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  مقترحا 30خطة المشروع: 

  االقتراح األول –خطة المشروع 
 إرساء نظام صحي تعاضدي

 

  االقتراح الثاني –برنامج المشرع 
 البدء بإعادة تأهيل مستشفى مدينة باي

 

  االقتراح الثالث –خطة المشروع 
تعزيز المرافق الصحية األخرى الموجودة، عبر التبرع باألدوية والمعدات الطبية وتعزيز الكادر 

 البشري للمستشفى

 

  االقتراح الرابع –خطة المشروع  
 تنظيم أيام استشارات طبية دورية ومجانية 

  

 االقتراح الخامس –خطة المشروع 
معماريين ومقاولين، وكذلك كل ذوي استدعاء أركيولوجيين وحافظي آثار ومؤرخين ومهندسين 

 الخبرات المرتبطة، لضمان سير مراقبة األشغال المزمع القيام بها.

 

  االقتراح السادس –خطة المشروع 
إنشاء لجنة ثقافية وعلمية تكون مسؤولة عن اإلشراف على تراث الشيخ إبراهيم انياس رضي 

هذا التراث، المادي منه وغير المادي، من بين أمور  هللا عنه، وعلى إعادة تأهيله. ويتضمن
 أخرى، اآلثار والمعاهد والمصنفات والمناسبات الدينية.

 

  االقتراح السابع –خطة المشروع 
 توسيع وإعادة تأهيل الجامع الكبير في مدينه باي، وذلك من خالل:

(على صاحبه أفضل تركيب مظالت متنقلة على غرار ما يوجد في الجامع النبوي الشريف   -
  الصلوات وأزكى التسليم)؛

  إعادة ترميم المراحيض، وال سيما تلك الخاصة بالنساء؛ -
  تبليط الشوارع المحيطة بالمسجد والواقعة إزاءه.  -

 

  االقتراح الثامن –خطة المشروع 
إعادة تأهيل معهد الحاج عبد هللا انياس اإلسالمي ووضع تصور إلنشاء جامعة إسالمية على 

 شاكلة األزهر الشريف.

 

  االقتراح التاسع –خطة المشروع 
 إعادة تأهيل جامعة الحاج عبد هللا انياس.
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  االقتراح العاشر –خطة المشروع 
 ترقية ونشر "كر باي" على عموم التراب الوطني وعلى المستوى الدولي.

 

 االقتراح الحادي عشر –خطة المشروع  
يكونان في الوقت عينه ماديين ورقميين، والتفكير في أن يكون بناء مكتبة ومتحف لتراث الفيضة، 

 النفاذ إليهما معوضا لضمان مردوديتها.

 

 االقتراح الثاني عشر –خطة المشروع 
إنشاء دار للطبع وأخرى للنشر للمساهمة، من بين أمور أخرى، في بث أوسع لتعاليم الشيخ 

  إبراهيم انياس رضي هللا عنه وأمثاله من العلماء.
وهكذا سيتسنى ضبط نشر األدلة اإلرشادية للشيخ إبراهيم انياس رضي هللا عنه في مجال 
التعلم، وكذا بث الملتقيات والمؤتمرات وأي منشور آخر على ارتباط بتعاليم الشيخ رضي هللا 

  عنه.
على صعيد آخر سيتيح هذا اإلنجاز الحصوَل على حصة من سوق اإلنتاج الفكري المتعلق 

  عموما، والتصوف خصوصا، وبالطريقة التجانية على األخص، وال سيما الفيضة.باإلسالم 
 ومن ثم يجب تشكيل لجنة للقراءة تبت في اختيار المؤلفين تبعا لجودة مؤلفاتهم.

 

 االقتراح الثالث عشر –خطة المشروع 
اإلسالم إنشاء مركز تعليم عبر اإلنترنت يقدم دروسا في القرآن والسنة، فضال عن تعاليم شيخ 

الحاج إبراهيم انياس، وتعقد دوراته عن بعد عبر االتصاالت المرئية، وعبر المنصات اإللكترونية من 
  خالل األنترنت.

  
وينبغي أن يحظى المركز بهياكل حديثة، وأن يتسنى لكل شخص مهتم أن يسجل فيه. ويمكن 

أو عبر عرض بعض أن تكون بعض خدماته معوضة من خالل رسوم تسجيل أو اشتراكات شهرية 
 الكتب للبيع اإللكتروني، إلخ

 

 االقتراح الرابع عشر –خطة المشروع 
 إنشاء مدارس إسالمية جديدة.

 

 االقتراح الخامس عشر –خطة المشروع 
ضمان دعم منهجي ومنظم للمدارس القرآنية والمساجد، وال سيما من خالل تحسين ظروف 

 التدريس وظروف سكن الطالب.

 

 االقتراح السادس عشر –خطة المشروع 
إنشاء مقاولة لتنظيف وصيانة الجامع والبنايات الدينية، على أن تكون خدماته مجانية في 
األماكن المصنفة كتراث للفيضة، ومعوضة في تدخالتها خارج هذه األماكن (مؤسسات، 

 مساكن، إلخ).
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 االقتراح السابع عشر –خطة المشروع 
، للمواسم الدينية الكبرى (المولد النبوي، المناسبات ضمان دعم، يتم تحديد شكله الحقا

 الدينية، الزيارات، المحاضرات، إلخ).

 

 االقتراح الثامن عشر –خطة المشروع 
 تقديم منح دراسية للتميز على المستوى الوطني والدولي، في جميع المجاالت.

 

 االقتراح التاسع عشر –خطة المشروع 
المهني في مختلف المجاالت، مع تعزيز الهياكل الموجودة ال تأسيس مراكز جديدة للتكوين 

 سيما من خالل تزويدها باللوازم المدرسية.

 

 االقتراح العشرون –خطة المشروع 
تمكين المجموعة من االستفادة من الخبرات الموجودة لدى عناصر الحضرة، من خالل تنظيم 

 كالحقوق والتمويل، إلخ.أيام دورية لالستشارات المجانية في مختلف المجاالت 

  

 االقتراح الحادي والعشرون –خطة المشروع 
إطالق استصالح ترابي لمدينه باي من خالل تمكينها من خطة للعمران وترسيم للطرق وتحديد 

 للمناطق السكنية.

 

 االقتراح الثاني والعشرون –خطة المشروع 
ينه باي والمقابر، والتفكير ضمان نظافة دائمة لمدن الفيضة الكبرى، بما في ذلك سوق مد

 بإنشاء مقابر جديدة.

 

 االقتراح الثالث والعشرون –خطة المشروع 
االستفسار عن نظام صرف صحي "إيكولوجي" منخفض التكاليف ويراعي البيئة، والتقرب في 
سبيل ذلك من األخصائيين في الموضوع، والتفكير في استدعاء منظمات غير حكومية ناشطة 

 بيئي للمشاركة المحتملة في تمويله.في المجال ال

 

 االقتراح الرابع والعشرون –خطة المشروع 
 التفكير في نقل سوق مدينه باي إلى مكان آخر.

 

 االقتراح الخامس والعشرون –خطة المشروع 
 متابعة التوسع الحضري لمدينه باي من خالل إزاحة حدودها نحو كل من كوون وامباداخون.

 

 االقتراح السادس والعشرون –المشروع  خطة
تجديد األرصفة في المدن الرئيسية، وإقامة مشاريع لتبليط وتزيين األرصفة، وتحسين اإلنارة 

 العمومية.
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 االقتراح السابع والعشرون –خطة المشروع 
هيكلة تسيير النفايات من خالل إنشاء كيان مخصص لهذا الغرض، تديره لجنة تسيير تشاركية 

 وجماعية.

 

 االقتراح الثامن والعشرون –خطة المشروع 
تحديد منطقة يتم عليها إنشاء المسلخة، والتفكير في إنشاء جهاز مكلف بهذه الخدمة بغية 

 تقديم بديل عن الفوضى واالختالل المالَحظَين وال سيما في المواسم الدينية.

 

 االقتراح التاسع والعشرون –خطة المشروع 
 تصال (وكالة أو مديرية) مع ضمان النقاط التالية:إرساء هيئة لال

  إنشاء استوديوهات بصرية ؛  -
حيازة تردد للبث اإلذاعي والتلفزيوني يتيح المزيد من إبراِز وظهوِر األحداث البارزة للفيضة،   -

  وجلب إيرادات إعالنية منها ؛
عمليات االتصال في إطار إنشاء خلية لالتصال الرسمي لمدينه باي، يعهد إليها بالقيام ب -

أنشطة المشروع وكافة أنشطة الفيضة، ويتم تزويدها بموقع على اإلنترنت وبصفحات رسمية 
على وسائل التواصل االجتماعي. وسيكون على هذه الخلية مراقبة كل وسائل االتصال التي 

  بصري.تبث معلومات تتعلق بالفيضة، وستضم، من بين آخرين، أخصائيي اتصال رقمي وسمعي 
  

وسيتسنى لهيئة االتصال أن تشكل مصدرا للدخل، باإلضافة لتحسين صورة الحضرة وتغطية 
 أنشطتها.

 

 االقتراح الثالثون –خطة المشروع 
القيام بجرِد وتحليِل وتحديِد مقاوالت االتصال الموجودة بهدف مواكبة أحسنها أداء نحو المْأَسَسة 

 البصري.-حتوى السمعي، والبصري، والسمعيونحو مهننة ممارساتها فيما يتعلق بالم
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 مقترحا 18 المشروع: موارد

  االقتراح األول –موارد المشروع 
، وتنظيم عمليات بيع 2019فبراير  17تنظيم حمالت لجمع التبرعات على غرار تلك المنظمة يوم 

  لبعض المنتجات.
لقاءات وأحاديث وإنعاشات حول وقد يتم جمع التبرعات وعمليات البيع، على سبيل المثال، في 

مائدة مدفوعة الثمن لإلفطار أو الغداء أو العشاء، بحضور شخصيات بارزة في الفيضة، أو 
  بمناسبة انعقاد حدث يجمع عددا هاما من أتباع الشيخ إبراهيم انياس رضي هللا عنه.

 
  رنت.ويمكن تزامن العديد من هذه العمليات، ونشرها عبر بوابة الفيضة على اإلنت

  
ويمكن التفكير في مثل هذه األنشطة عند إطالق عمليات محددة تتطلب موارد معتبرة، وكذا 

 في الحاالت الطارئة.

 

  االقتراح الثاني –موارد المشروع 
تفعيل مفهوم عضوية المجموعة والذي يقتضي دفع رسوم عضوية وكذا دفع مساهمات مادية 

مستويات، مما يعني وجود مستويات عديدة من الرسوم دورية. ويمكن توزيع العضوية إلى عدة 
 المدفوعة.

 

  االقتراح الثالث –موارد المشروع 
 إنشاء صيغ رمزية تكريمية لتحفيز المساهمين المحتملين (شهادات تقديرية، ميداليات، إلخ).

 

  االقتراح الرابع –موارد المشروع 
ة منتسبي الفيضة، بالتنسيق الشامل مع إرساء قاعدة بيانات يتم تحديثها بانتظام وتتضمن كاف

  هيئات جمعية أنصار الدين.
  

 إدراج المتبرعين المحتملين غير المنتمين للفيضة، في قاعدة البيانات هذه.

 

  االقتراح الخامس –موارد المشروع 
 1مجال المشاركة في حملة التبرع لصالح المشروع، باستقبال التبرعات األقل من  توسيع

 مليون فرنك غير إفريقي.

  

  االقتراح السادس –موارد المشروع 
طبقا للشكل القانوني الذي سيتخذه المشروع، يجدر التفكير في االستثمار في أسواق 

شطتها مع مبادئ الشريعة األوراق المالية عن طريق شراء أسهم مؤسسات تتطابق أن
 اإلسالمية.
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  االقتراح السابع –موارد المشروع 
الرعوية؛ حيث يجدر التفكير في زراعة األرز، ال سيما في  - االستثمار في األنشطة الزراعية 

في مزارع الشيخ إبراهيم نياس رضي هللا عنه شمالي السنغال، باإلضافة إلى زراعة البقول 
  النظر في تنمية المواشي وتربية الدواجن.مزارع الفيضة، ويجدر 

  
ويجب النظر في إنشاء وحدات لحفظ هذه المنتجات وتسويقها، عالوة على التفكير في 

 صناعاتها التحويلية.

 

  االقتراح الثامن –موارد المشروع 
إنشاء مؤسسات مالية وبنوك إسالمية لتسهيل نفاذ أبناء الفيضة للقروض والتمويل الصغير، مع 

  ن عائدات لذلك.ضما
  

يمكن لهذا النفاذ للقروض وللتمويل الصغير أن يسهم في تمويل المشاريع التي تديرها النساء 
  والشباب.

  
 .كما يمكن استخدام هذه المؤسسات في تعبئة موارد المشروع

 

  االقتراح التاسع –موارد المشروع 
، Orange Money, Wari, PayPal, Gofundmeدعوة خبراء في األدوات الموجودة المتمثلة في 

، القتراح طريقة ذات فعالية وكفاءة تجمع كل هذه األدوات، والتفكير في الحصول على وضع إلخ
"موزع" لوسائل الدفع المذكورة أعاله، وإنشاء شركة تحويل دولية لألموال أو تصميم منتج مالي 

  مجمع (وسيلة للدفع تحتوي على العديد من وسائل الدفع األخرى).
يؤدي ذلك إلى الحصول على عائدات من كل معاملة مالية، وسيشكّل في الوقت نفسه س

 وسيلة لتعبئة موارد المشروع.

 

  االقتراح العاشر –موارد المشروع 
إنشاء وكاالت للسياحة الروحية تقدم رحالت نقل وتجوال إلى/في مدينه باي. ويمكن أن تقدم 

  خدمات تتمثل في:
  انيسين وكوسي وغيرهما من أماكن إشعاع الفيضة؛ تنظيم زيارات إلى طيبه -
  ترتيب لقاءات مع أعالم الفيضة؛ -
  حجز إقامة في فنادق تعود لواحد من هياكل المشروع؛ -
  خدمة النقل بين مطار جاس ومدينه باي انياس؛ -
 خدمة تأجير السيارات -

 

  االقتراح الحادي عشر –موارد المشروع 
للمشاريع، تتيح تمويل المشاريع الفائزة عبر استثمار بعض هياكل تنظيم مسابقة سنوية 

  المشروع في أسهمها.
  

 يمكن منح األولوية لتمويل مشاريع تقودها نساء وشباب.
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  االقتراح الثاني عشر –موارد المشروع 
بالنسبة لجميع األنشطة التي يمولها و/أو يدعمها المشروع، يفضل تسميتها بأسماء لها داللة 

 رمزية في الفيضة:
  سخام ماْم أْصُت جْنَق؛  -
  مزرعة كر آْيري؛ -
  تياالنك كوسي؛ -
  مصرف انياس؛ -
  باي للدفع؛ -
  زيادة؛ -
 إلخ. -

 

  االقتراح الثالث عشر –موارد المشروع 
إذا كان الشكل القانوني الذي تم اختياره ألحد كيانات المشروع هو شكل "الهيئة ذات النفع 

أن تتلقى المنح والتبرعات والهبات الموَصى بها في التركات، وكذا كل عطاء  العام"، فيمكنها
 يقدمه أشخاص طبيعيون واعتباريون (المؤسسات، الشركات، إلخ).

 

  االقتراح الرابع عشر –موارد المشروع 
  القيام برقمنة كاملة لعملية تعبئة الموارد.

  ط التالية:ولتجسيد ذك، يلزم تصميم منصة إلكترونية تتضمن النقا
بوابة إلكترونية رسمية للمشروع، تعرض هيكله، وتاريخه، ومحاور تدخله، وإنجازاته. وتتيح  -

البوابة إطاللة على المشاريع البارزة للحضرة (التصميم، الميزانية، مستوى اإلنجاز، ومستوى 
  التمويل)، وسيديرها فريق ديناميكي بالتعاون مع هيئة اتصال المشروع؛

 Paypalلجمع التبرعات والمساهمات من جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع  1رمجيةواجهة ب -
وشركات االتصاالت والبنوك. وبهذه الطريقة يمكن توزيع المبالغ التي تمت تعبئتها لزيادة 

  ؛الشفافية
قاعدة بيانات ألفراد المجموعة في جميع أنحاء العالم وللمتبرعين المحتملين غير المنتسبين  -

  يضة.للف
  

  وهكذا ستوفر هذه المنصة، مع االستعانة بالخبراء في هذا المجال:
  خدمة تحويل أموال دولية متعددة العمالت؛ -
  خدمة الصيرفة عبر الهاتف المحمول؛ -
  خدمة المحفظة الماليى عبر الهاتف المحمول؛ -
  إرساء لوحات بيانات عن حركة األموال. -
  

التتبع الفوري لجميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، كما ستضمن هذا الرقمنة إمكانية 
  ستسهل ما يسمى بـ"استرجاع األموال"؛ أي تخصيص أموال معينة لتمويالت معينة.

كما سيكون لتوفير لوحات البيانات على الحركات المالية، ميزة السماح للخبراء الماليين بتنفيذ 
 .شفافية الكاملة في تسيير األموالوالتدابير الالزمة لتحقيق ال السياسات
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  من أجل إنشاء صندوق مستدام للفيضة 2019مارس  2الورشة التفكيرية المنعقدة يوم ملحقات تقرير 
 مقترحاتالالملحق األول: 

 
 

 االقتراح الخامس عشر –موارد المشروع 
سنوات، استنادا إلى تشخيص شامل  3تعيين لجنة من الخبراء لوضع خطة استراتيجية مدتها 

مارس  2للمجموعة وإلى المقترحات المقدمة من قبل ورشة العمل التفكيرية المنظمة يوم 
2019.  

  
اإلستراتيجية، يجب بلورة خطة عمل تتيح البت في المقترحات  انطالقا من هذه الخطة

  المختلفة الواردة في هذا التقرير حول الجوانب المختلفة المعتبرة.
  

) إجراءات ذات أولوية في الخطة اإلستراتيجية 3ويمكن، على سبيل المثال، اختياُر قائمة بثالث (
 حددة لكل ذلك.الثالثية، ووضُع جدول زمني لتنفيذها، مع مواعيد م

 

  االقتراح السادس عشر –موارد المشروع 
 وتنفيذ اقتراح ما، يضفي طابعا من المصداقية على أعمال المشروع.السرعة في تحديد 

 

  االقتراح السابع عشر –موارد المشروع 
) المعروفة لدى 5لكل جوانب المشروع ينبغي اختيار أهداف تتسم بالصفات الخمس ( بالنسبة

خبراء هذا المجال، وهي: أن تكون األهداف محددة، وقابلة للقياس، ومقبولة، وقابلة للتحقق، 
 وموقوتة بزمن معين ومحدد.

 

  االقتراح الثامن عشر –موارد المشروع 
لجنة خبراء مكلفة بتحديِد وتسييِر ومتابعِة "األعمال" الممولة من قبل المشروع  إنشاء

 ")، تتمثل مهمتها في:المشاريع(والمسماة أدناه بـ "
البت في قابلية حصول المشاريع على التمويل، بعد دراسة جدوائيتها وأهميتها ومردوديتها  -

ة البرنامجية. ويتمثل ذلك في مرحلة بشكل معمق، ال سيما من خالل اعتماد نظام الميزاني
أولى في دراسة المشروع وتحليل الميزانية التي يتطلبها. ولن يتم صرف األموال إال على 

  أساس معلومات موثوقة؛
االختيار الصارم لمسؤولي المشاريع على أساس مقابالت تهدف إلى اختبار أهليتهم، وضمان  -

  حسن سيرتهم؛
تقييم تواكب المشاريع حتى نهايتها. ويجب إرساء مبدأ المساءلة إنشاء آلية للمتابعة وال -

 بوصفه مبدأ صارما غير قابل للمرونة.
 

  
   



  من أجل إنشاء صندوق مستدام للفيضة 2019مارس  2الورشة التفكيرية المنعقدة يوم ملحقات تقرير 
 مقترحاتالالملحق األول: 

 
 

 مقترحا 17تنظيم المشروع: 
 

  االقتراح األول –تنظيم المشروع 
) األُوَّل (األوائل) الذين 100قائمة بأسماء األعضاء المؤسسين وبأسماء المانحين المائة ( إعداد

دفعوا للصندوق مساهماتهم كاملة. ومع ذلك، فإن طريقة اختيار األعضاء تعتمد على 
 الشكل/األشكال القانوني (ة) النهائي (ة) للمشروع.

 

  االقتراح الثاني –تنظيم المشروع 
تكليف الخبراء بإجراء تحليل دقيق لفرص إنشاء كيان قانوني، تبعا لكل شكل من األشكال 

  القانونية المقترحة فيما يلي:
  الهيئة ذات النفع العام؛ -
  الوقف؛ -
  الجمعية؛ -
 المؤسسة التجارية. -
  

 تحليل وتقييم فكرة إنشاء العديد من الكيانات لحمل مختلف محاور المشروع.

  

  االقتراح الثالث –روع تنظيم المش
 النظر في احتمال إنشاء منظمة غير حكومية قد تأخذ شكل هيئة أو جمعية أهلية.

 

  االقتراح الرابع –تنظيم المشروع 
النظر في احتمال مواصلة مسعى إعادة تفعيل هيئة الشيخ إبراهيم انياس رضي هللا عنه، 

ازة من قبل السلطات الروحية العليا والتي تم بالفعل إطالق مسار إنشائها الذي ينتظر اإلج
  بالحضرة.

 
ويتيح مسعى إعادة تفعيل هذه الهيئة، ال سيما من خالل جعلها ذات نفع عام، ميزة ضمان 
االستمرارية وربح الوقت، واالستفادة من زخم الشيخ إبراهيم انياس رضي هللا عنه بمختلف 

  أبعاده.
  

القانونية واإليداع األولي للهيئة متوفران لدى مكتب تجدر اإلشارة إلى أن جميع اإلجراءات 
 الموثق ذ/ المصطفى انجاي في داكار.

 

  االقتراح الخامس –تنظيم المشروع 
إنشاء شركة قابضة متخصصة المتالك أسهم في مؤسسات ربحية تتطابق أنشطتها مع 

  . المبادئ الشرعية، وكذا في المقاوالت التي يمولها المشروع كليا أو جزئيا
  

قد يتم توزيع األرباح الناجمة عن الشراكات التي تدخلها الشركة القابضة كمساهم فيها، بعد 
 دفع الضرائب، على كيانات غير ربحية يحملها المشروع.

 
 



  من أجل إنشاء صندوق مستدام للفيضة 2019مارس  2الورشة التفكيرية المنعقدة يوم ملحقات تقرير 
 مقترحاتالالملحق األول: 

 
 

  االقتراح السادس –تنظيم المشروع 
يكن الشكل/األشكال القانوني (ة) المعتمد(ة)، فيجب التفكير في إنشاء فروع له في جميع  أيا

 .أرجاء العالم

 

  االقتراح السابع –تنظيم المشروع 
 أيا يكن الشكل/األشكال القانوني (ة) المعتمد(ة)، سيتحتم إنشاء الهيئات التالية داخله:

يات مؤهلة، ويرأسه جناب الخليفة مجلس لإلدارة أو اإلشراف يضم في عضويته شخص  -
  المعظم أو ممثل له

 لجنة للتدقيق -

 

  االقتراح الثامن –تنظيم المشروع 
تقرر إنشاء هيئة ذات مجلس لإلدارة، يجب أن يتكون المجلس من عشرة أعضاء ينقسمون  إذا

فئات: األعضاء المؤسسين، الشخصيات المؤهلة، واألعضاء القانونيين الممثلين  3إلى 
 للسلطات العمومية.

 

  االقتراح التاسع –تنظيم المشروع 
أن يتمثل دوره في ضمان تطبيق إذا تقرر إنشاء مؤسسة للوقف ذات مجلس للرقابة، يتعين 

 .قواعد الشفافية وحسن التسيير، باإلضافة الحترام األهداف المحددة للمشروع

 

  االقتراح العاشر –تنظيم المشروع 
إذا تقرر إنشاء مؤسسة للوقف ذات مجلس للرقابة، يمكن أن يضم المجلس الذي تؤول رئاسته 

  آخرين مثل:لجناب الخليفة المعظم أو من ينوب عنه، أعضاء 
  رئيس مجلس اإلدارة -
  المدقق الداخلي -
  مراقب التسيير -
  مراجع الحسابات -
  مندوب(و) المانحين -
  ممثل الدولة -
  المستشار القانوني (محام) -
 بنوك اإليداع، إلخ. -

 

  االقتراح الحادي عشر –تنظيم المشروع 
تقرر إنشاء مؤسسة للوقف، يتعين، عالوة على الهيئتين الواردتين أعاله (مجلس اإلدارة  إذا

ومجلس الرقابة)، إنشاء مجلس تشريعي (الهيئة الشرعية) للبت في مطابقة العمليات من 
عدمها مع الشريعة اإلسالمية. سيتألف هذا المجلس من علماء وفقهاء ومشرعين متخصصين 

. وتتمتع هذه الهيئة باستقاللية تامة عن جميع هيئات صنع القرار األخرى في العلوم اإلسالمية
 في المشروع.

 
 
 



  من أجل إنشاء صندوق مستدام للفيضة 2019مارس  2الورشة التفكيرية المنعقدة يوم ملحقات تقرير 
 مقترحاتالالملحق األول: 

 
 

  االقتراح الثاني عشر –تنظيم المشروع 
  إذا تقرر إنشاء مؤسسة للوقف، يتعين إنشاء أجهزة وهيئات لصنع قرار تتمثل في:

  مجلس للتنفيذ والتحكيم -
  لجنة لتسيير المالية والميزانية -

 

  االقتراح الثالث عشر –مشروع تنظيم ال
 أيا يكن الشكل/األشكال القانوني (ة)، يتعين اختيار مراجعي حسابات قانونيين.

 

  االقتراح الرابع عشر –تنظيم المشروع 
  فيما يتعلق باكتتاب عمال مختلف كيانات المشروع يتعين:

  إطالق دعوة للترشح؛ -
  مراعاة الخبرة األكيدة والدوافع المْقِنعة؛ القيام باختيار صارم وشفاف للمرشحين، مع -
  تصديق نتائج االكتتاب من قبل هيئة أو أكثر داخل الكيان المعني. -

  االقتراح الخامس عشر –تنظيم المشروع 
  أيا يكن الشكل/األشكال القانوني (ة) النهائي (ة) للمشروع، يتعين أن يتضمن المصالح التالية:

  للشؤون اإلدارية والمالية مديرية -
  مديرية للشؤون القانونية -
  مديرية مكلفة بالعالقات مع الجمهور ومع الشركاء المحليين -
  مديرية مكلفة بالعالقات الخارجية ومع الهيئات -
 مديرية للرقابة الداخلية -

 

  االقتراح السادس عشر –تنظيم المشروع 
أمور أخرى، جوانب األهلية فيما يتعلق بالصرف يتعين إعداد دليل إجرائي يتضمن، من بين 

 .المالي، وينص على مبدأ ازدواجية التوقيعات

 

  االقتراح السابع عشر –تنظيم المشروع 
 يتعين تشكيل لجنة للمتابعة والتقييم.

) لجان 3وستكون هذه اللجنة فعالة إذا تم تشكيلها من فرق متعددة التخصصات، ومن ثالث (
  فرعية مكلفة بـ:

 7إلى  5األهداف والبرنامج: جمع التبرعات وتسيير األموال والمشاريع (لجنة فرعية من  -
  أعضاء)

الشكل/األشكال القانوني (ة) لكيانات المشروع: النظام األساسي والنظام الداخلي (لجنة  -
  أعضاء) 7إلى  5فرعية من 

 أعضاء). 7إلى  5التنظيمي: الهيكل اإلداري والتنظيمي والوظيفي (لجنة فرعية من  البعد -



 من أجل إنشاء صندوق مستدام للفيضة 2019مارس  2الورشة التفكيرية المنعقدة يوم ملحقات تقرير 
 مقترحاتالالملحق األول: 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 الملحق األول: المقترحات
 

 

( التكميلية المنبثقة عن األيام التفكيرية لمدينه باي المنعقدة 10قائمة المقترحات العشرة ) -2

 2019مارس  2أشغال ورشة المدرجة من قبل لجنة متابعة ، و2001شتمبر  9و 8، 7أيام 
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 التقرير مراحل إعداد التواريخ الفريق المكلف تعليقات
الستفادة ا تقريرإعداد وإحالة مشروع أول من 

إلى ، 2001من خطة العمل واالستثمار لسنة 
 االعتماد فريق

 0.0المسودة رقم  2019مايو  13 تنسيقفريق ال

فريق العضو األول في  والمقترحات إلى فريق التنسيقات إحالة التعليق
 االعتماد

 أ  1.0المسودة رقم  2019 مايو 16

فريق العضو الثاني في  ات والمقترحات إلى فريق التنسيقإحالة التعليق
 االعتماد

 ب1.0المسودة رقم  2019 مايو 18

االستفادة من  تقرير إعداد وإحالة مشروع ثان من
إلى فريق ، 2001خطة العمل واالستثمار لسنة 

 داالعتما

  1.1المسودة رقم  2019مايو  18 تنسيقفريق ال

االستفادة  تقرير من لثمشروع ثا إعداد وإحالة
إلى ، 2001من خطة العمل واالستثمار لسنة 

تقرير يعتبر هذا المشروع بمثابة و. دفريق االعتما
 مؤقت.

 2.1 المسودة رقم 2019يونيو  02 تنسيقفريق ال

إحالة التقرير المؤقت إلى معالي الناطق 
الرسمي باسم الخليفة المعظم، لرفعه إلى 

  السامي.جناب الخليفة 

  *2.2 المسودة رقم  2019يونيو  09  متابعةال لجنة

نشر لجنة المتابعة للنسخة النهائية من التقرير 
 الُمجاِز من قبل جناب الخليفة المعظم.

يتم تحديده  لجنة المتابعة
 الحقا

 الصيغة النهائية

 

 النسخة التي بين أيدينا* 
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 مذكرة موجزة .1
جليا بدا ة، يضمستدام للف صندوقرساء إل 2019مارس  2في  عقدتان ل ورشة العمل التيأشغاإثر 

مدينه باي األيام التشاورية حول إبان  التي تم تطويرها خطة العمل واالستثمار فادة منستضرورة اال
 ").2001تقرير "المسماة أدناه بـ ( 2001شتمبر  9و  8و  7 أيام

 
تكمل المقترحات الـ من شأنها أن التي ، و2001تقرير تحديد التوصيات الواردة في في الهدف يتمثل 

 ").2019تقرير "سماة أدناه بـ (الم 2019مارس  2ورشة العمل في أشغال ة عن صادرال 65
 

 2001نشاطي سنتي ا في أعمال شاركمن الحضرة  )2(عضوين تم تنفيذ هذا العمل من قبل لقد 
 على حد السواء. 2019و
 

  ألسباب التالية:واحد من ال، 2019سنة إدراجها  لم يتم 2001تقرير  توصياتبعض 
 ؛2001سنة بعد تنفيذ ا دخلت بالفعل حيز الأنه -
، وأحيانًا مع وجود فروق دقيقة 2019تقرير مقترحات  في بطريقة أو بأخرىا مشمولة أنه -

 ؛ر السياقبتغيمرتبطة 
 م تعد واردة.لأنها  -

  
 خطةبوتتعلق ، 2019تقرير  إلدراجها في 2001تقرير  ) مقترحات من10تم اختيار عشرة (وقد 

  لمجاالت التالية:ما يخص االمشروع ف
 ؛) مقترحات4أربع (تراث: والثقافة والدين ال -
 ؛) مقترحات3( ثالثربية والتكوين: الت -
 ؛)2( عمران: مقترحان اثنانلطوير والتا -
 ."موارد المشروعركن " أن يدرج في يمكن، و)1(: مقترح وحيد االقتصاد -

 
تصنيف ، تم 2001تقرير  وتلك الصادرة عن 2019مارس  2عمل صادرة عن ورشة لمقترحات الالتمييز و

 ".2001برنامج "ة تحت مسمى األخير ههذ
 
زيده جاء ليالذي  2019تقرير  من أيتجزال  اجزء يمثل الذي بين أيدينا تجدر اإلشارة إلى أن التحليلو

  ثراء.
 

 2ل ورشة أشغاعن منبثقة ال 65المقترحات الـ ك اتمام، لحقةالم) 10المقترحات العشرة (وستكون 
لهذا  ارهاجنة يختلمصادقة جناب الخليفة المعظم أو مصادقة ة مسطرا ل، موضوع2019 مارس

 الغرض.
 

 
 
 
  



 لصالح مدينه باي 2001خطة العمل واالستثمار المعتمدة سنة من  2019مارس  2ة متابعة أشغال وشة لجن فادةاست | 4

 
 

 .2019تقرير إدراجها في وارد ال 2001تقرير مقترحات  .2
 

  1الدين والثقافة والتراث   )أ
 

 ولالمقترح األ -2001برنامج 
وسير  إنشاء تحكم مدونةاعتماد ة المعظم، يلزم لخليفجناب السامية الات التوجيه أساس على

 :األقل على التالية النقاط، وتضمن حصول القرآنيةمحاظر الو مدارسال
 ؛األصيل التقليدي التعليم ستعادةا  -
 :خالل مندرسين الممخرجات ومستويات  حسينت  -

 الرسكلة؛ أو/و للتحسين دورية ندوات تنظيم <    
 ؛المدربينية لصالح تدريب دورات تنظيم <    
 ية وظروف عمل المدرسين؛وضع تحسين <    
 درسين.للم االنتقائيكتتاب اال <    

 

 ثانيالمقترح ال -2001برنامج 
 السلوكياتكذا حول و، دنيةاضيع مرتبطة بالتربية الممو حول السكان توعيةمكلفة ب لجنة إنشاء

 م.المعظ الخليفة توجيهاتالشرعية ومع  متطلباتال معة ناغمالمت الالئقة
 

  ثالثالمقترح ال -2001برنامج 
 المقدسة. اإلسالمية ماكنوغيرها من األ المساجد ناءالقيام بب

 

 رابعالمقترح ال -2001برنامج 
 زوجات( "بايـ "كْر ل ةيالضرور حتياجاتالا لتغطية ،مساهمة شكلعلى  ،خاصة سنوية هبة تخصيص
 هبة،الذه هيتم صرف  قدو. المعظم الخليفةتحت إمرة جناب وذلك أخرى،  نفقاتلتغطية و) وأطفال

 ية.لتتوفر فيه معايير األه شخص أي مساعدة في االقتضاء، عند

 
  2التربية والتكوين   )ب

 

 خامسالمقترح ال -2001برنامج 
 رتبطةالمروع المش مقترحاتمختلف  نفيذمكلف بتكوين، لتربية واوالت التعليم لدعم صندوق إنشاء
 .اضيعالمو بهذه

 
 .للمشروع المختلفة الموارد خالل من الصندوق هذا تمويل يتم

 

 سادسالمقترح ال -2001برنامج 
 تنظيم مسابقات تتضمن مختلف المواضيع العلمية والشرعية.

 
 

                                                           
 .تم إدراج التربية الدينية في هذا الباب  1
 . الدين والثقافة والتراثإدراجها في القسم السابق الجوانب الدينية من التربية تم   2
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 سابعالمقترح ال -2001برنامج 
 تحت تصرف شباب مقر مناسبوضع ، واالفتراضيةواقعية منها ال ،والمتاحف المكتبات إلى باإلضافة

  .لتبادلة واقافللث مركزاه نوليجعمدينه باي 
  
عالوة شرعية، لتماشى مع المقتضيات اي إنترنت ومقهى، للقراءة غرفى لقر عالمحتوي ي أن يجبو

 .اليدوية األعمال لمختلف تمهدعلى ورشات 

 
  التطوير والعمران  )ج

 

 المقترح الثامن -2001برنامج 
  ف إلى:هدبإجراءات ت لسلطات العامةلتوجه إلى اا
  خ)؛لكو-نحو مدينه باي (طريق مدينهطريق الرئيسي سيع التو -
  توسيع الطريق الرابط بين دينكيراي وطيبه انياسين -
  تعبيد الجيبين الرابطين بين كر جارا وكوسي، وبين طوبى سانوخو وكوسي. -
 اي.سفلتة الطريق الرابط بين كوون ومدينه ب -

 

  تاسعالمقترح ال -2001برنامج 
  إنشاء مركز للشرطة على مقربة من مدينه باي.ى ملتمس بلقد وافقت السلطات العمومية عل

  
 .تنفيذ هذا اإلجراء، وناسبوقع المالعثور على الميجب 

 
 االقتصاد  )د

 المقترح العاشر -2001برنامج 
 إنشاء مركزيات للمشتريات.



  من أجل إنشاء صندوق مستدام للفيضة 2019مارس  2الورشة التفكيرية المنعقدة يوم ملحقات تقرير 
 مقترحاتالالملحق األول: 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  الملحق األول: المقترحات
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  دراسة مقارنة بين الوقف والهيئة

الوقف ذي "بنظام  "الهيئة"قارنة نظام مهذه الدراسة على ركز توجد عدة أنواع من الوقف: الوقف الخاص، المختلط، العاّم، وذو النفع العاّم. وت
االعتراف بالطابع ويمكنه االستفادة من أو اعتبارية، طبيعية يره شخصية خاصة، تدكل وقف ذي نفع عاّم تعريفه بأنه " يتمالذي  "النفع العام

مقتطف من ديباجة القانون رقم " (من طرف خصوصيين أو من قبل هيئة ذات نفع عامويمكن تسيير هذا النوع من األوقاف العام لمنفعته. 
  الوقف).المتعلق بنظام  11- 2015

 

معايير  الهيئة الوقف ذو النفع العام تعليقات
 1 المقارنة

تعود  ُملٍك أو عدة أمالكنظاما لتسيير الوقف ُيَعد  - 
اعتباري، بحيث يتسنى لشخص طبيعي أو 

األمالك اآلئلة من قائمة  ةبطريق شرعيإخراجها 
 لإلرث.

 
الموارد ، فيمكن إسناد تعلق األمر بوقف نقديإذا 

يتم تشكيلها إشراف هيئة لجنة أو إلى الموقوفة 
 بكل حرية.

 
ال تتمتع عملية الوقف  - 

بالشخصية القانونية؛ فهذه 
وفقا يجب تقديرها األخيرة 

 ينا للمستفيدوفق، ويننللمكوّ 
 منها في بعض الحاالت.

موارد خصوصية رصد يتمثل في  - 
لتحقيق أصول مالية أو نقدية) (

ُيعَهُد وهدف ذي نفع عام، 
أو شخص طبيعي بتسييره إلى 

 خضع للقانون الخاص.ي اعتباري
متمتعا  موقوفٌ  كٌ لْ كان مُ إذا  - 

كتسبها في ا شخصية قانونيةب
مؤسسة، شركة..)، البدء (مثال: 

الشخصية يتمتع بهذه ه يظل فإن
عني ذلك أن دون أن يالقانونية 

 
 وذ شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص - 

من  ولديه  ،ومقر اجتماعي وجنسيةتسمية 
هبة ال(أو الموارد األصلية  رصيد من االعتماداتال

نقع مشاريع ذات له تحقيق يتيح ما ) االبتدائية
 عاّم.

 
الشخصية إلى ذلك تجدر اإلشارة إلى أن  - 

نشر الجريدة الرسمية القانونية ال تلزم إال بعد 
صفة المؤسسة المعترف  لمرسوم الذي يمنحل

 ).19لها بطابع النفع العاّم (المادة 

 
 
 

المبدأ 
 األساسي
الشخصية 

 القانونية

                                                           
  في السنغال. للهيئة ذات النفع العامالمنشئ  1995إبريل  07الصادر بتاريخ  11- 95: القانون رقم 1 المصدر  1

  المتعلق بالوقف 2015مايو  06الصادر بتاريخ  11- 2015القانون رقم : 2المصدر     
  2015شتمبر  24يوم تم تقديمه عن قانون الوقف عرض : 3المصدر     
 .2جامعة الشيخ آنتا جوب  - 2019مارس  02(العربية) في الورشات التفكيرية ليوم  2: مساهمة المجموعة 4المصدر     
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 ا.إياه الوقف هو الذي منحه
المنظم للوقف القانون  تطرقلم ي - 

ن الشخصية أل؛ ةمسألهذه الل
إال ها كتسبالقانونية ال ي

األشخاص الطبيعيون أو 
 االعتباريون.

اإلجراء التأسيسي في يضمن تدخل موثق العقود 
 لتصرف.ية لثباتاإلقوة ال وجودللوقف 

هو تصرف اإلجراء التأسيسي للوقف 
موثق   منيفرض تدخالعلني 
 للعقود.

يل أو األصقد يضفي اإلجراء التأسيسي شكلها 
 قسمها الفرعي الخصوصي.

 
الشروط 
 الشكلية

  عناصر: 3 فيالملكية جسد تت  -
o مثال: (ملكيته نقل و في استغالله أحق ال

الحق في االنتفاع والحق في بيعه)، 
 الحق في استخدامه؛ومنه، 

o  تصرف ييقرر أنه لن صاحب الملكية العارية
 فيه أبدا (وال حتى بتوريثه بعد وفاته)؛

o  مثل تأو التصرف فيه يبه الحق في التمتع
حق االنتفاع (من حيث االستخدام أو في 

عتبر ي. وأو أي صيغة أخرى)تصور اإليجار 
فعل خيري أو هو المنقول إلى ا الجزء هذ

 إحسان عمومي أو خصوصي.
 

يمكن للهيئة أن تحظى بأمالك تامة الملكية  - 
لها، كما يحق لها أن تستفيد من أمالك موقوفة 

 (خاضعة للوقف).

تم تجميد ملكيته العارية  مقتنى كل
(مدة  دةوأو لفترة محد إلى األبد

فعل ، ويتم صرف ريعه إلى محددة)
خيري أو إحسان عمومي أو 

 خصوصي.

تعود  ، ال رجعَة فيه ألمالٍك أو حقوٍق أو مواردَ تحويلٌ 
شخاص طبيعيين أو ألشخص طبيعي أو اعتباري أو ل

إلى  ،"ون/مؤسس"م لقب /يطلق عليه ،اعتباريين
  هداف غير ربحية.بأذي نفع عام  فعل

 

  
 اإلنشاء

 عخضِ أن تُ ها عملبدء وفور إنشائها مكن للهيئة ي
 أمالكها. ها أو بعضَ أمالكَ للوقف 

الثابتة أو  الثابتة وغيرّالك األصول مُ 
، والذين األسهم المالية أو النقدية

ُيطلَق عليهم لقب "مؤسسين"، 
حق االنتفاع للمستفيد من باإلضافة 

ف (الشخص من الملك الموقو
الطبيعي أو االعتباري) ومسير 
الوقف (إذا كان الوقف عاّما أو 

 مختلطا).

 
واألجهزة بالنسبة لإلنشاء فقط،  المؤسسون

الدولة إذا كانت اإلدارية بالنسبة للتسيير والرقابة، و
 الهيئة ذات نفع عاّم.

 

 
  

األشخاص 
 المنخرطون
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متيازات السعي لالستفادة من افي إطار ال
الممنوحة لألنشطة ذات النفع العام، يمكن 

أن يطلب من السلطة مسيره أو  الوقف لمؤسس
بطابع النفع العام الممنوح لهيئته العليا االعتراف 

  بمرسوم.
لجنة اإلشراف هذا الملتمس إلى ويتم تقديم 

مرات سنويا  4لدى السلطة العليا، والتي تجتمع 
 .التخاذ القرارات أشهر) 3(أي كل 

 
ينعقد الوقف بمجرد التوقيع على 

يلزم إجرائه التأسيسي؛ حيث 
إحاطة السلطة العليا ب العقودموثق 

في نسخة من اإلجراء تزويدها بعبر 
 من تاريخ التوقيعيوما  30غضون 

 ).9و 8(المادتان 

 
  

يتم التوقيع على ال يكفي لتشكيل هيئة ما أن 
، وال تحصل على الشخصية وثائقها التأسيسية

طابع ضفي عليها مرسوم ينشر  بعدالقانونية إال 
ت طويلة في الغالب؛ هذه اإلجراءاالنفع العام (تعتبر 
التي من اختصاص المحكمة العليا حيث إن الملف 
ويعتبر رأيها في جلسة سنوية لها، تنظر وتبت فيه 

 المؤيد شرطا ال غنى عنه).

 
آجال 

 التأسيس
 
 

 : يمكن لألوقاف ذات المنفعة العامة66المادة 
أن تتحول  المتشابهة والهيئات ذات النفع العام

، أو بناء على طلب من المؤسس، إلى وقف عامّ 
بناء على طلب موجه من المسير إلى  أو، وريثال

 السلطة العليا للوقف.

  
، بمرسوم صادر عن الجهة يمكن

إضفاء طابع النفع العام  المختصة،
 ذي المنفعة العامة.على الوقف 

  
 .لهيئةإضفاء طابع النفع العام على ايمكن 

 
التقاء  نقطة

  النظامين
 

الجديدة للمدونة العامة حكام األلقد ألغت 
التي كانت العديد من األحكام المواتية للضرائب 

 منحكانت تنص على ففيما  .ممنوحة للهيئات
ضريبة القيمة من عفاء الهيئات ذات النفع العاّم إ

فقد ها، ومن رسوم تسجيل بعض عملياتالمضافة 
حكام ينما ال تتعلق أالجديدة ذلك، ب األحكامألغت 

المحددة الهيئات  إال ببعضالمدونة من  9المادة 
  المدونة العامة للضرائب.بالتعريف من قبل 

 
الحصول ب طابع النفع العامّ االعتراف ب يسمح - 

واألحكام المواتية االمتيازات الضريبية على 
 ذات النفع العاّم.باألنشطة المرتبطة 

  
لة، تشكالتم سحب طابع النفع العام عن عندما ي

ريبة على اإلعفاء من الضمن فلن تستفيد 
 المؤسسات

على من الضريبة  إعفاء  -
من المدونة  5المؤسسات (المادة 

 العامة للضرائب).
تي الهبات الانتزاع إمكانية   -

المؤسسون أو أي أشخاص يمنحها 
في إطار اعتباريون طبيعيون أو 

من الضرائب المستحقة  ،الوقف
النسبة المحددة في أفق عليهم 

والمتمثلة في  ،كأعلى سقف
من الدخل من رقم األعمال أو  0.5%

من  55و 9الصافي (المادتان 
  المدونة العامة للضرائب).

التي الهبات والمنح إعفاء يتم   -
يتم التبرع بها لصالح الوقف من 
إجراءات التسجيل، وبالتالي فهي 

 رسوم التسجيل.معفية من 

 
 5سات (المادة على المؤسريبة إعفاء من الض  -

  .من المدونة العامة للضرائب)
 
التي يتبرع بها أشخاص العطايا الهبات والمنح و  -

لصالح الهيئات ذات النفع العام، واعتباريون طبيعيون 
ما لم يتم انتزاعها من الضرائب المستحقة عليهم 

أو من دخلهم من رقم أعمالهم % 0.5تتجاوز 
 الصافي.

 
قانون ال - 

الجبائي 
المطبق/تح

سين 
ظروف ال

 الضريبية/
االمتيازات 
بالنسبة 

للمانحين 
(حين يتم 

االعتراف 
بها ذات نفع 

 عام)

زال الهيئة التي حل تلقائيا، وبقوة القانون، يتم  - 
وصلت إلى أهدافها التي أو  إنشائهاسبب 

 
بالنسبة للهيئة، حال كما هو ال - 

  
، ال ينبغي أن تكون الهيئة ذات أهداف ربحية - 
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 من أجل تحقيقها.التي أنشئت 
حلها حينما تصبح ربحية (المادة ويمكن كذلك  - 

41.(  
  

يمكن سحب طابع النفع العام عن الهيئة. وسحب 
هذا الطابع عنها يوقف أنشطتها وينزع عنها 

 ).20الشخصية القانونية (المادة 

ال يمارس الوقف ذو النفع يجب أن 
 أنشطة ذات أهداف ربحية.العام 
عائدات توجه يجب أن كما 

 ،االستثمار فيه في المقام األول
ثم وموضوعه  هأمالكصيانة إلى 

ات االجتماعية إلى الخدم
  األساسية.

 أمالكِ  ه يجب استثمارُ إلى أننشير 
المالية وفق  عائداتهصوله وأالوقف و

 ).51اإلسالمية (المادة 

تها يجب أن أنشطعن الناجمة  الفائض واألرباحو
 حصريا إلى هدفها الخيري. توجه

 
 

أن تدخل أنشطة الهيئة ضمن نطاق يجب  - 
أن تسهم أو  أنشئت من أجله،الذي  موضوعال

 ).6في تحقيق أهدافها (المادة 

المهمة  - 
وطبيعة 
 األنشطة

 

 ،لنبويةالسنة اإلى يعود الوقف " 
على المسلمين يشجع واإلسالم 

في تشييد الوقف استخدام 
مقابر، للاألراضي ومنح المساجد 

حاجيات الفي توفير و
". لمجتمعاتهماقتصادية - السوسيو

عرض تقديم قانون مقتطف من 
 الوقف.

  
تعلق ويليس البعد الديني حاضرا دائما في الهيئة، 

يجب المؤسسون (بالوجهة التي يقررها حضوره 
 النصوص القانونية التأسيسية).تحديد ذلك في 

 
 

 البعد الديني

أتباع ينحدرون من كبير: تتميز الفيضة بتنوعها ال
إفريقية وأوروبية مجتمعات مختلفة (
آسيوية...) ويميلون إلى وأنجلوسكسونية و

نظام الوقف أو وقع الخيار على وسواء  التزايد.
البعد العالمي التأكد من  فيجبنظام الهيئة، على 

، بحيث يتسنى له، على غرار المنظمات كيانلل
"اتفاقيات االستفادة من غير الحكومية األخرى، 

إال أنه  في الخارج.المقر"؛ أي أن تكون له فروع 
يكاد يقتصر الوقف نظام وجود أن إلى يجدر التنبيه 

بعض الدول  في ن كانالبلدان اإلسالمية، وإعلى 
اإلسالمية في اإلغاثة مثل أنظمة للوقف (الغربية 
 فرنسا).

  
  
  
  

بالتشريع كذلك يتعلق نظام الوقف 
 المحلي.

 
  
  
  

أو محلي البعد الذو الهيئة التشريع المتعلق ب
 وطني.ال

  
  
  

الطابع 
العالمي 

  للفيضة
 

 فيالزكوات  دفعبعض العلماء إمكانية  رفضي
غير قابلة  وقفية، محتجين بأنهاالصناديق ال

كذلك نظام الوقف، إال أن الموارد 
يجب لزوما أن تكون مطابقة 

 
هبات وتبرعات وعطايا تتلقى يمكن للهيئة أن 

  
الرفع من 
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حيث إن ويجدر توضيح هذه النقطة؛  ستعقار.لال
الوثائق تصرح بقابلية دفعها في أصل هذه إحدى 

  الصناديق.
 

  موارد حالل).للشريعة (
د من يمكن للوقف أن يستفي

دولية مالية تمويالت مؤسسات 
  إلخ). (البنك اإلسالمي للتنمية...

النصوص المنشئة  فيالتمويل ِحلِّية (يمكن تأطير 
  لها)

 

مستوى 
التبرعات 

  والهبات
 

 مرونة الوقف فيما يخص حماية األمالك والموارد.

 
طابع عدم قابلية نقل ملكية الوقف، 

وعدم التصرف فيه،  إمكانية وعدم
  قابليته للتقادم.

  
تطبيق التضامن في إطار قد يتسنى 

الوقف الخصوصي (العائلي) بتعيين 
 عدة مستفيدين.

الموارد التي قابلية نقل ملكية المرونة في  ميزة - 
تم حل عليها الهيئة: في حال ما إذا  لتحص

عن الناجمة أصولها الصافية  ملكية الهيئة فإن
هيئة أخرى أو ل إلى ؤوتصفية ممتلكاتها ت

وذات أهداف  تتمتع بطابع النفع العامّ  ،جمعية
أن تؤول وفي جميع الحاالت ال يمكن مماثلة... 

إلى المؤسسين وال إلى  اقاربهم وال حلفائهم، 
الهيئة وال حق نقل الملكية فيها (المادة  أمالكُ 

42.( 
"إن أعضاء مجلس الهيئة أو لجنة التسيير،  - 

اري العام، حسب األحوال، باإلضافة لإلد
مدونة ن، تشاركيا أو فرديا، طبقا ألحكام مسؤولو

، الفقرات 234االلتزامات والعقود والتجارة (المادة 
و أي طرف ثالث، عن ألهيئة أمام ا ،)3إلى  1من 

وكذا عن  ،مخالفات األحكام الناظمة للهيئات
 43(المادة  تسييرهم"أثناء الخروقات المسجلة 

 من القانون المنظم للهيئات ذات النفع العام).

حماية 
الممتلكات 
والمقتنيات 

مسيرين وال
 والعمال

 

 

نظرا الستناده على مبادئ المالية 
أداة الوقف شكل اإلسالمية، ي

 مستقبلية واعدة.

 
أو أي قد تشكل الهيئة ذات النفع العامّ قاعدة للوقف 

  هيكل قانوني آخر.
 

التطوير 
والتوسيع 
 مستقبال

 

بتسيير كافة المشاريع بكيان وحيد ُيعَهُد إليه ن تكتفي أ القوة الكامنةمن حيث األهمية وال ينبغي لمجموعة بقدر أتباع الشيخ إبراهيم انياس 
 أن تحظى بـا كذلك وإنما يمكنهالتي تطمح إليها؛ 

  ّهيئة ذات نفع عام 
 مؤسسة للوقف 
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 االسم على شكل قدرة قابضة شركة تجارية خفية 

أن تحظى من األنسب مشاريع الحضرة. وهكذا فربما يكون تنفيذ ميزات وخصوصيات من األهمية بمكان لإن كل واحدة من هذه الكيانات تقّدم 
  وتحقيقها بشكل أفضل.اإلحاطة بها للتمكن من أمثل لألهداف ، لضمان توزيع هاالمجموعة بكل نوع من

خطواتنا وقراراتنا. ينبغي أن يقود هذا التشبث بديننا الحنيف جميع  بالتاليجموعتنا ذات الطابع اإلسالمي، وخصوصية معدم إغفال  ويجدر
مطابقا لمصدرينا األبرزين وهما القرآن الكريم يجب أن يكون قمنا و/أو سنقوم به جمع للتبرعات فإن أي مشروع أو نشاط اقتصادي أو من ثم و

 المطهرة.والسنة النبوية 


