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الموظف المسؤول 

رأس مال الصندوق: 

عدد وحدات الصندوق:

سعر الوحدة:

رسوم االشتراك:

1,230,000,000 ريال سعودي

123,000,000 وحدة

10 ريال سعودي

2% شاملة ضريبة القيمة المضافة

تاريخ بدأ االشتراك:

تاريخ انتهاء االشتراك:

عدد الوحدات المطروحة: 

قيمة الوحدات المطروحة:

وحدة

ر. س.

طلب اشتراك
صندوق ميفك ريت 

(صندوق استثماري عقاري مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة ا�سالمية)
مدير الصندوق: شركة الشرق اوسط لالستثمار المالي (ميفك كابيتال)

شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم ٣٧-٠٦٠٢٩

 87,950,000

4 إبريل  2018م

١ مايو  2018م

879,500,000

بعد مراجعة الشروط وا�حكام رمز الجهةرقم الطلب:التاريخ:رمز الفرع:
المستلمة :

معلومات المشترك لالفراد:

 االسم االول

أنثيذكرالجنس

اسم العائلةاسم الجداسم االب

دفتر عائلةهوية وطنيةنوع الهوية

مكان الميالدتاريخ الميالدالجنسيةرقم الهوية

الدولةالرمز البريديالمدينةص.ب

البريد االلكترونيرقم الجوال

رقم السجل المدنيصلة القرابةأفراد العائلة المضافين للطلب و المشمولين في دفتر العائلة

للشركات و الصناديق االستثمارية 

اسم المشترك

أخريترخيصسجل تجارينوع الهوية

تاريخ االنتهاءتاريخ االصدار  رقم الهوية

ص.ب

البريد االلكترونيرقم الجوالرقم الهاتف

الدولةالرمز البريديالمدينة

معلومات الحساب البنكي 

اسم البنك

رقم الحساب البنكي (ايبان )

اسم صاحب الحساب 

اسم شركة الوساطة المرخص لها

معلومات ايداع الوحدات في المحفظة االستثمارية  للمشتركين من خالل الشركات المرخصة

رقم المحفظة االستثمارية

عدد الوحدات رقم³

معلومات االشتراك 

في حالة الوكالة 

الموافقة و التوقيع

الجهات المستلمة

وحدة/كتابة

مبلغ االشتراك رقم³

اسم الوكيل

االسم

التوقيع

التاريخ

رقم السجل المدني للوكيل

ريال/كتابة

ريال/كتابةرسوم االشتراك رقم³

ريال/كتابةاجمالي المبلغ رقم³

الدولةالرمز البريديالمدينةص.ب

توقيع الوكيلرقم الجوال

أقر / نقر بأنني / أننا قد حصلت / حصلنا على نسخة من مذكرة الشروط واحكام المتضمنة شروط  وأحكام صندوق ميفك ريت 
والمالحق الخاصة بها وقمت / قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء فيها وقبوله. 

تفويض الجهات المستلمةمالحظة: الحد ادنى لالشتراك 500 ريال سعودي، الحد اعلى لالشتراك: 61,499,500 ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

وحدة

لمن لديه حساب بالبنك

افوض الجهة المستلمة بخصم المبلغ من حسابي لديها

توقيع المشترك/الوكيل

لالستعمال الرسمي

استلمنا من المشترك اعاله مبلغ³ و قدره رقم³

كتابة

ريال سعودي فقط

خصم³ من حسابه لدينا رقم

اسم الفرعالجهه المستلمة

التاريخ

االسم

التوقيع

ختم الجهة المستلمة

مالحظة: يجب أن تكون المحفظة االستشمارية للمشترك نشطة

مالحظة: هذا الحساب البنكي (االيبان) الذي سوف يستخدم لتحويل قيمة ا�شتراك ورد الفائض (إن وجد)

تمت مراجعة المعلومات الشخصية للمشترك/المشتركين الواردة في 
هويتة/هوياتهم والتعليمات الخاصة بهذا ا�شتراك.

الجنسية  حاملي  من  الطبيعيون  اشخاص  (أ)  اÈتية:  للفئات  فقط  الوحدات  في  االشتراك  يتاح 
من  بالكامل  المملوكة  السعودية  االستثمار  وصناديق  والشركات  المؤسسات  (ب)  و  السعودية، 
العربية  المملكة  في  القائمة  االعتبارية  الكيانات  من  وغيرها  الحكومية  والجهات  سعوديين 

السعودية بما ال يخالف نظام تملك العقار لغير السعوديين.

المستندات المطلوبة من جميع المستثمرين: 
شامال  المبلغ  فيها  وموضح  المستثمر  باسم  بنكي  حساب  من  صادرة  البنكية  الحوالة  صورة   •

قيمة االشتراك وقيمة الرسوم وذلك في حال تقديم الطلب من قبل شركة مرخصة. 
• نسخة موقعة من الشروط واحكام.

• نموذج االشتراك موقعا و معبئا بشكل كامل

المستندات المطلوبة ل�فراد القاصرين وفاقدي ا	هلية: 
• صورة من الهوية الوطنية للقاصرين السعوديين لمن أعمارهم من ١٥ إلى ١٨ سنه هجرية أو دفتر 

العائلة لمن أعمارهم  دون ١٥ سنة هجرية
• يجوز لفاقد اهلية االكتتاب بواسطة الولي أو الوصي

• صورية من الهوية الوطنية لولي امر أو الوصي سارية المفعول.

المحكمة  من  الصادرة  الوصاية  صك  من  صورة  إرفاق  يجب  الوصاية  تحت  العميل  كان  إذا   •

المختصة..

المستندات المطلوبة للصناديق االستثمارية: 
• صورة من السجل التجاري لمدير الصندوق مع ختم الشركة.

• صورة من عقد التأسيس والنظام اساسي لمدير الصندوق مع ختم الشركة.

• صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير الصندوق.

• صورة من الشروط واحكام الخاصة بالصندوق.

• صورة من موافقة هيئة السوق المالية على طرح الصندوق.

• صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض.

• خطاب من مدير الصندوق المكتتب يقر فيه بأن الصندوق المكتتب مملوك من قبل سعوديين 

فقط خالل فترة تملكه لوحدات صندوق ميفك ريت

المستندات المطلوبة للمحافظ االستثمارية: 
• صورة من هوية صاحب المحفظة االستثمارية.

• صورة من السجل التجاري لمدير المحفظة مع ختم الشركة.

• صورة من عقد التأسيس  والنظام اساسي لمدير المحفظة مع ختم الشركة.

• صورة من ترخيص ممارسة النشاط لمدير المحفظة.

• صورة من اتفاقية إدارة المحفظة االستثمارية.

• صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض.

مالحظات هامة: 
• يجب أن يكون لدى العميل محفظة استثمارية نشطة لدى أحد اشخاص المرخص لهم

يرغب  الذي  المشترك  باسم  مسجل  آيبان  بنكي  حساب  رقم  العميل  لدى  يكون  أن  يجب   •

االشتراك في الصندوق، على أن يقوم المشترك بتحويل قيمة االشتراك منه واسترداد الفائض 
إليه بعد التخصيص.

عند  لدينا  المسجل  الحساب  غير  حساب  من  تحويله  تم  مبلغ  أي  قبول  عدم   / رفض  سيتم   •

االشتراك في الصندوق ويجب أن يكون الحساب البنكي باسم صاحب االشتراك.
تتحمل   يتم تقديمها وال  التي  والوثائق  المسجلة  البيانات  التأكد من صحة  العميل  يجب على   •

شركة الشرق اوسط لالستثمار المالي  (ميفك كابيتال) ما قد ينتج عنه من أخطاء.
المنفذة، وسيتم  البنكية  الحواالت  العميل مراعاة تطابق قيمة طلب االشتراك مع  يجب على   •

رفض طلب االشتراك في حال وجود اختالف بالزيادة أو بالنقص.
يستطيع  ولن  االشتراك.  يام  اخير  العمل  يوم  انتهاء  بعد  اشتراك   طلب  أي  قبول  يتم  لن   •

إلغاء  يمكن  وال  تسليمه.  أو  إرساله  بعد  االشتراك  نموذج  في  الواردة  البيانات  تعديل  المستثمر 
االشتراك والتقدم بطلب جديدÖ كما ال يمكن إلغاء االشتراك بعد الموافقة عليه وتأكيده. 

• يتم مراجعة طلب االشتراك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تأكيد استالم طلب االشتراك، وفي 

حال عدم استيفاء طلب االشتراك كامل أو وجود أي مالحظات، يتم إشعار العميل من خالل 
رسالة نصية أو البريد ا�لكتروني الستكمال الطلبات خالل يوم عمل واحد من إشعار المشترك.

لمدير  يحق  كما  االشتراك.   طلب  بقبول  العميل  إشعار  سيتم  مكتمال  الطلب  كان  حال  وفي   •

الصندوق قبول طلب االشتراك أو رفضه
للحساب  العالقة  ذات  االشتراك  ورسوم  االشتراك  مبلغ  رد  يتم  الطلب،  رفض  تم  حال  وفي   •

رسوم  أي  منه  (مخصوما  الرفض  تاريخ  من  عمل  أيام  عشرة  غضون  في  للمشترك  البنكي 
مصرفية أو رسوم صرف عملة يتم تكبدها)

بعد إعالن التخصيص النهائي سيتم رد الفائض للمشتركين دون أي حسم وذلك بعد خصم   •

قيمة الوحدات المخصصة ورسوم االشتراك في خالل ٥ أيام عمل.
• في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف ٦٦٦٦  ٢١٨ ١١ ٩٦٦+ أو من خالل  

REIT@mefic.com.sa البريد ا�لكتروني

المستندات المطلوبة للشركات: 
• صورة من السجل التجاري مع ختم الشركة.

• صورة من عقد التأسيس والنظام اساسي للشركة مع ختم الشركة.

• صورة من هوية المفوض بالتوقيع مع ختم الشركة وموقعة من المفوض.

المستندات المطلوبة ل�فراد: 
• صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول موقعة من العميل

يتم إرفاق المستندات التالية حسب فئة المستثمر: 


