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ةعى هللا انسحًٍ انسحٛى
مقدمة
انحًد هلل ٔحدِ ٔ انصالث ٔ انعالو ػهٗ َتُٛا يحًد ٔ ػهٗ انّ ٔ صحتّ ٔ ظهى ٔ ،ةؼد :
َظساً ألًْٛج انٕقف ف ٙحٛاث انًجتًؼاح ٔاأليىٔ ،كَّٕ ٚؼد يٍ أْى اندػائى انًانٛج نُٓضج انًجتًؼاح  ،فقدد ادا
اإلظالو ةانحث ػهٔ ّٛانتسغٛب فٔ ّٛػ ّدِ يٍ أفضم انقسةاح إنٗ هللا ،قال تؼانٗ } :لَن ََََنُلا ا ا ِلرَّن َح َََّٰ ننُ َاَوَّقان ا َّم َ نُ
َ َّاحرُّ نَ { آل ػًساٌ اٜٚج (ٔ ، )29ف ٙانحدٚث انصحٛح ػٍ زظدٕل هللا صدهٗ هللا ػهٛدّ ٔ ظدهى قدال ( :إذا منُ اإلنسنُن
انقطع ع له إال م ثالث  :صدقة جُرية أو علم يَٰونع هنه أو ولند صنُلي يندع لنه زٔاِ يعدهى َ ٔ ،ظدساً نهجٓدٕ
انًتازكج ٔ األػًال انجهٛهج انت ٙتقديٓا اًؼٛج يساكص األحٛا ةًُطقج يكج انًكسيج ف ٙظتٛم خديج انًجتًغ ٔزػاٚج
يصانح األحٛا ٔظاكُٓٛا يٍ خالل ةسايجٓا ٔيشازٚؼٓا انتًُٕٚدج ٔانؼهًٛدج ٔانصدحٛج ٔغٛسْدأ ،نضدًاٌ اظدتًساز
ْرا انُشاطٔ ،ةُا ػهٗ انتُد انخايط يٍ انًدا ث انتاظدؼج ٔانالاليد ٍٛفدَ ٙظداو اًؼٛدج يساكدص األحٛدا ٔانتدَ ٙصدٓا :
(تتكددٌٕ إٚددسا اح انجًؼٛددج يددٍ انٕصدداٚا ٔاألٔقددا )  ،فقددد اػتًدددح انجًؼٛددج فدد ٙتُظددٛى د ٌٔ أٔقافٓددا ػهددٗ ػًددم
ي ظعٚ ٙضًٍ ـ ةإذٌ هللا ـ حعٍ ظدٛس إ ازث األٔقدا
يتكايم نش ٌٔ األٔقا
ٔانفصم انالاَ : ٙاألْددا

ٔٚدُظى كافدج د َٔٓا ٔٚحقد أْددافٓا يدٍ خدالل إػددا َظداو

ُٚظى أحكاو انٕقف ٚٔ ،تكٌٕ ْرا انُظاو يٍ ظتج فصٕل :انفصم األٔل اختص ةانتؼسٚفاح،
ٔانًدٕاز ٔ ،انفصدم انالاندث  :انًصداز ٔ ،انفصدم انساةدغ :انجًؼٛدج انؼًٕيٛدجٔ ،انفصدم

انخايط :يجانط انُظازٔ ،انفصم انعا ض :األحكاو انؼايج.
ٔقد زٔػد ٙفد ٙإػددا ْدرا انُظداو انًُٓٛدج ٔاألخدر ةانتجدازا انؼهًٛدج ٔانؼًهٛدج فد ٙيجدال األٔقدا
االظتؼاَج ةؼد يٍ انختدسا ٔانًختصد ٍٛفد ٙد ٌٔ األٔقدا

انعداةقج ،ةؼدد

ٔانقدإٌَ حتدٗ خدسذ ْدرا انُظداو فد ٙحهتدّ انتٓٛجدج ،

َٔأيم أٌ ٚحق أْدافّ ٔأٌ ٚعٓى ف ٙػى انجًؼٛج يٍ خالل شزع انالقج ندٖ انٕاقفٔ ٍٛانداػً ٍٛنهجًؼٛج ٔانتؼسٚدف
ةٓا ٔ ةًُا طٓا ٔهللا انًٕف ٔ انٓا ٘ إنٗ ظٕا انعتٛم .
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الفصل األول
التعريفات
ال ُدة األولُ ٚ :قصد ةانًصطهحاح أًُٚا ٔز ح فَ ٙظاو أٔقا

أعمال

اًؼٛج يساكص األحٛا ةانتؼسٚفاح انتانٛج:

النظام  :مجموعة من األحكام تنظم أوقاف أعمال جمعٌة مراكز األحٌاء بمنطقة مكة المكرمة  :مواردها
ومصارفها وإدارتها.
المنطقة  :منطقة مكة المكرمة اإلدارٌة.
المدينة  :مدٌنة مكة المكرمة.
المحافظة  :محافظة جدة ومحافظة الطائف.
الجمعية  :جمعٌة مراكز األحٌاء بمنطقة مكة المكرمة.
الجمعية العمومية  :الجمعٌة العمومٌة لألوقاف.
مجلس النظارة  :من ٌتم انتخابه من قبل الجمعٌة العمومٌة لألوقاف.

الفصل الثاني
األهداف والموارد
المادة الثانية  :تتمثل أهداف األوقاف فً تنمٌة وتمكٌن أعمال الجمعٌة ودعم تشغٌل برامجها ومشارٌعها بما
ٌحقق األهداف التً من أجلها أنشئت الجمعٌة والواردة فً نظامها.
المادة الثالثة  :تتكون موارد األوقاف من أصول مالٌة متنوعة عٌنٌة ونقدٌة ومعنوٌة وغٌرها ،تم تحبٌس أصولها
وتسبٌل منافعها.

الفصل الثالث
المصارف
المادة الرابعة  :تكون مصارف األوقاف على النحو التالً:
)1

إصالح وصٌانة وترمٌم األوقاف وهو مقدم على سائر المصارف ،على أن ال ٌقل نسبة ما ٌخصص لذلك
عن  5%وال ٌزٌد عن  15%من إجمالً الرٌع وإن زاد ما خصص عن الحاجة السنوٌة ٌستثمر لصالح
مخصص صٌانة الوقف.
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)2

المصارٌف العمومٌة اإلدارٌة والتشغٌلٌة إلدارة األوقاف على أن ال تزٌد عن  10%من إجمالً الرٌع.

)3

مكافأة أعضاء مجلس النظارة بما ال ٌزٌد عن  5%من إجمالً الرٌع وتقسم بٌنهم بالتساوي .

)4

تضاف نسبة ال تزٌد عن  20%من إجمالً الرٌع ألصول األوقاف كما تعامل األعٌان الناتجة عن ذلك
معاملة هذه األوقاف وتسري علٌها أحكام هذا النظام.

)5

مع مراعاة خطط وبرامج الجمعٌة المعتمدة من مجلس إدارتهاٌ ،صرف ما تبقى من إجمالً الرٌع فً
تحقٌق أهداف وأغراض الجمعٌة فً كل زمان ومكان بحسبه مما هو أكثر نفعا وتحقٌقا ألهداف الجمعٌة
وأعظم أجرا للواقف وأشد حاجة فً حٌنه فً المجاالت اآلتٌة وهً:
أ -المصارف العمومٌة واإلدارٌة التً تحتاجها الجمعٌة بما ال ٌزٌد عن  15%من صافً الرٌع.
ب -المجال االجتماعً التنموي لألحٌاء ،ومنه:






غرس وتعزٌز حق الجوار خاصة والقٌم اإلسالمٌة فً المجتمع عامة.
المساهمة فً تأهٌل وتدرٌب الشباب من الجنسٌن وبخاصة الٌتامى والفقراء واألرامل
والمطلقات وأبنائهم لسوق العمل وتوفٌر فرص وظٌفٌة لهم لٌكون لهم مصدر رزق ٌكفٌهم عن
الطلب مع كفالتهم عند الحاجة.
المساهمة فً رعاٌة الموهوبٌن عموما ودعمهم بما ٌفٌدهم وٌفٌد الحً والمجتمع.
دعم مراكز إصالح ذات البٌن وذلك بتدرٌب المصلحٌن وإنشاء لجان صلح بكل حً بما ٌفٌد
سكان الحً والمجتمع.

ج  -المجال العلمً ،ومنه:





المساهمة فً المنح الدراسٌة للمحتاجٌن من أبناء وبنات الحً.
المساهمة فً الدورات التدرٌبٌة ودعمها وتٌسٌر التحاق الطالب بها.
المساهمة فً إنشاء ودعم مراكز البحث العلمً والمكتبات التً تحتاجها األحٌاء فً كافة
المجاالت.
دعم الدراسات االجتماعٌة لحل القضاٌا والظواهر االجتماعٌة السلبٌة وتطوٌر البرامج لحل تلك
القضاٌا والظواهر.

د  -المجال الصحً ،ومنه:
 المساهمة فً توعٌة أفراد الحً صحٌا وبٌئٌا ودعم البرامج الخاصة بالصحة والبٌئة.

4

النظام األساسي لألوقاف على أعمال
جمعية مراكز األحياء بمنطقة مكة المكرمة

 المساهمة فً إنشاء المصحات ومراكز التأهٌل فً الحً التً تعنى بتأهٌل المصاب حتى ٌعود
عضوا صالحا فً مجتمعه.
 المساهمة فً تدرٌب الكوادر الصحٌة بالحً من أطباء وممرضٌن ونحوهم للتحسٌن من أداءهم
الوظٌفً.
 المساهمة فً أنشطة المحافظة على البٌئة من تلوث الماء والهواء واألرض والغذاء.
هـ  -مجال التطوع والطوارئ ،ومنه:
 دعم برامج تطوٌر وتأهٌل المتطوعٌن الستثمار طاقاتهم بما ٌخدم التنمٌة المجتمعٌة بالحً.
 تنفٌذ خطة إدارة الطوارئ واألزمات الخاصة بالجمعٌة فً حالة الطوارئ واألزمات.
 المساهمة فً مساعدة المتضررٌن بسبب تلك الحوادث والمصائب والنكبات والظروف الطارئة
ومعالجة آثارها والحد منها.
المادة الخامسة  :إذا تعذر الصرف على أحد المصارف ألي سبب من األسباب فٌنقل إلى المصارف األخرى
حسب ما ٌراه مجلس النظارة.
المادة السادسة  :ال ٌجوز صرف شًء من رٌع األوقاف على غٌر األهداف المحددة فً نظام الجمعٌة
والمصارف الموضحة فً هذا النظام  ،ما لم ٌتم إضافة مصارف جدٌدة للنظام.
المادة السابعة  :مع مراعاة الخطط والبرامج والمشارٌع المعتمدة من مجلس إدارة الجمعٌة ،فلمجلس النظارة
اقتراح تقدٌم ما ٌرونه أصلح وأنفع للمجتمع من المصارف المذكورة واقتراح تعدٌل النسب المحددة أعاله بناء
على دراسة مستفٌضة وقرار مسبب عدا مكافأة مجلس النظارة ،حتى لو استغرق الرٌع بندا واحدا حسب
المصلحة باختالف الزمان والمكان والحاجة.

الفصل الرابع
الجمعية العمومية
المادة الثامنة  :تكون لألوقاف جمعٌة عمومٌة من الواقفٌن وممثلٌن عن الجمعٌة ومن أهل الخبرة المشهود لهم
بالصالح واألمانة والكفاءة ،على أال ٌقل عدد أعضاء الجمعٌة عن واحد وعشرٌن عضوا.
المااادة التاسااعة  :تؤلففف الجمعٌففة العمومٌففة مففن الففواقفٌن ممففن تزٌففد قٌمففة وقفففه عففن خمسففمائة ألففف ل ،وتكلففف
المجالس الفرعٌة فً كل من مكة وجدة والطائف ممثلٌن عنهفا بعفدد ال ٌزٌفد عفن ثالثفة أعضفاء لكفل مجلفسٌ ،فتم
اختٌارهم باالنتخاب من قبل مجالس مراكز األحٌاء الفرعٌة ،وتقترح المجالس الفرعٌفة المفذكورة خمسفة أعضفاء
من أهل الخبرة من كل من  :مكة المكرمة وجدة والطائف ٌمثلون الخبراء فً الجمعٌة العمومٌة.
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المادة العاشرة  :تختار الجمعٌة العمومٌة رئٌسا ونائبا للرئٌس فً أول اجتماع لها من بٌن أعضائها باالقتراع
السري ،وٌجوز للعضو فً حال غٌابه إنابة غٌره كتابة للحضور من أعضاء الجمعٌة.
المادة الحادية عشرة ٌ :كون نصاب انعقاد الجمعٌة العمومٌة بحضور نصف أعضائها بمن فٌهم الرئٌس أو من
ٌنٌبه ،و فً حال عدم اكتمال النصاب ٌتم عقده خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما بمن حضر االجتماع.
المادة الثانية عشرة  :تتخذ الجمعٌة العمومٌة قراراتها بأغلبٌة األعضاء الذٌن ٌحق لهم التصوٌت ،وفً حال
التساوي ٌقدم الجانب الذي فٌه الرئٌس أو من ٌنوب عنه فً حال غٌابه.
المادة الثالثة عشرة  :تعٌن الجمعٌة العمومٌة مجالس النظارة على مستوى المنطقة والمحافظات.
المادة الرابعة عشرة  :تتولى الجمعٌة العمومٌة االختصاصات والصالحٌات اآلتٌة:
 )1اعتماد التوجه االستراتٌجً والسٌاسات العامة لألوقاف وخططها واللوائح الالزمة لعملها التً توصً بها
مجالس النظارة.
)2

اعتماد تقرٌر مراقب الحسابات عن المٌزانٌة العمومٌة والحساب الختامً لألوقاف.

)3

اعتماد تقارٌر مجالس النظارة عن سٌر العمل فً إدارة األوقاف والمقترحات والمعوقات إن وجد وبحثها
بما ٌحقق مصلحة األوقاف وٌحافظ علٌها وٌعمل على تنمٌتها.

)4

تعٌٌن مجالس النظارة على مستوى المنطقة والمحافظات (مكة المكرمة ،جدة  ،الطائف) وتقٌٌم أداء
المجالس السنوي وفقا لهذا النظام.

)5

إقرار مشروع الموازنة التقدٌرٌة لألوقاف.

)6

تعٌٌن المراجع الخارجً(محاسب قانونً) لمراقبة حسابات األوقاف.

)7

النظر فً أي موضوعات أخرى تقترحها مجالس النظارة وتقرٌر ما ٌلزم نحوها .

المادة الخامسة عشرة  :تجتمع الجمعٌة العمومٌة مرة كل سنة هجرٌة اجتماعا عادٌا وٌجوز عقد اجتماعات
طارئة باقتراح من مجالس النظارة كلما دعت الحاجة.
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الفصل الخامس
مجالس النظارة
المادة السادسة عشرة ُ :تن َشأ مجالس للنظارة على مستوى المنطقة والمحافظات الرئٌسة ( مكة المكرمة ,جدة ,
الطائف) على أن تتبع المحافظات والمراكز األخرى المتبقٌة فً منطقة مكة المكرمة أقرب مجلس نظارة إلٌها
مكانا ،وٌكون عمل هذه المجالس وفقا لهذا النظام واللوائح التنفٌذٌة التً تبٌن إجراءات عملها.
المادة السابعة عشرةٌ :تكون مجلس النظارة من تسعة أعضاء ،أربعة منهم من أعضاء الجمعٌة العمومٌة من
الواقفٌن ،وأربعة ٌرشحهم مجلس إدارة جمعٌة المراكز من أهل الخبرة والكفاءة ومن المشهود لهم بالصالح ،
وواحد من أعضاء مجلس إدارة الجمعٌة أو إدارتها التنفٌذٌة.
المادة الثامنة عشرة  :لمجلس النظارة كافة الصالحٌات فً إدارة األوقاف التابعة لها واستثمارها وتشغٌلها وفق
الخطط والسٌاسات المعتمدة ،كما لهم الحق ففً اقتفراح اسفتراتٌجٌة وخطفة عمفل الوقفف علفى الجمعٌفة العمومٌفة
والمتابعة مع كافة الجهات التً تنفق علٌها األوقاف مع تحمل مسؤولٌة ذلك.
المادة التاسعة عشرةٌ :شرف مجلس نظارة المنطقة على األوقاف األهلٌة العامة التً لم ٌحدد لها بلد معٌن وٌقوم
بإدارتها وتنمٌتها ،وله تحدٌد جهة صرفها حسب الحاجفة ففً منطقفة مكفة المكرمفة بنفاء علفى دراسفة متخصصفة،
وٌمارس كافة الصالحٌات الممنوحة وفقا لهذا النظام.
المادة العشرون  :مدة مجلس النظارة أربع سنوات هجرٌفة قابلفة للتجدٌفد ،وٌمكفن تجدٌفد العضفوٌة لمفرة واحفدة ،
وٌجوز للجمعٌة العمومٌة التجدٌد لفترة ثالثة لمن ترى فٌه الكفاءة والخبرة ِممن قدم للنظارة جهداَ متمٌفزا وأضففى
على عملها نجاحا ملحوظا.
المادة الحادية العشرون  :تكون قرارات مجلس النظارة بأغلبٌة الثلثٌن ماعدا صرف الرٌع على مصارف الوقف
كما جاء بهذا النظام باألغلبٌة البسٌطة.
المادة الثانية العشرون :تتولى مجالس النظارة باقتراح اللوائح المنظمة لعملها والهٌاكل التنظٌمٌة واإلدارٌة وأدلة
اإلجراءات والصالحٌات التً تحكم سٌر العمل فً األوقاف وفق أفضل الممارسات وبما ٌحقق مصلحتها
واستمرار نفعها فً المستقبل وٌكون ذلك خالل ستة أشهر من انتخاب أول مجلس نظارة ثم عرضها على
الجمعٌة العمومٌة لألوقاف العتمادها.
المادة الثالثة العشرون  :تعقد مجالس النظارة اجتماعاتها بما ال ٌقل عن أربعة اجتماعات سنوٌة.
المادة الرابعة والعشرون ٌ :قوم كل مجلس نظارة بتألٌف لجان تنفٌذٌة واستثمارٌة ولجنة للمراجعة تتبع له وله
تألٌف لجان أخرى حسب الحاجة ،كما لهم حق تفوٌض الصالحٌات الالزمة للجان لتأدٌة مهامها بكفاءة عالٌة.
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الماادة الخامساة والعشارون  :علفى مجفالس النظفارة العمفل علفى تحقٌفق أهفداف ومقاصفد الوقفف بكففاءة عالٌفة
وخاصة فٌما ٌتعلق بالمحافظات الصفغٌرة  ،والتعفاون مفع الجهفات الرسفمٌة والخاصفة كالشفركات االستشفارٌة ،
والتسوٌق  ،والمحاسبة وغٌرها فً سبٌل تنفٌذ وتحقٌق أهداف الجمعٌة ومراد الواقف
المادة السادسة والعشرون ٌ :تخذ مجلس النظارة أمانة له وسجال ٌدوٌا وآلٌا ٌدوّ ن فٌه جمٌع ما ٌتعلق باجتماعات
المجلس وتفاصٌلها وبنود االجتماعات والقرارات والتوصٌات ،ومتابعتها ،ومدة إنجازها وتكالٌفها وغٌر ذلك.
المادة السابعة والعشرون  :إدارة شؤون الوقف المالٌة واإلدارٌفة والتشفغٌلٌة ،وإنشفاء وحففظ السفجالت المتعلقفة
بها ،واتخاذ الوسائل واألسالٌب التً تؤدي إلى تنمٌة الوقف وحفظ موارده.
المادة الثامنة والعشرون  :العمل على رعاٌة مصالح الوقف وصٌانته وحماٌته من المخاطر ،وإذا رأى مجلس
النظارة أن المصلحة أو الحاجة تقتضً بٌع أو استبدال األوقاف أو جزء منها لتعطل مصالحها فله ذلك بعد موافقة
الجمعٌة العمومٌة حسب األنظمة المرعٌة.
المادة التاسعة والعشرون  :فتح الحسابات ومراجعة الجهات ذات العالقة بالبنوك وإجراء كافة المعامالت البنكٌة
الشرعٌة على اختالف درجاتها وعملٌاتها.
المادة الثالثون  :تمثٌل الوقف أمام الجهات القضائٌة واإلدارٌة والهٌئات واللجان وكافة األجهزة الحكومٌة وغٌر
الحكومٌة فً المرافعة والمدافعة وتقدٌم الدعاوى وطلفب حفظهفا وإٌقافهفا والجفواب علفى الفدعوى وردهفا وطلفب
الٌمٌن وردها وطلفب الخبفراء والطعفن بفالتزوٌر واالطفالع علفى المسفتندات والقناعفة بفالحكم واالعتفراض علٌفه
وكافة إجراءات التقاضً فً المحاكم والهٌئات واللجان داخلٌا وخارجٌا على اختالف درجاتها و ِجهاتها ،ولهم أن
ٌو ِّكلوا ,أو ٌنٌبوا – مجتمعٌن أو منفردٌن – أحدهم أو أحدا من غٌرهم  ،ولفوكٌلهم توكٌفل مفن ٌفراه ففً بعفض مفا
وُ ّكل فٌه حسب موافقة مجلس النظارة.
الماادة الواحادة والثالثاون  :إنشفاء قسفم للمحاسفبة لٌقفوم بإعفداد الحسفابات والتقفارٌر المالٌفة السفنوٌة  ،وإعفداد
المٌزانٌات التقدٌرٌة والقوائم المالٌة ،وقٌد كافة الحركات المالٌة وحفظ مستنداتها الدالة على الملكٌة أو االنتفاع أو
الصرف مع العمل على حفظ سجل منفصل لألصول الثابتة وحفظ وتأمٌن مستندات ملكٌتها.
المادة الثانية والثالثون  :تعٌٌن مراجع حسابات داخلً.
المادة الثالثة والثالثون  :للنظار توزٌع المهام واالختصاصات بٌنهم بما ٌعٌنهم على القٌام بمسؤولٌاتهم.
المادة الرابعة والثالثون  :تنتهً عضوٌة الناظر فً إحدى الحاالت اآلتٌة  :الوفاة – العزل لفقد الثقة واالعتبار–
زوال األهلٌة الشرعٌة – استقالته – العجز البدنً أو العقلً.
المادة الخامسة والثالثون  :لمجلس النظارة التقدم للجهات المعنٌة بطلب إنشاء شركات وقفٌة بكافة أنواعها بما
ٌخدم مصلحة األوقاف والمشاركة فً المؤسسات والشركات التجارٌة والخٌرٌة وذلك بموافقة الجمعٌة العمومٌة.
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الفصل السادس
األحكام العامة
المادة السادسة والثالثون ٌ :تكوّ ن الهٌكل التنظٌمً ألوقاف أعمال الجمعٌة من الجمعٌة العمومٌة ومجالس
النظارة على مستوى المنطقة والمحافظات ،وشركة األوقاف على مستوى المنطقة والمحافظات وما تدعو إلٌه
الحاجة من إدارات بالشركة صالحة لكل زمان ومكان بحسبه  ،وٌكون مجلس النظارة هو مجلس إدارة الشركة
الوقفٌة.
المادة السابعة والثالثون  :تحدد الالئحة التنفٌذٌة التً تصدرها الجمعٌة العمومٌة إجراءات وآلٌة عملها ومجالس
النظارة وضوابط تعٌٌنها وانعقادها وتدوٌن محاضر عملها.
المادة الثامنة والثالثون  :تخضع جمٌع أعمال وأنشطة هذه األوقاف ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
المادة التاسعة والثالثون ٌ :كون ألوقاف أعمال الجمعٌة على مستوى المنطقة والمحافظات شخصٌتها االعتبارٌة
وذمتها المالٌة  ،وما ٌتم من أوقاف وفقا لهذا النظام تعد أوقافا مستقلة بذاتها ال تتبع ألي جهة كانت.
المادة االربعون ٌ :تم إعداد نموذج وثٌقة الوقف بما ٌتفق مع هذا النظام تشتمل على إقرار الواقف وبٌاناته ونوع
الوقف ووصفه بما ٌنافً الجهالة وتحدٌد مكانه ومصارفه التً ٌحددها الواقف من المصارف الواردة فً هذا
النظام مع شهود الحال على أن ٌتم إثبات الوقفٌة لدى الجهة المختصة.
المادة الواحدة واألربعون  :إذا تعطلت مصارف الوقف – ال قدر هللا – ٌتم نقل رٌعه إلى مصارف مماثلة لها
لدى الجمعٌات والمؤسسات الخٌرٌة المعتمدة رسمٌا وفً حال انعدام ذلك ٌرجع النظر فً تحوٌل الرٌع إلى ما
تقرره الجمعٌة العمومٌة بعد موافقة الجهات الرسمٌة المختصة.
المادة الثانية واألربعون  :فً حال ما إذا تم حل الجمعٌة أو اندماجها مع كٌانات أخرى مشابهة أو مختلفة فإن
للجمعٌة العمومٌة تقرٌر ما ترى فٌه المصلحة ،وٌشمل ذلك الحق فً تكوٌن كٌان أو جمعٌة مستقله تخدم
مصارف األوقاف وتتفق مع أهدافها.
المادة الثالثة واألربعون  :لبٌان الموقف المالً لألوقاف ٌتم إصدار القوائم المالٌة لها مدققة على مستوى
المجالس بالمنطقة والمحافظات ،وتدمج فً قوائم مالٌة على مستوى الجمعٌة وذلك بشكل سنوي ،وٌكون العام
الهجري هو السنة المالٌة للوقف.
المادة الرابعة واألربعون ٌ :جب العناٌة التامة بأصول الوقف وإبعاده عن المخاطر ما أمكن ذلك.
المادة الخامسة واألربعون ٌ :كفون لهفذه األوقفاف مالٌتهفا الخاصفة بهفا ،ولهفا ففتح حسفابات بنكٌفة وإجفراء سفائر
المعامالت التً تحفظ حقوق األوقاف.
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المادة السادسة واألربعون  :ال ٌجوز التعدٌل أو اإلضافة على هذا النظام إال بموافقة الجمعٌة العمومٌة وباآللٌة
التً ٌعتمد بها هذا النظام.

وصلى هللا على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم ،،،
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