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ما هو صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام )إخاء( ؟	 
صنــدوق اســتثماري وقفــي مفتــوح ومطــروح طرًحــا عاًمــا توقــف وحداتــه باســم الواقــف لصالــح المؤسســة 

الخيريــة لرعايــة األيتــام )إخــاء(

ماهي أهداف صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية األيتام )إخاء(  ؟	 
يهــدف الصنــدوق إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال المشــاركة فــي دعــم رعايــة األيتــام 

عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها، بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى 

المســتفيد واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى اســتثمار أصــول الصنــدوق بمهنيــة وحرفيــة 

بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف، وتوزيــع نســبة مــن األربــاح العائــدة عليهــا )غلــة الوقــف( بشــكل 

ســنوي ومســتمر علــى المصــارف الوقفيــة المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي رعايــة األيتــام مــن خــال الجهــة 

المســتفيدة المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام

ماهي المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء( ؟	 
ــر رقــم )14( بتاريــخ 1424/1/14هـــ، 

ّ
 أنشــئت المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام »إخــاء« بقــرار مجلــس الــوزراء الموق

وقــد ُســجلت بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة برقــم )35(، وهــي المؤسســة الخيريــة المتخصصــة فــي تقديــم 

 ويتيمــة، 
ً
ــام مــن ذوي الظــروف الخاصــة »مجهولــي األبويــن« حيــث ترعــى 2556 يتيمــا الرعايــة الشــاملة لأليت

 مــن أصحــاب 
ً
يــرأس مجلــس إدارتهــا معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة ويضــم فــي عضويتــه عـــــددا

الســـــعادة المعنيـــــن بالشـــــأن االجتماعـــــي وبخاصة رعايـــــة األيتـــام.

 ممكنة لأليتام، داعمة الســتقرارهم وجودة حياتهم، ومشــاركة 
ً
إن رؤية إخاء بأن تكون مؤسســة رائدة إقليميا

في التنمية المجتمعية المستدامة.

ماهي أهداف المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام )إخاء( ؟	 
تحرص إخاء على تحقيق أهدافها التي تتماشى مع رؤيتها ورسالتها والتي منها:

تحقيق االستقرار االجتماعي والحياتي لأليتام. 	 

االرتقاء بالصحة النفسية واالجتماعية لأليتام. 	 

االستقال المالي واالجتماعي لأليتام. 	 

تطوير قدرات إخاء لاستدامة المالية. 	 

التميز في رأس المال المؤسسي.	 

وتحمــل إخــاء رســالة ســامية مضمونهــا بنــاء شــخصية ذات اســتقالية لليتيــم، ببرامــج تنمويــة، مســتثمرين 

الشــراكات مــع الجهــات ذات االختصــاص فــي بيئــة محفــزة تضمــن االبتــكار والتميــز.

ماهي آلية توزيع العوائد للجهة المستفيدة ؟	 
يحــدد مجلــس ادارة الصنــدوق بشــكل ســنوي نســبة مــا يــوزع لمصــارف الوقــف علــى أال يقــل عــن 70 % مــن 

إجمالــي العوائــد، ويحــدد النســبة المتبقيــة التــي يعــاد اســتثمارها

هل الصندوق محدد بمده ؟	 
ال يوجد مده محدد للصندوق ألنه يعتبر صندوق مفتوح المدة.

هل هناك رسوم لالشتراك في الصندوق ؟	 
ال توجد رسوم اشتراك في وحدات الصندوق.

ماهي الجهة الرقابية التي تشرف على الصندوق ؟	 
الصندوق مرخص من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة لألوقاف.

هل باإلمكان الحصول على جزء من توزيعات أرباح الصندوق للمشتركين؟ 	 
بحكــم طبيعــة الصنــدوق الوقفــي فــإن المشــترك ال يمكــن أن يحصــل علــى عوائــد وإنمــا تكــون العوائــد لمصــرف 

الوقــف )جهــة مســتفيدة(.



هل ستكون الوحدات متداولة في السوق السعودي؟ 	 
لن تكون وحدات الصندوق متداولة في السوق السعودي، ألن الوحدات موقوفة وال يمكن تداولها. 

 أين ستتحول أصول الوقف في حال انقضاء الصندوق ؟	 
فــي حــال إنهــاء الصنــدوق ســيتم نقــل أصــول الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه كأصــول وقفية خاصة بالمؤسســة 

الخيريــة لرعايــة األيتــام، وللهيئــة العامــة لألوقــاف وفــق تقديرهــا المحــض تحويلهــا لجهــات غيــر ربحيــة أخــرى 

مخصصــة لــذات الغــرض المحــدد فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق مــع مراعــات شــرط الواقــف.

متى يبدأ طرح الصندوق لالشتراك؟ وكم مدة االشتراك؟	 
يبدأ الطرح من تاريخ 2019/4/14م، ومدة االشتراك مفتوحة.

كيف يمكنني االشتراك في صندوق اإلنماء لرعاية األيتام )إخاء(  ؟ 	 
يمكنــك االشــتراك إلكترونًيــا مــن خــال حســابك فــي منصــة اإلنمــاء تــداول أو مــن خــال زيــارة فــروع شــركة اإلنمــاء 

لاستثمار.

كم هو الحد األدنى لالشتراك في الصندوق؟ 	 
الحــد األدنــى لاشــتراك فــي الصنــدوق: الحــد األدنــى لاشــتراك فــي الصنــدوق هــو مبلــغ ألــف )1000( ريــال 

ســعودي، والحــد األدنــى ألي اشــتراك إضافــي هــو مبلــغ مائــة )100( ريــال ســعودي.

من يحق له االشتراك في الصندوق؟ 	 
يحــق للمواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة العربية الســعودية ومواطنــي مجلس التعاون الخليجي االشــتراك 

فــي الصنــدوق، باإلضافــة إلــى الشــركات وغيرهــا مــن المنشــآت النظاميــة القائمــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

هــل يســمح لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي باالشــتراك فــي صنــدوق اإلنمــاء لرعايــة األيتام  	 
)إخاء(  

نعم ، يمكن ذلك.

هل يسمح للمقيم في المملكة العربية السعودية باالشتراك في الصندوق؟ 	 
نعم ، يمكن ذلك.

كم مدة استرداد الفائض من االشتراك ؟	 
ال يوجد فائض ، حيث أن حجم رأس مال الصندوق مفتوح وليس له حد أعلى.

ما مزايا االشتراك في صندوق اإلنماء لرعاية األيتام )إخاء( ؟	 
الصندوق مرخص من هيئة السوق المالية والهيئة العامة لألوقاف.	 

مصاريف الوقف محددة وتتولى صرفها مؤسسة معتمدة.	 

تيسير الوقف للمشتركين ،حيث أن الحد األدنى لاشتراك )1000( ريال.	 

توثيق وحفظ سجات خاصة بالموقفين وتزويدهم بتقارير عن أوقافهم ومصارفها.	 

المرونــة فــي إدارة الوقــف ممــا يحقــق االســتدامة واالســتمرارية ، حيــث أن الوحــدات هــي الموقوفــة 	 

األصــول. وليســت 

هل يمكنني استرجاع مشاركتي في الصندوق؟	 
ال يمكن استرداد او بيع أي وحده في الصندوق ألنها موقوفه. 




