بسم اهلل الرمحن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( :م  ) ١١ /وتاريخ  ١٤٣٧ / ٢ / ٢٦ :هـ
بعون اهلل تعاىل
حنن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية
بناءً على املادة (السبعني) من النظام األساسي للحكم ،الصادر باألمر امللكي رقم (أ )٩٠/بتاريخ ١٤١٢ /٨ /٢٧هـ.
وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء ،الصادر باألمر امللكي رقم (أ )١٣ /بتاريخ ١٤١٤ /٣ /٣هـ .
وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى ،الصادر باألمر امللكي رقم (أ  )٩١ /بتاريخ ١٤١٢ /٨ /٢٧هـ .
وبعد االطالع على قرار جملس الشورى رقم ( )٣٥ /٦٠بتاريخ ١٤٣٥ /٧ /٦هـ .
وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم (  ) ٧٣بتاريخ ١٤٣٧ /٢ /٢٥هـ .

رمسنا مبا هو آت:
أوالً  :املوافقة على نظام اهليئة العامة لألوقاف ،بالصيغة املرافقة .
ثانياً  :على مسو نائب رئيس جملس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة املعنية املستقلة – كل فيما خيُصُّه – تنفيذ مرسومنا
هذا .

سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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قرار رقم ( )٧٣وتاريخ  ١٤٣٧ / ٢ / ٢٥ :هـ
إن جملس الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  ٣١٠٦٩وتاريخ ١٤٣٥ /٨ /٤هـ ،املشتملة على خطاب معايل رئيس
هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء رقم  ٣٠١وتاريخ ١٤٣٢ /٢ /٥هـ ،يف شأن مشروع نظام اهليئة العامة لألوقاف .
وبعد االطالع على مشروع النظام املشار إليه .
وبعد االطالع على نظام جملس األوقاف األعلى ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )٣٥ /وتاريخ ١٣٨٦ /٧ /١٨هـ.
وبعد االطالع على نظام اهليئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م  )١٧ /وتاريخ
١٤٢٧ /٣ /١٣هـ .
وبعد االطالع على نظام املرافعات الشرعية ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م  )١ /وتاريخ ١٤٣٥ /١ /٢٢هـ .
وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم ( )١٦٠وتاريخ ١٤٣١ /٥ /١٢هـ .
وبعد االطالع على احملاضر رقم ( )٣٦وتاريخ ١٤٣٢ /٢ /٥هـ ورقم ( )٢٠٧وتاريخ ١٤٣٢ /٥ /٢٢هـ ورقم ( )٧٦وتاريخ /٤
١٤٣٦ /٢هـ ورقم ( )٢٩٩وتاريخ ١٤٣٦ /٦ /١٠هـ ورقم ( )٣٩٩وتاريخ ١٤٣٦ /٧ /١٧هـ ورقم ( )٧٨٦وتاريخ /١١ /٢٤
١٤٣٦هـ واملذكرات رقم ( )٧٧وتاريخ ١٤٣٦ /٢ /٤هـ ورقم ( )٣٠٠وتاريخ ١٤٣٦ /٦ /١٠هـ ورقم ( )٤٠٠وتاريخ /٧ /١٧
١٤٣٦هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء .
وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم ( )٣٥ /٦٠وتاريخ ١٤٣٥ /٧ /٦هـ .
وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة جمللس الوزراء رقم ( )٢٤٥وتاريخ ١٤٣٧ /٢ /٣هـ .

يقرر ما يلي:
أوالً  :املوافقة على نظام اهليئة العامة لألوقاف ،بالصيغة املرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ،صيغته مرافقة هلذا .
ثانياً  :اعتماد ميزانية سنوية للهيئة العامة لألوقاف ضمن امليزانية العامة للدولة ،وذلك ملدة مخس سنوات ،واعتبار ما سيعتمد
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هلا مالياً من الدولة خالل تلك السنوات سلفة تسرتد مستقبالً .
ثالثاً  :يكون تعيني األعضاء – املشار إليهم يف الفقرة ( )٣من املادة (السادسة) من النظام – يف أول جملس إدارة بأمر من رئيس
جملس الوزراء .
رابعاً  :تتوىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد متثيل اململكة يف املؤمترات وامللتقيات والندوات اإلقليمية
والدولية ذات الصلة باألوقاف ،وتنسق الوزارة مع اهليئة العامة لألوقاف من أجل مشاركة اهليئة يف ذلك .
خامساً  :استمرار تويل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اإلشراف اإلداري على نشاط املساجد
املوقوفة اليت عيّن عليها الواقفون نظاراً.

رئيس جملس الوزراء
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نظام اهليئة العامة لألوقاف
املادة األوىل:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمام كل منها ،ما مل يقتض السياق خالف ذلك:
اهليئة  :اهليئة العامة لألوقاف.
اجمللس  :جملس إدارة اهليئة.
الرئيس  :رئيس اجمللس.
احملافظ  :حمافظ اهليئة.
الوقف العام  :الوقف املشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوقف اخلاص (األهلي ) :الوقف املشروط على معني من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقف املشرتك  :الوقف الذي يشرتك يف شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
الواقف  :من ينشئ الوقف.
شرط الواقف  :الصيغة اليت حيددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره ،أو املوقوف عليه .
املوقوف عليه  :املستفيد من الوقف وفق شرط الواقف.
الناظر  :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يتوىل نظارة الوقف .
النظارة  :إجراء التصرفات اليت حتقق الغبطة واملصلحة لعني الوقف وإيراده ،وذلك حبفظه وإجياره وتنميته وإصالحه
واملخاصمة فيه وصرف غلته ،وفقاً لشرط الواقف.
اإلدارة  :ما يعهد به الناظر إىل غريه  -سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية  -يف شأن تصريف شؤون الوقف حبفظه
وإجياره وتنميته وإصالحه.
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املادة الثانية:
اهليئة العامة لألوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،تتمتع باالستقالل املايل واإلداري ،وترتبط برئيس جملس
الوزراء ،وتباشر املهمات واالختصاصات املنوطة هبا مبقتضى هذا النظام ،ويكون مقرها الرئيس يف مدينة الرياض ،وهلا إنشاء
فروع داخل اململكة حبسب احلاجة.

املادة الثالثة:
هتدف اهليئة إىل تنظيم األوقاف ،واحملافظة عليها ،وتطويرها ،وتنميتها؛ مبا حيقق شروط واقفيها ،ويعزز دورها يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية والتكافل االجتماعي ،وفقاً ملقاصد الشريعة اإلسالمية واألنظمة.

املادة الرابعة:
 - ١تشرف اهليئة على مجيع األوقاف العامة ،واخلاصة (األهلية) ،واملشرتكة ،وفقاً ملا ورد يف الفقرة ( )٥من املادة (اخلامسة)
من هذا النظام.
 - ٢تشرف اهليئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون يف حدود ما تقضي به األنظمة ،ومبا ال خيالف شروط الواقفني ،أو
يدخل يف أعمال النظارة.

املادة اخلامسة:
تتوىل اهليئة املهمات اآلتية :
 - ١تسجيل مجيع األوقاف يف اململكة بعد توثيقها .
 - ٢حصر مجيع األموال املوقوفة ،وبناء قاعدة معلومات عامة عنها .
 - ٣النظارة على األوقاف اآلتية:
أ  -األوقاف العامة واخلاصة (األهلية) واملشرتكة؛ إال إذا اشرتط الواقف أن يتوىل نظارة الوقف شخص أو جهة غري اهليئة .
ب  -أوقاف مواقيت احلج والعمرة.
الصفحة  5من 16

 - ٤إدارة األوقاف اليت يكون هلا ناظر غري اهليئة ،وذلك بناءً على طلب الواقف أو الناظر .
 - ٥اإلشراف الرقابي على أعمال النظار ،واختاذ اإلجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول يف أعمال النظارة،
وذلك باختاذ ما يأتي:
أ  -االطالع على التقارير احملاسبية السنوية اليت تعد عن األوقاف.
ب  -تقديم الدعم الفين واملعلوماتي للنظار .
ج  -تقديم املشورة املالية واإلدارية مبا ال خيالف شرط الواقف .
د  -تكليف ممثل عنها حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية ،أو اجتماعات جمالس إدارات األوقاف اليت ليس هلا مجعيات
عمومية؛ عند حبث التقرير املايل السنوي للوقف .
هـ  -طلب تغيري املراجع اخلارجي .
و -حتريك الدعوى  -إذا لزم األمر  -أمام القضاء لعزل الناظر الذي خيفق يف حتقيق أهداف الوقف ،أو يفقد شرطاً من شروط
النظارة.
 - ٦املوافقة على طلبات إنشاء األوقاف العامة واملشرتكة اليت متول عن طريق مجع التربعات ،أو اهلبات ،أو املسامهات،
وإصدار األذونات الالزمة هلا .
 - ٧حتصيل إيرادات األوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها ،وإنفاقها على األغراض املوقوفة من أجلها؛ مبا حيقق شرط الواقف،
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة إذا استلزم األمر ذلك .
 - ٨حتصيل إيرادات األوقاف اليت تكون اهليئة مديرة هلا ،وإنفاقها على األغراض املوقوفة من أجلها؛ مبا يتفق مع عقد اإلدارة وال
يتعارض مع شرط الواقف ،وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة إذا استلزم األمر ذلك .
 - ٩اختاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من األموال املوقوفة (الثابتة ،واملنقولة) خارج اململكة على أوجه برّ عامة داخل اململكة
 بالتنسيق مع وزارة اخلارجية  -وإنفاق إيراداهتا على مصارفها . - ١٠اختاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير العمل الوقفي من خالل اآلتي:
أ  -الدعوة إىل الوقف وتسهيل إجراءاته ،وتقديم املعلومات واملشورة واملساندة املمكنة للواقفني ،والنظار ،وكل من يرغب يف
الوقف.
ب  -تطوير الصيغ الوقفية القائمة ،والسعي إىل إجياد صيغ وقفية جديدة ،والتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة.
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ج  -اإلسهام يف إقامة املشروعات الوقفية ،والنشاطات العلمية والبحثية؛ مبا يعزز تنمية اجملتمع ،وحيقق شروط الواقفني،
ومقاصد الوقف ،وذلك بالتنسيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية.
د  -نشر الوعي يف اجملتمع بأمهية الوقف ،ودوره االجتماعي واالقتصادي ،وعقد الندوات واملؤمترات وغريها من النشاطات
التثقيفية ،وإجراء الدراسات والبحوث يف جمال األوقاف.

املادة السادسة:
- ١يكون للهيئة جملس إدارة يُشكل من رئيس يُعيَّن بأمرٍ من رئيس جملس الوزراء ،ومخسة عشر عضواً على النحو اآلتي:

عضواً ونائباً
للرئيس.

أ  -احملافظ

عضواً.

ب  -ممثل من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

عضواً.

ج  -ممثل من وزارة العدل

عضواً.

د  -ممثل من الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي

عضواً.

هـ  -ممثل من وزارة املالية

عضواً.

و  -ممثل من وزارة الشؤون االجتماعية

عضواً.

ز -ممثل من وزارة التعليم

عضواً.

ح  -ممثل من اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين

عضواً.

ط  -ممثل من اهليئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم

عضواً.

ي  -ممثل من اجلمعيات واملؤسسات اخلريية اليت هلا نشاط يف جمال األوقاف

عضواً.

ك  -أحد رجال األعمال الذين هلم أوقاف

عضوين.

ل  -اثنني من املتخصصني البارزين يف جمال االقتصاد واالستثمار
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عضواً.

م  -أحد املختصني الشرعيني يف املعامالت املالية واالقتصادية

عضواً.

ن  -ممثل من املؤسسات الوقفية اخلاصة

 - ٢جيب أال تقل مرتبة ممثلي اجلهات املشار إليها يف الفقرات (ب ،ج ،د ،هـ ،و ،ز ،ح  ،ط) عن املرتبة (الرابعة عشرة) أو ما
يعادهلا .
 - ٣يعني األعضاء املشار إليهم يف الفقرات (ي ،ك ،ل ،م ،ن) بقرار من جملس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
 - ٤حتدد مكافآت حضور جلسات اجمللس للرئيس واألعضاء بقرار من جملس الوزراء.

املادة السابعة:
اجمللس هو السلطة العليا املشرفة على إدارة شؤون اهليئة وتصريف أمورها ،وله اختاذ القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها يف
حدود أحكام هذا النظام ،وعلى وجه اخلصوص ما يأتي:
 - ١اقرتاح األنظمة املتعلقة بنشاط األوقاف ،ورفعها إىل اجلهات املختصة العتمادها وفقاً لإلجراءات النظامية املتبعة.
 - ٢وضع اإلسرتاتيجيات واخلطط والسياسات املتعلقة بنشاط األوقاف ،ومراجعتها ،وتقوميها ،والعمل على تطويرها
وحتديثها.
 - ٣إقرار اهليكل التنظيمي للهيئة ،ولوائحها (اإلدارية ،واملالية ،واالستثمارية) ،وغريها من اللوائح الداخلية.
 - ٤املوافقة على مشروع ميزانية األوقاف  -اليت تكون اهليئة ناظرة عليها  -وحساهبا اخلتامي ،وتقرير مراجع احلسابات .
 - ٥املوافقة على مشروع ميزانية اهليئة ،وحساهبا اخلتامي ،وتقرير مراجع احلسابات ،والتقرير السنوي؛ متهيداً لرفعها حبسب
اإلجراءات املتبعة.
 - ٦املوافقة على التصرف يف أصول األوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها ،بقصد تنميتها ومبا حيقق شرط الواقف؛ سواء ببيعها
وشراء بديل عنها ،أو الدخول هبا لتصبح حصة يف شركة ،أو غري ذلك من املعاوضات .وذلك وفقاً الختصاصات اجمللس،
وحبسب الضوابط الشرعية واإلجراءات اليت تبينها الئحة االستثمار.
 - ٧املوافقة على إنشاء صناديق وحمافظ استثمارية وقفية ،وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية ،أو املشاركة يف تأسيسها،
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أو متلك حصص يف شركات قائمة ،وذلك وفقاً لإلجراءات النظامية املتبعة.
 - ٨املوافقة على املشروعات اليت تنفذ من أموال األوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها أو مديرة هلا ،وذلك وفقاً الختصاصات
اجمللس اليت حتددها الئحة االستثمار.
 - ٩املوافقة على احلصول على قروض لتمويل املشروعات الوقفية اليت تكون اهليئة ناظرة عليها أو مديرة هلا ،وصيانة األوقاف
القائمة منها وتطويرها؛ مبا حيقق شرط الواقف ،وذلك وفقاً الختصاصات اجمللس اليت حتددها الئحة االستثمار.
 - ١٠قبول األموال املوقوفة على اهليئة ،واهلبات ،والتربعات ،والوصايا ،واملساعدات املخصصة هلا.
 - ١١إقرار اآللية اليت يتم مبوجبها حصر األوقاف ،وتسجيلها ،وتوثيقها ،واحملافظة عليها من أي تعدٍّ قد يقع عليها.
 - ١٢إقرار برامج للتوعية مبكانة الوقف ،ودوره االجتماعي واالقتصادي.
 - ١٣إقرار إنشاء فروع للهيئة داخل اململكة حبسب احلاجة.
 - ١٤تكوين اللجان املتخصصة الدائمة واملؤقتة ،من بني أعضائه أو من غريهم ،واعتماد إجراءات عملها ،وحتديد واجبات
أعضائها ومكافآهتم ،وذلك دون اإلخالل مبا ورد يف املادتني (احلادية عشرة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.
 - ١٥االستعانة مبن يلزم من اخلرباء واملستشارين ،والتعاقد مع من تدعو احلاجة إليهم وفق القواعد اليت حيددها ،وحتديد
مكافآهتم.
وجيوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إىل من يراه من املسؤولني أو اللجان يف اهليئة وفق ما يقتضيه سري العمل فيها.

املادة الثامنة:
- ١جيتمع اجمللس مرة  -على األقل  -كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس ،وكلما دعت احلاجة إىل ذلك حبسب ما يقدره
الرئيس ،ويتعني أن تكون الدعوة مصحوبة جبدول أعمال االجتماع .وعلى الرئيس أن يدعو اجمللس إىل االجتماع متى طلب ذلك
أربعة من أعضائه.
 - ٢يشرتط لصحة االجتماع حضور أغلبية األعضاء مبن فيهم الرئيس أو نائبه ،وتصدر القرارات بأغلبية اجمللس ،وعند
التساوي يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
 - ٣يعقد اجمللس اجتماعاته يف مقر اهليئة ،وله  -عند االقتضاء  -أن يعقدها يف مكان آخر داخل اململكة.
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 - ٤تثبت مداوالت اجمللس وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس االجتماع ،واألعضاء احلاضرون .
 - ٥للمجلس دعوة من يرى االستعانة هبم من املتخصصني واملستشارين حلضور اجتماعاته ،دون أن يكون هلم احلق يف
التصويت .
 - ٦ال جيوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه ،وللعضو احلاضر تسجيل اعرتاضه الذي أبداه يف اجللسة
وأسباب االعرتاض ضمن حمضر اجمللس .
 - ٧ال جيوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار اهليئة بسبب عضويته يف اجمللس .
 - ٨يكون للمجلس أمني عام يصدر بتعيينه قرار من اجمللس.
 - ٩يضع اجمللس الئحة داخلية لسري أعماله مبا يتفق مع أحكام هذا النظام.

املادة التاسعة:
يكون للهيئة حمافظ يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من اجمللس ،وحيدد القرار أجره ومزاياه املالية األخرى ،ويعد املسؤول عن إدارة
شؤون اهليئة ،وترتكز مسؤولياته يف حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره اجمللس ،وميارس االختصاصات اآلتية :
 - ١متابعة القرارات اليت يصدرها اجمللس ،واإلشراف على تنفيذها ،وإطالع اجمللس على ما مت يف شأهنا .
 - ٢اقرتاح خطط اهليئة ،وبراجمها ،واإلشراف على تنفيذها بعد موافقة اجمللس عليها .
 - ٣اقرتاح اهليكل التنظيمي للهيئة .
 - ٤اإلشراف على إعداد لوائح اهليئة (اإلدارية ،واملالية ،واالستثمارية) ،وغريها من اللوائح الداخلية ،واقرتاح تعديلها .
 - ٥اإلشراف على سري العمل يف اهليئة؛ وفقاً للوائح املعتمدة .
 - ٦اإلشراف على إعداد مشروعات األنظمة املتعلقة بنشاط األوقاف ،وعرضها على اجمللس إلقرارها؛ متهيداً لرفعها إىل
اجلهات املختصة العتمادها وفقاً لإلجراءات املتبعة ،وتقديم املقرتحات يف شأن تعديلها وتطويرها .
 - ٧اإلشراف على إعداد مشروعات اإلسرتاتيجيات واخلطط والسياسات املتعلقة بنشاط األوقاف ،وعرضها على اجمللس
إلقرارها .
 - ٨اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية السنوية ،والتقديرات املالية ،واحلساب اخلتامي لألوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة
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عليها ،وعرضها على اجمللس .
 - ٩اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية السنوية ،والتقديرات املالية ،واحلساب اخلتامي ،والتقرير السنوي للهيئة ،وعرضها
على اجمللس .
 - ١٠تقديم تقارير دورية إىل اجمللس عن أعمال اهليئة ،ومنجزاهتا ،ونشاطاهتا .
 - ١١اإلشراف على منسوبي اهليئة؛ طبقاً للصالحيات املمنوحة له ،وما حتدده اللوائح .
 - ١٢اعتماد أوامر الصرف اخلاصة باهليئة؛ وفقاً للميزانية السنوية املعتمدة .
 - ١٣متثيل اهليئة يف صالهتا بغريها من اجلهات ،وأمام القضاء .
 - ١٤مباشرة ما ختوله إياه قرارات اجمللس واألنظمة واللوائح اخلاصة باهليئة من اختصاصات .
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إىل من يراه من املسؤولني أو اللجان يف اهليئة وفق ما يقتضيه سري العمل فيها.

املادة العاشرة:
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعني بقرار من اجمللس بناء على ترشيح احملافظ؛ يتوىل القيام باألعمال وفقاً للصالحيات اليت مينحه
إياها الرئيس يف حدود ما يقضي به هذا النظام.

املادة احلادية عشرة:
تشكل  -بقرار من اجمللس ،ويف مركز اهليئة الرئيس  -جلنة استشارية دائمة (من غري أعضاء اجمللس ومن غري منسوبي اهليئة)
تُسمى (اللجنة االستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا باجمللس ،وتُعنى بتقديم االستشارات الشرعية ،والنظامية ،واملالية ،واالقتصادية،
واالستثمارية ،واالجتماعية ،وذلك وفقاً ملا يأتي :
 - ١يكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:
أ  -اثنان من املتخصصني يف جمال االقتصاد واالستثمار .
ب  -اثنان من املتخصصني الشرعيني يف املعامالت املالية واالقتصادية ممن هلم معرفة وخربة يف جمال األوقاف .
الصفحة  11من 16

ج  -أحد املتخصصني يف جمال األنظمة .
د  -أحد املتخصصني املاليني.
هـ  -أحد املتخصصني االجتماعيني.
 - ٢حيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بني أعضائها .
 - ٣تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ،قابلة للتجديد ملرة واحدة .
 - ٤يكون للجنة سكرتارية يُعني فيها عدد كافٍ من املوظفني املختصني .
 - ٥تعد اللجنة الئحة داخلية لسري أعماهلا ،ويعتمدها اجمللس.

املادة الثانية عشرة:
تشكل  -بقرار من اجمللس ،ويف مركز اهليئة الرئيس  -جلنة دائمة (من غري أعضاء اجمللس ومن غري منسوبي اهليئة) تُسمى (جلنة
الرقابة واملراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا باجمللس ،وذلك وفقاً ملا يأتي :
- ١يكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:
أ ـ ممثل من وزارة الداخلية ال تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة ).
ب  -اثنان من املتخصصني يف احملاسبة .
ج  -اثنان من املتخصصني يف اإلدارة وقياس األداء .
د  -أحد املتخصصني يف األنظمة.
 - ٢حيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بني أعضائها .
 - ٣تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ،قابلة للتجديد ملرة واحدة .
 - ٤يكون للجنة سكرتارية يعني فيها عدد كافٍ من املوظفني املختصني .
 - ٥تعد اللجنة الالئحة املنظمة ألعمال الرقابة واملراجعة ،وحقوق أعضائها ،واملوظفني التابعني هلا وواجباهتم ،ويعتمدها
اجمللس.
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املادة الثالثة عشرة:
هتدف جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية إىل محاية أموال اهليئة وممتلكاهتا ،وضمان سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها،
ودقة البيانات املالية والسجالت احملاسبية واكتماهلا ،وضمان فاعلية العمليات اإلدارية واملالية وكفايتها؛ مبا حيقق االستغالل
األمثل للموارد املتاحة ،والتحقق من التقيد باألنظمة ،واللوائح ،والتعليمات ،والسياسات ،واخلطط املقرة .وحتدد الالئحة
املنظمة ألعمال الرقابة واملراجعة تفصيالً لالختصاصات اليت يعهد هبا اجمللس إىل اللجنة.

املادة الرابعة عشرة:
حتصل اهليئة على مقابل أتعاب نظري إدارهتا لألوقاف اليت هلا ناظرٌ غريها وعُهد إليها إدارهتا ،وحيدد اجمللس هذا املقابل بعد
االتفاق مع الواقف أو الناظر ،على أال تزيد نسبة املقابل على ( )%١٠من صايف الدخل السنوي لتلك األوقاف.

املادة اخلامسة عشرة:
مع االلتزام بشرط الواقف ،وعدم اإلضرار باملستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام باآلتي :
 - ١استثمار أصول األوقاف  -اليت تكون ناظرة عليها  -وفوائض إيراداهتا ،وذلك بعد إجراء الدراسات الالزمة للتحقق من
جدواه .
 - ٢استقطاع نسبة ال تتجاوز ( )%٢٥من صايف اإليرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ الستثمارها ملصلحته .
 - ٣استقطاع نسبة ال تتجاوز ( )%٢٠من الفوائض السنوية إليرادات وقف أو جمموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ الستثمارها
ألجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ على أن تعيد النسبة املستقطعة حلساب الوقف خالل مدة مخس
سنوات  -كحد أقصى  -من تاريخ االستقطاع.
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املادة السادسة عشرة:
- ١حتتفظ اهليئة حبسابات خاصة لألوقاف اليت تكون ناظرة عليها أو مديرة هلا؛ تكون مستقلة عن حساباهتا ،ومبيزانية خاصة
هبا .
 - ٢حتتفظ اهليئة حبسابات خاصة بأوقاف احلرمني .
 - ٣تودع أموال األوقاف  -اليت تكون اهليئة ناظرة عليها أو مديرة هلا  -يف حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي ،أو أي من املصارف السعودية املرخص هلا.

املادة السابعة عشرة:
السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة ،واستثناءً من ذلك تبدأ السنة املالية األوىل من تاريخ نفاذ هذا النظام.

املادة الثامنة عشرة:
- ١تضع اهليئة نظاماً ماليًّا حماسبيًّا لألوقاف اليت تكون ناظرة عليها أو مديرة هلا؛ يتوافق مع طبيعتها ،ويضمن حفظ أموال
األوقاف واستثماراهتا ،وفقاً ملا يقرره هذا النظام.
 - ٢تضع اهليئة نظاماً ماليًّا حماسبيًّا اسرتشاديًّا لألوقاف اليت ال تكون ناظرة عليها أو مديرة هلا؛ ملساعدة النظار يف حفظ أموال
األوقاف واستثماراهتا .
 - ٣تنظم الالئحة املالية للهيئة مجيع ما له عالقة بالنواحي املالية ،ومن ذلك ما يأتي:
أ  -احلسابات.
ب  -اإليرادات ،والنفقات.
ج  -حتصيل إيرادات األوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها أو مديرة هلا ،وإنفاقها على مصارفها؛ وفقاً لشروط الواقفني.
د  -امليزانية ،واحلساب اخلتامي.
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املادة التاسعة عشرة:
- ١تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا ،وتتكون إيراداهتا من املصادر اآلتية:
أ  -نسبة حيددها اجمللس ال تتجاوز ( )%١٠من صايف الدخل السنوي لألوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها.
ب  -اإليرادات املتحصلة مقابل إدارة األوقاف اليت يعهد إىل اهليئة بإدارهتا ،وفقاً ملا ورد يف املادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج  -اإليرادات املتحصلة من النشاطات اليت تدخل ضمن اختصاصاهتا.
د  -اإلعانة احلكومية السنوية اليت تقرر للهيئة يف امليزانية العامة للدولة.
هـ  -األوقاف ،واهلبات ،والتربعات ،والوصايا ،واملساعدات املخصصة هلا.
- ٢تودع أموال اهليئة يف حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ،أو أي من املصارف السعودية املرخص هلا،
ويصرف منها على اهليئة ومنسوبيها وفق الالئحة املالية اليت يقرها اجمللس.

املادة العشرون:
مع عدم اإلخالل حبق ديوان املراقبة العامة يف الرقابة على حسابات اهليئة؛ يعني اجمللس مراجع حسابات (أو أكثر) من األشخاص
ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية املرخص هلم يف اململكة؛ ملراجعة حسابات األوقاف واهليئة .ويف حال تعدد املراجعني فإهنم
يكونون مسؤولني بالتضامن عن أعماهلم أمام اجمللس .ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي احلسابات إىل اجمللس ،ويزود ديوان املراقبة
العامة بنسخة منه .وحيدد اجمللس أتعاب مراجع أو مراجعي احلسابات.

املادة احلادية والعشرون:
تعامل اهليئة من حيث الرسوم معاملة اهليئات واملؤسسات العامة.
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املادة الثانية والعشرون:
- ١يصدر اجمللس الئحة للتوظيف يف اهليئة؛ حتدد شروط تعيني موظفيها ،وحقوقهم ،وواجباهتم ،وتأديبهم ،وإهناء خدماهتم .
 - ٢يسري على مجيع منسوبي اهليئة نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية.

املادة الثالثة والعشرون:
تلتزم اهليئة يف مجيع تصرفاهتا واستثماراهتا بشروط الواقفني ،ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة النافذة.

املادة الرابعة والعشرون:
ال جيوز أن يكون أليٍّ من أعضاء اجمللس ،أو موظفي اهليئة ،أو أقارهبم حتى الدرجة الرابعة ،ومجيع من له عالقة بإدارة أعماهلا؛
أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي مشروع أو اتفاق يعقد مع اهليئة ،كما ال جيوز له أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غري ذلك
حلساب نفسه أو حلساب الغري يف أموال األوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها أو مديرة هلا ،ويكون باطالً أي تصرف خمالف
ألحكام هذه املادة.

املادة اخلامسة والعشرون:
- ١حيل هذا النظام حمل نظام جملس األوقاف األعلى الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )٣٥/وتاريخ ١٣٨٦/ ٧/ ١٨هـ ،ويعمل به
بعد تسعني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .
 - ٢تسري على األوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها ؛ األحكام الواردة يف هذا النظام استثناءً من حكم املادة (الثالثة
والعشرين بعد املائتني) من نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )١/وتاريخ ١٤٣٥/ ١/ ٢٢هـ .
 - ٣يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى ،مبا يف ذلك األحكام الواردة يف نظام اهليئة العامة للوالية على أموال
القاصرين ومن يف حكمهم الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )١٧/وتاريخ ١٤٢٧/ ٣/ ١٣هـ.
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