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 هـ1441/  11/ 22التاريخ:                                                                                                                                                                                                        

  م2020/  07 /13: الموافق                                                                                                                                                                                                        

 

 نيالمحترم                                                                                                مالكي الوحداتالسادة / 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
 

 

، السعوديصندوق اإلنماء للسيولة بالريال نود إشعاركم بتغييرات واجبة اإلشعار على مستندات  

 والتي تتضمن التعديالت التالية:
 

 للسيولة بالريال السعوديصندوق اإلنماء اسم الصندوق: 

 لصندوقل ملخص المعلومات الرئيسة واجبة االشعار على  اشعار بتغييراتموضوع: ال

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 الخدمات والعموالت واألتعاب: 

 (يبة القيمة المضافة ”( VAT“بناء عىل نظام ضر
( 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 

ـه والذي تم إصداره مع 2/11/1438بتاري    خ 
الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل 

"(GAZT من 
ً
يناير  1"(، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

م )"تاري    خ الرسيان"(. وبناء عىل ذلك، 2018
يبة القيمة المضافة بمقدار  سيتم احتساب ضر

ي ب5
ر
ند % عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

"مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من 
وط وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص  شر

المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة 
 بالريال السعودي طول مدة الصندوق. 

 

 الخدمات والعموالت واألتعاب: 

 (يبة القيمة المضافة ”( VAT“بناء عىل نظام ضر
( 113/  الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م

ـه والذي تم إصداره مع 2/11/1438بتاري    خ 
الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل 

"(GAZT من 
ً
 1"(، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

م )"تاري    خ الرسيان"(. وبناء عىل 2018يناير 
يبة القيمة المضافة  ذلك، سيتم احتساب ضر

عىل  حسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر ب
ي بند "مقابل كافة ال

ر
رسوم واألجور المذكورة ف

وط  الخدمات والعموالت واألتعاب" من شر
وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات 

الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة بالريال 
 السعودي طول مدة الصندوق. 

لتغيير الدولة لقيمة 

الضريبة المضافة بداية 

 .2020من يوليو  1من 

 الصندوق مذكرة معلوماتالموضوع: اشعار بتغييرات واجبة االشعار على 

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

يبة الدخل:  - ي مخاطر ضر
ر
ينطوي االستثمار ف
يبية متفاوتة، وقد  الصندوق عىل مخاطر ضر

"( GAZTأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"
يبة القيمة المضافة الالئحة التنفيذية لنظام  ضر

“(VAT )” الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
 2/11/1438( بتاري    خ 113)م / 

ً
ـه ،  مؤخرا
ائب و / أو زكاة عىل صناديق االستثمار  ضر
يبة القيمة  السعودية وسيتم احتساب ضر

% عىل كافة الرسوم واألجور 5المضافة بمقدار 
ي بند "مقابل الخدمات والعموالت 

ر
 المذكورة ف

واألتعاب"، وعليه فإن تكبد مالكي الوحدات 
يبة من هذا القبيل من شأنه أن  بالصندوق أي ضر
يقلل من العوائد المحققة وكذلك التوزيعات 
ي عىل 

المحتمل دفعها لمالكي الوحدات، لذا فينبغر

يبة الدخل:  - ي مخاطر ضر
ر
ينطوي االستثمار ف
يبية متفاوتة، وقد  الصندوق عىل مخاطر ضر

"( GAZTأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"
يبة القيمة المضافة  الالئحة التنفيذية لنظام ضر

“(VAT )” الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
 2/11/1438( بتاري    خ 113)م / 

ً
ـه ،  مؤخرا
ائب و / أو زكاة عىل صناديق االستثمار  ضر
يبة القيمة  السعودية وسيتم احتساب ضر

حسب ما تحدده الدولة من وقت المضافة ب
ي بند  آلخر 

ر
عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

"مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"، وعليه 
ي بة فإن تكبد مالكي الوحدات بالصندوق أي ضر
من هذا القبيل من شأنه أن يقلل من العوائد 
المحققة وكذلك التوزيعات المحتمل دفعها 

لتغيير الدولة لقيمة 

الضريبة المضافة بداية 

 .2020من يوليو  1من 
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ر استشارة مستشاري  هم  المستثمرين المحتملي 
تبة عىل  ائب المتر ر فيما يتعلق بالضر يبيي  الضر

ي الوحدات وحيازتها وبيعها. االست
ر
 ثمار ف

 

ي عىل المستثمرين 
لمالكي الوحدات، لذا فينبغر

ر فيما  يبيي  ر استشارة مستشاري  هم الضر المحتملي 
ي 
ر
تبة عىل االستثمار ف ائب المتر يتعلق بالضر

 الوحدات وحيازتها وبيعها. 

 

مقابل الخدمات والعموالت  .5
 واألتعاب: 

هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المضوفات الفعلية 

ي التقرير السنوي 
ر
فقط، وستذكر بشكل تفصيىلي ف

 للصندوق. 

 

يبة القيمة المضافة) - ”( VAT“بناء عىل نظام ضر
( 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 

ـه والذي تم إصداره مع 2/11/1438بتاري    خ 
الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل 

"(GAZT من 
ً
 1"(، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

م )"تاري    خ الرسيان"(. وبناء عىل 2018يناير 
يبة القيمة المضافة  ذلك، سيتم احتساب ضر

% عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة 5بمقدار 
ي ب
ر
ند "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" ف

وط وأحكام ومذكرة المعلومات  من شر
وملخص المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء 

 طول مدة الصندوق.  للسيولة بالريال السعودي
 

مقابل الخدمات والعموالت  .5
 واألتعاب: 

هذه األرقام تقديرية وسيتم خصم المضوفات الفعلية 

ي التقرير السنوي فقط، وستذكر بشكل 
ر
تفصيىلي ف

 للصندوق. 

يبة القيمة المضافة) - ”( VAT“بناء عىل نظام ضر
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 

ـه والذي تم 2/11/1438( بتاري    خ 113
إصداره مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة 

"(، تم البدء بتطبيقه GAZTللزكاة والدخل )"
 من 

ً
"تاري    خ الرسيان"(. م )2018يناير  1اعتبارا

يبة القيمة  وبناء عىل ذلك، سيتم احتساب ضر
حسب ما تحدده الدولة من وقت المضافة ب

ي بند  آلخر 
ر
عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

"مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من 
وط وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص  شر
المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة 

 طول مدة الصندوق.  بالريال السعودي
 

لتغيير الدولة لقيمة 

الضريبة المضافة بداية 

 .2020من يوليو  1من 

ي يوضح جميع الرسوم والمصاريف  .ـه
اضر مثال افتر

فعت من أصول 
ُ
ي د

ومقابل الصفقات التر

ك بالوحدات عىل  الصندوق أو من قبل المشتر

 أساس عملة الصندوق: 

اك   الشتر
ً
 وتوضيحيا

ً
اضيا  افتر

ً
ر مثاال ي يبي 

الجدول اآلتر

ي الصندوق بمبلغ 
ر
ألف لم تتغت  طوال  100عميل ف

اض أن حجم  ة هو السنة، وبافتر ي تلك الفتر
ر
الصندوق ف

اض  10 مليون ريال ولم يتغت  طوال السنة، وعىل افتر

اك بنسبة   عىل االشتر
ً
 سنويا

ً
تحقيق الصندوق عائدا

ك بالوحدات من 10 % ويوضح حصة المشتر

ي 
اضر المصاريف بالريال السعودي حسب المثال االفتر

 :)
ً
 )سنويا

 

المبلغ  نوع الرسوم

 التقديري

اإلدارة  اتعاب أعضاء مجلس 

ر     المستقلي 
240 

ي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ـه. 
اضر مثال افتر

فعت من أصول الصندوق أو 
ُ
ي د

ومقابل الصفقات التر
ك بالوحدات عىل أساس عملة  من قبل المشتر

 الصندوق: 
 

اك   الشتر
ً
 وتوضيحيا

ً
اضيا  افتر

ً
ر مثاال ي يبي 

الجدول اآلتر
ي الصندوق بمبلغ 

ر
تتغت  طوال ألف لم  100عميل ف

ة هو  ي تلك الفتر
ر
اض أن حجم الصندوق ف السنة، وبافتر

اض  10 مليون ريال ولم يتغت  طوال السنة، وعىل افتر
اك بنسبة   عىل االشتر

ً
 سنويا

ً
تحقيق الصندوق عائدا

ك بالوحدات من 10 % ويوضح حصة المشتر
ي 

اضر المصاريف بالريال السعودي حسب المثال االفتر
 :)
ً
 )سنويا

 
 

المبلغ  نوع الرسوم

 التقديري

اتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  

ر     المستقلي 
240 

 300  اتعاب مراجع الحسابات

  

لتغيير الدولة لقيمة 

الضريبة المضافة بداية 

 .2020من يوليو  1من 
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 300  اتعاب مراجع الحسابات

يبة القيمة المضافة ألتعاب  ضر

)“مراجع الحسابات  VAT)” 
15 

شادي  0 رسوم المؤشر االستر

 75 رسوم رقابية

رسوم نرسر معلومات الصندوق 

 عىل موقع تداول
50 

عية  500 مكافآت أعضاء الهيئة الرسر

20رسوم إدارة الصندوق  %  200 

يبة القيمة المضافة لرسوم  ضر

)“إدارة الصندوق  VAT)” 
10 

ر الحفظ  0.01أتعاب أمي  %  10 

يبة القيمة المضافة ألتعاب  ضر

ر الحفظ  )“أمي  VAT)” 
0.5 

ية أخرى  %0.10مرصوفات نتر  10 

اجمالي المصاريف االدارية 

 والتشغيلية
1,410.5 

ي 
اضر % + رأس 10العائد االفتر

 المال
110,000 

ي 
ر
ي صاف

اضر االستثمار االفتر   108,589.5 

 

شادي  0 رسوم المؤشر االستر

 75 رسوم رقابية

رسوم نرسر معلومات الصندوق 

 عىل موقع تداول
50 

عية  500 مكافآت أعضاء الهيئة الرسر

20رسوم إدارة الصندوق  %  200 

  

ر  0.01الحفظ أتعاب أمي  %  10 

  

ية أخرى  %0.10مرصوفات نتر  10 

اجمالي المصاريف االدارية 

 والتشغيلية
1,385 

ي 
اضر % + رأس 10العائد االفتر

 المال
110,000 

ي 
اضر ي االستثمار االفتر

ر
 108,615  صاف

 
ة بحسب ما  يبة القيمة المضافة متغت  *ضر

 تحدده الدولة من وقت آلخر. 
غت  شاملة  **جميع الرسوم والمصاريف

يبة القيمة المضافة.   لرصر

 الزكاة:  .ج

ال يتوىل مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات  -
االستثمارية عن المستثمرين وتقع عىل مالك 
الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات 

 استثمارية. 

يبة القيمة المضافة)بناء عىل نظام  - ”( VAT“ضر

( 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 

ـه والذي تم إصداره مع 2/11/1438بتاري    خ 

الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل 

"(GAZT من 
ً
يناير  1"(، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

م )"تاري    خ الرسيان"(. وبناء عىل ذلك، 2018

يبة القيمة المضافة بمقدار  سيتم احتساب ضر

لمزيد من -% عىل كافة الرسوم واألجور 5

المعلومات والتفاصيل الرجاء الرجوع للفقرة 

 الزكاة:  .ج

ال يتوىل مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات  -
االستثمارية عن المستثمرين وتقع عىل مالك 

ات الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحد
 استثمارية. 

يبة القيمة المضافة) - ”( VAT“بناء عىل نظام ضر
( 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 

ـه والذي تم إصداره مع 2/11/1438بتاري    خ 
الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل 

"(GAZT من 
ً
 1"(، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

وبناء عىل م )"تاري    خ الرسيان"(. 2018يناير 
يبة القيمة المضافة  ذلك، سيتم احتساب ضر

عىل  حسب ما تحدده الدولة من وقت آلخر ب
لمزيد من المعلومات -كافة الرسوم واألجور 

ـه من هذه / 5والتفاصيل الرجاء الرجوع للفقرة 
ي بند "مقابل الخدمات -المذكرة 

ر
المذكورة ف

لتغيير الدولة لقيمة 

الضريبة المضافة بداية 

 .2020من يوليو  1من 
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ي بند "مقابل -ـه من هذه المذكرة / 5
ر
المذكورة ف

وط الخدمات والعمو  الت واألتعاب" من شر

وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات 

الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة بالريال 

 السعودي طول مدة الصندوق. 

وط وأحكام  والعموالت واألتعاب" من شر
ات وملخص المعلومات ومذكرة المعلوم

الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة بالريال 
 السعودي طول مدة الصندوق. 

 الموضوع: اشعار بتغييرات واجبة االشعار على شروط واحكام الصندوق

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 ملخص الصندوق

يبة القيمة  ضر

 ”(VAT“المضافة)

يبة  سيتم احتساب ضر

القيمة المضافة بمقدار 

يبية 5 % أو أي رسوم ضر

تحددها حكومة المملكة 

العربية السعودية عىل 

كافة الرسوم واألجور 

ي بند "مقابل 
ر
المذكورة ف

الخدمات والعموالت 

وط  واألتعاب" من شر

وأحكام ومذكرة 

المعلومات وملخص 

المعلومات الرئيسية 

لصندوق اإلنماء للسيولة 

بالريال السعودي طول 

 مدة الصندوق. 

 

 ملخص الصندوق

يبة القيمة  ضر

 ”(VAT“المضافة)

يبة  سيتم احتساب ضر

حسب القيمة المضافة ب

تحددها حكومة ما 

المملكة العربية 

من وقت آلخر السعودية 

عىل كافة الرسوم واألجور 

ي بند "مقابل 
ر
المذكورة ف

الخدمات والعموالت 

وط  واألتعاب" من شر

وأحكام ومذكرة 

المعلومات وملخص 

المعلومات الرئيسية 

لصندوق اإلنماء للسيولة 

طول  بالريال السعودي

 مدة الصندوق. 

 

لتغيير الدولة لقيمة 

الضريبة المضافة بداية 

 .2020من يوليو  1من 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: . 7
يبة القيمة المضافة) بناء عىل نظام ”( VAT“ضر

( 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 
ـه والذي تم إصداره مع الالئحة 2/11/1438بتاري    خ 

"(، تم GAZTالتنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"
 من 

ً
م )"تاري    خ 2018يناير  1البدء بتطبيقه اعتبارا

يبة الرسيان"(. وبناء عىل ذلك، سيتم احتساب  ضر
% عىل كافة الرسوم واألجور 5القيمة المضافة بمقدار 

ي بند "مقابل الخدمات والعموالت 
ر
المذكورة ف

وط وأحكام ومذكرة المعلومات  واألتعاب" من شر
وملخص المعلومات الرئيسية لصندوق اإلنماء 

 طول مدة الصندوق.  للسيولة بالريال السعودي

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: . 7
يبة القيمة المضافة) ”( VAT“بناء عىل نظام ضر

( 113الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 
ـه والذي تم إصداره مع الالئحة 2/11/1438بتاري    خ 

"(، تم GAZTالتنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"
 من 

ً
م )"تاري    خ 2018يناير  1البدء بتطبيقه اعتبارا

يبة الرسيان"(. وبناء عىل ذلك، س يتم احتساب ضر
حسب ما تحدده الدولة من وقت القيمة المضافة ب

ي بند  آلخر 
ر
عىل كافة الرسوم واألجور المذكورة ف

وط  "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من شر
وأحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات 

 الرئيسية لصندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
 طول مدة الصندوق. 

يير الدولة لقيمة لتغ

الضريبة المضافة بداية 

 .2020من يوليو  1من 

 
 

 

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

 

 


