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نبذة عن الوقف

الوقف هو إمساك األصل – أرض، أو زرع، أو بيت، أو  ®
نقود، أو تجارة...إلخ – وعدم تمليكه أو توريثه ألحد من 

الناس.

ال يجوز التصرف به بأي شكل من األشكال كبيعه أو وهبه.  ®

ق من ريعه أو منتوجه يف الحالل ويف الجهات التي  ® ُيتصدَّ
حّددها الواقف بنّية التقّرب إىل الله تعاىل.
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سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة ومؤسس وقف اإلمام جابر بن زيد

أهمية تكاتف الجهود بني أبناء املجتمع. ®

عمل يسهم فيه أبناء املجتمع بشكل عام. ®

تعزيز وتطوير بعض املصالح املتعلقة بالجوانب العلمية  ®
والدعوية واإلنسانية.

قياماً بالواجب ورداً للجميل وشعوراً بضرورة التكامل  ®
بني املجتمع واملؤسسات الحكومية.

فكرة المؤسسة
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نسبة المؤسسة لإلمام جابر بن زيد
هللِ

ِب ا
ِكتا

ي 
ا ِف َلْو َأنَّ أَْهل الَبْصَرِة َنَزُلوا ِعْنَد َقْوِل َجابِرِ بِِن َزْيٍد أَلوَسَعُهْم ِعلمًا َعمَّ

تابعٌي جليل

شخصيٌة عمانية

قامة علمية كبرية

 شخصية معتمدٌة ومقبولة
لدى جميع املذاهب
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قرار إنشاء المؤسسة

تم تأسيس املؤسسة وفقاً ألحكام 
قانـون األوقاف الصادر باملرسوم 

السلطاين رقم 2000/65 

والالئحة التنفيذية لقانون األوقاف 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23 
وتعديالته وأحكـام النظام األسايس 

للمؤسسة الصادر بالقرار رقم 
2017/424 وتعديالته.

كما تم تشكيل مجلس إدارة 
املؤسسة بالقرار الوزاري رقم 
2017/703  والصادر بتاريخ 21 

ذي الحجة 1438هـ واملوافق له 
24 مايو 2017م.
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مجلس إدارة المؤسسة

يتوىل إدارة املؤسسة مجلس مؤلف من ستة أعضاء بناًء عىل ترشيح من الواقف أو  ®
مجلس اإلدارة من بعده، ويصدر قرار بتعيني املجلس من الوزيـر.

تكـون مدة عمل املجلس )5( خمس سنوات ميالدية من تاريخ التعيني، ويمكن التجديد  ®
لذات األعضاء السابقني أو تعيني غريهم، وتجدد بقرار من الوزيـر لفرتة أو فرتات أخرى 

مماثلة.

األصل يف أعضاء املجلس أن يكـونـوا من ذوي التخصصات والخربات العلمية واملهنية  ®
املتنوعة التي يحتاجها املجلس تحقيقاً للتكامل بينهم، مع التأكيد عىل أن يكون من بني 

السبعة فقيه شرعي واحد عىل األقل.

 يكـون للمجلس الصالحيات كـافة، وإصدار القرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملمارسة  ®
املؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها )26 بنداً(

يجب عىل مجلس اإلدارة تعيني إدارة تنفيذية تكون مسؤولة أمام املجلس بموجب عقود  ®
تضمن حقوقهم وواجباتهم.

تمارس اإلدارة التنفيذية مسؤولياتها وصالحياتها وفق هيكـل تنظيمي يعتمد من املجلس  ®
يتم فيه تحديد مسؤوليات وصالحيات كل أعضاء اإلدارة التنفيذية، كما يجب أن يصدق 

املجلس عىل تفويض منظم يكـون إطارا للمسؤوليات والصالحيات املشار إليها.
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مجلس إدارة المؤسسة

صدر قرار التعيني من قبل معايل الشيخ وزير األوقاف والشؤون الدينية املوقر للفريق املكون من ستة أعضاء وهم:

أحمد بن صالح الراشدي
أمين الصندوق

بــــكــــالــــوريــــوس هـــنـــدســـة عــــلــــوم الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر والــــكــــهــــربــــاء. جــامــعــة  ®
السلطان قابوس

ماجستري تكنولوجيا النقط . اسرتاليا. ®

طالب دكتوراه يف إدارة األعمال . مملكة ماليزيا االتحادية. ®

خـــربة عملية يف قــطــاع الــنــفــط والــغــاز امــتــدت ألكـــر مــن أربــعــة  ®
عــشــر عـــامـــا كــمــهــنــدس يف الـــشـــركـــة الــعــمــانــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
املـــــســـــال ثـــــم انـــتـــقـــل لـــيـــعـــمـــل يف قـــســـم الـــقـــمـــيـــة املـــحـــلـــيـــة املـــضـــافـــة 

بشركة النفط العمانية 

بكالوريوس يف القضاء الشرعي . سلطنة عمان ®

ماجستري يف اإلدارة العامة . اسرتاليا ®

املشاركة يف أكــر من عشرين برنامج ودورة تدريبية  ®
يف مختلف املهارات واملجاالت العلمية

خربة عمليلة حوايل 20 عاما يف العمل اإلداري بكلية  ®
الــــشــــريــــعــــة والــــــقــــــانــــــون ثــــــم بـــكـــلـــيـــة الـــــحـــــقـــــوق / جـــامـــعـــة 

السلطان قابوس.

رئـــاســـة وعـــضـــويـــة مــجــالــس إداريـــــــة مــخــتــلــفــة ســـــواء يف  ®
قطاع األعمال الخاصة أو مجال األعمال التطوعية 

خليل بن أحمد الخليلي
رئيس مجلس اإلدارة

بكالوريوس يف القضاء الشرعي. سلطنة عمان . ®

ماجستري يف العلوم الشرعية . ممكلة ماليزيا االتحادية  ®

أمني فتوى بمكتب اإلفتاء. ®

ــــثـــــات الـــشـــرعـــيـــة  ® ــــبـــــعـ ــلـــــجـــــان والـ ــ رئــــــاســــــة وعـــــضـــــويـــــة الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـ
واإلدارية داخل وخارج السلطنة.

تأليف الــعــديــد مــن الكتب مثل خصائص االقــتــصــاد اإلســالمــي  ®
وداللـــــــــــة اإلقــــــــــــرتان عــــنــــد اإلصـــــولـــــيـــــني والــــســــيــــاســــة الــــشــــرعــــيــــة عــنــد 
اإلمامني سعيد بن خلفان الخلييل و عبدالله بن حميد الساملي.

تـــقـــديـــم الـــعـــديـــد مــــن الـــــربامـــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة املـــتـــنـــوعـــة يف الــعــقــيــدة  ®
وأصول الفقة والعبادات واملعامالت املالية

أفلح بن أحمد الخليلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس إدارة المؤسسة

فهد بن سلطان اإلسماعيلي
عضو

بــــكــــالــــوريــــوس مــــع مـــرتـــبـــة الــــشــــرف يف إدارة األعـــــمـــــال واالقــــتــــصــــاد.  ®
سلطنة عمان.

خربة عملية يف اإلدارة واالستثمار ملا يزيد عن خمسة عشر عاما. ®

رئيس إدارة شركة تبيان للعقارات ش.م.م منذ عام 2011م. ®

عضو يف بعض الصناديق االستثمارية بالسلطنة ودول الخليج. ®

أمـــني صــنــدوق الــجــمــعــيــة الــعــقــاريــة الــعــمــانــيــة وعــضــو يف مجلس  ®
إدارة فريق نداء الخريي

عزان بن حمد اليحمدي
عضو

بكالوريوس يف القانون – تخصص القانون التجاري  ®
– من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.

مستشار قانوين – هيئة تنظيم الكهرباء ®

عضو – جمعية املحامني العمانية الربيطانية ®

خربة عملية يف عدد من الشركات ومكاتب املحاماة  ®
العاملية يف مسقط ودبي وأبوظبي

عبدالرحمن بن أحمد الخليلي
أمين السر

بكالوريوس فقة الدعوة . سلطنة عمان ®

ماجسرت ادارة املوارد البشرية . أسرتاليا. ®

خربة عملية بمكتب اإلفتاء لحوايل سبعة عشر عاما  ®
بــدايــة بــدائــرة الــفــتــوى مــــرورا بــرئــاســة قــســم الــعــالقــات 
والتبادل الثقايف وحاليا مدير دائرة التعريف باإلسالم 

والتبادل الثقايف.

املشاركة يف عدد من املؤتمرات والجمعيات الداخلية  ®
والخارجية
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رؤية المؤسسة, ورسالتها, وقيمها

رسالُة املؤسسة:

مؤسسة وقفية تخدم العلوم 
اإلسالمية وتراعي الظروف 
اإلنسانية من خالل تثمري 

األصول الوقفية. 

رؤيُة املؤسسة:

التميز يف تعزيز الشراكة بني 
العمل الوقفي واملجتمع من 

أجل صالح اإلنسان. 

قيم املؤسسة:

أمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

إتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

إنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
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أهداف المؤسسة

التثمري الوقفي يف املجاالت العقارية  ®
أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية 
وغريها من املجاالت وفقا لضوابط 
الــــــشــــــريــــــعــــــة اإلســــــــالمــــــــيــــــــة يف الــــــوقــــــف 

وتثمريه وتأجريه.

خـــدمـــة الـــدعـــوة اإلســـالمـــيـــة والـــــرتاث  ®
اإلســـــــــــــالمـــــــــــــي، والــــــــعــــــــنــــــــايــــــــة والـــــــــصـــــــــرف 
بـــشـــكـــل خــــــاص عــــىل مــكــتــبــة الــــواقــــف 
ــــاً مــــــــؤبــــــــداً لـــطـــلـــبـــة  ــ ــــفـ ــ ــــتــــــي جــــعــــلــــهــــا وقـ الــ

العلم ورواده.

تتمثل األغراض التي 
تأسست من أجلها 

المؤسسة في 
إدارة وتثمير أموال 
األوقاف فيما يأتي:

خــدمــة الــعــلــوم اإلســالمــيــة، ودعــم  ®
املــــــــؤســــــــســــــــات واملـــــــــراكـــــــــــــــــــز الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة 

بشكـل خاص.

دعـــم املــحــتــاجــني مــن طلبة العلم،  ®
ــــــــن مــن  ــ وعـــــــــالج املـــــــــرىض غـــــري الـــــقـــــادريـ
أصــــــــــحــــــــــاب األمــــــــــــــــــــــراض املــــســــتــــعــــصــــيــــة 
وفـــقـــا لــلــتــقــاريـــــر الــطــبــيــة مـــن جــهــات 
االختصاص، ورعاية ذوي الظروف 

واألوضاع اإلنسانية.
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مصادر تمويل المؤسسة

تتكـون مصادر تمويل املؤسسة من خالل اآليت

أمـوال األوقـاف التي تديـرها املؤسسة.  ·
· العائد من استثمارات أموال املؤسسة.

الهـبات والوصايـا التي يقـبلـها املجـلـس  ·

تودع أموال املؤسسة يف حساب خاص باسمها   ·
لدى أحد املصارف اإلسالمية املنضبطة املعتمدة يف 
السلطنة مع إبالغ الوزيـر بذلك كـتابة، وال يجوز 
تغيري املصرف أو الحساب إال بموافقة الوزارة. 

تحتفظ املؤسسة بدفاتـر مـالـية وفقا لألصول   ·
املحاسبية املتعارف عليها. 

يكـون للمؤسسة مراقب حسابات واحد عىل   ·
األقل يعينه املجلس ليقوم بمهامه ملدة )3( 

ثالث سنوات.
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التخصصية ®
املرونة  ®
وجود فقيه شرعي ®
وجود ذراع استثماري يحمل الوقف ®
تجديد الدماء يف مجلس اإلدارة ®
فصل الفريق التنفيذي عن مجلس اإلدارة ®
هيكلة إدارية واضحة ®
تطبيق مبادئ الحوكمة ®
عدم شخصنة الصالحيات ®
وجود مرحلة تأسيسية لعمل الخطط االستثمارية ®
® 

االستفادة من التجارب األخرى داخلياً وخارجياً
معرفة ما لهم وما عليهم من الناحية القانونية ®

مقترحات لتأسيس الوقف التعليمي



شكرًا لحسن استماعكم


