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السادة مالكي وحدات صندوق أرباح للطروحات األولية "املحترمين"
املوضوع  -:اإلشعـار بخصوص التغيرات املهمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
وتحية طيبة وبعــد ،،،

نفيدكم بأنه سيتم تطبيق اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة املضافة إعتبار من  1يناير ،8112
وعليه فأن مدير الصندوق قام بإضافة بيان على شروط وأحكام الصندوق في فقرة الرسوم
واملصاريف يوضح تطبيق ضريبة القيمة املضافة .لذا نرجوا التكرم باالطالع على تفاصيل
التغييرات املهمة في الجدول أدناه:
رقم
املادة
11

الصيغة الحالية

الصيغة املعدلة

الرسوم واملصاريفرسوم إدارة مدير الصندوق

الرسوم واملصاريفرسوم إدارة مدير الصندوق

ي ـ ـ ــدف الص ـ ـ ــندوق رس ـ ـ ــوم إدارة م ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ته واح ـ ـ ــد
وخمســة وســبعون  )%1..1ســنويا مــن صــافي قيمــة
أصــول الصــندوق تحكس ـ كــل يــوم تقــويم و ت ــدف
ش ــهريا) إم ــى م ــدير الص ــندوق نلي ــر إدارت ــه للص ــندوق
وكما حو موضح في م حق اإلفصاح املامي رقـم ،)28
وتحكس ـ حــذه الرس ــوم وتت ـراكم ف ــي ك ــل ي ــوم تقي ــيم
بنـ ـ ـ ىـال عل ـ ـ ــى ص ـ ـ ــافي قيم ـ ـ ــة أص ـ ـ ــول الصـ ـ ــندوق وي ـ ـ ــتم
ى
اقتطاعه ــا ش ــهريا ،وتص ــبح تل ــت الرس ــوم مس ــتحقة
الدف وواجبة السداد خالل خمسـة أيـام عمـل بعـد
نهاية كل شهر في كل سنة مالية.

يـ ـ ــدف الصـ ـ ــندوق رسـ ـ ــوم إدارة مـ ـ ــا س ـ ـ ـ ته واحـ ـ ــد
وخمسـة وســبعون  )%1..1ســنويا مـن صــافي قيمــة
أصــول الصــندوق تحكس ـ كــل يــوم تقــويم و تــدف
شــهريا) إمــى مــدير الصــندوق نليــر إدارتــه للصــندوق
وكمـ ــا حـ ــو موض ـ ــح فـ ــي م حـ ــق اإلفصـ ــاح املـ ــامي رقـ ــم
 ،)28وتحكس ـ ح ــذه الرس ــوم وتت ـراكم ف ــي ك ــل ي ــوم
تقيــيم بنـ ىـال علــى صــافي قيمــة أصــول الصــندوق ويــتم
ى
اقتطاعهــا شــهريا ،وتص ــبح تل ــت الرس ــوم مســتحقة
الدف وواجبة السداد خالل خمسة أيام عمل بعد
نهاية كل شهر في كل سنة مالية.

رسوم أمين الحفظ

رسوم أمين الحفظ

يتكفـل الصـندوق كـذلت بــدف رسـوم سـنوية ببســبة
ى
خمسة وعشرون من مائة فـي املائـة  )%1.81سـنويا
م ـ ــن ص ـ ــافي قيم ـ ــة أص ـ ــول الص ـ ــندوق الم ـ ــين حف ـ ــظ
الصندوق .ويتم حسابها عند كـل يـوم تقـويم و تـدف
ى
تلت الرسوم شهريا.

يتكفل الصندوق كذلت بدف رسـوم سـنوية ببسـبة
ى
خمسة وعشرون من مائة في املائة  )%1.81سنويا
مـ ــن صـ ــافي قيم ـ ــة أص ـ ــول الص ـ ــندوق المـ ــين حفـ ــظ
الصندوق .ويتم حسابها عند كل يوم تقويم و تدف
ى
تلت الرسوم شهريا.

رسوم االشتراك

رسوم االشتراك

مــا تصــل س ـ ته إمــى اانــان فــي املائــة  )%8مــن مبل ـ مــا تصــل س ـ ته إمــى اانــان فــي املائــة  )%8مــن مبل ـ
االش ــتراك .ي ــدفعها حام ــل الوح ــدات وي ــتم خص ــمها االش ــتراك .ي ــدفعها حام ــل الوح ــدات وي ــتم خص ــمها
من مبل االشتراك
من مبل االشتراك

مبررات
التغيير

إضافة
جديدة

املصروفات  /النفقات

املصروفات  /النفقات

يتحمــل الص ــندوق املصــاريف األخ ــرط يات الطبيعــة يتحمــل الصــندوق املصــاريف األخــرط يات الطبيعــة
املس ــتمرة املتعلق ــة ب ــإدارة الص ــندوق ،وال ـ ـ ش ــمل املس ــتمرة املتعلق ــة ب ــإدارة الص ــندوق ،وال ـ ش ــمل
إضافة
على س يل املثال-:
على س يل املثال-:

جديدة



مصاريف العمليات.



مصاريف العمليات.



مصاريف مراج الحسابات ومكافآت
أعضال مجلس إدارة الصندوق
أية مصاريف أو نفقات أخرط مستحقة
ألشخاص آخرين يتعاملون م الصندوق،
ومنها على س يل املثال ال الحصر:




مصاريف مراج الحسابات ومكافآت
أعضال مجلس إدارة الصندوق
أية مصاريف أو نفقات أخرط مستحقة
ألشخاص آخرين يتعاملون م الصندوق،
ومنها على س يل املثال ال الحصر:

ه.
و.

رسوم الكسجيل.
تكلفة التعامل بما فيها خدمات الطرف
الثالث والعموالت والتقارير السنوية
وغيرحا .
جمي املصاريف والنفقات األخرط ال
تحملها مدير الصندوق فيما يتعلق
بالصندوق.
رسوم املحاس القانو ي وأ عاب الهيئة
الشرعية ،إضافة إمى مكافئات جمي
أعضال مجلس اإلدارة.

أ .رسوم الكسجيل.
ب .تكلفة التعامل بما فيها خدمات الطرف
الثالث والعموالت والتقارير السنوية
وغيرحا.
ج .جمي املصاريف والنفقات األخرط ال
تحملها مدير الصندوق فيما يتعلق
بالصندوق.
د .رسوم املحاس القانو ي وأ عاب الهيئة
الشرعية ،إضافة إمى مكافئات جمي
أعضال مجلس اإلدارة.



ز.

ح.

ضريبة القيمة املضافة :
ســيتم تطبيــق ضــريبة القيمــة املضــافة حس ـ عليمــات
الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لل كــاة و
الـ ــدخل علـ ــى جمي ـ ـ الرسـ ــوم و املصـ ــاريف و اال عـ ــاب و
التكاليف.
جمي الرسوم و املصاريف املذكورة فـي حـذه الشـروط و
االحكـ ــام ال شـ ــمل ضـ ــريبة القيمـ ــة املضـ ــافة مـ ــالم يـ ــتم
النص على خالف يلت.

ويقر مدير الصندوق شركة أرباح املالية) بأن التغيير املقترح ال يتعارض م الئحة صناديق اإلسكثمار
واللوائح التنفيذية األخرط وأي نلام معمول به في اململكة العربية السعودية.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

