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من املعروف اأن القائمني على الأوقاف يعملون لنيل ر�سا اهلل اأول، من خلل تقدمي حلول  معينة 
مل�ساكلة النا�ص، فهم ي�سعون جزءا كبريا من ممتلكاتهم وثرواتهم خلدمة امل�سالح العامة، التي 

قد تكون حمددة، وقد تكون عامة.
وحتى يتحقق النجاح يف هذا الهدف، فل بدـ  اأولـ  من  اأن تكون تلك الأموال، اأو الأعيان املوقوفة 
العملية  اإيجابية  من  حتد  التي  امل�ساكل  من  الكثري  عن  البعد  كل  بعيدة  ال�سوائب،  من  خالية  
الوقفية، فالوقف عمل �سرعي، ل يت�سّور  ـ على �سبيل املثال ـ اأن يكون من اأموال غري �سرعية، اأو 

اأن �ساحبه ل يق�سد القرب من اهلل جل �ساأنه، اأو تنطوي على خمالفة قانونية معينة..
وثانيا، وبعد اإحراز اجلانب ال�سرعي يف الوقف، يتحتم علينا اإحراز اجلانب الإجرائي والتنظيمي 
للعملية، فالوقف ـ يف الوقت احلا�سر ـ ل ينبغي اأن يحدد ليكون مزرعة اأو عمارة اأو مبلغا من 
املال وقفت لغر�ص ما مثل م�ساعدة الفقراء ورعاية الأرامل والأيتام، وانتهى الأمر، واإمنا �سار 
يحقق هذه الأغرا�ص ولكن بو�سائل غري التي كانت عليه يف الزمن ال�سابق، فالأوقاف  قد تكون 
م�ساريع عملقة، و�سركات كبرية، وعمارات �ساخمة، وجممعات �سخمة، ما يوجب اأن تكون لها 

اإدارة وقوانني ورقابة واإجراءات حتقق من خللها اغرا�سها الوقفية مثل التي ذكرت وغريها.
وتبعا لهذا التطور، قامت جلنة الوقف بغرفة ال�سرقية بجمع كافة القوانني والأنظمة واللوائح 
التي تتناول الوقف مبختلف اأعمال وتوجهاته، والهدف من كل ذلك و�سع املهتمني  ب�سوؤون الوقف 
يف �سورة الو�سع القانوين، كي يتجنبوا اأي خطاأ قد يحدث يف العملية الوقفية، التي هي عملية 

مالية يف اأهم واأبرز جوانبها.
يبذلون جهودا  الذي  الوقف  اع�ساء جلنة  بال�سكر  ونخ�ص  امل�سروع،  القائمني على هذا  ن�سكر 

كبري يف هذا ال�سبيل واهلل املوفق 

مقدمة الغرفة

مقدمة الغرفة



-8-

الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف



-9-

نحو اأنظمة وقفية جديدة
واأبعاد  اأ�سمل،  و�سيغ  اأف�سل،  اآليات  اإىل  للو�سول  الأوقاف  بلجنة  ممثلة  ال�سرقية  غرفة  ت�سعى 
التطلعات  ويلبي  املرجوة،  فوائده  يحقق  لكي  الوقف  بدور  للنهو�ص  معا�سرة  لتطبيقات  اأو�سع، 

منه، انطلقًا من كون الوقف اأحد اأهم دعائم ال�ستدامة يف املجتمع الإ�سلمي.
فـ "الوقف" من ال�سعائر التي حث عليها الإ�سلم وهي ال�سدقة اجلارية، التي ل يتوقف اأجرها 
احل�سارة  زمن  يف  متت  التي  امل�ساريع  من  والكثري  اخلدمة،  وتقدم  تعمل  مادامت  ثوابها  ول 
الإ�سلمية التي اأقامها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�سار عليها خلفاوؤه الرا�سدون املهديون، 
اأوقافا  ـ كانت  اإن مل يكن كّلها  ـ  اأنحاء املعمورة، معظمها  الإ�سلمية يف �ستى  الدول  ويف عموم 
�سرعية، �ساهمت يف تطوير احلياة الب�سرية والإن�سانية، وحّلت العديد من امل�سكلت التي واجهت 

النا�ص يف تلك الأزمنة، فتحقق ـ من خللها ـ خري الدنيا والآخرة باإذن اهلل تعاىل.
امللك  املوؤ�س�ص  ع�سر  من  ابتداء  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  اهتمت  احلديث  العهد  ويف 
عبد العزيز بن عبد الرحمن طّيب اهلل ثراه، فقد ر�سد التاريخ اهتمامه املبكر بالأوقاف حتى 
قبل اكتمال توحيده للبلد كما ذكرت ذلك درا�سة حديثة �سادرة من كر�سي امللك �سلمان بن 
عبد العزيز للدرا�سات التاريخية واحل�سارية للجزيرة العربية يف جامعة امللك �سعود بعنوان: 
)الأوقاف ال�سرعية والأعمال اخلريية للملك عبد العزيز يف مدينة الريا�ص(، حيث وّجه من 
خلل جمموعة من املرا�سلت والأنظمة ال�سادرة من ديوانه رحمه اهلل على الهتمام بالأوقاف، 

وبنّي جمموعة من امل�سارف واأوكل ذلك لبع�ص العلماء والق�ساة للإ�سراف املبا�سر عليها. 
الأعلى  املجل�ص  اإن�ساء  ومت  بالأوقاف  النظامي  الهتمام  تطور  احلديثة  ال�سعودية  الدولة  ويف 
وت�سابق  1393هـ،  عام  اخلريية  الأوقاف  تنظيم  لئحة  �سدرت  ثم  1386هـ،  بتاريخ  للأوقاف 

مقدمة اللجنة

مقدمة اللجنة
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العامة،  اخلري  اأوجه  على  اأموالهم  من  جزء  لإيقاف  املباركة  الديار  هذه  اأهل  من  املح�سنون 
ول�ستدامة اأثرها اجتهت كذلك اجلمعيات اخلريية وبع�ص موؤ�س�سات املجتمع املدين للعتماد 

على الأوقاف لتمويل احتياجاتها.
وحتى يظل الوقف مواكبًا ومن�سجما مع حاجات الع�سر، يتطلب منا تطبيق اآليات واأنظمة وقوانني 
ت�سمن �سلمته، وا�ستمراره، و�سلمة عمله، فالأوقاف ثروة وطنية كبرية ينبغي احلفاظ عليها.
يف  املتخ�س�سة  اخلربة  بيوت  اأحد  مع  بالتعاون  ال�سرقية  بغرفة  الأوقاف  جلنة  بادرت  ولهذا 
جمال الأوقاف بهذا الإ�سدار الذي يجمع اللوائح والأنظمة املتعلقة بالأوقاف يف جميع الأنظمة 

ال�سعودية ليكون مرجعًا للباحثني واملهتمني يف جمال اأنظمة الأوقاف.
ونعتقد اأن هذه هي اللبنة الأ�سا�سية التي �ست�ساعد املتخ�س�سني يف درا�سة اأثر هذه الأنظمة يف 
تطوير الأوقاف، وجمالت التطوير التي حتتاجها جميع اجلهات املتخ�س�سة واملهتمة يف بناء 
م�ستقبل اأف�سل لأوقافنا، حر�سًا منا على حتقيق الأجر والثواب الأكرب للواقفني، والنفع الأعظم 

ملجتمعنا.

واهلل من وراء الق�شد ،،
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املقدمة

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل،،، وبعد:

فاإن من نعم اهلل علينا ما ت�سّمنته �سريعتنا الغراء من معاين التكافل والتعاون والتاآخي، ويقع 
الزكاة  باأموالهم حيث �سرعت  يتعلق  امل�سلمني ول�سّيما يف ما  ذلك يف جوانب كثرية من حياة 
عليه  حّث  ما  ذلك  من  واإنَّ  �سامية،  ومقا�سد  بديعة،  ترتيبات  التربعات، يف  واأنواع  وال�سدقة 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من �سدقة الوقف كما ورد يف حديث عمر ر�سي اهلل عنه وغريه، 
وقد ا�ستجابت لهذا التوجيه النبوي احل�سارة الإ�سلمية، واهتمت بالوقف حتى اأ�سبح يف بع�ص 
احلقب التاريخية مرفقًا بالغ الأهمية يف ج�سد الأمة الإ�سلمية اإذ تعددت ا�ستخداماته، وتنوعت 
بالأوقاف اخلريية  النتفاع  ينفكون عن  ل  و�ساروا  ومعا�سهم  النا�ص  جمالته، فدخل يف حياة 

العامة اأو اخلا�سة.
والبيمار�ستانات  والزوايا واخلانات  والأربطة واخلانقاة   امل�ساجد واملدار�ص  اأن�سئت  فمن ذلك 
وجعلت  النقل،  وو�سائل  احلرب  واآلت  والآبار  واملكتبات  واحلمامات  واجل�سور  )امل�ست�سفيات( 

هذه الأ�سول اأوقافًا على فئات من املجتمع اأو على املجتمع كله.
الأوقاف ممن  بهذه  ينتفع  عليهم ممن  وموقوف  وعاملون  ومتولون  نّظار  الأوقاف  لهذه  و�سار 
املهن،  واأرباب  العمل  تن�سيط �سوق  لها حمت�سبون مما �ساعد يف  ال�سروط، و�سار  تنطبق عليه 

وق�سى على البطالة.
واملتاأمل يف تاريخ الأمة الإ�سلمية يلحظ هذه الأوقاف �ساهدة -ببنيانها ووثائقها وعوائدها- 

المقدمة
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املرفق  اإن  قلت  لو  اأُبالغ  ول  عديدة،  قرون  طوال  الأمة  ج�سد  يف  املرفق  هذا  اأثر  عظيم  على 
ا احلرمان  ال�سحي واملرفق التعليمي كانا عالة على الأوقاف، عدا عن امل�ساجد ودور الإيواء، واأمَّ
اآخر من العناية والرعاية والهتمام فقد ر�سد لهما من الأوقاف يف خمتلف  ال�سريفان ف�ساأن 
البلدان ال�سيء الكثري)1(، واأي�سًا يف جانب املوا�سلت كان للوقف ح�سوٌر كبريٌ، واآخر ما ميكن 
اأموال وقفية  اإىل املدينة املنورة هي  اإليه: �سكة طريق احلجاز التي تنطلق من دم�سق  الإ�سارة 

خال�سة، واحلديث يف هذا اجلانب مت�سعب ولي�ص مق�سودنا.
واإننا يف الزمن املعا�سر نرى يقظة واهتمامًا بالأوقاف على كافة الأ�سعدة، فوجدت املوؤ�س�سات 
لت الر�سائل،  الوقفية، واأن�سئت الكرا�سي البحثية، واملراكز ال�ست�سارية، وعقدت الندوات، و�سجِّ
من  واإن  وال�سرور،  البهجة  على  باعث  �سيء  ذلك  اأن  �سك  ول  واملحا�سرات،  الدورات  واأقيمت 
امل�ساهمة يف هذه اليقظة الت�سهيل على الباحثني واملخت�سني من الق�ساة واملحامني وامل�ست�سارين 
وعموم املثقفني، بر�سد وجمع ما يتعلق بالأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية من اأنظمة اأو مواد 
املتبعة يف  الطريقة  كانت  وقد  بهذا اخل�سو�ص،  ال�سادرة  التعميمات  وكذلك  متفرقة  نظامية 

ذلك ما يلي:  
1- جمع ور�سد الأنظمة واللوائح املتعلقة بالأوقاف ا�ستقلًل وكذلك املواد املتعلقة بالأوقاف يف 

الأنظمة الأخرى وكذلك التعليمات الإدارية املخت�سة بهذا ال�ساأن.
والتعميمات  واملواد  الأنظمة  لهذه  واحل�سر  والر�سد  على اجلمع  امل�سروع  العمل يف  اكتفى   -2
واخلروج  وحتليلها  وتاأملها  درا�ستها  اأجل  من  للباحثني  وتهيئتها  بالأوقاف،  املتعلقة  والأوامر 

بدرا�سات متخ�س�سة يف هذا املجال.
مما  واملن�سوخ  والنا�سخ  واللحق،  ال�سابق  عن  النظر  بغ�ص  مو�سوعيًا  املواد  هذه  �سّنفت   -3

ي�ستدعي التنبيه على ذلك والتفطن مل�ساألة املواد املن�سوخة.

1- وليت اأحد الباحثني اأو املراكز البحثية ين�سط لر�سد ظاهرة الوقف على احلرمني ال�سريفني وحماولة ح�سر 
 ، املختلفة  املكتبات  اأو  العدل  كتابات  و  املحاكم  لدى  املوجودة  ال�سجلت  اأو  الوثائق  خلل  من  الأوقاف  هذه 

واخلروج بدرا�سات متنوعة يف هذا املو�سوع
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غالبًا  ال�سابق  نذكر  اأننا  مظانها،  غري  يف  بالأوقاف  املتعلقة  املواد  ذكر  �سياق  يف  يلحظ   -4
واللحق اأحيانًا ليت�سح جليًا اأمر هذه املادة ولكي ل يحتاج للرجوع اإىل النظام املنقول منه.

لتاأثريه  نظرًا  العثمانية  الدولة  زمن  بالأوقاف  املتعلقة  الأنظمة  على  احل�سول  حاولنا   -5
يف  ورد  ما  واأما  ذلك،  لنا  يتي�سر  مل  الأ�سف  ومع  احلجاز،  يف  املوجودة  القدمية  الأوقاف  على 
له  اأبواب املجلة، وغالبه فقهي جمرد ل علقة  العدلية فنزر ي�سري ومتناثر يف  الأحكام  جملة 
بالتنظيمات الإجرائية )1(، وقد تاأثر املنظم ال�سعودي باملوجود من هذه الأنظمة اآنذاك، ولكن 
احلكومة الفتية ا�ستوعبتها يف ترتيباتها الإدارية يف بواكري ن�ساأتها حتى اأ�سبح لها اأنظمة م�ستقلة 

وترتيبات اإدارية خمتلفة )2(.
اأو  اأو تنظيمًا  6- وقد ا�ستعر�سنا يف �سدد جمعنا لهذا املو�سوع مئتني وخم�سة و�سبعني نظامًا 

لئحة ونذكرها ليعرف القارئ م�سادر هذا املجموع:
1. نظام الهيئة العامة للأوقاف ال�سادر بقرار من جمل�ص الوزراء رقم 73 بتاريخ 1437/2/25هـ.
2. نظام الجتار بالكائنات الفطرية املهددة بالنقرا�ص و منتجاتها ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم 

م/9 بتاريخ 1421/3/6هـ قرار جمل�ص الوزراء رقم 54 بتاريخ 1421/2/25 هـ.
3. النظام الأ�سا�سي للحتادات الريا�سية واللجنة الأوملبية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/55 

بتاريخ 1407/10/19 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 226 بتاريخ 1407/9/13 هـ.

املقدمة

1- اأول قانون عثماين لتنظيم الأوقاف �سدر بتاريخ 1280/6/19هـ با�سم )نظام اإدارة الأوقاف( ا�ستمل على 
�ستة اأحكام تتعلق بتنظيم  القيود والقيام بالأعمال املحا�سبية ملتويل الأوقاف ، وتعميد املباين على الأرا�سي 
امل�سبوطة وامللحقة وكيفية حت�سيل واردات الأوقاف ، تنظيم عملية الإنفاق. ينظر للمزيد حول تنظيم الأوقاف 
املن�سلخة عن  العربية  الدول  بها يف جميع  املعمول  القوانني  التالية: 1-جمموعة  امل�سادر  العثمانية  الدولة  يف 
احلكومة العثمانية عارف اأفندي رم�سان.2-التنظيم القانوين لإدارة الأوقاف يف العراق د.زياد املفرجي �ص 

24 النا�سر وزارة الأوقاف الكويتية.
2- ينظر للمزيد يف الرتتيبات الإدارية و�سن  التنظيمات املتعلقة بالأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية :

1- الأوقاف يف مكة واملدينة يف عهد امللك عبدالعزيز د.ح�سنة الغامدي من مطبوعات وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية.
وزارة  النا�سر  العك�ص  حممد  ال�سعودي(  العربية  اململكة  حالة  )درا�سة  الأوقاف  لقطاع  املوؤ�س�سي  2-التطور 

الأوقاف الكويتية.
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ال�سادر  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلريية  للجمعيات  الداخلية  واللئحة  الأ�سا�سي  النظام   .4
بتاريخ 1417هـ. 

ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1422/3/12 هـ قرار جمل�ص  5. نظام الت�سالت 
الوزراء رقم 74 بتاريخ 1422/3/5 هـ.

6. نظام اإجراءات الرتاخي�ص البلدية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم ) م/59 ( بتاريخ9/23/ 1435 هـ
7. نظام الإجراءات اجلزائية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/2( بتاريخ 1435/1/22 هـ.

8. نظام ا�ستئجار الدولة للعقار واإخلئه ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 1427/9/18 هـ 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 234 بتاريخ 1427/9/16 هـ.

هـ     1380/5/26 بتاريخ   22 رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  باحلب�ص  الغرامة  ا�ستبدال  نظام   .9
قرار جمل�ص الوزراء رقم 128 بتاريخ 1380/4/25 هـ. 

قرار  هـ   1421/1/5 بتاريخ  م/1  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  الأجنبي  ال�ستثمار  نظام   .10
جمل�ص الوزراء رقم 1 بتاريخ 1421/1/5 هـ.

11. نظام ال�ستثمار التعديني ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 1425/8/20هـ قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 216 بتاريخ 1425/7/28 هـ.

12. نظام ا�سترياد املواد الكيميائية واإدارتها ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 1427/6/16هـ 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 143 بتاريخ 1427/6/14 هـ.

13. تنظيم اإعانة البحث عن عمل ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 353 بتاريخ 1432/12/25هـ
14. نظام الأعلف ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/60( بتاريخ 9/23 /1435 هـ 

15. نظام الأو�سمة ال�سعودية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/39( بتاريخ 1434/6/24 هـ.
16. نظام اليجار التمويلي ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/ 48 بتاريخ 1433/8/13 هـ.

ال�سادر  ال�سعودية  العربية  للمملكة  التاِبعة  البحرية  املناطق  يف  البحري  العلمي  البحث  نظام   .17
مبر�سوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1413/8/11هـ قرار جمل�ص الوزراء رقم 103 بتاريخ 10/ 1413/8هـ
رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  الخرتاع  براءات  نظام   .18

م/28 بتاريخ 1422/6/10 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 159 بتاريخ 1422/6/1 هـ. 
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رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  للإدارات  التخطيطية  والت�سميمات  الخرتاع  براءات  نظام   .19
م/27 بتاريخ 1425/5/29هـ قرار جمل�ص الوزراء رقم 159 بتاريخ 1425/5/17 هـ.

20. نظام الربيد ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 1406/2/21 هـ قرار جمل�ص الوزراء 
رقم 24 بتاريخ 1406/1/16 هـ. 

قرار  1397/2/21هـ  بتاريخ  م/5  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  والقرى  البلديات  نظام   .21
جمل�ص الوزراء رقم 130 بتاريخ 1397/2/6 هـ.

22. نظام البنك ال�سعودي للت�سليف والدخار ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 6/1/ 
1427 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 131 بتاريخ 1427/5/30 هـ

بتاريخ 1423/4/14هـ قرار  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/15  التجارية  البيانات  23. نظام 
جمل�ص الوزراء رقم 94 بتاريخ 1423/4/13 هـ. 

24. نظام البيع بالتق�سيط ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 1426/3/4هـ  قرار جمل�ص 
الوزراء رقم 57 بتاريخ 1426/3/2 هـ.

25. ننظام تاأديب املوظفني ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 2/1 /1391هـ  قرار جمل�ص 
الوزراء رقم 1023 بتاريخ 1390/10/28هـ.

26. نظام التاأمني �سد التعطل عن العمل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/18( بتاريخ 3/12 /1435هــ
1421/9/3هـ    بتاريخ  م/33  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  27. نظام التاأمينات الجتماعية 
وقرار جمل�ص الوزراء رقم )27( بتاريخ 1425/2/1 هـ،  قرار جمل�ص الوزراء رقم 199 بتاريخ 

17 / 8 / 1421 هـ
الإجتماعية  التاأمينات  ونظام  والع�سكري  املدين  التقاعد  نظامي  بني  املنافع  تبادل  نظام   .28
ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 1424/7/23هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 198 بتاريخ 

1424/7/18هـ
جمل�ص  قرار  1433/5/24هـ  بتاريخ  م/34  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  التحكيم  نظام   .29

الوزراء رقم 156 بتاريخ 1433/5/17 هـ 
30. نظام تداول بدائل حليب الأم ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 /1425/9هـ  

املقدمة
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قرار جمل�ص الوزراء رقم 260 بتاريخ 1425/9/18هـ
31. نظام تربية النحل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 1431/3/13هـ  قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 65 بتاريخ 1431/3/8 هـ
32. الرتتيب التنظيمي مل�سانع املياه ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 100 بتاريخ 4/9/ 1432هـ
بتاريخ  العايل رقم )109(  بالت�سديق  ال�سادر  ال�سرعي  الق�ساء  تركيز م�سوؤوليات  33. نظام 

1372/1/24هـ
34. النظام اجلزائي اخلا�ص بتزييف وتقليد النقود ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )12( بتاريخ 

1379/7/20 هـ
35. نظام الت�سجيل العيني للعقار ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 1423/2/11هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 42 بتاريخ 1423/2/9 هـ 
36. نظام الت�سوية الواقية من الإفل�ص ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/16 بتاريخ 1416/9/4هـ 

قرار جمل�ص الوزراء رقم 129 بتاريخ 1416/9/2 هـ 
37. نظام الت�سرف يف العقارات البلدية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 1392/11/15هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 1255 بتاريخ 1392/11/8 هـ
38. نظام ت�سنيف املقاولني ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 1427/3/20هـ، قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 70 بتاريخ 1427/3/19 هـ
39. نظام التعاملت الإلكرتونية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 1428/3/8هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 80 بتاريخ 1428/3/7 هـ
40. نظام تعداد ال�سكان العام ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391 هـ
41. نظام تعريفة الطريان املدين ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 

هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ
42. نظام تعليم الكبار وحمو الأمية يف اململكة العربية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 

9 / 6 / 1392 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392 هـ 
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43. نظام التقاعد الع�سكري  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 هـ 

44. نظام التقاعد املدين ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 26 / 7 / 1393 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393 هـ

بتاريخ  رقم م/15  ملكي  ال�سادر مبر�سوم  وا�ستثماره  للعقار  ال�سعوديني  نظام متلك غري   .45
17/ 4 / 1421 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421 هـ

46. تنظيم متلك مواطني دول املجل�ص للعقار يف الدول الأع�ساء مبجل�ص التعاون لغر�ص ال�سكن 
وال�ستثمار ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 3 / 4 / 1432 هـ  قرار جمل�ص الوزراء 

رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432 هـ 
47. نظام التمويل العقاري ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ

48. نظام التنفيذ ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ
49. نظام توزيع الأرا�سي البور  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7/6 /1388 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 /1388 هـ
50. نظام الرثوة احليوانية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424 هـ
51. نظام جباية الزكاة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370 هـ
52. نظام جرائم الإرهاب ومتويله ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم ) م/16( بتاريخ 1435/2/24 هـ
53. النظام اجلزائي جلرائم التزوير ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/11( بتاريخ 2/18/ 1435 هـ
54. نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر مبر�سوم 
ملكي رقم م/41 بتاريخ 1423/11/3هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 241 بتاريخ 1423/10/26 هـ
55. نظام اجلمعيات التعاونية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429 هـ
 )273( رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  الع�سوية  للزراعة  ال�سعودية  اجلمعية  تنظيم   .56

بتاريخ 21 / 8 / 1428 هـ

املقدمة
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57. تنظيم اجلمعية ال�سعودية لل�سفر وال�سياحة ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ) 312 ( 
بتاريخ 27 / 7 / 1435 هـ 

58. تنظيم اجلمعية ال�سعودية للمر�سدين ال�سياحيني ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ) 312 ( 
بتاريخ 27 / 7 / 1435 هـ

59. تنظيم اجلمعية ال�سعودية ملرافق الإيواء ال�سياحي ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ) 312 ( 
بتاريخ 27 / 7 / 1435 هـ 

60. تنظيم جمعية حماية امل�ستهلك ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )120( بتاريخ 2/23 / 1436 هـ
61. تنظيم اجلمعية ال�سعودية للجودة ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 225 بتاريخ 25/ 7/ 1432هـ
 84 رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  الداخليني  للمراجعني  ال�سعودية  اجلمعية  تنظيم   .62

بتاريخ 25 / 3 / 1432 هـ
63. نظام جمعية الك�سافة العربية ال�سعودية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 1407/4/20هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407 هـ 
64. نظام اجلن�سية العربية ال�سعودية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/1/25هـ
65. نظام جوازات ال�سفر ال�سيا�سية واخلا�سة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 1392/4/22هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392 هـ
66. نظام )قانون( احلجر البيطري لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر مبر�سوم 
ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424 هـ
67. نظام )قانون( احلجر الزراعي لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر مبر�سوم 
ملكي رقم م/9 بتاريخ 27/ 2 / 1426 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426 هـ
68. نظام احلرا�سة الأمنية املدنية اخلا�سة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 1426/7/8هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426 هـ 
69. نظام حماية الطفل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/14( بتاريخ 3 / 2 / 1436 هـ 

ال�سعودية  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم  70. نظام حماية الرتاث املخطوط يف اململكة العربية 
م/23 بتاريخ 1422/5/24 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422 هـ
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71. نظام حماية حقوق املوؤلف ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 2 / 7 / 1424 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424 هـ

ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم 21 بتاريخ 1382/4/3هـ  72. نظام حماية خطوط ال�سكك احلديدية 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382 هـ

1405/12/20هـ   بتاريخ  م/62  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  73. نظام حماية املرافق العامة 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405 هـ

74. نظام احلماية من الإيذاء ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/52( بتاريخ 15/11/1434 هـ
75. نظام حماية وت�سجيع ال�سناعات الوطنية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم 50 بتاريخ 1381/12/23هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81 هـ
76. تنظيم خدمات املعتمرين وزوار امل�سجد النبوي ال�سريف ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 93 

بتاريخ 10 / 6 / 1420 هـ 
77. نظام خدمة الأفراد ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 3/24 /1397هـ  قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 324 بتاريخ 1397/3/16 هـ
1426/10/28هـ   بتاريخ  م/58  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  78. نظام خدمة حجاج الداخل 

قرار جمل�ص الوزراء رقم 262 بتاريخ 1426/10/26هـ
79. نظام خدمة ال�سباط ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 1397/3/24هـ ومر�سوم ملكي 

رقم )م/43( بتاريخ 1393/8/28هـ قرار جمل�ص الوزراء رقم 1021 بتاريخ 8/22/ 1393هـ
80. نظام اخلدمة املدنية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397 هـ
81. نظام دارة امللك عبد العزيز ال�سادر  مبر�سوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392 هـ 
82. تنظيم الدعم ال�سكني ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ) 82 ( بتاريخ 1435/3/5 هـ

83. نظام الدفاتر التجارية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409 هـ 

املقدمة
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84. نظام الدفاع املدين ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406 هـ 

85. نظام ديوان املراقبة العامة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390 هـ 

86. نظام ديوان املظامل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ

جمل�ص  بقرار  ال�سادر  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  تنظيم   .87
الوزراء رقم ) 73 ( بتاريخ 16 /3 /1434 هـ

88. نظام ر�سوم ت�سجيل ال�سفن والوحدات العائمة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 
1419/2/2هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419 هـ 

89. نظام ر�سوم واأجور خدمات املوانئ ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 1405/7/2 هـ 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 105 بتاريخ 24 / 6 / 1405 هـ 

90. نظام الرعاية ال�سحية النف�سية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم ) م/56 ( بتاريخ 9/20/ 1435 هـ
91. نظام رعاية املعوقني ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421 هـ 
92. قانون )نظام( الرفق باحليوان لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر مبر�سوم 

ملكي رقم )م / 44( بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ
93. نظام الرهن التجاري ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424 هـ
94. نظام الرهن العقاري امل�سجل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ
95. نظام ال�سجل التجاري ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21 / 2 / 1416 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 36 بتاريخ 19 / 2 / 1416 هـ 
96. نظام ال�سجن والتوقيف ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398 هـ 
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97. نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ  قرار جمل�ص 
الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424 هـ 

98. نظام ال�سياحة ال�سادرة مبر�سوم ملكي رقم )م / 2( بتاريخ 9 / 1 / 1436 هـ
99. نظام ال�سركات ال�سادرة مبر�سوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385 هـ  قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385 هـ 
100. نظام ال�سركات املهنية ال�سادرة مبر�سوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 18 / 2 / 1412 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 16 بتاريخ 16 / 2 / 1412 هـ
101. النظام ال�سحي ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ  قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  املوحد  ال�سناعي  التنظيم  )قانون(  نظام   .102
الوزراء رقم 74  هـ  قرار جمل�ص  بتاريخ 4 / 4 / 1427  ال�سادرة مبر�سوم ملكي رقم م/20 

بتاريخ 3 / 4 / 1427 هـ
103. نظام �سندوق ال�ستثمارات العامة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 1391/6/25هـ 

قرار جمل�ص الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391 هـ
104. نظام �سندوق التنمية الزراعية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 1 / 2 / 1430 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 24 بتاريخ 29 / 1 / 1430 هـ 
105. نظام �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 1394/2/26هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394 هـ
106. نظام �سندوق التنمية العقارية ال�سادرة مبر�سوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 1394/6/11هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 792 بتاريخ 6 / 6 / 1394 هـ 
بتاريخ   107 رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  107.تنظيم 

1421/4/29هـ
108. تنظيم ال�سندوق اخلريي الجتماعي ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 85 بتاريخ 

22 / 3 / 1431 هـ

املقدمة



-22-

الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

109. نظام ال�سندوق ال�سعودي للتنمية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 1394/8/14 هـ 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ 

110. تنظيم �سندوق مدينة امللك فهد الطبية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )188( بتاريخ 
27 / 7 / 1427 هـ

111. نظام �سيد احليوانات والطيور الربية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 1420/4/16هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 63 بتاريخ 13 / 4 / 1420 هـ

م/9  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  احلية  املائية  الرثوات  وحماية  وا�ستثمار  �سيد  نظام   .112
بتاريخ 27 / 3 / 1408 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408 هـ

113. نظام �سريبة الدخل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424 هـ 

بتاريخ 7 / 7 / 1427 هـ   ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/45  114. نظام ال�سمان الجتماعي 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 162 بتاريخ 6 / 7 / 1427 هـ

115. نظام ال�سمان ال�سحي التعاوين ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1420/5/1 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420 هـ

116. ال�سوابط اخلا�سة بو�سع الأطفال ال�سعوديني يف اخلارج من اأب �سعودي واأم غري �سعودية 
ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431 هـ

117. نظام الطرق واملباين ال�سادر بتاريخ مبر�سوم ملكي بتاريخ 1360هـ 
118. نظام الطريان املدين ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426 هـ
119. النظام العام للبيئة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422 هـ 
رقم  ملكي  مبر�سوم  ل�سادر  ا  واإف�سائها  ال�سرية  واملعلومات  الوثائق  ن�سر  عقوبات  نظام   .120

)م /35( بتاريخ 8 / 5 / 1432 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم )141( بتاريخ 7 / 5 / 1432 هـ
121. نظام عقوبات انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 

8 / 9 / 1408 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408 هـ 
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ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�ص  التجارية  العلمات  )نظام(  قانون   .122
مبر�سوم ملكي رقم )م/51( بتاريخ 26 / 7 / 1435 هـ

123. نظام العلمات التجارية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423 هـ
124. نظام العلم للمملكة العربية ال�سعودية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 1393/2/10هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393 هـ
125. نظام العمل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ  قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 هـ
126. نظام الغذاء ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م / 1( بتاريخ 6 / 1 / 1436 هـ 

127. نظام الغرف التجارية وال�سناعية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 1400/4/30 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 64 بتاريخ 22 / 4 / 1400 هـ

128. تنظيم الفح�ص الفني الدوري للمركبات ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 169 بتاريخ 
19 / 5 / 1431 هـ

129. نظام الق�ساء ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ  قرار جمل�ص 
الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ 

التدريب  جمال  يف  الربحية  غري  التدريب  وحدات  باإن�ساء  اخلا�سة  التنظيمية  القواعد   .130
التقني واملهني ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430 هـ

131. قواعد تر�سيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكرميهم ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء 
رقم 175 بتاريخ 9 / 7 / 1423 هـ

132. قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلن ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28/ 1412/12هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 177 بتاريخ 1410/11/14 هـ 

133. نظام القيا�ص واملعايرة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/51( بتاريخ 13/11/1434 هـ
134. نظام الكليات الع�سكرية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397 هـ 
135. نظام الكهرباء ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20/ 10 / 1426 هـ  قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ

املقدمة
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رقم 161  الوزراء  بقرار جمل�ص  ال�سادر  الجتماعية  التنمية  ملراكز  التنظيمية  اللئحة   .136
بتاريخ 1428/5/11 هـ

جمل�ص  بقرار  ال�سادر  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  لنظام  التنفيذية  اللئحة   .137
الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431 هـ 

بتاريخ   107 رقم  الوزراء  بقرار جمل�ص  ال�سادر  واملوؤ�س�سات اخلريية  138. لئحة اجلمعيات 
25/ 6 /1410 هـ

139. تنظيم اللجنة الوطنية لتقنني اأعمال الت�سغيل وال�سيانة وتقيي�سها ال�سادر بقرار جمل�ص 
الوزراء رقم 200 بتاريخ 1432/7/4 هـ 

140. تنظيم اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 119 بتاريخ 
1430/4/17 هـ

141. نظام املوؤ�س�سات ال�سحفية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 /1422/5هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422 هـ

142. نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 1423/11/3هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423 هـ 

143. تنظيم املوؤ�س�سة العامة لل�سناعات الع�سكرية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ) 285 ( 
بتاريخ 22 /8 /1434 هـ

144. تنظيم موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 78 بتاريخ 3/29/ 1423هـ
145. نظام املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 

1394/8/20هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-1394/8/17 هـ 
رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  ال�سعودية  العربية  اجلوية  للخطوط  العامة  املوؤ�س�سة  نظام   .146

م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
رقم م/3  ملكي  ال�سادر مبر�سوم  اململكة  العامة خلطوط حديد حكومة  املوؤ�س�سة  نظام   .147

بتاريخ 1386/1/22 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 18 بتاريخ 1386/1/14 هـ 
148. نظام املوؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغلل ومطاحن الدقيق ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/14 
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بتاريخ 25 / 3 / 1392 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 274 بتاريخ 20 / 3 / 1392 هـ
149. تنظيم املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 268 

بتاريخ 14 / 8 / 1428 هـ 
150. تنظيم املوؤ�س�سة العامة للتقاعد ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 3 بتاريخ 3/ 1425/1 هـ
151. نظام املوؤ�س�سة العامة ملوانئ ال�سعودية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 1397/4/7هـ 

قرار جمل�ص الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397 هـ 
152. نظام موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم 23 بتاريخ 1377/5/23هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 103 بتاريخ 20 / 5 / 1377 هـ
153. قانون )نظام( املبيدات يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر مبر�سوم ملكي 

رقم م/67 بتاريخ 1427/11/14هـ قرار جمل�ص الوزراء رقم 256 بتاريخ 11/13/ 1427 هـ
154. نظام املتفجرات واملفرقعات ال�سادر ب مر�سوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 1428/4/28 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428 هـ 
155. نظام املجال�ص البلدية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم ) م/61 ( بتاريخ 4 / 10 / 1435 هـ

بتاريخ  اأ/212  رقم  ملكي  باأمر  ال�سادر  واملعادن  البرتول  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  تنظيم   .156
27/ 9 / 1420 هـ 

157. نظام جمل�ص الأوقاف الأعلى ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 7/18 /1386هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 584 بتاريخ 16 / 7 / 1386 هـ 

158. تنظيم املجل�ص القت�سادي الأعلى ال�سادر باأمر ملكي رقم اأ/111 بتاريخ 1420/5/17 هـ
بتاريخ  م/8  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  واجلامعات  العايل  التعليم  جمل�ص  نظام   .159

1414/6/4هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414 هـ
160. نظام جمل�ص اخلدمة الع�سكرية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 1402/7/4هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 85 بتاريخ 1402/6/18 هـ
161. نظام جمل�ص اخلدمة املدنية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 1397/7/10 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 950 بتاريخ 1397/6/27 هـ 

املقدمة
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162. نظام جمل�ص ال�سورى ال�سادر باأمر ملكي رقم اأ/91 بتاريخ 1412/8/27 هـ
163. نظام جمل�ص الوزراء ال�سادر باأمر ملكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3 هـ 

رقم  الوزراء  بقرار جمل�ص  ال�سادر  ال�سعودية  العربية  اململكة  الفقهي يف  املجمع  تنظيم   .164
)322( بتاريخ 1433/9/25 هـ

1412/5/13هـ   بتاريخ  م/12  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  القانونيني  املحا�سبني  نظام   .165
قرار جمل�ص الوزراء رقم 40 بتاريخ 1412/5/12 هـ

166. نظام املحافظة على م�سادر املياه ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1400/8/24 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 140 بتاريخ 1400/7/19 هـ

167. نظام حماكمة الوزراء ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم 88 بتاريخ 1380/9/22هـ قرار جمل�ص 
الوزراء رقم 508 بتاريخ 1380/9/21 هـ 

168. نظام املحاماة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 1422/7/28هـ  قرار جمل�ص 
الوزراء رقم 199 بتاريخ 1422/7/14 هـ

بتاريخ  م/2  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  التجارية(  املحكمة  التجاري)نظام  النظام   .169
1390/1/15هـ

بتاريخ  امللغى ت�سجيلها ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/1  بيع املركبات  170. نظام حملت 
1422/1/10هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 291 بتاريخ 1421/12/24 هـ

قرار  بتاريخ 1423/2/8هـ  رقم م/3  ملكي  ال�سادر مبر�سوم  املختربات اخلا�سة  نظام   .171
جمل�ص الوزراء رقم 29 بتاريخ 1423/1/25 هـ

172. تنظيم املخ�س�ص املايل ل�سعوبة احل�سول على عمل ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 
)44( بتاريخ 1435/1/29 هـ

العربية  التعاون لدول اخلليج  التاأمينية ملواطني دول جمل�ص  173. النظام املوحد ملد احلماية 
العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�سو يف املجل�ص ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 

26 / 11 / 1426 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426 هـ 
بقرار  ال�سادر  ال�سحة  لوزارة  التابعة  التخ�س�سية  وامل�ست�سفيات  الطبية  املدن  تنظيم   .174

جمل�ص الوزراء رقم )216( بتاريخ 23 / 5 / 1435 هـ 
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175. نظام مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 
19 / 4 / 1406 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406 هـ 

176. نظام املراعي والغابات ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 1425/10/29هـ قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 247 بتاريخ 1425/9/4 هـ

177. نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/3( بتاريخ 1/22 /1435هـ
178. نظام املرافعات ال�سرعية  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/1( بتاريخ 1435/1/22 هـ

179. نظام املراقبة ال�سحية يف منافذ الدخول ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 
7/ 8 /1433 هـ

180. نظام مراقبة البنوك ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/2/22هـ قرار جمل�ص 
الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386 هـ

بتاريخ  م/32  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  نظام   .181
1424/6/2هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424 هـ 

182. نظام مراقبة �سركات التمويل ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 1433/8/13 هـ
183. تنظيم املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ساء ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ) 38 ( بتاريخ 

26 /1 /1434 هـ
184. تنظيم املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )16( بتاريخ 

17 / 1 / 1433 هـ 
185. تنظيم مركز امل�ساحلة ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )103( بتاريخ 1434/4/8 هـ

186. تنظيم املركز الوطني للدرا�سات والبحوث الجتماعية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 
)220( بتاريخ 7 / 7 / 1433 هـ 

187. تنظيم املركز الوطني للطب البديل والتكميلي ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )367( 
بتاريخ 7 / 11 / 1430 هـ

 )333( رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  ال�سحية  للمعلومات  الوطني  املركز  تنظيم   .188
بتاريخ 19 /10 /1434 هـ 

املقدمة
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189. التنظيم اخلا�ص مبركز الدرا�سات والبحوث البرتولية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 
213 بتاريخ 24 / 6 / 1428 هـ

190. النظام الأ�سا�سي ملركز املعلومات اجلنائية ملكافحة املخدرات ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430 هـ  قرار جمل�ص الوزراء 

رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430 هـ
191. تنظيم مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية ال�سادر بقرار 

جمل�ص الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431 هـ 
بتاريخ  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/55  واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  192. نظام 

23/ 1409/10 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409 هـ
193. نظام املرور ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ

194. نظام مزاولة املهن ال�سحية  نظام مبر�سوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426 هـ

195. نظام مزاولة نقل النقود واملعادن الثمينة وامل�ستندات ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/81 
بتاريخ 18 / 10 / 1428 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428 هـ 

واملنتديات  واملوؤمترات  الجتماعات  يف  امل�سرتكة  الر�سمية  الوفود  م�ساركة  تنظيم   .196
اخلارجية 

197. نظام امل�ساركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�سياحية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/52 
بتاريخ 20 / 8 / 1427 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427 هـ

198. نظام املطبوعات والن�سر ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421 هـ 

199. نظام املعادن الثمينة والأحجار الكرمية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 42 بتاريخ 
10 / 7 / 1403 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403 هـ

200. تنظيم معاملة القادمني للمملكة بتاأ�سريات دخول للحج ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/42 
بتاريخ 18 / 10 / 1404 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404 هـ
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بتاريخ 5 / 7 / 1429 هـ   ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/37  201. نظام املعلومات الئتمانية 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429 هـ

202. نظام معهد الإدارة العامة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426 هـ

203. نظام معهد الدرا�سات الدبلوما�سية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 1403/9/8 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403 هـ 

204. نظام املقيمني املعتمدين ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433 هـ
205. القانون "النظام" املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/30 

بتاريخ 17 / 5 / 1427 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427 هـ 
206. نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412 هـ 
207. نظام مكافحة الت�سرت ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ  قرار 

جمل�ص الوزراء رقم 119 بتاريخ 12 / 4 / 1425 هـ
208. نظام مكافحة جرائم الجتار بالأ�سخا�ص ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م /40 بتاريخ 

21 / 7 /1430 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430 هـ
209. نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 1428/3/8 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 هـ
210. نظام مكافحة غ�سل الأموال ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 31 بتاريخ 1433/5/11 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 145 بتاريخ 10 / 5 / 1433 هـ
211. نظام مكافحة الغ�ص التجاري ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 23/ 4 / 1429 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 119 بتاريخ 22 / 4 / 1429 هـ 
212. نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 39 بتاريخ 

8 / 7 / 1426 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426 هـ
213. نظام مكتبة امللك عبد العزيز العامة  ال�سادر باأمر ملكي رقم اأ/36 بتاريخ 4/ 1417/2 هـ

املقدمة
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214. نظام مكتبة امللك فهد الوطنية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13/ 5 / 1410 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410 هـ

215. نظام امللب�ص والتجهيزات الع�سكرية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 1426/7/8 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426 هـ 

216. نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 1423/2/11 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 40 بتاريخ 9 / 2 / 1423 هـ

217. نظام املناطق ال�سادر باأمر ملكي رقم اأ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ 
)م/6(  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  ال�سعودية  العربية  للمملكة  البحرية  املناطق  نظام   .218

بتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ 
بتاريخ  م/12  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  الفطرية  للحياة  املحمية  املناطق  نظام   .219

1415/10/26هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 128 بتاريخ 26 / 10 / 1415 هـ
بتاريخ  م/58  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  احلكومية  وامل�سرتيات  املناف�سات  نظام   .220

1427/9/4هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427 هـ
221. نظام املناف�سة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ  قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425 هـ 
بتاريخ  م/31  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات  املن�ساآت  نظام   .222

1425/6/1هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 78 بتاريخ 7 / 3 / 1425 هـ
بتاريخ  م/27  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  البحرية  واملنائر  واملرافئ  املوانئ  نظام   .223

1394/6/24هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394 هـ
224. النظام املوحد ب�ساأن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية )املعدل( ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م / 72( بتاريخ 24 / 11 / 1435 هـ 
225. النظام املوحد لإدارة نفايات الرعاية ال�سحية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 240 

بتاريخ 14 / 9 / 1426 هـ 
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226. القانون )النظام( املوحد للتعدين لدول جمل�ص التعاون ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 
) 289 ( بتاريخ 6 / 7 / 1435 هـ 

رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  ا�ستخدامها  واإعادة  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  نظام   .227
م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421 هـ 

228. نظام امليداليات املدنية والع�سكرية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 1391/1/25 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 هـ

229. نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�سع اليد ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/15 
بتاريخ 11 / 3 / 1424 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 31 بتاريخ 5 / 2 / 1424 هـ

230. تنظيم نفقات املر�سى ال�سعوديني املحولني للعلج خارج مناطق اإقامتهم ال�سادر بقرار 
جمل�ص الوزراء رقم ) 167 ( بتاريخ 12 /07 /1421 هـ

231. نظام النقد العربي ال�سعودي ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379 هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379 هـ

232. نظام النقل باخلطوط احلديدية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم )م/33( بتاريخ 1433/5/24 هـ
233. نظام نقل احلجاج اإىل اململكة واإعادتهم اإىل بلدهم ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/58 

بتاريخ 28 / 12 / 1425 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425 هـ
رقم  ملكي  ال�سادر مبر�سوم  ال�سعودية  العربية  باململكة  الطريق  على  العام  النقل  نظام   .234

م/25 بتاريخ 21 / 6 / 1397 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97 هـ 
املعلومات  مركز  اإىل  اإلكرتونيًا  اخلا�سة  املن�ساآت  مع  املتعاملني  معلومات  نقل  نظام   .235
م/43(   ( رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  الأمني(  �سمو�ص  )نظام  الداخلية  وزارة  يف  الوطني 

بتاريخ 21 / 6 / 1435 هـ
بتاريخ   74 رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  ال�سعودية  الت�سالت  هيئة  تنظيم   .236

1422/3/5 هـ 
بتاريخ   )302( رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  تنظيم   .237

11/9/1433 هـ

املقدمة
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238. النظام الأ�سا�سي لهيئة التقيي�ص لدول جمل�ص التعاون  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/22 
بتاريخ 8 / 7 / 1426 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426 هـ

بتاريخ   317 رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  للمحامني  ال�سعودية  الهيئة  نظام   .239
1436/7/8هـ

240. تنظيم الهيئة العامة للإعلم املرئي وامل�سموع ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ) 332( 
بتاريخ 16 / 10 / 1433 هـ

241. النظام الأ�سا�سي لهيئة املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�ص التعاون ال�سادر مبر�سوم ملكي 
رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421 هـ

242. التنظيم اخلا�ص بهيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 
115 بتاريخ 16 / 7 / 1420 هـ

243. تنظيم هيئة النقل العام ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )323( بتاريخ 9/14/ 1434 هـ
244. تنظيم هيئة الهلل الأحمر ال�سعودي ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 213 بتاريخ 

11 / 7 / 1432 هـ
245. تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد  ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )165( بتاريخ 

28 / 5 / 1432 هـ
246. نظام هيئة البيعة ال�سادر باأمر ملكي رقم اأ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427 هـ

247. نظام هيئة التحقيق والدعاء العام ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1409/10/24هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 هـ

بتاريخ   )120( رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  العام  التعليم  تقومي  هيئة  تنظيم   .248
4/22 /1434 هـ

رقم 154  الوزراء  بقرار جمل�ص  ال�سادر  املزدوج  والإنتاج  الكهرباء  تنظيم  تنظيم هيئة   .249
بتاريخ 4 / 5 / 1428 هـ 

250. تنظيم هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 259 بتاريخ 
7/ 8 / 1428 هـ 
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251. تنظيم هيئة حقوق الإن�سان ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 207 بتاريخ 1426/8/8 هـ
252. تنظيم هيئة اخلطوط احلديدية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 1 بتاريخ 1/12/ 1429هـ
253. نظام الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 

6 / 2 / 1413 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413 هـ
254. تنظيم الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء 

رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422 هـ
255. نظام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 9/26/ 1423هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1423 هـ 
256. تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�ص واجلودة ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 

216 بتاريخ 17 / 6 / 1431 هـ
257. تنظيم الهيئة العامة للإ�سكان ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 275 بتاريخ 1428/8/28هـ
258. تنظيم الهيئة العامة لل�ستثمار ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 2 بتاريخ 1421/1/5 هـ
بتاريخ   78 رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  تنظيم   .259

1429/3/16 هـ
بتاريخ   33 رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  تنظيم   .260

1426/2/11 هـ
261. نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 1428/1/25 هـ  

قرار جمل�ص الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428 هـ 
262. تنظيم الهيئة العامة للم�ساحة ال�سادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم 8 بتاريخ 1427/1/14 هـ
263. نظام الهيئة العامة للولية على اأموال القا�سرين ومن فى حكمهم ال�سادر مبر�سوم ملكي 

رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 هـ قرار جمل�ص الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427 هـ
بتاريخ   30 رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  الفرو�سية  لأندية  العليا  الهيئة  تنظيم   .264

1416/2/12 هـ
265. تنظيم هيئة املدن القت�سادية ال�سادر باأمر ملكي رقم اأ / 91 بتاريخ 10 / 3 / 1431 هـ

املقدمة
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266. تنظيم الهيئة امللكية للجبيل وينبع  ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 1395/9/16هـ  
قرار جمل�ص الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395 هـ

267. نظام الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/22 
بتاريخ 12 / 9 / 1406 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406 هـ

268. نظام وثائق ال�سفر ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 هـ  قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421 هـ

ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/54 بتاريخ 23 / 10 / 1409 هـ   269. نظام الوثائق واملحفوظات 
قرار جمل�ص الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409 هـ

270. نظام وحدات الإخ�ساب والأجنة وعلج العقم ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 
1424/11/21 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 /1424/9 هـ

271. نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/10 
بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391 هـ

272. نظام وظائف مبا�سرة الأموال العامة )القدمي( ال�سادر مبر�سوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 
23 / 10 / 95 هـ  قرار جمل�ص الوزراء رقم 1454 بتاريخ 16 /1395/10 هـ

بتاريخ  )م/18(  رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  العامة  الأموال  مبا�سرة  وظائف  نظام   .273
1436/2/23 هـ

قرار  1382/2/20هـ  بتاريخ   11 رقم  ملكي  مبر�سوم  ال�سادر  التجارية  الوكالت  نظام   .274
جمل�ص الوزراء رقم 89 بتاريخ 1382/2/13 هـ

بتاريخ   )303( رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادر  ال�سعودية  الأنباء  وكالة  تنظيم   .275
1433/9/11 هـ

اأننا جمعنا جميع ما ن�سرته وزارة العدل من تعميمات وقرارات متنوعة متعلقة بالأوقاف  7- كما 
والذي قد ن�سرته الوزارة يف كتابها )الت�سنيف املو�سوعي لتعاميم الوزارة( ابتداء منذ عام 1345هـ. 
8- كما قمنا بعد هذا اجلمع بت�سنيف هذه املواد ت�سنيفا مو�سوعيا لي�سهل على الباحث الو�سول 

للمعلومة باأي�سر طريق.



املقدمة

واإننا ناأمل اأن تكون هذه اليقظة يف جمال العناية بالأوقاف اأكرث عمقًا ودقة وابتكارًا وجتديدًا، 
ومراعاة  الأوقاف  نوازل  كثري من  والجتهاد يف  املن�سبط،  الفقهي  للتجديد  نحتاج  اأننا   ذلك 
منها يف  ي�ستفاد  متكاملة  وقفية  برامج  لإيجاد  نحتاج  كما  ال�سدد،  ال�سرعية يف هذا  املقا�سد 
برامج التقاعد لل�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية، ويف التاأمني الطبي وحوادث ال�سري والديات، 
وتوجيه جزء من الهتمام يف درا�سة التجربة الغربية احلديثة يف الأوقاف وال�ستفادة مما ل 

يتعار�ص مع �سريعتنا يف هذا الباب، واحلق �سالة املوؤمن وهي يف كل حال ب�ساعتنا رّدت اإلينا.
الغرفة ممثلة  الأوقاف يف  وللجنة  واأمينها،  برئي�سها  ال�سرقية ممثلة  لغرفة  اأ�سكر  الأخري  ويف 
املهنا،  �سعد  ال�سيخ  بالذكر  واأخ�ص  النافع،  امل�سروع  لهذا  دعمهم  الكرام  واأع�سائها  برئي�سها 
للحلول  اأوقاف  مبركز  العلمية  اللجنة  اأ�سكر  وكذلك  اهلل،  وفقهما  املو�سى  مو�سى  واملهند�ص 
اأمني  ال�سيخ  الأخ  بالذكر  واأخ�ص  وم�ست�سارون(  والهزاع )حمامون  �سركة اخل�سريي  التنموية 

الدعي�ص، والزميل املحامي اأحمد الهزاع على جهودهما املباركة.
وي�سعدنا تلقي اأي ملحظة اأو اإ�سافة اأو تنبيه على خطاأ اأو نق�ص، فاإن الع�سمة ملن ع�سمه اهلل 

والنق�ص م�ستلزم للب�سر.

ن�شاأل اهلل اأن يحقق من هذه الدرا�شة ما نوؤمل وفوق ما نوؤمل
واهلل ويل التوفيق،،،

وكتب
في�شل بن حممد اخل�شريي

حمام وم�شت�شار قانوين
ع�شو جلنة الأوقاف بغرفة ال�شرقية         
falkhudairy@gmail.com :للتوا�شل

�ص.ب: ال�شعودية- الدمام 11799  الرمز الربيدي: 31463
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تعريف الوقف
وأحكامه وحكمته
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نظام الهيئة العامة لألوقاف

1

الأوىل:  "املادة 
ال�سياق  اأمام كل منها، ما مل يقت�ص  املبينة  املعاين  الآتية  والعبارات  بالألفاظ  يق�سد 

خلف ذلك: 
....الوقف العام: الوقف امل�سروط على اأوجه بر عامة معينة بالذات اأو بالو�سف.

اأو  بالذات  واأقــارب  ذرية  من  معني  على  امل�سروط  الوقف  )الأهلي(:  اخلا�ص  الوقف 
بالو�سف.

الوقف امل�سرتك: الوقف الذي ي�سرتك يف �سرطه اأكرث من نوع من اأنواع الوقف.
الواقف: من ين�سئ الوقف.

اأو  اأو م�سرفه  اإيراده  اأو  الوقف  ب�ساأن  الواقف  التي يحددها  ال�سيغة  الواقف:  �سروط 
ناظرة، اأو املوقوف عليه.

املوقوف عليه: امل�ستفيد من الوقف وفق �سرط الواقف".
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نظام المجلس األعلى لألوقاف

2
 »املادة الأوىل: يق�سد بالأوقاف اخلريية حيثما وردت يف هذا الِنظام تلك التي تتوىل 
وال�ستقبال.  والإر�ساد يف احلال  والدعوة  والأوقاف  الإ�سلمية  ال�سوؤون  وزارة  �سوؤونها 
ويتوىل وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد نظارة الأوقاف املذكورة 

مع مراعاة الأحكام الواردة يف هذا الِنظام«.

تعريف الوقف واأحكامه وحكمته
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3

يق�سد بالأوقاف اخلريية يف تطبيق هذه اللئحة كل من:
اأ- الأوقاف العامة: كاأوقاف احلرمني ال�سريفني، واأوقاف امل�ساجد، واأوقاف الأربطة، 

واملدار�ص، وغريها من الأوقاف املوقوفة على جهات خريية عامة. 
ب- الأوقاف اخلا�سة: التي توؤول اإىل جهات انتفاع عامة بعد انقرا�ص املوقوف عليهم 
اأو من  به  لهم �سلة  اأو من  الواقف  كاأقارب  بذاتهم  املحددين  والأ�سخا�ص  الذرية  من 

رغب الواقف اأن يوقف عليهم بذاتهم.............

الئحة تنظيم األوقاف الخيرية

4

امل�سميات  حتت  ت�سجيلها  تنظيم  لغر�ص  الأوقــاف  اأعيان  م�سميات  جميع  حت�سر   -6
املبينة اأدناه ويرمز لكل م�سمى بالرمز املو�سح اأمامه:

اأ- عمارة »ع« ويق�سد بالعمارة كل مبنى بني على نَظام ال�سقق ويوؤجر على هذا الِنظام 
اأو يوؤجر جميعه لأي غر�ص اآخر، ويفهم من ذلك اأنه ي�سمل على اأكرث من وحدة �سكنية 

واحدة ويدخل حتت هذا امل�سمى الفنادق واملدار�ص وامل�ست�سفيات... اإلخ.
ب- دار »ر« ويق�سد بالدار كل بيت اأو مبنى ي�ستمل على وحدة �سكنية واحدة ويدخل يف 

هذا امل�سمى »الفلل« و »العزل«.. اإلخ.
بالبيع  التجارة  لغر�ص  للتاأجري  خ�س�ص  مبنى  كل  بالدكان  ويق�سد  »ك«  دكــان  ج- 
»املغازة«  »املخزن«،  امل�سمى  يف  ويدخل  اخلدمات  بيع  ذلك  وي�سمل  عمومًا  وال�سراء 

»املعر�ص«00 األخ.
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د- اأر�ص زراعية »ز«  ويق�سد بها كل اأر�ص بها زرع اأو غر�ص له غّلة،  اأو تكون معدة لذلك،    ويدخل 
 يف امل�سمى »الب�ستان« اأو »الأرا�سي الزراعية« اأو »البلد الزراعية« و »الركيب« و »املزروعة«.
هـ- اأر�ص »ج« ويق�سد بها كل اأر�ص جرداء لي�ص لها غّلة من غر�ص اأو كل اأر�ص عليها دار خربة 
 مت�ساقطة ل تغل الأر�ص منها ويدخل يف ذلك »الأر�ص الف�ساء« و »احلو�ص« و »اخلرابة«.
بال�سم  فيثبت  اأعله  الرموز  من  رمز  اأي  املوقوفة حتت  الأعيان  من  يدخل  ل  ما  اأما 

الكايف لتعيينه كقهوة وحمام«.
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

تسجيل األوقاف
وحصرها وإحصاؤها
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5
اخلام�سة: " املادة 

تتوىل الهيئة املهمات الآتية:
1- ت�سجيل جميع الأوقاف يف اململكة بعد توثيقها.

2 – ح�سر جميع الأموال املوقوفة ، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها"

نظام الهيئة العامة لألوقاف
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ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها

6

املادة الثالثة: يخت�ص جمل�ص الأوقاف الأعلى بالإ�سراف على جميع الأوقاف اخلريية 
باململكة، وي�سع القواعد املتعلقة باإدارتها وا�ستغللها وحت�سيل غلتها و�سرفها، وذلك 

كله مع عدم الإخلل ب�سروط الواقفني، واأحكام ال�سرع احلنيف وله يف �سبيل ذلك:-
واإثباتها  اململكة  داخل  الأوقــاف اخلريية  وت�سجيل  وح�سر  لتمحي�ص  خطة  و�سع    -1
ولتنظيم  �سرعي،  غــري  بوجه  عليها  اليد  وا�سعي  اأيـــدي  ــع  ورف ال�سرعية،  بالطرق 

اإدارتها......
3-  و�سع خطة عامة للتعرف على جميع الأوقاف اخلريية املوجودة خارج اململكة با�سم 
)احلرمني ال�سريفني( اأو اأية جهة وح�سرها يف �سجلت نهائية واحل�سول على الوثائق 

املثبتة لها وتوىل اأمورها واملطالبة بغّلتها طبقًا ل�سروط الواقفني.
4-  و�سع القواعد العامة لتح�سيل واردات الأوقاف اخلريية وال�سرف منها يف قيد 

عمليات التوريد وال�سرف يف ال�سجلت اللزمة.

نظام مجلس األوقاف األعلى 
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7

اجلزء الأول : احل�سر والتمحي�ص والت�سجيل التعريف: 
الغّلة،  �سعيفة  الأوقاف  اأعيان  وا�ستبدال  بيع  املقررة  القواعد  وفق  يتم  اأن  يراعى   -5
كالأ�سقا�ص  لل�سياع  تعر�سها  و�سعها  ب�سبب  عليها  يخ�سى  التي  اأو  لها،  غّلة  ل  التي  اأو 
املخت�سة  الأوقــاف  دوائر  قبل  من  الأعيان  هذه  ح�سر  يتم  الغر�ص  ولهذا  ال�سغرية، 
وترفع بنتيجة احل�سر تقريرًا ملجال�ص الأوقاف املخت�سة وفقًا للنموذج رقم )1( املرفق 

وذلك خلل ال�سهر الأول من ال�سنة املالية«.

الئحة تنظيم األوقاف الخيرية



-47-

8

الت�سجيل:
7- ت�ستعمل اإدارات اأوقاف الفروع ال�سجلني التاليني:

اأ- دفرت ح�سر وت�سجيل �سكوك اأعيان الأوقاف اخلريية العامة »منوذج رقم 2«.
ب- دفرت ح�سر اأعيان الأوقاف اخلا�سة »منوذج رقم 3«.

الــتــايل: ال�سجل  ـــــاف  والأوق احلـــج  ــــوزارة  ب والت�سجيل  احلــ�ــســر  اإدارة   وت�ستعمل 
بطاقة ح�سر عموم اأعيان الأوقاف »منوذج رقم 4«.

الئحة تنظيم األوقاف الخيرية

9

8- لغر�ص ا�ستعمال ال�سجلت املو�سحة يف )7( اأعله تتخذ الإجراءات التالية:
اأ- تق�سم اململكة اإىل خم�ص مناطق وقفية كالآتي:-

1- املنطقة الغربية.  2- املنطقة الو�سطى.
3- املنطقة ال�سرقية. 4- املنطقة اجلنوبية. 5- املنطقة ال�سمالية.

وتو�سح حدود كل منطقة بقرار من وزير احلج والأوقاف.
الأوقاف ترتبط بكل منها  الأوقاف مراكز رئي�سية ح�سب جتمعات  ب- يكون مبناطق 

فروع املدن ال�سغرية والقرى املجاورة.
ج- تخ�س�ص جمموعة من الأرقام املت�سل�سلة لكل منطقة من املناطق امل�سروحة يف »اأ« 
على النحو التايل على اأن تكون اأرقام كل منطقة خا�سة بها ل ي�ساركها فيها اأية منطقة 

اأخرى.

ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها
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11
اخلريية  الأوقـــاف  مبلفات  العامة  اخلريية  الأوقـــاف  ملفات  تخلط  ل  اأن  يجب   -10
اخلا�سة، فهذه حتفظ بخزائن خا�سة بها بعيدة عن ال�ستعمال اإل اإذا اقت�سى الأمر 
لغر�ص الرجوع اإليها يف حتقيق اأمر له علقة بالوقف، ويكون ذلك باإذن من مدير اإدارة 

الأوقاف.

12
11- تعترب جميع ملفات الوقف غري قابلة للتداول والإطلع من اأية جهة خارج نطاق 
احلج  وزير  من  خا�ص  باإذن  اإل  الأوقــاف  دوائر  يف  وامل�سوؤولني  حفظها  على  القائمني 

والأوقاف.

10

9- يفتح يف الإدارات الفروع يف الوزارة ملف خا�ص لكل عني موقوفة، حتفظ فيه �سورة 
املكاتبات واملعاملت  اأو �سورة جميع  واأ�سا�ص  بالوقف،  املتعلقة  الوثيقة  اأو  من ال�سك 
الوقف  التي حتدد  واملعاملت  الأوقــاف،  دوائر  يد  الوقف حتت  و�سول  اإىل  اأّدت  التي 
وتو�سح معامله، وتتعلق بو�سع اليد عليه من قبل املعتدين. اأي اأن هذا امللف فقط حلفظ 
اخلا�سة  املعاملت  فيه  تدخل  فل  كيانه،  وحتفظ  الوقف  على  تدل  التي  املعاملت 
 بتاأجريه اأو ا�ستثمار غلله، ويحمل امللف رقم احل�سر املو�سوع يف البطاقة اأو ال�سجل.

كما تاأخذ امللفات على قدر الإمكان األوانًا خمتلفة لغر�ص متييز نوع العني.

املجال الرقمي امل�شل�شل له ا�شم املنطقة 
19999 الغربية )10000( 
29999 الو�سطى )20000( 
39999 ال�سرقية )30000( 
49999 اجلنوبية )40000( 
59999 ال�سمالية )50000( 

د- تخ�س�ص لكل مدينة يف املنطقة جمموعة اأرقام مت�سل�سلة من جمموع اأرقام املنطقة 
م�سروحة اأعله.

مدينة  لكل  املخ�س�سة  املت�سل�سلة  املجموعة  رقمًا من  املدينة  واقف يف  كل  يعطي  هـ- 
املطروحة يف »د« بحيث يكون الرقم خا�سًا بذلك الواقف.
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13
12- يتكون رقم احل�سر الذي ت�ستمل عليه ال�سجلت املو�سحة يف املادة ال�سابعة اأعله 
من رقم الوقف املذكور يف الفقرة »د« من املادة )8( اأعله ومن الرمز الدال على نوع 
ح�سر  �سجل  يف  املوقوفة  العني  لت�سل�سل  رقم  يليه  اأعله   )6( املادة  يف  املذكور  العني 

اأعيان الوقف.

14

13- يراعى يف ت�سجيل اأوقاف �سخ�ص معني ويف ا�ستعمال رقم احل�سر اإتباع ما يلي:
اأ- اأن يلزم رقم احل�سر العني املوقوفة يف جميع املخابرات التي لها علقة بتلك العني.
اآخر..  �سخ�ص  اأوقــاف  ت�سجيل  ذلك  يلي  ثم  الت�سجيل  يف  بع�سها  خلف  تاأتي  اأن  ب- 

وهكذا.
ج- اأن يو�سع الرقم على باب العني املوقوفة يف قطعة من املعدن اأو الأملنيوم.

اأو  الوقف  انقر�ست عني  لو  وحتى  الظروف  كانت  مهما  رقم احل�سر  يتغري  ل  اأن  د- 
اأزيلت وا�ستبدلت بعني اأخرى. يجب نقل هذا الرقم اإىل العني اجلديدة ليلزمها مع 

ملحظة ت�سجيل املعلومات اجلديدة عن العني اجلديدة.
هـ- اأن يو�سع الرقم على امللف اخلا�ص بالوقف.

و- اأن يو�سح الرقم يف عقد تاأجري العني وعقد �سيانته.. اإلخ.

15

14- تقوم وزارة احلج والأوقاف بح�سر الأوقاف اخلريية على النحو التايل:
اأوًل:

اأكرث من جلنة يف  اأن تكون  اأ- تكون جلان يف كل منطقة من مناطق اململكة، ويف�سل 
بع�ص هذه املناطق املنطقة الغربية التي تكرث الأوقاف مبدنها الكبرية.

ب- تكون بقرار من وزير احلج والأوقاف جلان ت�سجيل على النحو التايل:
1- مندوب من الأوقاف.

2- مندوب من املحكمة ال�سرعية.
3- واحد من اأرباب اخلربة.

كما  العامة  الأ�سغال  اأو من م�سلحة  البلدية  وم�ّساح من  ت�ستعني مبهند�ص  اأن  وللجان 
ور فوتوغرايف اأو فوتو�ستاثي اأو  لها اأن ت�ستعني بكاتب كفء من موظفي املنطقة ومب�سّ

مايكروفيلم متى دعت احلاجة.

ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها



-50-

الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

�سجلتها  على  للطلع  باملحاكم  الت�سال  منطقتها  يف  جلنة  كل  اللجان  تتوىل  ج- 
وقف  �سيغة  لكل  و�سورة  �سك  كل  �سورة  واأخذ  املوقوفة  الأعيان  �سكوك  اإىل  للو�سول 
�سك، وتتوىل كذلك ملحظة اأخذ اأية معلومات  اأو  وثيقة  �سكل  على   - وجدت  – اأن 
اإ�سافية جتدها عن هذا الوقف خ�سو�سًا فيما يتعلق باملعلومات الأ�سا�سية امل�سروحة يف 

دفاتر احل�سر والت�سجيل املقرتحة اآنفًا.
د- ت�ستعمل يف الت�سوير – متى ما كان ذلك ممكنًا- اآلة الت�سوير املايكروفيلم.

هـ- يتم ت�سديق �سور ال�سكوك ووثائق الأوقاف اخلريية من قبل احلاكم ال�سرعي.
و- ت�سّلم هذه ال�سور بعد ت�سديقها اإىل اإدارة الأوقاف لتتوىل عملية فرزها وتطبيقها 

على املعلومات امل�سجلة عنها يف الأوقاف.

ثانياً: 
اأ- تقوم اإدارة الأوقاف بالتاأكد من وجود الأعيان يف �سجلتها وت�ستعمل لذلك جدول 

احل�سر منوذج )5( بالن�سبة لأعيان الأوقاف اخلريية العامة.
جدول  حقول  مبلء  الأوقــاف  يف  والت�سجيل  احل�سر  ق�سم  املخت�سة  اجلهة  تقوم  ب- 
املحاكم  �سجلت  ومن  �سجلتها  من  عليها  احل�سول  ميكن  التي  باملعلومات  احل�سر 

باحلرب الأزرق وترك فراغات حتت احلقول التي ل يوجد بها معلومات.
ج- تعطى �سورة من جدول احل�سر امل�سار اإليه يف )اأ، ب( اأعله بعد ملء الفراغات املمكن 
– لتتوىل  – اأدناه  الوقوف املذكورة يف )ثالثًا(  اإىل جلنة  ال�سجلت  ملوؤها فيه من واقع 
بدورها ملء الفراغات يف اجلدول باحلرب الأحمر بعد الوقوف الفعلي على الأعيان على 

النحو امل�سروح يف )ثالثًا( – اإدناه.

ثالثاً: 
اأ- توؤلف بقرار من وزير احلج والأوقاف جلان الوقوف يف كل منطقة من مناطق اململكة 

على النحو التايل:-
1- مندوب عن الأوقاف.
2- مندوب عن املحكمة.
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3- مهند�ص.
ولها اأن ت�ستعني مب�ّساح وبكاتب كفء من قبل اإدارة الأوقاف.

ب- تتوىل اللجنة ما ياأتي:-
1- الوقوف الفعلي على اأعيان الأوقاف الواردة يف جداول احل�سر من ق�سم احل�سر 

والت�سجيل.
2- ملء جداول احل�سر باملعلومات املطلوبة من واقع وقوف اللجنة على الأعيان.

3- حتديد الأعيان املوقوفة على ن�سختني من اخلارطة امل�سحية للمدينة حتديدًا دقيقًا 
اإىل  الأخرى  واإر�سال  ق�سم احل�سر  منها يف  واحدة  لتعليق  الأوقاف  لدائرة  واإر�سالها 

الوزارة حلفظها لديها كمرجع لدرا�ستها.

رابعاً: 
تت�سمن  اأن  الوطني  والإقت�ساد  املالية  وزارة  من  ـــاف  والأوق احلــج  وزيــر  يطلب  اأ- 
عمليات  جتري  عندما  وقفًا  اأو  ملكًا  العني  نوع  يو�سح  حقل  على  الإح�ساء  ا�ستمارات 

اإح�ساء امل�ساكن واملوؤ�س�سات.
باإدارة احل�سر والت�سجيل مراجعة املعلومات التي حتتويها  ب- تتوىل جلنة الت�سجيل 
ا�ستمارات الإح�ساء مع املعلومات املوجودة بال�سجلت للتاأكد من اأن اأعيان الوقف مل 

يطراأ عليها تغيري اأو اأنها حمفوظة من اأيدي العبث.
15- حتدد بقرار من وزير احلج والأوقاف املكافاآت املنا�سبة لأع�ساء اللجان املذكورة 

اأعله حم�سوبة على اأ�سا�ص عدد اأعيان الأوقاف التي تولوا اإجراءاتها.
16- جترى الإت�سالت اللزمة مع وزارة العدل لإتخاذ ما يلي:-

اأ- اإر�سال وقفية و�سورة �سكوك الأوقاف التي ت�سجل لديها م�ستقبًل لإدارات الأوقاف.
ب- عدم اإ�سدار حجة ا�ستحكام لأية عني قبل احل�سول على تاأكيد من دائرة الأوقاف 

يف اجلهة يفيد بعدم وجود علقة وقفية لها وذلك مبوجب النموذج رقم )6( املرفق.
ج- اإخراج حجة ال�ستحكام للأعيان املوجودة ب�سجلت الأوقاف والتي مل تثبت وقفيتها 

يف �سجلت املحاكم.

ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها
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16
املادة التا�سعة ع�سرة بعد املائتني:

ل يجوز للقا�سي ت�سجيل اإن�ساء اأي وقف، اإل بعد ثبوت متّلك واقفه اإّياه، وبعد التاأكد من 
خلو �سجله مما مينع من اإجراء الت�سجيل. 

17
املادة الع�سرون بعد املائتني:

على طالب ت�سجيل الوقف اأن يقدم طلًبا بذلك اإىل املحكمة املخت�سة، م�سفوًعا بوثيقة 
ر�سمية تثبت متّلكه ملا يريد اإيقافه. 

18
املادة احلادية والع�سرون بعد املائتني:

اإثبات وقفيتها وفق القواعد  الأوقاف التي لي�ص لها �سكوك ا�ستحكام م�سجلة، يجري 
والإجراءات املقررة لإجراء ال�ستحكام«.

نظام المرافعات الشرعية
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19

املادة ال�ساد�سة والثلثون:
من  حق  اإن�ساء  �ساأنها  من  التي  الت�سرفات  جميع  العقاري  ال�سجل  يف  تقيد  اأن  يجب 
احلقوق العينية العقارية الأ�سلية اأو التبعية، اأو نقله، اأو تغيريه، اأو زواله، وكذا الأحكام 
النهائية املثبتة ل�سيء من ذلك، ويدخل يف هذه الت�سرفات الق�سمة العقارية والو�سية 

والوقف واملرياث والرهن، ول ي�سري اأثرها على الغري اإل من تاريخ قيدها«.

نظام التسجيل العيني للعقار

ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها
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20

وبعد: )تلقينا خطاب �سعادة وكيل وزارة احلج والأوقاف رقم 17/3/5 يف 1386/2/3هـ 
يجرى  الذي  لوزارة احلج  التابعة  الفروع  ماأموري  مع  الق�ساة  تعاون  بخ�سو�ص طلبه 
تعميدهم باإح�ساء الأوقاف وا�ستلمها والتحقيق عن وارداتها ومن�سرفاتها ال�سابقة 

وعما اإذا كان يوجد �سيء من غللها لدى من هي حتت يده... اإلخ.
ونظرًا لوجاهة هذا الطلب اعتمدوا ت�سهيل مهمة ماأموري الأوقاف فيما يتعلق بكم.( 

انتهى/ن.       

 التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص548-547   

 3/631/م - 1386/3/2هـ
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وبعد: )ترون فيما يلي ن�ص ما تبلغته الوزارة من خطاب �ساحب ال�سمو امللكي نائب 
وزير الداخلية. الن�ص:

وتاريخ  1709/و/م  برقم  الأول  والأوقــــاف  احلــج  ــر  وزي معايل  خطابي  "تلقينا 
1392/6/5هـ والثاين برقم 1720/و/م وتاريخ 1392/6/7هـ باأن �سعادة وكيل الوزارة 
تكون مهمتها  لها  التابعة  الفروع  ت�سكيل جلنة يف كل فرع من  الأوقــاف اقرتح  ل�سوؤون 
الفرع  اللجنة من ماأمور  تتكون  اأن  اأنحاء املنطقة على  الأوقاف يف جميع  ح�سر كافة 
من  وثالث  املحكمة  من  واآخر  الإمــارة  من  مندوب  با�سرتاك  الأكفاء  موظفيه  اأحد  اأو 
البلدية يكون مهند�سًا اأو م�ساحًا اأو معلمًا بلديًا لتقومي بح�سر الأوقاف وعمل بيانات 
ال�سكوك  لإ�سدار  متهيدًا  وم�ستملته  وم�ساحته  حدوده  وتو�سع  حدة  على  وقف  لكل 
اللزمة له واأن ت�سرف املكافاأة املنا�سبة للأع�ساء ح�سبما يقّرره جمل�ص الأوقاف. وقد 
اأيّد معايل وزير احلج والأوقاف هذا القرتاح ملا يحقق من حفظ للأوقاف والتعرف 
باملر�سوم  الأعلى امل�سدق عليه  الأوقاف  بناء على ما ورد بنظام جمل�ص  عليها وذلك 
امللكي رقم م/35 وتاريخ 1386/7/18هـــ من و�سع خطة لتمحي�ص وح�سر وت�سجيل 
الأوقاف اخلريية داخل اململكة واإثباتها بالطرق ال�سرعية ورفع اأيدي وا�سعي اليد عليها 
بدون وجه �سرعي وتنظيم اإدارتها. فناأمل الإيعاز ملن يلزم باتخاذ ما يجب حيال حتقيق 

ذلك.اهـ.«.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص554-553 

 2/189/ت - 1392/11/27هـ

ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها
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ناأمل الإحاطة واعتماد تكليف مندوب من حمكمتكم مع جلنة ح�سر الأوقاف امل�سكلة 
كان  اإذا  وعما  خارجة  اأو  ــدوام  ال داخــل  العمل  وهل  با�سمه  وموافاتنا  الغر�ص  لهذا 
يحتاج الأمر اإىل �سفر خارج مقر العمل؟ لتقوم اجلهة املخت�سة مبا يلزم يف ذلك.( 

انتهى/ك".          
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 وبعد: )اإ�سارة خلطاب معايل وزير احلج والأوقاف رقم 3227/د/م يف 1393/6/7هـ 
واإنفاذًا للمادة »16« من لئحة تنظيم الأوقاف اخلريية ال�سادرة بقرار جمل�ص الوزراء 

رقم 80 وتاريخ 1393/1/29هـ اعتمدوا العمل مبا يلي:
اإر�سال وقفية و�سور �سكوك الأوقاف اخلريية التي ت�سجل لديكم م�ستقبًل لإدارة   -1

الأوقاف مبنطقتكم.
2- عدم اإ�سدار حجة ا�ستحكام لأية عني قبل احل�سول على تاأكيد من دائرة الأوقاف 

بجهتهم يفيد بعدم وجود علقة وقفية لها.
3- اإخراج حجة ا�ستحكام للأعيان املوجودة ب�سجلت الأوقاف والتي مل تثبت وقفيتها 
ا�ستحكام واتخاذ  اإخراج حجة  يف �سجلت املحكمة وذلك بعد طلب اجلهة املخت�سة 

مايلزم يف ذلك كاملتبع.( انتهى/و.

 التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص555-554 

 3/157/ت - 1393/7/15هـ

ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها
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23

وبعد: )فقد تلقينا خطاب معايل وزير احلج والأوقاف رقم 4/1215 يف 1397/6/19هـ 
املت�سمن اأن بع�ص العقارات املوقوفة ل تزال جمهولة وغري م�سجلة يف اإدارات ال�ستثمار 
بالوزارة ونظرا اإىل اأنه قبل اإن�ساء هذه الوزارة واإناطة �سوؤون الأوقاف كانت �سجلت 
على  الطــلع  من  الأوقـــاف  اإدارات  متكني  معاليه  طلب  فقد  املحاكم  لــدى  الأوقـــاف 

�سجلت الأوقاف ون�سخها اأو ت�سويرها للرجوع اإليها عند احلاجة.
ال�سكوك  الأوقاف من الطلع على �سجلت  اأنه لمانع من متكني مندوبي  ونفيدكم 
على اأن يكون ذلك يف املكتب ويف اثناء الدوام الر�سمي وبح�سور موظفي ال�سجل واإذا 
اقت�سى الأمر نقل �سك من ال�سجل اأو اأخذ �سورة له فيكون ذلك بعد اطلع القا�سي 
وحتققه من وجود م�سلحة لوزارة الأوقاف يف اأخذ ال�سورة مت�سيًا مع ن�ص املادة »71« 

من نظام تركيز م�سوؤوليات الق�ساء ال�سرعي.( انتهى /و.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص561  

3/153/ت - 1397/11/17هـ
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 وبعد: )تلقت هذه الوزارة �سورة خطاب املقام ال�سامي رقم 3113 يف 1394/2/9هـ 
املوجه لناظر اأوقاف اآل �سعود ال�سيخ/�سالح الرويتع ون�سه بعد املقدمة:

على  املبني  1388/6/29هــــ  وتاريخ   13856 برقم  اإليكم  ال�سادر  باأمرنا  »فاإحلاقًا 
اختياركم  ب�سدد  1388/6/24هـــ  وتاريخ  و2/1344   2/1343 رقم  امللكيني  الأمرين 

ناظرًا على وقف اآل �سعود التي لي�ست بيد ناظر معني من قبل الواقف... اإلخ.
الإحلاقي  1394/1/28هــــ  وتاريخ   74194 رقم  امللكي  الأمــر  �سدر  قد  باأنه  نخربكم 
اآل �سعود على امل�سلمني  اأوقاف  الذكر واملت�سمن اختياركم ناظرًا على  اآنفي  للأمرين 
وتوخيًا  امل�سلحة  ملقت�سى  طبقًا  �سعود  اآل  اأوقــاف  على  ناظرًا  عملكم  اإىل  بالإ�سافة 
اأن تتولوا  اأوقاف اآل �سعود على امل�سلمني وتنفيذ �سروط موقفيها على  للمحافظة على 
بالن�سبة للأوقاف املذكورة وحتت اإ�سراف الهيئة امل�سكلة مبوجب اأمرنا اآنف الذكر رقم 
13856 وتاريخ 1388/6/29هـ جميع الأعمال املعتادة لناظر الوقف مبا يف ذلك اإيجار 
بالأوقاف  املتعلقة  الدعاوي  يف  واملخا�سمة  منها  والإنفاق  الأجرة  وا�ستلم  العقارات 
املذكورة ب�سرط كون ممار�ستكم هذه الأعمال يف حدود القواعد التي تر�سمها لكم هيئة 
الإ�سراف ولكم بعد اأخذ راي هيئة الإ�سراف ومب�سورتها تعيني �سخ�ص للقيام باملرافعة 
اأمام املحاكم ال�سرعية بالن�سبة لهذه الدعاوي. فرنغب الإحاطة واعتماده. وقد زود كل 

من يعنيه الأمر الكرمي ب�سورة من هذا للعمل به.اهـ.«. 
ناأمل الطلع والتم�سي مبوجبه.( انتهى / و.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص557-556   

 12/45/ت - 1394/3/17هـ

ت�سجيل الأوقاف وح�شرها واإح�شاوؤها
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إدارة الوقف
النظارة على الوقف
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1

الأوىل:  "املادة 
... الناظر: ال�سخ�ص ذو ال�سفة الطبيعية اأو العتبارية الذي يتوىل نظارة الوقف.

النظارة: اإجراء الت�سرفات التي حتقق الغبطة وامل�سلحة لعني الوقف واإيراده، وذلك 
بحفظه واإيجاره وتنميته واإ�سلحه واملخا�سمة فيه و�سرف غلته، وفقًا ل�سرط الواقف.

اأو  طبيعية  �سفة  ذات  �سخ�سًا  اأكــان  – �سواء  غريه  اإىل  الناظر  به  يعهد  ما  الإدارة: 
اعتبارية – يف �ساأن ت�سريف �سوؤون الوقف بحفظه واإيجاره وتنميته واإ�سلحه".

2
الثالثة: " املادة 

تهدف الهيئة اإىل تنظيم الأوقاف، واملحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، مبا يحقق 
�سروط واقفيها، ويعزز دورها يف التنمية القت�سادية والجتماعية والتكافل الجتماعي، 

وفقًا ملقا�سد ال�سريعة الإ�سلمية والأنظمة"

3

الرابعة: " املادة 
1- ت�سرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، واخلا�سة )الأهلية(، وامل�سرتكة، وفقًا ملا 

ورد يف الفقرة)5( من املادة )اخلام�سة( من هذا النظام.
2 – ت�سرف الهيئة على اأعمال النظار الذين يعينهم الواقفون يف حدود ما تق�سي به 

الأنظمة، ومبا ل يخالف �سروط الواقفني، اأو يدخل يف اأعمال النظارة".

نظام الهيئة العامة لألوقاف
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4

اخلام�سة: " املادة 
تتوىل الهيئة املهمات الآتية:

...3- النظارة على الأوقاف الآتية:
يتوىل  اأن  الواقف  ا�سرتط  اإذا  اإل  وامل�سرتكة؛  )الأهلية(  واخلا�سة  العامة  الأوقاف  اأ- 

نظارة الوقف �سخ�ص اأو جهة غري الهيئة.
ب – اأوقاف مواقيت احلج والعمرة.

4 – اإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غري الهيئة ، وذلك بناء على طلب الواقف اأو الناظر.
لتحقيق  النظامية  الإجـــراءات  واتخاذ  النظار،  اأعمال  على  الرقابي  الإ�سراف   –  5

اأهداف  الوقف دون الدخول يف اأعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما ياأتي:
اأ- الطلع على التقارير املحا�سبية ال�سنوية التي تعد على الأوقاف.

ب – تقدمي الدعم الفني واملعلوماتي للنظار.
ج – تقدمي امل�سورة املالية والإدارية مبا ل يخالف �سرط الواقف.

اجتماعات جمال�ص  اأو  العمومية،  اجتماعات اجلمعية  – تكليف ممثل عنها حل�سور  د 
اإدارات الأوقاف التي لي�ص لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير املايل ال�سنوي للوقف.

هـ - طلب تغيري املراجع اخلارجي.
– اأمام الق�ساء لعزل الناظر الذي يخفق يف  – اإذا لزم الأمر  – حتريك الدعوى  و 

حتقيق اأهداف الوقف، اأو يفقد �سرطًا من �سروط النظارة"

5

اخلام�سة: " املادة 
تتوىل الهيئة املهمات الآتية:

...10 – اتخاذ الإجراءات اللزمة لتطوير العمل الوقفي من خلل الآتي:
اأ- الدعوة اإىل الوقف وت�سهيل اإجراءاته، وتقدمي املعلومات وامل�سورة وامل�ساندة املمكنة 

للواقفني ، والنظار، وكل من يرغب يف الوقف.

اإدارة الوقف النظارة على الوقف
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ب – تطوير ال�سيغ الوقفية القائمة،  وال�سعي اإىل اإيجاد �سيغ وقفية جديدة، والتن�سيق 
يف ذلك مع اجلهات ذات العلقة.

والبحثية؛ مبا يعزز  العلمية  والن�ساطات  الوقفية،  امل�سروعات  اإقامة  – الإ�سهام يف  ج 
تنمية املجتمع، ويحقق �سروط الواقفني، ومقا�سد الوقف، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات 

احلكومية وغري احلكومية.
وعقد  والقت�سادي،  الجتماعي  ودوره  الوقف،  باأهمية  املجتمع  يف  الوعي  ن�سر   – د 
الندوات واملوؤمترات وغريها من الن�ساطات التثقيفية، واإجراء الدرا�سات والبحوث يف 

جمال الأوقاف"

6

ال�سابعة: " املادة 
وله  اأمورها،  وت�سريف  الهيئة  �سوؤون  اإدارة  على  امل�سرفة  العليا  ال�سلطة  هو  املجل�ص 
اتخاذ القرارات اللزمة لتحقيق اأغرا�سها يف حدود اأحكام هذا النظام، وعلى وجه 

اخل�سو�ص ما ياأتي:
1 – اقرتاح الأنظمة املتعلقة بن�ساط الأوقاف، ورفعها اإىل اجلهات املخت�سة لعتمادها 

وفقًا للإجراءات النظامية املتبعة.
2 – و�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات املتعلقة بن�ساط الأوقاف، ومراجعتها، 

وتقوميها، والعمل على تطويرها وحتديثها.
وال�ستثمارية(  واملالية،  )الإداريـــة،  ولوائحها  للهيئة،  التنظيمي  الهيكل  اإقــرار   –3

وغريها من اللوائح الداخلية.
4 – املوافقة على م�سروع ميزانية الأوقاف – التي تكون الهيئة ناظرة عليها – وح�سابها 

اخلتامي، وتقرير مراجع احل�سابات.
5– املوافقة على م�سروع ميزانية الهيئة، وح�سابها اخلتامي، وتقرير مراجع احل�سابات، 

والتقرير ال�سنوي، متهيدًا لرفعها بح�سب الإجراءات املتبعة.
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6– املوافقة على الت�سرف يف اأ�سول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بق�سد 
بها  الدخول  اأو  عنها،  بديل  و�سراء  ببيعها  �سواء  الواقف،  �سرط  يحقق  ومبا  تنميتها 
لخت�سا�سات  وفقًا  وذلــك  املعاو�سات،  من  ذلــك  غري  اأو  �سركة،  يف  ح�سة  لت�سبح 

املجل�ص، وبح�سب ال�سوابط ال�سرعية والإجراءات التي تبينها لئحة ال�ستثمار.
موؤ�س�سات  وتاأ�سي�ص  وقفية،  ا�ستثمارية  وحمافظ  �سناديق  اإن�ساء  على  املوافقة   –  7
و�سركات وقفية، اأو امل�ساركة يف تاأ�سي�سها، اأو متلك ح�س�ص يف �سركات قائمة، وذلك 

وفقًا للإجراءات النظامية املتبعة.
اأموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة  – املوافقة على امل�سروعات التي تنفذ من   8

عليها اأو مديرة لها، وذلك وفقًا لخت�سا�سات املجل�ص التي حتددها لئحة ال�ستثمار.
9 – املوافقة على احل�سول على قرو�ص لتمويل امل�سروعات الوقفية التي تكون الهيئة 
ناظرة عليها اأو مديرة لها، و�سيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها، مبا يحقق �سرط 

الواقف، وذلك وفقًا لخت�سا�سات املجل�ص التي حتددها لئحة ال�ستثمار.
10 – قبول الأموال املوقوفة على الهيئة، والهبات، والتربعات، والو�سايا، وامل�ساعدات 

املخ�س�سة لها.
11 – اإقرار الآلية التي يتم مبوجبها ح�سر الأوقاف، وت�سجيلها ، وتوثيقها، واملحافظة 

عليها من اأي تعّد قد يقع عليها.
12 – اإقرار برامج للتوعية مبكانة الوقف، ودوره الجتماعي والقت�سادي.

13 – اإقرار اإن�ساء فروع للهيئة داخل اململكة بح�سب احلاجة.
اأو من غريهم،  اأع�سائه  بني  واملوؤقتة، من  الدائمة  املتخ�س�سة  اللجان  – تكوين   14
واعتماد اإجراءات عملها، وحتديد واجبات اأع�سائها ومكافاآتهم، وذلك دون الإخلل 

مبا ورد يف املادتني )احلادية ع�سرة( و )الثانية ع�سرة( من هذا النظام.
– ال�ستعانة مبن يلزم من اخلرباء وامل�ست�سارين، والتعاقد مع من تدعو احلاجة   15

اإليهم وفق القواعد التي يحددها، وحتديد مكافاآتهم.
ويجوز للمجل�ص تفوي�ص بع�ص اخت�سا�ساته اإىل من يراه من امل�سوؤولني او اللجهان يف 

الهيئة وفق ما يقت�سيه �سري العمل فيها"

اإدارة الوقف النظارة على الوقف
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8

ع�سرة:  الثامنة  " املادة 
1 – ت�سع الهيئة نظامًا ماليًا حما�سبيًا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها اأو مديرة لها، 
يتوافق مع طبيعتها ، وي�سمن حفظ اأموال الأوقاف وا�ستثماراتها، وفقًا ملا يقرره هذا 

النظام.
2 – ت�سع الهيئة نظامًا ماليًا حما�سبيًا ا�سرت�ساديًا للأوقاف التي ل تكون ناظرة عليها 

اأو مديرة لها مل�ساعدة النظار يف حفظ اأموال الأوقاف وا�ستثمارها.
ما  املالية، ومن ذلك  بالنواحي  له علقة  ما  للهيئة جميع  املالية  اللئحة  – تنظم   3

ياأتي:
اأ- احل�سابات.

ب – الإيرادات والنفقات.
ج – حت�سيل اإيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها ، واإنفاقها 

على م�سارفها ، وفقًا ل�سروط الواقفني.
د – امليزانية واحل�ساب اخلتامي"

9
والع�سرون: الثالثة  " املادة 

يتعار�ص مع  الواقفني، ومبا ل  الهيئة يف جميع ت�سرفاتها وا�ستثماراتها ب�سرط  تلتزم 
اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية والأنظمة النافذة".

7
 : ع�سرة  الرابعة  " املادة 

اإدارتها للأوقاف التي لها ناظر غريها وعهد  اأتعاب نظري  حت�سل الهيئة على مقابل 
اإليها اإدارتها ، ويحدد املجل�ص هذا املقابل بعد التفاق مع الواقف اأو الناظر، على األ 

تزيد ن�سبة املقابل على )10 % ( من �سايف الدخل ال�سنوي لتلك الأوقاف"
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10

والع�سرون: الرابعة  " املادة 
ل يجوز اأن يكون لأي من اأع�ساء املجل�ص، اأو موظفي الهيئة، اأو اأقاربهم حتى الدرجة 
الرابعة، وجميع من له علقة وباإدارة اأعمالها، اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري  مبا�سرة يف 
اأي م�سروع اأو اتفاق يعقد مع الهيئة، كما ل يجوز له اأن يتعامل بالبيع اأو ال�سراء اأو غري 
ذلك حل�ساب نف�سه اأو حل�ساب الغري يف اأموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها 

اأو مديرة لها، ويكون باطًل اأي ت�سرف خمالف لأحكام هذه املادة"

اإدارة الوقف النظارة على الوقف
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11

» املادة الثانية: ين�ساأ جمل�ص اأعلى للأوقاف ي�سكل على النحو الآتي:
1- وزير احلج والأوقاف رئي�سًا.

2- وكيل وزارة احلج والأوقاف ل�سوؤون الأوقاف ع�سوًا ونائبًا للرئي�ص.
3- وكيل وزارة املالية والقت�ساد الوطني اأو من ينيبه ع�سوًا.

4- مدير اإدارة الآثار بوزارة املعارف ع�سوًا.
5- �سخ�ص من ذوي الخت�سا�ص ال�سرعي يعينه وزير العدل ع�سوًا.

6و7و8و9 اأربعة اأ�سخا�ص من اأهل الراأي واخلربة ي�سدر بتعيينهم اأمر ملكي بناًء على 
تر�سيح وزير احلج والأوقاف اأع�ساء«.

12

» املادة الثالثة: يخت�ص جمل�ص الأوقاف الأعلى بالإ�سراف على جميع الأوقاف اخلريية 
باململكة وي�سع القواعد املتعلقة باإدارتها وا�ستغللها وحت�سيل غّلتها و�سرفها وذلك 

كّله مع عدم الإخلل ب�سروط الواقفني واأحكام ال�سرع احلنيف وله يف �سبيل ذلك:
8- و�سع مناذج موحدة للعقود على اختلفها

اخلريية  الأوقــاف  غلل  وم�سروفات  ــواردات  ل ال�سنوية  املالية  التقديرات  و�سع   -9
والت�سديق على ح�ساباتها اخلتامية على اأن تتم�سى يف ذلك مع ال�سنة املالية للدولة.....
12- النظر يف اأية م�ساألة اأخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف 

والدعوة والإر�ساد عر�سها على املجل�ص الأعلى.
13- رفع تقرير �سنوي عن و�سعية الأوقاف اخلريية ومنجزاته اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء«.

نظام المجلس األعلى لألوقاف
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13

» املادة الرابعة: 
1- يجتمع جمل�ص الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كل �سهر، وذلك بناًء على دعوة من 
ول  الأعمال،  بجدول  م�سحوبة  والإر�ساد  والدعوة  والأوقاف  الإ�سلمية  ال�سوؤون  وزير 

ي�سح الجتماع اإل بح�سور خم�سة على الأقل من اأع�سائه مبا فيهم الرئي�ص اأو نائبه.
والدعوة  والأوقاف  الإ�سلمية  ال�سوؤون  وزارة  مقر  يف  اجتماعاته  املجل�ص  يعقد   -2

والإر�ساد بالريا�ص وله اأن يعقدها خارج الريا�ص عند القت�ساء.
3- ي�سدر املجل�ص قراراته بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ساء احلا�سرين وعند الت�ساوي 

يرجح الراأي الذي يوؤيده الرئي�ص.
ال�سكرتارية اللزمون لأعمال املجل�ص و�سجلته ب�سفة دائمة �سمن  4- يعني موظفو 

موازنة وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد.
وامل�ست�سارين عند  بهم من اخلرباء  ال�ستعانة  لزوم  يرى  ال�ستعانة مبن  للمجل�ص   -5
نظر اأية م�ساألة من امل�سائل املعرو�سة عليه كما اأن له التعاقد مع من تدعو احلاجة اإىل 

التعاقد معهم وفق القواعد التي ي�سعها.
6- اأ- ت�سرف لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�ص الأوقاف الأعلى املوظفني مبا فيهم الرئي�ص 
مكافاأة مقطوعة مقدارها 500 ريال عن كل اجتماع يح�سره على اأن ل يتجاوز جمموع 
املوظفني  غري  من  ع�سو  لكل  وي�سرف  ريال،  وخم�سمائة  الآف  �ستة  ال�سنوية  املكافاأة 
مكافاأة مقطوعة مقدارها 1000 ريال عن كل اجتماع يح�سره على اأن ل يتجاوز جمموع 

املكافاأة ال�سنوية اإثنى ع�سر األف ريال.
ب- وي�سرف لكل ع�سو من الأع�ساء غري املوظفني يف حالة عقد اجتماعات املجل�ص 
خارج مقر اإقامة الع�سو مبلغ 100 ريال عن كل ليلة مقابل اأجور وبدلت ال�سفر و اأن 
يكون انتقاله على طائرات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف الدرجة الأوىل واإذا 

رغب الع�سو �سرف قيمة التذكرة فيعّو�ص بقيمة الدرجة ال�سياحية«.
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» املادة اخلام�سة: 
على  املناطق  يف  فرعية  اأوقاف  جمال�ص  الأعلى  الأوقاف  جمل�ص  من  بقرار  تن�ساأ   -1
وا�ستغللها  لتحقيقها  اللزمة  والإجراءات  وجتمعها  الأوقاف  واقع  متطلبات  اأ�سا�ص 

وم�سلحتها من جميع الوجوه.
2- ي�سكل كل جمل�ص اأوقاف فرعي على الوجه الآتي:

1- مندوب عن وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد رئي�سًا.
2- مدير الوقاف ع�سوًا ونائبًا للرئي�ص.

3- ع�سو �سرعي يعينه �سماحة رئي�ص الق�ساة ع�سوًا.
4- رئي�ص البلدية ع�سوًا.

5- مدير املالية ع�سوًا.
6- اثنان من اأهل الراأي ير�سحهما وكيل الوزارة ل�سوؤون الأوقاف وي�سدر قرار بتعيينهما 

من وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد ع�سوان«.

15

 »املادة ال�ساد�سة:
 يخت�ص جمل�ص الأوقاف الفرعي بال�سلحيات التي يحددها جمل�ص الأوقاف الأعلى 

مبا يف ذلك:......
7- اإعداد تقرير �سنوي عن و�سعية الأوقاف اخلريية يف منطقته ورفعه ملجل�ص الأوقاف 

الأعلى يف موعد غايته ثلثة اأ�سهر قبل انتهاء ال�سنة املالية«.
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» املادة ال�سابعة:
1- يجتمع جمل�ص الأوقاف الفرعي بدعوة من رئي�سه مرة على الأقل كل �سهر ول ي�سح 

الجتماع اإل بح�سور �ستة على الأقل من الأع�ساء مبا فيهم الرئي�ص اأو نائبه.
2- يعقد املجل�ص الفرعي اجتماعاته يف مقر اإدارة الأوقاف باملنطقة.

3- ي�سدر املجل�ص الفرعي قراراته بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ساء احلا�سرين وعند 
الت�ساوي يرجح الراأي الذي يوؤيده الرئي�ص.

4- يتوىل �سكرتارية املجل�ص مدير اإدارة الغلل يف املنطقة ويعاونه يف ذلك اأحد موظفي 
مكافاأة  نظري  لها  اللزمة  ال�سجلت  وم�سك  املجل�ص  اأعمال  لإدارة  الأوقاف  اإدارة 
كل  منهما عن  لكل  �سهرين  راتب  تتجاوز  ل  اأن  على  الأعلى  الأوقاف  يحّددها جمل�ص 

�سنة.
ووفق  الأعلى  املجل�ص  م�سبقة من  موافقة  – بعد احل�سول على  الفرعي  للمجل�ص   -5
القواعد التي ي�سعها -ال�ستعانة مبن يرى لزوم ال�ستعانة بهم من اخلرباء وامل�ست�سارين 
عند النظر اإىل اأية م�ساألة من امل�سائل املعرو�سة عليه والتعاقد مع من تدعو احلاجة اإىل 

التعاقد معهم.
6- تــ�ــســرف لــكــل ع�سو مــن اأعــ�ــســاء جمــالــ�ــص الأوقـــــاف الــفــرعــيــة املــوظــفــني مبا 
ــان وخــمــ�ــســون ريـــــاًل عـــن كل  ــت ــدارهــا مــائ ــق ــاأة مــقــطــوعــة م ــاف ــك فــيــهــم الــرئــيــ�ــص م
ريــال. الآف  اأربــعــة  ال�سنوية  املــكــافــاأة  جمموع  يتجاوز  ل  اأن  على  يح�سره   اجتماع 
وخم�سون  ثلثمائة  مقدارها  مقطوعة  مكافاأة  املوظفني  غري  من  ع�سو  لكل  وت�سرف 
الآف  �ستة  ال�سنوية  املكافاأة  يتجاوز جمموع  ل  اأن  اجتماع يح�سره، على  كل  رياًل عن 

ريال«.

17
» املادة التا�سعة:

ملجال�ص الأوقاف الطلع على ما ترى لزوم الإطلع عليه من وثائق و�سجلت الوقفية 
واإيراداتها ومن�سرفاتها بح�سب الإقت�ساء«.

اإدارة الوقف النظارة على الوقف
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»املادة اخلام�سة ع�سرة:

ويجوز  �سنوات،  تزيد عن ثلث  الراأي واخلربة ملدة ل  اأهل  الأع�ساء من  تعيني  يكون 
اإعادة تعيني الع�سو مرة اأخرى بعد اإنتهاء مدة ع�سويته«.
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»اجلزء الأول: احل�سر والتمحي�ص والت�سجيل.....
2- يتوىل مدير الأوقاف يف كل بلدة الإ�سراف املبا�سر على الأوقاف اخلريية يف تلك 
البلدة ورعايتها والدخول يف الدعاوى املتعلقة بها وتاأجريها و�سيانتها وا�ستلم غللها 
يف  وذلك  الواقف  �سرط  عليه  ن�ص  ح�سبما  اخلري  اأوجه  يف  �سرفها  اأو  منها  والنفاق 

حدود ال�سلحيات والقواعد التي يحددها جمل�ص الأوقاف الأعلى. 
3- تبقى الأوقاف اخلريية اخلا�سة حتت اأيدي نّظارها ال�سرعيني املحّددين يف �سرط 

الواقف اأو الذين �سدر الأمر من املحاكم ال�سرعية بتعيينهم.
4- يكون لدوائر الأوقاف احلق يف الإ�سراف، واملراقبة العامة على الأوقاف اخلريية 
اخلا�سة املراقبة التي من �ساأنها حفظ الوقف وامل�ساعدة يف تنفيذ �سرط الواقف و�سع 
فيه  امل�ستحقني  انقرا�ص  ال�سرعي، وذلك حني  بعد موافقة احلاكم  الوقف،  اليد على 
املعلومات  �سجلتها  يف  ت�سع  اأن  وعليها  عامة،  خريية  جهات  اإىل  ال�سرعية  واأيلولته 

اللزمة ل�سمان حتقيق ذلك«.

الئحة تنظيم األوقاف الخيرية

اإدارة الوقف النظارة على الوقف
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»تتوىل الهيئة الولية على الأموال التي ل حافظ لها حقيقة اأو حكما اإل اهلل �سبحانه 
اأو الوكيل  اأو القيم  اأو الو�سي  وتعاىل، ومتار�ص من الخت�سا�سات مثل ما خول للويل 
اأو الناظر وعليها الواجبات املقررة عليهم طبقا لأحكام ال�سريعة الإ�سلمية والأنظمة 

املرعية، ولها على الأخ�ص ما ياأتي:
اأو التي تعني عليها حفظ  اإدارة الوقاف الأهلية التي يو�سى للهيئة بنظارتها،   .......
اأقيام الأوقاف اخلريية العامة حتى �سراء البدل من قبل جمل�ص الأوقاف الأعلى، وذلك 

بعد اإذن املحكمة املخت�سة بهذا ال�ساأن«.

21

»املادة العا�سرة:
وكذلك  عليها،  ناظر  ل  التي  الأهلية  الأوقاف  جميع  على  بالنظارة  الهيئة  تخت�ص 
اإذا  املعينني  النظار  على  الإ�سراف  حق  ولها  الأهلي.  بالوقف  يخت�ص  فيما  امل�سرتكة 
عهدت اإليها املحكمة املخت�سة، اأو اقت�ست امل�سلحة ذلك. وعلى الناظر املعنّي تقدمي 
ح�ساب دوري اإىل الهيئة عن اإيرادات وم�سروفات الوقف واإذا تبني اأنه يقوم باأعمال 
م�سّرة مبال الوقف فللهيئة اأن تعرت�ص على ما ل ي�سوغ من تلك الأعمال، وتعر�ص اأمره 

على املحكمة املخت�سة ملحا�سبته اأو عزله«.

نظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين
ومن في حكمهم
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 »املادة الثانية ع�سرة:
يجوز للناظر اإذا خرب الوقف اأو تعذرت عودته لإنتاج غّلة اأو كان اأر�سا ل غّلة لها ول 
يوجد ما يعمر به من ريع الوقف - اأن ياأذن ملن يعمّره من ماله ببناء اأو غر�ص اأو نحوهما 
ملدة معلومة وباأجر معني، على اأن يكون البناء اأو الغر�ص ملكا للباين اأو الغار�ص ي�سح 
له الت�سرف فيه ت�سرف امللك ويورث عنه، وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل 
املعني له. ويجوز اإذا حتققت غبطة الوقف اأن يّعو�ص املعّمر عما بناه اأو غر�سه بقيمة 

املثل عند حلول الأجل املعني له اإذا ا�سرتط ذلك«.

24

»املادة الثلثون:
ق�سر يف  اأو  عليه،  اأو حجر  الناظر،  اأو  الوكيل  اأو  القيم  اأو  الو�سي  اأو  الويل  غاب  اإذا 
اإدارة اأموال امل�سمولني بهذا النظام- فعلى الهيئة اأن تطلب من املحكمة املخت�سة عزله 
وتعيني الهيئة اأو غريها حار�سا لإدارة الأموال ح�سب مقت�سى الأحوال، وعلى من �سدر 
احلكم بتعيينه ت�سّلم ما حتت يد املعزول من اأموال واإثبات ذلك مف�سل. ويلزم املق�سر 
�سدور  تاريخ  من  اأ�سهر  ثلثة  خلل  اإدارته  مدة  عن  ل  مف�سّ ح�ساب  بتقدمي  املعزول 

احلكم، فاإذا امتنع عن تقدمي هذا احل�ساب رفع الأمر اإىل املحكمة«.

23
»املادة الثانية والع�سرون:

على املحاكم اأن تبلغ الهيئة خلل ثلثة اأيام على الأكرث عن الأو�سياء والقيمني والأولياء 
ت�سرفاتهم  على  الإ�سراف  من  الهيئة  لتتمكن  املحاكم؛  هذه  عينتهم  الذين  والنظار 

طبقا لن�سو�ص هذا النظام«.

اإدارة الوقف النظارة على الوقف
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»املادة احلادية والثلثون:
اأن تطلب من املحكمة املخت�سة تعيني و�سي للخ�سومة يف احلالت  الهيئة  يجب على 

الآتية:
1- اإذا تعار�ست م�سلحة امل�سمول بهذا النظام مع م�سلحة الهيئة.

القيم  اأو  اأو و�سيه  وليه  النظام مع م�سلحة  امل�سمول بهذا  اإذا تعار�ست م�سلحة   - 2
عليه اأو ناظر الوقف«.
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» املادة الثامنة ع�سرة:
للمحامني املقّيدين يف جدول املمار�سني - دون غريهم - حق الرتافع عن الغري اأمام 
النظام.  هذا  من  الأوىل  املادة  يف  اإليها  امل�سار  اللجان  اأو  املظامل  ديوان  اأو  املحاكم 

وا�ستثناء من ذلك يقبل للرتافع عن الغري:......
التي  الوقف  ونظارة  والقوامة  الو�ساية  ق�سايا  يف  الوقف  وناظر  والقيم  املو�سي  د- 

يقومون عليها«.

نظام المحاماة

اإدارة الوقف النظارة على الوقف
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إجارة الوقف
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1

» املادة الثالثة:
باململكة،  اخلريية  الأوقــاف  جميع  على  بالإ�سراف  الأعلى  الأوقــاف  جمل�ص  يخت�ص 
كّله  وذلك  و�سرفها،  غلتها  وحت�سيل  وا�ستغللها،  باإدارتها  املتعلقة  القواعد  وي�سع 
 مع عدم الإخلل ب�سروط الواقفني واأحكام ال�سرع احلنيف وله يف �سبيل ذلك:........
اأن  على  احلكورات  ذلك  يف  مبا  الأوقــاف  اأعيان  لتاأجري  الواجبة  القواعد  و�سع   -10
ت�سدرها  تعليمات  واأية  العامة،  امل�سلحة  ومقت�سيات  احلنيف  ال�سرع  اأحكام  تراعى 

الدولة يف خ�سو�ص اأجور العقار«.

2
» املادة الثامنة:

 ل يجوز لأع�ساء جمال�ص الأوقاف ومن له �سلة بالإ�سراف على ا�ستثمارات الأوقاف 
ا�ستئجار اأعيان الأوقاف اخلريية اإطلقًا«.

نظام المجلس األعلى لألوقاف
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3

»املادة الثالثة والع�سرون بعد املائتني:
.......2- اإذا اقت�ست امل�سلحة الت�سرف يف الوقف الأهلي ببيعه اأو ا�ستبداله اأو نقله اأو 
رهنه اأو القرتا�ص له اأو تعمريه اأو �سراء بدل منه اأو جتزئته اأو فرزه اأو دجمه اأو تاأجريه 
اإذا كان الثمن ل يكفي ل�سراء  اأو امل�ساربة مباله - فيما  ملدة تزيد على ع�سر �سنوات 
املحكمة  ا�ستئذان  بعد  اإل  الت�سرفات  تلك  من  اأيًّا  يجري  اأن  لناظره  – فلي�ص  البدل 

املخت�سة«.

نظام المرافعات الشرعية 
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4

»110/12/ت - 1404/6/22هـ
وبعد: )نبلغكم من طّيه �سورة من خطاب املقام ال�سامي املوّجه اأ�سًل ملعايل وزير احلج 
الــوزارة �سورة منه برقم 1604/4/م يف 1404/5/20هـــ ومرفقها  ولهذه  والأوقــاف 
�سورة قرار هيئة كبار العلماء رقم96 يف 1402/11/6هـ ال�سادر يف مو�سوع الأوقاف 

املحكرة بحكورات قليلة لتتنا�سب وقيم العقارات يف الوقت احلا�سر.
وح�سب توجيه معايل الوزير نرغب الطلع واعتماد موجبه.( انتهى /ك.

ن�ص خطاب املقام ال�سامي رقم 1604/4/م 
يف 1404/5/20هـ:

» �ساحب املعايل وزير احلج والأوقاف 
بعد التحية: 

يف   404/2631 ــم  ورق 1403/3/13هــــــ  يف   403/1607 رقــم  خطابيكم  اإىل  ن�سري 
ت�سمنه  ما  على  الطــلع  وبعد  الغري.  على  املحكرة  الأرا�سي  ب�ساأن  1404/4/19هــــ 

خطاب �سماحة الرئي�ص العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الرابع( 
�ص11-10   

 3/157/ت - 1393/7/15هـ
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رقم 2/2055 يف 1402/11/19هـ املرفق لكم ن�سخته وم�سفوعاته امل�ستملة على قرار 
اأن جمل�ص هيئة كبار  جمل�ص هيئة كبار العلماء رقم 96 يف 1402/11/6هـــ املت�سمن 
العلماء يرى بالأكرثية اأن تكون م�سائل الأوقاف املحكرة وغري املحكرة من اخت�سا�ص 
وبعد  ال�سرعية،  ال�سكوك  مبقت�سى  اإل  لها  التعر�ص  ليجوز  واأنه  ال�سرعية،  املحاكم 
الطلع على وجهة نظر ع�سو املجل�ص ال�سيخ/ عبداهلل بن منيع، وعلى نظام جمل�ص 
وحيث  1386/7/18هـــ  وتاريخ  م/35  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الأعلى  الأوقــاف 
على  بال�سراف  الأعلى  الأوقــاف  جمل�ص  باخت�سا�ص  النظام  من  الثالثة  املادة  ق�ست 
جميع الأوقاف اخلريية باململكة وو�سع القواعد املتعلقة باإدارتها وا�ستغللها وحت�سيل 
غّلتها و�سرفها، وذلك كّله مع عدم الخلل ب�سروط الواقفني واأحكام ال�سرع احلنيف، 
وله يف �سبيل ذلك و�سع القواعد الواجبة لتاأجري اأعيان الأوقاف مبا يف ذلك احلكورات 
تعليمات  وايــة  العامة  امل�سلحة  ومقت�سيات  احلنيف  ال�سرع  اأحكام  تراعي  اأن  على 

ت�سدرها الدولة يف خ�سو�ص اأجور العقار.
لذا نرغب اإليكم اإنفاذ ماقّرره جمل�ص هيئة كبار العلماء بقراره املرفق رقم 96 وتاريخ 
العدل  وزارة   زّودنــا  وقد  اإليه  امل�سار  النظام  به  يقت�سي  مبا  عمًل  1402/11/19هــــ 

بن�سخة من اأمرنا هذا للعتماد فاأكملوا ما يلزم مبوجبه«.   

اإجازة الوقف



-84-

الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

استثمار األوقاف
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

1

» املادة اخلام�سة ع�سرة: 
القيام  للهيئة  الوقف،  من  بامل�ستفيدين  الإ�سرار  وعدم   ، الواقف  ب�سرط  اللتزام  مع 

بالآتي: 
1 – ا�ستثمار اأ�سول الأوقاف – التي تكون ناظرة عليها – وفوائ�ص اإيراداتها، وذلك 

بعد اإجراء الدرا�سات اللزمة للتحقق من جدواه.
2 – ا�ستقطاع ن�سبة ل تتجاوز )25%( من �سايف الإيرادات ال�سنوية للوقف الذي تكون 

ناظرة عليه، ل�ستثمارها مل�سلحته.
3 – ا�ستقطاع ن�سبة ل تتجاوز )20%( من الفوائ�ص ال�سنوية لإيرادات وقف اأو جمموعة 
اأوقاف تكون ناظرة عليها، ل�ستثمارها لأجل تنمية وقف اأو اأوقاف اأخرى تكون ناظرة 
عليها كذلك، على اأن تعيد الن�سبة امل�ستقطعة حل�ساب الوقف خلل مدة خم�ص �سنوات 

ال�ستقطاع" تاريخ  – من  اأق�سى  – كحد 

نظام الهيئة العامة لألوقاف
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2

»املادة الثالثة:
يخت�ص جمل�ص الأوقاف الأعلى بالإ�سراف على جميع الأوقاف اخلريية باململكة، وي�سع 
عدم  مع  كله  وذلك  و�سرفها  غّلتها  وحت�سيل  وا�ستغللها  باإدارتها  املتعلقة  القواعد 

الإخلل ب�سروط الواقفني واأحكام ال�سرع احلنيف وله يف �سبيل ذلك:.....
الأوقاف وغللها، بعد درا�سة و�سعيتها يف كل  2- و�سع خطة عامة لإ�ستثمار وتنمية 

جهة وتكوين فكرة وافية عنها بالتف�سيل...........
11- اعتماد امل�سروعات املقرتح تنفيذها من اأموال الأوقاف اخلريية واعتماد تكاليفها 
وتكامله  امل�سروع  �سلمة  من  التاأكد  بعد  ريال  األف  خم�سمائة  على  القيمة  زادت  اإذا 

وفائدته ومن اإمكانية النفاق عليه«.

3

» املادة ال�ساد�سة:
الأوقاف الأعلى  التي يحددها جمل�ص  الفرعي بال�سلحيات  الأوقاف  يخت�ص جمل�ص 

مبا يف ذلك:......
تتجاوز  ل  التي  الأوقــاف اخلريية  اأمــوال  تنفيذها من  املقرتح  امل�سروعات  اعتماد   -2

قيمتها خم�سمائة الف ريال«.

نظام المجلس األعلى لألوقاف

ا�ستثمار الأوقاف
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

بيع ونقل أعيان الوقف
واألذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

1
اخلام�سة: " املادة 

تتوىل الهيئة املهمات الآتية:
...6 – املوافقة على طلبات اإن�ساء الأوقاف العامة وامل�سرتكة التي متول عن طريق جمع 

التربعات ، اأو الهبات اأو امل�ساهمات ، واإ�سدار الأذونات اللزمة لها"

نظام الهيئة العامة لألوقاف
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2

»املادة الثالثة:
يخت�ص جمل�ص الأوقاف الأعلى بالإ�سراف على جميع الأوقاف اخلريية باململكة وي�سع 
عدم  مع  كله  وذلك  و�سرفها  غلتها  وحت�سيل  وا�ستغللها  باإدارتها  املتعلقة  القواعد 

الإخلل ب�سروط الواقفني واأحكام ال�سرع احلنيف وله يف �سبيل ذلك:.....
الأوقاف وغللها، بعد درا�سة و�سعيتها يف كل  2- و�سع خطة عامة لإ�ستثمار وتنمية 

جهة وتكوين فكرة وافية عنها بالتف�سيل...........
7- النظر يف طلبات ا�ستبدال الأوقاف اخلريية وفق مقت�سيات امل�سلحة قبل اإجازتها 

من اجلهة ال�سرعية املخت�سة«.

نظام المجلس األعلى لألوقاف

3

»املادة ال�ساد�سة:
 يخت�ص جمل�ص الأوقاف الفرعي بال�سلحيات التي يحددها جمل�ص الأوقاف الأعلى 

مبا يف ذلك:
1- درا�سة طلبات ال�ستبدال املتعلقة بعقارات الأوقاف اخلريية الواقعة يف منطقته ثم 

رفعها م�سفوعة بالراأي ملجل�ص الأوقاف الأعلى«.

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

4

»اجلزء الأول: احل�سر والتمحي�ص والت�سجيل التعريف:
الغّلة  �سعيفة  الأوقــاف  اأعيان  وا�ستبدال  بيع  املقررة  القواعد  وفق  يتم  اأن  يراعى   -5
كالأ�سقا�ص  لل�سياع  تعر�سها  و�سعها  ب�سبب  عليها  يخ�سى  التي  اأو  لها  غّلة  ل  التي  اأو 
املخت�سة  الأوقــاف  دوائر  قبل  من  الأعيان  هذه  ح�سر  يتم  الغر�ص  ولهذا  ال�سغرية، 
وترفع بنتيجة احل�سر تقريرًا ملجال�ص الأوقاف املخت�سة وفقًا للنموذج رقم )1( املرفق 

وذلك خلل ال�سهر الأول من ال�سنة املالية«.

الئحة تنظيم األوقاف الخيرية
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بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها

5
»املادة احلادية ع�سرة:

يجوز للهيئة املطالبة بالق�سمة وللمحكمة املخت�سة الإذن بذلك اإذا كان املوقوف ح�سة 
�سائعة م�سرتكة بني الواقف ومالك اآخر اأو اأكرث اأو م�سرتكة بني وقفني اأو اأكرث«.

7

»املادة الثالثة ع�سرة:
1- ل يجوز للهيئة اأن ت�ستبدل بالوقف مثله، اإل اإذا ا�سرتط الواقف ذلك لنف�سه اأو لغريه، 
اأو �سار الوقف ل ينتفع به كليا، اأو �سار ل يفي مبوؤونته، اأو نزعت ملكيته للمنفعة العامة 
2- ل يجوز بيع الوقف اأو ال�ستبدال به غريه اأو الإذن بتعمريه اأو نقله من مكانه اإل بعد 

موافقة املحكمة املخت�سة«.

6

»املادة الثانية ع�سرة:
يجوز للناظر اإذا خرب الوقف، اأو تعذرت عودته لإنتاج غّلة، اأو كان اأر�سا ل غّلة لها، ول 
يوجد ما يعمر به من ريع الوقف، يجوز اأن ياأذن ملن يعّمره من ماله ببناء اأو غر�ص اأو 
نحوهما ملدة معلومة وباأجر معني، على اأن يكون البناء اأو الغر�ص ملكا للباين اأو الغار�ص، 
ي�سح له الت�سرف فيه ت�سرف امللك، ويورث عنه، وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول 
الأجل املعني له. ويجوز اإذا حتققت غبطة الوقف، اأن يعّو�ص املعمر عما بناه اأو غر�سه 

بقيمة املثل عند حلول الأجل املعني له اإذا ا�سرتط ذلك«.

نظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين
ومن في حكمهم
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

8

»املادة الثالثة والع�سرون بعد املائتني:
1- اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة بيع وقف عام اأو ا�ستبداله اأو نقله، فلي�ص لناظره اأن 
امل�سّوغات  واإثبات  الوقف،  فيها  التي  البلد  يف  املحكمة  ا�ستئذان  بعد  اإل  ذلك  يجري 

ال�سرعية التي جتيز بيعه اأو ا�ستبداله اأو نقله، على اأن يجعل ثمنه يف مثله يف احلال.
2- اإذا اقت�ست امل�سلحة الت�سرف يف الوقف الأهلي ببيعه اأو ا�ستبداله اأو نقله اأو رهنه 
اأو القرتا�ص له اأو تعمريه اأو �سراء بدل منه اأو جتزئته اأو فرزه اأو دجمه اأو تاأجريه ملدة 
تزيد على ع�سر �سنوات اأو امل�ساربة مباله - فيما اإذا كان الثمن ل يكفي ل�سراء البدل 
– فلي�ص لناظره اأن يجري اأيًّا من تلك الت�سرفات اإل بعد ا�ستئذان املحكمة املخت�سة«.

9

»املادة الرابعة والع�سرون بعد املائتني:
اإذا كان الويل غري الأب، واقت�سى الأمر الت�سرف للقا�سر اأو الغائب ب�سراء عقار له اأو 
بيع عقاره اأو ق�سمته اأو رهنه اأو دجمه اأو القرتا�ص له اأو طلب �سرف ماله الذي اأودعته 
املحكمة يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو اأحد فروعها اأو اأحد امل�سارف يف البلد 
لأي �سبب، اأو اإذا كان املوىل عليه طرًفا يف ال�سركات التي يطلب توثيق عقودها اأو زيادة 
راأ�ص مالها؛ فلي�ص للويل اأو الو�سي اأن يجري اأيًّا من تلك الت�سرفات اإل بعد ا�ستئذان 

املحكمة املخت�سة«.

نظام المرافعات الشرعية
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نظام الطرق والمباني

10

»املادة احلادية والثلثون:  
اأهلها  اإنذار  اإىل  البلديات  اأو  الأمانة  ت�سطر  والتي  بال�سقوط،  املنذرة  اخلربة  الأبنية 
لتقوي�ص بع�ص منها اأو كلها ح�سب مقت�سيات املادة ال�سابقة يجب اأن يلحظ فيها ما 

ياأتي: 
الأمانة فيما  تنفيذ قرار  ي�ستطع  البناء ملكًا ل�سخ�ص واحد مل  اإذا كانت عائدية  )اأ( 
دعت اإليه امل�سلحة من هدم البناء بع�سًا اأو كًل فيجب تكليفه من جهة الخت�سا�ص، 
واإذا حتقق امتناعه عن عدم مقدرة فتكلف البلدية باإجراء عملية الهدم من �سندوقها 
اأنقا�ص  من  امل�سروف  املقدار  فتخ�سم  نف�سه  امللك  على  �سرفته  فيما  تعود  اأن  على 
البناء اإن خ�سبًا اأو حجرًا اأو ما ماثل ذلك، على اأن تعلن �ساحب امللك بذلك مع تكليفه 
�سيخ  العلني عن طريقها مبعرفة  املزاد  يكون يف  اأن  يجب  الذي  البيع  باحل�سور حني 

احلجارة و�سيخ الدللني. 
)ب( اإذا كانت عائدية البناء ملكًا اإىل اأ�سخا�ص متعددين م�سرتكني يف امللكية وامتنعوا 
باإجراء ذلك عن طريق جهة الخت�سا�ص،  يكلفون  الهدم  الأمانة يف  تنفيذ قرار  عن 
واإذا حتقق لدى اجلهات املخت�سة ي�سر البع�ص وع�سر الباقني فيخرّي املو�سر يف القيام 
بعملية الهدم على اأن يعود فيما �سرفه على الأنقا�ص التي يجب اأن يجري بيعها مبقت�سى 
ما تو�سح يف الفقرة ال�سابقة واأن تقوم البلدية باإجراء ما ذكر ح�سب مقت�سيات الفقرة 

نف�سها. 

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

)ج( اأما اإذا كان البناء وقفًا اأهليًا خا�سًا وم�سرتكًا اأو خرييًا، اأو وقفًا عامُا فتتبع فيه 
اأحد الطريقتني الآتيتني: 

1- اإما اأن تكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم اإن كان له غله وكان الواقف واحدًا 
فتقوم  النوع  ذلك  من  املوقوف  للبناء  غّلة  وجود  عدم  حال  ويف  اأهليًا،  الوقف  نوع  اأو 
تاأمني هذه  اأن يجري  العامة على  با�سم امل�سلحة  باإجراء ذلك من �سندوقها  البلدية 

امل�ساريف من البند املو�سود يف ميزانيتها با�سم امل�ساريف فوق العادة. 
القيام  فتكلف جهاتها  املوؤ�س�سات اخلريية  لإحدى  عائدًا  وفقًا  البناء  كان  اإذا  اأما   -2
بعملية الهدم، واإذا مل تكن لها جهة معينة، اأو مل يكن لها وجهة توؤمن املبلغ املطلوب 
�سرفه لهذا الغر�ص، فتقوم مديرية الأوقاف العامة مبا يجب نحو ذلك من البند املقرر 

يف الفقرة الآتية:- 
له جهة خم�سو�سة، وكان مربوطًا  الذي مل تعرف  الوقف عامًا وهو  اإذا كان  اأما   -3
مبديرية الأوقاف العامة ومل تكن له جهة �سرف اأو غّلة، فتقوم مديرية الأوقاف العامة 
بانفاذ القرار املتخذ ب�ساأن القيام بعملية الهدم لأماكن من هذا القبيل على اأن يكون 
ذلك من البند املخ�س�ص با�سم )م�ساريف فوق العادة(، اأما اإذا كان هذا النوع من 
الوقف غري املربوط باإدارة الأوقاف ومل يكن له قيد يف �سجلتها فتقوم البلدية باإجراء 

عملية الهدم ح�سب مقت�سيات الفقرة )ج( من هذه املادة«.
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11

الأوقاف  والأوقــاف لوكلء  املوجهة من وزارة احلج  وبعد: )تلقينا �سورة من الربقية 
اأو  اأي مبايعة  اإجراء  اإبلغهم بعدم  برقم152/4/5/ب يف 1382/7/20هـــ ويت�سمن 
الوزارة يف ذلك و�سدور موافقتها على  بعد مراجعة  اإل  للعقارات  اأو حتكري  ا�ستبدال 

ما ذكر. 
واإجابة لرغبة وزارة الأوقاف نبلغكم بذلك للإحاطة.( انتهى /ن.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(  
�ص139    

3/2569- 1382/8/9هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

12

وبعد: ) اإحلاقًا اإىل التعميم ال�سادر منا برقم 3/2569  يف 1382/8/9هـــ القا�سي 
احلج  وزارة  مراجعة  بعد  اإل  للعقارات  اأوا�ستبدال  حتكري  اأو  مبايعة  اأي  اإجــراء  بعدم 
والأوقاف و�سدور موافقتها على ذلك فقد تلقينا خطاب معايل وزير احلج والأوقاف 
قد  ذلك  يف  الأمــر  اأن  اإىل  الإ�ــســارة  املت�سمن  رقـــم473/ءيف1386/4/6هــــ.  بالنيابة 
اتخاذ  عن  تتوقف  املحاكم  بع�ص  الأخرى مما جعل  الأهلية  العقارات  بع�ص  على  اأّثر 

الإجراءات اللزمة نحوها اإل بعد موافقة الوزارة.
ونفيدكم باأن الأمر امل�سار اإليه مقت�سر على عقارات الأوقاف اخلريية فقط فللإحاطة 

واإكمال ما يلزم يف ذلك.( انتهى/ن«.   

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(  
�ص139    

3/1203/م- 1386/5/4هـ
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وتاريخ   1/3/2844 برقم  ال�سادر  الرئي�ص  �سماحة  خطاب  ن�ص  )نبلغكم  وبعد: 
1386/7/25هـ واملوجه اأ�سًل لف�سيلة رئي�ص حمكمة مكة املكرمة جوابًا خلطابة رقم 

1/1613 يف 1386/6/5 هـ هو كما يلي:
من  ي�سدر  ما  متييز  ب�ساأن  1386/6/5هــــ  يف   1/1613 رقم  خطابكم  اإىل  »فن�سري 
الق�ساة من الإذن للنّظار والأو�سياء ببيع الوقف اأو جزء منه اأو بيع مال الق�سار اأو جزء 
منه بعد الإجراءات ال�سرعية واأن التعليمات الأخرية اخلا�سة بالتمييز مل تتعر�ص لهذا 
املو�سوع بنفي ول اإثبات. واأن هناك قرارين �سادرين من �سماحة رئي�ص الق�ساة ال�سابق 
اأحدهما برقم 4841 وتاريخ 1373/6/17هـ. ويق�سي الأول بتمييز مثل هذه الأحكام 
واأنها لتكت�سب القطعية اإل بعد ت�سديقها وثانيها برقم 4840 وتاريخ 1373/6/17هـ. 
ويق�سي بعدم بيع مال ق�سار اأو وقف ولو كان باإذن حاكم �سرعي مامل يكن م�سدقًا. 
بعاليه. نّوه عنه  ما  املتعني هو متييز  باأن  نفيدكم  وعليه  تعميدكم مبانراه..  وترغبون 

اهـ.«.
فرنغب منكم اعتماد موجبه.( انتهى /ن«.           

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(  
�ص 140-139  

2/2414/م - 1386/10/14هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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وبعد: ) ن�سري اإىل خطاب ف�سيلة رئي�ص حماكم الأح�ساء رقم 2150 يف 1390/4/5هـ 
املت�سمن اأنه يوجد عقارات نخيل وبيوت واأرا�ٍص بالأح�ساء لأيتام يقيمون خارج منطقة 
الإذن  املحكمة  ويطلب من  �سيء منها  اأو  الأملك  بيع  الأيتام  يريد ويل  ثم  الأح�ساء، 
بالبيع اأو التاأجري بحجة اأن امللك تابع لها يف حني اأن املالك يقيم خارج ولية القا�سي 
اخت�سا�ص  من  ذكر  ما  واحلــال  منهم  الإذن  هل  وا�سرت�ساده  الإذن  منه  طلب  الــذي 
مالك  عملها  حميط  يف  يقيم  التي  املحكمة  اخت�سا�ص  من  اأنها  اأم  الأح�ساء  حماكم 
العقار وهكذا الأوقاف املوجودة بالأح�ساء؟ يف حني اأن املوقف عليه يقيم خارج منطقة 
الأح�ساء. وحيث قد متت درا�سة ذلك من قبل الهيئة الق�سائية فاأ�سدرت قرارها رقم 
167 يف 1391/7/7هـ املت�سمن اأنه بدرا�سة هذا املو�سوع مل تر الهيئة مانعًا من النظر 
يف ذلك من قا�سي اجلهة. التي يوجد بها العقار واإن مل يكن املالك اأو امل�ستحق للوقف 

مقيمًا بهذه اجلهة.
حتت  الذي  العقار  ببيع  له  الإذن  الو�سي  اأو  الويل  اأو  الوقف  ناظر  طلب  فمتى  وعليه 
على  فاإن  العقار  هذا  بها  يوجد  التي  اجلهة  لقا�سي  باإنهائه  وتقدم  وليته  اأو  نظارته 
ف�سيلته النظر يف طلبه مبا يقت�سيه الوجه ال�سرعي واإن كان املالك اأو امل�ستحق خارج 

ولية القا�سي. اهـ.
وملوافقتنا على ذلك اعتمدوا اإنفاذ مقت�ساه.(انتهى/و.  

تابع التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص 141-140   

1/148/ت-1391/9/4هـ
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وبعد: )تلقينا خطاب املقام ال�سامي رقم 1860/92 وتاريخ 1392/4/22هـ. وفيما يلي 
الن�ص بعد املقدمة:

بع�ص  ب�ساأن  �سعود  اآل  اأوقــاف  ناظر  من  اإلينا  املقدم  الكتاب  هذا  مع  اإليكم  »نبعث 
ال�سعوبات التي تواجهه يف بيع و�سراء العقارات العائدة لأوقاف اآل �سعود. وملوافقتنا 
على ماارتاآه باأن تكون اللجنة م�سكلة منه ومن ال�سيخ حممد بن �سالح اآل ال�سيخ ع�سو 
هيئة الإ�سراف فقط. فاإننا نرغب اإليكم تعميد كاتب عدل الريا�ص واملحاكم ال�سرعية 
باعتماد الكتفاء بالثنني فقط دون ا�سرتاك مهند�ص معهما والإفراغ يف حالة اجتماع 

راأيهما يف بيع اأو �سراء ما يرياه من العقارات العائدة للأوقاف. اهـ«.
ونرغب اعتماد ماق�سى به الأمر ال�سامي املذكور.( انتهى /ك«.    

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص 142-141

2/81/ت- 1392/5/6هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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وتــاريــخ   134 رقــم  الأعــلــى  الق�ساء  مبجل�ص  الــدائــمــة  الهيئة  قـــرار  )تلقينا  وبــعــد: 
81395/10/15هـ. بخ�سو�ص عدم جواز نقل الوقف اإىل خارج اململكة ون�سه الآتي:

الهيئة  اطلعت  فقد  وبعد:  بعده  لنبي  من  على  وال�سلم  وال�سلة  وحده  هلل  احلمد   «
وتاريخ   640 رقم  العدل  وزيــر  معايل  خطاب  على  الأعلى  الق�ساء  مبجل�ص  الدائمة 
رقم  بالريا�ص  الكربى  املحكمة  رئي�ص  ق�سيلة  خطاب  وم�سفوعه  1395/6/27هـــــ. 
رقم  الأمري  بن  ال�سيخ حممد  ف�سيلة  بخطاب  امل�سفوع  1/1843 يف 1395/5/23هـــ. 
694 يف 1395/5/16هـ. املت�سمن اأن كثريًا ما تقدم اإىل املحكمة اأ�سخا�ص بطلب نقل 
الأوقاف التي تخت�ص بهم اأو هم نظار عليها اإىل خارج اململكة العربية ال�سعودية- وذكر 
ف�سيلته ما جاء يف املادة )83( من تنظيم الأعمال الإدارية حول جواز ت�سجيل امللك 
با�سم اأحد من الأجانب اإذا كان يريد وقفه حالة الت�سجيل بال�سروط املذكورة يف املادة 
امل�سار اإليها وطلب ف�سيلته الإفادة عما يلزم نحو طلب املذكورين ورغبة معايل الوزير 

بحث املو�سوع وموافاته مبا يتقرر.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص143-142   

12/3/ت -1396/1/4هـ
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وبدرا�سة ما ذكر تقرر الهيئة الدائمة مبجل�ص الق�ساء الأعلى عدم جواز نقل الوقف اإىل 
خارج اململكة، لأن النقل بيع وقد ن�ص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف اإل اإذا تعطلت 
منافعة، ولأن كثريًا ممن يف البلد خارج اململكة حّلوا الأوقاف وجعلوها اإرثًا، فنقلها 
تعطلت  نقله  املراد  الوقف  اأن  فر�ص  لو  ولأنه  بالإلغاء.  لها  تعري�ص  اململكة  خارج  اإىل 
منافعة اأو قّلت ففي الإمكان بيعه وا�ستبداله بغريه داخل اململكة لتح�سن واردات العقار 
يف اململكة حت�سنا ليوجد له نظري يف كثري من البلد الإ�سلمية فمجرد التفكري يف نقله 
اإىل غري اململكة واحلالة هذه ليوجد له م�سوغ. واهلل املوفق و�سلى اهلل على حممد واآله 

و�سحبه و�سلم. اهـ«.
فناأمل الإحاطة واعتماد موجبه.( انتهى /و.        

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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 وبعد: )نبلغكم اأدناه خطاب معايل الوزير املوجه لف�سيلة رئي�ص حماكم الأح�ساء برقم 
127 يف 1396/1/23هـ. ن�سه بعد املقدمة مايلي:

طول  من  يعانونه  ما  حــول  با�ستدعائهم  ورفــقــاوؤه  العرفج  حممد  ح�سن  اإلينا  تقدم 
الإجراءات املتبعة لدى املحاكم يف بيع الأوقاف اأو �سراء بدلها. وطلبهم اإبلغ املحاكم 
اإذن  ب�سرورة �سدور  تق�سي  للمحاكم  املبّلغة  التعليمات  اأن  الإجراءات وحيث  بت�سهيل 
من احلاكم ال�سرعي بت�سرف الأو�سياء والنظار ببيع اأو �سراء �سيء من العقار للق�سار 
اأو الوقف كما اأنها توجب عر�ص ماي�سدر منها من ال�سكوك يف هذا ال�ساأن على هيئة 
فاإن  العامة  للمنفعة  الق�سار  اأو  الأوقــاف  عقارات  من  ملكيته  انتزعت  ما  اإل  التمييز 
للو�سي اأو الناظر يف هذه احلالة الإفراغ مبا�سرة لدى كاتب العدل للجهة التي انتزعت 
ملكية العقار. ومبا اأن مو�سوع �سراء بدل الأوقاف ونحوها املراد ا�ستبدالها اأو املنزوع 
ملكيتها للمنفعة العامة له جانب من الأهمية نظرًا لرتفاع اأ�سعار العقارات بني يوم اآخر 
والتاأخري يف ذلك مما قد يفّوت م�سلحة الوقف والق�سار فاإنه ينبغي الهتمام بتقدمي 
النظر يف ق�سايا ا�ستبدال الأوقاف وق�سايا ال�سجناء واأن يكون نظرها يف الرتتيب مع 
ق�سايا الزوجية واحل�سانة والنفقة يف حالة وجود �سيء من ذلك لدى املحكمة ويكون 

متييزها على هذا الرتتيب... 
فرنغب الإحاطة واعتماد موجبه.( انتهى / ك.          

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص144-143   

12/30/ت -1396/1/4هـ
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وبعد: )نبلغكم بطي هذا �سورة من قرار جمل�ص الوزراء رقم 1079 يف 61396/2هـ. 
القا�سي باملوافقة على طلب هذه الوزارة اأن يكون اإقرار النظار ببيع عقار الوقف و�سراء 

بدل عنه لدى الق�ساة الذين ي�سدر منهم الإذن.
نرغب الطلع واعتماد موجبه.( انتهى / و.

ن�ص قرار جمل�ص الوزراء رقم  1079 يف 1396/6/22هـ 
» اإن جمل�ص الوزراء بعد الطلع على املعاملة املرافقة لهذا امل�ستملة على خطاب وزارة 
رئي�ص حماكم منطقة  اقــرتاح  املت�سمن  العدل رقم 228/هـــ/ق يف 1395/2/18هــــ. 
املدينة امل�ساعد باأن يكون اإقرار النظار ببيع عقار الوقف و�سراء بدل عنه لدى الق�ساة 

الذين ي�سدر الإذن منهم.
وبعد الطلع على فتوى �سعبه اخلرباء رقم 4/137 يف 1395/5/11هـ. الذي ارتاأت 
فيها باأن ي�سدر جمل�ص الوزراء قرار باملوافقة على راأته وزارة العدل باأن يكون القا�سي 
الذي ي�سدر منه الإذن ببيع وقف وال�سراء بدًل عن الوقف املبيع هو الذي يتوىل �سماع 
الإقرار باملبايعة بني ناظر الوقف وبائع العقار امل�ستبدل عن الوقف املبيع على اأن يوؤجل 

ت�سليم املبيع والثمن اإىل حني رجوع �سك الإذن م�سدقًا عليه من هيئة التمييز.

تابع التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص145-144

12/165/ت- 1396/8/20هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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وبعد الطلع على توجيه الأنظمة رقم 76 يف 1395/5/25هـ.
يقــرر

ببيع  الإذن  منه  ي�سدر  الذي  القا�سي  يكون  باأن  العدل  وزارة  ارتاأته  ما  على  املوافقة 
الوقف وال�سراء بدًل عن الوقف املبيع هو الذي يتوىل �سماع الإقرار باملبايعة بني ناظر 
الوقف وبائع العقار امل�ستبدل عن الوقف املبيع على اأن يوؤجل ت�سليم املبيع والثمن اإىل 

حني رجوع �سك الإذن م�سدقًا عليه من هيئة التمييز وملا ذكر حرر«. 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء
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والأوقــاف رقم 1213/ت يف 1398/4/4هـــ   وزير احلج  وردنــا خطاب معايل  وبعد:) 
وم�سفوعة �سورة من قرار جمل�ص الأوقاف الأعلى رقم 8/ق/م/1 يف 1398/2/29هـ. 

ون�سه: »اأن جمل�ص الأوقاف الأعلى:
رقم  املكلي  باملر�سوم  ال�سادر  املجل�ص  نظام  مبوجب  املخّولة  ال�سلحيات  على  بناء 
م/35 وتاريخ 1386/7/18هـ ا�ستعر�ص املجل�ص الفقرة ال�سابعة من املادة الثالثة من 
نظام املجل�ص حيث لحظ املجل�ص اأن هناك بع�ص اأذونات ا�ستبدال اأعيان الأوقاف التي 
متت بدون اإذن من جمل�ص الأوقاف الأعلى والتي �سدرت من بع�ص املحاكم ال�سرعية.

وبعد املداولة وتبادل الراأي: 
قرر املجل�ص ما يلي:

اإذن  التي متت بدون  الأوقاف  اأعيان  ا�ستبدال  اأذونات  اأن هناك بع�ص  املجل�ص  لحظ 
من جمل�ص الأوقاف الأعلى والتي �سدرت من بع�ص املحاكم ال�سرعية وحيث اأن الإذن 
بال�ستبدال من �سلحيات جمل�ص الأوقاف الأعلى مبوجب الفقرة ال�سابعة من املادة 
امللكي رقم م/35 وتاريخ  الأوقاف الأعلى ال�سادر باملر�سوم  الثالثة من نظام جمل�ص 
1386/7/18هـ فاإن املجل�ص يو�سي بالكتابة اإىل معايل كتاب العدل للتعميم على جميع 
املحاكم مبا فيها حمكمتا التمييز وكذا كتاب العدل مبراعاة ذلك والتاأكد قبل اإجازة 

البيع اأو ال�ستبدال من �سدور الإذن من جمل�ص الأوقاف الأعلى. اهـ.« 
للطلع واإحلاقه بتعميم الوزارة رقم 3/142/ت يف 1390/10/25هـ واعتماد موجبه 

انتهى«.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص146-145   

12/77/ت- 1398/5/9هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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 وبعد: )اإ�سارة خلطاب معايل وزير احلج والأوقاف رقم 448/ع وتاريخ 1398/3/15هـ. 
الذي ي�سري فيه اإىل قرار الهيئة الق�سائية العليا رقم 52 وتاريخ 1393/2/24هـ. الذي 
الق�سار  عقارات  من  ملكيته  نزع  يتم  ما  قيمة  النقد  موؤ�س�سة  يف  تودع  اأن  على  ين�ص 
ب�سرائه  والإذن  البدل  وجــود  بعد  اإل  ت�سحب  ول  الوقف  اأو  املعتوهني  اأو  الغائبني  اأو 
اأمور  يف  املرجع  هي  احلج  وزارة  اأن  احلج  وزير  معايل  ويذكر  ال�سرعي.  احلاكم  من 
على  بالإ�سراف  املخت�ص  هو  الأعلى  الأوقــاف  جمل�ص  واإن  عليها  والإ�سراف  الأوقــاف 
ال�سرعية  اجلهة  من  اإجازتها  قبل  ال�ستبدال  طلبات  يف  وبالنظر  اخلريية  الأوقــاف 
وتاريخ  م/35  رقــم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الأعلى  الأوقـــاف  جمل�ص  نظام  ح�سب 
1386/7/18هـ. ولئحة تنظيم الأوقاف اخلريية ال�سادرة بقرار جمل�ص الوزراء رقم 
برقم 608  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  اإىل  اأحلنا ذلك  فقد  وتاريخ 1393/1/29هـــ.   80
يف   851/3 رقم  املجل�ص  رئي�ص  �سماحة  جواب  فوردنا  لدرا�سته  1398/4/10هــــ.  يف 
1398/6/1هـ املت�سمن باأن جمل�ص الق�ساء الأعلى املنعقد بهيئته الدائمة اأ�سدر قراره 
رقم 161 وتاريخ 1398/5/24هـ. املت�سمن اأنه يرى اأن الوقف ل يباع اإل اإذا اقت�ست 
ق من هيئة  امل�سلحة ال�سرعية بيعه وثبت ذلك لدى القا�سي واأ�سدر بذلك �سكًا و�سدِّ

التمييز واأن لت�سلم قيمته لناظر الوقف وا�ستبداله وهو الذي يحفظ للوقف م�سلحته

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص 147-146  

12/146/ت- 1398/7/16هـ
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التعليمات ل يحقق م�سلحة للأوقاف  ي تلك   ويربئ ذمة امل�سوؤولني والرغبة يف تخطِّ
اإيجاد  الفائدة من جتميدها وبذل اجلهد يف  لعدم  اأقيامها  بيعها وجمدت  التي جرى 
بدلها و�ستجد وزارة احلج والأوقاف من املحاكم كل م�ساعدة يف اإجناز متطلبات �سراء 

البدل. اهـ. 
فرنغب الإحاطة والعتماد.( انتهى /و«.  

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص 150-147

21

»وبعد: )تلقينا �سورة من قرار جمل�ص الوزراء املوقر رقم 472 وتاريخ 1398/8/28هـ. 
املتوج باملوافقة ال�سامية برفق خطاب معايل رئي�ص ديوان رئا�سة جمل�ص الوزراء رقم 

4/م18800 وتاريخ 1398/8/13هـ. وهذا ن�ص القرار:
»اإن جمل�ص الوزراء بعد الطلع على املعاملة املرافقة لهذه امل�ستملة على خطاب معايل 
وزير العدل رقم 2210 يف 1396/12/30هـ. الذي ي�سري فيه اإىل خطاب �سماحة رئي�ص 
جمل�ص الق�ساء الأعلى رقم 591/م/ق يف 1396/6/11هـ. املت�سمن اأن ال�سكاوي ب�ساأن 
للم�سلحة  املنزوعة  الأوقــاف  لتعطل م�سالح  الأوقــاف قد كرثت وح�سل تذمر �سديد 
العامة نظرًا حلفظ اأقيامها لدى اجلهة املخت�سة وتعذر �سراء بدل لها اإل بعد �سدور 
�سك �سرعي يف الإذن بال�سراء ي�سّدق من هيئة التمييز وقد اأبدى �سماحته الرغبة يف 
اجتماع اأ�سحاب الف�سيلة ال�سيخ عبدالعزيز بن ر�سيد رئي�ص هيئة التمييز وال�سيخ �سالح 
اللحيدان ع�سو املجل�ص وال�سيخ حممد البدر رئي�ص املحكمة الكربى بالريا�ص وال�سيخ 
الق�سائية.  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوزارة  ووكيل  �سابقًا  بالوزارة  امل�ست�سار  دريب  بن  �سعود 
ال�سياع  من  الأوقاف  ي�سمن م�سلحة  ما  لعمل  منهم  تقرير  وتقدمي  املو�سوع  لدرا�سة 
بالن�سبة  املت�سمن مرئياتهم  بالأوراق  املدرج  تقريرهم  وقّدموا  اإبلغهم بذلك  وجرى 
لبيع الأوقاف و�سراء بدل عنها وكيفية حفظ الثمن قبل �سراء البدل وو�سع احللول التي 
راأوها كفيلة ب�سلمة الجراءات و�سمان حقوق الأوقاف والقا�سرين وقد اأحيل ل�سماحة 

رئي�ص املجل�ص باخلطاب رقم 12/2298/خ يف 1396/9/25هـ.
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واأعاده بخطاب رقم 1330/م/ق يف 1396/12/20هـ املت�سمن تاأييده ملا قرره اأ�سحاب 
الف�سيلة امل�سائخ يف قرارهم امل�سار اإليه واأن ما تو�سلوا اإليه هو خل�سة لتجارهم وفيه 
اإن �ساء اهلل ما يق�سي على كثري من ال�سكاوي حول هذا املو�سوع ورغب �سماحته رفع 

ذلك للمقام ال�سامي لإقراره ثم تعميمه للمحاكم للعمل مبقت�ساه.
لذا يرجو املوافقة على ما ت�سمنه التقرير امل�سار اإليه حتقيقًا للم�سلحة.

وبعد الطلع على املح�سر املتخذ يف �سعبة اخلرباء رقم 4/102 يف 1398/7/19هـ. 
املتخذ يف املو�سوع.

يقرر ما يلي:
1- ليجوز لناظر الوقف �سواء كان خا�سًا اأو عامًا الت�سرف ببيعه اأو �سراء بدله اإل بعد 

الرجوع اإىل املحكمة وفقًا ملا يلي:
جمل�ص  عليها  بالإ�سراف  يخت�ص  التي  العامة،  اخلريية  للأوقاف  عقار  �سراء  حالة  يف  اأ- 
الأوقاف الأعلى وفقًا للمادة الثالثة من نظامه، يكتفي مبا ي�سدره القا�سي، بعد اطلعه على 
قرار جمل�ص الأوقاف الأعلى، وحتققه من قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف يف �سرائه.
الأوقــاف  جمل�ص  عليها  بالإ�سراف  ليخت�ص  التي  الأوقــاف  عقار  �سراء  حالة  يف  ب- 
اأهل اخلربة عن قيمة العقار  الأعلى يكتفي مبا ي�سدره القا�سي بعد حتققه بوا�سطة 

وموقعه ومدى غبطة الوقف يف �سرائه.
جـ- اأما يف حالة بيع الوقف اأو نقله فل يتم الت�سرف اإل بعد ت�سديق هيئة التمييز على 

ال�سك ال�سادر بذلك.
مراجعة  اإىل  يحتاج  ل  فاإنه  الأب  القا�سر  كان ويل  فاإذا  الق�سار  لأموال  بالن�سبة   -2
القا�سي يف البيع وال�سراء بل يت�سرف مبا يراه م�سلحة وليتعر�ص له ل�سيء اإل فيما لو 

ظهر عليه ما يوجب منعه من الت�سرف فاإنه مينع.
اأو و�سيًا من قبل الأب  3- على القائم على �سوؤون القا�سر ونحوه �سواء كان قبل احلاكم 
مراجعة القا�سي يف كل الت�سرفات التي يجريها يف مال القا�سر، ول يبيع عقاره اإل عن 
طريق القا�سي، وعلى القا�سي التحّقق عن ذلك بوا�سطة اأهل اخلربة، وعليه اأن يدّون كافة 
مربرات البيع يف ال�سك، واأن جترى حما�سبة الويل والناظر �سنويًا، واأن يقدما بيانات يف 
نهاية كل عام يبني فيها ما طراأ على املال الذي يف ايديهما من اأرباح اأو خ�سارة، وما قاما 

به من اإ�سلحات للعقار، وما �سرفه على العقار لإ�سلحه اأو نفقات للق�سار ونحوهم.«

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

تابع التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني( 
�ص 154-153  

33/12/ت- 1404/2/29هـ

22

املعظم رقم 28607 يف  الوزراء  رئي�ص جمل�ص  وبعد: )تلقينا خطاب �ساحب اجلللة 
الــوزراء رقم  �سعبة اخلرباء مبجل�ص  ن�سخة من خطاب  به  املرفق  1403/12/20هــــ. 
من  املتخذ  الجتماع  حم�سر  على  امل�ستملة  وم�سفوعاته  1403/11/23هــــ.  يف   1243
�سعبة  من  وم�ست�سارين  والأوقـــاف  احلج  وزارة  من  ومندوب  العدل  وزارة  وكيل  قبل 
الــوزراء رقــم1243 يف 1403/11/23هـــ. وم�سفوعاته امل�ستملة على  اخلرباء مبجل�ص 
حم�سر الجتماع املتخذ من قبل وكيل وزارة العدل ومندوب من وزارة احلج والأوقاف 

وم�ست�سارين من �سعبة اخلرباء رقم 127 يف 1403/11/22هـ. الذي جاء فيه ما يلي:
ال�سعبة بخطاب معايل رئي�ص ديوان  اإىل  املحالة  الأوراق  ولقد اطلع املجتمعون على   «
رئا�سة جمل�ص الوزراء رقم 4/ح/19855 وتاريخ 1403/8/19هـ. كما مت الرجوع اإىل 
الفقرة ال�سابعة من املادة الثالثة من نظام جمل�ص الأوقاف الأعلى ال�سادر باملر�سوم 
امللكي رقم م/35 وتاريخ 1386/7/18هـ. والتي تن�ص على اأن من اخت�سا�سات جمل�ص 
الأوقاف الأعلى » النظر يف طلبات ا�ستبدال الأوقاف اخلريية وفق مقت�سيات امل�سلحة 
قبل اإجازتها من اجلهة ال�سرعية املخت�سة« كما مت الطلع على الفقرة )اأ( من املادة 
رقم)1( من قرار جمل�ص الوزراء رقم 472 وتاريخ 1398/7/28هـ. والتي تن�ص على 
اأنه يف حالة �سراء عقار للأوقاف اخلريية العامة التي يخت�ص بالإ�سراف عليها جمل�ص 
الأوقاف الأعلى وفقًا للمادة الثالثة من نظامه يكتفي مبا ي�سدره القا�سي بعد اطلعه
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على قرار جمل�ص الأوقاف الأعلى وحتقّقه من قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف 
يف �سرائه.

وبعد الطلع على ال�سك املرفقة �سورة منه مع املعاملة تبني اأن ف�سيلة قا�سي حمكمة 
املنطقة  اأوقــاف  عام  مدير  خطاب  منها  حيثيات  على  حكمه  بنى  قد  ال�سرعية  عرقة 
الو�سطى رقم بدون وتاريخ 1402/6/9هـ. الذي لتتوفر يف �سلحية الإذن با�ستبدال 
الأوقاف اخلريية. لذا فاإن املخالفة يف هذا ال�سك على �سبيل احل�سر �ساهمت فيها 
املنطقة  اأوقاف  باإدارة  والأوقــاف ممثلة  ووزارة احلج  ال�سرعية  كل من حمكمة عرقة 
الو�سطى. ويرى مندوب وزارة العدل اأنه لي�ص ثمة ما يحول دون ا�ستكمال هذا الإجراء. 
اأحكامًا  ت�سدر  اأن  ال�سرعية  للمحاكم  ليجوز  اأنه  املجتمعون  يرى  املداولة  وبعد  لهذا 
بقرار  عليها  املوافق  اخلريية  الأوقــاف  تنظيم  بلئحة  املو�سوفة  الأوقــاف  با�ستبدال 
جمل�ص الوزراء رقم 80، وتاريخ 1393/1/29هـ. اإل اأن املحاكم غري ملزمة بهذا القرار 
بل يخ�سع لتقديرها ما تراه يف م�سلحة الوقف وغبطته، وعلى كل من وزارة العدل، 
اإ�سدار تعميم بذلك لعتماد موجبه من جهات الخت�سا�ص  ووزارة احلج والأوقاف، 

لديها اهـ.«. نرغب الإحاطة والتقيدية.( انتهى /و«.    

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

23

وبعد: ) جتدون بطيه �سورة من خطاب معايل رئي�ص ديوان رئا�سة جمل�ص الوزراء رقم 
الــوزراء رقم 171 يف  5241 يف 1400/10/28هـــ وم�سفوعه بن�سخه من قرار جمل�ص 
1400/9/23هـ ب�ساأن تعديل لئحة تنظيم الأوقاف اخلريية.. لطلع واعتماد موجبه 

فيما يخ�سكم واإبلغه ملن يلزم. اهـ.(/و. 
ومما ورد يف قرار جمل�ص الوزراء رقم 171 يف 1400/9/23هـــ ما ُي�ستثنى من لئحة 
تنظيم الأوقاف اخلريية ال�سادرة بقرار جمل�ص الوزراء رقم 80 يف 1393/1/29هـــ 

ومن قرار جمل�ص الوزراء رقم 472 وتاريخ 1398/7/28هـ الأحكام التالية:
1- ت�سليم عو�ص امل�ساجد املهدومة قبل نفاذ هذا القرار ب�سبب نزع ملكيتها اإىل وزارة 

احلج والأوقاف دون انتظار تعيني البدل.
املنزوع  امل�ساجد  اإفراغ  اإجراء  الأوقــاف يف  مندوب  اإقرار  على  بال�ستناد  الكتفاء   -2
اإليها يف الفقرة الأوىل. وذلك بعد اطلع كاتب العدل  ملكيتها للمنفعة العامة امل�سار 
على بيانات جلنة التقديرات والر�سم الكروكي للم�سجد وت�سليم تعوي�سها لوزارة احلج 

والأوقاف.
وملا ذكر حرر.«

ينظر التعميم رقم 83/12 ت يف 1405/5/7هـ/ك«.      

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص 137-136  

12/152/ت - 1400/12/5هـ
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املعارف رقم 4278/10/3/1 يف 1385/8/13هـــ  وزير  )تلقينا خطاب معايل  وبعد: 
بخ�سو�ص ما اأبداه من اأنه يوجد اأوقاف كثرية حب�سها اأ�سحابها على التعليم ومدار�ص 
العلم، واأن كثريًا من هذه الأوقاف ل يعلم بها اأحد اإل بعد وفاة نظارها، وكانوا يجيئون 
للحج وي�ستولون على كل م�سالح تلك الأوقاف، بحيث �ساع �سرط الواقف وخ�سرت دور 
واملدينة  مكة  يف  وخا�سة  منها،  ال�ستفادة  ميكن  �سخمة  واأوقافا  كبرية،  مبالغ  العلم 
اإدارات  باإ�سعار  واملدينة  مكة  حمكمتي  وبخا�سة  املحاكم  جميع  تعميد  معالية  وطلب 
الت�سرف  اأو  با�ستبدال وقف  تتعلق  لأية ق�سية  ناظر  اأي  تقدمي  التعليم بجهاتهم عند 
تلك  على  للحفاظ  اخل�سو�ص  هــذا  يف  ق�سية  كل  يف  للح�سور  مندوبها  لتبعث  فيه، 
الأوقاف من العبث، واعتبار اإدارة التعليم يف املنطقة متثل الوزارة طرفًا ثالثًا يف كل 

ق�سية مت�ص التعليم واملوقوف عليه.
فيما  املعارف  وزير  معايل  اإليه  اأ�سار  ما  اعتبار  اعتمدوا  الطلب  هذا  لوجاهة  ونظرًا 
العامة  كــالإدارة  الأخــرى  التعليم  جلهات  بالن�سبة  اأي�سًا  واعتباره  بالوزارة  يخت�ص 

للمعاهد والكليات ورئا�سة مدار�ص البنات.( انتهى /ن«.      

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص547    

3/2206/ت - 1385/10/19هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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القا�سي  1382/8/9هـــ  يف   3/2569 برقم  منا  ال�سادر  التعميم  اإىل  )اإحلاقًا  وبعد: 
وزارة احلج  مراجعة  بعد  اإل  للعقارات  ا�ستبدال  اأو  اأو حتكري  مبايعة  اأي  اإجراء  بعدم 
والأوقاف و�سدور موافقتها على ذلك، فقد تلقينا خطاب معايل وزير احلج والأوقاف 
قد  ذلك  يف  الأمــر  اأن  اإىل  الإ�سارة  املت�سمن  1386/4/6هــــ  يف  473/اأ  رقم  بالنيابة 
اتخاذ  عن  تتوقف  املحاكم  بع�ص  الأخرى مما جعل  الأهلية  العقارات  بع�ص  على  اأثر 

الإجراءات اللزمة نحوها اإل بعد موافقة الوزارة.
ونفيدكم باأن الأمر امل�سار اإليه مقت�سر على عقارات الأوقاف اخلريية فقط فللإحاطة 

واإكمال مايلزم يف ذلك.( انتهى /ن«.         

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص548   

3/1203/م- 1386/5/4هـ
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وتاريخ   1/3/2844 برقم  ال�سادر  الرئي�ص  �سماحة  خطاب  ن�ص  )نبلغكم  وبعد: 
اأ�سًل لف�سيلة رئي�ص حمكمة مكة املكرمة جوابًا خلطابه رقم  1386/7/5هـــ واملوجه 

1/1613 يف 1386/6/5هـ وهو كما يلي:
من  ي�سدر  ما  متييز  ب�ساأن  1386/6/5هــــ  يف   1/1613 رقم  خطابكم  اإىل  »فن�سري 
الق�ساة من الإذن للنظار والأو�سياء ببيع الوقف اأو جزء منه اأو بيع مال الق�سار اأو جزء 
منه بعد الإجراءات ال�سرعية واأن التعليمات الأخرية اخلا�سة بالتمييز مل تتعر�ص لهذا 
املو�سوع بنفي ول اإثبات، واأن هناك قرارين �سادرين من �سماحة رئي�ص الق�ساء ال�سابق 
اأحدهما برقم 4841 وتاريخ 1373/6/17هـــ ويق�سي الأول بتمييز مثل هذه الأحكام 
واأنها لتكت�سب القطعية اإل بعد ت�سديقها وثانيهما برقم 4840 وتاريخ 1373/6/17هـ 
اأو وقف ولو كان باإذن حاكم �سرعي مامل يكن م�سّدقًا  ويق�سي بعدم بيع مال ق�سار 

وترغبون تعميدكم مبا نراه.
ه عنه بعاليه. اهـ.«.  وعليه نفيدكم باأن املتعني هو متييز مانوِّ

فرنغب منكم اعتماد موجبه.( انتهى /ن.        

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص549-548    

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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وبعد: )تلقينا خطاب املقام ال�سامي رقم 1860/92 وتاريخ 1392/4/22هـ وفيما يلي 
الن�ص بعد املقدمة:

بع�ص  ب�ساأن  �سعود  اآل  اأوقــاف  ناظر  من  اإلينا  املقدم  الكتاب  هذا  مع  اإليكم  نبعث   «
ال�سعوبات التي تواجهه يف بيع و�سراء العقارات العائدة لأوقاف اآل �سعود. وملوافقتنا 
على ما ارتاآه باأن تكون اللجنة م�سكلة منه ومن ال�سيخ/حممد بن �سالح اآل ال�سيخ ع�سو 
هيئة الإ�سراف فقط. فاإننا نرغب اإليكم تعميد كاتب عدل الريا�ص واملحاكم ال�سرعية 
باعتماد الكتفاء بالثنني فقط دون ا�سرتاك مهند�ص معهما والإفراغ يف حالة اجتماع 

راأييهما يف بيع و�سراء ما يرياه من العقارات العائدة للأوقاف.اهـ.«.
نرغب اعتماد ماق�سى به الأمر ال�سامي املذكور.( انتهى / ك.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص553 

2/81/ت- 1392/5/6هـ
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 وبعد: ) نبلغكم من طي هذا ن�سخة من خطاب معايل رئي�ص ديوان رئا�سة جمل�ص الوزراء 
الوطني برقم 3/28360/ف يف  املالية والقت�ساد  لل�سوؤون  الدولة  املوجه ملعايل وزير 
دون  واملحكرة  املوقوفة  الأرا�سي  على  للبناء  الإقرا�ص  جواز  ب�سان  1395/9/29هــــ 

ا�سرتاط تقدمي �سك ملكية الأر�ص واإجراء رهنها... اإلخ.
نرغب الطلع واعتماد موجبه.( انتهى / و.

ومما ورد يف خطاب معايل رئي�ص ديوان رئا�سة جمل�ص الوزراء امل�سار اإليه مان�سه:
لعام  رقم 530  الوزراء  قرار جمل�ص  ثالثًا/3 من  واملادة  ثانيًا  املادة  ا�ستثناء من   ...«
تقدمي  ا�سرتاط  دون  واملحكرة  املوقوفة  الأرا�سي  على  للبناء  الإقرا�ص  يجوز  1395هـ 
الرتتيبات  ال�سندوق  اإدارة  جلنة  ت�سع  اأن  على  رهنها،  واإجــراء  الأر�ــص  ملكية  �سك 
املمكنة الكفيلة ب�سمان �سرف القر�ص للبناء و�سمان ا�سرتداده، كما يجوز الإقرا�ص 
لبناء امل�ساكن يف القرى التي مل ت�سلها خدمات البلديات دون ا�سرتاط تقدمي رخ�سة 
البناء، على اأن ت�سع جلنة اإدارة ال�سندوق بالتن�سيق مع الإدارة العامة لل�سوؤون القروية 
بوكالة البلديات الرتتيبات املمكنة التي تكفل اأن يتم البناء بطريقة �سليمة و�سحيحة. 

وملا ذكر حرر.«.       

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص557- 558

12/210/ت- 1392/11/7هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس
 �ص 559-558

12/178/ت- 1396/8/28هـ
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 وبعد: )جتون بطي هذا �سورة من خطاب �ساحمة رئي�ص جمل�ص الق�ساء الأعلى رقم 
689/م/ق يف 1396/7/21هـ و�سورة من م�سفوعة القرار رقم 159يف 1396/7/15هـ 
واحلكر  الوقف  اأرا�سي  على  القرتا�ص  املواطنني  طلب  ب�ساأن  املجل�ص  اأ�سدره  الذي 

واإجراء الرهن عليها.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه فيما يخ�سكم.( انتهى /و.

ن�ص القرار رقم 159 يف 1396/7/15هـ:
وبعد: )جتدون بطي هذا �سورة من خطاب �سماحة رئي�ص جمل�ص الق�ساء الأعلى رقم 
689/م/ق يف 1396/7/21هـ و�سورة من م�سفوعة القرار رقم 159يف 1396/7/15هـ 
واحلكر  الوقف  اأرا�سي  على  القرتا�ص  املواطنني  طلب  ب�ساأن  املجل�ص  اأ�سدره  الذي 

واإجراء الرهن عليها.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه فيما يخ�سكم.( انتهى /و.

ن�ص القرار رقم 159 يف 1396/7/15هـ:
»احلمد هلل وحده وال�سلة وال�سلم على ر�سول اهلل نبينا حممد واآله و�سحبه وبعد:

فقد اطلع جمل�ص الق�ساء الأعلى املنعقد بهيئته الدائمة على خطاب معايل وزير العدل 
رقم 406 وتاريخ 1396/4/5هـ وم�سفوعه خطاب مدير �سندوق التنمية العقاري رقم 
448 يف 1396/2/15هـ ب�ساأن اإقرا�ص املواطنني على اأرا�سي الوقف واحلكر واأن الأمر 
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املحاكم  روؤ�ساء  اإبلغ  وطلب  الأرا�سي،  هذه  على  �ستقام  التي  املن�ساآت  رهن  ي�ستلزم 
ما  وتاأمل  ذكر  ما  وبدرا�سة  املذكورة.  املن�ساآت  رهن  اإجــراءات  باإكمال  العدل  وكتاب 
قرره اأهل العلم يف هذا، ولأن الرهن �سرع للتوثقة فهو توثقه دين بعني ميكن ا�ستيفاوؤه 
لأن  ا�ستثنى. ونظرًا  ما  بيعه لي�سح رهنه ما عدا  واأن ما ليجوز  ثمنها،  اأو من  منها 
الوقف لي�سح رهنه كما قرر ذلك العلماء- رحمهم اهلل- كما ليجوز بيعه اإل يف حالت 
خا�سة، ولأن للناظر اأن ي�ستدين اأو يقرت�ص للوقف من اأجل اإ�سلحه، ولكون القرتا�ص 
اإمنا هو مل�سلحة الوقف وتنمية موارده، ولكون رهن الوقف  من بنك التنمية العقاري 
غري جائز كما تقدم، فاإن جمل�ص الق�ساء الأعلى املنعقد بهيئته الدائمة رغبة منه يف 
حفظ عني الوقف من ناحية ورغبته العمل على اإ�سلح الأوقاف وتنمية مواردها من 

ناحية اأخرى، يقرر ما يلي:
1- جواز القرتا�ص من بنك التنمية العقاري لعمارة الوقف بعد اإذن القا�سي واإ�سداره 
�سكًا بذلك يت�سمن الإذن بالقرتا�ص للوقف يقدر ما حتتاجه عمارته، والإذن للناظر 
يف  املقرت�ص  املبلغ  كامل  اإنفاق  حتقق  بعد  الوقف  اأر�ص  على  املن�ساأة  الأنقا�ص  برهن 

عمارة الوقف.
اإكمال العمارة وبعد تعميد  اأنقا�ص بعد  اأر�ص الوقف من  اأقيم على  2- جواز رهن ما 
املحكمة رجاًل من اأهل اخلربة يقفون على عني الوقف لبيان ما اإذا كان البناء موافقًا 
بقدر  البناء  نفقة  واأن  القا�سي مبوجبها  الإذن من  التي �سدر  املوا�سفات  ت�سمنته  ملا 

املبلغ املقرت�ص من البنك.
3- بعد ذلك ي�سدر اإذن خطي من القا�سي، موجه لكاتب العدل لت�سجيل اإقرار الناظر 
يف  اأمواله  البنك  لي�ستويف  الإذن،  �سك  يت�سمنه  ما  وفق  على  للبنك  الأنقا�ص  برهن 
املواقيت املتفق عليها واأذن فيها القا�سي للبنك العقاري فيمكن حمافظته على �سمان 
اإنهاء العمارة واإنفاق الأق�ساط على البناء وذلك با�سرتاكه يف الإ�سراف مع الناظر على 

اإن�ساء البناء واإنفاق الأق�ساط يف حينها«.           

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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�ص 561-560  

12/5/ت- 1397/1/7هـ
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الوزراء ال�سادر برقم 1834 يف  وبعد: )نبلغكم من طي هذا �سورة من قرار جمل�ص 
رئا�سة  ديــوان  رئي�ص  معايل  خطاب  �سورة  رفق  ــوزارة  ال لهذه  املبلغ  1396/11/8هــــ 
جمل�ص الوزراء رقم 4/�ــص28829 يف 1396/11/26هـــ حول �سرورة �سدور اإذن من 

القا�سي عند القرتا�ص لبناء اأر�ص موقوفة.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه فيما يخ�سكم.( انتهى/ك.

ن�ص قرار جمل�ص الوزراء رقم 1834 يف 1396/11/8هـ: 
» اأن جمل�ص الوزراء بعد الطلع على املعاملة املرفقة لهذا، املرفوعة بخطاب معايل 
وزير العدل رقم 12/349/�ــص يف 1396/2/1هـــ املت�سمن الإ�سارة اإىل قرار جمل�ص 
الأرا�سي  على  للبناء  الإقرا�ص  جــواز  ب�ساأن  1395/9/18هــــ  يف   1335 رقم  ــوزراء  ال

املوقوفة واملحكرة دون ا�سرتاط تقدمي �سك ملكية الأر�ص واإجراء رهنها... اإلخ.
يفيد معاليه اأن هذا املو�سوع اأحيل اإىل ف�سيلة رئي�ص الهيئة الدائمة مبجل�ص الق�ساء 
الأعلى برقم 12/3717/ط وتاريخ 1395/10/22هـ لدرا�سته من الناحية ال�سرعية، 
بدرا�سة  اأنه  املت�سمن  1396/1/6هــــ  وتاريخ  13/هـــ/د  رقم  املرفق  بخطابه  فاأجاب 
املو�سوع من قبل الهيئة اأ�سدرت قرارها املرفق رقم 8 وتاريخ 1396/1/3هـ املت�سمن 
اأن الهيئة ترى �سرورة �سدور اإذن من القا�سي الذي يقع الوقف يف بلده عند القرتا�ص 

لعمارته لأن ذلك من باب ال�ستدانة على الوقف مما قد يحرم امل�ستحقني من غّلته اأو
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بع�سها اأو يعطل اأعمال الرب التي عني �سرف غلته اأو بع�سها فيها، والقا�سي هو الذي 
ميكن اأن ينظر يف هذه الأمور ويقرر ما فيه امل�سلحة من القرتا�ص للوقف اأو عدمه، 
وينظر يف اأمانة الناظر والحتياط يف �سرف املبلغ املقرت�ص يف عمارة الوقف و�سحة 
الوقفية وجهة �سرف الغّلة التي غري ذلك مما يحتاج اإىل نظر ق�سائي. ويرجو معاليه 

النظر يف ذلك.
وبعد الطلع على تو�سية اللجنة التح�سريية رقم 44 يف 1396/3/28هـ، وبعد الطلع 

على قرار جمل�ص الوزراء رقم 1335 يف 1395/9/18هـ:
يقرر ما يلي:

القا�سي  من  اإذن  ا�ست�سدار  ي�ستلزم  املوقوفة  الأرا�سي  على  للبناء  القرتا�ص  عند 
الذي يقع الوقف يف بلده، وعلى وزير العدل اإبلغ املحاكم ال�سرعية للإ�سراع يف اإجناز 

الطلبات التي تقدم لهذا الغر�ص.«.  

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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لقرار  املت�سمن  1398/9/22هــــ  يف  12/178/ت  رقم  التعميم  اإىل  )فن�سري  »وبعد: 
املقّدم من  التقرير  املوافقة على  ب�ساأن  الــوزراء رقم 472 يف 1398/8/28هـــ  جمل�ص 
اللجنة امل�سكلة لدرا�سة مو�سوع حفظ اأقيام الأوقاف املنزوعة للم�سلحة العامة وتعذر 
�سراء بدل لها اإل بعد �سدور �سك �سرعي بالإذن بال�سراء م�سدق من هيئة التمييز، 
وما ت�سمنه التقرير امل�سار اإليه من الكتفاء مبا ي�سدره القا�سي يف حال �سراء عقار 
غبطة  ومــدى  وموقعه  العقار  قيمة  عن  اخلــربة  اأهــل  بوا�سطة  حتققه  بعد  لــلأوقــاف 
اإلخ. وحيث وردنا ا�ستي�ساحات من بع�ص املحاكم وكّتاب العدل،  الوقف يف �سرائه... 
واتخاذ  اإذن املحكمة  بعد  بيع و�سراء  الق�سار من  الو�سي على  يتعلق مبا يجريه  فيما 

الإجراءات اللزمة هل لبد من عر�سه على حمكمة التمييز؟.
وبناء على ما عر�سه علينا وكيل وزارة العدل امل�ساعد لل�سوؤون الق�سائية من اأن مو�سوع 
ت�سرف الأو�سياء على الق�سار ب�سراء عقار لهم قد اأثري بحث اللجنة للمو�سوع واأنه 
يكتفي مبا يقرره القا�سي ول يحتاج اإىل عر�سه على هيئة التمييز لأن ذلك مما يحث 
لبد  فاإنه  بيعه  والآجــل بخلف  العاجل  ملا يف ذلك من م�سلحة يف  ا�ستح�ساله  على 
ف�سيلة  واأن  باملح�سر  يدون  مل  ذلك  اأن  اإل  الهيئة  على  القا�سي  يقرره  ما  عر�ص  من 
رئي�ص هيئة التمييز بالريا�ص قد اأّيد ذلك. وحيث اأن املق�سود من درا�سة املو�سوع هو 

التخفيف والتي�سري يف اأمور �سراء بدل للأوقاف لذا تقرر مايلي:

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص563-562 
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1- الكتفاء مبا يقرره القا�سي حيال �سراء عقار للق�سار وعدم رفع ذلك لهيئة التمييز 
مل�سابهة املو�سوع مبا ت�سمنته الفقرة »ب« من البند الأول من التعميم امل�سار اإليه واأن 

يكون الإقرار بذلك لدى القا�سي الذي ي�سدر منه الإذن بال�سراء.
2- يكون اإقرار ويل الق�سار بيع العقار لدى الق�ساء الذين ي�سدر منهم الإذن على اأن 
يوؤجل ت�سليم البيع والثمن اإىل حني رجوع �سك الإذن على اأن يوؤجل ت�سليم البيع والثمن 

اإىل حني رجوع �سك الإذن بالبيع م�سدقًا عليه من هيئة التمييز.
ار اأو الُغّيب  3- يكون اإجراء اإفراغ ما انتزع للم�سلحة العامة من عقار الأوقاف اأو الُق�سّ

من قبل ُكّتاب العدل كل يف جهته ح�سب الخت�سا�ص.( انتهى/و.  

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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رقم  الأوقـــاف  ل�سوؤون  والأوقـــاف  احلــج  وزارة  وكيل  �سعادة  خلطاب  )اإ�ــســارة  وبعد: 
15096/6 يف 1399/7/1هـ املت�سمن باأنه نتيجة ملتابعة الإدارة املخت�سة بوزارة احلج 
والأوقاف ب�ساأن ا�ستخراج ال�سكوك ال�سرعية لأعيان الأوقاف اخلريية لت�سجيلها لديها، 
اإدارته مل  اأن  اأوقاف احلوطة واحلريق املت�سمن الإ�سارة اإىل  فقد تلقت خطاب مدير 
تزود باأي �سيء من ال�سكوك ال�سرعية اخلا�سة بالأوقاف اخلريية من حمكمة حوطة 
بني متيم وحمكمة احللوة على الرغم من التعقيب امل�ستمر واملتكرر من الفرع املذكور 

على املحكمتني امل�سار اإليهما.
اأعيان  �سكوك  باأ�سل  وتزويدهم  الأوقــاف  اإدارات  مع  املحاكم  تعاون  �سعادته  وطلب 
بها  يتربع  التي  الأرا�سي  �سكوك  اأ�سل  وكذا  املحاكم  يف  املوجودة  اخلريية  الأوقــاف 
املح�سنون اأو تتنازل عنها البلديات ل�سالح وزارة احلج والأوقاف لغر�ص اإن�ساء م�ساجد 

عليها.
الوزراء  بقرار جمل�ص  ال�سادر  الأوقــاف اخلريية  تنظيم  اإىل لئحة  الرجوع  ناأمل  لذا 
رقم 80 يف 1393/1/29هـ واملعمم على املحاكم برقم 3/157/ت يف 1393/7/15هـ 

بالأخ�ص الفقرة »اأ« من املادة »16« والعمل مبا ت�سمنته من تعليمات.( انتهى/ق.    

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص564-563

12/124/ت-1399/7/25هـ
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التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الرابع( 
�ص 319-317     

2/50/ت -1393/3/19هـ

33

وبعد: )جتدون بطي هذا ن�سخة من القرار ال�سادر موؤخرًا من الهيئة الق�سائية العليا 
مل�سلحة  ينتزع  ما  اإفــراغ  اإجـــراوؤه يف  ينبغي  ما  ب�سدد  ــــ  52 يف 1393/2/24ه برقم 

ال�سوارع العامة من العقار العائد للق�سار اأو الغائبني اأو املعتوهني.
نرغب الطلع واعتماد التم�سي مبوجبه.( انتهى /و.

ن�ص قرار الهيئة الق�سائية العليا رقم 52 يف 2/24 1393هـ:
»احلمد هلل وحده وبعد:

ـــ  1393/1/8ه يف   36 رقم  العدل  وزيــر  معايل  خطاب  على  العليا  الهيئة  اطلعت  فقد 
وم�سفوعه خطاب ف�سيلة كاتب عدل حائل رقم 505 وتاريخ 1392/11/14هـ ويت�سمن 
العقار  العامة من  ال�سوارع  ينتزع مل�سلحة  ما  اإفراغ  اإجــراوؤه يف  ينبغي  ال�ستف�سار عما 
تق�سي  العدل  بكتابة  اخلا�سة  التعليمات  لأن  املعتوهني.  اأو  الغائبني  اأو  للق�سار  العائد 
بعدم اإجراء اأي بيع اأو �سراء اأو مناقلة اأو غري ذلك يف حقوق املذكورين حتى ي�سدر بذلك 
�سك �سرعي مكت�سب للقطعية، واأن يف تطبيق هذه التعليمات على ما ينتزع من عقارهم 
مل�سلحة التنظيم تعطيًل للم�سروع الذي هو يف مرحلة التنفيذ ملا تطلبه الإجراءات من 
الوقت فيطلب ف�سيلته �سرعة اإر�ساده اإىل ما يجب اتباعه يف ذلك ويرغب معايل الوزير 
يف خطابه امل�سار اإليه من الهيئة الق�سائية درا�سة ذلك واإبداء الراأي والتو�سل اإىل �سيغة 

�ساحلة تتخذ قاعدة ي�سار عليها لدى جميع كتاب العدل يف اململكة.

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

وبدرا�سة الهيئة الق�سائية ملا ذكر وبالرجوع اإىل التعليمات ال�سادرة للمحاكم وجد اأنها 
ببيع  والنظار  للأو�سياء  بالإذن  التي ت�سدر منها  ال�سكوك  ترفع  اأن  اأوجبت عليها  قد 
اأو تاأجري عقار الق�سار اأو الوقف ونحو ذلك اإىل هيئة التمييز لت�سديقها، ومنعت تلك 
التعليمات كتاب العدل من ت�سجيل البيع ونحوه مبوجب تلك ال�سكوك قبل ت�سديقها، 
التاأكد  والأو�سياء، ورغبة يف  النظار  الرقابة على ت�سرفات  اإحكام  والغر�ص من ذلك 
من اأن البيع اأو غريه كان مل�سوغ �سرعي كتعطيل منافع الوقف اأو وجود الغبطة فيما يباع 
به من القيمة اأو ي�ستبدل به. ويت�سح من هذا اأن حمل الرقابة على تلك الت�سرفات ل 
يوجد اإل اإذا اأبدى الناظر اأو الو�سي رغبته من تلقاء نف�سه يف البيع للم�سوغات امل�سار 
قيمته  وقّدرت  العامة  للم�سلحة  انتزع  قد  الق�سار  اأو  الوقف  عقار  كان  اإذا  اأما  اإليها، 
�ست لهذا الغر�ص فاإن حمل الرقابة غري موجود لنعدام الت�سرف  من قبل جلنة خ�سّ

الختياري، ل �سيما واأنه لي�ص هناك جمال للتظلمات من قرارات جلنة التقديرات. 
ولذا فاإن الهيئة الق�سائية ترى اأن التعليمات التي توجب على املحاكم رفع �سكوك الإذن 
التمييز لت�سديقها لت�سمل ماتنتزع ملكيته من عقارات  اإىل هيئات  للنظار والأو�سياء 
الأوقاف والق�سار ونحوها للم�سلحة العامة. ول ترى الهيئة ما يدعو اإىل �سدور الإذن 
للنظار والأو�سياء بالإفراغ للجهة التي انتزعت ملكية العقار، بل يكون الإفراغ مبا�سرة 
اأو من �سابههم لدى كاتب العدل، واأما القيمة فتودع عن طريق  من النظار والأو�سياء 
املحكمة ال�سرعية يف موؤ�س�سة النقد اأو اأحد فروعها اأو يف اأحد البنوك املعتمدة يف البلد 
التي ل توجد فيها فروع للموؤ�س�سة، ول ت�سحب اإل بعد وجود البدل والإذن ب�سرائه من 
البدل لدى كاتب  اإفراغ  الو�سي املختار وغريه. وعند  ال�سرعي، �سواء يف ذلك  احلاكم 
العدل من قل املالك للناظر اأو املو�سى ت�سحب قيمته باأمر من احلاكم، وت�سلم للبائع،على 
اأن ينوه كاتب العدل عن هذه القاعدة يف كل �سك اإفراغ ملا اقتطع للم�سلحة العامة من 
عقار الوقف اأو الق�سار للدولة. واهلل املوفق و�سلى اهلل على حممد واآله و�سحبه و�سلم.«.
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34

وبعد: ) بناء على القرار املوؤرخ يف 1398/8/15هـ املقدم من ف�سيلة املفت�ص الق�سائي 
ال�سيخ/�سالح بن حمود اللحيدان ب�ساأن ملحظاته العامة على بع�ص كّتاب العدل اأثناء 

قيامه بجولته التفتي�سية واملت�سمنة ما ياأتي: 
1- كرثة وجود عدم تواقيع للمعنيني �سواء كاتب العدل اأو املقرين ول يخفى اأن التوقيع 

مهم جدًا �سواء للمقر اأو املقر له اأو كاتب العدل اأو ال�سهود.
2- ت�ساهل بع�ص كتاب العدل بال�سماح لكاتب ال�سبط ب�سبط ما ي�ساوؤون دون اطلعهم 
واأمرهم لهم فيوجد كثري من املبايعات والأقارير يف ال�سبوط مل توقع من كّتاب العدل، 
وعند ال�سوؤال عن ال�سبب يقال اإنها مل تعر�ص علينا للتوقيع وكاأن ال�سبط ح�سل بدون 

علم كاتب العدل واطلعه.  
3- ت�ساهل بع�ص كّتاب العدل باإجراء مبايعات خا�سة لق�سار اأو لأوقاف مبجرد اإذن 
من القا�سي وبع�سهم بدون ذلك، مع اأن النظام لبد مع الإذن، اأن يكون م�سدقًا من 

هيئة التمييز. 
واإننا اإذ نبلغكم ذلك نوؤكد عليكم ب�سرورة ملحظة ذلك م�ستقبًل وعدم الت�ساهل فيه 

وكل خمالف للتعليمات �سيتحمل م�سوؤولية خمالفته.( انتهى /و.    

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الرابع( 
�ص 584-583   

3/20/ت - 1399/2/17هـ

بيع ونقل اأعيان الوقف والأذونات عليها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

عوائد االوقاف
ومصارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

1

اخلام�سة: " املادة 
تتوىل الهيئة املهمات الآتية:

على  واإنفاقها  عليها،  ناظرة  الهيئة  تكون  التي  ــاف  الأوق اإيــرادات  – حت�سيل   7  ...
بالتن�سيق مع اجلهات  الواقف، وذلك  اأجلها، مبا يحقق �سرط  الأغرا�ص املوقوفة من 

املخت�سة اإذا ا�ستلزم الأمر ذلك.
8 – حت�سيل اإيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، واإنفاقها على الأغرا�ص 
وذلك  الواقف،  �سرط  مع  يتعار�ص  ول  الإدارة  عقد  مع  يتفق  مبا  اأجلها،  من  املوقوفة 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة اإذا ا�ستلزم الأمر ذلك.
املوقوفة )الثابتة، واملنقولة(  الأموال  الإجــراءات اللزمة لل�ستفادة من  – اتخاذ   9
 – اخلارجية  وزارة  مع  – بالتن�سيق  اململكة  داخل  عامة  بر  اأوجــه  على  اململكة  خارج 

واإنفاق اإيراداتها على م�سارفها"

2

 : ع�سرة  ال�ساد�سة  " املادة 
1 – حتتفظ الهيئة بح�سابات خا�سة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها اأو مديرة لها، 

تكون م�ستقبلة عن ح�ساباتها ، ومبيزانية خا�سة بها.
2 – حتتفظ الهيئة بح�سابات خا�سة باأوقاف احلرمني.

3 – تودع اأموال الأوقاف – التي تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها – يف ح�سابات 
م�ستقلة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، اأو اأي من امل�سارف ال�سعودية املرخ�ص لها"

نظام الهيئة العامة لألوقاف
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3

ع�سرة:  التا�سعة  " املادة 
1 – تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ت�سدر �سنويًا ، وتتكون اإيراداتها من امل�سادر الآتية:

اأ – ن�سبة يحددها املجل�ص ل تتجاوز )10%( من �سايف الدخل ال�سنوي للأوقاف التي 
تكون الهيئة ناظرة عليها.

ب – الإيرادات املتح�سلة مقابل اإدارة الأوقاف التي يعهد اإىل الهيئة باإدارتها، وفقًا ملا 
ورد يف املادة )الرابعة ع�سرة( من هذا النظام.

ج – الإيرادات املتح�سلة من الن�ساطات التي تدخل �سمن اخت�سا�ساتها.
د – الإعانة احلكومية ال�سنوية التي تقرر للهيئة يف امليزانية العامة للدولة.

هـ - الوقاف ، والهبات، والتربعات ، والو�سايا، وامل�ساعدات املخ�س�سة لها.
2 – تودع اأموال الهيئة يف ح�سابات م�ستقلة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، اأو 
اأي من امل�سارف ال�سعودية املرخ�ص لها، وي�سرف منها على الهيئة ومن�سوبيها وفق 

اللئحة املالية التي يقرها املجل�ص"

عوائد الوقاف وم�شارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

4

»املادة الثالثة:
يخت�ص جمل�ص الأوقاف الأعلى بالإ�سراف على جميع الأوقاف اخلريية باململكة، وي�سع 
كّله مع عدم  وا�ستغللها وحت�سيل غلتها و�سرفها، وذلك  باإدارتها  املتعلقة  القواعد 

الإخلل ب�سروط الواقفني واأحكام ال�سرع احلنيف وله يف �سبيل ذلك:.....
5- و�سع قواعد ثابتة للإنفاق مبوجبها على اأوجه الرب والإح�سان �سواء من الواردات 
املذكورة، اأو مما هو معتمد يف امليزانية لهذا الغر�ص، يراعى فيها ال�ستحقاق الفعلي 

وحتديد املقادير، على �سوء �سروط الواقفني واأحكام ال�سرع. 
6- اإعادة النظر يف جميع املخ�س�سات احلالية با�سم الرب والح�سان على �سوء القواعد 

املذكورة اآنفًا لأجازة ما يتفق معها واإلغاء ما عداه«.

5

»املادة ال�ساد�سة:
الأوقاف الأعلى  التي يحددها جمل�ص  الفرعي بال�سلحيات  الأوقاف  يخت�ص جمل�ص 

مبا يف ذلك:
اخلريية  الأوقــاف  غلل  وم�سروفات  ــواردات  ل ال�سنوية  املالية  التقديرات  و�سع   -4
الواقعة يف املنطقة، على اأن ير�سلها اإىل جمل�ص الأوقاف الأعلى قبل بداية ال�سنة املالية 

بثلثة اأ�سهر على الأقل.  
5- مراجعة احل�سابات اخلتامية ال�سنوية لواردات وم�سروفات غلل الأوقاف املذكورة 

وتدقيقها ثم اإر�سالها م�سفوعة بنتيجة املراجعة والتدقيق للمجل�ص الأعلى«.

نظام المجلس األعلى لألوقاف
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عوائد الوقاف وم�شارفها

6
» املادة ال�ساد�سة والع�سرون بعد املائتني:

.....2- تودع قيمة العقار بو�ساطة املحكمة املخت�سة يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
املخت�سة  املحكمة  من  اإذن  ي�سدر  حتى  البلد  يف  امل�سارف  اأحــد  اأو  فروعها  اأحــد  اأو 

ب�سرفها«.

نظام المرافعات الشرعية
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

7
»املادة الرابعة ع�سرة: اخت�سا�سات املجل�ص: 

اإدارة اأعمال اجلمعية مبا يحقق اأهدافها املحددة يف هذا التنظيم وله  يتوىل املجل�ص 
على وجه خا�ص ما ياأتي:......

قبول الهبات والتربعات والو�سايا والأوقاف واملنح«.

8
»املادة الثامنة ع�سرة: موارد اجلمعية:

تتكون اإيرادات اجلمعية من امل�سادر التيه:
هـ- الهبات والتربعات والو�سايا والأوقاف واملنح«.

تنظيم حماية المستهلك
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9
» املادة التا�سعة:

1- تتكون اأموال املوؤ�س�سة مما يلي:
.......هـ- الهبات والو�سايا والأوقاف«

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني

عوائد الوقاف وم�شارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

10
»املادة ال�ساد�سة: 

وي�سمل  اأمورها،  املوؤ�س�سة وت�سريف  �سوؤون  اإدارة  العليا يف  ال�سلطة  الإدارة هو  جمل�ص 
ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر ما ياأتي:

..... 18- قبول الهبات والو�سايا والأوقاف«.

11
» املادة العا�سرة:

تتكون موارد املوؤ�س�سة من:
6- الهبات والو�سايا والأوقاف«.

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
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12
» املادة الثامنة ع�سرة:

تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تعد وت�سدر وفقًا لرتتيبات اإ�سدار امليزانية العامة للدولة، 
وتتكون اأموال الهيئة مما ياأتي:

3- التربعات والهبات والو�سايا والأوقاف«.

تنظيم هيئة الهالل األحمر

عوائد الوقاف وم�شارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

13
»املادة الثالثة واخلم�سون:

تتكون اإيرادات اجلامعة من: 
......2-  التربعات واملنح والو�سايا والأوقاف«.

14

املادة الرابعة واخلم�سون:
اخلا�سة  والأوقـــاف  والو�سايا  واملنح  التربعات  قبول  اجلامعة  ملجل�ص  .......ب - 
لأغرا�ص  املخ�س�سة  اأو  ب�سروط،  املقرتنة  التربعات  قبول  له  يجوز  كما  باجلامعة، 
معينه، اإذا كانت ال�سروط اأو الأغرا�ص تتفق مع ر�سالة اجلامعة، وتدرج هذه التربعات 
ي�سعها  التي  للقواعد  وفقًا  لها  املخ�س�سة  الأغرا�ص  يف  ت�سرف  م�ستقل  ح�ساب  يف 

جمل�ص التعليم العايل«.

نظام مجلس التعليم العالي



-141-

15
»املادة ال�سابعة:

جمل�ص اإدارة املعهد هو ال�سلطة العليا امل�سرفة على �سوؤون املعهد وت�سريف اأموره، وله 
يف �سبيل ذلك - على وجه اخل�سو�ص - ما يلي:

.... قبول التربعات والهبات والو�سايا والأوقاف واملنح العلمية التي تقدم للمعهد«.

16
»املادة الثالثة ع�سرة:

تتكون موارد املعهد مما يلي:
.......- التربعات والهبات والو�سايا والأوقاف«.

نظام معهد اإلدارة

عوائد الوقاف وم�شارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

17
»املادة ال�ساد�سة:

ال�سنة املالية وموارد الهيئة:
.....2- تتكون موارد الهيئة من الآتي:

....جـ- التربعات والهبات والأوقاف التي تقدم للهيئة«.

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
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18

»املادة ال�سابعة:
جمل�ص اإدارة الهيئة هو ال�سلطة املهيمنة على اإدارة �سوؤونها وت�سريف اأمورها، ويتخذ 
وجه  على  ولــه  النظام،  هــذا  حــدود  يف  اأغرا�سها  لتحقيق  اللزمة  الــقــرارات  جميع 

اخل�سو�ص ما ياأتي:
......11- قبول امل�ساعدات والتربعات والهبات والو�سايا والأوقاف التي تقدم للهيئة«.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

عوائد الوقاف وم�شارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

19

»املادية احلادية ع�سرة:
على  مدتها  تزيد  لرباجمه  ميزانية  ي�سع  اأن  له  ويجوز  �سنوية،  ميزانية  للمركز  تكون 
�سنة وفًقا ملا تتطلبه املدة التقديرية لتنفيذ تلك الربامج. وتتكون املوارد املالية للمركز 

مما يلي:
اأمناء  جمل�ص  يقبلها  التي  والأوقـــاف  والو�سايا  واملنح  والتربعات  الهبات   –  3.....

املركز«.

التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
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20
»املادة الثالثة: 

م�ساِدر متويل اأن�ِسطة ال�سندوق:
ر جمِل�ص الإدارة قبوِلها«. .....3- امِلنح والِهبات واملُ�ساعدات والأوقاف التي ُيقرِّ

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

عوائد الوقاف وم�شارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

21
»املادة العا�سرة:

يكون لكل جمعية لئحة اأ�سا�سية تعد وفقًا لأحكام هذا النظام مت�سمنة – على الأخ�ص 
ياأتي: – ما 

.....8- قواعد قبول التربعات، والهبات، واملنح، والو�سايا، والأوقاف«.

22
»املادة ال�سابعة والع�سرون:

تتكون موارد اجلمعية من امل�سادر الآتية:
تنظمها  التي  للقواعد  وفقًا  والأوقــاف،  والو�سايا  واملنح  والهبات  التربعات   -2.....

اللئحة الأ�سا�سية للجمعية«.

نظام الجمعيات التعاونية
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23

» املادة الثانية والع�سرون: اخت�سا�سات جمل�ص اإدارة اجلمعية 
والتعليمية  واملالية  ــة  الإداري ال�سوؤون  على  بالإ�سراف  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  يخت�ص 
وجه  على  ولــه  اأهــدافــهــا،  لتحقيق  الــلزمــة  الــقــرارات  واتــخــاذ  وتوجيهها،  للجمعية 

اخل�سو�ص: 
......

2- قبول التربعات والإعانات واملنح والو�سايا والأوقاف، على اأن ل تتعار�ص مع الهدف 
الأ�سا�سي الذي اأن�سئت من اأجله اجلمعية«.

الالئحة األساسية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
في المملكة العربية السعودية 1434هـ

عوائد الوقاف وم�شارفها
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

وقف األجنبي
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

1

»املادة الثانية والع�سرون بعد املائتني: 
مع مراعاة اأحكام متّلك غري ال�سعوديني للعقار، ل يجوز ت�سجيل وقفية عقار يف اململكة 

مملوك لغري �سعودي اإل بال�سروط الآتية: 
اأ - اأن يكون الوقف طبًقا للمقت�سيات ال�سرعية

ب- اأن يكون الوقف على جهة بر ل تنقطع.
ج - اأن يكون الوقف على اأفراد �سعوديني اأو على جهات خريية �سعودية.

د - اأن يكون الناظر على الوقف �سعودًيا.
هـ- اأن ين�ص يف �سك ا�ستحكام الوقف اأن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإ�سراف 

على الوقف
و - اأن يكون الوقف خا�سًعا لنظام الأوقاف يف اململكة«.

نظام المرافعات الشرعية
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2

» املادة اخلام�سة: 
ل يجوز لغري ال�سعودي باأي طريق غري املرياث اكت�ساب حق امللكية اأو حق الرتفاق اأو 
النتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة، وي�ستثنى من 
ال�سرعية  للقواعد  العقار اململوك طبقًا  اإذا اقرتن بها وقف  امللكية  اكت�ساب حق  ذلك 
الأعلى  للمجل�ص  اأن يكون  الوقف على  اأن ين�ص يف  على جهة معينة �سعودية، وب�سرط 
للأوقاف حق النظارة على املوقوف، على اأنه يجوز لغري ال�سعودي من امل�سلمني ا�ستئجار 
العقار داخل حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة ملدة ل تزيد على �سنتني قابلة 

للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة«.

نظام تملك غير السعوديين للعقار

وقف الأجنبي
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص 572-571

 12/47/ت - 1398/3/5هـ

3

وبعد: )تلقت هذه الوزارة �سورة خطاب املقام ال�سامي برقم 27047 يف 1393/11/14هـ 
املوجه اأ�سًل ل�سمو وزير املالية والقت�ساد الوطني بخ�سو�ص مطالبة املراأة/ اأمينة ملعة 
اإليها بالإرث من  عقارات يف املدينة  اآل  اأنه  بنت اأحمد عزت با�سا ت�سليمها ما تدعي 
املنورة، والتي حجزت على اأ�سا�ص اأنها �سمن املمتلكات الرتكية يف حني تدعي املذكورة 

اأنها �سورية ولي�ست تركية واإمنا عمل والدها يف الدولة الرتكية.
وحيث ت�سمن خطاب املقام ال�سامي امل�سار اإليه املوافقة على ما جاء باملح�سر اخلا�ص 

بعقارات الغيب، وينبغي اإكمال ما يلزم على �سوء ما جاء فيه وهذا ن�ص املح�سر:
املالية  لوزير  املوجه  الكرمي رقم 9346 يف 1392/5/15هـــ  ال�سامي  تنفيذًا للأمر   «
بالنظر يف طلب/ والقا�سي  والأوقــاف  لوزير احلج  منه  ون�سخة  الوطني  والقت�ساد 
اأمينة ملعة بنت عزت با�سا ت�سليمها العقارات الواقعة يف املدينة املنورة والتي تدعي 
اأنها اآلت اإليها باملرياث من والدها عزت با�سا فقد جرى الطلع على اأوراق املخابرة 
الأوقاف  جمل�ص  نظام  وعلى  الأتــراك  الرعايا  مبمتلكات  املتعلقة  ال�سامية  والأوامــر 

الأعلى فتبني ما يلي:
اأوًل: بالن�سبة للممتلكات اخلا�سة بالرعايا الأتراك:

اخلارجية  لــوزارة  املبلغ  1366/8/13هــــ  يف   4/3/163 رقم  امللكي  الأمــر  ق�سى  لقد 
باحلجز على ممتلكات الرعايا الأتراك املوجودة يف اململكة اإىل اأن يتم الإفراج عن
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اأموال الرعايا ال�سعوديني، وعن غلل اأوقاف احلرمني ال�سريفني املوجودة يف تركيا.
وملا كانت احلكومة الرتكية مل تفرج عن اأموال الرعايا ال�سعوديني وغلل اأوقات احلرمني 
ال�سريفني، ومل تعد ما كان موجودًا يف احلجرة النبوية ال�سريفة من اأحجار كرمية، فاإنه 
لأي طلب  ال�ستجابة  نرى عدم  باملثل  املعاملة  واأخــذًا مببداأ  اإليه  امل�سار  للأمر  تطبيقًا 

يتقدم به اأي فرد من الرعايا الأتراك لبيع عقار مملوك له اأو احل�سول على غلته.
كما نرى اأو نوؤكد على وزارة العدل بالتعميم على املحاكم وكتاب العدل ب�سرورة تدقيق 

ومتحي�ص اأي ق�سية تتعلق بعقارات الغيب وخا�سة منها ما كان يف منطقة احلجاز.
ثانيًا: فيما يتعلق مبا وقفه بع�ص الأفراد من الرعايا الأتراك:

نرى اأن ما كان من هذه الأوقاف خرييًا فاإن النظارة عليه بحكم نظام جمل�ص الأوقاف 
الأعلى مناطة بوزارة احلج والأوقاف ولذلك فله وحده حق النظارة دون تدخل من قبل 

الواقف اأو ذريته.
اأما ما كان منها موقوفًا على الذرية والأقارب فرنى األ ميكن اأي �سخ�ص من الرعية 
اإىل حني موافقة احلكومة  اأن يحجز  الأوقــاف  الرتكية من احل�سول على غلت هذه 
عن  وكذلك  تركيا،  يف  املوجودة  ال�سعوديني  الرعايا  اأمــوال  عن  الإفــراج  على  الرتكية 
غلل اأوقاف احلرمني ال�سريفني وما كان موجودًا يف احلجرة ال�سريفة من جموهرات 

واأحجار كرمية.
اإ�سدار  املح�سر  هذا  يف  ودر  ما  على  املعظم  امللك  جللة  موافقة  حال  يف  ون�ستن�سب 
الأمر الكرمي جلميع الوزارات ذات العلقة ب�سرورة التقيد به وعدم النظر يف اأي طلب 
يتعلق مبمتلكات واأوقاف الرعايا الأتراك اإىل اأن ينتهي املو�سوع وجلللة امللك- حفظه 

اهلل- الراأي ال�سائب ال�سديد.اهـ.«.
وحيث وافق جللة امللك املعظم على ماجاء بهذا املح�سر واأنه ينبغي اإكمال اللزم على 

�سوئه. ناأمل الإحاطة والعمل مبوجبه.( انتهى / و«.

وقف الأجنبي
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

االختصاصات القضائية
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

1

 : والع�سرون  اخلام�سة  "املادة 
امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الأعلى  الأوقــاف  نظام جمل�ص  النظام حمل  – يحل هذا   1
رقم )م/35( وتاريخ 1386/7/18 هـ، ويعمل به بعد ت�سعني يومًا من تاريخ ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية.
هذا  ــواردة يف  ال الأحكام  عليها،  ناظرة  الهيئة  تكون  التي  الأوقــاف  على  – ت�سري   2
النظام ا�ستثناء من حكم املادة )الثالثة والع�سرين بعد املائتني( من نظام املرافعات 

ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1435/1/22 هـ
الأحكام  اأخــرى، مبا يف ذلك  اأحكام  يتعار�ص معه من  النظام كل ما  – يلغي هذا   3
الواردة يف نظام الهيئة العامة للولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم ال�سادر 

باملر�سوم امللكي رقم )م/17( وتاريخ 1427/3/13 هـ"

نظام الهيئة العامة لألوقاف
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2

»املادة الثالثة والثلثون: 
تخت�ص حماكم الأحوال ال�سخ�سية بالنظر يف التايل: 

اأ- جميع م�سائل الأحوال ال�سخ�سية ومنها: 
2- اإثبات الوقف والو�سية و الن�سب والغيبة والوفاة وح�سر الورثة. 

3-  الإرث وق�سمة الرتكة مبا فيها العقار اإذا كان فيها نزاع، اأو ح�سة وقف اأو و�سية اأو 
قا�سر اأو غائب. 

التي  الت�سرفات  لهم يف  والإذن  والنظار،  الأولياء  واإقامة  الأو�سياء،  تعيني  اإثبات   -4
ت�ستوجب اإذن املحكمة، وعزلهم عند القت�ساء، واحلجر على ال�سفهاء، ورفعه عنهم، 

وحتدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللزمة لذلك«.

3

»املادة اخلم�سون: 
وثيقة  من  م�سدقة  �سورة  يودع  واأن  موكله،  عن  ح�سوره   يقرر  اأن  الوكيل  على  يجب 
وكالته لدى الكاتب املخت�ص، وللمحكمة اأن ترّخ�ص للوكيل عند ال�سرورة باإيداع �سورة 
الوثيقة يف موعد حتّدده، على اأن ل يتجاوز ذلك اأول جل�سة للمرافعة، ويجوز اأن يثبت 
التوكيل يف اجلل�سة بتقرير يّدون يف حم�سرها، ويّوقعه املوكل اأو يب�سم عليه باإبهامه. 

وي�سرى وجوب الإيداع امل�سار اإليه اآنفا على الو�سية و الويل والناظر«.

نظام المرافعات الشرعية

الخت�سا�سات الق�شائية
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الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

5

املائتني: بعد  والع�سرون  الثالثة  " املادة 
لناظره  فلي�ص  نقله،  اأو  ا�ستبداله،  اأو  وقف عام،  بيع  العامة  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا   -1
اأن يجري ذلك اإل بعد ا�ستئذان املحكمة يف البلد التي فيها الوقف، واإثبات امل�سوغات 
ال�سرعية التي جتيز بيعه اأو ا�ستبداله اأو نقله، على اأن يجعل ثمنه يف مثله يف احلال" 
2- اإذا اقت�ست امل�سلحة الت�سرف يف الوقف الأهلي ببيعه اأو ا�ستبداله اأو نقله اأو رهنه 
اأو القرتا�ص له اأو تعمريه اأو �سراء بدل منه اأو جتزئته اأو فرزه اأو دجمه اأو تاأجريه ملدة 
تزيد على ع�سر �سنوات اأو امل�ساربة مباله - فيما اإذا كان الثمن ل يكفي ل�سراء البدل 

- فلي�ص لناظره اأن يجري اأيًّا من تلك الت�سرفات اإل بعد ا�ستئذان املحكمة املخت�سة.

4

»املادة اخلام�سة والثمانون بعد املائة: 
با�ستثناء  لل�ستئناف  قابلة  الأوىل  الدرجة  حماكم  من  ال�سادرة  الأحكام  جميع   -1

الأحكام يف الدعاوى الي�سرية التي يحددها املجل�ص الأعلى للق�ساء.
2- يحدد املجل�ص الأعلى للق�ساء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من حمكمة ال�ستئناف.
نظاما  املــقــررة  املــدة  خــلل  يطلب  اأن  لل�ستئناف  قابل  بحكم  عليه  للمحكوم   -3
ما  اأمامها،  الرتافع  دون  ال�ستئناف  حمكمة  من  التدقيق  ءبطلب  الكتفا  للعرتا�ص 
مل يطلب الطرف الآخر ال�ستئناف، ويف جميع الأحوال يجوز ملحكمة ال�ستئناف نظر 

الدعوى مرافعة اإذا راأت ذلك .
3-  اإذا كان املحكوم عليه ناظر وقف، اأو و�سيا، اأو وليا، اأو ممثل جهة حكومية ونحوه، 
املقررة  املــدة  خلل  العرتا�ص  مذكرة  يقدم  ومل  التقديق  اأو  ال�ستئناف  يطلب  ومل 
نظاما، اأو كان املحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه باحلكم، فعلى املحكمة اأن ترفع احلكم 

اإىل حمكمة ال�ستئناف لتدقيقه، مهما كان مو�سوع احلكم، ول ي�سمل ذلك ما ياأتي:
اأ- القرار ال�سادر على الهيئة العامة للولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمه من 

املحكمة املخت�سة منفذا حلكم نهائي �سابق.
اأو  اآخــر،  �سخ�ص  مل�سلحة  الأ�سخا�ص  اأحد  اأودعــه  مبلغ  �ساأن  يف  ال�سادر  احلكم  ب- 

ورثته، ما مل يكن للمودع اأو من ميثله معار�سة يف ذلك"
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الخت�سا�سات الق�شائية
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املائتني: بعد  والع�سرون  ال�ساد�سة  " املادة 
1- اإذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف اأو قا�سر اأو غائب، اأو كان يف هذا العقار 
ح�سة �سائعة لأّي منهم؛ فيكون اإفراغه لدى كتابة العدل، ما مل يكن البدل عقاًرا فيكون 

الإذن فيه واإفراغه من املحكمة املخت�سة.
2- تودع قيمة العقار بو�ساطة املحكمة املخت�سة يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو 
اأحد فروعها اأو اأحد امل�سارف يف البلد حتى ي�سدر اإذن من املحكمة املخت�سة ب�سرفها.

6

 »املادة اخلام�سة والع�سرون بعد املائتني:
والنظار،  والأو�سياء  الأولياء  ت�سرفات  يف  الأذونــات  يف  ال�سادرة  الأحكام  جميع   -1
واجبة التدقيق من حمكمة ال�ستئناف با�ستثناء اأحكام الرهن والقرتا�ص وتوثيق عقود 
الأعلى  املجل�ص  يقرر  مل  ما  للقا�سر،  عقارات  و�سراء  مالها  راأ�ص  زيادة  اأو  ال�سركات 

للق�ساء خلف ذلك. 
2- يكون حكم حمكمة ال�ستئناف يف تدقيق الأحكام امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من 

هذه املادة نهائًيا
3 - اإذا نق�ست حمكمة ال�ستئناف الأحكام امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة؛ 

حتكم فيها بعد �سماع الإنهاء وطلب الإذن بالت�سرف«.
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»املادة اخلام�سة ع�سرة:

تدقيق الأحكام ال�سرعية املعرو�سة على رئا�سة الق�ساة التي مل يقنع بها املحكوم عليه، 
والأحكام التي ن�ست النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئا�سة الق�ساة، كاحلكم 

على بيت املال والأو�سياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك«.

9

»املادة اخلام�سة والت�سعون:
الأوامــر  وملحظة  املحكمة،  من  ال�سادرة  والتحريرات  امل�سّودات  جميع  ت�سحيح 
اإىل  املحكمة  موظفي  عموم  نظر  واإلــفــات  املحكمة،  اإىل  املبلغة  والنظم  والتعليمات 
اإىل كل  وتبليغها  املحكمة،  الطلب على ق�ساة  وال�سري مبوجبها وعر�سها عند  اإتباعها 
ق�ساة املحكمة، وعلى كل كاتب �سبط، كل قا�ص من ق�ساة املحكمة ن�سخ الأوامر التي 

لها تعلق باملرافعات وحفظها لدى حاكم الق�سية مبحفظة خا�سة«.

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
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»املادة الرابعة وال�سبعون: 

تخت�ص كتابات العدل بتوثيق العقود و�سبط الإقرارات، فيما عدا الأوقاف والو�سايا، 
ويجوز اأن يعهد ببع�ص هذه الخت�سا�سات اإىل الغري، وذلك وفق لئحة ت�سدر بقرار 

من وزير العدل، بناء على موافقة املجل�ص الأعلى للق�ساء«.

نظام القضاء

الخت�سا�سات الق�شائية



-162-

الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

11

وبعد: ) ن�سري اإىل خطاب ف�سيلة رئي�ص حماكم الأح�ساء رقم 2150 يف 1390/4/5هـ 
املت�سمن اأنه يوجد عقارات نخيل وبيوت واأرا�ٍص بالأح�ساء لأيتام يقيمون خارج منطقة 
الإذن  املحكمة  ويطلب من  �سيء منها  اأو  الأملك  بيع  الأيتام  يريد ويل  ثم  الأح�ساء، 
بالبيع اأو التاأجري بحجة اأن امللك تابع لها، يف حني اأن املالك يقيم خارج ولية القا�سي 
اخت�سا�ص  من  ذكر  ما  واحلــال  منهم  الإذن  هل  وا�سرت�ساده  الإذن  منه  طلب  الــذي 
مالك  عملها  حميط  يف  يقيم  التي  املحكمة  اخت�سا�ص  من  اأنها  اأم  الأح�ساء  حماكم 
العقار؟ وهكذا الأوقاف املوجودة بالأح�ساء يف حني اأن املوقف عليه يقيم خارج منطقة 
الأح�ساء. وحيث قد متت درا�سة ذلك من قبل الهيئة الق�سائية فاأ�سدرت قرارها رقم 
167 يف 1391/7/7هـ املت�سمن اأنه بدرا�سة هذا املو�سوع مل تر الهيئة مانعًا من النظر 
يف ذلك من قا�سي اجلهة التي يوجد بها العقار، واإن مل يكن املالك اأو امل�ستحق للوقف 

مقيمًا بهذه اجلهة.
حتت  الذي  العقار  ببيع  له  الإذن  الو�سي  اأو  الويل  اأو  الوقف  ناظر  طلب  فمتى  وعليه 
على  فاإن  العقار  هذا  بها  يوجد  التي  اجلهة  لقا�سي  باإنهائه  وتقدم  وليته  اأو  نظارته 
ف�سيلته النظر يف طلبه مبا يقت�سيه الوجه ال�سرعي واإن كان املالك اأو امل�ستحق خارج 

ولية القا�سي. اهـ.
وملوافقتنا على ذلك اعتمدوا اإنفاذ مقت�ساه.(انتهى/و«  

تابع التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص141-140   

1/148/ت -1391/9/4هـ
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وبعد: )فاإن التعميم ال�سادر منا برقم 12/178ت يف 1398/9/22هـ املبني على قرار 
جمل�ص الوزراء رقم 472 يف 1398/8/28هـ والذي ينظم الجراءات لتحقيق امل�سلحة 
اأربعة  بعده  �سدر  قد  القا�سرين،  على  والأو�سياء  الأوقــاف  على  النظار  ت�سرفات  يف 
تعاميم لحقة يف �ساأن ت�سرفات الأو�سياء على الق�سار وهي التعميم رقم 3/20/ت يف 
1399/2/17هـ. والتعميم رقم 1/67/ت يف 1399/4/20هـ. والتعميم رقم 1/127/ت 

يف 1398/8/3هـ. والتعميم رقم 13/25/ت يف 1401/2/20هـ.
ال�ست�سكالت  وبع�ص  ال�سدد  ال�ستف�سارات يف هذا  يردنا كثري من  اأنه ليزال  وحيث 
فقد راينا درا�ستها من اللجنة املوؤلفة لذلك الغر�ص والتي وافتنا بقرارها رقم 117 يف 

1402/5/4هـ املرفوع من التفتي�ص الق�سائي برقم 1/315 يف 1402/5/4هـ. 
فحيث احلال ما ذكر ورغبة يف توحيد جميع التعليمات يف هذا ال�سدد بتعميم موحد 

فاإنا نبلغكم مبا يلي:
اأوًل: اأن التعميم رقم 12/178/ت يف 1398/9/22هـ املبني على قرار جمل�ص الوزراء و 
التعميم اللحق له برقم 1/67/ت يف 1399/4/20هـ. كل منهما نافذ املفعول ويتعني 
العمل بجميع فقرات هذين التعميمني ويكون العمل مبوجبهما ملغيًا ملا يتعار�ص معه يف 

التعميمني رقم 1/127/ت يف 1399/8/3هـ. ورقم 3/20/ت يف 1399/17هـ.

تابع التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص153-152 

12/65/ت - 1402/5/13هـ

الخت�سا�سات الق�شائية
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ثانيًا: اإذا �سدر الإذن من القا�سي حل�سة القا�سر �سائعة يف عقار فاإن الإفراغ حل�سة 
القا�سر ال�سادر الإذن بها يكون لدى القا�سي امل�سدر للإذن بعد ا�ستكمال الجراءات 
يف  13/25/ت  رقــم  التعميم  يف  ــوارد  ال للتف�سيل  ملغيًا  هــذا  ويكون  بذلك.  املتعلقة 

1401/2/20هـ.   )12(
ف للطلع واعتماده حرر.( انتهى /و.

وينظر التعميم رقم 35/8/ت يف 1410/3/9هـ/و«           
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وبعد: )اإحلاقًا لتعميم الوزارة رقم 12/65ت يف 1402/5/13هـ. ب�ساأن اإفراغ ح�سة 
القا�سر من قبل احلاكم ال�سرعي الذي اأ�سدر الإذن ببيعها..

التي  املحاكم  يف  العدل  كّتاب  اخت�سا�سات  ت�سمل  عامة  ولية  من  للق�ساة  ملا  ونظرًا 
ليوجد بجانبها كتابة عدل. ولأن بع�ص العقارات قد تكون ملكيتها م�ساعة بني ق�سار 
الإفــراغ بني املحكمة  العمل تقت�سي عدم جتزئة  فاإن م�سلحة  اأو ح�سة وقف  وبالغني 

وكتابة العدل.
اأو ح�سة وقف  وبالغني  امل�سرتك بني ق�سار  العقار  اإفراغ كامل  يكون  اأن  اعتمدوا  لذا 
له  يكون خلفًا  اأو من  الوقف  اأو  القا�سر  ببيع ح�سة  اأذن  الذي  ال�سرعي  لدى احلاكم 
للبالغني من قبل  بالن�سبة  ال�سبب الداعي لإجراء الإفراغ  اإىل  الإ�سارة  يف املحكمة مع 

احلاكم ال�سرعي.( انتهى/و.   

تابع التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الثاني(
�ص 155-154   

35/8/ت - 1410/3/9هـ

الخت�سا�سات الق�شائية
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املبني على  الوزارة رقم 12/178ت يف 1398/9/22هـــ  لتعميم هذه  وبعد: )فاإحلاقًا 
الواجب  لــلإجــراءات  املت�سمن  رقــم 472 يف 1398/8/28هـــــ  الـــوزراء  قــرار جمل�ص 

اتخاذها عند بيع و�سراء عقارات للأوقاف والق�سر.
تلقنيا خطاب ف�سيلة رئي�ص املحكمة الكربى بالريا�ص رقم 1/2674 يف 1410/9/1هـ 
املت�سمن اأنه يرد اإىل املحكمة معاملت تكون ذات علقة باأموال القا�سرين والأوقاف 
اأو ذات اعتمادات لدى  اأو �سحوبات مببالغ معتمدة يف امليزانية،  �سدرت لها �سيكات 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، خم�س�سة لكل اإدارة �ساحبة وتكون تواريخ ال�سيكات 
لأنها  وذلك  ال�سرف  عند  وتاأخرت  مدد خمتلفة،  عليها  م�سى  قدمية  ال�سحوبات  اأو 
حمفوظة لدى املحاكم اأو الفروع لعدم وجود معاملة تتعلق مبا ثمنه ال�سيك دون النظر 
ال�سيك  �سرف  �سلحية  اأن  وحيث  ال�سيك،  ثمن  �سرف  عند  النتيجة  عليه  تكون  ملا 
للقواعد  وفقًا  تاأخري  دون  حقوقهم  امل�ستفيدين  ا�ستلم  حلني  اأ�سهر  �ستة  حمــددة 
امل�سرفية امللئمة، وحيث اأن طول املدة بني تاريخ �سدور ال�سيك وتاريخ �سرفه الفعلي 
ذلك  على  ويرتتب  فيها.  �سدر  التي  املالية  لل�سنة  احل�سابية  القيدية  العمليات  يربك 
طلب جتديد فرتة �سلحيته... ولتليف ما قد يح�سل من �سوالب نتيجة ملا ذكر يرى 

ف�سيلة:

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص 69-68 

8/ت/12- 1411/2/5هـ
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�سحوبات  اأو  �سيكات  باي  الحتفاظ  بعدم  الــوزارة  وفروع  املحاكم  التعميم على جميع 
خا�سة باأموال القا�سرين والأوقاف، واأنه اإذا كان لديهم �سيء من ذلك ل�سنوات ما�سية 
العربي  النقد  موؤ�س�سة  لدى  بح�ساب  اإيداعها  ويتم  �سلحيتها  فرتة  جتديد  يتم  اأن 
الر�سد.  القا�سرين �سن  بلوغ  اأو  البدل  �سراء  املخت�سة حلني  املحكمة  با�سم  ال�سعودي 

ا هـ.
ولوجاهة ما راآه ف�سيلته، ناأمل الإحاطة واعتماد موجبه.( انتهى/و.«         

الخت�سا�سات الق�شائية
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وبعد: )فبناء على قرار اللجنة املوؤلفة من التفتي�ص الق�سائي والإداري والبحوث املرفوع 
لنا بخطاب الوكيل رقم 44 يف 1403/1/20هـ ب�ساأن ما تبني لف�سيلة من خلل النظر 
يف اأعمال بع�ص كتابات العدل اأن كتاب العدل ي�سجلون وقفية امل�ساجد لديهم اأر�سًا، اأو 

اأر�سًا وبناًء مع بيتي الإمام واملوؤذن، اأو بدونهما، وي�سجل هذا با�سم التنازل.
ومبا اأن هذا لي�ص من اخت�سا�ص كتابات العدل، لأنه يف واقع احلال وقفية وهذا من 
الق�ساء  م�سوؤوليات  تركيز  من   )195( الفقرة  يف  كما  ال�سرعية  املحاكم  اخت�سا�ص 

ال�سرعي. ولتقرير ف�سيلة الوكيل واللجنة املذكورة لقاء ذلك فيجب مراعاة مايلي:
وبعد  املخت�ص  ال�سرعي  القا�سي  لدى  اإل  يكون  ل  املذكورة  احلــالت  ت�سجيل  اإن   -1

ا�ستيفاء التعليمات يف ذلك.
البلدية يكون لدى كتابة  باأنها خم�س�سة مل�سجد من قبل  اأر�ص  ت�سجيل قطعة  اإن   -2

العدل بح�سور مندوب الأوقاف.
ولإنفاذ مقت�سى ذلك حترر.( انتهى/و.

تابع التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص 141-140   

12/34/ت -1403/3/13
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»وبعد: )تلقينا خطاب معايل وزير املعارف رقم 4278/10/3/1 يف 1385/8/13هـ 
بخ�سو�ص ما اأبداه من اأنه يوجد اأوقاف كثرية حب�سها اأ�سحابها على التعليم ومدار�ص 
العلم، واأن كثريًا من هذه الأوقاف ل يعلم بها اأحد اإل بعد وفاة نظارها، وكانوا يجيئون 
للحج وي�ستولون على كل م�سالح تلك الأوقاف بحيث �ساع �سرط الواقف وخ�سرت دور 
العلم مبالغ كبرية واأوقافًا �سخمة ميكن ال�ستفادة منها وخا�سة يف مكة واملدينة. وطلب 
التعليم  اإدارات  باإ�سعار  واملدينة  مكة  حمكمتي  وبخا�سة  املحاكم  جميع  تعميد  معالية 
بجهاتهم عند تقدمي اأي ناظر لأية ق�سية تتعلق با�ستبدال وقف اأو الت�سرف فيه لتبعث 
من  الأوقــاف  تلك  على  للحفاظ  اخل�سو�ص،  هذا  يف  ق�سية  كل  يف  للح�سور  مندوبها 
ثالثًا يف كل ق�سية مت�ص  الــوزارة طرفًا  املنطقة متثل  التعليم يف  اإدارة  واعتبار  العبث 

التعليم واملوقوف عليه.
فيما  املعارف  وزير  معايل  اإليه  اأ�سار  ما  اعتبار  اعتمدوا  الطلب  هذا  لوجاهة  ونظرًا 
العامة  كــالإدارة  الأخــرى  التعليم  جلهات  بالن�سبة  اأي�سًا  واعتباره  بالوزارة  يخت�ص 

للمعاهد والكليات ورئا�سة مدار�ص البنات.( انتهى /ن.        

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص547    

الخت�سا�سات الق�شائية
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الو�سطى  باملنطقة  الأوقـــاف  عــام  مدير  ف�سيلة  خطاب  الـــوزارة  لهذه  )ورد  »وبــعــد: 
وال�سرقية رقم 2/7460 يف 1390/7/27هـ املت�سمن اأن وزارة احلج والأوقاف لحظت 
بع�ص  والق�ساة يف  املحاكم  روؤ�ساء  الف�سيلة  اأ�سحاب  بع�سًا من  اأن  الأخرية  الآونة  يف 
املناطق يت�سرفون يف �سوؤون الأوقاف،  وي�سدرون �سكوكًا �سرعية ووثائق نظارة، واأن 
عائدة  م�ساحلها  ورعاية  �سوؤونها  على  والإ�سراف  ورعايتها  الأوقاف  نظارة  م�سوؤولية 
اإ�سعار جميع  ال�سامية، ورغب يف  والتعليمات  الأوامــر  والأوقــاف مبوجب  لوزارة احلج 
عليها  نظارة  منح  اأو  بالأوقاف  الت�سرف  بعدم  فيها  العدل  وكتاب  وق�ساتها  املحاكم 
م�سبقًا  املو�سوع  راأيها يف  واأخذ  والأوقــاف،  وزارة احلج  اإ�سعار  بعد  اإل  نوعها  كان  اأيًا 

باعتبارها جهة الخت�سا�ص... اإلخ.
وحيث اأن رئا�سة الق�ساة اآنذاك �سبق اأن عممت برقم 2569 يف 1382/8/9هـ، ورقم 
ا�ستبدال  اأو  حتكري  اأو  مبايعة  اأي  اإجــراء  عــدم  حــول  1386/5/4هــــ  يف  3/1203/م 
عقارات الأوقاف اخلريية اإل بعد مراجعة وزارة احلج والأوقاف و�سدور موافقتها على 
ذلك. واأي�سًا عممت برقم 2490 يف 1389/10/24هـــ باعتماد نظام جمل�ص الأوقاف 
الأعلى امل�سدق باملر�سوم امللكي رقم م/35 يف 1386/7/18هـ فينبغي اعتماد ماجاء 
فيها بكل دقة وملحظة عدم اإقامة اأي ناظر على الأوقاف اخلريية اإل بعد اإ�سعار وزارة 

احلج والأوقاف واأخذ راأيها يف املو�سوع م�سبقًا.( انتهى /و. 

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس(
�ص 552-551  
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وبعد: )ن�سري اإىل خطاب ف�سيلة رئي�ص حماكم الأح�ساء رقم 2150 يف 1390/4/5هـ 
املت�سمن اأنه يوجد عقارات نخيل وبيوت واأرا�ص بالأح�ساء لأيتام يقيمون خارج منطقة 
الأح�ساء ثم يريد ويل الأيتام بيع الأملك اأو �سيء منها ويطلب من املحكمة الإذن بالبيع 
اأو التاأجري بحجة اأن امللك تابع لها يف حني اأن املالك يقيم خارج ولية القا�سي الذي طلب 
منه الإذن وا�سرت�ساده هل الإذن منهم واحلال ما ذكر من اخت�سا�ص حماكم الأح�ساء 
اأم اأنها من اخت�سا�ص املحكمة التي يقيم يف حميط عملها مالك العقار؟ وهكذا الأوقاف 

املوجودة بالأح�ساء يف حني اأن املوقوف عليه يقيم خارج منطقة الأح�ساء. 
وحيث قد متت درا�سة ذلك من قبل الهيئة الق�سائية فاأ�سدرت قرارها رقم 167 يف 
1391/7/7هـ املت�سمن اأنه بدرا�سة هذا املو�سوع مل تر الهيئة مانعًا من النظر يف ذلك 
اأو امل�ستحق للوقف مقيمًا  من قا�سي اجلهة التي يوجد بها العقار واإن مل يكن املالك 

بهذه اجلهة.
وعليه فمتى طلب ناظر الوقف اأو الويل اأو الو�سي الإذن ببيع العقار الذي حتت نظارته اأو 
وليته وتقدم باإنهائه لقا�سي اجلهة التي يوجد بها هذا العقار فاإن على ف�سيلة النظر يف 

طلبه مبا يقت�سيه الوجه ال�سرعي واإن كان املالك اأو امل�ستحق خارج ولية القا�سي.اهـ.
وملوافقتنا على ذلك اعتمدوا اإنفاذ مقت�ساه.( انتهى / و«.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص553-552 

1/148/ت - 1391/9/4هـ

الخت�سا�سات الق�شائية
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»وبعد: ) فاإن التعميم ال�سادر منا برقم 12/178/ت يف 1398/9/22هـ املبني على 
الــوزراء رقم 472 يف 1398/8/28هـــ والذي ينظم الجــراءات لتحقيق  قرار جمل�ص 
�سدر  قد  القا�سرين  على  والأو�سياء  الأوقـــاف  على  النظار  ت�سرفات  يف  امل�سلحة 
بعده اأربعة تعاميم لحقة يف �ساأن ت�سرفات الأو�سياء على الق�سار وهي التعميم رقم 
3/20/ت يف 1399/2/17هـ، والتعميم رقم 1/67/ت يف 1399/4/20هـ، والتعميم 
1401/2/20هــــ.  يف  13/25/ت  رقم  والتعميم  1399/8/3هــــ،  يف  1/127/ت  رقم 
ال�ست�سكالت  وبع�ص  ال�سدد  ال�ستف�سارات يف هذا  يردنا كثري من  اأنه لتزال  وحيث 
فقد راأينا درا�ستها من اللجنة املوؤلفة لذلك الغر�ص والتي وافتنا بقرارها رقم 117 يف 

1402/5/4هـ املرفوع من التفتي�ص الق�سائي برقم 1/315 يف 1402/5/4هـ.
فحيث احلال ما ذكر ورغبة يف توحيد جميع التعليمات يف هذا ال�سدد بتعميم موحد 

فاإننا نبلغكم مبا يلي:
اأوًل:  اأن التعميم رقم 12/178/ت يف 1398/9/22هـ املبني على قرار جمل�ص الوزراء 
والتعميم اللحق له برقم 1/67/ت يف 1399/4/20هـ كل منهما نافذ املفعول ويتعني 
العمل بجميع فقرات هذين التعميمني ويكون العمل مبوجبها ملغيًا ملا يتعار�ص معه يف 

التعميمني رقم 1/127/ت يف 1399/8/3هـ، ورقم 3/20/ت يف 1399/2/17هـ.

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الخامس( 
�ص632
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ثانيًا:  اإذا �سدر الإذن من القا�سي حل�سة القا�سر �سائعة يف عقار فاإن الإفراغ حل�سة 
القا�سر ال�سادر الإذن بها يكون لدى القا�سي امل�سدر للإذن بعد ا�ستكمال الإجراءات 
يف  رقــــم13/25/ت  التعميم  يف  الــوارد  للتف�سيل  ملغيًا  هــذا  ويكون  بذلك.  املتعلقة 

1401/2/20هـ.
فللطلع واعتماده حترر.( انتهى /و«. 

الخت�سا�سات الق�شائية
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وبعد: )اإحلاقًا اإىل التعميم ال�سادر منا برقم 3/2569 يف 1382/8/9هـ القا�سي بعدم 
اإجراء اأي مبايعة اأو حتكري اأو ا�ستبدال للعقارات اإل بعد مراجعة وزارة احلج والأوقاف 
بالنيابة  تلقينا خطاب معايل وزير احلج والأوقاف  و�سدور موافقتها على ذلك. فقد 
اأثر على  قد  الأمــر يف ذلك  اأن  اإىل  الإ�سارة  املت�سمن  رقم 473/ء يف 1386/4/6هـــ 
بع�ص العقارات الأهلية الأخرى مما جعل بع�ص املحاكم تتوقف عن اتخاذ الإجراءات 

اللزمة نحوها اإل بعد موافقة الوزارة. 
ونفيدكم باأن الأمر امل�سار اإليه مقت�سر على عقارات الأوقاف اخلريية فقط فللإحاطة 

واإكمال ما يلزم يف ذلك.( انتهى /ن »

التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة )المجلد الرابع(
�ص 7      

3/1203/م - 1386/5/4هـ



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

المالحق
1- نظام الهيئة العامة لألوقاف.

2- نظام المجلس األعلى لألوقاف.
3- الئحة تنظيم األوقاف الخيرية.

4- المواد المتعلقة باألوقاف في نظام الهئية العامة 
للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

5- نظام المرافعات الشرعية
الباب الثالث عشر: الفصل الثاني: األوقاف والقاصرون.
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نظام
الهيئة العامة لألوقاف 
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تعميم
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية

ن�سخة لكل وزارة وم�سلحة حكومية وعلى كل جهة اإبلغ اجلهات التابعة لها اأو املرتبطة بها

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
اأبعث ل�سموكم الكرمي �سورة من قرار جمل�ص الوزراء رقم )73( بتاريخ 1437/2/25هـ القا�سي 

مبا يلي:
اأوًل: املوافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف بال�سيغة املرافقة للقرار.

وذلك  للدولة،  العامة  امليزانية  �سمن  للأوقاف  العامة  للهيئة  �سنوية  ميزانية  اعتماد  ثانًيا: 
ملدة خم�ص �سنوات، واعتبار ما �سيعتمد لها مالًيا من الدولة خلل تلك ال�سنوات �سلفة ت�سرتد 

م�ستقبًل.
ثالًثا: يكون تعيني الأع�ساء – امل�سار اإليهم يف الفقرة )3( من املادة )ال�ساد�سة( من النظام – 

يف اأول جمل�ص اإدارة باأمر من رئي�ص جمل�ص الوزراء.
رابًعا: تتوىل وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد متثيل اململكة يف املوؤمترات 
وامللتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات ال�سلة بالأوقاف، وتن�سق الوزارة مع الهيئة العامة 

للأوقاف من اأجل م�ساركة الهيئة يف ذلك.
خام�ًسا: ا�ستمرار تويل وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد الإ�سراف الإداري 

على ن�ساط امل�ساجد املوقوفة التي عنّي عليها الواقفون نظاًرا.
 – منه  �سورة  املرفق   - 1437/2/26هـ  بتاريخ  )م/11(  رقم  امللكي  املر�سوم  �سدر  وحيث 
بامل�سادقة على ما ورد يف فقرة )اأوًل( من القرار، كما متت املوافقة الكرمية على ما ورد يف 
اللزم  باإكمال  بالأمر  �سموكم  تف�سل  اأرجو   .. منه  وخام�ًسا(  ورابًعا،  وثالُثا،  )ثانًيا،  الفقرات 

مبوجبه .. وتقبلوا �سموكم اأطيب حتياتي وتقديري.
                 

رئي�ص الديوان امللكي
خالد بن عبدالرحمن العي�شى
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قرار رقم )73( وتاريخ 1437/2/25هـ
وتاريخ  امللكي برقم 31069  الديوان  الواردة من  املعاملة  بعد الطلع على  الوزراء  اإن جمل�ص 
1435/8/4ه امل�ستملة على خطاب معايل رئي�ص هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء رقم 301 وتاريخ 

1432/2/5هـ يف �ساأن م�سروع نظام الهيئة العامة للأوقاف.
وبعد الطلع على النظام امل�سار اإليه.

وبعد الطلع على نظام جمل�ص الأوقاف الأعلى ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/35( وتاريخ 
1386/7/18ه.

وبعد الطلع على نظام الهيئة العامة للولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم ال�سادر 
باملر�سوم امللكي رقم )م/17( وتاريخ 1427/3/13هـ

وتاريخ  )م/1(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سرعية  املرافعات  نظام  على  الطلع  وبعد 
1435/1/22ه

وبعد الطلع على قرار جمل�ص الوزراء رقم )160( وتاريخ 1431/5/12هـ
وتاريخ   )207( ورقم  1432/2/5هـ  وتاريخ   )36( رقم  املحا�سر  على  الطلع  وبعد 
1432/5/22هـ ورقم )76( وتاريخ 1436/2/4هـ وتاريخ )299( وتاريخ 1436/6/10هـ ورقم 
رقم )77(  واملذكرات  وتاريخ 1436/11/24هـ  ورقم )786(  وتاريخ 1436/7/17هـ   )399(
وتاريخ 1436/2/4هـ ورقم )300( وتاريخ 1436/6/10هـ ورقم )400( وتاريخ 1436/7/17هـ 

املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�ص ال�سورى رقم )35/60( وتاريخ 1435/7/6هـ

وبعد الطلع على تو�سية اللجنة العامة ملجل�ص الوزراء رقم )245( وتاريخ 1437/2/3هـ
يقرر ما يلي:

مر�سوم  م�سروع  اأعد  وقد  املرافقة،  بال�سيغة  للأوقاف  العامة  الهيئة  نظام  على  املوافقة  اأوًل: 
ملكي بذلك، �سيغته مرافقة لهذا.

وذلك  للدولة،  العامة  امليزانية  �سمن  للأوقاف  العامة  للهيئة  �سنوية  ميزانية  اعتماد  ثانًيا: 
ملدة خم�ص �سنوات، واعتبار ما �سيعتمد لها مالًيا من الدولة خلل تلك ال�سنوات �سلفة ت�سرتد 

م�ستقبًل.

املالحق
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ثالًثا: يكون تعيني الأع�ساء – امل�سار اإليهم يف الفقرة )3( من املادة )ال�ساد�سة( من النظام – 
يف اأول جمل�ص اإدارة باأمر من رئي�ص جمل�ص الوزراء.

رابًعا: تتوىل وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد متثيل اململكة يف املوؤمترات 
وامللتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات ال�سلة بالأوقاف، وتن�سق الوزارة مع الهيئة العامة 

للأوقاف من اأجل م�ساركة الهيئة يف ذلك.
خام�ًسا: ا�ستمرار تويل وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد الإ�سراف الإداري 

على ن�ساط امل�ساجد املوقوفة التي عنّي عليها الواقفون نظاًرا.
         
رئي�ص جمل�ص الوزراء
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الرقم: م/11
التاريخ: 1437/2/26هـ

بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
بناًء على املادة )ال�سبعني( من النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( 

بتاريخ 1412/8/27هـ
)اأ/13(  رقم  امللكي  بالأمر  ال�سادر  الوزراء  جمل�ص  نظام  من  )الع�سرين(  املادة  على  وبناًء 

بتاريخ 1414/3/3هـ
وبناًء على املادة )الثامنة ع�سرة( من نظام جمل�ص ال�سورى، ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ/91( 

بتاريخ 1412/8/27هـ
وبعد الطلع على قرار جمل�ص ال�سورى رقم )35/60( بتاريخ 1435/7/6هـ

وبعد الطلع على قرار جمل�ص الوزراء رقم )73( بتاريخ 1437/2/25هـ
ر�سمنا مبا هو اآت:

اأوًل: املوافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، بال�سيغة املرافقة.
ثانًيا: على �سمو نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء وروؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة – كٌل فيما 

يخ�سه – تنفيذ مر�سومنا هذا.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

املالحق
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بعد الطلع على قرار جمل�ص ال�سورى رقم )35/60( بتاريخ 1435/7/6هـ، وبعد الطلع على 
قرار جمل�ص الوزراء رقم )73( بتاريخ 1437/2/25هـ نظام الهيئة العامة للأوقاف.

المادة األولى: 
يق�سد بالألفاظ والعبارات الآتية املعاين املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�ص ال�سياق خلف ذلك: 

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
املجل�ص: جمل�ص اإدارة الهيئة.

الرئي�ص: رئي�ص املجل�ص.
املحافظ: حمافظ الهيئة.

الوقف العام: الوقف امل�سروط على اأوجه بر عامة معينة بالذات اأو بالو�سف.
الوقف اخلا�ص )الأهلي(: الوقف امل�سروط على معني من ذرية واأقارب بالذات اأو بالو�سف.

الوقف امل�سرتك: الوقف الذي ي�سرتك يف �سرطه اأكرث من نوع من اأنواع الوقف.
الواقف: من ين�سئ الوقف.

�سروط الواقف: ال�سيغة التي يحددها الواقف ب�ساأن الوقف اأو اإيراده اأو م�سرفه اأو ناظرة، اأو 
املوقوف عليه.

املوقوف عليه: امل�ستفيد من الوقف وفق �سرط الواقف.
الناظر: ال�سخ�ص ذو ال�سفة الطبيعية اأو العتبارية الذي يتوىل نظارة الوقف.

النظارة: اإجراء الت�سرفات التي حتقق الغبطة وامل�سلحة لعني الوقف واإيراده، وذلك بحفظه 
واإيجاره وتنميته واإ�سلحه واملخا�سمة فيه و�سرف غلته، وفقًا ل�سرط الواقف.

الإدارة: ما يعهد به الناظر اإىل غريه – �سواء اأكان �سخ�سًا ذات �سفة طبيعية اأو اعتبارية – يف 
�ساأن ت�سريف �سوؤون الوقف بحفظه واإيجاره وتنميته واإ�سلحه.

المادة الثانية:
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة، تتمتع بال�ستقلل املايل والإداري، 
وترتبط برئي�ص جمل�ص الوزراء، وتبا�سر املهمات والخت�سا�سات املنوطة بها مبقت�سى هذا النظام، 

ويكون مقرها الرئي�ص يف مدينة الريا�ص، ولها اإن�ساء فروع داخل اململكة بح�سب احلاجة.
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المادة الثالثة:
�سروط  وتنميتها، مبا يحقق  وتطويرها،  واملحافظة عليها،  الأوقاف،  تنظيم  اإىل  الهيئة  تهدف 
واقفيها، ويعزز دورها يف التنمية القت�سادية والجتماعية والتكافل الجتماعي، وفقًا ملقا�سد 

ال�سريعة الإ�سلمية والأنظمة.

المادة الرابعة:
1- ت�سرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، واخلا�سة )الأهلية(، وامل�سرتكة، وفقًا ملا ورد يف 

الفقرة)5( من املادة )اخلام�سة( من هذا النظام.
2 – ت�سرف الهيئة على اأعمال النظار الذين يعينهم الواقفون يف حدود ما تق�سي به الأنظمة، 

ومبا ل يخالف �سروط الواقفني، اأو يدخل يف اأعمال النظارة.

المادة الخامسة:
تتوىل الهيئة املهمات الآتية:

1- ت�سجيل جميع الأوقاف يف اململكة بعد توثيقها.
2 – ح�سر جميع الأموال املوقوفة ، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.

3- النظارة على الأوقاف الآتية:
نظارة  يتوىل  اأن  الواقف  ا�سرتط  اإذا  اإل  وامل�سرتكة؛  )الأهلية(  واخلا�سة  العامة  الأوقاف  اأ- 

الوقف �سخ�ص اأو جهة غري الهيئة.
ب – اأوقاف مواقيت احلج والعمرة.

4 – اإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غري الهيئة ، وذلك بناء على طلب الواقف اأو الناظر.
5 – الإ�سراف الرقابي على اأعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق اأهداف  الوقف 

دون الدخول يف اأعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما ياأتي:
اأ- الطلع على التقارير املحا�سبية ال�سنوية التي تعد على الأوقاف.

ب – تقدمي الدعم الفني واملعلوماتي للنظار.
ج – تقدمي امل�سورة املالية والإدارية مبا ل يخالف �سرط الواقف.

املالحق
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اإدارات  اأو اجتماعات جمال�ص  – تكليف ممثل عنها حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية،  د 
الأوقاف التي لي�ص لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير املايل ال�سنوي للوقف.

هـ - طلب تغيري املراجع اخلارجي.
الذي يخفق يف حتقيق  الناظر  لعزل  الق�ساء  – اأمام  الأمر  لزم  – اإذا  الدعوى  – حتريك  و 

اأهداف الوقف، اأو يفقد �سرطًا من �سروط النظارة.
6 – املوافقة على طلبات اإن�ساء الأوقاف العامة وامل�سرتكة التي متول عن طريق جمع التربعات، 

اأو الهبات اأو امل�ساهمات ، واإ�سدار الأذونات اللزمة لها.
7 – حت�سيل اإيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، واإنفاقها على الأغرا�ص املوقوفة 
اإذا ا�ستلزم الأمر  اأجلها، مبا يحقق �سرط الواقف، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة  من 

ذلك.
8 – حت�سيل اإيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، واإنفاقها على الأغرا�ص املوقوفة 
من اأجلها، مبا يتفق مع عقد الإدارة ول يتعار�ص مع �سرط الواقف، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة اإذا ا�ستلزم الأمر ذلك.
خارج  واملنقولة(  )الثابتة،  املوقوفة  الأموال  من  لل�ستفادة  اللزمة  الإجراءات  اتخاذ   –  9
اململكة على اأوجه بر عامة داخل اململكة – بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية – واإنفاق اإيراداتها 

على م�سارفها.
10 – اتخاذ الإجراءات اللزمة لتطوير العمل الوقفي من خلل الآتي:

اأ- الدعوة اإىل الوقف وت�سهيل اإجراءاته، وتقدمي املعلومات وامل�سورة وامل�ساندة املمكنة للواقفني 
، والنظار، وكل من يرغب يف الوقف.

ب – تطوير ال�سيغ الوقفية القائمة،  وال�سعي اإىل اإيجاد �سيغ وقفية جديدة، والتن�سيق يف ذلك 
مع اجلهات ذات العلقة.

تنمية  يعزز  مبا  والبحثية؛  العلمية  والن�ساطات  الوقفية،  امل�سروعات  اإقامة  يف  الإ�سهام   – ج 
املجتمع، ويحقق �سروط الواقفني، ومقا�سد الوقف، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية وغري 

احلكومية.
الندوات  وعقد  والقت�سادي،  الجتماعي  ودوره  الوقف،  باأهمية  املجتمع  يف  الوعي  – ن�سر  د 

واملوؤمترات وغريها من الن�ساطات التثقيفية، واإجراء الدرا�سات والبحوث يف جمال الأوقاف.



-185-

المادة السادسة:
1- يكون للهيئة جمل�ص اإدارة ُي�سكل من رئي�ص ُيعني باأمر من رئي�ص جمل�ص الوزراء، وخم�سة ع�سر 

ع�سوًا على النحو التايل : 
اأ- املحافظ /ع�سوًا ونائبًا للرئي�ص

ب- ممثل من وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد / ع�سوًا
ج – ممثل من وزارة العدل / ع�سوًا

د – ممثل من الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي/ ع�سوًا
هـ - ممثل من وزارة املالية / ع�سوًا

و – ممثل من وزارة ال�سوؤون الجتماعية / ع�سوًا
ز – ممثل من وزارة التعليم / ع�سوًا

ح – ممثل من الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني / ع�سوًا
ط – ممثل من الهيئة العامة للولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم / ع�سوًا

ي – ممثل من اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية التي لها ن�ساط يف جمال الأوقاف / ع�سوًا
ك – اأحد رجال الأعمال الذين لهم اأوقاف/ ع�سوًا

ل – اثنني من املتخ�س�سني البارزين يف جمال القت�ساد وال�ستثمار / ع�سوين
م – اأحد املخت�سني ال�سرعيني يف املعاملت املالية والقت�سادية / ع�سوًا

ن – ممثل من املوؤ�س�سات الوقفية اخلا�سة / ع�سوًا
2 – يجب األ تقل مرتبة ممثلي اجلهات امل�سار اإليها يف الفقرات )ب، ج، د، هـ، و،ز،ح،ط( عن 

املرتبة )الرابعة ع�سر( اأو ما يعادلها.
على  بناء  الوزراء  جمل�ص  من  )ي،ك،ل،م،ن(  الفقرات  يف  اإليهم  امل�سار  الأع�ساء  – يعني   3

تر�سيح من الرئي�ص ملدة ثلث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
4 – حتدد مكافاآت ح�سور جل�سات املجل�ص للرئي�ص والأع�ساء بقرار من جمل�ص الوزراء .

المادة السابعة:
املجل�ص هو ال�سلطة العليا امل�سرفة على اإدارة �سوؤون الهيئة وت�سريف اأمورها، وله اتخاذ القرارات 

املالحق
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اللزمة لتحقيق اأغرا�سها يف حدود اأحكام هذا النظام، وعلى وجه اخل�سو�ص ما ياأتي:
– اقرتاح الأنظمة املتعلقة بن�ساط الأوقاف، ورفعها اإىل اجلهات املخت�سة لعتمادها وفقًا   1

للإجراءات النظامية املتبعة.
2 – و�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات املتعلقة بن�ساط الأوقاف، ومراجعتها، وتقوميها، 

والعمل على تطويرها وحتديثها.
– اإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها )الإدارية، واملالية، وال�ستثمارية( وغريها من   3

اللوائح الداخلية.
وح�سابها   – عليها  ناظرة  الهيئة  تكون  التي   – الأوقاف  ميزانية  م�سروع  على  املوافقة   –4

اخلتامي، وتقرير مراجع احل�سابات.
احل�سابات،  مراجع  وتقرير  اخلتامي،  وح�سابها  الهيئة،  ميزانية  م�سروع  على  املوافقة   –5

والتقرير ال�سنوي، متهيدًا لرفعها بح�سب الإجراءات املتبعة.
6 – املوافقة على الت�سرف يف اأ�سول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بق�سد تنميتها 
لت�سبح ح�سة يف  بها  الدخول  اأو  عنها،  بديل  و�سراء  ببيعها  �سواء  الواقف،  �سرط  يحقق  ومبا 
ال�سوابط  وبح�سب  املجل�ص،  لخت�سا�سات  وفقًا  وذلك  املعاو�سات،  من  ذلك  غري  اأو  �سركة، 

ال�سرعية والإجراءات التي تبينها لئحة ال�ستثمار.
و�سركات  موؤ�س�سات  وتاأ�سي�ص  وقفية،  ا�ستثمارية  وحمافظ  �سناديق  اإن�ساء  على  املوافقة   –7
اأو امل�ساركة يف تاأ�سي�سها، اأو متلك ح�س�ص يف �سركات قائمة، وذلك وفقًا للإجراءات  وقفية، 

النظامية املتبعة.
اأو  – املوافقة على امل�سروعات التي تنفذ من اأموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها   8

مديرة لها، وذلك وفقًا لخت�سا�سات املجل�ص التي حتددها لئحة ال�ستثمار.
ناظرة  الهيئة  تكون  التي  الوقفية  امل�سروعات  لتمويل  – املوافقة على احل�سول على قرو�ص   9
عليها اأو مديرة لها، و�سيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها، مبا يحقق �سرط الواقف، وذلك 

وفقًا لخت�سا�سات املجل�ص التي حتددها لئحة ال�ستثمار.
10– قبول الأموال املوقوفة على الهيئة، والهبات، والتربعات، والو�سايا، وامل�ساعدات املخ�س�سة 

لها.
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11 – اإقرار الآلية التي يتم مبوجبها ح�سر الأوقاف، وت�سجيلها ، وتوثيقها، واملحافظة عليها 
من اأي تعّد قد يقع عليها.

12 – اإقرار برامج للتوعية مبكانة الوقف، ودوره الجتماعي والقت�سادي.
13 – اإقرار اإن�ساء فروع للهيئة داخل اململكة بح�سب احلاجة.

واعتماد  اأو من غريهم،  اأع�سائه  بني  واملوؤقتة، من  الدائمة  املتخ�س�سة  اللجان  – تكوين   14
اإجراءات عملها، وحتديد واجبات اأع�سائها ومكافاآتهم، وذلك دون الإخلل مبا ورد يف املادتني 

)احلادية ع�سرة( و )الثانية ع�سرة( من هذا النظام.
15 – ال�ستعانة مبن يلزم من اخلرباء وامل�ست�سارين، والتعاقد مع من تدعو احلاجة اإليهم وفق 

القواعد التي يحددها، وحتديد مكافاآتهم.
ويجوز للمجل�ص تفوي�ص بع�ص اخت�سا�ساته اإىل من يراه من امل�سوؤولني او اللجهان يف الهيئة وفق 

ما يقت�سيه �سري العمل فيها.

المادة الثامنة:
1 – يجتمع املجل�ص مرة – على الأقل – كل �سهرين بناء على دعوة من الرئي�ص، وكلما دعت 
اأن تكون الدعوة م�سحوبة بجدول اأعمال  احلاجة اإىل ذلك بح�سب ما يقدره الرئي�ص، ويتعني 

الجتماع، وعلى الرئي�ص اأن يدعو املجل�ص اإىل الجتماع متى طلب ذلك اأربعة من اأع�سائه.
وت�سدر  نائبه،  اأو  الرئي�ص  فيهم  مبن  الأع�ساء  اأغلبية  ح�سور  الجتماع  ل�سحة  – ي�سرتط   2

القرارات باأغلبية املجل�ص، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�ص الجتماع.
3 – يعقد املجل�ص اجتماعاته يف مقر الهيئة ، وله – عند القت�ساء – اأن يعقدها يف مكان اآخر 

داخل اململكة.
4 – تثبت مدلولت املجل�ص وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�ص الجتماع ، والأع�ساء احلا�سرون.
5 – للمجل�ص دعوة من يرى ال�ستعانة بهم من املتخ�س�سني وامل�ست�سارين حل�سور اجتماعاته، 

دون اأن يكون لهم احلق يف الت�سويت.
ت�سجيل  احلا�سر  وللع�سو  غيابه،  عند  للت�سويت  اآخر  �سخ�ص  تفوي�ص  للع�سو  يجوز  ل   –  6

اعرتا�سه الذي اأبداه يف اجلل�سة واأ�سباب العرتا�ص �سمن حم�سر املجل�ص.

املالحق
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7 – ل يجوز للع�سو اأن يف�سي �سيئًا مما وقف عليه من اأ�سرار الهيئة ب�سبب ع�سويته يف املجل�ص.
8 – يكون للمجل�ص اأمني عام ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�ص.

9 – ي�سع املجل�ص لئحة داخلية ل�سري اأعماله مبا يتفق مع اأحكام هذا النظام.

المادة التاسعة:
يكون للهيئة حمافظ يعني وُيعفى من من�سبه بقرار من املجل�ص، ويحدد القرار اأجره ومزاياه 
املالية الأخرى، ويعد امل�سوؤول عن اإدارة �سوؤون الهيئة، وترتكز م�سوؤولياته يف حدود ما ين�ص عليه 

هذا النظام وما يقرره املجل�ص، وميار�ص الخت�سا�سات الآتية:
1 – متابعة القرارات التي ي�سدرها املجل�ص، والإ�سراف على تنفيذها، واطلع املجل�ص على ما 

مت يف �ساأنها.
2 – اقرتاح خطط الهيئة، وبراجمها ، والإ�سراف على تنفيذها بعد موافقة املجل�ص عليها.

3 – اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة.
4 – الإ�سراف على اإعداد لوائح الهيئة)الإدارية ، واملالية ، وال�ستثمارية( وغريها من اللوائح 

الداخلية ، واقرتاح تعديلها.
5 – الإ�سراف على �سري العمل يف الهيئة، وفقًا للوائح املعتمدة.

6 – الإ�سراف على اإعداد م�سروعات الأنظمة املتعلقة بن�ساط الأوقاف، وعر�سها على املجل�ص 
وتقدمي  املتبعة،  للإجراءات  وفقًا  لعتمادها  املخت�سة  اجلهات  اإىل  لرفعها  متهيدًا  لإقرارها، 

املقرتحات يف �ساأن تعديلها وتطويرها.
بن�ساط  املتعلقة  وال�سيا�سات  واخلطط  ال�سرتاتيجيات  م�سروعات  اإعداد  على  – الإ�سراف   7

الأوقاف، وعر�سها على املجل�ص لإقرارها.
املالية، واحل�ساب اخلتامي  والتقديرات  ال�سنوية،  امليزانية  اإعداد م�سروع  – الإ�سراف على   8

للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ، وعر�سها على املجل�ص.
9 – الإ�سراف على اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية، والتقديرات املالية، واحل�ساب اخلتامي، 

والتقرير ال�سنوي للهيئة ، وعر�سها على املجل�ص.
10 – تقدمي تقارير دورية اإىل املجل�ص عن اأعمال الهيئة، ومنجزاتها، ون�ساطاتها.
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11 – الإ�سراف على من�سوبي الهيئة، طبقًا لل�سلحيات املمنوحة له، وما حتدده اللوائح
12 – اعتماد اأوامر ال�سرف اخلا�سة بالهيئة وفقًا للميزانية ال�سنوية املعتمدة.

13 – متثيل الهيئة يف �سلتها بغريها من اجلهات، واأمام الق�ساء.
14 – مبا�سرة ما تخوله اإياه قرارات املجل�ص والأنظمة واللوائح اخلا�سة بالهيئة من اخت�سا�سات.
وللمحافظ تفوي�ص بع�ص اخت�سا�ساته اإىل من يراه من امل�سوؤولني اأو اللجان يف الهيئة وفق ما 

يقت�سيه �سري العمل فيها.

المادة العاشرة:
يكون للمحافظ نائب ) اأو اأكرث( يعني بقرار من املجل�ص بناء على تر�سيح املحافظ؛ يتوىل القيام 

بالأعمال وفقًا لل�سلحيات التي مينحه اإياها الرئي�ص يف حدود ما يق�سي به هذا النظام.

المادة الحادية عشرة: 
ت�سكل – بقرار من املجل�ص، ويف مركز الهيئة الرئي�ص – جلنة ا�ست�سارية دائمة )من غري اأع�ساء 
املجل�ص ومن غري من�سوبي الهيئة( ت�سمى )اللجنة ال�ست�سارية( ترتبط تنظيميًا باملجل�ص، وُتعنى 
بتقدمي ال�ست�سارات ال�سرعية، والنظامية، واملالية، والقت�سادية، وال�ستثمارية، والجتماعية، 

وذلك وفقًا ملا ياأتي:
1 – يكون ت�سكيل اللجنة على النحو الآتي:

اأ- اثنان من املتخ�س�سني يف جمال القت�ساد وال�ستثمار.
معرفة  لهم  ممن  والقت�سادية  املالية  املعاملت  يف  ال�سرعيني  املتخ�س�سني  من  – اثنان  ب 

وخربة يف جمال الأوقاف.
ج – اأحد املتخ�س�سني يف جمال الأنظمة.

د  - اأحد املتخ�س�سني املاليني . 
هـ - اأحد املتخ�س�سني الجتماعيني.

2 – يحدد قرار الت�سكيل رئي�ص اللجنة ونائبه من بني اأع�سائها.
3 – تكون مدة ع�سوية اللجنة ثلث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

املالحق
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4 – يكون للجنة �سكرتارية يعني فيها عدد كاف من املوظفني املخت�سني.
5 – تعد اللجنة لئحة داخلية ل�سري اأعمالها ويعتمدها املجل�ص.

المادة الثانية عشرة: 
ت�سكل – بقرار من املجل�ص ، ويف مركز الهيئة الرئي�ص – جلنة دائمة )من غري اأع�ساء املجل�ص 
ومن غري من�سوبي الهيئة( ت�سمى )جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية(، ترتبط تنظيميًا باملجل�ص، 

وذلك وفقًا ملا ياأتي:
1 – يكون ت�سكيل اللجنة على النحو الآتي:

اأ- ممثل من وزارة الداخلية ل تقل مرتبته عن )الثالثة ع�سرة(.
ب – اثنان من املتخ�س�سني يف املحا�سبة.

ج – اثنان من املتخ�س�سني يف الإدارة وقيا�ص الأداء.
د – اأحد املتخ�س�سني يف الأنظمة.

2 – يحدد قرار الت�سكيل رئي�ص اللجنة ونائبه من بني اأع�سائها.
3 – تكون مدة ع�سوية اللجنة ثلث �سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

4 – يكون للجنة �سكرتارية يعني فيها عدد كاف من املوظفني املخت�سني.
واملوظفني  اأع�سائها،  وحقوق   ، واملراجعة  الرقابة  لأعمال  املنظمة  اللئحة  اللجنة  تعد   –  5

التابعني لها وواجباتهم، ويعتمدها املجل�ص.

المادة الثالثة عشرة: 
تهدف جلنة الرقابة واملراجعة الداخلية اإىل حماية اأموال الهيئة وممتلكاتها، و�سمان �سلمة 
واكتمالها،  املحا�سبية  وال�سجلت  املالية  البيانات  ودقة  وفاعليتها،  الداخلية  الرقابة  اأنظمة 
و�سمان فاعلية العمليات الإدارية واملالية وكفايتها، مبا يحقق ال�ستغلل الأمثل للموارد املتاحة، 
وحتدد  املقرة،  واخلطط  وال�سيا�سات   ، والتعليمات  واللوائح،  بالأنظمة  التقيد  من  والتحقق 
اللئحة املنظمة لأعمال الرقابة واملراجعة تف�سيًل للخت�سا�سات التي يعهد بها للمجل�ص اإىل 

اللجنة.
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المادة الرابعة عشرة : 
حت�سل الهيئة على مقابل اأتعاب نظري اإدارتها للأوقاف التي لها ناظر غريها وعهد اإليها اإدارتها 
، ويحدد املجل�ص هذا املقابل بعد التفاق مع الواقف اأو الناظر، على األ تزيد ن�سبة املقابل على 

)10 % ( من �سايف الدخل ال�سنوي لتلك الأوقاف.

المادة الخامسة عشرة: 
مع اللتزام ب�سرط الواقف ، وعدم الإ�سرار بامل�ستفيدين من الوقف، للهيئة القيام بالآتي: 

1 – ا�ستثمار اأ�سول الأوقاف – التي تكون ناظرة عليها – وفوائ�ص اإيراداتها، وذلك بعد اإجراء 
الدرا�سات اللزمة للتحقق من جدواه.

2 – ا�ستقطاع ن�سبة ل تتجاوز )25%( من �سايف الإيرادات ال�سنوية للوقف الذي تكون ناظرة 
عليه، ل�ستثمارها مل�سلحته.

3 – ا�ستقطاع ن�سبة ل تتجاوز )20%( من الفوائ�ص ال�سنوية لإيرادات وقف اأو جمموعة اأوقاف 
ناظرة عليها كذلك،  تكون  اأخرى  اأوقاف  اأو  تنمية وقف  ناظرة عليها، ل�ستثمارها لأجل  تكون 
على اأن تعيد الن�سبة امل�ستقطعة حل�ساب الوقف خلل مدة خم�ص �سنوات – كحد اأق�سى – من 

تاريخ ال�ستقطاع.

المادة السادسة عشرة: 
تكون  لها،  مديرة  اأو  عليها  ناظرة  تكون  التي  للأوقاف  خا�سة  بح�سابات  الهيئة  – حتتفظ   1

م�ستقبلة عن ح�ساباتها ، ومبيزانية خا�سة بها.
2 – حتتفظ الهيئة بح�سابات خا�سة باأوقاف احلرمني.

3 – تودع اأموال الأوقاف – التي تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها – يف ح�سابات م�ستقلة 
لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، اأو اأي من امل�سارف ال�سعودية املرخ�ص لها.

المادة السابعة عشرة: 
ال�سنة املالية للهيئة هي ال�سنة املالية للدولة، وا�ستثناء من ذلك تبداأ ال�سنة املالية الأوىل من 

تاريخ نفاذ هذا النظام.

املالحق
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المادة الثامنة عشرة: 
1 – ت�سع الهيئة نظامًا ماليًا حما�سبيًا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها اأو مديرة لها، يتوافق مع 

طبيعتها ، وي�سمن حفظ اأموال الأوقاف وا�ستثماراتها، وفقًا ملا يقرره هذا النظام.
2 – ت�سع الهيئة نظامًا ماليًا حما�سبيًا ا�سرت�ساديًا للأوقاف التي ل تكون ناظرة عليها اأو مديرة 

لها مل�ساعدة النظار يف حفظ اأموال الأوقاف وا�ستثمارها.
3 – تنظم اللئحة املالية للهيئة جميع ما له علقة بالنواحي املالية، ومن ذلك ما ياأتي:

اأ- احل�سابات.
ب – الإيرادات والنفقات.

واإنفاقها على   ، لها  اأو مديرة  عليها  ناظرة  الهيئة  تكون  التي  الأوقاف  اإيرادات  – حت�سيل  ج 
م�سارفها ، وفقًا ل�سروط الواقفني.

د – امليزانية واحل�ساب اخلتامي.

المادة التاسعة عشرة: 
1 – تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ت�سدر �سنويًا ، وتتكون اإيراداتها من امل�سادر الآتية:

تكون  التي  للأوقاف  ال�سنوي  الدخل  �سايف  تتجاوز )10%( من  ل  املجل�ص  يحددها  – ن�سبة  اأ 
الهيئة ناظرة عليها.

ب – الإيرادات املتح�سلة مقابل اإدارة الأوقاف التي يعهد اإىل الهيئة باإدارتها، وفقًا ملا ورد يف 
املادة )الرابعة ع�سرة( من هذا النظام.

ج – الإيرادات املتح�سلة من الن�ساطات التي تدخل �سمن اخت�سا�ساتها.
د – الإعانة احلكومية ال�سنوية التي تقرر للهيئة يف امليزانية العامة للدولة.

هـ - الوقاف ، والهبات، والتربعات ، والو�سايا، وامل�ساعدات املخ�س�سة لها.
اأي من  اأو  ال�سعودي،  العربي  النقد  الهيئة يف ح�سابات م�ستقلة لدى موؤ�س�سة  اأموال  – تودع   2
املالية  اللئحة  وفق  ومن�سوبيها  الهيئة  منها على  وي�سرف  لها،  املرخ�ص  ال�سعودية  امل�سارف 

التي يقرها املجل�ص.
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المادة العشرون: 
مع عدم الإخلل بحق ديوان املراقبة العامة يف الرقابة على ح�سابات الهيئة يعني املجل�ص مراجع 
ح�سابات )اأو اأكرث( من الأ�سخا�ص ذوي ال�سفة الطبيعية اأو العتبارية املرخ�ص لهم يف اململكة، 
ملراجعة ح�سابات الأوقاف والهيئة ، ويف حال تعدد املراجعني فاإنهم يكونون م�سوؤولني بالت�سامن 
ويزود   ، املجل�ص  اإىل  مراجعي احل�سابات  اأو  مراجع  تقرير  ويرفع  املجل�ص،  اأمام  اأعمالهم  عن 

ديوان املراقبة العامة بن�سخة منه، ويحدد املجل�ص اأتعاب مراجع اأو مراجعي احل�سابات.

المادة الحادية والعشرون:
تعامل الهيئة من حيث الر�سوم معاملة الهيئات واملوؤ�س�سات العامة.

المادة الثانية والعشرون:
وحقوقهم،  موظفيها،  تعيني  �سروط  حتدد  الهيئة،  يف  للتوظيف  لئحة  املجل�ص  ي�سدر   –  1

وواجباتهم، وتاأديبهم، واإنهاء خدماتهم.
2 – ي�سري على جميع من�سوبي الهيئة نظام العمل ونظام التاأمينات الجتماعية.

المادة الثالثة والعشرون:
اأحكام  مع  يتعار�ص  ل  ومبا  الواقفني،  ب�سرط  وا�ستثماراتها  ت�سرفاتها  جميع  يف  الهيئة  تلتزم 

ال�سريعة الإ�سلمية والأنظمة النافذة.

المادة الرابعة والعشرون:
ل يجوز اأن يكون لأي من اأع�ساء املجل�ص، اأو موظفي الهيئة، اأو اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، 
وجميع من له علقة وباإدارة اأعمالها، اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري  مبا�سرة يف اأي م�سروع اأو 
اتفاق يعقد مع الهيئة، كما ل يجوز له اأن يتعامل بالبيع اأو ال�سراء اأو غري ذلك حل�ساب نف�سه اأو 
حل�ساب الغري يف اأموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها، ويكون باطًل اأي 

ت�سرف خمالف لأحكام هذه املادة . 

املالحق
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المادة الخامسة والعشرون: 
1 – يحل هذا النظام حمل نظام جمل�ص الأوقاف الأعلى ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/35( 

وتاريخ 1386/7/18 هـ، ويعمل به بعد ت�سعني يومًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
2 – ت�سري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، الأحكام الواردة يف هذا النظام ا�ستثناء 
من حكم املادة )الثالثة والع�سرين بعد املائتني( من نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم 

امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1435/1/22 هـ
3 – يلغي هذا النظام كل ما يتعار�ص معه من اأحكام اأخرى، مبا يف ذلك الأحكام الواردة يف 
نظام الهيئة العامة للولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

)م/17( وتاريخ 1427/3/13 هـ.
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نظام
المجلس األعلى لألوقاف
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وافق جمل�ص الوزراء على هذا الِنظام يف قراره رقم 584 وتاريخ 1386/7/16هـ  توج باملر�سوم 
امللكي رقم م/35 وتاريخ 1386/7/18هـ

المادة األولى:
ال�سوؤون  التي تتوىل �سوؤونها وزارة  الِنظام تلك  يق�سد بالأوقاف اخلريية حيثما وردت يف هذا 

الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد يف احلال وال�ستقبال.
ويتوىل وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد نظارة الأوقاف املذكورة مع مراعاة 

الأحكام الواردة يف هذا الِنظام. 

المادة الثانية:
ين�ساأ جمل�ص اأعلى للأوقاف ي�سكل على النحو الآتي:

1- وزير احلج والأوقاف رئي�سًا.
2- وكيل وزارة احلج والأوقاف ل�سوؤون الأوقاف ع�سوًا ونائبًا للرئي�ص.

3- وكيل وزارة املالية والقت�ساد الوطني اأو من ينيبه ع�سوًا.
4- مدير اإدارة الآثار بوزارة املعارف ع�سوًا.

5- �سخ�ص من ذوي الخت�سا�ص ال�سرعي يعينه وزير العدل ع�سوًا.
6و7و8و9 اأربعة اأ�سخا�ص من اأهل الراأي واخلربة ي�سدر بتعيينهم اأمر ملكي بناًء على تر�سيح 

وزير احلج والأوقاف اأع�ساء.

المادة الثالثة:
يخت�ص جمل�ص الأوقاف الأعلى بالإ�سراف على جميع الأوقاف اخلريية باململكة وي�سع القواعد 
ب�سروط  الإخلل  عدم  مع  كله  وذلك  و�سرفها  غلتها  وحت�سيل  وا�ستغللها  باإدارتها  املتعلقة 

الواقفني واأحكام ال�سرع احلنيف وله يف �سبيل ذلك:
بالطرق  واإثباتها  اململكة  داخل  اخلريية  الأوقــاف  وت�سجيل  وح�سر  لتمحي�ص  خطة  و�سع   -1

ال�سرعية ورفع اأيدي وا�سعي اليد عليها بوجه غري �سرعي ولتنظيم اإدارتها. 
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2- و�سع خطة عامة لإ�ستثمار وتنمية الأوقاف وغللها، بعد درا�سة و�سعيتها يف كل جهة وتكوين 
فكرة وافية عنها بالتف�سيل. 

3- و�سع خطة عامة للتعرف على جميع الأوقاف اخلريية املوجودة خارج اململكة با�سم )احلرمني 
ال�سريفني( اأو اأية جهة وح�سرها يف �سجلت نهائية واحل�سول على الوثائق املثبتة لها وتوىل 

اأمورها واملطالبة بغلتها طبقًا ل�سروط الواقفني.
قيد عمليات  وال�سرف منها يف  الأوقــاف اخلريية  واردات  لتح�سيل  العامة  القواعد  4- و�سع 

التوريد وال�سرف يف ال�سجلت اللزمة. 
5- و�سع قواعد ثابتة للإنفاق مبوجبها على اأوجه الرب والإح�سان �سواء من الواردات املذكورة اأو 
مما هو معتمد يف امليزانية لهذا الغر�ص يراعى فيها ال�ستحقاق الفعلي وحتديد املقادير، على 

�سوء �سروط الواقفني واأحكام ال�سرع(
6- اإعادة النظر يف جميع املخ�س�سات احلالية با�سم الرب والح�سان على �سوء القواعد املذكورة 

اآنفًا لأجازة ما يتفق معها واإلغاء ما عداه. 
7- النظر يف طلبات ا�ستبدال الأوقاف اخلريية وفق مقت�سيات امل�سلحة قبل اإجازتها من اجلهة 

ال�سرعية املخت�سة. 
8- و�سع مناذج موحدة للعقود على اختلفها

والت�سديق  الأوقاف اخلريية  لواردات وم�سروفات غلل  ال�سنوية  املالية  التقديرات  و�سع   -9
على ح�ساباتها اخلتامية على اأن تتم�سى يف ذلك مع ال�سنة املالية للدولة. 

اأحكام  تراعى  اأن  الأوقــاف مبا يف ذلك احلكورات على  اأعيان  لتاأجري  الواجبة  القواعد  و�سع   -10
ال�سرع احلنيف ومقت�سيات امل�سلحة العامة، واأية تعليمات ت�سدرها الدولة يف خ�سو�ص اأجور العقار. 
11- اعتماد امل�سروعات املقرتح تنفيذها من اأموال الأوقاف اخلريية واعتماد تكاليفها اإذا زادت 
القيمة على خم�سمائة األف ريال بعد التاأكد من �سلمة امل�سروع وتكامله وفائدته ومن اإمكانية 

النفاق عليه.
12- النظر يف اأية م�ساألة اأخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة 

والإر�ساد عر�سها على املجل�ص الأعلى. 
13- رفع تقرير �سنوي عن و�سعية الأوقاف اخلريية ومنجزاته اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء. 

املالحق
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المادة الرابعة: 
وزير  دعوة من  بناًء على  وذلك  �سهر،  كل  الأقل  على  الأعلى مرة  الأوقــاف  يجتمع جمل�ص   -1
ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد م�سحوبة بجدول الأعمال، ول ي�سح الجتماع 

اإل بح�سور خم�سة على الأقل من اأع�سائه مبا فيهم الرئي�ص اأو نائبه. 
والإر�ساد  والدعوة  والأوقــاف  الإ�سلمية  ال�سوؤون  وزارة  مقر  يف  اجتماعاته  املجل�ص  يعقد   -2

بالريا�ص وله اأن يعقدها خارج الريا�ص عند القت�ساء.
3- ي�سدر املجل�ص قراراته بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ساء احلا�سرين وعند الت�ساوي يرجح 

الراأي الذي يوؤيده الرئي�ص.
املجل�ص و�سجلته ب�سفة دائمية �سمن موازنة  اللزمون لأعمال  ال�سكرتارية  4- يعني موظفو 

وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد.
اأية  وامل�ست�سارين عند نظر  للمجل�ص ال�ستعانة مبن يرى لزوم ال�ستعانة بهم من اخلرباء   -5
اأن له التعاقد مع من تدعو احلاجة اإىل التعاقد معهم  م�ساألة من امل�سائل املعرو�سة عليه كما 

وفق القواعد التي ي�سعها.
6- اأ- ت�سرف لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�ص الأوقاف الأعلى املوظفني مبا فيهم الرئي�ص مكافاأة 
مقطوعة مقدارها 500 ريال عن كل اجتماع يح�سره على اأن ل يتجاوز جمموع املكافاأة ال�سنوية 
�ستة الآف وخم�سمائة ريال، وي�سرف لكل ع�سو من غري املوظفني مكافاأة مقطوعة مقدارها 1000 

ريال عن كل اجتماع يح�سره على اأن ل يتجاوز جمموع املكافاأة ال�سنوية اإثنى ع�سر األف ريال.
ب- وي�سرف لكل ع�سو من الأع�ساء غري املوظفني يف حالة عقد اجتماعات املجل�ص خارج مقر 
انتقاله على  يكون  اأن  و  ال�سفر  وبدلت  اأجور  ليلة مقابل  كل  ريال عن  مبلغ 100  الع�سو  اإقامة 
الع�سو �سرف قيمة  واإذا رغب  الأوىل  الدرجة  ال�سعودية يف  العربية  طائرات اخلطوط اجلوية 

التذكرة فيعو�ص بقيمة الدرجة ال�سياحية.  
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القسم الثاني

مجالس األوقاف الفرعية

المادة الخامسة: 
اأ�سا�ص  على  املناطق  يف  فرعية  اأوقــاف  جمال�ص  الأعلى  الأوقــاف  جمل�ص  من  بقرار  تن�ساأ   -1
من  وم�سلحتها  وا�ستغللها  لتحقيقها  اللزمة  والإجــراءات  وجتمعها  الأوقاف  واقع  متطلبات 

جميع الوجوه.
2- ي�سكل كل جمل�ص اأوقاف فرعي على الوجه الآتي:

1- مندوب عن وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد رئي�سًا.
2- مدير الأوقاف ع�سوًا ونائبًا للرئي�ص.

3- ع�سو �سرعي يعينه �سماحة رئي�ص الق�ساة ع�سوًا.
4- رئي�ص البلدية ع�سوًا.

5- مدير املالية ع�سوًا.
اأهل الراأي ير�سحهما وكيل الوزارة ل�سوؤون الأوقاف وي�سدر قرار بتعيينهما من  6- اثنان من 

وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد ع�سوان. 

المادة السادسة:
الأعلى مبا يف  الأوقــاف  يحددها جمل�ص  التي  بال�سلحيات  الفرعي  الأوقــاف  يخت�ص جمل�ص 

ذلك:
1- درا�سة طلبات ال�ستبدال املتعلقة بعقارات الأوقاف اخلريية الواقعة يف منطقته ثم رفعها 

م�سفوعة بالراأي ملجل�ص الأوقاف الأعلى. 
قيمتها  تتجاوز  ل  التي  اخلريية  الأوقــاف  اأمــوال  من  تنفيذها  املقرتح  امل�سروعات  اعتماد   -2

خم�سمائة الف ريال. 
3- درا�سة املعاملت التي يرجع البت فيها اإىل �سلحية جمل�ص الأوقاف الأعلى قبل عر�سها 

عليه، على اأن يرفعها م�سفوعة بنتيجة درا�سته لها وراأيه فيها.

املالحق
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الواقعة يف  الأوقاف اخلريية  وم�سروفات غلل  لواردات  ال�سنوية  املالية  التقديرات  و�سع   -4
املنطقة، على اأن ير�سلها اإىل جمل�ص الأوقاف الأعلى قبل بداية ال�سنة املالية بثلثة اأ�سهر على 

الأقل.  
5- مراجعة احل�سابات اخلتامية ال�سنوية لواردات وم�سروفات غلل الأوقاف املذكورة وتدقيقها 

ثم اإر�سالها م�سفوعة بنتيجة املراجعة والتدقيق للمجل�ص الأعلى. 
التي  التعليمات  الأعلى وفق  الأوقــاف  اإليه بها جمل�ص  اأخرى يعهد  واإجــراءات  اأية درا�سات   -6

ي�سعها لذلك. 
ــة الأوقـــــــــاف اخلــــرييــــة يف مــنــطــقــتــه ورفـــعـــه  ــي ــع ــس تـــقـــريـــر �ـــســـنـــوي عــــن و� 7- اإعــــــــداد 
ــهــاء الــ�ــســنــة املــالــيــة.  ــت ــهــر قــبــل ان ــس ــة اأ� ــلث ــــــاف الأعـــلـــى يف مــوعــد غــايــتــه ث  ملــجــلــ�ــص الأوق

المادة السابعة:
1- يجتمع جمل�ص الأوقاف الفرعي بدعوة من رئي�سه مرة على الأقل كل �سهر ول ي�سح الجتماع 

اإل بح�سور �ستة على الأقل من الأع�ساء مبا فيهم الرئي�ص اأو نائبه.
2- يعقد املجل�ص الفرعي اجتماعاته يف مقر اإدارة الأوقاف باملنطقة.

3- ي�سدر املجل�ص الفرعي قراراته بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ساء احلا�سرين وعند الت�ساوي 
يرجح الراأي الذي يوؤيده الرئي�ص.

4- يتوىل �سكرتريية املجل�ص مدير اإدارة الغلل يف املنطقة ويعاونه يف ذلك اأحد موظفي اإدارة 
جمل�ص  يحددها  مكافاأة  نظري  لها  اللزمة  ال�سجلت  وم�سك  املجل�ص  اأعمال  لإدارة  الأوقــاف 

الأوقاف الأعلى على اأن ل تتجاوز راتب �سهرين لكل منهما عن كل �سنة.
القواعد  ووفق  الأعلى  املجل�ص  – بعد احل�سول على موافقة م�سبقة من  الفرعي  للمجل�ص   -5
التي ي�سعها ال�ستعانة مبن يرى لزوم ال�ستعانة بهم من اخلرباء وامل�ست�سارين عند نظر اأي اأية 

م�ساألة من امل�سائل املعرو�سة عليه والتعاقد مع من تدعو احلاجة اإىل التعاقد معهم.
ـــاء جمــالــ�ــص الأوقــــــــاف الــفــرعــيــة املـــوظـــفـــني مبا  ـــن اأعـــ�ـــس ــو م 6- تــ�ــســرف لــكــل عــ�ــس
ـــدارهـــا مـــائـــتـــان وخـــمـــ�ـــســـون ريـــــــاًل عــــن كــل  ـــق ــة م ــوع ــط ــق ـــاأة م ـــاف ـــك ــهــم الـــرئـــيـــ�ـــص م ــي ف
ـــال. ري الآف  اأربـــعـــة  الــ�ــســنــويــة  املـــكـــافـــاأة  ــتــجــاوز جمــمــوع  ي ل  اأن  عــلــى  يــحــ�ــســره  ــمــاع   اجــت
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وت�سرف لكل ع�سو من غري املوظفني مكافاأة مقطوعة مقدارها ثلثمائة وخم�سون رياًل عن كل 
اجتماع يح�سره، على اأن ل يتجاوز جمموع املكافاأة ال�سنوية �ستة الآف ريال. 

أحكام عامة

المادة الثامنة:
ا�ستئجار  ا�ستثمارات الأوقاف  ل يجوز لأع�ساء جمال�ص الأوقاف ومن له �سلة بالإ�سراف على 

اأعيان الأوقاف اخلريية اإطلقًا. 

المادة التاسعة:
ملجال�ص الأوقاف الطلع على ما ترى لزوم الإطلع عليه من وثائق و�سجلت الوقفية واإيراداتها 

ومن�سرفاتها بح�سب الإقت�ساء. 

المادة العاشرة:
ل يخل اأحكام هذا الِنظام ب�سلحيات ديوان املراقبة العامة املقررة نَظامًا يف مراقبة ح�سابات 

الأوقاف على اأن يقدم اأية ملحظات له على جمل�ص الأوقاف الأعلى.

المادة الحادية عشرة:
ل يخل �سيء من اأحكام هذا الِنظام بالأحكام ال�سرعية الواجبة التباع يف كل ما يتعلق بالأوقاف 

اخلريية وال�سروط الواردة يف �سكوكها. )4-1(

المادة الثانية عشرة:
توؤدى املكافاآت املقررة يف هذا الِنظام من البند املخت�ص يف موازنة وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية 

والأوقاف والدعوة والإر�ساد.

املالحق
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المادة الثالثة عشرة:
تكون اللوائح التنظيمة التي يعدها جمل�ص الأوقاف الأعلى مبقت�سى هذا الِنظام نافذة املفعول 

بعد اإقرارها من جمل�ص الوزراء.

المادة الرابعة عشرة:
ــــاأة املـــنـــ�ـــســـو�ـــص عــلــيــهــا يف  ــــاف ــــك ــــدار امل ــــق ـــنـــظـــر يف م ـــــــــادة ال ملــجــلــ�ــص الـــــــــــوزراء اإع
ــة. ــع ــاب ــس ــ�  الـــبـــنـــد الـــ�ـــســـاد�ـــص مــــن املـــــــادة الــــرابــــعــــة، الـــبـــنـــد الـــ�ـــســـاد�ـــص مــــن املـــــــادة ال

المادة الخامسة عشرة:
يكون تعيني الأع�ساء من اأهل الراأي واخلربة ملدة ل تزيد عن ثلث �سنوات، ويجوز اإعادة تعيني 

الع�سو مرة اأخرى بعد اإنتهاء مدة ع�سويته. 
 

المادة السادسة عشرة:
يلغي هذا الِنظام جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والأحكام التي تتعار�ص معه ويعمل به من 

تاريخ الت�سديق عليه ون�سره.
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ما صدر حول نظام المجلس األعلى لألوقاف
ــوزراء رقم 584 يف  ال قــرار جمل�ص  بناًء على  امللكي رقم م/ 35 يف 1386/7/18هــــ  املر�سوم 

1386/7/16هـ اأم القرى 2148 يف 1386/8/12هـ.
ومكافاأة  وقراراته  انعقاده  واأحكام  بت�سكيله  يت�سل  ما  وبيان  املجل�ص  اإن�ساء  يلي:  ما  يت�سمن 
القواعد  وو�سع  باململكة  اخلريية  الأوقــاف  جميع  على  بالإ�سراف  املجل�ص  يخت�ص  اأع�سائه، 
املتعلقة باإداراتها وا�ستغللها وحت�سيل غلتها و�سرفها، اإن�ساء جمال�ص الأوقاف الفرعية وبيان 

ما يت�سل بت�سكيلها واأحكام انعقادها و�سلحياتها واخت�سا�ساتها. 

المادة الثانية:
عدلت باملر�سوم امللكي رقم م/ 2 يف 1394/2/12هـ بناًء على قرار جمل�ص الوزراء رقم 101 يف 
1394/2/2هـ بحيث حذفت الفقرة ) 3 (، التي جتعل من بني اأع�ساء املجل�ص )ع�سو �سرعي 
يعينه �سماحة رئي�ص الق�ساة(، واأ�سيف اإىل اأع�ساء املجل�ص )مدير اإدارة الآثار بوزارة املعارف(، 
اأهل  الأع�ساء من  اأ�سبح  العدل(، كما  وزير  يعينه  ال�سرعي  و )�سخ�ص من ذوي الخت�سا�ص 

الراأي واخلربة الذين ير�سحهم وزير احلج والأوقاف ويعينون باأمر ملكي اأربعة بدل من ثلثة.

المادة الثالثة:
بناًء على قرار جمل�ص  امللكي رقم م/56 يف 1402/12/18هـــ  باملر�سوم  الفقرة )11(  عدلت 
الوزراء رقم 203 يف 1402/11/25هـ بحيث اأ�سبح من �سـلحيات املجل�ص:«اعتماد امل�سروعات 
املقرتح تنفيذها من اأموال الأوقاف اخلريية واعتماد تكاليفها اإذا زادت القيمة على خم�سمائة 

األف ريال..«، بدًل من مائة األف ريال.

المادة الرابعة:
عدلت الفقرة )6( باملر�سوم امللكي رقم م/71 يف 1395/8/11هـ بناًء على قرار جمل�ص الوزراء 

رقم 863 يف 1395/7/15هـ لت�سبح كما هو مذكور يف الِنظام.

املالحق
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وكانت هذه الفقرة تن�ص، قبل تعديلها، على ما يلي:
مقطوعة  مكافاأة  الرئي�ص  فيهم  مبا  الأعلى  الأوقــاف  جمل�ص  اأع�ساء  من  ع�سو  لكل  »ت�سرف 
يتجاوز جمموع  ل  اأن  على  يح�سره  اجتماع  كل  رياًل عن  وخم�سون  ثلثمائة  مقدارها )350( 
اأجور  الأع�ساء  من  ع�سو  لكل  ي�سرف  كما  ع�سو،  لكل  ريــال  اآلف  خم�سة  ال�سنوية  املكافاأة 
وبدلت ال�سفر املقررة يف نَظام موظفي الدولة يف حالة عقد اجتماعات املجل�ص املذكور خارج 
اأو البدلت املذكورة  املقر الر�سمي لوظيفته الأ�سلية، على األ يجمع بني احل�سول على الأجور 

واحل�سول عليها من جهة اأخرى«.

المادة السادسة:
بني  من  اأ�سبح  بحيث  1402/12/18هــــ  يف  م/56  رقم  امللكي  باملر�سوم   )2( الفقرة  عّدلت 

�سلحيات جمل�ص الأوقاف الفرعي:
»اعتماد امل�سروعات املقرتح تنفيذها من اأموال الأوقاف اخلريية التي ل تتجاوز قيمتها خم�سمائة 

األف ريال »، بدًل من مائة األف ريال.

المادة السابعة:
عّدلت الفقرة )6( باملر�سوم امللكي رقم م/ 71 يف 1395/8/11هـ بناًء على قرار جمل�ص الوزراء 

رقم 863 يف 1395/7/15هـ اإىل الن�ص املذكور يف الِنظام.

وكانت هذه الفقرة تن�ص، قبل تعديلها، على ما يلي:
الرئي�ص مكافاأة مقطوعة  الفرعية مبا فيهم  الأوقاف  اأع�ساء جمال�ص  »ت�سرف لكل ع�سو من 
مقدارها )150( رياًل عن كل اجتماع يح�سره على األ يتجاوز جمموع املكافاأة ال�سنوية )2250( 

رياًل يف ال�سنة لكل ع�سو«.

المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة:
بناًء على املر�سوم امللكي رقم م/ 56 يف 1402/12/18هـ، اأُ�سيفت مادتان اإىل الِنظام بعد املادة 
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الثالثة ع�سرة هما:
املادة الرابعة ع�شرة: ملجل�ص الوزراء اإعادة النظر يف مقدار املكافاأة املن�سو�ص عليها يف البند 

ال�ساد�ص من املادة الرابعة، والبند ال�ساد�ص من املادة ال�سابعة.
الراأي واخلربة ملدة ل تزيد على ثلث  اأهل  الأع�ساء من  امل��ادة اخلام�شة ع�شرة: يكون تعيني 

�سنوات، ويجوز اإعادة تعيني الع�سو مرة اأخرى بعد انتهاء مدة ع�سويته.

واأُعيد ترقيم املادة الرابعة ع�سرة يف الِنظام بحيث اأ�سبحت املادة ال�ساد�سة ع�سرة.
ــوة والإر�ـــســـاد( حمــل عبارة  ــدع الــ�ــســوؤون الإ�ــســلمــيــة والأوقـــــاف وال اإحـــلل عــبــارة )وزارة 
ــدعــوة  وال والأوقــــــاف  الإ�ــســلمــيــة  ــوؤون  ــس ــ� ال ــــر  وعـــبـــارة )وزي والأوقــــــاف (،  )وزارة احلـــج 
والإر�ـــســـاد( حمــل عــبــارة )وزيـــر احلــج والأوقــــاف (، وعــبــارة ) وزيــر الــعــدل ( حمــل عبارة 
الأعلى: الأوقـــاف  جمل�ص  نَظام  يف  العبارات  هــذه  وردت  حيثما   ) الق�ساة  رئي�ص   )�سماحة 

�سدر بذلك قرار جمل�ص الوزراء رقم 21 يف 1419/1/15هـ. 
لئحة الأوقاف اخلريية ) اجلزء الأول - احل�سر والتمحي�ص والت�سجيل(:

�سدرت بقرار جمل�ص الوزراء رقم 80 يف 1393/1/29هـ، ومن جمل�ص الأوقاف الأعلى بقراره 
اأ وتاريخ 1390/11/11هـــ. وتت�سمن تعريف الأوقاف العامة واخلا�سة واأحكام  رقم 72/م/ق 

ح�سرها ومتحي�سها وت�سجيلها.
ثم �سـدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 472 يف 1398/7/28هـ م�سيفًا اأحكامًا جديدة حول �سلحيات 
 ناظر الوقف بالن�سبة للت�سرف فيه، وعلقة املحكمة يف ذلك، واأحكام اأموال الق�سار واأوليائهم.
ـــا يــلــي: ـــررا م ـــق ــــم 171 يف 1400/9/23هـــــــــــــ م ــ�ــص الــــــــوزراء رق ـــــرار جمــل ـــم �ـــســـدر ق  ث
يف   80 رقــم  الـــوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادرة  اخلريية  الأوقـــاف  تنظيم  لئحة  من  ت�ستثنى   «

1393/1/29هـ ومن قرار جمل�ص الوزراء رقم 472 وتاريخ 1398/7/28هـ. الأحكام التالية:
1- ت�سليم عو�ص امل�ساجد املهدومة قبل نفاذ هذا القرار ب�سبب نزع ملكيتها  اإىل وزارة احلج 

والأوقاف دون انتظار تعيني البدل.
ملكيتها  املنزوع  امل�ساجد  اإفراغ  اإجراء  الأوقاف يف  اإقرار مندوب  على  بال�ستناد  الكتفاء   -  2
اإليها يف الفقرة الأوىل وذلك بعد اطلع كاتب العدل على بيانات جلنة  للمنفعة العامة امل�سار 

املالحق
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التقديرات والر�سـم الكروكي للم�سجد وت�سليم تعوي�سها لوزارة احلج والأوقاف«.
ثم �سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 59 يف 1400/4/2هـ بتعديل الفقرة )1( من قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 171 يف 1400/9/3هـ )املدونة اأعله( اإىل ال�سيغة التالية:
»ت�سليم عو�ص امل�ساجد املهدومة ب�سبب نزع ملكيتها اإىل وزارة احلج والأوقاف دون انتظار تعيني 

البدل وذلك خلل مدة ل تزيد عن ثلث �سنوات ابتداًء من تاريخ هذا القرار«.

المادة السادسة عشرة:
�سـدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 285 يف 1398/2/27هـ بتعديل الفقرة )ب( من املادة ال�ساد�سة 

ع�سرة اإىل ال�سيغة التالية:
الأوقــاف يف  دائرة  تاأكيد من  قبل احل�سول على  لأية عني  ا�سـتحكام  اإ�سدار حجة  »ب- عدم 
اجلهة يفيد بعدم وجود علقة وقفية لها وذلك مبوجب النموذج رقم )6( املرفق ما مل مت�ص 

على ت�سّلم اإدارة الأوقاف لإخطار املحكمة مدة اأربعة اأ�سهر«.
الأربــطــة. �ــســوؤون  رعاية  اإدارة  باإن�ساء  1404/2/12هـــــ  بتاريخ   32 رقــم  وزاري  قــرار   �سدر 
�سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 584 بتاريخ 1386/7/16هـ باملوافقة على نظام جمل�ص الأوقاف 

الأعلى.
�سدر الأمر امللكي رقم اأ/ 43 بتاريخ 1426/3/15هـ بتجديد ع�سوية ال�سيخ عبداهلل بن �سليمان 

بن منيع يف جمل�ص الأوقاف الأعلى ملدة ثلث �سنوات.
�سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم )144( بتاريخ 1425/5/3هـ باأن ين�ساأ �سندوق وقفي بح�ساب 
امل�ساجد  لعمارة  يخ�س�ص  والإر�ساد  والدعوة  والأوقــاف  الإ�سلمية  ال�سوؤون  وزارة  يف  موحد 

و�سيانتها وت�سغيلها.
�سدر اأمر ملكي رقم اأ/13 بتاريخ 1427/2/18هـ بتجديد ع�سوية الدكتور حمد بن حممد بن 

حمد اآل ال�سيخ يف جمل�ص الأوقاف الأعلى ملدة ثلث �سنوات.
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الئحة
تنظيم األوقاف الخيرية
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قرار مجلس الوزراء رقم 80 في 1393/1/29 هـ.

الجزء األول الحصر والتمحيص والتسجيل

التعريف:
1- يق�سد بالأوقاف اخلريية يف تطبيق هذه اللئحة كل من:

اأ- الأوقاف العامة: كاأوقاف احلرمني ال�سريفني، واأوقاف امل�ساجد، واأوقاف الأربطة، واملدار�ص 
وغريها من الأوقاف املوقوفة على جهات خريية عامة. 

ب- الأوقاف اخلا�سة: التي توؤول اإىل جهات انتفاع عامة بعد انقرا�ص املوقوف عليهم من الذرية 
والأ�سخا�ص املحددين بذاتهم كاأقارب الواقف اأو من لهم �سلة به اأو من رغب الواقف اأن يوقف 

عليهم بذاتهم. 
البلدة  تلك  يف  اخلريية  الأوقاف  على  املبا�سر  الإ�سراف  بلدة  كل  يف  الأوقاف  مدير  يتوىل   -2
ورعايتها والدخول يف الدعاوى املتعلقة بها، وتاأجريها، و�سيانتها، وا�ستلم غللها، والنفاق 
منها اأو �سرفها يف اأوجه اخلري ح�سبما ن�ص عليه �سرط الواقف، وذلك يف حدود ال�سلحيات 

والقواعد التي يحددها جمل�ص الأوقاف الأعلى. 
3- تبقى الأوقاف اخلريية اخلا�سة حتت اأيدي نظارها ال�سرعيني املحددين يف �سرط الواقف اأو 

الذين �سدر الأمر من املحاكم ال�سرعية بتعيينهم. 
الأوقاف اخلريية اخلا�سة  العامة على  واملراقبة  الإ�سراف  الأوقاف احلق يف  لدوائر  4- يكون 
املراقبة التي من �ساأنها حفظ الوقف وامل�ساعدة يف تنفيذ �سرط الواقف و�سع اليد على الوقف 
بعد موافقة احلاكم ال�سرعي، وذلك حني انقرا�ص امل�ستحقني فيه واأيلولته ال�سرعية اإىل جهات 

خريية عامة، وعليها اأن ت�سع يف �سجلتها املعلومات اللزمة ل�سمان حتقيق ذلك. 
5- يراعى اأن يتم وفق القواعد املقررة بيع وا�ستبدال اأعيان الأوقاف �سعيفة الغّلة اأو التي ل غّلة 
اأو التي يخ�سى عليها ب�سبب و�سعها تعّر�سها لل�سياع كالأ�سقا�ص ال�سغرية، ولهذا الغر�ص  لها 
يتم ح�سر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف املخت�سة وترفع بنتيجة احل�سر تقريرًا ملجال�ص 

الأوقاف املخت�سة وفقًا للنموذج رقم )1( املرفق وذلك خلل ال�سهر الأول من ال�سنة املالية. 
6- حت�سر جميع م�سميات اأعيان الأوقاف لغر�ص تنظيم ت�سجيلها حتت امل�سميات املبينة اأدناه 

ويرمز لكل م�سمى بالرمز املو�سح اأمامه:



-209-

اأ- عمارة »ع« ويق�سد بالعمارة كل مبنى بني على نَظام ال�سقق ويوؤجر على هذا الِنظام اأو يوؤجر 
اأنه ي�سمل على اأكرث من وحدة �سكنية واحدة ويدخل  جميعه لأي غر�ص اآخر، ويفهم من ذلك 

حتت هذا امل�سمى الفنادق واملدار�ص وامل�ست�سفيات.. الخ.
اأو مبنى ي�ستمل على وحدة �سكنية واحدة ويدخل يف هذا  ب- دار »ر« ويق�سد بالدار كل بيت 

امل�سمى »الفلل« و »العزل«.. الخ.
ج- دكان »ك« ويق�سد بالدكان كل مبنى خ�س�ص للتاأجري لغر�ص التجارة بالبيع وال�سراء عمومًا 

وي�سمل ذلك بيع اخلدمات ويدخل يف امل�سمى »املخزن«، »املغازة« »املعر�ص«.. الخ.
د- اأر�ص زراعية »ز« ويق�سد بها كل اأر�ص بها زرع اأو غر�ص له غّلة اأو تكون معدة لذلك، ويدخل 

يف امل�سمى »الب�ستان« اأو » الأرا�سي الزراعية« اأو » البلد الزراعية«و »الركيب« و » املزروعة«.
دار  اأر�ــص عليها  كل  اأو  لها غّلة من غر�ص  لي�ص  اأر�ــص جــرداء  بها كل  ويق�سد  »ج«  اأر�ــص  هـ- 
 خربة مت�ساقطة ل تغل الأر�ص منها ويدخل يف ذلك » الأر�ص الف�ساء« و»احلو�ص« و »اخلرابة«.
اأما ما ل يدخل من الأعيان املوقوفة حتت اأي رمز من الرموز اأعله فيثبت بال�سم الكايف لتعيينه 

كقهوة وحمام. 

التسجيل: 
7- ت�ستعمل اإدارات اأوقاف الفروع ال�سجلني التاليني:

اأ- دفرت ح�سر وت�سجيل �سكوك اأعيان الأوقاف اخلريية العامة »منوذج رقم 2«.
ب- دفرت ح�سر اأعيان الأوقاف اخلا�سة »منوذج رقم 3«.

وت�ستعمل اإدارة احل�سر والت�سجيل بوزارة احلج والأوقاف ال�سجل التايل:
بطاقة ح�سر عموم اأعيان الأوقاف »منوذج رقم 4«.

8- لغر�ص ا�ستعمال ال�سجلت املو�سحة يف )7( اأعله تتخذ الإجراءات التالية:-
اأ- تق�سم اململكة اإىل خم�ص مناطق وقفية كالآتي:-

1- املنطقة الغربية.
2- املنطقة الو�سطى.
3- املنطقة ال�سرقية.

املالحق
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4- املنطقة اجلنوبية.

5- املنطقة ال�سمالية.
وتو�سح حدود كل منطقة بقرار من وزير احلج والأوقاف.

ب- يكون مبناطق الأوقاف مراكز رئي�سية ح�سب جتمعات الأوقاف ترتبط بكل منها فروع املدن 
ال�سغرية والقرى املجاورة.

ج- تخ�س�ص جمموعة من الأرقام املت�سل�سلة لكل منطقة من املناطق امل�سروحة يف »اأ« على النحو 
التايل على اأن تكون اأرقام كل منطقة خا�سة بها ل ي�ساركها فيها اأية منطقة اأخرى.

املجال الرقمي امل�شل�شل له ا�شم املنطقة 
19999 الغربية )10000( 
29999 الو�شطى )20000( 
39999 ال�شرقية )30000( 
49999 اجلنوبية )40000( 
59999 ال�شمالية )50000( 

د- تخ�س�ص لكل مدينة يف املنطقة جمموعة اأرقام مت�سل�سلة من جمموع اأرقام املنطقة م�سروحة 
اأعله.

هـ- يعطي كل واقف يف املدينة رقمًا من املجموعة املت�سل�سلة املخ�س�سة لكل مدينة املطروحة يف 
»د« بحيث يكون الرقم خا�سًا بذلك الواقف.

�سورة  فيه  حتفظ  موقوفة  عني  لكل  خا�ص  ملف  ـــوزارة  ال يف  الــفــروع  الإدارات  يف  يفتح   -9
واملعاملت  املكاتبات  جميع  �ــســورة  اأو  واأ�ــســا�ــص  بالوقف  املتعلقة  الوثيقة  اأو  ال�سك  مــن 
الــتــي اأدت اإىل و�ــســول الــوقــف حتــت يــد دوائــــر الأوقـــــاف واملــعــامــلت الــتــي حتـــدد الــوقــف 
حلفظ  فقط  امللف  هــذا  اأن  اأي  املعتدين  قبل  مــن  عليه  اليد  بو�سع  وتتعلق  معامله  وتو�سح 
ــتــي تـــدل عــلــى الــوقــف وحتــفــظ كــيــانــه فــل تــدخــل فــيــه املــعــامــلت اخلــا�ــســة  املــعــامــلت ال
ال�سجل. اأو  البطاقة  يف  املو�سوع  احل�سر  رقــم  امللف  ويحمل  غلله  ا�ستثمار  اأو   بتاأجريه 

كما تاأخذ امللفات على قدر الإمكان األوانًا خمتلفة لغر�ص متييز نوع العني.
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10- يجب اأن ل تخلط ملفات الأوقاف اخلريية العامة مبلفات الأوقاف اخلريية اخلا�سة فهذه 
حتفظ بخزائن خا�سة بها بعيدة عن ال�ستعمال اإل اإذا اقت�سى الأمر لغر�ص الرجوع اإليها يف 

حتقيق اأمر له علقة بالوقف ويكون ذلك باإذن من مدير اإدارة الأوقاف.
11- تعترب جميع ملفات الوقف غري قابلة للتداول والإطلع من اأية جهة خارج نطاق القائمني 

على حفظها وامل�سوؤولني يف دوائر الأوقاف اإل باإذن خا�ص من وزير احلج والأوقاف.
12- يتكون رقم احل�سر الذي ت�ستمل عليه ال�سجلت املو�سحة يف املادة ال�سابعة اأعله من رقم 
الوقف املذكور يف الفقرة »د« من املادة )8( اأعله ومن الرمز الدال على نوع العني املذكور يف 

املادة )6( اأعله يليه رقم لت�سل�سل العني املوقوفة يف �سجل ح�سر اأعيان الوقف.
13- يراعى يف ت�سجيل اأوقاف �سخ�ص معني ويف ا�ستعمال رقم احل�سر اإتباع ما يلي:-

اأ- اأن يلزم رقم احل�سر العني املوقوفة يف جميع املخابرات التي لها علقة بتلك العني.
ب- اأن تاأتي خلف بع�سها يف الت�سجيل ثم يلي ذلك ت�سجيل اأوقاف �سخ�ص اآخر.. وهكذا.

ج- اأن يو�سع الرقم على باب العني املوقوفة يف قطعة من املعدن اأو الأملنيوم.
اأزيلت  اأو  الوقف  عني  انقر�ست  لو  وحتى  الظروف  كانت  مهما  احل�سر  رقم  يتغري  ل  اأن  د- 
وا�ستبدلت بعني اأخرى يجب نقل هذا الرقم اإىل العني اجلديدة ليلزمها مع ملحظة ت�سجيل 

املعلومات اجلديدة عن العني اجلديدة.
هـ- اأن يو�سع الرقم على امللف اخلا�ص بالوقف.

و- اأن يو�سح الرقم يف عقد تاأجري العني وعقد �سيانته.. الخ.

الحصر  
14- تقوم وزارة احلج والأوقاف بح�سر الأوقاف اخلريية على النحو التايل:

اأوًل:
اأ- تكون جلان يف كل منطقة من مناطق اململكة ويف�سل اأن تكون اأكرث من جلنة يف بع�ص هذه 

املناطق املنطقة الغربية التي تكرث الأوقاف مبدنها الكبرية.
ب- تكون بقرار من وزير احلج والأوقاف جلان ت�سجيل على النحو التايل:

1- مندوب من الأوقاف.

املالحق
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2- مندوب من املحكمة ال�سرعية.
3- واحد من اأرباب اخلربة.

اأن  لها  كما  العامة،  الأ�سغال  م�سلحة  من  اأو  البلدية  من  وم�ّساح  مبهند�ص  ت�ستعني  اأن  وللجان 
مايكروفيلم  اأو  فوتو�ستاثي  اأو  فوتوغرايف،  املنطقة، ومب�سور  بكاتب كفء من موظفي  ت�ستعني 

متى دعت احلاجة.
ج- تتوىل اللجان كل جلنة يف منطقتها الت�سال باملحاكم للطلع على �سجلتها للو�سول اإىل 
على   - وجدت  – اأن  وقف  �سيغة  لكل  و�سورة  �سك  كل  �سورة  واأخذ  املوقوفة  الأعيان  �سكوك 
�سكل وثيقة اأو �سك، وتتوىل كذلك ملحظة اأخذ اأية معلومات اإ�سافية جتدها عن هذا الوقف 
خ�سو�سًا فيما يتعلق باملعلومات الأ�سا�سية امل�سروحة يف دفاتر احل�سر والت�سجيل املقرتحة اآنفًا.

د- ت�ستعمل يف الت�سوير – متى ما كان ذلك ممكنًا- اآلة الت�سوير املايكروفيلم.
هـ- يتم ت�سديق �سور ال�سكوك ووثائق الأوقاف اخلريية من قبل احلاكم ال�سرعي.

على  وتطبيقها  فرزها  عملية  لتتوىل  الأوقــاف  اإدارة  اإىل  ت�سديقها  بعد  ال�سور  هذه  ت�سلم  و- 
املعلومات امل�سجلة عنها يف الأوقاف.

ثانياً: 
اأ- تقوم اإدارة الأوقاف بالتاأكد من وجود الأعيان يف �سجلتها وت�ستعمل لذلك جدول احل�سر 

منوذج )5( بالن�سبة لأعيان الأوقاف اخلريية العامة.
احل�سر  جدول  حقوق  مبلء  الأوقــاف  يف  والت�سجيل  احل�سر  ق�سم  املخت�سة  اجلهة  تقوم  ب- 
باملعلومات التي ميكن احل�سول عليها من �سجلتها ومن �سجلت املحاكم باحلرب الأزرق وترك 

فراغات حتت احلقول التي ل يوجد بها معلومات.
اأعله بعد ملء الفراغات املمكن  اإليه يف )اأ، ب(  ج- تعطى �سورة من جدول احل�سر امل�سار 
ملوؤها فيه من واقع ال�سجلت اإىل جلنة الوقوف املذكورة يف )ثالثًا( – اأدناه – لتتوىل بدورها 
ملء الفراغات يف اجلدول باحلرب الأحمر بعد الوقوف الفعلي على الأعيان على النحو امل�سروح 

يف )ثالثًا( – اأدناه.
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ثالثاً: 
اأ- توؤلف بقرار من وزير احلج والأوقاف جلان الوقوف يف كل منطقة من مناطق اململكة على 

النحو التايل:
1- مندوب عن الأوقاف.
2- مندوب عن املحكمة.

3- مهند�ص.
ولها اأن ت�ستعني مب�ساح وبكاتب كفء من قبل اإدارة الأوقاف.

ب- تتوىل اللجنة ما ياأتي:
1- الوقوف الفعلي على اأعيان الأوقاف الواردة يف جداول احل�سر من ق�سم احل�سر والت�سجيل.

2- ملىء جداول احل�سر باملعلومات املطلوبة من واقع وقوف اللجنة على الأعيان.
3- حتديد الأعيان املوقوفة على ن�سختني من اخلارطة امل�سحية للمدينة حتديدًا دقيقًا واإر�سالها 
لدائرة الأوقاف لتعليق واحدة منها يف ق�سم احل�سر واإر�سال الأخرى اإىل الوزارة حلفظها لديها 

كمرجع لدرا�ستها.
4- اإعادة النظر يف �سحة معلومات هذه اخلارطة بعد كل خم�ص �سنوات.

ليتوىل  الأوقــاف  دائرة  والت�سجيل يف  ق�سم احل�سر  اإىل  ملئها  بعد  تقدمي جداول احل�سر   -5
موظف الت�سجيل ت�سجيلها بعناية يف الدفاتر املعدة لذلك ثم حفظها.

رابعاً: 
ا�ستمارات  تت�سمن  اأن  الوطني  والإقت�ساد  املالية  وزارة  من  ــاف  والأوق احلج  وزير  يطلب  اأ- 
امل�ساكن  اإح�ساء  عمليات  جتري  عندما  وقفًا  اأو  ملكًا  العني  نوع  يو�سح  حقل  على  الإح�ساء 

واملوؤ�س�سات.
ب- تتوىل جلنة الت�سجيل باإدارة احل�سر والت�سجيل مراجعة املعلومات التي حتتويها ا�ستمارات 
الإح�ساء مع املعلومات املوجودة بال�سجلت للتاأكد من اأن اأعيان الوقف مل يطراأ عليها تغيري اأو 

اأنها حمفوظة من اأيدي العبث.
اأعله  املذكورة  اللجان  املنا�سبة لأع�ساء  املكافاآت  والأوقاف  بقرار من وزير احلج  15- حتدد 

املالحق
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حم�سوبة على اأ�سا�ص عدد اأعيان الأوقاف التي تولوا اإجراءاتها.
16- جترى الإت�سالت اللزمة مع وزارة العدل لإتخاذ ما يلي:

اأ- اإر�سال وقفية و�سورة �سكوك الأوقاف التي ت�سجل لديها م�ستقبًل لإدارات الأوقاف.
ب- عدم اإ�سدار حجة ا�ستحكام لأية عني قبل احل�سول على تاأكيد من دائرة الأوقاف يف اجلهة 

يفيد بعدم وجود علقة وقفية لها وذلك مبوجب النموذج رقم )6( املرفق.
وقفيتها يف  تثبت  والتي مل  الأوقــاف  ب�سجلت  املوجودة  للأعيان  ال�ستحكام  اإخــراج حجة  ج- 

�سجلت املحاكم.  
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ما صدر حول الئحة األوقاف الخيرية
�سدرت بقرار جمل�ص الوزراء رقم 80 يف 1393/1/29هـ، ومن جمل�ص الأوقاف الأعلى بقراره 
رقم 72/م/ ق اأ وتاريخ 1390/11/11هـ. وتت�سمن تعريف الأوقاف العامة واخلا�سة واأحكام 

ح�سرها ومتحي�سها وت�سجيلها.
حول  جديدة  اأحكامًا  م�سيفًا  1398/7/28هـــــ  يف   472 رقــم  الـــوزراء  جمل�ص  قــرار  �سـدر  ثم 
�سلحيات ناظر الوقف بالن�سبة للت�سرف فيه، وعلقة املحكمة يف ذلك، واأحكام اأموال الق�سار 

واأوليائهم.

ثم �سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 171 يف 1400/9/23هـ مقررا ما يلي:
يف   80 رقــم  الـــوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�سادرة  اخلريية  الأوقـــاف  تنظيم  لئحة  من  »ت�ستثنى 

1393/1/29هـ ومن قرار جمل�ص الوزراء رقم 472 وتاريخ 1398/7/28هـ. الأحكام التالية:
1 - ت�سليم عو�ص امل�ساجد املهدومة قبل نفاذ هذا القرار ب�سبب نزع ملكيتها اإىل وزارة احلج 

والأوقاف دون انتظار تعيني البدل.
ملكيتها  املنزوع  امل�ساجد  اإفراغ  اإجراء  الأوقاف يف  اإقرار مندوب  على  بال�ستناد  الكتفاء   -  2
اإليها يف الفقرة الأوىل وذلك بعد اطلع كاتب العدل على بيانات جلنة  للمنفعة العامة امل�سار 

التقديرات والر�سـم الكروكي للم�سجد وت�سليم تعوي�سها لوزارة احلج والأوقاف«.
ثم �سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 59 يف 1400/4/2هـ بتعديل الفقرة )1( من قرار جمل�ص 

الوزراء رقم 171 يف 1400/9/3هـ )املدونة اأعله( اإىل ال�سيغة التالية:
»ت�سليم عو�ص امل�ساجد املهدومة ب�سبب نزع ملكيتها اإىل وزارة احلج والأوقاف دون اإنتظار تعيني 

البدل وذلك خلل مدة ل تزيد عن ثلث �سنوات ابتداًء من تاريخ هذا القرار«.

املالحق



-216-

الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

المواد المتعلقة باألوقاف في
نظام الهيئة العامة للوالية على أموال 

القاصرين ومن في حكمهم
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المادة الثانية:
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اإل  اأو حكما  لها حقيقة  ل حافظ  التي  الأمــوال  على  الولية  الهيئة  تتوىل 
ومتار�ص من الخت�سا�سات مثل ما خول للويل اأو الو�سي اأو القيم اأو الوكيل اأو الناظر وعليها 
الواجبات املقررة عليهم طبقا لأحكام ال�سريعة الإ�سلمية، والأنظمة املرعية، ولها على الأخ�ص 

ما ياأتي:
1- الو�ساية على اأموال الق�سر واحلمل الذين ل ويل ول و�سي لهم واإدارة اأموالهم.

2- القوامة على اأموال ناق�سي الأهلية وفاقديها الذين مل تعنٍي املحكمة املخت�سة قيما لإدارة 
اأموالهم.

امل�سائل  والوكالة عنهم يف  واملفقودين  الغائبني  واأموال  وارث  له  يعرف  اأموال من ل  اإدارة   -3
املالية. 

4- حفظ اأموال املجهولني واللقطات وال�سرقات حتى تثبت لأ�سحابها �سرعًا. 
5-الإ�سراف على ت�سرفات الأو�سياء والقّيمني والأولياء.

6- حفظ الديات والأموال والرتكات املتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب ال�سرعي فيها اإذا عهدت 
املحكمة املخت�سة بذلك اإىل الهيئة.  

7- اإدارة الوقاف الأهلية التي يو�سى للهيئة بنظارتها اأو التي تعني عليها.
8- حفظ اأقيام الأوقاف اخلريية العامة حتى �سراء البدل من قبل جمل�ص الأوقاف الأعلى وذلك 

بعد اإذن املحكمة املخت�سة بهذا ال�ساأن.   
9- اأي مهمة ت�سند اإليها مبوجب النظام اأو قرار من جمل�ص الوزراء اأو اأمر �سام وحتدد اللئحة 

التنفيذية وال�سوابط اللزمة لتنفيذ هذه املادة.

المادة العاشرة:
امل�سرتكة  وكذلك  عليها،  ناظر  ل  التي  الأهلية  الأوقــاف  جميع  على  بالنظارة  الهيئة  تخت�ص 
فيما يخت�ص بالوقف الأهلي. ولها حق الإ�سراف على النظار املعينني اإذا عهدت اإليها املحكمة 
الهيئة عن  اإىل  دوري  تقدمي ح�ساب  املعني  الناظر  وعلى  ذلك.  امل�سلحة  اقت�ست  اأو  املخت�سة 
اإيرادات وم�سروفات الوقف واإذا تبني اأنه يقوم باأعمال م�سرة مبال الوقف فللهيئة اأن تعرت�ص 

على ما ل ي�سوغ من تلك الأعمال وتعر�ص اأمره على املحكمة املخت�سة ملحا�سبته اأو عزله.
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المادة الحادية عشرة:
يجوز للهيئة املطالبة بالق�سمة وللمحكمة املخت�سة الإذن بذلك اإذا كان املوقوف ح�سة �سائعة 

م�سرتكة بني الواقف ومالك اآخر اأو اأكرث اأو م�سرتكة بني وقفني اأو اأكرث  

المادة الثانية عشرة:
يجوز للناظر اإذا خرب الوقف، اأو تعذرت عودته لإنتاج غّلة، اأو كان اأر�سا ل غّلة لها، ول يوجد ما 
يعمر به من ريع الوقف اأن ياأذن ملن يعمره من ماله ببناء اأو غر�ص اأو نحوهما ملدة معلومة وباأجر 
اأو الغار�ص، ي�سح له الت�سرف فيه ت�سرف  اأو الغر�ص ملكا للباين  اأن يكون البناء  معني، على 
امللك ويورث عنه، وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل املعني له. ويجوز اإذا حتققت غبطة 
الوقف اأن يعّو�ص املعمر عما بناه اأو غر�سه بقيمة املثل عند حلول الأجل املعني له اإذا ا�سرتط ذلك 

المادة الثالثة عشرة:
1- ل يجوز للهيئة اأن ت�ستبدل بالوقف مثله اإل اإذا ا�سرتط الواقف ذلك لنف�سه اأو لغريه، اأو �سار 

الوقف ل ينتفع به كليا، اأو �سار ل يفي مبوؤونته، اأو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
2- ل يجوز بيع الوقف اأو ال�ستبدال به غريه اأو الإذن بتعمريه اأو نقله من مكانه اإل بعد موافقة 

املحكمة املخت�سة 

المادة الثانية والعشرون:
على املحاكم اأن تبلغ الهيئة خلل ثلثة اأيام على الأكرث عن الأو�سياء والقيمني والأولياء والنظار 
الذين عينتهم هذه املحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الإ�سراف على ت�سرفاتهم طبقا لن�سو�ص هذا 

النظام. 

المادة الثالثون:
اإذا غاب الويل اأو الو�سي اأو القيم اأو الوكيل اأو الناظر اأو حجر عليه اأو ق�سر يف اإدارة اأموال 
امل�سمولني بهذا النظام فعلى الهيئة اأن تطلب من املحكمة املخت�سة عزله وتعيني الهيئة اأو غريها 

املالحق
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حار�سا لإدارة الأموال ح�سب مقت�سى الأحوال وعلى من �سدر احلكم بتعيينه ت�سلم ما حتت يد 
املعزول من اأموال واإثبات ذلك مف�سل. ويلزم املق�سر املعزول بتقدمي ح�ساب مف�سل عن مدة 
اإدارته خلل ثلثة اأ�سهر من تاريخ �سدور احلكم. فاإذا امتنع عن تقدمي هذا احل�ساب رفع الأمر 

اإىل املحكمة. 

المادة الحادية والثالثون:
يجب على الهيئة اأن تطلب من املحكمة املخت�سة تعيني و�سي للخ�سومة يف احلالت الآتية:

1- اإذا تعار�ست م�سلحة امل�سمول بهذا النظام مع م�سلحة الهيئة.
2 - اإذا تعار�ست م�سلحة امل�سمول بهذا النظام مع م�سلحة وليه اأو و�سيه اأو القيم عليه اأو ناظر 

الوقف. 



الأنظمة والقرارات الإدارية املتعلقة بالأوقاف

نظام المرافعات الشرعية
مع الئحته التنفيذية

الباب الثالث عشر/الفصل الثاني: األوقاف والقاصرون
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النظام:

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : 
اإياه، وبعد التاأكد من خلو  اإن�ساء اأي وقف، اإل بعد ثبوت متلك واقفه  ل يجوز للقا�سي ت�سجيل 

�سجله مما مينع من اإجراء الت�سجيل .

الالئحة: 
1/219 يكون اإثبات وتوثيق الوقف اأو الو�سية يف العقار اأو غريه لدى املحكمة املخت�سة نوعًا ولو 

كانت العني خارج ولية املحكمة املكانية ما دامت داخل اململكة.
ل�سجلها،  ومطابقتها  امللكية  وثيقة  �سريان  من  التاأكد  الوقف  اإثبات  قبل  املحكمة  على   2/219
وبعد اإثباته يلحق بوثيقة امللكية و�سجلها، وي�سري ذلك على الو�سية اإن كانت بكامل عقار معني 

اأو جزء منه.
اأكانت املخططات  3/219 ت�سجيل الأرا�سي املخ�س�سة م�ساجد يف املخططات املعتمدة �سواء 
منًحا اأو مملوكة لأ�سخا�ص من اخت�سا�ص كاتب العدل، اأما الأرا�سي التي مل تخ�س�ص م�ساجد 

ويراد وقفها فتوثيقها من اخت�سا�ص املحاكم. 
4/219 الأوقاف التي انقر�ص م�ستحقوها واآلت اإىل جهات خريية يتوىل الإ�سراف عليها اجلهة 

املخت�سة بالإ�سراف على الأوقاف.
5/219 اإذا عزلت املحكمة ناظرًا على وقف اأو قبلت عزله لنف�سه تعني عليها اإقامة ناظٍر بدل 
عنه اإذا كان الوقف يقع يف حدود وليتها ، واإن كان يف ولية حمكمة اأخرى فتهم�ص على �سك 

النظارة بالعزل وتبعث ملف الق�سية للمحكمة املخت�سة لإقامة بدل عنه.

النظام:

المادة العشرون بعد المائتين : 
على طالب ت�سجيل الوقف اأن يقدم طلبًا بذلك اإىل املحكمة املخت�سة، م�سفوعًا بوثيقة ر�سمية 

تثبت متلكه ملا يريد اإيقافه.
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النظام:

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: 
الأوقاف التي لي�ص لها �سكوك ا�ستحكام م�سجلة، يجري اإثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات 

املقررة لإجراء ال�ستحكام .

الالئحة: 
1/221 اإخراج �سك ا�ستحكام على الأر�ص التي اأقيم عليها م�سجد يكون بطلب من اجلهة املخت�سة.

2/221 اإخراج �سكوك ا�ستحكام املقابر يكون بطلب ر�سمي من البلدية.
3/221 ت�سلم املحكمة �سكوك الأوقاف اخلريية العامة للناظر املن�سو�ص على نظارته يف �سك 
الوقفية وتزود اجلهة املخت�سة بالإ�سراف على الأوقاف ب�سورة منه، ويف حال عدم الن�ص على 
ناظر يف ال�سك فيكون ت�سليمه لفرع اجلهة يف املنطقة التي يقع فيها الوقف، ويف كل احلالني 

ي�سلم للموقف �سورة من ال�سك.
فللمحكمة  له  ناظر  ل  لوقف  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  يطلب  من  للمحكمة  تقدم  اإذا   4/221

تفوي�سه يف �سبط ال�ستحكام للمطالبة به.

النظام:

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
مع مراعاة اأحكام متلك غري ال�سعوديني للعقار، ل يجوز ت�سجيل وقفية عقار يف اململكة مملوك 

لغري �سعودي اإل بال�سروط الآتية :
اأ - اأن يكون الوقف طبقًا للمقت�سيات ال�سرعية. 

ب- اأن يكون الوقف على جهة بر ل تنقطع. 
ج - اأن يكون الوقف على اأفراد �سعوديني اأو على جهات خريية �سعودية. 

د - اأن يكون الناظر على الوقف �سعوديًا. 
على  الإ�سراف  حق  للأوقاف  العامة  للهيئة  يكون  اأن  الوقف  ا�ستحكام  �سك  يف  ين�ص  اأن  هـ- 

الوقف.
و - اأن يكون الوقف خا�سعًا لنظام الأوقاف يف اململكة.

املالحق
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النظام:

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : 
1- اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة بيع وقف عام اأو ا�ستبداله اأو نقله، فلي�ص لناظره اأن يجري ذلك 
اإل بعد ا�ستئذان املحكمة يف البلد التي فيها الوقف، واإثبات امل�سوغات ال�سرعية التي جتيز بيعه 

اأو ا�ستبداله اأو نقله، على اأن يجعل ثمنه يف مثله يف احلال.
اأو  رهنه  اأو  نقله  اأو  ا�ستبداله  اأو  ببيعه  الأهلي  الوقف  يف  الت�سرف  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا   -2
القرتا�ص له اأو تعمريه اأو �سراء بدل منه اأو جتزئته اأو فرزه اأو دجمه اأو تاأجريه ملدة تزيد على 
ع�سر �سنوات اأو امل�ساربة مباله - فيما اإذا كان الثمن ل يكفي ل�سراء البدل - فلي�ص لناظره اأن 

يجري اأيًّا من تلك الت�سرفات اإل بعد ا�ستئذان املحكمة املخت�سة.

الالئحة: 
1/223 تتحقق املحكمة املخت�سة بو�ساطة اأهل اخلربة، من توفر الغبطة وامل�سلحة للوقف، قبل 

اإ�سدار الإذن يف الطلب املعرو�ص عليها.
الــواردة يف  الت�سرفات  باأحد  الإذن  اأو و�سية  اأهلي  اأو  اقت�ست م�سلحة وقف عام  اإذا   2/223
الفقرة )2( من هذه املادة فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن اإىل املحكمة التي يقع عقار 

الوقف يف حدود وليتها املكانية.
3/223 الدائرة التي �سدر عنها الإذن ببيع الوقف اأو �سرائه ونحوهما هي التي تتوىل اإفراغه.  

4/223 العقار امل�سرتك بني وقف وغريه يكون اإفراغه كامل لدى الدائرة التي اأذنت بالت�سرف 
يف ح�سة الوقف.

5/223 ل يجوز نقل الأوقاف خارج اململكة، اأو الأوقاف التي مبكة اأو املدينة اإىل غريهما.
6/223 نقل الوقف من بلد اإىل بلد اآخر داخل اململكة يقت�سي اإذن حمكمة بلد الوقف، واكت�سابه 
القطعية، و�سراء بدله يكون لدى حمكمة البلد املنقول اإليه الوقف، بعد حتقق الغبطة وامل�سلحة 

من اأهل اخلربة يف احلالني.
موافقة  بعد  يكون  عنها  بدل  و�سراء  وبيعها  العامة  الأوقــاف اخلريية  با�ستبدال  الإذن   7/223

جمل�ص الأوقاف الأعلى.
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اأو  الفرز  اأو  التجزئة  واإ�سدار �سكوك  العقار املوقوف  العدل ت�سجيل رهن  8/223 تتوىل كتابة 
الدمج بعد اإذن املحكمة املخت�سة ولو كانت �سكوك الوقف �سادرة من املحكمة.

9/223 اإذا �سلم مال الوقف للناظر للم�ساربة به واجتمع ما يكفي ل�سراء عقار بدل عنه بادر 
بال�سراء عن طريق املحكمة املخت�سة.

النظام:

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: 
اإذا كان الويل غري الأب، واقت�سى الأمر الت�سرف للقا�سر اأو الغائب ب�سراء عقار له اأو بيع عقاره 
اأو ق�سمته اأو رهنه اأو دجمه اأو القرتا�ص له اأو طلب �سرف ماله الذي اأودعته املحكمة يف موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي اأو اأحد فروعها اأو اأحد امل�سارف يف البلد لأي �سبب، اأو اإذا كان املوىل 
عليه طرفًا يف ال�سركات التي يطلب توثيق عقودها اأو زيادة راأ�ص مالها ؛ فلي�ص للويل اأو الو�سي 

اأن يجري اأيًّا من تلك الت�سرفات اإل بعد ا�ستئذان املحكمة املخت�سة .

الالئحة: 
اأو  ال�سراء  اأو  البيع  ويكون  وامل�سلحة،  الغبطة  باإثبات  يطالب  الأب فل  الويل  كان  اإذا   1/224

غريهما لدى كتابة العدل املخت�سة.
2/224 الدائرة التي �سدر عنها الإذن ببيع اأو �سراء ن�سيب القا�سر اأو الغائب هي التي تتوىل 

اإفراغه.  
3/224 تتوىل كتابة العدل ت�سجيل رهن ن�سيب القا�سر اأو الغائب واإ�سدار �سكوك التجزئة اأو 

الفرز اأو الدمج بعد اإذن املحكمة املخت�سة ولو كانت �سكوك العقار �سادرة من املحكمة.
4/224 العقار امل�سرتك بني قا�سر اأو غائب وبني غريهما يكون اإفراغه كامل لدى الدائرة التي 

اأذنت بالت�سرف يف ح�سة القا�سر اأو الغائب.
5/224 للدائرة الإذن ببيع ن�سيب القا�سر اأو الغائب دون وجود م�سرٍت ول ح�سور �سركاء القا�سر 

اأو الغائب اأو من ميثلهم على اأن حتدد احلد الأدنى لقيمة ن�سيب القا�سر اأو الغائب.
6/224 اإذا كان الإذن يف بيع ن�سيب القا�سر اأو الغائب لعقار ي�ستقل مبلكيته فل بد من حتقق 

املالحق
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الغبطة وامل�سلحة اأما اإذا كان له �سركاء مكلفون وتعذرت الق�سمة اأو مل تتحقق امل�سلحة يف بقاء 
ال�سراكة فيكفي حتقق ثمن املثل.

النظام:

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين : 
واجبة  والنظار،  والأو�سياء  الأولياء  ت�سرفات  يف  ــات  الأذون يف  ال�سادرة  الأحكام  جميع   -1
التدقيق من حمكمة ال�ستئناف با�ستثناء اأحكام الرهن والقرتا�ص وتوثيق عقود ال�سركات اأو 

زيادة راأ�ص مالها و�سراء عقارات للقا�سر، ما مل يقرر املجل�ص الأعلى للق�ساء خلف ذلك .
2- يكون حكم حمكمة ال�ستئناف يف تدقيق الأحكام امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة 

نهائيًا .
3- اإذا نق�ست حمكمة ال�ستئناف الأحكام امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة ؛ حتكم 

فيها بعد �سماع الإنهاء وطلب الإذن بالت�سرف .

الالئحة: 
الرهن  يف  والنظار  والأو�سياء  الأولياء  ت�سرفات  يف  الأذونــات  يف  ال�سادرة  الأحكام   1/225
واجبة  للقا�سر غري  و�سراء عقارات  مالها،  راأ�ص  زيادة  اأو  ال�سركات  وتوثيق عقود  والقرتا�ص 

التدقيق من حمكمة ال�ستئناف.

النظام:

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
1- اإذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف اأو قا�سر اأو غائب، اأو كان يف هذا العقار ح�سة 
�سائعة لأّي منهم ؛ فيكون اإفراغه لدى كتابة العدل، ما مل يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه 

واإفراغه من املحكمة املخت�سة .
اأحد  اأو  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  يف  املخت�سة  املحكمة  بو�ساطة  العقار  قيمة  تودع   -2

فروعها اأو اأحد امل�سارف يف البلد حتى ي�سدر اإذن من املحكمة املخت�سة ب�سرفها .
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الالئحة: 
1/226 العقار املنزوع ل�سالح املنفعة العامة هو ما نزع وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 

العامة وو�سع اليد املوؤقت على العقار.
2/226 عقار الوقف اأو الو�سية اأو القا�سر اأو الغائب الذي يراد نزع ملكيته ل�سالح ال�سركات 
الأهلية العامة ل يعترب للم�سلحة العامة، فل يباع اإل بعد �سدور اإذن من املحكمة املخت�سة بعد 
وتاأييد حمكمة ال�ستئناف ذلك، ويف حال عدم حتقق  البيع  الغبطة وامل�سلحة يف  التحقق من 
الغبطة وامل�سلحة يف املبلغ املقدر تقوم املحكمة باإدخال ال�سركة لزيادة ن�سيب الوقف اأو الو�سية 

اأو القا�سر اأو الغائب مبا يحقق الغبطة وامل�سلحة، فاإن رف�ست ذلك فتقرر املحكمة ما تراه.
3/226 تتوىل كتابة العدل اإفراغ ح�سة من مل يح�سر من مالكي العقار املنزوع للمنفعة العامة 

وتطبق ب�ساأنه الفقرة )2( من هذه املادة.

املالحق
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