
فيذيةصالحيات اإلدارة الوقفية بين السلطتين القضائية والتن

خالد بن عبد الرحمن بن سليمان الراجحي.د
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وقافتاريخ السلطة القضائية على األ 



تاريخ السلطة القضائية على األوقاف

فينقلماأول نوكامصالحها،ورعايةلحفظها،األوقافهذهعلىيقوممنإلىالحاجةدعتاملسلمينبالدفياألوقافكثرتملا

علىيدهوضعمنأول وهوه،115سنةبمصرالقضاءتولىالذيالحضرمي،حوملبننمربنتوبةالقاض ياجتهادذلك

يديأضعأنرى فأواملساكين،الفقراءإلىإالالصدقاتهذهمرجعأرى ما):قولهذلكتعليلفيعنهنقلوقدالخيرية،األوقاف

.(التوارثمنلهاحفظاعليها

القضاءلواليةالقاض يتقلدوأصبحاألوقاف،علىالعامةالواليةفياإلسالميةالدولةيمثلون القضاةكانالتاريخذلكومنذ

.الفقهاءيقرر كماشروطهاعلىإلجرائهااألوقاف،فيالنظريقتض ي

النظاراليةو استمرارمعللقضاة،عليهاالعامةالواليةفياألصلكانالتياملسلمينأوقاففيعليهالعملاستمرماوهذا

فقط،امالعالنظرللحاكموأنالخاص،الناظروجودمعالقاض يأيللحاكمنظرالأنهالفقهاءقرر ولذلكعليها،الخاصة

.العامةالواليةمنأقوى الفقهاءعندالخاصةالواليةأنعلىبناءوذلك



فتاريخ السلطة التنفيذية على األوقا



تاريخ السلطة التنفيذية على األوقاف

فيإدخالهافبهدلها،األخيرةالعقودأثناءالعثمانيةالدولةفيتمتالتيباإلجراءاتذلكرصديمكن

لدولةامحاكاةمنهايرادكانالتيوالقوانيناألنظمةصدور تتابعفقدالحديثة،الدولةمنظومة

:ذلكومنه،1255عاممنابتداءالعصرذلكفيالحديثةللدول العثمانية

نظام إدارة األوقاف
في الواليات

نظام توجيه الجهات

نظام معامالت أوقاف 
املستغالت واملسقفات

روتعميواملتولين،النظارومحاسبةالوقف،أموالحمايةعنتحدثالذي
منغيرهاو الجديدة،األوقافوإنشاءواستبدالها،وإيجارها،ومبايعتها،األوقاف،

.األحكام

.الذي بين أحكام األشخاص الذين يحق لهم اإلشراف على األوقاف

تداروأوقافاألوقاف،ديوانقبلمنتدارأوقافإلىاألوقاففيهاقسمتالذي
حكاماوأاألوقاف،محاسبةبجهازتتصلأحكاماتضمنكمامتوليها،قبلمن

تعيينليةوآاألوقاف،ديوانيديرهاالتياألوقافمنتؤخذالتيبالرسومتتصل

.وجبايتهااألوقافكتابةفياملتصرفين

1

2

3



علىباإلشرافلتتصالعثمانيةالدولةتاريخمنالفترةتلكفيباألوقافالخاصةاإلداراتمهاموكانت

.وغيرهموقيميننومعلميومؤذنينأئمةمنفيهاالعاملينوتعيينواملدارس،كاملساجدالوقفيةاملرافق

بالترميمواإلذنزلهم،وععليهااملتولينوتعييناألوقاف،بإثباتيتعلقالفترةتلكفيالقضاةدور وكان

.الوقفلعيناالستبدالأوالتصرفأو



قاف والية السلطة القضائية على األو 
في اململكة العربية السعودية



عوديةوالية السلطة القضائية على األوقاف في اململكة العربية الس

:بمرحلتينفيهاالقضائيةالواليةمرتوقد

قبل إنشاء سلطة تنفيذية خاصة باإلشراف على األوقاف

اإلداراتفيهاماباإلدارية،بنيتهاتشكيلتكتمللماملرحلةهذهفيالسعوديةالعربيةاململكةكانت
أرجاءكافةفياألوقافعنفقطاملسؤولون همالقضاةكانولذلكاألوقاف،علىاإلشرافبهااملناط

العثمانية،لدولةافيبهاملعمول بالتنظيممؤقتةلفترةفيهاالعملاستمرالتيالحجاز،عدااململكة،
هذهطتربثموجدة،واملدينةمكةمنكلفيباألوقافخاصةمنفردةإداراتذلكبعدأنشأتأنإلى

أوقافرمدييتبعكمااملكي،للحرمإدارةمجلسيتبعهامكةفيعامةبمديريةه1354عامفياإلدارات
لتوزيعمركزيةلجنةالعامةاملديريةلهذهيتبعكانكماينبع،فيومأمور النبوي،للحرممديراملدينة

.بهاخاصنظاموفقتعملالصدقات،

ىاملرحلة األول



عامفييةتنفيذسلطةأول إنشاءمنذاألوقاف،علىالعامةالواليةفيالقضائيةالسلطةاستمرت
عليها،بةمترتواسعةصالحياتمنلهاملاالواليات،أقوى هيالسلطةوهذههذا،يومناوإلىه،1381

اختلفمامهاألوقافلجميعتناولهاإلىيعودذلكووجهنطاقا،األوقافعلىالوالياتأوسعأنهاكما
علقةاملتاألمور منبكثيرالقضاءاختصاصعلىالشرعيةاملرافعاتنظامنصوقدمصرفها،

:ذلكومنغيره،فيهايشاركهالوالتيباألوقاف

.النظاروإقامةالواقفين،وشروطوتسجيلها،األوقافألعيان:اإلثباتات.1

.استبدالهاأونقلها،أواألوقاف،بيعفي:األذونات.2

.الوقفمالفيالتصرفإساءتهثبوتحالفيللناظر:والعزل املحاسبة.3

بعد إنشاء سلطة تنفيذية خاصة باإلشراف على األوقاف يةاملرحلة الثان



وقاف والية السلطة التنفيذية على األ 
في اململكة العربية السعودية



.عوديةوالية السلطة التنفيذية على األوقاف في اململكة العربية الس

:وقد مرت الوالية التنفيذية بخمسة مراحل

.لهااألوقافعلىاإلشرافوإسنادواألوقاف،الحجوزارةإنشاءخاللمنه،1381عامبدأت

ىاملرحلة األول



األعلى،األوقافمجلسإنشاءتمبموجبهالذي35/مرقمامللكيباملرسومه،17/07/1386فيبدأت
الخيريةاألوقافجميععلىباإلشرافاملختصةالجهةهوأنهعلىنظامهمنالثانيةاملادةنصتوالذي

اإلخاللعدممعلهكوذلكوصرفها،غالتهاوتحصيلواستغاللها،بإدارتهااملتعلقةالقواعدووضعباململكة،
عامالإشرافهتحتداخلةالخيريةاألوقافجميعأصبحتوبذلكالشرع،وأحكامالواقفينبشروط

يةاملرحلة الثان

اإلسالميةالشؤونوزارةإنشاءتمبموجبهالذي،3/أرقمامللكيباملرسومه،1414/01/20فيبدأت
إليها،فواألوقاالحجوزارةمنالخيريةاألوقافعلىاإلشرافاختصاصونقلواإلرشاد،والدعوةواألوقاف
.وزيرهاإلىاألعلىاألوقافمجلسرئاسةوإسناد

ثةاملرحلة الثال



لألوقاف،العامةالهيئةإنشاءتمبموجبهالذي،160رقمالوزراءمجلسبقراره،1431/05/13فيبدأت

اتاملهمونقلتاألوقاف،لشؤونواإلرشادوالدعوةواألوقافاإلسالميةالشؤونوزارةوكالةوألغيت

الهيئةإلىأسندكمالألوقاف،العامةالهيئةإلىاألعلىاألوقافمجلسومنالوزارةمنباألوقافاملتعلقة

أعماللىعواإلشرافواملشتركة،والخاصةالعامةاألوقافجميععلىالرقابياإلشرافحقلألوقافالعامة

.النظارةأعمالفييدخلأوالواقفين،شروطمعيتعارضالوبمااألنظمة،بهتقض يماحدودفيالنظار

ةاملرحلة الرابع



لألوقافالعامةالهيئةمنحتمبموجبهالذي،286رقمالوزراءمجلسبقراره،1442/05/21فيبدأت

:يليفيماتمثلتالجديدة،الصالحياتمنعدد
بواسطةاتهوحسابسجالتهوفحصونظارته،الوقفعلى،(وامليدانياملكتبي)والتفتيشالرقابة.1

.الهيئةتعينهممراجعينبواسطةأوموظفيها،
يقعماوضبط،والتفتيشالرقابةبأعمالللقيام،-الضبطصفةلهميكون –مؤهلينموظفينتحديد.2

.نظامهاألحكاممخالفاتمن
وفقإليهالةاملوكبواجباتهاالقياممنلتمكينها،-ذلكاألمرلزمإذا–املختصةبالجهاتاالستعانة.3

.نظامها
كمالواستالوقف،بإدارةإليهيعهدمنأوالناظر،أوالوقفعلىتقامالتيالشكاوى فيالنظر.4

.شأنهافيالنظاميةاإلجراءات

ةاملرحلة الخامس



أثر اإلشراف اإلداري على السلطة 
القضائية على األوقاف



أثر اإلشراف اإلداري على السلطة القضائية على األوقاف

ور هذا من خالل ما سبق يتضح أن السلطة التنفيذية على األوقاف كانت وال زالت تقوم بعملية اإلشراف، وتط

:  اإلشراف على النحو اآلتي

املتمثلالعاماإلشرافيتجاوز الالتنفيذيةالسلطةدور يكون حيثاألولى،الثالثةاملراحلفيوذلك
.ذلكحوونناظر،لهايكون الالتياألوقافوإدارةمنها،العامةخاصةوحصرها،األوقافتسجيلفي

اإلشراف العام



:يليمااإلشرافهذامعالمأبرز ومن

.الخاصةاألوقافعلىيشرفالأنه▪

.نظارالهايكون التياألوقافعملفييتدخلالأنه▪

.اإلداريةالجوانبفيالقضائيةللسلطةمكملأنه▪

إالالرقابة،عنبعيدةتعيشاملرحلةهذهفيعادةنظارالهايكون التيأوالخاصةاألوقاففإنوبالتالي

اتخاذجري فيعزله،أوالناظرمحاسبةطلبفيمتمثلةالقضائية،السلطةلدىدعوى قيامحالفي

.الطلباتهذهحيالالرقابيةالنظاميةاإلجراءات



العامةوقافاأل كافةعلىالرقابةفيدور التنفيذيةللسلطةيكون حيثالرابعة،املرحلةفيوذلك

:يليفيمامتمثلواملشتركة،والخاصة

.األوقافعنتعدالتيالسنويةاملحاسبيةالتقاريرعلىاالطالع❖

يخالفالمابللنظارواإلداريةاملاليةاملشورةوتقديمللنظار،واملعلوماتيالفنيالدعمتقديم❖

.الواقفشرط

أماموى الدعتحريكأوالخارجي،املراجعتغييرطلبخاللمنإمااألمر،لزمإذااإليجابيالتحرك❖

.نظارةالشروطامنشرطايفقدأوالوقف،أهدافتحقيقفييخفقالذيالناظرلعزل القضاء

يداإلشراف الرقابي املق



:يليمااإلشرافهذامعالمأبرز ومن

.واملشتركةوالخاصةالعامةاألوقاف،كافةعلىيشرفأنه▪

.كافةاألوقافلنظارواإلداري،واملعرفيالفنيالدعمتقديمفييساهمأنه▪

وإصالحها،األوقافملعالجةوالفنية،الشرعيةاملساندةجوانبفيالقضائيةللسلطةمكملأنه▪

.فيهاالفجواتوسد

الفرصةتعطىو املتاحة،الخبراتمناالستفادةلهاتتاحاملرحلةهذهفياألوقافكافةفإنوبالتالي

سلطةالأنكماومستنداتها،تقاريرهاعلىاالطالعلهايتاحرقابيةجهةلوجودنظراللمعالجة،

التحسينفيمسيساهممامتوجهة،أوكبيرةفيهالفسادشبهةكانتماغالباإليهاسيرفعالقضائية

.األوقافقضايافيالبتوسرعتوالتطوير



العامةوقافاأل كافةعلىالرقابةفيدور التنفيذيةللسلطةيكون حيثالخامسة،املرحلةفيوذلك

:يليماإلىإضافةذكره،سبقفيمامتمثلواملشتركة،والخاصة
لزممتىاتهابواجبالقياممنلتمكينهااملختصةبالجهاتواالستعانةوالضبط،التفتيش،حق❖

.ذلكاألمر
النظاميةتاإلجراءاواستكمالفيها،والنظرالناظر،أوالوقفعلىتقامالتيالشكاوى استقبال❖

.بشأنها

:يليمااإلشرافهذامعالمأبرز ومن
.ذلكاألمرملز متىالستعمالهاالجهةمتناول فيأدواتهومنحالرقابي،الدور ممارسةمنالتمكين▪
.اإلجرائيةالجوانبفيالقضائيةللسلطةمكملأنه▪

اإلشراف الرقابي املطلق



األوقاف،شأنيفعامةنيابةأوتحقيقبهيئةأشبهستكون املرحلةهذهفيالرقابيةالجهةفإنوبالتالي
بعدلدعوى اتحركثماختصاصها،حدودفيوالتحقيقوالضبط،بالتفتيشوتقومالشكاوى،تتلقى

:أبرزهاومنالقضائية،اإلجراءاتمنجملةسيختصرشكبالوهذاأدلتها،ورصدتحريرها
ممادلة،األ فيهاومرصودالتهمة،فيهاوموضحمحررة،للقضاةستأتيالعزل أواملحاسبةدعوى أن.1

.األحكاموإصدارالبت،سرعةللقضاةسيتيح
ةكافلهاجهةإلىسيتوجهمستفيداأمناظراأمواقفاأكانسواءالوقفإدارةمناملتضرر أن.2

رفعحاجةبتقديرالرقابيةالجهةوتقوممباشرة،الضرر وقوعوإثباتالتفتيشفيالصالحيات
.القضائيةالسلطةعلىاإليجابياألثرلهشكبالوذلكعدمه،منالدعوى 

التفتيش،و للضبطاملجالإتاحةخاللمنالوقف،إدارةفيالواقعالتفريطأوالتعديإثباتسهولة.3

.مختلفةالعتباراتاملحاكمفيإجراؤهيطول كانالذياألمر



الرئيسيةالقضائيةالسلطةأدوارأناإلشرافيةالمراحلكافةفيوالمالحظ

السلطةفيالمساندةأوالمكملةاألحوالاختالفمعاألحوال،كلفيحالهاعلىهي

:وهيالتنفيذية،

.النظاروإقامةالواقفين،وشروطوتسجيلها،األوقافألعيان:اإلثباتات-1

.استبدالهاأونقلها،أواألوقاف،بيعفي:األذونات-2

.الوقفمالفيالتصرفإساءتهثبوتحالفيللناظر:والعزلالمحاسبة-3



طتين املبادئ العامة للعالقة بين السل
ة العامة القضائية والتنفيذية في الوالي

على األوقاف



ة على األوقافاملبادئ العامة للعالقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية في الوالية العام
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