
صندوق بنك االستثمار العربي )النقدي( ذو العائد الدورى بالجنيه المصرى 
باإلشارة إىل اجتامع مجاعة محلة وثائق صندوق بنك االستثامر العرىب )النقدى( ذو العائد الدورى باجلنيه املرصى املنعقد يوم  12 فرباير 2020 مبقر البنك 8   شارع عبد اخلالق 

ثروت - القاهرة. متت املوافقة عىل التعديالت التالية يف نرشة االكتتاب واعتامدها من اهليئة العامة للرقابة املالية  بتاريخ 2020/4/14 

أوال: بشأن تعديل البند الرابع- تعريف وشكل الصندوق

البند  بعد التعديلالبند  قبل التعديل

أسم الصندوق :
صندوق بنك االستثامر العرىب )النقدى( ذو العائد الدورى باجلنيه املرصى 

أسم الصندوق :
صندوق بنك االستثامر العرىب ) النقدى ( ذو العائد اليومى باجلنيه املرصى

)مع تعديل اسم الصندوق أينام ورد يف نرشة االكتتاب(
مع االبقاء عىل باقى البند كام هو.

ثانيا: بشأن تعديل البند السادس - هدف الصندوق

البند  بعد التعديلالبند  قبل التعديل

وعاء  تقديم  اىل  املرصى  باجلنيه  العرىب  االستثامر  بنك  صندوق  هيدف 
ادخارى و استثامرى يوفر السيوله النقديه اليوميه عن طريق احتساب عائد 
املرتبطة  املنخفضة  املخاطر  درجة  و  يتناسب  املستثمرة  االموال  عىل  يومى 
باالكتتاب  الصندوق  يسمح  تقدم  ما  عىل  بناء  و  فيها  املستثمر  باألدوات 
واالسرتداد اليومى ىف وثائق االستثامر التى يصدرها . كام هيدف الصندوق 
اىل توزيع ارباحاً سنويه حلامىل وثائق استثامر الصندوق عن طريق توزيع 

وثائق جمانيه

هيدف صندوق بنك االستثامر العرىب باجلنيه املرصى اىل تقديم وعاء ادخارى و استثامرى 
املستثمرة  االموال  عىل  يومى  عائد  احتساب  طريق  عن  اليوميه  النقديه  السيوله  يوفر 
يتناسب و درجة املخاطر املنخفضة املرتبطة باألدوات املستثمر فيها و بناء عىل ما تقدم 
يصدرها.  التى  االستثامر  وثائق  ىف  اليومى  االسرتداد  و  باالكتتاب  الصندوق  يسمح 
وجيوز للصندوق توزيع ارباحاً حلامىل وثائق استثامر الصندوق عن طريق توزيع وثائق 

جمانيه.

ثالثا: بشأن تعديل البند الرابع و العشرون - توزيع االرباح

البند بعد التعديلالبند  قبل التعديل

يقوم الصندوق بتوزيع دخل دورى سنوى ىف صورة وثائق جمانيه متثل الفرق 
بني القيمة االسرتداديه و القيمة االسميه للوثيقة عىل محله الوثائق سنويا ىف 
هنايه شهر ديسمرب من كل عام . و ذلك بناءاً عىل التقييم املعد من رشكات 
املوافقة عليه  بعد  الوثيقة ىف 12/31 من كل عام و  لقيمة  خدمات االدارة 
من جلنة االرشاف . عىل ان تضاف الكسور للحساب اجلارى حلامىل الوثائق 

بالبنك .

جيوز أن يقوم الصندوق بإجراء توزيع سنوى ىف صورة وثائق جمانية  متثل الفرق بني القيمة 
األسرتدادية و القيمة األسمية للوثيقة عىل كل محلة الوثائق ىف هناية السنة املالية. و ذلك 
الوثيقة ىف 12/31 من كل عام  لقيمة  االدارة  املعد من رشكة خدمات  التقييم  بناءاً عىل 
وبعد املوافقة عليه من جلنة االرشاف  عىل ان تضاف الكسور للحساب اجلارى حلامىل 
الوثائق بالبنك. وىف حالة عدم إجراء توزيع  يتم استثامر األرباح املرحلة ىف الصندوق  وفقاً 

ملا يرتاءى ملدير االستثامر من حيث الفرص االستثامرية
مع االبقاء عىل باقى البند كام هو.

أخيرا: بشأن تعديل البند السادس والعشرون - األعباء المالية

البند  بعد التعديلالبند  قبل التعديل

أتعاب مراقبى احلسابات :
يستحق ملراقبى احلسابات نظري املراجعة الدورية للمراكز املالية للصندوق 
بينهام  مناصفة  مرصى  جنيه  ألف(  وعرشون  )مثانية  بواقع 28000  أتعاب 

وتستهلك يومياً وتدفع ملراقبى احلسابات بعد إعتامد كل مركز ماىل.

أتعاب مراقبى احلسابات:
يستحق ملراقبى احلسابات نظري املراجعة الدورية للمراكز املالية للصندوق أتعاب بحد 
أقىص 80000 )مثانون ألف( جنيه مرصى مناصفة بينهام وتستهلك يومياً وتدفع ملراقبى 

احلسابات بعد إعتامد كل مركز ماىل بعد العرض عىل جلنة إرشاف الصندوق.
مع االبقاء عىل باقى البند كام هو.


