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 : املستندات الالزمة العتبار طلب االكتتاب مكتمل وصحيح موضحة في الجدول أدناه

 املستندات املؤيدة   English Name طبيعة املكتتب  م 

 صورة من بطاقة الهوية الوطنية. -Individuals  1 فرد  1

 بأن املكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق املالية املراد إيداع األسهم في املحفظة لديهم. ما يثبت -2

 في حال كان التأهيل الحصول على شهادة مهنية يجب توفيرها. -3

 : ك إستيفاء أحد املعايير األتية أن يكون العميل مؤهل ويقصد بذل -4

a. يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال  أن

 املاضية
ً
 .تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا

b. أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 

c.  سنوات على األقل في القطاع املاليأن يكون  يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث. 

d. على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة 
ً
 ".CME-1" أن يكون حاصال

e. على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا 
ً
  .أن يكون حاصال

 

)ذات  شركة 2

مسؤولية محدودة 

 –قابضة  –

 –مساهمة مقفلة 

 تضامنية( 

Company (Limited 

Liability LTD – 

Holding – Joint 

Closed Stock Co. 

JCSC - joint 

venture)  

 صورة من السجل التجاري. -1

 .)إلزامي( صورة من هوية املفوض بالتوقيع -2

 نسخة من عقد التأسيس أو النظام األساس ي  -3

 .الوكالة املوقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتابنسخة من  -4

 بأن املكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق املالية املراد إيداع األسهم في املحفظة لديهم. ما يثبت -5

 شركة مرخصة من هيئة السوق املالية(.وصورة من تراخيص هيئة السوق املالية )في حال كان املستثمر عبارة عن  -6

 

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء
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 املستندات املؤيدة   English Name طبيعة املكتتب  م 

دار تمحفظة  3

افراد -بالوكالة

DPMI 

Discretionary 

Portfolio 

Management 

Individuals 

 .أو االقامة صورة من بطاقة الهوية الوطنية -1

 بأن املكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق املالية املراد إيداع األسهم في املحفظة لديهم. ما يثبت -2

 من اتفاقية إدارة املحفظة بالوكالة )في حال املحفظة االستثمارية(. نسخة -3

  هوية املفوض بالتوقيع. بطاقة نسخة من -4

نسخة من شهادة التسجيل التجاري ملقدم في حال كانت املحفظة تدار من قبل شركة مالية في دول الخليج يجب ارفاق  -5

س، حسب الحاجة وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات )في الطلب )أو ما يعادلها( ، والنظام األساس ي وعقد التأسي

حالة الشركات( أن غالبية رأس املال مملوك من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتهم )في حال كان 

 املستثمر عبارة عن شركة( أو صورة بطاقة الهوية الوطنية )في حال كان املستثمر فرد(

دار تمحفظة  4

شركات  –بالوكالة 

DPMC 

Discretionary 

Portfolio 

Management 

Company 

 صورة من السجل التجاري. -1

 املحفظة بالوكالة )في حال املحفظة االستثمارية(. ةنسخة من اتفاقية إدار  -2

 نسخة من هوية املفوض بالتوقيع. -3

 إيداع األسهم في املحفظة لديهم.بأن املكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق املالية املراد  ما يثبت -4

 

 صورة من هوية املفوض بالتوقيع. -Fund  1 صندوق  5

 .نسخة من الوكالة املوقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق  ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب -2

 .الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق  -3

 السوق املالية املراد إيداع األسهم في املحفظة لديهم.بأن املكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة  ما يثبت -4

خطاب من مدير الصندوق يؤكد  التزامه بلوائح هيئة السوق املالية املعمول بها واملتعلقة بالحد األقص ى املسموح به  -5

 .لالكتتاب

جهة أو شركة  6

 حكومية

Government 

Entity 

 .صورة السجل التجاري  .1

 .قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتابنسخة من الوكالة املوقعة أو  .2
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 املستندات املؤيدة   English Name طبيعة املكتتب  م 

 بأن املكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق املالية املراد إيداع األسهم في املحفظة لديهم. ما يثبت .3

 

مستثمر أجنبي  7

 مؤهل

Qualified Foreign 

Investors “QFI” 

املستثمر عبارة عن  شركة( أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية في حال املستثمر  نسخة من السجل التجاري )في حال .1

 عبارة عن فرد.

 بأن املكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق املالية املراد إيداع األسهم في املحفظة لديهم. ما يثبت .2

 


