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المادة ( )1التعريفات
ُيقصــد باأللفــاظ والعبــارات الــواردة أدنــاه -أينمــا وردت فــي هــذه التعليمــات -المعانــي
الموضحــة أمــام كل منهــا مالــم يقتــض ســياق النــص غيــر ذلــك:
الهيئة :الهيئة العامة لألوقاف.
•
التعليمات :تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق االستثمارية الوقفية.
•
الصندوق :صندوق استثماري وقفي جميع وحداته موقوفة.
•
الواقف :من ينشئ الوقف.
•
الناظر :مجلس إدارة الصندوق.
•
الجهة المستفيدة :كيان غير ربحي أو أكثر مرخص داخل المملكة.
•
مدير الصندوق :شـخص مرخص له من هيئة السوق المالية.
•
الالئحة :الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
•

المادة ( )2الهدف
تهــدف التعليمــات إلــى تنظيــم إصــدار موافقــة الهيئــة علــى طلبــات إنشــاء الصناديــق
وذلــك لتلبيــة الحاجــات المجتمعيــة مــن خــال اســتثمار وحــدات الصنــدوق الوقفيــة.
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المادة ( )3األحكام العامة
المادة ()3-1
يخضــع الصنــدوق لهــذه التعليمــات وأي تنظيمــات تصــدر عــن الهيئــة ،واللوائــح ذات
العالقــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

المادة ()3-2

للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق وفقاً لتقديرها.

المادة ()3-3

مــع عــدم اإلخــال بالمتطلبــات الــواردة فــي الالئحــة ،ال يجــوز دمــج الصناديــق الوقفيــة إال
بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

المادة ( )4متطلبات الموافقة
المادة ()4-1
يتعيــن علــى مديــر الصنــدوق عنــد إنشــاء الصنــدوق التقــدم بطلــب الموافقــة
للهيئــة متضمنــاً مذكــرة التفاهــم المبرمــة بيــن مديــر الصنــدوق والجهــة المســتفيدة
ومســودة الشــروط واألحــكام وذلــك قبــل التقــدم بطلــب تأســيس الصنــدوق لهيئــة
الســوق الماليــة ،علــى أن تتضمــن المســودة اآلتــي:

 .1أهداف الصندوق.
 .2صيغة اشتراك جازمة بالوقف ومكتوبة ومنجزة ومؤبدة.
 .3اإلشارة إلى أن الوقف ينشأ عند إطالق الصندوق وتشغيله.
 .4تحديد الجهة المستفيدة ،ونبذة عنها وأنشطتها ،وبيان ترخيصها.
 .5بيــان الجهــة التــي تــؤول لهــا الوحــدات الموقوفــة فــي حالــة تصفيــة الصنــدوق أو
إنهــاءه.
 .6سياســة توزيــع األربــاح ،علــى أن ال تقــل نســبة األربــاح الموزعــة علــى الجهــة المســتفيدة
عــن ( )50%ســنوياً مــن صافــي أربــاح الصنــدوق القابلــة للتوزيــع – إن وجــدت.-
 .7تفويــض الواقــف كافــة صالحياتــه وحقوقــه المنصــوص عليهــا فــي هــذه التعليمــات
والالئحــة للناظــر فــي حــال وفاتــه أو فقدانــه ألهليتــه الشــرعية.
 .8أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها.
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المادة ()4-2
يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة الهيئــة قبــل اتخــاذ أي تغييــر يتعلــق
بالمتطلبــات المذكــورة فــي المــادة (.)4-1

المادة ( )5سحب الموافقة على الصندوق
للهيئة إصدار قرار بسحب أو تعليق موافقتها في أي من الحاالت التالية:

 .1إذا أخفق مدير الصندوق إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بالتعليمات.
 .2بناء على طلب الجهة المستفيدة.
 .3أي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة.

المادة ( )6اجتماعات جمعية الواقفين
تســري األحــكام المنظمــة الجتمــاع مالكــي الوحــدات الــواردة فــي الالئحــة علــى اجتماعات
الواقفين.
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المادة ( )7اإلفصاح
مع مراعاة ما ورد في الالئحة ،على مدير الصندوق:

 .1تقديــم كافــة التقاريــر األوليــة والســنوية التــي يصدرهــا الصنــدوق للهيئــة خــال  5أيــام
مــن طلبهــا.
 .2أن يقدم إلى الهيئة خالل ( )10أيام من انتهاء مدة الطرح بياناً بنتائج الطرح.
 .3بيان التاريخ الذي تم فيه إيقاف وحدات الصندوق بسجل مالكي الوحدات.

المادة ( )8مآل األصول الوقفية عند إنهاء الصندوق
المادة ()8-1
دون اإلخــال بطبيعــة الصنــدوق الوقفيــة واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية علــى
الصنــدوق ،يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة عنــد رغبتــه إنهــاء الصنــدوق مــع بيــان
األســباب الداعيــة لذلــك.
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المادة ()8-2
ُينهــى الصنــدوق بعــد الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة الالزمــة بمــا فــي ذلــك موافقة
الهيئة.

المادة ()8-3
تــؤول أصــول الصنــدوق بعــد تصفيتــه وفقــاً لمــا هــو محــدد في شــروط وأحــكام الصندوق،
وفــي حــال تعــذر ذلــك للهيئــة وفــق تقديرهــا المحــض تحويلهــا لجهــة مســتفيدة أخــرى يمــا
ال يتعــارض مــع شــرط الواقف.

المادة ( )9النشر والنفاذ
تسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها.
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