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تفاصيل الصندوق

ما هو صندوق بر الرياض الوقفي ؟   .1

هو صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرًحا عاًما توقف وحداته لصالح جمعية البر الخيرية بالرياض. 

ما هي أهداف الصندوق؟  .2

مســاعدة  إلــى  الوقفــي  الريــاض  بــر  صنــدوق  يهــدف 
الجهــة المســتفيدة فــي تعزيــز الــدور التنموي لألوقاف 
الخاصــة فــي دعــم األســر المحتاجــة مــن خــال تنميــة 

األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها وحمايتهــا 
مــن االندثــار بمــا يحقــق مبدأ التكافــل االجتماعي ويعود 

بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف.

ما هي جمعية البر الخيرية بالرياض ؟  .3

 نشــأت فكــرة تأســيس جمعيــة 
ً
منــذ أكثــر مــن 60 عامــا

الخيــري  العمــل  رائــد  يــد  علــى  بالريــاض  الخيريــة  البــر 
عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
الوقــت  ذلــك  ومنــذ  هـــ   1374 عــام  فــي  ذلــك  العزيــز 
وجمعيــة البــر تســهم فــي تقديــم المســاعدات الماليــة 
والعينيــة للمحتاجيــن و تتطــور فــي خدماتهــا مــن عــام 
إلــى آخــر حتــى أصبحــت إحــدى الجمعيــات الرائــدة فــي 
رســالتها  فــي  والمتميــزة  االجتماعيــة  الخدمــة  مجــال 

تقــدم  علــى  البرامــج  هــذه  تقــف  ال  حيــث  وبرامجهــا 
العديــد  إن هنــاك  بــل  العينيــة  الماليــة و  المســاعدات 
مــن البرامــج التعليميــة و الصحيــة والمهنيــة و كذلــك 
العشــرة  فروعهــا  خــال  مــن  تقــدم  التــي  التوعويــة 
المنتشــرة فــي مدينــة الريــاض وتحــرص الجمعيــة علــى 
اســتقبال  فــي  الحديثــة  التقنيــة  وســائل  اســتخدام 

. المحتاجــة  األســر  علــى  المســاعدات  وتوزيــع 

ما هي أهداف جمعية البر الخيرية بالرياض؟  .4

تتلخــص فــي خمــس أهــداف رئيســية كخارطــة طريــق لــكل المشــاريع التــي تعمــل عليهــا جمعيــة البــر الخيريــة بالريــاض 
وهــي:

مــا 	  لتخفيــف  والســعي  الفقيــرة،  االســر  رعايــة 
تعانيــه بتوفيــر الغــذاء واللبــاس واالثــاث واألجهــزة 

ماليــه  مســاعدات  تقديــم  مــع  وغيرهــا  المنزليــة 
لهــم.

بأحــوال 	  الميســورين  مــن  المحســنين  تبصــرة 
. جيــن لمحتا ا

اســتقبال زكاة المــال والصدقــات والكفــارات وغيرها 	 
وتوزيعهــا علــى المحتاجين.

االشــتراكات مــع الهيئــات االهليــة والحكوميــة فــي 	 
مســاعدة منكوبــي الكــوارث العامــة.

إقامــة المشــروعات الخيريــة الموســمية )الحقيبــة 	 
كســوة  الفطــر،  زكاة  الصائــم،  تفطيــر  المدرســية، 
لحــوم  مــن  واالســتفادة  الشــتاء،  كســوة  العيــد، 

الجاريــة(. والصدقــات  االضاحــي 
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ما هي آلية توزيع العوائد للجهة المستفيدة؟   .5

يحــدد مجلــس ادارة الصنــدوق بشــكل ســنوي نســبة مــا يــوزع لمصــارف الوقــف علــى أال يقــل عــن 70 % مــن غلــة الوقــف، 
ويحــدد النســبة المتبقيــة التــي يعاد اســتثمارها. 

هل الصندوق محدد بمدة؟    .6

ال يوجد مدة محدد للصندوق ألنه يعتبر صندوق مفتوح المدة. 

هل هناك رسوم لالشتراك في الصندوق؟   .7

ال يوجد رسوم لاشتراك في الصندوق. 

ما هي الجهة الرقابية التي تشرف على الصندوق؟   .8

الصندوق مرخص من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة لألوقاف.

هل باإلمكان الحصول على جزء من توزيعات أرباح الصندوق للمشتركين؟   .9

ال يــوزع الصنــدوق اربــاح للمشــتركين وذلــك بحكــم طبيعــة الصنــدوق الوقفيــة،  وجميــع التوزيعــات تكــون لصالــح جمعية 
البــر الخيريــة بالرياض.

هل ستكون الوحدات متداولة في السوق السعودي؟   .10

لن تكون متداولة في السوق السعودي، ألن الوحدات موقوفة وال يمكن تداول.

أين ستتحول أصول الوقف في حال انقضاء الصندوق؟  .11

الهيئــة  تزويــد  ســيتم  الصنــدوق  إنهــاء  حــال  فــي 
وســيتم  الصنــدوق،  إنهــاء  بخطــة  لألوقــاف  العامــة 
نقــل أصــول الصنــدوق بعــد تســديد التزاماتــه كأصــول 
فــإن  بالريــاض  الخيريــة  البــر  بجمعيــة  خاصــة  وقفيــة 

الصنــدوق  لوقــف  فــأي جهــة وقفيــة مماثلــة  تعــذر 
فــي أهدافــه ومصارفــه بعــد الحصــول علــى موافقــة 

لألوقــاف. العامــة  الهيئــة 

طريقة المساهمة في صندوق بر الرياض الوقفي

متى يبدأ طرح الصندوق لالشتراك؟ وكم مدة االشتراك؟   .12

يبدأ الطرح من تاريخ 2020/8/9م، ومدة االشتراك مفتوحة.

كيف يمكنني االشتراك في صندوق بر الرياض الوقفي؟   .13

يمكنــك االشــتراك إلكترونًيــا مــن خــال حســابك فــي منصــة اإلنمــاء تــداول أو مــن خــال زيــارة فــروع شــركة اإلنمــاء 
لاســتثمار.
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كم هو الحد األدنى لالشتراك في الصندوق؟   .14

ســعودي  ريــال   1,000 لاشــتراك  األدنــى  الحــد  يبلــغ 
)مئــة  وحــدة   100 قيمــة  تمثــل  ســعودي(  ريــال  )ألــف 
وحــدة( حيــث تبلــغ قيمــة الوحــدة 10 ريــال )عشــرة ريــال 

ســعودي(. والحــد األدنــى لاشــتراك اإلضافــي بعــد ذلــك 
100 ريــال ســعودي )مائــة ريــال ســعودي( تمثــل قيمــة 

10 وحــدات )عشــر وحــدات(.

من يحق له االشتراك في الصندوق؟   .15

يحــق للمواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة العربيــة 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ومواطنــي  الســعودية 
الشــركات  إلــى  باإلضافــة  الصنــدوق،  فــي  االشــتراك 

وغيرهــا مــن المنشــآت النظاميــة القائمــة فــي المملكــة 
الســعودية. العربيــة 

هل يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي االشتراك في الصندوق ؟   .16

نعم، يمكن ذلك.

هل يمكن للمقيم في المملكة العربية السعودية االشتراك في الصندوق؟   .17

 نعم، يمكن ذلك.

كم مدة استرداد الفائض من االشتراك؟  .18

ال يوجد فائض، حيث أن حجم رأس مال الصندوق مفتوح وليس له حد أعلى. 

ما مزايا االشتراك في صندوق بر الرياض الوقفي؟  .19

الماليــة 	  الســوق  هيئــة  مــن  مرخــص  الصنــدوق 
لألوقــاف. العامــة  والهيئــة 

مصــارف الوقــف محــددة وتتولــى صرفهــا مؤسســة 	 
معتمدة.

تيســير الوقــف للمشــتركين، حيــث أن الحــد األدنــى 	 
لاشــتراك )1000( ريــال.

بالموقفيــن 	  خاصــة  ســجات  وحفــظ  توثيــق 
ومصارفهــا. أوقافهــم  عــن  بتقاريــر  وتزويدهــم 

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

وليســت األصــول.

هل يمكنني استرجاع مشاركتي في الصندوق؟  .20

ال يمكن استرداد او بيع أي وحده في الصندوق ألن الوحدات موقوفه. 
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