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الكتاب في أي شكل من األشكال أو استعمال أي جزء من هذا   ال يجوز نسخ 
أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو اإللكترونية، بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إال بإذن خطي من الناشر.

٢٠١٩ م ـ  ١٤٤٠ يمغ 
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منذ أصدر صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه 
ـ ، قانون األوقاف عام 2000/65، عملت وزارة األوقاف على إنفاذه.  اهلل ورعاه 
وكان ذلــك يتطلب أمرين: الالئحة التنفيذية، ودليــل الحوكمة، وذلك لكي 
يصبح هذا المثلث: قانون ـ الئحة تنفيذية ـ حوكمة، مستوفياً لشروط التقدير 

والضبط والنهوض بالتنمية والتطوير.

لقد كان الوقف، والوقف الخيري على وجه الخصوص، من أقدم المؤسسات 
التي أنشأها المسلمون لكي ُتسهم إسهاماً بارزًا في إقامة مجتمع الخير العام. 
ومع الوقت صارت تلك المبادرة باعتبارها دعامًة ومقصدًا من مقاصد الشــرع 
الحنيف، تنشر الوّد والتضاُمن وســّد االحتياجات، ومعالجة االختالالت، وفتح 
اآلفــاق لالزدهار األخالقي والروحــي واالجتماعي، مع ربط مؤسســات الوقف 
بعضها ببعض إلحداث النهوض المستدام واإلســهام في المضي نحو التجديد 

والتطوير والتنمية.

وبعد صدور الالئحة التنفيذية عام 2015 تعاونّا مع شركة ديلويت العالمية 
على إصدار دليل الحوكمة لمراجعة خطوات المسار، والتوفيق بين االنضباط 

والمرونة، والمتابعة الدؤوب من أجل اختراٍق تنموٍي كبير.

وها نحن نقّدم اليوم دليل الحوكمة المنشــود، الــذي يدّقق في قضايا 
المحاسبة والجودة وترتيب النتائج على المقدمات، لكي تبقى للوقف سمعته 
ومهاّمه الجليلة، وتمثيله لروح الخير والتضامــن والتكافل، وهي األمور التي 

استهدفتها القوانين من خالل الوقف والزكاة والصدقات.
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لقد صارت المنظومة الناجمة عــن القانون والالئحة التنفيذية ودليل 
الحوكمة كاملة األجــزاء أو األركان. ونحن نأمل مــن وراء ذلك وبالتعامل 
الجاّد مع المجتمع على إحداث نهضٍة تنمويٍة مستدامة في الوقف واستثماراته 

ووجوه تنميته.

فأسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا الستمرار الخير وتناميه والمجتمع 
الصالح، وأن يجعل الوقف الخيري عاماًل مهماً في النهوض المستقبلي، كما 

حصل في مجاالٍت أُخرى أفادت من الخبرات الوقفية.

واهلل ولي التوفيق
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كلمة شركة ديلويت آند توش

مقدمة:

لقد كان لنا الشرف في العمل مع شركائنا وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
في وضع اإلطار التنظيمي لحوكمة المؤسسات الوقفية الخيرية، وذلك من أجل 

تنظيم إدارة أموال األوقاف وأصولها وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

يهدف هذا الميثاق إلى بناء قاعدة لترســيخ أسس العمل المؤسسي السليم 
لدى المؤسسات الوقفية الخيرية، وضمان اّتباع الممارسات المثلى لحماية أموال 

الوقف والعمل على تثميرها وتنظيم العائد من استثمارات أصولها.

وضع هذا الميثاق األطر التشريعية الخاصة بالمؤسسات الوقفية الخيرية في 
تنظيم العالقة بين وزارة األوقاف والشؤون الدينية وهذه المؤسسات ومجالس 
إداراتها والمستفيدين، وذلك عبر آليات تسجيلها ووضع نظامها األساسي وكيفية 
تشكيل مجالس إداراتها والقواعد المنظمة لتســيير أعمالها، كما أّطر الميثاق 
آليات الرقابة والمتابعة المســتمرة على أعمال المؤسســات، والتي من شــأنها 

ترسيخ مبدأ الشفافية.

نسأل اهلل التوفيق والنجاح لهذا العمل لما فيه الخير والنماء للمجتمع.

ديلويت آند توش الشرق األوسط وشركاه ش.م.م.
مسقط
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الملخص التنفيذي 1

1.1 الهدف من الميثاق

يهدف الميثاق »الدليل« إلى وضع إطار مرجعي ملزم وأمثل لـتأســيس وإدارة   ·
ة وتنظيمها ومراقبتها، من خالل سلسلة من  سات الوقفية الخيرية الخاصَّ المؤسَّ

السياسات والعمليات واإلجراءات الواضحة والمحددة.

1.2 نطاق تطبيق الميثاق

ة  ســات الوقفيــة الخيرية الخاصَّ تســري أحكام هذا الميثاق على جميع المؤسَّ  ·
ينية. الخاضعة إلجراءات وزارة األوقاف والشؤون الدِّ

1.3 الغرض من الدليل ونطاق تطبيقه

سات الوقفية في السلطنة إلى: تهدف الوزارة من خالل إطالق مفهوم المؤسَّ  ·

تطويــر إدارة الوقف مــن اإلدارة الفردية التقليدية إلــى اإلدارة من خالل  ـ 
سات، وذلك في سبيل زيادة الشفافية والعائد االستثماري والذي يعود  المؤسَّ

بالفائدة على الموقوف له.

االنتقــال إلــى الالمركزية من خــالل تفويــض أو نقل الســلطة أو بعض  ـ 
ة عند  سات الوقفية الخيرية الخاصَّ الصالحيات أو االختصاصات إلى المؤسَّ
إدارة وتوجيه مختلف األنشــطة التنمويــة، مع توافر قدر مــن الحرية في 

التصرف واتخاذ القرارات وتحديد االحتياجات.

سات الوقفية وموظفيها والمتعاقدين معها على  مساعدة مجالس إدارات المؤسَّ ـ 
سات الوقفية. فهم توجه الوزارة فيما يخصُّ إدارة المؤسَّ
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سات الوقفية 1.4 أهداف مشروع إطالق المؤسَّ

نيل األجر والثواب الجزيل من اهلل سبحانه وتعالى.  ·

تعميم خير األوقاف ليشمل البالد والعباد.  ·

تأمل الوزارة من خالل إطالق هذه المبادرة وهذا الدليل إلى:  ·

الحيلولة دون تأثير الشعوبية المستجدة في العالم على ُعمان. ـ 

تحريك المجتمع الخيري »مجتمع محمد ژ « لإلسهام الخيري عبر األوقاف. ـ 

إشغال الرأي العام بالخير حتى ال يشغل بالشر. ـ 

سات الوقفية الخيرية. إشراك المجتمع في العمل الحكومي عن طريق المؤسَّ ـ 

منع األموال الموبوءة لذوي التوجُّهات السلبية من إمساك زمام المبادرة في  ـ 
خدمة مصالح المجتمع.

التخلص من المركزية اإلدارية لصالح المتطوعين من أفراد المجتمع. ـ 

تحّمل أهالي الواليات لمسؤولياتهم لتطوير األوقاف ورفدها ومتابعة إضافة  ـ 
الجديد عليها.

تقديم شكل جديد ورؤية جديدة لألوقاف والزكاة تتوافق مع مستجدات  ـ 
الزمان والمكان في تلبية حاجيــات الناس من التعليم والعالج واإلغناء 

من الفقر.

فرز العمل الوطني والخيري في عمومه عن طريق األوقاف والزكاة في تمثيل  ـ 
المجتمع في مختلف المجالس التي تمثل األهالي بكل والية.

سات الحكومية المختلفة لتوزيع الثروة بعد نقصها  تقديم أوعية جديدة للمؤسَّ ـ 
ة. سات الوقفية الخاصَّ أو رفد موازناتها بإنشاء المؤسَّ
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التعريفات والمصطلحات 2

ينية. وزارة األوقاف والشؤون الدِّ  : الوزارة 

ينية. وزير األوقاف والشؤون الدِّ  : الوزير 

ينية. قرار صادر عن وزير األوقاف والشؤون الدِّ  : قرار وزاري 

ة. سة الوقفية الخيرية الخاصَّ المؤسَّ  : سة  المؤسَّ

ة. سة الوقفية الخيرية الخاصَّ المؤسَّ  : ة  سة الخاصَّ المؤسَّ

سة الوقفية. مجلس إدارة المؤسَّ  : المجلس 

شــخص أو مجموعة أو منظمة أو عضــو أو نظام يؤثر أو   : أصحاب المصالح 
يتأثــر بإجــراءات الــوزارة المتعلقــة بالوقــف: )موظفو 
ســة الوقفية، المتبرعون، الجهات المســاهمة في  المؤسَّ
ســة الوقفية، الموقوف لهم، المستهلكون، البنوك  المؤسَّ
اإلسالمية، شركات التأمين التكافلية، الممولون، إلخ...(.

م مجموع العالقات بين الوزارة،  البنية المناسبة التي تنظِّ  : الحوكمة المؤّسسية 
سات الوقفية ومجالس إدارتها، وأصحاب المصالح  والمؤسَّ
سة الوقفية، المتبرعين، الجهات المساهمة  )موظفي المؤسَّ
سة الوقفية، الموقوف لهم، المستهلكين، البنوك  في المؤسَّ
اإلسالمية، شركات التأمين التكافلية، الممولين، إلخ...(، 
ســة الوقفية وسبل تحقيقها،  حيث يتمُّ وضع أهداف المؤسَّ
إضافة إلى مراقبة أداء اإلدارة في سبيل تحقيق األهداف.
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نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية   : التدقيق الداخلي 
سة الوقفية وتحسين عملياتها،  بهدف إضافة قيمة للمؤسَّ
سة الوقفية  ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسَّ
من خالل اتِّباع أســلوب منهجي منظم لتقييم وتحســين 

فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

التقيد بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين واللوائح   : إدارة االمتثال 
والنظم والعقود وأّية متطلبات أخرى.

عملية لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر المحتملة   : إدارة المخاطر 
أو الوضع لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف 

سة الوقفية. المؤسَّ

نهج األعمــال التي تؤدي علــى المدى الطويــل القيمة   : إدارة االستدامة 
سة الوقفية  للموقوف لهم والمســتهلكين وموظفي المؤسَّ
من خالل ابتكار استراتيجيات وأخذ قرارات تهدف نحو 
تحقيق األهداف بشــكل مستدام وضمن األطر القانونية 
على المستوى االجتماعي والثقافي والبيئي واالقتصادي.

اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة، ومجلس اإلدارة، وأّية   : الرقابة 
أطراف أخرى لتعزيــز إدارة المخاطر وزيــادة احتمال 

سة الوقفية. تحقيق األهداف ورؤية ورسالة المؤسَّ

عملية إدارية متكاملة تحدد اآلثــار المحتملة التي تهدد   : إدارة استمرارية األعمال 
ســة الوقفية وتوفر إطارًا لبناء  استمرارية أعمال المؤسَّ
القدرة على حماية مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين، 
والســمعة والقيمة من خالل التكيف واالستجابة الفعالة 
لألحداث والكوارث التي من شــأنها تهديد اســتمرارية 

سة الوقفية. أعمال المؤسَّ
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سات المالية اإلسالمية. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ  : أيوفي 

اتفاق يعهد بموجبه منشــئ العهدة )الواقف أو وكيله(   : العهدة 
بمحل العهدة )عين الوقف( إلى مدير العهدة ليباشر 
بشأنها المهام والصالحيات المحددة، فيسند العهدة 

لصالح مؤّسسة الوقف أو الموقوف لهم.

مؤّسســة الوقف، ويمثلها مجلس اإلدارة الذي تعهد إليه   : مدير العهدة 
إدارة محل العهدة ليباشر المهام والصالحيات المحددة 

في سند العهدة.

الوثيقة الصادرة بإنشــاء عهدة بموجــب أحكام هذا   : سند العهدة 
الميثاق.

تشمل أّية أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي   : محل العهدة 
يرد على شــيء غير مادي يعهد به ُمنشــئ العهدة إلى 
مدير العهــدة ليباشــر بشــأنه المهــام والصالحيات 
الُمحّددة في ســند العهــدة لتحقيق غــرض العهدة أو 

مصلحة المستفيد.

الشخص الواقف أو وكيل الوقف.  : منشئ العهدة 
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مفهوم الحوكمة 3

سات الوقفية 3.1 تعريف الحوكمة في المؤسَّ

ســات الوقفية هي النظام الذي يتم من خالله التوجيه والرقابة  حوكمة المؤسَّ  ·
ســة، وذلك من خــالل تحديد  لضمــان تحقيق رؤية ورســالة وأهداف المؤسَّ

المسؤوليات وااللتزامات والعالقات مع كافة األطراف المعنية.

سات الوقفية 3.2 أهداف الحوكمة في المؤسَّ

سات  ســات الوقفية إلى التأكد من تحقيق المؤسَّ تهدف الحوكمة في المؤسَّ  ·
الوقفية للنتائج المرجوة، وفاعلية وكفاءة العمل ضمن األســس األخالقية، 
والبعد االستراتيجي التي على أساســها تّمت الموافقة على إنشائها وذلك 

من خالل:

حماية المصلحة العامة بشكل عام والموقوف لهم بشكل خاص. ـ 

سة الوقفية بشروط الواقف أو وكيله. التزام المؤسَّ ـ 

اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على أموال الوقف. ـ 

بنــاء ثقافة المشــاركة واالبتكار لــدى الموظفين في إعداد السياســات  ـ 
واالستراتيجيات، واتخاذ القرارات وتقديم أفضل الخدمات.

إيجاد نظام يحفز العمل اإليجابي وإيجاد األفكار المبتكرة ونشر السعادة في  ـ 
مكان العمل.
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تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتبنِّي أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. ـ 

الموازنة بين المســؤوليات االســتراتيجية والتشــغيلية لتعزيز ســمعة  ـ 
سات. المؤسَّ

تقديم تقارير موثوقة ودقيقة وعلى درجة عالية من الشفافية. ـ 

سات الوقفية 3.3 اإلطار العام للحوكمة في المؤسَّ

ســات الوقفيــة مكوّناً مــن مجموعة  يكــون اإلطــار العام لحوكمــة المؤسَّ  ·
سات  المسؤوليات والممارسات والسياسات واإلجراءات التي تمارسها المؤسَّ
لوضع وتقديــم التوجيهات االســتراتيجية، والتأكد مــن تحقيق األهداف 
الموضوعة وإدارة المخاطر وحسن استغالل واستخدام الموارد المتاحة بقدر 

من المسؤولية والمساءلة.

سات الوقفية الحقوق والمسؤوليات لمتخذي  يحّدد اإلطار العام لحوكمة المؤسَّ  ·
سات. القرار في المؤسَّ

سات الوقفية توفير بيئة مؤاتية ُتمكِّن الموارد  يضمن اإلطار العام لحوكمة المؤسَّ  ·
البشــرية من اســتغالل قدراتهم اإلبداعية في إيجاد حلــول مبتكرة للتحديات 
سات الوقفية  والمشــاكل، والتي من شــأنها أن تحافظ وتعزز من قيمة المؤسَّ

وتسهم في تحقيق األهداف المرجوة للموقوف لهم.

سات الوقفية 3.4 المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسَّ

سات الوقفية على إقرار الحوكمة الرشيدة مع األخذ باالعتبار أن  تحرص المؤسَّ  ·
الحوكمة تقوم على شرع اهلل وقيم دينه، ثم على سلوكيات وأخالقيات وممارسات 
وقيم المجتمع، والتي قد تّم تقســيمها إلى المبادئ التسع الرئيسية، للحوكمة 

الرشيدة والواردة في الصفحة التالية:
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ينية االلتزام التام بمبادئ الدين اإلسالمي الحنيف، القيم والمبادئ الدِّ
األخالقية والفقهية واالقتصادية وغيرها.

التصرف بنزاهة، وااللتزام التام بالقيم األخالقية، السلوكيات واألخالقيات
واحترام سيادة القانون.

ضمان االنفتاح ومشاركة األطراف المعنية.مشاركة األطراف المعنية

تحديــد التدخــالت الالزمة لتحقيــق النتائج التخطيط واتخاذ القرارات
المرجوة.

د الهيكل التنظيمي والعمليات العمل ضمن إطــار هيكل تنظيمــي معتمد، ُيحدِّ
العالقات والسلطات والمسؤوليات.

تطوير القدرات على المستوى القيادي والفردي.بناء القدرات

إدارة المخاطر واألداء من خالل رقابة داخلية فعالة خطوط الدفاع
وإدارة مالية عامة قوية.

تطبيق الممارســات الجيدة في مجال الشفافية اإلفصاح والشفافية والمساءلة
وتقديم التقارير لتحقيق مساءلة فعالة.

تعريف النتائج مــن حيث الفوائــد االقتصادية االستدامة
واالجتماعية والبيئية المستدامة.

توفير المعلومات الموثوقة المالية والغير مالية )حسب ما يرتئيه مجلس اإلدارة   ·
وضمن الحدود التنظيمية المعقولة المفروضة المرتبطة بالســرية( لألطراف 
المعنية في أوقات محددة لتعزيز مبدأ الشــفافية واكتســاب ثقة الجمهور في 
سة وفي إدارة أنشــطتها وفي األفراد العاملين  عمليات اتخاذ القرار في المؤسَّ

بها، وتحقيق مبدأ المساءلة الفعالة.
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سة الوقفية أخذ المكونات المذكورة أدناه لتحقيق الشفافية  ويكون على المؤسَّ
الفعالة:

التأكد من أن عملية اتخاذ القرار شــفافة من خالل عقد اتصاالت تشاورية مع   ·
األطراف المعنيــة، ووضع آليات لمشــاركة األطراف المعنيــة، والحرص على 

التواصل الدائم معهم.

تحديد نوع ومحتوى التقارير الخارجية قبل نشــرها، مــع األخذ بعين االعتبار   ·
مستوى السرية فيما يخص الوضع المالي أو المخاطر أو األداء.

سة بالقوانين وتوجيهات الوزارة  وضع وتطبيق سياســات لتأكيد التزام المؤسَّ  ·
وقــرارات المجلس، كمــا هو موضح في القســم الســابع »قواعــد االمتثال 

سات الوقفية«. للمؤسَّ

تطبيق نظــام الرقابة الداخلية وتدقيــق البيانات المالية، كمــا هو موضح في   ·
سات الوقفية«. القسم الثامن »تدقيق ومراقبة المؤسَّ

ســة، كما هو موضح في القسم  وضع وتطبيق سياسات لمعالجة مخاطر المؤسَّ  ·
سات الوقفية«. الثامن »تدقيق ومراقبة المؤسَّ

وضع وتطبيق سياســات تهدف لحمايــة المعلومات الســرية والتأكد من عدم   ·
اإلفصاح عنها ألطراف خارجية غير مصرح لهم.

سة الوقفية اتباع مبدأ اإلفصاح والشفافية بشأن ما يلي: ويكون على المؤسَّ

سة بتقييم أدائها وفقاً لها. المعايير التي تقوم المؤسَّ  ·

سة فيما يخص المسؤولية االجتماعية. أداء المؤسَّ  ·

مصادر ومبالغ واستخدامات األموال.  ·

سة على المجتمع والبيئة. اآلثار المعروفة والمحتملة لقرارات وأنشطة المؤسَّ  ·
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سات الوقفية وإجراءات تأسيسها المؤسَّ 4

سات الوقفية 4.1 تعريف المؤسَّ

سات الوقفية من الوسائل الحديثة إلدارة أموال األوقاف لتنمية  تعتبر المؤسَّ  ·
وتحقيق متطلبات المجتمع اإلسالمي االجتماعية واالقتصادية، وتصنف ضمن 
سات المالية اإلســالمية والتى تحتاج إلى نظم إدارية ومالية إلدارة  المؤسَّ
أنشطتها بصفة عامة، وأموالها بصفة خاصة، وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة 

اإلسالمية، حتى تحقق مقاصدها المشروعة بكفاءة ورشد.

ســات في معظم أقطار العالم، وكبر حجمها، وكثرت  ولقد نهضت تلك المؤسَّ  ·
وتعّددت أنشــطتها، وتعقدت أنظمتها المختلفة، مما أوجب تبنّيها لنظم إدارية 
تســاعد في التخطيــط والرقابــة وتقويــم األداء واتخاذ القــرارات في ضوء 

المستجدات العصرية.

سات الوقفية وخصائصها 4.2 مفهوم المؤسَّ

هي وحــدات ذات طابع خاص تقوم بــإدارة األموال الموقوفــة في ضوء أحكام   ·
ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وحســب ما ورد بوثيقة الواقف من مقاصد بهدف 
تعظيــم المنافع والخدمــات التي تعــود على األفــراد والمجتمعات، وتتســم 

سات الوقفية بمجموعة من الخصائص، من أهمها ما يلي: المؤسَّ
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الغاية األساسية تقديم خدمات ومنافع خيرية، وال تهدف من أداء أنشطتها  ـ 
المختلفة لتحقيق الربح، ولكن تحقيق التنمية اإليمانية والعلمية واالجتماعية 
والصحية واالقتصادية الخيرية، وإن كانت عند اســتثمارها لألموال تسعى 

لتحقيق أكبر عائد ممكن ليساعدها في تحقيق مقاصدها.

سة الوقفية شخصية اعتبارية مملوكة للوقف وخارجة عن ملكية واقفها  المؤسَّ ـ 
تحت إدارة مجلس إدارتها وتحت إشرافه.

المشــروعية، ويقصد بذلك أنها تتقيد في كافة أنشطتها المختلفة بأحكام  ـ 
ومبادئ الشريعة اإلســالمية وبالفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة من 

الجهات المختصة بالفتوى ومجامع الفقه اإلسالمية.

سة الوقفية مجموعة من األفراد من ذوي الخبرة  يتولى مجلس إدارة المؤسَّ ـ 
واالختصاص واالهتمام، تطوعاً أو بأجر، حسب النظـم واللوائـح والقوانيـن 
الحاكمـة لذلـك، كما ينفذ أنشــطتها مجموعة من العاملين بأجر وطبقاً 

لألعراف السارية.

سة مجموعة من األنشطة الرئيسية منها: التحفيز على وقف األموال،  تباشر المؤسَّ ـ 
إدارة األموال الوقفية، وقد يعهد إليها من الواقف أو وكيل الوقف توزيع المنافع 

والخدمات من األموال الوقفية باإلضافة إلى األنشطة الخدمية المختلفة.

سة الوقفية صفة االستمرارية باعتبارها وقفاً له خاصية  تكتسب أموال المؤسَّ ـ 
الديمومة واالستمرارية.

ال يجوز الحجز أو مصادرة أموالها إاّل بناءً على حكم قضائي بهدف الوفاء  ـ 
بالتزاماتها.

سات الوقفية 4.3 أسس إدارة المؤسَّ

ســات الوقفية أسس اإلدارة في اإلســالم المستنبطة من الشريعة  يحكم المؤسَّ  ·
اإلسالمية، ومن أهمها:
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سة الوقفية. االلتزام باألحكام الشرعية في إدارة أموال المؤسَّ ـ 

سة الوقفية. التحديد الواضح لألهداف الرئيسية للمؤسَّ ـ 

التخطيط المحكم لتنفيذ األنشطة، وال يجوز أن يتم العمل عشوائياً، ويتضح  ـ 
ذلك جليّاً عند التخطيط فــي ضوء الموارد والعوائــد المتوقعة، وتخطيط 
مجاالت اســتثمار األموال الوقفية في ضــوء صيغ االســتثمار المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية المتاحة.

المتابعة المســتمرة وتقويم األداء لألنشــطة المختلفة فــي ضوء األهداف  ـ 
والخطط الموضوعة، وبيان المعوقات والمشكالت والمخالفات واالنحرافات 

واتخاذ الالزم نحو تنمية اإليجابيات ومعالجة السلبيات.

سة، ومساءلة من أهمل  تحفيز المجيدين ومن أّدى أداءً حسناً لصالح المؤسَّ ـ 
بدون عذر مقبول شرعاً.

االعتدال والوسطية في أمور اإلدارة. ـ 

المركزية في اتخاذ القرارات اإلدارية االستراتيجية لألمور الهامة، ومنها  ـ 
التخطيط االستراتيجي والسياسات االستراتيجية.

الجمع بين االلتزام بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، واستخدام األدوات  ـ 
والوسائل الحديثة.

الجمع بين ثبات القواعد واألســس والسياسات االستراتيجية، والمرونة في  ـ 
التفاصيل واإلجراءات.

سات الوقفية 4.4 تأسيس المؤسَّ

مع مراعاة قانون األوقاف والئحتــه التنفيذية، يجب على الجهة التي ترغب   ·
في تأســيس مؤّسســة وقفية أن تتقدم بطلب إلى وزارة األوقاف والشــؤون 
ينية أو الجهة التي تعيِّنها الوزارة الستقبال الطلبات، ويرفق مع الطلب  الدِّ

المستندات المقررة.
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على الجهة التي ترغب في تأسيس مؤّسسة وقفية استيفاء المستندات اآلتية   ·
لغرض الحصول على موافقة الوزارة:

استمارة طلب إنشاء مؤّسسة وقفية خاصة ملحق )1(. ـ 

سة الوقفية ملحق )2(. مسودة النظام األساسي للمؤسَّ ـ 

استمارة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ملحق )3(. ـ 

سات الوقفية 4.4.1 مصادر تمويل المؤسَّ

صة لها عند تأسيسها. األموال المخصَّ  ·

يجوز للمؤسســات الوقفية الخيرية الخاصة قبول الهبات والوصايا بشرط أن   ·
تكون الصيغ متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وضوابط الهيئة الشرعية.

تلتزم المؤسسات الوقفية الخيرية الخاصة باألحكام الواردة في قانون مكافحة   ·
غســل األموال وتمويل اإلرهاب، واتخاذ إجــراءات وتدابيــر العناية الواجبة 

بمراعاة نتائج تقييم المخاطر وفقاً ألحكام القانون.

سات الوقفية ومنها: التمويل المؤّسسي لألوقاف أو المؤسَّ ـ 

سة الوقفية: وهنا  الحالة األولى: صيغ التمويل مع ترك اإلدارة للمؤسَّ  ‡
سة الوقفية حسب  يكون المشروع بكامله ملكاً لألوقاف، تديره المؤسَّ

شروط الوقف، ومن هذه الصيغ:

المرابحة.  ○

صيغة االستصناع.  ○

صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك.  ○

صيغة المضاربة.  ○

سة الوقفية والممول. الحالة الثانية: تحديد اإلدارة باالتفاق بين المؤسَّ  ‡
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سة المموّلة: وهناك صيغتان أساسيتان: الحالة الثالثة: ترك اإلدارة للمؤسَّ  ‡
صيغة المشاركة باإلنتاج.  ○

صيغة الحكر أو اإلجارة الطويلة.  ○

سات الوقفية 4.4.2 مصادر إضافية لتمويل المؤسَّ

سات الوقفية إمكانية تمويل المشاريع من خالل التالي: يكون للمؤسَّ  ·
التمويل باإلصدار العام وفق القوانين المنظمة لذلك. ـ 

إصدار الصكوك. ـ 
حصص اإلنتاج. ـ 

الشركات الوقفية القابضة وأسهم المشاركة الوقفية. ـ 
السندات واألعيان المؤجرة. ـ 

األوقاف النقدية والتمويل الوقفي التبرعي: ـ 
السهم الوقفي.  ‡

السهم الوقفي المرتجع )القرض الحسن(، أو المشارك )المضاربة(.  ‡
الصناديق الوقفية.  ‡

المشاريع الدقيقة )التمويل المصغر(. ـ 

سات الوقفية الهادفة إلى تقديم خدماتها إلى مؤّسسات  4.5 المؤسَّ

وقفية أخرى

سات الوقفية إمكانية المساهمة في تأسيس مؤّسسات وقفية أو شركات  يكون للمؤسَّ  ·
تجارية تكون طبيعة عملها مرتكزة بالدرجة األُولى على تقديم خدمات متخصصة 
ة، كالخدمات االستشارية أو االستثمارية أو  ة والخاصَّ ســات الوقفية العامَّ للمؤسَّ
الشــرعية أو المعلوماتية أو المحاســبية أو التدريبية، باإلضافــة إلى الخدمات 

المتعلقة بالقطاعات العقارية أو الزراعية أو الصناعية أو التجارية.
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سات الوقفية فيما يخصُّ االستعانة بخدمات مؤّسسات وقفية  تكون قرارات المؤسَّ  ·
مة من شركات تجارية  أخرى مبنية على التقييم الفني والمالي للعروض المقدَّ
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومؤّسسات وقفية. ويهدف هذا اإلجراء إلى إبقاء 
سات الوقفية على المدى البعيد. التنافسية داخل السلطنة، وزيادة فعالية المؤسَّ

ســات قادرة على تقديم خدماتها إلى الشركات التجارية في  تكون هذه المؤسَّ  ·
كافة القطاعات بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

سات الوقفية 4.6 حلُّ وتصفية المؤسَّ

سة الوقفية ألي سبب من األسباب التالية، مع احتفاظ أموالها بصفة  ُتحلُّ المؤسَّ  ·
الوقفية:

ســة أو تحقق أي حدث يستوجب الحل ويكون  حلول األجل المعين للمؤسَّ  ‡
سة أو نظامها. منصوصاً عليه في عقد تأسيس المؤسَّ

سة، أو استحالة تحقيق هذه الغاية. ست من أجلها المؤسَّ تحقيق الغاية التي أسِّ  ‡

ســة أو خسارة كامل رأســمالها أو معظمه، إذا حالت هذه  إفالس المؤسَّ  ‡
الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس المال استعماالً مجدياً.

سة الوقفية. اتفاق مجلس اإلدارة مع الوزارة على حلّ المؤسَّ  ‡

سة بناءً على طلب أي طرف ذي  إذا قضت المحكمة المختصة بحلّ المؤسَّ  ‡
مصلحة، ومن أجل أحد األسباب الســالفة الذكر، أو من أجل أي سبب 

سة لغايتها. آخر يحدُّ جدّياً من إمكانية تحقيق المؤسَّ

ســة بمجرد حلِّها، في طور التصفية وتحتفظ بشخصيتها المعنوية  تدخل المؤسَّ  ·
بالقدر الالزم للتصفية وحتى انتهائها.

سة، ومع ذلك  ســة ومجلس إدارتها عند حلِّ المؤسَّ تنتهي ســلطة مديري المؤسَّ  ·
يستمر المديرون ومجلس اإلدارة في عملهم، وتترتب مسؤوليتهم على موجودات 

سة إلى أن يتمَّ تعيين مصفٍّ لها ويتسلم مهامه. المؤسَّ
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تجري التصفية بواسطة مصفٍّ أو أكثر يعيَّنون بتوصية من أعضاء مجلس اإلدارة   ·
وبموافقة الوزير. وفي حالة عدم توافق األعضاء على المصفِّين أو عدم موافقة 
الوزير على المصفِّين، فتتولى المحكمة المختصة تعيين مصفٍّ أو أكثر. وإذا تّم 
تعيين مصفٍّ أو أكثر وجب عليهم أن يعملــوا مجتمعين ما لم تخولهم صراحة 

الجهة التي عينتهم حق العمل بانفراد.

سة والغير عن األضرار الناجمة عن أعمالهم  إن المصفِّين مسؤولون تجاه المؤسَّ  ·
المخالفة للقانون، وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صالحيتهم، وعن أي غش 
أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص 

المتبصر في ظروف معينة.

سات لدى الوزارة الصك  على المصفِّين أن يسجلوا في السجل الخاص بالمؤسَّ  ·
القاضي بتعيينهــم وبتحديد صالحيتهم، وأن ينشــروا هذا الصــك بالطريقة 

سة أو نظامها. المنصوص عليها لنشر تعديالت عقد تأسيس المؤسَّ

يجب أن تشير جميع العقود واإليصاالت واإلنذارات وأي مستندات أخرى تصدر   ·
سة هي قيد التصفية. سة بعد حلِّها إلى أن المؤسَّ عن المؤسَّ

سة  يقوم المصفون لدى تسلمهم مهامهم باالشتراك مع مراقبي حسابات المؤسَّ  ·
سة وديونها، وتشــمل صالحية المصفِّين، بصورة  بتحضير جردة بأصول المؤسَّ
ســة العالقة وتمثيلها أمام المحاكم بصفة مدعية أو  خاصة إنجاز أعمال المؤسَّ
مدعى عليها، واتخاذ أي إجراءات للمحافظة علــى مصالحها، ولهم أن يبيعوا 

سة في سبيل التصفية. موجودات المؤسَّ

ســة، أو أن يقبلوا  ال يجــوز للمصفين أن يعقدوا أي تســوية مع دائنــي المؤسَّ  ·
التحكيم نيابًة عنها، أو أن يتخلوا عن أي تأمين أو أي نوع آخر من الضمان يعود 
ســة  ســة بأقل من كامل قيمته، وال يجوز لهم أن يبيعوا موجودات المؤسَّ للمؤسَّ
ومشــاريعها جملة أو يتفرغوا عنها، إالَّ بعد الحصول على موافقة الوزير أو بعد 

موافقة المحكمة المختصة.
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ســة، وإذا لم تكــن أتعابهم محددة في  تدفع أموال المصفِّين من أموال المؤسَّ  ·
صك تعيينهم، تقوم المحكمة المختصة بتحديدها.

يقوم المصفّون بواسطة الجريدة الرســمية وبأية طريقة أخرى مناسبة بدعوة   ·
ســة لتدوينها، وتكون مدة  ســة إلى تقديم ادعاءاتهم ضد المؤسَّ دائني المؤسَّ
تقديم االدعاءات ستة أشــهر كحدٍّ أقصى من تاريخ نشر اإلعالن للمرة األولى 
إال إذا اعتمدت المحكمة المختصة مدة مختلفة، ويمكن تقديم االدعاءات إلى 
المحكمة المختصة التي يعود لها إذا رأت أن الظروف تبرر التأخير، أن تسمح 

بتدوين هذه االدعاءات.

خالل مدة التصفية، يضع المصفّون في نهاية كل ســنة مالية ميزانية وحساب   ·
م هذه  األرباح والخســائر وتقريرًا عن أعمالهم للسنة المالية المنصرمة، ُتقدَّ

المستندات إلى الوزير لموافقته عليها.

لدى انتهاء أعمال التصفية يقدم المصفون ومراقبو الحســابات تقريرًا نهائياً   ·
وكشفاً حسابياً عن أعمالهم إلى الوزارة وأعضاء مجلس اإلدارة للموافقة عليهما 
وإذا لم تتم موافقة جميع األطراف باإلجماع، يحق للمصفِّين أن يطلبوا موافقة 
المحكمــة المختصة عليهــا، ولدى الموافقــة على التقرير النهائي والكشــف 
الحســابي يعلن المصفّــون انتهاء أعمال التصفية ويســجلون ذلك في ســجل 
ينية. وينشر إعالن انتهاء  سات الوقفية لدى وزارة األوقاف والشؤون الدِّ المؤسَّ

سة. التصفية بالجريدة الرسمية ويزول كيان المؤسَّ

ســة الوقفيــة إلى أصلها أو  تؤول األمــوال الوقفية المتبقية بعد تصفية المؤسَّ  ·
وكيلها.
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نظام العهدة إلدارة أموال الوقف 5

يجب إنشاء عهدة مالية لمصلحة األوقاف بموجب سند عهدة وفقاً للشروط   5.1

الواردة من الواقف أو وكيل عام األوقاف.

إذا رغب الواقف أو وكيل الوقف استثمار أموال األوقاف التي تحت وكالته عن   5.2

سات الوقفية، فيجب إبرام اتفاقية تحدد طبيعة االستثمار  طريق إحدى المؤسَّ
ونســب توزيع العوائد بين الموقوف له الذي يدير وقفــه الواقف أو وكيله، 
سة الوقفية، ويجوز للواقف أو وكيل  والموقوف له المستفيد من أوقاف المؤسَّ

الوقف إنفاق العوائد على الموقوف له.

يشترط في سند العهدة أن يكون مكتوباً ومتضمناً البيانات التالية:  5.3

اسم كل من منشئ العهدة ومدير العهدة.  5.3.1

تحديد محل العهدة وخصائصه األساسية.  5.3.2

مدة العهدة واألسباب الموجبة للفسخ قبل انقضاء مدتها.  5.3.3

مهام وصالحيات مدير العهدة.  5.3.4

يجب أن يكون محل العهدة ُمحّددًا وغير مخالــف للنظام العام وأحكام   5.4

الشريعة اإلسالمية.

يلتزم منشئ العهدة باآلتي:  5.5

تسليم محل العهدة أو ما يثبت حق المستفيد منها إلى مدير العهدة خالل   5.5.1
مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ إنشاء العهدة ما لم يتفق على خالفه.
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االمتناع عن أي عمل قد يؤثر على تســليم محل العهدة، ويجعل من   5.5.2
نقل ملكية العهدة صعباً أو مستحياًل.

تسليم مدير العهدة الوثائق والمستندات وتزويده بكافة البيانات   5.5.3
الضرورية المتعلقة بمحل العهدة.

يسجل سند العهدة في سجل العهدة لدى الوزارة.  5.6

تنقضي العهدة في األحوال اآلتية:  5.7

إذا انقضت المدة الُمحّددة لسريانها.  5.7.1

إذا أصبح محل االلتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع.  5.7.2

إذا اتفــق على ذلك كتابة بين كل من منشــئ العهدة ومدير العهدة   5.7.3
والمستفيد.

إذا تحقق سبب من أسباب فسخها المنصوص عليه في سند إنشائها.  5.7.4

تنتقل أموال العهدة بعد انتهاء مدتها لمنشئ العهدة ما لم ينص سند إنشائها   5.8

على خالف ذلك.

سات الوقفية المرخصة من وزارة األوقاف  تعهد إدارة العهدة إلى المؤسَّ  5.9

ينية. والشؤون الدِّ

يلتزم مدير العهدة بما يلي:  5.10

العمل على إتمام انتقال محل العهدة إليه.  5.10.1

تنفيذ المهام المنوطة به بحســن نية طبقاً للصالحيات المنصوص   5.10.2
عليها في ســند العهدة، واتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية الالزمة 

وفق سند العهدة واألعراف السائدة.
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استثمار محل العهدة )حيثما ينطبق( بما ال يتعارض مع األحكام   5.10.3
المنصوص عليها في ســند العهدة، وله أن يعهد بإدارة استثمار 
محل العهدة أو جزء منها إلى جهات متخصصة على أن تخصم 
تكاليف اإلدارة من محل العهدة ما لم ينص ســند العهدة على 

خالف ذلك.

تضاف ألموال العهدة ثمار هذه األموال وعوائدها وأرباحها.  5.10.4

االلتزام بأحكام سند العهدة، وأن ينفذ التزاماته بأمانة ونزاهة، وأن   5.10.5
يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

مسك الدفاتر والسجاّلت المحاسبية الالزمة، وتدوين جميع التصرفات   5.10.6
واألعمال المتعلقة بالعهدة.

االحتفاظ بحسابات وســجاّلت العهدة بشكل منفصل عن الحسابات   5.10.7
ة بأي عمل آخر يقوم به. والسجاّلت الخاصَّ

إخطار كل من منشئ العهدة والمستفيد بأي أمر يكون من شأنه التأثير   5.10.8
على حالة محل العهدة أو استثماره إذا تطلب سند العهدة ذلك.
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سات الوقفية قواعد حوكمة المؤسَّ 6

سة الوقفية 6.1 قواعد إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسَّ

يتوجب على كل مؤّسسة وقفية أن يكون لديها هيكاًل تنظيمياً يتماشى مع الممارسات   ·
سة وذلك على النحو التالي: الرائدة، ويساعد على نمو المؤسَّ

سة الوقفية ذات رأسمال يقلُّ عن نصف مليون ريال ُعماني 6.1.1 المؤسَّ

ســة الوقفية ذات رأســمال يقلُّ عن نصف مليون ريال ُعماني،  يكون للمؤسَّ  ·
مجلس إدارة، ولجنة التدقيق والمخاطر وااللتزام، وإدارة للعمليات، وإدارة 
للمالية وخدمــات الدعم، ووظيفــة التدقيق الداخلي كمــا هو موضح في 

ملحق )4(.

ســة من خــالل موظفين  يقوم أعضــاء المجلس بتحديــد كيفية إدارة المؤسَّ  ·
متفرغين لمهامهم أو يتمُّ التعاقد مع شركة مديرة لتقديم خدمة اإلدارة بعقود 

إدارة واضحة.

ســة بقرار من  يصدر تعيين الرئيس التنفيذي أو الشــركة المديرة للمؤسَّ  ·
مجلس اإلدارة.

سة على  يقوم المجلس بالعمل مع الرئيس التنفيذي أو الشركة المديرة للمؤسَّ  ·
تحديد مسؤوليات اإلدارات وتكون مصحوبة بالهيكل التنظيمي عند تقديمها 

للوزارة لالعتماد.
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سة الوقفية ذات رأسمال بين نصف مليون ومليون ريال ُعماني 6.1.2 المؤسَّ

ســة الوقفية ذات رأســمال بين نصف مليون ومليــون ريال ُعماني،  يكون للمؤسَّ  ·
مجلس إدارة، ولجنة اســتثمار، ولجنــة التدقيق والمخاطــر وااللتزام، وإدارة 
للعمليــات، وإدارة للمالية وخدمات الدعم، ووظيفــة التدقيق الداخلي كما هو 

موضح في ملحق )5(.

ســة من خالل موظفين متفرغين  يقوم أعضاء المجلس بتحديد كيفية إدارة المؤسَّ  ·
لمهامهم أو يتمُّ التعاقد مع شركة مديرة لتقديم خدمة اإلدارة بعقود إدارة واضحة.

ســة بقرار من  يصدر تعيين الرئيس التنفيذي أو الشــركة المديرة للمؤسَّ  ·
مجلس اإلدارة.

سة على  يقوم المجلس بالعمل مع الرئيس التنفيذي أو الشركة المديرة للمؤسَّ  ·
تحديد مسؤوليات اإلدارات وتكون مصحوبة بالهيكل التنظيمي عند تقديمها 

للوزارة لالعتماد.

سة الوقفية ذات رأسمال يزيد عن مليون ريال ُعماني 6.1.3 المؤسَّ

سة الوقفية ذات رأسمال يزيد عن مليون ريال ُعماني، مجلس إدارة،  يكون للمؤسَّ  ·
ولجنة اســتثمار، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر وااللتزام، وإدارة للعمليات، 
وإدارة للماليــة، وإدارة لخدمات الدعم، وإدارة التدقيــق الداخلي والمخاطر 

وااللتزام، وإدارة لالستثمار، كما هو موضح في ملحق )6(.

ســة مــن خالل موظفين  يقوم أعضــاء المجلس بتحديد كيفية إدارة المؤسَّ  ·
متفرغين لمهامهم، أو يتمٍّ التعاقد مع شــركة مديرة لتقديم خدمة اإلدارة 

بعقود إدارة واضحة.

ســة بقرار من  يصدر تعيين الرئيس التنفيذي أو الشــركة المديرة للمؤسَّ  ·
مجلس اإلدارة.
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سة على  يقوم المجلس بالعمل مع الرئيس التنفيذي أو الشــركة المديرة للمؤسَّ  ·
تحديد مســؤوليات اإلدارات، وتكون مصحوبة بالهيكل التنظيمي عند تقديمها 

للوزارة لالعتماد.

سات الوقفية 6.2 قواعد اختيار وترشيح أعضاء مجلس إدارة المؤسَّ

6.2.1 عدد األعضاء ومعايير اختيار أعضاء المجلس

يتألف مجلس اإلدارة مــن )5( إلى )7( أعضاء بمن فيهــم الرئيس. يكون الثلث   ·
منهم من المســتقلين، حيث ســيكون عددهم وكفاءاتهم مالئمــاً لفهم القضايا 
ســة والتعامل معها بالشكل المناسب، ويكون  الحالية والناشئة في أعمال المؤسَّ
ضمن المجلس عضو واحد على األقل لديه الخبرة الكافية في األمور االستثمارية، 
كما يكون ضمن المجلس عضو واحــد على األقل لديه الخبرة الكافية في األمور 
الشرعية، وفي حالة عدم وجود عضو لديه خبرة شرعية أو استثمارية، فيكون على 
المجلس التعاقد مع جهات خارجية تشارك باجتماعات المجلس وتقدم المشورة 

في المجال االستثماري والشرعي.

ة، فيكون كامل أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس،  سة الخاصَّ في حالة المؤسَّ  ·
من أبناء الوالية.

سة بقرار من الوزير. يصدر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للمؤسَّ  ·

وتكون مدة عمل المجلس )3( ثالث سنوات ميالدية من تاريخ التعيين، وتجدد   ·
بقرار من الوزير لفترة أو فترات أخرى مماثلة.

يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي أو المدير العام عضوًا في مجلس اإلدارة.  ·

سة أو مرشحاً من  يمكن أن يكون العضو المؤهل في المجلس مساهماً في المؤسَّ  ·
سة، ويجب أن يحقق المعايير العامة التالية: قبل مساهم في المؤسَّ
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أال يكون عليه سجل جنائي ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو  ـ 
األمانة.

أال يكون عضوًا في مجلس إدارة مؤّسســة وقفية أخــرى كما ذكر في المادة  ـ 
)43( من الالئحــة التنفيذية لقانــون األوقاف، والتي تحظــر الجمع بين 

عضوية مجلس إدارة بأكثر من مؤّسسة وقفية.

أال يكــون عضوًا في مجلس إدارة شــركة أو مؤّسســة منافســة إال إذا تّمت  ـ 
الموافقة على ذلك من قبل أعضاء المجلس اآلخرين والوزارة.

أال يقل عمر العضو عن )25( خمسة وعشرين عاماً. ـ 

6.2.2 المؤهالت

ينبغي أن يمارس أعضاء مجلس اإلدارة االستقال  ·
متنوعة وخبرات في مناصب تنطوي على تحّمل درجة عالية من المسؤولية.

النزاهة واالستقامة في التعامالت الشخصية والمهنية.  ·

الفهم والقدرة على قراءة القوائم المالية.  ·

سة. القدرة على المساهمة بفاعلية في إدارة المؤسَّ  ·

ســة الوقفية بعين االعتبار، أثناء سير العمل، اإلرشادات  ينبغي أن تأخذ المؤسَّ  ·
التالية المتعلقة باالستقاللية عند انتخاب أعضاء المجلس الجدد.

6.2.3 االستقاللية

يكون عضو مجلس اإلدارة مستقاّلً عندما ال يكون أي من أقاربه من الدرجة األولى )أي   ·
األب، األم، األوالد، الزوج / الزوجة، آبــاء الزوج / الزوجة، وأبناء الزوج / الزوجة( 
سة، أو له عالقة ذات أثر مالي معها، أو أي من  عضوًا في اإلدارة التنفيذية للمؤسَّ
سات أو الشــركات التابعة لها( خالل العامين الماضيين، كما  المجموعة )المؤسَّ

ال يمكن اعتبار العضو مستقاّلً إذا توفرت فيه أي من األمور التالية:
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ســة خالل  ســة أو ألي طرف له عالقة بالمؤسَّ إذا كان موظفــاً لدى المؤسَّ ـ 
العامين الماضيين.

سات / الشــركات التابعة. أو ألي  إذا كان عضو مجلــس إدارة إلحدى المؤسَّ ـ 
سة خالل العامين الماضيين. مجموعة ذات صلة بالمؤسَّ

سة / الشركة التي تنفذ أعمال االستشارات،  إذا كان مرتبطاً مباشرة بالمؤسَّ ـ 
سة أو أي طرف ذي صلة بهذا الشأن. أو يقدم االستشارات للمؤسَّ

سة، أو أي طرف ذي  إذا كان طرفاً في عقود خدمة شخصية مبرمة مع المؤسَّ ـ 
سة. سة أو بأعضاء اإلدارة التنفيذية للمؤسَّ صلة بالمؤسَّ

إذا كان خالل العامين الماضيين مرتبطاً بأي مدقق حســابات خارجي، أو  ـ 
موظفاً لديه أو مدقق سابق للمجموعة أو أي طرف له عالقة بالمجموعة.

إذا كان له أو ألبنائه القاصرين حصة 10 % أو أكثر من مؤّسسة أو شركة أو  ـ 
سة الوقفية. مجموعة تتعامل معها المؤسَّ

إذا كان يتلقّى أو قد يتلقّى مكافأة إضافية أو دفعات من مؤّسسة أو شركة أو  ـ 
سة الوقفية غير مكافأة المجلس. مجموعة تتعامل معها المؤسَّ

إذا كان موردًا أو عمياًل هاماً لمؤّسســة أو شــركة أو مجموعة تتعامل معها  ـ 
سة الوقفية أو مســؤوالً أو مرتبطاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع  المؤسَّ

سة الوقفية. مورد أو عميل هام للمؤسَّ

إذا لم يكن خالياً من أي مصلحة وأي أعمــال أو أي عالقة أخرى يمكن أو  ـ 
كان من المعقول أن ينظر إليها من قبل المجلس على أنها متداخلة بشــكل 

سة الوقفية. كبير، مع قدرة العضو على العمل في المؤسَّ

وباإلضافة إلــى ذلك، يحظر الجمــع بين منصب رئيس مجلــس اإلدارة وأي   ·
منصب تنفيذي آخر في المجموعة، مثل الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب 

أو المدير العام.
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تنتهي عضوية العضو بالمجلس وفقاً لآلتي:  ·

الــوفـــاة. ـ 

االنسحاب أو االستقالة. ـ 

إذاحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة ُمخلَّة بالشرف أو األمانة. ـ 

إذا عزل بقرار من الوزيــر، أو بحكم من المحكمة الشــرعية، أصبح غير  ـ 
صالح لعضوية المجلس وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في السلطنة.

سة. إذا ثبت لمجلس اإلدارة أنه قد أخلَّ بواجباته بطريقة تضر بمصلحة المؤسَّ ـ 

إذا أخلَّ بالحضور في االجتماعات دون عذر وال إنابة. ـ 

6.2.4 مهام عضو مجلس اإلدارة

يتولى عضو مجلس اإلدارة أداء المهام التالية بفعالية:  ·

العمل مــع أعضاء المجلــس على تحديد ميثــاق المجلس وتأكيــد توافقه مع  ـ 
القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة المعمــول بها فــي الســلطنة، باإلضافة إلى 

الممارسات الرائدة للحوكمة المؤّسسية.

المشاركة الفاعلة باجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المكلف بعضويتها. ـ 

العمل بصدق، ونزاهة وجد في كل األوقات وفي جميع النواحي، وفقاً لميثاق  ـ 
سة  سة، والنظام األساسي للمؤسَّ المجلس، والقوانين المعمول بها في المؤسَّ

والسياسات ذات الصلة بها.

ســة والموقوف لهم علــى أي مصالح تجارية  ضمان تفضيل مصالح المؤسَّ ـ 
فردية من أي عضو من أعضاء المجلس.

ســة، وتأمينها، وتعزيز  العمل على تحســين العائد على اســتثمارات المؤسَّ ـ 
قيمتها ضمن مستوى مخاطر يتناسب مع رؤية المجلس والنظرة المستقبلية 

لالقتصاد بشكٍل عام، واالستثمار بشكٍل خاص.
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عدم استغالل صالحيات عضو مجلس اإلدارة لتحقيق مصالح خاصة. ـ 

تجنب تضارب المصالح، من خالل إبالغ المجلس عن أي مصلحة شخصية  ـ 
في صفقة عرضت على المجلــس للموافقة عليها إذا كانــت تلك المصلحة 
ســة، وعدم التصويت على قرارات المجلس ذات  تتعارض مع مصلحة المؤسَّ

الصلة لتلك الصفقة.

سة. عدم منافسة أعمال المؤسَّ ـ 

سة. حفظ أسرار وخصوصيات المؤسَّ ـ 

6.2.5 مهام أمين سر مجلس اإلدارة

ســة أمين ســر للمجلــس بحيث ُتحــدد صالحياته  يعيّن مجلــس إدارة المؤسَّ  ·
وتعويضاته بقرار من المجلس وتشمل ما يلي:

توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضرها التي تتضمن المناقشات والمباحثات  ـ 
التي تجري في تلك االجتماعــات، باإلضافة إلى المكان والتاريخ والوقت الذي 
تبدأ وتنتهي فيه االجتماعات، وتسجيل قرارات المجلس ونتائج التصويت وحفظها 
م، مع ذكر أسماء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها )في  في سجل خاص ومنظَّ

حال وجودها(، ويوقع جميع الحاضرين على هذه المحاضر.

حفظ التقارير المقدمة إلى المجلس والتقارير التي يعدها المجلس. ـ 

تزويــد أعضاء المجلــس بجدول أعمــال اجتمــاع المجلــس وأوراق العمل  ـ 
والمســتندات والمعلومات، وأي معلومــات إضافية ذات عالقــة بالمواضيع 
الواردة في بنود جدول األعمــال عند طلبها من أحد أعضــاء المجلس قبل 

أسبوع عمل واحد على األقل من االجتماعات المخطط لها.

ضمان التزام أعضاء المجلس باإلجراءات التي يوافق عليها المجلس. ـ 

تقديم مسودات المحاضر ألعضاء المجلس إلبداء آرائهم حولها قبل التوقيع  ـ 
عليها خالل أسبوع عمل واحد بعد االجتماع كحد أقصى.
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ضمان اســتالم أعضاء المجلس بشــكل كامل وعاجل لنســخة من محاضر  ـ 
سة. اجتماعات المجلس إضافة إلى المعلومات والمستندات المتعلقة بالمؤسَّ

التنسيق بين أعضاء المجلس. ـ 

تنظيم سجل إفصاح المجلس واإلدارة التنفيذية. ـ 

تقديم المساعدة والمشورة ألعضاء المجلس. ـ 

وال يجوز عزل أمين ســر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة. وعلى  ـ 
مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس اإلدارة، 

على أن تتضمن أّياً مما يلي:

أن يكون حاصاًل على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو  ـ 
اإلدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث 
سنوات، ويمكن استثناء من تتوافر لديه الخبرة الكافية والمهارة العملية من 

حملة المؤهالت األخرى.

سات الوقفية 6.3 شروط ومتطلبات مجلس إدارة المؤسَّ

6.3.1 الغرض من مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة مســؤول أمــام العامة والــوزارة عن تقديم قيمة مســتدامة   ·
سة الوقفية، وعلى الرغم من تفويض  للموقوف لهم من خالل إدارة أعمال المؤسَّ
سة الوقفية، فإن المجلس هو المسؤول عن  إدارة األعمال اليومية إلدارة المؤسَّ
توفير التوجيه االستراتيجي، واإلشراف على إدارتها، وإجراءات الرقابة الكافية 
ســة الوقفية على المدى  مع الهدف النهائي المتمثل بتعزيز نجاح وقيمة المؤسَّ
سة الوقفية، ويجب عليه  الطويل، ويبقى المجلس مسؤوالً عن األداء العام للمؤسَّ
التأكد من أن اإلدارة تحافظ على توازن مناســب بين تعزيز النمو على المدى 

الطويل، وتحقيق األهداف القصيرة األجل.
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تقّر الوزارة بأهمية مجلس اإلدارة في توفير قاعدة ســليمة للحوكمة الرشــيدة   ·
ســة الوقفية في عملياتها، بما في ذلك الرقابة باســتقاللية على اإلدارة  للمؤسَّ
ســة، وعلــى المخاطر التي قد  التنفيذية، وعلى مصادر دخل ومصاريف المؤسَّ

سة من تحقيق أهدافها االستراتيجية. تمنع المؤسَّ

سة وتحقيق أهدافها، ويجب أن  يتمتع المجلس بصالحيات لتنفيذ عمليات المؤسَّ  ·
تكون هذه الصالحيات متماشية مع نصِّ وجوهر القوانين، واللوائح التنفيذية، 

سة باإلضافة إلى قرارات الوزارة. والنظام األساسي للمؤسَّ

6.3.2 أهداف مجلس اإلدارة

سة الوقفية هي: إن األهداف الرئيسية لمجلس اإلدارة بالمؤسَّ  ·

سة  اعتماد التوجه االستراتيجي العام واإلطار العام لسياسات العمل للمؤسَّ ـ 
سة. التي من شأنها أن تحقق أهداف المؤسَّ

سة وتوجيهها. اإلشراف على أعمال وشؤون المؤسَّ ـ 

مراقبة إجراءات اإلدارة التنفيذية إلدارة المخاطر وضمان وجود أنظمة فعالة  ـ 
لمراقبة المخاطر والتقليل من التأثيرات السلبية لها، وذلك بهدف إبقائها 

ضمن مستويات المخاطر المقبولة.

سة وأصولها، والعناية بمصالحها بشكل عام. حماية وتعزيز مصالح المؤسَّ ـ 

سة ووجود مجلس إدارة وإدارة تنفيذية فاعلين. ضمان استمرارية المؤسَّ ـ 

ســة في وضــع معايير عالية المســتوى  تقديم التوجيه والمســاعدة للمؤسَّ ـ 
سة وااللتزام بها. لألخالقيات والنزاهة داخل المؤسَّ

سة، ويجب على كل مؤّسسة  وضع واعتماد األنظمة والسياسات الداخلية للمؤسَّ ـ 
أن تضع بحد أدنى السياسات التالية: سياسة الصالحيات المالية، السياسة 

المالية والمحاسبة، سياسة االستثمار.
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6.4 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

سة، والتي تخول مهام  يستمد المجلس صالحياته من النظام األساسي للمؤسَّ  ·
ســة إلى المجلس، حيث يقرر المجلس السلطات والصالحيات  إدارة المؤسَّ
سة إلدارة عملياتها، يتمتع المجلس بكامل  المخولة لإلدارة التنفيذية للمؤسَّ
سة والمشاركة  الصالحيات والحقوق في تنفيذ جميع األعمال نيابة عن المؤسَّ
في جميع األعمال وممارســة جميع الصالحيات الالزمــة لتحقيق أهدافها، 
ال يتّم تحديد هذه الصالحيات واإلجراءات إال على النحو المنصوص عليه 
ســات الوقفية، وفي النظام األساســي  في قانــون األوقاف في فصل المؤسَّ
ســة، أو بموجب قرار صادر عن الــوزارة. ويكــون المجلس مفوضاً  للمؤسَّ

بما يلي:

الدخول في استثمارات رأسمالية واتفاقيات التمويل. ـ 

سة وللموظفين اآلخرين في  اإلشراف المباشر على اإلدارة التنفيذية للمؤسَّ ـ 
ســة، ويجوز إذا اقتضت الضرورة ذلك، من وقت آلخر، دعوة اإلدارة  المؤسَّ

التنفيذية لحضور اجتماعات المجلس.

الســعي بما يتوافق مــع واجباتهم ومســؤولياتهم، للحصول على المشــورة  ـ 
ســة، وذلك بعد الحصول على الموافقة  المهنية المستقلة على نفقة المؤسَّ

الخطية المسبقة من الرئيس.

سة عند  يجوز للمجلس التصرف في بيع أو رهن أصول الوقف الممنوحة للمؤسَّ  ·
تأسيســها، أو األصول الممنوحة من قبل الواقف أو وكيلــه بعد الحصول على 
موافقــة مكتوبة من الواقــف أو وكيله، وللمجلس التصرف فــي غير ذلك وفق 
سة شريطة  الصالحيات الُمحّددة في النظام األساسي واللوائح الداخلية للمؤسَّ

المحافظة على حقوق الموقوف له.

يقدم المجلس توصيات ومقترحات بشــأن عمليات االندماج واالستحواذ، وتتمُّ   ·
هذه العمليات بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية.
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6.4.1 العالقة مع أصحاب المصالح

يكون المجلس مسؤوالً في ما يخصُّ العالقة مع أصحاب المصالح عن:  ·

ضمان تطبيــق النظم المتعلقــة باالتصاالت والعالقات مــع مجموعات  ـ 
سة الوقفية، المتبرعون،  أصحاب المصلحة، بما في ذلك موظفو المؤسَّ
ســة الوقفية، الموقوف لهم، المستهلكون،  الجهات المساهمة في المؤسَّ

سة. البنوك اإلسالمية، الممولون، والمجتمعات التي تعمل فيها المؤسَّ

سة يتبنى الممارسات الرائدة  ضمان وجود نظام قيد التطبيق في المؤسَّ ـ 
لمعالجة الشــكاوى وحلّ النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب العالقة 

سة. والمؤسَّ

عرض تقرير ربع سنوي على الوزارة، يتناول المسائل التالية كحد أدنى: ـ 

سة. أنشطة المؤسَّ  ‡

سة. الوضع المالي للمؤسَّ  ‡

البيانات المتعلقة بالربح أو الخسارة لفترة معينة.  ‡

سة التنافسي. وضع المؤسَّ  ‡

سة. مؤشرات األداء وتحليل أداء المؤسَّ  ‡

بيان يتعلق بالمصاريف أو التعويضات الممنوحة ـ إن وجدت ـ ألعضاء   ‡
مجلس اإلدارة.

االقتراحات المتعلقة بتوزيع األرباح على الموقوف لهم.  ‡

سة تسخير أو توزيع أرباحها على الموقوف لهم دون الحصول  ويحق للمؤسَّ  ·
علــى موافقة الــوزارة الخطية، بعــد مراجعة الحســابات مــن قبل مدقق 

الحسابات.
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سة 6.4.2 عمليات المؤسَّ

ســة واالســتراتيجيات التــي تقترحها  مراجعة مهمة وأهــداف وغايات المؤسَّ  ·
لتستخدم في تحقيق تلك األهداف بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية، ومراقبة تقدم 
سة  ل مسؤولية تعديل توجه المؤسَّ سة نحو تحقيق أهدافها وخططها وتحمُّ المؤسَّ

عندما تقتضي الضرورة ذلك.

تعيين اإلدارة التنفيذية )الرئيس التنفيذي والموظفين الرئيسيين( أو الشركة   ·
ســة، ومراقبــة وتقييم أدائهم وضمان وجــود تعاقب مالئم  المديرة في المؤسَّ

لوظائفهم، ووجود موظفين ليحلوا محلهم عند الحاجة.

ضمان تطبيق ممارسات إدارية سليمة.  ·

ضمان تحقيــق الموظفين الرئيســيين لنتائــج مالية مقبولــة فيما يخصُّ   ·
األهداف والموازنات والبيئة االقتصادية وتطويرهم للموارد الالزمة للنجاح 

في المستقبل.

ســة ومراقبة تطبيقها، ومراجعة السياسة  إعداد سياسة تعويضات شاملة للمؤسَّ  ·
من وقت آلخر لضمان استمرارية مالءمتها.

سة، بما في ذلك: اإلشراف على العمليات المالية للمؤسَّ  ·

إدارة هيكل رأس المال والحفاظ على المرونة والســالمة المالية المعقولة  ـ 
سة. مع تحقيق عائد مالئم على استثمارات المؤسَّ

إعداد تقارير حول النتائج المالية وضمان كفاية وموثوقية األنظمة الرقابية  ـ 
المطبقة على إعداد التقارير المالية.

سة. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة والربع سنوية للمؤسَّ ـ 

الحفاظ على القدرة الموصلة إلى مصادر رأس المال الجديد المالئمة. ـ 

التعويضات والضمان وبرامج منافع الموظفين الرئيسية األخرى. ـ 
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سياسة وإجراءات التخارج من أّية استثمارات. ـ 

ترشيح مدققي الحسابات وأخذ الموافقة من الوزارة على تعيينهم. ـ 

التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات:  ·

مراجعة خطة العمل االســتراتيجية المقترحــة من قبــل اإلدارة التنفيذية  ـ 
ســة، إجراء التعديالت وتبنِّيها بما يتماشــى مع التوجه االستراتيجي  للمؤسَّ

سة. للمؤسَّ

مراجعة واعتماد الخطط التشغيلية والخطط المالية والموازنات المقترحة  ـ 
سة وتبنِّيها مع إجراء بعض التغييرات التي يراها مجلس  من قبل إدارة المؤسَّ

اإلدارة مناسبة.

وفيما يتعلق بهذه المراجعات، ينبغي أن يسعى مجلس اإلدارة إلى توفير توازن  ـ 
بين التوجه طويل األمــد مقابل التوجه قصير األمد للخطط االســتراتيجية 

سة. والتشغيلية للمؤسَّ

سة بالمقارنة مع الخطة االستراتيجية وخطط العمليات  مراجعة أداء المؤسَّ ـ 
والخطط المالية والموازنات.

تعيين الموظفين التنفيذيين ومراجعة أدائهم:  ·

الموافقة على تعيينات اإلدارة التنفيذية العليا. ـ 

تقييم أداء الرئيس التنفيذي أو الشــركة المديــرة ومراجعة تقييمات أداء  ـ 
اإلدارة التنفيذية العليا.

مراجعة خطط التعاقب اإلداري. ـ 

مراجعة القضايا التنظيمية والقضايا المتعلقة بتعيين الموظفين الرئيسيين  ـ 
سة. في المؤسَّ
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الحفاظ على سالمة النظم:  ·

التأكيد مع لجنة التدقيق بأنه تّم مراجعة ومناقشة مدى كفاية أنظمة الرقابة  ـ 
سة. الداخلية ونظم المعلومات اإلدارية المطبقة في المؤسَّ

ضمان حصول مجلس اإلدارة علــى تواصل فعال ومعلومات دقيقة من إدارات  ـ 
سة فيما يخص النظم االلكترونية وسالمتها وجهوزيتها ألي مخاطر قد  المؤسَّ

سة. تهدد استمرارية عملها في خدمة المؤسَّ

سة واألقسام العاملة فيها لضمان إدارتها بشكل  اإلشراف على سلوك وأداء المؤسَّ  ·
مالئم وصحيح. وللقيــام بهذه المهمة، ســيولي مجلــس اإلدارة عناية خاصة 

ومنتظمة لما يلي:

مراجعة واعتمــاد مؤشــرات / أهداف األداء الرئيســية لوظائــف / إدارات  ـ 
سة التي وضعتها اإلدارة التنفيذية. المؤسَّ

مراقبة األداء بالمقارنة مع الخطة االســتراتيجية وخطة العمل ومؤشــرات  ـ 
األداء الرئيسية.

سات أو الشركات ضمن القطاع التي  مراقبة األداء من خالل مقارنته بالمؤسَّ ـ 
سة و/ أو الشركات المنافسة. تعمل به المؤسَّ

مراجعــة واعتمــاد تصاميــم اإلدارة التنفيذيــة فيمــا يخص السياســات،  ـ 
واإلجراءات، واألنظمة، وفصل الصالحيات، ومصفوفة الصالحيات.

مراجعة دراسات اإلدارة التنفيذية لمسببات األداء الضعيف، واعتماد ومتابعة  ـ 
الخطط التصحيحية.

سة، بما  مراجعة واعتماد المعامالت الهامة التي ال تقع ضمن نطاق موازنة المؤسَّ  ·
في ذلك العقود طويلة األجل أو التراخيص أو االلتزامات التي سيستمر استخدامها.

ســة أو تطلب النظام  أي إجــراءات أخرى يكون لها تأثير جوهري على المؤسَّ  ·
األساسي أو مصفوفة الصالحيات ذلك.
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6.4.3 إدارة المخاطر

العمل مع اإلدارة التنفيذية لتحديد المخاطر االستراتيجية التي قد تتعرض لها   ·
ســة، ووضع خطط عــالج، وتحديد مؤشــرات لمراقبة حالــة المخاطر  المؤسَّ

والمستويات المقبولة لمجلس اإلدارة.

التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تولي اهتماماً كافياً بالمخاطر التشغيلية ومخاطر   ·
سة وذلك من خالل: مشاريع المؤسَّ

تكليف اإلدارة التنفيذية بتقديم المشورة حول المخاطر التشغيلية ومخاطر  ـ 
سة على أساس منتظم. سة التي قد تتعرض لها المؤسَّ مشاريع المؤسَّ

مراجعة ومناقشة المخاطر المرتفعة والنظم المصّممة لمراقبة وإدارة هذه  ـ 
المخاطر.

سة على تحديد التغييرات في البيئة االقتصادية والبيئة  اإلشراف على قدرة المؤسَّ  ·
التشغيلية واالستجابة لهذه التغيرات.

6.4.4 االلتزام

ســة لسياســات مالئمة حــول البيئة والصحة والســالمة  ضمان تطبيق المؤسَّ  ·
وااللتزام بالمعايير القانونية والمجتمعية، وضمان تطبيق نظم إدارية لمراقبة 

فعالية هذه السياسات.

توفيــر القيادة والتوجيه لإلدارة بهدف إعداد معيار عالي المســتوى للســلوك   ·
األخالقي والقانوني وااللتزام به وذلك من خالل:

سة بالقوانين واألنظمة  اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لضمان التزام المؤسَّ ـ 
المعمول بها واألنظمة الداخلية لديها، بما في ذلك عقد تأسيسها، والمعايير 
األخالقية عالية المستوى؛ حيث ينبغي أن تكون متيقظة ومستشعرة للحاالت 
سة  التي قد تعتبر غير قانونية أو غير أخالقية أو غير متوافقة مع قيم المؤسَّ

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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تحديد وسائل مراقبة االلتزام في هذا الصدد بمساعدة المستشار القانوني. ـ 

اعتماد السياسات واإلجراءات التشغيلية الرئيسية ومراقبة االلتزام بها. ـ 

االلتزام بالمتطلبات القانونية القابلــة للتطبيق على مجلس اإلدارة، بما في  ـ 
ذلك مهمة التصرف بصدق وبنية حســنة بهدف تحقيــق المصلحة األفضل 
ســة والموقوف لهم، ومهمة ممارســة العناية والحذر والمهارة التي  للمؤسَّ

يمارسها األشخاص الحريصون في ظروف مشابهة.

6.4.5 مسؤوليات أخرى

االستجابة بشكل مجتمع ومنفرد لطلبات الحصول على المشورة والمساعدة من   ·
رئيس مجلس اإلدارة.

إدارة عمليات مجلس اإلدارة، بما في ذلك دون الحصر:  ·

تثبيت عدد أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعة تكوين المجلس وتحديد المرشحين  ـ 
الجدد لعضوية مجلس اإلدارة، عندما يكون ذلك مالئماً.

سة والمسائل التي يتوالها  تبنِّي آلية لتعريف أعضاء المجلس الجدد بالمؤسَّ ـ 
سة والتهديدات  المجلس، بما في ذلك عرض اســتراتيجية وإنجازات المؤسَّ
التي تتعرض لهــا، ووضعها المالــي وآلية عملها، إلى جانــب إعداد مادة 

موجزة حول ذلك.

تحديد مهام ومسؤوليات اللجان. ـ 

تعيين أعضاء ورؤساء مالئمين في اللجان. ـ 

تحديد هياكل جداول أعمال االجتماعات. ـ 

6.4.6 المسائل الموجهة لعناية مجلس اإلدارة

تبقى بعض المسائل ضمن مسؤولية مجلس اإلدارة وال يجوز تفويضها، وتتضمن   ·
هذه المسائل ما يلي:
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البت في مسائل الحوكمة والمتعلقة بشــكل أساسي بهيكل الحوكمة، مثل  ـ 
سة والمسؤوليات الوظيفية وإطار  إعداد / تحديث الهيكل التنظيمي للمؤسَّ

سة. عمل سياسة المؤسَّ

اختيار وتعيين رئيس مجلس اإلدارة. ـ 

تعيين الرئيس التنفيذي أو الشركة المديرة. ـ 

اعتماد المخصصات المالية للرئيس التنفيذي أو الشركة المديرة. ـ 

تكوين وعضوية ونطاق صالحيات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ـ 

مراجعة وتحديث )إذا لزم األمر( ميثاق عمل مجلس اإلدارة على أساس  ـ 
سنوي.

المسائل التي تتمُّ إحالتها إلى مجلس اإلدارة من قبل اللجان المنبثقة عنه. ـ 

المسائل التي تتمُّ إحالتها إلى الوزارة من قبل مجلس اإلدارة. ـ 

إجراء تقييم ذاتي سنوي ألداء مجلس اإلدارة باالرتباط مع غرض ومهام  ـ 
ومســؤوليات المجلس وأعضائه الموضحة في هذا الميثاق، وأن الغرض 
من هذا التقييم هو تقييم وضمان تنفيذ كافة المسؤوليات الموضحة في 

ميثاق العمل.

مراجعة محاضر اجتماعات المجلس السابقة ومتابعة القرارات المتخذة  ـ 
والموثقة في استمارة اإلجراءات في اجتماعات المجلس السابقة، وذلك 

لضمان حل تلك المسائل التي تّمت إثارتها.

6.5 اجتماعات مجلس اإلدارة

سة الوقفية اجتماعاته حسبما تقتضي الضرورة من أجل  يعقد مجلس إدارة المؤسَّ  ·
االطالع بمهامهم ومســؤولياتهم كأعضاء في مجلس اإلدارة، وحسب ما تتطلبه 

احتياجات العمل.
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6.5.1 دورية االجتماعات والمشاركة

يجتمع مجلس اإلدارة على أســاس ربع ســنوي على األقل بإشعار خطي من قبل   ·
رئيس المجلس أو نائبه أو عن طريق طلب خطي من قبل عضوين )2( على األقل.

ويترأس االجتماعات رئيس المجلس في حال حضوره، أو نائبه في حال غيابه.  ·

وينبغي على أعضاء المجلس بذل كل جهد لحضور اجتماعات المجلس قدر   ·
اإلمكان.

ويحتفظ المجلس بجميع محاضر اجتماعاته التي تّم اعتمادها من قبل المجلس.  ·

6.5.2 جدول أعمال االجتماعات

ينبغي إرســال جدول أعمال االجتماعات والمعلومات والوثائق الداعمة األخرى   ·
إلى أعضاء المجلس قبل 10 أيام على األقل من موعد االجتماع، لتمكين األعضاء 

من دراسة التقارير واالستعداد لالجتماع.

حالما ينعقد االجتماع، يتعين على المجلس اعتماد جدول االعمال؛ وفي حال   ·
اعتراض أي عضو مــن المجلس على هذا الجدول، فينبغــي إضافة تفاصيل 

االعتراض في محضر االجتماع المعني.

6.5.3 النصاب القانوني

ال تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ما لم يحضرها أغلبية عدد األعضاء على   ·
األقل، ويسمح ألي عضو أن يوكل عضوًا آخر في التصويت نيابة عنه، وبالتالي 
يكون للعضو المفوض صوتان، إالَّ أنه ال يسمح ألي عضو أن يكون مفوضاً ألكثر 

من عضو، ويجب أن يكون التفويض خاّصاً ومكتوباً.

يحــق ألعضاء مجلس اإلدارة المشــاركة فــي االجتماعات من خالل الوســائل   ·
التكنولوجية المتاحة.
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إذا تخلُّف أي عضو عن حضور اجتماعين متتاليين، يجوز للمجلس التصويت على   ·
إقالة أو إبقاء العضو ضمن المجلس، آخذين باالعتبار أسباب الغياب واإلنتاجية 

سة. وإمكانية االستفادة من خبرته في تحسين أداء المؤسَّ

6.5.4 حق التصويت

قد يتمُّ تبنِّي قرارات مجلس اإلدارة بعد إجماع كافة أعضاء المجلس على الرأي،   ·
وإال فينبغي المصادقة على قرارات مجلــس اإلدارة عبر تصويت أغلبية أعضاء 
المجلس الحاضرين فــي اجتماع المجلس، وفي حال تعــادل األصوات، يحظى 

رئيس مجلس اإلدارة بصوت الترجيح الذي يكسر هذا التعادل.

6.5.5 تعميم القرارات

يحق للمجلس تمرير قرارات دون االجتماع في الحاالت المستعجلة وفقاً للشروط   ·
التالية:

أن يتلقّى جميع أعضاء المجلس القرار خطياً / إلكترونياً للبتِّ فيه مرفقاً به  ـ 
جميع الوثائق الالزمة لمراجعتها.

أن يتمَّ إدراج جميع قــرارات المجلس بالتمرير في جــدول أعمال االجتماع  ـ 
الذي يلي مباشرة تمرير هذه القرارات للمصادقة عليها.

أن يتمَّ التدقيق من قبل المدقق الداخلي بدون استثناء على كامل القرارات  ـ 
المتخذة.

6.5.6 قواعد إنشاء اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة

تمكّــن اللجان أعضاء مجلــس اإلدارة من متابعــة القضايا الهامــة التي تواجه   ·
ســة عن كثب، بقدر أكبر مما يقوم بــه كامل مجلــس اإلدارة في اجتماع  المؤسَّ
مجدول للمجلس، كما أن اللجان عبارة عن طريقة فعالة لتوزيع العمل بين أعضاء 

ة بشكل أكثر تفصياًل. مجلس اإلدارة والسماح بالنظر إلى المسائل الخاصَّ
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يتمُّ تشــكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بهدف مســاعدة المجلس في   ·
النهوض بمســؤولياته، وتصوغ اللجان التوصيات وترفعها إلى مجلس اإلدارة، 

ويقوم المجلس بتحديد الصالحيات المفوضة لها.

يشكل مجلس اإلدارة في أول اجتماع له اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس،   ·
وهي لجنة االستثمار ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

د نطاق عملياتها  تعد كل لجنة ميثاق عمل مكتوب ومعتمد من قبل المجلس، ُيحدِّ  ·
وصالحياتها واألدوار والمســؤوليات الرئيســية الموكلة إليها، ويقع على عاتق 
ســة الوقفية وفقاً  مجلس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف على توجه وإدارة المؤسَّ
للقوانيــن والقواعد واألنظمة المعمــول بها، مع االلتــزام بالمعايير األخالقية 

العالية المستوى.

يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى وفق ما يراه مناسباً، كما يجوز للمجلس أن   ·
يفوض بعــض مهامه إلى أي مــن تلك اللجــان، إال أن تفويــض أي من مهام 
المجلس إلى أي من تلك اللجان ال ينفي المســؤولية المشتركة لجميع أعضاء 

المجلس، ويحق للمجلس إلغاء تلك التفويضات في أي وقت.

ينظر مجلس اإلدارة في المواد والتوصيات المعروضة عليه من اللجان، ويولي   ·
العناية الالزمة للمسائل باستخدام المهارة والحكم المهني اللَّذين يتمتع بهما.

6.5.7 المبادئ العامة للجان المنبثقة عن المجلس

بالرغم من أن كل لجنة تتمتع بصالحيــات خاصة بها، إالَّ أن هنالك عددًا من   ·
المبادئ التي تنطبق بشكل واسع على جميع اللجان، ويمكن إيجازها على النحو 

التالي:

العضوية: يتكون الحد األدنى لعدد أعضاء كل لجنة من ثالثة أعضاء، ويجوز  ـ 
أن تتكون اللجــان من أعضاء تنفيذييــن أو غير تنفيذييــن، فيما عدا لجنة 
التدقيق وإدارة المخاطر، فيجب أن تتكون مــن أعضاء غير تنفيذيين فقط، 
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على أن يكون أغلبهم من األعضاء المستقلين. ويتمُّ إعادة تعيين أعضاء اللجان 
لمدة ثالث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم بعد انتهاء فترة العضوية.

االجتماعات: تجتمع اللجان أربعة اجتماعات على األقل كل سنة على أساس  ـ 
ربع ســنوي، أو كلما دعت الحاجة، ويمكن أن تعقــد االجتماعات من خالل 
الحضور الشخصي أو عبر االتصال الهاتفي أو المرئي، أو من خالل مزيج 
من تلــك الوســائل، ويكون لألعضــاء المشــاركين عبر وســائل االتصال 
اإللكترونية حق التصويت، وبالتالي يتمُّ اعتبارهم ُجزءًا من نصاب االجتماع.

محاضر االجتماع: يقوم سكرتير كل لجنة بإعداد محاضر االجتماع ويتمُّ  ـ 
إرســالها إلى أعضاء اللجنة خالل ســبعة أيام للمصادقة عليها من قبل 

أعضاء اللجنة.

التصويت: يحق لــكل عضو في لجنة التصويت بصــوت واحد، ويتمُّ اتخاذ  ـ 
القرارات وفقاً ألغلبية األصوات، إالَّ أن اللجان عادة تســعى للحصول على 

اإلجماع في عملية صنع القرار.

سة  نطاق الصالحيات: تمارس اللجان صالحياتها عادة وفق مصلحة المؤسَّ ـ 
ووفقاً لميثاق عمل كل منها.

االستشارة المهنية: يحق لكل لجنة السعي للحصول على االستشارة المهنية  ـ 
سة. على نفقة المؤسَّ

تعاون الموظفين والمســـؤولين: إن كل لجنة من اللجــان مفوضة من قبل  ـ 
المجلس بالسعي للحصول على أي معلومات تطلبها من أي موظف أو مسؤول 
سة، وبناءً عليه، فإن على جميع الموظفين والمسؤولين التعاون مع  في المؤسَّ
أي طلب تتقدم به أي لجنة، وحيث إن اللجان منبثقة عن المجلس؛ فإنه يجب 
التعامل معها بناءً على ذلــك. باإلضافة إلى ذلك، قــد يطلب من موظفين 
ومسؤولين معينين حضور جلسات استماع اللجنة، ســواء بشكل عام أو فيما 

سة. يتعلق بمعامالت خاصة، تّم الدخول فيها أو النظر فيها من قبل المؤسَّ
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إعداد التقارير لمجلس اإلدارة: تقــوم كل لجنة برفــع تقاريرها بانتظام  ـ 
للمجلس حول أنشطتها وممارساتها لصالحياتها.

التقييم السنوي: تقوم كل لجنة بتقييم أعمالها وفقاً لميثاق عمل كل منها  ـ 
على أساس سنوي، مع مراعاة تحسين أعمالها أو عالقتها مع المجلس.

متابعة المجلس: يقوم المجلس بمتابعة عمليات اللجــان لضمان التزامها  ـ 
بمواثيق عملها.

6.5.8 مهام لجنة االستثمار

سة: تكون مهام لجنة االستثمار في المؤسَّ  ·

مساعدة مجلس اإلدارة في وضع سياسات واستراتيجيات االستثمار والموافقة  ـ 
علــى المعامالت االســتثمارية واإلشــراف عليها ورصد األداء االســتثماري 

ط لها والقوانين المعمول بها. سة مقارنًة باالستراتيجيات المخطَّ للمؤسَّ

سة، ووضع مبادئ االستثمار وتقديمها  صياغة السياسات االستثمارية للمؤسَّ ـ 
للمجلس لالعتماد، وتقوم لجنة االســتثمار بمراقبة إدارة األصول من أجل 
ســة بسياســات االســتثمار ومبادئها اإلرشــادية وتلبية  تأكيد التزام المؤسَّ

أهدافها على مرِّ الزمن.

سة. مسؤولة عن المبادرات االستثمارية ألصول المؤسَّ ـ 

اقتراح توزيع األصول وعرضها لالعتماد من المجلس. ـ 

التأكد من حسن تصميم وتطبيق أنظمة مراقبة المخاطر االستثمارية. ـ 

تقديم معلومات دقيقة، وفي الوقت المناســب، عن االستثمارات ومخاطرها  ـ 
سة على االستجابة الفعالة الرتفاع مستويات المخاطر. وقدرة المؤسَّ

سة المسؤولين عن األنشطة االستثمارية مؤهلون  التأكد من أن موظفي المؤسَّ ـ 
لتنفيذ سياسة االستثمار بنجاح.
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اتخاذ قرار بشأن تعيين مدير االســتثمار الخارجي لصناديق االستثمار إن  ـ 
وجدت، ويكون هذا القرار مبنيّاً على العائد االســتثماري المحقق / المتوقع 

تحقيقه وأداء مدير االستثمار.

ســة تمتلك إجــراءات فعالة لمراقبة وإدارة أنشــطتها  التأكد من أن المؤسَّ ـ 
االستثمارية وأصولها.

مراجعة جميع رســوم إدارة المحفظة واالحتفاظ بســجاّلت إدارة المحفظة  ـ 
وإجراءات اللجنة المتخذة.

6.5.9 مهام لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

سة: تكون مهام لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في المؤسَّ  ·

اإلشراف على إعداد البيانات المالية، بما في ذلك: ـ 

مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية قبل اعتمادها، ومناقشة   ‡
األرباح والبيانات الصحفية، فضاًل عن المعلومات المالية المقدمة إلى 

أصحاب المصلحة.

فهم التحفظات التي أعرب عنها الُمراجع الخارجي للحسابات وحلُّها.  ‡

فهم وحلُّ القضايا العالقة بين اإلدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين.  ‡

تقديم التقارير التالية إلى مجلس اإلدارة: ـ 

أداء مراجع الحسابات الخارجي فيما يخصُّ البيانات المالية.  ‡

تعاون اإلدارة مع المراجع الخارجي.  ‡

اقتراح تعيين مراجع الحسابات الخارجي ورفع التوصية إلى مجلس اإلدارة.  ‡

ضمان وجود إجراءات فعالة لتحديد وتوثيق المعامالت مع األطراف ذات  ـ 
العالقة.
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سة. مراجعة مدى كفاية التغطية التأمينية للمؤسَّ ـ 

ســة للمتطلبات  مراجعــة التقارير مــن اإلدارات فيما يتعلــق بامتثال المؤسَّ ـ 
القانونية والتنظيميــة المعمول بها، باإلضافة إلى قواعد الســلوك المهني 

سة. للمؤسَّ

ضمان وضع اإلجراءات المناسبة وتحديثها بشكل دوري، ومن ذلك: ـ 

السماح للجنة التدقيق بمراقبة اســتالم ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها   ‡
ســة فيما يتعلق بالحسابات أو الضوابط المحاســبية الداخلية أو  المؤسَّ

المسائل المتعلقة بالتدقيق.

ســة من إرســال مخاوفهم / معلوماتهم عن مخاطر  تمكين موظفي المؤسَّ  ‡
وأخطاء المعامالت المحاسبية وشكوكهم بصحة نتائج التدقيق إلى لجنة 

التدقيق وإدارة المخاطر.

تولي المســؤولية الرئيسية عن المالحظات الرئيســية، والواردة من إدارة  ـ 
التدقيق الداخلي وخطة العمل المتفق عليها لعمليات المراجعة.

مناقشــة اإلدارة والمراجع الخارجية بأية مراســالت وتقارير من الجهات  ـ 
الرقابية أو الهيئات الحكومية، تلقي الضوء على مشاكل جوهرية بالبيانات 

سة أو سياساتها المحاسبية. المالية للمؤسَّ

ســة فيما يخصُّ أّية أمور قانونية  مراجعة واستشارة اإلدارة القانونية للمؤسَّ ـ 
ســة  يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية، وامتثال المؤسَّ
للقوانين واللوائح المعمول بها واالستفسارات الواردة من الجهات الرقابية.

سة واقتراح سبل تحسينها. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسَّ ـ 

وضع إجراءات رقابة صارمة لضمان تطبيق السياسات والمبادئ المحاسبية  ـ 
ســة، والتحقيق في أّية  التي تظهر الوضــع المالي الحقيقي والعادل للمؤسَّ

مخالفات أو تجاوزات.
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مراجعة جميع التقارير المتعلقة بــأي احتيال أو عدم امتثال تنظيمي يحدث  ـ 
سة. في المؤسَّ

مراجعة سياســات إدارة المخاطر وإجــراء مراجعة منتظمــة لحاالت عدم  ـ 
االمتثال لها.

مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بحسابات مصروفات أعضاء المجلس  ـ 
سة سنوياً. وموظفي اإلدارة في المؤسَّ

مراقبة األنظمة التي وضعتها اإلدارة لتنفيذ برامج أمن المعلومات واستمرارية  ـ 
سة. ة بالمؤسَّ األعمال الخاصَّ

6.6 قواعد تعيين اإلدارة التنفيذية

6.6.1 دور اإلدارة التنفيذية وأهدافها ومسؤولياتها

ســة من خالل تحديد ما إذا  يقوم أعضاء المجلس بتحديد كيفية إدارة المؤسَّ  ·
كانت اإلدارة، والتي يرأسها الرئيس التنفيذي موظفين متفرغين كلياً لمهامهم، 

أو يتمُّ التعاقد مع جهات خارجية لتقديم خدمة اإلدارة بعقود إدارة واضحة.

سة، يكون الرئيس التنفيذي أو الشركة المديرة مسؤوالً  في تنفيذ أعمال المؤسَّ  ·
أمام مجلس اإلدارة والوزارة، وتغطي المسؤوليات الرئيسية لإلدارة التنفيذية 
ســة والتخطيط  بشــكل عام، اإلشــراف على العمليات اليوميــة ألعمال المؤسَّ
االستراتيجي والميزانية وإعداد التقارير المالية وإدارة المخاطر ولتحقيق هذه 
المســؤوليات، يجب على الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية موازنة العالقات 
سة وشبكتها من الموظفين، ومجلس اإلدارة، والمستثمرين، والبنوك  بين المؤسَّ

اإلسالمية، والعمالء، والموقوف لهم.

ويتمثل الدور الرئيسي لإلدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات حول الغرض العام   ·
سة وضمان استخدام الموارد بشكل فعال لتحقيق أهداف وغايات  وتوجه المؤسَّ
سة كقادة وصناع قرار. سة، وتؤدي اإلدارة التنفيذية دورًا هاماً في المؤسَّ المؤسَّ
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تشمل المسؤوليات الرئيسية لإلدارة التنفيذية، على سبيل المثال ال الحصر،   ·
ما يلي:

تزويد المجلس بمعلومات دقيقة، وفي الوقت المناسب. ـ 

تزويد المجلس بتقارير دورية عن ممارسة الصالحيات المفوضة. ـ 

سة وترجمة  تقديم توصيات إلى المدير العام حول التوجه االستراتيجي للمؤسَّ ـ 
سة. الخطة االستراتيجية إلى عمليات المؤسَّ

ســة ومقارنتها  متابعة وثيقة لتوجهات وتحديات القطاع التي تعمل به المؤسَّ ـ 
بالبيئة التشــغيلية في سبيل تحســين العمليات التي من شــأنها أن تساعد 

ط لها. سة على تحقيق األهداف المخطَّ المؤسَّ

تطوير وتنفيذ وتحديث السياسات واإلجراءات. ـ 

تصميم وتطبيق منهجيات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية الذاتية. ـ 

طات التنمية حسب الضرورة لجميع الموظفين لتعزيز معارفهم  تنفيذ مخطَّ ـ 
ومهاراتهم من أجل تســهيل مشــاركتهم الســليمة كمديرين في المستقبل، 

سة على المدى البعيد. وذلك لتأمين استدامة المؤسَّ

ســة لتحقيق أهدافها  إدارة الموارد البشــرية والماديــة والمالية للمؤسَّ ـ 
وتشغيلها بكفاءة.

ل المسؤولية اليومية عن التزام الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة. تحمُّ ـ 

وتكون العالقة بين اإلدارة التنفيذية والمجلس أمرًا بالغ األهمية، ويجب دعمه   ·
بفصل واضح للمسؤوليات، ويكون من مسؤوليات اإلدارة التنفيذية اآلتي:

العمل ضمن السلطات المفوضة لها. ـ 

أن يكون لديها مستوى مناسب من المهارات والموارد. ـ 

سة. تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية المحددة وذلك لتحقيق أهداف المؤسَّ ـ 



مدج حملإلمم 57إلحوا  لهلم حملسست

إعالم المجلس بكامل المســتجدات والتي من شــأنها أن تغير من االتجاه  ـ 
سة. سة، أو أن تغير صورة وسمعة المؤسَّ االستراتيجي للمؤسَّ

ســة، ورفع  إعداد قائمة بالمهام والســلطات التي تكون من مســؤولية المؤسَّ ـ 
تقارير في حالة عدم االلتزام بها.

6.6.2 دور الرئيس التنفيذي ومسؤولياته

يتمثل الدور الرئيسي الذي يقوم به الرئيس التنفيذي في تحديد وتنفيذ رؤية   ·
سة ومهمتها واستراتيجيتها التنظيمية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة على  المؤسَّ
ســة لتعزيز كافة  النحو الواجب بهدف المســاهمة بشكل عام في رؤية المؤسَّ
ســة  أعمالها. يكون الرئيس التنفيذي المســؤول عن العمليات الشــاملة للمؤسَّ
والربحيــة والنمو المســتدام، ويعمل الرئيــس التنفيذي علــى تطوير الرؤية 
سة واإلشــراف على إعداد الخطط التشــغيلية والتجارية  االســتراتيجية للمؤسَّ
وتوجيهها نحــو تحقيق أهدافهــا، ومن المتوقــع أن يحقق الرئيــس التنفيذي 
األهداف التجارية والتوقعات التي حددها المجلس، وضمان إدارة جميع وحدات 
األعمال بكفاءة من حيث تخصيص الموارد الرئيسية وتحقيق الربحية لتمكين 

سة من المساهمة بجزء من األرباح مع الموقوف لهم. المؤسَّ

للرئيس التنفيذي الحق في تفويض جزء أو كل من ســلطته بصورة مؤقته أثناء   ·
عدم وجوده إلى مدير إدارة العمليات والمديرين التنفيذيين اآلخرين، ويتحتم 
على الرئيــس التنفيذي عنــد عودته مراجعة جميــع االلتزامــات التي أبرمها 
المفوض لهم من أجل الحفاظ على السيطرة والحّد من التعرُّض للمخاطر التي 
سة من استكمال  قد تؤدي في بعض الحاالت إلى خســائر كبيرة قد تمنع المؤسَّ

نشاطها بشكٍل طبيعي.

تشمل المســؤوليات الُمحّددة للرئيس التنفيذي على سبيل المثال ال الحصر،   ·
ما يلي:
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األداء االستراتيجي: ـ 

سة. التعريف وااللتزام بقيم وثقافة المؤسَّ  ‡

سة والتأكد من الوفاء باألهداف التي  تنفيذ الخطط االستراتيجية للمؤسَّ  ‡
حّددها المجلس.

ســة وإتمامها والموافقة على جميع االستثمارات  وضع استراتيجية المؤسَّ  ‡
والمشاريع واإلنشاءات النهائية.

توفير المدخالت وضمان تطوير هيكل تنظيمي فعال وديناميكي يناســب   ‡
سة. تماماً األهداف االستراتيجية للمؤسَّ

القيام بالمفاوضــات وتوقيع العقود واالتفاقيات والتــي يكون لها تأثير   ‡
سة. استراتيجي على نجاح واستمرارية وتطور المؤسَّ

مراجعــة عمليات االســتحواذ، ومناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة، ورفع   ‡
التوصيات إلى المجلس إلقرارها.

ســة وأهدافها التجارية للمجتمــع وإقامة العالقات مع  تعزيز صورة المؤسَّ  ‡
سة. األطراف الخارجية والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المؤسَّ

ة بإدارتها. دعم اإلدارة التنفيذية في وضع األهداف والميزانيات الخاصَّ  ‡

سة ومقارنة النتائج باألهداف الموضوعة،  مراجعة النتائج التشغيلية للمؤسَّ  ‡
والتأكد من اتخاذ اإلجراءات المناسبة التصحيحية في حالة االنحرافات.

سة. اإلشراف على كفاية وسالمة الهيكل المالي للمؤسَّ  ‡

سة. اإلشراف على كفاية وسالمة هيكل إدارة المخاطر في المؤسَّ  ‡

مراجعة الهياكل التنظيمية والسياســات واإلجراءات المتطورة وإرسالها   ‡
للمجلس إلقرارها.

اإلشراف على تنفيذ نظم تكنولوجيا المعلومات وضمان فعاليتها.  ‡

التمسك بمبادئ الشريعة.  ‡
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التقارير: ـ 

الموافقة على التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية، وكافة   ‡
تقارير اإلدارة التنفيذية.

تقديم القوائم المالية السنوية للجنة التدقيق.  ‡

مراجعة التقارير والتوصيات والقضايا التــي تقدمها اإلدارة التنفيذية،   ‡
وتقديم التوجيه حسب الحاجة.

سة وأدائها وأّية  تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول خطط المؤسَّ  ‡
مسائل أخرى مهمة.

إجــراء تقييــم دوري للتقارير المباشــرة وضمان وجود برنامج مســتمر   ‡
للتطوير الذاتي لإلدارة التنفيذية.

إعداد تقارير دورية ومخصصة إلى المجلس حســب الضرورة، ومراجعة   ‡
اإلجراءات التي تّم اتخاذها نتيجــًة لنتائج التقارير، واتخاذ اإلجراءات 

المناسبة في حال عدم فعالية هذه القرارات.

دعم عملية التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.  ‡

التأكد من وجــود إجراءات وأنشــطة مناســبة إلدارة المخاطر على   ‡
سة. مستوى المؤسَّ

دعم لجنــة التدقيق لضمان فعالية وكفاية برامــج التدقيق الداخلي   ‡
المنفذة.

المتطلبات القانونية: ـ 

ســة والتزامها التام بجميع  التأكد من مالءمة الوضــع القانوني للمؤسَّ  ‡
القوانيــن المعمول بها، بمــا في ذلــك المحاكم القانونيــة والهيئات 

التنظيمية، وأي هيئات أخرى.
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ســة في المحكمة وأمــام الغير، أو تفويض هذه الســلطة  تمثيل المؤسَّ  ‡
للموظفين المناسبين.

سة إذا لزم األمر. تعيين وكالء أو مستشار قانوني لتمثيل المؤسَّ  ‡

إدارة جميع الدعاوى القضائية.  ‡

االتصاالت واألداء: ـ 

سة. العمل كمتحدث رسمي باسم المؤسَّ  ‡

مخاطبة المجلس واللجان وأصحاب المصالح بشــكل دوري فيما يخصُّ   ‡
سة واالتجاه المستقبلي لها. أداء المؤسَّ

تشــجيع وتنظيم االتصاالت الداخلية والخارجية وابتــكار بيئة عمل   ‡
شفافة ومتعاونة.

سة. التأكد من وجود التواصل السليم والفعال عبر المؤسَّ  ‡

المشاركة في المبادرات االجتماعية المحلية للمساهمة في بناء عالقات   ‡
مع المستثمرين الحاليين والمستقبليين.

اتخاذ قرار بشأن تعيين مديرين تنفيذيين جدد بالتشاور مع اإلدارة   ‡
سة. التنفيذية الحالية في المؤسَّ

وضع مقاييس األداء لإلدارة التنفيذية.  ‡

إدارة أداء اإلدارة التنفيذية وتولِّي مسؤولية تطوير المديرين التنفيذيين،   ‡
بما في ذلك المراجعة الدورية ألداء المديرين وخطط تطويرهم.

ضمان وجود خطط لتعاقب الموظفين في جميع المناصب اإلدارية الرئيسية.  ‡

أداء مهام أخرى يفوضها مجلس اإلدارة واللجان التابعة له.  ‡
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سات الوقفية7 قواعد االمتثال للمؤسَّ

7.1 البيانات المالية وإعداد التقارير المالية

7.1.1 إعداد التقارير المالية

ســة من حيث الشــفافية  بالنظر إلى أهمية إعداد التقارير المالية للمؤسَّ  ·
سة تكون مسؤولة  والمساءلة أمام الوزارة وأصحاب المصلحة، فإن المؤسَّ
عن إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة وبيانات مالية سنوية مدققة 
من قبل أحد مدققي الحســابات المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق 

المال.

يتمُّ إعــداد التقارير المالية اســتنادًا إلى معايير هيئة المحاســبة والمراجعة   ·
ســات المالية اإلســالمية )أيوفي(، وتكون هذه البيانات المالية متاحة  للمؤسَّ

لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

يعتمد مجلــس اإلدارة البيانات المالية الربع ســنوية والســنوية المدققة قبل   ·
إرســالها للوزارة، وتكون البيانات المعتمــدة والمدققة منشــورة على الموقع 

سة. اإللكتروني أو الصفحة اإللكترونية للمؤسَّ

سة اإلفصاح عن البيانات المالية خالل فترة ال تتجاوز ثالثين  يجب على المؤسَّ  ·
يوماً بالنسبة للبيانات الربع سنوية الغير مدققة، وثالثة أشهر بالنسبة للبيانات 

المالية السنوية المدققة.
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سة، وذلك  يكون لتقييم االستثمارات والعقارات منهجية واضحة متبعة في المؤسَّ  ·
لتأكيد اتخاذ القرارات السليمة ولتأكيد صحة البيانات المالية، ويجب أن يتمَّ 
تقييــم العقارات عن طريــق أحد المكاتــب المتخصصة في تقييــم العقارات 

والمعتمدة من الوزارة أو الجهة التي تحّددها الوزارة.

سات الوقفية 7.2 إجراءات وقواعد استثمار أموال وعوائد المؤسَّ

7.2.1 استراتيجية االستثمارات

يعمل المجلس مع اإلدارة التنفيذية وإدارة االستثمارات و/ أو مستشاري تحديد   ·
االستراتيجيات الخارجيين لتحديد سياســة واستراتيجية االستثمارات والتي 
سة أن تتبع  تتضمن قطاعات االستثمار وتركَّز االستثمارات، ويكون على المؤسَّ
استراتيجية اســتثمار حذرة تهدف إلى تخفيف مخاطر خســارة رأس المال 

المخصص لالستثمار.

سات الوقفية تنويع االستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  يجوز للمؤسَّ  ·
في مثل ما يلي:

االكتتاب العام. ـ 

صناديق األسهم. ـ 

محافظ االستثمار المرخصة. ـ 

ة. صناديق الملكيات الخاصَّ ـ 

الصناديق العقارية. ـ 

سة. أّية فرص استثمارية أخرى تتوافق مع أهداف وغايات المؤسَّ ـ 

تكون جميع االستثمارات متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية ومع ما حّدده   ·
سة. النظام األساسي ورخصة المؤسَّ



مدج حملإلمم 63إلحوا حاة ّدو مفلسست

سة في أي  يكون المجلس مســؤوالً عن تحديد الحد األقصى النكشــاف المؤسَّ  ·
سة يتم إقرارها من  استثمار واحد، ويكون الحد األقصى نسبًة من رأسمال المؤسَّ
د المجلس اســتراتيجية توزيع األصــول ،وتكون كافة  قبل مجلس اإلدارة، يحدِّ

االستثمارات مستندة إليها.

ســة بتصنيف الفرص االســتثمارية وتقارن هذه الفرص مع توزيع  تقوم المؤسَّ  ·
األصــول المعتمدة للتأكد من عــدم اإلخالل بهذه التوازنــات، ويعلم المجلس 
الوزارة بنيته التعديل على هذه النســب ويأخذ موافقتهــا في حال وجود فرص 

استثمارية تحقق عوائد مجزية للموقوف لهم.

يقوم المجلس بوضع خطة طوارئ مناسبة لحركات السوق المفاجئة والسلبية   ·
و/ أو الظــروف السياســية واالقتصادية في الــدول التي يتــمُّ فيها إقامة 

االستثمارات.

7.2.2 الّدراسات النافية للجهالة )العناية الواجبة(

يتمُّ إجراء الّدراسات النافية للجهالة الشاملة لالستثمارات المحتملة من قبل   ·
إدارة االستثمارات.

يتعين أخذ اإلرشــادات التوجيهية التالية في االعتبار عند إجراء الّدراسات   ·
النافية للجهالة.
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إدارة الشركة 
والهيكل 
التنظيمي

استراتيجية السوقأعمال الشركة
االستثمار والبيع

العناصر، الكمية 
الممكنة

·  كفاءة فريق 
العمل، 

قدراته، 
ونزاهته.

·  البنية 
التحتية.

·  المستثمرون 
الحاليون في 

الشركة.
·  هيكل 

المساهمة 
والملكية.
·  الهيكل 

القانوني.

·  الوضع التنافسي 
في القطاع ذات 

الصلة.
·  أهداف الشركة 
مقارنة بأهداف 

المستثمر.
·  نموذج األعمال.
ة  ·  الميزة الخاصَّ
)التكنولوجيا، 

القانونية، 
الضرائب(.
·  تفاضل بين 
المنتجات /
الخدمات.
·  االستدامة.

·  تنويع االستثمار.

·  استدامة المنتج.
·  المبادرات 

االستراتيجية 
المستقبلية 

ومتطلبات التنفيذ.
·  السالمة المالية 

للشركة.
·  الكفاية والقدرة 

المالية.
·  استراتيجية 

التمويل.
·  الموجودات الغير 

ملموسة.

·  جاذبية 
وحجم ونمو 

السوق.
·  هيكل القطاع 
وديناميكيته.
·  تقديم / طلب 

التوجهات.
·  عوامل تؤثر 
على قرارات 

الشراء.
·  التغيرات 

التكنولوجية 
التي تؤثر 

على السوق.
·  إطار العمل 

الرقابي 
والمسائل 
القانونية.

·  نماذج العمل 
المربحة.

·  التنافسية.
·  العوامل 

االقتصادية.

·  العائد المتوقع.
·  القيمة 

المضافة.
·  المخاطر 
الكامنة.

·  هيكل 
المعامالت 

المثالية.
·  خيارات وتوقيع 

البيع.
·  الحدود 

اإليجابية 
والسلبية.
·  التحليل 

التنافسي 
لالستثمار.

·  التقييم المسبق 
التالي 

لألموال.
·  متطلبات 
التمويل.
·  المسائل 
الهيكلية 

والرقابية التي 
تؤثر على عملية 

البيع.

·  النتائج المالية 
للشركة الممثلة 

في تحليل النسب 
المالية وتحليل 

التدفقات 
النقدية للسنوات 
الثالث الماضية.
·  التكلفة الحالية 

والمتوقعة 
للتمويل.

·  الهيكل والتسعير 
والتمويل المتوقع 

للمعاملة.
· تحديد معدل 
العائد الداخلي 

ومعدل العائد على 
االستثمار.

·  فترة االسترداد 
)التدفقات 

النقدية 
االسمية(.

·  فترة االسترداد 
المعدلة 

)التدفقات 
النقدية 

المخصومة(.
·  مبالغ الضريبة 
)إذا لزم األمر(.
·  معايير المقارنة 

لألداء.
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7.2.3 تصنيف االستثمارات

تقوم إدارة االستثمارات بتحديد التصنيفات التي تكون المرجع الرئيسي لتصنيف   ·
ســة، كما تكون هذه التصنيفــات موجودة في دليل  كل اســتثمار تقوم به المؤسَّ
سياسات وإجراءات المالية والمحاسبة لتصنيف االستثمارات المعتمدة ألغراض 

المحاسبة واإلفصاح في البيانات المالية.

سة  ســة التصرف في بيع أو رهن أصول الوقف الممنوحة للمؤسَّ ال يجوز للمؤسَّ  ·
عند تأسيسها أو األصول الممنوحة من قبل الواقف إال بعد الحصول على موافقة 
مكتوبة من الهيئة الشــرعية بالوزارة، ويجب أن يستبدل األصل بأصل آخر في 
سة التصرف التام في عوائد هذه األصول وفق الغايات  حالة البيع، ويجوز للمؤسَّ

التي حّددت لهذا الوقف.

تكون إدارة االستثمارات مســؤولة عن تحديد وإبالغ إدارة المالية والمحاسبة   ·
باألهداف والقصد من االستثمار عند الحيازة حتى تقيد على هذا األساس في 
البيانــات المالية، ويمكن تصنيف االســتثمارات كاســتثمارات متاحة للبيع أو 

محتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى االستحقاق.

ويعاد تصنيف االســتثمارات ضمن البيانات المالية في حال تغيرت أهدافها   ·
وأصبحت تطبق عليها تصنيفات أخرى معتمدة.

7.2.4 توزيع األصول

سة الوقفية بحسب أنواع االستثمارات  يتضمن إطار عمل نموذج توزيع أصول المؤسَّ  ·
ما يلي:

ة. صناديق الملكيات الخاصَّ  ‡
صناديق االستثمار.  ‡

االستثمارات المباشرة.  ‡
االستثمارات العقارية.  ‡
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توزيع األصول بحسب تصنيفات إطار الوقت ويتضمن ما يلي: ـ 

طويلة األجل )أكثر من خمس سنوات(.  ‡

متوسطة األجل )من سنة إلى خمس سنوات(.  ‡

قصيرة األجل )من شهر إلى اثني عشر شهرًا(.  ‡

توزيع األصول بحسب المنطقة الجغرافية، ويتمُّ اعتماد المناطق الجغرافية  ـ 
من قبل مجلس اإلدارة.

توزيع األصول بحســب تصنيفات القطاع / القطاع االقتصادي، ويتم اعتماد  ـ 
القطاعات االقتصادية من قبل مجلس اإلدارة.

يعكــس توزيع األصول بحســب أنواع االســتثمارات التكويــن المعتمــد لكافة أنواع   ·
االستثمارات، لضمان المراقبة الكافية للسوق والمخاطر الكامنة لالستثمارات، كما 
يتضمن كل أصل من األصول الواردة أعاله العائد المتوقع لكل فئة من فئات األصول.

7.2.5 تقارير أداء االستثمارات

تتحمل إدارة االستثمارات مسؤولية إعداد تقارير األداء لالستثمارات المقامة.  ·

تســتند عملية المراجعة المتكررة لالستثمارات على طبيعة االستثمار )األسهم،   ·
ة، إلخ(. الملكيات الخاصَّ

يتم إعداد تقارير األداء بصورة أسبوعية إلى مدير االستثمارات، وبصورة شهرية   ·
إلى المدير العام / المدير المالي، وبصورة ربع ســنوية إلــى مجلس اإلدارة، 

وتتكون تقارير األداء لكل استثمار على أساس مجمع مما يلي:

بيان الدخل لألرباح أو الخسائر المحققة أو غير المحققة وكافة المصروفات  ـ 
ذات الصلة.

مقارنة أداء االستثمار مع معايير المقارنة والموازنة وتحليل االختالف المحّدد. ـ 

اختالفات توزيع االستثمارات مع توزيع األصول المعتمد. ـ 
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التغيرات في الممتلكات. ـ 

محصالت السيولة. ـ 

مبررات وتفويض استثناءات سياسة االستثمار. ـ 

7.2.6 التخارج من االستثمارات

يكون إلدارة االســتثمارات اســتراتيجية خاصة للتخــارج من االســتثمارات معتمدة من 
المجلس، تركز على تحقيق العوائد المتوقعة أو تقليــل المخاطر عن طريق بيع لفئات 
األصول الُمحّددة، أو تغيير نسبة المبالغ المستثمرة لدى مديري االستثمار أو الصناديق.

7.3 تأجير وصيانة وبيع العقارات

7.3.1 تأجير العقارات

ســة بعقد اتفاقية تأجير ثابتة فقط، كما تقــوم بدفع المصروفات  تقوم المؤسَّ  ·
التشــغيلية ومصروفات العقارات الروتينيــة المرتبطة بالتصليحــات العامة، 

والتأمينات العقارية.

تلتزم كافة اتفاقيات اإليجار بالقوانين والقواعد والتعليمات الســارية بما في   ·
ذلك األعراف والمعاييرالمتبعة في قطاع األعمال.

تستند معدالت اإليجار إلى القيمة السوقية العادلة التي يتمُّ تحديدها وتعميمها   ·
من قبــل إدارة الممتلكات العقاريــة من وقت آلخر، وتكــون اإلدارة قادرة على 
تبرير القيمة التأجيرية وتحقيق أرباح من خالل دراسة للقيمة السوقية الحالية 

والمستقبلية للعقار والقيم التأجيرية التي تّمت مؤخرًا.

تدخل ضمن اتفاقية اإليجار كافة الشروط الســابقة لالتفاقية، مثل استكمال   ·
طات  اإلنشاءات والتعديالت والتصميم والصيانة والمستندات الرسمية والمخطَّ

الرئيسية للعقار.
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د عقود اإليجارات قيمة ومــدة وطريقة تحصيل مبلغ اإليجار، بما في ذلك  ُتحدِّ  ·
التأمينات إن وجدت.

يتعين إدخال كافة الشروط المسبقة في العقد مثل إنجاز اإلنشاءات، التعديالت،   ·
التصميم والصيانة، مسؤول العقار، المستندات التاريخية والخرائط الرئيسية 

وغيره في عقد اإليجار، ويتعين الوفاء بها قبل بدء سريان العقد.

سة مسؤولة عن تحصيل كافة مبالغ اإليجارات، إما بصورة مباشرة،  تكون المؤسَّ  ·
أو من خالل وكالء آخرين يتمُّ تعيينهم لهذه المهمة.

يكون إلدارة الممتلكات العقارية حساب بنكي منفصل أو مجموعة من الحسابات   ·
البنكية لغرض تحصيل / إيداع إيرادات اإليجارات المحصلة من المستأجرين.

تجمع إدارة الممتلكات العقارية كافــة المعلومات المتعلقة بتحصيل اإليجارات   ·
في تقرير شــهري / ربع ســنوي تقوم بتقديمه إلى إدارة المالية والحسابات، 
باإلضافة إلى المستندات الثبوتية الكافية، مثل الكشوف البنكية ذات الصلة 
ألغراض المحاســبة ،وذلك لتحديث وضــع محصالت اإليجــارات من كافة 

المستأجرين على النظام.

تتمُّ متابعة أي متأخرات في تحصيل اإليجارات أو في حالة أي مخالفات لالتفاقيات   ·
من قبل المســتأجرين فورًا بمســاعدة إشــعارات التذكير والتنبيه العادية، ويتمُّ 
تحرير إشعارين لشهرين متتالين بحد أقصى بخصوص التقصير في دفع اإليجارات 
سة لصياغة أحكام ونصوص  قبل إحالة الموضوع إلى اإلدارة القانونية في المؤسَّ

كافية تحقق صيانة العقارات.

7.3.2 صيانة العقارات

تتمُّ دراسة الجدوى االقتصادية ألعمال الصيانة باإلضافة إلى العقود الموقعة   ·
مع العمالء قبل المضي بإنشاء وإرساء المناقصات على المعماريين، المهندسين 

أو المقاولين.
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يتمُّ إعداد كافة رسومات التصميم ومواصفات التغيير، التصليح، التوسعة،   ·
اإلضافــة أو التعديل فــي المرافق من قبــل معماري محتــرف أو مهندس 
محترف، ومســجل طبقاً للقوانين المحلية وتحت اإلشراف المباشر إلدارة 

الممتلكات العقارية.

تتمُّ عملية المناقصة واختيار المعماري، المهندس أو المقاول من قبل الموظفين   ·
المختصين بحسب الصالحيات المعتمدة.

ســة بقائمة مــن المعماريين،  تحتفــظ إدارة الممتلــكات العقاريــة بالمؤسَّ  ·
المهندســين أو المقاولين المفضلين، ويتمُّ تحديث القائمة بانتظام من قبل 
الموظفيــن المختصيــن، ويتمُّ مراجعتهــا واعتمادهــا من قبل مديــر إدارة 
الممتلكات العقارية، وتتمُّ التوصية بالمعماري، المهندس أو المقاول المفضل 

عند تقييم عروض المناقصات.

تقــوم اإلدارة بترســية العقود علــى المناقصة األفضــل واألكثــر مالءمًة مع   ·
المتطلبات، حيث تعتبر المالءمة هي قدرة المناقص على تنفيذ العمل بالجودة 

المبتغاة والسعر التنافسي.

7.3.3 بيع العقارات

تلتزم كافة عقود البيــع بكافة القوانيــن والقواعد واللوائح اإللزامية ســارية   ·
المفعول، بما في ذلك األعراف والمعايير المتبعة.

تقوم أسعار البيع على القيمة السوقية العادلة حسبما يتمُّ تحديدها وإعالنها من   ·
سة من وقت آلخر. قبل إدارة الممتلكات العقارية والمؤسَّ

يسجل عقد العقار المخصص للبيع في دفاتر الوسيط، ويعتبر عقد الوسيط عقد   ·
ملزم بين الطرفين، كما يتمُّ إرسال العقد من قبل إدارة الممتلكات العقارية إلى 

المستشار القانوني / اإلدارة القانونية للمراجعة.
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يتمُّ االتفاق على صفقات البيع من خالل عقود متوافقة مع القانون، ويجب تسجيل   ·
ســة  العقد في الســجل العقاري، ويجب اســتخدام صيغة معتمدة من قبل المؤسَّ
لغرض تحريــر العقد، ولإلدارة القانونية / المستشــار القانوني إضافة / تعديل 

البنود الستيعاب متطلبات العميل طالما أنها:

ال تتعارض مع القوانين والقواعد واللوائح الموضوعة. ـ 

سة عن الحدود المقبولة مثل دفع األقساط غير  ال تزيد من مسؤولية المؤسَّ ـ 
المكفولة.

ال تزيد احتمال الخصومات القضائية المستقبلية. ـ 

ال تغير طبيعة العقد. ـ 

سة بأكثر من الحدود المقبولة. ال تخفض من ربحية المؤسَّ ـ 

يتعين إدخال كافة الشروط المسبقة في العقد مثل إنجاز اإلنشاءات، التعديالت،   ·
التصميم والصيانة، مسؤول العقار، المســتندات التاريخية والخرائط الرئيسية 

وغيره في عقد البيع، ويتعين الوفاء بها قبل بدء سريان العقد.

يتعيــن اعتماد كافة االقتراحات ومســودات العقود من قبل الســلطة المختصة   ·
سة. باالعتماد كما هو معتمد في مصفوفة السلطة في المؤسَّ

يتمُّ دفع قيمة العقار كاملًة من المالك، وفي حال عدم امتالك المبلغ الكامل، فيكون   ·
سة المبلغ الكامل المتفق عليه. البنك اإلسالمي وسيطاً وضامناً الستالم المؤسَّ

يتمُّ شطب األصل الثابت عندما يتمُّ تحديد أنه ال يوجد أي استخدام آخر لألصل،   ·
أو إذا بيع األصل أو تمَّ استبعاده. يتضمن الشــطب إزالة جميع آثار الموجودات 
الثابتة من الميزانية العمومية، بحيث يتمُّ تخفيض حســاب األصول الثابتة ذات 
الصلة، وحساب االستهالك المتراكم. وينبغي تســجيل األصول الثابتة التي يتمُّ 
شطبها بعد الحصول على إذن خطي بشــأن األصل المستهدف، وينبغي أن تأتي 

هذه الموافقة من المدير المسؤول عن األصل، باإلضافة إلى المدير المالي.
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7.3.4 ملف المشاكل العقارية

سة بسجل المشاكل مع المستشارين، المقاولين، الموردين،  تحتفظ اإلدارة بالمؤسَّ  ·
موردي الخدمات، العمالء والمســتأجرين على النظام. ويشــمل السجل األسماء 
والمشــاكل ذات الصلة التي وقعت مع المعماريين، المهندســين، المستشارين، 

المقاولين، مقاولي الباطن، مقدمي الخدمات وموردي المواد الخارجيين.

يتمُّ قيد الشركات التي لديها مشاكل في ملف المشاكل عن طريق إرسال تقرير   ·
مفصل إلى المدير العام للموافقة الخطية عليه.

سة بأي قيد في ملف المشــاكل لمدة عشر سنوات، إذا لم يكن  تحتفظ المؤسَّ  ·
سة أثناء تلك الفترة أّية مشاكل جوهرية مع تلك الشركة / الفرد،  لدى المؤسَّ
أو لم يكن لديها معامالت مع تلك الشركة / الفرد، يجوز حذف القيد من ملف 
المشاكل في نهاية فترة العشر سنوات وإذا تّم اكتشاف مصدر / سبب المشكلة 
أثناء فترة السنوات العشر وتّم اتخاذ خطوات ناجحة لتصحيح المشكلة، يجوز 

حذف القيد من ملف المشاكل قبل انتهاء فترة السنوات الخمس.

تكون المعلومات في ملف المشاكل باألداء وملف شكاوى العمالء، وبالتالي تعتبر   ·
سرية بطبيعتها وال يجب مشاركتها مع الجهات الخارجية باستثناء الوزارة عند 
طلبها، ويقع على مدير إدارة الممتلكات العقارية واجب المحافظة على ســرية 
سة. القائمة وتعريف حقوق االطالع عليها بالنسبة لمختلف الموظفين في المؤسَّ

سة، تتمُّ مراجعة اإلشعار المستلم، ويقوم  في حالة شكوى من عميل لدى المؤسَّ  ·
موظفو الصيانة المختصين بالتنسيق مع موظفي المشتريات المختصين لشراء 
المواد والمعدات الالزمة، وكذلك مع فريق الصيانة المختص ألداء العمل، إما 
سة أو بمساعدة طرف ثالث سبق تحديده. وبعد معالجة الشكوى  من قبل المؤسَّ
بصورة تحوز على رضا العميل حسب اإلشعار المستلم، يقوم الموظف المختص 
بإغالق الشــكوى وتحديث تاريخهــا بتفاصيل العمل الذي تــّم تنفيذه بغرض 

المرجع وإعداد التقرير لإلدارة.
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7.4 االحتفاظ بالمستندات والوثائق

ســة بنســخ لجميع سجالتها )ســواء نسخ مطبوعة  تضمن اإلدارة احتفاظ المؤسَّ  ·
أم إلكترونية(، بما يشمل السجاّلت القانونية، والمحاسبية، والمالية، والتشغيلية، 
والتنظيمية، والسجاّلت األخرى، لمدة عشر سنوات، وذلك بحسب المادة 31 من 
القانون التجاري الُعماني، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55. ستتمكن 
سة من خالل عملية حفظ السجاّلت من التحقق من مدى الوفاء بااللتزامات  المؤسَّ
القانونيــة، والتنظيميــة، والتعاقدية المتنوعــة، كما أن حفظ الســجاّلت يتيح 

للمجموعة التعامل بشكل مناسب مع أي دعاوى من قبل أطراف خارجية.

7.5 التقارير المالية وغير المالية الدورية الواجب إرسالها للوزارة

ينبغي أن يحتوي التقريــر الجيد على كامل المعلومات الالزمة لتســهيل صنع   ·
القرار في المجلس من خالل مساعدة األعضاء على طرح األسئلة التي تساعد 

المجلس على تحقيق األهداف.

يكون وجود أنظمة قوية لجمع وحفظ وتحليل المعلومات المالية وغير المالية، ركناً   ·
سات، ويكون المجلس مســؤوالً عن مراقبة  أساســياً من أركان حســن إدارة المؤسَّ

تصميم إجراءات اإلدارة التنفيذية لضمان دقة المعلومات المقدمة إلى المجلس.

وينبغي أن تكون المعلومات ذات الجودة الجيدة:  ·

ذات صلة وثيقة بالموضوع الذي يتمُّ رفع التقارير بشأنه. ـ 

مترابطة إليصال الصورة الكاملة. ـ 

غير متأخرة الوصول إلى المجلس. ـ 

موثوقة المصدر. ـ 

سة مع مؤّسسات شبيهة و/ أو منافسة. يمكن استعمالها لمقارنة المؤسَّ ـ 

واضحة وسهلة التحليل. ـ 
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تكون التقارير الواجب إعدادها من اإلدارة واللجان وإرسالها للوزارة عند طلبها   ·
هي بالحد األدنى:

البيانات المالية السنوية المدققة وربع السنوية. ـ 

التحديثات على المصاريف الكبيرة، كاالستحواذات والمشاريع العمرانية. ـ 

استعراض كل ستة أشهر لـ: ـ 

التقدم المحرز فيما يخص تنفيذ الخطة االستراتيجية.  ‡

ترقيات ومكافآت الموارد البشرية، باإلضافة إلى االستقاالت وخطط   ‡
تطوير الموظفين.

التغيرات في حالة المخاطر االستراتيجية والتشغيلية وخطط العالج   ‡
المتبعة وفعاليتها.

وضع حاالت عدم االلتزام السابقة واإلجراءات المتخذة للحدِّ من تأثيرها   ‡
وعدم تكرارها.

ط تطبيقها للحدِّ من  حاالت عدم االلتزام المتوقعة واإلجــراءات المخطَّ  ‡
تأثيرها.

الخطط المتبعة لتطبيق توصيات إدارة التدقيق الداخلي.  ‡

التقرير السنوي الذي يتضمن الفقرات التالية: ـ 

سة الوقفية: لمحة عامة عن المؤسَّ  ‡

الرؤية والرسالة والقيم.  ○

سة الوقفية. نبذة عن المؤسَّ  ○

سة الوقفية. أبرز إنجازات المؤسَّ  ○

كلمة رئيس مجلس اإلدارة.  ○

سة الوقفية. أعمال المؤسَّ  ○
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التقرير االستراتيجي:  ‡

كلمة الرئيس التنفيذي.  ○

سة الوقفية. لمحة عامة عن استراتيجية المؤسَّ  ○

سة الوقفية. حالة القطاع التي تنتمي إليه المؤسَّ  ○

سة الوقفية. استعراض منتجات المؤسَّ  ○

كلمة الرئيس المالي.  ○

أبرز اإلنجازات المالية.  ○

سة الوقفية لتأمين مستقبل مستدام. خطوات المؤسَّ  ○

سة الوقفية. التزام ومسؤوليات المؤسَّ  ○

الحوكمة:  ‡

مجلس اإلدارة.  ○

إعداد القوائم المالية.  ○

سياسة توزيع العوائد على الموقوف لهم.  ○

المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات.  ○

سة الوقفية. نظام حوكمة المؤسَّ  ○

مجلس اإلدارة وتكوينه ووظائفه.  ○

أعضاء مجلس اإلدارة.  ○

تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة.  ○

لجنة االستثمار.  ○

لجنة التدقيق والمخاطر وااللتزام.  ○

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.  ○
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التقرير المالي والقوائم المالية:  ‡

التقرير المالي.  ○

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين.  ○

قائمة المركز المالي الموحدة.  ○

قائمة الدخل الموحدة.  ○

قائمة التدفقات النقدية الموحدة.  ○

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.  ○

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة.  ○
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سات الوقفية تدقيق ومراقبة المؤسَّ 8

سات الوقفية 8.1 متطلبات التدقيق المحاسبي على أعمال المؤسَّ

إن أهمية التدقيق تتمثل في كونه وسيلة تخدم جهات كثيرة ذات مصلحة مع   ·

سة، ســواء كانت أطرافاً داخلية أو خارجية، إذ تعتمد إلى حدٍّ كبير  المؤسَّ

على البيانات المحاســبية التخاذ قرارات ورسم خطط مستقبلية، ومن بين 

المستفيدين من التدقيق نجد:

سة. إدارة المؤسَّ ـ 

الدائنين والموردين. ـ 

الموظفين. ـ 

العمالء. ـ 

البنوك اإلسالمية ومؤّسسات اإلقراض اإلسالمية األخرى. ـ 

شركات التأمين التكافلية. ـ 

الهيئات الحكومية. ـ 

تعد اإلدارة التنفيذية البيانات المالية وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة   ·

سات المالية اإلسالمية )أيوفي(. للمؤسَّ
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يقوم مراجع الحســابات الخارجي بتدقيق البيانات المالية السنوية، ويتضمن   ·
التقرير تعبير المدقق عن مدى صدق وعدالة ووضوح القوائم المالية ومطابقتها 

سة. للمركز المالي ونتائج أعمال المؤسَّ

8.2 تأهيل واختيار المراجعين الخارجيين

يقــوم المجلس بترشــيح مدقق خارجــي بتوصية مــن لجنة التدقيــق وإدارة   ·
المخاطــر، وتكون هــذه التوصية مرفقة بالعــرض التقنــي والمالي للمدقق 
الخارجي، ويتمُّ تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار صادر عن الوزارة ولمدة 
ثالث سنوات قابلة للتجديد ينص عليها القرار، وينص أيضاً على أتعاب المدقق 

الخارجي لتلك السنة.

يتمُّ اختيار المدقق الخارجي اســتنادًا إلى عناصر الكفاءة، والسمعة الحسنة،   ·
والخبرة، ويجب أن يكون المدقق الخارجي ضمن الئحة المراقبين المعتمدين 

من الهيئة العامة لسوق المال.

سة وعن مجلس إدارتها، وال يجوز أن  يكون المدقق الخارجي مستقاّلً عن المؤسَّ  ·
يكون شــريكاً أو وكياًل أو قريبــاً، حتى الدرجة الرابعة، ألي مؤّســس أو عضو 
ســة إجراءات مناسبة لضمان استقاللية المدقق  بمجلس اإلدارة، وتتخذ المؤسَّ
الخارجــي، مع الحرص علــى أن تكون جميــع العمليات التــي يؤديها المدقق 
الخارجي خالية من أي تضــارب للمصالح، وأن تتوافق مع مهام ومســؤوليات 

المدققين الخارجيين.

يتمُّ تضمين بيان تفســيري لتوصيات لجنة التدقيق فــي حالة رفض المجلس   ·
لتوصيات لجنة التدقيق المتعلقة باختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل المدقق 
الخارجي للشركة، وأســباب رفض المجلس لتوصياتها، ويرســل إلى الوزارة 

لالعتماد.
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8.3 مسؤوليات التدقيق ومدققي الحسابات الخارجيين

8.3.1 مسؤوليات مدققي الحسابات الخارجيين

تكون للمدقــق الخارجي الصالحيــات وااللتزامات المنصوص عليهــا في قانون   ·
الشــركات التجارية، وعلى وجه الخصوص، الحق في جميع األوقات في االّطالع 
ســة، وطلب أي وثائق أو تفسيرات  على جميع دفات، وســجاّلت ومستندات المؤسَّ
أخرى يراها مناسبة للقيام بوظائفه. كما يكون للمدقق الخارجي الحق في التثبت 
ســة والتزاماتها، وإذا لم يتمكــن المدقق الخارجي من  من صحــة أصول المؤسَّ
ممارسة تلك الصالحيات، يسجل ذلك في تقرير خطي يتمُّ إرساله إلى المجلس، 
وإذا لم يتمكن المجلس من تمكين المدقق الخارجي من تنفيذ وظائفه، يرســل 

المدقق الخارجي نسخة من التقرير إلى الوزارة والسلطات األخرى المختصة.

يقــدم المدقق الخارجــي للــوزارة تقريرًا يتضمــن كل التفاصيــل والبيانات   ·
المنصــوص عليها في قانون الشــركات التجاريــة، وأثناء فتــرة تقديم ذلك 
التقرير، على المدقــق الخارجي أن يصــف أي صعوبــات أو موانع من جانب 
المجلس أثناء تأديته لمهامــه، باإلضافة إلى مالحظات المدقق الخارجي على 

سة، باإلضافة إلى أي تجاوزات فيها. البيانات المالية والوضع المالي للمؤسَّ

يكون تقرير المدقق الخارجي مســتقاّلً وحيادّياً كما يكــون المدقق الخارجي   ·
مسؤوالً عن دقة التفاصيل والبيانات الواردة في تقريره، ويحق لممثل الوزارة 
أو الوزير أن يناقش تقرير المدقق الخارجي، وأن يسعى للحصول على توضيح 

منه حول المسائل الواردة به.

8.4 استقاللية المدققين وتضارب المصالح

سة تنفيذ  ال يجوز للمدقق الخارجي أثناء قيامه بتدقيق البيانات المالية للمؤسَّ  ·
أّية خدمات فنية أو إدارية أو استشــارية أو أعمال تتعلق بمهامه الموكلة إليه، 
والتي قد تؤثر على قراراته واســتقالليته، أو أيٍّ مــن الخدمات التي ال يجوز 

تقديمها وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة العامة لسوق المال.
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8.5 إعداد وإصدار تقارير التدقيق الداخلي

8.5.1 خطة التدقيق الداخلي السنوية

سة في ضمان سير عمليات المجموعة  تتمثل مهمة وظيفة التدقيق الداخلي لدى المؤسَّ  ·
وفقاً ألعلــى المعايير من خالل توفير وظيفة ضمان جودة مســتقلة وموضوعية، مع 
م والمنهجي،  تقديم االستشــارات حول أفضل الممارسات، ومن خالل النهج المنظَّ
ســة مــن خالل تقييم  تســاعد وظيفة التدقيق الداخلي على تحقيق أهداف المؤسَّ

وتحسين مدى فعالية إدارة المخاطر، والرقابة، وعمليات الحوكمة.

سة بالتشاور مع المدير العام، بإعداد  تقوم وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسَّ  ·
خطة التدقيق الّسنوية، وينبغي أن توفِّر الخطة معلومات حول تقييم المخاطر، 
والترتيب القائم ألولويات مشاريع التدقيق، وكيفية تنفيذها، على أن يتمَّ عرض 

الخطة على لجنة التدقيق والمخاطر لالعتماد.

8.5.2 إعداد وإصدار تقارير التدقيق الداخلي

سة مسؤولة عن عمليات التخطيط، وإجراء  تكون وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسَّ  ·
وإعداد تقارير ومتابعة مشــاريع التدقيق التي تتضمنها خطة التدقيق مع البت في 
نطاق عمليات التدقيق ومواعيدها. ُتجرى عمليات تدقيق ميدانية بشكل احترافي وفي 
أوقات مناسبة، تتضمن عمليات اإلبالغ عن النتائج نقاشاً مع المعنيين لالتفاق على 
الحقائق وســالمة توصيات التدقيق يوجز تقرير تدقيق مفصل وخطاب إلى اإلدارة 
أهداف التدقيق ونطاقه، إضافًة إلى المالحظات والتوصيات ذات الصلة، وفي جميع 

األحوال، تتم أعمال المتابعة لضمان االستجابة الفعالة لتوصيات التدقيق.

سة بتقديم تقرير سنوي لكل من اإلدارة  تقوم وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسَّ  ·
ولجنة التدقيــق والمجلس والــوزارة حول نتائــج أعمال التدقيق، بما يشــمل 
سة والضوابط الرقابية وفعاليتها  المخاطر المرتفعة التأثير على أهداف المؤسَّ
ق المدققون الداخليون مع المدقق الخارجي  في الحد من هذا التأثير، كما ينسِّ

سة لضمان التغطية المناسبة وتفادي ازدواجية الجهود. للمؤسَّ
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8.6 مهام ومتطلبات إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر وااللتزام

8.6.1 مهمة قسم التدقيق الداخلي

يجب على كل مؤّسسة أن يكون لها وحدة تدقيق داخلي من خالل تعيين موظفين   ·
صة في تقديم هذه الخدمات. متفرغين، أو التعاقد مع أحد المكاتب المتخصِّ

تكون لجنة التدقيق مسؤولة عن ضمان وجود موارد كافية لدى وظيفة التدقيق   ·
الداخلي لضمان أداء وظيفتها بشكل فعال.

من خــالل تنفيذ مهــام الرقابــة الداخلية، ســيتمتع قســم التدقيــق الداخلي   ·
ســة. ويتمُّ تفويض وظيفة التدقيق  باالســتقاللية في العمليات عن إدارات المؤسَّ
الداخلي من قبل المجلس بالسعي للحصول على أي معلومات تحتاج إليها من أي 
ســة ألداء وظيفتها، وبالتالي فإن على جميع مسؤولي  مســؤول أو موظف بالمؤسَّ
سة وموظفيها االستجابة ألي طلب تتقدم به وظيفة التدقيق الداخلي للقيام  المؤسَّ
ســة أن تبلغ قســم التدقيق الداخلي على  بمهامها، كما ينبغي على إدارات المؤسَّ

الفور حول أي حادث مهم يتعلق بالسالمة و/ أو االلتزام باللوائح واإلجراءات.

مع عدم اإلخــالل بوجود وظيفة التدقيق الداخلي، تحتفظ اإلدارة بمســؤوليتها   ·
سة  الرئيسية عن ضمان تنفيذ إجراءات رقابة داخلية كافية لحماية أصول المؤسَّ

وإدارتها بفعالية وكفاءة.

8.6.2 نطاق عمل ومسؤوليات قسم التدقيق الداخلي

يشــمل نطاق عمل قســم التدقيق الداخلي مراجعة إجــراءات إدارة المخاطر،   ·
وأنظمة الضوابط الداخلية، وأنظمة المعلومات، وعمليات الحوكمة، كما يشمل 
عمل قسم التدقيق الداخلي إجراء اختبار دوري للمعامالت، ومراجعات ألفضل 
ة، وتقييمات المتطلبات التنظيمية، والتدابير  الممارسات، واالستعالمات الخاصَّ

التي من شأنها كشف االحتيال وتفاديه.
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سة بما يلي: للقيام بمسؤولياتها، يقوم قسم التدقيق الداخلي في المؤسَّ  ·

سة وتقييمها. تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات المؤسَّ ـ 

مراجعة مدى كفايــة اإلجراءات الرقابية المعمول بهــا لضمان االلتزام مع  ـ 
السياسات، والخطط، واإلجراءات، واألهداف التجارية، واالختبار الدوري 

لجميع الضوابط المادية وإجراءات السالمة.

تقييم مدى صحة وسالمة المعلومات المالية واإلدارية واألنظمة والعمليات  ـ 
)الداخلية أو الخارجية( التي تنتج تلك المعلومات.

سة. تقييم وسائل حماية أصول المؤسَّ ـ 

مراجعة اإلجراءات واألنظمة المعمول بها واقتراح تحسينات عليها. ـ 

تقييم استغالل الموارد فيما يتعلق باالقتصاد، والكفاءة، والفعالية. ـ 

سة والمسؤولين الموظفين فيها بجميع المتطلبات  التحقق من التزام المؤسَّ ـ 
التنظيميــة )بما في ذلك التعليمــات الصادرة عن الــوزارة(، والتحقق من 
االلتزام بجميع السياســات واإلجراءات الداخلية وجميــع االلتزامات تجاه 

أطراف خارجية.

المساهمة في تطوير المشاريع مع اختيارها وفقاً للمخاطر المتضمنة. ـ 

متابعة التوصيات لضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الفعالة. ـ 

ة، واالستعالمات، والمراجعات التي تطلبها اإلدارة. تنفيذ التقييمات الخاصَّ ـ 

8.6.3 مهمة قسم االلتزام

يتمُّ تطبيــق نظام االلتزام من خالل قســم االلتــزام أو من خــالل المكاتب   ·
ســات التي يتعّدى رأسمالها  صة في تقديم هذه الخدمات لدى المؤسَّ المتخصِّ
ســات التي يكون رأســمالها أقل من  المليون ريال ُعماني، أما في حالة المؤسَّ

سات بأداء هذه المهام. مليون ريال ُعماني، فتقوم إدارات هذه المؤسَّ
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سة مستقاّلً عن األنشطة التي يراقبها ويتحكم فيها،  يكون قسم االلتزام في المؤسَّ  ·
وينبغي على قسم االلتزام أن يكون مستقاّلً عند القيام بعمله بحرية وموضوعية. 
ويخضع قسم االلتزام لمراجعة دورية من قبل التدقيق الداخلي، وبالتالي تكون 

أنشطتهما منفصلتين، وذلك لضمان استقاللية التدقيق عن أنشطة االلتزام.

سة: يكون الغرض األساسي ومهمة قسم االلتزام في المؤسَّ  ·

سة كقيام قسم االلتزام  ضمان أن يتمَّ بناء االلتزام كجزء من عمليات المؤسَّ ـ 
ســة متماثلة مــع القوانين  بالتأكد مــن أنَّ الخدمات التــي تقدمها المؤسَّ

والممارسات الرائدة والسياسات الداخلية.

إنشاء برنامج االلتزام من خالل تطوير آلية االلتزام الموحدة في العمليات  ـ 
سة على  القائمة والمقترحة، والخدمات، والتي من شأنها أن تساعد المؤسَّ
االلتزام بالقواعد واللوائح الداخلية والخارجية في بيئة األعمال التي تعمل 

سة فيها. المؤسَّ

التنســيق المكثف بيــن كل من الرقابــة الداخليــة والخارجيــة والهيئات  ـ 
التنظيميــة، والتي تتضمن المستشــار القانوني، التدقيــق الداخلي، إدارة 

المخاطر، المستشارين، والجهات الرقابية.

دمج اللوائح الجديدة أو تحديث اللوائح الحالية، بحيث يكون قسم االلتزام  ـ 
على علم بالمتطلبات الرقابية الجديدة، باإلضافة إلى إحداث التكامل بين 
سة من خالل مراجعة السياسات  هذه التغييرات في العمليات اليومية للمؤسَّ
ســة والتحقق من االلتــزام بالقوانين واللوائح  واإلجراءات المختلفة للمؤسَّ

المعمول بها.

8.6.4 نطاق عمل ومسؤوليات قسم االلتزام

يقوم قســم االلتزام بتقديم المشــورة لإلدارة العليا عن االلتــزام بالقوانين   ·
والقواعد والمعايير، وهذا يضمن إعالمهم بالتغييــرات في القوانين المطبقة 

سة، وتكون من مسؤولية قسم االلتزام: على المؤسَّ
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ط لها، مثل تنفيذ ومراجعة  د األنشطة المخطَّ إنشاء برنامج االلتزام الذي يحدِّ  ·
دة، وتقييم مخاطر االلتزام، واختبار االلتزام،  السياســات واإلجراءات الُمحدَّ

وتثقيف الموظفين بشأن مسائل االلتزام.

ســة فيما يتعلق  إعداد تقرير االلتزام الربع ســنوي الذي يعــرض أداء المؤسَّ  ·
باعتبارات وقضايا االلتزام وتقديمه للمجلس قبل إرساله للوزارة.

إعداد خطة االلتزام والتي تتضمن األنشطة التالية:  ·

مراجعة إجراءات اإلدارات للتحقق من االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول  ـ 
بها وإعداد التقارير وتقديمها إلى المجلس، وتكون التقارير متضمنة شرحاً 
لحاالت عــدم االلتزام ومســبباتها وتأثيرها على النتائج المالية، وســمعة 
ســة وتبعاتها القانونية واإلجراءات اإلدارية المتخــذة للحدِّ أو إلغاء  المؤسَّ

تأثيراتها السلبية.

سة. مراجعة الوثائق الداعمة لضمان االلتزام بسياسات وإجراءات المؤسَّ ـ 

مراجعة الوثائق الداعمة لضمان االلتزام بقرارات مجلس اإلدارة واللجان. ـ 

مراجعة جميع الشكاوى المقدمة لتجنب مشاكل االلتزام واالنتهاكات المحتملة. ـ 

االختيار العشوائي واختبار / مناقشة الموظفين حسب الحاجة حول القوانين  ـ 
واللوائح والسياسات واإلجراءات الداخلية ذات الصلة، وذلك لضمان كفاية 

معرفتهم.

تحديد القضايا الرقابية على النحو التالي:  ·

اللجان والهيئات التنظيمية المحلية والدولية. ـ 

ســات الممنوعــة المحدثة الصــادرة عن الهيئــات التنظيمية  قائمة المؤسَّ ـ 
المحلية والدولية.

النظام األساسي للشركة. ـ 
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سة. السياسات واإلجراءات الحديثة المعتمدة للمؤسَّ ـ 

قرارات مجلس اإلدارة. ـ 

قرارات لجان مجلس اإلدارة. ـ 

قرارات لجان اإلدارة. ـ 

األطراف األخرى. ـ 

العقود واالتفاقيات مع األطراف األخرى، مثل: العمالء، والموردين، والموظفين. ـ 

تثقيف الموظفين بما يتعلَّق بمواضيع االلتــزام، والعمل كنقطة اتصال داخل   ·
سة لالستفسارات المتعلقة بااللتزام من الموظفين. المؤسَّ

إنشاء توجيهات مكتوبة للموظفين بشــأن التنفيذ المالئم للقوانين ذات الصلة   ·
وقواعد االلتزام والمعايير من خالل السياسات واإلجراءات وغيرها من الوثائق، 

مثل: دليل االلتزام، والقواعد المهنية الداخلية، والمبادئ التوجيهية.

سة المعمول بها  تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر االلتزام المرتبطة بأنشطة المؤسَّ  ·
والجاري التخطيط لها بشكل استباقي وبالتنسيق مع قسم إدارة المخاطر.

ســة،  تقييم مــدى مالءمة إجراءات االلتزام والمبادئ التوجيهية لدى المؤسَّ  ·
ومتابعة أي أوجه قصور تّم تحديدها على الفور، وصياغة مقترحات للتعديالت 

عند الضرورة.

رصد واختبــار االلتزام عن طريق إجراء اختبارات كافية وشــاملة واإلبالغ عن   ·
النتائج من خالل رفع التقارير إلى اإلدارة التنفيذية، والمجلس، والوزارة.

سة مع القوانين واألنظمة  يكون قسم االلتزام مســؤول عن تأكيد تماثل المؤسَّ  ·
سة استثمارات حالية فيها،  المعمول بها في البلدان والقطاعات التي يكون للمؤسَّ
ويؤخذ باالعتبار عند دراســة االستثمارات المســتقبلية متطلبات االلتزام التي 

سة االمتثال بها في حال تقرر المضي باالستثمار. يكون على المؤسَّ
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سة هي المســؤولة عن االلتزام بسياسات  تكون أقســام اإلدارات داخل المؤسَّ  ·
وإجراءات االلتزام، وتطبيق برنامج االلتزام فيها، وفي هذا الصدد يتعين على 
رؤساء خدمات الدعم واألقسام التشــغيلية األساسية التنسيق مع رئيس قسم 
االلتزام لضمان فهمهم لمتطلبات برنامج االلتزام، وتوفير المســتندات ذات 
الصلة إلى رئيس قسم االلتزام بشأن مســائل االلتزام المحددة / التحديثات 

صاتهم. المتعلقة بتخصُّ

تكون التقارير الصادرة عن نشاط الرقابة واضحة وموجزة، ومجهزة في الوقت   ·
المناسب. تقدم التقارير من خالل نموذج سهل االستخدام والقراءة فإذا، لم 
يتم التقيد بذلك، فيكون قســم االلتــزام غير قادر على لفــت انتباه الجهات 

المعنية في الوقت المناسب مما يؤثر على عملية المراقبة الدورية.

يرفع قسم االلتزام تقارير نتائج تطبيق برنامج االلتزام بشكل دوري إلى المدير   ·
العام ولجنة التدقيق، ويجب أن تتضمن وتلخص التقارير ما يلي:

نطاق مراجعات االلتزام. ـ 

الهدف من هذه اللوائح. ـ 

الكشف عن االنتهاكات. ـ 

العمل التصحيحي. ـ 

تاريخ التصحيح. ـ 

8.6.5 مهمة قسم إدارة المخاطر

يتمُّ تطبيق نظــام إدارة المخاطر من خالل قســم إدارة المخاطر أو من خالل   ·
ســات التي يتعّدى  صة في تقديــم هذه الخدمات لدى المؤسَّ المكاتب المتخصِّ
سات التي يكون رأسمالها أقل  رأسمالها المليون ريال ُعماني، أما في حالة المؤسَّ
سات بأداء هذه المهام. من مليون ريال ُعماني، فيجوز أن تقوم إدارات هذه المؤسَّ
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تتمثل مهمة قسم إدارة المخاطر بتحديد ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التي تتبعها   ·
سة لمواجهة التهديدات المصاحبة ألنشطتها، واستغالل الفرص لتحقيق  المؤسَّ
األهداف االســتراتيجية والتشــغيلية ضمن قابلية المخاطر ومستويات التحمل 

المعتمدة من المجلس.

يعمل قســم إدارة المخاطر مــع اإلدارة التنفيذيــة واإلدارات التابعة لتحديد   ·
المخاطر، وتقييمها، وضع خطط لمعالجة المخاطر المرتفعة، ومراقبة مؤشرات 

المخاطر للتصرف بشكل استباقي عند تجاوز المستويات المقبولة.

كما يعمل قسم إدارة المخاطر مع المجلس لتحديد سياسة ومستوى اإلقدام على   ·
ســة، وذلــك لتأكيد تقديم خدمات أفضل، رفع مســتوى  المخاطر لدى المؤسَّ
الكفاءة، اتخاذ قرارات أكثر موثوقية، دعم االبتــكار والتحديث. وتتحقق هذه 

األهداف من خالل:

تصميم ممارسات إدارة المخاطر شــاملة لكافة أنشطة العمل بحيث تنشئ  ـ 
روابط بين أقسام العمل المنفصلة.

وضع استراتيجيات إلدارة المخاطر التي تتناول كل أنواع المخاطر. ـ 

تقييم المخاطــر لتعزيز التركيز علــى احتمالية وقــوع المخاطر وتأثيرها  ـ 
ومقارنتها مع قابلية ومستوى المخاطر المقبول والمتوافق عليه من المجلس.

النظر في المخاطر الفردية وسيناريوهات التفاعل بين عدة مخاطر. ـ 

سة لكي تتمَّ الموافقة على  دمج ممارسات إدارة المخاطر ضمن ثقافة المؤسَّ ـ 
االستراتيجية وعملية صنع القرار من خالل عملية مدروسة للمخاطر.

تعميم فلســفة إدارة المخاطر ال تركز فقط على تجنب المخاطر، بل على  ـ 
اإلقدام على المخاطرة المدروســة كوســيلة لتحقيق قيمــة للموقوف لهم، 
وتنطبق هذه الفلســفة بشــكٍل خاص على االســتثمارات التــي ُتْقدم عليها 
سة، والتي يجب أن تكون متوافقة مع مســتوى اإلقدام على المخاطر  المؤسَّ

سة من المجلس. المعتمد لدى المؤسَّ
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8.6.6 نطاق عمل ومسؤوليات قسم إدارة المخاطر

يشمل نطاق عمل قسم إدارة المخاطر تســهيل عملية تحديد وتقييم المخاطر   ·
ســة، ووضع خطة العالج،  األساســية التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المؤسَّ

وإعداد تقرير تقييم المخاطر وإحالتها الي مجلس اإلدارة.

سة بما يلي: للقيام بمسؤولياته، تقوم وظيفة قسم إدارة المخاطر في المؤسَّ  ·

سة من تركيز جهودها في إدارة  تحديد السياق: تحديد السياق يمكِّن المؤسَّ ـ 
المخاطر لتالئــم البيئــة الداخلية والخارجيــة التي تعمل فيهــا وتحديد 

التصنيفات والمعايير والعمليات الالزمة إلدارة المخاطر.

تحديد المخاطر: تحديد التهديدات والفرص الرئيسية التي قد تتعرض لها  ـ 
سة من خالل طرح أســئلة مثل: ما الذي قد يفشل أو ينجح؟ ما هي  المؤسَّ

اآلثار السلبية أو اإليجابية لهذه المخاطر على األهداف االستراتيجية؟

تقييم المخاطر: تقييم تأثير المخاطر واحتمــال وقوعها من أجل تحديد  ـ 
أولويات المخاطر الرئيسية. تخضع نتائج تقييم المخاطر لمراجعة وتحديث 
دوري من قبل إدارة المخاطر والقائمين على كل عملية / أصحاب المصالح 
سة، باإلضافة إلى ذلك، تقوم إدارة المخاطر بتقييم ورفع التقارير  في المؤسَّ

حول كفاية وفعالية الخطط العالجية خطر.

معالجة المخاطر: بناءً على نتائــج تقييم المخاطر ومســتوى اإلقدام على  ـ 
المخاطر المعتمد، تقوم اإلدارة التنفيذية بتعيين ملكية الخطر للقائمين على 
سة، وتوافق معهم على خطط معينة لالستجابة  العملية ذات الصلة ضمن المؤسَّ
للمخاطر ليتمَّ تطبيقها، جنباً إلى جنب، مع تحديد دورية رفع التقارير إلى 

اإلدارة التنفيذية حول المخاطر الرئيسية التي تمَّ تحديدها وتعيينها.

مراقبة المخاطر: تحديد المؤشــرات التي تسمح بمراقبة المخاطر ورصد  ـ 
م،  حالة المخاطر القائمة، وإمكانية ظهور مخاطر جديدة بشكل دوري ومنظَّ
ســة لكي تتعامل مع المخاطر  تعطي هذه المؤشــرات الوقت الكافي للمؤسَّ

بشكل استباقي.
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التواصل: تواصل بشكل مستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين بشأن أهم  ـ 
المخاطر، وخطط العالج، ومدى فعاليتها.

سة  سياسات إدارة المخاطر: يتمُّ مراجعة سياسات إدارة المخاطر للمؤسَّ ـ 
بانتظام ومناقشــتها للتأكد من أن هذه السياســات مالئمة في ســياق 
الظــروف االقتصادية الحاليــة وطبيعة العمــل الحالية والمســتقبلية 
سة في  سة واستثماراتها، والمشاكل والتحديات التي واجهتها المؤسَّ للمؤسَّ

الفترات السابقة.

تصنيفات المخاطر: تكون إدارة المخاطر مسؤولة عن تحديد فئات المخاطر  ـ 
الرئيسية والتي تندرج ضمنها المخاطر التي من شأنها التأثير على أهداف 

سة، وتكون هذه الفئات بالحد األدنى: المؤسَّ

المخاطر االســـتراتيجية: وهي المخاطر التي وإن وقعت تؤثر على اتجاه   ‡
سة االستراتيجي، وتضم المخاطر االستراتيجية بالحد األدنى ما يلي: المؤسَّ

االســـتراتيجية والتخطيط: وهي المخاطر الناشــئة عــن عدم قدرة   ○
سة على صياغة و/ أو تنفيذ اســتراتيجية عمل ناجحة. وتكون من  المؤسَّ
سة أن يشــرف على حسن صياغة وتنفيذ  مســؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
الخطة االســتراتيجية واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحية لتأكيد ســير 

سة باالتجاه المتوافق عليه وضمن حدود المخاطر المقبولة. المؤسَّ

المنافسة: وهي المخاطر الناشــئة عن المنتجات أو الخدمات التي يتمُّ   ○
إطالقها من قبل شــركات أخرى، والتي من شأنها أن تنافس منتجات أو 
سة الجاري التحضير إلطالقها أو المعمول بها، وتكون من  خدمات المؤسَّ
سة أن يشرف على تحضير تقارير المنافسة  مسؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
سة باالتجاه المتوافق عليه، وضمن  وطرق التعامل معها لتأكيد سير المؤسَّ

حدود المخاطر المقبولة.
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سة على تحديد  إدارة األداء: وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
مســتوى األداء المطلــوب مــن اإلدارات والموظفيــن واتخــاذ التدابير 
ســة التأكد من  التصحيحية، وتكــون من مســؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
تحديــد األداء المتناســب مــع األهــداف المبتغــاة وأخــذ اإلجراءات 
سة باالتجاه المتوافق عليه وضمن  التصحيحية الالزمة لتأكيد سير المؤسَّ

حدود المخاطر المقبولة.

التسويق واإلعالن: وهي المخاطر الناشئة عن ســوء تطوير وتطبيق   ○
اســتراتيجية التسويق الشــاملة والتكتيكات التي ستســتخدم لتحسين 
العالقة مع العمالء الحاليين وجذب العمالء المستقبليين، وتكون من 
ســة التأكد من وجود استراتيجية تسويق  مسؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
ســة وتضعها في مقدمة  وإعالن فعالة، تخدم منتجات وخدمات المؤسَّ

المنافسة إن وجدت.

المخاطر التشغيلية والمالية: وهــي المخاطر المرتبطة بفشل تشغيلي في   ‡
سة من  ســة والذي قد يصل تأثيره إلى عدم إمكانية المؤسَّ إجراءات المؤسَّ
االستمرار بتقديم خدماتها بالجودة المطلوبة مما يؤثر على السمعة وخسارة 

اإليرادات، وتضم المخاطر التشغيلية والمالية بالحد األدنى ما يلي:

مخاطر االئتمان: وهي المخاطر المرتبطة بعدم قدرة أحد األطراف   ○
من الوفــاء بالتزاماته، ويتســبب في تحمل الطرف اآلخر لخســائر 
سة أن يراقب سياسة  مالية، وتكون من مســؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
االئتمان بشــكل دائم، ويقوم بمحاولة تجنب التركيزات المفرطة في 
المخاطر مع العمالء من األفراد أو الشــركات في مواقع أو أنشــطة 
محددة، من خالل تنويع أنشــطة اإلقــراض والحصول على ضمانات 
ســة باالتجاه المتوافق عليه  مناســبة عند الحاجة لتأكيد سير المؤسَّ

وضمن حدود المخاطر المقبولة.
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سة على  مخاطر السيولة: وهي المخاطر المرتبطة بعدم قدرة المؤسَّ  ○
تلبيــة التزاماتها عند اســتحقاقها. وللحدِّ من هــذه المخاطر، تقوم 
ســة بإعداد مصادر تمويــل متنوعة إلدارة األصــول مع مراعاة  المؤسَّ
السيولة، ومراقبة السيولة بشكل يومي، وتقع على عاتق مجلس اإلدارة 
مســؤولية إدارة مخاطر الســيولة فيما يتعلق بمتطلبات إدارة السيولة 
سة  والتمويل القصير والمتوســط والطويل األجل، وتقوم إدارة المؤسَّ
بإدارة الســيولة من خــالل االحتفاظ باحتياطيات كافية، وتســهيالت 
مصرفية، وتســهيالت اقتــراض احتياطــي، من خالل مراقبــة دائمة 
للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة، ومطابقة اســتحقاق األصول مع 
سة باالتجاه المتوافق عليه وضمن حدود  االلتزامات لتأكيد سير المؤسَّ

المخاطر المقبولة.

مخاطر إدارة الميزانية: وهي المخاطر الناشــئة عن زيادة النفقات   ○
اإلدارية أو نقصان المداخيل عن الميزانية المتوافق عليها نتيجة سوء 
التقدير وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، وتقع على عاتق 
مجلس اإلدارة مســؤولية إدارة هــذه المخاطر من خــالل المراقبة 
الدورية للمصاريــف والمداخيــل مقارنًة بما هو مخطــط له، ويتمُّ 
التعامل مع الفروقات بشــكل فوري للتأكد مــن إغالق هذه الفجوات 

وعدم اتساعها.

سة على  مخاطر الســـوق: وهي المخاطر المرتبطة بعدم قدرة المؤسَّ  ○
إدارة التقلبات، إما بأســعار الســوق للســلع والخدمــات التي تقدمها 
سة، أو بقيمة األصول التي تملكها، وتقع على عاتق مجلس اإلدارة  المؤسَّ
مسؤولية إدارة هذه المخاطر من خالل توزيع االستثمارات على أساس 
تخصيص محدد مســبقاً لألصول لجميع الفئات المختلفــة، والتقييم 
الدائم لظــروف واتجاهات الســوق، وتقديــر اإلدارة للتغيرات طويلة 

وقصيرة األجل للقيمة العادلة.
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مخاطر العملة األجنبية: وتتمثل في المخاطر الناشــئة عن تقلب قيمة   ○
إحدى األدوات المالية بســبب تغير معدالت صــرف العمالت األجنبية. 
سة إلى مخاطر العملة الناتجة بشكل رئيسي عن التعامل  وتتعرض المؤسَّ
بأدوات مالية بالعمالت األجنبية، وتقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية 
مراقبة التغيرات في أســعار العمالت عن كثــب، باإلضافة إلى تأثيرها 
سات  المتعلق بالمركز المالي خالل الســنة، وكذلك التعامل مع المؤسَّ
ســة المشورة والنصح في  م للمؤسَّ المالية الخبيرة في هذا المجال لتقدِّ

حالة حدوث أي تغيير كبير في أسعار العمالت األجنبية.

سة على  استمرارية العمل: وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
تصميم و/ أو تطبيق السياسات واإلجراءات التي تضمن استمرارية عمل 
سة والتي تتضمن تحديد وإخطار السلطات المختصة بالتعامل مع  المؤسَّ
الحاالت الطارئة، كأجهزة الشــرطة والصحة، ووضع خطط وإجراءات 

مناسبة لالستجابة ألنواع الحوادث المختلفة )عمليات اإلخالء(.

التأمين: وهي المخاطر الناشئة عن عدم وجود تغطية شاملة للخسائر   ○
التي قد تحدث أثناء سير العمل العادي وأثناء المؤتمرات، وتقع على 
عاتق مجلس اإلدارة مســؤولية التأكد من تحديد األصول والعمليات 
التشغيلية والمداخيل التي من الواجب أن تكون مؤمنة على المخاطر 
المختلفة التي يمكــن أن تواجهها، كما يكون المجلس مســؤوالً عن 
تأكيــد أن كل الموظفيــن، والمتعاقدين، والمشــاركين بالمؤتمرات 
لديهم تأمين صحي يغطي الحوادث المؤسفة التي يمكن أن تقع ألي 
سة أن تتعامل فقط مع شركات  سبب من األسباب، ويكون على المؤسَّ

التأمين التكافلية.

المخاطر التكنولوجية: وهي المخاطر المرتبطة باالستثمارات التكنولوجية   ‡
والتي من شأنها تحسين األداء المؤّسسي كما ترتبط بسرية وسالمة، وتوافر 

البيانات. وتضم المخاطر التشغيلية والمالية بالحد األدنى ما يلي:
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االســـتثمارات التكنولوجية: وهي المخاطر الناشــئة عــن إخفاق   ○
االســتثمارات التكنولوجية في تحقيق النتائج المرجوة، وذلك نتيجة 
التخاذ قرارات تكنولوجية اســتراتيجية خاطئة، وتكون من مسؤولية 
ســة التأكد من تحديــد أهداف االســتثمارات  مجلــس إدارة المؤسَّ
المبتغاة، وأخذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان بقاء المخاطر 

ضمن الحدود المقبولة.

إدارة النظم ومدى استعمالها: وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة   ○
سة على االستخدام األمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات والتي  المؤسَّ
قد تنتج عن تغييرات في البيئة التكنولوجية، وعن عدم ثقة الموظفين 
ســة التكنولوجيــة. وتكون من مســؤولية مجلس إدارة  بأنظمة المؤسَّ
سة، تحديد الحد األدنى المقبول الستخدام األنظمة لتكنولوجيا  المؤسَّ
المعلومــات وأخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمة لضمــان بقاء 

المخاطر ضمن الحدود المقبولة.

سة على  سرية البيانات: وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
الحفاظ على ســرية المعلومات، والناتجة عن خروقــات تكنولوجية 
سة،  خارجية أو تسريب معلومات، إما من موظفي أو مستشاري المؤسَّ
سة التأكد من وجود الضوابط  وتكون من مسؤولية مجلس إدارة المؤسَّ

الالزمة لسرية المعلومات.

سة على  سالمة البيانات: وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
تأكيد صحــة البيانات التــي تبنى عليهــا القرارات االســتراتيجية 
سة التأكد من  والتشــغيلية. وتكون من مســؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
وجود الضوابط الالزمة لتأكيد صحة البيانات، والتي تشــكل أساس 
التقارير الماليــة وغير المالية التــي تبني عليهــا اإلدارة والوزارة 

توجُّههما االستراتيجي واالستثماري.
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المخاطر  وهــي  واالمتثال:  والحوكمـــة  والقانونية  المخاطرالشـــرعية   ‡
المرتبطة بالدعاوى القانونية، وااللتزام بالقوانين وببنود العقود المبرمة، 
ســة. وتضم المخاطر الشــرعية  وتصميم وحســن تطبيق سياســات المؤسَّ

والقانونية والحوكمة واالمتثال بالحد األدنى ما يلي:

سة تأكيد  المخاطرالشرعية: وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية حسـب التأصيل الشرعي للمعامالت 
المالية والفتـــاوى الصـادرة والقـرارات المعتمـــدة مـن جهـة الفتوى، 
سة التأكد من تطابق استثمارات  وتكون من مسؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
ســة مع الشــريعة اإلســالمية، وذلك من خالل مراجعة  وعمليات المؤسَّ
عمليات التدقيق وخطط المتابعة، باإلضافة إلى استشارة الهيئة الشرعية 
التابعة للوزارة في العمليات االستثمارية واألمور التشغيلية المشكوك في 
تطابقها مع الشريعة اإلسالمية والفتـاوى الصـادرة والقـرارات المعتمـدة 

مـن جهـة الفتوى.

ســة على االلتزام  القانونية: وهي المخاطر الناشــئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
ببنود العقود واالتفاقيات السارية المفعول. وتكون من مسؤولية مجلس إدارة 
سة التأكد من حسن صياغة بنود العقود واالتفاقيات وتأكيد االلتزام  المؤسَّ

سة والموقوف لهم. الكامل بهذه البنود، مما يعود بمصلحة على المؤسَّ

سة على  الملكية الفكرية: وهي المخاطر الناشــئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
صياغة النظم لحماية ملكيتها الفكرية. وتكون من مسؤولية مجلس إدارة 
سة التأكد من حماية ملكيتها الفكرية بما يعود بالمصلحة للموقوف  المؤسَّ

سة. لهم، وإخطار الوزارة عند استغالل الملكية الفكرية للمؤسَّ

سة على التقيد  االمتثال: وهي المخاطر الناشــئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
باألنظمة والسياســات والتشــريعات والتي قد ينجم عنها صدور أحكام 
ســة، تترتب عليها أعباء مالية وقضائية، وتكون من  قضائية ضد المؤسَّ

سة التحقق من تأكيد االلتزام الكامل. مسؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
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األخالقيـــات واالحتيال: وهــي المخاطر الناشــئة عن عــدم قدرة   ○
سة على منع وكشف واالســتجابة لحاالت االحتيال والتجاوزات  المؤسَّ
ســة التأكد من  األخالقية، وتكون من مســؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
وضوح المعايير التي تعتبــر تجاوزًا لألخالقيــات، أو تعتبر احتياالً 
ومنعها من الوقوع واكتشــافها عند وقوعها من خالل وضع الضوابط 
الرقابية، والرد عليهــا من خالل اإلجــراءات التصحيحية والتي قد 
تصل إلى التواصل مع الوزارة أو االدعاء العام أو الشرطة ورفع دعوى 

قضائية لتحصيل حقوق الموقوف لهم.

مخاطر إدارة أصحاب المصالح: وهي المخاطر المرتبطة بعدم المحافظة   ‡
على أحسن العالقات مع أصحاب المصالح والتي من شأنها أن تؤثر على 
ســة على تحقيــق أهدافها: وتضــم مخاطــر إدارة أصحاب  قدرة المؤسَّ

المصالح بالحد األدنى ما يلي:

ســة  العالقات العامة: وهي المخاطر الناشــئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
على الحفــاظ على عالقات مميزة مع أصحــاب المصالح، كالجهات 
ســة على تعزيز صورتها  الحكومية واإلعالم، والذي يســاعد المؤسَّ
والسيطرة على االنطباعات ال ســيما في أوقات األزمات، وتكون من 
ســة التأكد من الحفاظ على عالقات  مســؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
مميزة مع أصحاب المصالح ورفع التقارير بالمشــاكل التي تواجهها 

سة مع أصحاب المصالح. المؤسَّ

سة على  المخاطبات واإلعالم: المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
توفير مخاطبات داخلية وخارجية واضحة ومنســقة، والرد الســريع 
والمدروس على أّية أخبار قد تســيء لصورتها. وتكون من مسؤولية 
سة التأكد من وضوح وتنسيق المخاطبات الداخلية  مجلس إدارة المؤسَّ

سة. والخارجية لما له من تأثير إيجابي على صورة المؤسَّ
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سة على  الموارد البشرية: المخاطر الناشــئة عن عدم قــدرة المؤسَّ  ○
تصميم و/ أو تطبيق سياسات وإجراءات التوظيف والتوجيه والتحفيز، 
والتدريــب، والرواتب والمســتحقات، واإلشــراف علــى الموظفين، 
سة  والمتعاقدين، والمتطوعين. وتكون من مسؤولية مجلس إدارة المؤسَّ
التأكد من حسن إدارة العنصر البشري وتطويره والمحافظة عليه لما 

سة والعوائد للموقوف لهم. لذلك من فوائد على تطور المؤسَّ

سة  الصحة والسالمة واألمن: المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المؤسَّ  ○
على تصميم و/ أو تطبيق السياســات واإلجراءات التي تضمن صحة 
سة، باإلضافة  وســالمة وأمن جميع الموظفين والمتعاقدين مع المؤسَّ
إلى المتطوعين والمشــاركين في المؤتمرات، ويكون مجلس اإلدارة 

ملتزماً بتأمين معايير الصحة والسالمة.
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البنوك اإلسالمية وقواعد الخدمات المصرفية 9

سات  9.1  توصيف دور البنوك اإلسالمية في تقديم الدعم للمؤسَّ

الوقفية

ة،  سات الوقفية الخاصَّ يشكل القطاع البنكي أحد أهم األعمدة الداعمة للمؤسَّ  ·
ويتمثل هذا الدعم بتوفير البنوك اإلســالمية التســهيالت المالية والمشــورة 
االستثمارية للمشــاريع قيد الدراسة، وبذلك تعمل البنوك اإلسالمية كمستشار 
سة والتي تتضمن قطاعات االستثمار  لتحديد االستراتيجيات االستثمارية للمؤسَّ
وتركز االســتثمارات، كما يمكن أن تكون البنوك اإلســالمية شريكة في بعض 
ـ 5 %، وهي النسبة المحددة من البنك  المشاريع االستثمارية بنسبة ال تتجاوز ال

المركزي لشراكة البنوك في المشاريع االستثمارية.

ســات الوقفية لتتمَّ  كما تقدم البنوك اإلســالمية الفرص االســتثمارية للمؤسَّ  ·
دراستها وإقرار االســتثمار فيها في حال كانت هذه المشاريع متناسقة مع رؤية 
ى قيمتها حدود استثمار مؤّسسة  سة، وتعرض المشاريع التي تتعدَّ وأهداف المؤسَّ
وقفية منفردة على الوزارة لدراستها وجمع عدة مؤّسسات وقفية لالستثمار بها 

بنسبة تتناسب مع رأسمال وتوزيع أصول كل منها.

سات الوقفية،  وفي حال أرادت البنوك اإلسالمية أن تكون مصرحة بالعمل مع المؤسَّ  ·
فتكون مسؤولة بالحد األدنى ـ ما لم يتم االتفاق على خالفه ـ عن التالي:

فتح الحسابات. ـ 
حفظ المال. ـ 

الصرف على المستحقين. ـ 
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توثيق سجاّلت الصرف. ـ 
الترابط مع النظام اإللكتروني للوزارة. ـ 

تقديم التقارير. ـ 
سات. استضافة المؤسَّ ـ 

دعم الدعاية واإلعالن. ـ 
تقديم عروض شراكة استثمارية. ـ 

حفظ أصول المستندات. ـ 
تقديم دراسات الجدوى ألراضي الوقف. ـ 

تقديم االستشارات. ـ 

سات الوقفية 9.2 دور البنك اإلسالمي في تسجيل المؤسَّ

تؤدي المصارف اإلســالمية دورًا هاماً ومحورياً في النظــام المالي، فهي   ·
باإلضافة إلى دورها في تقديم التسهيالت المالية لمختلف الشركات، فهي 
تؤدي دورًا استشــارياً لهذه الشركات لتقدم لها المشــورة لمساعدتها في 
سات الوقفية، فباإلضافة إلى  النمو وتحقيق أهدافها. أما فيما يخصُّ المؤسَّ
الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك اإلســالمية فســوف تقوم بتأكيد قيمة 
األصول الذي ينوي المؤسس وقفه، وذلك لتأكيد استيفاء الشروط لتأسيس 
سة، وستعتمد الوزارة على تأكيد البنك اإلسالمي أن األصول الموقوفة  المؤسَّ

تتجاوز الحد األدنى مئة ألف )100.000( ريال ُعماني.

9.3 دور البنك اإلسالمي في مراجعة دراسات الجدوى

تهدف دراسات الجدوى إلى ترشيد القرار االســتثماري بوجوب قيام المشروع   ·
االقتصادي على دعائم الصالحيــة االقتصادية والفنية، ودراســة مدى جدوى 

إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه.
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ســة الوقفية للبنك اإلســالمي دراسة جدوى المشــروع، والتي تمكِّن  ُتِعد المؤسَّ  ·
القائمين بها في النهاية بالتوصية بتنفيذ المشــروع أو صرف النظر عنه، وهذه 
الّدراسات تتطلب معلومات تختلف من مشروع آلخر حسب طبيعة المشروع وحجمه.

تقسم مراحل إعداد الجدوى إلى:  ·
تحديد فكرة المشروع. ـ 

دراسة الجدوى المبدئية. ـ 

دراسة الجدوى التفصيلية وتتضمن: ـ 

الّدراسة التسويقية وتقدير الطلب على منتجات المشروع.  ○

الّدراسة الفنية والهندسية للمشروع.  ○

الّدراسة المالية للمشروع.  ○

التقييم االقتصادي للمشروع. ـ 

يقدم البنك اإلســالمي مالحظاته على دراســة الجدوى ونســبة مشــاركته   ·
سة الوقفية  االستثمارية في المشــروع، كما يحق للبنك اإلســالمي أو المؤسَّ
عرض الفرص االســتثمارية ودراسة الجدوى على مســاهمين من مؤّسسات 
وقفية أخــرى ـ ولهــا األولويــة ـ أو القطاع العــام أو الخاص للمســاهمة 

واالستفادة من هذه الفرص.

سة  يتمُّ تحضير عقود الشــراكة الالزمة ومراجعتها من القسم القانوني للمؤسَّ  ·
صة في هــذا المجال، وإرســالها إلى الرئيس  الوقفيــة أو من مكاتــب متخصِّ

التنفيذي، ومن ثم إلى المجلس لالعتماد.

سات الوقفية 9.4 دور البنك اإلسالمي في مجالس إدارات المؤسَّ

يؤدي البنك دورًا أساسياً في مساعدة المجلس على القيام بمسؤولياته، وذلك   ·
من خالل:
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تقديم المشــورة ألعضاء المجلس فيما يخصُّ التوجه االستراتيجي العام،  ـ 
سة والتي من شأنها أن تحقق أهداف  واإلطار العام لسياسات العمل للمؤسَّ

سة. المؤسَّ

ســة، وتقديم الحلول  تأكيد اطالع البنك اإلســالمي على حسن سير المؤسَّ ـ 
سة بحاجة إليها. االقتصادية / المالية التي تكون المؤسَّ

تقديم المشورة للجنة االستثمارية والتي من شــأنها تأكيد فعالية الجدوى  ـ 
االقتصادية، وصالبة البيانــات المالية للمســتثمرين المحتملين، وموازنة 

سة مع النتائج المبتغاة. مستوى المخاطرة التي تقدم عليها المؤسَّ

سة على  العمل مع المجلس لتحديد النسبة األعلى المقبولة النكشاف المؤسَّ ـ 
استثمار معين.

العمل مع المجلس لتحديد استراتيجية توزيع األصول وتأكيد عدم االنحراف  ـ 
عنها.

ســة عن  العمل مع المجلس لدراســة المخاطر والفوائد من انحراف المؤسَّ ـ 
نسب توزيع األصول في حال وجود فرص استثمارية مجدية.

العمل مع المجلس إلدارة هيكل رأس المال والحفاظ على المرونة والسالمة  ـ 
سة. المالية المعقولة، مع تحقيق عائد مالئم على استثمارات المؤسَّ

العمل مع المجلس لمراجعة اتفاقيات القروض مع الجهات التمويلية المختلفة. ـ 

سة وتقديم  العمل مع المجلس لمراجعة دراســات الوضع التنافســي للمؤسَّ ـ 
توصيات ومقترحات بشأن عمليات االندماج واالستحواذ، باإلضافة إلى خطة 

سة. استثمارية طويلة األجل ألصول المؤسَّ

العمل مع المجلس لمراجعة سياسة وإجراءات التخارج من أّية استثمارات. ـ 

العمل مع المجلس لمراجعة المقترحات لتوزيع المنفعة على الموقوف لهم  ـ 
سة الوقفية. وفق النظام األساسي وأهداف المؤسَّ
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ت والملكيات الرئيسية 
ّ

9.5  دور البنك اإلسالمي كحافظ أمين للسجال
لألصول

تؤدي البنوك اإلسالمية دورًا أساسيّاً كحافظ أمين للسجاّلت والملكيات الرئيسية   ·
سة الوقفية. لألصول، وذلك من خالل البدء في حفظ الملكيات منذ تأسيس المؤسَّ

ة أن تعتمد السجاّلت التي يكون  سة الخاصَّ في حالة السجالت، يكون على المؤسَّ  ·
من الموجــب أن توجد في البنوك اإلســالمية، باإلضافة إلــى الفترة الزمنية 
الواجب إرسال هذه السجاّلت خاللها وذلك لتأكيد وجود نسخة إضافية لهذه 
المعلومات والتي من شــأنها أن تســتعمل في الحاالت القضائية، أو في حاالت 

خسارة هذه المعلومات نتيجة كوارث طبيعية أو أعمال تخريبية.

9.6 دور البنك اإلسالمي في اإلعالن والدعاية

ســات الوقفية بادرة حضارية مســتقلة هي األولــى في بنيتها  تعد فكرة المؤسَّ  ·
االستراتيجية والتنفيذية في العالم اإلسالمي، حيث إنها تتيح للمجتمع الشراكة 
الحقيقية في إدارة األوقاف واستثمارها بنظارة وإشراف الوزارة. وبالتالي يكون 
هذا المفهوم مفهوماً جديدًا للمجتمع الذي يتطلب نشــر الوعي بأهميته وطرق 

المشاركة فيه.

تؤدي البنوك اإلسالمية دورًا أساسيّاً لنشر الوعي من خالل رعاية المؤتمرات   ·
ودعوة أفــراد من المجتمع لحضور نــدوات توعوية تهدف علــى المدى البعيد 
بتحويل المفهــوم التقليدي إلدارة الوقف إلى المفهــوم الجديد المتمثل بإدارة 
سات الوقفية، كما يؤدي البنك اإلسالمي دورًا أساسيّاً  األوقاف من خالل المؤسَّ
ط لها  سات لتحقيق أهدافها المخطَّ في تشجيع المجتمع على التبرع لتلك المؤسَّ

والتي تشرف عليها الوزارة.
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المـالحــق 10

10.1 ملحق )1( : استمارة إنشاء مؤّسسة وقفية خاصة

استمارة إنشاء مؤّسسة وقفية خاصة

سة بيانات المؤسَّ

ســة الوقفية: .........................................................................................................................  اسم المؤسَّ
للعمل على تحقيق األغراض التالية:

1 ـ إحياء سنة الوقف بتجديد له من خالل مشروعات ذات أبعاد تنموية.

2 ـ تجديد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي يحقق التكامل بين مشروعات الوقف.

3 ـ تلبية احتياجيات المجتمع والمواطنين في المجاالت الخيرية المختلفة.

4 ـ تحقيق المشاركة المجتمعية في الدعوة للوقف، وإدارة مشروعاته.

5 ـ إدارة واســتثمار أموال األوقــاف لرعاية الجوامع والمســاجد ومدارس القرآن 
الكريم، ولخدمة القرآن الكريم وعلومه بالوالية.

6 ـ  إدارة واســتثمار أموال األوقاف ألعمال البر والخير، كالتعليم وعالج المرضى 
ورعاية الفقراء والمحتاجين.

ومركز إدارتها ..............................................................................................................................................

ورأسمالها ......................................................................... )نقدّياً( أو )عينيّاً( أو )نقدّياً وعينيّاً(
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استمارة إنشاء مؤّسسة وقفية خاصة

المرفقات الرئيسية

1 ـ صور البطاقات الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة.

2 ـ نسخة من النظام األساسي وفقاً للمادة )33( من الالئحة التنفيذية لقانون األوقاف.

سة. 3 ـ إثبات من المديرية العامة لألوقاف وبيت المال بأصول األوقاف الُمحّددة للمؤسَّ

4 ـ أعضاء مجلس اإلدارة.

التوقيعرقم الهاتفالصفةالرقم المدنياالسمالرقم التسلسلي

عضوًا1.

عضوًا2.

عضوًا3.

عضوًا4.

عضوًا5.

عضوًا6.

عضوًا7.

اعتماد المديرية العامة لألوقاف وبيت المال: …………………………………………………………

ختم المديرية: …………………………………………………………
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استمارة إنشاء مؤّسسة وقفية خاصة

اإلجراءات الرسمية

دائرة األوقاف / قسم التسجيل والتوثيق:

استلمت أنا الموظف .....................................................................................................................................

صفته ....................................................................................................................................................................

سة الوقفية مستوفية للمرفقات بتاريخ .............. / .............. / ............... استمارة قيد المؤسَّ

توقيع الموظف .....................................................

سة الجديدة، وتمَّ التأكد بأنه ال يوجد  ○  تمَّ فحص الطلب والموافقة على اسم للمؤسَّ
اسم مشابه أو مماثل ألي مؤّسسة وقفية قائمة.

سة الوقفية تحت التأسيس إليداع  ○  تّمت الموافقة على فتح حساب بنكي باسم المؤسَّ
رأس المال ومنح رسالة للبنك.

االسم ...................................................................................................................................................................

الصفة ................................................................................................................................................................

التاريخ .............. / .............. / ...............             التوقيع ..............................................

دائرة المحاسبة:

سة الوقفية من قبل: تمَّ حفظ أصول ملكيات الوقف العيني تحت اسم المؤسَّ

الموظف ..............................................................................................................................................................

الصفة ................................................................................................................................................................

بتاريخ .............. / .............. / ...............                         التوقيع ..............................................

مالحظات: ............................................................................................................................................................
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استمارة إنشاء مؤّسسة وقفية خاصة

الدائرة القانونية: الرأي القانوني .......................................................................................................

الموظف:...................................................................................... بتاريخ .............. / .............. / ...............

توقيع الموظف .....................................................

سة: ............................................................................................... اعتماد الوزير بإصدار قرار المؤسَّ

بتاريخ .............. / .............. / ...............

الختم .......................................................................
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10.2 ملحق )2( : مسودة استمارة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

نموذج استمارة الترشح لعضوية مجلس إدارة مؤّسسة وقفية

تعليمات هامة: ُيرجى قراءة التعليمات الموضحة أدناه قبل تعبئة االستمارة.

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة مؤّسسة وقفية ما يلي:  .1

أن يكون حسن السيرة والسلوك. ـ 

أالَّ يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. ـ 

أن تتوافر لديه خبرة في اإلدارة واالستثمار. ـ 

سة التي يتقدم بأوراق ترشيحه  أالَّ يكون عاجزًا عن ســداد مديونيته للمؤسَّ ـ 
لعضوية مجلس إدارتها.

أالَّ يكون قد حكم بإعساره أو إفالسه ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس  ـ 
وفق أحكام القانون.

أالَّ يكون قد ثبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشــرف أو  ـ 
األمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

أالَّ يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوًا في أكثر من مؤّسسة وقفية  ـ 
مركز عملها الرئيسي في سلطنة ُعمان.

ســة أو األوقاف التي تخضع إدارتها لمصلحته  أالَّ يســتخدم أموال المؤسَّ ـ 
الشخصية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

على المرشح أن يوقع إقرارًا يؤكد فيه مسؤوليته المترتبة على العضوية، ويقر   .2
سة  بعلمه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعضوية وألعمال المؤسَّ

ح في نهاية االستمارة(. )حسب النموذج الموضَّ
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م االستمارة بعد تعبئتها بالكامل والتوقيع عليها إلى الشخص  على المرشح أن ُيقدِّ  .3
سة خالل ×× يوماً. الذي تعينه اإلدارة التنفيذية للمؤسَّ

على المرشح أن يرفق نسخة من الهوية.  .4

ســة أن ُتعيِّن شــخصاً يكون مسؤوالً عن استالم  على اإلدارة التنفيذية للمؤسَّ  .5
االستمارات وتسليمها للمستشار القانوني.

على المستشار القانوني فحص محتويات استمارة الترشح والتأكد من استيفاء   .6
المرشح للشروط الواجب توافرها لكي يكون عضوًا في مجلس اإلدارة.

سة أن يحتفظ بنسخة من جميع االستمارات،  على الشخص المسؤول بإدارة المؤسَّ  .7
ينية. وإيداع النسخة األصلية لدى وزارة األوقاف والشؤون الدِّ

تكون عضوية من يتمُّ انتخابه بالمخالفة لألحكام الســابقة باطلة من تاريخ   .8
ينية أن يصدر قرارًا  إنتخابه، ويجــب على معالي وزير األوقاف والشــؤون الدِّ
مسبباً بعزل ذلك العضو وتعيين غيره، وذلك بعد استيفاء اإلجراءات المبيَّنة 
سة، مع جواز إحالة من  في المادتين )28 و 29( من النظام األساســي للمؤسَّ

يثبت ارتكابه لجرائم مالية أو جزائية إلى الجهة القضائية.

ينية أدنى مسؤولية تجاه صحة البيانات  ال تتحمل وزارة األوقاف والشؤون الدِّ  .9
المدرجة في االستمارة.
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الجزء األول: الستعمال المرشح للعضوية

1. بيانات المرشح:

الجنسية:االسم:

الفاكس:الهاتف:العنوان:

البريد اإللكتروني )إن وجد(:

الخبرات العلمية:المؤهالت العلمية:

سات الوقفية: 2. العضوية الحالية للمرشح في المؤسَّ

سة المنصب في مجلس اإلدارةاسم المؤسَّ
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سة الوقفية بأجر؟ ال  نعم3.  هل يعمل المرشح لدى المؤسَّ

سة؟ ال  نعم4.  هل المرشح عاجزاً عن سداد مديونيته للمؤسَّ

ال  نعم5.   هل صدر حكم بإعسار المرشح أو إفالسه؟

ال  نعم6.  هل صدر حكم ضد المرشح في جناية أو جريمة شائنة؟

7.   هل تتوافر في المرشح إحدى المواصفات التالية التي تفقده صفة االستقاللية:

تربطه صلــة قرابة من الدرجة األولــى مع أي من  أ ـ 
ســة، أو له عالقة  أعضــاء اإلدارة التنفيذية للمؤسَّ
ذات أثــر مالي معها )أو أي من الشــركات التابعة 

لها( خالل العامين الماضيين.

ال  نعم

ســة أو ألي طــرف له عالقة  موظفاً لدى المؤسَّ ب ـ 
سة خالل العامين الماضيين. بالمؤسَّ

ال  نعم

سات / الشــركات  ج ـ عضو مجلس إدارة إلحدى المؤسَّ
سة خالل  التابعة، أو ألي مجموعة ذات صلة بالمؤسَّ

العامين الماضيين.
ال  نعم

سة / الشركة التي تنفذ أعمال  د ـ مرتبطاً مباشرة بالمؤسَّ
سة أو أي  االستشارات أو يقدم االستشــارات للمؤسَّ

طرف ذو صلة بهذا الشأن.
ال  نعم

هـ ـ كان طرفــاً فــي عقــود خدمة شــخصية مبرمة مع 
ســة أو  ســة، أو أي طرف أو ذي صلة بالمؤسَّ المؤسَّ

سة. بأعضاء اإلدارة التنفيذية للمؤسَّ
ال  نعم

و ـ كان خالل العاميــن الماضيين مرتبطــاً بأي مدقق 
حســابات خارجي أو موظفاً لديه أو مدققاً ســابقاً 

للمجموعة أو أي طرف له عالقة بالمجموعة.
ال  نعم
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ز ـ كان له أو ألبنائه القاصرين حصة 10 % أو أكثر من 
سة  مؤّسسة أو شركة أو مجموعة تتعامل معها المؤسَّ

الوقفية.
ال  نعم

ح ـ كان يتلقّى أو قد يتلقّى مكافأة إضافية أو دفعات من 
سة  مؤّسسة أو شركة أو مجموعة تتعامل معها المؤسَّ

الوقفية غير مكافأة المجلس.
ال  نعم

ط ـ كان مــوردًا أو عمياًل هاّماً لمؤّسســة أو شــركة أو 
سة الوقفية أو مسؤوالً أو  مجموعة تتعامل معها المؤسَّ
مرتبطاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع مورد أو 

سة الوقفية. عميل هام للمؤسَّ

ال  نعم

ي ـ لــم يكن خالياً مــن أي مصلحــة وأي أعمال أو أي 
عالقة أخرى يمكن ـ أو كان من المعقول ـ أن ينظر 
إليها من قبل المجلس على أنها متداخلة بشكل كبير 

سة الوقفية. مع قدرة العضو على العمل في المؤسَّ

ال  نعم

إقرار المرشح

أُقر أنا الموقع أدناه، والمتقــدم لعضوية مجلس اإلدارة، بصحــة البيانات الواردة 
سة، كما أُقر  أعاله، وبأن ترشــيحي يتفق تماماً مع أحكام النظام األساســي للمؤسَّ
لعت على أحكام قانون األوقاف رقم 2000/65 والئحته التنفيذية الصادرة  بأنني قد اطَّ
بموجب القرار الوزاري رقم 2001/23 والمعدلــة بالقرار الوزاري رقم 2015/633، 

وأؤكد مسؤوليتي القانونية المترتبة على هذه العضوية.

توقيع المرشح لعضوية مجلس اإلدارة:

التوقيع:االسم:
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سة الوقفية الجزء الثاني: الستعمال الموظف المسؤول بالمؤسَّ

قمنا باستالم االستمارة خالل الفترة القانونية وذلك بتاريخ:

الختم:التوقيع:

الجزء الثالث: المراجعة القانونية

قمنا بمراجعة االستمارة ونؤكد:

ال  نعمتدوين كافة البيانات المطلوبة بها.

استيفاء المرشح للشروط الواجب توافرها حسب 
القوانين واللوائح المعمول بها.

ال  نعم

الختم:توقيع المستشار القانوني:
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سة الوقفية 10.3 ملحق )3( : مسودة النظام األساسي للمؤسَّ

ة مؤّسسة .......................................... الوقفية الخاصَّ

النظام األساسي

تمهيد

ســة وفقاً ألحكام قانون األوقاف رقــم 2000/65 والئحته  تمَّ تأســيس هذه المؤسَّ
التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2001/23 والمعدلة بالقرار الوزاري 
رقم 2015/633 والقرار الوزاري رقم ××/2018 وأحكام هذا النظام األساسي وفقاً 

للبنود التالية:

الفصل األول
التعريفات
مادة )1(

في تطبيق أحكام هــذا النظام، يكون للكلمات والعبــارات التالية المعنى المبين 
قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

ينية. الوزير: وزير األوقاف والشؤون الدِّ

ينية. الوزارة: وزارة األوقاف والشؤون الدِّ

ة. سة: .......................................... الوقفية الخاصَّ المؤسَّ

سة. المجلس: مجلس إدارة المؤسَّ

المؤسس: ×××××××××××.

ة(. سات الوقفية الخاصَّ الواقف: اسم الواقف )للمؤسَّ

وكيل الوقف: الشخص أو المجلس الذي تمَّ تعيينه من الواقف أو الوزارة.
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الفصل الثاني

سة إنشاء المؤسَّ

مادة )2(

سة«(. ة )»المؤسَّ سة: مؤّسسة .......................................... الوقفية الخاصَّ اسم المؤسَّ

مادة )3(

سة الرئيســي ومقرها القانوني في  سة الرئيسي: يكون مركز المؤسَّ مركز المؤسَّ
محافظة ...................... بســلطنة ُعمان، ويجوز للمجلس أن ينشئ لها فروعاً في أنحاء 

السلطنة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

مادة )4(

ســة ]..... سنة / غير محدودة[ وتبدأ من تاريخ  سة: تكون مدة المؤسَّ مدة المؤسَّ
نشر قيدها في الجريدة الرسمية.

سة أغراض المؤسَّ

مادة )5(

سة في إدارة وتثمير أموال األوقاف  تتمثل األغراض التي تأّسست من أجلها المؤسَّ
فيما يلي:

)1(

)2(

)3(

سة إنجاز أغراضها، يكون لها الحق فيما يلي: وحتى يتسنَّى للمؤسَّ

)1(

)2(
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سة رأسمال المؤسَّ

مادة )6(

سة.... ريال ُعماني ]يجب أالَّ يقل عن مائة ألف ريال ُعماني[. يكـون رأسمـال المؤسَّ

مادة )7(

تكون المساهمة العينية في رأس المال..... ريال ُعماني وفقاً لقيمتها العادلة.

الفصل الثالث

سة إدارة المؤسَّ

مادة )8(

سة مجلس مؤلف من )....(..... عضوًا ]يجب أالَّ يقل أعضاؤه  يتولَّى إدارة المؤسَّ
عن 5 وال يزيد عن 7 بمن فيهم الرئيس[ يتَّم ترشيحهم بمعرفة الواقف أو وكيل 

الوقف، ويصدر قرار بتعيين المجلس من الوزير.

مادة )9(

د بقرار  تكون مدة عمل المجلس )٣( ثالث سنوات ميالدية من تاريخ التعيين، وُتجدَّ
من الوزير لفترة أو فترات أخرى مماثلة.

مادة )10(

ويشترط في عضو المجلس ما يلي:

1.  أن يكـون حسن السيرة والسلوك، ولم يثبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو 
جريمة ُمخلَّة بالشرف أو األمانة، ما لم يكـن قد ردَّ إليه اعتباره.

2. أال يقل عمره عن )25( خمس وعشرين سنة.

3. أن تتوافر لديه خبرة في اإلدارة واالستثمار.
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4.  أالَّ يكون عضوًا في مجلس إدارة مؤّسسة وقفية أخرى كما ورد في المادة ٤٣ 
ر الجمع بين عضوية  من الالئحة التنفيذية لقانون األوقــاف، والتي تحظِّ

مجلس إدارة أكثر من مؤّسسة وقفية.

ت  5.  أالَّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شــركة أو مؤّسسة منافســة إالَّ إذا تمَّ
الموافقة على ذلك من قبل أعضاء المجلس اآلخرين والوزارة.

مادة )11(

على المجلس فور تعيينه من قبل الوزير، أن ينتخب من بين أعضائه رئيساً ونائباً 
ســة أمام القضاء وأمام الغير، ويقوم نائب  للرئيس، ويمثل رئيس المجلس المؤسَّ

الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

كما يجب على المجلس تعيين أمين للسر في أول اجتماع له.

مادة )12(

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، أربع )4( مرات على األقل في 
السنة، ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وال يكون االجتماع 
صحيحاً إالَّ بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكــون من بينهم الرئيس أو نائبه في 
حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية األصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي 

منه الرئيس أو من يحلّ محله.

تتمُّ الدعوة النعقاد اجتماع المجلس بموجب إخطــارات كتابية توجه إلى األعضاء 
سة، أو تسلم  بالبريد العادي أو عن طريق البريد اإللكتروني المسجل لدى المؤسَّ
د لالجتماع بأسبوع على األقل، متضمنة مكان وزمان  إليهم باليد قبل الموعد الُمحدَّ

االنعقاد وجدول األعمال، ويجوز تقصير المدة في حال الضرورة.

مادة )13(

سة وفقاً للوائح الداخلية. د المجلس صالحيات التوقيع عن المؤسَّ ُيحدِّ
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مادة )14(

سة أسماء رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء  يجب أن يدرج في سجل قيد المؤسَّ
المجلس وكذلك أسماء من لهم صالحيات التوقيع المخولة لكل منهم خالل عشرة 

أيام عمل من تاريخ تعيينهم.

مادة )15(

ســة وأعمالها وشؤون  يجب على المجلس وضع أنظمة داخلية لتنظيم إدارة المؤسَّ
العاملين بها.

مادة )16(

سة في مقرها الرئيسي بسجل ألعضاء المجلس يشتمل على البيانات  تحتفظ المؤسَّ
التالية:

· االسم الكامل.

· عنوان السكن.

· المهنة أو الوظيفة.

· أي تفاصيل مناسبة أخرى.

مادة )17(

يجوز للشخص االعتباري الذي يمثله عضو المجلس أن ينيب عنه شخصاً آخر من 
التابعين له لحضور أي اجتماع والتصويت بالنيابة عنه.

كما يجوز ألي عضو أن ينيب عنه عضوًا آخر من أعضاء المجلس، وال يجوز لعضو 
المجلس أن ينوب عن أكثر مــن عضو واحد. وفي جميع األحــوال، يجب أن تكون 

اإلنابة خاصة ومكتوبة.
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مادة )18(

على المجلس تعيين أمين للسر في أول اجتماع له، ال يجوز أن يقل عدد اجتماعات 
مجلس اإلدارة عن أربعة اجتماعات في الســنة في أي حال من األحوال، وأن يكون 

بين كل اجتماعين أربع أشهر على األكثر.

مادة )19(

تثبَّت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر وتدون في سجل خاص يوقِّعه جميع الحضور.

مادة )20(

إذا تغيَّب عضو من أعضاء المجلس عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية ولم يعين 
عضوًا آخر ينوب عنه في حضور أي من تلك االجتماعات، فيعتبر مستقياًل.

مادة )21(

إذا خال مكان عضو المجلس، على الواقف أو وكالئه أو أوصيائه، ترشيح من يشغل 
مكانه، بشرط أن يكون مستوفياً للشروط المقررة لعضوية المجلس.

مادة )22(

تنتهي العضوية بالمجلس وفقاً لآلتي:

1. الـوفــاة.

2. االنسحاب أو االستقالة.

3. إذا حكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة ُمخلِّة بالشرف أو األمانة.

4. إذا عزل بقرار من الوزير، أو بحكم من المحكمة الشرعية.

5. إذا حكم بإفالسه.

6. إذا  أصبح غير صالح لعضويــة المجلس وفقاً ألي نظــام أو تعليمات 
سارية في السلطنة.

سة. 7. إذا ثبت للمجلس أنه قد أخلَّ بواجباته بطريقة تضر بمصلحة المؤسَّ
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مادة )23(

يكون للمجلس كافة الصالحيات، وإصــدار القرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
سة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يأتي: لممارسة المؤسَّ

سة ومتابعة تنفيذها وفق ما تجيزه  رسم السياسة واألهداف العامة للمؤسَّ  ·
الشريعة اإلسالمية.

سة وما يخص الشؤون اإلدارية  إعداد اللوائح المتعلقة بسير العمل بالمؤسَّ  ·
والمالية والنظم األخرى الالزمة لتحقيق تلك السياسة واألهداف ومتابعة 

تنفيذها.

سة خدمة ألهدافها. إقرار الموازنة السنوية لتمويل أنشطة المؤسَّ  ·

صاتهم واختصاصاتهم وصالحياتهم  تعيين الكـوادر الوظيفية وتحديد مخصَّ  ·
بعد استكمال اإلجراءات مع الوزارة.

ترشــيح أحد المكـاتب المحاســبية المعتمدة بالســلطنة للعمــل كمدققين   ·
سة. خارجيين لتدقيق حسابات المؤسَّ

تعيين أحد مكـاتب المحاماة المعتمدة بالسلطنة محامين للوقف.  ·

تعيين أمين سر للمجلس مسؤول عن محاضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ   ·
القرارات المتخذة من قبله.

ســة الوقفية النقدية والعينية والمحافظة على  إدارة واستثمار أموال المؤسَّ  ·
سة ورعايتها. أمالك المؤسَّ

اتخاذ التدابير الالزمة لصيانة األوقاف العينية والعمل على تطويرها   ·
وتحسين ريعها.

سة الرئيسي، ومنها: االحتفاظ بالسجاّلت والدفاتر الالزمة بمقرِّ المؤسَّ  ·

سجاّلت لقيد جميع األموال الموقوفة سواء كانت عقارية أم منقولة أم نقدية.  ·
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محاضر جلسات المجلس.  ·

دفاتر حسابات اإليرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.  ·

ســة، وأي سجاّلت أخرى ترى  ســجاّلت أعضاء المجلس والعاملين بالمؤسَّ  ·
الوزارة وجوب االحتفاظ بها.

تقديم حساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة أعمالها السنوية   ·
إلى الــوزارة، وذلك من مراقب حســابات يتمُّ تعيينه عــن طريق الوزارة، 

سة بأتعابه. وتلتزم المؤسَّ

ســة الوقفية مع مؤّسســة أو مؤّسســات وقفية أخرى وفق  طلب دمج المؤسَّ  ·
الشــروط المحددة بالمادة )49( من الالئحة التنفيذيــة المعدلة لقانون 

األوقاف، شريطة موافقة كـافة أعضاء المجلس.

التحقق من التزام الضوابط الشــرعية الالزمة في إدارة واستثمار أموال   ·
سة الوقفية. المؤسَّ

سة الوقفية والرقي بها لتحقيق أهدافها التي  العمل على تطوير المؤسَّ  ·
أُنشئت ألجلها.

االلتزام بالمحددات اإلدارية والمالية والتنفيذية بما يتوافق مع قانون األوقاف   ·
سة الوقفية. والئحته التنفيذية، وما تّم إقراره بالنظام األساسي للمؤسَّ

سة الوقفية  ة بالمؤسَّ تسليم جميع األموال والســجاّلت والموجودات الخاصَّ  ·
إلى مجلس اإلدارة الجديد في حال تغيير المجلس أو حله، أو تسليمها إلى 

دائرة المحاسبة بديوان عام الوزارة.

اعتماد سياسة الصالحيات.  ·

ة. سات الخاصَّ عقد القروض مع صناديق ومؤّسسات التمويل الحكومي والمؤسَّ  ·

سة وحسب  تشكيل عدد من اللجان التي يرتئي تعيينها حسب حاجة المؤسَّ  ·
دة يعينها مجلس اإلدارة من حين آلخر. ظروفها للقيام بأعمال ُمحدَّ
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مادة )24(

ال يحق لرئيس وأعضاء المجلس أو من يخلفهــم وورثتهم أي حق في تملُّك أموال 
سة أو األوقاف التي تخضع إلدارتها، كما ال يحق لهم استخدام تلك األصول  المؤسَّ

لمصلحتهم الشخصية سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة )25(

يجب على المجلس تعيين إدارة تنفيذية تكون مســؤولة أمام المجلس بالكامل، أو 
اللجان المنبثقة عنه بموجب عقود تضمن حقوقهم وواجباتهم.

مادة )26(

تمارس اإلدارة التنفيذية مســؤولياتها وصالحياتها وفق هيكل تنظيمي يعتمد من 
المجلس، يتمُّ فيه تحديد مسؤوليات وصالحيات كل أعضاء اإلدارة التنفيذية، كما 
يجب أن يصدق المجلس على تفويض منظم يكون إطارًا للمسؤوليات والصالحيات 

المشار إليها.

مادة )27(

يتعين على اإلدارة التنفيذية االســتجابة الكافية والمناســبة لطلبات المجلس 
ولجانه بغرض وضع سياســاته موضــع التنفيذ وتكون اإلدارة مســؤولة تجاه 

المجلس عن ذلك.

مادة )28(

سة بجميع األعمال التي يقوم بها مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارتها  تلتزم المؤسَّ
ومديروها والمســؤولين التنفيذيين فيها أو الوكالء المفوضين متى كانوا يعملون 
سة وضمن صالحياتهم. ويحق للغير بحســن النية أن يفترض أن أي  باسم المؤسَّ
سة  عمل يقوم به المجلس أو رئيس المجلس أو أي من هؤالء في سياق مزاولة المؤسَّ
أعمالها، هو من ضمن الصالحيــات المخولة إلى هؤالء األشــخاص، وأنها تلزم 

سة ما لم يكن الحد من صالحياتهم مدرجاً وفق النظام المعتمد. المؤسَّ
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مادة )29(

يكون أعضاء المجلس مسؤولين مسؤولية تضامنية دون اإلخالل بمسؤولية كل منهم 
الشــخصية أو بالمســؤولية الجنائية لما يرتكبونه من أعمال بالمخالفـة ألحكام 
قانون األوقاف والئحته التنفيذيــة، أو عما يترتب على عدم القيام باختصاصاتهم 

سة. وأدَّى ذلك لإلضرار بالمؤسَّ

إذا ترتبت المسؤولية عماًل بالفقرة السابقة، يعود للمحكمة المختصة أن تجعل كاّلً 
من األعضاء المذكورين مســؤوالً عــن جميع األضرار أو عن جــزء منها وفقاً لما 

ترتئيه المحكمة بالنظر إلى ظروف القضية.

تكون باطلة وكأنها لم تكن األحكام أو النصوص التي تقضي بالحد من مسؤولية 
ســة أن تعيد إلــى أي عضو من أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة، ويترتب على المؤسَّ
المجلس تكاليف أي دعوى مدنية أو جزائية يتعرض لها بحجة أن مسؤوليته ترتبت 
سة في حالة صدور حكم نهائي في هذه الدعوى  عن أعمال قام بها في إدارة المؤسَّ

يعفيه من المسؤولية.

الفصل الرابع

سة / مراقبو الحسابات حسابات المؤسَّ

مادة )30(

سة من خالل اآلتي: تكون مصادر تمويل المؤسَّ

س. ـ األموال المخَّصصة من الواقف أو المؤسِّ

ـ يجوز قبول التبرعات وال يجوز جمع األموال.

مادة )31(

ســة في حســاب خاص باســمها لدى أحد المصارف اإلسالمية  تودع أموال المؤسَّ
المعتمدة في السلطنة مع إخطار الوزير بذلك كتابة، وال يجوز تغيير المصرف أو 

الحساب إالَّ بموافقة الوزير.
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مادة )32(

سة بإعداد دفاتر حســابات صحيحة ُتبيِّن مركزها المالي بشكل يتفق  تقوم المؤسَّ
سات  واألصول المحاســبية المتعارف عليها لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
سة  المالية اإلسالمية )AAOIFI(، وتحفظ هذه الدفاتر في المركز الرئيسي للمؤسَّ
أو في المكان أو األمكنة التي يراها المجلس مالئمة. ويجب أن ُتبيِّن هذه الدفاتر 

على األخص ما يلي:

سة وأوجه هذا االستالم  جميع المبالغ النقدية التي استلمتها أو صرفتها المؤسَّ  ·
أو الصرف.

سة. جميع معامالت المؤسَّ  ·

سة. أصول والتزامات المؤسَّ  ·

مادة )33(

سة مراقب حسابات يرشِّحه المجلس بتوصية من لجنة التدقيق. وتكون  يكون للمؤسَّ
هذه التوصية مرفقة بالعرض المقدم مــن المدقق الخارجي، ويتمُّ تعيين المدقق 
الخارجي بموجب قــرار صادر عن الــوزارة ولمدة ثالث ســنوات قابلة للتجديد، 

ويحدد ذلك القرار أتعاب المدقق الخارجي.

مادة )34(

يكون مراقبو الحســابات من بين أحد مكاتب التدقيق المرخَّص لها بذلك قانوناً، 
والمعتمدة من قبل الهيئة العامة لســوق المال، ويجب أن يكون مراقبو الحسابات 
سة، فال يجوز أن يكونوا من المؤّسسين أو من أعضاء المجلس  مستقلِّين عن المؤسَّ

سة أو الجهات التابعين لها، أو إلى التي لهم بها عالقة. أو موظفي المؤسَّ

مادة )35(

سة وسجاّلتها  يحق لمراقبي الحسابات في كل وقت أن يفحصوا جميع دفاتر المؤسَّ
ومستنداتها، وأن يحصلوا على جميع المعلومات التي يرونها ضرورية لحسن تنفيذ 
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مهامهم، وعلى المراقبين أن يتحققوا من أن قائمة المركز المالي وقائمة األرباح 
سة، وأن هذه الدفاتر والسجاّلت تمَّ  أو الخسائر مطابقة لدفاتر وســجاّلت المؤسَّ
إعدادها وفق األصول المحاسبية المتعارف عليها لدى هيئة المحاسبة والمراجعة 
سات المالية اإلسالمية )AAOIFI(، وال يجوز لمراقبي الحسابات أن يقدموا  للمؤسَّ
سة والجهات التابعة لها خدمات فنية أو استشارية ال تدخل ضمن أعمال  إلى المؤسَّ

المراجعة، والتي قد تؤثر في حيادهم واستقالليتهم.

مادة )36(

سة اإلبالغ عن المخالفات المكتشفة أو المشكوك فيها  على مراقبي حسابات المؤسَّ
للمجلس، وفي حال كون المخالفة جسيمة، عليهم تزويد الوزارة بنسخة من التقرير 

المعد لذلك.

مادة )37(

م مراقبو الحسابات إلى المجلس تقريرًا وفق األصول المحاسبية المتعارف عليها  ُيقدِّ
سات المالية اإلسالمية )AAOIFI(، ُيبيِّن فيه  لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
ســة وتوزيع األربــاح، ورأيهم فيمــا إذا كانت  بصفة خاصة المركــز المالي للمؤسَّ
سة المالي  الميزانية وحساب األرباح والخسائر المقدمة للوزارة تعكس مركز المؤسَّ
ونتائج أنشــطتها التجارية وفقاً لألصول المحاســبية المتعارف عليها. وعلى مراقبي 
الحسابات أن يضمنوا في تقريرهم أي تغيير طرأ في المبادئ المحاسبية التي اتبعت 
في إعداد قائمة المركز المالي وقائمة األرباح أو الخسائر منذ السنة الماضية. إذا 
لم يقدم تقرير مراقبي الحسابات إلى المجلس، أو إذا كان غير مطابق لما تفرضه 

هذه المادة، فإن قرار المجلس القاضي بالتصديق على الحسابات يصبح باطاًل.

مادة )38(

سة والغير عن األضرار الناتجة عن أي  إن مراقبي الحسابات مسؤولون تجاه المؤسَّ
سة عن األضرار الناتجة  غش يرتكبونه في أداء مهامهم، وهم مسؤولون تجاه المؤسَّ

عن عدم قيامهم بمهامهم المهنية والفنية بشكل واف.
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مادة )39(

سة في اليوم األول من شــهر يناير، وتنتهي في الحادي  تبدأ الســنة المالية للمؤسَّ
والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، وُيســتثنى من ذلك السنة المالية األولى 
التي تبدأ من تاريخ نشر هذا النظام وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر 

من السنة نفسها.

مادة )40(

سة خالل ثالثة أشهر من نهاية  يجب على المجلس أن يعد البيانات المالية للمؤسَّ
سة، ويجب أن يتضمن  السنة المالية بعد تدقيقها من قبل مراقبي حسابات المؤسَّ
البيان شرحاً وافياً ألهم بنود اإليرادات والمصروفات خالل السنة المالية، كما يعد 
ســة للســنة المالية المنتهية، وترسل نسخ من  المجلس تقريرًا عن أعمال المؤسَّ

مة إلى الوزارة. جميع البيانات الُمقدَّ

مادة )41(

ســة أن تضع ملخَّص األهداف الخاص بها على الموقع اإللكتروني،  على المؤسَّ
ويترك للمجلس حق السماح بإمكانية عرض النظام األساسي.

مادة )42(

سة على ما جاء تحديده في المادة )6( من هذا النظام دون  يقتصر عمل المؤسَّ
التدخل في األمور السياسية أو المذهبية أو الحزبية أو النعرات القبلية.

الفصل الخامس

سة دمج وحلُّ المؤسَّ

مادة )43(

سة بعد موافقة الوزير إذا توافرت الشروط اآلتية: يجوز دمج المؤسَّ

سات الوقفية. 1.  تماثل أغراض وأنشطة المؤّسستين أو المؤسَّ
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سة بتنفيذ األغراض التي أُنشئت من أجلها، ويتمُّ دمج  2.  تعذُّر قيام المؤسَّ
ســات الوقفية عن طريق الضــم، بنقل الذمة  المؤسســتين أو المؤسَّ
المالية لمؤّسسة أو مؤّسسات وقفية إلى مؤّسسة وقفية أخرى، أو عن 
طريق المزج بتأسيس مؤّسسة وقفية واحدة تؤول إليها ذمة المؤسستين 

سات الوقفية. أو المؤسَّ

مادة )44(

سة الوقفية ألي سبب من األسباب التالية: ُتحلُّ المؤسَّ

ســة أو تحقُّق أي حدث يســتوجب الحل ويكون  حلول األجل المعين للمؤسَّ  ·
سة أو نظامها. منصوصاً عليه في عقد تأسيس المؤسَّ

سة أو استحالة تحقيق هذه  تحقيق الغاية التي أسست من أجلها المؤسَّ  ·
الغاية.

سة أو خسارة كامل رأسمالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة  إفالس المؤسَّ  ·
دون استعمال ما تبقَّى من رأس المال استعماالً مجدياً.

سة الوقفية. اتفاق مجلس اإلدارة مع الوزارة على حلِّ المؤسَّ  ·

ســة بناءً على طلب أي طرف ذي  إذا قضت المحكمة المختصة بحل المؤسَّ  ·
مصلحة، ومن أجل أحد األسباب السالفة الذكر، أو من أجل أي سبب آخر 

سة من تحقيق غايتها. يحد جدّياً من إمكانية المؤسَّ

مادة )45(

سة ما يلي: يحظر على المؤسَّ

الدعوة إلى جمع األموال والتبرعات والهبات.  ·

االشتغال بالسياسة أو التدخل في الخصومات المذهبية والتكتالت القبلية   ·
الفئوية.
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ممارسة نشــاط غير وارد في نظامها األساســي أو فتح فروع أخرى لها أو   ·
نقلها إلى مكان آخر، أو دمجها في مؤّسســة وقفية أخرى، أو الدخول في 
مضاربات مالية غير شرعية، أو الحصول على أموال من جهات أجنبية، أو 

ة. إرسال أموال ألي جهة، إالَّ بعد موافقة الوزارة والجهات الُمختصَّ

سة، أو اإلسهام في تمويل  إنفاق شيء من أموالها فيما ال يحقق أهداف المؤسَّ  ·
جماعات إرهابية، أو الدخول في مضاربات يترتب عليها غسل لألموال.

تعيين كل من تثبت مسؤوليته من أعضاء المجلس عن وقوع المخالفات التي   ·
سة للعمل فيها بأجر. أدَّت إلى حلِّ المؤسَّ

مادة )46(

تطبق أحكام قانــون األوقاف رقم 2000/65 والئحتــه التنفيذية الصادرة بالقرار 
الوزاري رقــم 2001/23 وتعديالتها الصــادرة بالقرار الــوزاري رقم 2015/633 
والقرار الوزاري رقم ××/2018 وأّية قواعد أو تعليمات تصدر من الوزارة فيما لم 

يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

في حالة صدور أي قرارات أو تشريعات الحقة أو صدور تعديل على أي قانون يؤثر 
ــر وفقاً  على هذا النظام األساســي، يجب أن يتمَّ تعديل هذا النظام ويقرأ ويفسَّ

للقرارات أو التشريعات أو التعديالت الالحقة.
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ســـة الوقفية ذات رأسمال  10.4 ملحق )4( :  الهيكل التنظيمي للمؤسَّ
يقلُّ عن نصف مليون ريال ُعماني

سات الوقفية الخيرية المؤسَّ

ينية وزارة األوقاف والشؤون الدِّ

الهيئة الشرعية المركزية

اإلدارة التنفيذية

سات مجلس إدارة المؤسَّ
الوقفية الخيرية

سة  مجلس ُمخوَّل إلدارة المؤسَّ
المشرف عليها

الجهة التشريعية والرقابية

الفتاوى الشرعية

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

التدقيق الداخلي

التدقيق الخارجي

نظام رقابة داخلي فاعل

موظفون معينون أو التعاقد مع 
صة إحدى الشركات المتخصِّ

مكاتب تدقيق الحسابات 
المستقلة والمعتمدة من الهيئة 

العامة لسوق المال

صة في استثمار  إدارة متخصِّ
وتنمية األصول

إدارة العمليات إدارة المالية وخدمات الدعم

سة إدارة عمليات المؤسَّ الشؤون المالية واإلدارية



مدج حملإلمم حمنمطوم 127حملسست

ســـة الوقفية ذات رأســـمال  10.5 ملحق )5(:  الهيكل التنظيمي للمؤسَّ
بين نصف مليون ومليون ريال ُعماني

سات الوقفية الخيرية المؤسَّ

ينية وزارة األوقاف والشؤون الدِّ

الهيئة الشرعية المركزية

اإلدارة التنفيذية

سات مجلس إدارة المؤسَّ
الوقفية الخيرية

سة  مجلس مخول إلدارة المؤسَّ
المشرف عليها

الجهة التشريعية والرقابية

الفتاوى الشرعية

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

التدقيق الداخلي

التدقيق الخارجي

نظام رقابة داخلي فاعل

موظفون معينون أو التعاقد مع 
صة إحدى الشركات المتخصِّ

مكاتب تدقيق الحسابات 
المستقلة والمعتمدة من الهيئة 

العامة لسوق المال

صة في استثمار  إدارة متخصِّ
وتنمية األصول

إدارة العمليات إدارة المالية وخدمات الدعم

سة إدارة عمليات المؤسَّ الشؤون المالية واإلدارية

لجنة االستثمار

تثمير واستثمار األصول
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ســـة الوقفية ذات رأسمال  10.6 ملحق )6( :  الهيكل التنظيمي للمؤسَّ
يزيد عن مليون ريال ُعماني

سات الوقفية الخيرية المؤسَّ

ينية وزارة األوقاف والشؤون الدِّ

الهيئة الشرعية المركزية

اإلدارة التنفيذية

سات مجلس إدارة المؤسَّ
الوقفية الخيرية

سة  مجلس مخول إلدارة المؤسَّ
المشرف عليها

الجهة التشريعية والرقابية

الفتاوى الشرعية

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

التدقيق الداخلي

التدقيق الخارجي

نظام رقابة داخلي فاعل

موظفون معينون أو التعاقد مع 
صة إحدى الشركات المتخصِّ

مكاتب تدقيق الحسابات 
المستقلة والمعتمدة من الهيئة 

العامة لسوق المال

صة في استثمار  إدارة متخصِّ
وتنمية األصول

إدارة المالية وخدمات الدعم

الشؤون المالية واإلدارية

لجنة االستثمار

تثمير واستثمار األصول

إدارة االستثمار

سة سةإدارة عمليات المؤسَّ إدارة عمليات المؤسَّ

إدارة العمليات


