
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2022

 

  

 قواعد اإلبالغ عن األوقاف املجهولة مشروع 



 

 لألوقاف  العامة الهيئة  

 اإلبالغ عن األوقاف املجهولة قواعد مشروع 
 

1 |  

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 جدول املحتويات 

  الفهرس

 1 ................................................................................................................................................................................................. الفهرس 

 2 ................................................................................................................................................................... التعريفات واألحكام العامة 

 2 ............................................................................................................................................................ ( التعريفات 1املادة )

 3 ............................................................................................................................................. ( الهدف من القواعد 2املادة )

 3 .....................................................................................................................................................( نطاق السريان:3املادة )

 3 ......................................................................................................................................................................................... أحكام اإلبالغ 

 3 ............................................................................................................................................. ( شروط قبول اإلبالغ 4املادة )

غين 5املادة ) ِّ
 
بل
ُ
 3 ....................................................................................................................................................... ( تعدد امل

 3 .................................................................................................................................................. ( دليل اإلجراءات : 6املادة )

 4 ...................................................................................................................................................... ( معالجة اإلبالغ 7ادة )امل

 4 ......................................................................................................................................................... ( مكافأة املبلغ 8املادة )

 4 ......................................................................................................................................................... لجنة األوقاف املجهولة والقرارات

 4 ............................................................................................................................. ( تشكيل اللجنة واختصاصاتها 9املادة )

 4 .................................................................................................................................................... ( قرارات الهيئة 10املادة )

 

  



 

 لألوقاف  العامة الهيئة  

 اإلبالغ عن األوقاف املجهولة قواعد مشروع 
 

2 |  

 

 

 

 

  العامة  واألحكام  التعريفات

 (  التعريفات   ( 1املادة 

باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه املعاني املبينة أمامها، مالم ، يقصددددددد  القواعدلغرض تطبيق أحكام هذه 

 يقتضِّ السياق خالف ذلك:

 الهيئة العامة لألوقاف.: الهيئة

 نظام الهيئة.  :النظام

 .الهيئة إدارة مجلس  :اإلدارة مجلس

 . محافظ الهيئة املحافظ:

 .لجنة األوقاف املجهولة: لجنةال

 .ةاملجهول األوقافاإلبالغ عن  قواعد :القواعد

 .يتواله  ناظر  له يعرف  وال وقفيته، الختفاء  أو  ،الندثاره مصارفه تعطلت  الذي  الوقف الوقف املجهول:

.  قضاء   تهووقفي األصل ملكية ثبوتينتج عنها   التي اإلجراءات :الوقف إثبات
 
 ونظاما

 . بطريقة شرعية الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف :الناظر

وإيراد  :النظارة الوقف  لعين  واملصلحة  الغبطة  تحقق  التي  التصرفات  وإيجاره  هإجراء  بحفظه  وذلك   ،

 وتنميته وإصالحه واملخاصمة فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف. 

 .القواعدهذه وفق اآللية التي تحددها ما تتلقاه الهيئة من إبالغ عن وقف مجهول هو  بالغ:اإل 

  ا 
 
بل
ُ
 إ ُيقدم    - اعتباري   أو طبيعي  - شخص أو أكثر    غ: مل

 
 عن وقف مجهول وفق االشتراطات الواردة في هذه القواعد.   ا بالغ

 مبلغ مالي يدفع للمبلغ وفق أحكام هذه القواعد.   املكافأة:

اتخاذ كافة األساليب اإلجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع اإلبالغ والتوصيات املتخذة   املعالجة:

 في هذا الشأن. 
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 (    الهدف من القواعد   ( 2املادة 

 ما يأتي: إلى القواعدتهدف هذه 

 ه.لعملية اإلبالغ عن األوقاف املجهولة ومعالجتوضع إطار تنظيمي  -1

إحياء األوقاف وتحقيق غايات واقفيها باملحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في  -2

 مصارفها الشرعية.  

   تشجيع العموم على اإلبالغ عن األوقاف املجهولة. -3

 (  السريان نطاق    ( 3املادة 

 : علىهذه القواعد تسري أحكام 

 .السعودية  العربية اململكة  داخل واملشتركة)األهلية(  والخاصة   العامة  األوقافعن   اإلبالغات .1

 .  هذه القواعد التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ القائمة  اإلبالغات .2

 اإلبالغ  أحكام

 (  بالغ قبول اإل   شروط (  4املادة 

 اإلبالغ ما يأتي:  لقبول يشترط  -1

 حقيقة أو حكما. ليس له ناظر وقف عناإلبالغ أن يكون  - أ

شار إليه في املادة في  داخال املبلغ عنه الوقفأن يكون  -ب
ُ
 من هذه القواعد. الثالثةنطاق التطبيق امل

  .لهيئةدى ال امعلوم   لوقفاأال يكون  - ج

  .تعطل مصارفه الندثاره أو الختفاء وقفيته عن اكاشف  الوقف  عنيكون اإلبالغ  أن -د

 . املعتبرة اإلثبات  وسائل من صحته يؤيد بما  امدعوم   اإلبالغ  يكون  أن -ه

 مس املنزوعالوقف  يكون  أال -و
 

 لدى الجهة النازعة. وقف باسم جال

أو صدر فيها حكم    ،دعوى قائمة بشأن النظارة أو االستحقاق في الوقف لدى القضاء توجد  أال - ز

 نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات. 

 .للهيئة وقع اإللكترونياملعبر يقدم اإلبالغ أن  - ح

 تقديم  ؛الهيئة  تباشدددرها لم  والتي ،اسدددابق    األوقاف  على املشدددرفة  الجهات  لدى  املقدمة  اإلبالغاتأصدددحاب   على -2

 .القواعد هذهمن تاريخ صدور  يوما تسعينخالل  ،للهيئة اإللكتروني وقعاملعبر  بالغاتهمإ

 ( غين ا ( تعدد  5املادة   
 
بل
ُ
 مل

  ترإذا تعدد املبلغون عن نفس الوقف املجهول؛ كان األسبق منهم في تقديم اإلبالغ هو األحق باملكافأة، ما لم 

  .ذلك خالف  الهيئة 

 (  جراءات يل اإل ل د (  6املادة 

  املحافظ. منلهذه القواعد، باعتماد دليل إجراءات الهيئة  تصدر
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 (  بالغ ( معالجة اإل 7املادة 

غ أو غيره  معالجة اإلبالغ، ولها أنتباشر الهيئة   .1 ِّ
 
بل
ُ
لقيام  ل  -إن وجدت- واالتفاق على التكاليف املالية    تفوض امل

وإقامة الهيئة ناظرة عليه،    -إن وجدت-إثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه و  معالجة اإلبالغ بإجراءات

ا من الشواغل  .وتسليمه للهيئة خالي 

 ألحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.  ااإلبالغ وإقفاله وفق  معالجة إجراءات تكون   .2

 (  املبلغ   ( مكافأة 8املادة 

زيددد عن ي  ال  مددالي  بمبلغ  -وفق أحكدددام هددذه القواعددد-  وتقييمدددهبالغ  بعدددد قبول اإل -  ملبلغامكدددافددأة  الهيئدددة  تحددددد   .1

 وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. ،قيمة عين الوقف من( 5%)

   .لهذه القواعددليل اإلجراءات في تبين ملعايير وفقا تحدد قيمة املكافأة  .2

 املتبعة،  اإلجراءات وفق ،عليه ناظرة  الهيئة وإقامة ،الوقف  إثبات  اسدددددددددددددتكمال بعد  اإلبالغ مكافأة  تسدددددددددددددتحق .3

 من الشواغل. اخالي   الهيئة قبل من واستالمه

أو اسدددتحدان بنود جديدة   اإلبالغاتآت والتكاليف املالية الالزمة ملعالجة املكافتحديد بنود لصدددرف  للهيئة   .4

 .صرفها آلية تقرر ، و املجهولة األوقاف مصلحةتحقق 

الحصددددددددول على املكافآت املنصددددددددو  عليها في هذه   ،أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة  ،ال يجوز ملنسددددددددوةي الهيئة .5

 يقع و  ،القواعد
 
 .ذلكتصرف بخالف كل باطال

 والقرارات  لجنة األوقاف املجهولة

 (  تشكيل اللجنة واختصاصاتها   ( 9املادة 

 ، وتختص باملهام اآلتية: لجنة تسمى: )لجنة األوقاف املجهولة( - بقرار من املحافظ -تشكل في الهيئة 

 الدراسة املقدمة بشأن اإلبالغ املقبول. االطالع على .1

 .الصرفة  آليبند الصرف، و و  ،ومبلغ املكافأة ،التوصية بقبول اإلبالغ .2

 . بشأن اإلبالغالتوصية بشأن االعتراضات الواردة من املبلغين على قرارات الهيئة  .3

 اإلبالغات.  شأن في عليها  يعرض فيما التوصية .4

 (  قرارات الهيئة (  10املادة 

 قرار  الهيئة صدرت .1
 
 .الوقف  إثبات وأتعاب صرفها،  وطريقة ،اإلبالغ   مكافأة اعتماد، و قبوله أو اإلبالغ  رفض ب ا

ا من تاريخ  1على القرارات الواردة في البند )لدى الهيئة للمبلغ االعتراض  .2 ( من هذه املادة خالل ثالثين يوم 

 . تبليغه بالقرار، وإال سقط حقه في االعتراض


