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 .صندوق الخير كابيتال بلص للصكوكإشعار بإجراء بعض التغييرات في شروط وأحكام 
 

 لخيراإجراء بعض التعديالت على شروط وأحكام صندوق  قامتنود إشعاركم بأن شركة الخير كابيتال السعودية 

 وهي كالتالي: للصكوك بلص كابيتال

 # الفقرة قبل التعديل بعد التعديل المقترح أسباب التغيير

 ضريبة القيمةلتطبيق 

 1المضافة بدءًا من 

 م2018يناير 

هى ضربية غير ضربية القيمة المضافة: 

مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات 

 التى يتم شراؤها من قبل المنشات

 1 المصطلحات قائمة ال يوجد

 ضريبة القيمةلتطبيق 

 1المضافة بدءًا من 

م، وتوضيح 2018يناير 

تحمل الصندوق 

للرسوم الضريبية التي 

قد تفرض على 

تعامالت الصناديق 

 اإلستثمارية 

 اي و المضافة القيمة ضربية تطبيق وسيتم

 أو الصندوق على فرضها يتم أخري ضرائب

 مع المبرمة العقود أو الوحدات مالكي

 ألطراف تدفع التى الرسوم أو الصندوق

 أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخري

 إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق

 ذات واللوائح االنظمة حسب الصندوق

 .العالقة

 ال يوجد
الرسوم 

 صاريفموال
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لتطبيق ضريبة القيمة 

 1المضافة بدءًا من 

م، وتوضيح 2018يناير 

تحمل الصندوق 

للرسوم الضريبية التي 

قد تفرض على 

تعامالت الصناديق 

 اإلستثمارية 

إضافة النص التالي إلى اإلعتبارات 

 .الضريبية:

 اي و المضافة القيمة ضربية تطبيق وسيتم

 أو الصندوق على فرضها يتم أخري ضرائب

 مع المبرمة العقود أو الوحدات مالكي

 ألطراف تدفع التى الرسوم أو الصندوق

 أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخري

 إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق

 ذات واللوائح االنظمة حسب الصندوق

 .العالقة

 روالمستثم المستثمر على يتعين

 استشارة على يحصل أن المحتمل

 االعتبارات من للتأكد مهنية

 رائهش على تترتب التي الضريبية

 امتالكه أو الصندوق في لوحدات

 أيب بها التصرف أو لها استرداده أو

 .آخر شكل

 3 االعتبارات الضريبية

تماشيًا مع حدود 

اإلستثمار المذكورة 

في الئحة صناديق 

 اإلستثمار المعدلة

 صندوق في الصندوق استثمار يتجاوز لن

 الصندوق أصول من %25 من أكثر آخر واحد

 كان سواءاً  اآلخر الصندوق أصول من %20 أو

 أو المدير نفس قبل من يدار الصندوق ذلك

 .آخر مدير

 نم يزيد بأال الصندوق مدير يتقيد

 المرابحة صناديق في استثماراته

 من المدارة سواء حكمها في ما أو

 كحد %10 الى الغير من أو قبله

 أصول قيمة صافي من أقصى

 ام أو بالتملك قام الذي الصندوق

 قيمة صافي من %10 نسبته

 تملك تم الذي الصندوق أصول

 .وحداته

 استراتيجيـات

 ةالرئيسيـ االستثمـار
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تماشيًا مع تطبيق 

 أفضل الممارسات
 لصندوق.لتدفع رسوم االسترداد 

لمدير تدفع رسوم االسترداد 

 لصندوق.ا

 بيانات ملخص 

 الصنـــدوق

 الرسـوم 

 والمصـاريف
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 ،،وتقبلوا فائق اإلحترام والتقدير        

  شركة الخير كابيتال السعودية               

 


