ً
األسئلة األكثر شيوعا عن

صندوق اإلنماء وريف الوقفي

1

ما هو صندوق اإلنماء وريف الوقفي؟

ً
هــو صنــدوق اســتثماري وقفــي مفتــوح ومطــروح طرحــا
ً
عامــا توقــف وحداتــه باســم الواقــف وتكــون عوائــده
لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي
الخيريــة (وريــف الخيريــة).
2

ما هي أهداف صندوق اإلنماء وريف الوقفي؟

يهــدف الصنــدوق إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف
الخاصــة مــن خــال المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة
عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها،
بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى
مصــارف الوقــف وهــي لصالــح مؤسســة وريــف الخيريــة.

5

ما هي آلية توزيع العوائد للجهة المستفيدة؟

يحــدد مجلــس ادارة الصنــدوق بشــكل ســنوي نســبة
مــا يــوزع لمصــارف الوقــف علــى أال يقــل عــن  % 70مــن
إجمالــي العوائــد ،ويحــدد النســبة المتبقيــة التــي يعــاد
اســتثمارها.
6

هل الصندوق محدد بمدة؟

ال يوجــد مــدة محــدد للصنــدوق ألنــه يعتبــر صنــدوق
مفتــوح المــدة.
7

هل هناك رسوم لالشتراك في الصندوق؟

ال يوجد رسوم لالشتراك في الصندوق.
3

ما هي مؤسسة وريف الخيرية؟

هــي مؤسســة خيريــة موقفــة لصالــح مستشــفى الملــك
فيصــل التخصصــي ،تأسســت عــام 2015م ،وتســعى فــي
رؤيتهــا إلــى أن تكــون مؤسســة خيريــة رائــدة فــي مجــال
الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة تعمــل فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،مــن خــال تحقيــق رســالتها فــي دعــم
تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي المؤسســة العامــة
لمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث مــن
خالل اإلســهام في رفع المعاناة عن المرضى وعائالتهم
و تمويــل األبحــاث والمشــاركة فــي رفــع مســتوى الوعــي
فــي المجــال الصحــي وتنميــة األوقــاف الطبيــة بالتعــاون
مــع المؤسســات المحليــة والعالميــة الرائــدة.

4

ما هي أهداف مؤسسة وريف الخيرية؟

تتلخ ــص ف ــي س ــتة أه ــداف رئيس ــية كخارط ــة طري ــق ل ــكل
المش ــاريع الت ــي تعم ــل عليه ــا مؤسس ــة وري ــف وه ــي:
•دعم توفير الرعاية الطبية التخصصية.
•دعـــم األبحـــاث العلميـــة والتطبيقيـــة المتعلقـــة
بالمجاليـــن الطبـــي والصحـــي.
•دعـــم األنشـــطة الثقافيـــة والعلميـــة التـــي تســـاهم
فـــي رفـــع مســـتوى الوعـــي بالثقافـــة الصحيـــة.
•دعم تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة.
•دعم برامج الوقاية من االمراض.
•تقديم العون للمرضى المحتاجين.

8

مــا هــي الجهــة الرقابيــة التــي تشــرف علــى
ا لصنــد و ق ؟

الصنــدوق مرخــص مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة
والهيئــة العامــة لألوقــاف.
9

هــل باإلمــكان الحصــول علــى جــزء مــن توزيعــات
أربــاح الصنــدوق للمشــتركين؟

ال يمكــن ،ألن عوائــد الصنــدوق الوقفــي تكــون لمصــارف
الوقــف.

10

هــل ســتكون الوحــدات متداولــة فــي الســوق
ا لســعو د ي ؟

لــن تكــون متداولــة فــي الســوق الســعودي ،ألن الوحــدات
موقوفــة وال يمكــن تداولهــا.

11

أيــن ســتتحول أصــول الوقــف فــي حــال انقضــاء
الصنــدوق؟

فــي حــال انقضــاء الصنــدوق ســيتم نقــل أصــول الصنــدوق
لمؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة،
فــإن تعــذر فأوقــاف مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي
ومركــز األبحــاث ،فــإن تعــذر فــأي جهــة وقفيــة مماثلــة
لوقــف الصنــدوق فــي أهدافــه ومصارفــه بعــد الحصــول
علــى موافقــة الهيئــة العامــة لألوقــاف.

12

متى يبدأ طرح الصندوق لالشتراك؟ وكم مدة
االشتراك؟

يبــدأ الطــرح مــن تاريــخ 2018/9/1م ،ومــدة االشــتراك
مفتو حــة .
13

كيف يمكنني االشتراك في صندوق اإلنماء وريف
الوقفي؟

ً
يمكنــك االشــتراك إلكترونيــا مــن خــال حســابك فــي منصــة
اإلنمــاء تــداول أو مــن خــال زيــارة فــروع شــركة اإلنمــاء
لالســتثمار.
14

كم هو الحد األدنى لالشتراك في الصندوق؟

17

نعم ،يمكن ذلك.

18

19

والهيئـــة العامـــة لألوقـــاف.
•مص ــارف الوق ــف مح ــددة وتتول ــى صرفه ــا مؤسس ــة
معتم ــدة.
•تيســـير الوقـــف للمشـــتركين ،حيـــث أن الحـــد األدنـــى
لالشـــتراك ( )1000ريـــال.
•توثيــق وحفــظ ســجالت خاصــة بالموقفيــن وتزويدهــم
بتقاريــر عــن أوقافهــم ومصارفهــا.

يحــق للمواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ومواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي
االشــتراك فــي الصنــدوق ،باإلضافــة إلــى الشــركات
وغيرهــا مــن المنشــآت النظاميــة القائمــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
16

نعم ،يمكن ذلك.

ما مزايا االشتراك في صندوق اإلنماء وريف
الوقفي؟
•الصنـــدوق مرخـــص مـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة

من يحق له االشتراك في الصندوق؟

هل يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
االشتراك في صندوق اإلنماء وريف الوقفي؟

كم مدة استرداد الفائض من االشتراك؟

ال يوجــد فائــض ،حيــث أن حجــم رأس مــال الصنــدوق مفتوح
وليــس لــه حــد أعلى.

يبلــغ الحــد األدنــى لالشــتراك  1,000ريــال ســعودي (ألــف
ريــال ســعودي) تمثــل قيمــة  100وحــدة (مئــة وحــدة)
حيــث تبلــغ قيمــة الوحــدة  10ريــال (عشــرة ريــال ســعودي).
والحــد األدنــى لالشــتراك اإلضافــي بعــد ذلــك  100ريــال
ســعودي (مائــة ريــال ســعودي) تمثــل قيمــة  10وحــدات
(عشــر وحــدات).
15

هل يمكن للمقيم في المملكة العربية
السعودية االشتراك في الصندوق؟

•المرون ــة ف ــي إدارة الوق ــف مم ــا يحق ــق االس ــتدامة
واالســـتمرارية ،حيـــث أن الوحـــدات هـــي الموقوفـــة
وليس ــت األص ــول.

20

هل يمكنني استرجاع مشاركتي في
الصندوق؟

ال يمكــن اســترداد او بيــع أي وحــده فــي الصنــدوق ألن
الوحــدات موقوفــه.
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