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ن�شرة االكتتاب العام فى وثائق ال�صندوق
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البند الأول :تعريفات هامة

قانون �سوق ر�أ�س املال :قانون �سوق ر�أ�س املال رقم  95ل�سنة .1992
الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال
ال�صادرة مبوجب قرار وزير اال�ستثمار رقم  135ل�سنة  1993وفقاً
لآخر تعديالتها.
الهيئة :الهيئة العامة للرقابة املالية.
ال�صندوق� :صندوق ا�ستثمار م�صر امل�ستقبل.
�صندوق ا�ستثمار مفتوح :هو �صندوق ا�ستثمار يتم طرح وثائقه من
خالل االكتتاب العام و يتيح �شراء وا�سرتداد الوثائق اثناء عمر
ال�صندوق ب�صفة دورية طبقا لل�شروط الواردة بالبند ال�سابع ع�شر
من هذه الن�شرة ويجوز زيادة حجمه �أو تخفي�ضه.
الأطراف ذوي العالقة :كافة الأطراف املرتبطة بن�شاط ال�صندوق
ومنها علي �سبيل املثال ولي�س احل�صر مدير الإ�ستثمار ،البنك املودع
لديه �أموال ال�صندوق ،مراقبي احل�سابات ،امل�ست�شار القانوين،
�شركة خدمات الإدارة� ،شركات ال�سم�سرة� ،أمني احلفظ و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو املديرين التنفيذيني �أو املوظفني لدى �أي طرف
من الأطراف ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إيل �أي حامل وثائق تتجاوز ملكيته
 %5من �صايف �أ�صول ال�صندوق.
القيمة ال�صافية للوثيقة :ن�صيب الوثيقة من �صايف قيمة �أ�صول
ال�صندوق والتي يتم احت�سابها وفقاً للمعادلة املن�صو�ص عليها يف
البند التا�سع ع�شر من هذه الن�شرة والتي يتم الإعالن عنها يف
فروع البنوك التى تتلقي االكتتاب بالإ�ضافة �إلى الإعالن عنها فى
يوم الأحد من كل �أ�سبوع يف جريدة يومية �صباحية وا�سعة االنت�شار.
ا�ستثمارات ال�صندوق� :أ�سهم ال�شركات امل�صرية املدرجة بالبور�صة
امل�صرية و التي ي�ستثمر ال�صندوق �أمواله فيها وفقاً لل�سيا�سية
اال�ستثمارية لل�صندوق واملن�صو�ص عليها يف البند ال�ساد�س من هذه
الن�شرة.
الن�شرة :ن�شرة االكتتاب العام فى وثائق ا�ستثمار ال�صندوق و هى
الدعوة املوجهة الى اجلمهور غري املحدد �سلفا لالكتتاب فى وثائق
اال�ستثمار التى ي�صدرها �صندوق ا�ستثمار م�صر امل�ستقبل والتى
متت املوافقة عليها واعتمادها من الهيئة بتاريخ 2011/5/9
واملن�شورة فى اجلرائد اليومية.
وثيقة الإ�ستثمار :ورقة مالية متثل ح�صة حامل الوثيقة يف �صايف
قيمة �أ�صول ال�صندوق.
يوم عمل :كل يوم من �أيام الأ�سبوع عدا يومي اجلمعة وال�سبت
والعطالت الر�سمية� ،شريطة �أن يكون يوم عمل لك ً
ال من البنوك
والبور�صة معاً.
اجلهة امل�ؤ�س�سة لل�صندوق� :شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق الإ�ستثمار
ب�صفتها اجلهة الداعية لت�أ�سي�س ال�صندوق واحلا�صلة على ترخي�ص
الهيئة رقم ) (633بتاريخ  2011/4/20مبزاوله ن�شاط �صناديق
اال�ستثمار.
مدير اال�ستثمار :ال�شركة امل�سئولة عن ادارة ا�ستثمارات ال�صندوق -
�شركة ات�ش �سى لالوراق املالية و اال�ستثمار )�ش.م.م.(.

�أمني احلفظ :اجلهة امل�سئولة عن حفظ الأوراق املالية اململوكة
لل�صندوق – البنك التجارى الدولى )م�صر( )�ش.م.م.(.
�شركة خدمات الإدارة: �شركة تقوم بحفظ �سجل حملة الوثائق و
احت�ساب �صافى قيمة �أ�صول ال�صندوق – �شركة نون خلدمات �إدارة
�صناديق اال�ستثمار )�ش.م.م (.واملرخ�ص لها من قبل الهيئة برقم
) (577بتاريخ  2010 /5/2وهي �شركة متخ�ص�صة ومرخ�ص لها
مبزاولة ذلك الن�شاط من قبل الهيئة يف �ضوء �صدور القرار الوزاري
رقم ) (295ل�سنة .2007
البنوك التى تتلقي االكتتاب:

البنك التجارى الدولى )م�صر(
بنك م�صر ايران للتنمية
امل�صرف املتحد
بنك االحتاد الوطنى – م�صر
البنك الوطنى امل�صرى
البنك العربى
تاريخ االكتتاب العام :هو التاريخ الذي يفتح فيه باب االكتتاب فى
وثائق ا�ستثمار ال�صنــدوق وتبد�أ فتـــــرة الإكتتــــاب بعد �إنق�ضاء 15
)خم�سة ع�شر( يوما من تاريخ الن�شر ويظل باب الإكتتاب مفتوحاً
ملدة ) 15خم�سة ع�شر( يوماً على الأقل.
الإكتتاب :هو التقدم لال�ستثمار فى ال�صندوق خالل فرتة فتح باب
االكتتاب و يبلغ احلد الأدنى لالكتتاب وثيقة واحدة و ال يوجد حد
�أق�صى لالكتتاب وذلك طبقا لل�شروط املحدده فى البند اخلام�س
ع�شر من هذه الن�شرة.
ال�شراء :هو التقدم لال�ستثمار يف ال�صندوق بعد �إنق�ضاء فرتة
االكتتاب ،حيث يتم تلقي طلبات �شراء وثائق اال�ستثمار لدى �أى
فرع من فروع البنوك التى تتلقى االكتتاب طبقا ملا هو وارد بالبند
ال�سابع ع�شر من هذه الن�شرة.
اال�سرتداد :هو ح�صول حامل الوثيقة على قيمة بع�ض �أو جميع
الوثائق التي مت االكتتاب فيها حيث يجوز ل�صاحب الوثيقة �أو
املوكل عنه ب�صورة قانونية �أن يقدم طلب ا�سرتداد بع�ض �أو جميع
وثائق اال�ستثمار املكتتب فيها �أو امل�شرتاه لدى فرع البنك الذى مت
االكتتاب  /ال�شراء به طبقا ملا هو وارد بالبند ال�سابع ع�شر من
هذه الن�شرة.
امل�ستثمر :ال�شخ�ص الذي يرغب يف االكتتاب يف )�أو �شراء( وثائق
ا�ستثمار ال�صندوق.
حامل الوثيقة :هو ال�شخ�ص الذي قام باالكتتاب يف )�أو �شراء( وثائق
ا�ستثمار ال�صندوق.
امل�صاريف الإدارية :م�صاريف الن�شر والدعاية والإعالن.

البند الثاين :مقدمة و�أحكام عامة

قامت اجلهة امل�ؤ�س�سة ب�إن�شاء �صندوق �إ�ستثمار بغر�ض �إ�ستثمار
�أ�صوله بالطريقة املف�صلة واملو�ضحة يف ال�سيا�سة الإ�ستثمارية ووفقاً
لأحكام القانون.
هذه الن�شرة هي دعوة لالكتتاب العام فى وثائق ال�صندوق.
تت�ضمن هذه الن�شرة كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بال�صندوق
وهي معلومات وبيانات مدققة ومراجعة من قبل اجلهة امل�ؤ�س�سة
ومدير الإ�ستثمار ومراقبي احل�سابات وامل�ست�شار القانوين وحتت
م�سئوليتهم.
�سوف يتم حتديث دوري كل �سنة على الأقل لهذه الن�شرة لتعك�س
نتائج الأعمال عن ال�سنة ال�سابقة ويتم تعديلها كلما طر�أت �أحداث
جوهرية ت�ؤثر على ال�صندوق �أو �أدا�ؤه.
ال يجوز تعديل البيانات الرئي�سية للن�شرة فيما يتعلق بال�سيا�سة
الإ�ستثمارية وحدود حق ال�صندوق يف االقرتا�ض وزيادة �أتعاب
الإدارة ومقابل اخلدمات والعموالت �إال بعد احل�صول علي موافقة
حملة الوثائق و�إخطار الهيئة لإمتام تلك التعديالت� .أما فيما عدا
تلك التعديالت ،ف�ستكون بقرار ي�صدر من جمل�س �إدارة ال�شركة
امل�سئول عن الإ�شراف على ال�صندوق يف احلالتني وال تنفذ تلك
التعديالت �إال بعد اعتماد الهيئة وت�صديقها على حم�ضر جماعه
حمله الوثائق )�إن وجدت( وكذلك ن�شرها.
يحق لأي م�ستثمر طلب ن�سخة حمدثة من هذه الن�شرة من العناوين
املو�ضحة يف نهاية هذه الن�شرة.
تخ�ضع هذه الن�شرة لكافة القواعد احلاكمة واملنظمة لن�شاط
�صناديق الإ�ستثمار يف م�صر وعلى الأخ�ص �أحكام قانون �سوق ر�أ�س
املال والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذاً لهما.
يف حالة ن�شوب �أي خالف فيما بني اجلهة امل�ؤ�س�سة ومدير
الإ�ستثمار �أو �أي من املكتتبني وحاملى الوثائق �أو املتعاملني مع
ال�صندوق يتم حل هذا اخلالف بالطرق الودية ،ف�إذا مل يت�سن احلل
بالطرق الودية ،يتم احلل عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد مركز
القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل علي �أن يكون القانون
املطبق هو القانون امل�صري وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.
الإكتتاب يف وثائق �إ�ستثمار ال�صندوق يعد قبوالً جلميع بنود هذه
الن�شرة باعتبارها مبثابة عقد بني اجلهة امل�ؤ�س�سة لل�صندوق وكافه
الإطراف املرتبطة من جهة وكافه املكتتبني من جهة �أخرى.

البند الثالث :تعريف و�شكل ال�صندوق

�إ�سم ال�صندوق� :صندوق ا�ستثمار م�صر امل�ستقبل.
ال�شكل القانوين لل�صندوق :ال�صندوق هو �أحد الأن�شطة املرخ�ص
مبزاولتها للجهة امل�ؤ�س�سة )�شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق
اال�ستثمار �ش.م.م (.وفقاً لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال ومبوجب
الرتخي�ص ال�صادر لها من الهيئة رقم ) (633بتاريخ .2011/ 4 /20
نوع ال�صندوق� :صندوق مفتوح.
حجم ال�صنــــدوق :يبلغ احلجم امل�ستهدف لل�صنـدوق 50,000,000
)خم�سني مليون( جنيه م�صري حيث ي�صدر ال�صندوق 5,000,000
)خم�سة مليون( وثيقة بقيمة ا�سمية ) 10ع�شرة( جنيهات م�صرية
للوثيقة.
مقر ال�صندوق � 70 :شارع اجلمهورية ،حمافظة القاهرة ،جمهورية
م�صر العربية.

تاريخ ورقم الرتخي�ص ال�صادر لل�صندوق من الهيئة العامة للرقابة
املالية :رقم ) (635بتاريخ .2011/5/9

تاريخ بدء مزاولة الن�شاط :منذ تاريخ الرتخي�ص مبزاولة الن�شاط
من الهيئة.
ال�سنة املالية لل�صندوق :تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق من الأول
من يناير من كل عام حتى نهاية دي�سمرب من ذات العام ،على �أن
ت�شمل ال�سنة املالية الأولى املدة التي تنق�ضي من تاريخ الرتخي�ص
لل�صندوق مبزاولة الن�شاط من قبل الهيئة وحتى تاريخ انتهاء ال�سنة
املالية للعام التايل.
مدة ال�صندوق) 25 :خم�سه وع�شرون( عام تبد�أ من تاريخ الرتخي�ص
لل�صندوق مبزاولة �أعماله من قبل الهيئة .ويجوز انهاء ال�صندوق
وت�صفيته وفقا لل�شروط الواردة بالبند الثانى و الع�شرين من هذه
الن�شرة.
عملة ال�صندوق :هي اجلنيه امل�صري ،وتعتمد هذه العملة عند تقييم
الأ�صول �أو اخل�صوم و�إعداد امليزانية والقوائم املالية ،وكذا عند
الإكتتاب يف وثائقه �أو ا�سرتدادها وعند الت�صفية.
امل�ست�شار القانوين لل�صندوق :ال�سيد /ر�ضا فرحات حممد �أحمد
جعفر – وي�شغل من�صب املدير التنفيذى للإدارة القانونية ب�شركة
م�صر للمقا�صة وااليداع والقيد املركزى.
العنوان� 70 :شارع اجلمهورية ،حمافظة القاهرة ،جمهورية م�صر
العربية.
ت25971664 :

البند الرابع :هدف ال�صندوق

يهدف ال�صندوق �إلى حتقيق عائد يتنا�سب ودرجة املخاطر
املرتبطة با�ستثمارات ال�صندوق وذلك وفقاً للقرار الإ�ستثماري
ملدير الإ�ستثمار وعمله على تنويع املحفظة امل�ستثمر فيها بني
القطاعات الإقت�صادية املختلفة وكذلك بني �شتى ال�شركات يف تلك
القطاعات ،وي�ستثمر ال�صندوق �أمواله يف الأ�سهم املدرجة بالبور�صة
امل�صرية بال�سوق الرئي�سي فيما عدا الأ�سهم املقيدة ب�سوق ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة )بور�صة النيل( وعلى امل�ستثمر �أن يدرك
العالقة املبا�شرة بني درجة املخاطر املرتبطة ب�إ�ستثمارات ال�صندوق
يف الأ�سهم امل�صرية والعائد املتوقع منها.

البند اخلام�س� :أموال ال�صندوق والوثائق امل�صدرة
منه

حجم ال�صندوق :حجم ال�صندوق ) 50,000,000خم�سون مليون(
جنيه م�صري ،مق�سمة علي ) 5,000,000خم�سة مليون( وثيقة
قيمتها اال�سمية ) 10ع�شرة( جنيهات م�صرية.
احلد الأدنى والأق�صى لن�سبة ملكية اجلهة امل�ؤ�س�سة لل�صندوق :يجب
�أال يقل القدر املكتتب فيه من اجلهة امل�ؤ�س�سة يف ال�صندوق عن
 %2من حجم ال�صندوق يف جميع الأوقات �أو  5مليون جنيه ايهما
اكرث ،وقد خ�ص�صت اجلهـــة امل�ؤ�س�ســـــة مبلغ وقدره 5,000,000
)خم�سة مليون( جنيه م�صري كحد �أدين لر�أ�سمال ال�صندوق ،وال
يجوز للجهة امل�ؤ�س�سة ا�سرتداد هذا املبلغ �أو الت�صرف فيه قبل
انتهاء مدة ال�صندوق.
يف حالة زيادة حجم ال�صندوق عن خم�سني �ضعف القدر املكتتب
فيه من اجلهة امل�ؤ�س�سة يف ال�صندوق تلتزم اجلهة امل�ؤ�س�سة بزيادة
ر�أ�سمال ال�صندوق وذلك حتى يتوافق مع احلد الأدنى املن�صو�ص
عليه يف الفقرة ال�سابقة.
يحق للجهة امل�ؤ�س�سة زيادة �أو خف�ض حجم م�ساهمتها فيه مع مراعاة
احلد الأدنى املن�صو�ص عليه يف هذا البند طبقا للمادة )(150
من الالئحة ،ويف حالة قيام اجلهة امل�ؤ�س�سة بخف�ض م�ساهمتها
يف ال�صندوق عن طريق ا�سرتداد قيمة الوثائق التي ا�شرتتها يف
ال�صندوق مبا يزيد عن احلد الأدنى املن�صو�ص عليه فعليها �أن
تراعي مواعيد اال�سرتداد املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابع ع�شر
من هذه الن�شرة.
ال�سيولة الواجب الإحتفاظ بها :يجب علي ال�صندوق االحتفاظ بجزء
من �أمواله يف �صورة �سائلة للحفاظ علي درجة املخاطر املرتبطة
مبحفظته وملقابله طلبات اال�سرتداد ويكون ذلك م�سئوليه مدير
اال�ستثمار .
حقوق حملة الوثائق :متثل كل وثيقة ح�صة ن�سبية يف �صافى �أ�صول

ال�صندوق وال يجوز تداولها بال�شراء �أو البيع بني �أ�صحابها مبا�شرة
بل يتم ذلك عن طريق اال�سرتداد وفقا لل�شروط الواردة يف هذه
الن�شرة  ،وتخول الوثائق حلامليها حقوقاً مت�ساوي ًة قبل ال�صندوق.
وي�شارك حملة الوثائق يف الأرباح واخل�سائر الناجتة عن �إ�ستثمارات
ال�صندوق ك ٌل ح�سب ما ميلكه من وثائق وكذا فيما يتعلق ب�صايف
�أ�صول ال�صندوق عند الت�صفية.

البند ال�ساد�س :ال�سيا�سة الإ�ستثمارية لل�صندوق

يتبع ال�صندوق �سيا�سة �إ�ستثمارية ت�ستهدف اال�ستثمار يف الأ�سهم
املقيدة بالبور�صة امل�صرية )فيما عدا ال�شركات املقيدة ببور�صة
النيل( يف املقام الأول كما هو مو�ضح بال�سيا�سة اال�ستثمارية ،ومن
خالل ذلك ي�سعى مدير اال�ستثمار الى حتقيق عائد على الأموال
امل�ستثمرة يف ال�صندوق مبعدل يتنا�سب مع املخاطر التي تواجهها
تلك الإ�ستثمارات واملو�ضحة بالن�شرة  ،ويعمل مدير الإ�ستثمار على
تخفي�ض تلك املخاطر من خالل �سيا�سة مقبولة لتوزيع الإ�ستثمارات
على القطاعات اال�ستثمارية املختلفة والإختيار اجليد للأ�سهم،
و�سوف يلتزم مدير الإ�ستثمار بال�ضوابط وال�شروط الإ�ستثمارية
التي وردت يف قانون �سوق ر�أ�س املال وفى هذه الن�شرة.
يلتزم مدير الإ�ستثمار بال�ضوابط التالية عند �إ�ستثمار �أموال ال�صندوق:

• يلتزم مدير اال�ستثمار با�ستثمار اموال ال�صندوق يف جماالت
اال�ستثمار يف ال�سوق املحلي فقط وامل�صدرة باجلنيه امل�صري.
• �أال تقل ن�سبة ما ي�ستثمر يف �أ�سهم ال�شركات امل�صرية املقيدة
بالبور�صة امل�صرية عن  %80من �صايف �أ�صول ال�صندوق.
• اال تقل ن�سبة ما ي�ستثمر يف �أ�صول ميكن حتويلها الى نقدية عند
الطلب مثال الودائع البنكية و �أذون اخلزانة عن  %10من �صايف
ا�صول ال�صندوق ويتم الإلتزام بهذا البند بعد فتح باب اال�سرتداد
يف ال�صندوق طبقاً للمادة اخلا�صة ب�شراء وا�سرتداد الوثائق.
• اال تزيد ن�سبة اال�ستثمار يف القطاع الواحد عن  %25من �صايف
�أ�صول ال�صندوق.
• اال تزيد ن�سبة اال�ستثمار يف ال�صناديق االخرى عن  %20من �صايف
�أ�صول ال�صندوق مع مراعاة االلتزام باحلدود اال�ستثمارية امل�شار
اليها بعاليه واخلا�صة بالأ�سهم واالدوات النقدية عند توجيه
اموال ال�صندوق النواع ال�صناديق املختلفة.

ويلتزم مدير الإ�ستثمار بال�ضوابط القانونية التالية عند �إ�ستثمار
�أموال ال�صندوق:

• �أال تزيد ن�سبة ما ي�ستثمره ال�صندوق فى وثائق الإ�ستثمار التى
ت�صدرها �صناديق الإ�ستثمار الأخرى املثيلة عن  %20من اجمالى
�صافى قيمة �أ�صوله يف �صندوق واحد ومبا ال يجاوز  %5من قيمة
ال�صندوق امل�ستثمر فيه.
• �أال تزيد ن�سبة ما ي�ستثمر يف �شراء �أ�سهم ل�شركة واحدة على %10
من �أموال ال�صندوق ومبا ال يجاوز  %15من �أوراق تلك ال�شركة.
ال يجوز �أن تزيد ن�سبة ما ي�ستثمره ال�صندوق يف الأ�سهم وال�سندات
ال�صادرة عن جمموعة مرتبطة عن  %20من �أموال ال�صندوق.
• ال يجوز لل�صندوق متلك �أي �أ�صل يف �أي كيان قانوين تكون
م�سئولية ال�شركاء فيها غري حمدودة.
• يجب �أن تعمل �إدارة ال�صندوق علي حتقيق الأهداف الإ�ستثمارية
لل�صندوق الواردة يف هذه الن�شرة.
• يجب �أن تكون قرارات الإ�ستثمار متفقة مع ممار�سات الإ�ستثمار
احلكيمة مع الأخذ يف الإعتبار مبد�أ توزيع املخاطر وعدم الرتكز.
ال يجوز تنفيذ عمليات اقرتا�ض الأ�سهم بغر�ض بيعها �أو ال�شراء
بالهام�ش �أو اال�ستحواذ من خالل املجموعات املرتبطة وفقاً
لأحكام القانون.

البند ال�سابع :املخاطر

�سوف يقوم ال�صندوق باال�ستثمار فى القطاعات االقت�صادية
وال�شركات املقيدة بالبور�صة امل�صرية )فيما عدا الأ�سهم املقيدة
ببور�صة النيل( وبالأخ�ص بالقطاعات املتوقع لها �أن يكون �أداءها
االقت�صادي �أف�ضل من غريها ،مع العلم ب�أن حدوث تغريات
اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية ب�صورة مفاجئة فى م�صر
ي�ؤثر ب�شكل كبري على االقت�صاد امل�صري ومن ثم علي �سوق الأوراق
املالية امل�صري علي وجه اخل�صو�ص ،و بالتالى ف�إن اال�ستثمار فى
ال�صندوق خالل فرتة ح�سا�سة �سيا�سيا واقت�صاديا ينطوي علي قدر
لي�س بالقليل من املخاطرة حيث �أنه ال ميكن �ضمان �أداء ال�شركات
والقطاعات االقت�صادية املختلفة وبالأخ�ص ال�شركات والقطاعات
املقيدة واملمثلة يف البور�صة امل�صرية وم�ؤ�شراتها.
تعرف املخاطر املرتبطة باال�ستثمار ب�أنها الأ�سباب التي قد ت�ؤدي
�إلى احتمال حتقيق خ�سائر �أو اختالف العائد املحقق من اال�ستثمار
عن العائد املتوقع قبل الدخول يف اال�ستثمار مما قد يعر�ض ر�أ�س
املال امل�ستثمر �إلى بع�ض املخاطر التي قد ت�ؤدي �إلى احتمال تغري
قيم اال�ستثمارات املالية من وقت لآخر تبعا لتذبذب �أ�سعار الأ�سهم
ارتفاعا وهبوطاً يف البور�صة.
ولذلك يجب على امل�ستثمر �أن يدرك العالقة املبا�شرة بني العائد
ودرجة املخاطرة حيث �أنه كلما رغب امل�ستثمر يف �أن يح�صل على
عائد �أعلى يتوجب عليه �أن يتحمل درجة �أكرب من املخاطرة تبعا
لعدة عوامل ،لذا يتعني علي امل�ستثمرين املحتملني النظر بحر�ص

�إيل كافة املخاطر املذكورة فيما بعد واملراجعة احلري�صة لن�سخة
حمدثة من هذه الن�شرة .
فيما يلي عر�ض لأهم املخاطر التي يتعر�ض لها ال�صندوق و�أهم
ال�سيا�سات واالجراءات التي يتبعها ال�صندوق للحد من ت�أثري تلك
املخاطر:
خماطر منتظمة :املخاطر املتعلقة بال�سوق ككل والتي تنتج عن
طبيعة الإ�ستثمار يف الأ�سواق املالية وتغري �أ�سعار الأوراق املالية
ب�صفة يومية نتيجة لعدة عوامل من بينها الأداء املايل لل�شركات
ومعدالت منوها بالإ�ضافة للظروف االقت�صادية وال�سيا�سية ،و�سيتم
تخفيف �أثرها عن طريق املتابعة اليومية لأداء الأ�سهم ومتابعة
خمتلف الدرا�سات والتحليالت الفنية والتوقعات امل�ستقبلية لل�سوق.
خماطر غري منتظمة :هى املخاطر التى تنتج عن حدث غري متوقع
فى �إحدى القطاعات وقد ي�ؤثر �سلباً على �شركات ذلك القطاع،
وميكن جتنب هذه املخاطر بتنويع الأوراق املالية امل�ستثمر فيها
وعدم الرتكيز فى قطاع واحد و�إختيار �شركات غري مرتبطة.
خماطر ال�سيولة والتقييم :املخاطر التي تنتج عن عدم متكن
ال�صندوق من ت�سييل �أي من ا�ستثماراته يف الوقت الذي يحتاج
فيه �إلى النقدية نتيجة لعدم وجود طلب على الأ�صل املراد ت�سييله
�أو حدوث ظروف ت�ؤثر على بع�ض ا�ستثمارات ال�صندوق مبا ي�ؤدى
�إلى انخفا�ض �أو انعدام التداول عليها لفرتة من الزمن .و للتعامل
مع هذا النوع من املخاطر يقوم مدير اال�ستثمار عادة بالإ�ستثمار
فى �أ�سهم ال�شركات الن�شطة ذات ال�سيولة العالية ،بالإ�ضافة �إيل
الإحتفاظ مببالغ نقدية يف �صورة �سائلة واال�ستثمار يف �أدوات مالية
قابلة للتحويل �إلى نقدية.
وجتدر اال�شارة الى �أن خماطر ال�سيولة قد تنتج نتيجة عدم اتفاق
ايام العمل امل�صريف والبور�صة مما يكون له �أثره على تقييم الوثيقة
وطبقا ملا هو م�شار اليه ببند خماطر الظروف القاهرة قد ي�ؤدي
ذلك النوع من املخاطر الى ايقاف عمليات اال�سرتداد الى ان تزول
ا�سباب هذه املخاطر.
خماطر الت�ضخم :وهى املخاطر النا�شئة عن انخفا�ض القوة
ال�شرائية للأ�صول امل�ستثمرة نتيجة حتقيق عائد يقل عن معدل
الت�ضخم .ويتم معاجلة هذه املخاطر عن طريق تدوير ا�ستثمارات
ال�صندوق بني الأ�سهم التى تختلف درجة تاثرها بالت�ضخم.
خماطر املعلومات :خماطر عدم معرفة املعلومات الكاملة عن
ال�شركات� ،إ ّما لعدم ال�شفافية �أو عدم وجود ر�ؤية وا�ضحة للأحوال
امل�ستقبلية ب�سبب عوامل غري معروفة ،مما قد ي�ؤدى �إلى حدوث
نتائج �سلبية تزيد ن�سبة املخاطر .وحيث �أن مدير الإ�ستثمار يتمتع
بخربة وا�سعة ودراية عن ال�سوق و�أدوات الإ�ستثمار املتاحة فهو يقوم
بتقييم وتوقع �أداء ال�شركات بالإ�ضافة �إلى الإطالع على البحوث
عن احلالة االقت�صادية وحالة ال�شركات بحيث يعمل على تفادى
القرارات اخلاطئة وجتنب خماطر املعلومات.
خماطر تغري اللوائح والقوانني :خماطر ناجتة عن تغري اللوائح
والقوانني مبا ي�ؤثر بال�سلب على الإ�ستثمارات .و�سيتم مواجهتها
من خالل متابعة الأحداث ال�سيا�سية والت�شريعات املنتظر �صدورها
والتي ت�ؤثر على �أداء ال�صندوق والعمل على جتنب �آثارها ال�سلبية
واال�ستفادة من �آثارها الإيجابية ل�صالح الأداء الإ�ستثماري.
خماطر تقلبات �سعر ال�صرف :وهى املخاطر التي قد ت�ؤدى �إلى حدوث
تقلبات اقت�صادية ت�ؤثر على الأداء املايل لل�شركات مما ينعك�س على
الأوراق املالية املتداولة بال�سوق و ي�ؤدى �إلى �إرتفاع �أو �إنخفا�ض
عائد ال�صندوق.
خماطر التغريات ال�سيا�سية :تنعك�س احلالة ال�سيا�سية للدول
امل�ستثمر فيها على �أداء �أ�سواق املال بهذه الدول ،والتي قد ت�ؤدي
�إلى ت�أثر الأرباح والعوائد اال�ستثمارية ،و فى الغالب تكون �أ�سواق
الأ�سهم �أكرث ت�أثراً بالتغيريات ال�سيا�سية من �أ�سواق الأدوات ذات
العائد الثابت ،وجتدر الإ�شارة الى �أن ال�صندوق �سوف ي�ستثمر فى
ال�سوق امل�صري مما ي�ستتبعه الت�أثر املبا�شر بالأو�ضاع ال�سيا�سية و
االقت�صادية ال�سائدة يف م�صر.
خماطر ظروف قاهرة عامة :و هي مثل حدوث ا�ضطرابات �سيا�سية
�أو غريها بالبالد و بدرجة ت�ؤدى �إلى �إيقاف التداول على �سوق
الأوراق املالية مما ي�ؤدى �إلى وقف عمليات اال�سرتداد كليا �أو ن�سبيا
و هو نوع من املخاطر التي ال تزول �إال بعد زوال �أ�سبابها.

البند الثامن :نوعية امل�ستثمر املخاطب بالن�شرة

هذا ال�صندوق يتيح للم�صريني والأجانب �سواء كانوا �أ�شخا�صاً
طبيعيني �أو اعتباريني ،الراغبني يف اال�ستفادة من مزايا اال�ستثمار
فى �صناديق اال�سهم وعلى �إ�ستعداد لتحمل املخاطر املرتبطة به،
الإكتتاب يف )�شراء( وثائق الإ�ستثمار التي ي�صدرها ال�صندوق طبقاً
لل�شروط الواردة يف هذه الن�شرة .وجتدر الإ�شارة �إيل �أن امل�ستثمر
يجب �أن ي�ضع يف اعتباره �أن طبيعة الإ�ستثمار يف املجاالت امل�شار
�إليها قد يعر�ض ر�أ�س املال امل�ستثمر يف ال�صندوق �إيل الإنخفا�ض
نتيجة حتقق بع�ض املخاطر )وال�سابق الإ�شارة لها يف البند اخلا�ص
باملخاطر( ،ومن ثم بناء قراره با�ستثمار �أمواله يف هذا ال�صندوق
بناءاً علي ذلك.
ينا�سب هذا النوع من الإ�ستثمار:

امل�ستثمر الراغب يف اال�ستثمار يف �سوق الأ�سهم املقيدة بالبور�صة

امل�صرية فيما عدا الأ�سهم املقيدة ببور�صة النيل وكذلك يف وثائق
ال�صناديق الأخرى.
امل�ستثمر الراغب يف تقبل درجة املخاطر املرتبطة مبحفظة
ال�صندوق مقابل حتقيق عائد يتنا�سب مع تلك املخاطر.

البند التا�سع� :أ�صول وموجودات ال�صندوق

الف�صل بني ال�صندوق واجلهة امل�ؤ�س�سة :تكون اموال ال�صندوق
وا�ستثماراته وان�شطته م�ستقلة ومفرزة عن �أموال اجلهة امل�ؤ�س�سة
وم�ؤ�س�سي وم�ساهمي تلك اجلهة.
الرجوع �إيل موجودات �صناديق �إ�ستثمارية �أخري تابعة للجهة امل�ؤ�س�سة:

ال يجوز الرجوع على موجودات �صناديق ا�ستثمارية �أخري يديرها
مدير اال�ستثمار للوفاء بالتزامات ال�صندوق .ويكون من حق
ال�صندوق الرجوع على موجودات ال�صناديق الأخرى التي ي�ستثمر
فيها )مثله مثل باقى حملة الوثائق( يف حالة حدوث ما ي�ستوجب
ذلك مع مراعاة الأحكام والقوانني املنظمة لذلك.
�إم�ساك ال�سجالت اخلا�صة بال�صندوق و�أ�صوله :يلتزم مدير اال�ستثمار
طبقاً للتعاقد بينه وبني اجلهة امل�ؤ�س�سة ب�إم�ساك ح�سابات االرباح
واخل�سائر املتعلقة بن�شاط ال�صندوق والتي تخ�ضع جميعها �إلى
املراجعة من قبل مراقبي ح�سابات ال�صندوق يف نهاية كل فرتة
مالية ربع �سنوية ،مع الإلتزام ب�أن تكون �أ�صول ال�صندوق مفرزه
متاماً عن �أ�صول وح�سابات مدير اال�ستثمار واجلهة امل�ؤ�س�سة.
ا�صول ال�صندوق :ال يوجد �أي �أ�صول لدي ال�صندوق قبل البدء الفعلي
يف الن�شاط ما عدا املبلغ املجنب وهو القدر املكتتب فيه من قبل
اجلهة امل�ؤ�س�سة يف ال�صندوق والبالغ  5مليون جنيه.
حقوق ورثة �صاحب الوثيقة :ال يجوز لورثة �صاحب الوثيقة
�أو لدائنيه  -ب�أية حجة كانت  -طلب و�ضع الأختام على دفاتر
ال�صندوق �أو احلجز على ممتلكاته �أو املطالبة بق�سمة �أمواله �أو
بيعها جملة لعدم �إمكان الق�سمة ،وال يجوز لهم �أن يتدخلوا ب�أية
طريقة كانت يف �إدارة ال�صندوق.

البند العا�شر :اجلهة امل�ؤ�س�سة لل�صندوق وجمل�س
االدارة امل�سئول عن ال�صندوق

ت�أ�س�ست �شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق الإ�ستثمار )�ش.م.م( عام
 2011وهي �شركة مقيدة بال�سجل التجارى برقم ) (392731مبكتب
�سجل جتارى القاهرة بهدف ت�أ�سي�س �صناديق �إ�ستثمار وح�صلت علي
ترخي�ص مزاولة الن�شاط من قبل الهيئة برقم ) (633بتــــــــــــــــــاريخ
 2011/4/20ويبلغ ر�أ�سمالها امل�صدر  10مليون جنيه.
يتمثل هيكل م�ساهميها يف كل من:

�صندوق ت�أمني املتعاملني فى جمال االوراق املالية من املخاطر غري
التجارية )�صندوق حماية امل�ستثمر( %98 -
�شركة م�صر للمقا�صة والإيداع والقيد املركزي %1 -
�شركة النيل لتكنولوجيا ون�شر املعلومات %1 -
جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة:

يتكون جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة امل�سئول عن الإ�شراف على
ال�صندوق والتن�سيق بني الأطراف ذوى العالقة من:

ال�سيد � /أحمد ح�سام الدين عبد احلميد
رئي�س جمل�س االدارة

ال�سيد  /حممد ها�شم احمد زهري
الع�ضو املنتدب

ال�سيد  /عمرو ماهر عبد احلميد 			

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�سيد � /أ�سامة عي�سى �أحمد م�صطفى عامر

ع�ضو م�ستقل

		

ال�سيد  /حممد حممد ح�سنني �صالح

		

ال�سيد  /نا�صف نظمي جرج�س عريان

		

ال�سيد  /هاين علي زهري الببالوي

		

ع�ضو م�ستقل
ع�ضو م�ستقل
ع�ضو م�ستقل

اخت�صا�صات جمل�س الإدارة ب�صفته امل�سئول عن ال�صندوق:

• تعيني مدير الإ�ستثمار والت�أكد من التزامه مب�سئولياته مبا يحقق
م�صلحة حملة الوثائق وفقاً لن�شرة الإكتتاب و�أحكام قانون �سوق
ر�أ�س املال.
• املوافقة على ن�شرة الإكتتاب و�أي تعديل يتم �إدخاله عليها قبل
اعتمادها من الهيئة.
• املوافقة على عقد ترويج الإكتتاب يف وثائق ال�صندوق )وذلك يف
حاله التعاقد(.
• الف�صل يف التعامالت التي ت�شكل تعار�ضاً يف امل�صالح بني الأطراف
ذوي العالقة وال�صندوق حال تواجدها.
• املوافقة على تعيني مراقبي احل�سابات من بني املقيدين بال�سجل
املعد لهذا الغر�ض بالهيئة.
• الت�أكد من التزام مدير الإ�ستثمار بالإف�صاح عن املعلومات

اجلوهرية اخلا�صة بال�صندوق حلملة الوثائق وغريهم من
الأطراف ذوي العالقة.
• اعتماد القوائم املالية لل�صندوق.
• بذل عناية الرجل احلري�ص يف القيام بكل ما يحقق م�صلحة
ال�صندوق وحملة الوثائق.
• فرز �أموال ال�صندوق وا�ستثماراته و�أن�شطته عن �أموال اجلهة
امل�ؤ�س�سة وعليها �أن تخ�ص�ص لل�صندوق ح�سابات م�ستقلة عن
الأن�شطة الأخرى وعليها �إم�ساك الدفاتر وال�سجالت الالزمة
ملمار�سة ن�شاط ال�صندوق.
• االلتزام بالتعاقد مع امل�ست�شار القانوين لل�صندوق.
• الإلتزام بالتعاقد مع �أمني حفظ لل�صندوق.
• الإلتزام بالتعاقد مع البنوك التى تتلقي طلبات الإكتتاب
والإ�سرتداد.
• التعاقد مع اجلهات الت�سويقية .
• تقييم الأداء الإ�ستثماري لل�صندوق باملقارنة مع �أداء ال�صناديق
الأخرى.
• التحقق من مدى التزام مقدمي اخلدمات لل�صندوق بالقيام
مبهامهم وفقاً لن�شرة الإكتتاب والعقود املربمة معهم.
• التحقق من تنفيذ �أهداف ال�صندوق الإ�ستثمارية والإ�سرتاتيجية،
وحتقيق العوائد و�إدارة املخاطر وفقا ً ملا هو من�صو�ص عليه يف
ن�شرة الإكتتاب.
• االلتزام بقواعد الإف�صاح الواردة باملادة ) (6من قانون �سوق ر�أ�س
املال والبند الواحد والع�شرون من هذه الن�شرة ،ون�شر التقارير
ال�سنوية ون�صف ال�سنوية املعتمدة من مراقبي احل�سابات عن
ن�شاط ال�صندوق.
• التحقق من كفاءة النظم املحا�سبية والنظم الإلكرتونية املطبقة
بال�صندوق.
• مراجعة �سيا�سات مدير الإ�ستثمار املتعلقة باملخاطر ونظام
ال�سيولة.
• تقييم �أداء مدير الإ�ستثمار والت�أكد من التزامه مب�سئولياته مبا
يحقق م�صلحة حملة الوثائق وفقاً لن�شرة الإكتتاب و�أحكام قانون
�سوق ر�أ�س املال.
• االجتماع ما ال يقل عن مرتني �سنويا مع املراقب الداخلي لدى
مدير الإ�ستثمار للت�أكد من �إلتزامه ب�أحكام قانون �سوق ر�أ�س املال.
• املوافقة على طلب االقرتا�ض ل�صالح ال�صندوق بالتن�سيق مع مدير
اال�ستثمار.
• اعتماد طلب وقف اال�سرتداد �أو ال�سداد الن�سبى املقدم للهيئة.
تفوي�ض جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة للتعامل مع الهيئة العامة للرقابة
املالية:

لقد فو�ض جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة ال�سيد الأ�ستاذ� /أحمد
ح�سام الدين عبد احلميد رئي�س جمل�س الإدارة للجهة امل�ؤ�س�سة
يف التعامل مع الهيئة ومتثيل ال�صندوق �أمام كافه اجلهات يف كل
الأن�شطة املتعلقة بال�صندوق.
العنوان� 70 :شارع اجلمهورية ،حمافظة القاهرة ،جمهورية م�صر
العربية.
ال�صناديق الأخرى املن�ش�أة من قبل اجلهة امل�ؤ�س�سة :ال يوجد �صناديق
�أخري من�ش�أة من قبل اجلهة امل�ؤ�س�سة.
املمثل القانوين للجهة امل�ؤ�س�سة :ال�سيد الأ�ستاذ� /أحمد ح�سام الدين
عبد احلميد  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق
الإ�ستثمار.

البند احلادى ع�شر :مراقبا ح�سابات ال�صندوق

طبقاً للمادة ) (163من الالئحة التنفيذية ف�إنه يجب �أن يكون
مراقبي احل�سابات م�ستقلني عن مدير الإ�ستثمار �أو �أي من
الأطراف ذوي العالقة ،ومن ثم يتولى مراجعة ح�سابات ال�صندوق
مراقبان للح�سابات من بني املراجعني املقيدين يف ال�سجل املعد
لهذا الغر�ض بالهيئة ،وقد مت تعيني كل من:

ال�سيد  /حممد ال�سيد حممد احلكيم

مكتب خالد و �شركاه ()BDO
وم�سجل ب�سجل مراقبي احل�سابات بالهيئة حتت رقم ).(46
العنوان� 1 :شارع وادي النيل ،املهند�سني ،حمافظة اجليزة ،جمهورية
م�صر العربية.
التليفون33030701 :
وهذا هو ال�صندوق الأول الذى يقوم مبراقبة ح�ساباته.

ال�سيد /عبد املنعم عبد احلليم عبد احلميد �سالم

مكتب عبد املنعم عبد احلليم �سالم
وم�سجل ب�سجل مراقبي احل�سابات بالهيئة حتت رقم ).(361
العنوان� 14 :شارع الألفى )عمارة الثورة(� .ص.ب – 614 .القاهرة
– حمافظة القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
التليفون25919817 :
وهذا هو ال�صندوق الأول الذى يقوم مبراقبة ح�ساباته.
التزامات مراقبي احل�سابات:

يلتزم مراقبا ح�سابات ال�صندوق مبراجعة القوائم املالية يف نهاية

كل �سنة مالية ويتم �إ�صدارها خالل الربع الأول من ال�سنة املالية
التالية .ويلتزم كل مراقب على حده ب�أن يعد تقريراً �سنوياً يت�ضمن
النتائج واملالحظات التي انتهى �إليها طبقاً ملعايري املحا�سبة
واملراجعة امل�صرية على �أن يلتزما بتوحيد التقرير ال�سنوي ويو�ضحا
به �أوجه اخلالف بينهما �إن وجدت.
يلتزم مراقبا ح�سابات ال�صندوق ب�إجراء فح�ص دوري كل ثالثة
�أ�شهر للقوائم املالية لل�صندوق وللتقارير الربع والن�صف �سنوية عن
ن�شاط ال�صندوق ونتائج �أعماله عن هذه الفرتة ويتعني �أن يت�ضمن
التقرير الذي يعدانه يف هذا ال�ش�أن ر�أيهما يف مدى �صحة تعبري
القوائم املالية امل�شار �إليها ب�صورة عادلة عن املركز املايل لل�صندوق
ور�أيهما يف نتيجة ن�شاطه وبيان ما �إذا كانت هناك حاجة لإجراء �أية
تعديالت هامة �أو م�ؤثرة على القوائم املالية املذكورة ينبغي �إجرائها،
وكذا بيان مدى اتفاق �أ�س�س تقييم �أ�صول والتزامات ال�صندوق
وحتديد قيمة ا�سرتداد وثائق اال�ستثمار خالل الفرتة مو�ضع
الفح�ص متا�شياً مع الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة يف هذا ال�صدد.
يلتزم مراقبا ح�سابات ال�صندوق ب�أعداد م�سودة الن�شر اخلا�صة
بالقوائم املالية ب�صفة ن�صف �سنوية.
يلتزم مراقبا ح�سابات ال�صندوق ب�إ�صدار �شهادة املبلغ املجنب ب�صفة
ربع �سنوية.
ويكون لكل من مراقبي احل�سابات احلق يف الإطالع على دفاتر
ال�صندوق وطلب البيانات والإي�ضاحات وحتقيق املوجودات
والإلتزامات منفردين ،ومع ذلك يجب �أن يقوما بتقدمي تقريراً
موحداً ويف حالة الإختالف فيما بينهما يتم تو�ضيح �أوجه الإختالف
ووجهة نظر كل منهما.

البند الثاين ع�شر :مدير الإ�ستثمار

فى �ضوء ما ن�ص عليه القانون من وجوب �أن يعهد ال�صندوق
ب�إدارة ن�شاطه �إلى جهة ذات خربة يف �إدارة �صناديق اال�ستثمار
فقد عهدت �شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق اال�ستثمار )�ش.م.م(.
ب�إدارة ال�صندوق �إلى �شركة �إت�ش �سي للأوراق املالية واال�ستثمار
وهى �شركة م�ساهمة م�صرية من�ش�أة وفقاً لأحكام القانون رقم 95
ل�سنة  1992ومقيدة يف �سجل جتاري ا�ستثمار القاهرة برقم 47038
بتاريخ  ،2010/7/18ومرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط �إدارة �صناديق
اال�ستثمار وحمافظ اال�ستثمار مبوجب الرتخي�ص رقم  147بتاريخ
 ،2001/5/20ويقع مقرها الرئي�سي يف مبنى رقم B224-F15
املنطقة املالية – القرية الذكية –كم  28طريق القاهرة الإ�سكندرية
ال�صحراوي – مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر  – 12577م�صر ،ويبلغ
ر�أ�سمالها امل�صدر واملدفوع ) 100مائة( مليون جنيه م�صري.
وفيما يلي بيان ب�أ�سماء م�ساهمي ال�شركة والن�سبة التي ميتلكها
كل منهم:
ال�سيد /ح�سني ح�سن �شكرى
�صندوق اورك�س االقليمى للم�ساهمات اخلا�صة
�أخرون

|
|
|

%63
%30
%7

يتكون جمل�س �إدارة �شركة �إت�ش �سي للأوراق املالية واال�ستثمار من:

ال�سيد  /ح�سني ح�سن �شكري

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ال�سيد /على ح�سني �شكرى
ع�ضو

ال�سيد /حممود �سليم حممود �سيد
ع�ضو

ال�سيد /جودت بن مو�سى احللبى

ممثل �صندوق اورك�س االقليمى للم�ساهمات اخلا�صة  -ع�ضو

ال�سيد /هانى �أحمد يو�سف ال�شويعر

ممثل �صندوق اورك�س االقليمى للم�ساهمات اخلا�صة  -ع�ضو
تدير �إت�ش �سي للأوراق املالية واال�ستثمار ال�صناديق التالية:

• �صندوق ا�ستثمار بنك م�صر �إيران للتنمية الأول ذو العائد
الرتاكمي والتوزيع الدوري )�صندوق �أ�سهم(
• �صندوق ا�ستثمار بنك م�صر �إيران للتنمية الثاين ذو العائد اليومي
والتوزيع الدوري )�صندوق نقدى(
• �صندوق ا�ستثمار البنك الأهلي امل�صري الثالث ذو العائد الدوري
والرتاكمي )�صندوق متوازن(
• �صندوق ا�ستثمار بنك م�صر الثالث ذو العائد الرتاكمي والتوزيع
الدوري )اك�سترييور �سابقاً( )�صندوق �أ�سهم(
• �صندوق ا�ستثمار بنك م�صر الرابع «وفقاً لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية» – �صندوق احل�صن )�صندوق �إ�سالمى(
• �صندوق ا�ستثمار بنك قناة ال�سوي�س ذو العائد الدوري والرتاكمي
)�صندوق �أ�سهم(
• �صندوق ا�ستثمار البنك امل�صري لتنمية ال�صادرات ذو العائد
الدوري – �صندوق اخلبري )�صندوق �أ�سهم(
• �صندوق اال�ستثمار الثاين للبنك الرئي�سي للتنمية والإئتمان

الزراعي لل�سيولة ذو العائد اليومي الرتاكمي – �صندوق احل�صاد
اليومى )�صندوق نقدى(
• �صندوق ا�ستثمار البنك الأهلى �سو�سيتيه جرنال الثالث ذو العائد
الدورى الرتاكمى – �صندوق تداول )�صندوق �أ�سهم(
قامت ال�شركة بتعيني ال�سيد الأ�ستاذ /عادل كامل الوالى
رئي�س اال�ستثمار بال�شركة كمدير ملحفظة ال�صندوق .و هو يدير
حالياً عدة �صناديق ا�ستثمار و له خربة عملية فى جمال العمل
امل�صرفى وادارة الأ�صول تزيد عن خم�سة و ع�شرين عاماً بالبنك
الأهلى امل�صرى و احدى �شركات ادارة اال�صول امل�صرية الأخرى
و�شركة ات�ش �سى للأوراق املالية و اال�ستثمار.
املراقب الداخلى ملدير اال�ستثمار:

يقوم ال�سيد /عمرو بركات رئي�س االلتزام بال�شركة مب�سئوليات
املراقب الداخلى ملدير اال�ستثمار ،ويلتزم بالآتي:
• االلتزام باالحتفاظ مبلف جلميع �شكاوى العمالء ومبا مت اتخاذه
من �إجراءات ملواجهة هذه ال�شكاوى مع �إخطار الهيئة بال�شكاوى
التي مل يتم حلها خالل �أ�سبوع من تاريخ تقدميها.
• االلتزام ب�إخطار الهيئة بكل خمالفة للقانون و�أي خمالفة لنظم
الرقابة بال�شركة وعلى وجه اخل�صو�ص خمالفة القيود املتعلقة
بال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�صندوق وذلك �إذا مل يقم مدير اال�ستثمار
ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل �أ�سبوع من تاريخ حدوثها.
• االلتزام مبوافاة الهيئه بتقارير ن�صف �سنوية عن ن�شاط ال�صندوق
ونتائج اعمالة على ان تت�ضمن هذه التقارير البيانات التى
تف�صح عن املركز املالى لل�صندوق ،و�أن تكون معتمدة من مراقبى
ح�سابات ال�صندوق .

�ضمانات مدير الإ�ستثمار:

ي�ضمن مدير الإ�ستثمار للجهة امل�ؤ�س�سة لل�صندوق ما يلي:
• �أنه مدير �إ�ستثمار م�سجل لدى الهيئة برتخي�ص رقم ) (147بتاريخ
.2001-5-20
• �إنه ميلك اخلربة الكافية لتحقيق �أهداف ال�صندوق وفقاً
لاللتزامات املذكورة يف هذه الن�شرة.
• �أن موظفي مدير الإ�ستثمار لديهم اخلربة الكافية املطلوبة لتعظيم
عائد ال�صندوق مع مراعاة احلفاظ على �سيولته.
• �أنه يحتفظ باملالءة املالية الالزمة ملزاولة ن�شاطه مبا يحقق �ضمان
الوفاء بالتزاماته جتاه ال�صندوق ،وذلك مع مراعاة ما ت�ضعه
الهيئة من �ضوابط يف هذا ال�ش�أن.
• �أنه �سيقوم ب�إعداد القوائم املالية طبقاً ملعايري املحا�سبة امل�صرية،
كما �سيقوم ب�إعداد تقارير ن�صف �سنوية عن ن�شاط ال�صندوق
ونتائج �أعماله مت�ضمنة البيانات التي تف�صح عن املركز املايل
لل�صندوق.
االلتزامات العامة ملدير اال�ستثمار:

 -1االلتزام بتمكني مراقبي ح�سابات ال�صندوق من الإطالع على
الدفاتر وامل�ستندات اخلا�صة ب�أموال ال�صندوق امل�ستثمرة،
وموافاتهم بالبيانات والإي�ضاحات التي يطلبوها.
 -2االلتزام بتوزيع وتنويع الإ�ستثمارات داخل ال�صندوق وذلك لتوزيع
املخاطر مبا يكفل حتقيق اجلدوى والأهداف الإ�ستثمارية
لأموال ال�صندوق.
 -3االلتزام مبوافاة اجلهة امل�ؤ�س�سة بتقارير ربع �سنوية عن �أداء
ال�سوق و�أداء ال�صندوق بالإ�ضافة �إيل جميع التقارير والبيانات
والتو�ضيحات ال�ستثمارات ال�صندوق.
 -4االلتزام بالقيام مبتابعة يومية للأوراق املالية امل�ستثمر فيها.
 -5االلتزام ب�إعداد القوائم املالية ال�سنوية ون�صف ال�سنوية وربع
ال�سنوية اخلا�صة بال�صندوق.
 -6يلتزم مدير اال�ستثمار ب�إجراء كافة �أنواع الت�صرفات املتعلقة
بالنقدية والأوراق املالية امل�ستثمرة يف ال�صندوق مبا يف
ذلك احلق يف ا�ستبدالها بغريها ما مل تكن هذه الت�صرفات
م�ستبعدة �صراحة يف هذه الن�شرة.
 -7االلتزام بن�شر �سعر الوثيقة يف يوم الأحد من كل ا�سبوع يف
جريدة �صباحية يومية وا�سعة االنت�شار علي �أن يتحمل
ال�صندوق م�صاريف هذا الإعالن الأ�سبوعي.
ثاني ًا التزامات خا�صة بالقانون ملدير الإ�ستثمار:

 -1االلتزام ببذل عناية الرجل احلري�ص يف �إدارته لأموال ال�صندوق
وذلك على النحو املتوقع من �أ�شخا�ص متخ�ص�صني و�أ�صحاب
خربة وا�سعة يف هذا املجال وعليه جتنب كل عمل �أو ت�صرف
من �ش�أنه خلق تعار�ض يف امل�صالح عند ا�ستثماره لأموال
ال�صندوق والعمل علي حماية م�صالح ال�صندوق يف كل ت�صرف
�أو �إجراء.
 -2االلتزام ب�إجراء الت�صرفات علي نحو يت�صف بال�شفافية والعدالة
بغية حتقيق م�صالح حملة الوثائق واملحافظة علي تكامل
ال�سوق.
 -3االلتزام بالتزود مبا يلزم من موارد و�إجراءات لت�أمني ممار�سة
�أف�ضل لن�شاطه.
 -4االلتزام بت�أمني منهج مالئم لإي�صال املعلومات اجلوهرية حلملة
الوثائق.
 -5االلتزام بو�ضع القواعد الالزمة لتنظيم عمليات �شراء وبيع
موظفي مدير الإ�ستثمار والعاملني لديه لوثائق الإ�ستثمار

ال�صادرة عن ال�صناديق التي يتويل �إدارتها علي �أن يتم اعتماد
هذه القواعد من الهيئة.
 -6االلتزام بكافة القواعد التي حتكم الن�شاط وفقاً لأحكام
القانون.
 -7االلتزام ب�إخطار الهيئة ب�صورة من عقد الإدارة املربم بينه
وبني اجلهة امل�ؤ�س�سة قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق �أحكامه
مع القانون.
 -8االلتزام بحفظ ح�سابات م�ستقلة لل�صندوق و�إم�ساك الدفاتر
وال�سجالت الالزمة ملمار�سة ن�شاطه بالإ�ضافة �إلى الدفاتر
وال�سجالت التي حتددها الهيئة وعليه تزويد الهيئة بامل�ستندات
والبيانات التي تطلبها.
 -9االلتزام ب�إزالة �أ�سباب �أية خمالفة لقيود الإ�ستثمار الواردة
بقـــانون �سوق ر�أ�س املال والالئحة التنفيذية وذلك خالل 3
)ثالثة( �أيام من تاريخ حدوثها ،وعليه �إخطار الهيئة واجلهة
امل�ؤ�س�سة كتابياً يف حالة �إ�ستمرار املخالفة لأكرث من ثالثة �أيام
مع بيان ما مت من �إجراءات واملدة الالزمة لإزالتها.
 -10الإلتزام بالإف�صاح ب�شكل م�سبق وفوري ملجل�س �إدارة اجلهة
امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤل عن اال�شراف على ال�صندوق والأطراف
ذات العالقة عن �أي ت�صرف ينطوي على تعار�ض للم�صالح
واحل�صول على موافقتهم امل�سبقة على القيام بهذا الت�صرف.
 -11االلتزام بعدم �إذاعة �أو ن�شر بيانات �أو معلومات غري �صحيحة
�أو غري كاملة �أو حجب معلومات �أو بيانات جوهرية ،كما
يلتزم باملحافظة على �سرية املعلومات اخلا�صة با�ستثمارات
ال�صندوق وعدم �إف�شائها �إلى الغري وذلك فيما عدا املعلومات
التي يلتزم بالإف�صاح عنها للهيئة وحلملة الوثائق واجلهات
الرقابية املخت�صة �أو الق�ضائية طبقاً لأحكام القانون �أو مبوجب
�أمر �أو حكم ق�ضائي.
 -12االلتزام بالإف�صاح الفوري عن املعلومات اجلوهرية التي تطر�أ
�أثناء مبا�شرة ال�صندوق لن�شاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق
وغريهم من الأطراف ذوي العالقة وذلك طبقاً للمادة )(157
من الالئحة التنفيذية للقانون.
 -13االلتزام بو�ضع الئحة داخلية مع �إخطار الهيئة بها طبقاً للمادة
) (172من الالئحة التنفيذية للقانون.
 -14يحظر على مدير الإ�ستثمار �إ�ستثمار �أموال ال�صندوق يف وثائق
�صندوق �أخر يقوم علي �إدارته ما مل يكن �صندوق �إ�ستثمار
�أ�سواق النقد.
 -15يحظر علي مدير الإ�ستثمار القيام بجميع الأعمال املحظورة
علي ال�صندوق الذي يديره.
 -16يحظر علي مدير الإ�ستثمار �أن تكون له م�صلحة من �أية نوع
يف ال�شركات التي يتعامل علي �أوراقها املالية حل�ساب ال�صندوق
الذي يديره.
 -17يحظر علي مدير الإ�ستثمار احل�صول له �أو ملديريه �أو للعاملني
لديه علي ك�سب �أو ميزة من العمليات التي يجريها.
 -18يحظر علي مدير الإ�ستثمار وفقاً للمادة رقم ) (158من
الالئحة التنفيذية للقانون ممار�سة �أي عمل ينطوي على
تعار�ض م�صالح بينه وبني �صندوق الإ�ستثمار الذي يديره �أو
�صندوق ا�ستثمار �أخر يديره �أو تعار�ض م�صالح بني حملة
الوثائق وامل�ساهمني و حملة �أ�سهم �شركة ال�صندوق و املتعاملني
معه.
 -19يحظر علي مدير الإ�ستثمار �إجراء �أو خلق عمليات وهمية
بهدف زيادة العموالت �أو امل�صاريف �أو الأتعاب.
 -20يحظر علي مدير الإ�ستثمار البدء يف �إ�ستثمار �أموال ال�صندوق
قبل غلق باب الإكتتاب يف وثائقه فيما عدا عوائد الإيداعات
البنكية عن الفرتةمن تاريخ بداية الإكتتاب حتى غلقه.
 -21يحظر على مدير الإ�ستثمار �أن يقرت�ض من الغري يف غري
الغر�ض املن�صو�ص عليه يف املادة ) (151من الئحة القانون.
 -22الإلتزام بالتحري عن املوقف املايل لل�شركات امل�صدرة للأوراق
املالية التي ي�ستثمر ال�صندوق امواله فيها.
 -23يحظر ا�ستخدام �أموال ال�صندوق يف ت�أ�سي�س �شركات جديدة
�أو �شراء �أوراق مالية ل�شركات حتت الت�صفية �أو يف حالة
افال�س او �شركات ذات مركز مايل م�ضطرب.
ثالث ًا :حدود تعامل مدير اال�ستثمار با�سم ال�صندوق

 -1يجوز ملدير الإ�ستثمار توقيع العقود بالنيابة عن ال�صندوق بعد
احل�صول على موافقة كتابية من جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة.
 -2يقوم مدير الإ�ستثمار ب�إر�سال تعليمات بجميع التحويالت
ل�صالح ال�صندوق.
 -3يجوز ملدير الإ�ستثمار �أن يقرت�ض ب�إ�سم ال�صندوق و ل�صاحله
من �أحد البنوك اخلا�ضعة لرقابة البنك املركزي امل�صري ب�أقل
�سعر فائدة متاح ب�شرط تعدي طلبات اال�سرتداد ن�سبة ال�سيولة
املحتفظ بها قانونا ملواجهة طلبات اال�سرتداد ،على �أال يتجاوز
قيمة القر�ض ن�سبة %10من قيمة وثائق اال�ستثمار القائمة
وقت الإقرتا�ض وذلك ملواجهة اال�سرتدادات وي�شرتط �أن يكون
القر�ض ق�صري الأجل ال تزيد مدته عن � 12شهر ،مع �ضرورة
التزام مدير اال�ستثمار ببذل عناية الرجل احلري�ص ب�ش�أن قرار
االقرتا�ض بعد االخذ يف االعتبار العائد املتوقع من ا�ستثمارات

ال�صندوق باملقارنة بالفائدة امل�ستحقة على القر�ض.
 -4يجوز ملدير الإ�ستثمار التعامل ب�إ�سم ال�صندوق فى ربط �أو
ك�سر الودائع البنكية وفتح احل�سابات البنكية لدى �أى بنك
خا�ضع لإ�شراف البنك املركزى امل�صرى و لدى �شركات
تداول وحفظ الأوراق املالية والتعامل على الأ�سهم اخلا�صة
بال�شركات املدرجة فى البور�صات امل�صرية و�شهادات الإدخار
و�أذون اخلزانة و�صكوك التمويل وال�سندات وما ي�ستجد من
الأوراق والأدوات الإ�ستثمارية الأخرى على �أن يتم الت�صرف �أو
التعامل فى �أو على هذه احل�سابات والأوراق املالية و الأدوات
الإ�ستثمارية ب�أ�سم ال�صندوق ومبوجب �أوامر مكتوبة �صادرة من
مدير الإ�ستثمار.
 -5يجوز ملدير الإ�ستثمار متثيل ال�صندوق فى جمال�س الإدارات
واجلمعيات العامة لل�شركات امل�صدرة للأوراق املالية التى
ي�ستثمر ال�صندوق �أمواله فيها ،وممار�سة حق االكتتاب عند
زيادة ر�ؤو�س �أموال ال�شركات.

البند الثالث ع�شر� :شركة خدمات الإدارة

�شركة نون خلدمات �إدارة �صناديق اال�ستثمار �ش.م.م .وعنوانها
� 31شارع جزيرة العرب – املهند�سني  -اجليزة � -سجل جتارى
رقم  200657اجليزة  -واخلا�ضعة لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال
واملرخ�ص لها بالقيام مبهام خدمات الإدارة مبوجب ترخي�ص رقم
) (577بتاريخ .2010/05/02
وفيما يلي بيان ب�أ�سماء م�ساهمي ال�شركة والن�سبة التي ميتلكها
كل منهم:
| ٪5
د /امام عبد اللطيف واكد
| ٪5
�أ /نيفني حمدى الطاهري
| ٪5
�أ /دينا �إمام واكد
| ٪20
�شركة دلتا القاب�ضة لال�ستثمارات املالية
| ٪65
�أ /عبد اللطيف �إمام واكد
ويتكون جمل�س �إدارتها من:

الأ�ستاذة  /نيفني حمدى الطاهري
رئي�س جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ  /حممود �أنور جاد
الع�ضو املنتدب

الأ�ستاذ  /حافظ حممد عبد اهلل
ع�ضو جمل�س �إدارة

الأ�ستاذة  /دينا �إمام واكد
ع�ضو جمل�س �أداره

الأ�ستاذ � /شريف �سامي

ع�ضو جمل�س �أداره عن �شركة دلتا القاب�ضة لال�ستثمارات املالية
وبنا ًءا على ما �سبق ف�إن �شركة خدمات الإدارة تعترب م�ستقلة
عن ال�صندوق واجلهة امل�ؤ�س�سة ومدير اال�ستثمار وفقاً للمعايري
املن�صو�ص عليها يف قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم  88ل�سنة 2009
ب�ش�أن �ضوابط عمل �شركات خدمات الإدارة ل�صناديق اال�ستثمار.
تلتزم �شركة خدمات الإدارة مبا يلي:

• االلتزام ب�إعداد وحفظ �سجل �آيل بحاملى الوثائق يدون فيه
البيانات الواردة يف املادة ) (162من الالئحة التنفيذية للقانون
ويعد �سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية امل�ستثمرين للوثائق
املثبتة فيه.
• متابعة عمليات اال�سرتداد وبيع الوثائق وفقاً للعقد املربم مع
ال�صندوق املفتوح.
• االلتزام بتقدمي تقريراً يتم �إر�ساله من خالل البنوك التى تتلقي
طلبــــات الإكتتاب وال�شـــــراء والإ�ستــــرداد حلملـــــة الوثائق كل
) 3ثالث( �أ�شهر يت�ضمن �صافى قيمة �أ�صول ال�صندوق ،وعدد
الوثائق و�صافى قيمتها بالن�سبة لكل من حملة وثائق ال�صندوق.
• �إر�سال التقارير وبيانات ملكية الوثائق �إلى مدير الإ�ستثمار وفقاً
لإحتياجات مدير الإ�ستثمار.
• االلتزام ب�إخطار مدير الإ�ستثمار بحملة الوثائق الذين يتجاوز ما
ميلكه كل منهم من وثائق ا�ستثمار ن�سبة  %5من �إجمايل الوثائق
القائمة.
• االلتزام ب�إخطار مدير الإ�ستثمار بعدد الوثائق يف نهاية كل يوم
عمل م�صريف.
• االلتزام بح�ساب �صافى قيمة �أ�صول ال�صندوق ا�سبوعياً ح�سب
امليعاد املتفق عليه مع اجلهة امل�ؤ�س�سة والبنك متلقي طلبات
الإكتتاب والإ�سرتداد مبا يتيح الوقت الكايف لن�شر القيمة ال�صافية
للوثائق يف فروع البنوك التى تتلقي طلبات الإكتتاب و ال�شراء
والإ�سرتداد وباجلرائد الر�سمية �أ�سبوعياً.
• االلتزام بالت�أكد من حت�صيل توزيعات الأوراق املالية التي ي�ساهم
فيها ال�صندوق والتي مت حت�صيلها من قبل �أمني احلفظ.
• االلتزام باتخاذ جميع االجراءات الالزمة لت�سهيل تداول وثائق
اال�ستثمار و نقل ملكيتها و ت�سجيلها طبقا للمادة  156من الالئحة
التنفيذية للقانون  95ل�سنة .1992

البند الرابع ع�شر� :أمني احلفظ

يف �ضوء ما ن�ص عليه قانون �سوق ر�أ�س املال يف وجوب �أن يعهد
ال�صندوق مبهام �أمني احلفظ �إلى جهة مرخ�ص لها مبزاولة مهام
�أمناء احلفظ ،فقد مت التعاقد مع البنك التجارى الدولى )م�صر(
)�ش.م.م (.ك�أمني حفظ للأوراق املالية امل�ستثمر فيها من قبل
ال�صندوق وفقاً للقواعد للمو�ضحة بال�سيا�سة الإ�ستثمارية.
التزامات �أمني احلفظ:

• حفظ الأوراق املالية التي ي�ستثمر ال�صندوق �أمواله فيها.
• تقدمي بياناً دورياً عنهذه الأوراق املالية للهيئة.
• حت�صيل عوائد الأوراق املالية التي ي�ساهم فيها ال�صندوق.
• االلتزام بكافة القواعد التي ت�صدرها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.

البند اخلام�س ع�شر :الإكتتاب يف الوثائق

�أحقية الإ�ستثمار :يجوز للم�صريني والأجانب �سواء كانوا �أ�شخا�صاً
طبيعيني �أو اعتباريتني االكتتاب يف )�شراء( وثائق الإ�ستثمار التي
ي�صدرها ال�صندوق طبقاً لل�شروط الواردة يف هذه الن�شرة.
البنوك التى تتلقي طلبات الإكتتاب:

البنك التجارى الدولى (م�صر)
بنك م�صر ايران للتنمية
امل�صرف املتحد
بنك االحتاد الوطنى – م�صر
البنك الوطنى امل�صرى
البنك العربى
وبالإ�ضافة �إيل ذلك يجوز لل�صندوق التعاقد مع جهات �أخري تتمثل
يف البنوك و�شركات ال�سم�سرة و اجلهات الأخرى املرخ�ص لها من
البنك املركزى امل�صرى لتلقي طلبات االكتتاب وال�شراء واال�سرتداد
ب�شرط ح�صولها علي ترخي�ص بذلك من قبل الهيئة وتوفر الربط
الآيل الالزم بينها وبني مدير اال�ستثمار و�شركة خدمات الإدارة
املتعاقد معها والإعالن عن ذلك حلملة الوثائق يف �صحيفتني
يوميتني وا�سعتي االنت�شار ،على �أال يتحمل ال�صندوق �آية م�صاريف
�أو عموالت �إ�ضافية نتيجة ذلك التعاقد ،وبعد احل�صول على موافقة
الهيئة وفقا لل�ضوابط والأحكام القانونية ال�سارية وقت التعاقد مع
�أي من اجلهات امل�شار �إليها.
احلد الأدنى والأق�صى لالكتتاب يف ال�صندوق :احلد الأدنى لالكتتاب
وثيقة واحدة وال يوجد حد �أق�صى لالكتتاب يف وثائق الإ�ستثمار
التي ي�صدرها ال�صندوق.
القيمة اال�سمية للوثيقة وعملة الوفاء :القيمة اال�سمية للوثيقة هي
) 10ع�شرة( جنيه م�صري ،وعملة الوفاء هي اجلنيه امل�صري.
كيفية الوفاء بقيمة الوثيقة :يجب على كل مكتتب �أن يقوم بالوفاء
بقيمة الوثيقة نقدا بنف�س عملة ال�صندوق – اجلنيه امل�صري  -فور
التقدم لالكتتاب طرف البنك.
املدة املحددة لتلقي الإكتتاب :يفتح باب الإكتتاب يف وثائق الإ�ستثمار
التي ي�صدرها ال�صندوق بعد انق�ضاء ) 15خم�سة ع�شر( يوماً من
تاريخ ن�شر ن�شرة الإكتتاب يف �صحيفتني يوميتني احداهما علي
الأقل باللغة العربية وملدة �شهرين ويجوز غلق باب الإكتتاب بعد
م�ضي ) 15خم�سة ع�شر( يوماً من فتح باب الإكتتاب ،وقبل م�ضي
املدة املحددة �إذا متت تغطية قيمة الإكتتاب بالكامل.
طبيعة الوثيقة من حيث الإ�صدار :تخول الوثائق حقوقاً مت�ساوية
حلامليها قبل ال�صندوق وي�شارك حملة الوثائق يف الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن ا�ستثمارات ال�صندوق كل بن�سبة ما ميتلك من وثائق
وكذلك الأمر فيما يتعلق ب�صايف �أ�صول ال�صندوق عند الت�صفية.
االكتتاب يف � /شراء وثائق ا�ستثمار ال�صندوق :يتم االكتتاب يف وثائق
ا�ستثمار ال�صندوق ويح�صل املكتب على �شهادة اكتتاب موقع عليها
من ممثل البنك متلقي االكتتاب مت�ضمنة املعلومات التالية:
ا�سم ال�صندوق م�صدر الوثيقة.
رقم وتاريخ الرتخي�ص مبزاولة الن�شاط.
ا�سم املكتتب وعنوانه وجن�سيته وتاريخ االكتتاب.
قيمة وعدد الوثائق املكتتب فيها بالأرقام واحلروف.
حاالت و�شروط ا�سرتداد قيمة الوثيقة.
�إجمايل قيمة الوثائق املطروحة لالكتتاب.
ا�سم البنك الذي تلقى قيمة االكتتاب.
تغطية االكتتاب:

• �إذا انتهت املدة املحددة لالكتتاب دون الإكتتاب يف جميع وثائق
الإ�ستثمار التي مت طرحها ،جاز لل�صندوق تعديل قيمة الأموال
املراد ا�ستثمارها باالكتفاء مبا مت تغطيته من الوثائق ب�شرط
�أال يقل عن  %50من جمموع الوثائق امل�صدرة ويف هذه احلالة
يجب تغيري جميع م�ستندات ال�صندوق مبا يتفق مع قيمة الوثائق
املكتتب فيها.
• ي�سقط ترخي�ص ال�صندوق �إذ مل يتم تعديله طبقاً للفقرة ال�سابقة
�أو �إنخف�ض عدد الوثائق التي �أكتتب فيها عن  %50وعلي البنك
الذي تلقى مبالغ من املكتتبني �أن يرد �إليهم هذه املبالغ كامل ًة فور
طلبها طبقاً للقانون.
• �إذا زادت طلبات االكتتاب يف الوثائق عن عدد وثائق اال�ستثمار

املطروحة ميكن زيادة حجم ال�صندوق  -مع مراعاة �ضوابط
الهيئة ب�شان زيادة حجم ال�صندوق و�أحكام املادة ) (150من
الالئحة التنفيذية – مبا ي�ستوعب طلبات االكتتاب الزائدة وذلك
يف حدود � 50ضعف املبلغ املجنب من البنك حل�ساب ال�صندوق
والبالغ ) 5,000,000خم�سة مليون( جنيه م�صري.
• ف�إذا زادت طلبات االكتتاب يف الوثائق املطروحة عن
) 250,000,000مائتي وخم�سني مليون( جنيه م�صري )خم�سني
�ضعف ر�أ�س مال ال�صندوق( يتم توزيع الوثائق املطروحة على
املكتتبني كل بن�سبة ما اكتتب فيه ،وجترب الك�سور التي تن�ش�أ عن
عملية التخ�صي�ص ل�صالح �صغار املكتتبني.

البند ال�ساد�س ع�شر :قنوات ت�سويق وثائق
الإ�ستثمار التي ي�صدرها ال�صندوق

يعتمد ال�صندوق يف ت�سويق وثائق الإ�ستثمار على اجلهات التالية:
البنك التجارى الدولى )م�صر( و امل�صرف املتحد و البنك الوطنى
امل�صرى و بنك م�صر ايران للتنمية و بنك االحتاد الوطنى  -م�صر و
البنك العربى ويجوز للجهة امل�ؤ�س�سة عقد اتفاقات �أخرى مع �أي من
البنوك اخلا�ضعة لإ�شراف البنك املركزي �أو �أي طرف ثالث خا�ضع
للإ�شراف من �أي من اجلهات احلكومية و�إخطار الهيئة بذلك ،على
�أن يكون الهدف من هذه االتفاقات ت�سويق ال�صندوق لدى عمالء
اجلهة الت�سويقية املتعاقد معها للإ�ستثمار يف وثائقه علي �أال يتحمل
ال�صندوق �أي م�صاريف �إ�ضافية نتيجة ذلك التعاقد.

البند ال�سابع ع�شر� :شراء وا�سرتداد الوثائق

يبد�أ فتح باب الإ�سرتداد يف ال�صندوق بعد مرور عام من تاريخ غلق
باب الإكتتاب بحيث يتمكن حاملى الوثائق من الإ�سرتداد �أ�سبوعيا
على النحو التا ً
يل :
• يجوز ل�صاحب الوثيقة )�أو املوكل عنه قانوناً( ا�سرتداد قيمة بع�ض
�أو جميع وثائق الإ�ستثمار حتى ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يف �أخر
يوم عمل من كل �أ�سبوع لدي فرع البنك الذى مت االكتتاب �أو ال�شراء
عن طريقه ويتعني ح�ضور حامل الوثيقة �أو املوكل عنه قانوناً
لإيداع طلب اال�سرتداد على �أن يتم حتديد القيمة اال�سرتدادية
للوثائق املطلوب ا�سرتدادها على �أ�سا�س ن�صيب الوثيقة يف �صايف
القيمة ال�سوقية لأ�صول ال�صندوق يف نهاية يوم عمل تقدمي طلب
اال�سرتداد وفقاً للمعادلة امل�شار �إليها بالبند اخلا�ص بالتقييم
الدوري من هذه الن�شرة.
• ال يجوز لل�صندوق �أن يرد �إلى حملة الوثائق قيمة وثائقهم �أو �أن
يوزع عليهم عائدا باملخالفة ل�شروط الإ�صدار ،ويلتزم ال�صندوق
با�سرتداد وثائق الإ�ستثمار مبجرد الطلب ومبا يتفق و�أحكام املادة
) (159من الئحة القانون.
• يتم خ�صم قيمة الوثائق املطلوب ا�سرتدادها من �أ�صول ال�صندوق
�إعتباراً من يوم العمل التايل لتقدمي طلب اال�سرتداد.
• تلتزم اجلهة امل�ؤ�س�سة بالوفاء بقيمة الوثائق املطلوب ا�سرتدادها
خالل يومى عمل من تاريخ طلب اال�سرتداد.
• يتم ا�سرتداد وثائق �إ�ستثمار ال�صندوق بت�سجيل عدد الوثائق
امل�سرتدة يف �سجل حملة الوثائق طرف �شركة خدمات الإدارة.
• �سوف يتم ن�شر �سعر الوثيقة يوم الأحد من كل �أ�سبوع يف جريدة
�صباحية يومية وا�سعة االنت�شار بالإ�ضافة �إلى الإعالن عنها يف
جميع فروع البنوك التى تتلقي طلبات الإكتتاب والإ�سرتداد  ،وميثل
ذلك ال�سعر ن�صيب الوثيقة يف �صايف القيمة ال�سوقية لأ�صول
ال�صندوق طبقاً لإقفال يوم العمل االخري من اال�سبوع ال�سابق على
الن�شر.
• وفقاً لأحكام املادة ) (159من الالئحة التنفيذية للقانون وبعد م�ضى
العام امل�شار �إليه بعالية يجوز وقف عمليات اال�سرتداد �أو ال�سداد
الن�سبي متى طر�أت ظروف ا�ستثنائية تربر هذا الوقف وكانت
م�صلحة حاملى الوثائق تتطلب ذلك ،وذلك بعد �إبالغ الهيئة من
قبل مدير الإ�ستثمار بقرارها ال�صادر بالوقف بعد اعتماده من
جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة لل�صندوق امل�سئول عن الإ�شراف عليه
واحل�صول على موافقة الإدارة املخت�صة بالهيئة .
وتعترب احلاالت التالية من الظروف اال�ستثنائية التي تربر وقف
عمليات اال�سرتداد:
• تزامن طلبات التخارج من ال�صندوق وبلوغها حداً يعجز معها مدير
الإ�ستثمار عن اال�ستجابة لطلباتاخلروج.
• حاالت القوة القاهرة.
• يتم الوقف �أو ال�سداد الن�سبي وتقدير هذه الظروف اال�ستثنائية
وغريها حتت �إ�شراف الهيئة بعد احل�صول على موافقتها ،ويكون
هذا الوقف م�ؤقتاً �إلى �أن تزول �أ�سبابه والظروف التي ا�ستلزمته.
�شراء الوثائق:

• يتم تلقي طلبات �شراء وثائق الإ�ستثمار اجلديدة يف �أخر يوم عمل
م�صريف من كل �أ�سبوع حتى ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً على �أن
يتم ت�سوية قيمتها يف يوم العمل التايل على �أ�سا�س ن�صيب الوثيقة
يف �صايف القيمة ال�سوقية لأ�صول ال�صندوق يف نهاية يوم عمل
تقدمي طلب ال�شراء.
• يتم �شراء وثائق �إ�ستثمار ال�صندوق ب�إجراء قيد دفرتي لعدد
الوثائق امل�شرتاة يف �سجل حملة الوثائق طرف �شركة خدمات
الإدارة.

البند الثامن ع�شر :جماعة حملة الوثائق

يكون لل�صندوق جماعة تتكون من حملة الوثائق غر�ضها حماية
امل�صالح امل�شرتكة لأع�ضائها .ويكون الإكتتاب يف ال�صندوق مبثابة
موافقة علي تكوين جماعة حملة الوثائق واالن�ضمام لها ويكون
جلماعة حملة الوثائق ممثل قانوين من بني �أع�ضائها يتم اختياره
يف اجتماع للجماعة بالأغلبية املطلقة حلملة �أكرث من ن�صف عدد
الوثائق امل�صدرة .ويتبع يف �إجراءات الدعوة الجتماع حملة الوثائق
ون�صاب احل�ضور والت�صويت الأحكام والقواعد املقررة يف الالئحة
التنفيذية للقانون  159ل�سنة  1981للجمعية العامة العادية وتكون
واجبات والتزامات اجلماعة كما هو مقرر يف الالئحة التنفيذية.
ويف حالة زيادة ح�صة اجلهة امل�ؤ�س�سة يف ال�صندوق عن  %25من
حجم الوثائق القائمة ،يتم ا�ستبعاد الن�سبة التي تزيد عن  %25من
حق الت�صويت يف اجتماع حملة الوثائق الأول متى �أكتمل الن�صاب
القانوين له ،واذ مل يتوافر الن�صاب القانوين يف الإجتماع الأول
يكون الإجتماع الثاين �صحيحا �أياً كان عدد احلا�ضرين طبقا للمادة
) (78من الئحة القانون ،مع مراعاة ا�ستبعاد حق الت�صويت للوثائق
اململوكة للجهة امل�ؤ�س�سة يف الإجتماع الثاين.
يتم اختيار املمثل القانوين مع �أول اجتماع حلملة الوثائق و الذي
يعقد خالل �شهر على الأكرث من تاريخ غلق باب االكتتاب وعلى
ال�صندوق �أن يوايف ممثل اجلماعة بن�سخة من التقارير املن�صو�ص
عليها باملادة ) (6من قانون �سوق ر�أ�س املال واملادة ) (58من الالئحة
التنفيذية.

البند التا�سع ع�شر :التقييم الدوري

احت�ساب قيمة الوثيقة :
يتم �إحت�ساب قيمة الوثيقة على النحو التايل ووفقاً للمعادلة التالية:
)�إجمايل �أ�صول ال�صندوق – �إجمـــايل الإلتزامات( مق�سومــــاً على
)عدد وثائق الإ�ستثمار القائمة(
�أ� -إجمايل �أ�صول ال�صندوق تتمثل يف:

• �إجمايل النقدية بال�صندوق واحل�سابات اجلارية وح�سابات الودائع
بالبنوك.
• �إجمايل الإيرادات امل�ستحقة والتي تخ�ص الفرتة ال�سابقة على
التقييم والتي مل يتم حت�صيلها بعد.
• ي�ضاف �إليها قيمة الإ�ستثمارات املتداولة كالآتي:
• يتم تقييم الأوراق املالية املقيدة بالبور�صة على �أ�سا�س �أ�سعار
الإقفال ال�سارية وقت التقييم .على �أنه يجوز يف حالة عدم وجود
تعامل على الورقة املالية �أو �أكرث لفرتة ال تقل عن �شهر �أن يتم
التقييم ب�أقل من ال�سعر املحدد يف الفرتة ال�سابقة مبا ال يتجاوز
 %10من هذا ال�سعر.
• يتم تقييم وثائق الإ�ستثمار يف �صناديق الإ�ستثمار الأخرى على
�أ�سا�س �آخر قيمة �إ�سرتدادية معلنة.
• ي�ضاف �إليها قيمة باقي عنا�صر �أ�صول ال�صندوق مثل املدفوعات
املقدمة خم�صوماً منها جممع ما مت �إ�ستهالكه وفقاً ملعايري
املحا�سبة امل�صرية.

ب� -إجمايل الإلتزامات تتمثل فيما يلي:

• �إجمايل الإلتزامات التي تخ�ص الفرتة ال�سابقة على التقييم والتي
مل يتم خ�صمها بعد.
• ح�سابات البنوك الدائنة مثل الت�سهيالت الإئتمانية يف حالة
حتققها.
• املخ�ص�صات الواجب تكوينها ملواجهة �إلتزام حال وميكن تقديره
بدرجة يعتمد عليها وناجت عن �أحداث ما�ضية.
• ن�صيب الفرتة من �أتعاب مدير الإ�ستثمار و�أتعاب اجلهة امل�ؤ�س�سة
و �أتعاب البنوك متلقية االكتتاب ور�سوم حفظ الأوراق املالية
وعموالت ال�سم�سرة وكذا امل�صروفات الإدارية و�أتعاب مراقبي
احل�سابات وامل�ست�شار القانوين وكذا ن�صيب الفرتة من التكاليف
املدفوعة مقدماً للح�صول على منافع �إقت�صادية م�ستقبلية وفقاً
ملعايري املحا�سبة امل�صرية.
• م�صروفات الت�أ�سي�س وكافة امل�صروفات الإدارية الالزمة لبدء
ال�صندوق والتي يجب حتميلها علي ال�سنة املالية الأويل وفقاً
ملعايري املحا�سبة.
ج -الناجت ال�صايف (ناجت املعادلة)

• يتم ق�سمة �صايف ناجت البندين ال�سالفني على عدد وثائق الإ�ستثمار
القائمة يف نهاية كل يوم عمل مبا فيه عدد وثائق الإ�ستثمار
املخ�ص�صة )املجنبة( للجهة امل�ؤ�س�سة.

�سيا�سة �إهالك و�إ�ستهالك الأ�صول:

ال يقوم ال�صندوق ب�شراء �أ�صول ذات طبيعة �إهالكية.

البند الع�شرون� :أرباح ال�صندوق والتوزيعات
توزيعات االرباح حلملة الوثائق:

يجوز ان يتم �سنوياً توزيع جزء من الأرباح املحققة فعلياً )بعد
ا�ستبعاد االرباح الغري حمققة الناجتة عن الزيادة فى القيمة

ال�سوقية للأوراق املالية( فى �صورة وثائق جمانية �أو فى �صورة
توزيع نقدى على كل حملة الوثائق وتتحدد الن�سبة املقرر توزيعها
وفقا ملا يرتاءى ملدير اال�ستثمار من حيث الفر�ص اال�ستثمارية على
�أن يعاد �إ�ستثمار الأرباح املرحلة فى ال�صندوق ،وال يتم التوزيع اال
بعد االنتهاء من اجراءات اعداد واعتماد القوائم املالية ال�سنوية من
مراقبي احل�سابات.
�أرباح ال�صندوق:

يتم حتديد �أرباح ال�صندوق من خالل قائمة الدخل التي يتم
�إعدادها بغر�ض حتديد �صايف ربح �أو خ�سارة الفرتة وفقاً ملعايري
املحا�سبة امل�صرية علي �أن تت�ضمن �أرباح ال�صندوق علي الأخ�ص
الإيرادات التالية:
�أ  -التوزيعات املح�صلة و امل�ستحقة الغري املح�صلة نتيجة �إ�ستثمار
�أموال ال�صندوق خالل الفرتة.
ب -العوائد املح�صلة و امل�ستحقة الغري املح�صلة.
ج -الك�سور النــــــاجتة عن الفـــــــرق بني قيمة طلبــــــات االكتتــاب
)ال�شراء( و القيمة الفعلية لالكتتاب )ال�شراء( و ذلك بعد
حتديد قيمة الوثيقة.
د -الأرباح )اخل�سائر( الر�أ�سمالية املحققة خالل الفرتة الناجتة
عن بيع الأوراق املالية امل�صرح باال�ستثمار فيها ووثائق �إ�ستثمار
ال�صناديق الأخرى.
ه -الأرباح )اخل�سائر( الر�أ�سمالية غري املحققة خالل الفرتة الناجتة
عن الزيادة )النق�ص( يف �صافى القيمة ال�سوقية للأوراق املاليـة
ووثائق �إ�ستثمار ال�صناديق الأخرى.
يخ�صم من ذلك:

�أ -م�صروفات الدعاية والإعالن والن�شر.
ب� -أتعاب مدير الإ�ستثمار واجلهة امل�ؤ�س�سة.
ج -امل�ستحق ملراقبي احل�سابات وامل�ست�شار القانوين وامل�صروفات
الأخرى علي ال�صندوق.
د� -أي �أتعاب �أخرى م�شار اليها بالبند ) (23من الن�شرة.
ه -م�صروفات الت�أ�سي�س والتي يتم حتميلها على ال�سنة املالية الأولى
وفقا ملعايري املحا�سبة.
و -املخ�ص�صات الواجب تكوينها ملواجهة التزام حال وميكن
تقديرها بدرجة يعتمد عليها.

البند احلادي والع�شرون :الإف�صاح الدوري عن
املعلومات

تلتزم اجلهة امل�ؤ�س�سة ب�إخطار الهيئة بالقوائم املالية ال�سنوية
وتقريري جمل�س �إدارة ال�صندوق ومراقبا ح�سابات ال�صندوق قبل
�شهر من تاريخ انعقاد جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة العتماد القوائم
املالية.
تلتزم اجلهة امل�ؤ�س�سة واملراقب الداخلي ملدير اال�ستثمار �أن يقدموا
للهيئة تقارير ن�صف �سنوية معتمدة من جمل�س �إدارة اجلهة امل�ؤ�س�سة
تف�صح عن املركز املايل لل�صندوق ب�صورة كاملة و�صحيحة على �أن
تكون معتمدة من مراقبي ح�سابات ال�صندوق ،وكذلك الإجراءات
التي يتخذها مدير اال�ستثمار لإدارة املخاطر املرتبطة بال�صندوق
وذلك كله وفقاً لل�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة وطبقاً للمواد )(157
و) (163و) (164من الالئحة التنفيذية.
تلتزم اجلهة امل�ؤ�س�سة مبوافاة الهيئة بتقارير ربع �سنوية عن ن�شاط
ال�صندوق ونتائج �أعماله على �أن يكون قد مت فح�صها فح�ص
حمدود من قبل مراقبي ح�سابات ال�صندوق وذلك خالل ال�شهر
التايل النتهاء املدة املعنية ،و�سوف تت�ضمن هذه التقارير القوائم
املالية والبيانات التي تف�صح عن املركز املايل ال�صحيح لل�صندوق.
يلتزم كل من مدير اال�ستثمار و�شركة خدمات الإدارة مبوافاة الهيئة
ب�صفة ربع �سنوية ببيان عن حجم ال�صندوق واملبلغ املجنب من
اجلهة امل�ؤ�س�سة حل�ساب ال�صندوق وكذلك ا�ستثمارات ال�صندوق
ال�شهرية.
يلتزم امني احلفظ مبوافاة الهيئة ببيانات �أ�سبوعية كافية عن
الأوراق املالية التي ي�ستثمر ال�صندوق �أمواله فيها طبقاً للقواعد
الواردة يف قانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفيذية.
تلتزم اجلهة امل�ؤ�س�سة بن�شر ملخ�ص واف للتقارير ن�صف ال�سنوية
والقوائم املالية ال�سنوية وتقرير مراقب احل�سابات عنها طبقاً
للمادة ) (6من قانون �سوق ر�أ�س املال يف جريدتني وا�سعتي االنت�شار
ب�شرط �أن ت�صدر �أحداهما على الأقل باللغة العربية.
يلتزم كل من اجلهة امل�ؤ�س�سة ومدير اال�ستثمار و�شركة خدمات
الإدارة مبوافاة الهيئة بامل�ستندات والبيانات والإي�ضاحات التي
تطلبها عن ن�شاط ال�صندوق وحركة الأموال امل�ستثمرة فيه.
يلتزم مدير الإ�ستثمار بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية اخلا�صة
بال�صندوق التي تطر�أ �أثناء مبا�شرة ال�صندوق لن�شاطه حلملة
الوثائقوغريهم من الأطراف ذوى العالقة وذلك طبقاً للمادة )146
و (157من الالئحة التنفيذية.
يلتزم مدير الإ�ستثمار بالإف�صاح ب�شكل م�سبق وفوري ملجل�س �إدارة
ال�صندوق والأطراف ذات العالقة عن �أي ت�صرف ينطوي على
تعار�ض للم�صالح واحل�صول على موافقتهم امل�سبقة على القيام
بهذا الت�صرف وذلك طبقاً للمادة ) (158من الالئحة التنفيذية.
يلتزم مدير اال�ستثمار بن�شر �سعر الوثيقة يف يوم االحد من كل

�أ�سبوع يف جريدة يومية وا�سعة االنت�شار بالإ�ضافة �إلى الإعالن عنها
يف جميع فروع البنك متلقي االكتتاب.

البند الثاين و الع�شرون� :إنهاء ال�صندوق والت�صفية

طبقا للمادة ) (165من الالئحة التنفيذية للقانون ينق�ضي ال�صندوق
يف احلاالت التالية:
• انتهاء مدته.
• حتقيق الغر�ض الذي مت �إن�شاء ال�صندوق من �أجله� ،أو �إذا ا�ستحال
عليه موا�صلة تنفيذ غر�ضه.
• ال يجوز وقف ن�شاط ال�صندوق �أو ت�صفية عملياته �إال مبوافقة
جمل�س �إدارة الهيئة وذلك بعد التحقق من �أن ال�صندوق قد ابر�أ
ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً لل�شروط والإجراءات التي يحددها
جمل�س �إدارة الهيئة ،وفى مثل هذه الأحوال يجوز للجهة امل�ؤ�س�سة
�إنهاء ال�صندوق وذلك ب�إر�سال �إ�شعار حلملة الوثائق وفى هذه
احلالة ت�صفى موجودات ال�صندوق وت�سدد التزاماتها ويوزع
باقي عوائد هذه الت�صفية ،بعد اعتماده من مراقبي ح�سابات
ال�صندوق ،على حملة الوثائق بن�سبة ما متثله وثائقهم �إلى
�إجمايل الوثائق ال�صادرة عن ال�صندوق على �أن يتم ذلك خالل
مدة ال تزيد عن ) 9ت�سعة( �أ�شهر من تاريخ الإ�شعار.

البند الثالث والع�شرون :الأعباء املالية
�أتعاب اجلهة امل�ؤ�س�سة:

تتقا�ضى اجلهة امل�ؤ�س�سة )�شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق
الإ�ستثمار( �أتعاب نظري قيامها باملهام امل�شار �إليها بالبند العا�شر
والتي تلتزم بها طوال عمر ال�صندوقبواقع �) %0.4أربعة يف الألف(
�سنوياً من �صافى �أ�صول ال�صندوق ،وحتت�سب هذه العمولة وجتنب
يومياً وتدفع يف �آخر كل �شهر علي �أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب
من قبل مراقبي ح�ساباتال�صندوق يف املراجعة الدورية. و قد مت
التنازل عن هذه الأتعاب ملدة عام من تاريخ غلق باب االكتتاب يف
وثائق ال�صندوق على ان يتم بدء احت�سابها وتقا�ضيها بعد مرور
هذه الفرتة.
�أتعاب مدير الإ�ستثمار:

ت�ستحق �شركة ات�ش �سى لالوراق املالية و اال�ستثمار نظري �إدارتها
لأموال ال�صندوق �أتعاب بواقع � %0.4سنو ًيا (�أربعة يف الألف) من
�صافى �أ�صول ال�صندوق ،وحتت�سب هذه الأتعاب يومياً ثم جتنب
وتدفع ملدير الإ�ستثمار يف �أخر كل �شهر ،على �أن يتماعتماد مبالغ
هذه الأتعاب من مراقبي ح�سابات ال�صندوق يف املراجعة الدورية.
و قد  مت التنازل عن هذه الأتعاب ملدة عام من تاريخ غلق باب
االكتتاب يف وثائق ال�صندوق على ان يتم بدء احت�سابها و تقا�ضيها
بعد مرور هذه الفرتة.
�أتعاب ح�سن الأداء:

�صافى ا�صول ال�صندوق

االتعاب

�أقل من  50مليون جنيه

ال يوجد

ما زاد عن  50مليون جنيه الى � %0.04سنوياً ،ت�سدد كل
ثالثة �أ�شهر
 100مليون جنيه
ما زاد عن  100مليون جنيه � %0.03سنوياً ،ت�سدد كل
ثالثة �أ�شهر
الى  150مليون جنيه
ما زاد عن  150مليون جنيه � %0.025سنوياً ،ت�سدد كل
ثالثة �أ�شهر
الى  250مليون جنيه
ما زاد عن  250مليون جنيه

� %0.02سنوياً ،ت�سدد كل
ثالثة �أ�شهر


مت التنازل عن هذه الأتعاب ملدة عام من تاريخ غلق باب االكتتاب
يف وثائق ال�صندوق على ان يتم بدء احت�سابها و تقا�ضيها بعد مرور
هذه الفرتة.
�أتعاب البنوك التى تتلقي طلبات الإكتتاب وال�شراء واال�سرتداد:
تتقا�ضى البنوك التى تتلقي طلبات الإكتتاب و ال�شراء و اال�سرتداد
�أتعاب ال تزيد عن ) %0.25اثنني و ن�صف يف الألف( من قيمة
الوثائق املكتتب فيها من قبل كل بنك ،وحتت�سب هذه العمولة
وجتنب ا�سبوعياً وتدفع يف �آخر كل ربع علي �أن يتم اعتماد مبالغ
هذه الأتعاب من قبل مراقبي ح�سابات ال�صندوق يف املراجعة
الدورية .و قد مت التنازل عن هذه الأتعاب ملدة عام من تاريخ
غلق باب االكتتاب يف وثائق ال�صندوق على ان يتم بدء احت�سابها و
تقا�ضيها بعد مرور هذه الفرتة.
عموالت احلفظ:

يتقا�ضى �أمني احلفظ عمولة حفظ مركزي بواقع ) % 0.015واحد
و ن�صف يف الع�شرة �آالف( �سنوياً من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية
اخلا�صة بال�صندوق واملحتفظ بها لديه �شاملة كافة اخلدمات،
حتت�سب هذه العمولةوجتنب يومياً وتدفع يف �أخر كل �شهر علي �أن
يتم اعتماد مبالغ هذه العموالت من قبل مراقبي ح�ساباتال�صندوق
يف املراجعة الدورية و قد مت التنازل عن هذه الأتعاب ملدة عام على
ان يتم بدء احت�سابها و تقا�ضيها بعد مرور هذه الفرتة.
يتحمل ال�صندوق م�صاريف �أخري:

• يتحمل ال�صندوق الأتعاب ال�سنوية اخلا�صة مبراقبي احل�سابات
نظري املراجعة الدورية للمراكز املالية لل�صندوق مبا فيها القوائم
املالية ال�سنوية لل�صندوق والتي حددت مببلغ ) 50,000خم�سون
�ألف( جنيه م�صري لكليهما ويتم االتفاق على ذلك املبلغ �سنوياً.
• يتحمل ال�صنـــــدوق م�صــــاريف ت�سويقية و بيعية بحد �أق�صى
) %0.5ن�صف فى املائة( �سنوياً من �صافى �أ�صول ال�صندوق و يتم
�سدادها مقابل امل�صروفات الفعلية.
• يتحمل ال�صندوق م�صروفات الت�أ�سي�س وكافة امل�صروفات الإدارية
الالزمة لبدء ال�صندوق والتي يجب حتميلها علي ال�سنة املالية
الأويل وفقاً ملعايري املحا�سبة على �أال تزيد عن  %2من حجم
ال�صندوق عند الت�أ�سي�س.
• م�صروفات مقابل اخلدمات امل�ؤداة �إيل الأطراف الأخرى مثل
الهيئة.
• ال يتحمل ال�صندوق �أى اعباء مالية مقابل خدمات امل�ست�شار
القانونى لل�صندوق.
• ال يتحمل حامل الوثيقة �أي م�صاريف للإ�صدار �أو لالكتتاب.

ت�ستحق �شركة ات�ش �سى لالوراق املالية و اال�ستثمار �أتعاب ح�سن
�أداء بواقع  %7.5من �صايف �أرباح ال�صندوق التي تفوق متو�سط
�صافى عائد �أـذون اخلزانة ملدة  91يوما  %2 +خالل املدة مو�ضع
التقييم.
وحتت�سب هذه االتعاب يوميا مبقارنة العائد على الوثيقة من بداية
العام وحتى الفرتة مو�ضع التقييم بال�شرط احلدى التعاب ح�سن
االداء وجتنب هذه االتعاب فى ح�ساب خم�ص�ص لذلك الغر�ض
ويتم اخل�صم واال�ضافة منه وفقا لهذه املقارنة بني العائد على
الوثيقة منذ بداية العام وحتى يوم مو�ضع التقييم بال�شرط احلدى
ال�ستحقاق اتعاب ح�سن االداء وتدفع فى نهاية كل عام على �أن يتم
�إعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبى ح�سابات ال�صندوق فى
املراجعة الدورية.
ويلتزم مدير اال�ستثمار بتحمل كافة امل�صاريف والنفقات الالزمة
لإدارة �أعماله على الوجه املطلوب و ال تلتزم اجلهة امل�ؤ�س�سة �أو
ال�صندوق بتغطية �آية م�صاريف فى هذا ال�ش�أن.
وال ي�ستحق هذه الأتعاب فى حالة �إنخفا�ض قيمة الوثيقة حمملة
بتوزيعات ال�صندوق منذ �إن�شا�ؤه عن قيمتها اال�سمية فى نهاية مدة
االحت�ساب� ،أو حتقيق قائمة الدخل عن املدة خل�سارة �أو ربحية
تقل عن الربح احلدى الالزم حتقيقه ال�ستحقاق �أتعاب ح�سن الأداء
واملو�ضح �أ�سا�س �إحت�سابه �أعاله.
وقد مت التنازل عن هذه الأتعاب ملدة عام من تاريخ غلق باب
االكتتاب يف وثائق ال�صندوق على ان يتم بدء احت�سابها وتقا�ضيها
بعد مرور هذه الفرتة.

وميثلها:

تتقا�ضى �شركة نون خلدمات الإدارة فى جمال �صناديق اال�ستثمار
�أتعاب طبقاً للجدول �أدناه  ،وحتت�سب هذه الأتعابوجتنب �أ�سبوعياً
وتدفع يف �آخر كل �شهر علي �أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من
قبل مراقبي ح�ساباتال�صندوق يف املراجعة الدورية.

رئي�س جمل�س الإدارة
العنوان� 70 :شارع اجلمهورية ،حمافظة القاهرة ،جمهورية م�صر
العربية.
				
تليفون23995800 :
فاك�س23995827 :

�أتعاب �شركة خدمات الإدارة:

ومما �سبق يت�ضح تنازل معظم مقدمي اخلدمات عن الأتعاب ملدة عام من
تاريخ غلق باب االكتتاب يف وثائق ال�صندوق على �أن يتم بدء احت�سابها
و تقا�ضيها بعد مرور هذه الفرتة و يبلغ اجمالى الإتعاب الثابتة التي
يتحملها ال�صندوق مبلغ  50,000جم بالإ�ضافة �إلى ن�سبة حوايل %1.59
بحد �أق�صى �سنوي ًا � +إتعاب ح�سن الأداء من �صافى ا�صول ال�صندوق
�سنوي ًا.

البند الرابع والع�شرون :االقرتا�ض ب�ضمان وثائق
الإ�ستثمار

يجوز حلملة وثائق ال�صندوق االقرتا�ض ب�ضمان الوثائق من البنوك
متلقية طلبات الإكتتاب والإ�سرتداد وذلك وفقاً لقواعد االقرتا�ض
ال�سارية واملعمول بها لديها.

البند اخلام�س والع�شرون� :أ�سماء وعناوين م�سئويل
االت�صال
اجلهة امل�ؤ�س�سة� :شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق الإ�ستثمار

الإ�سم :ال�سيد الأ�ستاذ � /أحمد ح�سام الدين عبد احلميد

�شركة �إت�ش �سي للأوراق املالية واال�ستثمار

الأ�ستاذ /ح�سني ح�سن �شكري

رئي�س جمل�س الإدارة و الع�ضو املنتدب

الأ�ستاذ /عمر ر�ضوان

املدير التنفيذي � -إدارة الأ�صول
العنوان :مبنى رقم  B224-F15املنطقة املالية – القرية الذكية –
كم  28طريق القاهرة الأ�سكندرية ال�صحراوى – مدينة ال�ساد�س من
�أكتوبر  -12577م�صر .تليفون 35357333 :

البند ال�ساد�س والع�شرون� :إقرار اجلهة امل�ؤ�س�سة
ومدير الإ�ستثمار

مت �إعداد هذه الن�شرة املتعلقة باالكتتاب العام يف وثائق �صندوق
�إ�ستثمار م�صر امل�ستقبل مبعرفة كل من �شركة م�صر امل�ستقبل
ل�صناديق الإ�ستثمار و�شركة ات�ش �سى للأوراق املالية و اال�ستثمار
وهم �ضامنون ل�صحة ما يرد فيها من بيانات ومعلومات و�أنها تتفق
مع مبادئ و�أ�س�س الإكتتاب العام ال�صادرة عن الهيئة.
يجب على امل�ستثمرين املتوقعني يف هذا الإكتتاب القيام بدرا�سة
�شاملة للمخاطر التي قد يتعر�ضون لها من الإ�ستثمار يف الوثائق
املعرو�ضة والعلم ب�أن الإ�ستثمار يف الوثائق قد يعر�ض امل�ستثمر
خل�سارة �أو مك�سب دون �أدنى م�س�ؤولية على اجلهة امل�ؤ�س�سة �أومدير
الإ�ستثمار.

اجلهة امل�ؤ�س�سة� :شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق الإ�ستثمار
الإ�سم :حممد ها�شم احمد زهري
ال�صفة :الع�ضو املنتدب

مدير الإ�ستثمار� :شركة �أت�ش �سى لالوراق املالية و اال�ستثمار
الإ�سم :ال�سيد /ح�سني ح�سن �شكرى
ال�صفة :رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

البند ال�سابع والع�شرون� :إقرار مراقبي احل�سابات

قمنا مبراجعة كافة البيانات الواردة بن�شرة الإكتتاب يف وثائق
�صندوق �إ�ستثمار م�صر امل�ستقبل ون�شهد �إنها تتما�شى مع �أحكام
قانون �سوق ر�أ�س املال رقم  95ل�سنة  1992والئحته التنفيذية
والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة يف هذا ال�ش�أن وكذا العقد املربم
بني اجلهة امل�ؤ�س�سة ومدير الإ�ستثمار وهذه �شهادة منا بذلك.

مراقب احل�سابات

حممد ال�سيد حممد احلكيم

مكتب خالد و �شركاه ()BDO
املقيد ب�سجل مراقبي ح�سابات �صناديق الإ�ستثمار بالهيئة حتت
رقم )(46
مراقب احل�سابات

عبد املنعم عبد احلليم عبد احلميد �سالم

مكتب عبد املنعم عبد احلليم �سالم
املقيد ب�سجل مراقبي ح�سابات �صناديق الإ�ستثمار بالهيئة حتت
رقم )(361

البند الثامن والع�شرون� :إقرار امل�ست�شار القانوين

قمت مبراجعة كافة البيانات الواردة بن�شرة الإكتتاب يف �صندوق
�إ�ستثمار م�صر امل�ستقبل و�أ�شهد �إنها تتما�شى مع �أحكام قانون �سوق
ر�أ�س املال رقم  95ل�سنة  1992والئحته التنفيذية والإر�شادات
ال�صادرة من الهيئة يف هذا ال�ش�أن وكذا العقد املربم بني اجلهة
امل�ؤ�س�سة ومديري الإ�ستثمار وهذه �شهادة مني بذلك.

امل�ست�شار القانوين:

ال�سيد الأ�ستاذ  /ر�ضا فرحات حممد �أحمد جعفر

العنوان� 70 :شارع اجلمهورية ،حمافظة القاهرة ،جمهورية م�صر
العربية.
تليفون 25971664 :
هذه الن�شرة متت مراجعتها من الهيئه ووجدت متما�شيه مع احكام
قانون �سوق ر�أ�س املال رقم  95ل�سنه  1992والئحته التنفيذيه
ومت اعتمادها برقم ) (407بتاريخ  2011/5/9علما ب�أن اعتماد
الهيئه للن�شرة مت فى �ضوء ما قدم اليها من م�ستندات واقرار كل
من امل�ست�شار القانونى لل�شركه وجمل�س ادارتها ومراقب ح�سابتها
ب�صحة هذا املحتوى كما ان اعتماد الهيئه لي�س اعتمادا للجدوى
التجارية واال�ستثمارية للن�شاط مو�ضوع الن�شر او لقدرة الن�شاط
على حتقيق نتائج معينة او اعتماد او اقرار او ف�صل لالراء املقدمه
من االطراف املرتبطة الواردة بالن�شرة.

اجلهة امل�ؤ�س�سة لل�صندوق� :شركة م�صر امل�ستقبل ل�صناديق الإ�ستثمار

البنوك التى تتلقى الإكتتاب:

ملزيد من املعلومات ميكنكم الإت�صال على)+202( 23995800 :

مدير الإ�ستثمار� :شركة ات�ش �سى للأوراق املالية والإ�ستثمار
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