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الهيئة العامة لألوقاف

الهيئة

 الئحة إنشاء المحافظ االستثمارية الوقفية

الالئحة

من ينشئ الوقف سواء أكان شخًصا طبيعًيا أو اعتبارًيا

الواقف

شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال األوراق المالية

مؤسسة سوق مالية

هو سجّل محاسبي ينشئه الشخص المرخص له ألموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل 
الشخص المرخص له لتمويل تعامالت العميل في األوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى 

على ذلك الحساب. 

الحساب االستثماري

اتفاقية ُتبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية إلدارة 
المحفظة االستثمارية الوقفية الخاصة، وفقًا ألحكام هذه الالئحة واألنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام هيئة 

السوق المالية ولوائحها التنفيذية

اتفاقية اإلدارة

مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة إلدارة المحفظة االستثمارية الوقفية 
الخاصة وفقًا التفاقية اإلدارة.

مدير المحفظة

وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض االستثمار، وعلى أن 
تصرف وفق شرط الواقف

المحفظة االستثمارية الوقفية

وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض االستثمار، وعلى أن 
تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية اإلدارة.

المحفظة االستثمارية الوقفية الخاصة

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة االستثمارية الوقفية
الناظر

المادة األولى: التعريفات
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تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة االستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.

ال يجوز إنشاء المحفظة االستثمارية الوقفية أو إدارتها إال بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقًا لآلتي:

1.  المحفظة االستثمارية الوقفية

الئـحــة إنـشـــاء المحافــظ االستثماريــة الوقفيــة

2.  المحفظة االستثمارية الوقفية الخاصة

تسري أحكام هذه الالئحة على:

المادة الثانية: نطاق الالئحة
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المادة الثالثة: الهدف من الالئحة

المادة الرابعة: اإلطار النظامي واإلشرافي

المادة الخامسة: إنشاء المحفظة االستثمارية الوقفية



7

2.  تقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خالل عشر أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو 
     الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان األسباب.

3.  يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية التفاقية اإلدارة بعد فتح المحفظة، خالل مدة (10)                                                                                    
     أيام عمل من تاريخ االتفاقية.

دون اإلخالل باألنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصالحية في تعيين مدير 
المحفظة االستثمارية الوقفية الخاصة وعزله.

المادة السادسة: صالحيات الواقف أو الناظر

المادة الثامنة: اإلفصاح

دون االخالل بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ُتحدد اتفاقية اإلدارة المنظمة 
إلدارة المحفظة االستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- اآلتي:

وفي جميع األحوال، يجب أال تتضمن اتفاقية اإلدارة ما يخل بالتعليمات أو األنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة السابعة: اتفاقية اإلدارة
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يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فورًا عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة ، دون اإلخالل 
باألنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة ، وعلى سبيل المثال ال الحصر:

المادة التاسعة: التغييرات الجوهرية على المحفظة

يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل األصول بعد 
إنهائها وذلك خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام عمل.

المادة العاشرة: إنهاء المحفظة

للهيئة اإلعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه الالئحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناًء على طلب 
تتلقاه مع بيان األسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.

المادة الثانية عشرة: اإلعفاء

تسري أحكام هذه الالئحة ويعمل بها من تاريخ نشرها. 

المادة الثالثة عشرة: النفاذ

في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه الالئحة- من شأنها اإلضرار بالمحفظة االستثمارية 
الوقفية، فللهيئة –وفًقا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية– اتخاذ ما يلزم إلنفاذ أي من اإلجراءات 
المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لألوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 1442/5/21ه واألنظمة 

واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة: اإلجراءات في حاالت التعدي على المحفظة    
االستثمارية الوقفية أو اإلضرار بها
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