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المادة األولى: 

يقص�د باأللف�اظ والعبارات اآلتي�ة املعاين املبين�ة أمام كل منها، م�ا مل يقتض 
السياق خالف ذلك:

اهليئة: اهليئة العامة لألوقاف.
املجلس: جملس إدارة اهليئة.

الرئيس: رئيس املجلس.
املحافظ: حمافظ اهليئة.

الوقف العام: الوقف املرشوط عىل أوجه بّر عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوق�ف اخل�اص )األه�ي(: الوق�ف امل�رشوط عىل مع�ن من ذري�ة وأقارب 

بالذات أو بالوصف.
الوقف املشرتك: الوقف الذي يشرتك يف رشطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.

الواقف: من ينشئ الوقف.
رشط الواقف: الصيغة التي حيددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مرصفه 

أو ناظره، أو املوقوف عليه. 
املوقوف عليه: املستفيد من الوقف وفق رشط الواقف.

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يتوىل نظارة الوقف. 
النظارة: إجراء الترصفات التي حتقق الغبطة واملصلحة لعن الوقف وإيراده، 
وذل�ك بحفظه وإجي�اره وتنميته وإصالحه واملخاصمة في�ه ورصف غلته، وفقًا 

لرشط الواقف.
اإلدارة: م�ا يعهد به الناظر إىل غريه - س�واء أكان ش�خصًا ذا صفة طبيعية أو 
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اعتبارية - يف شأن ترصيف شؤون الوقف بحفظه وإجياره وتنميته وإصالحه. 

المادة الثانية: 

اهليئ�ة العام�ة لألوق�اف هيئ�ة عام�ة ذات ش�خصية اعتبارية مس�تقلة، تتمتع 
باالس�تقالل امل�ايل واإلداري، وترتبط برئي�س جملس ال�وزراء، وتبارش املهامت 
واالختصاصات املنوطة هبا بمقتىض هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس يف مدينة 

الرياض، وهلا إنشاء فروع داخل اململكة بحسب احلاجة. 

المادة الثالثة: 

هت�دف اهليئ�ة إىل تنظيم األوقاف، واملحافظة عليه�ا، وتطويرها، وتنميتها؛ بام 
حيقق رشوط واقفيها، ويعزز دورها يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والتكافل 

االجتامعي، وفقًا ملقاصد الرشيعة اإلسالمية واألنظمة. 

المادة الرابعة: 

١ - ترشف اهليئة عىل مجيع األوقاف العامة، واخلاصة )األهلية(، واملش�رتكة، 
وفقًا ملا ورد يف الفقرة )٥( من املادة )اخلامسة( من هذا النظام.

٢ - ترشف اهليئة عىل أعامل النظار الذين يعينهم الواقفون يف حدود ما تقيض 
به األنظمة، وبام ال خيالف رشوط الواقفن، أو يدخل يف أعامل النظارة. 

المادة الخامسة:

تتوىل اهليئة املهامت اآلتية: 
١ - تسجيل مجيع األوقاف يف اململكة بعد توثيقها. 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام الهيئة العامة لألوقاف 

١80

٢ - حرص مجيع األموال املوقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها. 
٣ - النظارة عىل األوقاف اآلتية:

أ - األوقاف العامة واخلاصة )األهلية( واملش�رتكة؛ إال إذا اشرتط الواقف أن 
يتوىل نظارة الوقف شخص أو جهة غري اهليئة. 

ب - أوقاف مواقيت احلج والعمرة. 
٤ - إدارة األوق�اف الت�ي يك�ون هل�ا ناظر غري اهليئ�ة، وذلك بن�اًء عىل طلب 

الواقف أو الناظر. 
٥ - اإلرشاف الرق�ايب عىل أعامل النظار، واختاذ اإلجراءات النظامية لتحقيق 

أهداف الوقف دون الدخول يف أعامل النظارة، وذلك باختاذ ما يأيت:
أ - االطالع عىل التقارير املحاسبية السنوية التي تعد عن األوقاف.

ب - تقديم الدعم الفني واملعلومايت للنظار. 
ج - تقديم املشورة املالية واإلدارية بام ال خيالف رشط الواقف. 

د - تكلي�ف ممث�ل عنها حلضور اجتامع�ات اجلمعية العمومي�ة، أو اجتامعات 
جمالس إدارات األوقاف التي ليس هلا مجعيات عمومية؛ عند بحث التقرير املايل 

السنوي للوقف. 
ه� - طلب تغيري املراجع اخلارجي. 

و- حتريك الدعوى - إذا لزم األمر - أمام القضاء لعزل الناظر الذي خيفق يف 
حتقيق أهداف الوقف، أو يفقد رشطًا من رشوط النظارة.

٦ - املوافقة عىل طلبات إنشاء األوقاف العامة واملشرتكة التي متول عن طريق 
مجع التربعات، أو اهلبات، أو املسامهات، وإصدار األذونات الالزمة هلا. 
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٧ - حتصي�ل إيرادات األوق�اف التي تكون اهليئة ناظرة عليه�ا، وإنفاقها عىل 
األغ�راض املوقوف�ة م�ن أجلها؛ بام حيق�ق رشط الواق�ف، وذلك بالتنس�يق مع 

اجلهات املختصة إذا استلزم األمر ذلك. 
٨ - حتصي�ل إي�رادات األوق�اف التي تك�ون اهليئة مدي�رة هل�ا، وإنفاقها عىل 
األغ�راض املوقوفة من أجلها؛ بام يتفق مع عق�د اإلدارة وال يتعارض مع رشط 

الواقف، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة إذا استلزم األمر ذلك. 
٩ - اخت�اذ اإلج�راءات الالزم�ة لالس�تفادة م�ن األم�وال املوقوف�ة )الثابتة، 
واملنقولة( خارج اململكة عىل أوجه بّر عامة داخل اململكة - بالتنسيق مع وزارة 

اخلارجية - وإنفاق إيراداهتا عىل مصارفها. 
١٠ - اختاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير العمل الوقفي من خالل اآليت:

أ - الدع�وة إىل الوق�ف وتس�هيل إجراءات�ه، وتقدي�م املعلوم�ات واملش�ورة 
واملساندة املمكنة للواقفن، والنظار، وكل من يرغب يف الوقف.

ب - تطوي�ر الصي�غ الوقفية القائمة، والس�عي إىل إجياد صي�غ وقفية جديدة، 
والتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة.

ج - اإلسهام يف إقامة املرشوعات الوقفية، والنشاطات العلمية والبحثية؛ بام 
يعزز تنمية املجتمع، وحيقق رشوط الواقفن، ومقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية.
د - ن�رش الوعي يف املجتمع بأمهية الوق�ف، ودوره االجتامعي واالقتصادي، 
وعقد الندوات واملؤمترات وغريها من النشاطات التثقيفية، وإجراء الدراسات 

والبحوث يف جمال األوقاف.
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المادة السادسة: 

١- يك�ون للهيئ�ة جملس إدارة ُيش�كل من رئيس ُيعننَّ بأم�ٍر من رئيس جملس 
الوزراء، ومخسة عرش عضوًا عىل النحو اآليت:

عضوًا ونائبًا للرئيس. أ - املحافظ  
ب - ممث�ل م�ن وزارة الش�ؤون اإلس�المية واألوق�اف والدع�وة واإلرش�اد  

عضوًا.
ج - ممثل من وزارة العدل  عضوًا.

د - ممثل من الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي  
عضوًا.

ه� - ممثل من وزارة املالية  عضوًا.
و - ممثل من وزارة الشؤون االجتامعية  عضوًا.

ز- ممثل من وزارة التعليم  عضوًا.
ح - ممثل من اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطني  عضوًا.

ط - ممثل من اهليئة العامة للوالية عىل أموال القارصين ومن يف حكمهم  
عضوًا.

ي - ممثل من اجلمعيات واملؤسسات اخلريية التي هلا نشاط يف جمال األوقاف  
عضوًا.

عضوًا. ك - أحد رجال األعامل الذين هلم أوقاف  
ل - اثنان من املتخصصن البارزين يف جمال االقتصاد واالستثامر  

عضوين.
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م - أحد املختصن الرشعين يف املعامالت املالية واالقتصادية  
عضوًا.

عضوًا. ن - ممثل من املؤسسات الوقفية اخلاصة  
٢ - جيب أال تقل مرتبة ممثي اجلهات املشار إليها يف الفقرات )ب، ج، د، ه�، 

و، ز، ح ، ط( عن املرتبة )الرابعة عرشة( أو ما يعادهلا. 
٣ - يع�ن األعض�اء املش�ار إليه�م يف الفق�رات )ي، ك، ل، م، ن( بق�رار من 
جمل�س الوزراء بناء عىل ترش�يح م�ن الرئيس ملدة ثالث س�نوات قابلة للتجديد 

ملرة واحدة.
٤ - حت�دد مكاف�آت حضور جلس�ات املجلس للرئيس واألعض�اء بقرار من 

جملس الوزراء. 

المادة السابعة : 

املجلس هو الس�لطة العليا املرشفة عىل إدارة ش�ؤون اهليئة وترصيف أمورها، 
وله اختاذ القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها يف حدود أحكام هذا النظام، وعىل 

وجه اخلصوص ما يأيت: 
١ - اق�رتاح األنظمة املتعلقة بنش�اط األوقاف، ورفعه�ا إىل اجلهات املختصة 

العتامدها وفقًا لإلجراءات النظامية املتبعة.
٢ - وضع اإلس�رتاتيجيات واخلطط والسياس�ات املتعلقة بنش�اط األوقاف، 

ومراجعتها، وتقويمها، والعمل عىل تطويرها وحتديثها.
٣ - إقرار اهليكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها )اإلدارية، واملالية، واالستثامرية(، 
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وغريها من اللوائح الداخلية.
٤ - املوافق�ة عىل مرشوع ميزاني�ة األوقاف - التي تكون اهليئة ناظرة عليها - 

وحساهبا اخلتامي، وتقرير مراجع احلسابات. 
٥ - املوافق�ة ع�ىل م�رشوع ميزانية اهليئة، وحس�اهبا اخلتام�ي، وتقرير مراجع 

احلسابات، والتقرير السنوي؛ متهيدًا لرفعها بحسب اإلجراءات املتبعة.
٦ - املوافق�ة عىل الت�رصف يف أصول األوقاف التي تكون اهليئة ناظرة عليها، 
بقص�د تنميته�ا وبام حيق�ق رشط الواقف؛ س�واء ببيعه�ا ورشاء بدي�ل عنها، أو 
الدخ�ول هبا لتصبح حصة يف رشكة، أو غري ذلك م�ن املعاوضات. وذلك وفقًا 
الختصاصات املجلس، وبحس�ب الضوابط الرشعية واإلج�راءات التي تبينها 

الئحة االستثامر.
٧ - املوافقة عىل إنشاء صناديق وحمافظ استثامرية وقفية، وتأسيس مؤسسات 
ورشكات وقفية، أو املش�اركة يف تأسيس�ها، أو متلك حصص يف رشكات قائمة، 

وذلك وفقًا لإلجراءات النظامية املتبعة.
٨ - املوافق�ة عىل املرشوعات التي تنفذ من أم�وال األوقاف التي تكون اهليئة 
ناظرة عليها أو مديرة هلا، وذلك وفقًا الختصاصات املجلس التي حتددها الئحة 

االستثامر.
٩ - املوافقة عىل احلصول عىل قروض لتمويل املرشوعات الوقفية التي تكون 
اهليئ�ة ناظرة عليه�ا أو مديرة هلا، وصيان�ة األوقاف القائمة منه�ا وتطويرها؛ بام 
حيق�ق رشط الواق�ف، وذلك وفق�ًا الختصاصات املجلس الت�ي حتددها الئحة 

االستثامر.
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١٠ - قب�ول األم�وال املوقوفة عىل اهليئ�ة، واهلبات، والتربع�ات، والوصايا، 
واملساعدات املخصصة هلا.

١١ - إق�رار اآللية التي يتم بموجبها حرص األوقاف، وتس�جيلها، وتوثيقها، 
واملحافظة عليها من أي تعدٍّ قد يقع عليها.

١٢ - إقرار برامج للتوعية بمكانة الوقف، ودوره االجتامعي واالقتصادي.
١٣ - إقرار إنشاء فروع للهيئة داخل اململكة بحسب احلاجة.

١٤ - تكوي�ن اللج�ان املتخصص�ة الدائم�ة واملؤقتة، من ب�ن أعضائه أو من 
غريهم، واعتامد إجراءات عملها، وحتديد واجبات أعضائها ومكافآهتم، وذلك 
دون اإلخالل بام ورد يف املادتن )احلادية عرشة( و)الثانية عرشة( من هذا النظام.

١٥ - االس�تعانة بم�ن يلزم من اخلرباء واملستش�ارين، والتعاقد مع من تدعو 
احلاجة إليهم وفق القواعد التي حيددها، وحتديد مكافآهتم.

وجي�وز للمجل�س تفويض بع�ض اختصاصاته إىل من يراه من املس�ؤولن أو 
اللجان يف اهليئة وفق ما يقتضيه سري العمل فيها. 

المادة الثامنة: 

١- جيتمع املجلس مرة - عىل األقل - كل شهرين بناء عىل دعوة من الرئيس، 
وكلام دعت احلاجة إىل ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعن أن تكون الدعوة 
مصحوب�ة بجدول أعامل االجتامع. وعىل الرئيس أن يدعو املجلس إىل االجتامع 

متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.
٢ - يش�رتط لصحة االجت�امع حضور أغلبية األعضاء بم�ن فيهم الرئيس أو 
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نائب�ه، وتصدر القرارات بأغلبية املجلس، وعند التس�اوي يرجح اجلانب الذي 
صوت معه رئيس االجتامع.

٣ - يعق�د املجل�س اجتامعاته يف مقر اهليئة، وله - عند االقتضاء - أن يعقدها 
يف مكان آخر داخل اململكة.

٤ - تثب�ت م�داوالت املجل�س وقرارات�ه يف حمارض يوقعها رئي�س االجتامع، 
واألعضاء احلارضون. 

٥ - للمجل�س دعوة من يرى االس�تعانة هبم من املتخصصن واملستش�ارين 
حلضور اجتامعاته، دون أن يكون هلم احلق يف التصويت. 

٦ - ال جيوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو 
احل�ارض تس�جيل اعرتاضه الذي أبداه يف اجللس�ة وأس�باب االع�رتاض ضمن 

حمرض املجلس. 
٧ - ال جي�وز للعض�و أن يف�ي ش�يئًا مما وقف علي�ه من أرسار اهليئة بس�بب 

عضويته يف املجلس. 
٨ - يكون للمجلس أمن عام يصدر بتعيينه قرار من املجلس.

٩ - يضع املجلس الئحة داخلية لسري أعامله بام يتفق مع أحكام هذا النظام. 

المادة التاسعة: 

يك�ون للهيئة حمافظ ُيعّن وُيعفى م�ن منصبه بقرار من املجلس، وحيدد القرار 
أج�ره ومزاياه املالي�ة األخرى، ويعد املس�ؤول عن إدارة ش�ؤون اهليئة، وترتكز 
مس�ؤولياته يف ح�دود م�ا ينص علي�ه هذا النظام وم�ا يقرره املجل�س، ويامرس 
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االختصاصات اآلتية: 
١ - متابعة القرارات التي يصدرها املجلس، واإلرشاف عىل تنفيذها، وإطالع 

املجلس عىل ما تم يف شأهنا. 
٢ - اق�رتاح خط�ط اهليئ�ة، وبراجمه�ا، واإلرشاف ع�ىل تنفيذه�ا بع�د موافقة 

املجلس عليها. 
٣ - اقرتاح اهليكل التنظيمي للهيئة. 

٤ - اإلرشاف ع�ىل إع�داد لوائح اهليئ�ة )اإلداري�ة، واملالية، واالس�تثامرية(، 
وغريها من اللوائح الداخلية، واقرتاح تعديلها. 

٥ - اإلرشاف عىل سري العمل يف اهليئة؛ وفقًا للوائح املعتمدة. 
٦ - اإلرشاف ع�ىل إع�داد مرشوع�ات األنظم�ة املتعلق�ة بنش�اط األوقاف، 
وعرضه�ا عىل املجلس إلقرارها؛ متهيدًا لرفعه�ا إىل اجلهات املختصة العتامدها 

وفقًا لإلجراءات املتبعة، وتقديم املقرتحات يف شأن تعديلها وتطويرها. 
٧ - اإلرشاف عىل إعداد مرشوعات اإلس�رتاتيجيات واخلطط والسياس�ات 

املتعلقة بنشاط األوقاف، وعرضها عىل املجلس إلقرارها. 
٨ - اإلرشاف ع�ىل إع�داد م�رشوع امليزاني�ة الس�نوية، والتقدي�رات املالي�ة، 
واحلس�اب اخلتام�ي لألوق�اف الت�ي تكون اهليئ�ة ناظ�رة عليه�ا، وعرضها عىل 

املجلس. 
٩ - اإلرشاف ع�ىل إع�داد م�رشوع امليزاني�ة الس�نوية، والتقدي�رات املالي�ة، 

واحلساب اخلتامي، والتقرير السنوي للهيئة، وعرضها عىل املجلس. 
١٠ - تقدي�م تقاري�ر دوري�ة إىل املجل�س ع�ن أع�امل اهليئ�ة، ومنجزاهت�ا، 
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ونشاطاهتا. 
١١ - اإلرشاف عىل منسويب اهليئة؛ طبقًا للصالحيات املمنوحة له، وما حتدده 

اللوائح. 
١٢ - اعتامد أوامر الرصف اخلاصة باهليئة؛ وفقًا للميزانية السنوية املعتمدة. 

١٣ - متثيل اهليئة يف صالهتا بغريها من اجلهات، وأمام القضاء. 
١٤ - مبارشة ما ختوله إياه قرارات املجلس واألنظمة واللوائح اخلاصة باهليئة 

من اختصاصات. 
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إىل من يراه من املس�ؤولن أو اللجان 

يف اهليئة وفق ما يقتضيه سري العمل فيها. 
المادة العاشرة: 

يك�ون للمحاف�ظ نائ�ب )أو أكث�ر( يعن بقرار م�ن املجلس بناء عىل ترش�يح 
املحاف�ظ؛ يتوىل القي�ام باألعامل وفقًا للصالحيات الت�ي يمنحه إياها الرئيس يف 

حدود ما يقيض به هذا النظام. 

المادة الحادية عشرة: 

تش�كل - بقرار من املجلس، ويف مركز اهليئة الرئيس - جلنة استش�ارية دائمة 
)من غري أعضاء املجلس ومن غري منسويب اهليئة( ُتسمى )اللجنة االستشارية(؛ 
�ا باملجل�س، وُتعن�ى بتقديم االستش�ارات الرشعي�ة، والنظامية،  ترتب�ط تنظيميًّ

واملالية، واالقتصادية، واالستثامرية، واالجتامعية، وذلك وفقًا ملا يأيت: 
١ - يكون تشكيل اللجنة عىل النحو اآليت:
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أ - اثنان من املتخصصن يف جمال االقتصاد واالستثامر. 
ب - اثن�ان م�ن املتخصصن الرشعين يف املعامالت املالي�ة واالقتصادية ممن 

هلم معرفة وخربة يف جمال األوقاف. 
ج - أحد املتخصصن يف جمال األنظمة. 

د - أحد املتخصصن املالين.
ه� - أحد املتخصصن االجتامعين.

٢ - حيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بن أعضائها. 
٣ - تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة. 
٤ - يكون للجنة سكرتارية ُيعن فيها عدد كاٍف من املوظفن املختصن. 

٥ - تعد اللجنة الئحة داخلية لسري أعامهلا، ويعتمدها املجلس. 

المادة الثانية عشرة: 

تش�كل - بق�رار م�ن املجل�س، ويف مركز اهليئ�ة الرئي�س - جلن�ة دائمة )من 
غ�ري أعض�اء املجلس ومن غري منس�ويب اهليئة( ُتس�مى )جلنة الرقاب�ة واملراجعة 

ا باملجلس، وذلك وفقًا ملا يأيت:  الداخلية(؛ ترتبط تنظيميًّ
١ - يكون تشكيل اللجنة عىل النحو اآليت:

أ � ممثل من وزارة الداخلية ال تقل مرتبته عن )الثالثة عرشة(. 
ب - اثنان من املتخصصن يف املحاسبة. 

ج - اثنان من املتخصصن يف اإلدارة وقياس األداء. 
د - أحد املتخصصن يف األنظمة. 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام الهيئة العامة لألوقاف 

١90

٢ - حيدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بن أعضائها. 
٣ - تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة. 
٤ - يكون للجنة سكرتارية يعن فيها عدد كاٍف من املوظفن املختصن. 

٥ - تعد اللجنة الالئحة املنظمة ألعامل الرقابة واملراجعة، وحقوق أعضائها، 
واملوظفن التابعن هلا وواجباهتم، ويعتمدها املجلس. 

المادة الثالثة عشرة: 

هتدف جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية إىل محاية أموال اهليئة وممتلكاهتا، وضامن 
س�المة أنظمة الرقاب�ة الداخلي�ة وفاعليتها، ودق�ة البيانات املالية والس�جالت 
املحاسبية واكتامهلا، وضامن فاعلية العمليات اإلدارية واملالية وكفايتها؛ بام حيقق 
االس�تغالل األمثل للموارد املتاح�ة، والتحقق من التقي�د باألنظمة، واللوائح، 
والتعليامت، والسياسات، واخلطط املقرة. وحتدد الالئحة املنظمة ألعامل الرقابة 

واملراجعة تفصياًل لالختصاصات التي يعهد هبا املجلس إىل اللجنة. 

المادة الرابعة عشرة: 

حتصل اهليئة عىل مقابل أتعاب نظري إدارهتا لألوقاف التي هلا ناظٌر غريها وُعهد 
إليها إدارهتا، وحيدد املجلس هذا املقابل بعد االتفاق مع الواقف أو الناظر، عىل 

أال تزيد نسبة املقابل عىل )١٠%( من صايف الدخل السنوي لتلك األوقاف. 

المادة الخامسة عشرة: 

م�ع االلتزام ب�رشط الواقف، وعدم اإلرضار باملس�تفيدين من الوقف؛ للهيئة 
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القيام باآليت: 
١ - استثامر أصول األوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداهتا، 

وذلك بعد إجراء الدراسات الالزمة للتحقق من جدواه. 
٢ - اس�تقطاع نس�بة ال تتجاوز )٢٥%( من صايف اإليرادات السنوية للوقف 

الذي تكون ناظرة عليه؛ الستثامرها ملصلحته. 
٣ - اس�تقطاع نسبة ال تتجاوز )٢٠%( من الفوائض السنوية إليرادات وقف 
أو جمموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ الس�تثامرها ألجل تنمية وقف أو أوقاف 
أخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ عىل أن تعيد النسبة املستقطعة حلساب الوقف 

خالل مدة مخس سنوات - كحد أقىص - من تاريخ االستقطاع. 

المادة السادسة عشرة: 

١- حتتفظ اهليئة بحسابات خاصة لألوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة 
هلا؛ تكون مستقلة عن حساباهتا، وبميزانية خاصة هبا. 

٢ - حتتفظ اهليئة بحسابات خاصة بأوقاف احلرمن. 
٣ - ت�ودع أم�وال األوق�اف - التي تكون اهليئ�ة ناظرة عليه�ا أو مديرة هلا - 
يف حس�ابات مستقلة لدى مؤسس�ة النقد العريب السعودي، أو أي من املصارف 

السعودية املرخص هلا. 

المادة السابعة عشرة: 

السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة، واستثناًء من ذلك تبدأ السنة املالية 
األوىل من تاريخ نفاذ هذا النظام. 
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المادة الثامنة عشرة: 

١- تضع اهليئة نظامًا ماليًا حماسبيًا لألوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة 
هل�ا؛ يتوافق م�ع طبيعتها، ويضمن حفظ أم�وال األوقاف واس�تثامراهتا، وفقًا ملا 

يقرره هذا النظام.
٢ - تضع اهليئة نظامًا مالّيا حماس�بّيا اسرتش�ادّيا لألوقاف التي ال تكون ناظرة 

عليها أو مديرة هلا؛ ملساعدة النظار يف حفظ أموال األوقاف واستثامراهتا. 
٣ - تنظ�م الالئحة املالية للهيئ�ة مجيع ما له عالقة بالنواحي املالية، ومن ذلك 

ما يأيت:
أ - احلسابات.

ب - اإليرادات، والنفقات.
ج - حتصي�ل إي�رادات األوقاف التي تك�ون اهليئة ناظرة عليه�ا أو مديرة هلا، 

وإنفاقها عىل مصارفها؛ وفقًا لرشوط الواقفن.
د - امليزانية، واحلساب اخلتامي. 

المادة التاسعة عشرة: 

١ - تكون للهيئة ميزانية مس�تقلة تصدر سنويًا، وتتكون إيراداهتا من املصادر 
اآلتية:

أ - نس�بة حيدده�ا املجل�س ال تتج�اوز )١٠%( م�ن ص�ايف الدخل الس�نوي 
لألوقاف التي تكون اهليئة ناظرة عليها.

ب - اإلي�رادات املتحصلة مقابل إدارة األوقاف التي يعهد إىل اهليئة بإدارهتا، 
وفقًا ملا ورد يف املادة )الرابعة عرشة( من هذا النظام.
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ج - اإليرادات املتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاهتا.
د - اإلعانة احلكومية السنوية التي تقرر للهيئة يف امليزانية العامة للدولة.

ه� - األوقاف، واهلبات، والتربعات، والوصايا، واملساعدات املخصصة هلا.
٢- ت�ودع أم�وال اهليئ�ة يف حس�ابات مس�تقلة ل�دى مؤسس�ة النق�د الع�ريب 
الس�عودي، أو أي من املصارف السعودية املرخص هلا، ويرصف منها عىل اهليئة 

ومنسوبيها وفق الالئحة املالية التي يقرها املجلس. 

المادة العشرون: 

م�ع عدم اإلخالل بحق ديوان املراقبة العامة يف الرقابة عىل حس�ابات اهليئة؛ 
يعن املجلس مراجع حس�ابات )أو أكثر( من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية 
أو االعتباري�ة املرخ�ص هل�م يف اململكة؛ ملراجعة حس�ابات األوق�اف واهليئة. 
ويف حال تع�دد املراجعن فإهنم يكونون مس�ؤولن بالتضامن عن أعامهلم أمام 
املجلس. ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي احلسابات إىل املجلس، ويزود ديوان 
املراقبة العامة بنسخة منه. وحيدد املجلس أتعاب مراجع أو مراجعي احلسابات. 

المادة الحادية والعشرون: 

تعامل اهليئة من حيث الرسوم معاملة اهليئات واملؤسسات العامة. 

المادة الثانية والعشرون: 

١- يص�در املجلس الئحة للتوظيف يف اهليئة؛ حت�دد رشوط تعين موظفيها، 
وحقوقهم، وواجباهتم، وتأديبهم، وإهناء خدماهتم. 

٢ - يرسي عىل مجيع منسويب اهليئة نظام العمل ونظام التأمينات االجتامعية. 
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المادة الثالثة والعشرون: 

تلتزم اهليئة يف مجيع ترصفاهتا واس�تثامراهتا برشوط الواقفن، وبام ال يتعارض 
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية واألنظمة النافذة. 

المادة الرابعة والعشرون: 

ال جي�وز أن يك�ون أليٍّ من أعضاء املجلس، أو موظف�ي اهليئة، أو أقارهبم حتى 
الدرج�ة الرابع�ة، ومجيع م�ن له عالقة ب�إدارة أعامهلا؛ أي مصلح�ة مبارشة أو غري 
مب�ارشة يف أي مرشوع أو اتفاق يعقد مع اهليئ�ة، كام ال جيوز له أن يتعامل بالبيع أو 
الرشاء أو غري ذلك حلس�اب نفسه أو حلس�اب الغري يف أموال األوقاف التي تكون 
اهليئة ناظرة عليها أو مديرة هلا، ويكون باطاًل أي ترصف خمالف ألحكام هذه املادة. 

المادة الخامسة والعشرون: 

١- حيل هذا النظام حمل نظام جملس األوقاف األعىل الصادر باملرسوم امللكي 
رقم )م/٣٥( وتاريخ ١٨ /٧ /١٣٨٦ه�، ويعمل به بعد تسعن يومًا من تاريخ 

نرشه يف اجلريدة الرسمية. 
٢ - ترسي عىل األوقاف التي تكون اهليئة ناظرة عليها؛ األحكام الواردة يف هذا 
النظام استثناًء من حكم املادة )الثالثة والعرشين بعد املائتن( من نظام املرافعات 

الرشعية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/١( وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥ه�. 
٣ - يلغ�ي ه�ذا النظ�ام كل م�ا يتعارض معه م�ن أحكام أخ�رى، بام يف ذلك 
األح�كام ال�واردة يف نظام اهليئ�ة العامة للوالي�ة عىل أم�وال القارصين ومن يف 

حكمهم الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/١٧( وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٢٧ه�.


