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  تعريفات هامة: البند األول
  

  . وتعديالته والقرارات المكملة له١٩٩٢ لسنة ٩٥ رأس المال رقم  قانون سوق: القانون
 ١٩٩٣ لسنة ١٣٥الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم : الالئحة التنفيذية

  .وتعديالتها والقرارات المكملة لها
  .   الهيئة العامة للرقابة المالية:الهيئة
 طرح أو بيع وثائق استثمار إلى الجمهور من قبل الجهة المؤسسة للصندوق و يفتح باب االآتتاب بعد مضي خمسة :تاب عاماآت

  .عشر يومًا من تاريخ نشر نشرة االآتتاب فى صحيفتين صباحيتين واسعتى االنتشار
يه بالمشارآة جماعيًا فى االستثمار فى  هو وعاء استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين ف:ستثماراال صندوق

  .المجاالت الواردة فى نشرة االآتتاب و يديره مدير استثمار متخصص مقابل أتعاب محددة
 اثناء عمر  هو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خالل االآتتاب العام و يتيح شراء واسترداد الوثائق:صندوق استثمار مفتوح

  . ويجوز زيادة حجمه أو تخفيضه من هذه النشرةبالبند السابع عشرواردة ال للشروط  طبقا بصفة دوريةالصندوق 
درجة مخاطر اقل من االستثمار الكامل في سوق االسهم مع امكانية تحقيق ذو هو صندوق استثمار : صندوق استثمار متوازن

طريق توظيف امواله بنسب متوازنة بين منتجات عائد اعلى نسبيًا من المنتجات المالية ذات الدخل الثابت بكافة انواعها، عن 
   .الدخل الثابت و سوق االسهم

  .وفروعه المختلفة بصفته مؤسس الصندوق." م.م.ش" مصر – هو بنك آريدى اجريكول :البنك
بتاريخ ) ١٤٧ (والحاصلة على ترخيص الهيئة رقم." م.م.ش" شرآة إتش سي لألوراق المالية واالستثمار :مدير اإلستثمار

 ٢٨ آم – القرية الذآية –المنطقة المالية  F15 - B224  استثمار القاهرة  مبنى رقم٤٧٠٣٨سجل تجاري رقم  ٢٠/٥/٢٠٠١
   مصر-١٢٥٧٧ مدينة السادس من أآتوبر –طريق القاهرة األسكندرية الصحراوى 

 هى شرآة متخصصة تتولى والشرآة المصرية لخدمات اإلدارة فى مجال صناديق االستثمار   هى :شرآة خدمات اإلدارة
عمليات قيد و تسوية المعامالت التي تتم على  وثائق صناديق االستثمار غير المقيدة في البورصة و إعداد و حفظ سجل آلي لحملة 

، ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من الالئحة التنفيذية لسوق رأس المال رقم ١٦٢الوثائق باالضافة إلي الخدمات األخرى المشار اليها في المادة 
  ٩/٤/٢٠٠٩ بتاريخ ٥١٤والمرخص لها بذلك النشاط من الهيئة برقم 

 ورقة مالية تمثل حصة نسبية من صافي أصول الصندوق يصدرها الصندوق ويطرحها على الجمهور لالآتتاب :وثيقة اإلستثمار
  .سترداد و هى غير قابلة للتجزئة عند الشراء واالفيها وال يجوز تداولها بالشراء أو البيع بين مالكيها

   هى نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل المصرفي  ، ويتم نشر تلك القيمة يوم السبت:قيمة الوثيقة
   .من آل اسبوع  فى جريدة صباحية واسعة اإلنتشار ويعلنها البنك فى آافة فروعه

 وثائق االستثمار التي يصدرها الصندوق في لالآتتاب  سلفا غير المحدد  هى الدعوة الموجهة  إلى الجمهور:نشرة االآتتاب العام
  .االنتشاروالتي تم إعتمادها من الهيئة وتم نشرها فى صحيفتين يوميتين واسعتي 

 ١٥ هو التاريخ الذي يفتح فيه باب االآتتاب فى وثائق استثمار الصندوق وتبدأ فترة اإلآتتاب بعد إنقضاء :تاريخ االآتتاب العام
 .يومًا على األقل) خمسة عشر (١٥يوما من تاريخ النشر ويظل باب اإلآتتاب مفتوحًا لمدة ) رخمسة عش(

وال يوجد ) وثائق عشرة (١٠و يبلغ الحد األدنى لالآتتاب  هو التقدم لالستثمار فى الصندوق خالل فترة االآتتاب العام :اإلآتتاب
  .لخامس عشر من هذه النشرة البند افي ة وذلك طبقا للشروط المحددحد أقصى لالآتتاب

 حيث يتم تلقي طلبات شراء وثائق االستثمار لدى أى  هو التقدم لالستثمار في الصندوق بعد إنقضاء فترة االآتتاب العام:الشراء
يوم االربعاء من آل أسبوع على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول  وفرع من فروع البنك مرتين اسبوعيًا  يوم األحد 

  .في نهاية يوم تقديم طلب الشراءالصندوق 
 هو حصول المستثمر على قيمة بعض أو جميع الوثائق التي تم االآتتاب فيها أو حيث يجوز لصاحب الوثيقة أو الموآل :االسترداد

البنك أو المشتراه لدى أى فرع من فروع  االستثمار المكتتب فيها عنه بصورة قانونية أن يقدم طلب استرداد بعض أو جميع وثائق
على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم تقديم يوم األربعاء من آل أسبوع و مرتين اسبوعيًا يوم األحد 

  .طلب االسترداد
  . هى آافة أصول الصندوق:االستثمارات
ب العام أو شراء الوثائق فيما بعد  هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم باالآتتاب فى الوثائق خالل فترة االآتتا:المستثمر
  ).حامل الوثيقة(و يسمى 

  . هو الشخص المسئول لدى مدير االستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق:مدير محفظة الصندوق
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وشرآة  آافة األطراف المرتبطة بنشاط الصندوق و منها على سبيل المثال مدير االستثمار وأمين الحفظ :األطراف ذوي العالقة
ومراقبي الحسابات والمستشار القانوني و أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين لدى أي طرف من األطراف ات اإلدارة خدم

  .من صافي أصول الصندوق% ٥السابقة و آذلك أى حامل وثائق تتجاوز ملكيته نسبة 
تاب فيها عند فتح باب االآتتاب على أال تقل  هى قيمة الوثائق التي قام البنك مؤسس الصندوق باالآت:حصة البنك في الصندوق

جنيه ) خمسة مليون (٥،٠٠٠،٠٠٠جنيه مصري وقد خصص البنك مبلغ ) خمسة مليون (٥،٠٠٠،٠٠٠حصة البنك عن مبلغ 
 ضعف تلك الحصة إال بعد الحصول على موافقة البنك المرآزى ٥٠مصري لهذا الغرض على أال يزيد حجم الصندوق عن 

  .المصرى
و  هي اإلستثمارات التي يستثمر الصندوق أمواله فيها والتي تشمل األسهم المدرجة فى البورصات المصرية :  الماليةاألوراق

 أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك وإتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة و السندات ووثائق صناديق  االستثمار
ئة العامة للرقابة المالية، آذلك اى منتجات مالية اخرى تصدر في سوق المال المصرية األخري بكافة انواعها والمعتمدة لدى الهي

  .  او البنك المرآزي/و تكون معتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية و
ه في هي إتفاقيات تتم بين مالك أذون الخزانة وبين طرف أخر يرغب في إستثمار سيولت: إتفاقيات إعادة شراء أذون الخزانة 

  .أذون الخزانة لمدة محددة وبذلك يقوم بشراء األذون من المالك االصلي بغرض إعادتها له بسعر محدد متفق عليه بعد مدة محددة
  . هي مصروفات اإلعالن والنشر والتطويرو خالفه من المصروفات االدارية المتعلقة بإدارة الصندوق: المصروفات اإلدارية 

  .معًاالمصرية م عمل رسمي بالبنوك و البورصة  يقصد به يو:يوم عمل رسمي
  

  مقدمة وأحكام عامة: البند الثاني
 
يعتزم البنك إنشاء الصندوق بغرض استثمار أصوله بالطريقة المفصلة والموضحة فى السياسة االستثمارية فى البند السادس  -١

  .من هذه النشرة ووفقًا ألحكام القانون
 . مدير استثمار تكون لديه الخبرة والمقدرة إلدارة  استثمارات وأصول الصندوقيلتزم البنك بموجب القانون بتعيين -٢
ال يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة االآتتاب إال بعد إتخاذ اإلجراءات المقررة طبقًا ألحكام القانون و ال تنفذ تلك  -٣

  من هذه النشرةعشرالخامس  طبقا للوارد بالبند التعديالت اال بعد الحصول على موافقة الهيئة
في حالة نشوب أى نزاع أو خالف بين البنك ومدير االستثمار أو أيًا من المستثمرين فى أو المتعاملين مع الصندوق يتم حله  -٤

بالطرق الودية واذا لم تفلح الطرق الودية يتم تسويته عن طريق اللجوء للهيئة إلستطالع الرأي وفي حالة عدم اإلتفاق على رأي 
تم اللجوء إلى مرآز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي للفصل نهائيًا بحيث يكون قرار التحكيم ملزم لكال الطرفين الهيئة ي

 .وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية والقانون المصري هو القانون المطبق
  .إن االآتتاب فى وثائق إستثمار الصندوق يعد قبوًال لجميع بنود هذه النشرة -٥
  

  :هذه النشرة هى
  .آتتاب العام لشراء وثائق الصندوق دعوة لال -١
 تتضمن هذه النشرة آافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالصندوق وهى معلومات وبيانات مدققة ومراجعة من قبل البنك ومدير  -٢

 .االستثمار والمستشار القانوني ومراقبي الحسابات وتحت مسئوليتهم
د إعتماد الهيئة لنشرة بشكل سنوي أو آلما طرأت أحداث جوهرية تؤثر على أداء الصندوق وذلك بع يتم إجراء تحديث دوري ل -٣

 .للتعديالت
 . يحق ألي مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه النشرة من العناوين الموضحة فى نهاية هذه النشرة -٤
ى مصر وعلى األخص األحكام الواردة  تخضع هذه النشرة لكافة القواعد الحاآمة والمنظمة لنشاط صناديق االستثمار ف -٥

 .بالقانون
  

  تعريف وشكل الصندوق: البند الثالث
  

  "ذو عائد دوري مع توزيع جوائز صندوق متوازن" مصر الرابع –بنك آريدى اجريكول    صندوق استثمار:إسم الصندوق
 ١٨ البنك المرآزي المصري بتاريخ  الصندوق هو أحد األنشطة المرخص بها للبنك بموجب موافقة:الشكل القانوني للصندوق

  .٢٠١١ /٢/١ الصادر بتاريخ )   ٦١٩   (وموافقة الهيئة بموجب الترخيص رقم  ٢٠١١ مايو ٢٣و المجددة بتاريخ  ٢٠١٠مايو 
  . مفتوح :نوع الصندوق
  .عائد دوري مع توزيع جوائز ذو  صندوق متوازن:فئة الصندوق
  . القاهرة١٨٢٥. ب. مصر ص– القاهرة ١١٥١١زمالك  ال– شارع حسن صبرى ٦-٤    :مقر الصندوق
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  . يبدأ الصندوق نشاطه إعتبارًا من تاريخ صدور الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة:تاريخ بدء مزاولة النشاط
لية  من آل عام وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام، على أن تشمل السنة المايناير تبدأ فى األول من :السنة المالية للصندوق

  .األولى المدة التي تنقضي من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى نهاية السنة المالية التالية
  . عامًا تبدأ من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة نشاطه من الهيئة٢٥ :مدة الصندوق
دوق وآذلك تقييم أصوله والتزاماته عند إعداد  يقبل االآتتاب والشراء ويتم الوفاء بقيمة الوثائق المستردة فى الصن:عملة الصندوق

  .القوائم المالية أو عند التصفية بالجنيه المصري
   المستشار القانونى للبنك– اسماعيل محمد حيدر حجازى / األستاذ :المستشار القانوني للصندوق

      . القاهرة١٨٢٥. ب. مصر ص– القاهرة ١١٥١١ الزمالك – شارع حسن صبرى ٦-٤  :العنوان 
اإلشراف على الصندوق والتنسيق  و لجنة للقيام بمهام مجلس ادارة البنكتكوين يتولى مجلس إدارة البنك :االشراف على الصندوق
  . من هذه النشرةالعاشر طبقا لما هو موضح بالبند بين األطراف ذوي العالقة

  هدف الصندوق: البند الرابع
 و ذلك مع  و بين توزيع المخاطر االستثماريةفى األجل المتوسط والطويلاراته يهدف الصندوق لتحقيق التوازن بين النمو الستثم

سيقوم مدير االستثمار و البنك فى حينهعنها يعلن والتي  توزيع جوائز من أرباح الصندوق السنوية عبارة عن جوائز نقدية إمكانية
و مثل االسهم ة بين أدوات ذات مخاطر مرتفعة بدوره نحو تقليل حجم المخاطر عن طريق توزيع اإلستثمارات بصورة متوازن

أدوات ذات مخاطر منخفضة وتوزيعها على قطاعات األنشطة المختلفة و اإلستثمار فى أدوات إستثمارية متنوعة واالختيار الجيد 
المخاطر المذآورة على المستثمر أن يكون على أتم اإلستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة به خاصة  وأدوات العائد الثابتو  لألسهم

  . هذه النشرةفى البند السابع منتفصيليًا فى 
  

  الصندوق والوثائق المصدرة منهأموال مصادر : البند الخامس
جنيه مصري مقسمة على ) خمسين مليون (٥٠،٠٠٠،٠٠٠يبلغ حجم الصندوق مبلغ و قدره  :حجم الصندوق و عدد الوثائق

 250,000,000يجوز زيادة حجم الصندوق الي  جنيه للوثيقة الواحدة و١٠٠  بقيمة اسميةوثيقة) خمسمائة ألف (٥٠٠،٠٠٠
 بعد الحصول على موافقة البنك المرآزي المصري و مع إالجنيه و ال يجوز زيادة حجمه عن ذلك ) مائتين و خمسين مليون(

  . من الالئحة التنفيذية للقانون١٥٠مراعاة االلتزام بالمادة 
 

خمسة  (٥،٠٠٠،٠٠٠ مبلغ  التأسيس يخصص البنك عند :سبة ملكية الجهة المؤسسة للصندوقالحد األدنى و األقصى لن
حالة إذا زاد القدر المكتتب فيه وفى هذه ال بعد الحصول على موافقة البنك المرآزي المصري، جنيه مصري قابلة للزيادة) مليون

قات استرداد قيمة الوثائق المشتراه التي تزيد على  وقت من األوأي فييحق للبنك من حجمه، % ٢من البنك في الصندوق عن 
% ٢ جنيه أو )خمسة مليون (٥،٠٠٠،٠٠٠ وهو ٩٥/١٩٩٢من الالئحة التنفيذية لقانون ) ١٥٠(للمادة الحد األدنى المطلوب طبقًا 

  .من حجم الصندوق أيهما أآثر
  
  .جنيه مصري) مائة (١٠٠  :لقيمة اإلسمية للوثيقةا

  
 ال يجوز أن يزيد الحد األقصى لألموال : المستثمرة فى الصندوق و السيولة الواجب اإلحتفاظ بهاالحد األقصى لألموال

ضعف حجم الوثائق المكتتب فيها من البنك فى الصندوق و الذي يجب أال يقل فى أى ) خمسين (٥٠المستثمرة فى الصندوق عن 
فوعة نقدًا و طبيعة استثمارات الصندوق المتوازنة جنيه مصري مد) خمسة مليون (٥،٠٠٠،٠٠٠وقت من األوقات عن مبلغ 

  . عند الطلب حيث ترتفع نسبة االستثمارات فى قنوات قابلة للتحويل إلى نقديةلمقابلة طلبات االستردادتؤهله 
  

  . ومراسليه مصر و فروعه المختلفة–بنك آريدى اجريكول   :البنك المتلقي طلبات االآتتاب و الشراء و االسترداد

 
  :السياسة االستثمارية للصندوق: ند السادسالب

 
تتبع ادارة الصندوق سياسات استثمارية متوازنة و متحفظة  لتعظيم العائد على األصول و تقليل حجم المخاطر عن طريق تنويع 

  .سياسة االستثمار و االختيار الجيد لمحفظة األوراق المالية المستثمرة
ي              و سوف يلتزم مدير االستثمار باجراء ا       تثمارية الت ضوابط االس زم بال لدراسات التحليلية بمراعاة المناخ االقتصادي السائد آما يلت

  -: مع مراعاة أن تنحصر السياسات االستثمارية للصندوق فيما يلي١٩٩٢ لسنة ٩٥وردت في قانون سوق المال رقم 
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  :ضوابط وفقًا للسياسة المتبعة من قبل مدير االستثمار: أوًال 
 .  ارات الصندوق على السوق المحلى فقط و المصدرة بالعملة المحليةتقتصر استثم -١
من إستثمارات الصندوق و تشمل % ٦٥المتداولة عن    الشرآات المصريةأسهمأال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى  -٢

 و شهادات اإليداع ) نيلبالسوق الرئيسي فيما عدا األسهم المقيدة ببورصة ال (صريةأسهم الشرآات المقيده فى البورصات الم
 .  المصرية

 من  صافي اصول الصندوق% ٦٥ذات دخل ثابت عن ) عدا االسهم (أدوات ماليةأال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في  -٣
أدوات أو تشتمل من صافي اصول الصندوق % ٥٠مع مراعاة اال يزيد القدر المستثمر في االدوات المالية قصيرة االجل عن 

على السندات الحكومية و غير الحكومية و أذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وأدوات الدين األخرى ت الدخل الثاب
 .استثمار الصناديق األخرى ذات الدخل الثابت او صناديق اسواق النقدوثائق   الشراء وإعادةالصادرة عن الحكومة واتفاقيات 

  %٢٥قطاع الواحد عن  تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الإال -٤
  

  :السياسة االستثمارية الخاصة بأدوات الدخل الثابت
أال تزيد نسبة ما يحتفظ به الصندوق في مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو في حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة  -١

 .الصندوق أصولمن صافي % ٥٠لرقابة البنك المرآزي المصري عن 
  .الصندوق أصولمن صافي % ٤٥  عنذون الخزانةأه الصندوق في مرأال تزيد نسبة ما يستث -٢
 . الصندوق أصولمن صافي % ٤٠عن أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى سندات الخزانة المصرية  -٣
 الصندوق  ، وتقتصر أصولمن صافي % ٢٠أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات الغير حكومية عن  -٤

 مح للصندوق باإلستثمار فيها على السندات الحاصلة على الحد األدنى للتصنيف االئتماني المطلوب وهوالسندات التي يس
) - BBB (  على أن يكون صادرًا من إحدى الشرآات المرخص لها بتقييم الجدارة االئتمانية من قبل الهيئة. 

 أصولمن صافي % ٤٠ وقت عن إين في أال تزيد نسبة االستثمار في السندات الحكومية و الغير حكومية مجتمعي -٥
 .الصندوق

 . الصندوقأصولمن صافي % ٤٥ الشراء عن إعادةأال يزيد االستثمار في اتفاقيات  -٦
أال يزيد االستثمار طرف أي جهة واحدة بخالف الجهات الحكومية أو قطاع األعمال العام أو بنوك القطاع العام عن  -٧

 .لنسبة للمنتجات المالية مثل النقدية والحسابات الجارية و الودائع الصندوق  وذلك باأصولمن صافي % ٢٠نسبة 
 بالتنسيق مع البنك تكوين مخصصات بغرض التحوط من إخطار السوق على سبيل المثال تكوين االستثماريجوز لمدير  -٨

 . بعد الحصول على موافقة مراقبي الحساباتمخصص هبوط أسعار أوراق مالية
  
 

 :حكام القانونضوابط وفقًا أل: ثانيًا 
من % ١٥من أموال الصندوق بما ال يجاوز % ١٠أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشرآة واحدة على  .١

 . أوراق تلك الشرآة
ال يجوز للصندوق استثمار أمواله فى صناديق أخرى منشأة بمعرفة أى من األطراف ذوى العالقة فيما عدا االستثمار فى  .٢

اق النقد على أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق االستثمار التى تصدرها صناديق االستثمار األخرى صناديق أسو
  .من  قيمة الصندوق المستثمر فيه% ٥من إجمالى صافى قيمة أصوله فى صندوق واحد وبما ال يجاوز % ٢٠على 

لشراء بالهامش أو االستحواذ من خالل المجموعات ال يجوز تنفيذ عمليات إقتراض األوراق المالية بغرض بيعها أو ا .٣
  .المرتبطة وفقًا ألحكام القانون

  .ال يجوز للصندوق تملك أي أصل فى أى آيان قانونى تكون مسئولية الشرآاء فيه غير محدودة .٤
وال من أم% ٢٠ال يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى األسهم و السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن  .٥

 .الصندوق

 
  المخاطر: البند السابع 

فيما عدا األسهم المقيدة ببورصة (سوف يقوم الصندوق باالستثمار بالقطاعات االقتصادية والشرآات المقيدة بالبورصة المصرية 
تصادية أو وباألخص بالقطاعات المتوقع لها أن يكون أداءها االقتصادي أفضل من غيرها، مع العلم بأن حدوث تغيرات اق)النيل 

يؤثر بشكل آبير على االقتصاد المصري ومن ثم علي سوق األوراق المالية  سياسية أو اجتماعية بصورة  مفاجئة فى مصر
المصري علي وجه الخصوص، و بالتالى فإن االستثمار فى الصندوق خالل فترة حساسة سياسيا واقتصاديا ينطوي علي قدر ليس 

يمكن ضمان أداء الشرآات والقطاعات االقتصادية المختلفة وباألخص الشرآات والقطاعات بالقليل من المخاطرة حيث أنه ال 
 .المقيدة والممثلة في البورصة المصرية ومؤشراتها
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تعرف المخاطر المرتبطة باالستثمار بأنها األسباب التي قد تؤدي إلى اختالف العائد المحقق من االستثمار عن العائد المتوقع قبل 

 االستثمارات قيم تغير احتمال التي قد تؤدي إلى بعض المخاطر إلى المستثمر المال رأس يعرض قد  االستثمار مماالدخول في
  . تحقيق خسائراحتمال   وقد تؤدى إلى لتذبذب أسعار األسهم ارتفاعا وهبوطًا في البورصة تبعا آلخر وقت من المالية

ة بين العائد ودرجة المخاطرة حيث أنه آلما رغب المستثمر في أن يحصل ولذلك يجب على المستثمر أن يدرك العالقة المباشر
 النظر المحتملين المستثمرين علي لذا يتعين عوامل، لعدة تبعا على عائد أعلى يتوجب عليه أن يتحمل درجة أآبر من المخاطرة

 . النشرة هذه من محدثة لنسخة الحريصة والمراجعة بعد فيما المذآورة المخاطر آافة إلي بحرص
 التي يتبعها الصندوق للحد من تأثير تلك واإلجراءاتفيما يلي عرض ألهم المخاطر التي يتعرض لها الصندوق وأهم السياسات 

  :المخاطر
 يطلق عليها مخاطر السوق ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو الظروف :مخاطر السوق/ المخاطر المنتظمة  .١

الظروف السياسية هذا وإن آان من الصعب على المستثمر او مدير االستثمار تجنبها االقتصادية العامة مثل الكساد أو 
. أو التحكم فيها لكن يمكن التقليل من تأثيرها نظرا الختالف تأثر األوراق المالية بالمخاطر المنتظمة على حسب نوعها

كن لمدير االستثمار بمتابعة مختلف وعلى الرغم من ترآيز استثمارات الصندوق في السوق المحلي المصري اال انه يم
ما هذه المخاطر بدرجة يعمل على تقليل الدراسات االقتصادية والتوقعات المستقبلية و بذله عناية الرجل الحريص أن 

 .عن طريق تنويع االستثمار بين أدوات مالية مختلفة، وفي قطاعات مختلفة
ن حدث غير متوقع فى إحدى القطاعات أو فى ورقة مالية  هى مخاطر االستثمار الناتجة ع:المخاطر غير المنتظمة .٢

بعينها و إن آانت هذه المخاطر يصعب التنبؤ بها إال إنه يمكن الحد من آثار هذه المخاطر بتنويع مكونات المحفظة المالية 
ختيار شرآات  العائد الثابت المستثمر فيها وعدم الترآيز فى قطاع واحد وإأدواتو  للصندوق عن طريق تنويع األسهم

) ١٤٩(غير مرتبطة وجدير بالذآر أن مدير االستثمار يلتزم بتوزيع االستثمارات طبقًا للنسب االستثمارية الواردة بالمادة 
 . من الالئحة التنفيذية للقانون  

لى  هى المخاطر التي تنتج عن الترآيز فى عدد محدود من االستثمارات مما يؤدى إ:مخاطر عدم التنويع والترآيز .٣
عدم تحقيق إستقرار فى العائد وجدير بالذآر أن مدير االستثمار يلتزم بتوزيع االستثمارات طبقًا للنسب االستثمارية 

من الالئحة التنفيذية للقانون  و فى جميع االحوال ال يزيد االستثمار فى القطاع الواحد عن الحد ) ١٤٩(الواردة بالمادة 
 .نشرة هذه الفى البند السادس منعليه  المنصوص 

 وهى المخاطر الناشئة عن إنخفاض القوة الشرائية لألصول المستثمرة نتيجة تحقيق عائد يقل عن :مخاطر التضخم .٤
إستثمارات الصندوق بين االسهم و تدوير  عن طريق  للحد من تأثيرهاهذه المخاطرالتعامل مع ويتم . معدل التضخم

 . عائد ثابت لإلستفادة من توجهات أسعار الفائدة لصالح الصندوقأدوات إستثمارية ذات عائد متغير وأدوات ذات
 مخاطر عدم تمكن مدير الصندوق من تسييل بعض استثمارات الصندوق للوفاء هي : والتقييممخاطر السيولة .٥

تؤثر  أو حدوث ظروف بالتزاماته أو لسداد طلبات االسترداد، وتختلف إمكانية تسييل االستثمار بإختالف نوع اإلستثمار
و للتعامل مع هذا . على بعض استثمارات الصندوق بما يؤدى إلى انخفاض أو انعدام التداول عليها لفترة من الزمن

 أدوات عالية السيولة يسهل تحويلها إلى نقدية في جزء من أمواله النوع من المخاطر يقوم مدير االستثمار عادة باستثمار
 تتمتع بحجم تداول يومى مرتفع لتخفيض تلك المخاطر التي لشرآات النشطةعند الطلب فضال عن االستثمار في أسهم ا

 والبورصة مما المصرفي مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم اتفاق أيام العمل إن إلى اإلشارة وتجدر . الحد األدنىإلى
  المؤقتوقفال إلى ذلك  ببند مخاطر الظروف القاهرة ويؤدىإليه على تقييم الوثيقة وطبقا لما هو مشار أثرةيكون له 

 .االسترداد لعملية 
 

وهى المخاطر المرتبطة بطبيعة االستثمار في األوراق المالية بعمالت أجنبية  :مخاطر تقلبات أسعار صرف العملة .٦
  .إال أنه يجب االخذ في االعتبار أن جميع استثمارات الصندوق بالجنيه المصري  مما يحد من هذه المخاطر

 تتمثل هذه المخاطر فى عدم توافر المعلومات الالزمة من أجل إتخاذ القرار االستثمارى نظرا لعدم :مخاطر المعلومات .٧
تمتع السوق المستثمر فيه باالفصاح والشفافية، وحيث أن غالبية استثمارات الصندوق تترآز في السوق المصري الذي 

أن مدير اإلستثمار يتمتع بخبرة واسعة ودراية عن يتميز بتوافر قدر جيد من  االفصاح والشفافية و االستقرار، آما 
السوق واألدوات االستثمارية المتاحة إلى جانب أنه يقوم باإلطالع على أحدث البحوث والمعلومات المحلية والعالمية 

مار  فهو أآثر قدرة على تقييم وتوقع أداء االستثمارات، وآذلك تقييم شتى فرص االستث-وعن الحالة االقتصادية، لذا 
 .بشكل يضمن له تحقيق ربحية وتفادي القرارات الخاطئة على قدر المستطاع

 وهى المخاطر التي تترتب على االستثمار فى قطاعات مرتبطة والتي تؤثر فيها نفس العوامل مثال :مخاطر اإلرتباط .٨
طاعات أخرى أن يؤدى إنخفاض سعر أحد األسهم إلى إنخفاض أسعار بعض أو آل األسهم فى نفس القطاع أو ق

مرتبطة علمًا بأن السياسة االستثمارية الخاصة بالصندوق وقيود االستثمار التي يتبعها مدير االستثمار تعتمد على سياسة 
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 عن الحد المنصوص ال يزيد االستثمار فى القطاع الواحد األحوال و فى جميع .االرتباطالتنويع بهدف خفض مخاطر 
  .شرةنفى البند السادس من هذه العليه 

 تنجم مخاطر العمليات عن األخطاء أثناء تنفيذ أو تسوية أوامر البيع والشراء نتيجة عدم آفاءة :مخاطر العمليات .٩
شبكات الربط أو عدم نزاهة أحد أطراف العملية أو عدم بذل عناية الرجل الحريص مما يترتب عليه تأخر سداد 

أتى خبرة مدير االستثمار و طبيعة تعامالت الصندوق مع بنوك إلتزامات الصندوق أو إستالم مستحقاته لدى الغير وت
و يطبق الصندوق سياسة . تابعة لرقابة البنك المرآزي المصري آعوامل أساسية تهدف إلى الحد من مخاطر العمليات

 .الدفع عند االستالم لتقليل مخاطر العمليات
ستثمر فيها على أداء أسواق المال بهذه الدول، والتي قد تنعكس الحالة السياسية للدول الم :مخاطر التغيرات السياسية .١٠

تؤدي إلى تأثر األرباح والعوائد االستثمارية، و فى الغالب تكون أسواق األسهم أآثر تأثرًا بالتغييرات السياسية من 
 يستتبعه ممافقط   تجدر اإلشارة أن الصندوق سوف يستثمر فى السوق المصري أسواق األدوات ذات العائد الثابت، و

 . التأثر المباشر باألوضاع السياسية و االقتصادية السائدة في مصر
 وهى المخاطر التي تنتج عن تغير بعض اللوائح والقوانين فى الدول المستثمر فيها :مخاطر تغير اللوائح والقوانين .١١

مما قد ر تلك األوراق المالية قد يؤثر بالسلب أو باإليجاب على بعض القطاعات المستثمر فيها وبالتالي على أسعامما 
يؤدي إلى عدم االستقرار فى األرباح المتوقعة ولمواجهة مخاطر تغير اللوائح والقوانين، سوف يقوم مدير االستثمار 

التنوع االستثماري في مختلف القطاعات، فضًال عن متابعته للتعديالت القانونية المتوقعة واالستفادة منها ألقصى درجة ب
 .اتهاوتجنب سلبي

 توقيت شراء وبيع األوراق المالية فالشراء عند وصول السوق الى القمة أو عند اختيار تتمثل فى :مخاطر التوقيت  .١٢
 على قدر أآبر من المخاطرة مقارنة  بالشراء فى بداية صعود السوق والعكس صحيح فى ينطويبداية هبوط السوق 

من خبرات ومايقوم به من دراسات فانه يستطيع الحد من أثار مخاطر ونظرًا لما يتمتع به مدير األستثمار . حالة البيع
  التوقيت قدر المستطاع

وهى المخاطر التي تنتج عن إنخفاض القيمة السوقية لألدوات ذات العائد الثابت نتيجة إرتفاع  :مخاطر تغير سعر الفائدة .١٣
 األدوات ذات العائد الثابت آل من باإلضافة الىأسعار الفائدة بعد تاريخ الشراء واإلستثمار فى أدوات قصيرة األجل 

دارة النشطة والتي تعتمد إلل  مما يؤدى الى تخفيض تأثير تغير سعر الفائدة ، باإلضافة إلي إتباع مدير االستثماروالمتغير
 .نهابصفة أساسية على محاولة التعرف على اإلتجاهات المستقبلية لتحرك أسعار الفائدة والعمل على اإلستفادة م

وهى المخاطر الناشئة عن عدم قدرة مصدر الورقة المالية على سداد القيمة اإلستردادية  ):عدم السداد(مخاطر اإلئتمان  .١٤
عند اإلستحقاق أو سداد قيمة التوزيعات النقدية في تواريخ إستحقاقها ويتم التعامل مع هذا النوع من المخاطر عن طريق 

دوات العائد الثابت وتوزيع االستثمارات على القطاعات المختلفة وتحديد نسبة اإلختيار الجيد للشرآات المصدرة أل
قصوى لالستثمار فى شرآة واحدة باإلضافة إلى ذلك فإن الصندوق لن يستثمر إال بعد التأآد من المالءة المالية للشرآات 

 .وحصولها علي تصنيف إئتماني بالحد األدني المقبول
وتتمثل فى مخاطر إستدعاء جزء أو آل أدوات العائد الثابت وسدادها قبل موعد  : المعجلمخاطر االستدعاء أو السداد .١٥

استحقاقها وذلك نتيجة لتغير سعر الفائدة أو ألسباب مباشرة تتعلق بنشاط المصدر نفسه وجدير بالذآر أن هذه المخاطر 
 .اصيةتكون معروفة ومحددة بنشرات االآتتاب سلفًا عند شراء سندات تحمل هذه الخ

 و هي مثل حدوث اضطرابات سياسية أو غيرها بالبالد و بدرجة تؤدى إلى إيقاف التداول :مخاطر ظروف قاهرة عامة .١٦
 و هو نوع من المخاطر التي ال تزول إال )آليا أو نسبيا(على سوق األوراق المالية مما يؤدى إلى وقف عمليات االسترداد

  .بعد زوال أسبابها

 
 

   المستثمر المخاطب بالنشرةنوعية: البند الثامن
 

يتم االآتتاب في و شراء وثائق الصندوق للمصريين واألجانب سواء آانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين طبقًا للشروط الواردة في 
  .هذه النشرة

 مع األخذ  الثابتاالستثمار فى الصندوق يناسب المستثمر الذى يبحث عن وسيلة لالستثمار المتوازن بين االسهم وأدوات العائد 
في االعتبار أن المبلغ المستثمر في الصندوق قد يتعرض إلى بعض المخاطر السابق االشارة اليها و أن يكون متقبًال لتلك 

  . المخاطر

  أصول وموجودات الصندوق: البند التاسع 
 



 

 

 

 

8

 وال الصندوق وأنشطته من الالئحة التنفيذية تكون أم) ١٧٣(طبقا للمادة  :الفصل بين الصندوق والجهة المؤسسة
  .مستقلة ومفرزة عن أموال الجهة المؤسسة

 
 ال يوجد أي أصول لدي الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاط ما عدا المبلغ المجّنب وهو  :أصول الصندوق

  .القدر المكتتب فيه من قبل الجهة المؤسسة في الصندوق

 ال يجوز الرجوع للوفاء  :ة المؤسسة للصندوقالرجوع إلى موجودات صناديق استثمارية أخرى تابعة للجه
  .بإلتزامات الصندوق على موجودات صناديق استثمارية أخرى تابعة للبنك أو يديرها مدير االستثمار

 ال يجوز لورثة حامل الوثيقة أو دائنيه، بأى حجة آانت، أن يطالبوا بوضع األختام على  :حقوق ورثة صاحب الوثيقة
كاته أو أن يطلبوا قسمته أو بيع ممتلكاته جملة لعدم إمكان القسمة، وال أن يتدخلوا بأى طريقة آانت دفاتر الصندوق أو ممتل

   .فى إدارة الصندوق

 يلتزم البنك بإفراد حسابات مستقلة عن األنشطة ) ١٧٣(طبقا للمادة  :إمساك السجالت الخاصة بالصندوق وأصوله
و مدير تحتفظ شرآة خدمات اإلدارة سجالت الالزمة لممارسة النشاط واألخرى أو ودائع العمالء وبإمساك الدفاتر وال

 حسابات األرباح والخسائر المتعلقة بنشاط الصندوق والتي تخضع جميعها إلى المراجعة من بإمساكاالستثمار 
 ربع سنوية مع االلتزام بأن تكون مفرزة تمامًا عن  ماليةفترةقبل مراقبي حسابات الصندوق في نهاية آل 

  .أصول وحسابات الجهة المؤسسة

  الجهة المؤسسة للصندوق: البند العاشر
  :التعريف بالجهة المؤسسة للصندوق

 تحت اسم بنك االئتمان الدولى ١٩٧٧ فبراير سنة ١٠بتاريخ ) شـرآة مساهمة مصرية( مصـر –تـأسس بنـك آـريـدى أجريكـول 
ون االستثمار ، ويقوم البنك بتقديم آافة الخدمات المصرفية التى ، ويخضع البنك ألحكام قان) شرآة مساهمة مصرية( مصر –

 فرع باإلضافة ٦٩تقوم بها البنوك التجارية بالجنيه المصرى والعمالت األجنبية وذلك من خالل مرآزه الرئيسى بالزمالك وعدد 
 ٧٢٫٤بامتالك نسبة ) رنسا سابقًا  ف–آريدى أجريكول أندوسويس ( فرنسا –و فى ضوء قيام بنك آاليون . الى المرآز الرئيسى

 تعديل اسم البنك ليصبح بنك آريدى ٢٠٠١ يوليو ٢من رأسمال البنك ، فقد قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك بتاريخ % 
  وآذلك موافقة فرع بنك آريدى٢٠٠٤ مارس ٣وبناءًا على موافقة الجمعية العامة للبنك بتاريخ  .  مصر–أجريكول اندوسويس 

 مصر وفرع بنك – ، تم الموافقة على دمج آال من بنك آريدى اجريكول اندوسويس ٢٠٠٤ ابريل ٣٠بتاريخ ) مصر(ليونية 
% ٥٢٫٩بامتالك نسبة )  فرنسا سابقًا–آريدى أجريكول اندوسويس ( فرنسا –وفى ضوء قيام بنك آاليون ). مصر(آريدى ليونية 

 ٣١ مصر بتاريخ –فقد قررت الجمعية العامة غير العادية لبنك آاليون % ٢٩٫٥ فرنسا نسبة –وامتالك بنك آريدى ليونية 
وبناء على موافقة الجمعية  . مصر– مصر ليصبح بنك آاليون – تعديل اسم بنك آريدى أجريكول أندوسويس ٢٠٠٥مارس 

ة للبنك المصرى األمريكى، فقد تم ، وآذلك موافقة الجمعية العامة غير العادي٢٠٠٦ يونية ٢٧العامة غير العادية للبنك بتاريخ 
، وبناء عليه تم شطب اسم البنك المصرى األمريكى من سجالت البنوك مع تغيير ٣١/٨/٢٠٠٦الموافقة على إندماج البنكين فى 

وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية . ١/٩/٢٠٠٦اسم بنك آاليون مصر ليصبح آريدى أجريكول مصر ابتداء من 
  .  مصر– مصر ليصبح بنك آريدى أجريكول – تم تعديل أسم البنك آاليون ٣٠/٩/٢٠٠٦ بتاريخ

  -: مصر -مجلس إدارة بنك آريدى أجريكول  
  رئيس مجلس اإلدارة    محمد ابراهيم لطفى منصور/ السيد
  نائب رئيس مجلس اإلدارة               برونو دوالج/ السيد
  دبالعضو المنت    هنرى بيير جون جيمان/ السيد
  عضو مجلس اإلدارة         جون لوران/ السيد
  عضو مجلس اإلدارة       مارك اوبنهايم    /السيد
  عضو مجلس اإلدارة               ريمون بيرت/ السيد
  عضو مجلس اإلدارة    آالن روجيه أنطوان ماسيرا/ السيد
  عضو مجلس اإلدارة      آريستيان تالجورن/السيد
 ضو مجلس اإلدارةع               لوبوهد برنار/السيد
  عضو مجلس اإلدارة     يس إبراهيم لطفى منصور/السيد
  عضو مجلس اإلدارة       يوسف لطفى منصور/السيد
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  عضو مجلس اإلدارة        وليد آمال حافظ/السيد
  عضو مجلس اإلدارة    فؤاد عبد اللطيف سلطان  /الدآتور
  عضو مجلس اإلدارة       ياسر أحمد القاضى/السيد
  عضو مجلس اإلدارة                عاصم رجب/السيد

  
فى التعامل مع الهيئة وتمثيل   مصر-شريف أحمد فؤاد ، مدير عام ببنك آريدى أجريكول  / وقد فوض البنك السيد األستاذ 

  .الصندوق أمام آافة الجهات فى آل األنشطة المتعلقة بالصندوق
  

  . القاهرة١٨٢٥. ب. مصر ص– القاهرة ١١٥١١ الزمالك – شارع حسن صبرى ٦-٤/ العنوان 
  : الصناديق األخرى المنشأة من قبل البنك

   مصر  األول ذو النمو و الدخل الدورى –صندوق بنك آريدى اجريكول 
  مصر الثانى ذو النمو و الدخل الدورى–صندوق بنك آريدى أجريكول 
   مصر الثالث ذو العائد اليومى التراآمى–صندوق بنك آريدى أجريكول 

  
تكوين لجنة لإلشراف على الصندوق وتكون مهمتها التنسيق بين األطراف ذوي العالقة في القيام بهذا برة البنك مجلس إداقام 

  -:الدور وبصفة خاصة تتمثل مهام اللجنة فيما يلى
وثائق تعيين مدير االستثمار والتأآد من التزامه بمسئولياته بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة االآتتاب العام في  .١

 .الصندوق وأحكام القانون
 .آتتاب العام فى وثائق الصندوق و أى تعديل يتم إدخاله عليها قبل إعتمادها من الهيئةالموافقة على نشرة اال .٢
التأآد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل في التعامالت التي تشكل تعارضًا فى المصالح بين األطراف ذوي العالقة  .٣

 .والصندوق حال تواجدها
 .الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الصندوق من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .٤
 .اإلجتماع ما اليقل عن مرتين سنويًا مع المراقب الداخلي لدى مدير اإلستثمار للتأآد من إلتزامه بأحكام القانون .٥
لسنوية ونصف السنوية المقدمة من مدير االستثمار عن نشاط اإللتزام بقواعد اإلفصاح الواردة بالقانون ونشر التقارير ا .٦

 .الصندوق وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق
رهم من األطراف التأآد من إلتزام مدير االستثمار باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغي .٧

 .ذوى العالقة
 .التأآد من التزام شرآة خدمات اإلدارة بأداءها لواجباتها الواردة فى القانون .٨
 .إعتماد القوائم المالية للصندوق .٩
 .بذل عناية الرجل الحريص فى القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق .١٠
  

   :تجاه الصندوقالتزامات البنك 
أموال الصندوق واستثماراته و أنشطته مفرزة عن أموال البنك وعلى البنك أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن أن تكون  .١

  .األنشطة األخرى أو ودائع العمالء و على البنك إمساك الدفاتر و السجالت الالزمة لممارسة نشاط الصندوق
صر العربية على أن يوضح في هذه اإلعالنات المزايا اإلعالن عن الصندوق فى مكان ظاهر فى آل فروعه داخل جمهورية م .٢

 .النسبية التي تحفز العمالء على شراء وثائق الصندوق
اإلعالن عن القيمة االسترشادية لوثائق استثمار الصندوق فى مكان ظاهر فى جميع فروع البنك يوم  االحد و األربعاء  .٣
ليسترشد بها حملة الوثائق عند تقديم ) يوم العمل المصرفى السابقالمحتسبة على أساس صافي قيمة أصول الصندوق فى نهاية (

 .االسترداد طلبات الشراء و 
نشر قيمة الوثيقة فى يوم السبت من آل أسبوع و هى القيمة المحتسبة على أساس صافي قيمة أصول الصندوق فى نهاية يوم  .٤

 تقديم طلبات الشراء و البيع و ذلك في جريدة صباحية يومية العمل المصرفى السابق ليوم النشر ليسترشد بها حملة الوثائق عند
 .واسعة اإلنتشار على أن يتحمل الصندوق مصاريف اإلعالن

 . تعيين أمين الحفظ و التأآد من تنفيذه لمسئولياته .٥
 .تسويق الوثائق التي يصدرها الصندوق لعمالئه من المؤسسات و الشرآات و األفراد .٦
دارية المرتبطة ببيع الوثائق و قيدها و خصمها على حساب عمالء البنك و تعليتها على حساب القيام بكافة األعمال اإل .٧

 . الصندوق و آذلك قيد طلبات االسترداد و خصمها على حساب الصندوق
 .متابعة التزام شرآة خدمات اإلدارة بالقيام بأعمالها .٨
 .منظمة لعمليات اإلسترداد الواردة فى تلك النشرةاإلستجابة لكافة طلبات استرداد قيمة الوثائق وفقًا للقواعد ال .٩
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أن يعامل الصندوق معاملة العميل األولى بالرعاية عند إقراضه األموال التي يحتاج إليها فى ضوء الحدود المسموح بها  .١٠
دوق من أحد قانوًنا وفى حالة عدم قدرة البنك على توفير أقل سعر إقراض في السوق يلتزم بعدم اإلعتراض على إقتراض الصن

 .البنوك األخرى وعلى مدير االستثمار العمل على توفير أقل سعر إقتراض فى السوق للصندوق
أن يعامل الصندوق معاملة العميل األولى بالرعاية من حيث توفير أفضل سعر فائدة للصندوق عند توجيه اموال الصندوق  .١١

ستثمار العمل على توفير أعلى سعر فائدة فى السوق على استثمارات نحو اوعية استثمارية  لديه وفي جميع االحوال على مدير اال
 .الصندوق

  .إصدار القوائم المالية السنوية للصندوق خالل الربع األول من السنة المالية التالية .١٢
 .ن من هذه النشرةيالعشرالحادى و المنصوص عليها في البند اتااللتزام بتقديم اإلفصاح .١٣
 .لصندوقتعيين المستشار القانوني ل .١٤
  للصندوق و شروط االستحقاق و السحب على الجوائزاألساسيةالشراء البيانات / يلتزم البنك أن يتضمن طلب االآتتاب .١٥
  

  مراقبا حسابات الصندوق: البند الحادى عشر 
 ذات العالقة طبقًا للقانون يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات مستقالن عن مدير االستثمار أو أى من األطراف

 :من بين المراجعين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وقد تم تعيين آل من
 محاسبون قانونيون ومستشارون المقيد  حازم حسن KPMG مكتب–على عبد الحافظ حلمى /  السيد األستاذ  .١

لعامة للرقابة المالية تحت رقم وسجل مراقبى الحسابات بالهيئة ا ١١٨٨٩ بسجل المراجعين والمحاسبين تحت رقم
صندوق متوازن ذو عائد دوري مع توزيع " مصر الرابع –و يعتبر صندوق استثمار بنك آريدى أجريكول   ٢٢٩
 في لالستثمار الدولي االقريقى العربيصندوق استثمار البنك بعد  هو الصندوق الثانى الذى يقوم بمراجعته"  جوائز

 )جمان(أدوات الدخل الثابت 
  Middle East Rodl & Partner( مكتب زروق و شرآاة –ممدوح أبو السعود حسين / لسيد األستاذ ا .٢

حسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت ال وسجل مراقبى ٣٩٥٨المقيد بسجل المراجعين والمحاسبين تحت رقم )
متوازن ذو عائد دوري مع صندوق " مصر الرابع –ويعتبر صندوق استثمار بنك آريدى أجريكول  ١٢٧رقم 

  بعد صندوق اورينت تراست الذي يقوم بمراجعتهالثانيهو الصندوق "  توزيع جوائز
 : حسابات الصندوقمراقبيدور 
يلتزم مراقبا حسابات الصندوق بمراجعة القوائم المالية في نهاية آل سنة مالية ويتم إصدارها خالل الربع األول من السنة  .١

 بأن يعد تقريرًا سنويًا يتضمن النتائج والمالحظات التي انتهى إليها طبقًا لمعايير ةلتزم آل مراقب على حديو. المالية التالية
 .المحاسبة والمراجعة المصرية على أن يلتزما بتوحيد التقرير السنوي ويوضحا به أوجه الخالف بينهما إن وجدت

شهر للقوائم المالية للصندوق وللتقارير الربع والنصف يلتزم مراقبا حسابات الصندوق بإجراء فحص دوري آل ثالثة أ .٢
سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله عن هذه الفترة ويتعين أن يتضمن التقرير الذي يعدانه في هذا الشأن رأيهما في 

 نشاطه وبيان ما مدى صحة تعبير القوائم المالية المشار إليها بصورة عادلة عن المرآز المالي للصندوق ورأيهما في نتيجة
إذا آانت هناك حاجة إلجراء أية تعديالت هامة أو مؤثرة على القوائم المالية المذآورة ينبغي إجرائها، وآذا بيان مدى اتفاق 
أسس تقييم أصول والتزامات الصندوق وتحديد قيمة استرداد وثائق االستثمار خالل الفترة موضع الفحص تماشيًا مع 

 .الهيئة في هذا الصدداإلرشادات الصادرة عن 

  مدير االستثمار: البند الثاني عشر
فى ضوء ما نص عليه القانون من وجوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق االستثمار يطلق 

الستثمار و هى شرآة مساهمة فقد عهد البنك بإدارة الصندوق إلى شرآة إتش سي لألوراق المالية و ا) مدير االستثمار(عليها اسم 
مليون جنيه مصري بتاريخ ) مائة (١٠٠  وبلغ رأس المال المصدر و المدفوع  ١٩٩٦مصرية بدأت نشاطها فى سنة 

، و يرأس مجلس إدارتها  استثمار القاهرة  ٤٧٠٣٨سجل تجاري رقم  - ١٤٧ وحاصلة على ترخيص الهيئة رقم ١٨/١٠/٢٠٠٧
 ، و قد تأسست شرآة إتش سي لألوراق المالية واالستثمار آشرآة مساهمة مصرية منشأة وفقًا حسين حسن شكري/ السيد األستاذ

 و هى شرآة متخصصة فى مزاولة نشاط إدارة صناديق االستثمار ومحافظ االستثمار و تدير ١٩٩٢ لسنة ٩٥ألحكام القانون رقم 
  :حاليًا الصناديق التالية

  )صندوق أسهم(األول ذو العائد التراآمي و التوزيع الدوري صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية  .١
  )صندوق  نقدى(صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية الثاني ذو العائد اليومي و التوزيع الدوري  .٢
  )صندوق متوازن(صندوق استثمار البنك األهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري و التراآمي  .٣
  )صندوق أسهم) (اآستيريور سابقًا(لث ذو العائد التراآمي و التوزيع الدوري صندوق استثمار بنك مصر الثا .٤
  )صندوق إسالمى( صندوق الحصن –" وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية"صندوق استثمار بنك مصر الرابع  .٥
  )صندوق أسهم(صندوق استثمار بنك قناة السويس ذو العائد الدوري و التراآمي   .٦
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 )صندوق أسهم( صندوق الخبير  –مصري لتنمية الصادرات ذو العائد الدوري صندوق استثمار البنك ال .٧
 صندوق –صندوق االستثمار الثانى للبنك الرئيسى للتنمية و اإلئتمان الزراعى للسيولة ذو العائد اليومى التراآمى  .٨

  )صندوق نقدى(الحصاد اليومى 
  .ارة و العضو المنتدب منصب رئيس مجلس اإلد-حسين حسن شكري/ و يشغل السيد األستاذ

  .وائل وجيه ، آمدير لمحفظة الصندوق/ آما قامت الشرآة بتعيين السيد األستاذ
  منصب المراقب الداخلي عمرو عصمت برآات / األستاذويشغل 

 – الصحراوي اإلسكندرية طريق القاهرة ٢٨ آم – القرية الذآية –المنطقة المالية  F15-  B224 مبنى رقم  :الشرآةو عنوان 
   مصر-١٢٥٧٧مدينة السادس من أآتوبر 

        ١٩٩٤٢: تليفون
  

  ضوابط عمل مدير االستثمار
  :باإللتزامات التالية" مدير االستثمار" يتعهد
 .أن يعمل مدير االستثمار على تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق الواردة بتلك النشرة .١
 . الحكيمة مع األخذ فى اإلعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم الترآيزأن تكون قرارات االستثمار متفقة مع ممارسات االستثمار .٢
أن يبذل عناية الرجل الحريص فى إدارته ألموال الصندوق و ذلك على النحو المتوقع من شخص متخصص و صاحب خبرة  .٣

ألموال الصندوق واسعة في هذا المجال و عليه أن يتجنب آل عمل أو تصرف من شأنه أن يخلق تعارض مصالح عند استثماره 
  .وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى آل تصرف أو إجراء

أن يحتفظ بحسابات مستقلة للصندوق و أن يمسك الدفاتر و السجالت الالزمة لممارسة نشاطه باإلضافة للسجالت و الدفاتر  .٤
 .التي تحددها الهيئة و عليه أن يزود الهيئة بالمستندات و البيانات التي تطلبها

تجنب تضارب المصالح بين صناديق االستثمار التي يديرها بتوزيع الصفقات التي تتم من خالل السوق على الصناديق التي  .٥
 .يتولى إدارتها بصورة عادلة

تمكين مراقبي حسابات الصندوق من اإلطالع على الدفاتر و المستندات الخاصة بأموال الصندوق المستثمرة، آما يلتزم  .٦
  .انات و اإليضاحات التي يطلبونها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ طلبهما لهابموافاتهم بالبي

توزيع و تنويع االستثمارات داخل الصندوق و ذلك لتخفيض المخاطر و بما يكفل تحقيق الجدوى أو األهداف االستثمارية  .٧
 .ألموال الصندوق

  .الته بإسم الصندوق و لحسابهمراعاة مبادئ األمانة و حسن النية و الشفافية فى تعام .٨
  .موافاة الهيئة ببيانات آافية عن استثمارات الصندوق طبقًا للقواعد الواردة فى القانون .٩
 .اإلفصاح الفورى عن االحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة و حملة الوثائق .١٠
ليها مع البنك و في المواعيد المحددة التي تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق توفير المعلومات الكافية والتقارير المتفق ع .١١

  .من إتخاذ قرارهم اإلستثماري ،آذلك تمكن البنك من متابعة اداء مدير االستثمار بشكل آفء
  .التزود بما يلزم من موارد وإجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه .١٢
  .مصدرة لألوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيهاالتحري عن الموقف المالي للشرآات ال .١٣
  .تأمين منهج مالئم إليصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوثائق .١٤
وضع القواعد الالزمة لتنظيم عمليات شراء وبيع موظفي مدير االستثمار والعاملين لديه لوثائق االستثمار الصادرة عن  .١٥

  . هذه القواعد من الهيئةاعتمادعلى أن يتم  من الالئحة التنفيذية للقانون ١٦٩ للمادة طبقًاالصناديق التي يتولى إدارتها 
إزالة أسباب أي مخالفة لقيود االستثمار الواردة في القانون وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ حدوثها وعليه إخطار آل من  .١٦

 أيام مع بيان اسباب ذلك و ما تم من إجراءات والمدة الالزمة الهيئة والبنك آتابيًا في حالة إستمرار المخالفة ألآثر من ثالثة
  .إلزالتها

 .يلتزم بإيداع المبالغ المطلوبة لموافاة طلبات االسترداد في حساب الصندوق لدى البنك .١٧
 .اإللتزام بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقًا ألحكام القانون .١٨
ا بالبيانات الالزمة للقيام بمهامها الواردة بالبند  الثالث عشر  من هذه التعاون مع شرآة خدمات االدارة فيما يخص تزويده .١٩

 .النشرة
  . والخسائر المتعلقة بنشاط الصندوق والتي تخضع للمراجعة من قبل مراقبي الحساباتاإلرباحإمساك حسابات  .٢٠

  
  :يجوز لمدير االستثمار القيام باألعمال التالية

البنك بأقل سعر فائدة متاح أو من غيره من البنوك األخرى بشرط تعدي طلبات أن يقترض بإسم الصندوق و لصالحه من  .١
من قيمة وثائق %١٠االسترداد نسبة السيولة المحتفظ بها قانونا لمواجهة طلبات االسترداد، على أال يتجاوز قيمة القرض نسبة 
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 شهر ١٢القرض قصير األجل ال تزيد مدته عن االستثمار القائمة وقت اإلقتراض وذلك لمواجهة االستردادات ويشترط أن يكون 
عدم قدرة البنك على توفير أقل سعر إقراض فى السوق، مع ضرورة التزام في حالة وله اللجوء إلى اإلقتراض من الغير فقط 

ت الصندوق مدير االستثمار ببذل عناية الرجل الحريص بشأن قرار االقتراض بعد االخذ في االعتبار العائد المتوقع من استثمارا
  .بالمقارنة بالفائدة المستحقة على القرض

التعامل بإسم الصندوق فى ربط أوآسرالودائع البنكية وفتح الحسابات البنكية سواء لدى البنك أو لدى أى بنك أخر خاضع  .٢
يداع الدولية إلشراف البنك المرآزى المصرى و لدى شرآات تداول وحفظ األوراق المالية والتعامل على األسهم وشهادات اإل

الخاصة بالشرآات المدرجة فى البورصات المصرية أو البورصات الخاضعة إلشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة 
بإختصاصات الهيئة وشهادات اإلدخار وأذون الخزانة وصكوك التمويل والسندات و ما يستجد من األوراق و األدوات اإلستثمارية 

أو التعامل فى أو على هذه الحسابات و األوراق المالية و األدوات اإلستثمارية بأسم الصندوق األخرى على أن يتم التصرف 
 .وبموجب أوامر مكتوبة صادرة من مدير اإلستثمار

تمثيل الصندوق فى مجالس اإلدارات والجمعيات العامة للشرآات المصدرة لألوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله  .٣
 . االآتتاب عند زيادة رؤوس أموال الشرآاتفيها، وممارسة حق

  
يحظر على مدير االستثمار القيام بجميع األعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه  آما يحظر على مدير 

  :االستثمار أيضا االتي
 .استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته فيما عدا صناديق استثمار أسواق النقد -١
 .شراء األسهم الغير مقيدة ببورصات األوراق المالية -٢
إستخدام أموال الصندوق فى تأسيس او االشتراك في تأسيس شرآات جديدة أو شراء أوراق مالية لشرآات تحت التصفية أو  -٣

  .فى حاله إفالس
ات البنكية عن الفترة من تاريخ البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب االآتتاب فى وثائقه فيما عدا عوائد اإليداع -٤

 .بداية االآتتاب حتى غلقه
 .أن تكون له مصلحة من أي نوع في الشرآات التي يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره -٥
  .مزاولة أية أعمال مصرفية بإسم الصندوق، و بصفة خاصة ال يجوز له إقراض الغير أو  آفالته فى الوفاء بدينه -٦
 . أو بالشروط المقررة بهذه النشرةقترض من الغير في غير الغرض المنصوص عليه في القانونأن ي -٧
 .الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على آسب أو ميزة من العمليات التي يجريها -٨
 .إجراء أو اختالق عمليات بهدف زيادة عموالت السمسرة او غير ذلك من المصروفات واألتعاب -٩
ر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير آاملة عن األموال المستثمرة فى الصندوق أو حجب معلومات أو إذاعة أو نش -١٠

بيانات هامة آما يلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة باستثمارات الصندوق وعدم إفشائها إلى الغير و ذلك فيما عدا 
 .و القضائية طبقًا ألحكام القانونالمعلومات التي تطلبها الهيئة و الجهات الرقابية أ

 :ممارسة أى عمل ينطوى على -١١
 .تعارض بين مصلحة الصندوق و مصلحته .١
 .تعارض بين مصلحة الصندوق و أى صندوق أخر يديره .٢
 .تعارض بين مصالح حملة الوثائق و مؤسس الصندوق و األطراف ذات العالقة .٣

 
  شرآة خدمات اإلدارة: البند الثالث عشر

 شارع ٨و مقرها الرئيسى .) م.م.ش(مع الشرآة المصرية لخدمات اإلدارة فى مجال صناديق االستثمار  لمؤسساتعاقد البنك 
 ٢٠٠٩لسنة ) 514( ترخيص رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٥ الزمالك و الخاضعة ألحكام قانون سوق رأس المال رقم -المنصور محمد 

 .للقيام بمهام خدمات اإلدارة
  :الشرآة والنسبة التي يمتلكها آل منهموفيما يلي بيان بأسماء مساهمي 

  %٦٠ بنسبة                        شرآة ام جي ام لالستشارات المالية والبنكية-١
  %١٠بنسبة                                        طارق محمد محمد الشرقاوي-٢
  %١٠بنسبة                                              محمد فؤاد عبد الوهاب-٣
  %١٠ بنسبة                                          طارق محمد مجيب محرم-٤
  %٥ بنسبة                                             هاني بهجت هاشم نوفل-٥
  %٥ بنسبة                                             مراد قدري احمد شوقي-٦
   

  :ويتكون مجلس ادارتها من
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  رئيس مجلس االدارة                                     محمد جمال محرم/  األستاذ -١
  نائب رئيس مجلس االدارة                        طارق محمد محمد الشرقاوي/  األستاذ -٢
  العضو المنتدب                             طارق علي جمال الدين محمد/  األستاذ -٣
  عضو مجلس ادارة                                  محمد فؤاد عبد الوهاب/  األستاذ -٤
  عضو مجلس ادارة                                  هاني بهجت هاشم نوفل/  األستاذ -٥
وبناًءا على ما سبق فإن شرآة خدمات اإلدارة تعتبر مستقلة عن الصندوق والجهة المؤسسة ومدير االستثمار وفقًا  

 بشأن ضوابط عمل شرآات خدمات ٢٠٠٩ لسنة ٨٨ايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم للمع
  .اإلدارة لصناديق االستثمار

  :  األتىشرآة خدمات االدارةو تشمل مهام  
  قيد وتسوية المعامالت التي تتم علي وثائق الصندوق  .١
  .ثمرين للوثائق إعداد وحفظ سجل آلي لحملة الوثائق الثبات ملكية المست .٢
  .إعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة في نهاية آل يوم عمل  .٣
  .حساب القيمة الصافية للوثيقة يوميا .٤
  .اإلشراف علي تحصيل توزيعات أرباح األوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق وإصدار تقارير دورية بذلك .٥
   وإصدار تقارير دورية بذلكاإلشراف علي توزيع أرباح الصندوق علي حملة الوثائق .٦
أشهر يتضمن صافي قيمة أصول الصندوق وعدد الوثائق وصافي ) ثالث  ( ٣االلتزام بتوفير تقرير لحملة الوثائق آل  .٧

قيمتها بالنسبة لكل من حملة الوثائق باإلضافة إلي بيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ الحق على التقرير السابق 
  .ق على أن يتحمل الصندوق تكلفة إرسال هذا التقرير إرساله لحملة الوثائ

 .من إجمالي الوثائق القائمة % ٥االلتزام بإخطار مدير االستثمار بحملة الوثائق التي يتجاوز ما يملكه آل منهم بنسبة  .٨

 
  أمين الحفظ: البند الرابع عشر

  :مارسة نشاط أمين الحفظ و تتضمن مسئولياته األتىتم التعاقد مع بنك آريدى اجريكول مصر و هو احدى البنوك المرخص لها بم
 .اإللتزام بحفظ األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أمواله -١
 .اإللتزام بتحصيل عوائد األوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق -٢
موال المستثمرة فيه والبيانات موافاة الهيئة بالمستندات والبيانات واإليضاحات التي تطلبها عن نشاط الصندوق وحرآة األ -٣

 .األسبوعية الموضحة لألوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها

  
  االآتتاب فى الوثائق: البند الخامس عشر

  ومراسليه مصر وجميع فروعه المنتشرة فى جمهورية مصر العربية- بنك آريدى أجريكول :البنك متلقي طلبات االآتتاب .١
 ١٠أو الشراء ألول مرة  / الحد األدنى لالآتتاب يكون :الشراء ألول مرة فى الوثائق/ قصى لالآتتابالحد األدنى و األ .٢
، ويجوز للمستثمر التعامل مع الصندوق شراًء و استردادًا أثناء عمر وال يوجد حد أقصى لالآتتاب أو الشراءوثائق ) عشرة(

 .ئز المذآورة فى البند  العشرون من هذه النشرةالصندوق بوثيقة واحدة مع مراعاة شروط السحب على الجوا
 .جنيه مصري) مائة (١٠٠ :القيمة االسمية للوثيقة .٣
 يحق االآتتاب و الشراء في وثائق صندوق االستثمار للمصريين و األجانب سواء آانوا أشخاصًا طبيعيين :أحقية االستثمار .٤

 .أو معنويين طبقًا للشروط الواردة في هذه النشرة
/ المشتري أن يقوم بالوفاء بقيمة الوثيقة بالكامل نقدا فور التقدم لالآتتاب/ يجب على المكتتب:وفاء بقيمة الوثائقآيفية ال .٥

الشراء ووفاء القيمة بشيكات فان الطلب لن يعتد به اال بعد /  طرف البنك متلقي الطلبات، وفي حالة التقدم بطلب االآتتابالشراء
 .تحصيل البنك لقيمة الشيك

 . ال يتم تحصيل أي مصروفات أو عموالت لعمليات االآتتاب فى الوثائق:يف اإلصدار أو اإلآتتابمصار .٦
) خمسة عشر (١٥ يفتح باب االآتتاب في وثائق االستثمار التي يصدرها الصندوق بعد انقضاء :المدة المحددة لتلقي االآتتاب .٧

يومًا ) خمسة عشر (١٥مدة شهرين و يجوز غلق باب االآتتاب بعد يومًا من تاريخ النشر فى صحفيتين يوميتين لنشرة االآتتاب ول
 .على األقل إذا تمت تغطية قيمة االآتتاب بالكامل

 يتم االآتتاب في وثائق استثمار الصندوق من خالل جميع فروع البنك بإجراء قيد دفتري :طبيعة الوثيقة من حيث اإلصدار .٨
 .المكتتب أو المشتري بسجل حملة الوثائق لدى شرآة خدمات اإلدارةلعدد الوثائق في الحساب الخاص بالعميل سواء 
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 شهادة اآتتاب موقع عليها من حيث يحصل المكتتب علىيتم االآتتاب في وثائق استثمار الصندوق : االآتتاب في الصندوق .٩
  :ممثل البنك متلقي االآتتاب متضمنة المعلومات التالية

 .اسم الصندوق مصدر الوثيقة  .أ 
 . الترخيص بمزاولة النشاطرقم وتاريخ  .ب 
 .اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ االآتتاب  .ج 
 .قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها باألرقام والحروف  .د 
 .حاالت وشروط استرداد قيمة الوثيقة  .ه 
 .إجمالي قيمة الوثائق المطروحة لالآتتاب  .و 
 .اسم البنك الذي تلقى قيمة االآتتاب  .ز 

" أ"لصندوق يلتزم البنك بتسليم المشتري إيصال يوضح المعلومات السابق ذآرها في البنود من وفي حالة شراء وثائق استثمار ا
  .أعاله" ه"إلى 

  
 : تغطية االآتتاب .١٠

 إذا إنتهت المدة المحددة :حالة ما إذا انتهت المدة المحددة لالآتتاب دون االآتتاب في جميع وثائق االستثمار التي تم طرحها
 في جميع وثائق االستثمار التي تم طرحها لالآتتاب يجوز للصندوق تعديل قيمة األموال المراد استثمارها  لالآتتاب دون االآتتاب

من مجموع الوثائق المصدرة، و في هذه الحالة ) خمسين فى المائة% (٥٠باإلآتفاء بما تم  تغطيته من الوثائق بشرط أال يقل عن 
  . قيمة الوثائق المكتتب فيهايجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع

خمسين % (٥٠يسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقًا للحالة السابقة أو آان عدد الوثائق التي تم االآتتاب فيها أقل من 
  .وعلى البنك الذي تلقى مبالغ من المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ آاملة فور طلبها) فى المائة

اذا زادت طلبات االآتتاب في الوثائق  :طلبات االآتتاب في الوثائق عن عدد وثائق االستثمار المطروحة حالة ما إذا زادت 
 ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ جنيه وقيمة اجمالية ١٠٠وثيقة بقيمة اسمية ) اثنين مليون و خمسمائة الف (٢،٥٠٠،٠٠٠المطروحة عن عدد 

 على المكتتبين آل بنسبة ما اآتتب به، وتجبر الكسور التي تنشأ عن  جنيه، يتم توزيع الوثائق المطروحة)مائتين و خمسين مليون(
  .عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين

 يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة :بيان إجراءات و متطلبات تعديل نشرة االآتتاب و اإللتزامات تجاه حملة الوثائق. ١١
شراف مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة حملة الوثائق إذا آان التعديل االآتتاب في وثائق االستثمار بموافقة لجنة اإل

متعلق بالسياسة االستثمارية للصندوق وحدود حق الصندوق في االقتراض وزيادة أتعاب اإلدارة ومقابل الخدمات والعموالت 
تلك التعديالت إال بعد صدور موافقة من اإلدارة من الالئحة التنفيذية وفي جميع األحوال ال تنفذ ) ١٤٨(وذلك طبقًا ألحكام المادة 

  .المختصة بالهيئة وآذلك إعتماد محضر جماعة حملة الوثائق إذا تطلب التعديل المطلوب ذلك

  
  جماعة حملة الوثائق : البند السادس عشر

الصندوق وثائق تتاب في يكون للصندوق جماعة تتكون من حملة الوثائق غرضها حماية المصالح المشترآة ألعضائها ويكون االآ
ويتبع في إجراءات الدعوة الجتماع حملة الوثائق ونصاب  واالنضمام لها، بمثابة موافقة على تكوين جماعة حملة الوثائق

الحضور والتصويت األحكام والقواعد المقررة في القانون والالئحة التنفيذية وتكون واجبات والتزامات الجماعة آما هو مقرر في 
على الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير و  للجمعية العامة العادية ١٩٨١ / ١٥٩ للقانون التنفيذيةالالئحة 

 القانوني في االجتماع في حال عدم توافر النصاب. التنفيذيةمن الالئحة ) ٥٨(من القانون والمادة ) ٦(المنصوص عليها بالمادة 
من الالئحة التنفيذية مع مراعاة استبعاد حق ) ٧٨( أيًا آان عدد الحاضرين وذلك طبقًا للمادة  الثاني صحيحًااألول يكون االجتماع

وفي جميع األحوال أية زيادة في حجم مساهمة البنك في . التصويت لكامل الوثائق المملوآة للجهة المؤسسة في االجتماع الثاني
  .ندوق الصادرة عن جماعة حملة الوثائق٪ يتم استبعادها من التصويت في قرارات الص٢٥الصندوق عن 

  
 .يتم اختيار الممثل القانونى مع أول اجتماع لحملة الوثائق والذى يعقد خالل شهر على االآثر من تاريخ غلق باب االآتتاب 

 

 
   الوثائق و شراءاسترداد: البند السابع عشر

  :استرداد الوثائق
 االسبوع على ان يكون يومي االسترداد الفعلي هما يومي االحد واالربعاء بصفة عامة يتم تجميع طلبات االسترداد طوال ايام .١

 .من آل أسبوع
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أو  االستثمار المكتتب فيها يجوز لصاحب الوثيقة أو الموآل عنه بصورة قانونية أن يقدم طلب استرداد بعض أو جميع وثائق .٢
 . عمل المصرفي من آل أسبوعالمشتراه لدى أى فرع من فروع البنك خالل  ساعات العمل طوال ايام ال

يتم تجميع طلبات االسترداد المقدمة فى أيام االثنين و الثالثاء حتى نهاية يوم األربعاء من آل اسبوع لتحتسب القيمة  .٣
 .طلبات المقبولة على أساس قيمة الوثيقة المحتسبة فى نهاية ذات يوم األربعاءلاالستردادية النهائية ل

د المقدمة من يوم الخميس من آل اسبوع حتى نهاية يوم األحد من االسبوع التالى لتحتسب القيمة يتم تجميع طلبات االستردا .٤
 . االستردادية النهائية لطلبات االسترداد المقبولة فى نهاية ذات يوم األحد

، يتم احتساب ًا للبنوك و البورصة المصرية مع آقاعدة عامة، فى حالة وقوع يوم األحد أو األربعاء في غير يوم عمل رسمى .٥
 .القيمة االستردادية النهائية للوثيقة فى نهاية أقرب يوم عمل أحد أو أربعاء تالى على أن يكون يوم رسمى

 للمعادلة المشار إليها بالبند تحتسب دائمًا القيمة االستردادية النهائية للطلبات المقبولة على أساس قيمة الوثيقة المحتسبة وفقًا .٦
 .النشرةالتاسع عشر من هذه 

يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق والوفاء بقيمتها اعتبارًا من يوم العمل المصرفي التالى ليوم  .٧
 ) االحد او االربعاء( االسترداد الفعلي 

هذه النشرة مع مع مراعاة شروط السحب على الجوائز المذآورة فى البند العشرين من الحد األدنى لالسترداد وثيقة واحدة  .٨
  . مراعاة أال يقل الحد األدنى لإلحتفاظ بالوثائق فى الصندوق عن عشرة وثائق فى أى وقت طوال فترة االحتفاظ

 .  جنيه مصري مقطوعة عن آل طلب استرداد يتقاضاها البنك نظير الخدمة) عشرين (٢٠عمولة االسترداد عبارة عن  .٩
تسجيل عدد الوثائق المستردة في سجل حملة الوثائق لدى شرآة خدمات يتم استرداد وثائق االستثمار في الصندوق ب .١٠

  .اإلدارة
ال يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة الوثائق قيمة وثائقهم أو أن يوزع عليهم عائدًا بالمخالفة لشروط اإلصدار ويلتزم  .١١

 .نونالصندوق بقبول طلبات استرداد وثائق االستثمار بمجرد الطلب وبما يتفق وأحكام القا
  :الوقف المؤقت لعمليات االسترداد

يجوز الوقف المؤقت لعمليات االسترداد أو السداد النسبي متى طرأت ظروف استثنائية تبرر هذا الوقف وآانت مصلحة حملة 
لجنة بناءا على قرار يصدر من الوثائق تتطلب ذلك وفقًا للشروط التي حددها القانون ويجب على مدير االستثمار إبالغ الهيئة 

 :وتعتبر الحاالت التالية ظروف إستثنائية تبرر ذلك   الجهة المؤسسةإدارة على الصندوق المفوض من مجلس اإلشراف
  .تزامن طلبات التخارج من الصندوق وبلوغها حدًا آبيرًا يعجز معها مدير االستثمار عن اإلستجابة لطلبات الخروج .١
 .حاالت القوة القاهرة .٢

موافقتها ويكون هذا  على  نسبي وتقدير هذه الظروف االستثنائية وغيرها تحت إشراف الهيئة بعد الحصول يتم الوقف أو السداد ال
  .الوقف مؤقتًا إلى أن تزول أسبابه والظروف التي استلزمته

  
  

  :شراء الوثائق
 واألربعاء األحد  يكون يومي الشراء الفعلي هما يوميإن على األسبوع أيامبصفة عامة يتم تجميع طلبات الشراء طوال  .١

 .من آل أسبوع
 فرع من أياالستثمار لدى  يجوز لصاحب الوثيقة أو الموآل عنه بصورة قانونية أن يقوم بايداع طلب شراء وثائق .٢

 في العمل المصرفي من آل أسبوع مرفقًا بها المبلغ  المراد استثماره أيامفروع البنك خالل ساعات العمل طوال 
 .  الصندوق

 حتى نهاية يوم األربعاء لتحتسب أسبوعبات الشراء المقدمة فى أيام االثنين و الثالثاء و األربعاء من آل يتم تجميع طل .٣
 .يوم األربعاءذات القيمة الشرائية النهائية للطلبات المقبولة على أساس قيمة الوثيقة المحتسبة فى نهاية 

حتى نهاية يوم األحد من االسبوع التالى لتحتسب القيمة يتم تجميع طلبات الشراء المقدمة من يوم الخميس من آل اسبوع  .٤
 . الشرائية النهائية للطلبات المقبولة فى نهاية ذات يوم األحد

، يتم  للبنوك و البورصة المصرية معًا آقاعدة عامة، فى حالة وقوع يوم األحد أو األربعاء في غير يوم عمل رسمى .٥
 فى نهاية أقرب يوم عمل أحد أو أربعاء تالى على أن يكون يوم عمل رسمىاحتساب القيمة الشرائية النهائية للوثيقة 

 .للبنوك و البورصة المصرية معًا
 للمعادلة المشار إليها بالبند تحتسب دائمًا القيمة الشرائية النهائية للطلبات المقبولة على أساس قيمة الوثيقة المحتسبة وفقًا .٦

 .التاسع عشر من هذه النشرة
مة الوثائق المطلوب شرائها الى حساب العميل لدى شرآة خدمات االدارة اعتبارًا من يوم العمل المصرفي يتم اضافة قي .٧

 ). االحد او االربعاء( التالى ليوم الشراء الفعلي 
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 مع مراعاة شروط السحب على الجوائز وثائق، وال يوجد حد أقصى للشراء) عشرة (١٠الحد األدنى للشراء ألول مرة  .٨
 .ى البند العشرين من هذه النشرةالمذآورة ف

  .اليوجد مصروفات أو عموالت شراء للوثائق .٩
ويتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق المشتراة في سجل حملة الوثائق لدى شرآة خدمات  .١٠

 .اإلدارة
  

  .من الالئحة التنفيذية) ١٦٠(ادة وفي جميع األحوال تتم عملية شراء الوثائق الجديدة دون اإلخالل بأحكام الم

  
  اإلمساك بسجل حملة الوثائق وإدارته: البند الثامن عشر

وتلتزم شرآة خدمات االدارة بإجراء تقوم شرآة خدمات االدارة بإمساك وإدارة سجل آلي لحملة الوثائق التي يصدرها الصندوق، 
 استردادها في الحساب الخاص بالمستثمر أو حامل الوثيقة بالسجل قيد دفتري لعدد الوثائق التي تم االآتتاب فيها أو شراؤها أو

 .  ويعتبر قيد اسم حامل الوثيقة في سجالت البنك وخدمات االدارة بمثابة إصدار لها،اآللي لحملة الوثائق

بصفة  يهوالحرآة التي طرأت علتلتزم شرآة خدمات االدارة بموافاة حامل الوثيقة بكشف حساب يوضح رصيده في الصندوق 
  .دورية آل ثالثة أشهر

بالحساب الخاص به من أي فرع من فروع الجهة المؤسسة في أي توقيت آخر ) آشف(يحق لكل حامل وثائق أن يطلب بيان آما 
  .مقابل الرسوم المقررة لذلك من قبل الجهة المؤسسة

  التقييم الدوري : البند التاسع عشر
  

على أساس نصيب  من قبل شرآة خدمات االدارة تتحدد قيمة الوثيقةالشرائية والبيعية و يتم التقييم الدورى بهدف تحديد القيمة 
  :الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك على النحو التالي

  :إجمالي القيم التالية ) أ(
 .النقدية و الحسابات الجارية والودائع بالبنوك .١
ل السارية وقت التقييم وفى حاله تعدد أسعار التداول فى ذلك اليوم يتم أوراق مالية مقيدة بالبورصة على أساس أسعار اإلقفا .٢

التقييم على أساس المتوسط المرجح لكميات وأسعار التداول واإلقفال فى هذا اليوم و يجوز لمدير االستثمار فى حالة عدم وجود 
المشار إليها بأقل من السعر المحدد فى الفترة السابقة تعامل على ورقة مالية أو أآثر لفترة ال تقل عن شهر أن يقيم األوراق المالية 

 .من هذا السعر % ١٠بما ال يتجاوز 
  . اإليرادات المستحقة و التي تخص الفترة والتي لم يتم تحصيلها بعد .٣
المحتسب على أذون الخزانة تقيم طبقا لسعر الشراء مضافًا إليها الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم طبقا للعائد  .٤

 .أساس سعر الشراء
شهادات اإلدخار البنكية عند السماح للصندوق باالستثمار فيها من قبل البنك المرآزى طبقًا لسعر الشراء مضافًا إليه الفائدة  .٥

 .المستحقة عن الفترة من تاريخ الشراء وأخر آوبون أيهما أقرب وحتى تاريخ التقييم
سعر اإلقفال بعد خصم الفائدة المستحقة عن الفترة من أخر يوم صرف الكوبون (ال الصافي السندات الحكومية طبقًا لسعر اإلقف .٦

 .مضافًا إليها الفائدة المستحقة عن الفترة من أخر آوبون وحتى يوم التقييم) حتى أخر يوم تنفيذ
لصافي مضافًا إليها الفائدة يتم تقييم السندات الغير حكومية وصكوك التمويل التي تصدرها الشرآات طبقًا لسعر اإلقفال ا .٧

المستحقة عن الفترة من أخر آوبون وحتى يوم التقييم على أنه يجوز لمدير االستثمار في حالة عدم وجود تعامل على ورقة مالية 
% ١٠جاوز أو أآثر لفترة ال تقل عن شهر أن يقيم األوراق المالية المشار إليها بأقل من السعر المحدد فى الفترة السابقة بما ال يت

 .من هذا السعر
 .وثائق االستثمار فى صناديق االستثمار األخرى على أساس أخر قيمة استردادية معلنة .٨
 .يضاف إليها قيمة باقي عناصر أصول الصندوق .٩
  :يخصم من إجمالي القيم السابقة ما يلي) ب(
ت البنوك الدائنة مثل التسهيالت اإلئتمانية في إجمالى اإللتزامات التي تخص الفترة والتي لم يتم خصمها بعد بما فى ذلك حسابا .١

 .حالة وجودها
المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة التزام حال و يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها وآذلك المخصصات المكونة بغرض  .٢

 .التحوط من إخطار السوق



 

 

 

 

17

ت السمسرة وأتعاب مراقبي الحسابات المصروفات المستحقة عن الفترة من أتعاب مدير االستثمار وعموالت البنك وعموال .٣
والعشرون ونصيب الفترة من التكاليف الثالث وأتعاب أمين الحفظ وآذا مصروفات الدعاية والتسويق وفقا لما هو مذآور بالبند 

 .المدفوعة مقدمًا للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية
 والتطويرو خالفه من المصروفات االدارية المتعلقة بإدارة المصروفات االدارية و المتمثلة فى مصروفات االعالن و النشر .٤

 .الصندوق
وآافة التكاليف قيمة الجوائز المستحقة لحاملى الوثائق باالضافة الى آافة المصروفات المتعلقة بها من مصاريف اعالن  .٥

 .عشرينبند الالد بطبقا لما هو وارتاريخ استحقاق الجائزة اعتبارا من  وتخصم وخالفهالمتعلقة بإجراء السحب 
 .قيمة التوزيعات المستحقة لحاملى الوثائق و تخصم فى تاريخ استحقاقها .٦
مصروفات التأسيس الالزمة لبدء نشاط الصندوق والتي يجب تحميلها على السنة المالية األولى وفقا لمعايير المحاسبة  .٧

 .المصرية
  ):ناتج المعادلة( الناتج الصافي ) ج(

يتم قسمة صافي ناتج البندين السالفين على عدد وثائق االستثمار القائمة في يوم التقييم بما فيه عدد وثائق لتحديد قيمة الوثيقة 
  .للبنك) المجنبة(االستثمار المخصصة 

  أرباح الصندوق والتوزيعات: البند العشرون
افي ربح أو خسارة الفترة المعد عنها يتم إحتساب أرباح الصندوق سنويا من خالل قائمة الدخل التي يتم إعدادها بغرض تحديد ص

القوائم المالية ويتم تصوير قائمة الدخل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية على أن تتضمن أرباح الصندوق على األخص اإليرادات 
 :التالية

 .نتيجة استثمار أموال الصندوق خالل الفترة) نقدًا وعينًا(التوزيعات و العوائد االستثمارية المحصلة  )١(
 . لم يتم تحصيلها بعدالتيو  العوائد االستثمارية المستحقة )٢(
 .استرداد استثمارات الصندوق/ األرباح الرأسمالية المحققة الناتجة عن بيع  )٣(
 .األرباح  الرأسمالية الغير محققة الناتجة عن الزيادة فى صافي القيمة السوقية الستثمارات الصندوق )٤(

  ويخصم
  .استرداد استثمارات الصندوق/ لناتجة عن بيع الخسائر الرأسمالية المحققة ا )١(
 .الخسائر الرأسمالية الغير محققة الناتجة عن النقص في صافي القيمة السوقية لألوراق المالية )٢(
 من هذه الثالث و العشرونأتعاب مدير االستثمار وعموالت البنك وأي أعباء مالية أخرى طبقا لما يتضمنه البند  )٣(

 .النشرة
 . و المصروفات اإلداريةمصروفات التأسيس )٤(
المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة التزام حال و يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها وآذلك المخصصات المكونة  )٥(

 .بغرض التحوط من إخطار السوق
  

  :التوزيعات لحاملي وثائق االستثمار
 ان يتم يجوزفإنه  باألرباح أو الخسائر طبقا لقيمتها المحملة باإلضافة إلى حق المكتتب فى استرداد الوثائق إسبوعيًا -

آل ستة ) بعد استبعاد االرباح الناتجة عن الزيادة فى القيمة السوقية لألوراق المالية(توزيع جزء من األرباح المحققة فعليًا 
 .أشهر تستحق فى يناير و يوليو من آل عام

إذا ما صورة وثائق مجانية أو فى صورة توزيع نقدى  التوزيع فى اتخاذ قرار يحق لمدير االستثمار بالتنسيق مع البنك  -
 .تراءى لهما ذلك

على تتحدد النسبة المقرر توزيعها آعائد نقدي او وثائق مجانية وفقا لما يتراءى لمدير االستثمار وبعد التنسيق مع البنك  -
  .أن يعاد  إستثمار األرباح المرحلة فى الصندوق

  
)  بعد استبعاد االرباح الناتجة عن الزيادة فى القيمة السوقية لألوراق المالية(لمحققة فعليًا يجوز ان يتم توزيع جزء من األرباح ا

فى صورة خمسة جوائز نقدية ) نهاية يونيو و ديسمبر من آل عام(آل ستة اشهر  والتي تفوق الشرط الحدي المشار اليه ادناه
بنك وتحت اشراف وزارة التضامن االجتماعى آل بنسبة ما يملكه من متساوية  يتم إجراء سحب عليها بين حملة الوثائق بمعرفة ال

 :وثائق الصندوق القائمة المسموح لها بالدخول فى السحب طبقا للشروط التالية
 

 :شروط السحب على الجوائز
 
 :  يشترط فيمن يدخل السحب ما يلي-
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 من آل ٣١/١٢ و ٣٠/٦وهو وائز على الجمالك لعدد عشرة وثائق على االقل فى نهاية يوم استحقاق السحب  .١
  عام ميالدي

 .ال تقل فترة االحتفاظ بالوثائق عن ثالثة أشهر متصلة تحتسب من تاريخ الشراء حتى تاريخ استحقاق السحب .٢
 . أن يجمع بين أآثر من جائزة فى دورة سحب واحدة) طبيعى أو معنوى ( ال يجوز للشخص الواحد  .٣
سس أو أيًا من مدير االستثمار وأمين الحفظ وشرآة خدمات االدارة ال يحق للوثائق المملوآة للبنك المؤ .٤

ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى وأعضاء مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين لدى أى طرف من 
 . األطراف السابقة أو العاملين لديهم الدخول فى السحب

 بناءا على تقرير من آل من مدير االستثمار اإلشرافلجنة السحب على الجوائز من قبل  إجراء إعالنيتم اتخاذ قرار  -
 ومراقبي حسابات الصندوق بتوافر شروط توزيع الجوائز  

عن متوسط بقيمة الجوائز المقرر توزيعها   يزيد سنوييتم السحب على الجوائز فقط فى حاله تحقيق الصندوق لعائد  -
  )مرجح بالفترة المعنية بالجوائز(فة إلى اثنين فى المائة سنويًا سعر اإليداع المعلن من البنك المرآزى المصرى باإلضا

 .و ذلك إلتاحة حد أدنى من االرباح لجميع حملة الوثائق قبل إجراء سحب على أى جوائز
  حملة الوثائق من واقع سجل حملة الوثائقأسماءيتم السحب على  -
 . عشرة االف جنيه مصرى لكل جائزة)  ١٠،٠٠٠(آل دورة سحب عبارة عن خمس جوائز متساوية  بقيمة  -
ابتداء من تاريخ صدور ترخيص ) بالزيادة فقط(يحق للبنك بالتنسيق مع مدير االستثمار إعادة النظر فى قيمة الجوائز  -

الصندوق، تبعًا للظروف السائدة فى ذلك الوقت بدون الرجوع إلى حمله الوثائق على أن ينشر هذا التعديل فى جريدة 
 االنتشار بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و قبل تطبيقه بستة اشهر على االقل من صباحية واسعة

 .تاريخ النشر 
تاريخ استحقاق يتم خصم قيمة الجوائز المستحقة من صافي اصول الصندوق وانخفاض قيمة الوثائق بها اعتبارا من  -

فى   المالية المحملة بهاواألعباء االعالن عن الجوائز وقيمتها ، على ان يتم من آل عام٣١/١٢ و ٣٠/٦السحب فى 
 فى إعالن يتم نشره فى  يوم من تاريخ اعتماد مراقبى الحسابات للقوائم المالية النصف سنوية و السنوية١٥خالل 

 .صحيفة صباحية واسعة االنتشار
 .ا قبل موعد أول استرداد من تاريخ االستحقاق عن مدى تأثر سعر الوثيقة بقيمة الجوائز فى حالة تحقيقهاإلفصاحيتم  -
 
يتم إجراء السحب بحد أقصى خالل شهرين من اعتماد مراقبى الحسابات للقوائم المالية النصف سنوية والسنوية بواسطة  -

 .الحاسب االلي و فى حضور مندوب من وزارة التضامن االجتماعي
الى قيمة الجوائز بشيك مقبول الدفع باسم صندوق إعانة من اجم% ١٥يسدد الصندوق من خالل البنك المؤسس نسبة  -

 . الجمعيات و المؤسسات األهلية بوزارة التضامن االجتماعى
يتحمل الفائز بالجائزة أية أعباء أو ضرائب أو رسوم سيادية تفرض على قيمة هذه الجائزة طبقا للقوانين الواجبة النفاذ  -

 ١١١ائز المسابقات لضريبة دمغة يتحملها الفائز و ذلك وفقًا ألحكام القانون رقم و تخضع جو. حاليًا أو التى تفرض مستقبًال
 . من قيمة الجائزة٢٠٠٦ لسنة ١٤٣ و الخاص بضريبة الدمغة و المعدل بالقانون رقم ١٩٨٠لسنة 

 الجائزة للفائز من يتم تسليم قيمة الجائزة للبنك من الصندوق مقابل إيصال بقيمه الجائزة على أن يقوم البنك بتسليم قيمة -
 .حملة الوثائق

   الدوري عن اداء الصندوقاإلفصاح:  والعشرونالحاديالبند 
 وفقًا لعقد اإلدارة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للصندوق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مدير االستثماريقوم  .١

 .ويتم مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الصندوق
طبقًا لعقد اإلدارة بموافاة الهيئة آل ثالثة أشهر بتقارير عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه البنك زم يلت .٢

 .التقارير البيانات التي تفصح عن المرآز المالي الصحيح للصندوق وأن تكون معتمدة من مراقبي الحسابات
قارير نصف سنوية معتمدة من مجلس اإلدارة تفصح عن اإلجراءات التي طبقًا لعقد اإلدارة بأن يقدم للهيئة ت البنكيلتزم  .٣

 .يتخذها مدير االستثمار إلدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق
 بموافاة الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري لجنة اإلشراف ومراقبا الحسابات قبل شهر من مدير االستثماريلتزم  .٤

 .ف للقوائم الماليةاعتماد لجنة اإلشراتاريخ 
يلتزم آل من البنك ومدير االستثمار وشرآة خدمات اإلدارة بموافاة الهيئة بصفة شهرية ببيان عن حجم الصندوق والمبلغ  .٥

 .المجنب من البنك لحساب الصندوق وآذلك استثمارات الصندوق الشهرية
 .المالية التي يحتفظ الصندوق بها لديهيلتزم أمين الحفظ بموافاة الهيئة ببيانات أسبوعية آافية عن األوراق  .٦
تلتزم لجنة اإلشراف بنشر ملخص واف للتقارير نصف السنوية والقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقًا  .٧

 .من قانون سوق رأس المال في جريدتين واسعتي االنتشار بشرط أن تصدر أحداهما على األقل باللغة العربية) ٦(للمادة 
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يلتزم آًال من مدير االستثمار ولجنة اإلشراف بموافاة الهيئة بالمستندات والبيانات واإليضاحات التي تطلبها عن نشاط  .٨
  .الصندوق وحرآة األموال المستثمرة فيه

  إنهاء الصندوق والتصفية: البند الثانى و العشرون
 :طبقًا للقانون ينقضي الصندوق فى الحاالت التالية

 .المذآورة في البند الثالث من هذه النشرةإنتهاء مدته و .١
 .تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ، أو إذا استحال علية مواصلة تنفيذ غرضه .٢

وال يجوز وقف نشاط الصندوق أو تصفية عملياته أال بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك بعد التثبت من أن الصندوق أبرأ ذمته 
 واإلجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وفي مثل هذه األحوال يجوز للبنك إنهاء الصندوق نهائيًا من التزاماته وفقًا للشروط

وذلك بإرسال اشعار لحملة الوثائق وفي هذه الحالة تصفى موجودات الصندوق وتسدد التزاماتها ويوزع باقي عوائد هذه التصفية 
نسبة ما تمثله وثائقهم إلى إجمالى الوثائق المصدرة من الصندوق بعد إعتماده من مراقبي حسابات الصندوق على حملة الوثائق ب

 .على أن يتم ذلك خالل مدة ال تزيد على تسعة أشهر من تاريخ اإلشعار

  
  األعباء المالية: البند الثالث و العشرون

  :أتعاب مدير االستثمار
سنويًا من صافي أصول الصندوق ) ربعة في األلفأ% (٠٫٤ يستحق لمدير االستثمار نظير إدارته ألموال الصندوق أتعاب بواقع 

تحتسب وتجنب يوميًا وتدفع فى أخر آل ثالثة اشهر على أن يتم اعتماد هذه األتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق فى 
  .المراجعة الدورية

  :أتعاب حسن األداء لمدير االستثمار
        ا صندوق أتع ع   يستحق لمدير االستثمار نظير إدارته ألموال ال نويًا  % ٧٫٥ب حسن أداء بواق ة    (س من  ) سبعة و نصف في المائ

عن متوسط سعر االيداع المعلن من البنك المرآزي المصري خالل فترة االحتساب وتحتسب هذه االتعاب                % ٢العائد الذي يزيد بـ   
شرط الحدى ال               يم بال وم موضع التقي ى الي ام وحت ة الع ة من بداي ى الوثيق ذه     اسبوعيا بمقارنة العائد عل تعاب حسن االداء وتجنب ه

ذ                  ة من ى الوثيق د عل ين العائ ة االسبوعية ب ذه المقارن ا له االتعاب فى حساب مخصص لذلك الغرض ويتم الخصم واالضافة منه وفق
بداية العام وحتى االسبوع موضع التقييم بالشرط الحدى الستحقاق اتعاب حسن االداء بعد خصم قيمة الجوائز الموزعة خالل العام     

ى       تدفع فى نهاية آل عامو صندوق و حت اب فى ال ق االآتت ى أن  ٢٠١١-١٢-٣١على ان يتم احتساب اول فترة من بداية غل   و عل
 .يتم إعتماد مبالغ هذه األتعاب من قبل مراقبى حسابات الصندوق فى المراجعة الدورية

     ة إلدارة أعم ات الالزم صاريف والنفق ة الم ل آاف تثمار بتحم دير االس زم م ك أو    ويلت زم البن وب و ال يلت ه المطل ى الوج ه عل ال
 . الصندوق بتغطية آية مصاريف فى هذا الشأن

–آقاعدة أساسية، ال يستحق مدير االستثمار أتعاب حسن األداء في الحاالت اآلتية   
عاب حسن  تحقيق قائمة دخل عن السنة المالية للصندوق لربح يقل عن شرط الربح الحدي الالزم تحقيقه الستحقاق أت-١

.  األداء حسب الموضح  أساس احتسابه أعاله   
. في حالة انخفاض القيمة السوقية المعلنة للوثيقة في نهاية العام عن قيمتها االسمية -٢  

وفي حالة بدء السنة المالية بقيمة سوقية للوثيقة أقل من قيمتها االسمية وانتهاء السنة المالية بقيمة سوقية أعلي من القيمة 
.مية، يبدأ أساس احتساب أتعاب حسن األداء من القيمة االسمية للوثيقةاالس  

  : للبنكاإلداريةالعموالت 
سنويًا من صافي أصول الصندوق نظير الخدمات اإلدارية و االسشارات ) ستة فى األلف% (٠٫٦ يتقاضى البنك عموالت بواقع

ل شهر على أن يتم اعتماد هذه العموالت من قبل مراقبي حسابات القانونية وتحتسب هذه العموالت وتجنب يوميًا وتدفع فى أخر آ
 .الصندوق فى المراجعة الدورية
  : أتعاب شرآة خدمات اإلدارة

سنويًا من صافي أصول الصندوق )  فى العشرة االفستة و نصف% (0.065يستحق لشرآة خدمات اإلدارة أتعاب بواقع 
 أن يتم اعتماد هذه األتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة تحتسب وتجنب يوميًا وتدفع فى أخر آل شهر على

  .الدورية
  : أتعاب أمين الحفظ

سنويًا من قيمة االوراق المالية الخاصة بالصندوق ) اثنين و نصف فى االلف % (٠٫٢٥يستحق ألمين الحفظ أتعاب بواقع 
يتم اعتماد هذه األتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المحفوظة لديه تحتسب وتجنب وتدفع فى أخر آل شهر على أن 

  .المراجعة الدورية
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  : مصروفات التسويق والدعاية
 دعاية مصروفاتيتحمل الصندوق مصاريف اإلعالن االسبوعى لسعر الوثيقة واالعالن عن الجوائز، آما يتحمل الصندوق 

 يتقاضاها البنك مقابل التكاليف الدعائية الفعلية  أصول الصندوقمن صافي) نصف فى المائة(سنويًا % ٠٫٥أخرى ال تزيد عن 
التي يتحملها البنك من خالل حمالته الدعائية و إعداد النشرات الترويجية المتواصلة لدعم الصندوق و ذلك مقابل الفواتير 

 للبنك و ا، يتحمل البنك تلك الزيادة، وفي حالة تعدي تلك المصروفات للنسبة المشار اليهوااليصاالت الدالة على هذه التكاليف
على اال يتحمل الصندوق أية مصروفات تسويقية اضافية نتيجة الحق فى اإلتفاق مع أى طرف أخر للمساعدة في تسويق الصندوق 

  وتدفع فى أخر آل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه المصروفات منعند تحققها وتجنب المصروفاتوتحتسب هذه ذلك االتفاق 
  .قبل مراقبا حسابات الصندوق فى المراجعة الدورية

 : مصروفات التأسيس
 عند التأسيس من صافي أصول الصندوق) اثنين و نصف فى المائة % (٢٫٥ تأسيس ال تزيد عن مصروفاتيتحمل الصندوق 

، ر و االيصاالت الدالة على هذه التكاليفيتقاضاها البنك مقابل التكاليف الفعلية التي يتحملها البنك قبل التأسيس و ذلك مقابل الفواتي
 و يتم تحميلها على المصروفات وتحتسب هذه وفي حالة تعدي تلك المصروفات للنسبة المشار اليها، يتحمل البنك تلك الزيادة

ندوق في السنة المالية األولى طبقا لمعايير المحاسبة على أن يتم اعتماد مبالغ هذه المصروفات من قبل مراقبا حسابات الص
  .المراجعة الدورية

  :مصاريف االآتتاب و الشراء و االسترداد
جنيه مصري ) عشرين (٢٠ال يتحمل حامل الوثيقة أى مصاريف لالآتتاب أو الشراء أما عمولة االسترداد فهى عبارة عن 

 . مقطوعة عن آل طلب استرداد يتقاضاها البنك نظير الخدمة
 :قأتعاب السادة مراقبي حسابات الصندو

 يتحمل الصندوق أتعاب سنوية تدفع لمراقبي حسابات الصندوق مقابل مراجعة حسابات الصندوق وقوائمه المالية السنوية 
جنيه مصرى لكل منهما سنويا تجنب اسبوعيا وتستحق آل ثالثة )  ألفأربعين( ٤٠،٠٠٠ ـوالنصف سنوية والربع سنوية تقدر ب
   .  الربع سنويةاشهر وتدفع بعد اعتماد المراآز المالية

 : مصاريف التداول و مصاريف اجراء السحب على الجوائز
يتحمل الصندوق عموالت السمسرة و مصاريف تداول األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها و مصاريف إجراء السحب 

ليف المصاحبة إلدارة عملية على الجوائز بقيمة خمسة االف جنيه عن آل دورة سحب نصف سنوية يتقاضاها البنك مقابل التكا
  .سحب الجوائز

 
 جنيه مصري سنويا )إلفتسعون ( 90,000مبلغ وبذلك يبلغ إجمالي األتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق 

من صافي أصول الصندوق سنويا بحد أقصى، وتتحمل الوثيقة أتعاب % ١٫٨١٥ باإلضافة إلى نسبة حوالي 
عن متوسط سعر االيداع المعلن من البنك المرآزي % ٢عائد الذي يزيد بـسنويا من ال% ٧٫٥حسن أداء بواقع 

  .المصري
 

 

  أسماء و عناوين مسئولي اإلتصال: البند الرابع و العشرون
 : مصر-بنك آريدى أجريكول  .١

  شريف أحمد فؤاد/ األستاذ 
   مصر -مدير عام ببنك آريدى أجريكول 

  . القاهرة١٨٢٥. ب. مصر ص– القاهرة ١١٥١١ الزمالك – شارع حسن صبرى ٦-٤/ العنوان 
  sherif.fouad@ca-egypt.com: البريد اإللكتروني    ٢٧٣٨٠٥٨٤:    فاآس٢٧٣٩١٦٢٣:  التليفون 

 
 شرآة إتش سي لألوراق المالية و االستثمار .٢

   رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب–حسين حسن شكري / األستاذ
  ذي  المدير التنفي–عمر رضوان / األستاذ

 مدينة – طريق القاهرة األسكندرية الصحراوى ٢٨ آم – القرية الذآية –المنطقة المالية  F15 B 224 مبنى رقم: العنوان 
 com.si-hc@oradwan:         البريد اإللكتروني ١٩٩٤٢:    التليفون  مصر -١٢٥٧٧السادس من أآتوبر 
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 االقتراض بضمان وثائق الصندوق: امس والعشرونالبند الخ
  

يجوز للبنك الموافقة على إقراض حملة الوثائق بضمان وثائقهم فى الصندوق وذلك وفقا لقواعد اإلقراض والتعريفة المصرفية 
  .السارية بالبنك وقت اإلقتراض

  

 
  إقرار الجهة المؤسسة ومدير االستثمار: البند السادس والعشرون

  
مار والبنك ضامنان لصحة ما ورد فى هذه النشرة من بيانات ومعلومات و أنها تتفق مع مبادئ و أسس االآتتاب العام مدير االستث

يجب على المستثمرين المتوقعين في هذا االآتتاب القيام بدراسة شاملة للمخاطر التي قد يتعرضون لها من . الصادرة عن الهيئة
م بأن االستثمار في الوثائق قد يعرض المستثمر لخسارة أو مكسب دون أدنى مسئولية على االستثمار في الوثائق المعروضة و العل

 .البنك أو مدير االستثمار
  
  

  مدير االستثمار                                           البنك 
  )م.م.ش(اتش سى لألوراق المالية واالستثمار )             م.م.ش( مصر -بنك آريدى أجريكول 

 
  

 هنرى جيومان/ السيد األستاذ
  

 حسين حسن شكري/ السيد األستاذ
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب العضو المنتدب

  
 

  إقرار مراقبي الحسابات: و العشرون البند السابع
  

صندوق متوازن " ابع  مصر الر–بنك آريدى اجريكول  قمنا بمراجعة آافة البيانات الواردة بنشرة االآتتاب فى صندوق استثمار
 لسنة ٩٥المرفقة ونشهد أنها تتضمن آل ما نصت عليه أحكام قانون سوق رأس المال رقم " ذو عائد دوري مع توزيع جوائز

 والئحته التنفيذية واإلرشادات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن وآذلك تتمشى مع العقد المبرم بين البنك ومدير االستثمار ١٩٩٢
  . منا بذلكو هذه شهادة

  

  على عبد الحافظ حلمى /  السيد األستاذ 
   حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون    KPMGشرآة

   ٢٢ الكيلو – بيراميدز هايتز –الطريق الصحراوى : العنوان 
  35362200-35362211: تليفون

  
  حسينمحمد ممدوح أبو السعود /  و السيد األستاذ 

  (RoDL & Partner Middle East)مكتب زروق و شرآاه 
   مصر – الجيزة – المهندسين – الدور التاسع - شارع وادى النيل ١: العنوان 
     33020765-33020766 : تليفون

  
  إقرار المستشار القانوني: البند الثامن والعشرون

  
"  مصر الرابع –ريدى اجريكول بنك آ قمنا بالمراجعة القانونية لكافة البيانات الواردة بنشرة االآتتاب في صندوق استثمار

 والئحته التنفيذية ١٩٩٢ لسنة ٩٥المرفقة ونشهد أنها تتمشى مع أحكام القانون " صندوق متوازن ذو عائد دوري مع توزيع جوائز
  . منا بذلكوتعديالته والقواعد التنفيذية الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن وآذا العقد المبرم بين البنك ومدير االستثمار هذه شهادة
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  المستشار القانوني
   المستشار القانونى للبنك –األستاذ اسماعيل محمد حيدر حجازى 

  . القاهرة١٨٢٥. ب. مصر ص– القاهرة ١١٥١١ الزمالك – شارع حسن صبرى ٦-٤   :العنوان 

  
  

  

 والئحته ١٩٩٢ لسنة ٩٥ رقم وهذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية ووجدت متماشية مع أحكام القانون
 علمًا بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادًا للجدوى 2011/ ٥ /  ٣٠بتاريخ  )     ٤٠٤    (التنفيذية وتم اعتمادها برقم 

 أو اعتماد أو إقرار أو فصل لآلراء المقدمة من التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة النشاط على تحقيق نتائج معينة
 .راف المرتبطة الواردة بالنشرة اإلط




