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 يفتوى دار اإلفتاء املصرية خبصوص الوقف العلم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إن كنتم ال تعلمون فسئلوا اهل الذكر
وبناء على ذلك فأخذ الزكاة فى جماالت البحث ...... {

،كما هو احلال  العلمى جائز شرعا على مذهب الوسعني

فى دعم مؤسستكم التى تتبنى البحث العلمى 

واألكادميى ودعم نشاطها والتوسع فيه وتكرار 

جتربتها ،بل هى من أوىل املصارف حينئذ بالدعم من 

 .أموال الزكاة

وجيوز قبول الصدقات ألغراض مؤسستكم  -2

حيث إن الصدقة أمرها واسع فهى جائزة  املوضحة؛

 .سلم وغري املسلموامل والفقري، للغين

حبس مال معني قابل للعمل ميكن االنتفاع :الوقف -3

ن يصرف على جهة خري أبه مع بقاء التصرف فيه 

داخلة فى  مؤسستكموملا كانت أعمال .إىل اهلل تعاىل ++؛

بها األمة من شرقها إىل غربها تنتفع أعمال اخلري التى 

للصرف  يومن مشاهلا إىل جنوبها فيجوز بناء وقف أهل

 .منه على أغراض مؤسستكم املوضحة
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دارة أو ما يعرف بنظائر إوملا كان الوقف حيتاج إىل  -4

مؤسستكم أو رة الوقف؛ فأنه جيوز أن تقوم بهذه النظا

كونها حيثية غريها واألوىل بذلك هو مؤسستكم من 

ورعاية وتنظيما التى تصدت إلنشاء املشروع فكرة 

 .وتطويرا

ذا عمل ولو بواسطة وكيلة إثله جر مأ يأخذوالناظر 

 يولو مل يشرتط له الواقف شيئا ومل يعني له القاض

 يئفال ش وإالجر أب إالنه ال يعمل أذا كان املعهود إأجرا 

 }مائة وتسعة وستون{ 961له؛ كما صرحت بذلك املادة 

احلامدية تنقيح من  اأخذ واإلنصافمن قانون العدل 

 }مائة وتسعة وسبعون{ 971 وكذلك املادة ،واإلسعاف

احلامدية ورد املختار واهلندية تنقيح  من اأخذ ؛منه

. ط ،9/207)احلامدية الفتاوى قال فى  ،واإلسعاف

 –وأما بيان ما له : "ما نصهنقال عن البحر ( األمريية

 ،وطالشر فلهفإنى كان من الواقف  _أى ناظر الوقف 

 ين كان منصوب القاضإو املثلولو كان أكثر من أجر 

هل يستحقه بال تعيني  واختلفوا ،قلة أجر مثله

أن القاضى لو نصب : فى الفتية أوالفنقل  _القاضى

 شيءى فيه سنة فال عله أجرا فس مطلقا ويتعنيقيما 

سواء  يستحق أجر مثل سعيه، قيمأن ال :وثانيا ،له
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ألنه ال يقبل  ،أجرا أو ال احمللةل هالقاضى أو أله شرط 

 .جر والعهود كالشروطأب إالظاهرا القوامة 

(  2،9)ول والثانى ألسبق فى امليدان ا بناء على ما -5

فيجوز الصرف من أموال الزكاة والصدقات على 

املذكور من رواتب العاملني باملؤسسة وأنشطتها 

 .املختلفة

 واهلل سبحانه وتعاىل أعلى وأعلم
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 مـقـدمـة
 :متهيد

تعد اجلامعات واملعاهد العليا من أهم املؤسسات 

العلمية التى يناط بها حتقيق األمن الفكرى فى 

اجملتمعات لكونها املصانع التى تصقل عقول الدارسني 

والدراسات ومنرب البحث العلمى وتؤهلهم للعمل فى 

 .كافة مناحى احلياة

ومن املعلوم أن احلكومات ال تستطيع أن تنفق على 

جلامعات والبحث العلمى مهما كانت القدرة إنشاء ا

هلذه احلكومات خاصة فى ضوء التقلبات  االقتصادية

وهنا تربز احلاجة  واألزمات االقتصادية العاملية،

فى سد حاجة اجملتمع فى هذا اجملال  اخلرييللوقف "

،وذلك بأن توجه أموال الوقفيات وعوائدها للبحث 

العام على اجملتمع العلمى جماالته التى تعود بالنفع 

 .بأسره

وقد كان لألوقاف فى سابق عهدها وظيفة مشهودة 

فى دعم البحوث العلمية والعلماء والباحثني فى 

اجلامعات ، وقامت مؤسسات هى أقرب إىل كليات الطب 

ملحقة باملستشفيات خترج فيها األفذاذ من األطباء 

 .املسلمني من ذوى الكفاية العلمية والنبوغ
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اإلسالمى قد أدى وظيفة عظيمة فى دعم إن الوقف 

العلماء الذين أسهموا فى بناء احلضارة اإلسالمية ،وإذا 

كان من املمكن االستفادة من األوقاف فى دعم البحوث 

العلمية واملعارف التقنية فانه ميكن تسخري أموال 

 .األوقاف فى هذا اجملال اهلام

صة وجدير بالذكر أن الكثري من الدول العربية وخا

دول اخلليج منها تعمل على إعادة جور الوقف فى 

دعم اجلوانب الرتبوية والدينية والعلمية والثقافية 

على الرغم من حتسن دخل هذه البالد وكثرة مواردها 

 .العامة

ليس هذا فحسب بل أن مسألة اإلنفاق على البحث 

العلمى والتكنولوجى شغلت اهتمامات الكثري من دول 

يات املتحدة األمريكية ميول البحث العامل ففى الوال

العلمى فى أعرق اجلامعات األمريكية من التربعات 

التى تعد املرادف لنظام الوقف االسالمى فى الدول 

 .االسالمية

ولقد امجع الفقهاء فى الفقة االسالمى على مشروعية 

الوقف اخلريى للبحث العلمى بالكتاب والسنة 

ته وأنه ال يقل أهمية كما أمجعوا على أهمي ،واإلمجاع

مل  ألنعن الوقف اخلريى لكافة جهات الرب فى اجملتمع 
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يكن أكثرها أهمية فى وقتنا احلاىل وحتديات العصر؛ 

كما أمجعوا أيضا على أن الوقف صدقة جارية للواقف 

جينى مثارها إىل يوم الدين ،كما أن الوقف ليس 

 .مقصورا فقط للمسلمني بل لغري املسلني أيضا

بة الوقف العلمى هى من أهم املوضوعات التى فتجر

لون عن اجلامعات ئوينبغى أن يتباحث ويتطلع هلا املس

املصرية مسايرة للجامعات العربية واإلسالمية 

والعاملية فى هذا الشأن ،لذا ينبغى أن حنث املستثمرين 

ورجال األعمال والشيوخ واألمراء العرب على انتهاج 

ى الستعادة التضامن العربى الوقف العلمى والتكنولوج

،ذلك أن القوى الفاعلة واملؤثرة فى مسرية العامل 

فهى حتقق  ،اوالتكنولوجيالعربى لن تتحقق إال بالعلم 

فائدة كربى من حيث ختفيف العبء عن التكاليف 

 املالية للدولة خصوصا عن عجز موازنتها العامة،

وأيضا ما سيجلبه الوقف اجلامعى من استقطاب 

 .ورعاية للطالب املتميزين

وميكن توظيف ذلك الوقف فى مساراته العلمية 

والتكنولوجية الصحيحة وتوجيه موارده التوجيه 

األمثل حتى نلحق بركب الدول املتقدمة علميا 

وتكنولوجيا وننتقل من مصاف الدول التى تعتمد 
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ئدة واملستعارة إىل مصاف الدول على التكنولوجيا الزا

 .التى نعمل بالتكنولوجيا الوطنية

حتتل مكانة متميزة بين سويف ونظرا ألن جامعة    

بني اجلامعات املصرية والعربية ملا هلا من ريادة علمية 

ومراكز حبثية ومتتلك صرح شامخ من املستشفيات 

واملراكز الطبية ذات املكانة اإلقليمية والعاملية فى 

تلف ختصصات الطب الدقيقة واهلامة، وأن خم

متطلبات البحث العلمى فى جماالت الطب 

والتكنولوجيا والعلوم اإلنسانية تفوق املخصصات 

املالية مبوازنة اجلامعة األمر الذى يقتضى إنشاء 

لدعم البحوث العلمية والعلماء والباحثني فى  الوقف

 .اجلامعة

 :التشريعات اخلاصة بأحكام الوقف
أمام فكرتى استقالل اجلامعة  –كان من الطبيعى   

البحثي  كهيئة عامة من ناحية وإنشاء الوقف 

ضرورة البحث عن  - باجلامعة من ناحية أخرى

والقرارات املتعلقة بأحكام الوقف وإمكانية  القوانني

العمل مبقتضاها مبا يتفق وقانون تنظيم اجلامعات 

وقد أسفر البحث عن  ،م9172لسنة  41املصرية رقم 
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القوانني والقرارات الصادرة فى شأن الوقف عن عدد 

 :من التشريعات نشري إىل أهمها وهى

 .بأحكام الوقف 9146لسنة  44قانون رقم  -

بإلغاء نظام  9152لسنة  940مرسوم بقانون رقم  -

 .الوقف على غري اخلريات

بشأن النظر على األوقاف  9153لسنة  247رقم  قانون -

 .اخلريية وتعديل مصاريفها على جهات الرب

 9157لسنة  30قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم  -

 .9153لسنة  247بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 9157لسنة  952قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم  -

فة على بتنظيم استبدال األراضى الزراعية املوقو

 .جهات الرب

 9179لسنة  40قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم  -

 .بإنشاء هيئة األوقاف املصرية

بتنظيم  9172لسنة  9949قرار رئيس اجلمهورية رقم  -

 .العمل بهيئة األوقاف

على  مفى شأن األحكا 9142لسنة  43قانون رقم  -

 .األعيان املوقوفة

لالئحة بإصدار ا 9143لسنة  97قرار وزارى رقم  -

 . 9142لسنة  43التنفيذية للقانون رقم 
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ولعله من املناسب بعد االطالع على هذه التشريعات 

أن يتم استلهام ما ورد بها من أحكام الستخالص 

النظام القانونى وفقا ألحكامها السائدة فى شأن الوقف 

،هذا ما نهدف إليه فى شكل إعداد مشروع البحث 

 :النحو التاىل العلمى والتكنولوجى وذلك على

 الباب األول
 أحكام عامة

 (:1)مادة 
وفقا  بين سويف الوقف البحثي للجامعةينشأ جبامعة 

ألحكام قوانني الوقف املعمول بها وقانون تنظيم 

والئحته التنفيذية م 9172لسنة  41اجلامعات رقم 

يكون له االستقالل املاىل التام عن  وتعديالتهما،

واإلداري  استقالله الفينفضال عن ميزانية اجلامعة 

وال يتبع اجمللس األعلى للوحدات ذات الطابع اخلاص 

 .باجلامعة

 (:2)مادة 
معاونة اجلامعة فى القيام برسالتها فى جمال  -9

البحث العلمى والعمل على دعم املشاريع البحثية ذات 

 .النفع العام
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تنمية االبتكارات الوطنية وتبنى الطالب   -2

 .ورعايتهم املتميزين والباحثني

املشروعات البحثية اهلامة فى اجملاالت  تبين  -3

الصناعية والزراعية والبحوث املختلفة فى اجملال 

 .االقتصادى

التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية   -4

وتوجيهها حنو امتالك املعرفة وخدمة القضايا 

 .التنموية

احلد من هجرة العقول العلمية واالستفادة من   -5

ونشر  يالعقول املهاجرة فى تنمية االقتصاد القوم

 .املعرفة العلمية فى اجملتمع

إلحداث نهضة فى  يالتكنولوج يدعم البحث العلم  -6

 ياحملل اجملتمعالبحث العلمى املتطور التى تعود على 

 .بالنفع العام واإلسالمي

 كمجال الدواء، يالتطبيق يدعم البحث العلم  -7

وجمال  ض السرطان،عالج أمرا الصحة العامة،

 .إخل... الطاقة  الثروة احليوانية، الزراعة،

 يالذ يالتطوع يالوقف يتشجيع العمل اخلري  -4

الطول  يحيفزهم أفراد اجملتمع بصفة عامة وذو
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خاصة على تفهم رسالة الوقف واإلسهام فى زيادة 

 .أصوله

التنسيق والتعاون مع املؤسسات التعليمية بالدول  -1

هذا النوع من الوقف لتطويع  اجانتهالعربية بشأن 

ة األمة العربية مالعلم والتعاون والتكنولوجيا خلد

إىل  يوتفجري طاقات القدرة البشرية العربية التى تؤد

 .ابتكارات واخرتاعات علمية تكنولوجية

 الباب الثانى
 النظام االدارى

 (:3)مادة 
بقرار من السيد  مناء يشكلأجملس وقف يتوىل إدارة ال

رئيس اجلامعة ملدة ثالث سنوات بناء على /د .أ

 :اآلتى الوجهموافقة جملس اجلامعة على 

 رئيس اجلامعة               رئيسا/د .السيد أ  (9

نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا /د .السيد أ (2

 نائبا للرئيس                والبحوث                              

من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ( 6) عدد  (3

 أعضاء 

 عضوا                 أستاذ من كلية احلقوق باجلامعة     (4
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 عضوا               أمني عام اجلامعة   /السيد األستاذ  (5

 عضوا                                     ناظر الوقف                (6

 عضوا                                     وقفالسيد مدير ال (7

وجيوز جمللس اجلامعة أن يضم إىل عضوية جملس 

األمناء عدد من األعضاء من داخل أو خارج اجلامعة 

 .مبا ال جياوز مخسة أعضاء من الشخصيات العامة

وجيوز جمللس األمناء أن يشكل من بني أعضائه جلنة 

كما جيوز له أن  أو جلانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته،

 .القيام بهمة معينة نائبهيعهد لرئيس اجمللس أو 

 (:4)مادة 
جملس األمناء هو السلطة املهيمنة على شئونه 

وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه الزما من 

من أجله وعلى  أنشئالقرارات لتحقيق الغرض الذى 

 :األخص 

رسم السياسة العامة إلدارة واستثمار أموال الوقف   -9

لتحقيق أقصى عائد ممكن على األسس االقتصادية 

 .السليمة

وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات األموال   -2

املوقوفة والتربعات واهلبات وحتصيلها بصفة منتظمة 

وصيانتها ومتابعة تنفيذ ذلك مبا يكفل احملافظة على 
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على أسس من العالقات  واملنشآتهذه األموال 

 .اإلنسانية

إصدار القرارات فى املسائل املالية واإلدارية والفنية   -3

التى يسري عليها العمل دون التقيد بالقواعد احلكومية 

 .والبريوقراطية

 جراء التعاقدات ومجيع التصرفات واألعمال اليتإ  -4

 .من شأنها حتقيق أهداف

 .إدارة املشروعات الوقفية على أسس اقتصادية  -5

ر املشروعات البحثية وضع املعايري اخلاصة باختيا  -6

مبا يضمن هلا االستمرارية،  الوقفالتى يدعمها 

 .وخدمة األهداف اإلنسانية واجملتمعية

 .وقفلل يوضع اهليكل التنظيم -7

السنوية واحلساب  املوافقة على مشروع املوازنة  -4

 .اخلتامى

وضع اخلطة العامة ألسلوب الدعاية واإلعالن عن   -1

والتوعية بأهميته وحث أفراد  البحثيدور الوقف 

اجملتمع ورجال األعمال والشركات واهليئات على الوقف 

من أجل حتقيق أهدافه فى جماالت وقف والتربع لل

 .البحث العلمى
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الدعوة لعقد املؤمترات اإلقليمية والندوات  -90

واملشاركة فى  البحثيواملعارض ذات الصلة بالوقف 

وقف تعلقة بنشاط الاملؤمترات اإلقليمية والعاملية امل

 .وأهدافه

النظر فى التقارير الدورية التى تقدمها اللجان  -99

ومركزه املاىل واختاذ  بالوقفاملختلفة عن سري العمل 

 .ما يراه بشأنه

قبول األوقاف واهلبات والوصايا والتربعات  -92

 .وصرفها فى األوجه املخصصة هلا

ألعضاء جملس األمناء  واملكافآتاعتماد األجور  -93

وألعضاء اللجان التى يستعني بها  بالوقفملني والعا

اجمللس فى أداء نشاطه وذلك وفقا للقواعد التى يضعها 

 .جملس األمناء فى هذا الشأن 

النظر فى كل ما يرى رئيس جملس األمناء  -94

 .الوقفعرضه من املسائل التى تتعلق بنشاط 

 .للوقفواخلطة السنوية  ياعتماد التقرير السنو -95

اقب احلسابات وإقراره من راقرتاح تعيني م -96

 .جملس اجلامعة
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 (:5)مادة 
جيتمع جملس األمناء مرة على األقل كل شهر وكلما 

دعت احلاجة إىل ذلك كما جيتمع بناء على دعوة من 

 .أغلبية أعضائه

وتوجه الدعوة إىل االجتماع من رئيس جملس األمناء   

قبل موعد االنعقاد بوقت كاف مصحوبة جبدول 

 .األعمال وذلك فيما عدا االجتماعات الطارئة

 (:6)مادة 
تكون اجتماعات جملس األمناء صحيحة حبضور 

أغلبية األعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات 

ب الذى منه احلاضرين وعند التساوى يرجح اجلان

الرئيس وتدون حماضر جلسات جملس األمناء 

وقراراته فى سجل خاص يوقعه كل من الرئيس 

وأمني سر اجمللس وفى حالة غياب الرئيس حيل حمله 

 .أقدم نوابه

 (:7)مادة 
تبلغ قرارات جملس األمناء إىل السلطة املختصة 

العتمادها فإذا مل يتم اعتمادها أو االعرتاض عليها 

 .ثني يوما من تاريخ إبالغها اعتربت نافذةخالل ثال
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 (:8)مادة
وتصريف وقف خيتص رئيس جملس األمناء بإدارة ال

 :أموره وله على األخص ما يلى

 .تنفيذ قرارات جملس األمناء  -9

وتدعيم أجهزته وقف تطوير نظام العمل بال  -2

 .وجلانه

متابعة أعمال التحصيل شهرا بشهر وكذلك متابعة   -3

 .الوقفتنفيذ املشروعات البحثية التى يدعمها 

ألعضاء جملس األمناء  واملكافآتاقرتاح األجور   -4

وألعضاء اللجان التى يستعني بها بالوقف وللعاملني 

اجمللس فى أداء نشاطه وذلك وفقا للقواعد التى يضعها 

 .األمناء فى هذا الشأن جملس

متابعة أعمال اإلنشاءات والصيانة واالستثمارات   -5

 .الوقفللعقارات املوقوفة حلساب 

 .إعداد مشروع املوازنة واحلساب اخلتامى  -6

موافاة أجهزة الرقابة واألجهزة األخرى بالبيانات  -7

 .التى تطلبها

 

 

 



 
جامعة بين سويف

 لوقف البحثي جلامعة بين سويفالنظام األساسي ل

 

 م 6102نوفمرب  62بتاريخ  (89)املنشأ بقرار جملس اجلامعة رقم                   

18 

 (9)مادة 
بقرار من رئيس اجلامعة الوقف يكون تعيني مدير 

ملدة ثالث سنوات على ترشيح جملس األمناء وله  

 .ةاالختصاصات التالي

وماليا  وإداريااإلشراف على سري العمل فنيا  _9

 .بالوقف

 اقرتاح صرف املكافآت واألجور واحلوافز للعاملني _2

الدورية التى تقدم  التقاريرعداد إاإلشراف  على  _3

 .لس األمناءىل جمإ الوقفعن نشاط 

قبل  للوقفدراسة املشاريع البحثية املقدمة  _4

 .عرضها على جملس األمناء

واملركز  اخلتاميةعداد احلسابات إاالشراف على  _5

 .املائى قبل العرض على اجلهات املختصة

العمل على تنمية جماالت جديدة للنشاط مبا  _6

 .الوقفهداف أحيقق 

وحبث  الوقفاالتصال باهليئات ذات العالقة بنشاط  _7

 .جماالت التعاون املشرتك والدعوة

اقرتاح تشغيل العمالة املؤقتة وحترير عقود العمل  _4

 .هلم بعد موافقة جملس األمناء

 .اعتماد مستندات الصرف _1
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اقرتاح االشرتاك فى املؤمترات العلمية او اى نشاط  _90

والعرض  على  الوقف بأهدافعلمى اخر ذات صلة 

 .جملس األمناء

اقرتاح وسائل  الدعوة للتربعات والوقف اخلريى  _99

الطيب على اميان  التأثريذات  املفضلةعالم إلووسيلة ا

 .الوقف بأهداففراد اجملتمع أ

 الباب الثالث
 ناظر الوقف

 (11)مادة 
يكون تعيني ناظر الوقف بقرار جملس األمناء وله 

 _:االختصاصات األتيه 

القضاء وفى صالته بالغري  مماأوقف المتثيل  _9

والقيام بكل ما من شأنه احلفاظ على الوقف ورعاية 

 .مصلحته

عمارة الوقف بأعمال الرتميم والصيانة حفاظا  _2

 .لعني الوقف من اخلراب واهلالك

الواقف فال جيوز  خمالفة شرط تنفيذ شرط  _3

وجيب االلتزام بها إال فى أحوال  وإهماهلا الواقف

 .خمصوصة
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الدفاع عن حقوق الوقف فى املخاصمات القضائية  _4

 .رعاية هلذه احلقوق من الضياع

احلقوق املستحقة على الوقف وعدم تأخريها  أداء _5

ء أو الوفا اإلصالحىل العمارة إإال بضرورة كحاجة الوقف 

 .بدين

داء هذه أ، ديون الوقف من ربع الوقف ال بعينه أداء _6

فى  ألنالديون مقدم على الصرف على املستحقني 

 .يضا للوقف بأن حيجز على ربعهوتأجيلها تع

النافع حسب ما  ياستثمار الوقف االستثمار اجملد _7

 .نواع االستثمار للوقفأنوع من  أيأقره املشروع فى 

االجراءات القانونية املتعلقة بالوقف مثل اختاذ  _4

عني الوقف وجمموع  يمصروفاته وعقود مستأجر

الوقف إبراء للذمة ودرء  يع الوقف وحقوق مستحقير

 .للشبهات

عيان الوقف وإبرام العقود وإلغائها مبا يعود أتأجري _1

حد املوقوف أميلك هذا احلق  على الوقف باملصلحة وال

رام العقود وتوقيعها كما له احلق عليهم وله احلق فى إب

مع املستأجرين متى اقتضت مصلحة  العقودفى فسخ 

 .الوقف ذلك
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 ( 11)مادة 
 _: يلي جيوز للناظر اختاذ ما

كل التصرفات التى يكون فيها فائدة ومنفعة  _9

للوقف واملوقوف عليهم مع رعاية ما اشرتطه الواقف 

ن أ  :املثالومنها على سبيل  ،ن كان معتربا شرعاإ

ولو على املوقوف عليهم  املوقوفةيؤجر االعيان 

ويصرف األجرة فى مصارفها على حسب ما اشرتطه 

و أو بنائها أالواقف وكذلك احلال بالنسبة لزراعتها 

 .و صيانتهاأعمارتها 

أو أرباب اخلربة فى ( العمال)االستعانة باألجراء  _2

ن أوز كما جي ،و فى زراعته وحصادهأعمارة وصيانة 

 .يتوىل بنفسه غرس األشجار فى بساتني الوقف

ذا كان خريا للوقف وأنفع إفسخ العقد مع املستأجر  _3

 .ملصلحته

و يصرف جزء أذا كان الوقف على الرب والصدقات إ _4

ن يصرف أمنه فى ذلك للناظر وجه للرب جيوز له 

ذا مل تكن مستغالت الوقف تتطلب لذلك إمقدار الرب 

يصرف للمستحقني مستحقاتهم من الوقف حتى لو مل 

 .بسبب عدم اكتمال مجع غلة الوقف
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 (12)مادة 
 _:ميتنع على الناظر التصرفات التالية        

و خمالفة الواقف أخمالفة النصوص الشرعية  _9

وشرط الواقف من األركان التى جيب على الناظر 

لفاظ الواقف أ)التقيد بها حتقيقا للقاعدة الفقهية 

 .(الشارع فى وجود اإلتباع  فاظكأل

ال جيوز للناظر التلبس بشبهة احملاباة كأن يؤجر  _2

حد أقاربه حتى أعني الوقف لولده أو زوجته أو 

  .الدرجة الرابعة

ىل السنة التى تليها إعدم تأخري صرف ربع سنة  _3

أو بسبب تأخر ( ضعف الربع) يقلة املردود املال يبداع

العني املستأجرة من  إلجيارقف دفع املستأجرين فى الو

أسباب فإذا كان السبب هو تأخر املستأجر  أليو أالوقف 

ال إلعني الوقف دفع االجيار فيعترب تقصري من الناظر 

قام الناظر دعوى ضد املستأجر وتأخر البت أذا إ

لظروف املداوالت واملرافعات فى تلك الدعوى فهنا ابرأ 

 .الناظر ذمته من هذا التجاوز

عيان الوقف أفى  باإلسكانن يقوم أال جيوز للناظر  _4

 ملصلحتهجرة املثل حتقيقا أقل من أب أوجرة أدون 
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ل بينه بني ئوو مسأ لشخصو جماملة أالشخصية 

 .الناظر مصلحة ما

 عدم استثمار ربع الوقف حلسابه فى الفرتة اليت _5

يقوم بها بتحصيل ذلك الربع حتى صرفه للمستحقني 

فى ذلك املال أو يربطه بوديعة أو يتاجر كأن يتأخر 

ىل إضافة إبعض املال  به فى سوق األسهم لكى جيين

 .أجرة نظارته

 يمر الذاألعدم حبس عني الوقف دون استغالل  _6

ضرار بغلة الوقف وذلك تشرطا فى اجيارها اإلىل إ ييؤد

 .جرةأكثر من أجرة أ

و أصالحه إعدة قيام الناظر بتعمري الوقف او  _7

تعاب أو أجر أو أصيانته من قبله مباشرة مقابل قيمة 

ىل تعارض املصاحل كان ميتلك الناظر إ ييؤد يمر الذاأل

و شركة مقاوالت فال حيق له تعمري الوقف أمؤسسة 

قد يتغاضى عن  ألنهو شركته أسسته ؤعن طريق م

و أو التعمري أسسته فى البناء ؤخطاء التى تقوم بها ماأل

 .يانةالصو أصالح اإل

ن أصل الوقف ألموال ختص أخذ أجيوز للناظر  ال _4

جيوز التصرف  وال( حمبوسا)صل الوقف يعترب موقفا أ

 .فيه
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بثمن  إالرض للوقف أو أدار  ءجيوز للناظر شرا ال _1

مر املثل ومنعا للتجاوزات ودرءا للفساد جعل حق األ

مر القاضى بشراء أبشراء عني للوقف للقاضى ولكن لو 

كثر أن قيمتها أللوقف جمتهدا وكان الناظر يعلم بدار 

بذلك فعليه إمثها  يمن قيمة املثل ومل يبلغ القاض

 .ويعترب خائنا

 ن يستعمل حساباته الشخصية يفأجيوز للناظر  ال _90

ىل إ يدؤموال ربع الوقف مما قد يأالبنوك حلفظ 

اختالطها بأمواله أو االلتباس فى ذلك لورثه عند 

 يم جيب على الناظر فتح حساب بنكوفاته ومن ث

موال الوقف ويصرف أخاص باسم الوقف حتفظ فيه 

للمستحقني استحقاقاتهم من خالل شيكات بنكية 

 .باسم الوقف

جيوز للناظر االستدانة على الوقف ليكون  ال _99

ال فى حالة الضرورة وبإذن إالسداد من ربع الوقف 

صلحة ملا فيه من تعريض الربع للحجز مل يالقاض

ليه من ضياع إ يهن الوقف ملا يؤدرالدائنني وكذلك 

 .املوقوفةالعني 

 .ال للموقوف عليهمإجيوز للناظر إعارة الوقف  ال _92
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حد أو الناظر صرف غلة أ يجيوز للقاض ال _93

ماكن الوقف اآلخر أاملوقفني املختلفني جهة فى عمارة 

او احتد  فإن احتد  وال فى مصاحلها سواء اختلف واقفها

ن يصرف فى فضل أالواقف واجلهة جاز للحاكم 

حدهما على مصاريف اآلخر كأن يوقف الواقف أ

حداهما على عمارته واآلخر على إوقفني على مسجد 

 .مصاحله

 حاالت عزل الناظر,  (13)مادة 
دعاء اخليانة ولكن يعزل إيعزل الناظر ب ال :اخليانة _9

بثبوت تلك اخليانة واخليانة هى التصرف املخل 

موال أو أالوقف  ألموالبالشرف كالسرقة واالختالس 

كما تشمل عدم قيامه ، فى الوقف تحقنياملس

ولو ’الواجبات التى تقتضيها النظارة و باملسؤوليات

وقاف وثبت خيانته فى أكان الناظر يتوىل نظارة عدم 

وقاف التى يتوىل نظارتها يعزل من نظارة أحد األ

 .األوقاف األخرى

ضرار بالوقف إلذا متادى اإيفسق الناظر :   فسقال _2

كاالمتناع عن عمارة الوقف مع وجود غلة فى يده 

جور من أو تهاونه فى مجع أتكفى لعمارة الوقف 
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و عدم أاملستأجرين حتى تتعرض تلك احلقوق للضياع 

 .قني وصرفها على نفسهصرف غلة الوقف للمستح

ذا جن الناظر جنونا مطبقا إ :اجلنون املطبق _3

واستمر على حالته هذه ألكثر من سنة يعترب غري أهال 

ىل وعيه وشفى من جنونه قبل إن عاد إللنظارة أما 

  .ىل نظارة الوقفإالسنة يعاد  يمض

ذا مرض الناظر مرض يعيقه عن مباشرة إ :املرض _4

 يو الذأمور الوقف يعزل الناظر كاملرض الذى يعقده أ

 .يلفقد الوع ييؤد

اذا أجر الناظر الوقف  :التأجري بأقل من أجرة املثل _5

قل من أجرة املثل وكان متعمدا فى ذلك يعزل أبأجرة 

 .الناظر

مور الوقف أذا تصرف فى إ :خمالفة شرط الوقف _6

فى ذلك تصرفا خمالفا لشرط الواقف عاملا ومتعمدا 

 .يعزل الناظر

ن يبيع بعضا أالقيم  وأرادرض الوقف أذا خربت إ _7

ليس له ذلك فإن باعه فهوا باطل  يمنها لريمم الباق

ن أ يللقاض يو صرم النخل فينبغأ يفإن هدم املشرت

 يينبغ صار خائنا وال ألنهخيرج القيم عن هذا الوقف 

 .ن يعزلهأاخلائن بل سبيله  أمنين أ يللقاض
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ن إو القيم على الوقف فقط الواقف أيعزل الناظر  _4

من جهة الواقف  ين قال املتولأ وأ يو القاضأكان حيا 

 .ال ينعزل يعزلت نفس

و رهن الوقف أذا استدان باسم الوقف إيعزل الناظر  _1

حتى ولو كان الوقف حباجة لذلك  يمر القاضأبدون 

 .صالحإو أسواء لتعمري 

 يالناظر الذى نصبه القاضميلك الواقف عزل  ال _ 90

عزل الناظر املشروط له النظر من الوقف  يوال القاض

ن يعزل الناظر أ يذا تثبت خيانته وليس للقاضإ إال

 .آخر إال بسبب موجب العزل ينصبه قاض يالذ

 الباب الرابع  
 النظام املاىل

 ( 14) مادة 
 :من وقف تتكون موارد ال        

 .ع الوقف وغالتهير  (9

 .الودائع النقدية وخالفهعائد  (2

اهلبات والوصايا والتربعات التى يقبلها جملس    (3

 .اجلامعة
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واستثماره  هوإداراتخرى لنشاطه أأية حصيلة   (4

 .االوقاف ألموال

أية موارد خارجية يقبلها جملس األمناء ومبوافقة   (5

 .وقفال أهدافتتعارض مع  جملس اجلامعة وال

املفتوح  ياجلارما يتقرر من عائد على احلساب   (6

 .ياملصر يبالبنك املركزوقف لل

التعويضات والغرامات وما فى حكمها التى تتقرر  (7

 .وقفلصاحل ال

 (15)ماده 
و أاملصري  املركزي بالبنكحساب خاص وقف يكون لل

 (الوقف البحثي جلامعة بين سويف) باسم حد مراسيلهأ
ويتم الصرف منه وقف د الرموا ةتودع فيها كاف

موقعا عليه من  البنك ىعل مسحوبةشيكات  مبوجب

ول ومن أو من يفوضه توقيع أمناء األ رئيس جملس

 .ممثل وزاره املالية املختص توقيع ثان

أكثر للبنوك و أحساب صفري وقف ن يكون للأوجيوز 

 .من هبات وتربعات  النقديةموال املصريه لتلقي األ
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 (16)مادة  
حد أاملوقوف  املاليداع ريع إحاله اشرتاط الواقف يف 

 ةو صيغأوفقا  حلجه الوقف  ةاملصارف االسالمي

 الوقف البحثي جلامعة بين سويف باسمع ضيو االشهاد

ى عل احملسوبةات كشيالويتم الصرف منه مبوجب 

 يفوضهو من أمناء البنك موقعا عليها رئيس جملس األ

ول ومن حيدده الوقف توقيع ثان وذلك كله أتوقيعا 

 .يف هذا الشأن ةوالنظم القانونيه املقرر وقفا للقواعد

 (17)مادة 
التنفيذيه لقانون  من الالئحة 393حكام املاده أ مبراعاة

من النقد وقف تنظيم اجلامعات ختصص موارد ال

عن طريق غراضه من البحث العلمي أ ةجنيب خلدمألا

ملا يقرره جملس  البنك املودع  فيه حصيلته وفقا

 .االمناء 

 (18)مادة 
 -:ما يلي وقف تشمل املصروفات لل     

 .االوقاف وصيانتها ةمصروفات عمار -9

 .اإلدارةاملصروفات ومستلزمات   -2

 .حباث العلميةألاملخصصات املاليه ملشاريع ا  -3
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ومكافآتهم وحوافزهم وفقا وقف جور العاملني بالأ -4

 .ملا يقرره جملس االمناء

 ( 19)ماده 
 عدادهاإيف  ىيراعة خاص موازنةوقف يكون لل

وتبدأ  عمال الصندوق،أ اليت تتسم بها املاليه الطبيعة

السنه املالية للدولة وتنتهي  ببدايةالسنه املاليه له 

 .بانتهائها

 (21)مادة 
وقف يرادات ومصروفات الإوحساب  يعد مركز مالي

موقعا عليه من مراقب احلسابات  شهرأ ثالثةكل 

 .ملناقشتهمناء س األجمل ىويعرض عل

 نهايةكما يعد املركز املالي واحلساب اخلتامي يف   

مناء مع ى جملس األحيث يعرض عل السنه املالية

جملس  ىرض علعتقرير مراقب احلسابات متهيدا لل

 .اجلامعة

 (21)مادة 
طبقا  ةيتم استخدام كافه النماذج والدفاتر املقرر 

مساك سجالت إللنظام احملاسيب احلكومي، كما جيوز 

حصائية إلحكام الرقابه والضبط إو أ ةمساعدضافية  إ
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املقايسات وإظهار  واملصروفات إعداد االيرادات ىعل

تكاليف املشروعات  ةالنتائج ومناذج التشغيل ملعرف

 .وقف املختلفة بال

 (22)مادة 
و أح .ع 33مناذج  ىيقتصر استخدام قائم التحصيل عل

يف املتحصالت  ةالنماذج اليت تتوافق عليها الوزارة املالي

التعليمات  مراعاةالنقدية اخلاصة بهذا احلساب مع 

 .املالية واملخزنية يف هذا اخلصوص

 (23)مادة 
يتم صرف السلفة املستدمية موافقة رئيس جملس 

ساس أ ىن يعاد النظر يف قيمتها علأ ىعل مناءألا

طبقا للتعليمات % 50 +اشهر  6متوسط الصرف كل 

، ويكون الصرف الوقفوتكون يف عهده مدير  املالية،

اليت ة والعاجل النثريةمنها ملواجهه املصروفات 

 مخسمائة) ج500 يتجاوزتتطلبها حاجه العمل مبا ال 

لف أ)  ةجني 9000ومبا ال جيوز وقف ملدير ال( جنية

و من يفوضه أمناء ألرئيس جملس ا مبوافقة(  جنية

عاضتها كلما ن يتم استأ ىعل، الواحدة الصرفيةيف 

 ةالسن ةتسويتها حتما يف نهاي يتمالنفاذ، و ىقاربت عل
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فرتات غري حمددة ومبا  ىاملالية، ويتم جرد السلفة عل

 .شهريا ةواحد ةال يقل عن مر

 (24)مادة 
 تزيدال  مؤقتةالرخيص بصرف سلفه وقف ملدير ال

ولرئيس جملس  (لف جنيةأ)جنية  9000عن مبلغ 

، ويتم (ةلفي جنيأ)جنيه  2000مبا ال جيوز  مناءألا

تسويتها مبجرد االنتهاء من الغرض الذي صرفت من 

و قبل أشهرين من تاريخ الصرف  ىقصأجله وحبد أ

كثر أقرب، وال جيوز صرف أيهما أالسنة املالية  نهاية

 مراعاةواحد مع  وقتمن سلفه لشخص واحد يف 

بالسلف  واخلاصةالتعليمات املالية املنظمة لذلك 

مناء ويوافق ألواملستدمية اليت يضعها جملس ا ةاملؤقت

 .عليها جملس اجلامعة

 (25)مادة 
 ألحكامطبعا وقف رباب العهد بالأ ىتأمني علاليتم 

وقف  لالئحة 9146ة لسن 379رقم  ياجلمهورالقرار 

 رباب العهد وتعديالته،أالتأمني احلكومي لضمانات 

، مع م9146لسنه  400وكذلك قرار وزير االقتصاد رقم 

رباب العهد خالل املدة أضمانات وقف االلتزام بإبالغ 

 .املقررة
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 (26)مادة 
النصوص  ةالالئحيرد بشأنه نص بهذه  فيمايسري 

 .املطروحة املسألةاملعمول بها يف  ةوالالئحيالقانونية 

 (27)مادة 
مجيع  ىاحلكومية علاملخازن الئحة حكام أتسري  

 .بالوقف اخلاصةعمال املخزنية ألا

 ( 28)مادة 
موال أ واملنقولة الثابتةوقف ال تعترب  أموال  وأمالك 

حكام كافة القوانني والقرارات أويسري بشأنها  ةعام

 انتهاءالعامة وتؤول ملكيتها يف حاله  باألموالاملتعلقة 

 .نشاء الصندوقإالغرض من 

 (29)مادة 
 ةوزار ةلتفتيش ورقابوقف ال وأعمالختضع حسابات 

الرقابية  ةجهزألاملالية واجلهاز املركزي للمحاسبات وا

 ةكاف تقديمبها بالعمل  القائمني ىوعل ىخراأل

 .ةجهزات والبيانات اليت تطلبها هذه األاملستند

 (31)مادة 
من تاريخ موافقة جملس  ةالالئححكام هذه أتسري 

 .املختصة السلطةمن  هاوإصداراجلامعة عليها 
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