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 دارةإل التنظٌمٌةالمواعد 
 دمحم بن إسماعٌل فطانً الشٌخ ذرٌة ولؾ 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 
 
 
 
 
 

 إعداد
 ولؾل ٌةتطوٌراللجنة ال

 ذرٌة الشٌخ دمحم بن اسماعٌل فطانً
 

 
 
 

 1441 ىاألول ىجساد
 
 الثالثةالطبعة 

 
 
 

 ثواب

 نماء

 تكاف ل

 ٌلؽى وٌضع الشعار المؤلت [: p1] انتعهيق

 3413المواعد عام  تارٌخ اعداد[: p2] انتعهيق
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 ساسً النظام األمراجعة 

 
 ةوصف المراجع المراجعة من  تمت اسم المعتمد 

رقم 
 ةالمراجع

 تارٌخ المراجعة

 اللجنة 
دمحم نور ٌاسٌن 

 براهٌم محمودإو
 31/1/3413 3 تبوٌب ومراجعة عامة

 ا 
دمحم نور ٌاسٌن 

 براهٌم محمودوإ
العرض على  لمراجعة لب

 الجمعٌة العمومٌة
2 3/3/3412 

 
عطاء إمراجعة عامة و

 الممترحات فٌما بعد
 نور ٌاسٌن دمحم

 براهٌم محمودوإ
عرض على لجنة اختٌار 

 ولاؾناظر لأل
1 34/31/3441 

 6/1/3443 4 مراجعة المواعد المنظمة اللجنة ا 

 3 
د. عبد الرحمن 

 ادرٌس
 3/4/3443 5 المراجعة اللؽوٌة

 الهٌئة العلٌا 
 دمحم نور ٌاسٌن

 وإبراهٌم محمود
 33/5/3443 6 المواعد المنظمةمراجعة 

      

 
 
 

 المواعد التنظٌمٌة[: p3] انتعهيق

 رئٌس اللجنة[: p4] انتعهيق

 رئئٌس الهٌئة العلٌا [: p5] انتعهيق

مراجعة لعرضه على الجمعٌة [: p6] انتعهيق
 العمومٌة

ٌعتمد من صاحب صالحٌة او [: p7] انتعهيق
 ٌلؽى التحدٌث 

 رئئٌس الهٌئة العلٌا[: p8] انتعهيق

 تضاؾ كلمة الطبعة الثانٌة[: p9] انتعهيق

 د. عبد الرحمن ادرٌس[: p11] انتعهيق

 تضاؾ كلمة الطبعة الثالثة[: p11] انتعهيق
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 سساعيل فطانيإؽقف ذرية الذيخ دمحم بؼ المجشة التطؽيخية ل
تصػيخ  لمعسل عمىهػ 31/3/3313السشعقج في مكة السكخمة بتاريخ الجسعية العسػمية في اجتساعها السذكمة بقخار 

 وتصػيخه وتشسيتهالػقف 
 

 رئيدا            ياسيؼ دمحم نؽر فطاني بؼ دمحم نؽر   
 عزؽا      خاليػ محسؽد صالح فطانيبإ  
 عزؽا    )يخحسه هللا( حسج فطانيأطمعت محسؽد   
 عزؽا      نبيل حدؼ دمحم نؽر فطاني  
 عزؽا      رياض دمحم دمحم نؽر فطاني  
 عزؽا               فطاني يىزكي زيؼ العابجيؼ يحدمحم   
 
 

 رئيدا دمحم نؽر بؼ ياسيؼ دمحم نؽر فطاني
 عزؽا  محسؽد صالح فطانيإبخاليػ 

 عزؽا )يخحسه هللا( طمعت محسؽد أحسج فطاني
 عزؽا نبيل حدؼ دمحم نؽر فطاني
 عزؽا رياض دمحم دمحم نؽر فطاني

 عزؽا دمحم زكي زيؼ العابجيؼ يحيى فطاني
 

   

 توضع داخل جدول[: p12] انتعهيق
كما فً  لضمان عدم تنطط الكلمات

 ثم تلؽً الحدودالمثال 
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 انتطىيريخكهمخ رئيس انهجىخ 
 

  :ٌن سٌدنا دمحم وعلى آله وأصحابه أجمعٌن، وبعداألم هنبٌ الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على

ساعيل ػنإغ ب بغ نشة فصايي ووقف الذيخ دمح لػقف الذيخ داوود بغ عبج هللاالسدتحقيغ( مجمذ )مجمذ العسـػ أتخح 
شة لج بتذكيل جساعيا   قخارا  هػ 31/3/3313جتساع السشعقج في مكة السكخمة بتاريخ االفي ( )السعخوؼ بسحسج صغيخ يايػفص

لشطارة الػقف شار العاـ ئللوتقجـ لمسجمذ درانة متأيية نساعيل إوقف ذرية الذيخ دمح بغ تصػيخ نبل تزع مخئياتها حػؿ 
 ا.هوبشاء عمى ذلظ القخار تع تذكيل لجشة تصػيخية تذخفت بخئانت ،بػية تشسية الػقف وتصػيخه

هحه السهاـ وياقذت  3313 ىاألول ػجساد أواخخ شهخلى إ هػ3313محـخ37مغ  السجةفي  جتساعاتالامغ عقجت المجشة عجدا  
السدتحقيغ بسا ضخورة وضع يطاـ أناني لمػقف يكػف مخجعا عاما ومشطسا لؤلعساؿ الستعمقة بالػقف والشاضخ و لى إوخمرت 

 .يصابق شخط الػاقف

هيئة تذكيل قتخحت ؼيه او العسـػ مجمذ ة ػدار مغ يقاش في جمد الشطاـ مذتسبل عمى ما مغ وضعايتهت المجشة بتػفيق مغ هللا 
شاممة  ،تعسل عمى مداعجة الشاضخ في تصػيخ الػقف يةتطؽيخ ولجشة الػقف  تجيخ وهيئة نعارةتذخؼ عمى أعساؿ الػقف  عميا

 التصػيخية. والمجشة العميا وهيئة الشطارة الهيئةليات ؤو لكل مغ صبلحيات ومد

اوود بغ عبج هللا والذيخ دمح بغ انساعيل فصايي في اجتساعها االوؿ بتاريخ تع عخض الشطاـ عمى الهيئة العميا ألوقاؼ الذبخ د
" الى "  الشعام األساسي لؽقف ذرية الذيخ دمحم بؼ إسساعيل فطانيتغيخ السدسي مغ " ب خح قخاراتع اتو  3333محـخ  13

نته مغ اعزاء الهيئة وارناؿ السقتخحات " ليسثل السحتػؼ ويتع درا القؽاعج السشعسة لؽقف ذرية الذيخ دمحم بؼ إسساعيل فطاني
مغ الهيئة ومغ الجسعية وقج تع انتبلـ عجدا مغ السقتخحات التحديشية  التحديشية لخئيذ المجشة التصػيخية ليتع تشؿيح القػاعج.

          ي تزسشها هحا االصجار.والترية الذيخ دمح بغ انساعيل <وأفخاد مغ العسػمية 

نساعيل فصايي بيغ يجؼ السدتحقيغ، لتأمل أف يكػف هػ إلػقف ذرية الذيخ دمح بغ  (مع مبلحقه) لقػاعجهحه اوالمجشة إذ تزع 
 .األناس والػنيمة التي تصػر الػقف وتشسي غمته بإذف هللا تعالى

يع محسػد الحؼ إخ األأعزاء المجشة وأخز  شكخأذ إيي إو  ؿ هللا أف شدأالشطاـ ووضع معالسه لمعطع خح عمى عاتقه بمػرة أبخـا
 .ويغفخ لمػاقفيغ ويتقبل أعسالهعباءيا آيتقبل أعسالشا وأف يخحع 

 وأف يػفق الجسيع لسا يحبه ويخضاه. 
 وهللا ولي التػفيق،،،           

 رئٌس اللجنة

 

 فطانًدمحم نور ٌاسٌن  أ.د. دمحم نور
 

 3443 ىولاأل ىجماد 33جدة : حرر فً 

 

 ا

  حرؾ ذ[: p13] انتعهيق

اعادة ترتٌب الصفحات [: p14] انتعهيق
لتكون كلمة رئٌس اللجنة صفحة رلم 

 واحد
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 الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   
 
 
 

 انجبة األول : االسبسيبد

 

 ا  ات :  مرصمحات الشطاـتعخيف
   يطخة عامة 

    الؿيع هجاؼ،األ ،الخنالة ،ةالسقجمة، الخؤي
   الهجؼ مغ الشطاـ االناني

  انجبة انثبوي: إدارح انىقف
  .:  الهيكل العام  األولالفرل 

   اؼ الذيخ دمح صغيخالهيئة العميا ألوقاؼ الذيخ داوود وأوق  - أوال
   )مجمذ إدارة الػقف( هيئة يطارة الػقف  -ثاييا 
  لمػقف التصػيخيةالمجشة   -ثالثا 

   التشعيػ اإلداري لؽقف ذرية الذيخ دمحم بؼ إسساعيل : الثانيالفرل 
   الػقفمكتب إدارة  -أوال 

   السالية اإلدارة-ثاييا 
    اإلدارة القايػيية -ثالثا 

   والتأجيخإدارة التدػيق  -عا راب
    إدارة الذئػف الفشية -خامدا 
    انتثسار الػقفإدارة  -نادنا 

  انجبة انثبنث : عيه انىقف
   عسارة الؽقف :  الثالثالفرل 
    تذغيل  وصيانة العيؼ  : الخابعالفرل 

  انىقف ىانجبة انراثع : مستحق
   ؼالسدتحقي واجبات  :   الخامسالفرل 

    السدتحقيؼحقؽق   :  الدادسالفرل 
    اسهػ السدتحقيؼ  :  الدابعالفرل 

  انجبة انخبمس : أحكبو عبمخ

  أحكام عامة
  انمالحق

 اضافة ارلام الصفحات[: p15] انتعهيق
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 تعرٌفات

  :تعبخ عغ ما جاء في التعخيفات السقخوية بهافهي القػاعج  هحهيشسا وردت في أ والسرصمحاتف العبارات إ
 

الذيخ داوود بغ عبج هللا بغ نشة فصايي  مغ والعقارات التي وقفها كل  األعياف           األوقاف    :
رحسهسا هللا أو السػقػفة عميهسا أو )دمح صغيخ( والذيخ دمح بغ إنساعيل فصايي 
 و حذخؼ(  بالسسمكة العخبية الدعػدية أعمى ذريتهسا )وقف ذرؼ شبقي 

 .وحجد شخوشه العيغالحؼ وقف االعتبارؼ الذخز            :      الؽاقف
 نتغبلؿ العقار السعج لبل  :           العيؼ

 )دمح صغيخ( نساعيلإ: يذسل ذريتي الذيخ داوود بغ عبج هللا والذيخ دمح بغ سساعيلإذرية دمحم بؼ 
شفعته وصارت م ،ؼيه الترخؼعغ امتشع و الحؼ وقفه الػاقف  والعقار األعياف :     السؽقؽف

  .هععميلمسػقػؼ مدتحقة 

 فصايي ساعيلػإندمح بغ والذيخ  ،شة فصاييػداوود عبج هللا بغ ن الذيخمغ  كل  ذرية          :  ن ؽالسدتحق
مجسػعة أشخاص في حالة شخعية معتبخة تدتفيج  ) السعخوؼ بسحسج صغيخ (

 مغ ريع الػقف.

 .حدب يز صظ الػقؽية عمى إرادة الػاقف وقرجه لمػقفالجالة  الذخعية  العبارة            :    الريغة  

 .ومػقػؼ، ومػقػؼ عميه، وصيغة  واقف،           :  أركان الؽقف

 .صيغة وقؽية لمعيغ السػقػفة مدجمة برظ الػقؽية الػاقف مغ ما شخشه :  شخط الؽاقف

بة الػاقف ترف رغ بسكة السكخمة مغ السحكسة الذخعية صادرةوثيقة شخعية   : صغ الؽقفية 
  .لمعيغ السػقػفة لمسػقػؼ عميهع بريغة شخعية تجؿ عمى مخاد الػاقف

 .والسالية أمػر الػقف الذخعية والعخؼية واإلداريةبخعاية  جهة أو إدارة تقـػ  نعارة الؽقف :

مغ بتخشيح عمى يطارة الػقف  ه الحاكع الذخعيالحؼ عيشاالعتبارؼ الذخز   : ناظخ الؽقف 
  لمػقف )والتي تسثل السدتحقيغ(.الهيئة العميا 

:     مجسػعة مشتخبة مغ الشاضخ أو الشطار ومداعجيهع ويتع اختيارهع حدب السعاييخ  هيئة نعارة الؽقف
 الخاصة باختيار الشاضخ ومداعجيه والسشرػص عميها في الشطاـ االناني لمػقف. 

 مغ السذهػد لهعد الذيخ دمح بغ إنساعيل لجشة مكػية مغ كبار األعياف مغ أحفا    : الهيئة العميا لمؽقف
 .ويسثمػف السدتحقيغ لمػقف الدجيج والخأؼ الحكسة والحرافة والخبخةب

 القاضي بالسحكة الذخعية والحؼ يتابع الشاضخ في ادارة الػقف الحاكػ الذخعي

 قخارتها عزػ الهيئة العميا يقـػ بتشطيع اجتساعاتها وكتابة محاضخها ومتابعة تشفيح أميؼ الهيئة:
  الجسعية العسػمية –عات مجمذ العسـػ االجعػة الجتس ويشطع

 

 البصػف وبشات وأبشاء  الطهػر وبشات مغ أبشاء وإياثا   : كل مدتحقي الػقف ذكػرا   الجسعية العسؽمية 
()  مجمذ العسـػ

 سنة  31, سن الرشد ػ من بلؽ[: p16] انتعهيق
 من العمر
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مغ مكػية ، ػقف لايطارة هيئة  تقشية تقـػ بسداعجة –تصػيخية  –لجشة انتذارية :  لمؽقف التطؽيخيةالمجشة 
مغ أحفاد الذيخ دمح  ،مغ ذوؼ الكفاءة والخمق والسعخفة اعمينبعة أعزاء كحج 

  .بغ إنساعيل

أفزل السسارنات والسشاهج و األناليب في إدارة الػقف لتحقيق اعمى انتخجاـ           : تطؽيخ الؽقف
  .لمػقف والسدتفيجيغ مدتػػ مغ تصمعات السدتحقيغ

 .وشخاء عيغ بجيمة ذات مشفعة أججػالعيغ السػقػفة وتحريل ثسشها بيع   االستبجال :
 .محجدةلسجة  يخػؿ لمصخؼ الثايي )السدتأجخ( االيتفاع بالعيغ او العقارعقج   الؽقف : إجارة

ومشع كل ما يؤدػ الى  برػرة جيجة عسل كل ما يمـد لمسحافطة عمى الػقف :  عسارة الؽقف
 .هللا ى ايتفاء ججواه وفشائة النسحمسا يؤدؼ ال ه،مخ أوتزعزع خخابه 

 . نتثسار وااليتفاع بخيعهبلل اببلق عسار وجعمهلى اإلإ: حاجة العقار السؽقؽف لالستغالل  لعساأ
  غ.والرياية لمسحافطة عمى األعياف السعجة لمدكتخميع ال :  عسار السؽقؽف الدكشى إ

 داكشي العيغ.لحخانة ويطافة و  يالرخؼ الرحو  كهخباءو  تأميغ الخجمات مغ ماء :   التذغيل
بااليتفاع به بذكل عمى السهاـ واألعساؿ التي يتع تشفيحها عمى العقار لمسحافطة  :  الريانة

 مدتسخ.
 .بهجؼ تفادؼ التمف التجريجي لمسخافقالرياية الخوتيشية تجخؼ عمى العيغ      :    الؽقائية الريانة
تجخؼ مغ وقت إلى آخخ لسعالجة أؼ خمل أو قرػر قج يشذأ عغ  الرياية التي       :  العالجية الريانة

الهجؼ مشها السحافطة عمى السخافق والسعجات  .ادثػ االنتهبلؾ واالنتعساؿ والح
 نتسخار االنتفادة مغ العيغ.البالحالة التي أيذئت عميها 

 الػاقف.شخط حدب  السبالغ الشاتجة مغ تسميظ السشفعة لسجة محجودة    :  حقؽق السدتحقيؼ 
 .جدء 311يدبة ما يخز السدتحق مغ العيغ السػقػفة مغ     : أسهػ الؽقف

 .نساعيلإمجسػع أنهع السدتحق في وقف ذرية الذيخ داوود والذيخ دمح بغ    :  استحقاق السداهػ
 . متػنط العاـعمي مغ أ خبلؿ العاـ التي يكػف الصمب عمى العيغ ة سجال      :  السؽاسػ

حدب  بالعيغ  ع الخجمات الفشجؾية عشج االيتفاعيتقجخجاـ الفشجقي( تاإلنأو )   :  شجقياالستثسار الف
 .شخوط هيئة الدياحة لمسشصقة التي تػجج فيها العيغ

 .لى الػاقف مغ ياحية األبإاألبشاء السشتدبػف       :  أوالد العهؽر
 .لى الػاقف مغ ياحية األـإاألبشاء السشتدبػف  :  أوالد البطؽن 

 .العقود والتقارير الريغ والذكل واألنمػب السعج نمفا ليدتخجـ في تحخيخ :  لشساذجا
مغ أوؿ يـػ في شهخ محـخ وتشتهي بأخخ يـػ مغ شهخ ذؼ العاـ الهجخؼ  هػ العاـ

/شهخ/نشة( تتبع بحخؼ هػو حدب تقػيع اـ القخػ  ،الحجة  .بالريغة التالية )يـػ
إلدارات الحكػمية او الستعامميغ مع مكتب الػقف مغ الذخز الحؼ يقـػ بسخاجعة ا :  السعقب

 .مدتأجخيغ ومقاوليغ ومؤندات خجمية
 

 إعمار[: p17] انتعهيق

 فراغ 2توحٌد الفراؼات [: p18] انتعهيق

 الصٌانة التصحٌحٌة[: p19] انتعهيق

 توحٌد الفراؼات[: p21] انتعهيق

 لخطتوحٌد حجم ا[: p21] انتعهيق
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 أساسٌاتول : الباب األ
 

 : تمهيذ

 نعخة عامةالفرل األول : 
 مقدمة::  والا

 يتستع بالذخرية (يختز باألهل والحرية ) همي ذرؼ أ وقف خيخؼ  دمح بغ إنساعيل هػوقف ذرية الذيخ 
الػقف مغ أفزل ما يتقخب به العبج إلى  )البخ والخيخ والتقخب إلى هللا تعالى  القرج مشهااممة الك االعتبارية

مغ خبلؿ وقف  ،(ف أجخه ال يشتهي بسػت الػاقف وإيسا يدتسخ ما بقي هحا الػقف مغبل  يدتفاد مشهإربه؛ إذ 
لبليتفاع   شخوط الػاقف حدبعمى ذرية دمح بغ إنساعيل صل وتدبيل الجخل بحبذ األ العقارات واألعياف

 به، وتهجؼ لمعسل بسا يحقق السقاصج الذخعية لمػاقف وتحقيق التكافل.
 فاهدالرسالة واألو   ةيؤ الر  : ثانيا

ماؿ وتصمعات السدتحقيغ آؿ دمح بغ إنساعيل بسا يحقق آالخيادة في إعساؿ يطارة وقف :   ةالخؤي( 1البشج )
وقاؼ في أأيجح خسدة ضسغ ػف الػقف ليكو  ،السقاصج الذخعية لمػقف بسا يحققو 

 مشصقة مكة السكخمة.
د التكافل والرمة يد لتعفصايي دمح بغ إنساعيل داوود بغ عبج هللا و: تعسيخ وقف ججيا الذيخ  الخسالة (2البشج )

 . والتخاحع والتػاد واالحتخاـ
 .ات لمسدتحقيغواالمل والتصمع الغايةالػصػؿ باألوقاؼ لسدتػػ يحقق  -3 ف :اهجاأل (3البشج )

 .البخ والخيخ والتقخب إلى هللا تعالىالقرج مغ الػقف وهػ تحقيق  -1
 العسل عمى تشسية الػقف وتصػيخه. -1

 العسل عمى تصبيق أفزل السسارنات والسشاهج واألناليب السؤندية في يطارة وقف : السهام( 4البشج )
قق تػقعات السدتحقيغ بسا يحفصايي دمح بغ إنساعيل الذيخ داوود بغ عبج هللا و

مغ إدارة أمػاله و انتثسارها و صخؼ ريعها في الػقف  يتعمق بذؤوف  وأمالهع في ما
تمتـد يطارة  هعمي وبشاء   ،حجود شخوط الػاقف وبسا يحقق السقاصج الذخعية لمػقف

 العخؼية. وأالتشطيسية  وأالسعاييخ والشطع السقيجة لحلظ نػاء التذخيعية بكل الػقف 
 نساعيل في جسيع أعساله بالتالي:إيمتـد وقف ذرية الذيخ دمح بغ   :/ السفاليػ الكيػ ( 5البشج )

 :  في التعامل مع السدتحقيغ والسدتأجخيغ.والذفاؼية  الرجؽ واألماية 
 مػر الػقفأ:  التداـ بسعاييخ الجػدة في إدارة          الجػدة

 دمح بغ إنساعيل.  لػقف ذرية الذيخزل لى االنتثسار في كل ما هػ أفإ:         السبادرة 
 السدتحقيغ.الػقف و : في العسل لسرمحة        السثابخة

 الذعار :( 6البشج )
بدتخجـ لمتعخيف مغ خبلؿ المػحات  اشعار قف ذرية الذيخ دمح بغ إنساعيل ايتخح و 

  واليافط والسصبػعات كعبلمة فارقة لمػقف
 
 
 

 

 لمؽقف الى تحقيق األتي: هجؼ القػاعج السشطسةت:  أهجاف القؽاعج السشعسة لمؽقف

 34توحٌد حجم الخط [: p22] انتعهيق
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 .لمتعامل معه تحجيج مخجع أناني لشطارة األوقاؼ -3
 تػحيج السعاييخ واإلجخاءات. -1
 ولياتؤ تحجيج السهاـ والسد -1
 لمػقفالتشطيسية واإلدارية والسالية والفشية  ؿاعسحػكسة األ -3
  تصػيخ العسل بأنتخجاـ التقشية الحجيثة في االدارة. -5

 
 

***
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 الوقف إدارة: الثانً بابال

 

 الهيكل العام :   الثانيالفرل 
 تي :مغ اآل فصايي إنساعيلدمح بغ  ذرية الذيخالهيكل العاـ ألوقاؼ يتكػف    (7البشج )

  .فصايي بغ إنساعيلالهيئة العميا ألوقاؼ الذيخ داوود وأوقاؼ الذيخ دمح  -3
 .( مجمذ إدارة الػقف)  هيئة الشطارة -1
 ب التشفيحؼ.السكت -1
 .لمػقف التصػيخيةالمجشة  -3

 

  ثه إسمبعيم انهيئخ انعهيب ألوقبف انشيخ داوود وأوقبف انشيخ دمحم   : أوال

فصايي وأوقاؼ الذيخ دمح بغ شة ػألوقاؼ الذيخ داوود بغ عبج هللا بغ نلهيئة العميا ا (8البشج )
 لمهيئة ذب رئيايتختع إي، زاءععجد مغ األمكػية مغ )دمح صغيخ (  ساعيل فصاييػإن

 األعزاء،مغ بيغ آخخ يتع ايتخابه  ويشػب عشهمغ بيغ السخشحيغ باالقتخاع الدخؼ 
ويكػف  ومتابعتها االجتساعاتميغ لمهيئة لتجويغ محاضخ أعزاء مغ بيغ األ ويخشح

ذرية الذيخ دمح تهتع بذئػف جهة  أعمىوتعتبخ الهيئة ، لهيئةا في زػا  عياضخ األوقاؼ 
 التصػيخية والمجشةتقـػ باإلشخاؼ عمى هيئة الشطارة  ،فصايي عيل )دمح صغيخ(نساإبغ 

 .والهيئات الججيجة السشبثقة عشها
يتع ايتخاب  الجسعية العسػمية مغ خبلؿ ايتخابات العميا يتع اختيار وتخشيح أعزاء الهيئة    ( 9البشج ) 

بالحكسة والحرافة والخبخة  السذهػد لهعؿ دمح بغ إنساعيل مغ آالعزػ مغ كبار أعياف 
)كل ما  شخائح العػائل السدتحقة ف يسثمػ و والقاششيغ بسشصقة مكة السكخمة  الدجيج والخأؼ
 .أمكغ(

 ؼ خبلؿ شهخ  وؿاأل نشػيا  مججولة اجتساعات  ةثبلثعمى االقل الهيئة العميا لؤلوقاؼ تعقج  ( 11البشج )
والثالث قبل مػنع الحج  بافوشعرجب  يشهخ بيغ الثايياالجتساع و وؿ ربيع األصفخ و 
عمى شمب  بشاء   إذا تصمب ذلظ مرمحة الػقف مججوؿغيخ  ا  ف تعقج اجتساعأويجػز 

 ا حدب مخئياتها.وعمى الهيئة اعادة ججولته .عزائهاأ و ثمث أرئيذ الهيئة 
 . ويبمغ رئيذ الهيئة األعزاءرئيذ الهيئةمغ دعػة عمى  اجتساع الهيئة بشاء   يشعقج  (11البشج )

ججوؿ بالجعػة  ااالجتساع قبل السػعج السحجد بأنبػع عمى األقل مخفقووقت بسكاف وتاريخ 
 .أعساؿ االجتساع

بػجػد الخئيذ أو يائبه وأميغ الهيئة صحيحا إال بحزػر ثمثي األعزاء  اجتساعيعتبخ ال  ( 12البشج ) 
سجة أنبػع عمى تعيغ تأجيل االجتساع ل ،فإذا لع يحزخ العجد السصمػب. الهيئة والشاضخ

 و يائبهأرئيذ الهيئة بيشهع مغ  يكػف بأؼ عجد عمى أف البجيل االجتساع يشعقج األقل. و 
وترجر قخارات الهيئة باألغمبية السصمقة لؤلعزاء والشاضخ الهيئة  أميغباإلضافة الى 

الهيئة أو حج أعزاء أعجا ما يتعمق باقتخاح تعجيل الشطاـ أو إيهاء عزػية  ،الحاضخيغ
 تحخرو  فترجر القخارات بأغمبية ثمثي األعزاء الحاضخيغ. مداعجيهأو الشاضخ عدؿ 

 مغ رئيذ الهيئة. يعتسجفي محزخ  مغ قبل أميغ الهيئة القخارات
 :مخاكدهع تياآل السخشحيغ مغ الجسعية العسػمية مغ لمػقفتتكػف الهيئة العميا   (13البشج ) 

الترح تعدٌل النص )ٌموم رئٌس [: p23] انتعهيق
لعمد اجتماع للخٌئة بناءا على  بدعوة الهٌئة 

 طلب ثلث مجموع االعضاء(

 نلؽى كلمة ) من ([: p24] انتعهيق

 بضاؾ فراغ[: p25] انتعهيق

تستبدل )بسحب الثمة عن [: p26] انتعهيق
الناظر( الن لرارعزل الناظر من مهام الحاكم 

 الشرعً 

 وعزل مساعدٌه[: p27] انتعهيق



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              هـ1441االصداز                                                                                                                                                                  خ دمحم بن إسوبعيل فطبنيالقىاعد الونظوة لىقف ذزية الشي

                                                                                                                               

 52هن  12صفحة 

 

           رئيذ الهيئة -3 
       )عزػا( الهيئةيائب رئيذ  -1 
  أميغ عاـ الهيئة -1 
       . الشاضخ3 
       التصػيخيةرئيذ المجشة  -3 
    يل.نساعإشخائح العائبلت السختمفة مغ احفاد دمح بغ  مغ عزاءأ ثبلث  -5 
          . بالسسمكةعشج وجػده  مغ ماليدياأحفاد دمح بغ إنساعيل  يسثل عزػ واحج -6 

لبلنتئشاس  لحزػر اجتساع الهيئة ز لخئيذ الهيئة دعػة مغ يخاه مغ خارج الهيئةيجػ  (14البشج )
  دوف أف يكػف له حق الترػيت بخأيه

و تغيب أ عفاء مغ عزػية الهيئة العمياو شمب أحجهع اإلأأحج األعزاء  وفاةفي حالة  (15البشج )
 ،السعمغ عشهاو خسذ مخات متفخقة عغ اجتساعات الهيئة أالعزػ ثبلث مخات متتالية 

يتع و ه عش بجيبل  آخخ  ار عزػيختويتع إ تهزػيع إيهاءب ا  الهيئة العميا قخار  يرجر رئيذ
  التالي.قخاره مغ الجسعية العسػمية في اجتساعها إ

 .........  ( 16البشج )
 :لؤلوقاؼلهيئة العميا ااوليات ؤ مدمهاـ و  (  17البشج )

دمح بغ الذيخ لػقف ذرية لقػاعج التشطيسية ا تحجيث بشػد التػصية بالسػافقة عمى  -
عامة  –) السػافقة أو التعجيل مغ صبلحية الجسعية العسػمية  هو تعجيمأنساعيل إ

 .السدتحقيغ (
 برػرة عامة. أدائهوتقػيع  عسلالنيخ  تقخيخ هيئة الشطارة الدشػؼ عغمخاجعة     -
  لمػقفلمجسعية العسػمية تخشيح الشاضخ ومداعجيه التػصية ب   -
 تججيج مجة عسل الشاضخ ومداعجية.التػصية ب  -
 .السذػرة تقجيعو  لمػقف مخاجعة الخصة االنتثسارية  -
  اعتساد الخصط االنتثسارية لمػقف.  -
 السحانب القايػيي لحدابات الػقف.تقخيخ  اعتسادالتػصية ب  -
 .واعتسادها  السيدايية التقجيخية لمػقف مخاجعة  -
  .هالعقار البجيل والسػافقة عميل درانة بجائ    -
 االنتبجاؿ واالنتثسار لعسائخ الػقف.  بذأفالقخار باألغمبية السصمقة اتخاذ     -
 

ات سحب ( تضاؾ اجراء36البند )[: p28] انتعهيق
 .....الثمة عن الناظر

 تؽٌٌر شكل البنط[: p29] انتعهيق
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  (مجهس ادارح انىقفهيئخ انىظبرح )ثبويب :

الذيخ داوود بغ عبج هللا بغ نشة الفصايي وأوقاؼ الذيخ دمح بغ وقف دارة إمجمذ  (18البشج )
 تي :مغ اآل يتكػف   صغيخ (دمح ) إنساعيل فصايي

 .عاـالشاضخ ال -3
  .لمذئػف السالية واإلداريةالشاضخ مداعج  -1
  .(لمسذاريع والرياية الفشية )لمذئػف الشاضخ مداعج  -1
  .السجيخ التشفيحؼ لسكتب الػقف -3

 الناظر : 

 حتخشيشاء عمى بالحاكع الذخعي بتػصية مغ الجسعية العسػمية مغ يتع تشريب الشاضخ  (19) البشج
 .الهيئة العميا لمػقف

  .لسجتيغقابمة لمتججيج  مغ تاريخ التشريب الخنسي عػاـأ  ةخسدمجة عسل الشاضخ  تحجد (  21) البشج
 الغاء الدصخ الفخاغ       

 ،والسدتحقيغ والهيئة العميا أماـ الحاكع الذخعيوؿ األوؿ عغ األوقاؼ ؤ الشاضخ هػ السد   (21البشج )
  .والفشية والسالية اإلداريةمؿياـ بالسهاـ والػاجبات لف امداعج ويداعجه

 الغاء الدصخ الفخاغ     
الرادرة مغ الهيئة العميا  ولػائحها التشفيحيةلمػقف والقػاعج التشطيسية صظ الشطارة يعتبخ    (22البشج )

 ا  مخجعتكػف  وكمهاوالسدتحقيغ عسػما الهيئة العميا و عقج ميثاؽ بيغ الشاضخ بسثابة لمػقف 
  .عساؿ الػقفأ يجاز الستختبة إلذخوط الوصبلحياته و  ؤولياتهسدل

العامة عغ نيخ  عمى التقاريخ مغ الهيئة العميا لمػقف بشاء   تتع مخاجعة أداء الشاضخ نشػيا     (23البشج )
انتبيايات كحا ، والتجقيق عمى إجخاءات مكتب الػقف، و السخفػعة السالية العسل والتقاريخ

 .السدتحقيغ رضا
لػقفي الذيخ داوود بغ عبج هللا  السعشية% مغ دخل األوقاؼ 31يدبة  لمشطارةتحجد  (24البشج )

مكافأة وتذسل هحه الشدبة  ،والذيخ دمح بغ إنساعيل، وذلظ مغ الجخل العاـ لؤلوقاؼ
قجية والسجيخ التشفيحؼ والدكختارية وال تذسل الخجمات التعا ،التصػيخيةوالمجشة  ،السداعجيغ

 .يةالتشفيحعساؿ واأل الترسيع واإلنتذارات ألعساؿ
التي والخخوج عشه يعتبخ مغ السخالفات  ،ال يحق لمشاضخ الخخوج عمى شخط الػاقف  (25البشج )

  .مغ الهيئة العميا والحاكع الذخعي تدتػجب السداءلة
في حالة ؾيامة بأمػر تزخ بعدؿ الشاضخ لجػ الحاكع الذخعي يحق لمهيئة العميا التػصية  (  26) البشج

عساؿ مذبػهة أو خياية أو فقجاف األهمية. وذلظ بانترجار قخار أبسرمحة الػقف او ب
 مغ الحاكع الذخعي بعدله.

وإببلغ الشاضخ مغ الحاكع الذخعي يجخؼ نخياف عدؿ الشاضخ عشج انترجار قخار بعدله    (27) البشج
جخاء حدب اإلالبجيل يغ الشاضخ يجخاءات تعإع ويت به مغ رئيذ الهيئة العميا كتابيا   يا  رنس

نبػع مغ تاريخ حكع أعادؼ خبلؿ اليعقج اجتساع الجسعية العسػمية الغيخ  (39) في البشج
 .العدؿ الختيار الشاضخ البجيل

مغ الحاكع الرادر يتع االنتبلـ والتدميع مغ الشاضخ خبلؿ شهخ مغ تدمسه قخار العدؿ    (28البشج )
يحق لمهيئة العميا الحجخ عمى األوراؽ الخنسية  ،ة عجـ تدميع الشطارةالذخعي وفي حال

 مغ يطارة الػقف في الرحف السحمية. هقرائإب ا  عبلف رنسيلمػقف واإل

 تضاؾ كلمة )لبل([: p31] انتعهيق

 الؽاء السطر[: p31] انتعهيق

 الؽاء السطر[: p32] انتعهيق
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 :ه يومداعجمؽاصفات الشاظخ 
الخئيدية  األمػر االعتبارضع في الػ بعج ، ومداعجيهختيار الشاضخ اسعاييخ ب يتع االلتداـ ( 29البشج )

 ،تجشب الرغائخو الكبائخ تخؾ ألماية ومخافة هللا والذهادة بالشداهة وحدغ الخمق. مثل )ا
 :التاليب مترفيغه ا الشاضخ ومداعج عمى أف يكػف (، والسحافطة عمى الرمػات الخ

  .الذيخ دمح بغ إنساعيل فصايي أحفادمغ  .3

 .الصائف( ،ججة ،مغ نكاف مشصقة مكة السكخمة )مكة .1

 عشج التخشيح. ثيغ عاما  عسخ عغ الثبلالال يقل أف  .1

 عمى الذهادة الثايػية العامة كحج اديي.الحرػؿ  .3

  .خبخة ؾيادية ياجحةو إلساـ باإلدارة الحجيثة  هلجيأف يكػف  .5

 )لخجمة الشطارة(. عساؿ الشطارةأل يالػقت الكاف يكػف لجيهأف  .6

  .جسيعال حتخاـاب يحطى أفو قبػؿ مغ الهيئة العميا ال .7

 .بق وأف شغل مشرب الشطارةنقج الشاضخ اف ال يكػف  .8

 .(هؼيسا هػ ياضخ عمي الدميع لجراية )الترخؼوا الكفاءة .9

  .روح التصػيخ والسبادرة ػ الشاضخلجأف تكػف  .31

 .خخ )تزارب السرالح(آأو ب بذكل همش يغمدتفيج أومغ السدتأجخيغ لمػقف  ػااف ال يكػي .33
 

 وليات وصالحيات الشاظخؤ مد
 : التالية ربلحياتالو  ولياتؤ سديمتـد الشاضخ بال  (31البشج )

 تشفيح شخوط الػاقف. 
  أعياف األوقاؼ وإنتثسارحساية وحفع. 
 لمسشفعة العيغوتأهيل  عسارة الػقف.  
 ليشتفع السدتحقػف بخيعها العيغ تأجيخ.  
  الحقػؽ مغ الزياع. هحه رعاية و القزائية  الخرػماتف في قالجفاع عغ حقػؽ الػ 
  الػقف ال بعيشه. بخيع  ةتعمقالسأداء ديػف الػقف 
 حدب شخط الػاقف أداء حقػؽ السدتحقيغ في الػقف. 
  بحدابات ونجبلت مشفرمة مفرمة لمهيئة العميا لمػقف دورية نشػية تقجيع تقاريخ

لتعخؼ السػارد الػقف، والعسميات االنتثسارية وغيخها عمى الشحػ الحؼ يسكغ معه 
 وإيخاداته ومرخوفاته. الػقفأصػؿ عمى 
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  لشاظخا مهام  (31بشج )ال

 شؤوف الػقف، ونيخ عسمه، ومخاجعة أدائه. إدارة 
  ػيختصالتي يحتاجها العسػل في األجل  ةوالقريخ والستػنصة الخصط الصػيمة إعجاد 

 الػقف.
 لجهاز اإلدارؼ.اميدايية  إعجاد 
 العقػد واالتفاؾيات الخئيدة الستعمقة بأعساؿ الػقف.جسيع  تػؾيع 
  خط الػاقف وأحكاـ الشطاـ األناني.تشفيح شالعسل عمى 
 السداعجيغ تػجيهو  اإلشخاؼ. 
 السالية لمػقف شخاؼ عمى الشػاحياإل. 
  التقخيخ الدشػؼ والحدابات الختامية. عجادإ 
 لعسارة وتهيئة الػقف(الرخؼ عمى السذاريع  تحجيج ميدايية(. 
  لذخوط الػاقفالتأكج مغ مصابقة مبادغ التذغيل واالنتثسار.  
  لمسدتحقيغ ) مدتحقي الػقف + مدتحقي الجفع مقابل أعساؿ لمػقف(تحقات السدصخؼ. 

 .تجشبهاالسحعؽرات التي يجب عمى الشاظخ 
 : الػقف ومغ ذلظ ضخار بسرمحةبأؼ أمخ إالؿياـ  ال يحق لمشاضخ  ( 32البشج )

 همهلى ألأو القخابة األو بذ بذبهة السحاباة كاف يؤجخ عيغ الػقف لشفده أو ولجه تملا.  
  و انتغبلؿ الػقف لمسرمحة الذخرية.أالتعاقج  ،التذغيل ،ػضيفبالتالتمبذ بذبهة السحاباة 
 االنتجاية عمى الػقف ليكػف الدجاد مغ ريع الػقف. 

  الػقف لسا قج يؤدؼ إلى ضياع العيغ السػقػفة. غهر 

 لمغيخ دوف مقابل فالػق إيجار. 

 أعياف الػقف دوف أجخة. االنتفادة مغ 

 الػقف مغ الساؿ الخاصى اذارة وتذغيل ال يحق الرخؼ عم 

  اليحق لمشاضخ قبػؿ الهجايا السالية والعيشية 

 

 الشاظخ : مداعجا 

تكػف مدؤوليته مع والقايػيية السالية دارية و اإلأحجهسا لمذؤوف  :فايداعج الشاضخ مداعج  (33البشج )
خخ واآل. ة والقايػييةالدكختارية والذؤوف السالي كل ما يتعمق بأمػرفي السجيخ التشفيحؼ 

كل ما يتعمق بالتذغيل والرياية في تكػف مدؤوليته مع السجيخ التشفيحؼ  .لمذؤوف الفشية
 .والسذاريع

 ،مغ الهيئة العميا لؤلوقاؼ السػافقة عميهسايتع و مغ الشاضخ تخشيح مداعجؼ الشاضخ  يتع ( 34البشج )
 .مػقفالقػاعج السشطسة ل وتحجد مدؤوليتهسا وصبلحيتهسا ضسغ

 الشاضخمغ تػصية  عمى بشاء   االشاضخ لسجة نشتيغ وتسجد لهس ؼمداعجتحجد مجة عسل   (35البشج )
 .ومػافقة الهيئة العميا لمػقف

امل الموافمة على اضافة هذا [: p33] انتعهيق
 البند

امل الموافمة على اضافة هذا [: p34] انتعهيق
 البند

مغ تضاؾ كلمة لبل  لثصبح )[: p35] انتعهيق
 (الشاضخقبل 
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 ،السبحوؿ يقجرها الشاضخ بشاء عمى يدبة العسلة مالية أمكافتحجد لسداعجؼ الشاضخ  ( 36البشج )
% مغ 1تديج عغ مى أال ع % السخررة ألعساؿ الشطارة31تدتقصع مغ يدبة اؿ 

 .يدبة الشطارة

 

 : والقانؽنية االداريةالسالية و مداعج الشاظخ لمذئؽن 
 والقايػيية داريةاإلالسالية و شخاؼ الشاضخ يقـػ مداعج الشاضخ لمذئػف إتحت تػجية و  (37البشج )

الدكختارية والذئػف دارة لمػقف لتذسل بسداعجة الشاضخ في التخصيط والتشطيع واإل
 االنتثسار.القايػيية و  ،يةالسال

 شامبل  ات التالية وليؤ سدال لقايػييةاالسالية و و  داريةاإل يتػلى مداعج الشاضخ لمذئػف  (38البشج )
  : شخاؼ والستابعةالتخصيط والتػجية واإل

 .مكتب الػقف  
 الػقف ميدايية مكتب. 
 الػقفمكتب  ػمػضف. 
 دارة السالية. اإل 
 دارية.الدكختارية والذئػف اإل 
 لذئػف القايػيية لمػقف. ا 
 لي.السعمػمات والحانب اآل 
 .التدػيق والتأجيخ 

 صػؿ السكتب. أ 

 مخاجعة السحاكع الذخعية. 

 
 مداعج الشاظخ لمذئؽن الفشية : 

شخاؼ الشاضخ يقـػ مداعج الشاضخ لمذئػف الفشية بسداعجة الشاضخ في إو  تحت تػجيه (39البشج )
 السذاريع.و  الريايةو  ذغيلدارة لتذسل التالتخصيط والتشطيع واإل

شخاؼ واإل التخصيط والتػجيه ت التالية شامبلا ولياؤ السد الفشيةيتػلى مداعج الشاضخ لمذئػف  (41البشج )
 والستابعة
 .إدارة التذغيل والرياية 
 إدارة السذاريع. 
 دارة االنتثسار والتصػيخإ. 
 .إدارة الجػدة 
 إدارة السعمػمات وتصػيخها. 
 جنيةمخاجعة السكاتب الهش.  

 

 السجيخ التشفيحي لسكتب الؽقف :
عغ  ويكػف مدؤوال   ،راتب يحجد له ،لسكتب الػقفمغ الشاضخ مجيخ تشفيحؼ  غييتع تعي (41البشج )

دارة السكتب مغ نكختارية وشؤوف مالية وشؤوف قايػيية إالؿياـ باألعساؿ اليػمية في 
 ة عسائخ الػقف.شخاؼ عميها وشؤوف صيايومتابعة السذاريع والتشديق في اإل
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عسميات جخاءات والاإلتحميل وليات و ؤ التعخؼ عمى السهاـ والسد عمى السجيخ التشفيحؼ (42) البشج
في تحقيق األهجاؼ، وتحجيج السجاالت  السكتب الحالييع أداء ػ لتقوتحجيج السػارد 

 جخاءات. البخامج واإللمحج مغ التكاليف، وتحديغ لمتصػيخ و السحتسمة 
جبات اليػمية بالذكل االػ و ـد السجيخ التشفيحؼ بجواـ عسل يحقق مغ خبلله السهاـ يمت (43البشج )

 السصمػب.
ديانات الوضع و  ،والسػضفيغ لسشاقذة القزايا ،مع أعزاء مجمذ اإلدارة العسل ( 44البشج )

 هجاؼ.الحؼ يحقق األ ها بالذكلتشفيحو  ،جخاءاتاإلو 
 وجسيع ،السالية، حفع الدجبلت السكتبسيدايية اإلجخاءات والشطع لوضع وتشفيح  (45البشج )

  .عسميات السخاؾبة اإلدارية
 .السصمػب لمسكتبالتػضيف والتجريب والتصػيخ اقتخاح   (46البشج)
بسا يبلئع  وتشفيحها إلدارة الذئػف السالية لؤلوقاؼلمشاضخ عجاد الخصط والسهاـ إ  (47البشج)

 .الستبعة جخاءات الساليةالديانات واإل
لئليخادات والتقاريخ السالية الجؾيقة الخاصة بأعساؿ السكتب تقجيع السيداييات  (48بشج)ال

 .والقايػيية الساليةاإلدارية و  لسداعج الشاضخ لمذئػف والسرخوفات 
 ضساف تصبيق اإلجخاءات والمػئح والديانات والشطع السالية بذكل دقيق وفعاؿ . (49البشج)
ت خجمة العسيل )السدتأجخ( عغ شخيق التحميل السػضػعي جخاءاإتصػيخ وتحديغ  (51) البشج

  العسيل والتعامل مباشخة في معالجة حاالت عجـ الخضا والخبلفات. السدتػػ رض
مع السدتحقيغ )السداهسيغ( وتحديغ وتدهيل عسميات وإجخاءات  التعامل السباشخ (51) البشج

ووضع الخصط  القرػر هوجأخجمات السداهسيغ ومدتػػ الخضا والتعخؼ عمى 
 .السعالجته

نمػب التشفيح ورفع أعجاد وتشفيح الخصط والسهاـ لمتذغيل والرياية وتحجيج التكمفة و إ  (52) البشج
 عغ عسميات التذغيل والرياية.لسداعج الشاضخ لمذػؤف الفشية التقاريخ الجورية 

التذغيمية واحتياجها مغ والستابعة لتحجيث البيايات عغ كل وحجة نكشية وحالتها  هالتػجي (53) البشج
ورفع التقاريخ والسقتخحات لسداعج الشاضخ  .الرياية والسدتػػ االيحجارؼ لمتهمكة لمػحجة

 لمذئػف الفشية بذكل دورؼ.
لية لمتحقق والتبميغ عغ آيجاد إوالستابعة لتحجيث البيايات عغ السدتحقيغ و  هالتػجي (54) البشج

 .والػؼيات السػاليج
تشفيح الخصط والسهاـ التصػيخية والتدػيؿية لمػحجات الدكشية ورفع التقاريخ عجاد و إ  (55) البشج

لمفخص والسخاشخ لمدػؽ العقارؼ  داريةاإلالسالية و لسداعج الشاضخ لمذؤوف  التحميمية
 بالسشصقة.

و عسيل ومدتػػ الخضا وتحجيج أوالستابعة لتحجيث البيايات عغ كل مدتأجخ  هالتػجي (56) البشج
 اوػ ومعالجتها. وتعخيف الذك

مخ التعامل السباشخ مع الجهات الحكػمية وتحجيج السػاعيج لمشاضخ في حاؿ تصمب األ (57) البشج
 عجاد السعامبلت والقزايا وتجهيدها.إ وجػد الشاضخ و 

وضع اإلجخاءات والزػابط لمتػثيق وحفع الػثائق والزػابط الخاصة بدخية السعمػمات  (58) البشج
مغ معمػمات هي ممظ  هتحتػي سيع الػثائق وماجػمات والذفاؼية )دارة الشذخ لمسعمإو 

 ىؽتل[: p36] انتعهيق

 تلؽى[: p37] انتعهيق

 تلؽى[: p38] انتعهيق

 تلؽى[: p39] انتعهيق
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يحق االنتحػاذ عميها وتسمكها  وال (حقػؽ ممكية)نساعيل إدمح بغ ذرية الذيخ وقاؼ أ
ذف مدبق مغ الشاضخ إويجب الحرػؿ عمى  .يذخها وأوانتخجامها بأؼ صػرة كايت 

 شبلع عميها(.مباشخة لبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     نهىقف انتطىيريخجىخ انه ثبنثب : 

سداعجة هيئة الشطارة في لالجسعية العسػمية مغ التصػيخية لمػقف المجشة يتع تذكيل    (59البشج )
 والدبل وأفزلوالسشاهج  الحجيثة اإلدارةوذلظ بتصبيق عمـػ يجاز أعسالها إالتخصيط و 

النتخجاـ األمثل ابرػرة متقشة مغ خبلؿ ندات االنتثسارية ؤ السسارنات الستبعة في الس
القػاعج وتحجد مهامها ومدؤوليتها في  ،لتقـػ بسهاـ تصػيخ الػقفوبرػرة محتخفة  لمتقشية

 .لمػقفالسشطسة 
خشح الهيئة العميا . تأعزاء خسدةو وأميغ لجشة  رئيذ مغ لمػقفالتصػيخية  المجشة تتألف  ( 61البشج )

( مغ أحفاد الذيخ داءايو )رجاال الكفاءات العمسية والعسمية  أصحابلمجسعية العسػمية 
الفػاعج التشطيسبة يز في  مػقف حدب ماالتصػيخية ل مجشةالدمح بغ إنساعيل لعزػية 

   .لمجشة وأميغويتع اختيار رئيذ  ،لمػقف
ثبت  إذاأؼ عزػ مغ أعزاء المجشة  قراءالخفع لمهيئة العميا إليحق لخئيذ المجشة  ( 61البشج )

  الؿياـ بسا يزخ بالػقف. وأو التقاعذ أ المجشةجمدات  عغ تغيبه أو كفاءتةعجـ 
دوف عحر  نشػيا   ات متفخقةعمتتالية أو خسدة إجتساإجتساعات  ةلثبلث إذا تغيب عزػ (62البشج )

  .عشه بجيبل   عزػختيار المهيئة العميا إلعفائة و  امخهرئيذ المجشة  فيخفع مقبػؿ
 :ومشهاما يتعمق يتصػيخ الػقف   جسيعتكػف في   خيةالتصػيالمجشة وليات ؤ مهاـ ومد  ( 63البشج )

  الجرانات والتشطيع والتحميل في مجاالت أعسالها لمؿياـ بمداعجة هيئة الشطارة
 والحفع والتخصيط واالنتذارات.

 .إيذاء الشساذج السدتخجمة في العسميات اإلدارية والسالية 
 في إدارة الػقف. الشطع واألناليب والسشاهج اإلدارية السؤنداتية اقتخاح 
 .انتخجاـ التقشية ويطع السعمػمات في إدارة السعمػمات 
 الجرانات االنتثسارية لمػقف. 

 لمجلس ادارة الوقف( الهٌكل التنظٌمً  1م  )الشكل رق

 

 مجلس ادارة الوقف

 الناظر

الناظر  مساعد

 للشئون الفنٌة 

مساعد الناظر للشئون 

 االدارٌة المالٌة والمانونٌة 

 المدٌر التنفٌذي الولؾ

 تضاؾ كلمة لبل[: p41] انتعهيق

او الترح عدم تحدٌد العدد [: p41] انتعهيق
 تضاؾ كلمة كحد اعلى

 ةيػاعج التشطيسقال[: p42] انتعهيق
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 التطوٌرٌة للوقفالهٌكل التنظٌمً للجنة ( :  2الشكل رقم )

 ومخاشخها.العقارية  فخصال تحميل 
  عقارات والسشذآت الػقؽية السخاد شخاؤها.لموضع معاييخ مقتخحة 
 واقتخاح تصػيخهاودرانة  حالة األعياف والعقار لمػقف الحالية تحجيج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

التشعيػ :  الثالث الفرل
ذرية اإلداري لؽقف 

 الذيخ دمحم بؼ إسساعيل
 

  ل دمحم ثه إسمبعيمآمكتت إدارح أوقبف   :والا ا

 ،(والسجيخ التشفيحؼه ا ) الشاضخ ومداعج ،مجمذ اإلدارةمغ مكتب ادارة الػقف يتكػف  (64البشج )
 .ورئيذ المجشة التصػيخية ،ورؤناء األقداـ

 ػقاؼ الؿياـ بالعسميات واإلجخاءات اإلدارية والسالية والقايػيية والفشية.التػلى مكتب إدارة ي (65البشج )

 لمذئػف السالية واإلدارية الشاضخ مداعجويشػب عشه يتػلى الشاضخ رئانة مجمذ اإلدارة   ( 66البشج )
  .والقايػيية

 الػقفوقاؼ وله خبخة في إدارة يتػلى إدارة السكتب مجيخ تشفيحؼ مغ السدتحقيغ في األ (67البشج )
رقع  شكللؤلقداـ اإلدارية والفشية حدب الهيكل التشطيسي  ػومػضف ،ومتصمبات اإلدارة

االحتياجات اإلدارية و  بلءـليتتذكيل التشطيع اإلدارؼ لمسكتب  إعادة ويحق لمشاضخ (1)
     .والسالية

 ،ليكػف السقخ الجائع إلدارة الػقف حجػ العسائخ التابعة لمػقفإفي  مكتب تخريزيتع  (68البشج )
 .داريةاإلسدتهمكات السكتبية و اليطسة األسكاتب و الفخش و بال مجهد

% مغ اإليخادات العامة لتغصية السراريف 31في حجود يخرز لهحا السكتب يدبة  (69البشج )
  .والرياية ورواتب لمسػضفيغ ومكافآتاإلدارية 

)ؿ(  غ حدب السعاييخ السحكػرة في السمحقيوالسػضفيغ األناني يتع تعييغ السجيخ التشفيحؼ (71البشج )
 .خخؼ مدتػػ السثل في السكاتب األالكفاءات و تب حدب او ة والخ أويتع تحجيج السكاف

السمحق  وليات والربلحيات واالتراالت لؤلقداـ واإلدارات بالسكتب حدبؤ تحجد السد (71البشج ) 
 ية الرادرة مغ الهيئة العميا لمػقف.التشطيس والقػاعجاألناني لمػقف الشطاـ ب
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جػدة وفاعمية أداء السكتب بسا فيهع السجيخ  فيبالتجقيق المجشة التصػيخية لمػقف تقـػ  (72البشج )
والخفع بتقخيخ لمشاضخ التخاذ اإلجخاءات كل نشة هجخية بجاية  أدائهع وتقػيعالتشفيحؼ 

 الترحيحية.

بسخاجعة األناليب واإلجخاءات والعسميات اإلدارية والسالية  فمػقل يةتصػيخ المجشة التقـػ   (73البشج )
وانترجار  والفشية واالنتثسارية والشساذج السختمفة والسدتخجمة في أعساؿ السكتب نشػياا 

مغ  أنبػعتشطيسية بحقها وتخفع لسجمذ إدارة الػقف لمعسل بسػجبها خبلؿ  قػاعج
 .مغ الشاضخ اعتسادها

بخفع تقخيخ مفرل عغ مكتب األوقاؼ وميداييته بانتخجاـ الػقف دارة يمتـد مجمذ إ  (74البشج )
 لمهيئة العميا برػرة دورية.لحلظ  الشساذج السعجة

و التػؾيع أو قايػيية أو مكاتب انتذارية أال يحق لمسجيخ التشفيحؼ إبخاـ عقػد مع شخكات  (75البشج )
 عسميات شخاء مباشخ.و أعغ الشاضخ أو تػضيف أو فرل مػضفي السكتب أو انتئجار 

 

   انمبنيخ اإلدارحثبويب : 

مداعج الشاضخ  مخجعهالمػقف إعجاد السيدايية و  الذئػف السالية تتػلىالسالية  اإلدارة (76البشج )
 التشفيحؼ. نها السجيخأويتخ والقايػيية لمذئػف السالية واإلدارية 

والهيئة العميا اـ هللا والسدتحقيغ وؿ األوؿ عغ اإلدارة السالية أمؤ السد هػ الشاضخ (77البشج )
ويقجـ  ؤلوقاؼلوضع السيدايية العامة  عمىالشاضخ يذخؼ  . إذوالحاكع الذخعيلؤلوقاؼ 

فات والسدتحقات والجيػف والتعامل و رخ عغ حدابات اإليخادات والسلمهيئة العميا تقاريخ 
 مع البشػؾ.

لمعسميات السالية والسحانبية ت السشطسة يمتـد الشاضخ بالمػائح والتشطيسات واإلجخاءا (78البشج )
 ناني وصظ الػقؽية. والشطاـ األ

يها أو محانبية مغ شأضخؼ مغ الطخوؼ الؿياـ بعسميات مالية  ألؼال يحق لمشاضخ  (79البشج )
القخوض بزساف  ،الحكخ ،الخهغ عمى نبيل السثاؿ ال الحرخبأصل الػقف، السخاشخة 

ؾيسة الػقف أو الغمة في أؼ انتثسار خارجي مثل غمة الػقف. أو انتثسار  أوالعيغ 
يػع مغ أيػاع و صشاديق االنتثسارات البشكية أو أؼ أأنهع الذخكات والبشػؾ 

 .والسزاربات السالية السداهسات

السدتحقيغ في أؼ ضخؼ مغ الطخوؼ أو قبػؿ تػجيه  أوال يحق لمشاضخ إقخاض الغيخ  (81البشج )
و أو غيخ ضساف أداب لمسدتحق نػاء بزساف حج إلقخاض أو دفع عمى الحأمغ 

حداب غمة  مغالجخػؿ في التبخعات والتسػيل الخيخؼ أو الشذاشات االجتساعية 
 الػقف.

والسرخوفات واإليخادات الخاصة بالسالية والسيدايية والسحانبة  والبيايات األرقاـتعتبخ  (81البشج )
 خارجأو مشاقذتها عميها  شبلعاإليسكغ  الو مػقف لالدخية الحقػؽ الخاصة مػقف مغ ل

تقجـ البيايات مغ خبلؿ التقاريخ السالية السعتسجة مغ الشاضخ  وأمكتب اإلدارة السالية 
 .يةالتصػيخ مجشة الخئيذ ل ويدخةوالسحانب والتي تقجـ لمهيئة العميا 

 وترتٌبمراجعة النص [: p43] انتعهيق

ألعساؿ اتتػلى اإلدارة السالية )  الصٌاؼة
 الػقف واعجاد ميداييةالسالية والسحانبية 

سداعج الشاضخ لمذئػف السالية وتتبع ل
 واإلدارية والقايػيية

 من خارج[: p44] انتعهيق

 ٌحذؾ االلؾ [: p45] انتعهيق
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نب اآللي جسيع العسميات السالية والسحانبية تتع عبخ انتخجاـ بخامج وتصبيقات الحا (82البشج )
وإتباع جسيع اإلجخاءات لزساف عجـ مغ السعمػمات( أالستخررة والسأمػية )نبلمة و 

ويجب االنتعاية بقدع إدارة  ، (Hard Copy)ورقيوتحفع كأرشيف  ،فقجاف البيايات
 لتشطيع ذلظ. لمجشة التصػيخية السعمػمات

)قدع إدارة السعمػمات(  تصػيخيةالعمى الشاضخ انتخجاـ الشساذج السعتسجة مغ المجشة   ( 83البشج )
عمى نبيل السثاؿ ال  ،عساؿ السالية والسحانبيةلكتخويية في األاإل وأنػاء الػرؾية 

بيايات السدتحقيغ قػائع و  التقاريخ والذاشاتو الحرخ يساذج نشجات االنتبلـ والتدميع 
 .الخ... والسبالغ السدتحقة

لكتخويية عمى و اإلأوالتػاؾيع السعتسجة نػاء الػرؾية اإلدارة السالية عسل األختاـ عمى  (84البشج )
الربلحيات االحتياشات وإعصاء الشدخ ووضع  أوف ال تكػف قابمة لمتدويخ أحج نػاء و 

 لحفطها ونبلمتها. واإلجخاءات البلزمة

عمى  ،الخاصة بالتػضيفبالسعاييخ  يمتـد الشاضخ عشج تػضيف السحانبيغ والسحرميغ (85البشج )
إجادة  ،السقاببلت الذخرية ،الكفاءة ،األماية ،الخبخات ،سثاؿ الذهادات العمسيةنبيل ال

 .تحت كفالة السكتب أو ا  ويكػف نعػدي ،التػصية ،الفخانة أخيخا  ثع انتخجاـ التقشية 

يتع قفل الحدابات اليػمية واألنبػعية والذهخية في أوقاتها دوف تأخيخ مع التشديق مع  (86البشج ) 
 شػؾ الخنسية في عسميات قفل الحداب. الب مػاعيج

ؿ دمح آذرية أوقاؼ  )السعتسجة بانع الدعػدية يتع فتح حداب أو حدابات في البشػؾ  (87البشج )
، أحجهسا تػؾيع تػؾيعيغب يكػف الرخؼ مشها، ( /الغخض مغ الحدابإنساعيل بغ

 .الشاضخ

السالية لمػقف في جسيع التعامبلت نسية والتحػيبلت الخ يتع انتعساؿ الذيكات البشكية    ( 88البشج )
يقجا   ماعجا صخؼ مخررات السدتحقيغ فيتع إيجاعها في حداباتهع أو تدمع لهع

 حدب اإلجخاء السعتسج.

انتخجاـ مكائغ اإليجاع والتحػيل وخجمات ك يتع االنتفادة مغ الخجمات البشكية اآلمشة (89البشج )
 شانبة(.)بذخط انتخجاـ الربلحيات الس "اوف اليغ"

األوقاؼ مثل الخاصة بالتدهيبلت البشكية عمى الحدابات ، انتخجاـ ال يحق لمشاضخ  ( 91البشج )
 الخ. ، ..نيارات إنتئجار، قخوض ،كفالة، االئتسافبصاقات انتخخاج 

خخ عجا البشظ وتكػف آيسشع االحتفاظ بالسبالغ السالية الشقجية في السكاتب أو أؼ مكاف    (91البشج )
 ية اإلدارة السالية في حالة الدخقة أو فقجاف السبالغ السالية حاؿ مخالفة ذلظ. ولؤ مد

  .ت الخاصة باإليجاع وانتبلـ الشقج والتدميع والتحريلءاااللتداـ باإلجخا   (92البشج )
ف تتع في مكتب اإلدارة أيجب و الشقجية ألمسبالغ السالية واالنتبلـ عسميات التدميع     (93البشج )

  لية لؤلوقاؼ .السا
بالتجقيق الجورؼ والسججوؿ عمى العسميات واإلجخاءات السالية  التصػيخيةتقـػ المجشة    (94البشج )

والسحانبية ورفع التقخيخ لمشاضخ وعمى الشاضخ اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية والػقائية 
  .اإلجخائيةلحلظ. والخفع بها لمهيئة العميا عغ السخالفات 

  تلؽى[: p46] انتعهيق

 بضاؾ فراغ[: p47] انتعهيق



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              هـ1441االصداز                                                                                                                                                                  خ دمحم بن إسوبعيل فطبنيالقىاعد الونظوة لىقف ذزية الشي

                                                                                                                               

 52هن  22صفحة 

 

والسكاتب  مػافقة الهيئة العميا االنتفادة مغ خجمات مكاتب السحانبة بعجحق لمشاضخ ي   (95البشج )
 ضسغ المػائح واإلجخاءات السشطسة لحلظ. القايػيية

ضسغ السعاييخ السحجدة الختيار السكتب  معه والتعاقج مكتب السحانبة اختياريتع  (96البشج )
الدسعة  ،خبخة في حدابات الػقفال هف يكػف السكتب لجيأوالتكاليف السعتسجة. مثل 

 معتسج في مشصقة مكة السكخمة. مكتب  لهف يكػف أ ،الجيجة لمسكتب
عغ لمذئػف السالية واإلدارية مذاركة مع مداعج الشاضخ وؿ األوؿ ؤ الشاضخ هػ السد ( 97البشج )

 . الخ(...األخصاء السحانبية  ،الجقة ،البيايات ،مخخجات خجمات السكتب )السيدايية

ع أداء وتؿي   اإلدارة السالية.الخاصة باإلجخاءات  التجقيق فيب التصػيخيةتقـػ المجشة  (98شج )الب
 السكتب ورفع التقاريخ البلزمة لمشاضخ.

 اإلدارح انقبوىويخ ثبنثب :   

القايػيية تتػلى الذئػف القايػيية والتعاقجية لمػقف ويتكػف مغ مداعج الشاضخ  اإلدارة (99البشج )
 ومعقب قايػيي. ،والسػضف السختز بالذئػف القايػييةلسالية واإلدارية لمذئػف ا

السحاكع والهيئة العميا والسدتحقيغ  ماـأالقايػيية  الذئػف عغ  األوؿوؿ ؤ السدهػ الشاضخ  ( 111البشج )
 خفع التقاريخ وعخض السػضػع عمى الهيئة العميا.بويقـػ  والسدتأجخيغوالستعاقجيغ 

القايػيي مغ مهامه متابعة إجخاءات األوقاؼ في السحاكع والجوائخ الحكػمية السكتب  (111البشج )
السعمقة عمى الشاضخ التخاذ القخار السشانب وصياغة  السػضػعاتوالسؤندات وعخض 

 ،شخوط الػاقفوالقايػيية لشذاشات الػقف التصػيخية و الذخعية وإيجاد الريغ العقػد 
 وعسل ممفات القزايا وتشطيسها.

 إشخافه.وتجريب السػضفيغ العامميغ تحت  إدارةوؿ عغ الذئػف القايػيية بؤ يقـػ السد  ( 112البشج )

يمتـد السكتب القايػيي بالمػائح واإلجخاءات واأليطسة السعسػؿ بها في السسمكة العخبية  (113البشج )
 .لمػقف القػاعج السشطسة، الدعػدية

مغ خبلؿ السعاييخ الخاصة بالػضيفة مثل تيج له إذا أحوؿ القايػيي ؤ يتع تػضيف السد (114البشج )
السقاببلت  ،انتخجاـ الحانب ،الخبخة القايػيية في مجاؿ الػقف ،)الذهادات العمسية

 .( الفخانة ،الذخرية

 حدب تػضيفه. ويتع ومتابعتهعغ السعقب القايػيي  يغولؤ السػضف القايػيي مدالشاضخ و  ( 115البشج )
  .(الذخرية السقاببلت، انتخجاـ الحانب ،الخبخة ،)الذهادات العمسيةمؤهبلته 

  وانتأجيرانتسىيق إدارح  راثعب : 

 القجرة التدػيؿية والخبخة والجراية بدػؽ العقار والتثسيغ. تكميف إدارة أو شخز لجيه ( 116البشج )

قف الػ  وتأجيخأفزل السسارنات والسشاهج واألناليب في إدارة تدػيق انتخجاـ يجب  (117) البشج
 .(لتأجيخاتحقيق أعمى مدتػػ مغ السػارد )دخل ل

 ف تكػف العيغ في حالة جاهدة لمتأجيخ والعخض بذكل تشافدي مع مثيبلتها.أ (118) البشج
 عسل درانة تحميمية عغ نػؽ العقار بالسشصقة لمػقت الحالي والسدتقبمي. (119) البشج

 سطرحذؾ المسافة بٌن اال[: p48] انتعهيق
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 السجة السؤجخة.الغخض مغ اإليجار و تحجد يػعية السدتأجخ و  (111) البشج
الدابقة تحجد ؾيسة العقار لمذقة الػاحجة ولئليجار  والبشػدبشاء عمى الجرانة التحميمية  (111) البشج

 بالكامل أو إليجار مػنع )حج أو عسخة ( أو تأجيخ مكاتب.
 ،والزسايات ،صياغة العقج ،األنتئجارالدابقة تحجد أنمػب دفعات البشػد بشاء عمى  (112) البشج

 ميغ.والتأ
الؿياـ بكل ما مغ شأيه تدػيق العقار لمفئات ويػعية السدتأجخيغ بذكل فعاؿ ووضع  (113) البشج

 ميدايية لمتدػيق.
إيذاء وتحجيث البيايات وقػاعج السعمػمات )بانتخجاـ الحانب اآللي( عغ كل وحجة  (114) البشج

 إصجار التقاريخ السشانبة عغ الػحجات. .مؤجخة والية
في مػقع في االيتخيت الخاص بعائمة الفصايي ومػاقع  العيغ السخاد تأجيخهااإلعبلف عغ  (115) البشج

  .خخػ االيتخيت األ
 .سؤجخةاللمػحجات الغيخ  لبلنتثسار فخيق التدػيق الخاص بالمجشة خصة تدػيؿية يعج (116البشج )
ومػافقة  العامة لمعيغالػقف اال مغ خبلؿ السدايجة ريع ال يحق تأجيخ العيغ لسدتحقي  (117) البشج

 .الهيئة العميا
 
 إدارح انشئىن انفىيخ خبمسب :  

إدارة الذئػف الفشية تتػلى شئػف التذغيل والرياية والتخميع وإدارة السعمػمات لمػقف ويتكػف  (118) البشج
 الفشي والحانب اآللي.قدع الالتشفيحؼ و  والسجيخ الفشيةمغ مداعج الشاضخ لمذئػف 

 لى.عساؿ الحانب اآلا لى إدارة الذئػف الفشية تخصيط مهاـ التذغيل والرياية والتخميع تتػ  (119) البشج
عسائخ الػقف مغ صياية وجعمها  عسارتقـػ إدارة الذئػف الفشية بػضع الخصط الفشية إل (121) البشج

  .جاهدة لمتذغيل
 صبيقات وضساف االنتفادة مشها.تتػلى اإلدارة الفشية درانة احتياجات األقداـ مغ البخامج والت (121البشج)
 .نػؼ تتعامل معه غالحيتتػلى اإلدارة الفشية تقييع السقاوليغ والسػرديغ  (122البشج)

 
 : استثمبر انىقفإدارح سبدسب :  

 مشافعها تقجيع انتسخارية بهػجؼ وذلظ شخعية ضخورة وتشسيته الػقف أمػاؿ عمى السحافطة (123) البشج
 أمخ عمى القائسػف  ويعتبخ ،صظ الػقؽية في الػاردة الػاقف قاصجلس وفقا   السدتفيجيغ إلى

 عامة برفة الحاكع الذخعي وأماـ السدتفيجيغ أماـ وؿؤ شاضخ ( مدال مػاؿ )ألا هحه إدارة
 .انػتثسارها في عسارتها أو إهساؿ أو تقريخ أؼ عغ

 الذػخيعة مبػادغو  حكػاـأل ف تكػف مصابقةأالػقف يجب  أمػػاؿ انػػتثسار عسميات  (124) البشج
 شخعا . السحخمة تالالسجا في العيغ انتثسار وتجشب اإلنبلمية،

 وجػد عمى السحافطة يفاؽ عمى الرياية والتصػيخ النتسخاريةولػية اإلأيجب تقجيع  (125) البشج
 عمػى العػائج تػزيػع عمى ةمقجم عػائجه وتشسية السػقػؼ )العيغ( السدتثسخ صلألا

 السدتحقيغ.
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 والعسارة الرياية يفقات لسقابمة كاحتياشي العػائج أو الجخل مغ% 31 مبمغ حجد (126) البشج
 السدتقبل. في الستػقعة والتصػيخ والزخورؼ 

 عمى السدتحقيغ تػزيعها مغ ال بج الشقجية العػائج مػغ جدء انتثسار إعادة يحق لمشاضخ (127) البشج
حدب الزػابط التي يخاها  بشدبة محجدة يجيدها الحاكع الذخعيالسػارد  تشسية بهجؼ

 الحاكع الذخعي

 تمظ تزيع ال حتى السخاشخ مغ عالية لجرجة الػقف ف ال يعخض عيغأالشاضخ  عمى (128) البشج
  .عػائجها أو مشافعها الػقف مغ السدتفيجوف  ويفقج مػاؿألا

 أو نتخجاـالا بدبب لهػا قتراديةالا القػة ويقرافلمهبلؾ  عيافاأل هحه بعس خضتتع (129) البشج
تحميمية  دراناتالتقادـ وفقجاف السػقع لسخكده األنتثسارؼ. عمى الشاضخ عسل  أو التذغيل

 انتثسارية عقارية بحتة وبذكل مدتسخ لمػضع واتخاذ القخارات الترحيحية الفعالة.

 والتخميع، الرياية لعسمية عسل درانة ججوػ  التصػيخيةمغ خبلؿ المجشة عمى الشاضخ  (131) البشج
 بالرياية الؿياـ أفزل أيهسا لبياف والسالية قتراديةالوا الفشيػة الجرانات تعػج أف بسعػشى

 .نتبجاؿالأو األنتثسار با والتخميع
 جياؿألوا الحاضخة جياؿألا مرالح بيغ التػازف  تحقيقو  السدتقبل ؼانتذخا عمى الشاضخ (131) البشج

عػائج الحالية لسرمحة نتثسار جدء مغ الاوخاصة بسا يتعمق ب ،السدتحقيغ مغ السقبمة
 . جياؿ القادمةاأل

 ضػء في اقترادية جػجوػ  بجوف  وأصبحت امشافعه تعصمت عمى الشاضخ إبجاؿ العيغ إذا (132) البشج
 أمػاؿ إدارة مغ نانيةألا الغاية فأل نتثساريةالا السذػخوعات وتقػيع الجػجوػ  درانػات

 ومشافع الػاقفيغ لسقاصػج قيقتح مػغ فيػه لسػا وتشسيتها عميهػا السحافطػة هػي الػقف
 عميهع. السػقػؼ

تعخض العيغ  عمى الشاضخ درانة جسيع الخيارات االنتثسارية والتدهيبلت االئتسايية التى ال (133البشج )
 : لمخصخ مثل 

 .وعػائجها مشافعها مغف ػ السدتحق ليدتفيج وتأجيخها العقارات شخاء   أ.  
 عشه أنفخت ما ،الخخاب عمى أشخفت التي لقجيسةا العقارات وتججيج وصياية تعسيخ  ب. 

 .ذلظ بججوػ  جتساعيةالوا قتراديةالوا الفشية الجرانػات
 قتراديةالوا الفشية الجرانات أثبتت متى ججيجة بأخخػ  القجيسة العقارات انتبجاؿ  ج . 

  .ذلظ ججوػ  جتساعيةالوا
 السذاركة وأ السذاركة أو نترشاعالا بشطاـ الػقف أراضي عمى يمباي إيذاء ذ.  

درانة  يةالتصػيخ مجشة ال عمىو  نتثسارالا صيغ مغ صيغة أؼ أو بالتسميظ السشتهية
ثع لمحاكع  دها لمعخض عمى الهيئة العميا لمػقفيقتخاحات بتسعغ، وتجهتمظ اال
 .الذخعي

 
 
 
 

 مكتب الوقف

 تحدٌد االفضل [: p49] انتعهيق
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 بالبٌئة الخارجٌة الولؾ: عاللة هٌئة نظارة ( 4الشكل رلم )

 الهٌكل التنظٌمً لمكتب الولؾ: ( 1الشكل رلم )

 الجمعٌة العمومٌة

 الهٌئة العلٌا

 هٌئة النظارة

 الناظر

 مساعد الناظر مساعد الناظر

 تنفٌذيالمكتب ال

حق
ست

الم
ن
و

  

هم
سا

الم
ن
و

 
 

ن 
جرو

ستأ
الم

 

 
الء

العم
 

 الدوائر الحكومٌة والخاصة

 الحاكم الشرعً

 اللجنة التطوٌرٌة

نظم  التطوٌر
 المعلومات

امانة الهٌئة
 

 المعلومات االستثمار المالٌة
 رٌعلمشاا

 

 االشراف

 نجار كهربائً باكس

 الصٌانة

 محاسب

االدارٌة 
 القانونٌة

ٌة ن  الف

 الفنٌة

 التأجٌر
 ارشٌف

 السكرتارٌة
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 سماعٌلإألوقاف ذرٌة الشٌخ دمحم بن  العام الهٌكل التنظٌمً( :5الشكل رقم )

 الجمعٌة العمومٌة

 الهٌئة العلٌا

 هٌئة النظارة

 قفمجلس إدارة الو

 الناظر
الناظر للشئون  مساعد

 الفنٌة والصٌانة
مساعدالناظر 
للشئون المالٌة 

  والمانونٌة دارٌةواإل

مكتب 
لسكرتارال الولؾ

 ٌة

 المالٌة

 االستثمار

 المشارٌع
 

 االشراف

 الصٌانة

 نجار كهربائً سباك

 اللجنة التطوٌرٌة

نظم  التطوٌر

 المعلومات

المدٌر 
 التنفٌذي

 نظم

 المعلومات

 الجودة
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 : عٌن الوقفالثالث  الباب
 

 : عسارة الؽقف   الخابع لالفر
 .تفػيت السشفعة وعجـ بهايتفاع لبلقابمة حالة  الىالعيغ  إعادةعسارة الػقف تعشي    (134البشج )

الؿياـ بجخد عاـ عمى حالة العيغ السػقػفة وعسل خصة عمى الشاضخ عشج انتبلـ الشطارة    (135البشج )
 ع بها.فايتلحالتها التي يسكغ اال وإعادتها العيغلرياية 

لتكػف بحالة ف تكػف في مدتػػ مثيبلتها في السشصقة أالعيغ يجب صياية عشج    (136البشج )
 .تشافدية

 كميا  جدئيا أو  مغ غمة العيغ الرخؼ عميها سكغصياية عامة لمعيغ ؼي مخألاتصمب إذا    (137البشج )
عسار إ غ أجل محتى ايقزاء فتخة الدجاد  لمسدتحقيغ يؤجل الجفعف وجػد مدتثسخ لها وأ

 .اوالحفاظ عميهالعيغ 

في حالة تأجيل الجفع لمسدتحقيغ وتعصيل الغمة بػية الرياية العامة لمعقار فإيه يتصمب    (138البشج )
ومغ ثع مػافقة الحاكع الذخعي اخح مػافقة الهيئة العميا سذخوع و ميدايية تقخيبية لموضع 

 .ذلظفي 

يػصي  فأتحجيج مدتػػ التجهػر في مدتػػ العيغ و لفشية عمى مداعج الشاضخ لمذؤوف ا  (139البشج )
 .يدبة مغ غمتها تحجد حدب حالة العيغ بحجد

مجشة الميغ عمى السدتأجخ بشدبة تحجدها أحجد مبمغ ت يجب التأجيخعشج كتابة عقػد   (141البشج )
 .فقةاحدب المػائح السخ ه كايت عمي لى ماإالعيغ  يعيجويخرع مشها ما  يةالتصػيخ 

مبيغ فيها و مكتػبة عسار لئلعسل خصة  يجب ،عسار العيغإ قبل التعاقج مع السقاوؿ في   (141ج )البش
مخفق بها يدخة  ،تكمفة التقجيخيةوال ،كسية العسلو  ،الخنػمات والسخصصات لمعسار

 .ثائقالػ الفدػحات و 

بياف مفرل عغ الهيئة العميا مخفق بها لمسخاجعه مغ  الريايةخصة عمى الشاضخ تقجيع   (142البشج )
 .السقجمة واألنعار ،والججوؿ الدمشي لمعسل ،السػارد السالية السخررة لها

 والتأكج مغ إخبلء العيغ مغ الدكاف شهخأباإلخبلء قبل السػعج بدتة الدكاف  إخصار    (143البشج )
  .في الػقت السشانب

شفة جسيع السخصصات أر ييةوالقايػ  لمذئػف السالية واإلداريةمداعج الشاضخ عمى     (144البشج )
ألوراؽ والخنػمات بعج ايتهاء السذخوع والسحافطة عميها ضسغ نجبلت العيغ لمخجػع او 

 .وقت الحاجة إليها

لجية اإلمكاييات البذخية أف و  ،التأكج مغ كفاءة السقاوؿ ونسعته في الدػؽ  الشاضخعمى   (145البشج )
  العسل. إليجازوالسادية والفشية 

الججوؿ  ،عمى الشاضخ تحخيخ عقج إلدامي مع السقاوؿ يفرل ؼية األعساؿ السصمػبة (146البشج )
 .حدب المػائح السشطسة لحلظ الخ....  ،والجفعات ،والغخامات ،التكمفة ،الدمشي
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 العيؼصيانة و  تذغيل:  الخامس الفرل 
 ،كهخباء :عامةالسخافق الفي السدكغ وتػفيخ الخجمات  خيتػفالعسل عمى  هػ التشغيل  (147البشج )

 بالعيغ السؤجخة لتكػف قابمة لبليتفاع بها. الشطافة ،األمغ ،صخؼ صحي ،تمفػف  ،ماء
عامة في كل عيغ مغ أعياف الػقف السخافق الو في السدكغ خ خجمات يالعسل عمى تػف  (148البشج )

 بذكل مدتسخ بشفذ مدتػػ السثل بالعسائخ السجاورة.و بذكل جيج ومقبػؿ 

الخجمات والسخافق لتذسل عمى نبيل السثاؿ ال الحرخ شخيقة االيتفاع بجيج شخوط تح  (149البشج )
و أااليجار تزاؼ لؿيسة التػصيل عشج ايقصاع الخجمات وإجخاءات دفع فاتػرة الخجمات 

 لكل الخجمات في العيغ السؤجخة مغ كهخباء ويطافة وحخانة. تدتقصع مشه

 .األيجارتزاؼ الى ؾيسة  ،فحة الحذخاتخجمات الشطافة والحخانات ومكا  (151البشج )

هساعبة شسوط هؤسسبت الطىافة والدفبع يجب العين تأجيس هىسن  في حالة تأجيخ  (151البشج )

 الودني والهيئبت الحكىهية.

 عمىفي السػعج السشانب والعسل  مػنعالحرػؿ عمى التراريح الخاصة لتأجيخ   (152البشج )
 .( في الػقت السشانبمشانبات ،سخةع ،تدػيق العيغ لتأجيخ مػنع )حج

تػفيخ القػػ البذخية البلزمة لمػفاء بالستصمبات التذغيمية السصمػبة نػاء لتأجيخ مػنع   (153البشج )
 أو غيخة.

الخ( كجدء مغ ، ...نخقات، ايهيار، بالسعاييخ الخاصة بالدبلمة العامة )حخيق االلتداـ   (154البشج )
ومعاييخ الجفاع  غ لػحات إرشادية وتعميسات إخبلء شػار  الستصمبات التذغيمية.

 الخ. ...السجيي

تع  التيوممف تاريخي عغ األعساؿ  ،عمى الشاضخ االحتفاظ بسمف عغ معاييخ الدبلمة  (155البشج )
 ومعاييخ الدبلمة. شخوطتشفيحها لتصبيق 

 ف تكػف هشاؾ غخفة حارس لكل عسارة تؤجخ.أ  (156البشج )

 االيتفاع بهعمى بذكل مدتسخ لمسحافطة  عمى العقارالصيبنة  ههبمعلى النبظس تنفير   (157شج )الب
  بذكل مدتسخ.

 الدباكة. ،الشجارة ،الكهخباء والسيكاييكا ،التخميسات فيعسميات الرياية  تحجد تكمفة   (158البشج )

السثاؿ التدميظ عمى الشاضخ تشفيح الرياية الػقائية عمى العيغ وتذسل عمى نبيل   (159البشج )
 ،والشػافح ،واألبػابوالصبلء،  الػقائية وأعساؿ البػيات الرياية ،الدباكة ،الكهخبائي
 . خداف السياه العمػؼ والدفمي ،الذفاشات

قج يدبب لف والحؼ ات هو شبأفي تشفيح أعساؿ الرياية الػقائية يجب انتبجاؿ التالف    (161البشج )
 .كبخ لػ تخؾ عمى حالهأ ا  تمف

 لمسحافطة عمى السدتػػ التشافدي لمعيغ.  ،الجهافالؿياـ بترميح الججار والذقػؽ وأعساؿ   (161بشج )ال

لتفادؼ أؼ تجاعيات في السبشى قج تذكل  لؿياـ بأعساؿ التخميسات الخؽيفة والكبيخة مشهاا  (162البشج )
 .عمى الدكاف ا  خصخ 
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 ،تػصيبلت التمفػف  ،الذفاشات، ثل ماشػر السياهؤلجهدة الكهخبائية ملالػقائية رياية ال  (163البشج )
 ة.ءضاإلا

متابعة وحفع وإصجار التقاريخ و  ريايةالإجخاءات شمب بانتخجاـ الحانب اآللي يتع   (164البشج )
 السشانبة عغ أعساؿ الرياية وتكمفتها.

ممحق في  اإلجخاءاتوؿ عغ أعساؿ الرياية وتصبيق ؤ ييغ مذخؼ مدعمى الشاضخ تع   (165البشج )
 الشطاـ األناني.في الرياية 

 حتصبيق المػائو صياية لمؿياـ بأعساؿ الرياية  مؤندةلمشاضخ االنتعاية والتعاقج مع   (166البشج )
 .في ذلظ ةالتشطيسي

 .كفاءة مؤندات الرياية التجقيق في الشاضخعمى    (167البشج )

 باقتصاع يدبة يحجد لمرياية لكل عيغظ لمرياية وذلالبلزمة عمى الشاضخ تػفيخ السبالغ   (168البشج )
   .حدب الخبخة الفشية لمشاضخ ومداعجه لمذؤوف الفشية
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 الوقف مستحقو:الرابع  الباب

 : : حقؽق السدتحقيؼ الدادس الفرل 
ذرية الذيخ  السشرػص عميهع في صظ الػقؽية مغ هعو  السدتحقيغعمى الشاضخ تحجيج  (169البشج )

 العيغ دخلأشخاص في حالة شخعية معتبخة تدتفيج مغ  وهع ،دمح بغ إنساعيل فصايي
 حدب ما فخضه الػاقف. السػقػفة تقدع

 القرجيحقق لسدتحقيغ و ايحقق أمل وتصمعات  الػقف بسا السحافطة عمىعمى الشاضخ  (171البشج )
  .مغ الػقف

تصػيخ وذلظ عغ شخيق لمسدتحقيغ السؤمل جخل العمى الشاضخ العسل عمى تحقيق  (171البشج )
 .االنتثسار في الػقف

 مفرل.بذكل  العيغمسدتحقيغ في ل ةدتحقلسا السبالغعمى الشاضخ العسل عمى تحجيج  (172البشج )
  .حدب ما ورد في صظ الػقؽية

 .مغ كل عاـ مغ شهخ صفخنبػع األوؿ األ قبل مػعجفي ترخؼ حقػؽ السدتحقيغ  (173البشج )

 تػزيع السدتحقات.عغ مػعج  (صاييؿ فآوقف )مػقع  اإلعبلف في (174البشج )

بالشدبة والسبمغ  فخد مغ السدتحقيغعمى الشاضخ تقجيع بياف مفرل عغ انتحقاؽ كل  (175البشج )
 السدتحق.

  .بالذفاؼية الكاممة في التعامل مع السدتحقيغ هيئة الشطارة التداـ  (176البشج )

 ارة مكتب الػقف.دإ فيالعسيل )السدتحق(  اعسل انتبياف عغ رض (177البشج )

  .يػما   11 هي والتبخيخاتفي جسيع الطخوؼ لتػزيع السدتحقات  أقرى مجة تأخيخ (178البشج )

السدتحقيغ وذلظ عغ شخيق اإليجاع  اتعمى الشاضخ إيجاع االنتحقاؽ في حداب   (179البشج )
ػاؿ و رنائل الجأ عغ شخيق شبكة االيتخيت أو الهاتفاالتراؿ بالسدتحقيغ أو  ،السباشخ

 النتبلـ انتحقاقاتهع مغ محانب مكتب األوقاؼ.

 : واجبات السدتحقيؼ الدابعالفرل 
مجسػعة أشخاص في حالة شخعية  ،ف هع ذرية الذيخ دمح بغ إنساعيل فصاييػ السدتحق   (189البشج )

  .معتبخة

ص الؿياـ بتحجيث بياياتهع في مايخز الػقف حدب الشسػذج الخا غبالسدتحقعمى  (181البشج )
 .تغييخ أكمسا شخ  بالسدتحقيغ

 - نخة رنسيا )بخصاب تػكيلأو رب أعمى السدتحقيغ تحجيج مشجوب يسثل كل عائمة  (182البشج )
 .والتػؾيع عغ مػكميه السدتحقاتالحق في الترػيت والتخشيح وانتبلـ  ه( وليسػذج

واليتع  الحاجةها وقت ليإعمى السدتحقيغ تػثيق جسيع السخانبلت واالنتبلمات لمخجػع  (183البشج )
 جعسها.ت والتيالبت في أؼ قزية دوف وجػد السدتشجات الخنسية 
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رناؿ السدتشجات الخاصة بالسػاليج الججد والستػفيغ ليتع إعمى السدتحقيغ الحخص عمى  (184البشج )
االنتحقاؽ التالي تحجيثها في الشطاـ ويتع احتداب انتحقاقات السػاليج الججد فقط مغ 

 .التبميغ بعج تاريخ

رناؿ عجـ إيحق لمسكتب السصالبة بسدتحقات دفعت لستػفيغ في حالة عجـ التبميغ و  (185البشج )
الػفاة ) يجب إعادة التالي بعج ويتع تػؾيف االنتحقاؽ  الػثائق الخاصة بحالة الػفاة.

 .تػزيع ما تع صخفه لمستػفي بعج وفاته(

إدارة و مكتب أالشطارة هيئة بلتخػيغ والتذهيخ التجخيح واخخيغ و باآلضخار إلا عجـ (186البشج )
 .الخ... وقاؼ األ

( في اجتساعات الجسعية  وإياثا   السذاركة الفعالة مغ جسيع السداهسيغ ) ذكػرا    (187البشج )
العسػمية لمػقف وفي حالة التخمف عغ حزػر جمدات الجسعية العسػمية فبل يحق 

  .في هحه االجتساعاتلمسداهع االعتخاض عمى القخارات الستخحة 

  .الهيئة العميا ممدمة لمجسيعو  الجسعية العسػميةمغ الستخحة جخاءات ف القخارات واإلأ (188البشج )

مغ  ػمات التي تهسة وخاصة مايخز يريبهيجػز لمسدتحق شمب االشبلع عمى السعم (189البشج )
في يذخ تمظ يخػ الشاضخ خصػرة عمى الػقف  خخػ شالسا الأو أؼ معمػمات أالػقف 

 السعمػمات.

 أجخاءات الترحيحية السالية في حالة الخصالػقف والشاضخ اتخاذ اإلإدارة يحق لسكتب   (191البشج )
 ومشها حدع مغ السدتحقات البلحقة لمسدتفيج.

عمى وحجة  زو االنتحػاأعمى الحداب مغ الػقف  قخضيحق لمسدتحقيغ شمب  ال (191البشج )
فذاء إو أمغ السدتحقيغ  صالبة واالنتفادة الذخرية كػيهالسو أنكشية دوف مقابل 

اتخاذ هيئة يطارة الػقف ويحق ل ،ؼ شخيقة كايتأضخار بالػقف بو اإل، أانخار الػقف
 ضخار بالػقف.اإلجخاءات السشانبة ضج أؼ شخز مغ السدتحقيغ لمحج مغ اإل

ف أة بسكتب االوقاؼ عمى يجػز لمسدتحق التقجـ عمى أؼ وضيفة مغ الػضائف الذاغخ  (192البشج )
 تمظ الػضيفة حدب المػائح السشطسة لها. لالكفاءة لذغ هتتػفخ ؼي

فخ الذخوط السػضحة في اياضخ في حالة تػ  و مداعجألمسدتحق التخشح لمشطارة يجػز  (193البشج )
 ناني لمػقف.الشطاـ األ

ب الكفاءات السصمػبة يجػز لمسدتحق التقجـ لؤلعساؿ التصػعية بسكتب الشطارة حد (194البشج )
 .ضسغ المػائح السشطسة لحلظ

يجاع إوتعتبخ ايراالت  ،يتع تدميع السدتحقات عغ شخيق الحدابات البشكية لمسدتحقيغ (195البشج )
 البشػؾ وكذػؼ حداباتهع ايراالت انتبلـ رنسية مغ السدتحقيغ.

الحدشة التخحع عمى  تالعادا مغ أيهالسدتحقيغ عمى الهيئة العميا وهيئة الشطارة  تحث (196البشج )
االيتهاء مغ كل عشج و أتهع اججاديا والجعاء لهع عشج انتبلـ انتحقاقأالػاقفيغ مغ 

 اجتساع يخز الػقف.

 ذاالنتحػا[: p51] انتعهيق
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 : أسهػ السدتحقيؼ الثامؼالفرل 
العيغ في نساعيل ( إحفاد دمح بغ أ)مغ حقػؽ ممكية األفخاد يدبة  هينهع األ  (197البشج )

 عياف الػقف.أ حدب شخوط الػاقف لكل عيغ مغ  السػقػفة )ريع الػقف(

تػزع عمى السدتحقيغ بحدب انتحقاقهع مغ  ( نهع  311 )لكل عيغ نهع عجد األ (198البشج )
 .الػقف بشاء عمى شخط الػاقف في صظ الػقؽية

العيغ في فتخة التؿيع تحريل غمة ؾيسة  هيؾيسة الدهع السدتحق لمعيغ السعشية  ( 199البشج )
 .نهع  311مى مقدػمة ع

عياف السػقػفة تعصي السدتحق عجد نهع السدتحقة مغ جسيع األمجسػع ؾيسة األ  (211البشج )
نساعيل أو/ و أوقاؼ الذيخ داوود إنهع التي يستمكها في أوقاؼ ذرية الذيخ دمح بغ األ

   .عبج هللا بغ نشا فصايي

عيغ )ريع انتحقاقه في الي يدبة لكل فخد تسثل قػة الفخد ف السدتحقة نهععجد األ (211البشج )
   .يه عمى القخارات الستخحة في الجسعية العسػميةترػيتوتعتبخ قػة الػقف(. 

وبشاء عميه فإف مدتسجة مغ قػة الحاكع الذخعي  ترػيتهعالشاضخ ومداعجوه تكػف قػة  ( 212البشج )
قاقهع حدب انتحليدت قػة ترػيتهع عمى القخارات الستخحه في الجسعية العسػمية 

  .نهع السدتحقة لكل واحج مشهعؿيسة األك الذخعي في العيغ

 و يريبة في العيغ أنهسه أو يهب أف يبيع أبأؼ حاؿ مغ األحػاؿ يسكغ لمسدتحق  ال (213البشج ) 

 نهسه في العيغ.أيقتخض عمى غمة ال يسكغ لمسدتحق أف  ( 214البشج )

نهع التي يستمكها في قف بغس الشطخ عغ عجد األالشاضخ له مصمق الحخية في إدارة الػ  (215البشج )
 .)تحػؿ عشج فرل الشطارة ( تمظ العيغ.

عمى ؾيسة العائج اوالجخل لمدهع نببه العخض والصمب عمى  وهبػشا   التحبحب صعػدا   (216البشج )
 العقار بالسشصقة.

لعجد مغ  ا  كميأو  ا  في العائج عمى أنهع الػقف جدئي يحق لسكتب الػقف االنتثسار (217البشج )
الػقف أو مرمحة السداهسيغ تقع في تصػيخ ف أ ف ارتأت الهيئة العميا لمػقفإ الدشيغ
 وزيادة يريبهع مغ العائج.يكػف العائج لمسداهسيغ هػ يسػ أنهسهع لويسػها  العيغ

 و مجسػع االنهع حدب الزخورة.أيحق لمهيئة العميا تجدئة الدهع  (218البشج )

نهع عجد األو  ،في كل عيغ بهئة الشطارة بتقجيع بيايات لكل مدتحق عغ يريتقـػ هي (219البشج )
نهع ومجسػع ؾيسة األ .ذلظ الػقت)العائج عمى الػقف(. وؾيسة الدهع في  هاالتي يستمك

 .السدتحقة له

***
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 الباب الخامس : أحكام عامة

 حكام عامةأ:  التاسعالفرل 
هل مغ أ اقف تقـػ الهيئة العميا لمػقف بتخجسة الذخط ي تفديخ شخط الػ ختبلؼ فاالعشج   (211البشج )

  .الذخعي مغ خبلؿ االنتذارات الذخعية والعمسيةلى العمع إحتكاـ واال العمع
السعتبخ في تفديخ شخط الػاقف مجلػؿ األلفاظ ال السقاصج وذلظ لعجـ اإلشبلع عمى   (211البشج )

 السقاصج ووفاة معطع قخياء الػاقف.
ذا كايت هشاؾ قخيشة تجؿ عمى السقرج ؼيعػؿ إعتبخ السقاصج في تفديخ كبلـ الػاقف ت ( 212البشج )

 قخب الى القرج.أالذخط الى ما كاف 
 .إذا أجسل الػاقف شخشه أتبع العخؼ السصخد في الػاقفيغ في زمشه   (213البشج )
وتػضيحه باكثخية يرار إلى تفديخه ا الشطاـ و بشج مغ هحأشج االختبلؼ في فهع يز ع   (214البشج )

حتى و أويجػز تغييخ وتصػيخ والتخاجع عغ بشػده مغ الهيئة العميا أعزاء الهيئة العميا 
إف انتجعى ختبلؼ إلضخ بسرمحة الػقف ولمحاكع الذخعي الفرل في اأذا وإتعصيمه 

 .مخاأل
 

*** 

 من لبل اهل[: p51] انتعهيق

 تحذؾ[: p52] انتعهيق
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 المالحق

  المالحك              
  : التطؽيخ واالستثسار   الملحك ) أ (

   : التصػيخاوال
  ثاييا : االنتثسار

  : التخطيط االستخاتيجي   الملحك ) ب (
  التخصيط االنتخاتيجي

  : التؽثيق وحفظ الؽثائق  الملحك ) ج (
  التػثيق وحفع الػثائق

  إدارة السعمؽمات :  الملحك ) د (
   إدارة السعمػمات
  :  نعام الجؽدة  الملحك ) هـ (
  ي يطاـ الجػدةاوال : مقجمة ف

  ثاييا : تصبيق يطاـ الجػدة
  :  إدارة السذاريعالملحك )و( 

  إدارة السذاريع
  :  إنذاء مؽقع تعخيفيالملحك )ز( 

  إيذاء مػقع الكتخويي تعخيفي بػقف دمح بغ انساعيل.
  :  العالقات االجتساعيةالملحك )ح( 

  العبلقات االجتساعية
  التطؽعية عسال:  األالملحك )ط( 

  ( :   معاييخ تعييؼ السجيخالتشفيحي والسؽظفيؼيالسمحق )
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 ( أ) ملحك 

 التطوٌر واالستثمار
 : وال : انتطىيرا 

لمسدتحقيغ  .وتدبيل الثسخة بغخض االيتفاع مشها السػقػفة العيغ حبذالػقف هػ  (1
االهتساـ  لشاضخاالتي يجب عمى السهاـ اإلنتخاتيجية  مغاالنتثسار في تصػيخ العيغ و 

 لخجمة الػقف.  بها
االنتثسار  تصػيخ الػقف وتشسيته مغ خبلؿخصة إنتخاتيجية في عسل عمى هيئة الشطارة  (2

 .السشفعي لمعيغ
ػضع كسا هي في اللجسيع عقارات الػقف  تقػيسيهدرانة يجب عمى هيئة الشطارة عسل  (3

 ف(.حالي )اآلال
نتثسار عمى مدتػػ مشصقة مكة االبػية الفخص والسعػقات مدحية لسعخفة درانة عسل  (4

 ،خاهشةالطخوؼ ال، حاليالػضع ال في تصػيخ السشصقة )معخفة تػجه الجولة السكخمة و 
 جائسة(.الو ، مشها سؤقتةال

  تحميل لمفخص والسخاشخ لكل احتسالية مغ التخصيط االنتخاتيجي. (5
 .لؤلنتثسار أوليةإقترادية  درانة ججوػ عسل  (6
انتثسار  ،انتثسار حكخؼ لسجة محجدة ،)انتبجاؿلتسػيل الآلـز تػفيخ اتحجيج مرادر  (7

 .الخ( ،مذاركة في الجخل لسجة محجدة
 .البجيمة درانة السعػقات الذخعية لمػقف وإيجاد السخارج والحمػؿ (8
 ،حج السدتحقيغ عمى العيغأدرانة السعػقات التي قج تقف عثخة في التشفيح )انتحػاذ  (9

العيغ تقع ضسغ مشصقة تصػيخ  أف وأ ،فخ الرظاعجـ تػ  ،خبلؼ عمى حجود األرض
 الخ(. ... حكػمي

مغ ضسشها  ،وتحجيج السخخجات مغ الخصة الشهائيةاالقترادية  ججوػ الدرانة عسل  (11
السخافق العامة  ،وضخيبة الؿيسة السزافةعمى نبيل السثاؿ التراريح الحكػمية 

 .خصػط اتراالت( ،صخؼ صحي ،ماء، )كهخباء
 الخ. ، ...والتقاريخ ويتيجة الجرانات والبجائل ،خخائط التػضيحيةال ،عسل الخنػمات (11
الحاكع الذخعي  عمى عخض السػضػعو مػافقة واعتساد الهيئة العميا ومشاقذة األمخ  (12

  .ذفعمى األلمحرػؿ 
درانة التكمفة االبتجائية التقخيبية لمسذخوع ومقاريتها مع السػارد السالية والعخوض  (13

 االنتثسارية الستاحة.
لمتغيخات  )ضخورة تحجيث درانات الججوػ يطخا   االقترادية تحجيث درانة الججوػ  (14

االنتثسارية الدخيعة وضساف عجـ تفػيت الفخص لسجاؿ انتثسارؼ أفزل وخاصة في 
  .مشصقة مكة السكخمة(

 عسل الجرانات الهشجنية والهشجنة الؿيسية لكامل السذخوع. (15
 ودرانة أفزل العخوض الستاحة.درانة تحميمية لتكمفة السذخوع أو الخصة  (16
 وضع خصة إجخائية تشفيحية. (17

 تحذؾ النمطة[: p53] انتعهيق

 وهً من [: p54] انتعهيق

 وضع[: p55] انتعهيق

 تمٌمٌة[: p56] انتعهيق

 بهدؾ[: p57] انتعهيق
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السػارد  ،إمكايياتها واالنتصاعة )الػقتدرانة بيئة السؤندة أو السشفح لمخصة وتقييع  (18
مع ذكخ  الخ(...السػارد البذخية  ،فخ السعجات واأليطسةاتػ و  ،الخبخات ،والكفاءة ،السالية
 .العقػبةتػؾيع 

ع ضسغ السسارنات الستعارؼ عميها مغ الذخكات العقارية وضع خصة إلدارة السذخو  (19
 .PMIاالنتثسارية والحجيثة 

وضع خصة تذغيمية وإدارية كاممة لمسذخوع حدب مشهج ومسارنات الذخكات العقارية  (21
 االنتثسارية وتعييغ فخيق إدارؼ ومالي وفشي لئلدارة والتذغيل.

 اقتخاحات لمتسػيل: (21
والكمية أسار في العيغ السػقػفة وذلظ بالسداهسة الجدئية إشخاؾ السدتحقيغ في االنتث  -3

 .متػفيخ السػارد االنتثسارية )السالية(أو مغ أمػالهع الخاصة ل مغ مدتحقاتهع
 .أكبخ ربحية ؼجسع العقارات الستذابهة وانتبجالها مجتسعة في انتثسار كبيخ ذ  -1
 .BOTلسجة معمػمة  االنتثسار مقابل السذاركة في الخبحية  -1
 ،لبلنتثسارات مثل الفشادؽ واألنػاؽ وقرػر األفخاح ،الحكخ السحجود السجة  -3

 فخ في مذاريع عقارية ربحية.االستػ  وانتثسار السبمغ
 ثبويب : االستثمبر 

 مشافعها تقجيع انتسخارية بهػجؼ وذلظ شخعية ضخورة وتشسيته الػقف أمػاؿ عمى السحافطة (3
 أمخ عمى القائسػف  ويعتبخ الػقف، صظ في الػاردة اقفالػ  لسقاصج وفقا   السدتفيجيغ إلى

 الحاكع الذخعي وأماـ السدتفيجيغ أماـ وليغؤ مد (الهيئة مػاؿ )الشاضخ أوألا هحه إدارة
 انػتثسارها. في عسارتها أو إهساؿ أو تقريخ أؼ عغ عامة برفة

 عةالذػخي ومبػادغ حكػاـأل ف تكػف مصابقةأالػقف يجب  أمػػاؿ انػػتثسار عسميات (1
 شخعا . السحخمة تالالسجا في العيغ انتثسار يسشع مشعا مصمقاو  اإلنبلمية،

صمه أ وجػد عمى السحافطةو  تهالنتسخاري الػقف تصػيخااليفاؽ عمى صياية و يجب تقجيع  (1
 .ويعتبخ مغ باب األنتثسار السدتحقيغ عمػى العػائج تػزيػع )العيغ ( عمى

 الرياية يفقات لسقابمػة كاحتيػاشيؼ معيغ أو يدبة مغ الجخل الدشػ  مبمغ حجد يجب (3
 ) خبلؿ خسذ نشػات( السدتقبل فػػي )كأنتثسار( الستػقعػة زػخوريةالوالتصػيخ 

 أو عيافألا غمة مغ الشاجسة مشه لمسدتفيجيغ السشافع تقجيع لمػقف نانيةألا السقاصج مغ (5
 إعادة اضخيحق لمش السشافع، وانتسخارية التأبيج ناسأل وتصبيقا   السدتثسخة،عػائجه  مغ

حدب الزػابط  مػاؿألا تشسية بهجؼ تػزيعها مغ ال بج الشقجية العػائج مػغ جدء انتثسار
 التي يجيدها القاضي.

 تمظ تزيع ال حتى السخاشخ مغ عالية لجرجة الػقف الشاضخ اف ال يعخض عيغ عمى (6
 هاب )السزاربة تجػز الحيث  عػائجها، أو مشافعها الػقف مػغ السدتفيجوف  ويفقػػج مػاؿألا

 تالالسجا ختيارا ،نتثسارهاال له حشكة الو خبخة ال لسغ إعصاؤها أو ،العقارات نػؽ  في
 .متحبحبا  او عالي الخصػرة( وليذ يدبيا   مدتقخا   عائجا   تغل التي نتثساريةالا

 بدػػبب إمػا لهػػا قترػاديةالا القػة ويقرػاف ؾبللمهػ عيافاأل هػػحه بعػػس تتعػػخض (7
عمى الشاضخ عسل فنتثسارؼ. التقادـ وفقجاف السػقع لسخكده اال أو التذغيل أو نػػتخجاـالا

 .البلزمة تخاذ القخارات الترحيحيةنشػؼ الدرانة تحميمية انتثسارية عقارية بحتة وبذكل 

المٌام بدراسة بٌئة المؤسسة [: p58] انتعهيق
المنفذة للخطة بؽرض تمٌٌم امكاتٌانتها 

 واستطاعتها

 تحذؾ الواو[: p59] انتعهيق

امل الؽائها وضعت للتوضٌح [: p61] انتعهيق
والتذكٌر فمط للمنالشة ولٌست لها عاللة بالبند 

 البند

 تحذؾ الشولة[: p61] انتعهيق

 .تستبدل بنمطة [: p62] انتعهيق

 كما ٌجب علٌه اختٌار [: p63] انتعهيق
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 لمذيء ؾبلالهػ أو التمػف أو الخػخاب يكػف  بجويها التي فقط في الحالة الريايةجخاء إيتع  (8
 السشافع لتقجيع عميها الحرػؿ السخجى العػائج يؤثخ في أو الغمة در مػغ يعصػل ،السدتثسخ
   لمسدتفيجيغ. والخجمات

 مغ السقبمة جياؿألوا الحاضخة جياؿألا مرالح بيغ التػازف  عمى الشاضخ تحقيق (9
 ففي الػقف، مػاؿأل قتراديةالا الؿيسة وايخفاض التزخع ضػل فػي نيسا الو السدتفيجيغ،

 . خخآلا الجدء انػتثسار وإعادة ػائجالع مغ جدء تػزيع يتع الحالة هحه مثل
 في ) خخابة ( جػجوػ  بجوف  وأصبحت امشافعه تعصمت العيغ إذاانتبجاؿ عمى الشاضخ  (31

 إدارة مغ نانيةألا الغاية فأل نتثساريةالا السذػخوعات وتقػيع الجػجوػ  درانػات ضػء
 ومشافع لػاقفيغا لسقاصػج تحقيق مػغ فيػه لسػا وتشسيتها عميهػا السحافطػة هػي الػقف أمػاؿ

 عميهع. السػقػؼ
عمى الشاضخ درانة جسيع الخيارات االنتثسارية والتدهيبلت االئتسايية التى التعخض  (33

 : مثلالسقتخاحات درانة تمظ  التصػيخية عمى المجشةو  العيغ لمخصخ

 أنفخت ما حدب الخخاب عمى أشخفت التي القجيسة العقارات وتججيج وصياية تعسيخ 
  .ذلظ بججوػ  جتساعيةالوا قتراديةالوا لفشيةا الجرانػات عشه

 قتراديةالوا الفشية الجرانات أثبتت متى ججيجة بأخخػ  القجيسة العقارات انتبجاؿ 
 .بسػافقة الحاكع الذخعي ،ذلظ ججوػ  جتساعيةالوا

 السذاركة أو السذاركة أو نترشاعالا بشطاـ الػقف أراضي عمى مباف إيذاء 
 التذغيمي التأجيخ نتثسار مثلالا صيغ مغ صيغة أؼ أو أو بالتسميظ السشتهية

   .جلأل

 بالتسميظ السشتهي التأجيخ. 

 وتمٌٌم[: p64] انتعهيق

 الممترحات[: p65] انتعهيق

 تلؽى تكرار[: p66] انتعهيق

 اآلجل[: p67] انتعهيق

كنتم اخً ابو ٌاسٌن ان علمتم [: p68] انتعهيق
 وطلبتم الؽائها( امل الؽائها على هذا البند )
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 (بملحك  )

 التخطٌط االستراتٌجً

عمى الشاضخ وخبلؿ الدشة األولى مغ الشطارة وضع الخصط القابمة لمتشفيح والؿياس والتي  (1
 لسديخة الػقف لمػصػؿ الى األهجاؼ. ةتهجؼ الى إعجاد الػجهة الػاضح

د الخصة ضخورة االنتعاية بالخبخات واإلدارات الدابقة السذاركيغ في أعساؿ عشج إعجا (1
وأخح العبخ  األخصاءاألوقاؼ خبلؿ الدشػات الخسذ الفائتة عمى األقل لزساف عجـ تكخار 

 مغ الخصط الدابقة.
عشج إعجاد الخصة يجب وضع لسحة تاريخية وحاضخة عغ وضع األوقاؼ الى الػضع  (1

 والسجاممة والخػؼ مغ التجخيح. ،وحدغ الشيةاية وتجشب التخسيغ الحالي بسػضػعية وأم
ذكخ الغخض مغ كل وقف وشخوط ومهاـ عسل هيئة الشطارة والخجمات تجاه الػقف  (3

 السدتحقيغ.و 
 و الديانة التي تتعهج الهيئة خصيا  أوالسشهج  ،والخنالة والؿيع ،وضع األهجاؼ الخئيدية (5

 بأتباعها تجاه تشفيح أعساؿ الػقف.
 .هتشفيحبالعسل عمى  الشطارة هيئةتتعهج كتابة يقاط كسيثاؽ  (6
 ،السحافطة عمى الػقف -3كتابة األهجاؼ اإلنتخاتيجية عمى شكل يقاط عمى نبيل السثاؿ  (7

 تعديد -1 ،تعديد السػارد السالية وتشػع السرادر – 1 ،حسايته مغ الزياع وااليتهاء
مالهع وتصمعاتهع آورغباتهع بسا يحقق التكافل و الذفاؼية مع السدتحقيغ ومذاركتهع آراءهع 

 .والسقاصج مغ الػقف والتصػيخ واالنتثسار
مغ ذلظ مغ خبلؿ تصػيخ العسميات التذغيمية  .ذكخ عػامل الشجاح في تحقيق هحه األهجاؼ (8

 التصػيخ السدتسخ.خبلؿ 
يجازات )اإل ةيجابيإنمبية و  .لها توالسدببا .عسل درانة مػضػعيه تحميمية لمػضع الخاهغ (9

 .(مقابل الخصط الدابقة وانتخبلص العبخ وتجشب تكخار األخصاء
اتخاذ عمى دارة الػقف و إتشسية وتصػيخ الذباب مغ السدتحقيغ ومذاركتهع وتجريبهع عمى  (31

 الهادفة. تالقخارا
 ،يقاط القػة ،التحميل الخباعي لمػقف عمى السحاور الخئيدية والسهسة فقط )يقاط الزعف (33

 .السخاشخ(و  ،الفخص
السػارد البذخية )كفاءة العامميغ عمى إدارة  ،السحاور الخئيدية لمجرانة هي: السػارد السالية (31

اإلدارة الحجيثة  ،يصاؽ العسبلء والسدتأجخيغ ،البشية التحتية واألصػؿ الثابتة .الػقف(
الثقافة  ،الذخعيةالسعخفة والجراية بالقػاييغ والمػائح الحكػمية و  ،وانتخجاـ التقشية والتدهيبلت

السعخفة بالتػجهات التخصيصية لسشصقة مكة والسسمكة برفة عامة )السعخفة  ،السؤنداتية
السػردوف  ،الجهات الستجاخمة والقزايا الستعمقة ،السكخمة( ةبخصة الجولة تجاه تصػيخ مك

 ومكاتب الخجمات.
 .ذكخ يقاط القػة ويقاط الزعف(    31

 .لسدبب والتأثيخذكخ الفخص والسخاشخ بصخيقة ا (33
 .لمػقف وتحميمها )االنتذعار التشافدي( درانة البيئة الخارجية (35

امل الؽائها لد تضٌع فهم سٌاق [: p69] انتعهيق
 الكالم. 

 انشاء نماط مٌثاق [: p71] انتعهيق

 تلؽى[: p71] انتعهيق

 تلؽى[: p72] انتعهيق

 تلؽى[: p73] انتعهيق

 ب)و( تلؽى النمطة وتستبل[: p74] انتعهيق

 تستبدل بحرؾ )و([: p75] انتعهيق

 تلؽى النمطة[: p76] انتعهيق

 تلؽى النمطة[: p77] انتعهيق

 سواء كانت اٌجابٌة او سلبٌة[: p78] انتعهيق

 تستبدل بفاصلة[: p79] انتعهيق
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 .مغ خبلؿ تحميل البيئة السحيصةالتعخؼ عمى الفخص والسخاشخ  (36
 .التخكيد عمى القزايا ومعػقات التشفيح (37
  .تحميل الصمب عمى عقارات الػقف والخجمات (38
  .حجع الصمب الستػقع (39
 .الخصة التذغيمية (11
 .يؿيةالخصة التدػ  (13
 .الخصة التصػيخية واالنتثسارية (11
 ؟؟؟؟؟؟.خصة تصػيخ وإعجاد الشطار والسداعجيغ وأعزاء المجاف مغ أبشاء  (11
  .خصة التػثيق والحفع (24
 خصة إدارة السعمػمات والسػقع بااليتخيت. (25

  
***

 المستحمٌن[: p81] انتعهيق
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 (ج ملحك )

 التوثٌق وحفظ الوثائق وإدارة المعلومات
 

ج عميها، ويخجع إليها عشج الحاجة إلثبات حق يعتس معمػماتوعاء يحتػؼ الػثيقة هي كل  (3
 أو يفي زعع أو تأكيج إدعاء وتثبيته وإعصائه صفة التحقق والتأكج.

والتي تقخر  ،السؤندة )الػقف(التجسيع السشطع لمػثائق الشاتجة عغ فعاليات هػ التػثيق  (1
 و التشطيسية.أأو القايػيية أو الذخعية  الساليةحفطها ألهسيتها 

بانتؿباؿ وجسع أوعية السعمػمات اإلدارة أو الشطاـ االلكتخويي السعشي  األرشيف هي (1
وتتػلى عسمية تشطيسها وحفطها  ،يذاط مؤندة الػقف)الػثائق( الشاتجة عغ مسارنة 

  وقت. وإتاحتها لمسدتفيجيغ مشها بأحدغ أنمػب وفي أنخع

فخزها وترشيفها ؼ ونائط و أالخاصة بالػقف أيشسا كايت وعمى  جسع الػثائقعمى الشاضخ  (3
 وحفطها حدب اإلجخاءات الخاصة باألرشفة. ،هاػعاتبحدب مػض

و أالػثائق الخاصة بالػقف هي ممظ الػقف وال يحق ألؼ شخز مهسا كاف االحتفاظ بها  (5
 تجاولها أو االنتفادة مشها خارج اإلشار اإلدارؼ لمػقف.

الترحيح الفػرؼ لمحاالت  والبجء في مهاـ .درانة الػضع الحالي لحالة األرشيف والػثائق (6
 السخالفة. 

 .وضع إجخاءات وضػابط لحفع الػثائق وضساف نبلمتها ونخيتها وعجـ إناءة انتخجامها (7

تأنيذ يطاـ يهتع بالتػثيق وحفع الػثائق وذلظ بانتخجاـ الحانب اآللي حدب المػائح  (8
 واأليطسة السخفقة مع الشطاـ األناني.

التي تزسغ نبلمة الػثائق الخنسية لمػقف مثل  عمى الشاضخ وضع اإلجخاءات الكفيمة (9
الخ وحفطها في صشاديق ، ...تاريخيةالسخصػشات وال الركػؾ وصكػؾ الػقف والذخوط

 مغ السدتحقيغ.فيهع لجػ أشخاص مػثػؽ تكػف يدخ مرػرة مشها والعسل مغ خبلؿ 

ا لجػ إيجاعه وأ السشازؿ الخاصة وأ ال يجػز حفع الػثائق الخنسية في مكتب الػقف (31
  .أشخاص

 خدائغ البشػؾ.تحفع الحجج )الركػؾ ( والػثائق الخنسية في  (33

فخة بأجهدة الحانب وتخديغ يدخة مشها في االستػ ججولة عسل يدخ احتياشية لمبيايات  (31
تججد برػرة في نكغ الشاضخ ويدخة  يةأنبػع بسكتب الػقف برػرةالخداية الحجيجية 

  .شهخية

 ،وثائق رنسية ،غيخ نخية ،لسعمػمات عمى أناس نخيةعمى الشاضخ ترشيف الػثائق وا (31
جارؼ هي الػثائق والسعامبلت القريخ )ال ،ػنيطال ،جارؼ ال ،السخصػشات التاريخية

قريخ هي التي تدتخجـ ال ،ػنيط هي التي تدتخجـ كسخجعال ،الستجاولة في إدارة الػقف
 .لسجة محجدة ويشتفي الغخض مشها(

 على معلومات[: p81] انتعهيق

 تلؽى[: p82] انتعهيق

 بهم[: p83] انتعهيق

 أي شخص[: p84] انتعهيق

امانة الهٌئة العلٌا ونسخة لدى [: p85] انتعهيق
 اخرى بصندوق االمانات بالبنن
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الشاضخ ومداعجيه والسجيخ التشفيحؼ والعامميغ في مكتب لكل مغ  يجب تحجيج الربلحيات (33
 تعامل مع الػثائق.لفي مػضػع االػقف 

وتشذخ  ا  معيش ا  انتخجاـ االيتخيت لشذخ الػثائق التي تخغب اإلدارة في يذخها لتؤدؼ غخض (35
 .فقط في مػقع الػقف

لى إها ) تحػيم اوتػثيقه السخانبلت والسحخرات والسدتشجاتوضع يطاـ لتسخيخ وتعقب  (36
 وثائق(.

التي يشبغي أف تتخح في حالة وأهسيتها وتحجيج اإلجخاءات يقة وثكل يجب تحجيج عسخ  (37
 إتبلفها. دعت الحاجة إلى 

  

***
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 (دملحك )

 إدارة المعلومات
 تعرٌؾ : 

تشتج عشها  ( التشطيع والتخصيط والخقابة والتشفيح وتقػيع األداءإدارة السعمػمات :  هي عسميات متجاخمة ) 
مخخجات تداعج الشاضخ في اتخاذ القخارات الرحيحة في الػقت السشانب بأقل جهج 

 وتكمفة.

تتفاعل مع بعزها داخل حجود األجهدة والبخامج والذبكات واألشخاص مجسػعة مغ أيطسة السعمػمات :  
 .السشانب لتػفيخ السعمػمات السشانبة لمشاضخ في الػقت السشانب التخاذ القخارمعيشة 

وفي الػقت  ،في البيايات إليتاج معمػمات مؤكجةتجيخ وتعالج وتتحكع لسعمػمات : هي مجسػعة بخامج قػاعج ا
 السشانب.

ولية كاممة عغ تػفيخ البيايات لمشطاـ ؤ وؿ مدؤ دارة الشطاـ ومدإوؿ الشطاـ :  هػ الذخز السذخؼ عمى ؤ مد
مغ ونخية أمى مع الحفاظ ع ،فخ السعمػمة عشج الصمباوانتخخاج التقاريخ وضساف تػ 

 السعمػمات.

يقع خارج حجود الشطاـ ويؤثخ ؼيه دوف إمكايية الديصخة عميه  كل شيءبيئة الشطاـ هي  بيئة الشطاـ  :
 . داخل الشطاـ مغ

ف ال تكػف التقشية هي أانتخجاـ التقشية في إدارة أعسالها عمى  هيئة يطارة الػقفعمى  (3
 هجؼ أعسالها.

 لى انتخجاـ التقشية في تشفيح أعسالها.إعساؿ التي تحتاج األ تحجيج هيئة يطارة الػقفعمى  (1
ه انتخجاـ تقشية السعمػمات في عسمية اتخاذ القخارات وإجخاء يعمى الشاضخ ومداعج (1

 العسميات اإلدارية والبشكية.
 وضع الديانات واإلجخاءات السشطسة إلدارة السعمػمات.هيئة يطارة الػقف عمى  (3
 عالية.  السػثػؾيه الالبخامج واأليطسة واألجهدة ذات  اعتساد هيئة يطارة الػقفعمى  (5
 اختيار أصحاب الكفاءات العالية إلدارة يطاـ السعمػمات. هيئة يطارة الػقفعمى  (6
دمح بغ  ذرية الذيخمغ مستمكات وقف هي البيايات السػجػد في يطع السعمػمات  (7

 وؿ األوؿ عغ يطاـ السعمػمات.ؤ إنساعيل وبالتالي الشاضخ هػ السد
ذات ، محجدة، كاممة، حجيثة، ف البيايات السجخمة )دؾيقةأوؿ الشطاـ التأكج مغ ؤ عمى مد (8

 ذات صيغة مفهػمة(.، ذات عبلقة، ذات محتػػ ، مػثػؾيه
ف تكػف أف مخخجات الشطاـ مغ تقاريخ ونجبلت أوؿ الشطاـ التأكج مغ ؤ عمى مد (9

 ودؾيقة وحجيثة(.، ذات صمة بالسػضػع، مفيجة، )كاممة
حدب اإلجخاءات والمػائح  backupؿ الشطاـ الؿياـ بعسل الشدخ السدايجة و ؤ عمى مد (31

 السشطسة لها.
 وؿ الشطاـ العسل عمى حساية الشطاـ مغ الفيخوس والهاكخ.ؤ عمى مد (33

 الدارة ومعالجة والتحكم [: p86] انتعهيق

 تلؽى [: p87] انتعهيق
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وؿ الشطاـ الؿياـ برياية البخامج والتصبيقات واألجهدة بذكل دورؼ حدب ؤ عمى مد (31
 الججولة السقتخحة.

 عمى السمفات اآلتية: ؼ اعج معمػمات تحتػ وؿ الشطاـ إيذاء قػ ؤ عمى مد (31
 A-  عمى السعمػمات الخاصة بها ونجبلت عغ األتي: يحتػؼ ممف عغ كل بشاية 

  .نجل )ممف ( معمػمات عغ كل وحجة -أ  
  .عغ كل مدتأجخ لمػحجة )تاريخ بجء اإليجار / السبمغ(معمػمات  -ب  
 .عساؿ الرياية لكل وحجةأ نجل عغ  – ج  
 الفػاتيخ والتكمفة السالية. نجل عغ -د  
 نجل عغ يدبة التقادـ واالنتخجاـ ومدتػػ التهمكة لكل وحجة/ تكمفة الرياية. -هػ  
 .الخخز والتراريح لتأجيخ السػانع – و  
 .وؿ عغ البشاية والحارسؤ ػ السد-ز  
 شخوط الػقف. -ح  
 ججولة التفتير والتجقيق الفعمي عمى العسائخ. -ط  

B- السدتحقيغ لكل بشاية تذسل السعمػمات ذات الرمة بالػقف حدب  ممف عغ جسيع
 الػصف اإلجخائي. 

C- والسكتب.هيئة يطارة الػقف ممف عغ جسيع اإلجخاءات اإلدارية والسالية الخاصة ب 
D- .ممف عغ السخاجعات القايػيية والسعامبلت والججولة لمسخاجعات لمجوائخ الحكػمية 
E- دارة.تخجمة في اإلممف عغ جسيع الشساذج السد 
F- .بخيامج ارشيفي متكامل 

***

تلؽى الحروؾ االنجلٌزٌة,  [: p88] انتعهيق
 ض بحروؾ عربٌةوتعو
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 (ملحك هـ) 

 نظام إدارة الجودة 

 واًل : مقجمة أ
هػ مجسػعة معاييخ ومقاييذ وأيطسة لمجػدة تصبق عمى جسيع عسميات : يطاـ إدارة الجػدة تعخيف 

 الشطارة. عساؿ أ وإجخاءات 
 العسيل. لمحرػؿ عمى رضا الحاضخ والسدتقبل:  هي تمبية جسيع متصمبات وحاجات العسيل في الجؽدة     

ؿ دمح بغ إنساعيل لترل لسدتػػ السعيار الؿياني في متصمبات الداكغ والسدتأجخ. آ:  تصػيخ أوقاؼ  الهجف     
  

لى يطاـ إتحػيل يطارة الػقف يشبغي  نساعيلإوقف ذرية الذيخ دمح بغ لزساف ضبط الجػدة عمى          
 التالية :فات خيمؤنداتي ضسغ التع

 اإلدارة العميا   :    الهيئة العميا  
 الػقف يطارة هيئةاإلدارة التشفيحية :  

 ذرية الذيخ دمح بغ انساعيلف لمسشفعة مغ وقف ػ )السداهسيغ(    :  السدتحق
 السدتثسخ(. ،:  هع مغ تسمظ السشفعة مغ خبلؿ عقج بيشة وبيغ الشاضخ )السدتأجخ          يلالعس

 :  هي العيغ السػقػفة .        األصػؿ 
 نتثسار في العقارات )ضسغ شخوط الػاقف(.االمجاؿ العسل     :  التصػيخ العقارؼ السقيج و 

 ضسغ شخوط الػاقف والزػابط الذخعية  هيػاعأيصاؽ العسل     :  تسميظ العيغ واالنتثسار في العقار بذتى 
 مغ العسميات واإلجخاءات السالية واإلدارية اليػمية.  أصػؿ العسميات :  هي الػثائق والسخخجات الشاتجة

 السػارد البذخية :  مغ يقػمػف باإلجخاءات والعسميات اليػمية إلدارة الػقف.
 .وتػضيفها لسرمحة الػقف ليالعس التعديد رض الستاحةالسػارد تػضيف إدارة السػارد    : هي 

وقاؼ السخفؿية والتي تعسل مغ اجل تيديخ عسل األهي كل األمكايات البذخية و البشية التحتية    :   
مكتب الػقف ومحتػياته. أدوات ألداء مهامهع عمى اكسل وجه )ومداعجة القائسيغ عمية 

 .(مشانبة وتبخيج ءةضاإمكاتب وأيطسة حانب و  ،مكتبية
يغ العامميغ مع السشانبة لمؿياـ  بعسل إدارة الػقف مغ التػافق وااليدجاـ ببيئة هي البيئة العسل      :  

 خبلقي واالجتساعي. فخ السػارد البلزمة والسشاخ الرحي واألاتػ 
لى عسل إفي عسميات تحػيل العسل في يطارة األوقاؼ واألنساء  دسياتتيجب تبشي ال 

 .39113:1118التصػر ضسغ معاييخ الجػدة  همؤنداتي يسكغ ل
 ي األوقاؼ تزسغ تحقيق عسمية تهيئة الشطارة لمحرػؿ عمى شهادة الجػدة العالسية ف

 دمح بغ إنساعيل.أوقاؼ سدتػػ السعيارؼ لشطارة المدتػػ عاؿ مغ الجػدة ورفع 
  إلى الجػدة يمتـد به أفخاد السؤندة كزامغ يؤدؼ في الشهاية تتسثل في إعجاد والتهيئة

 لى االحتخاؼية.إفخ معيار ويطاـ يحكع أداء السؤندة ويقػدها اتػ 
  تحقيق الجػدة والحرػؿ ل الطخوؼ  بغ إنساعيل تهيئةؿ دمحآتدتصيع يطارة أوقاؼ

فخ الخبخات لجػ بعس السدتحقيغ دوف اعمى االيدو بأقل التكاليف وبجهػد ذاتية لتػ 
 مكاتب ضساف ضبط الجػدة. إلى الحاجة
 ثانيا : تطبيق نعام  الجؽدة 
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عساؿ أ ع عسميات وإجخاءات يطاـ إدارة الجػدة هػ مجسػعة معاييخ وأيطسة لمجػدة تصبق عمى جسيتعخيف : 
 الشطارة.

 :  هي تمبية جسيع متصمبات وحاجات العسيل في الحاضخ والسدتقبل.الجؽدة

 ؿ دمح بغ إنساعيل الخائجة بيغ هيئات األوقاؼ عمى مدتػػ العالع. آف تكػف أوقاؼ أ الخؤيا :

 ؼ السسمكة العخبية الدعػديةاألكبخ في أوقا ةؿ دمح بغ إنساعيل لتكػف مغ الخسدآتصػيخ أوقاؼ   الهجف :

دمح بغ إنساعيل بتصبيق أفزل السسارنات واإلجخاءات السصبقة في الذيخ يطارة هيئة تمتـد   الدياسة :
ؿ دمح بغ إنساعيل ضسغ آشخكات االنتثسار العقارؼ وااللتداـ بتصبيق الذخيعة في إدارة وقف 

 مع الهيئات والذخكات السشافدة .شخوط الػاقف مع السحافطة عمى مدتػػ عاؿ مغ السشافدة 

، لنساعيإؿ دمح بغ آيطارة التداما  تاما  بتصبيق يطاـ الجػدة ضسغ تمتـد الهيئة العميا والشاضخ  -3
 البشػد البلحقة. وتقجـ الجليل عمى التدامها مغ خبلؿ

العسيل  رضابالدعي لمػصػؿ إلى تحقيق نساعيل إهيئة يطارة الذيخ دمح بغ تعهج ت -1
هحه دوريا  مغ  الخضادرجة  تقػيعيتع و ، وشخوط الػاقف شخعا السدتفيجيغو  يغ()السدتأجخ 

 .هػ هجفشا الخئيدي العسيل والسدتفيجيغتعديد إرضاء وأف  ،اإلدارة تقػيعخبلؿ اجتساعات 

 يمتـد الشاضخ شخريا بالتصػيخ السدتسخ لمسػضفيغ والعامميغ بإدارة الػقف. -1

 تحقيغ.يمتـد الشاضخ بالعسل عمى مرمحة السد -3

بإيذاء ووضع يطاـ محجد ومػثق وفعاؿ إلدارة الجػدة، وهػ متصابق مع يمتـد الشاضخ  -5
 ISO 9001:2008متصمبات السػاصفة الؿيانية، 

ضسغ يطاـ  أفخاد اإلدارة العامة لمسذاريع والجػدةالتأكج مغ أف جسيع الػثائق السدتخجمة مغ  -6
، فقج تع وضع يطاـ لمخقابة عمى الػثائق إدارة الجػدة هي الػثائق األحجث والستجاولة فعبل  

 .والسدتشجات

الجػدة هي نجبلت جػدة، وأيها مخاؾبة  جسيع الدجبلت، السكػية لشطاـ إدارة أفمغ التأكج  -7
وكحلظ انتخجاـ الشساذج السقيجة ضسغ يطاـ  ،ومقيجة بذكل مشانب مغ خبلؿ يطاـ التػثيق

 .الجػدة

 بديانة الجػدة.  نساعيلإهيئة يطارة وقف الذيخ دمح بغ تمتـد  -8

أف أهجاؼ الجػدة السعجة مغ و  يطارة الػقفتزسغ  ،يمتـد الشاضخ بالتخصيط ألهجاؼ الجػدة -9
 السدتسخ لمػقف.كل قدع متػائسة ومشدجسة مع نيانة الجػدة ومع خصة التصػيخ 

قج بأف جسيع السػارد البلزمة لتحقيق أهجاؼ الجػدة  يطارة أوقاؼ اؿ دمح بغ إنساعيلتتكفل  -31
تع تحجيجها وتخصيصها، وذلظ في خصة التحديغ السدتسخ. هحه الخصط مخكدة تجاه تحجيج 

 .متصمبات العسميات وصػال  إلى أهجاؼ الجػدة ومتصمبات السدتفيجيغ
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جسيع األشخاص الحيغ يسارنػف أعساؿ تؤثخ أو  ) وليات، الربلحيات، واالتراالتؤ السد -33
. هحه السعخفة ذلظ ولياتهع تجاهؤ والسعخفة التامة بسدالجػدة لجيهع الػعي  إدارة تتعمق بشطاـ

 (التدامهع ةوالػعي يجعع جهػدهع لتحقيق أهجاؼ الجػدة ومذاركتهع وتحفيدهع وتشسي
يمتـد الشاضخ بتعييغ مػضف يسثل ويشطع ويتابع عسميات الجػدة ليكػف مسثل الجػدة بهيئة  -31

 الشطارة.

األقداـ لبلتراالت الجاخمية ضسغ مختمف  بتصػيخ وتصبيق يطاـ فعاؿ تمتـد يطارة الػقف -31
يع اإلدارة والتي يتع خبللها أيزا ػ مغ خبلؿ االجتساعات الجورية لفخيق تق والمجاف والهيئات

 هعبيش تشديؿيهالجػدة. كحلظ يتع عقج اجتساعات  يع كفاءة وفعالية يطاـ إدارةػ مخاجعة وتق
 .يع الخجمات السقجمة لمسدتفيجيغػ يث يتع مخاؾبة وتقح

 مغ اجل السحافطة عمى كفاءة يطاـ إدارة الجػدة  ،يع )مخاجعة( اإلدارةػ تقتمتـد يطارة الػقف ب -33
تع تبشي يكسا ،  عغ جهة ذات معخفة باصػؿ التؿيع تع تأنيذ يطاـ وآلية لتقييع اإلدارة،ي  -35

 .يتع عقج اجتساع تقييع اإلدارة مخة واحجة عمى األقل في الدشة ويع اإلدارة، ػ تقلالشطاـ 
يق يطاـ إدارة بتػفيخ جسيع السػارد البلزمة لتصب بإدارة السػارد وذلظ يطارة الػقف تتعهج -36

يع اإلدارة ػ السدتفيجيغ. هحه السػارد يتع تحجيجها مغ خبلؿ اجتساعات تق االجػدة وتعديد رض
 .وكحلظ مغ خبلؿ التجقيق الجاخمي لمشطاـ ويطاـ اإلجخاءات الترحيحية والػقائية

وبذكل كبيخ عمى السهارة والكفاءة لجػ  الشطارة عتسجت إذبادارة السػارد البذخية  لػقفتتعهج يطارة ا -37
 .الحيغ لجيهع تأثيخ مباشخ عمى جػدة الخجمة السقجمة وعمى العسمياتمغ ، العامميغ فيها

بتحجيج االحتياجات البلزمة لبيئة العسل السشانبة لمػصػؿ إلى تصابق  تتعهج يطارة الػقف -38
 تصابق الخجمة التي تحققالبشية التحتية ويتع تػفيخ متصمبات  .ء السدتفيجوإرضا الخجمة

، التجهيدات، بخامج الكسبيػتخ، األجهدة، مكاف العسل السبلئع السكتبيةدوات األمثل السقجمة 
 .والسخافق الستكاممة

 والتأكج مغ أف التدهيبلت الجاعسةفخادها بتػفيخ بيئة عسل مشانبة أل تتعهج يطارة الػقف -39
لمؿياـ بجسيع السهاـ مع تصبيق معاييخ  التدهيبلت اهمشفخة، و المتحقق مغ مصابقة الخجمة متػ 

 الدبلمة.

ليذ فقط السحافطة عمى جػدة الخجمات  هيإذ أهيئة الشطارة بالتحقق مغ تقجيع الخجمة تتعهج  -11
ة السقجمة بل تصػيخ جػدة هحه الخجمات عغ شخيق التحقق الفعاؿ مغ العسميات. قبل بجاي

يتع تحجيج متصمبات السدتفيجيغ ويتع مخاجعتها وتقييسها بحيث العسميات أو تقجيع الخجمات 
 ومغ ثع تجمج ضسغ الخصط وأهجاؼ الجػدة ومجخبلت تتابع العسميات.

عمى الشاضخ وضع اإلجخاءات الكفيمة بالسحافطة عمى الػدائع )إدارة الػدائع( لجػ اإلدارة ومغ  -13
 ر السدتشجات الخنسية والذخرية لمسدتأجخيغ والسػضفيغ.ضسشها الركػؾ والعقػد وصػ 

 او ما يكافئها.وروبي يتع العسل عمى التعاقج مع مجقق خارجي لمحرػؿ عمى شهادة الجػدة الشطاـ األ -11
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 (وملحك )

 .دارح انمشبريعإ

التقشية عمى أيذصة  بإدارة السذخوع هي تصبيق السعخفة والسهارات واألدوات واألنالي (3
 .التكمفة( ،الػقت ،تحقيق متصمبات السذخوع وهي )يصاؽ السذخوعالسذخوع ل

 ،عسميات التشفيح ،تخصيط العسميات ،مجسػعة عسميات إدارة السذخوع وهي بجء السذخوع (1
 .قفاؿ السذخوعإ ،عسميات الستابعة

فخ السػارد السالية اتػ  ،التخصيط الجيج لمسذخوع: األنانيات في السذخوع ةالخسد (1
 ووضع معاييخ التػريج والسشتج. ،التجقيق ،مخاؾبة السذخوع ،العامميغكفاءة  ،لمسذخوع

يع ججوػ ػ تق ،أصحاب السذخوع ،بياف مجاؿ السذخوع ،البجء بالسذخوع. ميثاؽ السذخوع (3
 السذخوع.

حجود ، متصمبات السذخوع ،وصف يصاؽ السذخوع، ذخوعسأهجاؼ ال :السعخفة الجيجة (5
 افتخاضات السذخوع.، قيػد السذخوع، دميعمعاييخ الت، تدميسات السذخوع، السذخوع

 ،)الججوؿ الدمشي لمسذخوع، بياف بتجدئة العسل ،خصة السذخوع: خصة مجاؿ السذخوع (6
 .خصة الجػدة(، خصة االتراؿ ،خصة السخاشخ، خصة التػريجات

درانة  ،يع العخوض السقجمة لتشفيح السذخوعػ تقالخصػات السصمػبة في تخنية السذخوع  (7
 اختيار السذخفيغ والسخاقبيغ لمسذخوع. ،ات السشفح لمسذخوعيع إمكاييػ وتق

العسميات واإلجخاءات السشفحة ومصابقتها مع الخصة  ،تشفيح السذخوع : خصة نيخ السذخوع (8
 التشفيح. ،خصة التغييخ واألخصاء ،والسجاؿ والشصاؽ لمسذخوع

 ،لعسل والسقاريةالستابعة والسخاؾبة: التحقق مغ تشفيح مجاؿ العسل وخصة العسل ويصاؽ ا (9
إدارة العقج  ،إدارة التغييخ والتحكع، تحميل السخاشخ وتػقعها ،اييذتصبيق السعاييخ والسق

 التمػث والبيئة. تقاريخ األداء.، والسقاوؿ
 إقفاؿ السذخوع والحدابات والتدميع.، إقفاؿ العقج مع السقاوؿخصػات تدمع السذخوع:  (31

 

***
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 )ملحك ز(

 .سمبعيمإثىقف رريخ انشيخ دمحم ثه ريفي تعانكترووي إوشبء مىقع  

 (www.awqafalfatani.org.sa)  إيذاء مػقع تعخيفي في االيتخيت عمى العشػاف -1
 :هػ :  مجاؿ السػقع  السجال -2

 .) تعخيفي )التعخيف بأوقاؼ دمح بغ إنساعيل 
 ات االجتساعية(.اجتساعي )التػاصل والسشانب 
  إعبليات أخخػ(. ،ؿ فصاييآتجارؼ )إعبليات عغ تأجيخ وانتثسار أوقاؼ 
 .ثقافي 
 .انتعبلـ 

 : إيذاء السػقع يخجـ األهجاؼ التالية : الهجف

 إشبلع السدتحقيغ )السداهسيغ( عغ األيذصة والعسميات التي تحجث في إدارة الػقف. -3

  بغ إنساعيل.ؿ دمحآإشبلع العالع الخارجي عغ أوقاؼ  -1

 التبادؿ السعخفي واالقتخاحات والسذاركات التصػيخية لمػقف. -1

 .لنساعيإيذخ روح األلفة االجتساعية وااليتساء والتػاصل بيغ أحفاد دمح بغ  -3

 االنتغبلؿ التجارؼ ألوقاؼ دمح بغ إنساعيل ) مكتب عقار مصػر(.  -5

  .يذخ الثقافة والتػعية -6

 االجتساعية.االنتفدارات و أ نساعيلإبػقف ذرية الذيخ دمح بغ الخاصة  تداراالخد عغ االنتف -7

 )قدع ادارة السعمػمات( بجرانة الصمب بإيذاء مػقع تعخيفي.ية مجشة التصػيخ التقـػ التطبيق :  

 .البجء في التخطيط لمتشفيح

 .واالنتزافة IPحجد االنع واؿ 
 لمسػقع. األنانيةوالػضائف ، تخصيط السػقع والسعالع

 .التعاقج مع شخكات االنتزافة ودفع الخنـػ
 .تذغيل السػقع

*** 
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 (حملحك )

 ٌةاالجتماع العالقات
 

أعزاء( مشبثقة مغ الهيئة  ةلجشة العبلقات االجتساعية هي لجشة مرغخة ) مكػية مغ ثبلث
ا نمصة له .العميا لؤلوقاؼ تتػلي تشديق الذئػف االجتساعية لحرية الذيخ دمح بغ إنساعيل

وؿ العبلقات االجتساعية تقـػ بتقجيع السذػرة والشرح ولع الذسل ؤ اعتبارية بخئانة مد
الغخض مشها تقػية جحور الثقة ، وإصبلح ذات البيغ وفس الشداعات وتقجيع العػف والسداعجة

 األجخ والسثػبة مغ هللا.شمب ؿ دمح بغ إنساعيل و آوالسػدة بيغ 

 ةبالهيئة تكػيغ لجشة مغ ثبلث وؿ العبلقات االجتساعيةؤ مديف عمى الهيئة العميا لمػقف تكم 
ؿ آيكػيػا مغ أحفاد عمى أف العمع والحكسة و أفخاد )اثشيغ مغ الخجاؿ ونيجة( مغ أهل الخأؼ 

 ويتػلى رئانتها مدؤوؿ العبلقات االجتساعية. دمح بغ إنساعيل.
 :(مكغأ ف)إ المجشة حدب السعاييخ اآلتية أعزاء يتع اختياروال :  ا 

 والقبػؿ لجػ اآلخخيغ ذو خمق وديغ وعمع ومعخفة ومغ أصحاب الخأؼ والحكسة. 

 .يكػف عمى األقل واحج مغ الصبقة 

 .مغ الحخيريغ والداعيغ لعسل الخيخ والسبادرة واإلصبلح بيغ الشاس 

  .يتحمى بالحمع ونعة الباؿ والربخ وعجـ العجمة في الحكع عمى األمػر 

 مل مع جسيع السدتػيات مغ الشاس والقجرة عمى اإلقشاع. لجية القجرة عمى التعا 

 حل السذكبلت واإلبجاع في إيجاد الحمػؿ والتدػيات السقتخحةلسهارة لجية ال. 

  : مهام المجشة ومدؤولياتهاثانيا :  
 .تشديق االجتساعات والسشانبات االجتساعية 

 .تقجيع السذػرة لتصػيخ القجرات لؤلفخاد والسػضفيغ 

 في السدائل االجتساعية ذػرة والشرحتقجيع الس . 

 بيغ أعزاء الػقف آؿ دمح بغ إنساعيل التجخل وإصبلح ذات البيغ. 

  ؿ دمح بغ إنساعيل.آالعسل عمى مشع تجهػر العبلقات بيغ 

 ما أمكغ ذلظ درانة حاالت الخبلؼ بيغ األزواج وتقجيع السذػرة والشرح لسشع الصبلؽ. 

  االنتعاية بالمجشة.التجخل لفس السشازعات عشج شمب 

  عمى صمة الخحع، ومخاعاة حقػؽ القخابة،  لمسحافطةبحؿ الشرح، وإنجاء التػجيه
  وااليتساء. ، وتعسيق روح التآخيالكبارواحتخاـ مكاية 

 وخصػات  .بثقة تامةبه ؿياـ درانة حاالت إصبلح ذات البيغ درانة جيجة ومتأيية وال
 .(اإلصبلح وتديء مغ حيث أردت ئوحتى ال تخص)ثابتة 

  األتخاحتشطيع وتختيب وجسع السداعجات السالية لمسذاركة في األفخاح و. 

  ؿ دمح بغ إنساعيل.أؼ فخد مغ آتكػف مخجعية في حالة االنتفدار عغ 

  ؿ دمح بغ إنساعيل لمعالع الخارجي.آتسثيل 

  دمح بغ إنساعيل. آلؿ االنتفادة مغ القجرات واإلمكايات 
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 ؿ دمح فخاد آلصبية وذلظ باالنتفادة مغ قجرات األشباء مغ أاالنتذارات والشرائح ا
 بغ إنساعيل.

   أكبخهع نشا وأكثخهع حكسة.، عبلهعأ يخئذ المجشة 
 .)تػضع آلية لجسع التبخعات والرجقات مغ الستبخعيغ في صشجوؽ بانع )تكافل 
  وفتح حداب في البشظ  (تكافل)يهتع مكتب األوقاؼ قدع السحانبة بحدابات صشجوؽ

 تكافل. ؿ دمح بغ إنساعيل/آانع أوقاؼ ب
  بسعاوية األعزاء مغ مهاـ رئيذ لجشة العبلقات االجتساعية (تكافل)إدارة صشجوؽ. 
  ؿ دمح بغ إنساعيل.آإيذاء قاعجة معمػمات مبشية عمى مدح معمػماتي لقجرات 
 إنساعيل.قخار بسػافقة أصحاب القجرات بسذاركة قجراتهع لخجمة األقخباء ألحفاد دمح بغ إ 
 فخاد دمح بغ إنساعيل.إدارة العبلقات االجتساعية السبشية عمى اإلمكايات الستبادلة أل 
 لمتجخل لسشع تجهػر الحكيسة  طخصالوؿ العبلقات االجتساعية بػضع ؤ يقـػ مد

 العبلقات بيغ األفخاد وإصبلح ذات البيغ.
 صبلح وحل تجتسع المجشة مختيغ في أؼ مشانبة لتصػيخ قجراتهع في عسمية اإل

 الخبلفات.
 .وضع آلية لجسع الخفج لؤلفخاح وإدارة تختيب عسل العذاء لمسعدييغ 
  ؿ دمح بغ إنساعيل وعسل الخرػمات.آالتخويج والجعاية لؤلعساؿ التجارية بيغ 
  ؿ دمح بغ إنساعيل ولتسثيمهع لمعالع الخارجي.آتدسية شخرية اعتبارية لعسادة 
  التقجـ لؤللتحاؽقبل نساعيل إؿ دمح بغ آشالبات لصبلب و االنتذارات األكاديسية 

 وتحجيج القجرات. بالجامعات
  ليه لتقري احتياجات العػائل مغ السداعجات السالية.آوضع 
 .التشديق في تعسيق الخوابط بيغ العػائل بالدعػدية وماليديا وتختيب لمعدائع والديارات 
  بغ إنساعيل مع التعصيخ. ؿ دمحمغ آحج أتحجيج مخجعية في حالة االنتفدار عغ 
 عمى صمة الخحع،  لمسحافطةالتػجيه )لشرح انجاء االنتفادة مغ الحفبلت االجتساعية إل

 وااليتساء. ، وتعسيق روح التآخيالكبارومخاعاة حقػؽ القخابة، واحتخاـ مكاية 
 ؿ دمح بغ إنساعيل.آبادؿ الخبخات بيغ أفخاد لقاءات اجتساعية أنخية لت تشطيع · 
  انتخجاـ مػقع ضخورةfatani.org.sa.www.awqaf 

 

***

الٌوجد مولع بالعنوان المذكور [: p89] انتعهيق
 تلؽى او انشاء مولع بالعنوان المذكور.
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 ( ط)ملحك 

 األعمال التطوعٌة
 

 .قاؿ تعالى }فسغ تصػع خيخا  فهػ خيخا  له{ ،الؿياـ بعسل ما دوف مقابل مادؼ أو انتئثارالتطؽع :  (3
مجتسع اؿ دمح بغ مجاؿ تسانظ ودعع  ترب فية ية وليدت مؤنداتيفخد هي أعساؿاألعساؿ التصػعية  (1

 .شيبة يفذوعغ  الؿياـ بها عغ شػاعيةو  إنساعيل فصايي

المػائح والشطع السحكػرة في ممحق األعساؿ التصػعية في الشطاـ األناني لػقف تشطسها األعساؿ التصػعية  (1
 ذرية الذيخ دمح بغ إنساعيل فصايي.

 ية مباشخة عغ يتائج األعساؿ التصػعية وإدارتها. ولؤ مد ةولؤ هيئة الشطارة )الشاضخ( مد (3

 يحق لكل فخد مغ اؿ دمح بغ إنساعيل التقجـ لؤلعساؿ التصػعية حدب كفاءة ومؤهل الستصػع. (5

 ؿ دمح بغ إنساعيل.آال يحق لمستصػع الؿياـ بأعساؿ مشاؼية لمخمق الدميع والزخار بػقف  (6

ؿ دمح بغ إنساعيل آمغ حقػؽ أوقاؼ ذرية  ا  ع تربح حقجسيع أصػؿ يػاتج األعساؿ التي يقـػ بها الستصػ  (7
 ا أو يذخها أو إعادة انتخجامها دوف الحرػؿ عمى إذف مدبق مغ هيئة الشطارة.فيهوال يجػز الترخؼ 

 عمى الشاضخ تحجيج األعساؿ التصػعية في السبلحق الخاصة بالشطاـ األناني ألوقاؼ ذرية دمح بغ إنساعيل. (8

 وليات لؤلعساؿ التصػعية حدب شبيعة عسمها.ؤ تحجيج السهاـ والسد (9

 مجاالت التصػع السختمفة التفعيل اإليجابي لصاقات الذباب وقجراتهع مغ خبلؿعمى الشاضخ وضع آلية  (31
تقجيع الذهادات لمستصػعيغ أو إلحاقهع بجورات تصػيخية مغ خبلؿ تحفيد معشػياتهع واالستفادة مؼ كفاءاتهػ و
 ات والحفبلت بذكل يميق بالجهج السقجـ مغ الستصػعيغ. وإبخاز أعسالهع في االجتساع

 

***
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 سماعٌل فطانًإولاؾ ذرٌة الشٌخ دمحم بن أ

 ( ي)ملحك 

 معاٌٌر تعٌٌن المدٌر التنفٌذي
 والموظفٌن

 معاييخ تعييغ السجيخ التشفيحؼ والسػضفيغ 
الخئيدية مثل  األمػر االعتبارضع في الػ بعج ، السجيخ التشفيحؼ والسػضفيغختيار اسعاييخ ب يتع االلتداـ

 ،تجشب الرغائخو الكبائخ تخؾ بالشداهة وحدغ الخمق. والذهادة ة هللا )األماية ومخاف
مترفيغ ف ػ السجيخ التشفيحؼ والسػضف يكػف  (، عمى أفالخ ...والسحافطة عمى الرمػات 

 :بالتالي
 .الصائف( ،ججة ،مغ نكاف مشصقة مكة السكخمة )مكة .3

 عسخ عغ ثبلثيغ عاما عشج التخشيح.الال يقل أف  .1

 ادة الثايػية العامة كحج اديي.عمى الذهالحرػؿ  .1

 في قصاعات مساثمة.خبخة ؾيادية ياجحة و لجية إلساـ باإلدارة الحجيثة أف يكػف  .3

 .)التفخغ التاـ(أف يكػف لجيه الػقت  .5

 وهيئة الشطارة.جسيع ال حتخاـاب ويحطىقبػؿ مغ الهيئة العميا ال .6

 بدبب أو آلخخ. عساؿ مساثمةأ عغ  هقج كف يج اف ال يكػف  .7

  .لجرايةوا الكفاءة .8

  .وح التصػيخ والسبادرةر  هيلجأف تكػف  .9

خخ )تزارب آأو ب بذكل همش يغمدتفيج أومغ السدتأجخيغ لمػقف  ػاف ال يكػيأ .31
 .السرالح(

*** 

 المواعد نهاٌة

 والحمد هلل رب العالمين
 3443ول جمادي األ 31جدة : 
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