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 نبذة عن اخلدمة

 :التالية القنوات عرب الكرتونيا التربع امكانية للفرد اخلدمة هذه تتيح
 تسجيل من للمتربع ميكن حيث (أوقاف) اللوحية واألجهزة الذكية اهلواتف على اهليئة تطبيق

 طريق عن إما الدفع وطريقة به التربع يرغب الذي املصرف نوع واختيار التطبيق عرب بياناته

 .الفيزا بطاقة أو اإللكرتوني الدرهم

 للهيئة اإللكرتوني املوقع عرب بياناته تسجيل للمتربع ميكن حيث للهيئة اإللكرتوني املوقع

 .الفيزا بطاقة أو اإللكرتوني الدرهم طريق عن اما الدفع وطريقة املصرف نوع واختيار
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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

 2   خدماتناانتقل إىل قائمة       
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 خدمات الوقفاخرت القائمة الفرعية         

 إجراءات اخلدمة.. يتبع
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 التربع اإللكرتونيانقر 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          



9 

 إجراءات اخلدمة..يتبع

يف . سيتم اعطاءك خيارين اما التسجيل كزائر أو التسجيل كمستخدم لألوقاف         

.  حالة اختيار التسجيل كزائر  فلن يكون بامكانك متابعة طلباتك عن طريق املوقع

ويف حال التسجيل كمستخدم  ستتمكن من متابعة مجيع طلباتك، كما سيتم حفظ 

 بياناتك
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

استمرار خانة قم بإختيار نوع املصرف مع إضافة مبلغ التربع ، ثم الضعظ على   
8 
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بعد تعبئة البيانات املطلوبة إضغط على زر بدأ عملية التربع       

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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الضغط على زر بدأ عملية التربع ستظهر لك تفاصيل املعاملة   وأيقونة املوافقة على بعد       

يرجى الضغط على استمرار المتام الطلب . الشروط واألحكام

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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ستتلقى الرقم املرجعي عن طريق الرسائل النصية القصرية أو الربيد اإللكرتوني      

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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اختيار نوع طريقة الدفع سواء كان عن طريق بطاقات الدرهم اإللكرتوني أو بعد       

  بطاقات أخرى أو احملفظة اإللكرتونية  يرجى الضغط على تأكيد   

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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اضغط على زر تأكيد بعد االطالع على البيانات التفصيلية للعملية        

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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زر تنفيذعلى إضغط تعبئة البيانات املطلوبة بعد         

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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تأكيد تفاصيل عملية الدفع ثم الضغط على زر متابعة        

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 القصريةطريق الرسائل النصية رسالة شكر عن ستتلقى         

بإجناز معاملة التربع        

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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الوقت املستغرق إلمتام العملية فوري 

 الوقت املستغرق الجناز اخلدمة 


