
 الدليل اإلرشادي خلدمات الوقف
 

 
 رعاية الوقف يف حياة الواقف وبعد املمات: خدمة
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 نبذة عن اخلدمة

تقوم إدارة شؤون الوقف برعاية الوقف من خالل التواصل مع الواقف أو ورثته وذلك مبتابعة 

فيال، عمارة،  )الوقف وعمل الصيانة الالزمة له وتقديم التقارير املالية عن كل األوقاف 

، وعن املصرف الوقفي الذي تصرف تلك األموال من خالله حسب شرط املساهم  (مزرعة، أرض

 .أو ورثته وذلك بشكل دوري( احملسن)بالوقف 
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قم بالدخول على املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف         

 إجراءات اخلدمة

1 

https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.awqaf.gov.ae/
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

   خدماتناانتقل إىل قائمة       
2 



5 

 خدمات الوقفاخرت القائمة الفرعية         

 إجراءات اخلدمة.. يتبع
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 الوقف يف حياة الواقف وبعد املماترعاية انقر على       

 

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 إجراءات اخلدمة...يتبع

 5 بطاقة اخلدمةتصفح          
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 6 بدء اخلدمةللذهاب اىل طلب تقديم اخلدمة اضغط على أيقونة            
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

لالنتقال اىل منوذج التقديم للخدمة  يرجى التسجيل مبوقع اهليئة أوال اما باستخدام      

احلساب الذي مت انشاءه مسبقا على موقع اهليئة او عن طريق التسجيل الذكي  والذي مت 

 .  انشاءه مسبقا

اذا قمت بتسجيل الدخول  على موقع اهليئة  قبل البدء باستخدام  اخلدمة فسيتم 1

 .  حتويلك مباشرا اىل منوذج التقديم للخدمة

يف حالة وجود حساب مسبق على موقع اهليئة أو الدخول الذكي يرجى ادخال اسم  -2

 .  املستخدم وكلمة املرور

 .  يف حالة عدم التسجيل مسبقا يرجى الضغط على انشاء حساب جديد-3
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قم بتعبئة البيانات املطلوبة ثم بأحد اخليارات املدرجة يف اخلطوة السابقة بعد التسجيل   

اضغط على زر ارسال أو ميكنك حفظ الطلب لوقت الحق 

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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على زر ارسال أو ميكنك حفظ الطلب بعد االنتهاء من تعبئة البيانات املطلوبة اضغط  

لوقت الحق

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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  علىالضغط على زر ارسال ستظهر لك قائمة الرضا عن جتربتك يف احلصول بعد         

ستقوم بتحديد كيف : املرحلة األوىل. ستتكون هذه اخلاصية من مرحلتنيواخلدمة 

كانت جتربتك يف احلصول على اخلدمة من خالل الضغط على الدائرة املوجودة 

أسفل الوجه ومن ثم سحب املؤشر اىل أن تصل اىل مستوى سعادتك عن اخلدمة

 

         

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

يف هذه املرحلة ومن خالل جتربتك للموقع االلكرتوني ستقوم بتحديد : الثانيةاملرحلة       

جوانب التحسني يف املوقع من خالل الضغط على اخليارات املتوفرة وبعد االنتهاء من 

الصفحةحتديد خياراتك قم بالضغط على السهم املتوفر أسفل اجلهة اليسرى من 
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حتديد مستوى السعادة  ستتلقى رسالة شكر على مالحظاتكبعد    

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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بعد تقييم مدى الرضا عن  جتربتك يف استخدام املوقع ستتلقى رسالة شكر مع الرقم           

املرجعي للطلب  

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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بعد ارسال الطلب ستتلقى بريد الكرتوني حيتوي على تفاصيل التسجيل والرقم املرجعي 

للطلب

Please accept Awqaf’s sincere greetings and thank you for 

contacting us.  

Your application has been successfully received and we will 

contact soon.  

تهديكم الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف أجمل تحياتها وتشكرلكم تواصلكم 

 معها 

 تم استالم طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك قريبا 

Application detials:  : تفاصيل الطلب 

Reference Number RAE65cc الرقم المرجعي 

Full Name XXXXXXXXX اإلسم بالكامل 

Endower Status  Personal صفة الواقف 

Passport Number  54546546656 رقم جواز السفر 

ID Number  465645454599 رقم بطاقة الهوية 

Mobile Number  009715xxxxxxx رقم الهاتف المتحرك 

Email  test@awqaf.gov.ae; البريد اإللكتروني 

Branch  Abu Dhabi الفرع 

Endowment Type Villa نوع الوقف 

Detail Report تفاصيل التقرير المطلوبة 

From Date 01/01/2017 من الفترة 

To Date 12/26/2017 الى الفترة 
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

mailto:aisha.alshehhi@awqaf.gov.ae
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.  قد تسغرق هذه اخلدمة من يوم اىل سبعة أيام

 الوقت املستغرق الجناز اخلدمة 


