزيـادة الـشفافية والعالقـة مـع 

كام يقرتح أن يتم الفـصل بـني منـصبي رئـيس جملـس ؛ (٢٠١٢:٥,IFC) املسامهني

النظارة  واإلدارة التنفيذية يف املسؤوليات بموجب تعليامت كتابية مقرة من املجلـس ، 

 . ة ويتم مراجعتها كلام اقتضت احلاج

 : تطوير  بيئة العمل والقيم األخالقية : خامس عرش
حترص قواعد احلوكمة عىل  حتقيق قيمة العدالـة واإلنـصاف مـن خـالل ضـامن 

التعامل العادل مـع مجيـع املتـأثرين بـالوقف ، وااللتـزام بقواعـد القـانون ، وتطبيـق 

راكز القانونيـة السياسات ، واإلجراءات بطريقة غري منحازة أو تفريق بني أصحاب امل



  

  

١٧٧ 

 

املتساوية ، ولتطبيق ذلك فعىل  مؤسسة الوقف أن تـسعى  إىل نـرش مبـادئ اإلنـصاف 

، وجود نظام عادل للشكاوىوالعدالة يف مجيع نشاطاهتا ، كام تسعى مؤسسة الوقف إىل 

يتمكن من خالله املتأثرون بالوقف بالتعبري أو اإلبالغ عن أي معامالت غـري عادلـة ، 

اه يف ــــريعة للتعامل معهـا ، ويالحـظ تزايـد االجتـــات فاعلة وسمع وجود إجراء

 الغرب نحو جعل املؤسـسة أكثـر مـسؤولية مـن الناحيـة األخالقيـة اجتـاه اآلخـرين

(Lewis: ١٤).  

ًإن خلق األمانة يعترب عنرصا أساسيا من القـيم األساسـية للحوكمـة يف مؤسـسة  ً ُ

ىل األمانــة أشــد ، قــدم األمــني حلفــظ الوقــف ،  وإذا كانــت احلاجــة يف الواليــات إ

، و لتحقيـق ذلـك يقـرتح أن تقـوم مؤسـسة الوقـف )٢٨/٢٥٧:ابن تيميـة(األموال

بالرتكيز عىل خلق األمانة يف تعاملها مع املتأثرين بمؤسسة الوقـف ومعـامالهتم ، مـع 

ًتدريب القائمني عليها عمليا ، بحيث يكون العاملون يف مؤسسة الوقف بعيـدين عـن 

، وتعارض املصالح ، أو متيز لفئة ضد فئة أخرى ؛ أما خلـق األمانـة يف جملـس الغش 

أنه إذا توىل نظارة الوقف : النظارة واإلدارة التنفيذية فهي أمرأسايس ، فقد ذكر الفقهاء 

: املغنـي(ًفاسق فإنه يضم إليـه أمـني ، حفظـا ألصـل الوقـف مـن البيـع أو التـضييع 

ًة أحدهم لنظارة الوقف فالبد أن يكـون أمينـا وإال مل ، وإذا أراد احلاكم تولي)٨/٢٣٧

: املغنـي(تصح واليته ، ألن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقـاء واليـة الفاسـق عليـه 

٨/٢٣٧.( 

كام أن أساسيات قواعد احلوكمة هو السلوك والقيم الشخصية من جملس النظارة 

حلوكمـة هـي وجـود ومن األمور التي تعـضد ا، )٧٣٤ :Liew (واإلدارة التنفيذية

أخالق العمل السليم وتطويرها يف كل مؤسسة وقف، ويمكن حتقيق ذلك من خـالل 



  

  

١٧٨ 

 

إصدار ميثاق أخالق العمل والذي يعترب أحد الوسائل للتحكم يف اختـاذ القـرارات ، 

بحيث يتم توضيح األخالقيات املنشودة من جملـس النظـارة واإلدارة التنفيذيـة ، مـع 

كذلك املحظورات السلوكية ، بام حيقق الرقابة الذاتية عىل توضيح بعض الواجبات ، و

 :ترصفات مؤسسة الوقف ، ويمكن أن يشمل  ميثاق أخالق العمل حماور عدة ، منها 

عالقة  جملس النظارة واإلدارة التنفيذية باملوقوف علـيهم واملـستفيدين مـن الوقـف ، 

الوقف ، وحفـظ حقـوق وتشجيع أخالق العمل املنشودة حلسن معاملـة املتـأثرين بـ

الوقف وأرساره، والبعد عن الترصفات املنافية ألخالق اإلسالم ، كالرشـوة واهلديـة 

 .وغريها من الترصفات 

 :تطوير اللوائح والنظم : سادس عرش
إن من مبادئ احلوكمة األساسية أن يتم تشغيل  املؤسسة ضمن لوائح وإجراءات 

ا، وحتقق هلـا الـضبط اإلداراي والفعاليـة يف حمددة ، تساهم يف توجيه أعامهلا ونشاطاهت

األداء ، وبالتايل فإن هناك حاجة إلصدار نظم ولوائح يتم تطبيقها لضامن حـسن سـري 

العمل يف مؤسسة الوقف ، وملحاربة ضعف الفاعلية وعدم اإلنجاز ، وغريها من أفعال 

مـن قبـل املـدقق ًعدم الرشد و الفساد ، كام البد من مراجعة اللوائح والـنظم دوريـا 

الداخيل واملدقق اخلارجي ، للتأكد من توفر احلد األدنى مـن الرقابـة عـىل العمليـات 

 .واإلجراءات 

يمكن تقويم الوضع احلايل يف مؤسسة الوقف من حيـث مـدى : واخلطوة األوىل 

ًكفاية اللوائح والنظم املعمول هبا حاليا ، بحسب أفضل املامرسات املحليـة والعامليـة ، 

حتديد اللوائح والنظم الناقصة التي مل يتم إصدارها أو حتتـاج :  ذلك اخلطوة الثانية ييل

وهي حتديد اللوائح املطلوبة إلصدارها ، واملدة : ييل ذلك اخلطوة الثالثة . إىل تعديالت 
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 .الزمنية حسب أولويات العمل

 :اإلنصاف وعدم تعارض املصالح : سابع عارش 
 أن تعامل مجيع املتأثرين بأعامل املؤسـسة باإلنـصاف إن أي قواعد للحوكمة البد

من رسه أن يزحـزح عـن : ، ويف ذلك  يقول ) ٧٣٣ :Liew (والعدالة يف املعاملة

ًالنار وأن يدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا 

 أن قواعد احلوكمة املهمة ، كام)١٨٤٤:مسلم(ويأيت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه 

تفادي تعارض املصالح ألعضاء جملس النظارة واإلدارة التنفيذيـة بحـسب األحكـام 

 . الرشعية ، وكذلك أفضل املامرسات العاملية 

الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيـه موضـوعية واسـتقاللية : وتعارض املصالح هو

ثنـاء أدائهـم ألعامهلـم ،  بمـصلحة قرارات أعضاء جملس النظارة واإلدارة التنفيذيـة أ

شخصية مادية أو معنويـة لـه أو ألحـد أقاربـه أو معارفـه ، أو عنـدما يتـأثر بقرارتـه 

باعتبارات شخصية مبارشة أو غري مبارشة ، أو بمعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار، 

لعمـل ويتطلب االلتزام بنظام تعارض املصالح من أعضاء جملـس النظـارة االلتـزام با

املؤسيس ، من خالل  تقيدهم بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية ، واإلفـصاح عـن أي 

حالة أو موقف فيها تعارض املصالح مـن خـالل إجـراءات شـفافة وحمـددة ، وأن ال 

ًيستفيد  أعضاء جملس النظارة ماديا أو معنويا من أي قرارات أو ترصفات عىل مؤسسة  ً

 . مس سمعته أو سمعة مؤسسة الوقف الوقف ،  أو أن يقوم بترصف ي

ولدرء تعارض املصالح يف حالة مؤسسة الوقف يمكن النص عـىل بنـود حمـددة ، 

ًبحيث ال جيوز ألعـضاء جملـس النظـارة واإلدارة التنفيذيـة ممارسـتها ، فمـثال تـنص 

ًاألحكام الرشعية عىل أن الناظر ال جيوز له أن يشرتي أو يستأجر شيئا من الوقف ولو 
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ذلك يف املزاد العلني ، كام ال جيوز له أثناء شغله ملسؤولية النظـارة أن يتعاقـد مـع كان 

 .مؤسسة الوقف ، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مبارشة أو غري مبارشة 

وأحد الوسائل لتفعيـل إجـراءات درء تعـارض املـصالح يف مؤسـسات الوقـف 

 يلتزم هبـا جملـس النظـارة إصدار مدونات السلوك الوظيفي ، أو مواثيق الرشف التي

واإلدارة التنفيذية ، ووجود نصوص متنع أن يكون هلم مصلحة مبارشة أو غري مبارشة 

يف العقود واملشاريع واالرتباطات التي تعقد مع مؤسسة الوقف أو حلساهبا ، كام يمكن 

لتحقيق ذلك عقد الدورات والورشات التدريبية التي تركـز عـىل أخالقيـات العمـل 

 جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ،  ووضـع أدلـة إجرائيـة واضـحة وحمـددة ألعضاء

لترصفات جملس النظارة واإلدارة التنفيذية تكون واضحة جلميع املتأثرين من الوقف ، 

 . وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية 

 :خاطروجود نظام امل: ثامن عرش
ملخـاطر التـي تواجـه  عـىل اادئ احلوكمة عىل وجود نظـام للتعـرفــحترص مب

دي هلا يف حـال حـدوثها ، وتركـز ـــ، مع وجود نظام إلدارة املخاطر والتصاملؤسسة

  بعـض الدراســات عــىل أمهيــة إدارة املخــاطر يف املؤســسات املاليــة وخاصــة البنــوك

(World Bank,٢٠١٠:١)  ، كام أن ضعف حوكمة املخاطر يعترب من أهم أسباب

 فهـم املجلـس واإلدارة ة ، وخاصـة عـىل مـستوىــــفشل البنوك واملؤسـسات املالي

ف البيانات التي تـرد ــًللمخاطر وتصحيحها ، ومما يزيد األمر سوءا ضعة ـــالتنفيذي

 املناســبة ول املخــاطر ،  بحيــث ال يــتم تقــويم املخــاطر يف أوقاهتــاــــإىل املجلــس ح

)(World Bank,٢٠١٠:٢ .  
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من حيث طبيعتها ، فإنه من املهم أن وحيث إن مؤسسة الوقف تعترب مؤسسة مالية 

يكون لدهيا نظام حمدد لتحديد املخاطر التي تواجه مؤسـسة الوقـف ، وإصـدار نظـام 

إلدارة املخاطر يف حال حدوثها ، ووجود إجراءات تظهـر للمجلـس بـصورة دوريـة 

إىل أمهيـة إنـشاء إدارة : طبيعة املخاطر وأنواعها وتأثريها ، وأشار سـامي الـصالحات

 ).١٧١ : ١-الصالحات( خاطر يف كل مؤسسة وقفيةللم

بأن درء املفاسد أوىل من جلب املصالح ، : ونظام املخاطر مقارب للمبدأ الرشعي

ارتكاب أخف الرضرين بوقوع أعظمهام ، وذلك ألن الرشيعة جاءت لتحصيل : ومبدأ 

ل جلنة إدارة املصالح وتكميلها ، وتقليل املفاسد وإبطاهلا بقدر اإلمكان ، ويمكن تشكي

املخاطر ، والتي تقوم بمراجعة سياسات واسرتاتيجيات إدارة املخاطر لـدى مؤسـسة 

الوقـف قبـل اعتامدهـا مـن املجلـس ، وتقـع عـىل اإلدارة التنفيذيـة مـسؤولية تنفيـذ 

اسرتاتيجية املخاطر من خالل تكوين وحدة متخصصة بـذلك ، باإلضـافة إىل تطـوير 

ف أنواع املخاطر، ويف دراسة ملؤسسة التمويل الدولية  سياسات وإجراءات إلدارة خمتل

إلحدى عرشة رشكة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، أبرزت أمهية االهـتامم 

 . (٢٠١٢:٥,IFC) بمهام املخاطر وكيفية إدارهتا حلسن تسيري املؤسسات

تكـون يمكن يف هذا اإلطار التأكيد عىل وجود نظام إلدارة املخـاطر ، بحيـث أن 

ــتخدام  اســرتاتيجية مؤســسة الوقــف وخططهــا مرتبطــة بطبيعــة املخــاطر، مــع  اس

التكنولوجيا املتقدمة يف إدارة املخاطر ، حيث تدل جتربة مؤسسة التمويـل الدوليـة  يف 

تطبيق املخاطر عىل أنه البد أن يتم الرتكيز عىل  عملية مجع املعلومـات حـول املخـاطر 

 وأن تكـون متكاملـة مـع األنظمـة الرقابيـة األخـرى وحتليلها ، وأن تكون بـسيطة ،

ًكالتدقيق ، وأن يتم احلوار حوهلا مع املختـصني ، وأن يكـون جملـس النظـارة مطلعـا 
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  ).٧٢-٦٩ :IFC (ًومتابعا هلا

 : محاية حقوق أصحاب املصالح : تاسع عرش
إن من مبادئ احلوكمة محاية مجيع أصحاب املصالح الذين يتعاملون مع مؤسـسة 

وقف ، سواء كانوا مقاولني أو موردين  وغريهم من مقدمي اخلدمات ، كام أن عنـد ال

ًالتعاقد مع اآلخرين يتم معاملتهم بصورة منصفة بعيـدا عـن االسـتغالل أو الغـبن ، 

ولتحقيق ذلك  فعىل مؤسسة الوقف أن تسعى إىل التعامل املنصف مع مجيـع املتـأثرين 

اوى حول التعامل غري املنصف ، وعند اختـاذ بالوقف ، مع وجود نظام لتسلم أي شك

القرارات حول نشاطات مؤسسة الوقـف يـتم األخـذ بعـني االعتبـار مجيـع مـصالح 

املتأثرين بمؤسسة الوقف ، بام فيها أصـحاب املـصالح  املـذكورون ، بحيـث يتحقـق 

اإلنصاف لكل املتأثرين بالوقف ؛ كام أنه لتحقيق ذلك تلتـزم مؤسـسة الوقـف بتنفيـذ 

اعد احلوكمة من خالل إصدار قواعد احلوكمة ملؤسسة الوقف ، مع  تضمني تقريرها قو

السنوي تفاصيل عن مدى التزام اإلدارة  التنفيذيـة ببنـود دليـل احلوكمـة ، مـع ذكـر 

 .زام بأي بند إذا  مل يتم تطبيقهأسباب عدم االلت

 هم أصـحاب  من - بالتفصيل  – وقد يكون من املناسب يف البداية أن يتم حتديد

والة األمر أو الدولة ، وجملـس النظـارة : املصالح يف مؤسسة الوقف ؟ وهم يف العادة 

واإلدارة التنفيذيـة ، واملوقــوف علــيهم ، والواقفــون وذريــتهم ، وأفــراد املجتمــع أو 

منظامت املجتمع املدين ، واملستفيدون أو املتأثرون من مؤسـسة الوقـف ؛ ويف ممارسـة 

: الياسـني(ولة الكويت لقواعد احلوكمة تم حتديد أصـحاب املـصالح بيت الزكاة يف د

 :عىل النحو التايل ) ١٨٤
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 من حيث حتقيق توجهات الدولة يف احلفاظ عىل املال العام ، وتطبيق :ة ــالدول 

اخلطة اإلنامئية ، وبرامج عمل احلوكمة اهلادفة إىل تطوير األداء احلكومي ، من 

دارية واملالية ، وتعظـيم اخلـدمات التـي تقـدمها خالل اتباع أحدث النظم اإل

 .للمستفيدين من املساعدات 

  جملس اإلدارة ، واإلدارة العليا بـام :  وتشمل ثالثة عنارص، وهي :إدارة البيت

 –حتقيق الرضا الـوظيفي (ًفيهم املدراء ، وأخريا العاملون يف البيت من حيث 

 التحفيـز – العدالة –تطوير الذايت  ال–التدريب والتأهيل واملسارات الوظيفية 

 ). فرص الرتقي– تقويم األداء – الكفاءة – املساواة –

  وتشمل عموم املتربعني من املحسنني وغريهم ، بحيـث يـتم مـن :املتربعون 

 توجيـه أمـواهلم بـصورة سـليمة – مـنحهم الثقـة –حتقيـق رغبـاهتم (خالل 

 ). كسب رضاهم ودعمهم–وصحيحة 

 ل عموم املستفيدين من مستحقي الزكاة وغريهم ، بحيـث  وتشم:املستفيدون

يتم حتقيق احلد األدنى من اخلدمة هلم ، وحتقيـق املـستوى الالئـق للمعيـشة ، 

 .والسعي إىل حتسني اخلدمات هلم 

 :فوائد حوكمة األوقاف  :  ٥-٤
وبعد أن تم استعراض بعض مبادئ احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، فقد يكون مـن 

ًن أهم فوائد تطبيق احلوكمة يف مؤسسات الوقف ، لعل ذلك يكـون دافعـا املناسب بيا

لوالة األمر وجمالس النظارة لتطبيقها ، وقد ذكرت بعض الدراسات أن تطبيق قواعـد 

احلوكمة يف املؤسسات العامة ينتج عنه العديد من الفوائد التي تعزز من أمهية الـدعوة 

أن تطبيـق قواعـد احلوكمـة يف : سـة كـادفامن إليه واحلرص عىل تطبيقه ، كام تظهر درا
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املؤسسات العامـة يـساهم يف ختفـيض هـدر املـوارد البـرشية ، ويـؤدي إىل حتـسن يف 

إجراءات العمل ، وحيقق تطبيق وإدارة مشاريع الدولة بأسلوب القطـاع اخلـاص مـع 

ة القاعـدة األساسـية للتنميـتطـوير وجود الشفافية والعدالة ، كـام أن ذلـك يـؤثر يف  

، كام أن أداء احلكومة يتغري بصورة مناسبة عندما يتم تنفيذ )١٥٩: كادفامن(االقتصادية 

، ويظهر تقرير عن مستوى احلوكمة املؤسسية للبنوك )١٧٠: كادفامن(قواعد احلوكمة 

ًأن هناك ضـعفا يف تقـدير أمهيـة احلوكمـة عـىل أداء : والرشكات  يف الرشق األوسط 

 .(٢:Hawkamah & IFC) ية عند تطبيقهاالرشكات وآثارها اإلجياب

ويدل التحليل العلمي ملؤسسة التمويل الدولية أن من أكرب منافع تطبيق احلوكمة 

 هو وضوح املسؤوليات ، ثم تنامي سمعة املؤسسة ، ثم زيادة العوائد أو زيادة اإلنتاجية

)IFC: ة  رشكـة يف منطقـ١١كام ذكرت دراسة ملؤسسة التمويـل الـدويل عـن  ،)٤٧

أن تطبيق مبادئ احلوكمة قد ساهم يف تنـامي سـمعة : الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

املؤسسة ، وحتسن ربحيتهم من خالل تقليل التكلفـة ، وسـاهم يف حتـسن مـستويات 

التشغيل لدهيم ، وساهم يف حتسن استجابة املؤسسة ألي طارئ ، وسـهولة احلـصول 

، ويف دراسـة ملؤسـسة (٢٠١١:IFC) عىل التمويل نتيجـة لتطبيـق قواعـد احلوكمـة

التمويل الدولية  إلحدى عرشة رشكة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حـول 

أبرزت أن تطبيق قواعد  احلوكمة  قد ساهم يف حتسن :  أفضل ممارسات احلوكمة فيها 

ة عـىل احلـصول التمـويالت حتـسن القـدر: إمكانية املؤسسة يف جماالت عدة ، وهـي

، حية مع الصعوبة يف حتديد األرقام، وحتسن كبري يف سمعة الرشكة، وتعظيم الرباملناسبة

وزيادة فعالية الرشكة ، وسامهت يف تنامي قدرة الرشكة عىل مواجهة األزمات ، وحتسن 

  .(٢٠١٢:٥,IFC)االستمرارية ألداء األعامل يف املستقبل  



  

  

١٨٥ 

 

،  لتطبيق احلوكمة املؤسسيةد نتيجةأما عبدالعزيز الياسني فقد ذكرالعديد من الفوائ

ًحتسني وزيادة كفاءة األداء ، وزيادة اإلنتاجية ، وتقليل الفساد مرحليا ، وحتسن : منها

بيئة العمل ، وتنمية الوالء واالنتامء لبيئة العمل ، وزيادة التأهيل والتـدريب الـسليم ، 

املؤسـسات ، والتخلص من املامرسات السيئة ، وختفيف آثار األخطار املحتملـة عـىل 

  ).٢٨: الياسني(وبناء اسرتاتيجيات قوية متكن املؤسسات من حتقيق اخلطط 

أما الدراسات التي تناولت فوائد احلوكمة عىل مؤسسات األوقاف فهـي قليلـة ، 

وكذلك هي دراسات وصفية وليست ميدانية ، فمن ذلك دراسة حكيمة بوسلمة حول 

سات األوقاف ، وتفعيل دورهـا يف حتقيـق أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف تطوير مؤس

التنمية االقتصادية واالجتامعية ، كام ذكرت بعض الفوائد املرجوة مـن تطبيـق قواعـد 

 ).٧-٦: بوسلمة(احلوكمة 

 أنه يقيض عىل - يف حالة مؤسسة الوقف –ولعل أهم فوائد تطبيق قواعد احلوكمة 

: حليل التارخيي؛ أوالمها مشكلتني أساسيتني سامهت يف اضمحالل الوقف بحسب الت

سوء إدارة النظار سواء يف استثامر الوقف ، أو رصف الريع مع الصعوبة يف عـزهلم إال 

فقدان الثقة يف الوقف نتيجة لقلة الرقابـة : بعد فوات األوان وهالك الوقف ، وثانيهام 

حوكمة وسوء ممارسات النظار، مع أن هناك العديد من الفوائد املتوقعة لتطبيق قواعد 

األوقاف ، إال أن التطبيق العميل قد يظهر فوائد أخـرى ؛ وسـيتم يف الفقـرات التاليـة 

 :حتليل بعض أهم فوائد حوكمة األوقاف ، والتي منها ما ييل

حتقيق التأبيد الالزم ألعيان مؤسسة الوقف و ضامن  استمرارها من خالل   :ًأوال 

 رعاية أعيان مؤسسة الوقـف املرتبطـة املحافظة عىل أعياهنا ، ومع حرص الفقهاء عىل

بأهم خصائص نظام الوقف ، وهي التأبيد والديمومة ، إال أن التحليل التارخيي لتطور 



  

  

١٨٦ 

 

ًاألوقاف يظهر لنا أن حجام كبريا من األوق -العمر(اف قد أصابتها يد العبث واهلالك ـً

مثلـه ذلـك مـا ، وبالتايل مل يتحقق عنرص التأبيد ، ومن أ) ٢٠٦: عبدالكريم) (٢٩ :٣

ًأن ثالثة أرباع األمالك يف اململكة العثامنية كان وقفا عىل : ذكره حممد كرد عيل رمحه اهللا 

، وعندما مـسح حممـد عـيل باشـا األرايض )٥/٩٤: خطط الشام(اجلوامع واملساجد 

ولكن تالشت معظمهـا يف ) ٢٢: أبوزهرة(ًأن ثلثها كان وقفا : الزراعية يف مرص وجد 

أنـه كـان يف : وذكر حممد كرد عيل رمحـه اهللا. ً، وأصبحت أثرا بعد عني الوقت احلارض

دمشق يف القرن السابع اهلجري ألف ومخسامئة مسجد وجامع ، ولـيس فيهـا اآلن إال 

تعرض بعض أموال الوقف : ، كام ذكر شحاتة )٥/٩٨: خطط الشام(مائتان ومخسون 

بب االستخدام أو التشغيل أو التقادم للهالك ، أو نقصان القوة االقتصادية هلا ، إما بس

، ولعل من أسباب ذلك هو عدم وجود قواعد احلوكمـة ، والتـي )١٥٨: ١-شحاتة(

يمكن من خالهلا حتديد جماالت انحراف النظار أو فسادهم ، وبالتايل فإن أحد عوامل 

 من ديمومة هذا النظام واستمرارية األعيان الوقفية يعتمد عىل تطبيق قواعد احلوكمة ،

خالل الرقابة اللصيقة ملجلس النظارة، وااللتزام برشد القرارت التي يتخذوهنا ، كام أن 

ًاالنحراف عن تطبيق قواعد احلوكمة ولو كان بسيطا ، ينبه  جملس النظارة أو اجلهـات 

الرقابية عىل مؤسسة الوقف إىل أمهية اختاذ إجراءات عاجلة حلفظ مؤسسة الوقف ، أو 

  .غري مناسبة تؤثر عىل مؤسسة الوقف لوجود بيئة عمل 

 حتقيق االلتزام الرشعي برشوط الوقف واألحكام الرشعية ، إن من الفوائد :ًثانيا 

التي ستنتج عن تطبيق قواعد احلوكمة هي التأكد من االلتزام برشوط الوقف ، حيـث 

ية سيتم حتديدها من خالل قواعد واضحة يتم مراجعتها قبيل اختاذ القرارات األساسـ

يف مؤسسة الوقف ؛ وحتقيق االلتـزام بـرشوط الوقـف واألحكـام الـرشعية هـو أمـر 



  

  

١٨٧ 

 

أسايس، ألن الوقف قربة إىل اهللا عـز وجـل ، وال يقبـل اهللا تعـاىل العمـل إال إذا كـان 

ًخالصا وصوابا بموافقته لألحكام الرشعية  ً. 

ومـا يتطلبـه  دعم  التوجه نحو إنشاء املؤسسات الوقفية يف العرص احلديث :ًثالثا 

 إن بروز دور املؤسسة يف الفكر اإلداري احلـديث  .ذلك من وجود ضبط إداري متقن 

ًباعتباره أسلوب عمل فريدا وفاعال ، هو أمر أسايس يف إحيـاء دور مؤسـسة الوقـف  ً َ
، ويف هذا اإلطار بني بعض الباحثني ، ومنهم )١٣: ١-العمر(الرائد يف  املجتمع املسلم 

ثة عوامل تستلزم إعادة النظر يف صـيغة وأسـلوب إدارة األوقـاف أن هناك ثال: قحف

نشأة أسلوب املؤسسة ، وهو وجود جمموعة من : ووسائلها يف العرص احلديث ، ومنها 

رؤوس األموال تدار لتحقيق أغراض جتارية ، من خالل إدارة مهنية مستقلة عن املالك 

قرتحاهتام لتطوير األوقاف ، كام أكد ذلك مسدور ومنصوري يف ا)١٢٩-١٢٥: قحف(

؛ وهذا التطور يف تـشجيع تكـوين املؤسـسات )١٠٢: مسدور ومنصوري(يف اجلزائر 

الوقفية ، سواء كانت عامة أو خاصة ، يتطلب ضمن متطلبات عديـدة وجـود قواعـد 

 . احلوكمة لضامن حسن سري العمل فيها 

ود قواعد احلوكمـة  إن وج. ترشيد اختاذ القرارات والترصفات عىل الوقف ً:رابعا

ًيتطلب أن يكون اختاذ القرار رشيدا ومبنيا عىل دراسات فنية ، ممـا يقلـل مـن احـتامل  ً

انحراف جملس النظارة ، أو سوء ترصفاته ، كام أن وجود هذه القواعد يقلل من الضغط 

املستمر عىل جملس النظارة واإلدارة التنفيذية يف اختاذ قـرارات غـري مدروسـة ، قـد ال 

 واضـحة ةتأسس خطوط حماسب يف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم ، كام أهنا تصب 

و اجلهـة الرقابيـة يف مؤسـسة وبسيطة من املوقـوف علـيهم ، أو املتـأثرين بـالوقف ، أ

، وتطبيق قواعد احلوكمة يقلل من إمكانية االستمرار يف سياسات خاطئـة ، أو الوقف



  

  

١٨٨ 

 

 وذلك من خـالل احلـوار مـع املتـأثرين قرارات غري رشيدة يف إدارة مؤسسة الوقف ،

 .بمؤسسة الوقف 

  حسن اختيار النظار من تطبيق رشوط تعيينهم وحماسـبتهم ، إن تطبيـق :ًخامسا 

قواعد احلوكمة يف هذا املجال يساعد عىل حتسني أسلوب اختيار أعضاء جملس النظارة 

ليـة أو الفـساد يف وفعالية تلك املجالس ، ممـا يـساهم يف التقليـل مـن التجـاوزات املا

الترصفات الوقفية ، كام ذكرت العديد من الدراسات مثل دراسة  نرص حممد عارف يف 

أن معظم التحديات التي واجهت الوقـف هـي يف فـساد : بحثه عن بلدان وادي النيل

، وذلـك لعـدم )٥٣٤: عارف(النظار املرتبط بتوزيع العوائد ، أو إهدار موارد الوقف 

مة ، وبالتايل يظهر مدى احلاجة إىل االحرتاز من تـرصفات جملـس تطبيق قواعد احلوك

النظارة ،  كام أن مـن أسـباب فـساد النظـار أو إدارة الوقـف والـذي أدى إىل هتالـك 

أن حماسبة األوقاف ونظارها بنيت عىل أساس أخالقي فقـط ، واكتفـوا بـام : األوقاف

ًال إذا كان أمينا ، ومفصال إذا ، جمم)١٠٤: ١-غانم(يقدمه الناظر من بيانات عن الريع  ًً

؛ وكان العمدة يف هذا األمر هـو الثقـة يف النـاظر ، ولكـن  )٣٥٤: أبوزهرة(ًكان متهام 

احلوادث املعلنة عن فساد النظار ورقة أمـانتهم تتطلـب النظـر ىف اسـتخدام أسـاليب 

 تبنـى عـىل أن أحكام حماسبة النظـار ال بـد أن: أخرى ؛ أو كام يرى أبو زهرة رمحه اهللا 

وهـذه حتققهـا ) ٣٦: أبو زهـرة(أساس االحرتاس من اخليانة ، وتوقعها قبل وقوعها 

 .تطبيق قواعد احلوكمة 

 إعادة الثقة إىل مؤسسات  الوقف وتعزيز سمعتها ، ويدل الواقع وبعـض ً:سادسا

ًمالحظات الباحثني عىل أن عنرص الثقة قد بات مفقـودا يف معظـم املؤسـسات املاليـة 

، فوجود )٢٧: ابن منصور وبزواية(مية املسؤولة عن مجع الزكاة أو إدارة الوقف اإلسال



  

  

١٨٩ 

 

قواعد للحوكمة يتم إعالهنا ، وتفعيل تطبيقها يعطي الثقة لدى مجهور الواقفني بوجود 

آليات واضحة الختاذ القرارات الراشدة ، والتي هتـدف إىل حتقيـق مـصلحة مؤسـسة 

 يف - كام أن من فوائد حوكمة األوقاف أنه جينب الوقف وليس مصالح جملس النظارة ، 

ــا  ــال تطبيقه ــشبهات أو  -ح ــىل ال ــرد ع ــا يف ال ــياع وقته ــن ض ــف م ــسة الوق  مؤس

لـسلبي مـن قبـل املتـأثرين مـن االستفسارات من اجلهات الرقابية ، نتيجة لإلعـالم ا

ً، مما جيعل اجلهات الرقابية تتطلب ردودا عـىل بعـض االستفـسارات ، فتـضيع الوقف

وقات مؤسسة الوقف يف الردود التي ليس وراءه جدوى ، كام ذكرت دراسة ملؤسـسة أ

أن تطبيـق :  رشكة يف منطقة الرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا١١التمويل الدويل عن 

  .(٢٠١١:IFC)  مبادئ احلوكمة قد ساهم يف تنامي سمعة املؤسسة

قت املالئم عن مجيـع  توفري اإلفصاح املناسب والشفافية الواضحة ، يف الوً:سابعا

أعامل الوقف املهمة ، بام فيها التغريات اجلوهرية، مثـل التغـريات يف حقـوق امللكيـة ، 

والتغريات يف استثامرات مؤسسة الوقف ، والتغريات يف سياسات الوقف ، وخاصة يف 

توزيع الريع وغريها  ؛ ومن العوامل التي تدعو إىل تطبيق قواعد احلوكمـة  أنـه يـوفر 

اح املناسب جلميع املتأثرين بمؤسسة الوقف ، كام حيقـق الـشفافية الواضـحة يف اإلفص

تعامالهتا وتطورها ، ومن االجتاهات اإلجيابية يف إدارة املؤسسات يف هذا الوقـت ولـه 

أثر ملموس عىل تطوير مؤسسة الوقف ، تنامي االهتامم بمبدأ اإلفصاح املايل عن كافـة 

حاسبية املتعارف عليها ، وغريها من التطورات التي تؤكد املعلومات وتطبيق املعايري امل

وجود منهجية يف العمل الوقفي ، ويف تطبيق قواعد احلوكمة وتعزز الثقة فيه ، وهذه ال 

تتم إال بتطبيق قواعد احلوكمة ، كام يتم اإلفصاح عن تطبيقها لكافة املتأثرين منه ، كـام 

ألول مـن هـذا القـرن بموضـوع إجـراءات أن ذلك يواكب تنامي االهتامم يف العقد ا



  

  

١٩٠ 

 

احلوكمة  باعتبارها إحـدى وسـائل رقابـة املجتمـع املـدين عـىل املؤسـسات الوقفيـة 

 . احلكومية ، وعىل نظار الوقف 

كام أن اإلفصاح املايل والشفافية ، من خالل القوائم املالية ، وخاصة يف التغـريات 

ًارض ركنا أساسيا يف إبراز التغـريات يف رأس مال  مؤسسة الوقف ، يعترب يف الوقت احل ً

عىل رأس مال مؤسسة الوقف ، وتوضيح طبيعـة ملكيتهـا وحـدودها ، ومـن أسـس 

املحاسبية الوقفية هو العرض واإلفصاح ، بحيث يتم إعداد التقارير والقوائم املالية يف 

املاليـة كل فرتة زمنية مناسبة ، متكن أهل القرار واملعنيني مـن التعـرف عـىل البيانـات 

؛ كام أن توفري التقارير املالية واإلفصاح والشفافية يساعد )١٨٦: ١-شحاتة(األساسية 

أنـه :  وذكر حممد عمر،)١٩٦: ١-شحاتة(يف حتفيز أهل الرب واخلري عىل وقف أمواهلم 

تـوفري معلومـات للتحقـق مـن : توجد أهداف خاصة للقوائم املاليـة للوقـف، منهـا 

قف وعـدم التـرصف فيهـا ، وتـوفري معلومـات للتحقـق مـن املحافظة عىل أعيان الو

املحافظة عىل القدرة اإلنتاجية ألعيان الوقف باإلعامر، وتوفري معلومات للتحقق مـن 

التزام الناظر بإدارة مال الوقـف وفـق قواعـد اإلدارة الـسليمة ، ويف ضـوء األحكـام 

ًالرشعية ، والتزاما برشوط الواقفني، وأخريا بيان حقوق ما حممد (ل الوقف والتزاماته ً

 ).١١: ٤-العمر(  )٣٢: ١-عمر

 عىل أمهيـة اإلفـصاح عـن األخطـار ٣٢ويف هذا اإلطار ينص املعيار الدويل رقم 

املالية ، ويقصد باإلفصاح املحاسبي كمية ونوعية البيانات واملعلومات املالية التي تنرش 

 يقصد بالعرض واإلفـصاح ، كام)١٢: الشمري والعتيبي(عن أنشطة املؤسسة الوقفية 

هو عرض املعلومات املحاسبية عن معامالت مؤسسة الوقف ، يف صورة قوائم ماليـة 

وتقارير مالية ، وتفسريها لتساعد مستخدميها يف احلصول عىل املعلومـات الالزمـة يف 



  

  

١٩١ 

 

واعتـرب حـسني ). ١٧٣: أبوغـدة وشـحاتة(الوقت املناسب الختاذ القرارات املالئمة 

أساس اإلفصاح هو من األسس املحاسبية التي تالئم الوقف ، كام بني أهم أن : شحاتة 

، وبالتايل هنـاك حاجـة إىل )١٦٣: أبوغدة وشحاتة(مستخدمي القوائم املالية للوقف 

وجود معيار أو سياسة حماسبية متفق عليها تظهر حماور اإلفصاح املطلوب يف مؤسـسة 

 .الوقف ورأس ماله الوقف ، وخاصة يف جمال التغريات يف ملكية 

 سهولة حصول املتأثرين بأعامل املؤسسة الوقفيـة عـىل املعلومـات الالزمـة ً:ثامنا

للرقابة عىل أداء املؤسسة وحتقيقها ألغراض الوقف ، إن من أساسيات قواعد احلوكمة 

نرش املعلومات عن أداء املؤسسة الوقفية لكافة املتأثرين هبا ، وإن كان نرش املعلومـات  

 للمتأثرين بمؤسسة الوقف أن يتعرفوا عىل كفاءة العمل الوقفي ، وجماالت رصف يوفر

ًالريع ، وحسن استثامر أعيان الوقف  ، فإنه أيضا يوفر فرصة لتبادل الرأي والنـصيحة 

حول نشاطات الوقف ، وتوجهاهتا املستقبلية ، ومشاركة املتأثرين يف الوقف يف توجيه 

 .مساراته 

، ين بمؤسسة الوقف واملتعاملني معهامية واإلنصاف حلقوق املتأثر توفري احل:ًتاسعا 

إن وجود قواعد للحوكمة حتث عىل اإلنصاف يف التعامل مع مجيع املتـأثرين بـالوقف  

واملراجعني مع محاية حقوقهم ، يعترب من التطورات اإلجيابية التي تقيض عىل ممارسات 

العديد من املتأثرين بمؤسسة الوقف ، نظار األوقاف يف السابق ، والتي غمطت حقوق 

كام أن هذا األمر  يـوفر . ًوهذا األمر قد أثار شكاوى العديد منهم ، كام تم بيانه سابقا 

املعاملة املتساوية مع مجيع املتأثرين بمؤسسة الوقف ، وإتاحة الفرصـة إلبـداء آرائهـم 

أثرين بنـشاطات حول مسرية املؤسسة ،  وإرساء قـيم العدالـة واإلنـصاف لكـل املتـ

 .املؤسسة ، مما يعزز الثقة يف مؤسسة الوقف ، ويمنع  التنازع والشقاق 
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 يساعد مؤسسة الوقف عىل احلصول عىل التسهيالت  والتمـويالت التـي :ًعارشا

حتتاجها مؤسسة الوقف ،  فتطبيق قواعد احلوكمة يساهم يف حتـسن إمكانيـة حـصول 

الالزمة يف حالة احلاجة إليها من املؤسـسات   التمويليةمؤسسة الوقف عىل التسهيالت

املالية واملرصفية ، وتدل الدراسات عىل أن من فوائد تطبيق قواعد احلوكمـة أنـه يـوفر 

معلومات لآلخرين عن حسن إدارة املؤسسة اخلريية يف الغرب ، مما يساهم يف تـسهيل 

لك يف حال وذ)  ١٠٤ :Lyons et al (احلصول عىل التمويالت الالزمة من البنوك

: الرغبة يف احلصول عليها لزيادة عمليات مؤسسسة الوقف ، وتظهر بعض الدراسات

أن العديد من الرشكات الكبـرية يف اخللـيج العـريب ، مثـل ماجـد الفطـيم وسـابك ، 

حريصون عىل االرتقاء بمستوى احلوكمة يف مؤسساهتم ، حيث حصلوا عىل تـصنيف 

ًعال نظرا جلدية اإلدارة العليا ،  واتباعهم ملعايري احلوكمة ، مما ساهم يف تنويع مـصادر ٍ

؛ كـام ذكـرت )٠٦/١١/٢٠١٣: القبس(التمويل ، وختفيض تكاليف التمويل لدهيم 

:  رشكة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا١١دراسة ملؤسسة التمويل الدويل عن 

، (٢٠١١:IFC) أن تطبيق مبادئ احلوكمة قد ساهم يف سهولة احلصول عىل التمويل

كام تدل دراسة أخرى عىل أن تطبيق قواعد احلوكمـة يف املؤسـسات املاليـة يـؤدي إىل 

  ).Pellegrini & Grais:٥ (سهولة احلصول عىل التمويالت الالزمة

 حتسني األداء التشغييل ملؤسسة الوقف ، ومن األمور املهمة املرتبطة : حادي عرش

َ يف قياس مدى الضبط والكفـاءة يف جمـايل تعظـيم ًبتطبيق قواعد احلوكمة ، أن هلا دورا

العائد وحسن توزيع الريع ، كام أن  تطبيق قواعد احلوكمة ال ترفع فقـط مـن إنتاجيـة 

ًمؤسسة الوقف ومن قدرهتا التنافسية فحسب  ، ولكنها تساعد أيضا عىل التأكد من أن  

ا تساعد عىل ضـامن تقـديم أمواهلا ال يساء إدارهتا ، بل تنفق عىل نحو صحيح ،  كام أهن
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ّاخلدمات بشكل فعال للجمهور،  وتدل الدراسات  عىل أن  تطبيـق قواعـد احلوكمـة 
، و إىل زيـادة الفاعليـة  Ibrahimetal ): ٤٥٥  ( يساهم يف زيادة فاعلية املؤسـسة

، ويف إطار ذلك فإنـه يمكـن حتديـد كلفـة ) Pellegrini & Grais:٥ ( التشغيلية

ف وكلفه تشغيلها ، بحيث يتم حتديد نسبة إمجايل املصاريف اإلدارية إدارة مؤسسة الوق

أو أجرة الناظر إىل إمجايل الريع ، ويف هـذا اإلطـار فقـد انتقـد أبـو زهـرة قيـام وزارة 

، كام أن )٣٧٦: أبو زهرة(ًمن  الريع أجرا هلا % ١٠األوقاف يف مرص باستقطاع أكثر من 

يا ، وتعزيز املساءلة ، ورفع درجة الثقـة فيهـا ؛ كـام من فوائدها تقويم أداء اإلدارة العل

 رشكة يف منطقة الرشق األوسط وشامل ١١ذكرت دراسة ملؤسسة التمويل الدويل عن 

أن تطبيق مبادئ احلوكمة قـد سـاهم يف حتـسن ربحيـتهم مـن خـالل تقليـل : أفريقيا

  .(٢٠١١:IFC)  التكلفة، وساهم يف حتسن مستويات التشغيل لدهيم

 تساعد عىل فهم املخـاطر وحـسن إدارهتـا وعنـد احلاجـة يـتم إعـالم :رشثاين ع

اآلخرين هبا ، حيث  تدل الدراسات عىل أن تطبيق قواعد احلوكمة يف املؤسسات املالية 

ــاطر ــل املخ ــاطر ) Pellegrini & Grais:٥(يــؤدي إىل تقلي ــة املخ ، كــام أن معرف

دى مؤسـسة الوقـف املخـاطر تفاوحتديدها والتعرف عىل كيفية إدارهتا يساهم يف أن ت

،  وهو أمر أسايس يف هذا العرص احلديث، التي زادت فيه حـدوث األزمـات املحتملة

 بالوقف بأي خماطر حمتملة ملؤسسة الوقف املالية مع زيادة حدهتا ، كام أن إعالم املتأثرين

 .توفري التفاهم والتعاطف ألي عملية إصالح متوقعة ملؤسسة الوقف يساعد عىل 

حتسني البيئة الرقابية وتقليـل فـرص الفـساد أو تعـارض املـصالح ،   :الث عرشث

ومـن خـالل انتظـام التقـارير  وذلك من خالل وجود مستويات متعددة من الرقابة ، 

وأحد وسـائل تقليـل  املالية ينتج عن ذلك تقلص الفساد أو إساءة استغالل املنصب ، 
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، كـام أن  Ibrahim et al ): ٤٥٥ ( كمةالفساد يف األوقاف هو التقيد بقواعد احلو

ًأسلوب الضامن أو تعويض الرضر يقلل من تعارض املصالح ، فالناظر يكـون ضـامنا 

ًوأيا كـان الـرأي الفقهـي ). ٦٢: احلنبيل(إذا قرص يف حفظ الوقف ، أو إذا تعدى عليه 

ى حمافظة حول ضامن الناظر ، فهي مجيعها أمور حتتاج إىل ربطها بمعايري توضح فيها مد

النظار عىل مكونات حمددة للوقف وتطبيقهم لقواعد احلوكمة ، كام أن وجـود قواعـد 

للحوكمة يف جمال الرقابة يمكن من حسن الرقابة عـىل األوقـاف ، مـن حيـث حتديـد 

جماالت الرقابة املطلوب االلتزام هبا ، حـسب قواعـد احلوكمـة واسـتقاللية التـدقيق 

 .الداخيل واخلارجي 

 تساهم يف حتسني  مستويات إنفاق الريع عىل املوقوف عليهم ، وتقلـل :رابع عرش

من الفاقد من الريع مما يزيد من نامء املنفعة هلم ، فاملالحظ من التسلسل التارخيي لتطور 

 كثرة شكاوى املوقوف علـيهم ، مـن عـدم – كام تم ذكره يف الفصل الثاين –األوقاف 

 -  عديدة ، وبالتايل فإن وجود قواعد للحوكمة وصول ريع الوقف هلم أو قلته ألسباب

 يزيد من ريع األوقاف عىل املدى الطويل ، ممـا يـساهم يف تنـامي  -كام تدل التجارب 

 .منفعة املوقوف عليهم 

 تساعد مؤسسة الوقف عىل حسن االستجابة ألي أزمات مستقبلية :خامس عرش

رة املخاطر ، ومواجهتها يف تواجهها مؤسسة الوقف ، من خالل وجود نظام حمكم إلدا

حال حدوثها ، حيـث أبـرزت  دراسـة مؤسـسة التمويـل الدوليـة أن تطبيـق قواعـد  

احلوكمة ساهم  يف حتسن قدرة الرشكات عىل مواجهة األزمات ، وحتـسن اسـتمرارية 

  .(٢٠١٢:٥,IFC)املؤسسة ألداء األعامل يف املستقبل  
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 :لتطبيق حوكمة مؤسسة الوقف باإلضافة إىل تلك الفوائد فإن هناك حوافز 

إمكانيـة نمـو : احلافز األول  لتطبيق قواعد احلوكمة يف مؤسسات األوقـاف هـو

حجم أصول مؤسسات األوقاف وتناميها مع السنوات ، وخاصة أهنا مؤسسات مالية 

واستثامرية ، فوجود قواعد للحوكمة سيـساهم يف ترشـيد أعامهلـا واالحتفـاظ بـزخم 

 . نموها

اين لتطبيق قواعد احلوكمة يف مؤسسات األوقاف نابع من صـفة األمانـة احلافز الث

والتقوى واخلوف من اهللا ملجلس النظار  باعتبارهم أمناء عن الواقفني واملوقوف عليهم  

واملتأثرين بالوقف ، وكذلك معرفتهم واطالعهم عىل معلومـات قـد ال يطلـع عليهـا 

 .املتأثرون بالوقف 

قواعد احلوكمة ينبع من االلتـزام بـاألخالق احلميـدة التـي احلافز الثالث لتطبيق 

يدعو إليها اإلسالم ، والـذي يتطلـب مـن القـائمني عـىل مؤسـسة الوقـف االلتـزام 

 .بالتوجيهات األخالقية ، مثل اإلنصاف والعدالة واإلتقان 

 احلافز الرابع احتساب األجر من اهللا عز وجل يف عمل اخلري ، وتعظيم الثواب من 

 .ل املشاركة يف أعامل الوقف وتنميتها خال

ًوحوكمة األوقاف ليس حال سحريا للتحـديات التـي تواجـه مـسرية الوقـف يف  ً

العرص احلديث ، بل هي جزء من العالج ، وال بد أن تقرتن بمحـاور أخـرى أساسـية 

تطوير الترشيعات ، وتطوير : تساهم يف تطور الوقف ، ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص

االت الوقف ، وتطوير اإلدارة التنفيذية والرقابة ، وتوفري التسهيالت واإلعفـاءات جم

من الرضائب ، ومحاية األموال املوقوفة وغريها من األمور؛ ومـع كثـرة فوائـد تطبيـق 

قواعد احلوكمة إال أن ذلك جيب أال ينسينا بعض التحديات التي قد ترتبط هبا ، ومـن 
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طبيق قواعد احلوكمـة هـي عـدم تـوفر القـدرة والطاقـة أبرز التحديات التي تواجه ت

االستيعابية ملؤسسة الوقف لتطبيق قواعد احلوكمة ومستلزماهتا ، وضعف بيئة العمـل 

التي تعمل فيها مؤسسة الوقف ، من حيث قبول تطبيق احلوكمة يف املؤسسات العامـة 

 ملجلـس النظـارة واخلاصة ، كام أن تطبيق قواعد احلوكمة قد ال تكون من األولويـات

  .ًواإلدارة التنفيذية يف ظل وجود حاجات أكثر إحلاحا إلصالح مؤسسة الوقف 
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إن مدخل إنشاء مؤسسات األوقاف املستقلة  لكوهنا إحـدى الوسـائل إلصـالح 

ًنظام الوقف ، والذي دعا إليه العديد من الباحثني، كام أوضحنا سابقا ، هو مـن أهـم 

ق قواعد واضحة للحوكمة ، ويدل واقـع املؤسـسات الوقفيـة يف الوقـت دواعي تطبي

املعارص عىل أن اإلجراءات واملامرسات لقواعد احلوكمة يف املؤسسات الوقفية تتفاوت 

ًما بني عدم التطبيق إىل مستوى متوسط ، من حيث التطبيق وهو قليل ،  وهـذا األمـر 
يـق أسـس احلوكمـة يف مؤسـسات باإلضافة إىل عوامل عديـدة تـدعو إىل رسعـة تطب

األوقاف ، والتي منها االلتزام برشوط الواقفني ، وأمهيـة التـوازن يف حتقيـق مـصالح  

املتأثرين بالوقف وخاصة املوقوف عليه ، وأمهية االسـتامع إىل آراء املتـأثرين بـالوقف 

وشكاوهيم ، وحتسني الصورة الذهنية والسمعة ملؤسسة الوقف ، والقضاء عـىل سـوء 

دارة النظار، وتنامي حماسبة النظار عىل تـرصفاهتم ، ورفـع كفـاءة نـشاطات الوقـف إ

ودوره التنموي ، وتقليل الفساد ، وعدم الرشد الناتج عن تعارض املصالح ؛  ويوضح 

حتليل مدى تطبيق احلوكمة يف  مؤسسات الوقف أن القليل منها التي أصدرت قواعـد 

ً ولو جزئيـا بـدون إصـدار قواعـدها ، ولكـن للحوكمة و البعض منها يقوم بتطبيقها

 .أكثرهم مل يبدأ عملية تطبيق احلوكمة مما يربز أمهية هذه الدراسة 

وجود نظام أسايس ملؤسسة : إن  مبادئ احلوكمة املقرتحة يف مؤسسات الوقف هي

الوقف ، ومحاية أموال مؤسـسة الوقـف واحلـرص عـىل املـصلحة ، ووجـود الرؤيـة 

حسن استثامر أعيان الوقف ، وحتقيق هدف الوقف القربـة وأعـامل واالسرتاتيجية ، و

اخلري بام ينفع الفرد واملجتمع من خالل توزيع الريع ، واحرتام حقوق املتأثرين بالوقف 

ومصاحلهم ، وااللتزام باألحكام الرشعية ، وحتقيق املقاصد الرشعية ، وتطـوير األداء 
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الرقابـة و املـساءلة ، ودور جملـس النظـارة والفعالية ، وتعميـق املـسؤولية ، وتعزيـز 

ومسؤوليته ، وحتديـد رشوط جملـس النظـارة واختيـارهم وطـرق عـزهلم ، ووجـود 

سياسـات وإجـراءات واضــحة لـدور النظـار وحماســبتهم عـىل أدائهـم ، والــشفافية 

واإلفصاح ، وحتديد دور اإلدارة التنفيذية ومسؤولياهتا ، وتطوير بيئة العمـل والقـيم 

قية ، وتطوير اللوائح والنظم ، واإلنصاف وعدم تعـارض املـصالح ، ووجـود األخال

 .نظام املخاطر، ومحاية حقوق أصحاب املصالح 

إن تطبيق مبادئ احلوكمة يف مؤسسات الوقف هلا دور أسايس يف تطوير مؤسسات 

، الوقف ، وتعزيز الثقة واملصداقية يف أعامهلـا وقراراهتـا ، وحتقيـق االلتـزام الـرشعي 

ورشد القرارات املتخذة  تساهم يف حسن اختيار النظار؛ كام أن  تطبيق  هذه القواعد  له 

أهنا جتلب االسـتقرار إىل األداء املـايل واالجتامعـي ملؤسـسة : العديد من املنافع ، منها

الوقف ، وتعزز التنافسية ، وحتافظ عىل سمعة املؤسسة ، وتبنـي عالقـات شـفافة مـع 

 املؤسسة ؛ كام أن تطبيق قواعد احلوكمة ال ترفع فقط من فعالية املؤسسة املتأثرين بأعامل

ًومن قدرهتا التنافسية ، ولكنها تساعد أيـضا عـىل التأكـد مـن أن أمواهلـا املـستثمرة ، 

واملوارد املخصصة هلا ، ال يساء إدارهتا بل تنفق عىل نحو صحيح ،  كام أهنا تساعد عىل 

ٍتأسس خطوط حماسـبة  كام أهنا  ال للموقوف عليهم ،ّضامن تقديم اخلدمات بشكل فع

رشعية و سياسية واجتامعية واضحة وبسيطة ، كام أهنـا تـساعد عـىل حتـسني أسـلوب 

اختيار أعضاء جملس النظارة ونوعية تلك املجالس ، كام أن احلوكمة تكـافئ  الفاعليـة 

ة ، وانتظـام التقـارير ـــة الداخليــة والرقابــواملهنية ، كام تساعد عىل حتسني الشفافي

اءة اسـتغالل املنـصب ، كـام أهنـا حتـسن ـــاملالية ، فيتقلص نتيجة ذلـك الفـساد وإس

اءلة يف ـفافية واملــسـة وتؤكــد قــيم الــشــات مــع املتــأثرين بــأعامل املؤسـســـالعالق



  

  

١٩٩ 

 

 . عىل حد سواءالتعامالت اخلاصة والعامة 

رق ملجاهبـة التعثـر يف إن وضع أسس قوية حلوكمة مؤسسة الوقف هو أحـد الطـ

أعامل  مؤسسات الوقف وعدم فعاليتها ، كام أنه ليس فقط أداة لزيادة الكفاءة وحتسني 

ّأدائها ، بل أيضا وسيلة فعالة ملكافحة الفساد ، وتعزيز دور الوقف يف املجتمع ؛ كام أن  ً

 ،املؤسسات تدار بصورة أكثر فعاليةحوكمة مؤسسات األوقاف سيساهم يف جعل هذه 

ويقلل املخاطر التي تتعرض هلا ، وحتافظ عليها من سوء اإلدارة ، وجيعل  مؤسـسات 

الوقف أكثر مسؤولية وشفافية مع املتأثرين بـالوقف واالسـتجابة ملتطلبـاهتم؛ كـام أن 

تطبيق قواعد احلوكمة يساعد مؤسسة الوقف عىل أن تكون قادرة عـىل احلـصول عـىل 

 .ا لتوسيع عملياهتا التمويالت والتسهيالت التي حتتاجه

ولتحقيق هذه املنافع فإن ذلك يتطلب الرتكيز عـىل املكونـات األساسـية لتطبيـق 

قواعد احلوكمة ، والتي من أمهها حمور جملس النظارة واإلدارة التنفيذية والتي ركـزت 

عليها هذه الدراسة ، ولتحقيق الفاعلية يف تطبيق قواعـد احلوكمـة فـال بـد أن تكـون 

اور مؤسسة الوقف ، وكذلك مشتملة عىل غريها مـن العوامـل املـؤثرة شاملة لكل حم

عليها ؛ وهذا ما سيتم تناوله بالتفصيل يف الفصل التايل ، حيث سيتم حتديد املكونـات 

األساسية لقواعد احلوكمة يف املؤسسة الوقفية بصورة خمترصة ، وبالتايل فإن كثرة  فوائد 

ة كيز عليها لكوهنا أحد عنارص نجاح املسرية الوقفيتطبيق قواعد احلوكمة تدعو إىل الرت

 .يف الوقت املعارص ويف املستقبل
  

  



  

  

٢٠٠ 

 

  



  

  

٢٠١ 

 

 سـل اخلامـالفص

 ملكونات األساسية للحوكمة يف مؤسسة الوقفا
 

يظهر الفصل السابق ضعف تطبيق قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، مع  كثرة  

كيز عليها باعتبارها أحد عنـارص نجـاح الفوائد املرجوة من تطبيقها ، مما يدعو إىل الرت

املسرية الوقفية يف الوقت املعارص ويف املستقبل ، ولتحقيق الفاعليـة يف تطبيـق قواعـد 

احلوكمة فال بد أن تكون شاملة لكل حماور مؤسسة الوقـف ، وكـذلك مـشتملة عـىل 

 .ضيحه غريها من العوامل املؤثرة عليها ، وهذه ما سيسعى هذا الفصل  إىل بيانه وتو

 : االفرتاضات يف تطبيق احلوكمة ودواعي احلاجة إليها١ -٥
ويف البداية ال بد من التوضـيح أن اقـرتاح تطبيـق قواعـد للحوكمـة يف املؤسـسة 

الوقفية ، مع وضوح الدواعي لتكوينه وتعدد الفوائد من تطبيقه ، إال أن هنـاك بعـض 

 الـبعض يـرتدد يف اسـتخدام  اآلراء املعارضة واالعرتاضات املعتربة ، ومـن ذلـك أن

ًاملفاهيم احلديثة ، مثل مصطلح قواعد احلوكمة بصفته تعبـريا عـن حـسن أداء نظـارة 

الوقف واإلدارة الرشيدة له ، مـع أن الـرأي الـرشعي يـدعو إىل الرشـد يف النظـارة ، 

 واألمانة يف التثمري ، والعدالة يف الرصف ؛ كام أن املتأمل يف النصوص الفقهيـة جيـد أن

ًقواعد احلوكمة  هي من األمور الرشيدة التـي حـث عليهـا الفقهـاء تطبيقـا ألحكـام 

الرشيعة اإلسالمية ، ولو كانت بتعبريات خمتلفة  كام سنذكر الحقا ً، وعدم نص الفقهاء 

ًعىل قواعد احلوكمة نابع من أن استخدام هذه القواعد باعتبـاره أسـلوب عمـل وأداة  َ
 يف العرص احلديث ، والذي واكب بروز نشأة املؤسسات رقابية للمؤسسة مل حيدث إال

 . الوقفية ، والذي هو عرف العرص مع تعدد املصالح واملنفعة منه 



  

  

٢٠٢ 

 

وقد تكون من االعرتاضات عىل تطبيق قواعـد احلوكمـة أن الفقهـاء الـسابقني مل 

ينصوا عليها لعدم احلاجة إليها ، ونود التوضـيح أن عـدم تطبيـق قواعـد احلوكمـة يف 

ًالسابق ، ليس دليال عىل عدم احلاجة إليها ، ألن اخلريية والتقوى كانت منترشة أكثر يف 

العصور السابقة مع صعوبة الترصف يف األوقاف ، مما قلل من احلاجة من وجود هـذه 

القواعد ، ولكن يف هذا العرص ومع كثرة التحديات التي تواجه مؤسسة الوقف ، سواء 

ء اإلدارة ، فإن هناك حاجة ملحة إىل تطبيق قواعد احلوكمة عىل مستوى املخاطر أو سو

تكاد تصل إىل حد الواجب ، مما يتطلـب تتبـع أفـضل املامرسـات الرشـيدة يف الرقابـة 

 .واحلوكمة 

وقد تكون من االعرتاضات االعتقاد أن وجود قواعد للحوكمة قـد يغـل سـلطة 

 القيـام بالتـرصفات الالزمـة الناظر يف الترصف  فيام هو األصلح ، أو يقيد من رسعـة

حلامية الوقف ، حيث إن الناظر له سلطة مطلقة الختيار األفضل  للوقف ، ولتوضـيح 

ذلك فإن تطبيق قواعد احلوكمة ال يقيد سلطة الناظر، وإنام يساهم يف ترشيد قراراتـه ، 

رشوط فالناظر له مطلق الصالحية يف تنفيذ . وحتديد مسؤولياته ، وتعزيز الرقابة عليه 

 .الوقف حتى مع  وجود قواعد للحوكمة 

ًوقد تكون من االعرتاضات عىل وجود قواعـد للحوكمـة ، أنـه مل يـرد سـابقا يف 

األحكام الفقهية ،  ويف توضيح ذلـك فـإن اقـرتاح تطبيـق قواعـد احلوكمـة هـو مـن 

االجتهادات املحمودة  للمصلحة املتحققة من تطبيقها ، وللفوائد التـي تـم ذكرهـا يف 

أن معظـم أحكـام األوقـاف : الفصل  الرابع ، كام أن ذلك يتوافق مع التوجه الرشعي

، كام أن دافعها هو املصلحة  ، وبالتايل )١٩: الزرقاء(ٌاجتهادية قياسية ، للرأي فيها جمال 

أن : فإن أحكام األوقاف تدور مع املصلحة الراجحة حيثام دارت ؛ ويرى ولـد الـرباء



  

  

٢٠٣ 

 

غلبها قائم عىل دعامتي االستصالح واعتبـار األنفـع ، وحتقيـق أحكام فقه الوقف يف أ

عىل النـاظر بيـان :  أنه- رمحه اهللا -كام يرى ابن تيمية ). ٣٤٣-٣٤٢: الرباء(املصلحة 

املصلحة ، فإن ظهرت وجب اتباعها، وإن ظهر أهنا مفـسدة ردت ، وإن اشـتبه األمـر 

أن : ؛ ويرى ولد الرباء) ٣١/٦٩:يةابن تيم(وكان الناظر عاملا عادال سوغ له اجتهاده 

ِمعتمدة رشعـا أو ال تـصادم أن تكون : ، منها املصلحة تتحقق بوجود بعض الضوابط ً

وبالتـايل فـإن اقـرتاح ). ٣٨٤: الـرباء(، وأن تكون منافعها أو فوائدها راجحـة ًرشعا

، وأهنـا ال ًطلوبـا إذا ترجحـت املـصلحة يف ذلـكوجود قواعد احلوكمة قـد يكـون م

ًض حكام رشعيا مع عظم فوائدها ، كام سيتم االستدالل عليه يف هذه الدراسة تعار ً.  

واحلاجة إىل قواعد احلوكمة متت اإلشارة إليها يف دراسات متعددة ولكن بتعـابري 

خمتلفة ؛ ومن الكتابات احلديثة يف جمـال وضـع الـضوابط والـسياسات واإلجـراءات 

) هـ١٤٢٥شحاتة ، (ستثامر أموال الوقف الستثامر الوقف دراسة حسني شحاتة حول ا

ًالضوابط الرشعية الستثامر األوقاف ، واقرتح إطارا ملعايري وضع اسـتثامر : حيث ذكر

، وأبرز أسـس الرقابـة عـىل مجيـع ) الدليل االستثامري ألموال الوقف(أموال الوقف 

االسـتثامري ومعـايري تقـويم األداء  استثامرات األوقاف ، وأنواع التقـارير الالزمـة ، 

وهـي بمعظمهـا يمكـن اعتبارهـا  وأسس حماسبة استثامر الوقـف ،  ألموال الوقف ، 

ومن التجارب احلديثة جتربة وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية  قواعد للحوكمة ، 

 ٢٣ ونرش يف اجلريدة الرسمية بتاريخ -ٌيف اململكة املغربية ، حيث صدر مرسوم ملكي

مدونة لألوقاف ، تتضمن مجع كافـة األحكـام والقواعـد ٌ خاص ب- ٢٠١٠من يونيو 

الفقهية للوقف، وكل ما يتعلق به من نظم ، وقوانني ، وسياسات ، وفـق أطـر قانونيـة 

ًشكال ومضمونا بغرض املحافظة عىل الوقف مـن الـضياع والتهالـك ، وتطـويره بـام  ً



  

  

٢٠٤ 

 

قاللية الوقـف يواكب اإلجراءات والتحـوالت احلديثـة يف اإلدارة ، وبـام حيقـق اسـت

واحلفاظ عىل خصوصيته وفق األحكام الرشعية ، وتتضمن تلك املدونة كافة األحكام 

 .  يف جمملها ضوابط وقواعد للحوكمةوالقواعد التفصلية للمعامالت الوقفية ، وتعترب

ًوبعيدا عن املشاحة يف االصطالح ، فإنه عند حتليل جواز استخدام قواعد احلوكمة 

أحكام الرشيعة اإلسالمية ، والذي يظهر من املامرسـات ملؤسـسات ومدى اتفاقها مع 

األوقاف يف جمال تطبيق احلوكمة ، أهنا تساهم يف رفع مـستوى حـسن اإلدارة ، ورفـع 

مستوى الشفافية لدى مجيع املتأثرين بنـشاطات الوقـف ، وهـو أمـر حممـود ملؤسـسة 

قق املصلحة العامـة ، كـام الوقف طاملا أن ذلك ال يتعارض مع األحكام الرشعية ، وحي

 .ًسيتم التدليل عليه الحقا 

كام أن النص عىل تطبيق قواعد احلوكمة  ملؤسسة الوقف وهو من املصلحة املعتربة 

أن النـاظر : لفوائده العديدة التي تم بياهنا  يف عدة مواطن ، إذ يرى ابن تيمية رمحـه اهللا

، ويمكـن أن يفعـل  األصـلح عليه أن يفعل يف الوقـف بمقتـىض املـصلحة الـرشعية 

؛ كام أن العربة يف األحسن واألصلح يف الوقـف دوام ) ٣١/٦٧: ابن تيمية(فاألصلح 

؛ وبالتـايل فـإن أسـاس الوقـف هـو املـصلحة ، )٢٢٥: يكن(املنفعة ، وحتصيل الغلة 

وعليها مدار األمور كلها ، ويقول ابن عابدين رمحه اهللا يف تعليقه عىل حتديد مدة إجارة 

إن مدارها إىل املصلحة ، وهذا أمر خيتلف باختالف املواقع ، واختالف الزمان : وقفال

ً؛ فإن كان ذلك مطلوبا يف إجارة الوقف فإنه يف تطبيق قواعـد )٤/٤٠١: ابن عابدين(

ًاحلوكمة للوصول إىل اإلدارة الرشيدة هو أوىل وأكثر تأثريا ، ومرده إىل املصلحة، وهي 

بأنه إن كانت املصلحة معتربة مع : ًا آنفا ؛ ويرى عبداهللا بن بيهواضحة وبارزة كام ذكرن

: بـن بيـه(املال املوقوف ، فإن مراعاهتا يف كيفيـة إدارة الوقـف واملحافظـة عليـه أوىل 



  

  

٢٠٥ 

 

عىل أن تطبيق : ، مثل حمور قواعد احلوكمة ؛ وتدل العديد من الدراسات احلديثة)٢٧٩

 نامي أدائها ، وحتقيق العديد من املنافع هلـاقواعد احلوكمة يف املؤسسات قد ساهم يف ت

))IFC: ٤٧ ((IFC,٢٠١٢:٥)   )٧-٦: بوسلمة.(  

 :مبادئ احلوكمة يف مؤسسة الوقف وأهدافها  ٢-٥
اسية حلوكمـة مؤسـسة ــــب قبيل تفـصيل املكونـات األســقد يكون من املناس

اح أهـم الوقـف، وكـذلك اقـرتة يف مؤسـسة ـــالوقف، أن يتم حتديد مبادئ احلوكم

 .أهدافها

ات الوقف التـي ترتكـز ــة مؤسســة للحوكمــادئ األساسيـ ومن أهم املب
 : عىل اآليت

 .االلتزام باألحكام الرشعية يف كافة أعامل مؤسسة الوقف وعملياهتا  .١

 .حتديد حقوق الواقفني يف حسن استثامر األعيان ، ورصف الريع  .٢

 .الل رصف الريع هلم التأكيد عىل حقوق املستفيدين من الوقف من خ .٣

 .حتديد دور األطراف ذوي املصلحة ، وتوضيح تعارض املصالح  .٤

 اإلفصاح والشفافية عن التطورات األساسية يف مؤسسة الوقف ، حيث إن  .٥

معظم التحديات التي تواجه مؤسسات الوقف هي قلة اإلفصاح يف نشاطاهتا 

 .عامهلا وتعامالهتا املالية ، وتدين املعيارية يف إجراءاهتا وأ

الفعالية يف أداء العمل وزيادة الكفاءة يف اإلنتاجية ، من خالل وضع اخلطط  .٦

 .التفصيلية ومتابعة تنفيذها 

متكني جملس النظارة مـن ممارسـة سـلطاته وإصـدار اللـوائح واإلجـراءات  .٧

 .املنظمة 
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ة يف كافة تعامالت مؤسسة الوقف مع ـة والنزاهــق قيم العدالــتطبي .٨

  .املتأثرين هبا

توفريالقيم األساسية حلسن إدارة املؤسسة الوقفية ، مثل التحفيز، وحسن  .٩

 .االستجابة، والتوافق، و املساواة، وتكافؤ الفرص، والفعالية 

 . وجود املسؤولية واملحاسبة والرقابة عىل األداء   .١٠

 . توفري الرؤية االسرتاتيجية ، وخطط التنفيذ  .١١

 : وقفأما أهم أهداف احلوكمة يف مؤسسات ال
 .االلتزام الرشعي بأحكام الوقف والرشيعة اإلسالمية .١

حتقيق الشفافية واإلفصاح يف نـشاطات مؤسـسة الوقـف وأعامهلـا ، ضـمن  .٢

 .قواعد النزاهة واملوضوعية 

ت الوقـف التـي تطبـق قواعـد ة يف أعامل مؤسـساـــتعزيز الثقة واملصداقي .٣

جتـذهبا ، واألوقـاف التـي ة التـي ـــ، وبالتايل زيادة املـوارد املاليةــاحلوكم

 .ختصص هلا

ًتوفري االستقاللية الكاملة لقرارات مؤسسة الوقف ، نظرا لوجـود مرجعيـة  .٤

لقراراهتا وفق نظم حمددة ، وبغرض تطبيق رشوط الواقفني تـضمن العدالـة 

واإلنصاف ، مما جيعل مؤسسة الوقف حمصنة من الضغوط اخلارجية بام فيهـا 

 .الضغوط احلكومية 

لرقابة واملساءلة عىل كافة ترصفات مؤسسة الوقف والعـاملني عليهـا توفري ا .٥

ة ، والقبـول بالرقابـة املـستمرة ــبدون أي حرج أو اهتام أو شعور بعدم الثق

 .دون حرج 
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 .حتديد مسؤوليات جملس النظارة واإلدارة التنفيذية  .٦

 .تنظيم املسؤولية اجتاه  ويل األمر ، وااللتزام بالترشيعات  .٧

 :وامل التي تعني عىل االلتزام باحلوكمة والتقيد بإجراءاهتاالع  ٣-٥
لقد حرص العديد من املؤسـسات املهنيـة املختـصة يف تعريـف وحتليـل مفهـوم 

منظمـة التعـاون : احلوكمة ، ووضع مبادئ وقواعد لتطبيقها ، ومن هـذه املؤسـسات

ازل، ومؤسـسة ًممـثال يف جلنـة بـ BIS االقتصادي والتنمية ، وبنك التـسويات الدوليـة

 إن - التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل ، وتتفق تلك املؤسسات عىل جمموعة عوامل

 تساهم يف تطبيق احلوكمة ، وتفعيـل قواعـدها لـدى املؤسـسات ، ويمكـن -وجدت

 :استخالص العوامل التالية للمؤسسات الوقفية بالتايل 

اللتزام  بأحكـام بد أن يكون أساس احلوكمة يف مؤسسات األوقـاف هـواال   -أ 

اإلسالم ومبادئ الرشيعة ، من خالل اسـتنباط أهـم مبـادئ احلوكمـة مـن 

النصوص الرشعية ، مع حسن االستفادة من أفـضل املامرسـات الدوليـة يف 

 .هذا املجال 

 أن يكون ملؤسسة الوقف شخصية معنوية حمددة ومشهرة بالقانون ، حيث إن   - ب 

بارية يتطلبان وجـود قواعـد واضـحة الذمة املالية املستقلة والشخصية االعت

للحوكمة ، متكن مجيع املهتمني بالوقف من الرقابة عليه ، وال يتحقـق ذلـك 

 .إال بوجود قواعد احلوكمة 

صــدور تــرشيع أو قــانون إلنــشاء مؤســسة الوقــف ، بحيــث يــتم حتديــد    - ج 

صالحيات وسلطات اجلهات املسؤولة عن مؤسسة الوقف، مثل ويل األمر، 

إذا كانت مؤسسة الوقف مؤسسة ( من خالل الوزير املختصوجملس الوزراء



  

  

٢٠٨ 

 

ــة ــذه ) حكومي ــون ه ــث تك ــة ، بحي ــارة ، واإلدارة التنفيذي ــس النظ ، وجمل

 .املسؤوليات والصالحيات حمددة يف وثائق املؤسسة 

أن يكون لدى مؤسسة الوقف الرؤية واإلرادة يف حتسني إجراءات احلوكمـة    - د 

جـراءات احلوكمـة فيهـا ، وأن يلتـزم فيها ، و لدهيا خطة واضحة لرتسيخ إ

لـك تكـوين جلنـة للحوكمـة يف جملس النظـارة بقواعـد احلوكمـة ، ومـن ذ

 .، واملراجعة الدورية لقواعد احلوكمة وجماالت تطبيقها املجلس

أن يكون لدى مؤسسة الوقف إعالن واضح مكتوب حول حقوق الـواقفني    - ه 

جبـات وحقـوق جملـس واملتأثرين واملتعاملني مـع املؤسـسة ،  و كـذلك وا

النظـارة واإلدارة التنفيذيــة ، وحتدديــد واضـح ملــسؤوليتهم مــع الوضــوح 

 .والشفافية فيه 

 احلوكمة فيها ومـدى االلتـزام ًأن تعلن مؤسسة الوقف دوريا عن سياسات   - و 

، من خالل التقارير التي يتم توزيعها ، وحتتوي عىل املعلومات األساسية هبا

 .الوقف عن تطوير احلوكمة يف مؤسسة 

أن يكون لدى املؤسسة خطة واضحة لتحسني أساليب احلوكمة يف املؤسسة ،    - ز 

كام  يتم ختصيص شخص مسؤول ، أو وحدة إداريـة عـن وضـع سياسـات 

 .احلوكمة وتطبيقها وااللتزام هبا 

أن يتم تطبيق  املعايري املحاسبية املعتمدة ، وأفضل املامرسات يف املجال املـايل    - ح 

أمهيـة وجـود املعـايري : كـرت دراسـة إحـسان وعـدنان فقد ذواملحاسبي ،

املحاسبية ، أواستخدام أفضل املامرسات املالية ملؤسسة الوقف يف إبراز دعم 

 ( ٣-٢:Ihsan & Adnan)احلوكمة 
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 قواعـد احلوكمـة ، مثـل وجـود وجود بيئة داعمة يف الدولة جلهـود تطبيـق   - ط 

ــش ــن الدولريعــت ــي م ــرار إلزام ـــ، أو ق ـــتطبية بـ ـــ ــة يف ق قواع د احلوكم

 .املؤسسات

 : احلوكمة يف مؤسسة الوقفتطبيق جماالت  ٤-٥
إن جماالت تطبيق احلوكمة يف مؤسـسة الوقـف ال تقتـرص عـىل جانـب معـني يف 

املؤسسة ، كمجلس النظارة أو اإلدارة التنفيذية دون بقية اجلوانـب األخـرى املكملـة 

األحكـام تـنظم العالقـة بـني لنشاطها ، فهي سلسلة من القواعد و النظم واللـوائح و

األطراف األساسية املؤثرة يف أداء املؤسسة الوقفية ، مثل رصف الريع ، وتنمية أعيـان 

الوقف ، والرقابة عىل األداء ، وااللتزام باألحكام الرشعية ، واللـوائح والقـوانني ذي 

غي العمل العالقة ،  ومن أجل الوصول إىل التطبيق األمثل للحوكمة املؤسسية فإنه ينب

عىل تطبيق احلوكمة يف مجيع املجاالت الرئيسية املرتبطة بعمل مؤسـسة الوقـف ، مثـل 

احلوكمة الرشعية ، و حوكمة جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، وتنمية أعيان الوقف ، 

ورصف الريع ، والرقابـة وااللتـزام واللـوائح واإلجـراءات ، وكـل مـا يـؤثر يف أداء 

عامهلا ، وسيتم الرتكيز يف هذا الفصل عىل املكونـات األساسـية هلـذه املؤسسة ونتائج أ

مـن : اجلوانب ، والتي من املمكن أن تتسع لتشمل كل جماالت عمل املؤسسة الوقفية 

استثامر ،  ورصف الريع ، والعمليات التشغيلية املرتبطة هبا ، وكافة اخلدمات اإلداريـة 

ئح والترشيعات واهليكل التنظيمي؛ أمـا تطبيـق اللوا: املساندة ألنشطة املؤسسة ، مثل

القواعد يف حمور جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، فسيتم  حتليله بـصورة  متكاملـة يف 

 . س بقواعد تفصيلية مقرتحة للحوكمةالفصل الساد
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 :احلوكمة الرشعية  -١
 يكتـسب ًنظرا ألن الوقف قربة  إىل اهللا عز وجل فإن اجلانب الرشعي من أحكامه

أمهيــة خاصــة ، ســواء يف اســتثامر أعيانــه ، أو إدارة أموالــه ، أو رصف غلتــه ؛ ومــن 

حول دور احلوكمة يف تنظيم : الدراسات احلديثة يف هذا املجال دراسة حسني األرسج 

،  احلوكمة يف جمال الرقابة الرشعيةالرقابة الرشعية وتطويرها ، والتي ركزت عىل مفهوم 

يادة  صالحيات هيئات الرقابة الرشعية ، مع االستفادة من جوانـب لتعزيز الرقابة وز

احلوكمة يف تعزيز دور اهليئات الـرشعية يف قـضايا األخالقيـات املهنيـة ، واإلرشاف، 

أن :  والرقابة، والشفافية، واملصداقية، والعدل وغريها ؛ كـام أوضـح حـسني األرسج

شاملة ألداء الرقابـة الـرشعية ، ممـا تطبيق احلوكمة يساعد عىل إجياد مفهوم ومقاييس 

 الفئـات املختلفـة املتعاملـة يدعم من قدراهتا عىل االستمرار والنمو ، وحيقق مـصالح

 .معها

 :د من املكونات األساسية التالية وتركز احلوكمة الرشعية عىل العدي
، احلاكمة عىل غريها من االعتباراتلرشيعة هي منبع قواعد احلوكمة ، وهي ا   :١-١

مع تعزيز استقاللية الرأي الرشعي ، وااللتزام بتطبيـق املتطلبـات الـرشعية 

ألعامل الوقف ، واعتامده باعتباره مرجعية أساسية يف كافـة أعـامل املؤسـسة 

،  هلا من قبل جهات التدقيق الرشعيالوقفية  ونشاطاهتا ، مع املراجعة الدائمة

ي الضوابط الرشعية ، من وبالتايل فإنه من الرضوري ملؤسسة الوقف أن تراع

 اجلهـة املختـصة بـالنواحي خالل عرض كافة الترصفات والعمليـات عـىل

، أو جهة إفتـاء خـارج إدارة ً، سواء كانت جلنة رشعية، أو مستشاراالرشعية

؛ وأي جلنة رشعية أو تدقيق رشعـي مـسؤولة عـن تطبيـق األحكـام الوقف
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د احلوكمـة الـرشعية ، الرشعية يف مؤسسة الوقف ، والبد أن تلتـزم بقواعـ

االســتقاللية ، ورسيــة املعلومــات وحفظهــا ، والكفــاءة واملقــدرة، : وهــي

 Pellegrini & Grais:٢٠( والتجانس يف اختاذ القرارات ، واإلفـصاح

.(  

شمولية التدقيق الرشعي لكافة أعامل مؤسسة الوقـف ، والـذي يركـز عـىل    :٢-١

كام الرشيعة اإلسالمية ىف بأح) مؤسسة الوقف(فحص مدى التزام املؤسسة 

العقود، واالتفاقيات، والسياسات، : مجيع أنشطتها ، وتشمل عملية الفحص 

واملنتجات، واملعامالت، والـنظم األساسـية، والقـوائم املاليـة، والتقـارير، 

 . وخاصة تقارير املراجعة الداخلية، والتقارير من اجلهات الرقابية 

عي، من خالل تشكيل هيئـة رشعيـة ، وعـرض أمهية استقاللية الرأي الرش   :٣-١

 وتظهر التجارب العملية أن وجـود جلنـة األحكام عليها ، وااللتزام برأهيا ؛

رشعية مكونة من جمموعة من العلامء والفقهاء ، ال يقل عـددهم عـن ثالثـة 

واليزيد عن سبعة هو اإلطار املناسب للهيئة الرشعية ، حيث يمكنهـا ذلـك 

اءات والتفاصيل اخلاصة بالترصفات عىل األوقـاف ، من عرض كافة اإلجر

ًمع اإلفادة الرشعية الرسيعة فيها ، فمثال اللجنة الـرشعية يف األمانـة العامـة 

لألوقاف هي املختصة بإبداء الرأي الرشعي يف أعـامل وتـرصفات األمانـة ، 

سواء فيام يتعلق بتخصيص رصف الريع الوقفي يف وجوهه املرشوطة ، أو فيام 

ص مدى مطابقة باقي معـامالت األمانـة األخـرى مـع أحكـام الـرشيعة خي

  .)١٧:هـ١٤٢٤العمر ، (اإلسالمية 
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 أهم مبادئ أمن املعلومات يف أي مؤسـسة  هي منرسية املعلومات وحفظها   :٤-١

 للوصول إىل الراي الرشعي، ويقـصد بـه إبقـاء - بام فيها مؤسسة الوقف -

 االطالع عليها ؛ كام جيب يف نفس الوقت املعلومات رسية عمن ال حيتاج إىل

املحافظة عىل سـالمة املعلومـات ، مـن خـالل حفظهـا باسـتخدام أفـضل 

 كام يشمل ذلك صون نزاهة عمليـات الوسائل احلديثة يف حفظ املعلومات ،

 .التدقيق الرشعي ، واحلفاظ عىل مصادر املعلومات 

شاطات التي ختـضع للرقابـة، مـع حتديد اإلطار الرقايب للرقابة الرشعية والن   :٥-١

حسن اختيار النظام الرقايب الذي يتناسب مع درجة أمهية النشاط، وتأثريهـا 

 .يف املؤسسة الوقفية، مثل إدارة االستثامر

ويمكن حتقيق ذلك من خالل تعيني وحدة الرقابة : الرقابة الرشعية التنفيذية   :٦-١

إجـراءات وره يف تنفيـذ الرشعية برئاسة مراقب رشعـي ،  والـذي يرتكـز د

خاصة ما يتصل بالتخطيط والعمليـات والتوثيـق (الرقابة واملتابعة الرشعية 

، وتطبيق برامج الرقابة الرشعية الداخلية ، وتطبيق املعـايري )وإعداد التقارير

الصادرة عن  اهليئات املحاسبية املختصة ، وتطبيق إجراءات عمليات املراقبة 

سـتخدام املراجـع الفقهيـة لتحـضري خلفيـة املـسائل واملتابعة الـرشعية ، وا

 كام تقوم وحدة الرقابـة الـرشعية بمتابعـة كافـة املطلوبة من اهليئة الرشعية ،

ًتعامالت املؤسسة الوقفية ،  للتأكد مـن أهنـا تنفـذ وفقـا ألحكـام ومبـادئ 

الرشيعة اإلسالمية ، وبيان املخالفات ، وأوجـه القـصور ، وإعـالم اإلدارة 

، سؤولة عن عمليات الفحصكام أن الوحدة م يذية هبا لرسعة تصويبها ؛التنف

ــود  ــات والعق ــسجالت وامللف ــدفاتر وال ــستندات وال ــىل امل ــة ع واملراجع
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واالتفاقيات ، للتأكد من أهنا مطابقة ألحكام ومبـادئ الـرشيعة اإلسـالمية 

ليـة والفتاوى الصادرة ؛ كام تقوم الوحدة بالتأكد من النظم واللـوائح الداخ

ًاملختلفة للمؤسـسة الوقفيـة قـد أعـدت طبقـا ألحكـام ومبـادئ الـرشيعة 

 .اإلسالمية 

 وضع ضـوابط وجود ضوابط رشعية  لكافة عمليات مؤسسة الوقف ، مثل    :٧-١

ن من لرصف الريع ، واالشرتاطات الرشعية ، مع احرتام رشوط الواقف ، أل

تأكد من االلتزام برشوط الفوائد التي ستنتج عن تطبيق قواعد احلوكمة هي ال

الواقف ، حيث سيتم حتديدها ، من خالل قواعد واضحة ، يـتم مراجعتهـا 

قبيل اختاذ القرارات األساسية يف مؤسسة الوقف، وحتقيق االلتزام بـرشوط 

الواقف واألحكام الرشعية هو أمـر أسـايس ، ألن الوقـف قربـة إىل اهللا عـز 

ًن خالصا وصوابا بموافقتـه لألحكـام وال يقبل اهللا العمل إال إذا كا وجل ،  ً

ًالرشعية ، ونظرا ألمهية رشوط الواقفني هذا األمر، فقـد ركـز العديـد مـن 

) ١٧١-١٥٥: الزرقـاء(الفقهاء عـىل مبـدأ رشط الواقـف كـنص الـشارع 

وأكدوا أمهيته ، كام أن العلامء وضعوا قواعد ، وحـددوا إجـراءات ، يمكـن 

اقفني وتفسريها ، وخاصـة تلـك املرتبطـة االحتكام إليها يف فهم رشوط الو

ًبالتوجهات االستثامرية ، ولتأصيل األمر وضع العلامء رشوطا حمددة لـذلك 

 - وقـد ذكـرت يف بعـض القـوانني-واجتهدوا فيها ، وهي الرشوط العرشة

الزيادة، والنقصان، واالدخال، واإلخـراج، واإلعطـاء، واحلرمـان، : وهي

؛ ومن املالحظ أن معظم )١٤٩:أبو زهرة (دال والتبديل، واإلبدال، واالستب

أحكام الوقف اجتهادية قياسية ، فبعض أحكام الوقف نـشأت مـن اجتهـاد 



  

  

٢١٤ 

 

الفقهاء وعن طريق القياس ، وبعضها اقتضته املـصالح املرسـلة ، وبعـضها 

مما يشجع عىل االجتهاد ) ٤١: امليامن (استنبط من القواعد والكليات الفقهية  

 . ملصلحة بحسب ماتقتضيه ا

بيـة يف   جملـس الرقابـة أو اجلهـات الرقا إىل   تقديم التقرير الـرشعي الـسنوي:٨-١

  ىف صورة شهادة ، يبني فيه مدى االلتزام بأحكام ومبـادئ الـرشيعة ،الدولة

اإلسالمية ىف املعامالت التي قامت هبا مؤسسة الوقف ، مـع تقـديم تقـارير 

 االلتزام بأحكام ومبـادئ الـرشيعة دورية إىل جملس  النظارة،  تتضمن مدى

والبـد أن يتـضمن التقريـر . اإلسالمية ىف املعامالت التي تتم خالل الـسنة 

 .كانت هناك أي مالحظات أو خمالفاتمالحظات التدقيق الرشعي ، وإن 

 : حوكمة جملس النظارة  واإلدارة التنفيذية-٢
قـت احلـارضهواالهتامم إن من أهم وسائل املحافظة عىل األعيـان الوقفيـة يف الو

بعنرص النظارة ، من خالل حسن اختيار القائمني عىل إدارة مؤسسة الوقف ، وأمانتهم 

عليها ، ووجود معايري مناسبة لقياس األداء والرقابة ، وأن تكون أعامل جملس النظارة 

اخلاصة به وفق معايري وقواعد متعارف عليها ، تـضمن متتعهـا بالـشفافية واإلفـصاح 

ضباط ، مما يوفر الضامنات الالزمة للتأكد من حسن إدارة مؤسسة الوقـف ، ويف واالن

الوجوه املرشوعة التي تعود عىل اجلميع بالنفع ، وبام يتفق مع أهدافه التـي أنـشئ مـن 

ًأجلها ، ويف هذا اإلطار فقد حرص العلامء عىل تطـوير أسـلوب إدارة الوقـف حتقيقـا 

ّأنه جيوز لويل األمر أن ينـصب : يه، فريى ابن تيمية ملصلحة حتسني أدائه واملحافظة عل
ًديوانا مستوفيا حلساب األموال الوقفية  ً، والناظر سواء كان فردا ) ٣١/٨٥: ابن تيمية(ً

بأنه من يتـوىل : أو مؤسسة عليه مسؤولية حسن إدارة الوقف ، ويمكن تعريف الناظر



  

  

٢١٥ 

 

والقـيم ( وبالوصية بعـد مماتـه ، كافة شؤون الوقف وأعامله بالوكالة يف حياة الواقف ،

ويف هذا اإلطار يمكـن ). ٤/٤٥٨:ابن عابدين(ألفاظ ملدلول واحد ) واملتويل والناظر

 :الرتكيز عىل املكونات التالية األساسية

 .وجود نظام أسايس للمؤسسة    ١-٢

 .محاية أموال الوقف وأعيانه    ٢-٢

 .استثامر أعيان األوقاف    ٣-٢

 .ب رشوط الواقفني واحتياجات املجتمع توزيع الريع حس  ٤-٢

 .احرتام حقوق املتأثرين بالوقف   ٥-٢

 . حتقيق املقاصد الرشعية للوقف    ٦-٢

 .عمل جملس النظارة  ومهامه ومسؤولياته    ٧-٢

 .تعزيز الرقابة والتدقيق واملساءلة    ٨-٢

 .حتسني وتقويم األداء     ٩-٢

 .نظام احلوكمة وإجراءاته وتطبيقها   ١٠-٢

 .الشفافية واإلفصاح   ١١-٢

 .مسؤوليات اإلدارة التنفيذية وعملها ومهامها    ١٢-٢

 .تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية    ١٣-٢

 .محاية حقوق أصحاب املصالح   ١٤-٢

ويف هذا الصدد سيتم التفصيل للقواعد املقرتحة لتطبيق حوكمـة جملـس النظـارة 

 .س واإلدارة التنفيذية يف الفصل الساد

 :  احلوكمة يف تنمية أعيان الوقف واالستثامر-٣



  

  

٢١٦ 

 

ًوتظهر الدراسات املختلفة  كام ذكر سابقا وحتليل بعض احلـوادث التارخييـة ، أن 

العديد من التجارب الوقفية مل تصل إىل املستوى املتوقع يف جمال العائد االستثامري ، كام 

ابـت عـن أوقافهـا الـصفة مل يتحقق األداء املناسب هلـا ، بـل حتـى بعـض الـدول غ

ًاالستثامرية ، كام أن العائد االستثامري لألوقاف كان قليال ، وهذا خيالف منهج الفقهاء 

الذي يعطي األولوية لعامرة الوقف ، واملحافظة عىل أعيانـه ، وتقـديم ذلـك عـىل أي 

 .رشوط خمالفة للواقف ، ألن حمور الوقف هو التنمية وتزايد الغلة واإلدرار

 واالسـتثامر عـىل جمموعـة مكونـات احلوكمة يف تنمية أعيـان الوقـفوتركز 
 :أساسية تتمثل يف التفصيل التايل

أن يعد جملس النظارة واإلدارة التنفيذية خطة اسرتاتيجية استثامرية ، والبد   ١-٣

، تثامرية ذات أهداف ومؤرشات واضحةأن تكون اخلطة االسرتاتيجية االس

 مع أمهية القيام بتقويم هذه االسرتاتيجية كـل وحمددة لألداء االستثامري ،

ًثالث سنوات من جهة استثامرية متخصصة ، موضحا فيـه مـدى مالءمـة 

اجتاهات االسرتاتيجية مع املتغريات االقتصادية ، من خالل إصدار تقريـر 

 كام جيـب أن سنوي حول مدى أداء املحفظة االستثامرية مقارنة مع أمثاهلا ؛

ًاتيجية االستثامرية تنويعا لألدوات االستثامرية ، كـام تتضمن اخلطة االسرت

 كام هـو احلـال يف العديـد مـن التجـارب -البد أن تسعى مؤسسة الوقف

 إىل االستثامر يف رؤوس أموال الرشكات ، مع حماولة التنويع يف -الناجحة 

ًطبيعة الـرشكات أو الـصناعات املـستثمرة ، وذلـك حرصـا عـىل تقليـل 

حتديد طبيعة األمـوال التـي وهذا يتطلب ع مصادر الربح ، املخاطر، وتنوي

الـصكوك، و األوراق املاليـة، وأنـواع األدوات : يتم االستثامر فيها ،  مثل



  

  

٢١٧ 

 

االستثامرية التي تتناسب وطبيعة األعيان الوقفية، التـي حتوزهـا مؤسـسة 

 بام يف ذلك اختيار جماالت االستثامر األقل خماطرة حسب العـرف الوقف،

تثامري السائد ، واالبتعاد عن األساليب االستثامرية التي قد تؤثر عىل االس

َّملكية الوقف أو زواله ، مع الرتكيز عىل االستثامر يف دولة املقر ، ومـن ثـم  َ

الدول اإلسالمية التي تتميز بثبات السياسات النقدية واملالية ، مع وجـود 

 .بيئة استثامرية مناسبة ترشيعات قانونية حامية للملكية اخلاصة ، وتوفري 

االلتزام بالضوابط الرشعية التي تضعها اجلهة الرشعية املختصة من وقـت   ٢-٣

ّإىل آخر ، والتي حترم االسـتثامر يف قطاعـات معينـة ، ويف الـرشكات التـي 
القامر وحلـم اخلنزيـر : تتعامل بالربا ، أوالتي تتعاطى األمور املحرمة ، مثل

ة الرشعية املختصة أن تـضع ضـوابط إضـافية ، وغريمها ؛ كام يمكن للجه

مثل عدم جتاوز الديون الربوية لنسبة معينة ، وعدم جتاوز األربـاح الناجتـة 

ًمن الربا عن نسبة معينة من األرباح مثال ؛ ومن أمثلـة الـضوابط الـرشعية 

التفصيلية يف االستثامر الوقفي ما أوردته اللجنة الرشعية يف األمانة العامـة 

 :اف، ومنها ماييللألوق

 يشرتط يف استثامر أموال الوقف: 

ً استثامرا مأمونا الخترج املخاطرة فيه عن احلد املقبول يف أن يكون -  ً

 .  العرف املستقر لدى املستثمرين يف املجال نفسه

ً املرجع يف استثامر أموال الوقف استثامرا جمديا يف عرف وأن يكون -  ً

 .ايلالتجار وماهو معمول به يف السوق امل

 جيوز استثامر ريع الوقف برشطني، مها: 



  

  

٢١٨ 

 

 يستثمر فيام يمكن وأن، جود مستحقني للريع يف هذه الفرتة وعدم - 

 .ًتسييله فورا وبام اليعرض الريع للخسارة 

، وإنام جواز اض للمسامهة يف عملية استثامريةجواز االقرتعدم  - 

، بحيث جة الوقف إىل تعمري أصل من أصولهاالقرتاض عند حا

 . االقرتاض للتعمري ال للتنمية يكون

وجود سياسات ولوائح وضوابط للعمليات االستثامرية ، تشمل الضوابط    ٣-٣

ًاملالية، واملحاسبية، وحتديد املخاطر، بحيث تكـون موثقـة ومعتمـدة فنيـا 

ًوإداريا ورشعيا يتم بمقتضاها تنفيذ كافة العمليات االسـتثامرية لألمـوال  ً

سسة ، وهذا يتطلـب مـن املؤسـسة الوقفيـة حتديـد واألعيان الوقفية للمؤ

مصادر األموال املستخدمة يف العمليـات االسـتثامرية ، سـواء كانـت مـن 

 أمــوال نقديــة – أســهم وقفيــة – عقــارات –ٍأراض ( األصــول الوقفيــة 

أو من أموال فائض الريع، أو أموال البدل، أو أموال خمصـصات ) موقوفة

ًوع من تلك األمـوال اسـتخداما، وقاعـدة إعادة اإلعامر ، حيث إن لكل ن

رشعية، حتدد طريقة التعامل واإلثبات يف السجالت املحاسبية، واإلفصاح 

 . عنها لذوي العالقة

اعتامد الضوابط  االستثامرية التي البد من األخذ هبا يف العملية االستثامرية     ٤-٣

ف التجـاري عدم خمالفة رشوط الواقف، واتباع العر: للوقف ، ومن أمهها

واالستثامري السائد، من حيث العوائد، واملخاطر، واحلرص عىل الضوابط 

الرشعية التي تصدرها اللجان الرشعية املتخصصة، والبعد عن املجـاالت 

االستثامرية التي قد حتتوي عىل استغالل فاحش، أو يطعن فيهـا بـالوقف، 



  

  

٢١٩ 

 

واإلجارة، والتأكد االستصناع، : وااللتزام بالعقود الرشعية املعروفة، مثل

من قانونيتها، ومطابقتهـا للقـوانني والتـرشيعات الـسائدة ، وغريهـا مـن 

باإلضافة إىل حتديـد التـرصفات املـسموح هبـا عـىل الضوابط االستثامرية، 

 . أعيان الوقف كالبيع، واالستبدال

وتركز مبادئ  احلوكمة عىل حتديد  الترصفات املسموح هبـا عـىل أعيـان الوقـف، 

دم إجازة أن يرهن الناظر عقارات الوقف عند وقوع دين عىل الوقـف لوكيـل ع: مثل

املستحقني، وعدم االستدانة عىل الوقف، إال إذا رشط الواقف ذلك أو إذا أذن القايض 

وللمصلحة الرضورية ، وعدم استبدال عقارات الوقف ، إال إذا رشط الواقف ذلك أو 

ا االستبدال ، عىل أن يسبق عملية االستبدال أذن القايض بعد التحقق من احلاجة إىل هذ

دراسة شاملة للتأكد مـن وجـود مـصلحة متحققـه مـن االسـتبدال ، وأن تـتم كافـة 

الترصفات باألسعار العادلة ، وذلك من خالل اسـتقراء آراء اخلـرباء أو وجـود جلنـة 

 خـالل مقومني ، إىل جانب استيفاء جملس النظارة  لكافة السبل لعامرة األوقاف ، مـن

 . التمويل أو خمصصات اإلعامر، بحيث يكون الرصف عىل الوقف هو املالذ األخري

ضوابط املناسبة السـتثامر العديد من ال: وقد اقرتح بعض الباحثني ومنهم شحاتة 

، وحتقيـق العائـد ملرشوعية، واألولويات اإلسالمية، والتنمية األهليةا: ، منهااألوقاف

ـــ ـــصادي امل ـــةريض، واملحافاالقت ـــوال الوقفي ـــىل األم ـــة ع ـــود            ظ ـــق العق ، وتوثي

 . )٨٠-٧٨:شحاتة(

 :الستثامرية العامة يف هذا األمرولعل أبرز الضوابط ا
 مثل عة اإلسالمية وأحكامها يف العمومأن تكون االستثامرات ال ختالف الرشي ،

  .املعامالت الربوية ، أواملعامالت املحرمة



  

  

٢٢٠ 

 

 ًاسبا، وأن حتقق التنمية االقتصادية، وأن تكون دها االقتصادي منأن يكون عائ

 .مناسبة للبيئة

 السوق ، كام تكون آجاهلا مناسبةأن تكون خماطرها مقبولة بحسب عرف  ،

 . التؤدي إىل خسارة العني الوقفيةبحيث

 أن تتوفر هبا احلامية الكافية من النواحي القانونية واإلجرائية ، بعقود واضحة 

 .وموثقة

 لتعامل يف  ضامنات كافية يف حالة التمويل من الغري ، ويف حال اأن تكون هناك

 .أدوات مالية استثامرية

 خالل  ية األمينة إلدارة االستثامر، منحسن اختيار اإلدارة الصاحلة القو

 . التعرف عىل أدائها السابق

 املخاطر التي حتيط باالستثامر مقارنة بالعوائد التي سيحصل عليها ، حتديد   ٥-٣

 هذا اإلطار البد من حتليل املخاطر التـي تكتنـف كـل اسـتثامر ينـوي ويف

َالوقف املشاركة فيه مع حتديد الوسائل لتفادهيا ، ووجود نظام إلدارة خماطر  ُ

املؤسسة وحساهبا لتحديد حجم املخاطر ونوعيتها ، ويمكن حتديد املخاطر 

ر مؤسـسة املقرتح دراستها بحسب طبيعتها ، ومن أمههـا بالنـسبة السـتثام

خماطر السيولة، وخماطر عدم السداد بالنـسبة للبنـك أو العمـالء، : الوقف

وخماطر متويل األرباح ورأس املال، أوخماطر التذبذب يف العملة، وخمـاطر 

، وخمـاطر )انخفـاض اإلجيـارات(التخارج من االستثامر، وخماطر السوق 

ر الـسداد ؛ أمـا يف التغيري يف نسب التمويل مع الوقت ، وبالتايل زيادة خماط

فـإن معظـم   - وهو اجلانب الغالب عىل استثامر الوقـف-املجال العقاري



  

  

٢٢١ 

 

املخاطر تنبع من احتامل تنامي تكاليف البناء عام هو متوقـع ، والتـأخري يف 

مدة البناء أو عدم إنشائه حسب املواصفات املطلوبة ، وعـدم القـدرة عـىل 

، وزيـادة تكاليفـه اجلاريـة أو ًتسويق املـرشوع أو تـأجريه إذا كـان عقـارا 

 . تكاليف الصيانة عام هو خمطط له 

ولتحقيق احلوكمة يف إدارة املخاطر فيمكن إصدار تقرير ربع سنوي عن مراجعـة 

االسرتاتيجي ، االئتامن ، الرتكيز ، السيولة ، معدل (املخاطر، حيتوي عىل نوع املخاطر 

بحيث حيتوي ) ًستثامر وأخريا خماطر السمعةالربحية ، كفاية رأس املال ، التشغيلية ، اال

عىل حتليل لكل نوع ، كام حيتوي التقرير عىل دوافع هـذه املخـاطر، وكـذلك العوامـل 

، كام يمكن وضـع معيـار ) عالية ، متوسطة ، منخفضة(املؤثرة فيها ، ومدى خطورهتا 

هل تتزايد أم حماسبي لتزايد املخاطر أو انخفاضها، بحيث تتعرف اإلدارة عىل طبيعتها 

تتناقص ؟ ولعل من قواعد احلوكمة األساسية هو عدم تركيز أصول الوقف يف أصول 

يل القصوي من جممـوع معينة ، أو يف قطاعات قليلة مع حتديد نسبة املسامهة، أو التمو

 .أصول األوقاف

بعض : حتديد الرشوط العامة لالستثامر وااللتزام هبا ، وقد ذكر القره داغي   ٦-٣

: ، كام حلل شحاتة)٥٤-٥٣:القره داغي(وط العامة الستثامر الوقف الرش

 ثبات امللكية معيار: العديد من املعايري املهمة يف استثامر أموال الوقف ، منها

 معيـار حتقيـق عائـد مـستقر ، ومعيارو ،  األعيان النسبيمعيارللوقف ، و

 مـن املعـايري التوازن بني العائد االجتامعي والعائد االقتـصادي ، وغريهـا

 ).٨٦-٨٥: شحاتة (املهمة 

 :إلطار فإنه يقرتح الضوابط اآلتيةويف هذا ا



  

  

٢٢٢ 

 

  احلرص عىل الترصف املايل الرشيد يف أعيان الوقف ، واالستثامر يف الفرص

االستثامرية املناسبة ، مع املحافظة عىل األعيان الوقفية  ورأس مال الوقف ، مع 

 .تفادي خماطر االستثامر املعقولة 

  ًتعظيم الربحية االقتصادية لألعيان الوقفية باعتبارها معيارا أساسيا يف قبول ً

 .االستثامرات املعروضة عليها بدون أخذ خماطر إضافية 

 اإلجراءات واللوائح للعملية االستثامرية التي تقنن خطـوات اختـاذ وجود   ٧-٣

رية ، القرار االستثامري وتنفيذه ، مثل إجراءات دراسـة الفـرص االسـتثام

 جيب أن ختضع كافة عمليات االستثامر حيثوحتديد اجلدوى االقتصادية ، 

لدراسات شاملة تتضمن سالمتها من الناحية االقتصادية واملاليـة والفنيـة 

والتسويقية ، لضامن حتقيق االستثامرات لعوائد جمزية لألوقاف ، وأن حتقق 

د إجـراءات واضـحة وجوالبد من : األغراض املطلوبة ، فعىل سبيل املثال

ًلبيع األصول الوقفية يف حال احلاجة إىل ذلك ، نظرا للـرشوط الـرشعية ، 

فإن بيع أصول الوقف ال بد أن ختضع للتمحـيص والتـدقيق ، مـن حيـث 

ًاحلرص عىل السعر املناسب واألفضل ملؤسسة الوقف ، وأن يكون مدعوما 

ة راجحـة يف البيـع باآلراء الفنية واالقتصادية املناسبة ، مع وجود مـصلح

ًبدال من االحتفاظ باألصل الوقفي ، مع أن األصـل أن ال تقـوم مؤسـسة 

الوقف ببيع أصوهلا ، إال أنه يف حاالت معينة يمكن ملؤسسة الوقف أن تبيع 

أن يتحقق هلا قيمة أفضل بالتخارج من : استثامراهتا أو أعياهنا الوقفية ، مثل

ون من األفضل بيع احلصة أو االستثامر االستثامر يف الوقت املناسب ، أو يك

 .ًتفاديا ملزيد من اخلسائر



  

  

٢٢٣ 

 

 ألهنا قد تكون حمفوفة ًأما االستثامرات اجلديدة فالبد من مزيد من العناية هبا ، نظرا

 مطلوبـات ً، مقارنة مع االستثامرات القائمـة حاليـا ،  كـام البـد مـن حتليـلباملخاطر

رة دورية ، حتددها اإلجـراءات للتأكـد مـن والتزامات مؤسسة الوقف املستقبلية بصو

 حال دخوهلـا مدى كفاية التدفقات النقدية ملؤسسة الوقف ، لتغطية التزاماهتا املالية يف

؛ كام ينبغي أن تؤخـذ بعـني االعتبـار حـسابات العائـد املتوقـع ، يف هذه االستثامرات

ة يف الدول التي وحركة أسعار الرصف ، وخاص وتوقعات األرباح وأرباح رأس املال ، 

تتذبذب فيها أسعار العمالت ، وأن تكون آلية التخارج واضـحة ، مـن خـالل تـوفر 

  .سوق لألوراق املالية ، يمكن التخارج من خالهلا 

 إجراءات مقننة ، لتحديد اجلهات االستثامرية التي يمكـن ملؤسـسة وجود    ٨-٣

التـي  - املاليـة  اهليئات واملؤسـساتأن تكون: الوقف التعامل معها،  مثل

ً مـسجلة يف بلـد املنـشأ -تتعامل معها مؤسسة الوقف وتستثمر من خالهلا

ًطبقا للقوانني املعمول هبـا لـدى البنـك املركـزي واملؤسـسات واهليئـات 

املتخصصة ، أو أي جهات رقابية أخرى خمولة لتنظيم نـشاط االسـتثامر يف 

الث سـنوات ماليـة ،  مىض عىل تأسيسها عىل األقل ثوأن يكونهذا البلد، 

 تعرضـت ال تكون وأن حسنة السمعة ، وذات مركز مايل متني، وأن تكون

ألي مالحقات قانونية ، نتيجة لإلمهال أو االحتيال من قبل أحد موظفيها 

، ًأو العاملني فيها ؛ ومنها حتديد أتعاب املؤسسة واملرصوفات األخرى سلفا

ربـة ألتعـاب املؤسـسات  مقاوالتأكد مـن أن هـذه األتعـاب واملـصاريف

 . الشبيهة

كام أن من قواعد احلوكمة يف إجـراءات تنفيـذ العمليـات االسـتثامرية أن يكـون 



  

  

٢٢٤ 

 

وبالتايل البد من إعداد عقود  ذا معيارية حمددة يف مجيع املجاالت بام فيها العقود، العمل

حلكم نمطية ، وصيغ استثامرية معيارية تتناسب واحتياجات الوقف ، وال تتعارض مع ا

ومن التجارب املناسبة يف جمال إعداد صيغ دقيقة لعقود اإلجيار النموذجية ، الرشعي ، 

مـن : م ما أصـدرته وزارة األوقـاف١٩٩٠بعد صدور قانون األوقاف يف اجلزائر عام 

صيغ للعديد من العقود ، بام فيها عقد إجيار محام، وعقـد إجيـار مـرش، وعقـد إجيـار 

مثل ذلـك ماأصـدرته وزارة األوقـاف واملقدسـات يف و). ٣٢٤: مغىل(سكني وقفي 

 ).هـ١٤٢١السعد والعمري،(من عقود لتعامالت الوقف : اململكة األردنية اهلاشمية

رضورة أن تتصف عملية اختاذ القرارات االستثامرية باملهنيـة واملؤسـسية ،   ٩-٣

د ًبعيدا عن القرارات الفردية أو تعارض املصالح، حيث تعترب من أهم قواع

ً اختاذ القرار مؤسسيا ومبنيـا عـىل أن يكون: احلوكمة الرئيسية يف االستثامر ً

تصور استثامري واضح ، مـن خـالل تقـديم تقريـر يوضـح فيـه حماسـن 

 بعيـدة عـن تعـارض املـصالح ، بحيـث وأن تكـوناالستثامر وخمـاطره ، 

 ؛  ً التقويم عادالوأن يكون له مصلحة فيه ، أو تكوناليستفيد منها الناظر، 

ًأسلوب اختاذ القرار مجاعيا وشوريا ، بحيث يتخذ  وأن يكونوبالتايل البد  ً

القرار االستثامري من خالل اللجان أو فرق العمل كل حسب اختصاصه ،  

فالشورى واملشاركة يف اختاذ القرار من أهم خصائص النظريـة اإلسـالمية 

 .يف اإلدارة وهي من دواعي احلوكمة 

 تـساهم يف إسـباغ الثقـة عـىل إدارة أهنا يف مؤسسية القرارات ومن الفوائد املهمة

مؤسسة الوقف ، وخاصة عندما يكون أعضاء املجلـس وكـذلك إدارة األوقـاف مـن 

ًخرية الناس دينا وأمانة وعلام ومعرفة بالواقع االستثامري ، كام أن من الضوابط املهمة  ً



  

  

٢٢٥ 

 

وقفية من قبل أصحاب القـرار  هناك تعارض مصالح يف استثامر األعيان الأن ال يكون

ًيف إدارة مؤسسة الوقف ،سـواء كـانوا أعـضاء جملـس إدارة أو إدارة تنفيذيـة ، ومـن  َ
االجتاهات اإلجيابية يف هذا املجال ما اقرتحه نظام جملس األوقـاف األعـىل يف اململكـة 

جلس بأنه ال جيوز ألعضاء امل: هـ يف مادته الثامنة١٣٨٦العربية السعودية الصادر عام 

 . أو من له صلة باإلرشاف عىل استثامرات األوقاف استئجار األعيان الوقفية اخلريية 

ويمكن حتقيق الشورى واجلامعية يف اختاذ القرارات مـن خـالل تـشكيل اللجـان 

الفاعلة التي تضم ممثيل أويل األمـر باإلضـافة إىل املختـصني ، وإن مـن أهـم أسـاليب 

ن يكون جملس النظارة هـو اجلهـة املختـصة باختـاذ كافـة املؤسسية يف اختاذ القرارات أ

 بتـشكيل - وهبدف زيادة فعاليته -يقوم املجلس القرارات االستثامرية ، كام يمكن أن 

جلنة منبثقة عنه من متخصصني يف عمليات االستثامر، بأهداف حمـددة يـتم تفويـضها 

 ، مـن الوقـت بصالحيات ومسؤوليات حمددة ، واختصاصات من قبله وملـدة حمـددة

باإلرشاف عىل نشاطات استثامر أعيان الوقف ، وبحيث تقوم هذه اللجنة برفع تقارير 

ــي يف  ــرأي الفن ــا ،  وال ــا ، وقيمته ــتثامرات ، وطبيعته ــن االس ــس ع ــة إىل املجل دوري

االستثامرات ، وإدارهتا ، وأدائها يف السنوات السابقة ، وأهم القرارات املتخـذة وفـق 

ًة للجنة ، علام بأن وجود هذه اللجنة ال يعفي املجلس مـن حتمـل الصالحيات املحدد

املسؤولية املبارشة جلميع األمور املتعلقـة بحـسن اسـتثامر أصـول مؤسـسة الوقـف ؛ 

ٍبدأ الشفافية فإنه يتم اإلفصاح عن أسامء األعضاء يف هذه اللجنة ، وملخص ملًوتطبيقا 

ملؤسسة الوقـف ؛ كـام تقـوم اللجنـة عن مهامها ومسؤولياهتا ، ضمن التقرير السنوي 

باإلرشاف عىل ممارسات االستثامر يف املؤسسة ، وتعمل عىل ضامن وجود مجيع العنارص 

الالزمة حلسن االستثامر ، وتعظيم عوائد الوقف حسب األحكام الرشعية ؛ وملزيد من 



  

  

٢٢٦ 

 

 . اللجان ومهامها يف الفصل السادسالتفصيل تم تناول قواعد تشكيل

دورية ألداء كل فئة استثامرية بحسب العوائد املتوقعـة  جود متابعةضامن و  ١٠-٣

بصورة دورية ، وتقديم التقارير إىل جملس النظـارة أواللجـان املختـصة يف 

األوقات املحددة ، وذلك بغرض املتابعة والتوجيه ، مـع بيـان التوصـيات 

ثر منهـا ؛  وخطة العمل املستقبلية ملتابعة االستثامرات املختلفه وخاصة املتع

إلدارة كـل أو جـزء مـن كام يمكن االستعانة بجهات متخصصة استثامرية 

أعيان الوقف وأصوله املالية عند عدم توفر القـدرة اإلدارايـة االسـتثامرية 

إمكانيـة : ملؤسسة الوقف ، بل تصبح رضورة حتمية، حيث يرى أبـوزهرة

ناء بأعيانـه تفويض إدارة الوقف عند عدم اخلربة إىل جهة متخصصة لالعت

  ).٣٣٠-٣٢٩:أبوزهرة(

  : حوكمة رصف الريع -٤
ّإن من أهم القواعد احلاكمة لرصف الريع هو االلتزام املستمر من قبل مؤسسـسة 
ًالوقف بتنفيذ واتباع رشوط الواقف املعتربة رشعا، واملنصوص عليها من قبله يف حجة 

رع منـه  يتـصل بـذلك ، ويتفـالوقف ، مما يتعلق باالنتفاع بالوقف والنظارة عليه ومـا

إن رشط الواقـف : ، ولتأكيد ذلك جاء يف عبارات الفقهاءرصف غلته وعامرته وتنميته

 كنص الشارع يف وجوب العمل به مامل خيالف ما جاء به الرشع ،  بام حيقـق العدالـة يف

،  والعمـل عـىل حتـسني نوعيـة الظـروف املعيـشية توزيع ريع الوقف عىل املـستحقني

، ويف هـذا الـصدد يمكـن ًعليهم واملتأثرين بالوقف واملجتمع املحيل كليـا للموقوف 

 :وكمة رصف الريع بالتفصيل التايلالرتكيز عىل أهم املكونات األساسية لقواعد ح



  

  

٢٢٧ 

 

 التي حتت والية مؤسسة الوقف وحتديد نوعها ، كاألوقاف األوقاف حرص  ١-٤

ــشرتكة ،  ــة وامل ــة واألهلي ــاخلريي ــصارفها ، مث ــد م ــاء: لوحتدي ــقي امل ، س

واألضاحي، املساجد ، وإطعام الطعام، أوعموم اخلريات ، وحتديد أنـصبة 

املصارف من ريع األوقاف ، وذلك من خالل نظام آيل لتحديـد التزامـات 

مؤسسة الوقف اجتاه املصارف اخلريية املختلفة ، بحسب رشوط الواقفني ؛ 

هم وحتديـد أنـصبتكام يشمل ذلك حرص املستفيدين من األوقاف الذرية ، 

 .الرشعية ، بحسب رشوط الواقفني

ًإصدار سياسات موثقة ومعتمدة رشعيا لدى مؤسسة الوقف ، تغطي كافة   ٢-٤

األنشطة واملجاالت املرتبطة برصف الريع ، لتحديد حقوق املستفيدين من 

الوقف أو املوقوف عليهم ، مع وضع الوسائل الكافية لضامن املحافظة عىل 

وصوهلا إليهم بكل سهولة ويرس، ويمكن اقرتاح السياسات هذه احلقوق و

 رصف الريع لتنفيذ املشاريع واألنـشطة والـربامج سياسات: التالية ، مثل

 رصف املنح واملساعدات سياساتالتي تلبي رغبات الواقفني ورشوطهم ، 

العدالة يف  تضمنًلذرية الواقفني وفقا ملا نصت عليه احلجج الوقفية ، والتي 

ع أنصبتهم ، ولتفـادي أي جتـاوزات قـد حتـدث ، ولتأكيـد الـشفافية توزي

ــرصفات ــة يف الت ــات ، والعدال ــات سياس ــدعم للجه ــنح وال  رصف امل

ة واألهليــة ، لتنميــة املجتمــع والوفــاء بــرشوط ــــواملؤســسات احلكومي

 رصف املنح والدعم اخلريي خـارج الدولـة ، بغـرض سياساتالواقفني، 

معـات العربيـة واإلسـالمية ، وإغاثـة الـشعوب يف املسامهة يف تنمية املجت

املحن والنوازل؛ ويمكن تعميم هذه السياسات عىل اإلدارات والوحدات 
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املعنية ، مـع مراجعتهـا بانتظـام ، للتأكـد مـن شـموهلا ألي تعـديالت أو 

تغيريات طرأت عىل القوانني ، والتعلـيامت والظـروف االقتـصادية ، وأي 

 .سةأمور أخرى تتعلق باملؤس

 تركز عىل االستامع  بمؤسسة الوقف ، سياسة للتواصل مع املتأثرينإصدار   ٣-٤

الــشكاوى واالقرتاحــات مــن إىل آرائهــم وشــكاواهم ، حيــث إن هــذه 

أفضل قيـاس ملـستويات تقـديم املتعاملني واملتأثرين بمؤسسة الوقف هي 

ف كام تسعى مؤسسة الوقـ، والتعرف عىل جماالت تطوير اخلدمة ؛  اخلدمة

إىل وجود نظام عادل للشكاوى ، يـتمكن مـن خاللـه املتـأثرون بـالوقف 

بالتعبري أو اإلبالغ عن أي معامالت غري عادلة ، مع وجود إجراءات فاعلة 

ورسيعة للتعامل معها ، وتتطلب إجراءات احلوكمة أن يكون هنـاك نظـام 

كام ًلتسجيل الشكاوى ومتابعتها ، وال يكتفي فقط بحل الشكاوى شفويا ، 

يقرتح جتميع الشكاوى يف هنايـة املـدة ، للتعـرف عـىل مـصادر الـشكوى 

َّوطبيعتها ، وتطوير احللول املناسبة هلا، ومن ثم عرض املوضوع عىل جملس  َ

 .إلدارة الختاذ القرارات املناسبةا

حتسني طريقة تقديم اخلدمة إىل املوقوف عليهم واملستحقني مـن الوقـف ،    ٤-٤

ًمؤسسة الوقف أن تقوم دوريـا بقيـاس مـدى مر من حيث يتطلب هذا األ

توفر اخلدمة يف أماكن املتعاملني مع مؤسسة الوقـف ، ورسعـة اإلنجـاز ، 

وسهولة اإلجراءات يف تنفيذ اخلدمة ، ومدى تعدد اخلدمات املقدمة ،  مع 

  .واقع مؤسسة الوقفتوفر الشفافية واملعلومات يف م

ريـع الـوقفي الـسنوي لتحقيـق رشوط وجود خطة اسرتاتيجية إلنفـاق ال  ٥-٤



  

  

٢٢٩ 

 

ًالواقفني ، وذلك بموجب برامج وأنشطة حمددة ومعتمـدة سـنويا شـاملة 

ألوجه املجاالت اخلريية بام حيقق كامل املنفعة للموقوف عليهم ، واحلرص 

عىل عدم تدوير الريع أو جزء منه للسنوات التالية ، حيث إن األصـل هـو 

 .ًع املتحقق سنويا وفق مصارفهالريحتقيق رشوط الواقفني ، ورصف 

ًالسعى نحو تنـوع جمـاالت رصف الريـع بـام حيقـق كـامل اخلرييـة ، وفقـا    ٦-٤

حلاجات املجتمع ، وأولويات احلاجة والرب بام حيقق شمولية توزيع الريع ، 

ويتطلـب هـذا  وحتقيق رغبات الواقفني ، وسد حاجات املجتمع وتنميته ،

اإلنامئية ، والتحاور مع مؤسسات املجتمع األمر التعرف عىل خطة الدولة 

املـدين للتعـرف عـىل احتياجـات املـستحقني ، ومتابعـة وسـائل اإلعـالم  

 .تعرف عىل مهوم املجتمع ومتطلباتهلل

أن تتمتع إدارة مؤسسة الوقف بنزاهـة عاليـة يف ممارسـة أعامهلـا ، يف جمـال   ٧-٤

الح ، ويتم ذلك توزيع ورصف الريع ، مع احلرص عىل تاليف تعارض املص

ًتتـضمن تعريفـا لتعـارض  من خالل تـوفري ميثـاق أخالقيـات العمـل ، 

املصالح يف توزيع املـساعدات ورصف ريـع الوقـف، ويـتم تعمـيم هـذه 

السياسات وميثاق أخالقيات العمل عىل كافة موظفي املؤسـسة الوقفيـة ، 

وأعــضاء جملــس النظــارة ، واحلــصول عــىل مــوافقتهم عليهــا ، ونــرشها 

جمهور ، مع وجود أنظمة ضبط واضحة متنع أعضاء املجلس واملوظفني لل

 .ة من ريع الوقف ملصلحتهم الشخصيةمن االستفاد

توفري الضوابط واإلجراءات املوثقة لكافة العمليات املتعلقة برصف الريـع    ٨-٤

الوقفي بمختلف جماالته ، سواء ما كان منها لألفـراد مـن ذريـة وأقـارب 



  

  

٢٣٠ 

 

تعــاونني، أو النظــار املــشرتكني، أو املؤســسات واجلهــات الــواقفني، أو امل

األهلية واخلريية ، وأن تكون عمليـة الـرصف عادلـة ، وتتـصف باملهنيـة 

واملوضوعية ، بعيدة عن تعارض املصالح واالستفادة الشخصية ، ولتحقيق 

ذلك يقرتح أن تكون قرارات الرصف صادرة عن جلان متخصصة ، للحد 

ة واملصلحة الشخصية ، فكلام كانت القرارات مجاعيـة من القرارات الفردي

وشورية كانت أقرب لتحقيق العدالة والشفافية وعدم تعارض املـصالح ، 

فمن أهم أساسيات تطبيق احلوكمة والتي تقع عـىل عـاتق جملـس النظـارة 

ضامن توفرها تشكيل جلنة منبثقة عنه ، أو جلان خمتلفة بأهداف حمددة ، يتم 

يات ومسؤوليات من قبل املجلـس ،  وملـدة حمـددة مـن تفويضها بصالح

الوقت باإلرشاف عىل نشاطات توزيع ورصف الريع ، وبحيث تقوم هـذه 

ًاللجنة أو اللجان برفع تقارير دورية إىل املجلـس، علـام بـأن وجـود هـذه 

اللجنة ال يعفي املجلس من حتمل املسؤولية املبارشة جلميع األمور املتعلقة 

بدأ الشفافية فإنه يتم اإلفصاح عن أسـامء ملًلريع ؛ وتطبيقا بتوزيع ورصف ا

األعضاء يف هذه اللجنة وملخص عن مهامها ومسؤولياهتا ضمن التقريـر 

تقوم اللجنة بـاإلرشاف عـىل ممارسـات  توزيـع . السنوي ملؤسسة الوقف 

ورصف الريع يف املؤسسة ، وتعمل عىل ضامن وجود مجيع العنارص الالزمة 

 ، مع  توزيع الريع ، وحتقيق رشوط الواقفني ، وتعظيم األجر هلمللعدالة يف

  .االلتزام باألحكام الرشعية

ً مؤسسة الوقف عىل الدقة والشفافية يف بياناهتا املالية ، خصوصا حترصأن   ٩-٤

يف عمليــات رصف الريــع جلميــع املتــأثرين بمؤســسة الوقــف ، وإثباهتــا 



  

  

٢٣١ 

 

د التقارير الدورية ، وحتديثها بشكل بالسجالت والدفاتر املحاسبية ، وإعدا

مستمر، بام يكفل املساواة يف التعامل دون متييز ، واإلفصاح عـن البيانـات 

املتعلقة باملشاريع واألنشطة والربامج املنفذة ، من خالل اإلعالن عنهـا يف 

تقاريرها الـسنوية ووسـائل اإلعـالم والتواصـل ، وكـذلك الطلـب مـن 

ها يف تنفيذ مشاريعها اخلريية تزويدها بتقارير عن املؤسسات واملتعاونني مع

 .أداء كل مرشوع خريي تقوم به مؤسسة الوقف 

لتحقيق الـشفافية بالتـدريج يف جمـاالت رصف الريـع ، يقـرتح  إصـدار و

التقارير املالية بام فيها تقارير املدقق اخلارجي وتوزيعها عىل عدد حمـدود يف 

َّومـن ثـم التوسـع يف ) هـات الرقابيـةمثل اجلهات احلكومية واجل(البداية  َ

 . ي يف هناية العام املايل للمؤسسةتوزيعها عىل شكل تقرير سنو

وإذا كانت املؤسسة الوقفية تقوم بتوزيع جزء مـن الريـع خـارج الدولـة ،    ١٠-٤

فيجب أن يكون وفق  ضوابط معينة مناسبة للدول ، ومنها أن يكون تعامل 

سجلة يف مناطق العمل ، وتكوين عالقات مؤسسة الوقف مع اجلمعيات امل

عمل مع اجلهات احلكومية يف تلك البلدان ، وكذلك تكوين عالقات مـع 

ًسفارات الدولة يف مناطق العمـل وإعالمهـم أوال بـأول حـول تطـورات 

العمل يف املشاريع املختلفة ، وعدم التعاون مع أفراد أو مؤسسات علـيهم 

 عندهم ارتباطات سياسية مرضة ، وإن حتفظات قد تعيق رصف الريع ،  أو

أمكن أن ترصف معظم املساعدات من خالل مكاتـب املؤسـسة ، أو مـن 

 .خالل مندوبني للمؤسسة 

كام البد من التدقيق يف حسن اختيـار األفـراد العـاملني يف مكاتـب  املؤسـسة يف 



  

  

٢٣٢ 

 

ة سنوية إىل اخلارج ، للتأكد من حسن عملهم وقيامهم بواجباهتم ، كام يتم القيام بزيار

جماالت الرصف خارج الدولة ، للتأكد من حسن سـري العمـل ، وانتظـام العـاملني ، 

وفعالية النظام املايل ، كام البد من احلرص عىل وجـود مكتـب تـدقيق خـارجي لكـل 

 . أو مرشوع أو جمال رصف ملؤسسة الوقف يف هذه الدولمكتب

  : وااللتزامالرقابةحوكمة   -٥
 الفقهاء جيد منهم احلرص عـىل حماسـبة النظـار، والتأكيـد عـىل الناظر إىل كتابات

ًقيامهم بالواجب امللقى عليهم يف حسن إدارة الوقف ، ونظرا ألنه كـان الغالـب عـىل 

َالفقهاء تغليب حسن النية والثقة عىل غريها من االعتبارات يف حماسبة النظار، فلم يكن 
تعلـق بحـسن إدارهتـم لألوقـاف ، هناك سياسات واضحة نحو حماسبة النظـار فـيام ي

وبالتايل ال حياسب الناظر إال إذا اهتم باخليانة، أو خمالفة رشوط الواقف، أوغريها مـن 

 .)٣٥٣:أبوزهرة(الترصفات 

أن الناظر اليعزل بمجرد الطعن يف أمانته ، بل بخيانة ظاهرة ، : ويرى ابن عابدين

، وبالتايل فلم تتكون إجـراءات )٤/٣٨٠: ابن عابدين(وأن امتناعه عن العامرة خيانة 

بـأن ال تقـوم أحكـام : واضحة للمحاسبة والرقابة؛ ويرى بعض الفقهـاء املعـارصين

حماسبة النظار عىل الثقة هبم يف هذا العرص، بـل عـىل أسـاس االحـرتاس مـن اخليانـة 

؛ ومن أهم املعايري التي ترتكز عليها احلوكمة ) ٣٦٠: أبوزهرة(ها ــوتوقعها قبل وقوع

ُّ هو توفر نظام للرقابة  -م ١٩٩٩كام وضعتها جلنة بازل للرقابة املرصفية العاملية عام -

الداخلية والرقابة اخلارجية ، وإدارة مستقلة للمخاطر ، إلحكـام الرقابـة مـن جهـة ، 

ئح والـنظم والقـوانني مـن ، وااللتزام باللواداريةوضامن االلتزام بنزاهة املامرسات اإل

 .جهة أخرى
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 يف الرقابة والتـدقيق مكن الرتكيز عىل املكونات األساسية لتطبيق احلوكمةوي
 :عىل النحو التايل

بام أن املصدر األسايس للترشيع يف املؤسسات الوقفية هي األحكام والقواعد   ١-٥

الرشعية، فال بد من تفعيل الرقابة الرشعية سواء الالحقـة منهـا والـسابقة ، 

 واملراقب الرشعي ، وذلك من خـالل تأصـيل وتفعيل دور اللجنة الرشعية

 .دور الرقابة الرشعية يف كافة جوانب العمل والترصفات الوقفية 

تشكيل جلنة للتدقيق تنبثق من جملس النظـارة ، وتتكـون مـن جمموعـة مـن   ٢-٥

أعضاء جملس اإلدارة ومن غريهم مـن األعـضاء املـستقلني ذوي اخلـربات 

اسبي والوقفي ، وتفوض اللجنة من  قبل جملـس الفنية يف املجال املايل واملح

النظارة للرقابة عىل اإلدارة التنفيذيـة ، وأعـامل مؤسـسة الوقـف ، وضـامن 

ــوانني  ــب الق ــدة ، بموج ــراءات املعتم ــنظم واإلج ــد وال ــزام بالقواع االلت

واألحكام الرشعية ، والتأكد من حسن إدارة املخاطر بشكل سليم ، ومحايـة 

وقف من الغش واخلطأ وسوء اسـتخدام الـسلطة ، مـن املتأثرين بمؤسسة ال

 .خالل رفع التقارير والتوصيات هبذا الشأن ملجلس النظارة 

وجود نظام للرقابة الداخلية  متعدد االختصاصات عىل نـشاطات مؤسـسة   ٣-٥

ًالوقف ، شامال الرقابة املالية والرقابة اإلداريـة ، مـن خـالل إنـشاء وحـدة 

يق الداخيل، وال تشارك باألعامل التنفيذية والتـشغيلية مستقلة للرقابة والتدق

للمؤسسة ، وتتبع رئيس  جملس النظارة ، وترفع لـه تقاريرهـا ومالحظاهتـا 
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وتوصياهتا ، وتتمتع بكافة الصالحيات التي ختوهلا باالطالع واحلصول عىل 

البيانات واملعلومات موضع التدقيق واملراجعة ؛ وعىل اإلدارة املسؤولة عـن 

رقابة مؤسسة الوقف  عمل قواعد وإجراءات ملراقبة أداء اإلدارة التنفيذيـة ، 

من خالل حتديد برامج تدقيق ملختلف أنشطة املؤسسة ، ووحداهتا اإلدارية ، 

تتضمن املراجعة والتدقيق امليداين لفحـص الـسجالت والـدفاتر واألعـامل 

حتقيق األهداف ، مقتـدين  املنفذة ، وتقارير األداء املايل ، وتقارير اإلنجاز  و

، حيث كان يستخدم أساليب عدة من الرقابة ،  باخلليفة عمر بن اخلطاب 

املتابعة امليدانية ، ومتابعـة إنجـاز األعـامل ، وكـذلك رفـع التقـارير : ومنها

 .الدورية إليه من الوالة 

تعزيز الرقابة اخلارجية ، من خـالل تعيـني مراقـب خـارجي للحـسابات ،   ٤-٥

ًب ويعتمد البيانات املالية ملؤسسة الوقف ، عىل أن يكـون مـستقال عـن يراق

ً، تالفيا ألي ضغوط مـن قبـل املجلـس أو ارةــأعامل املؤسسة وجملس النظ

ق اخلـارجي ـــة ، والبد من احلرص عـىل أن يتمتـع  املدقــاإلدارة التنفيذي

ــة ، لفحــص ـبالكفــاءة واخلــربة الفنيــ ــة وحــالقــوائمة واملهني سابات  املالي

وسجالت مؤسسة الوقف املحاسبية ، إلبداء رأيه املستقل عن مـدى عدالـة 

ــحتها ، والتزامــاحلــس ــة وص ــات املالي ــة ابات والبيان هــا بالــسياسات املالي

متابعـة ؛  كام البد من دة للمؤسسةـــ، واألحكام الرشعية املعتمواملحاسبية

ارة ـــلنظابات اخلارجي وعرضـها عـىل جملـس اــمالحظات مراقب احلس

: د أبـو زهـرةــــار يؤكـــذا اإلطـــ ويف هلتنفيذ التوصيات الواردة فيها ،

ًنتني مـثال ، حتـى ــام زمني معني كل ســار وفق نظــبة النظــة حماســأمهي
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أبـو (ادي أن يوغل النظار يف فسادهم ، أو إمهـاهلم ألعيـان الوقـف ــيتم تف

  ).٣٩١: زهرة

امالت املالية واإلدارية وسـائر التـرصفات األخـرى ،  يف املع اعتامد الشفافية  ٥-٥

ًنظــرا ألن ذلــك مــن املبــادىء األساســية حلــسن إدارة مؤســسة الوقــف ، 

الوضوح يف املعامالت والعالقـات ، ونـرش املعـامالت مـع : والشفافية هي

إمكانية متحيصها ومراجعتها من جهـات حمايـدة عديـدة ، مما يوفــر الثقــة 

، ومن ذلك االلتزام بالـشفافية يف )١١٠ :٣-العمر (املؤسسةواملصداقية يف 

البيانات املالية وغريها من البيانات األساسية ملؤسسة الوقف ، لذلك فإنه من 

قــت املعــارص كيفيــة زيــادة التحــديات التــي تواجــه إدارة األوقــاف يف الو

يف ، وتعميق اإلفصاح املايل عن ترصفات مؤسسة الوقف وأعامهلا ، والشفافية

هذا اإلطار يلجأ العديد من املؤسسات الوقفية إىل إصدار احلسابات اخلتامية 

بعد تدقيقها من قبل مدقق مستقل، ففي الكويت وقطر واإلمارات واألردن، 

جيري التعامل مع احلساب اخلتامي ملؤسـسة الوقـف عـىل أسـاس جتـاري ، 

ين ويراقب احلسابات مـدقق حـسابات مـستقل يف دولـة الكويـت والبحـر

، ونفس احلال يف السودان ، حيث تصدر هيئـة األوقـاف )٦٠٤ :٢-العمر(

تقارير سنوية مالية وإدارية ، وقد اتبعت إدارات األوقـاف يف دول اجلزيـرة 

العربية العديد من األساليب بقصد زيادة الشفافية وتعميق الرقابـة املاليـة ، 

ك خـضوع هـذه منها وجود مكتب للرقابة الداخليـة يف كـل إدارة ، وكـذل

اإلدارات لرقابة ديوان الرقابة العامة للدولة ؛ فاألمانـة العامـة لألوقـاف يف 

دولة الكويت ختضع لرقابة ديوان املحاسبة ، كام تـم إنـشاء مكتـب للرقابـة 
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والتدقيق الداخيل ، أما يف اململكة العربية السعودية فتخضع األوقاف كام ورد 

ف لتدقيق ديوان املراجعـة العامـة ، ويقـدم يف املادة العارشة من نظام األوقا

 . مالحظاته إىل جملس األوقاف األعىل 

توفري التقارير املالية الدورية ملجلس النظارة وجلانه واإلدارة العليا واملتأثرين    ٦-٥

بالوقف ، بام حيقق الرقابة املبارشة واإلفصاح والشفافية يف املعلومات املاليـة 

ث الدوري للبيانات ، ومن ذلـك اسـتخدام أسـلوب وغري املالية ، والتحدي

مع املؤسـسات املتميـزة األخـرى ، لتظهـر ) Benchmarking( املقارنة

الثغرات يف أداء املؤسسة الوقفية وحتديد جماالت التطوير ، كام يمكن الـنص 

عىل جمموعة من اخلطوات الالزم عملها ، والنامذج والتقارير املالية املفرتض 

وإجياد ترشيع يلزم النظار بتقديم تقارير حمددة إىل اجلهة ة األمر، تقديمها لوال

وإال تعرض الناظر إىل العقوبة أو اإليقاف الرقابية ، واتباع تعليامهتا املختلفة ، 

كام حيق للجهة الرقابية املسؤولة عن رقابـة أوالعزل يف حال تكرار املخالفة ؛ 

  أن يكون هلا احلق يف -شوهبا  يف حال ن–أداء هذه األوقاف وحل النزاعات 

استالم األوقاف يف حالة النزاع ، وقد يقاس عىل هذا األمـر مـا ذهـب إليـه 

َّمن أن الناظر إذا كان جمروح العدالة أومتهام بالفسق فيمكن أن يضم : الفقهاء ُ ً

ومـن التـرشيعات الرائـدة يف هـذا املجـال  ؛)٣٣١: أبو زهرة(إليه ثقة أمني 

ًعىل إيقاف الناظر عن إدارة الوقف مؤقتا إذا مل : حيث نصالترشيع اليمني ، 

يقدم الكشف املايل السنوي ، كام جيوز حرمانه من بعض األجرة أو كلهـا إذا 

 ). ٨١املادة (تأخر يف تقديم احلسابات ، أو ظهر تفريطه وخيانته 

خماطر : وضع نظام إلدارة املخاطر التي قد تتعرض هلا مؤسسة الوقف ، مثل  ٧-٥
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 ، وخمـاطر غـسيل األمـوال، وخمـاطر الثقـة ، وتعـارض والسيولةالستثامر ا

املصالح ، وآلية التعامل معها احلد منها ، بموجب سياسات ونظم معتمدة ، 

وتوفري الكفاءات البرشية املناسبة لتويل تنفيذ هذه املهـام باسـتقاللية تامـة ؛ 

اء املجلس ، ومن ومن أبرز قواعد احلوكمة هو تشكيل جلنة املخاطر من أعض

غريهم من األعضاء املستقلني بحيـث  يتولـون اإلرشاف عـىل أعـامل إدارة 

املخاطر ، ورسم السياسات والقواعد لتحديد مـستوى املخـاطر باملؤسـسة 

ونوعها ، وأسس معاجلتها ، وأوجـه القـصور فيهـا ، ورفـع تقـارير دوريـة 

 .سسة احلدود املقبولة هلا ملجلس النظارة بشأهنا ، والتأكيد عىل عدم جتاوز املؤ

ــذ تــوفري نظــم الــضبط الــداخيل والبيئــة الرقابيــة إل  ٨-٥ دارات املؤســسة وتنفي

، يف املهام والوظائف ، مثل مراحل العمليات املاليـة ، مـن إعـداد إجراءاهتا

طلبات الرصف املايل واعتامدها وتسجيلها يف السجالت ، وإعـداد التقـارير 

ها، والفحص والرقابـة املزدوجـة ، مـن خـالل الدورية ومراجعتها واعتامد

 ، إىل جانب توفر الئحة للمراجعة متعددةتقسيم العمل بموجب صالحيات 

الداخلية ، تتضمن سياسات املراجعة الداخليـة ومـسؤولياهتا وصـالحياهتا 

 . وتبعيتها، وآلية اعتامد تقاريرها وتوصياهتا

ت يف الرقابـة ، بحيـث  تـستطيع حسن استخدام النظم اآللية وقواعد البيانا  ٩-٥

املؤسسات الوقفية القيام بقياس األداء املناسـب مـن خـالل  تـوفري القـدرة 

والسعة املؤسسية ، للحصول عىل املعلومات من اإلدارات املختلفة وحتليلها، 

بحيث يكون لدى إدارة الرقابة إضافة إىل ذلك القدرة عىل مشاركة اإلدارات 

يف املعلومات التي حتوزها؛ ويمكـن يف هـذا اإلطـار املختصة بتحليل األداء 
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الرتكيـز عـىل األدوات اإلحــصائية والتكنولوجيـة التـي تــساعد عـىل مجــع 

املعلومات وحتليلها ، وخاصة املرتبطة بمؤرشات األداء ، بحيث يتم الـتخيل 

 عليهـا دون تـدخل اإلدارة ًعن مجع املعلومات يدويا، كام يمكـن احلـصول

 .املعنية

النتـائج (ية مجع املعلومات تنبع من  أن اهلـدف مـن مقارنـة األداء الفعـيل  إن أمه

باملعايري الرقابية أو مؤرشات األداء هو تقويم األداء ، وهذا األمـر حيتـاج إىل ) املحققة

مجع املعلومات والبيانات الالزمة وحتليلها ، من خالل التقـارير الكتابيـة والـشفوية ، 

لشخصية ؛ كام أنه يزود مسؤول الرقابة باملعلومات الالزمـة واملالحظات واملقابالت ا

التي تساعده عىل حتديد مدى رضورة عمل اإلجراء التصحيحي ، وكذلك مكان إجراء 

، مع حتديـد )عند إعداد اخلطة القادمة أو يف األداء احلايل للمؤسسة الوقفية(التصحيح 

وارد املالية ، تغيري برشي ، تغيري قيمي تغيري يف امل(الطبيعة العامة للعمل املطلوب تأديته 

، ولكي يتم احلكم عىل األداء بصورة فاعلـة جيـب أن تكـون )ثقايف ، تغيري تكنولوجي

ة يف املعلومات التي تقـدم ــبد من وجود الدقة،  كام الــلومات خمترصة وذات صلاملع

رضورية فقـط ، لـوأهنا حتتوي عىل املعلومات ا(ة عن سري العمل ــيف التقارير املرفوع

، ومتعلقـة بالعمـل، كـام أهنـا ليـست ةـة، وحديثــة، ومفهومــوأهنا شاملة وواضح

ة ، ـــون املعلومـات موضوعيـــًا أن تكــ، وال بد أيـض)ةــة وعامــمعلومات مرسل

بحيث تكون مؤرشات القياس مؤيدة باألدلة العلمية مع اجتناب األهواء الشخصية ؛ 

ينبع من أن العديد من املؤسسات غري الربحية مثل مؤسسات وأمهية توفري املعلومات 

الوقف مل يطوروا القدرة عىل إجياد معلومات علميـة يمكـن االسـتناد إليهـا يف تقـدير 

  ).١٩٩٢ :New Comer (األداء
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ًإن اقرتاح تطبيق قواعد للحوكمة يف املؤسسات الوقفية يتفق متاما مع ما جاءت به 

 اإلسالمية ، يف الدعوة إىل الرشد يف  النظارة ، واألمانة يف التثمري ، والعدالة يف الرشيعة

رصف الريع ، حيث تساهم يف حتسني  مستوى رشد اإلدارة ، ورفع مستوى الـشفافية 

اطات مؤسسة الوقف، وهو أمر حممود ملؤسسة الوقف طاملـا ــلدى مجيع املتأثرين بنش

ة العامة ، كـام أهنـا ال ـــوحيقق املصلح ، ةــرعيـالشلك ال يتعارض مع األحكام أن ذ

وتعزيـز  مـسؤولياته، وحتديـد  ، لطة الناظر، وإنام تساهم يف ترشـيد قراراتـهــتقيد س

 .الرقابة عليه

ويمكن حتديد مبادئ احلوكمة ملؤسسة الوقف بااللتزام باألحكام الرشعية يف كافة 

يـد عـىل ر األعيان ورصف الريـع ، والتأكأعامهلا، وحتديد املسؤوليات يف حسن استثام

و حتديـد دور األطـراف ، من خالل رصف الريـع هلـم، حقوق املستفيدين من الوقف

لتطـورات ، وتوضـيح تعـارض املـصالح واإلفـصاح والـشفافية عـن اذوي املصلحة

، حيث إن  معظم التحديات التي تواجه مؤسسات الوقف األساسية يف مؤسسة الوقف

 ،املعيارية يف إجراءاهتا وأعامهلـايف نشاطاهتا وتعامالهتا املالية ، وتدين هي قلة اإلفصاح 

كام أن مبادئ احلوكمة الفعالية يف أداء العمل ، وزيادة الكفاءة يف اإلنتاجية ، من خالل 

، سة سلطاتهوضع اخلطط التفصيلية ، ومتابعة تنفيذها ، و متكني جملس النظارة من ممار

اءات املنظمة ، وتطبيق قيم العدالة والنزاهة يف كافة تعامالت وإصدار اللوائح واإلجر

مؤسسة الوقف مع املتأثرين هبا ، وتوفري القيم األساسية حلسن إدارة املؤسسة الوقفية، 
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، اواة ، وتكافؤ الفرص ، والفعاليةالتحفيز، وحسن االستجابة ،  والتوافق، واملس: مثل

 .الرؤية االسرتاتيجيةووجود املسؤولية ، واملحاسبة و توفري 

أما أهم أهداف تطبيق احلوكمة يف مؤسسات الوقف فهي االلتزام الرشعي بأحكام 

الوقف والـرشيعة اإلسـالمية، وحتقيـق الـشفافية واإلفـصاح ضـمن قواعـد النزاهـة 

واملوضوعية، وتعزيز الثقة واملصداقية يف أعامل مؤسسات الوقف التـي تطبـق قواعـد 

ادة املوارد املالية التي جتذهبا ، واألوقاف التي ختصص هلا ، وتوفري احلوكمة ، وبالتايل زي

االستقاللية الكاملة لقرارات مؤسسة الوقـف، وتـوفري الرقابـة واملـساءلة عـىل كافـة 

ترصفات مؤسسة الوقـف والعـاملني عليهـا ، إىل جانـب حتديـد مـسؤوليات اإلدارة 

 .االلتزام بالترشيعات التنفيذية ، وتنظيم املسؤولية اجتاه ويل األمر و

وتتسع جماالت تطبيق قواعد احلوكمة لتـشمل كافـة أوجـه نـشاطات املؤسـسة ، 

ومجيع األطراف ذوي العالقة املؤثرة ألدائها ، ومن أجـل التطبيـق األمثـل للحوكمـة 

املؤسسية والفعالية يف تنفيذها ، جيـب العمـل عـىل تطبيـق قواعـد احلوكمـة يف كافـة 

أداء املؤسسة ، لتشمل احلوكمة الرشعية ، وحوكمة جملس النظارة ، املجاالت املرتبطة ب

واإلدارة التنفيذية ، وتنميـة أعيـان الوقـف، ورصف الريـع ، والرقابـة ، وااللتـزام ، 

واللوائح ، واإلجراءات ، وكل ما يؤثر يف أداء املؤسسة ونتائج أعامهلا ، حيث تم تناول 

لك املجاالت بـصورة خمتـرصة ، ولتحقيـق أهم املكونات األساسية لقواعد حوكمة ت

الفائدة املرجوة من الدراسة فقد تم اقرتاح قواعـد احلوكمـة ملؤسـسة الوقـف بـشكل 

 .شامل ، يف جملس النظارة واإلدارة التنفيذية ، يف الفصل السادس بصورة مفصلة 
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 ادسـل الســالفص

  لقواعد املقرتحة لتطبيق احلوكمةتفصيل ا
  ة واإلدارة التنفيذيةجملس النظاريف 

 

كام تم ذكره يف الفصول السابقة ، فقد تناولت العديـد مـن الدراسـات اجلوانـب 

: الـشطي) (٤٠-١٥:الياسـني( )١٢١-٩٥:كـريم(النظرية ألمهية  قواعد احلوكمـة 

، كام تم التطرق إىل بعـض قواعـد حوكمـة األوقـاف يف بعـض الكتـب )٤٦٥-٤٥٣

لكننا سنركز يف هذا الفصل عىل بيان التطبيق العميل الفقهية و لكن بمسميات خمتلفة، و

، بشكل عام) ًيها باملؤسسة اختصاراوسيشار إل( إلجراءات احلوكمة يف مؤسسة الوقف

وسيشار إليه باملجلس (مع الرتكيز بالتفصيل  عىل إجراءات احلوكمة يف جملس النظارة 

ة  ، وتفعيـل املـسائل املتعلقـواإلدارة التنفيذية وترتيب العالقـة فـيام بيـنهام) ًاختصارا

، لالرتقاء بـاألداء يف إطـار اإلفـصاح والـشفافية بالرقابة وفق مبادئ وأسس واضحة

ًواملسؤولية والعدالة جتاه مجيع أصحاب العالقة ، تطبيقـا ملبـادئ احلوكمـة الرشـيدة ؛ 

وبعد االطالع عىل العديد من التجارب الواقعية ، وأفـضل الـدروس املستخلـصة يف 

عد حوكمة الرشكات واملؤسسات املالية اإلسالمية، فقد تـم اقـرتاح جمموعـة مـن قوا

ن كل حمور جمموعة من القواعد ، املحاور األساسية حلوكمة مؤسسة الوقف ، وينتج ع

 – بحمداهللا وفضله – وقد بلغ عدد القواعد . كل قاعدة مبادئ يمكن االلتزام بهمن و

           . مبدأ٢٤١عدة ، انتظمت حوهلا  قا٤٨

 وقد تم احلرص عىل تطبيق الشمولية يف قواعد احلوكمة املقرتحة جلميـع املحـاور 

األساسية  ملؤسسة الوقف ، والتي تتمثل يف الواقف أو املتـربع ، واملوقـوف علـيهم أو 
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املستفيدين ، والنظار أو جملس النظارة ، واإلدارة التنفيذية ، واألصول الوقفية ، وطرق 

ايتها ، وأساليب رصف ريعها ؛ كـام تـم االسـتفادة مـن أفـضل املعـايري  استثامرها ومح

العاملية يف جمال قواعد احلوكمة ، وأفضل املامرسات املهنية لغرض النهوض بمؤسـسة 

الوقف ، وإعطائها القيمة التي تستحقه ا، ومن أهم املحاور األساسية لتطبيـق قواعـد 

 :احلوكمة  هي ما ييل

 .سايس للمؤسسةوجود نظام أ  : ًأوال

 .محاية أموال الوقف وأعيانه  : ًثانيا

 .تنمية واستثامر األوقاف  : ًثالثا

 .رشوط الواقفني واحتياجات املجتمعتوزيع الريع حسب   : ًرابعا

 .احرتام حقوق املتأثرين بالوقف  : ًخامسا

 .فحتقيق املقاصد الرشعية للوق  : ًساسا 

 .ؤولياتهجملس النظارة  ومهامه ومسعمل   : ًسابعا 

 .عزيز الرقابة والتدقيق واملساءلةت  : ًثامنا 

 .حتسني و تقويم األداء  : ًتاسعا  

 .نظام احلوكمة وإجراءاته وتطبيقهااعتامد   :  ًعارشا

 .الشفافية واإلفصاح  : أحدعرش

 .هامسؤوليات اإلدارة التنفيذية وعملها ومهام  : اثني عرش

 .األخالقية السلوك املهني والقيم تعزيز: ثالث عرش

 .اية حقوق أصحاب املصالحمح  : رابع عرش
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حتديد ووجود  من أهم العنارص األساسية لتطبيق احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، هو

إطار قانوين موثق لشكل ونمط مؤسسة الوقف، يصدر من ويل األمرواجلهات العليـا 

ونية ملزاولة أعامهلـا ، ويـنظم مـسؤولياهتا وحقوقهـا يف الدولة ، ويكسبها الصبغة القان

ًداخليا بصفتها مؤسسة ، وأصحاب العالقة أو املصلحة بصفتهم أطرافا خارجيني من  ً

 :خالل توفري املبادئ التالية 

 :األداة القانونية إلنشاء املؤسسة)  ١-١(القاعدة 
لـشكل ) ة وقـفمرسوم، قانون، قرار، حج(حتديد إطار قانوين): ١-١-١( املبدأ

كـأن تكـون جهـة ) حكومية ، ملحقة ، أو مستقلة ( املؤسسة وتبعيتها ، وطاقم عملها 

حكومية ، أو ملحقة بإحدى اجلهات احلكوميـة ، ومـدى متتعهـا بميزانيـة مـستقلة أو 

ًموارد حكومية ، وهل أعامهلا مقصورة حمليا أو تقدم أعامهلـا دوليـا ؟ وإذا كانـت غـري  ً

 .ا واجلهة الرقابية املسؤولة عنها طبيعتهحكومية يتم حتديد

دوار األساسـية املناطـة حتديد األهداف و االختصاصات واأل): ٢-١-١( املبدأ

 . باملؤسسة

حتديد هيكل الصالحيات والسلطات ، وتفويض الصالحيات ): ٣-١-١( املبدأ

ملتخذي القـرارات ، وذلـك  مثـل جملـس النظـارة وحتديـد أعـضائه وجلانـه الفنيـة ، 

 .واملناصب التنفيذية العليا 

 : دليل اللوائح والنظم والتزام املؤسسة ) ٢-١(القاعدة 
حرص التزامات املؤسسة فيام يتعلق بالقوانني واللوائح والنظم ، ): ١-٢-١( املبدأ

وحتديد اجلهات املسؤولة عن التزام  املؤسسة هبا ، مثل توجيهات ويل األمر ، واجلهات 
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 . القضائية ، والقرارات الرشعيةامالرقابية ، واألحك

ؤسسة إذا كان هلا مشاريع حرص قوانني الدول التي تعمل فيها امل): ٢-٢-١( املبدأ

 .خارجية

حتديد اإلجراءات اخلاصة بااللتزام بكافة الضوابط الصادرة من ): ٣-٢-١( املبدأ

 .ت واإلدارات املسؤولة عن تطبيقهاقبل اجلهات الرقابية ، وبيان اجلها

ــدأامل ــ): ٤-٢-١( ب ــضوابط الرقابي ــزام بال ــق االلت ــراءات  لتطبي ــع إج ة ، وض

 .واالشرتاطات احلكومية وغريها

اعتامد الئحة االلتزام بالترشيعات والقوانني املحلية والعامليـة ، ): ٥-٢-١( املبدأ

 .وخاصة فيام يتعلق بغسيل األموال ، ومكافحة اإلرهاب

 املعمول هبا  لدى املؤسسة ، وتوثيقها يف حرص اللوائح  والنظم): ٦-٢-١( املبدأ

قانون املؤسـسة ، والنظـام األسـايس ، واللـوائح املاليـة : دليل معتمد وحتديثها ، مثل

واإلدارية املتعلقة به كالالئحة اإلدارية للموظفني ، والئحة الـشؤون املاليـة، والئحـة 

ل أعـامل للمؤسـسة الصالحيات والتفويضات ، والالئحة اإلدارية الداخليـة ، و دليـ

 ). احلوافز والبدالت(وإجراءاهتا، والئحة املزايا 

حتديد اللوائح التي تنوي املؤسسة تعديلها أو استحداثها ، مثل ): ٧-٢-١( املبدأ

الئحة التعامل مع الشكاوى الداخلية واخلارجية ، أوالالئحة الداخلية للمجلـس ، أو 

 .يات والتفويضات الئحة اإلعالم والتواصل ، أو الئحة الصالح

متابعة إصـدار اللـوائح التـي تنـوي املؤسـسة إصـدارها بعـد ): ٨-٢-١( املبدأ

 .تطويرها و إخضاعها ملراجعة دقيقة 

 .املراجعة السنوية للوائح املعتمدة لتطويرها ): ٩-٢-١( املبدأ
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 :التحديد السليم للمهام واملسؤوليات) ٣-١(القاعدة 
صات التنظيمية واملهام املـسندة لكـل مـستوى حتديد االختصا): ١-٣-١( املبدأ

وتوثيقها يف دليل معتمد )  وحدة – قسم – مراقبة – إدارة –قطاع ( تنظيمي يف املؤسسة 

 بصفتها مهام املجلس اعتامد تلك االختصاصات بالتفصيل ًوحتديثها دوريا ، ويقع عىل

  . وواجبات ومسؤوليات

ً لكل فئة وظيفية ، طبقا لطبيعة العمل حتديد األوصاف الوظيفية): ٢-٣-١( املبدأ

ا ، وحتديد مسؤوليات رئـيس واملهام واملسؤوليات املعتمدة  يف دليل معتمد ، وحتديثه

، بام فيها حسن إدارة املجلس ، وضامن التواصل مع املتـأثرين بـالوقف ووالة املجلس

 .األمر

إلداريـة يف ت املاليـة واإصدار جدول التفويضات والصالحيا): ٣-٣-١( املبدأ

ً، مع مراجعته دوريا من قبل اإلدارة التنفيذية أو من جهة متخصصة ، وتقديمه املؤسسة

 .إىل املجلس العتامده 

يكون من مـسؤوليات املجلـس ، إقـرار امليزانيـات التقديريـة ): ٤-٣-١( املبدأ

رتاتيجيات السنوية واعتامد البيانات املالية واملرحلية والسنوية، و اعتامد األهداف واالس

 .واخلطط والسياسات اهلامة ملؤسسة الوقف 

ًيشكل املجلس جلانا خمتلفـة ، مـع حتديـد صـالحياهتا ، ومـدة ): ٥-٣-١( املبدأ

 .عملها ، وكيفية رقابة املجلس عليها ، ووسائل تقويم أدائها 

يعني املجلس األعضاء الرئيسيني يف اإلدارة التنفيذيـة ، بامفيهـا ): ٦-٣-١( املبدأ

 .اتبهم وحوافزهم ، وحتديد الصالحيات هلم ، والرقابة عىل ترصفاهتم رو

حتديـد مـسؤوليات اإلدارة التنفيذيـة بـام فيهـا تنفيـذ اخلطـط ): ٧-٣-١( املبدأ
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االسرتاتيجية ، وحتقيق أهداف اخلطة ضمن امليزانية املقدرة ، وخلق بيئة عمل مناسـبة 

، وإدارة عمـل املؤسـسة بكفـاءة مـع لتحفيز العاملني ، وتطبيق نظام حماسبي مناسب 

 .  تفعيل نظم الرقابة الداخلية ، وتقديم التقارير عن أداء العمل 

 

من األمور املهمة يف عمل مؤسسات الوقف وديمومتها هومحايـة أعيـان الوقـف 

الرقابـة اخلارجيـة وأمواله ، وهي تعترب من أكرب حتديات احلوكمة ، وخاصة مع تزايـد 

عىل ترصفات املؤسسات اخلريية ، وال يمكن حتقيق محاية أموال الوقف وأعيانه إال من 

 :خالل توفري عدة قواعد منها

اإلدارة ذات الكفاءة  والفعالة لألصول الوقفية وتطوير البناء ) ١-٢(القاعدة 
 :املؤسيس
ة بـضبط األداء املـايل توفري القوانني واللـوائح والـنظم اخلاصـ): ١-١-٢( املبدأ

 .واإلداري ملؤسسة الوقف

وجود سياسات وضوابط و إجراءات الستخدام أموال الوقف ): ٢-١-٢( املبدأ

 .وأعياهنا ، وتوفري جلان أساسية تابعة للمجلس ملتابعة األداء االستثامري للمؤسسة 

وضوح الصالحيات والسلطات واملسؤوليات ، والفصل بـني ): ٣-١-٢( املبدأ

 .سلطات باهليكل التنظيمي للمؤسسة ال

بالشفافية ، ويوفر املعلومات  توفري نظام للتقارير مقنن  يتصف): ٤-١-٢( املبدأ

  .الصحيحة والدقيقة لعمليات املؤسسة ونشاطاهتا

توفري نظام حماسبي إلثبات كافة العمليـات املتعلقـة باألوقـاف ): ٥-١-٢( املبدأ

 حقوق الوقف  والتزاماته ، والتغـريات التـي حـدثت بصفته ذمة مالية مستقلة ، لبيان
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، واإلفصاح عنها بتقارير ماليـة توضـح حركـة املـوارد واإليـرادات والنفقـات عليها

 .واملصارف 

وجود التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة ، مع حتديد األهـداف ): ٦-١-٢( املبدأ

 .ومؤرشات القياس للربامج واألنشطة واملشاريع الوقفية

حتليل موارد و إيرادات ونفقات ومـصارف األوقـاف حـسب ): ٧-١-٢( املبدأ

 .مصادرها واستخداماهتا ، بشكل دوري وأثرها عىل املركز املايل لكل وقف 

وجود ترشيع أوالئحة تضمن استقاللية للمؤسسة عن ضغوط ):  ٨-١-٢( املبدأ

 . املوقوف عليهم ، وتدخالت ويل األمر

 :لوقف الستثامراهتاملكية مؤسسة ا)  ٢-٢( القاعدة
تسجيل أصول املؤسسة باسمها ، مع وجود سجالت واضـحة ): ١-٢-٢( املبدأ

ة األرايض أو شهادات األسهم ، ــــوهلا ، مثل وثائق ملكيــمللكية املؤسسة جلميع أص

ة بأسامء أشخاص أو مؤسسات ــــة املؤسســــة إىل تسجيل ملكيــــويف حال احلاج

ة االستثامر، وهي تقـدر بقـدرها ، ــــرضورة ، وبغرض محاييكون ذلك يف حاالت ال

ناسـبة حلاميـة ملكيـة مؤسـسة ويف هذه احلالة البد من أخذ االحتياطيات القانونيـة امل

 .الوقف

االستثامرات املسجلة بأسامء أشـخاص يـتم أخـذ اإلجـراءات ): ٢-٢-٢( املبدأ

لظروف ، مع وضع آلية مناسبة املناسبة لتسجيلها باسم املؤسسة الوقفية  عندما تزول ا

 .لذلك

 ًيف حالة االستثامر للغري البد من حتقيق الفصل الواضح حماسبيا): ٣-٢-٢( املبدأ

 .بني مؤسسة الوقف ومن تستثمر هلم
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ية املؤسـسة واسـتكامل مـا ق ملكــراء جرد دوري لوثائــــإج: )٤-٢-٢( املبدأ

 .نقص منها

 :ةتوفري الرقابة املناسب) ٣-٢(القاعدة 
تفعيل الرقابة عىل تنفيذ اسـرتاتيجية املؤسـسة ، واملوافقـة عـىل ): ١-٣-٢( املبدأ

اخلطة التنفيذية السنوية ومتابعة تطبيقها، ومتابعة املخاطر، وخطط العمل التفـصيلية، 

وحتديد أهداف األداء ، ومراقبة التنفيذ واألداء، ومتابعة النفقـات الرأسـاملية، أو أيـة 

 .ً جوهريا عىل أداء املؤسسة وسمعتها ًأمور تؤثر تأثريا

تعـارض املــصالح اخلاصــة بأعــضاء ت ة عــىل حــاالــــالرقاب): ٢-٣-٢( املبـدأ

املجلس، واإلدارة التنفيذية ، ووالة األمر، واملتأثرين باملؤسسة ، بام يف ذلـك احلـرص 

ة ، وإحكـام الـسيطرة عـىل العمليـات ـــتخدام أصـول املؤسـســـاس عىل عدم سوء

 .لقة هبااملتع

التأكد من سالمة التقارير والنظم املحاسبية واملالية للمؤسسة ، ): ٣-٣-٢( املبدأ

املايل املستقل، والرقابة الداخلية، وخاصة أنظمة إدارة املخاطر  بام يف ذلك نظام املراجعة

والتشغيلية ، وااللتزام بتطبيق القانون ، بام يف ذلك االسـتعانة بجهـات  والرقابة املالية

 .خارجية مستقلة متخصصة 

التواصـل مـع ويل األمـر  الرقابة عىل عملية اإلفصاح ووسائل): ٤-٣-٢( املبدأ

 .واملتأثرين باملؤسسة ، من خالل حتديد السياسات املناسبة 

ق  بني اجلهات الرقابية عىل أداء املؤسسة ، ورفع نتائج يوجود تنس) ٥-٣-٢( املبدأ

 .قوانني أعامهلا والتزامها باألحكام وال
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 :حتديد األهداف االستثامرية للوقف) ١-٣(القاعدة 

محاية أعيان الوقف وأمواله ، من خالل حسن تثمريها يف أدوات ): ١-١-٣( املبدأ

 .منخفضة املخاطر بحسب عرف التجار 

كافة االتفاقيـات االلتزام بعرض واعتامد الصيغ االستثامرية ، و): ٢-١-٣( املبدأ

 .والعقود عىل اللجنة الرشعية قبل تنفيذها وفق نظام الرقابة الرشعية للمؤسسة 

اإلدارة ذات الكفاءة والفعالة لألصول الوقفية عند التعاقد مـع ): ٣-١-٣( املبدأ

 .الغري، الستثامرها من خالل إصدار ضوابط تفصيلية 

غرايف ، ـــالل التوزيـع اجلــــتنويع املخاطر وتقليلهـا مـن خ): ٤-١-٣( املبدأ

 العمــالت املــستخدمة يف وتوزيــع اآلجــال ، وتنــوع األدوات االســتثامرية ، وتنــوع

 .االستثامر

ممارسة املجلس مسؤولياته من خالل جلنة استثامرية منبثقة منه ، ): ٥-١-٣( املبدأ

 .مسؤولة عن املوافقة عىل مجيع عمليات االستثامر

 : استثامرية واضحةوجود سياسة) ٢-٣(القاعدة 
االبتعاد عن األدوات االستثامرية ذات املخاطر التي ال تتناسب ): ١-٢-٣( املبدأ

ومقاصد الوقف أو رشوط الواقفني ، أو االستثامر يف األسواق املالية التي تتسم بدرجة 

 .لتي تكون عرضة للتقلبات املستمرةكبرية من املخاطرة ، أو ا

 ىل رأس املـال  ومحايتـه ، مـع حماولـة التقليـل مـناملحافظة عـ): ٢-٢-٣( املبدأ

ة ، أو حتميل الوقف أو ريعه أو إرهاقه بعقود اسـتثامريالتمويل اخلارجي، أو االستدانة

 .تغل ملكية الوقف أو تؤثر عليها
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مراعاة تنويع املحفظـة االسـتثامرية ، بحيـث يـتم االسـتثامر يف ): ٣-٢-٣( املبدأ

والـدول القريبـة منهـا والـدول اإلسـالمية ، وكـذلك الدولة التي أسس فيها الوقف 

األسواق الدولية املناسبة من خالل األدوات االستثامرية املناسبة التـي تـوفر الـسيولة 

الالزمة لسداد التزامات املؤسسة ، مع رضورة مراعـاة تـواريخ االسـتثامر ومـددها ، 

 .بحيث تكون متنوعة وذات آجال خمتلفة 

 مؤسسية يف القرارات االستثامرية ، بحيث يتم اختاذها بناء وجود): ٤-٢-٣( املبدأ

يكـون فيهـا الـرأي للـشورى عىل دراسات واضحة ، ومن خـالل إجـراءات حمـددة 

 .، بعد تبادل اآلراء واالستعانة باخلربات املهنية اجلامعية

تشكيل فريـق عمـل متخـصص للعمليـات االسـتثامرية لديـه ): ٥-٢-٣( املبدأ

 ويـضع الـضوابط واإلجـراءات للعمليـات االسـتثامرية ومتابعـة صالحيات حمددة ،

 .أدائها، وتقدر له حوافز حمددة بحسب األداء االستثامري 

 :  وجود ضوابط استثامرية لألموال الوقفية) ٣-٣(القاعدة 
إصدار ضوابط للحصول عىل الفـرص االسـتثامرية املناسـبة ، ): ١-٣-٣( املبدأ

سـرتاتيجية مـع املؤسـسات االسـتثامرية ، وإعـداد وذلك بتأسيس عالقـات رشاكـة ا

دراسات اجلدوى االقتصادية ، واالستعانة باجلهات االستثامرية املتخصصة والتعـاون 

 .مع املؤسسات الوقفية واملؤسسات اخلريية يف االستثامر املشرتك 

إصدار الضوابط املوضوعية ، وتشمل الـضوابط الـرشعية ، و ): ٢-٣-٣( املبدأ

 .ديد املخاطر، والضوابط األساسية لالستثامرضوابط حت

وجود اإلجـراءات واللـوائح للعمليـة االسـتثامرية ، ووجـود ): ٣-٣-٣( املبدأ

 . العقود النمطية لكافة الترصفات االستثامرية عىل الوقف 
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 :  متابعة االستثامرات) ٤-٣(القاعدة 
ًع سنوي أوسنويا ، ومع ًمتابعة املحفظة االستثامرية دوريا كل رب): ١-٤-٣( املبدأ

حتديد أداء كل فئة استثامرية بحسب العوائد املتوقعة بصورة دورية ، وتقـديم التقـارير 

 . إىل املجلس أو اللجان املختصة يف األوقات املحددة 

وضع ضوابط لبيع االستثامرات أو تطويرها بحسب الـضوابط ): ٢-٤-٣( املبدأ

 .ة الرشعية، وأحكام القضاء، ورشوط النظار

مراجعة تدين أداء االستثامرات ومقارنته مع مثيله يف األسواق ، ): ٣-٤-٣( املبدأ

وقياسه مع املؤرش املرتبط باالستثامر، ومعرفة أسباب االنحراف، وجمـاالت العـالج ، 

 . ومتابعته مع مسؤول االستثامر 

عنها ، متابعة االستثامرت املتعثرة من خالل تقديم تقرير دوري ): ٤-٤-٣( املبدأ

 .مع الرتكيز عىل جماالت حتسني أدائها مع أخذ املخصصات الالزمة 

 

 : االلتزام بتوزيع الريع حسب رشوط الواقفني ) ١-٤(القاعدة 
حرص وحتديد املصارف الوقفيـة ، مـن خـالل فحـص حجـج ): ١-١-٤( املبدأ

 .ًحتت نظارة مؤسسة الوقف واعتامدها رشعيا األوقاف التي 

حتديد أنـصبة ( اعتامد قواعد والئحة تنسيب مصارف الواقفني ): ٢-١-٤( املبدأ

ًكل وقف من املصارف الوقفية طبقا لقيمة مسامهة الوقف يف كل مرصف ، ونسبة ريعه 

ًوفقـا لـرشوطهم وحتديـد إجـراءات معتمـدة لتنفيـذها ) املتحقق من ذلـك املـرصف

ًتوثيقها حماسبيا وآليا و ً. 

حتديـد رشوط  كـل وقـف وأعيانـه، وجمـاالت رصف ريعـه،  ):٣ -١-٤( املبدأ
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ًوأنصبة كل مرصف وفقا لقواعد والئحة تنسيب املصارف املعتمدة ، و إثباهتا حماسـبيا  ً

 .ًوآليا لدى اإلدارات املعنية

نـصبة رصف ريع األوقاف وتنفيذ رشوط الواقفني حـسب األ): ٤-١-٤( املبدأ

املقررة ، بعد حرصها من خالل توجيهها إىل ميزانيـات اإلدارات والوحـدات املعنيـة 

 .نوية والربامج واألنشطة املعتمدةبرصف الريع ، وفق اخلطط  الس

إجياد قنوات مبتكرة وصيغ حديثة لرصف الريـع ، حتقـق كـامل ): ٥-١-٤( املبدأ

 .ية للمجتمع ، وتلبي احتياجاتهاملنفعة والكفاءة األمثل لرصف الريع، وحتقق اخلري

الكفاءة يف مرصوفات الوقف اإلداريـة بحيـث ال تزيـد نـسبة ): ٦-١-٤( املبدأ

 .من إمجايل الريع% ١٢اإلدارية عن التكاليف 

التحسس املستمر الحتياجات املجتمع املدين ، ومعرفة وسائل ): ٧-١-٤( املبدأ

راجمهم اخلريية واألهلية للتعرف عىل بتلبيتها من خالل التواصل املستمر مع اجلمعيات 

 .يف خدمة املجتمع

 :مسامهة املتأثرين بمؤسسة الوقف يف توزيع الريع) ٢-٤(القاعدة 
 توجيـه إرشاك ذرية الواقفني واملتـأثرين بمؤسـسة الوقـف يف ): ١-٢-٤( املبدأ

 .سياسات وعمليات رصف الريع

ملدين واملؤسسات اخلريية تكوين رشاكة مع مؤسسات املجتمع ا): ٢-٢-٤( املبدأ

 .ع الريعلتوزي

التقـويم املـستمر للكفـاءة يف رصف الريـع ، ومراجعـة تـأثري ): ٣-٢-٤( املبدأ

 . حتسن أوضاع املستفيدين من الريعالرصف عىل
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ف الواقفون ، املوقـو: (حتديد حقوق املتأثرين بالوقف ، وهم) ١-٥(القاعدة 

 ).عليهم ، النظار املشرتكون ، والة األمر
ــدأ ــة ، ):١-١-٥( املب ــوائح الداخلي ــسة والل ــايس للمؤس ــام األس ــتامد النظ اع

واإلجراءات الالزمة لضامن حقوق مجيع املتأثرين بمؤسسة الوقف ، بام فيها احلـصول 

عىل البيانات األساسية عن الوقف ، ومعرفة جوانـب رصف الريـع ، ومعرفـة تطـور 

 .ثامر أعيان الوقف ، وأي معلومات جوهرية أخرى است

إجياد الوسائل لتشجيع املتأثرين باملؤسسة يف النصح والتوجيـه ): ٢-١-٥( املبدأ

 .هم ،  وإرسال التقرير السنوي هلمألعامل املجلس ، من خالل لقاء سنوي مع

ؤسـسة يف اعتامد نظام يتيح االستفادة من مسامهات املتأثرين بامل): ٣-١-٥( املبدأ

 .طات املؤسسةدعم أعامل املجلس ونشا

عقد اجتامعات ولقاءات دورية مع النظـار املـشرتكني ، لتبـادل ):٤-١-٥( املبدأ

املعلومات حول وضع األوقاف حتـت النظـارة املـشرتكة ، وسـبل تطويرهـا ، وأهـم 

احـة  املتالعقبات أو العوائق التي تواجه املؤسسة ، وتبادل وجهـات النظـر يف البـدائل

 .لتفادهيا والتغلب عليها

ام يتيح للواقفني واملوقوف عليهم ووالة األمر مساءلة ـاعتامد نظ): ٥-١-٥( املبدأ

 .حال إخفاقه يف حتقيق أهداف الوقفاملجلس ، ورفع دعوى املسؤولية عليه يف 

وجود سجالت وبيانات عن املتأثرين باملؤسسة يراعـى فيهـا ) ٢-٥(القاعدة 
 :املستمرالدقة والتحديث 

ضامن وجود إجراءات وآليات موثقة ، إلثبات وتسجيل كافـة ): ١-٢-٥( املبدأ
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البيانات واملعلومات املتعلقة بكل وقف وواقـف ورشوطـه ومـصارفه بحجـة وقفيـة 

ًمعتمدة قانونيا ورشعيا، وفتح سـجل خـاص بكـل وقـف حتفـظ فيـه كافـة الوثـائق  ً

 .لشخصية للتواصل معه واملستندات الثبوتية له ، وكافة املعلومات ا

حتتفظ املؤسسة بسجالت دقيقـة وحديثـة للموقـوف علـيهم ، ): ٢-٢-٥( املبدأ

يوضح أسس استحقاقهم للريع وحصتهم منه ، و معلومـاهتم األساسـية ، للتواصـل 

معهم باإلضافة إىل وجود إجراءات وآليات موثقة لسياسات رصف الريـع ، وحتديـد 

بات العوائد ، يتم تزويد املتأثرين بمؤسـسة الوقـف العوائد ، وخصم املصاريف ، وإث

 .عند طلبها أو االستفسار عنها 

اته وإيراداته إعداد مركز مايل سنوي لكل وقف يتضمن مرصوف): ٣-٢-٥( املبدأ

 .وأصوله والتزاماته

يتم التعامل مع بيانات املتأثرين بمؤسسة الوقف بأقىص درجات ): ٤-٢-٥( املبدأ

 . قوبات إلفشاء هذه املعلوماتن خالل إجراءات حمددة ، وحتديد عالرسية والكتامن م

ًتزويد املتأثرين بمؤسسة الوقف بتقرير مايل عىل األقل سـنويا ، ): ٥-٢-٥( املبدأ

هو موثق باحلجة واألحداث الالحقة، السـتالم ًيتضمن معلومات عن الوقف وفقا ملا 

ي فها ، واجلهات أو املشاريع الت، والعوائد املحققة وطرق رصالوقف والتطورات عليه

ن ، وفائض العوائد إن وجد ، واملرصوفات عىل أعيـان الوقـف إاستفادت من العوائد

 .وجدت ، وأي التزامات عىل الوقف

 :محاية حقوق املتأثرين بمؤسسة الوقف ) ٣-٥(القاعدة 
ضامن توفري إجراءات ونظـم تكفـل املعاملـة املتكافئـة جلميـع ): ١-٣-٥( املبدأ

 .ن متييزملتأثرين باملؤسسة سواسية ودوا
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اعتامد نظام لتسجيل شكاوى املتأثرين باملؤسسة يف حال عـدم ):  ٢-٣-٥( املبدأ

 .رضاهم عن خدمات املؤسسة 

إقرار آليات لتسوية اخلالفات والشكاوى بني املتأثرين بمؤسسة ): ٣-٣-٥(  املبدأ

 .الوقف واملؤسسة 

تعويض املتأثرين بمؤسسة الوقف يف حال انتهاك اعتامد آليات ل): ٤-٣-٥( املبدأ

 . حقوقهم 

 

واملقاصد الرشعية للوقف هي الغايات التـي يعمـل الوقـف لتحقيقهـا ملـصلحة 

 .العباد

 : ترسيخ الثقة يف الوقف باعتبارها أدة متطورة يف املجتمع) ١-٦(القاعدة 
طة إعالمية ، والتواصل مع رشائـح املجتمـع للتوعيـة تنفيذ خ): ١-١-٦( املبدأ

 .مية املجتمعية ، وحثهم عىل الوقفبصيغة الوقف ، للمسامهة يف التن

قـف يف إقناع مؤسسات املجتمـع املـدين باسـتخدام صـيغة الو): ٢-١-٦( املبدأ

 .األعامل اخلريية املجتمعية

ت املجتمـع ، وال ابتكار صيغ وقفية مبتكـرة تتناسـب وحاجـا): ٣-١-٦( املبدأ

 .رض مع األحكام الرشعيةتتعا

 :زيادة الوقف من قبل املجتمع) ٢-٦(القاعدة 
جتمـع مـع  رشائـح تنفيذ برنامج للدعوة إىل الوقف من قبل امل): ١-٢-٦( املبدأ

 .املجتمع املختلفة

 



  

  

٢٥٧ 

 

اقرتاح الترشيعات والقوانني التـي تـسهل عمليـة الوقـف مـن ): ٢-٢-٦( املبدأ

 .املجتمع 

رونـة تسهيل إجراءات الوقف لدى مؤسسة الوقف ، وتوفري امل): ٣-٢-٦( بدأامل

 .للواقفني يف متابعة أوقافهم

 

يعترب املجلس ملؤسسة الوقف هو أساس تنفيذ قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، 

 ، سواء بحسن اختيار أعضائه وتـوفر وبالتايل حيتاج إىل مزيد من الرتكيز من ويل األمر

املهارات الالزمة هلم وجتانسهم ، ومع وجود العديد من القواعد اخلاصة باحلوكمة  يف 

 :عمل املجلس ، إال أننا سنركز عىل أمهها

 :تشكيل املجلس ورشوط العضوية ) ١-٧( القاعدة 
 حيدد القانون يتوىل إدارة املؤسسة واإلرشاف عليها جملس نظارة): ١-١-٧( املبدأ

أوالنظام األسايس للمؤسسة طريقة تعيينه ، وحتديد رئيسه وأعضائه ومدة عـضويته ،  

بحيث ال تزيد مدة العضوية فيه عىل ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ، يقـرتح 

تعيني أحد أعضائه املستقلني كنائب رئيس املجلس ، بحيث يتوىل مهـام الـرئيس كلـام 

 .دعت احلاجة 

 مـع ًكافيـا يتناسـب اإلدارة جملس أعضاء عدد يكون أن جيب):  ٢-١-٧( ملبدأا

هـذا يمكـن  بحيـث املؤسسة ، عىل أن ال يقل عدد األعضاء عن مخـسة ، أعامل حجم

 وظـائف وتوزيـع املختلفـة ، املجـاالت يف واملعرفة اخلربة املجلس من امتالك  عددال

 العـدد يكـون ال أن جيب الوقت فسوبن بشكل فعال، أعضائه والرقابة بني اإلرشاف

 .كافية بصورة قرارات اختاذ يعيق معه الذي احلد إىل ًكبريا



  

  

٢٥٨ 

 

 واملهـارات واملهنيـة العمليـة اخلـربة يف التنـوع مراعـاة جيـب): ٣-١-٧( املبدأ

 العالقـة ، ذات واألنظمـة بـالقوانني عـىل معرفـة لألعضاء ، وأن يكونوا املتخصصة

  .ة النظار جملس وواجبات وبحقوق

ًأن يكـون عـضو املجلـس مـؤهال مـن ناحيـة تـوفر املهـارات ): ٤-١-٧( املبدأ

األساسية واخلربة الكافية ، لفهم عمليـات املؤسـسة ونـشاطاهتا ، واإلملـام باألحكـام 

 العقـل، البلـوغ ، اإلسـالم ،: ًالرشعية للوقف ، فضال عن الرشوط الـرشعية ، مثـل

الكفايـة  وهـي قـدرة  قية ، حسن املعاملة ، القـوة ،العدالة ، األمانة ، النزاهة ، املصدا

الناظر عىل الترصف فيام هو ناظر ومؤمتن عليه من أموال الواقفني بـام فيـه املـصلحة ؛  

 مـن والتخفيف القرار، اختاذ واملساءلة يف عملية املوضوعية ضامن والغرض من ذلك

 ت االسرتاتيجية ، وعمليةالقرارا اختاذ عملية بني ينشأ أن يمكن الذي املصالح تعارض

 حلامية مصالح كافية ورقابة عمل نظم وجود ضامن ، وكذلك اليومية التشغيلية اإلدارة

    . املؤسسة

من األعضاء املستقلني غـري ) املقرر(يكون  للمجلس أمني رس ):  ٥-١-٧( املبدأ

، ليقـوم باملهـام التنفيذيني أو من غريهم ، وأن يتمتع باخلربة الفنية والدراية القانونيـة 

ويسعى أمني الرس إىل توفري كل مـا يلـزم . واملسؤوليات التي حتدد له من قبل املجلس 

من بيانات ومعلومات واحتياجات ألعضاء املجلس وجلانـه الفرعيـة ، والتأكـد مـن 

تطبيق بنود حجة الوقف ، واالشرتاطات القانونية ، واللوائح الداخلية منها ، وكذلك 

سجالت وحمارض ودفـاتر املجلـس ،  ارجية ، والقيام بكافة أعامل إدارةالترشيعات اخل

وحفـظ أوراق املجلـس وجلانـه  ، وحيـرض اجتامعـات املجلـس ، ويكـون لألعـضاء 

بني اجتامعـات املجلـس ، لطلـب املعلومـات  االتصال به خالل الفرتات التي تفصل
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 .بعمله  ر للقيامالالزمة ألداء أعامهلم ، مع إصدار الصالحيات الالزمة للمقر

 :استقاللية املجلس) ٢-٧(القاعدة 
 غـري األعـضاء مـن لـسلمجا أعـضاء أغلبيـة تكون أن جيب): ١-٢-٧( املبدأ

، تيح هلم اختاذ القرارات املناسبةالتنفيذيني الذين يتمتعون باالستقاللية التامة ، والذين ي

 . وعدم التعرض لضغوط من قبل املتأثرين بمؤسسة الوقف 

 أعـضاء ثلث عن املستقلني اإلدارة جملس أعضاء يقل أال جيب): ٢-٢-٧( أاملبد

الواقفني أو املوقـوف علـيهم أو اجلهـات (لس من غري املتأثرين بمؤسسة الوقف لمجا

 )  .الرقابية

 ومنـصب لـسلمجا رئـيس منـصب من كل بني الفصل جيب): ٣-٢-٧( املبدأ

 الدرجـة حتى قرابة أي التنفيذي سالرئيس والرئي تربط أال وعىل ، التنفيذي الرئيس

 . الرابعة 

جيــب أن يكــون رئــيس املجلــس ونائبــه مــن األعــضاء غــري ): ٤-٢-٧( املبــدأ

 .التنفيذيني

 وجود عند القرارات اختاذ يف املشاركة املجلس أعضاء يتجنب): ٥-٢-٧( املبدأ

 كلبـش املؤسـسة مـصالح محاية يف تأدية دورهم من يمنعهم املصالح ، يف تعارض أي

 .سليم 

 :تنظيم عمل املجلس ومتكني األعضاء من ممارسة دورهم) ٣-٧( القاعدة
تدعو إجراءات احلوكمة إىل إعداد واعتامد نظام أو ميثاق عمل ): ١-٣-٧( املبدأ

للمجلس ، حيدد اجلوانب األساسية لعمل املجلـس وتطـوير هـذا النظـام ، لتوضـيح 

عوة إليه ، وإعداد املحرض وغريها مـن النصوص اإلضافية بطريقة عقد االجتامع والد



  

  

٢٦٠ 

 

اإلجراءات التي مل يتضمنها القانون أو الالئحة العامة ، وكذلك التأكيد عىل دور مقرر 

باتباع القيـود الـسابقة ، وخاصـة النـصاب واحلـضور، وتنبيـه ) أمني الرس ( املجلس 

 :ئبه يف حال عدم انطباقها ، منهاالرئيس أو نا

 دوريتها ، والنـصاب القـانوين النعقادهـا ، ووضـع آلية اجتامعات املجلس و

 .جدول األعامل ، وحمارض االجتامعات ، وآلية حفظها وتداوهلا 

 مسؤوليات أمني رس املجلس ومهامه. 

 بـالتمرير، وآليـة آلية التصويت واختاذ قرارات املجلس بام يف ذلك القـرارات 

 .املتابعة عليها

 ناطة باملجلسيات واملسؤوليات املاالختصاصات والصالح. 

 ارير املطلوبة وأنواعها ودوريتهاطبيعة التق. 

ات املجلـس عـن أربـع مـرات يف جيب أن ال تقل عدد اجتامعـ): ٢-٣-٧( املبدأ

، ويفضل أن تعقد خالل الشهر الالحق لربع السنة ذات الـصلة ، والتـي تكـون السنة

 . ة بالتقارير املالية ربع السنويةمرتبط

 أعضائه ، غالبية بحضور إال قانونية املجلس اجتامعات عتربال ت): ٣-٣-٧( املبدأ

 رئـيس نائـب لـسلمجا ةـــرئاس يف عنـه ينوب هــحال غياب ويف الرئيس، بينهم من

 .املجلس

 تـساوي حـال ويف األصوات ، بأغلبية املجلس قرارات تتخذ): ٤-٣-٧( املبدأ

 .املجلس رئيس جانب يرجح األصوات

 يف ًعـضوا لـيس آخـر شـخص إنابـة املجلـس عضول ال جيوز): ٥-٣-٧( املبدأ

 .لسلمجا



  

  

٢٦١ 

 

 معـززا لـسلمجا أعـامل بجـدول لسلمجا أعضاء تزويد يتم ):٦-٣-٧( املبدأ

  بحـد -لـس لمجا من اجتامعـات ةـــكافي مدة قبل ةــالالزم واملعلومات قــبالوثائ

ات القـرار واختـاذ ةـــاملطروح املواضـيع دراسـة مـن لتمكيـنهم  -ة أيامــأدنى ثالث

 .بةــاملناس

  وواضـحة ، حمـددة املجلس أعضاء مسؤوليات تكون أن جيب): ٧-٣-٧( املبدأ

 أعـضاء مـن عـضو كل تزويد وعىل املؤسسة ، ذات العالقة والترشيعات يتامشى وبام

، إىل جانب  وواجباته العضو ومسؤولياته حقوق يوضح بكتاب انتخابه عند لسلمجا

لياته ، وفـصلها عـن صـالحيات اإلدارة اختصاصات املجلس وصـالحياته ومـسؤو

  .التنفيذية ومسؤولياهتا بشكل حمدد وواضح 

 بـالتطورات دائـم عىل اطـالع يكونوا أن لسلمجا أعضاء عىل): ٨-٣-٧( املبدأ

األعضاء  تزويد اإلدارة وعىل ، والدولية واجلهات املامثلة املحلية املؤسسة من كل داخل

 عـن مناسـب ات لستة شهور املاضـية وملخـصبمحارض االجتامع اجلدد عىل األقل

والنظام األسـايس  للمؤسـسة ، والقـانون الـصادر بـشأهنا ولوائحهـا  املؤسسة أعامل

 وعنـد العضوية فرتة خالل والتقارير املالية السنوية وغريها من الوثائق عند التعيني ،

 . الطلب 

 مـع املبـارش االتـصال وجلانه لسلمجا ألعضاء يتاح أن جيب ): ٩-٣-٧( املبدأ

 طريـق عن التنفيذية اإلدارة مع لسلمجا اتصال أعضاء يتم أن عىل ، التنفيذية اإلدارة

 – احلاجـة اقتـضت إذا مـا – للجانـه أو للمجلـس ، ويكـون رئيـسه أو لسلمجا جلان
 إلـيهم عـىل املوكلـة باملهام القيام يف خارجية ، ملساعدهتم بخربات االستعانة صالحية

 .وجه  أكمل



  

  

٢٦٢ 

 

وحدة إدارية مستقلة تتوىل أمانة  يقوم بإنشاء أن لسلمجا عىل): ١٠-٣-٧( أاملبد

ًرس املجلس ،  يرأسها أمني رس املجلس ، وتتكـون مـن عـدد مـن املـوظفني وفقـا ملـا 

يتناسب مع حجم عمليات املؤسسة وأعامل املجلس ، وتتصل هـذه الوحـدة باتـصال 

التنسيق مع رئيس اإلدارة التنفيذية  ، مبارش باملجلس ، من خالل التقارير واملتابعات و

و مع  ويقوم املجلس بتعيني أمني رس املجلس من أحد أعضائه املستقلني أو من غريهم ،

ومهامه ، من خالل وضع آلية حمددة الختـصاصات أمـني الـرس  لوظيفته كتايب حتديد

  .ا هب سيكلف التي املسؤوليات يتامشى ومستوى والوحدة اإلدارية املقرتحة ، بام

بإعـداد جـدول أعـامل اجتامعـات  لـسلمجا رس أمـني يقوم ):١١-٣-٧( املبدأ

لـس ، لمجا نقاشات كافة وتدوين االجتامعات، حمارض املجلس والدعوة له ، وتوثيق

 . القرارات  تلك تنفيذ عن املسؤولة واجلهة املتخذة ، والقرارات واقرتاحات األعضاء

 لـسلمجا أعـضاء اتبـاع مـن التأكـد سللمجا رس أمني عىل): ١٢-٣-٧( املبدأ

 لسلمجا أعضاء بني تبادل املعلومات من والتأكد ، لسلمجا املعتمدة من لإلجراءات

 مواعيـد اجتامعـات تبليـغ إىل باإلضـافة ، أخرى جهة وأية التنفيذية واإلدارة وجلانه

 . كافية  زمنية مدة قبل لسلمجا

 (املـصالح  يف حمتمـل عارضت أي عن اإلفصاح يتم أن جيب ):١٣-٣-٧( املبدأ

 ذوي األعضاء وامتناع ، لسلمجا أمام األمور املعروضة يف )لسلمجا ألعضاء بالنسبة

 وهو التصويت ، واالمتناع عن اخلاصة ، املناقشات يف االشرتاك عن املتعارضة املصالح

 .  االجتامع  حمرض يف إثباته جيب أمر

لتقارير، يسمح بوجـود مراقبـة وجود نظام مناسب إلصدار ا): ١٤-٣-٧( املبدأ

دورية عىل أداء املؤسسة ، وحتديد مدى فاعلية اإلدارة وحتقيقها لألهـداف املوضـوعة 



  

  

٢٦٣ 

 

تقرير السيولة، وتقريـر : وكذلك االنتظام يف إصدار التقارير األساسية ، وهي. ًمسبقا

قـارير ت: املخاطر ، وتقرير إدارة األصول ، وتقرير االستثامرات ، وتقاريرأخرى ، مثل

املوارد ، وتقاريرعن اخلدمات التـي تقـدمها املؤسـسة ، بحيـث يـتم تـداول وتبـادل 

 .املعلومات فيام بني  املؤسسة واملجلس بشكل مستمر

 بـسهولة –وجود آلية تتيح ألعضاء جملس النظارة احلـصول ): ١٥-٣-٧( املبدأ

ي متكنهم من القيام عىل املعلومات والبيانات األساسية عن أداء املؤسسة ، والت -ويرس 

باألمانة التي تقلدوها ، وكذلك السعي نحو تطوير النظام اآليل يف مؤسـسة الوقـف ، 

ليوفر لألعضاء إمكانية التعرف والبحث يف كافة املعلومـات املتاحـة ملؤسـسة الوقـف 

 .مبارشة ، ومن خالل نظم املعلومات بيرس وسهولة ودقة 

 :مسؤوليات جملس النظارة) ٤-٧(القاعدة 
رسم السياسة العامة إلدارة املؤسسة ، واستثامر األموال الوقفية ): ١-٤-٧( املبدأ

وط الـواقفني ، والقواعـد ًوتنميتها وفق معايري أداء حمدد ، ورصف الريـع وفقـا لـرش

ة التي يـسعى املجلـس إىل  ، وحتديد األهداف االسرتاتيجية ، واخلطط السنويالرشعية

مام املتأثرين بمؤسسة الوقف ، كام جيب عـىل املجلـس ، وأن يفصح عن ذلك أحتقيقها

ٍتقديم تقرير يوضح فيه إىل أي مدى يتمكن من حتقيق األهداف املوضوعة ، كام وال بد 

للمجلس أن يكون له حوار مفتوح وقناة تواصل مع والة األمر واملتـأثرين بمؤسـسة 

داء املؤسسة، وحتديد الوقف وغريها من اجلهات ، للتعرف عىل اآلراء املختلفة حول أ

توجهات املستقبل ، ولتحقيق ذلك يمكن تشكيل جملس أمناء ومستـشارين يقـدمون 

ًالنصيحة والرأي دوريا للمجلس ، وعمـل دراسـات متخصـصة عـن أداء املؤسـسة 

ومدى فعالية نشاطاهتا ، وعمل فرق عمل متخصصة ومستقلة لدراسة حمـاور العمـل 



  

  

٢٦٤ 

 

 .ديم خدماهتا املختلفة ، والتأكد من فعالية تق

وضع النظم واللوائح الكفيلة بحفظ األوقاف ، وتنمية إيراداهتا ): ٢-٤-٧( املبدأ

 .وحتصيلها بصفة منتظمة ، وصيانة أعيان األوقاف واملحافظة عليها 

 .اعتامد اهليكل التنظيمي للمؤسسة ):  ٣-٤-٧( املبدأ

 املؤسـسة بعمـل قـةاملتعل الداخليـة واألنظمـة اللـوائح اعتامد): ٤-٤-٧( املبدأ

 والواجبـات، املهـام، واالختـصاصات، حتديـد مـن ذلـك يتبـع ومـا وتطويرهـا ،

املختلفـة لـإلدارة  التنظيميـة املـستويات بـني والتبعيـات، والعالقات، واملسؤوليات،

 .التنفيذية

بـرئيس  املنوطـة األعـامل تفويض وتنفيذ سياسة عىل التصديق): ٥-٤-٧( املبدأ

مـن املجلـس  تفويض يصدر كل يكون أن وجيب التنفيذية ، دارةاجلهاز التنفيذي واإل

 املـدة ويف موضـوعه ، يف ًلغريهم من اإلدارة التنفيذيـة حمـددا أو أعضائه ألحد سواء

 .لرسيانه الزمنية

يانـات املاليـة املرحليـة إقرار امليزانيات التقديرية الـسنوية، والب): ٦-٤-٧( املبدأ

 .والسنوية

 .مؤسسةعتامد تعيني مكتب تدقيق خارجي للبيانات املالية للا):  ٧-٤-٧( املبدأ

د تقيـ مـدى مـن مراقبة وتوجيه أداء اإلدارة التنفيذية ، والتأكد): ٨-٤-٧( املبدأ

أو املطلوبـة  املعتمـدة ، واإلجراءات والسياسات واخلطط، باالسرتاتيجيات، املؤسسة

ت إنجـازا بمراجعـة التنفيذية رةاإلدا قيام من والتأكد  ، والتعليامت القوانني بموجب

 إىل باإلضـافة الالزمـة ، التـصويبية اإلجراءات اختاذ ومن خلطط العمل ، ًوفقا األداء

 .سليم بشكل تم إدارهتا قد املؤسسة خماطر مجيع أن من التأكد



  

  

٢٦٥ 

 

ضامن التزام اإلدارة التنفيذية باتبـاع نظـام للرقابـة الداخليـة ، ):  ٩-٤-٧( املبدأ

كفاءة العمليات ، وكفاءة ضوابط الرقابة املالية ، واالمتثـال للقـوانني يضمن فاعلية و

 الداخلية ، السيام الرقابة و الضبط أنظمة والترشيعات، وذلك من خالل املصادقة عىل

 التـدقيق إدارة ومسؤوليات وصالحيات مهام توثيق املتضمن التدقيق الداخيل ميثاق

  . ألنظمةا هذه مدى فعالية الداخيل ، والتأكد من

دراسة التقارير املالية واإلداريـة نـصف الـسنوية والـسنوية، ): ١٠-٤-٧( املبدأ

 وتقويم املؤسسة ، واملحالة له من رئيس اجلهاز التنفيذي وجلان املجلس، ومراجعة أداء

أسباهبا ، وحتديد  وحتليل والتجاوزات ، االنحرافات وحتديد إدارهتا ، أعامهلا ، وحسن

 وتفـادي ملعاجلتهـا، الالزمـة التعلـيامت وإصدار عليها ، واملحاسبة  ،عنها املسؤولني

 . تكرارها 

 يف عالية بنزاهة تتمتع املؤسسة أن ويتأكد عىل املجلس أن يتتبع): ١١-٤-٧( املبدأ

ي ، والت العمل سياسات وميثاق أخالقيات خالل توفري من ذلك ويتم أعامهلا ، ممارسة

ح ، وآلية التعامل مع أصحاب املصالح ذوي العالقـة ، املصال لتعارض ًتعريفا تتضمن

ل العمـ أخالقيات وميثاق السياسات هذه من تعميم والتأكد ًمنعا لتضارب املصالح ،

 .عليها  املجلس أعضاء موافقة بعد املؤسسة ، موظفي كافة عىل

جلـان  بتشكيل يقوم أن -فعاليته زيادة وهبدف -لسلمجا عىل): ١٢-٤-٧(املبدأ

ومسؤولياهتا، ، ياهتاوصالح اللجنة، مدة يوضح عنه وفق ميثاق عمل منبثقة متخصصة

تقوم  بحيث عليها، واختيار أعضائها وآلية تقويمهم ومكافآهتم ، املجلس رقابة كيفيةو

 .ًكليا دورية للمجلس تقارير برفع اللجان هذه

 



  

  

٢٦٦ 

 

ن ألقل، ما عىل السنة يف مرة ًدوريا يقوم أن لسلمجا عىل جيب): ١٣-٤-٧( املبدأ

التنفيذي ،  الرئيس ًكليا ، وأداء لسلمجا أداء واملكافآت بتقويم الرتشيحات جلنة خالل

من خالل التقـويم الـذايت لألعـضاء ، باإلضـافة إىل  للمجلس ، التابعة اللجان وأداء

اركة األعـضاء يف اجتامعـات نسبة مـش: العوامل األخرى ، عىل سبيل املثال ال احلرص

  .يف املؤسسةية العضو يف جلان أخرى ، عدد سنوات العمل للعضو ، عدد عضواللجنة

مراجعة اختصاصات املجلس وجلانه وأنظمة عمله ، وحتديد ): ١٤-٤-٧( املبدأ

ًدورية املراجعة عىل أن تكـون مـرة سـنويا عـىل األقـل ، واجلهـة املخولـة بـاعتامد أي 

 .تعديالت قد تطرأ 

ملية اختيار وتعيني أعضاء اللجـان املنبثقـة اعتامد آلية تنظم ع): ١٥-٤-٧( املبدأ

من املجلس ، من خالل حتديد معايري وأسس حمددة لرتشيح األعـضاء ، مثـل رشوط 

اخلربة املهنية واألكاديمية للمرشـح ، وخاصـة يف املجـاالت املرتبطـة بعمـل اللجنـة، 

 ورسعـة ومعايري الصفات القيادية للمرشح ، والتي تتيح لـه االسـتقاللية يف العمـل ،

اختاذ القرار املناسب ، واستيعاب كافة املتطلبات الفنية واملـستجدة يف العمـل ، وآليـة 

 .تقويم أدائهم ، وآلية حتديد واعتامد املكافآت وقيمتها، والرشائح املستفيدة 

مـسؤولية وضـع دليـل و إطـار للحوكمـة ،  املجلس يتحمل): ١٦-٤-٧( املبدأ

، ذيةوالتي تتعلق بمامرسات املجلس وأداء اإلدارة التنفيوتطوير املعايري الصحيحة هلا ، 

وإدارة املخاطر، وضوابط الرقابة الداخلية ، وإدارة هيكل املكافآت واملزايا، واهليكـل 

 سـالمة التنظيمي العام ، باإلضافة إىل اإلفصاح عن املعلومات والشفافية ، بـام حيقـق

 بكافـة املؤسـسة التـزام مـن والتأكد ،الواقفني واملتربعني  ومحاية مصالح العمليات ،

 .هلا ، من خالل جلنة احلوكمة  التابعة الرقابية واملعايري واألنظمة القوانني



  

  

٢٦٧ 

 

ــدة ــه ) ٥-٧( القاع ــساعدته يف أداء مهام ــارة مل ــس النظ ــان ملجل ــشكيل جل ت
 :ومسؤولياته

يتم تشكيل جلان متخصصة ملجلس النظـارة مـن بـني أعـضائه ): ١-٥-٧( املبدأ

الستقاللية ، ملساعدته يف أداء مهامه الرئيسية، مـع حتديـد الـرشوط املرجعيـة  تتمتع با

لكل جلنة و مهامها وسلطاهتا ، بحيث ال حتتوي عىل إجراءات تنفيذية أو عمل تنفيذي، 

ووجود جلان متخصصة ال يعفي جملس النظارة من حتمل املسؤولية املبارشة عن مجيـع 

حيث البد أن تقدم هذه اللجـان تقاريرهـا ملجلـس املسائل املتعلقة بمؤسسة الوقف ، 

 .النظارة  مع نسخة من حمارض اجتامعاهتا 

يتعني عىل املجلس أن يقر كافة اللـوائح ونظـم العمـل جلميـع ): ٢-٥-٧( املبدأ

ًاللجان املنبثقة منه ، وأن يعتمد معايري لتحديد عدد أعضاء اللجان وفقا لطبيعة املهـام 

جلنة ، وحتديد دورية اجتامعات اللجان خالل الـسنة ، عـىل أن واألنشطة املنوطة بكل 

تكون بشكل ربع سنوي عىل األقل ، وآلية النصاب القانوين لعقد االجتامعات ، وآليـة 

 .اختاذ القرارات وتوثيق ذلك يف نظام عمل اللجان 

يتم اختيار أعضاء اللجان بحسب املهارات التي حيوزها أعضاء ):  ٣-٥-٧( املبدأ

ة اللجـان ، وتـضارب ــــاصات يف عضويــــادي تداخل االختصــجلس ، مع تفامل

املصالح ، ويف حال عدم توفر املهارات املطلوبـة يف أعـضاء املجلـس ، يمكـن تعيـني 

لفـة لـدعم قـرارات اللجـان تقلني من خارج املجلس يف اللجـان املختــــأعضاء مس

 .يدهاــوترش

 فرتة دورية حيددها اللجان ومراجعة أدائها كليتم تقويم أعامل ): ٤-٥-٧( املبدأ

 .جملس النظارة



  

  

٢٦٨ 

 

يكتمـل النـصاب القـانوين لعقـد اجـتامع املجلـس أو اللجنـة ): ٥-٥-٧( املبدأ
بحضور نصف عدد األعضاء ، من بينهم الرئيس أو نائبه ، وحيق لألعضاء وأمـني رس 

و ممثلني مـن اإلدارة إال أنه جيوز دعوة أعضاء أ. اللجنة فقط حضور اجتامعات اللجنة 
أو غريهم من االستشاريني املتخصصني حلضوراالجتامعات بناء عىل طلـب اللجنـة ، 
ًويتم اختاذ القرارات دون تصويت اإلدارة التنفيذية يف االجتامعات ، تعزيزا الستقاللية 

  الكامل االطالع الرشعية للجنة س واللجان يف اختاذ قراراهتم ، كام حيقــأعضاء املجل
 مجيـع مـن واملعـامالت واملعلومـات والوثـائق الـسجالت مجيـع  عىل-قيود   دون-

وإدارة الرقابة والتدقيق للتحقـق  املهنيني ، املستشارين إىل الرجوع ذلك يف ، باماملصادر
 .من صحة املعلومات والبيانات 

ترتبط مدة عـضوية اللجنـة بـدورة املجلـس وإعـادة ترشـيح ): ٦-٥-٧( املبدأ
وتعمل حتت إرشافه ، وترفع إليـه تقاريرهـا وتوصـياهتا فـيام يتعلـق بنتـائج أعضائه ، 

 . ممارساهتا ملهامها 
جلس عىل األقل مخسة جلان تتطلب قواعد احلوكمة أن يشكل امل): ٧-٥-٧( املبدأ

اللجنة الرشعية ، وجلنة الرتشيحات ، واملكافآت ، وجلنـة التـدقيق ، : ، هيمتخصصة
وجلنة احلوكمة ، باإلضافة إىل أي جلان أخرى ترى املؤسـسة أن وجلنة إدارة املخاطر ، 

هناك حاجة له ، حسب حجمها ومتطلبات العمل الـوقفي ، وتنفيـذها عـىل مراحـل 
 :ًوتدرجييا عىل النحو التايل 

 
يشكل املجلس جلنة رشعية من ثالثة إىل مخسة أعضاء مـستقلني ، يتمتعـون  .١

ملالية واالقتصادية املناسبة ألنشطة الوقف ، وعملياتـه باملؤهالت الرشعية وا
 .االستثامرية



  

  

٢٦٩ 

 

 :كز دورها يف اآليتيرت .٢

 ونظـم، وسياسـات، واملعامالت، واالتفاقيات، وإقرارالعقود، مراجعة - 

 .واخلدمات الوقفية  واألنشطة العمل وبرامج وآليات،

سة ، اخلاصة بعمليات املؤس واإلجراءات السياسات دليل وإقرار مراجعة - 

 .اإلسالمية  الرشيعة ومبادئ بأحكام ومدى االلتزام

امالت املتعلقـة بـاألموال إبداء الـرأي الـرشعي يف كافـة املـسائل واملعـ - 

ا ورصفهــا ، وتفــسري احلجــج ، وطــرق اســتخدامها واســتثامرهالوقفيــة

 .، وحتديد مصارف الواقفني وتنسيبها الوقفية

     .الداخلية  عيةالرش الرقابة نظام وفعالية كفاءة من التأكد - 

 نطـاق بـشأن الـداخيل الـرشعي التدقيق إلدارة والتوجيه النصح تقديم - 

 التدقيق إدارة تقارير عىل خالصة  مع االطالع، املطلوب الرشعي التدقيق

 إدارة وفعاليـة كفـاءة من ، للتأكد عليها اإلدارة وردود الداخيل الرشعي

  .الداخيل الرشعي التدقيق

ًرا سنويا بأبرز األحكام الرشعية والفتاوى املتخـذة ، تقدم للمجلس تقري -  ً

وأهم مالحظاهتا بشأن تقارير الرقابة الرشعية ، ومدى االلتزام باألحكام 

 .والقرارات الرشعية، وجتاوزها، وتوصياهتا 

 

يشكل املجلس جلنة الرتشيحات واملكافآت مـن أعـضائه املـستقلني أو مـن  .١

مستقلني عىل أن ال يقل عدد أعضائها عن ثالثـة أعـضاء ، وأن يكـون أفراد 

 .رئيسها من أعضاء املجلس غري التنفيذيني 



  

  

٢٧٠ 

 

 :تكون مسؤوليتها القيام بالنواحي التالية  .٢

نبثقـة لما واللجان املجلس لعضوية  الرتشيح وإعادة بالرتشيح ، التوصية - 

ًوفقا للـضوابط  ، ضويةالع منه ، وكبار مسؤويل اإلدارة التنفيذية ، وإلغاء

 القـوانني مراعـاة والـرشوط املحـددة لـذلك مـن قبـل املجلـس ، مـع

 و نوعية و احلضور، مرات عدد االعتبار بعني آخذة ، النافذة والقرارات

 لواجبـاهتم لـس ، وتـأديتهملمجا اجتامعات يف األعضاء مشاركة فعالية

 .ومسؤولياهتم 

 .من املجلس وضع خطط تعاقب ألعضاء اللجان املنبثقة  - 

 من عضو كل ومسامهة ًكليا املجلس فعالية لتقويم موضوعية معايري تبني - 

أداء كبار مـسؤويل اإلدارة  وتقويم جلانه ، جلنة من وكل لسلمجا أعضاء

 واإلدارة ًكليـا لـسلمجا أداء تقـويم عنـد باالعتبـار ويؤخذ ، التنفيذية

 االلتـزام مـدى اعـىير  ، كـام املشاهبة األخرى املؤسسات أداء التنفيذية

 . التقويم  معايري عىل املجلس ويصادق ، الرقابية باملتطلبات

 منافع وأي والتعويضات و الرواتب للمكافآت واضحة سياسات وضع - 

 و خرباهتم مع تتناسب وكبار املدراء التنفيذيني ، املجلس ألعضاء أخرى

 قبـل مـن ًسـنويا تراجـع املجلـس ، و قبل من اعتامدها ليتم مؤهالهتم ،

 و التعويضات و املكافآت وضع عند توازن هناك يكون أن والبد اللجنة،

 أشـخاص السـتقطاب حمفزة مثل أجرة املثـل،  ، بحيث تكون الرواتب

 وجيـب ً حفاظا عىل مقدرات الوقف ،فيها ً، وأن ال يكون مبالغا مؤهلني

 سياسة حتدده الذي ضمن النطاق واملكافآت الرواتب هذه سلم يكون أن



  

  

٢٧١ 

 

  .ؤسسة والقوانني ذات الصلة امل

املراجعة السنوية ملكافآت أعضاء املجلس و اللجـان املنبثقـة منـه وكبـار  - 

املدراء التنفيذيني ، والتأكد من أن املكافآت يتم منحها وفـق الـسياسات 

 . املعتمدة ، وتقويم مدى فعاليتها يف حتقيق األهداف املرجوة منها 

 
ملجلـس جلنـة التـدقيق واملخـاطر مـن أعـضائه املـستقلني أو أفـراد يشكل ا .١

وأن يكـون مستقلني ، عىل أن ال يقل عـدد األعـضاء عـن ثالثـة أعـضاء ، 

 االتلمجا يف العلميـة واخلـربة املـؤهالت ذوي مـن األقـل أحـدهم عـىل

 موافقـة بعـد خارجيـة بخربات باالستعانة احلق وللجنة ، واملالية املحاسبية

ذلك ، كام يمكن فصل هذه اللجنة إىل جلنتني أو دجمهام حـسب  ىلع املجلس

  .حجم مؤسسة الوقف وعملياهتا وأنشطتها 

 :تكون مسؤوليتها القيام باآليت  .٢

 عىل نظم الرقابة الداخلية للمؤسسة ، وتقـويم فاعليـة وكفـاءة اإلرشاف - 

 أنظمة الرقابة الداخلية عىل أساس دوري ، من خالل أعامل التدقيق التي

 . جترهيا إدارة التدقيق الداخيل للمؤسسة 

 الـداخيل ، التـدقيق تقـارير نتائج إقرار خطة التدقيق الداخيل و مراجعة - 

 .بشأهنا  الالزمة اإلجراءات اختاذ تم قد أنه من والتأكد

 وتقـارير تقـاريره نتـائج اإلرشاف عـىل التـدقيق اخلـارجي ومراجعـة - 

بشأهنا  اإلجراءات الالزمة اختاذ تم قد أنه من والتأكد الرقابية ، السلطات

  .ورفع توصياهتا للمجلس 



  

  

٢٧٢ 

 

 وكـذلك  املجلـس ، عـىل عرضـها قبـل الدورية املالية البيانات مراجعة - 

 القـضايا للمجلس ، ومتابعـة بشأهنا والتوصية ، تقارير اجلهات الرقابية

 املالية ، بام يف ذلك السياسات البيانات عىل اجلوهري األثر ذات املحاسبية

 التقارير شفافية و عدالة ضامن هبدف وذلك املالية وأي تعديالت عليها ،

 . املالية 

املخاطر ، وتقويم مستوى املخاطر  إدارة سياسات و اسرتاجتيات مراجعة - 

 .املقبول يف املؤسسة ، والتأكد من عدم جتاوز املؤسسة هلذا املستوى 

 
 املستقلني أو من غريهم ، عىل أن ال يشكل املجلس جلنة احلوكمة من أعضائه .١

وأن يكون أحـدهم مـن أعـضاء جلنـة يقل عدد األعضاء عن ثالثة أعضاء، 

 عىل املجلس موافقة بعد خارجية بخربات باالستعانة احلق وللجنة التدقيق ،

 .ذلك

 :تكون مسؤوليتها القيام باآليت .٢

 و جعتهومرا احلوكمة ملؤسسة الوقف دليل تطبيق و إعداد عىل اإلرشاف - 

 .الرضورة  عند حتديثه

مراجعة مبادئ وممارسات احلوكمة للمؤسسة عىل فـرتات زمنيـة دوريـة  - 

َ عىل إدارة أو مكتب احلوكمة طبقا حلجم اإلرشافمنتظمة ، باإلضافة إىل 

 . مؤسسة الوقف 

 التطبيق الفعال إلطار عمل اإلفصاح عن املعلومات، باإلضافة إىل مراقبة - 

 عمليـة مراقبـة اإلجـراءات املتبعـة يف حـاالت ذلك ترشف اللجنة عـىل



  

  

٢٧٣ 

 

تعارض املصالح واملعامالت مع أطراف ذات عالقة ، ورفع التقارير عنها 

 .للمجلس بصفة دورية 

التنسيق مع جلنة التدقيق للتأكـد مـن االلتـزام بتطبيـق قواعـد احلوكمـة  - 

 . للمؤسسةاملعتمدوسياساهتا وفق الدليل 

جم عمليات مؤسسة الوقـف و مـستوى للمجلس تشكيل جلان أخرى حسب ح

 :رأس ماهلا ملساندة اإلدارة التنفيذية ودعمها ، ومن هذه اللجان اآليت 
 

ن غـريهم مـن ثالثـة إىل مخـسة يشكل املجلس من أعـضائه املـستقلني أومـ .١

، يتمتعون باخلربات واملؤهالت العلمية يف جمال االستثامر والتمويـل أعضاء

 .ات الصلة بعمل اللجنة ذ

 : يرتكز دورها عىل اآليت  .٢

ً اسرتاتيجية وسياسات استثامر األموال الوقفية وإقرارها ، متهيدا مراجعة - 

 .العتامدها من املجلس 

متابعــة أداء االســتثامرات املاليــة واألعيــان العقاريــة ، و كــذلك إقــرار  - 

ن التقيـد  املمنوحة هلـا، بعـد التأكـد مـالصالحياتاالستثامرات حسب 

 . بحدود املخاطر 

 اخلطط التنفيذية للعمليات االستثامرية ، وتطـوير األعيـان الوقفيـة إقرار - 

وامليزانيات املرتبطة هبا ، كام تقوم  بمتابعة  مجع املوارد واألوقـاف لـدعم 

 .عمل الوقف وزيادة أعيانه 

 



  

  

٢٧٤ 

 

 
مـن ثالثـة  إىل مخـسة  غـريهم يشكل املجلس من أعضائه املـستقلني أو مـن .١

 .أعضاء

 :يرتكز دورها يف اآليت .٢

 السياسة العامة لتوزيع الريـع حـسب رشوط الـواقفني واألنـصبة إقرار - 

 .ًاملقررة طبقا ملصارفها

 بالتعاون مع مؤسسات –إجياد وسائل تساهم يف رفع كفاءة توزيع الريع  - 

 .قفني   بام حيقق اخلريية األمثل، وأعظم األجر للوا-املجتمع املدين 

إقرار اسرتاتيجية وسياسات رصف ريع األموال الوقفية ، واملوافقة عـىل  - 

املرشوعات والربامج الوقفية ، واعتامد قواعد رصف املـساعدات واملـنح 

 . األثالث، والوصايا وأصحابلذرية الواقفني، 

متابعة تنفيذ اخلطط وتقويم األداء يف توزيـع ورصف الريـع ، ومراجعـة  - 

 الرشعية والقواعد والسياسات املعتمـدة هبـذا الرصفود االلتزام يف حد

 .الصدد 

 مع جلنة التدقيق ، للتأكد من مـدى االلتـزام بتطبيـق القواعـد ، التنسيق - 

 والسياسات يف حتديد الريع وتوزيعه ورصفه 

 دورية بنتائج أعامهلا ومتابعاهتا ، وتوصياهتا للمجلس بام حيقق تقاريررفع  - 

 .قفني، وتقديم خدمات تنموية خريية الوااملقاصد الرشعية لرشوط

 

 



  

  

٢٧٥ 

 

 

جملس النظارة  مسؤول اجتاه ويل األمر واملتأثرين بمؤسسة الوقف عن مجيع أعامل 

الغش وإساءة استعامل السلطة، وعن كل خمالفة لرشوط الواقفني، وللقانون، أو لنظام  

 اإلدارة ؛  وحتث إجراءات احلوكمة الصاحلة عىل أن املجلـس املؤسسة، وعن اخلطأ يف

مطلوب منه أن يبذل يف أدائه ملسؤولياته عناية الرجل احلريص ، ويلتـزم بمعاملـة ويل 

األمر واملتأثرين بمؤسسة الوقف بالعدل واإلنصاف ، كام يلتزم بتطبيق أحكام الرشيعة 

رص عىل مـصالح األطـراف ذات احلاإلسالمية والقوانني والترشيعات السارية ، مع 

املؤسـسة  ، وجيب أن يتمكن جملس اإلدارة من احلكم بموضـوعية عـىل شـؤونالصلة

 .التنفيذية بدون تأثري جوهري منهاًمستقال عن اإلدارة 

 : الرقابة الرشعية) ١-٨(القاعدة 
 وتتم ًأمهية تطبيق الرقابة الرشعية نظرا ألن الوقف قربة إىل اهللا ،): ١-١-٨( املبدأ

الرقابـة مـن خــالل تـشكيل جلنـة أو هيئــة رشعيـة مكونـة مــن عـدد مـن األعــضاء 

واملتخصصني يف اجلوانـب الـرشعية واالقتـصادية املرتبطـة بـالوقف ، أو باالسـتعانة 

 ).٧-٥-٧انظر مبدأ ( بمستشار رشعي

تفعيل دور الرقابة الرشعية الداخلية ، من خالل إقرار سياسات ): ٢-١-٨( املبدأ

د لإلجراءات الرشعية ، لكافة التعامالت املتعلقة بأنشطة وبرامج رصف الريـع وقواع

 .الوقفي ، واستخدامات األموال الوقفية 

وجود وحدة متخصصة يف التـدقيق و الرقابـة الـرشعية ، مـن ): ٣-١-٨( املبدأ

 . خالل فحص تعامالت مؤسسة الوقف وترصفاهتا

 



  

  

٢٧٦ 

 

 : ها جلنة التدقيق وتفعيل دور)  ٢-٨( القاعدة
تقوم جلنة التدقيق نيابة عن املجلس باإلرشاف عىل فعالية أنظمة ): ١-٢-٨( املبدأ

وإجراءات الرقابة الداخلية ، ودراسة القوائم املالية األولية والسنوية للمؤسـسة ، كـام 

سـسة ، وترفـع تقـارير دوريـة تتوىل اللجنة مساعدة املجلس يف الرقابة عىل أعـامل املؤ

ف عـىل أعـامل التـدقيق اخلـارجي ، واختيـار مراقـب احلـسابات ، واإلرشاللمجلس

، ومتابعة أدائه ، وضامن استقالليته ، والتزامه بالتعليامت واملعايري املهنية ؛ كام ياخلارج

من خالل مراجعة البيانات يشمل نشاط اللجنة اإلرشاف عىل إصدار التقارير املالية ، 

 . سبية ومراجعتها ، ومراقبة تطبيق املعايري املحااملالية

 سبيل يف معلومات أي عىل احلصول سلطة التدقيق للجنة يكون): ٢-٢-٨( املبدأ

 االختـصاص أو اخلـربة ذوي من األشخاص أي ًأيضا دعوة وللجنة عملها ، ممارسة

 أو اإلدارة أعضاء جملس من أي عضو ودعوة برأيه ، لالستئناس االجتامعات حلضور

 الـرشعي التـدقيق مـدير دعـوة للجنة يمكن كام جتامعاهتا ،ا حلضور التنفيذية اإلدارة

 .أعضائها  أحد أو الرشعية باهليئة االجتامع الداخيل وطلب

 :تعزيز الرقابة والتدقيق الداخيل) ٣-٨( القاعدة
يقوم التدقيق الداخيل بتوفري الرقابة املالية واإلداريـة الداخليـة ): ١-٣-٨( املبدأ

أنشطتها ، بغرض تزويد املجلس واإلدارة التنفيذيـة بتقـويم عىل كافة أعامل املؤسسة و

واضح جلودة تطبيق النظم املالية ، وسالمة اإلجراءات التي تقوم هبا اإلدارة التنفيذية ، 

ومراجعة مصداقية وسالمة املعلومات املالية والتشغيلية بالتقارير املـصدرة ، وحتديـد 

بيـان أي خمالفـات إن حـدثت ، وتزويـد الفرص لتحسني وتطوير األداء التشغييل ، و

اإلدارات واجلهات املعنية باملالحظات التي تسفر عنها أعامل التـدقيق واملراجعـة مـن 



  

  

٢٧٧ 

 

خالل تقارير كتابية ، وكذلك بيان الرأي حول مدى توفري نظم رقابية داخلية لإلدارات 

 . والوحدات التنظيمية باملؤسسة وفاعليتها وكفايتها 

 التـدقيق وظيفـة ألمهيـة العليـا اإلدارةو املجلـس أمهية تعزيز): ٢-٣-٨( املبدأ

 .مؤسسة الوقف  يف العاملني األمهية جلميع هذه وتوضيح وإيصال الداخيل ،

خيل ، تتمتـع باالسـتقاللية إنشاء إدارة أو وحدة للتـدقيق الـدا): ٣-٣-٨( املبدأ

انة بجهات استـشارية وتتبع مبارشة لرئيس املجلس وجلنة التدقيق، مع االستع ، التامة

 . أخرى من خارج املؤسسة عند احلاجة ، وحيدد مهامها ومسؤولياهتا

ترفع تقارير التدقيق الداخيل النهائية إىل جلنة التدقيق لالعتامد ، ):  ٤-٣-٨( املبدأ

 . بعد أن يتم استيفاء مناقشتها مع اجلهاز التنفيذي 

 الـداخيل بعـدم إرشاكهـا بـأي ضامن استقاللية وظيفة التدقيق): ٥-٣-٨( املبدأ

أنشطة أو أعامل أو مسؤوليات تشغيلية ، أو مشاركة مبارشة يف األعامل التنفيذية ، وأن 

تبقى مجيع أعامل التدقيق بعيدة عن أي تأثري من قبل اإلدارة التنفيذية ، بام يف ذلك نطاق 

وحمتويـات التدقيق، والتوصيات، واإلجراءات، وتزامن عمليات التـدقيق وتوقيتهـا، 

 . الداخيل، وحتقيق أهدافهاالتقرير، وذلك لضامن االستقاللية املطلوبة لوظيفة التدقيق

جيب أن تتمتع وحدة التدقيق الداخيل بكافة الـصالحيات التـي ):٦-٣-٨( املبدأ

خيوهلا املجلس للحصول عىل البيانات التي حتتاجها،وأن يكون لدهيا اتصال مبارش مع 

 .وكذلك مع املراجعني اخلارجيني ملزيد من التنسيق والتحققرئيس وأعضاء املجلس،

 :وجود رقابة خارجية مستقلة) ٤-٨(القاعدة 
ًيقوم املجلس بتعيني أحد املكاتب املحاسبية املعتمدة بنـاء عـىل ): ١-٤-٨( املبدأ

توصية جلنة التدقيق ، ليقوم بفحص القـوائم املاليـة والـسجالت املحاسـبية ، هبـدف 



  

  

٢٧٨ 

 

ستقل عن مدى عدالة القوائم املالية ، واحلسابات للمؤسسة ، والتزامهـا إعطاء رأي م

 .بمعايري املحاسبة املقبولة ، والسياسات املعتمدة 

متابعة مالحظات التـدقيق اخلـارجي املـستقل ، والطلـب مـن ): ٢-٤-٨( املبدأ

 .املدقق اخلارجي تقويم فعالية ضوابط الرقابة الداخلية 

د من استقاللية مكتب تدقيق احلـسابات ونزاهتـه ، وأنـه التأك): ٣-٤-٨( املبدأ

 .يتمتع بالكفاءة واخلربة املهنية ، واملعرفة بأعامل الوقف

يقوم مدققو احلسابات باإلبالغ عن أي خمالفـات إىل اجلهـات ):  ٤-٤-٨( املبدأ

 .املعنية 

يقوم املجلس بااللتقاء السنوي مـع مـدقق احلـسابات بوجـود ): ٥-٤-٨( املبدأ

إلدارة التنفيذية أو بدوهنم أو بغريها ، واستالم تقرير املدقق السنوي عن أعامل اإلدارة ا

 .التنفيذية 

ــدأ ــستقلة ): ٦-٤-٨( املب ــة م ــصفتها مراجع ــارير التــدقيق ب ــن تق ــتفادة م االس

والتأكد من أن القـوائم املاليـة  اإلدارة التنفيذية إىل املجلس، للمعلومات املرفوعة من 

 .سسة ، واملشاريع التابعة هلا ، واإليضاحات املتممة هلا ، قد تم إدراجهااخلاصة باملؤ

وضع نظام إلدارة املخاطر وحتديد أنواعها وحدودها املقبولة ) ٥-٨(القاعدة 
 :وآلية التعامل معها

تقويم الوضع احلايل من حيث أنواع املخاطر التي تتعـرض هلـا ): ١-٥-٨( املبدأ

 .يبات إلدارة املخاطراملؤسسة ، ومدى توفر الرتت

ًيكون املجلس مسؤوال عـن اإلرشاف الـشامل عـىل عمليـات ): ٢-٥-٨( املبدأ

املؤسسة وخماطرها ، من خالل إنشاء جلنة املخاطر ، والتي تركز عىل رسم اإلطار العام 



  

  

٢٧٩ 

 

 . إلدارة املخاطر ، وحدود املخاطر للمؤسسة ، ومتابعة تنفيذها

املخاطر االسرتاتيجية ، : ملهمة للمؤسسة ، مثلحتديد املخاطر ا): ٣-٥-٨( املبدأ

خماطر الرتكيز ، خماطر اللوائح والنظم ، خماطر النظم اآللية واحلامية ، خماطر االستثامر ، 

خماطر املجلس واإلدارة التنفيذية وأدائهام ، خماطر تعـارض املـصالح ، خمـاطر غـسيل 

 . السيولة ، خماطر العمليات األموال ومكافحة اإلرهاب ، خماطر االستثامر ، خماطر

توفري الكوادر البرشية والكفاءات الفنيـة للقـائمني عـىل إدارة ):  ٤-٥-٨( املبدأ

 .املخاطر ، وتوفري االستقاللية املناسبة هلم 

يتم تقديم تقارير املخاطر بنامذجها املختلفة يف أوقاهتا املحـددة ):  ٥-٥-٨( املبدأ

 .إىل املجلس وجلانه املختلفة 

إعداد اسرتاتيجية ونظام إلدارة املخاطر تتناسب واملخاطر التي ):  ٦-٥-٨( ملبدأا

 .يمكن أن تتعرض هلا مؤسسة الوقف مع أنشطة املؤسسة وعملياهتا 

عند مواجهة املؤسسة لبعض املخاطر فإنه جيب عليها أن تفصح ): ٧-٥-٨( املبدأ

، وكيفية التعامـل معهـا ، بشكل كاف يف اإليضاحات املتممة عن طبيعة هذه املخاطر 

 . ومدى تأثريها عىل أدائها 

 :الشفافية يف التقارير املالية ونرشها) ٦-٨(القاعدة 
ًنرش تقرير مراقب احلسابات وتقرير جملس النظارة سنويا عـن ):  ١-٦-٨( املبدأ

 .أعامل مؤسسة الوقف 

واصل ، لبـث توفري قنوات مثل املواقع اإللكرتونية ووسائل الت): ٢-٦-٨( املبدأ

املعلومات الناجتة عن التقارير املالية ، بحيث حيصل ويل األمر واملتأثرون باملؤسسة عىل 

معلومات كافية وحديثة ، ويف التوقيت املناسب ، وبتكلفة اقتصادية ، وبطريقـة تتـسم 



  

  

٢٨٠ 

 

 .بالعدالة ، إضافة إىل توفري خدمة التحليل واملقارنة هلذه البيانات 

 : ة نظم الضبط اإلداري والرقابة الداخليةكفاي) ٧-٨(القاعدة 
املجلس هو املسؤول عن تأمني مدى مالئمة األنظمة ، وكفايـة ): ١-٧-٨( املبدأ

 .األدوات الرقابية يف املؤسسة ألعامهلا وفعاليتها ، من خالل إجراء تقويم سنوي هلا 

يـة وجود نظم الضبط اإلداري ، وكذلك نظـم للرقابـة الداخل): ٢-٧-٨( املبدأ

 .شاملة لكافة الوحدات التنظيمية باملؤسسة 

توفري الئحة للتدقيق الداخيل تتضمن كافة املهـام واملـسؤوليات ) ٣-٧-٨( املبدأ

ة ـــج  سـنوي حمـدد للرقابـــامالحيات للتدقيق الـداخيل ، مـع وجـود برنـــوالص

 .الداخلية

 .املختلفةن الرقابة عىل اإلدارات صدور تقارير منتظمة ع): ٤-٧-٨( املبدأ

 
 :التقويم السنوي ملجلس النظارة وترصفاته) ١-٩(القاعدة 

ًيعتمد املجلس سـنويا مـؤرشات أداء موضـوعية خلطـة عمـل ): ١-١-٩( املبدأ

 .ًاملجلس واملؤسسة ، ويتم تقويم حتقيقها كل ربع سنة وسنويا 

م سنوي لتحديـد حجـم إنجازاتـه ، يقوم املجلس بإعداد تقوي): ٢-١-٩( املبدأ

 .ًمقارنة باخلطة املوضوعة وفقا لرشوط الواقفني بحجج األوقاف 

تقويم األداء السنوي للجان التابعة للمجلس ، من خالل تقارير ): ٣-١-٩( املبدأ

، اذ القرارات ذات التأثري املادياإلنجاز الدورية كل ستة شهور، وفعالية كل جلنة يف اخت

م بالـسياسات واإلجـراءات حظات التدقيق واجلهات الرقابية ، وااللتـزاومعاجلة مال

 . املعتمدة



  

  

٢٨١ 

 

عمل تقويم سنوي ذايت نابع من أعضاء املجلس لدور املجلس  ):٤-١-٩( املبدأ

ومدى فعاليته ، وذلك بام يسمى النقد الذايت، ويمكن للمجلس االستعانة بخرباء مـن 

ألنفسهم ،  كام يمكن تقـويم األداء الفـردي خارج املجلس عند إجراء التقويم الذايت 

، والتعـرف عـىل مـدى ) من خـالل جهـة مـستقلة ( لكل عضو من أعضاء املجلس 

 ). مثل كل سنتني(مسامهته يف حتقيق أهداف املؤسسة كل فرتة زمنية 

يتم اإلعالن عن نتائج التقويم جلميع املتأثرين من املؤسسة ، مع  ):٥-١-٩( املبدأ

 . وآرائهم واقرتاحاهتم طلب توجيههم 

 :التقويم السنوي لإلدارة التنفيذية) ٢-٩(القاعدة 
القيام بالتقويم السنوي ألداء اإلدارة التنفيذية ، من حيث تطبيق ): ١-٢-٩( املبدأ

القرارات الداعمة حلقوق ويل األمر واملتأثرين باملؤسـسة ، وتنفيـذ رشوط الـواقفني ، 

املؤسـسة ، وااللتـزام باسـرتاتيجيتها ، وااللتـزام وحتقيق رغباهتم وأغراض وأهداف 

بالقوانني واللوائح والنظم املرعية ، سواء الصادرة من اجلهات احلكومية أو الرقابيـة ، 

من خالل نامذج تقـويم حمـددة األهـداف ، وجمـاالت القيـاس ، وربطهـا بمـؤرشات 

 .االسرتاتيجية ، واخلطط التنفيذية املعتمدة 

ربط احلوافز املقررة للموظفني بتقويم اإلدارة التنفيذية ، والذي ):  ٢-٢-٩( املبدأ

 .يتم يف نصف السنة وهنايتها 

وجود نظم وقواعد حتكم يف إدارة املؤسسة ، بام فيهـا مراجعـة ):  ٣-٢-٩( املبدأ

 .أداء املسؤولني الرئيسيني ، والقرارات التي يتخذوهنا 

 :مراجعة أداء املؤسسة) ٣-٩(القاعدة 
 .وجود نظام مؤسيس ملراجعة األداء للمؤسسة ): ١-٣-٩( أاملبد



  

  

٢٨٢ 

 

توفري نظم وآليات لتقـويم أداء املؤسـسة ، ويمكـن االسـتعانة ): ٢-٣-٩( املبدأ

 .بجهات خارجية مستقلة بني فرتة وأخرى 

ة ، وذلـك للمتــأثرين بمؤســسة نــرش تقـويم األداء للمؤســس): ٣-٣-٩( املبـدأ

 .هم حوهلا ، وتشجيعهم عىل إبداء نصائحالوقف

 :حتسني وتطوير األداء) ٤-٩(القاعدة 
وضع نظام تدريبي تأهييل للمعينـني اجلـدد ألعـضاء املجلـس ): ١-٤-٩( املبدأ

اإلدارة العليا ، لضامن حصوهلم عىل فهم شامل لعمليـات املؤسـسة وجلانه وكبار 
 :يث تتضمن الربامج األمور التاليةوأنشطتها، بح

 ها اسرتاتيجية املؤسسة وأهداف. 
  القواعد واألحكام الرشعية األساسية السـتخدامات األمـوال الوقفيـة

 .وطرق رصفها 
  النظم املاليـة واإلداريـة الـسارية يف املؤسـسة ، وااللتزامـات القانونيـة

 .والرقابية عىل املؤسسة 
  دور جلان املجلس ومسؤولياهتم وصالحياهتم. 

ــدأ ــاملني): ٢-٤-٩( املب ــام لتطويرالع ــع نظ ــوض ــشمل اإلدارة  ، بحي ث ي
، وكذلك أعضاء املجلس ، وضامن حـصوهلم عـىل كافـة املـستجدات ، التنفيذية

وذلك من خالل حرص الدورات والربامج التدريبية ، سواء كانت مالية أو إدارية 
أو قانونية ، وعرضها بشكل مستمر عىل األعضاء ، ويمكن الطلب من األعـضاء 

ج ذلك ضمن اخلطـة  التدريبيـة للمؤسـسة ، حتديد احتياجاهتم التدريبية ، و إدرا
 .باإلضافة إىل برامج خاصة بجوانب احلوكمة وإدارة املخاطر



  

  

٢٨٣ 

 

: 

 : نظام احلوكمة): ١-١٠(القاعدة 
وضع نظام أو دليل للحوكمـة ، وحتديـد مـسؤولية املجلـس ): ١-١-١٠( املبدأ

 .باإلرشاف عليه 

 وهي الطريقة التي يتم هبا -إصدار سياسة احلوكمة املؤسسية ): ٢-١-١٠( بدأامل

 إىل قيادة املؤسسة –تنظيم املجلس واإلدارة التنفيذية وطريقة ممارسة عمله بشكل عميل 

 .نحو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية 

ضامن التزام املؤسسة بمختلف مـستوياهتا كـاملجلس وجلـان ): ٣-١-١٠( املبدأ

 .لس واإلدارة التنفيذية بتطبيق دليل احلوكمة املج

متابعة أي تطبيقات أو معايري صادرة عن احلوكمة ودراسـتها ): ٤-١-١٠( املبدأ

 .وعكسها يف دليل حوكمة املؤسسة ، ليالئم التطورات احلديثة 

 :إجراءات احلوكمة وتطبيقها) ٢-١٠(القاعدة 
ة عـن تطبيـق إجـراءات مـسؤولتشكيل جلنـة مـن املجلـس ): ١-٢-١٠( املبدأ

 .احلوكمة

التأكد مـن توافـق قواعـد احلوكمـة مـع القـوانني ، ورشوط ): ٢-٢-١٠( املبدأ

 .اعد التي تصدرها اجلهات الرقابيةاألوقاف والقو

ة تطبيــق إجــراءات ــــعــن متابعة املــسؤولة ــــحتديــد اجله): ٣-٢-١٠( املبــدأ

 .احلوكمة

حوكمة املؤسسة  ة  املؤسسة لقواعدمتابعة قياس كفاءة ممارس): ٤-٢-١٠( املبدأ

 . ، وإجراء التعديالت عند احلاجةًسنويا



  

  

٢٨٤ 

 

إعداد تقرير سنوي عن تطبيقات احلوكمة ، ومدى التقيد هبـا ): ٥-٢-١٠( املبدأ

 .يف مؤسسة الوقف ، والتحديات التي تواجهها، ووسائل عالجها ، ورفعه للمجلس 

 

وضع لوائح وسياسات حمددة لإلفصاح الدقيق ، وكـذلك ) ١-١١(القاعدة 
 :الشفافية والدورية لبيانات مؤسسة الوقف ومعلوماهتا

اعتامد املجلس لنظام وسياسات اإلفصاح والـشفافية يف إدارة ): ١-١-١١( املبدأ

 .مؤسسة الوقف ونشاطاهتا وتقاريرها 

عتمـدة ، ومتطلبـات ًيتم اإلفصاح وفقا للـوائح اإلفـصاح امل): ٢-١-١١( املبدأ

 .اجلهات الرقابية ، ورشوط الواقفني ، وبغرض التواصل مع املتأثرين بالوقف 

افـة يتم اإلفصاح عن كافـة البيانـات يف الوقـت املناسـب لك): ٣-١-١١( املبدأ

، وبعدالة ، بحيث تكون البيانات واملعلومـات التـي يـتم املتأثرين بالوقف بدون متييز

 .ري مضللة اإلفصاح عنها صحيحة وغ

 يتم تصنيف البيانات املراد اإلفصاح عنهـا بحـسب طبيعتهـا): ٤-١-١١( املبدأ

ًو مع حتديد دورية نـرشها شـهريا أو ربـع سـنوي أو ) ةـــمعلومات مالية وغري مالي(

 .ًسنويا 

اإلفصاح عن املعلومات والتغيريات اجلوهرية إىل والة األمر، ): ٥-١-١١( املبدأ

 .والواقفني ذوي الشأن واجلهات الرقابية، 

أن تكون املعلومات والبيانـات التـي يـتم اإلفـصاح عنهـا ) ٢-١١(القاعدة 
متسمة بصفات الدورية والدقة والوضوح ، ومتفقة مع أفضل املامرسات الدولية ، 

 : ومتوفرة بوسائل التواصل



  

  

٢٨٥ 

 

حتديد دورية املعلومات التي جيب اإلفصاح عنها ، وجهـات ):  ١-٢-١١( املبدأ

 .زيعها بحسب سياسات اإلفصاح املعتمدة تو

تصنيف املعلومات والبيانات واإلفصاح عنها بطريقة متكـن ):  ٢-٢-١١( املبدأ

 .الشخص العادي من فهم حمتوياهتا ، والتعرف عىل تأثرياهتا

التأكد من دقة البيانات قبل اإلفصاح عنهـا مـن خـالل آليـة ):  ٣-٢-١١( املبدأ

 .حمددة 

اإلفصاح من خـالل تـوفري املعلومـات مـن خـالل وسـائل :  )٤-٢-١١( املبدأ

 .التواصل واملوقع اإللكرتوين للمؤسسة 

التقارير املنشورة تكون بحـسب معـايري حماسـبية معتمـدة أو ): ٥-٢-١١( املبدأ

أفضل املامرسات املالية ، وتشتمل عىل البيانات اجلوهريـة ، مثـل اخلطـط التـشغيلية ، 

يها الريع ، واخلطط املستقبلية ، ونظام احلوكمة وتطبيقـه، وأعـضاء والنتائج املالية بام ف

 .جملس النظارة واإلدارة التنفيذية، واهليئة الرشعية ، وغريها من املعلومات 

 :اإلفصاح يف التعيني واملكافآت ) ٣-١١(القاعدة 
ديد اعتامد سياسة ونظام املؤسسة التي يتم اتباعها ، يف كيفية حت):  ١-٣-١١( املبدأ

ــا املادي ــدالت واملزاي ـــاملكافــآت والب ـــة وغــري املاديـ ــس واإلدارة ة ألـ عــضاء املجل

 .ذيةــالتنفي

اإلفصاح عن تطبيق سياسة مكافأة أعضاء املجلـس واإلدارة ): ٢-٣-١١( املبدأ

التنفيذية  من خالل التقرير املايل ، وأن ختضع لفحص دقيق لضامن العدالة يف إقرارها ، 

طة باألداء ، وحجم املؤسسة ، وااللتزام بالـضوابط الـرشعية املتعلقـة وأن تكون مرتب

 .بأجرة الناظر



  

  

٢٨٦ 

 

ا يف اإلرشاف عىل تكوين جلنة املكافآت لتقوم بمهامها وأعامهل): ٣-٣-١١(  املبدأ

 .)٧-٥-٧انظر البند (  االستقاللية، وباقتصارها عىل أعضائها لضامنسياسة املكافآت

 
 :اختيار وتعيني اإلدارة التنفيذية وحتديد عددها) ١-١٢(القاعدة 

يتم حتديد عدد املناصـب يف اإلدارة التنفيذيـة التـي حتتاجهـا ): ١-١-١٢( املبدأ

املؤسسة ومسمياهتا الوظيفية ، مع حتديد املـؤهالت املطلوبـة، واملهـارات املتوقعـة، و 

 ).جلنة الرتشيحات(  اللجنة املختصة يف املجلس ترشيحهم من خالل

ًيتم اختيار اإلدارة التنفيذية وفقا ألفضل املعـايري، وبحـسب ): ٢-١-١٢( املبدأ

 .ًنظام اجلدارة ، وبام حيقق التنافسية ، و بعيدا عن املحسوبية 

 :مسؤوليات اإلدارة التنفيذية اجتاه املجلس) ٢-١٢(القاعدة 
اح اسرتاتيجيات عمل املؤسسة وخططهـا وسياسـاهتا يف اقرت): ١-٢-١٢( املبدأ

جمال استثامر أعيـان الوقـف ورصف الريـع ، واملجـاالت اإلداريـة واملاليـة املـساندة 

 .والداعمة ألنشطة املؤسسة ، العتامدها من قبل املجلس 

االلتزام بتنفيـذ اسـرتاتيجية املؤسـسة ، واخلطـط التنفيذيـة ، ): ٢-٢-١٢( املبدأ

ت والقرارات املعتمدة من قبل املجلس فيام يتعلق بمختلف أنشطة املؤسـسة والسياسا

 .وعملياهتا ، ووضع اآلليات املناسبة للتحقق من االلتزام بتطبيق هذه السياسات

تزويد املجلس بتقارير ماليـة وإداريـة منتظمـة حـول تطبيـق ): ٣-٢-١٢( املبدأ

ة ونتائج عملياهتـا ، مـع مقارنـة السياسات والقرارات املعتمدة ، وسري نشاط املؤسس

معدالت األداء الفعيل بمعدالت األداء املستهدفة ، وحتديـد االنحرافـات وأسـباهبا ، 

 .وتقديم أي مقرتحات الزمة لتحسني األداء



  

  

٢٨٧ 

 

إعـداد سياسـات عمـل وإجـراءات مقننـة لكافـة األنـشطة ): ٤-١-١٢( املبدأ

يات واملـسؤوليات وإقرارهـا مـن واألعامل التي تقوم هبا املؤسسة ، واقرتاح الـصالح

 .املجلس 

اقرتاح هيكل تنظيمي مناسب ومراجعته كل سـنتني أو عنـد ): ٥-١-١٢( املبدأ

 .احلاجة ، ورفع التوصيات للمجلس الختاذ ما يراه هبذا الشأن 

اإلدارة التنفيذية اجتاه تأسيس وإنشاء  املجلس ومسؤوليات ) ٣-١٢(القاعدة 
ً داخليا أو خارجيااملشاريع الوقفية املنفذة ً: 

تنظيم العالقة مـع املـشاريع التـي تؤسـس ألغـراض تنفيـذ ): ١-٣-١٢( املبدأ

ًنشاطات املؤسسة  بالتعاون مع جهات أخرى ، سـواء كانـت مـشاريع تنفـذ حمليـا أو 

 .ًخارجيا 

اقرتاح وحتديد الصالحيات واملسؤوليات املناطة باملشاريع ، ):  ٢-٣-١٢( املبدأ

 باملجلس واإلدارة التنفيذية واللوائح املالية واإلدارية املنظمـة ألعـامل وحدود العالقة

املشاريع الوقفية ، والتأكد من تطابقها للوائح املؤسسة واألحكام الرشعية ، باإلضـافة 

إىل اقرتاح املزايا املادية والتعويضات للمـسؤول املبـارش للمـرشوع ، والعـرض عـىل 

 . املجلس لالعتامد 

حتديد امليزانية التقديرية وخطة العمـل للمـشاريع ، وضـامن ): ٣-٣-١٢( املبدأ

اتساقها مع اسرتاتيجية املؤسسة ورؤيتها ، واخلطة العامة للمؤسسة ، وترفع للمجلس 

 .إلقرارها 

حتديد طبيعة وهدف التقارير املطلوبة من املشاريع ودوريتهـا ): ٤-٣-١٢( املبدأ

 .الطالع عليها، واجلهات املقدمة هلا وآلية اعتامدها ، واجلهات املخولة با



  

  

٢٨٨ 

 

حتديد مـؤرشات قيـاس ألداء املـشاريع تتـسق مـع أهـداف ): ٥-٣-١٢( املبدأ

املؤسسة واسرتاتيجيتها ، وتـسهم بـشكل فعـال يف حتقيـق مقاصـد الـواقفني وتنفيـذ 

رشوطهم ، وتوحيد أسلوب عرض املعلومات املتعلقة بأداء املـشاريع ،   و جعلهـا يف 

 .ة تعرض عىل املجلس قائمة موحد

حتديد اخلربة واملهارة للمرشح يف املسؤوليات املناطة بـه جتـاه ): ٦-٣-١٢( املبدأ

 .املؤسسة ، وحتديد التدريب املناسب  للمرشحني

ختضع املشاريع إلرشاف اإلدارة التنفيذية ومتابعة أعامهلا مـن ): ٧-٣-١٢( املبدأ

 الداخيل و اخلارجي من خالل مكتب تدقيق خالل الزيارات امليدانية ، ولرقابة التدقيق

حسابات خارجي ، ومن خالل وحدة التدقيق الداخيل ، وترفع نتائج التدقيق وتقاريره 

 .إىل املجلس 

، يريات جوهرية هليكل تلك املشاريعيتم إعالم املجلس بأية تغ): ٨-٣-١٢( املبدأ

 .اه التشغييل ًأو اهليكل اإلداري التي تؤثر جوهريا يف حوكمتها أو االجت

حتدد إحدى جلان املجلس بمتابعة أهداف املرشوع أو جماالت ): ٩-٣-١٢( املبدأ

عملها ، و تقوم جلنة املخاطر التابعة للمجلس بمتابعة تقيد املرشوع بحـدود املخـاطر 

 .املعتمدة 

 :مسؤوليات اإلدارة التنفيذية اجتاه العاملني باملؤسسة) ٤-١٢( القاعدة
إدارة العمل اليومي ، وتسيري أنشطة املؤسسة ، بالتنسيق مـع :  )١-٤-١٢( املبدأ

األجهزة الرسمية والشعبية يف إقامة املـرشوعات والـربامج ، بـام يتـيح إدارة األمـوال 

، العمل عىل تعظيم عوائد االستثامرالوقفية وفق مصارفها ، وحتقيق رشوط الواقفني ، و

 .لوقفية وتنميتها وصيانتهاوتقليل املصاريف ، واملحافظة عىل األصول ا



  

  

٢٨٩ 

 

وضع نظام حماسبي مـايل وآيل شـامل ومـرتبط مـع األنظمـة ): ٢-٤-١٢( املبدأ

األخرى لكافة عمليات املؤسسة املالية والقانونية واملحاسبية ، واملتعلقة بذمة كل وقف 

عىل حدة ، وإثبات كل ما يتعلق بحـسابات الـواقفني مـن رأس املـال ، ومـرصوفات 

ًوقف تبعا ملصارفه ورشوطه ، وإعـداد امليزانيـات التقديريـة الـسنوية ، وإيرادات كل 

واحلسابات اخلتامية املرحلية والسنوية ألعامل املؤسـسة ونـشاطاهتا ، واعـتامدهم مـن 

 .املجلس 

تطوير أداء عمليات املؤسسة ونشاطاهتا ، من خالل استخدام ): ٣-٤-١٢( املبدأ

 .مات و التكنولوجيا لضامن رسعة العمل ودقته األنظمة اآللية ، وتطوير نظم املعلو

ًإجياد موقع إلكرتوين يمكن كال من العاملني و املتـأثرين مـن ): ٤-٤-١٢( املبدأ

الوقف من احلـصول عـىل املعلومـات بـأي وقـت ومـن أي مكـان ، وحيقـق مؤسسة 

 .التواصل املستمر معهم 

لعمـل عـىل تـاليف دعـم وتعزيـز دور التـدقيق الـداخيل ، وا): ٥-٤-١٢( املبدأ

املالحظات واالنحرافات السلبية ، ومعاجلتها بام حيقق االلتـزام بـالنظم واإلجـراءات 

 .والسياسات املعتمدة 

متابعة تنفيذ اخلطط التنفيذية لإلدارات والوحدات التنظيمية ، ): ٦-٤-١٢( املبدأ

 ملواكبـة وتقويم األعامل وأداء العاملني بـشكل دوري ، وتطـوير العـاملني وتـأهيلهم

مؤسـسة التطور احلديث يف نظم اإلدارة ، وتدريبهم يف املجاالت الرئيـسية لعمليـات 

ة والـرشعية ألحكـام معـامالت ة والقانونيـة واملاليــالوقف يف اجلوانـب االستثامريـ

 .الوقف

 



  

  

٢٩٠ 

 

 :تقويم كفاءة اإلدارة التنفيذية) ٥-١٢(القاعدة 
ذية مرة واحدة يف السنة عىل األقل ، تقويم أعامل اإلدارة التنفي):  ١-٥-١٢( املبدأ

 .و يتم تقويم أعامهلا بكل حيادية ووضوح 

تتم املراجعة نصف السنوية ألعامل اإلدارة التنفيذية ، وقياس ): ٢-٥-١٢( املبدأ

 .كفاءة أدائهم مقارنة باألعامل املناطة هبم من خالل تقارير اإلنجاز التي تقدم منهم 

ًملبارش دوريا بني رئيس وأعضاء املجلس مع اإلدارة التواصل ا): ٣-٥-١٢( املبدأ

 التنفيذية ، للتعرف عىل آرائهم ومقرتحاهتم  

منح املكافآت واحلوافز لإلدارة التنفيذيـة  يكـون وفـق نظـام ): ٤-٥-١٢( املبدأ

ومعايري معتمدة من املجلس ، وتتالءم مع حجم املؤسسة ودرجة املخـاطر ، وتـرتبط 

ناسب مع خربات ومـؤهالت العـاملني مـع االلتـزام بـضوابط بمعدالت األداء ، وتت

 .األحكام الرشعية يف أجرة الناظر

 

 :تعزيز القيم األخالقية) ١-١٣(القاعدة 
حيدد املجلس أهم املعايري والقيم األخالقيـة التـي يرغـب يف ): ١-١-١٣( املبدأ

النزاهة والوالء للمؤسسة ، والتعاون، واملشاركة، :  املؤسسة ، مثلتعزيزها وغرسها يف

ًواإلتقان، وااللتزام الرشعي، وتشمل كال من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية كليا ،  ً

 .، واألطراف ذوي العالقةتعاونني، وامللتعامل هبا مع الواقفني وذرياهتم، والنظاروا

قـيم األخالقيـة بعـد اعـتامده مـن املجلـس إصدار ميثـاق ال): ٢-١-١٣( املبدأ

القية والسلوك املهني يف وتعميمه عىل اإلدارة التنفيذية ، والذي يتضمن أهم القيم األخ

 .املؤسسة، ومتابعة االلتزام بتطبيقه
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 :تعزيز السلوك املهني) ٢-١٣(القاعدة 
نفيذية حيظر عىل عضو املجلس أو أي فرد من أفراد اإلدارة الت): ١-٢-١٣( املبدأ

استخدام النفوذ الوظيفي ملنصبه من أجل مـصاحله اخلاصـة أو الشخـصية أو لغـريه ، 

ولتحقيق ذلك جيب عليهم اإلفصاح عن تعامالهتم اخلاصـة بالـصفقات ، أو األمـور 

 . التي هلا تأثري عىل  املؤسسة أو أصوهلا 

ضاء إصدار لوائح وإجراءات تنظم وحتدد صالحية إفصاح أع): ٢-٢-١٣( املبدأ

املجلس واإلدارة التنفيذية عن املعلومات املتاحة هلم بحكم مواقعهم ، أو بيانات تتعلق 

 يـسمح فيهـا النظـام أو باألوقاف وأصحاهبا واملتـأثرين فيهـا ، إال يف احلـاالت التـي

، ووفق متطلبات قانونية ، والعمل عىل احلفاظ عىل رسية املعلومات والبيانات اللوائح

 .فني ورؤوس أمواهلم وحقوقهم وإيراداهتم ومصاريفهم وقضاياهم املتعلقة بالواق

توفري نظام يتـيح للعـاملني أو املتـأثرين بـالوقف مـن إبـداء ): ٣-٢-١٣( املبدأ

أمـور تثـري الريبـة يف أعـامل  شكوكهم أو شكاواهم نحو أي ممارسات غري سليمة ، أو

بحيـث يـتم ضـامن العدالـة املؤسسة وأنشطتها ، وكذلك التقارير املالية  للمؤسـسة ، 

 .ّواالستقاللية يف التحقق مع محاية املبلغني 

متتع العاملني يف املؤسسة باحلرية يف االتصال باملجلس لإلبالغ ): ٤-٢-١٣( املبدأ

ًعن أية ممارسات غري قانونية قد تؤثر جوهريا عىل سـمعة املؤسـسة ، ودون أن يكـون 

 .م العمل ِذلك عىل حساب نواح أخرى ، وأمهها انتظا

 :تعارض املصالح وحاالهتا وآليات التعامل معها) ٣-١٣(القاعدة 
ة لتعريف تعارض املصالح بمفهومه الواسع ــــإصدار الئح): ١-٣-١٣( املبدأ

 لعـضو املجلـس أو اإلدارة التنفيذيـة أو نيابـة - سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة-



  

  

٢٩٢ 

 

ؤسـسة ، وسـوء اسـتخدام الـسلطات أطراف أخرى ،  بام يف ذلك استغالل مـوارد امل

 . والصالحيات 

توفري سياسات وإرشادات خاصة بتعارض املصالح ، وكيفية ): ٢-٣-١٣( املبدأ

حتديد األشكال املحتملة لتعارض املصالح ، وسبل اإلفصاح ، ورفع التقـارير عنهـا ، 

 ذات عـامالت مـع األطـرافواحلد منها أو منعها، بـام يف ذلـك القواعـد املتعلقـة بامل

، حيـث إن أعـضاء املجلـس و اإلدارة التنفيذيـة مطلعـون دون غـريهم عـىل العالقة

 .املعلومات الداخلية  للمؤسسة ، والتي جيب أن حيافظوا عىل رسيتها 

االمتناع عن ممارسة األفعال الرشعية املخالفة لـصفة النـاظر، ): ٣-٣-١٣( املبدأ

لوقف لنفسه أو لولده ، واالستدانة عىل التلبس بشبهة املحاباة ، كأن يؤجر عني ا: مثل

الوقف ، ورهن الوقف ، وإعارة الوقف إال للموقـوف علـيهم، واإلسـكان يف أعيـان 

  . الوقف دون أجرة ، أو بأقل من أجرة املثل

أن تكون هلـم مـصلحة من يمنع األعضاء واإلدارة التنفيذية ): ٤-٣-١٣( املبدأ

 .قود املؤسسةمبارشة وغري مبارشة يف األعامل، ويف ع

يتفرغ األعضاء ملامرسة دورهم يف رعايـة حقـوق ويل األمـر، ): ٥-٣-١٣( املبدأ

والواقفني ، واملتأثرين باملؤسسة ، وأن ال يقوموا بأعامل مشاهبة ملؤسسة الوقـف ، مـع 

 .االمتناع عن االستفادة من العضوية 

لمصالح ، َّوضع سياسات تراقب وتنظم أي تعارض حمتمل ل): ٦-٣-١٣( املبدأ

 :وإجياد آليات للحد من تعارض املصالح ومعاجلتها ، مثل

  وضع سياسة لقبول اهلـدايا والـضيافة للعـضو، أو اإلدارة التنفيذيـة إذا كـان

 . الغرض منها التأثري عىل اختاذ القرار أو خمالفة القوانني واألنظمة واللوائح 
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  املجلـس واإلدارة اإلفصاح عن كافـة املكافـآت واملزايـا املمنوحـة ألعـضاء

 .التنفيذية 

  إلزام األعضاء واإلدارة التنفيذية باإلعالن عن أيـة حالـة تعـارض املـصلحة

 .الفعلية واملحتملة ، بناء عىل متطلبات اجلهات الرقابية وإجراءات احلوكمة 

  اإلفصاح عن أي عالقة مع مؤسسة أخـرى ناجتـة عـن أيـة قـرارات متعلقـة

 ، مـع تفـادي التعـامالت الشخـصية مـع بصفقات أوعمليات مع  املؤسـسة

املؤسسة  للحساب اخلاص ، واالمتناع عن النقاش أو التصويت يف املوضـوع 

 .يف حال وجود أي تعارض مصالح حمتمل 

  حتديد إجراءات اإلعالن عن تعارض املصالح ، حيث عىل رئيس املجلـس يف

ي لمـصالح أو ذكـر أبداية  كل اجـتامع التأكـد مـن عـدم وجـود تعـارض ل

، وعىل العضو أن يفصح عن أي عالقة مع مؤسسة أخرى ناجتـة عـن تغيريات

 .أية قرارات متعلقة بصفقات أو عمليات مع تلك  املؤسسة 

  توثيق اإلعالن عن تعارض املصالح ، من خـالل وجـود نمـوذج يـتم تعبئتـه

ًسنويا ، يوضح التغيري يف مصالح العضو واإلدارة التنفيذية ، ويتم االحتفاظ به 

لدى املؤسسة ، كام تضم الالئحة آليـة إلعـالم مقـرر املجلـس بأيـة حـاالت 

يف حالة وجود حالة تعارض مـصلحة يقـوم العـضو : تعارض مصلحة ، مثل

) Conflict of Interest Risk Profile (باإلعالم عن احلالـة بواسـطة
تشمل طبيعة التعارض ، واخلطوات التي سيتم العمل هبا ، ومـسببات احلالـة 

تعريـف : ًحاشيها مستقبال ، كام تـنص عـىل آليـة عمـل وتطبيـق الـسياسة لت

احلاالت ، وتسجيل احلاالت ، وإدارة احلاالت ، ومراقبة احلـاالت ، وحتليـل 
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 .املسببات ، وكيفية املعاجلة 

 

 :حتديد حقوق أصحاب املصالح) ١-١٤(القاعدة 
مـوردي : جود نظام يكفل حقوق أصحاب املصالح ، مثـلو): ١-١-١٤( املبدأ

املواد ، ومقدمي اخلدمات ، واملقاولني وغريهم ، ممن تستعني هبـم مؤسـسة الوقـف ، 

 . وضامن التعامل معهم دون متييز أو رشوط تفصيلية 

ة للمشرتيات ، والتعاقد مع أصحاب ــة واضحــوجود الئح): ٢-١-١٤( املبدأ

ول عـىل أفـضل ـــاءة يف احلـصـــفاف ، مـع الكــة واإلنـصــلاملصالح تتسم بالعدا

 .األسعار

يمنـع أعـضاء املجلـس واإلدارة التنفيذيـة واألطـراف ذات ): ٣-١-١٤( املبدأ

 .العالقة عن املشاركة يف تقديم أي خدمات أو توريد مواد للمؤسسة الوقف

 :تنظيم العالقة بني مؤسسة الوقف وأصحاب املصالح) ٢-١٤( القاعدة
إبرام عقود واضحة بني املؤسسة وأصحاب املـصالح ، حتـدد ): ١-٢-١٤( املبدأ

احلقوق وااللتزامات لتنفيذ التعاقد وكذلك اإلجراءات، يف حال إخالل أي طرف من 

 .األطراف بالتزاماته بالعقد وطرق تعويضه 

حترص املؤسسة عىل تكـوين عالقـات بنـاءة مـع أصـحاب ):  ٢-٢-١٤( املبدأ

من خالل التحاور معهم ، ووضع آليات حلـل املـشكالت أو اخلالفـات أو املصالح ، 

 .الشكاوى 

وجـود إجـراءات حمـددة وآليـات واضـحة لرتسـية عقـود ):  ٣-٢-١٤( املبدأ

 .اخلدمات واملشرتيات 
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تتيح املؤسسة ألصحاب املصالح البالغ عن أي ممارسات غري ):  ٤-٢-١٤( املبدأ

ة التنفيذية ، مع توفري احلامية املناسبة لألطراف التـي سليمة قد يتعرضون هلا من اإلدار

 .تقوم بالتبليغ
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  ـعــل السابـالفص
  والتوصيــات النتائـج

 
 إن  حتليل جهود تطبيق احلوكمـة يف مؤسـسات األوقـاف تـربز قلـة املؤسـسات 

ىل تبنـي مثـل هـذه الوقفية التي تلتزم قواعد احلوكمة أو تطبقهـا ، ممـا يعـزز احلاجـة إ

، السترشاف مبادئ احلوكمة يف مؤسسات األوقاف وكيفية تطبيقهـا ، كـام لدراساتا

جملـس النظـارة واإلدارة تربز الدراسة أمهيـة تطـوير قواعـد للحوكمـة تـنظم أعـامل 

،  لكوهنا أحد أساليب تطوير عمل مؤسسة الوقف يف الوقت املعارص؛  وبعـد التنفيذية

 ملوضوع تطبيق قواعد احلوكمة يف –لسابقة  يف الفصول ا–التفصيل والتحليل العلمي 

ًجملس النظارة واإلدارة التنفيذية نموذجا ، فقد يكون من املناسب بعد : مؤسسة الوقف 

هذا التفصيل أن يتم  ختام هذه الدراسة بخالصة موجزة ونتائج حمددة ملا توصل إليـه 

 : البحث وهي عىل النحو التايل

  :        حث اإلسالم عىل احلوكمة -١
ألن مبادئ احلوكمة هي مبادئ راسخة يف اإلسالم ، حيث حث الدين عىل محايـة 

املال،   من خـالل مبـادئ احلوكمـة أو أي وسـائل : املقومات اخلمسة للحياة ، ومنها 

أخرى حتقق املقاصد األساسـية للـرشيعة اإلسـالمية ، كـام أن الرشـد و الـصالح  يف 

، م عديدةالمية ، و مبادئ احلوكمة يف اإلسالالترصفات تعترب من أساسيات القيم اإلس

، سط ، واإلنصاف مع النفس واآلخـريناملسؤولية ، والعدل والقالشفافية ، و: ومنها 

، وحسن ة عىل املال ، وااللتزام بالعهودواألمانة ، وترك ما ارتابت به النفس ، واملحافظ

 وقايـة أوىل مـن قنطـار القضاء؛ كام أن هناك  قواعد للحوكمة غري املنظـورة ، فـدرهم
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،   والتقوى ، ومراقبة اهللا عز وجلدرء مفسدة أوىل من جلب املصلحة ،: عالج ، ومنها

     .ة ، والبعد عن أكل املال بالباطلوالقناع

 :  أمهية االلتزام باألحكام الرشعية -٢
حيث إن االلتزام هبا هو عنرص أسايس يف حوكمة املؤسسات الوقفية ، كـام ال بـد 

كد من هذا االلتزام يف املؤسسة الوقفية من خالل تفعيل  آليات التدقيق الرشعي من التأ

املختلفة ،  وأن معامالت مؤسسة الوقف يتم تنفيذها بحسب األحكام الرشعية املتفق 

 . عليها والقواعد املعتمدة 

 :ضعف تطبيق قواعد احلوكمة -٣
يق قواعد واضحة يف مؤسسات الوقف يف هذا العرص يعترب من أهم الدواعي لتطب

للحوكمة فيها  باعتبارها إحدى الوسائل إلصالح نظام الوقف ، وتظهـر الدراسـة أن 

اإلجراءات واملامرسات لقواعد احلوكمة يف املؤسسات الوقفية تتفاوت مـا بـني عـدم 

التطبيق إىل مستوى متوسط من حيث التطبيق ، وهناك عوامل عديدة تدعو إىل رسعـة 

االلتزام برشوط الواقفني ، : يف مؤسسات األوقاف ، والتي منهاتطبيق قواعد احلوكمة 

وأمهية التوازن يف حتقيق مصالح املتأثرين بالوقف ، وخاصة املوقـوف عليـه ، وأمهيـة 

االستامع إىل آراء املتأثرين بالوقف وشكاواهم ، وحتـسني الـصورة الذهنيـة والـسمعة 

وأمهية حماسبة النظار عىل ترصفاهتم ، ملؤسسة الوقف ، والقضاء عىل سوء إدارة النظار، 

ورفع كفاءة نشاطات الوقف ودوره التنموي ، وتقليل الفساد ، وتقليل عـدم الرشـد 

 . الناتج عن تعارض املصالح 

 :تركز مبادئ احلوكمة املقرتحة -٤
يف مؤسسات الوقف عىل وجود نظام أسـايس ملؤسـسة الوقـف ، ومحايـة أمـوال 
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صلحة، ووجـود الرؤيـة واإلسـرتاتيجية ، وحـسن مؤسسة الوقف ، واحلرص عىل امل

القربة ، وأعامل اخلري ، بـام ينفـع الفـرد (استثامر أعيان الوقف ، وحتقيق هدف الوقف  

واحرتام حقـوق املتـأثرين بـالوقف ومـصاحلهم ، ) واملجتمع من خالل توزيع الريع 

داء والفعاليـة ، وااللتزام باألحكام الرشعية ، وحتقيق املقاصد الـرشعية ، وتطـوير األ

ــساءلة ، وت ــة وامل ــز الرقاب ــسؤولية ، وتعزي ــق امل ــارة وتعمي ــس النظ ــيح دور جمل وض

، وحتديـد رشوط جملـس النظـارة واختيـارهم وطـرق عـزهلم ، ووجـود ومسؤوليته

سياسات وإجراءات واضـحة لـدور النظـار وحماسـبتهم عـىل أدائهـم ، والـشفافية ، 

وير بيئـة العمـل والقـيم ذية ومسؤولياهتا ، وتط، وحتديد دور اإلدارة التنفيفصاحواإل

، وتطوير اللوائح والنظم ، واإلنصاف ، وعدم تعارض املـصالح ، ووجـود األخالقية

 .نظام املخاطر ، ومحاية حقوق أصحاب املصالح 

 : اعتامد احلوكمة  باعتبارها أسلوب عمل -٥
ؤسـسات ق ، حيـث يمكـن ملـــــدرج يف التطبيـــالل احلرص عىل التـــمن خ

ـــف يف البداي ــــالوق ـــدةــ ـــات املعتم ـــن املامرس ـــة م ـــد احلوكم ـــار قواع  ة  اعتب

)Recommended practice ( يف عملها ؛ وأمهية تطبيق قواعد احلوكمة نابع من

أثرها البالغ يف إسباغ الثقة عىل مؤسسة الوقف ولـدورها يف جلـب أوقـاف جديـدة ، 

 حتديـد اجلهـة الرقابيـة وخاصة مع تعدد مرجعية وتـرشيعات مؤسـسات الوقـف يف

وبالتايل فإنه من املهم إصدار توصـية بـأن تلتـزم مؤسـسات الوقـف باحلـد . املسؤولة

ال يوجد أسلوب معني لكل مؤسسة لتطبيق ًاألدنى من تطبيق قواعد احلوكمة ، علام أنه 

احلوكمة ، بل جيب عىل كل مؤسسة وقفية أن تـضع  قواعـد احلوكمـة  التـي تناسـب 

والقوانني املحلية ،  وكذلك املعايري والقواعد املحاسبية يف بلدها بام يفصح والترشيعات 
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 .بصورة واضحة عن أعامهلا 

 :تعدد فوائد تطبيق احلوكمة يف املؤسسة الوقفية -٦
حيث إنه أحد الطرق ملجاهبة التعثر يف أعامل مؤسسات الوقف وعـدم فعاليتهـا  ، 

ّ أدائها، بل هو أيضا وسيلة فعالة ملكافحـة كام أنه ليس فقط أداة لزيادة الكفاءة وحتسني ً

الفساد ، وتعزيز دور الوقف يف املجتمع ، ولتحقيق الفاعلية يف تطبيق قواعد احلوكمـة  

فال بد أن تكون شاملة لكل حماور مؤسسة الوقف ، وكذلك مشتملة عـىل غريهـا مـن 

حلوكمة تدعو إىل الرتكيز العوامل املؤثرة عليها ، وبالتايل فإن كثرة  فوائد تطبيق قواعد ا

عليها بصفتها أحد عنارص نجاح املسرية الوقفية يف الوقت املعارص ويف املـستقبل ، كـام 

ـن املتـأثرين  أن من الفوائد دورها يف حتقيق التأبيد الـالزم واسـتمرار الوقـف ، ويمكِّ

سـع يف بالوقف من ممارسة الرقابة الالزمة عىل أعامل الوقف ،  كام أنه يشجع عـىل التو

مفهوم الوقف من قبل الرشكات واملؤسسات ، ويمنع النظار من القيام  بـأعامل  تـؤثر 

عىل ملكيته ، أو األداء املايل ، مما يساهم يف توفري احلامية الالزمة له ، كام أن وجود تطبيق 

قواعد احلوكمة يسهل احلصول عىل توفري التمويالت الالزمـة مـن املؤسـسات املاليـة 

ان األوقاف ، وبالتايل فإن كثرة دواعـي تطبيـق قواعـد احلوكمـة ومنافعـه لتطوير أعي

ة يف الوقـت املعـارص يدعونا إىل الرتكيز عليه باعتباره أحد عنارص نجاح املسرية الوقفي

 .ويف املستقبل

 : تنوع جماالت تطبيق قواعد احلوكمة -٧
ؤثرة لتشمل كافة أوجه نـشاطات املؤسـسة ، ومجيـع األطـراف ذي العالقـة واملـ

ألدائها ؛ ومن أجل التطبيق األمثل للحوكمة املؤسـسية والفعاليـة يف تنفيـذها ، جيـب 

العمل عىل تطبيق قواعد احلوكمة يف كافة املجاالت املرتبطة بـأداء املؤسـسة ، لتـشمل 
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احلوكمة الرشعية، وحوكمة جملس النظارة ، واإلدارة التنفيذية ، وتنمية أعيان الوقف ، 

لرقابة ، وااللتزام ، واللوائح واإلجراءات ، وكـل مـا يـؤثر يف أداء ورصف الريع ، وا

 . املؤسسة ونتائج أعامهلا 

 : مشاركة املوقوف عليهم واملتأثرين بالوقف -٨
حيث خلصت الدراسة إىل أمهية زيادة مشاركة املوقوف عليهم ، ألن ذلك سيؤدي 

ً جيعلها أكثـر صـالحا يف إىل زيادة األفكار املطروحة من قبل جمموعات خمتلفة ، والتي

التطبيق ، ويف حتسني أداء مؤسسة الوقف ، وهناك آليات عديدة للتعبري عـن حاجـات 

وتـشمل (جمـالس األمنـاء: املستفيدين من ترصفات مؤسسة الوقف ونشاطاهتا ، مثل 

، واهليئـات االستـشارية  ، والدراسـات )ذرية الواقفني ، وممثلني عن املوقوف علـيهم

ستقلة ، ووسائل اإلعالم وغريها من الوسائل ، كام يمكن استخدام هذه املتخصصة امل

اآلليات وغريها يف تقويم اخلدمات املقدمة من مؤسسة الوقف ، مع تعزيز املسؤولية ، 

 .واملحاسبة ، واملساءلة يف مجيع أعامل مؤسسة الوقف

 :حتديد مراحل التطبيق وآلياهتا -٩
وكمـة ، مـن خـالل توضـيح اخلطـوات ألهنا من عوامل نجاح تطبيق قواعـد احل

املستقبلية ، وذلك بعرض القواعـد التفـصيلية بعـد اكتامهلـا مـع القواعـد التفـصيلية 

األخرى يف املجاالت األخرى ، عىل جلنة من املتخصصني إلعادة صياغتها ، كام يتوقع 

نامذج  أن تتشاور اللجنة مع كبار املتأثرين بالوقف ، ثم القيام بعد ذلك للتعرف عىل الـ

املالئمة لقواعد احلوكمة ، ثم تطبيقها يف دول أخرى أو قطاعات أخـرى ، ثـم وضـع 

كيفيـة تطبيقهـا يف : خطة لتطبيق هذه القواعد ، والتحدي الكبري لقواعد احلوكمة هي

الواقع بعد إصـدارها لكوهنـا قواعـد ومبـادئ ؛ وتقـرتح مؤسـسة التمويـل الدوليـة 
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 -، ويساهم هذا األسلوب) Score Card(وف استخدام األسلوب التخطيطي املعر

ِّ يف تطبيق قواعد احلوكمة عىل مر السنوات ، وكذلك مقارنتهـا مـع -يف قياس التدرج
غريها من املؤسسات ، والبد من تقويم وتنفيذ برنامج زمني لتطبيق قواعد احلوكمة يف 

 يف ذلـك مؤسسات الوقف ، يشارك فيه مجيع املتأثرين بأنشطة مؤسـسة الوقـف ،  بـام

 .وضع آليات تشجعهم عىل املشاركة والتأثري

 :  أمهية التقويم ملا بعد تطبيق قواعد احلوكمة - ١٠
َّحيث يمكن بعد إصدار مبادئ احلوكمة وقواعدها التفصيلية بعد نقاش معمق ،  

، ويـسعى  Gap analysis وتطبيقها لفرتة من الزمن ، وتطبيق أسـلوب حتليـل الثغـرات

ات إىل دراسة اجلوانب التي مل يتم تطبيقها مـن نظـام احلوكمـة يف أسلوب حتليل الثغر

َّاملؤسسة ، من خالل حتليل معمق لكافة جوانب احلوكمة يف املؤسسة الوقفية ، بغرض 
، ديد اإلجراءات املطلوبة لتصحيحهاًحتديد النقص يف جوانب احلوكمة تفصيال ، مع حت

 .وحتديد اجلهات املسؤولة عن التنفيذ 

 :األخذ بعني االعتبار  ظروف الدولة  ونظامهاأمهية  - ١١
ألن قواعد احلوكمة يف العادة تكون حلفظ مؤسسة الوقـف مـن الفـشل ، ولكـن 

ًمعظم الفشل قد يكون ناجتا من سوء تطبيق هذه القواعد ، ومدى قبول جملس النظارة 

 األوقـاف واإلدارة التنفيذية هلا، وبالتايل نستطيع القول أن الـنامذج الناجحـة حلوكمـة

تكون مؤثرة وفاعلة بحسب ظروف كل دولة وطبيعتها ، ومدى حرصها عىل االلتزام 

ــسيايس  ــا ال ــة نظامه ــاف ، وطبيع ــدخلها يف إدارة األوق ــدم ت ــف ، وع ــام الوق بأحك

واالقتصادي ، ومعظم املقرتحات حول سياسات احلوكمة بعد األزمة املالية العامليـة ، 

ًا من قواعد وتفعيل تنفيذها أكثر مـن اقـرتاح قواعـد تركز عىل تطبيق ما هو متاح حالي
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 .جديدة 

 : وجود رشوط الختيار النظار وعزهلم - ١٢
ألمهيتها يف فاعلية تطبيق قواعد احلوكمة ، من خالل وضع رشوط واضحة لقبول 

ضـافة إىل الـرشوط النظار ليكونوا متولني لألوقاف بـام حيقـق مـصلحة الوقـف ، باإل

، واألمانة ، وكــذلك رشط قل ، والبلوغ ، ورشوط العـدالة كاإلسالم ، والع: العامة

اءة فيام هو مؤمتن عليه من أن يكون لدى الناظر القدرة والكف: ، يشرتط الفقهاء الكفاية

املجـال : ؛ كام يمكن النص عىل رشوط خاصة يف بعض جماالت الوقف ، مثـل أوقاف

معرفتـه االسـتثامرية :  هـا ، من، والتي البد أن حيوز الناظر عىل رشوط عدةرياالستثام

 .وخرباته

 : هتيئة البيئة احلاضنة وتوعية العاملني يف املؤسسة الوقفية - ١٣
ألهنا من األمور املهمة يف نجاح وفاعليـة تطبيـق قواعـد احلوكمـة يف مؤسـسات 

الوقف ، والرتكيز عىل هتيئة البيئة احلاضنة والداعمة لتطبيق احلوكمة يمكن حتقيقه ، من 

يذ جهود متواصلة يف التدريب والتوعية بقواعد احلوكمة وفوائدها املرجوة ، خالل تنف

ييل ذلك حوار مقنن ، ودراسة مستفيضة للمتطلبات القانونية والتنظيمية للحوكمة مع 

اجلهات املتأثرة هبا ، وقد ييل ذلك خطوات مبدئية لتحسني حوكمة مؤسسة الوقف يف 

لتطبيق الكامل لنظام حوكمة األوقاف ؛ ولضامن بعض املجاالت املهمة ، ثم ييل ذلك ا

نجاح تطبيق قواعد احلوكمـة يف مؤسـسات الوقـف ، فإنـه يقـرتح اختيـار عينـة مـن 

مؤسسات الوقف التي تتميز ببيئة عمل مناسبة لـضامن نجـاح مبـادئ تطبيـق قواعـد 

 ، ًاحلوكمة ، ثم إعادة صياغة هذه القواعد بناء عىل الدروس املستخلصة مـن التطبيـق

وتظهر مؤسسة التمويل الدولية أن حسن اختيار الـرشكات املقـرتح تطبيقهـا قواعـد 
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؛ وكذلك الدروس املكتـسبة مـن ) ٤٨ :IFC (اح تطبيقهاـاحلوكمة قد ساعد عىل نج

جتارب تطبيق قواعد احلوكمة يف القطاعـات األخـرى مثـل الـرشكات املـسامهة ، إن 

 ، ألنه يتضمن تغيري مفاهيم ، وهياكل تنظيمية ًاالنتقال إىل التطبيق الشامل يتطلب وقتا

، وإعطاء صالحيات ، ومواجهة مع مصالح املستفيدين من الوضـع احلـايل ، وتظهـر 

دراسة عىل مستوى احلوكمة املؤسسية للبنوك والرشكات  يف الرشق األوسط ، أن من 

 ، وعدم توفر أكرب العوائق أمام تطبيق احلوكمة هو غياب املعرفة الداخلية عن احلوكمة

؛ كـام أن (٢:Hawkamah & IFC)  املختصني يف هذا املجال يف الرشق األوسـط

من األمور التي تساعد عىل تنفيذ احلوكمة إقنـاع اإلدارة التنفيذيـة والعـاملني بفوائـد 

 .  تطبيقها ، والذي يمثل التحدي األكرب يف قبول قواعد  احلوكمة يف مؤسسات الوقف 

 :ملستمرينالتوعية والتدريب ا - ١٤
حيث إهنام من الوسائل التي تساعد عىل تنفيذ احلوكمـة وفعاليتهـا ، وال بـد مـن 

الرتكيز عىل تدريب جملس النظارة ، واإلدارة التنفيذية، واملسؤولني يف مؤسسة الوقف 

عىل قواعد احلوكمة ، وبيان منافعها ، الكتساب الـزخم املطلـوب لتطبيقهـا بالـصورة 

مؤسسة التمويل الدولية يف قبول قواعد احلوكمة يف الـرشكات ، الفاعلة؛ وتدل جتربة 

ة ـــة وجـود الـدورات التدريبيـة بغـرض التوعيــــا يف الدول ، عىل أمهيـــوتطبيقه

ارة واإلدارة التنفيذية ، ومن ثـم ـــادة املؤسسة مثل جملس النظــبفوائد احلوكمة ، لقي

املهم التدريب املـستمر ملجلـس النظـار ؛ كام أنه من ) ٤٦ :IFC (إرشاكهم يف التنفيذ

واإلدارة التنفيذية ليكونوا قادة أقدر عىل إدارة مؤسسة الوقـف ، حيـث تـدل جتـارب 

ة تـدريب جملـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة ـــة عـىل أمهيــــمؤسسة التمويل الدولي

يف بيئة بصورة مستمرة ، مع التحديث املستمر ملواد التدريب ، لتتناسب مع التغيريات 
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 ).١٠٨ :IFC (العمل

 :توسيع مسؤولية جملس النظارة واإلدارة التنفيذية  - ١٥
حيث تتجه معظم الترشيعات احلديثة يف الدول العربية ، وخاصة بعد تفيش ظاهرة 

الفساد واإلخالل يف املسؤولية بالنسبة للرشكات الكربى ، نحو حتميل املسؤولني فيها 

ىل املسؤولية املاليـة لتعـويض املتـرضرين ، ولـذلك قـد املسؤولية اجلنائية باإلضافة ، إ

يكون من املناسب يف الوقت احلارض توسيع نطاق املسؤولية التي تقع عىل عاتق الناظر 

يف إدارة مؤسسة  الوقف ، وإمكانية حتميله الغرامات املالية يف حـال إخفاقـه يف مهـام 

ىل احلـوافز املاديـة ، ويؤيـد العمل الرئيسة ، وحرمانه من األجرة ، أو عدم حصوله ع

الناظر بمثابة الويص عىل أموال األيتام ، وأن يده يـد : ذلك  اآلراء الرشعية التي جتعل

أمانة ، وكذلك يد نائبه يف الترصفات ، فإن كانت كذلك وجب عليه الغرم وحق عليه 

ة لتحديد التعويض ، ولئن كان حتديد املركز القانوين لناظر الوقف هو من املسائل املهم

املسؤولية القانونية واجلنائية له يف حال التفريط والتقصري ، فإنه البد أن تكون املسؤولية 

ًشاملة لكافة نواحي اإلفراط وهي كثرية ، بحيث يكون مـسؤوال عـن كافـة األعـامل 

املرضة بالوقف ، كالغش ، والتدليس ، وخيانة األمانة ، وغريها من األخطاء ، بام حيقق 

  . ية املدنية للناظر ، كام تنص عليه القوانني احلديثة املسؤول

 : وجود مركز متخصص للحوكمة لدعم جهود تطبيقها - ١٦
، تتطلب أن يتم تطبيقها عىل مراحلحيث إن فاعلية ونجاح تطبيق قواعد احلوكمة 

ولفرتة زمنية قد تطول كام تم ذكره آنفا ،  مما يستلزم وجود جهة داعمة عىل شكل مركز 

 يقوم بالدعم الفني ، ويقدم االستشارات املناسبة ، ويقرتح عوض الرحييل متخصص ،

: يف  حالة اململكة العربية السعودية لرتسيخ مفهوم احلوكمة والتـدريب عـىل تطبيقهـا 
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؛ ومن األمثلة الناجحـة عـىل ) ٢١٢:الرويعي(إنشاء املركز الوطني حلوكمة الرشكات

ية يف ديب ، ومركز أبـوظبي للحوكمـة ، تأسيس معهد حوكمة للحوكمة املؤسس: ذلك

 .التابع لغرفة جتارة وصناعة أبوظبي 

 : استخدام ميثاق أفضل املامرسات - ١٧
حيث إن ذلك من األساليب لتحسني قواعد احلوكمة عىل مستوى املؤسـسات أو 

، واسـتخدام ميثـاق أفـضل املامرسـات وتطبيقهـا ، يعتـرب أحـد ) ٨٨:IFC (الدول

املؤسسات ، مع الصعوبات العديدة التي واجهت تطبيقـه يف األدوات لتطوير حوكمة 

ً؛ ونظرا لغلبة العالقات االجتامعيـة فـال بـد مـن ) ٨٨ :IFC (دول الرشق األوسط

 إن -الرتكيز عىل وجود سياسة لتعارض املصالح ، ووجود سجل يوثق هذا التعارض 

رة التنفيذيـة ،   ويتم اإلفصاح عنه ، وجود ميثاق عمل ملجلس النظارة واإلدا-حدث

ووجود أساليب للتعرف عىل تعارض املصالح ، وكيفية إدارهتا ، بـام حيقـق املـساءلة ، 

 .واملسؤولية ، والشفافية 

 :وجود إعالم مستقل - ١٨
، وخاصة إذا اتـصف بأنـه غـري لكونه من األمور التي تساعد عىل تنفيذ احلوكمة 

أن متلـك : لـوحظ يف ماليزيـا ، وغري مرتبط باملجموعات املالية الكربى ، فقـد منحاز

وسائل اإلعالم من قبل جمموعات مالية كربى ، وعـدم اسـتقالليتها ، مل يـساعد عـىل 

 ).٣٤٢ :Singam (تنفيذ احلوكمة بصورهتا الفعالة

 : وجود ترشيعات حلرية تداول املعلومات - ١٩
ن املتأثرين بالوقف واإلعالم وامل جتمع بحيث تؤدي إىل مزيد من الشفافية ، كام متكِّ

املدين من التعبري عن آرائهم ، وأن يتشاركوا ىف كل املعلومات بحرية ، كام تسمح بنرش 
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نـرش يف مواقـع الـشبكة ، والتقارير الدورية ، مطبوعة أو عـن طريـق الالبيانات املالية

عـىل املعلومـات ، والبد من تشجيع املتأثرين بمؤسسة الوقف للحـصول اإللكرتونية

قف ، بام فيها املعلومات و إمكانية احلصول عليها من مؤسسة الو، أالصحيحة واملناسبة

سات واللـوائح ، وأولويـات ، واهليكـل التنظيمـي ، والـسيااملالية، واألداء التـشغييل

؛ ويمكن حتقيق ذلك من خـالل التقـارير املاليـة ، املؤسسة، والنشاطات واإلنجازات

إلنرتنـت ووسـائل التواصـل ، وتوفري املعلومـات مـن خـالل اتامعات السنويةواالج

، كام البد من التأكد من التواصل  املـستمر  واملوقع اإلكرتوين ملؤسسة الوقفاحلديثة ،

 .وقف بحميع وسائل التواصل املتاحةمع املتأثرين بمؤسسة ال

 : الشفافية واإلفصاح - ٢٠
ألن من التحديات التي تواجه مؤسسات األوقاف يف الوقت املعارص، كيفية زيادة 

فية ، وتعميق الوضوح املايل ،  وخاصـة يف جملـس النظـارة واإلدارة التنفيذيـة ، الشفا

والترصفات التي تطرأ عىل أعيان مؤسسة الوقف ؛  ومـن الـشفافية املطلوبـة لتحقيـق 

احلوكمة الرشيدة ، رضورة احتواء القوائم املالية ، والتقرير السنوي ، عـىل معلومـات 

 كام جيب عىل مؤسسات ية ، وأدائها املايل واإلداري ،موثوقة ومفيدة عن املؤسسة الوقف

األوقاف أن تكون هلا سياسة واضحة وتفصيلية لإلفصاح عن بياناهتـا املاليـة ، وتـوفري 

املعلومات اجلوهرية واألساسية حـول  نتائجهـا املاليـة ، وأعامهلـا  للموقـوف علـيهم 

فصاح املحاسـبي للتغـريات يف  واإل، ويف املواعيد املحددة؛  مهور، بالقدر الكايفوللج

 ألثرها يف غرس الثقة ً، نظراترب من أساسيات نجاح مؤسسة الوقفاملؤسسة الوقفية يع

، وقد يتطلب اإلفصاح إصدار ك إال بالشفافية واإلفصاح الشامل، وال يتم ذليف أعامهلا

 .عدد من القواعد والتعليامت اخلاصة باإلفصاح املحاسبي بالقوائم املالية
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 : ستفادة من التطور التكنولوجياال - ٢١
ألن التطـور يف أنظمــة املعلومـات ، ووســائل التواصـل ، وقواعــد املعلومــات ، 

ًوأجهزة احلاسب اآليل ، توفر فرصا مناسبة لتيسري تطبيق قواعـد احلوكمـة ، وتـسهيل 

ر التطور التكنولوجي مزايـا تنفيذها ، وبأقل كلفة ممكنة ، وبدون تدخل برشي ، ويوف

ات جلميـع املتـأثرين بمؤسـسة زيادة الشفافية ، من خالل إتاحة املعلوم: ، منهاعديدة

، واملساعدة يف الرشد يف القرارات من خـالل تـوفري املعلومـات الـصحيحة يف الوقف

وقـوف علـيهم واملتـأثرين الوقت املناسب ، وتوفري الفعالية يف تقديم اخلـدمات إىل امل

 .بالوقف

 : هلياكل التنظيميةإصالح  البناء املؤسيس  وا - ٢٢
ألن ذلك عنرص أسايس يف فعالية تطبيق احلوكمة ، ويشمل ذلك أن يكـون لـدى 

موظفي املؤسسة الوقفية املعرفة والقدرة وأعـىل درجـات النزاهـة ، وأن تكـون لـدى 

املؤسسة الوقفية  قواعد واضحة بشأن تضارب املصالح ، وأن تكون حدود صالحياهتا 

 ذلك  تبسيط اللوائح ، باستبعاد القواعد والقـوانني املكـررة ًواضحة متاما ، كام يشمل

وقـف لتكـون موازنـة مرتبطـة واملتضاربة ، كام يقرتح أن يتم تعديل ميزانية مؤسسة ال

نفاقــات ، وحتقيــق األهــداف ،  لتحقــق احلوكمـة الالزمــة ، ولــيس موزانــة إبـاألداء

 .وإيرادات

 : شاريعها خارج الدولةحتديد العالقة بني مكاتب املؤسسة الوقفية وم - ٢٣
إذا كانت املؤسسة الوقفية هلا عدة مـشاريع أو صـناديق وقفيـة ، أو مكاتـب ، أو 

مشاريع دائمة ، خارج الدولة  أو غريها من الكيانات ، والتي هلـا اسـتقاللية يف اختـاذ 

القرار، وجيب أن يشتمل حتديد هذه العالقة عىل معرفة االرتباط بينهم ، والصالحيات 
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تلفة ، وحتديد املسؤوليات ، واملخاطر املرتبطة هبم ، يف حال فشل أحد املشاريع عىل املخ

املؤسسة الوقفية األم ؛ كام جيب التأكد من االلتزام بقواعـد احلوكمـة يف الـدول التـي 

 . تعمل فيها املؤسسة الوقفية 

 : أمهية تطوير احلوكمة يف النظارة الفردية - ٢٤
تتطرق إىل دور قواعد احلوكمة يف النظارة الفردية ، إال حيث إن  الدراسة احلالية  مل 

أنه يمكن تطوير قواعد للحوكمة ، خاصة بالنظارة الفردية ، من خالل مراجعة قواعد 

احلوكمة املقرتحة يف هذه الدراسة ، وتعديلها بام يناسب أوضاع النظارة الفردية ، حيث 

هم اجتاه الوقف الذي حتت دائوجود سياسات وإجراءات واضحة ملحاسبة النظار يف أ

ًملهنية بدال من تطوير أسلوب اإلدارة ، والرتكيز عىل اإلدارة ا: ؛ ومن الوسائل نظارهتم

تلك اإلدارة التي تتميز بخـصائص حمـدودة، : ؛ واإلدارة املهنية هي اإلدارة الشخصية

صاف يف اختاذ لعدالة واإلن، ودوافع العمل للمصلحة العامة ، وااملسؤولية الفردية: منها

، واالستفادة من املعلومـات واخلـربات واملـشورة قبـل اختـاذ القـرار ، وتـوفري القرار

  .التدريب والتأهيل الالزمني 

 : أمهية العوامل املساعدة عىل تطبيق قواعد احلوكمة  - ٢٥
حيث إن القناعة باحلوكمة من قبل اإلدارة العليا تعترب من أهم العوامـل لتحقيـق 

ق قواعد احلوكمة يف مؤسسة الوقف ، كام أن القناعة باحلوكمـة ال بـد أن االلتزام بتطبي

تنبع من جمموع العاملني فيها ، وليس من القائد فقط ، إن كان هو املحفز هلذا العمـل ، 

ومما يساعد عـىل تطبيـق قواعـد احلوكمـة إعطـاء الـصالحيات ملؤسـسات الرقابـة ، 

 ، يف تنفيذ غرامات أو عقوبـات عـىل مـن واملسؤولة عن متابعة تنفيذ لقواعد احلوكمة

أن وجـود الـصالحيات لـدى : خيالف هـذه القواعـد ، وتـدل التجـارب يف ماليزيـا
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   ).٧٣٤ :Liew (املؤسسات الرقابية قد ساعد عىل تنفيذ قواعد احلوكمة

إن القارئ هلذه الدراسة قد جيد أن هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن التطبيـق العمـيل 

حوكمة ، للتأكد من صالحيتها ، ولكن نستطيع أن نفرتض أن أي للقواعد املقرتحة لل

شخص منصف يتمعن يف  مكونات الدراسـة ، سـيجد أن هنـاك حاجـة إىل مزيـد يف 

مؤسـسة احلوار والبحث يف التوصيات املقرتحـة ، ملواجهـة التحـديات التـي تواجـه 

ن هـذه الدراسـة ، فيام يتعلق  بتطبيق قواعد احلوكمة ، وبالتايل فليس اهلدف مـالوقف

املبسطة الوصول إىل حكم رشعي ، أو حماسبي ، بقدر ما هو عرض جلوانب املوضـوع 

ضية للـذين يامرسـون العمـل وبعض تفريعاته يف جماالته احلديثة ، وحماولة تقريب الق

 ومن ثم اختاذ قرار علمي عميل مؤسس بعد دراسـة ومتحـيص ، مـن خـالل ،الوقفي

ون عىل حاالت عملية ، مع تبادل مستمر للتجارب دراسات يقدمها باحثون متخصص

 .واملامرسات الناجحة 

اىلــه تعـــعيب عليه السالم يف قولـــول كام قال العبد الصالح شـــنق :

 M   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÃL 
 ) .٨٨:هود(
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  فهرس املصادر و املراجع
 

 

 ) جمموع فتاوي شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، : ، أمحد بن تيمية) ابن تيمية

مجعهــا عبــدالرمحن بــن حممــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي احلنــبيل، 

 .هـ، بدون نارش ١٣٩٨

  )مقدمة ابن خلـدون ، : ، عبدالرمحن بن حممد ابن خلدون) ابن خلدون

 .النرش ، القاهرة حتقيق عيل عبدالواحد وايف، دار هنضة مرص للطبع و

  ) حاشـية رد املحتـار عـىل : حممد أمني الشهري بابن عابدين) ابن عابدين

الــدر املختــار رشح تنــوير األبــصار، املكتبــة التجاريــة، مكــة املكرمــة، 

 ).م١٩٧٣(هـ١٣٩٩

 )أعـالم املـوقعني عـن رب العـاملني، دار : ، ابن قـيم اجلوزيـة)ابن القيم

 ).م٢٠٠٤(  هـ١٤٢٥احلديث،القاهرة،

 )خمترص تفسري ابن كثري ،أيب الفداء إسامعيل ابن كثري الدمشقي) ابن كثري :

 .هـ١٣٩٦اختصار وحتقيق حممد عيل الصابوين ، أملانيا الغربية ، 

  )أمهيـة : ، عبداهللا بن منصور وعبداحلكيم بزوايـة ) ابن منصور وبزواية

قدم إىل تطبيق مبادئ احلوكمة يف التنظيامت املؤسسية للرشكات ، بحث م

 سـبتمرب ١١-٩املؤمتر العاملي التاسع لإلقتـصاد والتمويـل اإلسـالمي ، 

 . ، تركيا٢٠١٣

 )إدارة األوقاف اإلسـالمية يف املجتمـع املعـارص يف :، عيل أوزاك)أوزاك
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تركيا، سلسلة ندوات احلوار بني املسلمني، مؤسسة آل البيـت ومؤسـسة 

 ).م١٩٩٦(هـ١٤١٧اخلوئي اخلريية، لندن ، 

 ) حمارضات يف الوقـف، دار الفكـر العـريب، : ، حممد أبوزهرة) زهرة أبو

 ).م١٩٧١( هـ١٣٩١القاهرة، 

 )لـرشوق، كتـاب األمـوال، دار ا: ، أبو عبيد القاسم بن سالم ) أبو عبيد

 ). م١٩٧٩ (ـه١٤٠٩القاهرة، 

 )األحكـام : ،عبدالستار أبو غدة وحسني حسني شحاتة)أبوغدة وشحاتة

بية للوقـف، األمانـة العامـة لألوقـاف، دولـة الفقهية واألسس املحاسـ

 .م١٩٩٨الكويت، 

  )أمحد صقر عاشور ، قياس و دراسـة الفـساد يف الـدول ) امحد عاشور ،

إشكاليات القياس :العربية ، يف كتاب مؤرشات الفساد يف األقطار العربية 

 .م٢٠١٠واملنهجية ، املنظمة العربية ملكافحة الفساد ، بريوت ، 

 )الوظـائف االداريـة بمؤسـسات  : عبداجلواد نارص إسامعيل، )إسامعيل

بحث مقـدم اىل  دراسة وثائقية ، :الوقف املرصية يف عهد الدولة العثامنية 

ــاهرة  جامعــة االزهــر، –ادي للمــسلمني ــاملــؤمتر الــدويل االقتــص الق

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٨

 )مي،الوصايا واالوقاف يف الفقـة االسـال:حممد كامل الدين إمام ، )إمام 

هــ ١٤١٦ ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،االسـكندرية

 ).م١٩٩٦(

 )٦٤٨األوقاف واحليـاة االجتامعيـة يف مـرص : حممد حممد أمني، )أمني-
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 دراسة تارخيية وثائقية، دار النهضة العربية، ): م١٥١٧-١٢٥٠( هـ٩٢٣

 .)م١٩٨٠ (القاهرة،

 )ئة العامة لتنظيم األوقاف يف حوكمة ، عدنان  أمحد البار ، دور اهلي) البار

األوقاف ، ورقة مقدمة إىل امللتقى الثـاين لتنظـيم األوقـاف ، الريـاض ، 

 ).م٢٠١٣(هـ ١٤٣٥

 )حتـوالت عالقـات الوقـف بمؤسـسات :، أبوبكر أمحد باقـادر ) باقادر

املجتمع املدين يف بلـدان شـبه اجلزيـرة العربيـة، يف كتـاب نظـام الوقـف 

 بلدان شبه اجلزيرة العربية، مركـز دراسـات الوحـدة واملجتمع املدين يف

 .م٢٠٠٣العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ، بريوت ، 

 )الوقـف يف العـراق تارخييـا وإداريـا ، : ، حممد بحر العلـوم)بحر العلوم

سلسلة ندوات احلوار بني املسلمني، مؤسسة آل البيت ومؤسسة اخلـوئي 

 ).م١٩٩٦(هـ ١٤١٧اخلريية، لندن، 

 )ضوابط رصف ريع األوقاف اخلرييـة وقواعـد :، حييى ولد الرباء)الرباء 

ترتيب أوليات الرصف، يف أبحاث منتدى قضايا الوقف الفقهيـة الرابـع 

 ).م٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠املنعقد يف املغرب، األمانة العامة لألوقاف، 

 )عـامل مـشموالت أجـرة النـاظر املعـارصة، يف أ: عبداهللا بن بيه) بن بيه

منتــدى قــضايا الوقــف الفقهيــة األول،األمانــة العامــة لألوقاف،دولــة 

 ).م٢٠٠٥( هـ١٤٢٥الكويت،

 )الشخـصية : ، موسـى بـن مخـيس بـن حممـد البوسـعيدي)البوسعيدي

 ).م٢٠٠٢( هـ ١٤٢٢االعتبارية للوقف، 



  

  

٣١٣ 

 

 )أمهيـة تطبيـق مبـادئ احلوكمـة يف تطـوير : ، حكيمة بوسلمة ) بوسلمة

ــاف وتفع ــسات األوق ــصادية مؤس ــة اإلقت ــق التنمي ــا يف حتقي ــل دوره ي

 .واإلجتامعية، اجلزائر

 )مثـال : دور األخالقيـات يف اإلدارة العامـة: ، أوتافيو بيـشوتو)بيشوتو

سنغافورة، منتدي البحوث االقتصادية للدول العربيـة وإيـران وتركيـا، 

 .م١٩٩٦، ملجلد الثالث، العدد الثاينا

 )وكمة املؤسـسات الوقفيـة ، بحـث ، عز الدين فكري هتامي ، ح) هتامي

الوقف اخلريي والتعلـيم : مقدم إىل الندوة الدولية يف التمويل اإلسالمي 

 .م٢٠١٢ إبريل ٢٤-٢٣اجلامعي ، القاهرة ، 

 )نــارص الــدين االلبــاين، صــحيح اجلــامع الــصغري، املكتــب )اجلــامع ،

 ).١٩٧٩(هـ ١٣٩٩اإلسالمي، بريوت، 

 )حاشـية :خ حممد عرفة الدسـوقي، شمس الدين الشي)حاشية الدسوقي

 .الدسوقي عىل الرشح الكبري، دار إحياء الكتب العريب، القاهرة، مرص

 )اإلستثامر يف وقف بروناي دار السالم، مـن : ، عبدالرمحن حاكي)حاكي

، ديب، ٢٠٠٨ فرباير ٦-٤أبحاث مؤمتر ديب الدويل لالستثامرات الوقفية، 

 .اإلمارات العربية املتحدة

 )النشاط االقتصادي اإلسـالمي يف العـرص : راهيم حركات، إب)حركات

 .م١٩٩٦الوسيط، مكتبة افريقيا الرشق، الدار البيضاء، 

 )البنك الدويل، تقرير عن احلكم اجليـد ألجـل التنميـة يف )احلكم اجليد ،

 .م٢٠٠٣، حتسني املساواة و املساءلة: دول الرشق األوسط وشامل افريقيا



  

  

٣١٤ 

 

 )موجز يف أحكام الوقـف، مكتبـة االعـتامد، : ، شاكر بك احلنبيل)احلنبيل

 .هـ١٣٤٨دمشق، 

 )كتاب أحكام : ، أبوبكر أمحد عمر الشيباين املعروف باخلصاف)اخلصاف

ــاف، ــرص ١ط األوق ــرصية، م ــاف امل ــوم األوق ــوان عم ـــ١٣٢٢، دي  ه

 ).م١٩٠٢(

 )مكتبـة النـوري، دمـشق خطط الـشام،: ، حممد كرد عيل)خطط الشام ،

 ).م١٩٨٣( هـ١٤٠٣

 )نـامذج ملـشاركة املـرأة يف :أوقاف النـساء:، رهيام أمحد خفاجي)جيخفا

ول مـن القـرن النهضة احلضارية دراسة للحالـة املـرصية يف النـصف األ

 هـ١٤٢٤بيع األول ، العدد الرابع، السنة الثالثة ، رالعرشين، جملة أوقاف

 .)م٢٠٠٣مايو(

 )املـايض ملحة عن الوقـف والتنميـة يف: ، حممد احلبيب اخلوجة)اخلوجة 

واحلارض، يف  سلسلة ندوات احلوار بـني املـسلمني، مؤسـسة آل البيـت 

 ).م١٩٩٦( هـ١٤١٧ومؤسسة اخلوئي اخلريية، لندن 

 )ًوقـاف بإعتبـاره قطاعـا تنميـة وتطـوير األ: ، هـشام دفـرتدار )دفرتدار

، يف كتاب االستثامرات الوقفيـة ، مؤسـسة األوقـاف وشـؤون اقتصاديا 

 . م ٢٠٠٨، القرص يف ديب ، ديب

 )تـاريخ العـراق االقتـصادي يف القـرن : ، عبدالعزيز الدوري )الدوري

ات الوحـدة العربيـة ، ـــ مركـز دراس–، بـريوت ٣الرابـع اهلجـري، ط

 .م١٩٩٥



  

  

٣١٥ 

 

 )دور الوقـف يف التنميـة ، سلـسلة : ، عبـدالعزيز الـدوري)١-الدوري

ية ، ندوات احلوار بني املسلمني، مؤسسة آل البيت ومؤسسة اخلوئي اخلري

 ).م١٩٩٦( هـ١٤١٧لندن 

 )استثامر أرايض الوقف كـأداة لتطـوير : ، ذو الكفل بن حسن)ذو الكفل

اقتصاد املسلمني يف ماليزيا، من أبحاث مـؤمتر ديب الـدويل لالسـتثامرات 

 .، ديب، اإلمارات العربية املتحدة٢٠٠٨ فرباير ٦-٤الوقفية، 

 )لـرشكات، يف كتـاب املسؤلية االجتامعية وحوكمة ا: ، هدي رزق)رزق

دور القطاع اخلاص يف مسار التنمية املستدامة وترشيد احلكم يف األقطـار 

العربية، املنظمة العربية ملكافحة الفساد،املركز العريب لألبحاث ودراسـة 

 . م٢٠١٣السياسات، بريوت،

 )جلان املراجعـة كأحـد : ، عوض بن سالمة الرحييل الرويعي ) الرويعي

: حالة السعودية ، جملة جامعة امللك عبـدالعزيز:تدعائم حوكمة الرشكا

 .١ ، ع ٢٢قتصاد واإلدارة، م اال

 )الوقف والطرق الصوفية يف العرص احلديث، : ، تيريي زاركون)زاركون

 ).م١٩٩٧(هـ ١٤١٨ ، السنة التاسعة، ٣٦جملة االجتهاد، العدد 

 )امر، ، دار عـ)اجلزء األول(أحكام األوقاف : ، مصطفى الزرقاء)الزرقاء

 ).م١٩٩٧(هـ  ١٤١٨األردن، -عامن

 )املؤسـسات اإلدارة يف الدولـة :، حـسام الـدين الـسامرائي)الـسامرائي

م، دار الفكـر العـريب، ٩٤٥-٨٦١/هـ٣٣٤-٢٤٧العباسية خالل فرتة 

 .م١٩٨٣، ٢ط



  

  

٣١٦ 

 

 )التقايض يف دعـاوي : ، حممد عبدالرحيم سلطان العلامء)سلطان العلامء

نتـدى قـضايا الوقـف الفقهيـة الثالـث، الوقف ومنازعاته،  يف أبحاث م

 ).م٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨األمانة العامة لألوقاف، 

 )الـدور االجتامعـي للوقـف، مـن إدارة : ، عبدامللك أمحد السيد )السيد

وتنمية ممتلكات األوقاف، املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب، جـدة 

 ).م١٩٩٤(هـ١٤١٥

 )اإلسـعاف يف : لـيسبرهان الدين إبراهيم بن موسـى الطراب) اإلسعاف

 .أحكام األوقاف، دار الرائد العربية، بريوت، لبنان

 )االجتاهـات :، أمحد حممد السعد وحممد عـيل العمـري)السعد والعمري

املعارصة يف تطوير االستثامر الوقفي، من سلـسلة الدراسـات الفـائزة يف 

، األمانـة العامـة )م١٩٩٩( مسابقة الكويت الدوليـة ألبحـاث الوقـف

 ).م٢٠٠٠( هـ١٤٢١، دولة الكويت، لألوقاف

 )تيـسري الكـريم الـرمحن يف : ، عبدالرمحن بن نارص الـسعدي )السعدي

تفسري كالم املنان ، مجعية احياء الـرتاث اإلسـالمي ، الطبعـة اخلامـسة ، 

 .، الكويت) م٢٠٠٠(هـ ١٤٢١

 )احلوكمة يف مؤسسات األوقاف ، بحث مقدم : ، سمري الشاعر ) الشاعر

 .، الرياض) ١٤٣٥ –م ٢٠١٣(نظيم األوقاف إىل ملتقى ت

 )استثامر أموال الوقـف، جملـة أوقـاف، : ، حسني حسني شحاتة)شحاتة

 .)م٢٠٠٤يونيو ( هـ١٤٢٥، ربيع اآلخر ٦السنة الثالثة، العدد 

 )اسـتثامر أمـوال الوقـف، يف أعـامل : ، حسني حسني شحاتة)١-شحاتة



  

  

٣١٧ 

 

دولـة  امـة لألوقـاف،األمانـة الع منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة األول،

 ).م٢٠٠٥( هـ١٤٢٥ الكويت،

 )الديمقراطية كآلية ملكافحة الفساد والتمكني : إسامعيل الشطي ،)الشطي

للحكم الصالح، يف كتاب ندوة الفساد واحلكم الصالح يف البالد العربية، 

 . م٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت

 )ومويس بن جرمان العتيبي، بندر بن رجاء الشمري)الشمري والعتيبي  :

 األطر القانونية ذات العالقة بالقطاع اخلريي والتطوعي يف اململكة العربية

 ). م٢٠٠٨( هـ١٤٢٩، السعودية

 )إدارة تنميـة الوقـف املعـارص يف سـنغافورة، : ، شمية عبدالكريم)شمية

حتديات وتوقعات، يف أبحاث مؤمتر ديب الدويل لالستثامرات الوقفيـة، يف 

، ديب، ٢٠٠٨ فرباير ٦-٤ث مؤمتر ديب الدويل لالستثامرات الوقفية، أبحا

 .اإلمارات العربية املتحدة

 )حممد نارص الـدين األلبـاين ، صـحيح األدب املفـرد ) صحيح األدب ،

لإلمام البخاري ، مكتبة الدليل ، اجلبيـل ، اململكـة العربيـة الـسعودية ، 

 .)م١٩٩٧(هـ ١٤١٨

 )التجربة الوقفية لدولة األمارات : صالحات، سامي حممد ال)الصالحات

، جملة أوقاف، )م٢٠٠٢-١٩٩٦( ًإمارة الشارقة نموذجا: العربية املتحدة

 .)م٢٠٠٣أكتوبر (هـ ١٤٢٤ شعبان ، السنة الثالثة،٥العدد 

 ) تفعيـل :االسـتثامر الـوقفي: ، سامي حممد الصالحات)١-الصالحات

مـارة ديب، ، يف كتـاب صيغ التمويل ملؤسسة األوقاف وشؤون القـرص بإ



  

  

٣١٨ 

 

االستثامرات الوقفية ، مؤسسة األوقـاف وشـؤون القـرص يف ديب، ، ديب، 

 .م ٢٠٠٨

 )جامع البيـان يف تأويـل أي القـرآن ، دار : ، ابن جرير الطربي) الطربي

 ).م١٩٩٩( هـ ١٤٢٠الفكر ، بريوت ، 

 )البناء املؤسيس للوقف يف بلدان وادي النيل، : ، نرص حممد عارف)عارف

 كتاب نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، مركـز دراسـات يف

الوحدة العربيـة واألمانـة العامـة لألوقـاف بدولـة الكويـت، بـريوت، 

 .م٢٠٠٣

 )مـرص والـشام يف عـرص األيـوبيني : ، سعيد عبدالفتاح عاشور )عاشور

 .واملامليك ، دار النهضة العربية، بريوت ، بدون تاريخ

 )العوامل التـي أدت إىل تـدهور الوقـف : قهار داود العاين، عبدال)العاين

عرب التاريخ اإلسالمي، بحـث مقـدم إىل مـؤمتر األوقـاف األول، مكـة 

 .هـ١٤٢٢املكرمة، 

 )األوقـاف اإلســالمية يف فلــسطني : ، إبــراهيم عبــدالكريم)عبـدالكريم

د ، جملة أوقاف، السنة الثالثة، العد)املحددات العامة واألصول التارخيية(

 .)م٢٠٠٤يونيو( هـ١٤٢٥السادس، ربيع األول 

 )الدولة والقطـاع الـوقفي يف القـرن احلـادي : داهللا ــ، طارق عب)عبداهللا

ــ ــرشين م ـــن الوصايوالع ـــة عليــ ــشـ ــهـــه إىل ال ــاب راكة مع ، يف كت

االستثامرات الوقفية ، مؤسسة األوقـاف وشـؤون القـرص يف ديب، ، ديب، 

 .م ٢٠٠٨



  

  

٣١٩ 

 

 )للوقـف، جملـة الشخصية االعتباريـة: د العكش، حممد بن أمح)العكش 

 .)م٢٠٠١نوفمرب (هـ ١٤٢٢ت ، شعبا١، العدد أوقاف، السنة األوىل

 )جتربة األوقاف يف اململكة العربيـة : ، حممد بن أمحد العكش)١-العكش

هــ ١٤٢٤ األول ، ربيـع٤السعودية، جملة أوقاف، السنة الثالثة، العـدد 

 .)م٢٠٠٣مايو (

 )استثامر أموال الوقف، يف أعامل منتدى : العامرىهللا بن موسعبدا ،)العامر

ـــة  ـــة لألوقاف،دول ـــة العام ـــة األول،األمان ـــف الفقهي ـــضايا الوق ق

 ).م٢٠٠٥( هـ١٤٢٥الكويت،

 )إسهام الوقـف يف العمـل األهـيل والتنميـة : ، فؤاد عبداهللا العمر)العمر

ة االجتامعيــة، سلــسلة الدراســات الفــائزة يف مــسابقة الكويــت الدوليــ

، األمانـة العامـة لألوقـاف، دولـة الكويـت، )١٩٩٩(ألبحاث الوقف 

 ).م٢٠٠٠( هـ١٤٢١

 )التحديات التي تواجه مؤسـسة الوقـف : فؤاد عبداهللا العمر) ١-العمر

وحتسني البناء املؤسيس ملواجهتها، جتربة األمانة العامة لألوقاف يف دولـة 

أكتـوبر (هــ١٤٢٤ن ، شعبا، السنة الثالثة٥الكويت، جملة أوقاف، العدد 

 .)م٢٠٠٣

 )البنـاء املؤسـيس للوقـف يف بلـدان شـبه : فؤاد عبداهللا العمر) ٢-العمر

اجلزيرة العربية، يف كتاب نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العـريب، 

مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويـت، 

 .م٢٠٠٣بريوت 



  

  

٣٢٠ 

 

 )أخـالق العمـل وسـلوك العـاملني يف :  العمـر فؤاد عبـداهللا) ٣-العمر

اخلدمة العامة والرقابة عليها، املعهـد اإلسـالمي للبحـوث والتـدريب، 

 ).م١٩٩٩( هـ١٤١٩،  اململكة العربية السعودية–، جدة ٥٢بحث رقم 

 ) دراسة حول حتديـد : فؤاد عبداهللا العمر: فؤاد عبداهللا العمر) ٤-العمر

ت كفايته وكفاءته، املعهد اإلسـالمي رأس مال مؤسسة الوقف ومؤرشا

،  اململكـة العربيـة الـسعودية–للبحوث والتدريب، ورقة بحـث، جـدة 

 ).م٢٠١٣( هـ١٤٣٤

 )حاشية الـروض املربـع رشح :، عبداهللا بن عبدالعزيز العنقري)العنقري

 .هـ١٣٩٠زاد املستنقع، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 

 )ــومي غــانم)غــانم ــراهيم البي ــرص، دار األ :، إب ــاف والــسياسة يف م وق

 ).م١٩٩٨( هـ١٤١٩ ، ١الرشوق، القاهرة، ط 

 )التكوين التارخيي لوظيفـة الوقـف يف : ، إبراهيم البيومي غانم)١-غانم

املجتمع العريب، يف كتاب نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوقف العـريب، 

الكويـت، مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة 

 .م٢٠٠٣بريوت، 

 )فـتح البـاري بـرشح : أمحد بن عيل بـن حجـر العـسقالين) فتح الباري

 .صحيح البخاري، املطبعة السلفية، القاهرة، بدون تاريخ

 )تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل املـرصي الـشهري )الفتوحي ،

ت، عـامل منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقـيح وزيـادا: بابن النجار

 .الكتب، بدون تاريخ



  

  

٣٢١ 

 

 )جامعة (احلامية املدينة للوقف، جملة احلقوق :  ، أنور أمحد الفزيع )الفزيع

هــ ١٤٢٠ األول ، السنة الثالثة والعرشون، العدد الثاين، ربيـع)الكويت

 .)م١٩٩٩يونيو (

  )جمد الدين حممد بن يعقـوب الفـريوز آبـادي ، بـصائر )الفريوز آبادي ،

 .ئف الكتاب العزيز، ، املكتبة العلمية ، بريوت، بدون تاريخالتميز يف لطا

 )حتوالت عالقات الوقف بمؤسسات املجتمع املدين : ، مروان قباين)قباين

يف بلدان اهلالل اخلـصيب، يف كتـاب نظـام الوقـف واملجتمـع املـدين يف 

الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامـة لألوقـاف 

 .م٢٠٠٣لكويت، بريوت، بدولة ا

 )الوقـف يف املجتمـع اإلسـالمي املعـارص، وزارة : ، منذر قحف)قحف

 ).م١٩٩٨(هـ ١٤١٩األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، قطر، 

 )متويل تنمية أموال األوقاف، بحـث مقـدم إىل : ، منذر قحف)١-قحف

 ندوة تطوير األوقاف اإلسـالمية وتنميتهـا، البنـك اإلسـالمي للتنميـة،

 ).م١٩٩٧(هـ ١٤١٨نواكشوط، 

 )التكوين االقتصادي للوقف يف بلـدان اهلـالل : ، منذر قحف)٢-قحف

اخلصيب، يف كتاب نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، مركـز 

دراسات الوحدة العربيـة واألمانـة العامـة لألوقـاف بدولـة الكويـت، 

 .م٢٠٠٣بريوت، 

 )ون العدل واالنصاف يف القضاء عىل ، حممد قدري باشا، قان)قدري باشا

 ). م٢٠٠٦( هـ ١٤٢٧مشكالت األوقاف، دار السالم للطباعة والنرش، 



  

  

٣٢٢ 

 

 )أيب عبداهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري القرطبـي ، اجلـامع ) القرطبي ،

 ).م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥ألحكام القرآن ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، 

 )موارد الوقـف واحلفـاظ تنمية: عيل حمي الدين القره داغي) القره داغي 

عـة، شـوال ، الـسنة الراب٧، جملـة أوقـاف العـدد )دراسة مقارنـة(عليها 

 .)م٢٠٠٤نوفمرب( هـ١٤٢٥

 )صحيح األعـشى يف : ، أيب عباس أمحد بن عيل القلقشندي) القلقشندي

صناعة اإلنشاء، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مجهورية مرص العربية ، 

 .م١٩٦٣

 )ييل كادفامن ، اخلرافات واحلقائق املرتبطـة بـإدارة احلكـم ، دان) كادفامن

الفاسد ، يف كتاب  املشاريع الدولية ملكافحة الفساد والـدعوة لإلصـالح 

السيايس واإلقتصادي يف األقطار العربية ، بحوث ومناقـشات النـدوة ، 

 ).م٢٠٠٦(هـ ١٤٢٧بريوت ، 

 )الفـساد ،حسن كريم، مفهـوم احلكـم الـصالح، يف كتـاب نـدوة)كريم 

 واحلكم الـصالح يف الـبالد العربيـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،

 . م٢٠٠٦، بريوت

 )كتاب الوالة وكتـاب القـضاة ، : ، أبوعمر بن يوسف الكندي)الكندي

 .م١٩٠٨مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، 

 )كـام الـسلطانية ، أبو احلسن عيل بن حممـد املـاوردي ، األح) املاوردي

 .م١٩٨٩، الكويت ، دار قتيبة ، املدنيةوالواليات 

 )الوقف وأثـره يف تـشييد بنيـة : ، إبراهيم بن حممد احلمد املزيني)املزيني



  

  

٣٢٣ 

 

احلضارة اإلسالمية، من أبحاث ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية 

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ املدنية املنورة، –السعوديه 

 )ــصوري ــسدور ومن ــصوري) م ــامل من ــسدور وك ــارس م ــاف :ف األوق

الـسنة  ،١٥العـدد  جملـة أوقـاف، نظرة يف املـايض واحلـارض،: اجلزائرية

 .)م٢٠٠٨ نوفمرب( هـ١٤٢٩الثامنة، ذو القعدة 

 )ــشعل ــش) م ــدالباري م ـــحتدي: عل ـــ، عب ــات حــ ــة ات ومعوق وكم

 هيئـة –، املـؤمتر التاسـع للهيئـات الـرشعية املؤسسات املالية اإلسالمية

 مــايو ٢٧-٢٦لمؤســات املاليــة اإلســالمية ، ة لـــــاملحاســبة واملراجع

 .م٢٠١٠

 )حممد كل عتيقي وعزالدين توين وخالد شعيب)املصطلحات الوقفية ، :

املصطلحات الوقفية، الصندوق الوقفي للثقافة والفكـر، األمانـة العامـة 

 ).م١٩٩٦(هـ ١٤١٧لألوقاف، دولة الكويت، 

 )املقنع يف فقة أمام الـسنة ، موفق الدين عبداهللا بن قدامة املقديس، )املقنع

 .هـ١٣٩٣أمحد بن حنبل، الطبعة الثالثة، 

 ) هيئة املحاسبة واملراجعـة للمؤسـسات املاليـة اإلسـالمية )٣٣معيار ، :

 ).م٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩،  عن الوقف٣٣املعيار الرشعي رقم 

 ) التكوين االقتصادي للوقف يف بلـدان املغـرب : حممد بشري مغيل) مغيل

نظام الوقف واملجتمع املدين يف الـوطن العـريب، مركـز العريب، يف كتاب 

دراسات الوحدة العربيـة واألمانـة العامـة لألوقـاف بدولـة الكويـت، 

 .م٢٠٠٣بريوت، 



  

  

٣٢٤ 

 

 )املغني، دار عامل الكتب، : ، موفق الدين عبداهللا بن قدامة املقديس)املغني

 ).م١٩٩٩(هـ ١٤١٩الرياض، 

 )ني املحتاج إىل معرفة معـاين مغ:،حممد اخلطيب الرشبيني)مغني املحتاج

 ).م١٩٩٤( هـ١٤١٥ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية،بريوت،

 )املوسـوعة : ، وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية)املوسوعة الفقهية

 ).م١٩٩٤(هـ ١٤١٤الفقهية، دولة الكويت، 

 )أبحاث منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة األول املنعقـد يف ) املنتدى األول

 ).م٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤األمانة العامة لألوقاف، : يتدولة الكو

 )وقف النقود واألوراق املالية وأحكامه : ، نارص بن عبداهللا امليامن)امليامن

يف الرشيعة اإلسالمية، يف أعامل منتـدى قـضايا الوقـف الفقهيـة الثـاين، 

، األمانة العامة لألوقاف يف دولة )م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٦املنعقد يف الكويت 

 .الكويت

 )مشموالت أجرة الناظر املعارصة، من : عجيل جاسم النشمي) لنشميا

 األمانـة العامـة لألوقـاف، أبحاث منتدي قضايا الوقف الفقهيـة األول،

 ).م٢٠٠٥( هـ١٤٢٥، دولة الكويت

 )املعيار املعرب واجلامع املغرب : ، أمحد بن حييى الونرشييس)الونرشييس

، دار الغـرب اإلسـالمي، عن فتاوي علامء إفريقيا واألنـدلس واملغـرب

 ).م١٩٨١(هـ ١٤٠١بريوت 

 )التجربة املاليزية يف بناء األعامل -رشكة الوقف: ، حممد عيل هاشم)هاشم

املستديمة للمسلمني، يف كتاب دور األوقاف يف دعم املـشاريع الـصغرية 



  

  

٣٢٥ 

 

 .م٢٠١٠واملتوسطة، مؤسسة األوقاف وشؤون القرص يف ديب، ، ديب، 

 )احلوكمـة احلكوميـة واآلثـار املؤسـسية : الياسـنيعبدالعزيز  ،)الياسني

 . م٢٠١٣املرتتبة عىل تطبيقها يف األجهزة احلكومية، دولة الكويت،

 )ة العربيـة، الوقف يف الرشيعة والقانون، دار النهض: ، زهدي يكن)يكن

 .هـ١٣٨٨بريوت، لبنان، 
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