نشرة اإلكتتاب العام فى صندوق إستثمار البنك املصري لتنمية الصادرات
الثالث لإلستثمار فى أدوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمي (( الذهبي ))
ترخيص رقم ( )653الصادر من الهيئة العامة للرقابة املالية
محتويات النشرة
بند ( )1تعريفات هامة .بند ( )2مقدمة وأحكام عامة .بند ( )3تعريف وشكل الصندوق .بند ( )4هدف الصندوق .بند ( )5مصادر أموال
الصندوق والوثائق املصدرة منه .بند ( )6السياسة االستثمارية للصندوق .بند ( )7اخملاطر .بند ( )8األفصاح الدوري عن املعلومات.
بند ( )9نوعية املستثمر اخملاطب بالنشرة .بند ( )10أصول وموجودات الصندوق .بند ( )11اجلهة املؤسسة للصندوق .بند ( )12مراقبي
حسابات الصندوق .بند ( )13مدير االستثمار .بند ( )14شركة خدمات االدارة .بند ( )15أمني احلفظ .بند ( )16االكتتاب في الوثائق .بند
( )17جماعة حملة الوثائق .بند ( )18شراء  /استرداد الوثائق .بند ( )19التقييم الدوري ألصول الصندوق .بند ( )20أرباح الصندوق وعائد
الوثيقة .بند ( )21إنهاء الصندوق والتصفية .بند ( )22األعباء املالية .بند ( )23أسماء وعناوين مسئولي االتصال .بند ( )24اإلقتراض
بضمان الوثائق .بند ( )25قنوات تسويق وثائق االستثمار التى يصدرها الصندوق .بند ( )26إقرار اجلهة املؤسسة ومدير االستثمار .بند
( )27إقرار مراقبي احلسابات .بند ( )28إقرار املستشار القانونى.
بند ( )1تعريفات هامة
الصندوق:
صندوق استثمار البنك املصري لتنمية الصادرات الثالث لألستثمار في أدوات الدخل الثابت  -ذو عائد تراكمي( الذهبى) واملؤسس
وفقا لقانون سوق رأس املال الصادر بالقانون رقم  95لسنة  1992وفقا الخر تعديالته.
الالئحة التنفيذية:
الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال الصادرة مبوجب قرار وزير االقتصاد رقم  135لسنة  1993وفقا الخر تعديالتها.
نشرة االكتتاب العام:
هى الدعوة املوجهة الى اجلمهور لالكتتاب العام فى وثائق االستثمار التى يصدرها صندوق البنك واملعتمدة من الهيئة العامة
للرقابة املالية بتاريخ  2012/3/5واملنشورة فى صحيفتني يوميتني مصريتني واسعتى االنتشار.
أكتتاب عام:
طرح او بيع وثائق االستثمار من قبل اجلهة املؤسسة للصندوق ويفتح باب االكتتاب العام بعد مضى اسبوعني من تاريخ نشر نشرة
االكتتاب فى جريدتني صباحيتني مصريتني واسعتى االنتشار.
الهيئة:
الهيئة العامة للرقابة املالية.
اجلهة املؤسسة للصندوق:
البنك املصرى لتنمية الصادرات وفروعه بصفته مؤسس الصندوق.
جلنة االشراف:
اللجنة التى مت تعيينها من مجلس ادارة اجلهة املؤسسة ويفوضها فى االشراف على الصندوق والقيام باملهام املذكورة فى البند
11من النشرة.
مدير االستثمار:
شركة برامي انفستمنتس إلدارة األستثمارات املالية واملرخص لها مبزاولة النشاط بترخيص رقم  67بتاريخ 1995/6/4كشركة
مساهمة مصرية منشأه وفقا ألحكام القانون رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية.
شركة خدمات االدارة:
الشركة املصرية خلدمات االدارة فى مجال صناديق االستثمار والكائنة فى  8ش منصور محمد  -الزمالك  -القاهرة  -واخلاضعة
الحكام قانون سوق رأس املال واملرخص لها بترخيص رقم ( )514بتاريخ  2009/4/9للقيام مبهام خدمات االدارة.
أمني احلفظ:
البنك األهلي سوسيتيه جنرال واملرخص له مبباشرة نشاط امناء احلفظ وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة بتاريخ .2004/9/9
مدير احملفظة:
الشخص املسئول لدى مدير االستثمار عن االدارة الفنية لالموال املستثمرة في الصندوق.
وثيقة االستثمار:
ورقة مالية متثل حصة حامل الوثيقة فى صافى قيمة اصول الصندوق.
االستثمارات:
كافة اصول الصندوق.
االدوات املالية:
هى االدوات املالية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل مثل ادوات الدين الصادرة عن احلكومة والبنوك والشركات واتفاقيات إعادة
الشراء والودائع وشهادات اإلدخار البنكية ذات العائد الثابت أواملتغير ووثائق استثمار الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت
األخرى.
ادوات الدخل الثابت:
هى ادوات مالية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل والتى تصدر بقيمة اسمية تسترد عند استحقاق الدين مع احلصول على دخل
دورى وإمكانية أن يكون هذا الدخل ثابتا ً أو متغيرا ً وتتضمن تلك االدوات على سبيل املثال السندات واالذون احلكومية وسندات
الشركات واألوراق التجارية وشهادات االدخار البنكية ذات العائد الثابت أو املتغير.
اتفاقيات اعادة شراء:
هى اتفاقيات بني مالك اذون اخلزانة أو السندات وبني طرف أخر يرغب فى استثمار سيولته فى اذون اخلزانة أو السندات ملدة محددة
وبذلك يقوم بشراء االذن أو السند من املالك األصلى بغرض إعادتها له بسعر محدد متفق عليه بعد مدة محددة.
شهادات اإلدخار البنكية:
هى أوعية إدخارية تصدرها البنوك وتعطى حلاملها عائدا ً دوريا ً خالل فترة استحقاقها سواء كانت ثالثة سنوات أو خمس سنوات أو
اكثر باإلضافة إلى حصول حاملها على القيمة االسمية لها بعد إنقضاء فترة االستحقاق أو يتم جتميع العائد ليصرف مع القيمة
االسمية فى تاريخ االستحقاق وال يحق للشخصيات االعتبارية  -ومن ضمنها صناديق االستثمار  -االستثمار فيها إال بعد صدور
موافقة البنك املركزى املصرى على ذلك.
سندات التوريق:
هي أوراق مالية مصدرة مقابل محفظة حقوق مالية محالة للشركة املصدرة لسندات التوريق.
املستثمر:
الشخص الذى يرغب فى االكتتاب او(شراء) وثائق االستثمار.
حامل الوثيقة:
هو الشخص الذى قام باالكتتاب فى (أو شراء) وثائق استثمار الصندوق.
األطراف ذوى العالقة:
كافة االطراف املرتبطة بنشاط الصندوق ومنها على سبيل املثال وليس احلصر مدير االستثمار ،البنك املودع لديه أموال الصندوق،
مراقبى احلسابات ،املستشار القانونى ،شركة خدمات االدارة ،شركات السمسرة ،اعضاء مجلس االدارة أو املديرين التنفيذيني أو
املوظفني لدى أى طرف من االطراف السابقة باالضافة إلى أى حامل وثائق تتجاوز ملكيته ( %5خمسة باملائة) من صافى اصول
صندوق االستثمار.
املصاريف اإلدارية:
هى املصاريف اخلاصة بالنشر األسبوعي لسعر الوثيقة ونشر القوائم املالية وأية تعديالت على نشرة األكتتاب متى وجدت والتى
يتم سدادها مقابل فواتير فعلية.
يوم عمل مصرفى:
هو كل يوم من أيام االسبوع عدا يومى اجلمعة والسبت والعطالت الرسمية شريطة ان يكون يوم عمل بكل من البورصة والقطاع
املصرفى.
اتعاب اإلدارة:
هى االتعاب السنوية التى يتم دفعها من قبل الصندوق إلى مدير االستثمار الذى يتولى ادارة محفظة األوراق املالية كنسبة
ثابتة من صافى اصول الصندوق .واجلدير بالذكر أن قيمة هذه النفقات مرتبطة باملهام التى يتم اسنادها إلى مدير االستثمار
نحو الصندوق.

بند ( )2مقدمة وأحكام عامة
 قام «البنك» بإنشاء صندوق إستثمار البنك املصري لتنمية الصادرات الثالث لألستثمار في أدوات الدخل الثابت (الذهبى) بغرضإستثمار أصوله بالطريقة املفصلة واملوضحة في السياسة االستثمارية ووفقا ً ألحكام قانون سوق املال رقم  95لسنة 1992
والئحته التنفيذية.
 قام «البنك» مبوجب القانون املشار اليه بتعيني مدير إستثمار تكون لديه اخلبرة و املقدرة إلدارة إستثمارات وأصول الصندوق. تعد هذه النشرة دعوة لإلكتتاب العام او لشراء وثائق الصندوق. تتضمن هذه النشرة كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بالصندوق وهى معلومات وبيانات مدققة ومراجعة من قبل اجلهةاملؤسسة ومراقبى احلسابات واملستشار القانونى وحتت مسئوليتهم ودون ادنى مسئولية تقع على الهيئة.
 يلتزم مجلس ادارة البنك املؤسس لهذا الصندوق بتحديث دورى للنشرة كل سنة على األقل لتعكس نتائج األعمال عن السنةالسابقة ويتم تعديلها كلما طرأت أحداث جوهرية تؤثر على الصندوق أو اداؤه.
 ال يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة االكتتاب فى وثائق االستثمار اال بعد اتخاذ االجراءات املقررة قانونا ً طبقا ً الحكام قانونسوق رأس املال والئحته التنفيذية وعلى االخص موافقة جماعة حملة الوثائق في احلاالت التي تتطلب ذلك طبقا ألختصاصتها
الواردة بالبند ( )17من النشرة والرجوع للهيئة لطلب اعتمادها.
 يحق ألى مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه النشرة من العناوين املوضحة فى نهاية هذه النشرة وتخضع النشرة لكافةالقواعد احلاكمة واملنظمة لنشاط صناديق االستثمار فى مصر وعلى األخص االحكام الواردة بقانون سوق رأس املال والالئحة
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا ً لهما.
 فى حالة نشوب أى خالف فيما بني اجلهة املؤسسة ومدير االستثمار أو أى من املكتتبني واملستثمرين أو املتعاملني مع الصندوق يتمحل هذا اخلالف بالطرق الودية ،فإذا لم يفلح احلل بالطرق الودية يتم احلل عن طريق التحكيم وفقا ً لقواعد مركز القاهرة االقليمى
للتحكيم التجارى الدولى على أن يكون القانون املطبق هو القانون املصرى وتكون لغة التحكيم هى اللغة العربية.
 إن االكتتاب فى وثائق استثمار الصندوق يعد قبوال ً جلميع بنود هذه النشرة واقرار من املستثمر بقبوله االستثمار في وثائق هذاالصندوق في مقابل حتمل كافة مخاطر هذا االستثمار.
بند ( )3تعريف وشكل الصندوق
اسم الصندوق:
صندوق استثمار البنك املصري لتنمية الصادرات الثالث لألستثمار في أدوات الدخل الثابت  -ذو عائد تراكمي(الذهبى).
الشكل القانوني للصندوق:
صندوق استثمار البنك املصري لتنمية الصادرات الثالث لألستثمار في أدوات الدخل الثابت باجلنية املصرى صندوق ذو عائد تراكمي
(الذهبى) ميثل أحد أنشطة البنك ومرخص به للبنك مبوجب قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992والئحتـه التنفيذيـة
ومبوجـب موافقـة البنك املركزي املصري بتاريخ  2011/ 9 / 27وموافقة الهيئة العامة للرقابة املالية مبوجب الترخيص رقم ( )653
الصادر بتاريخ  2012/3/5ملباشرة هذا النشاط.
نوع الصندوق:
مفتوح ذو عائد تراكمي.
فئة الصندوق:
صندوق يستثمر فى ادوات الدخل الثابت.
مقر الصندوق:
البنك املصرى لتنمية الصادرات ومقره  108شارع محي الدين أبو العز  -املهندسني  -اجليزة.
تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة:
ترخيص الهيئة العامة للرقابة املالية رقم (.)653
تاريخ املوافقة الصادرة من البنك املركزي املصري:
موافقة البنك املركزي املصري بتاريخ .2011/9/27
تاريخ بدء مزاولة النشاط:
يبدأ الصندوق فى مزاولة النشاط إعتبارا ً من تاريخ صدور الترخيص مبزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة املالية.
السنة املالية للصندوق:
تبدأ السنة املالية للصندوق فى األول من يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر من كل عام على أن تشمل السنة األولى املدة التي تنقضي
من تاريخ الترخيص للصندوق مبزاولة نشاطه حتى تاريخ انتهاء السنة املالية التالية.
مدة الصندوق:
25عاما ً تبدأ من تاريخ الترخيص للصندوق مبباشرة نشاطه.
عملة الصندوق:
اجلنيه املصرى هو العملة املعتمدة عند تقييم االصول وااللتزامات واعداد القوائم املالية وكذا عند اكتتاب  /شراء وإصدار  /استرداد
الوثائق وعند التصفية.
املستشار القانوني للصندوق:
األستاذ  /أسامة أبو غنيمة قطب  -البنك املصري لتنمية الصادرات.
العنوان  108 :شارع محي الدين أبو العز.
االشراف على الصندوق:
تتولى جلنة اإلشراف املعينة من قبل مجلس ادارة اجلهة املؤسسة مسئولية اإلشراف على الصندوق والتنسيق بني األطراف ذوى
العالقة ،وتتمثل مهامها طبقا ً ملا هو موضح بالبند ( )11من هذه النشرة.
بند ( )4هدف الصندوق
يهدف صندوق استثمار البنك املصري لتنمية الصادرات الثالث لألستثمار في أدوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمي (الذهبى)
إلى تقدمي وعاء إدخارى وإستثمارى من متوسط الى طويل االجل من خالل تكوين محفظة متنوعة من األدوات املالية املتوسطة
والطويلة االجل في املقام االول مثل سندات احلكومة والشركات والبنوك وشهادات االدخار البنكية باإلضافة الى االستثمار في
بعض االدوات املالية القصيرة االجل مثل أذون اخلزانة ووثائق الصناديق املثيلة وصناديق أسواق النقد للحفاظ على نسبة السيولة
بالصندوق لتحقيق التوازن بني النمو وتوزيع اخملاطر.
بند ( )5مصادر أموال الصندوق والوثائق املصدرة منه
حجم الصندوق:
حجم الصندوق املستهدف عند غلق باب االكتتاب  50مليون جنيه (خمسون مليون جنيه) مقسمة علي 500الف (خمسمائة
ألف) وثيقة قيمتها األسمية ( 100مائة) جنيه للوثيقة ويجوز زيادة حجم الصندوق الى  250مليون جنيه مع مراعاة أحكام املادة
( )150من الفصل الثاني من الئحة القانون  95لسنة  1992والصادر مبوجب القرار الوزاري رقم  2007/209على أال يقل القدر املكتتب
فيه من البنك عن  5مليون جنيه وال يجوز زيادة حجمه عن  250مليون جنيه إال بعد احلصول على موافقة البنك املركزي املصري
والـحصول على موافقة الهيئة.
احلد االدني واالقصي لنسبة ملكية اجلهة املؤسسة للصندوق:
 يخصص البنك املصرى لتنمية الصادرات للصندوق مبلغ ( 5.000.000خمسة مليون جنيه مصري) موزع على عدد  50الف وثيقةكحد أدنى بقيمة اسمية 100جنيه قابلة للزيادة بعد احلصول على موافقة البنك املركزي املصري ،وال يجوز للبنك استرداد هذه
الوثائق أو التصرف فيها قبل انتهاء مدة الصندوق ،وفي حالة زيادة أو خفض حجم الصندوق يحق للبنك املصرى لتنمية الصادرات
زيادة أو خفض حجم مساهمته فيه علي أال تقل نسبه مساهمته في جميع األحوال عن مبلغ  5مليون جنيه أو  %2من حجم
الوثائق القائمة ايهما اكثر.
 يجوز للبنك شراء وثائق استثمار من تلك التي يصدرها الصندوق و للبنك احلق في استرداد قيمة الوثائق املشتراة التي تزيد علياحلد االدنى املطلوب طبقا للمادة ( )150من الفصل الثاني من الئحة القانون  95لسنة  1992في أي وقت من األوقات ،مع مراعاة
توقيت االسترداد املنصوص عليه بالنشرة.
حقوق الوثائق:
متثل كل وثيقة حصة نسبية في صافي أصول الصندوق تتساوى مع مثيالتها من الوثائق األخرى وتخول الوثائق للمستثمرين حقوقا ً
متساوية قبل الصندوق وال يجوز تداولها بالشراء أو البيع بني حامليها والوثيقة غير قابلة للتجزئة عند الشراء  /االسترداد.
بند ( )6السياسة االستثمارية للصندوق
 :1-6يتبع الصندوق سياسة أستثمارية توجه أموال الصندوق الى أستثمارات متوسطة وطويلة األجل في املقام االول تستهدف
حتقيق عائد يتناسب ودرجة اخملاطر املرتبطة مبحفظة الصندوق ،ويعمل مدير األستثمار على تخفيض مخاطر االستثمار من خالل
سياسة مقبولة لتوزيع االستثمارات على قطاعات ومجاالت االستثمار اخملتلفة وتوجيه نسبة استثمار في ادوات مالية قصيرة
االجل بهدف احلفاظ على نسبة السيولة املرتبطة باحملفظة وسوف يلتزم بالضوابط والشروط االستثمارية التي وردت في القانون
وفي هذه النشرة باإلضافة الى اإللتزام باالستثمار في السندات ذات تصنيف أئتماني باحلد األدنى املقبول من قبل الهيئة وهو
( )BBB-والصادر من أحد شركات التصنيف األئتماني املرخص لها بذلك من قبل الهيئة.
يلتزم مدير األستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال الصندوق:
 استثمار اموال الصندوق في السوق احمللي فقط وفي االستثمارات الصادرة باجلنيه املصري طبقا لتعليمات البنك املركزي املصري. عدم تركز االستثمارات في أدوات محددة بهدف ادارة اخملاطر املرتبطة باستثمارات الصندوق. أال تزيد نسبة االستثمار في االدوات النقدية القصيرة االجل مجتمعني ومنها السيولة النقدية والودائع البنكية ذات االجال أقلمن شهر واحلسابات اجلارية وصناديق أسواق النقد وأذون اخلزانة واتفاقيات اعادة الشراء عن %70من اجمالي االموال املستثمرة في
الصندوق على اال تقل في اي وقت من االوقات عن % 10للحفاظ على درجة اخملاطر املرتبطة مبحفظته.
وفي ضوء ذلك يلتزم مدير االستثمار باحلدود االستثمارية التالية:
 األستثمار حتى  %90من أموال الصندوق في شراء سندات اخلزانة. األستثمار حتى  %70من أموال الصندوق في شراء أذون اخلزانة. األستثمار حتى  %70من أموال الصندوق في شراء اتفاقيات إعادة الشراء. األستثمار حتى  %60من أموال الصندوق في شراء شهادات اإلدخار البنكية ملدة  3سنوات فأكثر بعد احلصول على موافقة البنكاملركزي املصري لالستثمار فيها وفقا ً للضوابط الصادرة منه في ذلك الشأن.
 األستثمار حتى  %40من أموال الصندوق في شراء سندات الشركات على اال يقل التصنيف األئتماني لها عن احلد األدنى املقبولمن الهيئة وهو (.)BBB-
 األستثمار حتى  %10من أموال الصندوق في شراء سندات التوريق على أال يقل التصنيف االئتماني لسندات التوريق عن (.)BBB- االستثمار حتى  %20من أموال الصندوق في الودائع البنكية ذات االجال أكثر من شهر. :2-6الضوابط القانونية وفقا ً ألحكام املادة ( )149من الفصل الثاني من الئحة قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992والصادرة
مبوجب القرار الوزاري رقم  209لسنة :2007
 أال تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على %10من األموال املستثمرة في الصندوق ومبا ال يجاوز  %15مناألوراق املالية التي تصدرها هذه الشركة.
 أال تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق االستثمار التي تصدرها صناديق االستثمار األخرى املثيلة والنقدية على %20من إجماليصافي قيمة أصوله في صندوق واحد ،ومبا ال يجاوز  %5من قيمة الصندوق املستثمر فيه وذلك للحد من مخاطر عدم التنوع
ومخاطر األرتباط.
 ال يجوز للصندوق متلك أي أصل في أي كيان قانوني تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة. يجب أن تعمل إدارة الصندوق على حتقيق األهداف األستثمارية للصندوق وفقا ً لهذه النشرة. يجب أن تكون قرارات االستثمار متفقة مع ممارسات االستثمار احلكيمة مع األخذ في األعتبار مبدأ توزيع اخملاطر وعدم التركيز. ال يجوز تنفيذ عمليات إقتراض األوراق املالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو األستحواذ من خالل اجملموعات املرتبطة. ال يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن %20من أموال الصندوق. ال يجوز أن تزيد نسبة ما يتم استثماره في أدوات الدين أو أوراق جتارية أو غيرها من القيم املنقولة األخرى لشركة واحدة عن%20من أموال الصندوق مع مراعاة احلد االقصى لالستثمار في االوراق املالية املصدرة عن شركة واحدة املشار اليه في البند ( )1من هذه
الضوابط وكذا االلتزام باحكام املادة ( )35من القانون  1992/95في حالة االستثمار في القيم املالية املنقولة االخرى.
بند ( )7اخملاطر
جتدر اإلشارة إلى أن طبيعة استثمارات صندوق الدخل الثابت متوسطة اخملاطر ،وعليه يجب على املستثمر ان يدرك العالقة املباشرة
بني العائد املتوقع من استثمارات الصندوق واخملاطر املتوسطة التي تواجه تلك االستثمارات وفيما يلى أهم اخملاطر التى يتعرض لها
الصندوق وأهم السياسات واإلجراءات التى يتبعها مدير االستثمار خلفض أثر تلك اخملاطر:
اخملاطر املنتظمة  /مخاطر السوق:
هى اخملاطر التى تنتج من طبيعة االستثمار فى األسواق املالية من تغيير أسعار األوراق املالية نتيجة لعدة عوامل من بينها أداء ومنو
الشركات باالضافة الى الظروف االقتصادية والسياسية ومبا إن الصندوق يستثمر في أدوات الدخل الثابت ،لذا فهو ال يستثمر في
األسهم إمنا تقتصر إستثماراته في سوق األوراق املالية على السندات وأذون اخلزانه احلكومية واالوراق التجارية وشهادات االدخار
البنكية واتفاقيات إعادة الشراء والتي تعد ذات مخاطر متوسطة.

اخملاطر الغير منتظمة:
هذه النوعية ناجتة عن حدث غير متوقع فى إحدى القطاعات مثل حالة إضراب العاملني فى إحدى الشركات أو املصانع وإن كانت
هذه اخملاطر يصعب التنبؤ بها إال أنه ميكن جتنبها بااللتزام بالضوابط االستثمارية الواردة باملادة ( ،)149كما ان الصندوق ال يستثمر
في سوق االسهم االكثر تأثرا بتلك اخملاطر.
مخاطر تقلبات أسعار الصرف:
هى اخملاطر املرتبطة بطبيعة االستثمار فى األوراق املالية بعمالت أجنبية بخالف اجلنيه املصرى وذلك عند إعادة تقييمها باجلنيه
املصرى .وجتدر اإلشارة أن كل إستثمارات الصندوق سوف تكون بالعملة احمللية ومن ثم تنعدم مثل تلك اخملاطر.
مخاطر تغيير سعر العائد:
هى اخملاطر الناجتة عن إنخفاض القيمة السوقية ألدوات اإلستثمار ذات العائد الثابت نتيجة إرتفاع سعر العائد بعد تاريخ الشراء،
وسوف يقوم مدير اإلستثمار بدراسة إجتاهات سعر العائد املستقبلية واإلستفادة منها باإلضافة إلى التنوع فى اإلستثمار بني
األدوات ذات العائد الثابت واملتغير وذات االجال اخملتلفة لتقليل هذه اخملاطر إلى أقل درجة ممكنة.
مخاطر عدم التنوع:
هى اخملاطر املرتبطة بتركيز االستثمار فى عدد محدود من األوراق املالية أوالقطاعات مما يزيد من درجة اخملاطرة .وتتميز السياسة
االستثمارية اخلاصة بالصندوق في ضوء الضوابط املنصوص عليها باملادة ( )149من الالئحة التنفيذية بتنوع استثماراتها فى
مختلف األوراق املالية املقيدة بالبورصة املصرية  -ماعدا االسهم  -باالضافة الى االستثمار في القطاع املصرفي مما يؤدي الى
خفض هذه اخملاطر الى احلد األدنى.
مخاطر املعلومات:
هى اخملاطر الناشئة عن عدم توافر املعلومات الالزمة من أجل إتخاذ القرار االستثمارى أو عدم شفافية السوق ،وجدير بالذكر أن أغلب
استثمارات الصندوق تتجه نحو سوق أدوات الدخل الثابت الذي يقل في مخاطره عن سوق االوراق املالية ،كما أن مدير االستثمار
ملتزم باالستثمار في سندات الشركات على اال يقل التصنيف األئتماني لها عن احلد األدنى املقبول من الهيئة وهو (.)BBB-
مخاطر تسوية العمليات:
هذه اخملاطر قد تواجه الصندوق عند االستثمار في سوق االوراق املالية وهي نتيجة خطأ أثناء تنفيذ أوامر بيع  /شراء أو نتيجة عدم
نزاهة أحد أطراف عمليات البيع  /الشراء أو عدم بذل عناية الرجل احلريص أثناء تنفيذ تلك العمليات وهذه اخملاطر تكون قائمة
بالدرجة األولى فى األسواق الناشئة ،وجدير بالذكر أن مدير االستثمار يقوم بإتباع سياسة السداد مقابل إضافة األوراق املالية فى
حساب الصندوق أو تسليم األوراق املالية املُباعة مقابل حتصيل القيمة.
مخاطر التضخم:
تتمثل فى انخفاض القوة الشرائية لقيمة صافي اصول الصندوق نتيجة حتقيق عائد يقل عن معدل التضخم فإذا كان عائد
االستثمار أقل من معدل التضخم فيعنى ذلك أن املال املستثمر سيفقد قوته الشرائية مع مرور الزمن ،ويتم معاجلة هذه اخملاطر
عن طريق تنويع إستثمارات الصندوق بني أدوات إستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل ذات عائد متغير وأدوات ذات عائد ثابت
لإلستفادة من توجهات أسعار الفائدة لصالح الصندوق.
مخاطر التغييرات السياسية:
وهى اخملاطر التى حتدث عن تغيير نظم احلكم فى الدول املستثمر فيها مما يؤثر سلبا ً على سياسات تلك الدول االستثمارية
واالقتصادية وبالتالى يؤثر ذلك على أداء أسواق املال .وبذلك يكون على مدير استثمار الصندوق بذل عناية الرجل احلريص فى الدراسة
والتنبؤ باملتغيرات السياسية املستقبلية وبذل العناية الواجبة للتأقلم معها من خالل خبرته الواسعة فى هذا اجملال بشكل يعمل
على تقليل مخاطر التغييرات السياسية التى ميكن أن يتعرض لها الصندوق وذلك بقدر اإلمكان.
مخاطر تغيير اللوائح والقوانني:
هى اخملاطر الناجمة عن تغيير بعض القوانني واللوائح فى الدول املستثمر فيها وقد تؤثر بالسلب أو باإليجاب على اجملاالت املستثمر
فيها سواء في سوق النقد او في سوق االوراق املالية ومما يقلل من حجم هذه اخملاطرة هو التنوع االستثمارى خملتلف قطاعات
الصندوق ،وقيام مدير االستثمار باملراجعة النشطة للمحفظة االستثمارية فى ضوء إعتماده على مختلف الدراسات والتوقعات
االقتصادية والسياسية.
مخاطر السيولة والتقييم:
هى اخملاطر التى تنتج عن عدم متكن الصندوق من تسييل أى من استثماراته فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى النقد نتيجة لعدم
وجود طلب على األصل املراد تسييله ،ونظرا لطبيعة إستثمارات الصندوق ذات اآلجال املتوسطة والطويلة فسوف يتم التعامل
مع هذا اخلطر عن طريق اإلحتفاظ بنسبة من األموال املستثمرة فى الصندوق فى صورة إستثمارات عالية السيولة كما هو محدد
بالسياسة اإلستثمارية للصندوق.
ونظرا لتوجيه نسبة قد تصل إلى %90من أموال الصندوق فى اإلستثمار فى أوراق مالية مقيدة بالبورصة او أوراق مالية مرتبط امر
تقييمها وتسييلها بيوم العمل بالبورصة ،فنظرا إلمكانية التعرض لعدم إتفاق أيام العمل املصرفى والبورصة مما يكون له أثره على
عدم إمكانية تقييم الوثيقة فسيتم التعامل مع طلبات اإلسترداد والشراء فى هذه احلالة بإرجاء الطلبات ألول يوم عمل مصرفى
بعد إستئناف العمل بكل من البنوك والبورصة معا مع االلتزام بالشروط الواردة بالبند ( )18من هذه النشرة اخلاصة باالسترداد.
مخاطر اإلستدعاء أو السداد املعجل:
هى اخملاطر الناجتة عن اإلستثمار فى السندات القابلة لإلستدعاء قبل تاريخ إستحقاقها وذلك لتغيير سعر العائد أو إلسباب
تتعلق بنشاط مصدر الورقة املالية ،وهذه اخملاطر معروفة لدى مدير االستثمار حيث أنها محددة من خالل نشرات اإلكتتاب فى
السندات املستثمر فيها.
مخاطر اإلئتمان (عدم السداد):
هى اخملاطر الناجتة عن عدم قدرة مصدر السندات املُستثمر فيها على سداد القيمة اإلستردادية عند اإلستحقاق وكذلك عدم سداد
قيمة الكوبونات فى تاريخ إستحقاقها ويتم التحوط من هذه اخملاطر عن طريق الدراسة اجليدة للشركات ُمصدرة السندات والتأكد
من املالءة املالية لها وحصولها على التصنيف اإلئتمانى املقبول كحد أدنى من احدى شركات التصنيف اإلئتمانى املرخص لها من
الهيئة مع توزيع اإلستثمارات على قطاعات وشركات متنوعة.
مخاطر إعادة االستثمار:
هى اخملاطر التى تنتج عن إعادة استثمار العوائد احملصلة حيث ميكن إعادة استثمار تلك العوائد فى أدوات استثمارية قد تكون ذات
عائد أقل من العائد السابق حتقيقه من قبل وسيقوم مدير االستثمار باجراء الدراسات الدقيقة لالدوات املالية املستثمر فيها
بهدف حتقيق عوائد مناسبة حلملة الوثائق.

بند ( )8االفصاح الدوري عن املعلومات
 تلتزم اجلهة املؤسسة بإخطار الهيئة بالقوائم املالية السنوية املعتمدة من جلنة االشراف على الصندوق وكذا تقريري جلنةاإلشراف ومراقبا حسابات الصندوق.
 تلتزم اجلهة املؤسسة واملراقب الداخلي ملدير االستثمار أن يقدموا للهيئة تقارير نصف سنوية معتمدة من مجلس إدارة اجلهةاملؤسسة تفصح عن املركز املالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة على أن يكون مرفقا ً بها تقرير معتمد من مراقبي حسابات
الصندوق ،وكذلك اإلجراءات التي يتخذها مدير االستثمار إلدارة اخملاطر املرتبطة بالصندوق وذلك كله وفقا ً للضوابط التي تضعها
الهيئة وطبقا ً للمواد ( )157و( )163و( )164من الالئحة التنفيذية.
 تلتزم اجلهة املؤسسة مبوافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن يكون قد مت فحصها فحصمحدود من قبل مراقبي حسابات الصندوق وذلك خالل  45يوما ً النتهاء املدة املعنية ،وسوف تتضمن هذه التقارير القوائم املالية
والبيانات التي تفصح عن املركز املالي الصحيح للصندوق.
 يلتزم كل من مدير االستثمار وشركة خدمات اإلدارة مبوافاة الهيئة بصفة ربع سنوية ببيان عن حجم الصندوق واملبلغ اجملنب مناجلهة املؤسسة حلساب الصندوق وكذلك استثمارات الصندوق الشهرية.
 يلتزم امني احلفظ مبوافاة الهيئة ببيانات أسبوعية كافية عن األوراق املالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها طبقا ً للقواعدالواردة في قانون سوق رأس املال والالئحة التنفيذية.
 تلتزم اجلهة املؤسسة بنشر ملخص واف للتقارير نصف السنوية والقوائم املالية السنوية وتقرير مراقب احلسابات عنها طبقا ًللمادة ( )6من قانون سوق رأس املال في جريدتني واسعتي االنتشار بشرط أن تصدر أحداهما على األقل باللغة العربية.
 يلتزم كل من اجلهة املؤسسة ومدير االستثمار وشركة خدمات اإلدارة مبوافاة الهيئة باملستندات والبيانات واإليضاحات التيتطلبها عن نشاط الصندوق وحركة األموال املستثمرة فيه.
 يلتزم مدير اإلستثمار باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية اخلاصة بالصندوق التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه حلملةالوثائقوغيرهم من األطراف ذوى العالقة وذلك طبقا ً للمادة ( 146و )157من الالئحة التنفيذية.
 يلتزم مدير اإلستثمار باإلفصاح بشكل مسبق وفوري للجنة اإلشراف واألطراف ذات العالقة عن أي تصرف ينطوي على تعارضللمصالح واحلصول على موافقتهم املسبقة على القيام بهذا التصرف وذلك طبقا ً للمادة ( )158من الالئحة التنفيذية.
 يلتزم مدير األستثمار بنشر سعر الوثيقة في أول يوم عمل مصرفي في جريدة يومية مصرية واسعة االنتشار طبقا ً لنصيبالوثيقة من صافي القيمة السوقية ألصول الصندوق طبقا ً إلقفال أخر يوم عمل مصرفي ،وتلتزم اجلهة املؤسسة باألعالن عنها في
جميع فروع البنك متلقي األكتتاب بصفة يومية.
بند ( )9نوعية املستثمر اخملاطب بالنشرة
هذا الصندوق يتيح للمصريني واألجانب سواء كانوا أشخاصا ً طبيعيني أو معنويني اإلكتتاب في شراء وثائق اإلستثمار التي يصدرها
الصندوق طبقا ً للشروط الواردة في هذه النشرة ،وجتدر االشارة الى أن طبيعة االستثمار في اجملاالت املشار اليها قد يعرض رأس
املال الى بعض اخملاطر الناجتة عن طبيعة التعامل فيها (والسابق االشارة اليها في البند اخلاص باخملاطر) وبناءا ً على ذلك يقوم
املستثمر ببناء قراره االستثماري.
يناسب هذا النوع من اإلستثمار:
 املستثمر الراغب فى توجيه استثمارته بالدرجة العظمى نحو أدوات الدخل الثابت وليس لسوق االسهم. املستثمر الراغب في احلصول على عائد يتناسب ودرجة اخملاطر املتوسطة املرتبطة مبحفظة الصندوق وعلى املستثمر ان يدركالعالقة املباشرة بني العائد ودرجة اخملاطر.
 املستثمر الراغب في حتقيق عائد على استثماراته على املدى املتوسط والطويل االجل.بند ( )10أصول و موجودات الصندوق
الفصل بني الصندوق واجلهة املؤسسة:
طبقا للمادة ( )173تكون اموال الصندوق واستثماراته وانشطته مستقلة ومفرزة عن أموال اجلهة املؤسسة.
الرجوع إلى موجودات صناديق إستثمارية أخرى تابعة للجهة املؤسسة:
ال يجوز الرجوع على موجودات صناديق استثمارية أخري تابعة للجهة املؤسسة أو يديرها مدير االستثمار للوفاء بالتزامات
الصندوق .ويكون من حق الصندوق الرجوع على موجودات الصناديق األخرى التي يستثمر فيها (مثله مثل املستثمرين اآلخرين في
ذلك الصندوق) في حالة حدوث ما يستوجب ذلك مع مراعاة األحكام والقوانني املنظمة لذلك.
إمساك السجالت اخلاصة بالصندوق وأصوله:
تلتزم اجلهة املؤسسة بإمساك الدفاتر اخلاصة باإلسترداد والبيع والتى تخضع جميعها إلى املراجعة من قبل مراقبى حسابات
الصندوق فى نهاية كل فترة ربع سنوية ،مع اإللتزام بأن تكون مفرزة متاما ً عن أصول وحسابات اجلهة املؤسسة.
اإلمساك بسجل حملة الوثائق وإدارته:
 تقوم شركة خدمات االدارة بإمساك وإدارة سجل آلي حلملة الوثائق التي يصدرها الصندوق ،وتلتزم اجلهة املؤسسة بصفتها اجلهةمتلقية االكتتاب بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق التي مت االكتتاب فيها أو شراؤها أو استردادها في احلساب اخلاص بحامل الوثيقة
على أن توافي اجلهة املؤسسة شركة خدمات االدارة بهذه البيانات من خالل الربط اآللي بينهما ،ويعتبر قيد اسم حامل الوثيقة
في السجل اآللي لدى شركة خدمات اإلدارة مبثابة إصدار لها.
 تلتزم شركة خدمات االدارة مبوافاة حامل الوثيقة بكشف حساب يوضح رصيده في الصندوق واحلركة التي طرأت عليه بصفةدورية كل ثالثة أشهر ،كما يحق لكل حامل وثائق أن يطلب بيان (كشف) باحلساب اخلاص به من أي فرع من فروع اجلهة املؤسسة
في أي توقيت آخر مقابل الرسوم املقررة لذلك من قبل اجلهة املؤسسة.
األصول الثابتة للصندوق:
التوجد أى أصول لدى الصندوق قبل البدء الفعلى فى النشاط ماعدا املبلغ اجملنب وهو القدر املكتتب فيه من قبل اجلهة املؤسسة
للصندوق .
حقوق ورثة صاحب الوثيقة:
اليجوز لورثة صاحب الوثيقة أو لدائنيه  -بأية حجة كانت  -طلب وضع 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 فى إدارة الصندوق.
بند ( )11اجلهة املؤسسة للصندوق
البنك املصرى لتنمية الصادرات شركة مساهمة مصرية تأسس وفقا ً ألحكام القانون 1983/95وتعديالته ومقره الكائن فى 108
شارع محي الدين أبو العز  -املهندسني  -اجليزة .ومسجل لدى السجل التجارى رقم ( - )3404اجليزة ومسجل بالبنك املركزى برقم
( )127بتاريخ.1984/12/31
ويتمثل هيكل مساهمي البنك فىمايلى:
 بنك اإلستثمار القومى بنك مصر البنك األهلى -مصريني قطاع خاص

ويتمثل مجلس ادارة البنك فيما يلي:
رئيس مجلس اإلدارة
 االستاذ /ماجد فهمي عطيةعضو مجلس اإلدارة
 االستاذ /أحمد عبد الرحيم الصيادعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ /عبد احلليم محمد إبراهيمعضو مجلس اإلدارة
 األستاذة /داليا مصطفى كاملعضو مجلس اإلدارة
 الدكتور /سمير عبد الستار تناغوعضو مجلس اإلدارة
 االستاذ /عفت إسحاقعضو مجلس اإلدارة
 الدكتورة /سوزان فؤاد حمديعضو مجلس اإلدارة
 األستاذ /أحمد محمد دسوقىويعتبر صندوق استثمار البنك املصري لتنمية الصادرات لألستثمار في أدوات الدخل الثابت (الذهبى) هو ثالث صندوق استثمارى
يؤسسه البنك ،وتتثمل الصناديق املؤسسة من قبل البنك فيما يلي:
 صندوق أستثمار البنك املصري لتنمية الصادرات األول ذو العائد الدوري (اخلبير). صندوق أستثمار البنك املصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي ذو العائد اليومي التراكمي.وقد فوض البنك األستاذ  /محمد حسن موسى  -رئيس قطاع األستثمار فى متثيل الصندوق أمام الغير والهيئة العامة للرقابة املالية.
إلتزامات البنك املؤسس:
 يلتزم البنك بتسويق الوثائق التى يصدرها الصندوق لعمالئه من املؤسسات والشركات واألفراد. يلتزم البنك باإلعالن عن الصندوق فى مكان ظاهر فى كل فروعه داخل جمهورية مصر العربية على أن يوضح فى هذه اإلعالناتاملزايا النسبية التى حتفز العمالء على شراء وثائق الصندوق.
 يلتزم البنك باالعالن عن أخر سعر مصدر للوثائق فى جميع فروع البنك يوميا ً على أساس إقفال يوم العمل السابق. اإللتزام مبعاملة الصندوق معاملة العميل األولى بالرعاية خاصة عند إقراضه األموال التى يحتاج إليها فى ضوء احلدود املسموحبها قانونا ً وفى حالة عدم قدرة اجلهة املؤسسة على توفير أقل سعر إقتراض فى السوق يلتزم بعدم اإلعتراض على إقتراض الصندوق
من أحد البنوك األخرى اخلاضعة لرقابة البنك املركزى املصرى وعلى مدير اإلستثمار العمل على توفير أقل سعر إقتراض فى السوق
للصندوق وذلك وفقا ً للضوابط املشار اليها بالبند ( )13اخلاص بألتزامات مدير األستثمار.
 اإللتزام مبعاملة الصندوق معاملة العميل األولى بالرعاية عند توجيه أموال الصندوق فى األدوات اإلستثمارية املصدرة من اجلهةاملؤسسة من حيث حتديد العائد احملقق من هذه اإلستثمارات وفى حالة عدم قدرة اجلهة املؤسسة على توفير أعلى عائد فى السوق
يعمل مدير اإلستثمار على توفير أفضل فرصة إستثمارية ألموال الصندوق.
 فضالً عن قيام البنك بتوفير خدمات إضافية لعمالء الصندوق الراغبني فى ذلك وفقا للضوابط التى يضعها البنك.اإللتزامات اخلاصة للجهة املؤسسة وفقا لالئحة التنفيذية للقانون:
 اإللتزام بأن تكون أموال الصندوق وإستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال اجلهة املؤسسة وعليها أن تخصص للصندوق حساباتمستقلة عن األنشطة األخرى أو ودائع العمالء وعليه إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة ملمارسة نشاط الصندوق طبقا للمادة
( )173من الالئحة التنفيذية.
 االلتزام بكافة متطلبات االفصاح الواردة في البند رقم ( )8من هذه النشرة. اإللتزام بتوفير البيانات الالزمة لشركة خدمات االدارة إلعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق على أن تشمل تلك البياناتالواردة فى املادة ( )162من الئحة القانون ،وكذا عن حملة الوثائق التى يتجاوز ما ميلكه كل منهم من وثائق االستثمار التى يصدرها
الصندوق نسبة  %5من إجمالى الوثائق القائمة.
 اإللتزام بتلبية طلبات الشراء واسترداد الوثائق طبقا للمادة (159و )160من الالئحة التنفيذية. يلتزم مجلس ادارة البنك باالشراف على اللجنة املعينة من قبله بشأن االشراف على الصندوق وفقا للمادة ( )146من الئحةالقانون .1992/95
اإلشراف على الصندوق:
 مبوجب احكام املادة ( )146من الالئحة التنفيذية يتولى مجلس ادارة البنك املؤسس االشراف على الصندوق والتنسيق بني األطرافذوي العالقة ،وبصفة خاصة تتمثل تلك املهام فيما يلي:
 تعيني مدير االستثمار أو تغييره والتأكد من التزامه مبسئولياته مبا يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقا ً لنشرة االكتتاب واحكامالالئحة التنفيذية.
 املوافقة على نشرة االكتتاب وأى تعديل يتم ادخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة. التأكد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل فى التعامالت التى تشكل تعارضا ً فى املصالح بني االطراف ذوى العالقة والصندوقحال تواجدها.
 املوافقة على عقد تسويق وثائق الصندوق متى مت ذلك التعاقد. املوافقة على تعيني مراقبى حسابات الصندوق او تغييرهما على ان يكونا من بني مراقبى احلسابات املقيدين بالسجل املعدلهذا الغرض بالهيئة.
 املوافقة على تعيني وجتديد شركة خدمات االدارة وتغييرها. االجتماع ما ال يقل عن مرتني سنويا ً مع املراقب الداخلى لدى مدير االستثمار للتأكد من التزامه بالقانون. االلتزام بقواعد االفصاح الوارد باملادة ( )6من القانون ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية املقدمة من مدير االستثمار عننشاط الصندوق وعلى وجه اخلصوص تلك املتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما مت توزيعه من ارباح على حملة الوثائق.
 التأكد من التزام مدير االستثمار باالفصاح عن املعلومات اجلوهرية اخلاصة بالصندوق حلملة الوثائق وغيرهم من االطراف ذوى العالقة. اعتماد القوائم املالية للصندوق املعروضة من قبل جلنة االشراف. التأكد من التزام شركة خدمات االدارة بأداء واجباتها. املوافقة على قرار مدير األستثمار بشأن األقتراض وفقا ً للشروط املشار اليها بالبند ( )13من النشرة. التأكد من التزام اجلهة املؤسسة بالتزاماتها املنصوص عليها في هذا البند.وفي هذا الشأن جمللس ادارة البنك املؤسس احلق في تفويض جلنة معينة من قبله تكون مهمتها القيام باملهام املشار اليها بعاليه
وتلتزم تلك اللجنه ببذل عناية الرجل احلريص فى القيام بكل ما من شأنه حتقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق ،وذلك دون
االخالل مبسئولية البنك عن اعمال هذه اللجنة.
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بند ( )12مراقبي حسابات الصندوق
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات من بني املراجعني املقيدين في السجل املعد لهذا الغرض بالهيئة العامة
للرقابة املالية ,و قد مت تعيني كل من:
مراقب احلسابات
االستاذ  /أحمد حسني رشدي حجازي
سجل الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ()80
ال يتولى مراجعه صناديق اخرى
العنوان  :الطريق الدائري  -منطقة رقم10أ  -القطامية  -برج راما
التليفون 27260260 :

مراقب احلسابات
االستاذ  /محسن حمودة محمود حجاب
سجل الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ()92
يتولى مراجعة صندوق املاسي
العنوان  5 :شارع األهرام  -مصر اجلديدة
التليفون 24151303 :
التزامات مراقبى احلسابات:
 يلتزم مراقبا حسابات الصندوق مبراجعة القوائم املالية في نهاية كل سنة مالية ويتم إصدارها خالل الربع األول من السنة املاليةالتالية .ويلتزم كل مراقب على حده بأن يعد تقريرا ً سنويا ً يتضمن النتائج واملالحظات التي انتهى إليها طبقا ً ملعايير احملاسبة
واملراجعة املصرية على أن يلتزما بتوحيد التقرير السنوي ويوضحا به أوجه اخلالف بينهما إن وجدت.
 يلتزم مراقبا حسابات الصندوق بإجراء فحص دوري كل ثالثة أشهر للقوائم املالية للصندوق وللتقارير الربع والنصف سنوية عننشاط الصندوق ونتائج أعماله عن هذه الفترة ويتعني أن يتضمن التقرير الذي يعدانه في هذا الشأن رأيهما في مدى صحة تعبير
القوائم املالية املشار إليها بصورة عادلة عن املركز املالي للصندوق ورأيهما في نتيجة نشاطه وبيان ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء
أية تعديالت هامة أو مؤثرة على القوائم املالية املذكورة ينبغي إجرائها ،وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم أصول والتزامات الصندوق
وحتديد قيمة استرداد وثائق االستثمار خالل الفترة موضع الفحص متاشيا ً مع اإلرشادات الصادرة عن الهيئة في هذا الصدد.

تاريخ فتح بـاب االكتتـاب 2012/3/26 :

 يكون لكل من مراقبى احلسابات احلق فى االطالع على دفاتر الصندوق والبيانات وااليضاحات وحتقيق املوجودات وااللتزامات منفردينومع ذلك يجب أن يقوما بتقدمي تقريرا ً موحدا ً وفى حالة االختالف فيما بينهما يتم توضيح أوجه االختالف ووجهة نظر كل
منهما.
بند ( )13مدير االستثمار
في ضوء ما نص عليه قانون سوق رأس املال من وجوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق
االستثمار يطلق عليه اسم (مدير االستثمار) فقد عهد البنك بإدارة صندوق استثمار الدخل الثابت إلى شركة برامي انفستمنتس
			
إلدارة األستثمارات املالية (شركة مساهمة مصرية) ويتمثل هيكل مساهميها فى كل مما يلى:
نسبة املساهمة
 شركة برامي القابضة لالستثمارات املالية -االستاذ  /شيرين عبد الرؤوف القاضى
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 االستاذ  /محمد ماهر محمد علىوميثل مجلس إدارة الشركة كالً من:
رئيس مجلس اإلدارة
 األستاذ  /شيرين عبد الرؤوف القاضىنائب رئيس مجلس اإلدارة
 األستاذ  /محمد ماهر محمد علىالعضو املنتدب
 األستاذة /غادة عبد الرؤوف القاضىعضـو
 األستاذ  /هشام حسن أحمدوقد تأسست شركة برامي انفستمنتس إلدارة األستثمارات املالية و رخص لها مبزاولة النشاط بترخيص رقم  67بتاريخ 1995/6/4
كشركة مساهمة مصرية منشأه وفقا ألحكام القانون رقم  95لسنة  1992و الئحته التنفيذية و هي شركة متخصصة في
مزاولة نشاط إدارة صناديق االستثمار ومحافظ األوراق املالية ومسند لها ثمانية صناديق استثمار محلية أخرى وهى :
 صندوق االستثمار األول لبنك الشركة املصرفية العربية الدولية . صندوق االستثمار الثانى لبنك الشركة املصرفية العربية الدولية . صندوق الرابح  -صندوق االستثمار الثالث لبنك الشركة املصرفية العربية الدولية . صندوق استثمار اجملموعة العربية املصرية للتأمني . صندوق استثمار التعمير – بنك التعمير واإلسكان. صندوق استثمار بنك بلوم مصر. صندوق استثمار موارد لبنك التعمير و االسكان. صندوق استثمار ثراء للبنك املصري اخلليجي.عنوان الشركة  2 :شارع وادي النيل  -املهندسني  -جيزة.
املراقب الداخلي:
قامت الشركة بتعيني األستاذ  /أحمد محسن كمراقب داخلي للشركة.
ويلتزم املراقب الداخلي مبا يلى:
 االحتفاظ مبلف جلميع شكاوى العمالء ومبا مت اتخاذه من اجراءات ملواجهة هذه الشكاوى مع اخطار الهيئة بالشكاوى التي لميتم حلها خالل اسبوع من تاريخ تقدميها.
 اخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما ،وعلى وجه اخلصوص مخالفة القيوداملتعلقة بالسياسة االستثمارية للصندوق وذلك اذ لم يقم مدير االستثمار بازالة اسباب اخملالفة خالل اسبوع من تاريخ حدوثها.
مدير احملفظة:
كما قامت الشركة بتعيني األستاذة  /غادة عبد الرؤوف القاضى كمدير حملفظة الصندوق.
يضمن مدير االستثمار للجهة املؤسسة للصندوق التالى:
 أنه حاصل على ترخيص الهيئة برقم ( )67بتاريخ .1995/6/4 أنه ميلك اخلبرة الكافية لتحقيق اهداف الصندوق وفقا ً لاللتزامات املذكورة فى هذه النشرة. أن موظفيه لديهم اخلبرة الكافية املطلوبة لتعظيم عائد الصندوق مع مراعاة احلفاظ على سيولته. أنه يحتفظ باملالءة املالية الالزمة ملزاولة نشاطه مبا يحقق ضمان الوفاء بالتزاماته جتاه الصندوق وذلك مع مراعاة ما تضعهالهيئة من ضوابط فى هذا الشأن.
أوال  :االلتزامات العامة ملدير االستثمار:
 االلتزام بتمكني مراقبى حسابات الصندوق من االطالع على الدفاتر واملستندات اخلاصة باموال الصندوق املستثمرة كما يلتزممبوافاتهم بالبيانات واإليضاحات التى يطلبوها.
 االلتزام بتوزيع وتنويع االستثمارات داخل الصندوق وذلك لتوزيع اخملاطر ومبا يكفل حتقيق اجلدوى واالهداف االستثمارية الموال الصندوق. االلتزام مبوافاة اجلهة املؤسسة بتقارير ربع سنوية عن اداء السوق واداء الصندوق باالضافة إلى جميع التقارير والبياناتوالتوضيحات الستثمارات الصندوق.
 االلتزام بالقيام مبتابعة يومية لالدوات املستثمر فيها من حيث اجلدارة االئتمانية وتقرير ما يجب العمل به فى ضوء هذه التغييرات.ثانيًا  :سلطات مدير االستثمار:
 يجوز توقيع العقود بالنيابة عن الصندوق ملا يتماشى مع مصلحة الصندوق والسياسة االستثمارية الواردة بهذه النشرة تتضمنتلك العقود حسابات السمسرة واتفاقيات اعادة الشراء.
 يجوز ارسال تعليمات بجميع التحويالت لصالح الصندوق. وفقا للمادة ( )151من الئحة القانون االقتراض ملواجهة االستردادات بشرط أال تتجاوز إجمالي قيمة القروض نسبة %10من قيمةوثائق األستثمار القائمة وقت األقتراض ،ويشترط أن يكون القرض قصير األجل ال تزيد مدته عن12شهر وفي جميع األحوال يجوز
األقتراض متى توافرت الشروط التالية:
 -1بعد أستخدام كافة األدوات املالية القابلة للتحويل الى نقدية ملقابلة طلبات األستردادات.
 -2أنخفاض تكلفة األقتراض عن تكلفة تسييل أستثمارات الصندوق القائمة ويتحدد ذلك بناءا ً على تقرير معد من مدير األستثمار
ويتم املوافقة عليه من جلنة األشراف على الصندوق.
 يجوز ربط وفك الودائع البنكية وفتح واقفال احلسابات وبيع وشراء شهادات االدخار بعد صدور موافقة البنك املركزى املصرىالتاحة استثمار الشخصيات االعتبارية فيها واذون اخلزانة والسندات باسم الصندوق لدى اجلهة املؤسسة ولدى أى بنك آخر خاضع
الشراف البنك املركزى املصرى على أن يتم التصرف أو التعامل فى أو على هذه احلسابات مبوجب أوامر مكتوبة صادرة من مدير
االستثمار طبقا ً ملا يتراءى له من أفضل فرص استثمارية متوفرة لديه.
 يجوز اجراء كافة أنواع االدارة والتصرفات املتعلقة بالنقدية واالوراق املالية املستثمرة فى الصندوق مبا فى ذلك احلق فى استبدالهاما لم تكن هذه التصرفات مستبعدة صراحة فى هذه النشرة.
ً
ثالثا  :االلتزامات اخلاصة ملدير االستثمار طبقاً لالئحة التنفيذية:
 االلتزام ببذل عناية الرجل احلريص فى ادارته الموال الصندوق وذلك على النحو املتوقع من شخص متخصص وصاحب خبرةواسعة فى هذا اجملال وعليه أن يتجنب كل عمل أو تصرف من شأنه أن يحقق تعارض مصالح عند استثماره الموال الصندوق وأن
يعمل على حماية مصالح الصندوق ومصالح حملة الوثائق فى كل تصرف أو اجراء.
 االلتزام باجراء التصرفات على نحو يتصف بالشفافية والعدالة بغية حتقيق مصالح حملة وثائق الصندوق. االلتزام بالتزويد مبا يلزم من موارد واجراءات لتأمني أفضل ممارسة لنشاطه. االلتزام بالتحرى عن املوقف املالى للشركات املصدرة لالوراق التى يستثمر الصندوق امواله فيها. االلتزام بتأمني منهج مالئم إليصال املعلومات ذات الفائدة حلملة الوثائق. االلتزام بوضع القواعد الالزمة لتنظيم عمليات شراء وبيع موظفى مدير االستثمار والعاملني لديه لوثائق االستثمار الصادرة عنالصناديق التى يتولى ادارتها على ان يتم إعتمادها من الهيئة.
 االلتزام بكافة القواعد التى حتكم النشاط وفقا ً الحكام القانون. االلتزام بإخطار الهيئة بصورة من عقد االدارة املبرم بينه وبني اجلهة املؤسسة للصندوق قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق احكامهمع القانون.
 االلتزام بحفظ حسابات مستقلة للصندوق وامساك الدفاتر والسجالت الالزمة ملمارسة نشاطه باالضافة إلى الدفاتر والسجالتالتى حتددها الهيئة وعليه أن ميد الهيئة باملستندات والبيانات التى تطلبها.
 االلتزام بإزالة أسباب أى مخالفة لقيود االستثمار الوارد فى املادة ( )149من الالئحة التنفيذية وذلك خالل ثالثة ايام من تاريخحدوثها وعليه اخطار الهيئة كتابيا ً ومجلس ادارة الصندوق فى حالة استمرار اخملالفة ألكثر من ثالثة ايام مع بيان ما مت من اجراءات
واملدة الالزمة الزالتها.
 االلتزام بتوفير املعلومات الكافية التى ّمتكن املستثمرين اجلدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم االستثمارى.
 االلتزام باالفصاح بشكل مسبق وفورى للجنة اإلشراف واالطراف ذات العالقة وللهيئة عن أى تصرف ينطوى على تعارضللمصالح وباحلصول على موافقتهم املسبقة على القيام بهذا التصرف.
 االلتزام بعدم اذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن االموال املستثمرة فى الصندوق كما يلتزم باحملافظةعلى سرية املعلومات اخلاصة باستثمارات الصندوق وعدم افشائها إلى الغير وذلك فيما عدا املعلومات التى تطلبها الهيئة
واجلهات الرقابية أو القضائية طبقا الحكام القانون.
 االلتزام باالفصاح عن املعلومات اجلوهرية للصندوق حلملة الوثائق وغيرهم من االطراف ذوى العالقة. االلتزام بتحديث نشرة االكتتاب وذلك كل عام من تاريخ أخر نشرة مت اعتمادها من الهيئة. االلتزام بوضع الئحة داخلية مع إخطار الهيئة بها طبقا ً للمادة ( )172من الالئحة التنفيذية. االلتزام مبوافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج اعماله متضمنة البيانات التى تفصح عن املركز املالىللصندوق وأن تكون معتمدة من مراقبى حسابات الصندوق.
 األلتزام بنشر سعر الوثيقة في أول يوم عمل مصرفي في جريدة يومية واسعة األنتشار.رابعً ا  :االعمال احملظور على مدير االستثمار القيام بها:
 يحظر استثمار أموال الصندوق فى وثائق صندوق آخر يقوم على ادارته مالم يكن صندوق استثمار اسواق النقد. يحظر القيام بجميع االعمال احملظورة على الصندوق الذى يديره. يحظر نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة. يحظر أن يكون ملدير االستثمار أية مصلحة فى الشركات التى يتعامل على أوراقها املالية حلساب الصندوق الذى يديره. يحظر حصول مدير االستثمار له أو ملديريه أو للعاملني لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها. يحظر وفقا ً للمادة رقم ( )158من الالئحة التنقيذية ممارسة أى عمل ينطوى على تعارض مصالح بينه وبني صندوق االستثمار الذىيديره أو تعارض بني مصلحة الصندوق ومصلحة أى صندوق استثمار أخر يديره.
 يحظر اجراء أو خلق عمليات وهمية بهدف زيادة العموالت أو املصاريف أو االتعاب. يحظر البدء فى استثمار اموال الصندوق قبل غلق باب االكتتاب فى وثائقه فيما عدا عوائد االيداعات البنكية عن الفترة منتاريخ بداية االكتتاب حتى غلقه.
 يحظر أن يقترض من الغير فى غير الغرض املنصوص عليه فى املادة ( )151من الالئحة التنفيذية. -يحظر استخدام اموال الصندوق فى تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات حتت التصفية أو فى حالة افالس.

بند ( )14شركة خدمات اإلدارة
في ضوء ما نص عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق مبهام خدمات اإلدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا اجملال فقد عهد الى
الشركة املصرية خلدمات االدارة فى مجال صناديق االستثمار والكائنة فى  8ش منصور محمد  -الزمالك  -القاهرة  -واخلاضعة
الحكام قانون سوق رأس املال واملرخص لها بترخيص رقم ( )514بتاريخ  2009/4/9للقيام مبهام خدمات االدارة.
ويتكون هيكل مساهميها على النحو التالى:
%60
 شركة ام جي ام لالستشارات املالية واملصرفية%10
		
 طارق محمد محمد الشرقاوي%10
		
 طارق محمد مجيب محرم%10
		
 محمد فؤاد عبد الوهاب محمد%5
		
 هاني بهجت هاشم نوفل%5
		
 مراد قدري احمد شوقيويتكون مجلس ادارتها على النحو التالى:
رئيس مجلس اإلدارة
 محمد جمال محرم		نائب رئيس مجلس اإلدارة
		
 طارق محمد محمد الشرقاويالعضو املنتدب
 طارق على جمال الدين محمد السماحيعضو مجلس إدارة
		
 محمد فؤاد عبد الوهابعضو مجلس إدارة
		
 هاني بهجت هاشم نوفلعضو مجلس ادارة وممثل عن ام جي ام
		
 رفيق حليم اسعد صليبعضو مجلس ادارة من ذوي اخلبرة
		
 شريف حسنى محمد حسنيويقر كال من البنك املؤسس للصندوق وكذلك مدير االستثمار بأن شركة خدمات اإلدارة تعتبر مستقلة عن الصندوق واجلهة
املؤسسة ومدير االستثمار وفقا ً للمعايير املنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  88لسنة  2009بشأن ضوابط عمل
شركات خدمات اإلدارة لصناديق االستثمار وتلتزم الشركة بجميع االلتزامات والضوابط الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون رقم 95
لسنة  1992وكذلك مجلس ادارة هيئة سوق املال رقم ( )88لسنة  2009بتاريخ .2009/12/21
وتلتزم شركة خدمات االدارة مبا يلى:
 اعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق يدون فيه البيانات الواردة فى املادة ( )162من الالئحة التنفيذية ويعد سجل حملة الوثائققرينة على ملكية حملة الوثائق للوثائق املثبتة فيه.
 متابعة عمليات إسترداد وشراء الوثائق و تسجيلها فى السجل املعد لذلك وفقا ً للعقد املبرم مع الصندوق. إحتساب توزيعات أرباح الصندوقعلىحملة الوثائق. اإللتزام بإخطار مدير اإلستثمار والهيئة بحملة الوثائق التي يتجاوز ما ميلكه كل منهم من وثائق اإلستثمار التي يصدرهاالصندوق نسبة  %5من إجمالي الوثائق على ان يتم موافاة الهيئة ببيان شهري بحركة الوثائق اململوكة لهؤالء االطراف.
 اإللتزام بإخطار مدير اإلستثمار بعدد الوثائق فى نهاية كل يوم عمل مصرفي. اإللتزام بحساب صافي القيمة السوقية ألصول الصندوق حسب امليعاد املتفق عليه مع اجلهة املؤسسة مبا يتيح للجهةاملؤسسة الوقت الكافي لإلعالن عن قيمة للوثيقة.
 اإللتزام بالتأكد من حتصيل عوائد استثمارات الصندوق. اعداد القوائم املالية وتسليمها ملراقبى احلسابات والرد على اى استفسار ملراقبى احلسابات. موافاة حملة الوثائق بكشف حساب يوضح عدد الوثائق التى إكتتب فيها واحلركة التى طرأت عليها كل ثالثة أشهر باإلضافةإلي بيان بأى توزيعات أرباح متت فى تاريخ الحق على التقرير السابق إرساله حلملة الوثائق.
بند ( )15أمني احلفظ
طبقا ً للمادة ( )38من القانون حتفظ األوراق املالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدي أحد البنوك اخلاضعة إلشراف البنك
املركزي املصري وبناءا ً على ذلك يتم حفظ األوراق املالية اخلاصة بالصندوق لدى البنك األهلي سوسيتيه جنرال واملرخص له مبباشرة
نشاط أمناء احلفظ للصندوق وفقا ً للترخيص الصادر له من الهيئة بتاريخ .2004/9/9
إلتزامات أمني احلفظ:
 اإللتزام بحفظ األوراق املالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها. اإللتزام بتقدمي بيان دوري عن هذه األوراق املالية للهيئة. اإللتزام بتحصيل عوائد األوراق املالية التي يساهم فيها الصندوق. اإللتزام بكافة القواعد التي تصدرها الهيئة.بند ( )16االكتتاب في الوثائق
البنك متلقي االكتتاب:
يتم االكتتاب في  /شراء وثائق االستثمار أو إسترداد قيمتها من خالل البنك املصرى لتنمية الصادرات وفروعه املنتشرة في جمهورية
مصر العربية.
احلد االدني واالقصي لالكتتاب:
احلد األدنى لألكتتاب مائة وثيقة وبدون حد أقصى لألكتتاب في وثائق األستثمار التي يصدرها الصندوق ،هذا ويجوز التعامل مع
الصندوق بيعا ً وشراءا ً بوثيقة واحدة بعد أمتام عملية األكتتاب.
كيفية الوفاء بالقيمة البيعية:
يجب علي كل مكتتب (مشتري) أن يقوم بالوفاء بقيمة الوثيقة اإلسمية عند االكتتاب أو بالقيمة البيعية عند الشراء نقدا ً
وبنفس عملة الصندوق فور التقدم لالكتتاب  /الشراء الذى يتم على منوذج معد لذلك لدى البنك املصرى لتنمية الصادرات بجميع
فروعه.
املدة احملددة لتلقي األكتتاب:
يتم فتح باب اإلكتتاب في وثائق اإلستثمار إعتبارا ً من  2012/3/26وذلك بعد إنقضاء 15يوم على األقل من تاريخ نشر هذه النشرة فى
صحيفتني يوميتني وملدة شهرين ويجوز غلق باب اإلكتتاب بعد مضي (15خمسة عشر) يوما ً من فتح باب اإلكتتاب إذا متت تغطيته
بالكامل إعماال لنص املادة  155من الالئحة التنفيذية للقانون  95لسنة .1992
االكتتاب في شراء الصندوق:
يتم االكتتاب في  /شراء وثائق استثمار الصندوق مبوجب شهادة اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك متلقي االكتتاب متضمنة
املعلومات الواردة باملادة ( )154من الالئحة التنفيذية.
تغطية االكتتاب:
حالة ما إذا انتهت املدة احملددة لالكتتاب دون االكتتاب في جميع وثائق االستثمار التي مت طرحها:
اذا انتهت املدة احملددة لالكتتاب دون االكتتاب فى جميع وثائق االستثمار التى مت طرحها جاز للصندوق تعديل قيمة االموال املراد
استثمارها باالكتفاء مبا مت تغطيته من الوثائق بشرط أال يقل عن( %50خمسني باملائة) من مجموع الوثائق املطروحة لالكتتاب العام.
وفى هذه احلالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق مبا يتفق مع قيمة الوثائق املكتتب فيها.
يسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقا ً للفقرة السابقة أو إذا إنخفض عدد الوثائق التى اكتتب فيها عن (%50خمسني
باملائة) وفي حالة سقوط ترخيص الصندوق فانه يتعني على البنك الذى تلقى مبالغ من املكتتبني أن يرد اليهم هذه املبالغ كاملة
فور طلبها طبقا ً للمادة ( )155من الالئحة التنفيذية.
حالة ما إذا زادت طلبات االكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق االستثمار املطروحة:
إذا زادت طلبات االكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق االستثمار املطروحة ميكن زيادة حجم الصندوق  -مع مراعاة ضوابط الهيئة
بشان زيادة حجم الصندوق وأحكام املادة ( )150من الالئحة التنفيذية  -وذلك في حدود  50ضعف املبلغ اجملنب من البنك حلساب
الصندوق والبالغ ( 5,000,000خمسة مليون) جنيه مصري طبقا ً ملوافقة البنك املركزي املصري ،فإذا زادت طلبات االكتتاب في الوثائق
املطروحة عن ( 250,000,000مائتي وخمسني مليون) جنيه مصري (خمسني ضعف رأس مال الصندوق) ،يتم توزيع الوثائق املطروحة
على املكتتبني كل بنسبة ما اكتتب فيه ،وجتبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار املكتتبني.
عمولة اإلصدار والتسويق:
ال تتحمل الوثيقة أي عمولة عند االكتتاب او شراء الوثائق.
طبيعة الوثيقة من حيث االصدار:
تخول الوثائق للمستثمرين حقوقا متساوية من قبل الصندوق ويشارك حاملوها في االرباح واخلسائر كل بنسبة ما ميتلك من وثائق،
وكذلك االمر فيما يتعلق بصافي االصول عند التصفية.
بند ( )17جماعة حملة الوثائق
اوال  :جماعة حملة الوثائق ونظام عملها:
 يكون للصندوق جماعة تتكون من حملة الوثائق غرضها حماية املصالح املشتركة ألعضائها ،ويكون اإلكتتاب في الصندوق مبثابةموافقة علي تكوين جماعة حملة الوثائق واالنضمام 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.
 يتبع فى نظام عمل اجلماعة وإجراءات الدعوة الجتماع حملة الوثائق ونصاب احلضور والتصويت األحكام والقواعد املقررة فيالالئحة التنفيذية لقانون سوق راس املال.

 وفي حالة زيادة حصة اجلهة املؤسسة في الصندوق عن  %25من حجم الوثائق القائمة ،يتم استبعاد النسبة التي تزيد عن %25من حق التصويت في اجتماع حملة الوثائق األول متى اكتمل النصاب القانوني له ،واذ لم يتوافر النصاب القانوني في اإلجتماع األول
يكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا ً كان عدد احلاضرين طبقا للمادة ( )78من الالئحة التنفيذية ،مع مراعاة استبعاد حق التصويت
للوثائق اململوكة للجهة املؤسسة في اإلجتماع الثاني.
ثانيًاً  :اختصاصات جماعة حملة الوثائق:
يجب احلصول على موافقة جماعة حملة الوثائق على تعديل البيانات الرئيسية للنشرة فيما يتعلق بالسياسة االستثمارية
وحدود الصندوق فى االقتراض وزيادة اتعاب االدارة ومقابل اخلدمات والعموالت على ان يتم تصديق الهيئة حملضر جماعة حملة
الوثائق املتضمن هذه التعديالت ،اما فيما عدا ذلك فستكون التعديالت بقرار يصدر من مجلس ادراة البنك املؤسس للصندوق بناءا
على توصية جلنة االشراف املفوضة منه .وفى كلتا احلالتني التنفذ تلك التعديالت اال بعد اعتماد الهيئة لتلك التعديالت وتصديقها
على محضر جماعة حملة الوثائق (فى حالة تواجده ) وقيام البنك بإخطار حملة الوثائق بها.
بند ( )18شراء  /استرداد الوثائق
شراء الوثائق:
يتم تلقي طلبات شراء وثائق االستثمار اجلديدة يوميا ً خالل ساعات العمل الرسمية التي تنتهي الساعة الثانية ظهرا ً بفروع البنك
(على أال يكون عطلة رسمية بالبورصة) على أن يتم تسوية قيمتها في يوم العمل التالي على أساس نصيب الوثيقة في صافي
القيمة السوقية ألصول الصندوق في نهاية يوم عمل تقدمي طلب الشراء ويكون للصندوق حق أصدار وثائق استثمار جديدة من
خالل البنك وفروعه مع مراعاة أحكام املادة ( )150من الالئحة التنفيذية ،واحلصول على موافقة البنك املركزي املصري في حالة زيادة
القدر املكتتب فيه من البنك في الصندوق وكذا ضوابط الهيئة العامة للرقابة املالية الصادرة في هذا الشأن.
يتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق املشتراه في سجل حملة الوثائق.
استرداد الوثائق:
االسترداد الشهري للوثائق:
 يجوز لصاحب الوثيقة (أو املوكل عنه قانونا) أن يسترد قيمة بعض أو جميع وثائق االستثمار شهريا دون حتمل اية مصاريف استرداد. يتم تقدمي طلب االسترداد لدى اى فرع من فروع اجلهة املؤسسة خالل أيام العمل املصرفية للبنك طوال الشهر حتى الساعةالثانية ظهرا بحد اقصى آخر يوم عمل مصرفي من كل شهر  -يوم االسترداد الفعلي (على أال يكون عطلة رسمية بالبورصة) -
ويتعني حضور حامل الوثيقة أو املوكل عنه إليداع طلب االسترداد على أن يتم جتميع طلبات االسترداد القائمة في نهاية آخر يوم
عمل مصرفي من كل شهر.
 يجوز حلملة الوثائق سحب طلب االسترداد حتى آخر يوم عمل مصرفي من كل شهر. يتم الوفاء بقيمة الوثائق املطلوب استردادها على أساس نصيب الوثيقة من صافى القيمة السوقية ألصول الصندوق في نهايةآخر يوم عمل مصرفي من كل شهر وفقآ للمعادلة املشار إليها في البند اخلاص بالتقييم الدوري من هذه النشرة.
 يتم خصم قيمة وعدد الوثائق املطلوب استردادها من اصول الصندوق اعتبارا ً من يوم العمل املصرفى التالى آلخر يوم عملمصرفي من كل شهر ويتم إضافة قيمة الوثائق املستردة في حساب العميل خالل يومي عمل مصرفي من آخر يوم عمل مصرفي
من كل شهر.
 ال يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة الوثائق قيمة وثائقهم أو أن يوزع عليهم عائدا ً باخملالفة لشروط االصدار ،ويلتزم الصندوقباسترداد وثائق االستثمار مبجرد الطلب ومبا يتفق مع احكام املادة ( )159من الالئحة التنفيذية.
الوقف املؤقت لعمليات األسترداد:
وفقا الحكام املادة ( )159الالئحة التنفيذية يجوز وقف عمليات االسترداد أو السداد النسبى متى طرأت ظروف استثنائية تبرر هذا
الوقف وكانت مصلحة حاملى الوثائق تتطلب ذلك وهذا بعد ابالغ الهيئة من قبل مدير االستثمار بقرارها الصادر بالوقف بعد
اعتمادها من جلنة االشراف على الصندوق املفوضة من مجلس إدراة البنك
وتعتبر احلاالت التالية ظروفا استثنائية تبرر وقف عمليات االسترداد:
 تزامن طلبات التخارج من الصندوق وبلوغها حدا ً يعجز معها مدير االستثمار عن االستجابة لطلبات اخلروج. حاالت القوة القاهرة. يتم الوقف أو السداد النسبى وتقدير هذه الظروف االستثنائية أو غيرها حتت إشراف الهيئة وبعد احلصول على موافقتها ويكونهذا الوقف مؤقتا ً إلى أن تزول أسبابه والظروف التى استلزمته.
مصاريف اإلسترداد :
ال يتم خصم عموالت مقابل إسترداد الوثائق.
بند ( )19التقييم الدوري الصول الصندوق
تتحدد قيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك على النحو التالى:
إجمالي القيم التالية:
 إجمالى النقدية باحلسابات اجلارية وحسابات الودائع بالبنوك. قيمة وثائق اإلستثمار فى الصناديق االخرى املستثمر فيها على أساس أخر قيمة إستردادية ُمعلنه. قيمة أذون اخلزانة مقيمة طبقا ً لسعر الشراء مضافا ً إليها الفائدة املستحقة من تاريخ الشراء حتى يوم التقييم طبقا ً للعائداحملتسب على أساس سعر الشراء.
 قيمة شهادات اإلدخار البنكية مقيمة طبقا ً لسعر الشراء مضافا ً إليها الفائدة املستحقة عن الفترة من تاريخ الشراءوأخركوبون إيهما أقرب وحتى يوم التقييم.
 قيمة السندات احلكومية مقيمة طبقا ً لسعر اإلقفال الصافى (سعر اإلقفال بعد خصم الفائدة املستحقة عن الفترة من أخريوم صرف الكوبون حتى أخر يوم تنفيذ) ُمضافا ً إليها الفائدة املستحقة عن الفترة من أخر كوبون وحتى يوم التقييم ويتم تسعير
السندات وفقا ً لتبويب االستثمار ومبا يتوافق مع معايير احملاسبة املصرية.
 قيمة السندات غير احلكومية وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات مقيمة طبقا ً لسعر اإلقفال الصافى مضافا ً إليهاالفائدة املستحقة عن الفترة من أخر كوبون وحتى يوم التقييم و يتم تسعير السندات وفقا ً لتيويب االستثمار ومبا يتوافق مع
معايير احملاسبة املصرية.
 يضاف إليها باقى عناصر أصول الصندوق. يجوز ملدير اإلستثمار-فى حالة عدم وجود تعامل على ورقة مالية (مثل السندات) لفترة ال تقل عن شهر أو اكثر  -تتم املعاجلةاحملاسبية مبا يتفق و معايير احملاسبة املصرية.
يخصم من إجمالي القيم السالفة ما يلي:
 إجمالي اإللتزامات التي تخص الفترة السابقة علي التقييم و التي لم يتم خصمها بعد مبا في ذلك حسابات البنوك الدائنةمثل حسابات التمويل في حالة وجودها .
 اخملصصات التي يتم تكوينها ملواجهة التزام حال طبقا ملعايير احملاسبة املصرية.نصيب الفترة من االعباء املالية الواردة بالبند ( )22من هذه النشرة.
 مصروفات التأسيس وكذا املبالغ اجملنبة للمصاريف اإلدارية وكذا نصيب الفترة من التكاليف املدفوعة والتي سيتحقق عنهامنافع اقتصادية مستقبلية وفقا ً ملعايير احملاسبة املصرية.
الناتـج الصافي (ناتـج املعادلة):
يتم قسمة صافي ناجت البندين السالفني علي عدد وثائق االستثمار القائمة في تاريخ التقييم مبا فيه وثائق االستثمار اخملصصة
(اجملنبة) للبنك املصرى لتنمية الصادرات لتحديد قيمة الوثيقة.
سياسة إهالك وإستهالك األصول :
ال يقوم الصندوق بشراء أصول ذات طبيعة إهالكية ويتم إستهالك بعض املصروفات املدفوعة مقدما ً خالل السنة املالية األولي
للصندوق طبقا ً ملعايير احملاسبة املصرية .
بند ( )20أرباح الصندوق وعائد الوثيقة
عائد الوثيقة :
صندوق البنك املصري لتنمية الصادرات لالستثمار في ادوات الدخل الثابت ذو عائد تراكمى ال يقوم بايه توزيعات لالرباح حيث ان
عائد الوثيقه تراكمى يتم تعليته على قيمه الوثيقه.
كيفية حتديد أرباح الصندوق:
يتم حتديد ارباح الصندوق من خالل قائمة الدخل التي يتم اعدادها بغرض حتديد صافي ربح او خسارة الفترة املعد عنها القوائم
املالية ويتم تصوير قائمة الدخل وفقا ملعايير احملاسبة املصرية علي أن تتضمن أرباح الصندوق علي األخص االيرادات التالية:
 التوزيعات احملصلة نقدا نتيجة إلستثمار اموال الصندوق خالل الفترة. العوائد املستحقة غير احملصلة. األرباح الرأسمالية الناجتة عن بيع األوراق املالية ووثائق االستثمار في صناديق اخري. األرباح الرأسمالية غير احملققة الناجتة عن الزيادة في صافي القيمة السوقية لألوراق املالية.ويخصم:
 اخلسائر الرأسمالية الناجتة عن بيع االوراق املالية ووثائق االستثمار في صناديق اخري. اخلسائر الرأسمالية غير احملققة الناجتة عن النقص في صافي القيمة السوقية لألوراق املالية. اتعاب مدير االستثمار والبنك املؤسس و شركة خدمات االدارة واية اتعاب اخرى طبقا للبند ( )22من هذه النشرة. مصروفات التأسيس واملصروفات اإلدارية الالزمة لبدء نشاط الصندوق من دعاية و نشر والتى سيتم حتميلها على السنه املاليةاالولى للصندوق.
 املستحق ملراقبي احلسابات واملستشار القانوني. اخملصصات الواجب تكوينها مبا يتفق ومعايير احملاسبة املصرية.بند ( )21إنهاء الصندوق و التصفية
طبقا للمادة ( )165من الفصل الثاني من الئحة القانون  95لسنة  ،1992ينقضي الصندوق في احلاالت التالية:
 انتهاء مدته حتقيق الغرض الذي انشىء من اجله او اذا استحال عليه مواصلة تنفيذ غرضه.وال يجوز وقف نشاط الصندوق أو تصفية عملياته أال مبوافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية وذلك بعد التثبت من أن
الصندوق ابرأ ذمته نهائيا من التزاماته وفقا للشروط واإلجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة وفى مثل هذة االحوال يجوز
للبنك املصرى لتنمية الصادرات انهاء الصندوق وذلك بارسال إشعار حلملة الوثائق وفى هذه احلالة تصفى موجودات الصندوق
وتسدد التزاماته ويوزع باقى عوائد هذه التصفية بعد اعتماده من مراقبى حسابات الصندوق على حملة الوثائق بنسبة ما متثله
وثائقهم إلى إجمالى الوثائق الصادرة عن الصندوق على أن يتم ذلك خالل مدة ال تزيد على تسعة اشهر من تاريخ االشعار.
بند ( )22األعباء املالية
أتعاب وعموالت البنك املصرى لتنمية الصادرات:
يتقاضى البنك املصرى لتنمية الصادرات عمولة بواقع ( %0.45أربعة ونصف فى االلف) سنويا من صافى أصول الصندوق حتتسب
وجتنب يوميا خالل الشهر وتسدد في بداية الشهر التالى.
يتم تطبيق تعريفة اخلدمات املصرفية بالبنك املصرى لتنمية الصادرات عن أية خدمات مصرفية اضافية يقدمها البنك للصندوق
من قيامه بتنفيذ معامالت الصندوق من حتويالت وإصدار شيكات مصرفية.
أتعاب مدير االستثمار:
تتمثل أتعاب شركة برامي إنفستمنتس إلدارة األستثمارات املالية كمدير االستثمار طبقا للعقد املبرم بني البنك املصرى لتنمية
الصادرات و مدير االستثمار فى أتعاب إدارة سنوية طبقا ً ملا يلي-:
  %0.3من صافي أصول الصندوق حتى  500مليون جنيه من حجم الصندوق.  %0.25من صافي أصول الصندوق من  500مليون جنيه حتى  1مليار جنيه من حجم الصندوق.  %0.20من صافي أصول الصندوق على ما يفوق  1مليار جنيه من حجم الصندوق.حتتسب وجتنب يوميا خالل الشهر وتسدد في بداية الشهر التالى.
عمولة أمني احلفظ:
يتقاضى أمني احلفظ نظير حفظ وإدارة سجالت األوراق املالية اخلاصة بالصندوق عمولة حفظ بواقع ( %0.025ربع فى االلف) سنويا ً
من القيمة السوقية لألوراق املالية اخلاصة بالصندوق والتى يتم حفظها لدى إدارة أمناء احلفظ حتتسب وجتنب يوميا ً وتسدد في
بداية الشهر التالي باألضافة الى عمولة حتصيل كوبون بنسبة  %0.01بحد أقصى 200جنيه.
اتعاب شركة خدمات االدارة:
تتقاضى شركة خدمات االدارة عمولة بواقع ( % 0.025ربع فى االلف) سنويا ً من صافى أصول الصندوق حتتسب وجتنب يوميا خالل
الشهر وتدفع فى بداية الشهر التالى.
 عمولة االسترداد:ال تتحمل الوثيقة اي عموالت استرداد.
 عمولة االصدار والتسويق:ال تتحمل الوثيقة اي عموالت اصدار أو تسويق.
مصروفات اخرى:
 يتحمـل الصندوق االتعاب اخلاصة مبراقبى احلسابـات نظير املراجعة الـدورية و السنوية للمراكز املـالية للصندوق مقابل 25000جنيه مصرى سنويا ً لكل منهما و يتم االتفاق على تلك االتعاب سنوياً.
 يتحمل الصندوق مصاريف التأسيس التى يتم حتميلها على السنه املالية االولى طبقا ً ملعايير احملاسبه على اال تزيد عن  %2منصافى اصول الصندوق عند التأسيس وذلك مقابل الفواتير واألشعارات الفعلية.
 يتحمل الصندوق املصاريف االدارية ومقابل اخلدمات املؤداه للصندوق من االطراف االخرى مثل البنوك والهيئة والنشر وذلك مقابلالفواتير و االشعارات الفعلية.
 يتحمل الصندوق مصاريف دعاية بحد أقصى  %0.25سنويا ً من صافي اصول الصندوق مقابل الفواتير واألشعارات الفعلية.على ان يتم أعتماد هذه االتعاب أعاله من قبل مراقبي حسابات الصندوق في املراجعة الدورية وبذلك يبلغ إجمالى االتعاب الثابتة
التى يتحملها الصندوق بحد اقصى مبلغ  50000جنيه سنويا ً باإلضافة إلى نسبة بحد اقصى  %1.05من صافي أصول الصندوق
سنوياً.
بند ( )23أسماء وعناوين مسئولي اإلتصال
البنك املصرى لتنمية الصادرات:
األستاذ  /محمد حسن موسى.
رئيس قطاع األستثمار.
 108شارع محي الدين أبو العز  -املهندسني  -اجليزة.
ت .37619003 :
مدير االستثمار:
األستاذة  /غادة عبد الرؤوف القاضى.
عضو مجلس اإلدارة املنتدب.
ت .33005770 - 33005700 :
 2شارع وادى النيل  -املهندسني  -اجليزة.
العنوان البريدى .prime@ egy.primegroup.org :
بند ( )24اإلقتراض بضمان الوثائق
يجوز حلملة الوثائق احلصول على قروض بضمان الوثائق من البنك املصرى لتنمية الصادرات وذلك وفقا ً لقواعد اإلقراض السارية
بالبنك ملن يرغب من حملة الوثائق فى ذلك.
بند ( )25قنوات تسويق وثائق االستثمارالتى يصدرها الصندوق
كافة فروع بنك املصرى لتنمية الصادرات املنتشرة فى جمهورية مصر العربية ،ويجوز للبنك عقد إتفاقيات مع أى من البنوك
اخلاضعة إلشراف البنك املركزى املصرى أو أى من اجلهات األخرى وإخطار الهيئة العامة للرقابة املالية بذلك على أن يكون الهدف من
هذه اإلتفاقيات تسويق الصندوق لوثائقه مع اإللتزام بأال تتحمل الوثيقة أى أعباء إضافية بسبب هذه اإلتفاقيات.
بند ( )26إقرار اجلهة املؤسسة و مدير اإلستثمار
مت أعداد هذه النشرة املتعلقة بدعوة االكتتاب العام فى وثائق الصندوق مبعرفة كل من مدير االستثمار واجلهة املؤسسة وعلي
مسئولياتهم ،ويقر كل من مدير االستثمار واجلهة املؤسسة أنه قد مت التأكد من أن املعلومات املقدمة فى هذه النشرة دقيقة
وكاملة وأنها تتفق مع القواعد القانونية املنظمة لإلكتتاب الواردة بقانون سوق رأس املال رقم ( )95لسنة  1992والئحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا ً لهما ،وأنها ال تخفى أى معلومات أو بيانات كان من الواجب ذكرها للمستثمرين املتوقعني فى هذا
االكتتاب.
البنك:
االستاذ  /ماجد فهمي عطية
رئيس مجلس اإلدارة

مدير اإلستثمار:
األستاذ  /شيرين عبد الرؤوف القاضى
رئيس مجلس اإلدارة

بند ( )27إقرار مراقبي احلسابات
قمنا مبراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة االكتتاب في صندوق استثمار البنك املصري لتنمية الصادرات لألستثمار في أدوات
الدخل الثابت للبنك املصرى لتنمية الصادرات (ذو عائد تراكمي) املرفقة ،ونشهد أنها تتمشى مع أحكام القانون  95لسنة
 1992والئحتة التنفيذية واإلرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة املالية في هذا الشأن وكذا العقد املبرم بني البنك ومدير
االستثمار وقد أعطيت هذه شهادة منا بذلك.
األستاذ  /محسن حمودة محمود حجاب
سجل الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ()92
مكتب مورستيفن إيجيبت

االستاذ  /أحمد حسني رشدي حجازي
سجل الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ()80
مكتب املتضامنون للمحاسبة واملراجعة

بند ( )28إقرار املستشار القانوني
قمنا باملراجعة القانونية لكافة البيانات الواردة بنشرة االكتتاب في صندوق استثمار البنك املصري لتنمية الصادرات لألستثمار
في أدوات الدخل الثابت للبنك املصرى لتنمية الصادرات (ذو عائد تراكمي) املرفقة ونشهد أنها تتمشى مع أحكام القانون  95لسنة
 1992والئحتة التنفيذية واإلرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة املالية في هذا الشأن وكذا العقد املبرم بني البنك ومدير
االستثمار وهذه شهادة منا بذلك.
االستاذ /أسامه أبو غنيمة قطب
البنك املصري لتنمية الصادرات
العنوان  108 :شارع محي الدين أبو العز
هذه النشرة متت مراجعتها من الهيئة ووجدت متمشية مع أحكام قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992والئحته
ش س تمادا للجدوى التجارية للنشاط
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