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أصوله، وإدارة الوقف، تأسيس يف احلديثة االجتاهات عن احلديث إىل البحث هدف ـصىلقد أق ـق حتقي دف

للوقف ممكنة األوقا.منفعة دمج إىل اإلشارة خباصةمع الصغرية واألوقاف بعامة، ـذاف ه لتحقيق وسيلة بوصفه
اقتصاديةاهلدف أسس على األوقاف إدارة يف والتعمري لإلنشاء مكة شركة جتربة إىل واإلشارة أبرزوقد. ، متثل

الوقف تأسيس يف احلديثة االجتاهات وفق،وإدارته،مالمح الكبرية، اجلماعية األوقاف تأسيس يف أصوله وإدارة
القابضة الشركات ومنوذج املسامهة، شركات منوذج مها ـس. منوذجني أس ـق وف ـوله وأص الوقف إدارة ويف

اخلاصةاقتصادية املشروعات يف املتبع النحو ـى. على عل ـصول للح خمتلفة بصور الصغرية األوقاف دمج ويف
منها ممكنة منفعة إىل. أقصى مالحمها حتديد يف االجتاهات هذه استناد تبني احلصولكما يف املتمثلة املصلحة معيار

دوام ـدوره ب ـين يع ـذي وال ـه، علي للموقوف وبالنسبة للواقف، بالنسبة الوقف من ممكنة منفعة أقصى على
الوقف اقتصادية.واستمرار أسس وفق األوقاف إدارة يف والتعمري لإلنشاء مكة شركة جتربة جناح تبني .كما



 

  
و العاملني، رب هللا أمجعنياحلمد وسلم وأصحابه آله وعلى حممد، نبينا على والسالم وبعدالصالة ،:

مهامهالف من العديد عن احلديثة الدولة ختلي أدى ـاد-االجتماعيةقد وازدي ـضها، بع إمكانات لضآلة نظراً
ألنظمة اآلخر البعض وتطبيق بعضها، عاتق على امللقاة احليااقتصاديةاألعباء يف الدولة دور االقتصاديةتقلص ة

ممكنواالجتماعية حد أدىن أخرى-إىل متويل مصادر عن البحث ـصادر،. إىل امل هذه أهم أحد الوقف ويعد
ـوب وج ـين يع مما واالقتصادية، االجتماعية األنشطة من العديد متويل يف أكرب بدور قيامه يستلزم الذي األمر

ل ممكنة منفعة أقصى .لوقفحتقيق
احلاض العصر كان ـبريةوملا الك ـشروعات امل وعصر املشروعات، بني واالندماج التكتل عصر هو -ر

منفعتهاوذلك ممكنلزيادة حد أقصى إىل املشروعات هذه عن املتولدة اإليرادات بزيادة إما ـات، ثب بافتراض
ا وإمانفقا أدب، إىل ا نفقا ممكنتقليص قدر اىن إيرادا ثبات ـاًبافتراض مع ـاألمرين ب وإما ـ-، ـدفتدفق ه
الدولاألوقافوإدارةتأسيسيفةاحلديثاتاالجتاه يف املوجودة اإلسالمية تمعات ا ويف اإلسالمية، الدول يف

اإلسالمية الوقفغري من ممكنة منفعة أقصى حتقيق اخلياراتإىل تلك أحد باتباع ، .
ممكناً األمر هذا كان الوقف-وإذا من ممكنة منفعة أقصى األ-حتقيق املمكنالكبريةوقافيف من فإنه ،

الصغرية الفردية األوقاف منفعة زيادة والقائمةأيضاً كبرية، مجاعية أوقاف إىل حتويلها خالل ـوهلاإدارةمن أص
أسس املسحية عددأظهرفقد. يةاقتصادعلى الدراسات العملية،من األوقاف والتجارب ـبريةأن ـقالك حتق

الط األجل يف أكرب مالية الصغريةعوائد باألوقاف مقارنة يفءبقايدعموتها،منفعيزيدمما،ويل، ـتمرارها واس ها
الطويل وهواألجل الوقف من املقصد حتقيق بالتايل يعين ومما الصغرية، باألوقاف مقارنة  .واالستمرارالدوام،: ،

العملية التجارب بعض أظهر دجمهااحملليةكما نتيجة الصغرية األوقاف منفعة ـربى،زيادة ك مشروعات لتكوين
اقتصادية أسس وفق أصوهلا    .وإدارة

 :  
الصغري وخباصة احلاضر الوقت يف األوقاف من كثري تدينةيعاين ورمبا ثبات، من انعداممنها منفعتها،أو

إما تكلوذلك ـاع الرتف وإما واإلدارة، التشغيل تكلفة ثبات بافتراض عنها املتولد اإليراد اإلدارةالخنفاض ـة ف
معاً األمرين لكال وإما عنها، املتولد اإليراد ثبات بافتراض ـاد.والتشغيل إجي يف الدراسة مشكلة تتمثل وبالتايل

خالهلا من متكن منفعوسيلة األوقافزيادة اة نفقا ثبات بافتراض ا إيرادا ـاأو،التشغيليةبزيادة نفقا خبفض
ا،التشغيلية إيرادا ثبات معاًأوبافتراض .باألمرين

  
 :  



 

اقتصادية أسس على أصوهلا وإدارة الكبرية، اجلماعية األوقاف تأسيس أن البحث ـصىحييفترض أق قق
و عليه، واملوقف للواقف، بالنسبة الوقف من ممكنة دواميمنفعة مث ومن الوقف، واستمرار دوام إىل بالتايل ؤدي

مع لطرفيه بالنسبة منه اهلدف ـاعحتقق االنتف ودوام للواقف، بالنسبة اجلارية الصدقة مفهوم حتقيق يف واملتمثل اً،
عليه للموقوف بالنسبة الوقف .من

  
 :  
عرضالبحثدفيه   ويفةاحلديثاتاالجتاهإىل األوقافتأسيس ـنإدارة ممك منفعة أقصى حتقيق دف

ذلك. منها األوقافومن ودمج حخباصةالصغريةبعامة يتم، واملعرضيث ـقكيفيةبيانو،صورالربرات حتقي
عملياً األوقاف.ذلك إدارة يف والتعمري لإلنشاء مكة شركة جتربة عرض إىل يهدف .كما

  :  

إىلل الدراسة تقسيم خالل من اهلدف هذا حتقيق مت مباحثقد أوهلا:ثالثة ـنيتحدث ـع اتاالجتاه
ويفةاحلديث الوقفتأسيس عن.إدارة الثاين الصغريةويتحدث األوقاف مكةدمج شركة جتربة الثالث ويعرض ،

األوقاف إدارة يف والتعمري .لإلنشاء

 :  
دراسات على الباحث يطلع العربيةمل تأسيسحولباللغة يف احلديثة ـولهإدارةوالوقفاالجتاهات .أص

املوضوعا من ذاته حد يف الوقف موضوع كان الفقهاءوإن هلا تطرق اليت كتبهمقدمياًت ـو.يف خيل ـاد يك فال
املفصل احلديث من املذاهب خمتلف على الفقه كتب من الوقف،كتاب عن احملدثون. واملتقن الباحثون كان وإن

متعددة نظر ووجهات خمتلفة، زوايا من الوقف ملوضوع تطرقوا قد ـوعاًفل.أيضاً موض يزال وال الوقف كان قد
والندواتللمؤمت كان،رات العصور،إذ مر مصدراًعلى يزال ـاًوال ـللمهم ـتهالكي،تموي االس ـاقني اإلنف

البحث. واإلنتاجي كتابة يف بعيداً شوطاً قطع أن بعد الباحث عليها اطلع اليت الوحيدة العمل ورقة ـي،ولعل ه
بعنوان فقيه الرمحن عبد الشيخ السعود: ورقة العربية اململكة يف واحللول،: يةاألوقاف لندوةاملاملشكالت قدمة

الفترة يف املكرمة مبكة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة نظمتها واليت والتنمية، الدعوة يف وأثره الوقف مكانة
ـ١٩/١٠/١٤٢٠-١٨ والتطوير. ه للبحوث فقيه مركز ا قام مسحية لدراسة الورقة تعرضت ـولوقد ح

املكرمة مكة منطقة يف وجدة(األوقاف والطائف املكرمة ـيت)مكة ال واملشكالت وحجمها، عددها، حيث من ،
األوقاف وإلدارة املشكالت، هذه لعالج مقترحات الورقة تضمنت كما . تواجهها،

الباحثلو اطلع املقابلقد الدراساتيف بعض على األجنبية املكتبة ـفيف الوق أمهية بعضها يبني يفاليت
وال اخلاص التعليم العلميمتويل احلاضر،بحث الوقت اآلخرويؤيديف ـوالبعض حن ـشاءالتوجه ـافإن األوق

اقتصادية،الكبرية، معايري وفق أصوهلا إجيابياتيفملاوإدارة من الدراسات. اقتصاديةذلك هذه :ومن
على .١ منشورة جامعةدراسة ـسمىاألمريكية Texas Wesleyan Universityموقع ي ـا م قبل من

Office of Advancementيفلمهممصدرالوقفأنبنيتيتوال،باجلامعة ـاص اخل ـيم التعل تمويل



 

احلاضر الوقت يف املتحدة تشكل. الواليات ـلحيث متوي مصادر من كبرياً جزًء األوقاف استثمار عوائد
اجلارية أو التشغيلية اخلاصةالنفقات التعليم .١ملؤسسات

 :بعنوانAugust 2004(Richard G. Elkins &Bob Bovinette(دراسة .٢
Small endowments versus large: A closer look at returns and asset allocation 

قبل من منشورة ـة - Common fund Commentary    وهي دراس ـائج نت ـان الباحث أورد وقد
األمريكيةمسحية واجلامعات للكليات التجاريني للمدراء الوطين االحتاد ا :قام

The National Association of College and University Business      
Officers(NACUBO)إيرادا أوقافحول استثمار وكلية٦٥٧ت ـاتجامعة الوالي يف ـة، خاص

وكندا األمريكية ميوه.املتحدة حيثتنوعةأوقاف السوقيةمن أصوهلا سنوات،قيم عشر خالل وذلك
يف يعادل٤٠٣امتلكتحيث. م٣٠/٦/٢٠٠٣انتهت ما أو تعليمية ـوالً% ٦١مؤسسة أص العينة من

السوقيةبلغتوقفية أمريكيمليون١٠٠قيمتها ـة١٨٢وامتلكت.فأقلدوالر تعليمي ـامؤسسة م أو
العينة% ٢٨يعادل وقفيةمن السوقيةتراوحتأصوالً بنيقيمتها دوالر٥٠٠-١٠١ما وامتلك. مليون

العينة باقي السوقيةقيمتتراوحوقفيةأصوالًبعض دوالر١٠٠٠-٥٠٠بنيماتها ـون ـك. ملي وامتل
العينة من اآلخر السوقيةالبعض قيمتها بلغت وقفية دوالرأصوالً مليون ألف من ـرت. أكثر أظه ـد وق

استثمارالدراسة إيرادات الكبريةأصولارتفاع الصغريةاألوقاف باألوقاف ـلمقارنة الطوي املدى على
يتيح)نواتس١٠( مما الكبرية، األوقاف الطويلمنو األجل حاهلاوبقاء،يف على الصغرية   .٢األوقاف

موقعةنشورامل،)م٢٠٠٥(Damon J. Manettaدراسة. ٣ ـارينيعلى التج ـدراء للم ـوطين ال االحتاد
ـة األمريكي واجلامعات The:للكليات National Association of College and University 

Business Officers (NACUBO)الباحث ا قام مسحية دراسة ـمحولوهي حج ـني ب العالقة
استثماره،الوقفأصول أوقافمشلتوقد. وعوائد حيثخماًالدراسة من أصوهلاتلفة حلوايل،أحجام تابعة
وكندا٧٤١ املتحدة الواليات يف تعليمية بلغ.مؤسسة األصولوقد قيم ـوقفيةالجمموع الدراس ـل ةحم
أمريكي،٢٦٧ دوالر اوذلكبليون املايلبنهاية املسحو.٢٠٠٤لعام أظهر ـبريةقد الك األوقاف تفوق

حيث من الصغرية احملققنسبةعلى السوقية،العائد القيمة الوقفإىل .٣ألصول
ـاريني،)٢٠٠٤(Damon J. Manettaدراسة.  ٤ التج ـدراء للم ـوطين ال االحتاد موقع على املنشورة

ـةللكلي األمريكي واجلامعات The:ات National Association of College and University 

Business Officers (NACUBO)الباحث ا قام مسحية دراسة ـمحولوهي حج ـني ب العالقة
استثمارهأصول وعوائد أوقافمشلتوقد. الوقف، حيثاًالدراسة من ـسوقيةالقيمةخمتلفة ـوهلاال ،ألص

حلو وكندا،٧٣٢ايلوالتابعة املتحدة الواليات يف تعليمية اوذلكمؤسسة املايلبنهاية ـد.٢٠٠٣لعام وق

                                                 
1 :http://web3.txwes.edu 
2 : www.commonfund.org 
3 : http://www.nacubo.org 



 

ألصول السوقية القيمة إىل احملقق، العائد نسبة حيث من الصغرية على الكبرية األوقاف تفوق املسح أظهر
.١الوقف

ـة. ٥ ـل   ROBERT C. MERTONدراس قب ـن م ـشورة  ;Harvard Business School(املن

National Bureau of economic Research (NBER) , 1991)       عنوانبوهي:
                     Optimal Investment Strategies for University Endowment Funds 

الضوء تلقي أفضل  وهي الوقفعلى أصول الستثمار ـتثمارية،واملتمثلةالسبل االس ـة احملفظ تنويع يف
اخلاصة للجامعات الوحيد التمويل مصدر هو الوقف أن افتراض من ـة. انطالقاً الوقفي النقود مع والتعامل

ـل متوي يف ـد العائ ويستخدم تستثمر بل اجلارية، النفقات تغطية يف تستخدم فال استثمارية، أصول مبثابة
العلمي.اجلارياإلنفاق والبحث التعليم على باإلنفاق املرتبط التأكد عدم االهتمام يف الدراسة .٢وتأخذ

 .Swarthmore College Endowment Summary, January, 2004  دراسة. ٦

و الوقف، تعريف وأمهيته،حول تكوينه، إدارتهكيفية أصولهوضوابط .٣وإدارة
بع نتائج على اطلع املعاصرةكما التجارب ـسض أس ـى عل أصوهلا وإدارة الصغرية، األوقاف دمج يف

والتعمرياقتصادية لإلنشاء مكة شركة جتربة مثل ،.

 :
الباحث ـفياستخدم الوص ـلوب واألس ـاص، خ بشكل األول املبحث يف التارخيي االسترداد أسلوب

الثالثيفوخباصة األاملبحث لألسلوب مكمل أسلوب وهو األربعة،.ول، املذاهب كتب أمهات استخدم فقد
الدراسات وبعض الشريف، احلديث كتب التجاربوبعض بعض ونتائج الصغرية،املعاصرة، األوقاف دمج يف

الدراسة هدف حتقيق على يعني ما .الستنباط

    

       

االجتاهت تأسيسةاحلديثاتتمثل احلاضريف الوقت يف حيثاألوقاف من كبرية مجاعية أوقاف تأسيس يف
ـث حي ـن وم التنظيمي، هيكله حيث من جتاري، مشروع مبثابة الوقف إىل النظر ويف ألصوهلا، السوقية القيمة

اقتصادية أسس على أصوله اآليت. إدارة النحو على ذلك بيان :ويتم

                                                 
 http://www.nacubo.org :انظر: 1
االلكترونية: 2 املكتبة موقع على  www.ssrn.com  موجودة
املوقع: انظر: 3 .نفس



 

 :     :  

اآلتية النواحي خالل من احلاضر الوقت يف خباصة الكبرية واألوقاف بعامة، األوقاف أمهية :تربز
وحيداألوقاف .١ ورمبا أساس ـنلمصدر م ـد العدي يف اخلاصة التعليم ملؤسسات التشغيلية النفقات تمويل

الترب أو اهلبات جانب إىل األوقاف عوائد من جزء يستخدم حيث ـدفعهاالدول، ي ـيت ال واألقساط عات
الغرض هذا يف ـة. ١الطالب األمريكي هارفارد جامعة أوقاف استثمار عوائد املثال سبيل على أسهمت فقد

املايل٧٧٠حبوايل للعام اجلامعة ميزانية متويل يف أمريكي دوالر ـة٢٠٠٣مليون والبالغ ـون٢,٤، بلي
أمريكي حجم. ٢دوالر اآلتيان اإلحصاءان أأصويوضح ـرول األم ـة، األمريكي اجلامعات من عدد وقاف

متويلتالذي يف الكبرية األوقاف أمهية معه لتضح التشغيلية ـدولالنفقات ال بعض يف التعليمية لمؤسسات
و أوقافيفسرالغربية، تكوين على املؤسسات هذه أصولحرص احلجمذات ـهاكبرية قيمت حيث من ،

.السوقية

رقم(  أوقافالقيم: )١جدول ألصول السوقية األمريكيةبعضة واجلامعات املايلالكليات العام ٢٠٠٤بنهاية
اجلامعةالترتيب الوقفيةاسم األصول قيمة

األمريكيمليون دوالر
  Harvard University (Cambridge, Mass.) $22,587,305,000 
  Yale University (New Haven, Conn.) 12,740,896,000 
  Princeton University (Princeton, N.J.) 9,928,200,000 
  Leland Stanford Junior University (Stanford, Calif.) 9,922,041,000 
  Univ. of Texas System Administration (Austin, Tex.) 9,360,113,745 
  Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, 

Mass.) 5,869,800,000 
  Columbia University (New York, N.Y.) 4,493,085,000 
  Univ. of Michigan (Ann Arbor, Mich.) 4,243,352,775 
  Emory University (Atlanta, Ga.) 4,086,000,000 
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  Washington University (St. Louis, Mo.) 4,083,958,000 
  Univ. of Pennsylvania (Philadelphia, Pa.) 4,019,000,000 
  Northwestern University (Evanston, Ill.) 3,884,629,679 
  Univ. of Chicago (Chicago, Ill.) 3,620,728,000 
  Cornell University (Ithaca, N.Y.) 3,314,228,858 
  William Marsh Rice University (Houston, Tex.) 3,302,000,000 

Council for Aid to Education, a subsidiary of RAND. Web www.cae.org   :صدرامل
 

رقم(  أوقاف:)٢جدول ألصول السوقية األمريكيةبعضالقيمة واجلامعات املايلبالكليات العام ٢٠٠٥نهاية
اجلامعةالترتيب الوقفيةاسم األصول قيمة

دوالربل يون
األمريكي

  Harvard University $25.474B 
  Yale University $15.225B 
  Stanford University $12.205B 
  *University of Texas System $11.611B 
  Princeton University $11.207B 
  Massachusetts Institute of Technology $6.712B 
  *University of California System $5.222B 
  Columbia University $5.191B 
  * Texas A&M System $4.964B 

  University of Michigan $4.931B 
  Emory University $4.376B 
  University of Pennsylvania $4.370B 
  Washington University (St. Louis) $4.268B 
  Northwestern University $4.215B 
  University of Chicago $4.138B 

ـصدر  Yale Posts Highest Endowment Returns, Topping Stanford, Harvard:امل
(November 22, 2005). Bloomberg.com.  

2005 National Association of College and University Business Officers 
Endowment Study. 

 
ذاتقدرة. ٢ علىاجلامعات الكبرية ـتثماراألوقاف اس وإدارات وإدارات، وحبثية، تعليمية كوادر استقطاب

قد الكفاءة،على من كبري ذلكر يعنيه ـؤالءوما ه ـدمات خ على احلصول تكاليف ارتفاع مواجهة من
مناألفراد، ميكنها الذي مباألمر تمع ا باألتزويد مقارنة أفضل، تعليمية الصغريةخرجات ما. وقاف وهذا

جلامعة ـال)Harvard Universityهارفارد(حتقق املث سبيل على إدارة. األمريكية، ـت متكن ـد فق
هلا التابعة مناالستثمار يقرب ما أدارت أ٢٧واليت دوالر ـنويبليون س ـو من ـدل مع حتقيق من مريكي

استثمار%١٥,٩مقداره إيرادات اجلامعةيف ـلأوقاف مقاب ـك وذل ـي، املاض العقد % ١٠,١خالل
أكرب قائمة ألصوله٥٥لوسيط السوقية القيمة حيث من أمريكية ـت. الوقفيةجامعة حقق ـةفقد اجلامع

مقدارهاملذكورة إضافياً ع١٢,٢عائداً أمريكي دوالر حققتهبليون املثالما سبيل  Yale(ييلجامعةعلى



 

University(الوقفيةوهي ألصوهلا السوقية القيمة حيث من األمريكية اجلامعات ـت. ١ثاين حقق ـد وق
أيضاً اجلامعة مقدارهنفس ا% ١٢,٥عائداً املايلخالل زيادة٢٠٠٣-٢٠٠٢لعام جانب إىل أسهم مما ،

من الوقفية ألصوهلا السوقية القيمة رفع يف تاريخ١٧التربعات يف أمريكي دوالر ،٣٠/٦/٢٠٠٢بليون
من أكثر يف١٩,١إىل دوالر .٣٠/٦/٢٠٠٣٢بليون

 :    :  

األوقاف تأسيس يف اجتاهان اهليكلهناك إىل بالنظر وذلك احلاضر، الوقت مهايف للوقف، :التنظيمي
ـى. ١ عل تدار املسامهة الشركات منوذج وفق ألصوهلا، السوقية القيمة إىل بالنظر كبرية مجاعية أوقاف تأسيس

جتارية قسمني. أسس من املال رأس ـل: ويتكون مث ـك وذل ـتثماري، اس واآلخر وقفي، ـضأحدمها بع
الوق للوقفلهيئةلفيةاملشروعات للتنميةالعاملية اإلسالمي البنك عن املثالومنها،املتفرعة سبيل  :على

الصحي الرعاية برأمسالوهو:ةوقف جتارية أسس على تدار وقفية بهمؤسسة ـانمقدارهمصرح مائت
أمريكي دوالر مليون عشرة،ومخسون وعشرونآالفميثل مخسة مقدارها دوالرأحصة ـف ـد. ل متوق

املصارف على املؤسسة يف االكتتاب االستثما،طرح التأمنير،وشركات ـبرية،وشركات الك ،واألوقاف
على اجلمهور عموم وعلى تنموية، استثمارية الوقف كفرصة ـةو. سبيل القابل املؤسسة أرباح نصف حتول

كفرصة فيها املسامهني على إإ،استثمارية للتوزيع األخرىلضافة األسهم ـسةىأرباح املؤس ـندوق ص إىل
ويستخدم املؤسسة اخلريي، تقدمها اليت الصحية الرعاية تكاليف دفع يف لغري،رصيده الفرعية مشاريعها أو

النص ويدفع الرعاية، تلك تكاليف دفع على ـسامهنيالقادرين امل إىل ـاح األرب من اآلخر ـسةف املؤس يف
استثمارية املحبكل،تنمويةكفرصة رأمسال يف حصته التنازلسب وهلم ـندوق ؤسسة، ص إىل ودفعها عنها

اخلريي أعمالهو. املؤسسة على اإلشراف يتوىل جملس اخلريي املؤسسة لصندوق .٣يكون
ـد.٢ وعوائ التربعات، على رأمساهلا يف تعتمد ألصوهلا، السوقية القيمة إىل بالنظر كبري وقفية صناديق تأسيس

اقتصادية أسس على وتدار فقط، احلاضر.استثمارها الوقت يف االجتاه هذا يف األمثلة أهم :ومن
عن. ١,٢ املسامهة، الشركات أسلوب وفق العريب اخلليج دول من عدد يف إنشاؤها يتم اليت الوقفية الصناديق

الوقفية األسهم يسمى ما طرح .طريق
اخلريية. ٢,٢ فيصل امللك .مؤسسة
الوقفية،. ٣,٢ للنقود ممفيس مسلمي مجعية عامصندوق يف تأسس :٢٠٠٥والذي

Muslim Society of Memphis Cash Endowment Fund. Endowment Fund 
(Cash Waqf or Trust Fund).      
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العطاء.  للتنميةمؤسسة اإلسالمي البنك عن واملتفرعة للوقف العاملية للهيئة تأسست. التابعة برأمسالوقد
به ميث مائةمقدارهمصرح دوالر الوقفمليون سبيل على نقدية األسهم ومجيع سهم، مليون مائة ـى.ل عل

جتارية، تدارأن أسس على املؤسسة املؤسسة وبرامج مشاريع وتطوير متويل يف أرباحها وتطرح. وتستخدم
فيها املباشرة ـةاملسامهة للتنمي اإلسالمي البنك يف األعضاء الدول يف األهلي تمع ا مؤسسات ويفعلى ،

أن.األعضاءغريلالدو وجيب العامة مجعيتها يف العضوية كاملني أعضاء ـونيويكونوا ـهامك ـل إس ك
علىمؤسسة األسهم بقية تطرح كما سهم، آالف عشرة عن يقل ال األسهم من أبعدد يفعموم اخلري هل

أسهم باعتبارها أناًاألمة وعلى املؤسسة، أهداف علي ـد موقوفة عن ـدفوع امل ـسة املؤس رأمسال يكون
دوالر ماليني مخسة     . ١التأسيس

الصغرية. ٣ األوقاف النما:دمج أبرز من احلاذولعل الوقت يف احمللية والتعمريضج لإلنشاء مكة شركة وهور ،
البحث هذا من الثالث املبحث اهللاموضوع شاء .إن

 :     :  

االجتاهت إدةاحلديثاتتمثل أصويف األوقافارة اقتصادية،ل أسس على ا إدار إدارةيف ـلوب أس وفق
يفاألصو الل واإلنفاق،تجارية،املشروعات االستثمار سياسات حيث اآليتمن النحو على :وذلك

.  : 
يأيت فيما الوقف أموال إدارة يف املتبعة االستثمار سياسات مالمح أهم  :تتمثل

أهدا.١,١ احلادةحتديد االقتصادية التقلبات أخطار من تقي مناسبة استثمارية  .ف
النمو .٢,١ إىل واحلاجة األمان، إىل احلاجة بني  .املوازنة
االستثمارات .٣,١ نتائج أو أداء  .مراقبة
االحتياجات .٤,١ وتغري السوقية، الظروف وتغري االستثمار، لنتائج وفقاً االستثمارية السياسات  .تعديل
اإلنف. ٥,١ حجم التغرياتحتديد ضوء يف ذلك وتعديل العوائد، من نسبة أو حمددة، مبالغ شكل يف السنوي اق

تربعات أو منح ووجود االستثمار، عوائد حجم وتغري  .السوقية،
شكلحتديد .٦,١ حيث من االستثمار، إلدارة اإلداري أعضااإلدارةاهليكل  .ئهاوعدد
وحتد .٧,١ الوقفي، الصندوق أصول حتديد مبعىن األصول أصلتوزيع كل نسبة ـد( يد نق أسهم، ،)عقارات،

املتبع االستثمار أسلوب تناسب عن. ٢حبث صادرة مسحية دراسة وهو اآليت، املثال يف  :ولعل
2003 NACUBO Endowment Study, © 2004 National Association of College & 

University Business Officers ذلك على الضوء يلقي املسح .ما مشل ـوايلوقد حل ٧٠٥أوقافاً
من أقل بني ما الوقفية ألصوهلا السوقية القيمة تراوحت تعليمية، ـون٢٥مؤسسة بلي من وأكثر مليون،

أمريكي .دوالر
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رقم(  املايل: )٣جدول العام بنهاية االستثمارات بني األصول ٢٠٠٣توزيع
   FY03 Average Asset Class Allocation of Total Assets

أحجامجم موع
املستثمرة األصول

أمريكي دوالر

أسهم
Equity

%

ثابت عائد
Fixed 

Income
%

عقارات
Real 

Estate
%

نقد
%

صناديق
استثمار

Hedge 
Funds 

%

خاصة أسهم
Private 
equity 

%

مضاربات
Venture 
Capital 

%

طبيعية موارد
Natural 

Resources
%

أخرى
%

بليون من 44.818.64.21.819.95.23.01.90.7أكثر

-مليون٥٠١
بليون١

54.4 18.24.213.41.44.22.71.10.4

٥٠٠-١٠١
مليون

56.523.52.92.78.32.21.30.81.8

58.727.22.84.94.30.60.30.11.1مليون١٠٠-٥١
60.227.72.63.54.20.20.20.11.4مليون٥٠-٢٦

من 57.029.82.26.61.60.20.10.02.5يونمل٢٥أقل
  

Public 
58.1 27.92.14.04.30.90.50.41.6

  
Independent

56.7 24.93.14.06.91.50.90.41.6

املتوسطالوزن
-Equal املرجح

weighted 
Average

57.1 25.92.84.06.11.30.80.41.6

املتوسطالوزن
-Equal املرجح

weighted 
Average

49.4 21.44.51.513.53.82.72.40.8

اجلدول حول :مالحظات
املرجح .١ بالوزن هي باجلدول الواردة البيانات ذلكequal-weightedمجيع غري يذكر مل . ما
ـني .٢ ب أصوهلا قيمة تتراوح اليت املؤسسات أصول حمفظة يف األسهم دوالر٥٠-٢٦متثل ـون ـوايلملي ح

ا% ٦٠,٢ استثمارا إمجايل املتوسطمن ـة،يف قيم ـد تزي اليت املؤسسات حمفظة يف األسهم متثل حني يف
أمريكي دوالر بليون على ا% ٤٤,٨أصوهلا استثمارا إمجايل املتوسطمن .يف

بأ .٣ أو االستثمارات يف تنوعاً األكثر ا بأ املستثمرة أصوهلا قيم حيث من املؤسسات أكرب ـرتتمتع أكث ـا
االستثمارية للبدائل امتالكاً .املؤسسات

املرجح .٤ للوزن األمريكي بالدوالر اإلمجالية القيمة The total dollar-weighted averagesتعكس

ألصوهلا السوقية القيم حيث من األكرب املؤسسات نسبةتأثري خفض يف يفواملتمثل ـستثمرة امل ـول األص
نسبة،األسهم ارتفاع يفوبالتايل املستثمرة األخرىاألصول أو البديلة  .االستثمارات



 

نسبة .٥ اخنفضت كلما للمؤسسة الكلية األصول قيمة ازدادت يفكلما املستثمرة واإليراداألصول األسهم
نسبة ازدادت وكلما به، احملتفظ والنقد يفالثابت املستثمرة األخرىاألصول البديلة واالستثمارات العقار

الوقت نفس  .يف
منستثمرت .٦ أكرب حصة املستقلة يفاملؤسسات العامة،أصوهلا املؤسسات به حتتفظ مما البديلة االستثمارات

حتتفظ األخرية هذه أصوهلاًحصصتستثمرولكن من ثابتةاأكرب وإيرادات أسهم شكل .يف

 . :  
يف النقدية األصول استخدام عدم للوقف املالكة اجلهة على استثماريتعني عوائد من واإلنفاق اإلنفاق،

الوقف مها. أصول متنافسني، هدفني بني التوازن خالهلا من حتقق مناسبة سياسة وضع عليها يتعني :  كما
الوقف. ١,٢ ألصول احلقيقية القيمة السوقية. تنمية والتقلبات التضخم، لعامل االعتبار بعني باألخذ .وذلك
عوائد .٢,٢ من كاف مقدار اجلاريةإنفاق النفقات من معني جزء لتغطية  .الوقف

إىل ـرادات اإلي عن زيادة إنفاق يؤدي ال حىت احملققة، اإليرادات حدود يف اإلنفاق يكون أن يعين وهذا
ـاقي الب ـزء اجل استثمار ويعاد اجلارية، النفقات لتغطية اإليرادات من جزء يستخدم وأن الوقف، أصول إنفاق

الوقف أصول الطويللتنمية املدى عملي.على : مثال
أمريكي دوالر ألف مائة مقداره دخالً سنوياً يولد وقفي صندوق تأسيس ما هيئة قررت سبيلإذا على

نسبتهاملثال سنوي عائد حتقيق من املؤسسة متكنت فإذا يعين%٨، فهذا احملقق، الدخل كامل إنفاق تريد ا وأ ،
القيمة تبلغ وقف تأسيس إىل ألصولهحاجتها دوالر١,٢٥السوقية ـون ). ١٠٠٠٠٠%=٨×١,٢٥. ( ملي

ـة احلقيقي القيمة اخنفاض أيضاً ويعين أخرى، بعد سنة حاهلا على الوقف ألصول السوقية القيمة بقاء يعين وهذا
التضخم معامل مبقدار الوقف ـو. ألصول وه ـد العائ ـنفس ل الوقف حتقيق استمرار افتراض من الرغم وعلى

أخرىدوالر،١٠٠٠٠٠ بعد سنة ستنخفض العائد هلذا احلقيقية القيمة .١فإن

   

     
  
  

من الصغرية، األوقاف دمج يف واملتمثل األوقاف تأسيس يف الثاين االجتاه عن املبحث هذا يف احلديث يتم
الشرعي واملستند والصور، املربرات، حيثحيث وا، بعامة األوقاف دمج ـورميثل ص من صورة خباصة لصغرية

منفعته زيادة دف الوقف ـل.استبدال ب فقط، الصغرية األوقاف على يقتصر ال الدمج إمكان أن هنا ويالحظ
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الدمج بعد املتوقع بأدائها الدمج، قبل األوقاف هلذه األداء مقارنة بعد وذلك الكبرية، األوقاف يشمل أن . ميكن
األوقاف دمج عن هنا احلديث اآليتويتم النحو على وذلك جوانب، عدة :من

 :      :  

الباحث يطلع العربيةمل املكتبة ـنييف ب ـة للتفرق ـايري مع أو معيار على أو الصغري، للوقف تعريف على
الكبري والوقف الصغري، على. الوقف الغربية املكتبة يف املقابل يف اطلع منهاولكنه يفاد قد اليت الدراسات بعض

كبري ووقف صغري، وقف إىل الوقف لتقسيم معياراً الوقف ألصول السوقية القيمة على مثل. االعتماد : وذلك
عاميDamon J. Manettaدراسيت ـدراء٢٠٠٣،٢٠٠٤: يف للم الوطين االحتاد موقع على املنشورة ،

ـة األمريكي ـات واجلامع ـات للكلي ـاريني The:التج National Association of College and 

University Business Officers (NACUBO)ـدحول عوائ ـم وحج ـف، الوق حجم بني العالقة
وضع. استثماره إمكان الباحث ـىثالثويرى عل وذلك الكبري، والوقف الصغري الوقف بني للتفرقة ضوابط ة

اآليت :النحو
أل .١ السوقية الوقف: لوقفصولالقيمة السوقيةصغرياًيكون القيمة ملعيار ـألصولهوفقاً قيم ـت قل ةإذا

مثالًأصوله سعودي ريال مليون وليكن معني مبلغ عن أصوله.السوقية قيمة تراوحت إذا متوسطاً ويكون
مثالً سعودي ريال ماليني مخسة إىل مليون من وليكن آخر ومبلغ املبلغ ذلك زادت.بني إذا كبرياً ويكون

أصولهقيم مثالًعة سعودي ريال ماليني مخسة من أكثر أي املبلغ، ذلك ـار. ن املعي هذا إىل اللجوء وميكن
نقوداً أو عقاراً، الوقف أصول كانت . إذا

الوقف .٢ عن املتولد العائد قيمة أو الوقف: حجم ـصغرياًيكون عن املتولد العائد قيمة أو حلجم ملعيار هوفقاً
حج قل أو العائد ذلك قيمة قلت أوإذا ـد العائ ـة قيم ـت تراوح إذا متوسطاً ويكون معني، مبلغ عن مه

العائد قيمة زادت إذا كبرياً ويكون آخر، ومبلغ املبلغ ذلك بني املبلغ،حجمه ذلك عن حجمه .األخريأو
نقوداً أو عقاراً، الوقف أصول كانت إذا املعيار هذا إىل اللجوء  .وميكن

الوقف .٣ ع: مساحة الوقف كان إذا أرضاًوخباصة أو حد. قاراً، عن مساحته قلت إذا صغرياً الوقف فيكون
عن مساحته زادت إذا كبرياً ويكون معينتني، قيمتني بني مساحته تراوحت إذا متوسطاً ويكون هاتنيمعني،

ـها. القيمتني ولكن ـم احلج صغرية أراض أو عقارات شكل يف أوقاف وجود يف املعيار هذا أمهية وتتمثل
مرتف قيم ـةذوات احمليط ـة املركزي املناطق يف املوجودة العقارات بعض يف كما اجلغرايف، موقعها بسبب عة

الشريف النبوي وباملسجد احلرام، املثالباملسجد سبيل على حوايل.، ـة٣٧فهناك املنطق يف أرض قطعة
اإلمجالية مساحتها تبلغ املكرمة مبكة تقريبا١٥٠٠ًاملركزية مربعاً مسا١متراً مبعدل ـسني، مخ عن يقل حة

تقدر بقيمة أرض، لكل جمتمعةمتراً حوايلقيمتها يبلغ قيمي مبعدل ريال، بليون ـال٣٠حبوايل ري مليون
أرض قطعة .لكل
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صغري بأنه الوقف وصف أن الباحث كبري،ويرى معني،أو ملعيار ـون،وفقاً يك أن بالضرورة يعين ال قد
آخر،صغرياً ملعيار وفقاً كبرياً ـونفق. أو ويك ـه، عن املتولد العائد مثل معني ملعيار وفقاً صغرياً الوقف يكون د

أل السوقية القيمة مثل آخر ملعيار وفقاً يرى. هصولكبرياً أنكما ـن ميك ـايري املع هلذه وفقاً الوقف تصنيف أن
آلخر اقتصادي قطاع من خيتلف وأن ألخرى، دولة من م. خيتلف دولة يف كبرياً وقفاً يعد قد ملعيارفما وفقاً عينة

صغرياً يعد قد متوسطاً،معني، أخرى،أو دولة املعيار،يف لنفس ـاع.وفقاً قط يف ـبرياً ك ـاً وقف يكون قد وما
معني العقار:مثل،اقتصادي معني،قطاع ملعيار صغرياً،وفقاً يكون متوسطاً،قد أو ـر، آخ اقتصادي قطاع ،يف

املعيار:مثل لنفس وفقاً الصناعة، الدولة.قطاع نفس يف تصنيفه يتغري أن ميكن ـار،كما املعي نفس ـتغري،وفق ب
للدولة االقتصادية يتكما.الظروف الذي األفضل املعيار أن أيضاً الباحث عدمهالدمجقرريرى أساسهمن على

الع الدمجهو قبل الوقف عن املتولد حتقيقهو،ائد .الدمجبعداملتوقع

 :  :  

معاًيست لطرفيه الوقف من اهلدف حتقق استمرار يف املتمثل املصلحة معيار إىل الدمج فقهاء. ند أجاز وقد
للمصلحة تبعاً الوقف استبدال ـهاحلنفية لطرفي ـف الوق مشروعية من اهلدف حتقق استمرار ضمان يف املتمثلة

أجازه. ١معاً يقولابنكما حيث تعاىل، اهللا رمحه نف: (تيمية تعطل يباعإذا فإنه الوقف يقوم،ع ما بثمنه ويشترى
وغريه أمحد مذهب يف منه. مقامه خبري يبدل أن مغالً كونه مع جيوز مذهب. وهل واجلواز مذهبه، يف قوالن فيه

ثور ـف. وغريه،أيب الوق فيه الذي البلد يف أو الدرب يف يكون أن يشترط هل البدل، جاز حيث أنه واملقصود
ي أن جيوز أم الوقفاألول، بلد غري ببلد مقيمني يكونوا أن مثل الوقف، ألهل أصلح ذلك كان إذا بغريه ،كون

التناول ويسر الريع، لكثرة هلم أنفع كان البدل فيه اشتري ـون: فنقول. وإذا يك أن ـترط اش أحداً علمت ما
األول الوقف بلد يف أمحد. البدل عند النصوص كالمه،وأصوله،بل أصحابه،وعموم يقتضي،وإطالقهوكالم

الوقف أهل مصلحة هو ما ذلك يف يفعل يف. أن أصله البابفإن الوقفمراعاةهذا عامة. مصلحة يف أصله بل
الناس مصلحة اعتبار الفساد. العقود عن ى و بالصالح، أمر اهللا وتكميلها. فإن املصاحل بتحصيل رسله . وبعث

وتقليلها املفاسد آخر. ٢)وتعطيل موضع يف ـظويقول أح ـريه غ ـرى ي مث شيئاً يوقف الواقف عن سئل عندما
إبداله جيوز هل منه، عليه نوعان: ( للموقوف فهذا منه خبري املوقوف إبدال ـة: أحدمها: وأما للحاج اإلبدال أن

فيباع يتعطل أن م،مثل بثمنه مقامهاويشترى ـف.يقوم الواق ـصود مق من عليه باملوقوف االنتفاع ميكن ال أو
ويش مقامهفيباع يقوم ما بثمنه ـه. ترى مقام بدله قام املقصود به حيصل مل إذا األصل ـاين. فإن ـدال: والث اإلب

راجحة العلماء. ملصلحة من وغريه أمحد عند جائز وحنوه عنه. فهذا اهللا رضي اخلطاب بن عمر بأن أمحد واحتج
للتمارين سوقاً األول آخر،وصار مكان إىل القدمي الكوفة مسجد منه.... نقل خبري أبدل إذا للغلة وقف ما وأما
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داراً يقف أن حانوتاً،مثل بستاناً،أو قليالً،أو مغلها للوقف،يكون أنفع هو مبا أجاز. فيبدهلا ـورهفقد ث ـو ،أب
العلماء من بذلك: مثل،وغريه وحكم مصر قاضي حرمويه بن عبيد املسجد. أيب تبديل يف أمحد قول قياس وهو

عرصة إىل عرصة يصري. للمصلحةمن حبيث للمصلحة مبسجد ليس مبا املسجد يبدل أن جاز إذا ـسجدبل امل
وأحرىسوقاً أوىل آخر مبستغل املستغل إبدال جيوز فألن أصحابه..... ، من واهلديلكن املسجد إبدال منع من

املوقوفة وغريه. واألرض الشافعي قول ـد. وهو اإلب ـواز ج ـضي تقت ـاس والقي ـار واآلث النصوص اللكن
أيضاً.١)للمصلحة بنقوش: ( ويقول مزين هو ما وقف ـل...... إذا أله ـع أنف هو ما بثمنه ويشترى يباع فإنه

الوقف. الوقف ألهل أنفع هو مبا ـصلحة: ( ويقول. ٢)فاالعتبار للم ـاع ب ـا وإمن ـف، الوق بيع إىل ضرورة ال
تبيح لضرورة ال املنفعة، كمال إىل عليهم املوقوف وحلاجة املنفعة. احملظوراتالراجحة، لكمال بيعه جيوز ،فإنه

مضطرين يكونوا مل لضرورة. وإن بيعه جيز مل حرام ألنه جيوز ال بيعه كان غريها،ولو . ٣)وال
بالكامل،قدواالستبدال جديد وقف أصول شراء يعينيعين جديدوقد وقف أصول من جزء بأنشراء

األوقافتشترك من الوقفجمموعة أصول متلك ـك،اجلديديف وذل الدمج، خالل من الشركة إمكان يعين مما
للمصلحة أنهبعضوذكر. وفقاً املقابل يف احلنابلة بيع،حيرم" فقهاء يصح هبتهالوقف،وال ولو،وال إبداله وال

منه له،خبري خبراب منه املقصودة منافعه تتعطل أن حمللت،إال شيئاًه،أو الوقف يورد ال أهلهحبيث يورد،على أو
نفعاًشيئاً يعد إليهال عمارته،بالنسبة نفعه،وتتعذر به،وعود يعمر ما الوقف يف يكون ال ـه.بأن بيع ـصح ،في

املال إضاعة عن للنهي مثله يف مثنه إضاعة،ويصرف إبقائه بالبيعللمال،ويف احلفظ .٤"فوجب
يف الباحث أخضرويرى ضوًء السابقني الصغريةاألودمجمكانإلالقولني ـن،قاف م شكالً ميثل والذي

االستبدال حيثأشكال للمصلحة، الوقفاملقصودأنتبعاً بمن عليه املوقوف ـنانتفاع ع ـدة املتول ـة املنفع
للواقف،الوقف، بالنسبة اجلارية الصدقة مفهوم اووحتقق خاللالستبدالمنع الكاملمن ـرالتملك آخ ألصل

الدمج،جديد خالل من هلذأو الوقفمبطل اقتضاه الذي املعىن األصل،ا خالف .فيكون

:   :  

األوقاف لدمج اقتصادية مربرات يأيتخباصةالصغريةوبعامةهناك فيما تتمثل ،:
فكرة.١ األفرادنسبياًالفرديالوقفتطبيقتقلص ـافلدى األوق فكرة أصبحت حيث احلاضر، الوقت يف

ه ـعفاجلماعية وض ـة، ناحي من كبرية جديدة وقفية مشروعات إنشاء تكلفة الرتفاع وذلك الغالبة، ي
الديين األفرادالباعث ـذالدى ه ـق حيق ما الصغرية األوقاف دمج ويف أخرى، ناحية من الوقف إلنشاء

احلاضر.اهلدف الوقت يف اجلماعية األوقاف أهم من عن:ولعل ومتول تؤسس اليت الوقفية طريقالصناديق
يسمى الوقفيةما واألسهم يف، تطرح مناليت ـنعدد ع ـسؤولة امل ـات اجله قبل من العريب اخلليج دول
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الدول تلك يف ـاب،.األوقاف االكتت يف الرغبة عند فقط شراًء لتتداول املال أسواق يف عادة تطرح وهي
ذلك بعد بيعاً للتداول قابلة غري  .ولكنها

ا. ٢ العصر يف املشروعات مسةاجتاه واالندماج التكتل يكون يكاد حىت بينها، فيما واالندماج التكتل إىل حلاضر
تغريالعصر، ظل يف وخباصة الوقف، على ينسحب قد الذي االجتماعياألمر للوقف،واالقتصادي،الدور

الوقت أوجد. احلاضريف االدولةختليحيث تقوم كانت اليت املهام بعض  .للوقفاًجديداًدورعن
جزئياًعدمإمكان .٣ الوقف من اهلدف كلياً،حتقق عليه،،أو للموقوف إلبالنسبة حصصنظراً تالشي مكان

الزمن مع الوقف عائد من هلم الوقفتزايدبسبب،املوقوف عائد من املستفيدين من،أعداد أكرب بشكل
الوقف تشغيلهو. منو تعذر بسبب الوقف عائد من هلم املوقوف حصص تالشي منهو،إمكان اإلفادة تعذر

مساحتهل يف،صغر والبالغةبعضكما احلرام، باملسجد احمليطة الوقفية ـايلأرضقطعة٣٧األراضي بإمج
قدره مربعا١٥٠٠ًمساحة مخسني١متراً عن يقل مساحة مبعدل الواحدة، لألرض كسادأو. متراً لوجود

الوقف فيه يوجد الذي القطاع يف إىل.اقتصادي راجع مقارنةوهذا الصغري الوقف تشغيل تكلفة ارتفاع
الكبري وبالوقف احلقيقي، العائد للتضخمللوقفاخنفاض  .نتيجة

:   :  

دمج من اهلدف حتقيقالوقفيتمثل منيف ممكنة اقتصادية منفعة منفعته( هأقصى ـن،)زيادة م ـك وذل
يأيتخالل :ما

تكاليف. ١ اةإداراخنفاض الدمجوتشغيل بعد املتحقق بتكاليف،لوقف والمقارنة ـدمجتشغيلاإلدارة ال ،قبل
يعين وزيادةمما العائد، العائدزيادة من املستفيدة اجلهات .حصة

ذ. ٢ وقفي مشروع كبرية،يتكون مادية واملنافسةقوة البقاء .ميكنه
املشروعات.٣ إدارات اإلفادةجمتمعةاملندجمةالوقفيةاشتراك يتيح الدمج من املتحقق الوقفي املشروع إدارة يف

يف يتعذر قد الذي األمر اإلدارة، يف العمل وتقسيم التخصص مبدأ تطبيق ويتيح املتاحة، اخلربات كافة من
الدمجحالة  .عدم

الوقفية .٤ املشروعات بني التكامل كبرية ( يؤدي مع وصغرية بينها، فيما كبرية أو صورة)صغرية ـنوهو م
الدمج التكاملصور مزايا من اإلفادة ـبوفوراتحتقيق:مثل،إىل وجتن ـة، وخارجي ـة داخلي اقتصادية

وجدت إذا وخباصة بينها، فيما املنافسة القطاعوقفيةالاملشروعاتمساوئ نفس يف  .الصغرية
اليت .٥ املميزات كافة من حدةقداإلفادة على وقف كل ا  .يتمتع
اإلفادة .٦ تتعذر ت،قد ـذرة،،قلأو متع كانت إن اإلفادة هلذه حتقيق الدمج ويف الوقف، مساحة صغر بسبب

متدنية كانت إن ا أرض. وزياد على مبىن إنشاء يف الرغبة عند املطبقة التنظيمات بعض وجود يف وخباصة
وجانبية،. وقفية وخلفية أمامية ارتدادات شكل يف األرض مساحة من جزًء التنظيمات بعض يقتطع حيث
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األرض تلك مساحة صغر حال يف وذلك منها، اإلفادة متكن تذكر مساحة يبقي ال قد ما. مما الدمج ويف
التنظيم هلذا السليب األثر من خيفف .قد

الدراسات بعض أظهر األوقاف،املسحيةوقد عوائد حيثالكبريةارتفاع السوقيةمن ـوهلاالقيمة ألص
األجل السوقيةباألوقافمقارنة،الطويلوالقصري،: نييف القيمة ـو،ألصوهلاالصغريةذات حن التوجه يدعم مما
الدراساتمنو. االندماج :هذه

ـدراءاملسحية)٢٠٠٥(Damon J. Manettaدراسة .١ للم ـوطين ال ـاد االحت ـع موق على املنشورة ،
ـة األمريكي ـات واجلامع ـات للكلي The:التجاريني National Association of College and 

University Business Officers (NACUBO)بنيحول ألصولالعالقة السوقية الوقف،القيمة
استثماره أوقافمشلتوقد. وعوائد حلوايلاًالدراسة ـدة٧٤١تابعة املتح ـات الوالي يف تعليمية مؤسسة

عنوكندا السوقية قيمتها يف وتقل أمريكي١٠٠، دوالر ـ. مليون قيمه ـث حي من خمتلفة أوقاف اوهي
الدراسة. السوقية حمل الوقفية األصول قيم جمموع بلغ ـة٢٦٧وقد بنهاي ـك وذل أمريكي، دوالر بليون

املايل  .٢٠٠٤العام
رقم( )٤جدول

الوقف أصول إمجايل
أمريكي دوالر

واحدة لسنة االستثمار ( عائد
يف املنتهي املايل ٣٠العام

)٢٠٠٤يونيو

خلمس االستثمار عائد
املنتهيالعام( سنوات املايل

)٢٠٠٤يونيو٣٠يف
 Median $71,662,000 16.0% 3.5%املنوال

 %3.8 %15.1 360,651,000$املتوسط
 *%4.2- *%0.6- *370,000$األدىن
 *%15.0 *%25.2 *22,143,649,000$األعلى

املؤسسة نفس متثل ال النجمة إشارة حتمل اليت  . األرقام
 .             National Association of College and University Business Officers (NACUBO):املصدر

التجاريني،املسحية)٢٠٠٤(Damon J. Manettaدراسة.٢ للمدراء الوطين االحتاد موقع على املنشورة
ـة األمريكي ـات واجلامع The:للكليات National Association of College and University 

Business Officers (NACUBO)بنيحول ألصولالعالقة السوقية استثمارهالقيمة وعوائد . الوقف،
أوقافمشلتوقد قيماًالدراسة حيث من عنالسوقيةأصوهلاخمتلفة تقل ـي١٠٠واليت أمريك دوالر ،مليون

حلوايل وكندا٧٣٢والتابعة املتحدة الواليات يف تعليمية .مؤسسة

رقم( )٥جدول
املرجحMedianالاملنو الوزن وسيط

Equal 
Weighted 

Mean

األعلىاألدىن

ـاف ـ األوق ـم ـ  million $321.5 million $321,000 $18.9 billion 70$حج



 

أمريكي: اإلمجايل دوالر
االستثمار عائد ( نسبة

يف ـهي املنت املايل العام
)٢٠٠٣يونيو٣٠

2.9% 3.0% -14.7% 28.1% 

 .National Association of College and University Business Officers (NACUBO):املصدر

ـة .٢  The National Association of College and University Business Officers  دراس

(NACUBO)  بنياملسحية العالقة السوقيةحول ـلألالقيمة األج يف ـتثماره اس وعوائد الوقف صول
أوقاف.الطويل الدراسة مشلت ـة٦٥٧وقد األمريكي املتحدة الواليات يف خاصة، ومدرسة وكلية جامعة
ـدارها. وكندا مق ـة زمني فترة خالل وذلك السوقية، أصوهلا قيمة إىل بالنظر األحجام خمتلفة أوقاف وهي

يف انتهت سنوات املسح. ٣٠/٦/٢٠٠٣عشر مشل يعادل٤٠٣وقد ما أو تعليمية من% ٦١مؤسسة
أصولالعينة السوقيةتبلغوقفيةذات فأقل١٠٠قيمتها أمريكي دوالر تعليمية١٨٢و. مليون مؤسسة

يعادل ما العينة% ٢٨أو ـسوقيةأصولذاتمن ال ـها قيمت بلغت دوالر٥٠٠-١٠١وقفية ـون ملي
يعادل٧٢و. أمريكي ما أو تعليمية أصول% ١١مؤسسة ذات العينة السوقيةبلغتوقفيةمن يفقيمتها

األدىن أمريكيملي٥٠٠حدها دوالر عنون السوقية أصوهلا لقيم األقصى احلد زاد فيما ـون، ملي ـف أل
استثمار. دوالر إيرادات ارتفاع الدراسة أظهرت السوقيةاألوقافأصولوقد القيمة مقارنةذات الكبرية

الطويل املدى على الصغرية ـ)سنوات١٠(باألوقاف وبق الزمن، خالل الكبرية األوقاف منو يتيح مما اء،
حاهلا على الصغرية .األوقاف

  
رقم( بني: )٦جدول السوقيةالعالقة الطويلألالقيمة األجل يف استثماره وعوائد الوقف صول

الوقف أصول حجم
أمريكي دوالر

واحدة سنواتسنة سنواتثالث سنواتمخس عشر

بليون من  % % %- %أكرب
 % %  %- %بليون-مليون٥٠١

 % % %- %مليون٥٠٠-١٠١

 % % %- %مليون١٠٠-٥١
 % % %- %مليون٥٠-٢٥

من  % % %- %مليون٢٥أقل
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2003 Endowment Study reflects the following results for periods ending June 30, 
2003:      

بعض أظهر الصغريةلاحملاسبيةتقاريرالكما األوقاف تسهم اليت الشركات ـاعيفبعض ارتف ـها تكوين
بعد األوقاف تلك فيهاسهاماإلعوائد اإلسهام قبل حتققت اليت بالعوائد مقارنة الشركات هذه ـدعممم. يف ي ا

حنو الصغريةالتوجه األوقاف اقتصاديةدمج مميزات من له ملا التقارير. إجيابية، هذه : ومن
والتعمري .١ لإلنشاء مكة لشركة السابع السنوي بعض١٤١٦/١٤١٧التقرير عوائد مقارنة واملتضمن ـ، ه

قبل الشركة يف املسامهة الصغرية وبعدهااألوقاف الشركة يف بلغت. املسامهة األوقافحيث تلك إيرادات
ـدمج ال ـل٢,١٤قبل مقاب ـعودي، س ـال ري ـون ـام١٣,٨ملي الع يف ـعودي س ـال ري ـون ملي

ـ١٤١٦/١٤١٧  ..ه
والتعمري .٢ لإلنشاء مكة لشركة التاسع السنوي بعض١٤١٨/١٤١٩التقرير عوائد مقارنة واملتضمن ـ، ه

وبعده الشركة يف املسامهة قبل الشركة يف املسامهة الصغرية األوقاف. ااألوقاف تلك إيرادات بلغت حيث
ـدمج ال ـل٢,٥٤قبل مقاب ـعودي، س ـال ري ـون ـام١٨,٩ملي الع يف ـعودي س ـال ري ـون ملي

ـ١٤١٨/١٤١٩  ..ه
عشر .٣ الثاين السنوي ـد١٤٢١/١٤٢٢التقرير عوائ مقارنة واملتضمن والتعمري، لإلنشاء مكة لشركة ـ ه

بعوائد الدمج، قبل الشركة يف املسامهة الصغرية ـاماألوقاف ع يف الدمج بعد ـ١٤٢١/١٤٢٢ها ـ . ه
الدمج قبل األوقاف تلك إيرادات بلغت مقابل٢,٤٨٣حيث سعودي، ريال مليون٢٠,٢٧١٤مليون

العام يف سعودي ـ١٤٢١/١٤٢٢ريال ـل. ه قب عليه كانت عما أضعاف عشرة حبوايل تقدر بزيادة أي
 .الدمج

ا .٤ السنوي عشرالتقرير ـ١٤٢٥/١٤٢٦لسادس مكةه والتعمري،لشركة عوائدلإلنشاء مقارنة واملتضمن
الصغرية الشركةاألوقاف يف الدمجاملسامهة وبعد الدمج، يف.قبل ـسامهة امل ـاف األوق ـع ري بلغ حيث

أهلية(الشركة وأوقاف عامة، ـسبة٢٢٠)أوقاف بن أي املاضية، سنة عشرة االثنيت خالل ريال، مليون
جم% ٧٣٣قدرها املسامهمن قبل دخلها بالشركة،موع متوسطة أساس وقدره١٢على مليون٣٢سنة،
 . تقريباًريال

:    :  

رأمسايل أصل الوقف إن رأمساليةحيث أصول جمموعة إىلغالباًأو ـر النظ ـى عل يقوم الدمج مبدأ فإن ،
استثماري مشروع إىل حتويله على أو استثماري، مشروع مبثابة الدمجوبالت. الوقف يتخذ أن ميكن منايل عدداً

اآليتالصور النحو على وذلك ،:
معني .١ ملعيار وفقاً الصغرية األوقاف معني،دمج قطاع يف مثلواملوجودة العقار: ، الكبرية،قطاع األوقاف يف

املعيار نفس القطاع،وفق نفس يف آخر،واملوجودة قطاع يف املواصالتأو أو اآلالت قطاع ـثمثل حبي ،
الصغريةتتال األوقاف مع،شى واحداًوتكون مشروعاً الكبرية ـم،األوقاف ذم ـن ع مستقلة مالية بذمة

رصدهالواقفني يتم عليهملصاحل، ـداولاملوقوف للت ـة قابل ـري غ أسهم ذات مسامهة، شركة شكل . يف



 

حصص فئاتوتتحدد من فئة عكل املتحقق العائد ويف اجلديد، الوقف أصول يف عليهم بنسبة،نهاملوقوف
املندمجأصولقيمة الصغري قيمة،الوقف الدمجأصولإىل عن املتولد اجلديد .الوقف

معني .٢ قطاع يف الصغرية األوقاف العقار،: مثل،دمج ـاعقطاع القط ـس نف يف الكبرية األوقاف يف،يف أو
آخر، قابضةوتكوينقطاع شركة يعتم. شكل املايل التكتل أو الترست من نوع هي ـع،واليت جتمي على د

والتخطيط، اإلدارة وعلى اإلنتاجية، االقتصادية املشروعات من عدد أموال رؤوس على السيطرة وتركيز
طريق عن هلا التابعة املشروعات يف القرارات اختاذ العلياوعملية اإلدارات يف التابعةلممثليها  .لشركات

قطاعات .٣ عدة من أو معني، قطاع من الصغرية األوقاف ـها،دمج بين ـا فيم ـون لتك البعض، بعضها مع
واحداً وقفياً الواقفني،مشروعاً ذمم عن مستقلة مالية رصدهبذمة يتم عليهملصاحل، ـكلاملوقوف ش يف

مسامهة اجلديدو. شركة الوقف أصول يف عليهم املوقوف حصص العائد،تتحدد ويف اجلديد، املشروع أو
عنه قيمة،املتحقق الصغأصولبنسبة املندمجالوقف قيمة،ري الدمجأصولإىل عن املتولد اجلديد  .الوقف

الصغرية .٤ األوقاف معنيتكامل معيار ـفوفق وق كل حيتفظ حبث البعض، بعضها مع قطاعات عدة أو،من
مشروع االعتباريةوقفيكل املستقلة،بشخصيته املالية تديروذمته موحدة إدارة للجميع وتكون وإدارته،

خطط وتضع االستثمارية،هشؤونه،  .وسياساته
أسهم .٥ من الباقي ويتكون صغرية، أوقاف أصول من رأمساهلا من جزء يتكون مسامهة شركة ـريتكوين غ

استثماريوقفية مشروع جمموعها من ليتكون العام، لالكتتاب الصورة. تطرح هلذه العملية األمثلة :ومن
والتعمري لإلنشاء مكة  .شركة

     :  

شكل الدمج عن املتولد الوقفي املشروع يتخذ أن الباحث مسامهةيقترح مزايا،شركة من هلا نظاميةملا
في يأيتتتمثل : ما

هنا .١ الصغري الوقف وهو الشريك خسارةمسؤولية من يتحقق قد املالعما رأس يف حصته حدود ،فقطيف
الوقف ميلك من هو الواقف إن أقلنا الوقفسواء متلك من هي عليها املوقوف اجلهة إن قلنا أم ، .

رأمسال .٢ املسامهةضخامة الشركاتشركات أنواع من بغريها ـتثماراتمقارنة باس ـام القي من ميكنها مما ،
 . ضخمة

الذم .٣ عن للشركة املالية الذمة للواقفنيماستقالل عليهم،املالية واملوقوف ـف، الواق ـة مبلكي ـا أقلن سواء
أ للوقفللوقف، عليه املوقوف مبلكية قلنا  .م

واستمرارها .٤ الشركة بعضرغمبقاء عليهم،الوفاة املوقوف أو إفالسهواقفني، ـة،أو مبلكي ـا أقلن سواء
للوقف عليه املوقوف مبلكية قلنا أم للوقف، .الواقف

:  :  

اآليت ميكن   النحو على الصغرية األوقاف اندماج :تنفيذ



 

اإلسالميةا. ١ والشؤون األوقاف وزارة قبل من مثالً اململكة داخل املوجودة لألوقاف شامل مسح بعمل ،لبدء
الو العائد وبيان ألصوهلا، السوقية القيمة إىل بالنظر فئات إىل ـانذتقسيمها وبي ـها، من ـل ك ـه حقق ي

منها، لكل التشغيلية فيهااملصروفات الوقفعائدمبا النظارةناظر ـة،مقابل الواقف اجلهة ـة،وبيان واجله
عليها املسح. املوقوف يغطي أن واملصروفاتعلى لإليرادات مثالً،بالنسبة سنوات عشر ا مد زمنية فترة

أكثر . أو
طيبة. ٢ وشركة والتعمري، لإلنشاء مكة شركة جتربة مثل اململكة داخل املوجودة الدمج صور بعض نتائج تقومي

والتعمري  . لإلنشاء
اآلتيةعمل .٣ العناصر فيها توضح جدوى،  :دراسة

للوقف. ١,٣ ممكنة منفعة أقصى حتقيق يف الدمج من اهلدف ـرادات          . حيدد اإلي ـادة بزي ـدف اهل حتقيق ويتم
معاً األمرين أو اإليراد، ثبات بافتراض ممكنة تكلفة أدىن عند التشغيل أو التكلفة، ثبات  .بافتراض

ألصول. ٢,٣ السوقية القيمة اإلدارةحتديد ـاليف وتك ـة، احملقق ـرادات واإلي الدمج، قبل املختارة األوقاف
 . والتشغيل

ـة. ٣,٣ املتوقع ـشغيل الت ـاليف وتك اإليرادات بيان مع للتطبيق، مثالً الدمج صور من الثانية الصورة . حتدد
اختيار ليتم السابقة، الفقرة يف حتديده مت مبا ذلك ومقارنة الصور، لباقي بالنسبة األكثروهكذا الصورة

للهدف حمققاً الدمج كان إن للهدف، ـو. حتقيقاً ه ـويره تط على والعمل الوقف، دمج عدم يكون فقد
احلايل الوضع اختيار فيتم للمصلحة. األفضل وفقاً ذلك تتحدد اهللا.حيث رمحه تيمية ابن وأما: ( يقول

املصلحة إىل ذلك يف فينظر عدوان غري من البناء صورة ـففإن. تغري للوق ـلح أص الصورة هذه كانت
أقرت أعيدت. وأهله أصلح عليه كانت ما إىل ا إعاد كان ـة. وإن ثالث صورة على ذلك بناء كان وإن

بنيت للوقف كانت. أصلح حيث املصلحة مع ويدار الوقف، مصلحة البناء صورة يف ـت. فيتبع ثب وقد
ال صورة غريا قد ما أ وعثمان كعمر الراشدين اخللفاء للمصلحةعن اخلطاب. وقف بن عمر فعل قد بل

ذلك من أبلغ هو مكان. ما يف مسجداً هلم وبىن التمارين، سوق فصار القدمي الكوفة مسجد حول حيث
. ١)آخر

عليها. ٤,٣ الدمج جتربة إلجراء عليها اإلشراف األوقاف وزارة تتوىل اليت األوقاف بعض  .حتديد
وقفية .٥,٣ مؤسسة مسامهتأسيس شركة شكل املختارةيف الصورة وفق من-ة أكثر تطبيق من هنا مانع وال

منوذج من أكثر أو بهبرأمسال-صورة ـوفمصرح املوق اجلهات على احملافظة مراعاة مع كذا، مقداره
الدمج قبل الوقفوتكون.عليها سبيل على نقدية األسهم أسس وتدار.مجيع على  ية،اقتصاداملؤسسة

متو يف أرباحها املؤسسةوتستخدم وبرامج مشاريع وتطوير عليها  يل املوقوف اجلهات أنو. لصاحل ميكن
يف التمويل مصادر املؤسسةتتمثل رأمسال استثمار و)الوقف( ريع ـيتالتربعات، ال ـدواملنح ـدمق تق

املؤسسةو. املؤسسالوقفلربامج تقرر اليت اخلدمات املتحققةمقابل مبقابلالوقفية بيعها أو  .تقدميها
املعوقات .٦,٣ وبيان اهلدف، حتقيق يف جناحها مدى ملعرفة مثالً، سنوات مخس بعد للتجربة تقوميية دراسة عمل

وجدت  .إن
                                                 

  .٢٦١:ص. ٣١.    :  1



 

جناحها.  ٧,٣ حال يف تدرجيياً التجربة  . تعميم

:       :  

املتو باملشروع املتعلقة العملية اجلوانب أبرز يأيتيتمثل فيما الدمج عن : لد

 .    :  

الوقف أصول أو أصل ملكية يف الفقهاء اختالف ترجيح. تقدم الباحث مبويرى ـفالقول الواق ـة لكي
وتسهيل،للوقف الصغرية، األوقاف تكامل أو لدمج، والقانونية النظامية اإلجراءات تسهيل ذلك شأن من ألن

الدم بعد ا .جإدار

 .  :   

نقوداً كله الشركة مال رأس يكون أن الفقهاء أو. ١جييز أعياناً، اآلخر والبعض نقوداً، بعضه يكون وأن
األوقاف دمج حالة يف هنا حاصل هو كما أعياناً كله يكون .أن

السعودي التجاري النظام يف ذلك جيوز .٢كما
األصول وقف إمكان ترجيح الباحث الثابتةويرى غري واألصول واملصانع، واألراضي املباين مثل الثابتة

اإلنتاج أدوات ووقف النقود، ذلك،واخلدمات،والسلع،مثل تقتضي املصلحة ـى.ألن عل يعني هذا إن حيث
الثابتة األصول وألن الصغرية، األوقاف وتكامل الثابتة،دمج ـدمات،واملنافع،والنقود،وغري ـل،واخل يكم

ب يتحققبعضها حبيث النهايةعضاً، للواقفيف الوقف من عليهلو،اهلدف .لموقوف

                                                 
كله: 1 املال رأس يكون أن واملضاربة العنان شركيت صحة شروط من أن احلنابلة عندهمنقوداًيرى الشركة تصح فال ـالعروض، . ب

القناع. البهويت: انظر ألنو. ٤٩٨: ص. ٣ج. كشاف ـات القيمي دون ـد واحلدي احلبوب مثل وباملثليات بالنقود الشافعية جييزها
الشركة صحة شروط من عندهم واخللط خلطها ميكن ال الشربيين: انظر. القيميات اخلطيب احملتاج. حممد ـاينمغين مع معرفة إىل

املنهاج الفكر.بريوت. ألفاظ تاريخ. دار ـين. ٢١٣: ص. ٢ج. بدون مغ يف ـاء ج ـا كم عندهم باحليلة هذا على التغلب وميكن
يف(: احملتاج الشركة يف كالثيابواحليلة املتقوم من العروض ـواءباقي س اآلخر عرض ببعض عرضه بعض منهما واحد كل يبيع أن

اختلفا أم العوضان عرضه،أجتانس بعض منهما واحد كل يبيع يتقاصاأو مث الذمة يف بثمن احملتاج. الشربيين).لصاحبه . ٢ج. مغين
وجتوز. ٢١٤: ص آخر، جانب من وعرض جانب من بعني املالكية عند اختلفاوجتوز أم جنساً اتفقا منهما كل من : انظر. بعرض

الدردير خليل. أمحد ملختصر الكبري العربية. القاهرة. الشرح الكتب إحياء تاريخ. دار ـة. ٣٤٩: ص. ٣ج.بدون احلنفي عند وجتوز
باحليلة مفاوضة. (بالعروض عقداها مث اآلخر عرض بنصف عرضه نصف منهما كل باع إن النقدين غري املتاع هو بعرض وصحت

عناناً بالعروض،أو لصحتها حيلة قيمة،وهذه تساويا إن ـصف.وهذا بن الشركة به تثبت ما بقدر األقل صاحب باع تفاوتا وإن
احلصكفي،).اآلخرعرض الدين عالء املختارحممد األبصارالدر تنوير الفكر. بريوت. شرح ط. ١٩٧٩. دار ،٢،١٣٨٦تصوير

.٣١٠: ص. ٤ج.١٩٦٦
حيىي: انظر: 2 السعودي. سعيد التجاري النظام يف والتوزيع. جدة. ٤ط. الوجيز للنشر عكاظ ،١٩٦: ص. ١٤٠٣. ١٩٨٣. دار

١٩٧.



 

 . :  

الشركة توقيت جواز الفقهاء بعض ـة١يرى الزمني العقود من السعودي التجاري النظام جيعلها كما ،٢ .
الدمج نتيجة إنشاؤها يقترح اليت الشركات عقود إن ميكنهيوحيث فإنه الزمنية، العقود بنيمن رأياجلمع

الوقف توقيت جواز بعدم قال توقيته،،من جبواز قال من معينةورأي زمنية مبدة حمدداً الوقف يكون بأن وذلك
أخرى زمنية لفترة للتجديد ـن.قابلة م ـدف اهل لتحقق واستمراراً للدمج، النظامية املتطلبات مع متشياً وذلك
واالستمرار الدوام وهو .الوقف

 .:  

عليهمي واملوقوف الواقفني سائر من عمومية مجعية تكوين عنهمتم ينيبونه من ـس.أو جمل انتخاب ويتم
بينهم من عليهمإدارة املوقوف من يتكون عنهم،قد ينيبونه من ـيهم٣أو عل ـوف املوق ـة مبلكي قال ملن وفقاً ،

يتكون. للوقف الواقفنيوقد ينيبونهمن من مبل٤عنهمأو قال ملن وفقاً للوقف، الواقف هنا. كية املصلحة ولعل
مجيعاً منهم اإلدارة تتكون أن غريهموأتقتضي ينيبونهمن الشركة.مجيعاًممن أصول إدارة وفقاًالوقفيةوتتم هنا

اخلاصةاقتصاديةألسس املشروعات تدار إدارة. كما يف ـسهم ي بأن الوقت وقف مسألة من هنا اإلفادة ومتكن
خربة له من الشركاتالوقف مديري من جيدة إدارية ـهبعضهمفيخصص.ودراية وقت من جزًء الوقف إلدارة

الشهر مدار على متفرقة ساعات أو مثالً، الشهر يف ـة. كيوم اليومي ـور األم لتسيري مبوظفني االستعانة ومتكن
نفقات ضمن وتدخل الوقف، عوائد من تدفع مبرتبات تغطيالوقفاملشروعالبسيطة إىاليت . ٥يراداتهمن

 .  :  

الواقف بإذن للمصلحة الدمج عن املتولدة الوقفية الشركة وهي الوقف على االستدانة ـثلنينيجتوز املم
القاضي وبإذن اإلدارة وزارمبجلس اآلن عنه ينوب الذي الدولاألوقافات، . ٦اإلسالميةيف

 .:  

                                                 
أمني: انظر: 1 عابدينحممد األبصار. بن تنوير شرح املختار الدر على احملتار الفكر. بريوت. رد ـة. ١٩٧٩. دار الثاني الطبعة .  تصوير

.٣١٢: ص. ٤ج. ١٩٦٦
حيىي: انظر: 2 السعودي. سعيد التجاري النظام يف  .٢٢٢: ص: ص. الوجيز
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 .٣١٩:ص. ٥ج.١٩٩٢
عابدين: 6 ابن .٤٣٩: ص. ٤ج. حاشية



 

ال أموال استثمار يتم أن عنهوقفيقترح املتولدة العوائد مع والتعامل اآلتية، للقواعد :وفقاً
الوقف. ١,٦ ألصول االستثمارية احملفظة مكونات النقديةتنويع واألوقاف الوقفية، الصناديق .وخباصة
واحد .٢,٦ اقتصادي قطاع على نشاطه يقتصر فال االقتصادية، الوقف أنشطة  .تنويع

الضوء يلقي ما اآليت املثال يف السابقنيولعل العنصرين :على
احملققة.٣,٦ العوائد الوقفتوزع أصول استثمار ـشركاتمن ال ـاح أرب توزيع يف املتبعة األسس لنفس وفقاً

ـه ب للمعمول وفقاً كاحتياط آخر جزء يوضع والصيانة، والتوسع للنمو احملقق العائد من جزء فيخصص
عل ينفق أو املتبقي اجلزء ويوزع الشركات، نظام وفقاًيف عليها املوقوف اجلهات رأسى يف ـصهم حلص

الواقفني،املال لشروط اإلدارةووفقاً مبجلس ـك. ١املمثلني ذل يف اهللا ـه رمح تيمية ابن ـال: ( يقول وق
أ للقاضيبالقاضي واللفظ وغريمها، الفصول يف عقيل وابن رد، ا يف يعلى ـه،: و غلت من الوقف ونفقة

بق مع به االنتفاع القصد عليه،ألن اإلنفاق يتضمن بقاؤه فكان عليه، باإلنفاق إال ميكن ال وهذا عينه، اء
عليه للموقوف يبقى ـك،. وما املال ـو ه ألنه عليه اإلنفاق بني باخليار عليه فاملوقوف غلة له تكن مل فإن

مثله يف مثنه ويصرف يبيعه أن ألنه. وبني املال بيت يف فالنفقة املساكني على املوقوف كان مالكوإن ال
بعينه جاز. له مثله يف مثنه وصرف بيعه اإلمام رأى  . ٢)وإن

ـ .٤,٦ أص ـة مبثاب معها والتعامل عليهم، املوقوف على االستثمارية غري اإليرادات أو اهلبات توزيع لوعدم
الوقفيةرأمسالي للمشروع اململوكة الثابتة، وغري الثابتة، الرأمسالية األصول سائر شأن ذلك يف ا شأ ،. 

 

.      :  

اإلسالمي الفقه يف اجلائزة العقود من الشركة وعندعقد ـةاحلنفية واحلنابل ـشافعية ـام٣ال النظ ويف ،
السعودي املال. ٤التجاري سوق يف السهم تداول إمكان الشركةمبعىن إىل جدد مسامهني دخول يعين والذي ،

املطروحة األسهم شراء خالل للبيعمن أسهمهم بطرح الشركة من مسامهني وخروج ـصلحة. للبيع، امل ولكن
األسهم تكون فال الزماً، عقداً جعله تقتضي الطرفني لكال الوقف لزوم على الفقهاء إمجاع يشبه مبا واألخذ هنا

للتداول يف،قابلة حقه يعين ال هنا امللك ألن الوقفية، الشركة ألسهم الواقف مبلكية أقلنا ـهمسواء أس تداول
ـين يع ال ـضاً أي هنا امللك إن حيث الوقفية، الشركة ألسهم عليهم املوقوف مبلكية قلنا أم وحنوه، بالبيع الوقف

وحنوه بالبيع الوقف أسهم تداول يف جعل. حقهم هنا ميكن الوقفيولكن املشروع شركة يفعقد ـائزاً ج عقداً
أصالً الوقف خارج هم من زيادة،حق إمكان ـدةمبعىن جدي ـة وقفي ـهم أس طرح خالل من الوقف مال رأس

                                                 
نفسه: 1  .٣٦٦: ص . ٤ج. املصدر
فت: 2 تيميةجمموع ابن .٢١٣: ص. ٣١ج. اوى
القناع. البهويت: انظر: 3 احملتاج. الشربيين. ٥٠٦: ص. ٣ج. كشاف املختار. احلصكفي. ٢١٥،٣١٩: ص. ٢ج. مغين . ٤ج. الدر

ال.  ٣٢٧: ص أم لألموال خلط أحصل سواء املالكية عند بالعقد الزمة للدردير: انظر. وهي الكبري  .  ٣٤٩: ص. ٣ج. الشرح
حيىيسع: 4 السعودي. يد التجاري النظام يف  .١٩٠،٢٠٠: ص. الوجيز



 

ـاً وفق ـف، للوق املؤسسني املسامهني أو الواقفني من واقفاً اجلديد املساهم أو املكتتب فيكون العام، لالكتتاب
التأسيس عقد يف املوجودة والضوابط .للشروط

   

        
     

اقتصادية أسس على األوقاف إدارة يف احلديثة االجتاهات أحد الشركة األوقاف. متثل دمج على والقائم
القائمة خاللالصغرية من وذلك ـغرية،، ص ـاف أوق أصول من رأمساهلا من جزء يتكون مسامهة شركة تكوين

ت وقفية غري أسهم من الباقي استثماريويتكون جتاري مشروع جمموعها من ليتكون العام، لالكتتاب .طرح



 

ـد بع الشركة يف املدجمة األوقاف إيرادات زيادة يف واملتمثل املصلحة، معيار إىل ذلك يف الشركة استندت وقد
الدمج قبل ا مقارنة . الدمج،

 :  :  

املرس مبوجب سعودية مسامهة شركة الشركة متأسست رقم امللكي ـاريخ٥٠/وم . ١٣/١١/١٤٠٨بت
الشركة إنشاء عن أعماهلاوأعلن رقموبدء التجارة وزير قرار بتاريخ٨٥٩مبوجب ـد. ٢١/١١/١٤٠٩، وق

قدره برأمسال الشركة ريال١٠٠قدرهاأمسيةوبقيمةبالكامل،مدفوعسعوديريالمليون١٣٥٥تأسست
نقديةو،الواحدللسهمسعودي حصصاً حوايليضم ريال،٧٠٩,٠٨٤٥تبلغ ـةمليون عيني ـغوأخرى تبل

ريال٦٤٥:٩١٥حوايل ـهمليون بيان سبق كما السعودي التجاري النظام يف أيضاً وجائز شرعاً، جائز وهذا ،.
يف ـهام اإلس يف رغبوا الذين املشروع مبوقع العقارات أصحاب إلسهام املال رأس من العيين اجلزء خصص وقد

ع بقيمة منهاالشركة جبزء أو م ـشركة. قارا لل األول ـشروع امل تنفيذ تكاليف لتغطية النقدي اجلزء وخصص
ـحاب ألص السنوية واإلجيارات املشروع، يف املسامهة غري العقارات قيم مثل أخرى ونفقات التزامات وتغطية

املشروع يف املسامهة مبلغ. العقارات ذلك إىل حتصيل١٣٥يضاف مت ما قيمة ريال ـنمليون ع التعويض من ه
رقم الكرمي امللكي املرسوم مبوجب ملكيتها املرتوعة ـاريخ١٦١٣٦املساحة وت ـالغ١٦/١٠/١٤١٠، والب ،

ريال٢٥٧ عام. مليون يف زاد نقدية٩٣,٢مببلغ١٤١٤وقد حصص صورة يف ريال عام.١مليون يف زاد مث
لي٢٠٠مببلغ١٤٢٧ األولوية حبق اكتتاب قيمة هو ريال، الشركةمليون مال رأس بهصبح ـذلكاملصرح ب

ريال١٦٤٨,٢ بالكاململيون واملدفوع به املكتتب املال رأس ويبلغ ريال١٤٤٨,٢، أن. مليون بعد وذلك
قرارالقدمت على باملوافقة طلباً املالية السوق هيئة إىل بتاريخ شركة عقدت اليت العادية غري العامة ٢٩مجعيتها
املوافق١٤٢٥شوال ـ ـن٢٠٠٤ديسمرب12 ه م ـا ماهل رأس بزيادة إىل) ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠(م، ـال ري

بسعر،ريال ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠( أولوية حقوق أسهم للسهم) ٢٥٠(وإصدار قيمة) ٥٠(منها،رياالً  رياالً
قدرها،امسية إصدار ـن،رياالً) ٢٠٠(وعالوة م ـهم األس ـدد ع ـادة زي ـهم٢٨،٩٦٣،٢٤٨وبالتايل س

قدرهابز،سهم٣٢،٩٦٣،٢٤٨إىل سهم) ٤(يادة اية. مليون يف املقيدين األسهم مالك على الزيادة وتقتصر
بتاريخ عقدت اليت العادية غري العامة اجلمعية انعقاد املوافق١٤٢٥شوال٢٩يوم ـ . م٢٠٠٤ديسمرب١٢ه

الشركة الشركاء٩٩ومدة مبوافقة للتجديد قابلة الوقف،.عاماَ توقيت الشركة توقيت يعين حيثوال
أخرى بأوقاف الشركة تصفية عند األوقاف حصص استبدال .ميكن
احلرام للمسجد اورة ا األماكن تعمري إىل الشركة دف احلرام،و للمسجد اورة ا العقارات ،وامتالك

ا،وتطويرها ـشاء،وشراءها،واستثمارها،وإدار لإلن ـة الالزم ـية اهلندس ـال األعم بكافة والقيام وتأجريها،
ا،والصيانة،لتعمريوا اخلاصة واملسح اهلدم من.وأعمال حالياً الشركة ـةروافدأهموتعد ـةالتنمي العقاري

ـنالكثريتأسيسهامنذالشركةقدمتوقد. احلرامباملسجداحمليطةةاملنطقاصةخبو،املكرمةمكةمبنطقة م
دف.العقاريةالتنميةجماليفاإلبداعيةالنماذج الشركةقامتاليتعاترواملشتلكو املنطقةتنميةإىلا

                                                 
للشركة: 1 السابع السنوي  .٢٣،٢٦: ص. ١٤١٦/١٤١٧التقرير



 

ـاجعتمريناملمالينيمساعدة،وبالتايلاملكرمةمكةمبدينةراماحلباملسجداحمليطةاملركزية ـرينواحلج الزائ
املكرمة،مكةيفالضخمةروعاتاملشمناًكبرياًعددعاتقهاعلىالشركةأخذتوقداملكرمةاملنطقةلتلك

يف ومكةأبراج: اآليتواملتمثلة وإدهيلتونمكةفندقهيلتون، والشهداءفندقوتشغيلارة، ـركةمركز، ش
مهدت. التجاريوالتعمريلإلنشاءمكة ـدألكيالطريقروعاتاملشتلكوقد ـشركةتب ـشروعهايفال م

ـهاعمرجبلمنطقةتطويرعادةإلمشروعوهو،عمرجبلتطويرمشروعوهوالثاينالضخم ـبأكمل ه ي،
ـادةمشروعتنفيذيتمسوفو. احلرامللمسجدالغربيةباجلهةفريدإستراتيجيموقعذاتجبليةمنطقة إع
ـهي،باملنطقةاألراضيتقسيموإعادةالطرقوتنميةاألساسالبنيةأوالمها تتضمنمرحلتنيعلىالتنمية وتنت
ـشآتبناءالثانيةرحلةاملوتتضمن.العلينباملزادالفضاءاألراضيبعضببيعاألوىلاملرحلة ـسكنية،املن ال

العلينملزادايفاملباعةاألراضيتلكعلىوالفندقية،والتجارية

 :  : 

استثماري وآخر وقفي، جزء من الشركة مال رأس نسبةوقد. يتكون الوقفيبلغت مالإىلاجلزء رأس
يف كما ـ٢٩/٤/١٤٢٧الشركة الشركة% ١١,٦٧حوايله مال رأس عدد. من بلغ املسامهةكما األوقاف

الشركة تاريخيف ـ١٤٢٧/ ٢٩/٤يف زبيدة. عقاراً) ٣٤(ه عني وأوقاف أهلية، وأوقافاً عامة، أوقافاً . وتضم
حوايل الشركة يف الدمج عند قيمتها كانت ـال١٦٩وقد ري ـون ب. ملي ـد يفلوق ـسوقية ال ـها قيمت ـت غ

ـ٢٩/٤/١٤٢٧ السوقسعر( ه يف ـهم× ريال٧٢,٥=السهم األس ـدد ـا١٧ًع تقريب ـهم س ـون ملي
ريال١٢٢٤,٧ = ١٦٨٩٢٨٤٠ الدمج) مليون عند القيمة أضعاف سبعة من أكثر ـافمجيعاًوهي.أي أوق

السوقية قيمتها إىل بالنظر كبرية ولكنها والعائد، املساحة حيث من اصغرية أ كما ـاًتندرج، ـاعيفمجيع قط
واحد اإلسكانخدمي قطاع هو ـة،.، القدمي ـسية التأسي األسهم عن للوقف جديدة بأسهم االكتتاب مت كما

عام مت الذي األولوية حبق املال رأس زيادة اكتتاب يف بالشركة أوقاف عدة اكتتب ـوايل١٤٢٧حيث حب ـ، ه
يعادل١,١ ما أي سهم، املال% ١مليون رأس ـستقب. من م العملية هذه تتم أن املمكن ـدثومن ح إذا الً

املال رأس لزيادة آخر شراء،اكتتاب حدث السوقمأو من الوقف باسم لألسهم أخرى. باشر حاالت وتوجد
ـصرف كت اخلريية، لألعمال وأرباحها أسهمه االستثمارية النقدية األسهم أصحاب بعض وقف حيث ذلك، غري

حياته أثناء سواء شخصي، وفاته،منه عند تنفذ كوصية م. أو تسجيلومنها مت ـذاها ه ـى عل ـشركة بال رمسياً
.األساس

 :  :  

لل فقيه مركز قام عندما املشروع بداية والتطويركانت ـافبحوث األوق وزارة ـرع ف ـع م ـاون بالتع
وجدة والطائف، املكرمة، ومكة احلرام، املسجد ألوقاف مسحية دراسة بعمل اإلسالمية منوالشؤون وذلك ،

اقتراححيث مع األوقاف، هذه منها تعاين اليت املشكالت حيث ومن ومواقعها، وعوائدها، وحجمها، عددها،
املشكالت هذه لعالج احللول املكرمة.أفضل مكة أوقاف إلدارة التابعة األوقاف جمموع بلغ الدراسةوقد وفق



 

منها٥٢١ حبوايل٣٢عقاراً، قيمتها تقدر ريال،٧٨,٤عمارة ـومليون ـة٣٧هامن املنطق يف أرض ـة قطع
اإلمجالية مساحتها تبلغ حبوايل١٥٠٠املركزية تقدر بقيمة تقريباً، مربعاً ريال١٠٣٨,٧٥متراً ـها. مليون ومن

طويل٧٩ وقت منذ مستأجر غري بعضها شعبية ودور ودكاكني أحواش عن عبارة هي مهجوراً ـها،وقفاً ومن
التعويضات قيمة بلغت وقد بيضاء، األوقافاحملفوظةأراض هذه ـسعوديلصاحل ال ـريب الع النقد مؤسسة يف

ريال٦٩حوايل املايلمليون العام األوقافو. ١٤١٧/١٤١٨يف لعائدات التراكمي الرصيد ـةبلغ يفاملودع
النقد السعوديمؤسسة املايل١٥٧,٦حوايلالعريب العام يف ريال إيراداتكما. ١٤١٧/١٤١٨مليون بلغت

ال حوايلاألوقاف ريال٢٢,٢سنوية املقابلبلغقدو. مليون ـوايليف ح األوقاف غالل من املصروفات إمجايل
مال فقطينيثالثة حوايل.ريال ريال٨٠٠منها الواقفنينفقتأألف شروط حتقيق سبيل ـوايل،يف ح ـل ومتث
وحوايل% ٢٦,٣ املصروفات، إمجايل ومت٢,٢من وتشغيل، إدارية مصروفات ريال حوايلمليون % ٧٣,٧ثل

املصروفات إمجايل . ١من
ـكأظهرتوقد تل ـض بع أداء ـضعف ل نظراً األوقاف تلك أداء لتطوير ماسة حاجة وجود الدراسة

اآلخر،األوقاف البعض أداء األوقاف.وانعدام هذه إدارة وختلف سوء عن ناتج كله ا،وهذا أ من الرغم على
سوقية قيمة ذات ا وأ مهمة، مواقع . ٢مرتفعةحتتل

هذ على بناًء مت للمشروعسحاملاوقد جدوى دراسة ـصادية. عمل االقت اجلدوى دراسة أظهرت وقد
املشروع يف األوقاف تلك بعوض اإلسهام يف راجحة مصلحة وجود ـهام. للمشروع اإلس مت ـك ذل على وبناًء

األوقاف يفيفبقيم املشاعة األسهم لتكون الشركةالشركة، ومشروع ـرطاألول ش دام ما وقفهم، بدل قفاً
ـد عائ صرف حيث ومن أنفسهم، عليهم املوقوف يف واالستحقاق النظارة، بقاء حيث من عليه حمافظاً الواقف

الواقف عليها ونص والصرف االستحقاق هلا صرف اليت اجلهة يف ـال. الوقف ف بكيانه السهم حيتفظ أن وعلى
وجي الشرعي، احلاكم بإذن إال يشترى وال ـوقيباع احلق ـن م ـلية األص ـف الوق بناية على جيري ما عليه ري

الشرعية الوقفية.والضوابط لصك طبقاً الواقف شرط للوقف اململوك األسهم على ـدخل،ويسري ال ويصرف
عليه هي ما على النظارة بقاء مع عليها وقف اليت اجلهة ـرط. على ش ـف للوق ـة اململوك األسهم على ويطبق

الوق لصك طبقاً يف. فيةالواقف ـف الوق ـهام إس ـد عن الشركة إليه استندت الذي الشرعي املستند متثل وقد
اإلسهامالشركة هذا نتيجة املتوقعة املصلحة عملياً. يف ذلك ترجم ـاظروقد لن باإلذن شرعي صك صدور يف

الشرعي احلاكم لدى املصلحة بثبوت ومرهون مرتبط الشرعي واإلذن الشركة، يف باإلسهام .الوقف
القولميو ـي:كن تنتف ـث حبي ـصغرية، ال ـاف األوق دمج صور من صورة الشركة يف األوقاف إسهام

ـها متثل ـدة واح اعتبارية أو معنوية شخصية حملها لتحل حدة، على وقف لكل االعتبارية أو املعنوية الشخصية
اإلس. مجيعها قطاع وهو املدجمة األوقاف قطاع نفس يف يعمل اجلديد املشروع أن  .كانويالحظ

 : :  

                                                 
فقيه: انظر: 1 الرمحن وحلول. عبد مشكالت السعودية، العربية اململكة يف املكرمة. األوقاف يف. مكة ـره وأث ـف الوق مكانة ندوة

والتنمية .٩،١٧: ص. ١٩/١١/١٤٢٠-١٨. الدعوة
نفسه: انظر: 2 .١٨: ص. املصدر



 

إدارة عضواًيتكونجملسالشركةيتوىل عشر اثين ـالث،من ث ـدة مل للشركة العمومية اجلمعية تعينهم
دائم. سنوات بشكل االعتبارية بصفتها اإلسالمية والشؤون األوقاف لوزارة اإلدارة جملس يف مشاركة . وهناك

املسامهة األوقاف جلميع مشاركة ـلاليفوتوجد األق ـى عل واحدة مرة تعقد اليت العمومية اجلمعية يف شركة
األ،سنوياً ميثلون الذين األوقاف نظار هم  .فاوقواملشاركون

 :    :  

املتاح   النقدي املال رأس إمجايل بلغ ـوايللقد ح األول الشركة مشروع لتنفيذ ـون٥١٤للشركة ملي
يغ مبلغ وهو منريال، أقل املشروع%٥٠طي إلنشاء اإلمجالية التكلفة ـارين. من خي ـشركة ال واجهت وقد

جديدة أسهم بإصدار الشركة مال رأس زيادة يف أوهلما متثل الالزم، املبلغ اخليار. الستكمال هذا تنفيذ يتم ومل
للتو القابل الربح توزيع سيتم حيث املوزعة، الربح نسبة على سلبياً لتأثريه األسهمنظراً من أكرب عدد على . زيع

البنوك من االقتراض يف الثاين اخليار ـد. ومتثل بالفوائ ـل التعام ـدم بع قراراً تأسيسها منذ الشركة اختذت وقد
معه تتعامل الذي البنك مع توصلت أن فكان وعطاًء، أخذاً اتفاقالربوية ـدميإىل بتق ـضاه مبقت ـك البن يقوم

حال يف للشركة ائتمانية فوائد،تسهيالت أو عموالت دون ذلك، إىل باملثل،وذلكاحلاجة املعاملة ملبدأ تطبيقاً
املاضية السنوات طوال البنك لدى ودائعها على فوائد أي على حتصل ال الشركة إن ـة. ١حيث قيم بلغت وقد

حوايل املاضية سنة عشرة االثنيت خالل الشركة استخدمتها اليت االئتمانية وقدريال،مليون٦٥٤التسهيالت
تسديد من الشركة وهو٦٠٤متكنت الباقي أما التسهيالت، تلك من ريال عبارةمليون٥٠مليون فهو ريال

عقارات لشراء مراحبة اتفاق عمرعن جبل مبنطقة الشركة .٢لصاحل

 :    :  

الش أسهم تداول يتم حيث جائز، عقد الشركة املالعقد سوق يف وشراًء بيعاً ـف. ركة الوق ـان ك وملا
ـهم أس تداول حظر مت فقد عليه، املوقوف أو الواقف، قبل من وهبة بيعاً للتداول قابليته وعدم الدوام، يقتضي

شهادات على املسامهني سجل يف بالقيد وذلك املال، سوق يف بالبيع سابقاًاألاألوقاف ـافظ،سهم احمل على أو
ـاالستثمارية ل التابع اإليداع مركز بواسطة ـد)تداول(حالياً، بع إال احلظر يرقع وال املال، سوق هليئة التابع ،

بذلك الشرعي احلاكم إذن انسحابأنإال. صدور حالة سجلت الشركة،ألالشركة من املسامهة األوقاف حد
أخرى بعقارات بالشركة مسامهته إيراداتوقد. الستبدال املنسبلغت ـنحبالوقف م ـه خروج بعد السنوية

حوايل حوايل٣,٥الشركة مقابل ريال، الشركة١٢مليون يف مسامهاً بقي لو ريال منها،مليون خيرج  . ومل

 :   :  
                                                 

للشركة: 1 السابع السنوي  .٢٦،٢٧: ص. ١٤١٦/١٤١٧التقرير
للشركة: 2 عشر السادس  .٢٠: ص. ١٤٢٦/ ١٤٢٥التقرير



 

للشركةيتضمن   االقتصادي األداء الشركةعوائدبيان عرض يف املسامهة ااألوقاف ـدهلقبل وبع . دمج
تطورو املبقاة،االحتياطاتبيان واألرباح بالشركة، املسامهني بوصفها،وحقوق لألوقاف منها جزء يعود واليت

بالشركة . مسامهة

.      :  
رقم.١,١ اآليت اجلدول لبيانات٧يوضح وفقاً وذلك وبعده، الدمج قبل الشركة يف املسامهة األوقاف عوائد ،

امل ـ١٤١٦/١٤١٧ايلالعام بلغه حيث حوايل، الدمج قبل األوقاف عائدات ـال،٢,١٣ت ري ـون ملي
املايل١٣,٨١مقابل للعام ريال بواقع١٤١٦/١٤١٧مليون ـدرهاوذلك،%١٠، ق ١١,٦٧بزيادة

ريال أن.مليون الدمجأي بعد األوقاف عائدات يف الزيادة قبل% ٥٤٥حوايلهومتوسط ا عائدا من
.الدمج

رقمجدو الدمج: ٧ل بعد بعائدها مقارناً الدمج قبل األوقاف ١٤١٦/١٤١٧العام: عائد
العقار م عدد رقم

 األسهم
قبل السنوي العائد
بالشركة  املسامهة

احلايل العائد
 %١٠بواقع

نسبة
 الزيادة

     % 
 --.     % 
     % 
     % 
  /    % 
   .    % 
 /     % 
     % 
     % 
٢٤٥ ٨٩٦٣٨٠ ٢٦٠٠٠٠ ٨٩٦٣٨ .٢٥،٢٦ ١٠% 

 %    اإلمجايل

للشركة: املصدر السابع السنوي .٣٢: ص. ١٤١٦/١٤١٧التقرير
رقم. ٢,١ اآليت اجلدول ـث٨يوضح حي ـده، وبع الدمج قبل الشركة يف املسامهة زبيدة عني أوقاف عوائد

عائ ذات أصبحت األوقاف هذه أن اجلدول ـنيوضح م ـد عائ أي حتقق تكن مل ا أ حني يف دجمها، بعد د
.قبل

رقم ٨جدول
املايل العام عن الشركة يف املساهم زبيدة عني وقف  ١٤١٨/١٤١٩ريع

املسامهة الوقف م قبل احلايلالعائد العام عن املسامهة بعد  العائد
رقم ١ مستحكرة( ٢٢عقار  ١٣٢٠٠٠ --------- )أرض
رقم ٢  ١٠٧٨٩٢ --------- )مستحكرةأرض( ٢٨عقار
رقم ٣ ومتهدم١٤٦عقار قدمي

مستحكرة(  )أرض
---------

------- 
١٧٥٤٦٤ 

رقم ٤  ١٢٠٥٩٦٤ --------- )البازان ( ٢٥٨عقار



 

موع   ١٦٢١٣٢٠  ا
فقيه: املصدر الرمحن السعودية. عبد العربية اململكة يف واحللول: األوقاف عن٢٢: ص. املشكالت نقالً التاسعالت، السنوي قرير

 ١٤١٨/١٤١٩للشركة

رقم. ٣,١ التايل اجلدول املثال٩يوضح سبيل ـسامهةعلى امل ـل قب ـشركة ال يف املسامهة األوقاف عائدات
املايل للعام حيث١٤١٨/١٤١٩وبعدها ـشركة              ، ال يف ـسامهتها م بعد األوقاف هذه عائدات يف الزيادة نسبة متثل

قبل%٦٤٠ ا عائدا بالشركةمن .   املسامهة
رقم ع: ٩جدول املايلمقارنة للعام وبعدها املسامهة قبل الشركة يف املسامهة األوقاف ١٤١٨/١٤١٩ائدات

املسامهة الوقف م قبل احلايل العائد العام عن املسامهة بعد  العائد
الظاهرية ١ عائشة  ١٨٨٧٠٢٤ ١٢٠٠٠٠ وقف
الظاهرية ٢ عائشة  ١٣١٠٤٠٠ -------- وقف
قوت ٣ الشريفة  ١٠٩١٧٧٢ ١١١٥٠٠ وقف
احلمصاين ٤  ٩٠٢٨٣٢ ١٦٠٠٠ وقف
جونقر ٥  ٩٨٥٠٤٤ ١٥٠٠٠٠ وقف
الدين ٦ مشس  ٤٢٣٠١٢ ٧٠٠٠٠ وقف
الزمزمي ٧  ٤٠٦٠٠٨ ٧٥٠٠٠ وقف
كوفية ٨  ١١٥٧٣٧٦ ٢٦٠٠٠٠ وقف
ساب ٩ إبراهيم  ٢٨٠٢١٢ ٧٠٠٠٠ وقف

النمنكاين١٠  ٥٧٧٩٢٠ ١٤٤٤٨٠ وقف
إبراهيم١١  ١١١٧٨٠٠ ٣٠٠٠٠٠ صرييفوقف
ميمين١٢ ويل  ٩٩٩٢١٦ ٢١٠٠٠٠ وقف
البنجايب١٣  ٣٠٠١٢٠ ١٢٥٠٥٠ وقف
الظاهرية ١٤ عائشة  ٥٣٤١٤٤ ٧٠٠٠٠ وقف
الظاهرية ١٥ عائشة  ٢١٦٢٤٠ ١٥٠٠٠ وقف
الظاهرية ١٦ عائشة  ٣٥٢٢٤٨ ٢٠٠٠٠ وقف
الظاهرية ١٧ عائشة  ٤٢٠٤٤٤ ٢٠٠٠٠ وقف
الظاهرية ١٨ عائشة  ٤٦١٩١٦ ١٧٠٠٠٠ وقف
الظاهرية ١٩ عائشة  ٦٠٦٩٢٤ ١٩٥٠٠٠ وقف
الظاهرية ٢٠ عائشة  ٤٩٩٨٧٢ ٢٥٠٠٠ وقف
الظاهرية ٢١ عائشة  ١٠٦٥٠٦٠ ٢٨٠٠٠٠ وقف
الصديق ٢٢ بكر أيب مسجد  ١٠٠٥٦١٢ ٣١٠٠٠ وقف
املريغالين ٢٣  ١٣١٤٧٢ ٥٠٠٠ وقف
الظاهرية ٢٤ عائشة  ٦٦٧٣٣٢ ٦٠٠٠٠ وقف
الزاوية ٢٥ مسجد  ٢٦١٢٨٨ ----- وقف
الظاهرية ٢٦ عائشة  ١٦٨٢٤٠ ------ وقف
التركستاين ٢٧  ٢٠٥٠٩٢ ------- وقف
اجلزار ٢٨ حممد  ٣١٣١٦٤ ------- وقف



 

السندي ٢٩ باربا  ٣٢٠٤٠٤ ------- وقف
النمنقان ٣٠  ٢٤٣٥٥٢ ------ وقف
موع   ١٨٩١١٣٧٦ ٢٥٤٣٠٣٠ ا

فقيه: املصدر الرمحن العر. عبد اململكة يف السعوديةاألوقاف واحللول: بية ـشركة         ٢٤: ص. املشكالت لل التاسع السنوي التقرير عن نقالً ،
١٤١٨/١٤١٩ 

عوائد ازدياد السابق اجلدول وقفاًيوضح الاًسامهمثالثني إىل٢,٥٤٣منشركةيف ـدمج، ال قبل ريال مليون
العام١٨,٩حوايل يف الدمج بعد ريال الز١٤١٨/١٤١٩مليون نسبة تبلغ حيث %.٦٤٠يادة،

:عامةإحصاءات. ٤,١
ـسنوات. ١,٤,١ لل ـرام احل املسجد أوقاف غري املكرمة مكة أوقاف إيرادات متوسط ١٤١٥-١٤١٣بلغ

ـ، فقط٦,٢ه ريال ١مليون

للعام. ٢,٤,١ الشركة يف املسامهة األوقاف عوائد حجم ريال٢٠,٥حوايل١٤١٨/١٤١٩بلغ  . ٢مليون
االمسية. ٣,٤,١ القيمة الشركةتبلغ لدى فقط للوزارة تعود اليت األوقاف أن٧٩,٩ألسهم كما ريال، مليون

جتاوز قد السنة هذه حققته الذي العائد السنة% ٢٥نسبة هذه من. يف صرف ما جمموع أن إىل باإلضافة
حىت األوقاف هلذه حوايل٢٩/٤/١٤٢٠أرباح بلغ هو% ٥٨قد كما األصل وبقي األوقاف قيمة .٣من

حوايل. ٤,٤,١ الشركة يف إسهامها قبل األوقاف عائدات ـد٢,٥بلغت بع ا ـدا عائ ـت وبلغ ريال، مليون
املايل للعام ـاف٢٠,٣حوايل١٤٢١/١٤٢٢اإلسهام األوق إيرادات تضاعف يعين وهذا ريال، مليون

الشركة يف إسهامها قبل عليه حتصل كانت ما أضعاف عشرة .٤حبوايل
امل. ٥,٤,١ األوقاف ريع وأهليةبلغ عامة أوقاف بالشركة خ٢٢٠سامهة ريال ـنةمليون س عشرة االثنيت الل

العاماملاضية، بنسبة١٤٢٥/١٤٢٦حىت املسامهة% ٧٣٣أي قبل دخلها جمموع ـاس( من أس ـى عل
سنة عشرة اثنيت ريال٣٠وقدره) متوسط باق،مليون السهم سوق،وأصل يف قيمته ارتفاع إىل باإلضافة

موزع يأيتاألسهم، :كما
املاضية. ١,٥,٤,١ سنة عشرة االثنيت خالل األوقاف وزارة ريع العامبلغ ـوايل١٤٢٥/١٤٢٦حىت ٨٦ح

بنسبة أي ريال بالشركة% ٨٤٣مليون املسامهة قبل دخلها سنة( من عشرة اثنيت متوسط أساس ،)على
باق١٠,٢وقدره السهم وأصل ريال، يف،مليون قيمته ارتفاع إىل األسهمباإلضافة .سوق
الصحي. ٢,٥,٤,١ والصرف املياه مصلحة أوقاف ريع زبيدة( بلغ عني ـنة) وقف س ـشرة ع ـنيت االث خالل
العاماملاضية أن١٨حوايل١٤٢٥/١٤٢٦حىت أي دخالً، تدر ال دامرة أوقافاً كانت وقد ريال، مليون

                                                 
بتاريخ : 1 خمتار حممد فؤاد القانوين احملاسب تقرير وفق فقيه: انظر . ٨/١١/١٤١٦وذلك الرمحن امل. عبد يف ـةاألوقاف العربي ملكة

وحلول: السعودية  .٢٥: ص. مشكالت
نفسه: 2 للعام٢٦: ص. املصدر للشركة التاسع السنوي التقرير عن نقالً ،١٤١٨/١٤١٩.
نفسه: 3 املوضع. املصدر نفس .يف
للشركة: 4 عشر السادس السنوي  .١٩: ص. ١٤٢٥/١٤٢٦التقرير



 

باإل باق، السهم وأصل الشركة، يف إسهامها قبل املدة طوال صفر ـوقدخلها س يف قيمته ارتفاع إىل ضافة
.األسهم
املاضية. ٣,٥,٤,١ سنة عشرة االثنيت خالل األهلية األوقاف ريع ـامبلغ الع ـوايل١٤٢٥/١٤٢٦حىت ح
بنسبة١١٦ أي ريال الشركة% ٥٩٢مليون يف اإلسهام قبل دخلها جمموع ـط( من متوس أساس على

سنة عشرة وقدره)اثنيت ا١٩,٦، وأصل ريال، ـوقمليون س يف ـه قيمت ارتفاع إىل باإلضافة باق لسهم
.األسهم
ـية. ٤,٥,٤,١ املاض ـنة س ـشرة ع ـنيت االث خالل بالشركة املسامهة األوقاف كامل ريع ـامبلغ الع ـىت ح

البالغة٢٢٠حوايل١٤٢٥/١٤٢٦ الشركة يف إسهامها بقيمة مقارنة ريال أي١٦٩مليون ريال مليون
قدرها واأل٥١بزيادة ريال، األسهممليون سوق يف السهم قيمة ارتفاع إىل باإلضافة باق، .صل

املاضية. ٥,٥,٤,١ سنة عشرة االثنيت خالل توزيعه واملقترح املوزع الربح ـامبلغ الع ـىت ١٤٢٥/١٤٢٦ح
بنسبة١٨٨٣حوايل أي ريال الشركة% ١٣٠مليون مال رأس باق،من السهم إىل،وأصل ـافة باإلض

األسه سوق يف قيمته .١مارتفاع
بالشركة. ٦,٤,١ املسامهة األوقاف ريع وأهلية(بلغ عامة ـشرة٢٤٠) أوقاف ع الثالث خالل ريال مليون

املاضية العامسنة بنسبةحوايل١٤٢٦/١٤٢٧حىت املسامهة% ٧٥٠أي قبل دخلها جمموع على( من
سنة عشرة ثالث متوسط يأيت٣٢وقدره) أساس كما موزع ريال، :مليون

املاضيةبلغ. ١,٦,٤,١ سنة عشرة الثالث خالل األوقاف وزارة العامريع ـوايل١٤٢٦/١٤٢٧حىت ٩٤ح
بنسبة أي ريال بالشركة% ٨٥٥مليون املسامهة قبل دخلها ـشرة( من ع ـالث ث متوسط أساس على

وقدره)سنة ريال١١، . مليون
الصحي. ٢,٦,٤,١ والصرف املياه مصلحة أوقاف ريع زبيدة( بلغ عني ـنةخالل) وقف س ـشرة ع الثالث
العاماملاضية أن١٩حوايل١٤٢٦/١٤٢٧حىت أي دخالً، تدر ال دامرة أوقافاً كانت وقد ريال، مليون

الشركة يف إسهامها قبل املدة طوال صفر . دخلها
املاضية. ٣,٦,٤,١ سنة عشرة الثالث خالل األهلية األوقاف ريع ـامبلغ الع ـوايل١٤٢٦/١٤٢٧حىت ح
ريال١٢٧ بنسبةمليون بالشركة% ٦٠٥أي املسامهة قبل دخلها جمموع ـط( من متوس ـاس أس على

سنة عشرة وقدره)ثالث ريال٢١، . مليون
خالل. ٤,٦,٤,١ الشركة يف املسامهة األوقاف كامل ريع ـيةالثالثبلغ املاض ـنة س ـشرة ـامع الع ـىت ح

الشركة٢٤٠حوايل١٤٢٦/١٤٢٧ يف إسهامها بقيمة مقارنة ريال أي١٦٩البالغةمليون ريال، مليون
قدرها األسهم٧١بزيادة سوق يف السهم قيمة ارتفاع إىل باإلضافة باق واألصل ريال، .٢مليون

للعام. ٥,٦,٤,١ فيها املسامهة األوقاف فيها مبا الشركة دخل ـون٢٨٧,٣حوايل١٤٢١/١٤٢٢بلغ ملي
مبا الشركة يف املسامهة العقارات بدخل مقارنة وذلك ـدمجريال، ال قبل األوقاف ـددهافيها ١٧٦وع

حوايل٢٠,٧٤والبالغعقاراً، أي ريال، .١ًضعفا١٤مليون
                                                 

للشركة،: 1 عشر السادس السنوي  .١٥- ١٠: ص. ١٤٢٥/١٤٢٦التقرير
للشركة: 2 عشر السابع السنوي .١٤٢٦/١٤٢٧التقرير



 

رقم اآليت اجلدول ـرة١٠ويوضح الفت يف ـاف األوق ـا فيه ـا مب املسامهني على املوزعة األرباح تطور
يعادل١٤٢٤/١٤٢٥-١٤١٤/١٤١٥ مبا املال%١١٨، رأس :من

رقم ١٠جدول
املايل املوزعةنسالعام الربح %بة

١٤١٤/١٤١٥٥
١٤١٥/١٤١٦٧
١٤١٦/١٤١٧١٠
١٤١٧/١٤١٨١٢
١٤١٨/١٤١٩١٢
١٤١٩/١٤٢٠١٢
١٤٢٠/١٤٢١١٢
١٤٢١/١٤٢٢١٢
١٤٢٢/١٤٢٣١٢
١٤٢٣/١٤٢٤١٢
١٤٢٤/١٤٢٥١٢

للشركة: املصدر عشر السادس السنوي .٤: ص. ١٤٢٥/١٤٢٦التقرير

وبعد الشركة تعد استردادالثثوبذلك معدل يف املماثلة الشركات أعلى من التشغيل من سنة عشرة
هو كما املسامهني لدى السهم بقاء مع املال، .٢رأس

 . :  
املسامهني حقوق األوقاف(بلغت فيها ـاح) مبا واألرب النظامي، واالحتياط الشركة، مال رأس يف املتمثلة
سن عشرة االثنيت خالل عاماملاضيةةاملبقاة بنسبة٢١٦٧حوايل١٤٢٥/١٤٢٦حىت أي من% ١٥٠ريال،

الشركة مال خالل. ٣رأس املاضية١٣وبلغت عامسنة ـال٢١٦٥حوايل١٤٢٦/١٤٢٧حىت ري ،مليون
بنسبةأ ر% ١٤٩ي الشركةأمن مال رقم.س اآليت اجلدول ـشركة١١ويوضح ال يف املسامهني حقوق تطور

الفترة .١٤٢٢-١٤١٥يف

رقم املسامهني): ١١(جدول حقوق ١٤٢١/١٤٢٢تطور

                                                                                                                                            
للشركة: 1 عشر الثاين السنوي   .:  .١٤٢١/١٤٢٢التقرير
للشركة:  2 عشر الثاين السنوي  .:  .١٤٢١/١٤٢٢التقرير
السادس:  3 السنوي للشركةالتقرير  .:  .١٤٢٥/١٤٢٦عشر



 

 القيمة العام
١٣٩٤٩٨٠١٦٤ ١٤١٥ 
١٤٠٧٤٠٤٩٥٣ ١٤١٦ 
١٤٢٥٤٦١٣٨٨ ١٤١٧ 
١٦٦١٧٣٣٨٢٣ ١٤١٨ 
١٧٩٠٧٤٨٠٥٣ ١٤١٩ 
١٧٤٤٩٥٣٤٨٢ ١٤٢٠ 
١٧١١٠٨٨٢٤٥ ١٤٢١ 
١٦٧٦٧٧٩٨٨٧ ١٤٢٢ 

عشر: املصدر الثاين السنوي .٩: ص. ١٤٢١/١٤٢٢التقرير

 .  :  
عام. ١,٣ حىت صرفها واملقترح املنصرفة األرباح ـدا١٤٢٥/١٤٢٦ًبلغت زائ ـامي، النظ ـاط االحتي زائداً

املبقاة بنسبة٢٦٠١األرباح أي ريال الشركة% ١٨٠مليون مال رأس ـاق. من ب ـسهم ال ـل وأص
األسهم سوق يف قيمته ارتفاع إىل األو.١باإلضافة ـامرباحبلغت ع ـىت ح ـرفها ص واملقترح املنصرفة

النظاميزائد١٤٢٦/١٤٢٧ املبقاةاألزائداً،االحتياط ريال٢٧٧٣رباح بنسبةأ،مليون % ١٩١ي
ر الشركةأمن مال   .س

األصول. ٢,٣ قيمة عامبلغت بنسبة٢٥٤٠حوايل١٤٢٥/١٤٢٦حىت أي ريال رأس% ١٧٥مليون من
الشركة عام.٢مال حىت ريال١٤٢٦/١٤٢٧٢٦٠٧وبلغت بنسبةأ،ماليني ر% ١٨٠ي مالأمن س

.الشركة
حىت. ٣,٣ املاضية سنة عشرة االثنيت خالل املبقاة األرباح .٣ريالمليون٤٥٧حوايل٣٠/٤/١٤٢٦بلغت
حىت. ٤,٣ املاضية سنة عشرة االثنيت خالل النظامي االحتياط .٤ريالمليون٢٦٢حوايل٣٠/٤/١٤٢٦بلغ
ال. ٥,٣ املاضيةبلغ سنة عشرة االثنيت خالل توزيعه واملقترح املوزع املايلربح العام إىل١٤١٤/١٤١٥من

ريال١٨٨٣حوايل١٤٢٥/١٤٢٦عام ميثل. مليون ما وأصل% ١٣٠وهو الشركة، مال رأس من
السوقية قيمته ارتفاع إىل باإلضافة باق، املايلوبلغت.٥السهم العام اية ـوايل١٤٢٦/١٤٢٧حىت ح

ريال٢٠٥٦ مبلغمليون أي بنسبة،للسهمرياال١٤٢٠ً، املال% ١٤٢أي رأس .من

                                                 
نفسه: 1  .٧: ص. املصدر
نفسهاملص: 2  .٨: ص. در
نفسه: 3  .١٨: ص. املصدر
نفسه: 4  .١٧: ص. املصدر
نفسه: 5 .١٥: ص. املصدر



 

األإبلغ. ٦,٣ املشروع تشغيل من الدخل لعاممجايل للشركة ريال٣٢٦حوايله١٤٢٦/١٤٢٧ول ،مليون
بنسبةأ بزيادة لعامإعن% ٥ي الدخل ـ١٤٢٥/١٤٢٦مجايل .ه

  
عن احلديث إىل البحث هدف أصولهلقد وإدارة الوقف، تأسيس يف احلديثة إىلاالجتاهات اإلشارة مع ،

خباصة الصغرية واألوقاف بعامة، األوقاف أصولهدمج وإدارة الوقف تأسيس يف حديثاًً اجتاهاً بوصفها مت. ، وقد
األول املبحث خالل تأسيسمن يف احلديثة االجتاهات عن ـبنيوق. هأصولوإدارة،تهوإدار،الوقفاحلديث ت د

معاً عليه واملوقوف للواقف، بالنسبة الوقف من للهدف االجتاهات هذه فرضيحتقيق صدق وبالتايل ـثة، . البح
يأيت فيما االجتاهات هذه مالمح أبرز متثل :وقد

الكبرية، .١ اجلماعية األوقاف الصغريةتأسيس الفردية األوقاف من بدالً واملنافسة، البقاء على القدرة . ذات
يعد الوقفحيث من ممكنة منفعة أقصى حتقيق وسائل من وسيلة الكبرية اجلماعية األوقاف ـد. تأسيس وق

املتعددة، اإلنفاقية األغراض ذات الوقفية الصناديق تأسيس انتشار يف العملي الواقع يف واضحاً ذلك جتلى
الوقفية األسهم يسمى ما خالل من فيها اإلسهام . وطرح

أ .٢ وفق وأصوله الوقف اقتصاديةإدارة اخلاصةسس املشروعات بإدارة أسوة ،. 
الصغرية .٣ األوقاف خمتلفةدمج كبريةبصور أوقاف على منهاللحصول ممكنة منفعة أقصى حتقيق وبالتايل ، .

االجتاهات هذه استندت مالحمهاوقد حتديد املصلحةيف معيار ـةإىل منفع أقصى على احلصول يف املتمثلة
بالنسبة الوقف من ـتمرارممكنة واس دوام على احملافظة بدوره يعين والذي عليه، للموقوف وبالنسبة للواقف،

اقتصادية،.الوقف أسس وفق أصوهلا وإدارة الكبرية، اجلماعية األوقاف تأسيس باعتماد الباحث يوصي وبالتايل
إجيابية نتائج من ذلك أثبته .ملا

املبح الصغريةوحتدث األوقاف دمج عن الثاين وذلث الصغرية، األوقاف بني التفرقة معايري حيث من ك
الدمج ومشروعية للدمج، االقتصادية واملزايا والصور، واملربرات، ـصلحة. والكبرية، م ـود وج ـبني ت ـد وق
املصل هذه وأن منفعتها، زيادة يف تتمثل الصغرية األوقاف دمج يف الدمجحاقتصادية مشروعية مستند هي .ة

الثال املبحث خالل من ـصاديةومت اقت أسس على الوقف إدارة يف والتعمري لإلنشاء مكة شركة جتربة عرض . ث
ـاف األوق حتقيق على املاضية سنة عشرة الثالث خالل أعماهلا نتائج دلت حيث التجربة، هذه جناح تبني وقد

ـهامها إس قبل عوائد من حتققه كانت مبا مقارنة جداً كبرية لعوائد الشركة يف دجمها بعد ـشركة،الصغرية ال يف
الدمج قبل بقيمها مقارنة الدمج بعد السوقية قيمتها ارتفاع إىل و. باإلضافة منفعتها، زيادة يعين ـدعممما ي ـا مم

اقتصادية أسس على أصوهلا وإدارة الصغرية، األوقاف دمج حنو .االجتاه
غريه مع أو معاً لتكون الصغرية األوقاف دعم جتربة بتعميم الباحث يوصي كبريةوبالتايل مشروعات ،ا

اقتصادية أسس على أصوهلا تدار أن .على
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