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�شهادة االخت�صا�صي الإ�سالمي املعتمد يف �إدارة الوقف
�إن الأوقاف مرياث خري ممن �سبق ،مملوك الرقبة هلل عز وجل وممدود املنفعة
للموقوف عليهم من خلقه ،مال تعجز عن النهو�ض مبثله �آليات املالية العامة �أو
اخلا�صة املعا�صرة ،فثقة الأولني باهلل و�شرعه �أمدتنا برثوة �أعظم من نح�صي منافعها
وهي الثقة غري املتحققة اليوم رغم عظيم الآليات املالية الكثرية.
و�إدارة الوقف جتاوزت نظارة الفرد لتتعداها للإدارة املتخ�ص�صة ،ومن خالل النظر
�إىل �إدارة الوقف تاريخي ًا ف�إنه كان هناك تنوع يف �شكل الإدارة ابتد�أ من النظام الإداري
الالمركزي ،وانتهى بالنظام الإداري املركزي.
ولقد كان الواقف نف�سه يدير وقفه �أو يعهد بذلك �إىل �شخ�ص بعينه ،وال ب ّد من الأخذ
ب�شرطه يف هذه احلالة �إن كان متي�سر ًا ،وهنا نكون ب�صدد المركزية الإدارة� ،إال �أنّ
هناك �أ�سباب ًا عدة �أ ّدت غالب ًا �إىل حتول �إدارة الأوقاف من الالمركزية �إىل املركزية،
وقد ظهر ذلك جلي ًا من خالل تدخل الدولة �أو اجلهات املرجعية يف الإ�شراف على
املمتلكات الوقفية يف معظم دول العامل الإ�سالمي.
ومتثلت تلك الأ�سباب بف�ساد ت�صرف ال ّنظار و�ضعف وازعهم الديني ،و�ضعف ريع
املمتلكات الوقفية التي ي�شرفون على �إدارتها ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرتهم على حماية

�أمالك الأوقاف من املتن ّفذين واملت�س ّلطني يف الكثري من �أطراف الدولة الإ�سالمية،
خ�صو�ص ًا يف عهد الدولة العثمانية.
وعلى كل حال ف�إن الأمر يف �أيامنا � َآل �إىل وجود جهة ت�شرف على �إدارة الأوقاف،
تعرف عامة بوزارة الأوقاف ،وتعمل حتت �إ�شراف الدولة ،ولها مركز رئي�س
يف العا�صمة ،ومراكز فرعية يف املحافظات �أو الأقاليم ،وال ّنظام الإداري الذي
يطبق يف وزارات الدولة الأخرى ،يطبق نف�سه يف هذه الوزارة ،ف�إن اعتمدت تلك
الدولة النظام املركزي ،ف�إنه يطبق نف�سه يف وزارة الأوقاف ،و�إن اعتمدت النظام
الالمركزي ف�إنه يطبق نف�سه يف تلك الوزارة.
وعموم ًا فا�ستمرار ر�سالة الوقف يف خدمة املجتمع متوقف على �إيجاد الإدارة الكفوءة
ب�ش ّقيها النظامي والب�شري ،فال بد من اختيار النظام الإداري الذي يخدم م�صلحة
الوقف ،وكذلك ال بد من اختيار العن�صر الب�شري ال�صالح لإدارة الوقف ،ذلك لأن
ربع ًا عادي ًا؛ نقد ًا كان هذا التربع �أو عين ًا ،ولكنه ح�سب التعبري الفقهي
الوقف لي�س ت ّ
�صدقة جارية ،فهو حب�س للأ�صل ور�صد لل ّريع جلهة من جهات اخلري ،فهو نظام
ربع ونظام �إدارة يف الوقت ذاته.
ت ّ

�أهداف ال�شهادة :
.1
.2
.3
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1بناء الكادر الإداري الوقفي.
2التعريف بال�صناديق الوقفية.
3متكني �إدارات الوقف من النهو�ض بفنيات الت�سيري الإداري واال�ستثماري.
4اكت�ساب ثقة اجلمهور.
5ن�شر الوعي بفقهيات وفنيات الوقف.
6التعريف بال�ضوابط املحا�سبية لإدارة وا�ستثمار الوقف.

امل�ستهدفون بال�شهادة:
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1موظفوا الإدارات الر�سمية بتعمق للقيادات العليا وب�شكل عام خمتلف املوظفني يف هذه الإدارات.
2القطاع الأهلي املنظم حيث ال تنظيم ر�سمي للإدارتني
3للمهتمني بهذين املالني لت�صنيفهما من املوارد العامة يف اللغة املالية املعا�صرة ولي�س ال�شرعية من جانب.
4ال�شرعيون املهتمون ب�ش�ؤون التنظيم املعا�صرة ،ويف مقدمهم املدققني ال�شرعيني وامل�ست�شاريني املاليني.
5جمهور املزكني والواقفني لتنمية الثقة لديهم بوجود ال�ضوابط املهنية وال�شرعية ،ليكون ذلك حافز ًا لهم ملزيد بذل يف �سبيل اهلل �أو
مزيد دعوة بني �أقرانهم ملثل هذا.
6اجلهات املالية الر�سمية يف م�صلحة ال�ضرائب والبنوك ويف مقدمها املركزي منها.
7القطاع املايل يف املجتمع عموم ًا ملا له من مردود ثقة وم�صداقية �إن اطمئنوا لل�ضوابط واملنهجية واملعا�صرة يف التعاطي.
8عموم الراغبني مبزيد ثقافة يف املال الإ�سالمي املفرو�ض وامل�سنون.
9وهو امل�أمول طلبة املار�س الثانوية واجلامعية لن�ستهدف البناء امل�ستقبلي يف تفكريهم لأنف�سهم وجمتمعهم بطرفيه القادر واملحتاج.
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برنامج ال�شهادة:
 .1الإدارة الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة الوقفية

•�إي�صال الفكر الإداري ،املايل ،التنظيمي والقانوين للمتدربني.
•�إي�صال فكرة االنتظام الداخلي و�أ�س�سه.
•ت�أمني التفاعل التمثيلي للأفكار الإدارية.

 .2احلوكمة واملخاطر

•�إي�ضاح احلوكمة �أو الإدارة امل�ؤ�س�سية الر�شيدة.
•التعريف باملخاطر و�إدارتها.

 .3فقه الوقف

•الإ�شارة �إىل �إ�سهامات الوقف.
•�إي�ضاح فقه الوقف املقارن.
•�إي�ضاح �أ�صول الوقف املالية والإدارية من كالم الفقهاء.

 .4ال�صناديق اال�ستثمارية الوقفية

•�إي�صال الفكر امل�ستحدث يف الوقف – ال�صناديق الوقفية.
•�إي�ضاح اجلوانب الإدارية ،املالية التنظيمية والقانونية لل�صناديق.
•الإ�ضاءة على املرجعية الوقفية لل�صناديق.
•ت�أمني التفاعل التمثيلي للأفكار الإدارية املتحدثة.

� .5ضوابط اال�ستثمار واملحا�سبة الوقفية

•�إي�ضاح �ضوابط ال�شرعية لال�ستثمار الوقفي
•�إي�ضاح �أ�س�س و�ضوابط حما�سبة الوقف ال�شرعية
•التعريف بالقوائم املالية ال�ضرورية.

