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نموذج وقف األوراق المالية
Endowment of Securities Form
D D

Date:

/

M M

/

Y Y Y Y

Investor Information with Dubai Financial Market:

:التاريخ

:بيانات المستثمر المسجلة في سوق دبي المالي

Investor Name:

:إسم المستثمر

DFM Investor Number (NIN):

:رقم المستثمر

:تفاصيل األوراق المالية المراد وقفها

Details of Securities to be Endowed:
No. of Securities

عدد األوراق المالية

Company Name

اسم الشركة

No.

1
2
3
Kindly select Endowment Party:

:يرجى تحديد جهة الوقف

General Authority of Islamic Affairs and Endowments

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

AWQAF and Minors Affairs Foundation - Dubai

مؤسسة األوقاف وشؤون القصر دبي

*)يرجى تحديد (المصاريف الوقفية

Kindly select (Endowment Disbursement Channels)*
Endowment for Islamic affairs

وقف الشؤون اإلسالمية

Endowment for Education

وقف العلم

Endowment for Healthcare

وقف الصحة

Endowment for Social Welfare

وقف الرعاية االجتماعية وخدمة المجتمع

Endowment for righteousness and piety

وقف البر والتقوى

Endowment for orphans and the poor

وقف األيتام والفقراء

Endowment for the Donor’s Family and next of kin

الوقف األهلي والذري

General Endowment Donations

تبرعات وقفية أخرى

(AWQAF and Minors Affairs Foundation - Dubai)
Email ID:

)(خاص بمؤسسة األوقاف وشؤون القصر

:البريد اإللكتروني

Mobile No:

Acknowledgment:

:إقرار

I, the undersigned, acknowledge that all the Securities mentioned above are available
in my account with Dubai CSD without any pledge.

أنا الموقع أدناه أقر بأن األوراق المالية المذكورة في الجدول متوفرة في حسابي لدى شركة دبي
. لإليداع وهي خالية من أية قيود بالحجز والرهن

لالستخدام الرسمي فقط

For Official Use Only

Stamp certifying the Signature

:الهاتف المتحرك

 ختم جهة إعتماد التوقيعAuthorized Signature

* (Endowment Disbursement Channels): the channel (channels) where endowments yield is
disbursed by the requested endower (beneficiary).
• In case of Representative or Guardian (other than Father), please attach copy of “Power
of Attorney” or custody documents authenticated by a public notary.
• Please attach a valid copy of your Passport and National ID for opening a file with the
General Authority of Islamic Affairs and Endowments.

التوقيع المعتمد

 وهي المجاالت التي تنتفع من األعيان الموقوفة تنفيذاَ لشروط الواقفين:)* (المصاريف الوقفية
 يرجى إرفاق نسخة من الوكالة أو الوصاية،)• في حال وجود وكيل أو وصي (غير األب
.المصدقة من كاتب العدل
• يرجى إرفاق نسخة سارية المفعول من جواز السفر والهوية الوطنية لغرض فتح ملف لدى الهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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