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البند االول

(تعريفات هامة)
القانون :قانون سوق راس المال رقم  95لسنة  1992وتعديالته.
الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لقانون ســــوق رلس المال الصــــادرة بموجب قرار وصير االقتصــــاد والتجارة ال ارجية رقم  135لســــنة

 1993وتعديالتها

الهيئة :الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجمعية العمومية :تتكون من من مساهمي شركة الصندوق من كل مالكي اسهم الشركة
مجلس االدارة :هو المسئول عن إلشراف على الصندوق والتنسيق بين األطراف ذوي العالقة.
لعضو المستقل بمجلس االدارة :هو الش ص الطبيعي من غير لعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية وجميع مقدمي ال دمات
للصندوق ،وال يرتبط بأي منهم بطريقة مباشرة لو غير مباشرة ،وليس صوجاً لو لقارب حتى الدرجة الثانية لهؤالء األش اص.

صندوق االستثمار :وعاء إستثماري مشترك يأخذ شكل شركة مساهمة ويهدف إلي إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة
جماعيا في اإلستثمار في المجاالت الواردة في هذه الالئحة ويديره مدير إستثمار مقابل أتعاب ،والمنصوص علي بياناتها
األساسية في البند ( )..................من هذه النشرة.
صـــندوق اســـتثمار مفتو  :هو صـــندوق اســـتثمار يتي شـــراء واســـترداد الوثائق بصـــفه دورية طبقا لما هو محدد بالبند (
النشـرة بما يؤدي الى ان فا

) من هذه

او صيادة حجمه مع مراعاة العالقة بين اموال المسـتثمرين وراس مال شـركة الصـندوق وعلى النحو الوارد

بالمادتين ( )142،147من الالئحة التنفيذية ،ويتم شراء واسترداد وثائق االستثمار دون الحاجة الى قيده في البورصة.

الصندوق :شركة صندوق استثمار  ....................و المنشأ وفقا ألحكام قانون سوق رلس المال و الئحته التنفيذية .
وثيقة اإلستثمار :ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحاملها في صافي قيمة لصول الصندوق .ويشترك مالكو الوثائق في األربا وال سائر
الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.

جماعة حملة الوثائق :الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق.
صافي قيمة االصول :القيمة السوقية ال صول الصندوق م صوما منها االلتصامات وكافة المصروفات المستحقة عليه.
اكتتاب عام :طر لو بيع وثائق االســـتثمار المصـــدرة عن الصـــندوق لى الجمهور ويفت باب االكتتاب بعد مضـــى لســـبوعين من تاري

نشر نشرة االكتتاب في صحيفتين مصريتين واسعتي االنتشار ويظل باب االكتتاب مفتوحا لمدة مسة عشر يوما على األقل ،وال تجاوص
شهرين.
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النشـــرة :نشـــرة اكتتاب العام وهي الدعوة الموجهة للجمهور لالكتتاب العام في وثائق االســـتثمار التي يصـــدرها الصـــندوق والمعتمدة من
الهيئة والمنشور ُمل صها  /المنشورة في صفحتين مصريتين واسعتي االنتشار0..

استثمارات الصندوق :هي كافة االستثمارات المستهدفة المنصوص عليها بالبند ال اص بالسياسة االستثمارية.
االوراق المالية المستثمر فيها ........................................ :وفقا للنسب والشروط الواردة بالسياسة االستثمارية.
األدوات المالية....................................... :
لدوات الدين :مصطل عام يشمل كافة صكوك المديونية الصادرة من قبل جهات حكومية لو غير حكومية
المستثمر :الش ص الذي يرغب في االكتتاب لو الشراء في وثائق استثمار الصندوق.
حامل الوثيقة :الشـ ص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باالكتتاب في الوثائق الل فترة االكتتاب العام (المكتتب) او شـراء الوثائق فيما
بعد الل عمر الصندوق (المشترى).

قيمة الوثيقة :يقصـــد بها القيمة التي يتم تحديدها على لســـاس نصـــيب الوثيقة من صـــافي قيمة لصـــول الصـــندوق في نهاية يوم عمل
التقييم والتي ســـيتم اإلعالن عنها  ..................باإلضـــافة لى نشـــرها في صـــحيفة يومية مصـــرية واســـعة االنتشـــار وفقا للمواعيد
المحددة بالبند  ....من هذه النشرة

جهات التسويق ( ان وجدت ) .......... :
البنك متلقي االكتتاب وطلبات الشراء واالسترداد............... :
االكتتاب :هو التقدم لالستثمار في الصندوق الل فترة فت باب االكتتاب العام األولى وذلك وفقاً للشروط المحددة بالنشرة.
الشراء :هو شراء المستثمر للوثائق الجديدة المصدرة اثناء عمر الصندوق وذلك بعد انقضاء فترة االكتتاب العام طبقا للشروط المحددة

بالبند  .......بالنشرة.

االســــترداد  :هو حصــــول المســــتثمر على كامل قيمة بع

بالبند  .........بالنشرة.

لو جميع الوثائق التي تم االكتتاب فيها لو المشــــتراه طبقا للشــــروط المحددة

مدير االستثمار :هي الشركة المسئولة عن دارة لصول والتصامات الصندوق وهي شركة  .......إلدارة صناديق االستثمار
مدير محفظة الصندوق :الش ص المسئول لدي مدير االستثمار عن دارة استثمارات الصندوق.
صناديق االستثمار المرتبطة :صناديق استثمار يديرها مدير االستثمار لو ليا من األش اص المرتبطة به.
شركة دمات اإلدارة :شركة مت صصة تتولى احتساب صافي قيمة لصول صندوق االستثمار وعمليات تسجيل صدار واسترداد وثائق

استثمار الصندوق ،باإلضافة الي األغرا
مجال صناديق االستثمار.
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األطراف ذوي العالقة :األطراف المرتبطة بنشـــــاط صـــــندوق االســـــتثمار ومنها على ســـــبيل المثال :مدير االســـــتثمار ،لمين الحفظ ،البنك
المودعة لديه لموال الصـــــندوق ،شـــــركة دمات اإلدارة ،الجهة التي ير ص لها ببيع واســـــترداد وثائق االســـــتثمار ،مراقبو الحســـــابات،

المســتشــار الضــريبي ،المســتشــار القانوني ( ن وجد) ،لعضــاء مجلس اإلدارة لو لي من المديرين التنفيذيين لو كل من يشــارك في ات اذ
القرار لدى لي من األطراف المذكورة لو لي حامل وثائق تتجاوص ملكيته ( )%5من صافي قيمة لصول صندوق االستثمار.

األشـــ اص المرتبطة :األشـــ اص الطبيعيون ولي من لقاربهم حتى الدرجة الثانية ،واألشـــ اص االعتبارية والكيانات واالتحادات والروابط
والتجمعات المالية المكونة من ش صين لو لكثر التي تكون غالبية لسهمهم او حصص رلس مال لحدهم مملوكة مباشرة او بطريق غير

مباشر للطرف اال ر لو لن يكون مالكها ش صا واحد كما يعد من االش اص المرتبطة االش اص ال اضعون للسيطرة الفعلية لش ص
ا ر من االش اص المشار ليهم.

المصــــاريف اإلدارية :هي كافة المصــــاريف التي يتحملها الصــــندوق نتيجة مباشــــرة النشــــاط ويتم ســــدادها بموجب مطالبات فعلية مثل
مصاريف االعالن والنشر ومصاريف الجهات الرقابية والجهات السيادية.

يوم العمل :هو كل يوم من ليام األسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطالت الرسمية على لن يكون يوم عمل بكل من البنوك والبورصة
معا.

سجل حملة الوثائق :سجل لدى شركة دمات االدارة تدون فيه جميع بيانات حملة الوثائق ،ولي حركة شراء لو استرداد تمت على تلك

الوثائق ،وتكون شركة دمات االدارة مسئولة عن تعديل السجل حسب ما يطرل على بياناته من تغيرات.
لمين الحفظ :هو الجهة المسئولة عن حفظ األوراق المالية المملوكة للصندوق وهو ...........

لجنة الرقابة الشرعية  :هي اللجنة المشكلة للقيام بالمهام التي ت ص توافق نشاط الصندوق مع الشريعة االسالمية طبقا لما هو موض

تفصيليا في البند  .....من هذه النشرة.

البند الثاني
(مقدمة ولحكام عامة)



قامت الشركة  ...........بإنشاء صندوق استثمار  ..........بغر

استثمار امواله بالطريقة الموضحة في السياسة

االستثمارية بالبند  .........من هذه النشرة ووفقا ألحكام قانون سوق رلس المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية
وتعديالتهما .



قام مجلس االدارة بموجب القانون والئحته التنفيذية بتعيين مدير االستثمار ،شركة دمات اإلدارة ،لمين الحفظ ،مراقبي



هذه النشرة  /مذكرة المعلومات هي دعوة لالكتتاب في وثائق استثمار الصندوق وتتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة

الحسابات وتكون مسئول عن التأكد من تنفيذ التصامات كل منهم.

بالصــندوق وهي معلومات وبيانات مدققة ومراجعة من قبل الشــركة ومدير االســتثمار ومراقبي الحســابات والمســتشــار القانوني
وتحت مسئوليتهم ودون لدني مسئولية تقع على الهيئة.



ت ضــع هذه النشــرة  /مذكرة المعلومات لكافة القواعد الحاكمة والمنظمة لنشــاط صــناديق االســتثمار في مصــر وعلى األ ص



لن االكتتاب في لو شراء وثائق استثمار الصندوق يعد قبوال لجميع بنود هذه النشرة واقرار من المستثمر بقبوله االستثمار في

األحكام الواردة بقانون سوق رلس المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وثائق هذا الصندوق في مقابل تحمل كافة م اطر هذا االستثمار التي تم اإلفصا عنها في البند  .........من هذه النشرة.

تحديث عام ......
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يلتصم مجلس االدارة بتحديث نشرة االكتتاب كل عام ،على انه في حالة تغيير لي من البنود المذكورة في النشرة ،فيجب ات اذ
اإلجراءات المقررة قانونا طبقا ألحكام قانون سوق رلس المال والئحته التنفيذية وعلى األ ص موافقة جماعة حملة الوثائق في

الحاالت التي تتطلب ذلك طبقا ال تصاصاتها الواردة بالبند  .......بالنشرة على لن يتم اعتماد هذه التعديالت من الهيئة

واإلفصا لحملة الوثائق عن تلك التعديالت.


ال يجوز تعديل البيانات الرئيسيييية للنشيييرة فيما يتعلق بالسيييياسييية اإلسيييتثمارية وحدود حق الصيييندو في اإل ترا
وزيادة أتعاب اإلدارة ومقابل الخدمات والعموالت إال بعد الحصيييييييوو علي موافقة حملة الوصائق وتصيييييييديق الهي ة
لمحضيير اجتماع جماعة حملة الوصائق المتضييمن هذه التعديالت ،أما فيما عدا تلا التعديالت ،فسييتكور بقرار يصييدر
من مجلس ادارة الصيييييندو  .كلتا الحالتين ال تنفذ تلا التعديالت إال بعد اعتماد الهي ة لتلا التعديالت و يام الشيييييركة
بإخطار حملة الوصائق طبقا للوسائل القانوينة المحددة حسب االحواو



يحق ألي مستثمر طلب نس ة محدثة من هذه النشرة من العناوين الموضحة في نهاية هذه النشرة.



في حالة نشوب لي الف فيما بين األطراف المرتبطة بالصندوق ومدير االستثمار لو لي من حاملي الوثائق لو المتعاملين مع
الصندوق يتم حل هذا ال الف بالطرق الودية ،ذا لم تفل الطرق الودية يكون عن طريق ..............................

البند الثالث

اسم الصندوق:

(تعريف وشكل الصندوق)

صندوق استثمار شركة ............................
الشكل القانوني للصندوق:

لحد األنشطة المر ص بمصاولتها للجهة المؤسسة وفقا ألحكام القانون وبموجب موافقة البنك المركصي المصري بتاري ............

وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاري  ..............على نشاء الصندوق.

نوع الصندوق:

هو صندوق استثمار مفتو ..............

مدة الصندوق:

(تحدد طبقا للنظام االساسي)
مقر الصندوق:

.....................................................

موقع الصندوق االلكتروني:

............................................

تاري ورقم التر يص الصادر للصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية:
..........................................................

السنة المالية للصندوق:

تبدل السنة المالية للصندوق في  .......وتنتهي في  .............من كل عام وفقا للنظام االساسي.
عملة الصندوق:

 ................وتعتمد هذه العملة عند تقييم االصــــول وااللتصامات واعداد القوائم المالية وكذا عند االكتتاب في وثائق الصــــندوق او

االسترداد او اعادة البيع وعند التصفية.

تحديث عام ......
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المستشار القانوني للصندوق ( ش ص طبيعي )

......................................................................................

المستشار الضريبي ( ان وجد ) ( ش ص طبيعي ):

......................................................................................
البند الرابع

نوعية المستثمر الم اطب بالنشرة
 -يحدد عما اذا كان اكتتاب عام لو طر

اص لمستثمرين مؤهلين سواء ألفراد ومؤسسات مالية وجهات ذوي ال برة والمالءة المالية

تتوافر فيهم الشروط المحددة بالالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها

 -مصريين  /اجانب

 والم اطب بالنشرة هو المستثمر الراغب في اإلستثمار وفقاً ألهداف وسياسات الصندوق .والمستثمر الراغب في الحصول على عائديرتبط ودرجة الم اطر المرتبطة باستثمارات الصندوق .

البند ال امس
(مصادر اموال الصندوق والوثائق المصدرة منه)
 -1حجم الصندوق االولى عند تغطية االكتتاب:

 1-5حجم الصندو
-

حجم الصـــندوق  .........جنيه مصـــري ( ...............جنيه مصـــري) عند التأســـيس مقســـمة على ......
وثيقة ،القيمة االســــمية للوثيقة  ......جنيه مصــــري (  .............جنيه مصــــري) ،قام مســــاهمي الشــــركة

باالكتتاب في عدد  .......وثيقة ( .......وثيقة) بإجمالي مبلغ  ..........جنيه مصـري ( ...جنيه مصـري)،
وطر باقي الوثائق والبالغ عددها  ........وثيقة ( ............وثيقة ال غير) لالكتتاب العام.

 كما يحق زيادة حجم الصندو أو خفضه مع مراعاة الحد األدني لرأس ماو الصندو طبقا للمادة( )147من االئحة التنفيذية
 2-5الحد األدني لرأس ماو الصندو
يجب أال يقل رأس ماو الصندو في أي و ت من األو ات عن خمسة مليور جنيه مصري أو  %2من األمواو المستثمرة في
الصندو أيهما أعلي ،وال يجوز للشركة استرداد هذا المبلغ أو التصرف فيه بل إنتهاء مدة الصندو .
 3-5حقو حملة الوصائق
تمثل كل وصيقة حصة نسبية شائعة في صافي أصوو الصندو ويشارك حملة الوصائق في األرباح والخسائر الناتجة عن
إستثمارات الصندو كل حسب ما يملكه من وصائق وكذا فيما يتعلق بصافي أصوو الصندو عند التصفية.
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البند السادس

(هدف الصندوق)
...............................................................................................
البند السابع
(السياسة االستثمارية للصندوق)
في سبيل تحقيق الهدف المشار اليه عاليه ،يلتصم مدير االستثمار بما يلي- :
لو ًال :ضوابط عامة- :

 -1لن تعمل دارة الصندوق على تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق الواردة في هذه النشرة.

 -2لن تلتصم ادارة الصندوق بكافة الضوابط واألدوات االستثمارية المحددة من لجنة الرقابة الشرعية التي تعد جصء ال يتجصل من
السياسة االستثمارية

 -3لن تلتصم دارة الصندوق بالنسب والحدود االستثمارية القصوى والدنيا لنسب االستثمار المسمو بها لكل نوع من األصول
المستثمر فيها والواردة في هذه النشرة

 -4لن تأ ذ ق اررات االستثمار في االعتبار مبدل توصيع الم اطر وعدم التركص.
 -5ال يجوص للصندوق القيام بأي عمليات قرا

لو تمويل نقدي مباشر لو غير مباشر.

 -6ال يجوص است دام لصول الصندوق في اي جراء لو تصرف يؤدي لى تحمل الصندوق مسئولية تتجاوص حدود قيمة استثماره.
 -7عدم جواص التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة لو تنفيذ عمليات اقترا

لوراق مالية بغر

االستحواذ من الل المجموعات المرتبطة وفقًا ألحكام الباب الثاني عشر من الالئحة التنفيذية.

بيعها لو الشراء بالهامش لو

 -8يجوص لمدير االستثمار البدء في استثمار لموال الصندوق قبل غلق باب االكتتاب في االيداعات البنكية لدى لحد البنوك
ال اضعة إلشراف البنك المركصي لصال المكتتبين بحسب القدر المكتتب فيه من كل منهم.

ثانياً :ضوابط لجنة الرقابة الشرعية

يفص عن محددات األدوات االستثمارية لو القطاعات (يجوص لو ال يجوص االستثمار فيها )

ثالثاً :النسب االستثمارية:

يتعين تحديد الحدود الدنيا والقصوى لالستثمار في كل لده استثمارية على حدة بما يتناسب وهدف الصندوق
............................................ -1
................................................. -2
................................................. -3

رابعاُ  :ضوابط قانونية:

وفقاً ألحكام المادة ( )174من الالئحة التنفيذية فإنه يجب اآلتي:
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 -1لال تصيد نسبة ما يستثمر في شراء لوراق ماليه لشركه واحدة على  %15من صافي لصول الصندوق وبما ال يجاوص %20
من األ وراق المالية لتلك الشركة.
 -2لال تصيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق واحد على  %20من صافي لصول الصندوق وبما ال يجاوص
 %5من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
 -3ال يجوص لن تصيد نسبة ما يستثمره الصندوق في األوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة على  %20من صافي لصول
الصندوق.
البند الثامن
التعريف بالم اطر التي يواجهها الصندوق وكيفية دارتها:

(الم اطر)

تعرف المخاطر المرتبطة باالستثمار بأنها األسباب التي د تؤدي إلي اختالف العائد المحقق من اإلستثمار عن العائد المتو ع
بل الدخوو في اإلستثمار ولذلا يجب علي المستثمر أر يدرك هذه العال ة.
أهم المخاطر طبقا لنوع االستثمار وكيفية ادارتها:
على سبيل المثاو وليس الحصر بعض المخاطر العامة
 مخاطر منتظمة
.............................................
 مخاطر غير منتظمة
............................................. 


مخاطر تغيير اللوائح والقوانين
.............................................



مخاطر تغير يمة العملة
............................................



مخاطر ائتمانية
.............................................



مخاطر السيولة والتقييم
.............................................
مخاطر تحوو نشاط احد الجهات المستثمر فيها الى نشاط غير متفق والضوابط الشرعية:
.............................................



البند التاسع

(االفصا الدوري عن المعلومات)
طبقا ألحكام المادة ( )170من الالئحة التنفيذية تلتصم األطراف ذات العالقة بالصندوق باإلفصا

بالصندوق واستثماراته وغيرها من الموضوعات التي تهم حملة الوثائق وعلى األ ص ما يلي:
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الفوري عن كافة األمور المتعلقة

تقرير يتضمن البيانات االتية:
ًا
لوالَ :تلتصم شركات دمات اإلدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثالثة لشهر
 -1صافي قيمة لصول الصندوق.
عدد الوثائق وصافي قيمتها والقيمة السوقية االسترشادية ( ن وجدت).

-2

بيان بأي توصيعات لربا تمت في تاري الحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.

-3

ثانياَ :يلتصم مدير االستثمار باإلفصا الفوري عن األحداث الجوهرية التي تط لر لثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة
الوثائق وكذلك البورصة في حالة قيد وثائق الصندوق بها.

ثالثاَ :يجب على مجلس ادارة الصندوق لن يقدم لى الهيئة ما يلي:

 -1تقارير ربع سنوية عن لدائه ونتائج لعماله على لن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفص عن المركص المالي للصندوق بصورة
بناء على القوائم المالية التي يعدها مدير االستثمار ،واالفصا عن االجراءات التي يت ذها مدير االستثمار إلدارة
كاملة وصحيحة ً
الم اطر المرتبطة بالصندوق ،وذلك كله وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

 -2القوائم المالية (التي لعدها مدير االستثمار ) وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغر
ومراقبا حساباته قبل شهر من التاري المحدد للعر

وتقرير مجلس االدارة علي الصندوق

على الجمعية العامة لشركة للصندوق ،وللهيئة فحص الوثائق والتقارير

المشار ليها لو تكليف جهة مت صصة بهذا الفحص  ،وتبلغ الهيئة مجلس ادارة الصندوق بمالحظاتها  ،وتطلب قيامه بتكليف

مدير االستثمار بإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص  ،فإذا لم يستجب مجلس االدارة ،ومدير االستثمار بذلك التصم الصندوق
بنفقات نشر الهيئة لمالحظاتها والتعديالت التي طلبتها .

 -3نشر مل ص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار حداهما على األقل
باللغة العربية.

رابعا /فصاحات لجنة الرقابة الشرعية:

الفوري عن األحداث الجوهرية المتعلقة بمدى توافق استثمارات الصندوق مع الشريعة اإلسالمية والمعالجة

-

اإلفصا

-

عداد تقرير ربع سنوي عن مدى توافق استثمارات الصندوق مع الشريعة اإلسالمية على لن ُيرسل لحملة الوثائق مل ص
بهذا التقرير.

المطلوبة في الحاالت التي تتطلب ذلك لكل من :مجلس دارة الصندوق ،الهيئة  ،حملة الوثائق

امسا /االفصا عن اسعار الوثائق:
-

االعالن عن سعر الوثيقة  ....................باإلضافة الى امكانية االستعالم (ال ط السا ن – او الموقع االلكتروني).
النشر  ...........بأحد الصحف الرسمية ويتحمل الصندوق مصاريف النشر.
البند العاشر
(المستثمر الم اطب بالنشرة)

-

يتم االكتتاب في وثائق الصندوق من جمهور االكتتاب العام (للمصريين و /لو األجانب) سواء كانوا لش اصاً طبيعيين لو

معنويين طبقاً للشروط الواردة في هذه النشرة ،ويجب على المكتتب لن يقوم بالوفاء بقيمة الوثائق المكتتب فيها بالصندوق

بالكامل نقداً فور التقدم لالكتتاب او الشراء.
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-

هذا الصندوق للمستثمرين الراغبين في االستفادة من مصايا االستثمار في  ................وعلى استعداد لتحمل الم اطر

المرتبطة به ،وتجدر اإلشارة لى لن المستثمر يجب لن يضع في اعتباره لن طبيعة االستثمار في المجاالت المشار ليها
قد يعر

رلس المال المستثمر في الصندوق لى االن فا

نتيجة تحقق بع

الم اطر (والسابق اإلشارة لها في

البند  ......من هذه النشرة وال اص بالم اطر) ،ومن ثم بناء قراره االستثماري بناء على ذلك.
البند الحادي عشر

(لصول الصندوق وامساك السجالت)
لصول الصندوق:

ال يوجد لي لصول استثمارية لدي الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاط ماعدا راس ماله والم صص له من قبل الشركة

امساك السجالت ال اصة بالصندوق ولصوله:
تحدد وفقا اللتصامات مقدمي ال دمات

حقوق صاحب الوثيقة وورثته ودائنيه على لصول الصندوق:

لي من لصول الصندوق بأي
ال يجوص لحملة الوثائق لو ورثتهم لو دائنيهم طلب ت صيص لو تجنيب لو فرص لو السيطرة على ٍ

صورة ،لو الحصول على حق ا تصاص عليها وال يجوص لهم التد ل بأي طريقة كانت في دارة الصندوق ويقتصر حقهم على استرداد
هذه الوثائق طبقاً لشروط االسترداد الواردة بالنشرة.

البند الثاني عشر
الـشركة

 - 1التعريف بالشركة

تأسست الشركة باسم شركة  - ............................................شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانور ر م  95لسنة
 1992مرخص لها من بل الهي ة بر م (  ) ....بتاريخ  ، .....ويبلغ رأس ماو الشركة.............................
 -2هيكل المليكة
يتكور رأس ماو الشركة من عدد  ......سهم عادي اسمي .يمة كل سهم  ......جنيه و د اكتتب المؤسسور في كامل رأس
الماو المصدر للشركة على النحو التالي:
االسم

عدد األسهم

القيمة االسمية بالجنيه

عملة الوفاء

نسبة المساهمة

-3أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة
تحدد االسماء طبقا للتأشير بالسجل التجاري مع االخذ في االعتبار أن يتم التشكيل وفقا لضوابط االستقاللية المشار اليها بالمادة
( )163من الالئحة التنفيذية وكذا قرار مجلس ادارة الهيئة رقم  2015/125بشأن الخبرات الالزم توافرها
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يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف علي الصندو والتنسيق مع األطراف ووي العال ة وله علي األخص ممارسة االختصاصات
المذكورة في البند التالي.
 4اختصاصات مجلس اإلدارة بصفته المسئول عن اإلشراف علي الصندوق
يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على نشاط الصندو ويختص بما يأتي:
 .1تعيين مدير اإلستثمار والتأكد من تنفيذه اللتزاماته ومس ولياته وعزله على ار يتم التصديق على القرار من جماعة
حملة الوصائق بما يحقق مصلحة حملة الوصائق وفقا لنشرة االكتتاب وأحكام هذه الالئحة.
 .2تعيين شركة خدمات اإلدارة والتأكد من تنفيذها اللتزاماتها ومس ولياتها.
 .3تعيين أمين الحفظ .
 .4الموافقة على نشرة االكتتاب في وصائق الصندو وأي تعديل يتم إدخاله عليها بل اعتمادها من الهي ة.
 .5الموافقة على عقد ترويج االكتتاب في وصائق الصندو .
 .6التحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعار المصالح بين األطراف ووي العال ة والصندو .
 .7تعيين مرا بي حسابات شركة الصندو من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغر بالهي ة.
 .8متابعة أعماو المرا ب الداخلي لمدير اإلستثمار واالجتماع به أربعة مرات على األ ل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام
انور سو رأس الماو والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
 .9االلتزام بقواعد اإلفصاح الواردة بالمادة ( )6من انور سو رأس الماو ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية
عن نشاط الصندو  ،وعلى وجه الخصوص تلا المتعلقة باستثمارات الصندو وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح
على حملة الوصائق .
 .10التأكد من التزام مدير اإلستثمار باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندو لحملة الوصائق وغيرهم من
األطراف ووي العال ة.
 .11الموافقة على القوائم المالية للصندو التي أعدها مدير اإلستثمار تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها
تقرير مرا بي الحسابات.
 .12اتخاو رارات اال ترا وفقا للمادة ( )159من الالئحة التنفيذية لقانور سو راس الماو ر م 1992/95
 .13وضع اإلجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد االطراف ووي العال ة أو أحد مقدمي الخدمات
وخطوات انتقاو الخدمة لطرف آخر بما في ولا كيفية نقل الدفاتر والسجالت الالزمة لممارسة الخدمة دور التأصير
على نشاط الصندو .
 .14يجب على مجلس االدارة عند متابعة لعمال مدير االستثمار مراعاة لال يتحمل حملة الوثائق لي لعباء مالية نتيجة تجاوصات
متعمدة – و اصة للضوابط االستثمارية بما فيها ضوابط لجنة الرقابة الشرعية  -لو عن همال من مدير االستثمار مثل:
تقاضي لتعاب نتيجة تضمين تلك االستثمارات الم الفة ضمن لصول الصندوق ،بيع في وقت غير مناسب إل صالة هذه الم الفة
قد ينتج عنه سائر ،عموالت شركات السمسرة ،) ...ويتعين اإلفصا عن ذلك ضمن تقارير مجلس اإلدارة المعدة عن نشاط

الصندوق على لن يتضمن اإلفصا المعالجة المحاسبية التي تم تباعها لهذه التسوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ،على
لن يتضمن تقرير مراقبي حسابات الصندوق اإلشارة لى لية تحفظات ت ص المعالجة المحاسبية المتبعة لهذه التسوية -ذا

لصم األمر -

 .15وفي جميع األحوال يكون على لجنة اإل شراف بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق
وحملة الوثائق.

الجمعية العمومية للشركة:
 تتكور الجمعية العامة لمساهمي شركة الصندو من كل مالكي األسهم.
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وتختص الجمعية العامة لشركة الصندو باختصاصات الجمعيات العامة لشركات المساهمة ومن بينها التصديق على
القوائم المالية وتقرير مرا بي حسابات الصندو و واعد توزيع أرباح الشركة وتشكيل مجلس ادارة الصندو
إدارتها ،وكذا التصديق على موافقة جماعة حملة الوصائق على تصفية او مد أجل الصندو بل انتهاء مدته ،وال
يجوز للجمعية العامة اتخاو رار بعزو مدير االستثمار او تعديل السياسة االستثمارية للصندو
ويحضر ممثل جماعة حملة الوصائق اجتم اعات الجمعية العامة وال يكور له صوت معدود.

 6المستشار القانوني للشركة
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................

البند الثالث عشر

لجنة الرقابة الشرعية
ت تص هذه اللجنة بكل ما يتعلق بالتأكد من توافق نشاط الصندوق مع الشريعة اإلسالمية على سبيل المثال استثمارات الصندوق
لو االقت ار

( لدوات التمويل ) وفقا لما تقرره ،وتتكون هذه اللجنة من التالي لسمائهم والمسجلين بسجالت الهيئة العامة للرقابة

المالية في ضوء الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس دارة الهيئة رقم ( )8لسنة  ( :2014حد لدنى  3لعضاء )

-1
-2
-3

ويتم

طار الهيئة مسبقاً في حال تغير لي من لعضاء لجنة اإلشراف على الصندوق لو لجنة الرقابة على الشرعية ,شريطة لال

ي ل ذلك بتوافر ذات الشروط في العضو الجديد باللجنة.

وت تص لجنة الرقابة الشرعية بأداء المهام التالية:
-

تحديد الضوابط العامة ومحددات األدوات االستثمارية التي يجب على مدير االستثمار االلتصام بها  ،كجصء ال يتجصل من السياسة
االستثمارية للصندوق المفص عنها بالنشرة بالبند ....

-

بداء الرلي في لدوات التمويل التي قد يلجأ لها مدير االستثمار طبقاً لحاالت وضوابط االقترا

التي نصت عليها المادة ()160

من الالئحة التنفيذية للقانون .1992/95
-

المتابعة المستمرة الستثمارات الصندوق حيث يلتصم مدير االستثمار بموافاة لعضاء لجنة الرقابة الشرعية ببيان دوري عن
استثمارات الصندوق وفقاً لما تحدده لجنة الرقابة الشرعية ،وكذا في حالة الد ول في استثمار جديد ،لو في حالة حدوث تغيير
جوهري في لنشطة لو مجاالت الشركات المستثمر فيها

-

اعداد تقرير ربع سنوي بمدى اتفاق استثمارات الصندوق مع الضوابط المحددة من اللجنة ،والمعالجة المناسبة في الحاالت
التي تتطلب ذلك ،ما لم تحدث لحداث جوهرية تتطلب اإلفصا الفوري ،على لن ُيرسل لحملة الوثائق مل ص بهذا التقرير.

تحديث عام ......
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البند الرابع عشر
(تسويق وثائق الصندوق)
يعتمد الصندوق في تسويق وثائق االستثمار على الجهات التالية:
-

 ....................بالتنســــــيق مع مدير اســــــتثمار الصــــــندوق ( ).....................مع األ ذ في االعتبار األحكام

ال اصة بتجنب تعار

المصال الواردة بالمادة  172من الالئحة التنفيذية.
البند ال امس عشر

االكتتاب في الوثائق
نوع الطرح ومدته
طرح خاص – اكتتاب عام – مختلط
 .1الطرح خاص
...........................................................................................................................
 .2االكتتاب العام
 يتم فتح باب االكتتاب في الوصائق المطروحة لالكتتاب العام بعد مضي  15يوم من تاريخ نشر نشرة االكتتاب في
صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار.
 ال تقل مدة االكتتاب العام عن عشرة أيام وال ت زيد عن شهرين ،وإوا لم يكتتب في جميع الوصائق خالو تلا المدة
جاز بموافقة رئيس الهي ة مد فترة االكتتاب مدة ال تزيد عن شهرين أخرين.
 ويجوز غلق باب االكتتاب بعد مرور عشرة أيام من تاريخ فتح باب االكتتاب في حالة تغطية جميع الوصائق
المطروحة لالكتتاب.
 2أحقية االستثمار في الصندوق
يحق و ........االكتتاب في وصائق اإلستثمار طبقا للشروط الواردة في هذه النشرة ( .تحدد طبقا للمستثمر المستهدف بالنشرة )
 3البنك المتلقي طلبات االكتتاب
...........................................................................................................
 4القيمة االسمية للوثيقة والقدر المطلوب سداده
تبلغ القيمة االسمية للوصيقة  ، ............وتسدد يمة الوصيقة المكتتب فيها بالكامل نقدا
 5الحد األدني واألقصى لالكتتاب في الصندوق
............................................................................................................................................................
........
 6طبيعة الوثيقة من حيث اإلصدار
تحمل الوصائق لحامليها حقو ا متساوية ويشارك حملة الوصائق في األرباح والخسائر الناتجة عن إستثمارات الصندو كل بنسبة
ما يمتلكه من وصائق.

تحديث عام ......
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 7سند االكتتاب في الصندوق
يتم االكتتاب بموجب مستخرج الكتروني لشهادة اكتتاب مختومة بختم البنا ومو ع عليها من المختص بالبنا الذي تلقي يمة
االكتتاب متضمنة:
 .1اسم الصندو مصدر الوصيقة.
 .2ر م وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
 .3اسم البنا الذي تلقي يمة االكتتاب.
 .4اسم المكتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ االكتتاب.
 .5إجمالي يمة الوصائق المطروحة لالكتتاب.
 .6يمة وعدد الوصائق المكتتب فيها باألر ام والحروف.
 8تغطية االكتتاب
 في حالة إنتهاء المدة المحددة لالكتتاب دور تغطية الوصائق المطروحة بالكامل جاز لمجلس إدارة شركةالصندو أر يقرر االكتفاء بما تم تغطيته علي أال يقل عن  %50من مجموع الوصائق المطروحة ويشترط
إخطار الهي ة واإلفصاح للمكتتبين في الوصائق وإال اعتبر االكتتاب الغيا ويلتزم البنا متلقي االكتتاب بالرد
الفوري لمبالغ االكتتابات شاملة مصاريف اإلصدار خالو فترة حدها اال صى .....
 وإوا زادت طلبات االكتتاب في اجمالي يمة االصدار عن عدد الوصائق المطروحة جاز تعديل يمة األمواوالمراد استثمارها بما يستوعب طلبات االكتتاب الزائدة بشرط إخطار الهي ة واإلفصاح للمكتتبين ومراعاة
النسبة بين رأس الماو لشركة الصندو واألمواو المستثمرة فيه بحيث أال تزيد عن 50مثل رأس ماو
الصندو ويتم توزيع الوصائق المطروحة علي المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به وتجبر الكسور التي تنشأ
عن عملية التخصص لصالح صغار المكتتبين.
 -9الجهة المسئولة عن تلقي طلبات االكتتاب والشراء واالسترداد)
-

يتم االكتتاب واالسترداد من الل بنك  ..............بجميع فروعه ومكاتبه ومراسليه دا ل مصر و ارجها.

-10التصامات البنك متلقي طلبات الشراء والبيع:
•

توفير الربط اآللي بينه وبين مدير االستثمار وشركة دمات اإلدارة (المادة .)158

•

االلتصام بتلقي طلبات الشراء والبيع على ان يتم تنفيذ تلك الطلبات على لساس الشروط المشار ليها بالبند  ........من هذه

•

االلتصام باإلعالن عن الصندوق في مكان ظاهر في كل لو بع

فروع البنك دا ل جمهورية مصر العربية.

النشرة وال اص بالشراء واالسترداد.

•

االلتصام بموافاة شركة دمات االدارة ومدير االستثمار ببيان عن كافة طلبات الشراء واالسترداد بصفة ..........

•

االلتصام باالعالن عن صافي قيمة الوثيقة ( ..........موعد) بكافة الفروع على اساس اقفال اليوم السابق طبقاً للقيمة

المحسوبة من شركة دمات االدارة.

البند السادس عشر

(مراقبا حسابات الصندوق)

طبقا الحكام المادة ( )168من الالئحة التنفيذية يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم ا تيارهما من بين المراجعين
المقيدين في السجل المعد لهذا الغر

بالهيئة العامة للرقابة المالية على لن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير االستثمار

واي من االطراف ذوي العالقة بالصندوق ،وبناءا عليه فقد تم التعاقد مع كل من األتي لسمائهم لمراجعة حسابات الصندوق:
 -1المحاسب............... /

تحديث عام ......
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والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم (. )......
والمقيد بسجل الهيئة رقم (. )......

العنوان :مكتب ........................................
التليفون...................... :

الصناديق اال رى التي يتولى مراجعتها( ............... :بحد اقصى صندوقين من ضمنهم الصندوق محل الطر )
 -2المحاسب......................... /
والمقيد بسجل الهيئة رقم (. ).......

العنوان :مكتب .................................
التليفون......................... :

الصناديق اال رى التي يتولى مراجعتها............... :
ويقر كل منهما وكذا لجنة اإلشراف على الصندوق باستيفائهما لكافة الشروط ومعايير االستقاللية المشار اليها بالمادة

( )168من الالئحة.

التصامات مراقبا الحسابات:
 -1يلتصم مراقبا حسابات الصندوق بمراجعة القوائم المالية فى نهاية كل سنة مالية ويتم اصدارها الل الربع االول من السنة
المالية التالية مرفقا بها التقرير عن نتيجة مراجعتها  ،وفي حالة ا تالف وجهة نظر المراقبين ،يوض بالتقرير اوجه
ال الف بينهما ان وجد ووجهة نظر كل منهما.
 -2يلتصم مراقبا حسابات الصندوق بإجراء فحص دوري محدود كل ثالثة لشهر للقوائم المالية للصندوق والتقارير ربع السنوية
عن نشاط الصندوق ونتائج لعماله عن هذه الفترة ويتعين لن يتضمن تقريره بيان ما ذا كانت هناك حاجة إلجراء لية
تعديالت هامة لو مؤثرة على القوائم المالية المذكورة ينبغي جراؤها ،وكذا بيان مدى اتفاق لسس تقييم لصول والتصامات
الصندوق وتحديد قيمة وثائق االستثمار الل الفترة موضع الفحص تماشيا مع اإلرشادات الصادرة عن الهيئة في هذا
الصدد.
 -3يلتصم مراقبا الحسابات بإجراء فحص شامل على القوائم المالية السنوية ونصف السنوية واعداد تقرير بنتيجة المراجعة
مبيناً ما ذا كان المركص المالي للصندوق يعبر في كل جوانبه عن المركص المالي الصحي للصندوق وعن نتيجة نشاطه
في نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
 -4يكون لكل من مراقبي الحسابات الحق في االطالع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات واإليضاحات وتحقيق الموجودات
ويلتصم كل منهما بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة ويجب ان يعد مراقبا الحسابات تقريرا مشتركاً
وفى حالة اال تالف فيما بينهما يتم توضي لوجه ال الف ووجهه نظر كل منهما.

تحديث عام ......
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البند السابع عشر
(مدير االستثمار)

اســم مدير االســتثمار :في ضــوء ما نص عليه القانون من وجوب لن يعهد الصــندوق بإدارة نشــاطه لي جهة ذات برة في دارة
صــــناديق اإلســــتثمار يطلق عليه اســــم (مدير اإلســــتثمار) فقد عهدت الشــــركة بإدارة الصــــندوق لي مجموعة من األكفاء وال براء

المدربين في لسواق رلس المال ممثلة في شركة  ................إلدارة صناديق االستثمار ومحافظ االوراق المالية.

الشـــــــــكل القانوني :شـــــــــركة مســـــــــاهمة مصـــــــــرية مؤســـــــــســـــــــة وفقاً ال حكام القانون رقم  95لســـــــــنه  1992والئحته التنفيذية
التر يص وتاري ه :تر يص رقم ( )....بتاري  ...........من الهيئة العامة للرقابة المالية بمصاولة بع
عليها بالمادة ( )27من القانون  95لسنة .1992

األنشــــــطة المنصــــــوص

التأشير بالسجل التجاري :رقم السجل التجاري ...........
اعضاء مجلس االدارة:
-

.......................................
.......................................

........................................

هيكل المساهمين:
-

....................................
.....................................

...............................

................................

مدير محفظة الصندوق:

..........................................

آليات ات اذ قرار االستثمار:
............

مل ص االعمال السابقة لمدير االستثمار- :

تقوم شركة ...............بإدارة عدد من الصناديق األ رى بيانها كاالتي- :
 -1صندوق استثمار ..................................
 -2صندوق استثمار..................................

 -3صندوق استثمار ...................................
المراقب الدا لي لمدير االستثمار والتصاماته طبقا للمادة ( 183مكرر  )24ووسائل االتصال به:

االستاذ -: ............. /

يلتصم مسئول الرقابة الدا لية لصندوق االستثمار بما يلي:

 -1االحتفاظ بملف لجميع شكاوى العمالء المتعلقة بأعمال الشركة وبما تم ات اذه من اجراءات في شأن هذه الشكاوى مع ا طار الهيئة
بالشكاوى التي لم يتم حلها الل اسبوع من تاري تقديمها،

تحديث عام ......
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 -2بإ طار الهيئة بكل م الفة للقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصا درة تنفيذا لهما او م الفة نظم الرقابة بالشركة وعلى وجه
ال صوص م الفة القيود المتعلقة بالسياسة االستثمارية للصندوق – بما فيها ضوابط لجنة الرقابة الشرعية  -وذلك ذا لم يقم مدير

االستثمار بإصالة اسباب الم الفة الل اسبوع من تاري حدوثها.
التصامات مدير االستثمار:

على مدير اإلستثمار االلتصام بكافة القواعد التى تحكم النشاط وفقاً ألحكام قانون سوق رلس المال والئحته التنفيذية والق اررات الصادرة

تنفيذاً لهما وعلى األ ص ما يلي:

 -1التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة لألوراق التى يستثمر الصندوق لمواله فيها.

 -2مراعاة االلتصام ب ضوابط االفصا عن لية لحداث جوهرية بشأن األوراق المالية وغيرها من لوجه اإلستثمار التي يستثمر فيها
الصندوق جصءاً من لمواله.

 -3االحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى ادارة ستثماراته.
 -4امساك الدفاتر والسجالت الالصمة لمباشرة نشاطه.

 -5اعداد القوائم المالية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ،وتقديمها للجنة اإلشراف على لن يتم مراجعتها بمعرفة مراقبي
حسابات الصندوق المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

 -6ا طار كل من الهيئة ولجنة اإلشراف باي تجاوص لحدود او ضوابط السياسة اإلستثمارية المنصوص عليها في الالئحة فور
حدوثها واصالة اسبابها الل مدة التتجاوص لسبوع من تاري حدوثها ويجوص لمدير اإلستثمار ان يطلب من الهيئة مد هذه
المهلة فى حالة وجود مبرر تقبله الهيئة.

 -7موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط ونتائج اعماله ومركصه المالي.

 -8وفى جميع األحوال يلتصم مدير اإلستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في دارته إلستثمارات الصندوق ولن يعمل على حماية
مصال الصندوق وحملة الوثائق فى كل تصرف لو جراء.

 -9لن يعمل مدير االستثمار على تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق الواردة بتلك النشرة.

 -10لن تكون ق اررات االستثمار متفقة مع ممارسات االستثمار الحكيمة مع األ ذ في االعتبار مبدل توصيع الم اطر وعدم التركيص.
 -11تمكين مراقبي حسابات الصندوق من االطالع على الدفاتر والمستندات ال اصة بأموال الصندوق المستثمرة ،كما يلتصم
-12

بموافاتهم بالبيانات واإليضاحات التي يطلبونها الل مدة ال تتجاوص ثالثة ليام من تاري طلبهما لها.

 -13توصيع وتنويع االستثمارات دا ل الصندوق وذلك لت في
الصندوق.

الم اطر وبما يكفل تحقيق الجدوى او االهداف االستثمارية ألموال

 -14مراعاة مبادئ االمانة والشفافية في تعامالته باسم الصندوق ولحسابه.
 -15موافاة الهيئة ببيانات كافية عن استثمارات الصندوق طبقا لما تطلبه الهيئة

- -16االفصا الفوري عن االحداث الجوهرية التي تط لر لثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق.
- -17توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من ات اذ قرارهم االستثماري.
-9 -18التصود بما يلصم من موارد واجراءات لتأمين ممارسة لفضل لنشاطه.

- -19التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة لألوراق المالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها مع االلتصام بالحد االدنى
-20

للتصنيف االئتماني المقبول من الهيئة وهو  BBB-ألدوات الدين المستهدفة باالستثمار.

- -21تأمين منهج مالئم ال يصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوثائق.

- -22يلتصم بتوفير المبالغ المطلوبة لسداد طلبات االسترداد في حسابات الصندوق.
-23
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- -24االفصا باإليضاحات المتممة بالقوائم المالية الربع سنوية عن االتعاب التي يتم سدادها عن لي من االطراف المرتبطة.
التصامات اصة تجاه الصندوق الذي يعمل وفقا للشريعة االسالمية:
 -1االلتصام بكافة ضوابط لجنة الرقابة الشرعية المفص عنها في نشرة االكتتاب فيما ي ص كل من استثمارات الصندوق ووسائل
التمويل

 -2موافاة لعضاء لجنة الرقابة الشرعية ببيان دوري عن استثمارات الصندوق وفقاً لما تحدده لجنة الرقابة الشرعية ،وكذا في
حالة الد ول في استثمار جديد ،لو في حالة حدوث تغيير جوهري في لنشطة لو مجاالت الشركات المستثمر فيها
 -3التصام مدير االستثمار بمراعاة مصال جماعة حملة الوثائق عند الت ارج من لي من االستثمارات نتيجة تحول نشاط احد
الجهات المستثمر فيها لى نشاط غير متفق ولحكام الشريعة اإلسالمية – وفقا لضوابط لجنة الرقابة الشرعية

يحظر على مدير االستثمار القيام باألعمال االتية وفقا والمادة ( 183مكررا " :)" 20

 -1يحظر على مدير االستثمار ات اذ لى اجراء او ابرام اي تصرف ينطوي على تعار

بين مصلحة الصندوق ومصلحته او

مصلحة اي صندوق ا ر يديره او مصلحة المساهمين في الصندوق او المتعاملين معه ال ذا حصل على موافقة جماعة

حملة الوثائق المسبقة وفقًا لألحكام الواردة بالالئحة التنفيذية.

 -2البدء فى ستثمار اموال الصندوق قبل غلق باب االكتتاب في وثائقه ،ويكون له ايداع اموال اإلكتتاب فى لحد البنوك ال اضعة
الشراف البنك المركصي وتحصيل عوائدها.

 -3شراء لوراق ماليه غير مقيدة ببورصة األوراق المالية في مصر لو في ال ارج لو مقيدة في بورصة غير اضعة إلشراف
سلطة رقابية مماثلة للهيئة وذلك ال الحاالت والحدود التي تضعها الهيئة.

 -4ستثمار لموال الصندوق فى شراء لوراق مالية لشركات تحت التصفية لو حكم بشهر فالسها.
 -5ستثمار لموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة

 -6ستثمار لموال الصندوق فى شراء وثائق استثمار لصندوق آ ر يديره ،ال في حالة الصناديق القابضة لو صناديق لسواق
النقد.

 -7تنفيذ العمليات من الل اش اص مرتبطة دون افصا مسبق للجنة اإلشراف ،وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحاالت التي
تستوجب ذلك.

 -8التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره ال في الحدود ووف ًقا للضوابط التي تحددها الهيئة.

 -9القيام بأية اعمال او تصرفات ال تهدف اال الى صيادة العموالت او المصروفات او االتعاب او الى تحقيق كسب او ميصه له او
لمديريه او العاملين به .

 - 10طلب االقترا

في غير األغرا

المنصوص عليها في نشرة االكتتاب.

 - 11نشر بيانات لو معلومات غير صحيحة لو غير كاملة لو غير مدققة لو حجب معلومات لو بيانات جوهرية.

وفى جميع األحوال يحظر على مدير االستثمار القيام بأى من األعمال لو األنشطة التي يحظر على الصندوق الذي يديره
القيام بها لو التى يترتب عليها اإل الل باستقرار السوق لو اإلضرار بحقوق حملة الوثائق.

تحديث عام ......
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البند الثامن عشر

(شركة دمات االدارة)
 :شركة ...........ل دمات االدارة في مجال صناديق االستثمار .

اسم الشركة
الشكل القانوني

رقم التر يص وتاري ه

التأشير بالسجل التجاري
اعضاء مجلس االدارة:

 :شركة مساهمة مصرية .

 )........( :صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاري ..........

 :سجل تجارى رقم  ..........مكتب سجل تجارى الجيصة صادر بتاري ............

....................................
.....................................

....................................
هيكل المساهمين- :

............................

...........................
...........................

االفصا عن مدى استقاللية الشركة عن الصندوق واالطراف ذات العالقة- :

يقر كل من البنك المؤسس للصندوق /الشركة و كذلك مدير االستثمار بان شركة دمات اإلدارة مستقلة عن الجهة المؤسسة و مدير
االســـــتثمار و كافة االطراف المرتبطة بالصـــــندوق و فقا لمعايير المنصـــــوص عليها في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم  88لســـــنة 2009

بشان ضوابط عمل شركات دمات االدارة لصناديق االستثمار.
برات الشركة- :

. ......................................

تاري التعاقد................. - :

التصامات شركة دمات االدارة وفقا للقانون- :
-1

عداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لصندوق اإلستثمار المفتو ويتم االفصا عنه فى نهاية كل يوم عمل وا طار

-2

حساب صافي قيمة الوثائق للصندوق.

-4

عداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق ،ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه ،كما

الهيئة به في المواعيد التي تحددها.

قيد المعامالت التى تتم على وثائق االستثمار.

-3

تلتصم الشركة بتدوين البيانات التالية في هذا السجل- :

ل-عدد الوثائق وبيانات مالكها وتشمل االسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الش صية بالنسبة للش ص الطبيعى ورقم
السجل التجاري بالنسبة للش ص االعتباري.

ب-تاري القيد في السجل اآللي.

ج-عدد الوثائق التي ت ص كل من حملة الوثائق بالصندوق.

د-بيان عمليات االكتتاب والشراء واالسترداد ال اصة بوثائق االستثمار.

ه-عمليات االسترداد وبيع الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتو .
تحديث عام ......
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وفى جميع األحوال تلتصم شركة دمات اإلدارة ببذل عناية الرجل الحريص في قيامها بأعمالها و اصة عند تقييمها ألصول والتصامات

الصندوق وحساب صافي قيمة الوثائق مع مراعاة ما ورد بنص المادة  167من الالئحة التنفيذية ومراعاة مصال حملة الوثائق وبصفة
اصة المواد  170و 173من الالئحة التنفيذية.

كما تلتصم شركة دمات اإلدارة بكافة عمليات اإلفصا الواردة بالبند  ............في هذه النشرة.
البند التاسع عشر
(امين الحفظ)

اسم لمين الحفظ................... :
الشكل القانوني................... :

رقم التر يص وتاري ه :تر يص رقم  ............بتاري .................
استقاللية لمين الحفظ عن الصندوق واألطراف ذات العالقة :
التصامات لمين الحفظ وفقاً لالئحة التنفيذية:
-

االلتصام بحفظ االوراق المالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها.

االلتصام بتقديم بيان كل ثالثة لشهر عن هذه االوراق المالية للهيئة.

االلتصام بتحصيل عوائد االوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق.
البند العشرون

(جماعة حملة الوثائق)

اوال  /جماعة حملة الوثائق ونظام عملها:

تتكون من حملة وثائق الصندوق جماعة يكون غرضها حماية المصال المشتركة ألعضائها ويتبع في تكوينها واجراءات الدعوة الجتماعها
األحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون سوق رلس المال والئحته التنفيذية بالنسبة لى جماعة حملة السندات وصكوك التمويل
واألوراق المالية األ رى ،ويتم تشكيل الجماعة وا تيار الممثل القانونى لها وعصله دون التقيد بضرورة توافر نسب الحضور الواردة بالفقرة

الثالثة من المادة ( ، ) 70والفقرتين األولى والثالثة من المادة ( )71من هذه الالئحة  ،وتحدد الجهة المؤسسة للصندوق ممثل لها
لحضور اجتماعات الجماعة والتصويت على قراراتها فى حدود عدد الوثائق التي تملكها وفقا ألحكام المادة ( )142من الالئحة التنفيذية .

ثانيا /ا تصاصات جماعة حملة الوثائق:

 -1تعديل السياسة االستثمارية للصندوق.
 -2تعديل حدود حق الصندوق في االقت ار
 -3الموافقة على تغيير مدير االستثمار.

.

 -4جراء لية صيادة في لتعاب اإلدارة ومقابل ال دمات والعموالت ،ولية صيادة في األعباء المالية التي يتحملها حملة
 -5الموافقة المسبقة على تعامالت الصندوق التي قد تنطوي على تعار
 -6تعديل قواعد توصيع لربا الصندوق.
تحديث عام ......
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في المصال لو تعتبر من عقود المعاوضة.

الوثائق.

 -7تعديل لحكام استرداد وثائق الصندوق.

 -8الموافقة على تصفية او مد لجل الصندوق قبل انتهاء مدته.

 -9تعديل مواعيد استرداد الوثائق في حالة صيادة المدة التي يتم فيها اإلسترداد والمنصوص عليها في نشرة االكتتاب.

وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة ،وذلك فيما عدا الق اررات المشار اليها بالبنود ( )9 ،8 ،7 ،6 ،1فتصدر بأغلبية ثلثي
الوثائق الحاضرة.

وفى جميع األحوال ال تكون قرارات جماعة حملة الوثائق نافذة ال بعد التصديق عليها من الهيئة.
البند الحادي والعشرون

اوال :استرداد الوثائق ( يومي /اسبوعي /شهري ) ...


(استرداد  /شراء الوثائق)

يجوص لصــــــــاحب الوثيقة لو الموكل عنه قانوناً التقدم لدى  ............بطلب اســــــــترداد بع

لو كل من وثائق االســــــــتثمار

المملوكة له وذلك ( ................................تحديد موعد)


تتحدد قيمه الوثائق المطلوب اســتردادها على اســاس نصــيب الوثيقة في صــافي القيمة الســوقية ألصــول الصــندوق في نهاية
يوم عمل تقديم طلب االســــترداد وفقا للمعادلة المشــــار اليها بالبند ال اص بالتقييم الدوري بنشــــرة االكتتاب والتي يتم االعالن
عنها لسبوعيا بفروع البنك.



يتم صم قيمه الوثائق المطلوب استردادها من اصول الصندوق اعتبارا من بداية لول يوم عمل تالي لتقديم طلب االسترداد



يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها بحد اقصى يومي عمل من تاري تقديم طلب االسترداد 0



ال يجوص للصـــــــــندوق ان يرد الى حمله الوثائق قيمه وثائقهم او ان يوصع عليهم عائد بالم الفة لشـــــــــروط االصـــــــــدار ويلتصم
الصندوق باسترداد وثائق االستثمار بمجرد الطلب وبما يتفق واحكام المادة ( )158من الالئحة التنفيذية للقانون.



يتم استرداد الوثائق بتسجيل عدد الوثائق المستردة في سجل حمله الوثائق لدى شركه دمات اإلدارة.



االفصا عن مدى وجود تحصيل عمولة استرداد وقيمتها وتؤول هذه الحصيلة لحساب الصندوق

الوقف المؤقت لعمليات االسترداد:

يجوص لمجلس ادارة الصندوق بناء على اقترا مدير اإلستثمار ،في الظروف االستثنائية لن تقرر السداد النسبي لو وقف اإلسترداد مؤقتا
وفقا للشروط تحددها نشرة اإلكتتاب او مذكرة المعلومات ،وال يكون القرار نافذا ال بعد اعتماد الهيئة له وبعد مراجعة لسبابه ومدى

مالءمة مدة الوقف لو نسبة اإلسترداد للحالة االستثنائية التي تبرره.
وتعد الحاالت التالية ظروفا استثنائية:

كبير يعجص معها مدير اإلستثمار عن االستجابة لها.
حدا ًا
 -1تصامن طلبات االسترداد من الصندوق وبلوغها ً
 -2عجص مدير اإلستثمار عن تحويل األوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق لى مبالغ نقدية ألسباب ارجة عن رادته.
 -3حاالت القوة القاهرة.

يتم الوقف لو السداد النسبي وتقدير هذه الظروف اإلستثنائية وغيرها تحت شراف الهيئة بعد الحصول على موافقتها ،ويكون هذا

الوقف مؤقتاً لى لن تصول لسبابه والظروف التى ستلصمته.

وال يجوص لمدير االستثمار قبول لو تنفيذ لي طلبات شراء جديدة لثناء فترة يقاف عمليات اإلسترداد ال بعد الحصول على موافقة الهيئة

المسبقة.
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ويلتصم مدير اإلستثمار بإ طار حاملي وثائق الصندوق عند يقاف عمليات االسترداد عن طريق اإلعالن  ......ولن يكون ذلك كله

بإجراءات موثقة ويتم جراء عملية مراجعة مستمرة ألسباب يقاف عمليات اإلسترداد واإلعالم المستمر عن عملية التوقف.
طار الهيئة وحاملي وثائق اإلستثمار بانتهاء فترة يقاف عمليات االسترداد.

ويجب

ثانيا :شراء الوثائق ( يومي /اسبوعي /شهري ) ...
يتم تلقى طلبات ش ـراء وثائق االســتثمار الجديدة لدى  ................وذلك  ( ................تحديد موعد ) وتســوى



قيمتها في اول يوم عمل تالي لتقديم طلب الشراء على لساس القيمة المعلنة في ذات اليوم.
يتم تسوية قيمة الوثائق المطلوب شراؤها في لول اليوم العمل التالي لتقديم طلب الشراء وبالسعر المعلن في صبا ذلك



اليوم وعلى لساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية ألصول الصندوق في نهاية يوم عمل تقديم طلب الشراء.
يتم اضــــــافة قيمة الوثائق الجديدة المشــــــتراه لحســــــاب الصــــــندوق اعتبارا من بداية يوم االصــــــدار وهو بداية يوم العمل



المصرفي التالي لتقديم طلب الشراء 0
يكون للصــندوق حق اصــدار وثائق اســتثمار جديدة مع مراعاة احكام المادة ( )147والمادة  158من الالئحة التنفيذية



وضوابط الهيئة بشأن صيادة حجم الصندوق.
يتم شـراء وثائق اســتثمار الصــندوق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق المشــتراه في ســجل حمله الوثائق لدى شــركة دمات



االدارة.
االفصا عن مدى وجود تحصيل عمولة اكتتاب /شراء وقيمتها وتؤول هذه الحصيلة ل .....



(االقترا
يحظر على الصندوق االقترا



لن ال تصيد مدة القر

البند الثاني والعشرون

لمواجهة طلبات االسترداد)

ال لمواجهة طلبات االسترداد وفقاً للضوابط التالية- :

لن ال يتجاوص مبلغ القر

على لثنى عشر شهر.

 % 10من قيمة وثائق اإلستثمار القائمة وقت تقديم طلب القر
بأفضل شروط ممكنة بالسوق.



ان يتم بذل عناية الرجل الحريص باالقترا



يقدم مدير االستثمار دراسة فنية للجنة اإلشراف على الصندوق عن مبررات االقترا

.

مقارنة بتكلفة تسييل لي من استثمارات

الصندوق لو تكلفة لي فرص تمويلية بديلة ل رى وفقا ألحكام المادة ( )163من الالئحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق رلس

المال رقم  95لسنة .1992

البند الثالث والعشرون
(التقييم الدوري)

احتساب قيمة الوثيقة:

يجب مراعاة الضـــوابط الصـــادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم  130لســـنه  2014بشـــأن ضـــوابط تقييم شـــركات

دمات االدارة لصــافي اصــول الصــندوق وتتحدد قيمة الوثيقة على اســاس نصــيب الوثيقة من صــافي قيمة اصــول الصــندوق

وذلك على النحو التالي- :

( جمالي لصول الصندوق – جمالي االلتصامات) مقسوماً على (عدد وثائق االستثمار القائمة)
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ل  -جمالي لصول الصندوق تتمثل في- :

 -1جمالي النقدية بالصندوق والحسابات الجارية وحسابات الودائع بالبنوك.
-2صافي قيمة عمليات البيع التي تمت ولم يتم تسويتها بعد.

 -3جمالي اإليرادات المستحقة والتي ت ص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم تحصيلها بعد.
 -4يضاف ليها قيمة االستثمارات المتداولة كاآلتي- :
ل-

األوراق المالية المقيدة بالبورصة تقيم على لساس لسعار االقفال السارية وقت التقييم علي لنه يجوص لشركة دمات
اإلدارة في حالة عدم وجود تعامل علي ورقة مالية لو لكثر لفترة ال تقل عن شهر لن يتم تقييم االوراق المالية المشار

ليها وفقاً لما تقضــي به معايير المحاســبة المصــرية ويقره مراقبا الحســابات ( وذلك بمراعاة الحاالت الواردة بالمادة

الثانية بالبند ل من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم  130لســــنه  2014والتي تحدد الحاالت التي يجب فيها على شــــركة
دمات االدارة االستعانة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المر ص لهم من قبل الهيئة ) .

ب -يتم تقييم وثائق االستثمار في صناديق البنوك اال ري على لساس ل ر قيمة ستردادية معلنة.

ج -قيمة لذون ال صانة مقيمة طبقاً لسعر الشراء مضافاً ليها الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم
طبقاً للعائد المحتسب علي لساس سعر الشراء.

د -قيمة شهادات االد ار البنكية مقيمة طبقاً لسعر الشراء مضافاً ليها الفائدة المستحقة عن الفترة من تاري
الشراء ول ر كوبون ليهما لقرب وحتى يوم التقييم.

ه -السندات تقيم وفقا لتبويب هذا االستثمار اما لغر

االحتفاظ او المتاجرة بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

و -قيمة  (...لدوات الدين ) مقيمة طبقا لســـعر اإلقفال الصـــافي مضـــافاً اليها العوائد لمســـتحقة عن الفترة من آ ر كوبون
وحتى يوم التقييم.

ص -يضاف ليها قيمة باقي عناصر لصول الصندوق
ب-

جمالي االلتصامات تتمثل فيما يلي- :

 -1جمالي االلتصامات التي ت ص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم صمها بعد ولي التصامات متداولة ل رى.
 -2صافي قيمة عمليات الشراء التي تمت ولم يتم تسويتها بعد.

 -3الم صــصــات التي يتم تكوينها لمواجهة الحاالت ال اصــة والناتجة عن توقف مصــدر ( ....لدوات الدين ) التي تصــدرها
الجهات الحكومية والجهات التابعة لها المســـــتثمر فيها عن الســـــداد الل الفترة كما تم الذكر ســـــالفاً بما يتفق ومعايير

المحاسبة المصرية.

 -4نصيب الفترة من كافة األعباء المالية المشار ليها بالبند ( )..........من هذه النشرة ومصروفات التأسيس وكذا نصيب
الفترة من التكاليف المدفوعة مقدماً للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

 -5الم صصات الضريبية.
ج -الناتج الصافي (ناتج المعادلة)- :

يتم قســـمة صـــافي ناتج البندين الســـالفين ( جمالي لصـــول الصـــندوق مطروحاً منه جمالي االلتصامات) علي عدد وثائق

االستثمار القائمة في نهاية كل يوم عمل مصرفي بما فيه عدد وثائق االستثمار الم صصة (المجنبة) للجهة المؤسسة.
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البند الرابع والعشرون
القوائم والتقييم واإلفصاح
 1-21القوائم المالية لشركة الصندوق
 تعد القوائم المالية لشركة الصندو طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا للقواعد الصادرة بقرار مجلس ادارة
الهي ة ر م  63لسنة  2014بشأر واعد اعداد القوائم المالية لشركة صندو االستثمار ويتولى مراجعة حسابات
الصندو مرا بار للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغر لدي الهي ة علي أر يكونا
مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير اإلستثمار وأي من األطراف ووي العال ة بالصندو .
 ويكور لكل من مرا بي حسابات شركة الصندو االطالع علي دفاتر الصندو وطلب البيانات واإليضاحات وتحقيق
الموجودات .ويلتزم مرا با الحسابات بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة.
 ويجب أر يعد مرا با الحسابات تقريرا مشتركا ،وفي حالة االختالف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخالف ووجهة
نظر كل منهما.
 ويتم اصدار تقرير المراجعة من بل مرا بي الحسابات على القوائم المالية السنوية ونصف سنوية أما بشأر القوائم
المالية ربع السنوية فيتم اصدار تقرير فحص محدود.
 2-21تقييم األصول واألوراق المالية للصندوق عند إعداد القوائم المالية
يتم تقييم أصوو شركة الصندو واألورا المالية التي يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة
المصرية ،بمراعاة طبيعة الصندو  ............وفي جميع األحواو يجب أر تتضمن اإليضاحات المتممة أسس القياس ومعيار
المحاسبة التي اتخذت أساسا للقياس والقيمة الدفترية والسو ية لألصوو واألورا المالية،

 3-21اإلفصاح
طبقا ألحكام المادة ( )170من الالئحة التنفيذية ،ت لتزم األطراف وات العال ة بالصندو باإلفصاح الفوري عن كافة األمور
المتعلقة بالصندو واستثماراته وغيرها من الموضوعات التي تهم حملة الوصائق ،على أر تكور متاحة بالمو ع االلكتروني
الخاص بالصندو المحدد بالنشرة بالبند ( )3وعلى األخص ما يلي:
 .1تلتزم شركات خدمات اإلدارة
بأر تعد وترسل لحملة الوصائق كل صالصة أشهر تقريرا يتضمن البيانات األتية:
 صافي يمة أصوو شركة الصندو .
 عدد الوصائق صافي يمتها والقيمة السو ية لها.
 بيار بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ الحق علي التقرير السابق تقديمه لحملة الوصائق.
 .2يلتزم مدير اإلستثمار:
باإلفصاح الفوري عن األحداث الجوهرية التي تطرأ أصناء مباشرة الصندو لنشاطه لكل من الهي ة وحملة الوصائق
والبورصة في حالة يد وصائق الصندو بها.
 .3يجب علي مجلس إدارة شركة الصندوق أن يقدم إلي الهيئة ما يلي:
 تقارير ربع سنوية عن أداءه ونتيجة أعماله علي أر تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي
للصندو بصورة كاملة وصحيحة بناءا علي القوائم المالية التي يعدها مدير اإلستثمار واإلفصاح عن اإلجراءات
التي يتخذها مدير اإلستثمار إلدارة المخاطر المرتبطة بالصندو .
 القوائم المالية (التي أعدها مدير اإلستثمار) وفقا للنماوج التي تعدها الهي ة لهذا الغر وتقرير مجلس إدارة
شركة الصندو ومرا با حساباتها بل شهر من التاريخ المحدد النعقاد الجمعية العامة ،وللهي ة فحص الوصائق
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والتقارير المشار إليها أو تكليف جهة مختصة متخصصة في هذا الفحص ،وتبلغ الهي ة مجلس إدارة شركة
الصندو بمالحظاتها ،وتطلب يام مجلس اإلدارة بتكليف مدير اإلستثمار بإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج
الفحص ،فإوا لم يستجب مجلس إدارة الصندو ومدير اإلستثمار بذلا التزم الصندو بنفقات
نشر الهي ة لمالحظاتها والتعديالت التي طلبتها.
ويجب علي مجلس إدارة شركة الصندو نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية
في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار أحدهما علي اال ل باللغة العربية.

البند ال امس والعشرون
(اربا الصندوق والتوصيعات)

 1أرباح الصندويتم تحديد أرباح الصندو من خالو ائمة الدخل التي يتم إعدادها بغر تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة وفقا لمعايير
المحاسبة المصرية علي أر تتضمن أرباح الصندو علي األخص اإليرادات التالية:
 توزيعات األرباح المحصلة وكذلا المستحقة نتيجة إستثمار أمواو في خالو الفترة.
 العوائد التأجيرية المحصلة والمستحقة.
 األرباح الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع األورا المالية المملوكة للصندو .






يخصم من ولا:
مصروفات الدعاية واإلعالر والنشر.
أتعاب مدير اإلستثمار والشركة وأي أتعاب أخري.
مصروفات التأسيس والتي يتم تحميلها علي السنة المالية األولي وفقا لمعايير المحاسبة.
الخسائر الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع األورا المالية المملوكة للصندو .

 2-23توزيع األرباح
 ( ...........................................................................................تراكمي  /دوري  /دوري
 الصندو
تراكمي) ،
 تحدد شروط التوزيع
 وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض األرباح التي تكشفت عنها القوائم المالية الدورية على ار يكور مرفقا
بها تقرير عنها من مرا ب الحسابات.
ويتم توزيع األرباح على النحو التالي:
طبقا للمادة ( ) ......من النظام األساسي للشركة يتم توزيع االرباح على النحو التالي:
 .1يبدأ با تطاع مبلغ يوازي  %5من األرباح لتكوين االحتياطي القانوني ويقف هذا اال تطاع حتى يبلغ مجموع
االحتياطي درا يوازي نصف رأس ماو الشركة المصدر ومتى نقص االحتياطي تعين العودة الى اال تطاع.
 .2توزيع حصة أولي درها  % 10على حملة الوصائق بما فيهم المساهمور في رأس ماو الشركة .على أر توزع
نسبة  %.10من تلا األرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها
الجمعية العامة وبما ال يجاوز مجموع األجور السنوية للعاملين.
 .3توزيع نسبة ال تجاوز  %5من البا ي لمكافأة مجلس اإلدارة يتم حسابها بمراعاة النسبة بين رأس الماو المصدر
للشركة وحجم األمواو المستثمرة فيه.
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 .4يوزع البا ي من األرباح بعد ولا ع لى حملة الوصائق بما فيهم المساهمور كحصة إضافية في األرباح.
البند السادس والعشرون

(وسائل تجنب تعار
تلتصم األطراف ذات العالقة بتجنب تعار

المصال )

المصال مع مراعاة كافة األحكام الواردة بالالئحة التنفيذية للقانون  95لسنة  1992وعلى

األ ص الواردة بالمادة ( )172وكذا األعمال المحظور على مدير االستثمار القيام بها الواردة بالمادة ( 183مكرر  )20من الالئحة
التنفيذية والمشار ليها بالبند ( ).......من هذه النشرة:

 -يلتصم مدير االستثمار في حالة الد ول في لي من لدوات االستثمار الم تلفة الصادرة عن لي من األطراف ذوى العالقة لو األطراف

المرتبطة بمراعاة مصال الصندوق وتجنب تعار

المصال  ،والعمل على توفير لفضل الفرص االستثمارية لحملة الوثائق.

صناديق لسواق النقد واستثمارات الصندوق القاب

في الصناديق التابعة له.

 -ال يجوص استثمار لموال الصندوق في صناديق ل رى منشأة لو مدارة بمعرفة لي من األطراف ذات العالقة فيما عدا االستثمار في

 -ال يجوص بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق ألي من لعضاء مجلس دارة الصندوق لن يكون عضواً في مجلس دارة لي

من الشركات التي يستثمر الصندوق في لوراقها المالية جصءاً من لمواله  ،كذلك يحظر على مدير االستثمار لو لي من لعضاء مجلس

دارته لو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الش صية في لي من مجالس دارة الشركات التي يستثمر الصندوق جصءاً من لمواله في لوراقها

المالية ال بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

 -االلتصام باالفصاحات المشار ليها بالبند ( )....من هذه النشرة ال اص باإلفصا الدوري عن المعلومات.

 يلتصم مدير االستثمار باإلفصا بالقوائم المالية ربع السنوية عن كافة التعامالت على األدوات االستثمارية واألوعية االد ارية لدىاي طرف من األطراف المرتبطة وكذا عن كافة األعباء المالية التي تم سدادها ألي من األطراف ذوي العالقة.
تعامل األطراف ذوي العالقة على وثائق الصندوق:

في ضوء ما نصت عليه المادة ( )173من الالئحة التنفيذية فال يجوص لمدير االستثمار لو شركة دمات اإلدارة لو غيرهما من األطراف
ذات العالقة بالصندوق لو المديرين لو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصناديق المرتبطين بها ال بعد الحصول على الموافقة
المسبقة من الهيئة ووفقا للضوابط واإلجراءات التي يضعها مجلس دارة الهيئة ونظمه قرارها رقم ( 69لسنة  ، )2014واعماال لما
تضمنه قرار مجلس دارة الهيئة رقم ( 69لسنة  )2014بالمادة الثانية بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم
معلومات لو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على لسعار هذه الوثائق سوف يقوم مدير االستثمار لو
العاملين لديه لو لي من األطراف ذوى العالقة المحددة عند الرغبة في استرداد الوثائق المكتتب فيها عند تأسيس الصندوق لو
المشتراه في حالة ذلك باإلفصا المسبق بفترتين استرداد على األقل للجهة متلقية طلبات االسترداد على لن يتم تنفيذ طلب االسترداد
بذات الشروط الواردة بنشرة االكتتاب .
البند السابع والعشرون
( نهاء الصندوق والتصفية)

 طبقا للمادة ( )175من الالئحة التنفيذية ينقضي الصندوق ذا انتهت مدته ولم يتم تجديده لو ذا تحقق الغرالصندوق من لجله لو واجهته ظروف تحول دون مصاولته لنشاطه.

تحديث عام ......

27

الذي لسس

 -وال يجوص تصفية او مد لجل الصندوق بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس دارة الهيئة ،على لن يتم ل ذ موافقة

جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق ،ويتم توصيع ناتج تصفيه لصول الصندوق على اصحاب الوثائق
كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة له.

وتسري لحكام تصفية شركات المساهمة المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم وشركات ذات المسؤولية
المحدودة الصادرة بالقانون  159لسنة  1981والئحته التنفيذية.
البند الثامن والعشرون
(األعباء المالية)

 1-27أتعاب مدير االستثمار
تبلغ أتعاب شركة  %000000000 .............................................سنويا من صافي يمة أصوو الصندو
كمدير لالستثمار طبقا للعقد المبرم بين الشركة ومدير اإلستثمار
( يفصح عن أتعاب حسن االداء لمدير االستثمار – ار وجدت ) -
00000000000000000000000000000000000000
 2-27مصاريف االصدار  -ار وجدت -
00000000000000000000000000
 3-27مصاريف التسويق -ار وجدت -
0000000000000000000000000000000000000000
 4-27رسوم وعمولة أمين الحفظ
0000000000000000000000000000000
 5-27أتعاب شركة خدمات اإلدارة
 000000000000سنويا من صافي يمة أصوو الصندو .
 6-27أتعاب مرا بي الحسابات
000000000000000000000000000000000
 7-27أتعاب المستشار القانوني
00000000000000000000000000000000000000000000
 11-27مصاريف أخري
تشمل مصاريف التأسيس .......................
يتحمل الصندو مصاريف تداوو األورا المالية التي يستثمر الصندو فيها.
يتحمل الصندو أي رسوم تفرضها الجهات الر ابية واإلدارية.
يتحمل الصندو أي ضرائب مقررة على أعماله.
يتحمل الصندو أتعاب ممثل جماعة حملة الوصائق ونائبه إر وجد بحد أ صى  000000000000000جنيه مصري سنويا
لكليهما.
مصاريف ادارية ..............................
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وبذلا يبلغ إجمالي األتعاب الثابتة التي يتحملها الصندو  0000000000جنيه باإلضافة إلى نسبة سنوية % 00000
بحد أ صى من صافى أصوو الصندو  ،باإلضافة إلى عمولة أمين الحفظ ومصاريف اإلصدار وأتعاب حسن األداء
ومصروفات التأسيس و 0000المشار إليها
البند التاسع والعشرون

شركة صندوق ...........

(لسماء وعناوين مسئولي االتصال)

ويمثله األستاذ............ /

التليفون........................................... :

العنوان................................................... :

شركة  ..........إلدارة صناديق االستثمار ومحافظ االوراق المالية.
ويمثلها األستاذ .................. /
التليفون ...................

العنوان.............................................. :

البند الثالثون

( قرار الشركة ومدير االستثمار)

تم إعداد هذه النشرة المتعلقة بإصدار وصائق شركة صندو  ............................................بمعرفة كل من الشركة،
وشركة .................................إلدارة صناديق اإلستثمار و د تم بذو أ صي درجات العناية للتأكد من أر المعلومات المقدمة
في هذه النشرة د يقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وصائق اإلستثمار الصادرة عن الهي ة العامة للر ابة المالية
المصرية أر المعلومات الواردة بتلا النشرة ال تخفي أي معل ومات عن نشاط الصندو كار من الواجب وكرها للمستثمرين
المستهدفين في هذا االكتتاب .إال أنه يجب علي المستثمرين راءة المعلومات والمخاطر الواردة بالنشرة بل اتخاو رار
اإلستثمار مع العلم بأر اإلستثمار في الوصائق د يعر المستثمر لخسارة أو مكسب دور أدني مس ولية علي الشركة للصندو
أو مدير اإلستثمار.
مدير اإلستثمار والشركة ضامنار لصحة ما ورد في هذه النشرة من بيانات ومعلومات.
البند الحادي والثالثون

قرار لجنة الرقابة الشرعية

تم مراجعة ما تضمنته هذه النشرة فيما ي ص كون بنودها تتفق والشريعة ،ويشهد لعضاء لجنة الرقابة الشرعية باتفاقها والشريعة االسالمية
االسم

االسم

التوقيع

تحديث عام ......
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البند الثاني والثالثون

(اقرار مراقبي الحسابات)

قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشــرة االكتتاب في صــندوق اســتثمار بنك  ....................ونشــهد لنها تتمشــى مع لحكام القانون 95

لسنة  1992والئحته التنفيذية واإلرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

البند الثالث والثالثون

(اقرار المستشار القانوني)

قمت بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة االكتتاب في صندوق  .......................... ..................وأشهد أنها تتمشى مع أحكام
قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية واإلرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
االسم:
التوقيع:

هذه النشيرة تمت مراجعتها من الهي ة العامة للر ابة المالية ووجدت متمشيية مع أحكام انور سيو رأس الماو ر م
علما بأر اعتماد الهي ة للنشرة ليس
 95لسنة  1992والئحته التنفيذية وتم اعتمادها بر م ( ) بتاريخ / ./..
اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة النشاط علي تحقيق نتائج معينة .حيث يقتصر دور الهي ة
على مجرد التحقق من أر بيانات هذه النشيييييرة تم مل ها وفقا للنمووج المعد لذلا وولا في ضيييييوء المسيييييتندات التي
دمت للهي ة وبدور أدنى مسيي ولية تقع علي الهي ة ،ويتحمل كل من الجهة المؤسييسيية للصييندو ومدير االسييتثمار
وشييركة خدمات اإلدارة وكذلا مرا بي الحسييابات و المسييتشييار القانوني المس ي ولية عن صييحة البيانات الواردة بهذه
النشرة ،علما بأر االستثمار في هذه الوصائق هو مس ولية كل مستثمر وفى ضوء تحمله للمخاطر وتقديره للعوائد.

تحديث عام ......
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