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 أسس إدارة األوقاف
 

  تقديــــم:
النظااة تالالي الينى إجما  من أهم األحكام الشررررررررراف م ليتعاق ما والية  لالت  م فةو ا أت 

نثا   ةال ا  ي التجت   التلى شررررررررررررررقتن األتعاق تاله ام لما الحالاجة من حثم تفمااة تا ررررررررررررررال ماا تا 
المحددة، تهذا ما  م ل األ ررررررررراا األتأل قدااة األتعاق تذل  لماافاة حجم األمتاأل تأنتاف ا تأتجة 

نثاع ا تج اا اقشررااق فةو ا، مخ األيذ  ي ا فال لاا طب يم تيصرراقا المس رر رراا ا ررال مااها تا 
التعث م الالي الالطةب ا ررررررررال ماا أمتال ا تالحهو  فاقد منا ررررررررب،   ى من هذا التجة الديل  ي إطاا 
منظمراا األفمراأل ال راد رم لةام   م إنثرا  اليراقرد من را بردتن مهرابرل فةى الج راا المتعتق فةو ا 

 ي إطررراا المنظمررراا تهى فرررادة الالية  بيررردمرررم المجالمخ تلرررالالرررالي   ى من هرررذا التجرررة الرررديرررل 
ذا كان التاعخ المياصررررررا ليتعاق الهاقمم  هتم فةى الديل الدتلم  ا جالماف م  وا ال اد م لةام ، تا 
 ى إداااال ا تاقشرررااق فةو ا   ى بذل  الديل  ى نطا  اقدااة اليامم تمنال فةى كل ذل  الجد أن 

للحالم ت  المشرراتفاا مس رر ررم األتعاق ذاا طب يم ياصررم ل  ررا م ل المشرراتفاا ا عالصرراد م ا
ا جالماف م اللحالم، تهى ل  ا مس  اا ياصم لحالم أت مس  اا فامم لحالم بل ت ط بون كل 
ذل  تهت ما الجب ماافاالة  ي إدااال ا حوث التجد ل ا ألياد فدودة دون م تدنوت م، تالدتا بون إدااة 

ال يدماا مجانًا  ي األفماأل تاقدااة اليامم تمون هدق الحهو  الام  من ا ررررررررررررررال ماا أمتال ا تأد
 إنثا  فاقد ا ال مااها.

تمتضتع إدااة األتعاق لم وة  فنا م  ي الكالالاا المياصاة   ما أطةيا فة ة تلذل   إن 
اليمل  ي هذ  التاعم  ررتق والجة نحت الحدود أهم األ ررا الالي وجب أيذها  ي ا فاللاا  ي إدااة 

 األتعاق تذل  ت   الالنظ م الالالي:
 األ ا الثه  م قدااة األتعاق.الملحث األتأل: 

 الملحث ال اني: طب يم اقدااة التعث م.
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 المبحث األول
 األسس الفقهية إلدارة األوقاف

 
ألن اق ررررررررررررررءم دون فمةي جال لالنظ م تعاقخ الح اة لكل جتانب ا،  إن جم خ الشررررررررررررررا ياالة  

اشررررررررررررررالمةا فةى ب ان فناصررررررررررررررا الالطبو  تمن ا الجانب اقداال تهذا ما  ظ ا  ي النظم المال م 
اق ررررءم م م ل ال كاة الالي نا الهالن الكا م  ي مصرررراا  ا فةى  رررر م اليامةون فةو ا، تعتأل   

لافاللاا  اأا الدتلم "يذ من أمتال م صدعم"، تكذا  ي نظام التعف كان  لى لا تلة  لحانة تاليا
متضررررررررررتع النظااة فةى التعف من المتضررررررررررتفاا الاق  رررررررررر م الالي الناتل ا الثه ال فند ب ان أحكام 
التعف، تهذا ما ودأل فةى أن إدااة التعف من اليناصررررررا الضرررررراتا م له ام هذا النظام ت   هالصررررررا 

نما وتجد الأ وا  وا  - ى متضررررتع الت  م تالنظااة  –الناتأل الملاشررررا قدااة التعف األما فةى ال تا 
ملاشررررررررررا للاعي األحكام الثه  م لةتعف فةى إدااالة، تهذا ما  ررررررررررنحاتأل ب انة  ى هذا الملحث فةى 

 التجة الالالى:
: ت  الثاد من اليا ف التعف تذل   ي الج ل من الاليا ف المالث  فة ة بون األساس األول 

 الثه ال تهت "حلا األصل تال بول ال ماة" تالذل  ظ ا منة أما ن هما:
أى لهاس  عاقما تفدم الالصررررررراق   ة أت الصرررررررثوالة، تهذا ودأل  األمر األول: "حبس األصـــــل"

فةى أن مس رررر ررررم التعف مس رررر ررررم طت ةم األجل لحكم الشرررراع مما والطةب مية األما فند إدااال ا 
ت م، أى أن ا  رررالمااا م  و ا من يصررراقصررر ا تهذا  هالضرررى اليمل فةى لهاق ا بلهال األف ان المتع

المحا ظم فةى الطاعم اقنالاج م ل ا فن طا   اقصررررررررررررررءع تاليمااة، تافاللاا ذل  من أتلى م ام 
اقدااة، تهررذا مررا وسكررد  الثه ررال كمررا جررال  ي عتأل ألحرردهمررا "تأتأل مررا  ثيةررة اله م  ي  ةررم التعف 

 (2)ااة األف ان المتعت م مهدمم فةى الصررراق فةى الم رررالحهون"تجال أ ضرررا "فم (1)البدالة ليمااالة"
بل إن الثه ال الهدامى كانتا أليد نظاا تأعدم  ررررررلها من المحا رررررربون المياصررررررا ن  ي الهتأل بالكت ن 
ميصرررررررا لةصررررررر انم تاليمااة أى حج  مبةا  رررررررنتى من اقوااداا لمتاج م ما عد  حالا  إل ة  ي 

التاعف إذا شرا  الهد م اليمااة  م الثاضرل فن ا لةم رالحهون » الم رالهبل لةيمااة تالصر انم حوث جال
كما هت التاعخ  ي أتعاق الهاهاة،  إنة وجب فةى الناظا إم ررررررررررررررا  عدا ما  حالا  إل ة لةيمااة  ي 

ن كان اآلن    حالا  التعف إلى اليمااة"  . (3)الم الهبل تا 

                                                 

 .60م، صـ1981 -هـ 1401الطرابلسى "اإلسعاف يف أحكام األوقاف" دار الرائد العريب ببريوت  (1)
 .4/367 -هـ 1386مطبعة احلليب ابلقاهرة  –حاشية ابن عابدين  (2)
 .205صـ – 1980هـ/1400 –ابن جنيم احلنفي "األشباه والنظائر" دار الكتب العلمية ببريوت  (3)
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 ح ب األ ااض المحددة أى إنثا   ماة التعف  ي  بول   األمر الثاني: "تسبيل الثمرة"
 ي ت  هرم التعف، تهرذا والطةرب برداهرم أن الكتن لةتعف  ةرم أت  ماة أت ام  أت منثيرم حورث الم رل 
ذل  ال دق من التعف حالى  كتن لة تجتد، األما الذل وجيل إدااة التعف م رررقتلم فن ا رررال ءأل 

تعف، تلالالالي والضررر  أن األمتاأل التعث م لالشررركل الذل  يظم منا خ الم رررالحهون الم رررالثودون من ال
ال دق الملاشرررررررا   رررررررال ماا أمتاأل التعف هت التلود ديل نهدل ماالثخ لهدا اقمكان   رررررررم  بالهد م 

، تهذا والطةب من اقدااة النت خ صرررررررر ا ا  ررررررررال ماا (1)يدماالة لةمجالمخ  ي أ ضررررررررل صررررررررتاة ممكنم
اا لإلدااة الالنثوذ م تايال اا أ ضرررررة ا تمالاليم ا  رررررال ماااا تالاعالم فةو ا تا ررررراليدام أ ضرررررل الكثال

لء رال ماااا، تلذا  إنة من أهم مسشرااا ع اا كثالة إدااة األتعاق هت مسشرا الياقد فةى األمتاأل 
 الم ال ماة.

:  الثه ال  ي مةك م التعف ليد تعثة فةى األســــــــــاس الثانى: ولبنى على مل ية الوق 
الشا ي م ت ي اتا م فن أحمد ابن : أتل ا: لةحنث م تالظاها م تهت الااج   ي مذهب (2) ء م أعتاأل

حنبل، ت هتلتن لأن مةك م التعف الكتن هلل اليالى، ت انو ا: تهت اأى لةحنابةم  ي الظاها من عتل م 
تليض الشررررررررررررررا ي م، تهت أن مةك م التعف الكتن لةمتعتق فةو م، ت ال  ا: تهت اأى المالك م تأبت 

 تعف اللهى  ي مة  التاعف.حن ثم تاتا م فن اقمام أحمد، ت هتلتن لأن مةك م ال
تلالنظا  ي هذ  اآلاال ناى أن الاأى الااج  هت الهاقل لأن مةك م التعف الكتن هلل اليالى 
ياصرررررررم تأن من  هتلتن ل وا ذل  واتن أن التعف فةى الم رررررررجد الكتن  ي مة    اليالى، تكذا 

ك م ناعصرررررررررررررم  ء التعف فةى  وا ميونون،  ضرررررررررررررء فةى أن من واى لهال المة  لةتاعف وااها مة
  مكنة الالصاق  ي أف ان التعف.

تفند األيذ لالاأى الااج  تهت أن مةك م التعف الكتن هلل ف  تجل  إن الالصتا اق ءمي 
لمةك م   هت مةك م المجالمخ تلذا عاأل أحد الثه ال " و تأل مة  التاعف فنة إلى   اليالى فةى 

 .(3)تجة اليتد المنثيم لة إلى اليلاد"
 أ ا هذا الالصتا فةى الجانب اقداال لةتعف  ي أما ن:ت أالي 

                                                 

( ســـــــــــلطامل  مد حســـــــــــق ا حب "منظيم أعماؤ الاقو" لأل مقدم ملن ا  جبر األوؤ ل وقاف ا نعقد  امعة أم 1)
 .53جملد منظيم أعماؤ الاقو ومنمية ماارده صـ -هـ 1422 كرمة القرى مبكة ا

 .5/40هـ، 1406مطبعة مصطفى احلليب مبصر  –( العناية على اهلداية للبابرين هبامش فتح القدير 2)
 .9/78-1351ا طبعة ا نريية مبصر  –"احمللى" البن حزم  -
 .1/449 -ـ ه1379دار ا عرفة ببريوت  –للشريازي الشافعى  –"ا هذب"  -

 .2/455 –ا كتب اإلسحبمي دمشق  –"الكايف" البن قدامة  -
 .5/40( العناية للبابرىن، مرجع سابق، 3)
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: إن أى ماأل  بد لة من مال ، األمر األول: الشـــــــمصـــــــية المعنوية المســـــــتقلة للوق 
ن كانتا  تالتاعف حالى فند من  هتأل لمةكوالة لةتاعف    مةكة مةك م الامم، تالمتعتق فةو م حالى تا 

ح     ي التعف طلهررا لةاأى الااج  هت ح  ميونون ل م ح   ي ال ماة  هط تل ا  ي اليون، ت 
فام    مةكة شرررررررررررررريا أت مجمتفم بذتاال م تلالالالي  ح  المة   ي أصرررررررررررررررل التعف فاقد إلى 
الشرررريصرررر م المينت م لةتعف، تالكتن م ررررقتل م اقدااة ل ا أمام مء  بذتاال م م ل الم رررراهمون  ي 

وجيل ل ا دتاا  ي اقشررررررااق تالاعالم الشرررررراكاا بل أمام المجالمخ الذل الم ةة الحكتمم األما الذل 
 فةى التعف لافاللاا  من الت  اا اليامم.

: الت  م فةى التعف: تهى ال رررررررررررةطم الالي  مة  ب ا صررررررررررراحب ا الهداة فةى األمر الثاني
دااالة  الالصاق  ي األمتا، تلالالالي  إن الت  م فةى التعف  هصد ب ا من لررررة ح  الالصاق   ة تا 

ت التكول  وا  أت الثت ضررة، ت كتن م ررقتً  أمام التلي األصررةي تلةثه ال أعتاأل  ررتال بإدااالة بنث ررة أ
 ي ذل  من ا أن الت  م األصرررررروةم الكتن لةتاعف تهذا هت اأى أبت حن ثم تأبت وت ررررررف من الحنث م، 
أت أن ا لةتاعف إذا  ررررررررررررررةم أل ة الماأل من عبل المتعتق فة ة أت الناظا تهذا هت اأى المالك م، أت 

، ت أالى أ ا ذل  فةى الجانب ( 1)عف فند اشررررالاط ا أت لةحاكم تهت اأى لةشررررا ي م تالحنث مأن ا لةتا
اقداال لةتعف  ى الحدود ال ررررررررررةطم الية ا  ى إدااالة تالالى من حه ا ايال اا الناظا تمن  ياتنتنة، 

هت تمن جانب ليا  إن الهتأل لأن الت  م لةحاكم  م ل مديًء لالتلى الحكتمم إدااة األتعاق كما 
التاعخ المياصررررررررررررررا، أت األيذ لاآلاال لالالن ررررررررررررررو  بون ا  الكتن الت  م تلالالالي النظا لةتاعف فند 

 أشالاط ا تلت ااة األتعاق فند فدم أشالاط ا.
ت بنى فةى المتعتق فةو م:  حوث  شررررالا  الثه ال  و م فدة شررررات  ل ا  األســـاس الثالث:

 صةم لاليمة م اقداا م من ا ما وةي: 
عف فةى ج ررم با تعامررة إلى   اليررالى، تالبا هت كررل مررا   ررة نثخ ل يا ن أن  كتن الت  -أ

تلالالالي الال ررررخ مجا ا التعف لالشررررمل ما  ثود المجالمخ  ررررتال  ي صررررتاة ماا   فامم أت 
م افدة لةميت  ن تالمحالاجون أت لما    م  ي الالنم م اللشا م م ررررررررل الالية م تالصحم، أما 

أن   والم أيذ مهابل من المتعتق فةو م بل  صرررررررررررررراق  كتنة عامم هلل اليالى،   ذا  ينى
الياقد ل م أت فةو م مجانًا، تهذا ما وجيل مس رررررر ررررررم التعف  ي هذا الجانب مس رررررر ررررررم   
ال دق لةام  تالكتن مسشرررررررررااا األدال لإلدااة  ى هذا الجانب هت اال ررررررررراع نطا  اليدماا 

 الالي  مكن الهد م ا.
أل ميةتمم ا بالدال  وا ميةتمم ا نال ال أن الكتن الج م المتعتق فةو ا  وا منهطيم   -ب

تهذا وسكد إداا اً ا رررررررررررررالمااا م مس ررررررررررررر رررررررررررررم التعف مما وجب مية اليمل فةى الحهو  هذ  
                                                 

 99-89صـ 2001–الناشر ا  لو  –الاقو يف الشريعة اإلسحبمية  –( د.  مد بن أمحد الصاحل 1)
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ا  المااا م تذل  لالينا م لأف ان التعف تأصتأل المحا ظم فةو ا تفةى طاعال ا اقنالاج م. 
 ة اقدااة.تافاللاا المحا ظم فةى هذ  ا  المااا م أحد مسشااا الحكم فةى كثال

النظااة فةى التعف: من األمتا األ رررررا ررررر م  ي التعف "ناظا التعف"  األســـاس الراب :
الذل والتلى اقدااة الثية م لةتعف، تلهد أ اض الثه ال  ي ب ان األحكام الماليةهم لة  ررررتال كان 

 الناظا لة الت  م األصة م أت  وا  تك ًء فنة تمن أهم هذ  األحكام ما وةى:
 
 -تالكثا م –تاألمانم  -تاليدالم –البةتغ  –تهى لاقجماع : اليهل  (1)شررررررررررررررات  الناظا  -أ

تاق رءم، تالجدوا لالذكا هنا هت أن فةمال الم رةمون عد مًا وتادتن هذ  الشرات   ي من 
والتلى اقدااة تياصررررررررررررررم إدااة األمتاأل اليامم م ل اليامةون  ي بوا الماأل أت فةى ال كاة 
تكذا التعف، تهم بذل    ررررررلهتن فةمال اقدااة المياصررررررا ن الذون  ضرررررريتن  ءث مياووا 

 -اليامةون هي :  يال اا
المياووا الشررررريصررررر م: ت  هصررررردتن ب ا الهداة فةى الالياق تال هم لالنثا تهذا ما  -

 والأالى من اللالا الياعل .
المياووا الم ن م: ت هصرررررررررررررردتن ب ا الالأهول اليةمي تاليباة اليمة م تهذا ما  يبا  -

 فنة لالكثا م.

 لم .المياووا اليةه م : تأهم ا  ي مجاأل األمتاأل األمانم تاليدا -

 : (2)تع م ا اليةمال  إلى  ء م أع ام  -تاجلاا ناظا التعف :  -ب
تالد اع  –تالنثوذ شرررات  التعف  -ع رررم وجب فة ة اله ام لة : تهى فمااة التعف  -

 فن حهت  التعف. 
ع رررررم وجت  لرررررررررررررررررررة اله ام لة أل  ثتض اأ ة  ى اقدااة ت شرررررمل لصرررررثم فامم أل  -

م ررالحهون م رررررررررررررررررل ايال اا أ ضررل إجاالاا أت الصررا اا الحه  مصررةحم التعف تال
 الص ا لء ال ماا. 

ع م   وجت  لرررررررررررررررة اله ام لة: تهى أل الصا اا الضا لالتعف أت المتعتق فة ة  -
 تفةى األيا اهن التعف أت إفااالة. 

أل مهابل اقدااة: تالهدا لأجاة الم ل تهت اأى جم تا الثه ال،  –أجاة الناظا  -جرررررررررررررررررررررررررررر
بون التاعف تالناظا أت  هداها الهاضرررررررررررررري،  ثا  اللات مكن أن والم الحدود األجاة 

                                                 

ـــــــــــــ 1353مطبعة  مد على صــبح ابلقاهرة  –( حاشــية الدســاقى على الشــرري الكبري للدردير 1)  452 /4 -هـ
 6/313-1ا كتب اإلسحبمي ط –للمنادرى  –روض الطالبق 

 53-47مرجع سابق ص  –(  اإلسعاف ىف أحكام األوقاف للطرابلسى 2)
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من الهااا   6تالسيررذ األجاة من إوااداا التعف تلررالالررالي  ررإن مررا تاد  ي المررادة 
بإنشررررال هوقم األتعاق المصررررا م، الياا بالهاضرررى  71ل ررررنم  80الجم تال اعم 

 % من إجمالي اقوااداا المحصةم نظوا اقدااة تالص انم أما مهبتأل.15ال وقم 

ت  رررررالمد من أع رررررام التعف اليوال: تهنا نجد أننا أمام فدة اله ررررر ماا  لمامس:األســــاس ا
 طلهًا ليدة افاللاااا الس ا فةى الشكل اقداال ليتعاق تهى:

اله ررررررررم األتأل: أتعاق م ةم قوااداا النث   و ا فةى تجت  مين م م ل أااضررررررررى  ااف م أت  -أ
اعالصرررررررررررراد م لةحصررررررررررررتأل فةى ملاني أت نهتد أت  وا ذل  من األمتاأل، تهذ  الداا لطا هم 

 أفةى إوااداا ممكنم.

اله رررررررم ال اني: أتعاق   ال ل إوااداا م ل بنال م رررررررجد تتعثة هلل اليالى  م ونث  فة ة إما  -ب
 من بوا الماأل أت من البافاا أهل اليوا، تهذا وداا كتحدة  وا هاد م لةام .

الم الشث اا تهذ  اله م ال الث: أتعاق ونث  ا ي ا فةى مس  اا أياى م ل المدااا ت  -جرررررررر
 الحالا  إلي إدااة ماليصصم ل ذ  المس  اا بجانب اقدااة ا  ال ماا م ألفلال التعف.

لى جانب هذ  األ ررررا الثه  م،  إن طب يم تيصرررراقا المس رررر ررررم التعث م اليالبا من األمتا  تا 
 ال امم الالى وجب أيذها  ى ا فاللاا  ى اقدااة التعث م تهذا ما  نتضحة  ى الملحث الالالى.
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 المبحث الثاني
 طبيعة اإلدارة الوقفية

 
 تنالناتأل   ة ما وةي: أوال: جوهر عملية اإلدارة:

إن أ ررةم اليا ف لإلدااة هت المباا من تجتدها، تلذل  الياق اقدااة لأن ا  تعرل  اإلدارة: -أ
ذل  اليضررررررررررت  ي المس رررررررررر ررررررررررم الم ررررررررررقتأل فن الحهو  النالاق  الالي تجدا من أجة ا الة  

 .(1)المس  م  تال أكانا المس  م شاكم أت م الشثى أت جاميم أت مصةحم أت ت ااة

 تالالم ل  ي اآلالي: االلتزامات األساسية لإلدارة: -ب

 ا لال ام لايال اا اليناصا المءقمم لالحهو  النالاق  المهااة. -1
 ا لال ام لا اليدام اليناصا الالي الهاا ا اليدام ا أح ن ا اليدام. -2

ا لال ام لرا  ررررررررررررررالمااا رم تالحهو  الالتا ن بون مالطةلراا األجرل الهصرررررررررررررروا تاألجرل  -3
 الطت ل.

تالالم ل  ي يم رم فناصرا  ت طة  فةو ا أح انا التظاقف اقداا م عناصر عملية اإلدارة: -جر
 :(2)هى

ت ينى لة الحدود أهداق المشرررررراتع، تاأل ررررررالوب تال رررررر ا رررررراا الء مم لالحه ه ا،  التمطيط: -1
 تالطا  الء مم قاشاد اليامةون  ي ع ام م لأنشطال م لالحهو  هذ  األهداق.

ي ت ينى لة الحدود الم ام تاألنشررررطم المطةتب النثوذها لالحهو  األهداق المهااة   التنظيم: -2
صتاة تظاقف الحدد متاصثاا كل من ا بدعم، تايال اا األ ااد المنا بون لكل تظ ثم طلها 

 لمسهءال م تيبااال م لضمان أدال أفمال م  ي الياتن تالنا   الحا ع ادة اشودة.

ت ينى لة المكون اليامةون من ح ررن أدال أفمال م فن طا   إاشررادهم تالحثو هم  التوجيه: -3
  نحااق فن الحهو  األهداق.أ نال الالنثوذ ضمانا ليدم ا

ت ينى لة اليمل فةى الحهو  الالتا ن تالالاالط تا ن ررررررررررررررجام، تا  الم الاليااض  التنســـــــــي : -4
تا  دتا   ي اليمل لالمس رر ررم، تلماافاة فنصررا الالتعوا الذل والطةب إصررداا الهااا  ي 

 التعا المءقم.

                                                 

 .11صـ 1993د. سيد اهلاارى وآخرين، مبادئ اإلدارة، كلية التجارة، جامعة عق مشس  ( 1)
ــــــــــــد. ســيد اهلاار  ( 2) ، د.  ماد صــبح وآخرين، اإلدارة العامة، كلية التجارة، 26-23ى، مرجع ســابق، صـــ

، د. كماؤ محدي أبا اخلري، عناصـــــــــر الا يفة 164-132-96صـــــــــف ات  1999جامعة عق مشس 
 .113-101-85-55-40اإلدارية، مكتبة عق مشس، صف ات 
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ةيطم المتضررررررررررررتفم، تأن ت ينى ب ا الالأكد من أن اليمل الذل الم عد الحه  ت ها ل الرقابة: -5
 النالاق  المهااة عد الحهها لكثالة ت افة م.

هذا بإوجا  جتها اليمة م اقداا م تالمطةتب التا اها  ي إدااة أ م مس رررررررررررررر ررررررررررررررم، تلماافاة 
 يصاقص ا تطب يال ا تهت ما نالياق فة ة لالن لم لمس  م التعف  ي الثهاة الالال م:

 
 ثانيا: طبيعة ومصائص مؤسسة الوق :

جتها اقدااة تاحداً  ي جم خ المس  اا  إن الالطبو  تاأل الوب الالثصوة م لةه ام إذا كان 
لالتظاقف اقداا م اليالةف لح رررررررب فدة افاللاااا األما الذل أ ا  فدة  اتع لإلدااة لح رررررررب 
المس رر رراا من ا إدااة األفماأل تالالي الطب   ي المشرراتفاا ا عالصرراد م، تاقدااة اليامم الالي 

لى جرانرب ذلر  وتجرد مرا  ياق لرالهطراع ال رالرث الرذى وجمخ  الطب   ي التحرداا الحكتم رم، تا 
بون يصررررررررراقا الهطاع الياا تالهطاع الحكتمى تهت ما وديل   ة التعف الذل والمو  ليدة 

 يصاقا  حالا  األما ماافاال ا  ي إدااالة، تمن أهم هذ  اليصاقا ما وةي:
اد م بالحهو  أفةى ام  ممكن والحدد ال دق  ي أ م مس ررر رررم اعالصررر تعدد وتباين األهداف: -أ

لمء  المس ررررررررررررر رررررررررررررم، ت يالبا ذل  هت المسشرررررررررررررا لكثالة اقدااة، تالالي الدتا حتلة جم خ 
التظاقف اقداا م اليم ررررررررررررم، تأما  ي المس رررررررررررر رررررررررررراا الحكتم م  ال دق  و ا هت الحهو  
المصررررررررةحم اليامم تلالالالي الا اه م ا جالماف م تالنثوذ ال رررررررر ا ررررررررم اليامم لةدتلم، تأما  ي 

عف  إن ال دق ماليدد والم ل أت :  ي المحا ظم فةى أمتاأل التعف لالحهو  ا رررالمااا ال ا الت 
بنثا الطاعم اقنالاج م، ت ان ا:  ي الحهو  أ ضررررررررررررررل فاقد ممكن قنثاعة  ي تجت  اليوا، 
تهت بذل  والشالة مخ أهداق الهطاع الياا ت تجد هدق ليا تهت اليدماا الالى  هدم ا 

، تهت برذلر  والشرررررررررررررررالرة مخ الهطراع الحكتمى تلرالالرالى الاليردد التعف لةمجالمخ بردتن مهرابرل
 م قتل م إدااة التعف باليدد األهداق.

 ي المشررررررررراتفاا الثاد م تالصررررررررر واة  هتم مال   تعدد األطراف التي لها صــــــلة بالوق :  -ب
المشررررررراتع بإدااالة، أما  ي الشررررررراكاا تالمشررررررراتفاا الكبواة  إنة وتجد  صرررررررل بون المةك م 

إدااة ميصصم لةشاكم تكوةم فن مء  الشاكم الذون وااعبتن أفماأل  تاقدااة، حوث التجد
اقدااة من يءأل الجمي رم اليمتم رم لةمء  أت لةم ررررررررررررررراهمون تلرالالرالي  رإن اقدااة اليمرل 
لصررال  الم رراهمون تالكتن م ررقتلم أمام م، أما  ي مس رر ررم التعف  األما ويالةف ألنة   

 ف  تجل  ي صتاة ح  فام لةمجالمخ، وتجد مء  حصا ون لةتعف بل هت فةى مة   
تاقدااة مم ةم  ي ناظا التعف الذل  يالبا تك ء فن من لة الت  م األصررررررررررررررة م تلالالالي 
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التجد فدة أطااق هم: ناظا التعف، تالمتعتق فةو م، تمن لرررررررررررررررررررة الت  م األصرررررة م فةى 
 التعف.

نشا  تاحد مم ء  ي   ي أى مشاتع اعالصادل  كتن لة تعدد األنشطة في مؤسسة الوق : -جرررررر
ا ررررررال ماا األمتاأل المالاحم لالحهو  ام  لمءكة، تأما  ي التعف  األما ميالةف حوث وتجد 
نشررررا  ا ررررال ماا التعف تالحهو  فاقد  م نشررررا  إنثا  هذا الياقد لةم ررررالحهون، تنظاا لالنتع 

الأجوا األمتاأل التعث م ما بون أااضى  ااف م تملانى تنهتد تالنتع طا  ا ال مااها ما بون ال
تال اافم تالبنال تالأ رررر ا المشرررراتفاا  ى مجا ا ميالةثم أت الكت ن محا م أتاا  مال م، 
لذل   إن الالنظ م اقدااى لمس ررر رررم التعف  هتم فةى تجتد مس ررر رررم ماك  م م رررقتلم فن 
ا ال ماا أمتاأل التعف،  م مشاتفاا تعث م ميالةثم لح ب األنشطم الالى ال ال ما  و ا هذ  

لى جانب  األمتاأل م ل مشرراتع  اافي تمشرراتع فهاال تمشرراتع ا ررال ماال مالي تهكذا، تا 
ذل  التجد اقدااة الم ررررررقتلم فن إنثا  فاقد التعف  ي تجتهة المحددة، تمن هنا   التجد 

 إدااة تعث م تاحدة الالتلى كل هذ  األفماأل بل إداااا مالنتفم لح ب كل نشا .
لضررررررتالط الشرررررراف م الالي وجب ت الم ل  ي األحكام تا الطاب  الديني لمؤســــســــة الوق : -د

فةى إدااة التعف ا لال ام ب ا لالداجم األتلى تياصررررررررم  ي م رررررررراقل جتها م م ل أحكام 
الالأجوا تالبنال تال اافم،  م ا  رررالبداأل تاقبداأل تعتافد الحكا تاقاصررراد، تأحكام الت  م 

لشررررررررراف م تالنظااة، تالتحود األتعاق المالنتفم  ي تعف تاحد إلى  وا ذل  من األحكام ا
الالي وجب ماافاال ا فند تضررررررخ النظم تالةتاق  لمس رررررر ررررررم التعف، تمن جانب ليا  إن 
الليررد اق مرراني مم ًء  ي كتن التعف عامررم هلل ف  تجررل  م ررل مررديء قحكررام الاعررالررم 

 الذاال م لإلدااة فةى أفمال ا ألن ا الم ل ماأل   ف  تجل تليدمم المجالمخ.
الدتا مةك م األمتاأل بون كتن ا مةك م ياصررم  سسة الوق :الجانب العام والماص في مؤ  -هر

لليض الناا أت مةك م فامم لمجمتع الناا، تالتعف وجمخ بون الصرررررررررررثالون  أمتالة أمتاأل 
ياصم ذاا نثخ فام تاليصتص م هنا الهالضى إدااة أمتاأل التعف إدااة اعالصاد م لالحهو  

أل ، أما صررررررررثم اليام  الالم ل أ ضررررررررل فاقد ممكن مما وجية ا الديل  ي نطا  إدااة األفما
 ي إنثا  فاقد التعف لةم رررررررررررالحهون مجانا أت بدتن مهابل ليدمم المجالمخ مما وجية ا  ي 

 هذا المجاأل الديل  ي مجاأل اقدااة اليامم، تهذا ما  نتضحة  ي الثهاة الالال م.
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  ثالثا: إدارة الوق  بين إدارة األعمال واإلدارة العامة:
قداا م تاحد،  إنة ويالةف لح رب مجاأل الالطبو ، تلالالالي تجدا إذا كان جتها اليمة م ا

إدااة األفماأل تالالي الطب   ي المس رر رراا ا عالصرراد م الالي ال رريى إلى الام  تاقدااة اليامم تالالى 
الطب   ى المس رررررر رررررراا الحكتم م الالى   ال دق إلى الام ، تلما أن التعف مس رررررر ررررررم كما  ررررررب  

األ التعف تا رررال ماا  لالحهو  فاقد،  م إنثا  هذا الياقد فةى التضررر حة ال دق إلى المحا ظم فةى م
المتعتق فةو م مجانًا بدتن مهابل، لذل   إن طب يم اقدااة  و ا م    من إدااة األفماأل تاقدااة 

لةتاعف تالذى عد  –اقدااة  –اليامم، تمن تجة ليا  إن األصررررررررررررررل  ى التعف أن الكتن النظااة 
لتعف   ة ح  فام تالحكتمم م رررررررررقتلم فن افا م الحهت  اليامم، لذل  وتكل  وا   و ا، تلما أن ا

ظ ا الديل الدتلم  ى إدااة األتعاق  ررررررتال من يءأل الهضررررررال أت إنشررررررال دوتان ليتعاق ضررررررمن 
هر 1244هررررررررررررر تالطتا األما حالى اليصا الحاضا تمنذ فام 118دتات ن الحكتمم تذل  منذ  نم 

شراا  ى جم خ اللءد اق رءم م، تلالالالى  ةب فةى إدااة إلى إنشرال ت ااة ليتعاق  رافان ما انال
انيثاض  يال م إدااة التعف، تعةم  م رررررررررررررررررلالتعف جانب اقدااة اليامم لما   ة من  رررةب اا فدودة 

المحا ررلم تالاعالم تا ررال ءل الحكتماا فةى ليض األتعاق تضررم ا لةمتااد اليامم، تضررئلم الياقد 
فةى أمتاأل األتعاق تعصرررررررتا صررررررر ا ا  رررررررال ماا تالثصرررررررل بون إدااة األتعاق تالت  خ الياقد فةى 

 المتعتق فةو م.
ع بإنشرررررررال أتعاق ياصرررررررم الدواها ليض ت ى ظل الن ضرررررررم التعث م المياصررررررراة الم ال رررررررما 

المنظماا  وا الحكتم م أت التاعثون دتن الديل الدتلم إ   ى اقشااق اليام تالم افدة  هط، إلى 
 جانب األتعاق الهد مم الالى الدواها هوقاا حكتم م ماليصصم.

تم ذا ننال ى من محاتأل ب ان أ رررررا إدااة األتعاق  رررررتال األ رررررا الثه  م أت أت األ رررررا  
 ندة إلى طب يم تيصاقا مس  م التعف.الم ال

 ت  تلى الالت و 
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