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هــذه الخدمــة تتيــح لمــدراء الصناديــق -مؤسســات الســوق المرخــص لهــا- الحصــول علــى 
موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف علــى إنشــاء الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة إلكترونيــًا.

مقدمة
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أواًل: التوجــه إلــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة )www.awqaf.gov.sa(، والذهــاب إلــى 
ــة” الموجــود فــي الصفحــة  ــق الوقفي ــى “ترخيــص الصنادي قائمــة الخدمــات والضغــط عل

الرئيســية.

: يقــوم المســتخدم بالضغــط علــى كلمــة “المرفــق” ليتــم تحميــل الملــف؛ وهــو عبــارة  ثانيــًاً
عــن نمــوذج اعتمــاد يتــم تعبئتــه بواســطة المســتخدم -مديــر الصنــدوق- علــى أن يتضمــن 
توقيــع كلٍّ مــن: )مديــر المطابقــة وااللتــزام، والرئيــس التنفيــذي(، وإرســاله عبــر البريــد 
ــم إرســال اســم المســتخدم وكلمــة الســر  ــي Licensing@awqaf.gov.sa، ليت اإللكترون

عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى مرســل النمــوذج.

الخطوة1:	تسجيل	مستخدم	جديد
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أواًل: يتــم الضغــط علــى خيــار “تســجيل الدخــول” مــن خــال الصفحــة الرئيســة لموقــع 
الهيئــة، ويتــم إدخــال اســم المســتخدم وكلمــة الســر فــي الخانــات الظاهــرة، والتــي تــم 

إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى مرســل النمــوذج. 

ثانيــًا: عنــد دخــول المســتخدم للمــرة األولــى ســتظهر شاشــة “ تعديــل حســابي”؛ يتــم فيهــا 
إدخــال رقــم الجــوال، ثــم الضغــط علــى “حفــظ”.

الخطوة2:	تسجيل	الدخول
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ثالثــًا: ســتصل إلــى المســتخدم رســالة نصيــة علــى رقــم الجــوال؛ تتضمــن رمــز التحقــق ليتــم 
إدخالهــا فــي خانــة “رمــز التحقــق”.  

أواًل: بعــد دخــول المســتخدم بنجــاح، يتــم تقديــم الطلــب بالضغــط على “ترخيــص الصناديق 
الوقفيــة” مــن قائمــة الخدمــات الموجــودة فــي الصفحــة الرئيســة، مــن خــال تعبئــة 

ــات التاليــة المطلوبــة: البيان

الخطوة3:	تقديم	الطلب

• معلومات مدير الصندوق:
1- اسم مدير الصندوق “إلزامي”.
2- رقم السجل التجاري “إلزامي”.

3- ترخيص هيئة سوق المال “إلزامي”.
4- رقم الجوال “إلزامي”.

• معلومات المستفيد:
1- اسم الجهة المستفيدة ”إلزامي”.

2- سجل تجاري/قرار إنشاء/ترخيص ”إلزامي”.
3- ممثل الجهة المستفيدة ”إلزامي”.

4- رقم الجوال ”إلزامي”.
5- المقر الرئيسي ”إلزامي”.

6- عدد األفرع ”إلزامي”.
7- نوع نشاط الوقف.

8- نبذة عن الجهة المستفيدة.
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• معلومات الصندوق:
1- اسم الصندوق “إلزامي”.

2- مدة الصندوق.
3- رأس مال الصندوق بالريال السعودي ”إلزامي”.

4- نسبة التوزيع السنوي لألرباح “إلزامي”.
5- نسبة مخصص نماء الصندوق )سياسة االستثمار( “إلزامي”.

6- سعر الوحدة بالريال السعودي “إلزامي”.
7- الحد األدنى لاشتراك)وحدة( “إلزامي”.

8- رسوم إدارة الصندوق بالريال السعودي ”إلزامي”.
9- غرض الصندوق “إلزامي”.

10- أعضاء مجلس اإلدارة وأرقام الهويات الوطنية ”إلزامي”.

• الملفات
يجب إرفاق كًا من: 

1- اتفاقية األطراف المبرمة بين مدير الصندوق والجهة المستفيدة.
2- وثيقة الشروط واألحكام؛ على أن تكون متوافقة مع تعليمات الموافقة على إنشاء 

الصناديق االستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة لألوقاف. 
3- أي ملف ذي عاقة.

الضغــط  ثــم  المرفوعــة،  والمســتندات  المدخلــة  البيانــات  صحــة  علــى  التأكيــد  ثانيــًا: 
علــى “تعديــل وإرســال الطلــب” أو “حفــظ كمســودة” فــي حــال الرغبــة بحفــظ البيانــات 

الحقــًا. الســتكمالها 
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ثالثــًا: عنــد إرســال الطلــب، ســتظهر صفحــة ببيانــات الصنــدوق المدخلــة متضمنــة رقــم 
الطلــب وحالتــه. 

1- “إعــادة الطلــب”: ســيتم إرســال رســالة نصيــة علــى رقــم الجــوال؛ تفيــد بإعــادة الطلــب 
وطلــب التعديــل وإعــادة إرســاله علمــًا بإلغــاء الطلــب بعــد 10 أيــام فــي حــال عــدم إعــادة 

إرســاله.
2- “رفــض الطلــب”: ســيتم إرســال رســالة نصيــة علــى رقــم الجــوال؛ تفيــد برفــض الطلــب 

فــي حالــة عــدم اســتيفاء البيانــات المطلوبــة.
3-  “الموافقــة علــى الطلــب”: ســيتم إرســال رســالة نصيــة علــى رقــم الجــوال؛ تفيــد بصــدور 
الموافقــة علــى إنشــاء صنــدوق اســتثماري وقفــي، ويمكــن طباعــة الموافقــة عبــر الموقع 

اإللكترونــي للهيئة.

أواًل: ســيتم إرســال رســالة نصيــة علــى رقــم الجــوال، بعــد إرســال الطلــب، تفيــد باســتام 
الطلــب ورقــم الطلــب.

ثانيــًا: بعــد دراســة الطلــب مــن الهيئــة ســيتم إرســال رســالة نصيــة تفيــد بحالــة الطلــب؛ 
بحســب مــا تــراه الهيئــة وفقــًا لآلتــي:

الخطوة4:	متابعة	حالة	الطلب	




