رأس مال الصندوق املستهدف1,000,000,000 :

نموذج طلب االشتراك

عدد وحدات الصندوق املستهدف100,000,000 :
سعر الوحدة 10 :ريال سعودي

صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول

احلد األدنى لالشتراك 1,000 :ريال سعودي

Alkhabeer Diversified Income Traded Fund

رسوم االشتراك %1 :من إجمالي مبالغ االشتراك النقدية التي يتم تخصيصها

مدير الصندوق :شركة الخبير المالية

تاريخ بدء فترة الطرح األولية1442/4/21 :هـ املوافق 2020/12/6م

شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 07074-37

رمز الفرع:

الشروط العامة لالشتراك يف الصندوق

تاريخ انتهاء فترة الطرح األولية1442/5/9 :هـ املوافق 2020/12/24م

رقم الطلب:

التاريخ:

71017365

رمز اجلهة املستلمة:

معلومات املشترك لألفراد
اسم االول:
اجلنس:

اسم االب:
ذكر

أنثى

اسم اجلد:
هوية وطنية

نوع الهوية:

املستندات املطلوبة لألفراد القاصرين

اجلنسية:
ص.ب:.

مكان امليالد:

املدينة:

رقم اجلوال:

• صورة احلوالة البنكية صادرة من حساب بنكي باسم املستثمر ،موضح فيها املبلغ شام ً
ال قيمة
االشتراك ورسوم االشتراك ،يف حال تقدمي طلب االشتراك إلكترونياً.
• نسخة موقعة من الشروط واألحكام (ورقياً أو اإلقرار باالطالع عليها إلكترونياً أو هاتفياً من
خالل مكاملة مسجلة).
• تعبئة منوذج طلب االشتراك هذا (ورقياً أو إلكترونياً أو هاتفياً من خالل مكاملة مسجلة).

• صورة من الهوية الوطنية للقاصرين السعوديني ملن أعمارهم من  15سنة هجرية الى  18سنة
هجرية أو دفتر العائلة ملن أعمارهم دون  15سنة هجرية.
• صورة من هوية مقيم للقاصرين املقيمني ملن أعمارهم دون  18سنة هجري.
• صورة من الهوية الوطنية للسعوديني أو صورة من هوية مقيم للمقيمني لولي األمر سارية املفعول.

رقم الهوية:
تاريخ امليالد:

املستندات املطلوبة من جميع املستثمرين

• صورة من الهوية الوطنية للسعوديني أو صورة من هوية مقيم للمقيمني سارية املفعول.

هوية مقيم

الرمز البريدي:

مستندات االشتراك

املستندات املطلوبة من األفراد

اسم العائلة:

دفتر عائلة

 .1االطالع على شروط وأحكام الصندوق.
 .2توفر محفظة استثمارية نشطة للمشترك.
 .3توفر رقم حساب بنكي آيبان مسجل باسم املشترك ،على أن يقوم املشترك بتحويل قيمة االشتراك
منه وسيتم رد الفائض إليه بعد التخصيص.

املستندات املطلوبة للشركات

الدولة:

• صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.
• صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي مع ختم الشركة.
• صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ،وموقعة من املفوض.

البريد االلكتروني:

املستندات املطلوبة للصناديق االستثمارية

اشتراك أفراد العائلة
صلة القرابة

أفراد العائلة املكتتب بإسمهم واملشمولني يف سجل األسرة

•
•
•
•
•
•

رقم السجل املدني

صورة من السجل التجاري ملدير الصندوق مع ختم الشركة.
صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي ملدير الصندوق مع ختم الشركة.
صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير الصندوق.
صورة من الشروط واألحكام اخلاصة بالصندوق.
صورة من موافقة هيئة السوق املالية على طرح الصندوق.
صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ،وموقعة من املفوض.

املستندات املطلوبة للمحافظ االستثمارية

•
•
•
•
•
•

للشركات والصناديق االستثمارية
اسم املشترك:
نوع الهوية:

ترخيص

سجل جتاري

مالحظات هامة

أخرى

رقم الهوية:

تاريخ اإلصدار:
املدينة:

ص.ب:.
رقم الهاتف:

صورة من هوية صاحب احملفظة االستثمارية.
صورة من السجل التجاري ملدير احملفظة مع ختم الشركة.
صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي ملدير احملفظة مع ختم الشركة.
صورة من ترخيص ممارسة النشاط ملدير احملفظة.
صورة من اتفاقية إدارة احملفظة االستثمارية.
صورة من هوية املفوض بالتوقيع مع ختم الشركة ،وموقعة من املفوض.

الرمز البريدي:

رقم اجلوال:

تاريخ االنتهاء:
الدولة:

البريد االلكتروني:

تفاصيل االشتراك*
عدد الوحدات رقماً:

وحدة

مبلغ االشتراك رقماً:

ريال سعودي كتابة:

ريال سعودي

رسوم االشتراك ** ( %1من مبلغ االشتراك) رقماً:

ريال سعودي كتابة:

ريال سعودي

إجمالي املبلغ رقماً:

ريال سعودي كتابة:

ريال سعودي

وحدة

كتابة:

* يف حال االشتراك ألفراد العائلة يتم كتابة إجمالي الوحدات املطلوبة جلميع املشتركني
** سيقوم مدير الصندوق (شركة اخلبير املالية) بدفع ضريبة القيمة املضافة على رسوم االشتراك ( %15من رسوم االشتراك) نيابة عن املستثمر

تعليمات الدفع للمشترك (األفراد /الشركات والصناديق االستثمارية)
اسم البنك:
اسم صاحب احلساب:

· تأكيد استالم االشتراك :ستقوم اجلهة املستلمة لطلبات االشتراك بإرسال تأكيد استالم طلب
االشتراك يف الصندوق للعميل عبر البريد االلكتروني و/أو من خالل رسالة نصية الى رقم
اجلوال املسجل لديه.
· قبول طلب االشتراك :يتم مراجعة طلب االشتراك خالل ثالثة أيام عمل .يف حال كان الطلب
مكتم ً
ال سيتم إشعار املستثمر بقبول طلب االشتراك .يف حال عدم استيفاء طلب االشتراك كامل
املتطلبات أو وجود أي مالحظات ،يتم اشعار العميل عبر البريد االلكتروني و/أو من خالل رسالة
نصية الى رقم اجلوال املسجل من خالل خاصية االشتراك اإللكتروني الستكمال املتطلبات خالل
يوم عمل من اشعار املشترك.
· اإلعالن عن حالة تخصيص الوحدات للمشتركني 10 :أيام عمل من انتهاء فترة الطرح األولي.
· رد الفائض (إن وجد) 10 :أيام عمل بعد التخصيص.
· بدء تداول وحدات الصندوق بالسوق املالية السعودية (تداول) 20 :يوم عمل بعد انتهاء فترة الطرح.
· يجب على العميل التأكد من صحة البيانات املسجلة والوثائق التي يتم تقدميها ،وال تتحمل شركة
اخلبير املالية أو اجلهة املستلمة لطلبات االشتراك ما قد ينتج عن أي أخطاء يف وثائق العميل أو
معلوماته التي قدمها.
· يجب على العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتراك مع احلواالت البنكية املنفذة ،ويجوز ملدير
الصندوق رفض طلب االشتراك يف حال وجود أي اختالف بالزيادة أو النقص.
· سيتم رفض/عدم قبول أي مبلغ يتم حتويله من حساب غير احلساب املسجل لدى اجلهة
املستلمة عند االشتراك يف الصندوق ،ويجب أن يكون احلساب البنكي بإسم العميل.
· يجب تنفيذ حوالة بنكية مستقلة لكل فرد قاصر من نفس احلساب البنكي لولي القاصر يف حال
عدم وجود حساب بنكي أو محفظة للقاصر.
· لن يتم قبول أي طلب اشتراك أو حتويل بنكي بعد انتهاء يوم العمل األخير لفترة الطرح.
· لن يستطيع املشترك تعديل البيانات الواردة يف منوذج طلب االشتراك بعد ارساله أو تسليمه.
وميكن إلغاء االشتراك والتقدم بطلب جديد ،بينما ال ميكن إلغاء االشتراك بعد املوافقة عليه
وتأكيده .ويف جميع احلاالت ،يجب على املشتركني مبختلف فئاتهم مراعاة تسليم واستكمال
متطلبات االشتراك والوثائق أو حتميلها عبر املوقع االلكتروني.
· يف حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف 920010707
أو من خالل البريد اإللكتروني income@alkhabeer.com

تفويض اجلهات املستلمة

رقم احلساب البنكي (ايبان):

ملن لديه حساب بالبنك:
افوض اجلهة املستلمة بخصم املبلغ من حسابي لديها

تفاصيل احملفظة املراد أيداع الوحدات فيها

توقيع املشترك/الوكيل:

اسم شركة الوساطة املرخص لها:

لالستعمال الرسمي

رقم احملفظة االستثمارية:

استلمنا من املشترك أعاله مبلغاً وقدره:

يف حالة الوكالة

ريال سعودي فقط

كتابة:

اسم الوكيل:

خصماً من حسابه لدينا رقم:

رقم السجل املدني للوكيل:

متت مراجعة املعلومات الشخصية للمشترك/املشتركني الواردة يف هويته/هوياتهم والتعليمات

ص.ب:.
رقم اجلوال:

الرمز البريدي:

املدينة:
البريد االلكتروني:

الدولة:
توقيع الوكيل:

املوافقة والتوقيع

مدير الصندوق

اجلهة املستلمة:

اسم الفرع:

التاريخ:
املوظف املسؤول

أقر  /نقر بأنني  /بأننا قد حصلت  /حصلنا على نسخة من مذكرة الشروط واألحكام املتضمنة شروط وأحكام صندوق اخلبير املتداول
متعدد األصول واملالحق اخلاصة بها وقمت  /قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء فيها وقبولها.
االسم:

اخلاصة بهذا االشتراك.

التاريخ:

مدير الطرح /جهة مستلمة

التوقيع:

اجلهات املستلمة

االسم:
ختم اجلهة املستلمة:

التوقيع:

