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 البحث ملخص
برزت أمهية احلوكمة كأسلوب إدارة عقب األزمات االقتصادية اليت قامت يف الغرب والسيما يف      

الواليات املتحدة األمريكية، وتناولت العديد من الدراسات مفهوم احلوكمة من أبعاد خمتلفة، فمنها ما 
اقدية بني األطراف املهتمة مبشروع ما، وتعرب عن محاية ينظر للحوكمة على أهنا متثل العالقات التع

مسامهي األقلية، ويف هذا تركيز على اجلانب القانوين واجلانب األخالقي للحوكمة. ومنها ما ركز علي 
الناحية االجتماعية حيث ينظر للحوكمة على أهنا متثل قيام منشآت األعمال بتخصيص جزء من الثروة 

ع والدولة، كما تعرف بأهنا النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة املكتسبة لصاحل اجملتم
ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل حتقيق أهدافها والوفاء باملعايري الالزمة للمسئولية والنزاهة 

 والشفافية، ويف ذلك تركيز على بعدي اإلشراف والرقابة املتضمنني يف احلوكمة. وتعرف أيضا بأهنا حالة
أو عملية أو نظام حيمي سالمة كافة التصرفات ونزاهة السلوكيات داخل الشركة، وتعد احلوكمة طبقا 
لذلك مبثابة عملية إدارية متارسها سلطات اإلدارة اإلشرافية سواء داخل الشركات أو خارجها، وأما 

الواقفني واملوقوف  مفهوم احلوكمة يف مؤسسات األوقاف "حوكمة الوقف" فيقصد هبا: حتديد العالقة بني
عليهم، وجمالس اإلدارة، واملديرين ومحلة األسهم وغريهم، مبا يؤدي إىل زيادة قيمة الوقف إىل أقصى 
درجة ممكنة على املدى الطويل، وذلك عن طريق حتسني أداء املشروعات الوقفية، وترشيد اختاذ القرارات 

وافز وإجراءات ختدم مصاحل املوقوف عليهم، فيها، وضمان تنفيذ أكثرها نفعاً، ويتضمن ذلك إعداد ح
 وحترتم يف نفس الوقت رغبات الواقفني ومصاحل مجيع املتعاملني يف ومع املشروع الوقفي.

كاملشروع الوقفي نفسه،   ؛تؤثر يف مشروعات املؤسسات الوقفية عدة موجودات ومؤثراتونظرا ألنه      
والواقفني، واملستفيدين من املشروع الوقفي، واجلهة املنظمة للوقف، واإلدارة التنفيذية للمشروع الوقفي، 

ضرورة توظيف مبادئ وأسس احلوكمة يف سبيل حتسني أداء تلك املشروعات بالفهو أمر يستوجب 
 تلك اجملموعات، وتفعيل املسالل املتعلقة لتتحقق أعلى نسبة من أهدافها، وترتيب العالقات فيما بني
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بالرقابة والتحكم يف املشروع الوقفي وفق مبادئ وأسس واضحة لإلرتقاء جبودة األداء يف ظل اإلفصاح 
احلوكمة اإلدارية والشفافية واملسئولية جتاه مجيع أصحاب العالقة مبؤسسة الوقف، ويتأتَّى ذلك عن طريق "

م على عدد من املبادىء والركالز واحملددات اليت من شأهنا أن تضبط العمل ملؤسسات الوقف"، واليت تقو 
قاف وتضمن توازنه، والرقابة عليه، ومن هنا تأيت أمهية البحث يف بيان وتفصيل داخل مؤسسات األو 

تلك املبادئ واحملددات والركالز اليت تقوم عليها حوكمة مؤسسات األوقاف، وربطها بإطار الوقف 
شريعة ريية اليت ختتلف عن جمال األعمال اخلاصة والريحية، ومعرفة ما يتفق منها مع الوطبيعته اخل

على أساليب إدارة األوقاف اإلسالمية عرب تارخيها أوال لقاء الضوء اإلسالمية وضبط ما ال يتفق، مع إ
يث والسيما يف التطبيق احلايل احلد حوكمة مؤسسات وصناديق الوقفالطويل للوقوف على أمهية 

 ملؤسسات األوقاف.
 مقدمة .1

بالنظر إىل إدارة الوقف فإن هناك عددًا من اجملموعات املوجودة واملؤثرة يف مشروعات      
املؤسسة الوقفية؛ كاملشروع الوقفي نفسه، والواقفني، واملستفيدين من املشروع الوقفي، واجلهة 
املنظمة للوقف، واإلدارة التنفيذية للمشروع الوقفي، وهو األمر الذي يستوجب ضرورة 

مبادئ وأسس احلوكمة يف سبيل حتسني أداء تلك املشروعات لتتحقق أعلى نسبة من  توظيف
أهدافها، وترتيب العالقات فيما بني تلك اجملموعات، وتفعيل املسالل املتعلقة بالرقابة 
والتحكم يف املشروع الوقفي وفق مبادئ وأسس واضحة لإلرتقاء جبودة األداء يف ظل 

، ويتأتَّى ذلك  (1)ية جتاه مجيع أصحاب العالقة مبؤسسة الوقفاإلفصاح والشفافية واملسئول
 عن طريق "احلوكمة اإلدارية ملؤسسات الوقف".

وعند ذكر جمال اإلدارة؛ فمعىن ذلك أنّه يرتبط بإدارة جهود املوارد البشريَّة يف قطاع     
حقيق أهداف الدولة اإلدارة العامة يف اإلسالم هي تنظيم وإدارة القوى البشرية لتو ،  (2)معنّي 

كما تعرف إدارة األعمال بأهنا العلم الذي ،   (3)اإلسالمية يف إطار أحكام الشرع احلنيف
يتناول دراسة املشروعات التجارية واالستثمارية ووسالل إدارهتا على ضوء التجارب العلمية 

تكاليف احلديثة، وذلك حىت تتمكن املشروعات من استغالل السبل اليت تؤدي إىل وفرة ال
 .(4)وزيادة اإلنتاج، مع ضمان تطورها وتقدمها

وحيتاج الوقف إىل إدارة اجلهة املشرفة على أعماله، سواء كان عقارا، أو بناءا، أو أرضا،     
أو صندوقا وقفيا، أو غري ذلك، فالبد من إدارته بالشكل األمثل لتعظيم منفعته، وإن كان 
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األمثل الستمرار رسالتها، ولذا ميكن تعريف إدارة  مؤسسة تربوية فالبد من إدارهتا بالشكل
األوقاف على أهنا: تنظيم وإدارة القوى البشرية املشرفة على الوقف؛ لتحقيق مصلحة الوقف 
بالشكل األمثل، وكذا مصلحة املنتفعني به أو بثمرته يف جهات الربِّ العامة واخلاصة، وذلك 

 .(5)يعة اإلسالميةحسب مقتضى شروط الواقف، ويف ظل أحكام الشر 
 أساليب إدارة األوقاف اإلسالمية  .2

تتعدد أساليب إدارة املؤسسات الوقفية، فهي عبارة عن أمناط إدارية تؤثر بشكل كبري إما     
يف ازدهار أو تدهور املؤسسات الوقفية واستثمار أمواهلا، غري أن األوقاف حتتاج يف إدارهتا 

خارجية من شأهنا أن تتدخل يف عمل تلك املؤسسات إىل استقالل وذاتية عن أي نشاطات 
أو تفرض عليها قيودا، سواء يف اإلدارة ذاهتا أو يف استثمار أمواهلا، أو يف صرف ريع 

 األوقاف، وفيما يلي عرض ألهم أساليب اإلدارة يف املؤسسات الوقفية:
 اإلدارة الحكومية للوقف .1 .2
حيث أصل إنشالها إىل نوعني؛ نوع تنشئه الدولة تنقسم املؤسسات اخلريية والوقفية من      

،  (6)وتوقف عليه األوقاف الواسعة، ونوع ينشئه األفراد من أمراء وقوَّاد وأغنياء ونساء وغريهم
أما من حيث إدارهتا فإهنا ختتلف تبعا لشروط الواقفني أنفسهم، فمنها ما تكون إدارته 

أو من قبل املشرف على اجلهة املستفيدة أو  حكومية "يف العصور احلديثة"، أو أهلية ذرية،
، إال أن تلك اإلدارات مل تستمر على نفس شروط الواقفني؛ إذ مت يف بعض  (7)غري ذلك

األوقاف أو إن صح القول يف غالبيتها تدخل حكومي للسيطرة على األوقاف بصوٍر خمتلفة 
احلكومة على أموال الوقف  منها ما هو إجيايب وإن كان قليال، ومنها ما هو سليب كاستيالء

والسيما يف الدول الفقرية اليت تستحل مال الوقف لتدخله يف ميزانياهتا، أو فرض ضرالب 
، وهو األمر الذي كان حيدث كثريا يف  (8)ورسوم على بعض عمليات الوقف يف بعض الدول

الدي يف  التاريخ اإلسالمي، ومنها ما حدث خالل القرن السابع اهلجري/ الثالث عشر املي
، أو إدخال اإلدارة احلكومية على الوقف وإخضاعها إلشراف  (9)كل من مصر والشام

الدولة بغية السيطرة عليها، ويف هذه احلالة تكون اإلدارة احلكومية للوقف أداة إعاقة للوقف 
واستثماره، حيث ُتدار املؤسسات الوقفية بشكل أو اعتبار سياسي أكثر من أي اعتبار 

ألن األصل يف إدارة األوقاف أهنا "إدارة أهلية مستقلة" تعمل وفق مبدأ التسيري آخر، وذلك 
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الذايت بعيدا عن التدخل احلكومي، وهذا األصل ينطبق على األعيان املوقوفة كما ينطبق على 
املؤسسات واألنشطة املوقوفة عليها سواء بسواء، ولكن املمارسة االجتماعية للوقف عرب 

يف النموذج التارخيي –هور قطاع خاضع لإلدارة احلكومية فيما عرف التاريخ أدت إىل ظ
خاص إلدراهتا يتبع السلطة  (10)"باألوقاف السلطانية" اليت كان هلا ديوان -لنظام الوقف

 .(11)احلاكمة، حيث تشري الوقالع التارخيية لتدخالت السلطة يف جمال إدارة األوقاف
تدار بشكل مستقل من قبل الواقفني أو نظار  ويف واقع األمر فإن األوقاف كانت    

الوقف؛ إذ كان هؤالء يقومون مبصاحلها دون أي تدخل أو إشراف من الدولة، غري أن كثرة 
األوقاف وتنوعها من ناحية، وإقبال الناس على الوقف وتوسعه بشكل يشمل جماالت حيوية 

ين لتتوىل اإلشراف على عديدة من ناحية أخرى، أدى إىل إنشاء هيئات ممثلة يف الدواو 
األوقاف، وترعى مصاحلها، ومتثل شخصيتها االعتبارية، وهي هيئات ظهرت بدءا من العصر 

، وكان إلشراف اإلدارة احلكومية على األوقاف دور  (12)األموي حىت أواخر العصر العثماين
ة عقب يف إنقاذ الوقف من تالعب النظَّار يف بعض األحيان، وقد كان للدولة العثماني

م باع كبري يف ذلك، حيث احتضنت أكرب 1516ه/922اجتاهها إىل األقطار العربية سنة 
مشروعات إصالح نظام الوقف يف التاريخ اإلسالمي فيما عرف بالتنظيمات العثمانية 
"اخلريية"، حيث أن تكاثر األوقاف وتنوع مرافقها صاحبه تكاثر مشكالت خمتلفة ارتبطت 

ة والتنظيم يف قطاع األوقاف، فظهرت احلاجة إىل اإلصالح من خالل أساسًا بأسلوب اإلدار 
تنظيمات إدارية واسعة تعين باإلشراف على أمالك األوقاف ومراقبتها، مما اقتضى أن يصبح 
للوقف تشكيالت إدارية جديدة تستوعب مشكالت اإلدارة وذلك باستخدام أساليب 

ظمة ولوالح لتنظيم شؤون األوقاف ال يزال  فعالة، وهو األمر الذي تطلب إصدار قوانني وأن
كثري منها مصدرا لقوانني األوقاف يف العامل اإلسالمي، وقد شهدت الدولة العثمانية سنة 

ه صدور قانون إلنشاء ديوان نظارة األوقاف السلطانية، حيث تكونت النظارة 1224
مة، وإدارة العرض، مث أضيف واإلدارة املركزية من ثالث إدارات، هي؛ إدارة الوزن، وإدارة اخلد

ه، هي إدارة التحريرات، وإدارة التجارة، وإدارة 1246إليها ثالث إدارات أخرى سنة 
 19، إال أن أول قانون لتنظيم األوقاف العثمانية عامة صدر بتاريخ  (13)األعمال اليومية

شتمل م باسم نظام إدارة األوقاف، وكان ي1863نوفمرب  30ه/1280مجادى اآلخرة سنة 
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على ستة أحكام تتعلق بتنظيم اإلدارة والقيام باألعمال احملاسبية ملتويل األوقاف، وتعمري 
، غري أن ذلك  (14)األمالك الوقفية، وتنظيم عملية حتصيل إيرادات األوقاف واإلنفاق عليها

مل يكن ليتعد حدود التنظري، وليس أدل على ذلك من تدهور حال األوقاف بعد ذلك 
خل اإلدارة احلكومية يف شؤوهنا، حيث أن اإلدارة احلكومية لألوقاف االستثمارية نتيجة لتد

جرَّهتا إىل مستوى متدٍن من اإلنتاجية أو الريعية، وذلك ألسباب عديدة؛ منها الفساد 
اإلداري، وانعدام الدافع الذايت، وضعف املوارد البشرية املتوفرة لوزارات أو ديوانات األوقاف، 

 .(15)ل، وغري ذلكوقلة التموي
وتعد مصر من أوضح مناذج اإلدارة احلكومية لألوقاف يف العصر احلديث، حيث حاول      

حممد علي باشا إخضاع األوقاف لإلدارة واإلشراف احلكومي، فأقام ديوانا عموميا لألوقاف 
م لضبط حسابات األوقاف اخلريية من حيث إيراداهتا ومصروفاهتا من 1835ه/1251سنة 

حقوق اجلهات املوقوف عليها من ناحية ثانية، وتنظيم صرف مرتبات  ناحية، واحملافظة على
، إال (16)موظفي تلك اجلهات من ناحية ثالثة، كما مت إنشاء قلم حملاسبة نظار تلك األوقاف

أن حممد علي سرعان ما أصدر قرارا بإلغاء الديوان بعد ثالث سنوات من إنشاله لعدم 
من ِقَصر ُعمر هذا الديوان إال أن نشأته وضعت بذرة  ، وبالرغم-بالنسبة حملمد علي-جدواه 

التدخل احلكومي املركزي يف جمال األوقاف، إذ استنبتها مرة أخرى اخلديوي عباس األول سنة 
م، إذ بدأ التدخل احلكومي يف شؤون األوقاف يتطور مؤسسيا ووظيفيا، 1851ه/1268

ضيا بذلك إىل القضاء على حيث عمل على إخضاع األوقاف إلدارة مركزية واحدة، مف
. ومن (17)استقالل الوقف وحالة الالمركزية اليت كانت إحدى مسات إدارة األوقاف األصلية

مظاهر تدهور األوقاف املصرية ما حدث من استيالء ألموال األوقاف خالل عهد اخلديوي 
م، إذ أمر بصرف مرتبات املوظفني منها 1859ه/1276سعيد، مثل ما حدث يف سنة 

ى أن تقوم اخلزانة العامة للدولة بسدادها إىل األوقاف فيما بعد، مث يف العام التايل قرر عل
أيضا أن يتحمل ديوان األوقاف حوايل ثلث مرتبات املوظفني، وذلك على سبيل االستثناء 
من أحكام اللحة الديوان اليت نصت على عدم التصرف يف شيء من ريع األوقاف باملخالفة 

، وحتت ضغط اإلحتالل الربيطاين يف مصر ورغبة الدولة يف ضم ديوان  (18)لشروط الواقفني
م حتويل ديوان عمومي األوقاف إىل 1913األوقاف داخل جهازها اإلداري، مت يف سنة 
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وزارة، حيث متت إحالة األوقاف مبختلف أقسامها "خريية، وأهلية، وأوقاف احلرمني" وما 
إىل وزارة األوقاف إلدارهتا واإلشراف عليها، إال أن يتبعها من مؤسسات ومرافق اجتماعية 

م، حيث متت 1952مرحلة فقدان اهلوية للمؤسسة الوقفية يف مصر بدأت منذ ثورة يوليو 
عملية دمج األوقاف يف اإلدارة احلكومية، وإخضاع األوقاف إلشراف مباشر من قبل الوزارة 

فقدان اهلوية املؤسسية لألوقاف، مث  مع تقييد األوقاف اخلريية والتضييق عليها، ومن مثَّ 
امتدت هذه العملية إىل السودان والصومال وجيبويت والعراق وباقي الدول العربية 

، وهكذا فقد حتولت األوقاف إىل ملكية عامة تتصرف فيها الدول  (19)واإلسالمية
ة العامة واحلكومات تصرُّف املالك، وأصبحت موارد األوقاف ونفقاهتا جزءا من امليزاني

فانقطعت بذلك أواصر االتصال بني املؤسسات  (20)للدولة، مث ُمنع تأسيس األوقاف األهلية
الوقفية وجماالهتا احليوية من بناء اخلري والنماء يف اجملتمع، فحادت عن رسالتها وأهدافها اليت 

. ومن أجل ذلك تأيت حوكمة الوقف كضرورة لتصحيح مسار (21)وجدت من أجلها
 الوقف.مؤسسات 

 
 اإلدارة األهلية للوقف  .2.2
مل تكن األوقاف اإلسالمية مبثابة متديد أو توسيع لسلطات الدولة أو احلكومة لتهيمن     

على أعمال الربِّ يف اجملتمع، بل على العكس من ذلك، فإن نشوء األوقاف اإلسالمية كان 
إيذانا بقيام قطاع اقتصادي واجتماعي خيرج يحيِّز كبري من فعاليات اجملتمع كنوع من أعمال 

بعيدا عن نطاق احلكومة مع كونه مساندا هلا يف املسئولية اجملتمعية، ومن مث فإن الرب يعمل 
فكرة األوقاف اإلسالمية تقوم على إجياد بنية حتتية مؤسسية ألعمال الرب، وال تنخرط حتت 
الدولة كجهاز من أجهزهتا، وال هي تقوم على مبدأ الربح واملنافسة اللذين يسودان أسواق 

ألفراد، وال يذكر التاريخ وال كتب الفتاوى والنوازل حادثة بعينها ألوقاف املعامالت بني ا
جعل الواقف فيها نظارته للدولة أو للوايل، بل إن الوالة واألمراء أنفسهم اعتادوا أن يعيِّنوا 
نظارا ألوقافهم من خارج احلكومة، وذلك حلرصهم على استقالل مؤسسة الوقف لتنأى 

 .(22)ميةبذلك عن أية تدخالت حكو 
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وانتشرت اإلدارة األهلية يف الوقف اإلسالمي، وكان جوهر ذلك األمر إنشاء أوقاف      
خريية دينية حتدد من خالل وثيقة وقف، ويشرتط فيها الواقف شروطا ملن يتوىل إدارة الوقف 
سواء كان أحد أفراد عاللته املقربني أو من غريهم، ويضع مواصفات يف وقفيته ملن يتولون 

ارة وقفه واحدا تلو اآلخر، ومعايري استمرارهم يف مناصبهم، مع األخذ يف االعتبار أن إد
تأسيس هذه األوقاف كان يف معظمه خريي وليس عاللي، فمن األوقاف ما هو على الذرية 

، ومنها ما هو وقفا مشرتكا بني اخلريية -كما هو معروف يف أنواع األوقاف اإلسالمية–
د انتشرت اإلدارة األهلية يف خمتلف أنواع األوقاف سواء اخلريي منها واألهلية، ومع ذلك فق

 .(23)أو األهلي أو املشرتك
 اإلدارة الفردية  .1 .2.2

قصد الواقفون أو املتربعون بوقفهم تأبيد النفع به، وتوفري إيراد دالم ملصادر املنفعة     
الدالمة، ومع تزعزع اإلدارات احلكومية يف غالبية أشكاهلا ومناطقها، فقد قام الواقفون 
بتحديد شكل إدارة الوقف على هيئة اشرتاطات فيمن يتوىل نظارة األوقاف، فاإلدارة األهلية 

لذرية إذا هي إدارة مستقلة من قبل متويل الوقف أو ناظره وحده مستقال دون تدخل أية أو ا
سلطة حكومية، وهي أهلية أو ذرية فردية ألنه يقوم فيها كل ناظر بإدارة الوقف الذي يتواله 
مبعزل عن غريه؛ فال تضم فيها أموال األوقاف بعضها إىل بعض، وكثريا ما تطّبق هذه اإلدارة 

ف الوصايا: وهي األوقاف اليت أنشأها الواقفون من خالل وصاياهم )يف حدود ثلث يف أوقا
ل حكومي  .(24)الرتكة(، فيجعلون النظارة يف أبنالهم أو ذويهم، فتبقى فيهم دون تدخُّ

ومتثل اإلدارة األهلية الفردية بذلك اإلدارة التقليدية لألوقاف، واليت تعد أحد أبرز مراحل     
صلى اهلل عليه -، حيث باشر النيب  (25)الوقفية، وهي أول صيغة إدارية وقفيةتطور املؤسسة 

النظر يف صدقاته، وجعل مواله "أبا رابع" واليا عليها، فكان يأخذ منها كفايته،  -سلم
كرَّم –وكفاية أهل بيته ملدة عام، ويصرف الباقي صدقات يف مصاحل املسلمني، كما أن عليَّا 

، مث -صلى اهلل عليه وسلم–إلشراف والنظارة على بعض أموال النيب قد توىل ا -اهلل وجهه
 .(26)انتقلت نظارته ألبناله وأحفاده من بعده

رضي –ذلك األمر، وكانت أم املؤمنني حفصة  -رضوان اهلل عليهم–وقد اتبع الصحابة      
 الرمحن أول ناظر للوقف، عندما كتب هلا أبوها يف وصيته ما نصه: "بسم اهلل -اهلل عنها
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الرحيم، هذا ما أوصى به عبداهلل عمر أمري املؤمنني.....تليه حفصة ما عاشت، تولية ذا 
الرأي من أهلها، وأن ال يباع واليشرتى.....". ويعد هذا النص أول صيغة إدارية وأول حجة 

 .(27)أو وثيقة وقف عرفتها األوقاف
ر الوقف فيها هو الواقف نفسه أحيانا، أو واإلدارة األهلية الفردية إدارة مستقلة يكون ناظ    

من يشرتط له النظر، أو من يعيِّنه القاضي تبعا لشروط الواقف عند الضرورة، ويكون هو 
املسئول األول واملباشر على إدارة الوقف حفظا وتثمريا لألصول الوقفية، وحتصيال لغالهتا 

شروط الواقفني، إضافة إىل اضطالعه وريعها، وتوزيعا ملنافعها على املستحقني، متبعا يف ذلك 
بتنفيذ كافة شروط الواقف واحلفاظ على أصل الوقف، وأما سلطة الناظر يف اإلدارة األهلية 
ها سوى خروجه عما رتبه له الشرع من حقوق والتزامات، كاخليانة  الفردية للوقف ال حيدُّ

ملساللة القضاء الذي ميلك  والتقصري أو إمهال شروط الواقف املعتربة شرعا، مما جيعله عرضة
 .(28)حق حماسبته وعزله

ومشلت اإلدارة األهلية الفردية املستقلة القسم األكرب من األوقاف يف اجملتمع خالل      
فرتات طويلة امتدت ملراحل تارخيية متعاقبة، حيث أُفرد لكل وقٍف أو جمموعة وقفية ناظٌر 

، واستمر هذا النمط مطبقا يف إدارة  (29)هخاص عادة ما يكون الواقف نفسه أو أحد أقارب
األوقاف لفرتات طويلة، وكان ذلك سببًا رليسيا يف جناح مؤسسات الوقف اإلسالمي عرب 
التاريخ، وخاصة يف جماالت التعليم والصحة والبحث العلمي واخلدمات العامة، وقد شكلت 

مح اإلدارة األهلية "الذرية" الفردية االستقاللية واملرونة يف اإلدارة والبساطة يف التنظيم أهم مال
 .(30)لألوقاف

ويف بعض حاالت اإلدارة األهلية الفردية للوقف كانت اإلدارة ختضع إلشراف قضالي ال     
يتدخل يف شؤون الوقف إال ملراجعة حساباته والتأكد من صحة تنفيذ شروط الواقف، وكان 

ور الوقف واستثماره، وتوزيع غالته، غري مرجع ذلك َجْعل القاضي مرجعا للناظر نفسه يف أم
أنه أسلوب إداري مل جيد نفعا كبريا، وذلك لقلة خربات القضاة يف الرقابة واإلدارة، وبالتايل 
فإن إشرافهم على ناظر األوقاف قلَّما يكون فعاال، وخاصة عندما يتعلق األمر بكفاءة 

ألمثل ألموال الوقف، وهبذا فقد متتع اإلدارة، ومعايري جناحها، واختيار الشكل االستثماري ا
الناظر باستقاللية يف إدارة شؤون الوقف، وإمنا حّث الفقهاء على وجود إشراف قضالي يف 
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هذه احلالة نظرا لعدم وجود أجهزة رقابية ماللمة ملراقبة الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية 
 . (31)املاضية

 

 اإلدارة الجماعية  .2.2.2
تاريخ الوقف اإلسالمي أنه مل يعرف فكرة اإلدارة اجلماعية لوقف حمدد مما يالحظ يف     

بذاته من إنشاء واقف واحد، وذلك من خالل جملس إدارة أو جمموعة من األشخاص 
يتشاورون فيما بينهم الختاذ قرار إداري مشرتك، وإن كان قد عرف منوذج املدير الفردي 

القاضي أو مراقبا يعينه الواقف  -الغالب يف–اخلاضع لرقابة وتفتيش شخص آخر قد يكون 
نفسه، وذلك لشيوع النموذج الفردي يف اإلدارات العامة للحكومات ويف اإلدارة اخلاصة 

 .(32)للمشروعات التجارة، وعدم تبلور فكرة الشخصية املعنوية باملعىن املتعارف عليه حاليا
ويف العصر احلديث اختلف أمر األوقاف قليال، حيث كان ظهور منط الوقف اجلماعي     

تعبريا جمتمعيا عن اإلميان جبدوى نظام الوقف يف دعم املبادرات واملشروعات األهلية، فالوقف 
اجلماعي هو الذي يشرتك فيه عدد كبري من األهايل، والذين قد ال ميتلكون العني املوقوفة، 

ون أمواال لشراء عني ووقفها يف سبيل اهلل، أو يتم وقفها عن طريق التربعات، ليتم حيث جيمع
صرف ريعها على أهداف حمددة، وهبذا تفتح هذه الصيغة من الوقف باب املشاركة اجلماعية 

، وقد  (33)يف فعل اخلريات والسيما من قبل متوسطي القدرات املالية أو حىت من الفقراء
مي احلديث عدة ممارسات للوقف اجلماعي مثل "وقف القروش" يف شهد التاريخ اإلسال

، وأما يف مصر فلم يكن وقف "جملس مديرية املنوفية" هو الوقف اجلماعي األول  (34)سوريا
من نوعه، رغم ضخامة أعيانه؛ إذ سبقه أوقاف مجاعية أخرى، مثل وقف "املؤمتر املصري 

فدانا مت شراؤها من أموال التربعات  144م، وكان عبارة عن 1918ه/1336اإلسالمي" 
وقام الفريق حسن باشا رضوان بوقفها نيابة عن أعضاء  -يف تلك السنة–اخلاصة باملؤمتر 

م على 1915ه/1333يف سنة  -مبحافظة املنيا–املؤمتر، وسبقه أيضا وقف أهايل ملوي 
ن زراعية مساحتها مدرسة "ملوي اخلريية اإلسالمية وما حتتاج إليه"، وكانت عبارة عن أطيا

 .(35)( فدانا، كانت مشرتاة بأموال تربعات أهايل ملوي هلذا الغرض21)
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وتكون النظارة أو إدارة الوقف اجلماعي مجاعية بطبيعة احلال باإلتفاق فيما بني الواقفني     
ني إذا كانوا جمموعة أو بتوجيه من الواقف إن كان فردا، وتتألف اإلدارة اجلماعية غالبا من اثن

أو ثالثة أو أربعة، وجيري انتخاب الناظر من بينهم، ويف هذا السياق نصَّت بعض حجج 
الوقف على أن يكون انتخاب ناظر الوقف من جملس حددت صفات أعضاله وكيفية سري 
إجراء االنتخابات، ومن ذلك ما نصت عليه وقفية األمرية "فاطمة بنت اخلديوي إمساعيل" 

وظفي احلكومة، وينتخب من بني عشرة أشخاص، وهؤالء العشرة على أن يكون الناظر من م
ينقسمون إىل: أربعة من اجلامعة املصرية، واثنان من أعيان مصر الصاحلني، واثنان من كبار 
العلماء، ومندوب الدولة العثمانية يف مصر، وأحد كبار التجار، ويُظهر تشكيل هذا اجمللس 

ع يف أعضاله الذين ميثلون احلكومة واجملتمع اإلدارة اجلماعية للوقف، وكذلك التنو 
 .(36)األهلي

ومن أمثلة اإلدارة اجلماعية لألوقاف باجلزالر ما عرف باسم "مؤسسة سبل اخلريات      
احلنفية اليت كانت تشرف على أوقاف املذهب احلنفي، وتديرها مجاعة حتت إشراف الباشا 

مع، وذلك نظرا ألمهية األوقاف اليت كانت نفسه، إذ كان هلا نفوذ كبري يف الدولة واجملت
. وبلغ من أمهية اإلدارة اجلماعية لألوقاف يف العصر احلديث أن اجتهت معظم (37)تتلقاها

التشريعات احلديثة حنو تولية اإلدارة اجلماعية لألوقاف من خالل هيئات كما يف الكويت 
، ومن مناذج اإلدارة  (38)وديةوالسودان، أو من خالل جمالس كما يف اململكة العربية السع

اجلماعية لألوقاف يف القرن املنصرم وقف مؤسسة امللك فيصل اخلريية، حيث أسس هذا 
ه، برأمسال قدره مليار دوالر مع زيادته من خالل التربعات وإضافة جزء 1396الوقف سنة 

ذا الوقف من الريع السنوي، واملؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن احلكومة، ويدار ه
من خالل التولية اجلماعية بواسطة جملس األمناء؛ حيث يدير شؤوهنا، ويرسم سياساهتا 
العامة، وحيدد استثماراهتا وأوجه صرف مواردها، وتقوم بالوظيفة التشريعية والرقابية مجعيٌة 

" شخصا، هلا حق تعديل النظام األساسي والتصديق على 49عمومية من تسعة وأربعني "
 .(39)اخلتامي، وإقرار مشروع امليزانيةاحلساب 

وتعد اإلدارة اجلماعية الالمركزية أو األهلية منوذجا جيدا إلدارة األوقاف املعاصرة إذا     
طبقت فيه قواعد احلوكمة الرشيدة، ويكون بذلك أجدى نفعا من النموذج الفردي يف 
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الوقف يف اإلدارة الفردية إدارهتا، ويرجع ذلك إىل الفساد الذي سيطر على كثري من نظار 
سابقًا وكان سببا يف تدخل احلكومات إلدارة األوقاف واإلشراف عليها، حيث أن اجلماعة 
رمبا تكون زاجرة لبعضها البعض يف حال وجود الفساد، إىل جانب تعددية الرؤى يف جماالت 

عامل مع كل االستثمار ومواجه املخاطر واألزمات، وهو ما يضمن تعدد احللول املتاحة للت
 .(40)موقف على حده

 حوكمة إدارة مؤسسات الوقف.    .3 .2
يشري بعض الباحثني إىل أمهية وجود معايري حلوكمة إدارة الوقف، إذ أن معظم عيوب      

، حيث أنه يف العادة ترتكز اإلدارة الرشيدة على عدة حماور  (41)الوقف ترجع إىل سوء إدارهتا
 أن تعتمد ، وميكن (42)أمهها حمور جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةلتطوير املؤسسات، إال أن 

 تتناىف ال واليت االقتصادي، التعاون منظمة اليت وضعتها احلوكمة مبادئ على الوقف حوكمة
 التنظيمي اإلطار تشكل واليت اإلسالمية، والتنمية الشريعة تدعمها اليت املبادئ مع جمملها يف

 :(43)املبادئ هذه حتقق اإلسالمية، حيث املالية واملؤسسات البنوك لعمل
 املتطلبات حتقق بكفاءة املعامالت تنفيذ عن الوقفية املشاريع إدارة مسؤولية ز"تعزي  -1

 .النظامية والشرعية
 .الشرعي التدقيق جهات من الشرعي الرأي إبداء يف واملوضوعية االستقاللية تعزيز  -2
 العالقة، ذوو عليهم، املوقوف اإلدارة، الواقفون،: األطراف مجيع بني العدالة حتقيق  -3

 اخلارجي. التدقيق جهات العمالء املوظفون،
 لتحّمل واضحة آليات لضمان املتعارضة والوظالف السلطات بني الفصل تعزيز  -4

 املسؤولية واملساءلة.
 إنشاء يضم و األخرى، األهداف لتطبيق الداعم املؤسسي اإلطار استكمال  -5

 .التشريعات وإصدار املؤسسات
 باستكمال يلزم حكومي تشريع وجود خالل من إال يتحقق ال وهذا القانون، سيادة -6

 .(44)الوقفية" األعمال واقع يف وتطبيقها املؤسسات والتشريعات
وتعد حوكمة الوقف ضرورة ملحة يف مؤسسات الوقف باعتبارها أحد مداخل تطوير     

عملية الوقف يف العصر احلديث، إذ تنبع من أثره يف تعزيز ممارسات مؤسسة الوقف، وتطوير 
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جملس اإلدارة فيها، كما توفر اإلدارة احلكومية للجهات الرقابية على مؤسسة الوقف أسساً 
جملس اإلدارة، ومدى التزامه بقواعد العمل الرشيد، وكذلك توفر أسساً واضحة لقياس أداء 

حملاسبة جملس اإلدارة أو القالمني على الوقف قبل أن تؤثر املمارسات غري الرشيدة على 
 .(45)أصول مؤسسة الوقف أو النيل من مكانتها ومسعتها

 -كما يذكر حسني شحاته–ويقوم التنظيم اإلدارى اجليد حلوكمة املؤسسات الوقفية      
على جمموعة من األسس واملبادئ العامة والىت هلا أصول ىف اإلسالم ومستقرة ىف علوم 

 :(46)التنظيم واإلدارة املعاصرة ومن أمهها ما يلي
ومتطلبات املعرفة واخلربة "تقسيم العمل داخل املؤسسة الوقفية حسب طبيعة املهام  -

 والقدرة على إدارة العمل.
تدرج املسئولية ىف املؤسسات الوقفية حسب اإلمكانيات والقدرات املختلفة، حيث  -

 من الفطرة الىت فطر اهلل الناس عليها التفاوت ىف كل شئ.
حتديد السلطات ىف ضوء املسئوليات ىف املؤسسات الوقفية حىت ميكن تسيري  -

واملهام بدقه ورشد، ودليل هذا واضح ىف قصة سيدنا يوسف عندما حدد األعمال 
اهلل جلَّ وعال السلطات لسيدنا يوسف عليه السالم ،كما ورد ىف القرآن الكرمي 
"ِإنََّك اليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِكنٌي أَِمنٌي، قَاَل اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِلِن اأَلْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم" 

 (.55 ،54)يوسف، 
السمع والطاعة لوىل األمر ومن يف حكمه حسب التنظيم اإلداري ىف املؤسسات  -

الوقفية مامل يكن األمر فيه معصية هلل ولرسوله وألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، 
وا َوَأِطيعُ  ودليل ذلك من القرآن الكرمي قول اهلل تعاىل:"يَا أَي َُّها الَِّذيَن ءاَمُنوا َأِطيُعوا اللَّهَ 

َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم  َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ رُدُّوُه ِإىَل اللَّهِ  الرَُّسولَ 
رٌ  تُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ  (، ويرتبط أساس 59َوَأْحَسُن تَْأِويالً" )النساء،  َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

سابقة، ألنه أساس انسياب وتنفيذ األعمال طبقاً السمع والطاعة بتنفيذ األسس ال
 خلطوط السلطة واملسؤولية ىف املؤسسات الوقفية . 

حماسبة املسؤولية، ويرتبط هذا األساس ارتباطًا وثيقًا بأساس حتديد املسئوليات  -
ومراكزها ىف املؤسسات الوقفية، ويقصد به مساءلة كل فرد ىف عمله فيما اسرُتعي فيه 
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اللوالح، فال عمل بال مساءلة ... ودليل ذلك من القرآن الكرمي قول حسب النظم و 
ا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن" )النحل،  (، وقوله "فَ َلَنْسئَ َلنَّ الَِّذيَن 93اهلل عز وجل : "َولَُتْسئَ ُلنَّ َعمَّ

ْرَسِلنَي" ) األعراف، 
ُ

 (.6أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسئَ َلنَّ امل

بط ه  ذا األس  اس بأس  اس ت  درُّج املس  ئوليات، حي  ث جي  ب أن الوكال  ة والتف  ويض، وي  رت -
يوكل أو يفوض كل مسئول ىف مركز معني من يليه ىف أداء األعمال حىت تسري األم ور 
ض  وال تتعطل بغياب أو مرض أو موت أي فرد، وه ذا م ا فعل ه مل ك مص ر عن دما ف وَّ

ض س   يدنا يوس   ف ىف إدارة الغ   ذاء، كم   ا ك   ان رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه  وس   لم يف   وِّ
أصحابه رضي اهلل عنهم يف بعض األعمال، مثل بعث ة العم رة واحل ج وفا ي املفاوض ات 

 . (47)مع امللوك وحنوهم"

ويعت  رب تطبي  ق أس  س التنظ  يم اإلداري الس  ابقة ىف املؤسس  ات الوقفي  ة م  ن الثواب  ت، وت  رتبط     
لكوني  ة عل  ى م  رِّ العص  ور بتنفي  ذ األعم  ال والتص  رفات، وم  ن األم  ور الفطري  ة املرتبط  ة بالس  نن ا

واألزمن  ة، وال تص  طدم ببيئ  ة أو مبك  ان، ول  ذلك فإهن  ا موج  ودة ىف املؤسس  ات والش  ركات بص  فة 
عام    ة كإح    دى إس    هامات احلوكم    ة يف تط    وير وتعزي    ز بني    ة املؤسس    ات تنظيمي    ا، ولك    ن م    ن 

 .(48)اإلعجاز أن جند هلا أصوالً ىف مصادر الشريعة اإلسالمية"

راء يف تاريخ األوقاف اإلسالمية، فإن غالبية قواعد احلوكمة كانت ومن خالل االستق    
متضمنة يف شروط الواقفني يف إدارة الوقف أو من قبل احلكام والقضاة، حيث ظهرت احلاجة 
د تصرفاته، أو تصرفات جملس اإلدارة أو النظارة،  إىل وجود قواعد تنظِّم أعمال الناظر وحتدِّ

تصرفات بعضهم الفاسدة، ويف هذا السياق يفيد املاوردي ألجل محاية مؤسسة الوقف من 
أن من أعمال ديوان املظامل واختصاصاته: النظر يف أمور األوقاف من ناحية تنفيذ شروطها، 

، وهو األمر الذي يدل على أن للوقف  (49)وبناء اخلراب منها، وحماسبة النظار عليها
عني املوقوفة بعد الوقف، ألنه إذا خرجت شخصية اعتبارية تستند إىل موضوع امللكية يف ال

امللكية عن ملك الواقف ومل تدخل يف ملك املوقوف عليهم فإن مثة وجودًا مستقاًل عن 
، وألجل ذلك فقد اعتمدت عدة آليات  (50)الواقف واملوقوف عليهم ينشأ يف هذه احلالة

لضبط ومراقبة ممتلكات األوقاف وإدارهتا، وكان من بينها على سبيل املثال احلواالت احلبسية 
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يف املغرب العريب وخاصة مبدينة تطوان، وهي عبارة عن حواالت أو مراسالت يتم فيها مجيع 
يسات جديدة كاستثمار ملال املعامالت ذات الصلة باألوقاف، سواء كان األمر يتعلق بتحب

. كما كان من (51)الوقف، أو كان شراء أصول أو معاوضة أو غريها من املعامالت الوقفية
آليات املراقبة أيضا جلسات احملاسبة اليت كانت تنعقد يحضور عدلني بارزين وأشخاص 

ني يعينهم القاضي، وتسفر تلك اجللسات عن حترير حمضر احملاسبة الذي يوقِّعه العدل
والقاضي، مع العلم أن مجيع املعامالت كانت ختضع ملراقبة دقيقة من طرف أرباب البصر 

 .(52)والعدول املربزِّين أوال بأول
ومن ذلك أيضًا ما قام به بعض حكام وأمراء دولة املرابطني يف املغرب العريب واألندلس     

ي بن يوسف بن تاشفني خالل القرن السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي، إذ قام عل
املرابطي مبحاسبة النظار والوكالء على األوقاف بعدما تبني له ظهور عالمات الثراء من 
خالل أخذ بعضهم ألموال الوقف، إذ قام مبحاسبتهم، وعزهلم عن مناصبهم، واستعاد 

. وقد استحدثت يف مصر وظيفة الناظر احلبسي الذي يهتم بتفتيش (53)األموال اليت أخذوها
 .(54)أحوال الوقف والتأكد من حسن استثماره، وصرف ريعه يف مصارفه احملددة

 مبادئ ومحددات وركائز حوكمة الوقف  .3
اقتصاديات الدول اليت متر مبرحلة إصالح اقتصادي مع تزايد أمهية احلوكمة خاصة يف     

ة، ومن مث حتتاج إىل جذب املزيد من االستثمارات لتحقيق معدالت النمو الالزموجد أهنا 
قفز وبالتايل فهي حتتاج إىل قدر أكرب من الشفافية لكسب ثقة املستثمرين يف أسواقها، 

موضوع احلوكمة اإلدارية إىل قمة األولويات يف خمتلف الدول واملنظمات االقتصادية الدولية، 
حيث قامت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي كمنظمة دولية وبالتعاون مع بعض 

والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل وممثلني لكل من قطاع األعمال واملستثمرين  احلكومات
واإلحتادات املهنية وجلنة معايري احملاسبة الدولية بدور كبري يف هذا اجملال من خالل: إعالن ما 

م، واملسامهة 2004، مث تعديلها يف يونيو 1999احلوكمة يف مايو  وحمددات يعرف مببادئ
ئ احلوكمة يف خمتلف دول العامل من خالل تشكيل اجمللس العاملي للحوكمة، يف نشر مباد

وإنشاء موقع هلا على شبكة اإلنرتنت يعرض نتالج مؤمترات ومناقشات حول احلوكمة يف 
 .(55)خمتلف الدول
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 مبادئ حوكمة الوقف .3.1

النموذج الذي  (56)تعد مبادئ احلوكمة اليت اختذهتا منظمة التنمية والتعاون االقتصادي    
احتذت به مؤسسات شركات األعمال والشركات املسامهة، ولذا فإنه عند تطبيق احلوكمة يف 
إدارة املؤسسات الوقفية اإلسالمية فإنه يتم انتقاء تلك املبادئ مع تطويعها خلدمة الوقف 

اإلسالمية باعتباره منوذج اقتصادي يقوم على أعمال الرب واخلري، ويرتبط أساسا بالتعاليم 
 واملبادئ الشرعية، وهو األمر الذي ميكن أن تقوم عليه حوكمة الوقف واملؤسسات الوقفية.

وخلصت املنظمة إىل وضع ستة مبادئ رليسية للحوكمة، يعترب أوهلا إطارا ضروريا لتطبيق      
 املبادئ اخلمسة األخرى:

 الوقف حلوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان  -1
 احلوكمة، لقواعد فعال تطبيق ضمان دولة أي يف توفرها جيب اليت اصرالعن أهم من     

 القيود ورفع الفعالة، املالية واألسواق والتشريعات القوانني من فعال إطار توفر ضرورة ويعكس
 الفوقية البنية وتطبيق تشريع يضمن فعال مؤسسي نظام ووجود األموال، رؤوس نقل عن

 األسواق ونزاهة الشامل االقتصادي األداء على تأثري ذا اإلطار هذا يكون أن وجيب الالزمة،
 .(57)والفعالية بالشفافية تتصف أسواق قيام على ويشجع
 ضمان حقوق املسامهني "الواقفني" -2

يعد الواقفون هم أصل إنشاء املشروع الوقفي، ولذا فإن ضمان حقوقهم يعد من أهم ما     
أكدت عليه قواعد احلوكمة، وعلى الرغم من أن الوقف يعين نقل ملكية الشيء املوقوف من 

، إال أنه يظل هلم حقوق ينبغي  (58)العباد لتصبح على حكم ملك اهلل سبحانه وتعاىل
 حتديد مصارف األوقاف ونشاطاهتا وكيفية استثمار أمواهلم، بل تعد مراعاهتا والسيما يف

اشرتاطاهتم هي أساس إدارة األوقاف اإلسالمية باعتبارهم أصحاب الوقف ابتداءا، ويضمن 
هؤالء الواقفون "املسامهون" حقوقهم، سواء األساسية البديهية باعتبارهم مسامهني أو 

 :(59)اإلدارة وحتديد مصارف األرباح من خالل املكتسبة من خالل مشاركتهم يف عملية
"ضمان وجود طرق مضمونة لتسجيل ملكية األسهم، وذلك للمشاركة يف اختاذ  -

 القرارات الالزمة لشؤون الوقف.
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 إمكانية حتويل ملكية األسهم بشرط عدم اإلخالل بسري الوقف أو تعطل مصاحله. -
املناسب وعلى أساٍس منظم  احلصول على املعلومات الالزمة عن الوقف يف الوقت -

لضمان جدية العمل داخل املؤسسة، واحلصول على معلومات كافية حول أية 
قرارات ختص أي تغيريات جوهرية يف الشركة مثل )تعديل النظام األساسي أو عقد 

أي عمليات استثنالية قد تطرأ على مؤسسة  –إصدار أسهم إضافية  -التأسيس 
 اء من أصول الوقف... وغريه(.الوقف مثل بيع أو حتويل أجز 

 املشاركة والتصويت يف اجلمعية العامة ملؤسسة أو شركة الوقف. -
املشاركة يف أرباح الوقف وحتديد أوجه صرف ريعه، وهو أساس يف إدارة األوقاف  -

 .(60)اإلسالمية"
وقد كانت محاية حقوق املسامهني أوىل مبادئ احلوكمة قبل إضافة املبدأ السابق، وهو      

يعد من األمهية مبكان، إذ أنه أمر ضروري جلذب التمويل اخلارجي واملشاركة يف األسهم، 
ولتجنب تضارب املصاحل يف املؤسسة من جانب آخر، ولذا فإن ضمان حقوقهم مبثابة دفعة 

 .(61)مناخ جيد ومناسب لعملية االستثمار قوية حنو توفري
 " الواقفني " (62)املعاملة املتساوية للمسامهني -3

ويعد ذلك مبدأ رليسيا يف حتقيق العدالة يف الشركة الوقفية، من خالل معاملة متساوية     
لكافة الواقفني باعتبارهم مالك املشروع الوقفي، مبا يف ذلك واقفو األقلية، والواقفون 

جيون أو األجانب إن وجدوا، وينبغي أيضا أن يكون لكافة أسهم الشركة احلقوق اخلار 
نفسها، وأن حيصل كافة الواقفون على تعويض مناسب عند تعرض حقوقهم لإلنتهاك، إىل 
جانب محاية مسامهي األقلية من إساءة االستغالل من قبل أصحاب الِنَسب احلاكمة أو 

 . (63)ممثليهم يف جملس اإلدارة
 ر أصحاب املصاحل "مجيعا"دو  -4

حيث تتميز احلوكمة كأسلوب إداري باالعرتاف يحقوق أصحاب املصاحل مجيعا من      
خالل القوانني واللوالح املنظمة هلا واليت البد من احرتامها والعمل وفقا هلا، والبد للحوكمة 

وتعزيز بنية من الربط والتواصل املتعاون بني الشركات وأصحاب املصاحل يف خلق الثروة 
العمل، وتوفري فرص العمل باملمارسات الشرعية والقواعد املنظمة، إىل جانب التأثري القوي 
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، وينبغي أن يتم ذلك يف املؤسسة الوقفية بشكل تلقالي نظرا لسموِّ  (64)يف استدامة املنشآت
أهداف الوقف وجماالته، يحيث ال تتعارض مصاحل جانب مع جانب آخر بغية أن حيظى 

ملشروع بالنجاح األكمل؛ إذ أنه أوال وآخرا عمال من أعمال اخلري اليت َتعّم منافعه على ا
 اجملتمع بأسره.

 اإلفصاح والشفافية -5
وذلك يف كافة األمور اهلامة واملتعلقة باملؤسسة الوقفية، مبا يف ذلك الوضع أو املوقف     

تتم الشفافية واملصداقية يف كافة  املايل للشركة، وحقوق امللكية وحوكمة الشركات، وينبغي أن
األحوال، لتدارك األخطاء يف أوقات الرتهل والضعف، وزيادة معدالت النمو يف أوقات 
النجاح، واحملافظة على تقدم املؤسسة الوقفية، حيث يفيد ذلك يف تقييم وتقومي املؤسسة 

ن وأصحاب املصاحل الوقفية على السواء من شىت جوانبها، مبا فيها جملس اإلدارة والواقفو 
األخرى، وحىت األطراف املستفيدة من الوقف، حيث يتم تقييم الوضع الراهن بشكل دوري 
وشفاف، مث عرضه على جملس اإلدارة لعمل تقومي وإصالح ملا قد يوجد من آفات، وذلك 

 للمحافظة على جودة العمل الوقفي وإدارته.
 دأ حلوكمة الوقف:"ومن أهم األمور اليت جيب اإلفصاح عنها كمب    

 النتالج املالية ونتالج عمليات الشركة. -
 أهداف الشركة. -
 امللكيات الكربى لألسهم وحقوق التصويت. -
سياسة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة والرؤساء التنفيذيني، واملعلومات عن أعضاء  -

 جملس اإلدارة، مبا يف ذلك مؤهالهتم وآلية وكيفية اختيارهم.
 بأطراف املؤسسة الوقفية.العمليات ذات الصلة  -
 عوامل املخاطرة املتوقعة، حملاولة إجياد بدالل مناسبة حال حدوثها. -
 املوضوعات اخلاصة بالعاملني وغريهم. -
 .(65)هياكل احلوكمة وسياساهتا يف إدارة الوقف" -

هذا إىل جانب تطوير قواعد الكشف عن ممارسات جملس اإلدارة حسب التطور الفعلي      
 .(66)يط بالشركة، ويكون هلا دور فعال يف احملافظة على سري العمل بطريقة إجيابيةللسوق احمل
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ويتم ضمان حتقيق الشفافية واإلفصاح من خالل عمل تدقيق ومراجعه خارجية من قبل     
مدقق خارجي مستقل ومؤهل لذلك، وتنطبق عليه لوالح حماسبة ومساللة أمام الواقفني 

 .(67)ره املقدم عن املؤسسة الوقفيةلضمان عدم التالعب يف تقري
 مسئولية جملس اإلدارة -6

ينبغي يف إطار احلوكمة أن يتحقق التوجيه واإلرشاد اجليد للشركة الوقفية، والرقابة الفعالة      
جمللس اإلدارة على اجمللس، وحماسبة جملس اإلدارة على مسئوليته أمام الشركة والواقفني 

 أنفسهم، ومن أهم مسئوليات جملس اإلدارة:
ل الرليسية، واملوازنات التقديرية، "إعداد خطة الشركة وتوجيهها، وإعداد خطط العم -

 وسياسة املخاطر واألزمات، ووضع أهداف األداء ومراجعة التنفيذ بآلية حمكمة.
اإلشراف على متابعة ممارسات احلوكمة وإجراء التغيريات إذا لزم األمر وخاصة مع  -

 تنوع األهداف من مشروع وقفي آلخر.
التنفيذيني باملشروع أو الشركة الوقفية، اختيار وحتديد مكافآت ورواتب كبار  -

 واإلشراف على ذلك.
 مراعاة التناسب بني مكافآت كبار التنفيذيني بالشركة. -
 ضمان الشفافية يف عملية ترشيح جملس اإلدارة وانتخابه. -
 رقابة وإدارة أيِّ تعارض حمتمل يف مصاحل الشركة وأعضاء اجمللس والواقفني. -
إعداد قوالمها املالية تبعا للقواعد احملاسبية حلوكمة ضمان نزاهة احلسابات ونظم  -

املؤسسات الوقفية، مبا يف ذلك املراجعة املستقلة وخاصة لنظم إدارة املخاطر والرقابة 
 املالية ورقابة العمليات.

 .(68)اإلشراف على عمليات اإلفصاح -
 
 : محددات حوكمة الوقف2 .3

إن احلاجة إىل وضع ضوابط وقواعد للحوكمة يف مؤسسة الوقف باعتبارها أحد مداخل    
تطوير عملية الوقف يف العصر احلديث، تنبع من أثره يف تعزيز وتقوية مؤسسة الوقف نفسها، 
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وتطوير أداء جملس اإلدارة فيها، كما يوفر للجهات الرقابية على مؤسسة الوقف أسساً 
 .(69)لس اإلدارة، ومدى االلتزام بقواعد العمل الرشيدواضحة لقياس أداء جم

يستند نظام احلوكمة اجليد إىل حتقيق املستوى األمثل من الفحص والضبط والرقابة و     
املتوازنة، وتضمني خطوط التواصل الداخلية واخلارجية ذات الفاعلية، باإلضافة إىل تعزيز 

تطبيق حوكمة الوقف عدة ضوابط ترتبط مبدى  ، وتتحكم يف (70)ثقافة املسؤولية واملساءلة
جودة العملية اإلدارية من أجل حتقيق املنفعة القصوى والوصول إىل جودة املؤسسات الوقفية 
ذهتا، وميكن قياس ذلك مبدى توفري أهداف املؤسسة الوقفية، وكيفية حتقيقها، إذ يرتكز 

يق األهداف وتتبع خطواهتا، احلكم يف احلوكمة كأسلوب إداري من خالل قياس كفاءة حتق
،  (71)وإبراز جوانب القوة يف اإلدارة، وليس فقط يف قياس النتيجة النهالية لتحقيق األهداف

وهو ما ميكن أن تتميز به حوكمة املؤسسات الوقفية، فليست العربة فقط بتحقيق اهلدف، 
ودة اإلدارةكأسلوب فليس حتقيق األهداف دالما دليال على جودة اإلدارة، وإمنا يتم قياس ج

من خالل جودة تطبيق احلوكمة يف الرتابط فيما بني املبادئ العامة للحوكمة من ناحية، 
واحملددات والضوابط اليت تتحكم يف تطبيق احلوكمة كأسلوب إلدارة املؤسسات الوقفية من 

 ناحية ثانية.
على أهنا قيوم على وعلى الرغم من أنه بالنظرة السطحية إىل هذه احملددات فقد تفهم     

احلوكمة، ولكنها يف الواقع متثل ضوابط وأطر لضمان فعالية احلوكمة داخل مؤسسات 
، إذ أن التطبيق اجليد للحوكمة يرتكز على مدى توافر ومستوى جودة جمموعتني  (72)الوقف

من الضوابط: إحدامها تتعلق بالبيئة اخلارجية احمليطة بالشركة ويطلق عليها الضوابط أو 
احملددات اخلارجية، مثل جمموعة القوانني والتشريعات اخلاصة بالدولة وكفاءة القطاع املايل 
ودور األجهزة احلكومية يف الرقابة علي الشركات،  أما اجملموعة الثانية فهي احملددات أو 

 الضوابط الداخلية، وهي تتعلق بالبيئة الداخلية للشركة مثل اختاذ القرارات، وحتديد السلطات
 . (73)واملسئوليات داخل الشركة، واحلد من تعارض املصاحل وغريه

 وعلى هذا فإنه توجد جمموعتني من احملددات العامة حلوكمة املؤسسات الوقفية مها:    
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 المحددات الخارجية:  .3.2.1

وهي جمموعة من احملددات والضوابط اليت تشري إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة،     
والذي يشمل على سبيل املثال: القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي؛ "مثل قوانني سوق 
املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس ومكافحة الفساد"، 

طاع املايل يف توفري التمويل الالزم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وكفاءة الق
وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية يف إحكام الرقابة على مجيع منظمات 
اجملتمع، وذلك فضاًل عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة، 

ليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق كاملراجعني واحملاسبني مثل اجلمعيات املهنية ا
، وهي من األمهية مبكان إذ  (74)واحملامني والشركات العامة يف سوق األوراق املالية وغريها

تضمن للواقفني جوًا من االستثمار العام الذي ال يتعارض وأهدافهم اليت شيدوا أوقافهم من 
 أجل حتقيقها.

هذا باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة      
والتصنيف اإللتماين واالستشارات املالية واالستثمارية، إضافة إىل وجود جهاز قضالي شفاف 
وعادل، يكون قادرا على حتديد املسئوليات وامتالك آليات الردع والعقوبة ملرتكيب املخالفات 

 .(75)ة واملالية يف األوقات املناسبة بال معوِّق للعملاإلداري

وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت      
تضمن حسن إدارة الشركة، واليت تقلل من التعارض بني العالد االجتماعي والعالد 

 .(76)اخلاص

 المحددات الداخلية:  .3.2.2

وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل     
الشركة نفسها، وذلك فيما بني اجلمعية العامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، حيث 
يؤدي ذلك التعاون إىل توافرها من ناحية، وتطبيقها من ناحية أخرى، وذلك لتقليل التعارض 

تعد احملددات الداخلية مبثابة ميثاق شرف وميكن أن ،  (77)هذه األطراف الثالثةبني مصاحل 
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داخلي منظم يف هيئة قانونية للعاملني يف مؤسسة الوقف مجيعا، إذ عليهم التعاون لسد أية 
ثغرات إدارية قد تؤدي إىل إعاقة عمل الوقف أو إفساده، إىل جانب حتتم تغليب املصلحة 

مصاحل أو أغراض شخصية أو ذاتية، سواء كانت من قبل أشخاص  العامة للوقف على أي
 ة.أو من قبل هيئات مستقلة داخل مؤسسة الوقف، كمجلس اإلدارة أو اجلمعية العام

وإىل جانب ذلك فإن احملددات الداخلية حلوكمة املؤسسات الوقفية تشمل إجراءات     
حكام الرقابة على األداء والقرارات الرقابة الداخلية والسياسات اليت تنتهجها املؤسسة إل

املتخذة من قبل اهليئات اإلدارية يف املؤسسة ذاهتا، يحيث تضمن توازهنا واعتنالها بكل 
 .(78)األطراف ذات العالقة دون حتيُّز

ومن أهم احملددات الداخلية للمؤسسات املالية اإلسالمية عامة هي الرقابة الشرعية      
ا واستقالهلا، وإلزامية قراراهتا بعد اعتمادها، والرقابة على تطبيق الداخلية، وضمان هيكلته

 .(79)هذه القرارات، واليت من شأهنا أن تساعد على تعزيز احلوكمة الشرعية
والرقابة الشرعية الوقفية هي عبارة عن "فحص مدى التزام إدارة املؤسسة الوقفية     

املؤسسة الوقفية خصوصا فيما يتعلق باألحكام الفقهية للوقف، وذلك يف مجيع أنشطة 
بشروط الواقف، وبصور وجماالت استثمار األموال املوقوفة وإنفاقها"، كما يعرف املراقب 
الشرعي الوقفي بالتعريف الضيق بأنه "الطرف املمارس للرقابة الشرعية الوقفية داخل املؤسسة 

وقف خالل إدارة املؤسسة الوقفية من جهة االلتزام بشروط الواقف واألحكام الفقهية لل
 .(80)الوقفية"

 

 ركائز حوكمة الوقف .3. 3
 تتميز حوكمة مؤسسات الوقف بارتكازها على ثالثة ركالز أساسية، كالتايل:    

 السلوك األخالقي: -1
ويتضمن االلتزام السلوكي من خالل عدة مظاهر أساسية؛ مثل االلتزام باألخالق احلميدة     

وما متليه أحكام الشريعة اإلسالمية، وااللتزام بقواعد السلوك املهين الرشيد، والتوازن يف حتقيق 
مصاحل األطراف اليت تدخل يف إطار الوقف، والشفافية عند تقييم املعلومات، والقيام 
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ملسئولية االجتماعية واحملافظة على بيئة العمل نظيفة ونقية، حيث تشكل األخالق والثقافة با
األخالقية داخل العمل جوهر إطار حوكمة املؤسسات مع التعامل داخل كل مؤسسة 

 .(81)بطبيعتها
 الرقابة واملساللة: -2

تطويره، وذلك من خالل تفعيل إدارة أصحاب املصاحل املختلفة يف إجناح الوقف و     
، وإدخال  (82)وإدخال رقابة ومساللة خارجية من احلكومة وسوق املال والبورصات وغريها

رقابة مباشرة من خالل الواقفني وجملس إدارة الوقف، وجلنة املراجعة الداخلية، وكل من 
املراجعني الداخليني واخلارجيني، وأطراف أخرى ذات صلة بالوقف كاملوردون واملستفيدون من 

 قف.الو 
 إدارة املخاطر: -3

من خالل إنشاء وحدة إدارة األزمات واملخاطر والتعامل معها بإحرتافية، ووضع نظام      
إدارة للمخاطر اليت قد تنشأ، والقيام باإلفصاح عن املخاطر حال حدوثها، وذلك لدراسة 

د يطرأ من ، إىل جانب حماولة وضع تصور ملا ق (83)احلالة وإجياد أنسب احللول للتعامل معها
خماطر وأزمات بطبيعة املؤسسات الوقفية ووضع بدالل هلا من خالل التجارب السابقة أو 

 دراسة نقاط القوة والضعف داخل مؤسسة الوقف.
 االستنتاج .4

ومن خالل ما سبق يتبني مدى أمهية احلوكمة وتطبيق مبادلها وحمدداهتا وركالزها كأسلوب     
سالمية، وهو ما ميكن أن يعرف باسم احلوكمة اإلإلدارة وتنمية وتطوير مؤسسات األوقاف 

الرشيدة ملؤسسات األوقاف اإلسالمية، إذ تضمن سري العمل داخل املؤسسة بأفضل أسلوب 
ة مسبقة إلمكانيات املؤسسات الوقفية ومتطلباهتا والعمل حسب ذلك مع وجود رؤية شامل

بغية حتقيق رغبات الواقفني واملسامهني اليت أنشئ الوقف للوصول إىل أفضل نتالج من 
 حتقيقها.
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ة، اجلامعة اإلسالمية، املدينة باململكة العربية السعودية، الوقف اإلسالمي: اقتصاد وإدارة، وبناء وحضار 
 .5م، ص2009املنورة، اململكة العربية السعودية، 

 .24م، ص2001، 1اإلدارة اإلسالمية، فوزي كمال أدهم، دار النفالس، بريوت، لبنان، ط (3)
أمحد زكي بدوي, دار الكتاب املصري, القاهرة,  معجم املصطلحات التجاريَّة واملالية واملصرفية, (4)

 .48, 47م , ص 1994ه /1414, 1ط مصر، 
 .8إدارة األوقاف بني املركزية والالمركزية ، حسن الرفاعي، ص (5)
م، 1999، 1من روالع حضارتنا، مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط (6)

 .199ص
ر، بريوت، لبنان؛ دار الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر املعاص (7)

 .32-31، صم2006، 2الفكر، دمشق، سورية، ط
حتقيق التنمية  أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف تطوير مؤسسات األوقاف وتفعيل دورها يف (8)

م، يحث منشور على 2017أبريل  5، مت اإلطالع بتاريخ ، حكيمة بوسلمةاالقتصادية واالجتماعية
 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07.docxالرابط : 

حماضرات يف الوقف، حممد أبو زهرة، ألقيت على طلبة قسم ادراسات القانونية، معهد الدراسات  (9)
 .19-17م، ص1959علي خميمر، القاهرة، مصر،  العربية العالية، جامعة الدول العربية، مطبعة أمحد

الديوان: عبارة عن وعاء أو موضع حلفظ ما يتعلق يحقوق السلطنة من األعمال واألموال ومن  (10)
 يقوم هبا. انظر: 

األحكام السلطانية والواليات الدينية، علي بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق أمحد مبارك البغدادي، 
 .259م، ص1989الكويت،  مكتبة ابن قتيبة،

م، 1998، 1األوقاف والسياسة يف مصر، إبراهيم البيومي غامن، دار الشروق، القاهرة، ط (11)
 .386ص

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07.docx
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اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف )دراسة حالة اجلزالر(، كمال منصوري، إدارة  (12)
 .93-92م، ص2011، 1طالدراسات والعالقات اخلارجية، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 

إدارة األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع املعاصر يف تركيا، علي أوزاك، سلسلة ندوات احلوار بني  (13)
م، 1996ه /1417املسلمني، مؤسسة آل البيت ومؤسسة اخلولي اخلريية، لندن، اململكة املتحدة، 

 .340ص
مركز البحوث والدراسات، الدوحة، قطر،  الوقف ودوره يف التنمية، عبدالستار إبراهيم اهلييت، (14)

 .116؛ اإلصالح اإلداري ملؤسسات األوقاف، كمال منصوري، ص20-19م، ص1997
 5األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، منذر قحف، يحث علمي منشور مت اإلطالع عليه بتاريخ  (15)

 م، متاح على الرابط اإللكنروين:2017أبريل 
http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-asaleeb_al-

hadeetha_fi_idarat_al-awqaf.pdf 
عة دار املعارف، االقتصاد واإلدارة يف مصر يف مستهل القرن التاسع عشر، هيلني آن ريفلني، طب (16)

 .90-65م، ص1968القاهرة، 
 .390-388األوقاف والسياسة يف مصر ، إبراهيم البيومي غامن، ص (17)
 .393األوقاف والسياسة يف مصر ، إبراهيم البيومي غامن، ص (18)
التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب، منذر قحف، ندوة الوقف واجملتمع املدين  (19)

م، مركز دراسات الوحدة العربية ببريوت واألمانة العامة 2001أكتوبر،  11-8لوطن العريب، يف ا
؛ البناء املؤسسي للوقف يف بلدان وادي النيل، نصر حممد 422لألوقاف بالكويت، بريوت، لبنان، ص

حدة م، مركز دراسات الو 2001أكتوبر،  11-8عارف، ندوة الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب، 
 .539العربية ببريوت؛ األمانة العامة لألوقاف بالكويت، بريوت، لبنان، ص

 .46-44حماضرات يف الوقف ، حممد أبو زهرة، ص (20)
 .121اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف ، كمال منصوري، ص (21)
 .122الوقف اإلسالمي ، منذر قحف، ص (22)
(23) The Waqf as a Prop for the Social System (Sixteenth-

Twentieth Centuries), Gabriel Baer, Islamic Law and Society, 
Vol. 4, No. 3, Islamic Law and Society published by Brill, 1997,  

P. 265. 
 .12-11؛ األساليب احلديثة ، منذر قحف، ص291الوقف اإلسالمي ، منذر قحف، ص (24)

http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-asaleeb_al-hadeetha_fi_idarat_al-awqaf.pdf
http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-asaleeb_al-hadeetha_fi_idarat_al-awqaf.pdf
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 .90اإلصالح اإلداري ملؤسسات األوقاف ، كمال منصوري، ص (25)
راجع يف ذلك: تاريخ الوقف عند املسلمني وغريهم، أمحد بن صاحل العبد السالم، ضمن أيحاث  (26)

الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض، 
 .25م، ص2002لسعودية، اململكة العربية ا

 .17تاريخ الوقف عند املسلمني وغريهم ، أمحد بن صاحل العبد السالم، ص (27)
نظام الوقف يف التطبيق املعاصر، مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات اإلسالمية، حممود  (28)

يب، جدة، اململكة أمحد مهدي "حترير"، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدر 
؛ اإلصالح اإلداري ملؤسسات األوقاف ، كمال منصوري، 133م، ص2003العربية السعودية، 

 .91ص
األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين، حممد عفيفي، اهليئة املصرية العامة  (29)

 .83م، ص1991، 1للكتاب، القاهرة، مصر، ط
 .310قحف، ص الوقف اإلسالمي ، منذر (30)
 .13-12صمنذر قحف، األساليب احلديثة ،  (31)
 .32الوقف اإلسالمي ، منذر قحف، ص (32)
 .244األوقاف والسياسة ، إبراهيم البيومي غامن، ص (33)
 يف املدين واجملتمع الوقف نظام ندوة مستقبل الوقف يف الوطن العريب، بدر ناصر املطريي، أيحاث (34)

م، مركز دراسات الوحدة العربية ببريوت واألمانة 2003إبراهيم البيومي غامن، مايو،  العريب، حترير الوطن
؛ اإلصالح اإلداري ملؤسسات األوقاف ،  813م، ص2003العامة لألوقاف بالكويت، بريوت، لبنان، 

 .207كمال منصوري، ص
 .245-244األوقاف والسياسة ، إبراهيم البيومي غامن، ص (35)
 .207اري ملؤسسات األوقاف ، كمال منصوري، صاإلصالح اإلد (36)
 اهلل، أبو القاسم سعد ،م20-16ر/ عش الرابع القرن إىل العاشر القرن من الثقايف اجلزالر تاريخ (37)

 .233-231م، ص1979والتوزيع، اجلزالر،  للنشر الوطنية الشركة
 .208اإلصالح اإلداري ملؤسسات األوقاف ، كمال منصوري، ص (38)
 .208اإلصالح اإلداري ملؤسسات األوقاف ، كمال منصوري، ص (39)
 .30إدارة األوقاف بني املركزية والالمركزية ، حسن الرفاعي،ص (40)
 .362حماضرات يف الوقف ، حممد أبو زهرة، ص (41)
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تنمية وتطوير األوقاف باعتباره قطاعا اقتصاديا، هشام دفرتدار، يحث يف كتاب االستثمارات  (42)
 .405-404م، ص2008ة، مؤسسة األوقاف وشؤون القصر يف ديب، اإلمارات، الوقفي

 واملراجعة احملاسبة عبدالباري مشعل، هيئة اإلسالمية، املالية املؤسسات حوكمة ومعوقات حتديات (43)
م، 2010مايو  27-26املالية اإلسالمية، املؤمتر التاسع للهيئات الشرعية، البحرين،  للمؤسسات

 .2ص
 .2ص عبدالباري مشعل، اإلسالمية ، املالية املؤسسات حوكمة ومعوقات حتديات (44)
فؤاد بن عبداهلل العمر، بامسة بنت عبدالعزيز ، قواعد حوكمة الوقف، نظارة مؤسسة الوقف منوذجاً  (45)

املعود، مشروع ممول من كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
 .7ص، م2014اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 

مت ورقة عمل منشورة، أسس تنظيم وإدارة املؤسسات الوقفية اخلريية، حسني حسني شحاته،  (46)
 م: يحث على الرابط:2017أبريل  5اإلطالع بتاريخ 

http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1755، 
 .12-10ص

 .12-10وإدارة املؤسسات الوقفية اخلريية ، حسني حسني شحاته، صأسس تنظيم  (47)
 .12أسس تنظيم وإدارة املؤسسات الوقفية اخلريية ، حسني حسني شحاته، ص(48)
 .80-77األحكام السلطانية ، املاوردي، ص (49)
ويل حوكمة املؤسسات الوقفية، عز الدين فكري هتامي، يحث بالندوة الدولية األوىل يف التم (50)

يف الفرتة من  ، القاهرة،جامعة األزهر-اإلسالمي، الوقف اخلريي والتعليم اجلامعي، املنعقد بكلية التجارة
 .20ص،م2012أبريل  24 -23ه /1433مجادي اآلخر  2-3

األوقاف والتوازن اجملتمعي مبدينة تطوان، خالد الرامي، يحث بكتاب اجملتمع التطواين والتطور  (51)
، تنسيق د. احممد بن عبود، منشورات كلية اآلداب 20إىل القرن  16العمراين واملعماري من القرن 

 .89ص، م2009، 1والعلوم اإلنسانية بتطوان، مطبعة اخلليج العريب بتطوان، املغرب، ط
 .89، صخالد الرامي، األوقاف والتوازن اجملتمعي  (52)
النشاط االقتصادي اإلسالمي يف العصر الوسيط، إبراهيم حركات، مكتبة أفريقيا الشرق، الدار  (53)

 .8قواعد حوكمة الوقف ، فؤاد العمر، بامسة املعود: ص ؛212م، ص1996البيضاء، املغرب، 
املصرية يف عهد الدولة العثمانية: دراسة وثالقية، عبد اجلواد  الوظالف اإلدارية مبؤسسات الوقف (54)

ناصر إمساعيل، يحث مقدم إىل املؤمتر الدويل االقتصادي للمسلمني، جامعة األزهر، القاهرة، مصر، 
 .73م، ص1998
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 .9-8حوكمة املؤسسات الوقفية ، عز الدين هتامي، ص (55)
(56) OECD Principles of Corporate Governance, OECD, 2004, 

pp. 17-24. 
(57) OECD Principles of Corporate Governance, OECD, p. 17. 
 .58الوقف اإلسالمي ، منذر قحف، ص (58)
(59)OECD Principles of Corporate Governance on Shareholders 

Rights and Equitable Treatment: Their Relevance to The 
Russian Federation, Striplon Nestor & Fianna Jesover, 
OECD/World Bank Corporate Governance Roundtable for 
Russian Shareholders Rights and Equitable Treatment, Moscow, 
24-25 February, 2000, pp. 1-10; OECD Principles of Corporate 

Governance (op. cit), OECD, pp. 18-19. 
أساسيات احلوكمة: مصطلحات ومفاهيم، مركز أبو ظيب للحوكمة، سلسلة النشرات التثقيفية  (60)

 .16ملركز أبو ظيب للحوكمة، اإلمارات، بدون تاريخ، ص
(61)OECD Principles of Corporate Governance on Shareholders 

Rights, Striplon Nestor & Fianna Jesover, p. 1.,  
(62)OECD Principles of Corporate Governance , OECD, p. 20. 
(63)OECD Principles of Corporate Governance on Shareholders 

Rights, Striplon Nestor & Fianna Jesover, p. 2. 
(64)OECD Principles of Corporate Governance , OECD, p. 21. 
 .18، مركز أبو ظيب للحوكمة، صأساسيات احلوكمة: مصطلحات ومفاهيم  (65)
(66)OECD Principles of Corporate Governance on Shareholders 

Rights, Striplon Nestor & Fianna Jesover, p. 2. 
 .18أساسيات احلوكمة: مصطلحات ومفاهيم ، مركز أبو ظيب للحوكمة، ص (67)
 OECD؛ 19أساسيات احلوكمة: مصطلحات ومفاهيم ، مركز أبو ظيب للحوكمة، ص (68)

Principles of Corporate Governance , OECD, pp. 24-25. 
 .7فؤاد العمر، بامسة املعود، صقواعد حوكمة الوقف ،  (69)
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 "عوملة اإلدارة حمددات احلوكمة ومعايريها، حممد ياسني غادر، ورقة عمل يف املؤمتر العلمي الدويل (70)
 .2م، ص2012م، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، 2012ديسمرب  17-15يف عصر املعرفة، 

(71)Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty 
Reduction : Case Studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh, 
Savaş Alpay and Mohamed Aslam Haneef, The Statistical, 
Economic and Social Research and Training Centre for Islamic 
Countries (SESRIC) and International Islamic University 

Malaysia (IIUM), Gombak, Kuala Lumpur, 2015, p. 55. 
قى الوطين حول حوكمة احلوكمة "املفهوم واألمهية"، رابح بوقرة، هاجرة غامن، مداخلة بامللت (72)

م، كلية العلوم االقتصادية 2012مايو  7-6الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري، يومي 
 .9، صم2012والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزالر، 

ادي والعشرين، وكمة الشركات يف مصر مقارنة باألسواق الناشئة، حوكمة الشركات يف القرن احلح (73)
 .37-32ص، م2003مسيحة فوزي، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، القاهرة، 

حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر، حممد حسن يوسف، بنك  (74)
 ؛16حمددات احلوكمة ومعايريها ، حممد غادر، ص؛ 6م، ص2007االستثمار القومي، مصر، يونيو 

 Assessment of Corporate؛ 45، حسني األسرج، ص دور أدوات احلوكمة
Governance in Egypt, S. Fawzy, Working Paper No. 82, Egypt, 
the Egyptian Center for Economic Studies, Cairo, April, 2003, 

pp. 3-4. 
 Assessment of Corporate؛  16حمددات احلوكمة ومعايريها ، حممد غادر، ص(75)

Governance , S. Fawzy, pp. 3-4. 
(76)Assessment of Corporate Governance, S. Fawzy, pp. 3-4. 
؛ دور أدوات احلوكمة ، حسني األسرج، 6حمددات احلوكمة ومعايريها ، حممد حسن يوسف، ص(77)

 .Assessment of Corporate Governance,  S. Fawzy, p. 4؛ 46ص
املؤسسات املالية اإلسالمية، خولة فريز النوباين، عبداهلل صديقي، دعم برنامج املنح حوكمة (78)

، جامعة اإلمام 11-27البحثية يف كرسي سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالمية، املشروع رقم 
 .18م، ص2016ه /1437حممد بن سعود اإلسالمية، ، اململكة العربية السعودية، 

 .18ت املالية اإلسالمية ، خولة فريز النوباين، عبداهلل صديقي، صحوكمة املؤسسا(79)
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حنو مراقب شرعي وقفي معاصر إلدارة املؤسسة الوقفية االجتماعية املعاصرة، حسن حممد  (80)
الرفاعي، يحث مبجلة أوقاف، تصدر عن األمانة العامة لألوقاف، الكويت، السنة احلادية عشرة، العدد 

 .17م، ص2011 /نوفمرب ه1432، ذو احلجة 21
البعد السلوكي واألخالقي حلوكمة الشركات ودورها يف التقليل من آثار األزمة املالية العاملة، بريش  (81)

تقى العلمي الدويل "األزمة املالية واالقتصاديات الدولية واحلوكمة لبد القادر، محو حممد، مداخلة باملع
سطيف بالتعاون مع خمرب الشراكة -وعلوم التسيري جبامعة فرحات عباسالعاملية"، كلية العلوم االقتصادية 
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