
صندوق إستثمار -  بنك االستثمار العربي الثاني » هالل « 
خاضع الحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية 

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 399 بتاريخ 2010/12/16
ومقره مبني سما القاهرة 8 شارع عبد الخالق ثروت – محافظة القاهرة

وفقاً إلجتماع جماعة حملة الوثائق المنعقد بتاريخ 2021/09/01، وأعتماد محضر األجتماع المشار اليه من الهيئة 
العامة للرقابة المالية بتاريخ 2021/9/21 ليتم تعديل بنود نشرة األكتتاب العام لوثائق الصندوق لتصبح كمايلي:

المادة قبل التعديل
البند السادس: السياسة االستثمارية للصندوق

ثالثاً: النسب االستثمارية
3- تتراوح نسبة ما يستثمر في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من %70 - %90 

من أصول الصندوق.

البند السادس والعشرون: وسائل تجنب تعارض المصالح
الواردة  األحكام  كافة  مراعاة  مع  المصالح  تعارض  بتجنب  العالقة  ذات  األطراف  تلتزم 
بالالئحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 الصادر بقرار وزير االستثمار رقم 22 لسنة 
2014 وعلى األخص الواردة بالمادة )172( وكذا األعمال المحظور على مدير االستثمار 
بالبند  اليها  والمشار  التنفيذية  الالئحة  من   )20 مكرر   183( بالمادة  الواردة  بها  القيام 
)17(  من هذه النشرة وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )58( لسنة 2018، على النحو 

التالى:---------------

البند الثامن والعشرون
1-   مصروفات أخرى:

بينهم ويتم  بواقع 12000 جم سنويا تقسم فيما  اتعاب لجنة االشراف  الصندوق  يتحمل 
االتفاق على ذلك المبلغ سنوياً

المادة بعد التعديل
البند السادس: السياسة االستثمارية للصندوق

ثالثاً: النسب االستثمارية
3- تتراوح نسبة ما يستثمر في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من %60 - %95 

من أصول الصندوق.
مع اإلبقاء على باقي البند كما هو

البند السادس والعشرون: وسائل تجنب تعارض المصالح
الواردة  األحكام  كافة  مراعاة  مع  المصالح  تعارض  بتجنب  العالقة  ذات  األطراف  تلتزم 
بالالئحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 الصادر بقرار وزير االستثمار رقم 22 لسنة 
2014 وعلى األخص الواردة بالمادة )172( وكذا األعمال المحظور على مدير االستثمار 
بالبند  اليها  والمشار  التنفيذية  الالئحة  من   )20 مكرر   183( بالمادة  الواردة  بها  القيام 
)17(  من هذه النشرة وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )58( لسنة 2018، على النحو 

التالى:---------------
تم الحصول على موافقة السادة حملة الوثائق على تعامل شركة سي أي استس مانجمت 
»سي  )شركة  االستثمار  بمدير  عالقة  ذوى  األطراف  خالل  من  الصندوق  لمصلحة 
مصر(  بنك   ، الدولى  التجارى  البنك   ( للبنوك  باإلضافة  التابعة  وشركاتها  كابيتال«  اى 
وفقا  المصالح  تعارض  وتجنب  الصندوق  مصلحة  مراعاة  مع  وذلك  التابعة،  وشركاتهم 

ألحكام المادة 183 مكرر 20 من الالئحة التنفيذية.  
مع اإلبقاء على باقي البند كما هو

البند الثامن والعشرون
1- مصروفات أخرى:

• يتحمل الصندوق أتعاب لجنة االشراف بواقع 24000 جم تقسم فيما بينهم.
مع اإلبقاء على باقي البند كما هو

نشر تعديل بعض بنود نشرة األكتتاب العام في وثائق صندوق بنك االستثمار العربي الثاني )هالل( 


