صك وقفية
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احلمد هلل وحده والصالال و والمالال ى من ن عد  ،دهع و ،د فإعه يف يوى  ........املوافق 1422/1/15هالالالالالالالالال قد
أقررت أعا الفقري إىل مفو ر،ه –مز وجل ............ -سالالالال وجب اوجج المالالالالال.ل املدع ........... .فإعم وأعا  ،ا ل
صالالالال اليدعية وأهنيل اليالالالرمية وقواب ال قنية و،طوامية م واختيار و،أمت األوصالالالامل امل تشو االالالرم ا يف ه ا
اجملنس ال ائن ب  ........ادينة الرياض
وحبضور اهوج احلال وهم :
......................... -1
....................... -2
......................... -3
واا أعه ن اجلارب يف ن  .وحتت تصريف ( وحيدج وصف و نو ات الوقف )
قد أوقفتها وقفا ن.زا لوجه اهلل مز وجل طنيا ملرضالالالالالالالاته ورمي اة فيما منده ولي ود ةلك صالالالالالالالدقة جاري اة ل.
ولوالدب ول ريل لي ظم اهلل ،ها أجرب وييق، .ها ممن .وينفع اهلل ،ها اإلس ى واملمنمني.
ويُنغ .ه ا الصالالالالالك ل ا تيته سالالالالالا،ق ا أو جوعته يف سالالالالال .ت .أو أاالالالالالهدت منيه أحدا ن النا ن وصالالالالالايا
سا،قةعوج نت هل ه األوقامل ومريها ن األوقامل التا ،ة هلا عظا ا وج نته يف قممني وخامتة من الناو التال:.
القمم األول :أصول األوقامل و وارجها:
أو ا:أصول األوقامل و وارجها ه:.
 )1ا متت ا اارو إليه يف قد ة ه ا الصك .
 )2أب ياد أو أصل أُوقفه حقاا.
 )3ا يوافق جمنس النظارو من ضالالالمه إىل ه ه األوقامل ن الريع أو ا سالالالت مارات النااة أو الل يطنج ا خرود
ضالالمها إىل ه ه األوقامل ن ال رية أو مريهم ع وةلك وفق ا ملا سالالريج يف النقطة ( )23و ( )24ن الفقرو المالالا ،ة
ن القمم ال اع..
ثاعياا :إممار األوقامل وصياعتها:
إممار األوقامل وصالالالالالالياعة أمياعها ي ود ن ريع األوقاملع ويف األ وال امليالالالالالالو ة تتامل األوقامل عصالالالالالالييها ن
صروفات إجارية وتيغينية ورواتج ومجيع ةلك قدى من صرمل الغنة .
ثال ا  :عقل األوقامل :
ة أو
يُنقل ا ت طنت ناف ه ن األوقامل أو عقصالالت عقصال ا ،ين ا إىل يل فيه نف ةع ،اسالالت ناا ا اد نه يف
املدينة املنورو ف ينقل خارجها ا أ نع أ ا إد اد يف ،قائها فمالالالالالالالدو راجاة و،ينة فتنقل إىل يل نع
وت د قرارات جمنس النظارو يف ةلك عهائية و نز ةع و أحل ألحد أد يت رض جملنس النظارو وقراراته اا ي يق
األوقامل أو ي طل ممنها .
را ،اا :صارمل منة األوقامل:
أ -مجيع ريع األوقامل يصرمل حمج املصارمل امل ورو يف ه ه الوقفية من الناو التال:.
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 )1أ نك حال حيات .وأهنيل حق التصالالرمل ،يالال.ا ن الريع ،أ ل أو االالرب أو إهداا أو ،يع أو االالراا أو ،ر ن
من .ومن ن أمول
ائت و راجب ن ةلك إ،راا ة ل خيية أد يناقها ا.اع وإةا زالت األهنية في صرمل َّ
ا حنتاجه ن عفقة وس ن و ر وب وضيافة وم ج ومجيع اخلد ات.
 )2يمدج ن جممل ريع األوقامل ا ي يت ارما من املواقف ن جينٍ حاضرا أو متقي ا.
 )3يصرمل ن الريع ا حتتاجه األوقامل ن صياعة وإص ح ع وهو قدىٌ من مجيع املصارمل.
 )4إماجو اسالالالالالالت مار ا يزيد من ث ثني يف املائة ( )%30ن صالالالالالالايف الريع سالالالالالالنوي ا لتنميتها وزياجو مائداتها.
،إضالالالالالافة أصالالالالالول جديدوع او اديد ال قارات القائمة عأو ،زياجو عصالالالالالييه يف يالالالالالاريع قائمة أو يف أسالالالالالهم
الير ات الل جيوز متنك أسهمها ارمااع أو يف ياريع ناسيةع وحيق جملنس النظارو أخ ه ه النمية
قد ا ل اى أو ما نيع أو تأجينها اا يزيد من ما ني لت وين رأ ال ليالالالراا مقارات ناسالالالية ع ت
ا رأى جمنس النظارو صناة يف ةلك .
ل سالالالنة أضالالالايتاد ت حباد أياى النار تقر ،ا إىل اهلل مز وجل مم ومن والدب ووالدت .وزوجات.
 )5يُضالالالا
وأهل ،يل.
 )6يمالالالالت ن ن ةلك ريع ا مصالالالالم ن االالالالر ة  ..............ع والل ه .ن ضالالالالمن صالالالالك ه ه الوقفية حي
ااالوطت لنفمال .حال حيات .وأهنيل حق التصالرمل ،ه ا الريع ،أ ل أو االرب أو إهداا أو ،يع أو االراا أو
،رّ ن ائتع ومري ة لك ن أعواع التصرمل امليروعع و راجب ن ةلك إ،راا ة ل خيية أد يناقها ا.اع
فإةا زالت األهنية فينتقل التصالالالالالالالرمل يف ه ا الريع جملنس النظارو حمالالالالالالالج ا عُر منيه يف ،ند (را ،اا) يف
صارمل منة األوقامل .ويف حال الوفاو ع فإعه يمرب منيها ا يمرب من ،اق .األمياد يف ه ه الوقفية .
افأو لننظار ينغ ال .قداره  50ألف ريال ( مخمود ألف ريال ) سنويا ع
 )7مصر ن صايف الريع
قا،ل جهدهم وإجارتهمعوإد اعت النمالالالالالالالية املقدرو لننظار قنينة أو ريو يف أب وقت أو ز اد أو حال أو
اد فنننظار تقدير أجرو امل ل وجنمها حمج ا تقرره اجلهة املختصة لتقدير أجر امل ل .
 )8يصالالالالرمل الياق .ن ريع األوقامل يف أوجه الش واخلري ال ا ةع حمالالالالج عظر جمنس النظارو وتقديرهمعخ ل
دو أقصاها ماى ن است ى الريععإ ا اد لميج قاهر فريام ا ورج يف رقم ( )11ن را ،ا ،القمم
ا ول ع ع راماو اخت مل األ ا ن واألوقات واحلاجات واليالالالمولع و ا اد أعفع وأصالالالنل لنممالالالنمنيع
وأمظم أجرا لنموقفع و ن ه ه األوجه من سييل امل ال احلصر ا يأت:.
أ -يقدى الفقراا ن أ،نائ .ا عزلوا (طيقة  ،د طيقة حبي تمالالال الدة حاجة الطيقة األمن ع و ينتقل
إىل األجع إ  ،د سالالالالالالالد حاجة الطيقة األمن ) و،نات .وأ،نائهم و،ناتهم لطيقتنيع وأقار .،وةوب
رمح .ن أهل المالالالنة واجلمامةع من أد يقرر جمنس النظارو دى احلاجةع أو حمالالالج ا يقر يف
ال ئاالالة التنفي ال يالالة امل تمالالدو ن جمنس النظالالاروع و حيق ألحالالد ا مواض من قرارات جمنس
النظارو يف ةلك .
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عيالالر القر د ال ريم وجمم حنقاتهع وجمم جور التافي ع وتيالال.يع حافظيه و نميه ة ورا وإعاثا
إةا مرفوا ،م ة املنهج وصاة امل تقدع وال مل من توزيع املصاحف يف احلر ني ومريهما حمج
قتضيات احلاجة.
الدموو إىل اهلل مز وجلعمن نهج أهل المالالنة واجلمامةع وجمم الوسالالائل امليالالرومة ل لك سالالواا
اعت إم ية أى ت نيمية أو مريهاع وفق ا ملا ا ست.د ن وسائل تتاقق فيها س ة اهلدمل وصاة
امل تقد.
،ناا املمالالالاجدع وصالالالياعتهاع وتيالالالغينهاع وتأ ني اخلد ات املت نقة ،ها ن مالالالا ن و رافق ومريها
حمج احلاجة.
اإلعفاق من أهل ال نم امليالالالتغنني ،نيال الالالالالالالالالالالره والدموو إليهع واإلعفاق من الدماو إىل اهلل مز وجلع
ومن ط ب ال نوى الناف ةع وخباصالالالالالة ال نوى اليالالالالالرمية ة ورا وإعاثاع إةا مرفوا ،مالالال ال ة املنهج
وصاة امل تقد.
تج
عيالالالالالر ال تج الناف ة ومتنك حقوقها إد أ نع و سالالالالاليما ا ألف يف منوى اليالالالالالري ة
التفمري واحلدي والفقه وال قيدو المنفية الصاياةع وطيامة وعير تج أئمة المنف الصاحل
و ن تي هم ،إحمالالالالادع ومريها ن ال تج الناف ة لنممالالالالنمني يف جعياهم وأخراهم غميع النغات ا
أ ن ةلك حمج احلاجة.
إعيالالالاا أو جمم املاسالالمالالالات ال نمية و را ز الياوا ورمايتها أو املمالالالاهمة يف ةلك و سالالاليما تنك
الل ت تم خبد ة اإل س ى وعيره و،ياد مشوليته ويمرهع وخا صة ا يت صل نها ،امل ا ت املالية
وا قتصالالاج اإلسالال  .والدراسالالات ا جتماميةع واإلسالالهاى يف جمم الياوا والدراسالالات الناف ةع و
الت اود ع مجيع اجلهات الل ت تم  ،لك.
اإلعفاق من اإلم ى اهلاجمل املنضالالالالالالاليا ،الضالالالالالالالوا،ا اليالالالالالالالرمية ووسالالالالالالالائل التقنية إعتاجا وتطويرا
واستخدا ا اا حيقق خد ة اإلس ى والنفع ال اى لنممنمني.
إعيالالالالالاا أو جمم املاسالالال المالالالالالات واملرا ز الو،وية والت نيمية لننإاع و ا حيتاجود إليه يف أ ر الدين
والدعيا تتضالالالمن أعيالالالطة جمويةا نه .ا تر،وي ا صالالالايا ا مالف اليالالالرع املطهرع ع تأليف املناهج
وطيامتها وعيرهاع أو املماهمة يف ةلك نه.
جمم ت اليف تيالالالالالالغيل املاسالالالال المالالالالالالات واملرا ز الطيية والتدرييية واملهنيةع وجمم تأليف ناه.ها
وطيامتها وعيرهاع أو املماهمة يف ةلك نه.
مالامدو اتتاجني ن األيتاى واألرا ل والفقراا واملرضال واملن و،ني ،احلواجا وال وارا ( ل
اجملامات و الفيضالالالالاعات و الز زل الل تقع من املمالالالالنمني ) ويقدى أولو األرحاى وةوو القر ،وأهل
الدياعة والص ال ح من مريهمع أو حمالالج ا تقتضالاليه املصالالناةع أو ا تنر منيه ال ئاة التنفي ية
امل تمدو ن جمنس النظارو.
اإلسهاى يف خد ة ا ريت .احلج وال مرو واإلماعة من أجائهما.
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سيما يف اهر ر ضاد و واسم احلج

ى -تأ ني امليالاه والتمالور واألط مة وتوزي هاع وتفطري الصائمني
ة امل ر ة واملدينة املنورو ومريهما.
يف
د -الصالالالالالالالالرمل من الوسائل امل ينة إلص ح ةات اليني ،ني أو جب ن صند ة ورا وإعاث ا مند احلاجة
الظاهروع وفق تقدير جمنس النظاروع و ييالالالالمل ةلك الت ويا مما اد عاا ا من ت ا ل اارب
ن جيود ومريها وفق تقدير جمنس النظارو.
 الصرمل من ا حيقق ا جتماع والتواصل ،ني ةريل وفق تقدير جمنس النظارو.ع -جمم ياريع األوقامل اخلريية.
مل -تدريج وتطوير قدرات أمضالالالالالالالاا جمنس النظاروع يف ل أ ر له م قة ،تطوير األوقامل وأممال
و همات جمنس النظاروع حبمج ا يُقرر يف اجملنس أو يرج يف ال ئاة التنفي ية.
 )9مي ن ا قتصالالالار من  ،ا ه ه املصالالالارمل أو إحداها لنمصالالالناةع واألوىل مشول الريع جلميع املصالالالارملع
وإةا ظهر لنم.نس ،اب لنش أمظم أجرا لنموقف وأعفع صناة لنممنمني فننم.نس احلق يف الصرمل منيه
ن منة األوقامل.
 )10إةا رمج أب واحد ن ورثل أو ورثتهم يف ،يع عصالالالالالييه يف أب االالالالالر ة ن اليالالالالالر ات الل خنفتها هلمع
ولنوقف عصيج فيهاعفإعم أوص، .أد يياجر ،قية الير اا -أو  ،ضهم -ليراا عصييه فإد مل يف نوا فإد
ةلك النصيج ييوى لصاحل األوقاملع حميما يقرره جمنس النظارو يف ضوا األصول اليرمية واا حيقق
صالالالالالالالناة األوقامل من أ يت.اوز احلد املخصالالالالالالالر لتنمية األوقاملع ومند ا خت مل من قيمة عصالالالالالالاليج
اليالالالالالريك في ني اليالالالالالريك املتخارج ياسالالالالالي ا قاعوعي ا وي ني جمنس النظارو لنوقامل ياسالالالالالي ا قاعوعي ا خر
وييالالالالالالالار هما ياسالالالالالالالج اليالالالالالالالر ة امل تمد لتقدير ال من عومنيهم أد حيدجوا ال من ،األمنييةع وي ود
تقديرهم لن من ي ا ل سوااج ،النمية إىل جمنس النظاروع وليس نز ا هلم.
 )11إةا مل تمالالتغرق املصالالارمل ا خصالالر هلا ن الغنةع أو ت ر الصالالرمل منيها لمالاليج قاهر ي وج لتقصالالري
جمنس النظارو أو القائمني من األوقامل فإد القدر ال ب مل يصالالالالالالالرمل ن الغنة يرجع النظر اىل جمنس
النظارو حبمج ا يروعه ن صناة ع راماو قصوج املوقف .
القمم ال اع : .ت وين جمنس النظارو :
أو ا  :يت ود جمنس النظارو م رئيمالالالال ا وسالالالالي ة أمضالالالالاا أر ،ة نهم ن ةريل ال ور وث ثة ن مريهم وهم
ما ين: .
 )1الييخ ( .............قاض).
 )2ا ،ن ................
 )3ا ،ن ...............
 )4ا ،ن ................
 )5األستاة ( ..............طالج منم)
 )6األستاة  ( ............خيري يف ال مل اخلريب) .
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ثاعيا  :يُا م  ،دى أهنيل إ ،قرار ن ثن  .أمضالالالالالالالاا اجملنس من األقل اثناد نهم ن مري ةريلع و ن ثم
يقرر ، -ناا من ةلك -إمفائ.ع وتُنغ سالالالالالالُنطلع وتوقي .ع وجيرب ال زى حنو توثيق ةلك االالالالالالالرماا .و يُ وض
وع ا ن سي ة أمضاا.
اع .أحدع ويصيل اجملنس  ،دب
ثال ا :ج نت جملنس النظارو امل ور يف حال وفات .أو فقداد األهنية امل تشو ارمااع أو رميل يف التنازلع اختيار
رئيس جملنس النظاروع وتنتقل ل صال ال حيات رئاسالالالة اجملنس لهع ويفضالالالل أد ي ود ن ال رية إةا وجد ن له
ال فااو ل لك ا أ نع حمج ا عر منيه يف هاى رئيس جمنس النظارو يف الفقرو ال ا نة ن القمم ال اع.
.
ل ا حيف األوقامل
ومن جمنس النظارو أو الالالن مي نالالاله فالالال .ةلك تقالالالوى الالالالنه سيااعالالاله وت اىل واحلرحي من
وينميها.
را ،اا :أح اى فناا اجملنس :
أ ا يف حال فناا اجملنس فيمار من ا لية التالية:
 )1إةا اعقرضالالالت ةريل أو مُدى فيهم ن هو أهل لن ضالالالوية فإد ال ضالالالوية تنتقل إىل األقرب فاألقرب لنموقف ن
مصالالاليته ثم ةوب رمحه ثم أهل ،ندتهع إىل أد يظهر ن ةرية املوقف ن تتاقق فيه األهنية اليالالالرمية ،يالالالرطع
أد ي ود ن أهل الدياعة والقوو واأل اعة ا أ ن في ود حينئ أحق ،ال ضالالالالالالالوية ن مريه ن سالالالالالالالائر
ال صية وةوب الرحم .
 )2إةا فم أمضالالاا اجملنس نهم ف.أو أو ،ق .أقل ن ال ن فإعه ي ني جمنس ختيار جمنس خر يضالالم أ،نائ.
ن اليطن األولع اا يقل من مخمالالة ن تتاقق فيهم األهنية اليالالرمية إد وجدوا ع ث ثة ن أ،رز رجال
أهل ال نم اليرم .ع أو مخمة يف حال مد هم ن اليطود املوجوجو وث ثة ن أ،رز رجال أهل ال نم اليرم.ع
ن ترضالالال ال و يتهم ورأيهمع من أد ي ود نهم قاضٍ ا أ نع وي ُمل اقواع سالالالالالرب لواالالالالاليل سالالالالالي ة
أمضالالالالااع أو ال دج امل مل هلم ويقدى ن ال ائنة األقرب فاألقربع ثم األسالالالالن فاألسالالالالن ن ترضالالال و يتهم
وأ اعتهمعو ن ي رمل ،الصالالالالالال ح والتقوى واحل مةع وإد اد ن جمنس ا ختيار عو،اق .األمضالالالالالالالاا يتم
اختيارهم وفق ا عر منيه يف ه ه الوثيقة حي ييالالمل مضالالوا ن طنية ال نم اليالالرم .ع ومضالالوا قاض ا
أ ن ع ومضالالالالالالوا ن لديه خشو يف ال مل اخلريبعوتناصالالالالالالر همة ه ا اجملنس يف اختيار جمنس النظارو
اجلديد أو إ مال المالالالالا،ق عأ ا إد اد الياق .ن اجملنس ال ن فأ ر فإد ن ،ق .ن اجملنس متارود
،اق .األمضاا.
 )3وإةا فنيت ةريل وقرا،ل أو مل ي ن فيهم ن هو أهل ل لك أد ي ود صغري المن أو يصنل هل ا األ ر
لمالاليج االالرم .ومل ييق نهم يف جمنس النظارو أحد في ود الناظر هو قاضالال .اليند ا أ ن ال ب يوجد
،ه أمنيية جمنس النظارو عوث ثة ن طنية ال نمع وينيغ .أد متاروا ن ي ود هم يف جمنس النظارو حت
يراالالالالد أحدٌ ن ةريل ويصالالالالنل لننظاروع و تتاقق فيه األهنية اليالالالالرميةع ،يالالالالرط أد ي ود ن أهل الدياعة
والقوو واأل اعة ا أ ن .
خا ماا:اليروط الواجج توافرها يف مضو جمنس النظارو والتزا اته:
ييوط يف مضو جمنس النظارو:
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 )1أد ي ود مالالالالالالالنما ن أهل المالالالالالالالنة واجلمامةع وأد ي ود ة رااع وأد تتوافر فيه األهنية اليالالالالالالالرميةع
وال دالةع والقووع واأل اعة والراد ا أ

ن.

 )2أد ينتالالالالالالال الالالالالالالالالالزى غميع ا لتزا ات املوتية من مضالالويته و ن أ،رزها :يااالالرو ممنه فور ت يينهع وحضالالور
اجتمامات اجملنس والتاضالالالالالالالري هلاع واتافظة من أسالالالالالالالرار األوقامل ومدى إفيالالالالالالالائهاع والتزا ه ،نظاى
اجملنس .ولوائاه التنفي ية.
 )3راماو ا سالالريج يف الفقرو مااالالرا ن ه ا القمالالمع فيما مر ت ارض املصالالاحل أو ا يوتج من إخ ل
مضو جمنس النظارو ،التزا ه اا ورج يف ه ا الصك.
ساجس ا  :اغر أو اعتهاا مضوية أمضاا جمنس النظارو :
 )1إةا االالالغر ر ز مضال الوٍ ن أمضالالالاا اجملنس ن مري ةريل فإد اجملنس يمالالالتمر يف أجاا أممالهعمن أد يُرفد
اجملنس  ،ضو خر خ ل ث ثة أاهر ن تاريخ اغور ر ز ةلك ال ضوع وي ود قرار اجملنس يف ةلك اا
يقل من ثن  .أمضالالاا اجملنسع وييالالوط أد ي ود ال ضالالو اجلديد ن اث لصالالفة القديم ا أ ن ع
فإد مل ينل ثن  .األصالالالالالوات فإد اجملنس يدم جتماع ثادٍ يف دو تزيد من االالالالالهرع وي ود القرار عهائيا
،أمنيية أمضاا اجملنسع وييوط لصاة القرار أد ي ود ن ،ني ن صوتوا من القرار واحد من األقل ن
أهل ال نم ن مري ةريل ن أمضاا جمنس النظارو.
 )2نمالا عقر ن اجملنس مضالالالالالالالو ن ةريل -ملوت أو زوال أهنيالة أو مري ةلالك  -فالإد جمنس النظالارو ينتخالج
اعه رج ا خر خ ل ث ثة أاالالهرع وي ود ن أ،نائ .ة ورا ا عزلواع ثم سالالائر قرا،ل وةوب رمح .ن
أهل المالالالالنة واجلمامةع ويقدى يف ةلك أقر،هم إل .رمح ا ،يالالالالرط أد ي ود ن أهل الدياعة والقوو واأل اعة ا
أ ن ع وي ود قرار اجملنس يف ةلك اا يقل من ثن  .أمضالالالالالالالائه فإد مل ينل املراالالالالالالالل أصالالالالالالالوات ال ن ني
فينيغ .أد يتم تر ايل اسم خر ع وييوط لصاة القرار أد ي ود ن ،ني ن صوتوا منيه واحد من األقل
ن أهل ال نم اليرم .ن مري ةريلع ن أمضاا جمنس النظارو.
 )3ما أد جملنس النظارو ن  ،دب استي اج أب مضو ن أمضاا اجملنس .إةا وجد سيجٌ وجيهٌ ل لك ل مدى
تدينه واسالالالالالالالتقا تهع أو مدى ت اوع ه يف خد ة األوقامل .وي ود قرار اجملنس يف ةلك اا يقل من ثن .
أمضالالالالالائه ن مري ال ضالالالالالو املصالالالالالوت من اسالالالالالتي اجه ع من أد ي ود أحدهم ن مري ال ريةع ن أهل ال نم
اليرم.ع و ينيغ .أد ي ود التصويت سريااع و حيضر يف ه ا اجملنس ال ضو املقرر استي اجه.
 )4األصالالالالالل تقديم اليطن المالالالالالا،ق من اليطن ال حق يف مضالالالالالوية اجملنس ن ةرية املوقفع وجيوز مند احلاجة
وظهور املصالالناة أد جيتمع ،طن حق ع ،طن سالالا،ق (ويراج ،اليطن هنا  :الطيقة ال ين هم يف جرجة تمالالاوية
ن األ،ناا وإد عزلواع واملقصوج يا ال ور).
 )5تنته .ال ضوية يف جمنس النظارو ،واحد ا يأت:.
أ -وفاته.
صفحة  7من 13

ب -استقالة ال ضو امل تو،ة ع وقيوهلا ،األمنيية ن جمنس النظارو .
ج -إةا قرر جمنس النظارو إمفااه ،أمنيية ال ن ني أل ر تش لدى اجملنس.
ج -زوال األهنية اليرمية ال .ز التاى أو التقدى يف المن.
ت تفرق ٍة خ ل سنتني تتاليتنيع ا مل ي ن له
ه -مياب ال ضو من ث ا جنمات تتالي ٍة أو مخس جنما ٍ
م ر قيول لدى جمنس النظارو.
من أد تفصل ال ئاة التنفي ية ا يت نق حبا ت اعتهاا ال ضوية وطرق إعهائها.
سا ،اا :همات وص حيات جمنس النظارو واختصاصاته:
ميار جمنس النظارو هماته فور ت يينهع وله أوسالع المالنطات و ا ل الصال حيات لتنفي أممالهع و ن أ،رزها
ا يأت:.
 )1ينتزى اجملنس ،أح اى اليالالالري ة اإلسال ال ية يف ل ا يصالالالدر منه ن أممال وت ا ت وتوجيهات وقرارات
ومريهاع ويتخ الوسائل الل ت ني من حتقيق ةلكع ا ست اعة ،الن.اد اليرمية.
ياد األوقامل وصفتها اليرمية والنظا ية وتنميتها ومحاية حقوقها .
 )2اتافظة من
 )3اإلاالالرامل من إجارو أ وال األوقاملع و ا يت نق ،أوجه اسالالت مارهاع وزياجو وارجهاع واااة الوسالالائل املناسالالية
لتاقيق ةلك ن إعياا ا سمات و ار ات أو جمم ا سمات و ار ات قائمة ولنم.نس ن أجل حتقيق
ةلك ت وين جلنة اسالت ماريةع وا سالت اعة ان يراه ن اخلشاا واملمالتيالارين واجلهات ا سالتيالارية اا مدى
أمراض األوقاملع وحيقق أهدافها.
 )4حصر ال قارات واألوقامل املراج اراؤها وحتديدها.
 )5الييع واليالالالالالالراا واإلجيار وا سالالالالالالتئ.ارع ومري ةلك ن أوجه امل ا ت وامل اوضالالالالالالات املالية والت.ارية .و ا
اإلفراغ وقيوله والتمنم والتمنيم.
 )6حتويل ا ست مارات الوقفية إىل مقارات .
 )7عقل األوقامل ولو خارج املمن ة أو تغيريها أو اسالالالالالتيداهلا ت حتققت املصالالالالالناة يف ةلك وت د قرارات جمنس
النظارو عهائية يف ةلك و نز ة من أد ت ود قراراته يف ه ا اخلصالالالالوحي ،أمنيية ال ن ني ن أمضالالالالاا اجملنس
واحد نهم من األقل ن أهل ال نم.
 )8امتما ج ال ئاة التنفي يةع ومريها ن النوائل التنظيمية النوائل املالية والنوائل اإلجارية و لك اهليا ل
اإلجارية وأجلة اإلجرااات والص ال حيات اا يف ةلك ص ال حيات رئيس اجملنس وعائيه والنوائل التنفي ية لنوقف
وامتماج وتطوير ل ةلك اا حيقق صاحل األوقامل.
 )9توثيق األوقامل يف اتا م اليرميةع إد مل يقم املوقف ،توثيقها ت ا رأى اجملنس ةلكع و اد ناسياا.
 )10إصدار عظاى أساس .إلجارو األوقامل.
 )11الت ديل من النظاى األسالالالاسالالال .لنوقامل ت اقتضالال األ ر ةلك  ،د وافقة املوقف يف حال حياته ع أهنيته
اليرمية.
)12امتماج المياسات واخلطا والشا ج وامليرومات وحنوها اا حيقق أهدامل إجارو األوقامل.
 )13ت يني رئيس جمنس النظارو وعائيه وإمفاؤهم  ،د وفاو املوقف أو فقده لنهنية اليرمية.
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 )14امتماج الت يني يف الوظائف القياجية ال نيا يف األوقامل حمج ا سومل يُ تمد ن اجملنس يف النوائل التنفي ية
)15ت يني أ ني ماى لنوقاملع وي ود ن جمنس النظارو إد أ ن و همتهع اإلاالالرامل منيها و تا ،تهاع وحتدج
افأته).
النوائل التنفي ية ها ه وص حياته واختصاصاته وأجرته أو
)16ييالالالالالال الالل اجملنس جلنالالة تنفي ال يالالةع ي ود أحالالد أمضالالالالالالالالائهالالا أ ني مالالاى األوقالالامل و ُتاالالدج النوائل التنفي ال يالالة
اختصاصاتها و هماتها ومدج أمضائها و افآتهم ومري ةلك.
 )17لنم.نس أد ييالالالالالال ل ن ،ني أمضالالالالالالالائه أو ن مريهم جلاع ا جائمة أو اقتة ي هد إليها ،إمداج الدراسالالالالالالالاتع
والشا ج ومري ةلالالك ن املهمالالات الل يراهالالا اجملنس مالالا أد لنم.نس ا سالالالالالالالت الالاعالالة ان يراه ن اخلشاا
واملمتيارين واجلهات ا ستيارية اا مدى أمراض األوقامل وحيقق أهدافها .وله احلق يف حتديد أت ا،هم.
 )18مت يل األوقامل يف م قتها ع ا خرين ل اجلهات احل و ية تنفي ية اعت أى قضالالالالائية أو اسالال المالالالالات
ما ة و جهات أهنية ومريهاع ما أد له حق تو يل اتا ني وإقا ة الدماوى ومسامها واملراف ة واملداف ة
واإلقرار واإلع ار وطنج اليمني وقيوهلا ورجها واملخالصالالالالالالالة ع والقنامة ،األح اىع واسالالالالالالالتئنافهاع وطنج
تنفي هاع وقيا ا حيصالالالل ن التنفي ع وطنج التا يم ،أعوامهع واختيار ات منيع والييعع واليالالالرااع
واإلجيارع وا سالالالتئ.ارع واسالالالتخراج الصال ال وك اجلديدو و،دل الفاقد ن اتا مع و تا،ات ال دل وطنج
الد ج والفرز ومري ةلك ن إجراااتع و افة اجل هات الرمسية ومري الرمسيةع و ا اإلفراغع وقيولهع
وا سالالت ىع والتمالالنيمع وطنج عقل األوقاملع أو تغيريهاع أو اسالالتيداهلاع ت حتققت املصالالناة يف ةلكع ومري
ةلك ن أعواع امل ا ت وامل اوضات املالية والت.ارية.
)19وجملنس النظارو أد يو ِّنو احدا أو أ ر ن مري أمضالالاا اجملنس يف ل ا يراه يقق ا ملصالالناة األوقامل
ع ولتاقيق ةلك يصدر جمنس النظارو قرارا  ،ن  .أمضائه وق ا ،التو يل نصوص ا فيه من اسم الو يل
اتج ال دلع و ينزى مند التو يل حضالالالالالالور أمضالالالالالالاا جمنس النظارو
واملهمات املو ل ،هاع وي رض من
جمتم ني لدى اتج ال الدل يف وقت واحد وهلم نل الو يالل حق تو يالل ا خرينع وت ط .ه ه الوثيقالة
المالالالالالالالنطالة ،ت يني و يالل ،قرار ثن  .اجملنس ،الاإلمجالاع ع وي ود قرارهم نز ال ا لن.ميع .إةا لزى ةلالك يف
اجلهات الرمسية.
 )20ليس ل ضالالالالو ن أمضالالالالاا اجملنس احلق يف رفا تو يل ن اختاره ثن ا األمضالالالالاا و ن ميتنع من التو يل أو
ينغ .و الته نفرجااع ينظر اجملنس يف إعهاا مضويته ن جمنس النظارو
 )21امتماج النمالالية المالالنوية املخصالالصالالة لتنمية األوقامل اا يتفق ع صالالاريف منة األوقامل .امل ورو يف الفقرو
الرا ،ة ن را ،ا يف القمم األول.
)22فتل احلمالالالالالالالالا،الالات الين يالالة –أيّال ا الالاد عومهالالا -وإجارتهالالا وإقفالالاهلالالا والتوقيع من ا متمالالاجات والتاوي تع
واملمالالالالالتندات املالية والمالالالالالاج واإليداع لدى املصالالالالالارمل والينوكع وت يني املفوضالالالالالني وحتديد صالالالال حياتهم أو
إلغاؤهاع وفتل اتاف غميع أعوامهاع وإجارتهاع والتصالالالالرمل فيهاع وإقفاهلا ومريها ن األممال املصالالالالرفية
وا ست مارية.
 )23املوافقة من قيول الوصالالايا واألوقامل ن ا خرينع لننظارو منيها حمالالج عظاى األوقاملع و ا يقتضالاليه النظاى
ال اىع من أد ت ود مري يروطة و موجو.
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 )24املوافقة من ااالالراك خرين يف يالالرومات اسالالت مارية أو وقفية ع ن يالالرومات ه ه األوقامل إاالالرا ا مري
يروط اا مالف اروط املوقف .
 )25اإلسالالالالهاى ع خرين يف يالالالالرومات خريية أو يف تنمية يالالالالاريع وقفية سالالالالواا من طريق التشع أو اإلقراض أو
امليار ة أو مري ةلك.
 )26الت اقد والدخول يف املناقصاتع وتأجية مجيع األممال والتصرفات والتوقيع من ال قوج والوثائق واملمتندات
وا تفاقياتع واستخراج الص وك ن اتا م و تا،ات ال دل واجلهات الرمسية.
)27ت يني راقج حما،ات و راجع خارج .حلما،ات األوقامل.
 )28املوافقة من امليزاعيةع وامتماج حمالالالالالا،ها اخلتا .ع واإلاالالالالالرامل من حمالالالالالا،ات األوقامل وسالالالالال .تها املاليةع
وحتدي أعظمتها وفقا ألصول و ايري اتاسية املت ارمل منيها.
 )29امتماج ئاة ضوا،ا و ليات توزيع الريع وفق ا هو يني يف ه ا الصك اا يتاقق ،ه استمرار الصرمل من
الوجه املطنوبع ويرام يف ةلك ا يأت: .
 oاملواا ة ،ني قدار الصرمل وقدر احلاجة.
 oانيج األوقامل ل ا ي رضالالالالالالالها لنمخاطر أي ا اد عومها اقتصالالالالالالالاجية اعت أى الية أو إجارية أو
سياسية أو اجتمامية أو مري ةلك.
)30اإلارامل من توزيع الريع .
 )31ألمضاا جمنس النظارو أد يو ِّل  ،ضهم  ،ض ا نفرجين أو جمتم ني اا مدى صاحل األوقامل . .
 )32حتويل ياد أو أ ر ن ال ياعات الل متن ها األوقامل أو متنك فيها عمي ا إىل ماهمة ما ة اا حيقق
صناة األوقامل ع اتافظة من أصنها وزياجو منائها أو ،ي ها أو تصفيتها .
 )33إ،راى مقوج التموي ت لصاحل األوقامل ا مل يتطنج رهن ا لن ني املوقفة.
 )34إ،راا ة م أمضاا جمنس النظارو وفق ا ملصناة األوقامل.
 )35ت تش ه ه الوثيقة ه .احلا مة يف حال حتول األوقامل ،قرار ن اجملنس إىل االالالالالالالر ة اارية وقفية أو إىل
االالالر ة مري رحبيةع وي ود النظار يف ه ه احلالة هم أمضالالالاا جمنس اإلجارو يف ه ه اليالالالر ات املمنو ة
لنوقامل .
 )36ا يمت.د ن هاى يراها ويقرها اجملنس .
ثا ناا :رئاسة جمنس النظارو :
من اجملنس أد ي ني ن ،ني أمضالالالالائه رئيمالالالال ا له  ،د وفاو املوقفع أو فقداد أهنيته امل تشو االالالالرمااعويفضالالالالل أد
ي ود ن ةرية املوقف(إد وجد)ولو اختنفت الطيقاتع وي ني اجملنس ن ،ني أمضائه عائي ا لنرئيس ،نفس طريقة
ت يني الرئيسع وت ود الرئاسالالة لدورو واحدو قا،نة لنت.ديد رو أخرى ع و دو الدورو أر،ع سالالنوات ولنم.نس أد
ي يد ت يينه رو أخرى  ،د جورو أو أ ر ن رئاسة مريه .
وي ود رئيس جمنس النظارو هو املمالالالالالئول من إجارو اجملنس وتتم ل أ،رز مالالالالالاولياته يف مت ني مجيع أمضالالالالالاا
اجملنس وتف يل يالالالار تهم يف ناقيالالالة املوضالالالومات املدرجة واااة القرارات ال ز ة ،يالالالأعهاع وحتدج النوائل
التنظيمية ،قية املهمات واملماوليات ع راماو ا ورج يف الفقرو ال ال ة ن القمم ال اع..
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تاس ا :أ ني ماى األوقامل:
 -من جمنس النظارو أد ي ني ن أمضالالالالائه أ ينا ما ا لنوقامل إد أ

ن يتو ل القياى ،اإلاالالالالرامل من مجيع

األممالالال التنفيال يالالة اخلالالاصالالالالالالالالة ا.نس النظالالارو الل ُتاالالدجهالالا النوائل التنظيميالالةع وهلم تو ينالاله و ناالاله أب
صالالالالالال حيات أخرى مت نه ن أجاا هماتهع

ما حتدج ال ئاة التنفي ية واصالالالالالالالفات األ ني ال اى و لية

اختياره.
 ي ود أ ني ماى األوقامل مالالئو ا أ اى جمنس النظارو من األممال واملهمات امل نف ،ها وميارمن أسا

صال حياته

المياسات وخطة ال مل الل يقرها جمنس النظارو.

 لن ني ال اى واوافقة جمنس النظارو ت يني دير لنوقامل يياار مجيع األممال التنفي ية واملت نقات اإلجاريةوالنظا يةع وي ود مضوا يف الن.نة التنفي ية .
مااراا :املنافمة وت ارض املصاحل:
جيوز ل ضالالالو جمنس النظارو أد ت ود له أب صالالالناة ( يااالالالرو أو مري يااالالالرو) يف األممال وال قوج الل تتم
حلمالالالالالاب األوقامل ويمالالالالالت ن ن ةلك األممال الل تتم ،طريق املنافمالالالالالة ال ا ة إةا اد مضالالالالالو جمنس النظارو
صالالالاحج ال رض األفضالالالل .ومن مضالالالو جمنس النظارو أد يينغ اجملنس اا له ن صالالالناة االالالخصالالالية يف األممال
وال قوج الل تتم حلمالالالالاب األوقامل مند جخوله يف املنافمالالالالةع وي يت ه ا التينيغ يف يضالالالالر ا جتماعع و جيوز
لن ضالالالالو ةب املصالالالالناة ا االالالالواك يف التصالالالالويت من القرار ال ب يصالالالالدر يف ه ا اليالالالالأد وتيني ال ئاة التنفي ية
تفصيل ةلك.
احلاجب مير  :اجتمامات جمنس النظارو وقراراته:
 )1جيتمع جمنس النظارو رتني يف المالالالالالالالنة من األقلع وت قد اجتماماته يف قر إجارو األوقامل إ إةا وافق
اجملنس من قر خر .مالالا ت قالالد اجتمالالامالالات اجملنس ،الالدموو ن رئيس جمنس النظالالاروع مالالا جيوز ألب
مضالالو أد يطنج ن رئيس اجملنس مقد اجتماع طارو ويف حال مدى ااوب الرئيس-فيما مدا املوقف -ل قد
ا جتماع فياق ل ثة أمضالالالالالالالاا م ن األقل أد يطنيوا مقد اجتماع ويف ه ه احلالة من املطاليني أد يدمو
اجملنس إىل ا ع قاج خ ل االالهر ن إرسالالال الطنجعوين قد ا جتماع حبضالالور ثن  .أمضالالاا اجملنسع ومتار
احلضور ن ،ينهم رئيم ا هل ا ا جتماع.
 )2ين قد اجملنس حبضور ثن  .أمضائه .
 )3ل ضالالو جمنس النظارو حق تو يل مريه ن أمضالالاا اجملنس رو واحدو يف المالالنةع و يُ ادُ املوا ِّل ن مجنة
احلاضالالالرينع و جيوز لن ضالالالو أد يتو ل من أ ر ن مضالالالو يف اجلنمالالالةع وي ود لن ُموا ال صالالالوتني فيما
ر فيها من ااالالالالالالالواط ثن  .أمضالالالالالالالاا اجملنسع وتنظم النوائل التنظيمية ،قية أح اى
مدا القرارات الل ُع ّ
التو يل.
 )4تصالالالالدر قرارات اجملنس ،أمنيية احلاضالالالالرينع ويف حالة تمالالالالاوب األصالالالالوات يرجل اجلاعج ال ب فيه الرئيس
ويمت ن ن ةلك احلا ت الل عُرّ فيها من اإلمجاع أو أمنيية ال ن ني ن أمضاا اجملنس يف التصويت.
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رو واحدو يف ال اىع و اريطة أد ي ود القرار

 )5جيوز أد يُ صالالالالالالالالدر اجملنس قرارا ،التمرير من أ يزيد من
،إمجاع أمضاا اجملنس .
 )6ي تمد اجملنس واميد اجتماماته الل سالالالالالي قدها خ ل المالالالالالنة يف خر اجتماع ن ل سالالالالالنة اليةع و ت
اقتضت املصناة وجوج اجتماع خر فإعه يتم إرسال الدموو ل قد اجتمامات اجملنس إىل ل مضو قيل دو
افيةع أو ما حتدجها ال ئاة التنفي ية.
 )7حتدج الدموو تاريخ ا جتماع و اعه وجدول أمماله و وضوماته وجيوز ل ل مضو اقواح ،نوج لتداوهلا يف
اجتمامات اجملنسع وينتزى أ ني ماى األوقامل ،إجراج تنك الينوج يف جدول أممال أول اجتماع لنم.نس ين.
تمنمه هلا.
 )8جيج حترير ياضالالر وقرارات جمنس النظارو ،ي ال ل نظم من أ يت دى توقيع اتاضالالر والقرارات أول
ل صالالالالالفاة ن صالالالالالفاات اتاضالالالالالر
اجتماع حقع وجيج أد ي ود التوقيع ن مجيع احلاضالالالالالرين من
اد التوقيع من اتضالالالالالالالر أو
والقرارات وإةا اد لن ضالالالالالالالو حظة أو حتف فإعه ينر من ةلك مند
اد التوقيع أو يف ناق وييري إىل ةلك املناق مند التوقيع.
القرار وييني وجهة عظره يف
 )9ل ضالالالو جمنس النظارو أد حيضالالالر ناقيالالالة وضالالالوع مصالالاله إل،داا وجهة عظره واالالالرحها لنم.نسع وليس له
حضور املداولة ،يأد وضومه و التصويت منيه ومن أمضاا اجملنس اتافظة من سرية تنك املداولة و
تقيد يف اتضر وإمنا يقيد القرار .
 )10إةا اموض اثناد ن أمضالالالالالالاا اجملنس من أب قرار لرأب االالالالالالرم .يروعهع فياال ن اجملنس إىل ث ثة ن
طنية ال نم اليالالالالرم .ن مري األمضالالالالاا يُختارود ،أمنيية اجملنسع وي ود رأيهم ،األمنيية راف ا لنخ مل يف
ه ا القرار يف اجملنس .
أح اى ختا ية:
 )1ا اد ن األوقامل يف يالالالالالالرومات زرامية أو حيواعية يغري أو ينقل ا جا ت املصالالالالالالناة يف ،قائه وإد قنت
رحبيته ملا ورج فيها ن فضلع وملا فيها ن عفع ت دٍ لآلخرين.
 )2توجع أ وال األوقامل يف أب صالالالرملٍ نتزىٍ ،أح اى اليالالالري ة اإلسالالال يةع و توجع يف مري ةلك إ لضالالالرورو
يقدرها جمنس النظارو.
 )3ينتزى جمنس النظارو ،أح اى اليالالالالالري ة اإلسالالال ال ية يف ل ا يصالالالالالدر منه ن أممال وت ا ت وتوجيهات
وقرارات ومريهاع ويتخ الوسائل الل ت ني من حتقيق ةلك ن جلاد ارمية وحنوها.
 )4حتدج ال ئاة التنفي ية الطريقة امل ئمة حلف صالالالال وك األوقامل واتاضالالالالالر والقرارات واملمالالالالالتندات وأب
وثائق أخرى ت نقة ،األوقامل وأمماهلا.
 )5حيدج جمنس النظارو ،داية المنة املالية وعهايتها وتفصل ال ئاة املالية ا مر ةلك.
 )6قر إجارو األوقامل الرئيس هو دينة الرياض يف املمن ة ال ر،ية الم ال وجية ا مل تظهر املصالالناة يف عقنه إىل
اد خرع وي ود عقنه أو فتل فروع أخرى له ،قرار ن جمنس النظارو .
 )7يصالالالالالالدر اجملنس ال ئاة التنفي ية هل ا النظاى خ ل دو تت.اوز ائة وواعني يو ا ن تاريخ إصالالالالالالدار ه ا
الصك.
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 )8لنموقف حال حياته وأهنيته اإلضافة واحل مل والت ديل من األعظمة والينوج امل ورو يف ه ا الصك لتاقيق
ا فيه صناة لنوقف وله ص حية طنقة يف تميري أ ور األوقامل ن جود املما ،أصل الوقفية .
و ،دع فه ا ا وفقم اهلل إليه ويمالالالالالالره ل .ن إخراج ه ه األوقامل وإمداج عظا ها رجاا أد يغفر اهلل ل .ولوالدب
و ،ائ .وأ هات .وةريلع وأد يُ ظم ،ها أجربع راجي ا أد ت ود إ،راا ل ل وة ة والدب ا حلقها ن تقصالالالال الريٍ
أو ااوز يف حق اهلل أو حقوق مياجه الي اة اعت أى مري ةلكع إسالالالالالالالااو إىل خنقه ،غيية أو منيمة أو ،هتاد أو
مري ةلك رجاا غفرو اهلل ورضالالواعه ل .ولوالدبع و ن أخطأ من .فإع .سالالايته ومفوت منهع وقد أاالالر ت يف
والدب ووالديهم ومجيع ،ائ .وأ هات .وةريل وزوجات .وإخواع .وأخوات .وأمما  .وممات.
َّ
أجر ه ه األوقامل
وأخوال .وخا ت .ع وأمضالالالالاا جمنس النظارو واليالالالالهوج منيهع ما أسالالالالأل اهلل أد ي تج األجر وال واب ال ظيم
ل ل ن اارك فيه غهد أو عصل أو رأب أو يورو أو جموو صاحلةع و سيما ن أمد وأسهم يف صيامة ه ا
النظاى وأد يمالالالالالالالهل اهلل أ ر ل ن قدى جمما أو تمالالالالالالالهي ا أو أزال مقية من ه ه األوقامل رمية يف إ احها
ورمايتهاع وإع .أوصالالالال .أمضالالالالاا جمنس النظارو من وجه اخلصالالالالوحي أد يمالالالالتيالال ال روا مظم أ اعتهم لنقياى ،ه ه
األوقاملع واحواى  ،ضالالهم يف رائهم و داو تهمع و أ ي ود اخت مل الرأب وجي ا لفرقة أو االالاناا أو ت صالالج
أو اعتصالالالالالالالار لننفسع و ن رأى ن عفمالالالالالالاله م.زا أو تقصالالالالالالالريا يف خد ة األوقامل فني ت ر من قيول ال ضالالالالالالالوية و
ا سالالالالتمرار فيهاع ما أوصالالالال .ل ن توىل االالالاليئ ا ن ه ه األوقامل ن ةريل و ن مريهم أد جي نها أ اعة يف
منقهع وأد يتق .اهلل فيهاع وينصل هلاع ويي ل قصارى جهده يف إ احها وحتقيق أهدافها ومحايتها ن أب تغيري
أو تيديلع وإد جمنس النظارو هو المنطة الل رضيتها إلجارو أوقايف والتصرمل فيهاع حمج ا ورج يف عر ه ا
الصالالالالالالك أو قرارات جمنس النظارو ع و أحل ألحد ائن ن اد أد يت رض هل ه األوقامل أو جمنس عظارتها
را ،قول اهلل سالالالالالاليااعه وت اىل (فَمان ،اداّلَهُ ،ا ْدا اا سالالالالالام اهُ فَإعاّماا
أو عظا ها ،تغيري أو تيديل أو ت طيل أو إلغاا
إثْمُهُ مانَ الَّ ينا يُيادّلُوعاهُ إداّ النلها سالاميعٌ مانيمٌ) سالالائ ا املوىل -جل وم  -قيول ال مل .اعته وحرر ن عمالالختني يف
1422/1/15هال يف دينة الرياض.
أمضاا جمنس النظارو
مضو جمنس النظارو

مضو جمنس النظارو

ا ،ن.......... /

ا ،ن.......... /

مضو جمنس النظارو

مضو جمنس النظارو

ا ،ن........... /

فضينة الييخ......... /
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