
 

 

 

 
 

 

 

 

 مالحظات هامة

 

يجب على العميل التأكد من صحة البيانات المسجلة بالوثائق  •

شركة شعاع كابيتال العربية تحمل تيتم تقديمها، وال التي

 .أخطاء ما قد ينتج عن أيالسعودية 

 

سيتم اإلعالن عن تخصيص الوحدات خالل خمسة عشر  •

( يوم عمل بعد تاريخ اإلقفال، وسيتم إعادة المبالغ 15)

( أيام عمل من إعالن تخصيص 5الفائضة بعد خمس )

 الوحدات.

 

في حال وجود أي إستفسارات, يرجى التواصل معنا عبر  •

 +966( 11) 46669000رقم الهاتف: 

 :البريد اإللكتروني من خاللأو 

ShuaaReit@Shuaa.com 

 تفويض

 

 ك:بالبن حساب لديه لمن

.................................................... .................. 
 

 .لديها حسابي من المبلغ بخصم المستلمة الجهة فوضأ
 

توقيع المشترك/الوكيل: 

........................................................................ 
 

 لإلستعمال الرسمي:
 

 رقما   قدره  مبلغا   أعاله المشترك من إستلمنا

 فقط سعودي لاير.........................( ....)...................
 

 

كتابة: 

........................................................................ 
 

: رقم لدينا حسابة من خصما  

........................................................................ 
 

: كتابة

....................................................................... 
 

 الواردة المشتركين/للمشترك الشخصية المعلومات مراجعة تمت

 بالهوية/الهويات والتعليمات الخاصة بهذا اإلشتراك.
 

 ...........  فرع: .........................نك: .....................ب
 

 ......خ: ......................التاري
 

 :المسؤول الموظف
 

 .................................................................اإلسم: 
 
 

 ................................................التوقيع: ...............
 

 

 ختم الجهة المستلمة: 

 

 
 

لألفراد - معلومات المشترك  

..........................إسم العائلة: ...   .....................إسم الجد: ..   .........................إسم األب: ..   ..............................:اإلسم األول  

مقيمهوية    دفتر عائلة لهوية:نوع ا   هوية وطنية    ...............................رقم الهوية:   

 أنثى    ذكر    الجنس:       ......................الجنسية:    ........................تاريخ الميالد:  .مكان الميالد: ......................

.الرمز البريدي: .....................    .............................المدينة:   .........................ص.ب:   الدولة: ........................................  

.............................................................................................................     البريد اآللكتروني: .................... رقم الجوال:  

 

المضافين للطلب والمشمولين في دفتر العائلةأفراد العائلة  صلة القرابة رقم السجل المدني  

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 
  

 للشركات والصناديق اإلستثمارية

............................................................................................................................................إسم المشترك: ................  

...تاريخ اإلصدار: ..............................   تاريخ اإلنتهاء: .................................    وية: ..............................................رقم اله  

 ................................................................................: ...............أخرىسجل تجاري    ترخيص    نوع الهوية:      

...: ...............................ص.ب: .........................    المدينة: ............................    الرمز البريدي: .........................    الدولة  

...........................................................  رقم الجوال: ..............................    البريد اآللكتروني:  ...................... رقم الهاتف:  
 

 معلومات الحساب البنكي

..........................................................................................إسم البنك: .................................................................  

..........................................................................................يبان(: ...........................................آرقم الحساب البنكي )  

......................................................................................إسم صاحب الحساب: .......................................................  
 

 معلومات آيداع الوحدات في المحفظة اإلستثمارية للمشتركين من خالل شعاع لإلستثمار  

....................................................................................الوساطة المرخص لها: ........................................إسم شركة   

....................................................................................رقم المحفظة اإلستثمارية: ..................................................  

 مالحظة: يجب أن تكون المحفظة اإلستثمارية للمشترك نشطة.

 معلومات اإلشتراك

وحدة : ..........................................................كتابة/وحدة  

 

..............................................عدد الوحدات رقما :   

سعودي  لاير ..........................................................: كتابة/لاير  رقما : ............................................ اإلشتراك مبلغ   

رقما : .......................................... اإلشتراك رسوم  سعودي  لاير: .......................................................... كتابة/لاير  

سعودي  لاير: .......................................................... كتابة/لاير رقما : ............................................. المبلغ إجمالي   
 

 في حالة الوكالة

...........................................رقم السجل المدني للوكيل: .......       .................  ...................................إسم الوكيل: ............  

........................................    الدوله: ..............................   الرمز البريدي: ...................  المدينة: ........................: ص.ب  
 

 الموافقة والتوقيع

 والمالِحقريت السعودية  صندوق شعاع أقر/نقر أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من مذكرة الشروط واألحكام المتضمنة شروط وأحكام
  وقبوله فيها ماجاء وفهم عليها باإلّطالع قمنا/وقمت ابه الخاصة

................................................................................             التاريخ: ........................................اإلسم: ...................  

......................................................التوقيع: ..............  
 

 مدير الطـرح

 

 

 
 

 

لجهات المستلمةا  

 
 

 

 

 رقم الطلب ......................................................
 

   

 رمز الجهة المستلمة: رمز الفرع: التاريخ:

   

 

 راكـب إشتـطل
 صندوق شعاع ريت السعودية 

 اإلسالمية الشريعة ضوابط مع متوافق مقفل متداول عقاري إستثمار صندوق
 

 السوق هيئة ترخيصكابيتال العربية السعودية،  شعاع: الصندوق مدير

 (37-07056رقم ) المالية

 

 (لاير سعودي) 591,500,000:  حجم الصندوق

 وحدة 59,150,000: المطروحةعدد الوحدات 

 )عشرة لاير سعودي( ريـال سعودي 10: سعر الوحدة

 (لاير سعودي) 305,150,000: )نقدا( للجمهور الطرح المستهدف حجم

 (لاير سعودي) 286,350,000 :الطرح المستهدف )العيني(حجم 

 (لاير سعودي) 591,500,000: الطرح مبلغإجمالي 

 %51,59 من حجم الصندوق: هورللجم نسبة الوحدات المطروحة

 

mailto:ShuaaReit@Shuaa.com
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