
 
 
 
 

    
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 عًالئُب االعزاء

حًبشيب يع انقىاَيٍ انجديدة نههيئت انعبيت نهزكبة واندخم وحطبيق ضزيبت انقيًت انًضبفت  نهصُبديق االسخثًبريت 

 هصُبديقنانشزوط واألحكبو  يذكزاث عهىجديدة َفيدكى بأٌ شزكت االسخثًبر كببيخبل قبيج يؤخزاً بعًم حغييزاث 

حًبشيب يع حبريخ سزيبٌ حطبيق انقيًت حسب انًىضح في انجدول ادَبِ، وسيكىٌ هذا انخعديم سبريب  انخبنيت انعبيت

 :و 10/10/8102 انًضبفت في انًًهكت انعزبيت انسعىديت

  لالسهم الخلٌجٌة ذات الدخلصائب صندوق  .1

 السعودٌة صائب للطروحات األولٌةصندوق  .2

حااماألشروط وتفاصيل التغيير في ال  
بعد التعديل الصياغة  مبررات التغيير قبل الصياغة  

 التعديل
 التعديل  الفقرة 

تماشٌا مع القوانٌن الجدٌدة 

للهٌئة العامة للزكاة والدخل 

وتطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة 

 للصنادٌق االستثمارٌة

 نظام ضرٌبة القٌمة المضافة:

ة فً المملكة هو نظام ضرٌبة القٌمة المضاف

 ئحة المتعلقة ب   الالالعربٌة السعودٌة و

 

اضافة تعرٌف  تعرٌفات -

نظام ضرٌبة 

 القٌمة المضافة

 

تماشٌا مع القوانٌن الجدٌدة 

للهٌئة العامة للزكاة والدخل 

وتطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة 

 للصنادٌق االستثمارٌة

 ضرٌبة القٌمة المضافة :

هً ضرٌبة القٌمة المضافة التً تفرض على 

استٌراد و تورٌد السلع و الخدمات فً كل 

مرحلة من مراحل اإلنتاج و التوزٌع و 

 تشمل التورٌد المفترض  
  

اضافة تعرٌف  تعرٌفات -

ضرٌبة القٌمة 

 المضافة

 

تماشٌا مع القوانٌن الجدٌدة 

للهٌئة العامة للزكاة والدخل 

وتطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة 

 للصنادٌق االستثمارٌة

 مخاطر على الصندوق فً االستثمار ٌنطوي
 االستثمار على ٌنطبق بعضها, متنوعة ضرٌبة

 على ٌنطبق االخر والبعض نفس  الصندوق فً
. معٌن بمستثمر صلة ذات تكون قد معٌنة ظروف
 الى الضرائب هذه لمثل الصندوق تكبد وتؤدي
 الصندوق لعملٌات المتاحة النقدٌة المبالغ تخفٌض

 المخاطر -
 ةٌالرئٌس

 لالستثمار
 فً

 الصندوق

 مخاطر اضافة
المضافة القٌمة  



 
 
 
 

 

  
 
 

 مع التشاور المحتملٌن المستثمرٌن على وٌجب. 
 المترتبة الضرائب بشان ٌنالضرٌب مستشارٌهم

 ان. وبٌعها وتملكها حداتالو فً االستثمار على
 لألوراق االستثمار شركة الى المستحق  الرسوم

   القٌمة ضرٌبة التشمل الوساطة و المالٌة
 وفقا منفصل بشكل تحمٌلها ٌتم التً المضافة

 ضرٌبة والئحة نظام فً علٌها المنصوص للمواد
.المضافة القٌمة  

 الجدٌدة القوانٌن مع تماشٌا

 والدخل للزكاة العامة للهٌئة

 القٌمة المضافة ضرٌبة وتطبٌق

 بموجب والمصارٌف واألتعاب الرسوم جمٌع
 الصندوق لهذا واألحكام الشروط وثٌقة
 حسب المضافة القٌمة ضرٌبة لتطبٌق تخضع

 للزكاة العامة الهٌئة قوانٌن من ماٌنطبق
 ولذلك. السعودٌة العربٌة المملكة فً والدخل
 والمصارٌف واألتعاب الرسوم جمٌع فإن

 لهذا واألحكام الشروط وثٌقة بموجب
 القٌمة ضرٌبة إحتساب تشمل ال الصندوق
 الصندوق مدٌر على ٌتعٌن ولذلك, المضافة

 المضافة القٌمة ضرٌبة مبلغ وإحتساب إضافة

 قد أخرى نسبة أي أو% )5 بنسبة المستحقة

 على وٌتوجب (.آخر إلى حٌن من تعدٌلها ٌتم
 المستحق المبلغ جمع الصندوق مدٌر

 للزكاة العامة الهٌئة إلى وسداده للضرٌبة
.والدخل  

- 
  

الرسوم و 
 المصارٌف

اضافة تنوٌة 
القٌمة بضرٌبة 

 المضافة


