
 1 امة للوالية على أموال القاصريننظام الهيئة الع

 نظام الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين
 ـه21/3/2211وافق عليه جملس الوزراء يوم االثنني املوافق 

 :الفصل األول
 .إنشاء الهيئة واختصاصاتها

 .المادة األولى
رياض تنشأ مبوجب هذا النظام هيئة تسمى اهليئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم ومقرها مدينة ال

وهلا شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار إليها بلفظ اهليئة  رخر وتكون هلا فروع يف مناطق وحمافظات اململكة األ
 .أينما وردت يف نصوص هذا النظام وترتبط بوزير العدل

 :المادة الثانية
ومتارس من االرختصاصات ( إىلحانه وتعإال اهلل سب) اليت ال حافظ هلا حقيقة أو حكما   األموالتتوىل اهليئة الوالية على 

الشريعة  األحكامطبقا )مثل ما رخول للويل أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات املقررة عليهم 
 :وهلا على األرخص ما يأيت( املرعية األنظمةو  اإلسالمية

 .أمواهلم رةإداالوصاية على أموال القصر واحلمل الذين ال ويل وال وصي هلم و  -2
 .أمواهلم دارةالقوامة على أموال ناقصي األهلية وفاقديها الذين مل تعني احملكمة املختصة قيما إل -1 
 .أموال من ال يعرف له وارث وأموال الغائبني واملفقودين والوكالة عنهم يف املسائل املالية إدارة  -3 
 .شرعا ألصحاهباحفظ أموال اجملهولني واللقطات والسرقات حىت تثبت  -2 

 .األولياءوالقيمني و  األوصياءعلى تصرفات  اإلشراف  -5
 إىلعهدت احملكمة املختصة  إذاالشرعي فيها  اإلجيابوالرتكات املتنازع عليها حىت ينتهي  األموالحفظ الديات و   -6

 .اهليئة بذلك
 .ااألهلية اليت يوصي للهيئة بنظارهتا أو اليت تعني عليه األوقاف إدارة  -1
وذلك بعد أذن احملكمة املختصة  األعلى األوقافاخلريية العامة حىت شراء البدل من قبل جملس  األوقافحفظ أقيام  -8

 .هبذا الشأن
 .أي مهمة تسند إليها مبوجب النظام أو قرار من جملس الوزراء أو أمر سام  -9
 .وحتدد الالئحة التنفيذية الضوابط الالزمة لتنفيذ هذه املادة  

 :لفصل الثانيا
 الهيئة إدارةمجلس 

 المادة الثالثة  
 :على النحو اآليت إدارةيشكل للهيئة جملس   
 .رئيسا -وزير العدل  -2  
 .نائبا للرئيس -رئيس اهليئة  -1 
تسعة أعضاء من ذوي اخلربة والكفاية والتخصص يعينون ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة على أن  -3 

 األنظمةبينهم اثنان من ذوي االرختصاص الشرعي واثنان من ذوي االرختصاص املايل واالقتصادي ورخبري يف يكون من 
 .ويصدر بتعيينهم والتجديد هلم وحتديد مكافآهتم قرار من جملس الوزراء بناء على اقرتاح من وزير العدل
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 :المادة الرابعة
وله بصفة . أمورها ووضع السياسة العامة اليت تسري عليها إدارةا و اهليئة هو السلطة العليا اليت تتوىل شؤوهن إدارةجملس 

 :رخاصة االرختصاصات اآلتية
 .املتعلقة بعمل اهليئة وعالقتها بغريها ورفع ذلك حبسب اإلجراءات النظامية األنظمةاقرتاح مشروعات  .2
 .إعداد الالئحة التنفيذية هلذا النظام  .1
 .ئةاعتماد اللوائح املالية واإلدارية للهي  .3
تكوين اللجان ومنحها الصالحيات الالزمة هبدف اجناز املسائل اليت تعرض عليها على أن تشرتك وزارة الشؤون   .2

 .االجتماعية يف أي جلنة هلا عالقة بارختصاص الوزارة
احملافظة على أموال املشمولني ? .تفويض بعض صالحياته ملن ير  من منسويب اهليئة يف حدود القواعد اليت يضعها  .5

أموال  إدارةتنظيم طرق ووسائل استثمار و ? .هبذا النظام املوجودة رخارج البالد وبيان كيفية إدارهتا وما يلزم لذلك
 .املشمولني هبذا النظام

 إىلاملوافقة على التقرير السنوي واحلساب اخلتامي للهيئة ورفعهما ? .إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها  .6
 .ب النظامرئيس جملس الوزراء حس

 .اهليئة ومصروفاهتا املشمولة هبذا النظام يراداتإلاعتماد مشروع ميزانية اهليئة والتقديرات املالية السنوية   .1
اليت تديرها اهليئة ملا يعود بالنفع العام على  األموالمن صايف عائد استثمار ( باملائة 5)ختصيص نسبة ال تتجاوز  .8

 .ا وتغطية جزء من مصروفاهتااليت أنشئت من أجله األغراضمجيع 

 :المادة الخامسة

وجيوز . للنظر يف املوضوعات املدرجة يف جدول أعماله األقلبصفة دورية مرة كل شهرين على  دارةاإلجيتمع جملس 
ذلك أو بناء على طلب ثالثة من أعضائه وال يكون اجتماع  إىلللرئيس دعوة اجمللس لالجتماع كلما دعت احلاجة 

 .وتكن مداوالت اجمللس سرية. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه األعضاءحضره ثلثا  إذا إالا اجمللس صحيح

رجح اجلانب الذي صوت مع رئيس  األصواتتساوت  إذافاملطلقة لعدد أعضائه  باألغلبيةوتصدر قرارات اجمللس 
 .اجللسة

ن العاملني يف اهليئة أو غريهم من اخلرباء والفنيني حضور جلساته من ير  االستعانة هبم م إىلوجيوز للمجلس أن يدعو 
 .دون أن يكون هلم حق التصويت

 .ويكون للمجلس أمني عام يتوىل تدوين حماضر جلساته وقراراته يف سجل رخاص
 : المادة السادسة

 .لس الوزراءألي سبب يقرتح وزير العدل من حيل حمله ويصدر بذلك قرار من جم دارةاإلرخال حمل أحد أعضاء جملس  إذا
 .تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مقبول إذاوجيوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيال 

 : المادة السابعة
يكون اجمللس من بني أعضائه اللجان الدائمة اآلتية اليت متارس االرختصاصات املبنية أمامها اللجنة الشرعية إلبداء الرأي 

 .الشرعي يف أعمال اهليئة
 .ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من رخطط يف هذا الشأن األموالاسرتاتيجية وسياسات استثمار  إلعدادجلنة االستثمار 

 .الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفني ورغباهتم األموالعلى  لإلشرافجلنة املشروعات الوقفية 
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 الفصل الثالث
 الهيئة إدارة

 المادة الثامنة
للهيئة رئيس باملرتبة املمتازة يعني بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من جملس الوزراء بناء على يكون 

  0 دارةاإلاهليئة ومرجعه رئيس جملس  إدارةويعد رئيس اهليئة هو املسؤول التنفيذي عن .. اقرتاح من وزير العدل
ويكلف الرئيس يف حالة غيابه أحد نوابه  .دارةاإلجملس ا يقرره ظام وموترتكز مسؤولياته يف حدود ما ينص عليه هذا الن

 :وميارس رئيس اهليئة االرختصاصات اآلتية 0ليحل حمله يف ممارسة ارختصاصاته وذلك بعد موافقة وزير العدل 
 .وتنفيذها دارةاإلمتابعة القرارات الصادرة من جملس  -2
 .دارةاإلحلساب اخلتامي للمشمولني هبذا النظام وعرضه على جملس اقرتاح مشروع امليزانية والتقديرات املالية وا -1
 .دارةاإلإعداد التقرير السنوي العام عن أعمال اهليئة وعرضه على جملس  -3
 .على منسويب اهليئة طبقا للصالحيات املمنوحة له وما حتدده اللوائح اإلشراف -2
 .نوية املعتمدةأوامر باملصروفات اخلاصة باهليئة مبوجب امليزانية الس إصدار -5
 .عليها دارةاإلعلى تنفيذها بعد موافقة جملس  اإلشرافاقرتاح رخطط اهليئة وبراجمها و  -6
 .املشمولة هبذا النظام األوقافعلى إعداد احلسابات السنوية لكل وقف من  اإلشراف -1
 .نوابه ألحدولرئيس اهليئة أن يفوض بعض هذه االرختصاصات  
 : المادة التاسعة 
 . صالهتا بغريها من اجلهات وأمام القضاء رئيس اهليئة أو من ينيبهميثل اهليئة يف 

 الفصل الرابع
 (الذرية) األهليةاألوقاف 

 : المادة العاشرة 
 . األهلياليت ال ناظر عليها وكذلك املشرتكة فيما خيتص بالوقف  األهلية األوقافختتص اهليئة بالنظارة على مجيع  

وعلى الناظر املعني . احملكمة املختصة أو اقتضت املصلحة ذلك إليهاعهدت  إذاعينني على النظار امل اإلشرافوهلا حق 
تبني أنه يقوم بأعمال مضرة مبال الوقف فللهيئة أن  إذاو  .ومصروفات الوقف إيراداتاهليئة عن  إىلتقدمي حساب دوري 

 .اسبته أو عزلهوتعرض أمره على احملكمة املختصة حمل األعمالتعرتض على ما ال يسوغ من تلك 
 ثالثة إضافة

 المادة الحادية عشرة
كان املوقوف حصة شائعة مشرتكة بني الواقف ومالك   إذابذلك  اإلذنجيوز للهيئة املطالبة بالقسمة وللمحكمة املختصة 

 .أو أكثر أو مشرتكة بني وقفني أو أكثر آرخر
  المادة الثانية عشرة

غلة أو كان أرضا ال غلة هلا وال يوجد ما يعمر به من ريع الوقف  إلنتاج رخرب الوقف أو تعذرت عودته إذاجيوز للناظر 
أن يأذن ملن يعمره من ماله ببناء أو غرس أو حنومها ملدة معلومة وبأجر معني على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباين 

وجيوز . املعني له األجللول أو الغارس يصح له التصرف فيه تصرف املالك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف حب
 .اشرتط ذلك إذااملعني له  األجلحتققت غبطة الوقف أن يعوض املعمر عما بناه أو غرسه بقيمة املثل عند حلول  إذا
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 الفصل الخامس
 األموال واستثمارها إدارة

 المادة الثالثة عشرة
أو  ه أو لغريه أو صار الوقف ال ينتفع به كليا  اشرتط الواقف ذلك لنفس إذا إالال جيوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله 

 .صار ال يفي مبؤونته أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة
 .بعد موافقة احملكمة املختصة إالبتعمريه أو نقله من مكانه  اإلذنال جيوز بيع الوقف أو االستبدال به غريه أو 

 المادة الرابعة عشرة
 .اإلسالميةالشريعة  األحكاماملالية وفقا  تكون مجيع استثمارات اهليئة وتصرفاهتا

 المادة الخامسة عشرة
اليت تديرها بامسها يوزع عائدها على املشمولني هبذا  األموالأن تقوم باستثمار نسبة من  دارةاإلجملس  إذنللهيئة بعد 

 .النظام
 .تياطياتوحتدد الالئحة التنفيذية الضوابط الالزمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين االح

 المادة السادسة عشرة
من أي جهة  إليهااليت تؤول  األموالتتكون أموال اهليئة من مجيع أموال املشمولني هبذا النظام املنقولة وغري املنقولة و 

 .أرخر 
 .الدرخل الذي حتققه من ممارسة نشاطاهتا

 .اليت تسهم هبا الدولة األموال
 .ربعاتمن مساعدات وهبات وت دارةاإلما يقبله جملس 

 :المادة السابعة عشرة 
مبوافقة من جملس  إال اآلتيةاهليئة مباشرة التصرفات  دارةإلاملعمول هبا ال جيوز  األنظمةمبا تقضي به  اإلرخاللمع عدم 

 : إشرافهوحتت  دارةاإل
 .املالية األوراقو متلك العقارات واملنقوالت  .2
 .متلك شركات قائمة أو املشاركة فيها .1
 .و املسامهة يف تأسيسهاتأسيس الشركات أ .3
 .التصرف يف العقار مىت كان التصرف ناقال للملك أو مرتبا حلق عيين أصلي أو تبعي أو تغيريه أو نقله .2
 .النارية والذرخائر األسلحةالتصرف يف  .5
 .التصرف يف التحف واآلثار .6
 .ني ألف لايركانت أمثاهنا تتجاوز مخس  إذاالكرمية وحنوها  واألحجارواجملوهرات  احلليالتصرف يف  .1
كانت أمثاهنا تتجاوز   إذااملالية  األوراقالتصرف يف املنقوالت غري القابلة للتلف أو احلقوق الشخصية أو  .8

 .لايرمخسني ألف 

 .قبول التربعات واملساعدات واهلبات أو رفضها .9

 .التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها األعمالالقيام ب .20
 .من سنة ألكثرما بعد بلوغ القاصر سن الرشد  إىلمن ثالث سنوات أو ملدة متتد  العقارات ملدة أكثر إجارة .22
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 .تنفيذ التصرفات اليت أبرمها املورث بعد التثبت من أن املورث ملتزم هبا .21
 .مل يكن هناك مستند تنفيذي إذاالوفاء بااللتزامات اليت يثبت أهنا على الرتكة أو على املشمولني هبذا النظام  .23
 .فقة الالزمة ملن تتوىل رعاية شؤوهنم وملن عليها نفقاهتمتقرير الن .22
 .أمواهلم إدارةالسكن أو يف تزويج من تتوىل اهليئة  إعدادتقرير ما يصرف يف  .25
 .كان ذلك حيقق مصلحة املشمولني هبذا النظام  إذاالتنازل عن احلقوق أو جزء منها  .26
 إجراءاتوتصفيتها ويكون للهيئة يف سبيل  األموالاستثمار . الصلح والتحكيم فيما جاوز مخسني ألف لاير .21

 التصفية 
أن تتوىل القسمة واالستدرخال والتخارج والبيع وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء يف امللك أو بناء  .28

 .على حكم صادر من احملكمة املختصة
 .ة هبااهليئ إدارةما يراه اجمللس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام  .29

وجيوز للمجلس أن يفوض رئيس اهليئة أو أحد منسوبيها أو جلنة من اللجان اليت يشكلها يف بعض هذه االرختصاصات 
 .من هذا النظام أرخر أو يف غريها واليت وردت يف مواد 

 :المادة الثامنة عشرة
ى موافقة الشركاء على الشيوع من غري املشرتكة بني املشمولني هبذا النظام وغريهم بناء عل األموال إدارةتتوىل اهليئة 

من . «باملائة 5»املشمولني هبذا النظام أو بناء على قرار من احملكمة املختصة وتتقاضي يف هذه احلالة نسبة ال تقل عن 
 .صايف عائد حصة غري املشمولني هبذا النظام

أقربائه أو الشركاء يف امللك  إىلذا النظام نصيب املشمول هب إدارةوجيوز للهيئة أن تطلب من احملكمة املختصة أن تعهد ب
وما يطرأ عليها من ربح  األموالاهليئة عن هذه  إىلمن غري املشمولني هبذا النظام على أن يلتزموا بتقدمي حساب دوري 

 .أو رخسارة
 :الفصل السادس

 .عن الوفاة وفقد األهلية والغيبةالتبليغ 
 :المادة التاسعة عشرة

املقيمني معه يف معيشة واحدة أو املوظفني العموميني الذين أثبتوا الوفاة أو  األقارب البالغني أو جيب على ورثة املتوىف
غريهم أن يبلغوا اهليئة رخالل ثالثة أيام على األكثر بوفاة كل شخص تويف عن محل أو قصر أو عدميي أهلية أو ناقصيها 

 .أو القيم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب أو غائبني أو مفقودين أو جمهولني وبوفاة الويل أو الوصي
كان مقيما  معهم يف   إذاوجيب على األقارب كذلك أن يبلغوا اهليئة عن فقد أهلية أحد أفراد األسرة أو غيابه أو فقده 

 .معيشة واحدة رخالل ثالثة أيام على األكثر
 :المادة العشرون

 ل ثالثة أيام على األكثر بانقضاء مدة احلمل أو بانفصاله حيا  جبب على الوصي أو الويل على احلمل أن يبلغ اهليئة رخال
 .أو ميتا  

 :المادة الحادية والعشرون
ومديري املستشفيات والسلطات اإلدارية والقضائية أن يبلغوا اهليئة رخالل ثالثة أيام على األكثر عن  األطباءجيب على 

 .رد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعماهلمحاالت نقص األهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية مبج
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 :المادة الثانية والعشرون 
والنظار الذين عينتهم هذه  األولياءوالقيمني و  األوصياءعلى احملاكم أن تبلغ اهليئة رخالل ثالثة أيام على األكثر عن 

 .على تصرفاهتم طبقا لنصوص هذا النظام اإلشرافاحملاكم لتتمكن اهليئة من 
 :ثة والعشرونالمادة الثال

على مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية موافاة اهليئة مبا تطلبه من بيانات ومستندات تتصل بارختصاصها أو 
 .والتحفظ عليها األموالالفصل السابع حصر . باملشمولني هبذا النظام

 :المادة الرابعة والعشرون
يها يف املواد السابقة باختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة تقوم اهليئة عند ورود حصر الورثة أو البالغات املنصوص عل

 . على حقوق املشمولني هبذا النظام وحصر أمواهلم الثابتة واملنقولة ومجيع ما هلم من حقوق وما عليهم من التزامات
ترجح لديها اليت  رخر األ األماكناليت يف حيازهتم وكذلك  واألماكنوهلا يف سبيل ذلك التحقق مما حتويه مساكنهم 

مجيع الورثة البالغني بذلك أو حبضور  إبالغوجود أموال هلم فيها وذلك حبضور واحد أو أكثر من الورثة البالغني بعد 
 .مندوب من احملكمة املختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام

 .طبقا لنصوص هذا النظام وإداراهتاواملنشآت  األموالوهلا تسلم 
 :امسة والعشرونالمادة الخ

ال جيوز ألي من الورثة أو غريهم أو شركاء املتوىف عن قصر أو محل املشمولني هبذا النظام التصرف يف أموال الرتكة أو 
 .األموالاملال املشرتك اعتبارا  من تاريخ الوفاة وحىت حصر اهليئة هلذه 

على أن يتم حصر الرتكة . ة املختصة يف اهليئةكتايب من اجله  إذنكل تصرف يتم رخالل هذه الفرتة بغري   ويعد باطال  
الالزمة فيما يتصل  اإلجراءاتاهليئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة اهليئة باختاذ  إبالغرخالل ثالثة أشهر من تاريخ 

 .باالحتياجات املعيشية واملسائل الضرورية يف هذا الشأن
 :المادة السادسة والعشرون

من هذا النظام على شركاء احملجور عليه أو الغائب أو من ال يعرف له وارث « عشروناخلامسة وال»تسر  أحكام املادة 
اخلامسة »وتسري املدة املنصوص عليها يف املادة . من تاريخ احلكم باحلجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث

 .من هذا النظام من تاريخ صدور احلكم« والعشرين
 :المادة السابعة والعشرون

رأت اهليئة أن طلب الوالية على املشمولني هبذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فرتة من الزمن  إذا
فعلى اهليئة أن تتقدم للمحكمة املختصة لتأذن باختاذ أي إجراء من  األموالخيشى رخالهلا ضياع حق أو التصرف يف 

 .اإلجراءات التحفظية اليت تراها مناسبة
 :لثامنة والعشرونالمادة ا

تقدم اهليئة طلبا للمحكمة املختصة طبقا هلذا النظام مىت توافرت الشروط الشرعية والنظامية هلذا الطلب باآليت احلكم 
 .تبني فيه عارض من عوارض األهلية أو احلكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت إذاباحلجر على البالغ 

 .دة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارثرفع احلجر أو إثبات عو 
 .املقررة شرعا بشأن الدعاو  األحكامويتبع يف هذه الطلبات 

 :المادة التاسعة والعشرون
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 والقرارات غري النهائية يف الدعاو  اليت تكون طرفا فيها والطعن فيها بطرق  األحكامللهيئة االعرتاض على مجيع 
 .ونظاما   الطعن املقررة شرعا  

 : مادة الثالثونال
أموال املشمولني هبذا النظام فعلى  إدارةغاب الويل أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر يف  إذا

 .األحوالحسب مقتضى  األموال دارةاهليئة أن تطلب من احملكمة املختصة عزله وتعيني اهليئة أو غريها حارسا إل
ويلزم املقصر املعزول بتقدمي . تسلم ما حتت يد املعزول من أموال واثبات ذلك مفصال وعلى من صدر احلكم بتعيينه

 األمرامتنع عن تقدمي هذا احلساب رفع  إذاف. رخالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور احلكم إدارتهحساب مفصل عن مدة 
 .احملكمة إىل

 : المادة الحادية والثالثون
 ملختصة تعيني وصي للخصومة يف احلاالت اآلتيةجيب على اهليئة أن تطلب من احملكمة ا

 .تعارضت مصلحة املشمول هبذا النظام مع مصلحة اهليئة إذا
 .تعارضت مصلحة املشمول هبذا النظام مع مصلحة وليه أو وصية أو القيم عليه أو ناظر الوقف إذا

 الفصل الثامن
 انتهاء والية الهيئة

 المادة الثانية والثالثون
 هليئة على املشمولني هبذا النظام يف احلاالت اآلتيةتنتهي والية ا

رأت احملكمة املختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار  إذا إالبلوغ القاصر رشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته 
 .الوالية بناء على طلب هذه اهليئة أو ذوي الشأن

ب أو املفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة اجملهول رفع احلجر عن احملجور عليهم أو عودة الوالية للويل أو عودة الغائ
 .بناء على حكم احملكمة املختصة

 .رأت أن يف ذلك مصلحة له إذاوجيوز للمحكمة املختصة أن تنهي والية اهليئة على أي من املشمولني هبذا النظام 
ي الشأن مىت زالت واليتها عن أي من ذو  إىلاليت حتت يدها سواء الثابتة أو املنقولة  األموالوجيب على اهليئة تسليم 

ويتم التسليم مبوجب حمضر يوقع عليه . بذلك إبالغهااملشمولني هبذا النظام يف مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 
ختلف ذوو الشأن عن تسلم أمواهلم رخالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ دعوهتم  إذاف. رئيس اهليئة أو من ينيبه

على أن  األموالاحملكمة املختصة لتعيني حارس لتسلم تلك  إىل األمرذر تقبله اهليئة فعلى اهليئة أن ترفع لذلك دون ع
احلكم   إصدارمن صايف عائد االستثمار حىت ( باملائة 10)أمواهلم وتتقاضى يف هذه احلالة نسبة  إدارةتستمر اهليئة يف 

 .اليت أنشئت اهليئة من أجلها األغراضلنفع العام على مجيع من احملكمة املختصة وختصص هذه النسبة ملا يعود با
 

 الفصل التاسع
 العامة األحكام

 : المادة الثالثة والثالثون
اهليئة ومنسوبيها ومن ميثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار اهليئة بسبب مباشرهتم ألعماهلا  إدارةجملس  ألعضاءال جيوز 

روا ماال من أموال املشمولني هبذا النظام وال أن يبيعوا اهليئة أو يؤجروها هبذه الصفة شيئا من أمواهلم أو وال أن يشرتوا أو يستأج
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يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غري مباشر ولو كان بطريق املزاد العلين أو أن يدرخلوا بصفتهم الشخصية طرفا يف 
 .أي عقد تنفذه اهليئة أو تشرف عليه

 .ل كل تصرف يتم خمالفا ملا ذكر يف هذه املادةويبط
 المادة الرابعة والثالثون

مبا تقضي به أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية يعاقب كل من خيالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية  اإلرخاللمع عدم 
 .ني العقوبتنيهات بإحد ال تزيد عن مائة ألف لاير وبالسجن مدة ال تتجاوز ثالثني يوما أو 

 : المادة الخامسة والثالثون
رأت ذلك  إذاعقوبات أشد  إيقاعمن هذا النظام وهلا ( الرابعة والثالثون)ختتص احملاكم بتقرير العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

 .وتتوىل اهليئة مهمة االدعاء يف هذا الشأن
 : المادة السادسة والثالثون

اجلهة املختصة حسب  إىللى القرارات الصادرة من اهليئة أو ما تتخذه من تصرفات حياهلم وذلك جيوز لذوي الشأن االعرتاض ع
 .القواعد الشرعية واألنظمة املرعية

 : المادة السابعة والثالثون
ات من مراقبا أو أكثر للحساب دارةحبق ديوان املراقبة العامة يف الرقابة على حسابات اهليئة يعني جملس اإل اإلرخاللمع عدم 

بالتضامن عن أعماهلم أمام  يكونون مسؤولني فإهنمتعدد مراقبو احلسابات  إذاو . املررخص هلم بالعمل يف اململكة وحيدد أتعاهبم
 ويزود ديوان املراقبة العامة ووزير  دارةاإلجملس  إىلويرفع تقرير مراقب احلسابات . اهليئة

 .العدل بنسخة منه
 : المادة الثامنة والثالثون

 .من تاريخ نفاذ هذا النظام األوىلنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة املالية الس
 : المادة التاسعة والثالثون

 ما هلذه إليهابيوت املال التابعة لوزارة العدل وتؤول  إدارةحتل اهليئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم حمل 
 .ولبيوت املال يف احملاكم من حقوق وما عليها من التزامات دارةاإل

/  35/ م/يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام جملس األوقاف األعلى الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم 
/  2/ 19والتاريخ /  80/ ذي الرقم ه والئحة تنظيم األوقاف اخلريية الصادرة بقرار جملس الوزراء 2386/  1/  28والتاريخ 
 ه2393

 : المادة األربعون
 .الالئحة التنفيذية هلذا النظام( وزير العدل) دارةيصدر رئيس جملس اإل

 واألربعونالمادة الحادية 
 .ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية ويعمل به بعد مضي تسعني يوما من تاريخ نشره

 


