
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٩ سنة  سبتمبر١٨فى  ٢٠٨ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣

  قــرارات
 التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارىوزارة 

  ٢٠١٩ لسنة ٥م ـرار رقــق
  ١٩٩٠ لسنة ١٦٣رقم بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 

  المصرىفى شأن شهادات االستثمار التى يصدرها البنك األهلى

  ة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارىوزير
 رئيس جملس إدارة بنك االستثمار القومى

 فى شأن شهادات االسـتثمار التـى       ١٩٦٥ لسنة   ٨بعد االطالع على القانون رقم      
  يصدرها البنك األهلى المصرى ؛

   بشأن إنشاء بنك االستثمار القومى ؛١٩٨٠ لسنة ١١٩لقانون رقم وعلى ا
 فى شأن شهادات االسـتثمار التـى   ١٩٩٠ لسنة ١٦٣وعلى القرار الوزارى رقم     

  يصدرها البنك األهلى المصرى والقرارات الوزارية المعدلة له ؛
  ٢٠١٢ لـسنة  ٢٨٥وعلى قرار رئيس المجلس األعلى للقـوات المـسلحة رقـم            

  ة بنك االستثمار القومى إلى وزير التخطيط ؛ تبعيبنقل
  بتفـويض وزيـر  ٢٠١٢ لـسنة  ١٠٨٠وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم   

  التخطيط والتعاون الدولى فى مباشرة اختصاص وزير االقتـصاد المنـصوص عليـه            
   ؛١٩٦٥ لسنة ٨من القانون رقم  األولى فى المادة

 ٢٠١٦ بجلـسته الخامـسة لعـام        وعلى قرار مجلس إدارة بنك االستثمار القومى      
   ؛١٦/١١/٢٠١٦بتاريخ 

   فيما يخص شهادات االستثمار ؛٢٠١٨ لسنة ١٨وعلى قرارنا رقم 
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  :رر ــــــــــق
  )املادة األوىل ( 

لمـدة عـام ذات العائـد       ) ب(يحسب العائد على شهادات االستثمار للمجموعـة        
 العائد من اليـوم التـالى       سنويا ، على أن يتم احتساب فترة      ) ٪١٤,٧٥(الشهرى بواقع   

لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها لألفراد الطبيعيين دون الهيئات االعتباريـة وال يـسمح             
  .إال بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها  الشهادة باسترداد

  )املادة الثانية ( 
لمدة ثـالث سـنوات ذات      ) ب(يحسب العائد على شهادات االستثمار للمجموعة       

سنويا ، ويظل عائد شهادات االستثمار ذات العائـد         ) ٪١٤,٠( سنوى بواقع    العائد الربع 
سنويا ، على أن يتم احتساب فتـرة        ) ٪١٠,٧٥(بواقع  ) أ  ( المجمع الممنوح للمجموعة    

العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء ويسمح بـشرائها لألفـراد الطبيعيـين والهيئـات             
  .دة إال بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها االعتبارية وال يسمح باسترداد الشها

  )املادة الثالثة ( 
يتم التنسيق بين بنك االستثمار القومى والبنك األهلى المصرى لوضع جداول قـيم         

بنوعيها ذات العائد   ) ب(استردادية لإلصدارين الجديدين لشهادات االستثمار المجموعة       
  .وعاء الشهرى والربع سنوى بما يساهم فى استقرار ال

  )املادة الرابعة ( 
  )ب(تسرى التعديالت المشار إليها علـى أسـعار عائـد شـهادات المجموعـة               

 ادية المنصوص عليها فى المواد األولى والثانية والثالثـة        د االستر  القيم بنوعيها وجداول 
  ٢٥/٨/٢٠١٩من هذا القرار على الشهادات المشتراة اعتبارا من تاريخ 
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  )املادة اخلامسة ( 
  در شهادات االستثمار بعائد ثابـت طـوال مـدتها البالغـة عـشر سـنوات               تص

  العائــد الربــع ســنوى ،ذات ) ب( ســنوات للمجموعــة ، وثــالث) أ(للمجموعــة 

  ذات العائـد الـشهرى ، وفـى حالـة تغيـر سـعر العائـد               ) ب(وسنة للمجموعـة    

  يـر أو المدة بالزيادة أو النقـصان لإلصـدارات الجديـدة للـشهادات ال يـسرى التغي        

  .على هذا اإلصدار 

  )املادة السادسة ( 
 بذات أسعار عوائـدها ومـدتها       ٢٥/٨/٢٠١٩تظل الشهادات المشتراة قبل تاريخ      

  .وجداول قيمها االستردادية المقررة فى تاريخ إصدارها وحتى تاريخ استحقاقها 

  )املادة السابعة ( 
  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 

  ٢٤/٨/٢٠١٩صدر بتاريخ 
   التخطيطةوزير

  والمتابعة واإلصالح اإلدارى
 رئيس مجلس إدارة البنك

  هالة السعيد/ د.أ
  


