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 استشارات عامة

 

(7 ) 

 تجربة في االوقاف الموهوبة للشركة الوقفية  

 

الشيخ سليمان الراجحي ذكر ان الشركة الوقفية سجل باسمها ما خصص من أصول هبة للشركة    مع  س/ في لقاء

 .. الخ .القابضة وتشمل عقارات وأراضي وشركات

( ذلك من التصرفات دون اذن القضاءقابلة للبيع والرهن وما شابه  هبات هل تعتبر ادوات استثمارية ): هذه الالسؤال

 مسألة تحتاج لدراسة وتمعن وعرض على مجمع الفقه اإلسالمي لعله يصدر فيها قرار؟ ،  وقفية أم انها اصول 

 

للوقف،   مملوكة  أصوال  تعد  نصوص    والج/  وفيها  والشراء،  بالبيع  فيها  التصرف  ويجوز  الوقف،  حكم  عليها  ينطبق 

 ومواردها: واضحة للفقهاء رمحهم اهلل وحسب ما ورد يف صك الشيخ أن اصول الوقف فقد جاء فيها أصول األوقاف  

 أوال أصول األوقاف ومواردها هي:   

 ما أثبت بعاليه من األمالك المذكورة -1

 ا لدى المحكمة الكبرى يف ........المدونة يف صك رقم ..... األوقاف المثبته سابق -2

ها من األصول  شركات أو حصص من شركات أو أسهم أو غير  تأسيسها من ما تنتظمه الشركة القابضة لالوقاف عند   -3

 واألعيان الموقوفة. 

 أو إثبات وقفه الحقا او يقوم مجلس النظارة بإثبات وقفه اًلحقا.   أقوم بوقفهأي كيان أو أصل  -4

 ما ينتج عن تنمية األوقاف. -5

إىل هذه األوقاف من الذرية او    األوقاف التي يطلب األخرون ضمها  إىل هذهما يوافق مجلس النظارة عىل ضمه   -6

 غيرهم. 
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التجربة وقمنا بمحاكاة مقاربة لوقف تم تأسيسه عب  وتم ايقاف رأسمالها  االطالع عىل    وأصبحارة عن شركة تجارية تم 

ونقود وعقارات تملكها ولها حق التصرف هبا بيعا وشراء    سهمامجلس ادارهتا هم مجلس النظارة وتم تمليك الشركة  

 كامالك لها وليس كاصول وقفية اليحق لها بيعها.  

ه الشركة الوقفية من ارباح يذهب لمصارف  وهبذا جعلنا الوقف كيانا تجاريا كامال له حق التملك والتصرف وماتحقق

الوقف وتم تاسيس مبرة خيرية خاصة لها سياستها واستراتيجيتها وتقوم بالصرف وفق مصارف الوقف وترعى مبادرات  

 محددة وتقوم فقط بالرعاية والدعم والمنح وفق سياستها وتكون ايراداهتا من ارباح الشركة الوقفية.  

 : وهنا وجهة نظر وهي وملكية الشركة لالصول ملكية حرةالقسمين مستقلين اداريا  و

 ييل: الموهوبة للوقف كما    والعقاراتلعله ال يخفى عىل الجميع بأن الفارق بين العقارات الموقوفة  :أولاً

تنقل او ترهن إال بموافقة المحكمة    والتباع  وال العقارات الموقوفة هي بمثابة أصول ثابته يستفاد من غلتها  -

 . المختصة 

األخرين فيها إىل غير ذلك من   ومشاركة ورهنهاالعقارات الموهوبة للوقف هي بمثابة أصول متداولة يمكن بيعها  -

   التداول. 

المشكل الذي قد يخفى على كثير من الجهات الوقفية هو كيفية إفراغ العقارات الموهوبة للوقف بطريقة يتم   :ثانيا  

 واحد. السلس في آن   والتداولمن خاللها التوثيق  
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