


2

مسودة
4 أواًل: التمهيد ....................................................................................................................... 

4 ثانيًا: التعريفات ................................................................................................................... 

4 ثالثًا: األحكام العامة .......................................................................................................... 

5 رابعًا: شروط الترخيص لصندوق االستثمار الوقفي ....................................................... 

5 خامسًا: متطلبات الترخيص ............................................................................................... 

6 سادسًا: الوحدات الموقوفة ............................................................................................ 

6 سابعًا: مدير الصندوق وأمين الحفظ .............................................................................. 

7 ثامنًا : الجهة المستفيدة .................................................................................................. 

7 تاسعًا: مجلس إدارة الصندوق ......................................................................................... 

7 عاشرًا: اجتماعات جمعية الواقفين ................................................................................. 

8 حادي عشر: اإلفصاح .........................................................................................................  

9 ثاني عشر: مآل األصول الوقفية عند انتهاء الصندوق .................................................. 

9 ثالث عشر: النشر والنفاذ ................................................................................................... 

الفهرس



3

مسودة

أ- ُيقصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذه التعليمــات المعانــي الموضحــة فــي نظــام الهيئــة 
العامــة لألوقــاف.

المعانــي  أدنــاه  الــواردة  بالكلمــات والعبــارات  التعليمــات، ُيقصــد  أحــكام هــذه  ب- لغــرض تطبيــق 
الموضحــة إزاء كل منهــا مــا لــم يقــض ســياق النــص غيــر ذلــك. 

1. الصنــدوق االســتثماري الوقفــي/ الصنــدوق: اســتثماري ليــس لــه مــدة محددة جميــع وحداته 
موقوفــة اليجــوز تداولهــا، و هدفــه توفيــر فــرص الوقــف للعمــوم وتلبيــة الحاجــات المجتمعيــة مــن 
خــال اســتثمار أمــوال الصنــدوق الوقفيــة ســواء كانــت عينيــة أو نقديــة فــي أوجــه االســتثمار لتوفيــر 
عائــد دوري يصــرف علــى االحتياجــات المجتمعيــة مــن خــال توزيــع نســبة محــددة مــن صافــي أربــاح 

الصنــدوق القابلــة للتوزيــع علــى الجهــة المســتفيدة مــن الصنــدوق، بشــكل ســنوي بحــد أدنــى .
2. الواقف: كل من يشترك في وحدة من وحدات الصندوق.

ــر ربحــي مؤهــل وفــق الشــروط والضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة  3. الجهــة المســتفيدة: كيــان غي
العامــة لألوقــاف مــن وقــت آلخــر. 

4. الجهة المختصة: الهيئة العامة لألوقاف.
5. يوم: يوم العمل الرسمي في المملكة العربية السعودية.

تهــدف هــذه التعليمــات إلــى تنظيــم إصــدار موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف علــى طلبــات الترخيــص 
لصناديــق االســتثمار الوقفيــة.

والصاحيــات  لاختصاصــات  الماليــة  الســوق  وهيئــة  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  إلشــراف  يخضــع  أ- 
منهمــا. بــكل  المنوطــة 

األحــكام  الوقفــي  التعليمــات تســري علــى صنــدوق االســتثمار  فــي هــذه  نــص  بــه  يــرد  ب- مالــم 
واالشــتراطات النظاميــة الخاصــة بصناديــق االســتثمار العامــة – حتــى ولــو تــم طرحــه طرحــًا خاصــًا- 

بحســب نوعــه و بالقــدر الــذي ال يتعــارض مــع طبيعــة الصنــدوق الوقفيــة.
ت- يجــوز بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق تســجيل األصــول العقاريــة لصنــدوق االســتثمار الوقفي 

أواًل: التمهيد

ثانيًا: التعريفات

ثالثًا: األحكام العامة
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رابعًا: شروط الترخيص لصندوق االستثمار الوقفي مسودة

باســم شــركة تابعــة لجهــة مرخــص لهــا فــي تقديــم القــروض وقدمــت قرضــًا لمصلحــة الصنــدوق وفقــًا 
ألحــكام هــذه التعليمــات واألنظمــة واللوائــح الســارية بهــذا الخصــوص.

ث- للهيئــة العامــة لألوقــاف فــرض مقابــل مالــي علــى مديــر الصنــدوق مقابــل دورهــا اإلشــرافي علــى 
علــى الصنــدوق.

ج- يجــوز للهيئــة العامــة لألوقاف–فــي حــدود اختصاصهــا - إعفــاء أي شــخص خاضــع لهــذه التعليمــات 
مــن تطبيــق أيِّ مــن أحكامهــا كليــًا أو جزئيــًا بنــاًء علــى طلــب تتلقــاه منــه ، أو بمبــادرة منهــا دون اإلخــال 

باألنظمــة واللوائــح المنظمــة للصنــدوق  والصــادرة عــن الجهــات األخــرى المختصــة.
ح- يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف عنــد اتخــاذ أي إجــراء 
الوحــدات  أو  الواقفيــن  علــى  أثــر ســلبي و جوهــري  لــه  يكــون  أو  الصنــدوق  لغــرض  تغييــرًا  يتضمــن 

الموقوفــة.
خ- مــع عــدم اإلخــال بالمتطلبــات الــواردة فــي لوائــح صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة،  اليجــوز دمــج الصناديــق الوقفيــة إال بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف.
د- فــي حــال مخالفــة أيَّ مــن القيــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه التعليمــات بســبب ظــروف خارجــة عــن 
ســيطرة مديــر الصنــدوق ولــم يتــم إصــاح المخالفــة خــال شــهر مــن تاريــخ وقــوع المخالفــة ، يتعيــن على 
ــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة العامــة لألوقــاف بذلــك فــورًا بشــكل كتابــي مــع اإلشــارة إلــى اإلجــراء  مدي
التصحيحــي والمــدة الزمنيــة المطلوبــة إلصــاح المخالفــة ، ويمكــن للهيئــة العامــة لألوقــاف وفقــًا 

لتقديرهــا المحــض تغييــر تلــك المــدة .

أ- يجب استيفاء التالي عند تقديم طلب الترخيص للصندوق:
1. الحــد األدنــى لتأســيس الصنــدوق: يجــب أن ال يقــل الحــد األدنــى الــذي ينبغــي جمعــه لتأســيس 

الصنــدوق عــن عشــرة ماييــن ريــال ســعودي .
ب- يجب على مدير الصندوق االلتزام بالتالي في جميع األوقات:

1. سياســة االســتثمار: يجــب أن ال تقــل قيمــة اســتثمارات الصنــدوق عــن مــا نســبته )75 %( مــن 
القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق وذلــك بحســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة.

2. التوزيعــات: يجــب أن ال تقــل نســبة األربــاح الموزعــة علــى الجهــة المســتفيدة عــن )50 %(  

ســنويًا مــن صافــي أربــاح الصنــدوق القابلــة للتوزيــع  – إن وجــدت-.



5

مسودة

خامسًا: متطلبات الترخيص

سادسًا: الوحدات الموقوفة

أ( علــى مديــر الصنــدوق والجهــة المســتفيدة عنــد الرغبــة فــي طــرح وحــدات صنــدوق اســتثمار وقفــي 
أن يقدمــا طلــب الترخيــص المبدئــي للصنــدوق إلــى الهيئــة العامــة لألوقــاف للحصــول علــى موافقتهــا 
بالترخيــص للصنــدوق متضمننــا العقــد المبــرم بيــن مديــر الصنــدوق والجهــة المســتفيدة ، قبــل التقــدم 

بطلــب تأســيس الصنــدوق لهيئــة الســوق الماليــة.
ب( يجــب أن تراعــي شــروط وأحــكام الصنــدوق ووثيقــة اشــتراكه اشــتراط كمــال أهليــة الواقــف وأن 

تكــون صيغــة االشــتراك فــي الصنــدوق جازمــة بالوقــف ومكتوبــة ومنجــزة ومؤبــدة.
1( يجــب أن تتضمــن شــروط و أحــكام  الصنــدوق جميــع المعلومــات الضروريــة لتمكيــن الواقفيــن 
المحتمليــن مــن اتخــاذ قــرار مــدروس ومبنــي علــى معلومــات كافيــة بخصــوص الصنــدوق وأهدافــه 
االجتماعيــة ، ويجــب أن تتضمــن شــروط وأحــكام الصنــدوق سياســة توزيــع األربــاح و نبــذة عــن الجهــة 

المســتفيدة وأنشــطتها بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الفقــرة )ب/2( مــن البنــد رابعــًا أعــاه.
2( يجــب أن تتضمــن شــروط وأحــكام الصنــدوق معلومــات عــن اإلجــراءات المتبعــة إلنهــاء وتصفيــة 
الصنــدوق والخطــة الزمنيــة للتصفيــة والجهــة التــي تــؤول لهــا األمــوال الوقفيــة عنــد التصفيــة  بمــا 

اليتعــارض مــع أحــكام هــذه التعليمــات.
3( يجــب أن تحتــوي شــروط وأحــكام الصنــدوق علــى أي معلومــات أخــرى ينــص عليهــا نظــام الهيئــة 

العامــة لألوقــاف ولوائحهــا وبالقــدر الــذي ال يتعــارض مــع طبيعــة صنــدوق االســتثمار الوقفــي.

أ- ُيعــّد اشــتراك الواقــف فــي الصنــدوق إقــرارًا منــه بوقــف الوحــدات وقفــًا مؤبــدًا وبإطاعــه علــى 
شــروط وأحــكام الصنــدوق وقبولــه بهــا.

ب- يلتــزم مديــر الصنــدوق بتقديــم كشــف يتضمــن عــدد وحــدات الصنــدوق وبيانــات الواقفيــن وإيــداع 
الكشــف لــدى الهيئــة العامــة لألوقــاف فــور تأســيس الصنــدوق وتحديــث البيانات بشــكل نصف ســنوي. 

ت- ال يجوز تداول الوحدات الموقوفة أو استرداد قيمتها لكونها موقوفة.
ث- يلتــزم مديــر الصنــدوق بالمحافظــة علــى أن تكــون كافــة وحــدات الصنــدوق موقوفــة لــذات الغــرض 

ويحضــر عليــه  قبــول أي اشــتراكات ال تكــون موقوفــة لــذات الغــرض.
ثــة مــن شــروط وأحــكام الصنــدوق إلــى الهيئــة العامــة  ج- يجــب علــى مديــر الصنــدوق تقديــم نســخة محدَّ

لألوقــاف خــال )10( أيــام مــن إجــراء أي تغييــر عليهــا.
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مسودة

سابعًا: مدير الصندوق وأمين الحفظ

أ- يجــب  أن يكــون مديــر الصنــدوق شــخصًا مرخصــًا لــه فــي ممارســة نشــاط إدارة األصــول، ويلتــزم  مديــر 
الصنــدوق بالتعليمــات واالشــتراطات التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة لألوقــاف بمــا يتعلــق بــإدارة األصــول 

الوقفيــة مــن وقــت إلــى آخــر.
ب- يجــوز للهيئــة العامــة لألوقــاف إصــدار قــرار بســحب وإلغــاء ترخيصهــا الممنــوح لمديــر الصنــدوق 

بــإدارة األصــول الوقفيــة فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
1. إذا رأت ذلك ضروريًا لحماية الصندوق.

2. إذا أخفــق مديــر الصنــدوق إخفاقــًا تــراه الهيئــة العامــة لألوقــاف جوهريــًا فــي االلتــزام باألنظمــة 
واللوائــح الســارية علــى الصنــدوق.

3. بناء على طلب من الجهة المستفيدة شريطة موافقة الجهات المختصة.
4. ألي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة العامة لألوقاف.

5. بناء على طلب الواقفين المشتركين في أغلبية وحدات الصندوق.
ت- يجــب  أن يكــون أميــن حفــظ الصنــدوق شــخصًا مرخصــًا لــه فــي ممارســة نشــاط حفــظ األصــول، 

ليتولــى مهــام حفــظ أصــول الصنــدوق والوثائــق المتعلقــة بهــا .
ث- يجــب علــى أميــن الحفــظ المعّيــن وفقــًا للفقــرة )ت( مــن هــذا البنــد فصــل أصــول كل صنــدوق 
اســتثماري وقفــي عــن أصولــه وعــن أصــول عمائــه اآلخريــن ، وأن يحتفــظ بجميــع الســجات الضروريــة 
د تلــك األصــول بشــكل  وغيرهــا مــن المســتندات التــي تؤيــد تأديــة التزاماتــه التعاقديــة ، ويجــب أن تحــدَّ
مســتقل مــن خــال تســجيل أصــول كل صنــدوق ووحداتــه باســم أميــن الحفــظ لصالــح ذلــك الصنــدوق ، 
ل أصــول الصنــدوق العقاريــة باســم شــركة تابعــة ألميــن الحفــظ ، وُتعــّد أصــول صندوق االســتثمار  وتســجَّ
الوقفــي مملوكــة للصنــدوق لغــرض تحقيــق أهدافــه االجتماعيــة وفــق ماتنــص عليــه وثائــق الصنــدوق 

ولوائحــه .
ج- يجــوز للهيئــة العامــة لألوقــاف ســحب وإلغــاء ترخيــص حفــظ األصــول الوقفيــة مــن أميــن الحفــظ فــي 

حــال إخالــه بالمهــام المنوطــة بــه المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ت( مــن هــذه المــادة.
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ثامنًا : الجهة المستفيدة

تاسعًا: مجلس إدارة الصندوق

عاشرًا: اجتماعات جمعية الواقفين

أ- يجــب أن تكــون الجهــة المســتفيدة كيانــًا غيــر ربحــي مؤهــًا وفــق المعاييــر واالشــتراطات التــي 
تصدرهــا الهيئــة العامــة لألوقــاف مــن وقــت آلخــر.

ب-  للواقــف أن يشــترط فــي وثيقــة االشــتراك ممارســته لكافــة الحقــوق المرتبطــة بالوحــدات فيمــا 
ــد فقــدان الواقــف  ــؤؤل هــذه الحقــوق للجهــة المســتفيدة عن ــة ، وت اليتعــارض مــع طبيعتهــا الوقفي

ــة.  ــه الشــرعية والنظامي ألهليت
ت- فــي حــال عــدم اشــتراط الواقــف لممارســة حقوقــه النظاميــة فيراعــى أن تتضمــن وثيقــة االشــتراك 

تفويــض الواقــف الجهــة المســتفيدة بكافــة صاحياتــه وحقوقــه.
ث-  فــي جميــع األحــوال يراعــى أن تنــص شــروط وأحــكام الصنــدوق علــى تفويــض الواقــف الجهــة 
ــة  ــح التنفيذي ــه وحقوقــه المنصــوص عليهــا فــي هــذه التعليمــات واللوائ المســتفيدة بكافــة صاحيات

لنظــام هيئــة الســوق الماليــة عنــد فقدانــه ألهليتــه الشــرعية.

يشــرف علــى الصنــدوق مجلــس إدارة وتســري علــى مجلــس إدارة الصنــدوق األحــكام الــواردة فــي نظــام 
الســوق الماليــة ولوائحــة التنفيذية.

أ- تســري األحــكام المنظمــة الجتمــاع مالكــي الوحــدات الــواردة فــي نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه 
ــة  ــاه والطبيعــة الوقفي ــواردة أدن ــن بمــا اليتعــارض مــع األحــكام ال ــى اجتماعــات الواقفي ــة عل التنفيذي

للصنــدوق.
ــدوق  ــر الصن ــي لمدي ــك فــي الموقــع االلكترون ــن بإعــان ذل ب- تكــون الدعــوة لعقــد اجتمــاع الواقفي
والهيئــة العامــة لألوقــاف، وبإرســال اشــعار كتابــي إلــى الجهــة المســتفيدة والواقفيــن – مالــم يفــّوض 
الواقــف الجهــة المســتفيدة بممارســة حقوقــه التصويتيــة وفقــًا ألحــكام هــذه التعليمــات- 1( قبــل 
ــام علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع 2( وبمــدة ال تزيــد علــى )21( يومــًا قبــل تاريــخ االجتمــاع ،  )10( أي
ويجــب أن يحــدد االعــان واإلشــعار تاريــخ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه وبنــود االجتمــاع  المقترحــة ، ويجــب 
علــى مديــر الصنــدوق إرســال نســخة مــن هــذا االشــعار إلــى الهيئــة العامــة لألوقــاف خــال مــدة اإلخطار.
ت- علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــال )10( أيــام  مــن تســلم طلــب 
ــر مــن الواقفيــن - المشــتركين مجتمعيــن أو منفرديــن  كتابــي مــن الجهــة المســتفيدة أو واقــف أو أكثـ
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فــي 25 % علــى األقــل مــن وحــدات الصنــدوق- ، ويجــب علــى مديــر الصنــدوق النــص علــى ذلــك فــي 
شــروط وأحــكام الصنــدوق.

ث- ال يكــون اجتمــاع الواقفيــن صحيحــًا إال إذا حضــره عــدد مــن الواقفيــن الذيــن اشــتركوا مجتمعيــن فــي 
25 % علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق مــا لــم تحــدد شــروط وأحــكام الصنــدوق نســبة أعلــى ، 

ويســري ذلــك علــى الجهــة المســتفيدة وفــق مانصــت عليــه هــذه التعليمــات.
ج- إذا لــم ُيســتوف النصــاب الموضــح فــي الفقــرة )ث( مــن هــذا البنــد ، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق 
الدعــوة الجتمــاع ثــاٍن بإعــان ذلــك فــي موقعــه االلكترونــي والموقــع اإللكترونــي والهيئــة العامــة 
لألوقــاف وبإرســال إشــعار كتابــي إلــى الجهــة المســتفيدة والواقفيــن –مالــم يفــّوض الجهــة المســتفيدة 
بممارســة حقوقــه التصويتيــة وفقــًا ألحــكام هــذه التعليمــات - وأميــن الحفــظ قبــل موعــد االجتمــاع 
الثانــي بمــدة ال تقــل عــن )5( أيــام  وُيعقــد االجتمــاع الثانــي صحيحــًا أّيــًا  كانــت نســبة الواقفيــن الممثلــة 

فــي االجتمــاع.

أ- التقاريــر األوليــة والســنوية : باإلضافــة للمتطلبــات الــواردة فــي الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة 
عــن هيئــة الســوق الماليــة ،علــى مديــر الصنــدوق تقديــم كافــة التقاريــر األوليــة والســنوية التــي يصدرهــا 

الصنــدوق للهيئــة العامــة لألوقــاف خــال 5 أيــام مــن طلبهــا.
ب- علــى مديــر الصنــدوق اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات والتطــورات التــي يلــزم اإلفصاح عنها بحســب 
أنظمــة هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة للهيئــة العامــة لألوقــاف والجهــة المســتفيدة مراعيــًا 

وضــوح المعلومــات المفصــح عنهــا وصحتهــا واكتمالها.
ت- علــى مديــر الصنــدوق نشــر جميــع المعلومــات المطلــوب اإلفصــاح عنهــا علــى موقعــه اإللكترونــي 

والموقــع االلكترونــي للهيئــة العامــة لألوقــاف.
ث- علــى مديــر الصنــدوق نشــر نســخة مــن شــروط وأحــكام الصنــدوق فــي موقعه اإللكترونــي والموقع 
االلكترونــي للهيئــة العامــة لألوقــاف ، ويجــب عليــه اإلعــان عــن النســخة المحدثــة مــن شــروط وأحــكام 
الصنــدوق فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع االلكترونــي للهيئــة العامــة لألوقــاف ، وذلــك خــال )10( 

أيــام مــن إجــراء أي تحديــث عليهمــا بمــا فــي ذلــك التحديــث الســنوي ألداء الصنــدوق.
ج- علــى مديــر الصنــدوق أن يعلــن فــي موقعــه اإللكترونــي والموقــع االلكترونــي للهيئــة العامــة 

لألوقــاف تفاصيــل التغييــرات الجوهريــة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق وذلــك قبــل )10( أيــام مــن 
ســريان التغييــر.

ح- علــى مديــر الصنــدوق أن يقــدم إلــى الهيئــة العامــة لألوقــاف خــال )10( أيــام مــن انتهــاء مــدة الطــرح 
بيانــًا بنتائــج الطرح.
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أ- دون االخــال  بطبيعــة الصنــدوق الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح الســارية علــى الصنــدوق ، يجــب علــى 
مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة العامــة لألوقــاف عنــد رغبتــه إنهــاء الصنــدوق مــع بيــان األســباب الداعيــة 

لذلك.
ب-  تلغــى وحــدات الصنــدوق عنــد انتهائــه بعــد الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة الازمــة بمــا فــي 

ذلــك موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف.
ــه، دون االخــال بشــروط  ــدوق فــور إنتهائ ــة الصن ــدء فــي إجــراءات تصفي ــدوق الب ــر الصن ت- علــى مدي

وأحــكام الصنــدوق.
ث- علــى مديــر الصنــدوق االعــان فــي موقعــه االلكترونــي والموقــع االلكترونــي للهيئــة العامــة 

لألوقــاف عــن تصفيــة الصنــدوق.
ج- تــؤول أصــول الصنــدوق بعــد تصفيتــه وفقــًا لمــا هــو محــدد فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق ، وللهيئــة 
ــر ربحيــة أخــرى مخصصــة لــذات الغــرض  العامــة لألوقــاف وفــق تقديرهــا المحــض تحويلهــا لجهــات غي

المحــدد فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق مــع مراعــاة شــرط الواقــف.

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.

ثاني عشر: مآل األصول الوقفية عند انتهاء الصندوق

ثالث عشر: النشر والنفاذ




