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AL-NEFAIE INVESTMENT GROUP – NIG 1 

 

 :  مكتمل و�حيح مو�حة �� ا�جدول أدناها�خاص باكتتاب شركة رؤوم التجار�ة املستندات الالزمة العتبار طلب االكتتاب 

 املستندات املؤ�دة    English Name طبيعة املكتتب   م 

 فرد   1

  – (سعودي  

 غ�� سعودي) 

Individuals 

(Saudi – Non-

Saudi)  

 

 (إلزامي)   .الفرد وموقع من املكتتب إلك��ونيا  معبأ اإللك��و�ي االكتتابصورة من نموذج  -1

 إلزامي)( .ةاو اإلقام األحوالصورة بطاقة  -2

 (إلزامي)  تية:اآلأحد املعاي��  استيفاءك العميل مؤهل و�قصد بذل  ارفاق ما يثبت أن  -3

a.  ي�ون حاصل ع�� الشهادة العامة للتعامل باألوراق املاليةCME1  . 

b.  كتتب.  �� محفظة امل املراد إيداع األسهم ��ا ملاليةالشركة ا اثبات أهلية من 

c.   مليون  5فوق يظهر أن اجما�� اصولھ كشف حساب. 

d.   القيام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموعها عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي خالل 
ً
األث�ي عشر شهرا

 . املاضية (كشف �عمليات البيع والشراء من شركة الوساطة)

e.  شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية.
ً
 مع��ف ��ا دوليا

f.  أو   االجتماعيةأن �عمل أو سبق لھ العمل ملدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا�� (يتم إرفاق شهادة التأمينات

   .)�عر�ف من جهة العمل 

 (اختياري)  رؤوم التجار�ة.االو�� لشركة  العام ة إ�� حساب الطرح صورة ا�حوال  -4

(ذات   شركة 2

مسؤولية  

  – محدودة  

  – قابضة  

مساهمة 

  –مقفلة  

 تضامنية)  

Company 

(Limited 

Liability LTD – 

Holding – 

Joint Closed 

Stock Co. JCSC 

- joint venture)  

معبأ إلك��ونيا وموقع من صاحب الصالحية املفوض بالتوقيع ومختوم بختم الشركة   لك��و�ياإل  صورة من نموذج االكتتاب -1

 (إلزامي)

 (إلزامي)  .أو النظام األسا��يعقد التأسيس صورة من   -2

 إلزامي)( .تجاري ال�جل الصورة من  -3

 (إلزامي) . ال�خص املفوض بطاقة أحوال أو إقامةصورة من   -4

 (إلزامي) .ارفاق ما يثبت أن العميل مؤهل  -5

"إذا لم يكن تم تفو�ضھ بموجب عقد التأسيس او النظام األسا��ي"   التوقيع بالنيابة عن الشركةصورة من تفو�ض املفوض ب  -6

 (حيث ما ينطبق) 

  (اختياري)  .رؤوم التجار�ةاالو�� لشركة  العام إ�� حساب الطرحاملالية ا�حوالة  من صورة -7
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 املستندات املؤ�دة    English Name طبيعة املكتتب   م 

دار  تمحفظة   3

افراد  -بالو�الة

DPMI 

Discretionary 

Portfolio 

Management 

Individuals 

DPMI 

الشركة املالية  معبأ إلك��ونيا وموقع من صاحب الصالحية املفوض بالتوقيع ومختوم بختم  لك��و�ياإل  نموذج االكتتابصورة من   -1

 (إلزامي) .ال�ي تدير ا�حفظة بالو�الة

السوق  مو�ح ��ا أن ا�حفظة يمكن لها أن �ستثمر �� (  .والشركة املاليةب�ن املستفيد  االتفاقية للمحفظة بالو�الة من صورة -2

 املواز�ة نمو) 

 (إلزامي). صورة من كشف حساب يو�ح صا�� أصول ا�حفظة بتار�خ حديث -3

 (إلزامي)  .ال�ي تدار باسمھ ا�حفظة صورة من هو�ة الفرد -4

 (إلزامي)  ."للشركة املالية"صورة من ال�جل التجاري  -5

 (إلزامي). "املاليةللشركة " صورة من النظام األسا��ي أو عقد التأسيس  -6

 (إلزامي)  .  صورة من هو�ة ال�خص املفوض بالتوقيع ع�� النموذج -7

 (إلزامي) .ارفاق ما يثبت أن العميل مؤهل  -8

 (حيث ما ينطبق)  ."الشركة املالية“ ترخيص صورة من   -9

تأسيس أو محضر اجتماع مجلس إدارة أو بموجب  ال عقد ( اليةالشركة امل بالتوقيع من  الصالحيةصورة من التفو�ض لصاحب  -10

 (حيث ما ينطبق)  النظام األسا��ي)

 ) (اختياري  .العام االو�� لشركة رؤوم التجار�ةصورة ا�حوالة إ�� حساب الطرح  -11
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 املستندات املؤ�دة    English Name طبيعة املكتتب   م 

4 

 

 

دار  تمحفظة  

  – بالو�الة  

شر�ات 

DPMC 

Discretionary 

Portfolio 

Management 

Company 

DPMC 

 (إلزامي) . الشركة املاليةصورة من نموذج االكتتاب معبأ إلك��ونيا وموقع من صاحب الصالحية املفوض بالتوقيع ومختوم بختم  -1

(مو�ح ��ا أن ا�حفظة يمكن أن �ستثمر ��   .والشركة املاليةب�ن املستفيد "الشركة" االتفاقية للمحفظة بالو�الة من صورة  -2

 (إلزامي)  السوق املواز�ة نمو) 

 (إلزامي) .صورة من كشف حساب يو�ح صا�� أصول ا�حفظة بتار�خ حديث -3

 (إلزامي) . "  الشركة املالية"ال�جل التجاري من صورة  -4

 (إلزامي) . " لشركة املاليةا "عقد التأسيس من  صورة  -5

 (إلزامي) . " الشركة املالية"بالنيابة عن   لك��و�يع�� نموذج االكتتاب اإل   هو�ة املفوض بالتوقيع  من صورة -6

 (إلزامي) .للشركة ال�ي تدار باسمها ا�حفظةصورة من ال�جل التجاري  -7

 (إلزامي) . للشركة ال�ي تدار باسمها ا�حفظةصورة من النظام األسا��ي أو عقد التأسيس   -8

 (إلزامي) .ارفاق ما يثبت أن العميل مؤهل  -9

 (حيث ما ينطبق) . "الشركة املالية"صورة من ترخيص  -10

(عقد تأسيس أو محضر اجتماع مجلس إدارة أو بموجب   بالتوقيع من شركة الوساطة صورة من التفو�ض لصاحب الصالحية -11

 (حيث ما ينطبق)  .)يالنظام األسا��

 ) (اختياري  .العام االو�� لشركة رؤوم التجار�ةصورة ا�حوالة إ�� حساب الطرح  -12
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 املستندات املؤ�دة    English Name طبيعة املكتتب   م 

  الشركة املاليةمعبأ إلك��ونيا وموقع من صاحب الصالحية املفوض بالتوقيع ومختوم بختم اإللك��و�ي صورة من نموذج االكتتاب  -Fund  1 صندوق   5

 (إلزامي)  . ال�ي تدير الصندوق 

 إلزامي) ( .للصندوق الشروط واالح�ام  صورة من  -2

 (إلزامي)  .الصندوق بتار�خ حديثصورة من كشف حساب يو�ح صا�� أصول  -3

 (إلزامي)  .بالشركة املالية  هو�ة املفوض بالتوقيعمن  صورة  -4

 (إلزامي) .صورة من ال�جل التجاري  -5

 إلزامي) ( .لشركة املاليةل صورة من عقد التأسيس أو النظام األسا��ي -6

 (إلزامي) .ارفاق ما يثبت أن العميل مؤهل  -7

 (حيث ما ينطبق) (محضر اجتماع مجلس إدارة أو ما �عادلھ)  بالتوقيع �� الشركة املالية  صورة من تفو�ض املفوض -8

 (حيث ما ينطبق)  صورة من ترخيص الشركة املالية -9

 ) (اختياري العام االو�� لشركة رؤوم التجار�ة صورة ا�حوالة إ�� حساب الطرح  -10

 


