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 للمؤلف تيةاالسرية الذ

 املؤهالت العلمية:

 . بش للر لسنت بي نوآقسب،ن   ا نسللكنيالق،نختميصن غ سفي 
 ن. بل  إقسر نتن   ا نسللكنيالق،نختميصن، نسلرتبي ن   م د

 :ات الوظيفيةاخلرب

 يسنسل ٍفيإإإإإإإإإإ  ن؛وقإإإإإإإإإإ دناحلإإإإإإإإإإ نبإإإإإإإإإإلنعاإإإإإإإإإإ سلاا انسل س  إإإإإإإإإإ نئسلإإإإإإإإإإ ن
2007 -2011.  

 .نسلاحللنسحل يل نسلش دنسلا  نعلان  يم نووللايانليي ش رسا
 املساهمات يف جمال العمل اخلريي:

 سلشإإ دنسلاإإ  نعلإإانفإإ لن ايإإ نسلإإربنبغإإ بنسلإإ اي ،نوع إإلنس حلايإإ ن
 ه،نوحىتنسآلم.1423سلاحلل ي نللجحلاي ن لنع  ن

 يإإإإإسن شإإإإإ رينل كإإإإإانوسعإإإإإ نليي شإإإإإ رسانس؛يإإإإإ   نوسال  حل عيإإإإإ ،ن  
ه،ن1431ه،نوحإإإإىتن1428وسلشإإإإ دنسلاإإإإ  نعلإإإإانسل كإإإإان إإإإلنعإإإإ  ن

 وع لنجملسنسإلقسر نسحل يل.
 حلهإإإلقنسلإإإ و ن)  يمإإإ نحهلقيإإإ نت اإإإ نع إإإلنجملإإإسنإقسر ن  كإإإانوفإإإ  ن

 به ي نحهلقنسل و (.
 إإ ربن نجمإإ لنتلثيإإ نس؛وقإإ دنوإقسرهتإإ ن)ريميإإ نسللقإإفن..نسلٍظحلإإ ن 

  لنييلنش ك نثا ا(.
 سلمإإ   ن نإعإإ سقنسا إإانساليإإرتستيجي نوسللإإلسئصنوس؛نظحلإإ نلاإإ قن إإلن

 سل يم انوس حلاي انساد  .
 ل هيإإإإ انسا صإإإإ نابلاحلإإإإلنساإإإإد نسلشإإإإ رك ن نعإإإإ قن إإإإلنسلإإإإ مت سانوسل

 ع   نوسللقف نبششلني قنقسيلنسلحللش نوي ر   .



 

 

 

 اـاجلتهـائل معـاملعــوقات النظـاميـة اليت تواجـه األوقاف .. ووس 3

 سلمإ   ن نتإ ر انسلا  إ ن إلن ٍمإلينس ايإ انوسل يمإ انساد إإ ن
نسيلنوسا رجنمبج لنسل   يانوسل ٍظي نوسإلقسر . نسل 

 األعمال العلمية:

 ."سل   يانساليرتستيج نللحل يم انساد  ن"  الل 
 قسر ن نسل يمإإإ انساد إإإ ن)ضإإإلسب   ،نوهإإإ سف  ،ن     إإإ ،نجمإإإ لسنسإل

 صيحي هت (ن"  الل".
 ."سل ليلنسإل  سئ نل أييسنس؛وق دنساد  ن"  الل 
 ثه فإإإإ نسحلإإإإلسرن)ثإإإإلنبٍإإإإ  نثه فإإإإ نحلسر إإإإ نفا  لإإإإ ن نس  حلإإإإعنسلمإإإإالق (ن

 "حت نسل اع".
 سن)جمحللعإإإإإإإ ن هإإإإإإإ الان ٍلعإإإإإإإ ننشإإإإإإإ ان   إإإإإإإ  نس ا إإإإإإإ  (ن  إإإإإإإ نق عإإإإإإإ ض

 اع"."حت نسل 
 نظ إإإإإإ رنس؛وقإإإإإإ دنسل إإإإإإ  نوسلميإإإإإإيحي انوسل إإإإإإلسبانوآليإإإإإإ انسلاحلإإإإإإلن

 "  الل".
 ."سلٍلرنبنين   كن"  الل 
 ."سل ليلنسإلرش ق نل أييسنووق دنس حلاي انساد  ن"  الل 
 حتليإإإإإإإإإلنوثيهإإإإإإإإإ نوبٍإإإإإإإإإ  نو إإإإإإإإإ نبإإإإإإإإإلنإ  عيإإإإإإإإإلن ن لش إإإإإإإإإ نسلاإإإإإإإإإ ودن

 "  الل".ه.ن1017أبشيه ناب  ْف َ ن
 املشاركات اإلعالمية:

 ر نحمإإإ بنسللقإإإفنساإإإد نإقسal_waqf@علإإإانشإإإاش نسل لسصإإإلنن
 "تل رت"،نوهلنحم بن   ميصن ننش نثه ف نسللقف.

 نإقسر نحمإإإ بن  كإإإانسلاإإإ قرسا@m_mobadrahانشإإإاش نعلإإإن
ن   ميصن نت ل  نسلاحللنساد .حم بننسل لسصلن"تل رت"نوهل
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 ـص الدراســـــــــةملخــــ
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 ملخــــــــص الدراســــــــــــــة

 املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف .. ووسائل معاجلتها
هددد هذههدددراهة  ىلةادددره عهة املددداتهالدددمهة ملليتددداجهة   ا  دددرهة ددد ه لة ددد ه

اىل هةألويتددداتهوواددداجلته ملاما دددا ه دددلهو  دددرهف ددداهندددته دددلهة دددلةيت   هوة    ددد
يفهو  داجهف داهه- نهو د ج-ه داو وةحملا   هوخربةءهةألويتدات هو ملاهدرهة 

أهددددداةرهة  ىلةادددددره عةءههدددددراهة ملليتددددداجه خدددددا ته ا ددددد ةجهة  ىلةادددددره ة  هدددددته
 قطددددداقهة دددددليت ع  هو ا ق ددددد هةة املل مدددددع هة مل يتدددددره  ليتددددد  هة دددددرب هيفه دددددا ه

أهددددد ةتهة  ىلةادددددرهةاددددداج اهة فا،دددددتهة ددددد   هة ل ددددد ع هوة ادددددافافرهنددددد رة ه
هددددعأله ةألف مددددر هة  دددد ا ر ه ل ىلةاددددرهوة دددد ه دددداءجهيفه سددددملره دددداوىلهىلجل سددددره

ة الث دد  هةارةىل  هة   دداىل هة اددااماىل هة  دداىلت هةإللنمددر هةاادداةتهوة ايتا ددره
 هويت هفُد  ِّرجههدراهة ادافافرهالدمها  دره لد ها(ه ملليت ه98وة اا ملر  ه ضم ذه)

ه.(spss) هوُ،للذهفااجلج اه ااج ةاه اان  هة(ههار ه69ا رهاه)
 ها هذه الدراسة ما أييت:وكان من أهم النتائج اليت توصلت إلي

ةه،سد ه ق داته  سد ه ل ها رهة ملليتاجهة  ه اءجه  ىل درهاا  دره د  ه
 دددددله ملدددددااهة ملليتددددداجهة ددددد هه%8.17(ه ملليتددددداج هسادددددتهفسدددددفره8ة  اددددداجل  ه)

 ضددم ا اهةاددافافرهة  ىلةاددر هوهددعألهاددل هةا دداةءةجهةارةىلىددره ل  ددل هالددمه
ام دددددى هالدددددمهة ليتددددد  هةادددددااماىلىره هاأذوانجهة ف دددددشهوة ممددددداةءهصددددداهى دددددلجهها  ددددد

الدمههاوضمل هن اء هة ملا ل ههب ئاجهة   اهيفه ا هة اااماىلهصداهىد ثاهادلف ه
أرةجل د، هواد اهو دلره   دد ،هخدامه ألاد ،هة ليت  دره دد  هه ئدرهادل هة ددا  ه
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وجتم دددد هأ ددددلة هةألويتددددداتهيفه  اسددددرهة  قددددد  هوادددد اهو دددددلرهأف مددددرهخا دددددره
ةىل هة اجددداىل هووعةىل ه ألويتددداتهيفه ملدددتهةم ددداجهةإل ل  دددرهذةجهة مل يتدددرهندددلعه

ة ملمتهوة ا م رهة  اماا ر هوا اهو دلره    مداجهخا دره ا   دىهةألويتداته
الددمهيادد صهة  دد ارى هة اددااماىلىرهة ليت  ددر هوضددمل هة ا سدد  ه دد هةم دداجه

  دددددددانهة قدددددددلةف هوهةإل ل  دددددددرهذةجهة مل يتدددددددرهه مددددددداه ددددددد اهة قطددددددداقهة دددددددليت ع ه
ليت ،هوضدددددمانهوة اممددددداىملاجهة ددددد ه دددددلهاددددد ظاهام فدددددرهة دددددلةيت  هو، ددددد ه،قددددد

هةااق   رهأويتاه ،هورميل ا ا.
و لددد هاددد رهة ملليتددداجهة ددد ه ددداءجه  ىل دددرهاا  دددره،سددد ه ق ددداته  سددد ه

 ددددله ملددددااهة ملليتدددداجهة دددد هه%89.80 هساددددتهفسددددفرها(ه ملليت دددد88ة  ادددداجل  ه)
 ضددم ا اهةاددافافرهة  ىلةاددر هو ددلهأ اعهدداألهاددل هةا دداةءةجهةارةىلىددرهيفه ملددته

 ليتد  هوادل هةا داةءةجهةارةىلىدرهة امللقدرهةم اجهةإل ل  درهذةجهة مل يتدره 
ادد اهو ددلرهت  دداجه ا  دد هة   دداىلهة ددرىلهاددقطذهاضددلرع،ه سددل هاددااع هوه

  دددانهو  ددداةءةجهوةضددد ره  ،اسدددانهالدددمهة   ددداىلهة  ددداا هوة ق ددداىل هوه
ةألر ددرهةا اةجل ددرهة   مددرهألامددا هةألويتددات هوهدداضهة ااددلاهوة ضدداةجل هالددمه

 هواددددد اهو دددددلره ملددددداى هوةضددددد ره خا ددددداىلهة ململ ددددداجهة ادددددااماىلىره  ويتدددددات
اىلهوة ىل قدداءهارةجل دد،هة   دداىل هوادد اهو ددلره دداة  هىلد ددره ملامدد  ه اطددلىاهة    دد

ة  ددداهوة  دددا هواددد اهو دددلرهيتلةاددد ه مللل ددداجه ا ا لدددره قطددداقهةألويتددداتهيفه
ة مل ددر هو ملا لددرهةألويتدداتهيفه ملددتهةألف مددرهةإل ل  ددرهنم اسدداجهجتاىلىددره

وة ااددلا هواد اهو ددلره ملداى هوةضدد ره لممدد اه رههىلحب درهه مدداهىامللد ه  ضدداةجل 
هوةاه اح.
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و لد هاد رهة ملليتداجهة د ه دداءجه  ىل دره الادطره،سد ه ق داته  سدد ه
 له ملااهة ملليتاجهة  ه ضدم ا اهه%2.05(ه ملل  هساتهفسفره2ة  ااجل  ه)

ةاددافافرهة  ىلةاددر هوهددعألهاددل ه  دداةءةجهةادداجاةاهة سددجتهة اجدداىل هة ددامه
اجددداىل  هواددد اهة ادددىةاه ملدددتهة قضدددا ها ددد ه  ددداع هة  ددد ا ره  ليتددد هيفهوعةىل هة 

ة ق  ددددددره ددددددلهة لةيتدددددد ه  اممدددددداىملاجهوة قددددددلةف هة   مددددددره ملمددددددتهةألويتدددددداتهيفه
ة مل ددر هويهُىسددجتهأ ه ملددل ه ددلهة ملليتدداجه  ىل ددره  ج ضددرهأوه  ج ضددره

ه،س ه ق اته  س هة  ااجل .هة   ه
ليتدددداجهويتدددد هأ  دددداجهة  ىلةاددددرهو ددددلرههدددداو هذةجهر  ددددره ، دددداجل رهيفهة مل

(ه دددد هأهدددداةرهة  ىلةاددددره0.05ة   ا  ددددرهة دددد ه لة دددد هةألويتدددداتها دددد ه سددددال ه)
 خا ته ا  هة سال هة املل معه)اثفل  ه  ا لىلىلت ه ا سا  هرنادلىلةا(ه
يفهةحملددددلىلهةألو  هوة اددددال هوة اا ددددت هوة اة ددددش هوة ددددا ص هوة سددددا ش هوة اددددا ل ه

)  دا لىلىلت ه ا سدا  هوة اااش هويفهة  ىل رهة  ل رهحملاوىلهة  ىلةار ه  دا ه
هرنالىلةا(.

وبناء على النتائج اليت توصللت إليهلا الدراسلة تلاءت التوصلية ب لد   
 من املقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف عالج هذه امل وقات ومنها:

أنه ملمددتهوعةىل هة ملدد  هالددمهوضددشهيتلةادد هاا ددرهنل ددر هىسددا   ه   دداه .1
يتضددددارههة قضددددا هو قددددانهة ملمددددتهوةأل، ددددااهة دددد ه  دددد ىله دددد  ،هجتدددداا

 ةألويتات.
أنه اج هوعةىل هة مل  ه اطلىاهو فس طهةا اةءةجهةارةىلىرهوة قضاجل ره .2

ة امللقددره  قطدداقهة ددليت ع ه دداه قدد هخ  ددرههددرةهة قطدداق هوهدد هة دد  ،ه



 

                                       

 

 .. ووسـائل معـاجلتهـااملعــوقات النظـاميـة اليت تواجـه األوقاف  10

ةارةىلىرهةإل ىادر هو  ادا ار ه دلهة اق  درهةإل ىادرهيفه دا هةإلااد ه
 .سارةآلاهو اة  هو طف قا   ه لهخ  ه اهىملاته ململ اجهةأل

أنه سددملمهوعةىل هة ملددد  هو  املددداونه دددشهةما ملددداج هو اةندددىهة ف دددل ه .3
وة  ىلةادددداج هوةم دددداجهةإل ل  ددددرهوة ا ددددرهذةجهة مل يتددددره  قطدددداقه

 طلىاهة    هة ليت  رهوه هة ساج ةجهةإل ىادر ه ا دلنه عهة ليت ع ه
يتارىل هالمهة اد يتل،ه دشه ا د ةجهةألف مدر هو ققدره ا فداجهة دلةيت   ه

  ق  رهة  ه ملام هاهة لعةىل .وة خا اىلةجهة 
أنه قددددددلاهوعةىل هة ملدددددد   هو ددددددلهخدددددد  هة  ايت دددددداجه ملدددددداونه افار ددددددر ه .4

 اسد  تهأامددا هة قضدا هيفهروةجلدداهةألويتداتهو سدداىمل اهوىلهدشه سددال ه
 لرعا هوذ د هح،ا دره داههدلهخداىلاهةخا دامهة قضدا  هندا اق  ، ه

ةخل ه عه  اسدداجهوه ئدداجه اج  ددرهيفههددرةهة ممدد ن ههه..ة ف ددش ه.
 .هةخل..ة ق م هة سمللرى  هوه ئرهة    ا ه.ن  ئره

 لةجل  داهة ا   رىدر هةاااةقه ا مل تهةهل ئدرهة ملا دره  ويتدات هو  د ةىله .5
  اهة ا   مع.جلوةاا ما ه  ا

أنه قددلاهةهل ئددرهة ملا ددره  ويتدداتهحب دداهمل ددشهةألف مددرهة دد ه اا  دداه .6
ة قطددداقهة دددليت ع هوة ا سددد  ه دددشهةم ددداجهذةجهة مل يتدددرههبدددرةهة قطددداقه

..هةخل ه ف اءههدراه. اجهويت  ر ه  اجه، ل  ر ه  لجهخرب  ه  
ةألف مدددر هو لةجل  ددداهة ا   رىدددرهوأر ا ددداهةا اةجل دددر هو ددد ىته ددداههدددله

 ممدد تهمي ددشهأ ه ملضدد اه اه ددشهيتدداجل، هوة ملمددتهالددمه  ا ل دداهوة سددايت



 

 

 

11 
 لخــــــــص الدراســــــــــــــةـم 

هلدددرةهة قطدددداق هوىملدددىعه دددلهثقددددرهه ادددىان ههة ملددداىلضه    دددا ه ددداه قدددد ه دددل ه
  ره  .ةجملامشهاا رهوة لةيت  هخا

أنه فددارىلهةهل ئددرهة ملا ددره  ويتدداته اطف دد هو  مل ددته،لنمددرهة   دداانجه .7
 ة ليت  ر ه ا ق  ه ىى ه لهة مم اه رهوةاه احهوة ايتا ر.

أنه قددلاهةهل ئددرهة ملا ددره  ويتدداتهحبمدد جه ا   ددره   مددرهو سدداما ه .8
  ممددداهثقاهدددرهة ليتددد هيفهةجملامدددش هو  دددانهروىلاهة ا مدددل  هو ملىىدددىهثقدددره

ى دددا هة اطم  ددداجهة ددد ه دددله ةم ددداجهةااددداةه ر هوهة ددلةيت  ه هل ئدددرهوه
 ا ظاه  ااتهة لةيت   هوة ساقهرةجلا هةألويتات.

أنه قلاهةم اجهةإل ل  رهذةجهة مل يتدره ااداةقهيفه ظداءهةألف مدره .9
ة امللقره ألويتاتهن  دااهة ممداناجهة ليت  در هوة  د ارى هة ادااماىلىره

 .هةخل...هة ليت  ر
ة مل يتدره اقد اهة د ا،هة ادااماىل ههأنه قلاهةم داجهةإل ل  درهذةج .10

  ويتددداته دددلهخددد  هة كخددد ته لممددداناجهة اج  دددرهيفهةجملددد جه
 ة اااماىلىر.

أنه قدددلاهةم دددداجهةإل ل  ددددرهذةجهة مل يتدددره اضددددم هأف ما دددداه ددددلةره .11
خا ره ألويتات ه اضملهت  اجهو  اةءةجهخا ره  ويتاته ا د ه

طفقدددرهالدددمهواف ملا ددداهة  ىدددر هنالددد هادددلهةآل  ددداجهوةا ددداةءةجهة 
 .ة مماناجهة اجاىلىر

ه
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Summary of the Study 

This study aimed to identify systematic obstacles that 
faced by endowments and ways to overcome them from 
the perspective of the endowers, executors, lawyers, and 
experts of endowments. In addition to distinguishing the 
differences– if they exist – in the perspective of study's 
individuals on these obstacles according to the study's 
variables, which represent “educational qualification, the 
relation to endowments and the experience in the 
endowment sector.” 

To achieve the study objectives, the researcher used a 
descriptive method and a questionnaire as a tool of the 
study that includes nine main themes. These themes are: 
“regulations, formulating, documentation, management, 
executors, investment, banks, governance, supervising, 
monitoring and following up.” This questionnaire has 
included (98) obstacles and it was applied to a sample of 
(69) persons and its results were analyzed by using 
(SPSS) program. Hence, the most important results of 
this study were the following:  

The number of obstacles that recorded a very high 
level is (8) obstacles, which represents 8.17% of the total 
obstacles that included in the study’s questionnaire, 
according to the measure of the results.  

These obstacles included the length of the 
administrative proceedings to get permissions to sale and 
purchase which may cause to miss opportunities of 
distinctive investments for the endowment; the weakness 
of workers’ efficiency in the executors bodies in 
investment fields, affecting negatively their 
performance; the absence of a special regulation for 
endowments’ stocks in the Capital Market Authority; 
freezing the funds of endowments in Monetary 
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Authority; the absence of special regulations for 
endowments in relevant government agencies such as 
Ministry of Commerce and Ministry of Labor and Social 
Development; the lack of certain regulations that 
encourage endowments to establish endowment 
investment funds; poor coordination among the relevant 
government agencies which serves endowment sector; 
the absence of laws and legislations that would reassure 
endowers, preserve their rights and ensure the 
independence and permanence of their endowments. 

The number of obstacles that recorded a high level is 
(88) obstacles which representing 89.80% of the total 
obstacles that included in the study’s questionnaire, 
according to the measure of the results interpretation.  

Most notably of these obstacles included the length of 
the administrative proceedings in some government 
agencies that related to endowments; the length of the 
administrative proceedings that related to changing 
executors who their membership was revoked for a 
legitimate justification; the lack of obvious mechanisms 
and procedures to the held accountability  of the 
negligent executors; the absence of organized procedural 
manuals for endowments’ works; imposition of taxes 
and duties on endowment investment operations; the 
lack of clear criteria to choose executors; the absence of 
certified official programs to develop executors and their 
technical and vocational performance; the lack of 
integrated databases for the endowment sector in the 
kingdom; the absence of clear standards for transparency 
and discloser; dealing with the endowment sector in 
some governmental systems as profitable business firms 
in terms of taxes and duties. 

The number of obstacles that recorded a medium level 
is 2 obstacles, which represent 2.05% of the total of the 
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obstacles that included in the study’s questionnaire, 
according to the measure of the results interpretation. 

These obstacles included the length of the procedures 
to obtain a commercial registry for the endowment in the 
Ministry of Commerce; some judges do not comply with 
legislation and laws governing the work of endowments 
in the Kingdom when they authorized the drafting 
submitted by the endower. None of the obstacles 
recorded a low or very low level, according to the 
measure of the results interpretation. 

The study shows differentials statistical within the 
regular obstacles, which faces the endowments, at the 
level of (0.05) among the study’s individuals according 
to a diversity in the variable educational level, 
(Secondary, Bachelor, Master, Ph.D.) at the first, second, 
third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth 
themes, and at the overall level of the study's themes, in 
favor of (Bachelor, Master, Ph.D.). 

Based on the findings of the study, several proposals 
that may help to deal with these obstacles were 
recommended, such as: 

1- The Ministry of Justice shall work on setting 
uniform rules for judges when dealing with 
endowment issues and their developments, and 
these rules shall limit judges' jurisprudence and 
their jurisprudential choices which sometimes vary 
from judge to another so much so that they 
contradict. 

2- The Ministry of Justice shall develop and simplify 
the administrative and judicial procedures related 
to the endowment sector in a way which serve that 
sector in accordance to the modern management 
systems, and by taking advantage of modern 
technology regarding computer programs and 
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applications through what is known as automation 
processes. 

3- The Ministry of Justice shall seek to cooperate with 
universities, and research and studies centers and 
government or private agencies related to the 
endowment sector, in order to develop the 
endowment formulating in accordance with the 
latest developments, with the aim of being able to 
adapt to variable regulations, and to fulfilling 
endowers' desires or jurisprudential choices 
adopted by the Ministry. 

4- The Ministry of Justice, through mutual 
cooperation agreements with others, shall facilitate, 
accelerate, and increase the quality levels of 
judges’ work in endowment departments by 
referring (evaluation, selling...etc.) to whatever is 
beyond the jurisdiction of judges to other bodies 
and agencies specialized in that matter, such as 
Saudi Authority for Accredited Valuers and Saudi 
Council of Engineers…etc. 

5- General Authority of Endowments should be 
swiftly activated and should issue its implementing 
regulations and complete its organizational 
structure. 

6- General Authority of Endowments shall compile 
all regulations that are required by endowment 
sector and shall coordinate with other relevant 
departments with this sector such as (endowment 
agencies, governmental agencies, consulting 
firms…etc.) for establishing these rules, its 
implementing regulations and procedural guides. 
Also, improving the regulations that are currently 
existed, and working on their integration and 
consistency of each other without any 
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contradiction, so as to achieve a steady growth of 
the sector, and enhance generally the confidence of 
society and the confidence of endowers especially. 

7- General Authority of Endowments shall initiate an 
applicable and activated governance of endowment 
entities in order to achieve more transparency, 
disclosure, and monitoring. 

8- General Authority of Endowments shall launch 
regular public information campaigns to spread 
endowment culture among the community so as to 
demonstrate its developmental role and to enhance 
endowers' trust in the Authority or in supervisory 
bodies. Also, these campaigns can provide 
reassurances that will enable endowers to interact 
with the Authority and to extend endowments 
work.  

9- The relevant government agencies shall accelerate 
in completing regulations related to endowments 
such as (law of endowment companies and 
endowment investment funds …etc.) . 

10- The relevant government agencies shall provide an 
investment support to endowments by licensing the 
companies specializing in the investment field. 

11- The relevant government agencies shall include in 
their regulation special articles with special 
mechanisms and procedures for endowments. 
These articles should be consistent with the 
charitable nature of endowment. On contrary to the 
mechanisms and procedures applied to commercial 
companies. 
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 الفصل األول
 ةـــــــدخل الدراســـــم

 وتشتمل على:
 .مقدمة الدراسة
 .مشكلة الدراسة
 .أهداف الدراسة
 .أسئلة الدراسة

 .الدراسةأمهية 
 .حدود الدراسة

 .مصطلحات الدراسة
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 الفصـــل األول
 مـــــدخل الدراســـــــة

 مقدمة الدراسة:
الوقف مؤسسة إسالمية عظيمةة تجلىةف هي ةف د ةذه اةشر ال ةذتقة  ج  ية  
الجكفهةةةةج ااعجمةةةةفعخ  سدذسةةةةين بسةةةةا الجقةةةةفسل  ةةةة  بهةةةةذاه ا جمةةةة  ا سةةةةى   
سا سةةف ة ت ديميجةةه  ساةةو مةة  اثعمةةفل البالىةةة الةةال تن ةةف بعذاةةف سا تي  ةة  

اةةف و ةةوث جيةةيف عةةفث ت احةة:تيف ال ةة ياب  إدا مةةفث ا ةة   ه  ا   ةة  هر 
بس سلةة: صةةفع تةة:عو   بس عىةة  تيج ةة   ةةه  صةة:قة عفرتةةة بعمىةةه إا مةة  ىةةال 
 له   بخذعه مسى .

سدق: ا مىكةة القذ يةة السةقوهتة مة  الة:سل الذا ة:ل ت عةفل القمةج ا ة   
مفهدةه السةف قة  لى كة  ت وقف خفصة  جييف بكة: اليظةف  اثسةف عفمة سال
 د ةةةةل  ا ؤسسةةةةفث ساثهةةةةذاه عىةةةةف ا سةةةة ف  ت اثعمةةةةفل  بعىةةةةف ت سالق ةةةةذ 
لرتسةةةن م  ةةةو  سمةةةج ا سةةةؤسلية ت   2030  كمةةةف عةةةفثث ر تةةةة (1)ا  تةةةة 

 فا جمةة   ةةف لىممىكةةة مةة  هسر مةةؤىذ سمسةةف فث كنةة ل ت القمةةج ا ةة    ىي ةة
  لىمسةؤسلية ااعجمفعيةة مة    سبشفرث الذ تة إىل الة:سر الكنةفسعف ي   فساقىيمي  

خالل القمج غة  الذيةخ   مة  خةالل دقظةي  اثىةذ ااعجمةفعخ لى  ةف  غة  
الذيةةخ   ج ةةلي  اثسقةةفني لجمكةة  اةةشا ال  ةةف  مةة  اح ةةول عىةةف م ةةفهر 
متوتةج مسةج:امة  سرهةة   سةنة م ةةفركجه ت اليةفدىل اسىةةخ إىل مسةجو   سةةة ت 

                                      
 ب  موق  ايئة ا رباث  عىف الذا طاليظف  اثسفسخ لى ك  (1)

 http://cutt.us/RpFok 

http://cutt.us/RpFok
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 .(1)ا ئة كمف ُج:ه ت الذ تة 
سةةف   بصةة فاي اثاه  النيمةةفث مةة  ب يةةفث اةةشر الةةناله ا نفركةةة إىل سقةة: د

ا  فركة ت ع وه ال:سلة الجيموتة  م  خالل سقف عزث م  بمواهل  ك ة:قة 
عفرتة عىف ب وا  شىت م  بعمفل ا   ت كج ميفجخ احيفل  س ةشل  ال:سلةة 

 ذصةةة م ةةكورل  :مةةة اةةشر اثسقةةفني  سدوىي  ةةف ساتفتج ةةف  سإ جةةة ال اع ةةوه  
هلةةةةةةف لىم ةةةةةةفركة ت ديميةةةةةةة ا جمةةةةةة   هلصةةةةةة:رث الجيظيمةةةةةةفث ا فصةةةةةةة  ةةةةةةشل  
سسع ةةة   يةةة  ال  فعةةةفث احكوميةةةة لىجقةةةفسل مةةة  اةةةشر اثسقةةةفني سخةةة:مج ف 
لج  يةةة  باةةة:اه ف  سدةُةةةوري  دلةةة  بخةةة   جلسةةةيا اهليئةةةة القفمةةةة ل سقةةةفني الةةةال 

( س رتةةن 73  ال ةةفهر   ةةذار عىةةا الةةو راث رقةة  )(2)دمةةم   ظفم ةةف اثسةةف 
(  س رتةةةن 11رقةةة  ) / اةةةة   سا  ةةةفه  عىيةةةه و ذسةةةو  ا ىكةةةخ25/2/1437
إبدل -الكبةةةة  مةةةة  ا ةةةةواه الجيظيميةةةةة ل سقةةةةفني  سا ؤمةةةةج   اةةةةة26/2/1437
بل تكةةةةةةةةةول هلةةةةةةةةةشر اهليئةةةةةةةةةة هسر ور  ت خ:مةةةةةةةةةة اثسقةةةةةةةةةفني  سمذاعقةةةةةةةةةة  -هللا

الجيظيمةةفث داث القالقةةة  ةةف ت  يةة  الةة:سا ذ احكوميةةة  سالقمةةج عىةةف دةةوه   
 ج مف م  شل ه خ:مة ال  ف  الوق خ سضمفل اسجمذار ع ف ه س  قه.ك

 مشكلة الدراسة:
الةة:سر الجيمةةو  الكنةة  الةةش  دسةةفا   ةةه اثسقةةفني ت خ:مةةة ا جمةة   بةةج 
بجةة: ال ةةور ا  ةةذقة هلةةشر اثسقةةفني  سا شةة  بل   ةةفث اةةشر ال ةةورل مذاةةول 

                                      
 بعىف  2030ب ظذ ر تة  (1)

http://vision2030.gov.sa/. 

 ب ظف  اهليئة القفمة ل سقفني  موق  ايئة ا رباث  عىف الذا ط (2)

http://cutt.us/qbW9m. 

http://vision2030.gov.sa/
http://cutt.us/qbW9m
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هتةةف  ساةةشا ا تجةةلدف  ن ةةفث اثسقةةفني  سدزاتةة: بعةة:اهاف  ساتفتج ةةف  سدسةة يج إعذاثا
إا مةةة  خةةةالل سضةةة  اث ظمةةةة سال ةةةوا   سالىةةةوا ا ا يظمةةةة لىقمةةةج الةةةوق خ  سالةةةال 
بصةةنا سعوهاةةف ضةةذسرل شةةذعية سسدييةةة  سقةة: سه ةة  ا مىكةةة القذ يةةة السةةقوهتة ت 
إصةةةة:ار الق:تةةةة: مةةةة  اث ظمةةةةة ا جقى ةةةةة وثسقةةةةفني  سقفمةةةة  ا  ةةةةفث الجيظيميةةةةة 

فث إصةة:ار  ظةةف  اهليئةةة القفمةةة ل سقةةفني  سمةةف  ج ةةوتذ اةةشر اث ظمةةة سسةة:تب ف  سعةة
 سيجنقه م  ديظيمفث سلوا ا ليمبج   ىة  وعية ت اشا ا فل.

ست السةةةةيواث اثخةةةة ل شةةةة :ث ا مىكةةةةة القذ يةةةةة السةةةةقوهتة  مةةةةة سق يةةةةة  
مةةةؤمتذاث  مىج يةةةفث  سر  عمةةةج  ل  صةةةفجن ف الكبةةة  مةةة  ال قفليةةةفث  كنةةة  

الةةةةةوق خ  سل جةةةةة  اث ظةةةةةفر إىل مةةةةةف  . اخل  الةةةةةال بىةةةةةذث ال  ةةةةةف .هتوا يةةةةةفث  .
تقرتض اشر اثسقفني م  ع نفث ق: دقي  مس هتف  سدةؤخذ وواةف سدكفىذاةف  
سمةةة  ب ةةةذ  ال مةةةفا الةةةال ديفسلج ةةةف اةةةشر ال قفليةةةفث موضةةةو  ب ظمةةةة اثسقةةةفني 
سضةةذسرل مذاعقج ةةف سد وتذاةةف لجةةجالث  مةة  د ةةور ا جمةة  سساققةةه ا قفصةةذ  سقةة: 

اثسقةةفني اثر قةةة الةةال ع ةة:ث  :تيةةة    ةة  عىةةف دلةة  دوصةةيفث مىج يةةفث
  سدوصةةةيفث (1)الةةذاض  جيظةةي  مةة   يةةة اثسقةةةفني وليذهةةة الجلفرتةةة ولةةذاض

  (2)ا ةةؤمتذ ا سةةالمخ ل سقةةفني ت هسردةةه اثسىل سالبف يةةة  :تيةةة مكةةة ا كذمةةة
ساش  بل اشر الق نةفث الةال دقةرتض اثسقةفني سدةؤىذ ت مسة هتف سجةف  إىل 

                                      
لذا ة   اليذهةةة الجلفرتةة ولةةذاض  ه(  دوصةةيفث مىج ةف اثسقةةفني ا1439مىج ةف اثسقةةفني الذا ة  ) (1)

 بعىف الذا ط
 http://cutt.us/MPYYn 

 باة(  ال:سرل البف ية  مكة ا كذمة  عىف الذا ط1439ا ؤمتذ ا سالمخ ل سقفني ) (2)
 http://icamakkah.com/ar 

http://cutt.us/MPYYn
http://icamakkah.com/ar
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ال:راسةةة لجلىيج ةةف س يةةفل  وراةةف  سُسةةُنج عالع ةةف لجسةةج ي: مزتةة: مةة  الن ةةيف س 
ل ىةة  امي ف ا  فث الجيظيمية ت مذاعقج ف ث ظمة اثسقةفني سد وتذاةف  س ظةذ  

ال:راسةةةفث الةةةال ديفسلةةة  اةةةشا ا وضةةةو   جسةةةب عىةةة  النفجةةةيف   سرغنةةةة ت 
الجقةةذني عىةةف اةةشر ا قوقةةفث عةةرب هراسةةة عىميةةة  ه ةة: عةةفثث اةةشر ال:راسةةة 

 ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني سسسف ج مقف ج ف. لىجقذني عىف
 أهداف الدراسة:

هتـدف هــال الدراسـة لت التعــ ف علـى ااعنظــات اليت اميـة الــ  تنا ــ  
 األوظاف ووسائل معاجلتها، وذلك من خالل:

دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال  .1
 .وث ظمة

اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة  الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث .2
 .ول يفغة

الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة  .3
 .ولجوىي 

الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة  .4
 .و هارل

الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة  .5
 . يظفر اثسقفني

جقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة ال .6
 .واسجبمفر
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الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة  .7
 .  فرني الوقف

الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة  .8
 .وحوكمة

ذدن ةةةةةة الجقةةةةةذني عىةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا  .9
 .و شذاني سالذقف ة سا جف قة

ت سع ةفث  ظةذ بهةذاه ال:راسةة  -إل سع:ث- الجقذني عىف ال ذس  .10
جتةةةةةفر ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني سدلةةةةة  وخةةةةةجالني 

 مجي اث ال:راسة.
د ةة:ا الجوصةةيفث سا  رتجةةفث ا يفسةةنة الةةال  كةة  بل دسةة   ت احةة:  .11

 م  اشر ا قوقفث 
 أسئلة الدراسة:

وني تسقف النفجيف ت هراسجه اشر إىل ا عف ة عة  السةؤال ا: ب مةف س
 ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني  سمف سسف ج مقف ج ف؟
سـائل معاجلتهـا وسنف يتنصل الباحـ  لت مع ةـة هـال ااعنظـات، وو 

 األسئلة الف عية اآلتية: نمن خالل اإل ابة ع
 قفني ا ذدن ة وث ظمة؟مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثس  .1
 مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني ا ذدن ة ول يفغة؟ .2
 مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني ا ذدن ة ولجوىي ؟ .3



 

                                       

 

 ا.. ووسـائل معـاجلتهـاملعــوقات النظـاميـة اليت تواجـه األوقاف  24

 مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني ا ذدن ة و هارل؟ .4
 ثسقفني؟مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني ا ذدن ة  يظفر ا .5
 مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني ا ذدن ة واسجبمفر؟ .6
 مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني ا ذدن ة   فرني الوقف؟ .7
 مف ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني ا ذدن ة وحوكمة؟ .8
مةةةةةف ا قوقةةةةةفث اليظفميةةةةةة الةةةةةال دواعةةةةةه اثسقةةةةةفني ا ذدن ةةةةةة و شةةةةةذاني  .9

 ة سا جف قة؟سالذقف 
اةةةج دوعةةة: هةةةذس  ت سع ةةةفث  ظةةةذ بهةةةذاه ال:راسةةةة جةةةول ا قوقةةةفث  .10

 اخجالني مجي اث ال:راسة؟ فاليظفمية الال دواعه اثسقفني دنق  
 مف احىول ا  رتجة الال  ك  بل دس   ت عال  اشر ا قوقفث؟ .11

 أمهية الدراسة:
 سقفني.قىة ال:راسفث الال ديفسل  ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اث .1
د ةةة:  اةةةشر ال:راسةةةة ر تةةةة ساضةةة ة سشةةةفمىة عةةة  ا قوقةةةفث اليظفميةةةة  .2

 الال دواعه اثسقفني ت ا مىكة القذ ية السقوهتة.
خ ةةةورل   ةةةفث اةةةشر ا قوقةةةفث هسل هراسةةةة سد ةةة يا عىةةةف مسةةةج نج  .3

 اثسقفني ت ا مىكة.
 بل س:ت: ا قوقفث خ ول بسىل حنو د  ي  ف.  .4
ا سةةةةةةةةةف ة ت إىةةةةةةةةةذاث ا كجنةةةةةةةةةة ا سةةةةةةةةةالمية عفمةةةةةةةةةة سمكجنةةةةةةةةةة الوقةةةةةةةةةف  .5

   كج خفص.
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جفعة ا  ةفث الذييةة ا قييةة   ةيفعة اث ظمةة سصةيفغة الىةوا ا إىل  .6
 هراسة مبج اشا ا وضو .

سةةةة اثسىل مةةة   وع ةةةف الةةةال جسةةةب عىةةة  النفجةةةيف  دقةةة: اةةةشر ال:را .7
 تة.شا ا وضو  عىف مسجو  ا مىكة القذ ية السقوهإىل اد ذق  

الجوصةةيفث ساليجةةف ىل الةةال سةةوني دسةة ذ عي ةةف اةةشر ال:راسةةة  كةة  بل  .8
 دؤه  إىل سس  ساق  اثسقفني.

قةةةةةة: د ةةةةةةل   جةةةةةةف ىل اةةةةةةشر ال:راسةةةةةةة النةةةةةةفجب   عةةةةةةذاث مزتةةةةةة: مةةةةةة   .9
 ال:راسفث ت اشا ا فل.

 الدراسة:حدود 
 احلدود ااكانية: 

ا  ةرتكة  ا مىكة القذ يةة السةقوهتة  اثسقةفني القفمةة سا فصةة  اثاىيةة  س 
سخيةةةذ  مي ةةةف اثسقةةةفني الةةةال د ةةةذني عىي ةةةف ا  ةةةفث احكوميةةةة كفهليئةةةة القفمةةةة 

 .(1)ل سقفني سا فمقفث 
 احلدود الزمانية: 

 اة.1439الذ   البفليف م  القف  
 احلدود اانضنعية: 

ا قوقفث اليظفمية الال دواعه اثسقفني  م  سع ة  ظذ كج مة  الةواق    
 اثسقفني.اليظفر  اسفم   خرباث 

                                      
 . ذري عفمة مقيية ولشاث بس ولوصفالوقف ا  ذسط عىف بسعه  ف العام:النظ (1)

 .الوقف ا  ذسط عىف مق  م  درتة سبقفراي ولشاث بس ولوصفوالنظف اخلاص )األهلي(: 
 الوقف الش  ت رتك ت شذده بكبذ م   و  م  ب وا  الوقف.والنظف ااشرتك: 
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 مصطلحات الدراسة:
 معنظات: 

ت ةفلب  عفقةه عة    (1)ت ى  القةو  عىةف احةنا سال ،ةذني  سالجبنةيط لغة:
ه اب صةذهه سجنسةه  سميةه الجة،ققوتة  سااعجيةف   سدلة  إدا بر فال خث تقوقه عوق ة

.. سالج،قةةو: ب . صةذهه سجنسةه ... ... سَعو،قةه سدَقو،قةه ه ةذهه عيةه صةفرني ابمةذ  
 .(2)سالجةًّققوت ب الج،بنيط  طالج،بن: 

ست  ةة:  ةةف ا وا ةة  سالق نةةفث الةةال دقةةرتض الوقةةف سد ةةف ع نةةة ت سةةنيج 
 إقفمجه  سس ي ه ثا:اهه.

 اليت ام:
 اليت ام لغة:

اليظةةف  مةةة  ) ظةة ( ساليةةةول سالظةةةفث سا ةةي ب بصةةةج تةةة:ل عىةةف  ليةةةف شةةةخث 
مة  الىؤلةؤ بس سدذدينه سادسفقه  س)اليريِّظف ( ولكسذ  ا يط بس السى  الش  يَ 

 .(3)ا ََذ  بس غ  ف
)سَ َظمُ ( اثمذ )هف جظ (  ب ب بقمُجه هفسةج ف   ساةو عىةف  ظةف  ساجة:  

 .(4)ب ب مي ىل غ  خمجَىف هيه
                                      

 .1179ال فمو  اسيط  ص  اة(  ع: ال:ت  بات: 1419ال  س   وه  ) (1)
 .280  10/279لسفل القذاي   (2)
اةةةةة(  ب ةةةةو احسةةةة  باتةةةة:  مقلةةةة  م ةةةةفتيا الىيةةةةة   ةةةة سث  سال ةةةة س   وه  1420ا ةةةة  هةةةةفر  ) (3)
 اة(  ع: ال:ت  بات:  ال فمو  اسيط    سث  مؤسسة الذسفلة.1419)
 .315اة  صب 1420  3الق ذتة  ط ال يومخ  بات:     م:ب ا  نفح ا ي     سث  ا كجنة( 4)
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 .(1)س ِّظف  اثمذب قِّوامه سعِّمفهر  سال ذت ة سالس ل  ساهلَ:  سالقفهل
 .(2)س قهب  ُظُ   سب ظمة سبانظي 
سخ  سا:خذ مقيو ب :واليت ام يُطَلق على معيتيني  (3)بج: ف جِّ

ه ةةو الجةةلليف سا مةة   سضةة  شةةخث إىل  خةةذ  هفليظةةف  عىةةف  أمــا احلي:ــي:
اشا ا قىن تقين ب ه يم  بجكفم ف كب ل  ستم :  قمة ف إىل  قةيف ت عموعةة 

 .ساج:ل  سس  موضو  ساج:
ف  ب إل لىقمةفل  ظفم ةه و اهلَ:  سالس ل سالقفهل  ت ةفل مةبال   أما ااعيتني:

ا  سس ل سبجكفم ف تس سل عىي ف  . ب ب هل  َا:ق
 اليت ام يف االصطالح:

تُ َى  اليظف  ت ااص الح عىف مقيية   بجة: فب عةف   سا:خةذب خةفص  
سو قىن القف  عذ،هه النقيف  ب ه عموعةة اثجكةف  الةال اصة ىا شةقبع مةف عىةف 

 ةةرتكة ت اةةشا ال ةةقب   ب ةةف ساعنةةة ااجةةرتا   سساعنةةة الجي يةةش لجيظةةي  احيةةفل ا 
ه : تكول  ظفم ف هتييًّف  ب ب بسفسةه هتةين  كفليظةف  ا سةالمخ بس الي ةوه  بس 
الي ذاين  سقة: تكةول ه يةواًّ  كفليظةف  الَقىقمةفين )الةش  ت ةو  عىةف ه قةج الة:ت  

                                      
الوسةةةةيط  ا قلةةةة -  سإ ةةةةذااي  م ةةةة  ف سباتةةةة: الةةةةزاث  س خةةةةذسل 1162ال ةةةةفمو  اسةةةةيط  ص (1)
 .993 (  صب 1972)
القةةةذحم   مةةة: عنةةة:هللا    ظةةةف  احكةةة  ت ا سةةةال    د ةةة:ا ال ةةةين  مةةة: ا نةةةفرك ) ةةة سث  هار  (2)

 .31 (  ص1918-اة 1398ال كذ  
اةةة(  ا ةة:خج ل  ظمةةة ساح ةةو  ت ا مىكةةة القذ يةةة السةةقوهتة  موقةة  اثلوكةةة  1425عنةة:ا يق  ) (3)

 بعىف الذا ط
http://soo.gd/ELte. 
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ةة  ال ةةقب   سةةه  عةة  ال:سلةةة(  سقةة: تكةةول سيفسةةيًّف  كفليظةةف  الةة:  ذادخ )ُجكق
ساليظةةف   . إخل .اًّ  كفليظةةف  الذبيةةف  بس ااشةةرتاكخ . ي سةةه(  ستكةةول اقج ةةفه

  ست ىةةةةة  اليظةةةةةف  عىةةةةةف (1)و قةةةةةىن ا ةةةةةفص جكةةةةة  د جمةةةةةيه السيفسةةةةةة ال ةةةةةذعية
الظةةةوااذ سالقالقةةةفث سالنُةةةىن ااعجمفعيةةةة  ةةةف ت يةةة: دنىوراةةةف سا جظفم ةةةف ت قواعةةة: 

 .(2)سم فع سقي  ساجتفافث مجمفتزل
 األوظاف:

 النظف يف اللغة:
ت ىةة  ستةةذاه  ةه احةةنا  كمةةف ب ةةه ت ىةة  ستةةذاه  ةةه ا يةة   هلمةةف  :النظــف لغــة  

ف  ب  الوقةةةةف  قةةةةىن احةةةةنا ه ةةةةو م ةةةة:ر مةةةة  قولةةةة ب سق ةةةة  ال ةةةةخث سق  ةةةة
جنسةةةةةجه  سميةةةةةه سقةةةةةف اثرض عىةةةةةف ا سةةةةةفك  سلىمسةةةةةفك   سق ةةةةة  ال:ا ةةةةةة 
ساثرض سحنةةةو دلةةة  ب  عقىج ةةةف  نوسةةةة عىةةةف مةةةف سق ةةة  عىيةةةه لةةةيا ثجةةة: 

  سالوقةةةف م ةةة:ر سق ةةة  ال ةةةخث سق  ةةةف  ت ىةةة  (3)ديي اةةةف سا الج ةةةذني هي ةةةف
 .(5)  ت فلب سق،ف هالان  ع  ال خث  ميقه(4)عىف احنا سا ي 

                                      
 اة(  ا :خج ل  ظمة ساح و  ت ا مىكة القذ ية السقوهتة  مذع  سف  .1425عن:ا يق  ) (1)
قذ يةةة لى:راسةةفث سالي ةةذ    ا ؤسسةةة ال1الوافاي  س خةةذسل  موسةةوعة السيفسةةة  طعنةة:الكيةةف    (2)

. سباتةةةة:  هةةةةؤاه عنةةةة:ا يق   ا ةةةة:خج ل  ظمةةةةة ساح ةةةةو  ت 123  ص6    1983  ةةةة سث  لنيةةةةفل 
 مذع  سف  .ا مىكة القذ ية السقوهتة  

اةةةة(  القةةة:ه السةةةفه  سالبالىةةةول  يةةةيف  قيةةةوالب ب يةةةة الوقةةةف 1413عىةةةة الن ةةةو  ا سةةةالمية ) (3)
 سجكمة م ذسعيجه.

 .1112  سال فمو  اسيط  لى  س   وه   ص9/359 ا   ميظور لسفل القذاي   (4)
 .1051ا قل  الوسيط  ص (5)
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 النظف يف االصطالح:
 .سنيا اثصج سدسنيج ا ي قة 

 . ك  اا ج ف   ه م    فث عييه مف واا اد ابألصل:
 اليىة اليفجتة ع  دل  اثصج. واا اد ابايتفعة:
 ب يالتع يف اإل  ائ

ال قووث ا ذدن ة وث ظمة احكومية سا فصةة الةال  ااعنظات اليت امية:
  ى اف.دواعه اثسقفني سس: م  دوسق ف سا ج فراف س
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 الثاينالفصل 
 ريــــار النظـــاإلط

 وتشتمل على:
 .ومقاصده ،وأهدافه ،الوقفمفهوم املبحث األول: 
 .ومراحل إصداره ،وشروطه، ظامالنمفهوم املبحث الثاين: 

 .املبحث الثالث: اهليئة العامة لألوقاف
األنظمة واللوائح ذات العالقة ابألوقاف يف املبحث الرابع: 

 .اململكة العربية السعودية
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 الثاينالفصـــل 
 ريــــــار النظـــاإلط

 وفيه أربعة مباحث
 لاملبحث األو 

 مفهوم الوقف، وأهدافه، ومقاصده

 مقدمة عن الوقف:
 شئا علننننه اننننأن شرمنننن  إلس منننناء  بش ش  نننن م    ننننش     نننن مننننم هللا نننن    

وآخاة ، وشلوقن  إلدند رنوذ انأن  شم  ددة ف هش   شدة شل بشد وعزا  وكاشم ه  دهللا   
علنننه شل بننند   قنننرن، وءسننن نا هللاا ننن  وءسننن نا هللاا هنننش  يت جيننناري خ انننششل ننن شئا شلننن

رم نن ، واننو م نندشس ذدننس لل بننشفف  ننن شا بشفسننن مبننأ شلاع نن  شرو  مننم  ننل  
اأن شرم  إىل ءومبش شحلشضا، إل نه   ندوذ كبن ة    هن  انأن شرمن  ودهنشذ ش، 

نن شالم ثننش  شاقلنن  مننم م ننشا دهننشذة انأن شرمنن ،   نن  ف نن   شابذز   ش ن  وإلرننبع م لن 
  إلعننز مننش الننا ش هللاسننشس وملننس واننو شاننش  اب هللااننش    وذ ننول   رمننا  

مبنن ، وشلبننأ  وشل يفنند     خلننبخل  شقنن ، ف ا  ننظ  نن  م شرنند ع  ننن  ش  نندش   مننم 
وشهللا هنننش   ص شرننند ش  نشع ننن    شا يفننند شرع ننن  شا نثننن       ننن  شل بودءننن  ه

دشف نننظ علنننه ذش نننا انننأن شرمننن  وتاش قهنننش، ... شخل  وتبنوءننن  وإلمب ننن  وت ل ن ننن 
 .و    هش ابدإل شجلسد شلوشدد شلأري دث عل   ذ و  اأن شرم  

 :تعريف الوقف لغة واصطالًحا
شلوقنن   انن ع شلننوشو و ننفوس شل ننشف، ميفنندذ وقنن  شل نن    الوقــف لغــة:
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انش  شومسن  وقا ن ،)1(وجتنع عله إلوقنشف ووقنوف ،وإلوقا  ص ىن دبس  وإلدبس 
 شاش  عله شجله  شا  ب .ف   مم دبف 

 :االوقف اصطالحً 
شلا هش  للوق ، وهللا  يفا مبهش عله ت اءن  ش نم قدشمن   ت اءاش شخ لاظ 

، ول لن  إلقنات ت اءن ا انش شم نشز )2(واو إلهللا : " ب ف شرر  وتسنب   شابا ن "
ننمم كنن و م ننمم إلو   امننم ش جيننشز   تيفننوءا د   نن  شلوقنن  نن   ورهللانن  م  ننبف مك

د بننننش  ننن ل  عنننم إلذ   مش قنننش  ل ننننا  نننم شققنننشت  وشمنننع شلفلننن  عبننند
 .(3)«إس مئظ  دبَّسظ  إلرلهش وتيفدَّقظ  هبش: »إلرشهبش خب ر، ف ش  
 أهداف الوقف:

 :)4(اهلدف العام للوقف
 او إجيشد موذد دشئ  ومس نا ل ا    غا  مبشح مم إل   ميفلا  م  ب .

 :(5)اخلاصة للوقف األهداف
خ ءنن  وش  نشع نن  ، نندة، مبهننش منننش  للوقنن  عبنند شاسننلنن عنندة إلانندشف

ء يفد    شجمل نع ومبهش مش ء يفد    ،شء  شر ا وت ،هش وتاش قهنش وت شو نش 
                                      

 .508م ج  لغ  شلا هش  ص قل ج :حمند ذوشس و  ،360-9/359لسشس شل ات  مب وذ:ش م  (1)

(، هللا   عم شحلج ل ، عبدشل زءز  م مق ع، شلوقن  وراشتن  علنه شلاناد وشجمل ننع، 3/571شلفش  ) (2)
 :شجلشم   ش   م   ابادءب  شابوذة، كل   شل اء  ، حبث مب وذ عله شالهللارتهللاظ عله شلاش ط

http://cutt.us/GukcU. 

( ومسننل ، ك ننشت 2772ك ننشت شلورننشب، ابت شلوقنن  ك نن  ءخلف ننس ،  نناق  )إلخا نن  شلبرننشذري،   (3)
 (.1632شلور  ، ابت شلوق ،  اق  )

 ما ع  ش  .ان(، شل دد شلسشدس وشلث ثوس، 1413جمل  شلباوث ش   م   ) (4)
 ما ع  ش  .ان(، شل دد شلسشدس وشلث ثوس، 1413جمل  شلباوث ش   م   ) (5)
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علننننه شلننننر وشل  ننننوب  يفننننا هش شللببنننن  شروىل للنج نننننع ومبهننننش مننننش ء ننننود علننننه 
 .شاوق  هللااس  مم إل ا وثوشت ءبشل   سبس شلوق 

 ومن أهم هذه األهداف:
 وإجيشد شل وشزس   شجمل نع. ،رم  شاسلن      مبدإل شل فشف   ن ش .1
  شلوق  ضنشس لب ش  شاش  ودوشو شالهللا اشع  ن  وشال ن اشدة مبن  مندة  .2

ش علننه مننش قيفنند لنن  ال جيننوز ردنند طوءلنن ، فننملس شاوقننوف حمبننوس إل نند  
 ش ءا دن را  شلداوم  وشلب ش .إلس ء يفاف    تيفاف  

فثوش ننن  مسننن نا   شلوقننن  ش ننن ناشذ للبانننع شل شئننند منننم شانننش  ش نننبف،  .3
 ش ودشخ    شليفدق  شجلشذء  شلنيت إلخنر شلا نو  ش إلو م    اوقا  د   

مسنننن نا شلبانننننع  -شإلءه نننن-إل ننننش مننننم شل ننننن  شلننننأري ال ءب قنننننع، واننننو 
 للنوقوف عل   وم جدد شالهللا اشع مب  إلزمب  م قشول .

للوق  ادف إلعلنه وإلمسنه منم    ن  شراندشف وانو شم ثنش  إلمنا    .4
 لبأ    و ون شلر.اب هللااش  وشل يفد  وش 

  شلوقنننننن     نننننن  رانننننندشف ش  نشع نننننن  وش نننننن  ، وإلغنننننناش  خ ءنننننن   .5
مننشمل ا كنندوذ شل لنن ، وشلوقنن  علننه طلبنن  شل لننوو شل نناع  ، وشل لننوو 
شابشدنن  شلننيت ت ننود ابلباننع علننه شاسننلنن، وشلننيت انن  مننم م قلبننش  
شجمل ننننع شاسنننل ، ومنننش ء بنننع ولنننا منننم إلحبنننشث ودذش نننش  تفنننوس منننم 

  نع شاسل  وإغبشئ  عنش   د عدون.و شئ  تبن   شجمل
ابلوق  افم للننا  إلس ءننمم مسن  بل  ومسن  ب  وذء ن  مجينشد منوذد  .6

ش هلننن  عنننم شحلش ننن  وشل نننوز وشلا نننا، ف ننند اث نننظ ءهننننب  وءفنننوس وشق  ننن
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 بلننظ شلننباف شلب نناء  علننه شحلنناص علننه شاننش  و  شلوقنن  و نن ل  
 مبشد  ل ا    تلا شلاغب .

وتفث انننش،    نننا وشلثنننوشت منننم     شلوقننن  و ننن ل  حليفنننو  شر .7
كنننش إلس ف نن  و نن ل  لل فانن  عننم شلننأهللاوت وحمواننش، و  شلفنن     نن  
للاشدنن  وشلقن هللا بنن  شلباسنن     شلنندهللا ش، وشلاننوز  ب ننشئر ولننا   شلنندشذ 

 شآلخاة.
  شلوق  ،شءن  للننش  وحمشف ن  عل ن  منم عبنث شل نش ثنا كمل ناشف  .8

شال ننن اشدة مننم ذء ننن ، ولنند إلو تيفنناف قاءنننس، ف ب ننه شانننش  وتسنن نا 
 وءدوو  ابس إل ان ل .

  شلوقنن   ننا للنوقننوف عل نن ، وقنند دننث شل نناع شلفننا  علننه شلننر  .9
وذغننس ف نن  فانن  شلننر تنندوو شليفننل  وتب قننع شلبغهننش  وء اننشت شلبننشس 

 ف سنو شهلن  وأتتل  شل لوت وت  شوس عله شرموذ شلبشف  .
إل  ننننش     شلوقنننن  تقوءنننن  انننندة شالهللا اننننشع مننننم شاننننش  ومنننند هللاا نننن  إىل .10

م  ش  نن ، ف نند ت ه نن  شلسننب  جل نن  مننم شر  ننش  جلنننع ثنناوش  طشئلنن  
ولفبهنننش قننند ال ت ه ننن  ل   نننش  شلنننيت تل ننن  ف نننم طاءننن  شلوقننن  افنننم 

 إفشدة تلا شر  ش  شل د   صش ال ءها شر  ش  شلسش   .
 :(1)حكم الوقف

شلننننأري ءنءنننندن شلنننندل    -و  إلعلنننن -اب نننن  اش  إلقننننوش  شل لنننننش  فننننملس شلنننناش ع 
 صنننش انننو ء هننندن شلنننبو انننو  نننوشز شلوقننن  علنننه و ننن  شال ننن ابشتا عنننن   و 

ش  ننن شردلنن ، قننش   للنا ننن  عل نن  وتوف   ننرنناءع شللاننو م ننوشتا شا ننىن، و،نن   
                                      

 ما ع  ش  .ان(، شل دد شلسشدس وشلث ثوس، 1413م   )جمل  شلباوث ش    (1)



 

 

 

37 
 ريــــــار النظـــاإلط: ثانيل الـــالفص

( )وشلوقننن  مسنننن اس(، وقننننش  شلبهننننو     5/597ش نننم قدشمنننن :   شاغنننن : )
 َّننىنُّٱ: (: )وانو مسنبوس ل ولن  4/267ك شف شل بنشع )

(، ف ل  مم ولا إلس شل و   يفا  شلوق  او شل نو  ولا ل   ،[77احلج: ]
إىل  ، وا ءننننز  شاسننننلنوس مننننم عهنننند ذ ننننو    -إس مننننش   -شليفننننشئس 

عيفنننناا اننننأش ءوقاننننوس شلوقننننوف، ولننننو ا ءفننننم   شرمننننا إال وقنننن  عنننننا  ننننم 
و  -  علنننه  نننوشزن فملهللاننن  قننند وقنننع مبننن   منننا شلبننن  شققنننشت لفانننه دلننن    

 .-إلعل 
 :(1)الوقف مشروعية من احلكمة

إلمننش شحلفننن  مننم م نناوع    فهنن ،   بننشذة جمنلنن ، إجيننشد مننوشذد مشل نن  اث  نن  
ودشئننننننن  ل لب نننننن  دش ننننننش  شجمل نننننننع شلدءب نننننن  وشلرت وءنننننن  وشلغأشئ نننننن  وشالق يفننننننشدء  
وشليفنننننا   وشرمب ننننن ، ول  وءننننن  منننننبف  شل  قنننننش  شال  نشع ننننن ، وتا ننننن   قننننن   

ب نش  شجمل ننع وإل بشئن ، شل هشمم وشل فشفن ، وش دسنشس ابرخنوة وش بن   نن ط
 . ك  ولا لب   ماضشة  

  مقاصد الوقف:
 :(2)للوقف مقاصد عظيمة وشريفة من أمهها

وطشع ننننننن  وشل  نننننننات إل ننننننن  ش  غنننننننش  ااضنننننننشت       ننننننن  عبودءننننننن    .1
                                      

إل وزءنند، إل،نند، هللا ننشو شلوقنن  ش  نن م . تقننوءا إل ننشل س شل ننن  و ل نن  هللا ننشئر   نن  شلدذش ننش   (1)
 :شحلدءث 

www.awqaf.org.sa/files/download/b4c6cbbc66b457b 

مب ننوذ عننر شالهللارتهللاننظ، شل انن ،  نن ا ، شروقننشف شق ءنن  دشعنن  إل ش نن  اننوشذد شجلن  ننش ، حبننث  (2)
http://waqef.com.sa/upload/SGgnVMyrmI19.pdf 
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 َّهبحبخبمبُّٱ: قننننننش     ،وش نننننن جش   رمننننننان
 .[16 :شل غش م]
مل نن  اننأش شلاغبنن    ش نن ناشذ عننن  شاسننل    نند موتنن ، ومننم إلانن  مننش  .2

فهننو مننم شليفنندقش  شجلشذءنن  شلننيت دلننظ  ،شا يفنند اننو شلوقنن  ه 
 عل هش شلبيفوص شل اع  .

   نن  شل فشفنن  وشل  ننشوس وشل فشمنن   ننن إلفنناشد شجمل نننع ش  نن م  صننش  .3
مل نن  شرخننوة ش  نن م     إلذقننه م شهللا هننش وءننزذع شل  ننشط  وشلننرتشد  

 وشل وشد  ن عشم  شاسلنن.
 وب شا   ن  وشل لنن  وشال  ننشع  لندب إلفناشد ش  هشو   ذفع شاس .4

 شجمل نع شاسل .
      رل  شلاد  صش ملسب  شاسل    موش شة إلذدشم  وإلقشذ  . .5
شل غلنننس علنننه شليفننناش  شلأم نننن    طبنننع ش هللاسنننشس كشلبرننن  وشرثننناة  .6

،  وشحلسد، وتا  ن  شاسنل  لباسن  علنه ش ءثنشذ وذ نش  منش عبند  
 وعله شلبأ  وش دسشس.

وش إلم بش شلب ا   روذ شلوق  شليت ذنظ   شل هندءم شلببنوري وشلاشمندري وإ
علــى  ،م شرنند شلوقنن  وماشم نن  ش هللاسننشهللا   وشال  نشع نن  شإلمفننم إلس هللا بننن  ل  نن

 :(1)النحو اآليت
   نن  شرمننم شلغننأشئ  للنج نننع شاسننل ، وء هننع ولننا   تيفنند   .1

                                      
 ما ع  ش  .إل وزءد، إل،د، هللا شو شلوق  ش   م ،  (1)
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شلبئننا  إليب طلانن   بر لنن ، و  نن  رشذاننش للا نناش  مننم إلانن  قاش  نن ، و 
 عله عشم  شاسلنن.  شليت وقاهش عثنشس 

إعنننندشد شل ننننوة وشلو ننننشئ  شلهنننناوذء  جل نننن  شرمنننن  قننننشدذة علننننه ،شءنننن   .2
هللااسننهش وشلنندفشع عننم دءبهننش وع  نند ش، وء هننع اننأش مننم وقنن  خشلنند 

 .    د     ب       م شلول د
وإقشم  شاسش د ل  س  إقشمن  من شئا شلندءم   هللا ا شلدعوة إىل   .3

ت لنننن   إل بننننش  شاسننننلنن، وء هننننع اننننأش مننننم أت نننن ف مسننننجد قبننننش  و 
وشاسنننجد شلببنننوري و  لهننننش ماكنننزءم لل بنننشدة وشل  لننن   وتب ننن   شل نننن  

 شال  نشع .
تننوف  شلسننفم رفنناشد شجمل نننع، وء هننع ولننا مننم إلوقننشف عنندد مننم  .4

شليفاش   شليت ذثلظ   شلدوذ وشاسشكم شليت دبسنظ علنه شلهن   
 ء . وش م شلسب   إلو عله شلأذ 

هللا نننا ذوح شل  نننشوس وشل فشفننن  وشل ننناخ  شلنننيت جت ننن  شجمل ننننع كشلبب نننشس  .5
 .ششااروص ء د   ه    ه  

إجيشد ميفشدذ قنشذة ل نوءن  دش نش  شجمل ننع، وإمندشد شايفنشم شل شمن   .6
وشان سننش  شال  نشع نن  صننش ءلزمهننش مننم شلو ننشئ  ل  نن ناشذ   إلدش  

 ذ شل هش.
 الوقف ودوره يف التنمية:

بف شرر  وتسب   شابا  ، م  ة إ  م  ، ءنخل   نات هبنش د الوقف وهو:
، وقنننننند إللننننننع شل لنننننننش  علننننننه م نننننناوع   ، وتهننننننشفا  شلبيفننننننوص إىل   
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شل اآهللا  ، وشردشدءث شلببوء      شس فهل  وع    إلثان، وقند شع نىن شاسنلنوس 
عننر خيذمهنن  شلقوءنن  ابلوقنن  شلننأري إلرننبع اثنن  إلدنند شا ننشا شلبننشذزة   خيذءنن  

شذة ش  نن م  ، وإل نه   نندوذ تبنننوري كبن  مننم خنن   ذوءن  لل دءنند مننم شحلهن
ورنننا  ، وث شف ننن ، ت ل ن ننن ، )شا نننشذءع شل بنوءننن  شلنننيت تلننن  شد  ش نننش  شرمننن  

، وذثننننننن  انننننننأش شالا ننننننننشو   تو ننننننن  شلفثننننننن  منننننننم شلننننننندو  (رنننننننبشع  ، ... شخل
ش  نن م   إىل إد ننش  اننأن منن  ة شلوقنن  وشل ننن  علننه دعنهننش وتقوءااننش   
حمشول  لوض هش   دشئاة شالا نشو شل شو وشقشص، وشجتهظ شان سنش  شل لن ن   
وشلباث نن  قدمنن  اننأن شل نن  ة مننم خنن   شرحبننشث وشلدذش ننش  شلننيت  ننش ظ 

   تقوءا شلوق  وتو  ه  حنو مزءد مم شاسش ش  شل بنوء . 
 :(1)خصائص الوقف

ال تناتبط إال ابلوي ان  ء ن ز شلوق  اب    ل ، وش ن ناشذء   وداوم ن  شلنيت 
شلننيت دنند داش شلوشقنن    منناوط ، واننأن شاننزشب وغ اننش إلكسننبظ شلوقنن  تلننا 
شحل وءنن  شلننيت ش نن نا إلثااننش قنناوا طوءلنن  ابع بننشذن إلدنند شر ننف شاهننن  للبههنن  
ش  ننن م   شل نننشمل     شدانننش شار لاننن ، إلم نننش خيفشئيفننن  علنننه و ننن  شل ايفننن   

 ومنها:فه  عدءدة، 
 ء وو    شلوشق  مم وشت . قخلا   إىل   إلهللا   عن  تقوع  و  .1
 دوشم  وش  ناشذن، وقش ل    شلأشت   لل قوذ. .2

                                      
(، إلثنننا شلوقننن    شل بن ننن  شاسننن دشم ، حبنننث م ننندَّو و2012شجلاءنننوري، عبننندشلا،م  نننم عبننندشل زءز ) (1)

 ،1945 ومننشء 08 م  شاب  نند مشم نن  ال  ننه م ومننش     نن  شل بن نن  شاسنن دشم    شالق يفننشد ش  نن
 شجلزشئا.-قشا  
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  طب نننن  ش  نشع نننن  م   بنننن  إلو  -شإهللا ننننش   إلو شهللا اشع نننن-عنننندو شحنيفننننشذن  .3
.  عيفا م ن 

عننندو قش ل  ننن  لل يفننناف ابلب نننع إلو شهلبننن  إلو شل وذءنننث، إ نننش انننو تسنننب    .4
وقنن  د ننشس وانندفشسا غل نن  للنسنن ا ن، واننأش ء نن  إلس    إدشذة شل

فانن    عننن شلوقنن  هبنندف ش   ننش  عل هننش للغننا  شلننأري إلوقاننظ 
 ل ، ود    شلغل  هبدف ش  اشدة شاوقوف عل   مبهش.

تبنننوع مهننننوس خدمشتننن  وجمنننشال  رننناف  حب نننث ت سنننع الد  ش نننش   .5
 شلبشس  ف ا   مبشماة إلو غ  مبشماة.

اادءنننن  ش، فهننن  تلنننن  شد  ش نننش  شلبنننشس شلآفنننش  جمشالتننن  وش نننن    ننند   .6
وشجلنشع ننن ، وانننأش ء  هنننن  إلس ءب ننن  وءننندشذ وءسنننن ثنا وفننن  ماننننشا   

 خت ل  عم شان سش  وش  شجملشال  ش د دة.
 نننهول  إدشذتننن ا فننن نفم للوشقننن  هللااسننن  إلس ء نننوىل إدشذتننن ، وافنننم إلس  .7

 ء وىل ولا إلدد وذء  ، إلو ايا مس   .
 نن  تبنوع شرمنوش  شاوقوفنن ، ف ند يلننظ ل نع شرهللاننوشع كشرذشضن  شلزذشع .8

وغننننننن  شلزذشع ننننننن ، وشابنننننننشآل، وشرمنننننننوش  شاب ولننننننن  كنننننننشآلال  شلزذشع ننننننن  
وشايفننشد  وشلف ننس وغنن  ولننا، فهننو مننشم  لفنن  مننش جيننوز    نن ، 
واننننأش شل بننننوع إلدب إىل تنننناشك  ديفنننن ل  كبنننن ة مننننم شروقننننشف خنننن   

 شل يفوذ شا  ش   .
للوشقنن  شحلاءنن  شلفشملنن    شلف ا نن  شلننيت ءاغننس هبننش إلس ءفننوس عل هننش  .9

سنننننس ذغبشتننننن  وو هشتنننن  وإلادشفننننن  شلنننننيت   نننن  آمشلننننن  ف ننننننش وقانننن ا د
 ءوق ، واأش ء  ه  شالل زشو ابل اوط شليت وض هش لوقا .
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اننش كننشس شلوقنن  رنندق  ء  ننات هبننش ش هللاسننشس إىل ذ نن ا شق هننه ولننا  .10
ضنناوذة شالل ننزشو ابردفننشو شل نناع   للوقنن  عبنند إهللا ننشئ ، إلو إدشذتنن ، 

 إلو ش  ثنشذن، إلو توزءع ميفشذف .
  ننند   ننن    شذءننن  دشئنننن  مسننن ناة ءبانننع شلبنننشس  ننن     شلوقننن  رننندق  .11

وإلم نن    نند إلمنن ا ء  هنن  وضننع ولننا   ننن شالع بننشذ   كنن   إلدوشلنن ا 
 عبد إهللا ش ن وإدشذت  وش  ثنشذن.

ا لننا شلوقنن  قنندذة وشت نن  علننه تقننوءا إل ننشل س شل  شمنن  م نن  واننأن  .12
شئننن  شل ننندذة  نننز  ال ء جنننزإل منننم ك بوهللا ننن ، وملنننن    دشخلننن   نننأوذ   

وانننأش ءسننه  علنننه شل ننشئنن عل ننن   ،  تقنننوذن   شاسنن  ب وإمفشهللا ننش
 شالع نشد عله شلأش    ش دشذة وشل قوءا.

  شلوقننن  دانننش أ علنننه إلرنننول  منننم شلهننن شع وضننننشس حلا هنننش منننم  .13
 تيفاف شل ش ثن.
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 املبحث الثاين
 ومراحل إصداره ،وشروطه ،النظاممفهوم 

  تعريف النظام وشروطه:
ادة شلنيت تنب    نلورف شرفناشد   شجمل ننع، انو جمنوعن  شل وشعند شجملن النظام:

شل ا هش  زش   .(1)وءخلاتَّس عله ُمخل
ـــــه  والنظـــــام ابملعـــــ  اخلـــــاس حكـــــم تقت ـــــيه السيا ـــــة الشـــــرعية، ول

 :(2)شروط أربعة
 إلس ء َّاك  شلب شو مع م شرد شل اء  . الشرط األول:
 إلس ء َّاك  شلب شو مع كل ش  شل اء   وال مشلاهش. الشرط الثاين:

نننشلك  شلب نننشو  دل ننن أ قق ننن  شلثبنننو  وشلدَّاللننن  منننم  شـــرط الثالـــث:ال إلال مخل
 شل اآس ورا ع شلسب .
ـــع: إلس ءفنننوس  نننب   ش ننن ببشط إلدفنننشو شلب نننشو علنننه إل نننف  الشـــرط الراب

وقوشعننند شعرتفنننظ هبنننش شل ننناء   ليفننن د  هش ل  نننشو شردفنننشو عل هنننش وش ننن ببشط 
 شردفشو  وش ق هش.

 النظام يف اململكة:
ابرمننا شالفنن  وىل مننم شلب ننشو شر ش نن  للافنن  شليفننشدذ هللايفننظ شاننشدة شر

اننننننن، علننننننه إلس د نننننن وذ 27/8/1412، وشل نننننن ذء   91/شلنننننناق  إل ريشلفننننننا  و
، وهللايفننننظ شاننننشدة و ننننب  ذ ننننول    شانلفننن  شل ا  نننن  شلسنننن ودء  ك ننننشت  
                                      

 ان(، شادخ  ل هللا ن  وشحل و    شانلف  شل ا    شلس ودء ، ما ع  ش  .1425عبدشاب   ) (1)
 .هللااس ان(، شادخ  ل هللا ن  وشحل و    شانلف  شل ا    شلس ودء ، 1425عبدشاب   ) (2)
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شلاش    وشرذ  وس مب  عله إلس شلسنلقش    شانلفن  شل ا  ن  شلسن ودء  ت فنوس 
ئ  ، وشلسننلق  شل با أءنن ، وشلسننلق  شل ب  ن نن ، وإلس   لنن  مننم شلسننلق  شل هننش

وء نننن ل  شلب ننننشو   شانلفنننن  شل ا  نننن   ،(1)شالننننا اننننو ما ننننع اننننأن شلسننننلقش 
 ششلس ودء  مم جمنوع  شل وشعد شل شهللاوهللا   شلنيت تسنبهش شلسنلق  شل ب  ن ن  إل ش  ن

وولا   هللاقش  شخ يفشرش ش ش ددة عشدة   شلب نشو شر ش ن  إلو شلد ن وذ، 
عنم شلسنلق  شل  نناء   ، وقند دنندد  شوءسن ردو ميفنقلع شلسننلق  شل ب  ن ن  عوض نن

شلب ننننشو شر ش نننن  للافنننن    مشدتنننن  شلسننننش    وشلسنننن ن  هللانننن : "ختنننن و شلسننننلق  
شل ب  ن نن   وضننع شرهللا ننن  وشللننوشئع ف نننش مل نن  شايفننلا  وءافننع شااسنندة   مننئوس 

هلننأش شلب ننشو  ش ش وف  ننل وشعنند شل نناء   ش  نن م  ، وذننشذس شخ يفشرننش ششلدولنن  وف  نن
 .(2)وهللا شو جملف شلوزذش  وهللا شو جملف شل وذب"

 :(3)مراحل إصدار األنظمة يف اململكة العربية السعودية
هللايفنننظ شانننشدة شلثشهللا ننن  وشل  ننناوس منننم هللا نننشو جملنننف شلنننوزذش  شليفنننشدذ ابرمنننا 

اننن، علننه إلس: "لفنن  وزءننا شحلنن   س 3/3/1414، وخيذءنن  13/قنن  إلشالفنن  ذ 
 .(4)شو إلو الئا  ت  ل   عنش  وزشذت "ء رتح م اوع هللا 

كننننش هللايفنننظ شانننشدة شلثشلثننن  وشل  ننناوس منننم هللا نننشو جملنننف شل نننوذب شليفنننشدذ 
                                      

 ما ع  ش  . قرش ، عله شلاش ط،شلب شو شر ش   للاف ، موقع ا ئ  ش (1)
(، عشرنن   ننم  نن ود، م ننش    بننوشس: ماشدنن  إرنندشذ شل ننشهللاوس   شانلفنن  شل ا  نن  1435شلسنن شط ) (2)

 .15256شل دد  ه1435ذمهشس  8شلس ودء ،  اءدة شجلزءاة، شردد 
 نن  (، عشرنن   ننم  نن ود، م ننش    بننوشس: ماشدنن  إرنندشذ شل ننشهللاوس   شانلفنن  شل ا 1435شلسنن شط ) (3)

 ما ع  ش  . شلس ودء ،
 :هللا شو جملف شلوزذش ، موقع ا ئ  شقرش ، عله شلاش ط (4)

http://soo.gd/bZEvC 

http://soo.gd/bZEvC


 

 

 

45 
 ريــــــار النظـــاإلط: ثانيل الـــالفص

انن، علنه إلس: "لفن  ع ناة 27/8/1412، وخيذءن  91ابرما شالفن  ذقن  إل/
 .(1)إلعهش    جملف شل وذب، د  شقرتشح م اوع هللا شو  دءد"

  إل ش ننن   جينننس شتبشعهنننش وانننا شلب نننشو   شانلفننن  شل ا  ننن  شلسننن ودء  صاشدننن
 .قب  دخو  شلب شو د ز شل با أ

 :(2)وتتمثَّل هذه املراحل فيما يلي
 مرحلة االقرتاح: -أ

ء نندو شلب ننشو   ماشدلنن  شروىل علننه ا ئنن  شقننرتشح إلو م نناوع للب ننشو، مننم 
( منننم هللا نننشو 23جملنننف شل نننوذب إلو منننم جملنننف شلنننوزذش ، وقننند هللايفَّنننظ شانننشدة )

  جملنف شل ننوذب دنن  شقننرتشح م نناوع جملنف شل ننوذب: "لفنن  ع نناة إلعهننش  
هللا نننشو  دءننند، إلو ت ننندء  هللا نننشو افنننأ، وعامضننن  علنننه ذئننن ف جملنننف شل نننوذب، 

 ا".نلك ف شجمللف ذفمع شالقرتشح إىل شاوعله ذئ 
( مم هللا شو جملف شلوزذش : "لف  وزءنا شحلن    إلس 23كنش هللايفظ شاشدة )

  لفنن  عهننو ء ننرتح م نناوع هللا ننشو إلو الئانن  ء  لَّنن   عنننش  وزشذتنن ، كنننش مل كنن
مم إلعهش  جملف شلوزذش  إلس ء نرتح منش ءخلناب ميفنلا  منم حبثن    شجمللنف   ند 

 موشف   ذئ ف جملف شلوزذش ".
وشجلنندءا ابا د نن  إلس  ننلق  شقننرتشح شا نناوع للب ننشو إلو ت دءلنن    جملننف 

إس -ا شلننأري ملخل لهنش إىل جملننف شلننوزذش  لكنف شجمللننف إىل شاشل نوذب ءاف هننش ذئن 
 ف إس وشف   عل   ملخل لهش إىل جلب  شقرش  شل ش    للنجلف.وشجملل -ذإلب ولا

                                      
 ما ع  ش  .هللا شو جملف شل وذب، موقع ا ئ  شقرش ،  (1)
 ودء ، ما ع  ش  .ان(، شادخ  ل هللا ن  وشحل و    شانلف  شل ا    شلس 1425عبدشاب   ) (2)
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وجمللننف شلننوزذش  دنن ف شاوشف نن  علننه م نناوع شلب ننشو إلو ت دءلنن ،  ننوش  كننشس 
شل ننوذب  شا نناوع مننم شلننوزءا شارنن و إلو إلدنند إلعهننش  شجمللننف إلو مننم جملننف

نننش فننن  جينننوزنخل شاننن لنننا، وإوش ذف ننن  جملنننف شلنننوزذش  شقرتشد 
 
 اش  إل ننن  عنننم طاءننن  شا

 إعشدة عامض  إال إوش دعظ شلهاوذة لألا.
نننش  إىل إدننندب  إلمنننش   دشلننن  شاوشف ننن  فنننملس شالقنننرتشح إلو م ننناوع شلب نننشو ملخل
شللجشس شار يفَّ  وإىل ا ئ  شقرش  لدذش ن   منع شجلهنش  رنشدب  شالخ يفنشص 
وت د  ت اءا عب ، مث ءخل شد م ناوع شلب نشو منع شلدذش ن  إىل شجمللنف مناة إلخناب 

 شل وذب ا اوع شلب شو. مع دذش   جملف
 مرحلة املناقشة والتصويت: -ب

  د ت د  شل  اءا منم جلبن  شقنرش  إىل جملنف شلنوزذش  ءبندإل شجمللنف ابع بنشذن 
ا إلري: منننم شهل ئننن  شل ب  ن َّننن  اب ننن  اش  ت اءنننا جلبننن  شقنننرش  ومبشق ننن   تايفننن    

منننننشدة منننننشدة، مث ءخليفنننننوَّ  علنننننه شا ننننناوع منننننم قكب ننننن  جملنننننف شلنننننوزذش  كن ننننناوع 
نن ، وقنند هللايفَّننظ شاننشدة )مخل  ( مننم هللا ننشو جملننف شلننوزذش  "علننه إلس ءبخلنننظ 21 فشمك

شجمللننف   م نناوعش  شرهللا ننن  شا اوضنن  عل نن  مننشدة مننشدة، مث ءخليفننوَّ  عل هننش 
ننننس ش  نننناش ش  شاا ننننوم    شلب ننننشو شلنننندشخل  جمللننننف  ابجلنلنننن ، وولننننا دس 

نش  اوشف  ، فشلوزذش ، وء  بنَّ مم اأش شلبو إلهللا  إوش إلقاَّ شجمللف شا اوع اب ملهللا  ملخل
  ل    مادل  شل يفندء  عل ن  منم شا نشو شلسنشم ، إمنش ل فك عبدئأ إىل شلدءوشس شا
 دَّو منننم جلبننن  شقنننرش ، نخل   جملنننف شلنننوزذش   ننناف  شا ننناوع شانننإوش شهللا هنننظ مبشق ننن

عبدئنننأ جينننس شع بنننشذ شرمنننا مب ه  نننش وولنننا حبا ننن ، ومنننع ولنننا ف ننند شد نننشط 
  جنندد  أش شرمنناا إو إهللانن  قنند قنندَّذ شد نننشال  شلب ننشو شلنندشخل  جمللننف شلننوزذش  هلنن
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شحلش   إىل م اوع شلب شو شلأري ء   ذفه  منم شجمللنف ل غن ف شل ناوف ش  قن  
وعبدئنأ خننوَّ  شلب ننشو شلندشخل  للنجلننف  ننلق   عنام  شا نناوع شلننأري ذخلفكنن  

 طشاش دعظ ضاوذة إىل ولا. 
 اإلقرار: -ج

 نشو، وءخلنب  ك  مسنودة ما نوو ءخليفدكذ شجمللنف قناشذن اباوشف ن  علنه م ناوع شلب
 م ل ف  ء   ذف هش للنلا ل ط ع وشايفشدق .

 مرحلة التصديق: -د
لكا إلمان اباوشف   عله م ناوع شلب نشو عبندمش ءوق كنع علنه شاا نوو 

 
ءخليفدكذ شا

 شقشص ابلب شو.
 مرحلة النشر والنفاذ:  -ه

نننا شاا نننوو وشلب نننشو   شجلاءننندة شلامس ننن  للدولننن  )إلو شل ننناب(، و  انننأش ءننن   هللا م
ان، مشا ءنبوَّ علنه   ند  شل نن   ن  منم  ء ىن   د  شل ن     ذمس ًّش مم خيذء  هللا م
خيذءنننن  م ننننن آخننننا، وال ءغنننن  عننننم ولننننا هللا ننننا شلب ننننشو    اءنننندة ءوم نننن  إلو 
إل ننننننبوع  ، إلو ش عنننننن س عبنننننن ، إلو دننننننا ت وتنننننن     نننننناشمر شلبننننننث ش وشع نننننن  

 شاسنوع  إلو شاائ  .
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 املبحث الثالث
 (1)افــلألوق ةــامـة العــاهليئ

شهل ئنن  شل شمنن  ل وقننشف انن  ا ئنن  عشمنن  وش  مريفنن   شع بشذءنن  مسنن  ل ، 
ت ن ننننع ابال نننن     شاننننشت وش دشذري، وتنننناتبط  ننننائ ف جملننننف شلننننوزذش  وم ااننننش 
شلائ ف مدءب  شلاب ،  دف إىل تب    شروقشف، وش شف   عل هنش وتقوءاانش 

  شل بن ننننن  شالق يفنننننشدء   وتبن  هنننننش صنننننش مل ننننن  مننننناوط وشقا هنننننش، وء نننننزز دوذانننننش
ا شرننننننند شل ننننننناء   ش  ننننننن م    شوشال  نشع نننننن  وشل فشفننننننن  شال  ننننننننشع ، وف  نننننن

 وشرهللا ن .
وت نننناف علننننه ل ننننع شروقننننشف شل شمنننن ، وشقشرنننن  )شرال نننن (، وشا ننننرتك ، 
وعله إلعنش  شلب شذ شلأءم ء  به  شلوشقاوس   ددود مش ت ه     شرهللا نن ، 

 ءدخ    إلعنش  شلب شذة. وصش ال مشل  ماوط شلوشقان، إلو
 مهام اهليئة:

ت نننوىل شهل ئننن  تسنننج   ل نننع شروقنننشف   شانلفننن    ننند توث  هنننش، وديفنننا 
ل نننع شرمنننوش  شاوقوفننن ، و بنننش  قشعننندة م لومنننش  عشمننن  عبهنننش، وشلب نننشذة علنننه 
شروقننننشف شل شمنننن  وشقشرنننن  "شرال نننن " وشا ننننرتك ، إال إوش شمننننرتط شلوشقنننن  إلس 

و  هنننن  غنننن  شهل ئنننن ، وشلب ننننشذة علننننه إلوقننننشف ء ننننوىل هللا ننننشذة شلوقنننن  مننننرو إل
موشق ننظ شحلننر وشل ننناة، وإدشذة شروقننشف شلننيت ال ءفننوس هلننش ايننا غنن  شهل ئنن ، 

علننه طلنننس شلوشقننن  إلو شلبننشيا، وش مننناشف شلاقننشيب علنننه إلعننننش   وولننا  بنننش   
شلب نننشذ، وشختنننشو ش  ننناش ش  شلب شم ننن  ل ا  ننن  إلاننندشف شلوقننن  دوس شلننندخو  

                                      
 ما ع  ش  .هللا شو شهل ئ  شل شم  ل وقشف، موقع ا ئ  شقرش ،  (1)
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ط ع علنننه شل  ننشذءا ش ش ننب   شلسنننبوء  شلننيت ت نند عنننم   إلعنننش  شلب ننشذة كننشال
شروقنننشف، وت نننند  شلنننندع  شلانننن  وشا لومننننش  للننننأءم ء ولننننوس إلعنننننش  شلوقنننن ، 
وت نند  شا نننوذة شاشل نن  وش دشذءننن  صنننش ال مننشل  مننناط شلوقنن ، وتفل ننن   ثننن  
عبهننش حلهننوذ ش  نشعنننش  شجلن  نن  شل نوم ننن ، إلو ش  نشعننش  جمنننشلف إدشذش  

يت لنن ف هلننش ل  ننش  عنوم نن ، عبنند حبننث شل  اءننا شاننشت شلسننبوري شروقننشف شلنن
للوقن ، وطلنس تغ ن  شااش ننع شقنشذ  ، و اءنا شلنندعوب إوش لنزو شرمنا إلمننشو 
شل هش  ل ز  شلأري ء وىل هللا شذة شلوق  شلأري ما         إلاندشف شلوقن  

وشاوشف نن  علننه طلبننش  إهللا ننش  شروقننشف ، ش مننم منناوط شلب ننشذةإلو ءا نند منناط  
ل شمننننننن  وشا نننننننرتك  شلنننننننيت ذنننننننو  عنننننننم طاءننننننن  لنننننننع شل رعنننننننش  إلو شهلبنننننننش  إلو ش

شاسننش ش ، وإرنندشذ شرووا  شل زمنن  هلننش، و يفنن   إءنناشدش  شروقننشف شلننيت 
تفننوس شهل ئنن  اينناة عل هننش، وإهللااشقهننش علننه شرغنناش  شاوقوفنن  مننم إل لهننشا صننش 

ءاة هلنش، مل   ماط شلوشق ، و يفن   إءناشدش  شروقنشف شلنيت تفنوس شهل ئن  مند
وإهللااشقهنننش علنننه شرغننناش  شاوقوفننن  منننم إل لهنننشا صنننش ء اننن  منننع ع ننند ش دشذة وال 
ء  شذ  مع مناط شلوشقن ، شختنشو ش  ناش ش  شل زمن  ل  ن اشدة منم شرمنوش  

علننه إلو ن   ننا  عشمن  دشخنن  شانلفنن  شاوقوفن  "شلثش  نن  وشاب ولن " خننشذك شانلفن  
شدش نننننش علنننننه ميفنننننشذفهش، وشختنننننشو وإهللاانننننش  إءا  -ابل بسننننن   منننننع وزشذة شقشذ  ننننن -

ش  نننناش ش  شل زمنننن  ل قننننوءا شل ننننن  شلننننوقا  مننننم خنننن   شلنننندعوة إىل شلوقنننن  
وتسننه   إ اش شتنن ، وت نند  شا لومننش  وشا ننوذة وشاسننشهللادة شانلفنن  للننوشقان، 
وشلب شذ، وك  مم ءاغس   شلوق ، وتقوءا شليف غ شلوقا   شل شئن ، وشلسن   

شل بسنن     ولننا مننع شجلهننش  وش  شل  قنن ، إىل إجيننشد رنن غ وقا نن   دءنندة و 
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وش  نننهشو   إقشمننن  شا ننناوعش  شلوقا ننن ، وشلب نننشطش  شل لن ننن  وشلباث ننن ا صنننش 
ء نزز تبن نن  شجمل نننع، ومل نن  منناوط شلننوشقان، وم شرنند شلوقنن ، وهللا ننا شلننوع  
  شجمل ننننع    ننن  شلوقننن ، ودوذن شال  ننننشع  وشالق يفنننشدري، وع ننند شلننندوذش  

مننم شلب ننشطش  شل ث  ا نن ، وإ نناش  شلدذش ننش  وشلباننوث    وشانننذاش  وغ اننش
 جمش  شروقشف.
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 املبحث الرابع
 العربية السعودية ألوقاف يف اململكةذات العالقة باللوائح ة وانظماأل

األنظمة واللـوائح ذات العالقـة ابألوقـاف يف اململكـة العربيـة من أهم 
 ، هي ما أييت:السعودية
( 73شف شليفنشدذ   ناشذ جملنف شلنوزذش  ذقن  )هللا شو شهل ئ  شل شمن  ل وقن .1

اننننن، وشايفننننشد  عل نننن  اباا ننننوو شالفنننن  ذقنننن  25/2/1437وخيذءنننن  
 ان.26/2/1437(، وخيذء  11)و/

(   نشذء  1وو شالفن  ذقن  )و/هللا شو شااشف ش  شل اع   شليفشدذ اباا ن .2
، 39933اننن، وشل نناشذ شلننوزشذري ذقنن  قنناشذ وزشذري ذقنن   22/1/1435

 ن.ا19/5/1435  شذء  
( 31هللا نننننننشو غسننننننن  شرمنننننننوش  شليفنننننننشدذ اباا نننننننوو شالفننننننن  ذقننننننن  )و/ .3

(، 145انننننننن. قننننننناشذ جملنننننننف شلنننننننوزذش  ذقننننننن  )11/5/1433وخيذءننننننن  
 ان.1433/ 10/5  شذء  

هللا نننشو شجلن  نننش  وشان سنننش  شرال ننن  شليفنننشدذ   ننناشذ جملنننف شلنننوزذش   .4
انننننن، وشايفنننننشد  عل ننننن  اباا نننننوو 18/12/1437وخيذءننننن   61ذقننننن  

 ان.19/2/1437 ( وخيذء 8شالف  ذق  )و/
شل ئاننن  شل با أءننن  لب نننشو شجلن  نننش  وشان سنننش  شرال ننن  شليفنننشدذة  .5

وخيذءنننننن   73739  نننننناشذ م ننننننشت وزءننننننا شل نننننننوس شال  نشع نننننن  ذقنننننن  
 ان.11/6/1437

( 547الئاننن  لنننع شل رعنننش  للو نننون شق ءننن  شليفنننشدذ   ننناشذ ذقننن  )  .6
 ان.30/3/1396 وخيذء 
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 الثالثالفصل 
 ةــــابقــات الســـدراســــــال
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 الثالثالفصـــل 
 ــــدراســـات الســابقــــةالــ

هــ،  ااعـا اقاعـا    1437دراسة الغرفة التجاريـة للـر )   .1
ــــة  امؤشــــرال شــــ  م ــــك ل  اململكــــة ءاصــــادال ،ال د ل

 .،1   امللتقى الثالث لألاعا  للر )اقاعا 
جااااهذه اااااسة لوصفلوااااا وقاااااا ملكاااااب لحمكااااه    ل    ااااا  م و  ص ااااص 

ه لحمكااه   مكااص  قلىااة لوعتهااا ل داا ةص ا  وصفلوااا لو عاا   ى ااك   اا ا
لوب ثتا ى ك ثاث  ههطق إدلف اا ال هقةاا لوقواقك  ل هقةاا لوة  تاا  ل هقةاا 
لو  كتاا  ممش ة  داب  صن فئتدا اا:  لواص ه   ل،اا  لحءداهذ  لوا     
   ااااصن  ىهتاااا ن  جااااصن    ااااا  ل ص هااااا ل هااااقفن  مدلفه  واااا  ا ل واااا به ا لواااا  

 هي:  صهته جلها لحمكه   ة  ا لو    ءقل و ا حمهمف ى
 ل  هكل ل،هاا  جلقل ب ل ع  تا. 
  ل  اااااااااهكل ل ة ااااااااااا جل ا اااااااااا لو  ااااااااا  عهه ملجلةاااااااااهه ل  ق تاااااااااا

 .ملوةضهئتا
 ل  هكل ل،هاا  جلقل ب لإلدلف ا. 
 ل  هكل ل،هاا  وقلكفني م ه   ع ق هبم. 
 ل ل،هاا  وهاهف م ه   ع ق هبمل  هك. 
 حخري لخ ص مب  اه   ف كاملحملقف ل. 

                                      
م ؤش له  (  ملكاب لحمكه    ل    ا إءاهذله ذله د وا 1437لوة  ا لو جهف ا  و    ) (1)

   ل   ةك لوثهوث وألمكه   و   .ىن    اه لحمكه 
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ءتااااث دىااااة إ   اااا مفن   ذه  قاااااتهه لوصفلوااااا شااااه  ا م بهشاااا نمجااااه

لوع اال ى ااك إىااصلد   اا  عهه م هات ااهه  ق  هااا و ااقلكفني ملجلةااهه لوقكفتااا 
حتف اااااه م    ةااااه  إل اااااه  ل ااااهإل  م ااااال لجلقل ااااب لإلدلف ااااا وألمكااااه  ىاااان 

ملهلت ا فكه تًاه ى اك لحمكاه   دمن لو اصخل لجلقل ب لو كه تا وتبةك دمف لوقللفن 
  شااااإلن لإلدلفن وألمكااااه   م اااا له  اااان خااااال لوصفلوااااا ل هجااااا إ  إ ااااهد 
 هات اااهه م  اااا  عهه  ةضاااا:     تاااا ا ااااصى: ىااااه  وألمكاااه ا    اااااب ىاااان 
ط  ةااا لوااصىهمى وااصى لجلةااهه لوةضااهئتا  إ  جه ااب لشاامل  وااقلئ  ل قك ااا 

 ا مجم س و هاهفن.  ش   لوقلكا م   تل جم س و  كه 
ـــة لملقيقـــة ال ـــرع ة   .2 ـــة التجاري هــــ،  يقريـــر 1439دراســـة الغرف

اعتصـــاد ل ال،عـــس  دراســـة مققمـــة للملتقـــى الرا ـــا لألاعـــا  
 .،1 للر ) إبشرا  جلقة اقاعا  لملقيقة ال رع ة

مكااص  يهتااة  جااهذ اااسل لو ة  اا  هبااص    ااةتص لوق اااب لواا لان وألمكااه  
هِ  اااا لح عاااهد ىااان همف فئتداااا  فصاااة اياااقفن  ي   اااهدن لو ة  ااا  ى اااك  داااا حمااا

  لوةقهع لوقكف:
  ىين لحملقف لحمل إب  لل لوصمف ل ضاهف  و قكاا م اصل اا ل ك ااهد ا

 .تا  فعتل دمفة   لوعا  ل ه  مل ج  هىتا  م مه
 هين حت تل لوق اب لو لان وألمكه  ت ه  ههمل لحملقف لوث. 

                                      
  دفلواا  ةص اا و    ةاك ااا(   ة  ا  لك ااهد ه لوقكاا1439لوة  ا لو جهف اا   هقةاا لو ا كتا ) (1)

 لو ل اب وألمكه   و    إبش ل  جلها لحمكه    هقةا لو  كتا.
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 واااااااهه لإل ه تاااااااا   ل  هف  ةاااااااص ىاااااااين إب ااااااا لل     اااااااه لحملاااااااقف لوثهواااااااث
 .لوةقهع لوقكف:

  ةاااص وااا ء لوضاااقذ ى اااك لو  اااص ه     اااه لحملاااقف لو ل ااااب  ااان لو ة  ااا 
 .قق   ل ق ق ا   لوةقهع لوقكف:مجمه ه لو 

 كص  لوف  ق لوب ث: فؤ ا لو   ل تا ىن   ملحخري م  لحملقف ل،ه س
  ااهئ    اا ل    ااا لوع  تااا لودااعقد ا  مكااهن  اان لوةقااهع لوااقكف:   ل 

لو ة  ااا   ااا مفن  قاااق   لوبت اااا لو  ااا  عتا ملو هات تاااا ل هك اااا وه اااه  
لحمكااه   م اا مفن  هااهذ لوةااصفله ملهلتهكاال لو هات تااا ى ااك  داا قى 
كقهع لحمكه  م  قان ا  م ن لحمكاه    ل    اا  قلجاا حتاص ه 
 هات تاااا   ع اااق  ح ا اااا ملو  ااا  عهه مل قك اااا ل ؤوداااتا ملو كه اااا 

ل ؤودااااهه لوقكفتااااا  ملخ اااا م لو ة  اااا    قاااااتهه  هفتس ااااا ى ااااك  دلذ 
 ؤوداااهه حماااصدن   لوةقاااهع لوعاااه  مل،اااه  مل،اااري   إ   قجةاااا 

  متثل خهفطا ط  ق و   ني لوةقهع لوقكف:  مل دن كفهذ اا م هى ت اا
 اف ما يلي   اهنا:

 : إااااااصلف  ةاااااهف    هوتاااااا دمف اااااا وألمكاااااه   اهل ئـــــة اللامـــــة لألاعـــــا
   صكةااا م  لجعااا  اان   ه ااب حمهواابتا مكه ق تااا ل،ه ااعا إلشاا ل ةه

 ع  ااااصن  مإاء ةااااه و ع ااااق   مواااان   ا ااااا موااااقلئ   هفتس ااااا   هااااا 
 و ةقهع لوقكف:  م ههذ  اه  إءاهئ: وألمكه .

 :لوااااا  صلث  ؤشااااا له خهااااااا  ةقاااااهع  اهل ئـــــة اللامـــــة ل اصـــــاد
 لحمكه .
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 :إاااصلف خهفطااا   ء تهجااهه  ازارة اللمــل االتقم ــة ا عتماش ــة

و ه ق ا  ههذ ى ك دفلواهه  دا تا  تصل تاا دمف اا   ى اق   هاهطق ل
 ل    ا  و  قن  قا ا  قجةا وا   ىقلئص كقهع لحمكه .

 :لوااااااا   هل   اااااا مع إاااااااصلف  ااااااااه   ازارة التجــــــارة اا ســــــتثمار
 لو  كهه لوقكفتا مغري لو حبتا.

 : لواا   هل ياااتص دملئاا  وألمكااه    متاااب لحملااهكم  ازارة اللــق
صد لوةضاااهن هبااه  م فعتااال اهصوااا إجااا لذله لحمكااه   ت اااه مل دن ىاا

م داااااا  ًعه  م فعتاااااال    ع ااااااق  و اااااا لذ ملوبتاااااااب مل واااااا بصلل   دااااااةتًا 
لو  لكا  ه  ني  كده  ل،الذ   لحملهكم  ملهلت ا لودعقد ا و  ةت اني 

 ل ع  ص ن  و ةتتم لحاقل لوقكفتا.
 :فتاا  ان خاال حتفتا  ل ؤوداهه لوقك اهل ئة اللامة للزكاة االـقلل

 لإلىفهذ  ن لو كهن ملوض  با.
 ::لومخاتص و إلواتس  ازارة املال ة امؤسسة الققق اللريب السـل،د

لوبهقك لوقكفتا ملو  صلث   ا ا  هوتا مكفتاا م عهجلاا  عقال   اقلل 
لحمكاااه  ل ه مىاااا مل دااا بصوا  م داااةتل إجااا لذله  ااا   ل داااه ه 

تس ااا  ها ااا وع  تااهه لوبه تااا و جةااهه لوقكفتااا  مإاااصلف وااقلئ   هف
 لجلةهه لوقكفتا   ل ؤودهه ل هوتا.

هــ،  امل ـك ل الـو ي،اع  ـا فاعـا  1433دراسة الت،جير:   .3
 .،1 اجلمل ال ااملؤسسال اخلريية مبقيقة الر )

                                      
اااااا(  ل  اااا اه لواااا   قلجةةااااه  مكااااه  1433لو ااااق     ىبااااصلوع     اااان ىبااااصلو  ن لوااااصا  ) (1)

 لجل عتهه مل ؤودهه ل،ري ا مبهقةا لو     حبث غري  ه قف.
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جاااااااهذه ااااااااسة لوصفلواااااااا و  ص اااااااص ل  ااااااا اه لوااااااا   قلجةةاااااااه  مكاااااااه  
ع ال ى اك ىاجةاه لجل عتهه مل ؤودهه ل،ري اا مبهقةاا لوا     م ان   لو

 م لو ةفتااا  اان ا،فاااه  مكااص  بااني  ن  هةااه  ااه  عااقد إ  لوقلكااا  م هةااه  ااه 
 عاااقد إ  لوهاااهن   م هةاااه  اااه  عاااقد إ  ل قكاااق  ى اااتةم  م هةاااه  اااه  عاااقد إ  
لجلةااااااهه ذله لوعاكااااااا  وقكااااااا  م  ااااااقن جم  اااااااب لوصفلوااااااا  اااااان  دااااااؤمإل 

( 170   ااص ى ااك ) لجل عتااهه مل ؤودااهه ل،ري ااا  مىااصدام مبهقةااا لواا   
 ااه  ااني معتااا م ؤودااا خري ااا م اا ع    ااب  م تةااه لجل عتااهه مل ؤودااهه 
ل  خاااا  اان مللفن لو ااؤمن ل ج  هىتااا  ممعتااهه حتفااتك لوةاا ان  م  ه ااب 
لوااااصىقن م قىتااااا لجلهوتااااهه مبهقةااااا لواااا     م نةاااا ه لوصفلوااااا لوعص ااااص  اااان 

واااا ث هف  اااان كباااال لوه اااهئ     لاااااه  اااااعق ا لو ااااا     لوقكااااا  وبتاااااب  م ل 
لجلةااااهه ل  ق تااااا ذله لوعاكااااا ىهااااص  عقاااال  هفعااااا لوقكااااا  ىااااص   عااااهمن 

إااءا  م  ة اا  م إ  لجلةهه ل  ق تا ذله لوعاكا  وقكا ىهص ل هجا 
 قااق  ة  ىااص  مجااقد اوتااهه مل اا ا و قنتااا لوقكااا   لو ه تااا ل ج  هىتااا 

تل لوقكااااا   مل ع  تاااا ملواااا تا مغريااااه  ىاااص  مجاااقد  هااااتم  داااةل  داااج
لو ؤمن لإلوا تا ملو ا    تةه   عا لو قىتا لإلىا تا  وقكاا م ضا ا 

 م مهت ا م ء ه ا م  قلىا م ث ة.
هـــ،  ءابــال ال،عــس   القســا) الســل،د:  1438اللبقالســ )   .4

 .،1 رسالة ماعستري  عاملة انيس اللر  ة لللل،) اقمق ة
 ن لحاصل   هةه وعك لوبهءث  ن خال دفلو ا إ  حتةتق ىصد  

                                      
اا(  إثبهه لوقكاا   لوهااه  لوداعقد   فواهوا  هجدا ري  1438لإلوا حم ص )ىبصلوعبصلودا    (1)

 جه عا ان ا و ع ق  لح هتا.
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 تااهن  فةااق  ل ثبااهه م  اا مىت ا   لوهاااه  لودااعقد  ملوةااه قن لحفدين  
م تاااااهن  فةاااااق  لوقكاااااا م  ااااا مىت ا   لوهااااااه  لوداااااعقد  ملوةاااااه قن لحفدين  
محتص ص ط ق إثبهه لوقكا   لوهاه  لوداعقد  ملوةاه قن لحفدين  ملوا ةص  

و   تال مل ةهف اا  اني لوهااه  لوبهءث ل هة  لوقاف: لوةاهئم ى اك ل وا ة لذ مل
لودااااااعقد  م ااااااني كااااااه قن لحمكااااااه  لحفدين  مل ااااااهة  لو ااااااهف :   فاااااااصاه 
وألمكاااه   م  اااإلهته لو هف تاااا مل  لءااال لوااا   ااا ه هباااه إ   ن   إااااصلف كااا لف 
 اه  لهلت ا لوعه ا وألمكه   م قال إ    هئ   مهةه   ن ك  اا لإلثباهه    

تهااا  مل جااا  ملو اااهنا  م ن ل ةاااقد  وقكااا اااق  مبعااهن  هةااه الوااصوتل  ملوب
حتبااااتس لحااااال  م داااابتل لوث اااا ن  م ن إثبااااهه لوقكااااا   ااااقن   قثتةااااا وااااصى 

 قثتةا فصتا  ثبة مت  ا  ه    ص إ ةه اا   هحم  ا لحءقلل لو ةاتا   فقىً 
    ق  لهلت ا لوعه ا وألمكه   داجتل لحمكاه   عاص  قثتةةاه   ه اا هلاه  ان 

 ملجل قد ملوضتهع.لو عص  
هـــ،  ا،كمــة اقاعــا   رســالة دكتــ،را   عاملــة 1437احملــر)   .5

 .،1 انيس اللر  ة لللل،) اقمق ة
جااااااهذه اااااااسة لوصفلوااااااا هبااااااص  إ اااااا لل دمف ل قك ااااااا      تااااااب ات  ااااااا 
لحمكااه  م هات ةااه  ملودااري هبااه اااق حتةتااق لوةه ااا  هةااه  مكااهن  اان  اااصل ةه  

ن ى تاااا   لو ااا  عا لإلواااا تا ملوهااااه  لو عااا   ى اااك  فةاااق  لوقكاااا ملوهااااهف 
لودااااعقد  ملوةااااه قن لحفدين  م تااااهن  فةااااق  ل قك ااااا م  قلىةااااه مجمه هتااااه   

                                      
اا(  ءقك ا لحمكه   فوهوا دك قفلة  جه عا ان اا لوع  تاا 1437لحمل ج  ىبصلحملدن  ن حم ص ) (1)

 و ع ق  لح هتا.
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لوهااااه  لوداااعقد  ملوةاااه قن لحفدين  م تاااهن دمف ل قك اااا    هااااتم لحمكاااه  
محتةتاااااق لوةه اااااا  هةاااااه   لو ااااا  عا لإلواااااا تا ملوهااااااه  لوداااااعقد  ملوةاااااه قن 

م   ااهئ  اااسة لوصفلوااا   ن ل قك ااا  ااؤد  إ  لوه لاااا لحفدين  مكااهن  اان  ااا
  لجمل  عااهه  م بااص   قبتةةااه  اان إفلدن لوقلكاااا ىهااص اااتهغ ا وقثتةااا مكفاااا  
  مت ااص إ  وتهوااا إدلفن لوقكااا   اال  فاااتاهته  م ن  عااث لحمكااه    عثاا  
م  عقاال  داابب   لىااهه ه اان ء ةااه  اان ط  ااق  قبتااق كقلىااص ل قك ااا  م ن 

 ه تااا  اان  قبتةةااه كااص نةاا ه    عااث ل ؤودااهه ملحمكااه   ااه لآل،ف لإل
  اااجاب ى اااك ل ك اااصلذ هباااه  مكاااص لوااا ةص  لوبهءاااث   دفلوااا ا ااااسة ل اااهة  

 لوقاف: لوةهئم ى ك ل و ة لذ ملو   تل مل ةهف ا.
هـــ،  اامايــة اجلزال ــة للتلــق: شلــى اقاعــا  1424القلســي   .6

عاملـــة انيـــس اللر  ـــة  اييب قاهتـــا   اململكـــة  رســـالة ماعســـتري 
 .،1 لللل،) اقمق ة

جهذه  ااصل  لوصفلواا وبتاهن ىاكاا مللفن لو اؤمن لإلواا تا ملحمكاه  
 وعاااني ل قكق اااا ملوهاااهن   م تاااهن منتفاااا لوهاااهن  مءاااه ه  ااا ه ا محمهواااب ا  
مل  ه ااا لجل لئتااا و قكااا   لوفةااا لإلوااا :  ملوااص هع ىاان لوقكااا مكتفت ااا  

 ى اك ل ى اصلذ مااقف وألمكاه   لو ا ىتا  واا قك و  تتا ل ات اا ىاكا م تهن
 ل    ااااا  اااااه    لجل لئتااااا مل  ه ااااا مف عةااااه   قلفداااااه مى ااااك لحمكااااه   ىتااااهن
   لواق،ئة: ل وا ة لئ: ل اهة  لوبهءاث ملوا ةص  وألمكه   لودعقد ا لوع  تا

                                      
بتةههتاااااه   ااااااا(  ل  ه اااااا لجل لئتاااااا و  عاااااص  ى اااااك لحمكاااااه  م ق1424لوص وااااا:  د   حم اااااص ) (1)

 ل    ا  فوهوا  هجد ري  جه عا ان ا لوع  تا و ع ق  لح هتا.
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 مل اااااهة  لحف عاااااا  ل اااااسلاب   لوفةةاااااهذ فلذا ى اااااك و قكاااااق  لوهاااااا   لجله اااااب
 .لوق،ئق   ك حت تل   لو قبتة:

 لوعااني ءفااك ى ااك كهئ ااا لوهااهن  منتفااا  ن لوصفلوااا  اااسة   ااهئ   اان كااهنم 
 لوضا مف ا  ملجبه اا م ان هلاه  ل فك مط ب ملكفةه ش   م هفتس شؤمهنه مفىه ا
 ءةاااقق ىااان ملواااص هع  هشااا ىً   اااهوا  ااهم لوقلكاااا شااا   م هفتاااس لوقكاااا ى ااهفن
 م ا اااا لوقكاااا ى اااك لوضااا ف م عاااام دااا  ةني و   ملواااص اب د ق اااا م دلذ لوقكاااا
 مجتاااب م ااا     عاااصى لذل إ   ضااا ن   م  اااا لوقناااهئا  ااااسة   و  فااا  ء فلجااااب

 ى ااك ل داابا مدىااقى شااةهدن مجااقلل ل اا ةم  اانيم  لح ااني  ااني لو ف  ااق  اااب حمهوااب ا
 م ن ااا  ا   ةباال م  ل  ااهفة م ةباال  ااا   ع ااص   م  قوااا لوهااهن  إكاا لف م ن لوقكااا 
  و جااقع إ  لوقكااا فااان  ااقل م  ءةااقق  مى تاا ءةااقق موااا لى بهف ااا اذ اا و قكاا

 م اقل  صواا  و ا لذ ل،ا    تااب م اقل لوعاه   لوقكاا  تاب محي   لو  ى:   هكمل إ 
 لذل خهاااا لحمكااه    ااقلل خ ااء  ااقل م  ل هجااا  ىهااص ل هةااقل لوقكااا لواا بصلل
 مل اهف . لجلةهه لخ  فة
ل ة انظـــر ال،عــس  رســالة دكتـــ،را   هـــ،  مســؤا 1437اللل ــا)   .7

 ،1 عاملة انيس اللر  ة لللل،) اقمق ة.
جااهذه اااسة لوصفلوااا وبتااهن  دااؤموتا انناا  لوقكااا  مكااهن  اان  اااصل ةه  
 تاااااهن  فةااااااق  لوقكاااااا  مانناااااا ة   لو ااااا  عا لإلوااااااا تا ملوهااااااه  لودااااااعقد  

اننا  ملوةه قن ل ا    م تهن لحوه  لو ا ى: ملوهااه : ملوةاه قين  داؤموتا 
                                      

اااا(   دااؤموتا انناا  لوقكااا  فوااهوا دك ااقفلة  جه عااا ان ااا 1437لوع تااهين  ىبااص   اان ىااق  ) (1)
 لوع  تا و ع ق  لح هتا.
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لوقكا  م تهن  دؤموتا انن  لوقكا ل ص تاا  م فكههناه  ما،فااه  م قل عةاه    
 .لوهاه  لودعقد  ملوةه قن ل ا  لو   عا لإلوا تا م 

مكااهن  اان  ااام   ااهئ  اااسة لوصفلوااا   ن لهلااص   اان لو قوتااا ى ااك لوقكااا 
تااااا ااااق حتص ااااص ل دااااؤموتهه ل ههطااااا  وهاااهن   م   تااااب لآل،ف لو اااا ىتا ملوهاه 

ملوةه ق تا ى تةه  محت ل ل و  ل هه لوعةص ا ملوةه ق تا لوههجتا ىن لوعةقد لوا  
 ه اا ةه  ته ااا ىاان لوقكااا  م ن  تااهن  دااؤموتا انناا  لوقكااا  عااين حت اال ذ ااا 
انن  لوقكا  اه كاص  ه اإل ىان  اا  ه ا  ان  داؤموتهه كه ق تاا   تجاا ح عهواا 

مااااااق و اااااهف م اااااصفك  عه تةاااااه لحمل  اااااا   م لوضاااااهفن   م ل،هط اااااا لوااااا    تةاااااه 
م  هئجةاااه  م ن لوةاااقل  ثباااقه لو ةااااتا ل ى بهف اااا و قكاااا  ضاااف: لوقاااه اب 
ل ؤوداااا: ى تااااا  ااااه  ع ااااا  ااااص    اااا ن لوااااصمل   م لو إل تااااص  م دااااهذوا لوهااااهن  

م اق ءداه   فاال م عا ل  مىاصً   همحمهوب ا     اقف لوقكاا مإن كاهن   تهًا
مكااااص لواااا ةص  لوبهءااااث   دفلواااا ا ل ااااهة    وبتااااهانه ملودااااهصله ملوق،ئااااق 

 لوقاف: لوةهئم ى ك ل و ة لذ ملو   تل مل ةهف ا.
هــ،  الرعا ـة القسام ـة شلـى املؤسسـال اخلرييـة 1436ال  ر:   .8

املاحنــــة   اململكــــة اللر  ــــة الســــل،دية  دراســــة مقار ــــة،  رســــالة 
 .،1 ماعستري  عاملة انيس اللر  ة لللل،) اقمق ة

فلوااا إ   لو عاا   ى ااك  فةااق  لو كه ااا لوهاه تااا  م تااهن اااص ة اااسة لوص
                                      

ري ااا  اان  عااتث  اان ىااهئث  لو كه ااا لوهاه تااا ى ااك ل ؤودااهه ل،  اااا(  ىبااصل1436لو ااة   ) (1)
ل هاااا   ل    ااا لوع  تااا لودااعقد ا )دفلوااا  ةهف ااا(  فوااهوا  هجداا ري  جه عااا ان ااا لوع  تااا و ع ااق  

 لح هتا.
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ل ةااااااقد   ؤوداااااهه ل،ري اااااا ل هااااااا   لوهااااااه  ملوةاااااه قن  م ع  اااااا لإلطاااااهف 
لو هات اا: و  ؤودااهه ل،ري ااا ل هاااا  ملو عاا   ى ااك اوتااهه لو كه ااا لوهاه تااا 

 ى ك ل ؤودهه ل،ري ا ل هاا  مكهن  ن    ل   هئ  اسة لوصفلوا 
صفلوااهه لوهاه تااا ملوةه ق تااا ل  ع ةااا   ؤودااهه ل،ري ااا ل هاااا  اان  ن لو

ل ق ااقىهه لوضاا مف ا مل ة ااا   تجااا  ااه  عت ااا لوعااهم  اان  قواااب   لوةقااهع 
ل،ااااري   مكااااسوك وة ااااا  ثاااال اااااسة لوصفلوااااهه  م ن   ا ااااا مكااااقل ني لوع اااال 
ل،ري   قجقدن   غهواب لواصمل إذ     ااقف مجاقد ى ال خاري   ؤودا:  

ن غااري مجااقد  ااام مكااقل ني  ها ااا مو اان ي  ااا  اان دموااا إ   خاا ى  م ن  اا
اهاهك خاااهئص مكقلواام   امكا  ااني   ا ااا لوع اال ل،اري  كه ااا   اااب مجااقد 
خاااهئص م تاا له و  فااا ي  ااا  ااني دموااا م ااني  خاا ى  م  جاااب ذواااك إ  
 واااهوتب   اااإلن لوهااااه  و ااال دمواااا  م ااااه  ل  ااام  تةاااه مي  اااا  خااا ا  

م ااهع لحملتقااا و اال دموااا  مكااص  مفد لوبهءااث  عااث لو قاااتهه  لوااا م  ملح
كهن  ن    لاه   ا مفن مجاقد دوتال  ااه :  عاص  ان جةاا   ةاااا  داري 
ى تااااا ل ؤودااااهه ل،ري ااااا ل هاااااا   ى  ةااااه   اااااب  مهتااااا لوعهه ااااا  وصفلوااااهه 
لوهاه تاااااا ملوةه ق تاااااا ل  ع ةاااااا   ؤوداااااهه ل،ري اااااا ل هااااااا  كقهناااااه  دلن  ةاااااق  

 : وع اااااال ل ؤودااااااهه ل،ري ااااااا ل هاااااااا  م اااااا مفن م اااااااب  اااااااه  خااااااه   اااااااه
  ؤودااااهه ل،ري ااااا ل هاااااا  ائاااام فم  لوعااااا   م عقاااا: ل ؤودااااهه ل،ري ااااا 
ل هاا  داهءا  ان ل  م اا    ه تاا  قلفدااه ل هوتاا  م داةل هلاه لوع ال خاهفج 

ااف: ل    ا لوع  تا لوداعقد ا  مكاص لوا ةص  لوبهءاث   دفلوا ا ل اهة  لوق 
  ق كا لوع  تا ل و ة لئتا لو   ت تا ل و ه هجتا.  
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: ضــــ،ا ت اســــتثمار ال،عــــس   ،1 هـــــ،1434  دراســــة ليــــا  .9
الفقـــإل امســـ مي  يـــث شلمـــي مقـــق) للمـــؤ ر الرا ـــا لألاعـــا  
ـــت: يقسمـــإل اجلاملـــة امســـ م ة للتلـــااو مـــا ازارة ال ـــؤاو  اال

 امس م ة ااقاعا  االقش،ة  املقيقة املق،رة.
ص   ااان ااااسل لوب اااث  تاااهن لوضاااقل ء مل باااهد  لوااا  م اااعةه لوفةةاااهذ لهلااا

 و ث هف لوقكا و  فهظ ى ك مجاقدة ملوا   لفة ملوا ث هفة محتةتاق  اصل اا  
مكااص  ضاا ن اااسل لوب ااث  ةص ااا ممتةتااص مثاثااا  بهءااث مخهمتااا  مكااص  هااهمل 
لوبهءاااث   ل ب اااث لحمل طااا ق لوااا ث هف لوقكاااا   لوفةاااا لإلواااا :  م  

 اااث لوثاااهين لوضاااقل ء لوعه اااا  وااا ث هف لوقكاااا   لوفةاااا لإلواااا :  م  ل ب
 .ل ب ث لوثهوث لوضقل ء ل،هاا  و ث هف لوقكا   لوفةا لإلوا :

مكااااهن  اااان  ااااام   ااااهئ  اااااسل لوب ااااث   ن لوقكااااا  اااااصفل  ة ااااه وصهق ااااا 
لو  ه اال ل ج  ااهى:   لجمل  اااب  م ن لواا ث هف لوقكااا  اا مفن  اان  اا مفله 

ك  ةااصفله لجمل  اااب  م اا مفن لواا ث هف لحمكااه   وقاا ق ل ص ثااا ل فااهظ ى اا
 قلكبااا فم  لوعااا  م ن لحكثاا   ههواابا   لواا ث هف لحمكااه  اااق لواا ةصل  
لحوهوتب لو   ةق  ى ك ل  هفكا   لوعهئص  ثال واهصله ل ةهف اا مل  اهفكا 
ل ه ةتااااا  و   تااااك   ضاااال  اااان ل ى  ااااهد ى ااااك لحوااااهوتب لواااا   ةااااق  ى ااااك 

 ااااصل ههه  ثاااال ل  اااااص مل و اااااههع مل  اااا  ماقاااااه  مل اااا   ى ااااك ىااااص  ل
                                      

اا(  ءدان لوداتص ءه اص   اقل ء لوا ث هف لوقكاا   لوفةاا لإلواا :  ل اؤمت  1434خقه  )( 1)
من لإلواااا تا ملحمكاااه  لو ل ااااب وألمكاااه  ملواااس   ها اااا لجله عاااا لإلواااا تا  و عاااهمن  ااااب مللفن لو اااؤ 

 ملوصىقن  حبث ى  :  ل ص ها ل هقفن.
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 عاااااا  ث لح ااااااقلل لوقكفتااااااا وصفجااااااا ىهوتااااااا  اااااان ل ةااااااهط   مل اااااااقل ى ااااااك 
لوضاا هانه لوال ااا ل  اا مىا و  ة تاال  اان   ااك ل ةااهط   مإجاا لذ لو ااقللن  ااني 
لوعقلئاااص م اااني لح اااهن  ك اااه  اااب جتهاااب لك هاااهل لح اااقلل حن ذواااك واااهوا 

  م باااهد  لو ااا  عا لإلواااا تا  م ن حتةتاااق لو اااقللن ملو هاااقع   اااات  حء اااه
ل واا ث هفله لوقكفتااا  ع اال ى ااك  ة تاال ل ةااهط  مل دن لوعقلئااص  م اان     
 اااااقل لومكتااااا  ى اااااك  هقةاااااا  م  ص هاااااا مء  اااااهن لحخااااا ى   م لومكتااااا  ى اااااك 

 ااااك ل وااا ث هفله لوةااااارين لحجااال مإمهااااهل ل  قواااقا ملوقق  ااااا   م لومكتااا  ى
اااتةا متق  تااا دمن لوااات  لحخاا ى  م اا مفن لومكتاا  ى ااك إ  ااهذ ل  اا مىهه 
لإل  هجتا لو   ع ل   جماهل لوضا مف ه مل هجتاهه و  ةتاق كاصف  كاا  ان 
لوهفااااب و  قكاااق  ى اااتةم م هةاااه ى ااااك وااابتل ل ثاااهل  لوعةاااهفله م جرياااااه  م 

 تم ملوا ا.ل   مىهه ل ةهتا مل   تا  مل   مىهه ل،ص تا  ثل لو ع 
مكااهن  اان   اا ل  قاااتهه اااسل لوب ااث   مهتااا  فعتاال ثةه ااا لوقكااا   ه ااا 
لوق ق ملوقوهئل و اصن ل هجاا إوتاا مى اق   فعاا   لواصلف ن  م ا مفن  قاق   
طااا ق لوااا ث هف ل اااقلفد لوقكفتاااا و  ةتاااق   ضااال لوه اااهئ    اااسل لجلةاااقد و ع ااال 

مفن   لكباااا لإلدلفله ى ااك ل ف ةاااهذ مبدااا قى لحدلذ   ل ؤودااا لوقكفتاااا  م ااا  
لوةهئ ا ى ك لو ث هف لوقكا م ةتت ةه م ه ت ةه و  دني  دلئةاه  م ن ل هجاا 
 هوااا إلءتااهذ دمف لوقكااا مبااه   ااقلذ   اااب ل  ةااريله لواا    ااةصاه ىااهم لوتااق   
م ااااا مفن  هاااااقع مواااااهئل  ه تاااااا لوقكاااااا ملوااااا ث هفة   كااااال لجملاااااه ه ل  هءاااااا 

تب لإلدلفن ل هوتاااااااا ل ص ثاااااااا مكاااااااسوك مل  ااااااا مىا  م مهتاااااااا ل وااااااا عه ا جلواااااااهو
جلوهوتب   هقوقجته اههىا ل ع ق هه مشب هه ل  ااه ه لآلوتاا ل عهاا ن 

   إدلفن   قلل ل ؤودهه لوقكفتا.
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 مقاع ة القراسال السا قة:
م  ااااا ل -مب لجعاااااا لوصفلواااااهه لوداااااه ةا تاااااص  هناااااه   جم  ةاااااه  ههمواااااة 

واااهه  قواااعا ىااان ملكااااب ل  اااهكل لوااا   قلجاااا لحمكاااه   ااا ن دفل -ج ئااا:
لحمكه   م ن دفلوا لوبهءاث وا  ف د ىان لوصفلواهه لوداه ةا   اقن حمقفااه 

 . قلجا لحمكه  مموهئل  عهجل ةه لو ئتس اق ل عقكهه لوهاه تا لو 
االتلفـــ  مـــا   صـــ لي فـــرو القراســـال الســـا قة ايفقـــ ا  ـــكل يف

 دراسة البااث اسب التايل:
  فاق ااسة لوصفلواا  ،:ه1437دراسة الغرفة التجارية للـر )   .1

 ااااب دفلواااا لوبهءاااث    ههمهلاااه ح ا اااا لوقكاااا   ل    اااا لوع  تاااا 
لوداااااااعقد ا  ااااااا ن  قااااااااتا ملكااااااااب لحمكاااااااه    ل    اااااااا لوع  تاااااااا 
لودعقد ا مل   اه لوا   قلجةةاه  مي  اا  عةاه   كاقن دفلواا 
لوبهءث و  ههمل  و فاتل ل عقكاهه لوهاه تاا لوا   قلجاا لحمكاه  

  عهجل ةه دمن ل ص ث ىن  ةتا   هكل لحمكه  لحخ ى. موبل
ل فاق ااسل  هــ،:1439دراسة الغرفة التجاريـة لملقيقـة ال ـرع ة   .2

لوة  ااا   ااااب دفلواااا لوبهءاااث    ههمواااا و   اااص ه لو هات تاااا ل  ع ةاااا 
 ح ا ااااا ملو  اااا  عهه  م مهتااااا  قااااق   لوبت ااااا لو  اااا  عتا ملو هات تااااا 

كف:  ملخ  فة ااسة لوصفلواا  ااب دفلواا ل هك ا وه ه  لوةقهع لوق 
لوبهءاااااث   لثبههتاااااه وقجاااااقد لو  اااااص ه لو هات تاااااا ملو  ااااا  عتا دمن 

  فاتل و  ك لو  ص ه ملوس  اق حمقف دفلوا لوبهءث. 
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ــــ،جير:   .3 ل فةااااة اااااسة لوصفلوااااا  اااااب دفلوااااا  ،:1433دراســــة الت
لوبهءاث    ههمهلاه لجل ئا: و  عقكاهه لو هات تاا  ا ن ل اص ث ىاان 

لوااا   قلجاااا لحمكاااه   ملخ  فاااة ىااان دفلواااا لوبهءاااث    ل  اااهكل
  كت اااه ى ااك ل  ااهكل ل  ع ةااا جلمكااه  لجل عتااهه ل،ري ااا م  ه ااب 
 لوااااصىقن مبهقةااااا لواااا     م هنااااه  ههموااااة ل عقكااااهه لو هات تااااا  هااااهمً  

خبااا  دفلوااا لوبهءااث لواا  واا  ههمل اااسة ل عقكااهه   اا ل  هج ئتًاا
  فات : ى ك متاب لحمكه .

  فااااق اااااسة لوصفلوااااا  اااااب دفلوااااا  هـــــ،:1424ة القلســــي  دراســــ .4
لوبهءث    ههمهله و قكا   لح ا ا لودعقد ا  مو هةه ي  اا   
 ن دفلواااااا لوبهءاااااث   كااااا  ى اااااك ل عقكاااااهه لوهاه تاااااا لوااااا   عااااام  

 لحمكه  ماسل  ه م   ههموا لوصفلوا لوده ةا. 
لوااا   فااق اااسة لوصفلوااا  اااب دف  هـــ،:1438دراســة اللبقالســ )   .5

لوبهءاااث    ههمهلااااه ح ا اااا لوقكااااا   ل    اااا لوع  تااااا لودااااعقد ا  
مي  ا  عةه   كقن اسة لوصفلوا فكا ه ى اك جه اب ل ةهف اا  اني 
لوهااااه  لوداااعقد  ملوةاااه قن لحفدين   ل فةاااق  مطااا ق ل ثباااهه  مم 

   ق ق وسك  ل عقكهه لوهاه تا لو  ا: حمقف دفلوا لوبهءث.
ل فةااااة اااااسة لوصفلوااااا  اااااب دفلوااااا  هـــــ،:1437دراســــة احملــــر)   .6

لوبهءااث    ههمهلااه و  قك ااا مدمفاااه    هاااتم لحمكااه   م ن ىااص  
  ط  ااااق  هاااااصمف  اااااه   قك ااااا لحمكااااه  ه اااان  ن   ااااقن ىهئًةاااا
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لحمكااااه  م قوااااعةه ممتت اااااه  ملخ  فااااة اااااسة لوصفلوااااا  اااااب دفلوااااا 
 ح ا اااإ  لفاه ى ااك ل قك ااا  ةااء دمن لو قاا ق لوبهءااث   لك اااه

 لحخ ى ل  ع ةا  حمكه   ملو  ا: حمقف دفلوا لوبهءث.
ل فةاااة اااااسة لوصفلوااااا  اااااب دفلوااااا  هـــــ،:1437دراســــة اللل ــــا)   .7

لوبهءاااااث    ههمهلاااااه وهاااااهن  لوقكاااااا م داااااؤموته ا مدمف لح ا اااااا   
 ااابء ااااسة ل داااؤموتهه محتص اااص  اااه  م اااب ى اااك لإلخاااال هباااه  ااان 

وااااا لوبهءااااث    اااا ف  وقكااااا  ملخ  فااااة اااااسة لوصفلوااااا  اااااب دفل
لك اهفاه ى ك ىاكا لح ا ا لوقكفتا مبدؤموتهه انن  لوقكا  ةء 

ح ا ااااا لحخاااا ى ل  ع ةااااا  حمكااااه   ملواااا  ااااا: إ  لدمن لو قاااا ق 
 حمقف دفلوا لوبهءث.

  فااااق اااااسة لوصفلوااااا  اااااب دفلوااااا  هـــــ،:1436دراســــة ال ــــ ر:   .8
ا لوبهءاااث    ههمهلاااه و  ؤوداااهه ل هااااا كقهناااه   لوةهواااب ل ؤودااا

ل دؤموا ىن ا   ف اب  عث ل ؤودهه لوقكفتا  م  لومكتا  ى اك 
اوتااهه لو كه ااا لوهاه تااا ى ااك اااسة ل ؤودااهه  مي  ااا  اااب دفلوااا 
لوبهءث   لجتهة دفلواا لوبهءاث ااق ل عقكاهه لوهاه تاا لوا   قلجاا 

 ل ؤودا لوقكفتا جب تاب  ذفى ةه  ن خال حمهمف   عصدن. 
ق ااااااسة لوصفلواااااا  ااااااب دفلواااااا   فااااا هــــــ،:1434  دراســـــة ليـــــا  .9

لوبهءااااااث    ههمهلااااااه وضااااااقل ء لواااااا ث هف لوقكااااااا  م اااااا مفن   لكبااااااا 
لإلدلفله لوةااهئم ى تااا م ةتت ةااه  م هق اااب موااهئل ل واا ث هف م قااق   
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اوته ااااا  مي  ااااا  اااااب دفلوااااا لوبهءااااث   لك اااااهفاه ى ااااك  ق ااااقع 
ل و ث هف   لوفةا لإلواا :  م تاهن  عاث ل عقكاهه  ا ن  عاث 

  عقكهه لحخ ى ل ؤث ن ى ك لوقكا.إ  لدمن لو ق ق  بهءثةه  
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 الرابعالفصل 
 اــراءاتهــــة وإجــــدراســة الــجيـمنه

 ويشتمل على:
: منهج الدراسة  .أوًلا

 .اثنياا: جمتمع الدراسة وعينتها
 .لدراسةاثلثاا: أداة ا

 .رابعاا: إجراءات تطبيق أداة الدراسة
 .خامساا: أساليب املعاجلة اإلحصائية لنتائج الدراسة
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 الرابعالفصـــل 
 الــدراســــة وإجــــراءاتهــامنهـجيــة 

 متهيد: 
 ابآليت:يتناول هذا الفصل تعريفاا 

 منهج هذه الدراسة. 
   جملتمع الدراسة اوصف. 
 متغريات الدراسة. 
 األداة املستخدمة جلمع املعلومات. 
   إلجففففففبااات  ناكهففففففا وها مهففففففال وصففففففد ها و  ا ففففففا و ل ففففففات  اوصففففففف

 .توزيعها
 اك ة الففا اسففتخدمحت ي هل ففا ال  ففاات  سففتخبا  املعاجلففة اإل  فف

 النتاكج.
: منهج الدراسة:  أوًلا

اسففتخدا ال ا فففذ ي هففذه الدراسفففة املففنهج الوصففففم املسفف م الفففذ  يفففت  
ل )1( واسففف تص وصفففه الافففاهبة املدروسفففة مفففد   فففذ ا  عتهفففا ودرجفففة جود فففا

ومفففد   ل ويوضفففص ئ اك فففهااوكم  ففف اك ف  ففف  ال ويعفففن انهفففا تع فففري  اد  ق ففف اوصفففف  
 .)2(ارت ااها ابلاواهب األئب 

                                      
هفف(ل املففدئا ال ال  فذ ي العلفوا السفلوك ةل ال  عفة البا عففةل 1427العسفا،ل صفاب  فد )فد )( 1)

 مات ة الع  اانل البايض.

  ففففذ العلمففففمل مفهومففففص ويدواتففففص ويسففففال  صل امفففففانل ا(ل ال1982ا  ففففداتل دو ففففان و ئففففبون ) (2)
 األردنل دار جمد و  للنشب.
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املعو فففففات الناام فففففة الفففففا تواجفففففص وذلفففففخ مفففففد ئففففف   التعفففففب، الففففف  
ل افففففد ابيففففس توزيفففففع اسففففت اات الففففف  ا نفففففة األو ففففا، ووسفففففاكا معاجلتهففففا

لإلجا فة الف  يسف لة الدراسففةل  االدراسفةل   الق فاا عمعهفال وهل لهفا ا  فاك   
  واستخبا  النتاكج.

 ة وعينتها:اثنياا: جمتمع الدراس
 جمتمع الدراسة:

ميثفففا جمتمفففع الدراسفففة ني فففع املهتمففف  ابلق فففاا الفففو فم ي اململافففة العب  فففة 
 السعودية مد وا ف ل وناارل وحمام ل وئناا.

 عينة الدراسة:
ا  ( فففبد  80ففف ن العففدد املسففتهد، للع نففة ) ل سففخم ط ففد الدراسففة األوي

 .يدىنك ٍد 
 عففأ يفففباد الع نففةل فقففد   توزيففع  لعففدا اسففت ا ة اولت ق ففس ذلففخ وهوا فف

 اسفففت انة الففف  ا نفففة منوافففة مفففد املهتمففف  ابلشففف ن الفففو فم (300)يكثفففب مفففد 
 ."وا فونل ناارل حمامونل ئناا"

( اسففت انةل لثففا مففا نسفف تص 69و لففجم جممففوا العاكففد مففد هففذه ا سففت اات )
 مد العدد املستهد،. اتقبي    85%

 خصائص عينة الدراسة:
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 ( 1جدول )
 الدراسة وفقاا ملتغريات الدراسة نةعي   خصائص

 النسبة العدد مفردات املتغري املتغري

 املؤهل العملي

 %4.3 3 اثنوي
 %37.7 26 بكالوريوس
 %27.5 19 ماجستري
 %30.4 21 دكتوراه

طبيعة العالقة 
 ابلوقف

 %2.9 2 واقف
 %40.6 28 انظر
 %5.8 4 حمامي

 %50.7 35 خبري اوقاف

 جمال اخلربة يف
 الوقف

 %62.3 43 سنوات 10أقل من 
 %20.3 14 سنة 15سنة إىل  11من 
 %13 9 سنة 20سنة إىل  16من 

 %4.3 3 سنة 20أكثر من 
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 ( 2جدول )
 راسة وفقاا ملتغري املؤهل العلمينة الدخصائص عي  

 العدد املؤهل
العالقة 
 ابلوقف

 العدد اخلربة يف جمال الوقف العدد

 3 اثنوي

  0 واقف
 1 سنة 20أكثر من  1 انظر
   حمامي

 2 خبري
 1 سنة 15سنة إىل  11من 
 1 سنة 20سنة إىل  16من 

 26 بكالوريوس

 1 سنة 15سنة إىل  11من  1 واقف

 16 انظر
 10 سنوات 10أقل من 

 2 سنة 15سنة إىل  11من 
 4 سنة 20سنة إىل  16من 

 2 واتسن 10أقل من  2 حمامي

 7 خبري
 4 سنوات 10أقل من 

 3 سنة 15سنة إىل  11من 

 19 ماجستري

 1 سنوات 10أقل من  1 واقف

 5 انظر
 4 سنوات 10أقل من 

 1 سنة 15سنة إىل  11من 
 2 سنوات 10أقل من  2 حمامي
 7 سنوات 10أقل من  11 خبري
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 العدد املؤهل
العالقة 
 ابلوقف

 العدد اخلربة يف جمال الوقف العدد

 2 سنة 15سنة إىل  11من 
 1 سنة 20إىل سنة  16من 

 1 سنة 20أكثر من 

 21 دكتوراه

  0 واقف

 6 انظر
 4 سنوات 10أقل من 

 1 سنة 15سنة إىل  11من 
 1 سنة 20أكثر من 

  0 حمامي

 15 خبري
 9 سنوات 10أقل من 

 3 سنة 15سنة إىل  11من 
 3 سنة 20سنة إىل  16من 
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 ( 3جدول )
 ملتغري جمال العالقة ابلوقف دراسة وفقاانة الخصائص عي  

 العدد اخلربة يف جمال الوقف العدد املؤهل العدد اجملال

 2 واقف

  0 اثنوي
 1 سنة 15سنة إىل  11من  1 بكالوريوس
 1 سنوات 10أقل من  1 ماجستري
  0 دكتوراه

 28 انظر

 1 سنة 20أكثر من  1 اثنوي

 16 بكالوريوس
 10 تسنوا 10أقل من 

 2 سنة 15سنة إىل  11من 
 4 سنة 20سنة إىل  16من 

 5 ماجستري
 4 سنوات 10أقل من 

 1 سنة 15سنة إىل  11من 

 6 دكتوراه
 4 سنوات 10أقل من 

 1 سنة 15سنة إىل  11من 
 1 سنة 20أكثر من 

 4 حمامي
  0 اثنوي

 2 سنوات 10أقل من  2 بكالوريوس
 2 سنوات 10أقل من  2 اجستريم
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 العدد اخلربة يف جمال الوقف العدد املؤهل العدد اجملال
  0 دكتوراه

 35 خبري

 2 اثنوي
 1 سنة 15سنة إىل  11من 
 1 سنة 20سنة إىل  16من 

 7 بكالوريوس
 4 سنوات 10أقل من 

 3 سنة 15سنة إىل  11من 

 11 ماجستري

 7 سنوات 10أقل من 
 2 سنة 15سنة إىل  11من 
 1 سنة 20سنة إىل  16من 

 1 سنة 20أكثر من 

 15 دكتوراه
 9 سنوات 10أقل من 

 3 سنة 15سنة إىل  11من 
 3 سنة 20سنة إىل  16من 
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 ( 4جدول )
 ري جمال اخلربة يف القطاع الوقفينة الدراسة وفقاا ملتغخصائص عي  

 العدد اجملال العدد املؤهل العدد اخلربة

 10أقل من 
 سنوات

43 

  0 اثنوي

 16 بكالوريوس
 10 انظر
 2 حمامي
 4 خبري

 13 ماجستري

 1 واقف
 4 انظر
 2 حمامي
 6 خبري

 14 دكتوراه
 4 انظر
 10 خبري

 11من 
 15سنة إىل 
 سنة

14 

 1 خبري 1 اثنوي

 6 بكالوريوس
 1 واقف
 2 انظر
 3 خبري

 1 انظر 3 ماجستري
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 العدد اجملال العدد املؤهل العدد اخلربة
 2 خبري

 4 دكتوراه
 1 انظر
 3 خبري

 16من 
 20سنة إىل 
 سنة

9 

 1 خبري 1 اثنوي
 4 انظر 4 بكالوريوس
 1 خبري 1 ماجستري
 3 خبري 3 دكتوراه

أكثر من 
 سنة 20

 
3 

 1 انظر 1 اثنوي
   بكالوريوس
 1 خبري 1 ماجستري
 1 انظر 1 دكتوراه

 :من اجلداول السابقة يتضح ما يلي
 مد يفباد الع نة ه  مد الناار وئناا األو ا،. %91.3ن ي .1
 .%8.7يفباد الع نة مد الوا ف  واحملام   لغحت  نس ة .2
مفففففد يفففففففباد الع نففففففة هفففففف  مفففففد )لففففففة الشففففففهادات العل ففففففا  %57.5ن ي .3

 "ماجستريل دكتوراه".
مففد يفففباد الدراسففة ئففن   ي جمففا  األو ففا، ي ففا مففد  %62.3ين  .4

 سنوات. 10
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مفد  %4.3يففباد  نسف ة  3مد )لة شهادة الثانو   لجم يفباد الع نة  .5

 سنة. 11انياي يفباد الع نةل وئن   ي األو ا، يكثب مد 
 مد )لة ال االوريوس ه  مد الناار. اتقبي    %62ين  .6
 مد )لة املاجستري ه  مد ئناا األو ا،. %60ن ي .7
 مد )لة الدكتوراه ه  مد ئناا األو ا،. %70ن ي .8
ناا األو ففففففا، املشففففففارك  ي الدراسففففففة هفففففف  مففففففد مففففففد ئفففففف %75ن ي .9

 يص اب الشهادات العل ا "ماجستريل دكتوراه".
مد ئناا األو ا، ه  مد )لفة الشفهادات العل فا  اتقبي    %60ين  .10

 سنوات. 10"ماجستريل دكتوراه" ئن   ي ا مد 
 %40مففد النافففار هفف  مفففد )لففة ال افففالوريوسل و فففواي  %57ين  .11

 هدات العل ا "ماجستريل دكتوراه".مد )لة الشا اتقبي   
 10مففففد الناففففار املشففففارك  ابلدراسففففة ئففففن   ي ففففا مففففد  %65ين  .12

 سنوات.
 دًلًلت النسب السابقة:

النهضفففففة الو ف فففففة الفففففا شفففففهد ا اململافففففة العب  فففففة السفففففعودية ئففففف    .1
ميافد  بااتفص مفد  ااجيا     اجمتمع    االسنوات العشب املاض ة يمثبت وا   

الففذيد تقففا ئففن   ي جمففا  الو ففه اففد اشففب  نسفف ة يفففباد الدراسففة
 مد انياي يفباد الدراسة. %62.3سنوات والا  لغحت 

املسفففتق ا الواافففد لإبو فففا، ملذن لل واملتمثفففا ي ازدايد املخت ففف   .2
واملهتمف  ذففذا الق ففاا كخففناا ومستشفاريدل وئاصففة مففد يصفف اب 



 

 

 

83 
 ـة الــدراســــة وإجــــراءاتهــاـمنهـجيـع: ـالرابل ـــالفص 

مفففد  %75الشفففهادات العل فففا "ماجسفففتريل دكتفففوراه" والفففذيد ميثلفففون 
مفنه  تقفا ئفن   ي  %60ئناا األو ا، مد  ف  يففباد الدراسفة 

سففنواتل وتوجففص الففوا ف  ال اسففناد ناففارة  10جمففا  األو ففا، اففد 
يو افه  ال ناار حيملون شهادات الم ة " االوريوسل ماجسفتريل 
دكتفففففوراه" مياففففففد ين يسففففففافوا ي ت ففففففويب األو ففففففا، والففففففذيد  لغففففففحت 

 اد الدراسة. مد انياي يفب  %97نس ته  
اخنفففاض نسفف ة مشففاركة الففوا ف  ي هففذه الدراسففة   ففذ   تت ففاوز  .3

مففففففد انيففففففاي يفففففففباد الدراسففففففةل مبجعففففففص ال ا  عففففففة  %2.9نسفففففف ته  
الفففوا ف  مفففد   فففذ العمفففب الفففتملل واملسفففتو  التعل مفففمل والنشفففا  
الت فففففار ل ومسفففففتو  الفففففوام لف فففففة الدراسفففففات ال  ث فففففة ي جمفففففا  

 األو ا،... اخل.
مشاركة احملام  ي هفذه الدراسفة   فذ   تت فاوز نسف ته   اخنفاض .4

مففد انيففاي يفففباد الدراسففةل معشففب سففلا الفف  دور احملففام   5.8%
جتاه الق اا الو هل مقا ا ارتففاا نسف ة مشفاركة اءفناا الفا  لغفحت 

 مد انياي يفباد الدراسة.   50.7%
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 اثلثاا: أداة الدراسة:
 بناء أدارة الدراسة: .1

طبيعــــة البيــــاانت املــــراد ملعهــــاب وعلــــى املــــنهج املتبــــع يف  بنــــاء علــــى
الدراســة اســتادب الباحــب اًلســتبانة كــسداة للدراســة والــ    تصــميمها 

 استناداا على:
اإلاار الناب  املتمثا ي املباجع العلم ة الا تناولحت موضوا  -أ

 الدراسة.
 الدراسات السا قة. -ب
 سة.األنامة واللواكص ذات الع  ة مبوضوا الدرا -ج
 يراا اءناا واملستشاريد ذو  الع  ة ابلق اا الو فم. -د
 اءنة الشخ  ة لل ا ذ. -ه

 وقد تكونت اًلستبانة من جزئني:
  اجلزء األول:

"املعهففففا العلمففففمل الع  ففففة  :تضففففمد معلومففففات اامففففة اففففد يفففففباد الدراسففففة
 ابلو هل اءنة ي جما  الو ه".

  اجلزء الثاين:
 حماور رئيسة هي: ةي جاء يف تسعوالذتضمد حمتو  ا ست انةل 



 

 

 

85 
 ـة الــدراســــة وإجــــراءاتهــاـمنهـجيـع: ـالرابل ـــالفص 

 (5جدول رقم )
 اًلستبانةب وعدد العبارات لكل حمور حماور

 

 عدد العبارات احملور
 16 .ة ابألنظمةتواجه األوقاف املرتبطاملعوقات النظامية ال  
 8 .تواجه األوقاف املرتبطة ابلصياغةاملعوقات النظامية ال  

 8 وقاف املرتبطة ابلتوييقاملعوقات النظامية ال  تواجه األ
 11 .تواجه األوقاف املرتبطة ابإلدارةاملعوقات النظامية ال  
 8 .األوقاف املرتبطة بنظار األوقاف املعوقات النظامية ال  تواجه
 14 .اجه األوقاف املرتبطة ابًلستثماراملعوقات النظامية ال  تو 

 12 .بطة مبصارف الوقفاملعوقات النظامية ال  تواجه األوقاف املرت
 8 .وكمةتواجه األوقاف املرتبطة ابحلاملعوقات النظامية ال  

 13 .بطة ابإلشراف والرقابة واملتابعةاملعوقات النظامية ال  تواجه األوقاف املرت

ـــــاس ليكـــــرت  ـــــارات اًلســـــتبانة   اســـــتاداب مقي ـــــى عب ـــــة عل ولإلجاب
 اخلماسي حسب اجلدول:

 ( 6جدول )
 خلماسيليكرت ا مقياس

 

 امنافض جدا  منافض متوسط عايل اعايل جدا 
5 4 3 2 1 

 ولزايدة التوضيح يف تفسري النتائج اعتمد الباحب التقسيم التايل:
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 (7جدول )
 الوسط املرجع ملقياس ليكرت اخلماسي

 اعايل جدا  عايل متوسط منافض امنافض جدا 
 5-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79أقل من 

 

 صدق أدارة الدراسة: .2
   قياس صدق أدارة الدراسة كما أييت:

 :الصدق الظاهري لألداة 
للت كد مد ال دق الااهب  ل سفت انة مفد   فذ م امتهفا ألهفدا، الدارسفة 
  ابضففها ي صففور ا األول ففة الفف  اففدد مففد احملامفف  مففد ذو  ا ئت ففا  ي 

ه    فان رييهف  ي مفد  (ل والفخم مفن1ر ف   )مل فسجما  األو ا، والعما اءفري  
وضوح كفا ا فارة مفد ا فارات ا سفت انة ومفد  تواففس الع فارة مفع احملفور الفا تنفدر  
هتفففصل وتعفففديا يو  فففذ، مفففا يبونفففص  سفففخم وجهفففة نافففبه  حمتفففا  ال التعفففديا يو 

 كالتايل:  موزا ل( حمام  6احلذ،ل و لجم ادد احملام  )
 (8جدول )

 أعداد احملكمني وطبيعة عملهم
 طبيعة العمل دالعد ب
 أساتذة جامعيني 2 1
 نظار أوقاف 2 2
 خرباء أوقاف 2 3
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وي ضوا  راا احملام  ومل وظا     ااداد ا ست انة ي صور ا 
 ( ا ست انة ي صور ا النهاك ة.2النهاك ة اناب مل س )

  :صدق اًلتساق الداخلي لألداة 
ت كفد مفد صفدق ا تسفاق  اا ال ا ذ ابستخداا معاما ا رت فا   ريسفون لل

الففدائلم ل سففت انة   ففذ    سففاب معامففا ا رت ففا   فف  درجففة كففا ا ففارة مففد 
 ا ارات ا ست انة ابلدرجة الال ة للم ور الذ  تنتمم ال ص الع ارة.

 (9جدول رقم )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجات كل حمور والدرجة الكلية 

 غري الدالة(جلميع احملاور )قبل حذف العبارات 
 

 9 احملور 8احملور  7 احملور 6 احملور 5 احملور 4 احملور 3 احملور 2 احملور 1 احملور

0.789** 0.773** 0.842** 0.902** 0.922** 0.914** 0.922** 0.872** 0.899** 

 0.01** داله عند مستوى 
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 (10جدول )
ت احملور معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارا

 األولب والدرجة الكلية له
 

رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط

1 0.536** 7 0.773** 13 0.514* 
2 0.592** 8 0.869** 14 0.476* 
3 0.671** 9 0.565** 15 0.184 
4 0.742** 10 0.670** 16 0.519** 
5 0.811** 11 0.761** 17 0.510* 
6 0.717** 12 0.768**   

 (.0.05عند مستوى ) * دالة   (.0.01** دالة عند مستوى )

 (11جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 الثاينب والدرجة الكلية له
 

رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 بارةالع

 معامل اًلرتباط

1 0.717** 4 0.823** 7 0.610** 
2 0.635** 5 0.818** 8 0.509* 
3 0.767** 6 0.320 9 0.597** 

 (.0.05عند مستوى ) * دالة   (.0.01** دالة عند مستوى )
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 (12جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 لية لهالثالبب والدرجة الك
 

 رقم العبارة
معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

1 0.815** 2 0.573** 3 0.805** 4 0.850** 

5 0.484* 6 0.662** 7 0.670** 8 0.708** 
 (.0.05عند مستوى ) * دالة  (.0.01** دالة عند مستوى )

 (13جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 الرابعب والدرجة الكلية له
 

رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط

1 0.725** 5 0.835** 9 0.780** 

2 0.682** 6 0.876** 10 0.710** 

3 0.615** 7 0.792** 11 0.824** 

4 0.579** 8 .0885**   
 (.0.05عند مستوى ) * دالة   (.0.01** دالة عند مستوى )
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 (14جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 اخلامسب والدرجة الكلية له
 

 رقم العبارة
معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

1 0.863** 2 0.805** 3 0.781** 4 0.819** 
5 0.906** 6 0.838** 7 0.653** 8 0.870** 

 (.0.05عند مستوى ) * دالة   (.0.01** دالة عند مستوى )

 (15جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 دسب والدرجة الكلية لهالسا

رقم 
رقم  معامل اًلرتباط العبارة

رقم  معامل اًلرتباط العبارة
 معامل اًلرتباط العبارة

1 0.699** 6 0.708** 11 0.809** 
2 0.656** 7 0.829** 12 0.852** 
3 0.710** 8 0.724** 13 0.772** 
4 0.759** 9 0.702** 14 0.686** 
5 0.869** 10 0.514*   
 (.0.05عند مستوى ) * دالة   (.0.01* دالة عند مستوى )*
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 (16جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 السابعب والدرجة الكلية له
 

رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط

1 0.736** 5 0.926** 9 0.957** 
2 0.633** 6 0.844** 10 0.897** 
3 0.852** 7 0.942** 11 0.964** 
4 0.859** 8 0.889** 12 0.928** 

 (.0.05عند مستوى ) * دالة   (.0.01** دالة عند مستوى )

 (17جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 هالثامنب والدرجة الكلية ل
 

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 اًلرتباط

1 0.881** 2 0.861** 3 0.837** 4 0.872** 
5 0.872** 6 0.963** 7 0.890** 8 0.945** 

 (.0.05عند مستوى ) * دالة   (.0.01** دالة عند مستوى )
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 (18جدول )
معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل عبارة من عبارات احملور 

 التاسعب والدرجة الكلية له

رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل اًلرتباط

1 0.419* 6 0.916** 11 0.800** 
2 0.588** 7 0.784** 12 0.867** 
3 0.903** 8 0.824** 13 0.837** 
4 0.888** 9 0.842**   
5 0.915** 10 0.855**   

 (.0.05عند مستوى ) * دالة    (.0.01* دالة عند مستوى )
 

( ين  ففف   معامفففا ارت فففا  كفففا حمفففور مفففع الدرجفففة 9ويتضفففص مفففد اجلفففدو  )
(ل  0.01انففد مسففتو  الد لففة ) االال ففة جلم ففع احملففاور موج ففة ودالففة ا  ففاك   

( ين  فف   معامففا ارت ففا  كففا ا ففارة مففد 18–10  )كمففا يتضففص مففد اجلففداو 
(ل 0.01انففد مسففتو  الد لففة ) االع ففارات مففع حمورهففا موج ففة ودالففة ا  ففاك   

( ي احملففور األو ل 15الع ففارة ر فف  ) ا(ل مففا اففد0.05وانففد مسففتو  الد لففة )
( ي احملفور الثفاف فقفد جفاات   مهمفا لفري دالفة ففت   فذفهال 6والع ارة ر ف  )
كفد الفف  ين ني فع ا ففارات ا سفت انة تتمتففع  درجفة صففدق مبتفعففة وهفذا مففا يع 

 مياد ااتمادها ي الدراسة امل دان ة.
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 يبات أداة الدراسة: .3
لق ففاس مففد    ففات ا سففت انة   اسففتخداا معامففا )يلفففا كبون ففا (   ففذ 
ا قففففحت املعادلففففة الفففف  الع نففففة ا سففففت  ا ة املسفففف و ة سففففا قا لق ففففاس صففففدق 

 ( معام ت   ات يدارة الدراسة.19اجلدو  )ا تساق الدائلمل ويوضص 

 (19) جدول
 يبات أدارة الدراسة معامالت

 كرونباخ  معامل يبات ألفا عدد العبارات احملور

1 16 0.908 

2 8 0.827 

3 8 0.842 

4 11 0.916 

5 8 0.924 

6 14 0.934 

7 12 0.971 

8 8 0.960 

9 13 0.95 

 0.987 98 مليع احملاور
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( ين معام ت الث ات لاا حمور مد احملاور 19اجلدو  ر   )يتضص مد 

التسعةل وجلم ع احملاور معام ت مبتفعة وم كمة لت ق س يهدا، الدراسةل 
وين ا ست انة تتمتع  درجة اال ة مد الث ات مياد ا اتماد ال ها ي 

 الت   س امل داف للدراسة. 
 رابعاا: إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

ا سففت اات واي ففاىلا ال يفففباد الدراسففة  شففاا مه سففبل ولتسففه ا  لتوزيففع
امل ففة نيعهففا مففنه ل   اسففتخداا ت   ففس وففاذ  جوجففا والففذ  يففوف  ب ابيقففة 
سففبيعة إلجففباا دراسففة مسفف  ة ابسففتخداا ا سففت انة مففد ئفف   نشففبها الفف  
الويففففخمل ومففففد   ارسففففاىلا  شففففاا ئففففا  اففففن ت   ففففس الففففوات  يب ال يفففففباد 

و فاهففففا ي ت   ففففس جففففداو   لاواااد ففففا الا ون  فففف لإلجا ففففة انهففففاالدراسففففة ل
ل ومفد   نقلهفا ال ااام ف وانشاا ملخَّص ىلفا وهل لهفا هلف     ل  اات جوجا

 املعاجلتهففا ا  ففاك    (spss) ففبامج احلففتا اإل  ففاك ة للدراسففات ا جتماا ففة 
 واستخبا  النتاكج.

 الدراسة:خامساا: أساليب املعاجلة اإلحصائية لنتائج 
استادب الباحب يف معاجلة بياانت الدراسة األساليب اإلحصائية 

 املناسبة لطبيعة هذه الدراسةب وذلك على النحو التايل:
 التابارات والنسخم امل وية حلساب است اابت يفباد ا نة الدراسفة. .1
املتوسفففد احلسفففات والبتفففخم ل ت فففخم اسفففت اابت يففففباد ا نفففة الدراسفففة  .2

 راسة.ال  حماور يداة الد
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حلساب ا تساق الدائلم  (Pearson)معاما ارت ا   ريسون  .3
 ل سفت انة.

حلساب معاما   ات  (Cronbach Alpha)معادلة يلفا كبون ا   .4
 يداة الدراسة.

 (variance of analysis way-one)هل ففا الت ففايد األ ففاد   .5
 ملتغريات الدراسة. املعبفة د  ت الفبوق    يفباد الدراسة ت ع  

للاشه اد  (Scheffe)ستخداا ائت ار )ش ف ص( ال عد  ا  .6
 ملتغريات الدراسة. ااجتاهات الفبوق    يفباد اجملتمع ت ع  
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 الفصل اخلامس
 اـومناقشته ،ةــــدراسائج الــل نتـليـحت

 ويشتمل على:
 .اـومناقشته ،ةـائج الدارســرض نتــع
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 اخلامسالفصـــل 
 ومناقشتها ،حتليل نتائج الدراسة

 :ومناقشتها ،عرض نتائج الدارسة
يتنااا هذ  اااصل لرض ااائ  اااار ةتااا ان لرولنااااه لوحتولةحتاااه ه ن   ااات   ه  حت  ااا  
هتضساااان لرنتااااا ان ا  اااااسة و ااااول، لرونلااااااه هواااااا  ت     اااا   ااااا ذ  اااااار 

ج بااه  اا  وااا  ه إجاا  أ واااالد لرونلاااه  اا   ساا نلأ لذاااتس ةه  ه راا   إ
لرونلاااااه  هرااااوضدح لرتس ااااحت  ا تضساااان  ااااصا لرنتاااا ان ا ااااو ل ت ااااو لرس  اااا  

 ( رتضسن لرنت ان.7لرساط لواجع و حت س رحتكاأ لخل  اي جوهذ )
: على مستوى احملاور:  أوًلا

رتحويو لوعس  أ لرنظ  حته لريت تسلجه لأله  ،  سب حم هن لرونلاه 
 يب ركئ حمسن    لحمل هن  ه   مث   م لرس     اتخالج لوتساط لحلس

 تاتحتس    سب لجلوهذ لآليت: 
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 (20جدول رقم )
املعوقات النظامية اليت  املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد الدراسة عن

 تواجه األوقاف حسب حماور الدراسة
 

رقم 
 احملور

 احملور
املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب

 1 4.135 رتبطة ابًلستثمار.املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف امل 6

5 
املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة بنظار 

 األوقاف.
4.036 2 

7 
املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة مبصارف 

 الوقف.
4.009 3 

 4 3.996 املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابألنظمة. 1
 م4 3.996 اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابحلوكمة. املعوقات النظامية 8
 6 3.990 املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابإلدارة. 4

9 
املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابإلشراف 

 والرقابة واملتابعة.
3.948 7 

 8 3.923 يق.املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابلتوث 3
 9 3.530 املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابلصياغة. 2

ه    صل لجلاوهذ يتحا  وحم حما هن لرونلااه  او تاله اط  تساا     با   
(  ه سااااب لو حتاااا س لوسااااتخوم ا تضساااان لرنتاااا ان  ااااا حم 4.135-3.530)

 ااع ل اات ،  حماا هن لرونلاااه ا ا   اا  تعتاا   عس اا أ ةظ  حتااه بونجااه   رحتااه
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ا تاتحتس    سب  تسا     لحلس بحته  ه صل مم  يؤكو ومهحتاه  اصا لرونلااه ا 
لرتنسحتاااه  اااصا لوعس ااا أ هبحتااا حم و ا ااا   هالاااسلئ  ع جلت ااا   هرعااائ لذ ااات ، ا 
لوتسا  أ لحلسا بحته  اصا لحملا هن  هلرتضا هأ بحتن ا  ا لريتحتاب يس ا  لحملا هن 

  جا ة حماسن لوعس ا أ لرنظ  حتاه لوااتسط لألكثا ومهحته  ناو وااالد لرونلااه   حتا
(  4.135 ذااااتث  ن ا لواتساااه لألهحمل بااا  لحملااا هن دتسااااط  سااا يب  اااونا )

هجااااا ة حماااااسن لوعس ااااا أ لرنظ  حتاااااه لوااااااتسط بنظااااا ن لأله ااااا ، ا لواتساااااه لرث ةحتاااااه 
(  هجاااا ة حمااااسن لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لواااااتسط 4.036دتساااااط  ساااا يب  ااااونا )

(  و ا  لواتساه 4.009اتسه لرث رثه دتساط  س يب  ونا )د  ن، لرس ف ا لو
لرالبعاااه ا اااو  عاااط بااا  حماااسن لوعس ااا أ لرنظ  حتاااه لوااااتسط  ألةظ اااه  هحماااسن 

(  احت اا  3.966لوعس اا أ لرنظ  حتااه لواااتسط  حلسك ااه دتساااط  ساا يب  ااونا )
 جاااا ة حمااااسن لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لواااااتسط  إدلنح ا لواتسااااه لرس داااااه دتساااااط

حمسن لوعس  أ لرنظ  حته لواتسط  إشاال، هلرا  باه (  ه 3.990 يب  ونا ) س
(  هحماسن لوعس ا أ 3.948هلوت بعه ا لواتسه لرس بعه دتساط  س يب  اونا )

(  3.923لرنظ  حتاه لواااتسط  رتس حتاا ا لواتسااه لرث  نااه دتسااط  ساا يب  ااونا )
 لواتساه لرت ااعه دتسااط  سا يب هحمسن لوعس  أ لرنظ  حته لواتسط  ر حت غه ا

 (. 3.530 ونا )
هذ شااااا  وحم هجاااااسد  اااااصا لوعس ااااا أ  ااااااتسط  رن حاااااه لرااااايت شااااا و     ااااا   
لأله اااا ، ا لو  كااااه لرعابحتااااه لرسااااعسديه   اااا ذ لرع ااااا ااااانسلأ لو  ااااحته هلراااايت 

    ستكاااح ت تكاا  ا دلااااح لذ ت اا م ااا ب     واااا أ غااحتف ه ضحتااه تحاا نط ة سغ اا
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لرنظا نح لجل   حتاه  لإدلنح لوؤاساحته    ا  لوث ذ ذ لحل ا )ه ن     ى اسحتئ 

تن حتااه لألغااسذ لرس ضحتااه  لو اا ن، لرنس حتااه  لألةظ ااه هلر ااسلا   لحلسك ااه  لرتس حتااا 
لرامساااي  ...(   اااصا لرن اااس  لوستكااااح ا شااااها لراااسل ض  جع اااط لوؤاسااا أ 

حت ااااه لرسنحتااااه لحلكس حتااااه  لأ لرع  ااااه  ر  اااا   لرااااس ضي تسلجااااه  ااااوضأ كساااانح ا  
لرتحتحتاااه لحملضاااوح ر ع ااائ لراااس ضي  بت اااسيا لألةظ اااه هلر اااسلا  هلإجاااالةلأ لونظ اااه 
ر   اا   لرااس ضي  هلراايت  اا  شاا ه   سلكسااه  ااصا لرتألاانلأ  هلرااواع  أله اا ،  ااس 

   حتا نا رت   لرتن سيه لون سدح.
ا حم هجاسد  اصا لوعس ا أ هبونجاه   رحتاه ا  حتاع لحملا هن  يع اي   ه  س   

شال   ى وحم  سنح لرسنا ة لرتنظحت اي رقه ا ، ا لو  كاه لرعابحتاه لرساعسديه  ؤ 
ت ت ااائ إحمل  ا  اااه لرنحااان لرااايت تعاااو    ااااه لراااسل ض     اااى لرااااغ  ممااا  ت  اااا ا 
لجل  أ لرتنظحت حته    د   ه ؤل نح    راوحم وغاح ا لر االن  هوها   ا   لراط 

 ة ااا  ه ساااتس  حب جاااه إحمل  وياااو لرسنااا ة لراااصم   اااا لراااااع  ااا  ا   حتت ااا  هكض
 جسد     ىت ذ ت ف  جا  ثاح و  م ت سن همنس لر     لرس ضي. 

 اثنياا: على مستوى كل حمور:
ـــة الـــيت تواجـــه األوقـــاف املرتبطـــة  الســـ ال األول: ماملعوقـــات النظامي

 ابألنظمة؟
هرإلج باااه  اااا   اااصل لرسااااؤلذ  ااا م لرس  اااا  حبسااا ا لرتكااااالنلأ هلرنسااااب 

 ا  لوعس ا أ لرنظ  حتااه  جا  أ واااالد لرونلااهلو سياه هلوتساا  أ لحلسا بحته إ
لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه  ألةظ اااه  هو تاتحتاااب  اااصا لوعس ااا أ  ساااب 

 ( يس    ر :21لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )
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 (21جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد 

نظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابألنظمة، املعوقات ال الدراسة عن
 لكل عبارة من عبارات احملور مرتبةا تنازلياا

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 
يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

عدم وجود أنظمة 
خاصة ابألوقاف يف 

ات بعض اجله
احلكومية ذات 
العالقة كوزارة 

التجارة ووزارة العمل 
 والتنمية اًلجتماعية.

37 53.6 21 30.4 5 7.2 3 4.3 3 4.3 4.25 1 

16 

غياب القوانني 
والتشريعات اليت من 
شأهنا طمأنة الواقفني 
وحفظ حقوقهم 
وضمان استقاللية 
 أوقافهم ودميومتها.

42 60.9 11 15.9 9 13.0 2 2.9 5 7.2 4.20 2 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 
يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 
غياب األدلة 
اإلجرائية املنظمة 
 ألعمال األوقاف.

30 43.5 27 39.1 6 8.7 5 7.2 1 1.4 4.16 3 

9 

معاملة األوقاف يف 
بعض األنظمة 
احلكومية  

كم سسات جتارية 
رحبية فيما يتعلق 
 ابلضرائب والرسوم.

36 52.2 15 21.7 12 17.4 4 5.8 2 2.9 4.14 4 

10 
أتخر صدور نظام 

الوقفية  الشركات
 يف وزارة التجارة.

30 43.5 4 34.8 10 14.5 3 4.3 2 2.9 4.12 5 

7 
أتخر تفعيل دور 
اهليئة العامة 
 لألوقاف.

 م5 4.12 5.8 4 5.8 4 13.0 9 21.7 15 53.6 37

12 

عدم وجود 
تنظيمات خاصة 
برتاخيص 

امل سسات الوسيطة 
العاملة يف جمال 
 األوقاف.

29 42.0 22 31.9 12 17.4 4 5.8 2 2.9 4.04 7 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 
يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

4 

ضعف التنسيق بني 
اجلهات التنظيمية 
ذات العالقة 
ابألوقاف عند 
صياغة األنظمة 
 واعتمادها.

 م7 4.04 4.3 3 209 2 14.5 10 40.6 28 37.7 26

11 

التعقيدات اإلدارية 
واملالية املتعلقة 
برتاخيص 

امل سسات األهلية 
 اخلاصة " املاحنة".

29 42.5 20 29.0 13 18.8 6 8.7 1 1.4 4.01 9 

1 

عدم وجود نظام 
شامل وموحد 
لقطاع األوقاف 
يُنّظم العمل الوقفي 
ويسهم يف تطويره 
 ومحايته.

27 39.1 22 31.9 14 20.3 5 7.2 1 1.4 4.00 10 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 
يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

2 

عدم متثيل اجلهات 
الوقفية يف اللجان 
واهليئات املكلفة 
بصياغة أنظمة 
 األوقاف.

24 34.8 25 36.2 14 20.3 4 5.8 2 2.9 3.94 11 

6 

عدم وضوح الرؤية 
حول عالقة اهليئة 
العامة لألوقاف 
أبوقاف امل سسات 
 احلكومية.

29 42.0 18 26.1 11 15.9 9 13.0 2 2.9 3.91 12 

5 
عدم وجود ًلئحة 
تنفيذية لنظام اهليئة 
 العامة لألوقاف.

25 36.2 24 34.8 10 14.5 6 8.7 4 5.8 3.87 13 

13 

عدم وجود أنظمة 
أسيس الصناديق لت

الوقفية التابعة 
للم سسات 
 احلكومية.

20 29.0 27 39.1 15 21.7 5 7.2 2 2.9 3.84 14 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 
يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

14 

عدم وجود مواد 
خاصة برتخيص 
املراكز اًلستشارية 
الوقفية يف نظام اهليئة 
 العامة لألوقاف.

21 30.4 23 33.3 13 18.8 11 15.9 1 1.4 3.75 15 

15 

عدم وجود 
تنظيمات خاصة 

اوى األوقاف بدع
 يف احملاكم.

20 29.0 18 26.1 17 24.6 7 10.1 7 10.1 3.54 16 

 ( ما يلي: 21يتضح من اجلدول رقم )
تح   لحملسن لألهذ لخل    وعس  أ لرنظ  حته لرايت تسلجاه لأله ا ،  .1

(  اا  إ اا   16.4  متثاائ ةسااسه )  (  عس  اا16لواتس ااه  ألةظ ااه )
 لرونلاه.  لرعس نلأ لريت تح نت   لذاتس ةه

ج ة تاتحتب  صل لحملسن ا لواتساه لرالبعاه  كاان با   تساا  أ  حتاع  .2
 (.3.966حم هن لرونلاه  دتساط  س يب )

(  هودىن  تساااط 4.25ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3
(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.54 ساااا يب )
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هجسد ااا   ساااب   حتااا س  لأله ااا ، لواتس اااه  ألةظ اااه ك ةاااط دنجاااه

   رحته ا ات ع لرونلاه.ب  ه  لتضسن لرنت ان    ب    رحته جو  
(  عاسق 2 سب لو حتا س لوساتخوم ا تضسان لرنتا ان جا ة  اود ) .4

 بونجه   رحته.  (  عس   14ل  ه)بونجه   رحته جو  
لوعس ااا أ لرنظ  حتاااه لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه  ألةظ اااه بونجاااه  .5

( ه ااااي   ااااى لريتحتااااب:  ااااوم 16-8رعساااا نلأ )ل ل متث  اااا   رحتااااه جااااو  
هجاااسد وةظ اااه   غاااه  أله ااا ، ا بعااا  لجل ااا أ لحلكس حتاااه  لأ 
لرع  اااه كاااس لنح لرتجااا نح هه لنح لرع ااائ هلرتن حتاااه لذجت   حتاااه  غحتااا ا 
لر سلة  هلرت ايع أ لريت    ش ه  ط  ةه لرسل ض  ه ضظ   س    

 تسااااا      ه اااا  حم لااااات  رحته وه اااا ا   هدبس ت اااا    حتاااا  ب ألااااط
 (.4.20-4.25)   ى لرتسل 

بونجاااه  لوعس ااا أ لرنظ  حتاااه لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه  ألةظ اااه .6
-6-2-1-11-4-12-7-10-9-3  رحتاااه متث  ااا  لرعسااا نلأ )

غحتااا ا لألدراااه لإجالاحتاااه  (  ه اااي   اااى لريتحتاااب:5-13-14-15
لونظ ااااه أل  اااا ذ لأله اااا ،  ه ع   ااااه لأله اااا ، ا بعاااا  لألةظ ااااه 

حتاه ك ؤاسا أ ر نياه نحبحتااه احت ا  يتع اا  رحاالاب هلرااااسم  لحلكس 
هأت ااااا غااااوهن ةظاااا م لر اااااك أ لرس ضحتااااه ا ه لنح لرتجاااا نح  هأت ااااا 
تضعحتاائ دهن ل حت ااه لرع  ااه رقه اا ،  ه ااوم هجااسد تنظحت اا أ   غااه 
بيل ااحت  لوؤاساا أ لرساااحت ه لرع   ااه ا ااا ذ لأله اا ،  ه ااعف 

  ه  أله ا ،  ناو غاحت غه لرتنسحتا ب  لجل  أ لرتنظحت حته  لأ لرع
ل ااحت  لألةظ ااه هل ت  د اا   هلرتع حتااولأ لإدلنيااه هلو رحتااه لوتع  ااه بي 
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لو  ااااه   ه ااااوم هجااااسد ةظاااا م شاااا  ئ لوؤاساااا أ لأل  حتااااه لخل غااااه  
ه س ااااو ر  اااا   لأله اااا ، يلاااانظو  لرع اااائ لرااااس ضي هيساااا   ا ت ااااسياا 

ك ضااه همح يتااه  ه ااوم متثحتاائ لجل اا أ لرس ضحتااه ا لر جاا حم هل حت اا أ لو
ب ااحت غه وةظ ااه لأله اا ،  ه ااوم ه ااسو لراقيااه  ااسذ    ااه ل حت ااه 
لرع  ه رقه  ، أبه  ، لوؤاس أ لحلكس حتاه  ه اوم هجاسد ذاحاه 
تنضحتصيه رنظا م ل حت اه لرع  اه رقه ا ،  ه اوم هجاسد وةظ اه رت ااحت  
لر ن ديا لرس ضحتاه لرت بعاه ر  ؤاسا أ لحلكس حتاه  ه اوم هجاسد  اسلد 

و لذات ااا نيه لرس ضحتاااه ا ةظااا م ل حت اااه لرع  اااه   غاااه بي اااحت  لوالكااا
رقه اااا ،  ه ااااوم هجااااسد تنظحت اااا أ   غااااه بااااو  ه  لأله اااا ، ا 

-4.14-4.16) لحملااا ك    حتااا  ب ألاااط  تساااا       اااى لرتاااسل :
4.12-4.12-4.04-4.04-4.01-4.00-3.94-3.91-
3.87-3.84-3.75-3.54.) 

وةظ ااه    ااوم هجااسد :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي8جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .7
  غااه  أله اا ، ا بعاا  لجل اا أ لحلكس حتااه  لأ لرع  ااه كااس لنح 
لرتجااااا نح هه لنح لرع ااااائ هلرتن حتاااااه لذجت   حتاااااه  بونجاااااه   رحتاااااه جاااااول 

( با  1 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )
( باااا  5(  هلواتسااااه )4.25 ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )

ةه ركئ لحمل هن  هتتضا  صا لرنتحتجاه  اع دنلااه  حتع  س نلأ لذاتس 
  لرااااايت جااااا ة ا )1( اااااا(1439لرألاااااااه لرتج نياااااه  ون  اااااه لر اااااا حته )

                                      
  ا(  ت ايا ل ت  دضأ لرس ف   اجع ا با.1439ا حته )لرألااه لرتج نيه  ون  ه لر  (1)
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ةت اج اااا  وحم لأله اااا ، ا لو  كااااه تسلجااااه  ااااوضأ تنظحت حتااااه تتع ااااا 
 ألةظ ااه هلرت ااايع أ  هوكااوأ تسغااحت      ااى  اااهنح ااا  وةظ ااه 

 اط  اصا لرنتحتجاه  اع هرسلا  تنضحتصيه ممكنه ر      لرس ضي  ك   لتض
  لرااايت وكاااوأ  ااااهنح لرع ااائ )1(تسغاااحت أ   ت اااى لأله ااا ، لرث رااا 

ااا      ا إ أ هوةظ ااه تساا   ا منااس لأله اا ، ه   ااى إداا د ت ااايع
  و ت   ه  حتا نا رت   لرس  حته.

 غحتااا ا لر ااااسلة   :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي16جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .8
ه ضاااااظ   اااااس    هلرت اااااايع أ لرااااايت  ااااا  شااااا ه  ط  ةاااااه لراااااسل ض  

ل  سااب ه اا  حم لااات  رحته وه اا ا   هدبس ت اا   بونجااه   رحتااه جااو  
( ب   سا نلأ 2لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )

(ب   حتاع  سا نلأ 8(  هلواتسه )4.20 صل لحملسن دتساط  س يب )
لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضاااااا  اااااصا لرنتحتجاااااه  اااااع دنلااااااه لرألاااااااه 

  لرايت وهغاط بحااهنح لرع ائ   اى )2( اا(1437 راضر ) لرتج نيه
إ ااااولد ت ااااايع أ هتنظحت اااا أ     نااااه ر ااااسل ض  هلجل اااا أ لرس ضحتااااه 
 ضو اااا  هت و  اااا   إا اااا و لواااا    ك اااا  لتض ااااط  ااااصا لرنتحتجااااه  ااااع 

  لراااااايت وكااااااوأ   ااااااى ومهحتااااااه (3)تسغااااااحت أ   ت ااااااى لأله اااااا ، لألهذ
                                      

 :ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ر     ى لرالبط1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (1)
http://cutt.us/m3Dfy 

ه ؤشالأ  ره (  هل ع لأله  ، ا لو  كه إ   ةلأ  لأ دذ1437لرألااه لرتج نيه  راضر ) (2)
    اجع ا با.     ك أ لأله  ،

 :ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لألهذ    ى لرالبط1433  ت ى لأله  ، لألهذ ) (3)
 

http://cutt.us/m3Dfy
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  حمضولأ ت اجحتعحته لات  رحته ل حت ه لرع  ه رقه  ، هتح   ةظ   
تس    ا تضعحتئ لأله  ، هتصرحتئ لرع سا أ لرايت تسلج  ا   هإغاولن 
تنظحت اااا أ تساااا  و   ااااى مح يااااه وغااااسذ لأله اااا ، ه اااا اظ   حت اااا   

  لراااايت وكااااوأ   ااااى  اااااهنح (1)هتسغااااحت أ   ت ااااى لأله اااا ، لرثاااا ي
ااااااعي ل حت اااااه لرع  اااااه رقه ااااا ، رتح حتاااااا لرسحت اااااه لجل  باااااه رقه ااااا ،  

  لرااايت وهغاااط  رع ااائ   اااى (2) ، لرث رااا هتسغاااحت أ   ت اااى لأله ااا
إداااااا د ت ااااااايع أ هوةظ ااااااه تساااااا   ا منااااااس لأله اااااا ، هلااااااا      ا 
 ااو ت   ه  حتااا نااا رت   لرساا  حته  هتسغااحت أ لوااؤمتا لإااا  ي ا 

  لراااايت وكااااوأ   ااااى وحم تع اااائ ل حت ااااه  ااااع لجل اااا أ (3)دهنتااااه لألهحمل
 ااا   لو اااااه   اااى   ااا   لأله ااا ، إدااا د بحت اااه حمضاااوح ه  اااجعه يااات 

     ت سيا لرت ايع أ هلرتنظحت  أ لوتع  ه  ر      ه حت ه لرسنحته 
 لرتحتحته لحملضوح رقه  ،.

 غحتاااااا ا لألدرااااااه  :( ا  ااااااصل لحملااااااسن ه ااااااي3جاااااا ةأ لرعساااااا نح ن اااااا  ) .9
لإجالاحتااه لونظ ااه أل  اا ذ لأله اا ،  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س 

 نلأ  اااصل ( بااا   سااا3لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
م( با   حتاع  سا نلأ 10(  هلواتساه )4.16لحملسن دتساط  سا يب )

                                      = 
http://cutt.us/cQtMh  

 :ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي    ى لرالبط1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)
 http://cutt.us/J9N9X 

 ه(   اجع ا با.1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (2)

 لرالبط: ا(  لروهنح لألهحمل   كه لوكا ه    ى 1438لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (3)
http://icamakkah.com/ar 

http://cutt.us/cQtMh
http://cutt.us/J9N9X
http://icamakkah.com/ar
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لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل  
لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا 

 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
  ع   ااااه لأله اااا ، ا  :ا  ااااصل لحملااااسن ه ااااي (9لرعساااا نح ن اااا  ) جاااا ةأ .10

بعاااااا  لألةظ ااااااه لحلكس حتااااااه ك ؤاساااااا أ ر نيااااااه نحبحتااااااه احت اااااا  يتع ااااااا 
 رحاااالاب هلراااااسم  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان 

( باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب 4لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )
تس ةه ركااائ لحملااا هن  م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذاااا14(  هلواتساااه )4.14)

هتتضاااااا  اااااصا لرنتحتجاااااه  اااااع دنلااااااه لرألاااااااه لرتج نياااااه  ون  اااااه لر اااااا حته 
  لرااايت  وهغاااط بحااااهنح  ضحتاااو لوؤاسااا أ لرس ضحتاااه  ااا  (1) اااا(1439)

 ااااا ذ لإ ضااااا ة  ااااا  لروكااااا ح هلرحاااااايسه  هتسغاااااحت أ   ت اااااى لأله ااااا ، 
  لرااااايت وكاااااوأ   اااااى  ااااااهنح إغاااااولن ةظااااا م يتحااااا   إ ضااااا ة (2)لرثااااا ي

ه ه ن اااا  لر اااااك أ لرس ضحتااااه  اااا  جس يااااه لروكاااا ح هلرااااااسم لأله اااا ،    اااا
  لرااايت د ااط لجل ااا أ (3)لحلكس حتااه  هتسغاااحت أ   ت ااى لأله ااا ، لرالبااع

لوعنحته إحمل  ضحتو لر  ا   لراس ضي ف ض ااه  ا  لراااسم لحلكس حتاه هلخلو حتاه 
 هلرحالاب.

 أت اا غاوهن ةظا م  :( ا  اصل لحملاسن ه اي10ج ةأ لرعس نح ن ا  ) .11
                                      

  ا(  ت ايا ل ت  دضأ لرس ف   اجع ا با.1439ج نيه  ون  ه لر ا حته )لرألااه لرت (1)

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (2)

   اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرالبع  1439  ت ى لأله  ، لرالبع ) (3)
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ه ا ه لنح لرتجااا نح  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لر ااااك أ لرس ضحتااا
( بااا   سااا نلأ  اااصل 5لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )

م( با   حتاع  سا نلأ 22(  هلواتساه )4.12لحملسن دتساط  سا يب )
لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضاااااا  اااااصا لرنتحتجاااااه  اااااع دنلااااااه لرألاااااااه 

  لرايت وكاوأ   اى  ااهنح (1) اا(1439لرتج نيه  ون  اه لر اا حته )
لاتك  ذ   اه  إغولن ةظ م لر اك أ لرس ضحتاه هغان لراحبحتاه  ك ا  

  لراايت (2)لتض ااط  ااصا لرنتحتجااه  ااع تسغااحت أ   ت ااى لأله اا ، لألهذ
راحبحتاه إحمل ةظا م وكوأ   ى  ااهنح إ ا اه لر ااك أ لرس ضحتاه هغان ل

 اسح بعود    لروهذ لأل ا .ولر اك أ لجلويو 
( ا  صل لحملسن ه ي  أت ا تضعحتئ دهن ل حت اه 7)ج ةأ لرعس نح ن    .12

لرع  ااه رقه اا ،  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان 
م( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط 5لرنتاااا ان  هل ت ااااط لواتسااااه )

م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ 22(  هلواتسه )4.12 س يب )
  (3) ت اى لأله ا ، لرثا يلحمل هن  هتتضا  صا لرنتحتجه  ع تسغحت أ  

  لرايت وكاوأ   اى لإااال  ا ت اكحتئ (4)ه  ت اى لأله ا ، لرث را 
 ا   إدلنح ل حت ه لرع  ه رقه  ، ذة  ق و      هتضعحتئ دهن  .

                                      
  ا(  ت ايا ل ت  دضأ لرس ف   اجع ا با.1439لرألااه لرتج نيه  ون  ه لر ا حته ) (1)

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لألهذ  1433  ت ى لأله  ، لألهذ ) (2)

 .لواجع ةضسهه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (3)

 .لواجع ةضسهه(  1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (4)
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  ااااااوم هجااااااسد  :( ا  ااااااصل لحملاااااسن ه ااااااي12جااااا ةأ لرعساااااا نح ن اااااا  ) .13
تنظحت ااا أ   غاااه بيل اااحت  لوؤاسااا أ لرسااااحت ه لرع   اااه ا اااا ذ 

  بونجاه   رحتاه  ساب لو حتا س لوساتخوم رتضسان لرنتا ان  لأله ا ،
( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب 7هل ت اااااط لواتساااااه )

م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ لحملا هن  38(  هلواتسه )4.04)
هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه 

  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات
 لخل غه  ر     لرس ضي.

  اعف لرتنساحتا باا   :( ا  اصل لحملاسن ه ااي4جا ةأ لرعسا نح ن اا  ) .14
لجل اااا أ لرتنظحت حتااااه  لأ لرع  ااااه  أله اااا ،  نااااو غااااحت غه لألةظ ااااه 
هل ت  د اااااا   بونجااااااه   رحتااااااه  سااااااب لو حتاااااا س لوسااااااتخوم رتضساااااان 

نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط م( باااا   ساااا 7لرنتاااا ان  هل ت ااااط لواتسااااه )
م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ 38(  هلواتسه )4.04 س يب )

لحمل هن  هتتضا  صا لرنتحتجه  ع تسغحت أ لواؤمتا لإاا  ي ا دهنتاه 
  لراايت وهغااط أبحم تع اائ ل حت ااه  ااع لجل اا أ لو ااااه   ااى (1)لألهحمل

 ااسيا   اا   لأله اا ، إداا د بحت ااه حمضااوح ه  ااجعه ياات   اا     اا  ت
وطاااااااا لحلسك اااااااه  لرت اااااااايع أ هلرتنظحت ااااااا أ لوتع  اااااااه  ر  ااااااا   هااااااااا

 .هلر ض احته لرع رحته
                                      

  اجع ا با. ا(  لروهنح لألهحمل  1438رقه  ، ) لوؤمتا لإا  ي (1)
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 لرتع حتاولأ لإدلنياه  :( ا  اصل لحملاسن ه اي11ج ةأ لرعس نح ن   ) .15
هلو رحتاه لوتع  اه بيل احت  لوؤاسا أ لأل  حتاه لخل غاه  بونجاه   رحتاه 

( با  9 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )
م( باا  45(  هلواتسااه )4.01 ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )

 حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه  إشا نح 
إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  

 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
  اااوم هجاااسد ةظااا م  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي1ن ااا  ) جااا ةأ لرعسااا نح .16

شاااا  ئ ه س ااااو ر  اااا   لأله اااا ، يلاااانظو  لرع اااائ لرااااس ضي هيساااا   ا 
ت اااسياا همح يتاااه  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان 

( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط 10لرنتاااا ان  هل ت ااااط لواتسااااه )
لذااتس ةه ركائ م( ب   حتع  س نلأ 49(  هلواتسه )4.00 س يب )

لحملاااا هن  هتتضااااا  ااااصا لرنتحتجااااه  ااااع دنلاااااه لرألااااااه لرتج نيااااه  ون  ااااه 
  لراااايت جاااا ة  اااا  ةت اج اااا  وحم لأله اااا ، ا (1) ااااا(1439لر ااااا حته )

لو  كاااااه تسلجاااااه  اااااوضأ تنظحت حتاااااه تتع اااااا  ألةظ اااااه هلرت اااااايع أ 
هلحلسك ااه لوؤاسااحته هلرا  بااه   ااى ودلة لوؤاساا أ لرس ضحتااه  ه اااهنح 

 ااه لرت ااايعحته هلرتنظحت حتااه لحل ك ااه رن اا ا لأله اا ،  هلراايت ت ااسيا لرسحت
وهغاااط بسااا  وةظ اااه هراااسلا  تنضحتصياااه ممكناااه ر   ااا   لراااس ضي  ه اااع 

  لراايت وهغااط بحااااهنح هجااسد درحتااائ (2) اااا(1436دنلاااه لر اا ام )
                                      

  ا(  ت ايا ل ت  دضأ لرس ف   اجع ا با.1439لرألااه لرتج نيه  ون  ه لر ا حته ) (1)

باا   عااحت  باا   اا ا   لرا  بااه لرنظ  حتااه   ااى لوؤاساا أ لخلنيااه هللا  ااا(   سااول1436لر اا ام ) (2)
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ةظااا  ي  عاااو  ااا  ج اااه  تخ  اااه تسااان   حتاااه لوؤاسااا أ لخلنياااه 

  بسااااا  (1)ألهذتسغااااحت أ   ت اااااى لأله اااا ، للو  ااااه ا     اااا   ه اااااع 
وةظ ااه متاان  لرس ااف شخ ااحته ل تس نيااه متكنااه  اا  لكتساا ا   س ااه هإدلنح 

  بتساااوو (2)و   راااه هتن حتاااه لااااتث  نلته  هتسغاااحت أ   ت اااى لأله ااا ، لرثااا ي
 س دنح  ع   ه يا لر ؤهحم لإاا  حته هلأله ا ، هلراو سح هلإنشا د باو سح 

س ااع غااحتف تنظحت حتااه جلنااه لأله اا ،  رألااااه لرتج نيااه لر اان  حته  راااضر  ر
رقه اا ،   ر ااحتأله لراايت   حت اا   هلرتنسااحتا ا  راا   ااع ل  اا  لأل  ااى 
ر  حااااا ة  هه لنح لرعاااااوذ  هه لنح لر اااااؤهحم لإاااااا  حته هلأله ااااا ، هلراااااو سح 
هلإنشاا د  مماا  يسااا  و ا إداا د لرتنظااحت  لركااا ا لوتسااا ا ةظاا م لر حااا ة 

ئ   اااى إدااا د    رع ااا(3)هلأله ااا ،  هتسغاااحت أ   ت اااى لأله ااا ، لرث رااا 
ت ااايع أ هوةظ ااه تساا   ا منااس لأله اا ، هلااا      ا  ااو ت   ه  حتااا 

  بو سح ل حت ه لرع  ه (4)نا رت   لرس  حته  هتسغحت أ   ت ى لأله  ، لرالبع
رقه اااا ، رسناااا ة    ااااه تك   حتااااه  ااااع  حتااااع  كااااس أ لر  اااا   لرااااس ضي  

لجل ا أ  هلرسعي رس  وةظ ه هراسلا  ممكناه ر   ا   لراس ضي  ر االكه  اع
  بحااااهنح (5) لأ لرع  اااه  هتسغاااحت أ لواااؤمتا لإاااا  ي ا دهنتاااه لألهحمل

                                      = 
 لو  ه ا لو  كه لرعابحته لرسعسديه   اجع ا با.

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لألهذ  1433  ت ى لأله  ، لألهذ ) (1)

 .لواجع ةضسهه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (2)

 .لواجع ةضسهه(  1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (3)

  اجع ا با.  ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرالبع1439  ت ى لأله  ، لرالبع ) (4)

  اجع ا با. ا(  لروهنح لألهحمل   كه لوكا ه  1438لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (5)
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 حت ه لرسنحته لرتحتحته لحملضوح رقه  ، بت سيا لألةظ ه  ه وحم تع ئ ل حت ه  ع 
لجل  أ لو ااه   ى      لأله  ، إدا د بحت اه حمضاوح ه  اجعه يات   ا  

     .     ت سيا لرت ايع أ هلرتنظحت  أ لوتع  ه  ر
  ااااوم متثحتاااائ لجل اااا أ  :( ا  ااااصل لحملااااسن ه ااااي2جاااا ةأ لرعساااا نح ن اااا  ) .17

لرس ضحتاااه ا لر جااا حم هل حت ااا أ لوك ضاااه ب اااحت غه وةظ اااه لأله ااا ،  بونجاااه 
( 11  رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )

م( باا  61(  هلواتسااه )3.94باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )
 سا نلأ لذااتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضاا  اصا لرنتحتجاه  اع هتسغاحت أ   حتع

  لرااااايت وكاااااوأ   اااااى تضعحتااااائ دهن (1)لواااااؤمتا لإاااااا  ي ا دهنتاااااه لرث ةحتاااااه
لجل ااا أ لرس ضحتاااه ر   ااا نكه ا ناااا  لأل اااول، هلذاااايلتحتجحت أ لوتع  اااه 

  .بتنظحت  لأله  ،
يااه  ااسذ   ااوم ه ااسو لراق  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي6جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .18

   ااااه ل حت ااااه لرع  ااااه رقه اااا ، أبه اااا ، لوؤاساااا أ لحلكس حتااااه  بونجااااه 
( 12  رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )

م(بااا  67(  هلواتساااه )3.91بااا   سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )
 حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع تسغااحت أ 

  لرااايت وكاااوأ (3)   ه  ت اااى لأله ااا ، لرث رااا (2) ت اااى لأله ااا ، لرثااا ي  
  اااى لإااااال  ا ت اااكحتئ ا ااا  إدلنح ل حت اااه لرع  اااه رقه ااا ، ذة ااا ق 

                                      
  اجع ا با. ا(  لروهنح لرث ةحته   كه لوكا ه  1439لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (1)

 .لواجع ةضسهه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (2)

 ه(   اجع ا با.1437لأله  ، لرث ر  )  ت ى  (3)
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  (1)و    اا  هتضعحتاائ دهن اا   هتسغااحت أ لوااؤمتا لإااا  ي ا دهنتااه لرث ةحتااه
 بتضعحتئ لر الك أ ب       أ لأله  ، هلجل  أ  لأ لرع  ه.

( ا  ااصل لحملاسن ه اي   ااوم هجاسد ذاحاه تنضحتصيااه 5 نح ن ا  )جا ةأ لرعسا .19
رنظااا م ل حت اااه لرع  اااه رقه ااا ،  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم 

( باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط 13رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )
م( باااا   حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ 76(  هلواتسااااه )3.87 ساااا يب )
  (2)صا لرنتحتجاااه  اااع تسغاااحت أ   ت اااى لأله ااا ، لرثااا يهتتضاااا  ااا لحملااا هن 

 رسااا ه ا تضعحتاائ ل حت ااه لرع  ااه رقه اا ،  هلرت كحتااو   ااى لااات  رحتت    
   إاااااال  ا ت ااااكحتئ ا اااا  (3)هتسغااااحت أ   ت ااااى لأله اااا ، لرث راااا 

 لرع  ه رقه  ، ذة  ق و      هتضعحتئ دهن  .إدلنح ل حت ه 
  ااااوم هجااااسد وةظ ااااه  :حملااااسن ه ااااي( ا  ااااصل ل13جاااا ةأ لرعساااا نح ن اااا  ) .20

رت اااحت  لر اان ديا لرس ضحتااه لرت بعااه ر  ؤاساا أ لحلكس حتااه  بونجااه   رحتااه 
( بااا  14 ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )

م( با   حتاع 81(  هلواتساه )3.84 س نلأ  اصل لحملاسن دتسااط  سا يب )
نتحتجاااه  اااع دنلااااه لرألاااااه  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضاااا  اااصا لر

  لراايت وكاوأ   ااى  ااهنح ااا  (4) اا(1439لرتج نياه  ون  اه لر ااا حته )
 وةظ ه هرسلا  تنضحتصيه ممكنه ر      لرس ضي.

                                      
  اجع ا با. ا(  لروهنح لرث ةحته   كه لوكا ه  1439لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (1)

 .لواجع ةضسهه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (2)

 ه(   اجع ا با.1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (3)

  ا(  ت ايا ل ت  دضأ لرس ف   اجع ا با.1439ون  ه لر ا حته )لرألااه لرتج نيه   (4)
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  اوم هجاسد  اسلد   غاه  :( ا  اصل لحملاسن ه اي14ج ةأ لرعس نح ن   ) .21
بي ااااحت  لوالكااااو لذات اااا نيه لرس ضحتااااه ا ةظاااا م ل حت ااااه لرع  ااااه رقه اااا ،  

ه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه بونجاا
(  هلواتساااااه 3.75 سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب ) ( بااااا 15)
م( باا   حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه 87)

  لراااااايت (1)(ه1439 ااااااا حته ) ااااااع دنلاااااااه لرألااااااااه لرتج نيااااااه  ون  ااااااه لر
 وةظ ه هرسلا  تنضحتصيه ممكنه ر      لرس ضي.  وكوأ   ى  اهنح ا 

  ااوم هجااسد تنظحت اا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي15جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .22
  غااااه بااااو  ه  لأله اااا ، ا لحملاااا ك   بونجااااه   رحتااااه  سااااب لو حتاااا س 

( با   سا نلأ  اصل لحملاسن 16لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )
بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه  (93)(  هلواتساااه 3.54دتسااااط  سااا يب )

ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  ااااصل لوعااااسق لرااااصم ت 
ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ   لرسااااا ب ه  تت ااااااق إرحتاااااه لرونلاااااا أ

 هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
ما املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة  الس ال الثاين:

 صياغة؟ابل
هرإلج به     صل لرسؤلذ   م لرس    حبس ا لرتكالنلأ هلرنسب 

   لوعس  أ لرنظ  حته  لو سيه هلوتسا  أ لحلس بحته إج  أ واالد لرونلاه
لريت تسلجه لأله  ، لواتس ه  ر حت غه  هو تاتحتب  صا لوعس  أ  سب 

 ( يس    ر :22لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )
                                      

  ا(  ت ايا ل ت  دضأ لرس ف   اجع ا با.1439لرألااه لرتج نيه  ون  ه لر ا حته ) (1)



 

                                       

 

 .. ووسائل معاجلتهااملعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف  120

 

 (22ل رقم )جدو 
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد 

املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابلصياغة،  الدراسة عن
 لكل عبارة من عبارات احملور مرتبةا تنازلياا

رقم العبارة
 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض توسطم عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

5 

عدم مسامهة 
اجلهات 
القضائية يف 
تطوير الصيغ 
الوقفية وجعلها 
قادرة على 
التأقلم مع 
متغريات 
األنظمة 
 والتشريعات.

14 20.3 30 43.5 17 24.6 4 5.8 4 5.8 3.67 1 

1 

عدم تقبل بعض 
القضاة يف 
دوائر األوقاف 
للصياغات 
ة الوقفي

 املستجدة.

19 27.5 17 24.6 25 36.2 5 7.2 3 4.3 3.64 2 
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رقم العبارة
 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض توسطم عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

كثرة التفاصيل 
واًلستثناءات 
والقيود 

والشروط اليت 
يفرضها واقع 
امل سسات 
احلكومية 
ضرورة ايرادها 
يف صك 
 الوقف.

13 18.8 23 33.3 26 37.7 7 10.1 = = 3.61 3 

6 

قلة اخلربة لدى 
املراكز 

املتخصصة يف 
صياغة الصكوك 
 الوقفية.

16 23.2 18 26.1 25 36.2 10 14.5 = = 3.58 4 

7 

ضعف 
اإلمكاانت 
لدى املراكز 
املتخصصة يف 
صياغة 
الصكوك 
 الوقفية.

 م4 3.58 1.4 1 8.7 6 37.7 26 34.8 24 17.4 12
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رقم العبارة
 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض توسطم عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

اخلالف بني 
قضاة األوقاف 
يف بعض 

املسائل املتعلقة 
ابألوقاف  
كوقف النقود 
والوقف امل قت 
 وغريمها.

13 18.8 25 36.2 19 27.5 9 13.0 3 4.3 3.52 6 

2 

اجتهادات 
بعض القضاة 
يف دوائر 
األوقاف يف 
تعديل صياغة 
صك الوقف 
على غري مراد 
 الواقف.

16 23.2 17 24.6 21 30.4 13 18.8 2 2.9 3.46 7 

4 

عدم التزام 
بعض القضاة 
عند إجازة 
الصياغة 
املقدمة من 
الواقف 
ابلتشريعات 
والقوانني 

نظمة لعمل امل
األوقاف يف 
 اململكة.

8 11.6 17 24.6 29 42.0 10 14.5 5 7.2 3.19 8 
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 ( ما يلي: 22يتضح من اجلدول رقم )
تح   لحملسن لرث ي لخل    وعس ا أ لرنظ  حتاه لرايت تسلجاه لأله ا ،  .1

(  ا  إ ا    8.17(  عس  أ  متثئ ةساسه )8لواتس ه  ر حت غه )
 تس ةه لرونلاه. لرعس نلأ لريت تح نت   لذا

( باا   تسااا  أ  حتااع حماا هن 9جاا ة تاتحتااب  ااصل لحملااسن ا لواتسااه ) .2
 (.3.530لرونلاه  دتساط  س يب )

(  هودىن  تساااط 3.67ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3
(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.19 ساااا يب )

د اا   ساااب   حتااا س دنجاااه هجس   ر ااحت غه ك ةاااطلأله اا ، لواتس اااه 
  تسا ه ا ات ع لرونلاه.ب  ب    رحته ه  لرنت ان   تضسن 

( 7 سااااااب لو حتاااااا س لوسااااااتخوم ا تضساااااان لرنتاااااا ان جاااااا ة  ااااااود ) .4
 (  عسق بونجه  تسا ه.1 عس  أ بونجه   رحته  ه)

بونجاه   رحتاه  وعس  أ لرنظ  حتاه لرايت تسلجاه لأله ا ، لواتس اه  ر احت غهل .5
( ه اااي   اااى لريتحتاااب:  اااوم 2-3-7-6-8-1-5متث  اا  لرعسااا نلأ )

 س مهه لجل  أ لر حا احته ا ت اسيا لر احتف لرس ضحتاه هجع  ا   ا دنح   اى 
لرتاا      ااع  تألاانلأ لألةظ ااه هلرت ااايع أ  ه ااوم ت ساائ بعاا  لر حاا ح 
ا دهلااااااا لأله ااااا ، ر  اااااحت غ أ لرس ضحتاااااه لوساااااتجوح  هكثااااااح لرتض غاااااحتئ 

لوؤاسا أ لحلكس حتاه  هلذاتثن ةلأ هلر حتسد هلر اها لريت يضا    هل ع
 اااهنح ليالد اا  ا غاا  لرس ااف  ه  ااه لخلاا ح رااو  لوالكااو لوتخ  ااه 
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ا غااااااحت غه لر ااااااكسض لرس ضحتااااااه  ه ااااااعف لإ كاااااا  أ رااااااو  لوالكااااااو 
لوتخ  ه ا غحت غه لر كسض لرس ضحته  هلخلا ، با   حا ح لأله ا ، 
ا بعااا  لوساااا ائ لوتع  ااااه  أله اااا ، كس ااااف لرن ااااسد هلرس ااااف لوؤ ااااط 

  هلجت ااااا دلأ بعااااا  لر حااااا ح ا دهلااااااا لأله ااااا ، ا تعاااااويئ هغنمهااااا 
ألاط  تسااا     غاحت غه غا  لرس اف   اى غاان  االد لرسل اف   حتا  ب 

 -3.52-3.58-3.58-3.61-3.64-3.67  اااااااااااااااااى لرتاااااااااااااااااسل : )
3.46 .) 

لوعس ااا أ لرنظ  حتاااه لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه  ر اااحت غه بونجاااه  .6
ولم بعااا  لر حااا ح  ناااو ( ه اااي:  اااوم لرتااا4 تساااا ه متث  ااا  لرعسااا نح )

إجاا  ح لر ااحت غه لو و ااه  اا  لرسل ااف  رت ااايع أ هلر ااسلة  لونظ ااه 
رع ااااااائ لأله ااااااا ، ا لو  كاااااااه   حتااااااا  ب اااااااف  تساااااااا    لحلسااااااا يب 

(3.19.) 
  ااااااوم  ساااااا مهه  :( ا  ااااااصل لحملااااااسن ه ااااااي5جاااااا ةأ لرعساااااا نح ن اااااا  ) .7

لجل اااا أ لر حاااا احته ا ت ااااسيا لر ااااحتف لرس ضحتااااه هجع  اااا   اااا دنح   ااااى 
 تألااانلأ لألةظ اااه هلرت اااايع أ  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لرتااا      اااع 

( ب   سا نلأ 1لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )
( بااااا   حتاااااع 88(  هلواتسااااه )3.67 ااااصل لحملاااااسن دتساااااط  سااااا يب )

 ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع تسغااحت أ 
ه لنح لرعااوذ فدنلج مناا  ج    بحاااهنح  حتاا م(1)  ت ااى لأله اا ، لرث راا 

                                      
  اجع ا با.  (ه1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) ((1
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لايش ديه ر سغ ض هلأله ا ، ا لرنظا م لر ا  ئ لإركايهي لخلا   
 رااااس لنح ر تساااا حتئ   ااااى لوسغاااا  هلرااااسل ض   نااااو لراغسااااه ا إ ساااا أ 

 له  ا   ههغ ض  .
  اااوم ت سااائ بعااا   :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي1جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .8

حتاااه لوساااتجوح  بونجاااه لر حااا ح ا دهلااااا لأله ااا ، ر  اااحت غ أ لرس ض
  رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه 

(  هلواتسااااه 3.64( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )2)
( بااااا   حتاااااع  سااااا نلأ لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضااااااد  اااااصا 89)

لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ 
ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا     لرسا ب ه 
 لرس ضي.

  كثاااااح لرتض غااااحتئ  :( ا  ااااصل لحملااااسن ه ااااي8جاااا ةأ لرعساااا نح ن اااا  ) .9
هلر اها لريت يضا    هل اع لوؤاسا أ لحلكس حتاه  هلذاتثن ةلأ هلر حتسد

 اهنح ليالد   ا غ  لرس ف  بونجاه   رحتاه  ساب لو حتا س لوساتخوم 
( بااا   سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط 3تااا ان  هل ت اااط لواتساااه )رتضسااان لرن
( بااااا   حتاااااع  سااااا نلأ لذااااااتس ةه ركااااائ 90(  هلواتساااااه )3.61 سااااا يب )

لحملااا هن  هتتضااااد  اااصا لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق 
إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه 

   لرس ضي. ر    
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   ااااه لخلاااا ح رااااو   :( ا  ااااصل لحملااااسن ه ااااي6جاااا ةأ لرعساااا نح ن اااا  ) .10
لوالكاااااو لوتخ  اااااه ا غاااااحت غه لر اااااكسض لرس ضحتاااااه  بونجاااااه   رحتاااااه 

( با  4 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )
( بااا  91(  هلواتساااه )3.58 سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )

ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضااااا  ااااصا لرنتحتجااااه  ااااع  حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس 
بااو سح بحتاااسأ لخلاا ح هلوالكاااو   (1)هتسغااحت أ   ت اااى لأله اا ، لرالباااع

لوتخ  ااااااه ا لات اااااا نلأ لأله اااااا ، ر عن يااااااه  ذبتكاااااا ن ا ك اااااااه 
ااااااا ذأ لرس ااااااف  لرت اااااااحت   هلإدلنح  هلذاااااااتث  ن  هلو اااااا ن،  

ح رت اااسياا لوتسلا اااه  اااع و كااا م لرس اااف  هت اااجحتع لو  ناااا أ لجلااا دو 
 همح يته.

  ااعف لإ كاا  أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي7جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .11
راو  لوالكاو لوتخ  اه ا غاحت غه لر اكسض لرس ضحتاه  بونجاه   رحتاه 

م( 4 ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
م( 91(  هلواتسااه )3.58باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )

 ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه باااا   حتااااع 
 إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه لرونلااا أ لرساا ب ه   
 ك   ت يت  تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

                                      
  با. اجع ا ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرالبع  1439  ت ى لأله  ، لرالبع ) (1)
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 لخلاا ، باا   حاا ح  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي3جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .12
وتع  ه  أله  ، كس ف لرن سد هلرس اف لأله  ، ا بع  لوس ائ ل

لوؤ اااط هغنمهااا   بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان 
( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط 6لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )

( باا   حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ 94(  هلواتسااه )3.52 ساا يب )
  (1)، لرثا يلحمل هن  هتتضا  صا لرنتحتجه  ع تسغحت أ   ت اى لأله ا 

ب حتااا م لحملك اااه لرع حتااا  فغاااولن  سااا دئ  حااا احته ا لوسااا ائ لرااايت  اااي 
حماااائ  اااا ، باااا  وغااااح ا لرضحااااحت ه لر حاااا ح  هتسغااااحت أ   ت ااااى 

  بحااااهنح لرع ااائ   اااى  اياااا  سااا ائ لأله ااا ، (2)لأله ااا ، لرث رااا 
هإغولن  س دئ  ح احته    د  يتن اب  ع لرسل ع ه را   ا   ا ذ 

 ر.جلنه ت كحتئ  صل لرألا 
 لجت ااااا دلأ بعااااا   :( ا  اااااصل لحملاااااسن ه اااااي2جااااا ةأ لرعسااااا نح ن ااااا  ) .13

لر حاا ح ا دهلاااا لأله اا ، ا تعااويئ غااحت غه غاا  لرس ااف   ااى غااان 
 االد لرسل اف  بونجاه   رحتاه  ساب لو حتا س لوساتخوم رتضسان لرنتا ان  

( بااااااا   سااااااا نلأ  اااااااصل لحملاااااااسن دتسااااااااط  سااااااا يب 7هل ت اااااااط لواتساااااااه )
حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  ( باااا   96(  هلواتسااااه )3.46)

هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  ااااصل لوعااااسق لرااااصم ت تت اااااق إرحتااااه 
                                      

  اجع ا با. ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي 1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)

 ه(   اجع ا با.1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (2)
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لرونلااا أ لرساا ب ه  ك اا  ت ياات  تن هرااه ا لوااؤمتالأ هلو ت حتاا أ لخل غااه 

  ر     لرس ضي.
  اااوم لرتاااولم بعااا   :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي4جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .14

 غه لو و اااااه  ااااا  لرسل اااااف  رت اااااايع أ لر حااااا ح  ناااااو إجااااا  ح لر اااااحت
هلر اااااسلة  لونظ اااااه رع ااااائ لأله ااااا ، ا لو  كاااااه  بونجاااااه  تساااااا ه 

( با  8 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )
( بااا  98(  هلواتساااه )3.19 سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )

لااه  إشا نح  حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرون 
إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  

 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
مــا املعوقـات النظاميــة الـيت تواجــه األوقـاف املرتبطــة  السـ ال الثالـ :

 ابلتوثيق؟
رنسااااب هرإلج باااه  اااا   اااصل لرسااااؤلذ  ااا م لرس  اااا  حبسااا ا لرتكااااالنلأ هل

 ا  لوعس ا أ لرنظ  حتااه  لو سياه هلوتساا  أ لحلسا بحته إجا  أ واااالد لرونلااه
لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه  رتس حتاااا  هو تاتحتاااب  اااصا لوعس ااا أ  ساااب 

 ( يس    ر :23لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )
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 (23جدول رقم )
جاابت أفراد التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إل

املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابلتوثيق،  الدراسة عن
 لكل عبارة من عبارات احملور مرتبةا تنازلياا

رقم العبارة
 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

راءات طول إج
توثيق األوقاف 
القدمية واليت 
قد تستغرق 
عدداا من 
 السنوات.

35 50.7 18 26.1 8 11.6 5 7.2 3 4.3 4.12 1 

7 

عدم استخدام 
التقنية احلديثة 
يف توثيق 
 األوقاف.

21 44.9 20 29.0 8 11.6 7 10.1 3 4.3 4.00 2 

5 

عدم وجود 
ضماانت قانونية 
حلماية الوقف 
من اًلعتداء من 

مل سسات قبل ا
احلكومية حال 

 .توثيق

27 39.1 22 31.9 15 21.7 5 7.2 = = 3.96 3 
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رقم العبارة
 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

ضعف أتهيل 
بعض الكوادر 
القضائية 
واإلدارية يف 
الدوائر اإلهنائية 
اخلاصة 
 ابألوقاف.

19 27.5 34 49.3 10 14.5 4 5.8 2 2.9 3.93 4 

3 

قلة القضاة يف 
الدوائر 
املتخصصة 
 ابألوقاف.

25 36.2 22 31.9 15 21.7 4 5.8 3 4.3 3.90 5 

2 

التشدد يف 
املوافقة على 
طلب دمج 
األوقاف 
الصغرية لرفع 
كفاءهتا 
اًلستثمارية 
وتقليل تكلفتها 
 التشغيلية.

23 33.3 22 31.9 17 24.6 4 5.8 3 4.3 3.84 6 
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رقم العبارة
 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

6 

طول املدة اليت 
تستغرقها 
عملية 

اًلستفسار عن 
صكوك سراين 

األراضي، 
وطلبات 
 التهميش.

 م6 3.84 5.8 4 5.8 4 20.3 14 34.8 24 33.3 23

4 

عدم وجود 
دوائر 
متخصصة 
ابألوقاف يف 
حماكم 
 اًلستئناف.

19 27.5 29 42.0 14 20.3 3 4.3 4 5.8 3.81 8 

 ( ما يلي: 23يتضح من اجلدول رقم )
تحاااااا   لحملااااااسن لرث راااااا  لخلاااااا    وعس اااااا أ لرنظ  حتااااااه لراااااايت تسلجااااااه  .1

(  8.17عس ااا أ  متثااائ ةساااسه )(  8لأله ااا ، لواتس اااه  رتس حتاااا )
    إ    لرعس نلأ لريت تح نت   لذاتس ةه لرونلاه. 
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( باا   تسااا  أ  حتااع حماا هن 8جاا ة تاتحتااب  ااصل لحملااسن ا لواتسااه ) .2
 (.3.923لرونلاه  دتساط  س يب )

(  هودىن  تساااط 4.12ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3
أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه (  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا 3.81 ساااا يب )

لأله ااا ، لواتس اااه  رتس حتاااا ك ةاااط دنجاااه هجسد ااا   ساااب   حتااا س 
 تضسن لرنت ان   رحته ا ات ع لرونلاه.

 سب لو حت س لوستخوم ا تضسن لرنت ان جا ةأ  حتاع لوعس ا أ  .4
 لواتس ه هبصل لحملسن بونجه   رحته.

حتااااا بونجااااه لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه لأله اااا ، لواتس ااااه  رتس  .5
  رحته متث     حتع  س نلأ لحملسن ه ي   ى لريتحتب: طاسذ إجاالةلأ 

 اااا  لرساااانسلأ   لتس حتااااا لأله اااا ، لر وبااااه هلراااايت  ااااو تسااااتألاق  ااااود  
ه اااوم لااااتخولم لرت نحتاااه لحلويثاااه ا تس حتاااا لأله ااا ،  ه اااوم هجاااسد 
 اا   أ   ةسةحتااه حل  يااه لرس ااف  اا  لذ تااولة  اا   ساائ لوؤاساا أ 

 اااه  ه اااعف أت حتااائ بعااا  لركاااسلدن لر حااا احته لحلكس حتاااه  ااا ذ تس حت
هلإدلنياااه ا لراااوهلاا لإه احتاااه لخل غاااه  أله ااا ،  ه  اااه لر حااا ح ا 
لروهلاا لوتخ  ه  أله  ،  هلرت ود ا لوسلا ه   ى ط اب د ان 
لأله اااااا ، لر ااااااألنح رااااااااع كض ة اااااا  لذاااااااتث  نيه هت  حتاااااائ تك ضت اااااا  

لذاتضسا ن  ا  اااضحم لرت ألحت حته  هطسذ لووح لريت تستألا       حتاه 
غكسض لألنل ي  هط س أ لرت  حتش   وم هجسد دهلااا  تخ  اه 
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 أله اااا ، ا حماااا ك  لذااااات ن ،   حتاااا  ب ألااااط  تسااااا       ااااى 
  -3.84-3.90-3.93-3.96-4.00-4.12لرتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسل : )

3.84-3.81.) 
 طسذ إجاالةلأ تس حتاا  :( ا  صل لحملسن ه ي8ج ةأ لرعس نح ن   ) .6

 ااا  لرسااانسلأ  بونجاااه  ل  اااو تساااتألاق  اااود  لأله ااا ، لر وباااه هلرااايت
  رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه 

(  هلواتسااااه 4.12( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )1)
م( باااا   حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضااااا  ااااصا 22)

ر   اااا م    رااااااع (1)لرنتحتجااااه  ااااع هتسغااااحت أ   ت ااااى لأله اااا ، لرثاااا ي
لرسااا  ي ذ ت ااا د إغاااولن غاااكسض ه ضحتاااه رقه ااا ،  لرااايت ذ مت ااا  

هذ  جاان لاااتحك م  ه ااي وه اا ،  ثستااه هرااحت  احت اا  تعااو    غااكسك  
  لرااايت (2)  اااى لرألااان  هتسغاااحت أ لواااؤمتا لإاااا  ي ا دهنتاااه لألهحمل

د ااااط  إحمل إجااااالة لرونلااااا أ هل اااا   لإجااااالةلأ لر   ااااه إ حتاااا ة 
  اح.لأله  ، لوتعثاح هلونو

  اااااوم لااااااتخولم  :( ا  اااااصل لحملاااااسن ه اااااي7جااااا ةأ لرعسااااا نح ن ااااا  ) .7
لرت نحتاااه لحلويثاااه ا تس حتاااا لأله ااا ،  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س 

( بااا   سااا نلأ  اااصل 2لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
                                      

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)

  اجع ا با.لوكا ه   ا(  لروهنح لألهحمل   كه 1438لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (2)
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م( با   حتاع  سا نلأ 49(  هلواتساه )4.00لحملسن دتساط  سا يب )
هتتضاااا  اااصا لرنتحتجاااه  اااع هتسغاااحت أ لواااؤمتا  لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن 

  لراايت وكااوأ   ااى لحل جااه إحمل هجااسد (1)لإااا  ي ا دهنتااه لرث ةحتااه
 لاااايلتحتجحته ر  ااا   لأله ااا ، ا لإاااا دح  ااا  لرت نحتاااه هجع  ااا  ااااسحت   
رتح حتاااااا لإألااااا   لأل ثااااائ ا   ااااا نيع لرس اااااف  هتسغاااااحت أ   ت اااااى 

أ تس حتاا لأله ا ،   لرايت د اط إحمل ت اسيا إجاالةل(2)لأله  ، لرثا ي
 هتسجحت   .

  وم هجاسد  ا   أ  :( ا  صل لحملسن ه ي5ج ةأ لرعس نح ن   ) .8
  ةسةحتااه حل  يااه لرس ااف  اا  لذ تااولة  اا   ساائ لوؤاساا أ لحلكس حتااه 
 ااااا ذ تس حت اااااه  بونجاااااه   رحتاااااه  ساااااب لو حتااااا س لوساااااتخوم رتضسااااان 

( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط 3لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )
م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ 57(  هلواتسه )3.96) س يب 

  (3)لحمل هن  هتتضا  صا لرنتحتجه  ع تسغحت أ   ت ى لأله ا ، لألهذ
بحاااااهنح إغااااولن تنظحت اااا أ تساااا  و   ااااى مح يااااه وغااااسذ لأله اااا ، 

 ه  اظ   حت  .
  اعف أت حتائ بعا   :( ا  اصل لحملاسن ه اي1ج ةأ لرعسا نح ن ا  ) .9

                                      
  اجع ا با. ا(  لروهنح لرث ةحته   كه لوكا ه  1439لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (1)

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (2)

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لألهذ  1433  ت ى لأله  ، لألهذ ) (3)
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نيااه ا لرااوهلاا لإه احتااه لخل غااه  أله اا ،  لركااسلدن لر حاا احته هلإدل
بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط 

(  3.93( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )4لواتساااااه )
م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضاااا 64هلواتساااه )

 ااااااااه لر ااااااااا حته  ااااااااصا لرنتحتجااااااااه  ااااااااع دنلاااااااااه لرألااااااااااه لرتج نيااااااااه  ون 
 ا(  لرايت وهغاط بتضعحتائ لر االكه  ا  با  و سا م لخلا لة ا 1439)

لحملاااا ك   هل حت اااااه لرسااااعسديه ر   حت ااااا  لوعت ااااوي   رت حتاااااحت  لألغاااااسذ 
 لرس ضحته.

   ااه لر حاا ح ا لرااوهلاا  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي3جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .10
ضسان لوتخ  ه  أله  ،  بونجه   رحته  ساب لو حتا س لوساتخوم رت

( باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب 5لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )
م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  74(  هلواتساااه )3.90)

هتتضاااااا  اااااصا لرنتحتجاااااه  اااااع دنلااااااه لرألاااااااه لرتج نياااااه  ون  اااااه لر اااااا حته 
 ااااا(  لراااايت وهغااااط  اااااتك  ذ   ااااحت  دهلاااااا رقه اااا ، ا 1439)

 ضدح  ااااود لر حاااا ح هباااا   هتسغااااحت أ   ت ااااى لأله اااا ،  حتااااع لحملاااا ك  ه 
  فة  ة حما ك  وه دهلااا  تخ  اه رقه ا ،  تسا ئ و    ا  (1)لرث ي

  باااو سح ه لنح لرعاااوذ (2)هلجالةل ااا   هتسغاااحت أ   ت اااى لأله ااا ، لرالباااع
                                      

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435أله  ، لرث ي )  ت ى ل (1)

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرالبع  1439  ت ى لأله  ، لرالبع ) (2)
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هل  اا  لأل  ااى ر  حاا ة ر تساااع ا لاتتاا و دهلاااا  تخ  ااه رقه اا ، 

حملاا ك  لرع  ااه هدهلاااا   غااه فهاا ةلأ ا حماا ك  لأل ااسلذ لر خ ااحته هل
 لرسغ ض هلأله  ،.

 لرت ااود ا لوسلا ااه   ااى  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي2جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .11
ط ااب د اان لأله اا ، لر ااألنح رااااع كض ة اا  لذاااتث  نيه هت  حتاائ تك ضت اا  
لرت ااااألحت حته  بونجااااه   رحتااااه  سااااب لو حتاااا س لوسااااتخوم رتضساااان لرنتاااا ان  

(  3.84( باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )6)هل ت ااط لواتسااه 
( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضااااد  اااصا 81هلواتساااه )

لرونلاااااااه  إشاااااا نح إحمل  ااااااصل لوعااااااسق لرااااااصم ت تت اااااااق إرحتااااااه لرونلااااااا أ 
ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ لخل غاااااه  ر  ااااا     لرساااا ب ه 
 لرس ضي.

 طااااسذ لوااااوح لراااايت  :( ا  ااااصل لحملااااسن ه ااااي6ح ن اااا  )جاااا ةأ لرعساااا ن  .12
تستألا       حته لذاتضس ن    ااضحم غكسض لألنل اي  هط سا أ 
لرت  حتش  بونجه   رحتاه  ساب لو حتا س لوساتخوم رتضسان لرنتا ان  

م( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب 6هل ت ااااط لواتسااااه )
تس ةه ركائ لحملا هن  م( ب   حتع  س نلأ لذاا81(  هلواتسه )3.84)

  لراايت (1)هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع هتسغااحت أ   ت ااى لأله اا ، لرثاا ي
 د ط إحمل ت سيا إجالةلأ تس حتا لأله  ، هتسجحت   .

                                      
  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)
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  اااوم هجاااسد دهلااااا  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي4جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .13
 تخ  ااه  أله اا ، ا حماا ك  لذااات ن ،  بونجااه   رحتااه  سااب 

( ب   سا نلأ 8لرنت ان  هل ت ط لواتسه )لو حت س لوستخوم رتضسن 
( بااااا   حتاااااع 85(  هلواتسااااه )3.81 ااااصل لحملاااااسن دتساااااط  سااااا يب )

 ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع هتسغااحت أ 
  باااااو سح ه لنح لرعاااااوذ هل  ااااا  لأل  اااااى (1)  ت اااااى لأله ااااا ، لرالباااااع

 حمااااا ك  ر  حااااا ة إدااااا د دهلااااااا  تخ  اااااه رقه ااااا ، هلرسغااااا ض ا
 لذات ن ،.
مــا املعوقــات النظاميــة الــيت تواجــه األوقــاف املرتبطــة  الســ ال الرابــع:

 ابإلدارة؟
هرإلج باااه  اااا   اااصل لرسااااؤلذ  ااا م لرس  اااا  حبسااا ا لرتكااااالنلأ هلرنسااااب 

 ا  لوعس ا أ لرنظ  حتااه  لو سياه هلوتساا  أ لحلسا بحته إجا  أ واااالد لرونلااه
ح  هو تاتحتااااب  ااااصا لوعس اااا أ  سااااب لراااايت تسلجااااه لأله اااا ، لواتس ااااه  إدلن 

 ( يس    ر :24لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )

                                      
  اجع ا با.ى لأله  ، لرالبع  ه(  تسغحت أ   ت 1439  ت ى لأله  ، لرالبع ) (1)
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 (24جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد 

املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابإلدارة،  الدراسة عن
 رات احملورلكل عبارة من عبا مرتبةا تنازلياا

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات

 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

ضعف التنسيق 
بني اجلهات 
احلكومية ذات 
العالقة فيما 
خيدم القطاع 
 الوقفي.

32 46.4 29 42.0 3 4.3 1 1.4 4 5.8 4.22 1 

1 

طول 
اإلجراءات 
اإلدارية يف 
بعض اجلهات 
احلكومية ذات 
العالقة 
 ابلوقف.

32 46.4 23 33.3 11 15.9 3 4.3 = = 4.17 2 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات

 درجة املعوق
سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

7 

عدم وجود 
قواعد 
معلومات 
متكاملة لقطاع 
األوقاف يف 
 اململكة.

34 49.3 20 29.0 9 13.0 3 4.3 3 4.3 4.14 3 

11 

عدم وجود 
تنظيمات 
إدارية وقانونية 
حمفزة للعمل 

القطاع  يف
الوقفي من 
شأهنا جذب 
الكوادر 
 املتميزة.

27 39.1 30 43.5 9 13.0 3 4.3 = = 4.13 4 

9 

عدم وجود 
م شرات 
وإحصاءات 
خاصة بقياس 
األداء يف قطاع 
 األوقاف.

27 39.1 32 46.4 4 5.8 3 4.3 3 4.3 4.12 5 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات

 درجة املعوق
سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

2 

قلة الوعي 

أبمهية دور 

الوقف التنموي 

اخلريي لدى 

بعض العاملني 

مل سسات يف ا

 احلكومية.

30 43.5 26 37.7 8 11.6 5 7.2 = = 4.10 6 

5 

عدم العناية 

بتأهيل العاملني 

يف قطاع 

 األوقاف.

26 37.7 26 37.7 12 17.4 4 5.8 1 1.4 4.04 7 

6 

عدم وجود 

معايري واضحة 

ًلختيار 

العاملني يف 

 قطاع األوقاف.

26 37.7 25 36.2 12 17.4 3 4.3 3 4.3 3.99 8 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات

 درجة املعوق
سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا
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 ( ما يلي: 24يتضح من اجلدول رقم )

تح   لحملسن لرالبع لخل    وعس  أ لرنظ  حتاه لرايت تسلجاه لأله ا ،  .1
(  ااا  إ ااا    11.2  متثااائ ةساااسه ) (  عس  ااا11لواتس اااه  إدلنح )

 اتس ةه لرونلاه. لرعس نلأ لريت تح نت   لذ
( باا   تسااا  أ  حتااع حماا هن 6جاا ة تاتحتااب  ااصل لحملااسن ا لواتسااه ) .2

 (.3.990لرونلاه  دتساط  س يب )
(  هودىن  تساااط 4.22ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3

(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.28 ساااا يب )
جسد اااا   سااااب   حتاااا س لأله اااا ، لواتس ااااه  إدلنح ك ةااااط دنجااااه ه 

تضسااان لرنتاااا ان  ااا  باااا    رحتاااه جااااول  ه  رحتاااه  ه تسااااا ه ا ات ااااع 
 لرونلاه.

(  عاسق 1 سب لو حتا س لوساتخوم ا تضسان لرنتا ان جا ة  اود ) .4
(  عاااسق بونجاااه 1(  عس ااا أ بونجاااه   رحتاااه  ه)9بونجاااه   رحتاااه  ه)

  تسا ه.
نجااااه لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه لأله اااا ، لواتس ااااه  إدلنح بو .5

( ه ااي:  ااعف لرتنسااحتا باا  لجل اا أ 1متث  اا  لرعساا نح ) ل  رحتااه جااو  
لحلكس حتاااه  لأ لرع  اااه احت ااا  عاااوم لر  ااا   لراااس ضي   حتااا  ب ألاااط 

 (.4.22 تسا    لحلس يب   ى لرتسل : )
لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه لأله اااا ، لواتس ااااه  إدلنح بونجااااه  .6

( ه اااي 4-10-6-5-2-9-11-7-1  رحتاااه متث  ااا  لرعسااا نلأ )
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  اااااااى لريتحتاااااااب: طاااااااسذ لإجاااااااالةلأ لإدلنياااااااه ا بعااااااا  لجل ااااااا أ 
لحلكس حتااااه  لأ لرع  ااااه  رس ااااف  ه ااااوم هجااااسد  سل ااااو  ع س اااا أ 
 تك   ه ر     لأله  ، ا لو  كه  ه اوم هجاسد تنظحت ا أ إدلنياه 
ه  ةسةحتاه حمضااوح ر ع اائ ا لر  اا   لرااس ضي  اا  شاا ه  جااصا لركااسلدن 

إ  ااا ةلأ   غاااه ب حتااا س لألدلة لوت حتاااوح  ه اااوم هجاااسد  ؤشاااالأ ه 
ا   ا   لأله ا ،  ه  اه لرااس ي أبمهحتاه دهن لرس اف لرتن اسم لخلاانم 
رو  بع  لرع     ا لوؤاس أ لحلكس حته  ه اوم لرعن ياه بت  حتائ 
لرعاا     ا   اا   لأله اا ،  ه ااوم هجااسد  عاا ين هل ااحه ذ تحتاا ن 

لوسج اه لرع     ا      لأله  ،  ه  ه ه اعف لرا ل ن لرتونيسحتاه 
رت اااااسيا ودلة لرعااااا     ا إدلنلأ لأله ااااا ،  هغاااااعسبه لإجاااااالةلأ 
لواتس ااه بضاات  لحلساا  أ لرسنكحتااه ر س ااف   حتاا  ب ألااط  تسااا     

  -4.04-4.10-4.12-4.13-4.14-4.17  اااااااااااى لرتاااااااااااسل : )
3.99-3.94-3.77 .) 

لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه لأله اااا ، لواتس ااااه  إدلنح بونجااااه  .7
( ه ي: طسذ إجاالةلأ لااتخالج لرساجئ 3ث    لرعس نح ) تسا ه مت

لرتجااا نم لخلااا    رس اااف ا ه لنح لرتجااا نح   حتااا  ب اااف  تساااا    
 (.3.28لحلس يب )

( ا  اصل لحملاسن ه ااي:   اعف لرتنساحتا باا  8جا ةأ لرعسا نح ن اا  ) .8
لجل اا أ لحلكس حتااه  لأ لرع  ااه احت اا  عااوم لر  اا   لرااس ضي  بونجااه 

س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت ااااط ل  ساااب لو حتااا   رحتاااه جاااو  
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(  4.22( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )1لواتساااااه )
م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا 6هلواتسه )

لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ 
 ت حتا أ لخل غاه  ر  اا   لرسا ب ه  ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو

 لرس ضي.
 طاااسذ لإجاااالةلأ  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي1جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .9

لإدلنيااه ا بعاا  لجل اا أ لحلكس حتااه  لأ لرع  ااه  رس ااف  بونجااه 
  رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه 

ه (  هلواتساااا4.17( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )2)
( ب   حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه 9)

 إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه لرونلااا أ لرساا ب ه   
 ك   ت يت  تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

  ااوم هجاااسد  سل اااو  :( ا  اااصل لحملااسن ه اااي7جاا ةأ لرعسااا نح ن اا  ) .10
ك   اااااه ر  ااااا   لأله ااااا ، ا لو  كاااااه  بونجاااااه   رحتاااااه  ع س ااااا أ  ت

( با  3 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )
م( باا  14(  هلواتسااه )4.14 ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )

 حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضااااا  ااااصا لرنتحتجااااه  ااااع 
ل حت ااه لرع  ااه رقه اا ،   بااو سح (1)تسغااحت أ   ت ااى لأله اا ، لرالبااع

                                      
ه(  تسغااحت أ   ت اى لأله اا ، لرالباع  لرألااااه لرتج نياه  راااضر  1439  ت اى لأله اا ، لرالباع ) (1)

  اجع ا با.
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 رسن ة ةظ م  ع س  يت رقه  ،  رتع هحم  ع ل حت ه لرع  ه رإل   ة.
  ااااااوم هجااااااسد  :( ا  ااااااصل لحملاااااسن ه ااااااي11جااااا ةأ لرعساااااا نح ن اااااا  ) .11

تنظحت  أ إدلنيه ه  ةسةحته حمضاوح ر ع ائ ا لر  ا   لراس ضي  ا  شا ه  
جاااصا لركاااسلدن لوت حتاااوح  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم 

( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن 4سااااان لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )رتض
م( باااااا   حتااااااع  ساااااا نلأ 18(  هلواتسااااااه )4.13دتساااااااط  ساااااا يب )

لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضاااا  اااصا لرنتحتجاااه  اااع تسغاااحت أ   ت اااى 
   رعن يااااه بت  حتاااائ لرعاااا     ا   اااا   لأله اااا ، (1)لأله اااا ، لرثاااا ي

   لو ديه هلوعنسيه.  هلرعن يه حبسلاو هإدلنض       حت  
  اوم هجاسد  ؤشاالأ  :( ا  صل لحملاسن ه اي9ج ةأ لرعس نح ن   ) .12

هإ   ةلأ   غه ب حتا س لألدلة ا   ا   لأله ا ،  بونجاه   رحتاه 
( با  5 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )

م( باا  22(  هلواتسااه )4.12 ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )
 س نلأ لذاتس ةه ركئ لحمل هن  هتتضا  صا لرنتحتجاه  اع دنلااه   حتع

  لرااااايت وهغااااااط (2) اااااا(1439لرألاااااااه لرتج نياااااه  ون  اااااه لر اااااا حته )
  اتحولث  ؤشالأ   غه ب     لأله  ،.

   ااه لرااس ي أبمهحتااه دهن  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي2جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .13
ؤاسا أ لحلكس حتاه  لرس ف لرتن سم لخلانم راو  بعا  لرعا     ا لو

                                      
  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)

  ت  دضأ لرس ف   اجع ا با. ا(  ت ايا ل1439لرألااه لرتج نيه  ون  ه لر ا حته ) (2)
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بونجااااه   رحتااااه  سااااب لو حتاااا س لوسااااتخوم رتضساااان لرنتاااا ان  هل ت ااااط 

(  هلواتسااه 4.10( باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )6لواتسااه )
( باا   حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضاااد  ااصا لرونلاااه 28)

 ه  ك اا   إشا نح إحمل  ااصل لوعاسق لرااصم ت تت ااق إرحتااه لرونلاا أ لرساا ب
 ت يت  تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

  ااوم لرعن يااه بت  حتاائ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي5جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .14
لرعااااااا     ا   ااااااا   لأله ااااااا ،  بونجاااااااه   رحتاااااااه  ساااااااب لو حتااااااا س 

( بااا   سااا نلأ  اااصل 7لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
م( با   حتاع  سا نلأ 38(  هلواتساه )4.04 )لحملسن دتساط  سا يب

لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضاااا  اااصا لرنتحتجاااه  اااع تسغاااحت أ   ت اااى 
   رعن يااااه بت  حتاااائ لرعاااا     ا   اااا   لأله اااا ، (1)لأله اااا ، لرثاااا ي

  هلرعن يااه حبااسلاو   لو ديااه هلوعنسيااه  هتسغااحت أ لوااؤمتا هإدلنض       حت اا
بحااااااااهنح ت اااااااسيا  اااااااونلأ لرنظااااااا ن   (2)لإاااااااا  ي ا دهنتاااااااه لألهحمل

هلرعااااا     ا لأله ااااا ،  ااااا   ااااا ذ لراااااونج أ لجل  عحتاااااه هلرااااا ل ن 
لرت  حت حتااه هلرااوهنلأ لرتونيسحتااه  هتسغااحت أ لوااؤمتا لإااا  ي ا دهنتااه 

   رع اائ   ااى ت ااسيا كضاا ةلأ لركاا دن لرس ااام لرع  اائ ا (3)لرث ةحتااه
 . هت نحت   هإدلنض    ا ذأ لرس ف هإدلنل   هلاتث  ن     نحت  

                                      
  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)

  اجع ا با.  ا(  لروهنح لألهحمل   كه لوكا ه 1438لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (2)

 . اجع ا با ا(  لروهنح لرث ةحته   كه لوكا ه  1439لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (3)
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  ااوم هجااسد  عاا ين  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي6جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .15
هل حه ذ تحت ن لرعا     ا   ا   لأله ا ،  بونجاه   رحتاه  ساب 

( ب   سا نلأ 8لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )
م( باااا   حتااااع 53(  هلواتسااااه )3.99 ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )

ه ركاائ لحملاا هن  هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ساا نلأ لذاااتس ة
 اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ لرسااا ب ه  ك ااا  ت يااات  

 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
   اااااه ه اااااعف  :( ا  اااااصل لحملاااااسن ه اااااي10جااااا ةأ لرعسااااا نح ن ااااا  ) .16

 ا إدلنلأ لأله ا ،  لر ل ن لرتونيسحته لوسج ه رت اسيا ودلة لرعا    
بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط 

(  3.94( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )9لواتساااااه )
م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضاااا 61هلواتساااه )

  (1) ااااصا لرنتحتجااااه  ااااع تسغااااحت أ لوااااؤمتا لإااااا  ي ا دهنتااااه لألهحمل
ا  ااونلأ لرنظاا ن هلرعاا     ا لأله اا ،  اا   اا ذ لرااونج أ بت ااسي

 لجل  عحته هلر ل ن لرت  حت حته هلروهنلأ لرتونيسحته.
 غااعسبه لإجااالةلأ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي4جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .17

لواتس ااااه بضاااات  لحلساااا  أ لرسنكحتااااه ر س ااااف  بونجااااه   رحتااااه  سااااب 
( بااااا  10ساااااه )لو حتااااا س لوساااااتخوم رتضسااااان لرنتااااا ان  هل ت اااااط لوات

                                      
 . اجع ا با ا(  لروهنح لألهحمل   كه لوكا ه  1438لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (1)
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( بااا  86(  هلواتساااه )3.77 سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )

 حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه  إشا نح 
إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  

 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 طااااسذ إجاااااالةلأ  :( ا  ااااصل لحملااااسن ه ااااي3عساااا نح ن اااا  )جاااا ةأ لر .18

لاااااااتخالج لرسااااااجئ لرتجاااااا نم لخلاااااا    رس ااااااف ا ه لنح لرتجاااااا نح  
بونجااااااه  تسااااااا ه  ساااااااب لو حتاااااا س لوساااااااتخوم رتضساااااان لرنتااااااا ان  

( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب 11هل ت ااااط لواتسااااه )
لحملاا هن  ( باا   حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ 97(  هلواتسااه )3.28)

هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه 
لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ 

 لخل غه  ر     لرس ضي.
الس ال اخلامس: ما املعوقات النظاميـة الـيت تواجـه األوقـاف املرتبطـة 

 بنظار األوقاف؟
 ااا م لرس  اااا  حبسااا ا لرتكااااالنلأ هلرنسااااب هرإلج باااه  اااا   اااصل لرسااااؤلذ 

 ا  لوعس ا أ لرنظ  حتااه  لو سياه هلوتساا  أ لحلسا بحته إجا  أ واااالد لرونلااه
لراااايت تسلجااااه لأله اااا ، لواتس ااااه بنظاااا ن لأله اااا ،  هو تاتحتااااب  ااااصا لوعس اااا أ 

 ( يس    ر .25 سب لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )
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 (25جدول رقم )
سب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد التكرارات والن
املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة بنظار  الدراسة عن

 لكل عبارة من عبارات احملور األوقاف، مرتبةا تنازلياا

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

4 

طول 
اإلجراءات 
اإلدارية املتعلقة 
بتغيري النظار 
الذين سقطت 
عضوايهتم ملسوغ 
 شرعي.

31 44.9 25 36.2 9 13.0 1 1.4 3 4.3 4.16 1 

8 

عدم وجود 
آليات 
وإجراءات 
واضحة 
لالحتساب 
على النظار 
املفرطني 
 واملقصرين.

 م1 4.16 2.9 2 2.9 2 13.0 9 37.7 26 43.5 30
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
عدم وجود 
معايري واضحة 
 ًلختيار النظار.

28 40.6 28 40.6 10 14.5 1 1.4 2 2.9 4.14 3 

2 

عدم وجود 
برامج رمسية 
معتمدة لتطوير 
النظار واًلرتقاء 
أبدائهم الفين 
 واملهين.

 م3 4.14 4.3 3 1.4 1 7.2 5 49.3 34 37.7 26

3 

عدم وجود 
آليات واضحة 
ملتابعة أداء 

ظار الن
 وحماسبتهم.

29 42.0 29 42.0 5 7.2 2 2.9 4 5.8 4.12 5 

5 

عدم وجود 
آليات واضحة 
ملتابعة مدى التزام 
النظار بشروط 
 الواقفني.

31 44.9 21 30.4 11 15.9 3 4.3 3 4.3 4.07 6 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

6 

عدم وجود ًلئحة 
واضحة 

للحاًلت اليت 
تتحول فيها يد 
النظار من يد 
أمانة إىل يد 
 ضمان.

30 43.5 17 24.6 17 24.6 2 2.9 3 4.3 4.00 7 

7 

طول 
اإلجراءات 
املتعلقة إبصدار 
النظار 
للوكاًلت 
الشرعية 
للوكالء 
 واحملامني.

18 26.1 18 26.1 18 26.1 10 14.5 5 7.2 3.49 8 
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 ( ما يلي: 25يتضح من اجلدول رقم )
تحااااا   لحملاااااسن لخلااااا    لخلااااا    وعس ااااا أ لرنظ  حتاااااه لرااااايت تسلجاااااه  .1

(  عس اااااا أ  متثاااااائ ةسااااااسه 8واتس ااااااه بنظاااااا ن لأله اااااا ، )لأله اااااا ، ل
 (    إ    لرعس نلأ لريت تح نت   لذاتس ةه لرونلاه. 8.17) 

( باا   تسااا  أ  حتااع حماا هن 2جاا ة تاتحتااب  ااصل لحملااسن ا لواتسااه ) .2
 (.4.036لرونلاه  دتساط  س يب )

(  هودىن  تساااط 4.16ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3
(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.49 ساااا يب )

لأله ااا ، لواتس اااه بنظااا ن لأله ااا ، ك ةاااط دنجاااه هجسد ااا   سااااب 
   حت س تضسن لرنت ان   رحته ا ات ع لرونلاه.

 سب لو حت س لوستخوم ا تضسن لرنتا ان جا ةأ  حتاع لوعس ا أ  .4
 (  عس  أ بونجه   رحته.8ه ود   )

تسلجااااه لأله اااا ، لواتس ااااه بنظاااا ن لأله اااا ، لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت  .5
 -5 -3 -2 -1 -8- 4بونجه   رحته تت ثئ ا  حتاع لرعسا نلأ )

( ه ااااي   اااااى لريتحتااااب: طاااااسذ لإجااااالةلأ لإدلنياااااه لوتع  اااااه 7 -6
بتألحتن لرنظ ن لرصي  ا  ط  حسض   وسسغ شاا ي  ه اوم هجاسد 
آرحتاااااا أ هإجااااااالةلأ هل ااااااحه ر  تساااااا ا   ااااااى لرنظاااااا ن لوضاااااااط  

  ااااي   ه اااوم هجاااسد  عااا ين هل اااحه ذ تحتااا ن لرنظااا ن  ه اااوم هلو
هجااسد بااال ن نمسحتااه  عت ااوح رت ااسيا لرنظاا ن هلذنت اا ة أبدلا اا  لرضااو 
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هلو و  ه وم هجسد آرحت أ هل حه وت بعاه ودلة لرنظا ن هحم ااست    
ه ااااوم هجااااسد آرحتاااا أ هل ااااحه وت بعااااه  ااااو  لرتااااولم لرنظاااا ن ب اااااها 

ل ااحه ر حاا ذأ لراايت تتحااسذ احت اا  لرااسل ض   ه ااوم هجااسد ذاحااه ه 
يااو لرنظاا ن  اا  يااو و  ةااه إحمل يااو  اا  حم  هطااسذ لإجااالةلأ لوتع  ااه 
فغااولن لرنظاا ن ر سكاا ذأ لر ااا حته ر ااسك ة هلحملاا      حتاا  ب ألااط 

 -4.14-4.14-4.16-4.16 تساااااااااااااااا       اااااااااااااااى لرتاااااااااااااااسل : )
4.12-4.07-4.00-3.49 .) 

طاااسذ لإجااااالةلأ   :( ا  اااصل لحملاااسن ه ااااي4جااا ةأ لرعسااا نح ن اااا  ) .6
لإدلنيااااه لوتع  ااااه بتألحتاااان لرنظاااا ن لرااااصي  ااااا  ط  حااااسض   وسااااسغ 
شاااا ي  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  

( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب 1هل ت اااااط لواتساااااه )
( باا   حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  10(  هلواتسااه )4.16)

نلاااه  إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه هتتضاااد  ااصا لرو
ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ   لرسااااا ب ه لرونلاااااا أ 

 لخل غه  ر     لرس ضي.
  ااوم هجااسد آرحتاا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي8جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .7

هإجاااالةلأ هل اااحه ر  تسااا ا   اااى لرنظااا ن لوضااااط  هلو  ااااي   
ب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط بونجااه   رحتااه  ساا

(  4.16م( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )1لواتسااااه )
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م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضااااد 10هلواتساااه )

 ااااااصا لرونلاااااااه  إشاااااا نح إحمل  ااااااصل لوعااااااسق لرااااااصم ت تت اااااااق إرحتااااااه 
ؤمتالأ هلو ت حتااااا أ لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لوااااا

 لخل غه  ر     لرس ضي.
  ااوم هجااسد  عااا ين  :( ا  ااصل لحملااسن ه اااي1جاا ةأ لرعساا نح ن ااا  ) .8

هل ااحه ذ تحتاا ن لرنظاا ن  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم 
( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن 3رتضسااااان لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )

 نلأ ( بااااااا   حتاااااااع  سااااااا14(  هلواتساااااااه )4.14دتسااااااااط  سااااااا يب )
لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا 

 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
  اااوم هجاااسد باااال ن  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي2جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .9

هلذنت  ة أبدلا   لرضاو هلو او  بونجاه نمسحته  عت وح رت سيا لرنظ ن 
  رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه 

(  هلواتساااه 4.14م( بااا   سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )3)
م( باااا   حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا 14)

إرحتاااه لرونلاااا أ لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق 
ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا     لرسا ب ه 
 لرس ضي.
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  ااوم هجااسد آرحتاا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي3جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .10
هل ااااااحه وت بعااااااه ودلة لرنظاااااا ن هحم اااااااست    بونجااااااه   رحتااااااه  سااااااب 

نلأ ( ب   سا 5لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )
م( باااا   حتااااع 22(  هلواتسااااه )4.12 ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )

لرنتحتجااااه  ااااع دنلاااااه  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضااااا  ااااصا 
  لرااااايت كااااا حم  ااااا   ااااا   ةت اج ااااا   سااااا ةره (1)(ه1437لرع حتااااا ي )

هااا  سا ا  ه وذ    ك حم و حتن    حمرن ظا هحم استه ا و سن لرس ف هإل
 ولأ هلرساثاا. ض ئ ه عو   رسحت  أ هلرسن

  ااوم هجااسد آرحتاا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي5جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .11
هل ااحه وت بعااه  ااو  لرتااولم لرنظاا ن ب اااها لرااسل ض   بونجااه   رحتااه 

( با  6 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )
م( باا  33(  هلواتسااه )4.07 ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )

نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه  إشا نح  حتع  س 
إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  

 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
  ااوم هجااسد ذاحااه  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي6جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .12

  ياو لرنظا ن  ا  ياو و  ةاه إحمل ياو هل حه ر ح ذأ لرايت تتحاسذ احت ا
 ااا  حم  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  

                                      
 .لرع حت ي   سوهللا ب   سر   سؤهرحته  ظا لرس ف   اجع ا با (1)
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( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب 7هل ت اااااط لواتساااااه )

م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ لحملا هن  49(  هلواتسه )4.00)
اق إرحتااه هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اا

لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ 
 لخل غه  ر     لرس ضي.

 طاااسذ لإجااااالةلأ  :( ا  اااصل لحملاااسن ه ااااي7جااا ةأ لرعسااا نح ن اااا  ) .13
لوتع  ه فغولن لرنظ ن ر سك ذأ لر ا حته ر سك ة هلحملا     بونجاه 

 ت اااط لواتساااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل
(  هلواتسااااه 3.49( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )8)
( بااااا   حتاااااع  سااااا نلأ لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضااااااد  اااااصا 95)

لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ 
لرسا ب ه  ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا   

 .لرس ضي
ما املعوقات النظامية اليت تواجه األوقـاف املرتبطـة  الس ال السادس:

 ابًلستثمار؟
هرإلج باااه  اااا   اااصل لرسااااؤلذ  ااا م لرس  اااا  حبسااا ا لرتكااااالنلأ هلرنسااااب 

 ا  لوعس ا أ لرنظ  حتااه  لو سياه هلوتساا  أ لحلسا بحته إجا  أ واااالد لرونلااه
 ااصا لوعس اا أ  سااب لراايت تسلجااه لأله اا ، لواتس ااه  ذاااتث  ن  هو تاتحتااب 

 ( يس    ر .26لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )
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 (26جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد 

املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابًلستثمار،  الدراسة عن
 لكل عبارة من عبارات احملور مرتبةا تنازلياا

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

طول اإلجراءات 
اإلدارية 

للحصول على 
أذوانت البيع 
والشراء مما 
يفوت فرصاا 
استثمارية متميزة 
 على الوقف.

42 60.9 21 30.4 3 4.3 1 1.4 2 2.9 4.45 1 

2 

ضعف كفاءة 
العاملني هبيئات 
النظر يف جمال 
اًلستثمار مما 
ي ثر سلباا على 
 أدائهم.

42 60.9 20 29.0 4 5.8 3 4.3 = = 4.42 2 



 

                                       

 

 .. ووسائل معاجلتهااملعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف  158

 

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

4 

عدم وجود 
تنظيم خاص 
ابألسهم الوقفية 
لدى هيئة سوق 

 املال.

35 50.7 24 34.8 6 8.7 2 2.9 2 2.9 4.28 3 

9 
جتميد أموال 
األوقاف يف 

  سسة النقد.م
 م3 4.28 4.3 3 1.4 1 10.1 7 30.4 21 53.6 37

5 

عدم وجود 
تنظيمات 
خاصة لتحفيز 
األوقاف على 
أتسيس 
الصناديق 
اًلستثمارية 
 الوقفية.

33 47.8 23 33.3 10 14.5 1 1.4 2 2.9 4.22 5 

10 

فرض الرسوم 
والضرائب على 
العمليات 
اًلستثمارية 
 لألوقاف.

35 50.7 17 24.6 12 17.4 2 2.9 3 4.3 4.14 6 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

عدم استفادة 
احملاكم من 
اهليئات 

املتخصصة كهيئة 
املقيمني وهيئة 
 احملاسبني.

32 46.4 21 30.4 9 13.0 4 5.8 3 4.3 4.09 7 

11 

عدم وجود 
شركات 
متخصصة 
مرخصة من 
اجلهات ذات 
العالقة إلدارة 
األصول 
 الوقفية.

 م7 4.09 4.3 3 4.3 3 15.9 11 29.0 20 46.4 32

12 

عدم وجود 
شركات 
متخصصة 
مرخصة من 
اجلهات ذات 
العالقة إلدارة 
عمليات 
اًلستثمار يف 
امل سسات 
 الوقفية.

29 42.0 22 31.9 14 20.3 2 2.9 2 2.9 4.07 9 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

6 

كون استثمارات 
األوقاف ختضع 
ًلجتهادات 
النظار وليس 
ألنظمة 
وسياسات 
 حمددة.

30 43.5 22 31.9 10 14.5 4 5.8 3 4.3 4.04 10 

13 

عدم وجود مراكز 
متخصصة 
مرخصة لدعم 
امل سسات 
الوقفية يف 

دراسات اجلدوى 
اًلقتصادية 
للمشاريع 
 اًلستثمارية.

31 44.9 17 24.6 14 20.3 4 538 3 4.3 4.00 11 

7 

توحيد 
اإلجراءات 
املتبعة يف البيع 
والشراء والرهن 
بني األوقاف 
العينية 
واألوقاف 
 اًلستثمارية.

22 31.9 29 42.0 14 20.3 2 2.9 2 2.9 3.97 12 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

عدم تفريق 
القضاة بني 
األصول الوقفية 
احملبسة نظاماا، 
واألدوات 
اًلستثمارية 
اليت تُنّمى من 
خالهلا األوقاف 
 النقدية.

27 39.1 17 24.6 21 30.4 2 2.9 2 2.9 3.94 13 

14 

عدم وجود 
مراكز قانونية 
مرخصة للعناية 
بصياغة العقود 

تفاقيات واًل
اخلاصة 
ابمل سسات 
الوقفية من 
مجيع النواحي 
الشرعية 
النظامية 
واإلجرائية 
وتوثيقها 
ابلطرق 
املعتمدة يف 
 التوثيق.

22 31.9 24 34.8 18 26.1 5 7.2 = = 3.91 14 
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 ( ما يلي: 26يتضح من اجلدول رقم )
تحااااا   لحملاااااسن لرسااااا دس لخلااااا    وعس ااااا أ لرنظ  حتاااااه لرااااايت تسلجاااااه  .1

(  14.3  متثاائ ةسااسه ) (  عس  اا14اتس ااه  ذاااتث  ن )لأله اا ، لو
    إ    لرعس نلأ لريت تح نت   لذاتس ةه لرونلاه. 

( باا   تسااا  أ  حتااع حماا هن 1جاا ة تاتحتااب  ااصل لحملااسن ا لواتسااه ) .2
 (.4.135لرونلاه  دتساط  س يب )

(  هودىن  تساااط 4.45ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3
(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.91 ساااا يب )

لأله ا ، لواتس ااه  ذااتث  ن ك ةااط دنجاه هجسد اا   ساب   حتاا س 
 ل  ه  رحته ا ات ع لرونلاه.تضسن لرنت ان    ب    رحته جو  

( 5 سااااااب لو حتاااااا س لوسااااااتخوم ا تضساااااان لرنتاااااا ان جاااااا ة  ااااااود ) .4
 ه.(  عس  أ بونجه   رحت9ل  ه ) عس  أ بونجه   رحته جو  

لوعس اا أ لرنظ  حتااه لراايت تسلجااه لأله اا ، لواتس ااه  ذاااتث  ن بونجااه  .5
( ه اي   اى لريتحتاب: 5-9-4-2-1متث  ا  لرعسا نلأ ) ل  رحته جاو  

طااسذ لإجااالةلأ لإدلنيااه ر ح ااسذ   ااى و ه أ لرسحتااع هلر ااالة مماا  
لاااااااتث  نيه  ت حتااااااوح   ااااااى لرس ااااااف  ه ااااااعف كضاااااا ةح   يضااااااسأ ااغ اااااا

  ااااى   ااااا ذ لذاااااتث  ن مماااا  يااااؤ ا ااااا س  لرعاااا     هبحت اااا أ لرنظااااا ا 
ودلا ااا   ه ااااوم هجااااسد تنظااااحت   اااا    ألااااا   لرس ضحتااااه رااااو   حت ااااه 
اسق لو ذ  هر حتو و سلذ لأله  ، ا  ؤاسه لرن و  ه وم هجاسد 
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تنظحت ااااااا أ   غاااااااه رتحضحتاااااااو لأله ااااااا ،   اااااااى أتااااااااحت  لر ااااااان ديا 
لذااااااااتث  نيه لرس ضحتاااااااه   حتااااااا  ب ألاااااااط  تساااااااا       اااااااى لرتاااااااسل : 

(4.45-4.42-4.28-4.28-4.22 .) 
لوعس اا أ لرنظ  حتااه لراايت تسلجااه لأله اا ، لواتس ااه  ذاااتث  ن بونجااه  .6

( 14-3-7-13-6-12-11-8-10  رحتااااه متث  اااا  لرعساااا نلأ )
ه اااااي   اااااى لريتحتاااااب: ااااااار لراااااااسم هلرحاااااالاب   اااااى لرع  حتااااا أ 
لذااااااااتث  نيه رقه ااااااا ،  ه اااااااوم لااااااااتض دح لحملااااااا ك   ااااااا  ل حت ااااااا أ 

 حت ااه لحمل اااس   ه ااوم هجااسد شاااك أ لوتخ  ااه ك حت ااه لو حت اا  ه 
 تخ  ااااااه  ا  ااااااه  اااااا  لجل اااااا أ  لأ لرع  ااااااه إدلنح لألغااااااسذ 
لرس ضحته  ه وم هجسد شاك أ  تخ  ه  ا  ه    لجل ا أ  لأ 
لرع  ااااه إدلنح    حتاااا أ لذاااااتث  ن ا لوؤاساااا أ لرس ضحتااااه  هكااااسحم 
لاااااتث  نلأ لأله اااا ،  حااااع ذجت اااا دلأ لرنظاااا ن هرااااحت  ألةظ ااااه 

  ه اااوم هجاااسد  الكاااو  تخ  اااه  ا  اااه راااو   هاحت اااا أ حماااودح
لوؤاسااااا أ لرس ضحتاااااه ا دنلاااااا أ لجلاااااوه  لذ ت ااااا ديه ر   ااااا نيع 
لذاتث  نيه  هتس حتو لإجالةلأ لوتسعه ا لرسحتع هلر الة هلرا   با  

لأله اا ، لذاااتث  نيه  ه ااوم تضايااا لر حاا ح هباا  لأله اا ، لرعحتنحتااه 
هلأ لذاااااتث  نيه لراااايت   هلألد باااا  لألغااااسذ لرس ضحتااااه لحملسسااااه ةظ   اااا

اااى  ااا     ااا  لأله ااا ، لرن وياااه  ه اااوم هجاااسد  الكاااو   ةسةحتاااه  تلن و
 ا  اااه ر عن ياااه ب اااحت غه لرع اااسد هلذتض  حتااا أ لخل غاااه  وؤاسااا أ 
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لرس ضحتاااه  ااا   حتاااع لرناااسل ي لر اااا حته لرنظ  حتاااه هلإجالاحتاااه هتس حت  ااا  

-4.14) ر اق لوعت وح ا لرتس حتا   حت  ب اف  تساا    لحلسا يب 
4.09-4.09-4.07-4.04-4.00-3.97-3.94-3.91.) 

 طاااسذ لإجااااالةلأ  :( ا  اااصل لحملاااسن ه ااااي1جااا ةأ لرعسااا نح ن اااا  ) .7
  لإدلنيااااه ر ح ااااسذ   ااااى و ه أ لرسحتااااع هلر ااااالة مماااا  يضااااسأ ااغ اااا

 سااب لو حتاا س  للاااتث  نيه  ت حتااوح   ااى لرس ااف  بونجااه   رحتااه جااو  
 سااا نلأ  اااصل  ( بااا 1لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )

( بااا   حتاااع  سااا نلأ 1(  هلواتساااه )4.45لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )
لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضاااا  اااصا لرنتحتجاااه  اااع دنلااااه لرتاااسدام 

  لرااااايت إشااااا نح ا ةت اج ااااا  إحمل غاااااعسبه لرت اااااا، ا (1) اااااا(1433)
لرس ف  رسحتع وه لذاتث  ن     سئ لجل  أ لحلكس حته  لأ لرع  اه 

 عه لرس ف. نو تع ئ  نض
  اااااعف كضااااا ةح  :( ا  اااااصل لحملاااااسن ه اااااي2جااااا ةأ لرعسااااا نح ن ااااا  ) .8

  ااااى   لرعاااا     هبحت اااا أ لرنظااااا ا ااااا ذ لذاااااتث  ن مماااا  يااااؤ ا ااااا س  
 ساااااب لو حتااااا س لوساااااتخوم رتضسااااان  لودلا ااااا   بونجاااااه   رحتاااااه جاااااو  
( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط 2لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )

بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ  (2(  هلواتساااه )4.42 سااا يب )
                                      

 ااااا(  لو ااااك أ لراااايت تسلج  اااا  وه اااا ، 1433لرتااااسدام   سااااولرعويو باااا   سااااولرامح  لرااااو ش ) (1)
  با.لجل عحت أ هلوؤاس أ لخلنيه   اجع ا
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لحملاااااا هن  هتتضااااااا  ااااااصا لرنتحتجااااااه  ااااااع هتسغااااااحت أ   ت ااااااى لأله اااااا ، 
   رعن يااااااه بت  حتاااااائ لرعاااااا     ا  حت اااااا أ لرنظااااااا ا ااااااا ذ (1)لرثاااااا ي

لرس ااااف  هتسظحتاااااف لركضااااا ةلأ لرع  حتاااااه هلو نحتاااااه  هإة ااااا ة شااااااك أ 
  (2) تخ  ااااه ا  ااااصل ل اااا ذ  هتسغااااحت أ   ت ااااى لأله اااا ، لرالبااااع

ه لنح لرعااااوذ هل  اااا  لأل  ااااى ر  حاااا ة رااااااع كضاااا ةح و ساااا م  بااااو سح
 لخل لة ا لحمل ك   ر الكه  ع ل حت ه لرسعسديه ر   حت  .

  اااوم هجاااسد تنظاااحت   :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي4جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .9
 ل اا    ألااا   لرس ضحتااه رااو   حت ااه اااسق لواا ذ  بونجااه   رحتااه جااو  

( با  3ن  هل ت اط لواتساه ) سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ا
( باااا  3(  هلواتسااااه )4.28 ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )

 حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه  إشا نح 
إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  

 س ضي.تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لر
 ر حتااااااو و ااااااسلذ  :( ا  ااااااصل لحملااااااسن ه ااااااي9جاااااا ةأ لرعساااااا نح ن اااااا  ) .10

 سااااب لو حتاااا س  للأله اااا ، ا  ؤاسااااه لرن ااااو  بونجااااه   رحتااااه جااااو  
م( باا   ساا نلأ  ااصل 3لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )

م( باا   حتاااع  سااا نلأ 3(  هلواتساااه )4.28لحملااسن دتسااااط  ساا يب )
                                      

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)

  اجع ا با. ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرالبع 1439  ت ى لأله  ، لرالبع ) (2)
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ضاااا  اااصا لرنتحتجاااه  اااع تسغاااحت أ   ت اااى لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتت

  بت ااااكحتئ جلنااااه وع جلااااه تع حتاااائ لو حتاااا نلأ  اااا  (1)لأله اااا ، لرث راااا 
لراااااضذأ هلرااااايت متثاااائ  حت اااااه لأله ااااا ، لونااااوه    كحتت ااااا  هلوساااااتسوره 
و حت هاا  ا  كااه لوكا ااه هلووينااه لونااسنح هغن اا   اا   ااوحم هحم اظاا أ 

 لو  كه لرعابحته لرسعسديه.
  وم هجاسد تنظحت ا أ  :( ا  صل لحملسن ه ي5ج ةأ لرعس نح ن   ) .11

  غاااااه رتحضحتااااااو لأله ااااا ،   ااااااى أتااااااحت  لر اااااان ديا لذاااااااتث  نيه 
 ساااااب لو حتاااا س لوساااااتخوم رتضسااااان  للرس ضحتااااه  بونجاااااه   رحتااااه جاااااو  
( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط 5لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )

كااائ ( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ر6(  هلواتساااه )4.22 سااا يب )
لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  ااااصل لوعااااسق لرااااصم ت 
تت اااااق إرحتااااه لرونلااااا أ لرساااا ب ه  ك اااا  ت ياااات  تن هرااااه ا لوااااؤمتالأ 

 هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 ااااااار لراااااااسم  :( ا  اااااصل لحملاااااسن ه ااااي10جاااا ةأ لرعسااااا نح ن اااا  ) .12

جااااه   رحتااااه هلرحااااالاب   ااااى لرع  حتاااا أ لذاااااتث  نيه رقه اااا ،  بون 
( با  6 سب لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت اط لواتساه )

( بااا  13(  هلواتساااه )4.14 سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )
 حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه  إشا نح 

                                      
 ه(   اجع ا با.1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (1)
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إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  
 ره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.تن ه 

  اوم لااتض دح لحملا ك   :( ا  صل لحملاسن ه اي8ج ةأ لرعس نح ن   ) .13
 ااا  ل حت ااا أ لوتخ  اااه ك حت اااه لو حت ااا  ه حت اااه لحمل ااااس   بونجاااه 
  رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه 

(  هلواتسااااه 4.09ساااااط  ساااا يب )( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دت7)
( بااااا   حتاااااع  سااااا نلأ لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضاااااا  اااااصا 29)

  (1) اا(1439لرنتحتجه  اع دنلااه لرألاااه لرتج نياه  ون  اه لر اا حته )
تضعحتاائ لر ااالكه  اا  باا  و ساا م لخلاا لة ا لحملاا ك   هل حت ااه لرسااعسديه 

 أ   ت ااااى ر   حت اااا  لوعت ااااوي   رت حتااااحت  لألغااااسذ لرس ضحتااااه  هتسغااااحت
  تضعحتاااااااائ دهن ل حت ااااااااه لرسااااااااعسديه ر   حت اااااااا  (2)لأله اااااااا ، لرث راااااااا 

لوعت وي  ا ا ذ ت حتاحت  وغاسذ لأله ا ،  رتنساحتا  اع ه لنح لرعاوذ 
رتكااااسحم لجل ااااه لوعت ااااوح ا  ااااصل ل اااا ذ بااااوذ  اااا  و ساااا م لخلاااا ح ا 

 لحمل ك .
  وم هجاسد شااك أ  :( ا  صل لحملسن ه ي11ج ةأ لرعس نح ن   ) .14

 ا  ااااااه  اااااا  لجل اااااا أ  لأ لرع  ااااااه إدلنح لألغااااااسذ  تخ  ااااااه 
لرس ضحتااه  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  

                                      
 دضأ لرس ف   اجع ا با. ا(  ت ايا ل ت  1439لرألااه لرتج نيه  ون  ه لر ا حته ) (1)

 ه(   اجع ا با.1437  ت ى لأله  ، لرث ر  ) (2)
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م( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب 7هل ت ااااط لواتسااااه )

م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ لحملا هن  29(  هلواتسه )4.09)
عااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ااصل لو

لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ 
 لخل غه  ر     لرس ضي.

  وم هجاسد شااك أ  :( ا  صل لحملسن ه ي12ج ةأ لرعس نح ن   ) .15
 تخ  ااااااه  ا  ااااااه  اااااا  لجل اااااا أ  لأ لرع  ااااااه إدلنح    حتاااااا أ 

سااااب لو حتاااا س لذاااااتث  ن ا لوؤاساااا أ لرس ضحتااااه  بونجااااه   رحتااااه  
( بااا   سااا نلأ  اااصل 9لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )

( باا   حتااع  ساا نلأ 33(  هلواتسااه )4.07لحملااسن دتساااط  ساا يب )
لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع هتسغااحت أ   ت ااى 

  د اااسح لأله ااا ، إحمل تنسياااع لااااتث  نل   هت اااسيا (1)لأله ااا ، لرالباااع
ذاااااتث  نيه هلذاااااتض دح  اااا  بحتااااسأ لخلاااا ح لوتخ  ااااه ا ودهل اااا  ل

  ومهحتاااه (2)لذااااتث  ن  هتسغاااحت أ لواااؤمتا لإاااا  ي ا دهنتاااه لألهحمل
ه ااع آرحتااه إااان د لأله اا ، إحمل شاااك أ   نحتااه  تخ  ااه ا إدلنح 

 هلاتث  ن لأل سلذ رتح حتا  سلاو  اتضعه.
                                      

 ه(  تسغااحت أ   ت اى لأله اا ، لرالباع  لرألااااه لرتج نياه  راااضر 1439  ت اى لأله اا ، لرالباع ) (1)
   اجع ا با.

  اجع ا با. ا(  لروهنح لألهحمل   كه لوكا ه  1438لوؤمتا لإا  ي رقه  ، ) (2)
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 نلأ   كاااسحم لااااتث  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي6جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .16
لأله اااا ،  حاااااع ذجت ااااا دلأ لرنظااااا ن هراااااحت  ألةظ اااااه هاحت اااااا أ 
حماااودح  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  

( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب 10هل ت ااااط لواتسااااه )
( باا   حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  38(  هلواتسااه )4.04)

حمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إ
لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ 

 لخل غه  ر     لرس ضي.
  ااوم هجااسد  الكااو  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي13جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .17

 تخ  ااه  ا  ااه رااو   لوؤاساا أ لرس ضحتااه ا دنلااا أ لجلااوه  
  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لذ ت ااا ديه ر   ااا نيع لذااااتث  نيه

( باا   ساا نلأ  ااصل 11لوساتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )
( باا   حتااع  ساا نلأ 49(  هلواتسااه )4.00لحملااسن دتساااط  ساا يب )

لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
  تن هراه ا لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات

 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 تس حتاااو لإجاااالةلأ  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي7جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .18

لوتسعااااه ا لرسحتااااع هلر ااااالة هلرااااا   باااا  لأله اااا ، لرعحتنحتااااه هلأله اااا ، 
لذااااااتث  نيه  بونجاااااه   رحتاااااه  سااااااب لو حتااااا س لوساااااتخوم رتضساااااان 
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باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط ( 12لرنتاااا ان  هل ت ااااط لواتسااااه )

م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ 55(  هلواتسه )3.97 س يب )
لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  ااااصل لوعااااسق لرااااصم ت 
تت اااااق إرحتااااه لرونلااااا أ لرساااا ب ه  ك اااا  ت ياااات  تن هرااااه ا لوااااؤمتالأ 

 هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
  ااوم تضايااا لر حاا ح  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي3 اا  )جاا ةأ لرعساا نح ن  .19

  هلألدهلأ لذاااااتث  نيه لراااايت  باااا  لألغااااسذ لرس ضحتااااه لحملسسااااه ةظ   اااا
ااى  اا     اا  لأله اا ، لرن ويااه  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س  تلن و

( باا   ساا نلأ  ااصل 13لوساتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )
م( با   حتاع  سا نلأ 61تساه )(  هلوا 3.94لحملسن دتساط  سا يب )

لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع هتسغااحت أ   ت ااى 
  أبمهحتااه أتكحتااو لجل اا أ لوخت ااه   ااى وغااح ا (1)لأله اا ، لرثاا ي

لرضححت ه لر ح ح هكتا ا لرعاوذ  فااالغ لرع ا نلأ لو  سكاه ر  ااك أ 
حم احت اااا  دهحم لحل جااااه إحمل إ   وه وااااا      لراااايت ب اااا  لرس ااااف     اااا

لر   ي؛ كسحم لو كحته ا لحل   هلألا   هرحت  ا وغئ لرع ا ن  
  باااو سح ه لنح لرعاااوذ هل  ااا  (2)هتسغاااحت أ   ت اااى لأله ااا ، لرالباااع

لأله ااااا ، بااااا  لأل  اااااى ر نظاااااا ا لرتضا اااااه بااااا  لأله ااااا ، لرعحتنحتاااااه ه 
                                      

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435لأله  ، لرث ي )  ت ى  (1)

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرالبع  1439  ت ى لأله  ، لرالبع ) (2)
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 لذاتث  نيه ا لرسحتع هلر الة هلرا  .
م هجااسد  الكااو   ااو :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي14جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .20

  ةسةحتااااااه  ا  ااااااه ر عن يااااااه ب ااااااحت غه لرع ااااااسد هلذتض  حتاااااا أ لخل غااااااه 
 وؤاسا أ لرس ضحتاه  ا   حتاع لرناسل ي لر اا حته لرنظ  حتاه هلإجالاحتااه 
هتس حت     ر اق لوعت وح ا لرتس حتاا  بونجاه   رحتاه  ساب لو حتا س 

( باا   ساا نلأ  ااصل 14لوساتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )
م( با   حتاع  سا نلأ 67(  هلواتساه )3.91ن دتساط  سا يب )لحملس 

لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه لرونلااا أ لرساا ب ه   ك اا  ت ياات  تن هرااه 

 ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
يـة الـيت تواجـه األوقـاف املرتبطـة مـا املعوقـات النظام الس ال السـابع:
 مبصارف الوقف؟

هرإلج باااه  اااا   اااصل لرسااااؤلذ  ااا م لرس  اااا  حبسااا ا لرتكااااالنلأ هلرنسااااب 
 ا  لوعس ا أ لرنظ  حتااه  لو سياه هلوتساا  أ لحلسا بحته إجا  أ واااالد لرونلااه

لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه د ااا ن، لرس اااف  هو تاتحتاااب  اااصا لوعس ااا أ 
 ( يس    ر .27 ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   ) سب لوتساط لحلس يب
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 (27جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد 

املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة مبصارف  الدراسة عن
 لكل عبارة من عبارات احملور الوقف، مرتبةا تنازلياا

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 عوقدرجة امل

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

7 

عدم وجود 
أنظمة حلماية 
مصارف الوقف 
من اًلعتداء 
عليها ابلسرقة 
 واًلستغالل.

33 47.8 19 27.5 11 15.9 1 1.4 4 5.8 4.13 1 

5 

عدم وجود 
جهات رقابية 
للتحقق من 

لنظار التزام ا
بتوجيه ريع 
األوقاف اليت 
يتولون نظارهتا 
إىل مصارفها 
احملددة يف صك 
 الوقفية.

 م1 4.13 4.3 3 4.3 3 11.6 8 33.3 23 46.4 32
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 عوقدرجة امل

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

عدم وجود 
رصٍد مسحٍي 
وعلمٍي 
احصائٍي 
ًلحتياجات 
اجملتمع التنموية 
من خمتلف 
اجلوانب 
الشرعية 
واًلجتماعية 
والرتبوية 
والصحية 

اخل .. . والبيئية
اليت ختدم 
 القطاع الوقفي.

29 42.5 29 42.5 5 7.2 2 2.9 4 5.8 4.12 3 

6 

عدم وجود 
أنظمة رادعة 
ًلجتهادات 
بعض النظار 
بتغيري مصارف 
األوقاف مبا 
خيالف شروط 
 الواقفني.

31 44.9 23 33.3 8 11.6 4 5.8 3 4.3 4.09 4 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 عوقدرجة امل

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

2 

تشدد بعض 
القضاة يف نقل 
مصارف 
األوقاف 
املتعطلة إىل 
 جهات مشاهبة.

29 42.0 25 36.2 7 10.1 6 8.7 2 2.9 4.06 5 

8 

عدم وجود 
آليات واضحة 
ملتابعة أثر 
املصارف 
الوقفية على 
املوقوف عليهم 
ومدى حتقيقها 
ملقاصد الوقف 
 من عدمه.

29 42.0 23 33.3 11 15.9 2 2.9 4 5.8 4.03 6 

10 

غياب التنظيم 
احملكم للجانب 
احملاسيب أسهم 

اخللل يف وجود 
يف املصارف 
 الوقفية.

25 36.2 26 37.7 14 20.3 2 2.9 2 2.9 4.01 7 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 عوقدرجة امل

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

9 

عدم وجود 
آليات واضحة 
لتحديد أوجه 
اخللل يف تنفيذ 
املصارف 
الوقفية، 

لتحديد ما كان 
منها مفتعل بنية 
الفساد، وما  
كان منها انتج 
عن سوء 

املمارسة لقصر 
الفهم 
 واإلدراك.

26 37.7 24 34.8 11 15.9 5 7.2 3 4.3 3.94 8 

12 

عدم وجود 
قواعد 

وسياسات عامة 
تضبط توجيه 
الفائض من 
املصارف 
 الوقفية.

25 36.2 23 33.3 14 20.3 5 7.2 2 2.9 3.93 9 



 

                                       

 

 .. ووسائل معاجلتهااملعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف  176

 

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 عوقدرجة امل

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

عدم وجود 
قواعد متفق 
عليها يف جواز 
خمالفة أو تغيري 
شرط الواقف 
يف مصارف 
الوقف 
 للمصلحة.

25 36.2 23 33.3 14 20.3 4 5.8 3 4.3 3.91 10 

11 

عدم وجود 
قواعد 
وسياسات 
واضحة تضبط 
توجيه املصارف 
الوقفية إىل 
 مستحقيها.

 م10 3.91 4.3 3 5.8 4 23.2 16 27.5 19 39.1 27

4 

ي أاختالف ر 
القضاة يف حق 
الواقف يف تغيري 
 مصارف وقفه.

22 31.9 23 33.3 19 27.5 2 2.9 3 4.3 3.86 12 
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 : ( ما يلي27يتضح من اجلدول رقم )
تحاااااا   لحملااااااسن لرساااااا بع لخلاااااا    وعس اااااا أ لرنظ  حتااااااه لراااااايت تسلجااااااه  .1

  متثاااااائ ةسااااااسه  (  عس  اااااا12لأله اااااا ، لواتس ااااااه د اااااا ن، لرس ااااااف )
 (    إ    لرعس نلأ لريت تح نت   لذاتس ةه لرونلاه.  12.3)
( باا   تسااا  أ  حتااع حماا هن 3جاا ة تاتحتااب  ااصل لحملااسن ا لواتسااه ) .2

 (.4.009لرونلاه  دتساط  س يب )
(  هودىن  تساااط 4.13ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3

(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.86 ساااا يب )
لأله ااا ، لواتس اااه د ااا ن، لرس اااف ك ةاااط دنجاااه هجسد ااا   ساااب 

   حت س تضسن لرنت ان   رحته ا ات ع لرونلاه.
حتاع لوعس ا أ  سب لو حت س لوستخوم ا تضسن لرنت ان جا ةأ   .4

 بونجه   رحته.
لوعس ااا أ لرنظ  حتاااه لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه د ااا ن، لرس اااف  .5

-6-1-5-7بونجه   رحتاه تت ثائ ا  حتاع  سا نلأ لحملاسن ه اي: )
( ه ي   ى لريتحتب:  اوم هجاسد 2-8-10-9-12-3-11-4

وةظ ااااااه حل  يااااااه   اااااا ن، لرس ااااااف  اااااا  لذ تااااااولة   حت اااااا   رسااااااا ه 
ج اا أ ن  بحتااه ر تح ااا  اا  لرتااولم لرنظاا ن  هلذاااتأل ذ  ه ااوم هجااسد

بتسجحتاااه نياااع لأله ااا ، لرااايت يتسراااسحم ةظ ن ااا  إحمل   ااا نا   لحملاااودح ا 
غااااا  لرس ضحتاااااه  ه ااااااوم هجاااااسد نغاااااو   سااااااحي  ه   اااااي  ل  اااااا اي  
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ذ تحت جااااااا أ ل ت اااااااع لرتن سياااااااه  ااااااا   ت اااااااف لجلسلةاااااااب لر اااااااا حته 

لر  ااا   .. لخل لرااايت  اااوم . هلذجت   حتااه هلريبسياااه هلر اااححته هلرسحت حتااه
لرس ضي  ه وم هجسد وةظ ه نلد ه ذجت ا دلأ بعا  لرنظا ن بتألحتان 
  ااااا ن، لأله ااااا ، دااااا  عااااا رف شااااااها لراااااسل ض   هت اااااود بعااااا  
لر حااا ح ا ة ااائ   ااا ن، لأله ااا ، لوتع  اااه إحمل ج ااا أ   ااا هبه  
ه ااااوم هجااااسد آرحتاااا أ هل ااااحه وت بعااااه و ااااا لو اااا ن، لرس ضحتااااه   ااااى 

لرس اف  ا   و اه  هغحتا ا لوس س،   احت   ه او    حت  ا  و  غاو 
لرتنظحت  لحملك  ر ج ةب لحمل ايب وا   ا هجسد لخل ائ ا لو ا ن، 
لرس ضحته  ه وم هجاسد آرحتا أ هل احه رتحوياو وهجاه لخل ائ ا تنضحتاص 
لو اا ن، لرس ضحتااه  رتحويااو  اا  كاا حم  ن اا   ضتعاائ بنحتااه لرضساا د  ه اا   
كاا حم  ن اا   تااان  اا  اااسة لو  نااااه ر  ااا لرض اا  هلإدنلض  ه اااوم 

جاسد  سل او هاحت اا أ    اه تحاسط تسجحتاه لرضا ا   ا  لو ا ن، ه 
لرس ضحتااه  ه ااوم هجااسد  سل ااو  تضااا   حت اا  ا جااسل    رضااه وه تألحتاان 
شاااا لرسل ااف ا   اا ن، لرس ااف ر   اا حه  ه ااوم هجااسد  سل ااو 
هاحت ا أ هل حه تحسط تسجحته لو ا ن، لرس ضحتاه إحمل  ساتح حت    

ن   ااا ن، ه ضاااه  هل ااات ، نلم لر حااا ح ا  اااا لرسل اااف ا تألحتااا
-4.12-4.13-4.13 حتاااا  ب ألااااط  تسااااا       ااااى لرتااااسل : )

4.09-4.06-4.03-4.01-3.94-3.93-3.91-3.91-
3.86 .) 
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  ااوم هجااسد وةظ ااه  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي7جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .6
حل  يااه   اا ن، لرس ااف  اا  لذ تااولة   حت اا   رسااا ه هلذاااتأل ذ  

رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم
(  4.13( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )1لواتساااااه )
م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضااااد 18هلواتساااه )

 ااااااصا لرونلاااااااه  إشاااااا نح إحمل  ااااااصل لوعااااااسق لرااااااصم ت تت اااااااق إرحتااااااه 
لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ 

 خل غه  ر     لرس ضي.ل
  ااوم هجااسد ج اا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي5جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .7

ن  بحتااه ر تح ااا  اا  لرتااولم لرنظاا ن بتسجحتااه نيااع لأله اا ، لراايت يتسرااسحم 
ةظ ن   إحمل    نا   لحملودح ا غ  لرس ضحته  بونجه   رحتاه  ساب 

م( باااااا  1لو حتااااا س لوساااااتخوم رتضسااااان لرنتاااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )
م( باا  18(  هلواتسااه )4.13ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب ) 

 حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه  إشا نح 
إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  

 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
  اااوم هجاااسد نغاااو   :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي1جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .8

 ساحي  ه   ااي  ل  ا اي  ذ تحت جاا أ ل ت اع لرتن سيااه  ا   ت ااف 
.. لخل . لجلسلةاااب لر اااا حته هلذجت   حتاااه هلريبسياااه هلر اااححته هلرسحت حتاااه
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 سااب لو حتا س لوسااتخوم    رحتاه   لرايت  اوم لر  اا   لراس ضي  بونجااه  

سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن ( بااااا   3رتضسااااان لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )
( بااااااا   حتاااااااع  سااااااا نلأ 22(  هلواتساااااااه )4.12دتسااااااااط  سااااااا يب )

لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضاااااا  اااااصا لرنتحتجاااااه  اااااع دنلااااااه لرألاااااااه 
وهغااااط فغااااولن   لراااايت (1) ااااا(1439لرتج نيااااه  ون  ااااه لر ااااا حته )

  نطااااه  ذ تحت جاااا أ لرتن سيااااه بناااا ة   ااااى دنلااااا أ  سااااححته  حتولةحتااااه 
ا لو  كااه؛ رتكااسحم بسغاا ه  سج ااه ر ااا،  سلاااو دهنيااه ا   ااسم  ناا ط

  بااااو سح ه لنح (2)  اااا   لأله اااا ،  هتسغااااحت أ   ت ااااى لأله اااا ، لرالبااااع
لرع ااائ هلرتن حتاااه لذجت   حتاااه إحمل إ اااولد   نطاااه  ذ تحت جااا أ لرتن سياااه 
بناا ة   ااى دنلااا أ  سااححته  حتولةحتااه دهنيااه ركاائ  ن  ااه هلإااا دح  ن اا  

جناااه لرسطنحتاااه رقه ااا ، إحمل ر اااا،  سلااااو   ااا   لأله ااا ،  هد اااسح لر 
إ ااااااااولد دنلاااااااااه ذ تحت جاااااااا أ   اااااااا   لأله اااااااا ،  هتسغااااااااحت أ لوااااااااؤمتا 

  بونلاااااااااه ل تحت جاااااااا أ ل ت ااااااااع  اااااااا  (3)لإااااااااا  ي ا دهنتااااااااه لألهحمل
 لأله  ، هلو  ن، لرس ضحته.

  اوم هجاسد وةظ اه نلد اه  :( ا  صل لحملسن ه ي6ج ةأ لرعس نح ن   ) .9

                                      
  ا(  ت ايا ل ت  دضأ لرس ف   اجع ا با.1439لرألااه لرتج نيه  ون  ه لر ا حته ) (1)

حت أ   ت اى لأله اا ، لرالباع  لرألااااه لرتج نياه  راااضر  ه(  تسغاا1439  ت اى لأله اا ، لرالباع ) (2)
  اجع ا با.

  اجع ا با. ا(  لروهنح لألهحمل   كه لوكا ه  1438لوؤمتا لإا  ي رقه  ، )( 3)
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ه اا ، داا  عاا رف شاااها ذجت اا دلأ بعاا  لرنظاا ن بتألحتاان   اا ن، لأل
لرااااسل ض   بونجااااه   رحتااااه  سااااب لو حتاااا س لوسااااتخوم رتضساااان لرنتاااا ان  

( بااااااا   سااااااا نلأ  اااااااصل لحملاااااااسن دتسااااااااط  سااااااا يب 4هل ت اااااااط لواتساااااااه )
م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  29(  هلواتساااه )4.09)

ه هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  ااااصل لوعااااسق لرااااصم ت تت اااااق إرحتاااا
لرونلااا أ لرساا ب ه  ك اا  ت ياات  تن هرااه ا لوااؤمتالأ هلو ت حتاا أ لخل غااه 

  ر     لرس ضي.
 ت اود بعا  لر حا ح  :( ا  اصل لحملاسن ه اي2ج ةأ لرعس نح ن   ) .10

ا ة اااائ   اااا ن، لأله اااا ، لوتع  ااااه إحمل ج اااا أ   اااا هبه  بونجااااه 
  رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه 

(  هلواتسااااه 4.06باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب ) (5)
م( باااا   حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا 35)

لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ 
لرسا ب ه  ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا   

 لرس ضي.
  ااوم هجااسد آرحتاا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي8ن اا  )جاا ةأ لرعساا نح  .11

هل ااحه وت بعااه و ااا لو اا ن، لرس ضحتااه   ااى لوس ااس،   ااحت   ه ااو  
  حت  اا  و  غااو لرس ااف  اا   و ااه  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س 

( بااا   سااا نلأ  اااصل 6لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
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   حتااع  ساا نلأ ( باا44(  هلواتسااه )4.03لحملااسن دتساااط  ساا يب )

لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا 

 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 غحتاااا ا لرتنظااااحت   :( ا  ااااصل لحملااااسن ه ااااي10جاااا ةأ لرعساااا نح ن اااا  ) .12

 ااااااايب وااااااا   ا هجااااااسد لخل اااااائ ا لو اااااا ن، لحملكاااااا  ر ج ةااااااب لحمل
لرس ضحتااه  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  

( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب 7هل ت اااااط لواتساااااه )
م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ لحملا هن  45(  هلواتسه )4.01)

ت تت اااق إرحتااه  هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم
لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ 

 لخل غه  ر     لرس ضي.
  ااوم هجااسد آرحتاا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي9جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .13

هل ااحه رتحويااو وهجااه لخل اائ ا تنضحتااص لو اا ن، لرس ضحتااه  رتحويااو 
تااان  ااا  ااااسة  اا  كااا حم  ن ااا   ضتعااائ بنحتاااه لرضسااا د  ه ااا  كااا حم  ن ااا   

 ساااااب لو حتااااا س    رحتاااااه   لو  نااااااه ر  اااااا لرض ااااا  هلإدنلض  بونجاااااه  
( بااا   سااا نلأ  اااصل 8لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )

( باا   حتااع  ساا نلأ 60(  هلواتسااه )3.94لحملااسن دتساااط  ساا يب )
لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
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 تت اااق إرحتااه لرونلااا أ لرساا ب ه   ك اا  ت ياات  تن هرااه لوعااسق لرااصم ت
 ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

  ااوم هجااسد  سل ااو  :( ا  ااصل لحملاسن ه ااي12جا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .14
هاحت ااااا أ    ااااه تحااااسط تسجحتااااه لرضاااا ا   اااا  لو اااا ن، لرس ضحتااااه  

 ت ااط بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل
(  3.93( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )9لواتساااااه )
م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  هتتضااااد 64هلواتساااه )

 ااااااصا لرونلاااااااه  إشاااااا نح إحمل  ااااااصل لوعااااااسق لرااااااصم ت تت اااااااق إرحتااااااه 
لرونلاااااا أ لرسااااا ب ه  ك ااااا  ت يااااات  تن هراااااه ا لواااااؤمتالأ هلو ت حتااااا أ 

 ي.لخل غه  ر     لرس ض
  اوم هجاسد  سل او  تضاا  :( ا  اصل لحملاسن ه اي3ج ةأ لرعس نح ن   ) .15

  حت اااا  ا جااااسل    رضااااه وه تألحتاااان شاااااا لرسل ااااف ا   اااا ن، لرس ااااف 
ر   ااا حه  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  

( باااااا   ساااااا نلأ  ااااااصل لحملااااااسن دتساااااااط  ساااااا يب 10هل ت ااااااط لواتسااااااه )
بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ لحملااا هن  م( 67(  هلواتساااه )3.91)

هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  ااااصل لوعااااسق لرااااصم ت تت اااااق إرحتااااه 
لرونلااا أ لرساا ب ه  ك اا  ت ياات  تن هرااه ا لوااؤمتالأ هلو ت حتاا أ لخل غااه 

  ر     لرس ضي.
  اااوم هجاااسد  سل اااو  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي11جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .16

حاااسط تسجحتاااه لو ااا ن، لرس ضحتاااه إحمل  ساااتح حت    هاحت اااا أ هل اااحه ت
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 سااااب لو حتاااا س لوسااااتخوم رتضساااان لرنتاااا ان  هل ت ااااط    رحتااااه   بونجااااه  
(  3.91م( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )10لواتساااااه )
م( باا   حتااع  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضاااد  ااصا 67هلواتسااه )

ت تت ااااااق إرحتاااااه لرونلاااااا أ  لرونلااااااه  إشااااا نح إحمل  اااااصل لوعاااااسق لراااااصم
لرسااا ب ه  ك اااا  ت يااات  تن هرااااه ا لوااااؤمتالأ هلو ت حتااا أ لخل غااااه  ر  اااا   

 لرس ضي.
 ل اااااات ، نلم  :( ا  ااااااصل لحملااااااسن ه ااااااي4جاااااا ةأ لرعساااااا نح ن اااااا  ) .17

لر حاااا ح ا  ااااا لرسل ااااف ا تألحتاااان   اااا ن، ه ضااااه  بونجااااه   رحتااااه 
( 12 سااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضساان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )

م( 79(  هلواتسااه )3.86باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن دتساااط  ساا يب )
باااا   حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه 
 إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه لرونلااا أ لرساا ب ه   
 ك   ت يت  تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

مــا املعوقــات النظاميــة الــيت تواجــه األوقــاف املرتبطــة  امن:الســ ال الثــ
 ابحلوكمة؟

هرإلج باااه  اااا   اااصل لرسااااؤلذ  ااا م لرس  اااا  حبسااا ا لرتكااااالنلأ هلرنسااااب 
 ا  لوعس ا أ لرنظ  حتااه  لو سياه هلوتساا  أ لحلسا بحته إجا  أ واااالد لرونلااه

لرااايت تسلجااااه لأله اااا ، لواتس اااه  حلسك ااااه هو تاتحتااااب  اااصا لوعس اااا أ  سااااب 
 ( يس    ر .28لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )
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 (28جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد 

املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابحلوكمة،  الدراسة عن
 لكل عبارة من عبارات احملور مرتبةا تنازلياا

بارة
 الع
رقم

 

 تاملعوقا
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

6 

عدم وجود 
معايري واضحة 
للشفافية 
 واإلفصاح.

32 46.4 22 31.9 9 13.0 4 5.8 2 2.9 4.13 6 

1 

عدم وجود 
نظام حوكمة 
خاص 
 ابألوقاف.

33 47.8 17 24.6 14 20.3 2 2.9 3 4.3 4.09 1 

2 

عدم وجود 
تنظيمات مطمئنة 
للم سسات 
الوقفية تدفعها إىل 
اإلفصاح عن 
حساابهتا 
 وميزانياهتا.

33 47.8 19 27.5 9 13.0 4 5.8 4 5.8 4.06 2 
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بارة
 الع
رقم

 

 تاملعوقا
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

7 

عدم وجود نظام 
تعارض املصاحل 
يف أجهزة الوقف 
 املختلفة.

26 37.7 28 40.6 10 14.5 2 2.9 3 4.3 4.04 7 

5 

 عدم وجود
تشريعات تلزم 
األوقاف 

ابستقاللية اإلدارة 
التنفيذية عن 
 جملس النظار.

27 39.1 22 31.9 13 18.8 5 7.2 2 2.9 3.97 5 

8 

عدم وجود 
تنظيمات تلزم 
امل سسات 

الوقفية ابإلفصاح 
الدوري عن 
عمليات 

اًلستثمار ونشر 
املعلومات 
 واإلعالن عنها.

27 39.1 23 33.3 11 15.9 5 7.2 3 4.3 3.96 8 
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بارة
 الع
رقم

 

 تاملعوقا
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

4 

عدم وجود 
تنظيمات تلزم 
إدارات 
األوقاف 
أبسلوب 
اإلفصاح عن 
حساابهتا 
 وميزانياهتا.

23 33.3 27 39.1 13 18.8 1 1.4 5 7.2 3.90 4 

3 

عدم إلزام 
الواقفني 

بتضمني صيغهم 
الوقفية لبنود 
ومبادئ 
 احلوكمة.

22 31.9 23 33.3 17 24.6 4 5.8 3 4.3 3.83 3 

 ( ما يلي: 28)تضح من اجلدول رقم ا
تحاااااا   لحملااااااسن لرثاااااا    لخلاااااا    وعس اااااا أ لرنظ  حتااااااه لراااااايت تسلجااااااه  .1

(  8.17(  عس ااا أ  متثااائ ةساااسه )8لأله ااا ، لواتس اااه  حلسك اااه )
    إ    لرعس نلأ لريت تح نت   لذاتس ةه لرونلاه. 
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م( باا   تساا  أ  حتااع حماا هن 4جا ة تاتحتااب  ااصل لحملاسن ا لواتسااه ) .2
 (.3.996يب )لرونلاه  دتساط  س 

(  هودىن  تساااط 4.13ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3
(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.83 ساااا يب )

لأله ااا ، لواتس اااه  حلسك اااه ك ةاااط دنجاااه هجسد ااا   ساااب   حتااا س 
 تضسن لرنت ان   رحته ا ات ع لرونلاه.

 حتاع لوعس ا أ   سب لو حت س لوستخوم ا تضسن لرنت ان جا ةأ .4
 هبصل لحملسن بونجه   رحته.

لوعس ااا أ لرنظ  حتاااه لرااايت تسلجاااه لأله ااا ، لواتس اااه  حلسك اااه بونجاااه  .5
-8-5-7-2-1-6) ت ثائ ا  حتاع  سا نلأ لحملاسن ه اي:  رحته ت

( ه اااي   اااى لريتحتاااب:  اااوم هجاااسد  عااا ين هل اااحه ر  اااض احته 4-3
هلإا ااا و  ه اااوم هجاااسد ةظااا م  سك اااه  ااا    أله ااا ،  ه اااوم 
هجااسد تنظحت اا أ     نااه ر  ؤاساا أ لرس ضحتااه تااواع   إحمل لإا اا و 
 ااا   سااا     ه حتولةحت  ااا   ه اااوم هجاااسد ةظااا م تعااا نر لو ااا   ا 
وج ااااوح لرس ااااف لوخت ضااااه  ه ااااوم هجااااسد ت ااااايع أ ت ااااوم لأله اااا ، 
 ااااااات  رحته لإدلنح لرتنضحتصيااااااه  اااااا  ا اااااا  لرنظاااااا ن  ه ااااااوم هجااااااسد 

 اا و لرااوهنم  اا     حتاا أ تنظحت اا أ ت ااوم لوؤاساا أ لرس ضحتااه  إا
لذاتث  ن هة ا لوع س  أ هلإ  حم  ن    ه اوم هجاسد تنظحت ا أ 
ت اوم إدلنلأ لأله اا ، أبااا سا لإا ا و  اا   ساا     ه حتولةحت  اا   
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ه ااااااوم إرااااااولم لرااااااسل ض  بتحاااااا   غااااااحتأل   لرس ضحتااااااه رسنااااااسد ه ساااااا دئ 
-4.09-4.13لحلسك ااه   حتاا  ب ألااط  تسااا       ااى لرتااسل : )

4.06-4.04-3.97-3.96-3.90-3.83 .) 
  ااوم هجااسد  عاا ين  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي6جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .6

هل اااااااحه ر  اااااااض احته هلإا ااااااا و  بونجاااااااه   رحتاااااااه  ساااااااب لو حتااااااا س 
( بااا   سااا نلأ  اااصل 1لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )

( باا   حتااع  ساا نلأ 18(  هلواتسااه )4.13لحملااسن دتساااط  ساا يب )
كاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل لذاااااتس ةه ر

لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا 
 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

  اااوم هجاااسد ةظااا م  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي1جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .7
لوسااتخوم  سك اه  اا    أله اا ،  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س 

( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن 2رتضسااااان لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )
( بااااااا   حتاااااااع  سااااااا نلأ 29(  هلواتساااااااه )4.09دتسااااااااط  سااااااا يب )

لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضاااااا  اااااصا لرنتحتجاااااه  اااااع دنلااااااه لرألاااااااه 
 ااا(  لراايت وهغااط بحاااهنح لشاايلا رااسلا  1437لرتج نيااه  راااضر)

  (1)غاااحت أ   ت اااى لأله اااا ، لألهذلحلسك اااه ا شااااا لرسل ااااف  هتس 
 رت كحتو   ى ومهحته هجسد  سك اه رقه ا ، ه سل او حم ااسحته ه  رحتاه 

                                      
  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لألهذ  1433  ت ى لأله  ، لألهذ ) (1)
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  لرااااايت د اااااط إحمل (1)إدلن ااااا   هتسغاااااحت أ   ت اااااى لأله ااااا ، لرثااااا ي

لرساااااااااا ه ا تضعحتااااااااائ ل حت اااااااااه لرع  اااااااااه رقه ااااااااا ،  هلرت كحتاااااااااو   اااااااااى 
 لات  رحتت    هتعويو دهن   ا  سك ه لأله  ،.

  وم هجسد تنظحت ا أ  :( ا  صل لحملسن ه ي2  )ج ةأ لرعس نح ن  .8
    ناااه ر  ؤاسااا أ لرس ضحتاااه تاااواع   إحمل لإا ااا و  ااا   سااا     
ه حتولةحت     بونجه   رحته  سب لو حت س لوساتخوم رتضسان لرنتا ان  

( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب 3هل ت اااااط لواتساااااه )
ااتس ةه ركائ لحملا هن  م( ب   حتع  س نلأ لذ35(  هلواتسه )4.06)

ه لرألاااااااااااااااااه لرتج نيااااااااااااااااه هتتضاااااااااااااااا  اااااااااااااااصا لرنتحتجااااااااااااااااه  اااااااااااااااع دنلااااااااااااااااا
  لرااايت وهغاااط بحااااهنح لرع ااائ   اااى إ اااولد (2)(ه1437 رااااضر)

ت ااااايع أ هتنظحت اااا أ     نااااه ر ااااسل ض  هلجل اااا أ لرس ضحتااااه  ضو اااا  
 هت و     إا  و لو  .

  اااوم هجاااسد ةظااا م  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي7جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .9
لو اا   ا وج ااوح لرس اااف لوخت ضااه  بونجااه   رحتااه  ساااب  تعاا نر

( ب   سا نلأ 4لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )
م( باااا   حتااااع 38(  هلواتسااااه )4.04 ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )

 ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل 
                                      

  اجع ا با. ى لأله  ، لرث ي  ه(  تسغحت أ   ت1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)

ه ؤشالأ  (  هل ع لأله  ، ا لو  كه إ   ةلأ  لأ دذره 1437لرألااه لرتج نيه  راضر ) (2)
    اجع ا با.     ك أ لأله  ،
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إرحتاااه لرونلاااا أ لرسااا ب ه  ك ااا  ت يااات   اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق 
 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

  وم هجسد ت اايع أ  :( ا  صل لحملسن ه ي5ج ةأ لرعس نح ن   ) .10
ت اااااوم لأله ااااا ،  اااااات  رحته لإدلنح لرتنضحتصياااااه  ااااا  ا ااااا  لرنظااااا ن  

ت ااط بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل 
(  3.97( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )5لواتساااااه )
( ب   حتع  س نلأ لذاتس ةه ركئ لحمل هن  هتتضااد  اصا 55هلواتسه )

لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ 
لرسا ب ه  ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا   

 لرس ضي.
  وم هجسد تنظحت ا أ  :( ا  صل لحملسن ه ي8ج ةأ لرعس نح ن   ) .11

ت اوم لوؤاسا أ لرس ضحتاه  إا اا و لراوهنم  ا     حتا أ لذاااتث  ن 
هة ااااا لوع س اااا أ هلإ اااا حم  ن اااا   بونجااااه   رحتااااه  سااااب لو حتاااا س 

( بااا   سااا نلأ  اااصل 6لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
م( با   حتاع  سا نلأ 57  هلواتساه )(3.96لحملسن دتساط  سا يب )

لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا 

 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 أ   وم هجسد تنظحت ا :( ا  صل لحملسن ه ي4ج ةأ لرعس نح ن   ) .12

ت اوم إدلنلأ لأله اا ، أبااا سا لإا ا و  اا   ساا     ه حتولةحت  اا   
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بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط 

(  3.90( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن دتسااااااط  سااااا يب )7لواتساااااه )
( ب   حتع  س نلأ لذاتس ةه ركئ لحمل هن  هتتضااد  اصا 74هلواتسه )

حمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ لرونلااااه  إشااا نح إ
لرسا ب ه  ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا   

 لرس ضي.
  ااوم إرااولم لرااسل ض   :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي3جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .13

بتحاااا   غااااحتأل   لرس ضحتااااه رسنااااسد ه ساااا دئ لحلسك ااااه  بونجااااه   رحتااااه 
( با  8ن لرنت ان  هل ت اط لواتساه ) سب لو حت س لوستخوم رتضس

( بااا  84(  هلواتساااه )3.83 سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )
 حتع  س نلأ لذاتس ةه ركائ لحملا هن  هتتضااد  اصا لرونلااه  إشا نح 
إحمل  صل لوعسق لرصم ت تت ااق إرحتاه لرونلاا أ لرسا ب ه  ك ا  ت يات  

  ر     لرس ضي.تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه 
مــا املعوقـات النظاميــة الـيت تواجــه األوقـاف املرتبطــة  السـ ال التاسـع:

 ابإلشراف والرقابة واملتابعة؟
هرإلج باااه  ااا   اااصل لرساااؤلذ  ااا م لرس  ااا  حبسااا ا لرتكاااالنلأ هلرنساااب لو سياااه 

 اا  لوعس اا أ لرنظ  حتااه لراايت تسلجااه  هلوتسااا  أ لحلساا بحته إجاا  أ واااالد لرونلاااه
لواتس اااه  إشاااال، هلرا  باااه هلوت بعاااه هو تاتحتاااب  اااصا لوعس ااا أ  ساااب لأله ااا ، 

 ( يس    ر .29لوتساط لحلس يب ركئ  عسق  هلجلوهذ ن   )
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 (29جدول رقم )
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد 

املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابإلشراف  الدراسة عن
 لكل عبارة من عبارات احملور والرقابة واملتابعة، مرتبةا تنازلياا

بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

7 

القصور احلاد يف 
استخدام التقنية 
احلديثة يف نظم 
املراقبة على 

 اف.األوق

25 36.2 29 42.0 10 14.5 4 5.8 1 1.4 4.06 1 

9 

عدم وجود 
تشريعات ولوائح 
تنفيذية للقطاع 
الوقفي لتعزيز ثقة 
الواقفني ابجلهات 
اإلشرافية على 
 األوقاف.

23 33.3 32 46.4 11 15.9 3 4.3 = = 4.04 2 

4 

عدم وجود 
م سسات 
مستقلة 
متخصصة 
بتقييم األداء 
 وقياس األثر.

32 46.4 19 27.5 9 13.0 5 7.2 4 5.8 4.01 3 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

12 

عدم وجود 
آليات واضحة 
للتأكد من 
سالمة األنظمة 
املالية واحملاسبية 
واإلدارية 
املعمول هبا يف 
 األوقاف.

 م3 4.01 1.4 1 5.8 4 17.4 12 40.6 28 34.8 24

13 

عدم وجود 
رقابة شرعية 
للتحقق من 
مدى مطابقة 
أعمال الوقف 
لألحكام 
الشرعية 

اصة وخ
القرارات 
الصادرة من 
 النظار.

25 36.2 25 36.2 13 18.8 5 7.2 1 1.4 3.99 5 

5 

عدم وجود 
آليات واضحة 
لتقييم أداء 
امل سسات 
 الوقفية.

26 37.7 25 36.2 10 14.5 5 7.2 3 4.3 3.96 6 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

10 

عدم وجود 
رقابة شرعية 
ملتابعة توزيع 
الغلة على 
املصارف 
وتقدمي ما هو 
ا أهم وأكثر أجرا 
وأنفع للمجتمع 
حسب شروط 
 الواقف.

22 31.9 29 42.0 13 18.8 1 1.4 4 5.8 3.93 7 

1 

تعدد اجلهات 
الرقابية 
احلكومية 
وتداخل 

اًلختصاصات 
بينها "اهليئة، 
القضاء، الزكاة 
والدخل، 
الداخلية، 
التجارة، 
 العمل".

27 39.1 19 27.5 15 21.7 6 8.7 2 2.9 3.91 8 
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

2 
ضعف رقابة 
لى القضاء ع
 األوقاف.

 م8 3.91 2.9 2 4.3 3 24.6 17 34.8 24 33.3 23

3 

غياب الرقابة 
اإلدارية على 
امل سسات 
 الوقفية.

 م8 3.91 4.3 3 5.8 4 15.9 11 42.0 29 31.9 22

8 

عدم وجود 
حماسب قانوين 
معتمد من جهة 
اهليئة العامة 
 لألوقاف.

23 33.3 25 36.2 15 21.7 1 1.4 5 7.2 3.87 11 

11 

عدم وجود 
رقابة شرعية 
على عمليات 
اًلستثمار يف 
امل سسات 
الوقفية، ومدى 
التزامها 
ابلضوابط 
واألحكام 
 الشرعية.

 م11 3.87 2.9 2 4.3 3 24.6 17 39.1 27 29.0 20
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بارة
 الع
رقم

 

 املعوقات
 درجة املعوق

سايب
ط احل

توس
امل

 

يب
لرتت
ا

 

 امنخفض جدا  منخفض متوسط عايل اعايل جدا 
 % ك % ك % ك % ك % ك

6 

األنظمة 
اجلديدة أبرزت 
دور الرقابة 
على األوقاف 
لكنها مل تبني 
حدود هذه 
 الرقابة.

19 27.5 30 43.5 14 20.3 3 4.3 3 4.3 3.86 13 

 ( ما يلي: 29يتضح من اجلدول رقم )
تحاااااا   لحملااااااسن لرت اااااااع لخلاااااا    وعس اااااا أ لرنظ  حتااااااه لراااااايت تسلجااااااه  .1

  متثااائ  (  عس  ااا13لأله ااا ، لواتس اااه  إشاااال، هلرا  باااه هلوت بعاااه )
(  اااا  إ اااا   لرعساااا نلأ لراااايت تحاااا نت   لذاااااتس ةه 13.3ةسااااسه ) 
 لرونلاه. 

( باا   تسااا  أ  حتااع حماا هن 7ا لواتسااه )جاا ة تاتحتااب  ااصل لحملااسن  .2
 (.3.948لرونلاه  دتساط  س يب )

(  هودىن  تساااط 4.06ب ااف و  ااى  تساااط  ساا يب ا  ااصل لحملااسن ) .3
(  ه ااااصل يعااااو وحم لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه 3.86 ساااا يب )

لأله اا ، لواتس ااه  إشااال، هلرا  بااه هلوت بعااه ك ةااط دنجااه هجسد اا  
  لرنت ان   رحته ا ات ع لرونلاه. سب   حت س تضسن
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 سب لو حت س لوستخوم ا تضسن لرنت ان جا ةأ  حتاع لوعس ا أ  .4
 ا  صل لحملسن بونجه   رحته.

لوعس اا أ لرنظ  حتااه لراايت تسلجااه لأله اا ، لواتس ااه  إشااال، هلرا  بااه  .5
-5-13-12-4-9-7هلوت بعاااه بونجاااه   رحتاااه متث  ااا  لرعسااا نلأ )

  ى لريتحتب: لر  اسن لحلا د ا ( ه ي 10-1-2-3-8-11-6
لاااااتخولم لرت نحتااااه لحلويثااااه ا ةظاااا  لوال سااااه   ااااى لأله اااا ،  ه ااااوم 
هجسد ت ايع أ هراسلا  تنضحتصياه ر   ا   لراس ضي رتعوياو   اه لراسل ض  
 جل  أ لإشالاحته   ى لأله  ،  ه وم هجاسد  ؤاسا أ  سات  ه 

 احه  تخ  ه بت حتاحت  لألدلة ه حتا س لأل اا  ه اوم هجاسد آرحتا أ هل
ر ت كااو  اا  ااا  ه لألةظ ااه لو رحتااه هلحمل اااسحته هلإدلنيااه لوع ااسذ هباا  
ا لأله اا ،  ه ااوم هجااسد ن  بااه شااا حته ر تح ااا  اا   ااو     ب ااه 
و  ااا ذ لرس اااف رق كااا م لر اااا حته  ه  غاااه لر اااالنلأ لر ااا دنح  ااا  
لرنظ ن  ه وم هجسد آرحت أ هل حه رت حتحت  ودلة لوؤاس أ لرس ضحتاه  

ا حته وت بعاه تس ياع لرأل اه   اى لو ا ن، هت او  ه وم هجاسد ن  باه شا
هوةضااع ر  جت ااع  سااب شاااها لرسل ااف   ل اا   ااس و اا  هوكثااا وجااا  

هتعااااود لجل اااا أ لرا  بحتااااه لحلكس حتااااه هتااااول ئ لذ ت  غاااا أ بحتن اااا  
 ل حت اااااه  لر حااااا ة  لروكااااا ح هلراااااو ئ  لرول  حتاااااه  لرتجااااا نح  لرع ااااائ   

لإدلنياه   اى ه عف ن  باه لر حا ة   اى لأله ا ،  هغحتا ا لرا  باه 
لوؤاساا أ لرس ضحتااه  ه ااوم هجااسد حم اااب  اا ةسي  عت ااو  اا  ج ااه 
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ل حت اااه لرع  اااه رقه ااا ،  ه اااوم هجاااسد ن  باااه شاااا حته   اااى    حتااا أ 
لذااااااااتث  ن ا لوؤاسااااااا أ لرس ضحتاااااااه  ه اااااااو  لرتول  ااااااا   رحاااااااسلبط 
هلأل كاااا م لر ااااا حته  هلألةظ ااااه لجلويااااوح وبااااا أ دهن لرا  بااااه   ااااى 

 اااااااوهد  اااااااصا لرا  باااااااه  ه حتااااااا  ب ألاااااااط لأله ااااااا ، ركن ااااااا  ت تسااااااا  
 -3.99-4.01-4.01-4.04-4.06 تسااا       ااى لرتااسل : )

3.96-3.93-3.91-3.91-3.91-3.87-3.87- 3.86 .) 
 لر  اااسن لحلااا د ا  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي7جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .6

لاااااتخولم لرت نحتااااه لحلويثااااه ا ةظاااا  لوال سااااه   ااااى لأله اااا ،  بونجااااه 
لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س 

(  هلواتسااااه 4.06( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )1)
( بااااا   حتاااااع  سااااا نلأ لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضااااااد  اااااصا 35)

لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ 
ت حتا أ لخل غاه  ر  اا   لرسا ب ه  ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو 

 لرس ضي.
  وم هجسد ت اايع أ  :( ا  صل لحملسن ه ي9ج ةأ لرعس نح ن   ) .7

هراااااسلا  تنضحتصيااااااه ر   ااااا   لرااااااس ضي رتعوياااااو   ااااااه لراااااسل ض   جل اااااا أ 
  ااااى لأله اااا ،  بونجااااه   رحتااااه  سااااب لو حتاااا س لوسااااتخوم لإشااااالاحته 

دتساااط  ( باا   ساا نلأ  ااصل لحملااسن2رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط لواتسااه )
( باااا   حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ 38(  هلواتسااااه )4.04 ساااا يب )
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لحملاا هن  هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق 
إرحتااااه لرونلااااا أ لرساااا ب ه  ك اااا  ت ياااات  تن هرااااه ا لوااااؤمتالأ هلو ت حتاااا أ 

 لخل غه  ر     لرس ضي.
  اااااااوم هجاااااااسد  : اااااااي( ا  اااااااصل لحملاااااااسن ه 4جااااااا ةأ لرعسااااااا نح ن ااااااا  ) .8

 ؤاسااا أ  سااات  ه  تخ  اااه بت حتاااحت  لألدلة ه حتااا س لأل اااا  بونجاااه 
  رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه 

(  هلواتسااااه 4.01( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط  ساااا يب )3)
( بااااا   حتاااااع  سااااا نلأ لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضااااااد  اااااصا 45)

  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ لرونلااااه  إشااا نح إحمل
لرسا ب ه  ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا   

 لرس ضي.
  اوم هجاسد آرحتا أ  :( ا  اصل لحملاسن ه اي12ج ةأ لرعسا نح ن ا  ) .9

هل ااااحه ر ت كااااو  اااا  ااااا  ه لألةظ ااااه لو رحتااااه هلحمل اااااسحته هلإدلنيااااه 
ونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم لوع ااسذ هباا  ا لأله اا ،  ب
م( ب   س نلأ  اصل لحملاسن دتسااط 3لواتسه ) رتضسن لرنت ان  هل ت ط

م( بااا   حتاااع  سااا نلأ لذااااتس ةه ركااائ 45(  هلواتساااه )4.01 سااا يب )
  )1(لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع هتسغااحت أ   ت ااى لأله اا ، لرثاا ي

لرس ضحتاه هاسلااو   ا ت اسيا لألدلة أبمهحته لرا  به   اى لألدلة ا لوؤاساه 
 ه ضدح اع رحتته.

                                      
  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) (1)
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  ااوم هجااسد ن  بااه  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي13جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .10
شا حته ر تح ا     او     ب اه و  ا ذ لرس اف رق كا م لر اا حته 
ه  غه لر النلأ لر  دنح    لرنظ ن  بونجه   رحته  ساب لو حتا س 

( بااا   سااا نلأ  اااصل 5ساااه )لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لوات
( باا   حتااع  ساا نلأ 53(  هلواتسااه )3.99لحملااسن دتساااط  ساا يب )

لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا 

 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
  ااوم هجااسد آرحتاا أ  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي5ساا نح ن اا  )جاا ةأ لرع .11

هل اااااحه رت حتاااااحت  ودلة لوؤاسااااا أ لرس ضحتاااااه  بونجاااااه   رحتاااااه  ساااااب 
( ب   سا نلأ 6لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )

( بااااا   حتاااااع 57(  هلواتسااااه )3.96 ااااصل لحملاااااسن دتساااااط  سااااا يب )
صا لرونلاااه  إشاا نح إحمل  ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضاااد  اا

 اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتاااه لرونلاااا أ لرسااا ب ه  ك ااا  ت يااات  
 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.

  ااوم هجااسد ن  بااه  :( ا  ااصل لحملااسن ه ااي10جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .12
شا حته وت بعاه تس ياع لرأل اه   اى لو ا ن، هت او   ا   اس و ا  هوكثاا 

هوةضع ر  جت ع  سب شااها لرسل اف  بونجاه   رحتاه  ساب  لجا  و
( ب   سا نلأ 7لو حت س لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )
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( بااااا   حتاااااع 64(  هلواتسااااه )3.93 ااااصل لحملاااااسن دتساااااط  سااااا يب )

 ساا نلأ لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضاااد  ااصا لرونلاااه  إشاا نح إحمل 
إرحتاااه لرونلاااا أ لرسااا ب ه  ك ااا  ت يااات    اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق

 تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 تعود لجل  أ لرا  بحتاه  :( ا  صل لحملسن ه ي1ج ةأ لرعس نح ن   ) .13

لحلكس حتااااه هتااااول ئ لذ ت  غاااا أ بحتن اااا  )ل حت ااااه  لر حاااا ة  لروكاااا ح 
ساب لو حتا س هلرو ئ  لرول  حته  لرتج نح  لرع ئ(  بونجه   رحته  

( بااا   سااا نلأ  اااصل 8لوساااتخوم رتضسااان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
( باا   حتااع  ساا نلأ 67(  هلواتسااه )3.91لحملااسن دتساااط  ساا يب )

لذااااااتس ةه ركااااائ لحملااااا هن  هتتضاااااا  اااااصا لرنتحتجاااااه  اااااع دنلااااااه لرألاااااااه 
   رتسغاحته بض ائ لجلسلةاب لإدلنياه (1) اا(1437لرتج نيه  رااضر)

لجلسلةاب لرا  بحتاه رحتس ااى دهن لراس لنح هل حت اه ن  بحت ا    ااى رقه ا ،  ا  
 لأله  ،.

  اعف ن  باه لر حا ة  :( ا  اصل لحملاسن ه اي2ج ةأ لرعس نح ن   ) .14
  اااى لأله ااا ،  بونجاااه   رحتاااه  ساااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضسااان 

م( باااا   ساااا نلأ  ااااصل لحملااااسن دتساااااط 8لرنتاااا ان  هل ت ااااط لواتسااااه )
م( ب   حتع  س نلأ لذااتس ةه ركائ 67)(  هلواتسه 3.91 س يب )

                                      
ه ؤشالأ  هل ع لأله  ، ا لو  كه إ   ةلأ  لأ دذره  ( 1437لرألااه لرتج نيه  راضر )( 1)

    اجع ا با.     ك أ لأله  ،
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لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  ااااصل لوعااااسق لرااااصم ت 
تت اااااق إرحتااااه لرونلااااا أ لرساااا ب ه  ك اااا  ت ياااات  تن هرااااه ا لوااااؤمتالأ 

 هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 غحت ا لرا  باه لإدلنياه  :( ا  صل لحملسن ه ي3ج ةأ لرعس نح ن   ) .15

لوؤاساا أ لرس ضحتااه  بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم    ااى
م( بااااا   سااااا نلأ  اااااصل لحملاااااسن 8رتضساااان لرنتااااا ان  هل ت اااااط لواتساااااه )

م( باااااا   حتااااااع  ساااااا نلأ 67(  هلواتسااااااه )3.91دتساااااااط  ساااااا يب )
لذاااتس ةه ركاائ لحملاا هن  هتتضااا  ااصا لرنتحتجااه  ااع هتسغااحت أ   ت ااى 

لألدلة ا لوؤاسااااه لرس ضحتااااه    ومهحتااااه لرا  بااااه   ااااى(1)لأله اااا ، لرثاااا ي
 هاسلاو   ا ت سيا لألدلة ه ضدح اع رحتته.

  ااوم هجااسد حم اااب  :( ا  ااصل لحملاسن ه ااي8جا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .16
 ااااا ةسي  عت اااااو  ااااا  ج اااااه ل حت اااااه لرع  اااااه رقه ااااا ،  بونجاااااه   رحتاااااه 

( 11 سااب لو حتااا س لوساااتخوم رتضساان لرنتااا ان  هل ت اااط لواتساااه )
( 76(  هلواتساااه )3.87ن دتسااااط  سااا يب )بااا   سااا نلأ  اااصل لحملاااس 

باااا   حتااااع  ساااا نلأ لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه 
 إشاا نح إحمل  ااصل لوعااسق لرااصم ت تت اااق إرحتااه لرونلااا أ لرساا ب ه   
 ك   ت يت  تن هره ا لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي. 

  ااوم هجااسد ن  بااه  :ن ه ااي( ا  ااصل لحملااس 11جاا ةأ لرعساا نح ن اا  ) .17
                                      

  اجع ا با.ه(  تسغحت أ   ت ى لأله  ، لرث ي  1435  ت ى لأله  ، لرث ي ) - 1
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شااااا حته   ااااى    حتاااا أ لذاااااتث  ن ا لوؤاساااا أ لرس ضحتااااه  ه ااااو  
لرتول     رحسلبط هلأل ك م لر ا حته  بونجه   رحته  سب لو حتا س 

م( با   سا نلأ  اصل 11لوستخوم رتضسن لرنت ان  هل ت ط لواتسه )
م( با   حتاع  سا نلأ 76(  هلواتساه )3.87لحملسن دتساط  سا يب )

لذاااااتس ةه ركاااائ لحملاااا هن  هتتضاااااد  ااااصا لرونلاااااه  إشاااا نح إحمل  اااااصل 
لوعسق لرصم ت تت اق إرحته لرونلا أ لرس ب ه  ك   ت يات  تن هراه ا 

 لوؤمتالأ هلو ت حت أ لخل غه  ر     لرس ضي.
 لألةظ اااه لجلوياااوح  :( ا  اااصل لحملاااسن ه اااي6جااا ةأ لرعسااا نح ن ااا  ) .18

كن   ت تسا   اوهد  اصا لرا  باه  وبا أ دهن لرا  به   ى لأله  ، ر
بونجااه   رحتااه  سااب لو حتاا س لوسااتخوم رتضساان لرنتاا ان  هل ت ااط 

(  3.86( بااا   سااا نلأ  اااصل لحملاااسن دتسااااط  سااا يب )13لواتساااه )
( ب   حتع  س نلأ لذاتس ةه ركئ لحمل هن  هتتضااد  اصا 79هلواتسه )

ه لرونلاااا أ لرونلااااه  إشااا نح إحمل  اااصل لوعاااسق لراااصم ت تت ااااق إرحتااا
ك ا  ت يات  تن هراه ا لواؤمتالأ هلو ت حتا أ لخل غاه  ر  اا     لرسا ب ه 
 لرس ضي.
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 اثلثاا: على مستوى مجيع املعوقات:
 (30جدول )

ترتيب املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف مرتبةا تنازلياا لكل عبارة 
 حتديد اجلهة املس ولة عن كل معوقمن عبارات اًلستبانة، مع 

 احملور عوقاتامل

 ولة
ملس
هة ا
اجل

سايب 
 احل
سط
ملتو
ا

ب  
حس
ب 
رتتي
ال

حملور
ا

 

ب 
حس
ب 
رتتي
ال

ات
عوق
ع امل
مجي

ب  
حس
ب 
رتتي
ال

ات
عوق
ة امل
درج

 

طول اإلجراءات اإلدارية للحصول 
على أذوانت البيع والشراء مما يفوت 
 فرصاا استثمارية متميزة على الوقف.

وزارة  اًلستثمار
 1 1 4.45 العدل

بدر 
ت 
وقا
مع

جدا
لية 
 عا
جة

 

ضعف كفاءة العاملني هبيئات النظر 
يف جمال اًلستثمار مما ي ثر سلباا على 

 أدائهم.
وزارة  اًلستثمار

 2 2 4.42 العدل

عدم وجود تنظيم خاص ابألسهم 
اجلهات  اًلستثمار الوقفية لدى هيئة سوق املال.

 3 3 4.28 احلكومية

جتميد أموال األوقاف يف م سسة 
اجلهات  تثماراًلس النقد.

 م3 م3 4.28 احلكومية

عدم وجود أنظمة خاصة ابألوقاف 
يف بعض اجلهات احلكومية ذات 
العالقة كوزارة التجارة ووزارة العمل 

 والتنمية اًلجتماعية.

اجلهات  األنظمة
 5 1 4.25 احلكومية

عدم وجود تنظيمات خاصة لتحفيز 
األوقاف على أتسيس الصناديق 

 ية.اًلستثمارية الوقف
اجلهات  اًلستثمار

 6 5 4.22 احلكومية
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 احملور عوقاتامل

 ولة
ملس
هة ا
اجل

سايب 
 احل
سط
ملتو
ا

ب  
حس
ب 
رتتي
ال

حملور
ا

 

ب 
حس
ب 
رتتي
ال

ات
عوق
ع امل
مجي

ب  
حس
ب 
رتتي
ال

ات
عوق
ة امل
درج

ضعف التنسيق بني اجلهات احلكومية  
ذات العالقة فيما خيدم القطاع 

 الوقفي.
اجلهات  اإلدارة

 احلكومية
 م6 1 4.22

غياب القوانني والتشريعات اليت من 
شأهنا طمأنة الواقفني وحفظ حقوقهم 
 وضمان استقاللية أوقافهم ودميومتها.

 األنظمة
هليئة ا

العامة 
 لألوقاف

4.20 2 8 

طول اإلجراءات اإلدارية يف بعض 
اجلهات احلكومية ذات العالقة 

 ابلوقف.
 اإلدارة

اجلهات 
 احلكومية

4.17 2 9 

الية
ة ع
درج
ت ب
وقا
مع

 

طول اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتغيري 
النظار الذين سقطت عضوايهتم ملسوغ 

 شرعي.

نظار 
 الوقف

وزارة 
 العدل

4.16 1 10 

عدم وجود آليات وإجراءات واضحة 
لالحتساب على النظار املفرطني 

 واملقصرين.

نظار 
 الوقف

وزارة 
 م10 م1 4.16 العدل

غياب األدلة اإلجرائية املنظمة ألعمال 
 األنظمة األوقاف.

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م10 3 4.16

فرض الرسوم والضرائب على 
 اًلستثمار .العمليات اًلستثمارية لألوقاف

اجلهات 
 13 6 4.14 احلكومية

عدم وجود معايري واضحة ًلختيار 
 النظار.

نظار 
 الوقف

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

4.14 3 14 
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 احملور عوقاتامل

 ولة
ملس
هة ا
اجل

سايب 
 احل
سط
ملتو
ا

ب  
حس
ب 
رتتي
ال

حملور
ا

 

ب 
حس
ب 
رتتي
ال
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عوق
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ب  
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ب 
رتتي
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عدم وجود برامج رمسية معتمدة 
لتطوير النظار واًلرتقاء أبدائهم الفين 

 واملهين.

نظار 
 الوقف

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م14 م3 4.14

اعد معلومات متكاملة عدم وجود قو 
 لقطاع األوقاف يف اململكة.

 اإلدارة
اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م14 3 4.14

معاملة األوقاف يف بعض األنظمة 
احلكومية كم سسات جتارية رحبية 
 فيما يتعلق ابلضرائب والرسوم.

 األنظمة
اجلهات 
 احلكومية

 م14 4 4.14

عدم وجود معايري واضحة للشفافية 
 واإلفصاح.

 احلوكمة
اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

4.13 1 18 

عدم وجود أنظمة حلماية مصارف 
الوقف من اًلعتداء عليها ابلسرقة 

 واًلستغالل.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 العدل

 م18 1 4.13

عدم وجود جهات رقابية للتحقق من 
التزام النظار بتوجيه ريع األوقاف اليت 
 يتولون نظارهتا إىل مصارفها احملددة يف

 صك الوقفية.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 العدل

 م18 م1 4.13

عدم وجود تنظيمات إدارية وقانونية 
حمفزة للعمل يف القطاع الوقفي من 
 شأهنا جذب الكوادر املتميزة.

 اإلدارة
اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م18 4 4.13
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عدم وجود رصٍد مسحٍي وعلمٍي 
احصائٍي ًلحتياجات اجملتمع التنموية من 

لف اجلوانب الشرعية واًلجتماعية خمت
خل اليت إ.. . والرتبوية والصحية والبيئية

 ختدم القطاع الوقفي.

مصارف 
 الوقف

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

4.12 3 22 

عدم وجود آليات واضحة ملتابعة 
 أداء النظار وحماسبتهم.

نظار 
 الوقف

وزارة 
 العدل

 م22 5 4.12

عدم وجود م شرات وإحصاءات 
قياس األداء يف قطاع خاصة ب

 األوقاف.
 اإلدارة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م22 5 4.12

طول إجراءات توثيق األوقاف القدمية 
واليت قد تستغرق عدداا من 

 السنوات.
 التوثيق

وزارة 
 العدل

 م22 1 4.12

أتخر صدور نظام الشركات الوقفية يف 
 التجارة.وزارة 

 األنظمة
اجلهات 
 احلكومية

 م22 5 4.12

أتخر تفعيل دور اهليئة العامة 
 لألوقاف.

 األنظمة
اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م22 م5 4.12

قلة الوعي أبمهية دور الوقف 
التنموي اخلريي لدى بعض العاملني 

 يف امل سسات احلكومية.
 اإلدارة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

4.10 6 28 
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عدم وجود نظام حوكمة خاص 
 ابألوقاف.

 احلوكمة
 اهليئة
العامة 
 لألوقاف

4.09 2 29 

عدم وجود أنظمة رادعة ًلجتهادات 
بعض النظار بتغيري مصارف األوقاف 

 مبا خيالف شروط الواقفني.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 العدل

 م29 4 4.09

عدم استفادة احملاكم من اهليئات 
املتخصصة كهيئة املقيمني وهيئة 

 احملاسبني.
 اًلستثمار

وزارة 
 العدل

 م29 7 4.09

عدم وجود شركات متخصصة 
مرخصة من اجلهات ذات العالقة 

 إلدارة األصول الوقفية.
 اًلستثمار

اجلهات 
 احلكومية

 م29 م7 4.09

عدم وجود شركات متخصصة 
مرخصة من اجلهات ذات العالقة 
إلدارة عمليات اًلستثمار يف 
 امل سسات الوقفية.

 اًلستثمار
اجلهات 
 احلكومية

4.07 9 33 

ود آليات واضحة ملتابعة عدم وج
 مدى التزام النظار بشروط الواقفني.

نظار 
 الوقف

وزارة 
 العدل

 م33 6 4.07

القصور احلاد يف استخدام التقنية 
احلديثة يف نظم املراقبة على 

 األوقاف.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

وزارة 
 العدل

4.06 1 35 
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عدم وجود تنظيمات مطمئنة 
فعها إىل للم سسات الوقفية تد

 اإلفصاح عن حساابهتا وميزانياهتا.
 احلوكمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م35 3 4.06

تشدد بعض القضاة يف نقل مصارف 
 األوقاف املتعطلة إىل جهات مشاهبة.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 م35 5 4.06 العدل

عدم وجود تشريعات ولوائح تنفيذية 
للقطاع الوقفي لتعزيز ثقة الواقفني 

 ات اإلشرافية على األوقاف.ابجله

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

4.04 2 38 

عدم وجود نظام تعارض املصاحل يف 
 احلوكمة أجهزة الوقف املختلفة.

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م38 4 4.04

كون استثمارات األوقاف ختضع 
ًلجتهادات النظار وليس ألنظمة 

 وسياسات حمددة.
وزارة  ستثماراًل

 م38 10 4.04 العدل

عدم العناية بتأهيل العاملني يف قطاع 
 اإلدارة األوقاف.

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م38 7 4.04

عدم وجود تنظيمات خاصة 
برتاخيص امل سسات الوسيطة العاملة 

 يف جمال األوقاف.
 األنظمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م38 7 4.04

هات التنظيمية ضعف التنسيق بني اجل
ذات العالقة ابألوقاف عند صياغة 

 األنظمة واعتمادها.
 األنظمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م38 م7 4.04
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عدم وجود آليات واضحة ملتابعة أثر 
املصارف الوقفية على املوقوف 
عليهم ومدى حتقيقها ملقاصد الوقف 

 من عدمه.

مصارف 
 الوقف

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

4.03 6 44 

عدم وجود م سسات مستقلة 
 متخصصة بتقييم األداء وقياس األثر.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

القطاع 
 45 3 4.01 اخلاص

عدم وجود آليات واضحة للتأكد 
من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية 
 واإلدارية املعمول هبا يف األوقاف.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م45 م3 4.01

غياب التنظيم احملكم للجانب 
احملاسيب أسهم يف وجود اخللل يف 

 املصارف الوقفية.

مصارف 
 الوقف

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م45 7 4.01

التعقيدات اإلدارية واملالية املتعلقة 
اخيص امل سسات األهلية اخلاصة برت 

 املاحنة"."
اجلهات  األنظمة

 م45 9 4.01 احلكومية

وجود مراكز متخصصة مرخصة  عدم
لدعم امل سسات الوقفية يف دراسات 
اجلدوى اًلقتصادية للمشاريع 

 اًلستثمارية.

اجلهات  اًلستثمار
 49 11 4.00 احلكومية

عدم وجود ًلئحة واضحة للحاًلت 
اليت تتحول فيها يد النظار من يد 

 أمانة إىل يد ضمان.

نظار 
 الوقف

وزارة 
 م49 7 4.00 العدل
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استخدام التقنية احلديثة يف عدم 
 توثيق األوقاف.

 التوثيق
وزارة 
 العدل

 م49 2 4.00

عدم وجود نظام شامل وموحد لقطاع 
األوقاف يُنّظم العمل الوقفي ويسهم 

 يف تطويره ومحايته.
 األنظمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م49 10 4.00

عدم وجود رقابة شرعية للتحقق من 
لألحكام  مدى مطابقة أعمال الوقف

الشرعية وخاصة القرارات الصادرة 
 من النظار.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

وزارة 
 العدل

3.99 5 53 

عدم وجود معايري واضحة ًلختيار 
 العاملني يف قطاع األوقاف.

 اإلدارة
اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م53 8 3.99

عدم وجود تشريعات تلزم األوقاف 
ذية عن ابستقاللية اإلدارة التنفي
 جملس النظار.

 احلوكمة
اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

3.97 5 55 

توحيد اإلجراءات املتبعة يف البيع 
والشراء والرهن بني األوقاف العينية 

 واألوقاف اًلستثمارية.
 اًلستثمار

وزارة 
 العدل

 م55 12 3.97

عدم وجود آليات واضحة لتقييم 
 أداء امل سسات الوقفية.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

3.96 6 57 
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عدم وجود تنظيمات تلزم امل سسات 
الوقفية ابإلفصاح الدوري عن 

عمليات اًلستثمار ونشر املعلومات 
 واإلعالن عنها.

 احلوكمة
اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م57 6 3.96

عدم وجود ضماانت قانونية حلماية 
الوقف من اًلعتداء من قبل 

 احلكومية حال توثيقه. امل سسات
 التوثيق

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م57 3 3.96

عدم وجود آليات واضحة لتحديد 
أوجه اخللل يف تنفيذ املصارف 

الوقفية، لتحديد ما كان منها مفتعل 
بنية الفساد، وما كان منها انتج عن 
 سوء املمارسة لقصر الفهم واإلدراك.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 العدل

3.94 8 60 

عدم تفريق القضاة بني األصول 
الوقفية احملبسة نظاماا، واألدوات 
اًلستثمارية اليت تُنّمى من خالهلا 

 األوقاف النقدية.

 اًلستثمار
وزارة 
 العدل

 م61 13 3.94

قلة وضعف الربامج التدريبية املوجهة 
لتطوير أداء العاملني يف إدارات 

 األوقاف.
 اإلدارة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م61 9 3.94

عدم متثيل اجلهات الوقفية يف اللجان 
واهليئات املكلفة بصياغة أنظمة 

 األوقاف.
 األنظمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م61 11 3.94
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عدم وجود رقابة شرعية ملتابعة توزيع 
الغلة على املصارف وتقدمي ما هو 
أهم وأكثر أجراا وأنفع للمجتمع 
 حسب شروط الواقف.

اإلشراف 
قابة والر 

 واملتابعة

وزارة 
 64 7 3.93 العدل

عدم وجود قواعد وسياسات عامة 
تضبط توجيه الفائض من املصارف 

 الوقفية.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 م64 9 3.93 العدل

ضعف أتهيل بعض الكوادر القضائية 
واإلدارية يف الدوائر اإلهنائية اخلاصة 

 ابألوقاف.
وزارة  التوثيق

 م64 4 3.93 العدل

دد اجلهات الرقابية احلكومية وتداخل تع
اًلختصاصات بينها " اهليئة، القضاء، 
الزكاة والدخل، الداخلية، التجارة، 

 العمل".

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

اجلهات 
 67 8 3.91 احلكومية

 ضعف رقابة القضاء على األوقاف.
اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

وزارة 
 م67 م8 3.91 العدل

لرقابة اإلدارية على غياب ا
 امل سسات الوقفية.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م67 م8 3.91

عدم وجود قواعد متفق عليها يف جواز 
خمالفة أو تغيري شرط الواقف يف 
 مصارف الوقف للمصلحة.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 م67 10 3.91 العدل
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عدم وجود قواعد وسياسات واضحة 
ط توجيه املصارف الوقفية إىل تضب

 مستحقيها.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 م67 م10 3.91 العدل

عدم وجود مراكز قانونية مرخصة 
للعناية بصياغة العقود واًلتفاقيات 
اخلاصة ابمل سسات الوقفية من مجيع 
النواحي الشرعية النظامية واإلجرائية 
 وتوثيقها ابلطرق املعتمدة يف التوثيق.

وزارة  اًلستثمار
 م67 14 3.91 العدل

عدم وضوح الرؤية حول عالقة اهليئة 
العامة لألوقاف أبوقاف امل سسات 

 احلكومية.
 األنظمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م67 12 3.91

عدم وجود تنظيمات تلزم إدارات 
األوقاف أبسلوب اإلفصاح عن 

 حساابهتا وميزانياهتا.
 احلوكمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

3.90 7 74 

قلة القضاة يف الدوائر املتخصصة 
وزارة  التوثيق ابألوقاف.

 م74 5 3.90 العدل

عدم وجود حماسب قانوين معتمد من 
 جهة اهليئة العامة لألوقاف.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

3.87 11 76 

عدم وجود رقابة شرعية على 
عمليات اًلستثمار يف امل سسات 

لوقفية، ومدى التزامها ابلضوابط ا
 واألحكام الشرعية.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

وزارة 
 م76 م11 3.87 العدل
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عدم وجود ًلئحة تنفيذية لنظام اهليئة 
 األنظمة العامة لألوقاف.

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م76 13 3.87

األنظمة اجلديدة أبرزت دور الرقابة 
ني حدود على األوقاف لكنها مل تب
 هذه الرقابة.

اإلشراف 
والرقابة 
 واملتابعة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

3.86 13 79 

اختالف راي القضاة يف حق الواقف 
 يف تغيري مصارف وقفه.

مصارف 
 الوقف

وزارة 
 العدل

 م79 12 3.86

التشدد يف املوافقة على طلب دمج 
األوقاف الصغرية لرفع كفاءهتا 
تها اًلستثمارية وتقليل تكلف
 التشغيلية.

 التوثيق
وزارة 
 العدل

3.84 6 81 

طول املدة اليت تستغرقها عملية 
اًلستفسار عن سراين صكوك 
 األراضي، وطلبات التهميش.

 التوثيق
وزارة 
 م81 م6 3.84 العدل

عدم وجود أنظمة لتأسيس الصناديق 
 األنظمة الوقفية التابعة للم سسات احلكومية.

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

 م81 14 3.84

عدم إلزام الواقفني بتضمني صيغهم 
 الوقفية لبنود ومبادئ احلوكمة.

 احلوكمة
وزارة 
 العدل

3.83 8 84 

عدم وجود دوائر متخصصة 
 التوثيق ابألوقاف يف حماكم اًلستئناف.

وزارة 
 85 8 3.81 العدل
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 احملور عوقاتامل

 ولة
ملس
هة ا
اجل

سايب 
 احل
سط
ملتو
ا

ب  
حس
ب 
رتتي
ال

حملور
ا

 

ب 
حس
ب 
رتتي
ال

ات
عوق
ع امل
مجي

ب  
حس
ب 
رتتي
ال

ات
عوق
ة امل
درج

 

صعوبة اإلجراءات املرتبطة بفتح 
 احلساابت البنكية للوقف.

 اإلدارة
طاع الق

 اخلاص
3.77 10 86 

عدم وجود مواد خاصة برتخيص 
املراكز اًلستشارية الوقفية يف نظام 

 اهليئة العامة لألوقاف.
 األنظمة

اهليئة 
العامة 
 لألوقاف

3.75 15 87 

عدم مسامهة اجلهات القضائية يف 
تطوير الصيغ الوقفية وجعلها قادرة 
على التأقلم مع متغريات األنظمة 

 والتشريعات.

 الصياغة
وزارة 
 العدل

3.67 1 88 

عدم تقبل بعض القضاة يف دوائر 
األوقاف للصياغات الوقفية 

 املستجدة.
 الصياغة

وزارة 
 العدل

3.64 2 89 

كثرة التفاصيل واًلستثناءات والقيود 
والشروط اليت يفرضها واقع 

امل سسات احلكومية ضرورة ايرادها 
 يف صك الوقف.

 الصياغة
اجلهات 
 احلكومية

3.61 3 90 

قلة اخلربة لدى املراكز املتخصصة يف 
 صياغة الصكوك الوقفية.

 الصياغة
القطاع 
 اخلاص

3.58 4 91 

ضعف اإلمكاانت لدى املراكز 
املتخصصة يف صياغة الصكوك 

 الوقفية.
 الصياغة

القطاع 
 اخلاص

 م91 م4 3.58
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 احملور عوقاتامل

 ولة
ملس
هة ا
اجل

سايب 
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ملتو
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حملور
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ب 
حس
ب 
رتتي
ال

ات
عوق
ع امل
مجي

ب  
حس
ب 
رتتي
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ات
عوق
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عدم وجود تنظيمات خاصة بدعاوى 
 األوقاف يف احملاكم.

 األنظمة
زارة و 

 العدل
3.54 16 93 

اخلالف بني قضاة األوقاف يف بعض 
املسائل املتعلقة ابألوقاف كوقف 
 النقود والوقف امل قت وغريمها.

 لصياغة
وزارة 
 العدل

3.52 6 94 

طول اإلجراءات املتعلقة إبصدار 
النظار للوكاًلت الشرعية للوكالء 

 واحملامني.

نظار 
 الوقف

وزارة 
 العدل

3.49 8 95 

جتهادات بعض القضاة يف دوائر ا
األوقاف يف تعديل صياغة صك 
 الوقف على غري مراد الواقف.

 الصياغة
وزارة 
 العدل

3.46 7 96 

طول إجراءات استخراج السجل 
التجاري اخلاص ابلوقف يف وزارة 

 التجارة.
 اإلدارة

اجلهات 
 احلكومية

3.28 11 97 

سطة
متو
جة 
بدر
ت 
وقا
مع

 

عند إجازة عدم التزام بعض القضاة 
الصياغة املقدمة من الواقف 

ابلتشريعات والقوانني املنظمة لعمل 
 األوقاف يف اململكة.

 الصياغة
وزارة 
 العدل

3.19 8 98 
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 ( يتضح ما يلي:30من اجلدول )
ل  سااب   حتاا س جااو     رحتااه   ب ااف  ااود لوعس اا أ لراايت جاا ةأ بونجااه   .1

 عس اا أ  ( 5(  عس اا أ  ) اا  حمااسن لذاااتث  ن)8تضساان لرنتاا ان  )
(  عاااسق(  1(  عاااسق  ه ااا  حماااسن لإدلنح )2ه ااا  حماااسن لألةظ اااه )

  ه ااااي متثاااائ ةسااااسه 4.45-4.20ل  ااااا  تسااااا    لحلساااا يب باااا  
    إ    لوعس  أ لريت تح نت   لاتس ةه لرونلاه.  8.17

 ساب   حتا س تضسان    رحتاه   ب ف  ود لوعس  أ لريت ج ةأ بونجه   .2
  ه ا  حماسن  (  عس  ا14لألةظ اه )   )   حمسن (  عس   88لرنت ان  )

( 12  ه   حمسن لو ا ن، ) (  عس   13لإشال، هلرا  به هلوت بعه )
( 9(  عس ا أ  ه ا  حماسن لإدلنح )9  ه ا  حماسن لذااتث  ن )  عس   

( 8(  عس ا أ  ه اا  حمااسن لرتس حتااا )8 عس ا أ  ه اا  حمااسن لرنظاا ن )
لر اااحت غه (  عس ااا أ  ه ااا  حماااسن 8 عس ااا أ  ه ااا  حماااسن لحلسك اااه )

  4.17-3.46(  عس ااااا أ(  ل  اااااا  تساااااا    لحلسااااا يب بااااا  7)
 اااا  إ اااا   لوعس اااا أ لراااايت تحاااا نت     89.80ه ااااي متثاااائ ةسااااسه 
 لاتس ةه لرونلاه.

 ساااب   حتااا س   تساااا ه   ب اااف  اااود لوعس ااا أ لرااايت جااا ةأ بونجاااه   .3
(  عاااسق  ه ااا  1(  عاااسق  ) ااا  حماااسن لإدلنح )2تضسااان لرنتااا ان  )
-3.19ق(  ل  ا  تسا    لحلسا يب با  (  عس 1حمسن لر حت غه )

 اااااا  إ اااااا   لوعس اااااا أ لراااااايت   2.05  ه ااااااي متثاااااائ ةسااااااسه 3.28
 تح نت   لاتس ةه لرونلاه.
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  وه  نخضحااااه  نخضحااااه   وم  عااااسق  اااا  لوعس اااا أ بونجااااه   ت أيأ .4
 ساااب   حتااا س تضسااان لرنتااا ان  ه اااصل  ؤشاااا لات اااع ن وااااالد  لجاااو  

 يب   ى لأله  ،.لرونلاه خل سنح  صا لوعس  أ هو ا   لرس 
  97.97متثائ ةساسه   (  عس  ا96( يتحا  وحم )2( ه )1   ن   ) .5

ل  ه  رحتاه  ه اصل يؤكاو جو     رحته       لوعس  أ ج ةأ بونجه  إ   
(  اا  كااسحم واااالد لرونلاااه يااونكسحم  اا  4 اا   كاااا لرس  اا  ا ن اا  )

هل اع  عا      جا  لأل اا لراصم متث اه  اصا لوعس ا أ   اى  سات سئ 
هلرحاهنح لر  س  رتو ئ لجل  أ  لأ لرع  ه  ر  ا    لأله  ، 

لرس ضي  إ  دح  نواه      لأله  ، ا لو  كه لرعابحته لرساعسديه 
 ر اااااااكئ لراااااااصم يويااااااائ  اااااااصا لوعس ااااااا أ ه  اااااااا لرس اااااااع لون اااااااسد 

 رقه  ،.  
 ااااود لوعس اااا أ لراااايت لةضااااادأ هباااا   ااااصا لرونلاااااه  هت تت اااااق إرحتااااه  ب ااااف .6

تتن ه اااا  لوااااؤمتالأ هلو ت حتاااا أ لخل غااااه  ر  اااا   لرونلااااا أ لرساااا ب ه  هت 
 ااا    54  متثااائ ةساااسه  (  عس  ااا53لراااس ضي   ساااب   ااا  لرس  ااا   )

(  عاااااسق  ااااا  2إ اااا   لوعس ااااا أ لرااااايت تن هرت ااااا  لرونلااااااه   ن ااااا   اااااود )
لوعس  أ لرايت جا ةأ بونجاه   رحتاه جاول  ساب   حتا س تضسان لرنتا ان  

حتاه راو   حت اه ااسق لوا ذ  ه ي:  وم هجسد تنظحت       ألاا   لرس ض
ه وم هجسد تنظحت ا أ   غاه رتحضحتاو لأله ا ،   اى أتااحت  لر ان ديا 

 اااا  لوعس اااا أ لراااايت جاااا ةأ   (  عس  اااا50لذاااااتث  نيه لرس ضحتااااه  ه ااااود )
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 ساااب   حتااا س تضسااان لرنتااا ان  ه اااي: طاااسذ لإجاااالةلأ    رحتاااه   بونجاااه  
شااا ي  لإدلنيااه لوتع  ااه بتألحتاان لرنظاا ن لرااصي  ااا  ط  حااسض   وسااسغ 

 ااااااوم هجااااااسد آرحتاااااا أ هإجااااااالةلأ هل ااااااحه ر  تساااااا ا   ااااااى لرنظاااااا ن ه 
هاااااااااار لرااااااااااسم هلرحااااااااالاب   ااااااااى لرع  حتاااااااا أ لوضاااااااااط  هلو  اااااااااي   

لذاااااتث  نيه رقه اااا ،  ه ااااوم هجااااسد  عاااا ين هل ااااحه ذ تحتاااا ن لرنظاااا ن  
ه ااوم هجااسد بااال ن نمسحتااه  عت ااوح رت ااسيا لرنظاا ن هلذنت اا ة أبدلا اا  لرضااو 

 عاا ين هل ااحه ر  ااض احته هلإا اا و  ه ااوم هجااسد  هلو ااو  ه ااوم هجااسد
وةظ ه حل  يه    ن، لرس ف  ا  لذ تاولة   حت ا   رساا ه هلذااتأل ذ  
ه اااااوم هجاااااسد ج ااااا أ ن  بحتاااااه ر تح اااااا  ااااا  لرتاااااولم لرنظااااا ن بتسجحتاااااه نياااااع 
لأله اااا ، لراااايت يتسرااااسحم ةظ ن اااا  إحمل   اااا نا   لحملااااودح ا غاااا  لرس ضحتااااه  

تن ااسم لخلاانم رااو  بعاا  لرعاا     ا ه  ااه لرااس ي أبمهحتااه دهن لرس ااف لر
لوؤاسااا أ لحلكس حتاااه  ه اااوم هجاااسد وةظ اااه نلد اااه ذجت ااا دلأ بعاااا  
لرنظاااا ن بتألحتاااان   اااا ن، لأله اااا ، داااا  عاااا رف شاااااها لرااااسل ض   ه ااااوم 
هجااااسد شاااااك أ  تخ  ااااه  ا  ااااه  اااا  لجل اااا أ  لأ لرع  ااااه إدلنح 

لرنظاا ن لألغااسذ لرس ضحتااه  ه ااوم هجااسد آرحتاا أ هل ااحه وت بعااه  ااو  لرتااولم 
ب اااااها لرااااسل ض   لر  ااااسن لحلاااا د ا لاااااتخولم لرت نحتااااه لحلويثااااه ا ةظاااا  
لوال سه   اى لأله ا ،  هت اود بعا  لر حا ح ا ة ائ   ا ن، لأله ا ، 
لوتع  ااااه إحمل ج اااا أ   اااا هبه  ه ااااوم هجااااسد ت ااااايع أ هرااااسلا  تنضحتصيااااه 
ر   اا   لرااس ضي رتعويااو   ااه لرااسل ض   جل اا أ لإشااالاحته   ااى لأله ااا ،  
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وم هجاااسد ةظااا م تعااا نر لو ااا   ا وج اااوح لرس اااف لوخت ضاااه  هكاااسحم ه ااا

لااااااااتث  نلأ لأله ااااااا ،  حاااااااع ذجت ااااااا دلأ لرنظااااااا ن هراااااااحت  ألةظ اااااااه 
هاحت ا أ حماودح  ه اوم هجاسد تنظحت ا أ   غاه بيل احت  لوؤاسا أ 
لرساااحت ه لرع   ااه ا ااا ذ لأله اا ،  ه ااوم هجااسد آرحتاا أ هل ااحه وت بعااه 

س،   ااااحت   ه ااااو    حت  اااا  و  غااااو و ااااا لو اااا ن، لرس ضحتااااه   ااااى لوس اااا
لرس اااف  ااا   و اااه  ه اااوم هجاااسد  ؤاسااا أ  سااات  ه  تخ  اااه بت حتاااحت  
لألدلة ه حتااا س لأل اااا  ه اااوم هجاااسد آرحتااا أ هل اااحه ر ت كاااو  ااا  اااا  ه 
لألةظ ااااه لو رحتااااه هلحمل اااااسحته هلإدلنيااااه لوع ااااسذ هباااا  ا لأله اااا ،  هغحتاااا ا 

ا لو اااا ن،  لرتنظاااحت  لحملكاااا  ر ج ةااااب لحمل ااااايب واااا   ا هجااااسد لخل اااائ
لرس ضحتااااااه  هلرتع حتااااااولأ لإدلنيااااااه هلو رحتااااااه لوتع  ااااااه بيل ااااااحت  لوؤاساااااا أ 
لأل  حتااه لخل غااه  لو  ااه   ه ااوم هجااسد  الكااو  تخ  ااه  ا  ااه رااو   
لوؤاسااااااااا أ لرس ضحتاااااااااه ا دنلاااااااااا أ لجلاااااااااوه  لذ ت ااااااااا ديه ر   ااااااااا نيع 
لذاتث  نيه  ه وم هجسد ذاحه هل احه ر حا ذأ لرايت تتحاسذ احت ا  ياو 

 ن  اا  يااو و  ةااه إحمل يااو  اا  حم  ه ااوم هجااسد ن  بااه شااا حته ر تح ااا لرنظاا
 ااا   اااو     ب اااه و  ااا ذ لرس اااف رق كااا م لر اااا حته ه  غاااه لر اااالنلأ 
لر اا دنح  اا  لرنظاا ن  ه ااوم هجاااسد  عاا ين هل ااحه ذ تحتاا ن لرعااا     ا 
     لأله  ،  ه اوم هجاسد ت اايع أ ت اوم لأله ا ،  اات  رحته لإدلنح 

  لرنظاا ن  هتس حتااو لإجااالةلأ لوتسعااه ا لرسحتااع هلر ااالة لرتنضحتصيااه  اا  ا اا
هلراا   باا  لأله اا ، لرعحتنحتااه هلأله اا ، لذاااتث  نيه  ه ااوم هجااسد آرحتاا أ 
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هل ااااحه رت حتااااحت  ودلة لوؤاساااا أ لرس ضحتااااه  ه ااااوم هجااااسد تنظحت اااا أ ت ااااوم 
لوؤاسااا أ لرس ضحتاااه  إا ااا و لراااوهنم  ااا     حتااا أ لذااااتث  ن هة اااا 

   ه ااوم هجااسد آرحتاا أ هل ااحه رتحويااو وهجااه لوع س اا أ هلإ اا حم  ن اا
لخل ااائ ا تنضحتاااص لو ااا ن، لرس ضحتاااه  رتحوياااو  ااا  كااا حم  ن ااا   ضتعااائ بنحتااااه 
لرضساا د  ه اا  كاا حم  ن اا   تاان  اا  اااسة لو  ناااه ر  ااا لرض اا  هلإدنلض  
ه ااوم هجااسد ن  بااه شااا حته وت بعااه تس يااع لرأل ااه   ااى لو اا ن، هت ااو   اا  

 اااع  ساااب شااااها لرسل اااف  ه اااوم هوةضاااع ر  جت ل اااس و ااا  هوكثاااا وجاااا  
هجااااسد  سل ااااو هاحت ااااا أ    ااااه تحااااسط تسجحتااااه لرضاااا ا   اااا  لو اااا ن، 
لرس ضحتااه  ه ااوم هجااسد  سل ااو  تضااا   حت اا  ا جااسل    رضااه وه تألحتاان شاااا 
لرسل ااف ا   اا ن، لرس ااف ر   اا حه  ه ااوم هجااسد  سل ااو هاحت ااا أ 
هل اااحه تحاااسط تسجحتاااه لو ااا ن، لرس ضحتاااه إحمل  ساااتح حت    ه اااوم هجاااسد 

لكاااااو   ةسةحتاااااه  ا  اااااه ر عن ياااااه ب اااااحت غه لرع اااااسد هلذتض  حتااااا أ لخل غاااااه  ا 
 وؤاساااا أ لرس ضحتاااااه  اااا   حتاااااع لرنااااسل ي لر اااااا حته لرنظ  حتااااه هلإجالاحتاااااه 
هتس حت  ااااا   ر ااااااق لوعت اااااوح ا لرتس حتاااااا  ه اااااوم هجاااااسد تنظحت ااااا أ ت اااااوم 
إدلنلأ لأله ااا ، أبااااا سا لإا اااا و  اااا   ساااا     ه حتولةحت  اااا   ه ااااوم 

ي  عت اااو  ااا  ج اااه ل حت اااه لرع  اااه رقه ااا ،  ه اااوم هجاااسد حم ااااب  ااا ةس 
هجااااسد ن  بااااه شااااا حته   ااااى    حتاااا أ لذاااااتث  ن ا لوؤاساااا أ لرس ضحتااااه  
ه ااااو  لرتول  اااا   رحااااسلبط هلأل كاااا م لر ااااا حته  هوحم لألةظ ااااه لجلويااااوح 
وبااااا أ دهن لرا  بااااه   ااااى لأله اااا ، ركن اااا  ت تساااا   ااااوهد  ااااصا لرا  بااااه  
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ا تألحتان   ا ن، ه ضاه  هلرت اود  م لر ح ح ا  اا لرسل افول ت ، ن 

ا لوسلا ااه   ااى ط ااب د اان لأله اا ، لر ااألنح رااااع كض ة اا  لذاااتث  نيه 
هت  حتاائ تك ضت اا  لرت ااألحت حته  ه ااوم إرااولم لرااسل ض  بتحاا   غااحتأل   لرس ضحتااه 
رسناااسد ه سااا دئ لحلسك اااه  هغاااعسبه لإجاااالةلأ لواتس اااه بضااات  لحلسااا  أ 

حااااااا ح ا دهلااااااااا لأله ااااااا ، لرسنكحتاااااااه ر س اااااااف  ه اااااااوم ت سااااااائ بعااااااا  لر 
ر  ااااحت غ أ لرس ضحتاااااه لوسااااتجوح  كثااااااح لرتض غااااحتئ هلذااااااتثن ةلأ هلر حتاااااسد 
هلر اااااها لراااايت يضا اااا   هل ااااع لوؤاساااا أ لحلكس حتااااه  اااااهنح ليالد اااا  ا 
غاا  لرس ااف  ه ااعف لإ كاا  أ رااو  لوالكااو لوتخ  ااه ا غااحت غه 
لر ااكسض لرس ضحتااه  ه ااوم هجااسد تنظحت اا أ   غااه بااو  ه  لأله اا ، ا 

حملااا ك   هطاااسذ لإجاااالةلأ لوتع  اااه فغاااولن لرنظااا ن ر سكااا ذأ لر اااا حته ل
(  عاسق  ا  لوعس ا أ لرايت جا ةأ  تساا ه 1ر سك ة هلحمل     ه اود )

 سااب   حتاا س تضساان لرنتاا ان  ه ااس طااسذ إجااالةلأ لاااتخالج لرسااجئ 
 لرتج نم لخل    رس ف ا ه لنح لرتج نح.

نظـــر أفـــراد الدراســـة هـــل توجـــد فـــروق يف وجهـــات  الســـ ال العاشـــر:
ــا ًلخــتالف متغــريات  ــة الــيت تواجــه األوقــاف تبعا حــول املعوقــات النظامي

 الدراسة؟
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 (31جدول رقم )
نتيجة حتليل التباين األحادي لدًللة الفروق يف حماور الدراسة ابختالف 

 متغري املستوى التعليمي

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
مستوى  قيمة ف اتمتوسط املربع احلرية

 الدًللة

احملور األول: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابألنظمة.

بني 
 602.357 3 1807.07 اجملموعات

داخل  0.004 4.840
 124.441 65 8088.69 اجملموعات

  68 9895.76 اجملموع

احملور الثاين: 
املعوقات النظامية 
املرتبطة 
 ابلصياغة.

بني 
 102.194 3 306.581 اجملموعات

داخل  0.032 3.127
 32.680 65 2124.231 اجملموعات

  68 2430.812 اجملموع

احملور الثال : 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابلتوثيق.

بني 
 194.397 3 583.191 اجملموعات

داخل  0.004 4.903
 39.650 65 2577.243 اجملموعات

  68 3160.435 اجملموع

رابع: احملور ال
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابإلدارة.

بني 
 403.519 3 1210.557 اجملموعات

داخل  0.000 7.661
 52.673 65 3423.733 اجملموعات

  68 4634.290 اجملموع
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درجات  جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
مستوى  قيمة ف اتمتوسط املربع احلرية

 الدًللة

احملور اخلامس: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابلنظار.

بني 
 123.868 3 371.605 اجملموعات

داخل  0.030 3.167
 39.117 65 2542.598 موعاتاجمل

  68 2914.203 اجملموع

احملور السادس: 
املعوقات النظامية 
املرتبطة 
 ابًلستثمار.

بني 
 241.011 3 726.033 اجملموعات

داخل  0.077 2.388
 100.912 65 6559.257 اجملموعات

  68 7282.290 اجملموع

احملور السابع: 
املعوقات النظامية 

بطة املرت
 ابملصارف.

بني 
 877.248 3 2631.743 اجملموعات

داخل  0.000 10.491
 83.622 65 5435.416 اجملموعات

  68 8067.159 اجملموع

احملور الثامن: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابحلوكمة.

بني 
 263.629 3 790.888 اجملموعات

داخل  0.001 5.760
 45.770 65 2975.056 اجملموعات

  68 3765.942 اجملموع

احملور التاسع: 
املعوقات النظامية 
املرتبطة ابإلشراف 
 والرقابة واملتابعة.

بني 
 434.530 3 1303.591 اجملموعات

داخل  0.007 4.427
 96.150 65 6379.743 اجملموعات

  68 7683.333 اجملموع
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درجات  جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
مستوى  قيمة ف اتمتوسط املربع احلرية

 الدًللة

 الدرجة الكلية

بني 
 اجملموعات

76654.547 3 25551.516 

داخل  0.000 6.821
 اجملموعات

243483.366 65 3745.898 

  68 320137.913 اجملموع

 ااا  لجلاااوهذ لرسااا با يتحااا   اااوم هجاااسد اااااهق  لأ دذراااه إ  ااا احته ا 
( باااا  واااااالد 0.05لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه لأله اااا ،  نااااو  سااااتس  )
سنيسس    جساتن  لرونلاه   ت ،  تألن لوستس  لرتع حت اي )اثةاسم  بكا ر

 دكتسنلا( ا لحملسن لرس دس  لوعس  أ لرنظ  حته لواتس ه  ذاتث  ن .
ك   يتح  هجاسد اااهق  لأ دذراه إ  ا احته ا لوعس ا أ لرنظ  حتاه لرايت 

( باا  وااااالد لرونلاااه   ااات ،  تألااان 0.05تسلجااه لأله ااا ،  نااو  ساااتس  )
تسنلا( ا لحملسن لألهذ  لوستس  لرتع حت ي )اثةسم  بك رسنيسس    جستن  دك

 هلرثاااااا ي  هلرث راااااا   هلرالبااااااع  هلخلاااااا     هلرساااااا بع  هلرثاااااا     هلرت اااااااع  ها
 .لرونجه لرك حته حمل هن لرونلاه

 هر ك ااااف  اااا    ااااون لرضاااااهق باااا  ا اااا أ واااااالد لرونلاااااه و لاااااتخولم
 (.40-32  حتئ شحتضحته ك   ا لجلولهذ )
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 (32جدول رقم )
مصادر الفروق يف املعوقات نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن 

 النظامية املرتبطة ابألنظمة ابختالف متغري املستوى التعليمي

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     42.00 3 اثنوي 1
    * 62.42 26 بكالوريوس 2
    * 65.73 19 ماجستري 3
    * 67.33 21 دكتوراه 4

باا  لوسااتس       اا ذ  ااصل لجلااوهذ لتحاا  هجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت   اا
)بكاا رسنيسس( ر اا   لوسااتس :  لوسااتس  لرتع حت اايباا  لرتع حت ااي )اثةااسم(  ه 

)اثةااسم(   باا  لوسااتس  لرتع حت ااي  لرسكاا رسنيسس  ههجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
لوسااااتس  لرتع حت ااااي )  جسااااتن( ر اااا   لوسااااتس :   جسااااتن  ههجااااسد باااا  ه 

لوساتس  لرتع حت اي با  )اثةسم(  ه  ب  لوستس  لرتع حت ي  ااهق دلره إ   احت  
 )دكتسنلا( ر    لوستس : دكتسنلا.
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 (33جدول رقم )
نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية 

 املرتبطة ابلصياغة ابختالف متغري املستوى التعليمي

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     19.00 3 اثنوي 1
     28.00 26 بكالوريوس 2
     28.36 19 ماجستري 3
    * 29.76 21 دكتوراه 4

باا  لوسااتس     اا   اا ذ  ااصل لجلااوهذ لتحاا  هجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
ر ااااا    ساااااتس  لوساااااتس  لرتع حت اااااي )دكتاااااسنلا(  بااااا  لرتع حت اااااي )اثةاااااسم(  ه 

 لروكتسنلا.

 (34جدول رقم )
نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية 

 املرتبطة ابلتوثيق ابختالف متغري املستوى التعليمي

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     18.33 3 اثنوي 1
    * 31.42 26 بكالوريوس 2
    * 31.36 19 ماجستري 3

    * 33.23 21 دكتوراه 4
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باا  لوسااتس     اا   اا ذ  ااصل لجلااوهذ لتحاا  هجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت   
)بكاا رسنيسس( ر اا   لوسااتس :  لوسااتس  لرتع حت اايباا  لرتع حت ااي )اثةااسم(  ه 

(  )اثةااسم باا  لوسااتس  لرتع حت ااي  لرسكاا رسنيسس  ههجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
)  جسااااتن( ر اااا   لوسااااتس :   جسااااتن  ههجااااسد  لوسااااتس  لرتع حت اااايباااا  ه 

 لوساتس  لرتع حت ايبا  )اثةسم(  ه  ب  لوستس  لرتع حت ي  ااهق دلره إ   احت  
 )دكتسنلا( ر    لوستس : دكتسنلا.

 (35جدول رقم )

نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية 
 إلدارة ابختالف متغري املستوى التعليمياملرتبطة اب

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     25.33 3 اثنوي 1
    * 43.19 26 بكالوريوس 2
    * 44.89 19 ماجستري 3
    * 46.52 21 دكتوراه 4

باااا  لوسااااتس     اااا   اااا ذ  ااااصل لجلااااوهذ لتحاااا  هجااااسد ااااااهق دلرااااه إ  اااا احت  
)بكااااااا رسنيسس( ر ااااااا   لوساااااااتس :  لوساااااااتس  لرتع حت ااااااايبااااااا  لرتع حت ي)اثةاااااااسم(  ه 

باا  )اثةااسم(  ه  باا  لوسااتس  لرتع حت ااي  لرسكاا رسنيسس  ههجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
)  جسااااتن( ر اااا   لوسااااتس :   جسااااتن  ههجااااسد ااااااهق دلرااااه  لوسااااتس  لرتع حت ااااي

لوستس  لرتع حت اي )دكتاسنلا( ر ا   ب  م(  ه )اثةس  ب  لوستس  لرتع حت ي  إ   احت  
 لوستس : دكتسنلا.
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 (36جدول رقم )
نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية 

 املرتبطة ابلنظار ابختالف متغري املستوى التعليمي

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     22.33 3 اثنوي 1
     31.84 26 بكالوريوس 2
     32.47 19 ماجستري 3
    * 34.09 21 دكتوراه 4

باا  لوسااتس     اا   اا ذ  ااصل لجلااوهذ لتحاا  هجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
لوساااااتس  لرتع حت اااااي )دكتاااااسنلا(  ر ااااا    ساااااتس  بااااا  لرتع حت اااااي )اثةاااااسم(  ه 

 لروكتسنلا.
 (37جدول رقم )

ار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية نتيجة اختب
 املرتبطة ابملصارف ابختالف متغري املستوى التعليمي

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     20.00 3 اثنوي 1
    * 48.73 26 بكالوريوس 2

    * 48.21 19 ماجستري 3

    * 51.57 21 هدكتورا 4
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باااا  لوسااااتس     اااا   اااا ذ  ااااصل لجلااااوهذ لتحاااا  هجااااسد ااااااهق دلرااااه إ  اااا احت  

)بكااااا رسنيسس( ر ااااا   لوساااااتس :  لوساااااتس  لرتع حت ااااايبااااا  )اثةاااااسم(  ه  لرتع حت اااااي
هباا   )اثةااسم(  باا  لوسااتس  لرتع حت ااي  لرسكاا رسنيسس  ههجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  

س :   جساااتن  ههجاااسد اااااهق دلراااه )  جساااتن( ر ااا   لوسااات هلوساااتس  لرتع حت اااي
)دكتااااسنلا(  لوسااااتس  لرتع حت اااايباااا  )اثةااااسم(  ه  باااا  لوسااااتس  لرتع حت ااااي  إ  اااا احت  

 ر    لوستس : دكتسنلا.

 (38جدول رقم )
تيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية ن

 املرتبطة ابحلوكمة ابختالف متغري املستوى التعليمي

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد وى التعليمياملست م
     17.33 3 اثنوي 1
    * 31.23 26 بكالوريوس 2
    * 32.57 19 ماجستري 3
    * 34.42 21 دكتوراه 4

باا  لوسااتس     اا   اا ذ  ااصل لجلااوهذ لتحاا  هجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
)بكاا رسنيسس( ر اا   لوسااتس :  لرتع حت اايلوسااتس  باا  )اثةااسم(  ه  لرتع حت ااي

)اثةااسم(   باا  لوسااتس  لرتع حت ااي  لرسكاا رسنيسس  ههجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
)  جسااااتن( ر اااا   لوسااااتس :   جسااااتن  ههجااااسد  لوسااااتس  لرتع حت اااايباااا  ه 

لوساتس  لرتع حت اي با  )اثةسم(  ه  ب  لوستس  لرتع حت ي  ااهق دلره إ   احت  
 ستس : دكتسنلا.)دكتسنلا( ر    لو
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 (39جدول رقم )
نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابإلشراف والرقابة واملتابعة ابختالف متغري املستوى التعليمي

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     32.33 3 اثنوي 1
    * 51.38 26 بكالوريوس 2
    * 50.73 19 ماجستري 3
    * 54.52 21 دكتوراه 4

باااا  لوسااااتس     اااا   اااا ذ  ااااصل لجلااااوهذ لتحاااا  هجااااسد ااااااهق دلرااااه إ  اااا احت  
)بكااااااااا رسنيسس( ر ااااااااا   لوساااااااااتس :  )اثةاااااااااسم(  هلوساااااااااتس  لرتع حت اااااااااي لرتع حت اااااااااي

باا  )اثةااسم(  ه  باا  لوسااتس  لرتع حت ااي  لرسكاا رسنيسس  ههجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
لوسااااتس  لرتع حت ااااي )  جسااااتن( ر اااا   لوسااااتس :   جسااااتن  ههجااااسد ااااااهق دلرااااه 

)دكتااااسنلا(  لوسااااتس  لرتع حت اااايباااا  )اثةااااسم(  ه  باااا  لوسااااتس  لرتع حت ااااي  إ  اااا احت  
 ر    لوستس : دكتسنلا.
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 (40جدول رقم )
نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق يف املعوقات النظامية 

 رتبطة جلميع احملاور ابختالف متغري املستوى التعليميامل

 دكتوراه ماجستري بكالوريوس اثنوي املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي م
     241.33 3 اثنوي 1
    * 384.73 26 بكالوريوس 2
    * 394.42 19 ماجستري 3
    * 411.04 21 دكتوراه 4

باا  لوسااتس    ااااهق دلرااه إ  اا احت    اا   اا ذ  ااصل لجلااوهذ لتحاا  هجااسد
لوسااتس  لرتع حت ااي )بكاا رسنيسس( ر اا   لوسااتس : باا  )اثةااسم(  ه  لرتع حت ااي

)اثةااسم(   باا  لوسااتس  لرتع حت ااي  لرسكاا رسنيسس  ههجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  
لوسااااتس  لرتع حت ااااي )  جسااااتن( ر اااا   لوسااااتس :   جسااااتن  ههجااااسد باااا  ه 

 لوساتس  لرتع حت ايبا  )اثةسم(  ه  تس  لرتع حت يب  لوس  ااهق دلره إ   احت  
 )دكتسنلا( ر    لوستس : دكتسنلا.

باا    ( لتحاا  هجااسد ااااهق دلرااه إ  اا احت  40-32ا لجلااولهذ لرساا ب ه )
ب حتااااااه لوسااااااتسضأ لرتع حت حتااااااه لأل ااااااا  باااااا  لوسااااااتس  لرتع حت ااااااي )اثةااااااسم(  ه 

 اه  ه او يعاو  )بك رسنيسس    جستن  دكتسنلا( ر     صا لوساتسضأ لرث 
 رااااااااا  إحمل  ااااااااا   ي لر ااااااااا  دلأ ا لوساااااااااتسضأ لرتع حت حتاااااااااه )بكااااااااا رسنيسس  

اااا ر  عس اااا أ لراااايت تسلجااااه     جسااااتن  دكتااااسنلا( بكاااا  وحم يكسةااااسل وكثااااا لدنلك 
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لأله ااااا ،  ااااا   ااااا   ي لر ااااا  دح لرث ةسياااااه  ك ااااا  وحم لوعس ااااا أ لرااااايت تسلجاااااه 
رايت تسلجاه وغح ا لوستس  لرتع حت ي )اثةسم(  و تكسحم و ئ  ا  لوعس ا أ ل

 ب حته لوستسضأ لرتع حت حته لأل ا .
 (41جدول رقم )

نتيجة حتليل التباين األحادي لدًللة الفروق يف حماور الدراسة ابختالف 
 متغري العالقة ابألوقاف

 جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

احملور األول: 
النظامية املعوقات 

 املرتبطة ابألنظمة.

 177.71 3 533.15 بني اجملموعات
 144.04 65 9362.61 داخل اجملموعات 0.305 1.234

  68 9895.76 اجملموع
احملور الثاين: 
املعوقات النظامية 
املرتبطة 
 ابلصياغة.

 15.92 3 47.77 بني اجملموعات

 36.66 65 2383.03 داخل اجملموعات 0.729 0.434

  68 2430.81 اجملموع
احملور الثال : 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابلتوثيق.

 67.35 3 202.04 بني اجملموعات
 45.51 65 2958.38 داخل اجملموعات 0.228 1.480

  68 3160.43 اجملموع
احملور الرابع: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابإلدارة.

 109.29 3 327.89 بني اجملموعات
 66.25 65 4306.39 داخل اجملموعات 0.187 1.650

  68 4634.29 اجملموع
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 جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

احملور اخلامس: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابلنظار.

 82.13 3 246.389 بني اجملموعات
 41.04 65 2667.81 داخل اجملموعات 0.123 2.001

  68 2914.20 اجملموع
احملور السادس: 

قات النظامية املعو 
املرتبطة 
 ابًلستثمار.

 209.45 3 628.35 بني اجملموعات

 102.36 65 6653.93 داخل اجملموعات 0.116 2.046

  68 7282.29 اجملموع

احملور السابع: 
املعوقات النظامية 
املرتبطة 
 ابملصارف.

 168.95 3 506.87 بني اجملموعات

 116.84 65 7595.07 داخل اجملموعات 0.238 1.446

  68 8101.94 اجملموع

احملور الثامن: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابحلوكمة.

 114.09 3 342.29 بني اجملموعات
 52.67 65 3423.65 داخل اجملموعات 0.100 2.166

  68 3765.94 اجملموع
احملور التاسع: 
املعوقات النظامية 
املرتبطة ابإلشراف 

 تابعة.والرقابة وامل

 105.00 3 315.00 بني اجملموعات

 113.35 65 7368.32 داخل اجملموعات 0.433 0.926

  68 7683.33 اجملموع

 الدرجة الكلية
 6959.67 3 20879.01 بني اجملموعات

 4603.02 65 299196.75 داخل اجملموعات 0.220 1.512
  68 320075.76 اجملموع



 

 

 

237 
 اـــاقشتهـومن ،ةـــدراسـائج الــل نتـليــحتاخلامــس: ل ـــالفص 

تحااا   اااوم هجاااسد اااااهق  لأ دذراااه إ  ااا احته ا  ااا  لجلاااوهذ لرسااا با ي
( باااا  واااااالد 0.05لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه لأله اااا ،  نااااو  سااااتس  )

لرونلاه   ت ،  تألن لرع  ه  أله  ، )هل ف   ظاا  حما  ي   سان( ا 
  حتع حم هن لرونلاه  هذ ا لرونجه لرك حته حمل هن لرونلاه.

 (42جدول رقم )
تباين األحادي لدًللة الفروق يف حماور الدراسة ابختالف نتيجة حتليل ال

 متغري اخلربة يف القطاع الوقفي

 جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

احملور األول: 

املعوقات النظامية 

 املرتبطة ابألنظمة.

 70.89 3 212.68 بني اجملموعات

 148.97 65 9683.08 داخل اجملموعات 0.700 0.476

  68 9895.76 اجملموع

احملور الثاين: 

املعوقات النظامية 

 املرتبطة ابلصياغة.

 25.33 3 76.01 بني اجملموعات

 36.22 65 2354.79 داخل اجملموعات 0.556 0.699

  68 2430.81 اجملموع

احملور الثال : 

املعوقات النظامية 

 رتبطة ابلتوثيق.امل

 35.18 3 105.54 بني اجملموعات

 46.99 65 3054.89 داخل اجملموعات 0.527 0.749

  68 3160.43 اجملموع
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 جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

احملور الرابع: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابإلدارة.

 81.23 3 243.69 بني اجملموعات
 67.54 65 4390.59 داخل اجملموعات 0.316 1.203

  68 4634.29 اجملموع
احملور اخلامس: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابلنظار.

 67.01 3 201.04 بني اجملموعات
 41.74 65 2713.15 داخل اجملموعات 0.197 1.606

  68 2914.20 اجملموع
احملور السادس: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابًلستثمار.

 198.63 3 595.90 بني اجملموعات
 102.86 65 6686.38 داخل اجملموعات 0.133 1.931

  68 7282.29 اجملموع
احملور السابع: 
املعوقات النظامية 
 املرتبطة ابملصارف.

 293.01 3 879.05 بني اجملموعات
 110.58 65 7188.10 داخل اجملموعات 0.056 2.650

  68 8067.15 اجملموع
احملور الثامن: 
مية املعوقات النظا

 املرتبطة ابحلوكمة.

 93.55 3 280.65 بني اجملموعات
 53.62 65 3485.29 داخل اجملموعات 0.167 1.745

  68 3765.94 اجملموع
احملور التاسع: 
املعوقات النظامية 
املرتبطة ابإلشراف 
 والرقابة واملتابعة.

 125.93 3 337.79 بني اجملموعات

1.120 0.347 
 112.39 65 7305.54 داخل اجملموعات

  68 7683.33 اجملموع
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 جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

 الدرجة الكلية
 6960.25 3 20880.76 بني اجملموعات

 4603.95 65 299257.15 داخل اجملموعات 0.220 1.512

  68 320137.913 اجملموع

 ااا  لجلاااوهذ لرسااا با يتحااا   اااوم هجاااسد اااااهق  لأ دذراااه إ  ااا احته ا 
( باااا  واااااالد 0.05لأله اااا ،  نااااو  سااااتس  ) لوعس اااا أ لرنظ  حتااااه لراااايت تسلجااااه

اااانسلأ   10لرونلااااه   ااات ،  تألااان لخلااا ح ا لر  ااا   لراااس ضي )و ااائ  ااا  
اانه(  20انه  وكثا  ا   20انه إحمل  16انه      15انه إحمل  11   

 ا  حتع حم هن لرونلاه  هذ ا لرونجه لرك حته حمل هن لرونلاه.
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 السادسالفصل 
 اــاتهــوتوصي ،ةــــدراسـص الــملخ
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 السادسالفصـــل 
 وتوصيــاتهــا ،ملخــص الـدراســــة

 ملخص الدراسة:
يف السنننن ااخ ا شننننامل لننننلعخ اة النننني الضة ونننني السننننضا  ي   نننني    ونننني  
كبننناملا بنننالبلا اللانننا يننن" ال ضالوننناخ تينننش ةاخا يا  وننناخا       ننن ا 

ا   اخلت النننننت النننننةخ ال ،نننننا  النننننا   ا  ل  ننننن  ا ن نننننا     يننننن   اانوننننناخا  
 ضرتض هذه ا   اف ي"   باخ  ع تضوق يساهتاا  تنششة واهنا  تلالةهناا 
 يننن" ا نننةا ال  ننناو النننت ت ا ل لنننا هنننذه ال ضالوننناخ يا نننا  ان  ننني ا   ننناف 
  ننة  مل يةاتض لننا  ت،ا ةهننا ل نن طور يننم ت،ننا  اا  ننم   ا ضنن  اةضابننةا   ننع 

ع  نني نصنن   اننك تلننا تابننواخ يا  ونناخ ا   نناف ا   ضنني الننت   ننعخ م
ا  تابنننواخ (1)الننةوض     ننو  ينن" و نني ا   ننناف الية نني ال  ا  نني الننةوض

ا (2)اةننش ة االمننطي  لف  نناف يف    تنن  ا     الاانونني مع  نني يلنني اةلةينني
 اللا ان هذه الض بناخ النت تضنرتض ا   ناف  تنشلة يف يسناهتا ىل نا     

اا  ُمننُب   طتلننا ل سنن  وع يز ننع ينن" الباننر  الع امنني ل  او لننا   وننان    هنن
ل اني  ا ن نة   اةاتض لا  ن  ي ا   ناف  ت،ا ةهناي لا اولاخ ال   و وي يف ي

الع امننناخ النننت ت ا لننن  هنننذا اةا نننا  تلسنننب  اننن  البالنننرتا    بننني يف 
                                      

ه(ا تابننواخ يا  نك ا   نناف الةا نما الية نني ال  ا  ني الننةوضا 1439يا  نك ا   نناف الةا نم ) (1)
 يةتم ما ق 

 يةتم ما ق ا هن(ا يلي اةلةيي1439اةش ة االمطي  لف  اف ) (2)
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ال ضننةف  اننك هننذه اةضا نناخ  ننم   امنني  ا وننيا   ننع تنناوخ هننذه الع امنني 

   ا   اف   مائ  يضاو لا لا ضةف  اك اةضا اخ ال  ايوي الت تاات
هنع   هنذه الع امني    ال ضنةف  انك اةضا ناخ ال  ايوني النت تااتن  ا   ناف 

ا ا  احملنناي ا  شننماو   مننائ  يضاو لنناا ينن"  تلنني ن ننة كنن  ينن" النناا   ا  ال   نن
يف  تلناخ ن نة ا نةا  الع امني  ااو هننذه  - ن  تنعخ- ا   نافا  يضة ني ال نة  
 يننااخ الع امنني تاةشهنن  ال ضاو نن ا الضط نني الا نن ا ا ننممل اةضا نناخ اشنن طف ي

يف جمننننناا ل ،نننننا  النننننا    ت ت نننننعال اة رتلننننناخ اة امنننننبي لضنننننط  هنننننذه اةضا ننننناخا 
 ل ا ونننق اهنننعاف الع امننني امننن ملعر البالنننر اةننن لة الابننن  ا  االمننن باني كننن  امل 

اال ا ملا  ا ن  ننيا الصننوا يا ال الوننقا تيامنني  الننت ت نن    تسننضي سننا    ئوسننلاع  
ال  نننا ا االمننن ا ا ا اةصنننا فا اشاك نننيا االلنننةاف  الة ا ننني  اة ا ضنننيتا ت ننن    

ا ا(  ننة   69ا    ننع ت ت،بوننق هننذه االمنن باني  اننك  و نني  انن   ننع ها )ا( يضا  نن98)
ا  كنننننان يننننن" اهننننن  ال  نننننائة النننننت (spss) ت ىلاوننننن  ن ائ لنننننا امننننن ملعار  نننننة ية 

 تابا   لولا هذه الع امي يا  ا :
 ع  اةضا اخ الت تاوخ  ع تني  الوني تنعا لسنب ي وناري ت سنا   ا 

يننننن"  ملننننناا اةضا ننننناخ النننننت  %8.17( يضا ننننناخا  اننننن  نسنننننبي 8ال  نننننائةا )
ت نن   لا امنن باني الع امننيا  هنن : انناا االتننةاواخ اال ا  نني لااصنناا  اننك 

امننننن ا ا  ي ي  ونننننزمل  انننننك الا ننننن ا  اات  خ البونننننم  الممنننننةاو صنننننا   ننننناخ  ةب ننننن
 انك  االضايا  هبوئاخ ال  ة يف جماا االم ا ا  صنا  نشلة مناب    ض  ك اومل 

ا ائلن ا   نعر  تنا  ت  ننو  شنام ا منل  الا  وني لننع  هوئني منا  اةننااا 
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 جت وننننع ايننننااا ا   ننننناف يف يشمسنننني ال  نننننعا   ننننعر  تنننننا  ان  نننني شابننننني 
ا   ننناف يف  ضنننت اولننناخ اشلايوننني تاخ الضط ننني كنننااا مل ال  نننا مل   اا مل 

   وي االت  ا ويا   عر  تنا  ت  و ناخ شابني ل ا ونز ا   ناف الض    ال
 اننك يمننوص الصنن ا  ق االمنن ا ا  ي الا  وننيا   ننض  ال  سننوق  نن  اولنناخ 
اشلايوننننننني تاخ الضط ننننننني  و نننننننا انننننننعر ال ،نننننننا  النننننننا   ا  ونننننننا  ال ننننننناان  
 ال ممنننننة ضاخ النننننت يننننن" لننننن  ا ا  نننننني الننننناا     ل ننننن  ل نننننا ل    ننننن ان 

   مياي لا ام  طلوي ا  ا ل  
  اننن   نننع  اةضا ننناخ النننت تننناوخ  ع تننني  الوننني لسنننب ي وننناري ت سنننا 

ينننن"  ملنننناا اةضا نننناخ الننننت  %89.80ا  انننن  نسننننبي ا( يضا  نننن88ال  ننننائةا )
ت نن   لا امنن باني الع امننيا  ينن" ا ةاهننا: انناا االتننةاواخ اال ا  نني يف  ضننت 

اة ضا ني  اولاخ اشلايوني تاخ الضط ني الا ن ا  اناا االتنةاواخ اال ا  ني
 ننعر  تننا   لونناخ   يوننا ال  ننا  الننذ " منن ،    نناوهت  ةسننا  لننة  ا   

 ونننا    تنننةاواخ  ا ننناي لطل سنننا   انننك ال  نننا  اة نننةا   اة صنننة "ا   
ا  لنني االتةائونني اة   نني    نناا ا   ننافا   ننةض الةمننار  ال ننةائب  اننك 

ونننننا  الض اوننننناخ االمننننن ا ا  ي لف  نننننافا   نننننعر  تنننننا  يضنننننا ا  ا ننننناي الش 
ال  ننا ا   ننعر  تننا   ننةاية  دونني يض  ننعمل ل ،ننا ة ال  ننا   اال ت نناو   ائلنن  
ال نننا  اةلننناا   نننعر  تنننا   اا نننع يضاايننناخ ي لاياننني ل ،نننا  ا   ننناف يف 
اة الننيا  يضايانني ا   نناف يف  ضننت ا ن  نني اشلايونني ك شمسنناخ جتا  نني 

اي لاممنن ا وي  حبوني  و ننا   ضانق ال ننةائب  الةمننارا   نعر  تننا  يضنا ا  ا نن
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 اال صنا،ا   ننعر  تنا  ان  نني ش ا ني يصننا ف الا ن  ينن" اال  نعاو  اولننا 
السننة ي  االمنن يطاا   ننعر  تننا  تلنناخ   ا ونني لا ا ننق ينن" ال ننزار ال  ننا  
  اتونننن    ننننم ا   نننناف الننننت   الننننان ن ا هتننننا    يصننننا  لا احملننننع مل يف بننننا 

اض نننن  يف ال ،ننننا  الا  وننننيا   ننننعر  تننننا  ت  و نننناخ   ا  نننني   انانونننني س ننننزمل ل
الننننا    ينننن" لنننن  ا تننننذ  اللنننناا   اة  وننننزملا   ننننعر  تننننا   بننننع  يسننننا   
  ا    الصنائ   الل واتناخ اا  نم ال   ا ني ين" ا ان  اوااننب الممنة وي 
 االت  ا ونننني  الرت ا نننني  الصنننناوي  البوئونننني   اخل الننننت  ننننعر ال ،ننننا  الننننا   ا 

امنننب ل ا   نننعر  تنننا    نننعر  تنننا   لوننناخ  ا ننناي ة ا ضننني ا او ال  نننا   س
يشلنننننةاخ   لصننننناواخ شابننننني   وننننناري ا  او يف  ،نننننا  ا   نننننافا  اننننناا 

يننن" السننن ااخا  ا تنننةاواخ تالونننق ا   ننناف ال عميننني  النننت  نننع تسننن ية   نننع   
يشنننة بنننع   ن نننار الممنننةكاخ الا  وننني يف  اا مل ال  نننا ملا  يشنننة ت ضوننن      

   نا  ا نا  لنع  اهلوئي الضايي لف  نافا   اني النا     وني     الا ن  ال
 ضننت الضنننايا  يف اةشمسننناخ اشلايونننيا  ننعر  تنننا  ن نننار لاك ننني شنننام 
ا   ننننافا   ننننعر  تننننا  ان  نننني  ا  نننني الت لننننا اخ  ضننننت ال  ننننا    يوننننا 
يصننا ف ا   ننناف منننا انننال  لنننة م النناا   ا   نننعر امننن  ا مل احملننناك  يننن" 

  لنننةكاخ اهلوئننناخ اة ملصصننني كلوئننني اة و ننن   هوئننني احملامنننب ا   نننعر  تنننا 
ي ملصصي يةشصي ي" اولناخ تاخ الضط ني ال ا مل ا بناا الا  ونيا   نعر 
 تا  لةكاخ ي ملصصي يةشصي ين" اولناخ تاخ الضط ني ال ا مل   اوناخ 
االمنن ا ا  يف اةشمسنناخ الا  وننيا   ننعر  تننا   لونناخ  ا نناي ة ا ضنني يننع  
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ي اشع اني يف ال زار ال  ا   ممنة م الناا   ا ال صنا  اشنا  يف امن ملعار ال   ون
ن ننن  اةةا بننني  انننك ا   نننافا   نننعر  تنننا  ت  و ننناخ ي، ئ ننني لا شمسننناخ 
الا  وي تع ضلا    اال صا،  " لسااهتا  يوزانواهتاا  تممنع   ضنت ال  نامل 
يف ن ننننن  يصنننننا ف ا   ننننناف اة ض،اننننني    تلننننناخ يممننننناهبيا   نننننعر  تنننننا  

اولنننناخ تممننننة ضاخ  لنننناائة ت  وذ نننني لا ،ننننا  الننننا    ل ضز ننننز ل نننني النننناا    
االلننننةا وي  اننننك ا   ننننافا   ننننعر  تننننا  ن ننننار تضننننا ض اةصننننا  يف اتلننننزمل 
الا نننن  اةمل ا ننننيا  كننننان امنننن ا ا اخ ا   نننناف   ننننم الت لننننا اخ ال  ننننا  
 لنننوص  ن  ننني  موامننناخ سنننع ملا   نننعر الض ا ننني    هوننن  الضنننايا  يف  ،نننا  
ا   ننننافا   ننننعر  تننننا  ت  و نننناخ شابنننني  رتاشننننو  اةشمسنننناخ الامننننو،ي 

اننني يف جمننناا ا   نننافا   نننض  ال  سنننوق  ننن  اولننناخ ال   و وننني تاخ الضاي
الضط نننني ا   نننناف   ننننع بننننوا ي ا ن  نننني  ا   ا هنننناا   ننننعر  تننننا   لونننناخ 
 ا نناي ة ا ضننني النننة اةصنننا ف الا  وننني  اننك اةا ننناف  انننول   ينننع  ىل و لنننا 
ة ابع الا   ي"  عي ا   عر  تا  يشمساخ يس  اي ي ملصصي    ونو  

ري ا لةا   عر  تا   لواخ  ا اي لا  كع ين" منطيي ا ن  ني ا  او   وا
اةالونني  احملامننبوي  اال ا  نني اةض نناا هبننا يف ا   ننافا   وننا  ال   ننو  احمللنن  
لا انننب احملامننه امننل  يف  تنننا  ا انن  يف اةصننا ف الا  وننيا  ال ض ونننعاخ 

ةاحننيتا   نعر اال ا  ي  اةالوي اة ضا ي  رتاشو  اةشمساخ ا هاوي ا ابي تا
 تننننا  يةاكنننننز ي ملصصننننني يةشصننننني لنننننع   اةشمسننننناخ الا  وننننني يف   امننننناخ 
اوننننع   اال  صننننا  ي لا ممننننا  م االمنننن ا ا  يا   ننننعر  تننننا  الئانننني  ا نننناي 
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لاانناالخ الننت ت انناا  ولننا  ننع ال  ننا  ينن"  ننع اياننني     ننع  نن انا   ننعر 
  امنننن ملعار ال   ونننني اشع انننني يف تالوننننق ا   ننننافا   ننننعر  تننننا  ن ننننار لنننناي

 يالنننع ل ،نننا  ا   ننناف  ُننن     الض ننن  النننا      سنننل  يف ت،نننا ةه   ا  ننن ا 
  عر  تا    ا ي لة وي لا ا ق ي" يع  ي،ا  ي ا  ناا الا ن  لفللنار 
الممنة وي  شابني ال ننةا اخ الصنا  مل ينن" ال  نا ا   نعر  تننا  يضنا ا  ا نناي 

 نناف الش وننا  الضننايا  يف  ،ننا  ا   ننافا   ننعر  تننا  تممننة ضاخ تاننزر ا   
ام  طلوي اال ا مل ال   وذ ي  " جماص ال  نا ا  تالونع االتنةاواخ اة بضني يف 
البونننم  الممنننةاو  النننةه"  ننن  ا   ننناف الضو وننني  ا   ننناف االمننن ا ا  يا   نننعر 
 تا   لواخ  ا اي ل  وو  ا او اةشمساخ الا  ونيا   نعر  تنا  ت  و ناخ 

خ االمننن ا ا   نممنننة تانننزر اةشمسننناخ الا  وننني اال صنننا، النننع     ننن"   اونننا
اةضااياخ  اال طن   لاا   عر  تا    ا خ  انانوني ش ا ني الا ن  ين" 
اال  نننعاو يننن"  بننن  اةشمسننناخ اشلايوننني لننناا تالو ننن ا   نننعر  تنننا   لوننناخ 
 ا نناي ل اع ننع ا تنن  ا اننن  يف ت  وننذ اةصننا ف الا  ونننيا ل اع ننع يننا كنننان 

و اة ا مي ل صنة ال لن  ي لا ي  ض    وي ال سا ا  يا كان ي لا  تة  " ما 
ا  ا   اخ ا اال  اكا   عر ت ة ق ال  امل    ا باا الا  وي احملبسي ن اي ن

ننك ينن" شطهلننا ا   نناف ال  ع ننيا   انني   ننض  الننماية  االمنن ا ا  ي الننت تُ   
ال ع  بوننننني اةاتلننننني ل ،نننننا ة ا او الضنننننايا  يف   ا اخ ا   نننننافا  نننننعر  اوننننن  

 اهلوئاخ اةلا ي  صوا ي ان  ني ا   نافا   نعر اولاخ الا  وي يف الا ان 
 تنننا    ا ننني لنننة وي ة ا ضننني تاا نننم الياننني  انننك اةصنننا ف  ت نننعال ينننا هنننا اهننن  
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 ان نننم لا    نننم لسنننب لنننة م الاا ننن ا   نننعر  تنننا   اا نننع  ا اكانننة اتنننة  
 موامنننناخ  اينننني ت ننننبئ تاتونننن  ال ننننائت ينننن" اةصننننا ف الا  وننننيا   ننننض  

 ا  نننننني يف الننننننع ائة اال ائونننننني ا ابنننننني يهونننننن   ضننننننت اللنننننناا   ال  ننننننائوي  اال
ا   ننافا  تضننع  اولنناخ الة ا ونني اشلايونني  تننعاش  االش صابنناخ  و لننا 
تاهلوئيا ال  اوا الزكنامل  النعش ا العاشاونيا ال  نا ملا الض ن تا   نض    ا ني 
ال  ننناو  انننك ا   نننافا   ونننا  الة ا ننني اال ا  ننني  انننك اةشمسننناخ الا  ونننيا 

اولننا يف تننااا اال نني ا  تيوننا لننةم الاا نن  يف   ننعر  تننا   اا ننع ي  ننق  
يصننا ف الا نن  لا صنناايا   ننعر  تننا   اا ننع  موامنناخ  ا نناي ت ننبئ 
تاتو  اةصا ف الا  وني    يسن ا ولاا   نعر  تنا  يةاكنز  انانوني يةشصني 
لاض ا ننني  صنننوا ي الض نننا   االت ا وننناخ ا ابننني اةشمسننناخ الا  وننني يننن" ملونننم 

 االتةائونني  تالو لننا ال،ننة  اةض  ننعمل يف ال الوننقا  ال نناال  الممننة وي ال  ايونني
  نعر   نا، الةة ني لنناا  ط ني اهلوئني الضاينني لف  ناف    ناف اةشمسنناخ 
اشلايوننيا   ننعر  تننا  ت  و نناخ تاننزر   ا اخ ا   نناف  منناا  اال صننا، 
 ننن" لسنننااهتا  يوزانواهتننناا   اننني ال  نننامل يف النننع ائة اة ملصصننني ا   نننافا 

امننب  ناناع يض  ننع ينن" تلنني اهلوئني الضاينني لف  ننافا   ننعر   نعر  تننا  س
 تننا    ا نني لننة وي  اننك   اونناخ االمنن ا ا  يف اةشمسنناخ الا  وننيا  يننع  
ال زايلنننا ال ننناا ئ  ا للنننار الممنننة ويا   نننعر  تنننا  الئاننني ت  وذ ننني ل  نننار 
اهلوئننننني الضايننننني لف  نننننافا  ان ا ن  ننننني اوع نننننعمل ا نننننةاخ     الة ا ننننني  انننننك 

  ال  ننامل يف لننق اتبنن  لننع   هننذه الة ا ننيا اشنن طف   ل لننا   ا   نناف ل
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الاا نننن  يف تيوننننا يصننننا ف    نننن ا  ال ممننننع  يف اةاا  نننني  اننننك ااننننب  يننننة 
ا   نننناف الصنننننيامل لة ننننم ك اوهتنننننا االمننننن ا ا  ي  ت اونننن  تلا  لنننننا ال ممنننننيواويا 
 ااا اةنعمل النت تسن ية لا   اوني االم  سنا   ن" منةون بنلاك ا  ا ن ا 

ل ننو ا   ننعر  تننا  ان  نني ل  مننوص الصنن ا  ق الا  ونني ال ا ضنني  اابنناخ ال 
لا شمسنننناخ اشلايوننننيا   ننننعر  لننننزار النننناا       نننن   بننننويل  الا  ونننني لب ننننا  
 يبنننننننا ة اشاك نننننننيا   نننننننعر  تنننننننا    ائنننننننة ي ملصصننننننني ا   ننننننناف يف سننننننناك  
االمنننن ئ افا  بننننضا ي االتننننةاواخ اةةتب،نننني   نننن ة اشسننننااخ الب لونننني لاا نننن ا 

  شابننني  رتشنننو  اةةاكنننز االم ممنننا  ي الا  وننني يف ن نننار اهلوئننني   نننعر  تنننا  يننناا
الضاينننني لف  ننننافا   ننننعر يسننننا ي اولنننناخ ال  ننننائوي يف ت،ننننا ة الصننننو  الا  ونننني 
 تضالا  ا  مل  اك ال   ا  يم ي يااخ ا ن  ني  ال ممنة ضاخا   نعر ت بن   ضنت 
  ال  ننننننامل يف   ائننننننة ا   نننننناف لاصننننننوا اخ الا  ونننننني اةسنننننن  عملا كاننننننةمل ال  ابننننننو

 االمنن ا اواخ  ال وننا   الممننة م الننت   ة ننلا  ا ننم اةشمسنناخ اشلايونني  ننة  مل 
ا ةا هنننننا يف بنننننا الا ننننن ا   اننننني ا نننننممل لنننننع  اةةاكنننننز اة ملصصننننني يف بنننننوا ي 
الصننننلاك الا  وننننيا   ننننض  االيلننننا خ لننننع  اةةاكننننز اة ملصصنننني يف بننننوا ي 

اك ا الصنلاك الا  ونيا   نعر  تنا  ت  و نناخ شابني  نع ا   ا   ناف يف احملنن
 ا طف      امل ا   اف يف  ضنت اةسنائ  اة ضا ني ا   ناف كا ن  ال  نا  
 الا نن  اةش ننن    ا ننناا  اننناا االتننةاواخ اة ضا ننني كبنننعا  ال  نننا  لااكننناالخ 
الممننننة وي لانننناكطو  احملنننناي ا  ات لننننا اخ  ضننننت ال  ننننامل يف   ائننننة ا   نننناف يف 

 تضع   بوا ي با الا    اك  ا يةا  الاا   
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  ان   نع  اةضا ناخ النت تنناوخ  ع تني ي امن،ي لسنب ي وناري ت سننا 
ي"  ملاا اةضا اخ الت ت ن   لا  %2.05( يضا ا  ا  نسبي 2ال  ائةا )

امنن باني الع امننيا  هنن : انناا  تننةاواخ امنن ملةا  السنن   ال  ننا   ا ننام 
الا ننن  يف  اا مل ال  نننا ملا   نننعر ال نننزار  ضنننت ال  نننامل   نننع  تننناامل الصنننوا ي 

عينننننني ينننننن" الاا نننننن  ال ممننننننة ضاخ  ال نننننناان  اة   نننننني لض نننننن  ا   نننننناف يف اة 
اة الننننيا    ي  ا  يضننننا  ينننن" اةضا نننناخ  ع تنننني ي مل  نننني ا  ي مل  نننني 

 لسب ي واري ت سا ال  ائة  اتع  
  ننع ارلننةخ الع امنني  تننا   ننة   تاخ  اللنني  لصننائوي يف اةضا نناخ ال  ايونني 

ا نننةا  الع امننني اشننن طف ي ينننا  (  ننن 0.05النننت تااتننن  ا   ننناف   نننع يسننن ا  )
اةسنننن ا  ال ضاو نننن  ) نننننا ا  لننننالا  اريا ياتسنننن اا  ك ننننا اه( يف احملننننا  ا  اا 
 الانننناعا  الاالننننرا  الةا ننننما  ا ننننايصا  السننننا ما  الانننناي"ا  ال امننننما  يف الع تنننني 

 اللاوي حملا   الع اميا لصا  ) لالا  اريا ياتس اا  ك ا اه( 
 التوصيات واملقرتحات:

  ممنننملو  لااا نننم  يضة ننني اةضا ننناخ تلنننان الع امننني  نننع  ،ضننن  نصننن  
ال،ة ق حنا الضط  ) نالضط  ال ناتم ال  لنان  ال  ضنع تممنملو  تونعا   ن 
نصنننن  اشنننن     يممننننلاي  ل نننن" يف تممملوصننننلاا  كنننن  يممننننلاي تممننننمل  

أمـــ    ىل إنبيـــ  توهنـــا  اـــ  الا اهننن  يممنننلاي ساالننني تزئو ننن اتونننع   اتممملوص ننن
 مهمني:

يننن" اال تبنننام  الننناوخ اشننن ا  ت يننن" اةضنننة ف ان ه ننناك نا  نننتةتونننب ا   األول:
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اة ساسنن   نن  الضانن  اةمل ا ننيا  ال  ننع ينن" يضة نني  اري ا ننوئ  ولنناا  يضة نني يننع  

 تبضوي ك  ي لا لفشة ا  ىلع ع اةمملاي الت   ا   لالا  اك  اها 
هننا ي ننعا  اولننع الننذ  ىل اتنن  كنن  يممننلاي ينن" اةممننلطخا ا   الثــا :
اا يننن" ااننناالخا  ىل ونننق تلنننا  ضنننا ان نننا ا  ك نننا ينننع  الض،نننب  ننن  كننن  جمننن

الننذ  ابننا  تلننا ااننااا  يننع  اةسننا ي ال ابنناي  و نن    نن  اشالنني ال،بوضنني 
  (1)(يا   ،اب  تلا ي"  يلا خ  اا اخاة مما ملا   

لسننب اولنني اةسننش لي   ين" اتنن  تلننا  ننار البالننر   صنن و  اةضا نناخ
   " ك  يضا 

 : تضح أن (43وحسب اجلدول )
  اا مل الضننعا  نننع تننناوخ يف اةةكنننز ا  ا ينن" لونننر  نننع  اةضا ننناخ 

  ا( يضا   41هباا  الت  ا   ع ها )الت تةتبئ 
 ا( يضا   37الضايي لف  اف  ضع  )  تاو يف اةةتبي الاانوي اهلوئي  
 ا( يضا   16 ضع  ) (2)مث اولاخ اشلايوي  
   ( يضا اخ 4ال ،ا  ا ام  ضع  ) ا اشا 

                                      
 ر(ا ي عياخ لا لاض الض   الع ا ا  ا  ال ا  2001 لا ا  بعاللةال ) (1)

  صننع  ننذلا اولنناخ اشلايونني تاخ الضط نني ا   نناف كاهلوئنني الضاينني لف  ننافا  اا مل الضننعاا  (2)
 يصااي الزكامل  العش ا  اا مل العاشاويا  اا مل ال  ا ملا  اا مل الض    ال   وي االت  ا وي 
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  (43ول رقم )جد
 تصنيف املعوقات حسب اجلهة املسؤولة ع  كل معوق

 اجلهة
 املسؤولة

 
 اجملال

 وزارة
 العدل

اهليئة العامة 
 لألوقاف

 اجلهات
 احلاومية

 القطاع
 اخلاص

  4 11 1 األنظمة
 2 1  5 الصياغة
   1 7 التوثيق
 1 3 7  اإلدارة
   2 6 النظار

  7  7 االستثمار
   3 9 املصارف

   7 1 حلوكمةا
 1 1 6 5 اإلش اف واملتابعة

 4 16 37 41 اإلمجايل

ويف ضـــوا مـــا أســـف ت عنـــ  الدراســـة مـــ  نتـــا     اـــ  اقـــرتا  بعـــ  
 التوصيات اليت  ؤمل أن تسهم يف معاجلة هذه املعوقات:

 املقرتحات املتعلقة بوزارة العدل:
امل ان تض نن   اا مل الضننعا  انننك   ننم  اا ننع يالنننعمل   ،اننق ي لننا ال  ننن .1

يف تضننننايال  يننننم   نننناو ا   نننناف  يسنننن  عاهتاا ىلننننع ينننن" ات لننننا اخ 
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و لننا    لنننع   تننني  ال  نناملا  اش ونننا اهت  ال  لونننيا الننت ت  نننا خ  و نننا 

  ال ضا ض الوا   
ان ت     اا مل الضعا ل ،ا ة  تبسوئ االتةاواخ اال ا  ي  ال  ائوي  .2

ق النن    اة ضا نني ال ،ننا  الننا   ا مننا   ننق شعينني هننذا ال ،ننا ا   نن
اال ا  ي اشع انيا  االمن  ا مل ين" ال   وني اشع اني يف جمناا اشامنب 

  (1)اآلا   ةاجم   ت،بو ات ا ي" شطا يا  س ك  ض اواخ ا   ي
ان تسننضك  اا مل الضنننعا  ال ضنننا ن ينننم اوايضننناخا  يةاكنننز البانننا   .3

 الع امنننناخا  اولنننناخ اشلايونننني  ا ابنننني تاخ الضط نننني ال ،ننننا  
ت،ا ة الصو  الا  وي   ق اةس  عاخ اشع انيا ل لنان    لا   ا ا

 ا  مل  اك ال ن  ا  ينم ي ينااخ ا ن  نيا  س  ني لة بناخ الناا   ا 
  االش وا اخ ال  لوي الت تض  عها الااا مل 

ان ت ننننننار  اا مل الضننننننعاا  ينننننن" شننننننطا ات ا ونننننناخ تضننننننا ن ي با لننننننيا  .4
  نم يسنن ا    سنلو  ا  نناا ال  نامل يف   ائننة ا   ناف  تسننة ضلا   

 كنال  وو اتا هتاا  تلنا كلالني ينا هنا شنا   اش صنام ال  ناملت  
اخلت    يشمسنناخ  هوئنناخ ي ملصصنني يف هننذا الممنن نا      البوننما 

    اخل  كلوئي اة و   السضا   ا  هوئي اةل عم  
                                      

للرت نوننني امننن ملعار اشامنننب اآلاا       صنننع  ننن  ىلا ننن  الض اوننناخ الا  وننني  يصننن،اة   األمتتـــة: (1)
 ال لننالو ا او مل االن اتوننيا  ت اونن  ا ش،نناوا  ت اونن   االجننناااهبننعف تبسننوئ االتننةاواخا  مننة ي 

  ض طو   اها ي" ال  ام االجيا وي ال  صواوي لا    او  
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ان ت ننار  اا مل الضننعا  ال ضننا ن يننم  ونناخ ا ننممل  يةاكننز ال ننع  با  .5
هواونني تلننة ويا    ا  ننيا  ت  وننيا  انانوننيت     ننو     اخ تع  بونني  ي

لا  املا  اللاا   اال ا  ي الضاياي يف   ائة ا   اف ما ميل ل  ين" 
 يااكبي ك  يا  س  ع يف جماا ا  اهل   

ان ت ننم  اا مل الضننعا  اا ننع   لونناخ يالننعمل لا ضاينن  يننم يصننا ف  .6
ا   ننناف اة ض،اننني ت ننن " ىل ونننق لنننةم الاا ننن     ار اتنننةها  ن نننم 

 س  وعا  ا زر هبا ملوم ال  امل الضايا  يف   ائة ا   اف  اة
ان ت نننننار  اا مل الضنننننعا كبنننننعا   ننننناا ئ  ا ننننناي لا  نننننامل  ك نننننا   .7

الضعا  اولاخ تاخ الضط ي لا ضاي  يم ا   اخ االم ا ا  ي النت 
تُ   ك ي" شطهلا ا   اف ال  ع يا  لن" ال  نا  ين" ال صنةف  ولنا 

 ا   ن الةتا  لا  او  تاا  لةاو ا   ه   ات وض  
ن ت ننار  اا مل الضنننعا  ع امنني االتنننةاواخ اال ا  نني اةض ننناا  ولنننا يف ا .8

احملننناك  يف يا نننا  ات  خ البونننم  الممنننةاوا    نننا مل ه عمننن لا   نننق 
النن    اال ا  نني اشع اننيا  امنن ملعار ال   ونني يف تبسننو،لاا يننم   ننم 
 نننناا ئ   لونننناخ سننننع مل لض اونننناخ البوننننم  الممننننةاوا ت نننن " ىل وننننق 

ليب،ننننني لاا ننننن ا   ننننن ة ال  ننننننا  يسنننننالي لااةكننننني  ال صننننننةف   ن ا
 ل  امل    االةتا  

خ الننت جينناا ان ت ننم  اا مل الضننعا  اا ننع   نناا ئ يالننعمل لاانناال .9
ل  نناوت اال نني ا  تيوننا لننةم الاا نن  يف    الا  ننا  ت ضننع الةتننا  

 يصا ف الا   لا صااي 
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 نناوها يف ان ت نار  اا مل الضنعا  ع امني يسنناوي ش ن  ا   ناف    .10
احملنننناك  ل اع ننننع ل ننننن  االل وننننا  يف كنننن  سل نننننيا  الض نننن   انننننك 

 تي،وي االل وا  هذا ي" ال  امل 
ان ت ننننننم  اا مل الضننننننعا  اا ننننننع   نننننناا ئ يالننننننعمل  يازينننننني لا  ننننننامل  .11

 لاااالخ الت  ق  ولا لااا   ان  يا يف يصا ف      
ان ت م  اا مل الضنعا  اا نع   ناا ئ يالنعمل لا ضاين  ينم ا   ناف  .12

لة ننننم ك اوهتننننا   ض ننننلا لننننا يننننم جم يامل الننننت ت   نننن  اةصنننناايالصنننن
االم ا ا  ي  ت او  تلا  لا ال مميواويا ت  " ىل وق لنةم الاا ن  
   ار اتنننةها  ن نننم اةسننن  وعا  ا نننزر هبنننا ملونننم ال  نننامل الضنننايا  يف 

   ائة ا   اف 
ان ت نار  اا مل الضنعا  ع امني ش ن    ناو ا   ناف اةة ا ني حملناك   .13

ئ افا  الا ن  النذ  تسن ية   هنذه ال  ناو لابن   ولناا  النة االم 
تلننا  اننك يصننااي الا نن ا ل اع ننع يننع  اشاتنني     نن ة   ائننة 
ي ملصصني يف سناك  االمنن ئ افا ا    ،ناو   نناو ا   ناف ا لا نني 
 شابي لع    امل االم ئ افا ما    " يصااي هذه ا   اف 

ا  لاض نننن  يف   ائننننة ن ت ننننار  اا مل الضننننعا    هونننن  ال  ننننامل اةةلننننا .14
ا   ننافا  تضنننة  ل  ا ن  نني  ال ننناان  اة   نني لاض ننن  النننا    يف 

بننويي    ونني ت  نن " اال نني هلننذه  ياة النني   لننزايل   ضننعر  تنناامل ا نن
 ا ن  ي  ال اان  
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ان ت نننار  اا مل الضنننعا  ا نننم  لوننناخ  ا ننناي ل  ضوننن    ا ننني ال  ننناو  .15
ل ننننننزايل   ممننننننة م  اننننننك ا   ننننننافا  ي ا ضنننننني ا او ال  ننننننا   يننننننع  ا

 الاا   ا  تمم وم االل سا   اك ال  ا  اة صة "  اة ةا  
ان تض ننن   اا مل الضنننعا  ال  سنننوق ينننم اهلوئننني الضايننني لف  ننناف  انننك  .16

 ا نننننني ا   ننننننافا    ننننننم ك اوهتنننننناا ينننننن" شننننننطا ت نننننن   بننننننلاك 
شابننني تانننزر ال  نننا    ،بونننق يبنننا   اشاك ننني  انننك  اا   ننناف   نننا   

 ا   اف 
 تعلقة لاهليئة العامة لألوقاف:املقرتحات امل

االمةا     ضو  اهلوئني الضايني لف  نافا   بنعا  لاائالنا ال   وذ نيا  .1
  ام ل اا   اوها ال   و   

ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف حبصننة ملوننم ا ن  نني الننت   اتلننا  .2
ال ،نا  الننا   ا  ال  سننوق يننم اولنناخ تاخ الضط نني هبننذا ال ،ننا  ت 

او هنذه    اخلت لب ن اخ للايونيا  وناخ شنمملا تلاخ    ونيا تلن
ا  لاائالنننا ال   وذ ننني  ا ل لنننا االتةائونننيا  ىلنننع ر ينننا هنننا ا ن  ننني

 ائ ا  الض    اك تلايالا  اتسا لا يم  ضت البضت  ممنل  مي نم 
هلننذا ال ،ننا ا   ضننزا ينن" ل نني  ي ننز    اا  تضننا ض  و لنناا مننا   ننق وننا  

 اا  م  ايي  الاا    شابي    
تبننا   اهلوئنني الضاينني لف  نناف   ،بوننق  ت ضونن  لاك نني اللوننا خ  ان .3

 الا  ويا ل ا وق يز ع ي" المم ا وي  اال صا،  الة ا ي 
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ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف حب ننطخ   طيونني ي   نني  يسنن  ةمل  .4
ل ممنننة ل ا ننني الا ننن  يف اا  نننما   ونننان    ه ال   نننا ا  تضز نننز ل ننني 

لنننةا ويا  ا صننناا ال ، و ننناخ النننت يننن" الننناا    اهلوئننني  اولننناخ اال
 ل  ا ت ا   الاا   ا  اتسا   ائةمل ا   اف 

ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف  ال  سننوق يننم اةشمسنناخ  اهلوئنناخ  .5
 ننننعا  ي  اينننني ت  ونننني ي لاينننن   عينننني  اة ملصصننننيا الض نننن   اننننك 

ال ،نننا  النننا   ا  تاروننن  النننع  ينننا تابنننا   لوننن  ال   وننني ل ابوننني 
 هذا ال ،ا ا       ل ا وق اهعا   اة مما مل  ال واتاخ

ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف  ال ضننا ن يننم اةشمسنناخ  اهلوئنناخ  .6
اة ملصصنننيا كتنننةاو  بنننع  يسنننا     ا ننن   الصنننائ   الل واتننناخ 
اا  م ال   ا ني ين" ا ان  اوااننب الممنة وي  االت  ا وني  الرت ا ني 

 ال ،ا  الا      اخل الت  عر     الصاوي  البوئوي
ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف  ال ضننا ن يننم اةشمسنناخ  اهلوئنناخ  .7

اة ملصصيا  ض    اا ع يضااياخ ي لاياي  ن" ال ،نا  النا    يف 
 اة الي الضة وي السضا  ي 

ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف  ال ضننا ن يننم اةشمسنناخ  اهلوئنناخ  .8
ي  يهواوني   ممنل  يسن  ة اة ملصصيا ك عا   ت  وذ  ةاية تع  بو

لننننن   جتا نننننع ئا  يف ال ،نننننا  النننننا   ا ل اسننننن" ا الا  نننننا ا  الضننننناي
   ال  
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ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف  ال ضننا ن يننم اةشمسنناخ  اهلوئنناخ  .9
اة ملصصننننننيا  ا ننننننم يضننننننا ا  ا نننننناي الش وننننننا  ن ننننننا  ا   ننننننافا 
 الضنننننايا  يف ال ،نننننا  النننننا   ا ت ننننن " امننننن  ،ا  كننننناا   ي  ونننننزمل 

  و ي ي ا ي لا ،ا  الا     تض،  
ان ت ننار اهلوئنني الضاينني لف  نناف  ال ضننا ن يننم اةشمسنناخ  اهلوئنناخ  .10

اة ملصصننننننيا  ا ننننننم يضننننننا ا  يشلننننننةاخ ل ونننننناري ا او اةشمسنننننناخ 
 الا  ويا   واري الةها  اك اةس  وع " شابي  اا  م  ايي 

 املقرتحات املتعلقة لاجلهات احلاومية:
اخ الضط نني االمننةا  يف   نناو ا ن  نني ان ت ننار اولنناخ اشلايونني ت .1

اة ضا نني ا   نناف ك  ننار الممننةكاخ الا  وننيا  الصنن ا  ق االمنن ا ا  ي 
    اخل   الا  وي

ان ت ننار اولنناخ اشلايونني تاخ الضط ننني    ننعال الننع   االمننن ا ا    .2
لف  نننناف ينننن" شننننطا الرتشننننو  لاممننننةكاخ اة ملصصنننني يف ااننننطخ 

 االم ا ا  ي 
اشلايوننننني تاخ الضط ننننني    ننننن   ان   لنننننا يننننناا   ان ت نننننار اولننننناخ .3

شابنني ا   ننافا ت  نن "  لونناخ   تننةاواخ شابنني لف  نناف ت  ننق 
 ابوض لننننا ا ا ننننيا   انننن   نننن" اآللونننناخ  االتننننةاواخ اة،ب نننني  اننننك 

 الممةكاخ ال  ا  ي 
ان ت نننننننننار اولننننننننناخ اشلايوننننننننني تاخ الضط ننننننننني   سنننننننننلو   تنننننننننةاواخ  .4
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طخ االمننن ا ا  ي  ال انانوننني لاممنننةكاخ اة ملصصننني يف اانننالرتاشنننو  

 اة ضا ي ا   اف 
ان ت ننار اولنناخ اشلايونني تاخ الضط نني  ال  سننوق يننم  اا مل الضننعا  .5

االت ننا   اننك  ننط  يممننلاي كاننةمل ال  ابننو   االمنن ا اواخ  ال وننا  
 ةا هنننا يف  ض  ا نننم اةشمسننناخ اشلايوننني  نننة  مل  الممنننة م النننت   نننة 

مل تا نزر هبنا ملونم اولناخ با الا  ا ي" شنطا بنو   ايني ا صنة 
اشلايوننيا   لنن" ال  ننا  ينن" صا منني بننطلواهت     ا مل ا  ننا ل  مننا 

   ق اهعاف هذه ا   اف 
ان ت ننار اولنناخ اشلايونني تاخ الضط نني   سننلو  لصنناا ا   نناف  .6

 اننك الرتاشننو  الننت  ل لننا ينن"  نممنناو لننةكاخا  يشمسنناخ شابنني 
تكالسنننن طخ ال  ا  ننننيا  هبننننا  ننننا ري ينننن" شطهلننننا ا  اهلننننا ال  ايونننني

 كاةشمساخ ا هاويت  ا ا ي ت تا الممةكاخ الا  وي
ان ت ننننار اولنننناخ اشلايونننني اةلا نننني الة ا نننني  اننننك ا   ننننافا  ينننن"  .7

شنننننطا ونننننان ت سنننننو وي يممنننننرتكي  و لننننناا  صنننننوا ي  لوننننناخ   تنننننةاواخ 
يالننعمل ة ا مننني ا  اهلننا الة ا وننني اة ضا ننني ا   ننافا ىل نننق اهنننعا لاا 

 ش  االش صاباخ  و لا    م تعا
ان ت ار اةشمساخ اةالوي تيشمسي ال  نعا  هوئني منا  اةناات  ا نم  .8

 لواخ   تةاواخ يبس،ي  ا صةمل لا ضاين  ينم اينااا ا   ناف منااو 
 ال  ع ي ا  ا مل  
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 وتوصيــاتهــا ،ملخــص الـدراســــة: السادسل ـــالفص 

 املقرتحات املتعلقة لالقطاع اخلاص:
ان  سننل  ال ،ننا  ا نناما  ال  سننوق يننم اولنناخ اشلايونني تاخ  .1

   سلو   تةاواخ ا   اف يف هذه ال ،ا اخ ا ابي  الضط ي
ان  سننننل  ال ،ننننا  ا ننننام يف ت،ننننا ة اةةاكننننز ا ابنننني  ننننم الةحبونننني  .2

اة ملصصننننننني يف   ننننننناو ا   ننننننناف تكصنننننننوا ي الصنننننننلاكا  ت نننننننعال 
االم ممنننا اختا يننن" شنننطا    لنننا المننن  ،ا  ا نننماخ  اللننناا   

 اة  وزمل لاض   هبا 
اللنننننناا   الضايانننننني يف جمنننننناا  ان  سننننننل  ال ،ننننننا  ا ننننننام يف ت،ننننننا ة .3

ا   ننناف منننااو يف اللونننا خ الا  ونننيا ا  اةشمسننناخ ا ابننني  نننا 
 الةحبوي ي" شطا الع  اخ ال ع  بوي  ال  هواوي اةس  ةمل 

ان تض نن  الب نناك  اننك تسننلو  االتننةاواخ اة ضا نني ا   نناف ك نن ة  .4
 اشسااخا    ا مل ا يااا ما   ق اهعاف هذه ا   اف 

ال ،نننا  ا نننام يف   ننن  ال ،نننا  النننا   ا    نننم ك اوتننن ا ان  سنننل   .5
ينننن" شنننننطا يمنننننوص يشمسننننناخ ي ملصصننننني    ونننننو  ا  او   وننننناري 

 ا لة 
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 ـةــــق الدراســــالحــم

 ةـــق الدراســمالح

 ويشتمل على:
 (: 1ملحق رقم )

 .أداة الدراسة يف صورتها األولية

 (: 2ملحق رقم )
 .دارة الدراسة يف صورتها النهائيةأ
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 ـةــــق الدراســــالحــم

 ةـــق الدراســمالح

 (1ملحق رقم )
 أداة الدراسة يف صورتها األولية

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .سعادة األستاذ: .................................... احملرتم

 هالسالم عليكم ورمحة هللا وبركات

"املعلقووووان ال ةاايووووة الوووو  تلاسووووه  :يقوووولم ال احوووود اسووووراا دراسووووة بع وووولا 
ووسائل اعاجلتها" للتعرف على أبرز املعلقان ال  تلاسوه األوقواف األوقاف 

واملرت طوووة ظألةةووووة واللووولائ  الاوووادرة اووون امل سسوووان الت ةيويوووة   املولكوووة 
والوو  نكووون أ  تسوووهم   وحقووام الووولاققل اجلووو د أو عرقلووة اسووو ة األوقووواف 

 القائوة.
لوووو  تلاسووووه هتوووو ف اووووسة ال راسووووة و  التعوووورف علووووى املعلقووووان ال ةاايووووة ا

"األةةوووةل  :اجملووا ن التاليووة ف ووسووائل اعاجلتهووال وذلووال اوون  ووال األوقووا
الاووووووووياثةل التلايوووووووورل االدارةل ال ةووووووووارل ا سووووووووت وارل املاووووووووارفل ا لكوووووووووةل 

 االشراف والرقابة"
وسووووتكل  حوووو ود اووووسة ال راسووووة: املولكووووة العربيووووة السووووعلديةل األوقوووواف 

يهووا اجلهووان ا كلايووة كا ي ووة األاليووة "جووره ا هووا األوقوواف الوو  ت وورف عل
العااة لألوقاف واجلااعان"ل وق  قام ال احد اع اد اسوت اةة للتعورف علوى 



 

                                       

 

 .. ووسائل معاجلتهااملعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف  266

اووون "الووولاققلل ال ةوووارل احملووواالل  اوووسة املعلقوووان وسووويتم تلسيههوووا و  عي وووة  
 ووووااا األوقوووواف"ل وسوووويتم تقسوووويم ا سووووتقابة علووووى  قووووران ا سووووت اةة و وووور 

ا"عوووا   :مخووور درسووان اقيووال ليكووورن ا واسوو  املكووول  اوون ل عوووا ل سوو  
ااتلسطل ا خقضل ا خقض   " س  

والنا  ال احد أبمهية ا ست ارة برأيكم الكرميل واال وادة اون  وااتكم   
اووسا اجملووا  لووسا أرسوول اوون سووعادتكم التكوورم ا ووكلرين ابوو اا رأيكووم السوو ي  
واقرتحاتكم ب أ   قوران ا سوت يا  اون حيود او ح وذولا اوسة الع اورل 

ح تلا وور كوول ع اوور اوول احملوولر التووابل لووهل وأيووة اقرتاحووان أو تعوو يالن واوو 
 تروهنا ا اس ة لتحقير ا ف اسة ال راسة.

 الباحث
 إبراهيم بن حممد السماعيل

 الرايض
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 ـةــــق الدراســــالحــم

 استبانة الدراسة

 احملور األول: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابألنظمة.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

م
فق 

توا
افق 

متو
غري 

 

 التعديل املقرتح

1.  
عدم وجود نظام شامل وموحد 
لقطاع األوقاف يُنّظم العمل 

 الوقفي ويسهم يف تطويره ومحايته.

  
   

2.  
عدم متثيل اجلهات الوقفية يف 

اللجان واهليئات املكلفة بصياغة 
 أنظمة األوقاف.

  
   

3.  
غياب األدلة اإلجرائية املنظمة 

 ألعمال األوقاف.
  

   

4.  
ضعف التنسيق بني اجلهات 

التشريعية ذات العالقة ابألوقاف 
 عند صياغة األنظمة واعتمادها.

  
   

5.  
عدم وجود الئحة تنفيذية لنظام 

 اهليئة العامة لألوقاف.
  

   

6.  
غموض الرؤية حول عالقة اهليئة 

العامة لألوقاف أبوقاف 
 املؤسسات احلكومية.
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ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

م
فق 

توا
افق 

متو
غري 

 

 التعديل املقرتح

7.  
امة أتخر تفعيل دور اهليئة الع

 لألوقاف.
  

   

8.  

عدم وجود أنظمة خاصة ابألوقاف 
يف اجلهات احلكومية ذات العالقة  

كوزارة التجارة ووزارة العمل والتنمية 
 االجتماعية.

  

   

9.  
معاملة األوقاف يف بعض األنظمة 

احلكومية" الضرائب والرسوم"  
 كمؤسسات جتارية رحبية.

  
   

10.  
أتخر وزارة التجارة يف إصدار 

 لشركات الوقفية.نظام ا
  

   

11.  
التعقيدات اإلدارية واملالية املتعلقة 

برتاخيص املؤسسات األهلية 
 اخلاصة " املاحنة".

  
   

12.  
عدم وجود أنظمة موحدة لتأسيس 

الصناديق الوقفية التابعة 
 للمؤسسات احلكومية.

  
   

13.  
عدم وجود مواد خاصة برتخيص 
املراكز االستشارية الوقفية يف 

 ة العامة لألوقاف.نظام اهليئ
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 ـةــــق الدراســــالحــم

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

م
فق 

توا
افق 

متو
غري 

 
 التعديل املقرتح

14.  

عدم وجود مواد خاصة بتنظيم 
امللتقيات والدورات وإجراء 
البحوث والدراسات يف نظام 

 اهليئة العامة لألوقاف.

  

   

15.  
وعدم وجود تنظيمات خاصة 
 بدعاوى األوقاف يف احملاكم.
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احملور الثاين: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة 
 اغة.ابلصي

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  
عدم تقبل بعض القضاة يف دوائر 

األوقاف للصياغات الوقفية 
 املستجدة.

  
   

2.  
اجتهادات بعض القضاة يف دوائر 
األوقاف يف تعديل صياغة صك 
 الوقف على غري مراد الواقف.

  
   

3.  

اخلالف بني قضاة األوقاف يف 
املسائل املتعلقة ابألوقاف بعض 

كوقف النقود والوقف املؤقت 
 وغريمها.

  

   

4.  

عدم التزام بعض القضاة عند 
إجازة الصياغة املقدمة من 

الواقف ابلتشريعات والقوانني 
املنظمة لعمل األوقاف يف 

 اململكة.

  

   

5.  

عدم مسامهة اجلهات القضائية 
يف تطوير الصيغ الوقفية وجعلها 

تأقلم مع متغريات قادرة على ال
 األنظمة والتشريعات.
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 ـةــــق الدراســــالحــم

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

6.  
قلة املراكز املتخصصة يف صياغة 

 صكوك األوقاف.
  

   

7.  
قلة اخلربة، وضعف اإلمكاانت 

لدى املراكز املتخصصة يف صياغة 
 الصكوك الوقفية.

  
   

8.  

كثرة التفاصيل واالستثناءات 
والقيود والشروط اليت يفرض 

 واقع املؤسسات احلكومية ضرورة
 ايرادها يف صك الوقف.
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احملور الثالث: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة 
 ابلتوثيق.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  
ضعف أتهيل بعض القضاة يف 

الدوائر اإلهنائية اخلاصة 
 ابألوقاف.

  
   

2.  
التشدد يف دمج األوقاف الصغرية 
لرفع كفاءهتا االستثمارية وتقليل 

 تكلفتها التشغيلية.

  
   

3.  
قلة القضاة يف الدوائر املتخصصة 

 ابألوقاف.
  

   

4.  
عدم وجود دوائر متخصصة 
 ابألوقاف يف حماكم االستئناف.

  
   

5.  

عدم وجود ضماانت قانونية 
حلماية الوقف من االعتداء من 
قبل املؤسسات احلكومية حال 

 توثيقه.

  

   

6.  
طول املدة اليت تستغرقها عملية 
االستفسار عن سراين صكوك 
 األراضي، وطلبات التهميش.
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 ـةــــق الدراســــالحــم

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

7.  
عدم استخدام التقنية احلديثة يف 
توثيق األوقاف اختصار للوقت 

 على الواقفني. وتسهياًل 

  
   

8.  
طول إجراءات توثيق األوقاف 
 االقدمية واليت قد تستغرق عددً 

 من السنوات.

  
   

9.  

لقوانني والتشريعات اليت من غياب ا
شأهنا طمأنة الواقفني وحفظ 

حقوقهم وضمان استقاللية أوقافهم 
 ودميومتها.
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احملور الرابع: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة 
 ابإلدارة.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  
بريوقراطية" يف التعقيدات اإلدارية "ال

بعض اجلهات احلكومية ذات العالقة 
 ابلوقف.

  
   

2.  
عدم تفهم بعض املؤسسات 

احلكومية لدور الوقف التنموي 
 اخلريي ومعاملته كمؤسسة رحبية.

  
   

3.  
طول إجراءات استخراج السجل 
التجاري اخلاص ابلوقف يف وزارة 

 التجارة.

  
   

4.  
طول وصعوبة اإلجراءات املرتبطة 

 احلساابت البنكية للوقف.بفتح 
  

   

5.  
عدم عناية األنظمة ابحلث على 

أتهيل العاملني يف قطاع 
 األوقاف.

  
   

6.  
عدم وجود معايري واضحة 
الختيار العاملني يف قطاع 

 األوقاف.
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 ـةــــق الدراســــالحــم

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

7.  
عدم وجود قواعد معلومات 
متكامل لقطاع األوقاف يف 

 اململكة.

  
   

8.  
ضعف التنسيق بني اجلهات 

ذات العالقة فيما خيدم احلكومية 
 القطاع الوقفي.

  
   

9.  
عدم وجود تنظيمات خاصة 
برتاخيص املؤسسات الوسيطة 

 العاملة يف جمال األوقاف.

  
   

10.  
عدم وجود مؤشرات وإحصاءات 

خاصة بقياس األداء يف قطاع 
 األوقاف

  
   

11.  
قلة وضعف الربامج التدريبية 

املوجهة لتطوير أداء العاملني يف 
 ألوقاف.إدارات ا

  
   

12.  

عدم وجود تنظيمات إدارية 
وقانونية حمفزة للعمل يف القطاع 
الوقفي من شأهنا جذب الكوادر 

 املتميزة.
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احملور اخلامس: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة بنظار 
 األوقاف.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  
ود معايري واضحة عدم وج

 الختيار النظار.
  

   

2.  

عدم وجود برامج رمسية 
معتمدة لتطوير النظار 
واالرتقاء أبدائهم الفين 

 واملهين.

  

   

3.  
عدم وجود آليات واضحة 

ملتابعة أداء النظار 
 وحماسبتهم.

  
   

4.  

طول اإلجراءات اإلدارية 
املتعلقة بتغيري النظار الذين 
سقطت عضوايهتم ملسوغ 

 .شرعي

  

   

5.  
عدم وجود آليات واضحة 
ملتابعة مدى التزام النظار 

 بشروط الواقفني.
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6.  

عدم وجود الئحة واضحة 
للحاالت اليت تتحول فيها 

يد النظار من يد أمانة إىل يد 
 ضمان.

  

   

7.  
طول اإلجراءات املتعلقة 
إبصدار النظار للوكاالت 
 الشرعية للوكالء واحملامني.

  
   

8.  
ليات وإجراءات عدم وجود آ

واضحة لالحتساب على 
 النظار املفرطني واملقصرين.

  
   

 



 

                                       

 

 .. ووسائل معاجلتهااملعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف  278

احملور السادس: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة 
 ابالستثمار.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  
طول اإلجراءات اإلدارية للحصول 

مما يفوت على أذوانت البيع والشراء 
 استثمارية متميزة على الوقف. افرصً 

  

   

2.  
ضعف كفاءة العاملني هبيئات النظر 

 وتدين أدائهم.

  
   

3.  

عدم تفريق القضاة بني األصول 
األدوات بني ، و االوقفية احملبسة نظامً 

االستثمارية اليت تُنّمى من خالهلا 
 األوقاف النقدية.

  

   

4.  
عدم وجود تنظيم خاص ابألسهم 

 قفية لدى هيئة سوق املال.الو 
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ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

5.  
عدم وجود تنظيمات خاصة لتحفيز 
األوقاف على أتسيس الصناديق 

 االستثمارية الوقفية.

  
   

6.  
توحيد اإلجراءات املتبعة يف البيع 

والشراء والرهن بني األوقاف العينية 
 األوقاف االستثمارية.بني و 

  
   

7.  

عدم وجود أنظمة وسياسات خاصة 
األوقاف، وجعل ابستثمارات 

الجتهادات  ااالستثمار خاضعً 
 النظار.

 
 

 

   

8.  
توحيد اإلجراءات املتبعة يف البيع 

والشراء والرهن بني األوقاف العينية 
 األوقاف االستثمارية.بني و 

  
   

9.  
عدم استفادة احملاكم من اهليئات 
املتخصصة كهيئة املقيمني وهيئة 

 احملاسبني.

  
   

10.  
يف مؤسسة  جتميد أموال األوقاف

 النقد.
  

   

11.  
فرض الرسوم والضرائب على 
 العمليات االستثمارية لألوقاف
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ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

12.  
عدم وجود شركات متخصصة 

مرخصة من اجلهات ذات العالقة 
 إلدارة األصول.

  
   

13.  

عدم وجود شركات متخصصة 
مرخصة من اجلهات ذات العالقة 

إلدارة عمليات االستثمار يف 
 املؤسسات الوقفية.

  

   

14.  

عدم وجود مراكز متخصصة مرخصة 
لدعم املؤسسات الوقفية يف دراسات 

اجلدوى االقتصادية للمشاريع 
 االستثمارية.

  

   

15.  

عدم وجود مراكز قانونية مرخصة 
للعناية بصياغة العقود واالتفاقيات 
من مجيع النواحي الشرعية النظامية 
واإلجرائية وتوثيقها ابلطرق املعتمدة 

 يف التوثيق.
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احملور السابع: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة مبصارف 
 الوقف.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  

عدم وجود رصٌد مسحي وعلمي 
حصائي الحتياجات اجملتمع إ

التنموية من خمتلف اجلوانب 
الشرعية واالجتماعية والرتبوية 

خل اليت ختدم إ.. . بيئيةوالصحية وال
 القطاع الوقفي.

  

   

2.  
تشدد بعض القضاة يف نقل 

مصارف األوقاف املتعطلة إىل 
 جهات مشاهبة.

  
   

3.  
عدم وجود قواعد متفق عليها يف 
جواز خمالفة أو تغيري شرط الواقف 

 يف مصارف الوقف للمصلحة.

  
   

4.  
ي القضاة يف حق أاختالف ر 

 فه.الواقف يف تغيري مصارف وق
  

   

5.  

عدم وجود جهات رقابية للتحقق من 
التزام النظار بتوجيه ريع األوقاف 
اليت يتولون نظارهتا إىل مصارفها 

 احملدد يف صك الوقفية
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ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

6.  

عدم وجود أنظمة رادعة 
الجتهادات بعض النظار بتغيري 

مصارف األوقاف مبا خيالف شروط 
 الواقفني.

  

   

7.  
ف عدم وجود أنظمة حلماية مصار 

الوقف من االعتداء عليها ابلسرقة 
 واالختالس.

  
   

8.  

عدم وجود آليات واضحة ملتابعة 
أثر املصارف الوقفية على املوقوف 

عليهم ومدى حتقيقها ملقاصد 
 الوقف من عدمه.

  

   

9.  

عدم وجود آليات واضحة لتحديد 
أوجه اخللل يف تنفيذ املصارف 

الوقفية، لتحديد ما كان منها مفتعل 
الفساد، وما كان منها انتج عن بنية 

سوء املمارسة لقصر الفهم 
 واإلدراك.

  

   

10.  
غياب التنظيم احملكم للجانب 

احملاسيب أسهم يف وجود اخللل يف 
 املصارف الوقفية.
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ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

11.  
عدم وجود قواعد وسياسات 

واضحة تضبط توجيه املصارف 
 الوقفية إىل مستحقيها. 

  
   

12.  
ة عدم وجود قواعد وسياسات عام

تضبط توجيه الفائض من املصارف 
 الوقفية
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احملور الثامن: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة 
 ابحلوكمة.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  
عدم وجود نظام حوكمة خاص 

 ابألوقاف.
  

   

2.  
عدم وجود تشريعات مطمئنة 

فية تدفعها إىل للمؤسسات الوق
 اإلفصاح عن حساابهتا وميزانياهتا.

  
   

3.  
عدم إلزام الواقفني بتضمني صيغهم 

 الوقفية لبنود ومبادئ احلوكمة.
  

   

4.  
عدم وجود تشريعات تلزم إدارات 
األوقاف أبسلوب اإلفصاح عن 

 حساابهتا وميزانياهتا.

  
   

5.  
عدم وجود تشريعات تلزم األوقاف 

التنفيذية عن جملس  ابستقاللية اإلدارة
 النظار.

  
   

6.  
عدم وجود معايري واضحة للشفافية 

 واإلفصاح.
  

   

7.  
عدم وجود نظام تعارض املصاحل يف 

 أجهزة الوقف املختلفة.
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ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

8.  

عدم وجود تنظيمات تلزم املؤسسات 
الوقفية ابإلفصاح الدوري عن 

عمليات االستثمار ونشر املعلومات 
 واإلعالن عنها.
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حملور التاسع: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ا
 ابإلشراف والرقابة واملتابعة.

ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

1.  
تعدد اجلهات الرقابية احلكومية وتداخل 
االختصاصات بينها " اهليئة، القضاء، 

 الزكاة والدخل، الداخلية".

  
   

      ف رقابة القضاء على األوقاف.ضع  .2

3.  
غياب الرقابة اإلدارية على املؤسسات 

 الوقفية.
  

   

4.  
عدم وجود مؤسسات مستقلة 

 متخصصة بتقييم األداء وقياس األثر.
  

   

5.  
عدم وجود آليات واضحة لتقييم أداء 

 األوقاف.
  

   

6.  
األنظمة اجلديدة أبرزت دور الرقابة 

ني حدود هذه على األوقاف لكنها مل تب
 الرقابة.

  
   

7.  
القصور احلاد يف استخدام التكنلوجيا 
 احلديثة يف نظم املراقبة على األوقاف.

  
   

8.  
عدم وجود حماسب قانوين معتمد من 

 جهة اهليئة العامة لألوقاف.
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ضح العنصر م
وا

ضح 
ري وا

غ
 

فق 
متوا

افق 
متو

غري 
 

 التعديل املقرتح

9.  
عدم وجود تشريعات ولوائح تنفيذية 
للقطاع الوقفي لتعزيز ثقة الواقفني 

 على األوقاف.ابجلهات اإلشرافية 

  
   

10.  

عدم وجود رقابة شرعية ملتابعة توزيع 
الغلة على املصارف وتقدمي ما هو أهم 
وأكثر أجرا وأنفع للمجتمع حسب 

 شروط الواقف.

  

   

11.  
عمليات عدم وجود رقابة شرعية على 

ابلضوابط  االستثمار، ومدى االلتزام
 واألحكام الشرعية.

  
   

12.  
د من عدم وجود آليات واضحة للتأك

سالمة األنظمة املالية واحملاسبية 
 واإلدارية املعمول هبا يف األوقاف.

  
   

13.  

عدم وجود رقابة شرعية للتحقق من 
لألحكام مدى مطابقة أعمال الوقف 

الصادرة من الشرعية وخاصة القرارات 
 النظار.

  

   

 املقرتحات:
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 (2ملحق رقم )
 أدارة الدراسة يف صورتها النهائية

 

 لدراسةاستبانة ا

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .سعادة األستاذ: .................................... احملرتم

 تهالسالم عليكم ورمحة هللا وبركا

"املعلقوان ال ةاايوة الو  تلاسوه األوقواف  :يقلم ال احد اسراا دراسة بع لا 
ووسوووائل اعاجلتهوووا" للتعووورف علوووى أبووورز املعلقوووان الووو  تلاسوووه األوقووواف واملرت طوووة 
ظألةةوووة واللوولائ  الاووادرة اوون امل سسووان الت ةيويووة   املولكووة والوو  نكوون أ  

 تتس ب   وحقام اللاققل اجل د أو عرقلة اس ة األوقاف القائوة.
 راسوووووة و  التعووووورف علووووووى املعلقوووووان ال ةاايوووووة الووووو  تلاسووووووه هتووووو ف اوووووسة ال

األوقوووواف ووسووووائل اعاجلتهووووال وذلووووال اوووون  ووووال : اجملووووا ن التاليووووة "األةةوووووةل 
الاوووياثةل التلايووورل االدارةل ال ةوووارل ا سوووت وارل املاوووارفل ا لكووووةل االشوووراف 

ف والرقابوووة"ل وسوووتكل  حووو ود اوووسة ال راسوووة: املولكوووة العربيوووة السوووعلديةل األوقوووا
العااوووة وا ا"وووة "األاليوووة" وامل ووورتكةل "جوووره ا هوووا األوقووواف الووو  ت ووورف عليهوووا 

 اجلهان ا كلاية كا ي ة العااة لألوقاف واجلااعان".
ملووا للسهوة ةةووركم اون أمهيووة   التل"ول و  ةتووائ  دقيقوة  ووسة ال راسووةل  اوةةور  

اةة املر قوووة  قوووران ا سوووت  عووونأناووول اووو كم و قكوووم هللا التعووواو  اع وووا   االسابوووة 
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ب قوووة والذووولعيةل اووول العلوووم أ  املعللاوووان الووو  سووويتم ا اووول  عليهوووا سوووتعاال 
 بسرية اتاةل وتستخ م  قط ألثراض ال حد العلو .

 شاكرين لكم جتاوبكم وهللا حيقةكم ويرعاكم.

 الباحث
 إبراهيم بن حممد السماعيل

 الرايض
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 : معلومات عامة:أواًل 
 املستوى التعليمي: .1

 ( اثنوي. )
 ( بكالوريوس. )
 ( ماجستري. )
 ( دكتوراه. )

 جمال العالقة ابألوقاف: .2
 ( واقف. )
 ( انظر. )
 ( حمامي. )
 ( خبري أوقاف. )

 اخلربة يف القطاع الوقفي: .3
 سنوات. 10( أقل من  )
 سنة. 15سنة إىل  11( من  )
 سنة. 20سنة إىل  16( من  )
 سنة. 20( أكثر من  )
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 اور االستبانة:ا: حماثنيً 
 حملور األول: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابألنظمة.ا

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

1.  
عدم وجود نظام شامل وموحد لقطاع األوقاف 
 يُنّظم العمل الوقفي ويسهم يف تطويره ومحايته.

  
   

2.  
ان واهليئات عدم متثيل اجلهات الوقفية يف اللج

 املكلفة بصياغة أنظمة األوقاف.
  

   

      غياب األدلة اإلجرائية املنظمة ألعمال األوقاف.  .3

4.  
ضعف التنسيق بني اجلهات التنظيمية ذات العالقة 

 ابألوقاف عند صياغة األنظمة واعتمادها.
  

   

5.  
عدم وجود الئحة تنفيذية لنظام اهليئة العامة 

 لألوقاف.
  

   

6.  
ضوح الرؤية حول عالقة اهليئة العامة عدم و 

 لألوقاف أبوقاف املؤسسات احلكومية.
  

   

      أتخر تفعيل دور اهليئة العامة لألوقاف.  .7

8.  
عدم وجود أنظمة خاصة ابألوقاف يف بعض 
اجلهات احلكومية ذات العالقة كوزارة التجارة 

 ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.
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 العنصر م

 درجة املعوق

ايل 
ع

 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

9.  
يف بعض األنظمة احلكومية  معاملة األوقاف 

كمؤسسات جتارية رحبية فيما يتعلق ابلضرائب 
 والرسوم.

  
   

أتخر صدور نظام الشركات الوقفية يف وزارة   .10
 التجارة.

     

التعقيدات اإلدارية واملالية املتعلقة برتاخيص   .11
 املؤسسات األهلية اخلاصة " املاحنة".

     

عدم وجود تنظيمات خاصة برتاخيص   .12
 ملؤسسات الوسيطة العاملة يف جمال األوقاف.ا

     

عدم وجود أنظمة لتأسيس الصناديق الوقفية   .13
 التابعة للمؤسسات احلكومية.

     

14.  
عدم وجود مواد خاصة برتخيص املراكز 
االستشارية الوقفية يف نظام اهليئة العامة 

 لألوقاف.

  
   

عدم وجود تنظيمات خاصة بدعاوى األوقاف   .15
 اكم.يف احمل

     

16.  
غياب القوانني والتشريعات اليت من شأهنا طمأنة 

الواقفني وحفظ حقوقهم وضمان استقاللية 
 أوقافهم ودميومتها.
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 احملور الثاين: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابلصياغة.

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

1.  
دم تقبل بعض القضاة يف دوائر األوقاف ع

 للصياغات الوقفية املستجدة.
  

   

2.  
اجتهادات بعض القضاة يف دوائر األوقاف يف 

تعديل صياغة صك الوقف على غري مراد 
 الواقف.

  
   

3.  
اخلالف بني قضاة األوقاف يف بعض املسائل 

املتعلقة ابألوقاف كوقف النقود والوقف املؤقت 
 وغريمها.

  
   

4.  
عدم التزام بعض القضاة عند إجازة الصياغة 

املقدمة من الواقف ابلتشريعات والقوانني املنظمة 
 لعمل األوقاف يف اململكة.

  
   

5.  
عدم مسامهة اجلهات القضائية يف تطوير الصيغ 
الوقفية وجعلها قادرة على التأقلم مع متغريات 

 األنظمة والتشريعات.

  

   

6.  
املتخصصة يف صياغة  قلة اخلربة لدى املراكز

 الصكوك الوقفية.
  

   



 

                                       

 

 .. ووسائل معاجلتهااملعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف  294

 العنصر م

 درجة املعوق

ايل 
ع

 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

7.  
ضعف اإلمكاانت لدى املراكز املتخصصة يف 

 صياغة الصكوك الوقفية.
  

   

8.  
كثرة التفاصيل واالستثناءات والقيود والشروط 

ا واقع املؤسسات احلكومية ضرورة اليت يفرضه
 يرادها يف صك الوقف.إ
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 ليت تواجه األوقاف املرتبطة ابلتوثيق.احملور الثالث: املعوقات النظامية ا

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

1. 
ضعف أتهيل بعض الكوادر القضائية واإلدارية 

 يف الدوائر اإلهنائية اخلاصة ابألوقاف.
  

   

2. 
التشدد يف املوافقة على طلب دمج األوقاف 

ثمارية وتقليل تكلفتها الصغرية لرفع كفاءهتا االست
 التشغيلية.

  
   

      قلة القضاة يف الدوائر املتخصصة ابألوقاف. .3

4. 
عدم وجود دوائر متخصصة ابألوقاف يف حماكم 

 االستئناف.
  

   

5. 
عدم وجود ضماانت قانونية حلماية الوقف من 
االعتداء من قبل املؤسسات احلكومية حال 

 توثيقه.

  
   

6. 
اليت تستغرقها عملية االستفسار عن  طول املدة

 سراين صكوك األراضي، وطلبات التهميش.
  

   

      عدم استخدام التقنية احلديثة يف توثيق األوقاف. .7

8. 
طول إجراءات توثيق األوقاف القدمية واليت قد 

 من السنوات. اتستغرق عددً 
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 وقاف املرتبطة ابإلدارة.احملور الرابع: املعوقات النظامية اليت تواجه األ

 العنصر م

 درجة املعوق

ايل 
ع

 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

1.  
طول اإلجراءات اإلدارية يف بعض اجلهات 

 احلكومية ذات العالقة ابلوقف.
  

   

2.  
قلة الوعي أبمهية دور الوقف التنموي اخلريي 
 لدى بعض العاملني يف املؤسسات احلكومية.

  
   

3.  
اءات استخراج السجل التجاري طول إجر 

 اخلاص ابلوقف يف وزارة التجارة.
  

   

4.  
صعوبة اإلجراءات املرتبطة بفتح احلساابت 

 البنكية للوقف.

  
   

      عدم العناية بتأهيل العاملني يف قطاع األوقاف.  .5

6.  
عدم وجود معايري واضحة الختيار العاملني يف 

 قطاع األوقاف.

  
   

7.  
معلومات متكاملة لقطاع عدم وجود قواعد 

 األوقاف يف اململكة.

  
   

8.  
ضعف التنسيق بني اجلهات احلكومية ذات 

 العالقة فيما خيدم القطاع الوقفي.
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 العنصر م

 درجة املعوق

ايل 
ع

 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

9.  
عدم وجود مؤشرات وإحصاءات خاصة بقياس 

 األداء يف قطاع األوقاف.
  

   

10.  
قلة وضعف الربامج التدريبية املوجهة لتطوير 

 ت األوقاف.أداء العاملني يف إدارا
  

   

11.  
عدم وجود تنظيمات إدارية وقانونية حمفزة 
للعمل يف القطاع الوقفي من شأهنا جذب 

 الكوادر املتميزة.
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احملور اخلامس: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة بنظار 
 األوقاف.

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

      عدم وجود معايري واضحة الختيار النظار.  .1

2.  
عدم وجود برامج رمسية معتمدة لتطوير النظار 

 واالرتقاء أبدائهم الفين واملهين.
  

   

3.  
عدم وجود آليات واضحة ملتابعة أداء النظار 

 وحماسبتهم.
  

   

4.  
طول اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتغيري النظار 

 سوغ شرعي.الذين سقطت عضوايهتم مل
  

   

5.  
عدم وجود آليات واضحة ملتابعة مدى التزام 

 النظار بشروط الواقفني.
  

   

6.  
عدم وجود الئحة واضحة للحاالت اليت تتحول 

 فيها يد النظار من يد أمانة إىل يد ضمان.
  

   

7.  
طول اإلجراءات املتعلقة إبصدار النظار 

 للوكاالت الشرعية للوكالء واحملامني.
  

   

8.  
دم وجود آليات وإجراءات واضحة ع

 لالحتساب على النظار املفرطني واملقصرين.
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احملور السادس: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة 
 ابالستثمار.

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

1.  
طول اإلجراءات اإلدارية للحصول على أذوانت 

استثمارية متميزة  ايع والشراء مما يفوت فرصً الب
 على الوقف.

  
   

2.  
ضعف كفاءة العاملني هبيئات النظر يف جمال 

 على أدائهم. ااالستثمار مما يؤثر سلبً 
     

3.  
عدم تفريق القضاة بني األصول الوقفية احملبسة 

، واألدوات االستثمارية اليت تُنّمى من انظامً 
 خالهلا األوقاف النقدية.

  
   

4.  
عدم وجود تنظيم خاص ابألسهم الوقفية لدى 

 هيئة سوق املال.
     

5.  
عدم وجود تنظيمات خاصة لتحفيز األوقاف 
 على أتسيس الصناديق االستثمارية الوقفية.

     

6.  
كون استثمارات األوقاف ختضع الجتهادات 

 النظار وليس ألنظمة وسياسات حمددة.
 
 

 
   

7.  
يف البيع والشراء  توحيد اإلجراءات املتبعة

والرهن بني األوقاف العينية واألوقاف 
 االستثمارية.
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 العنصر م

 درجة املعوق

ايل 
ع

 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

8.  
عدم استفادة احملاكم من اهليئات املتخصصة  

 كهيئة املقيمني وهيئة احملاسبني.
  

   

      جتميد أموال األوقاف يف مؤسسة النقد.  .9

10.  
فرض الرسوم والضرائب على العمليات 

 االستثمارية لألوقاف.
  

   

11.  
عدم وجود شركات متخصصة مرخصة من 
 اجلهات ذات العالقة إلدارة األصول الوقفية.

  
   

12.  
عدم وجود شركات متخصصة مرخصة من 

اجلهات ذات العالقة إلدارة عمليات االستثمار 
 يف املؤسسات الوقفية.

  
   

13.  
عدم وجود مراكز متخصصة مرخصة لدعم 
املؤسسات الوقفية يف دراسات اجلدوى 

 ادية للمشاريع االستثمارية.االقتص

  
   

14.  

عدم وجود مراكز قانونية مرخصة للعناية بصياغة 
العقود واالتفاقيات اخلاصة ابملؤسسات الوقفية 
من مجيع النواحي الشرعية النظامية واإلجرائية 

 وتوثيقها ابلطرق املعتمدة يف التوثيق.
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ألوقاف املرتبطة مبصارف احملور السابع: املعوقات النظامية اليت تواجه ا
 الوقف.

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

1.  

عدم وجود رصٍد مسحٍي وعلمٍي احصائٍي 
الحتياجات اجملتمع التنموية من خمتلف اجلوانب 

.. . الشرعية واالجتماعية والرتبوية والصحية والبيئية
 خل اليت ختدم القطاع الوقفي.إ

  

   

تشدد بعض القضاة يف نقل مصارف األوقاف   .2
 املتعطلة إىل جهات مشاهبة.

     

3.  
عدم وجود قواعد متفق عليها يف جواز خمالفة أو 

تغيري شرط الواقف يف مصارف الوقف 
 للمصلحة.

  
   

اختالف راي القضاة يف حق الواقف يف تغيري   .4
 مصارف وقفه.

     

5.  
التزام النظار عدم وجود جهات رقابية للتحقق من 

بتوجيه ريع األوقاف اليت يتولون نظارهتا إىل 
 مصارفها احملددة يف صك الوقفية.

  
   

6.  
عدم وجود أنظمة رادعة الجتهادات بعض 

النظار بتغيري مصارف األوقاف مبا خيالف شروط 
 الواقفني.

  
   



 

                                       

 

 .. ووسائل معاجلتهااملعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف  302

 العنصر م

 درجة املعوق

ايل 
ع

 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

7.  
عدم وجود أنظمة حلماية مصارف الوقف من 

 غالل.االعتداء عليها ابلسرقة واالست
  

   

8.  
عدم وجود آليات واضحة ملتابعة أثر املصارف 
الوقفية على املوقوف عليهم ومدى حتقيقها 

 ملقاصد الوقف من عدمه.

  
   

9.  

عدم وجود آليات واضحة لتحديد أوجه اخللل يف 
تنفيذ املصارف الوقفية، لتحديد ما كان منها مفتعل 

سة بنية الفساد، وما كان منها انتج عن سوء املمار 
 لقصر الفهم واإلدراك.

  

   

10.  
غياب التنظيم احملكم للجانب احملاسيب أسهم يف 

 وجود اخللل يف املصارف الوقفية.
  

   

11.  
عدم وجود قواعد وسياسات واضحة تضبط 

 توجيه املصارف الوقفية إىل مستحقيها.
  

   

12.  
عدم وجود قواعد وسياسات عامة تضبط توجيه 

 الفائض من املصارف الوقفية.
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 احملور الثامن: املعوقات النظامية اليت تواجه األوقاف املرتبطة ابحلوكمة.

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

      عدم وجود نظام حوكمة خاص ابألوقاف.  .1

2.  
عدم وجود تنظيمات مطمئنة للمؤسسات الوقفية 

 وميزانياهتا.تدفعها إىل اإلفصاح عن حساابهتا 
  

   

3.  
عدم إلزام الواقفني بتضمني صيغهم الوقفية لبنود 

 ومبادئ احلوكمة.
  

   

4.  
عدم وجود تنظيمات تلزم إدارات األوقاف 
 أبسلوب اإلفصاح عن حساابهتا وميزانياهتا.

  
   

5.  
عدم وجود تشريعات تلزم األوقاف ابستقاللية 

 اإلدارة التنفيذية عن جملس النظار.
  

   

      دم وجود معايري واضحة للشفافية واإلفصاح.ع  .6

7.  
عدم وجود نظام تعارض املصاحل يف أجهزة الوقف 

 املختلفة.
  

   

8.  
عدم وجود تنظيمات تلزم املؤسسات الوقفية 

ابإلفصاح الدوري عن عمليات االستثمار ونشر 
 املعلومات واإلعالن عنها.
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تواجه األوقاف املرتبطة ابإلشراف  احملور التاسع: املعوقات النظامية اليت
 والرقابة واملتابعة.

 العنصر م

 درجة املعوق
ايل 

ع
 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

1.  
تعدد اجلهات الرقابية احلكومية وتداخل 

االختصاصات بينها " اهليئة، القضاء، الزكاة 
 والدخل، الداخلية، التجارة، العمل".

  
   

      لى األوقاف.ضعف رقابة القضاء ع  .2
      غياب الرقابة اإلدارية على املؤسسات الوقفية.  .3

4.  
عدم وجود مؤسسات مستقلة متخصصة بتقييم 

 األداء وقياس األثر.
  

   

5.  
عدم وجود آليات واضحة لتقييم أداء 

 املؤسسات الوقفية.
  

   

األنظمة اجلديدة أبرزت دور الرقابة على   .6
 هذه الرقابة. األوقاف لكنها مل تبني حدود

     

7.  
القصور احلاد يف استخدام التقنية احلديثة يف نظم 

 املراقبة على األوقاف.
  

   

8.  
عدم وجود حماسب قانوين معتمد من جهة اهليئة 

 العامة لألوقاف.
  

   

9.  
عدم وجود تشريعات ولوائح تنفيذية للقطاع 
الوقفي لتعزيز ثقة الواقفني ابجلهات اإلشرافية 

 ف.على األوقا
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 العنصر م

 درجة املعوق

ايل 
ع

 جًدا

سط عايل
متو

ض 
خف

من
 

ض 
خف

من
 جًدا

10.  
عدم وجود رقابة شرعية ملتابعة توزيع الغلة على 

وأنفع  ااملصارف وتقدمي ما هو أهم وأكثر أجرً 
 للمجتمع حسب شروط الواقف.

  
   

11.  
عدم وجود رقابة شرعية على عمليات االستثمار 
يف املؤسسات الوقفية، ومدى التزامها ابلضوابط 

 واألحكام الشرعية.

  
   

12.  
واضحة للتأكد من سالمة عدم وجود آليات 

األنظمة املالية واحملاسبية واإلدارية املعمول هبا يف 
 األوقاف.

  
   

13.  
عدم وجود رقابة شرعية للتحقق من مدى مطابقة 

أعمال الوقف لألحكام الشرعية وخاصة 
 القرارات الصادرة من النظار.
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 فهـــرس املصـــادر واملراجــــع العلمية 

 فهـــرس

 علميةاملصـــادر واملراجــــع ال
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 فهـــرس املصـــادر واملراجــــع العلمية 

 فهـــرس

 املصـــادر واملراجــــع العلمية
 بيان م

 هـ(.1420ابن فارس، أبو احلسني أمحد، معجم مقاييس اللغة، بريوت، ) 1
أبوزيـــد، أمحــــد، وقــــاال الوتــــ  االــــلمم. وحتـــويت ألــــالي  الع ــــ  و ليــــ  و ــــا   بعــــ   2

 .الدرالات احلديثة
www.awqaf.org.sa/files/download/b4c6cbbc66b457b 

3 
 ال(.2001بكار، عبدالكتمي، مقدمات للنهوض ابلع   الدعوي، دار القلم، ) 4

ال وجيتي، عبدالعزيز بن عبدالتمحن الدهش، املشكلت اليت وواجههـا أوتـاا اع عيـات  5
 هـ(.1433واملؤلسات اخلريية مبنحتقة التايض، حبث غري منشور، )

6 
ال ملل قـ  اعتيوي، عبدالتمحن بن عبـدالعزيز، أرـت ال وتـ    ال ن يـة املسـ دامة، حبـث مقـدت

مــــاي  08مقومــــات  قيــــة ال ن يــــة املســــ دامة   انت دــــاد االــــلمم املنعقــــد  امعــــة 
 (.2012تاملة / اعزا ت، ) 1945

7 
احلجيلــم، عبــدالعزيز بــن محتيــ ، الوتــ  واتاوــو علــ  الاــتد واال  ــ ، اعامعــة االــلمية 

 :شتيعة، حبث منشور عل  انورتوت عل  التابطابملدينة املنورة، كلية ال
http://cutt.us/GukcU. 

8 
خحتاب، حسن السيد حامد، ضوابط ال ث ار الوت    الاقو االلمم، املؤمتت التابـ  
لألوتـــــاا والـــــجلي ونق ـــــو اعامعـــــة االـــــلمية ابل عـــــاو  مـــــ  وزارة الشـــــؤو  االـــــلمية 

 هـ(.1434ورة، )املن عل م، املدينةواألوتاا والدعوة، حبث 

الدابلــم، دابس د ــد، احل ايــة اعزا يــة لل عــدي علــ  األوتــاا ووحتبيقا ــا   امل لكــة،  9
 هـ(.1424رلالة ماجس ري، جامعة اني  العتبية للعلوال األمنية، )

  :عل  2030رؤية امل لكة العتبية السعودية  10
http://vision2030.gov.sa /.  

قـــاع بعنـــوا : متاحـــ  ابـــدار القـــاوو    امل لكـــة العتبيـــة الســـياع، عابـــم بـــن لـــعود، م 11
 .15256العدد  1435رمضا   08السعودية، جتيدة اعزيتة، األحد 

12 
بن معي  بن عـا  ، التتابـة النقاميـة علـ  املؤلسـات اخلرييـة املا ـة هللا الشهتي، عبدا

يـــ  العتبيـــة   امل لكـــة العتبيـــة الســـعودية )درالـــة مقاروـــة(، رلـــالة ماجســـ ري، جامعـــة ان
 هـ(.1436للعلوال األمنية، )
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 بيان م

 بحيح البخاري. 13
 بحيح مسلم. 14

العبدالســـلال، عبداالـــو د ـــد، اربـــات الوتـــ    النقـــاال الســـعودي، رلـــالة ماجســـ ري،  15
 هـ(.1438جامعة اني  للعلوال األمنية، )

16 
  األلوكـــــة، عبـــــداملنعم، املـــــدخ  لألوق ـــــة واحلقـــــول   امل لكـــــة العتبيـــــة الســـــعودية، موتـــــ

 :هـ(، عل  التابط1425)
http://soo.gd/ELte. 

البحــث العل ــم، ماهومــو وأدواوــو وألــاليبو، ع ــا ، األرد ،  وآخــتو ،عبيــدات، دوتــا   17
 ال(.1982دار جمدنوي للنشت، )

خ د ـد املبـار) )بــريوت، العـت،، د ـد عبـدهللا، اوقـاال احلكـم   االــلالاا وقـدمي الشـي 18
 ال(.1918-هـ 1398دار الاكت، 

العساا، باحل بن محد، املدخ  اىل البحث   العلوال السلوكية، الحتبعة التابعة، مك بة  19
 هـ(.1427العبيكا ، التايض، )

العلياين، عبدهللا بن عوض، مسؤولية انظت الوت ، رلالة دك ـورا،، جامعـة انيـ  العتبيـة  20
 هـ(.1437منية، )للعلوال األ

ومؤشــتات  الغتفــة ال جاريــة ابلــتايض، واتــ  األوتــاا   امل لكــة احدــا ات  ات دنلــة، 21
 (.1437، املل ق  الثالث لألوتاا ابلتايض، )عن مشكلت األوتاا

الغتفة ال جارية ابملنحتقة الشتتية، وقتيت ات دادايت الوت ، درالة مقدمة لل ل ق  التابـ   22
 هـ(.1439لألوتاا ابلتايض إبشتاا عنة األوتاا ابملنحتقة الشتتية، )

ـــــــدين أمحـــــــد، القـــــــاموس ا ـــــــيط، بـــــــريوت، مؤلســـــــة التلـــــــالة،  23 الاـــــــريوز آابدي، جمـــــــد ال
 هـ(.1419)

 هـ.1420، 3: املدباح املنري، بريوت، املك بة العدتية، عالايومم، أمحد بن د د 24
 تلعجم، د د رواس: معجم لغة الاقها . 25

، املؤلســـة العتبيـــة للدرالـــات 1الكيــا ، عبـــدالوهاب، وآخـــتو ، مولـــوعة السيالـــة، ع 26
 والنشت، بريوت، لبنا ،

 لسا  العتب، نبن منقور. 27

http://soo.gd/ELte
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 بيان م

28 
سادس والثلرو ، حبـث بعنـوا : أةيـة الوتـ  وحك ـة جملة البحوث االلمية، العدد ال

 هـ(.1413مشتوعي و، )

29 
ا ــت ، عبدا ســـن بــن د ـــد، حوك ـــة األوتــاا، رلـــالة دك ـــورا،، جامعــة انيـــ  العتبيـــة 

 هـ(.1437للعلوال األمنية، )
 ال(.1972املعجم الوليط ) -مدحتا ، ابتاهيم وأمحد الزايت، وآختو   30
 املعجم الوليط. 31

 :ه(، ووبيات مل ق  األوتاا األوع، عل  التابط1433مل ق  األوتاا األوع ) 32
 http://cutt.us/cQtMh  

 :ه(، ووبيات مل ق  األوتاا الثالث، عل  التابط1437مل ق  األوتاا الثالث ) 33
http://cutt.us/m3Dfy 

 :ه(، ووبيات مل ق  األوتاا الثاين، عل  التابط1435مل ق  األوتاا الثاين ) 34
 http://cutt.us/J9N9X 

35 
ه(، ووبـــيات مل قـــ  األوتـــاا التابـــ ، الغتفـــة ال جاريـــة 1439مل قـــ  األوتـــاا التابـــ  )
 :ابلتايض، عل  التابط

http://cutt.us/MPYYn 

 :هـ(، الدورة األوىل، مكة املكتمة، عل  التابط1438املؤمتت االلمم لألوتاا ) 36
 http://icamakkah.com/ar 

 :، عل  التابطهـ(، الدورة الثاوية، مكة املكتمة1439املؤمتت االلمم لألوتاا ) 37
 http://icamakkah.com/ar 

 :، موت  هيئة اخلربا ، عل  التابطالنقاال األلالم للحكم 38
 http://cutt.us/RpFok 

 :وقاال اهليئة العامة لألوتاا، موت  هيئة اخلربا ، عل  التابط 39
 http://cutt.us/qbW9m 

 :وقاال جملس الشورى، موت  هيئة اخلربا ، عل  التابط 40
 http://soo.gd/meJe 

 http://soo.gd/bZEvC :وقاال جملس الوزرا ، موت  هيئة اخلربا ، عل  التابط 41

http://cutt.us/cQtMh
http://cutt.us/m3Dfy
http://cutt.us/J9N9X
http://cutt.us/MPYYn
http://icamakkah.com/ar
http://icamakkah.com/ar
http://cutt.us/RpFok
http://cutt.us/qbW9m
http://soo.gd/meJe
http://soo.gd/bZEvC
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 بيان م

42 
اليحيــــم، اــــم، األوتــــاا اخلرييــــة داعــــم ألالــــم ملــــوارد اع عيــــات، حبــــث منشــــور عــــرب 

 .انورتوت
http://waqef.com.sa/upload/SGgnVMyrmI19.pdf 
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 رسافهـــــــال

 ويشتمل على:
 فهـرس اجلـــــداول

 فهـرس املوضـــــــــوعــــات
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 فهـــــــرس املوضـــــــــوعــــات

 فهـرس

 اجلـــــداول
 ج

 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول
  75 ...................... خصائص عينة الدراسة وفقاً ملتغريات الدراسة 1 
  76 ................... خصائص عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي 2 
  78 .... قفخصائص عينة الدراسة وفقاً ملتغري جمال العالقة ابلو  3 
  80 ...... خصائص عينة الدراسة وفقاً ملتغري جمال اخلربة يف القطاع الوقفي 4 
  85 ......................... حماور االستبانة، وعدد العبارات لكل حمور 5 
  85 ......................................... مقياس ليكرت اخلماسي 6 
  86 ............................ ليكرت اخلماسيالوسط املرجع ملقياس  7 
  86 .................................... أعدا احملكمني وطبيعة عملهم 8 
معاملللل ارطبلللان لريسلللوب للعالقلللة للللني درجلللات للللل حملللور والدرجلللة الكليلللة  9 

  87 ..................... جلميع احملاور )قبل حذف العبارات غري الدالة(

معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  10 
  88 ........................................ األول، والدرجة الكلية له

معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  11 
  88 ........................................ الثاين، والدرجة الكلية له

معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  12 
  89 ....................................... الثالث، والدرجة الكلية له

معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  13 
  89 ........................................ الرالع، والدرجة الكلية له

معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  14 
  90 ...................................... اخلامس، والدرجة الكلية له

معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  15 
  90 ...................................... درجة الكلية لهالسادس، وال

معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  16 
  91 ....................................... السالع، والدرجة الكلية له
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 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول
 

احملللور  معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات 17
 ........................................ الثام ، والدرجة الكلية له

91 
 

 
معامللل ارطبللان لريسللوب للعالقللة لللني درجللة لللل عبللارة ملل  عبللارات احملللور  18

 ....................................... التاسع، والدرجة الكلية له
92 

 

  93 .............................معامالت ثبات أدارة الدراسة ....... 19 
 

املعوقلللات النياميلللة الللل   املتوسلللط ايبسلللات أجلللاابت أفلللراد الدراسلللة عللل  20
 ............................. طواجه األوقاف حسب حماور الدراسة

100 
 

 
21 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايبسالية أجلاابت أفلراد الدراسلة 
نياميلللة الللل  طواجللله األوقلللاف املرطبطلللة ابألنيملللة، مرطبلللًة املعوقلللات ال عللل 

 ............................... طنازلياً لكل عبارة م  عبارات احملور
103 

 

 
22 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايبسالية أجلاابت أفلراد الدراسلة 
مرطبلللًة املعوقلللات النياميلللة الللل  طواجللله األوقلللاف املرطبطلللة ابلصلللياغة،  عللل 

 ............................... طنازلياً لكل عبارة م  عبارات احملور
120 

 

 
23 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايبسالية أجلاابت أفلراد الدراسلة 
املعوقات النيامية ال  طواجه األوقاف املرطبطة ابلتوثيق، مرطبًة طنازلياً  ع 

 ..................................... لكل عبارة م  عبارات احملور
129 

 

 
24 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايبسالية أجلاابت أفلراد الدراسلة 
املعوقات النيامية ال  طواجه األوقاف املرطبطة ابأدارة، مرطبًة طنازلياً  ع 

 ..................................... لكل عبارة م  عبارات احملور
138 

 

 
25 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايبسالية أجلاابت أفلراد الدراسلة 
املعوقلللات النياميلللة الللل  طواجللله األوقلللاف املرطبطلللة لنيلللار األوقلللاف،  عللل 

 .......................... مرطبًة طنازلياً لكل عبارة م  عبارات احملور
149 

 

 
26 

سالية أجلاابت أفلراد الدراسلة التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايب
املعوقللات النياميللة اللل  طواجلله األوقللاف املرطبطللة ابالسللتثمار، مرطبللًة  علل 

 ............................... طنازلياً لكل عبارة م  عبارات احملور
157 
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 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول
 

27 
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايبسالية أجلاابت أفلراد الدراسلة 

نياميلللة اللل  طواجللله األوقللاف املرطبطلللة  صللارف الوقلللف، املعوقللات ال علل 
 .......................... مرطبًة طنازلياً لكل عبارة م  عبارات احملور

172 
 

 
28 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ايبسالية أجلاابت أفلراد الدراسلة 
رطبلللًة املعوقلللات النياميلللة الللل  طواجللله األوقلللاف املرطبطلللة ابيبولملللة، م عللل 
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