مدير اإلستثمار

نشرة اإلكتتاب العام في وثائق صندوق
إستثمار البنك الوطني املصري ألدوات الدخل الثابت
ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري ( مناء)
ترخيص رقم  638الصادر من الهيئة العامة للرقابة املالية في 2011/7/20
البند األول :تعريفات هامة

الصندوق:

صندوق إستثمار البنك الوطنى املصرى الدوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى ( مناء) واملنشأ وفقاً ألحكام
قانون سوق رأس املال والئحته التنفيذية.

الالئحة التنفيذية:

الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال الصادرة مبوجب قرار وزير اإلقتصاد والتجارة اخلارجية رقم  135لسنة  1993وفقاً
آلخر تعديالتها.

املستشار القانوني للصندوق :

السيد  :محمد ماضي أمني منصور – البنك الوطني املصري – مدير اإلدارة القانونية
العنوان  13 :شارع الثمار – ميدان دكتور فؤاد محى الدين – املهندسني

اإلشراف علي الصندوق :

تتولي جلنة اإلشراف املعينة من قبل اجلهة املؤسسة للصندوق مسئولية اإلشراف على الصندوق والتنسيق بني األطراف ذوي
العالقة ،وتتمثل مهامها طبقا ملا هو موضح بالبند العاشر من هذه النشرة.

إكتتاب عام:

طرح أو بيع وثائق إستثمار من قبل اجلهة املؤسسة للصندوق جلمهور غير محدد سلفا بناء على نشر نشرة اإلكتتاب العام في
جريدتني صباحتني واسعتي االنتشار .

اإلسترداد:

هو حصول املستثمر على كامل /جزء من قيمة الوثائق التي مت اإلكتتاب فيها أو املشتراة وفقاً للشروط الواردة بالبند السابع
عشر من هذه النشرة.

األشخاص ذوي العالقة :

األدوات املالية:

إتفاقيات إعادة شراء أذون اخلزانة:

هي إتفاقيات تتم بني مالك أذون اخلزانة وبني طرف أخر يرغب في إستثمار سيولته في أذون اخلزانة ملدة محددة وبذلك يقوم
بشراء األذون من املالك االصلي بغرض إعادتها له بسعر محدد متفق عليه بعد مدة محددة.

شراء الوثائق:

هو قيام الصندوق ببيع الوثائق اجلديدة التي يتم إصدارها بعد غلق باب اإلكتتاب سواء البديلة للوثائق التي مت إستردادها من قبل
بعض املستثمرين ملستثمرين آخرين يرغبون في اإلستثمار في هذا الصندوق أو املصدرة بهدف زيادة حجم الصندوق بإعتبار أن
الصندوق مفتوح ويتم ذلك طبقاً للشروط الواردة بالبند السابع عشر من هذه النشرة.

اجلهة املؤسسة للصندوق:

هو البنك الوطني املصري وفروعه املختلفة بصفته الداعي لتأسيس الصندوق.

قانون سوق رأس املال:

قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة 1992

املصاريف اإلدارية:

هي مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن والنشر.

الهيئة:

الهيئة العامة للرقابة املالية.

يوم عمل مصرفي في مصر:

هو كل يوم من أيام األسبوع عدا يومي اجلمعة والسبت والعطالت الرسمية.

وثيقة اإلستثمار:

هى ورقة مالية متثل حصة حامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق.

أدوات الدخل الثابت:

هي األدوات املالية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل والتي تصدر بقيمة اسمية تسترد عند إستحقاق الدين مع احلصول على
دخل دوري وإمكانية أن يكون هذا الدخل ثابتاً أو متغيراً .تتضمن هذه األدوات على سبيل املثال السندات واألذون احلكومية
وسندات الشركات والسندات املضمونة برهن عقاري واألوراق التجارية وشهادات اإلدخار البنكية ذات العائد الثابت أو املتغير.

شهادات اإلدخار البنكية:

هي أوعية إدخارية تصدرها البنوك وتعطي حلاملها عائد دوري خالل فترة إستحقاقها سواء كانت ثالثة سنوات أو خمس سنوات
باإلضافة إلي حصول حاملها علي القيمة اإلسمية لها بعد إنقضاء فترة اإلستحقاق .أو يتم جتميع العائد ليصرف مع القيمة
اإلسمية في تاريخ اإلستحقاق ،وال يحق للشخصيات اإلعتبارية ،ومن ضمنها صناديق اإلستثمار ،اإلستثمار فيها إال بعد صدور
موافقة البنك املركزي على ذلك.

السندات املضمونة برهن عقاري:

هي أدوات مالية متوسطة وطويلة األجل والتي تصدر بقيمة إسمية تسترد عند إستحقاق الدين مع احلصول على دخل دوري ثابت
أو متغير واملضمونة برهن رسمي على عقارات مملوكة للجهة املصدرة للسند.

أتعاب اإلدارة:

هي األتعاب السنوية التي يتم دفعها من قبل الصندوق إلى مدير اإلستثمار الذي يتولى إدارة محفظة األوراق املالية كنسبة
ثابتة من صافي أصول الصندوق واجلدير بالذكر إن قيمة هذه النفقات مرتبطة باملهام التي يتم إسنادها إلى مدير اإلستثمار
نحو الصندوق.

اإلستثمارات:

كافة األصول املكونة للصندوق.
البند الثاني :مقدمة وأحكام عامة
يعتزم البنك الوطني املصري إنشاء صندوق إستثمار بغرض إستثمار أصوله بالطريقة املفصلة واملوضحة في السياسة اإلستثمارية
ووفقاً ألحكام القانون.

هذه النشرة هي:

1 .1دعوة لإلكتتاب العام لشراء وثائق الصندوق.
2 .2تتضمن هذه النشرة كافة املعلومات و البيانات املتعلقة بالصندوق و هي معلومات و بيانات مدققة و مراجعة من قبل البنك
و مراقبي احلسابات واملستشار القانوني و حتت مسئوليتهم.
3 .3سوف يتم حتديث النشرة بشكل دوري كل سنة على األقل لتعكس نتائج األعمال عن السنة السابقة و يتم تعديلها كلما
طرأت أحداث جوهرية تؤثر على الصندوق أو أداءه.
 4 .4اليجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة اإلكتتاب في وثائق اإلستثمار إال بعد إتخاذ اإلجراءات املقررة قانونا طبقا ألحكام
القانون والرجوع للهيئة لطلب إعتمادها.
5 .5يحق ألي مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه النشرة من العناوين املوضحة في نهاية هذه النشرة.
6 .6تخضع هذه النشرة لكافة القواعد احلاكمة و املنظمة لنشاط صناديق االستثمار في مصر و على األخص األحكام الواردة
بقانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992و الئحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.
7 .7في حالة نشوب أي خالف فيما بني البنك ومدير اإلستثمار أو أي من املكتتبني واملستثمرين أو املتعاملني مع الصندوق
يتم حل هذا اخلالف بالطرق الودية  .فإذا لم يتسن احلل بالطرق الودية  ،يتم احلل عن طريق التحكيم وفقا لقواعد
مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي علي أن يكون القانون املطبق القانون املصري وتكون لغة التحكيم
هي اللغة العربية.
8 .8أن اإلكتتاب في وثائق إستثمار الصندوق يعد قبوال جلميع بنود هذه النشرة.
البند الثالث :تعريف وشكل الصندوق

إسم الصندوق:

صندوق إستثمار البنك الوطني املصري ألدوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري ( مناء)

الشكل القانوني للصندوق:

أحد األنشطة املرخص مبزاولتها للجهة املؤسسة وفقاً ألحكام القانون ومبوجب موافقة البنك املركزي املصري رقم 3/87/1015
بتاريخ  2011/03/12وموافقة الهيئة رقم  638بتاريخ  2011/07/20على إنشاء الصندوق.

نوع الصندوق:

هو صندوق مفتوح ذو عائد تراكمى وتوزيع دورى كما هو موضح بالبند اخلاص بأرباح الصندوق والتوزيع.

فئة الصندوق :

صندوق لالستثمار فى أدوات العائد الثابت.

مقر الصندوق:

يكون مقر صندوق استثمار البنك الوطني املصري فى  13شارع الثمار – شارع جامعة الدول  -املهندسني.

تاريخ و رقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة العامة للرقابة املالية:
رقم  638بتاريخ .2011/07/20

تاريخ املوافقة الصادرة للصندوق من البنك املركزي املصري :
رقم  3/87/1015بتاريخ 2011/3/12

تاريخ بدء مزاولة النشاط:

منذ تاريخ الترخيص مبزاولة النشاط من الهيئة.

السنة املالية للصندوق:

تبدأ السنة املالية للصندوق فى األول من يناير من كل عام حتي نهاية ديسمبر من ذات العام  ،على أن تشمل السنة املالية األولى
املدة التي تنقضي من تاريخ الترخيص للصندوق مبزاولة النشاط حتى تاريخ إنتهاء السنة املالية التالية.

مدة الصندوق:

( 25خمسة وعشرون) عام تبدأ من تاريخ الترخيص للصندوق مبزاولة أعماله من قبل الهيئة .

عملة الصندوق:

هي اجلنيه املصري  ،وتعتمد هذه العملة عند تقييم األصول أو اخلصوم وإعداد امليزانية والقوائم املالية  ،وكذا عند
اإلكتتاب في وثائقه أو إستردادها وعند التصفية .

▪

1 .1حجم الصندوق:

▪
▪
▪

▪تلتزم شركة خدمات االدارة بامساك وادارة سجل حملة الوثائق مبا ال يخل بدور البنك بالقيام بكافة االعمال االدارية
املرتبطة بشراء واسترداد الوثائق وقيدها فى الدفاتر الواجب امساكها قانونا ملمارسة نشاط الصناديق مبوجب املادة ()173
من الالئحة التنفيذية ،و يتم إجراء قيد دفتري لعدد الوثائق التي مت االكتتاب فيها أو شراؤها أو استردادها في احلساب
اخلاص باملستثمر أو حامل الوثيقة بالسجالت اخلاصة بذلك طرف البنك ،ويعتبر قيد اسم حامل الوثيقة في سجل حملة
الوثائق لدى شركة خدمات االدارة مبثابة إصدار لها.
▪يلتزم البنك بالقيام بكافة األعمال اإلدارية املرتبطة بشراء واسترداد الوثائق والتأكد من وجود وفاعلية الربط اآللي الالزم
بينه وبني شركة خدمات اإلدارة للحفاظ على تكامل سجل حملة الوثائق اآللي لدى شركة خدمات اإلدارة.
▪يقوم البنك مبوافاة العمالء بكشف حساب يوضح عدد الوثائق التى اكتتبوا فيها واحلركة التى طرأت عليها كل ثالثة اشهر
ويحق حلملة وثائق صندوق االستثمار أن يطلبوا بيان (كشف) احلساب اخلاص بكل منهم من كافة فروع اجلهة املؤسسة فى
أى توقيت آخر مقابل الرسوم املقررة لذلك من قبل اجلهة املؤسسة.
▪يلتزم مدير االستثمار بإمساك الدفاتر واإلحتفاظ بالسجالت اخلاصة باألرباح واملصروفات املتعلقة بنشاط الصندوق والتى
تخضع جميعها إلى املراجعة من قبل مراقبى حسابات الصندوق فى نهاية كل فترة ربع سنوية ،مع اإللتزام بأن تكون مفرزة
متاماً عن أصول وحسابات اجلهة املؤسسة.

حجم الصندوق ( 50,000,000خمسون مليون) جنيه مصري عند التأسيس مقسمة على ( 5,000,000خمسة مليون) وثيقة
قيمتها اإلسمية ( 10عشرة) جنيه مصري ،ويجوز زيادة حجم الصندوق بعد الرجوع للهيئة مع مراعاة اإللتزام بأحكام املادة ()150
من الئحة القانون ،واحلصول على موافقة البنك املركزي املصري في حالة زيادة القدر املكتتب فيه من البنك في الصندوق.

اصول الصندوق:

تخصص اجلهة املؤسسة مبلغ ( 5,000,000خمسة مليون) جنيه مصري كرأس مال الصندوق قابلة للزيادة بعد احلصول على
موافقة البنك املركزي املصري وال يجوز للجهة املؤسسة إسترداد هذه الوثائق أو التصرف فيها قبل إنتهاء مدة الصندوق ،وفي حالة
زيادة او خفض حجم الصندوق يحق للجهة املؤسسة زيادة أو خفض حجم مساهمته فيه على أال تقل نسبة مساهمته في جميع
األحوال عن مبلغ ( 5,000,000خمسة مليون) جنيه مصري أو  %2من قيمة الوثائق املصدرة أيهما أكثر.

حقوق ورثة صاحب الوثيقة:

2 .2احلد األدنى واألقصى لنسبة ملكية اجلهة املؤسسة للصندوق:

هي األدوات املالية متوسطة وطويلة األجل مثل أدوات الدين الصادرة عن احلكومة والبنوك والشركات وإتفاقيات إعادة الشراء
والودائع وشهادات اإلدخار البنكية ذات العائد الثابت أو املتغير ووثائق إستثمار الصناديق النقدية.

إمساك السجالت اخلاصة بالصندوق وأصوله:

البند الرابع :هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تقدمي وعاء إدخاري وإستثماري متوسط وطويل األجل ،ويقوم الصندوق بتوزيع إستثماراته على أدوات مالية
مختلفة متوسطة وطويلة االجل ذات دخل ثابت مثل أدوات الدين الصادرة عن احلكومة والبنوك والشركات وإتفاقيات إعادة
الشراء والودائع وشهادات اإلدخار البنكية ذات العائد الثابت أو املتغير .وميكن إستثمار جزء من أموال الصندوق في استثمارات
قصيرة االجل ووثائق إستثمار الصناديق النقدية للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق ،وبالتالي فإن هذا الصندوق يعتبر
صندوق ذو معدل مخاطر متوسط.
البند اخلامس :مصادر أموال الصندوق والوثائق املصدرة

كافة األطراف املرتبطة بنشاط الصندوق ومنها علي سبيل املثال وليس احلصر مدير اإلستثمار ،البنك املودع لديه أموال
الصندوق  ،مراقبي احلسابات  ،املستشار القانوني  ،شركة خدمات اإلدارة  ،شركات السمسرة  ،أعضاء مجلس اإلدارة أو
املديرين التنفيذيني أو املوظفني لدي أي طرف من االطراف السابقة  ،باإلضافة إلي أي حامل وثائق تتجاوز ملكيته  % 5من
صافي أصول صندوق االستثمار.

الرجوع الى موجودات صناديق إستثمارية أخرى تابعة للجهة املؤسسة او مدير اإلستثمار :

▪ ▪ال يجوز الرجوع للوفاء بإلتزامات الصندوق إلى موجودات صناديق إستثمارية أخرى تابعة للجهة املؤسسة أو يديرها مدير اإلستثمار.
▪ ▪فى حالة قيام الصندوق باإلستثمار فى صناديق أخرى يكون من حقه (مثل املستثمرين اآلخرين) الرجوع على موجودات هذا
الصندوق املستثمر فيه للوفاء بإلتزاماته جتاه الصندوق ويكون هذا ممكنا فى حالة حدوث ما يستوجب ذلك مع مراعاة
األحكام والقوانني املنظمة لذلك.

3 .3عدد وثائق اإلستثمار وطبيعتها:

يصدر الصندوق عند اإلنشاء ( 5,000,000خمسة مليون) وثيقة تكتتب اجلهة املؤسسة في ( 500,000خمسمائة ألف) وثيقة
ويطرح الباقي للجمهور ،وتقيد بإسم حامليها في السجل اآللي حلملة الوثائق طرف شركة خدمات اإلدارة ،ويعتبر قيد اسم
صاحب الوثيقة في سجل حملة الوثائق مبثابة إصدار لها.

4 .4القيمة اإلسمية للوثيقة:

( 10عشرة) جنيه مصري.

5 .5حقوق الوثائق:

ال يوجد أى أصول ثابتة لدى الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاط سوى املبلغ املجنب وهو القدر املكتتب فيه من قبل اجلهة
املؤسسة للصندوق.

ال يجوز لورثة حاملى الوثيقة أو لدائنيه – بأية حجة كانت – أن يطالبوا بوضع األختام على دفاتر الصندوق أو احلجز على ممتلكاته
أو املطالبة بقسمة أمواله أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ،وال يجوز لهم أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الصندوق.
البند العاشر :اجلهة املؤسسة للصندوق:
أسس البنك الوطني املصري صندوق إستثمار البنك الوطني املصري ألدوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري
( مناء ) بهدف تقدمي نطاق واسع من اخلدمات املصرفية لألفراد واملؤسسات علي حد سواء  .يتميز البنك الوطني املصري كأحد
املؤسسات املصرفية العاملة في مصر بجمعه بني اخلبرات احمللية والعاملية وقوة املالءة املالية.

مجلس إدارة البنك واإلشراف على الصندوق:

		
االستاذة  /شيخة خالد البحر
متثل كل وثيقة حصة نسبية من صافي أصول الصندوق وال يجوز تداولها بالشراء أو البيع بني أصحابها ،وتخول الوثائق حلاملها
االستاذ  /عمر بوحديبه		
حقوقاً متساوية من قبل الصندوق ويشارك حاملوا الوثائق في األرباح واخلسائر الناجتة عن استثمارات الصندوق كل حسب ما
		
الدكتور  /ياسر إسماعيل حسن
ميلكه من وثائق وكذلك عند التصفية.
		
االستاذ  /مصطفي اسماعيل يوسف
		
االستاذ  /جالل عبد املقصود الزربه
البند السادس :السياسة اإلستثمارية للصندوق
		
االستاذ  /صالح يوسف الفليج
		
االستاذ  /مازن سعد الناهض
يتبع الصندوق سياسة إستثمارية توجه أموال الصندوق إلى إستثمارات متوسطة وطويلة األجل تستهدف حتقيق عائد يتناسب
		
ودرجة املخاطر املرتبطة مبحفظة الصندوق .ويعمل مدير اإلستثمار على تخفيض مخاطر اإلستثمار من خالل سياسة مقبولة
املفوض من مجلس إدارة البنك للتعامل مع الهيئة العامة للرقابة املالية:
لتوزيع االستثمارات على قطاعات ومجاالت اإلستثمار املختلفة ،وسوف يلتزم بالضوابط والشروط اإلستثمارية التي وردت في
االستاذ  /محمد عبد الفتاح املأمون داود  -مدير إدارة األوراق املالية
القانون وفي هذه النشرة ،باإلضافة الى اإللتزام باإلستثمار في السندات ذات تصنيف إئتماني باحلد األدنى املقبول من قبل الهيئة
والصادر من أحد شركات التصنيف اإلئتماني املعتمدة من قبل الهيئة.
يلتزم مدير اإلستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال الصندوق-:
الصناديق األخرى املنشأة من قبل البنك الوطني املصري:
1 .1إمكانية إستثمار حتى  %100من األموال املستثمرة في الصندوق في شراء سندات خزانة.
▪ ▪صندوق إستثمار البنك الوطني املصري ذو العائد الرأسمالي والتوزيع الدوري
2 .2إمكانية إستثمار حتى  %70من األموال املستثمرة في الصندوق في شراء أذون خزانة ( .إستثمارات قصيرة األجل )
▪ ▪صندوق إستثمار احلياة ذو العائد التراكمي و التوزيع الدوري ( يعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية )
3 .3إمكانية إستثمار حتى  %70من األموال املستثمرة في الصندوق في شراء إتفاقية إعادة الشراء ( .استثمارات قصيرة األجل )
▪ ▪صندوق إستثمار البنك الوطني املصري للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي ( إشراق )
4 .4أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في شراء شهادات اإلدخار البنكية عن  %50من األموال املستثمرة في الصندوق بعد
احلصول على موافقة البنك املركزي املصري لإلستثمار وفقاً للضوابط الصادرة منه في هذا الشأن.
5 .5أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في شراء سندات الشركات عن  %40من األموال املستثمرة في الصندوق أال يقل
اإللتزامات العامة للجهة املؤسسة:
التصنيف اإلئتماني فيها عن احلد األدنى املقبول من الهيئة و هو ).( BBB-
1 .1يلتزم البنك بتسويق الوثائق التي يصدرها لعمالئه من املؤسسات والشركات واألفراد.
6 .6أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الودائع البنكية عن  %50من األموال املستثمرة في الصندوق.
2 .2يلتزم البنك باإلعالن عن الصندوق في مكان ظاهر في كل فروعه داخل جمهورية مصر العربية علي أن يوضح في هذه
7 .7أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في السندات املضمونة برهن عقاري عن  %10من األموال املستثمرة في الصندوق.
اإلعالنات املزايا النسبية التي حتفز العمالء علي اإلكتتاب في (أو شراء) وثائق الصندوق.
8 .8أال تزيد نسبة اإلستثمار في األدوات النقدية قصيرة األجل ومنها السيولة النقدية والودائع البنكية واحلسابات اجلارية
3 .3يلتزم البنك مبعاملة الصندوق معاملة العميل األولي بالرعاية خاصة عند إقراضه االموال التي يحتاج إليها في ضوء احلدود
واحلسابات اجلارية ذات الفائدة وحسابات التوفير عن  %70من األموال املستثمرة في الصندوق.
املسموح بها قانونا ،وفي حالة عدم قدرة البنك على توفير أقل سعر إقتراض في السوق يلتزم بعدم االعتراض علي إقتراض
الصندوق من أحد البنوك األخرى اخلاضعة لرقابة البنك املركزي املصري .وعلى مدير اإلستثمار العمل علي توفير أقل
الضوابط القانونية وفق ًا ألحكام املادة ( )149من الفصل الثاني من الئحة قانون رأس املال رقم  95لسنة 1992
سعر إقتراض في السوق للصندوق.
والصادرة مبوجب القرار الوزارى رقم  209لسنة :2007
 4 .4يلتزم البنك مبعاملة الصندوق معاملة العميل األولي بالرعاية عند توجيه أموال الصندوق في األدوات اإلستثمارية املصدرة
1 .1أال تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على  %10من األموال املستثمرة في الصندوق ,ومبا ال يجوز
من اجلهة املؤسسة من حيث حتديد العائد احملقق من هذه اإلستثمارات وفي حالة عدم قدرة اجلهة املؤسسة على توفير
 %15من األوراق املالية التي تصدرها هذه الشركة .على أن تتم هذه اإلستثمارات بعد إجراء حتليالت دقيقة للشركات
أعلى عائد في السوق يعمل مدير اإلستثمار على توفير أفضل فرصة إستثمارية ألموال الصندوق.
والقطاعات املزمع اإلستثمار فيها لتقليل مخاطر اإلستثمارمما يعطي تنوع لإلستثمارات املوجودة باحملفظة وذلك ملواجهة
مخاطر السوق ،مخاطر عدم التنوع ،مخاطر اإلرتباط.
اإللتزامات اخلاصة للجهة املؤسسة وفق ًا لالئحة التنفيذية للقانون:
2 .2أالتزيد نسبة ما يستثمر فى شراء وثائق اإلستثمار التى تصدرها صناديق اإلستثمار األخرى على  %20من إجمالي صافي
1 .1اإللتزام بأن تكون أموال الصندوق وإستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال اجلهة املؤسسة وعليها أن تخصص للصندوق
قيمة أصوله في صندوق واحد ومبا ال يجاوز  %5من قيمة الصندوق املستثمر فيه وذلك للحد من مخاطر عدم التنوع ،
حسابات مستقلة عن األنشطة األخرى أو ودائع العمالء وعليه إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة ملمارسة نشاط الصندوق .
مخاطر اإلرتباط ومخاطر تغيير اللوائح والقوانني.
2 .2اإللتزام بتعيني املستشار القانوني للصندوق.
3 .3ال يجوز للصندوق متلك اى اصل فى اى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيه محدودة.
3 .3اإللتزام بتوفير البيانات الالزمة لشركة خدمات اإلدارة إلعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق على أن تشمل تلك
4 .4يجب ان تعمل ادارة الصندوق على حتقيق االهداف االستثمارية للصندوق الواردة فى هذه النشرة.
البيانات الواردة في املادة ( )162من القانون حيث يعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية املستثمرين للوثائق املثبتة فيه.
5 .5يجب ان تكون قرارات االستثمار متفقة مع ممارسات االستثمار احلكيمة مع االخذ فى االعتبار مبدا توزيع املخاطر و
4 .4اإللتزام بالقيام بعمليات اإلسترداد وبيع الوثائق طبقا للمادة ( )159من الئحة القانون.
عدم التركز.
6 .6ال يجوز تنفيذ عمليات اقتراض االوراق املالية بغرض بيعها او الشراء بالهامش او االستحواذ من خالل املجموعات املرتبطة.
7 .7ال يجوز اإلستثمار في أدوات الدين اآلخرى أو أوراق جتارية أو غيرها من القيم املنقولة آلخرى إال بعد احلصول على
جلنة اإلشراف:
موافقة مجلس إدراة الهيئة وفي جميع األحوال ال يجوز ان تزيد نسبة اإلستثمار في هذه األدوات املصدرة عن شركة
سيتولي مجلس إدارة اجلهة املؤسسة تعيني جلنة تكون مهمتها االشراف علي الصندوق والتنسيق بني االطراف ذوي العالقة،
واحدة عن  %20من اموال الصندوق.
وبصفة خاصة تتمثل مهامها كما يلي:
8 .8ال يجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن  %20من اموال الصندوق.
1 .1تعيني مدير االستثمار أو تغييره والتأكد من التزاماته مبسئولياته مبا يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقا لنشرة اإلكتتاب
وأحكام الئحة القانون.
البند السابع :املخاطر
2 .2املوافقة علي نشرة االكتتاب واي تعديل يتم ادخاله عليها قبل إعتمادها من الهيئة.
3 .3التأكد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل في التعامالت التي تشكل تعارضا في املصالح بني االطراف ذوي العالقة
تعرف املخاطر املرتبطة باإلستثمار بأنها العوامل التي تؤدي إلي إختالف العائد احملقق من اإلستثمار عن العائد املتوقع قبل
والصندوق حال تواجدها.
الدخول في اإلستثمار وميكن تصنيفها كاألتي :
4 .4املوافقة على عقد ترويج اإلكتتاب في وثائق الصندوق (في حال تواجدها).
5 .5املوافقة علي تعيني مراقبي حسابات الصندوق من بني مراقبي احلسابات املقيدين بالسجل املعد لهذا الغرض بالهيئة.
1 .1املخاطر املنتظمة  /مخاطر السوق :يطلق عليها مخاطر السوق ويعتبر مصدر املخاطر املنتظمة هو الظروف االقتصادية
6 .6املوافقة على تعيني شركة خدمات اإلدارة او تغييرها.
العامة مثل الكساد أو الظروف السياسية هذا وإن كان من الصعب على املستثمر او مدير االستثمار جتنبها أو التحكم
7 .7اإلجتماع ما اليقل عن مرتني سنويا مع املراقب الداخلي لدى مدير اإلستثمار للتأكد من إلتزامه بالقانون.
فيها لكن ميكن التقليل من تأثيرها نظرا الختالف تأثر االدوات االستثمارية باملخاطر املنتظمة على حسب نوعها .وعلى
8 .8اإللتزام بقواعد االفصاح الواردة باملادة ( )6من قانون رأس املال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية املقدمة من
الرغم من تركيز استثمارات الصندوق في السوق احمللي املصري اال انه ميكن ملدير االستثمار مبتابعة مختلف الدراسات
مدير اإلستثمار عن نشاط الصندوق وعلي وجه اخلصوص تلك املتعلقة بإستثمارات الصندوق وعوائدها ومامت توزيعه
االقتصادية والتوقعات املستقبلية و بذله عناية الرجل احلريص أن يعمل على تقليل هذه املخاطر بدرجة ما عن طريق تنويع
من ارباح علي حملة الوثائق.
االستثمار بني أدوات مالية مختلفة ،وفي قطاعات مختلفة جتمع بني كل من القطاع املصرفي وسوق االوراق املالية كما هو
9 .9التأكد من إلتزام مدير اإلستثمار باالفصاح عن املعلومات اجلوهرية اخلاصة بالصندوق حلملة الوثائق وغيرهم من األطراف
مشار اليه في السياسة االستثمارية
ذوي العالقة.
2 .2املخاطر غير املنتظمة :هى مخاطر االستثمار الناجتة عن حدث غير متوقع فى إحدى القطاعات أو فى ورقة مالية بعينها
1010إعتماد القوائم املالية للصندوق.
و إن كانت هذه املخاطر يصعب التنبؤ بها إال إنه ميكن احلد من آثار هذه املخاطر بتنويع مكونات احملفظة املالية للصندوق
1111التأكد من إلتزام شركة خدمات اإلدارة فور التعاقد معها بأداء واجباتها.
عن طريق تنويع االستثمارات في ادوات العائد الثابت املستثمر فيها بعدم التركيز فى قطاع واحد وإختيار الشركات املصدرة
وعلي مجلس إدارة البنك اإلشراف علي أداء تلك اللجنة ملهامها املشار إليها وإعتماد ما إنتهت إليه من قرارات ونتائج الصندوق
للسندات غير املرتبطة وجدير بالذكر أن مدير االستثمار يلتزم بتوزيع االستثمارات طبقاً للنسب االستثمارية الواردة باملادة
وبذل عناية الرجل احلريص في القيام بكل ما من شأنه حتقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.
( )149من الئحة القانون رقم  95لسنة .1992
3 .3مخاطر عدم التنويع والتركيز :هى املخاطر التي تنتج عن التركيز فى عدد محدود من االستثمارات مما يؤدى إلى عدم
البند احلادى عشر :مراقبا حسابات الصندوق
حتقيق إستقرار فى العائد وجدير بالذكر أن مدير االستثمار يلتزم بتوزيع االستثمارات طبقاً للنسب االستثمارية الواردة
باملادة ( )149من الئحة القانون رقم  95لسنة  1992و فى جميع االحوال فان استثمارات الصندوق تتنوع بني القطاع
طبقا للمادة ( )163من الالئحة فإنه يجب على أن يكون مراقبا احلسابات مستقلني عن مدير اإلستثمار أو من االطراف ذوى
املصرفي وسوق االوراق املالية.
العالقة.
4 .4مخاطر التضخم :وهى املخاطر الناشئة عن إنخفاض القوة الشرائية لألصول املستثمرة نتيجة حتقيق عائد يقل
عن معدل التضخم .ويتم التعامل مع هذه املخاطر للحد من تأثيرها عن طريق تدوير إستثمارات الصندوق بني
أدوات إستثمارية ذات عائد متغير وأدوات ذات عائد ثابت لإلستفادة من توجهات أسعار الفائدة لصالح الصندوق
مراقبا احلسابات:
5 .5مخاطر السيولة والتقييم :هى مخاطر عدم متكن مدير الصندوق من تسييل بعض استثمارات الصندوق
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات من بني املراجعيني املقيدين فى السجل املعد لهذا الغرض بالهيئة وقد مت
للوفاء بالتزاماته أو لسداد طلبات االسترداد ،وتختلف إمكانية تسييل االستثمار باختالف نوع االستثمار أو
تعيني كل من اآلتي أسمائهم كمراقبني حلسابات الصندوق:
حدوث ظروف تؤثر على بعض استثمارات الصندوق مبا يؤدى إلى انخفاض أو انعدام التداول عليها لفترة
من الزمن .وللتعامل مع هذا النوع من املخاطر يقوم مدير االستثمار عادة باستثمار نسبة ال تقل عن ...
1 .1السيد /حازم عبد التواب أحمد ( زروق وشركاه )
 %في أدوات عالية السيولة يسهل حتويلها إلى نقدية عند الطلب لتخفيض تلك املخاطر الى احلد األدنى.
مقيد بسجل احملاسبني واملراجعني برقم ()11047
وجتدر االشارة الى أن مخاطر السيولة قد تنتج نتيجة عدم اتفاق ايام العمل املصرفي والبورصة مما يكون له
مقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة املالية حتت رقم ( )113يقوم مبراجعة صندوق إستثمار احلياة ذو
أثره على تقييم الوثيقة وطبقا ملا هو مشار اليه ببند مخاطر الظروف القاهرة قد يؤدي ذلك النوع من املخاطر
العائد التراكمي والتوزيع الدوري.
الى ايقاف عمليات االسترداد طبقا الحكام املادة ( )159من الئحة القانون  1992/95الى ان تزول اسباب هذه
املخاطر.
2 .2السيد /خالد سعيد الرباط (مصطفى شوقى وشركاه -مزارز)
6 .6مخاطر املعلومات :تتمثل هذه املخاطر فى عدم توافر املعلومات الالزمة من أجل إتخاذ القرار االستثمارى نظرا
مقيد بسجل احملاسبني واملراجعني برقم ()8173
لعدم متتع السوق املستثمر فيه باالفصاح والشفافية واالستقرار ،وحيث أن جميع استثمارات الصندوق تتركز في
مقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة املالية حتت رقم 258
السوق املصري الذي يتميز بتوافر قدر جيد من االفصاح والشفافية ،كما أن مدير اإلستثمار يتمتع بخبرة واسعة
ويقوم مبراجعة صندوق مصر للتمويل و اإلستثمار – صندوق ملكية خاصة مغلق
ودراية عن السوق وأدوات االستثمار املتاحة إلى جانب أنه يقوم باإلطالع على أحدث البحوث واملعلومات احمللية
والعاملية وعن احلالة االقتصادية ،لذا  -فهو أكثر قدرة على تقييم وتوقع أداء االستثمارات ،وكذلك تقييم شتى
فرص االستثمار بشكل يضمن له حتقيق ربحية وتفادي القرارات اخلاطئة على قدر املستطاع.
إلتزامات مراقبي احلسابات:
 7 .7مخاطر تغير اللوائح والقوانني :وهى املخاطر الناجتة عن تغير اللوائح والقوانني مبا يؤثر بالسلب على
1 .1يكون لكل من مراقبى احلسابات احلق فى اإلطالع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات واإليضاحات و حتقيق املوجودات
اإلستثمارات وسيتم مواجهتها من خالل متابعة األحداث السياسية والتشريعات املنتظر صدورها والتى تؤثر
واإللتزامات منفردين ومع ذلك يجب أن يقوما بتقدمي تقريراً موحداً وفي حالة اإلختالف فيما بينهما يتم توضيح أوجه
.
اإلستثمارى
األداء
على أداء الصندوق والعمل على جتنب آثارها السلبية واإلستفادة من آثارها اإليجابية لصالح
اإلختالف ووجهة نظر كل منهما.
8 .8مخاطر تغير سعر الفائدة :وهى املخاطر التي تنتج عن إنخفاض القيمة السوقية لألدوات ذات العائد الثابت
2 .2يلتزم مراقبا احلسابات كل على حده بإعداد تقريرا سنويا يتضمن النتائج واملالحظات التى إنتهى إليها طبقا ملعايير
نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة بعد تاريخ الشراء ،واإلستثمار فى أدوات ذات آجال مختلفة يؤدى الى تخفيض تأثير
احملاسبة واملراجعة املصرية على أن يلتزما بتوحيد التقرير السنوى على أن يوضح به أوجه اخلالف بينهما إن وجدت.
تغير سعر الفائدة  ،باإلضافة إلي إتباع مدير االستثمار لإلدارة النشطة والتي تعتمد بصفة أساسية على محاولة
3 .3يلتزم مراقبا حسابات الصندوق بإجراء فحص دورى كل ثالثة أشهر للقوائم املالية للصندوق عن هذه الفترة  ،ويعدا تقرير
التعرف على اإلجتاهات املستقبلية لتحرك أسعار الفائدة والعمل على اإلستفادة منها.
يتضمن رأيهما فى مدى صحة تعبير القوائم املالية املشار إليها بصورة عادلة عن املركز املالى للصندوق ورأيهما فى نتيجة
9 .9مخاطر اإلئتمان (عدم السداد) :وهى املخاطر الناشئة عن عدم قدرة مصدر الورقة املالية على سداد القيمة
نشاطه وبيان ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء آيه تعديالت هامة أو موثرة على القوائم املالية املذكورة ينبغى إجراؤها ،وكذا
اإلستردادية عند اإلستحقاق أو سداد قيمة التوزيعات النقدية في تواريخ إستحقاقها ويتم التعامل مع هذا النوع
بيان مدى إتفاق أسس تقييم أصول وإلتزامات الصندوق وحتديد القيمة اإلستردادية لوثائق اإلستثمار خالل الفترة موضع
من املخاطر عن طريق اإلختيار اجليد للشركات املصدرة ألدوات العائد الثابت وتوزيع االستثمارات على القطاعات
الفحص مع اإلرشادات الصادرة عن الهيئة فى هذا الصدد.
املختلفة وحتديد نسبة قصوى لالستثمار فى شركة واحدة باإلضافة إلى ذلك فإن الصندوق لن يستثمر إال بعد التأكد من
4 .4يلتزم مراقبا احلسابات بإعتماد القوائم املالية فى نهاية كل سنة مالية ويتم إصدارها خالل الربع األول من السنة املالية التالية.
املالءة املالية للشركات وحصولها علي تصنيف إئتماني باحلد األدني املقبول
5 .5يلتزم مراقبا احلسابات بإعتماد التقارير ربع السنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن تلك التقارير
وسدادها
1010مخاطر االستدعاء أو السداد املعجل :وتتمثل فى مخاطر إستدعاء جزء أو كل أدوات العائد الثابت
القوائم املالية للصندوق مصدقا على ما ورد بها.
قبل موعد استحقاقها وذلك نتيجة لتغير سعر الفائدة أو ألسباب مباشرة تتعلق بنشاط املصدر نفسه وجدير
بالذكر أن هذه املخاطر تكون معروفة ومحددة بنشرات االكتتاب سلفاً عند شراء سندات حتمل هذه اخلاصية.
البند الثانى عشر :مدير اإلستثمار
1111مخاطر ظروف قاهرة عامة :و هي تتمثل فى حدوث اضطرابات سياسية أو غيرها بالبالد و بدرجة تؤدى إلى
إيقاف التداول على سوق األوراق املالية مما قد يؤدى إلى وقف عمليات االسترداد طبقا للضوابط املنصوص اليها
باملادة ( )159من الئحة القانون 1992/95
فى ضوء ما نص عليه قانون سوق رأس املال فى وجوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق
اإلستثمار يطلق عليها اسم (مدير إستثمار) فقد عهدت اجلهة املؤسسة بإدارة الصندوق إلى شركة /الوطني كابيتال لتكوين وإدارة
البند الثامن :نوعية املستثمر املخاطب بالنشرة
محافظ األوراق املالية وإدارة صناديق اإلستثمار الكائنة فى  20شارع عائشة التيمورية و اخلاضعة ألحكام قانون سوق رأس املال
واملرخص لها بترخيص رقم  530بتاريخ  2009/8/26و هى شركة متخصصه فى مجال إدارة األموال املستثمرة في صناديق
هذا الصندوق يتيح للمصريني واألجانب سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية ،اإلكتتاب في (شراء) وثائق اإلستثمار التي
اإلستثمار ،ويتمثل هيكل مساهميها من كل من:
يصدرها الصندوق طبقاً للشروط الواردة في هذه النشرة .وجتدر االشارة إلى أن طبيعة اإلستثمار في املجاالت املشار إليها قد
% 49.99
البنك الوطني املصري
يعرض رأس املال إلى بعض املخاطر الناجتة عن طبيعة التعامل فيها (والسابق اإلشارة إليها في البند اخلاص باملخاطر) وبناء
% 49.99
شركة الوطني لإلستثمار
على ذلك يقوم املستثمر ببناء قراره اإلستثماري.
% 0.02
صالح يوسف عبد العزيز الفليج
يناسب هذا النوع من اإلستثمار:
▪ ▪املستثمر الراغب فى تنويع إستثماراته فى كال من سوق االوراق املالية طبقا ملا هو موضح بالتعريفات والقطاع املصرفي .
ويتمثل مجلس اإلدارة من كل من :
▪ ▪املستثمر الراغب فى تقبل درجة مخاطر متوسطة مقابل عائد يتناسب وهذه الدرجة من املخاطر على املدى املتوسط والطويل.
االستاذ صالح يوسف عبد العزيز الفليج رئيس مجلس اإلدارة
االستاذ ياسر عبد القدوس احمد الطيب نائب رئيس مجلس اإلدارة
البند التاسع :أصول وموجودات الصندوق
العضو املنتدب
االستاذ أحمد ابراهيم مختار
عضو
الدكتور ياسر اسماعيل حسن
الفصل بني الصندوق واجلهة املؤسسة:
عضو
االستاذ نبيل نايف حسن معروف
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس املال والئحته التنفيذية فإن أموال الصندوق وإستثماراته وأنشطته ستكون مستقلة
ومفرزة عن أموال اجلهة املؤسسة.

وتتولى السيدة هدى الصعيدى منصب املراقب الداخلي للصندوق.

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
العضو املنتدب
عضو
		
عضو
عضو
عضو

تتولى الشركة إدارة اآلتى :

▪ ▪صندوق إستثمار احلياة ذو العائد التراكمي و التوزيع الدوري ( يعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية )
▪ ▪صندوق إستثمار البنك الوطني املصري للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي ( إشراق )

قامت الشركة بتعيني االستاذ /احمد ابراهيم مختار كمدير حملفظة الصندوق.
يشغل االستاذ /أحمد مختار وظيفة العضو املنتدب للشركه وقبل ذلك شغل منصب رئيس ادارة صناديق النقد وادوات الدخل
الثابت فى شركة بلتون الدارة صناديق االستثمار  ،شغل منصب مساعد مدير عام ورئيس قطاع اسواق املال واالستثمار بالبنك
املصرى اخلليجى باالضافه الى ما سبق فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة الزارد الدارة االصول حيث كان مسئوال
عن ادارة صناديق النقد واالسهم واحملافظ اخلاصة فيما يزيد عن  500مليون دوالر كما كان احد مؤسسى وعضو مجلس ادارة
شركه فالكون الدارة احملافظ .
يحمل السيد/أحمد مختار درجة املاجيستير فى إدارة األعمال من باريس و درجة البكالوريوس فى الهندسة املعمارية من
جامعة القاهرة .

ضمانات مدير اإلستثمار للجهة املؤسسة التالى:

1 .1أن مدير إستثمار مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة املالية بالسجل رقم  530بتاريخ .2009/8/26
 2 .2أن ميلك اخلبرة الكافية لتحقيق أهداف الصندوق وفقا لإللتزامات املذكورة فى هذه النشرة.
3 .3أن موظفيه لديهم اخلبرة الكافية املطلوبة لتعظيم عائد الصندوق مع مراعاة احلفاظ على سيولته .
 4 .4أن يحتفظ باملالءه املالية الالزمة ملزاولة نشاطه مبا يحقق ضمان الوفاء بإلتزاماته جتاه الصندوق  ،وذلك مع مراعاة ما
تضعه الهيئة من ضوابط فى هذا الشأن .

أوال :إلتزامات مدير اإلستثمار :

1 .1اإللتزام بتمكني مراقبى حسابات الصندوق من اإلطالع على الدفاتر واملستندات اخلاصة بأموال الصندوق املستثمرة  ،كما
يلتزم مبوافاتهم بالبيانات واإليضاحات التى يطلبوها.
2 .2اإللتزام بتوزيع وتنويع اإلستثمارات داخل الصندوق وذلك لتوزيع املخاطر ومبا يكفل حتقيق اجلدوى واألهداف اإلستثمارية
ألموال الصندوق.
3 .3اإللتزام مبوافاة اجلهة املؤسسة بتقارير ربع سنوية عن أداء السوق و أداء الصندوق باإلضافة إلى جميع التقارير والبيانات
والتوضيحات إلستثمارات الصندوق.
4 .4اإللتزام بالقيام مبتابعة يومية لألدوات املستثمر فيها من حيث اجلدارة اإلئتمانية وتقرير ما يجب العمل به فى ضوء
تلك التغييرات.
5 .5اإللتزام بإعداد القوائم املالية السنوية والنصف سنوية والربع سنوية اخلاصة بالصندوق.

إلتزامات اخلاصة ملدير اإلستثمار طبق ًا للقانون:

1 .1اإللتزام ببذل عناية الرجل احلريص فى إدارته ألموال الصندوق وذلك على النحو املتوقع من شخص متخصص وصاحب
خبرة واسعة فى هذا املجال وعليه أن يتجنب كل عمل أو تصرف من شأنه خلق تعارضا فى املصالح عند إستثماره ألموال
الصندوق وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء.
2 .2اإللتزام باجراء التصرفات على نحو يتصف بالشفافية والعدالة بنية حتقيق مصالح حملة وثائق الصندوق واحملافظة
على تكامل السوق.
3 .3اإللتزام بالتزود مبا يلزم من موارد وإجراءات لتأمني أفضل ممارسة لنشاطه.
4 .4اإللتزام بالتحري عن املوقف املالي للشركات املصدرة لألوراق التى يستثمر الصندوق أمواله فيها.
5 .5اإللتزام بتأمني منهج مالئم إليصال املعلومات ذات الفائدة حلملة الوثائق.
6 .6اإللتزام بوضع القواعد الالزمة لتنظيم عمليات شراء وبيع موظفى مدير اإلستثمار والعاملني لديه لوثائق اإلستثمار الصادرة
عن الصناديق التى يتولى إدارتها وعلى أن يتم اعتماد هذه القواعد من الهيئة.
7 .7اإللتزام بكافة القواعد التى حتكم النشاط وفقا ألحكام القانون.
8 .8اإللتزام بإخطار الهيئة بصورة من عقد اإلدارة املبرم بينه وبني اجلهة املؤسسة للصندوق قبل تنفيذه للتحقق من إتفاق
أحكامه مع القانون.
9 .9اإللتزام بحفظ حسابات مستقله للصندوق وإمساك الدفاتر والسجالت الالزمة ملمارسة نشاطه باإلضافة الى الدفاتر
والسجالت التى حتددها الهيئة وعليه أن يزود الهيئة باملستندات والبيانات التى تطلبها.
1010اإللتزام بإزالة اسباب أى مخالفة لقيود اإلستثمار الواردة فى املادة ( )149من الئحة القانون وذلك خالل ثالثة أيام من
تاريخ حدوثها وعليه إخطار الهيئة كتابيا فى حالة إستمرار املخالفة ألكثر من ثالثة أيام مع بيان ما مت من إجراءات واملدة
الالزمة إلزالتها.
1111اإللتزام بتوفير املعلومات الكافية التي متكن املستثمرين اجلدد وحملة الوثائق من إتخاذ قرارهم اإلستثماري.
1212اإللتزام باإلفصاح بشكل مسبق وفورى للجنة اإلشراف واألطراف ذات العالقة عن أى تصرف ينطوى على تعارض للمصالح
وباحلصول على موافقتهم املسبقة على القيام بهذا التصرف.
1313اإللتزام بعدم إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن األموال املستثمرة للصندوق كما يلتزم
باحملافظة على سرية املعلومات اخلاصة بإستثمارات الصندوق وعدم إفشائها إلى أى طرف وذلك فيما عدا املعلومات التى
تطلبها الهيئة واجلهات الرقابية أوالقضائية طبقا ألحكام القانون.
1414اإللتزام باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية اخلاصة بالصندوق حلملة الوثائق وغيرهم من األطراف ذوي العالقة.
1515اإللتزام بتحديث نشرة اإلكتتاب للصناديق القائمة وذلك كل عام من تاريخ أخر نشرة مت إعتمادها من الهيئة.
1616اإللتزام بوضع الئحة داخلية مع إخطار الهيئة بها طبقا للمادة ( )172من الئحة القانون.
1717يحظر إستتثمار أموال الصندوق فى وثائق صندوق أخر مالم يكن صندوق إستثمار أسواق النقد.
1818يحظر القيام بجميع األعمال احملظورة على الصندوق الذى يديره.
1919يحظر نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أوبيانات هامة.
2020يحظر أن يكون ملدير اإلستثمار أية مصلحة فى الشركات التى يتعامل على أوراقها املالية حلساب الصندوق الذى يديره.
2121يحظر على املدير احلصول له أو ملديريه أو للعاملني لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها.
2222يحظر على املدير وفقا للمادة رقم ( )158من الئحة القانون ممارسة أى عمل ينطوى على تعارض مصالح بينه وبني صندوق
اإلستثمار الذى يديره أو تعارض بني مصلحة الصندوق ومصلحة اى صندوق إستثمار آخر يديره.
2323يحظر إجراء أو خلق عمليات وهمية بهدف زيادة العموالت أو املصاريف أو األتعاب.
2424يحظر البدء فى استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب اإلكتتاب فى وثائقه فيما عدا عوائد اإليداعات البنكية عن الفترة
من تاريخ بداية اإلكتتاب حتى غلقه.
2525يحظر أن يقترض من الغير فى غير الغرض املنصوص عليه فى املادة ( )151من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال.
2626يحظر إستخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات حتت التصفية أو في حالة إفالس.

عشر) يوما من فتح باب اإلكتتاب وقبل مضي املدة احملددة إذا متت تغطية كامل قيمة اإلكتتاب.

▪
▪
▪
▪

▪إذا إنتهت املدة احملددة لإلكتتاب دون اإلكتتاب في جميع وثائق اإلستثمار التي مت طرحها ،جاز للصندوق تعديل قيمة األموال
املراد إستثمارها باإلكتفاء مبا مت تغطيته من الوثائق بشرط أال يقل عن  %50من مجموع الوثائق املصدرة ،وفي هذه احلالة يجب
تغيير جميع مستندات الصندوق مبا يتفق مع قيمة الوثائق املكتتب فيها.
▪يسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للنقطة السابقة أو إنخفاض عدد الوثائق التي أكتتب فيها عن  %50وعلي
البنك الذي تلقي مبالغ من املكتتبني أن يرد إليهم هذه املبالغ كاملة فور طلبها طبقاً للمادة ( )155من االئحة التنفيذية للقانون.
▪اذا زادت طلبات االكتتاب فى الوثائق عن عدد وثائق االستثمار املطروحة وجب الرجوع الى الهيئة لزيادة حجم الصندوق مع
مراعاة ضوابط الهيئة وكذلك احكام املادة ( )150من الفصل الثانى من الئحة القانون والرجوع الى البنك املركزي املصري
لزيادة القدر املكتتب فيه من البنك في الصندوق.
▪ يتم اإلكتتاب/الشراء في وثائق إستثمار الصندوق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق في احلساب اخلاص بالعميل (املكتتب/
املشتري) بسجل حملة الوثائق ويعتبر قيد إسم صاحب الوثيقة في سجل حملة الوثائق مبثابة إصدار لها على أن يتم موافاة
العميل بإشعار يبني سعر الوثيقة وعدد الوثائق وقيمتها عند اإلكتتاب أو الشراء.
▪تلتزم شركة خدمات اإلدارة مبوافاة العميل بكشف حساب يوضح رصيده في الصندوق بصفة دورية كل ( 3ثالثة) أشهر.

5 .5إجراءات ومتطلبات تعديل نشرة اإلكتتاب واإللتزامات جتاه حملة الوثائق:

يجوز تعديل البيانات الرئيسية للنشرة فيما يتعلق بالسياسة اإلستثمارية وحدود حق الصندوق في اإلقتراض وزيادة أتعاب اإلدارة
ومقابل اخلدمات والعموالت بعد احلصول على موافقة حملة الوثائق واخطار الهيئة .فيما عدا تلك التعديالت ،فستكون بقرار
يصدر من جلنة اإلشراف املسئولة عن الصندوق  .وال تسري تلك التعديالت إال بعد إعتماد الهيئة لها على أن يتم موافاة الهيئة
بنسخة محدثة من النشرة طبقاً ألخر تعديل.

6 .6تسويق وثائق اإلستثمار التي يصدرها الصندوق :

يعتمد الصندوق في تسويق وثائق اإلستثمار علي اجلهات التالية:
▪ ▪البنك الوطني املصري وكافة فروعه في جمهورية مصر العربية.
▪ ▪يجوز للجهة املؤسسة عقد إتفاقات أخرى مع أي من البنوك اخلاضعة إلشراف البنك املركزي املصري أو أي طرف ثالث
خاضع إلشراف أي جهة من اجلهات احلكومية وإخطار الهيئة بذلك على أن يكون الهدف من هذه اإلتفاقات تسويق وثائق
الصندوق لدى عمالء تلك البنوك أو عمالء الطرف الثالث واإلستثمار في وثائقه وال يتم حتميل الصندوق بأي أتعاب
إضافية نتيجة لتلك التعاقدات.

7 .7البنك متلقي طلبات اإلكتتاب /الشراء واإلسترداد:

سلطات مدير اإلستثمار :

إلتزامات املراقب الداخلي:

1 .1يلتزم املراقب الداخلى ملدير اإلستثمار باإلحتفاظ مبلف جلميع شكاوى العمالء ومبا مت إتخاذه من إجراءات ملواجهه هذه
الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التى لم يتم حلها خالل أسبوع من تاريخ تقدميها .
2 .2يلتزم املراقب الداخلى ملدير اإلستثمار بإخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما
و أى مخالفة لنظم الرقابة بالشركة وعلى وجه اخلصوص مخالفة القيود املتعلقة بالسياسة اإلستثمارية للصندوق وذلك إذا
لم يقم مدير اإلستثمار بإزالة أسباب املخالفة خالل أسبوع من تاريخ حدوثها .
3 .3يلتزم املراقب الداخلى ملدير اإلستثمار مبوافاة الهيئة بتقاريرنصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن
تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن املركز املالى للصندوق وأن تكون معتمدة من مراقبى حسابات الصندوق .
البند الثالث عشر :شركة خدمات اإلدارة

فى ضوء ما نص عليه القانون فى وجوب ان يعهد الصندوق مبهام خدمات اإلدارة الى جهة ذات خبرة فى هذا املجال ،فقد
عهدت اجلهة املؤسسة الى الشركة املصرية خلدمات االدارة في مجال صناديق االستثمارالكائنة فى 8شارع منصور محمد –
الزمالك – محافظة القاهرة واخلاضعة ألحكام قانون سوق رأس املال رقم 95لسنة  1992واملرخص لها بترخيص رقم ()514
بتاريخ  2009/4/9للقيام مبهام خدمات االدارة ،والتي تتفق وضوابط الهيئة الصادرة في هذا الشأن مبوجب قرار مجلس ادارة
الهيئة رقم ( )88لسنة  2009وخاصة فيما يخص ضوابط االستقاللية  ،ويتكون هيكل مساهمي الشركة على النحو التالي:
بنسبة %60
1 .1شركة ام جى ام لالستشارات املالية
بنسبة %10
2 .2طارق محمد محمد الشرقاوى
بنسبة %10
3 .3محمد فؤاد عبدالوهاب
بنسبة %10
4 .4طارق محمد مجيب محرم
بنسبة %5
5 .5هانى بهجت هاشم نوفل
بنسبة %5
6 .6مراد قدرى احمد شوقى
ويتشكل مجلس إدارتها على النحو التالي:
رئيس مجلس اإلدارة
1 .1االستاذ  /محمد جمال محرم
2 .2االستاذ  /طارق محمد محمد الشرقاوى نائب رئيس مجلس اإلدارة
3 .3االستاذ  /طارق على جمال الدين محمد العضو املنتدب
عضو مجلس ادارة
4 .4االستاذ  /محمد فؤاد عبد الوهاب
عضو مجلس ادارة
5 .5االستاذ  /هانى بهجت هاشم نوفل
وتلتزم الشركة املصرية خلدمات اإلدارة مبا يلى:
1 .1إعداد وحفظ سجل آلي بحاملى الوثائق يدون في البيانات الواردة في املادة ( )162من القانون ويعد سجل حملة الوثائق
قرينة على ملكية املستثمرين للوثائق املثبتة فيه.
2 .2متابعة عمليات استرداد وبيع الوثائق وفقا للعقد املبرم مع الصندوق.
3 .3إحتساب توزيعات ارباح الصندوق على حملة الوثائق.
4 .4إرسال التقارير وبيانات ملكية الوثائق حلملة الوثائق الى مدير االستثمار.
5 .5تقدمي تقرير حلملة الوثائق كل ( 3ثالثة) أشهر يتضمن صافي قيمة أصول الصندوق ،وعدد الوثائق وصافي قيمتها
بالنسبة لكل من حملة وثائق الصندوق باإلضافة إلى بيان بأي توزيعات أرباح متت في تاريخ الحق على التقرير السابق
إرساله حلملة الوثائق.
6 .6اإللتزام بإخطار مدير االستثمار بحملة الوثائق التى يتجاوز ما ميلكه كل منهم من وثائق االستثمار التى يصدرها الصندوق
نسبة  %5من اجمالى الوثائق القائمة.
7 .7اإللتزام باخطار مدير االستثمار بعدد الوثائق فى نهاية كل يوم عمل مصرفى.
8 .8اإللتزام بحساب القيمة الصافية ألصول الصندوق اسبوعيا حسب امليعاد املتفق عليه مع اجلهة املؤسسة و البنوك متلقية
طلبات االكتتاب و االسترداد مبا يتيح للجهة املؤسسة الوقت الكافى لنشر القيمة االستردادية للوثيقة باجلرائد الرسمية.
9 .9اإللتزام بالتاكد من حتصيل توزيعات ارباح االوراق املالية التى يساهم فيها الصندوق.

البند السادس عشر :جماعة حملة الوثائق
▪ ▪يكون للصندوق جماعة تتكون من حملة الوثائق غرضها حماية املصالح املشتركة ألعضائها .ويكون اإلكتتاب في الصندوق مبثابة
موافقة علي تكوين جماعة حملة الوثائق واإلنضمام لها ويكون جلماعة حملة الوثائق ممثل قانوني من بني أعضائها يتم اختياره
مع أول اجتماع حلملة الوثائق الذي يعقد خالل شهر على االكثر من تاريخ غلق باب االكتتاب باألغلبية املطلقة حلملة أكثر من
نصف عدد الوثائق املصدرة ،وعلى الصندوق أن يوافي ممثل اجلماعة بنسخة من التقارير املنصوص عليها باملادة ( )6من قانون
سوق رأس املال واملادة ( )58من الالئحة التنفيذية.
▪ ▪ويتبع في إجراءات الدعوة الجتماع حملة الوثائق ونصاب احلضور والتصويت وكذلك واجبات والتزامات اجلماعة والقواعد
املقررة في الالئحة التنفيذية
▪ ▪وفي حالة زيادة حصة اجلهة املؤسسة في الصندوق عن  %25من حجم الوثائق القائمة ،يتم استبعاد النسبة التي تزيد عن %25
من حق التصويت في اجتماع حملة الوثائق األول متى اكتمل النصاب القانوني له ،واذ لم يتوافر النصاب القانوني في اإلجتماع
األول يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد احلاضرين طبقا للمادة ( )78من الئحة القانون ،مع مراعاة استبعاد حق
التصويت للوثائق اململوكة للجهة املؤسسة في اإلجتماع الثاني.
البند السابع عشر :إسترداد وشراء الوثائق

التزامات امني احلفظ:

1 .1اإللتزام بحفظ األوراق املالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها.
2 .2اإللتزام بتقدمي بيانا دورياً عن هذه األوراق املالية للهيئة.
3 .3اإللتزام بتحصيل عوائد االوراق املالية التى يساهم فيها الصندوق.
4 .4اإللتزام بكافة القواعد التى تصدرها الهيئة.
البند اخلامس عشر :اإلكتتاب في الوثائق

1 .1احلد األدني واألقصي لإلكتتاب في الصندوق:

احلد األدنى لإلكتتاب ( 500خمسمائة) وثيقة واليوجد حد أقصي لإلكتتاب في وثائق اإلستثمار التي يصدرها الصندوق ويجوز
للمكتتبني التعامل مع الصندوق بيعاً وشراءاً بوثيقة واحدة بعد إمتام عملية اإلكتتاب.

2 .2كيفية الوفاء بالقيمة البيعية:

يجب علي كل مكتتب (مشتري) أن يقوم بالوفاء بقيمة الوثيقة نقداً بنفس عملة الصندوق فور التقدم لإلكتتاب أو الشراء
ويتم اإلكتتاب (الشراء) في وثائق إستثمار الصندوق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق في احلساب اخلاص بالعميل (للمكتتب
أو للمشتري) لدي اجلهة املؤسسة على أن يتم موافاة العميل بإشعار يبني قيمة الوثائق املكتتب فيها وعددها وسعر الوثيقة.
يفتح باب اإلكتتاب العام في وثائق اإلستثمار التي يصدرها الصندوق بعد إنقضاء ( 15خمسة عشر) يوماً من تاريخ النشر في
صحيفتني يوميتني احدهما علي األقل باللغة العربية لنشرة اإلكتتاب وملدة شهرين ويجوز غلق باب اإلكتتاب بعد مضي ( 15خمسة

▪
▪
▪

قواعد اإلفصاح للهيئة العامة للرقابة املالية:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

إسترداد الوثائق:
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪يلتزم مدير االستثمار باعداد القوائم املالية طبقاً ملعايير احملاسبة املصرية وان يقدم الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطة
ونتائج اعمالة معتمدة من مراقبي احلسابات علي ان تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن مركزها املالي الصحيح
واالجراءات التي يتخذها مدير االستثمار الدارة املخاطر املرتبطة بالصندوق وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة وطبقاً
للمادة ( )157من الئحة القانون  .باالضافة الي تلك االبيانات املتعلقة بأستثمارات الصندوق وعوائدها وما مت توزيعه من ارباح
علي حملة الوثائق وذلك طبقا للمادة ( )6من القانون.
▪يلتزم مدير االستثمار بإعتماد التعديالت علي بيانات الصندوق ونشرة االكتتاب من الهيئة وذلك طبقاً للمادة ( )148من
الئحة القانون.
▪يلتزم مدير االستثمار بإعتماد القرار بوقف عمليات االسترداد او السداد النسبي من جلنة اإلشراف على الصندوق وحتت
إشراف الهيئة بعد احلصول على موافقتها وذلك طبقا للمادة ( )159من الئحة القانون.
▪يلتزم امني احلفظ بتقدمي بياناً دورياً عن االوراق املالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها للهيئة وذلك طبقاً للمادة
( )161من الئحة القانون.
▪يلتزم مدير االستثمار بإخطار الهيئة بصورة من الالئحة الداخلية تتضمن بيانات عن الدورة املستندية الواجب
اتباعهاوالهيكل التنظيمي الدارة الشركة ونظام تسجيل املراسالت ونظام امساك السجالت الداخلية للشركة ونظام قيد
شكاوي العمالء ونظام الرقابة الداخلية واملراجعة الدورية بالشركة وذلك طبقا للمادة ( )172من الئحة القانون.
▪يلتزم مسؤل الرقابة الداخلية بإخطار الهيئة بالشكاوي التي لم يتم حلها خالل اسبوع من تاريخ تقدميها باالضافة الى
كل مخالفة للقانون او مخالفة نظم الرقابة بالشركة  ,وعلى وجه اخلصوص مخالفة القيود املتعلقة بالسياسة االستثمارية
للصندوق وذلك اذا لم يقم مدير االستثمار بإزالة اسباب املخالفة خالل اسبوع من تاريخ حدوثها وذلك طبقاً للمادة ()172
من الئحة القانون.

قواعد اإلفصاح حلملة الوثائق:

▪ ▪يلتزم مدير اإلستثمار باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية اخلاصة بالصندوق التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه حلملة
الوثائق وغيرهم من األطراف ذوي العالقة وذلك طبقاً للمادتي ( 157و  )146من الئحة القانون.
▪ ▪تلتزم اجلهة املؤسسة بتقدمي حلملة الوثائق كل ( 3ثالثة) أشهر تقريراً يتضمن صافي قيمة أصول الصندوق ،وعدد الوثائق
وصافي قيمتها بالنسبة لكل من حملة وثائق الصندوق.

قواعد اإلفصاح للجهة املؤسسة واألطراف ذوي العالقة:

▪ ▪يلتزم مدير اإلستثمار باإلفصاح بشكل مسبق وفوري للجهة املؤسسة واألطراف ذوي العالقة عن أي تصرف ينطوي على
تعارض املصالح وباحلصول على موافقتهم املسبقة على القيام بهذا التصرف وذلك طبقاً للمادة ( )158من الئحة القانون.

اإلفصاح عن قيمة الوثيقة:

▪ ▪تلتزم اجلهة املؤسسة بنشر سعر الوثيقة مرة كل أسبوع في صباح اليوم التالي للتقييم في جريدة يومية واسعة اإلنتشار
باإلضافة إلى اإلعالن عنها في جميع فروع اجلهة املؤسسة.
البند احلادى والعشرون :انهاء الصندوق والتصفية

▪يجوز لصاحب الوثيقة ( أو املوكل عنه قانونا ) أن يسترد قيمة بعض أو جميع وثائق اإلستثمار حتى الواحدة ظهرا فى
يوم العمل املصرفى االخير من كل اسبوع لدى أى فرع من فروع البنك الوطني املصري ويتعني حضور حامل الوثيقة أو
املوكل عنه إليداع طلب اإلسترداد على أن يتم الوفاء بقيمة الوثائق املطلوب إستردادها على أساس نصيب الوثيقة فى صافى
القيمة السوقية ألصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقدمي طلب اإلسترداد وفقا للمعادلة املشار إليها بالبند اخلاص بالتقييم
الدورى من هذه النشرة .
▪يتم خصم قيمة الوثائق املطلوب إستردادها من أصول الصندوق إعتبارا من يوم العمل التالى لتقدمي طلب اإلسترداد
▪يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الوثائق املطلوب إستردادها خالل يوم العمل املصرفى التالى من تاريخ طلب اإلسترداد
▪يتم إسترداد وثائق إستثمار الصندوق بتسجيل عدد الوثائق املستردة فى سجالت البنك وسجل حملة الوثائق لدى شركة
خدمات االدارة
▪سوف يتم نشر سعر الوثيقة في اول ايام العمل املصرفي فى جريدة صباحية يومية واسعة اإلنتشار باإلضافة إلى اإلعالن
عنها طوال أيام العمل املصرفى فى جميع فروع البنك  ،وميثل ذلك السعر نصيب الوثيقة فى صافى القيمة السوقية ألصول
الصندوق طبقا إلقفال اليوم السابق للنشر وميثل ذلك السعر القيمة التي يتم على اساسها االسترداد في نهاية يوم العمل
االخير لالسبوع السابق على النشر.
▪ال يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة الوثائق قيمة وثائقهم أو أن يوزع عليهم عائدا باملخالفة لشروط اإلصدار ويلتزم الصندوق
بإسترداد وثائق اإلستثمار مبجرد الطلب ومبا تتفق وأحكام املادة (  )159من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال والصادر
مبوجب القرار الوزارى رقم  209لعام  ،2007كما يقتصر نطاق إلتزام الصندوق جتاه طلبات إسترداد قيمة وثيقة اإلستثمار على
الوفاء لهم من واقع صافى موجودات الصندوق بعد سداد إلتزاماته جتاه الغير.

▪ ▪وفقا ألحكام املادة ( )159من الفصل الثانى من الئحة القانون ،يجوز وقف عمليات االسترداد النسبى متى طرأت ظروف
استثنائية تبرر هذا املوقف وكانت مصلحة حاملى الوثائق تتطلب ذلك وفقا للشروط الواردة بنشرة االكتتاب ،وذلك بعد ابالغ
الهيئة من قبل مدير االستثمار بقرارها الصادرة باملوقف بعد إعتماده من اجلهة املؤسسة.
▪ ▪و تعتبر احلاالت اآلتية ظروفا استثنائية تبرر وقف عمليات اإلسترداد او السداد النسبى وفقاً ألحكام املادة ( )159من
الالئحة التنفيذية:
1 .1تزامن طلبات التخارج من الصندوق وبلوغها حدا كبيرا يعجز معها مدير االستثمار عن االستجابة لطلبات االسترداد.
2 .2عجز شركة االدارة عن حتويل االوراق املالية املدرجة فى حافظة الصندوق الى مبالغ نقدية السباب خارجة عن ارادته.
3 .3انخفاض قيمة االوراق املالية املكونة حملفظة الصندوق نتيجة الهبوط الفجائى فى اسعار هذه االوراق مبا يؤدى الى انخفاض
قيمة اصول الصندوق بصورة كبيرة.
4 .4حاالت القوة القاهرة يتم الوقف او السداد النسبى وتقدير هذه الظروف االستثنائية وغيرها حتت اشراف الهيئة وبعد احلصول
على موافقتها ويكون هذا الوقف مؤقتا الى ان تزول اسبابه والظروف التى استلزمته

▪ ▪ينقضي الصندوق في احلاالت التالية:
• •انتهاء مدتة.
• •حتقيق الغرض الذي انشئ من اجله او اذا استحال علية مواصلة تنفيذ غرضه.
▪ ▪ال يجوز وقف نشاط الصندوق او تصفيته اال مبوافقة مجلس ادارة الهيئة وذلك بعد التثبت من ان الصندوق قد ابرأ
ذمته نهايئاً من إلتزاماته وفقاً للشروط واالجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة ،وفي مثل هذه األحوال يجوز للجهة
املؤسسة انهاء الصندوق وذلك بإرسال إشعار حلملة الوثائق وتسدد التزاماتها ويوزع باقي عوائد هذه التصفية بعد اعتماده
من مراقبي حسابات الصندوق ،على حملة الوثائق بنسبة ما متثله وثائقهم خالل مدة ال تزيد عن ( 9تسعة) اشهر من
تاريخ اإلشعار.
البند الثانى والعشرون :األعباء املالية

العموالت اإلدارية للجهة املؤسسة:

تتقاضى اجلهة املؤسسة عموالت إدارية بواقع ( % 0.35ثالثة ونصف فى االلف) سنوياً من صافى أصول الصندوق وحتتسب
هذه العمولة وجتنب يوميا وتدفع فى أخر كل شهر على أن يتم إعتماد مبالغ هذه األتعاب من قبل مراقبى حسابات الصندوق
فى املراجعة الدورية.

عمولة احلفظ:

يتقاضى امني احلفظ عمولة حفظ مركزى بحد اقصى  ( %0.1واحد فى االلف) سنويا من القيمة السوقية لالوراق املالية
اخلاصة بالصندوق واحملتفظ بها لديه شاملة كافة اخلدمات  .وحتتسب هذه العمولة وجتنب يوميا وتدفع فى اخر كل شهر على
ان يتم اعتماد مبالغ هذه العموالت من قبل مراقبى حسابات الصندوق فى املراجعة الدورية.
اتعاب االدارة:
يستحق ملدير اإلستثمار نظير إدارته ألموال الصندوق أتعاب بواقع  %0.35سنويا (ثالثة ونصف فى االلف) من صافى أصول
الصندوق  ،و حتتسب هذه األتعاب يوميا ثم جتنب وتدفع ملدير اإلستثمار فى أخر كل شهر على أن يتم إعتماد مبالغ هذه األتعاب
من مراقبى حسابات الصندوق فى املراجعة الدورية.

أتعاب شركة خدمات اإلدارة:

تتقاضى شركة خدمات االدارة عموالت بواقع  ( %0.03ثالثة من عشرة فى االف ) سنويا من صافى اصول الصندوق وحتتسب
هذه العمولة وجتنب يومياً وتدفع فى اخر كل شهر على ان يتم اعتماد مبالغ هذه األتعاب من قبل مراقبى حسابات الصندوق
فى املراجعة الدورية.

مصاريف مقابل خدمات التداول:

يتحمل الصندوق مصاريف مقابل اخلدمات التي يقدمها له أطراف أخرى نتيجة التعامل في البورصة تتمثل في مصاريف
السمسرة واملقاصة باإلضافة الى املصاريف اخلاصة باجلهات اإلدارية والرقابية في األسواق.

مصروفات اخرى:

شراء الوثائق:

▪

1 .1يتم تلقى طلبات شراء وثائق اإلستثمار اجلديدة حتى الساعة الواحدة ظهرا فى يوم العمل املصرفى االخير من كل اسبوع
لدى أى فرع من فروع البنك الوطنى املصرى مرفقا به املبلغ املراد استثماره في الصندوق على ان يتم تسوية قيمتها فى يوم
العمل التالى على اساس نصيب الوثيقة فى صافى القيمة السوقية ألصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقدمي طلب الشراء .
 2 .2يتم شراء وثائق إستثمار الصندوق باجراء قيد دفترى (آلى) لعدد الوثائق املشتراه فى سجل حملة الوثائق لدى
اجلهة املؤسسة.
 3 .3يقوم البنك الوطني املصري نيابة عن شركة االدارة مبوافاة العمالء بكشف حساب يوضح عدد الوثائق التى اكتتب فيها
واحلركة التى طرأت عليها كل ثالثة أشهر ويحق حلملة وثائق صندوق اإلستثمار أن يطلبوا بيان ( كشف ) احلساب
اخلاص بكل منهم من كافة فروع البنك فى أى توقيت آخر مقابل الرسوم املقررة من قبل البنك .

▪
▪
▪
▪
▪

البند الثامن عشر :التقييم الدوري

▪

كيفية احتساب قيمة الوثيقة:

▪

▪يتحمل الصندوق االتعاب السنوية اخلاصة مبراقبي احلسابات نظير املراجعة الدورية للمراكز املالية للصندوق مبا فيها القوائم
املالية السنوية للصندوق والتي حددت مببلغ  ( 60,000ستون الف ) جنيه مصري لكليهما ويتم االتفاق علي ذلك املبلغ سنويا.
▪مصاريف تأسيس الصندوق التى يتم إهالكها خالل السنة املالية االولى على أال تزيد عن  %2من صافى قيمة أصول الصندوق
عند التأسيس.
▪مصروفات مقابل اخلدمات املؤداة من األطراف األخرى مثل البنوك والهيئة العامة للرقابة املالية.
▪ال يتحمل حامل الوثيقة أى مصاريف لإلصدار أو لإلكتتاب.
▪مصاريف إدارية على أالتزيد عن  % 0.1سنويا من صافى أصول الصندوق جتنب ملصاريف الدعاية واإلعالن.
▪يتحمل الصندوق األتعاب اخلاصة باملستشار القانوني مببلغ  ( 10,000عشرة آالف ) جنيه مصري.
▪مصاريف الدعاية والتسويق ومصاريف تأسيس الصندوق لدى الهيئة العامة للرقابة املالية والتى يتم إهالكها خالل السنة
املالية االولى.
▪وبذلك يبلغ احلد األقصى إلجمالي األعباء املالية السنوية التي يتحملها الصندوق مبلغ ( 70,000سبعون الف ) جنيه مصري
باإلصافة إلى نسبة  0.82من صافي أصول الصندوق.

يتم احتساب قيمة الوثيقة علي النحو التالي ووفقاً للمعادلة التالية:

أ-

إجمالي القيم التالية:

1 .1اجمالي النقدية واحلسابات اجلارية وحسابات الودائع بالبنوك.
2 .2اجمالي االيرادات املستحقة التي تخص الفترة السابقة علي التقييم والتي لم يتم حتصيلها بعد.
3 .3قيمة اذون اخلزانة مقومة طبقا لسعر الشراء مضافا اليها الفائدة املستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم طبقاً
للعائد احملتسب على اساس سعر الشراء.
4 .4قيمة شهادات االدخار البنكية مقومة طبقا لسعر الشراء مضافا اليها الفائدة املستحقة عن الفترة من تاريخ الشراء
واخر كوبون ايهما اقرب وحتي يوم التقييم.
5 .5قيمة السندات احلكومية مقومة طبقا لسعر االقفال يوم الشراء (سعر االقفال بعد اخلصم الفائدة املستحقة عن
الفترة من اخر يوم صرف الكوبون حتي اخر يوم تنفيذ) مضافا اليها الفائدة املستحقة عن الفترة من اخر كوبون وحتي
يوم التقييم ويتم تسعيرها وفقا لتبويب هذا االستثمار حيث تتطلب املعايير التفرقة بني االستثمار بغرض االحتفاظ
(والذي يتم تقييمها على أساس سعر الشراء) واالستثمار بغرض املتاجرة (والذي يتم تقيمه على أساس آخر سعر
سوقي لألوراق املالية).
6 .6قيمة سندات الشركات مقيمة طبقا لسعر االقفال يوم الشراء مضافا اليها الفائدة املستحقة عن الفترة من اخر كوبون
وحتي يوم التقييم ويتم تسعير السندات واألوراق التجارية وفقا لتبويب هذا االستثمار حيث تتطلب املعايير التفرقة بني
االستثمار بغرض االحتفاظ واالستثمار بغرض املتاجرة.
7 .7قيمة باقي عناصر اصول الصندوق مثل املدفوعات املقدمة مخصوماً منها مجمع ما مت استهالكه وفقا ملعايير احملاسبة
املصرية.

ب -يخصم من اجمالي القيم السابقة ما يلي:

1 .1إجمالي االلتزامات التي تخص الفترة السابقة علي التقييم والتي لم يتم خصمها بعد.
2 .2املخصصات الواجب تكوينها ملواجهة التزام حال وميكن تقديره بدرجة يعتمد عليها وناجت عن احداث ماضيه.
3 .3حسابات البنوك الدائنة مثل التسهيالت اإلئتمانية في حالة حتققها.
4 .4نصيب الفترة من اتعاب مدير االستثمار واألطراف األخرى التي تقوم بتسويق الصندوق واجلهة املؤسسة ومصروفات ورسوم
حفظ االوراق املالية وعموالت السمسرة وكذا املصروفات االدارية واتعاب مراقبي احلسابات واملستشار القانوني وكذا نصيب
الفترة من التكاليف املدفوعة مقدما للحصول علي منافع اقتصادية مستقبلية وفقا ملعايير احملاسبة املصرية.
5 .5مصروفات التأسيس وكافة املصروفات االدارية الالزمة لبدء الصندوق والتي يجب حتميلها واهالكها خالل السنة املالية
االولى على أال تزيد عن  %2من صافى أصول الصندوق عند التأسيس.
6 .6مصاريف إدارية على أالتزيد عن  % 0.1سنويا من صافى أصول الصندوق جتنب ملصاريف الدعاية واإلعالن.

ج -الناجت الصافي (ناجت املعادلة):

يتم قسمة صافي ناجت البندين السالفني علي عدد وثائق االستثمار القائمة في نهاية كل يوم عمل مصرفي مبا فيه عدد وثائق
االستثمار املخصصة (املجنبة) للجهة املؤسسة.

البندالثالث و العشرون :اإلقتراض بضمان وثائق اإلستثمار
يجوز حلملة وثائق صندوق اإلستثمار اإلقتراض بضمان الوثائق من اجلهة املؤسسة و ذلك وفقاً لقواعد اإلقراض السارية بها.
البند الرابع والعشرون :أسماء وعناوين مسئولي االتصال

البنك الوطني املصري

االستاذ  /محمد عبد الفتاح داود
العنوان  13 /شارع الثمار ـ ميدان د .فؤاد محي الدين ـ املهندسني
التليفون 33356972/

الوطني كابيتال إلدارة صناديق اإلستثمار
االستاذة  /سميحة ابو عميرة
العنوان  20 /شارع عائشة التيمورية
التليفون 27942563 /

البند اخلامس و العشرون :إقرار اجلهة املؤسسة ومدير اإلستثمار
مت إعداد هذه النشرة املتعلقة باإلكتتاب العام فى هذا الصندوق مبعرفة كل من الوطني كابيتال لتكوين وإدارة محافظ األوراق
املالية وإدارة صناديق اإلستثمار و البنك الوطني املصري وهما ضامنان لصحة ما يرد فيها من بيانات ومعلومات و أنها تتفق مع
مبادئ و أسس اإلكتتاب العام وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة املالية.
ويجب على املستثمرين املتوقعني فى هذا اإلكتتاب القيام بدراسة شاملة للمخاطر التى قد يتعرضون لها من اإلستثمار فى
الوثائق املعروضة والعلم بأن اإلستثمار فى هذه الوثائق قد يعرض املستثمر خلسارة أو مكسب دون أدنى مسئولية على اجلهة
املؤسسة أو مدير اإلستثمار.

البنك الوطني املصري
االســم :
الصفــه :

سياسة اهالك واستهالك االصول:

ال يقوم الصندوق بشراء اصول ذات طبيعة اهالكية ويتم إستهالك بعض املصروفات املدفوعة مقدماً خالل السنة املالية األولى
للصندوق طبقاً ملعايير احملاسبة املصرية.

البند الرابع عشر :أمني احلفظ
طبقا للمادة ( )38من القانون حتفظ االوراق املالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها لدي احد البنوك اخلاضعة إلشراف
البنك املركزي املصري .وبناء على الكتاب الدوري رقم ( )52الصادر عن الهيئة بتاريخ  2009/3/26مت التعاقد مع البنك العربى
االفريقى الدولى مبباشرة نشاط أمناء احلفظ كامني حفظ طبقا للترخيص الصادر له من الهيئة رقم  527بتاريخ 1997 /6/3

▪

هو البنك الوطني املصري وفروعة املختلفة في جمهورية مصر العربية

حاالت وقف عمليات اإلسترداد او السداد النسبي:

1 .1يجوز توقيع العقود بالنيابة عن الصندوق ملا يتماشى مبصلحة الصندوق والسياسة اإلستثمارية الواردة في هذه النشرة ،تتضمن
تلك العقود على سبيل املثال عقود احلفظ وحسابات السمسرة وإتفاقيات إعادة الشراء.
2 .2يجوز إرسال تعليمات بجميع التحويالت لصالح الصندوق.
3 .3يجوز وفقا للمادة ( )151من الئحة القانون اإلقتراض من اجلهة املؤسسة بإسم الصندوق وذلك ملواجهة اإلستردادات بأقل
سعر فائدة متاح لعمالء اجلهة املؤسسة أو من غيره من البنوك األخرى بشرط أالتتجاوز إجمالى قيمة القروض نسبة %10
من قيمة وثائق اإلستثمار القائمة وقت اإلقتراض ويشترط أن يكون القرض قصير األجل ال تزيد مدته عن  12شهر ،ويجوز
اللجوء الى اإلقتراض من أحد البنوك األخرى غير اجلهة املؤسسة اخلاضعة إلشراف البنك املركزي املصري مع مراعاة
إلتزام اجلهة املؤسسة بعدم اإلعتراض فى حالة عدم قدرتة على توفير أقل سعر إقراض فى السوق.
4 .4يجوز ربط وفك الودائع البنكية وفتح وإقفال احلسابات وشراء وبيع شهادات اإلدخار – بعد صدور موافقة البنك املركزي
إلتاحة إستثمار الشخصيات اإلعتبارية فيها  -وأذون اخلزانة والسندات بإسم الصندوق لدى اجلهة املؤسسة أو لدى بنك
أخر خاضع إلشراف البنك املركزى املصرى على أن يتم التصرف أو التعامل فى أو على هذه احلسابات مبوجب أوامر مكتوبة
صادرة من مدير اإلستثمار طبقاً ملا يتراءى له من أفضل فرص إستثمارية متوفرة لديه.
5 .5يجوز إجراء كافة أنواع اإلدارة والتصرفات املتعلقة بالنقدية واالدوات االستثمارية املستثمرة فى الصندوق مبا فى ذلك احلق
فى استبدالها بغيرها أو جتزئتها ما لم تكن هذه التصرفات مستبعدة صراح ًة فى هذه النشرة .
6 .6يجوز ملدير اإلستثمار أن يستثمر في وثائق الصندوق على أن يكون ذلك حلسابه الشخصي عند التأسيس ويجوز للعاملني
لدى مدير اإلستثمار اإلكتتاب في أو شراء وثائق إستثمار الصندوق طبقاً للقواعد املعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.

3 .3املدة احملددة لتلقي اإلكتتاب:

أداء الصندوق ونشر ملخص التقارير:

4 .4تغطية اإلكتتاب:
▪

البند العشرون :اإلفصاح الدوري عن املعلومات
▪تلتزم اجلهة املؤسسة بنشر ملخص واف للتقارير طبقا للمادة ( )6من القانون وهي التقارير نصف السنوية والقوائم املالية
السنوية وتقرير مراقبي احلسابات عنها في جريدتني واسعتي االنتشار بشرط ان تصدر احداهما على االقل باللغة العربية.
▪تلتزم اجلهة املؤسسة مبوافاة الهيئة كل ( 3ثالثة) اشهر بتقارير عن نشاط الصندوق ونتائج اعمالة معتمدة من مراقبي حسابات
الصندوق خالل الشهر التالي الصدارها وسوف تتضمن القوائم املالية والبيانات التي تفصح عن املركز املالي الصحيح للصندوق
وفقاً لقواعد اإلفصاح املشار إليها في الالئحة التنفيذية للقانون وطبقاً ملعايير احملاسبة واملراجعة املصرية.
▪يلتزم مراقبي احلسابات بإعتماد القوائم املالية املعدة من قبل مدير اإلستثمار في نهاية كل سنة مالية ويتم اصدارها خالل
الربع االول من السنة املالية كما يتم اعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط الصندوق و نتائج اعماله على ان تتضمن تلك التقارير
القوائم املالية للصندوق مصدقاً علي ما ورد بها من قبل مراقبي احلسابات.
▪تلتزم اجلهة املؤسسة واملراقب الداخلي ملدير االستثمار بتقدمي للهيئة تقارير نصف سنوية معتمدة من مجلس االدارة اجلهة
املؤسسة تفصح عن املركز املالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة على ان تكون معتمدة من مراقبي حسابات الصندوق  ,كذلك
االجراءات التي يتخذها مدير االستثمار الدارة املخاطر املرتبطة بالصندوق وذلك كلة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة وطبقاً
للمادة ( )157و ( )164من الالئحة.

البند التاسع عشر :أرباح الصندوق والتوزيعات

اوالً  :اإلفصاح عن األرباح

الصندوق ذو عائد تراكمي وتوزيع دوري حيث يجوز للصندوق توزيع أرباح بصفة دورية كل ستة أشهر (نصف سنة ) وذلك بعد
حتديد حجم التوزيعات من قبل مدير االستثمار واعتمادها من قبل مراقبا احلسابات .

ثانياً :كيفية التوصل ألرباح الصندوق من واقع مراحل وعناصر قائمة الدخل:
أرباح الصندوق:

يتم حتديد ارباح الصندوق من خالل قائمة الدخل التي يتم اعدادها بغرض حتديد صافي ربح او خسارة الفترة وفقا ملعايير
احملاسبة املصرية علي ان تتضمن ارباح الصندوق علي االخص االيرادات التالية:
▪ ▪التوزيعات احملصلة نقداً واملستحقة نتيجة استثمار اموال الصندوق.
▪ ▪العوائد املستحقة غير احملصلة عن الفترة نتيجة استثمار اموال الصندوق.
▪ ▪األرباح (اخلسائر) الرأسمالية احملققة خالل الفترة الناجتة عن بيع االوراق املالية ووثائق استثمار صناديق االستثمار االخرى.
▪ ▪األرباح (اخلسائر) الرأسمالية غير احملققة احملققة خالل الفترة الناجتة عن الزيادة في صافي القيمة السوقية لالوراق املالية
ووثائق استثمار صناديق االستثمار اآلخرى.

يخصم من ذلك:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪أتعاب مدير االستثمار واجلهة املؤسسة وشركة خدمات االدارة وأي اتعاب آخرى.
▪املستحق ملراقبي احلسابات واملستشار القانوني.
▪مصروفات التأسيس وكافة املصروفات االدارية الالزمة لبدء الصندوق والتي يجب حتميلها واهالكها خالل السنة املالية االولى
على أال تزيد عن  %2من صافى أصول الصندوق عند التأسيس.
▪املخصصات التى مت تكوينها للمصاريف االدارية والتى تشمل مصاريف التسويق والدعاية وكذلك مصاريف التاسيس اخلاصة
بالهيئة العامة للرقابة املالية والتى يتم اهالكها خالل السنة املالية االولى وفقا ملعايير احملاسبة املصرية.
▪املخصصات الواجب تكوينها ملواجهة تغيير املالءة املالية للشركات املصدرة للسندات.
▪مصاريف إدارية على أالتزيد عن  % 0.1سنوياً من صافى أصول الصندوق جتنب ملصاريف الدعاية واإلعالن.

		
د  .ياسر اسماعيل حسن
		
العضو النتدب

الوطني كابيتال لتكوين وإدارة محافظ األوراق املالية
وإدارة صناديق اإلستثمار
احمد ابراهيم مختار
العضو املنتدب

البند السادس و العشرون :إقرار مراقبا احلسابات
قمنا مبراجعة كافة البيانات الورادة بنشرة اإلكتتاب في صندوق إستثمار البنك الوطني املصري ألدوات الدخل الثابت ذو العائد
التراكمي والتوزيع الدوري (مناء) ونشهد أنها تتمشى مع أحكام قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية
واإلرشادات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن وكذا العقد املبرم بني البنك ومدير اإلستثمار وهذه شهادة منا بذلك.
املكتب :
االسم :

		
زروق وشركاه
		
حازم عبدالتواب احمد

مراقب احلسابات

مصطفى شوقى  -مزارز
خالد سعيد الرباط

البند السابع و العشرون :إقرار املستشار القانونى
قمت مبراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة اإلكتتاب فى صندوق إستثمار البنك الوطني املصري ألدوات الدخل الثابت ذو العائد
التراكمي والتوزيع الدوري (مناء) ونشهد أنها تتمشى مع أحكام قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية
واإلرشادات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن وكذا العقد املبرم بني البنك ومدير اإلستثمار وهذه شهادة منا بذلك.
االسم  :محمد ماضى أمني منصور

هذه النشرة متت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة املالية ووجدت متمشية مع
احكام القانون رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية ،ومت اعتمادها برقم ()409
بتاريخ 2011/7/20علما بان اعتماد الهيئة للنشرة مت في ضوء ما قدم اليها من
مستندات واقرار كال من املستشار القانوني واجلهة املؤسسة ومراقبي احلسابات
بصحة ما ورد بالنشرة ،كما ان اعتماد الهيئة ليس اعتماد للجدوى التجارية للنشاط
موضوع النشرة او لقدرة على حتقيق نتائج معينة ،أو اعتماد أو إقرار أو فصل لآلراء
املقدمة من االطراف املرتبطة الواردة بالنشرة».

