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 م 2020/   10/ 21التاريخ: 

 هـ 1442/  03 /04 الموافق: 

 

 المحترمون                                                    واقفي وحدات صندوق االنماء وريف الوقفي السادة / 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

تتضمن  والتي وريف الوقفي، االنماء صندوق مستندات على بتغييرات اشعاركم نود

 :التالية التعديالت

 شروط وأحكام الصندوق

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

الزيادة المحققة في قيمة  "غلة الوقف":

 الوحدة في يوم التقويم للفترة نفسها.

يقصـــــــد بهـا التو يعـات  ":المحققدة "العوائدد

النقـديـة على اهمـــــــهم ووحـدات صـــــــنـاديق 

االمــتامار والصــ وا، والدلت التي يرن النات  

من االمـــتامارات العقارية، وعواود وصـــفقات 

المرابحة، باإلضـــــــافة بلى اهربام الر مـــــــمالية 

الناتجة عن بيع  ن من  صول الصندوق ماعدا 

ـــد  ـــة كمـــا هو مـــ كور في بن اهوراق المـــالي

 ويم والتسعير.التق

العواود المحققة من "غلة الوقف": 

امتامارات الصندوق في كت يوم 

 تقويم. 

ويقصــــــــــد بهــــا  "العوائددددد المحققددددة":

التو يعــــات النقــــديــــة على اهمـــــــهم 

ووحدات صــناديق االمــتامار والصــ وا، 

والدلت التي يرن النات  من االمتامارات 

العقارية، وعواود وصـــــــفقات المرابحة، 

ى اهربام الر ممالية الناتجة باإلضافة بل

 عن بيع  ن  صت من  صول الصندوق. 

تــم بعــــادة تــعــريــف 

بعض المصـــــــ لحات 

لمـــا فيـــن من منفع 

 لنمو الصندوق.

مــــــيتم احتســــــام ضــــــري ة القيمة المضــــــافة 

 .%5بمقدار 

ميتم احتسام ضري ة القيمة المضافة 

 .حسب ما تحدده الدولة من وقت آللرب

تغيير في ضـــــــري ـــة 

 المضافة.القيمة 

 مذكرة معلومات الصندوق

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

الزيادة المحققة في قيمة  "غلة الوقف":

 الوحدة في يوم التقويم للفترة نفسها.

يقصـــــــد بهـا التو يعـات  ":المحققدة "العوائدد

النقـديـة على اهمـــــــهم ووحـدات صـــــــنـاديق 

االمــتامار والصــ وا، والدلت التي يرن النات  

من االمـــتامارات العقارية، وعواود وصـــفقات 

المرابحة، باإلضـــــــافة بلى اهربام الر مـــــــمالية 

لناتجة عن بيع  ن من  صول الصندوق ماعدا ا

ـــد  ـــة كمـــا هو مـــ كور في بن اهوراق المـــالي

 التقويم والتسعير.

العواود المحققة من "غلة الوقف": 

امتامارات الصندوق في كت يوم 

 تقويم. 

ويقصــــــــــد بهــــا  "العوائددددد المحققددددة":

التو يعــــات النقــــديــــة على اهمـــــــهم 

ووحدات صــناديق االمــتامار والصــ وا، 

لت التي يرن النات  من االمتامارات والد

العقارية، وعواود وصـــــــفقات المرابحة، 

باإلضافة بلى اهربام الر ممالية الناتجة 

 عن بيع  ن  صت من  صول الصندوق. 

تــم بعــــادة تــعــريــف 

بعض المصـــــــ لحات 

لمـــا فيـــن من منفع 

 لنمو الصندوق.

مــــــيتم احتســــــام ضــــــري ة القيمة المضــــــافة 

 .%5بمقدار 

ميتم احتسام ضري ة القيمة المضافة 

 .حسب ما تحدده الدولة من وقت آللرب

تغيير في ضـــــــري ـــة 

 القيمة المضافة.
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 ملخص المعلومات الرئيسة

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

مــــــيتم احتســــــام ضــــــري ة القيمة المضــــــافة 

 %.5بمقدار 

ميتم احتسام ضري ة القيمة المضافة 

 تحدده الدولة من وقت آللر.بحسب ما 

تغيير في ضـــــــري ـــة 

 القيمة المضافة.

 

المقترم ال  موافقة مجلس بدارة الصندوق و ن التغيير كما يقر مدير الصندوق بينن تم الحصول على

 يتعارض مع الوحة صناديق االمتامار واللواوح التنفي ية اهلرى و ن نظام معمول بن في الممل ة.

 بين ه ه 
ً
 م.02/11/2020التغييرات تسرن بتاريخ علما

 

 

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

 

 

                            

 


