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 د واستردا عمليات شراء   وتنفيذعقد لتلقى 
كابيتال  ان آي  من خالل شركة  ليومي ان آي كابيتال النقدي ذو العائد ا وثائق صندوق استثمار 

 القابضة لالستثمارات المالية. 
 /         /           يوم الموافق في إنه 

 :من تحرر هذا العقد بين كل 
 كابيتال  ان آي شركة   

 2016 لسنة )724(ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  
الرئيس التنفيذي لقطاع   بصفته: حازم محمد عبد الرؤوف كامل حسنالسيد /  االتفاق: هذا  في  ويمثلها

  الزمالك  –الفدا   الثالث، أبوالدور  3مبني رقم  في: الكائن مقرها ) طرف االول(ال  صول إدارة اال
 

 : ..............................................................................................  السادةيد(ة)/ الس
    .............. .................................................... ......................   هذا االتفاق في  ويمثله

 ) الثانيالطرف (  ......... .............................................................. ..............   بصفته: 
 .....................................................................................................   :فيالمقيم  

  
وثائق   فيكابيتال من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تلقى االكتتاب  ان آي تمهيد حيث ان شركة 

عمليات شراء    وتنفيذ تلقى    وصادر لها موافقة الهيئة لمزاولة  30/06/2020  بتاريخ صناديق االستثمار  
المفتوحة    واسترداد االستثمار  صناديق  يرغب    ولما  21/12/2020  بتاريخوثائق  العميل    في كان 

 .صناديق االستثمار المفتوحة   عمليات شراء/ استرداد وثائق  وتنفيذاالستفادة مما تقدمه بشأن خدمة تلقى  
 

 :علىتم االتفاق  للتعاقد،هليتهم القانونية أإقرار الطرفين  وبعد
 :يلي ما   وملحقاتهاينما وجدت بالعقد  األتية تعريفات يقصد بالعبارات  األول: البند 

 .إليها بالطرف االول لهذا العقد  ويشاركابيتال  ان آي  شركة الشركة: 
  .....................................................................................................   العميل:
 .لهذا العقد  الثانيبالطرف  هإلي ويشار

 .الماليةالهيئة: الهيئة العامة للرقابة 
 .ان آي كابيتال النقدي ذو العائد التراكمي وثائق صندوق استثمار  الوثائق:

 : والمراسالت والمرفقات والمالحق حكم التمهيد  :الثانيالبند 
 يعد، والعقداحكام نشرة االكتتاب/ مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق محل التعامل على هذا  تسري
  وبينتعارض بين أحكام هذا العقد  أيحال وجود  في كل اتفاق يخالف االحكام الواردة بها.   باطالً 
 .أحكام نشرة االكتتاب / مذكرة المعلومات دون غيرها  تسري نشرة االكتتاب/ مذكرة المعلومات  أحكام

 .هذا العقد  في فيم لم يرد بشأنه نص   والعميليسرى عقد فتح الحساب المبرم بين الشركة 
  من مالحق قد تبرم بمناسبة هذا  وأي الواردة به  والمرفقاتمالحق هذا العقد  وجميع  التمهيديالبند 

من شروطه   وشرط المخاطبات الرسمية بين الطرفين تعتبر جزء ال يتجزأ من هذا العقد  وكافةالعقد، 
ً وتكميال  ً   ميقو وال له  وإتماما  العقد إال بهم جميعا

 
العميل  بشراء / استرداد الوثائق لحساب  االول)تقوم الشركة (الطرف  : موضوع العقد:  البند الثالث

أحكام نشرة االكتتاب/ مذكرة المعلومات أو القواعد   ف ال يخالعلى تعليماته بما  اً ) بناءالثاني الطرف (
 .العمليات لهذه   المنظمة

 : العميل  التزامات  : البند الرابع
المعلومات   للصندوق محل التعامل/ نشرة االكتتاب/مذكرة  األساسييقر العميل باالطالع على النظام  -أ

 .على جميع ما ورد بهما جميعا من أحكام وبالموافقة 
  األوامر مالم يقم بإلغاء  باألمر، الصادرة منه حتى موعد التنفيذ المحدد  باألوامريلتزم العميل  -ب

 .الصادرة منه قبل ذلك الموعد 
ً  -ج  التنفيذية   والئحته1992لسنة  95 القانون رقم  ألحكام يقر العميل بإنه غير ممنوع من التعامل طبقا

حالة ثبوت عكس   في  والجنائيةالقانونية المدنية  والتبعات مع الشركة كما يقر بتحمل كافة المسئوليات 
 .ذلك

بنشرة    سداد العموالت المنصوص عليها  وكذلكلحسابه    ة المشترايلتزم العميل بإيداع قيمة شراء الوثائق  
  –القاهرة   نكباالكتتاب / الشراء ب المخصص لتلقىاالكتتاب للصندوق محل التعامل وذلك في الحساب  

ذو  ان آي كابيتال النقدي  صندوق استثمار  باسم /    00305220000550  حساب رقم  -فرع عدلي  
 يومي العائد ال

 : الشركة  التزامات  : البند الخامس
ً  ولحسابتلتزم الشركة بشراء/ استرداد الوثائق باسم  -أ  .لما تقضى به أحكام القانون العميل طبقا

 .الوثائق تلتزم الشركة بتخصيص حساب فرعى مستقل لعمليات شراء/ استرداد  -ب
  كل من   وبينبينها  األلىتلتزم الشركة بإدخال أوامر الشراء/ االسترداد عن طريق وسيلة الربط  -ج 

الشراء المحددة بكل أمر بما يتناسب   ومواعيدخدمات االدارة بمراعاة كميات  وشركة ر االستثما مدير
 . بنشرة االكتتاب المحددة والمواعيد 

الوثائق   مختوم بخاتمها إلكترونيا لشهادة شراء  لكترونيإتلتزم الشركة بتسليم كل مشترى مستخرج  -د
بالقواعد   البيانات المنصوص عليها اإللكترونيبموجب قسيمة االيداع، على أن يتضمن المستخرج 

 .الوثائق واسترداد المنظمة لعمليات شراء 
الحساب المخصص لعمليات شراء   في تلتزم الشركة بتحويل مبالغ االسترداد المستحقة للعميل   -ه
 .الوثائق طبقا للشروط المحددة بنشرة االكتتاب / مذكرة المعلومات استردادو
 .للتنفيذ على االكثر  التاليتلتزم الشركة بإخطار العميل بتنفيذ عملية الشراء / االسترداد خالل اليوم  -و
 تلتزم الشركة بمبادئ المساواة والحرص على مصالح كافة العمالء وبذل عناية الرجل الحريص  -ز

 .لك لتحقق ذ

  
  

 : والمصروفاتالعموالت  : البند السادس
1-  ً  .لما هو منصوص عليه بنشرة االكتتاب/ مذكرة المعلومات تحدد العموالت وفقا
 .إليهمباشرة من الحساب دون الرجوع  وتخصميتحمل العميل كافة المصروفات االتية  -2
 .الشيكات المقررة من قبل البنوكمصاريف تحصيل  -3
 .البنوك من قبل والمحددة واليهامصاريف التحويالت البنكية الواردة على حساب العميل كافة منها  -4
شــراء/    المترتبة على عمليات  والضــرائب  والدمغاتالحكومية    والمصــروفاتيلتزم العميل بســداد الرســوم    -5

 .الوثائقاسترداد 
 .فوائد عن العمليات محل هذا العقد أياالرصدة الدائنة للعميل  قال تستح -6

العمالت    تقلبات أسعار صرف  بشأنمسئولية    أيال تتحمل الشركة (الطرف االول)    : سعر الصرف  :البند السابع
االحكام   لكافة  تخضع  الحسابات  هذه  بأن  علما  السائدة   والتعليمات   والقواعداالجنبية  بجمهورية مصر    النقدية 

 .العربية 
 األموال: غسل   :البند الثامن

مشروعة ويقوم    أمواله جميع مصادر    وبأنالوحيد من هذا الحساب    والمستفيد  األصلييقر العميل بإنه المالك  
بيانات تطلبها لتحديد   بأية العميل بموافاة الشركة    ويلتزم كافة المستندات المتعلقة بقواعد غسل االموال    باستيفاء

ً   في مصادر أمواله المستثمرة     مصر العربية وقرارات الهيئة  قانون جمهورية   ألحكام  شراء / استرداد الوثائق وفقا
هذا الشأن ويتحمل    في حكومية    جهة   أي سل االموال والتعليمات الصادرة عن وحدة مكافحة غ  وكذا الدورية    وكتبها

المستندات أو البيانات المقدمة منه مع احتفاظ الشركة    حالة ثبوت عدم صحة أيا من  فيالعميل المسئولية القانونية  
 . مواجهه العميل  في بكافة حقوقها القانونية  

 : السرية  :البند التاسع
 هذا االلتزام ىوال يسر)، الثانيتلتزم الشركة (الطرف االول) باحترام سرية كامل تعامالت العميل (الطرف 

 واإلفصــاح قد تكون متاحة للغير بصــفه عامة أو بفعل العميل او مطلوب نشــرها    التيبالســرية على المعلومات  
كلمات المرور    افة االكواد الســرية اوومن المعلوم ان ك  حكوميأو أمر   قضــائيعنها بمقتضــى القانون او أمر  

ان يـسمح للغير    زوال يجوـشخـصية   هي) من الـشركة (الطرف االول)  الثانييحـصل عليها العميل (الطرف    التي
بتســــليم هذه االكواد أو   حالة قيام العميل  وفيمن غير الـعاملين لدى الشــــركة أو غيرهم    ويـعدباالطالع عليـها  

 .ذلككلمات المرور للغير يتحمل العميل وحده كافة التبعات القانونية المترتبة على 
 :البند العاشر: مدة العقد 

 ً يخطر أحد    مالم  مدة هذا العقد سنه ميالدية تبدأ من تاريخ تحريره تجدد مدة هذا العقد لمدة أو مدد مماثلة تلقائيا
على عقد فتح    أثر  أدنىعدم التجديد قبل شهر من انتهاء المدة الجارية دون   في الطرفين الطرف االخر برغبته  

انهاء التعاقد   مال يتكافة، األحوال  وفي حالة انتهاء مدة عقد فتح الحساب  في  مدة هذا العقد فوراً   وتنتهيالحساب 
 إال بعد تسوية الحساب 

 : تعديل العقد : عشر الحاديالبند 
بموجب    ملحق خاص به  أيتعديل شروط العقد او    فيوقت ان تخطر العميل برغبتها    أي  فييحق للشركة    -أ

  خطار من تاريخ اال   ) يوم 15كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول وفى حالة عدم اعتراض العميل خالل (
 .يعد ذلك قبوال لهذه التعديالت 

ً  -ب يحق للشركة   ويسلم إلى الشركة في حالة اعتراض العميل على التعديالت على ان يكون االعتراض مكتوبا
العميل بسداد المديونية ان وجدت    التزاممسئولية على الشركة مع    أدنىحساب العميل دون    وتصفيةانهاء التعاقد  

 .قفال الحسابإات مترتبة على ويتحمل العميل الى نفق فوراً 
 : رسال كشف الحسابإالمراسالت واالنذارات واالعالنات وطريقة تلقى االوامر و  : البند الثاني عشر

ً  -أ  .عقد فتح الحساب ألحكام يتم إرسال كافة المراسالت وفقا
ً   -ب ً   فيللطرق المنصوص عليها    يتم تلقى أوامر شراء/ استرداد الوثائق وفقا للقواعد    عقد فتح الحساب ووفقا

 .المنظمة لذلك من قبل الهيئة 
ً إ يتم  -ت  .للدورية المحددة بعقد فتح الحساب  رسال كشف الحساب وفقا
بيانات العميل    نموذج   في النص عليها    والوارد العناوين وارقام التليفون والفاكس وعناوين البريد اإللكتروني    -ث

كافة   والمتعاملين ثم  ومن  الشركة.  لدى  موثقة  الحساب  فتح  بعقد  والمراسالت    المرفقة  القضائية  االعالنات 
ً   التي   واالخطارات واالنذارات   حالة    في العميل    ويلتزم   ألثارها   ومنتجه صحيحة    لهذا العقد عليها   تتم عليها وفقا

 .كتابةتغيير عليها بإخطار الشركة  أي حدوث 
 : على هذا العقد أحكام القوانين تسري القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات  :البند الثالث عشر 

ة   فيالمعمول بـها  اـلدورـية   والكـتبالقرارات    وـكذـلكلـهذه القوانين   المنـفذة  والقراراتجمهورـية مصــــر العربـي
 .االخرىالرقابية  والجهات والبورصةالصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية  والتعليمات

 : المنازعات وتسويةالقانون الواجب التطبيق  : البند الرابع عشر 
ــير هذا ــئة عن تنفيذ أو تفسـ ــادية باختالف درجاتها بنظر المنازعات الناشـ العقد    تختص محكمة القاهرة االقتصـ

 .وملحقاته
ً   فياالتفاق على تـسوية النزاع بطريق التحكيم على ان يكون   ً  هذه اختـصاـصا بين   عليه ـصراحة وينص حـصريا

ً  وذلكاالطراف   .العربيةجمهورية مصر  فيللقوانين المعمول بها  وفقا
 : نسخ العقد :البند الخامس عشر 

  .بموجبهاحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل 
 
  عن الشركة                                                                 توقيع العميل                   
  (الطرف االول)                                                             الثاني) (الطرف                
 

 حازم محمد عبد الرؤوف كامل حسن  /أ                                     . ......................... .......
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   ةاالعتباري لألشخاص  تعارف نموذج

 الحقول كافة بأن علما فقط االعتبارية  لألشخاص  يستخدم النموذج هذا

 .تامة بسرية  معها التعامل يتم البيانات كافة وأن إلزامية

 :ة االعتباري باألشخاص  خاصة  بيانات 

 .......................................................................................  :الضريبية البطاقة  رقم

 .............................................................................................. :  المختصر  االسم

 : .................................................................................................. كامالً  االسم

 ............................................................... : .............................باإلنجليزية االسم

 : ................................................................................................ النشاط طبيعة 

 .............................. : .................................................................القانوني الشكل

 : ............................................................................................ البنك حساب  رقم

 : ..................................................................................................... البنك اسم

 : .................................................................................. التجاري  بالسجل القيد رقم

 د:       /         /القي تاريخ

 ................................................................................................ ر:  اإلصدا  جهة

 د:       /         /تجدي أخر تاريخ

 رقم اإلشهار: ................................................................................................. 

 ................................................................................................. :  اإلشهار  جهة

 /         /   :  اإلشهار تاريخ

 : واالتصال اإلقامة  بيانات 

 ..................................................................................... :  الرئيسي المركز  عنوان

 : ........................................... المحافظة: ................................................  المدينة

 ......................................................................................................... ة:  الدول

 : ................................................................................................ البريدي  الكود

  .................................................................................................. :  التليفون رقم

 :لتصنيفا 

 شركة            تقاعد  صندوق          دولية  منظمة           حكومية  هيئة          مالية  مؤسسة

     أجنبية شركة منظمة غير هادفة للربح                 المال  سوق في متداولة شركة 

 : ................................................................................................ التأسيس  دولة

 ........... م: ....................................................................................... األ الشركة 

 ة: .............................................................................................. القابض الشركة 

 ......................................................................... :  به االتصال  يتم الذي  الشخص اسم

 : ........................................................................................................ تليفون

 .......................................... : .................................................. اإللكتروني  البريد

 :االتي ملئ  يتم  الرئيسي المركز   عن المراسالت عنوان   اختالف  حالة في

  .................................................................................................... : المراسالت  عنوان

 ............................................................. : المحافظة: ....................................... المدينة

 ...... . .... ...............: .............................................. الكود البريدي: ........................ الدولة

 ........................................... : فاكس: ................................................. موحد  تليفون  رقم

 ................................................. .......: ............................................. اإللكتروني  البريد

  : المساهمين  /المؤسسين/  الشركاء  بيانات 
 

 الشركة مال رأس من% 10 عن منهم كل ملكية تزيد الذين المساهمين أو/  المؤسسين/  الشركاء بيانات
 الرهن/  واالستدانة االقتراض/التوقيع حق لهم من اإلدارة مجلس اعضاء/
  

  الصفة   الجنسية  نسبة المساهمة   االسم  الرقم 
          
          
          
          
 تغيير  أي  حدوث حال  الـشركة بإبالغ ـسأقوم وانني  ومكتملة ـصحيحة النموذج   بهذا  مني  المقدمة  البيانات  بأن  اقر

ً   30تتجاوز   ال  مدة  في  وذلك البيانات  على  لم  حال  في  المسـئولية  كامل  تحملي مع  التغيير  حدوث تاريخ  من يوما
  .صحيحة غير أو مكتملة غير البيانات ان تبين أو بذلك أقم
 

 :    /      /  التاريخ
  

 :الشركة عن  بالتوقيع  المفوضين 
  

 :أول  توقيع
  

 :ثاني توقيع
  

 ) والوكالء لألفراد ( الضريبي االمتثال بقانون خاصة بيانات استيفاء نموذج 
  :بالخارج  الصالت 

  
   ..............................................................................................................  : االسم -1
 : ............................................................................................................ الجنسية  -2
 ............................................   -2........................................    .  - 1ى    أخر جنسيات -3
  : ....................................................................................... مصر خارج  إقامة عنوان  -4

 ................... .............ة:  الدول ... ....................   اطعة: المق/   الوالية  .......... ................  المدينة: 
  ر: ..............................مص خارج  تليفون  رقم ..................................  الضريبي:  التعريف  رقم
  :لدولة ................................. ا  الضريبي:  التعريف  رقم  -5

 ................................................. 
:  االمريكية  المتحدة  الواليات  في المراسالت  عنوان  -6

 .............................................................. 
 : ............................................................ االمريكية المتحدة الواليات في  الدائم  االقامة عنوان  -7
   ال                    نعم : امريكية  دخل  مصادر  لديك  هل  -8
  

 العميل  توقيع
.......................................................  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إقرار 
 

 - باآلتي.......................................................................................................  أنا  أقر
  وأوافق  المعلومات  مذكرة /  االكتتاب نشرة/   التعامل  محل  للصندوق  األساسي  النظام على  اطلعت   أنني -1

 .أحكام من  بهم  ورد ما جميع  على
  كافة  أتحمل وأنني  الشـركة  مع  التنفيذية والئحته  لسـنة  رقم  القانون ألحكام  طبقا  التعامل  من  ممنوع  غير أنني -2

 .ذلك عكس ثبوت حالة في والجنائية المدنية القانونية والتبعات المسئوليات
 .مشروعة أموالي مصادر جميع وأن الحساب هذا في الوحيد األصلي المالك أنني -3
  .المقدمة والبيانات المستندات من أيا صحة عدم ثبوت حالة في القانونية المسئولية أتحمل أنني -4
  اي تغييرات في صالحيات التوقيع.في حالة حدوث ان أي كابيتال  ةم بإخطار شركوقأنني سوف ا -5
 

  العميل  توقيع
  

.......................................................  
 
 



Debit A/C - خصما ع حساBank Transfer - ل بن ك بن - Bank Checkتح ش

Total Amount: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................…

Method Of Payment / قة السداد ط

لغ: إجما الم

 Certificates Price:

......................................................................................................................................................…

قة: سعر الوث

عدد الوثائق 
ة: المطل

Legal Form: .........................................................................................................................................................

Client A/C No. (If 
Found ):

قة التوقيع بواسطة:  Signature Verifiedتم مطا
By:

...................................................................................................................…

Client Authorized 
Signature:

.......................................................................................................................................
توقيع من له حق 

التوقيع:

ل ( ان وجد): ….........................................................................................................................رقم حساب العم

ل القانو : الش

E-mail:

Occupation Type: شاط: ع ال .............................................................................................................................................ن

و : د اإلل ................................................................................................................................ال

العنوان وفقا 
للسجل:

...........................................................................................................................................................

فون: :Telephoneتل .........................................................................................................................................…

Address Acc. 
To C/R:

NI Capital Money Market Fund Subscription / Purchase Request (Corporates)

ة) ار تال النقدي ذو العائد اليو (اشخاص اعت اب ثماران أي  اء  وثائق صندوق اس تتاب /  طلب ا

رقم المرجع:

ـــخ ........ / ........ / .................... ـ ص رقم                بتار ترخ

ــــخ: ........ / ........ / .................... التار
License no.                 on:  ........ / ........ / ....................

Date: ........ / ........ / ....................

Order Reference No.: ….........................................................................................................................................................

الصندوق ال تعت جزء ال يتجزأ  تتاب الخاصة  ة اال أن اطلعت واوافق ع   أقر 
وط واالقرارات الموضحة خلفه. افة ال من هذا الطلب وقبو ل

Client Code: ل: …...............................................................................................................................................كود العم

اء: تتاب /ال انات اال :Subscription detailsب

No. Of Certificates: ..........................................................................................................................................…

Onlyفقط

I agree, and I am fully aware of the Fund prospectus, which shall be deemed as integral 
part of this subscription request and the overleaf terms & condition.

اة لصالح الصندوق ة الوثائق المش و حالة عدم وجود حساب  طرف البنك فأن اتنازل عن كسور نقد
In case there is no account at the bank, I agree to waiving the money’s fractions purchased for the fund

ــــخ إصدار السجل  تار
التجاري

انات المكتتب  الصندوق: Subscriber Detailsب

..................................... Employee Name & Codeاسم الموظف ورقمه التع : ..............................................

Full Name: ...........................................................................................................................................................

C/R Issuance 
Date:

......................................................................................................................................................

Authorized 
Signature Name:

C/R Number: ............................................................................................................................................................

اسم المفوض 
التوقيع:

................................................................................................................................................

رقم السجل 
التجاري:

امل: ال االسم 
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During the subscription period, the certificate value is 
EGP 10 (Only EGP Ten Pounds) and minimum 
subscription is 100 Certificates (Only One Hundred 
Certificate). 

) ةمصــري  ات(عشــرة جنيه  10القيمة االســمية خالل فترة االكتتاب  
  (مائة) وثيقة. 100هو  األدنىوالحد 

In case redemption requests are received before 12 pm, 
the value of the certificates to be redeemed shall be paid 
within same day of the actual redemption date 
according to the certificates’ value of the net assets of 
the fund at the end of last working day. 

يجوز لصـــاحب الوثيقة (أو الموكل عنه قانونا) اســـترداد بعض أو 
ــترداد   ــتثمار وذلك من خالل تقديم طلب اســ جميع قيمة وثائق االســ
ــبوع بحد أقصــي   للشــركة في جميع أيام العمل الرســمية طوال األس

 .الساعة الثانية عشر ظهراً 

Units Subscription Terms & Conditions  شروط الشراء للوثائق 
Purchase requests delivered to the company on business 
days starting 12 pm will be executed according to the 
closing price announced by the company, that in case of 
cash or bank transfer. 

 حتىخالل أيام العمل الرســــمية   شــــركةطلبات الشــــراء المقدمة لل
لمعلن من (الثانية عشر ظهرا) سيتم تنفيذها طبقا للسعر ا 12الساعة  

  .تحويل بنكي في حالة السداد النقدي او شركةال

In case purchase requests are received after 12 pm, 
execution of the request will be after one business day 
from receiving the request (T+1) according to the 
announced price at the business day of the purchase 
request. 

 ظهرا) سـيتم(الثانية عشـر   12في حالة طلبات الشـراء بعد السـاعة  
) وفقا للسـعر المعلن للوثيقة في نهاية يوم T+1التنفيذ بعد يوم عمل (
 استالم طلب الشراء.

In case settlement is by check / transfer orders, purchase 
orders are to be processed at the unit price declared by 
the bank on the day the relevant proceeds are available 
at the bank in accordance to the prevailing banking 
regulations. 

ــداد بشــيك / تحويل مصــرفي فإن تنفيذ طلبات الشــراء   في حالة الس
 ً ــيتم وفقا ــيل النهائي  المقدمة س ــعر المعلن للوثيقة في يوم التحص للس

ــم   ــاب البنك ويعتبر قيد اسـ ــافة القيمة المحولة لحسـ ــيك او إضـ للشـ
صــاحب الوثيقة في الدفاتر والســجالت المشــار اليها بمثابة اصــدار  

 لها.
The subscriber declares that the subscription amount 
shall not breach the Money Laundering Compact law, it’s 
executive regulation and the related relevant decrees. 

يقر المكتـتب ـبأن المـبالغ المكتـتب بـها ال تتـعارض مع ـقانون مـكافـحة  
  المنفذة لها. والقراراتغسل األموال والئحته التنفيذية 

Subscription shall be made by book entry of the number 
of certificates in the account of the certificate holder 
held with the bank. The registration of the name of the 
certificate holder in the books and registries shall be 
deemed an issuance of such certificate. 

ائق في الحسـاب يتم االكتتاب في الوثيقة بإجراء قيد دفتري بعدد الوث
الخاص بصــاحب الوثيقة في الدفاتر والســجالت المشــار اليها بمثابة  

 اصدار لها.

The value of the certificate shall be published daily at the 
following website www.nicapital.com.eg in additional 
to announcing such value in all company branches. 

  ســـــيتم نشـــــر ســـــعر الوثيـقة يومـياً على الموقع اإللكتروني الـتالي
www.nicapital.com.eg   باإلضـافة الي اإلعالن عنها يوميا في

 جميع فروع الشركة.

 Subscription Terms & Conditions شروط االكتتاب في الوثائق 



رقم الحساب:اسم البنك:
Bank NameA/C No.

 Address: ............................................................................................................................................................ العنوان:

امل: ال االسم 

ل: انات العم Client's Detailsب

..................................... Employee Name & Codeاسم الموظف ورقمه التع : ..............................................

Full Name: ...........................................................................................................................................................

الصندوق ال تعت جزء ال يتجزأ  تتاب الخاصة  ة اال أن اطلعت واوافق ع   أقر 
وط واالقرارات الموضحة خلفه. افة ال من هذا الطلب وقبو ل

Client Code: ل: …...............................................................................................................................................كود العم

داد : انات االس :Redemption detailsب

Credit A/C Number : ..................................................................................................................................… :م رقم إضافة ا حسا لد

Bank Transfer - ل بن .............................IBANتح ............................. .................................

No. Of Redeemed 
Certificates:

..........................................................................................................................................…

Onlyفقط

 NI Capital Money Market Fund Redemption Request

تال النقدي ذو العائد اليو  اب ثمار ان أي  داد وثائق صندوق اس طلب اس

رقم المرجع:

ــــخ: ........ / ........ / .................... .................... / ........ / ........ :Dateالتار

Order Reference No.: ….........................................................................................................................................................

فون: .............................................................................................................................................................التل

 E-mail: ......................................................................................................................................................

Telephone:

و : د االل ال

ة: س الج

ID Number/Type: ................................................................................................................................

Date of Issuance / 
Place:

ــــخ / جهة  تار
اإلصدار:

.............................................................................................................................................

ة / نوعها: ات الشخص رقم اث

قة التوقيع بواسطة:  Signature Verifiedتم مطا
By:

...................................................................................................................…

Client Authorized 
Signature:

....................................................................................................................................... ل: توقيع العم

I agree, and I am fully aware of the Fund prospectus, which shall be deemed as integral 
part of this subscription request and the overleaf terms & condition.

Total Redemption 
Amount:

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................…

Method Of Settlement / ة س قة ال ط

مة الوثائق  إجما ق
دة: المس

 Certificates 
Redemption Price:

......................................................................................................................................................…

قة: داد الوث سعر اس

عدد الوثائق 
دادها: المطلوب اس

Nationality: .........................................................................................................................................................

C/R Number / 
Sector:

رقم السجل التجاري / قطاع 
شاط: ال

.........................................................................................................................…
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The subscriber or his/its legal representative is allowed 
to redeem the certificate(s) value by submitting a 
redemption request to the company during the business 
days hours throughout the week until 12 pm  

يجوز لصـــاحب الوثيقة (أو الموكل عنه قانونا) اســـترداد بعض أو 
ــتثمار وذلك  جميع   ــترداد  قيمة وثائق االســ من خالل تقديم طلب اســ

ــبوع بحد أقصــي    للشــركة في جميع أيام العمل الرســمية طوال األس
  را.الساعة الثانية عشر ظه

In case redemption requests are received before 12 pm, 
the value of the certificates to be redeemed shall be paid 
within same day of the actual redemption date 
according to the certificates’ value of the net assets of 
the fund at the end of last working day. 

يتم الوفاء بقيمة في حالة تقديم الطلب قبل الـساعة الثانية عـشر ظهراً 
ــتردادها خالل   ــترداد الفعلي نفس يوم الوثائق المطلوب اس   علىاالس

أسـاس نصـيب الوثيقة في صـافي القيمة السـوقية ألصـول الصـندوق  
 .سابقعمل الالفي نهاية يوم 

In case redemption requests are received after 12 pm, 
execution of the request will be after one business day 
from receiving the request (T+1) according to the 
announced price at the business day of the redemption 
request. 

ظهرا) سيتم  (الثانية عشر    12في حالة طلبات االسترداد بعد الساعة  
) وفقا للسـعر المعلن للوثيقة في نهاية يوم T+1التنفيذ بعد يوم عمل (

  استالم طلب االسترداد.

In case redemption requests are received after 12 pm, 
the value of the certificate to be redeemed from the 
fund’s assets shall be deducted from the second 
business working day from the actual redemption day. 

يتم خصـم قيمة في حالة تقديم الطلب بعد السـاعة الثانية عشـر ظهراً 
الوثائق المطلوب اسـتردادها من أصـول الصـندوق اعتبارا من اليوم 

 التالي ليوم االسترداد الفعلي.

The value of the certificate shall be published daily at the 
following website www.nicapital.com.eg in additional 
to announcing such value in all company branches. 

ً ســـــيتم نشـــــر ســـــعر الوثيـقة   ا   الـتاليالموقع اإللكتروني   على  يومـي
www.nicapital.com.eg   باإلضـافة الي اإلعالن عنها يوميا في

  .شركةجميع فروع ال

 Certificate Redemption Terms & Conditions شروط استرداد الوثائق 



مة مات مستد   تعل

داد  ات االس مة عمل ل ق   لتح

  

ة.  ثمارات المال ضة لالس تال القا اب كة ان أي    السادة االفاضل  

ة...، ة طي   تح

تال النقدي ذو العائد اإلشارة ا حسا  اب ثمار ان أي  داد  وثائق  صندوق اس اء واالس تتاب وال اال م الخاص   طرف

  ................................. ............................................................................................................................. ............................................... اسم   اليو  

الموافقة   م التكرم  ادت ا    عير من س ات اال ق مة عمل ل ق م بتح ادت مة لس مات مستد صدار تعل داد  وثائق  ب س

اناته ادناه:  م ا حسا الم والوارد ب ل مستد ش ثمار الخاصة     صناديق االس

  اسم صاحب الحساب: 

  . ................................................. . .... .....................................................................   اسم البنك: 

ع:    . ........................................................ ... . ............ ..............................................................   الف

  . ....................... . ........... .. ................................ ..................................................  رقم الحساب: 

فت:    . .......................................... . ...... .......... .....................................................................  س

الموقرة ع   م  كت ل مة  مات مستد تعل اناته أعاله، وكذا هذه  ب الوارد  الم  الفع من الحساب  د  المستف ان  علما 

ة  م عمسئولي ودون اد مسئول كة طرف  . ال

ل:    . ................................. ......................................... ...............................................   اسم العم

ة:    . .............................................................. ...............................................  تحقيق الشخص

  . ............................................ ....................................... ...............................................  التوقيع: 

ـــخ:  ـ   . ......... ............... ......  ... ...... ....  ... ....... ...  التار

ام والتقدير...،  قبول وافر االح م  ادت   وتفضلوا س

 



مة مات مستد   تعل

و  د االل ق ال   للتعامل عن ط

  

ة.  ثمارات المال ضة لالس تال القا اب كة ان أي    السادة االفاضل  

ة...، ة طي   تح

تال النقدي ذو العائد اإلشارة ا حسا  اب ثمار ان أي  داد  وثائق  صندوق اس اء واالس تتاب وال اال م الخاص   طرف

  ................................. ........................... .................................................................................. ................ ............................................... اسم   اليو  

الموافقة   م التكرم  ادت ات    عير من س العمل م الموقرة الخاصة  كت مات ل افة التعل رسال  ا ب تت(  حسا   ع ق اب  ا

داد  مصادقات    و حسا  عاء  اس د اإلل ق ال  ادناه. الخاص  والمب ) عن ط

:  عنوان   و د االل   ................................. ........................................... .. .............................................................. ............................................. ال

و المخصص لذلك وهو:  د االل مات ع ال  ع ان يتم ارسال التعل

niamops@nicapital.com.eg 

افة التعامالت من خالل  مسئولي عن صحة  و ا وكذا اقر  د االل م الموقرة حال   أخطار ومسئولي   الخاص   ل كت

و  د االل ات لهذا ال ه تغ   فور حدوثها.  حدوث ا

ة   أد وهذا دون  م الموقرة  عمسئول   . كت

ل:    . .......................................................................... ...............................................   اسم العم

ة:    . .............................................................. ...............................................  تحقيق الشخص

  . ................................................................................... ...............................................  التوقيع: 

ـــخ:  ـ   . ......... ....... ........ ......  ... ...... ....  ... ....... ...  التار

ام والتقدير...،  قبول وافر االح م  ادت   وتفضلوا س

 



 

 

 

 نموذج توقيع
 

م التوقيع ادناه  ادت تالنرجو من س اب كة ان أي  ة.  لالحتفاظ بنموذج التوقيع  ثمارات المال ضة لالس القا  

ل:  . ................ .................................................................. ............. .......... .................................... ............................................................   اسم العم  

التوقيع: ا اسم . ............................... ........................... .................................................................. ..... ................................................... لمفوض   

  

  

  

  

  

  

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 


