
تحديات توثيق األوقاف في الدول اإلسالمية

سليمان بن عبدالكريم العليان



مقدمة
ومنله،مضلل فهللايهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،شرور منباهللونعوذونستغفره،ونستعينه،نحمده،هلل،الحمدإن

 أنوأشهدله،شريكل وحدههللاإل إلهل أنوأشهدله،هاديفل يضلل،
 
.ــــــــــوسلمعليههللاصلىـــــــــــورسولهعبدهمحمدا

:بعدأما
اقعيةالشرعيةومكانتهوأهميتهالوقفعنالحديثإن تاريخ،المر علىوالحضاراتاألمماهتماممناطوكونهيطول،أمر والو

.وتطورهااألممحضارةفيركنوأنه
 يعدل معوقاتهاومعالجةوتطويرها،باألوقافالهتمامأنولشك

 
واملجتمعاتول الدتضعهاالتياألمور منهو بلالقول،مننفل

..أولوياتهافي
إنأبالغل والتيف،باألوقاتتعلقالتياملهمةاملواضيعمنموضوعملناقشةلألوقافاإلسلميامللتقىمنكريمةبدعوةشرفتوقد

هيللوقفاعدةقوأول سليمة،قواعدعلىيبنىأنلبدالبنيانإنحيثاألوقاف،توثيقوهيأساسه،وقاعدةبنائهلبنةتشكلأنهاقلت
توثيقدياتتح:عنبالتحديدسيكون وحديثيلحظة،أيفيينهار ربماهار جرفشفاعلىفالبناءالقاعدةهذهتكنلمفإنتوثيقه،
.اإلسلميةالدول فياألوقاف

بالشكلةوالنظريامليدانيةالدراساتمنحقهيأخذولممتجددقديمموضوعوهو بمكان،األهميةمنيخفىل كمااملوضوعوهذا
اقعاستطلعناإذالسيمابه،يليقالذي  وأناإلسلمية،الدول فياألوقافو

 
 عددا

 
يتمل -والدراساتالتقرير بعضتفيدكما-منهاكبيرا

غير األوقافعددعلىدقيقةإحصائياتعلىتدلناأنيمكنالتيالدقيقةامليدانيةالدراساتتوجدل أنهصعوبةاألمر يزيدومماتوثيقه،
.كافيةأو دقيقةبأنهاتوصفأنيمكنل ودراساتتقارير هيوإنمااملوثقة،

بهأجمعأنبهأحاول مجملوحديثعامبشكلاملوضوعهذاعلىالضوءأسلطأنهذهاملختصرةالعملورقةفيوسأحاول 
 كانالورقةإعدادوقتأنكماوالستيعابللتفصيليسعل املقامكانوإناملوضوعشتات

 
بكلاملوضوععنللحديثكافغير قصيرا

.بهيليقالذيبالشكلوالنظريةامليدانيةالدراساتوإعدادتفاصيله،
:الثانياملحور و األوقاف،توثيقأهمية:األول املحور محاور،وثلثاألوقاف،بتوثيقاملقصودعنتمهيدإلىالعملورقةقسمتوقد

.والتوصياتالحلول :الثالثواملحور األوقاف،توثيقتحديات
 
 
.والسدادالتوفيقللجميعهللاوأسألامللتقىهذاعلىالقائمينأشكر وختاما



تمهيد

المقصود بتوثيق األوقاف

أنوذلك،األوقافتوثيقمننريدهالذياملعنىإلىاإلشارةمنلبداألوقافتوثيقتحدياتعنالحديثقبل
:أمرينعلىيطلقأنيمكناألوقافتوثيق

بتوثيقاءالفقهيريدهالذياملعنىوهو اإلثبات،طرق منبطريقةالوقفتوثيقوهو العامبمعناهالتوثيق:األول 
هذهفيديثناحفياملرادهو ليسوهذااإلثبات،وسائلمنغيرهاأو الستفاضةأو الشهادةأو بالكتابةإماوذلكالوقف،
.الورقة

يطلقماو وهبذلك،رسميةوثيقةوإخراجاملختصة،الجهةلدىالوقفتوثيقوهو الخاص،بمعناهالتوثيق:الثاني
 املعنىهذافييدخلوقدالورقة،هذهفيبحديثنااملرادوهو الوقف،حجةأو الوقفبصكعليه

 
الوقفيقتوثأيضا

الجهةدىليكون بحيثالوقف،صكأو وثيقةاستخراجبعدالدولةفياألوقافعلىباإلشرافاملختصةالجهةلدى
الجهةبينتربطالدول بعضكانوإنوالرقابة،الدعممنصلحياتهاعليهوتمارسالوقفبهذامعرفةاملختصة
تسجيليتميقالتوثبمجرديكون بحيثاألوقافعلىباإلشرافاملختصةالجهةوبينالوقفيةصكأو لوثيقةاملصدرة
.الوقف

تسجيلتواجهيالتالتحدياتالعنوانكانلو ربماولذلكاألوقاف،تسجيلهو الثانيللمعنىالدقيقاملسمىيكون وقد
.املقصودعرفإذاالصطلحفيمشاحةول املرادعلىأدللكاناألوقاف



أنمعنىل ألنهاألوقاف؛توثيقأهميةعلىنتعرفأناألوقافتواجهالتيالتحدياتعنالحديثقبلبنايجدر 
 نفسهفيالتوثيقيكنلممالهاالحلول وإيجادالتحدياتبدراسةنهتم

 
،أمرا

 
منجزءالتوثيقأهميةتصور أنكمامهما

.التحدياتمعالجة
 وتسجيهااألوقافتوثيقأهميةإن

 
فيتهأهميعلىيدلماأبرز أجمعأنحاولتوقداألهمية،بالغأمر رسميا

:التاليةالنقاط

أهمية توثيق األوقاف

:توثيق الوقف حفظ لألوقاف من الضياع-

 وتسجيلهالوقفتوثيقإن
 
موتبيكون أنإماالضياعوهذاوالندراس،الضياعمنللوقفحفظرسميا

عليهستيلءبال يكون أنوإماملكيته،وتتحول وينس ىالوقففيضيعالوقفيتولىمنوجودوعدمالناظر أو الواقف
اقععلىواملطلعتوثيقها،عدمبسببضاعتاألوقافمنوكثير الغير،قبلمن  نأسيجدالقديمةاألوقافو

 
منهاكثيرا

 جإماعليهاملكهموتوثيقوإخراجبتملكهااآلخرينويقوموقفيتهاعلىيدلمايوجدول موقفهايعلمل 
 
 أو هل

 
.عمدا

 تعانياألوقافعلىاملشرفةالجهاتأنكما
 
 األوقافهذهمعكثيرا

 
تصلل قدولكنهاهاتوثيقفياملحاولةفيسعيا

وقفيتهاإلثباتيكفيمااإلثباتوسائلمنلديهايوجدلمإذالسيمامرادهاإلى

اقفينوبعض  حاضلكونهالحياةحالفيأوقفإذاالوقفإنشاءحيناملشكلةهذهيستحضر ل قدالو
 
وهو را

 الوقفعلىالورثةاستيلءمنموتهبعدتظهر املشكلةلكنوحمايتهوقفهعلىباإلشرافيقوم
 
 أو جهل

 
.عمدا

 األمر ويزيد
 
،موثقةاملوقوفةالعينتكنلمإذاتعقيدا

 
فهنالها،تملكةوثيقباستخراجالواقفيقملم:أيأيضا

.أكبرواندراسهالوقفضياعفرصةيكون 



أهمية توثيق األوقاف

:توثيق الوقف فيه حفظ للوقف وشروط الواقف من اإلبطال-

الوقفّمنُيضلنالرسميةالجهةمناملخول املوثقألنوذلكاإلبطالمنللوقفحفظفيهالوقفتوثيقإن
 عليهالوقفيجوز ل ماعلىكالوقفباإلبطالعليهيعودأنيمكنما

 
 أو شرعا

 
 يضمنهأو نظاما

 
وسيعيناطلة،بشروطا

 بهاملسموحالوجهعلىوقفهيكون أنعلىالواقف
 
 شرعا

 
.ونظاما

منتعدللوقفنموذجيةنماذجللموقفتضعالدول بعضفياألوقافبتوثيقاملختصةالجهةبعضأنكما
.األكملالوجهعلىوقفهليكون الواقفمنهايستفيدالنماذجوهذهالجهةمنوتعتمدالخبرةأصحاب

 يضعقدالواقفألنالواقف؛شروطيحميفكذلكالوقفأصليحميالتوثيقأنوكما
 
ةمخالفشروطا

ولو الواقفمرادغير علىالوقفيجعلوهذاالوقف،أصلبقاءمعشرطهإبطالإلىيؤديقدوهذاالنظامأو للشرع
.اللإلبطعرضةالشروطهذهتكون أندون يرتضيهاالتيالشروطوقفهيضمنأنلستطاعبالتوثيققام



أهمية توثيق األوقاف

ي غير توثيق الوقف فيه حفظ مقصود الواقف من الوقف وعدم استغالله ف-

:  ما أراده الواقف

نئذحيمصارفهألنالوقف؛منوقصدهالواقفأرادهماغير فيالوقفاستغللمنيمنعالوقفتوثيقإن
قدلكنعليها،الستيلءوغيرهمالنظار مناآلخرونيستطيعل األوقافوبعضموثقة،وشروطهموثقةستكون 
 فيهاالواقفشروطأو مصارفهايغيرون

 
هو بماول الوقفدهأرابمال بالنفععليهميعودوبماورغباتهم،ملصالحهمتبعا

.للوقفمصلحة

يد النظار توثيق الوقف يجنب الوقف النزاعات التي قد تترتب على تحد-

:ومصارف الوقف ومستحقيه

غير قافواألو مصارفه،حول أو الوقفنظارةحول النزاعفيإماباألوقافاملتعلقةبالقضايامليئةاملحاكم
 املوثقة

 
 الواقفعينهمنيجهلقدكماالواقفبموتمصارفهايجهلقدرسميا

 
بادئفيلكذيكون وقدعليها،ناظرا

 األمر 
 
تكون قداضةالستفأنكماأقوالهم،تختلفأو الشهوديموتالزمنمرور معولكنوالستفاضةبالشهادةموثقا

 تكون الغالبفيواألوقافزمن،دون زمنفي
 
حول نزاعالأنولشكحولها،النزاعاتفتكثر النفوسلضعافمطمعا

وتنميتهقفبالو الهتمامإلىل النزاعإلىمتوجهةالهمموتكون األكمل،النتفاعمنهالنتفاععدمإلىيؤديالوقف

.األكمالالوجهعلىالصحيحةباملصارفوصرفه



أهمية توثيق األوقاف

كذلكولألوقافالموثقةالجهةتقدمهممالالستفادةوسيلةالوقفتوثيق-

الوقفتوثيققبلاستشاريةخدماتمناألوقافعلىالمشرفةالجهة

:توثيقهبعدوإشرافيةلوجستيةوخدمات

ع نطاق لشك أن الجهات املوثقة لألوقاف والجهات املشرفة عليها وضعت ملصلحة األوقاف وخدمتها وتوسي
 تؤدي النتفاع منها، وهي في الغالب بحكم خبرتها ووجود املختصين فيها تقدم خدمات جليلة للوقف املوثق

 
، وهو أيضا

 أو بغير عمد، وهي
 
افية على هذه األوقاف لحمايتها من عدم قيام النظار بدورهم املطلوب إما عمدا  إشر

 
بذلك أدوارا

.تعطي الواقف ضمانة لحماية وقفه حتى بعد موته



أهمية توثيق األوقاف

علمية وثائق األوقاف وثائق علمية يمكن دراستها واالستفادة منها من الجوانب ال-

:والتاريخية

منهاقديمةالوتحليلهادراستهافيالعلميةالجوانبمنمنهاالستفادةيمكنعلميةمادةتعداألوقافوثائق
الحاضر رناعصفيالباحثون ولزالمنها،والستفادةودراستها،الوثائقهذهبتحليلالعلماءاشتغلوقدوالحديثة،
 انتك املعاصرةالوقفيةالوثائقمنعددوهناكمحتواها،ويحللون ويدرسونهااألوقافوثائقمنيستفيدون 

 
مجال

.العلميةالدراساتهذهفييساهمفهو وقفهيوثقحينوالواقفاألكاديمية،والبحوثالعلميةللدراسات

التزوير منوهاخلثبتإذالسيماالتاريخمنهايستقىأنيمكنالتياملصادر أقوى منتعداألوقافوثائقأنكما
.والحالتواألشخاصوالدول واألزمنةاألمكنةذكر منتخلو ل الغالبفيفهيوالتبديل

عدمعندفبالوقتتعلقأمور علىبهيستدلأنيمكنوهذانفسهالوقفتاريخإلىإشارةفيهاالوقفووثائق
.الواقفقبلمنعليهاالنص



أهمية توثيق األوقاف

:وثائق األوقاف يمكن أن يستفاد منها بتطوير األوقاف-

األوقاففإناألوقافعلىينسحبوهذااملتراكمة،الخبراتعلىأمورهالجميعتطويرهافيتعمداإلنسانية
أنلوحظولذلكلخبرة،اهذهتكوينفييسهماألوقافوتوثيقاملتراكمة،بالخبراتفيهااألخطاءويتلفىوتتحسنتتطور 
منالوقففيحصلوماالسابقةاألوقافوثائقعلىبالطلعوذلكالسابقة،األخطاءفيهاويتلفىتتطور األوقافوثائق
ليسماديهملالقضاةمناألوقافتوثيقمجالفيالعاملينأننلحظولذلكالجديدةاألوقاففيتلفيهاويتمأخطاء
.األوقافإنشاءعلىوالدربةالخبرةمنغيرهملدى

 تعطيناالقديمةاألوقافوثائقأنكما
 
إيجادفيداعاإلبفيوتساهممصارفها،وتطور األوقافتطور علىمؤشرا

.ونواهذلكاستشعر إنلوقفهاملوثقعلىأجرهيعودهذاوكلجديدة،ووسائلوآلياتجديدةأوقاف



أهمية توثيق األوقاف

ة توثيق األوقاف لدى الجهات المشرفة على األوقاف يسهم في سد حاج-

:المجتمع من خالل الوقف

 
 
لديهاجعلياألوقافعلىاملشرفةالجهةلدىالوقفتوثيقفإنمحدودة،غير األوقافومصارفأنواعألننظرا

منويقلليتهاتغطيتملمالتياملجتمعاحتياجاتإلىالجديدةاألوقافتوجيهفيمنهاالستفادةيمكنبياناتقاعدة
.القائمةاألوقافخللمنتغطيتهاتمملصارفاألوقافتكرار 

افيةأكثر األوقافعمليجعلوهذا بدورهاومتقاألوقافويجعلللمجتمع،الحاصلللتطور مواكبةوأكثر احتر
.ومتحضرمتطور كمجتمعظهورهوفيرقيهفيوتسهماملجتمع،حاجةسدمنوجهأكملعلىمنهااملطلوب



لتي يراد والحديث هنا عن التحديات التي تواجه توثيق األوقاف القائمة التي لم توثق وكذلك األوقاف ا
إنشاؤها

تحديات توثيق األوقاف

عد عدم إدراك أهمية توثيق الوقف من الواقف نفسه ابتداء أو من النظار ب-

.وفاة الواقف
 منه بأهمية توثيق الوقف، ولذلك كان الح

 
 بتوثيق األوقاف جهل

 
ديث ابتداء في كثير من الناس ل يأبه كثيرا

. الورقة عن أهمية توثيق األوقاف

.صعوبة صياغة صك الوقفية-
املناسبةاغةبالصيإملامهلعدمالوقفتوثيقمناملتخصصينغير منالناسعواملسيماالناسبعضيتهيب

 يصدرهالذيالوقفصكيكون أنويخش ىوقفه،لتوثيق
 
 كونهمعومرادهمقصودهعنقاصرا

 
تصرفاتهيفلهملزما

.توثيقهعلىيحرصفل صدروهبعد



تحديات توثيق األوقاف

.صعوبة إجراءات توثيق الوقف وطولها-

 صعوبةألخرى دولةمنالتوثيقإجراءاتتختلف
 
تطور وحسبقالتوثيعمليةتنظمالتياألنظمةبحسبوطول

لحمايةمهمةنهاأإل صعوبةفيهاكانوإناإلجراءاتبعضأنكمااألوقافلتوثيقتحد  يعتبر وهذاعليها،القائمةالجهة
وجودمعاإلجراءاتتسهيلفييكون فالتحديالصحيحموقعهفيالوقفيقعوحتىاآلخرين،حقوق وحمايةالوقف

.التعديمناآلخرينحقوق وتحميالوقفتحميالتيالكافيةالضمانات

.عدم استخدام التقنية في إجراء توثيق الوقف-

تيسير فيتقنيةالاستغلليتمل قدالتقنيالتطور فمعألهميتهاأفردتهالكنيقبلهافيماداخلةالنقطةهذه

.األوقافتوثيقمنيحدتحد  يعدذاتهبحدوهذاالوقف،توثيقإجراءات



تحديات توثيق األوقاف

يع واالستثمار صعوبة اإلجراءات المتعلقة بالتصرفات في الوقف كالنقل والب-

.والدمج

 تقفقدالتياألمور من
 
اقفينقيامدون عائقا الوقففياتالتصرفلصعوبةتصورهمهو أوقافهمبتوثيقالو

السابقالعائقيفقيلمافيهيقالأنيمكنوهذايشاء،كمافيهالتصرفمنليتمكنتوثيقهلعدمفيعمدتوثيقهبعد
ذههضمانةعلىالحفاظأهميةاملقابلوفيالتصرفات،إجراءاتتسهيلأهميةجهةمنجهتينمنتحدأنهمن

إذالسيماه،لاألصلحهيتعدل أو للوقفمتمحضةمصلحةتعدل التيالتصرفاتمنالوقفعلىللحفاظاإلجراءات

.متمحضةملصلحةإل بالوقفالتصرفعدماألصلأناستحضرنا

تخوف الواقف من تدخل الجهات الرسمية المشرفة على األوقاف أو -

.استيالئها عليها أو إلغائها

ية في أذهان هذا التحدي يعد من أكبر التحديات التي تواجه توثيق األوقاف، وهو قد يكون نابع من ثقافة تراكم

اقفين، ومن جهل بالدور الحقيقي التي تقوم به الجهات املشرفة على األوقاف .بعض الو



تحديات توثيق األوقاف

.فقدان وثيقة الوقف األصلية قبل توثيقها رسميا  -

وثيقةدانفقالقديمةاألوقافتوثيقفياألوقافعلىاملشرفةالجهاتوكذلكالنظارتواجهالتيالتحدياتمن
 توثيقهاقبلالوقف

 
علىملشرفةاالجهةفيأصللهاليسلكنموثقمنصادرةأوعاديةالوثيقةهذهكانتسواءرسميا

 صدرتتكون بأناألوقافتوثيق
 
إثباتهايصعبقديمةاألوقافهذهتكون ماوعادةالحديثة،الدولةقيامقبلقديما

.االستفاضةأوبالشهادة

العقارات فقدان وثيقة تملك الوقف أو عدم وجود وثيقة رسمية له السيما في-

.الموقوفة

وتملكلهأصمنالوقفضياعإلىيؤديقدهذاألنصعوبة؛أكثرولكنهاالسابقة،النقطةمنقريبةالنقطةوهذا
لمماالوقفتعويضيمكنفالذلكونحوالعامةللمصلحةالنزععندالبالغبالضرر الوقفعلىيعودأنهكماله،اآلخرين

.رسميةتملكوثيقةلهيكن
.التملكإثباتفيلألوقافالتسهيالتبعضتعطيقدالتنظيماتبعضكانتوإن



تحديات توثيق األوقاف

.يةعدم القدرة على تحديد العقار الموقوف بدقة لتغير المعالم الجغراف-

 في األوقاف التي يعثر على وثائقها بعد اختفائها مدة من الزمن، ولكن ل 
 
 يهتدى إلى وهذا التحدي يكون غالبا

اقع افية املذكورة في الوثيقة عن الو .  مكانها بدقة لتغير املعالم الجغر

موت الوصية بالوقف، واإلشكاليات المترتبة على توثيق الوقف بعد-

.الموصي

 يوقفول بالوقفبالوصيةبالوقفيرغبمنبعضيعمد
 
،وقفا

 
الوصيةنبيبالفرق لجهلهإماوهذاناجزا

 يوقفأنفيريدوالوقف
 
 وقفا

 
 دهمرايكون أنأو الوصية،إلىالوقفمناللفظبتغيير يقومولكنهناجزا

 
الوقففعل

وفاةبعدالوقفوايثبتأنللورثةيمكنبحيثمحررةتكون ل الوصيةأناإلشكاليقعالحالتينكلفيولكنالوفاةبعد
أن:هناالاإلشك يزيدومماتنفيذه،يصعبمشاعبوقفيوص يأو الثلثمنأكثر قيمتهبوقفيوص يفقدمورثهم
 يوقفأنأرادإذااملوقف

 
 وقفا

 
حينأماغيرها،أو بالتوثيقتقومالتيالجهاتمنوتصحيحتحرير لوقفهيقعفقدناجزا

.كذلكيكون ل فقدبالوصيةمضمناالوقفيكون 



تحديات توثيق األوقاف

ضعف أداء بعض الجهات المشرفة على األوقاف في حصر األوقاف وإلزام -

.الواقفين أو النظار بتوثيقها

اقفيوإلزاملديها،وتسجيلهااألوقافحصر األوقافعلىاملشرفةبالجهاتاملناطةاملهاممنإن النظار أو نالو
هذهبقىفتاألكملالوجهعلىمهامهاأداءفيالجهاتهذهبعضتقومل وقداألوقاف،هذهعلىللحفاظبتوثيقها

.موثقةغير األوقاف

.األنظمة والتشريعات التي تحد توثيق من بعض أنواع األوقاف-

 األهليةكاألوقافاألوقافأنواعبعضتوثيقعنقاصرةوالتشريعاتاألنظمةبعضتكون قد
 
األوقافأو ،مثل

مواكبةن تكو ل وقدذلك،نحو أو املنفعةوقفأو املنقول وقفأو املؤقتكالوقفالفقهاءبينخلفمحلهيالتي
هذهوثيقتعدمإلىيؤديالقصور وهذاذلك،ونحو البرمجياتكوقفالوقفيواكبهأنينبغيالذيالحديثللتطور 

.األوقاف

.الرغبة في الوقف على مصارف ممنوعة شرعا  أو نظاما  -

اقفينتمنعالتياألمور من  ممنوعمصرفعلىالوقفكون أوقافهمتوثيقمنالنظار أو الو
 
 أو شرعا

 
فهذانظاما

 
 
.للعقوبةالناظر أو الواقفيعرضفإنهبتوثيقهتقبلل الرسميةالجهةأنعنفضل



الحلول والتوصيات

أوفرديبشكلالتحدياتلهذهالحلول وإيجاداملهمةاملواضيعمناملوضوعهذا
الةاملؤسسيالجهودتتظافرأنويجببمكانالصعوبةمنفرديةبدراسات
امللتقىهذالولعالحلول إليجاداألوقافبشأناملهتمينأفكارتتالقحوأنالفردية

منليرتظهوالتيالسريعةالحلول بعضأسردولكنالشأن،هذافيمباركةنواة
هذالبتذليتوصيةتحد  كلمنيؤخذأنيمكنأنهعلىالورقةهذهإعدادخالل

:والتوصياتالحلول أبرز منولعلالتحدي،



الحلول والتوصيات
ن ووسائل ترسيخ أهمية توثيق األوقاف لدى عموم الناس وأن يقوم بهذا الدور كل من له علقة بذلك من العلماء والقضاة واملحامي-

.اإلعلم الرسمية وغير الرسمية

.السعي الحثيث لتطوير عملية توثيق األوقاف وتسهيل إجراءاتها والستفادة من التقنية في ذلك-

.القائمةقيام الجهات املختصة بإتاحة ونشر نماذج لصيغ األوقاف تناسب جميع أنواع األوقاف، ونشر النماذج املميزة لألوقاف-

.تي تحفظ الوقفتطوير األنظمة والتشريعات التي تتعلق بالتصرفات في األوقاف والتي تسهل هذه اإلجراءات مع وجود الضمانات ال-

. مراعاة سلمة ودقة توثيق الوصايا املشتملة على الوقف بما يضمن إمكانية توثيق الوقف بعد وفاة املوص ي-

نواع الوقف مع قيام الجهات املشرفة على األوقاف باقتراح سن األنظمة والتشريعات التي توسع نطاق األوقاف بحيث تشمل جميع أ-
.مراعاة تغير الزمان واملستجدات الحديثة

.األوقاف ودعمهاقيام الجهة املشرفة ببيان دورها بشكل واضح للعموم عبر وسائل التواصل املختلفة وعبر إظهار جهودها في تمكين-

اقفين أو النظار بتوثيقها حيث إن التوثيق حق ل- لوقف وليس قيام الجهة املشرفة على األوقاف بحصر األوقاف القائمة وإلزام الو
اقف أو الناظر فالوقف بعد عقده ينقل ملكية الواقف عنه  للو

 
.خيارا

يل منها دراسات تكثيف الدراسات امليدانية لبحث تحديات األوقاف حيث إن كثير من األبحاث املكتوبة في هذا الجانب نظرية والقل-
.ميدانية




