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نموذج 168
تعيين واقرارات مراقبي حسابات الصندوق
تاريخ ايداع الطلب:

(الستعمال الهيئة فقط)

اليوم

السنة

الشهر

القسم االول :بيانات الصندوق
اسم الصندوق:
عدد الوثائق المطروحة:
قيمة الوثيقة:

جنيه  /دوالر للوثيقة الواحدة

اجمالى حجم الصندوق:

جنيه/دوالر فقط ال غير

القسم الثاني :تعيين مراقبي الحسابات
اوال :اقرار التعيين لكال منهما:
اوال  /اقر انا....................................................بشخصي مراقب الحسابات المقيد بسجل المحاسببين والمبراجعين بالهيئبة ببرقم (
بانني اقبل التعيبين مراقببا لحسبابات صبندوق االسبتثمار المشبار اليبه بعاليبها علمبا بانبه ينطببق علبي احكبام قبانون
) بتاريخ / /
مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمراقبي حسابات الشركات المساهمةا كما انني راعيت احكام المواد من ( )103حتى ( )109من القانون
رقم  1981/159وكذلك الشروط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعيين.
كمببا اقببر بببااللتزام بمسببئولياتي وفقببا لنشببرة االكتتبباب واحكببام قبانون سببوق راا المببال رقببم  1992/95والئحتببه التنذيذيببةا وفيمببا يلببي بيببان
بالصناديق التي اتولى مراجعة حساباتها.

التوقيع:
االسم بالكامل :

التاريخ:

اليوم

الشهر

السنة

ث وال  /اقر انا  .....................................................بشخصي مراقب الحسابات المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين بالهيئة برقم
بانني اقبل التعيين مراقبا لحسابات صند وق االستثمار المشار اليه بعاليها علما بانه ينطبق علبي احكبام قبانون
( ) بتاريخ / /
مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمراقبي حسابات الشركات المساهمةا كما انني راعيت احكام المواد من ( )103حتى ( )109من القانون
رقم  1981/159وكذلك الشروط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعيين.
كمببا اقببر بببااللتزام بمسببئولياتي وفقببا لنشببرة االكتتبباب واحكببام قببانون سببوق راا المببال رقببم  1992/95والئحتببه التنذيذيببةا وفيمببا يلببي بيببان
بالصناديق التي اتولى مراجعة حساباتها.

التوقيع:
االسم بالكامل :
التاريخ:

اليوم

الشهر

السنة

القسم الثالث :التزام مراقبي الحسابات بمعايير االستقاللية
القسم الثالث :االقرار
أتعهببد أنببا  -------------------------------------------بصببذتي  --------------------------------------عببن نذسببيا كمببا اتعهببد و ا ببمن
إلتزام العاملين والموظذين لدي بصذتي مراقب الحسابات المعين لصندوق االستثمار المشار اليه بعاليه بما يلي:
صفحة  1من 1

(الختم)
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بذل عناية الرجل الحريص في تطبيق ومراعاة معايير االستقاللية التي تصدرها الهيئة العامبة للرقاببة الماليبة وفقبا ححكبام قبانون
سوق المال رقم  95لسنة  1992والئحته والقرارات المنذذة له.
االلتزام في أداء اعمالي بالمو وعية و الحياد في التعامل مع العمالء أن تغلب وترجح دائما مصلحة العميبل المشبروعة دون أيبة
مصلحة اخري شخصية أو خالفه.
احمتناع عبن إرتكباب أيبة أعمبال ا وببذل عنايبة الرجبل الحبريص لتجنبب أيبة و بع مبن شبأنه ان يخلبق حالبة مبن حباالت تعبار
المصالح مع العميل أو أى من أطرافه المرتبطة وا المتناع عبن إصبدار أيبة تصبريحات غيبر صبحيحة أو ناقصبة أو تقبديم توصبيات
م للة أو التالعب او إستغالل أية معلومات أو تقديم أراء أو فتاوي أو مشورة أو نصح أو افادة أو تحليل في نطاق العمل سبواء
كان ذلك من خالل الكتابة او شذاهية او عببر وسبائل الكترونيبة وخالفبه والتبي تكبون مبن شبأنها ايجباد حالبة مبن حباالت تعبار
المصالح.
االلتزام باالفصاح الذوري والكامل والصحيح للهيئة العامة للرقابة الماليبة عبن وجبود أيبة حالبة او موقب او إرتبباط او مبا شبابه
يت رتب عليه توافر حالة من حاالت تعار المصالح والتي اذا استمرت تؤثر علي استقاللية ومو وعية وحياد مراقب الحسبابات
في عالقته بالعميل او يترتب عليها فقدان معيار او اكثر من معايير االستقاللية الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية او يترتب
عليها عدم القدرة علي ا الستمرار في اداء المهام المنوط بها دون مراعاة لمصلحة العميل او حطرافه المرتبطة.

االسم بالكامل :
التوقيع:
العنوان:
التليفون:
التاريخ:
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أتعهببد أنببا  -------------------------------------------بصببذتي  --------------------------------------عببن نذسببيا كمببا اتعهببد و ا ببمن
إلتزام العاملين والموظذين لدي بصذتي مراقب الحسابات المعين لصندوق االستثمار المشار اليه بعاليه بما يلي:
 .1بذل عناية الرجل الحريص في تطبيق ومراعاة معايير االستقاللية التي تصدرها الهيئة العامبة للراقببة الماليبة وفقبا ححكبام قبانون
سوق المال رقم  95لسنة  1992والئحته والقرارات المنذذة له.
 .2االلتزام في أداء اعمالي بالمو وعية والحياد في التعامل مع العمالء أن تغلب وترجح دائما مصلحة العميبل المشبروعة دون أيبة
مصلحة اخري شخصية أو خالفه.
 .3احمتنباع عبن إرتكبباب أيبة أعمببالا وببذل عنايبة الرجببل الحب ريص لتجنببب أيبة و ببع مبن شبأنه ان يخلببق حالبة مببن حباالت تعببار
المصالح مع العميل أو أى من أطرافه المرتبطة واالمتناع عبن إصبدار أيبة تصبريحات غيبر صبحيحة أو ناقصبة أو تقبديم توصبيات
م للة أو التالعب او إستغالل أية معلومات أو تقديم أراء أو فتاوي أو مشورة أو نصح أو افادة أو تحليل في نطاق العمل سبواء
كان ذلك من خالل الكتابة او شذاهية او عببر وسبائل الكترونيبة وخالفبه والتبي تكبون مبن شبأنها ايجباد حالبة مبن حباالت تعبار
المصالح.
 .4االلتزام باالفصاح الذوري والكامل والصحيح للهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود أية حالة او موق او إرتباط او ما شابه
يترتب عليه توافر حالة من حاالت تعار المصالح والتي اذا استمرت تؤثر علي استقاللية ومو وعية وحياد مراقب الحسابات
في عالقته بالعميل او يترتب عليها فقدان معيار او اكثر من معايير االستقاللية الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية او يترتب
عليها عدم القدرة علي االستمرار في اداء المهام المنوط بها دون مراعاة لمصلحة العميل او حطرافه المرتبطة.

االسم بالكامل :
التوقيع:
العنوان:
التليفون:
التاريخ:
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