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 استشارات الصياغة والتوثيق

 

(21 ) 

 ؟ مآل الوقف التابع لجمعية خيريةماهو 

 الجواب: 

(: )ال يجوز للقائمين عىل شؤون الجمعية التي صدر قرار  16نصت »الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية«، المادة )

د طريقة التصفية، وكيفّية   فوا يف أموالها أو مستنداهتا، وُيصِدر وزير العمل والشؤون االجتماعية قراًرا يحدِّ بحلِّها أْن يتصرَّ

 .(. هتا.ومستنداالتصرف يف أموال الجمعية، 

 إذا تبنّت الجمعّية الوقف، ومجعت له التبرعات، فيكون مسجالً باسمها دون هتميش إاّل إْن طلبت ذلك مِن المحكمة. 

تلك   مصير  عىل  الخيرية«  الجمعيات  »نظام  نص  فقد  االجتماعية،  الشؤون  وزير  مِن  بقرار  الجمعية  هذه  ُحلَّت  وإذا 

 . الممتلكات

ّيات« نّصت عىل أّنه: )ال يجوز للقائمين عىل الجمعّية بعد صدور قرار حّلها أْن يتصّرفوا  ( مِن »الئحة الجمع 16والمادة )

 يف أموالها(. 

وبناًء عىل هذه المادة ُعطِّل مجلس النظارة وأصبحت الصالحية للوزير؛ فهل يكون الوزير قائما محل النّظار؟ أم ُيَحال  

ل الوقف لهيئة األوقاف لتتولَّى نظارته؟ أم ُيَحال الوقف إىل جهة مشاهبة  األمر للقاضي لتعيين مجلس نظارة للوقف؟ أم ُيَحا

 لمصرف الوقف؟ 

حه مجلس إدارة   والجواب عىل هذا نقول: إّنه يف حال ُحلَّت الجمعية، فإهنا تصرف يف النشاطات المشاهبة، والمجلس ُيَرشِّ

د مِن   . فتم إغالق القسم يف هذه الجمعية،  الواقف.الجمعية الملغى، ولدى إحدى الجمعيات وقف خاص بنشاط محدَّ
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ونقل الوقف لجمعية أخرى لديها نفس النشاط، وتم التهميش عىل الصك مِن القاضي بعد حضور الواقف ومصادقته عىل  

 ذلك. 

  وقد يكون يف هذه العبارة الفقهية إفادة: )ويف حالة وفاة الواقف فيقوم القاضي مقامه(، ومصطلح »ممتلكات الجمعية« ال 

 يظهر يل أنه يدخل فيه الوقف؛ ألّنه ليس من ممتلكات الجمعية. 

حه، بينما المنفعة للموقوف عليه.  البعض أنّ  ويقترح  الواقف ُيْبِقي الوْقَف باسمه، والنظارة له أو لمجلس ُيرشِّ

 واألفضل أْن يجعل مصرف الوقف عىل نشاط الجمعية دون صفتها، والمجلس مستقل عن الجمعية بال شّك. 

 وال مشكلة يف الوقف إذا كانت النظارة مستقلة، وكان المصرف للجمعية. 

مجلس اإلدارة    هنا  مليونًا(.   ٥٠افتراضًا: )  –الُمْشكِل هنا: إذا قامت مجعيُة بِرٍّ مثالً بتنظيِم َحْفٍل لوقٍف خيريٍّ لها، ومجعت  

ض أحد أعضاء المجلس لتوثيقها يف ا لمحكمة، ومجلس نطارهتا هو مجلس اإلدارة،  سيقوم بشراء أعيان عقارية، وُيَفوِّ

لكن األفضل، بأْن يكون الوقف عىل األنشطة، ال بأسماء الجهات، وذلك بخالف ما نفعله اآلن وهو وقفها عىل األنشطة،  

 ونجعل منفذ األنشطة: الجمعية الفالنية، فإْن َحلَّت ُتْصَرف يف النشاطات المشاهبة. 
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