نشـرة االكتتـاب العام في وثائـق صندوق استثمـار .....
(يعمل وفقا للشريعة اإلسالمية)
محتويات النشرة

تحديث عام ......

1

البند االول

(تعريفات هامة)
القانون :قانون سوق راس المال رقم  95لسنة  1992وتعديالته.
الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لقانون سـوق رسس المـال الصـادرة بموقـب قـرار واليـر االقتصـاد والتقـارة القارقيـة رقـم  135لسـنة

 1993وتعديالتها

الهيئة :الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق االستثمار :وعاء استثماري مشترك يهدف الى اتاحة الفرصة للمستثمرين فيـه بالمشـاركة قماعيـا فـي االسـتثمار فـي المقـاالت
الواردة في الالئحة التنفيذية ويديره مدير استثمار مقابل اتعاب.

صندوق استثمار مفتوح :هـو صـندوق اسـتثمار يتـيا شـراء واسـترداد الوثـائق بصـفه دوريـة قبقـا لمـا هـو محـدد بالبنـد ( )21مـن هـذه
النشرة بما يؤدي الى انقفاض او اليادة حقمه مع مراعاة العالقة بين اموال المستثمرين والمبلغ المقنب من القهـة المؤسسـة لحسـاب

الصندوق وعلى النحو الوارد بالمادتين ( )142،147من الالئحة التنفيذية ،ويتم شراء واسترداد وثائق االستثمار دون الحاقة الى قيده

في البورصة.

الصندوق :صندوق استثمار  ....................و المنشأ وفقا ألحكام قانون سوق رسس المال و الئحته التنفيذية .
قماعة حملة الوثائق :القماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق.
صافي قيمة االصول :القيمة السوقية ال صول الصندوق مقصوما منها االلتالامات وكافة المصروفات المستحقة عليه.
القهة المؤسسة......................... :
اكتتاب عام :قرح سو بيع وثائق االستثمار المصدرة عن الصـندوق للـى القمهـور ويفـتا بـاب االكتتـاب بعـد معـى سسـبوعين مـن تـاري

نشر نشرة االكتتاب في صحيفتين مصريتين واسعتي االنتشار ويظل باب االكتتاب مفتوحا لمدة قمسة عشر يوما على األقل ،وال تقاوال
شهرين.

النشرة :نشرة اكتتاب العام وهي الدعوة الموقهة للقمهور لالكتتاب العام في وثائق االستثمار التي يصدرها الصندوق والمعتمدة من الهيئة والمنشور

ُملقصها  /المنشورة في صفحتين مصريتين واسعتي االنتشار0..

وثيقة االستثمار :ورقه مالية (وفقا لنص المادة  141من الالئحة التنفيذية للقانون) تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة
اصول الصندوق ،ويشترك مالكو الوثائق في األرباح والقسائر الناتقة عن نشاق الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.

استثمارات الصندوق :هي كافة االستثمارات المستهدفة المنصوص عليها بالبند  .......القاص بالسياسة االستثمارية.
االوراق المالية المستثمر فيها ........................................ :وفقا للنسب والشروق الواردة بالسياسة االستثمارية.
األدوات المالية....................................... :
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سدوات الدين :مصقلا عام يشمل كافة صكوك المديونية الصادرة من قبل قهات حكومية سو غير حكومية
المستثمر :الشقص الذي يرغب في االكتتاب سو الشراء في وثائق استثمار الصندوق.
حامل الوثيقة :الشقص القبيعي او المعنوي الذي يقوم باالكتتاب في الوثائق قالل فترة االكتتاب العام (المكتتب) او شراء الوثائق فيما
بعد قالل عمر الصندوق (المشترى).

قيمة الوثيقة :يقصد بها القيمة التي يتم تحديـدها علـى سسـاس نصـيب الوثيقـة مـن صـافي قيمـة سصـول الصـندوق فـي نهايـة يـوم عمـل
التقييم والتي سيتم اإلعالن عنها داقل قميع فروع القهة المؤسسة باإلعـافة للـى نشـرها فـي صـحيفة يوميـة مصـرية واسـعة االنتشـار
وفقا للمواعيد المحددة بالبند  ....من هذه النشرة

قهات التسويق ( ان وقدت ) .......... :
البنك متلقي االكتتاب وقلبات الشراء واالسترداد............... :
االكتتاب :هو التقدم لالستثمار في الصندوق قالل فترة فتا باب االكتتاب العام األولى وذلك وفقا للشروق المحددة بالنشرة.
الشراء :هو شراء المستثمر للوثائق القديدة المصدرة اثناء عمر الصندوق وذلك بعد انقعاء فترة االكتتاب العام قبقا للشروق المحددة

بالبند  .......بالنشرة.

االسترداد  :هو حصول المستثمر على كامـل قيمـة بعـض سو قميـع الوثـائق التـي تـم االكتتـاب فيهـا سو المشـتراه قبقـا للشـروق المحـددة

بالبند  .........بالنشرة.

مــدير االســتثمار :هــي الشــركة المســئولة عــن لدارة سصــول والتالامــات الصــندوق وهــي شــركة  .......إلدارة صــناديق االســتثمار ومحـافظ

االوراق المالية.

مدير محفظة الصندوق :الشقص المسئول لدي مدير االستثمار عن لدارة استثمارات الصندوق.
صناديق االستثمار المرتبقة :صناديق استثمار يديرها مدير االستثمار سو سيا من األشقاص المرتبقة به.
شركة قدمات اإلدارة :شركة متقصصة تتولى احتساب صافي قيمة سصول صندوق االستثمار وعمليات تسـقيل لصـدار واسـترداد وثـائق
استثمار الصندوق ،باإلعافة الي األغراض األقرى المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية وهي شركة  ............لقدمات اإلدارة في
مقال صناديق االستثمار.

األقـراف ذوي العالقــة :األقـراف المرتبقــة بنشــاق صــندوق االســتثمار ومنهــا علــى ســبيل المثــال :مــدير االســتثمار ،سمــين الحفــظ ،البنــك
المودعــة لديــه سم ـوال الصــندوق ،شــركة قــدمات اإلدارة ،القهــة التــي يــرقص لهــا ببيــع واســترداد وثــائق االســتثمار ،مراقبــو الحســابات،

المستشار العريبي ،المستشار القانوني (لن وقد) ،سععاء مقلس اإلدارة سو سي من المديرين التنفيذيين سو كل مـن يشـارك فـي اتقـاذ
القرار لدى سي من األقراف المذكورة سو سي حامل وثائق تتقاوال ملكيته ( )%5من صافي قيمة سصول صندوق االستثمار.

األشقاص المرتبقة :األشقاص القبيعيون وسي من سقاربهم حتى الدرقة الثانية ،واألشـقاص االعتباريـة والكيانـات واالتحـادات والـروابق
والتقمعات المالية المكونة من شقصين سو سكثر التي تكون غالبية سسهمهم او حصص رسس مال سحدهم مملوكة مباشرة او بقريق غير
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مباشر للقرف االقر سو سن يكون مالكها شقصا واحد كما يعد من االشقاص المرتبقة االشقاص القاععون للسيقرة الفعلية لشـقص
اقر من االشقاص المشار لليهم.

المصــاريف اإلداريــة :هــي كافــة المصــاريف التــي يتحملهــا الصــندوق نتيقــة مباشــرة النشــاق ويــتم ســدادها بموقــب مقالبــات فعليــة مثــل
مصاريف االعالن والنشر ومصاريف القهات الرقابية والقهات السيادية.

يـوم العمــل :هــو كــل يــوم مــن سيــام األســبوع عــدا يــومي القمعـة والســبت والعقــالت الرســمية علــى سن يكــون يــوم عمــل بكــل مــن البنــوك
والبورصة.

سقل حملة الوثائق :سقل لدى شركة قدمات االدارة تدون فيه قميع بيانات حملة الوثائق ،وسي حركة شراء سو استرداد تمت على تلك

الوثائق ،وتكون شركة قدمات االدارة مسئولة عن تعديل السقل حسب ما يقرس على بياناته من تغيرات.
سمين الحفظ :هو القهة المسئولة عن حفظ األوراق المالية المملوكة للصندوق وهو ...........

لقنة اإلشراف :هي اللقنة المعينة من قبل مقلس ادارة البنك  /شركة التأمين لإلشراف على الصندوق والتنسيق بين األقراف ذوي

العالقة.

الععو المستقل بلقنة اإلشراف :هو الشقص القبيعي من غير سععاء مقلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية للقهة المؤسسة وقميع

مقدمي القدمات للصندوق ،وال يرتبق بأي منهم بقريقة مباشرة سو غير مباشرة ،وليس الوقا سو سقارب حتى الدرقة الثانية لهؤالء

األشقاص.

لقنة الرقابة الشرعية  :هي اللقنة المشكلة للقيام بالمهام التي تقص توافق نشاق الصندوق مع الشريعة االسالمية قبقا لما هو

موعا تفصيليا في البند  .....من هذه النشرة.

البند الثاني

(مقدمة وسحكام عامة)


قام (بنك/شركة تأمين)  ...........بإنشاء صندوق استثمار  ..........بغرض استثمار سمواله بالقريقة الموعحة في
السياسة االستثمارية بالبند  .........من هذه النشرة ووفقا ألحكام قانون سوق رسس المال رقم  95لسنة  1992والئحته
التنفيذية وتعديالتهما .



قام مقلس ادراة البنك  /شركة التامين بتشكيل لقنة اإلشراف على الصندوق قبقا للشروق المحددة بالمادة ( )163من



قامت لقنة االشراف بموقب القانون والئحته التنفيذية بتعيين مدير االستثمار ،شركة قدمات اإلدارة ،سمين الحفظ ،مراقبي



هذه النشرة هي دعوة لالكتتاب العام في وثائق استثمار الصندوق وتتعمن هذه النشـرة كافـة المعلومـات والبيانـات المتعلقـة

الالئحة التنفيذية ،وكذلك قواعد القبرة والكفاءة الصادرة بالق اررات المكملة لها.
الحسابات وتكون مسئولة عن التأكد من تنفيذ التالامات كل منهم.

بالصندوق وهي معلومات وبيانات مدققة ومراقعة من قبل القهة المؤسسة ومدير االسـتثمار ومراقبـي الحسـابات والمستشـار
القانوني وتحت مسئوليتهم ودون سدني مسئولية تقع على الهيئة.



تقعع هذه النشرة لكافة القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاق صناديق االستثمار في مصر وعلى األقص األحكام الواردة بقانون



سن االكتتاب في سو شراء وثائق استثمار الصندوق يعد قبوال لقميع بنود هذه النشرة واقرار من المستثمر بقبوله االستثمار في

سوق رسس المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وثائق هذا الصندوق في مقابل تحمل كافة مقاقر هذا االستثمار التي تم اإلفصاح عنها في البند  .........من هذه النشرة.

تحديث عام ......

4



تلتالم لقنة اإلشراف بتحديث نشرة االكتتاب كل عام ،على انه في حالة تغيير سي من البنود المذكورة في النشرة ،فيقب اتقاذ
اإلقراءات المقررة قانونا قبقا ألحكام قانون سوق رسس المال والئحته التنفيذية وعلى األقص موافقة قماعة حملة الوثائق
في الحاالت التي تتقلب ذلك قبقا القتصاصاتها الواردة بالبند  .......بالنشرة على سن يتم اعتماد هذه التعديالت من الهيئة

واإلفصاح لحملة الوثائق عن تلك التعديالت.



يحق ألي مستثمر قلب نسقة محدثة من هذه النشرة من العناوين الموعحة في نهاية هذه النشرة.

في حالة نشوب سي قالف فيما بين األقراف المرتبقة بالصندوق ومدير االستثمار سو سي من حاملي الوثائق سو المتعاملين
مع الصندوق يتم حل هذا القالف بالقرق الودية ،لذا لم تفلا القرق الودية يكون عن قريق ..............................
البند الثالث

اسم الصندوق:

(تعريف وشكل الصندوق)

صندوق استثمار (بنك/شركة تأمين ) .............................
القهة المؤسسة:

(بنك/شركة تأمين) ..................

الشكل القانوني للصندوق:

سحد األنشقة المرقص بمالاولتها للقهة المؤسسة وفقا ألحكام القانون وبموقب موافقة البنك المركالي المصري بتاري ............

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

نوع الصندوق:

هو صندوق استثمار مفتوح ..............

مدة الصندوق:

 .............عاما قابلة للتقديد تبدس من تاري الترقيص للصندوق.

مقر الصندوق:

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

موقع الصندوق االلكتروني:

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

تاري ورقم الترقيص الصادر للصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية:
..........................................................

السنة المالية للصندوق:

تبدس السنة المالية للصندوق في  .......وتنتهي في  .............من كل عام.
عملة الصندوق:

 ................وتعتمد هذه العملة عند تقييم االصول وااللتالامات واعداد القوائم المالية وكذا عند االكتتاب فـي وثـائق الصـندوق او

االسترداد او اعادة البيع وعند التصفية.

المستشار القانوني للصندوق ( شقص قبيعي )
......................................................................................

المستشار العريبي ( ان وقد ) ( شقص قبيعي ):

......................................................................................
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البند الرابع
(مصادر اموال الصندوق والوثائق المصدرة منه)
 -1حقم الصندوق االولى عند تغقية االكتتاب:
-

حقـم الصــندوق  .........قنيـه مصــري ( ...............قنيـه مصــري) عنـد التأســيس مقسـمة علــى ......

وثيقة ،القيمـة االسـمية للوثيقـة  ......قنيـه مصـري (  .............قنيـه مصـري) ،قامـت القهـة المؤسسـة

باالكتتاب في عدد  .......وثيقة ( .......وثيقة) بإقمالي مبلغ  ..........قنيه مصري ( ...قنيه مصري)،
وقرح باقي الوثائق والبالغ عددها  ........وثيقة ( ............وثيقة ال غير) لالكتتاب العام.

-

مع مراعاة الحد االقصى لحقم الصندوق المشار اليه فـي المـادة ( )147فـي الالئحـة التنفيذيـة ،يقـوال تلقـي

-

لذا الادت قلبـات االكتتـاب فـي الوثـائق عــن  50مثـل المبلـغ المقنـب مــن القهـة المؤسسـة للصـندوق والبــالغ

اكتتابات حتى  50مثل المبلغ المقنب من القهة المؤسسة لحساب الصندوق.

 ........قنيه ( ...........قنيه مصري) وقب تقصيص الوثائق المقروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتتب

به كل منهم الى اقمالي ما تم االكتتاب فيه مع قبر الكسور لصالا صغار المكتتبين.
 -2الحد األدنى لمساهمة القهة المؤسسة في الصندوق:
-

اعماال ألحكام المادة ( )142من الالئحة التنفيذية قامت – القهة المؤسسة بتقصـيص مبلـغ .........قنيـه

مصري (فقق  ..........قنيه مصـري) كحـد سدنـي لالكتتـاب فـي عـدد  ..........وثيقـة مـن وثـائق الصـندوق
بقيمة اسمية  ....قنيه للوثيقة الواحدة و (يشـار للـى هـذا المبلـغ فيمـا بعـد باسـم "المبلـغ المقنـب" وال يقـوال
للقهة المؤسسة استرداد هذا المبلغ قبل انتهاء مدة الصندوق.

-

وفــي قميــع االح ـوال ال يقــوال ان يقــل القــدر المكتتــب فيــه مــن القهــة المؤسســة فــي الصــندوق عــن مبلــغ
 5.000.000قنيه (فقق قمسة مليون قنيه مصري) او نسبة  %2من سقمالي قيمة الوثائق التي يصـدرها

الصندوق ايهما سكثر.

البند القامس

(هدف الصندوق)
...............................................................................................

البند السادس

(السياسة االستثمارية للصندوق)
في سبيل تحقيق الهدف المشار اليه عاليه ،يلتالم مدير االستثمار بما يلي- :
سوال :عوابق عامة- :

 -1سن تعمل لدارة الصندوق على تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق الواردة في هذه النشرة.
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 -2سن تلتالم ادارة الصندوق بكافة العوابق واألدوات االستثمارية المحددة من لقنة الرقابة الشرعية التي تعد قالء ال يتقالس من
السياسة االستثمارية

 -3سن تلتالم لدارة الصندوق بالنسب والحدود االستثمارية القصوى والدنيا لنسب االستثمار المسموح بها لكل نوع من األصول
المستثمر فيها والواردة في هذه النشرة

 -4سن تأقذ ق اررات االستثمار في االعتبار مبدس تواليع المقاقر وعدم التركال.

 -5ال يقوال للصندوق القيام بأي عمليات لقراض سو تمويل نقدي مباشر سو غير مباشر.

 -6ال يقوال استقدام سصول الصندوق في اي لقراء سو تصرف يؤدي للى تحمل الصندوق مسئولية تتقاوال حدود قيمة استثماره.

 -7عدم قواال التعامل بنظام التداول في ذات القلسة سو تنفيذ عمليات اقتراض سوراق مالية بغرض بيعها سو الشراء بالهامش سو
االستحواذ من قالل المقموعات المرتبقة وفقا ألحكام الباب الثاني عشر من الالئحة التنفيذية.

 -8يقوال لمدير االستثمار البدء في استثمار سموال الصندوق قبل غلق باب االكتتاب في االيداعات البنكية لدى سحد البنوك
القاععة إلشراف البنك المركالي لصالا المكتتبين بحسب القدر المكتتب فيه من كل منهم.

ثانيا :عوابق لقنة الرقابة الشرعية

يفصا عن محددات األدوات االستثمارية سو الققاعات (يقوال سو ال يقوال االستثمار فيها )

ثالثا :النسب االستثمارية:

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

رابعاُ  :عوابق قانونية:

وفقا ألحكام المادة ( )174من الالئحة التنفيذية فإنه يقب اآلتي:

 -1سال تاليد نسبة ما يستثمر في شراء سوراق ماليه لشركه واحدة على  %15من صافي سصول الصندوق وبما ال يقاوال %20
من األ وراق المالية لتلك الشركة.
 -2سال تاليد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق واحد على  %20من صافي سصول الصندوق وبما ال يقاوال
 %5من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
 -3ال يقوال سن تاليد نسبة ما يستثمره الصندوق في األوراق المالية الصادرة عن مقموعة مرتبقة على  %20من صافي سصول
الصندوق.
البند السابع
(المقاقر)

التعريف بالمقاقر التي يواقهها الصندوق وكيفية لدارتها:

تعرف المخاطر المرتبطة باالستثمار بأنها األسباب التي قد تؤدي إلي اختالف العائد المحقق من اإلستثمار عن العائد المتوقع
قبل الدخول في اإلستثمار ولذلك يجب علي المستثمر أن يدرك هذه العالقة.
تحديث عام ......
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أهم المخاطر طبقا لنوع االستثمار وكيفية ادارتها:
على سبيل المثال وليس الحصر بعض المخاطر العامة
 مخاطر منتظمة
.............................................
 مخاطر غير منتظمة
............................................. 


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



مخاطر تغير قيمة العملة
............................................



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



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



البند الثامن

(االفصاح الدوري عن المعلومات)

قبقا ألحكام المادة ( )170من الالئحة التنفيذية تلتالم األقراف ذات العالقة بالصندوق باإلفصاح الفوري عن كافة األمور المتعلقة

بالصندوق واستثماراته وغيرها من الموعوعات التي تهم حملة الوثائق وعلى األقص ما يلي:

سو َال :تلتالم شركات قدمات اإلدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثالثة سشهر تقريرا يتعمن البيانات االتية:
-1

صافي قيمة سصول الصندوق.

-3

بيان بأي تواليعات سرباح تمت في تاري الحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.

-2

عدد الوثائق وصافي قيمتها والقيمة السوقية االسترشادية (لن وقدت).

ثانياَ :يلتالم مدير االستثمار باإلفصاح الفوري عن األحداث القوهرية التي تق سر سثناء مباشرة الصندوق لنشاقه لكل من الهيئة وحملة
الوثائق وكذلك البورصة في حالة قيد وثائق الصندوق بها.

ثالثاَ :يقب على لقنة اإلشراف على الصندوق سن تقدم للى الهيئة ما يلي:

 -1تقارير ربع سنوية عن سدائه ونتائج سعماله على سن تتعمن هذه التقارير البيانات التي تفصا عن المركال المالي للصندوق
بصورة كاملة وصحيحة بناء على القوائم المالية التي يعدها مدير االستثمار ،واالفصاح عن االقراءات التي يتقذها مدير
االستثمار إلدارة المقاقر المرتبقة بالصندوق ،وذلك كله وفقا للعوابق التي تععها الهيئة.
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 -2القوائم المالية (التي سعدها مدير االستثمار ) وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتقرير لقنة اإلشراف علي الصندوق
ومراقبا حساباته قبل شهر من التاري المحدد للعرض على مقلس ادارة البنك ( باعتباره القمعية العامة للصندوق )  ،وللهيئة
فحص الوثائق والتقارير المشار لليها سو تكليف قهة متقصصة بهذا الفحص  ،وتبلغ الهيئة لقنة اإلشراف علي الصندوق

بمالحظاتها  ،وتقلب قيام لقنة اإلشراف علي بتكليف مدير االستثمار بإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص  ،فإذا لم
تستقب لقنة اإلشراف علي الصندوق ومدير االستثمار بذلك التالم الصندوق بنفقات نشر الهيئة لمالحظاتها والتعديالت التي
قلبتها .

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

رابعا /لفصاحات لقنة الرقابة الشرعية:
-

اإلفصاح الفوري عن األحداث القوهرية المتعلقة بمدى توافق استثمارات الصندوق مع الشريعة اإلسالمية والمعالقة

-

لعداد تقرير ربع سنوي عن مدى توافق استثمارات الصندوق مع الشريعة اإلسالمية على سن يُرسل لحملة الوثائق

المقلوبة في الحاالت التي تتقلب ذلك لكل من :مقلس لدارة الصندوق ،الهيئة  ،حملة الوثائق

ملقص بهذا التقرير.

قامسا /االفصاح عن اسعار الوثائق:
-

االعالن عن سعر الوثيقة  ....................باإلعافة الى امكانية االستعالم (القق الساقن – او الموقع االلكتروني).
النشر  ...........بأحد الصحف الرسمية ويتحمل الصندوق مصاريف النشر.
البند التاسع

(المستثمر المقاقب بالنشرة)
-

يتم االكتتاب في وثائق الصندوق من قمهور االكتتاب العام (للمصريين و /سو األقانب) سواء كانوا سشقاصا قبيعيين سو

معنويين قبقا للشروق الواردة في هذه النشرة ،ويقب على المكتتب سن يقوم بالوفاء بقيمة الوثائق المكتتب فيها

بالصندوق بالكامل نقدا فور التقدم لالكتتاب او الشراء.
-

هذا الصندوق للمستثمرين الراغبين في االستفادة من مالايا االستثمار في  ................وعلى استعداد لتحمل المقاقر

المرتبقة به ،وتقدر اإلشارة للى سن المستثمر يقب سن يعع في اعتباره سن قبيعة االستثمار في المقاالت المشار لليها
قد يعرض رسس المال المستثمر في الصندوق للى االنقفاض نتيقة تحقق بعض المقاقر (والسابق اإلشارة لها في البند

 ......من هذه النشرة والقاص بالمقاقر) ،ومن ثم بناء قراره االستثماري بناء على ذلك.
البند العاشر

(سصول الصندوق وامساك السقالت)
الفصل بين الصندوق والقهة المؤسسة:

قبقا للمادة ( )176من الالئحة التنفيذية تكون سموال الصندوق واستثماراته وسنشقته مستقلة ومفرالة عن امـوال القهـة
المؤسسة ومدير االستثمار ،وتفرد لها حسابات ودفاتر وسقالت مستقلة.

الرقوع الى اصول صناديق استثماريه اقري تابعة للقهة المؤسسة او يديرها مدير االستثمار:
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-

ال يقــوال الرقــوع للوفــاء بالتالامــات الصــندوق للــي اصــول صــناديق اســتثمارية سقــري تابعــة للقهــة المؤسســة سو يــديرها مــدير

االستثمار ،وفى حالة قيام الصندوق باالستثمار في صناديق سقرى يكون مـن حقـه (مثـل المسـتثمرين األقـرين) الرقـوع علـى
سصول هذا الصندوق المستثمر فيه للوفاء بالتالاماته تقاه الصندوق

امساك السقالت القاصة بالصندوق وسصوله:
-

يتولى البنك  ( .........متلقي االكتتاب  /الشراء واالسترداد) لمساك سقالت الكترونية يثبت فيها عمليات االكتتاب/

-

يلتالم البنك  ............باالحتفاظ بنس احتياقية من هذه السقالت وفقا لقواعد واقراءات تأمين السقالت االلكترونية

-

يقوم البنك  ...........بموافاة شركة قدمات اإلدارة في نهاية كل يوم عمل من قالل الربق اآللي بالبيانات القاصة

-

الشراء واالسترداد لوثائق الصناديق  ،بما ال يقل بدور شركة قدمات االدارة في امساك وادارة سقل حملة الوثائق.

التي تعتمدها الهيئة.

بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة ( )156من هذه الالئحة.
يقوم البنك  ...........بموافاة مدير االستثمار في  ..........بمقموع قلبات الشراء واالسترداد.

تلتالم شركة قدمات االدارة بإعداد وحفظ سقل آلي بحاملي الوثائق ويعد سقل حملة الوثائق قرينة على ملكية
المستثمرين للوثائق المثبتة فيه.

للهيئة االقالع وقلب البيانات والمستندات التي تتعلق بالنشاق والتحقق من ممارسته قبقا ألحكام القانون والالئحة

التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

سصول الصندوق:
-

ال يوقد سي سصول استثمارية لدي الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاق ماعدا المبلغ المقنب وهو القدر المكتتب فيه

من قبل القهة المؤسسة للصندوق.

حقوق صاحب الوثيقة وورثته ودائنيه على سصول الصندوق:
سي من سصول الصندوق بأي
ال يقوال لحملة الوثائق سو ورثتهم سو دائنيهم قلب تقصيص سو تقنيب سو فرال سو السيقرة على ٍ

صورة ،سو الحصول على حق اقتصاص عليها وال يقوال لهم التدقل بأي قريقة كانت في لدارة الصندوق ويقتصر حقهم على استرداد
هذه الوثائق قبقا لشروق االسترداد الواردة بالنشرة.

البند الحادي عشر

(القهة المؤسسة للصندوق واإلشراف على الصندوق)
اسم القهة المؤسسة :بنك  /شركة تأمين .............
الشكل القانوني :شركة مساهمة مصرية.
التأشير بالسقل التقاري :رقم ().............
سععاء مقلس اإلدارة- :
.............

اقتصاصات مقلس لدارة القهة المؤسسة في عوء المادة (:)176

يلتالم البنك  /شركة التأمين بتعيين لقنة لشراف على سعمال الصندوق تتوافر في سععائها الشروق الواردة في المادة ( )163مـن
هذه الالئحة وتكون لها صالحيات واقتصاصات مقلس لدارة الصندوق المنشأ في شكل شركة المحددة بـذات المـادة ،كمـا يقـتص

تحديث عام ......

11

مقلــس لدارة البنــك باقتصاصــات القمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للصــندوق المشــار لليهــا بالمــادة ( )162مــن الالئحــة

التنفيذية.

لقنة اإلشراف على الصندوق:

قبقا ألحكام المـادة ( )176مـن الالئحـة التنفيذيـة ،قـام مقلـس لدارة القهـة المؤسسـة بتعيـين لقنـة لشـراف للصـندوق تتـوافر فـي

سععائها الشروق القانونية الالالمة قبقا للمادة ( )163من ذات الالئحة وكذا القبرات المنصوص عليها بقرار مقلس ادارة الهيئة

رقم  ،2015/125وذلك على النحو التالي:
.............................

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

وتقوم تلك اللقنة بالمهام التالية:

 -1تعيين مدير االستثمار والتأكد من تنفيذه اللتالاماته ومسئولياته وعالله على ان يتم التصديق على القرار من قماعة حملة
الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقا لنشرة االكتتاب وسحكام الالئحة التنفيذية.

-2

تعيين شركة قدمات اإلدارة والتأكد من تنفيذها اللتالاماتها ومسئولياتها.

-3

تعيين سمين الحفظ.

-5

الموافقة على عقد ترويج االكتتاب في وثائق الصندوق.

-4
-6
-7

الموافقة على نشرة االكتتاب في وثائق الصندوق وسي تعديل يتم لدقاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.

التحقق من تقبيق السياسات التي تكفل تقنب تعارض المصالا بين األقراف ذوي العالقة والصندوق.

تعيين مراقبا حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسقل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

-8

متابعة سعمال المراقب الداقلي لمدير االستثمار واالقتماع به سربعة مرات على األقل سنويا للتأكد من التالامه بأحكام قانون

-9

االلتالام بقواعد اإلفصاح الواردة بالمادة ( )6من قانون سوق رسس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاق

سوق رسس المال والئحته التنفيذية والق اررات الصادرة تنفيذا لهما.

الصندوق ،وعلى وقه القصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم تواليعه من سرباح على حملة
الوثائق .

 -10التأكد من التالام مدير االستثمار باإلفصاح عن المعلومات القوهرية القاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من األقراف
ذوي العالقة.

 -11الموافقة على القوائم المالية للصندوق التي سعدها مدير االستثمار تمهيدا لعرعها على القمعية العامة (مقلس لدارة
البنك) مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات.

 -12اتقاذ ق اررات االقتراض وتقديم قلبات ايقاف االسترداد وفقا للمادة ( )159من الالئحة التنفيذية.

 -13وعع اإلقراءات الواقب لتباعها عند لنهاء سو فس العقد مع سحد االقراف ذوي العالقة سو سحد مقدمي القدمات وققوات
انتقال القدمة لقرف آقر بما في ذلك كيفية نقل الدفاتر والسقالت الالالمة لممارسة القدمة دون التأثير على نشاق
الصندوق.

 -14يقب على لقنة االشراف عند متابعة سعمال مدير االستثمار مراعاة سال يتحمل حملة الوثائق سي سعباء مالية نتيقة
تقاوالات متعمدة – وقاصة للعوابق االستثمارية بما فيها عوابق لقنة الرقابة الشرعية  -سو عن لهمال من مدير
االستثمار مثل :تقاعي ستعاب نتيقة تعمين تلك االستثمارات المقالفة عمن سصول الصندوق ،بيع في وقت غير مناسب

إل الالة هذه المقالفة قد ينتج عنه قسائر ،عموالت شركات السمسرة ،) ...ويتعين اإلفصاح عن ذلك عمن تقارير مقلس
تحديث عام ......
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اإلدارة المعدة عن نشاق الصندوق على سن يتعمن اإلفصاح المعالقة المحاسبية التي تم لتباعها لهذه التسوية وفقا

لمعايير المحاسبة المصرية ،على سن يتعمن تقرير مراقبي حسابات الصندوق اإلشارة للى سية تحفظات تقص المعالقة

المحاسبية المتبعة لهذه التسوية -لذا لالم األمر -

 -15وفي قميع األحوال يكون على لقنة اإل شراف بذل عناية الرقل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة
الصندوق وحملة الوثائق.
البند الثاني عشر

لقنة الرقابة الشرعية
تقتص هذه اللقنة بكل ما يتعلق بالتأكد من توافق نشاق الصندوق مع الشريعة اإلسالمية على سبيل المثال استثمارات الصندوق
سو االقتراض ( سدوات التمويل ) وفقا لما تقرره ،وتتكون هذه اللقنة من التالي سسمائهم والمسقلين بسقالت الهيئة العامة للرقابة
المالية في عوء الشروق المنصوص عليها بقرار مقلس لدارة الهيئة رقم ( )8لسنة  ( :2014حد سدنى  3سععاء )

-1
-2
-3

ويتم لققار الهيئة مسبقا في حال تغير سي من سععاء لقنة اإلشراف على الصندوق سو لقنة الرقابة على الشرعية .شريقة سال

يقل ذلك بتوافر ذات الشروق في الععو القديد باللقنة.
وتقتص لقنة الرقابة الشرعية بأداء المهام التالية:
-

تحديد العوابق العامة ومحددات األدوات االستثمارية التي يقب على مدير االستثمار االلتالام بها  ،كقالء ال يتقالس من
السياسة االستثمارية للصندوق المفصا عنها بالنشرة بالبند ....

-

لبداء الرسي في سدوات التمويل التي قد يلقأ لها مدير االستثمار قبقا لحاالت وعوابق االقتراض التي نصت عليها المادة

( )160من الالئحة التنفيذية للقانون .1992/95
-

المتابعة المستمرة الستثمارات الصندوق حيث يلتالم مدير االستثمار بموافاة سععاء لقنة الرقابة الشرعية ببيان دوري عن
استثمارات الصندوق وفقا لما تحدده لقنة الرقابة الشرعية ،وكذا في حالة الدقول في استثمار قديد ،سو في حالة حدوث
تغيير قوهري في سنشقة سو مقاالت الشركات المستثمر فيها

-

اعداد تقرير ربع سنوي بمدى اتفاق استثمارات الصندوق مع العوابق المحددة من اللقنة ،والمعالقة المناسبة في الحاالت
التي تتقلب ذلك ،ما لم تحدث سحداث قوهرية تتقلب اإلفصاح الفوري ،على سن يُرسل لحملة الوثائق ملقص بهذا التقرير.
البند الثالث عشر
(تسويق وثائق الصندوق)
يعتمد الصندوق في تسويق وثائق االستثمار على القهات التالية:

تحديث عام ......
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بنك  ...................بالتنسيق مع مدير استثمار الصندوق ( ).....................مع األقذ فـي االعتبـار األحكـام

-

القاصة بتقنب تعارض المصالا الواردة بالمادة  172من الالئحة التنفيذية.

 يقوال للقهة المؤسسة عقد اتفاقات سقرى مع سي من البنوك القاععة إلشراف البنك المركالي المصري سو سي قرف ثالثقاعع إلشراف سي قهة من القهات الحكومية على سن يكون الهدف من هذه االتفاقات تسويق وثائق الصندوق لدي
عمالء تلك البنوك سو عمالء القرف الثالث واالستثمار في وثائقه 0
البند الرابع عشر

(القهة المسئولة عن تلقي قلبات االكتتاب والشراء واالسترداد)

-

يتم االكتتاب واالسترداد من قالل بنك  ..............بقميع فروعه ومكاتبه ومراسليه داقل مصر وقارقها.

-

التالامات البنك متلقي قلبات الشراء والبيع:

•

توفير الربق اآللي بينه وبين مدير االستثمار وشركة قدمات اإلدارة (المادة .)158

•

االلتالام بتلقي قلبات الشراء والبيع على ان يتم تنفيذ تلك القلبات على سساس الشروق المشار لليها بالبند  ........من هذه

•

•
•

االلتالام باإلعالن عن الصندوق في مكان ظاهر في كل سو بعض فروع البنك داقل قمهورية مصر العربية.
النشرة والقاص بالشراء واالسترداد.

االلتالام بموافاة شركة قدمات االدارة ومدير االستثمار ببيان عن كافة قلبات الشراء واالسترداد بصفة ..........

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

المحسوبة من شركة قدمات االدارة.

البند القامس عشر
(مراقبا حسابات الصندوق)

قبقا الحكام المادة ( )168من الالئحة التنفيذية يتولى مراقعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم اقتيارهما من بين المراقعين
المقيدين في السقل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية على سن يكونا مستقلين عن بععهما وعن كل من مدير االستثمار

واي من االقراف ذوي العالقة بالصندوق ،وبناءا عليه فقد تم التعاقد مع كل من األتي سسمائهم لمراقعة حسابات الصندوق:
 -1س............... /

والمقيد بسقل الهيئة رقم (. )......

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

الصناديق االقرى التي يتولى مراقعتها............... :

 -2س......................... /

والمقيد بسقل الهيئة رقم (. ).......

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

التليفون......................... :

الصناديق االقرى التي يتولى مراقعتها............... :

تحديث عام ......
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ويقر كل منهما وكذا لقنة اإلشراف على الصندوق باستيفائهما لكافة الشروق ومعايير االستقاللية المشار اليها بالمادة

( )168من الالئحة.

التالامات مراقبا الحسابات:
 -1يلتالم مراقبا حسابات الصندوق بمراقعة القوائم المالية فى نهاية كل سنة مالية ويتم اصدارها قالل الربع االول من
السنة المالية التالية مرفقا بها التقرير عن نتيقة مراقعتها  ،وفي حالة اقتالف وقهة نظر المراقبين ،يوعا بالتقرير
اوقه القالف بينهما ان وقد ووقهة نظر كل منهما.
 -2يلتالم مراقبا حسابات الصندوق بإقراء فحص دوري محدود كل ثالثة سشهر للقوائم المالية للصندوق والتقارير ربع
السنوية عن نشاق الصندوق ونتائج سعماله عن هذه الفترة ويتعين سن يتعمن تقريره بيان ما لذا كانت هناك حاقة
إلقراء سية تعديالت هامة سو مؤثرة على القوائم المالية المذكورة ينبغي لقراؤها ،وكذا بيان مدى اتفاق سسس تقييم
سصول والتالامات الصندوق وتحديد قيمة وثائق االستثمار قالل الفترة موعع الفحص تماشيا مع اإلرشادات الصادرة عن
الهيئة في هذا الصدد.
 -3يلتالم مراقبا الحسابات بإقراء فحص شامل على القوائم المالية السنوية ونصف السنوية واعداد تقرير بنتيقة المراقعة
مبينا ما لذا كان المركال المالي للصندوق يعبر في كل قوانبه عن المركال المالي الصحيا للصندوق وعن نتيقة نشاقه
في نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
 -4يكون لكل من مراقبي الحسابات الحق في االقالع على دفاتر الصندوق وقلب البيانات واإليعاحات وتحقيق الموقودات
ويلتالم كل منهما بمعايير المراقعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراقعة ويقب ان يعد مراقبا الحسابات تقريرا مشتركا
وفى حالة االقتالف فيما بينهما يتم توعيا سوقه القالف ووقهه نظر كل منهما.
البند السادس عشر
(مدير االستثمار)

اسم مدير االستثمار :شركة  ................إلدارة صناديق االستثمار ومحافظ االوراق المالية.

الشـــــكل القـــــانوني :شـــــركة مســـــاهمة مصـــــرية مؤسســـــة وفقـــــا ال حكـــــام القـــــانون رقـــــم  95لســـــنه  1992والئحتـــــه التنفيذيـــــة
الترقيص وتاريقه :ترقيص رقم ( )....بتاري  ...........من الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة بمالاولـة بعـض األنشـقة المنصـوص
عليها بالمادة ( )27من القانون  95لسنة .1992

التأشير بالسقل التقاري :رقم السقل التقاري ...........
اععاء مقلس االدارة:

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

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

تحديث عام ......
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-

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

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

مدير محفظة الصندوق:

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

المدير التنفيذي.......................... :
آليات اتقاذ قرار االستثمار:
............

ملقص االعمال السابقة لمدير االستثمار- :
تقوم شركة ...............بإدارة عدد من الصناديق األقرى بيانها كاالتي- :
 -1صندوق استثمار ..................................
 -2صندوق استثمار..................................

 -3صندوق استثمار ...................................
المراقب الداقلي لمدير االستثمار والتالاماته قبقا للمادة ( 183مكرر  )24ووسائل االتصال به:
االستاذ -: ............. /
يلتالم مسئول الرقابة الداقلية لصندوق االستثمار بما يلي:
 -1االحتفاظ بملف لقميع شكاوى العمالء المتعلقة بأعمال الشركة وبما تم اتقاذه من اقراءات في شأن هذه الشكاوى مع اققار
الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها قالل اسبوع من تاري تقديمها،

 -2بإققار الهيئة بكل مقالفة للقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما او مقالفة نظم الرقابة بالشركة وعلى وقه
القصوص مقالفة القيود المتعلقة بالسياسة االستثمارية للصندوق – بما فيها عوابق لقنة الرقابة الشرعية  -وذلك لذا لم يقم مدير
االستثمار بإالالة اسباب المقالفة قالل اسبوع من تاري حدوثها.

التالامات مدير االستثمار:

على مدير اإلستثمار االلتالام بكافة القواعد التى تحكم النشاق وفقا ألحكام قانون سوق رسس المال والئحته التنفيذية والق اررات الصادرة

تنفيذا لهما وعلى األقص ما يلي:

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

 -2مراعاة االلتالام ب عوابق االفصاح عن سية سحداث قوهرية بشأن األوراق المالية وغيرها من سوقه اإلستثمار التي يستثمر فيها
الصندوق قالءا من سمواله.

 -3االحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى ادارة لستثماراته.
 -4امساك الدفاتر والسقالت الالالمة لمباشرة نشاقه.

 -5اعداد القوائم المالية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ،وتقديمها للقنة اإلشراف على سن يتم مراقعتها بمعرفة
مراقبي حسابات الصندوق المقيدين بالسقل المعد لذلك بالهيئة.

تحديث عام ......
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 -6اققار كل من الهيئة ولقنة اإلشراف باي تقاوال لحدود او عوابق السياسة اإلستثمارية المنصوص عليها في الالئحة فور
حدوثها واالالة اسبابها قالل مدة التتقاوال سسبوع من تاري حدوثها ويقوال لمدير اإلستثمار ان يقلب من الهيئة مد هذه
المهلة فى حالة وقود مبرر تقبله الهيئة.

 -7موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاق ونتائج اعماله ومركاله المالي.
 -8وفى قميع األحوال يلتالم مدير اإلستثمار ببذل عناية الرقل الحريص في لدارته إلستثمارات الصندوق وسن يعمل على حماية
مصالا الصندوق وحملة الوثائق فى كل تصرف سو لقراء.

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

 -10سن تكون قرارات االستثمار متفقة مع ممارسات االستثمار الحكيمة مع األقذ في االعتبار مبدس تواليع المقاقر وعدم
التركيال.

 -11تمكين مراقبي حسابات الصندوق من االقالع على الدفاتر والمستندات القاصة بأموال الصندوق المستثمرة ،كما يلتالم
-12

بموافاتهم بالبيانات واإليعاحات التي يقلبونها قالل مدة ال تتقاوال ثالثة سيام من تاري قلبهما لها.

 -13تواليع وتنويع االستثمارات داقل الصندوق وذلك لتقفيض المقاقر وبما يكفل تحقيق القدوى او االهداف االستثمارية
ألموال الصندوق.

 -14مراعاة مبادئ االمانة والشفافية في تعامالته باسم الصندوق ولحسابه.

 -15موافاة الهيئة ببيانات كافية عن استثمارات الصندوق قبقا لما تقلبه الهيئة
- -16االفصاح الفوري عن االحداث القوهرية التي تق سر سثناء مباشرة الصندوق لنشاقه لكل من الهيئة وحملة الوثائق.
- -17توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين القدد وحملة الوثائق من اتقاذ قرارهم االستثماري.
-9 -18التالود بما يلالم من موارد واقراءات لتأمين ممارسة سفعل لنشاقه.

- -19التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة لألوراق المالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها مع االلتالام بالحد االدنى
للتصنيف االئتماني المقبول من الهيئة وهو BBB-ألدوات الدين المستهدفة باالستثمار.

-20

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

- -22يلتالم بتوفير المبالغ المقلوبة لسداد قلبات االسترداد في حسابات الصندوق.
-23

-االلتالام بكافة القواعد التي تحكم النشاق وفقا ال حكام القانون.

- -24االفصاح باإليعاحات المتممة بالقوائم المالية الربع سنوية عن االتعاب التي يتم سدادها عن سي من االقراف المرتبقة.
التالامات قاصة تقاه الصندوق الذي يعمل وفقا للشريعة االسالمية:
 -1االلتالام بكافة عوابق لقنة الرقابة الشرعية المفصا عنها في نشرة االكتتاب فيما يقص كل من استثمارات الصندوق ووسائل
التمويل

 -2موافاة سععاء لقنة الرقابة الشرعية ببيان دوري عن استثمارات الصندوق وفقا لما تحدده لقنة الرقابة الشرعية ،وكذا في
حالة الدقول في استثمار قديد ،سو في حالة حدوث تغيير قوهري في سنشقة سو مقاالت الشركات المستثمر فيها
 -3التالام مدير االستثمار بمراعاة مصالا قماعة حملة الوثائق عند التقارج من سي من االستثمارات نتيقة تحول نشاق احد
القهات المستثمر فيها للى نشاق غير متفق وسحكام الشريعة اإلسالمية – وفقا لعوابق لقنة الرقابة الشرعية

يحظر على مدير االستثمار القيام باألعمال االتية وفقا والمادة ( 183مكررا " :)" 20
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 -1يحظر على مدير االستثمار اتقاذ سى اقراء او ابرام اي تصرف ينقوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته او
مصلحة اي صندوق اقر يديره او مصلحة المساهمين في الصندوق او المتعاملين معه لال لذا حصل على موافقة قماعة

حملة الوثائق المسبقة وفقا لألحكام الواردة بالالئحة التنفيذية.

 -2البدء فى لستثمار اموال الصندوق قبل غلق باب االكتتاب في وثائقه ،ويكون له ايداع اموال اإلكتتاب فى سحد البنوك
القاععة الشراف البنك المركالي وتحصيل عوائدها.

 -3شراء سوراق ماليه غير مقيدة ببورصة األوراق المالية في مصر سو في القارج سو مقيدة في بورصة غير قاععة إلشراف
سلقة رقابية مماثلة للهيئة وذلك لال الحاالت والحدود التي تععها الهيئة.

 -4لستثمار سموال الصندوق فى شراء سوراق مالية لشركات تحت التصفية سو حكم بشهر لفالسها.
 -5لستثمار سموال الصندوق في تأسيس شركات قديدة

 -6لستثمار سموال الصندوق فى شراء وثائق استثمار لصندوق آقر يديره ،لال في حالة الصناديق القابعة سو صناديق سسواق
النقد.

 -7تنفيذ العمليات من قالل اشقاص مرتبقة دون افصاح مسبق للقنة اإلشراف ،وموافقة قماعة حملة الوثائق في الحاالت
التي تستوقب ذلك.

 -8التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره لال في الحدود ووفقا للعوابق التي تحددها الهيئة.
 -9القيام بأية اعمال او تصرفات ال تهدف اال الى اليادة العموالت او المصروفات او االتعاب او الى تحقيق كسب او مياله له او
لمديريه او العاملين به .

 - 10قلب االقتراض في غير األغراض المنصوص عليها في نشرة االكتتاب.

 - 11نشر بيانات سو معلومات غير صحيحة سو غير كاملة سو غير مدققة سو حقب معلومات سو بيانات قوهرية.

وفى قميع األحوال يحظر على مدير االستثمار القيام بأى من األعمال سو األنشقة التي يحظر على الصندوق الذي يديره
القيام بها سو التى يترتب عليها اإلقالل باستقرار السوق سو اإلعرار بحقوق حملة الوثائق.

تحديث عام ......
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البند السابع عشر

(شركة قدمات االدارة)
 :شركة ...........لقدمات االدارة في مقال صناديق االستثمار .

اسم الشركة
الشكل القانوني

رقم الترقيص وتاريقه

التأشير بالسقل التقاري
اععاء مقلس االدارة:

 :شركة مساهمة مصرية .

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

 :سقل تقارى رقم  ..........مكتب سقل تقارى القيالة صادر بتاري ............

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

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

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

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

االفصاح عن مدى استقاللية الشركة عن الصندوق واالقراف ذات العالقة- :

يقر كل من البنك المؤسس للصندوق /الشركة و كذلك مدير االستثمار بان شركة قدمات اإلدارة مستقلة عن القهة المؤسسة و مدير
االستثمار و كافة االقـراف المرتبقـة بالصـندوق و فقـا لمعـايير المنصـوص عليهـا فـي قـرار مقلـس ادارة الهيئـة رقـم  88لسـنة 2009

بشان عوابق عمل شركات قدمات االدارة لصناديق االستثمار.
قبرات الشركة- :

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

التالامات شركة قدمات االدارة وفقا للقانون- :

لعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لصندوق اإلستثمار المفتوح ويتم االفصاح عنه فى نهاية كل يوم عمل واققار

-1

الهيئة به في المواعيد التي تحددها.

-2

حساب صافي قيمة الوثائق للصندوق.

-4

لعداد وحفظ سقل آلي بحاملي الوثائق ،ويعد سقل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه،

قيد المعامالت التى تتم على وثائق االستثمار.

-3

كما تلتالم الشركة بتدوين البيانات التالية في هذا السقل- :

س-عدد الوثائق وبيانات مالكها وتشمل االسم والقنسية والعنوان ورقم تحقيق الشقصية بالنسبة للشقص القبيعى ورقم
السقل التقاري بالنسبة للشقص االعتباري.

ب-تاري القيد في السقل اآللي.

ج-عدد الوثائق التي تقص كل من حملة الوثائق بالصندوق.
د-بيان عمليات االكتتاب والشراء واالسترداد القاصة بوثائق االستثمار.

ه-عمليات االسترداد وبيع الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتوح.

تحديث عام ......
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وفى قميع األحوال تلتالم شركة قدمات اإلدارة ببذل عناية الرقل الحريص في قيامها بأعمالها وقاصة عند تقييمها ألصول

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

كما تلتالم شركة قدمات اإلدارة بكافة عمليات اإلفصاح الواردة بالبند  ............في هذه النشرة.
البند الثامن عشر

البنك متلقى االكتتاب:

(االكتتاب في الوثائق)

يتم االكتتاب فى الوثائق من قالل البنك  ...............وفروعه المنتشرة على مستوى القمهورية والمرقص له بتلقي االكتتابات
الحد االدنى واالقصى لالكتتاب فى الصندوق ( :ان وقدت )

الحد األدنى لإلكتتاب  ..........والحد األقصى ............
كيفيه الوفاء بالقيمة البيعية :

يقب على كل مكتتب (مشترى) ان يقوم بالوفاء بقيمه الوثيقة بالكامل نقدا فور التقدم لالكتتاب او الشراء قرف البنك.
قبيعة الوثيقة من حيث االصدار:

تقول الوثائق حقوقا متساويه لحامليها قبل الصندوق ويشارك حمله الوثائق فى االرباح والقسائر الناتقه عن استثمارات الصندوق كل

بنسبه ما يمتلك من وثائق وكذلك االمر فيما يتعلق بصافى اصول الصندوق عند التصفية.
االكتتاب في /شراء وثائق الصندوق:

يتم االكتتاب فى/شراء وثائق استثمار الصـندوق بموقـب مسـتقرج الكترونـي لشـهادة االكتتـاب مقتومـة بقـاتم البنـك وموقـع عليهـا مـن
المقتص بالبنك الذي تلقى قيمة االكتتاب متعمنة البيانات المشار اليها بالمادة ( )156من الالئحة التنفيذية.
البند التاسع عشر
اسم سمين الحفظ................... :

(امين الحفظ)

الشكل القانوني................... :
رقم الترقيص وتاريقه :ترقيص رقم  ............بتاري .................
استقاللية سمين الحفظ عن الصندوق واألقراف ذات العالقة :
في حالة ان البنك المؤسس هو سمين الحفظ:

تحديث عام ......
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سمين الحفظ مستوفي لشروق االستقاللية عن مدير االستثمار وشركة قدمات االدارة المنصوص عليها بقرار مقلس لدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم ( )47لسنة . 2014

تاري التعاقد....................... :
التالامات سمين الحفظ وفقا لالئحة التنفيذية:

االلتالام بحفظ االوراق المالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها.

-

االلتالام بتقديم بيان كل ثالثة سشهر عن هذه االوراق المالية للهيئة.

-

االلتالام بتحصيل عوائد االوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق.

-

البند العشرون

(قماعة حملة الوثائق)

اوال  /قماعة حملة الوثائق ونظام عملها:

تتكون من حملة وثائق الصندوق قماعة يكون غرعها حماية المصالا المشتركة ألععائها ويتبع في تكوينها واقراءات الدعوة
القتماعها األحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون سوق رسس المال والئحته التنفيذية بالنسبة للى قماعة حملة السندات وصكوك

التمويل واألوراق المالية األقرى ،ويتم تشكيل القماعة واقتيار الممثل القانونى لها وعالله دون التقيد بعرورة توافر نسب الحعور
الواردة بالفقرة الثالثة من المادة ( ، ) 70والفقرتين األولى والثالثة من المادة ( )71من هذه الالئحة  ،وتحدد القهة المؤسسة
للصندوق ممثل لها لحعور اقتماعات القماعة والتصويت على ق ارراتها فى حدود عدد الوثائق التي تملكها وفقا ألحكام المادة ()142
من الالئحة التنفيذية .

ثانيا /اقتصاصات قماعة حملة الوثائق:
-1
-2
-3
-4

تعديل السياسة االستثمارية للصندوق.

تعديل حدود حق الصندوق في االقتراض.
الموافقة على تغيير مدير االستثمار.

لقراء سية اليادة في ستعاب اإلدارة ومقابل القدمات والعموالت ،وسية اليادة في األعباء المالية التي يتحملها حملة
الوثائق.

-5

الموافقة المسبقة على تعامالت الصندوق التي قد تنقوي على تعارض في المصالا سو تعتبر من عقود المعاوعة.

-7

تعديل سحكام استرداد وثائق الصندوق.

-6
-8
-9

تعديل قواعد تواليع سرباح الصندوق.

الموافقة على تصفية او مد سقل الصندوق قبل انتهاء مدته.

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

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

الوثائق الحاعرة.

وفى قميع األحوال ال تكون قرارات قماعة حملة الوثائق نافذة لال بعد التصديق عليها من الهيئة.
البند الحادي والعشرون

اوال :استرداد الوثائق ( يومي /اسبوعي /شهري ) ...
تحديث عام ......
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يقــوال لصــاحب الوثيقــة سو الموكــل عنــه قانونــا التقــدم لــدى  ............بقلــب اســترداد بعــض سو كــل مــن وثــائق االســتثمار
المملوكة له وذلك ( ................................تحديد موعد)



تتحدد قيمه الوثائق المقلوب استردادها على اساس نصيب الوثيقة في صـافي القيمـة السـوقية ألصـول الصـندوق فـي نهايـة
يوم عمل تقديم قلب االسترداد وفقا للمعادلة المشار اليها بالبند القاص بالتقييم الـدوري بنشـرة االكتتـاب والتـي يـتم االعـالن
عنها سسبوعيا بفروع البنك.



يتم قصم قيمه الوثائق المقلوب استردادها من اصول الصندوق اعتبارا من بداية سول يوم عمل تالي لتقديم قلب االسترداد



يتم الوفاء بقيمة الوثائق المقلوب استردادها بحد اقصى يومي عمل من تاري تقديم قلب االسترداد 0



ال يقــوال للصــندوق ان يــرد الــى حملــه الوثــائق قيمــه وثــائقهم او ان يــوالع علــيهم عائــد بالمقالفــة لشــروق االصــدار ويلتــالم
الصندوق باسترداد وثائق االستثمار بمقرد القلب وبما يتفق واحكام المادة ( )158من الالئحة التنفيذية للقانون.



يتم استرداد الوثائق بتسقيل عدد الوثائق المستردة في سقل حمله الوثائق لدى شركه قدمات اإلدارة.



االفصاح عن وقود تحصيل عمولة استرداد وقيمتها وتؤول هذه الحصيلة لحساب الصندوق

الوقف المؤقت لعمليات االسترداد:
يقوال للقنة االشراف على الصندوق بناء على اقتراح مدير اإلستثمار ،في الظروف االستثنائية سن تقرر السداد النسبي سو وقف

اإلسترداد مؤقتا وفقا للشروق تحددها نشرة اإلكتتاب او مذكرة المعلومات ،وال يكون القرار نافذا لال بعد اعتماد الهيئة له وبعد مراقعة
سسبابه ومدى مالءمة مدة الوقف سو نسبة اإلسترداد للحالة االستثنائية التي تبرره.
وتعد الحاالت التالية ظروفا استثنائية:
كبير يعقال معها مدير اإلستثمار عن االستقابة لها.
 -1تالامن قلبات االسترداد من الصندوق وبلوغها حدا ا

 -2عقال مدير اإلستثمار عن تحويل األوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق للى مبالغ نقدية ألسباب قارقة عن لرادته.
 -3حاالت القوة القاهرة.

وال يقوال لمدير االستثمار قبول سو تنفيذ سي قلبات شراء قديدة سثناء فترة ليقاف عمليات اإلسترداد لال بعد الحصول على موافقة

الهيئة المسبقة.

ويلتالم مدير اإلستثمار بإققار حاملي وثائق الصندوق عند ليقاف عمليات االسترداد عن قريق اإلعالن بفروع البنك وسن يكون ذلك

كله بإقراءات موثقة ويتم لقراء عملية مراقعة مستمرة ألسباب ليقاف عمليات اإلسترداد واإلعالم المستمر عن عملية التوقف.

ويقب لققار الهيئة وحاملي وثائق اإلستثمار بانتهاء فترة ليقاف عمليات االسترداد.

ثانيا :شراء الوثائق ( يومي /اسبوعي /شهري ) ...


يتم تلقى قلبات شراء وثائق االستثمار القديدة لدى  ................وذلك  ( ................تحديد موعد ) وتسوى
قيمتها في اول يوم عمل تالي لتقديم قلب الشراء على سساس القيمة المعلنة في ذات اليوم.



يتم تسوية قيمة الوثائق المقلوب شراؤها في سول اليوم العمل التالي لتقديم قلب الشراء وبالسعر المعلن في صباح ذلك
اليوم وعلى سساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية ألصول الصندوق في نهاية يوم عمل تقديم قلب الشراء.

تحديث عام ......
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يــتم اعــافة قيمــة الوثــائق القديــدة المشــتراه لحســاب الصــندوق اعتبــارا مــن بدايــة يــوم االصــدار وهــو بدايــة يــوم العمــل
المصرفي التالي لتقديم قلب الشراء 0



يكون للصندوق حق اصدار وثائق استثمار قديدة مع مراعاة احكام المادة ( )147والمادة  158من الالئحـة التنفيذيـة
وعوابق الهيئة بشأن اليادة حقم الصندوق.



يتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإقراء قيد دفتري لعدد الوثائق المشتراه في سقل حمله الوثائق لـدى شـركة قـدمات
االدارة.



االفصاح عن وقود تحصيل عمولة اكتتاب /شراء وقيمتها وتؤول هذه الحصيلة ل .....
البند الثاني والعشرون

(االقتراض لمواقهة قلبات االسترداد)
يحظر على الصندوق االقتراض لال لمواقهة قلبات االسترداد وفقا للعوابق التالية- :


سن ال تاليد مدة القرض على سثنى عشر شهر.



سن ال يتقاوال مبلغ القرض  % 10من قيمة وثائق اإلستثمار القائمة وقت تقديم قلب القرض .




ان يتم بذل عناية الرقل الحريص باالقتراض بأفعل شروق ممكنة بالسوق.

يقدم مدير االستثمار دراسة فنية للقنة اإلشراف على الصندوق عن مبررات االقتراض مقارنة بتكلفة تسييل سي من استثمارات

الصندوق سو تكلفة سي فرص تمويلية بديلة سقرى وفقا ألحكام المادة ( )163من الالئحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق رسس
المال رقم  95لسنة .1992

تحديث عام ......
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البند الثالث والعشرون
(التقييم الدوري)

احتساب قيمة الوثيقة:

يقب مراعاة العوابق الصـادرة بموقـب قـرار مقلـس ادارة الهيئـة رقـم  130لسـنه  2014بشـأن عـوابق تقيـيم شـركات

قدمات االدارة لصافي اصول الصندوق وتتحدد قيمة الوثيقة علـى اسـاس نصـيب الوثيقـة مـن صـافي قيمـة اصـول الصـندوق
وذلك على النحو التالي- :

(لقمالي سصول الصندوق – لقمالي االلتالامات) مقسوما على (عدد وثائق االستثمار القائمة)
س -لقمالي سصول الصندوق تتمثل في- :

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

-3لقمالي اإليرادات المستحقة والتي تقص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم تحصيلها بعد.
 -4يعاف لليها قيمة االستثمارات المتداولة كاآلتي- :
س-

األوراق المالية المقيدة بالبورصة تقيم على سساس سسعار االقفال السارية وقت التقييم علي سنه يقوال لشركة قدمات
اإلدارة في حالة عدم وقود تعامل علي ورقة مالية سو سكثر لفترة ال تقل عن شهر سن يتم تقييم االوراق المالية المشار
لليها وفقا لما تقعي به معايير المحاسبة المصرية ويقره مراقبا الحسابات ( وذلك بمراعاة الحـاالت الـواردة بالمـادة
الثانية بالبند س من قرار مقلس ادارة الهيئة رقم  130لسنه  2014والتي تحدد الحاالت التي يقب فيهـا علـى شـركة

قدمات االدارة االستعانة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المرقص لهم من قبل الهيئة ) .

ب -يتم تقييم وثائق االستثمار في صناديق البنوك االقري على سساس سقر قيمة لستردادية معلنة.

ج -قيمة سذون القالانة مقيمة قبقا لسعر الشراء معافا لليها الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم
قبقا للعائد المحتسب علي سساس سعر الشراء.

د -قيمة شهادات االدقار البنكية مقيمة قبقا لسعر الشراء معافا لليها الفائدة المستحقة عن الفترة من تاري
الشراء وسقر كوبون سيهما سقرب وحتى يوم التقييم.

ه -السندات تقيم وفقا لتبويب هذا االستثمار اما لغرض االحتفاظ او المتاقرة بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

و -قيمة  (...سدوات الدين ) مقيمة قبقا لسعر اإلقفال الصافي معافا اليها العوائـد لمسـتحقة عـن الفتـرة مـن آقـر كوبـون
وحتى يوم التقييم.

ب-

ال -يعاف لليها قيمة باقي عناصر سصول الصندوق

لقمالي االلتالامات تتمثل فيما يلي- :

 -1لقمالي االلتالامات التي تقص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم قصمها بعد وسي التالامات متداولة سقرى.
 -2صافي قيمة عمليات الشراء التي تمت ولم يتم تسويتها بعد.

 -3المقصصات التي يتم تكوينها لمواقهة الحاالت القاصة والناتقة عن توقـف مصـدر ( ....سدوات الـدين ) التـي تصـدرها
القهات الحكومية والقهات التابعة لها المستثمر فيها عـن السـداد قـالل الفتـرة كمـا تـم الـذكر سـالفا بمـا يتفـق ومعـايير

المحاسبة المصرية.

 -4نصـيب الفتــرة مــن كافــة األعبــاء الماليـة المشــار لليهــا بالبنــد ( )..........مــن هـذه النشــرة ومصــروفات التأســيس وكــذا
نصيب الفترة من التكاليف المدفوعة مقدما للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

 -5المقصصات العريبية.
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ج -الناتج الصافي (ناتج المعادلة)- :
يتم قسمة صافي ناتج البندين السالفين (لقمـالي سصـول الصـندوق مقروحـا منـه لقمـالي االلتالامـات) علـي عـدد وثـائق
االستثمار القائمة في نهاية كل يوم عمل مصرفي بما فيه عدد وثائق االستثمار المقصصة (المقنبة) للقهة المؤسسة.
البند الرابع والعشرون

(ارباح الصندوق والتواليعات)
اوال :كيفية التوصل ألرباح الصندوق من واقع مراحل وعناصر قائمه الدقل:
يتم تحديد سرباح الصندوق من قالل قائمة الدقل التي يتم لعدادها بغرض تحديد صافي ربا سو قسارة الفترة المعد عنها القوائم المالية
ويتم تصوير قائمة الدقل وفقا للنماذج االسترشادية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية على سن تتعمن قائمة الدقل اإليرادات التالية:
-

التواليعات المحصلة (نقدا وعينا) والمستحقة نتيقة استثمار سموال الصندوق قالل الفترة.

-

العوائد المحصلة وسي عوائد سقرى مستحقة عن الفترة نتيقة استثمار سموال الصندوق.

-

األرباح الرسسمالية الناتقة عن بيع سو استرداد األوراق المالية قالل الفترة.

-

األرباح غير المحققة الناتقة عن الاليادة في صافي القيمة السوقية لألوراق المالية.

وللوصول لصافي ربا المدة يتم قصم:
-

القسائر الرسسمالية الناتقة عن بيع األوراق المالية قالل الفترة.

-

القسائر غير المحققة الناتقة عن النقص في صافي القيمة السوقية لألوراق المالية.

-

نصيب الفترة من ستعاب وعموالت البنك ومدير االستثمار وشركه قدمات اإلدارة وسي ستعاب وعموالت سقرى لمراقبي
الحسابات والمستشار القانوني لن وقد والمستشار العريبي وسي قهة سقرى يتم التعاقد معها وسي مصروفات تمويلية
وسي سعباء مالية سقرى مشار لليها ببند األعباء المالية بهذه النشرة وسيه مصروفات عريبية.

-

نصيب الفترة من المقصصات الواقب تكوينها

-

نصيب الفترة من التكاليف المدفوعة مقدما للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية قبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
نصيب الفترة من المصروفات اإلدارية على سن يتم قصمها مقابل مستندات فعلية.

-

ثانيا :تواليع األرباح (سنوية)- :

يشترك حاملو وثائق االستثمار في األرباح والقسائر الناتقة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.

سرباح الوثائق- :

يفصا عن موقف تواليع األرباح ( دوري -تراكمي )
( في حالة التواليع الدوري ) ويتم تواليع األرباح بناءا على تقييم يتم عرعه على لقنة اإلشراف على سن يتم اعتماده من
مراقبي حسابات الصندوق في المراقعة الدورية.
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البند القامس والعشرون

(وسائل تقنب تعارض المصالا)

تلتالم األقراف ذات العالقة بتقنب تعارض المصالا مع مراعاة كافة األحكام الواردة بالالئحة التنفيذية للقانون  95لسنة 1992
الصادرة بقرار والير االستثمار رقم  22لسنة  2014وعلى األقص الواردة بالمادة ( )172وكذا األعمال المحظور على مدير االستثمار
القيام بها الواردة بالمادة ( 183مكرر  )20من الالئحة التنفيذية والمشار لليها بالبند ( ).......من هذه النشرة:

 يلتالم مدير االستثمار في حالة الدقول في سي من سدوات االستثمار المقتلفة الصادرة عن سي من األقراف ذوى العالقة بالقهةالمؤسسة سو األقراف المرتبقة بمراعاة مصالا الصندوق وتقنب تعارض المصالا  ،والعمل على توفير سفعل الفرص االستثمارية
لحملة الوثائق.

 -ال يقوال استثمار سموال الصندوق في صناديق سقرى منشأة سو مدارة بمعرفة سي من األقراف ذات العالقة فيما عدا االستثمار في

صناديق سسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض في الصناديق التابعة له.

 -ال يقوال بغير موافقة مسبقة من قماعة حملة الوثائق ألي من سععاء مقلس لدارة الصندوق سن يكون ععوا في مقلس لدارة سي

من الشركات التي يستثمر الصندوق في سوراقها المالية قالءا من سمواله  ،كذلك يحظر على مدير االستثمار سو سي من سععاء مقلس
لدارته سو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشقصية في سي من مقالس لدارة الشركات التي يستثمر الصندوق قالءا من سمواله في

سوراقها المالية لال بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قماعة حملة الوثائق.

 -االلتالام باالفصاحات المشار لليها بالبند ( )....من هذه النشرة القاص باإلفصاح الدوري عن المعلومات.

 يلتالم مدير االستثمار باإلفصاح بالقوائم المالية ربع السنوية عن كافة التعامالت على األدوات االستثمارية واألوعية االدقارية لدىاي قرف من األقراف المرتبقة وكذا عن كافة األعباء المالية التي تم سدادها ألي من األقراف ذوي العالقة.
تعامل األقراف ذوي العالقة على وثائق الصندوق:

في عوء ما نصت عليه المادة ( )173من الالئحة التنفيذية فال يقوال لمدير االستثمار سو شركة قدمات اإلدارة سو غيرهما من
األقراف ذات العالقة بالصندوق سو المديرين سو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصناديق المرتبقين بها لال بعد الحصول على
الموافقة المسبقة من الهيئة ووفقا للعوابق واإلقراءات التي يععها مقلس لدارة الهيئة ونظمه قرارها رقم ( 69لسنة ، )2014
واعماال لما تعمنه قرار مقلس لدارة الهيئة رقم ( 69لسنة  )2014بالمادة الثانية بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد
توفرت لديهم معلومات سو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير القوهري على سسعار هذه الوثائق سوف يقوم مدير
االستثمار سو العاملين لديه سو سي من األقراف ذوى العالقة المحددة عند الرغبة في استرداد الوثائق المكتتب فيها عند تأسيس
الصندوق سو المشتراه في حالة ذلك باإلفصاح الم سبق بفترتين استرداد على األقل للقهة متلقية قلبات االسترداد على سن يتم تنفيذ
قلب االسترداد بذات الشروق الواردة بنشرة االكتتاب .
البند السادس والعشرون

(لنهاء الصندوق والتصفية)

 -قبقا للمادة ( )175من الالئحة التنفيذية ينقعي الصندوق لذا انتهت مدته ولم يتم تقديده سو لذا تحقق الغرض الذي سسس

الصندوق من سقله سو واقهته ظروف تحول دون مالاولته لنشاقه.
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 -وال يقوال تصفية او مد سقل الصندوق بدون الحصول على موافقة مسبقة من مقلس لدارة الهيئة ،على سن يتم سقذ موافقة

قماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقعاء مدة الصندوق ،ويتم تواليع ناتج تصفيه سصول الصندوق على اصحاب
الوثائق كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة له.

البند السابع والعشرون
(األعباء المالية)

ستعاب القهة المؤسسة- :

تتقاعى القهـة المؤسسـة ستعـاب بواقـع  ...........سـنويا مـن صـافى سصـول الصـندوق عـن قيامهـا بكافـة االلتالامـات الـواردة بالنشـرة

وتحتسـب هـذه العمولـة وتقنـب يوميـا وتــدفع  ....................علـى سن يـتم اعتمـاد مبـالغ هــذه األتعـاب مـن قبـل مراقبـي حســابات
الصندوق في المراقعة الدورية .

 1-27أتعاب مدير االستثمار
تبلغ أتعاب شركة  %000000000 .............................................سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق
كمدير لالستثمار طبقا ً للعقد المبرم بين الشركة ومدير اإلستثمار
( يفصح عن أتعاب حسن االداء لمدير االستثمار – ان وحدت ) -
00000000000000000000000000000000000000
 2-27مصاريف االصدار  -ان وجدت -
00000000000000000000000000
 3-27مصاريف التسويق -ان وجدت -
0000000000000000000000000000000000000000
 4-27رسوم وعمولة أمين الحفظ
0000000000000000000000000000000
 5-27أتعاب شركة خدمات اإلدارة
 000000000000سنويا ً من صافي قيمة أصول الصندوق.
 6-27أتعاب مراقبي الحسابات
000000000000000000000000000000000
 7-27أتعاب المستشار القانوني
00000000000000000000000000000000000000000000
 11-27مصاريف أخري
تشمل مصاريف التأسيس .......................
يتحمل الصندوق مصاريف تداول األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها.
يتحمل الصندوق أي رسوم تفرضها الجهات الرقابية واإلدارية.
يتحمل الصندوق أي ضرائب مقررة على أعماله.
يتحمل الصندوق أتعاب ممثل جماعة حملة الوثائق ونائبه إن وجد بحد أقصى  000000000000000جنيه مصري
سنويا ً لكليهما.
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مصاريف ادارية ..............................

وبذلك يبلغ إجمالي األتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق  0000000000جنيه باإلضافة
إلى نسبة سنوية  % 00000بحد أقصى من صافى أصول الصندوق ،باإلضافة إلى عمولة
أمين الحفظ ومصاريف اإلصدار وأتعاب حسن األداء ومصروفات التأسيس و 0000المشار
إليها
البند الثامن والعشرون
(سسماء وعناوين مسئولي االتصال)

البنك ...........

ويمثله األستاذ............ /

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

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

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

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

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

البند التاسع والعشرون

(لقرار القهة المؤسسة ومدير االستثمار)

تم إعداد هذه النشرة المتعلقة بإصدار وثائق صندوق  ............................................بمعرفة كل من شركة
ال ............................................إلدارة صناديق اإلستثمار وشركة  /بنك  ............................................وقد تم بذل
أقصي درجات العناية للتأكد من أن المعلومات المقدمة في هذه النشرة دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار
وثائق اإلستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن المعلومات الواردة بتلك النشرة ال تخفي أي معلومات
عن نشاط الصندوق كان من الواجب ذكرها للمستثمرين المستهدفين في هذا االكتتاب .إال أنه يجب علي المستثمرين قراءة
المعلومات والمخاطر ال واردة بالنشرة قبل اتخاذ قرار اإلستثمار مع العلم بأن اإلستثمار في الوثائق قد يعرض المستثمر
لخسارة أو مكسب دون أدني مسئولية علي الشركة للصندوق أو مدير اإلستثمار.
مدير اإلستثمار والشركة ضامنان لصحة ما ورد في هذه النشرة من بيانات ومعلومات.
البند الثالثون

لقرار لقنة الرقابة الشرعية

تم مراقعة ما تعمنته هذه النشرة فيما يقص كون بنودها تتفق والشريعة ،ويشهد سععاء لقنة الرقابة الشرعية باتفاقها والشريعة االسالمية
االسم

االسم

التوقيع
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البند االول والثالثون

(تقرير مراقبي الحسابات)

قمنا بمراقعة كافة البيانات الواردة بنشرة االكتتاب في صندوق استثمار بنك  ....................ونشهد سنها تتمشى مـع سحكـام القـانون 95

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