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نموذج 19/183
نموذج اقرارات مدير االستثمار
تاريخ ايداع الطلب:

(الستعمال الهيئة فقط)

اليوم

السنة

الشهر

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

جنيه  /دوالر للوثيقة الواحدة
جنيه/دوالرفقط ال غير

القسم الثانى :تفاصيل مدير االستثمار
اسم الشركة:
عنوان الشركة:
التليفون :
اسم المسئول عن الصندوق:

القسم الثالث
اقرا انا  ----------------------------------------------الموقع ادناه بصفتى المسئول عن الصندوق من قبل مدير االستثمار بااللتزام بالضوابط التي تصدر
عن الهيئة في شأن اي اعالن او كتيب او نشرة ترويجية او تسويقية من اجل طرح وبيع وثائق االستثماروذلك قبل النشر والتوزيع على المستثمرين.

التوقيع:
االسم بالكامل :

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

القسم الرابع:
اقرا انا  ----------------------------------------------الموقع ادناه بصفتى المسئول عن الصندوق من قبل مدير االستثمار بااللتزام بقواعد االفصاح
الورادة بالمادة ( ) 6من قانون سوق راس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية المقدمة من مدير االستثمار عن نشاط الصندوق ،وعلى ةجه الخصوص
تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم توزيعه من ارباح على حملة الوثائق

التوقيع:
االسم بالكامل :

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

القسم الخامس:
اقرا انا  -------------- --------------------------------الموقع ادناه بصفتى المسئول عن الصندوق من قبل مدير االستثمار بااللتزام بعدم تنفيذ عمليات
اقتراض االوراق المالية بغرض بيعها او الشراي بالهامش او االستحواذ من خالل المجموعات المرتبطة وفقا الحكام الباب الثاني عشر من الئحة القانون
1992/95

التوقيع:
االسم بالكامل :

صفحة  1من 2

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

(ختم الشركة)
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القسم السابع:
اقرا انا  ----------------------------------------------الموقع ادناه بصفتى المسئول عن الصندوق من قبل مدير االستثمار بااللتزام بتجنب تعارض
المصالح وااللتزام بكافة الضوابط واإلجراءات المحددة بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذا الصادرة عن الهيئة.

التوقيع:
االسم بالكامل :

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

القسم الثامن
اقرا انا  ----------------------------------------------الموقع ادناه بصفتى المراقب الداخلي لمدير االستثمار بااللتزام بموافاة الهيئة بتقارير دورية طبقا
للمحدد من الهيئة في هذا الشأن.

التوقيع:
االسم بالكامل :

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

القسم العاشر
اقرا انا  ----------------------------------------------الموقع ادناه بصفتى المراقب الداخلي لمدير االستثمار بااللتزام باخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون
ولئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما او مخالفة نظم الرقابة بالشركة ،وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة االستثمارية للصندوق
وذلك اذ لم يقم مدير االستثمار بازالة اسباب المخالفة خالل اسبوع من تاريخ حدوثها.

التوقيع:
االسم بالكامل :

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

القسم الحادي عشر
اقرا انا  ----------------------------------------------الموقع ادناه بصفتى المسئول عن الصندوق من قبل مدير االستثمار بمراعاة كافة االلتزامات
المحددة بقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن ،وبذل عناية الرجل الحريص في ادارة استثمارات الصندوق وفقا
لهدفه وسياسته االستثمارية والعمل على حماية مصالح الصندوق وحملة الوثائق في كل تصرف او اجراء ،وتجنب كافة المحظورات القانونية.

التوقيع:
االسم بالكامل :

صفحة  1من 2

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

(ختم الشركة)

