
Subscription Process for the National 
Investment Charity Education Fund - External 

Subscribers – Banque Misr 

صندوق االستثمار العميل الخارجي ل إجراءات االكتتاب
  مصربنك  – القومي الخيري للتعليم

 
1. Print the attached subscription form 
2.  Fill out the subscription form with SWIFT 

reference number, complete the signature 
verification from your bank and send it with a 
copy of the passport, your ID, or the 
commercial registration on the following e-
mail 

shareholdersservices@banquemisr.com-capitalmarkets 
3. Send the original subscription form by 

express mail to the following address 
153, Mohamed Farid St. Zamalek – Abdin – 
Cairo – Banque Misr tower – International 
transactions branch. 
Attention Mutual funds center. 

4. Transfer the subscription amount using the 
following SWIFT from your bank, specifying: 

 The purpose as - subscribing to the 
National Investment Charity 
Education Fund 

 Fund name (National Investment 
Charity Education Fund) 

Swift Code BMISEGCXXXX 
Fund ID number 22925055 
Then send a copy of SWIFT confirmation 
receipt to the following email 

oldersservices@banquemisr.comshareh-capitalmarkets 
 
Thank you for your contribution to the first 
National Investment Charity Education Fund  

 المرفق ذج والنمبطباعة قم  . 1

ــتيفاء  املء . 2 ــويفت واسـ  طلب االكتتاب مع كتابة مرجع السـ

 مع صورة من جواز السفر  من بنكك وارـساله التوقيع ـصحة

جل التجا صـورةاو بطاقة الرقم القومياو ي علي البريد رالـس

 التاليااللكتروني 
shareholdersservices@banquemisr.com-capitalmarkets 

 للعنوان التالي بالبريد السريع ارسل أصل طلب االكتتاب  . 3

برج بنك مصر   –  القاهرة  –عابدين   –ش محمد فريد    153

 فرع المعامالت الدولية. –

  .مركز صناديق االستثمارعناية 

 الســــويـفت من خالل عن طريق قم بتحوـيل مبلغ االكتـتاب . 4
 :دي حدمع ت  كبنك

  االكتتــاب في صــــنــدوق شــــراء/  –الغرض
 ماالستثمار القومي الخيري للتعلي 

  ـصندوق االـستثمار القومي اـسم الـصندوق (كتابة
  )مالخيري للتعلي 

 BMISEGCXXXXسويفت كود 

  22925055 الخاص بالصندوق IDالـ رقم 

  وارسال صورة من السويفت علي البريد االلكتروني التالي
shareholdersservices@banquemisr.com-capitalmarkets 

 

صــندوق اســتثمار قومي خيري   في أول  تكشــكرا للمســاهم
 من اجل مستقبل افضل لمصر للتعليم

Redemption procedures سترداد اإل إجراءات  
1. Print the attached redemption form 
2. Fill out the redemption form with the 

signature verification from your bank and 
send it with a copy of the passport, your ID, 
or the commercial registration on the 
following e-mail 

shareholdersservices@banquemisr.com-capitalmarkets 
3. Send the original redemption request by 

express mail to the following address 
153, Mohamed Farid St. Zamalek – Abdin – 
Cairo – Banque Misr tower – International 
transactions branch. 
 

4. The refund amount will be transferred by 
SWIFT through Banque Du Caire to your 
account after receiving the original 
redemption request. 

 ذج اإلسترداد ونمبطباعة قم  . 1

ــتيفاء  املء . 2 ــترداد مع اس  من بنكك التوقيع صــحة طلب اإلس

 بطاقة الرقم القومياو  وارسـاله مع صـورة من جواز السـفر

 التاليي علي البريد االلكتروني رالسجل التجا صورةاو
shareholdersservices@banquemisr.com-capitalmarkets 

 للعنوان التالياد بالبريد السريع اإلسترداصل طلب  إرسل  . 3

برج بنك مصر   –  القاهرة  –عابدين   –ش محمد فريد    153

 فرع المعامالت الدولية. –

بنـك القـاهرة  تحويـل مبلغ اإلســــترداد عن طريقســــيتم  . 4

 بعد استالم اصل الطلب.بالسويفت لحسابك 

  

 






