نشرة االكتتاب العام فى وثائق
صندوق االستثمار الثانى للبنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى
للسيولة ذو العائد اليومى التراكمى (الحصاد اليومى)
ترخيص رقم 567

مدير االستثمار

محتويات النشرة
البند األول :تعريفات هامة
البند الثاني :مقدمة وأحكام عامة
البند الثالث :تعريف وشكل الصندوق
البند الرابع :هدف الصندوق
البند الخامس :الصندوق والوثائق المصدرة منه
البند السادس :السياسة االستثمارية للصندوق
البند السابع :المخاطر
البند الثامن :نوعية المستثمر المخاطب بالنشرة
البند التاسع :أصول وموجودات الصندوق
البند العاشر :الجهة المؤسسة للصندوق
البند الحادي عشر :مراقبا حسابات الصندوق
البند الثاني عشر :مدير االستثمار
البند الثالث عشر :شركة خدمات اإلدارة
البند الرابع عشر :أمين الحفظ
البند الخامس عشر :االكتتاب فى الوثائق
البند السادس عشر :جماعة حملة الوثائق وتعديل نشرة
االكتتاب
البند السابع عشر :شراء واسترداد الوثائق
البند الثامن عشر :التقييم الدوري ألصول الصندوق
البند التاسع عشر :أرباح الصندوق والتوزيع
البند العشرون :االفصاح الدوري عن المعلومات
البند الحادي والعشرون :إنهاء الصندوق والتصفية
البند الثاني والعشرون :األعباء المالية
البند الثالث والعشرون  :أسماء وعناوين مسئولي االتصال
البند الرابع و العشرون :االقتراض بضمان الوثائق
البند الخامس والعشرون  :إقرار الجهة المؤسسة ومدير االستثمار
البند السادس والعشرون :إقرار مراقبي الحسابات
البند السابع والعشرون :إقرار المستشار القانوني

البند األول :تعريفات هامة

القانون :قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة
 1992والئحته التنفيذية وتعديالتهما والقرارات
المكملة لهما.
الهيئة :الهيئة العامة للرقابة المالية
اكتتاب عام :طرح أو بيع وثائق استثمار إلى
الجمهور من قبل الجهة المؤسسة للصندوق
ويفتح باب االكتتاب بعد مضي اسبوعين من
تاريخ نشر نشرة االكتتاب فى صحيفتين
صباحيتين واسعتى االنتشار.
صندوق االستثمار :هو وعاء استثماري مشترك
يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه
بالمشاركة جماعيًا فى االستثمار فى المجاالت
الواردة فى نشرة االكتتاب و يديره مدير
استثمار متخصص مقابل أتعاب محددة.
صندوق استثمار مفتوح :هو صندوق استثمار
يتم طرح وثائقه من خالل االكتتاب العام
و يتيح شراء واسترداد الوثائق بصفة دورية
ويجوز زيادة حجمه أو تخفيضه.
البنك :هو البنك الرئيسي للتنمية و اإلئتمان
الزراعي وفروعه المختلفة و بنوك القرى
التابعة له بصفته مؤسس الصندوق ،والذي يقع
مقر مركزه الرئيسي فى  110شارع القصر
العيني – قسم قصر النيل  -محافظة القاهرة.
اللجنة :هى لجنة مفوضة من قبل مجلس إدارة
البنك فى االشراف على الصندوق والتنسيق
بين األطراف ذوى العالقة.
مدير اإلستثمار :شركة إتش سي لألوراق المالية
واالستثمار والحاصلة على ترخيص الهيئة رقم
 147سجل تجاري رقم  153602ومقرها الرئيسي
 3شارع الزهور – المهندسين – محافظة
الجيزة.
شركة خدمات اإلدارة :هى شركة متخصصة
تتولى عمليات قيد و تسوية المعامالت التي تتم
على وثائق صناديق االستثمار غير المقيدة
في البورصة و إعداد و حفظ سجل الي لحملة
الوثائق باالضافة إلي الخدمات األخرى المشار
اليها في المادة  162من الالئحة التنفيذية لسوق
رأس المال رقم  95لسنة .1992
وثيقة اإلستثمار :ورقة مالية تمثل حصة نسبية
من صافي أصول الصندوق يصدرها الصندوق
ويطرحها على الجمهور لالكتتاب فيها وال
يجوز تداولها بالشراء أو البيع بين مالكيها.
القيمة اإلسمية للوثيقة :تبلغ القيمة اإلسمية
للوثيقة ( 10عشرة) جنيهات مصرية.
قيمة الوثيقة :هى نصيب الوثيقة في صافي
أصول الصندوق في نهاية يوم العمل المصرفي،
ويتم نشر تلك القيمة بصفة أسبوعية فى
جريدة صباحية واسعة اإلنتشار ويعلنها البنك
فى كافة فروعه و بنوك القرى التابعة له
يومياً.
نشرة االكتتاب العام :هى الدعوة الموجهة إلى
الجمهور لالكتتاب فى وثائق االستثمار التي
يصدرها الصندوق والتي تم إعتمادها من الهيئة
وتم نشرها فى صحيفتين يوميتين واسعتي
اإلنتشار.
تاريخ االكتتاب العام :هو التاريخ الذي يفتح
فيه باب االكتتاب فى وثائق استثمار الصندوق
وتبدأ فترة اإلكتتاب بعد إنقضاء خمسة عشر
يومًا من تاريخ النشر ويظل باب اإلكتتاب
مفتوحًا لمدة خمسة عشر يومًا على األقل.
اإلكتتاب :هو التقدم لالستثمار فى الصندوق
خالل فترة االكتتاب العام ويبلغ الحد األدنى
لالكتتاب ( 50خمسون وثيقة) وال يوجد حد
أقصى لالكتتاب.
الشراء :هو التقدم لالستثمار في الصندوق بعد
إنقضاء فترة االكتتاب العام على أساس نصيب
الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية
يوم تقديم طلب الشراء.
االسترداد :هو حصول المستثمر على قيمة
بعض أو جميع الوثائق التي تم االكتتاب
فيها أو المشتراه بنا ًء على الطلب المقدم من
المستثمر على أساس نصيب الوثيقة من صافي
أصول الصندوق فى نهاية يوم تقديم طلب
االسترداد وذلك طبقًا للشروط المحددة فى
البند الخاص بذلك فى هذه النشرة.
االستثمارات :هى كافة أصول الصندوق.
المستثمر :هو الشخص الطبيعي أو المعنوي
الذي يقوم باالكتتاب فى الوثائق خالل فترة
االكتتاب العام أو شراء الوثائق فيما بعد و
يسمى (حامل الوثيقة).
مدير محفظة الصندوق :هو الشخص المسئول
لدى مدير االستثمار عن إدارة استثمارات

الصندوق.
األطراف ذوي العالقة :كافة األطراف المرتبطة
بنشاط الصندوق و منها على سبيل المثال مدير
االستثمار وأمين الحفظ و شركة خدمات
اإلدارة ومراقبي الحسابات والمستشار القانوني
و أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين
لدى أي طرف من األطراف السابقة و كذلك
أى حامل وثائق تتجاوز ملكيته نسبة  %5من
صافي أصول الصندوق.
حصة البنك في الصندوق :هى قيمة الوثائق
التي قام البنك مؤسس الصندوق باالكتتاب
فيها عند فتح باب االكتتاب على أال تقل حصة
البنك عن مبلغ ( 5,000,000خمسة مليون) جنيه
مصري وقد خصص البنك مبلغ 20,000,000
(عشرين مليون) جنيه مصري لهذا الغرض على
أال يزيد حجم الصندوق عن  50ضعف تلك
الحصة إال بعد الحصول على موافقة البنك
المركزي المصري.
األوراق المالية :هي اإلستثمارات قصيرة األجل
التي يستثمر الصندوق أمواله فيها والتي
التشمل األسهم ،مثل أدوات الدين الصادرة
عن الحكومة والبنوك وإتفاقيات إعادة الشراء
وأذون الخزانة و السندات وشهادات اإلدخار
البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد األخري.
إتفاقيات إعادة شراء أذون الخزانة  :هي
إتفاقيات تتم بين مالك أذون الخزانة وبين
طرف أخر يرغب في إستثمار سيولته في أذون
الخزانة لمدة محددة وبذلك يقوم بشراء
األذون من المالك االصلي بغرض إعادتها له
بسعر محدد متفق عليه بعد مدة محددة.
المصاريف اإلدارية  :هي مصاريف اإلعالن
والنشر والتطوير.
البند الثاني :مقدمة وأحكام عامة

يعتزم البنك إنشاء الصندوق بغرض استثمار
أصوله بالطريقة المفصلة والموضحة فى
السياسة االستثمارية بالبند الخاص بذلك في
هذه النشرة ووفقًا ألحكام القانون.
يلتزم البنك بموجب القانون بتعيين مدير
استثمار تكون لديه الخبرة والمقدرة إلدارة
استثمارات وأصول الصندوق.
ال يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة
االكتتاب إال بعد إتخاذ اإلجراءات المقررة طبقًا
ألحكام القانون وال تنفذ تلك التعديالت اال بعد
الحصول على موافقة الهيئة.
في حالة نشوب أى نزاع أو خالف بين البنك
ومدير االستثمار أو أيًا من المستثمرين فى
أو المتعاملين مع الصندوق يتم حله بالطرق
الودية واذا لم تفلح الطرق الودية يتم تسويته
عن طريق اللجوء للهيئة إلستطالع الرأي وفي
حالة عدم اإلتفاق على رأي الهيئة يتم اللجوء
إلى مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري
الدولي للفصل نهائيًا بحيث يكون قرار التحكيم
ملزم لكال الطرفين وتكون لغة التحكيم هي
اللغة العربية والقانون المصري هو القانون
المطبق.
إن االكتتاب فى وثائق إستثمار الصندوق يعد
قبو ً
ال لجميع بنود هذه النشرة.
هذه النشرة هى:

دعوة لالكتتاب العام لشراء وثائق الصندوق.
تتضمن هذه النشرة كافة المعلومات والبيانات
المتعلقة بالصندوق وهى معلومات وبيانات
مدققة ومراجعة من قبل البنك ومدير
االستثمار والمستشار القانوني ومراقبي
الحسابات وتحت مسئوليتهم.
يتم إجراء تحديث دوري للنشرة بشكل سنوي
أو كلما طرأت أحداث جوهرية تؤثر على أداء
الصندوق وذلك بعد إعتماد الهيئة للتعديالت.
يحق ألي مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه
النشرة من العناوين الموضحة فى نهاية هذه
النشرة.
تخضع هذه النشرة لكافة القواعد الحاكمة
والمنظمة لنشاط صناديق االستثمار فى مصر
وعلى األخص األحكام الواردة بالقانون.
البند الثالث :تعريف وشكل الصندوق

إسم الصندوق :صندوق اإلستثمار الثاني للبنك
الرئيسي للتنمية و اإلئتمان الزراعي للسيولة
ذو العائد اليومي التراكمي (الحصاد اليومى)
الشكل القانوني للصندوق :الصندوق هو أحد
األنشطة المرخص بها للبنك بموجب موافقة
البنك المركزي المصري بتاريخ  7أكتوبر
 2009وموافقة الهيئة بموجب الترخيص رقم
( )567الصادر بتاريخ .2010-02-02
نوع الصندوق :مفتوح.
فئة الصندوق :صندوق نقدي ذو عائد يومي
تراكمي.
مقر الصندوق  110 :شارع القصر العيني – قسم
قصر النيل  -محافظة القاهرة.
تاريخ بدء مزاولة النشاط :يبدأ الصندوق
نشاطه إعتباراً من تاريخ صدور الترخيص
بمزاولة النشاط من الهيئة.
السنة المالية للصندوق :تبدأ فى األول من يناير
من كل عام وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام،
على أن تشمل السنة المالية األولى المدة التي
تنقضي من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة
نشاطه وحتى نهاية السنة المالية التالية.
مدة الصندوق 25 :عامًا تبدأ من تاريخ الترخيص
للصندوق بمزاولة
نشاطه من الهيئة.
عملة الصندوق :يقبل االكتتاب والشراء ويتم
الوفاء بقيمة الوثائق المستردة فى الصندوق
وكذلك تقييم أصوله والتزاماته عند إعداد
القوائم المالية أو عند التصفية بالجنيه
المصري.
المستشار القانوني للصندوق:

السيد األستاذ /أحمد جمعة إبراهيم – رئيس
قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي
للتنمية و اإلئتمان الزراعي
العنوان  110 :شارع القصر العينى  -قسم قصر
النيل – محافظة القاهرة.
تليفون 27950790 :
االشراف على الصندوق :تتولي لجنة اإلشراف
علي الصندوق المعينة من قبل مجلس إدارة

البنك الرئيسى للتنمية و اإلئتمان الزراعى
مسئولية اإلشراف علي الصندوق والتنسيق بين
األطراف ذوي العالقة طبقا للمادة ( )146من
الفصل الثاني من الالئحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال والصادرة بموجب القرار الوزاري
رقم  209لسنة  ، 2007وتتمثل مهامها طبقا لما
هو موضح بالبند ( )10من هذه النشرة
البند الرابع :هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري
واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية
عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على
األموال المستثمرة فيه ،ولتحقيق ما تقدم يسمح
الصندوق بالشراء واالسترداد اليومي فى وثائق
االستثمار التى يصدرها .ويستثمر الصندوق
أمواله فى استثمارات قصيرة األجل مثل أذون
الخزانة و السندات والودائع البنكية وصكوك
التمويل وشهادات االدخار – بعد السماح بذلك
االستثمار لالشخاص االعتبارية من قبل البنك
المركزي  -و أدوات الدين األخرى الصادرة
عن الحكومة و اتفاقيات اعادة الشراء و شهادات
استثمار الصناديق النقدية األخرى و بالتالي
فيعتبر االستثمار في هذا الصندوق هو استثمار
منخفض المخاطر.
البند الخامس :الصندوق والوثائق المصدرة
منه

حجم الصندوق و عدد الوثائق100,000,000 :
(مائة مليون) جنيه مصري مقسمة على
( 10,000,000عشرة مليون) وثيقة بقيمة اسمية
 10جنيه للوثيقة الواحدة و يجوز زيادة حجم
الصندوق الي مليار جنيه و ال يجوز زيادة
حجمه عن ذلك اال بعد الحصول على موافقة
البنك المركزي المصري و مع مراعاة
االلتزام بالمادة  150من الالئحة التنفيذية
للقانون.
الحد األدنى و األقصى لنسبة ملكية الجهة
المؤسسة للصندوق :يخصص البنك عند
التأسسيس مبلغ ( 20,000,000عشرين مليون)
جنيه مصري قابلة للزيادة بعد الحصول على
موافقة البنك المركزي المصري ،وفى هذه
الحالة إذا زاد القدر المكتتب فيه من البنك
في الصندوق عن  %2من حجمه ،يحق للبنك
فى أى وقت من األوقات استرداد قيمة الوثائق
المشتراه التي تزيد على الحد األدنى المطلوب
طبقًا للمادة ( )150من الئحة القانون 1992/95
وهو  5مليون جنيه أو  %2من حجم الصندوق
أيهما أكثر.
طبيعة الوثائق المصدرة :يصدر الصندوق عند
التأسسيس ( 10,000,000عشرة مليون) وثيقة
يكتتب البنك فى ( 2,000,000اثنين مليون)
وثيقة منها ويطرح الباقي على الجمهور
لالكتتاب العام و تقيد وثائق االستثمار بإسم
المستثمرين فى سجالت خاصة طرف البنك
ويعتبر قيد اسم صاحب الوثيقة فى سجل حملة
الوثائق بمثابة إصدار لها.
القيمة اإلسمية للوثيقة( 10 :عشرة) جنيهات
مصرية.
حقوق الوثائق :تمثل كل وثيقة حصة نسبية فى
صافي أصول الصندوق تتساوي مع مثيالتها من
الوثائق األخرى وتخول الوثائق للمستثمرين
حقوقًا متساوية قبل الصندوق و ال يجوز
تداولها بالشراء أو البيع بين أصحابها.
الحد

األدنى

و

األقصى

للمساهمة

فى

الصندوق :الحد األدنى لالكتتاب أو الشراء
ألول مرة ( 50خمسون) وثيقة ،وال يوجد حد
أقصى لالكتتاب أو الشراء ،ويجوز للمستثمر
التعامل مع الصندوق استرداداً وشرا ًء أثناء
عمر الصندوق بوثيقة واحدة و الحد االدنى
لالحتفاظ بالوثائق هو  50وثيقة للبقاء
كمستثمر في الصندوق.
الحد األقصى لألموال المستثمرة فى الصندوق
و السيولة الواجب اإلحتفاظ بها :ال يجوز أن
يزيد الحد األقصى لألموال المستثمرة فى
الصندوق عن ( 50خمسين) ضعف حجم الوثائق
المكتتب فيها من البنك فى الصندوق و الذي
يجب أال يقل فى أى وقت من األوقات عن
مبلغ ( 5,000,000خمسة مليون) جنيه مصري
مدفوعة نقداً و طبيعة استثمارات الصندوق فى
قنوات إستثمارية منخفضة المخاطر و قابلة
للتحويل إلى نقدية عند الطلب تؤهله لمقابلة
طلبات االسترداد.
البنك المتلقي طلبات االكتتاب و الشراء
و االسترداد :هو البنك الرئيسي للتنمية و
االئتمان الزراعي و فروعه و بنوك القرى
التابعة له.
البند السادس :السياسة االستثمارية للصندوق

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تهدف إلى
تحقيق عائد يومى تراكمى على األموال
المستثمرة فيه بمعدل يتناسب و طبيعة
الصندوق النقدى المنخفضة المخاطر كما
يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن
طريق اإلكتتاب واإلسترداد اليومى فى وثائق
اإلستثمار التى يصدرها وسوف يلتزم مدير
االستثمار بالضوابط والشروط اإلستثمارية
التى وردت فى قانون سوق رآس المال والئحته
التنفيذية وفى هذه النشرة.
وسوف يلتزم مدير االستثمار بالضوابط
والشروط االستثمارية التي وردت فى قانون
سوق رأس المال والئحته التنفيذية و القرارات
المكملة لهما وفى هذه النشرة مع مراعاة ما
يلى:
أوال  :ضوابط وفق ًا للسياسة المتبعة من قبل مدير
االستثمار:

• أال تزيد نسبة ما يحتفظ به الصندوق في
مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو
في حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي المصري عن %95
من استثماراته.
• امكانية استثمار حتى  %100من استثمارات
الصندوق في أذون الخزانة.
• أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى
سندات الخزانة المصرية على  %50من
استثماراته.

•

•

•
•

أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق
فى شهادات االدخار البنكية عن  %20من
استثماراته عند قيام البنك المركزي
المصري بالسماح بذلك.
اال يزيد االستثمار فى الودائع و شهادات
االدخار (مجتمعتين) طرف أي جهة واحدة
بخالف الجهات الحكومية أو قطاع األعمال
العام أو بنوك القطاع العام عن نسبة  %50من
استثمارات الصندوق.
اال يزيد االستثمار في اتفاقيات اعادة الشراء
عن  %95من استثمارات الصندوق.
أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى
سندات الشركات المصرية على  %20من
استثماراته على ان تكون صادرة بالجنيه
المصرى و ال يقل تصنيفها اإلئتمانى عن
(. )-BBB

ثانيا  :ضوابط وفق ًا ألحكام المادة ( )149من
الئحة القانون  1992/95الصادرة بالقرار الوزاري
رقم :2007/209

• أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى
أوراق مالية لشركة واحدة على  %10من
أموال الصندوق بما ال يجاوز  %15من أوراق
تلك الشركة.
• ال يجوز تنفيذ عمليات إقتراض األوراق
المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش من
خالل المجموعات المرتبطة وفقًا ألحكام
القانون.
• ال يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق
فى السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة
عن  %20من أموال الصندوق.
• ال يجوز أن تزيد نسبة ما يتم إستثماره
فى أدوات الدين أو أوراق تجارية لشركة
واحدة عن  %20من أموال الصندوق و ذلك
بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة
الهيئة.
• أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى
وثائق االستثمار التي تصدرها صناديق
االستثمار األخرى المثيلة عن  %20من
األموال المستثمرة فى الصندوق الواحد وبما
ال يجاوز  %5من قيمة الصندوق المستثمر
فيه.
• ال يجوز للصندوق االقتراض من الغير إال
لمواجهة طلبات االسترداد و بما ال يجاوز
 %10من قيمة االستثمار القائمة على أال تزيد
مدة القرض قصير األجل عن سنة و بموافقة
البنك.

ثالثاً :ضوابط وفق ًا ألحكام القرار الوزاري رقم
 126لسنة  2008الصادر لتعديل بعض أحكام
الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاصة
بالصناديق النقدية:

• أال يزيد الحد األقصى لمدة استثمارات
الصندوق على ثالثة عشر شهراً.
• أن يكون الحد األقصى للمتوسط المرجح
لمدة إستحقاق محفظة استثمارات الصندوق
( 150مائه وخمسين) يوماً.
• أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث ال
تزيد االستثمارات فى اى إصدار على  %10من
صافي قيمة أصول الصندوق وذلك بإستثناء
األوراقالمالية الحكومية.
البند السابع  :المخاطر

فيما يلي عرض ألهم المخاطر التي يتعرض
لها الصندوق وأهم السياسات واالجراءات
التي يتبعها الصندوق للحد من تأثير تلك
المخاطر:
المخاطر المنتظمة :يطلق عليها مخاطر السوق
ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو الظروف
االقتصادية العامة مثل الكساد أو الظروف
السياسية هذا وإن كان من الصعب على
المستثمر تجنبها أو التحكم فيها لكن يمكن
التقليل من تأثيرها نظرا الختالف تأثر االدوات
االستثمارية بالمخاطر المنتظمة على حسب
نوعها .وعلى الرغم من تركيز استثمارات
الصندوق في السوق المحلي المصري اال انه
يمكن لمدير االستثمار بمتابعة مختلف الدراسات
االقتصادية والتوقعات المستقبلية و بذله عناية
الرجل الحريص أن يقلل هذه المخاطر بدرجة
مقبولة عن طريق تنويع االستثمار بين أدوات
مالية ذات عائد ثابت وعائد متغير.
المخاطر غير المنتظمة :هى مخاطر االستثمار
الناتجة عن حدث غير متوقع فى إحدى
القطاعات أو فى ورقة مالية بعينها و إن كانت
هذه المخاطر يصعب التنبؤ بها إال إنه يمكن
الحد من آثار هذه المخاطر بتنويع مكونات
المحفظة المالية للصندوق عن طريق تنويع
االستثمارات فيها وعدم التركيز فى قطاع
واحد وإختيار شركات غير مرتبطة.
مخاطر عدم التنويع والتركيز :هى المخاطر
التي تنتج عن التركيز فى عدد محدود من
االستثمارات مما يؤدى إلى عدم تحقيق إستقرار
فى العائد وجدير بالذكر أن مدير االستثمار
يلتزم بتوزيع االستثمارات طبقًا للنسب
االستثمارية الواردة بالمادة ( )149من الئحة
القانون .1992/95
مخاطر التضخم :وهى المخاطر الناشئة عن
إنخفاض القوة الشرائية لألصول المستثمرة
نتيجة تحقيق عائد يقل عن معدل التضخم.
ويتم معالجة هذه المخاطر عن طريق تنويع
إستثمارات الصندوق بين أدوات إستثمارية
قصيرة األجل ذات عائد متغير وأدوات ذات
عائد ثابت لإلستفادة من توجهات أسعار الفائدة
لصالح الصندوق.
مخاطر السيولة :هى مخاطر عدم تمكن مدير
الصندوق من تسييل بعض استثمارات الصندوق
للوفاء بالتزاماته أو لسداد طلبات االسترداد،
وتختلف إمكانية تسييل االستثمار بإختالف نوع
اإلستثمار ،والصندوق يستثمر فى أدوات عالية
السيولة يسهل تحويلها إلى نقدية عند الطلب
مما يخفض تلك المخاطر إلى الحد األدنى.
مخاطر المعلومات :تتمثل هذه المخاطر فى
عدم توافر المعلومات الالزمة من أجل إتخاذ
القرار االستثمارى نظرا لعدم تمتع السوق
المستثمر فيه باالفصاح والشفافية ،وحيث أن
جميع استثمارات الصندوق تتركز في سوق
االدوات النقدية المصري الذي يتميز بتوافر
قدر جيد من االفصاح والشفافية واالستقرار،
كما أن مدير اإلستثمار يتمتع بخبرة واسعة

ودراية عن األدوات االستثمارية المتاحة إلى
جانب أنه يقوم باإلطالع على أحدث البحوث
والمعلومات المحلية والعالمية وعن الحالة
االقتصادية ،لذا  -فهو أكثر قدرة على تقييم
وتوقع أداء االستثمارات ،وكذلك تقييم شتى
فرص االستثمار بشكل يضمن له تحقيق ربحية
وتفادي القرارات الخاطئة على قدر المستطاع.
مخاطر اإلرتباط :وهى المخاطر التي تترتب
على االستثمار فى قطاعات مرتبطة والتي
تؤثر فيها نفس العوامل ،وعلى الرغم من
أن استثمارات الصندوق يتركز اغلبها في
االدوات االستثمارية النقدية ،اال ان تلك
االستثمارت تتمثل في االدوات النقدية الصادرة
عن الحكومة ،او صادرة عن الجهات الخاضعة
للبنك المركزي والتي تتمتع بدرجة مخاطر
منخفضة.
مخاطر العمليات :تنجم مخاطر العمليات عن
األخطاء أثناء تنفيذ أو تسوية أوامر البيع
والشراء نتيجة عدم كفاءة شبكات الربط أو
عدم نزاهة أحد أطراف العملية أو عدم بذل
عناية الرجل الحريص مما يترتب عليه تأخر
سداد إلتزامات الصندوق أو إستالم مستحقاته
لدى الغير وتأتي خبرة مدير االستثمار و
طبيعة تعامالت الصندوق مع بنوك تابعة لرقابة
البنك المركزي المصري كعوامل أساسية
تهدف إلى الحد من مخاطر العمليات.
مخاطر التغيرات السياسية :تنعكس الحالة
السياسية للدول المستثمر فيها على أداء أسواق
المال بهذة الدول ،والتي قد تؤدي إلى تأثر
األرباح والعوائد االستثمارية ،و فى الغالب
تكون أسواق األسهم أكثر تأثراً بالتغييرات
السياسية من أسواق األدوات ذات العائد الثابت،
و تجدر اإلشارة أن الصندوق سوف يستثمر
فى السوق المصري فقط والذي يتمتع بقدر
كافي من االستقرار السياسى و لن يستثمر
فى األسهم ،كما أن مدير االستثمار علي دراية
واسعة تمكنه من توقع التغييرات السياسية
المستقبلية قدر المستطاع والتأقلم معها بشكل
يضمن تقليل مخاطر التغيرات السياسية التي
يمكن أن يتعرض لها الصندوق.
مخاطر تغير اللوائح والقوانين :وهى المخاطر
التي تنتج عن تغير بعض اللوائح والقوانين
فى الدول المستثمر فيها مما قد يؤثر بالسلب
أو باإليجاب على العائد من بعض القطاعات
المستثمر فيها ،يتم مواجهتها من خالل المتابعة
ال عن المتابعة للتعديالت
لألحداث السياسية فض ً
القانونية المتوقعة واالستفادة منها وتجنب
سلبياتها.
مخاطر التقييم :هي تلك المخاطر التي تنتج
عن التفاوت الذي قد يحدث بين القيمة السوقية
لالستثمارات والقيمة العادلة لها خاصة فى
حالة تقييم االستثمارات التي ال تتمتع بسيولة
مرتفعة ولذلك قد ال يعكس أخر سعر
تداول القيمة العادلة لالستثمار وحيث أن
مدير االستثمار سوف يركز استثماراته قدر
المستطاع فى أدوات استثمارية مرتفعة السيولة
يتم التداول عليها بشكل يومي أو شبه يومي
والتي ال تسري عليها مخاطر التقييم فإنه
بذلك يخفض درجة مخاطر التقييم.
مخاطر تغير سعر الفائدة :وهى المخاطر التي
تنتج عن إنخفاض القيمة السوقية لألدوات
ذات العائد الثابت نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة
بعد تاريخ الشراء.ويستثمر هذا الصندوق فى
أدوات قصيرة األجل باالضافة الى االدوات ذات
العائد الثابت مما يؤدي إلى تخفيض تأثير تغير
سعر الفائدة عليها ،باإلضافة إلي إتباع اإلدارة
النشطة والتي تعتمد بصفة أساسية على محاولة
التعرف على اإلتجاهات المستقبلية لتحرك
أسعار الفائدة والعمل على اإلستفادة منها.
مخاطر اإلئتمان (عدم السداد) :وهى المخاطر
الناشئة عن عدم قدرة مصدر الورقة المالية
على سداد القيمة اإلستردادية عند اإلستحقاق
أو سداد قيمة التوزيعات النقدية في تواريخ
إستحقاقها ويتم التعامل مع هذا النوع من
المخاطر عن طريق اإلختيار الجيد للشركات
المصدرة ألدوات العائد الثابت وتوزيع
االستثمارات على القطاعات المختلفة وتحديد
نسبة قصوى لالستثمار فى شركة واحدة
باإلضافة إلى ذلك فإن الصندوق لن يستثمر
إال بعد التأكد من المالءة المالية للشركات.
مخاطر االستدعاء أو السداد المعجل :وتتمثل
فى مخاطر إستدعاء جزء أو كل أدوات العائد
الثابت وسدادها قبل موعد استحقاقها وذلك
نتيجة لتغير سعر الفائدة أو ألسباب مباشرة
تتعلق بنشاط المصدر نفسه وجدير بالذكر أن
هذه المخاطر تكون معروفة ومحددة بنشرات
االكتتاب سلفًا عند شراء سندات تحمل هذه
الخاصية.
البند الثامن :نوعية المستثمر المخاطب بالنشرة

يتم االكتتاب في و شراء وثائق الصندوق
للمصريين واألجانب سواء كانوا أشخاصًا
طبيعيين أو معنويين طبقًا للشروط الواردة في
هذه النشرة ،ويجب على المكتتب أو المشترى
أن يقوم بالوفاء بقيمة المبلغ بالكامل فور
التقدم لالكتتاب أو الشراء.
االستثمار فى الصندوق يناسب المستثمر الذي
يستهدف إدارة النقدية بما يتناسب وطبيعة
مجاالت استثمار الصندوق في أدوات استثمارية
ذات عائد ثابت أو متغير في أسواق النقد ،وفي
صندوق ذو عائد يومي تراكمي مع األخذ في
االعتبار أن المبلغ المستثمر في الصندوق قد
يتعرض إلى بعض المخاطر السابق االشارة
اليها و أن يتخذ قراره بناء على ذلك.
يناسب هذا النوع من اإلستثمار:
المستثمر الراغب في تقبل درجة مخاطر قليلة
مقابل عائد يتناسب وهذه الدرجة من المخاطر
علي المدي المتوسط والطويل األجل في ظل
قيام مدير اإلستثمار بالقيام بمهامه وإدارته
الرشيدة لمحفظة الصندوق وعلي المستثمر
أن يدرك العالقة الطردية بين العائد المتوقع
ودرجة المخاطر.
المستثمر الراغب في إستثمارات تتميز
بالسيولة.
البند التاسع  :أصول وموجودات الصندوق

• مع عدم اإلخالل بأحكام القانون فإن أموال

•

•

•
•

•

•

الصندوق وأنشطته ستكون مستقلة ومفرزة
عن أموال البنك.
يقتصر نطاق التزام الصندوق تجاه طلبات
استرداد قيمة وثائق االستثمار على الوفاء
بتلك الطلبات من واقع صافي موجودات
الصندوق بعد سداد إلتزاماته تجاه الغير.
يجوز وقف االسترداد طبقًا للقانون متى
طرأت ظروف استثنائية تبرر ذلك كما
هو موضح بالبند الخاص بذلك في هذة
النشرة.
ال يجوز الرجوع للوفاء بإلتزامات الصندوق
إلى موجودات صناديق استثمارية أخرى
تابعة للبنك أو يديرها مدير االستثمار.
ال يجوز لورثة حامل الوثيقة أو دائنيه ،بأى
حجة كانت ،أن يطالبوا بوضع األختام على
دفاتر الصندوق أو ممتلكاته أو أن يطلبوا
قسمته أو بيع ممتلكاته جملة لعدم إمكان
القسمة ،وال أن يتدخلوا بأى طريقة كانت
فى إدارة الصندوق ويجب عليهم في استعمال
حقوقهم التعويل على قوائم جرد الصندوق
وحساباته المعلنة.
تحتفظ شركة خدمات اإلدارة بالدفاتر
والسجالت الخاصة باألصول واإللتزامات
وكذلك االيرادات والمصروفات المتعلقة
بنشاط الصندوق والتي تخضع جميعها إلى
المراجعة من قبل مراقبي حسابات الصندوق
فى نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.
عند التأسيس ال يوجد أى أصول لدى
الصندوق سوى المبلغ المجنب من البنك
المؤسس.

البند العاشر :الجهة المؤسسة للصندوق
التعريف بالجهة المؤسسة للصندوق:

تأسس بنك االئتمان الزراعي كأول بنك
متخصص إلقراض المزارعين بموجب المرسوم
بقانون رقم  50لسنة  1930باسم بنك التسليف
الزراعي المصري برأسمال قدره مليون
جنيه .وقد مر البنك بمراحل مختلفة طوال
السنوات السابقة تغير خاللها هيكله وشكله
القانوني ولكنه ظل يمارس دوره فى خدمة
الزراعة و المزارعين ويقدم خدماته على اتساع
محافظات الجمهورية من خالل فروعه وبنوك
القرى المنتشرة في كل مكان حتى المناطق
الجديدة مثل توشكي وشرق العوينات وحاليب
وشالتين ويعتبر البنك الرئيسي للتنمية و
االئتمان الزراعي بعد صدور القانون رقم 117
لسنة  1976بما يقدمه من خدمات أكبر صرح
ائتماني متخصص في مصر وقد بلغ رأسمال
واحتياطيات البنك الرئيسي و بنكى الوجه
القبلى والوجه البحرى مبلغ مليار و  800مليون
جنيه باإلضافة إلى توسيع تنويع خدماته سنة
بعد أخرى فلم يعد دور البنك يقتصر على
التمويل الزراعي و لكن امتدت مظلة الخدمات
إلى تمكين المزارع من استخدام التكنولوجيا
الحديثة لزيادة اإلنتاج و تحسينه باإلضافة إلى
تقديم جميع األعمال المصرفية التي تناسب
كل الفئات بالعملة المحلية و األجنبية وفقا
للنظم والقواعد المصرفية المتعارف عليها.
ويتكون مجلس إدارة البنك من:

األستاذ  /علي إسماعيل شاكر

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /عماد عبد العزيز سالم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ  /عبد اهلل سعيد عمران

نائب رئيس مجلس الدولة

األستاذ  /إبراهيم أحمد العجمى

رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية اإلدارية
بوزارة الزراعة واستصالح األراضي

المهندس  /حسن محمد شبانة

خبير بشئون الزراعة و التعاون

األستاذ  /عمرو عبد العزيز الدسوقى

أمين عام اإلدارة المحلية

المهندس /السيد محمد أبو القمصان

مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون
التجارة

األستاذ /محمد يحيى فوده

وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي
المصري

المهندس  /مدحت سمير المليجي
رئيس االتحاد العام
الحاصالت البستانية

لمنتجي

ومصدري

األستاذ /جمال عباس قطب

وزارة التعاون الدولى

األستاذة/أحالم رشدى طلبة

وزارة التضامن االجتماعي

األستاذ  /محمود محمد حسين

وزارة المالية

األستاذ  /محمد مهدى شومان

خبير بشئون الزراعة و التعاون

المهندس  /محمد رضا إسماعيل

رئيس مجلس إدارة االتحاد التعاوني الزراعي
المركزي

األستاذة  /ناهد عبد الحليم العطافى

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان
الزراعي للوجه البحري

األستاذ  /أحمد معوض

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان
الزراعي للوجه القبلي

وقد فوض البنك السيد األستاذ  /مصطفى
صالح الصفتى – رئيس قطاع االستثمار

بالبنك فى التعامل مع الهيئة وتمثيل الصندوق
أمام كافة الجهات فى كل األنشطة المتعلقة
بالصندوق.
العنوان  110 :شارع القصر العيني – محافظة
القاهرة – رقم بريدي11623 :
التليفون 27951260 :
الصناديق األخرى المنشأة من قبل البنك:

صندوق االستثمار األول للبنك الرئيسي
للتنمية و اإلئتمان الزراعي (الماسي) ذو
النمو الرأسمالي و التوزيع الدوري ( .صندوق

متوازن )
يتولى مجلس إدارة البنك اإلشراف على
الصندوق والتنسيق بين األطراف ذوى العالقة
وقد فوض المجلس اللجنة التالية فى القيام
بهذا الدور:

السيد األستاذ  /عماد عبد العزيز سالم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيسًا

		

السيد األستاذ  /علي الدين ذكى عثمان

المستشار التنفيذى للخزانة واالستثمار
عضواً

السيد األستاذ  /مصطفى صالح الصفتى

		
رئيس قطاع االستثمار
عضواً وبصفة خاصة تتمثل مهام اللجنة فيما
يلى-:
تعيين مدير االستثمار والتأكد من التزامه
بمسئولياته بما يحقق مصلحة حملة الوثائق
وفقًا لنشرة االكتتاب وأحكام القانون.
الموافقة على نشرة االكتتاب و أى تعديل يتم
إدخاله عليها قبل إعتمادها من الهيئة.
التأكد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل
في التعامالت التي تشكل تعارضًا فى المصالح
بين األطراف ذوي العالقة والصندوق حال
تواجدها.
الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الصندوق
من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض
بالهيئة.
اإلجتماع ما اليقل عن مرتين سنويًا مع
المراقب الداخلي لدى مدير اإلستثمار للتأكد
من إلتزامه بأحكام القانون.
اإللتزام بقواعد اإلفصاح الواردة بالقانون ونشر
التقارير السنوية ونصف السنوية المقدمة من
مدير االستثمار و شركة خدمات اإلدارة عن
نشاط الصندوق وعلى وجه الخصوص تلك
المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما
تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق.
التأكد من إلتزام مدير االستثمار باإلفصاح عن
المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة
الوثائق وغيرهم من األطراف ذوى العالقة.
التأكد من التزام شركة خدمات اإلدارة بأداءها
لواجباتها الواردة فى القانون.
إعتماد القوائم المالية للصندوق.
بذل عناية الرجل الحريص فى القيام بكل ما
من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة
الوثائق.
وتتضمن التزامات البنك ما يلى:
أن تكون أموال الصندوق واستثماراته و أنشطته
مفرزة عن أموال البنك وعلى البنك أن يفرد
للصندوق حسابات مستقلة عن األنشطة األخرى
أو ودائع العمالء و على البنك إمساك الدفاتر
و السجالت الالزمة لممارسة نشاط الصندوق.
اإلعالن عن الصندوق فى مكان ظاهر فى
كل فروعه و بنوك القرى التابعة له داخل
جمهورية مصر العربية على أن يوضح في هذه
اإلعالنات المزايا النسبية التي تحفز العمالء
على شراء وثائق الصندوق.
اإلعالن عن قيمة الوثيقة يوميًا فى جميع فروع
البنك و بنوك القرى التابعة له.
التعاقد مع احدى شركات أمناء الحفظ من
البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا
النشاط و التأكد من تنفيذه لمسئولياته.
موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية فيما يتعلق
بنشاط الصندوق و نتائج أعماله على أن تتضمن
البيانات التي تطلبها الهيئة و التي تفصح عن
المركز المالي الصحيح للصندوق وفقًا
لقواعد اإلفصاح الواردة بالقانون و ما تطلبه
الهيئة و يجب أن تعتمد تلك التقارير من
مراقبي حسابات الصندوق ،و يتم نشر ملخص
واف لهذه التقارير النصف سنوية طبقًا لقواعد
النشر الواردة بالقانون.
تسويق الوثائق التي يصدرها الصندوق لعمالئه
من المؤسسات و الشركات و األفراد.
القيام ببيع الوثائق و قيدها و خصمها على
حساب عمالء البنك و تعليتها على حساب
الصندوق و كذلك قيد طلبات االسترداد و
خصمها على حساب الصندوق.
متابعة التزام شركة خدمات االدارة بالقيام
بأعمالها.
اإلستجابة لكافة طلبات استرداد قيمة الوثائق
وفقًا للقواعد المنظمة لعمليات اإلسترداد
الواردة فى تلك النشرة.
توفير خدمات إضافية لعمالء الصندوق الراغبين
فى ذلك وفقًا لتعريفة الخدمات المصرفية
بالبنك والضوابط التي يضعها البنك و له أن
يفتح حساب خاص للعمالء يستثمر رصيده فى
الصندوق مباشرة على اال تتحمل الوثيقة أى
أعباء إضافية نتيجة لذلك.
أن يعامل الصندوق معاملة العميل األولى
بالرعاية عند إقراضه األموال التي يحتاج إليها
فى ضوء الحدود المسموح بها قانونًا وفى حالة
عدم قدرة البنك على توفير أقل سعر إقراض
في السوق يلتزم بعدم اإلعتراض على إقتراض
الصندوق من أحد البنوك األخرى وعلى مدير
االستثمار العمل على توفير أقل سعر إقتراض
فى السوق للصندوق.
البند الحادى عشر  :مراقبا حسابات الصندوق

طبقًا للقانون يتولى مراجعة حسابات الصندوق
مراقبان للحسابات مستقالن عن مدير
االستثمار أو أى من األطراف ذات العالقة من
بين المراجعين المقيدين في السجل المعد لهذا
الغرض بالهيئة ،وقد تم تعيين كل من:
السيد األستاذ/محمد محمود السيد حسن -مكتب
السيد وحيد عبد الغفار -سجل الهيئة رقم (،)323
سجل المحاسبين و المراجعين رقم ( ،)12909و
يعتبر صندوق اإلستثمار الثاني للبنك الرئيسى
للتنمية و اإلئتمان الزراعى للسيولة ذو العائد
اليومى التراكمى هو الصندوق األول الذى
يقوم بمراجعته.

السيد األستاذ /محمد عصام الدين السيد
محمد غراب  -مكتب غراب و شركاه -سجل

الهيئة رقم ( ، )134سجل المحاسبين و
المراجعين رقم ( ، )4393و يعتبر صندوق
اإلستثمار الثاني للبنك الرئيسى للتنمية
واإلئتمان الزراعى للسيولة ذو العائد اليومى
التراكمى هو الصندوق األول الذى يقوم
بمراجعته.
دور مراقبى حسابات الصندوق:

ال من مراقبى حسابات الصندوق حق
يكون لك ً
اإلطالع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات
واإليضاحات وتحقيق الموجودات واإللتزامات
منفرداً ومع ذلك يجب أن يقدما تقريراً موحداً
وفى حالة االختالف فيما بينهما يوضح التقرير
ال منهما وتقيد
أوجه الخالف ووجهة نظر ك ً
أتعاب مراقبي الحسابات على حساب الصندوق.
يتم إعداد قوائم مالية فى نهاية كل سنة مالية
ويتم إصدارها خالل الربع األول من السنة
التالية كما يتم إعداد تقارير نصف سنوية عن
نشاط الصندوق ونتائج أعماله وعلى أن تتضمن
تلك التقارير قائمتي المركز المالي ونتيجة
النشاط مصدقًا على ما ورد بهما من مراقبي
الحسابات ويتم ذلك وفقا لألحكام الواردة
بالقانون وطبقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة
المصرية وتخطر الهيئة بذلك خالل الشهر
التالي لوضع التقرير.
يعد مراقبا حسابات الصندوق فحصًا دوريًا
كل ثالثة أشهر على األكثر عن المركز
المالي للصندوق في نهاية الفترة وقائمة
الدخل عن ذات الفترة ويتضمن التقرير رأي
مراقبي الحسابات في مدى صحة تعبير القوائم
المالية المشار إليها بصورة عادلة عن المركز
المالي للصندوق ونتيجة نشاطه وبيان ما إذا
كانت هناك حاجة إلجراء أية تعديالت هامة
مؤثرة ينبغي إجراؤها على القوائم المالية
المذكورة ،وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم
أصول والتزامات الصندوق وتحديد القيمة
االستردادية لوثائق االستثمار خالل الفترة
موضوع الفحص مع اإلرشادات الصادرة عن
الهيئة فى هذا الصدد.
تخطر الهيئة بالتقارير ربع السنوية ونصف
السنوية خالل الشهر التالى لوضع التقرير
كما تخطر الهيئة بالتقارير السنوية خالل
شهر من اعتمادها من مراقبي الحسابات بحد
أقصى أخر أبريل من كل عام.
البند الثاني عشر :مدير االستثمار

فى ضوء ما نص عليه القانون من وجوب أن
يعهد الصندوق بإدارة نشاطه إلى جهة ذات
خبرة فى إدارة صناديق االستثمار يطلق عليها
اسم (مدير االستثمار) فقد عهد البنك بإدارة
الصندوق إلى شركة إتش سي لألوراق المالية
و االستثمار و هى شركة مساهمة مصرية
بدأت نشاطها فى سنة  1996وبلغ رأس المال
المصدر و المدفوع  100مليون جنيه مصري
بتاريخ  2007/10/18وحاصلة على ترخيص
الهيئة رقم  - 147سجل تجاري رقم 153602
الجيزة  ،و يرأس مجلس إدارتها السيد األستاذ/
حسين حسن شكري  ،و قد تأسست شركة
إتش سي لألوراق المالية واالستثمار كشركة
مساهمة مصرية منشأة وفقًا ألحكام القانون
رقم  95لسنة  1992و هى شركة متخصصة فى
مزاولة نشاط إدارة صناديق االستثمار ومحافظ
االستثمار و تدير حاليًا الصناديق التالية:
• صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية
األول ذو العائد التراكمي و التوزيع
الدوري (صندوق أسهم)
• صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية
الثاني ذو العائد اليومي و التوزيع الدوري
(صندوق أدوات عائد ثابت)
• صندوق استثمار البنك األهلي المصري
الثالث ذو العائد الدوري و التراكمي
(صندوق متوازن)
• صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد
التراكمي و التوزيع الدوري (اكستيريور
سابقاً) (صندوق أسهم)
• صندوق استثمار بنك مصر الرابع «وفقًا
ألحكام الشريعة اإلسالمية» – صندوق
الحصن (صندوق إسالمى)
• صندوق استثمار بنك قناة السويس ذو العائد
الدوري و التراكمي (صندوق أسهم)
• صندوق استثمار البنك المصري لتنمية
الصادرات ذو العائد الدوري – صندوق
الخبير (صندوق أسهم)
ويشغل السيد األستاذ /حسين حسن شكري-
منصب رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب.
كمـــا قــــامــت الشــركــــة بتعييـــن
السيد األستاذ /وائل وجيه ،كمدير لمحفظة
الصندوق.
وعنوان الشركة  3 :شارع الزهور -المهندسين-
محافظة الجيزة
فاكس33333291 :
تليفون19942 :
ضوابط عمل مدير االستثمار

يتعهد» مدير االستثمار» باإللتزامات التالية:
أن يعمل مدير االستثمار على تحقيق األهداف
االستثمارية للصندوق الواردة بتلك النشرة.
أن تكون قرارات االستثمار متفقة مع ممارسات
االستثمار الحكيمة مع األخذ فى اإلعتبار مبدأ
توزيع المخاطر وعدم التركيز.
أن يبذل عناية الرجل الحريص فى إدارته
ألموال الصندوق و ذلك على النحو المتوقع
من شخص متخصص و صاحب خبرة واسعة
في هذا المجال و عليه أن يتجنب كل عمل
أو تصرف من شأنه أن يخلق تعارض مصالح
عند استثماره ألموال الصندوق وأن يعمل على
حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو
إجراء.
أن يحتفظ بحسابات مستقلة للصندوق و أن
يمسك الدفاتر و السجالت الالزمة لممارسة
نشاطه باإلضافة للسجالت و الدفاتر التي
تحددها الهيئة و عليه أن يزود الهيئة
بالمستندات و البيانات التي تطلبها.
إعداد القوائم المالية السنوية والنصف سنوية
والربع سنوية الخاصة بالصندوق وموافاة
البنك بها.
تجنب تضارب المصالح بين صناديق االستثمار
التي يديرها بتوزيع الصفقات التي تتم من
خالل السوق على الصناديق التي يتولى إدارتها
بصورة عادلة.
تمكين مراقبي حسابات الصندوق من اإلطالع
على الدفاتر والمستندات الخاصة بأموال
الصندوق المستثمرة ،كما يلتزم بموافاتهم
بالبيانات و اإليضاحات التي يطلبونها خالل مدة
ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ طلبهما لها.
توزيع و تنويع االستثمارات داخل الصندوق و
ذلك لتخيفض المخاطر و بما يكفل تحقيق
الجدوى أو األهداف االستثمارية ألموال
الصندوق.
مراعاة مبادئ األمانة و حسن النية و الشفافية

فى تعامالته بإسم الصندوق و لحسابه.
موافاة الهيئة ببيانات كافية عن استثمارات
الصندوق طبقًا للقواعد الواردة فى القانون.
توفير المعلومات الكافية التي تمكن
المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من إتخاذ
قرارهم اإلستثماري.
التزود بما يلزم من موارد وإجراءات لتأمين
ممارسة أفضل لنشاطه.
التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة
لألوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله
فيها.
تأمين منهج مالئم إليصال المعلومات ذات
الفائدة لحملة الوثائق.
وضع القواعد الالزمة لتنظيم عمليات شراء
وبيع موظفي مدير االستثمار والعاملين لديه
لوثائق االستثمار الصادرة عن الصناديق التي
يتولى إدارتها على أن يتم إعتماد هذه القواعد
من الهيئة.
إزالة أسباب أي مخالفة لقيود االستثمار الواردة
في القانون وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ
حدوثها وعليه إخطار كل من الهيئة والبنك
كتابيًا في حالة إستمرار المخالفة ألكثر من
ثالثة أيام مع بيان ما تم من إجراءات والمدة
الالزمة إلزالتها.
يلتزم بإيداع المبالغ المطلوبة لموافاة طلبات
االسترداد في حساب الصندوق لدى البنك.
اإللتزام بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقًا
ألحكام القانون.
االفصاح الفوري عن األحداث الجوهرية التي
تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من
الهيئة و حملة الوثائق.
اتخاذ االجراءا ت الالزمة لتسهيل تداول وثائق
االستثمار و نقل ملكيتها و تسجيلها و التعاون
مع شركة خدمات اإلدارة.
يجوز لمدير االستثمار القيام باألعمال التالية:
أن يقترض بإسم الصندوق و لصالحه من
البنك بأقل سعر فائدة متاح لعمالء البنك
أو من غيره من البنوك األخرى بشرط أال
يتجاوز قيمة القرض نسبة %10من قيمة وثائق
االستثمار القائمة وقت اإلقتراض وذلك
لمواجهة االستردادات ويشترط أن يكون
القرض قصير األجل ال تزيد مدته عن  12شهر
وله اللجوء إلى اإلقتراض من الغير فقط في
حالة عدم قدرة البنك على توفير أقل سعر
إقراض فى السوق.
التعامل بإسم الصندوق في ربط أوكسرالودائع
البنكية وفتح الحسابات البنكية سواء لدى
البنك أو لدى أي بنك أخر خاضع إلشراف
البنك المركزي المصري و لدى شركات
تداول وحفظ األوراق المالية والتعامل على
شهادات اإلدخار وأذون الخزانة وصكوك
التمويل والسندات و ما يستجد من األوراق
و األدوات اإلستثمارية األخرى على أن يتم
التصرف أو التعامل فى أو على هذه الحسابات
و األوراق المالية و األدوات االستثمارية بإسم
الصندوق وبموجب أوامر مكتوبة صادرة من
مدير اإلستثمار.
يحظر على مدير االستثمار القيام بجميع
األعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير
نشاطه كما يحظر على مدير االستثمار أيضا
االتي:
• استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق
آخر يقوم على إدارته فيما عدا صناديق
استثمار أسواق النقد.
• شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو
فى حالة إفالس.
• البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق
باب االكتتاب فى وثائقه فيما عدا عوائد
اإليداعات البنكية عن الفترة من تاريخ بداية
االكتتاب حتى غلقه.
• أن تكون له مصلحة من أي نوع في
الشركات التي يتعامل على أوراقها المالية
لحساب الصندوق الذي يديره.
• مزاولة أية أعمال مصرفية بإسم الصندوق،
و بصفة خاصة ال يجوز له إقراض الغير أو
كفالته فى الوفاء بدينه.
• أن يقترض من الغير في غير الغرض
المنصوص عليه في القانون أو بالشروط
المقررة بهذه النشرة.
• الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه
على كسب أو ميزة من العمليات التي
يجريها.
إجراء أو اختالق عمليات بهدف زيادة
المصروفات واألتعاب.
• إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة
أو غير كاملة عن األموال المستثمرة فى
الصندوق أو حجب معلومات أو بيانات هامة
كما يلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات
الخاصة باستثمارات الصندوق وعدم إفشائها
إلى الغير و ذلك فيما عدا المعلومات التي
تطلبها الهيئة و الجهات الرقابية أو القضائية
طبقًا ألحكام القانون.
ممارسة أي عمل ينطوي على:
• تعارض بين مصلحة الصندوق و مصلحته
• تعارض بين مصلحة الصندوق و أي صندوق
أخر يديره
• تعارض بين مصالح حملة الوثائق و مؤسس
الصندوق و األطراف ذوي العالقة.
البند الثالث عشر :شركة خدمات اإلدارة

مع الشركة المصرية
تعاقد الصندوق
لخدمات اإلدارة فى مجال صناديق االستثمار
(ش.م.م ).و عنوانها  8شارع المنصور محمد
والخاضعة ألحكام قانون سوق رأس المال رقم
 95لسنة  1992سجل تجارى رقم  58425بتاريخ
 2008/11/20ترخيص الهيئة العامة لسوق المال
رقم ( )514بتاريخ  2009/4/9للقيام بهام خدمات
اإلدارة و تشمل األتى:
تلتزم الشركة بإعداد وحفظ سجل آلى
لحاملى الوثائق و يعد سجل حملة الوثائق
قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة
فيه و تلتزم الشركة بتدوين البيانات المطلوبة
قانونًا فى قاعدة بيانات السجل والسجل يحتوى
على البيانات التالية:
اسم مالك الوثائق و عنوانه.
رقم البطاقة او الرقم القومى أو رقم جواز
السفر أو رقم السجل التجارى.
جنسية حامل الوثيقة.
عدد الوثائق التى تخص كل من حملة الوثائق
بالصندوق.
تاريخ تسجيل حامل الوثائق فى السجل.

بيان طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة
بوثائق االستثمار.
تلتزم الشركة بحساب القيمة الصافية للوثيقة
يومياً .وإعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة
يوميا.
تلتزم شركة االدارة بأن تقدم لحملة الوثائق
كل ثالثة أشهر تقرير يتضمن صافى قيمة
أصول الصندوق وعدد الوثائق و صافى قيمتها
بالنسبة لكل من حملة وثائق الصندوق باالضافة
الى بيان بأى توزيعات أرباح تمت فى تاريخ
الحق على التقرير السابق ارساله لحملة
الوثائق.
تلتزم الشركة بتحصيل االيرادات المحققة من
استثمارات الصندوق وتوزيع أرباح الصندوق
على حملة الوثائق متى تقرر توزيع وثائق
مجانية طبقا لما تضمنه البند ( )19من هذه
النشرة وإرسال التقارير و بيانات ملكية
الوثائق لحملة الوثائق.
تلتزم الشركة فى تنفيذ التزماتها بمراعاة
تطبيق أحكام القانون والئحته التنفيذية
والمصالح المشروعة لحملة الوثائق.
البند الرابع عشر :أمين الحفظ

تم التعاقد مع البنك التجارى الدولى و هو
احدى البنوك المرخص لها بممارسة هذا
النشاط و التي تتضمن مسئولياته األتى:
اإللتزام بحفظ األوراق المالية التي يستثمر
فيها الصندوق.
موافاة الهيئة بالمستندات والبيانات واإليضاحات
التي تطلبها عن نشاط الصندوق وحركة
األموال المستثمرة فيه والبيانات األسبوعية
الموضحة لألوراق المالية التي يستثمر
الصندوق أمواله فيها.
البند الخامس عشر :االكتتاب فى الوثائق

البنك متلقي طلبات االكتتاب :البنك الرئيسي
للتنمية و اإلئتمان الزراعي وجميع فروعه و
بنوك القرى التابعة له المنتشرة فى جمهورية
مصر العربية.
الحد األدنى و األقصى لالكتتاب /الشراء الول
مرة فى الوثائق :يكون الحد األدنى لالكتتاب
 /او الشراء الول مرة ( 50خمسون) وثيقة وال
يوجد حد أقصى لالكتتاب /الشراء
القيمة االسمية للوثيقة( 10 :عشرة) جنيهات
مصرية.
أحقية االستثمار :يحق االكتتاب في وثائق
صندوق االستثمار للمصريين و األجانب سواء
كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين طبقًا
للشروط الواردة في هذه النشرة.
كيفية الوفاء بقيمة الوثائق :يجب على
المكتتب  /المشتري أن يقوم بالوفاء بقيمة
المبلغ المكتتب فيه بالكامل فور التقدم بطلب
االكتتاب /الشراء
مصاريف اإلصدار أو اإلكتتاب :ال يتم تحصيل
أي مصروفات أو عموالت لعمليات االكتتاب /
الشراء في الوثائق.
المدة المحددة لتلقي االكتتاب :يفتح باب
االكتتاب في وثائق االستثمار التي يصدرها
الصندوق بعد انقضاء ( 15خمسة عشر) يومًا
من تاريخ النشر فى صحفيتين يوميتين لنشرة
االكتتاب ولمدة شهرين و يجوز غلق باب
االكتتاب بعد ( 15خمسة عشر) يومًا على األقل
إذا تمت تغطية قيمة االكتتاب بالكامل.
طبيعة الوثيقة من حيث اإلصدار :يتم االكتتاب
في وثائق استثمار الصندوق من خالل جميع
فروع البنك و بنوك القرى التابعة له بإجراء
قيد دفتري لعدد الوثائق في الحساب الخاص
بالعميل سواء المكتتب أو المشتري بسجل حملة
الوثائق لدى شركة خدمات اإلدارة.
حالة ما إذا انتهت المدة المحددة لالكتتاب دون
االكتتاب في جميع وثائق االستثمار التي تم
طرحها :إذا إنتهت المدة المحددة لالكتتاب

دون االكتتاب في جميع وثائق االستثمار التي
تم طرحها لالكتتاب يجوز للصندوق تعديل
قيمة األموال المراد استثمارها باإلكتفاء بما
تم تغطيته من الوثائق بشرط أال يقل عن
( %50خمسين فى المائة) من مجموع الوثائق
المصدرة ،و في هذه الحالة يجب تغيير جميع
مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق
المكتتب فيها.
يسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله
طبقًا للحالة السابقة أو كان عدد الوثائق
التي تم االكتتاب فيها أقل من ( %50خمسين
فى المائة) وعلى البنك الذي تلقى مبالغ من
المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة
فور طلبها.
حالة ما إذا زادت طلبات االكتتاب في الوثائق
عن عدد وثائق االستثمار المطروحة :حجم
الصندوق ( 100,000,000مائة مليون) جنية
مصري عند التأسيس مقسمة على 10,000,000
(عشرة مليون) وثيقة قيمتها االسمية 10
(عشرة) جنيهات مصرية و يجوز زيادة
حجم الصندوق وقبول اكتتابات حتى مبلغ
مليار جنيه وهو خمسين ضعف حجم الوثائق
المكتتب فيها من البنك فى الصندوق والبالغ
( 20,000,000عشرين مليون) جنيه مصري،
وذلك مع مراعاة الرجوع إلى الهيئة وفقًا
للضوابط الخاصة بزيادة حجم الصناديق.
اذا زادت طلبات االكتتاب في الوثائق المطروحة
عن عدد ( 100مائة) مليون وثيقة بقيمة اسمية
 10جنيهات وقيمة اجمالية مليار جنيه ،يتم
توزيع الوثائق المطروحة على المكتتبين كل
بنسبة ما اكتتب به ،وتجبر الكسور التي تنشأ
عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.
إدارة سجل حملة الوثائق :تقوم شركة خدمات
اإلدارة بإمساك سجل حمله الوثائق.
حفظ األوراق المالية :يقوم أمين الحفظ بحفظ
األوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله
فيها ويلتزم أمين الحفظ بتقديم بيان دوري
للهيئة عن األوراق المالية التي يتم االستثمار
فيها.
بيان إجراءات ومتطلبات تعديل نشرة االكتتاب
و اإللتزامات تجاه حملة الوثائق :يجوز تعديل

البيانات الرئيسية لنشرة االكتتاب في وثائق
االستثمار بعد إتخاذ اإلجراءات المقررة طبقًا

للقانون  1992/95والئحته التنفيذية والرجوع
للهيئة لطلب اعتمادها ،وال تنفذ تلك التعديالت
اال بعد موافقة الهيئة عليها
البند الســادس عشر :جمــاعة حملة الوثائق
وتعـديــــل نشــــرة االكتتـــــاب

يكون للصندوق جماعة تتكون من حملة الوثائق
غرضها حماية المصالح المشتركة ألعضائها
ويكون االكتتاب أو الشراء في وثائق الصندوق
بمثابة موافقة على تكوين جماعة حملة الوثائق
ويتبع في إجراءات الدعوة إلجتماع حملة
الوثائق ونصاب الحضور والتصويت األحكام
والقواعد المقررة فى القانون.
وعلى الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة
من التقارير المنصوص عليها بالقانون.
البند السابع عشر :شراء واسترداد الوثائق

استرداد الوثائق :ال يجوز للصندوق أن يرد إلى
حملة الوثائق قيمة وثائقهم أو أن يوزع عليهم
عائداً بالمخالفة لشــروط اإلصــدار ،ويلتـزم
الصندوق بإسترداد وثائق اإلستثمار بمجرد
الطلب وبما يتفق وأحكام المادة ( )159من
الفصل الثانى الصادر بموجب القرار الوزارى
رقم . 2007/209
يجوز ألى مكتتب فى الصندوق أن يسترد بعض
أو جميع وثائقه بالتقدم بطلب اإلسترداد يوميًا
خالل ساعات العمل الرسمية حتى الساعة الثانية
عشر ظهراً لدى فروع البنك الرئيسى للتنمية
و اإلئتمان الزراعى وبنوك القرى التابعة له
ويتعين حضور حامل الوثيقة أو الموكل عنه
بصورة قانونية إليداع طلب اإلسترداد ويتم
الوفاء بقيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة
فى صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل
تقديم طلب اإلسترداد وفقًا للمعادلة المشار
إليها بالبند (  ) 18من هذه النشرة.
يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب إستردادها من
أصول الصندوق إعتباراً من اليوم التالى لتقديم
طلب اإلسترداد .
يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الوثائق المطلوب
إستردادها فى يوم العمل التالى من تاريخ طلب
اإلسترداد .
يتم إسترداد وثائق إستثمار الصندوق بتسجيل
عدد الوثائق المستردة فى سجل حملة الوثائق
لدى شركة خدمات االدارة ويتم تحديد قيمة
الوثيقة فى نهاية كل يوم عمل مصرفى والتى
يتم اإلعالن عنها يوم العمل التالى فى جميع
فروع البنك باإلضافة إلى اإلعالن عن السعر
اإلسبوعى كل يوم أحد فى جريدة صباحية
يومية واسعة االنتشار.
ال يوجد مصاريف استرداد
الوقف المؤقت لعمليات االسترداد :يجوز الوقف
المؤقت لعمليات االسترداد أو السداد النسبي
متى طرأت ظروف استثنائية تبرر هذا الوقف
وكانت مصلحة حملة الوثائق تتطلب ذلك
وفقًا للشروط التي حددها القانون ويجب على
مدير االستثمار إبالغ الهيئة وتعتبر الحاالت
التالية ظروف إستثنائية تبرر ذلك:
تزامن طلبات التخارج من الصندوق وبلوغها
حداً كبيراً يعجز معها مدير االستثمار عن
اإلستجابة لطلبات الخروج.
حاالت القوة القاهرة.
يتم الوقف أو السداد النسبي وتقدير هذه
الظروف االستثنائية وغيرها تحت إشراف
الهيئة بعد الحصول على موافقتها ويكون هذا
الوقف مؤقتًا إلى أن تزول أسبابه والظروف
التي استلزمته.
شراء الوثائق :يتم تلقى طلبات شراء وثائق
اإلستثمار الجديدة يوميًا خالل ساعات العمل
الرسمية ختى الساعة الثانية عشر ظهرا بفروع
البنك الرئيسى للتنمية و اإلئتمان الزراعى أو
بنوك القرى التابعة له على ان يتم تسوية قيمتها
فى يوم العمل التالى على اساس نصيب الوثيقة
فى صافى القيمة السوقية الصول الصندوق فى
نهاية يوم عمل تقديم طلب الشراء.
ويكون للصندوق حق اصدار وثائق استثمار
جديدة بديلة لتلك التي ترد قيمتها من خالل
البنك وفروعة مع مراعاة احكام المادة ()150
من الفصل الثانى من الئحة القانون وضوابط
الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي
بشان زيادة حجم الصندوق .
يتم شراء وثائق إستثمار الصندوق بإجراء قيد
دفترى لعدد الوثائق المشتراة فى سجل حملة
الوثائق لدى شركة خدمات االدارة .
تقوم شركة خدمات االدارة بموافاة العمالء
بكشف حساب يوضح عدد الوثائق التى إكتتب
فيها والحركة التى طرأت عليها كل ثالثة

أشهر .
ال يوجد مصروفات أو عموالت شراء للوثائق.
البند الثامن عشر  :التقييم الدوري ألصول صندوق

يتم تقييم أصول الصندوق يوميًا بهدف تحديد
القيمة الشرائية والبيعية للوثيقة في نهاية
يوم العمل المصرفي  ،والتي يتم االعالن عنها
فى اليوم التالي بفروع البنك و بنوك القرى
التابعة له.
تتحدد قيمة الوثيقة من قبل شركة خدمات
االدارة على أساس نصيب الوثيقة من صافي
قيمة أصول الصندوق وذلك على النحو
التالي:
(أ) إجمالي القيم التالية :

النقدية بالحسابات الجارية والودائع بالبنوك.
اإليرادات المستحقة و التي تخص الفترة والتي
لم يتم تحصيلها بعد.
أذون الخزانة تقيم طبقا لسعر الشراء مضافًا
إليها الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى
يوم التقييم طبقا للعائد المحتسب على أساس
سعر الشراء.
شهادات اإلدخار البنكية عند السماح للصندوق
باالستثمار فيها من قبل البنك المركزي طبقًا
لسعر الشراء مضافًا إليه الفائدة المستحقة عن
الفترة من تاريخ الشراء وأخر كوبون أيهما
أقرب وحتى تاريخ التقييم.
السندات الحكومية طبقًا لسعر اإلقفال الصافي
(سعر اإلقفال بعد خصم الفائدة المستحقة عن
الفترة من أخر يوم صرف الكوبون حتى أخر
يوم تنفيذ) مضافًا إليها الفائدة المستحقة عن
الفترة من أخر كوبون وحتى يوم التقييم.
يتم تقييم السندات الغير حكومية وصكوك
التمويل التي تصدرها الشركات طبقًا لسعر
اإلقفال الصافي مضافًا إليها الفائدة المستحقة
عن الفترة من أخر كوبون وحتى يوم التقييم
على أنه يجوز لمدير االستثمار في حالة عدم
وجود تعامل على ورقة مالية أو أكثر لفترة
ال تقل عن شهر أن يقيم األوراق المالية المشار
إليها بأقل من السعر المحدد فى الفترة السابقة
بما ال يتجاوز  %10من هذا السعر.
وثائق االستثمار فى صناديق االستثمار األخرى
على أساس أخر قيمة استردادية معلنة.
يضاف إليها قيمة باقي عناصر أصول
الصندوق.
(ب) يخصم من إجمالي القيم السابقة ما
يلي:

إجمالى اإللتزامات التي تخص الفترة والتي لم
يتم خصمها بعد بما فى ذلك حسابات البنوك
الدائنة مثل التسهيالت اإلئتمانية في حالة
وجودها.
المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة التزام
حال و يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها.
المصروفات المستحقة عن الفترة من أتعاب
مدير االستثمار وعموالت البنك وعموالت
السمسرة وأتعاب مراقبي الحسابات و شركة
خدمات اإلدارة و أمين الحفظ وكذا مصروفات
الدعاية والتسويق ونصيب الفترة من التكاليف
المدفوعة مقدمًا للحصول على منافع اقتصادية
مستقبلية.
المصروفات االدارية والمتمثلة في مصروفات
االعالن والنشر
مصروفات التأسيس الالزمة لبدء الصندوق
والتي يجب تحميلها على السنة المالية األولى
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
(ج) الناتج الصافي ( ناتج المعادلة):

لتحديد قيمة الوثيقة يتم قسمة صافي ناتج
البندين السالفين على عدد وثائق االستثمار
القائمة في يوم التقييم بما فيه عدد وثائق
االستثمار المخصصة (المجنبة) للبنك.
البند التاسع عشر :أرباح الصندوق والتوزيعات

يتم تحديد أرباح الصندوق من خالل قائمة
الدخل التي يتم إعدادها بغرض تحديد صافي
ربح أو خسارة الفترة المعد عنها القوائم
المالية ويتم تصوير قائمة الدخل وفقًا لمعايير
المحاسبة المصرية على أن تتضمن أرباح
الصندوق على األخص اإليرادات التالية:
العوائد االستثمارية المحصلة (نقداً وعيناً)
نتيجة استثمار أموال الصندوق خالل الفترة.
العوائد االستثمارية المستحقة والتي لم يتم
تحصيلها بعد
األرباح الرأسمالية المحققة الناتجة عن بيع /
استرداد استثمارات الصندوق
األرباح الرأسمالية الغير محققة الناتجة عن
الزيادة فى صافي القيمة السوقية الستثمارات
الصندوق.

ويخصم
الخسائر الرأسمالية المحققة الناتجة عن بيع/
استرداد استثمارات الصندوق
الخسائر الرأسمالية الغير محققة الناتجة
عن النقص في صافي القيمة السوقية لألوراق
المالية.
أتعاب مدير االستثمار وعموالت البنك وأي
أعباء مالية اخرى طبقا لما تضمنه البند ()22
من هذه النشرة
مصروفات التأسيس والمصروفات االدارية
المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة التزام
حال و يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها.
التوزيعات لحاملي وثائق االستثمار:
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي عائد حيث أن
الصندوق تراكمي فيتم اضافة العائد لقيمة
الوثيقة يوميًا و يمكن الحصول على األرباح
عن طريق االسترداد.
يحق لمدير االستثمار تقرير توزيع وثائق
مجانية إذا ما تراءى له ذلك بعد الحصول على
موافقة البنك.
البند العشرون :االفصاح الدوري عن المعلومات

يتم إعداد قوائم مالية في نهاية كل سنة
مالية ويتم إصدارها خالل الربع األول من
السنة المالية التالية ،كما يتم إعداد تقارير
ربع سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله
على أن تتضمن تلك التقارير القوائم المالية
للصندوق مصدقًا على ما ورد بها من مراقبي
الحسابات.
يلتزم الصندوق بموافاة الهيئة ببيانات أسبوعية
كافية عن األوراق المالية التي يستثمر
الصندوق أمواله فيها طبقًا للقواعد الواردة
في القانون.
يتم موافاة الهيئة كل ثالثة أشهر بتقارير
عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله معتمدة من
مراقبي حسابات الصندوق خالل الشهر التالي
إلصدارها ،وسوف تتضمن هذه التقارير القوائم
المالية والبيانات التي تفصح عن المركز
المالي الصحيح للصندوق وفقًا لقواعد اإلفصاح
المشار إليها فى القانون وطبقًا لمعايير
المحاسبة والمراجعة المصرية.
يلتزم البنك والمراقب الداخلي لمدير
االستثمار بأن يقدما للهيئة تقارير نصف سنوية
معتمدة من مجلس اإلدارة تفصح عن المركز
المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة على
أن تكون معتمدة من مراقبي حسابات الصندوق،
وكذلك اإلجراءات التي يتخذها مدير
االستثمار إلدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق
طبقًا لقواعد االفصاح المشار اليها فى القانون.
يلتزم البنك بنشر ملخص وافي للتقارير
المشار إليها فى القانون وهي التقارير النصف
سنوية والقوائم المالية السنوية وتقرير
مراقبي الحسابات عنها في جريدتين واسعتي
اإلنتشار بشرط أن تصدر إحداهما على األقل
باللغة العربية ،على أن يوضح فيه ملخص
متوسط العائد السنوى المحقق من قبل
الصندوق مع مقارنة أداء الصندوق في أخر
فترة مالية باألداء المحقق فى السنوات أو
الفترات السابقة.
البند الحادى والعشرون :إنهاء الصندوق والتصفية

طبقًا للقانون ينقضي الصندوق فى الحاالت
التــــالية:
• إنتهاء مدته.
• تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ،أو إذا
استحال علية مواصلة تنفيذ غرضه.
• وال يجوز وقف نشاط الصندوق أو تصفية
عملياته أال بموافقة مجلس إدارة الهيئة
وذلك بعد التثبت من أن الصندوق أبرأ
ذمته نهائيًا من التزاماته وفقًا للشروط
واإلجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
وفي مثل هذه األحوال يجوز للبنك إنهاء
الصندوق وذلك بإرسال اشعار لحملة
الوثائق وفي هذه الحالة تصفى موجودات
الصندوق وتسدد التزاماتها ويوزع باقي
عوائد هذه التصفية بعد إعتماده من مراقبي
حسابات الصندوق على حملة الوثائق بنسبة
ما تمثله وثائقهم إلى إجمالى الوثائق
المصدرة من الصندوق على أن يتم ذلك
خالل مدة ال تزيد على تسعة أشهر من
تاريخ اإلشعار.
البند الثاني و العشرون :األعباء المالية
أتعاب مدير االستثمار:

يستحق لمدير االستثمار نظير إدارته ألموال

الصندوق أتعاب بواقع ( %0,25اثنين و نصف
في األلف) سنويًا من صافي أصول الصندوق
تحتسب وتجنب يوميًا وتدفع فى أخر كل شهر
على أن يتم اعتماد هذه األتعاب من قبل مراقبي
حسابات الصندوق فى المراجعة الدورية.
العموالت االدارية للبنك:

يتقاضى البنك عموالت بواقع ( %0,25اثنين
و نصف فى األلف) سنويًا من صافي أصول
الصندوق نظير الخدمات اإلدارية و تقديم
االستشارات القانونية للصندوق وتحتسب هذه
العموالت وتجنب يوميًا وتدفع فى أخر كل
شهر على أن يتم اعتماد هذه العموالت من
قبل مراقبي حسابات الصندوق فى المراجعة
الدورية.
عموالت الحفظ:

يتقاضى أمين الحفظ عمولة نظير حفظ وإدارة
سجالت األوراق المالية التي يستثمر الصندوق
فيها بواقع (خمسة فى المائة الف) سنويًا من
قيمة األوراق المالية التي يتم حفظها لدى أمين
الحفظ وتحتسب تلك العمولة يوميًا ثم تجنب
وتدفع في نهاية كل شهر.

أتعاب شركة خدمات اإلدارة:

يستحق لشركة خدمات اإلدارة أتعاب بواقع
( %0,05نصف في األلف) سنويًا من صافي
أصول الصندوق تحتسب وتجنب يوميًا وتدفع
فى أخر كل شهر على أن يتم اعتماد هذه
األتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في
المراجعة الدورية.
أتعاب السادة مراقبي حسابات الصندوق:

ال من مراقبي حسابات الصندوق
يتقاضى ك ً
على حدة مبلغ ( 25,000خمسة و عشرين ألف)
جنيه مصري سنويًا مقابل مراجعة حسابات
الصندوق وقوائمه المالية السنوية والنصف
سنوية والربع سنوية.
مصروفات التسويق والدعاية:

يتحمل الصندوق مصروفات دعاية ال تزيد عن
 % 0,25سنويًا (اثنين و نصف فى األلف) من
صافي أصول الصندوق يتقاضاها البنك مقابل
التكاليف الدعائية الفعلية التي يتحملها البنك
من خالل حمالته الدعائية و إعداد النشرات
الترويجية المتواصلة لدعم الصندوق و ذلك
مقابل الفواتير وااليصاالت الدالة على هذه
التكاليف ،وفي حالة تعدي تلك المصروفات
للنسبة المشار اليها ،يتحمل البنك تلك
الزيادة و للبنك الحق فى اإلتفاق مع أى
طرف أخر للمساعدة في تسويق الصندوق على
اال يتحمل الصندوق أية مصروفات تسويقية
اضافية نتيجة ذلك االتفاق وتحتسب هذه
المصروفات وتجنب عند تحققها وتدفع فى
أخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه
المصروفات من قبل مراقبا حسابات الصندوق
في المراجعة الدورية.
مصروفات التأسيس:

يتحمل الصندوق مصروفات تأسيس ال تزيد عن
 % 2,5سنويًا (اثنين و نصف فى المائة) من
صافي أصول الصندوق عند التأسيس يتقاضاها
البنك مقابل التكاليف الفعلية التي يتحملها
البنك قبل التأسيس و ذلك مقابل الفواتير
و االيصاالت الدالة على هذه التكاليف ،وفي
حالة تعدي تلك المصروفات للنسبة المشار
اليها ،يتحمل البنك تلك الزيادة وتحتسب هذه
المصروفات و يتم تحميلها على السنة المالية
األولى طبقا لمعايير المحاسبة على أن يتم
اعتماد مبالغ هذه المصروفات من قبل مراقبا
حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.
مصاريف االكتتاب و الشراء و االسترداد:

ال يتحمل حامل الوثيقة أى مصاريف لالكتتاب
أو الشراء أو االسترداد.
البنـــد الثــالث والعشـــرون :أسمــاء
وعنـــاوين مسئـــــولي اإلتصــــال

البنك الرئيسي للتنمية و اإلئتمان الزراعي:

األستاذ /مصطفى صالح الصفتى

رئيس قطاع االستثمار
العنوان  110 :شارع القصر العيني – قسم قصر
النيل  -محافظة القاهرة
		
التليفون 27951260 :
الفاكس 27950654 :
شركة إتش سي لألوراق المالية و االستثمار

األستاذ /حسين حسن شكري

رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب

األستاذ /عمر رضوان

وهذه النشــرة تمت مــراجعتهــا من الهيئــة العـــامة للــرقــابة
المــــالية ووجـدت متماشية مع أحكام القانون رقم  95لسنة  1992والئحتـه
التنفيـذية وتم اعتمادها بـرقم ( )382بتــاريخ  2010/02/02علمًا بـأن اعتمــاد
الهيئة للنشـرة ليس اعتمـاداً للجـدوى التجـارية للنشاط موضوع النشرة أو
لقدرة النشاط على تحقيق نتائج معينة.

مع تحيات أدارة صناديق االستثمار – قطاع االستثمار بالبنك الرئيسى للتنمية و اإلئتمان الزراعى

لإلتصال بنا 110 :شارع القصر العيني ,القاهرة
تليفون - )+02( 27957227 :فاكس)+02( 27950654 :

المدير التنفيذي
العنوان  3 :شارع الزهور – المهندسين-
محافظة الجيزة
التليفون 19942 :
		
فاكس33333291 :
البريد اإللكترونيoradwan@hc-si.com :
البند الرابع والعشرون :االقتــراض بضمــان
الصندوق

يجوز للبنك الموافقة على إقراض حملة
الوثائق بضمان وثائقهم فى الصندوق وذلك
وفقا لقواعد اإلقراض والتعريفة المصرفية
السارية بالبنك وقت اإلقتراض.
البنــد الخـــامس والعشــرون :إقـــرار
الجهــة المؤسســـة ومديــر االستثمـار

مدير االستثمار والبنك ضامنان لصحة ما ورد
فى هذه النشرة من بيانات ومعلومات و أنها
تتفق مع مبادئ و أسس االكتتاب العام الصادرة
عن الهيئة .يجب على المستثمرين المتوقعين
في هذا االكتتاب القيام بدراسة شاملة
للمخاطر التي قد يتعرضون لها من االستثمار
في الوثائق المعروضة و العلم بأن االستثمار
في الوثائق قد يعرض المستثمر لخسارة أو
مكسب دون أدنى مسئولية على البنك أو مدير
االستثمار.
البنك:

"البنك الرئيسي للتنمية و اإلئتمان الزراعي"-
هيئة عامة قابضة

السيد األستاذ /علي اسماعيل شاكر

رئيس مجلس اإلدارة
مدير االستثمار:

"اتش سى لألوراق المالية واالستثمار" ش.م.م

السيد األستاذ /حسين حسن شكري

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
		

البند الســادس والعشـــرون :إقرار مراقبي
الحسابات

قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة
االكتتاب فى صندوق االستثمار الثاني للبنك
الرئيسي للتنمية و اإلئتمان الزراعي للسيولة
ذو العائد اليومي التراكمي المرفقة ونشهد
أنها تتضمن كل ما نصت عليه أحكام قانون
سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992والئحته
التنفيذية واإلرشادات الصادرة من الهيئة فى
هذا الشأن وكذلك تتمشى مع العقد المبرم
بين البنك ومدير االستثمار و هذه شهادة منا
بذلك.

األستاذ /محمد محمود السيد حسن

مكتب السيد وحيد عبد الغفار
العنوان 17 :شارع محمود حسن من العروبة
القاهرة  -سجل مراقبى حسابات الهيئة رقم
()323
التليفون 		 24176915 - 22901951

األستاذ /محمد عصام الدين السيد محمد
غراب مكتب غراب و شركاه

سجل مراقبى حسابات الهيئة رقم ()134
العنوان 21شارع عمارات السعودية – شارع
النزهة – مدينة نصر
التليفون24150615 - 24140296
البند الســابع والعشـــرون :إقـرار المستشار
القانوني

قمنا بالمراجعة القانونية لكافة البيانات الواردة
بنشرة االكتتاب في صندوق االستثمار الثاني
للبنك الرئيسي للتنمية و اإلئتمان الزراعي
للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي المرفقة
ونشهد أنها تتمشى مع أحكام القانون  95لسنة
 1992والئحته التنفيذية وتعديالته والقواعد
التنفيذية الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن
وكذا العقد المبرم بين البنك ومدير
االستثمار هذه شهادة منا بذلك.
المستشار القانوني

السيد األستاذ  /أحمد جمعة إبراهيم

رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسى
للتنمية و اإلئتمان الزراعى
العنوان  110 :شارع القصر العيني – محافظة
القاهرة .التليفون 27950790 :

