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 اإلشرتاك طلب منوذج
 منوذج اشرتاك صندوق سدكو كابيتال ريت (الصندوق)

 ريال سعودي ١٠ :سعر الوحدة

 من مبلغ االشرتاك  %٢ :رسوم االشرتاك

 كابيتال ريتمنوذج طلب اشرتاك يف صندوق سدكو 

 (صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية)

رمز شركة الوساطة  التاريخ:
 املرخص لها: 

 رمز اجلهة املستلمة:  رمز الفرع: اسم الفرع:

NCBK 

RJHISARI 

SAMBSARI 

 رقم املرجع:

 

 

 

   معلومات املشرتكالرئيسي  لألفراد   آلية االشرتاك

يتم االشرتاك من قبل األفراد السعوديني  .١
ومواطني جملس التعاون اخلليجي 

واملقيمني إقامة نظامية واملؤسسات 
والشركات وصناديق االستثمار وغريها من 

الكيانات واألشخاص االعتبارية القائمة يف 
اململكة العربية السعودية، مبوجب هذا 

النموذج والذي يتوفر لدى جميع فروع 
ستلمة (البنك األهلي التجاري اجلهات امل

 سامبا وجمموعة و مصرف  الراجحي 
 املالية)

 ٥٠٠احلد األدنى لالشرتاك للفرد الواحد هو  .٢
 .وحدة ومضاعفاته ٥٠ريال سعودي ، أي 

مليون  ١٠٠ احلد األعلى لالشرتاك هو مبلغ .٣
 ريـال سعودي.

ال يقبل الطلب ما مل ترفق معه  .٤
 :مرستثاملستندات التالية بحسب فئة امل

املستندات املطلوبة من جميع  )أ(
  املستثمرين:

منوذج االشرتاك موقعًا ومعبئًا  )ب(
 .بشكل كامل

املستندات املطلوبة لألفراد /  )ج(
 :املقيميني

صورة من الهوية الوطنية  )د(
للسعوديني ودفرت العائلة يف حالة 
وجود تابعني ويضاف لهم جدول به 

ضمن منوذج االكتتاب خانات 
الهوية) أو صورة –العالقة  -(االسم

من هوية مقيم للمقيمني سارية 
املفعول وصورة من إقامة التابعني 

 .له

 :املستندات املطلوبة للشركات )ه(

صورة من السجل التجاري مصادق  )و(
 .من الشركة

صورة من عقد التأسيس والنظام  )ز(
األساسي مصادق عليهما من 

 .الشركة

 :األولاالسم  اسم األب: اسم اجلد: اسم العائلة:

 اجلنس:(  ) ذكر (  ) انثى نوع الهوية: األسرة سجل(  ) هوية وطنية  (  ) هوية مقيم  (  )  

 رقم الهوية: اجلنسية:              تاريخ امليالد:       مكان امليالد:          

 العنوان:

 ص.ب املدينة: الرمز الربيدي: الدولة:

 رقم اجلوال الربيد االلكرتوين:

 األسرة سجلاملضافني للطلب واملشمولني يف  األسرةأفراد  صلة القرابة رقم الهوية

   ١ 

   ٢ 

   ٣ 

   ٤ 

   ٥ 

 للشركات والصناديق العقارية

 اسم املشرتك: 

 )  سجل جتاري     (   ) ترخيص     (    )  صندوق استثماري     (    ) أخرى: نوع الهوية: (  

 رقم الهوية: صدار:تاريخ اإل تاريخ االنتهاء:

 ص.ب  املدينة: الرمز الربيدي: الدولة:

 رقم الهاتف: رقم اجلوال: لكرتوين:الربيد اإل

 معلومات االشرتاك:

 املعلومات رقما كتابة الوحدة

 عدد الوحدات:   وحدة

 مبلغ االشرتاك:   ر.س

 رسوم االشرتاك:   ر.س

 إجمايل املبلغ:   ر.س



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   
	اإلشرتاك طلب منوذج   

	 	 	٣ 

 
 

  

صورة من هوية املفوض بالتوقيع  )ح(
قعة من مصادق من الشركة، ومو

 .املفوض

املستندات املطلوبة للصناديق  )ط(
 :االستثمارية

صورة من السجل التجاري ملدير الصندوق مع 
 .ختم مصادق من الشركة

صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي 
 .ملدير الصندوق مصادق عليهما من الشركة

صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير 
 .الصندوق

 .اخلاصة بالصندوق صورة من الشروط واألحكام

صورة من موافقة هيئة السوق املالية على 
 .طرح الصندوق

صورة من هوية املفوض بالتوقيع مصادق من 
 .الشركة، وموقعة من املفوض

 :املستندات املطلوبة للمحافظ االستثمارية -و

صورة من هوية صاحب احملفظة  §
 .االستثمارية

صورة من السجل التجاري ملدير  §
 .من الشركة احملفظة مصادق

صورة من عقد التأسيس والنظام  §
األساسي ملدير احملفظة مصادق 

 .عليهما من الشركة

صورة من ترخيص ممارسة النشاط  §
 .ملدير احملفظة

صورة من اتفاقية إدارة احملفظة  §
 .االستثمارية

صورة من هوية املفوض بالتوقيع  §
مصادق من الشركة، وموقعة من 

 املفوض.

مالحظة هامة: إن إكمال النموذج اليعني 
بالضرورة قبول طلب االشرتاك يف الصندوق، 

وان قبول االشرتاك يخضع لتقدير مدير الصندوق 
واستيفاء األحكام الواردة يف شروط وأحكام 
الصندوق. وسيخطر وكيل الطرح و اجلهات 

أيام عمل من  ٥املستلمة كل مستثمر خالل 
بقبول طلب االشرتاك أو تاريخ إقفال فرتة الطرح 

رفضه، والوحدات التى مت قبولها فى حالة 
العمالء األفراد سيتم تخصيصها جميع الوحدت 

للمكتب الرئيسي وفى حالة وجود رد فائض وهو 
صيصها خميثل قيمة الوحدات التي مل يتم ت

مضافا اليها رسم االشرتاك اخلاص بتلك 
الوحدات سيتم عكسها حلساب املكتتب وذلك 

 د إعالن التخصيص النهائي بخمسة أيام عملبع

. مالحظة:  يف حال اختالف القيمة املدخلة رقماً وكتابة، سيتم اعتماد القيمة املدخلة كتابةً

  )احلساب نفس صاحب هو املكتتب يكون ان البدمعلومات احلساب البنكي (

 احلساب:اسم صاحب 

 رقم احلساب البنكي (آيبان): 

 يف حالة الوكالة:

 اسم الوكيل:

 رقم السجل املدين للوكيل: :وكالةرقم ال

 ص.ب املدينة: الرمز الربيدي: الدولة:

 رقم الهاتف: رقم اجلوال: لكرتوين:الربيد اإل

 املوافقة 

 التوقيع.............................. االسم.......................................      

أقر بصحة البيانات املسجلة والوثائق التي مت تقدميها للجهة املستلمة، وأقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة 
واملالحق اخلاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء فيها  شروط وأحكام صندوق صندوق سدكو كابيتال ريت

 وقبولها.

إذا كان العميل غري سعودي ومقيم يف اململكة العربية السعودية: أقر بأنه اليوجد لدي أي حمفظة استثمارية مع أي شخص 
ق البنك األهلي)/ الراجحي املالية (االكتتاب مرخص له من هيئة السوق املالية باستثناء شركة األهلي املالية (االكتتاب عن طري

 سامبا كابيتال (االكتتاب عن طريق جمموعة سامبا املصرفية)/عن طريق مصرف الراجحي)

 مالحظة: لن يستطيع املستثمر تعديل البيانات الواردة يف منوذج االشرتاك بعد إرساله أو تسليمه للجهة املستلمة.

 / الوكيل: اسم املشرتك التاريخ: التوقيع:

 تفويض

 ) لالكتتاب يف الصندوقأعالهأفوض اجلهة املستلمة بخصم املبلغ من حسابي لديها(املذكور 

 اسم املشرتك / الوكيل: توقيع املشرتك / الوكيل:

 الستعمال اجلهة املستلمة

 استلمنا من املشرتك                                                   مبلغا وقدره رقما (                      ) ريال سعودي فقط

 كتابة:

خصما من حسابه لدينا رقم:البد ان يكون نفس رقم  :اخلصم بتاريخ
   أعالهاحلساب املذكور 

 .للمشرتك / املشرتكني الواردة بالهوية / هوياتهم والتعليمات اخلاصة بهذا االشرتاكوقد متت مراجعة املعلومات الشخصية 

 اسم املوظف املسؤول: التوقيع:

 ختم اجلهة املستلمة:



 ريت	كابيتال	سدكو	صندوق   
	اإلشرتاك طلب منوذج   

	 	 	٤ 

	

 
 

 :اتصل بنا على
 مبنى سدكو، الدور الثاين

 أسواق البحر األحمر
 ٨و  ٧بني البوابات 

 طريق امللك عبد العزيز
 ١٣٣٩٦ص.ب. 

 ٢١٤٩٣جده، 
 اململكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٥٥هاتف: 
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٠ ٦٥٩٩فاكس: 
 :    sedcocapital.com	االلكرتويناملوقع 


