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البند الأول: تعريفات هامة
قانون �صوق ر�أ�س �ملال: قانون �صوق ر�أ�س �ملال رقم 95 ل�صنة 1992.
�ملال  ر�أ�س  �صوق  لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  �لتنفيذية:  �لالئحة 
�ل�صادرة مبوجب قر�ر وزير �ل�صتثمار رقم 135 ل�صنة 1993 وفقاً 

لآخر تعديالتها.
الهيئة: �لهيئة �لعامة للرقابة �ملالية.

ال�صندوق: �صندوق ��صتثمار م�صر �مل�صتقبل.
وثائقه من  يتم طرح  ��صتثمار  هو �صندوق  �صندوق ا�صتثمار مفتوح: 
عمر  �ثناء  �لوثائق  و��صرتد�د  �صر�ء  يتيح  و  �لعام  �لكتتاب  خالل 
ال�شندوق  ب�شفة دورية طبقا لل�شروط الواردة بالبند ال�شابع ع�شر 

من هذه �لن�صرة ويجوز زيادة حجمه �أو تخفي�صه.
ال�شندوق  بن�شاط  املرتبطة  الأطراف  كافة  العالقة:   الأطراف ذوي 
ومنها علي �صبيل �ملثال ولي�س �حل�صر مدير �لإ�صتثمار، �لبنك �ملودع 
�لقانوين،  �مل�صت�صار  �حل�صابات،  مر�قبي  �ل�صندوق،  �أمو�ل  لديه 
و�أع�صاء  �أمني �حلفظ  �ل�صم�صرة،  �صركات  �لإد�رة،  �صركة خدمات 
�أي طرف  �أو �ملوظفني لدى  �لتنفيذيني  �أو �ملديرين  جمل�س �لإد�رة 
من �لأطر�ف �ل�صابقة، بالإ�صافة �إيل �أي حامل وثائق تتجاوز ملكيته 

5% من �صايف �أ�صول �ل�صندوق.
�أ�صول  قيمة  �صايف  من  �لوثيقة  ن�صيب  للوثيقة:  ال�صافية  القيمة 
�ملن�صو�س عليها يف  للمعادلة  يتم �حت�صابها وفقاً  و�لتي  �ل�صندوق 
يف  عنها  �لإعالن  يتم  و�لتي  �لن�صرة  هذه  من  ع�صر  �لتا�صع  �لبند 
فروع �لبنوك �لتى تتلقي �لكتتاب  بالإ�صافة �إلى �لإعالن عنها فى 
يوم �لأحد من كل �أ�صبوع يف جريدة يومية �صباحية و��صعة �لنت�صار.
��صتثمار�ت �ل�صندوق: �أ�صهم �ل�صركات �مل�صرية �ملدرجة بالبور�صة 
لل�صيا�صية  وفقاً  فيها  �أمو�له  �ل�صندوق  ي�صتثمر  �لتي  و  �مل�صرية 
�ل�صتثمارية لل�صندوق و�ملن�صو�س عليها يف �لبند �ل�صاد�س من هذه 

�لن�صرة.
و هى  �ل�صندوق  ��صتثمار  وثائق  فى  �لعام  �لكتتاب  ن�صرة  الن�صرة: 
�لدعوة �ملوجهة �لى �جلمهور غري �ملحدد �صلفا لالكتتاب فى وثائق 
و�لتى  �مل�صتقبل  م�صر  ��صتثمار  �صندوق  ي�صدرها  �لتى  �ل�صتثمار 
 2011/5/9 بتاريخ  �لهيئة  من  و�عتمادها  عليها  �ملو�فقة  متت 

و�ملن�صورة فى �جلر�ئد �ليومية.
وثيقة الإ�صتثمار: ورقة مالية متثل ح�صة حامل �لوثيقة يف �صايف 

قيمة �أ�صول �ل�صندوق.
و�ل�صبت  �جلمعة  يومي  عد�  �لأ�صبوع  �أيام  من  يوم  كل  عمل:  يوم 
البنوك  لكاًل من  يوم عمل  يكون  اأن  �شريطة  الر�شمية،  والعطالت 

و�لبور�صة معاً.
اجلهة املوؤ�ص�صة لل�صندوق: �صركة م�صر �مل�صتقبل ل�صناديق �لإ�صتثمار 
ب�صفتها �جلهة �لد�عية لتاأ�صي�س �ل�صندوق و�حلا�صلة على ترخي�س 
�شناديق  ن�شاط  مبزاوله   2011/4/20 بتاريخ   (633) رقم  �لهيئة 

�ل�صتثمار.   
مدير ال�صتثمار: �ل�صركة �مل�صئولة عن �د�رة ��صتثمار�ت �ل�صندوق - 

�صركة �ت�س �صى لالور�ق �ملالية و �ل�صتثمار (�س.م.م.).

�ململوكة  �ملالية  �لأور�ق  حفظ  عن  �مل�صئولة  �جلهة  احلفظ:  اأمني 
لل�صندوق – �لبنك �لتجارى �لدولى (م�صر) (�س.م.م.). 

و  �لوثائق  حملة  �صجل  بحفظ  تقوم  �صركة  الإدارة:   خدمات  �صركة 
�حت�صاب �صافى قيمة �أ�صول �ل�صندوق – �صركة نون خلدمات �إد�رة 
برقم   �لهيئة  قبل  لها من  و�ملرخ�س  (�س.م.م.)  �ل�صتثمار  �صناديق 
لها  ومرخ�س  �صركة متخ�ص�صة  بتاريخ 5/2/ 2010 وهي   (577)
مبزاولة ذلك الن�شاط من قبل الهيئة يف �شوء �شدور القرار الوزاري 

رقم (295) ل�صنة 2007.

البنوك التى تتلقي الكتتاب: 
�لبنك �لتجارى �لدولى (م�صر)

بنك م�صر �ير�ن للتنمية
�مل�صرف �ملتحد

بنك �لحتاد �لوطنى – م�صر
�لبنك �لوطنى �مل�صرى

�لبنك �لعربى

تاريخ الكتتاب العام: هو �لتاريخ �لذي يفتح فيه باب �لكتتاب فى 
وثائق ��صتثمار �ل�صنــدوق وتبد�أ فتـــــرة �لإكتتــــاب بعد �إنق�صاء 15 
(خم�صة ع�صر) يوما من تاريخ �لن�صر ويظل باب �لإكتتاب مفتوحاً 

ملدة 15 (خم�صة ع�صر) يوماً على �لأقل.
الإكتتاب: هو �لتقدم لال�صتثمار فى �ل�صندوق خالل فرتة فتح باب 
�لكتتاب و يبلغ �حلد �لأدنى لالكتتاب وثيقة و�حدة و ل يوجد حد 
اأق�شى لالكتتاب وذلك طبقا لل�شروط املحدده فى البند اخلام�س 

ع�صر من هذه �لن�صرة.
فرتة  �إنق�صاء  بعد  �ل�صندوق  يف  لال�صتثمار  �لتقدم  هو  ال�صراء: 
�أى  لدى  �ل�صتثمار  وثائق  �صر�ء  طلبات  تلقي  يتم  حيث  �لكتتاب، 
فرع من فروع �لبنوك �لتى تتلقى �لكتتاب طبقا ملا هو و�رد بالبند 

�ل�صابع ع�صر من هذه �لن�صرة.
جميع  �أو  بع�س  قيمة  على  �لوثيقة  حامل  ح�صول  هو  ال�صرتداد: 
�أو  �لوثيقة  ل�صاحب  يجوز  حيث  فيها  �لكتتاب  مت  �لتي  �لوثائق 
�ملوكل عنه ب�صورة قانونية �أن يقدم طلب ��صرتد�د بع�س �أو جميع 
وثائق �ل�صتثمار �ملكتتب فيها �أو �مل�صرت�ه لدى فرع �لبنك �لذى مت 
من  ع�صر  �ل�صابع  بالبند  و�رد  هو  ملا  به طبقا  �ل�صر�ء   / �لكتتاب 

هذه �لن�صرة.
وثائق  �صر�ء)  (�أو  �لذي يرغب يف �لكتتاب يف  �ل�صخ�س  امل�صتثمر: 

��صتثمار �ل�صندوق.
حامل الوثيقة: هو �ل�صخ�س �لذي قام بالكتتاب يف (�أو �صر�ء) وثائق 

��صتثمار �ل�صندوق.
امل�صاريف الإدارية: م�صاريف �لن�صر و�لدعاية و�لإعالن.

البند الثاين: مقدمة واأحكام عامة
�إ�صتثمار  بغر�س  �إ�صتثمار  �صندوق  باإن�صاء  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة  قامت 
اأ�شوله بالطريقة املف�شلة واملو�شحة يف ال�شيا�شة الإ�شتثمارية ووفقاً 

لأحكام �لقانون.
هذه �لن�صرة هي دعوة لالكتتاب �لعام فى وثائق �ل�صندوق.

بال�صندوق  �ملتعلقة  �ملعلومات و�لبيانات  �لن�صرة كافة  تت�صمن هذه 
�ملوؤ�ص�صة  وهي معلومات وبيانات مدققة ومر�جعة من قبل �جلهة 
�لقانوين وحتت  و�مل�صت�صار  �حل�صابات  ومر�قبي  �لإ�صتثمار  ومدير 

م�صئوليتهم.
�صوف يتم حتديث دوري كل �صنة على �لأقل لهذه �لن�صرة لتعك�س 
نتائج �لأعمال عن �ل�صنة �ل�صابقة ويتم تعديلها كلما طر�أت �أحد�ث 

جوهرية توؤثر على �ل�صندوق �أو �أد�وؤه.
بال�صيا�صة  يتعلق  فيما  للن�صرة  �لرئي�صية  �لبيانات  تعديل  يجوز  ل 
�أتعاب  وزيادة  �لقرت��س  يف  �ل�صندوق  حق  وحدود  �لإ�صتثمارية 
�لإد�رة ومقابل �خلدمات و�لعمولت �إل بعد �حل�صول علي مو�فقة 
حملة الوثائق واإخطار الهيئة لإمتام تلك التعديالت. اأما فيما عدا 
�ل�صركة  �إد�رة  من جمل�س  ي�صدر  بقر�ر  ف�صتكون  �لتعديالت،  تلك 
تلك  تنفذ  ول  �حلالتني  يف  �ل�صندوق  على  �لإ�صر�ف  عن  �مل�صئول 
�لهيئة وت�صديقها على حم�صر جماعه  �إل بعد �عتماد  �لتعديالت 

حمله �لوثائق (�إن وجدت) وكذلك ن�صرها.
يحق لأي م�صتثمر طلب ن�صخة حمدثة من هذه �لن�صرة من �لعناوين 

�ملو�صحة يف نهاية هذه �لن�صرة.
لن�شاط  واملنظمة  احلاكمة  القواعد  لكافة  الن�شرة  هذه  تخ�شع 
�صناديق �لإ�صتثمار يف م�صر وعلى �لأخ�س �أحكام قانون �صوق ر�أ�س 

�ملال ولئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ�ً لهما.
ومدير  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة  بني  فيما  خالف  �أي  ن�صوب  حالة  يف 
مع  �ملتعاملني  �أو  �لوثائق  وحاملى  �ملكتتبني  من  �أي  �أو  �لإ�صتثمار 
ال�شندوق يتم حل هذا اخلالف بالطرق الودية، فاإذا مل يت�شن احلل 
لقواعد مركز  التحكيم وفقاً  يتم احلل عن طريق  الودية،  بالطرق 
�لقاهرة �لإقليمي للتحكيم �لتجاري �لدويل علي �أن يكون �لقانون 

املطبق هو القانون امل�شري وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.
�إ�صتثمار �ل�صندوق يعد قبولً جلميع بنود هذه  �لإكتتاب يف وثائق 
�لن�صرة باعتبارها مبثابة عقد بني �جلهة �ملوؤ�ص�صة لل�صندوق وكافه 

الإطراف املرتبطة من جهة وكافه املكتتبني من جهة اأخرى.

البند الثالث: تعريف و�صكل ال�صندوق
اإ�صم ال�صندوق: �صندوق ��صتثمار م�صر �مل�صتقبل.

املرخ�س  الأن�شطة  اأحد  هو  ال�شندوق  لل�صندوق:  القانوين  ال�صكل 
ل�شناديق  امل�شتقبل  م�شر  (�شركة  املوؤ�ش�شة  للجهة  مبزاولتها 
�ل�صتثمار �س.م.م.) وفقاً لأحكام قانون �صوق ر�أ�س �ملال ومبوجب 
�لرتخي�س �ل�صادر لها من �لهيئة رقم (633) بتاريخ 20/ 4 /2011. 

نوع �ل�صندوق: �صندوق مفتوح.
لل�صنـدوق 50،000،000  �مل�صتهدف  يبلغ �حلجم  حجم ال�صنــــدوق: 
(خم�صني مليون) جنيه م�صري حيث ي�صدر �ل�صندوق 5،000،000 
(خم�صة مليون) وثيقة بقيمة ��صمية 10 (ع�صرة) جنيهات م�صرية 

للوثيقة.
�لقاهرة، جمهورية  �صارع �جلمهورية، حمافظة   70 مقر ال�صندوق : 

م�صر �لعربية. 
للرقابة  العامة  الهيئة  من  لل�صندوق  ال�صادر  الرتخي�ص  ورقم  تاريخ 

املالية: رقم (635) بتاريخ 2011/5/9.
تاريخ بدء مزاولة الن�شاط: منذ تاريخ الرتخي�س مبزاولة الن�شاط 

من �لهيئة.
�لأول  من  لل�صندوق  �ملالية  �ل�صنة  تبد�أ  لل�صندوق:  املالية  ال�صنة 
اأن  من يناير من كل عام حتى نهاية دي�شمرب من ذات العام، على 
ت�صمل �ل�صنة �ملالية �لأولى �ملدة �لتي تنق�صي من تاريخ �لرتخي�س 
لل�شندوق مبزاولة الن�شاط من قبل الهيئة وحتى تاريخ انتهاء ال�شنة 

�ملالية للعام �لتايل.
مدة ال�صندوق: 25 (خم�صه وع�صرون) عام تبد�أ من تاريخ �لرتخي�س 
ال�شندوق  انهاء  ويجوز  الهيئة.  قبل  اأعماله من  لل�شندوق مبزاولة 
وت�شفيته وفقا لل�شروط الواردة بالبند الثانى و الع�شرين من هذه 

�لن�صرة.
عملة ال�صندوق: هي �جلنيه �مل�صري، وتعتمد هذه �لعملة عند تقييم 
عند  وكذا  املالية،  والقوائم  امليزانية  واإعداد  اخل�شوم  اأو  الأ�شول 

�لإكتتاب يف وثائقه �أو ��صرتد�دها وعند �لت�صفية.
�أحمد  حممد  فرحات  ر�صا  �ل�صيد/  لل�صندوق:  القانوين  امل�صت�صار 
وي�صغل من�صب �ملدير �لتنفيذى لالإد�رة �لقانونية ب�صركة  جعفر – 

م�شر للمقا�شة واليداع والقيد املركزى.
م�صر  �لقاهرة، جمهورية  �جلمهورية، حمافظة  �صارع   70 العنوان: 

�لعربية. 
ت: 25971664

البند الرابع: هدف ال�صندوق
�ملخاطر  ودرجة  يتنا�صب  عائد  حتقيق  �إلى  �ل�صندوق  يهدف 
الإ�شتثماري  للقرار  وفقاً  وذلك  ال�شندوق  با�شتثمارات  املرتبطة 
بني  فيها  �مل�صتثمر  �ملحفظة  تنويع  على  وعمله  �لإ�صتثمار  ملدير 
القطاعات الإقت�شادية املختلفة وكذلك بني �شتى ال�شركات يف تلك 
القطاعات، وي�شتثمر ال�شندوق اأمواله يف الأ�شهم املدرجة بالبور�شة 
�مل�صرية بال�صوق �لرئي�صي فيما عد� �لأ�صهم �ملقيدة ب�صوق �ل�صركات 
يدرك  اأن  امل�شتثمر  وعلى  النيل)  (بور�شة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
العالقة املبا�شرة بني درجة املخاطر املرتبطة باإ�شتثمارات ال�شندوق 

يف �لأ�صهم �مل�صرية و�لعائد �ملتوقع منها.

البند اخلام�ص: اأموال ال�صندوق والوثائق امل�صدرة 
منه

مليون)  (خم�صون   50،000،000 �ل�صندوق  حجم  ال�صندوق:  حجم 
وثيقة  مليون)  (خم�صة   5،000،000 علي  مق�صمة  م�صري،  جنيه 

قيمتها �ل�صمية 10 (ع�صرة) جنيهات م�صرية.
يجب  لل�صندوق:  املوؤ�ص�صة  اجلهة  ملكية  لن�صبة  والأق�صى  الأدنى  احلد 
�أل يقل �لقدر �ملكتتب فيه من �جلهة �ملوؤ�ص�صة يف �ل�صندوق  عن 
2% من حجم �ل�صندوق يف جميع �لأوقات �أو 5 مليون جنيه �يهما 
 5،000،000 وقدره  مبلغ  �ملوؤ�ص�صـــــة  �جلهـــة  وقد خ�ص�صت  �كرث، 
�ل�صندوق، ول  لر�أ�صمال  �أدين  (خم�صة مليون) جنيه م�صري كحد 
قبل  فيه  �لت�صرف  �أو  �ملبلغ  هذ�  ��صرتد�د  �ملوؤ�ص�صة  للجهة  يجوز 

�نتهاء مدة �ل�صندوق.
يف حالة زيادة حجم �ل�صندوق عن خم�صني �صعف �لقدر �ملكتتب 
فيه من اجلهة املوؤ�ش�شة يف ال�شندوق تلتزم اجلهة املوؤ�ش�شة بزيادة 
املن�شو�س  الأدنى  يتوافق مع احلد  وذلك حتى  ال�شندوق  راأ�شمال 

عليه يف �لفقرة �ل�صابقة.
يحق للجهة �ملوؤ�ص�صة زيادة �أو خف�س حجم م�صاهمتها فيه مع مر�عاة 
 (150) للمادة  طبقا  �لبند  هذ�  يف  عليه  �ملن�صو�س  �لأدنى  �حلد 
م�صاهمتها  بخف�س  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة  قيام  حالة  ويف  �لالئحة،  من 
��صرتتها يف  �لتي  �لوثائق  قيمة  ��صرتد�د  طريق  عن  �ل�صندوق  يف 
اأن  فعليها  عليه  املن�شو�س  الأدنى  احلد  عن  يزيد  مبا  ال�شندوق 
تر�عي مو�عيد �ل�صرتد�د �ملن�صو�س عليها يف �لبند �ل�صابع ع�صر 

من هذه �لن�صرة.
ال�صيولة الواجب الإحتفاظ بها: يجب علي ال�شندوق الحتفاظ بجزء 
اأمواله يف �شورة �شائلة للحفاظ علي درجة املخاطر املرتبطة  من 
مدير  م�شئوليه  ذلك  ويكون  ال�شرتداد  طلبات  وملقابله  مبحفظته 

�ل�صتثمار .
حقوق حملة �لوثائق: متثل كل وثيقة ح�صة ن�صبية يف �صافى �أ�صول 



�ل�صندوق ول يجوز تد�ولها بال�صر�ء �أو �لبيع بني �أ�صحابها مبا�صرة 
الواردة يف هذه  لل�شروط  وفقا  ال�شرتداد  ذلك عن طريق  يتم  بل 
�لن�صرة ، وتخول �لوثائق حلامليها حقوقاً مت�صاويًة قبل �ل�صندوق. 
وي�صارك حملة �لوثائق يف �لأرباح و�خل�صائر �لناجتة عن �إ�صتثمار�ت 
يتعلق ب�صايف  وثائق وكذ� فيما  �ل�صندوق كٌل ح�صب ما ميلكه من 

�أ�صول �ل�صندوق عند �لت�صفية.

البند ال�صاد�ص: ال�صيا�صة الإ�صتثمارية لل�صندوق
�لأ�صهم  �ل�صتثمار يف  ت�صتهدف  �إ�صتثمارية  �صيا�صة  �ل�صندوق  يتبع 
ببور�صة  �ملقيدة  �ل�صركات  عد�  (فيما  �مل�صرية  بالبور�صة  �ملقيدة 
�لنيل) يف �ملقام �لأول كما هو مو�صح بال�صيا�صة �ل�صتثمارية، ومن 
خالل ذلك ي�شعى مدير ال�شتثمار الى حتقيق عائد على الأموال 
�مل�صتثمرة يف �ل�صندوق مبعدل يتنا�صب مع �ملخاطر �لتي تو�جهها 
تلك �لإ�صتثمار�ت و�ملو�صحة بالن�صرة ، ويعمل مدير �لإ�صتثمار على 
تخفي�س تلك �ملخاطر من خالل �صيا�صة مقبولة لتوزيع �لإ�صتثمار�ت 
لالأ�شهم،  اجليد  والإختيار  املختلفة  ال�شتثمارية  القطاعات  على 
الإ�شتثمارية  وال�شروط  بال�شوابط  الإ�شتثمار  مدير  يلتزم  و�شوف 

�لتي وردت يف قانون �صوق ر�أ�س �ملال وفى هذه �لن�صرة.
يلتزم مدير الإ�صتثمار بال�صوابط التالية عند اإ�صتثمار اأموال ال�صندوق:
يف  جمالت  ال�شندوق  اموال  با�شتثمار  ال�شتثمار  مدير  يلتزم   •

ال�شتثمار يف ال�شوق املحلي فقط وامل�شدرة باجلنيه امل�شري.
�ملقيدة  �مل�صرية  �ل�صركات  �أ�صهم  يف  ي�صتثمر  ما  ن�صبة  تقل  �أل   •

بالبور�صة �مل�صرية عن 80% من �صايف �أ�صول �ل�صندوق. 
• �ل تقل ن�صبة ما ي�صتثمر يف �أ�صول ميكن حتويلها �لى نقدية عند 
الطلب مثال الودائع البنكية و اأذون اخلزانة عن 10% من �صايف 
ا�شول ال�شندوق ويتم الإلتزام بهذا البند بعد فتح باب ال�شرتداد 

يف �ل�صندوق طبقاً للمادة �خلا�صة ب�صر�ء و��صرتد�د �لوثائق.  
• ال تزيد ن�شبة ال�شتثمار يف القطاع الواحد عن 25% من �صايف 

�أ�صول �ل�صندوق.
• ال تزيد ن�شبة ال�شتثمار يف ال�شناديق الخرى عن 20% من �صايف 
اأ�شول ال�شندوق مع مراعاة اللتزام باحلدود ال�شتثمارية امل�شار 
توجيه  عند  �لنقدية  و�لدو�ت  بالأ�صهم  و�خلا�صة  بعاليه  �ليها 

�مو�ل �ل�صندوق لنو�ع �ل�صناديق �ملختلفة.
اإ�صتثمار  عند  التالية  القانونية  بال�صوابط  الإ�صتثمار  مدير  ويلتزم 

اأموال ال�صندوق:
األ تزيد ن�شبة ما ي�شتثمره ال�شندوق فى وثائق الإ�شتثمار التى   •
ت�صدرها �صناديق �لإ�صتثمار �لأخرى �ملثيلة عن 20% من �جمالى 
�صافى قيمة �أ�صوله يف �صندوق و�حد ومبا ل يجاوز 5% من قيمة 

�ل�صندوق �مل�صتثمر فيه.
• األ تزيد ن�شبة ما ي�شتثمر يف �شراء اأ�شهم ل�شركة واحدة على %10 
من �أمو�ل �ل�صندوق ومبا ل يجاوز 15% من �أور�ق تلك �ل�صركة. 

ل يجوز اأن تزيد ن�شبة ما ي�شتثمره ال�شندوق يف الأ�شهم وال�شندات 
ال�شادرة عن جمموعة مرتبطة عن 20% من �أمو�ل �ل�صندوق. 

تكون  قانوين  كيان  �أي  يف  �أ�صل  �أي  متلك  لل�صندوق  يجوز  ل   •
م�صئولية �ل�صركاء فيها غري حمدودة.

• يجب �أن تعمل �إد�رة �ل�صندوق علي حتقيق �لأهد�ف �لإ�صتثمارية 
لل�صندوق �لو�ردة يف هذه �لن�صرة.

• يجب �أن تكون قر�ر�ت �لإ�صتثمار متفقة مع ممار�صات �لإ�صتثمار 
احلكيمة مع الأخذ يف الإعتبار مبداأ توزيع املخاطر وعدم الرتكز.
�ل�صر�ء  �أو  بيعها  بغر�س  �لأ�صهم  �قرت��س  عمليات  تنفيذ  يجوز  ل 
وفقاً  املرتبطة  املجموعات  خالل  من  ال�شتحواذ  اأو  بالهام�س 

لأحكام �لقانون.

البند ال�صابع: املخاطر
القت�شادية  القطاعات  فى  بال�شتثمار  ال�شندوق  يقوم  �شوف 
�ملقيدة  �لأ�صهم  عد�  (فيما  �مل�صرية  بالبور�صة  �ملقيدة  و�ل�صركات 
اأداءها  يكون  اأن  لها  املتوقع  بالقطاعات  وبالأخ�س  النيل)  ببور�شة 
تغري�ت  حدوث  باأن  �لعلم  مع  غريها،  من  �أف�صل  �لقت�صادي 
م�صر  فى  مفاجئة  ب�صورة   �جتماعية  �أو  �صيا�صية  �أو  �قت�صادية 
يوؤثر ب�صكل كبري على �لقت�صاد �مل�صري ومن ثم علي �صوق �لأور�ق 
�ملالية �مل�صري علي وجه �خل�صو�س، و بالتالى فاإن �ل�صتثمار فى 
ال�شندوق خالل فرتة ح�شا�شة �شيا�شيا واقت�شاديا ينطوي علي قدر 
لي�س بالقليل من �ملخاطرة حيث �أنه ل ميكن �صمان �أد�ء �ل�صركات 
والقطاعات  ال�شركات  وبالأخ�س  املختلفة  والقطاعات القت�شادية 

�ملقيدة و�ملمثلة يف �لبور�صة �مل�صرية وموؤ�صر�تها.
باأنها الأ�شباب التي قد توؤدي  تعرف املخاطر املرتبطة بال�شتثمار 
�إلى �حتمال حتقيق خ�صائر �أو �ختالف �لعائد �ملحقق من �ل�صتثمار 
عن �لعائد �ملتوقع قبل �لدخول يف �ل�صتثمار مما قد يعر�س ر�أ�س 
�ملال �مل�صتثمر �إلى بع�س �ملخاطر �لتي قد توؤدي �إلى �حتمال تغري 
قيم �ل�صتثمار�ت �ملالية من وقت لآخر تبعا لتذبذب �أ�صعار �لأ�صهم 

�رتفاعا وهبوطاً يف �لبور�صة. 
�أن يدرك �لعالقة �ملبا�صرة بني �لعائد  ولذلك يجب على �مل�صتثمر 
ودرجة �ملخاطرة حيث �أنه كلما رغب �مل�صتثمر يف �أن يح�صل على 
اأكرب من املخاطرة تبعا  اأن يتحمل درجة  اأعلى يتوجب عليه  عائد 
�لنظر بحر�س  لعدة عو�مل، لذ� يتعني علي �مل�صتثمرين �ملحتملني 

لن�صخة  �ملذكورة فيما بعد و�ملر�جعة �حلري�صة  �إيل كافة �ملخاطر 
حمدثة من هذه �لن�صرة .

و�أهم  �ل�صندوق  لها  يتعر�س  �لتي  �ملخاطر  لأهم  عر�س  يلي  فيما 
�ل�صيا�صات و�لجر�ء�ت �لتي يتبعها �ل�صندوق للحد من تاأثري تلك 

�ملخاطر:
عن  تنتج  و�لتي  ككل  بال�صوق  �ملتعلقة  �ملخاطر  منتظمة:  خماطر 
�ملالية  �لأور�ق  �أ�صعار  وتغري  �ملالية  �لأ�صو�ق  يف  �لإ�صتثمار  طبيعة 
لل�صركات  �ملايل  �لأد�ء  بينها  من  عو�مل  لعدة  نتيجة  يومية  ب�صفة 
ومعدلت منوها بالإ�صافة للظروف �لقت�صادية و�ل�صيا�صية، و�صيتم 
ومتابعة  �لأ�صهم  لأد�ء  �ليومية  �ملتابعة  طريق  عن  �أثرها  تخفيف 
خمتلف �لدر��صات و�لتحليالت �لفنية و�لتوقعات �مل�صتقبلية لل�صوق. 
خماطر غري منتظمة: هى �ملخاطر �لتى تنتج عن حدث غري متوقع 
القطاع،  ذلك  �شركات  على  �شلباً  يوؤثر  وقد  القطاعات  اإحدى  فى 
فيها  �مل�صتثمر  �ملالية  �لأور�ق  بتنويع  �ملخاطر  هذه  جتنب  وميكن 

وعدم الرتكيز فى قطاع واحد واإختيار �شركات غري مرتبطة.
متكن  عدم  عن  تنتج  �لتي  �ملخاطر  والتقييم:  ال�صيولة  خماطر 
يحتاج  �لذي  �لوقت  يف  ��صتثمار�ته  من  �أي  ت�صييل  من  �ل�صندوق 
فيه �إلى �لنقدية نتيجة لعدم وجود طلب على �لأ�صل �ملر�د ت�صييله 
�أو حدوث ظروف توؤثر على بع�س ��صتثمار�ت �ل�صندوق مبا يوؤدى 
اإلى انخفا�س اأو انعدام التداول عليها لفرتة من الزمن. و للتعامل 
مع هذ� �لنوع من �ملخاطر يقوم مدير �ل�صتثمار عادة بالإ�صتثمار 
اإيل  بالإ�شافة  العالية،  ال�شيولة  ذات  الن�شطة  ال�شركات  اأ�شهم  فى 
الإحتفاظ مببالغ نقدية يف �شورة �شائلة وال�شتثمار يف اأدوات مالية 

قابلة للتحويل �إلى نقدية. 
وجتدر �ل�صارة �لى �أن خماطر �ل�صيولة قد تنتج نتيجة عدم �تفاق 
�يام �لعمل �مل�صريف و�لبور�صة مما يكون له �أثره على تقييم �لوثيقة 
وطبقا ملا هو م�صار �ليه ببند خماطر �لظروف �لقاهرة قد يوؤدي 
ذلك النوع من املخاطر الى ايقاف عمليات ال�شرتداد الى ان تزول 

��صباب هذه �ملخاطر.
�لقوة  �نخفا�س  عن  �لنا�صئة  �ملخاطر  وهى  الت�صخم:  خماطر 
معدل  عن  يقل  عائد  نتيجة حتقيق  �مل�صتثمرة  لالأ�صول  �ل�صر�ئية 
�لت�صخم. ويتم معاجلة هذه �ملخاطر عن طريق تدوير ��صتثمار�ت 

�ل�صندوق بني �لأ�صهم �لتى تختلف درجة تاثرها بالت�صخم. 
عن  �لكاملة  �ملعلومات  معرفة  عدم  خماطر  املعلومات:  خماطر 
�ل�صركات، �إّما لعدم �ل�صفافية �أو عدم وجود روؤية و��صحة لالأحو�ل 
�إلى حدوث  يوؤدى  ب�صبب عو�مل غري معروفة، مما قد  �مل�صتقبلية 
نتائج �شلبية تزيد ن�شبة املخاطر. وحيث اأن مدير الإ�شتثمار يتمتع 
بخربة وا�شعة ودراية عن ال�شوق واأدوات الإ�شتثمار املتاحة فهو يقوم 
�لبحوث  �لإطالع على  �إلى  بالإ�صافة  �ل�صركات  �أد�ء  وتوقع  بتقييم 
تفادى  على  يعمل  بحيث  �ل�صركات  وحالة  �لقت�صادية  �حلالة  عن 

�لقر�ر�ت �خلاطئة وجتنب خماطر �ملعلومات.
�للو�ئح  تغري  عن  ناجتة  خماطر  والقوانني:  اللوائح  تغري  خماطر 
مو�جهتها  و�صيتم  �لإ�صتثمار�ت.  على  بال�صلب  يوؤثر  مبا  و�لقو�نني 
من خالل متابعة �لأحد�ث �ل�صيا�صية و�لت�صريعات �ملنتظر �صدورها 
و�لتي توؤثر على �أد�ء �ل�صندوق و�لعمل على جتنب �آثارها �ل�صلبية 

و�ل�صتفادة من �آثارها �لإيجابية ل�صالح �لأد�ء �لإ�صتثماري. 
خماطر تقلبات �صعر ال�صرف: وهى �ملخاطر �لتي قد توؤدى �إلى حدوث 
تقلبات �قت�صادية توؤثر على �لأد�ء �ملايل لل�صركات مما ينعك�س على 
�إنخفا�س  �أو  �إرتفاع  �إلى  يوؤدى  و  بال�صوق  �ملتد�ولة  �ملالية  �لأور�ق 

عائد �ل�صندوق.
للدول  �ل�صيا�صية  �حلالة  تنعك�س  ال�صيا�صية:  التغريات  خماطر 
�أ�صو�ق �ملال بهذه �لدول، و�لتي قد توؤدي  �أد�ء  �مل�صتثمر فيها على 
�أ�صو�ق  �إلى تاأثر �لأرباح و�لعو�ئد �ل�صتثمارية، و فى �لغالب تكون 
الأدوات ذات  اأ�شواق  ال�شيا�شية من  بالتغيريات  تاأثراً  اأكرث  الأ�شهم 
�لعائد �لثابت، وجتدر �لإ�صارة �لى �أن �ل�صندوق �صوف ي�صتثمر فى 
�ل�صوق �مل�صري  مما ي�صتتبعه �لتاأثر �ملبا�صر بالأو�صاع �ل�صيا�صية و 

�لقت�صادية �ل�صائدة يف م�صر.
خماطر ظروف قاهرة عامة: و هي مثل حدوث ا�شطرابات �شيا�شية 
�صوق  على  �لتد�ول  �إيقاف  �إلى  توؤدى  بدرجة  و  بالبالد  غريها  �أو 
�لأور�ق �ملالية مما يوؤدى �إلى وقف عمليات �ل�صرتد�د كليا �أو ن�صبيا 

و هو نوع من املخاطر التي ل تزول اإل بعد زوال اأ�شبابها.

البند الثامن: نوعية امل�صتثمر املخاطب بالن�صرة
�أ�صخا�صاً  كانو�  �صو�ء  و�لأجانب  للم�صريني  يتيح  �ل�صندوق  هذ� 
طبيعيني اأو اعتباريني، الراغبني يف ال�شتفادة من مزايا ال�شتثمار 
به،  املرتبطة  املخاطر  لتحمل  اإ�شتعداد  ال�شهم وعلى  فى �شناديق 
�لإكتتاب يف (�صر�ء) وثائق �لإ�صتثمار �لتي ي�صدرها �ل�صندوق طبقاً 
لل�شروط الواردة يف هذه الن�شرة. وجتدر الإ�شارة اإيل اأن امل�شتثمر 
يجب �أن ي�صع يف �عتباره �أن طبيعة �لإ�صتثمار يف �ملجالت �مل�صار 
�إليها قد يعر�س ر�أ�س �ملال �مل�صتثمر يف �ل�صندوق �إيل �لإنخفا�س 
نتيجة حتقق بع�س �ملخاطر (و�ل�صابق �لإ�صارة لها يف �لبند �خلا�س 
�أمو�له يف هذ� �ل�صندوق  باملخاطر)، ومن ثم بناء قر�ره با�صتثمار 

بناءاً علي ذلك.
ينا�صب هذا النوع من الإ�صتثمار:

�مل�صتثمر �لر�غب يف �ل�صتثمار يف �صوق �لأ�صهم �ملقيدة بالبور�صة 

�مل�صرية فيما عد� �لأ�صهم �ملقيدة ببور�صة �لنيل وكذلك يف وثائق 
�ل�صناديق �لأخرى.

مبحفظة  املرتبطة  املخاطر  درجة  تقبل  يف  الراغب  امل�شتثمر 
�ل�صندوق مقابل حتقيق عائد يتنا�صب مع تلك �ملخاطر.

البند التا�صع: اأ�صول وموجودات ال�صندوق
�ل�صندوق  �مو�ل  تكون  �ملوؤ�ص�صة:  و�جلهة  �ل�صندوق  بني  �لف�صل 
اأموال اجلهة املوؤ�ش�شة  وا�شتثماراته وان�شطته م�شتقلة ومفرزة عن 

وموؤ�ص�صي وم�صاهمي تلك �جلهة.
الرجوع اإيل موجودات �صناديق اإ�صتثمارية اأخري تابعة للجهة املوؤ�ص�صة: 
ل يجوز �لرجوع على موجود�ت �صناديق ��صتثمارية �أخري يديرها 
حق  من  ويكون  ال�شندوق.  بالتزامات  للوفاء  ال�شتثمار  مدير 
�ل�صندوق �لرجوع على موجود�ت �ل�صناديق �لأخرى �لتي ي�صتثمر 
فيها (مثله مثل باقى حملة �لوثائق) يف حالة حدوث ما ي�صتوجب 

ذلك مع مراعاة الأحكام والقوانني املنظمة لذلك.
اإم�صاك ال�صجالت اخلا�صة بال�صندوق واأ�صوله: يلتزم مدير ال�شتثمار 
طبقاً للتعاقد بينه وبني �جلهة �ملوؤ�ص�صة باإم�صاك ح�صابات �لرباح 
اإلى  جميعها  تخ�شع  والتي  ال�شندوق  بن�شاط  املتعلقة  واخل�شائر 
فرتة  كل  نهاية  يف  �ل�صندوق  ح�صابات  مر�قبي  قبل  من  �ملر�جعة 
مفرزه  ال�شندوق  اأ�شول  تكون  باأن  الإلتزام  مع  �شنوية،  ربع  مالية 

متاماً عن �أ�صول وح�صابات مدير �ل�صتثمار و�جلهة �ملوؤ�ص�صة.
ا�صول ال�صندوق: ل يوجد �أي �أ�صول لدي �ل�صندوق قبل �لبدء �لفعلي 
يف الن�شاط ما عدا املبلغ املجنب وهو القدر املكتتب فيه من قبل 

�جلهة �ملوؤ�ص�صة يف �ل�صندوق و�لبالغ 5 مليون جنيه.
�لوثيقة  �صاحب  لورثة  يجوز  ل  الوثيقة:  �صاحب  ورثة  حقوق 
دفاتر  على  �لأختام  و�صع  طلب   - كانت  حجة  باأية   - لد�ئنيه  �أو 
اأو  اأمواله  بق�شمة  املطالبة  اأو  على ممتلكاته  احلجز  اأو  ال�شندوق 
باأية  يتدخلو�  �أن  لهم  يجوز  ول  �لق�صمة،  �إمكان  لعدم  جملة  بيعها 

طريقة كانت يف �إد�رة �ل�صندوق.

وجمل�ص  لل�صندوق  املوؤ�ص�صة  اجلهة  العا�صر:  البند 
الدارة امل�صئول عن ال�صندوق

تاأ�ص�صت �صركة م�صر �مل�صتقبل ل�صناديق �لإ�صتثمار (�س.م.م) عام 
2011 وهي �صركة مقيدة بال�صجل �لتجارى برقم (392731) مبكتب 
�صجل جتارى �لقاهرة بهدف تاأ�صي�س �صناديق �إ�صتثمار وح�صلت علي 
ترخي�س مزاولة الن�شاط من قبل الهيئة برقم (633) بتــــــــــــــــــاريخ 

2011/4/20 ويبلغ ر�أ�صمالها �مل�صدر 10 مليون جنيه.
يتمثل هيكل م�صاهميها يف كل من: 

�صندوق تاأمني �ملتعاملني فى جمال �لور�ق �ملالية من �ملخاطر غري 
�لتجارية (�صندوق حماية �مل�صتثمر)  -  %98

�شركة م�شر للمقا�شة والإيداع والقيد املركزي  -  %1
�صركة �لنيل لتكنولوجيا ون�صر �ملعلومات  -  %1

جمل�ص اإدارة اجلهة املوؤ�ص�صة:
على  �لإ�صر�ف  عن  �مل�صئول  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة  �إد�رة  جمل�س  يتكون 

ال�شندوق والتن�شيق بني الأطراف ذوى العالقة من: 
ال�صيد / اأحمد ح�صام الدين عبد احلميد

رئي�س جمل�س �لد�رة 
ال�صيد / حممد ها�صم احمد زهري

�لع�صو �ملنتدب 
ال�صيد / عمرو ماهر عبد احلميد   

ع�صو جمل�س �إد�رة
ال�صيد / اأ�صامة عي�صى اأحمد م�صطفى عامر  

ع�صو م�صتقل
ال�صيد / حممد حممد ح�صنني �صالح  

ع�صو م�صتقل
ال�صيد / نا�صف نظمي جرج�ص عريان  

ع�صو م�صتقل
ال�صيد / هاين علي زهري الببالوي  

ع�صو م�صتقل

اخت�صا�صات جمل�ص الإدارة ب�صفته امل�صئول عن ال�صندوق: 
• تعيني مدير الإ�شتثمار والتاأكد من التزامه مب�شئولياته مبا يحقق 
م�صلحة حملة �لوثائق وفقاً لن�صرة  �لإكتتاب و�أحكام قانون �صوق 

ر�أ�س �ملال. 
�إدخاله عليها قبل  يتم  تعديل  و�أي  �لإكتتاب  ن�صرة  �ملو�فقة على   •

�عتمادها من �لهيئة.
• املوافقة على عقد ترويج الإكتتاب يف وثائق ال�شندوق (وذلك يف 

حاله �لتعاقد). 
• �لف�صل يف �لتعامالت �لتي ت�صكل تعار�صاً يف �مل�صالح بني �لأطر�ف 

ذوي العالقة وال�شندوق حال تواجدها.
• �ملو�فقة على تعيني مر�قبي �حل�صابات من بني �ملقيدين بال�صجل 

�ملعد لهذ� �لغر�س بالهيئة.
املعلومات  عن  بالإف�شاح  الإ�شتثمار  مدير  التزام  من  التاأكد   •



من  وغريهم  �لوثائق  حلملة  بال�صندوق  �خلا�صة  �جلوهرية 
الأطراف ذوي العالقة.

• �عتماد �لقو�ئم �ملالية لل�صندوق.
م�صلحة  يحقق  ما  بكل  �لقيام  يف  �حلري�س  �لرجل  عناية  بذل   •

�ل�صندوق وحملة �لوثائق.
اجلهة  اأموال  عن  واأن�شطته  وا�شتثماراته  ال�شندوق  اأموال  فرز   •
عن  م�صتقلة  ح�صابات  لل�صندوق  تخ�ص�س  �أن  وعليها  �ملوؤ�ص�صة 
الالزمة  وال�شجالت  الدفاتر  اإم�شاك  وعليها  الأخرى  الأن�شطة 

ملمار�شة ن�شاط ال�شندوق.
• اللتزام بالتعاقد مع امل�شت�شار القانوين لل�شندوق.

• الإلتزام بالتعاقد مع اأمني حفظ لل�شندوق.
الإكتتاب  طلبات  تتلقي  التى  البنوك  مع  بالتعاقد  الإلتزام   •

و�لإ�صرتد�د.
• �لتعاقد مع �جلهات �لت�صويقية .

�ل�صناديق  �أد�ء  مع  باملقارنة  لل�صندوق  �لإ�صتثماري  �لأد�ء  تقييم   •
�لأخرى.

بالقيام  لل�شندوق  اخلدمات  مقدمي  التزام  مدى  من  التحقق   •
مبهامهم وفقاً لن�شرة الإكتتاب والعقود املربمة معهم.

• �لتحقق من تنفيذ �أهد�ف �ل�صندوق �لإ�صتثمارية و�لإ�صرت�تيجية، 
وحتقيق �لعو�ئد و�إد�رة �ملخاطر وفقاً  ملا هو من�صو�س عليه يف 

ن�صرة �لإكتتاب.
• اللتزام بقواعد الإف�شاح الواردة باملادة (6) من قانون �صوق ر�أ�س 
�لتقارير  �لن�صرة، ون�صر  �لو�حد و�لع�صرون من هذه  �ملال و�لبند 
عن  �حل�صابات  مر�قبي  من  �ملعتمدة  �ل�صنوية  ون�صف  �ل�صنوية 

ن�شاط ال�شندوق.
التحقق من كفاءة النظم املحا�شبية والنظم الإلكرتونية املطبقة   •

بال�صندوق.
ونظام  باملخاطر  �ملتعلقة  �لإ�صتثمار  مدير  �صيا�صات  مر�جعة   •

�ل�صيولة.
اأداء مدير الإ�شتثمار والتاأكد من التزامه مب�شئولياته مبا  تقييم   •
يحقق م�صلحة حملة �لوثائق وفقاً لن�صرة �لإكتتاب و�أحكام قانون 

�صوق ر�أ�س �ملال. 
�لجتماع ما ل يقل عن مرتني �صنويا مع �ملر�قب �لد�خلي لدى   •
مدير الإ�شتثمار للتاأكد من اإلتزامه باأحكام قانون �شوق راأ�س املال. 
• �ملو�فقة على طلب �لقرت��س ل�صالح �ل�صندوق بالتن�صيق مع مدير 

�ل�صتثمار.
• �عتماد طلب وقف �ل�صرتد�د �أو �ل�صد�د �لن�صبى �ملقدم للهيئة.

تفوي�ص جمل�ص اإدارة اجلهة املوؤ�ص�صة للتعامل مع الهيئة العامة للرقابة 
املالية:

اأحمد  الأ�شتاذ/  ال�شيد  املوؤ�ش�شة  اجلهة  اإدارة  جمل�س  فو�س  لقد 
�ملوؤ�ص�صة  للجهة  �لإد�رة  رئي�س جمل�س  �حلميد  عبد  �لدين  ح�صام 
�أمام كافه �جلهات يف كل  يف �لتعامل مع �لهيئة ومتثيل �ل�صندوق 

الأن�شطة املتعلقة بال�شندوق.
�لقاهرة، جمهورية م�صر  �صارع �جلمهورية، حمافظة  العنوان: 70 

�لعربية. 
�صناديق  يوجد  ل  املوؤ�ص�صة:  ال�صناديق الأخرى املن�صاأة من قبل اجلهة 

�أخري من�صاأة من قبل �جلهة �ملوؤ�ص�صة.
املمثل القانوين للجهة املوؤ�ص�صة: ال�شيد الأ�شتاذ/ اأحمد ح�شام الدين 
عبد �حلميد - رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة م�صر �مل�صتقبل ل�صناديق 

�لإ�صتثمار. 

البند احلادى ع�صر: مراقبا ح�صابات ال�صندوق
يكون  �أن  يجب  فاإنه  �لتنفيذية  �لالئحة  من   (163) للمادة  طبقاً 
من  �أي  �أو  �لإ�صتثمار  مدير  عن  م�صتقلني  �حل�صابات  مر�قبي 
الأطراف ذوي العالقة، ومن ثم يتولى مراجعة ح�شابات ال�شندوق 
�ملعد  �ل�صجل  يف  �ملقيدين  �ملر�جعني  بني  من  للح�صابات  مر�قبان 

لهذ� �لغر�س بالهيئة، وقد مت تعيني كل من:

ال�صيد / حممد ال�صيد حممد احلكيم 
 )BDO( مكتب خالد و �صركاه

وم�صجل ب�صجل مر�قبي �حل�صابات بالهيئة حتت رقم (46). 
العنوان: 1 �شارع وادي النيل، املهند�شني، حمافظة اجليزة، جمهورية 

م�صر �لعربية.
التليفون:  33030701  

وهذ� هو �ل�صندوق �لأول �لذى يقوم مبر�قبة ح�صاباته.

ال�صيد/ عبد املنعم عبد احلليم عبد احلميد �صالم
مكتب عبد �ملنعم عبد �حلليم �صالم

وم�صجل ب�صجل مر�قبي �حل�صابات بالهيئة حتت رقم (361).
العنوان: 14 �صارع �لألفى (عمارة �لثورة). �س.ب. 614 – �لقاهرة 

– حمافظة �لقاهرة، جمهورية م�صر �لعربية.
التليفون: 25919817

وهذ� هو �ل�صندوق �لأول �لذى يقوم مبر�قبة ح�صاباته. 

التزامات مراقبي احل�صابات:
يلتزم مراقبا ح�شابات ال�شندوق مبراجعة القوائم املالية يف نهاية 

�إ�صد�رها خالل �لربع �لأول من �ل�صنة �ملالية  كل �صنة مالية ويتم 
التالية. ويلتزم كل مراقب على حده باأن يعد تقريراً �شنوياً يت�شمن 
�ملحا�صبة  ملعايري  طبقاً  �إليها  �نتهى  �لتي  و�ملالحظات  �لنتائج 
واملراجعة امل�شرية على اأن يلتزما بتوحيد التقرير ال�شنوي ويو�شحا 

به �أوجه �خلالف بينهما �إن وجدت.
ثالثة  كل  دوري  فح�س  باإجراء  ال�شندوق  ح�شابات  مراقبا  يلتزم 
�أ�صهر للقو�ئم �ملالية لل�صندوق وللتقارير �لربع و�لن�صف �صنوية عن 
ن�شاط ال�شندوق ونتائج اأعماله عن هذه الفرتة ويتعني اأن يت�شمن 
ر�أيهما يف مدى �صحة تعبري  �ل�صاأن  �لذي يعد�نه يف هذ�  �لتقرير 
القوائم املالية امل�شار اإليها ب�شورة عادلة عن املركز املايل لل�شندوق 
وراأيهما يف نتيجة ن�شاطه وبيان ما اإذا كانت هناك حاجة لإجراء اأية 
تعديالت هامة �أو موؤثرة على �لقو�ئم �ملالية �ملذكورة ينبغي �إجر�ئها، 
ال�شندوق  والتزامات  اأ�شول  تقييم  اأ�ش�س  اتفاق  مدى  بيان  وكذا 
مو�صع  �لفرتة  خالل  �ل�صتثمار  وثائق  ��صرتد�د  قيمة  وحتديد 
�لفح�س متا�صياً مع �لإر�صاد�ت �ل�صادرة عن �لهيئة يف هذ� �ل�صدد.
اخلا�شة  الن�شر  م�شودة  باأعداد  ال�شندوق  ح�شابات  مراقبا  يلتزم 

بالقو�ئم �ملالية ب�صفة ن�صف �صنوية.
يلتزم مراقبا ح�شابات ال�شندوق باإ�شدار �شهادة املبلغ املجنب ب�شفة 

ربع �صنوية.
دفاتر  على  �لإطالع  يف  �حلق  �حل�صابات  مر�قبي  من  لكل  ويكون 
�ملوجود�ت  وحتقيق  و�لإي�صاحات  �لبيانات  وطلب  �ل�صندوق 
تقريراً  بتقدمي  يقوما  اأن  يجب  ذلك  ومع  منفردين،  والإلتزامات 
موحد�ً ويف حالة �لإختالف فيما بينهما يتم تو�صيح �أوجه �لإختالف 

ووجهة نظر كل منهما.

البند الثاين ع�صر: مدير الإ�صتثمار
�ل�صندوق  يعهد  �أن  وجوب  من  �لقانون  عليه  ن�س  ما  �صوء  فى 
ال�شتثمار  �شناديق  اإدارة  يف  خربة  ذات  جهة  اإلى  ن�شاطه  باإدارة 
�مل�صتقبل ل�صناديق �ل�صتثمار (�س.م.م.)  فقد عهدت �صركة م�صر 
و�ل�صتثمار  �ملالية  لالأور�ق  �صي  �إت�س  �صركة  �إلى  �ل�صندوق  باإد�رة 
وهى �صركة م�صاهمة م�صرية من�صاأة وفقاً لأحكام �لقانون رقم 95 
ل�صنة 1992 ومقيدة يف �صجل جتاري ��صتثمار �لقاهرة برقم 47038 
اإدارة �شناديق  ن�شاط  لها مبزاولة  بتاريخ 2010/7/18، ومرخ�س 
�ل�صتثمار وحمافظ �ل�صتثمار مبوجب �لرتخي�س رقم 147 بتاريخ 
 B224-F15 رقم مبنى  �لرئي�صي يف  مقرها  ويقع   ،2001/5/20
املنطقة املالية – �لقرية �لذكية –كم 28 طريق �لقاهرة �لإ�صكندرية 
م�صر، ويبلغ   – �أكتوبر 12577  �ل�صاد�س من  مدينة   – �ل�صحر�وي 

ر�أ�صمالها �مل�صدر و�ملدفوع 100 (مائة) مليون جنيه م�صري.

ميتلكها  �لتي  و�لن�صبة  �ل�صركة  م�صاهمي  باأ�صماء  بيان  يلي  وفيما 
كل منهم:

%63  | �ل�صيد/ ح�صني ح�صن �صكرى 
%30  | �صندوق �ورك�س �لقليمى للم�صاهمات �خلا�صة 
%7  | �أخرون 

يتكون جمل�س �إد�رة �صركة �إت�س �صي لالأور�ق �ملالية و�ل�صتثمار من:
ال�صيد / ح�صني ح�صن �صكري

رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�صو �ملنتدب
ال�صيد/ على ح�صني �صكرى

ع�صو
ال�صيد/ حممود �صليم حممود �صيد

ع�صو
ال�صيد/ جودت بن مو�صى احللبى

ممثل �صندوق �ورك�س �لقليمى للم�صاهمات �خلا�صة - ع�صو
ال�صيد/ هانى اأحمد يو�صف ال�صويعر

ممثل �صندوق �ورك�س �لقليمى للم�صاهمات �خلا�صة - ع�صو

تدير اإت�ص �صي لالأوراق املالية وال�صتثمار ال�صناديق التالية:
العائد  ذو  الأول  للتنمية  اإيران  م�شر  بنك  ا�شتثمار  �شندوق   •

�لرت�كمي و�لتوزيع �لدوري (�صندوق �أ�صهم)
• �شندوق ا�شتثمار بنك م�شر اإيران للتنمية الثاين ذو العائد اليومي 

و�لتوزيع �لدوري (�صندوق نقدى)
• �شندوق ا�شتثمار البنك الأهلي امل�شري الثالث ذو العائد الدوري 

و�لرت�كمي (�صندوق متو�زن)
• �شندوق ا�شتثمار بنك م�شر الثالث ذو العائد الرتاكمي والتوزيع 

�لدوري (�ك�صترييور �صابقاً) (�صندوق �أ�صهم)
�ل�صريعة  لأحكام  »وفقاً  �لر�بع  م�صر  بنك  ��صتثمار  �صندوق   •

�لإ�صالمية« – �صندوق �حل�صن (�صندوق �إ�صالمى)
• �شندوق ا�شتثمار بنك قناة ال�شوي�س ذو العائد الدوري والرتاكمي  

(�صندوق �أ�صهم)
العائد  ذو  ال�شادرات  لتنمية  امل�شري  البنك  ا�شتثمار  �شندوق   •

�لدوري – �صندوق �خلبري  (�صندوق �أ�صهم)
و�لإئتمان  للتنمية  �لرئي�صي  للبنك  �لثاين  �ل�صتثمار  �صندوق   •

الزراعي لل�شيولة ذو العائد اليومي الرتاكمي – �صندوق �حل�صاد 
�ليومى (�صندوق نقدى)

• �شندوق ا�شتثمار البنك الأهلى �شو�شيتيه جرنال الثالث ذو العائد 
�لدورى �لرت�كمى – �صندوق تد�ول (�صندوق �أ�صهم)

الوالى  كامل  عادل  الأ�صتاذ/  �ل�صيد  بتعيني  �ل�صركة  قامت 
يدير  هو  و  �ل�صندوق.  ملحفظة  كمدير  بال�صركة  �ل�صتثمار  رئي�س 
العمل  فى جمال  عملية  خربة  له  و  ا�شتثمار  �شناديق  عدة  حالياً 
بالبنك  امل�شرفى وادارة الأ�شول تزيد عن خم�شة و ع�شرين عاماً 
�لأخرى  �مل�صرية  �ل�صول  �د�رة  �صركات  �حدى  و  �مل�صرى  �لأهلى 

و�صركة �ت�س �صى لالأور�ق �ملالية و �ل�صتثمار.  
املراقب الداخلى ملدير ال�صتثمار:

يقوم ال�صيد/ عمرو بركات رئي�س اللتزام بال�شركة مب�شئوليات 
املراقب الداخلى ملدير ال�شتثمار، ويلتزم بالآتي: 

• اللتزام بالحتفاظ مبلف جلميع �شكاوى العمالء ومبا مت اتخاذه 
من اإجراءات ملواجهة هذه ال�شكاوى مع اإخطار الهيئة بال�شكاوى 

�لتي مل يتم حلها خالل �أ�صبوع من تاريخ تقدميها.
اللتزام باإخطار الهيئة بكل خمالفة للقانون واأي خمالفة لنظم   •
�ملتعلقة  �لقيود  بال�صركة وعلى وجه �خل�صو�س خمالفة  �لرقابة 
بال�شيا�شة ال�شتثمارية لل�شندوق وذلك اإذا مل يقم مدير ال�شتثمار 

باإز�لة �أ�صباب �ملخالفة خالل �أ�صبوع من تاريخ حدوثها.
• اللتزام مبوافاة الهيئه بتقارير ن�شف �شنوية عن ن�شاط ال�شندوق 
�لتى  �لبيانات  �لتقارير  هذه  تت�صمن  �ن  على  �عمالة  ونتائج 
تف�شح عن املركز املالى لل�شندوق، واأن تكون معتمدة من مراقبى 

ح�صابات �ل�صندوق .
�صمانات مدير الإ�صتثمار:

ي�صمن مدير �لإ�صتثمار للجهة �ملوؤ�ص�صة لل�صندوق ما يلي:
• �أنه مدير �إ�صتثمار م�صجل لدى �لهيئة برتخي�س رقم (147) بتاريخ 

.2001-5-20
وفقاً  ال�شندوق  اأهداف  لتحقيق  الكافية  اخلربة  ميلك  اإنه   •

لاللتزامات املذكورة يف هذه الن�شرة.
• اأن موظفي مدير الإ�شتثمار لديهم اخلربة الكافية املطلوبة لتعظيم 

عائد ال�شندوق مع مراعاة احلفاظ على �شيولته.
• اأنه يحتفظ باملالءة املالية الالزمة ملزاولة ن�شاطه مبا يحقق �شمان 
ت�شعه  ما  مراعاة  مع  وذلك  بالتزاماته  جتاه  ال�شندوق،  الوفاء 

الهيئة من �شوابط يف هذا ال�شاأن. 
• �أنه �صيقوم باإعد�د �لقو�ئم �ملالية طبقاً ملعايري �ملحا�صبة �مل�صرية، 
ال�شندوق  ن�شاط  عن  �شنوية  تقارير  ن�شف  باإعداد  �شيقوم  كما 
املايل  عن  املركز  تف�شح  التي  البيانات  مت�شمنة  اأعماله  ونتائج 

لل�صندوق. 

اللتزامات العامة ملدير ال�صتثمار:
1- اللتزام بتمكني مراقبي ح�شابات ال�شندوق من الإطالع على 
�مل�صتثمرة،  �ل�صندوق  باأمو�ل  �خلا�صة  و�مل�صتند�ت  �لدفاتر 

وموافاتهم بالبيانات والإي�شاحات التي يطلبوها.
2- اللتزام بتوزيع وتنويع الإ�شتثمارات داخل ال�شندوق وذلك لتوزيع 
�لإ�صتثمارية  و�لأهد�ف  �جلدوى  حتقيق  يكفل  مبا  �ملخاطر 

لأمو�ل �ل�صندوق.
اأداء  عن  �شنوية  ربع  بتقارير  املوؤ�ش�شة  اجلهة  اللتزام مبوافاة   -3
�ل�صوق و�أد�ء �ل�صندوق بالإ�صافة �إيل جميع �لتقارير و�لبيانات 

و�لتو�صيحات ل�صتثمار�ت �ل�صندوق.
4- اللتزام بالقيام مبتابعة يومية لالأوراق املالية امل�شتثمر فيها.

وربع  ال�شنوية  ون�شف  ال�شنوية  املالية  القوائم  باإعداد  اللتزام   -5
�ل�صنوية �خلا�صة بال�صندوق.

املتعلقة  الت�شرفات  اأنواع  كافة  باإجراء  ال�شتثمار  مدير  يلتزم   -6
يف  مبا  �ل�صندوق  يف  �مل�صتثمرة  �ملالية  و�لأور�ق  بالنقدية 
الت�شرفات  تكن هذه  ما مل  بغريها  ا�شتبدالها  ذلك احلق يف 

م�صتبعدة �صر�حة يف هذه �لن�صرة. 
يف  ا�شبوع  كل  من  الأحد  يوم  يف  الوثيقة  �شعر  بن�شر  اللتزام   -7
يتحمل  �أن  علي  �لنت�صار  و��صعة  يومية  �صباحية  جريدة 

�ل�صندوق م�صاريف هذ� �لإعالن �لأ�صبوعي.

ثانيًا التزامات خا�صة بالقانون ملدير الإ�صتثمار:
1- اللتزام ببذل عناية الرجل احلري�س يف اإدارته لأموال ال�شندوق 
وذلك على النحو املتوقع من اأ�شخا�س متخ�ش�شني واأ�شحاب 
خربة وا�شعة يف هذا املجال وعليه جتنب كل عمل اأو ت�شرف 
لأمو�ل  ��صتثماره  عند  �مل�صالح  يف  تعار�س  خلق  �صاأنه  من 
�ل�صندوق و�لعمل علي حماية م�صالح �ل�صندوق يف كل ت�صرف 

�أو �إجر�ء.
2- اللتزام باإجراء الت�شرفات علي نحو يت�شف بال�شفافية والعدالة 
تكامل  علي  و�ملحافظة  �لوثائق  حملة  م�صالح  حتقيق  بغية 

�ل�صوق. 
3- اللتزام بالتزود مبا يلزم من موارد واإجراءات لتاأمني ممار�شة 

�أف�صل لن�صاطه.
4- اللتزام بتاأمني منهج مالئم لإي�شال املعلومات اجلوهرية حلملة 

�لوثائق.
وبيع  �شراء  عمليات  لتنظيم  الالزمة  القواعد  بو�شع  اللتزام   -5
�لإ�صتثمار  لوثائق  لديه  و�لعاملني  �لإ�صتثمار  مدير  موظفي 



�ل�صادرة عن �ل�صناديق �لتي يتويل �إد�رتها علي �أن يتم �عتماد 
هذه �لقو�عد من �لهيئة.

لأحكام  وفقاً  الن�شاط  حتكم  التي  القواعد  بكافة  اللتزام   -6
�لقانون. 

بينه  املربم  الإدارة  عقد  من  ب�شورة  الهيئة  باإخطار  اللتزام   -7
�أحكامه  �تفاق  من  للتحقق  تنفيذه  قبل  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة  وبني 

مع �لقانون.
الدفاتر  واإم�شاك  لل�شندوق  م�شتقلة  ح�شابات  بحفظ  اللتزام   -8
�لدفاتر  �إلى  بالإ�صافة  ن�صاطه  ملمار�صة  �لالزمة  و�ل�صجالت 
وال�شجالت التي حتددها الهيئة وعليه تزويد الهيئة بامل�شتندات 

والبيانات التي تطلبها.
الواردة  الإ�شتثمار  لقيود  خمالفة  اأية  اأ�شباب  باإزالة  اللتزام   -9
 3 خالل  وذلك  التنفيذية  والالئحة  املال  راأ�س  �شوق  بقـــانون 
واجلهة  الهيئة  اإخطار  وعليه  تاريخ حدوثها،  من  اأيام  (ثالثة) 
�ملوؤ�ص�صة كتابياً يف حالة �إ�صتمر�ر �ملخالفة لأكرث من ثالثة �أيام 

مع بيان ما مت من �إجر�ء�ت و�ملدة �لالزمة لإز�لتها.
اجلهة  اإدارة  ملجل�س  وفوري  م�شبق  ب�شكل  بالإف�شاح  الإلتزام   -10
و�لأطر�ف  �ل�صندوق  على  �ل�صر�ف  عن  �مل�صوؤل  �ملوؤ�ص�صة 
للم�شالح  تعار�س  على  ينطوي  ت�شرف  اأي  العالقة  عن  ذات 

 و�حل�صول على مو�فقتهم �مل�صبقة على �لقيام بهذ� �لت�صرف.
11- اللتزام بعدم اإذاعة اأو ن�شر بيانات اأو معلومات غري �شحيحة 
كما  جوهرية،  بيانات  �أو  معلومات  حجب  �أو  كاملة  غري  �أو 
با�شتثمارات  اخلا�شة  املعلومات  �شرية  على  باملحافظة  يلتزم 
ال�شندوق وعدم اإف�شائها اإلى الغري وذلك فيما عدا املعلومات 
واجلهات  الوثائق  وحلملة  للهيئة  عنها  بالإف�شاح  يلتزم  التي 
�لرقابية �ملخت�صة �أو �لق�صائية طبقاً لأحكام �لقانون �أو مبوجب 

�أمر �أو حكم ق�صائي.
12- اللتزام بالإف�شاح الفوري عن املعلومات اجلوهرية التي تطراأ 
�أثناء مبا�صرة �ل�صندوق لن�صاطه لكل من �لهيئة وحملة �لوثائق 
وغريهم من الأطراف ذوي العالقة وذلك طبقاً للمادة (157) 

من �لالئحة �لتنفيذية للقانون.
13- اللتزام بو�شع لئحة داخلية مع اإخطار الهيئة بها طبقاً للمادة 

(172) من �لالئحة �لتنفيذية للقانون.
14- يحظر على مدير �لإ�صتثمار �إ�صتثمار �أمو�ل �ل�صندوق يف وثائق 
�إ�صتثمار  �صندوق  يكن  مل  ما  �إد�رته  علي  يقوم  �أخر  �صندوق 

�أ�صو�ق �لنقد.
15- يحظر علي مدير �لإ�صتثمار �لقيام بجميع �لأعمال �ملحظورة 

علي �ل�صندوق �لذي يديره.
16- يحظر علي مدير �لإ�صتثمار �أن تكون له م�صلحة من �أية نوع 
يف �ل�صركات �لتي يتعامل علي �أور�قها �ملالية حل�صاب �ل�صندوق 

�لذي يديره.
17- يحظر علي مدير �لإ�صتثمار �حل�صول له �أو ملديريه �أو للعاملني 

لديه علي ك�شب اأو ميزة من العمليات التي يجريها.
من   (158) رقم  للمادة  وفقاً  �لإ�صتثمار  مدير  علي  يحظر   -18
على  ينطوي  عمل  اأي  ممار�شة  للقانون  التنفيذية  الالئحة 
�أو  يديره  �لذي  �لإ�صتثمار  �صندوق  وبني  بينه  م�صالح  تعار�س 
حملة  بني  م�صالح  تعار�س  �أو  يديره  �أخر  ��صتثمار  �صندوق 
�لوثائق و�مل�صاهمني و حملة �أ�صهم �صركة �ل�صندوق و �ملتعاملني 

معه.
وهمية  عمليات  خلق  �أو  �إجر�ء  �لإ�صتثمار  مدير  علي  يحظر   -19

بهدف زيادة �لعمولت �أو �مل�صاريف �أو �لأتعاب.
20- يحظر علي مدير �لإ�صتثمار �لبدء يف �إ�صتثمار �أمو�ل �ل�صندوق 
قبل غلق باب �لإكتتاب يف وثائقه فيما عد� عو�ئد �لإيد�عات 

�لبنكية عن �لفرتة  من تاريخ بد�ية �لإكتتاب حتى غلقه.
غري  يف  �لغري  من  يقرت�س  �أن  �لإ�صتثمار  مدير  على  يحظر   -21

�لغر�س �ملن�صو�س عليه يف �ملادة (151) من لئحة �لقانون.
22- الإلتزام بالتحري عن املوقف املايل لل�شركات امل�شدرة لالأوراق 

�ملالية �لتي ي�صتثمر �ل�صندوق �مو�له فيها.
23- يحظر ��صتخد�م �أمو�ل �ل�صندوق يف تاأ�صي�س �صركات جديدة 
حالة  يف  �أو  �لت�صفية  حتت  ل�صركات  مالية  �أور�ق  �صر�ء  �أو 

افال�س او �شركات ذات مركز مايل م�شطرب.

ثالثًاً: حدود تعامل مدير ال�صتثمار با�صم ال�صندوق 
1- يجوز ملدير �لإ�صتثمار توقيع �لعقود بالنيابة عن �ل�صندوق بعد 
�حل�صول على مو�فقة كتابية من جمل�س �إد�رة �جلهة �ملوؤ�ص�صة.
�لتحويالت  بجميع  تعليمات  باإر�صال  �لإ�صتثمار  مدير  يقوم    -2

ل�صالح �ل�صندوق.
�ل�صندوق و ل�صاحله  باإ�صم  �أن يقرت�س  �لإ�صتثمار  3- يجوز ملدير 
من اأحد البنوك اخلا�شعة لرقابة البنك املركزي امل�شري باأقل 
�شعر فائدة متاح ب�شرط تعدي طلبات ال�شرتداد ن�شبة ال�شيولة 
�ملحتفظ بها قانونا ملو�جهة طلبات �ل�صرتد�د، على �أل يتجاوز 
�لقائمة  �ل�صتثمار  وثائق  قيمة  10%من  ن�صبة  �لقر�س  قيمة 
وقت الإقرتا�س وذلك ملواجهة ال�شرتدادات وي�شرتط اأن يكون 
القر�س ق�شري الأجل ل تزيد مدته عن 12 �صهر، مع �صرورة 
التزام مدير ال�شتثمار ببذل عناية الرجل احلري�س ب�شاأن قرار 
�لقرت��س بعد �لخذ يف �لعتبار �لعائد �ملتوقع من ��صتثمار�ت 

�ل�صندوق باملقارنة بالفائدة �مل�صتحقة على �لقر�س.
اأو  ربط  فى  ال�شندوق  باإ�شم  التعامل  الإ�شتثمار  ملدير  يجوز   -4
بنك  �أى  لدى  �لبنكية  �حل�صابات  وفتح  �لبنكية  �لود�ئع  ك�صر 
�شركات  لدى  و  امل�شرى  املركزى  البنك  لإ�شراف  خا�شع 
�خلا�صة  �لأ�صهم  على  و�لتعامل  �ملالية  �لأور�ق  وحفظ  تد�ول 
بال�صركات �ملدرجة فى �لبور�صات �مل�صرية و�صهاد�ت �لإدخار 
من  ي�شتجد  وما  وال�شندات  التمويل  و�شكوك  اخلزانة  واأذون 
�لأور�ق و�لأدو�ت �لإ�صتثمارية �لأخرى على �أن يتم �لت�صرف �أو 
�لتعامل فى �أو على هذه �حل�صابات و�لأور�ق �ملالية و �لأدو�ت 
�لإ�صتثمارية باأ�صم �ل�صندوق ومبوجب �أو�مر مكتوبة �صادرة من 

مدير �لإ�صتثمار.
�لإد�ر�ت  فى جمال�س  �ل�صندوق  متثيل  �لإ�صتثمار  ملدير  يجوز   -5
�لتى  �ملالية  لالأور�ق  �مل�صدرة  لل�صركات  �لعامة  و�جلمعيات 
عند  �لكتتاب  حق  وممار�صة  فيها،  �أمو�له  �ل�صندوق  ي�صتثمر 

زيادة روؤو�س �أمو�ل �ل�صركات.

البند الثالث ع�صر: �صركة خدمات الإدارة
وعنو�نها  �س.م.م.  �ل�صتثمار  �صناديق  �إد�رة  خلدمات  نون  �صركة 
�شجل جتارى   - اجليزة   - املهند�شني   – العرب  جزيرة  �شارع   31
رقم  200657 اجليزة - واخلا�شعة لأحكام قانون �شوق راأ�س املال 
و�ملرخ�س لها بالقيام مبهام خدمات �لإد�رة مبوجب ترخي�س رقم 

(577) بتاريخ 2010/05/02.
ميتلكها  �لتي  و�لن�صبة  �ل�صركة  م�صاهمي  باأ�صماء  بيان  يلي  وفيما 

كل منهم: 
%5  | د/ امام عبد اللطيف واكد 
%5  | اأ/ نيفني حمدى الطاهري 
%5  | �أ/ دينا �إمام و�كد 

%20  | �صركة دلتا �لقاب�صة لال�صتثمار�ت �ملالية 
%65  | اأ/ عبد اللطيف اإمام واكد 

ويتكون جمل�س �إد�رتها من:
الأ�صتاذة / نيفني حمدى الطاهري

رئي�س جمل�س �لإد�رة
الأ�صتاذ / حممود اأنور جاد

�لع�صو �ملنتدب
الأ�صتاذ / حافظ حممد عبد اهلل

ع�صو جمل�س �إد�رة
الأ�صتاذة / دينا اإمام واكد

ع�صو جمل�س �أد�ره
الأ�صتاذ / �صريف �صامي

ع�صو جمل�س �أد�ره عن �صركة دلتا �لقاب�صة لال�صتثمار�ت �ملالية

م�شتقلة  تعترب  الإدارة  خدمات  �شركة  فاإن  �شبق  ما  على  وبناًءا 
للمعايري  وفقاً  �ل�صتثمار  ومدير  �ملوؤ�ص�صة  و�جلهة  �ل�صندوق  عن 
�ملن�صو�س عليها يف قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم 88 ل�صنة 2009 

ب�شاأن �شوابط عمل �شركات خدمات الإدارة ل�شناديق ال�شتثمار.
تلتزم �صركة خدمات الإدارة مبا يلي: 

فيه  يدون  الوثائق  بحاملى  اآيل  �شجل  وحفظ  باإعداد  اللتزام   •
�لبيانات �لو�ردة يف �ملادة (162) من �لالئحة �لتنفيذية للقانون 
ويعد �صجل حملة �لوثائق قرينة على ملكية  �مل�صتثمرين  للوثائق 

�ملثبتة فيه.
مع  املربم  للعقد  وفقاً  الوثائق  وبيع  ال�شرتداد  عمليات  متابعة   •

�ل�صندوق �ملفتوح.
• اللتزام بتقدمي تقريراً يتم اإر�شاله من خالل البنوك التى تتلقي 
كل  �لوثائق  و�لإ�صتــــرد�د حلملـــــة  و�ل�صـــــر�ء  �لإكتتاب  طلبــــات 
وعدد  �ل�صندوق،  �أ�صول  قيمة  �صافى  يت�صمن  �أ�صهر  (ثالث)   3
�لوثائق و�صافى قيمتها بالن�صبة لكل من حملة وثائق �ل�صندوق. 

• �إر�صال �لتقارير وبيانات ملكية �لوثائق �إلى مدير �لإ�صتثمار وفقاً 
لإحتياجات مدير �لإ�صتثمار. 

• اللتزام باإخطار مدير الإ�شتثمار بحملة الوثائق الذين يتجاوز ما 
ميلكه كل منهم من وثائق ��صتثمار ن�صبة 5% من �إجمايل �لوثائق 

�لقائمة. 
اللتزام باإخطار مدير الإ�شتثمار بعدد الوثائق يف نهاية كل يوم   •

عمل م�صريف. 
اأ�شول ال�شندوق ا�شبوعياً ح�شب  اللتزام بح�شاب �شافى قيمة   •
طلبات  متلقي  و�لبنك  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة  مع  عليه  �ملتفق  �مليعاد 
�لإكتتاب و�لإ�صرتد�د مبا يتيح �لوقت �لكايف لن�صر �لقيمة �ل�صافية 
�ل�صر�ء  و  �لإكتتاب  تتلقي طلبات  �لتى  �لبنوك  فروع  للوثائق يف 

و�لإ�صرتد�د وباجلر�ئد �لر�صمية �أ�صبوعياً. 
• اللتزام بالتاأكد من حت�شيل توزيعات الأوراق املالية التي ي�شاهم 

فيها �ل�صندوق و�لتي مت حت�صيلها من قبل �أمني �حلفظ.
وثائق  تداول  لت�شهيل  الالزمة  الجراءات  باتخاذ جميع  اللتزام   •
�ل�صتثمار و نقل ملكيتها و ت�صجيلها طبقا للمادة 156 من �لالئحة 

�لتنفيذية للقانون 95 ل�صنة 1992.

البند الرابع ع�صر: اأمني احلفظ
�أن يعهد  �ملال يف وجوب  ر�أ�س  يف �صوء ما ن�س عليه قانون �صوق 
ال�شندوق مبهام اأمني احلفظ اإلى جهة مرخ�س لها مبزاولة مهام 
�أمناء �حلفظ، فقد مت �لتعاقد مع �لبنك �لتجارى �لدولى (م�صر) 
قبل  من  فيها  �مل�صتثمر  �ملالية  لالأور�ق  حفظ  كاأمني  (�س.م.م.) 

�ل�صندوق وفقاً للقو�عد للمو�صحة بال�صيا�صة �لإ�صتثمارية.
التزامات اأمني احلفظ:

• حفظ �لأور�ق �ملالية �لتي ي�صتثمر �ل�صندوق �أمو�له فيها.
• تقدمي بياناً دورياً عن  هذه �لأور�ق �ملالية للهيئة.

• حت�صيل عو�ئد �لأور�ق �ملالية �لتي ي�صاهم فيها �ل�صندوق.
• اللتزام بكافة القواعد التي ت�شدرها الهيئة يف هذا ال�شاأن.

البند اخلام�ص ع�صر: الإكتتاب يف الوثائق
�أحقية �لإ�صتثمار: يجوز للم�صريني و�لأجانب �صو�ء كانو� �أ�صخا�صاً 
طبيعيني �أو �عتباريتني  �لكتتاب يف (�صر�ء) وثائق �لإ�صتثمار �لتي 

ي�شدرها ال�شندوق 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 الحتاد الوطنى – م�صر

البنك الوطنى امل�صرى
البنك العربى

وبالإ�شافة اإيل ذلك يجوز لل�شندوق التعاقد مع جهات اأخري تتمثل 
يف �لبنوك و�صركات �ل�صم�صرة و �جلهات �لأخرى �ملرخ�س لها من 
البنك املركزى امل�شرى لتلقي طلبات الكتتاب وال�شراء وال�شرتداد 
ب�شرط ح�شولها علي ترخي�س بذلك من قبل الهيئة وتوفر الربط 
�لإد�رة  خدمات  و�صركة  �ل�صتثمار  مدير  وبني  بينها  �لالزم  �لآيل 
�شحيفتني  يف  الوثائق  حلملة  ذلك  عن  والإعالن  معها  املتعاقد 
يوميتني و��صعتي �لنت�صار، على �أل يتحمل �ل�صندوق �آية م�صاريف 
اأو عمولت اإ�شافية نتيجة ذلك التعاقد، وبعد احل�شول على موافقة 
الهيئة وفقا لل�شوابط والأحكام القانونية ال�شارية وقت التعاقد مع 

�أي من �جلهات �مل�صار �إليها. 
احلد الأدنى والأق�صى لالكتتاب يف ال�صندوق: �حلد �لأدنى لالكتتاب 
�لإ�صتثمار  وثائق  لالكتتاب يف  �أق�صى  يوجد حد  ول  و�حدة  وثيقة 

�لتي ي�صدرها �ل�صندوق.
�لقيمة �ل�صمية للوثيقة هي  القيمة ال�صمية للوثيقة وعملة الوفاء: 

10 (ع�صرة) جنيه م�صري، وعملة �لوفاء هي �جلنيه �مل�صري.
كيفية الوفاء بقيمة الوثيقة: يجب على كل مكتتب �أن يقوم بالوفاء 
بقيمة �لوثيقة نقد� بنف�س عملة �ل�صندوق – �جلنيه �مل�صري -  فور 

�لتقدم لالكتتاب طرف �لبنك. 
املدة املحددة لتلقي الإكتتاب: يفتح باب �لإكتتاب يف وثائق �لإ�صتثمار 
�لتي ي�صدرها �ل�صندوق بعد �نق�صاء 15 (خم�صة ع�صر) يوماً من 
علي  �حد�هما  يوميتني  �صحيفتني  يف  �لإكتتاب  ن�صرة  ن�صر  تاريخ 
بعد  �لإكتتاب  باب  غلق  ويجوز  �صهرين  وملدة  �لعربية  باللغة  �لأقل 
م�صي 15 (خم�صة ع�صر) يوماً من فتح باب �لإكتتاب، وقبل م�صي 

املدة املحددة اإذا متت تغطية قيمة الإكتتاب بالكامل. 
مت�صاوية  حقوقاً  �لوثائق  تخول  الإ�صدار:  حيث  من  الوثيقة  طبيعة 
حلامليها قبل �ل�صندوق وي�صارك حملة �لوثائق يف �لأرباح و�خل�صائر 
وثائق  ما ميتلك من  بن�صبة  كل  �ل�صندوق  ��صتثمار�ت  �لناجتة عن 

وكذلك �لأمر فيما يتعلق ب�صايف �أ�صول �ل�صندوق عند �لت�صفية.
الكتتاب يف / �صراء  وثائق ا�صتثمار ال�صندوق: يتم �لكتتاب يف وثائق 
��صتثمار �ل�صندوق ويح�صل �ملكتب على �صهادة �كتتاب موقع عليها 

من ممثل �لبنك متلقي �لكتتاب مت�صمنة �ملعلومات �لتالية:

��صم �ل�صندوق م�صدر �لوثيقة.
رقم وتاريخ الرتخي�س مبزاولة الن�شاط.

��صم �ملكتتب وعنو�نه وجن�صيته وتاريخ �لكتتاب.
قيمة وعدد �لوثائق �ملكتتب فيها بالأرقام و�حلروف.

حالت و�شروط ا�شرتداد قيمة الوثيقة.
اإجمايل قيمة الوثائق املطروحة لالكتتاب.

��صم �لبنك �لذي تلقى قيمة �لكتتاب.

تغطية الكتتاب:
اإذا انتهت املدة املحددة لالكتتاب دون الإكتتاب يف جميع وثائق   •
�لتي مت طرحها، جاز لل�صندوق تعديل قيمة �لأمو�ل  �لإ�صتثمار 
ب�شرط  الوثائق  من  تغطيته  مت  مبا  بالكتفاء  ا�شتثمارها  املراد 
�لوثائق �مل�صدرة ويف هذه �حلالة  �أل يقل عن 50% من جمموع 
يجب تغيري جميع م�صتند�ت �ل�صندوق مبا يتفق مع قيمة �لوثائق 

�ملكتتب فيها.  
• ي�شقط ترخي�س ال�شندوق اإذ مل يتم تعديله طبقاً للفقرة ال�شابقة 
�أو �إنخف�س عدد �لوثائق �لتي �أكتتب فيها عن 50% وعلي �لبنك 
�لذي تلقى مبالغ من �ملكتتبني �أن يرد �إليهم هذه �ملبالغ كاملًة فور 

طلبها طبقاً للقانون.
اإذا زادت طلبات الكتتاب يف الوثائق عن عدد وثائق ال�شتثمار   •



�شوابط  مراعاة  مع   - ال�شندوق  حجم  زيادة  ميكن  املطروحة 
من   (150) �ملادة  و�أحكام  �ل�صندوق  حجم  زيادة  ب�صان  �لهيئة 
�لالئحة �لتنفيذية – مبا ي�شتوعب طلبات الكتتاب الزائدة وذلك 
يف حدود 50 �صعف �ملبلغ �ملجنب من �لبنك حل�صاب �ل�صندوق 

و�لبالغ 5،000،000 (خم�صة مليون) جنيه م�صري.
عن  املطروحة  الوثائق  يف  الكتتاب  طلبات  زادت  فاإذا   •
250،000،000 (مائتي وخم�صني مليون) جنيه م�صري (خم�صني 
على  املطروحة  الوثائق  توزيع  يتم  ال�شندوق)  مال  راأ�س  �شعف 
املكتتبني كل بن�شبة ما اكتتب فيه، وجترب الك�شور التي تن�شاأ عن 

عملية �لتخ�صي�س ل�صالح �صغار �ملكتتبني.

وثائق  ت�صويق  قنوات  ع�صر:  ال�صاد�ص  البند 
الإ�صتثمار التي ي�صدرها ال�صندوق

يعتمد �ل�صندوق يف ت�صويق وثائق �لإ�صتثمار على �جلهات �لتالية:
�لبنك �لتجارى �لدولى (م�صر) و �مل�صرف �ملتحد و �لبنك �لوطنى 
�مل�صرى و بنك م�صر �ير�ن للتنمية و بنك �لحتاد �لوطنى - م�صر و 
�لبنك �لعربى ويجوز للجهة �ملوؤ�ص�صة عقد �تفاقات �أخرى مع �أي من 
البنوك اخلا�شعة لإ�شراف البنك املركزي اأو اأي طرف ثالث خا�شع 
لالإ�شراف من اأي من اجلهات احلكومية واإخطار الهيئة بذلك، على 
�أن يكون �لهدف من هذه �لتفاقات ت�صويق �ل�صندوق لدى عمالء 
�جلهة �لت�صويقية �ملتعاقد معها لالإ�صتثمار يف وثائقه علي �أل يتحمل 

ال�شندوق اأي م�شاريف اإ�شافية نتيجة ذلك التعاقد. 

البند ال�صابع ع�صر: �صراء وا�صرتداد الوثائق
يبد�أ فتح باب �لإ�صرتد�د يف �ل�صندوق بعد مرور عام من تاريخ غلق 
باب �لإكتتاب بحيث يتمكن حاملى �لوثائق من �لإ�صرتد�د �أ�صبوعيا 

على �لنحو �لتايًل :
• يجوز ل�صاحب �لوثيقة (�أو �ملوكل عنه قانوناً) ��صرتد�د قيمة بع�س 
�أو جميع وثائق �لإ�صتثمار حتى �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر�ً يف �أخر 
يوم عمل من كل �أ�صبوع لدي فرع �لبنك �لذى مت �لكتتاب �أو �ل�صر�ء 
قانوناً  عنه  �ملوكل  �أو  �لوثيقة  حامل  ح�صور  ويتعني  طريقه  عن 
�ل�صرتد�دية  �لقيمة  حتديد  يتم  �أن  على  �ل�صرتد�د  طلب  لإيد�ع 
للوثائق املطلوب ا�شرتدادها على اأ�شا�س ن�شيب الوثيقة يف �شايف 
�لقيمة �ل�صوقية لأ�صول �ل�صندوق يف نهاية يوم عمل تقدمي طلب 
بالتقييم  �خلا�س  بالبند  �إليها  �مل�صار  للمعادلة  وفقاً  �ل�صرتد�د 

�لدوري من هذه �لن�صرة.
ل يجوز لل�صندوق �أن يرد �إلى حملة �لوثائق قيمة وثائقهم �أو �أن   •
ال�شندوق  ويلتزم  الإ�شدار،  ل�شروط  باملخالفة  عائدا  عليهم  يوزع 
با�شرتداد وثائق الإ�شتثمار مبجرد الطلب ومبا يتفق واأحكام املادة 

(159) من لئحة �لقانون. 
• يتم خ�شم قيمة الوثائق املطلوب ا�شرتدادها من اأ�شول ال�شندوق 

�إعتبار�ً من يوم �لعمل �لتايل لتقدمي طلب �ل�صرتد�د. 
ا�شرتدادها  املطلوب  الوثائق  بقيمة  بالوفاء  املوؤ�ش�شة  تلتزم اجلهة   •

خالل يومى عمل من تاريخ طلب �ل�صرتد�د.
�لوثائق  عدد  بت�صجيل  �ل�صندوق  �إ�صتثمار  وثائق  ��صرتد�د  يتم   •

�مل�صرتدة يف �صجل حملة �لوثائق طرف �صركة خدمات �لإد�رة.
�صوف يتم ن�صر �صعر �لوثيقة يوم �لأحد من كل �أ�صبوع يف جريدة   •
يف  عنها  �لإعالن  �إلى  بالإ�صافة  �لنت�صار  و��صعة  يومية  �صباحية 
جميع فروع �لبنوك �لتى تتلقي طلبات �لإكتتاب و�لإ�صرتد�د ، وميثل 
لأ�شول  ال�شوقية  القيمة  �شايف  يف  الوثيقة  ن�شيب  ال�شعر  ذلك 
�ل�صندوق طبقاً لإقفال يوم �لعمل �لخري من �ل�صبوع �ل�صابق على 

�لن�صر.
• وفقاً لأحكام �ملادة (159) من �لالئحة �لتنفيذية للقانون وبعد م�صى 
�لعام �مل�صار �إليه بعالية  يجوز وقف عمليات �ل�صرتد�د �أو �ل�صد�د 
وكانت  الوقف  هذا  تربر  ا�شتثنائية  ظروف  طراأت  متى  الن�شبي 
الهيئة من  اإبالغ  الوثائق تتطلب ذلك، وذلك بعد   م�شلحة  حاملى 
من  �عتماده  بعد  بالوقف  �ل�صادر  بقر�رها  �لإ�صتثمار  مدير  قبل 
جمل�س �إد�رة �جلهة �ملوؤ�ص�صة لل�صندوق �مل�صئول عن �لإ�صر�ف عليه 

و�حل�صول على مو�فقة �لإد�رة �ملخت�صة بالهيئة . 
وقف  تربر  التي  ال�شتثنائية  الظروف  من  التالية  احلالت  وتعترب 

عمليات �ل�صرتد�د: 
 • تزامن طلبات التخارج من ال�شندوق وبلوغها حداً يعجز معها مدير 

الإ�شتثمار عن ال�شتجابة لطلبات   اخلروج. 
 • حالت �لقوة �لقاهرة. 

�ل�صتثنائية  �لظروف  �لن�صبي وتقدير هذه  �ل�صد�د  �أو  �لوقف  يتم   •
وغريها حتت �إ�صر�ف �لهيئة بعد �حل�صول  على  مو�فقتها، ويكون 
هذا الوقف موؤقتاً اإلى اأن تزول اأ�شبابه والظروف التي ا�شتلزمته.

�صراء الوثائق: 
• يتم تلقي طلبات �صر�ء وثائق �لإ�صتثمار �جلديدة يف �أخر يوم عمل 
م�صريف من كل �أ�صبوع  حتى �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر�ً على �أن 
يتم ت�صوية قيمتها يف يوم �لعمل �لتايل على �أ�صا�س ن�صيب �لوثيقة 
�ل�صوقية لأ�صول �ل�صندوق يف نهاية يوم عمل  �لقيمة  يف �صايف 

تقدمي طلب �ل�صر�ء.
لعدد  دفرتي  قيد  باإجر�ء  �ل�صندوق  �إ�صتثمار  وثائق  �صر�ء  يتم   •
خدمات  �صركة  طرف  �لوثائق  حملة  �صجل  يف  �مل�صرت�ة  �لوثائق 

�لإد�رة.

البند الثامن ع�صر: جماعة حملة الوثائق
حماية  غر�صها  �لوثائق  حملة  من  تتكون  جماعة  لل�صندوق  يكون 
�مل�صالح �مل�صرتكة لأع�صائها. ويكون �لإكتتاب يف �ل�صندوق مبثابة 
ويكون  لها  و�لن�صمام  �لوثائق  حملة  جماعة  تكوين  علي  مو�فقة 
جلماعة حملة �لوثائق ممثل قانوين من بني �أع�صائها يتم �ختياره 
يف اجتماع للجماعة بالأغلبية املطلقة حلملة اأكرث من ن�شف عدد 
�لوثائق �مل�صدرة. ويتبع يف �إجر�ء�ت �لدعوة لجتماع حملة �لوثائق 
ون�صاب �حل�صور و�لت�صويت �لأحكام و�لقو�عد �ملقررة يف �لالئحة 
�لتنفيذية للقانون 159 ل�صنة 1981 للجمعية �لعامة �لعادية وتكون 

واجبات والتزامات اجلماعة كما هو مقرر يف الالئحة التنفيذية. 
ويف حالة زيادة ح�صة �جلهة �ملوؤ�ص�صة يف �ل�صندوق عن 25% من 
حجم الوثائق القائمة، يتم ا�شتبعاد الن�شبة التي تزيد عن 25% من 
حق �لت�صويت يف �جتماع حملة �لوثائق �لأول متى �أكتمل �لن�صاب 
الأول  الإجتماع  يف  القانوين  الن�شاب  يتوافر  مل  واذ  له،  القانوين 
يكون �لإجتماع �لثاين �صحيحا �أياً كان عدد �حلا�صرين طبقا للمادة 
(78) من لئحة �لقانون، مع مر�عاة ��صتبعاد حق �لت�صويت للوثائق 

�ململوكة للجهة �ملوؤ�ص�صة يف �لإجتماع �لثاين.
يتم �ختيار �ملمثل �لقانوين مع �أول �جتماع حلملة �لوثائق و �لذي 
يعقد خالل �صهر على �لأكرث من تاريخ غلق باب �لكتتاب  وعلى 
�ل�صندوق �أن يو�يف ممثل �جلماعة بن�صخة من �لتقارير �ملن�صو�س 
عليها باملادة (6) من قانون �صوق ر�أ�س �ملال و�ملادة (58) من �لالئحة 

�لتنفيذية.  

البند التا�صع ع�صر: التقييم الدوري
�حت�صاب قيمة �لوثيقة : 

يتم �إحت�صاب قيمة �لوثيقة على �لنحو �لتايل ووفقاً للمعادلة �لتالية:
(�إجمايل �أ�صول �ل�صندوق – اإجمـــايل الإلتزامات) مق�شومــــاً على 

(عدد وثائق �لإ�صتثمار �لقائمة)

اأ- اإجمايل اأ�صول ال�صندوق تتمثل يف:
• �إجمايل �لنقدية بال�صندوق و�حل�صابات �جلارية وح�صابات �لود�ئع 

بالبنوك.
�ل�صابقة على  �لفرتة  تخ�س  و�لتي  �مل�صتحقة  �لإير�د�ت  �إجمايل   •

�لتقييم و�لتي مل يتم حت�صيلها بعد.
• ي�صاف �إليها قيمة �لإ�صتثمار�ت �ملتد�ولة كالآتي:

�أ�صعار  �أ�صا�س  على  بالبور�صة  �ملقيدة  �ملالية  �لأور�ق  تقييم  يتم   •
�لإقفال �ل�صارية وقت �لتقييم. على �أنه يجوز يف حالة عدم وجود 
تعامل على �لورقة �ملالية �أو �أكرث لفرتة ل تقل عن �صهر �أن يتم 
�لتقييم باأقل من �ل�صعر �ملحدد يف �لفرتة �ل�صابقة مبا ل يتجاوز 

10% من هذ� �ل�صعر.
�لأخرى على  �لإ�صتثمار  �لإ�صتثمار يف �صناديق  تقييم وثائق  يتم   •

�أ�صا�س �آخر قيمة �إ�صرتد�دية معلنة.
• ي�صاف �إليها قيمة باقي عنا�صر �أ�صول �ل�صندوق مثل �ملدفوعات 
ملعايري  وفقاً  �إ�صتهالكه  مت  ما  جممع  منها  خم�صوماً  �ملقدمة 

�ملحا�صبة �مل�صرية.

ب-  اإجمايل الإلتزامات تتمثل فيما يلي:
• اإجمايل الإلتزامات التي تخ�س الفرتة ال�شابقة على التقييم والتي 

مل يتم خ�صمها بعد.
حالة  يف  �لإئتمانية  �لت�صهيالت  مثل  �لد�ئنة  �لبنوك  ح�صابات   •

حتققها.
• املخ�ش�شات الواجب تكوينها ملواجهة اإلتزام حال وميكن تقديره 

بدرجة يعتمد عليها وناجت عن �أحد�ث ما�صية. 
• ن�صيب �لفرتة من �أتعاب مدير �لإ�صتثمار و�أتعاب �جلهة �ملوؤ�ص�صة 
�ملالية  �لأور�ق  حفظ  ور�صوم  �لكتتاب  متلقية  �لبنوك  �أتعاب  و 
مر�قبي  و�أتعاب  �لإد�رية  �مل�صروفات  وكذ�  �ل�صم�صرة  وعمولت 
�حل�صابات و�مل�صت�صار �لقانوين وكذ� ن�صيب �لفرتة من �لتكاليف 
�ملدفوعة مقدماً للح�صول على منافع �إقت�صادية م�صتقبلية وفقاً 

ملعايري �ملحا�صبة �مل�صرية.
لبدء  �لالزمة  �لإد�رية  �مل�صروفات  وكافة  �لتاأ�صي�س  م�صروفات   •
وفقاً  �لأويل  �ملالية  �ل�صنة  علي  حتميلها  يجب  و�لتي  �ل�صندوق 

ملعايري �ملحا�صبة.

ج- الناجت ال�صايف )ناجت املعادلة(
• يتم ق�صمة �صايف ناجت �لبندين �ل�صالفني على عدد وثائق �لإ�صتثمار 
�لإ�صتثمار  وثائق  عدد  فيه  مبا  عمل  يوم  كل  نهاية  يف  �لقائمة 

�ملخ�ص�صة (�ملجنبة) للجهة �ملوؤ�ص�صة.
�صيا�صة اإهالك واإ�صتهالك الأ�صول:

ل يقوم ال�شندوق ب�شراء اأ�شول ذات طبيعة اإهالكية.

البند الع�صرون: اأرباح ال�صندوق والتوزيعات
توزيعات الرباح حلملة الوثائق:

(بعد  فعلياً  املحققة  الأرباح  من  جزء  توزيع  �شنوياً  يتم  ان  يجوز 
القيمة  فى  الزيادة  عن  الناجتة  حمققة  الغري  الرباح  ا�شتبعاد 

�صورة  فى  �أو  جمانية  وثائق  �صورة  فى  �ملالية)  لالأور�ق  �ل�صوقية 
توزيع نقدى على كل حملة �لوثائق وتتحدد �لن�صبة �ملقرر توزيعها 
وفقا ملا يرت�ءى ملدير �ل�صتثمار من حيث �لفر�س �ل�صتثمارية على 
�أن يعاد  �إ�صتثمار �لأرباح �ملرحلة فى �ل�صندوق، ول يتم �لتوزيع �ل 
بعد �لنتهاء من �جر�ء�ت �عد�د و�عتماد �لقو�ئم �ملالية �ل�صنوية من 

مر�قبي �حل�صابات.
اأرباح ال�صندوق:

يتم  �لتي  �لدخل  قائمة  خالل  من  �ل�صندوق  �أرباح  حتديد  يتم 
ملعايري  �أو خ�صارة �لفرتة وفقاً  �إعد�دها بغر�س حتديد �صايف ربح 
�لأخ�س  علي  �ل�صندوق  �أرباح  تت�صمن  �أن  علي  �مل�صرية  �ملحا�صبة 

�لإير�د�ت �لتالية:
�أ -  �لتوزيعات �ملح�صلة و �مل�صتحقة �لغري �ملح�صلة نتيجة �إ�صتثمار 

�أمو�ل �ل�صندوق خالل �لفرتة.
ب- �لعو�ئد �ملح�صلة و �مل�صتحقة �لغري �ملح�صلة.

ج-  �لك�صور �لنــــــاجتة عن �لفـــــــرق بني قيمة  طلبــــــات �لكتتــاب 
بعد  ذلك  و  (ال�شراء)  لالكتتاب  الفعلية  القيمة  و  (ال�شراء) 

حتديد قيمة �لوثيقة. 
�لناجتة  �لفرتة  خالل  �ملحققة  �لر�أ�صمالية  (�خل�صائر)  �لأرباح  د- 
عن بيع �لأور�ق �ملالية �مل�صرح بال�صتثمار فيها ووثائق �إ�صتثمار 

�ل�صناديق �لأخرى. 
ه- �لأرباح (�خل�صائر) �لر�أ�صمالية غري �ملحققة خالل �لفرتة �لناجتة 
عن الزيادة (النق�س) يف �شافى القيمة ال�شوقية لالأوراق املاليـة 

ووثائق �إ�صتثمار �ل�صناديق �لأخرى.

يخ�صم من ذلك: 
�أ- م�صروفات �لدعاية و�لإعالن و�لن�صر.

ب- �أتعاب مدير �لإ�صتثمار و�جلهة �ملوؤ�ص�صة.
و�مل�صروفات  �لقانوين  و�مل�صت�صار  �مل�صتحق ملر�قبي �حل�صابات  ج- 

�لأخرى علي �ل�صندوق. 
د- �أي �أتعاب �أخرى م�صار �ليها بالبند (23) من �لن�صرة.

ه- م�صروفات �لتاأ�صي�س و�لتي يتم حتميلها على �ل�صنة �ملالية �لأولى 
وفقا ملعايري �ملحا�صبة.

وميكن  حال  التزام  ملواجهة  تكوينها  الواجب  املخ�ش�شات  و- 
تقديرها بدرجة يعتمد عليها.

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

ال�شنوية  املالية  بالقوائم  الهيئة  باإخطار  املوؤ�ش�شة  اجلهة  تلتزم 
�إد�رة �ل�صندوق ومر�قبا ح�صابات �ل�صندوق قبل  وتقريري جمل�س 
�صهر من تاريخ �نعقاد جمل�س �إد�رة �جلهة �ملوؤ�ص�صة لعتماد �لقو�ئم 

�ملالية.
تلتزم اجلهة املوؤ�ش�شة واملراقب الداخلي ملدير ال�شتثمار اأن يقدموا 
للهيئة تقارير ن�صف �صنوية معتمدة من جمل�س �إد�رة �جلهة �ملوؤ�ص�صة 
تف�شح عن املركز املايل لل�شندوق ب�شورة كاملة و�شحيحة على اأن 
�لإجر�ء�ت  �ل�صندوق، وكذلك  تكون معتمدة من مر�قبي ح�صابات 
التي يتخذها مدير ال�شتثمار لإدارة املخاطر املرتبطة بال�شندوق 
وذلك كله وفقاً لل�شوابط التي ت�شعها الهيئة وطبقاً للمواد (157) 

و(163) و(164) من �لالئحة �لتنفيذية.
تلتزم اجلهة املوؤ�ش�شة مبوافاة الهيئة بتقارير ربع �شنوية عن ن�شاط 
فح�س  فح�صها  مت  قد  يكون  �أن  على  �أعماله  ونتائج  �ل�صندوق 
ال�شهر  خالل  وذلك  ال�شندوق  ح�شابات  مراقبي  قبل  من  حمدود 
�لقو�ئم  �لتقارير  هذه  تت�صمن  و�صوف  �ملعنية،  �ملدة  لنتهاء  �لتايل 

املالية والبيانات التي تف�شح عن املركز املايل ال�شحيح لل�شندوق.
يلتزم كل من مدير ال�شتثمار و�شركة خدمات الإدارة مبوافاة الهيئة 
من  �ملجنب  و�ملبلغ  �ل�صندوق  حجم  عن  ببيان  �صنوية  ربع  ب�صفة 
�ل�صندوق  ��صتثمار�ت  وكذلك  �ل�صندوق  حل�صاب  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة 

�ل�صهرية.
عن  كافية  اأ�شبوعية  ببيانات  الهيئة  مبوافاة  احلفظ  امني  يلتزم 
للقو�عد  فيها طبقاً  �أمو�له  �ل�صندوق  ي�صتثمر  �لتي  �ملالية  �لأور�ق 

�لو�ردة يف قانون �صوق ر�أ�س �ملال ولئحته �لتنفيذية.
ال�شنوية  للتقارير ن�شف  تلتزم اجلهة املوؤ�ش�شة بن�شر ملخ�س واف 
طبقاً  عنها  �حل�صابات  مر�قب  وتقرير  �ل�صنوية  �ملالية  و�لقو�ئم 
للمادة (6) من قانون �صوق ر�أ�س �ملال يف جريدتني و��صعتي �لنت�صار 

ب�شرط اأن ت�شدر اأحداهما على الأقل باللغة العربية. 
خدمات  و�شركة  ال�شتثمار  ومدير  املوؤ�ش�شة  اجلهة  من  كل  يلتزم 
�لتي  و�لإي�صاحات  و�لبيانات  بامل�صتند�ت  �لهيئة  مبو�فاة  �لإد�رة 

تطلبها عن ن�شاط ال�شندوق وحركة الأموال امل�شتثمرة فيه.
يلتزم مدير الإ�شتثمار بالإف�شاح عن املعلومات اجلوهرية اخلا�شة 
حلملة  ال�شندوق  لن�شاطه  مبا�شرة  اأثناء  تطراأ  التي  بال�شندوق 
الوثائق  وغريهم من الأطراف ذوى العالقة وذلك طبقاً للمادة (146 

و157) من �لالئحة �لتنفيذية.
يلتزم مدير الإ�شتثمار بالإف�شاح ب�شكل م�شبق وفوري ملجل�س اإدارة 
على  ينطوي  ت�شرف  اأي  العالقة  عن  ذات  والأطراف  ال�شندوق 
�لقيام  على  �مل�صبقة  مو�فقتهم  على  و�حل�صول  للم�صالح  تعار�س 

بهذا الت�شرف وذلك طبقاً للمادة (158) من �لالئحة �لتنفيذية. 
كل  من  الحد  يوم  يف  الوثيقة  �شعر  بن�شر  ال�شتثمار  مدير  يلتزم 



�أ�صبوع يف جريدة يومية و��صعة �لنت�صار بالإ�صافة �إلى �لإعالن عنها 
يف جميع فروع �لبنك متلقي �لكتتاب. 

البند الثاين و الع�صرون: اإنهاء ال�صندوق والت�صفية
طبقا للمادة (165) من �لالئحة �لتنفيذية للقانون ينق�صي �ل�صندوق 

يف �حلالت �لتالية:
• �نتهاء مدته.

• حتقيق الغر�س الذي مت اإن�شاء ال�شندوق من اأجله، اأو اإذا ا�شتحال 
عليه مو��صلة تنفيذ غر�صه.

اإل مبوافقة  اأو ت�شفية عملياته  ال�شندوق  ل يجوز وقف ن�شاط   •
جمل�س اإدارة الهيئة وذلك بعد التحقق من اأن ال�شندوق قد ابراأ 
ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً لل�شروط والإجراءات التي يحددها 
جمل�س �إد�رة �لهيئة، وفى مثل هذه �لأحو�ل يجوز للجهة �ملوؤ�ص�صة 
هذه  وفى  الوثائق  حلملة  اإ�شعار  باإر�شال  وذلك  ال�شندوق  اإنهاء 
ويوزع  التزاماتها  وت�شدد  ال�شندوق  موجودات  ت�شفى  احلالة 
ح�صابات  مر�قبي  من  �عتماده  بعد  �لت�صفية،  هذه  عو�ئد  باقي 
�إلى  وثائقهم  متثله  ما  بن�صبة  �لوثائق  حملة  على  �ل�صندوق، 
اإجمايل الوثائق ال�شادرة عن ال�شندوق على اأن يتم ذلك خالل 

مدة ل تزيد عن 9 (ت�صعة) �أ�صهر من تاريخ �لإ�صعار.

البند الثالث والع�صرون: الأعباء املالية

اأتعاب اجلهة املوؤ�ص�صة: 
ل�صناديق  �مل�صتقبل  م�صر  (�صركة  �ملوؤ�ص�صة  �جلهة  تتقا�صى 
�لعا�صر  بالبند  �إليها  �مل�صار  باملهام  �أتعاب نظري قيامها  �لإ�صتثمار) 
والتي تلتزم بها طوال عمر ال�شندوق  بواقع 0.4% (�أربعة يف �لألف) 
�صنوياً من �صافى �أ�صول �ل�صندوق، وحتت�صب هذه �لعمولة  وجتنب 
يومياً وتدفع يف �آخر كل �صهر علي �أن يتم �عتماد مبالغ هذه �لأتعاب 
من قبل مر�قبي ح�صابات  �ل�صندوق يف �ملر�جعة �لدورية.  و قد مت 
�لتنازل عن هذه �لأتعاب ملدة عام من تاريخ غلق باب �لكتتاب يف 
مرور  بعد  وتقا�صيها  �حت�صابها  بدء  يتم  �ن  على  �ل�صندوق  وثائق 

هذه �لفرتة. 

اأتعاب مدير الإ�صتثمار:
ت�صتحق �صركة �ت�س �صى لالور�ق �ملالية و �ل�صتثمار نظري �إد�رتها 
لأمو�ل �ل�صندوق �أتعاب بو�قع 0.4% �صنوًيا )�أربعة يف �لألف( من 
ثم جتنب  يومياً  �لأتعاب  هذه  وحتت�صب  �ل�صندوق،  �أ�صول   �صافى 
وتدفع ملدير �لإ�صتثمار يف �أخر كل �صهر، على �أن يتم  �عتماد مبالغ 
هذه �لأتعاب من مر�قبي ح�صابات �ل�صندوق يف �ملر�جعة �لدورية.  
باب  غلق  تاريخ  من  عام  ملدة  �لأتعاب  �لتنازل عن هذه  قد   مت  و 
�لكتتاب يف وثائق �ل�صندوق على �ن يتم بدء �حت�صابها و تقا�صيها 

بعد مرور هذه �لفرتة.

اأتعاب ح�صن الأداء: 
�أتعاب ح�صن  ت�صتحق �صركة �ت�س �صى لالور�ق �ملالية و �ل�صتثمار 
متو�شط  تفوق  التي  ال�شندوق  اأرباح  �شايف  من   %7.5 بو�قع  �أد�ء 
�شافى عائد اأـذون اخلزانة ملدة 91 يوما + 2% خالل �ملدة مو�صع 

�لتقييم. 
وحتت�صب هذه �لتعاب يوميا مبقارنة �لعائد على �لوثيقة من بد�ية 
بال�شرط احلدى لتعاب ح�شن  التقييم  الفرتة مو�شع  العام وحتى 
�لغر�س  لذلك  خم�ص�س  ح�صاب  فى  �لتعاب  هذه  وجتنب  �لد�ء 
على  �لعائد  بني  �ملقارنة  لهذه  وفقا  منه  و�ل�صافة  �خل�صم  ويتم 
الوثيقة منذ بداية العام وحتى يوم مو�شع التقييم بال�شرط احلدى 
ل�صتحقاق �تعاب ح�صن �لد�ء وتدفع فى نهاية كل عام على �أن يتم 
�إعتماد مبالغ هذه �لأتعاب من قبل مر�قبى ح�صابات �ل�صندوق فى 

�ملر�جعة �لدورية.
الالزمة  والنفقات  امل�شاريف  كافة  بتحمل  ال�شتثمار  مدير  ويلتزم 
اأو  املوؤ�ش�شة  اجلهة  تلتزم  ل  و  املطلوب  الوجه  على  اأعماله  لإدارة 

ال�شندوق بتغطية اآية م�شاريف فى هذا ال�شاأن.
ول ي�صتحق هذه �لأتعاب فى حالة �إنخفا�س قيمة �لوثيقة حمملة 
بتوزيعات �ل�صندوق منذ �إن�صاوؤه عن قيمتها �ل�صمية فى نهاية مدة 
�أو ربحية  �ملدة خل�صارة   �لدخل عن  �أو حتقيق قائمة  �لحت�صاب، 
تقل عن �لربح �حلدى �لالزم حتقيقه ل�صتحقاق �أتعاب ح�صن �لأد�ء 

و�ملو�صح �أ�صا�س �إحت�صابه �أعاله.
باب  غلق  تاريخ  من  عام  ملدة  �لأتعاب  هذه  عن  �لتنازل  مت  وقد 
�لكتتاب يف وثائق �ل�صندوق على �ن يتم بدء �حت�صابها وتقا�صيها 

بعد مرور هذه �لفرتة.

اأتعاب �صركة خدمات الإدارة:
تتقا�صى �صركة نون خلدمات �لإد�رة فى جمال �صناديق �ل�صتثمار 
�أتعاب طبقاً للجدول �أدناه ، وحتت�صب هذه �لأتعاب  وجتنب �أ�صبوعياً 
وتدفع يف �آخر كل �صهر علي �أن يتم �عتماد مبالغ هذه �لأتعاب من 

قبل مر�قبي ح�صابات  �ل�صندوق يف �ملر�جعة �لدورية.

التعاب�صافى ا�صول ال�صندوق
ل يوجد�أقل من 50 مليون جنيه

ما ز�د عن 50 مليون جنيه �لى 
100 مليون جنيه

كل  ت�صدد  �صنوياً،   %0.04
ثالثة �أ�صهر

جنيه  مليون   100 عن  ز�د  ما 
�لى 150 مليون جنيه

كل  ت�صدد  �صنوياً،   %0.03
ثالثة �أ�صهر

جنيه  مليون   150 عن  ز�د  ما 
�لى 250 مليون جنيه

كل  ت�صدد  �صنوياً،   %0.025
ثالثة �أ�صهر

كل ما ز�د عن 250 مليون جنيه ت�صدد  �صنوياً،   %0.02
ثالثة �أ�صهر

 
مت �لتنازل عن هذه �لأتعاب ملدة عام من تاريخ غلق باب �لكتتاب 
يف وثائق �ل�صندوق على �ن يتم بدء �حت�صابها و تقا�صيها بعد مرور 

هذه �لفرتة.
�أتعاب �لبنوك �لتى تتلقي طلبات �لإكتتاب و�ل�صر�ء و�ل�صرتد�د:

تتقا�صى �لبنوك �لتى تتلقي طلبات �لإكتتاب و �ل�صر�ء و �ل�صرتد�د 
قيمة  من  �لألف)  يف  ن�صف  و  (�ثنني   %0.25 عن  تزيد  اأتعاب  ل 
�لعمولة  هذه  وحتت�صب  بنك،  كل  قبل  من  فيها  �ملكتتب  �لوثائق 
 وجتنب ��صبوعياً وتدفع يف �آخر كل ربع علي �أن يتم �عتماد مبالغ 
�ملر�جعة  يف  ح�صابات  �ل�صندوق  مر�قبي  قبل  من  �لأتعاب  هذه 
تاريخ  من  عام  ملدة  �لأتعاب  هذه  عن  �لتنازل  مت  قد  و  �لدورية.  
غلق باب �لكتتاب يف وثائق �ل�صندوق على �ن يتم بدء �حت�صابها و 

تقا�صيها بعد مرور هذه �لفرتة.
عمولت احلفظ:

يتقا�شى اأمني احلفظ عمولة حفظ مركزي بواقع 0.015 % (و�حد 
و ن�صف يف �لع�صرة �آلف) �صنوياً من �لقيمة �ل�صوقية لالأور�ق �ملالية 
كافة  �خلدمات،  �صاملة  لديه  بها  و�ملحتفظ  بال�صندوق  �خلا�صة 
حتت�صب هذه �لعمولة  وجتنب يومياً وتدفع يف �أخر كل �صهر علي �أن 
يتم �عتماد مبالغ هذه �لعمولت من قبل مر�قبي ح�صابات  �ل�صندوق 
يف �ملر�جعة �لدورية و قد مت �لتنازل عن هذه �لأتعاب ملدة عام على 

�ن يتم بدء �حت�صابها و تقا�صيها بعد مرور هذه �لفرتة.
يتحمل ال�صندوق م�صاريف اأخري:

يتحمل �ل�صندوق �لأتعاب �ل�صنوية �خلا�صة مبر�قبي �حل�صابات   •
نظري املراجعة الدورية للمراكز املالية لل�شندوق مبا فيها القوائم 
�ملالية �ل�صنوية لل�صندوق و�لتي حددت مببلغ 50،000 (خم�صون 
األف) جنيه م�شري لكليهما ويتم التفاق على ذلك املبلغ �شنوياً. 

�أق�صى  بحد  بيعية  و  ت�صويقية  م�صــــاريف  �ل�صنـــــدوق  يتحمل   •
0.5% (ن�صف فى �ملائة) �صنوياً من �صافى �أ�صول �ل�صندوق و يتم 

�صد�دها مقابل �مل�صروفات �لفعلية.
• يتحمل �ل�صندوق م�صروفات �لتاأ�صي�س وكافة �مل�صروفات �لإد�رية 
�ملالية  �ل�صنة  و�لتي يجب حتميلها علي  �ل�صندوق  لبدء  �لالزمة 
حجم  من   %2 عن  تزيد  األ  على  املحا�شبة  ملعايري  وفقاً  الأويل 

�ل�صندوق عند �لتاأ�صي�س. 
مثل  �لأخرى  �لأطر�ف  �إيل  �ملوؤد�ة  �خلدمات  مقابل  م�صروفات   •

�لهيئة.
�مل�صت�صار  خدمات  مقابل  مالية  �عباء  �أى  �ل�صندوق  يتحمل  ل   •

�لقانونى لل�صندوق.
• ل يتحمل حامل �لوثيقة �أي م�صاريف لالإ�صد�ر �أو لالكتتاب.

ومما �صبق يت�صح تنازل معظم مقدمي اخلدمات عن الأتعاب ملدة عام من 
تاريخ غلق باب الكتتاب يف وثائق ال�صندوق على اأن يتم بدء احت�صابها 
التي  الثابتة  الإتعاب  اجمالى  يبلغ  و  الفرتة  هذه  مرور  بعد  تقا�صيها  و 
يتحملها ال�صندوق مبلغ 50,000 جم بالإ�صافة اإلى ن�صبة حوايل %1.59 
ال�صندوق  ا�صول  �صافى  من  الأداء   ح�صن  اإتعاب   + �صنويًا  اأق�صى  بحد 

�صنويًا.

وثائق  ب�صمان  القرتا�ص  والع�صرون:  الرابع  البند 
الإ�صتثمار

يجوز حلملة وثائق �ل�صندوق �لقرت��س ب�صمان �لوثائق من �لبنوك 
متلقية طلبات الإكتتاب والإ�شرتداد وذلك وفقاً لقواعد القرتا�س 

�ل�صارية و�ملعمول بها لديها.

البند اخلام�ص والع�صرون: اأ�صماء وعناوين م�صئويل 
الت�صال

الإ�صتثمار  ل�صناديق  امل�صتقبل  م�صر  �صركة  �ملوؤ�ص�صة:  �جلهة 
وميثلها:

�لإ�صم: ال�صيد الأ�صتاذ / اأحمد ح�صام الدين عبد احلميد
رئي�س جمل�س �لإد�رة

�لعنو�ن: 70 �صارع �جلمهورية، حمافظة �لقاهرة، جمهورية م�صر 
�لعربية. 

تليفون: 23995800    
فاك�س: 23995827

�صركة اإت�ص �صي لالأوراق املالية وال�صتثمار
الأ�صتاذ/ ح�صني ح�صن �صكري

رئي�س جمل�س �لإد�رة و �لع�صو �ملنتدب

الأ�صتاذ/ عمر ر�صوان
�ملدير �لتنفيذي - �إد�رة �لأ�صول

�لعنو�ن: مبنى رقم B224-F15 املنطقة املالية – �لقرية �لذكية – 
كم 28 طريق �لقاهرة �لأ�صكندرية �ل�صحر�وى – مدينة �ل�صاد�س من 

�أكتوبر 12577- م�صر.    تليفون : 35357333 

املوؤ�ص�صة  اجلهة  اإقرار  والع�صرون:  ال�صاد�ص  البند 
ومدير الإ�صتثمار

�صندوق  وثائق  �لعام يف  بالكتتاب  �ملتعلقة  �لن�صرة  هذه  �إعد�د  مت 
�مل�صتقبل  م�صر  �صركة  من  كل  مبعرفة  �مل�صتقبل  م�صر  �إ�صتثمار 
�ملالية و �ل�صتثمار  �ت�س �صى لالأور�ق  �لإ�صتثمار و�صركة  ل�صناديق 
وهم �صامنون ل�صحة ما يرد فيها من بيانات ومعلومات و�أنها تتفق 

مع مبادئ و�أ�ص�س �لإكتتاب �لعام �ل�صادرة عن �لهيئة. 
بدر��صة  �لقيام  �لإكتتاب  هذ�  �ملتوقعني يف  �مل�صتثمرين  على  يجب 
�لوثائق  �صاملة للمخاطر �لتي قد يتعر�صون لها من �لإ�صتثمار يف 
�مل�صتثمر  يعر�س  قد  �لوثائق  يف  �لإ�صتثمار  باأن  و�لعلم  �ملعرو�صة 
خل�صارة �أو مك�صب دون �أدنى م�صوؤولية على �جلهة �ملوؤ�ص�صة �أومدير 

�لإ�صتثمار.

�جلهة �ملوؤ�ص�صة: �صركة م�صر امل�صتقبل ل�صناديق الإ�صتثمار 
�لإ�صم: حممد ها�صم احمد زهري

�ل�صفة: �لع�صو �ملنتدب

مدير �لإ�صتثمار: �صركة اأت�ص �صى لالوراق املالية و ال�صتثمار
�لإ�صم: ال�صيد/ ح�صني ح�صن �صكرى 

�ل�صفة: رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�صو �ملنتدب 

البند ال�صابع والع�صرون: اإقرار مراقبي احل�صابات
وثائق  يف  �لإكتتاب  بن�صرة  �لو�ردة  �لبيانات  كافة  مبر�جعة  قمنا 
�أحكام  مع  تتما�صى  �إنها  ون�صهد  �مل�صتقبل  م�صر  �إ�صتثمار  �صندوق 
�لتنفيذية  ولئحته   1992 ل�صنة   95 رقم  �ملال  ر�أ�س  �صوق  قانون 
والإر�شادات ال�شادرة من الهيئة يف هذا ال�شاأن وكذا العقد املربم 

بني �جلهة �ملوؤ�ص�صة ومدير �لإ�صتثمار وهذه �صهادة منا بذلك.

مراقب احل�صابات
حممد ال�صيد حممد احلكيم

)BDO( مكتب خالد و �صركاه
حتت  بالهيئة  �لإ�صتثمار  �صناديق  ح�صابات  مر�قبي  ب�صجل  �ملقيد 

رقم (46)

مراقب احل�صابات
عبد املنعم عبد احلليم عبد احلميد �صالم 

مكتب عبد �ملنعم عبد �حلليم �صالم
حتت  بالهيئة  �لإ�صتثمار  �صناديق  ح�صابات  مر�قبي  ب�صجل  �ملقيد 

رقم (361)

البند الثامن والع�صرون: اإقرار امل�صت�صار القانوين
�لإكتتاب يف �صندوق  بن�صرة  �لو�ردة  �لبيانات  كافة  قمت مبر�جعة 
�إ�صتثمار م�صر �مل�صتقبل و�أ�صهد �إنها تتما�صى مع �أحكام قانون �صوق 
و�لإر�صاد�ت  �لتنفيذية  ولئحته   1992 ل�صنة   95 رقم  �ملال  ر�أ�س 
اجلهة  بني  املربم  العقد  وكذا  ال�شاأن  هذا  الهيئة يف  من  ال�شادرة 

�ملوؤ�ص�صة ومديري �لإ�صتثمار وهذه �صهادة مني بذلك.

امل�صت�صار القانوين:
ال�صيد الأ�صتاذ / ر�صا فرحات حممد اأحمد جعفر

�لعنو�ن: 70 �صارع �جلمهورية، حمافظة �لقاهرة، جمهورية م�صر 
�لعربية.

تليفون : 25971664

هذه �لن�صرة متت مر�جعتها من �لهيئه ووجدت متما�صيه مع �حكام 
�لتنفيذيه  ولئحته   1992 ل�صنه   95 رقم  �ملال  ر�أ�س  �صوق  قانون 
باأن �عتماد  بتاريخ 2011/5/9 علما  ومت �عتمادها برقم (407)  
�لهيئه للن�صرة مت فى �صوء ما قدم �ليها من م�صتند�ت و�قر�ر كل 
من �مل�صت�صار �لقانونى لل�صركه وجمل�س �د�رتها ومر�قب ح�صابتها 
ب�صحة هذ� �ملحتوى كما �ن �عتماد �لهيئه لي�س �عتماد�  للجدوى 
الن�شاط  لقدرة  او  الن�شر  مو�شوع  للن�شاط  وال�شتثمارية  التجارية 
على حتقيق نتائج معينة �و �عتماد �و �قر�ر �و ف�صل لالر�ء �ملقدمه 

من الطراف املرتبطة الواردة بالن�شرة.



مدير الإ�صتثمار: �صركة ات�ص �صى لالأوراق املالية والإ�صتثمار
www.hc-si.com   -  portfolio@hc-si.com 

اجلهة املوؤ�ص�صة لل�صندوق: �صركة م�صر امل�صتقبل ل�صناديق الإ�صتثمار 

البنوك التى تتلقى الإكتتاب:

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


