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 صياغة وثائق األوقاف
 املدرب تقديم 

 بن عبدالعزيز احليدرينايف 

 (تأهيل نظار األوقاف : ) البرنامج التدريبي 

 هـ1438/    7/   23ــ 19خالل الفترة 



 :الدورةالهدف العام من 

 اإلتقان والتميز يف إعداد صيغ وثائق األوقاف
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 :األهداف التفصيلية

 :ًعلى يتوقع من املتدرب يف نهاية الربنامج أن يكون قادرا 

 كتابة وثيقة للوقف•

 تاليف أخطاء صياغة الوثائق•

 تقييم وثائق األوقاف•

 تقديم االستشارة يف كتابة وثائق األوقاف•

 



 األوقافكتابة وثائق مشروعية  :أولا 

 :تمهيد

 ِبَدْين   َتَدايَ ْنُتمْ  ِإَذا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا ﴿ : - تعاىل -اهلل قول•
  ﴾ َفاْكُتُبوهُ  ُمَسمًّى َأَجل   ِإىَل 

 اهلل صلى اهلل رسول أن :-عنهما اهلل رضي -عمر ابن عن•
 فيه يوصي شيء له مسلم امرئ حق ما ) : قال وسلم عليه

 عليه متفق ( مكتوبة ووصيته إال ليلتني يبيت
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 عناية القضاء اإلسالمي بإجراءات إثبات األوقاف :ثانياا 

 

   :ذلكومن أمثلة 
يسعى حني ( ه 204: ت)مبصر بن عيسى احلضرمي أحد القضاة  هليعةالقاضي •

 ويل القضاء إىل إثبات األوقاف مما كان يف أيدي القضاة أو يف أيدي أهلها
، وقد تناول (ه 550: ت حوايل) السمرقنديأليب نصر " رسوم القضاة: "كتاب•

 فيه صيغة إثبات الوقف مشتملة على أصوهلا الشرعية واإلجرائية
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 :تمهيد



 أهمية صياغة وثائق األوقاف

 نشاط  
 ملاذا نكتب ونوثق األوقاف ؟/ س 
 ملاذا نهتم بصياغة وثائق األوقاف؟/  س

 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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 أهمية كتابة وتوثيق األوقاف

 : على يساعد
 .النسيان مشكلة حل -1
 .اهلل وبني بينك عقد أنه -2
  .-اهلل توفيق بعد – عليه اليد وضع لعدم ضمان -3
 .للمصارف وضبط وتسلسلهم النظار تعيني: ألمرين ضبط -4
 .كربت  األوقاف أحجام -5
 .األوقاف أنواع الختالف -6
 .األوقاف إدارة يف تساهم ولوائح أنظمة لوجود -7
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 أهمية صياغة وثائق األوقاف

 : على تساعد
 فإن مهامهم أداء يف يكفي مبا وإعانتهم النظار صالحية توسيع -1

 ما خبالف الوقف، صيغ وتوسيع استحداث يف كبريا    أثرا   لذلك
 ما هلم يصرف يكن مل أو الصالحية، حمدودي النظار كان  لو

 .يكفيهم
 .نقصه وعدم الوقف أصل وزيادة مناء -2
  .انقطاعه وعدم الوقف ملنفعة استمرار -3
 .الوقف إدارة ومرونة سهولة -4
 .اخلالفات عن االبتعاد -5
 .-اهلل توفيق بعد – عليه اليد وضع لعدم ضمان -6
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 أساسيات صياغة وثائق األوقاف

 

 وثيقة في ذكرها يحسن التي والعناصر األوصاف
 :هي الوقف

 :ذكر الواقف -1
 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

 
 
 8 



 

 في ذكرها يحسن التي والعناصر األوصاف تابع
 :هي الوقف وثيقة

 :وقوفذكر امل -2
 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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 أساسيات صياغة وثائق األوقاف
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 ورشة
 بالتعاون مع جمموعتك 

   :مليون10ما رأيك يف هذه الصيغة لوقف قيمته 
(  أمحد بن محد اخلالد)(: محد بن سعد اخلالد)الشيخ حنن ورثة 

رقم ( علي بن محد اخلالد)و( )  املدين رقم السجل 
رقم السجل ( فهد بن محد اخلالد) و ( )  املدين السجل 
قد أوقفنا شقة من العمارة الواقعة يف حي ( )  املدين 

، وقفا  منجزا  مؤبدا  قربة إىل خالد الربيع شارع سعد بن 
، وثواهبا منه، وصدقة جارية يستمر برها اهلل تعاىل، نرجو 

 عملنا بعد موتنا، وسنة حسنة ملن بعدنا هبا
 

 



 سؤال
 :  لنا وثيقة وقف ملا يليصغ 

 عقار   -  1
 أسهم احملافظ  - 2
 مساهمات - 3
 نقد - 4

 ذاكرًا فيها الواقف واملوقوف
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 سعودي اجلنسية : ................................أقر أنا العبد الفقري لعفو ريب: وقف العقار
أن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف قطعة األرض ................... مبوجب السجل املدين رقم

 :............................من البلك رقم:..................... رقم
 ................الواقعة يف حي:................................ من املخطط رقم 

..............  واململوكة يل مبوجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل ........................ يف مدينة 
وما أقيم عليها من بناء  واليت حيدها : ..................... ، وتاريخ:..................رقم

 : ....................وجنوبا  :....................مشاال  
 .2م: )....................(ومساحتها: ....................وغربا  : ....................وشرقا  

سعودية اجلنسية مبوجب : ................................ أقر أنا الفقرية لعفو ريب: وقف أسهم احملافظ 
أن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف كامل : ................................ السجل املدين رقم

 بالشهادة :..........وعددها:................................األسهم اململوكة يف شركة
 .وما نتج عنها: )..........( واحملفظة رقم،: )..........( رقم        
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سعودية اجلنسية مبوجب السجل : ............................... أقر أنا الفقرية لعفو ريب: وقف املسامهات
أن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف كامل املسامهة اململوكة يف : ).....................( املدين رقم

 ............................ ب وتقدر :...................................شركة

سعودي اجلنسية مبوجب : ......................................أقر أنا العبد الفقري لعفو ريب: وقف النقد
أن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف املبلغ املايل املودع يف ).....................( السجل املدين رقم

: ويبلغ: )..................................( يف حساب رقم: .................... مصرف
 .رياال  ).....................( 
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 في ذكرها يحسن التي والعناصر األوصاف تابع
 :هي الوقف وثيقة

 :ألفاظ الوقف -3
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.................................................................................... 
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 أساسيات صياغة وثائق األوقاف



 نموذج صياغة ألفاظ الوقف 
رقم السجل ( فهد بن سعد بن خالد الفهد)أقر أنا العبد الفقري لعفو ربه 

 :  أن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف العقار املثبت أعاله( 123)املدين 
، وبطيب إراديت ، ومبحض مؤبدا  قد أوقفته وأنا مكلف رشيد وقفا  منجزا  / 1

نفس ورضا وقناعة تامة بدون أي موانع شرعية أو نظامية حتول دون متام هذا 
 هبا، وثواهبا منه، وصدقة جارية يستمر برها ، قربة إىل اهلل تعاىل، أرجو األمر 

عملي بعد مويت، وسنة حسنة ملن بعدي، وكل ذلك استجابة ألمر اهلل جل 
، وقول نبيه صلى اهلل عليه " فيهوأنفقوا مما جعلكم مستخلفني ": وعال 
، أو جارية صدقة : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث": وسلم 

 ".له، أو ولد صاحل يدعو  بهعلم ينتفع 
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 في ذكرها يحسن التي والعناصر األوصاف تابع
 :هي الوقف وثيقة

 :النظارة على الوقف -4
 
 .................................................................................... 
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 آلية صياغة النظارة
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 :واحداً إذا كان ناظراً 
 (اسمه وسجله)تحديده •
 (التسلسل)بعده اختياره لمن •
 شروط الناظر•
 (صالحياته)واختصاصاته مهامه •
 أجرته•

 
 
 

 :نظارة إذا كان مجلس 
 (وذكر الرئيس والنائب)تحديدهم •
 (مدتهم -أساسيين )آلية تكوينه •
 وانتهاء عضوية مجلس النظارة  شغر•
 شروط عضو مجلس النظارة والتزاماته•
 (صالحياته)واختصاصاته مهامه •
 رئاسة مجلس النظارة•
 المنافسة وتعارض المصالح•
 اجتماعات مجلس النظارة وقراراته•
 أجرته•

 
 
 



 النظارةاستعراض لصيغة مجلس 
 

  :الوقف الناظر على : الرابعة الفقرة 
 .أتوىل النظارة على الوقف بنفسي ويل كامل الصالحيات يف إدارته: حال حيايت وأهلييت الشرعية والنظامية1.
رقم سجله ( ؟؟)بعد وفايت أو فقدي لألهلية أو عجزي أو رغبيت بأن يتوىل النظارة غريي فيدار الوقف عن طريق جملس نظارة برئاسة أخي 2.

 ؟؟ : ، وعضوية كل من اآلتية أمساؤهم( ؟؟)املدين 
  :النظارة تكوين مجلس : الخامسة الفقرة 

   :اآليت يتوىل جملس النظارة اإلشراف على إدارة الوقف وقد حّددت ضوابط تكوينه على النحو 
من أبنائي وأبنائهم وإن نزلوا مبحض  أساسيون، ثالثة أعضاء فيتكون اجمللس على الدوام من مخسة _ اخلتام وأسأل اهلل حسن _ وفايت بعد / 1

، وعضوية الناظر املعني مخس سنوات ( النظار املعينني)عنهم واثنني من غري أوالدي واملعرب ( واملعرب عنهم يف النظارة بذرية الواقف)الذكور 
 .وجيدد له مرة واحدة ملدة ثالث سنوات إن احتاجوا إليه

 عند انتهاء عضوية الناظر املعني خيتار بدال  عنه من غري أوالدي مدة مخس سنوات وجيدد له مرة واحدة ملدة مخس سنوات وهكذا يعمل مع كل/ 2
 .ناظر معني

، وجيوز عند احلاجة وظهور املصلحة أن جيتمع بطن الحق اجمللس األصل تقدمي البطن السابق على البطن الالحق من ذرية الواقف يف عضوية /  3
 ( .الذكور الطبقة الذين هم يف درجة متساوية من األوالد، وإن نزلوا مبحض : هنا ويراد بالبطن )سابق ، مع بطن 

 .إذا رأى اجمللس الزيادة أو النقص يف عدد األعضاء فلهم ذلك/ 4
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 :شغر وانتهاء عضوية مجلس النظارة : الفقرة السادسة  
 

، ويف حال االختالف فيعني عن طريق االقرتاع على أن يكون الرئيس من ذرييت إال إن النظار يعنّي رئيس جملس النظارة وفقا  ملا ورد يف الفقرة التاسعة وذلك بالتصويت بني 1.
 .رفضوا ذلك فيكون من النظار املعينني

، األهلية ، حىت يوجد من ذرييت من تتحقق فيه رمحي ، مث ذوي عصبيت ، فتنتقل العضوية إىل األقرب فاألقرب يل من للعضوية ، أو ُعِدَم فيهم من هو أهل ذرييت إذا انقرضت 2.
   .الرحمفيكون حينئذ أحق بالعضوية من غريه من سائر العصبة وذوي 

 .غور مكان ذلك العضوخ شإذا شغر مكان عضو  من أعضاء اجمللس فيستمر األعضاء اآلخرين يف أداء أعماهلم إىل حني تعيني عضو  بدال  منه خالل ثالثة أشهر من تاري3.

 :اآلتية تنتهي العضوية يف جملس النظارة بأحد األمور 4.
 .وفاته/أ 

 .استقالة العضو املكتوبة/ ب 
 .إذا قرر جملس النظارة باألغلبية   إن كانوا ثالثة نظار فأكثر    إعفاءه ألمر معترب لدى جملس النظارة/ ج 
 .، بدون عذر يقبله بقية اجمللسمتفرق ، أو كثر منه الغياب عن حضور اجتماعات اجمللس ولو بشكل اجمللس ختلفه عن حضور ثالث اجتماعات متوالية بدون عذر يقبله بقية / د 
، أو أصيب مبرض ال يستطيع معه القيام بأعمال واألمانة ، أو صدر منه ما خُيّل بالشرف الوقف مبا يضر مبصلحة  قيامه، أو أهليته ، لزوال اجمللس إقالة العضو حبكم صادر من / ه  

 (.واحد+ النصف )اجمللس ،  وذلك بناء على قرار مسبب يصدر برأي أغلبية أعضاء النظارة 
 .هلم انتهاء مدة العضوية لألعضاء املعينني   من غري أوالدي   وهي مخس سنوات ومل يصدر قرار بالتجديد / و 
، بنفس مؤهالت للعضويّة تعيني من هو أهل ( النظار األساسيني)اجمللس ، فعلى القسم األول من غريها عند انتهاء عضويّة أحد أعضاء اجمللس املعينني أو األساسيني بوفاة أو 5.

، ويكون قرارهم يف ذلك برأي تارخيه ، وذلك خالل ثالثة أشهر من (الفقرة اخلامسة)يف ، وفقا  ملا ورد البديل ، أو حسب حاجة اجمللس حال اختيار عضويته العضو املنتهية 
   .الرئيس، فإن تساووا فيغلَّب جانب ( واحد+ النصف )احلضور أغلبية 

، معروفني بالصالح واالستقامة والنزاهة والرأي السديد ليتولوا تعيني أعضاء نزلوا ، فُيعقد جملس يتكون من مخسة من أوالدي الذكور وإن فجأة إذا فين اجمللس كله أو بقي واحد 6.
، الوثيقة فس الصفات املذكورة هبذه بن اجمللس بنفس الصفات املذكورة هبذه الوثيقة، فإن مل يتحقق ذلك ووجد جملس إدارة األسرة فيتوىل جملس إدارة األسرة تعيني أعضاء اجمللس

، فيتوىل األصلح من لألسرة ، ويف حال عدم وجود جملس إدارة أهليتهم وتكون عضويتهم ملدة عام كامل مث جيدد هلم ثالثة أعوام بقرار من جملس إدارة األسرة عند ثبوت 
 19 .، أما إن كان الباقي من اجمللس الثلث فأكثر فإن من بقي من اجمللس خيتارون باقي األعضاءالوثيقة األرحام تعيني أعضاء اجمللس بالصفات املذكورة هبذه 



جملس يتكون من أوالد الواقف الذكور مث أبنائهم وإن نزلوا بعدد أوالد الصلب؛ حبيث يكون من ذرية  : الفقرة يقصد مبجلس العائلة يف هذه 7.
، ومن مل خيّلف من أوالد الواقف أو أوالد أبنائه وإن نزلوا فإن حقه يف هذا التصويت فقط كل ابن من أوالد الصلب وإن نزلوا شخص واحد 

 .وخيتارون رئيسا من بينهم فاألسن األسن، ويقدم من أوالد األوالد وإن نزلوا األقرب فاألقرب مث العدد  بهينتهي بنهايته وينقص 
 .ا  حتقيقا  وتيسريا  إلنفاذ ما جاء يف هذه املادة وغريها مما يتعلق بذرية الواقف وعائلته فيتوىل اجمللس حتديث شجرة عائلة الواقف دوري8.

 :والتزاماته شروط عضو مجلس النظارة : السابعة الفقرة 
، عمال  بقول اهلل والقّوة ، وأن يكونوا ذكورا  وأن تتوافر فيهم األهلية الشرعّية واألمانة واجلماعة ُيشرتط أن يكون مجيع األعضاء من أهل السنة 1.

 (.إن خري من استأجرت القوي األمني): سبحانه 
، وآخر يتميز باخلربة يف الشرعي يشرتط أن يكون من بني أعضاء اجمللس من يتميز باخلربة يف اإلدارة واخلربة يف العمل اخلريي من أهل العلم 2.

 .االستثمار قدر اإلمكان
 :أمهها ، ومن عضويته يلتزم عضو اجمللس جبميع االلتزامات املرتتبة على 3.

 .حضور اجتماعات اجمللس بفاعلية/ أ
 .الوقف احملافظة على أسرار / ب
 .االلتزام بشرط الواقف ونظام اجمللس/ ج
 .، واالهتمام بكل ما يعود على الوقف باملصلحة والنفعاألعضاء التعاون مع / د
 .، أو فيما حيقق مصاحله الشخصيةالوقف عدم استخدام عضويته فيما يضر مبصاحل / ه 
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 :مهام مجلس النظارة واختصاصاته : الفقرة الثامنة 
  

 :، وله كامل الصالحيات لتنفيذ أعماله ومن أبرزها على سبيل املثال ال احلصر ما يأيتتكوينه ميارس اجمللس مهامه فور 1.

،  الشرع، ورسم سياساهتا واستثماراهتا وتنميتها مبا ال خيالف أحكام ريعها ، وصرف والتشغيلية إدارة شؤون الوقف املالية واإلدارية والفنية 2.
 .، وذلك حسب الُنظم املتبعة يف حينها زمانا  ومكانا  وخارجها واإلشراف على أعماهلا وأمواهلا وتصريف أمورها داخل اململكة 

، وطلب العمل ، والتعاقد معهم وحتديد مرتباهتم وعزهلم عن املوارد ، وتنظيم أعمال صرف الوقف تعيني األكفاء من املوظفني إلدارة أعمال 3.
، وذلك حسب النظم عنها ورخص العمل ونقل اخلدمات والتنازل  اإلقاماتالتأشريات واستقدام املوظفني والعمال من اخلارج واستخراج 

 .املتبعة يف كل زمان ومكان
، وكتاب العدل واحملاكم وأقسام الشرطة والغرف التجارية واألفراد ، واألهلية متثيل الوقف يف عالقاته مع الغري وأمام القضاء واجلهات احلكومية 4.

   .املتبعة، حسب األنظمة أمامها ، وكل جهة تستدعي متثيل الوقف أنواعها والصناعية واهليئات اخلاصة والشركات واملؤسسات على اختالف 
صكوك ال البيع والشراء واإلفراغ وقبوله والتسلُّم والتسليم واالستئجار والتأجري وقبض الثمن وبذله وتسلُّم الصكوك وتسليمها والتسديد وتعديل5.

اغ سواء حدودها أو مساحاهتا بالزيادة أو النقص ودمج الصكوك وفرزها والتنازل فيها ومطابقة الصكوك واملطالبة بالتعويضات وتسلُّمها وإفر 
 .ما مّت نزعه للجهة املستفيدة يف حال تسلُّم التعويض عنه والتوقيع على ذلك

 .، وعمل اإلنشاءات والتعمري والرتميم واهلدمودرجاهتا مراجعة الوزارات والدوائر احلكومية واحملاكم جبميع أنواعها 6.

 .، وغيرهاالبنكية ، والحسابات التجارية ، وهو االسم المعتمد في فتح السجالت (            )بـتسمية الوقف 7.

، االستثمار ، وعقود والصيانة عقود املقاوالت والرتميم )ومنها ، وجدت ، أيا  كان نوعها ويف أي زمان واعتمادها توقيع العقود الالزمة للوقف 8.
 .وغريها( ، وتأجري شركات احلراسة واملكاتب املتخصصة واملناقلة
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وحتديد ، احلسابات وهلم تفويض من يرون للتوقيع والصرف من ،  الشرعفتح احلسابات اجلارية واالستثمارية يف البنوك باسم الوقف مبا ال خيالف أحكام  .9
 .بهصالحيات الصرف وتنظيم كل ما يتعلق 

، مبا ال خيالف أحكام البنكية ، وكافة األعمال التجارية ، واألوراق والشيكات ، وإصدار السندات البنوك ، والسحب واإليداع لدى  املستندية االعتماداتفتح  .10
 .الشرع

، خيرية ، سواء كانت تجارية أم الغير تأسيس الكيانات من مؤسسات أو شركات أو أي أشكال تنظيمية مملوكة للوقف بالكامل أو بالمشاركة مع  .11
 .وذلك حسب النظم المتبعة في حينها زمانًا ومكاناً ،  واستمراريتهاوالقيام تجاه هذه الكيانات بكل المهام الالزمة إلنشائها 

 .؛ اقتصادية أو مالية أو إدارية أو سياسية أو اجتماعية أو غريهانوعها محاية الوقف من كل ما من شأنه أن يعرضه للمخاطر أيا  كان  .12
 .، وذلك وفق ا ملصلحة األوقافاجمللس إبراء ذمم أعضاء  .13
رخص على حساب األ تعيني احملاسب القانوين   إن لزم األمر   ملراجع حسابات الوقف وحتديد مكافأته شريطة أن يكون معروفا  بكفاءته وخربته وال يغلب جانب .14

ديد ز مت، وللمجلس التجديد له يف حال موافقة اجمللس باألغلبية على أن ال تزيد املدة مع التجديد ملكتب احملاسب القانوين عن ثالث سنوات وجيو اجلودة 
 .إمجايل املدة خلمس سنوات يف حال إمجاع جملس النظارة عليه

، وحتديث أنظمتها وفق ا ألصول احملاسبة ومعايريها املالية ، واإلشراف على حسابات الوقف وسجالهتا اخلتامي ، واعتماد حساهبا الوقف املوافقة على ميزانية  .15
 .املتعارف عليها يف زماهنا ومكاهنا

، ما لم تكن سبباً نظامه ؛ للنظارة عليها من قبلهم حسب للوقف الموافقة على قبول الوصايا واألوقاف والهبات غير المشروطة من اآلخرين بضمها  .16
 .في تعطيل الوقف ومصالحها

، كما له االستعانة بأهل اخلري والصالح واخلربة يف املوارد ، وتنظيم أعمال صرف األوقاف ، وإعداد اللوائح املنظمة إلدارة املساندة للمجلس تشكيل اللجان  .17
 .ذلك لالستفادة منهم

، وكذلك لهم توكيل الغير سواًء كان فرداً أو جهًة على أن يكون قرار التوكيل برأي بعضها للمجلس توكيل واحد منهم في كل مهام المجلس أو  .18
 22 .األغلبية



 :النظارة رئاسة مجلس : التاسعة الفقرة 
النظار )األول وذلك بالتوافق بني أعضاء القسم ( اخلامسة)و ( الرابعة)الفقرة يعني رئيس جملس النظارة وفقا ملا ورد يف ( )  ابين بعد وفاة أو زوال أهلية 1.

، ومدة الدورة أربع سنوات وللمجلس أن يعيد تعيينه مرة أخرى بعد دورة أو أكثر برئاسة أخرى وتكون الرئاسة لدورة واحدة قابلة للتجديد مرة ( األساسيون
   .االقرتاع، ويف حال االختالف فيعني عن طريق بينهم ، وذلك بالتصويت غريه 

وضوعات املدرجة امل رئيس جملس النظارة هو املسئول عن إدارة جملس النظارة وتتمثل أبرز مسؤولياته يف متكني مجيع أعضاء اجمللس وتفعيل مشاركتهم يف مناقشة2.
 ، وحتدد اللوائح التنظيمية بقية املهام واملسؤوليات بشأهنا واختاذ القرارات الالزمة 

 :اجتماعات مجلس النظارة وقراراته : الفقرة العاشرة 
إىل اجتماعاته  عوةحتدد اللوائح التنفيذية عدد مرات انعقاد اجمللس السنوية ، حبيث ال تقل عن ثالث جلسات سنويا  ، وحتدد مكانه ، وتكاليفه، وطريقة الد/ 1

 .الطارئة والعادية
 . ال تكون قرارات اجمللس نافذة إال مبا يصدر عن رأي األغلبية ، ويف حال تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس/ 2
 .يف حال غياب الرئيس ونائبه عن اجللسة ، فإن أكرب األعضاء احلاضرين سنا  يتوىل رئاسة تلك اجللسة/ 3
 .ال حيق لعضو اجمللس توكيل عضو آخر من اجمللس ، أو من خارجه للتصويت عنه حال غيابه/ 4
صورة أو  و إذا تعذر احلضور البدين أو صاحبه مشقة ألحد األعضاء أو مجيعهم ، فلهم االجتماع من خالل إحدى وسائل االتصال اليت تتضمن احلضور صوتا  / 5

 .صوتا  فقط ، ما مل يتسبب ذلك يف تضييع مصلحة راجحة لألوقاف ، على أن يعد حمضر االجتماع يوقع فيه مجيع األعضاء على حضورهم
 .جيوز أن يصدر اجمللس قرار ا بالتمرير عند احلاجة ، وذلك يف حال عدم القدرة على عقد اجتماع للمجلس/ 6
ذلك برأي  يف للمجلس احلق يف إضافة صالحيات له مل ترد يف هذه الوثيقة ، بشرط حتقيق مصلحة األوقاف مبا ال يُعارض نص الواقف ، على أن يصدر القرار/ 7

 (.واحد+ النصف )أغلبية احلضور من األعضاء 
 .يف اململكة العربية السعودية ما مل تظهر املصلحة يف نقله إىل مكان آخر ويكون نقله أو فتح فروع أخرى له بقرار من اجمللس)( مقر إدارة األوقاف هو مدينة / 8
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   :المصالح المنافسة وتعارض : عشر الفقرة الحادية 
وبأي  حالحيظر على رئيس أو أعضاء جملس النظارة أن تكون هلم أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الوقف على أي 1.

، ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريق املنافسة العامة إذا كان العضو صاحب العرض النظارة شكل من األشكال إال مبوافقة تصدر مبوجب قرار من جملس 
، ويف مجيع األحوال على العضو أن يبلغ جملس النظارة مبا له من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب األوقاف أو الشركات األفضل 

، وعلى عضو اجمللس أن يفصح عليه أو التصويت  به، وال جيوز له أن حيضر أو يشرتك يف مناقشة القرار اخلاص باملنافسة واألعمال التابعة له قبل التقدم 
جمللس  اللمجلس عما من شأنه أن يشكل تضارب مصاحل بينه وبني األوقاف وال جيوز للعضو حبكم وجوده باجمللس أن يستفيد من املعلومات اليت تصدر يف

 .ملصاحله الشخصية
بنفسه أو عن طريق أي شركة ميلكها أو ميلك  -ممارسته يف احلاالت اليت يرتتب عليها ضرر أو فوات فرصة لصاحل الوقف فيجب على عضو جملس النظارة عند 2.

فس نانشاطا  منافسا  لنشاط األوقاف سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غري مباشر داخليا  أو خارجيا  أن يفصح جمللس النظارة عن نوع النشاط امل -فيها نصيبا  
، وللمجلس بعد اإلفصاح أن بإدارهتا ، وال يشمل ذلك احلكم من ميلك أسهما  يف شركة مسامهة عامة إال إن كانت حصته مسيطرة أو كان له ارتباط وطبيعته 

 يقرر مشاركة العضو يف هذا املوضوع من عدمها
 :يأيت للمجلس يف حال خمالفة أحد أعضائه للمادة األوىل والثانية من الفقرة احلادية عشر  إجراء ما 3.
 .بالتعويض مقاضاته ومطالبته 1)
 .اجمللس إعفاؤه من عضوية 2)
 .واإلعفاء اجلمع بني املقاضاة 3)
 ال جيوز ألي عضو  من أعضاء جملس النظارة أن يستغل صفته بإنشاء أي قيد  أو تصرف  على أي من موجودات الوقف أو ممتلكاهتا4.
 .أعضائه ال جيوز جمللس النظارة أن يقدم قرضا  حسنا  أو متويال  أو أن يضمن أي قرض  حسن  أو متويل  ألي من 5.
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 :مكافآت أعضاء مجلس النظارة : الفقرة الثانية عشر 
بعد حسم مصاريف التشغيل  -يف املئة من صايف ريع األوقاف )   %(        بعد إصدار امليزانية املعتمدة يكون جمللس النظارة مكافأة وقدرها / 1

توزع بينهم بالتساوي، كُجْعل  ألعضاء اجمللس ، ويف حالة غياب أحد  -والصيانة واملصاريف اإلدارية والعمومية حسب امليزانية املعتمدة 
األعضاء عن اجتماعات اجمللس بغري عذر مقبول من رئيس اجمللس حيسم منه بنسبة عدد اجللسات اليت تغيب عنها واحلسم يرحل كإيرادات 

 .للوقف ، وإن تنازل أحدهم أو مجيعهم عن حصتهم ، واحتسبوا أجرهم كامال  عند اهلل فلهم ذلك ، وتعود حصتهم للوقف
 .املختص للمجلس احلق يف تعديل املكافآت مبا يتناسب مع حجم املسؤولية والعمل وأجر املثل بعد الرجوع للقاضي /  2
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 نشاط
 

 متى حنتاج لناظر؟ ومتى حنتاج جمللس نظارة؟/ س

 
.................................................................................... 

 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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ومصارفه الوقف أعيان تنوع عند . 

قيمته زيادة عند . 

 كبير الموقوف المال . 

معدد الواقف . 

 الخالف خشية . 

 .................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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 نشاط
ومتى جنعلهم من  معينني؟متى حنتاج لنظار أساسيني ونظار / س 

 غريهم؟ورثة الواقف ومتى ندخل معهم 

 
.................................................................................... 

 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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ذري وقف 

وتنوعه الوقف كثرة 

 .................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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 سؤال
 

 ما اخليارات املتاحة يف اختيار أعضاء جملس النظارة وحتديد الرئيس ؟/ س 

 .................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
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32 

 ورشة
 بالتعاون مع جمموعتك 

 :صغ لنا الناظر ملا يلي من الواقفني
 (  حددهم وبني تسلسلهم ومكافأتهم)  

 .شقة ليس له ذرية ويريد أن يوقف -1
ولدا  من ثالث زوجات وهو غين ويريد أن يوقف  12له  -2

 .مليون 50عقار قيمته 
 .برجا  أوالد أحدهم راشد ويريد أن يوقف  5له  -3
 .نسائيا  أوالد ويريد أن يوقف مشغال   6له  -4
أوالد من زوجتني وهو غين ويريد أن يوقف عقارين  8له  -5

 .ماليني 10قيمة كل واحد 
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 ورشة
 بالتعاون مع جمموعتك  

   :ماليني3ما رأيك يف هذه الصيغة لوقف قيمته 
وميارس الناظر  .ذرييتيتوىل النظارة فالن مث األصلح من 

، وله أوسع السلطات وكامل تعيينه مهامه فور 
 .الصالحيات لتنفيذ أعماله

 .له على عمله كمكآفأةمن ريع الوقف  % 2وله 
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 ورشة
 بالتعاون مع جمموعتك 

   :مليون 30ما رأيك يف هذه الصيغة لوقف قيمته 
أت  وىل النظ   ارة ح  ال حي   ايت وح  ال أهلي   يت املعت  ربة ش   رعا  ونظام   ا ، 
وبع   د فق   د اهلي   يت أو وف   ايت فيت   وىل النظ   ارة جمل   س برئاس   ة 

إم  ام احل رم املك  ي وقاض  ي : وعض  وية ك ل م  ن( مف يت البل  د)
البل  د، ومي  ارس النظ  ار مه  امهم ف  ور تعيي  نهم ، وهل  م أوس  ع 

 .السلطات وكامل الصالحيات لتنفيذ أعماهلم
 .هلم على عملهم كمكآفأةمن ريع الوقف  % 5وهلم    

 

 



 

 في ذكرها يحسن التي والعناصر األوصاف تابع
 :هي الوقف وثيقة

 :اجلعليةالشروط  -5
 
 

.................................................................................... 
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 أساسيات صياغة وثائق األوقاف
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 نشاط  
 

 أثر االلتزام بشرط الواقف؟ما 
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 في ذكرها يحسن التي والعناصر األوصاف تابع
 :هي الوقف وثيقة

 :مصارف الوقف -6
 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

 
 
 

42 

 األوقاف أساسيات صياغة وثائق



 وواضحة، مرتبة بطريقة الوقف مصارف بضبط االهتمام
 ووضع المقصود، تعيين في األفهام تختلف ال بحيث
 المصارف بعض تتيسر قد ألنه للصرف؛ مرنة آلية
   .آخر دون زمن، في
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 اهتم بذكر البدائل
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45 

 ورشة
 بالتعاون مع جمموعتك  

يف صياغة  مساعدته أحد الراغبني يف اإليقاف يطلب منك 
 :  مصارف الوقف ملا يلي

 .وقفهمن األوالد وليس عنده إال بيته ويريد  9لديه  -1
ولدا  من ثالث زوجات ويريد أن يوقف ثالث عمائر  12له  –2

 .ماليني 10قيمة كل واحدة 
 .برجا  أوالد وبعضهم قاصر ويريد أن يوقف  5له  –3
 .أفراحأوالد ويريد أن يوقف قصر  6له  ––4
 .وقفهله أربع بنات وليس عنده إال بيته ويريد  -5
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 ورشة
 بالتعاون مع جمموعتك  

   :مليون 30ما رأيك يف هذه املصارف لوقف قيمته 
يصرف أوال  يف صيانته وإصالحه ومصاريفه اإلدارية والتشغيلية ومنها 

 .أجرة النظار
مخسني باملائة يف استثمار الوقف مبا ال % 50يصرف ما ال يقل عن 

 .خيالف أحكام الشرع
ثالثون باملائة على ذرييت بطنا  بعد بطن ونسال  بعد %  30يصرف 

 .نسل للذكر مثل حظ األنثى
 عشرون باملائة يف وجوه الرب واإلحسان % 20يصرف 
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وفاته بعد النسبة هذه مآل يبّين أن. 
(القاضي موافقة عدم حال في) الوقف من معينة بنسبة يكون.  

 عامة نصائح                     

النفس على الوقف:   

الجهات على الوقف: 
 .الجهة على ال النشاط على الصرف يكون أن1.
 الجهة اسم تحديد إلى الواقف رغبة اتجهت إذا .2

 امتداد يفيد ما يضيف أن المناسب فمن عليها، الموقوف
 .الجهة تعطل حال في النشاط في يشابهها ما على الصرف
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 عامة نصائح                     

يلي ما المصرف هذا ضبط عند ويراعى  :الذرية على الوقف: 

من احترازاً  َسَنة أو ببطن الذرية على الصرف تحديد: 
 .متعّذراً  حصرهم يجعل مما الذرية كثرة1.
 .أحد منه يستفيد ال الذي الحد إلى فرد كل  نصيب نقصان2.
  األوقاف في الذرية مشاكل كثرة3.

اكتفائهم أو انقطاعهم عند الوقف مصرف على التنصيص ينبغي. 
الحاجة معنى توضيح مع ،باالحتياج الذرية على الصرف تقييد. 

التطبيقات/وصية-ثلث-ذكر-نقود-المحتاج من الذرية-وصي.docx


 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (وقف وثيقة ) 

 : بعد أما أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة هلل احلمد
   : الواقف بيانات : األولى الفقرة  

 املدين السجل رقم    االسم
  
   : الموقف الملك : الثانية الفقرة  

   : بياناته واآليت              مدينة يف                  العدل كتابة  من الصادر الشرعي الصك مبوجب (       ) اململوك العقار
 املدينة    احلي    املساحة    املخطط رقم   البلك رقم     القطعة رقم   تارخيه    الصك رقم

  
 :الوقف صيغة : الثالثة الفقرة   

   :أعالهأقر أنا العبد الفقري لعفو ربه أن من اجلاري يف ملكي وحتت تصريف العقار املثبت 
عملي بعد مويت،  هبا، وثواهبا منه، وصدقة جارية يستمر برها ، قربة إىل اهلل تعاىل، أرجو األمر ، وبطيب نفس ورضا وقناعة تامة بدون أي موانع شرعية أو نظامية حتول دون متام هذا إراديت ، ومبحض مؤبدا  قد أوقفته وأنا مكلف رشيد وقفا  منجزا  / 1

، أو ولد صاحل يدعو  به، أو علم ينتفع جارية صدقة : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث": وسلم ، وقول نبيه صلى اهلل عليه " فيهوأنفقوا مما جعلكم مستخلفني ": وعال وسنة حسنة ملن بعدي، وكل ذلك استجابة ألمر اهلل جل 
 ".له

 .وآمن ينقل إذا تعطلت منافعه أو خيف عليه إىل حمل فيه منفعة / 2
 .العامة على الناظر تثبيت الوقف يف احملكمة / 3
  

   :الناظر: الرابعة الفقرة 
   :اآليت يتوىل الناظر اإلشراف على إدارة الوقف وقد حّددت مهامه وضوابط عمله على النحو 

 .أتوىل النظارة على الوقف بنفسي حال حيايت وأهلييت الشرعية والنظامية/  1
 .مث األصلح من ذرييت)  ( رقم سجله املدين )   ( بعد وفايت أو فقدي لألهلية أو عجزي أو رغبيت بأن يتوىل النظارة غريي فيتوىل النظارة أخي / 2
 .، فإن تعذر ذلك فمن غريهم وفق الفقرة اخلامسةذرييت يعني الناظر من يتوىل النظارة بعده على أن يكون من / 3
 .يل حال حيايت وحال أهلييت املعتربة شرعا  ونظاما  احلق يف تغيري النظار بعدي/ 4
  

 :الناظر شروط : الخامسة الفقرة 
 :الناظر يشرتط يف 

 .ذكرا  ، وأن يكون واجلماعة أن يكون مسلما  من أهل السنة / 1
 .أن تتوافر فيه األهلية الشرعية والعدالة، والقوة  واألمانة والرشد / 2
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 :واختصاصاته مهام الناظر : السادسة الفقرة 
 

 :ميارس الناظر مهامه فور تعيينه ، وله أوسع السلطات وكامل الصالحيات لتنفيذ أعماله ، ومن أبرزها على سبيل املثال ال احلصر ما يأيت 
 .حقوقه احملافظة على الوقف وعلى صفته الشرعية والنظامية وتنميته ومحاية 1.
، من إنشاء أوقاف أو شراء أسهم استثمارية ذلك ، واختاذ الوسائل املناسبة لتحقيق موارده وما يتعلق بأوجه استثماره وتنمية  -إن وجدت –الوقف اإلشراف على إدارة أموال 2.

 .وحنو ذلك
 .الوقف إبراء الذمم وفقا  ملصلحة 3.
واملؤسسات العامة واجلهات األهلية وغريها، كما له حق توكيل الغري  متثيل الوقف أو تفويض من يراه صاحلا  يف عالقته مع الغري مثل اجلهات احلكومية تنفيذية كانت أم قضائية4.

ام واستئنافها وطلب تنفيذها وقبض ما حيصل حكوإقامة الدعاوى ومساعها واملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار وطلب اليمني وقبوهلا وردها واملخالصة والصلح واإلبراء والقناعة باأل
 .احملكمني من التنفيذ وطلب التحكيم بأنواعه واختيار 

   .إلغاؤها أو إقفاهلا وتعيني املفوضني وحتديد صالحياهتم أو  -أيا  كان نوعها -البنكية اعتماد فتح احلسابات 5.

 .بنكي للناظر احلق يف فتح مؤسسة وقفية واستخراج تصريح سجل جتاري وفتح حساب 6.

، وذلك حسب النظم املتبعة يف وخارجها ، وصرف ريعها واإلشراف على أعماهلا وأمواهلا وتصريف أمورها داخل اململكة والتشغيلية إدارة شؤون األوقاف املالية واإلدارية والفنية 7.
 .ومكانا  حينها زمانا  

 .الوقف كما له حق البيع والشراء واإلفراغ وكل ما فيه مصلحة 8.

 .واهلدم ، وعمل اإلنشاءات والتعمري والرتميم ودرجاهتا كما له احلق يف مراجعة الوزارات والدوائر احلكومية واألهلية واحملاكم جبميع أنواعها 9.
 .ومصاحلها ، ما مل تكن سببا  يف تعطيل األوقاف نظامه ؛ للنظارة عليها من قبله حسب للوقف املوافقة على قبول الوصايا واألوقاف واهلبات غري املشروطة من اآلخرين بضمها 01.
 .بعضها توكيل الغري يف اداء كل مهام الناظر أو 11.

  

 :الناظر مكافأة : السابعة الفقرة 
بعد حسم مصاريف التشغيل والصيانة واملصاريف اإلدارية والعمومية  -األوقاف من صايف ريع  املئةعشرة يف ( %10)وقدرها بعد إصدار امليزانية املعتمدة يكون للناظر مكافأة 1.

 .، وتعود حصته للوقف يف مصرفه اخلرييذلك واحتسب أجره كامال  عند اهلل فله  املكآفأة، وإن تنازل عن -املعتمدة حسب امليزانية 
 .للناظر احلق يف تعديل املكافآت مبا يتناسب مع حجم املسؤولية والعمل وأجر املثل بعد الرجوع للقاضي املختص2.
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 :ومصارفه طريقة تقسيم ريع الوقف : الفقرة الثامنة
، بالصرف منه علّي وعلى أهل بييت وشؤوين اخلاصة وفيما قد يطرأ يل من الوقف من ريع % 75يل حال حيايت وحال أهلييت املعتربة شرعا  ونظاما  احلق الكامل يف التصرف يف 1.

 .ونظاما  ، وهذه الصالحية هي أيضا  للموىّل علّي عند فقدي األهلية املعتربة شرعا  الرب ، وما بقي فيصرف يف وجوه الدنيا حاجة أو أمر من أمور 
 :بعد وفايت   وأسأل اهلل ُحسن اخلتام   يؤول ريع الوقف كامال  إىل مصارفه مرتبة حسب األولوية وذلك على النحو التايل 2.
 .إصالح وصيانة ما حيتاج إىل عمارة أو صيانة3.
   .والتشغيلية خصم املصاريف اإلدارية 4.
 .استخراج أجرة الناظر 5.
حيقق  مباعشرون باملئة يف استثمار الوقف مبا ال خيالف أحكام الشرع ومبا حيقق مصلحة الوقف وللناظر احل    ق يف تغيري نسبة االستثمار ؛ وذلك % 20ما ال يقل عن ُيصرف 6.

 .املصلحة البينة والغبطة الواضحة الوقف
 .يضحى عين وعن والدَي وعائليت ومن معي بأضحية واحدة سنوية7.
من البطن األول فقط واملقصود باحملتاج من تنقصه احلاجات األساسية من مأكل  ومشرب  ومسكن  وعالج  وتعليم  ( ذكورا  وإناثا  ) الباقي من الريع يكون للمحتاج من أوالدي 8.

 .  د الناظر احلاجة واحملتاجحيدوغريها مما تدعو له احلاجة يف حينه ، فيعطى مقدار ما يسد حاجته باملعروف ويغنيه عن السؤال ويبدأ باألكثر حاجة واملستحق للزكاة ، و 
 :ما زاد فيكون يف وجوه الرب ومن أمثلتها ما يلي9.
 .اجمل ال العلمي والدعوي والرتبوي النافع على منهج أهل السنة واجلماعة1)
 .الناظر اجملال الصحي واالجتماعي واإلغاثي للفقراء واحملتاجني واألقربون أوىل باملعروف حبسب ما يراه 2)
 .، تأسيسا  أو مشاركة يف ذلكومرافقها املساجد 3)
 .دعم األوقاف وإقراضها يف التأسيس والتطوير واملشاركة يف ذلك4)
 .دعم اجلهات واجلمعيات واملشاريع اخلريية وتطويرها واملشاركة يف ذلك5)
 .سقيا املاء يف املناطق احملتاجة6)

التقرب إىل اهلل  به، وكل ما ذكر سابقا  من أوجه الرب إمنا هو على سبيل التمثيل ال احلصر وقصد للمسلمني وللناظر احلق باختيار ما يناسب يف الصرف وفق احلاجة اليت يراها أكثر منفعة  
، فقد يكون بعض املصارف يف واحلاجات ، فمىت ما وجد مصرف أو مشروع خريي آخر نافع يف أي زمان ومكان فللناظر احلق باملشاركة فيه، ويراعى اختالف األوقات تعاىل 

 51 .زمن أنفع منه يف زمن آخر، كما حيق للناظر صرف الغلة يف مصرف واحد إذا دعت احلاجة لذلك كأزمنة النكبات والفواجع



  :ختامية توصيات : الفقرة التاسعة
وزوجاتنا  وذرياتناته وثوابه لنا يف أعمارنا ووالدينا ووالديهم كيف اخلتام نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يتقبل ذلك منا وأن جيعل ما قدمناه حجاب ا لنا عن النار وسبب ا للفوز برضى الرمحن وأن جيعل بر   

وإعان  ة القائم ني عليه، واهلل املرجو أن حيفظهم يف أنفسهم وأمواهلم ويبارك هلم فيه بإخالصهم  بهوقرابتنا من بعدنا للحرص على هذا الوقف، وأن يوفقه م لالعتن  اء  ذرياتناواملسلمني، وأن يوفق 
 .الوقف وباحتساهبم ملا يف ذلك سعادة هلم يف دينهم ودنياهم وسعادة لغريهم من املسلمني مبا يصل إليهم من نفع هذا 

، ونذكرهم مبا رواه أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه عن النيب للمستفيدين ونوصي أنفسنا ومن بعدنا من النظار بوجوب تقوى اهلل تعاىل يف السر والعلن وحتري ما كان أنفع للوقف وأعظم مصلحة 
، ومبا رواه عقبة [ متفق عليه]« املتصدقني فهو أحد  بهنفسه فيدفعه إىل الذي أُمر له  بهفيعطيه كامال  موفور ا طيبة  بهاخلازن األمني الذي ينفذ ما أُمر »: قال صلى اهلل عليه وسلم أنه 

 [.رواه مسلم]« فاعله من دل على خري فله مثل أجر »: قال األنصاري رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه 
  .مشروع وال حُنل ملؤمن يؤمن باهلل تعاىل واليوم اآلخر أن يعرتض هذا الوقف بال وجه    
 .عمل وقد أشركنا يف أجر هذا الوقف   إن شاء اهلل   كل من ساهم فيه برأي أو مشورة أو   
 [ .181:البقرة]يبدلونه﴾ ﴿فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين  تعاىلوهذا  الوقف منجز دائم إىل يوم القيامة فال جيوز وراثته وال جيوز ألحد تبديله إال ملا هو يف مصلحة الوقف قال   
 .ذرياهتم، وأن جيعل هذا الوقف زيادة عمل صاحل لنا ولوالدينا ووالديهم و ذنوبنا وزوجاتنا ويصلحهم وأن يغفر  وذرياتناهذا ما كتبناه ونسأل اهلل تعاىل أن يبارك لنا يف مالنا   
 

 ه  1438)        (            /      / مت حترير هذا الوقف يف يوم 
 /التاريخ              /التوقيع     /  الواقف

  
   .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  
 

   /توقيعه /       السجل املدين/    االسم الشاهد الثاني        /توقيعه /    السجل املدين/      االسم الشاهد الثاني   /     توقيعه /     السجل املدين/    االسم الشاهد األول  
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 وقف وثيقة لكتابة مهمة بيانات                  

 البيان مالحظات

 ؟ مستقبله وما ؟ حالته هي وكيف ؟ توقف أن تريد ماذا

 ؟ هلم كافيًا مااًل تركت هلو املادية؟ تعول من وحالة حالتك هي ما

 ؟ تعول ومن ؟ وأعدادهم االجتماعية؟ حالتك هي ما

 ؟ بنات أو  ؟ ُقّصر أوالد لديك هل

 توقف؟ أن تريد ملاذا

  ؟ دين عليك هل

 ؟ وصيتك كتبت هل

 هويته رقم الثالثي امسه مع تذكر أن اجليد من الوثيقة يف امسه يرد من كل

  الوقف؟ يف الرجوع حق لك ليس أنه تعلم هل

 احملكمة؟ يف الوقفية صك ستثبت هل

 الناظر تعيني أو صياغتها حيث من الوقف يف املضارة من احلذر

 ناظرًا؟ سيكون بأنه بعدك الناظر أشعرت هل
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 الصياغة ألخطاء تنبه                          
•

•

•

•

• 

 الخيارات آخر القضاء اجعل                     
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