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يقول الله تعالى:

ــُة ِلْلَواِلَدْيــِن َواألْقَرِبيــَن ِباْلَمْعُروِف  ﴿ُكِتــَب َعَلْيُكــْم ِإَذا َحَضــَر َأَحَدُكــُم اْلَمــْوُت ِإن َتــَرَك َخْيــًرا اْلَوِصيَّ
ِقيــَن﴾ ]البقرة:180[. ــا َعَلــى اْلُمتَّ َحقًّ

َم َقــاَل:  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه َصلَّ ــُه َعْنُهَمــا َأنَّ َرُســوَل اللَّ ــِه ْبــِن ُعَمــَر َرِضــي اللَّ وَعــْن َعْبِداللَّ
ُتــُه َمْكُتوَبــٌة ِعْنــَدُه ((    ))َمــا َحــقُّ اْمــِرٍئ ُمْســِلٍم َلــُه َشــْيٌء ُيوِصــي ِفيــِه َيِبيــُت َلْيَلَتْيــِن ِإال َوَوِصيَّ

]رواه البخــاري ومســلم[

ــه قــال: أصــاب أبــي أرًضــا بخيبــر، فأتــى رســول اللــه صلــى الله عليه وســلم  وعــن ابــن عمــر أنَّ
ــْم ُأِصــْب َمــااًل َأْنَفــَس ِمْنَهــا، َفَكْيــَف َتْأُمرِنــي ِبَهــا؟ قــال رســول اللــه  فقــال: َأَصْبــُت َأْرًضــا َل
ق بهــا عمــر  ــا((. فَتَصــدَّ ْقــَت ِبَه ــا َوَتَصدَّ ْســَت َأْصَلَه صلــى اللــه عليــه وســلم: ))ِإْن ِشــْئَت َحبَّ
علــى أنــه ال ُيَبــاع أصلهــا، وال ُيوَهــب، وال يــورث فــي الفقــراء، والغربــاء، والرقــاب، وفــي 
ســبيل اللــه، والضيــف، وابــن الســبيل، ال جنــاح علــى َمــْن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف، 

ٍل فيــه   ]رواه البخــاري[ أو ُيْطِعــَم صديًقــا غيــر ُمَتَمــوِّ





iii

اإلهداء

إلــى كل متطلــع فــي الشــركات العائليــة إلــى وقــف بعض أموالهــم التجارية واالســتثمارية، 
نهديهــم هــذه األفــكار لالسترشــاد بهــا، علهــا تكــون آمنــة لهــم، فــإن أصبنــا فنســأل اللــه لنــا 
ولكــم التوفيــق وثبــات األجــر، وللوقــف الديمومــة واالزدهــار، وللذريــة الثبــات علــى الديــن 

ونمــو أموالهــم وأعمالهــم دون عوائــق.
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ــُه َعَمَلُكــْم  الحمــد للــه رب العالميــن، القائــل فــي كتابــه الكريــم: ﴿ َوُقــِل اْعَمُلــوا َفَســَيَرى اللَّ
ــوَن ﴾،  ــا ُتِحبُّ ــٰى ُتنِفُقــوا ِممَّ َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنــوَن ﴾، والقائــل أيضــًا: ﴿ َلــن َتَناُلــوا اْلِبــرَّ َحتَّ
ــُدوُه  ــٍر َتِج ــْن َخْي ْنُفِســُكْم ِم ــوا أِلَ ُم ــا ُتَقدِّ َكاَة َوَم ــزَّ ــوا ال ــاَلَة َوَآُت والقائــل أيضــًا: ﴿ َوَأِقيُمــوا الصَّ
ــَه ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َبِصيــٌر ﴾، والصــالة والســالم علــى خاتــم األنبياء والمرســلين،  ــِه ِإنَّ اللَّ ِعْنــَد اللَّ
والمبعــوث رحمــة للعالميــن، ســيدنا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن اهتــدى بهديــه، 
واقتفــى أثــره، واســتن بســنته، إلــى يــوم الديــن، الــذي حــث أمتــه علــى اإلنفــاق فــي 
ســبيل اللــه، وعلــى أعمــال الخيــر والبــر، وقــال ملسو هيلع هللا ىلص )إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن 

ثــالث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه(. أخرجــه مســلم

وبعــد، فالوقــف وجــه مبــارك مــن أوجــه البــر، يعــود علــى صاحبــه بالخيــر الكثيــر  فــي الحيــاة 
الدنيــا واآلخــرة، ولنــا فــي رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه رضــوان اللــه عليهــم أجمعيــن األســوة 
الحســنة والقــدوة الطيبــة، فقــد أنفقــوا وأوقفــوا مــن أموالهــم وأعيانهــم أحبهــا إلــى 
قلوبهــم وأقربهــا إلــى نفوســهم، قربــة إلــى اللــه تعالــى يبغــون بهــا رضوانــه ويرجــون 

ثوابــه. 

ــا  ــك؛ ونرغــب فــي الوقــت نفســه فــي أن يتســم وقفن ونحــن إذ نقتفــي أثرهــم فــي ذل
بالديمومــة واالســتمرار والنمــو، فقــد قمنــا بتشــكيل فريــق عمــل متكامــل غايتــه اختيــار 
اآلليــة األنســب والصيغــة األفضــل التــي تجمــع بيــن الميــزات المذكــورة، فعكــف هــذا 
الفريــق علــى إجــراء الدراســات وعقــد المنتديــات مــع أصحــاب الخبــرة والمهتميــن فــي هــذا 
الموضــوع، وتوصــل بحمــد اللــه إلــى الصيغــة التــي بيــن أياديكــم اآلن، والتــي نحســب أنهــا 
تلبــي رغبــات الشــركاء فــي الشــركات العائليــة وتحفــظ لهــم نشــاطهم التجــاري دون عوائــق. 
ويقيننــا أن التصــدق فــي وجــوه البــر والخيــر مــع صحــة التــوكل يزيــد فــي التجــارة االزدهــار، 
وفــي المــال البركــة والنمــاء، ونســأل اللــه أن يكــون عملنــا هــذا خالصــًا لوجهــه الكريــم، وأن 

يعطينــا عليــه األجــر والمثوبــة.  

عبداللطيف أحمد الفوزان
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إن الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شــرور أنفســنا 
وســيئات أعمالنــا، مــن يهــِد اللــه فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن 
ال إلــه إال اللــه وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن محمــًدا عبــده ورســوله، صلــى اللــه عليــه 
ــى  ــن فــي وقــف أموالهــم عل ــال الراغبي ــؤرق ب ــا ي ــرًا م ــه.  وبعــد، فكثي ــه وأصحاب ــى آل وعل
ــة، وربمــا الحــت  ــك الوقــف علــى أعمالهــم التجاري ــر ذل ــرة أث ــر، فك ذريتهــم وعلــى أوجــه الب
فــي أذهانهــم بعــض الهــزات الماديــة العنيفــة التــي تعرضــت لهــا عائــالت ذات وضــع مــادي 
وتجــاري مرمــوق، جــراء الوصايــا واألمــوال التــي أوقفهــا الرعيــل األول منهــم، ولــم تــؤت 
أكلهــا المرجــو منهــا، بــل انعكســت أزمــات وإشــكاليات فــي اســتثماراتهم التجاريــة لورثتهــم 
بعــد مماتهــم، بســبب اعتمادهــم صيغــًا ونمــاذج ناقصــة أو غامضــة عنــد إثبــات صــك 
الوقــف، أربكــت حســاباتهم وأعاقــت التدخــل الفعــال للُنظــار فــي شــؤون الوقــف وإدارتــه، 
وكان ذلــك مــرده إلــى عــدم تضميــن صكــوك الوقــف األحــكام والشــروط الواضحــة التــي 
تحــدد مالمــح الوقــف القانونيــة والشــرعية، وتزيــل اللبــس والغمــوض واإلشــكاليات التــي 
تعتــرض نّظــار الوقــف فــي إدارتــه، ال ســيما إذا كان المــال الموقــوف أســهمًا فــي شــركات 
أومؤسســات عاملــة فــي الســوق، إذ تقتضــي إدارتــه آليــة دقيقــة وضوابــط محكمــة، 
بخــالف مــا لــو كان المــال الموقــوف مبلغــًا ســائاًل يســهل التحكــم فيــه وتوجيهــه مباشــرة 

إلــى أعمــال الخيــر الموصــى بهــا.

ومــن اإلشــكاليات التــي يجــدر ذكرهــا فــي هــذا الصــدد، أن البعــض قــام بوقــف جــزء مــن 
ــاط  مالــه دون علــم مــن ســيرثه بعــد وفاتــه، ودون وضــع اآلليــة المدروســة لتجنيــب النشـــ
التجــاري القائــم مغبــة القيــود اإلجرائيــة التــي قــد ترتبهــا بعــض الجهــات القائمــة علــى 
األوقــاف فــي ظــل عــدم وضــوح الــرؤى النظاميــة والقانونيــة لألمــوال واالســتثمارات 
التجاريــة الموقوفــة بشــكل عــام، وتأُخــر صــدور نظــام الشــركات الوقفيــة الناظــم للعالقــة 
بيــن األمــوال االســتثمارية المورثــة واألمــوال االســتثمارية الموقوفــة بصفــة خاصــة، 
والــذي نأمــل أن يصــدر قريبــًا كونــه ســيضع حــدًا لكثيــر مــن اإلشــكاليات التــي مازالــت تواجــه 

األمــوال االســتثمارية الموقوفــة.

كل هــذه اإلشــكاليات دعــت عائلــة الفــوزان إلــى التفكيــر بعمــق إليجــاد الصيغــة المناســبة 
ــه أن يقــدم علــى ذلــك دون أي مخــاوف  التــي تمكــن مــن يرغــب فــي وقــف جــزء مــن مال
أو هواجــس مــن انعــكاس ذلــك علــى أعمالــه أو أعمــال عائلتــه التجاريــة، وإلــى  تكويــن 
لجنــة تتولــى دراســة تجــارب اآلخريــن فــي عمليــات الوقــف، لالســتفادة مــن إيجابياتهــا 
وتوقــي ســلبياتها، فــي ظــل عــدم انتشــار ثقافــة تأســيس الشــركات الوقفيــة، أو الشــركات 
ــر الربحيــة فــي المملكــة، ولقــد ُكلــف برئاســة هــذه اللجنــة الســيد/ عبداللــه عبداللطيــف  غي
الفــوزان، الــذي آلــى علــى نفســه إيجــاد طريقــة مبتكــرة محــددة المالمــح واألهــداف للوقــف 
المتعلــق بالشــركات، ال تالزمهــا أي إشــكاليات شــرعية أو قانونيــة فــي المســتقبل، مــع 
وضــع ثوابــت لوقــف األمــوال التجاريــة لــدى العائلــة، وكذلــك ثوابــت للوصايــا التــي يوصــي 
بهــا الشــركاء فــي األعمــال التجاريــة للعائلــة، ومنهــا أن تكــون وصيــة الشــخص معلنــة لبقيــة 



الشــركاء فــي الشــركات، حتــى يكــون جميــع الشــركاء علــى بينــة فــي تعاملهــم مــع بعضهــم 
البعــض، ويكــون ورثــة الواقــف مــن بعــده علــى علــم بمــا جــرى إيقافــه مــن أمــوال ومــا 
ــا بــدأت اللجنــة أولــى خطواتهــا فــي العمــل إليجــاد  ســيؤول إليهــم مــن ميــراث. ومــن هن

اآلليــة اآلمنــة لوقــف األمــوال التجاريــة واالســتثمارية لعائلــة الفــوزان.

ــة القــارئ أو الراغــب فــي إنشــاء الوقــف وفقــًا لنمــوذج عائلــة الفــوزان الوقفــي،  ولطمأن
نســرد فــي هــذا الكتيــب الخطــوات التــي اتبعتهــا العائلــة للوصــول إلــى صيغــة نمــوذج كل 
مــن الوقــف  والوصيــة الموحــدة المرفقيــن، للداللــة علــى أنهمــا صيغتــا بعــد تمحيــص 
ــار الســلبية التــي قــد تترتــب  ــا وتفــادي األث وتدقيــق لعــدة دراســات وبحــوث لألخــذ بالمزاي
علــى ســوء الصياغــة. وفــي الختــام ننــوه إلــى أن الغايــة مــن هــذا الكتيــب هــي مشــاركة 
اآلخريــن فــي الفكــرة واالســتفادة منهــا وهــو ليــس ببحــث أو دراســة علميــة فــي الوقــف.
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بمبــادرة مــن الشــيخ/ عبداللطيــف أحمــد الفــوزان تــم دعــوة المســاهمين فــي مجموعــة 
شــركات الفوزان إلى جلســة نقاش حول مدى إمكانية تأســيس وقف آمن لعائلة الفوزان، 
بحيــث يحقــق أقصــى فائــدة للوقــف مــن الناحيــة الشــرعية، ويوفــر أفضــل المصــارف لــه؛ 
وُيبقــي فــي الوقــت نفســه  األعمــال التجاريــة للشــركة فــي منــأى عــن أي مخاطــر قــد تنجــم 
عــن عــدم إنشــاء الوقــف بالطريقــة الســليمة أو عــن إســاءة إدارتــه، وحــول أنجــع الســبل 
التــي يمكــن مــن خاللهــا إيجــاد آليــة مناســبة لضمــان ديمومــة الوقــف العائلــي، واتصالــه 
جيــاًل بعــد جيــل، وفــي الوقــت ذاتــه ضمــان عــدم وجــود تقاطعــات بيــن الشــركات التجاريــة 
العائليــة والوقــف، ال ســيما فــي ظــل غيــاب التشــريعات واألنظمــة ذات الصلــة بالشــركات 
الوقفيــة، والتــي ــــ إن صــدرت ــــ ســتعزز لــدى الواقفيــن الثقــة فــي اإلقــدام علــى الوقــف 

المشــترك فــي الشــركات العائليــة وصــواًل إلــى الغايــات التــي يرغبــون فــي تحقيقهــا.

وامتثــااًل لهــذه المبــادرة المباركــة، عقــد المســاهمون نــدوة خلصــوا فيهــا جميعهــم إلــى 
إنجاحهــا،  للتعــاون فــي ســبيل  المبــادرة، وأبــدوا اســتعدادهم  بأهــداف  التــام  االقتنــاع 
وحماســهم فــي الوقــت نفســه لوقــف نصيــب مــن أموالهــم فــي أعمــال الخيــر. وعلــى إثــر 
ذلــك تــم تكليــف الســيد/ عبداللــه الفــوزان مــن قبــل الشــركاء فــي مجموعــة الفــوزان فــي 
البحــث عــن صيغــة تلبــي الغايــات المنشــودة، وتضمــن حمايــة أعمــال العائلــة التجاريــة، 
وتضمــن إيجــاد وقــف للمجموعــة، ذي آليــة ســهلة التطبيــق والتنفيــذ، مــع ضمــان اســتمراره 

علــى مــر األجيــال.

ــن والحابســين ألموالهــم مــن أفــراد  البحــث عــن مجموعــة الموصي
ــة: العائل

قامــت اللجنــة المكلفــة بالبحــث بــادئ ذي بــدء عــن مجمــوع الموصيــن والواقفيــن مــن 
ــا والوقــف، وبعــد  ــرؤى فيمــا بينهــم بخصــوص الوصاي ــد ال ــة، لتقريــب وتوحي أفــراد العائل
ــة،  ــن مــن الشــركاء فــي شــركات وأعمــال العائل ــن والواقفي ــة الموصي ــد أفــراد العائل تحدي
وبعــد دراســة وصاياهــم وصيغهــا المختلفــة، والتــي وجــد فيهــا تبايــن كبيــر  فــي صياغتهــا 
ومضمونهــا، فقــد تــم عــرض فكــرة الوصيــة الموحــدة والوقــف الجماعــي لكافــة الشــركاء 
فــي الشــركات واألعمــال التجاريــة للعائلــة، ووجــدت هــذه الفكــرة مــن الجميــع  كل ترحيــب 
ودعــم، وأبــدوا اســتعدادهم لتبنيهــا والعمــل بموجبهــا بعــد اكتمــال الصياغــة النهائيــة لهــا. 
والترحيــب الجماعــي بفكــرة الوصيــة الموحــدة والوقــف الجماعــي للعائلــة يــدل علــى أن ركــب 
العائلــة ســائر فــي الطريــق الصحيــح، ويعــزز هــذا الشــعور أن أفــراد العائلــة أقدمــوا علــى 
خطــوة يرجــون منهــا ثــواب اللــه، وســنوا بهــا ســنة حســنة لمن أراد مــن أفراد العائلــة اآلخرين 
االنضمــام لوقــف الفــوزان واألخــذ بالوصيــة الموحــدة، باعتبــار أنهــا آليــة تــم وضعهــا بعــد 

دراســات ومشــاورات مــن قبــل أنــاس مختصيــن فــي هــذا المجــال.



دعوة بعض العائالت ذات الظروف المشابهة لعائلة الفوزان: 
أال  اللجنــة  رئيــس  قــرر  العائليــة  الشــركات  فــي  الشــركاء  لــكل  الموضــوع  هــذا  ألهميــة 
ــأى أن يشــرك مــع  تقتصــر دراســة هــذا الموضــوع علــى مجموعــة الفــوزان فحســب، وارت
مجموعــة الفــوزان المجموعــات التجاريــة األخــرى، التــي مــن الممكــن أن تشــارك مجموعــة 
الفــوزان بأفكارهــا ومقترحاتهــا للوصــول إلــى صيغــة وقفيــة محكمــة، ووقــع االختيــار علــى 
مجموعــات الزامــل والمهيــدب والمجدوعــي، بحكــم أن لديهــا نفس التوجهــات واالهتمامات 
فيمــا يخــص عمليــات الوقــف الخيــري، وتــم عقــد اجتمــاع مــع مســؤولي هــذه المجموعــات، 
وتخلــل االجتمــاع عصــف ذهنــي للعديــد مــن األفــكار واالقتراحــات التــي تعــزز الوصــول إلــى 
صيغــة وقفيــة نموذجيــة ليتــم بموجبهــا تفــادي كافــة المعوقــات والمشــاكل التــي تعرضــت 

لهــا بعــض المجموعــات التجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

وتــم االقتــراح فــي نهايــة االجتمــاع أن تقــوم مجموعــة الفــوزان باســتثمار هــذه األفــكار 
واالقتراحــات، ووضعهــا فــي بوتقــة واحــدة، تضمــن للجميــع الوصول إلى الصيغــة النهائية 
لتأســيس وقــف خيــري، ال تصاحبــه أي إشــكاليات شــرعية، ويتوافــق مــع األنظمــة المعمــول 

بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وال يعيــق االســتثمارات التجاريــة للمجموعــة.
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ــج  ــر مــن عــام علــى الدراســة والبحــث والتمحيــص واالطــالع علــى نتائ ــة ألكث عكفــت اللجن
أغلــب مؤتمــرات األوقــاف التــي عقــدت فــي المملكــة)1( وخارجهــا، وعلــى مــا تيســر لهــا 
مــن البحــوث الحديثــة التــي تناولــت إدارة واســتثمار أمــوال الوقــف، وكذلــك البحــوث التــي 
تناولــت مشــكالت األوقــاف وحوكمتهــا)2(، فضــاًل عــن إجــراء المقابــالت واالجتماعــات مــع 
ــًا عــن اآلليــة  المتخصصيــن فــي الوقــف، وأخــذ المشــورة واآلراء القانونيــة، كل ذلــك بحث
اآلمنــة لنجــاح واســتدامة الوقــف. ولقــد تمخضــت جهــود هــذه اللجنــة بفكــرة مبتكــرة تبنتهــا 
العائلــة، مرتكــزة علــى أربعــة محــاور، وهــي إنشــاء وقــف مشــترك، وإثبــات وصايــا موحــدة 
لصالــح الوقــف، وتكويــن هيئــة موحــدة إلدارة الوقــف وتنفيــذ الوصيــة، وإيجــاد نظــام 

أساســي متكامــل للوقــف، وتتبــدى مالمــح هــذه المحــاور فيمــا يلــي:

إنشاء وقف مشترك: 
تقــوم الفكــرة علــى أن يتــم إنشــاء وقــف ناجــز مــن قبــل الواقفيــن بموجــب صكــوك وقــف 
موحــدة فــي كافــة شــروطها ومصارفهــا ومجلــس نظارتهــا وفــي كل مــا يتعلــق بالوقــف 
المنشــود، وبحيــث ال يحيــد أي مــن الواقفيــن عــن الشــروط الموحــدة المتفــق عليهــا، وعلى 
ــة التجاريــة،  ــي مســتقل عــن شــركات العائل ــان قانون ــم هــذا الوقــف فــي شــكل كي أن يت
يكــون لــه نشــاطه الوقفــي واالســتثماري الذاتــي والخــاص، وبــرأس مــال نقــدي أو عينــي 
موقــوف وقفــًا منجــزًا، ليتمكــن هــذا الكيــان مــن اســتثمار رأس المــال والحصــول علــى 
مصــادر دخــل مشــروعة للصــرف بهــا علــى مصــارف الوقــف حســب شــروط الواقفيــن، 
وبذلــك يكــون لهــذا الوقــف المنجــز القــدرة علــى ممارســة نشــاطه التجــاري واالســتثماري 
وتأميــن الدخــل والريــع للمصــارف المحــددة فــي صــك الوقــف، وبذلــك يضمــن الواقفــون 

فــي حياتهــم ثبــات ونمــو وقفهــم بدعــم وتوجيــه مــن قبلهــم. 

تــم االطــالع علــى كافــة البحــوث الصــادرة عــن مؤتمــر األوقــاف األول فــي المملكــة الــذي نظمتــه جامعــة أم القــرى بالتعــاون مــع وزارة الشــئون   1
اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد بمكــة المكرمــة فــي العــام 1422هـــ والتــي تمحــورت حــول الوقــف مفهومــه وفضلــه وأنواعــه، قضايــا 
الوقــف المعاصــرة نمــاذج وتطبيقــات معاصــرة فــي مجــال الوقــف، تنظيــم أعمــال الوقــف وتنميــة مــوارده، أثــر الوقــف فــي تنميــة المجتمــع، 
الوقــف والدعــوة إلــى اللــه، وخالفــه مــن بحــوث مثــل البحــوث الصــادرة عــن نــدوة المكتبــات الوقفيــة فــي المملكــة، والبحــوث المقدمــة فــي 

النــدوة الفقهيــة العاشــرة لمجمــع الفقــه اإلســالمي فــي الهنــد.

فــي ســبيل تكويــن رؤيــة واضحــة للمشــكالت المحتملــة وايجــاد الحلــول لهــا قــام أفــراد اللجنــة باالطــالع علــى مــا يزيــد علــى 50 مرجعــًا متخصصــًا   2
فــي إدارة واســتثمار أمــوال األوقــاف منهــا علــى ســبيل المثــال، إدارة وتثميــر ممتلــكات األوقــاف، جــدة، 1994 – 1415 تحريــر د. حســن عبداللــه 
ــة -  أعمــال المصلحــة  ــك االســالمي للتنمي ــع للبن ــب التاب ــل المعهــد االســالمي للبحــوث والتدري ــي عقــدت مــن قب ــع الحلقــة الت ــن لوقائ األمي
فــي الوقــف ســبيل االســتثمار الناجــح لألوقــاف ومضاعفــة أجــور الواقفيــن، معالــي الشــيخ العالمــة د. عبداللــه بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيــه، 
مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر 2005م -  اقتصاديــات الوقــف، د. عطيــة عبدالحليــم صقــر، دار النهضــة العربيــة، 1998م _ثالثــون خطــوة 
لوقــف متميــز، الشــيخ/ ســعد بــن محمــد بــن ســعد المهنــا، مؤسســة ســالم بالحمــر وعائلتــه الخيريــة- إدارة واســتثمار أمــوال الوقــف فــي الفقــه 
االســالمي وأنظمــة اإلدارة العامــة لألوقــاف القطريــة، د. محمــد محمــود جمــال، مطبوعــات اإلدارة العامــة لألوقــاف دولــة قطــر - المشــروعات 
الوقفيــة والتوســع فــي مفهــوم مقاصــد الواقفيــن، عبدالهــادي عبدالحميــد الصالــح، الكويــت الطبعــة األولــى 2011م -  النــوازل فــي األوقــاف، 
أ.د. خالــد بــن علــي المشــيقح ن جامعــة القصيــم 2011م- الوقــف اإلســالمي تطويــره، إدارتــه، تنميتــه، د. منــذر قحــف -  دار الفكــر  2000م-  
الوقــف اإلســالمي مجاالتــه وأبعــاده، أحمــد الريســوني، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع 2014م – تطويــر المؤسســة الوقفيــة االســالمية فــي ضــوء 
التجربــة الخيريــة الغربيــة، د. أســامة عمــر األشــقر، دار النفائــس للنشــر والتوزيــع 2012م- الوقــف وتنميتــه وخطــورة اندثــاره عــن العمــل الخيــري، 
أ.د. الناجــي لميــن – الربــاط المملكــة المغربيــة 2014م- االســتثمار اآلمــن لمــوارد المؤسســات الخيريــة، د. صــادق حمــاد محمــد، دار كنــوز اشــبيليا 
2013م- الوقــف فــي الشــريعة وأثــره فــي تنميــة المجتمــع – أ.د. محمــد أحمــد صالــح الصالــح، 2001م -  نبــذة فــي األوقــاف مــع بعــض النمــاذج 
الخاصــة بهــا، عبدالعزيــز ابراهيــم قاســم القاضــي بالمحكمــة العامــة بالريــاض، دار أصالــة الحاضــر 2010م- نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر 
و"نمــاذج مختــارة مــن تجــارب الــدول والمجتمعــات اإلســالمية"،  محمــود أحمــد مهــدي، وقائــع نــدوات المعهــد االســالمي للبحــوث والتدريــب 
التابــع للبنــك اإلســالمي للتنميــة واألمانــة العامــة لألوقــاف بدولــة الكويــت  1423هـــ، االتجاهــات المعاصــرة فــي تطويــر االســتثمار الوقفــي، 
محمــد التيجانــي أحمــد الجعلــي، دار كنــوز اشــبيليا 2002م، قانــون العــدل واالنصــاف فــي القضــاء علــى مشــكالت الوقــف، محمــد قــدري باشــا، 
دار الســالم للطباعــة والنشــر  2006م – الوقــف اإلســالمي بيــن النظريــة والتطبيــق، د. عكرمــة صبــري دار النفائــس2011م, باإلضافــة إلــى 
عــدة مراجــع فقهيــة فــي أحــكام الوقــف والوصيــة- قواعــد حوكمــة الوقــف نظــارة مؤسســة الوقــف نموذجــًا، د. فــؤاد عبداللــه العمــر و باســمة 

عبدالعزيــز المعــود، بحــث ممــول مــن كرســي الشــيخ راشــد بــن دايــل لدراســات األوقــاف 2014م -



إثبات  وصايا موحدة لصالح الوقف:
ومــن ثــم، ومــن بــاب توفيــر التمويــل والدعــم الالزميــن الســتمرارية الوقــف، ُأكملــت 
الفكــرة بضــرورة تأميــن مصــادر دخــل أخــرى ثابتــة للكيــان القانونــي الوقفــي للعائلــة لضمــان 
الديمومــة للوقــف، فتمخضــت فكــرة الوصيــة الموحــدة بشــروطها، وهــي أن يتــم إصــدار 
صكــوك وصايــا مــن قبــل الواقفيــن بحيــث يوصــي كل واقــف بالنســبة التــي يراهــا مناســبًة 
مــن حصصــه وأســهمه فــي شــركات العائلــة، لتــؤول هــذه الحصــص واألســهم للكيــان 
القانونــي الوقفــي للعائلــة بعــد الوفــاة، وبذلــك يضمــن الواقفــون مصــادر تمويليــة ثابتــة 

لوقــف العائلــة خــالف النشــاط االســتثماري للكيــان الوقفــي للعائلــة.

تكوين هيئة موحدة إلدارة الوقف وتنفيذ الوصية:
حتــى ال يكــون هنالــك أي تبايــن فــي وجهــات النظــر فيمــا بيــن القائميــن علــى أمــر نظــارة 
ــم إســناد مهمــة  ــا الموحــدة، فقــد ت ــذ الوصاي ــى تنفي ــن عل ــاء القائمي الوقــف مــع األوصي
تنفيــذ الوصايــا لمجلــس النظــارة وأصبحــوا بذلــك هــم األوصيــاء علــى الوصيــة وذلــك 

تفاديــًا ألي نــزاع أو اختــالف أو تبايــن فــي وجهــات النظــر بيــن النظــار واألوصيــاء.

وضع نظام أساسي متكامل للوقف:
قبــل  مــن  الموضوعــة  واألحــكام  الشــروط  هــو  للوقــف  األساســي  النظــام  أن  باعتبــار 
الواقفيــن فقــد حرصــت اللجنــة علــى إيجــاد نظــام أساســي متكامــل فــي جميــع جوانبــه 
التنظيميــة واإلداريــة واإلجرائيــة وذلــك بوضــع صيغــة وقــف بمثابــة النظــام األساســي 
التنفيذيــة  اللوائــح  إمكانيــة وضــع  النظــارة الصالحيــة فــي  إعطــاء مجلــس  للوقــف مــع 

المكلمــة  علــى أال يتعــارض ذلــك مــع شــروط الواقفيــن.
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فــي البــدء كان البــد مــن تحديــد المشــاكل التــي واجهــت بعــض الشــركات العائليــة، لتفاديهــا 
عنــد تأســيس وقــف الفــوزان، ومــن أجــل ذلــك كان ال بــد مــن الوقــوف علــى أبــرز المعوقــات 
لمشــاريع األوقــاف المتعثــرة التــي تمــت مــن قبــل مؤسســي الشــركات العائليــة وتحليلهــا 
ودراســتها بعمــق حتــى ال تكــون حجــر عثــرة أمــام وقــف الفــوزان، وذلــك بغيــة تفاديهــا 
أو وضــع بدائــل وحلــول لهــا، وبعــد البحــث والتقصــي ودراســة عــدة حــاالت داخــل وخــارج 

المملكــة فقــد وجــدت اللجنــة أن معوقــات الوقــف تتمثــل فــي اآلتــي: 

معوقات متعلقة بالواقف:  
مــن أكثــر المعوقــات التــي واجهــت الشــركات العائليــة أن بعــض الواقفيــن قامــوا بوقــف 
جــزء مــن أموالهــم فــي شــركات العائلــة دون علــم باقــي الشــركاء، بــل دون علــم الذيــن 
ســيرثونهم مــن بعدهــم، األمــر الــذي أدى إلــى خالفــات مســتعصية فيمــا بيــن الورثــة 
والجهــات الموقــوف لهــا، لدرجــة أدت إلــى تدخــل الدولــة فــي بعــض األحيــان لفــض هــذه 

الخالفــات. 

معوقات متعلقة بالعين الموقوفة: 
ومــن أخطــر المعوقــات التــي واجهــت العوائــل التجاريــة أن مورثيهــم قامــوا بوقــف أموالهم 
الموقوفــة دون تحديدهــا تحديــدًا دقيقــًا، بــل نجــد بعــض الواقفيــن ممــن أوقفــوا أموالهــم 
أوقفوهــا علــى الشــيوع فــي كامــل مــا يمتلكــون مــن أمــوال كثلــث المــال مثــاًل دون تحديــد 
المــال الــذي ســيتم فيــه هــذا الوقــف، ممــا أربــك حســاباتهم وأعــاق العمــل التجــاري للعائلــة 
وأوقــف نشــاطاتها، لتدخــل الجهــات الموقــوف المــال لصالحهــا والجهــات المكلفــة برعايــة 

أمــوال الوقــف فــي جميــع أمــوال وأعيــان التركــة.  

كمــا تمثلــت المعوقــات فــي كثيــر مــن األحيــان فــي عــدم قــدرة العيــن الموقوفــة علــى أن 
ــة العيــن الموقوفــة  ــل أو لعــدم صالحي تؤتــي ثمارهــا لعــدم اســتثمارها االســتثمار األمث

لالســتثمار بســبب تعاقــب األزمــان. 

معوقات متعلقة بصيغة الوقف: 
أكثــر المعوقــات شــيوعًا وأكثرهــا خطــورة علــى الوقــف عــدم صياغــة نــص الوقــف الصياغــة 
المحكمــة الخاليــة مــن أي غمــوض أو إبهــام، وعــدم اســتيفائها كافــة الشــروط واألحــكام 
التــي تعيــن مجلــس النظــارة علــى اســتثمار الوقــف. وجميــع مشــاكل الوقــف وجــدت أنهــا 
ناتجــة عــن رداءة الصياغــة األدبيــة والشــرعية لصــك الوقــف. ومعــروف أن الوقــف يــدار 
وفقــًا لشــروط الواقــف، األمــر الــذي يــؤدي فــي حــال عــدم اســتيفائه  الصياغــة الشــرعية 
األحــكام  وأن   الوقــف، ال ســيما  إدارة  علــى  وقيــود  تكويــن معوقــات  إلــى  الصحيحــة 
ــة والنظاميــة والفقهيــة بشــأن الوقــف هــي أحــكام صارمــة نظــرًا لتعلقهــا علــى  القانوني

ــب بمســألة النفــع العــام.  الغال



معوقات متعلقة بمصارف الوقف: 
مــن المعوقــات أيضــًا أن بعضــًا مــن الواقفيــن أوقفــوا مالهــم فــي الشــركات العائليــة 
علــى جهــة صــرف بعينهــا، دون النظــر إلــى طبيعــة المصــرف الموقــوف عليــه مــن حيــث 
اســتمرارية بقــاء المصــرف مــن عدمــه، وأحيانــًا يصبــح المصــرف الموقــوف عليــه ال وجــود 
لــه، ويتعطــل الوقــف برمتــه، لذلــك كانــت الحاجــة ماســة إلــى التنــوع فــي مصــارف الوقــف 

ــًا الســتمراره.  ضمان

معوقات متعلقة بمجلس النظارة: 
أغلــب الواقفيــن جعلــوا النظــارة فــي ابنهــم البكــر دون غيــره، كمــا اختــار آخــرون النظــارة 
الفرديــة مــن أفــراد العائلــة أو مــن غيرهــم، وهــذا األمــر أدى إلــى تغليــب بعــض النظــار 
مصالحهــم الشــخصية علــى مصالــح الوقــف ممــا أدى إلــى اندثار الوقــف أو تعطله لألطماع 
ــج عــن ذلــك فيمــا بيــن النظــار والجهــات المســتفيدة مــن  الشــخصية والخالفــات التــي تنت

الوقــف. 

معوقات متعلقة بإدارة الوقف: 
تبيــن للجنــة أن معظــم الخالفــات والشــكاوي التــي يتقــدم بهــا المســتفيدون مــن الوقــف 
ناتــج عــن غيــاب مبــادئ اإلدارة الرشــيدة وقواعــد الحوكمــة، وتبيــن لهــا أيضــًا أن أغلــب 
ــو  ــًا لل ــًا حديث ــم تضــع تنظيمــًا إداري ــة التــي قامــت بتأســيس وقــف لهــا، ل العائــالت التجاري
قــف، علــى الرغــم مــن أن  نجــاح الوقــف واســتمراره يتوقــف علــى إيجــاد اإلدارة الناجحــة 
والقويــة الفعالــة، وأغلــب الواقفيــن يكتفــون بتعييــن الناظــر للوقــف دون وضــع آلية اإلدارة 
المناســبة للوقــف ممــا أدى إلــى تدهــور أغلــب األوقــاف وعــدم اســتمراريتها واندثارهــا.

معوقات متعلقة بعدم وجود الحافز لتنمية الوقف: 
أغفــل أغلــب الواقفيــن عنــد تأســيس وقفهــم وضــع اآلليــة المناســبة لتحفيــز القائميــن 
علــى أمــر الوقــف ممــا أدى إلــى عــدم اجتهادهــم فــي تنميــة الوقــف وعــدم بذلهــم الجهــد 
ــار بعــض األوقــاف أو توقفهــا وعــدم  ــه ممــا كان ســببًا الندث ــع الوقــف وإنمائ ــم ري لتعظي

االســتفادة منهــا. 

هــذه مجمــل المعوقــات التــي وجــدت اللجنــة أنهــا تعيــق الوقــف وتــؤدي إلــى عــدم نمــوه 
واســتمراره، ولهــذا فقــد عملــت اللجنــة المكلفــة بمجموعــة الفــوزان علــى إيجاد حلــول عملية 
لهــذه المعوقــات والعمــل علــى تفاديهــا فــي وقــف عائلــة الفــوزان ممــا أدى إلــى أن يكــون 

نمــوذج وقــف الفــوزان نموذجــًا ممتــازًا للوقــف لــدى الشــركات العائليــة.
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قامــت اللجنــة المكلفــة بتحديــد كافــة المعوقــات التــي واجهتهــا الشــركات العائليــة مــن جــراء 
وقــف مؤسســيها، وعملــت جاهــدة علــى إيجــاد الحلــول والبدائــل لتلــك المعوقــات، بحيــث 
تزيــل كافــة المخاطــر المحتملــة وتتناســب مــع الغايــة مــن الوقــف مــع عــدم تعثــر األعمــال 
ــد  ــه لتأســيس وقــف آمــن الب ــة علــى أن ــة بســبب الوقــف، وتوصلــت اللجن ــة للعائل التجاري

مــن مراعــاة: 

االفصاح عن الوقف للشركاء والورثة المحتملين: 
ــة  ــة الشــركاء فــي األعمــال التجاري يجــب لتأســيس وقــف آمــن االفصــاح عــن الوقــف لبقي
وللورثــة المحتمليــن ليكونــوا علــى بينــة مــن أمرهــم، والتعامــل علــى هــذا األســاس فــي 

ــة. ــول ألي مخاطــرة محتمل ــة، ولوضــع الحل أعمالهــم التجاري

االتفاق على صيغة موحدة لصك الوقف)1(: 
 لتفــادي أي إشــكاالت أو خالفــات مســتقبلية يجــب توحيــد الشــروط واألحــكام للوقــف 
واالتفــاق علــى شــروط موحــدة للوقــف وهــذا األمــر ســيجنب العائلــة أي مفاجــأة غيــر 

متوقعــة.

تحديد أصل الوقف تحديد دقيقًا: 
يجــب االتفــاق علــى أصــل الوقــف وتحديــده تحديــدًا نافيــًا للجهالــة، إذ أن أكثــر مــا يضــر 

بالوقــف وباألعمــال التجاريــة إثبــات الوقــف علــى الشــيوع فــي مــال الواقــف.

الصياغة  المحكمة لصك الوقف: 
وضعــت اللجنــة صياغــة محكمــة مــن حيــث جــودة الصياغــة األدبيــة والشــرعية ووضوحهــا، 
بحيــث اشــتملت علــى كافــة المســائل والقضايــا المتعلقة بالوقف المعاصرة والمســتقبلية 
المحتملــة، وذلــك بإســناد أمــر صياغــة الصــك إلــى مختصيــن، ممــا أدى بشــكل واضــح إلــى 
تفــادي أي إشــكاليات قــد تترتــب علــى عــدم وضــوح الصياغــة وتالفــي الخــالف الــذي قــد 

ينجــم عــن ذلــك.

االتفاق على مصارف الوقف 
عمــدت اللجنــة إلــى تفــادي المعوقــات المتعلقــة بمصــارف الوقــف بتوحيــد رؤى الواقفيــن 

قامــت مجموعــة الفــوزان باالتفــاق علــى صيغــة موحــدة لصــك الوقــف وفقــًا للنمــوذج األول المرفــق فــي هــذا الكتيــب، ويمكنكــم تحميــل مســودة   1
alfozan.com :نمــوذج صــك الفــوزان للوقــف مــن موقــع الفــوزان القابضــة فــي الشــبكة العالميــة )االنترنــت( مــن علــى الموقــع التالــي



واالتفــاق علــى مصــارف موحــدة للوقــف، والخــروج برؤيــة واحــدة ومشــتركة حــول مصــارف 
الوقــف، وإدراجهــا فــي صــك الوقــف، وترتيــب األولويــات فــي الصــرف عليهــا. وكان يقيــن 
عائلــة الفــوزان أن العمــل علــى إيجــاد صيغــة مثلــى لإلنفــاق فــي أوجــه الخيــر ال يكفــي 
وحــده بــل يجــب وضــع اآلليــة التــي تضمــن المقاصــد الخيريــة للواقفيــن، وذلــك بالتحــري عــن 

أوجــه الصــرف الشــرعية للوقــف "مصــارف الوقــف". 

اإلدارة المؤسسية للوقف: 
يجــب تطبيــق أســلوب ممارســة اإلدارة الرشــيدة فــي إدارة الوقــف، بوضــع قواعــد لحوكمــة 
الوقــف باعتبارهــا إحــدى الوســائل الناجعــة لوقايــة الوقــف مــن ســوء تصرفــات مجلــس 
النظــارة واللجنــة التنفيذيــة للوقــف إن وجــدت، فضــاًل عــن أن ذلــك يــؤدي إلــى تطويــر 
وتعزيــز ممارســات الوقــف وتطويــر أداء مجلــس النظــارة فيــه، ويــؤدي بالطبــع إلــى تفــادي 
المعوقــات المتعلقــة بــإدارة الوقــف، ويوفــر إلــى جانــب ذلــك الثقــة بيــن مجلــس النظــارة 
وجمهــور المســتفيدين مــن ريــع الوقــف، إذ أن وجــود قواعــد واضحــة لــإلدارة الرشــيدة 

ــة واإلنصــاف فــي التعامــل مــع المســتفيدين.  تضمــن تحقيــق العدال

ولقــد قامــت اللجنــة بتفــادي المعوقــات المتعلقــة بــإدارة الوقــف بالســعي إلــى إيجــاد 
مفهــوم جديــد للوقــف بتطبيــق أســلوب ممارســة ســلطات اإلدارة الرشــيدة لمــا يتــم وقفــه 
مــن مــال، وذلــك بمــا يتناســب مــع مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تطــورات كبيــرة فــي 
ــة  ــة إلــى تأســيس أوقــاف جماعي ــة وغيرهــا، وينســجم مــع تطلعــات العائل األعمــال التجاري
ــرة مــن حيــث القيمــة الســوقية ألصولهــا، وفــي النظــر إلــى مــا يتــم وقفــه مــن مــال  كبي
ــط  ــه النمــاء واالســتدامة مــن خــالل وضــع تخطي ــراد ل ــة مشــروع ي ــه بمثاب ــى أســاس أن عل
اســتراتيجي تنمــوي قائــم علــى أســس علميــة مدروســة مــع إيجــاد آليــة للتنســيق مــع إدارة 
الوقــف وإدارة أعمــال العائلــة، وخلــق مــا يمكــن تســميته "حوكمــة" لهــذا الوقــف، لــذا كان 
البــد مــن التفكيــر  فــي الهيــكل التنظيمــي الــذي يســتوعب الغايــة المبتغــاة مــن الوقــف مــن 
حيــث إدارة أصولــه علــى أســس اقتصاديــة، وبحيــث يكــون رأس المــال ذا شــقين: أحدهمــا 
وقفــي، واآلخــر اســتثماري يضمــن بعوائــده  تنميــة الوقــف، بجانــب ضمــان وجــود المراقبــة 
التــي تضمــن عــدم ضيــاع أمــوال الوقــف وتقويمــه والوصــول بــأداء الوقــف إلــى أفضــل 
مســتوى ممكــن، وإيجــاد آليــة التنســيق التــي تســتوعب كل ذلــك، ووضعــت العائلــة نصــب 
األعيــن أن التنظيــم اإلداري الجامــد وعــدم وضــع آليــة فــي نظــام الوقــف واإلدارة الوقفيــة 
تســتوعب التطــور الحضــاري واالقتصــادي واالجتماعــي، ســيؤدي حتمــًا إلــى اندثــار المــال 
الموقــوف، فــكان أن تــم اســتحداث  آليــة الوقــف الجماعــي بصيغــة موحــدة يتــم تغذيتهــا 
ــا الموحــدة كرافــد مــن روافــد التمويــل المســتقبلي الرئيســي  وتمويلهــا بموجــب الوصاي

لوقــف العائلــة.
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وكان يقين اللجنة أن كل هذه المقاصد تتأتى في حال إيجاد الصيغة المناســبة في اختيار 
عضويــة مجلــس النظــارة، بحيــث يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق كل مــا ذكــر، مــع إتاحــة المجــال 
والفســحة للمجلــس فــي اختيــار مصــارف الوقــف والمفاضلــة بينهــا، وفقــًا لمــا يتــراءى لــه 
وبمــا يخــدم الغايــة المبتغــاة مــن خــالل المصــارف المحــددة فــي صــك الوقــف، باإلضافــة 
إلــى الصــرف علــى مــا يــراه المجلــس مــن مصــارف أخــرى تكــون فيهــا مصلحــة الوقــف 
ــة  ــه مختلــف األنشــطة التنموي ــن، مــع إتاحــة القــدرة للمجلــس علــى إدارة وتوجي والواقفي

للوقــف بتوفيــر قــدر مــن الحريــة فــي التصــرف واتخــاذ القــرارات وتحديــد االحتياجــات.

النظــارة  مجلــس  أداء  وقيــاس  لرقابــة  الواضحــة  األســس  وضــع 
ومحاســبته: 

يجــب وضــع قواعــد وإجــراءات تنظــم أعمــال مجلــس النظــارة وتحــدد تصرفاتــه، ووضــع 
الكفيلــة  واإلجــراءات  القواعــد  وضــع  بجانــب  النظــارة،  مجلــس  ألداء  شــاملة  مقاييــس 
بمحاســبتهم ومســاءلتهم وعزلهــم فــي حــال قصورهــم أو ســوء تصرفهــم، كمــا أن وضــع 
مثــل هــذه القواعــد يوفــر للجهــات الرقابيــة القــدرة علــى قيــاس أداء مجلــس النظــارة ومــدى 
التزامــه بالقواعــد الموضوعــة، ويوفــر أساســًا لمحاســبة مجلــس النظــارة، والقائميــن علــى 

أمــر إدارة الوقــف.

للرقابــة والضبــط الشــرعي والمالــي واإلداري،  الوقــف  كمــا أن ضمــان إخضــاع أعمــال 
وإتاحــة المجــال للواقفيــن وللعائلــة مــن بعدهــم لالطــالع علــى تقاريــر وســير أعمــال الوقــف 
بصــورة دوريــة، كان مــن أهــم المســائل التــي شــغلت بــال اللجنــة المكلفــة إليجــاد آليــة 

ــن.  ــن لهــا كافــة الواقفي مناســبة يطمئ

تحديد نظام حوافز واضحة مرتبطة باألداء: 
إن تقريــر الحوافــز والمكافــآت لمجلــس النظــارة واإلدارة التنفيذيــة ووضــع اآلليــة المناســبة 
لتحفيــز مجلــس النظــارة واإلدارة التنفيذيــة يعتبــر مــن أهــم أســباب نجــاح الوقــف، إذ أن 
ــه  ــل المجــزي لعضــو مجلــس النظــارة أو اإلداري فــي الوقــف يكــون حافــزًا ل وجــود المقاب
لالرتقــاء بمســتوى األداء وتطويــره، ويجــب ربــط الحصــول علــى الحافــز بتحقيــق األداء 
المطلــوب للوقــف وتحقيــق الهــدف المرجــو منــه، وكل ذلــك ينعكــس إيجابــًا علــى الوقــف.

وبجانــب وضــع الحلــول للمعوقــات التــي واجهــت بعــض الشــركات العائليــة، ســعت اللجنــة 
إلــى إيجــاد الحلــول ألي مشــاكل مســتقبلية محتملــة فجــاء نــص صــك الوقــف مميــزًا ويحوي 
ــك مــن خــالل  ــزات التــي غفلــت عنهــا نمــاذج الوقــف األخــرى، ويتضــح ذل ــرًا مــن الممي كثي
الفصــل التالــي الــذي أجملــت فيــه كافــة مميــزات نمــوذج صــك الوقــف المشــترك للعائلــة.



الفصل الرابع

مميزات نص صك 
وقــــــف عــــائلة 

الفوزان
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ــغ ووضــع وجــرت  ــه قــد صي ــة فــي أن ــه النوعي ــة الفــوزان أهميت يكتســب صــك وقــف عائل
مراجعتــه وتــم تدقيقــه مــن قبــل جهــات مختصــة وبيــوت خبــرة وتخصصــات مختلفــة منهــم 
الشــرعي والقانونــي والمالــي واإلداري، األمــر الــذي أدى إلــى وضــع نمــوذج مثالــي لصيــغ 
ــدة التــي تمكنــت مــن  ــة الفري الوقــف فــي الشــركات التجاريــة واالســتثمارية، بجانــب اآللي
خاللهــا العائلــة مــن ضمــان التمويــل واالســتمرارية للشــركة الوقفيــة التــي تعــد الوعــاء 
الوقفــي للعائلــة، وذلــك بربــط المــال الموقــوف )الشــركة الوقفيــة( بالمــال الموصــى 
بــه مــن قبــل الشــركاء لألعمــال الخيريــة، وهــو أن تتملــك هــذه الشــركة الوقفيــة نســبة 
مــن أســهم الشــركات التجاريــة للعائلــة بموجــب صكــوك وصايــا، والتــي بموجبهــا ســتصبح 
الشــركة الوقفيــة أحــد الشــركاء فــي الشــركات التجاريــة للعائلــة، بــل بمــرور الزمــن وتعاقــب 
األجيــال ســتصبح الشــركة الوقفيــة الشــريك الرئيســي فــي المجموعــة، وعلــى ذلــك فــإن 
ــة ســتحتفظ لنفســها بالديمومــة واالســتمرار  بموجــب صــك الوقــف كمــال  أعمــال العائل
وقفــي خالفــًا عــن األعمــال التجاريــة للعائــالت التــي تندثــر بتعاقــب األجيــال جيــاًل بعــد جيــل 
وبتوســع العائلــة وازديــاد عــدد أفرادهــا. وهــذا يؤكــد التفكيــر العميــق والمســتقبلي للعائلــة 

ونظرتهــا لمــا ســيؤول إليــه الوقــف بعــد مئــات الســنين.

وتتمثل مميزات نص صك الوقف في أنه: 
صك نموذجي موحد: 

أكثــر مــا يميــز صــك الفــوزان أن العائلــة اعتمدتــه كصــك نموذجــي لكافــة الراغبيــن فــي 
تأســيس الوقــف أو للراغبيــن فــي اإلنضمــام لوقــف العائلــة، حيــث  أنــه صــك موحــد 
لكافــة الشــركاء فــي أعمــال العائلــة التجاريــة، األمــر الــذي ســيجنب العائلــة أي مفاجــأة 

غيــر متوقعــة. 

دقة الصياغة في صك الوقف: 

يتميــز نمــوذج صــك الوقــف بدقــة صياغتــه األدبيــة والشــرعية ووضوحهــا ومعالجتهــا 
ــة. حيــث صيغــت  ــا المتعلقــة بالوقــف المعاصــرة والمحتمل لكافــة المســائل والقضاي
ودققــت مــن قبــل عــدة مختصيــن فــي المجــال الشــرعي والقانونــي، وبالطبــع فــإن 
إســناد أمــر صياغــة الصــك لمختصيــن يــؤدي إلــى تفــادي أي اشــكاليات قــد تترتــب علــى 

عــدم وضــوح الصياغــة وعــدم شــرعية نصوصــه. 

توحيد الهيئة اإلدارية للوقف والوصاية)1(: 

تــم االتفــاق علــى توحيــد القائميــن علــى أمــر نظــارة الوقــف وعلــى أمــر الوصيــة عنــد 
نفاذهــا حيــث أن أعضــاء مجلــس النظــارة يصبحــون هــم األوصيــاء علــى تنفيــذ الوصيــة 

وفقــًا لشــروط صكــوك الوصايــا الصــادرة مــن الواقفيــن. 

قامــت مجموعــة الفــوزان باالتفــاق علــى صيغــة موحــدة لصــك الوصيــة وفقــًا للنمــوذج الثانــي المرفــق فــي هــذا الكتيــب، ويمكنكــم تحميــل   1
alfozan.com :ــي ــى الموقــع التال ــت( مــن عل ــة )االنترن ــة مــن موقــع الفــوزان القابضــة فــي الشــبكة العالمي مســودة نمــوذج صــك الفــوزان للوصي



تعيين أصول األوقاف ومواردها: 

ــال  ــاك مج ــث ال يكــون هن ــًا بحي ــدا دقيق ــد  أصــول األوقــاف ومواردهــا تحدي ــم تحدي ت
لالختــالف حولهــا، كمــا تــم مراعــاة أن تكــون هــذه األصــول مــدرة للمــال وقابلــة للنمــو 
واالزدهــار، مــع مراعــاة التنــوع الــذي سيكتســبه الوقــف بتنــوع اســتثمارات شــركات 
العائلــة الموصــى فيهــا، فضــاًل عــن اســتثمارات الشــركة الوقفيــة العقاريــة. كمــا أن 
األصــول قابلــة للزيــادة بانضمــام أي مــن أفــراد العائلــة إلــى الوقــف، حيــث إن نصــوص 
الوقــف تعطــي الحــق لمجلــس النظــارة فــي قبــول األوقــاف للراغبيــن وضمهــا إلــى 
وقــف العائلــة، ولقــد أوصــى الشــركاء بتملــك الشــركة الوقفيــة فــي أحــب مــا عندهــم 
ــا  ــوَن َوَم ــا ُتِحبُّ ــوا ِممَّ ــٰى ُتنِفُق ــرَّ َحتَّ ــوا اْلِب ــن َتَناُل ــه تعالــى:  ل ــااًل لقــول الل مــن مــال امتث
ــة أيمــا اجتهــاد فــي  ــٌم)2(، ولقــد اجتهــدت العائل ــِه َعِلي ــَه ِب ــِإنَّ اللَّ ــْيٍء َف ــن َش ــوا ِم ُتنِفُق
اجتنــاب الوقــف الصامــت الــذي يتعطــل بســبب عــدم وضــوح أصــل الوقــف أو بســبب 

شــح مــوارده.

مرونة أوجه الصرف: 

جــرى النــص فــي صــك الوقــف علــى مصــارف تــم تحديدهــا بدقــة مــع منــح مجلــس 
النظــارة الحــق فــي ترتيــب أولويــات أوجــه الصــرف، حســبما يــراه مناســبًا فــي تقديــم 
مصــرف علــى آخــر أو فــي زيــادة مصــرف علــى آخــر أو فــي قصــر هــذه المصــارف 
علــى نــوع أو فئــة  دون أخــرى، وإلضافــة مزيــد مــن المرونــة فقــد منــح مجلــس النظــارة 
الحــق فــي الصــرف علــى مصــارف غيــر منصــوص عليهــا فــي صــك الوقــف إذا وجدهــا 
المجلــس هــي األنفــع لإلســالم والمســلمين، وأكثــر أجــرًا للواقفيــن، وتحــدد أولويتهــا 
مــن قبــل مجلــس النظــارة، ولقــد رأت العائلــة أن فــي هــذه المرونــة حمايــة للوقــف إذ 
ــرًا مــن األوقــاف تعطلــت بســبب تضييــق المصــارف أو لعــدم جــدوى الصــرف  أن كثي

علــى المصــرف المحــدد وفقــًا لتعاقــب األزمــان وتبــدل األحــوال.

تجديد الوقف: 

 منــح أولويــة الصــرف علــى تجديــد و إصــالح األوقــاف، وســائر أوجــه صيانتهــا وكل مــا 
مــن شــأنه أن يضمــن اســتمرارية األوقــاف وبقاءهــا والمحافظــة علــى كيانهــا، بحيــث 
قــدم هــذا المصــرف علــى جميــع المصــارف وذلــك مــن مجمــل صافــي ريــع األوقــاف.

تحديد سقف للمصاريف اإلدارية:  

وضــع ســقف للمصاريــف اإلداريــة بحيــث ال يجــوز تجاوزهــا إال فــي الحــاالت التــي 
يســتدعيها  الحفــاظ علــى أصــل الوقــف وتنميتــه.
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ضمان تنمية الوقف: 

نــص فــي صــك الوقــف علــى أن يســتثمر ثلــث ريعــه بحــد أقصــى إلضافــة أصــول 
جديــدة، أو بزيــادة نصيــب الشــركة الوقفيــة فــي مشــاريع قائمــة, أو فــي أســهم 
الشــركات التــي يجــوز تملــك أســهمها شــرعًا، أو فــي أي مشــاريع يراهــا المجلــس 
ــادة رأس مــال الشــركة  مناســبًة، أو فــي تكويــن االحتياطــي النظامــي أو العــام أو زي

الوقفيــة. وهــذه شــروط ال بــد منهــا للحفــاظ علــى الوقــف واســتمراريته.

تحديد آلية الختيار وتشكيل مجلس النظارة:

نــص فــي صــك الوقــف علــى آليــة دقيقــة يتــم بموجبهــا اختيــار  وتشــكيل مجلــس 
انتهــاء  حــال  أو  المجلــس  فــي  المقاعــد  شــغر  عنــد  االســتخالف  وكيفيــة  النظــارة 
العضويــة ألي مــن أســباب االنتهــاء المنصــوص عليهــا حصــرًا فــي الصــك، ولقــد 
روعــي فــي االختيــار التمثيــل النســبي ألفــراد العائلــة، وكذلــك التخصــص المناســب 
والخبــرة المتنوعــة لألعضــاء مــع توفــر الشــروط المطلوبــة الكتســاب العضويــة)3(، ممــا 
يجعــل مــن المجلــس مجلســًا فاعــاًل، وال يخفــى علــى أحــد أن اختيــار المجلــس الفاعــل 
مــن أهــم أســباب نجــاح الوقــف ونمــوه، ولقــد منــح أعضــاء مجلــس النظــارة المعينــون 
مــن قبــل مجلــس العائلــة)4( الحــق فــي اختيــار األعضــاء األخريــن مــع مراعــاة الضوابــط 
المنصــوص عليهــا فــي صــك الوقــف. ومنــح هــذا الحــق ألفــراد العائلــة المعينيــن فــي 
مجلــس النظــارة يخلــق نوعــًا مــن التجانــس ألعضــاء المجلــس األمــر الــذي ينعكــس إيجابــًا 

علــى أداء المجلــس. 

كمــا حــدد بموجــب الصــك آليــة دقيقــة لتفــادي أي إشــكاليات قــد تحــدث مســتقباًل فــي 
تشــكيل مجلــس النظــارة أو فــي مــلء المقاعــد الشــاغرة بســبب أي خالفــات أو أســباب 
أخــرى)5(، وهــذه اآلليــة تجعــل مــن المســتحيل إبقــاء الوقــف دون مجلــس نظــارة مكتمــل 

وهــذا بالطبــع يــؤدي إلــى اســتمرارية وديمومــة وقــف العائلــة. 

التوسع في صالحيات مجلس النظارة: 

منــح المجلــس بموجــب صــك الوقــف صالحيــات واســعة تمكنــه مــن إدارة الوقــف دون 
أي عوائــق وذلــك إلضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي عمــل الوقــف واســتثماراته )6(.

راجع نص المادة )5( من نموذج صك الوقف المرفق لمعرفة شروط تولي النظارة  3

مجلــس العائلــة وهــو الهيئــة اإلداريــة التــي تعنــى بالتنســيق لمصالــح أفــراد عائلــة الفــوزان فــي أعمالهــم ويتــم اختيــار هــذا المجلــس مــن قبــل   4
أعضــاء افــراد العائلــة.

ــار المجلــس  ــار المجلــس فــي حــال الفشــل فــي اختي ــة المحــددة الختي راجــع نــص المــادة )4/4( مــن نمــوذج صــك الوقــف المرفــق، لمعرفــة اآللي  5
بالصــورة الطبيعــة التــي يتــم بهــا االختيــار.

راجع نص المادة )7( من نموذج صك الوقف المرفق لمعرفة الصالحيات والسلطات الممنوحة للمجلس.  6



وضع قواعد ومبادئ لإلدارة الرشيدة: 

قبــل  مــن  مراعاتهــا  مــن  البــد  التــي  الحوكمــة  مبــادئ  بعــض  الصــك  فــي  حــددت 
المجلــس، منهــا اإلفصــاح والشــفافية وعــدم المنافســة ومنــع تعــارض المصالــح 
وتحمــل المســؤولية ألعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، وفصــل اإلدارة التنفيذيــة 
التــي يمثلهــا مجلــس اإلدارة واألميــن العــام للوقــف عــن الملكيــة التــي يمثلهــا مجلــس 
النظــارة وتحديــد مســؤولياتهم، ووضــع اللوائــح التنفيذيــة ونظــام الرقابــة الماليــة)7(.
كمــا حــددت فــي الصــك آليــة متناهيــة الدقــة لعمــل مجلــس النظــارة، وكيفيــة انعقــاد 
اجتماعاتــه والنصــاب المطلــوب لذلــك، وكيفيــة التصويــت و اتخــاذ القــرارات، وكيفيــة 

تدويــن المحاضــر وحفظهــا)8(.

تحديد نظام حوافز مرتبطة باألداء:

تــم النــص علــى آليــة واضحــة يتــم مــن خاللهــا تحديــد مكافــأة أعضــاء مجلــس النظــارة، 
ــاح كمكافــأة لمجلــس النظــارة لتحفيزهــم  حيــث حــددت بصــك الوقــف نســبة مــن األرب
علــى العمــل والتطويــر، وربــط الحافــز بعــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وهــذا 
األمــر مــن شــأنه أن يحفــز العضــو علــى الحضــور ومتابعــة الوقــف، كمــا أن تحديــد 
ــاح  ــز األعضــاء للعمــل علــى تعظيــم األرب ــاح كمكافــأة مــن شــأنه تحفي نســبة مــن األرب
والســعي إلــى تنميتهــا والبحــث عــن فــرص االســتثمارات الناجحــة التــي تــؤدي إلــى 

ــاح الوقــف)9(.  زيــادة أرب

راجع نص المادة )8(، )9(، )10(، )11(، )13( من نموذج صك الوقف المرفق لمعرفة مبادئ وقواعد الحوكمة التي أجازها صك الوقف.  7

راجع نص المادة )11( من نموذج صك الوقف المرفق لمعرفة آلية عمل المجلس.  8

راجع نص المادة )12( من نموذج صك الوقف المرفق لمعرفة المكافأة وكيفية استحقاقها.  9
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لقــد فكــر المســاهمون فــي عــدة خيــارات إلدارة أوقــاف عائلــة الفــوزان، وتتبعــوا عــدة مراحل 
للوصــول إلــى اآلليــة األنســب، وتمثلــت هــذه المراحــل بمــا يلي:

ــة . 1 المرحلــة األولــى: البحــث فــي إمكانيــة تأســيس جمعيــة خيري
إلدارة الوقــف: 

بحــث المســاهمون فــي إمكانيــة إدارة أموالهــم الموقوفــة مــن خــالل تأســيس جمعيــة 
خيريــة، إال أنــه وبعــد إعــداد النظــام األساســي للجمعيــة ومراجعــة كافــة الجهــات 
الحكوميــة ذات الصلــة بأعمــال الجمعيــات الخيريــة وتأسيســها، تبيــن وجــود عــدة عقبات 
قــد تعيــق تنميــة الوقــف وتقــف حجــر عثــرة أمــام اســتمرارية الوقــف، لــذا تــم صــرف 

النظــر عــن إدارة أمــوال الوقفيــة مــن خــالل جمعيــة خيريــة.

المرحلــة الثانية:اســتضافة ملتقــى الوقــف للشــركات العائليــة . 	
فــي المركــز الرئيســي للمجموعــة:

ارتــأى  تأكــد عــدم جــدوى إدارة الوقــف مــن خــالل تأســيس جمعيــة خيريــة  بعــد أن 
المختصيــن فــي  دعــوة  يتــم  إعــداد ملتقــى جامــع  األمــر ضــرورة  علــى  القائمــون 
األوقــاف إليــه ودعــوة مــن لهــم تجــارب ســابقة فــي هــذا المجــال، ويتــم التفاكــر فيــه 

عــن اآلليــة الناجعــة فــي إدارة األوقــاف التــي تضمــن تنميتــه واســتمراريته.

الشــركات  فــي  الوقــف  "ملتقــى  بعنــوان  ملتقــى  إلــى  المختصيــن  دعــوة  فتــم 
ــن فــي  ــز الرئيســي للمجموعــة، حضــره مجموعــة مــن المختصي ــة" فــي المرك العائلي
الوقــف،  إلدارة  وتصــورات  مخرجــات  بعــدة  الملتقــى  خــرج  ولقــد  الوقــف،  مجــال 
إال أن تلــك المخرجــات والتصــورات لــم تكــن مناســبة ولــم تكــن علــى قــدر طمــوح 
ــة  ــر القائمــون علــى األمــر أن تلــك المخرجــات والتصــورات ملبي ــم ي المســاهمين، ول

لطمــوح المســاهمين وحجــم االســتثمار المــراد وقفــه.

المرحلة الثالثة: الوقوف على تجربة الراجحي الوقفية:. 	
تــم االجتمــاع مــع القائميــن علــى أمــر أوقــاف الراجحــي للوقــوف علــى تجربتهــم مــن 
أجــل االســتهداء أو االســتئناس بهــا، كمــا تــم االجتمــاع مــع شــركة الزامــل والخراشــي 
للمحامــاة)1( باعتبارهــا الجهــة التــي قامــت بتولي تأســيس أوقاف الراجحــي وباعتبارهم 
مختصيــن فــي هــذا المجــال، وتــم تكليفهــم بإعــداد تصــور كامــل ووضــع آليــة مناســبة 
إلدارة أوقــاف الفــوزان، ولقــد قامــوا مشــكورين بتقديــم تصورهــم ومرئياتهــم لوقــف 

عائلــة الفــوزان. 

شركة الزامل والخراشي هي شركة محاماة مقرها الرئيسي بالرياض متخصصة بجانب أعمال المحاماة في تأسيس األوقاف.  1



وعلــى ضــوء مــا قــدم مــن مرئيــات مــن قبل المختصيــن، وما توصلت إليــه اللجنة 
المكلفــة مــن مخرجــات بنــاًء علــى مــا أجرتــه مــن دراســات ومقابــالت بمعاونــة مــن 
اإلدارة القانونيــة فــي المجموعــة، تبيــن أن أنســب الكيانــات القانونيــة لوقــف 
لتطويــر  حرفيــة  بطريقــة  الوقــف  تأســيس شــركة وقفيــة إلدارة  هــو  العائلــة 
االســتثمار الوقفــي، لمــا لهــا مــن القــدرة علــى مســايرة المتغيــرات االقتصاديــة 
ولمــا لهــا مــن وضعيــة وإمكانيــة فــي دفــع التنميــة االقتصاديــة واالســتمرارية. 

المرحلة الرابعة: البحث في إمكانية تأسيس شركة وقفية:. 	
بنــاًء علــى الدراســات المقدمــة مــن شــركة الزامــل والخراشــي للمحامــاة، واإلدارة 
القانونيــة بالمجموعــة، ومــا قــدم للجنــة المكلفــة مــن استشــارات وآراء مــن بيــوت 
خبــرة متخصصــة، وحضــور العديــد مــن الفعاليــات المتخصصــة فــي هــذا المجــال، 

اســتقر الــرأي علــى تأســيس شــركة وقفيــة تــدار مــن خاللهــا أوقــاف الفــوزان.

ومن خالل الدراســات واالستشــارات التي قدمت للجنة المكلفة يمكن حصر الكيانات 
الوقفيــة فــي ثالثــة أنــواع رئيســية هــي: )المؤسســات التجاريــة الوقفيــة، الشــركات 
الوقفيــة ذات المســؤولية المحــدودة، وشــركات المســاهمة المقفلــة الوقفيــة(، ويتم 
اختيــار الكيــان القانونــي المناســب وفقــًا لطبيعــة النشــاط التجــاري المــراد وقفــه وحجــم 
االســتثمارات المــراد وقفهــا أو االســتثمار فيهــا بجانــب عــدد األشــخاص الذيــن يرغبــون 
فــي المســاهمة فــي الوقــف، أو عــدد األشــخاص المالكيــن للكيــان المــراد وقفــه، 
حيــث  تصلــح المؤسســة للفــرد الواحــد الــذي يرغــب فــي اســتثمار جــزء مــن ممتلكاتــه، 
أمــا األشــخاص الذيــن يرغبــون فــي وقــف جــزء مــن أموالهــم متحديــن فــإن الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة هــي األكثــر مالئمــة لالســتثمارات المتوســطة أو غيــر 
المتنوعــة، بينمــا تصلــح شــركة المســاهمة المقفلــة لالســتثمارات الضخمــة والمتنوعة 
والتــي يتوقــع لهــا ميزانيــات ضخمــة، وســوف نتحــدث عــن النوعيــن األخيريــن بشــيء 
ــكازًا  ــة ارت ــر مالئمــة للوقــف فــي الشــركات العائلي ــار أنهمــا األكث ــل باعتب مــن التفصي

لعــدد المســاهمين فيهــا وكذلــك لنــوع النشــاط الــذي تمارســه  الشــركة. 

 الشركة الوقفية ذات المسؤولية المحدودة: 	1. 

عــدة  أو وجــود  ذلــك وجــود شــركة ذات مســؤولية محــدودة قائمــة،  يتطلــب 
أشــخاص راغبيــن فــي تأســيس شــركة ذات مســؤولية محــدودة ووقــف حصصهــا 
وموقــوف،  مقــدر  مــال  بــرأس  معينــة  أنشــطة  أو  معيــن  نشــاط  لممارســة 
ويتناســب هــذا المقتــرح مــع االســتثمارات المتوســطة والمتعــددة، ويمكــن مــن 
خاللهــا االســتثمار فــي عــدة مجــاالت مختلفــة، وتمتــاز  الشــركة ذات المســؤولية 

المحــدودة باآلتــي:
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مختلــف 11114  وفــي  المجــاالت  شــتى  فــي  التجــاري  االســتثمار  إمكانيــة   
األنشــطة والمشــاركة فــي الشــركات القائمــة أو تأسيســها مــع اآلخريــن 

متــى مــا نــص علــى ذلــك فــي صــك الوقــف. 

المــال 21114  رأس  حــدود  فــي  الوقفيــة  للشــركة  المحــدودة  المســؤولية   
لهــا. المخصــص 

 تحديــد صالحيــات مجلــس المديريــن بشــكل منضبــط مــع شــروط وأحــكام 31114 
الوقف.

 ســهولة اإلجــراءات فــي تأســيس الشــركة أو تعديــل ســجلها إلــى وقفــي 41114 
فــي حــال رغــب الشــركاء فــي وقــف حصــص الشــركات القائمة. 

 شركة المساهمة المقفلة الوقفية: 	1. 

يتناســب هــذا النمــوذج مــع االســتثمارات الضخمــة والمتنوعــة فــي أصولهــا 
وأنشــطتها، أو مــع الشــركة التــي تســتثمر فــي مجــاالت مختلفــة، باإلضافــة 
إلــى أنــه يعطــي إمكانيــة إدارة االســتثمارات القائمــة للشــركة أو التــي يرغــب 
ــك بوقــف أســهم الشــركة فــي  ــم ذل الواقفــون فــي إضافتهــا مســتقباًل، ويت
حــال أنهــا شــركة قائمــة أو بعــد تأسيســها أو تحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة 
مقفلــة. ورغــم اإلجــراءات المعقــدة فــي تأســيس هــذا النــوع مــن الشــركات إال 
أنهــا ـــــ فضــاًل عــن الميــزات التــي تمتــاز بهــا الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة 

ــة:  ــزات اآلتي ــود أعــاله ــــ تنفــرد بالممي والمذكــورة فــي البن

إمكانيــة الفصــل بيــن مهــام مجلــس النظــارة وبيــن مهــام مجلــس اإلدارة 11214 
فــي الشــركة الوقفيــة، وهــذا يحقــق مبــدأ مــن مبــادئ الحوكمــة  المتمثــل 
فــي فصــل الملكيــة عــن اإلدارة إذا مــا افتــرض أن مجلــس النظــارة ممثــل 
عــن المــالك، وهــذا األمــر يتيــح التقليــل مــن ســيطرة مجلس النظــارة على 
إدارة اســتثمارات األوقــاف، إذ عــادة مــا تقــع اإلشــكاليات عنــد ســيطرة 

مجلــس النظــارة علــى إدارتهــا وتشــغيلها خــالف شــروط الواقــف.

تفعيــل كفــاءة الرقابــة اإلداريــة التــي يمارســها مجلــس النظــارة علــى 21214 
مجلــس اإلدارة للشــركة الوقفيــة، مــن حيــث  الرقابــة علــى ســير األعمــال 
اإلداري  التوجيــه  وتقديــم  المعتمــدة  العامــة  للخطــط  وموافقتهــا 

لهــا.  التابعــة  الوقفيــة والشــركات  للشــركة  المطلــوب 

التجــارة 31214  وزارة  تفرضهــا  التــي  الرقابــة  وهــي  إضافيــة،  رقابــة  وجــود   
واالســتثمار علــى شــركات المســاهمة، ممــا يضمــن حســن األداء وســير 

العمــل.

 اتخــاذ القــرارات وفقــًا آلليــة محــددة تضمــن عــدم صــدور القــرار مــن 41214 
لــه. الموضوعــة  الشــروط  تحقــق  بعــد  إال  اإلدارة  مجلــس 



 المزايا العامة التي توفرها الشركة الوقفية: 	1. 

 الشــركة الوقفيــة تتماشــى مــع الغــرض الــذي مــن أجلــه ســن الوقــف، 11314 
وهــو االســتمرارية فــي القيــام بــدوره الــذي أوقــف مــن أجلــه وكذلــك 

اســتمرارها كصدقــة جاريــة للواقــف. 

 الشــركة الوقفيــة تعــد الوســيلة الناجعــة فــي معالجــة التدهــورات التــي 21314 
صاحبــت األوقــاف التقليديــة  وأدت إلــى تعطيلهــا، متــى مــا ضبــط صــك 

الوقــف بالصياغــة المناســبة.

 الشــركة الوقفيــة فيهــا ضبــط لألوقــاف وحفظهــا وحمايتهــا وتنميتهــا 31314 
أكثــر،  بعوائــد  وتعــود  األمثــل،  االســتثمار  واســتثمارها  أكبــر  بشــكل 

وبالتالــي تحقــق الهــدف الــذي مــن أجلــه أوقفــت.

 الشــركات الوقفيــة وباعتبارهــا شــخصية اعتباريــة تكــون بطبيعتهــا  قــادرة 41314 
علــى التأقلــم مــع متغيــرات األنظمــة والتشــريعات والمــوارد والزمــان 
ــة و  ــف مــع الحاجــات الراهن ــى التكي ــك القــدرة عل ــك تمتل والمــكان، وبذل
التطــورات وفقــًا للمعطيــات التــي تظهــر  فــي كل عصــر بتطويــر  آليــات 

عملهــا وأســاليب اســتثمارها وتكيفهــا مــع األوضــاع الراهنــة. 

ــذي 51314  ــة لهــا القــدرة علــى أن تســتثمر أموالهــا بالشــكل ال  الشــركة الوقفي
إلــى  ويــؤدي  األوقــاف  لهــذه  المناســب  االســتثماري  العائــد  يحقــق 
اســتمرارها متــى مــا صيــغ صــك الوقــف باألســلوب المناســب الــذي يتيح 
لمجلــس النظــارة حريــة التصــرف، وهــي بذلــك لهــا الميــزة عــن األســلوب 
ــاره.  ــه مشــاكل عــدة أدت إلــى اندث ــذي اعترت التقليــدي إلدارة الوقــف ال

 تعــد الشــركة الوقفيــة كيانــًا قانونيــًا ووســيلة قانونيــة تتيــح للواقــف 61314 
حمايــة أصولــه وتضمــن اســتمراريته ونمــوه وتمنحــه المرونــة الكافيــة 

لتحقيــق أهدافــه.

وفــق 71314  الوقفــي  باســتثماره  القيــام  للواقــف  تتيــح  الوقفيــة  الشــركة   
مفهــوم إداري حديــث يســمح لــه الدخــول فــي مختلــف األنشــطة التجاريــة 
التــي تتفــق مــع أهــداف الواقــف بمــا يحقــق عوائــد مجديــة تعــود بالنفــع 
علــى المجتمــع، فضــاًل عــن االنتقــال المّيســر لــإلدارات المتتابعــة للوقــف 
عبــر الســنين متــى مــا وضعــت الضوابــط التــي تكفــل ذلــك عنــد صياغــة 

صــك الوقــف.

 تتيــح الشــركة الوقفيــة إمكانيــة وضــع لوائــح داخليــة دقيقــة، وحوكمــة 81314 
وقفيــة قانونيــة ومحاســبية واضحــة ال تــدع مجــااًل لالجتهــاد أو الخطــأ، 
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علــى عكــس مــا كان فــي الوقــف التقليــدي مــن هــدر أصــول الوقــف 
وتوزيــع الريــع حســبما يحــدده الواقــف.

 الشــركة الوقفية تســتطيع أن تجد لها وســطًا فاعاًل باالســتعانة بشــركات 91314 
خبــرة متخصصــة فــي تقديــم المشــورة القانونيــة أو الخبــرة المتراكمــة 
فــي اإلدارة، وذلــك باســتقطاب أعضــاء مجالــس إدارة فاعليــن يكونــون 
خاضعيــن لرقابــة مجلــس النظــارة، فتتحقــق بذلــك فعاليــة مجلــس اإلدارة 

الــذي يديــر الشــركة مــع وجــود الرقابــة مــن قبــل مجلــس النظــارة.

 يمكــن مــن خــالل الشــركة الوقفيــة تحقيــق االســتخدام األمثــل ألمــوال 011314 
لمعاييــر  وفقــًا  وتوجــه  تــدار  الشــركات  أن  حيــث  وتنميتهــا،  الوقــف  
ــارات اقتصاديــة تهــدف إلــى تحقيــق أفضــل اســتخدام والحصــول  واعتب
علــى أكبــر اســتفادة ممكنــة باســتثمارها بمــا يناســب واقع الحــال وظروف 

المســتفيدين والفئــات المســتهدفة بــه.

 إمكانيــة التصــرف مــن قبــل الشــركة الوقفيــة فــي أمالكهــا االســتثمارية 111314 
المملوكــة  التجاريــة  الشــركات  فــي  وحصــص  وأســهم  عقــارات  مــن 
ــي تســاهم فيهــا  ــك الشــركات الت ــة تل ــك إمكاني ــًا لهــا، وكذل ــًا أو جزئي كلي
الشــركة الوقفيــة فــي التصــرف فــي أمالكهــا وعقاراتهــا غيــر الموقوفــة 
بعينهــا دون إذن القاضــي كــون هــذه الشــركات كيانــات تجاريــة مســتقلة 
بشــخصيتها االعتباريــة وذمتهــا الماليــة وال تعــد أصــواًل مملوكــة للوقــف 
بشــكل مباشــر، إذ أن الوقــف ينصــب بشــكل أساســي علــى الحصــص أو 

األســهم فــي الشــركة ذاتهــا فقــط. 

المرحلة الخامسة: صياغة وتوثيق صكوك الوصايا: . 	
قامــت اللجنــة المكلفــة بمعاونــة اإلدارة القانونيــة للمجموعــة بإعــداد مســودة الوصيــة 
ــم  ــم عرضهــا علــى كافــة المســاهمين، ولقــد ت الموحــدة ومســودة صــك الوقــف ومــن ث
االتفــاق علــى صيغــة موحــدة بعــد أن تمــت مراجعتهــا مــن قبــل الشــيخين عبــد العزيــز  
الغديــان وعبداللــه المنصــور، وهمــا القاضيــان بالمحكمــة العامــة بمحافظــة الخبــر، ومــن 
ــر العامــة  ــا مــن محكمــة الخب ــا المســاهمين وإصــدار صكــوك الوصاي ــق وصاي ــم توثي ــم ت ث
بالنســبة للمســاهمين المقيميــن بالخبــر، ومــن محكمــة الريــاض بالنســبة للمســاهمين 
المقيميــن بالريــاض، وصــواًل إلــى تأســيس شــركة أجــواد القابضــة، وهــي الشــركة التــي 
جــرى تأسيســها ووقــف أســهمها لتكــون الــذراع أو الكيــان القانونــي الــذي ســيتم مــن خاللــه 

إدارة واســتثمار أوقــاف عائلــة الفــوزان.



المرحلة السادسة: تأسيس الشركة الوقفية: . 	
لعكــس القناعــات التــي توصــل إليهــا القائمــون علــى أمــر تأســيس الكيــان القانونــي الــذي 
ســيتم إدار ة أوقــاف الفــوزان بــه، تــم تأســيس شــركة مســاهمة مقفلــة تحــت مســمى 
شــركة أجــواد القابضــة، وإصــدار ســجلها التجــاري، علــى أن يقــوم كل مســاهم بوقــف 
شــهادة أســهمه فــي الشــركة لــدى المحكمــة المختصــة بموجــب صــك الوقــف الــذي ســيتم 

ــه تحديــد كيفيــة اإلدارة وتحديــد مجلــس النظــارة وأوجــه الصــرف وخالفــه.  مــن خالل

ــب . 	 ــدى كات ــات  صكــوك الوقــف ل ــداد وإثب ــة: إع ــة النهائي المرحل
العــدل: 

تــم إعــداد مســودات صكــوك الوقــف وتــم بموجبهــا معالجــة كافــة الجوانــب المتعلقــة 
بأصــول ومــوارد الوقــف، كمــا حــددت أوجــه الصــرف، كمــا تــم توضيــح اآلليــة التــي بموجبهــا 
ســيتم تكويــن مجلــس النظــارة، وشــروط وأحــكام تولــي النظــارة وكيفيــة تعييــن رئيــس 
مجلــس النظــارة، وكيفيــة مــلء المقاعــد الشــاغرة فــي مجلــس النظــارة، كمــا تــم حصــر مهــام 
مجلــس اإلدارة وكيفيــة إصــدار القــرارات، وتــم معالجــة كيفيــة تعييــن أميــن عــام الوقــف 
وتحديــد مهامــه، وتــم بموجــب هــذه الصكــوك منــع أعضــاء مجلــس النظــارة مــن القيــام 
بــأي عمــل ينافــس أو يتعــارض مــع مهــام المجلــس، ولقــد تــم إعــداد هــذه الصكــوك بحيــث 
شــملت علــى أحــكام تســمح بتطبيقهــا علــى أرض الواقــع. وحرصنــا فــي فكــرة الوقــف 
الخاصــة بمجموعــة الفــوزان أن تكــون عمليــات الصــرف مفتوحــة علــى المشــاريع الخيريــة، 
ويتحكــم فيهــا مجلــس النظــارة القائــم علــى توجيــه دفــة الصــرف، لضمــان المرونــة الكاملــة 
ومراعــاة المتغيــرات عبــر العصــور واألزمــان، وهــذه النقطــة تنبهنــا إليهــا بالنظــر إلــى عمليــات 
الوقــف التــي اتبعتهــا بعــض الشــركات والمؤسســات التجاريــة، التــي حــددت عمليــات 
الصــرف علــى مشــروعات بعينهــا ال تتعداهــا، وهــذا كان بمثابــة قيــد يحــد مــن الحركــة فــي 

التحكــم فــي الوقــف تجنبناهــا فــي وقــف الفــوزان.

نأمــل أن تكــون فكــرة الوقــف الخاصــة بمجموعــة الفــوزان، سلســة وذات مرونــة، وأن تكــون 
نموذجــًا مثاليــًا لبقيــة المجموعــات التجاريــة الراغبــة فــي محــاكاة الفكــرة وتطبيقهــا، ونؤكــد 
لكــم أن الفكــرة بــكل مــا فيهــا مــن مراحــل تأســيس ونصــوص قانونيــة ســهلة ومبســطة، 
يمكــن تطبيقهــا بكامــل نصوصهــا فــي أي مجموعــة تجاريــة لســهولتها، مــع اختــالف نســب 
الوقــف فــي الممتلــكات مــن مجموعــة إلــى أخــرى. وهــا نحــن نضــع بيــن أيديكــم هــذه 
الفكــرة متمنيــن أن تحقــق الغايــة المنشــودة، ونســأل اللــه القبــول وأن تدعــوا لنــا بالمغفــرة 

والرحمــة.
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ــا الوقــف فــي  ــة الحساســة فــي  قضاي  قامــت مجموعــة الفــوزان بمعالجــة  هــذه القضي
الشــركات العائليــة، ووضعــت صيغــة محكمــة بعــد جهــد دام أكثــر مــن عــام تولــت فيهــا اللجنة 
المكلفــة مهمــة البحــث والتنقيــب عــن مشــكالت الوقــف وأســباب اندثارهــا وتعطلهــا، 
وكذلــك البحــث عــن أفضــل الســبل واآلليــات التــي تــؤدي إلــى نمــو واســتمرار الوقــف دون 
أي معوقــات، ويمكــن االســتفادة منهــا وتطبيقهــا مــن قبــل مــن يرغــب فــي وقــف آمــن مــع 
إجــراء التعديــالت التــي تتناســب مــع وقفــه, وعلــى العمــوم فــإن نمــوذج صــك وقــف عائلــة 
الفــوزان يضــع آليــة آمنــة لتفــادي أي مشــكالت وتعقيــدات محتملــة قــد تــؤدي إلــى تعطيــل 
الوقــف وتعثــر األعمــال التجاريــة للعائلــة. كمــا يعتبــر نمــوذج عائلــة الفــوزان الوقفــي نقلــة 
نوعيــة مــن االســتثمار الخيــري إلــى االســتثمار الخيــري االجتماعــي، وذلــك بتولــي الوقــف 
دعــم كافــة أنشــطة الفــوزان لخدمــة المجتمــع كاســتثمار اجتماعــي أكثــر مــن كونــه عمــاًل خيريــًا 

فقــط. 

قامــت اللجنــة بعمــل مبتكــر، علــى أثــره تــم إيجــاد مســتويات رقابيــة وإداريــة مــن داخــل 
الشــركة الوقفيــة، وكذلــك فــرض نــوع مــن الرقابــة الخارجيــة مثــل الرقابــة الممنوحــة لمجلــس 
العائلــة علــى أعمــال الوقــف، فضــاًل عــن الرقابــة التــي تفرضهــا وزارة التجــارة واالســتثمار 
ــه نمــوذج الفــوزان الوقفــي  ــة التــي يتصــف ب علــى الشــركات المســاهمة، بجانــب المرون
ــه ووضــع  ــة الكاملــة إلدارة الوقــف واســتثمار أموال وذلــك بمنــح مجلــس النظــارة الصالحي
آليــات متكاملــة لكيفيــة اتخــاذ القــرارات فــي المجلــس، كمــا وضعــت اآلليــات المناســبة التــي 
ــة فــي إدارتهــا واســتعمال إيراداتهــا  تحافــظ بهــا اإلدارة علــى اســتقاللية األمــوال الوقفي

ألغراضهــا المحــددة وفقــًا لشــروط الواقفيــن.

ومــن خــالل نمــوذج الفــوزان يمكــن وضــع آليــة ُمحكمــة تحقــق التنســيق التــام والتعــاون 
بيــن الشــركات التــي ستســاهم فيهــا الشــركة الوقفيــة للعائلــة، وبإشــراف مــن مجلــس 
عائلــة الفــوزان، وذلــك وفقــًا للشــروط الــواردة فــي صــك الوقــف  وللشــروط التــي يمكــن 
إدراجهــا فــي الالئحــة الداخليــة للصالحيــات اإلداريــة والماليــة التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة 
وفقــًا لالئحــة التنفيذيــة التــي يجــب علــى مجلــس النظــارة وضعهــا حســب توجيهــات صــك 
الوقــف، وهــذه الالئحــة قابلــة للتعديــل وفقــًا لمتطلبــات الوضــع الراهــن فــي كل حيــن. 

كمــا تــم اعتمــاد مبــادئ الحوكمــة فيمــا يخــص حظــر المنافســة ومنــع تعــارض المصالــح 
لمجلــس النظــارة ولمجــس اإلدارة فــي الشــركة الوقفيــة بجانــب مبــادئ الحوكمــة التــي قــد 

تتطلبهــا وزارة التجــارة واالســتثمار علــى شــركات المســاهمة. 

ونســأل اللــه أن يهدينــا إلــى حســن الســبيل، وأن يهدينــا وإياكــم إلــى الصــراط المســتقيم 
وأملنــا أن يســتفيد الجميــع مــن هــذا الجهــد وأن يدعــوا لنــا بالتوفيــق والمغفــرة والفــوز فــي 

اآلخرة. 



النموذج األول

نص صك الوقف 
الموحد

 ةائاا قابفا قئاصل
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النموذج األول

نص صك الوقف الموحد)1(

الحمــد للــه وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد، لــدي أنــا/ .............
....................، القاضــي بالمحكمــة العامــة بالخبــر فــي يــوم .................... الموافــق 
ــا مــن  ــاء علــى اإلنهــاء المحــال إلين ...................... الســاعة ........................... وبن
 ....................... وتاريــخ   ....................... الرقــم  ذات  باإلحالــة  الرئيــس  فضيلــة 

فتحــت الجلســة، وفيهــا حضــر كل مــن:

ــاًل أنــه مــن الجــاري فــي ملكــي وتحــت . 1 الســيد/ ............................., وانهــى قائ
تصرفــي عــدد .................. ســهم ).................. ســهم( مــن أســهم شــركة ..
............................... ) الشــركة الوقفيــة(، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية 
......................................... التجــاري  الســجل  بموجــب  والمقيــدة  مقفلــة، 
........، والمقيــدة بإســمي بموجــب شــهادة األســهم الصــادرة مــن الشــركة برقــم 
)..........( ............................وتاريــخ ...........................، وقــد أوقفتهــا وأنــا 
بكامــل أهليتــي المعتبــرة شــرعًا وقفــًا منجــزًا، وأثبتــه وأشــهدت عليــه، وذلــك قربــة 
لوجــه اللــه تعالــى ولتكــون صدقــة جاريــة يعظــم بهــا أجــري، ويبقــى بهــا عملــي، وينفــع 

ــه بهــا اإلســالم والمســلمين. الل

ــاًل أنــه مــن الجــاري فــي ملكــي وتحــت . 2 الســيد/ ............................., وانهــى قائ
تصرفــي عــدد .................. ســهم ).................. ســهم( مــن أســهم شــركة ..
............................... ) الشــركة الوقفيــة(، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية 
......................................... التجــاري  الســجل  بموجــب  والمقيــدة  مقفلــة، 
........، والمقيــدة بإســمي بموجــب شــهادة األســهم الصــادرة مــن الشــركة برقــم 
)..........( ............................وتاريــخ ...........................، وقــد أوقفتهــا وأنــا 
بكامــل أهليتــي المعتبــرة شــرعًا وقفــًا منجــزًا، وأثبتــه وأشــهدت عليــه، وذلــك قربــة 
لوجــه اللــه تعالــى ولتكــون صدقــة جاريــة يعظــم بهــا أجــري، ويبقــى بهــا عملــي، وينفــع 

ــه بهــا اإلســالم والمســلمين. الل

ــاًل أنــه مــن الجــاري فــي ملكــي وتحــت . 3 الســيد/ ............................., وانهــى قائ
تصرفــي عــدد .................. ســهم ).................. ســهم( مــن أســهم شــركة ..
............................... ) الشــركة الوقفيــة(، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية 

ننــوه علــى أنــه يجــب مراعــاة نــوع الشــركة عنــد اثبــات صــك الوقــف بحيــث يتعــدد عــدد صكــوك الوقــف وفقــًا لمتطلبــات كل نــوع مــن أنــواع الشــركات   1
مــن حيــث عــدد المؤسســين وفقــًا لنظــام الشــركات بمعنــي إذا رغــب الواقفــون فــي تأســيس مؤسســة أو شــركة شــخص واحــد يكفــي اصــدار 
صــك وقــف واحــد مجتمعيــن، أمــا األنــواع األخــرى مــن الشــركات يجــب أن يصــدر لهــا اكثــر مــن صــك، والوحــدة المعنيــة هنــا يقصــد بهــا وحــدة النــص 

والصياغــة والشــروط لكافــة صكــوك الواقفيــن. 



مقفلــة، والمقيــدة بموجــب الســجل التجــاري ................................................
.، والمقيــدة بإســمي بموجــب شــهادة األســهم الصــادرة مــن الشــركة برقــم )..........( 
بكامــل  وأنــا  أوقفتهــا  ...........................، وقــد  ............................وتاريــخ 
أهليتــي المعتبــرة شــرعًا وقفــًا منجــزًا، وأثبتــه وأشــهدت عليــه، وذلــك قربــة لوجــه اللــه 
تعالــى ولتكــون صدقــة جاريــة يعظــم بهــا أجــري، ويبقــى بهــا عملــي، وينفــع اللــه بهــا 

اإلســالم والمســلمين.

ــاًل أنــه مــن الجــاري فــي ملكــي وتحــت . 4 الســيد/ ............................., وانهــى قائ
تصرفــي عــدد .................. ســهم ).................. ســهم( مــن أســهم شــركة ..
) الشــركة الوقفيــة(، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية   ...............................
مقفلــة، والمقيــدة بموجــب الســجل التجــاري ................................................
.، والمقيــدة بإســمي بموجــب شــهادة األســهم الصــادرة مــن الشــركة برقــم )..........( 
بكامــل  وأنــا  أوقفتهــا  ...........................، وقــد  ............................وتاريــخ 
أهليتــي المعتبــرة شــرعًا وقفــًا منجــزًا، وأثبتــه وأشــهدت عليــه، وذلــك قربــة لوجــه اللــه 
تعالــى ولتكــون صدقــة جاريــة يعظــم بهــا أجــري، ويبقــى بهــا عملــي، وينفــع اللــه بهــا 

اإلســالم والمســلمين.

ــاًل أنــه مــن الجــاري فــي ملكــي وتحــت . 5 الســيد/ ............................., وانهــى قائ
تصرفــي عــدد .................. ســهم ).................. ســهم( مــن أســهم شــركة ..
ســعودية  مســاهمة  شــركة  وهــي  الوقفيــة(،  الشــركة   (...............................
مقفلــة، والمقيــدة بموجــب الســجل التجــاري ................................................
.، والمقيــدة بإســمي بموجــب شــهادة األســهم الصــادرة مــن الشــركة برقــم )..........( 
بكامــل  وأنــا  أوقفتهــا  ...........................، وقــد  ............................وتاريــخ 
أهليتــي المعتبــرة شــرعًا وقفــًا منجــزًا، وأثبتــه وأشــهدت عليــه، وذلــك قربــة لوجــه اللــه 
تعالــى ولتكــون صدقــة جاريــة يعظــم بهــا أجــري، ويبقــى بهــا عملــي، وينفــع اللــه بهــا 

اإلســالم والمســلمين.

ــاًل أنــه مــن الجــاري فــي ملكــي وتحــت . 6 الســيد/ ............................., وانهــى قائ
تصرفــي عــدد .................. ســهم ).................. ســهم( مــن أســهم شــركة ..
) الشــركة الوقفيــة(، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية   ...............................
مقفلــة، والمقيــدة بموجــب الســجل التجــاري ................................................
.، والمقيــدة بإســمي بموجــب شــهادة األســهم الصــادرة مــن الشــركة برقــم )..........( 
بكامــل  وأنــا  أوقفتهــا  ...........................، وقــد  ............................وتاريــخ 
أهليتــي المعتبــرة شــرعًا وقفــًا منجــزًا، وأثبتــه وأشــهدت عليــه، وذلــك قربــة لوجــه اللــه 
تعالــى ولتكــون صدقــة جاريــة يعظــم بهــا أجــري، ويبقــى بهــا عملــي، وينفــع اللــه بهــا 

اإلســالم والمســلمين.
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أواًل: التعريفات:. 1

المعانــي  الصــك  بهــذا  والــواردة  أدنــاه  المذكــورة  والمصطلحــات  الكلمــات  تأخــذ 
منهــا: كٌل  أمــام  المذكــورة  والتعريفــات 

أوقــاف عائلــة ...............: يقصــد بهــا كامــل األســهم المســجلة بإســم كٍل – 
مــن الواقفيــن فــي شــركة ................ ) الشــركة الوقفيــة( ومايحصــل لهــا 
مــن نمــاء وأي أوقــاف أخــرى أو أصــول أمــوال أو ممتلــكات التــي يوصــي أٍي 
ــر أفــراد عائلــة ..............  بضمهــا إلــى  مــن أفــراد عائلــة ............... أو غي

أوقــاف عائلــة ................ . 

ســعودية –  مســاهمة  شــركة  هــي  الوقفيــة(:  )الشــركة   ............ شــركة 
ــخ  ــدة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ......................... وتاري ــة, مقي مقفل
..................... بمدينــة    ..................... الموافــق   ........................

شــركة –  تصدرهــا  التــي  األســهم  شــهادة  بهــا  يقصــد  األســهم:  شــهادة 
..................... )الوقفيــة( أو أي شــركة أخــرى أو كيــان تمتلــك فيــه أوقــاف 
عائلة .................... حصص أو أســهم والتي بموجبها تثبت ملكية أوقاف 

عائلــة ................... لألســهم أو الحصــص المذكــورة بتلــك الشــهادة.   

مجلــس النظــارة: يقصــد بــه المجلــس المكــون مــن العضويــة المشــار إليهــا – 
بالمــادة )1/3( للنظــر فــي مــا تــم وقفــه بموجــب هــذا الصــك ووفقــا لألحــكام  
مجلــس  يصدرهــا  ســوف  التــي  التنفيذيــة  والالئحــة  الصــك  بهــذا  الــواردة 

النظــارة الحقــًا. 

الالئحــة التنفيذيــة: يقصــد بهــا الالئحــة التــي ســوف يصدرهــا الحقــًا مجلــس – 
النظــارة لتنظيــم أعمالــه بغــرض إدارة أوقــاف عائلــة الفــوزان.

مجلــس عائلــة ...........:  هــو الهيئــة اإلداريــة التــي تعنــى بالتنســيق لمصالــح – 
أفــراد عائلــة ............ فــي أعمالهــم ويتــم اختيــار هــذا المجلــس مــن قبــل 
أعضــاء افــراد العائلــة، ويتكــون مــن ثمانيــة أعضــاء مــن أبنــاء العائلــة، وبحيــث 
ُيمثــل ســاللة كل مــن الشــيخين أربعــة أعضــاء وذلــك وفقــًا لمــا هــو وارد فــي 

ــة ................ . ــاق عائل ميث

 – .......... بــن   ......... بــن   .............. الشــيخ  بهمــا  المقصــود  الشــيخان: 
........... بــن   ......... بــن  والشــيخ.............. 

الواقفــون: ويقصــد بهــم كل مــن الشــيخين وابنائهمــا المذكوريــن فــي مقدمة – 
هــذا الصــك، وكل مــن يوقــف أي مــال مــن عائلــة ............... ويضمهــا إلــى 

هــذا الوقــف.



العائلــة: يقصــد بهــا الشــيخان وزوجاتهمــا وأوالدهمــا المباشــرين وإن نزلــوا – 
ــة. مــن أفــراد العائل

األوالد: يقصد به الذكور واإلناث من ذرية الشيخين.– 

أفــراد العائلــة: هــم األفــراد الشــرعيون مــن ســاللة الشــيخين بغــض النظــر عــن – 
نــوع جنســه، ومــن بينهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أوالد البنــات.

األبناء: يقصد به الذكور من أوالد الشيخين )االبن وابن االبن وإن نزل(.– 

أوجــه الصــرف: يقصــد بهــا أوجــه الصــرف الــواردة بالمــادة )3( وأي أوجــه أخــرى – 
يراهــا مجلــس النظــارة أكثــر نفعــًا وفائــدًة ألوقــاف عائلــة .............

أصول األوقاف: يقصد بها األوقاف المذكورة بالمادة )1( من هذا الصك.– 

ــذي يســتلمه مجلــس  – ــه صافــي الدخــل النقــدي والعينــي ال ــع: ويقصــد ب الري
النظــارة  

ثانيًا: أصول األوقاف ومواردها: تتكون أصول الوقف من اآلتي: . 	

كامــل األســهم المســجلة باســم كل مــن الواقفيــن المســاهمين فــي شــركة 112 
......... ) الوقفيــة( ومــا يحصــل لهــا مــن نمــاء، وكل مــا يوقفــه أو يوصــي بــه 
ــة. ــواردة فــي هــذه الوقفي ــث تأخــذ األحــكام والشــروط ال الواقفــون الحقــًا وبحي

كل وقــف يرغــب أي مــن أفــراد عائلــة .................  مــن ســاللة الشــيخين فــي 212 
ضمــه إلــى هــذا الوقــف، وكل مــا يوصــي بــه أفــراد عائلــة ............... بضمــه 

لهــذا الوقــف.

ــى 312  ــة بضمهــا إل ــر أفــراد العائل ــكات التــي يطلــب غي األصــول واألمــوال والممتل
هــذا الوقــف ويوافــق مجلــس النظــارة علــى ضمهــا لهــذا الوقــف وفقــًا للفقــرة 

الثانــي والعشــرين مــن ســابعًا )22/7(. 

ثالثًا: أوجه الصرف: . 	

 يصــرف جميــع ريــع األوقــاف حســب المصــارف المذكــورة فــي هــذا الصــك، 113 
ويكــون لمجلــس النظــارة الحــق فــي ترتيــب أولويــات أوجــه الصــرف، حســبما 
ــر  ــى آخ ــادة مصــرف عل ــر أو فــي زي ــى آخ ــم مصــرف عل ــراه مناســبًا فــي تقدي ي
أو فــي قصرهــا علــى مصــارف دون أخــرى حســب األنفــع واألكثــر أجــرًا، وإذا 
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وجــدت مصــارف غيــر منصــوص عليهــا فــي هــذا الصــك، هــي األنفــع لإلســالم 
والمســلمين، وأكثــر أجــرًا للواقفيــن يتــم الصــرف عليهــا ويحــدد أولويتهــا مــن 

قبــل مجلــس النظــارة.

يصــرف مــن مجمــل صافــي ريــع األوقــاف علــى إصــالح مــا خــرب منهــا، وتجديــد 213 
مــا احتــاج إلــى تجديــد وســائر أوجــه صيانتهــا وكل مــا مــن شــأنه أن يضمــن 
اســتمرارية األوقــاف وبقاؤهــا والمحافظــة علــى كيانهــا، وهــذا المصــرف مقــدم 

علــى جميــع المصــارف.

المصاريــف اإلداريــة والعموميــة والتشــغيلية والفنيــة والتســويقية لمجلــس 313 
النظــارة ولشــركة .............. الوقفيــة و علــى اال يتجــاوز ذلــك 02% مــن الريــع مــا 

لــم يكــن التجــاوز يســتدعيه الحفــاظ علــى أصــل الوقــف وتنميتــه.

األضحيــة: يضحــي كل ســنة بأضحيــة لــكل واقــف، وأضحيــة لوالــده وأضحيــة 413 
لوالدتــه، ويتــم تحديــد مــكان األضحيــة وطريقــة توزيــع لحومهــا وفــق مــا يــراه 

مجلــس النظــارة.

ــك بإضافــة أصــول 513  ــث ريعــه بحــد أقصــى وذل ــى هــذا الوقــف باســتثمار ثل ينّم
جديــدة، أو بزيــادة نصيبــه فــي مشــاريع قائمــة, أو فــي أســهم الشــركات التــي 
يجــوز تملــك أســهمها شــرعًا، أو فــي أي مشــاريع يراهــا المجلــس مناســبًا، أو 
فــي تكويــن االحتياطــي النظامــي أو العــام لشــركة ............. ) الوقفيــة( أو 
زيــادة رأس مــال شــركة ............. ) الوقفيــة(, إذا اســتدعى األمــر ذلــك حســب 

مــا يــراه مجلــس النظــارة محققــًا للمصلحــة.

بعــد اســتيفاء أوجــه الصــرف المبينــة فــي الفقــرات )2/3 و 3/3 و 4/3( أعــاله 613 
تصــرف صافــي غلــة األوقــاف فــي األوجــه اآلتيــة: 

برامــج ................... لخدمــة المجتمــع وهــي الجهــة المعنيــة باالعمــال 11613 
ــد مــا ينفــق  ــم تحدي ــة ................، ويت ــة وخدمــة المجتمــع لعائل الخيري
عليهــا  مــن قبــل مجلــس النظــارة وفقــًا لمــا تــراه مناســبًا ومحققــا للغــرض 

مــن انشــائها.

   اإلنفــاق علــى المحتاجيــن مــن أفــراد العائلــة بمــا يكفــي لســد حاجتهــم 21613 
والــزواج(  والعــالج  والمســكن  والتعليــم  والمشــرب  المــأكل  )وتشــمل 

ــك مجلــس النظــارة. ويقــرر ذل

وتوزيعــه، 31613  بــه،  والعنايــة  وترجمتــه،  وطباعتــه،  الكريــم  القــرآن  تعليــم 
ونشــره بجميــع الوســائل، ودعــم حلقاتــه ومدارســه وتشــجيع حافظيــه 

بذلــك. خاصــة  حاســوبية  برامــج  ومعلميه،واعــداد 



وضــع حوافــز لمــن حفــظ القــرآن حفظــًا كامــاًل متقنــًا مــن عائلــة .......... 41613 
وغيرهــم.

الدعــوة إلــى اللــه عــز وجــل، ودعــم الوســائل المشــروعة لذلــك؛ إعالميــة 51613 
كانــت أم تعليميــة، أم غيــر ذلــك متــى تحقــق فيهــا ســالمة الهــدف وصحة 

المعتقــد بجميــع اللغــات، إن أمكــن.

بنــاء المســاجد، وصيانتهــا وإدارتهــا، وتأميــن الخدمــات المتعلقــة بهــا مــن 61613 
مســاكن ومــدارس ومرافــق وغيرهــا حســب الحاجــة.

اإلنفــاق علــى أهــل العلــم القائميــن بنشــر العلــم النافــع والدعــوة إليــه، 71613 
واإلنفــاق علــى الدعــاة إلــى اللــه عــز وجــل وعلــى طــالب العلــوم النافعــة 

وبخاصــة العلــوم الشــرعية.

نشــر الكتــب النافعــة وتملــك حقوقهــا خاصة ما ألف في علوم الشــريعة، 81613 
ككتــب التفســير والحديــث والفقــه والعقيــدة الســلفية الصحيحــة، مــن 
ــح ومــن تبعهــم بإحســان، وغيرهــا مــن الكتــب  كتــب أئمــة الســلف الصال
النافعــة للمســلمين فــي دينهــم ودنياهــم وُاخراهــم، وتشــجيع الكتــب 

والمكتبــات الحاســوبية.

أو 91613  ورعايتهــا  ودعهمــا  البحــوث  ومراكــز  العلميــة  المؤسســات  إنشــاء 
المشــاركة فــي ذلــك؛ خاصــة تلــك التــي تعتنــي بخدمــة اإلســالم  ونشــره 
وبيــان شــموليته ويســره ومــا يتصــل مــن هــذه المؤسســات والمراكــز 
االجتماعــي،  والجانــب  اإلســالمي  واالقتصــاد  الماليــة  بالمعامــالت 
واإلســهام  فــي دعــم البحــوث والدراســات اإلســالمية وكافــة الدراســات 

النافعــة وســائر الجهــات التــي تعنــي بذلــك.

اإلنفــاق علــى وســائل التقنيــة إنتاجــًا وتطويــرًا واســتخدامًا بمــا يحقــق 011613 
خدمــة اإلســالم والنفــع العــام ويخــدم الوقــف ويحقــق أهدافــه.

إنشــاء وتشــغيل المؤسســات والمراكــز التربويــة والتعليميــة والطبيــة 111613 
والتدريبيــة والمهنيــة ودعمهــا، وتأليــف مناهجهــا وطباعتهــا ونشــرها، أو 

المشــاركة فــي ذلــك كلــه.

والمســاكين 211613  والفقــراء  واألرامــل  األيتــام  مــن  المحتاجيــن  مســاعدة 
بمــا  المســلمين،  مــن  والجوائــح  بالحــوادث  والمنكوبيــن  والمرضــى 
فــي ذلــك توفيــر الغــذاء والكســاء والمــأوى. تأميــن الميــاه واألطعمــة 
وتوزيعهــا، وتفطيــر الصائميــن، خصوصــًا فــي شــهر رمضــان  ومواســم 
الحــج  فــي المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة والمســجد النبــوي بالمدينــة 

بالقــدس وغيرهــا. المنــورة والمســجد األقصــى 
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الصــرف علــى الوســائل المعينــة إلصــالح ذات البيــن بيــن أفــراد العائلــة 311613 
عــن  الناتجــة  الخالفــات  باســتثناء  الظاهــرة،  الحاجــة  عنــد  وإناثــًا  ذكــورًا 

التعامــالت التجاريــة مــن ديــون وغيرهــا.

الصــرف بمــا يحقــق االجتمــاع والتواصــل بيــن أفــراد العائلــة وفــق تقديــر 411613 
مجلــس النظــارة.

للمجلــس الحــق فــي تحديــد أولويــة الصــرف علــى المصــارف المذكــورة فــي 713 
الفقــرة )6/3( أعــاله، فيقــدم المجلــس مــا كان أكثــر أجــرًا  للواقفيــن، وأعظــم 
واألوقــات  األماكــن  اختــالف  مراعــاة  مــع  وللمســلمين،  لإلســالم  مصلحــة 
والحاجــات، فقــد يكــون بعــض هــذه المصــارف فــي زمــان أو مــكان أنفــع منــه 
فــي  زمــن أو مــكان آخــر، وكلمــا أمكــن شــمول الريــع لهــذه المصــارف أو أغلبهــا 

فهــو األحــب واألولــى.

إذا ظهــر لمجلــس النظــارة أبــواب أخــرى مــن أبــواب البــّر، فللمجلــس الحــق فــي 813 
الصــرف عليهــا مــن هــذه األوقــاف.

ــة أو تعــذر الصــرف عليهــا 913  ــم تســتغرق المصــارف مــا خصــص لهــا مــن الغل إذا ل
ــو زاد عــن ثلــث  ــه األوقــاف ول ــة تنمــى ب ــذي لــم يصــرف مــن الغل فــإن القــدر ال
الريــع علــى أن يراعــي مــا أمكــن فــي ان يكــون النمــاء فــي اســتثمارات ذات 
مــوارد مــن خــالل خدماتهــا أو منتجاتهــا أو منشــآتها أو غيــر ذلــك ممــا يحقــق لهــا 

النمــو واإلنفــاق علــى نفســها وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة ضوابــط ذلــك. 

كل هذه المصارف تخضع لنظر مجلس النظارة وتقديره.0113 

رابعًا: تكوين مجلس النظارة: . 	

يشــكل مجلــس النظــارة مــن ســبعة أعضــاء، أربعــة منهــم مــن أبنــاء الشــيخين 114 
........ و ..........  على أن يكونوا من األبناء األعضاء في مجلس إدارة شــركة 
............ )الشــركة الرئيســية للعائلــة التــي تشــارك فيهــا الشــركة الوقفيــة(، 
طالمــا ظلــت هــذه الشــركة قائمــة وطالمــا أمكــن اختيــار هــذا العــدد مــن مجلــس 
ــة،  ــان مــن أهــل القــوة واألمان ــم الشــرعي، وإثن إدارتهــا، وواحــد مــن أهــل العل
ويفضــل مــن لديــه الخبــرة فــي العمــل الخيــري واألعمــال التجاريــة واإلداريــة، 
ويتــم اختيــار الثالثــة المذكوريــن أخيــرًا مــن قبــل األعضــاء المعينيــن مــن العائلــة 
لعضويــة مجلــس النظــارة. وقــد تــم تعييــن أعضــاء أول مجلــس للنظــارة مــن 

ــة أســماؤهم: اآلتي

 	.............................................

 	.............................................



 	.............................................

 	.............................................

 	.............................................

 	.............................................

 	.............................................

األصــل أن يراعــى عنــد اختيــار عضويــة مجلــس النظــارة األفضــل واألصلــح، مــع 214 
مراعــاة الســن عنــد اختيــار ممثلــي عائلــة .............. فــي المجلــس مــا لــم تظهــر 

المصلحــة فــي األخــذ بخــالف ذلــك.

إذا لــم يكــن هنالــك أي فــرد مــن ذريــة العائلــة، أو ُعــدم فيهــم مــن هــو أهــل 314 
للعضويــة، فتنتقــل العضويــة إلــى األقــرب فاألقــرب للعائلــة مــن عصبتهــا، ثــم 

ذوي الرحــم.

إذا لــم يبــق أحــد مــن أعضــاء مجلــس النظــارة، أو بقــي أقــل مــن الثلــث فــإن 414 
مجلــس عائلــة .....................  ومعــه مــا يعــادل ثلــث عــدده مــن أبــرز أهــل 
ــراع الســري مجلــس النظــارة كلــه أو  العلــم الشــرعي فــي حينــه ويعينــون باالقت
العــدد المكمــل لــه فــإن تأخــر تعيينهــم عــن )54( خمســة وأربعيــن يومــًا مــن تاريــخ 
تعــذر قيــام مجلــس النظــارة بعملــه، فيحــق ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس عائلــة 
الفــوزان التقــدم للمحكمــة المختصــة بطلــب لتعييــن مجلــس النظــارة أو تعييــن 
العــدد المكمــل لــه وفــق اآلليــة المذكــورة فــي الفقــرة )1/4( فــإن مضــى تســعون 
ــام مجلــس النظــارة بعملــه دون تقــدم أي مــن أعضــاء  يومــًا مــن تاريــخ تعــذر قي
ــة ............... للمحكمــة المختصــة بطلــب تعييــن مجلــس النظــارة  مجلــس عائل
فعندئــذ يحــق ألي فــرد مــن أفــراد عائلــة ................ بتقديــم طلــب للمحكمــة 
المختصــة بتوليــة مجلــس النظــارة، أمــا إن كان الباقــي مــن مجلــس النظــارة الثلــث 
ــارون باقــي األعضــاء فــي ضــوء  ــة( فــإن مــن بقــى منهــم يخت )بحــد أدنــى ثالث

ضوابــط اختيــار األعضــاء المذكــورة فــي هــذا الصــك.

خامسًا: شروط وأحكام تولي النظارة:. 	

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة األولــى مــن رابعــًا )1/4( يشــترط فــي عضــو 115 
مجلــس النظــارة: أن يكــون بالغــًا عاقــاًل حــرًا رشــيدًا مســلمًا مــن أهــل الســنة 
والجماعــة، وأن يكــون ذكــرًا، وأن تتوفــر فيــه األهليــة الشــرعية والعدالــة والقــوة 

واألمانــة.
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يلتــزم عضــو مجلــس النظــارة بجميــع األنظمــة واللوائــح ومــا يترتــب عــن عضويتــه 215 
فــي المجلــس، ومــن أبرزهــا: مباشــرة عملــه فــور تعيينــه، وحضــور اجتماعــات 
المجلــس والتحضيــر لهــا، والمحافظــة علــى أســرار األوقــاف، وعــدم إفشــائها، 

والتزامــه بنظــام المجلــس.

مــع مراعــاة مــا ورد فــي )عاشــرًا( أدنــاه تفصــل الالئحــة التنفيذيــة التــي يضعهــا 315 
مجلــس النظــارة شــروط العضويــة والتزامــات عضــو المجلــس مــع وضــع قواعــد 
أولويــة االختيــار، بمــا يــؤدي إلــى تكامــل المجلــس وإثرائــه كمــا تحــدد الالئحــة مــا 

يترتــب علــى إخــالل عضــو مجلــس النظــارة  بإلتزاماتــه الــواردة بهــذا الصــك.

سادسًا: شغر وانتهاء  عضوية مجلس النظارة: . 	

إذا شــغر مركــز عضــو مــن أعضــاء مجلــس النظــارة فيســتمر المجلــس فــي أداء 116 
ــذي  ــار العضــو ال ــه إلــى حيــن تعييــن خلفــه، ويتولــى مجلــس النظــارة اختي أعمال
يخلفــه  مــع مراعــاة مــا جــاء فــي المــادة )1/4(، علــى أن يتــم ذلك خالل ثالثة أشــهر 
مــن تاريــخ شــغور مركــز ذلــك العضــو،  ويكــون نصــاب اجتمــاع المجلــس فــي ذلــك 
صحيحــا بحضــور ثلثــي أعضــاء المجلــس، فــإن لــم يتحقــق اكتمــال النصــاب فإنــه 
يدعــى الجتمــاع ثــان فــي مــدة ال تزيــد عــن شــهر، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا 
بحضــور  نصــف عــدد أعضــاء المجلــس )05%(، ويتخــذ القــرار بموافقــة أغلبيــة 

الحاضريــن، وفــي حالــة تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.

تنتهي العضوية في مجلس النظارة بواحدة مما يأتي:216 

استقالة عضو مجلس النظارة المكتوبة للمجلس.11216 

وفاة العضو21216 

للمجلــس فــي جميــع األحــوال أن يصــدر قــرارًا بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء الحاضريــن   316 
باعتبــار عضويــة أي مــن أعضــاء مجلــس النظــارة منتهيــة فــي حــال تحقــق إحــدى 

الحــاالت اآلتيــة:

إذا قرر المجلس عزله وفقًا لمطلق تقدير المجلس11316 

زوال األهلية الشرعية وثبوتها بقرار قضائي.21316 

ــة أو ســت جلســات 31316  عــدم حضــور العضــو شــخصيًا ثــالث جلســات متتالي
متفرقــة  بعــد تبلغــه بهــا خــالل ســنتين ماليتيــن، مــا لــم يكــن لــه عــذر 

مقبــول لــدى مجلــس النظــارة



سابعًا: مهام مجلس النظارة واختصاصاته:. 	

يمــارس مجلــس النظــارة مهامــه فــور تعيينــه، ولــه أوســع الســلطات وكامــل 
الصالحيــات لتنفيــذ أعمالــه بمــا ال يخالــف الشــرع، ويقــوم علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر بمــا يأتــي:

ــة وتنميتهــا 117  ــان األوقــاف وعلــى صفتهــا الشــرعية والنظامي المحافظــة علــى كي
وحمايــة حقوقهــا، وتقريــر الزيــادة فــي رأس مــال شــركة ............ )الشــركة 

الوقفيــة( إذا لــزم األمــر وتغطيــة الزيــادة مــن صافــي ريــع األوقــاف.

العمــل علــى تعديــل كيــان شــركة ............ )الوقفيــة( وفقــًا لالنظمــة الســارية 217 
وتعديالتهــا فــي المملكــة المتعلقــة بالشــركات الوقفيــة متــى مــا وجــدت أو أي 
ــل  ــات المنشــودة مــن قب ــم األوقــاف وتحافــظ علــى الغاي ــق بتنظي أنظمــة تتعل

الواقفيــن فــي هــذا الصــك.

ــة 317  ــق بأوجــه اســتثمارها، وتنمي ــى إدارة أمــوال األوقــاف ومــا يتعل اإلشــراف عل
كيانــات  إنشــاء  مــن  ذلــك،  لتحقيــق  المناســبة  الوســائل  واتخــاذ  مواردهــا، 
بالمؤسســات والشــركات، أو المشــاركة فيهــا أو دمجهــا، أو دعــم مؤسســات 
وتنفيــذ  الرقابيــة،  والضوابــط  األداء  تقييــم  قائمــة، ووضــع معايــر  وشــركات 
واختصاصهــم. صالحياتهــم  وتحديــد  اإلدارات  مجالــس  أعضــاء  وتعييــن  الرقابــة، 

بجانــب هــذا الوقــف, يديــر مجلــس النظــارة ويشــرف علــي أٍي مــن المؤسســات 417 
والشــركات الوقفيــة التابعــة لعائلــة ....................... حــال رغبــة الواقــف فــي 

ذلــك.

ــات مــن مؤسســات وشــركات تكــون مملوكــة لألوقــاف بالكامــل-517  تأســيس كيان
داخــل المملكــة وخارجهــا-أو االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات أي كان 
ــة وخارجهــا-أو االنســحاب مــن هــذه الشــركات أو تصفيتهــا  نوعها-داخــل المملك
والتوقيــع علــى قــرارات التصفيــة  وبيــع حصــص األوقــاف فــي هذه الشــركات أو 
شــراء حصــص جديــدة فيهــا، أو فــي شــركات قائمــة، وزيــادة رأس مــال الشــركات 
األربــاح،  وتســلم  ال،  أم  الزيــادة  فــي  األوقــاف  أســهمت  ســواء  إنقاصــه  أو 
وتمثيــل األوقــاف فــي جمعيــات الشــركاء والمســاهمين والجمعيــات التأسيســية 
والتصويــت لصالــح هــذه األوقــاف فــي كل مــا يتطلــب التصويــت عليــه، وتعييــن 
وتســمية وأعفــاء ممثلــي هــذه األوقــاف فــي كل ذلــك، وإجــراء أي تعديــل علــى 
عقــود تأســيس هــذه الشــركات وأنظمتهــا األساســية أيــًا كان نــوع هــذا التعديــل، 
وتوقيــع جميــع قــرارات الشــركاء ومحاضــر االجتماعــات فــي هــذه الشــركات والتي 
تكــون الزمــة إلنفــاذ هــذه التعديــالت بمــا فــي ذلــك التوقيــع أمــام كاتــب العــدل 
والمحاكــم علــى مالحــق عقــود تأســيس هــذه الشــركات، والقيــام بجميــع األعمــال 
الشــركات  لهــذه  الســجالت والتراخيــص  الالزمــة الســتخراج  اإلجــراءات  واتخــاذ 
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وتســلمها وتســجيل العالمــات التجاريــة والــوكاالت التجاريــة وحقــوق الملكيــة 
وحقــوق النشــر وبــراءة االختــراع ومراجعــة شــركات الكهربــاء والهاتــف وجميــع 
الشــركات الخدميــة والدوائــر الحكوميــة وجميــع البنــوك وغيرهــا مــع مراعــاة أنظمــة 

الدولــة النافــذة.

ــات التــي يوصــي بوقفهــا أو تملكهــا األوقــاف 617  ــر مــن الكيان ــان أو أكث تحويــل كي
أو تملــك فيهــا حصصــًا أو أســهمًا إلــى أي نــوع مــن أنــواع الشــركات بمــا يحقــق 
مصلحــة األوقــاف مــن المحافظــة علــى أصلــه وزيــادة نمائــه. البيــع والشــراء 
واإليجــار وغيــر ذلــك مــن عقــود المعاوضــات، وكــذا اإلفــراغ وقبولــه والتســليم 

واالســتالم.

ــرام عقــود التمويــل، وإجــراء أي تعديــالت تطــرأ علــى تلــك العقــود بمــا فــي 717  إب
ذلــك أي مســتندات ذات صلــة ســواء كانــت تلــك  العقــود مــن جهــات حكوميــة أم 
غيــر حكوميــة داخليــة أم خارجيــة، كصناديــق التنميــة الزراعيــة والصناعيــة والعقاريــة 

والتجاريــة والمصــارف وشــركات التمويــل وغيــر ذلــك مــن الجهــات الممولــة.

تقديــم 817  النظــارة  مجلــس  يجريهــا  التــي  والعقــود  التعامــالت  اقتضــت  متــى 
ضمانــات أو إنشــاء رهــون – أيــًا كان نوعهــا – فلمجلــس النظــارة إجــراء ذلــك علــى 
أن يراعــى فــي تلــك الرهــون والضمانــات أن تكــون مســؤوليتها محــدودة بــرأس 
مالهــا أيــًا كان نــوع تلــك  الشــركة ســواء كانــت شــركة  قائمــة أم شــركة أنشــئت 

ــة. لهــذا الغــرض المحــدد، ويســتثنى مــن ذلــك الشــركات التضامني

الجمعيــات 917  تأســيس  الخيريــة واألهليــة والمشــاركة فــي  المؤسســات  إنشــاء 
الخيريــة وذلــك مــن خــالل الكيانــات التابعــة لألوقــاف.

لمجلــس النظــارة بيــع مــا يــرى بيعــه مــن أصــول الوقــف مصلحــًة للوقــف، علــى 0117 
أن ينقــل فــي وقــف آخــر أكثــر منــه نفعــًا. أو نقــل األوقــاف أو تغييرهــا  أو 
اســتبدالها متــى تحققــت المصلحــة فــي ذلــك وتعــد قــرارات مجلــس النظــارة 

نهائيــة وملزمــة.

إصدار نظام أساسي لهذه األوقاف متى أقتضى األمر ذلك وشرح بنوده.1117 

الماليــة 2117  كاللوائــح  التنظيميــة  اللوائــح  مــن  وغيرهــا  التنفيذيــة  الالئحــة  اعتمــاد 
واللوائــح اإلداريــة والهيــاكل اإلداريــة وأدلــة اإلجــراءات والصالحيــات، واعتمــاد 

وتطويــر كل ذلــك بمــا يحقــق مصالــح األوقــاف.

تحقــق 3117  التــي  ونحوهــا  والمشــروعات  والبرامــج  والخطــط  السياســات  اعتمــاد 
األوقــاف. إدارة  أهــداف 

تعييــن رئيــس مجلــس النظــارة ونائبــه واألميــن العــام لألوقــاف وإعفائهــم مــع 4117 
االســتئناس بــرأي مجلــس العائلــة فــي ذلــك.



تولــي أو تعييــن عضويــة مجلــس إدارة شــركة .............. )الوقفيــة( والقيــام 5117 
ــًا لألنظمــة  ــس اإلدارت فــي الشــركات وفق ــي يتطلبهــا مجال بكافــة المهــام الت
النافــذة، ويقــوم عضــو مجلــس النظــارة الــذي ليــس عضــوا يمجلــس إدارة شــركة 
 .............. شــركة  إدارة  مجلــس  اعضــاء  ذمــة  بابــراء  )الوقفيــة(   ..............
)الوقفيــة( مــا لــم يوجــد مقتضــى يقضــي بغيــر ذلــك، وباعتمــاد الحســابات 

المدققــة.

اعتمــاد خطــط العمــل والبرامــج والمشــروعات وسياســة إدارة المخاطــر ونحوهــا 6117 
التــي تحقــق أهــداف األوقــاف.

إبراء الذمم وفقًا لمصلحة األوقاف وإصدار ما يبين ذلك.7117 

تكويــن وإنشــاء لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضــاء مجلــس النظــارة أو مــن 8117 
غيرهــم، للقيــام بمهمــات تخــدم عمــل المجلــس أو أمانتــه، ويحــدد المجلــس 
مهــام تلــك اللجــان وصالحيتهــا ومكآفــات أعضائهــا كمــا أن للمجلــس أن يكلــف 
بعــض أعضائــه بمهمــة أو أكثــر مــن المهمــات التــي تخــدم عمــل المجلــس أو 

أمانتــه وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع الفقــرة الســابعة مــن عاشــرًا  )7/01(. 

االســتعانة بمــن يــراه مــن الخبــراء والمستشــارين والجهــات االستشــارية بمــا 9117 
يخــدم أغــراض األوقــاف، ويحقــق أهدافهــا.

اعتمــاد النســبة الســنوية المخصصــة لتنميــة األوقــاف بمــا يتفــق مــع الفقــرة 0217 
الخامســة مــن ثالثــًا )5/3(.

علــى 1217  كان نوعهــا وإدارتهــا وإقفالهــا والتوقيــع  أيــًا   - البنكيــة  الحســابات  فتــح 
لــدى  واإليــداع  والســحب  الماليــة  والمســتندات  والتحويــالت،  االعتمــادات 
وتعييــن  اآلخــرى،  التجاريــة  واألوراق  الشــيكات  وإصــدار  والبنــوك  المصــارف 
بجميــع  المحافــظ  وفتــح  إلغائهــا،  أو  صالحياتهــم  وتحديــد  المفوضييــن 
ــا وإدارتهــا والتصــرف فيهــا وإقفالهــا، وغيرهــا مــن األعمــال المصرفيــة  أنواعه
واالســتثمارية وتوكيــل مــن يقــوم بهــذا مــن بيــن أعضــاء مجلــس النظــارة أو مــن 

صالحياتــه. وتحديــد  غيرهــم 

عليهــا 2217  للنظــارة  اآلخريــن،  مــن  واألوقــاف  الوصايــا  قبــول  علــى  الموافقــة 
حســب نظــام األوقــاف ومــا يقتضيــه صــك الوقــف أو الوصايــا لتلــك الوصايــا 

غيــر مشــروطة. تكــون  أن  علــى  واألوقــاف، 

أكثــر مــن مشــروعات هــذه 3217  أو  آخريــن فــي مشــروع  الموافقــة علــى إشــراك 
األوقــاف.

اإلســهام مــع الغيــر فــي مشــروعات خيريــة أو فــي تنميــة مشــاريع وقفيــة ســواء 4217 
عــن طريــق التبــرع أو اإلقــراض أو المشــاركة أو غيــر ذلــك.
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تمثيــل األوقــاف فــي عالقاتهــا مــع الغيــر، مثــل الجهــات الحكوميــة تنفيذيــة كانــت 5217 
أم قضائيــة وجميــع البنــوك والمؤسســات العامــة والشــركات والجهــات األهليــة 
وغيرهــا، كمــا لــه حــق الدفــاع عــن حقوق الوقف فــي المخاصمــات القضائية رعاية 
ــاع بإقامــة الدعــاوى وســماعها والمرافعــة والمدافعــة  لهــذه الحقــوق مــن الضي
واإلقــرار واإلنــكار وطلــب اليميــن وقبولهــا وردهــا والمخالصــة والصلــح واإلبــراء 
والقناعــة باألحــكام واســتئنافها وطلــب تنفيذهــا وطلــب ايقــاف الخدمــات والمنــع 
مــن الســفر وقبــض مــا يحصــل مــن التنفيــذ وطلــب التحكيــم بأنواعــه واختيــار 
المحكميــن وتوكيــل المحاميــن واعتمــاد وثيقــة التحكيــم، وإصــدار الــوكاالت نيابــة 

عــن الشــركات التابعــة للوقــف.

والتصرفــات 6217  األعمــال  بجميــع  والقيــام  المناقصــات  فــي  والدخــول  التعاقــد 
واالندمــاج  واالتفاقيــات  والمســتندات  والوثائــق  العقــود  علــى  والتوقيــع 
واالســتحواذ واســتخراج الصكــوك والحجــج للقــرارات واســتخراج بــدل فاقــد مــن 

الرســمية. والجهــات  العــدل  وكتابــات  المحاكــم 

باالضافة لما ذكر اعاله يكون لمجلس النظارة    ما يلي:7217 

تمثيــل الواقفيــن المســاهمين وفقــًا لشــهادات األســهم الموقوفــة 117217 
لشــركة  العامــة  الجمعيــات  فــي  )الوقفيــة(   .............. شــركة  فــي 
واصــدار  فيهــا  تســاهم  التــي  والشــركات  )الوقفيــة(،   ..............
التفاويــض والــوكاالت الالزمــة مــن أجــل ذلــك  ألي مــن اعضــاء المجلــس 

أو مــن الغيــر حســبما تتطلبــه وزارة التجــارة واألنظمــة ذات الصلــة.

اعتمــاد اللوائــح الماليــة واإلداريــة لشــركة .............. )الوقفيــة(، وتطوير 217217 
كل ذلــك بمــا يحقــق مصالــح األوقــاف.

اإلشــرافية 317217  واألنظمــة  واإلجــراءات  اإلفصــاح  لوائــح  واعتمــاد  وضــع 
)الوقفيــة(.  .............. لشــركة  والرقابيــة 

اعتمــاد توزيــع الريــع الناتــج عــن اســتثمارات شــركة .............. )الوقفيــة(، 417217 
وذلــك بمــا يتفــق مــع مــا ورد فــي هــذا الصــك.

اعتماد صالحيات النفقات الرأسمالية لشركة .............. )الوقفية(.517217 

تعييــن مراقــب حســابات ومراجــع خارجــي ألعمــال مجلــس النظــارة وشــركة 617217 
.............. )الوقفيــة( وللشــركات التابعــة لهــا وتحديــد أتعابــه.

الموافقــة علــى ميزانيــة أوقــاف الفــوزان وشــركة .............. )الوقفية(، 717217 
واعتمــاد حســابها الختامــي، وســجالتها الماليــة، واعتماد تحديــث أنظمتها 

وفقــًا ألصــول ومعاييــر المحاســبة المتعــارف عليها.



وفــق 817217  لألوقــاف  )الوقفية(التابعــة   .............. شــركة  وتصفيــة  إنهــاء 
الضابطيــن:-  هذيــن 

ــة الثلثيــن مــن أعضــاء 11817217  ــة واإلنهــاء بأغلبي صــدور قــرار التصفي
مجلــس النظــارة.

نقــل ملكيــة أصــول شــركة .............. )الوقفيــة( والشــركات 21817217 
التــي قــد تتبــع لهــا إلــى ملكيــة األوقــاف.

اعتمــاد الئحــة ضوابــط وآليــات توزيــع الريــع وفــق مــا هــو مبيــن فــي هــذا الصــك 8217 
بمــا يتحقــق بــه اســتمرار الصــرف علــى الوجــه المطلــوب ويراعــى فــي ذلــك مــا 

يأتــي:

المواءمة بين مقدار الصرف وقدر الحاجة مع مقدار االيرادات.118217 

أن يكون الصرف من خالل كيانات مؤسسية ما أمكن ذلك.218217 

تجنيــب األوقــاف كل مــا مــن شــأنه تعريضهــا للمخاطــر أيــًا كان نوعهــا 318217 
اقتصاديــة كانــت أم ماليــة أم إداريــة أم سياســية أم اجتماعيــة أم غيــر 

ذلــك.

لمجلــس النظــارة أن يــوكل واحــدًا أو أكثــر مــن أعضــاء المجلــس أو مــن غيرهــم 9217 
فــي كل مــا يــراه مــن مهامــه محققــًا لمصلحــة األوقــاف لمــدة محــددة، ولتحقيــق 
ثلثــي أعضــاء  عــن  قــرارًا بموافقــة مــا ال يقــل  النظــارة  ذلــك يصــدر مجلــس 
المجلــس موقعــًا بالتوكيــل منصوصــًا فيــه علــى اســم الوكيــل والمهــام المــوكل 

بهــا، ويكــون للمجلــس حــق منــح الوكيــل حــق توكيــل الغيــر.

ثامنًا: رئاسة مجلس النظارة:. 	

يعيــن مجلــس النظــارة مــن بيــن أعضائــه رئيســًا ونائبــًا للرئيــس علــى أن يكونــا مــن 118 
أفــراد عائلــة ........... المعينييــن فــي المجلــس، ومــدة دورتهمــا أربــع ســنوات 

وللمجلــس أن يعيــد تعييــن رئيــس المجلــس ونائبــه لــدورة أو أكثــر. 

رئيــس مجلــس النظــارة هــو المســؤول عــن إدارة جلســات مجلس النظــارة وتتمثل 218 
أبــرز مســؤولياته فــي تمكيــن جميــع أعضــاء المجلــس وتفعيــل مشــاركتهم فــي 
مناقشــة الموضوعــات المدرجــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها، وتحــدد اللوائح 

التنظيميــة بقيــة المهــام والمســؤوليات.
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تاسعًا: أمين عام أوقاف ............:. 	

ــًا عامــًا ألوقــاف الفــوزان 119  ــه أمين ــر أعضائ علــى مجلــس النظــارة أن يعيــن مــن غي
يتولــى بجانــب مهــام األميــن العــام لألوقــاف )التــي تحددهــا اللوائــح التنظيميــة، 
والتــي يكلــف بهــا مــن مجلــس النظــارة( القيــام باألعمــال التنفيذيــة ومهــام 
الحــق فــي  النظــارة  )الوقفيــة(، ولمجلــس   .............. العــام لشــركة  المديــر 
منحــه أي صالحيــات أخــرى كمــا تحــدد الالئحــة التنفيذيــة مواصفــات األميــن العــام 

ــاره. ــة اختي وآلي

يكــون أميــن عــام  أوقــاف الفــوزان مســؤواًل أمــام مجلــس النظــارة عــن األعمــال 219 
والمهــام المكلــف بهــا ويمــارس صالحياتــه علــى أســاس السياســات وخطــة 
العمــل التــي يقررهــا مجلــس النظــارة  و لــه الحــق أن يشــارك فــي اجتماعــات 
ــي قــد  ــة(، وغيرهــا مــن الشــركات الت مجلــس  إدارة شــركة .............. )الوقفي

تتبــع ألوقــاف ............. دون أن يكــون لــه الحــق فــي التصويــت.

عاشرًا: المنافسة وتعارض المصالح:. 	1

غيــر 1101  أو  )مباشــرة  أي مصلحــة  لــه  تكــون  أن  النظــارة  مجلــس  لعضــو  يجــوز  ال 
مباشــرة(  فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب األوقــاف، وتســتثنى مــن 
ذلــك األعمــال التــي تتــم بطريــق المنافســة العامــة إذا كان عضــو مجلــس النظــارة 
صاحــب العــرض األفضــل. وعلــى عضــو مجلــس النظــارة أن يبلــغ المجلــس بمــا 
لــه مــن مصلحــة شــخصية فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب األوقــاف 
عنــد دخولــه فــي المنافســة، ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محضــر االجتمــاع، وال يجــوز 
للعضــو ذي المصلحــة االشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي 

هــذا الشــأن وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة تفصيــل ذلــك.

فــي حــال مخالفــة أحــد أعضــاء مجلــس النظــارة للفقــرة األولــى مــن عاشــرًا يحــق 2101 
لمجلــس النظــارة اعفــاءه وعزلــه مــن مجلــس النظــارة مــع تحميلــه المســؤولية 

الكاملــة عــن أي أضــرار قــد تترتــب مــن جــراء المخالفــة المرتكبــة مــن قبلــه. 

يحــق لعضــو المجلــس أن يقــدم مشــروعًا خيريــًا عــن طريــق القنــوات المختصــة 3101 
للمشــاريع الخيريــة وفــي حالــة ورود المشــروع إلــى مجلــس النظــارة فــان للعضــو 

فــي هــذه الحالــة أن يشــارك فــي مناقشــته والتصويــت عليــه.

شــركة 4101  مجلــس  أعضــاء  أو  النظــارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  ألي  يجــوز  ال 
.............. )الوقفيــة(، أو أي كيــان نظامــي يقــوم مقامهــا، أن يســتغل صفتــه 
فــي أوقــاف .................  بإنشــاء أي قيــد أو تصــرف علــى أي مــن موجــودات 

أوقــاف .............. أو ممتلكاتهــا. 



 ال يجوز لمجلس النظارة أن يقدم قرضًا حسنًا أو تموياًل ألي من أعضائه.5101 

يحــق لعضــو مجلــس النظــارة الجمــع بيــن عضويــة المجلــس وأي عضويــة أخــرى 6101 
أو أي عمــل تنفيــذي للجهــات والشــركات التابعــة إداريــًا لألوقــاف، عندمــا يــرى 
المجلــس ذلــك بأغلبيــة أعضائــه -وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة الضوابــط الالزمــة 

ــك. لذل

حادي عشر: اجتماعات مجلس النظارة وقراراته:. 11

يجتمــع مجلــس النظــارة مرتيــن فــي الســنة علــى األقــل، وتعقــد اجتماعــات 1111 
ــة، إال إذا وافــق  ــز الرئيســي لمجموعــة شــركات العائل المجلــس فــي مقــر المرك
المجلــس علــى مقــر آخــر. وتصــدر الدعــوات لعقــد اجتماعــات المجلــس مــن رئيــس 
مجلــس النظــارة أو مــن يفوضــه، كمــا يجــوز ألي عضــو أن يطلــب مــن رئيــس 
المجلــس عقــد اجتمــاع وفــي حــال عــدم تجــاوب الرئيــس لعقــد االجتمــاع فيحــق 
ــزم أميــن عــام  ــوا عقــد اجتمــاع، وفــي هــذه الحــال يلت ــة األعضــاء أن يطلب ألغلبي
األوقــاف بدعــوة المجلــس لالنعقــاد خــالل شــهر مــن تســلمه الطلــب، ويــرأس 
االجتمــاع نائــب الرئيــس وعنــد عــدم حضــور النائــب يختــار الحضــور مــن بينهــم 

رئيســا لهــذا االجتمــاع.

ينعقــد المجلــس بالحضــور الفعلــي ألغلبيــة أعضائــه، ويشــترط اســتمرار اكتمــال 2111 
النصــاب عنــد التصويــت علــى أي قــرار مــن قــرارات االجتمــاع.

لعضــو مجلــس النظــارة حــق توكيــل غيــره مــن أعضــاء المجلــس مــرة واحــدة فــي 3111 
الســنة فــي الحضــور والتصويــت نيابــة عنــه، وال يجــوز للعضو أن يكــون وكياًل عن 

أكثــر مــن عضــو فــي الجلســة، وتنظــم اللوائــح التنظيميــة بقيــة أحــكام التوكيــل.

تســاوي 4111  حالــة  وفــي  الحاضريــن،  أغلبيــة  بموافقــة  المجلــس  قــرارات  تصــدر 
األصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي 
تنــص فيهــا علــى أن تكــون القــرارات باإلجمــاع أو بأغلبيــة محــددة مــن أعضــاء 

المجلــس.

يجــوز أن يصــدر مجلــس النظــارة قــرارًا بالتمريــر شــريطة أن يصــدر القــرار بإجمــاع 5111 
أعضــاء المجلــس.

يعتمــد المجلــس مواعيــد اجتماعاتــه التــي يعقدهــا خــالل الســنة فــي آخــر اجتمــاع 6111 
مــن كل ســنة ماليــة، ومتــى اقتضــت المصلحــة وجــود اجتمــاع آخــر فيتــم إرســال 
الدعــوة لعقــد اجتماعــات المجلــس إلــى كل عضــو قبــل مــدة كافيــة تحددهــا 

ــة. الالئحــة التنفيذي
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تحــدد الدعــوة تاريــخ االجتمــاع ومكانــه وجــدول أعمالــه وموضوعاتــه ويجــوز لــكل 7111 
عضــو اقتــراح بنــود لتداولهــا فــي اجتماعــات المجلس. ويلتزم أميــن عام األوقاف 

بــإدراج تلــك البنــود فــي جــدول أعمــال أول اجتمــاع للمجلــس يلــي تســلمه لهــا.

يجــب تحريــر محاضــر وقــرارات مجلــس النظــارة بشــكل منظــم؛ علــى أن ال يتعــدى 8111 
توقيــع المحاضــر والقــرارات أول اجتمــاع الحــق، ويجــب أن يكــون التوقيــع مــن 
ــى كل صفحــة مــن صفحــات المحاضــر والقــرارات وإذا كان  ــن عل ــع الحاضري جمي
للعضــو تحفــظ فينــص علــى ذلــك عنــد مــكان التوقيــع علــى المحضــر أو القــرار 
ويبيــن وجهــة نظــره فــي مــكان التوقيــع أو فــي ملحــق ويشــير إلــى ذلــك الملحــق 

عنــد التوقيــع.

ال يجــوز لعضــو مجلــس النظــارة حضــور أي اجتمــاع لمناقشــة موضــوع يخصــه 9111 
أو ترتبــط لــه بــه مصلحــة إال إذا دعــي مــن قبــل المجلــس لالســتماع إلــى وجهــة 
نظــره وليــس لــه حضــور المداولــة بشــأن موضوعــه وال التصويــت عليــه وعلــى 
ــده  ــم قي ــع المــداوالت فيمــا ال يت أعضــاء المجلــس المحافظــة علــى ســرية جمي

فــي المحضــر.

ثاني عشر:  مكافأة أعضاء مجلس النظارة:. 	1

يســتحق جميــع أعضــاء مجلــس النظــارة وأعضــاء اللجــان المســاعدة فــي هــذا 1121 
الوقــف مكافــأة )أجــرة( ســنوية مقابــل جهدهــم وإدارتهــم، وبحيــث ال تتجــاوز 
المكافئــات الممنوحــة لكافــة األعضــاء عــن نســبة )01%( مــن صافــي ريــع الوقــف 
بعــد خصــم مــا جــاء فــي )2/3( و )3/3( و )4/3( وتــوزع المكافــأة بيــن أعضــاء مجلــس 
النظــارة بالتســاوي، ويحــدد المجلــس مكافــأة أعضــاء اللجــان ويراعــى فــي كل 

ذلــك مــا جــاء فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة. 

تقســم المكافــأة لــكل ناظــر علــى عــدد جلســات المجلــس التــي انعقــدت أو التــي 2121 
حــددت خــالل الســنة الواحــدة، فــإن غــاب عــن حضــور أي جلســة فإنــه يخصــم 
مــن مكافأتــه نســبة هــذه الجلســة باألصالــة، وترحــل هــذه النســبة إلــى ايــرادات 
ــح  ــت المكافــأة تمن ــع المكافــأة. أمــا إذا كان ــي ســنة توزي ــذي يل الوقــف للعــام ال
فــي كل جلســة فــإن الغائــب أصالــة يرحــل نصيبــه إلــى االيــراد العــام للوقــف.

ثالث  عشر: أحكام ختامية:. 	1

يحــق للواقفيــن متــى مــا كانــوا علــى قيــد الحيــاة جميعهــم تغييــر الشــروط التــي 1131 
اشــترطوها فــي هــذا الوقــف، و تبديــل طريقــة االنتفــاع بالموقــوف، وفــي 

ــدال واالســتبدال.  االب



أو ينقــل 2131  أو حيوانيــة ال يغيــر  زراعيــة  مــا كان مــن األوقــاف فــي مشــروعات 
مادامــت المصلحــة فــي بقائــه وإن قلــت ربحيتــه؛ لمــا ورد فيهــا مــن فضــل، ولمــا 
فيهــا مــن نفــع متعــٍد للغيــر فــإن كان المشــروع خاســرا فللمجلــس نقلــه فــي 

ــدة. ــرا نفعــًا وفائ وقــف آخــر أكث

يعــد مــا ورد فــي هــذا الصــك شــاماًل وحكمــًا علــى جميــع صكــوك األوقــاف 3131 
والوصايــا الســابقة الصــادرة مــن الواقفيــن ومجبــًا لهــا.

تــودع أمــوال األوقــاف فــي المصــارف الملتزمــة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية، 4131 
وال تــودع فــي غيــر ذلــك إال لحاجــة معتبــرة يقدرهــا مجلــس النظــارة.

يلتــزم مجلــس النظــارة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي كل مــا يصــدر عنــه مــن 5131 
أعمــال وتعامــالت وتوجيهــات وقــرارات وغيرهــا، ويتخــذ الوســائل التــي تعيــن 

علــى تحقيــق ذلــك مــن لجــان شــرعية ونحوهــا.

تحــدد الالئحــة التنفيذيــة الطريقــة المالئمــة لحفــظ صكــوك األوقــاف واألســهم  6131 
متعلقــة  أخــرى  وثائــق  وأي  والمســتندات  والقــرارات  والمحاضــر  والــوكاالت 

وأعمالهــا. باألوقــاف 

يحــدد مجلــس النظــارة بدايــة الســنة الماليــة ونهايتهــا وتفصــل الالئحــة الماليــة 7131 
مــا يخــص ذلــك.

يكــون المقــر الرئيســي لشــركة .............. )الوقفيــة( وإدارة األوقــاف بمدينــة 8131 
.......... فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــا لــم تظهــر المصلحــة فــي نقلــه 
إلــى مــكان آخــر، ويكــون نقلــه أو فتــح فــروع أخــرى لــه بقــرار مــن مجلــس النظــارة.

يصــدر المجلــس الالئحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام خــالل مــدة ال تتجــاوز  ســنة مــن 9131 
تاريــخ إصــدار هــذا الصــك.

وبعــد، فهــذا مــا وفقنــا  اللــه إليــه ويســره لنــا  مــن هــذا الوقــف وإعــداد نظامــه، رجــاء أن 
ــا ممــا لحقهــا مــن  ــراًء لذمتن ــه يكــون إب ــا ولعل ــه أجرن ــا وأن يعظــم ب ــا ولوالدين ــه لن يغفــر الل
تقصيــر أو تجــاوز فــي حــق اللــه أو حقــوق عبــاده ماليــًة كانــت أم غيــر ذلــك، وقــد أشــركنا فــي 
أجــر هــذه األوقــاف والدينــا ووالديهــم وذريتنــا وزوجاتنــا وإخواننــا وأخواتنــا وأعمامنــا وعماتنــا 
وأخوالنــا وخاالتنــا وأعضــاء مجلــس النظــارة وجميــع العامليــن فيهــا ووالديهــم، وبخاصــة مــن 
أعــد صياغــة هــذا النظــام وكل مــن أســهم فيــه بجهــد أو نصــح أو رأي أو مشــورة أو دعــوة 
صالحــة وكل مــن أحبنــا  فــي اللــه وأحببنــاه فيــه، كمــا أشــركنا فــي أجــره كل مســؤول فــي أي 
جهــة حكوميــة وأهليــة قــدم دعمــًا أو تســهياًل أو أزال عقبــة عــن ســبيل تنفيــذ هــذا الوقــف 
رغبــة فــي إنجاحــه ورعايتــه، كمــا أشــركنا فــي أجــر هــذا الوقــف كل مــن أســأنا إليــه مــن قبلنــا 
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أو مــن أحــد والدينــا بغيبــة أو نميمــة أو بهتــان أو غيــر ذلــك رجــاء مغفــرة اللــه ورضوانــه لنــا 
ولوالدينــا، ومــن أخطــأ فــي حقنــا فإننــا نســامحه ونعفــو عنــه. وإننــا نوصــي أعضــاء مجلــس 
النظــارة علــى وجــه الخصــوص أن يستشــعروا عظــم أمانتهــم للقيــام بأمــر هــذا الوقــف 
واحتــرام بعضهــم بعضــًا فــي آرائهــم ومداوالتهــم وأن ال يكــون اختــالف الــرأي موجبــًا 
لفرقــة أو شــحناء أو تعصــب أو انتصــار للنفــس، ومــن رأى مــن نفســه عجــزًا أو تقصيــرًا فــي 
خدمــة األوقــاف فليعتــذر عــن قبــول العضويــة وعــن االســتمرار فيهــا، كمــا نوصــي كل مــن 
تولــى شــيئا مــن ادارة هــذا الوقــف مــن ذريتنــا ومــن غيرهــم أن يجعلهــا أمانــة فــي عنقــه 
وأن يتقــي اللــه فيهــا وينصــح لهــا ويبــذل قصــارى جهــده فــي إنجاحهــا وتحقيــق أهدافهــا 
وحمايتهــا مــن أي تغييــر أو تبديــل مذكــرًا بقــول اللــه ســبحانه وتعالــى )فمــن بدلــه بعــد مــا 
ســمعه فإنمــا إثمــه علــى الذيــن يبدلونــه إن اللــه ســميع عليــم(. هــذا ونطلــب إثبــات ذلــك 

وإصــدار صــك بموجبــه هكــذا  أنهينــا.

وقــد حضــر للشــهادة علــى ذلــك كل مــن 1ـ ............................ 2ـ ......................
..............

لــدي وقــف كل مــن  وبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن اإلنهــاء وشــهادة الشــهود فقــد ثبــت 
والســيد/   ،............... والســيد/   ،............... والشــيخ/   ،............... الشــيخ/ 
...............، والســيد/ ...........، والســيد/ ............... بكامــل أســهمهم فــي شــركة 
...............، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة ومســجلة بموجــب )........... ( 
ــوزارة التجــارة  ــدى كاتــب العــدل المكلــف ب ــخ ................، ومثبــت عقــد تأسيســها ل وتاري
والصناعــة بالرقــم )....................( تاريــخ .....................، وتكــون إدارتهــا والتصــرف 
فيهــا ونظارتهــا حســب هــذا الصــك، وذلــك لمطابقتــه لألصــول الشــرعية ســائاًل المولــى 
ــة والذريــة وقبــول  ــر الجــزاء وأن يمــن عليهــم بصــالح الني جــل وعــال أن يجــزي الواقفيــن خي
العمــل، وصلــى اللــه وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر فــي  ................ /.................   

................../
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النموذج الثاني

صـــــــــــــك الوصــــــــــــية 

العامــة  بالمحكمــة  القاضــي  أنــا/............................،  لــدى  للــه وحــده وبعــد  الحمــد 
بـــالخبر فــي يــوم ....................الموافــق ...................... الســاعة .................... 
وبنــاءًا علــى اإلنهــاء المحــال إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس باإلحالــة ذات الرقــم ............. 
........... الســيد/  حضــر/  وفيهــا  حضــر  وفيهــا  الجلســة  فتحــت  والتاريــخ.................. 
الرقــم  ذي  المدنــي  الســجل  حســب  الجنســية،  ســعودي   ،................................
 ،...................... تاريــخ   .......................... رقــم  وحفيظــة   ).....................(
وأنهــى قائــاًل، وأنهــى قائــاًل وهــو بأتــم األوصــاف المعتبــرة شــرعًا وكامــل أهليتــه: أنــي 
أشــهد أن ال إلــه إال اللــه وحــده ال شــريك لــه وأن محمــد عبــده ورســوله، وأن عيســى بــن 
مريــم عبــد اللــه ورســوله وكلمتــه ألقاهــا إلــى مريــم وروح منــه وأن الجنــة حــق والنــار حــق وأن 
المــوت حــق وأن اللــه يبعــث مــن فــي القبــور،  وبعــد ذلــك أوصــي أهلــي وقرابتــي بتقــوى 
اللــه عــز وجــل والمــوت علــى اإلســالم، وإنــي طلبــًا لمرضــاة اللــه عــز وجــل ورغبــة فيمــا عنــده 
ــي وينفــع  ــة يعظــم بهــا أجــري ويبقــى بهــا عمل ــي ومــن بعــدي صدقــة جاري وليكــون ورائ
بهــا اإلســالم والمســلمين، ولحديــث أبــي هريــرة  رضــي اللــه عنــه النبــي صلــي اللــه عليــه 
وســلم قــال )إذا مــات أبــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثــالث صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه 

مــن بعــده أو ولــد صالــح يدعــو لــه( رواه مســلم.

ــاط لتركتــي . 1 ــاده، أن يحت ــه علــى عب ــه الل ــذي كتب ــزل بــي المــوت ال ــه إذا ن فإنــي أقــر بأن
المخلفــة مــن بعــدي فيبــدأ بتجهيــزي وتكفينــي ودفنــي، ومــن ثــم يســدد مــا بذمتــي 
مــن ديــون إن وجــدت ثــم يخــرج 30%  مــا أملكــه من أســهم وحصص فــي .................  

وشــركة ...............................، وذلــك حســب مــا يلــي:

مقدار الوصية وصرف الغلة:. 	
شــركة  فــي  وحصــص  أســهم  مــن  أملكــه  مــا   %  ....... الوصيــة:  مقــدار 
........................، وشــركة .....................، وينقــل مــا يعــادل هــذه النســبة 
ــة( حــال وفاتــي  ــح الورث ــر  الكســر إن وجــد فــي عــدد األســهم إســقاطا لصال )يجب
إلــى شــركة ................ )الشــركة الوقفيــة( وهــي شــركة مســاهمة ســعودية 
تاريــخ   )........................( رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  مســجلة  مقفلــة 
...........................، وتصــرف غلــة النســبة الموصــي بهــا مرتبــة باألولويــة 
حســب مــا هــو وارد فــي صــك الوقــف الخــاص بأســهمي فــي شــركة .......... 
)الشــركة الوقفيــة(، و المثبــت لــدى فضيلــة الشــيخ القاضــي / ............. برقــم 

العامــة.  .............. بمحكمــة   ............ وتاريــخ   ..................



األوصياء على الوصية. 	
يتولــى الوصايــا والنظــر علــى هــذه الوصيــة مجلــس النظــارة المكلــف بالنظــر علــى 
صــك الوقــف الخــاص بأســهمي فــي شــركة ............ )الشــركة الوقفيــة( و 
المثبــت لــدى فضيلــة الشــيخ القاضــي / ............. برقــم .................. وتاريــخ 

............ بمحكمــة الخبــر العامــة.

أحكام الوصية:. 	
يلتــزم بأحــكام الوصيــة، ومــا فيهــا مــن أحــكام ختاميــة وفقــًا لمــا جــاء فــي صــك 

ــه مــع مراعــاة اآلتــي: الوقــف المشــار إلي

واســتثمارات . 1 وتعامــالت  أعمــال  مــن  النظــارة  عــن مجلــس  مــا يصــدر  كل 
وتوجيهــات وقــرارات وغيرهــا، فإنــه يرجــع فيــه مــا ورد فــي صــك الوقــف 
المشــار إليــه الــذي يعتبــر المرجــع األساســي لهــذه الوصيــة، ويتخــذ الوســائل 

ــك مــن لجــان شــرعية ونحوهــا. ــق ذل ــى تحقي ــن عل ــي تعي الت

تعــد هــذه الوصيــة ُملِغيــة للوصيــة التــي قمــت بإثباتهــا بموجــب الصــك . 2
الصــك رقــم .................... بتاريــخ ....................... هـــ لــدى المحكمــة 

العامــة ........................ )فــي حــال كان هنالــك وصيــة ســابقة(.. 

للموصــي مــا دام فــي حياتــه وبكامــل إدراكــه أن يغيــر ويعدل علــى أحكام هذا . 3
الصــك، أو أن يلغيــه بإرادتــه المنفــردة وذلك دون الرجوع للحاكم الشــرعي.

الخاتمــة: أحــث زوجاتــي وورثتــي وقرابتــي بــأن يعملــوا مــا فيــه مصلحــة الوصيــة وتنميــة 
ريعهــا وتحقيــق مصالحهــا وكل مــا كان لــي فيــه مســاهمة ومصلحــة، فإنــي هــذا مــن البــر 

بصاحــب الوصيــة.

وال أبيــح ألحــد منهــم علــى اإلطــالق أن يقــوم بعمــل أو يمتنــع عــن عمــل مــن شــأنه إيقــاف 
عمــل هــذه الوصيــة، بــل عليــه أن يقــدم مــا يســتطيعه ودون إعاقــة لــه فــي عملــه.

كمــا أود أن تعلــم زوجاتــي، وورثتــي، إنــي قــد نويــت أن يعــود أجــر وصيتــي لــي والدتــي و 
ولوالــدي ولزوجاتــي وأبنائــي وإخوتــي وألجــدادي وجداتــي وألعمامــي وعماتــي، وألخوتي 
وخاالتــي ولجميــع أعضــاء مجلــس النظــارة الذيــن يخدمــون هــذه الوصيــة، وكل مــن أســهم 
ويســهم حــااًل أو مســتقباًل فــي هــذا الوصيــة بجهــد أو رأي أو مشــورة أو نصــح أو تيســير 
أمــر مــن أمورهــا أو دعــوة صالحــة وهــذا لمــا أكنــه لهــم مــن محبــة ورحمــة، وألجــل مــا أرجــوه 
مــن اللــه تعالــي بــأن يوفــق المجلــس وســائر مــن أشــركتهم معــي فــي األجــر للحــرص علــى 
وصيتــي، لمــا يرجــى مــن ورائهــا مــن أجــر ومثوبــة فيحافظــوا عليهــا، ويهتمــوا بهــا ويرعوهــا 

حــق الرعايــة، ويعينــوا القائميــن عليهــا.
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واللــه المرجــو أن يحفظهــم فــي دينهــم وأنفســهم وأموالهــم ويبــارك لهم فيهــا بإخالصهم 
واحتســابهم فيمــا أوصيــت بــه، وفــي ذلــك ســعادة لهــم فــي دينهــم ودنياهــم، وســعادة 

لغيرهــم مــن المســلمين بمــا يوصلــون إليهــم مــن نفــع هــذه الوصيــة.

هذا ما أوصيت به وأسأل الله أن يبارك لي في أهلي ومالي.

اللهــم أحســن خاتمتــي، وأغفــر لــي ولوالــدي ولجميــع المســلمين، وأرفــع فــي اآلخــرة 
درجتــي ودرجــة والــدي وأصلــح نيتــي وأجعــل هــذه الوصيــة زيــادة عمــل صالــح لــي ولوالــدي 

وألهلــي.

وقــد أذنــت لمــن يشــهد، واللــه المســتعان وعليــه التــكالن وصلــي اللــه علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثيــرًا.

الموصي:................................................

شاهد ثاني  شاهد أول       



ملحق األحاديث 
واآلثار في الوقف
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األحاديث واآلثار الواردة في الوقف والوصية )1( 

ــة الشــريفة  ــدة مــن هــذا الكتيــب ــــ متــون األحاديــث النبوي نــورد فيمــا يلــي ــــ إكمــااًل للفائ
واآلثــار التــي جاءتنــا عــن الســلف الصالــح، والتــي اســتقينا مــن هديهــا بنــود وأحــكام صــك 
وقــف الفــوزان ليأتــي متفقــًا مــع الحكــم الشــرعي، والتــي اهتدينــا مــن خاللهــا للمصــارف 

التــي حــث عليهــا الشــرع الحنيــف وذكــر فضلهــا ومثوبتهــا. 

الحديث األول: 

عــن ابــن عمــر قــال:» أصــاب عمــر أرضــا بخيبــر فأتــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــم أصــب قــط مــاال  ــر ل ــت مــاال بخيب ــي أصب ــه، إن ــا رســول الل يســتأمره فيهــا فقــال ي
أنفــس عنــدي منــه فمــا تأمرنــي فيــه قــال: إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا غيــر 
أنــه ال يبــاع أصلهــا وال توهــب وال تــورث. قــال: فتصــدق بهــا عمــر فــي الفقــراء وفــي 
القربــى وفــي الرقــاب، وفــي ســبيل اللــه وابــن الســبيل والضيــف، ال جنــاح علــى مــن 
وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف أو يطعــم صديقــا غيــر متمــول فيــه  "وفــي لفــظ  غيــر 

متأثــل"«

الحديث الثاني: 

َم، َقــاَل:  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه َصلَّ ــُه َتَعاَلــى َعْنــُه، َأنَّ َرُســوَل اللَّ َعــْن َأِبــي أمامــه َرِضــَي اللَّ
ــَم ِعْلًمــا  ــِه، َوَمــْن َعلَّ »َأْرَبَعــٌة َتْجــِري َعَلْيِهــْم ُأُجوُرُهــْم َبْعــَد اْلَمــْوِت: اْلُمَراِبــُط ِفــي َســِبيِل اللَّ
َق ِبَصَدَقــٍة َفَأْجــُرُه َيْجــِري َمــا َجــَرْت، َوَرُجــٌل َتــَرَك َأْوالًدا  ُأْجــِرَي َلــُه، َمــا ُعِمــَل ِبــِه، َوَرُجــٌل َتَصــدَّ

ِصَغــاًرا َفُهــْم َيْدُعــوَن َلــُه« )2(

الحديث الثالث: 

َم:  »َســْبٌع َيْجــِري ِلْلَعْبــِد َأْجُرُهــنَّ ِمــْن َبْعــِد َمْوِتــِه  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ َقــاَل َرُســوُل اللــِه -َصلَّ
ــَم ِعْلًمــا، َأْو َكــَرى َنَهــًرا، َأْو َحَفــَر ِبْئــًرا، َأْو َغــَرَس َنْخــاًل، َأْو َبَنــى  َوُهــَو ِفــي َقْبــِرِه: َمــْن َعلَّ

َث ُمْصَحًفــا، َأْو َتــَرَك َوَلــًدا َيْســَتْغِفُر َلــُه َبْعــَد َمْوِتــه« )3( َمْســِجًدا، َأْو َورَّ

ننــوه علــى أن اغلــب االحاديــث الــواردة فــي هــذ1 الملحــق تــم نقلــه مــن كتــاب الدكتــور/ عيســي صوفــان القدومــي الموســم بـــ " األربعــون   1
الوقفيــة" الصــادرة ضمــن سلســلة الكتــب التــي تصدرهــا األمانــة العامــة لألوقــاف بدولــة الكويــت -  مشــروع مــداد الوقــف – الطبعــة األولــى 

2015م

اخرجه اإلمام أحمد في المسند )260/5(  2

اخرجه ابن ابي داؤد في المصاحف ص 463  3



الحديث الرابع:

َم، َقــاَل »َمــْن  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ عــن ابــي رافــع رضــى اللــه عنــه مولــى رســول اللــه َصلَّ
ــُه ُأْجــِرَى َعَلْيــِه  ًة، َوَمــْن َحَفــَر َلــُه َفَأَجنَّ ــُه َلــُه َأْرَبِعيــَن َمــرَّ ــَل ُمْســِلًما َفَكَتــَم َعَلْيــِه َغَفــَر اللَّ َغسَّ
ــُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ِمــْن  ــُه َكَســاُه اللَّ ــاُه ِإَلــى َيــْوِم اْلِقَياَمــِة، َوَمــْن َكَفنَّ َكَأْجــِر َمْســَكٍن َأْســَكَنُه ِإيَّ

ــِة«)4( ُســْنُدِس َوِإْســَتْبَرِق اْلَجنَّ

الحديث الخامس: 

عــن عمــرو بــِن الحــاِرث قــال: »مــا تــرك رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- عنــد موتــه 
دينــارًا، وال درهمــًا، وال عبــدًا، وال أمــًة، وال شــيئًا إال بغلَتــه البيضــاء التــي كان يركبهــا، 

وســالَحه، وأرضــًا جعلهــا البــن الســبيل صدقــًة«)5(

الحديث السادس: 

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل » ِإَذا َمــاَت إبــن أدم اْنَقَطــَع َعْنــُه َعَمُلــُه ِإالَّ ِمــْن  َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة، َعــْن َرُســوِل اللَّ
َثاَلَثــٍة: ِإالَّ ِمــْن َصَدَقــٍة َجاِرَيــٍة، َأْو ِعْلــٍم ُيْنَتَفــُع ِبــِه َأْو َوَلــٍد َصاِلــٍح َيْدُعــو َلــُه«)6(

الحديث السابع:

وقــد ورد فــي الســنة النبويــة مــا يــدل علــى حصــول األجــر العظيــم لمــن أحيــا الســنن 
ونشــرها، ومــن ذلــك مــا رواه اإلمــام الترمــذي وحســنه أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  »قــال لبــالل بــن 
ــه مــن  ــا ســنة مــن ســنتي قــد أميتــت بعــدي، فــإن ل الحــارث رضــي اللــه عنــه مــن أحي
األجــر مثــل مــن عمــل بهــا، مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم شــيئا، ومــن ابتــدع بدعــة 
ضاللــة ال ترضــي اللــه ورســوله، كان عليــه مثــل آثــام مــن عمــل بهــا، ال ينقــص ذلــك 

مــن أوزار النــاس شــيئا«)7(

الحديث الثامن:

قال جابر رضى الله عنه »لم يكن أحد من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذو مقدرة إال وقف«)8(

الحديث التاسع:

»فقــد روى جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه أن علــي بــن أبــي طالــب قطــع لــه عمــر بــن 
الخطــاب -رضــي اللــه عنــه- ينبــع ثــم اشــترى علــى قطيعــة عمــر أشــياء فحفــر فيهــا عينــا 

رواه الحاكم والبيهقي والطبراني، وحسنه األلباني  4

رواه البخاري في صحيحه حديث  رقم )2739(  5

اخرجه مسلم في صحيحه برقم )1631( واالمام احمد في مسنده )372/2(  6

اخرجه الترمذي في سننه  7

ذكره االلباني في االرواء )29/6(  8
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فبينمــا هــم يعملــون تفجــر عليهــم مثــل عنــق الجــزور مــن المــاء فأتــى علــي وبشــر 
بذلــك فقــال بشــر الــوارث ثــم تصــدق بهــا علــى الفقــراء والمســاكين وفــي ســبيل اللــه 
وابــن الســبيل القريــب والبعيــد وفــي الســلم والحــرب ليــوم تبيــض وجــوه وتســود 

وجــوه ليصــرف اللــه تعالــى بهــا وجهــي عــن النــار ويصــرف النــار عــن وجهــي«.)9(

الحديث العاشر:

عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »مــن أنفــق زوجيــن فــي 
ســبيل اللــه نــودي مــن أبــواب الجنــة يــا عبــد اللــه هــذا خيــر فمــن كان مــن أهــل الصــالة 
دعــي مــن بــاب الصــالة ومــن كان مــن أهــل الجهــاد دعــي مــن بــاب الجهــاد ومــن كان 
مــن أهــل الصيــام دعــي مــن بــاب الريــان ومــن كان مــن أهــل الصدقــة دعــي مــن بــاب 
الصدقــة فقــال أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول اللــه مــا علــى مــن 
دعــي مــن تلــك األبــواب مــن ضــرورة فهــل يدعــى أحــد مــن تلــك األبــواب كلهــا قــال 

نعــم وأرجــو أن تكــون منهــم«)10(

 الحديث الحادي عشر: 
عــن أنــس رضــي اللــه عنــه قــال:  »كان أبــو طلحــة رضــي اللــه عنــه أكثــر األنصــار 
بالمدينــة مــااًل مــن نخــل، وكان أحــب أموالــه إليــه بيرحــاء، وكانــت مســتقبلة المســجد، 
وكان رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يدخلهــا ويشــرب مــن مــاء فيهــا طيــب. قــال أنــس: فلمــا نزلــت 
ــوَن)11( قــام أبــو طلحــة إلــى رســول اللــه  ــا ُتِحبُّ ــى ُتْنِفُقــوا ِممَّ هــذه اآلية:َلــْن َتَناُلــوا اْلِبــرَّ َحتَّ
ــوا  ــى ُتْنِفُق ــرَّ َحتَّ ــوا اْلِب ــْن َتَناُل ــا رســول اللــه، إن اللــه تعالــى أنــزل عليــك: َل ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: ي
ــوَن وإن أحــب مالــي إلــّي بيرحــاء، وإنهــا صدقــة للــه تعالــى أرجــو برهــا وذخرهــا  ــا ُتِحبُّ ِممَّ
عنــد اللــه تعالــى، فضعهــا يــا رســول اللــه حيــث أراك اللــه. فقــال رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص « بــخ 
! ذلــك مــال رابــح، ذلــك مــال رابــح، وقــد ســمعت مــا قلــت وإنــي أرى أن تجعلهــا فــي 
األقربيــن. »فقــال أبــو طلحــة: أفعــل يــا رســول اللــه فقســمها أبــو طلحــة فــي أقاربــه، 

وبنــي عمــه«.)12(

 الحديث الثاني عشر: 

ِبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وُهــَو َيْقَرُأَألَهاُكــُم  ــُه َقــاَل: َأَتْيــُت النَّ ــه عنــه، َأنَّ يِر رضــي اللَّ ــخِّ ــه بــِن الشِّ عــْن عْبــِد اللَّ
َكاُثــُر  )13( قــال: َيُقــوُل ابــُن آَدم: َمالــي، َمالــي، َوَهــل َلــَك َيــا ابــن آدَم ِمــْن ماِلــَك ِإالَّ  التَّ

ْقــَت َفَأْمضْيــَت«)14(   َمــا َأَكلــت َفَأْفنْيــَت، أو لِبســَت َفَأْبَلْيــَت، َأْو َتَصدَّ
ارجه البيهقي في السنن الكبرى )160/6(  9

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )1897(  10

سورة آل عمران اآلية ) 92(  11

اخرجه البخاري  في صحيحه برقم )1461(  12

سورة التكاثر األية )1(  13

رواه مسلم .)337(  14



الحديث الثالث عشر:

حديــث ابــن مســعود -رضــي اللــه تعالــى عنــه- قــال: قــال رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  »أيكــم مــال 
وارثــه أحــب إليــه مــن مالــه؟ قالــوا: يــا رســول اللــه، مــا منــا أحــد إال مالــه أحــب إليــه، قــال: 

ــر«)15( فــإّن ماَلــه مــا َقــدم، ومــاَل وارثــه مــا أخَّ

الحديث الرابع عشر:

عــن أبــي مســعود األنصــاري قــال: »جــاء رجــل بناقــة مخطومــة فقــال هــذه فــي ســبيل 
اللــه فقــال رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص لــك بهــا يــوم القيامــة ســبع مائــة ناقــة كلهــا مخطومــة«)16(

الحديث الخامس عشر: 

عــن أبــا هريــرة رضــي اللــه عنــه يقــول: »قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: مــن احتســب فرســًا فــي 
ســبيل اللــه تعالــى إيمانــًا باللــه عــز وجــل واحتســابًا تصديقــًا بوعــده فــإن شــبعه وريــه 

وروثــه وبولــه فــي ميزانــه يــوم القيامــة«.)17(

الحديث السادس عشر:

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ُعَمــَر رضــي اللــه عنــه َعَلى  َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة رضــي اللــه عنــه َقــاَل: »َبَعــَث َرُســوُل اللَّ
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ــاُس َعــمُّ َرُســوِل اللَّ َدَقــِة . َفِقيــَل: َمَنــَع اْبــُن َجِميــٍل، َوَخاِلــُد ْبــُن اْلَوِليــِد, َواْلَعبَّ الصَّ
ــا َخاِلــٌد:  ــُه، َوَأمَّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: َمــا َيْنِقــُم اْبــُن َجِميــٍل, إالَّ َأْن َكاَن َفِقيــرًا َفَأْغَنــاُه اللَّ َفَقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــاُس:  ــا اْلَعبَّ ــِه. َوَأمَّ ُكــْم َتْظِلُمــوَن َخاِلــدًا. َوَقــْد اْحَتَبــَس َأْدَراَعــُه َو َأْعَتــاَدُه ِفــي َســِبيِل اللَّ َفِإنَّ

ُجــِل ِصْنــُو َأِبيــِه«)18( َفِهــَي َعَلــيَّ َوِمْثُلَهــا. ُثــمَّ َقــاَل: َيــا ُعَمــُر، َأَمــا َشــَعْرَت َأنَّ َعــمَّ الرَّ

الحديث السابع عشر: 

عــن أنــس بــن مالــك - رضــي اللــه عنــه - قــال: قــال رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص »مــا مــن مســلٍم 
يغــرُس غرســًا أو َيــْزَرُع َزْرعــًا فيــأكُل منــه طيــٌر أو إنســاٌن أو بهيمــٌة إالَّ كان لــه بــه صدقــة«.

 )19(

الحديث الثامن عشر:

ورد فــي وقــف عمــر بــن الخطــاب المشــهور »أنــه تصــدق بمــال لــه يقــال لــه ثمــغ علــى 
عهــد رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص وكان نخــال فقــال عمــر يــا رســول اللــه إنــي اســتفدت مــاال وهــو 

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )6442(  15

اخرجه مسلم في صحيحه برقم )1892(  16

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )2853(  17

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )1468( ومسلم في صحيحه برقم )983( وأبو داؤد في سننه برقم )1623(.  18

اخرجه مسلم في صحيحه برقم )1552(.  19
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ــاع وال  ــه ال يب ــه فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: « تصــدق بأصل ــدي نفيــس فــأردت أن أتصــدق ب عن
يوهــب وال يــورث ولكــن ينفــق ثمــره» فتصــدق بــه عمــر وفيــه أمــر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وهــو 

صريــح فــي ذلــك.)20(   

 الحديث التاسع عشر: 
ورد فــي وقــف عثمــان بــن عفــان - رضــي اللــه عنــه- لبئــر رومــة حيــن قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
»مــن يشــتري بئــر رومــة فيكــون دلــوه فيهــا كــدالء المســلمين فاشــتراها عثمــان - 

رضــي اللــه عنــه«.)21(

الحديث العشرون: 

عــن أنــس بــن مالــك - رضــي اللــه عنــه- أنــه قــال »لمــا قــدم رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  المدينــة 
أمــر بالمســجد وقــال: يــا بنــي النجــار ثامنونــي حائطكــم هــذا فقالــوا ال واللــه ال نطلــب 

ثمنــه إال إلــى اللــه« )22(

 الحديث الحادي والعشرون:

ــر جعــل دوره صدقــة قــال: »وللمــردودة مــن بناتــي أن  ــن عــروة أن الزبي عــن هشــام ب
ــزوج فــال شــيء لهــا«)23( ــر مضــرة وال مضــر بهــا فــإن اســتغنت ب تســكن غي

الحديث الثاني والعشرون: 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص »أفضــل الصدقــات ظــل فســطاط فــي  عــن أبــي أمامــة قــال: قــال رســول الل
ســبيل اللــه عــز وجــل أو منحــة خــادم فــي ســبيل اللــه أو طروقــة فحــل فــي ســبيل 

اللــه«)24(

الحديث الثالث والعشرون:

قــال زيــد بــن ثابــت رضــي اللــه عنــه: »لــم نــر خيــرًا للميــت وال للحــي مــن هــذه الُحُبــس 
الموقوفــة، أمــا الميــت فيجــري أجرهــا عليــه، وأمــا الحــي فتحتبــس عليــه، وال توهــب 

وال تــورث وال يقــدر علــى اســتهالكها«)25( 

اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة  20

صحيح النسائي، لأللباني، حديث رقم )3610(  21

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )428(  22

أخرجه البيهقى )166/6 - 167(، وأخرجه الدارمى )427/2(، وصححه األلباني في إرواء الغليل برقم: 1595  23

رج أحمد في مسنده برقم ) 269/5(  24

اخرجة ابن حبان في الثقات )22/7(  25



الحديث الرابع والعشرون: 

عــن عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه عنــه ســمعت رســول ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »مــن بنــى مســجدا 
يبتغــي بــه وجــه اللــه بنــى اللــه لــه بيتــا فــي الجنــة { وفــي روايــة مســلم } بنــى اللــه لــه 

مثلــه فــي الجنــة«)26( 

الحديث الخامس والعشرون:

ــه مســجدا قــدر  ــى لل ــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن بن ــه قــال: قــال رســول الل ــه عن ــي ذر رضــي الل عــن أب
ــة«)27( ــا فــي الجن ــه بيت ــه ل ــى الل مفحــص قطــاة بن

الحديث السادس والعشرون:

ــا،  ــا ُأِقيــُم َحاِئِطــي ِبَه ــًة، َوَأَن ــاَلٍن َنْخَل ــِه: ِإنَّ ِلُف ــا َرُســوَل الل ــاَل: َي ــاًل َق ــٍس: "َأنَّ َرُج ــْن َأَن َع
ــاُه ِبَنْخَلــٍة  ِبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: » َأْعِطَهــا ِإيَّ ــى ُأِقيــَم َحاِئِطــي ِبَهــا  َفَقــاَل َلــُه النَّ َفْأُمــْرُه َأْن ُيْعِطَيِنــي َحتَّ
ْحــَداِح َفَقــاَل: ِبْعِنــي َنْخَلَتــَك ِبَحاِئِطــي  َفَفَعــَل  َفَأَتــى  ــِة « َفَأَبــى، َفَأَتــاُه َأُبــو الدَّ ِفــي اْلَجنَّ
ْخَلــَة ِبَحاِئِطــي. َقــاَل: َفاْجَعْلَهــا َلــُه،  ــي َقــِد اْبَتْعــُت النَّ ِبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل اللــِه، ِإنِّ النَّ
ــِة  ْحــَداِح ِفــي اْلَجنَّ ِبــي الدَّ َفَقــْد َأْعَطْيُتَكَهــا. َفَقــاَل َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص: « َكــْم ِمــْن ِعــْذٍق َرَداٍح أِلَ
ــي َقــْد ِبْعُتــُه  ْحــَداِح اْخُرِجــي ِمــَن اْلَحاِئــِط، َفِإنِّ » َقاَلَهــا ِمــَراًرا. َفَأَتــى اْمَرَأَتــُه َفَقــاَل: َيــا ُأمَّ الدَّ

ــِة .  َفَقاَلــْت: َرِبــَح اْلَبْيــُع - َأْو َكِلَمــًة ُتْشــِبُهَها.")28( ِبَنْخَلــٍة ِفــي اْلَجنَّ

الحديث السابع والعشرون: 

عــن يوســف بــن عبــد اللــه بــن ســالم عــن جدتــه أم معقــل قالــت لمــا حــج رســول اللــه 
ملسو هيلع هللا ىلص حجــة الــوداع، وكان لنــا جمــل فجعلــه أبــو معقــل فــي ســبيل اللــه، وأصابنــا مــرض، 
وهلــك أبــو معقــل وخــرج النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فلمــا فــرغ مــن حجتــه جئتــه فقــال »يــا أم معقــل، 
مــا منعــك أن تخرجــي؟« قلــت: لقــد تهيأنــا فهلــك أبــو معقــل، وكان لنــا جمــل هــو الــذي 
نحــج عليــه، فأوصــى بــه أبــو معقــل فــي ســبيل اللــه قــال: »فهــال خرجــت عليــه، فــإن 

الحــج مــن ســبيل اللــه«.)29( 

الحديث الثامن والعشرون:

عــن ابــن عبــاس أن امــرأة قــال: أراد رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص الحــج فقالــت امــرأه لزوجهــا: أحجنــي 
ــت: أحجنــي  ــه، قال ــدي مــا أحجــك علي ــه ملسو هيلع هللا ىلص علــى جملــك، فقــال: مــا عن مــع رســول الل
علــى جملــك فــالن، قــال: ذاك حبيــس فــي ســبيل اللــه عــز وجــل، فأتــى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص 
فقــال: إن امراتــي تقــرأ عليــك الســالم ورحمــة اللــه، وإنهــا ســألتني الحــج معــك، قالت: 

اخرجه الترمذي في السنن الكبرى  26

وروى البزار واللفظ له والطبراني في الصغير وابن حبان في صحيحه  27

روى اإلمام أحمد )12482(، وابن حبان )7159(، والحاكم )2194(  28

رواه أبو داود  29
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أحجنــي مــع رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص فقلــت: مــا عنــدي مــا أحجــك عليــه، فقالــت أحجنــي علــى 
ــو أحججتهــا  ــه، فقــال: »أمــا إنــك ل جملــك فــالن فقلــت: ذاك  حبيــس فــي ســبيل الل

عليــه كان فــي ســبيل اللــه«)30(

الحديث التاسع والعشرون:

ــزل  ــَف داًرا بالمدينــة، فــكان إذا حــج مــرَّ بالمدينــة، فن عــن ُثَمامــة، عــن أنــس: »أنــه وَق
دارُه «)31(  

الحديث الثالثون: 

عــن ســعد بــن عبــادة أنــه قــال يــا رســول اللــه إن أم ســعد ماتــت فــأي الصدقــة أفضــل 
قــال:  »المــاء قــال فحفــر بئــرا وقــال هــذه ألم ســعد«)32(

الحديث الحادي والثالثون: 

ى  ِبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: »مــْن َحَفــَر َمــاًء َلــْم َيْشــَرْب ِمْنــُه َكِبــٌد َحــرَّ ــِه، َعــِن النَّ َعــْن َجاِبــر ْبــِن َعْبــِد اللَّ
ــُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة، َوَمــْن َبَنــى َمْســِجًدا  ِمــْن ِجــنٍّ َوال ِإْنــٍس َوال َســُبٍع َوال َطاِئــٍر ِإال آَجــَرُه اللَّ

ــِة«)33( ــُه َلــُه َبْيًتــا ِفــي اْلَجنَّ َكَمْفَحــِص َقَطــاٍة، َأْو َأْصَغــَر ِمْنــُه َبَنــى اللَّ

الحديث الثاني والثالثون:

عــن أبــي أمامــة عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »ليــس شــيء أحــب إلــى اللــه مــن قطرتيــن وأثريــن 
قطــرة مــن دمــوع فــي خشــية اللــه وقطــرة دم تهــراق فــي ســبيل اللــه وأمــا األثــران 

فأثــر فــي ســبيل اللــه وأثــر فــي فريضــة مــن فرائــض اللــه«)34(

الحديث الثالث والثالثون: 

ِه، َأنَّ َرُســوَل  ــْن َجــدِّ ــْن َأِبيــِه، َع ، َع ــْوٍف الُمَزِنــيُّ ــِن َع ــِن َعْمــِرو ْب ــِه ْب ــِد اللَّ ــُن َعْب عــن َكِثيــُر ْب
َم َحــاَلاًل، َأْو َأَحــلَّ َحَراًمــا،  ْلــُح َجاِئــٌز َبْيــَن الُمْســِلِميَن، ِإالَّ ُصْلًحــا َحــرَّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »الصُّ اللَّ

َم َحــاَلاًل، َأْو َأَحــلَّ َحَراًمــا«)35( َوالُمْســِلُموَن َعَلــى ُشــُروِطِهْم، ِإالَّ َشــْرًطا َحــرَّ

اخرجه ابو داؤد في سننه برقم )1990(.  30

اخرجه البيهقي في سننه )6 / 161(  31

اخرجه أبو داؤد في سننه )1680(  32

اخرجه البخاري، وابن ماجدة في سنته )738(  33

اخرجه الترمذي في سننه برقم )1669(  34

اخرجه ابن ماجة برقم )2353(، وفي هذا الحديث داللة على االلتزام بشروط الوقف.  35



الحديث الرابع والثالثون:

عــن يحيــى بــن ســعيد عــن صدقــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه قــال نســخها 
لــي عبــد الحميــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب »بســم اللــه الرحمــن 
الرحيــم هــذا مــا كتــب عبــد اللــه عمــر فــي ثمــغ فقــص مــن خبــره نحــو حديــث نافــع قــال 
غيــر متأثــل مــاال فمــا عفــا عنــه مــن ثمــره فهــو للســائل والمحــروم قــال وســاق القصــة 
قــال وإن شــاء ولــي ثمــغ اشــترى مــن ثمــره رقيقــا لعملــه وكتــب معيقيــب وشــهد عبــد 
ــر  ــه عمــر أمي ــد الل ــه عب ــم هــذا مــا أوصــى ب ــه الرحمــن الرحي ــن األرقــم بســم الل ــه ب الل
المؤمنيــن إن حــدث بــه حــدث أن ثمغــا وصرمــة بــن األكــوع والعبــد الــذي فيــه والمائــة 
ســهم التــي بخيبــر ورقيقــه الــذي فيــه والمائــة التــي أطعمــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص بالــوادي تليــه 
حفصــة مــا عاشــت ثــم يليــه ذو الــرأي مــن أهلهــا أن ال يبــاع وال يشــترى ينفقــه حيــث 
رأى مــن الســائل والمحــروم وذوي القربــى وال حــرج علــى مــن وليــه إن أكل أو آكل أو 

اشــترى رقيقــا منــه«)36(

الحديث الخامس والثالثون:

عــن وهــب الخزاعــي رضــى اللــه تعالــى عنــه يقــول: ســمعت رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: 
»تصدقــوا فســيأتي عليكــم زمــان يمشــي الرجــل بصدقتــه فيقــول الرجــل لــو جئــت بهــا 

باألمــس لقبلتهــا منــك فأمــا اليــوم فــال حاجــة لــي فيهــا«)37( 

الحديث السادس والثالثون:

عــن  عائشــة رضــي اللــه عنهــا: »أن رجــال قــال للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص إن أمــي افتلتــت نفســها، 
وأظنهــا لــو تكلمــت تصدقــت، فهــل لهــا أجــر إن تصدقــت عنهــا ؟ قــال: )َنَعــْم(.«)38(

الحديث السابع والثالثون: 

ــي ســاعدة -  ــا بن ــه – أخ ــه عن ــادة رضــي الل ــن عب ــاس، أن ســعد ب ــن عب ــه ب ــد الل عــن عب
ــه، إن أمــي  ــا رســول الل توفيــت أمــه وهــو غائــب عنهــا، فأتــي النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: »ي
توفيــت وأنــا غائــب عنهــا، فهــل ينفعهــا شــيء إن تصدقــت بــه عنهــا؟ قــال: »نعــم«. 

قــال: فإنــي أشــهدك أن حائطــي المخــراف صدقــٌة عليهــا«)39( 

اخرجه ابو داؤد في سننه برقم ) 2878(، ويستفاد من هذا األثر  ضرورة كتابة الوقف وتوثيقه  36

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )1358(  37

رواه البخــاري )1388(، ومســلم )1004(، وهــذا الحديــث يســتفاد منــه جــواز التصــدق علــى الميــت وجــواز تعيــن مصــارف فــي الوقــف ليعــود اجرهــا   38
علــى المتوفــي.

اخرجــه البخــاري فــي صحيحــه برقــم )2756( واالمــام أحمــد فــي مســنده )333/1( وابــو داؤد فــي ســننه ويســتفاد مــن هــذا الحديــث االشــهاد فــي   39
الوقــف والوصيــة وكذلــك جــواز الوقــف والوصيــة ليعــود اجرهمــا علــى المتوفــي.
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الحديث الثامن والثالثون:

عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه «أن نبــي اللــه ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجــال يســوق بدنــة، فقــال: 
اركبهــا. قــال: إنهــا بدنــة. قــال اركبهــا. فرأيتــه راكبهــا، يســاير النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وفــي لفــظ قــال 

ــة.«)40(  ــة، أو الثالث فــي الثاني

الحديث التاسع والثالثون:

عــن كعــب بــن مالــك- رضــي اللــه عنــه، قلــت: يــا رســول اللــه، إن مــن توبتــي أن أنخلــع 
ــك  ــه وإلــى رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، قــال: »أمســك عليــك بعــض مال مــن مالــي صدقــًة إلــى الل

فهــو خيــر لــك«، قلــُت ُأْمِســُك ســهمي الــذي بخيبــر.)41(

الحديث األربعون:

عــن عامــر بــن ســعد عــن أبيــه قــال عادنــي رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص فــي حجــة الــوداع مــن وجــع 
أشــفيت منــه علــى المــوت فقلــت يــا رســول اللــه بلغنــي مــا تــرى مــن الوجــع وأنــا 
ذو مــال وال يرثنــي إال ابنــة لــي واحــدة أفأتصــدق بثلثــي مالــي قــال ال قــال قلــت 
أفأتصــدق بشــطره قــال ال الثلــث والثلــث كثيــر إنــك أن تــذر ورثتــك أغنيــاء خيــر مــن أن 
تذرهــم عالــة يتكففــون النــاس ولســت تنفــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه اللــه إال أجــرت بهــا 
حتــى اللقمــة تجعلهــا فــي فــي امرأتــك قــال قلــت يــا رســول اللــه أخلــف بعــد أصحابــي 
ــه درجــة ورفعــة  ــه إال ازددت ب ــه وجــه الل ــن تخلــف فتعمــل عمــال تبتغــي ب قــال إنــك ل
ولعلــك تخلــف حتــى ينفــع بــك أقــوام ويضــر بــك آخــرون اللهــم أمــض ألصحابــي 
هجرتهــم وال تردهــم علــى أعقابهــم لكــن البائــس ســعد بــن خولــة قــال رثــى لــه رســول 

اللــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن أن توفــي بمكــة)42( 

الحديث الحادي واألربعون: 

عــن هشــام عــن أبيــه »أن الزبيــر جعــل دوره صدقــة علــى بنيــه ال تبــاع وال تــورث وأن 
ــزوج  ــر مضــرة وال مضــار بهــا فــإن هــي اســتغنت ب ــه أن تســكن غي للمــردودة مــن بنات

فــال حــق لهــا.«)43(

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )1689(، ومسلم في صحيحه برقم )1322(، ويستفاد من الحديث جواز اتفاع الواقف بوقفه.  40

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )2757(، ومسلم في صحيحه برقم )2769(، ويستفاد من هذا الحديث جواز وقف جزء من المال.  41

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )2742(، ومسلم في صحيحه برقم )1628(، يستفاد من هذا الحديث جواز الوقف في مرض الموت  42

اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) 166/6(، ويستفاد من هذا األثر جواز الوقف على الذرية باالضافة إلى جواز الوقف المؤقت  43



الحديث الثاني واألربعون:

ُه َقــْد َوَقَفَها َيِبيَعَها،  ــِه َفُأْخِبَر َأنَّ َعــِن اْبــِن ُعَمــَر، َأنَّ »ُعَمــَر َحَمــَل َعَلــى َفــَرٍس ِفي َســِبيِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَيْبَتاُعَها، َقاَل: ال َتْبَتْعَها، َوال َتْرِجَعنَّ ِفي َصَدَقِتَك«)44( َفَسَأَل َرُسوَل اللَّ

الحديث الثالث واألربعون:

ُكــْم  ُكــْم َراٍع َوُكلُّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل: ))ُكلُّ ــِه ْبــِن ُعَمــَر َيُقــوُل: َســِمْعُت َرُســوَل اللَّ َعــْن َعْبــِد اللَّ
ــَو  ــِه َوُه ــي َأْهِل ــُل َراٍع ِف ُج ــِه، َوالرَّ ِت ــْن َرِعيَّ ــاُم َراٍع َوَمْســؤوٌل َع ــِه، اإِلَم ِت ــْن َرِعيَّ َمْســؤول َع
ِتَهــا، َواْلَخــاِدُم  ِتــِه، َواْلَمــْرَأُة َراِعَيــٌة ِفــي َبْيــِت َزْوِجَهــا َوَمْســؤوَلٌة َعــْن َرِعيَّ َمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ
ُجــُل َراٍع  ِتــِه، -َقــاَل: َوَحِســْبُت َأْن َقــْد َقــاَل: َوالرَّ ِدِه وَمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ َراٍع ِفــي َمــاِل َســيِّ

ــِه)45( ِت ــْن َرِعيَّ ــْم َراٍع َوَمْســؤوٌل َع ُك ــِه- َوُكلُّ ِت ــْن َرِعيَّ ــِه َوَمْســؤوٌل َع ــاِل َأِبي ِفــي َم

الحديث الرابع واألربعون:

عــن أبــي موســى األشــعري -رضــي اللــه عنــه- عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال »الخازن المســلم 
ــرًا، َطيبــة بــه نفســُه فيدفعــه إلــى  األميــُن الــذي ينفــذ مــا ُأمــر بــه فيعطيــه كامــاًل موفَّ

الــذي ُأمــر لــه بــه أحــُد المتصدقين"وفــي روايــة: " الــذي ُيعطــي مــا ُأمــر بــه«)46(

الحديث الخامس واألربعون:

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُرُكــْم َخْيُرُكــْم  عــن عائشــة أم المؤمنيــن رضــي اللــه عنهــا قالــت: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
أَلْهِلــِه، َوَأَنــا َخْيُرُكــْم أَلْهِلــي، َوِإَذا َمــاَت َصاِحُبُكــْم َفَدُعــوُه«)47(

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )2775(، ومسلم في صحيحه برقم )1621(، ويستفاد من الحديث جواز وقف المنقوالت.  44

اخرجــه البخــاري فــي صحيحــه برقــم )2751(، ورغــم ان هــذا الحديــث دليــل علــى اهميــة الرعايــة مــن حيــث العمــوم اال انــه يمكــن االســتفادة منــه   45
بخصــوص واجــب رعايــة النظــار للوقــف.

اخرجه البخاري في صحيحه برقم )1438(، ومسلم في صحيحه برقم )1023(، ويستفاد من الحديث فضل نظارة الوقف  46

اخرجه اترمذي في سننه  47
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