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ملف اإليداع الموحد الدصدا وثائق دصناديق االستثما
Standard Application for Mutual Funds in accordance with
Index
تفويض اليداع الملف
طلب الموافقة على طرح وثائق الصندوق
تعهدات مدير االستثمار

تعهد امين الحفظ
تعهد بسداد مقابل الفحص
بيان اعضاء مجلس االدارة للجهة المؤسسة
للصندوق وأعضاء لجنة االشراف
نموذج تعيين مدير االستثمار
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(نموذج ) 183/16

7

7

)(Form 183/16

نموذج تعيين شركة خدمات االدارة
نموذج تعيين واقرارات مراقبي حسابات
( نموذج )168
الصندوق
اقرار مراقب الحسابات بالمبلغ المجنب من الجهة
( نموذج  168ق)
المؤسسة لحساب الصندوق
( نموذج  145ق )
اقرار لمستشار القانوني المعين للصندوق
موافقة الجهة الرقابية على تأسيس الصندوق (البنك المركزي /هيئة الرقابة
المالية ) ..
نموذج 145
مشروع نشرة االكتتاب العام او مذكرة المعلبومات
صورة ايصال او شيك سداد الرسوم المستحقة للهيئة
عقد االدارة بين الجهة المؤسسة للصندوق ومدير االستثمار
العقد الموقع بين شركة خدمات االدارة والجهة المؤسسة للصندوق
العقد الموقع بين امين الحفظ والجهة المؤسسة للصندوق
شهادة بنكية بالمبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق
شهادة وحدة الجودة على اعمال مراقبي الحسابات بعدم الممانعة من تعيين
مراقبي حسابات الصندوق
(نموذج )167

)(Form 167

Proxy for Filing
Standard Application
Undertakings – Investment Fund Manager
Undertaking – Custodian
Undertaking - Paying FRA study services
fees
Board of Directors of the Fund Founders
And the supervisory committee
Investment Fund Manager’s Appointment
form
Management Services Appointment form
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Undertaking - Auditors
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Undertaking – Legal Counselor
– Regulatory Authority Approval ( CBE
)… FRA
Prospectus / memo
payment receipt of FRA fees - copy
Investment Fund manager contract
Management services contract

)(form 145

Auditor’s Appointment form
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Custodian Contract
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Bank Certificate with the seed money.
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FRA Auditors Quality Unit Approval

مستندات خاصة بالصناديق المؤسسة في شكل شركة مساهمة
نسخة من النظام االساسي والترخيص
مستخرج رسمي من السجل التجارى
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موافقة مجلس اإلدارة على نشرة االكتتاب  /مذكرة المعلومات  ،وعلى
تعاقدات الصندوق مع مقدمي الخدمات
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Articles of Incorporation And the license - copy
Official extract of the Commercial Registrar
BOD approval on the prospectus/memo and the Fund contacts
with the services providers

اى مستندات اخرى تراها الهيئة ضرو ية
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Any Other documents required by FRA

ملحوظة هامة
يجب تقديم المستندات والمرفقات من  21-1للهيئة العامة للرقابة المالية
كاملة.

Important Note
Documents from 1- 21 must be submitted to FRA upon
completion.

