
1. Minimum subscription is one unit none divisible, with no 
maximum for first time subscription

2. Purchase orders submitted to the bank prior to 12:00 p.m. 
during banking business days are to be processed at the unit 
price on the end of the day, if their value is paid against cash 
or by direct debit subject to account balance availability.

3. In case purchase orders are submitted to the bank after 12:00 
p.m., they are to be processed on the following business day 
at the unit price on the end of that day.

4. The subscriber shall declare that the subscription amount 
does not conflict with Anti-Money Laundering Combat Law, 
its executive statue, and relevant executive resolutions.

5. The subscriber declares that all the investment certificates 
owned by him/her are considered as a guarantee for any loan 
or credit facility granted from the bank to the subscriber or 
any outstanding debts, and the subscriber authorizes the 
bank an irrevocable authorization to deal on all such 
investments certificates by any sort of transactions for the 
settlement of any of his/her outstanding debts for the bank.

6. Redemption requests submitted to the bank by the units 
holder or his legal representative prior to 12:00 PM during the 
first working day only of each week based on the unit price in 
the end of that day and credited the following business day 
through any of CIB branches.

7. The applicable law is the Egyptian Law.
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الشروط واألحكام الخاصة بشراء وثائق 
صندوق إستثمار البنك التجاري الدولي 
المتوازن ذو العائد التراكمي ”تـكامــل“

١. الحــد األدنــى لالكتتــاب هــو وثيقــة واحــدة عنــد أول عمليــة شــراء غيــر 
قابلة للتجزئة وبدون حد أقصى.

٢. طلبــات الشــراء المقدمــة للبنــك خــالل أيــام العمــل الرســمية حتــى 
الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا ســيتم تنفيذهــا طبقــا لســعر الوثيقــة فــي 
نهايــة يــوم الشــراء مــن البنــك وذلــك فــي حالــة الســداد النقــدي أو 

خصمًا من الحساب شريطة كفاية الرصيد.

٣. فــي حالــة اســتالم طلبــات الشــراء بعــد الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا، 
ــًا لســعر الوثيقــة فــي  ــي وفق ــوم العمــل التال ــذ فــي ي ســيتم التنفي

نهاية ذلك اليوم.

ــون  ــارض مــع قان ــا ال تتع ــب به ــغ المكتت ــأن المبال ــب ب ــر المكتت ٤. يق
مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

الصنــدوق  فــي  المســتثمرة  الماليــة  األوراق  بــأن  المكتتــب  يقــر   .٥
باســمه ضامنــة ألي تســهيالت ائتمانيــة ممنوحــة لــه مــن البنــك أو 
ألي مــن مديونيــات مســتحقة للبنــك ويفــوض البنــك تفويــض 
ــاء فــي التصــرف فــي هــذه األوراق بكافــة  ــل لإللغ ــر قاب ــي وغي نهائ

أنواع التصرفات لسداد أي مديونيات أو مستحقات للبنك.

٦. يحــق لصاحــب الوثيقــة (الوثائــق) أو المفــوض عنــه قانونــًا أن يســترد 
يقــدم طلــب  أن  علــى  االســتثمار  أو جميــع قيمــة وثائــق  بعــض 
االســترداد فــي أول يــوم عمــل مصرفــي فقــط مــن كل أســبوع حتــى 
الســاعة الثانيــة عشــر بعــد الظهــر علــى أســاس نصيــب الوثيقــة فــي 
ــق  ــة الوثائ ــب وســيتم اســترداد كامــل قيم ــم الطل ــوم تقدي ــة ي نهاي
فــي يــوم العمــل التالــي مــن تقديــم الطلــب لــدى أي فــرع مــن فــروع 

البنك.

٧. القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري .


