مثال توضيحي لطريقة إحتساب ضريبة القيمة المضافة  %5على عمولة شراء أو بيع األسهم (بالريال السعودي)
قيمة العملية (شراء أو بيع ) األسهم  100,000لاير

 155 = %0.155 * 100,000لاير

عمولة شراء وبيع األسهم % 0.155

تداول

فالكم

%32.25

%67.75

 105 = %67.75 * 155لاير

 50 = %32.25 * 155لاير

العمولة المخصومة على العميل
خاضعه للضريبة
%36

غير خاضعه للضريبة
64%

العميل لديه خصم
%50

( 50تداول )  52.5 (+فالكم ) =
 102.5لاير

 18 = %36 * 50لاير

 32 = %64 * 50لاير

 52.5 = %50 * 105لاير

إجمالي المخصوم على العميل
( 102.5عمولة) 3.525( +ضريبة)=
 106.025لاير

تطبق ضريبة القيمة المضافة %5
على حصة فالكم بعد خصم
العمولة

تطبق ضريبة القيمة
المضافة %5

قيمة الضريبة المخصومة
على العميل  3.525لاير

 0.90 = %5 * 18لاير
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 2.625 = %5 * 52.5لاير

مثال توضيحي لطريقة إحتساب ضريبة القيمة المضافة  %5على عمولة األشتراك أو السحب المبكر لصناديق فالكم (بالريال السعودي)

عملية اإلشتراك في الصندوق
 100,000لاير

عمولة األشتراك في الصندوق
%1.5

عملية االسترداد المبكر من الصندوق
 100,000لاير

نسبة العمولة حسب
شروط و أحكام الصندوق

عمولة األسترداد المبكر من الصندوق
%0.5

 1500 = %1.5 * 100,000لاير

 500 = %0.5 * 100,000لاير

تطبق ضريبة القيمة المضافة  %5على
عمولة األشتراك في الصندوق

تطبق ضريبة القيمة المضافة  %5على عمولة
األسترداد المبكر من الصندوق

 75 = %5 * 1500لاير

 25 = %5 * 500لاير

العمولة المخصومة على العميل =  1500لاير

العمولة المخصومة على العميل =  500لاير

قيمة الضريبة المضافة المخصومة على العميل =  75لاير

قيمة الضريبة المضافة المخصومة على العميل =  25لاير

إجمالي المخصوم على العميل =  1575 = 75 + 1500لاير

إجمالي المخصوم على العميل =  525 = 25 + 500لاير
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إخالء مسؤولية وتحذير من المخاطر:

معد لتزويدكم بمعلومات عامة فقط ،ولقد تم الحصول على المعلومات الواردة به من مصادر عامة ُيعتقد أنه يمكن االعتماد عليها ،وال ُيمثل هذا العرض دعوة أو مشورة لشراء أو بيع األوراق المالية أواالستثمار بها ،وينبغي
إن هذا العرض ُ
على من يود االستثمار باألوراق المالية أن يحصل على المشورة من مستشاره اإلستثماري الخاص قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار ،وينبغي على المستثمرين معرفة أن قيمة االستثمارات في األوراق المالية والدخل الناتج عن االستثمار
فيها –في حال وجوده -قد يتفاوت صعوداً وهبوطاً ،وعليه فإن المستثمر قد يستعيد مقابال ً يقل عن المبلغ الذي استثمره بداية ،ويعد الشخص الذي يتخذ قرارات استثمارية بنا ًء على محتويات هذا العرض مسؤوال ً عن قراراته االستثمارية
بمفرده وال عالقة لفالكم بذلك حيث أن فالكم ال تُقدم أي ضمانات صريحة أو ضمنية تتعلق بجدوى أو ربحية االستثمار في األوراق المالية.

حصلت شركة فالكم على ترخيص من هيئة سوق المال السعودي رقم ( )06020-37بتاريخ  27/05/2006و بدأت بتقديم خدماتها للمستثمرين في السوق المالية السعودية بتاريخ  19/02/2007برقم  1010226584الصادر بتاريخ
 04/12/1427هجري.

جميع الحقوق محفوظة.
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