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م 7082ديسمبر  60الموافق هـ 9381ربيع األول  81التاريخ:   

  العامة االستثمار صناديق وأحكامط وتغييرات مهمة في شر الموضوع:

المحترمين                                                                                          السادة مالكي الوحدات     

  عليكم ورحمة هللا وبركاته،السالم 

 

نود إفادتكم بأنه  م8112 يناير 1 من ابتدا   تطبيقه سيتم الذيو القيمة المضافة والئحته التنفيذية، إشارة إلى نظام ضريبة

.تماشيا  مع فرض نظام ضريبة القيمة المضافة العامةسيتم إجراء تعديالت مهمة في شروط وأحكام صناديق االستثمار   

 علما  بأن تطبيق هذه التعديالت ،أحكام الصناديقفي شروط و سيتم إجراءهاهم التعديالت التي بأ ملخصا   لكم رفقم

 ( يوم عمل على األقل من تاريخ هذا اإلشعار. 81المستقبلين سيبدأ بعد )لحاليين وفي تعامالت العمالء ا

 .281111828 بالرقم االتصال منكم نأمل استفسار، أي وجود حال في

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 شركة األهلي المالية 
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 التي يشملها اإلشعار ويشار إليها الحقا ب)"الصناديق"( اديقالصن اءسمأ: 

 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية (1 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو (12

 صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي (8 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية (11

 للمتاجرة باألسهم السعوديةصندوق األهلي  (2 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة (11

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية (1 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل (11

 صندوق األهـلـي لـمـؤشـــر أسـهـم أوروبـــا (1 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (11

 لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيكصندوق األهلي  (1 صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي (12

 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية (1 صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل (12

 صندوق األهلي للصدقات (2 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية (81

 صندوق األهلي المتنوع باللاير السعودي (2 صندوق األهلي للطروحات األولية (81

 صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي (11 للدخل اإلضافي صندوق األهلي متعدد األصول (88

 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ (11 صندوق األهلي لألسهم العالمية (82

 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن (18 

 

  على النحو التالي:صناديق المذكورة أعاله ال وأحكامستتم على شروط التغيرات 

 أحكام جميع الصناديق المذكورة أعالهعامة تنطبق على شروط و تعديالت :أوال

 أحكام الصندوقاريف لقائمة المصطلحات في شروط وضافة تعإ .أ

 لتشمل ضريبة القيمة المضافة اديقمصاريف الصنرسوم وتعديل  .ب

 تفرض رسوم اشتراك  بالصناديق التيخاصة  تعديالتثانياً: 

 خاصة بالصناديق التي تفرض رسوم استرداد مبكر ثالثاً: تعدبالت
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 :تعديالت عامة تنطبق على شروط وأحكام جميع الصناديق المذكورة أعالهأوالً: 

 وأحكام:شروط اللقائمة المصطلحات في التالية تعاريف الإضافة  .أ

 

 

 :نظام ضريبة القيمة المضافة

 

 العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.يعني نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة 

نتاج الخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع و ضريبة القيمة المضافة:

 .والتوزيع وتشمل التوريد المفترض

 

 

 رسوم ومصاريف الصندوق لتشمل ضريبة القيمة المضافةل إضافة النص التالي .ب

 رسوم اإلدارة:

يبة القيمة قانون ضر عليها ينص التينسب للبشكل منفصل وفقا على الصندوق ويتم تحميلها ، لضريبة القيمة المضافةاإلدارة  رسومتخضع 

 المضافة.

 المصاريف األخرى:

 ضريبة تشمل ال اآلخرين الخدمات ومقدمي المالية لألهلي تستحق التي والمصاريف والعموالت واألتعاب الرسوم جميع أن إلى اإلشارةتجدر 

  .المضافة القيمة ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقا   منفصل بشكل المالية األهلي إلى صندوقال سيدفعها والتي المضافة القيمة

 

 :اشتراك رسوم تفرض التي بالصناديق خاصة تعديالت: ثانياً 

  دوق األهلي متعدد األصول المتحفظصن (1 والمتوسطةركات السعودية الصغيرة صندوق األهلي ألسهم الش (2

 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو (8 دوق األهلي الخليجي للنمو والدخلصن (11

 وق األهلي متعدد األصول المتوازنصند (2 وق األهلي المرن لألسهم السعوديةصند  (11

 هلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئةصندوق األ (1 صندوق األهلي للطروحات األولية  (18

 هلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيكصندوق األ  (1 صندوق األهلي لألسهم العالمية (12

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا (1 ق األهلي العقاري العالمي للدخلصندو (11

 هلي لمؤشر أسهم أمريكا الشماليةصندوق األ (1 لي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحيةصندوق األه (11

 األمريكيألهلي للصكوك بالدوالر صندوق ا (11

 

 ألهلي للمتاجرة باألسهم الخليجيةصندوق ا (2

 سيدفعها والتي المضافة القيمة ضريبة تشمل ال كاالشترا رسوم بأن علما   ،المضافة القيمة لضريبة كاالشترا رسوم تخضع رسوم االشتراك:

 .المضافة القيمة ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقا   منفصل بشكل المالية األهلي إلى المستثمر
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 ثالثاً: تعدبالت خاصة بالصناديق التي تفرض رسوم استرداد مبكر

 اإلضافيصندوق األهلي متعدد األصول للدخل   (1

 المضافة القيمة ضريبة تشمل السترداد المبكر اال رسوم بأن علما   ،المضافة القيمة لضريبة سترداد المبكراال رسوم تخضع رسوم االسترداد المبكر:

 .المضافة القيمة ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقا   منفصل بشكل المالية األهلي إلى المستثمر سيدفعها والتي

 


