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بند ( - )1تعريفبت عبمة
القبنون:
قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992وفقا آلخر تعديالته .
الالئحة التنفيذية:
الالئحة التنفيذية لقانون سوووق رأس المال الصوووادرة بموج قرار وزير االقتصووواد والتجارة الخارجية رقم  135لسووونة  1993وفقا ً آلخر تعديالتها
والقرارات المكملة لها.
الهيئة:
الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق االستثمبر:
وعاء استثمارى مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا ً فى االستثمار فى المجاالت الواردة فى الالئحة التنفيذية.
صندوق االستثمبر الخيرى:
هو صندوق استثمار يقتصر توزيع األرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على اإلنفاق على األغراض االجتماعية أو الخيرية من خالل الجهة
المؤسسة أو الجمعيات أو المؤسسات األهلية المشهرة  ،أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة باألنشطة الخيرية .
صندوق استثمبر مفتوح:
هو صوندوق اسوتثمار يتيح شوراء واسوترداد الوثائق بصوفة دورية طبقا لما هو محدد بالبند ( )21من هذه النشرة بما يؤدى إلى ثبات أو زيادة حجمه
مع مراعاة العالقة بين أموال المسوتثمرين ورأس مال الجهة المؤسوسوة على النحو الوارد بالمادتين ( )147،142من الالئحة التنفيذية  ،ويتم شراء
واسترداد وثائق االستثمار دون الحاجة إلى قيده فى البورصة.
الصندوق:
شركة صندوق االستثمار الخيرى  -تعليم والمنشأ وفقا ألحكام قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية.
جمبعة حملة الوثبئق:
الجماعة التى تتكون من حاملى الوثائق التى يصدرها الصندوق طبقا للتفصيل الوارد بالبند ( )18من نشرة االكتتا .
صبفى قيمة األصول:
القيمة السوقية ألصول الصندوق مخصوما منها االلتزامات وكافة المصروفات المستحقة عليه.
الطرح العبم:
طرح أو بيع وثائق االسوتثمار المصودرة عن الصوندوق إلى العامة ويظل با االكتتا مفتوحا بحد أقصى شهرين من تاريخ بدء تلقى االكتتا كما
يجوز غلق با االكتتا

بعد عشرة أيام كحد أدنى بعد فتح با االكتتا .

نشرة االتكتتب :
وهي الدعوة الموجهة إلى المستثمرين لالكتتا

فى وثائق االستثمار التى يصدرها الصندوق والتى تم الموافقة عليها من الهيئة.

وثيقة االستثمبر:
ورقه مالية تمثل حصووة شووائعة لحامل الوثيقة فى صووافى قيمة أصووول الصووندوق  ،ويشووترك مالكو الوثائق فى األرباح والخسووائر الناتجة عن نش واط
الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.
استثمبرات الصندوق:
هى كافة االستثمارات (األصول) المملوكة للصندوق المنصوص عليها بالبند ( )8الخاص بالسياسة االستثمارية.
المستثمر:
الشخص الذى يرغ فى االكتتا فى أو شراء وثائق استثمار الصندوق.
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حبمل الوثيقة:
الشوووووووخص الطبيعى أو المعنوى الوذى يقوم بواالكتتوا فى الوثوائق خالل فترة االكتتوا

األولى (المكتتو ) و شوووووووراء الوثوائق فىموا بعد خالل عمر

الصندوق (المشترى).
قيمة الوثيقة:
يقصوود بها القيمة التى يتم تحديدها على أسوواس نصووي الوثيقة من صووافى قيمة أصووول الصووندوق فى نهاية يوم عمل التقييم والتى يتم احتسووابها من
شركة خدمات اإلدارة وفقا لضوابط التقييم الصادرة من الهيئة والتى سيتم اإلفصاح عنها يوميا ً على الموقع اإللكترونى الخاص بالصندوق.
جهبت التسويق:
يتم التسوويق لوثائق الصوندوق من خالل الجهة المؤسوسوة للصوندوق  ،أو مدير االسوتثمار  ،وذلك بمخاطبة الجهات المستهدفة عن طريق اجتماعات
شخصية منفردة أو مجمعة أو عن طريق المؤتمرات أو وكالء تسويق أو أية وسائل أخرى .
الجهبت متلقية االتكتتب وطلببت الشراء واالسترداد:
هى الجهات متلقية االكتتا األولى  ،وكذا متلقية طلبات الشوراء واالسوترداد  ،وهى البنك األهلى المصورى  ،وبنك مصور  ،وبنك فيصل اإلسالمى
المصووورى  ،والمصووورف المتحد  ،وبنك قطر الوطنى األهلى  ،وبنك عودة  ،والبنك األهلى المتحد  ،وشوووركة مباشووور انترناشووويونال لتداول األوراق
المالية .
االتكتتب :
هو التقدم لالستثمار فى الصندوق خالل فترة فتح با االكتتا

األولى وذلك وفقا ً للشروط المحددة بنشرة االكتتا

.

الشراء:
هو شوراء المستثمر للوثائق الجديدة المصدرة أثناء عمر الصندوق وذلك بعد غلق با االكتتا

طبقا للشروط المحددة بالبند ( )21بنشرة االكتتا .

االسترداد:
هو حصوول المسوتثمر على كامل قيمة بعض أو جميع الوثائق التى تم االكتتا فيها أو المشتراة طبقا للشروط المحددة بالبند ( )21بنشرة االكتتا .
يوم االسترداد :
هو إقفال اليوم الذى تحتس

على أساسه القيمة االستردادية للوثيقة وهو نهاية يوم األحد األول من كل شهر.

المستثمر المؤهل :
.

هو المستثمر الذى تتوفر فيه الشروط المحددة بالبند ( )11بنشرة االكتتا
مدير االستثمبر:

هى الشوووركة المسوووئولة عن إدارة أصوووول والتزامات الصوووندوق وهى شوووركة مباشووور لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصوووناديق االسوووتثمار
المرخص لها من الهيئة برقم .674
مدير محفظة الصندوق:
الشخص المسئول لدى مدير االستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.
صنبديق االستثمبر المرتبطة:
صناديق استثمار يديرها مدير االستثمار أو أيا من األشخاص المرتبطة به.
شرتكة خدمبت اإلدارة:
شوركة متخصوصوة تتولى احتسوا صوافى قيمة أصوول صوندوق االسوتثمار وعمليات تسوجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصندوق  ،باإلضافة
إلى األغراض األخرى المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذية وهى شركة برايم لخدمات اإلدارة فى مجال صناديق االستثمار "برايم وثائق".
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األطراف ذوي العالقة:
األطراف المرتبطة بنشواط صوندوق االسوتثمار ومنها على سوبيل المثال مدير االسوتثمار ،أمين الحفظ  ،البنك المودع لديه أموال الصوندوق  ،شركة
خدمات اإلدارة  ،الجهة التى يرخص لها ببيع واسووترداد وثائق االسووتثمار ،مراقبا الحسووابات  ،المسووتشووار الضووريبى  ،المسووتشووار القانونى  ،أعضوواء
مجلس اإلدارة أو أى من المديرين التنفيذيين أو كل من يشووووارك فى اتخاذ القرار لدى أى من األطراف المذكورة أو أى حامل وثائق تتجاوز ملكيته
( )% 5من صافى قيمة أصول صندوق االستثمار.
األشخبص المرتبطة:
األشووووووخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم حتى الدرجة الثانية  ،واألشووووووخاص االعتبارية والكيانات واالتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة
من شووخصووين أو أكثر التى تكون غالبية أسووهمهم أو حص وص رأس مال أحدهم مملوكة مباشوورة أو بطريق غير مباشوور للطرف اآلخر أو أن يكون
مالكها شخصا واحدا كما يعد من األشخاص المرتبطة األشخاص الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص خر من األشخاص المشار إليهم.
المصبريف اإلدارية:
هى كافة المصواريف التى يتحملها الصوندوق نتيجة مباشورة النشواط ويتم سدادها بموج مطالبات فعلية مثل مصاريف اإلعالن والنشر ومصاريف
الجهات الرقابية والجهات السيادية.
يوم العمل:
هو كل يوم من أيام األسبوع عدا يومى الجمعة والسبت والعطالت الرسمية على أن يكون يوم عمل بكل من البنوك والبورصة.
سجل حملة الوثبئق:
سووووجل لدى شووووركة خدمات اإلدارة تدون فيه جميع بيانات حملة الوثائق  ،وأى عملية شووووراء أو اسووووترداد تمت على تلك الوثائق  ،وتكون شووووركة
خدمات اإلدارة مسئولة عن تعديل السجل حس

ما يطرأ على بياناته من تغيرات.

أمين الحفظ:
هو الجهة المسئولة عن حفظ األوراق المالية المملوكة للصندوق وهو بنك فيصل اإلسالمى المصرى.
العضو المستقل بمجلس إدارة الصندوق:
أى شخص طبيعى من غير التنفيذيين وال المساهمين بالصندوق وال المرتبطين به أو بأى من مقدمى الخدمات له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ومن غير كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقبي حساباتها خالل الثالث سنوات السابقة على تعيينه بالمجلس وتنحصر عالقته بالصندوق
فى عضويته بمجلس إدارته وال يتلقى أو يتقاضى منه سوى مقابل تلك العضوية وتزول صفة االستقالل عنه متى فقد أيا ً من الشروط السالف بيانها
أو مرت ست سنوات متصلة على عضويته بمجلس إدارة الصندوق وتلتزم شركة الصندوق بإخطار الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء
عضويته أو أى من أعضاء مجلس إدارته.
بند ( – )2مقدمة وأحتكبم عبمة
 قامت شركة أرض الخير القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م بإنشاء صندوق االستثمار الخيرى – تعليم بغرض استثمار األموال المستثمرةفيه بالطريقة الموضحة فى السياسة االستثمارية بالبند ( )8من هذه النشرة ووفقا ألحكام قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992والئحته
التنفيذية وتعديالتهما  ،والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .
 قامت الجمعية العامة للشركة بتشكيل مجلس اإلدارة لإلشراف على الصندوق طبقا للشروط وقواعد الخبرة والكفاءة الصادرة من الهيئة فى هذاالشأن.
 قام مجلس اإلدارة وفقا ً الختصاصاته بتعيين مدير االستثمار ،شركة خدمات اإلدارة  ،أمين الحفظ  ،مراقبا الحسابات ويكون مسئول عن التأكدمن تنفيذ التزامات كل منهم.
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 -نشرة االكتتا

هى دعوة لالكتتا

العام فى وثائق استثمار الصندوق وتتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالصندوق وهي معلومات

وبيانات مدققة ومراجعة من قبل الجهة المؤسسة للصندوق ومدير االستثمار ومراقبا الحسابات والمستشار القانونى وتحت مسئوليتهم ودون
أدنى مسئولية تقع على الهيئة.
 -تخضع نشرة االكتتا

لكافة القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاط صناديق االستثمار فى مصر وعلى األخص األحكام الواردة بقانون سوق رأس

المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية  ،والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 -إن االكتتا

فى أو شراء وثائق استثمار الصندوق يعد قبوال لجميع بنود هذه النشرة وإقرار من المستثمر بقبوله االستثمار فى وثائق هذا

الصندوق وإقرار منه بأنه على علم بأنه صندوق استثمار خيرى توجه كافة األرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه
أو تصفيته تؤول إلى الجهات المحددة بنشرة االكتتا

والواردة فى البند ( )27وفى مقابل تحمل كافة مخاطر هذا االستثمار التى تم اإلفصاح

عنها فى البند ( )9من هذه النشرة.
 يلتزم مجلس اإلدارة بتحديث نشرة االكتتا كل عام  ،على أنه فى حالة تغيير أى من البنود المذكورة فى هذه النشرة  ،فيج اتخاذ اإلجراءاتالمقررة قانونا طبقا ألحكام قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية وعلى األخص موافقة جماعة حملة الوثائق فى الحاالت التى تتطل ذلك
طبقا الختصاصاتها الواردة بالبند ( )18بهذه النشرة على أن يتم اعتماد هذه التعديالت من الهيئة  ،واإلفصاح لحملة الوثائق عن تلك التعديالت.
 يحق ألى مستثمر طل نسخة محدثة من هذه النشرة من العناوين الموضحة فى نهاية النشرة. -فى حالة نشو

أى خالف فيما بين األطراف المرتبطة بالصندوق ومدير االستثمار أو أى من حاملى الوثائق أو المتعاملين مع الصندوق يتم

حل هذا الخالف بالطرق الودية  ،و إذا لم تفلح الطرق الودية يكون عن طريق التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى
الدولى على أن يكون القانون المطبق هو القانون المصرى  ،وعدد المحكمين ثالثة محكمين على األقل  ،وتكون لغة التحكيم هى اللغة العربية.
بند ( – )3تعريف وشتكل الصندوق
 1-3اسم الصندوق
صندوق االستثمار الخيرى  -تعليم
 2-3الشتكل القبنوني للصندوق
تأسس الصندوق فى شكل شركة مساهمة وفقا ألحكام قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية  ،والتأشير بالسجل التجارى
رقم  82599مكت سجل تجارى جنو القاهرة بتاريخ  ، 2119/13/15والترخيص الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم  781بتاريخ
.2119/17/31
 3-3نوع الصندوق
صندوق استثمار مفتوح يتم فيه الشراء واالسترداد طبقا للشروط المحددة بالبند ( )21من هذه النشرة .
 4-3فئة الصندوق
صندوق استثمار فى األوراق المالية طبقا ً للنس المحددة بالبند ( )8من هذه النشرة .
 5-3مقر الصندوق
 4شارع األهرام – المقطم – القاهرة – جمهورية مصر العربية .
 6-3تبريخ مزاولة النشبط
يبدأ الصندوق بممارسة نشاطه الفعلى اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ غلق با االكتتا فى وثائق الصندوق.
 7-3السنة المبلية للصندوق
تبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات العام  ،على أن تشمل السنة المالية األولى المدة التى تنقضى
من تاريخ تأسيس الصندوق وحتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية بشرط أال تقل هذه الفترة عن  12شهر.
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 8-3مدة الصندوق:
( 25خمسة وعشرون) عاما تبدأ من  2119/9/1وفقا لما هو مثبت بالسجل التجارى .
 9-3عملة الصندوق
هى الجنيه المصرى وتعتمد هذه العملة عند تقييم األصول وإعداد قائمة المركز المالى والقوائم المالية األخرى وكذا عند االكتتا

فى وثائقه وعند

التصفية.
 11-3المستشبر القبنوني للصندوق
األستاذ  /ياسر زكى هاشم – المحامى المقيد لدى محكمة النقض –
المكت

مكت دكتور زكى هاشم وشركاه .

العنوان  23ش قصر النيل – با اللوق – القاهرة .
 11-3المستشبر الضريبى
األستاذ  /ماجد عبدالعزيز شريف
المكت

مكت األستاذ ماجد شريف وشركاه .

العنوان  57حى الملتقى العربى – شيراتون هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة .
 12-3تبريخ ورقم ترخيص الصندوق من الهيئة
رقم ( )781بتاريخ .2119/17/31
 13-3اإلشراف علي الصندوق
يتولى مجلس اإلدارة مسئولية اإلشراف على الصندوق والتنسيق بين األطراف ذوى العالقة وكذا المهام الواردة بالبند ( )12من هذه النشرة .
 14-3الموقع اإللتكتروني الخبص ببلصندوق :
www.taaleimfund.org
بند ( – )4هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق أعلى عوائد ممكنة على األموال المستثمرة فيه عن طريق االستثمار وفقا للضوابط االستثمارية الواردة بالبند ()8
من هذه النشرة وبما يتفق مع أحكام القانون والالئحة التنفيذية المنظمة لصناديق االستثمار  ،ويلتزم مدير االستثمار بدوره نحو العمل على تقليل
خجم المخاطر واالستثمار فى أدوات استثمارية متنوعة على أن توجه كافة األرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضاؤه
لإلنفاق على األغراض االجتماعية أوالخيرية المحددة بالبند ( )5من هذه النشرة من خالل الجمعيات أو المؤسسات األهلية المشهرة أو الجهات
الحكومية أو الجهات التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة باألنشطة الخيرية .
التى يدعمهب الصندوق

بند ( – )5األرغرا
-

دعم اإلتاحة التعليمية لألطفال المحرومين من خدمات التعليم .

-

إنشاء وتطوير مدارس التعليم العام والفنى  ،وتوفير التجهيزات التعليمية  ،ودعم المعلمين والقيادات التربوية بالبرامج والتدريبات
الفنية لتحسين نواتج ومخرجات التعليم .

-

توفير منح دراسية داخلية وخارجية لخريجى مدارس التعليم اإلعدادى والثانوى العام والفنى .
المساهمة فى خفض معدالت البطالة بتأهيل وتدري

الشبا

برامج التدري من أجل التشغيل .

6

على البرامج الفنية التى تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل من خالل

بند ( – )6مصبدر أموال الصندوق والوثبئق المصدرة منهب
 1-6حجم الصندوق:
-

يبلغ الحجم المبدئى المستهدف للصندوق  51مليون جم (خمسون مليون جنيه مصرى) موزع على عدد  5مليون (خمسة مليون)
وثيقة بقيمة اسمية قدرها  11جم (عشرة جنيه مصرى) للوثيقة الواحدة  ،وقيمة إجمالية  51مليون جم ( خمسون مليون جنيه
مصرى) ويصدر للمؤسسين وثائق بعدد  511ألف (خمسمائة ألف) وثيقة مقابل مساهمتهم فى رأس مال الصندوق البالغ  5مليون
جم (خمسة مليون جنيه مصرى)  ،ويجوز تلقى اكتتابات حتى  51مثل رأس المال.

-

يتم زيادة الصندوق وفقا لعمليات الشراء مع مراعاة الحد االدنى لرأس مال الصندوق طبقا للمادتين ( )147 ، 142من الالئحة
التنفيذية على أال يزيد حجم الصندوق فى أى وقت من األوقات عن  51مثل رأس ماله .

-

إذا زادت طلبات االكتتا فى الوثائق عن  51مثل رأس المال وج تخصيص الوثائق المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتت
به كل منهم إلى إجمالى ما تم االكتتا

فيه مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.

 2-6الحد األدنى لرأس مبل الصندوق:
يج

أال يقل رأس مال الصندوق فى أى وقت من األوقات عن مبلغ  5مليون جم (فقط خمسة مليون جنيه مصرى) أو نسبة  %2من األموال

المستثمرة فيه أيهما أعلى .
وال يجوز للمؤسسين فى الصندوق التصرف فى الحد األدنى من الوثائق المكتت

فيها مقابل رأس مال الصندوق طوال مدة الصندوق إال بعد

الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقا ً للضوابط المحددة منها .
 3-6حقوق حملة الوثبئق
تمثل كل وثيقة حصة نسبية شائعة فى صافى أصول الصندوق ويشارك حملة الوثائق  -بما فيهم مساهمة المؤسسين للصندوق  -فى األرباح والخسائر
الناتجة عن استثمارات الصندوق كل حس ما يملكه من وثائق وكذا فيما يتعلق بصافى أصول الصندوق عند التصفية.
بند ( – )7الجهبت متلقية االتكتتب والشراء واالسترداد
 1-7الجهبت متلقية االتكتتب األولى:
يتم االكتتا

من خالل البنك األهلى المصورى  ،وبنك مصور  ،وبنك فيصل اإلسالمى المصرى  ،والمصرف المتحد  ،وبنك قطر الوطنى األهلى ،

وبنك عودة  ،والبنك األهلى المتحد  ،وشركة مباشر انترناشيونال لتداول األوراق المالية .
بجميع فروعهم ومكاتبهم داخل مصر وخارجها.
 2-7الجهبت متلقية طلببت الشراء واالسترداد بعد االتكتتب األولى:
يتم تلقى طلبات الشراء واالسترداد من خالل البنك األهلى المصرى  ،وبنك مصر  ،وبنك فيصل اإلسالمى المصرى  ،والمصرف المتحد  ،وبنك
قطر الوطنى األهلى  ،وبنك عودة  ،والبنك األهلى المتحد  ،وشركة مباشر انترناشيونال لتداول األوراق المالية  ،وباإلضافة إلى ذلك يجوز للصندوق
التعاقد مع جهات أخرى تتمثل فى البنوك والشركات المصرح لها لتلقى طلبات الشراء واالسترداد واإلعالن عن ذلك لحملة الوثائق فى صحيفيتين
يوميتين واسعتى االنتشار .
 3-7التزامبت البنك متلقية االتكتتب  /طلببت الشراء واالسترداد:
-

إصدار سند االكتتا فى الصندوق وفق البيانات الواردة بالفقرة ( )7بالبند ( )19من هذه النشرة.

-

فى حال إلغاء االكتتا يلتزم البنك متلقى االكتتا بالرد الفورى لمبالغ االكتتابات حال طل المكتت ذلك.

-

توفير الربط اآللى الالزم بينه وبين شركة خدمات اإلدارة .

-

إمساك سجالت إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المفتوحة  ،ويلتزم البنك متلقى االكتتا
سجالت الملكية وفقا لقواعد وإجراءات تأمين السجالت اإللكترونية التى تعتمدها الهيئة.
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باالحتفاظ بنسخ احتياطية من

-

موافاة شركة خدمات اإلدارة فى نهاية كل يوم عمل من خالل الربط اآللى بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردى
وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة  156من الالئحة .

-

موافاة شركة خدمات اإلدارة فى نهاية كل يوم عمل بمجموع طلبات الشراء واالسترداد  ،مع مراعاة أن يوم الشراء الفعلى هو
يوم األحد من كل أسبوع (وفى حالة أن يكون يوم عطلة رسمية يكون أساس االحتسا
االسترداد الفعلى الذى تحس

فى نهاية يوم العمل التالى)  ،بينما يوم

على أساسه القيمة االستردادية للوثيقة هو يوم األحد األول من كل شهر (وفى حالة أن يكون يوم

عطلة رسمية يكون أساس االحتسا

فى نهاية يوم العمل التالى)  ،وعلى ذلك يتم موافاة شركة خدمات اإلدارة بمجموع طلبات

الشراء اسبوعيا ً وبمجموع طلبات االسترداد شهريا ً .
-

االلتزام بت لقى طلبات الشراء والبيع على أن يتم تنفيذ تلك الطلبات على أساس الشروط المشار إليها بالبند ( )21من هذه النشرة
والخاص بالشراء واالسترداد.
بند ( – )8السيبسة االستثمبرية للصندوق

تتبع إدارة الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد على استثمارات الصندوق بما يتناس مع درجة المخاطر المرتبطة بالصندوق والمشار
اليها بالبند ( )9من هذه النشرة وتقليل حجم المخاطر عن طريق تنويع األصول االستثمارية  ،حيث يبذل مدير االستثمار عناية الرجل الحريص فى
االختيار الجيد ألدوات االستثمار ،وفى سبيل تحقيق الهدف المشار إليه عاليه  ،يلتزم مدير االستثمار بما يلى
أوالً :ضوابط عبمة:
 أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق الواردة فى هذه النشرة. أن تلتزم إدارة الصندوق بالنس والحدود االستثمارية القصوى والدنيا لنس االستثمار المسموح بها لكل نوع من األصول المستثمر فيهاوالواردة فى هذه النشرة .
 أن تأخذ قرارات االستثمار فى االعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز. ال يجوز للصندوق القيام بأى عمليات إقراض أو تمويل نقدى مباشر أو غير مباشر. ال يجوز استخدام أصول الصندوق فى أى إجراء أو تصرف يؤدى إلى تحمل الصندوق مسئولية تتجاوز حدود قيمة استثماره. عدم جواز تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو االستحواذ من خالل المجموعات المرتبطة وف ًقا ألحكامالبا الثاني عشر من الالئحة التنفيذية.
 عدم جواز التعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بما يزيد على (  ) %15من حجم التعامل اليومي للصندوق. يجوز لمدير االستثمار البدء فى استثمار أموال الصندوق قبل غلق با االكتتا فى اإليداعات البنكية لدى أحد البنوك الخاضعة إلشرافالبنك المركزى لصالح المكتتبين بحس القدر المكتت فيه من كل منهم.
 االلتزام بالحد األدنى للتصنيف االئتمانى ألدوات الدين المستثمر فيها والمحدد بـ ( )- BBBوفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ()35لسنة  ، 2114ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بناءا على تقارير مدير االستثمار باإلفصاح بشكل سنوى لجماعة حملة الوثائق عن أى
تغيير فى التقييم االئتمانى ألدوات الدين المستثمر فيها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )35لسنة .2114
 تقتصر استثمارات الصندوق على االستثمارات داخل السوق المصرى وأية استثمارت أجنبية يتم تداولها فى السوق المصرى.ثبنيب :المحددات االستثمبرية:
 -1االستثمار فى ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار ومبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية بالعملة المحلية أو األجنبية لدى
بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى بحد أدنى  %5من جملة أموال الصندوق .
 -2االستثمار فى شراء سندات وأذون خزانة وأدوات التمويل الحكومية وأية أوراق مالية حكومية مضمونة أخرى بحد أقصى  %95من
جملة أموال الصندوق.
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 -3االستثمار فى سندات شركات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول فى سوق األوراق المالية وبحد أقصى  %25من جملة أموال
الصندوق .
 -4االستثمار فى وثائق صناديق االستثمار النقدية وصناديق االستثمار ذات الدخل الثابت وبحد أقصى  %21من جملة أموال الصندوق .
 -5االستثمار فى أسهم متداولة بالبورصة المصرية  ،وصناديق االستثمار فى األسهم بحد أقصى  % 21من جملة أموال الصندوق.
ووفقب ً ألحتكبم المبدة ( )174من الالئحة التنفيذية فإنه يج :
 .1أال تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على  %15من صافى أصول الصندوق وبما ال يجاوز  %21من األوراق
المالية لتلك الشركة.
 .2أال تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء وثائق استثمار فى صندوق واحد على  %21من صافى أصول الصندوق وبما ال يجاوز  %5من عدد
وثائق الصندوق المستثمر فيه.
 .3ال يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى األوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة على  %21من صافى أصول الصندوق.
بند ( – )9المخبطر
تعرف المخاطر المرتبطة باالستثمار بأنها األسبا

التى قد تؤدى إلى اختالف العائد المحقق من االستثمار عن العائد المتوقع قبل الدخول فى

االستثمار مما قد يعرض رأس المال المستثمر إلى بعض المخاطر التى قد تؤدى إلى احتمال تغير قيم االستثمارات المالية من وقت آلخر واحتمال
تحقيق خسائر .لذا يتعين على المستثمرين المحتملين النظر بحرص إلى كافة المخاطر المذكورة فيما بعد والمراجعة الحريصة لهذه النشرة ومتابعة
تحديثاتها.
يستثمر الصندوق أمواله فى أدوات استثمارية متنوعة تخضع لمستويات مختلفة من المخاطر  ،تكون معظم استثمارات الصندوق فى أدوات مالية
ذات مخاطر منخفضة حيث يقوم الصندوق باالستثما ر فى أدوات الدين الحكومية الخالية من المخاطر  ،وكذلك الودائع والشهادات البنكية وأدوات
دين الشركات ذات تصنيف ائتمانى ال يقل عن الحد األدنى المحدد طبقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية ( )- BBBوالنسبة األقل فقط يتم
استثمارها فى األسهم المقيدة فى البورصة المصرية .
أهم المخبطر طبقب لنوع االستثمبر وتكيفية إدارتهب:
فيما يلى عرض ألهم المخاطر التى يتعرض لها الصندوق وأهم السياسات واإلجراءات التى يتبعها الصندوق للحد من تأثير تلك المخاطر


مخبطر منتظمة:

يطلق عليها مخاطر السوق و يعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو الظروف االقتصادية العامة مثل الكساد أو الظروف السياسية .هذا وإن كان من
الصع على المستثمر تجنبها أو التحكم فيها لكن يمكن التقليل من تأثيرها نظرا الختالف تأثر األوراق المالية بالمخاطر المنتظمة على حس نوعها
 .وعلى الرغم من تركيز استثمارات الصندوق فى السوق المحلى ا لمصرى إال أنه يمكن لمدير االستثمار بمتابعة مختلف الدراسات االقتصادية
والتوقعات المستقبلية وبذله عناية الرجل الحريص أن يعمل على تقليل هذه المخاطر بدرجة ما عن طريق تنويع االستثمار بين أدوات مالية مختلفة
 ،وفى قطاعات مختلفة.


مخبطر رغير منتظمة:

هى مخاطر االستثمار ال ناتجة عن حدث غير متوقع فى إحدى القطاعات أو فى ورقة مالية بعينها وإن كانت هذه المخاطر يصع

التنبوء بها إال

أنه بمكن الحد من أثار هذه المخاطر بتنويع مكونات المحفظة المالية للصندوق عن طريق التنويع بين األسهم و أدوات الدين  ،وعدم التركيز فى
قطاع واحد واخت يار شركات غير مرتبطة  ،وجدير بالذكر أن مدير االستثمار يلتزم بتوزيع االستثمار طبقا للنس
( )174من الالئحة التنفيذية للقانون.
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االستثمارية الواردة بالمادة



مخبطر تغيير اللوائح والقوانين:

وهى المخاطر التى تنتج عن تغير بعض اللوائح و القوانين فى الدول المستثمر فيها مما قد يؤثر بالسل أو باإليجا على بعض القطاعات المستثمر
فيها و بالتالى على أسعار تلك األوراق المالية مما قد يؤدى إلى عدم االستقرار فى األرباح المتوقعة  ،ولمواجهة مخاطر تغيير اللوائح و القوانين
سوف يقوم مدير االستثمار بالتنوع االستثمارى فى مختلف القطاعات فضال عن متابعته للتعديالت القانونيه المتوقعة واالستفادة منها ألقصى درجة
وتجن سلبياتها.


مخبطر تقلببت قيمة العملة:

وهى مخاطر خاصة باالستثمارات بالعمالت األجنبية ويتحقق عن انخفاض أسعار صرف تلك العمالت أمام الجنيه المصرى وحيث أن عملة
الصندوق هى الجنيه المصرى كما أن غالبية استثماراته بالعملة المصرية  ،فإن تلك المخاطر تكاد تكون قليلة.


مخبطر ائتمبنية:

وهى المخاطر الناشئة عن عدم قدرة مصدر الورقة المالية عن سداد القيمة االستردادية عند االستحقاق أو سداد قيمة التوزيعات النقدية فى تواريخ
استحقاقها ويتم التعامل مع هذا النوع من المخاطر عن طريق االختبار الجيد للشركات المصدرة ألدوات الدين وتوزيع االستثمارات على القطاعات
المختلفة وتحديد نسبة قصوى لالستثمار فى شركة واحدة باإلضافة إلى ذلك فإن الصندوق لن يستثمر إال بعد التاكد من المالءة المالية للشركات
وحصولها على تصنيف ائتمانى بالحد األدنى المقبول والمحدد طبقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية (. )- BBB


مخبطر السيولة والتقييم:
هى مخاطر عدم تمكن مدير الصندوق من تسييل بعض استثمارات الصندوق للوفاء بالتزاماته أو لسداد طلبات االسترداد ،وتختلف إمكانية
تسييل االستثمار باختال ف نوع االستثمار أو حدوث ظروف تؤثر على بعض استثمارات الصندوق بما يؤدى إلى انخفاض أو انعدام التداول
عليها لفترة من الزمن  .وللتعامل مع هذا النوع من المخاطر يقوم مدير االستثمار عادة باستثمار جزء من أمواله فى أدوات عالية السيولة
يسهل تحويلها إلى نقدية عند الطل فضال عن االستثمار فى أسهم الشركات النشطة التى تتمتع بحجم تداول يومى مرتفع لتخفيض تلك المخاطر
إلى الحد األدنى و تجدر اإلشارة إلى أن مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم اتفاق أيام العمل المصرفى والبورصة مما يكون له أثره على تقييم
الوثيقة وطبقا لما هو مشار إليه ببند مخاطر الظروف القاهرة ويؤدى ذلك إلى الوقف المؤقت لعملية االسترداد.



مخبطر الظروف القبهرة:

وهى مخاطر مثل حدوث اضطرابات سياسية أو غيرها بالبالد وبدرجة تؤدى إلى إيقاف التداول على سوق األوراق المالية مما يؤدى إلى وقف
عمليات االسترداد(كليا أو نسبيا) وهى نوع من المخاطر التى ال تزول إال مع زوال أسبابها.


مخبطر عدم التنويع و الترتكيز:

وهى المخاطر التى تنتج عن التركيز فى عدد محدود من االستثمارات مما يؤدى إلى عدم تحقيق استقرار فى العائد وجدير بالذكر أن مدير االستثمار
يلتزم بتوزيع االستثمارات  ،وفى جميع األحوال يلتزم مدير االستثمار بالحدود االستثمارية المنصوص عليها فى بند ( )8من هذه النشرة .


مخبطر التضخم:

وهى المخاطر الناشئة عن انخفاض القوة الشرائية لألصول المستثمرة نتيجة تحقيق عائد يقل عن معدل التضخم  ،ويتم التعامل مع هذه المخاطر
للحد من تأثيرها عن طريق تدوير استثمارات الصندوق بين األسهم وأدوات استثمارية ذات عائد متغير وأدوات الدين لالستفادة من توجهات أسعار
الفائدة لصالح الصندوق.


مخبطر المعلومبت:

تتمثل هذه المخاطر فى عدم توافر المعلومات الالزمة من أجل اتخاذ القرار االستثمارى نظرا لعدم تمتع السوق المستثمر فيه باإلفصاح و الشفافية
 ،وحيث أن استثمارات الصندوق تتركز فى السوق المصرى الذى يتميز بتوافر قدر جيد من اإلفصاح والشفافية واالستقرار ،كما أن مدير االستثمار
يتمتع بخبرة واسعة و دراية عن السوق واألدوات االستثمارية المتاحة إلى جان أنه يقوم باالطالع على أحدث البحوث والمعلومات المحلية والعالمية
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وعن الحالة االقتصادية  ،لذا فهو أكثر قدرة على تقييم و توقع أداء االستثمارات  ،وكذلك تقييم شتى فرص االستثمار بشكل يضمن له تحقيق ربحية
وتفادى القرارات الخاطئة على قدر المستطاع.


مخبطر العمليبت:

تنجم مخاطر العمليات عن األخطاء أثناء تنفيذ أو تسوية أوامر البيع والشراء نتيجة عدم كفاءة شبكات الربط أو عدم نزاهة أحد أطراف العملية أو
عدم بذل عناية الرجل الحريص مما يترت عليه تأخر سداد التزامات الصندوق أو استالم مستحقاته لدى الغير  ،وتأتى خبرة مدير االستثمار وطبيعة
تعامالت الصندوق مع بنوك تابعة لرقابة البنك المركزى المصرى كعوامل أساسية تهدف إلى الحد من مخاطر العمليات  ،ولمواجهة هذا النوع من
المخاطر يطبق الصندوق سياسة الدفع عند االستالم لتقليل مخاطر العمليات إلى الحد األدنى.


مخبطر االرتببط:

وهى المخاطر التى تترت على االستثمار فى قطاعات مرتبطة والتى تؤثر فيها نفس العوامل مثل أن يؤدى انخفاض سعر أحد األسهم إلى انخفاض
أسعار بعض أو كل األسهم فى نفس القطاع أو قطاعات أخرى مرتبطة علما بأن السياسة االستثمارية الخاصة بالصندوق وقيود االستثمار التى
يتبعها مدير االستثمار تعتمد على سياسة التنويع بهدف خفض مخاطر االرتباط  ،وفى جميع األحوال ال يزيد االستثمار فى القطاع الواحد عن الحد
المنصوص عليه فى البند السابع من هذه النشرة.


مخبطر التغيرات السيبسية:

تنعكس الحالة السياسية على أداء أسواق المال والتى قد تؤدى إلى تأثر األرباح والعوائد االستثمارية وفى الغال

تكون أسواق االسهم أكثر تأثرا

بالتغيرات السياسية من أسواق األدوات ذات العائد الثابت  ،وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق سوف يستثمر فى السوق المصرى فقط مما يستتبعه
التأثر المباشر باألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة فى مصر .


مخبطر التوقيت:

تتمثل فى اختيار توقيت شراء و بيع األوراق المالية  ،فالشراء عند وصول السوق إلى القمة أو عند بداية هبوط السوق ينطوى على قدر أكبر من
المخاطر مقارنة بالشراء فى بداية صعود السوق والعكس صحيح فى حالة البيع  .ونظرا لما يتمتع به مدير االستثمار من خبرات وما يقوم به من
دراسات فإنه يستطيع الحد من أثار مخاطر التوقيت قدر المستطاع.


مخبطر تغيير سعر الفبئدة:

وهى المخاطر التى تنتج عن انخفاض القيمة السوقية ألدوات الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بعد تاريخ الشراء أو االستثمار فى أدوات قصيرة
األجل باإلضافة إلى اتباع مدير االستثمار لإلدارة النشطة والتى تعتمد بصفة أساسية على محاولة التعرف على االتجاهات المستقبلية لتحرك أسعار
الفائدة والعمل على االستفادة منها.


مخبطر االستدعبء أو السداد المعجل:

و تتمثل فى مخاطر استدعاء جزء أو كل أدوات الدين وسدادها قبل موعد استحقاقها وذلك نتيجة لتغير سعر الفائدة أو ألسبا مباشرة تتعلق بنشاط
المصر نفسه  ،وجدير بالذكر أن هذه المخاطر تكون معروفة ومحددة بنشرات االكتتا سلفا عند شراء سندات تحمل هذه الخاصية.
بند ( – )11نوعية المستثمر المخبط بنشرة االتكتتب
يتيح هذا الصندوق للمصريين واألجان

سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من الراغبين فى االشتراك فى دعم التعليم من خالل شراء

وثائق الصندوق  ،ويج أن يكون المستثمر (مكتت  /مشترى) على علم بأن الصندوق الخيرى توجه كافة األرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته
حتى انقضائه لإلنفاق على األغراض االجتماعية أو الخيرية المحددة بالبند ( )5من هذه النشرة وأن أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته تؤول
إلى الجهات المحددة بنشرة االكتتا

المشار اليها بالبند ( )26الخاص بتصفية الصندوق .
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بند ( – )11أصول وموجودات الصندوق
 1-11أصول الصندوق
 ال يوجد أى أصول لدى الصندوق قبل البدء الفعلي فى النشاط ما عدا رأسماله والمخصص له من قبل مساهمى الشركة. 2-11الفصل بين الصندوق والجهة المؤسسة:
طبقا ً للمادة ( )176من الالئحة التنفيذية تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مستقلة ومفرزة عن أموال المؤسسين ومدير االستثمار،
وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجالت مستقلة.
 3-11إمسبك السجالت الخبصة ببلصندوق وأصوله


تلتزم الجهات متلقية االكتتا

 /الشراء واالسترداد بإمساك سجالت الكترونية يثبت بها عمليات االكتتا

بالدور األصيل لشركة خدمات اإلدارة فى إمساك وإدارة سجل حملة الوثائق وكذلك تحديد وحسا

 /الشراء واالسترداد  ،وبما ال يخل

األرباح والمصروفات المتعلقة بنشاط شركة

الصندوق والتى تخضع جميعها إلى المراجعة من قبل مراقبى حسابات شركة الصندوق فى نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.


تلتزم الجهات متلقية االكتتا  /الشراء واالسترداد باالحتفاظ بنسخ احتياطية من سجالت الملكية وفقا ً لقواعد وإجراءات تأمين السجالت اإللكترونية
التى تعتمدها الهيئة.



تلتزم الجهات متلقية االكتتا  /الشراء واالسترداد بموافاة شركة خدمات اإلدارة فى نهاية كل يوم عمل من خالل الربط اآللي (البريد اإللكتروني)
بالبيانات الخاصة بالمكتتبين ،والمشترين ،ومستردي وثائق شركة الصندوق ،والمنصوص عليها بالمادة ( )156والمادة ( )158من الالئحة
التنفيذية.



تلتزم الجهات متلقية االكتتا  /الشراء واالسترداد بموافاة مدير االستثمار فى نهاية كل يوم عمل مصرفى بمجموع طلبات الشراء واالسترداد.



تلتزم شركة خدمات اإلدارة بإعداد وحفظ سجل لى بحاملى الوثائق  ،ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه.

وللهيئة حق االطالع وطل البيانات والمستندات التى تتعلق بالنشاط والتحقق من ممارسته طبقا ً ألحكام القانون والالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذاً لهما.
حدود حق حملة الوثبئق وورثتهم ودائنيهم علي أصول شرتكة الصندوق:


ال يجوز لحملة الوثائق أو ورثتهم أو دائنيهم طل

تخصيص أو تجني

أو فرز أو ال سيطرة على أى من أصول شركة الصندوق بأى صورة ،

أو الحصول على حق اختصاص عليها.


ال يجوز لورثة صاح

الوثيقة أو لدائنيه بأية حجة كانت طل

وضع أختام على دفاتر شركة الصندوق  ،أو الحجز على ممتلكاته أو المطالبة

بقسمة أمواله أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة واليجوز لهم أن يتدخلوا بأية طريقة كانت فى إدارة شركة الصندوق.
بند ( – )12شرتكة الصندوق
التعريف ببلشرتكة:
تأسست الشركة باسم شركة صندوق االستثمار الخيرى  -تعليم فى شكل شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة
 1992والئحته التنفيذية  ،والتأشير بالسجل التجاري رقم  82599مكت

سجل تجارى جنو

القاهرة بتاريخ  ، 2119/13/15والترخيص

الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم  781بتاريخ  ، 2119/17/31ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به  21مليون جنيه مصرى ،
والمصدر والمدفوع  5مليون جنيه مصرى .
هيتكل المسبهمين:
يتكون رأس مال الشركة من عدد  511,111سهم عادى أسمي  ،قيمة كل سهم 11جنيه وقد اكتت المؤسسون فى كامل أسهم رأس المال المصدر
للشركة على النحو التالي
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االسم

القيمة اإلسمية

عدد األسهم

نسبة المساهمة

عملة الوفاء

(جم)
شركة ارض الخير القابضة

499,998

عدد الوثائق المصدرة مقابل
رأسمال شركة الصندوق

%99.9996
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جنيه مصرى

499,998

لالستثمارات المالية
شركة مصر الخير لالستثمار

1

%1,1112

11

1

جنيه مصرى

والتطوير
محمد محسن محمد محجو
اإلجمالي

1

11

%1.1112

511,111

11

%111

1

جنيه مصرى

511,111

الشتكل القبنوني:
شركة مساهمة مصرية.
التأشير ببلسجل التجبري:
رقم ( )62547مكت سجل تجارى جنو القاهرة بتاريخ 2119/19/11
أعضبء مجلس إدارة شرتكة الصندوق:
يتكون مجلس إدارة شركة الصندوق من األعضاء التالي أسماؤهم:
االسم

الصفة

1

محمد حمدان محمود عشماوي

رئيس مجلس اإلدارة

2

محمد محمد محسن محمد محجو  -ممثأل لشركة أرض الخير القابضة لالستثمارات المالية

عضو مجلس إدارة

3

أسامة عبد المنعم محمود صالح

عضو مجلس إدارة مستقل

4

عمرو محمد محمد لمعي

عضو مجلس إدارة مستقل

5

عمرو ماهر عبد الحميد مصطفى

عضو مجلس إدارة مستقل

ملحوظة
تم تشوكيل مجلس اإلدارة وفقا لضوووابط االسووتقاللية  ،وقواعد الخبرة المشووار إليها بالالئحة التنفيذية والقرارات التنفيذية الصووادرة عن الهيئة فى هذا
الشأن .
-

يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على الصندوق والتنسيق مع األطراف ذوى العالقة وله على األخص ممبرسة االختصبصبت التبلية:
-

تعيين مدير االستثمار والتأكد من تنفيذه اللتزاماته ومسئولياته وعزله على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق
بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وف ًقا لنشرة االكتتا

وأحكام الالئحة التنفيذية.

-

تعيين شركة خدمات اإلدارة والتأكد من تنفيذها اللتزاماتها ومسئولياتها.

-

تعيين أمين الحفظ.

-

الموافقة على نشرة االكتتا فى وثائق الصندوق وأى تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.

-

الموافقة على عقد ترويج االكتتا فى وثائق الصندوق.

-

التحقق من تطبيق السياسات التى تكفل تجن تعارض المصالح بين األطراف ذوى العالقة والصندوق.

-

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

متابعة أعمال المراق الداخلى لم دير االستثمار واالجتماع به أربعة مرات على األقل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق
ً
تنفيذا لهما.
رأس المال والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة

-

االلتزام بقواعد اإلفصاح الواردة بالمادة ( ) 6من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاط
الصندوق  ،وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها  ،وكيفية توجيه فوائض وأرباح الصندوق لتحقيق
أغراضه.

-

التأكد من التزام مدير االستثمار باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من األطراف ذوى
العالقة.

-

الموافقة على القوائم المالية للصندوق التى أعدها مدير االستثمار تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة (مجلس إدارة الشركة) مرفقا ً
بها تقرير مراقبى الحسابات.

-

اتخاذ قرارات االقتراض وتقديم طلبات إيقاف االسترداد وفقا للمادة ( )159من الالئحة التنفيذية.

-

وضع اإلجراءات الواج ات باعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد األطراف ذوى العالقة أو أحد مقدمى الخدمات وخطوات انتقال
الخدمة لطرف خر بما فى ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجالت الالزمة لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الصندوق.

-

يج على لجنة اإلشراف عند متابعة أعمال مدير االستثمار مراعاة أال يتحمل حملة الوثائق أى أعباء مالية نتيجة تجاوزات متعمدة
من مدير االستثمار ويتعين اإلفصاح عن ذلك ضمن تقارير مجلس اإلدارة المعدة عن نشاط الصندوق على أن يتضمن اإلفصاح
المعالجة المحاسبية التى تم اتباعها لهذه التسوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية  ،على أن يتضمن تقرير مراقبى حسابات الصندوق
اإلشارة إلى أية تحفظات تخص المعالجة المحاسبية المتبعة لهذه التسوية إذا لزم األمر.

-

وفى جميع األحوال يكون على لجنة اإلشراف بذل عناية الرجل الحريص فى القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق
وحملة الوثائق.

-

اعتماد أوجه صرف أرباح وعوائد الصندوق  ،والجهات التى تم عن طريقها ذلك  ،لكل معاملة على حدة بشكل مسبق  ،على أن
يتم موافاة الهيئة بما يفيد ذلك .

-

الجمعية العبمة لشرتكة الصندوق


تتكون الجمعية العامة لمساهمى شركة الصندوق من كل مالكى أسهم رأس مال شركة الصندوق.



تختص الجمعية العامة لشركة الصندوق باختصاصات الجمعيات العامة لشركات المساهمة ومن بينها التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبى
حسابات شركة الصندوق وقواعد توزيع أرباح الشركة وتشكيل مجلس إدارة شركة الصندوق وكذا التصديق على موافقة جماعة حملة الوثائق
على تصفية أو مد أجل شركة الصندوق قبل انتهاء مدته.



يحضر ممثل جماعة حملة الوثائق اجتماعات الجمعية العامة وال يكون له صوت معدود.
بند ( - )13قنوات تسويق وثبئق االستثمبر التى يصدرهب الصندوق
يتم التسويق لوثائق الصندوق من خالل مخاطبة الجهات المستهدفة عن طريق اجتماعات شخصية منفردة أو مجتمعة أو عن طريق المؤتمرات أو
وكالء تسويق أو أية وسائل أخرى.
وفى جميع األحوال يتم االلتزام بضوابط التسويق والترويج المشار اليها بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
بند ( - )14مدير االستثمبر
فى ضوء ما نص عليه القانون من وجو أن تعهد شركة الصندوق بإدارة نشاطها إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق االستثمار يطلق عليه اسم
(مدير االستثمار) فقد عهدت شركة الصندوق إلى شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار وهى شركة متخصصة
فى إدارة صناديق االستثمار وبيانها كالتالى
اسم مدير االستثمار شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار
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الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية
رقم الترخيص وتاريخه  674بتاريخ 2113/13/12
التأشير بالسجل التجاري  397594مكت سجل تجارى القاهرة بتاريخ 2113/17/22
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع  5مليون جم (خمسة مليون جنيه مصرى)
 1-14هيتكل مسبهمي مدير االستثمبر:
-

شركة مباشر كابيتال هولدنج لالستثمارات المالية ش.م.م ()%99

-

السيد  /محمد بن رشيد بن محمد البالع ()% 1.5

-

السيد  /سليمان بن رشيد بن محمد البالع ()% 1.5

 2-14مجلس إدارة مدير االستثمبر:
السيد  /محمد بن رشيد بن محمد البالع – رئيس مجلس اإلدارة
السيد  /أسامه صفوت أحمد مغاورى – العضو المنتد
السيد  /سليمان بن رشيد بن محمد البالع – عضو مجلس اإلدارة
السيد  /إيها محمد رشاد عبد الحميد – عضو مجلس اإلدارة
السيد  /عادل محمد عبد العاطى جبريل – عضو مجلس اإلدارة
السيد  /أحمد رفعت مبروك السعدنى – عضو مجلس اإلدارة
السيدة  /هانيا مجدى السيد عبدالرحمن – عضو مجلس اإلدارة
 3-14ملخص التعبقد:
أبرمت شركة الصندوق عقدا مع مدير االستثمار موضوعه إدارة الموال المستثمرة فى الصندوق وذلك بتاريخ  2119/11/11مع االلتزام بتقليل
حجم المخاطر واالستثمار فى أدوات استثمارية متنوعة على أن توجه كافة األرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضاؤه لإلنفاق
على االغراض االجتماعية أو الخيرية من خالل الجمعيات وال مؤسسات األهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التى تشرف عليها أو
التابعة لها ذات الصلة باألنشطة الخيرية وذلك كله وفق القواعد المنظمة لصناديق االستثمار الخيرية وااللتزامات واألحكام المنصوص عليها فى
قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية والقرارات الصاد رة تنفيذا لهما ونشرة االكتتا وقد وافق مدير االستثمار على القيام بتلك المهمة .
 4-14مدير محفظة شرتكة الصندوق:
قام مدير االستثمار بتعيين األستاذ /محمود سيد سليم محمد كمدير لمحفظة شركة صندوق االستثمار الخير  -تعليم.
يشووغل األسووتاذ  /محمود سوويد سووليم محمد منصو

مدير فريق تحليل مالى بشووركة مباشوور العالمية منذ  ، 2114وحاصوول على درجة الماجسووتير فى

اإلدارة المالية من جامعة عين شوومس  ، 2119وكذلك حاصوول على دبلومة الدراسووات العليا فى االسووتثمار والتمويل من جامعة عين شوومس 2113
 ،وكذا اجتياز المستوى الثانى من برنامج المحلل المالى المعتمد . CFA
 5-14المراق الداخلي لمدير االستثمبر:
طبقا للمادة (183مكرر )24من الفصل الثاني تم تعيين مراق داخلي وهو
األستاذ  /أسامه دسوقى حسنين محمد
العنوان  22أ شارع أنور المفتى – مدينة نصر – القاهرة
البريد اإللتكترونيosama.disouky@mubasher.net :
التزامبت المراق الداخلي:
 .1االحتفاظ بملف لجميع شكاوى العمالء وبما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى التى لم يتم حلها خالل أسبوع من تاريخ تقديمها.
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 .2إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له  ،وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة
االستثمارية للصندوق  ،وذلك إذا لم يقم مدير االستثمار بإزالة أسبا المخالفة خالل أسبوع من تاريخ حدوثها.
 6-14التزامبت مدير االستثمبر:
على مدير االستثمبر أن يعمل على تحقيق األهداف االستثمبرية للصندوق الواردة بهذه النشرة مع االلتزام بتكبفة القواعد التى تحتكم النشبط وفقب
ألحتكبم قبنون سوق رأس المبل والئحته التنفيذية والقرارات الصبدرة تنفيذا لهمب وعلى األخص مب يلى:
 .1بذل عناية الرجل الحريص فى إدارته ألموال شركة الصندوق وذلك على النحو المتوقع من شخص متخصص وصاح خبرة واسعة فى هذا
المجال .
 .2االحتفاظ بحسابات مستقلة إلدارة األموال المستثمرة فى شركة الصندوق عن باقى الصناديق التي يديرها وتدون فى دفاتر وسجالت منتظمة
طبقا للقواعد والتعليمات التي تحددها الهيئة.
 .3بذل عناية الرجل الحريص على توزيع الصفقات التى تتم من خالل السوق المالية على الصناديق التى يتولى إدارتها بطريقه عادلة.
 .4تمكين مراقبى حسابات شركة الصندوق من االطالع على الدفاتر والمستندات الخاصة بأموال شركة الصندوق المستثمرة كما يلتزم بموافاتهم
بالبيانات واإليضاحات التى يطلبونها.
 .5توزيع وتنويع االستثمارات داخل محفظة شركة الصندوق وذلك لتوزيع المخاطر وبما يكفل تحقيق الجدوى أو األهداف االستثمارية ألموال
شركة الصندوق  ،وعليه إخطار كل من الهيئة ومجلس اإلدارة بأى تجاوز لحدود أو ضوابط االسياسة االستثمارية المنصوص عليها فى
الالئحة فور حدوثها وإزالة أسبابها خالل مدة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ حدوثها وله أن يطل من الهيئة مد هذه المدة فى حالة وجود مبرر
تقبله الهيئة .
 .6عدم مزاولة أى أعمال مصرفية باسم شركة الصندوق  ،وبصفة خاصة ال يجوز له إقراض الغير أو كفالته فى الوفاء بديونه.
 .7مراعاة مبادئ األمانة والعدالة وحسن النية والشفافية فى تعامالته باسم شركة الصندوق ولحسابها.
 .8موافاة الهيئة ببيانات كافية عن األوراق المالية التى تستثمر شركة الصندوق أموالها فيها  ،واالستثمارات األخرى طبقا للقواعد الواردة فى
الالئحة التنفيذية  ،وأى ضوابط تصدر عن الهيئة فى هذا الشأن.
 .9توفير السيولة الالزمة للوفاء بطلبات االسترداد فى حسا

شركة الصندوق لدى البنوك متلقية الطلبات طبقا ً لمواعيد االسترداد المقررة فى

هذه المذكرة.
 .11موافاة شركة الصندوق بتقارير ربع سنوية عن أداء السوق وأداء شركة الصندوق.
 .11يجوز لمدير االستثمار أن يقترض باسم شركة الصندوق طبقا ً لشروط االقتراض الواردة بالبند ( )19من هذه النشرة وبعد اعتماد مجلس إدارة
شركة الصندوق على الدراسة الفنية المبين بها مبررات االقتراض.
 .12ربط وفك الودائع البنكية وفتح وغلق الحسابات وشراء وبيع شهادات االدخار وسندات وأذون الخزانة وصكوك التمويل وسندات التوريق باسم
شركة الصندوق لدى البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزى المصرى على أن يتم التعامل على هذه الحسابات بموج أوامر مكتوبة صادرة من
مدير االستثمار.
 .13توفير المعلومات الكافية التى تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم االستثمارى.
 .14التزود بما يلزم من موارد وإجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه.
 .15التحرى عن الموقف المالى للشركات المصدرة لألوراق المالية التى يستثمر شركة الصندوق أمواله فيها .
 .16تأمين منهج مالئم إليصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوثائق.
 .17االلتزام بكافة القواعد التى تحكم النشاط وفقا ً ألحكام القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
 .18يجوز لمدير االستثمار تمثيل شركة الصندوق فى مجالس اإلدارات والجمعيات العامة للشركات المصدرة لألوراق المالية التي يستثمر شركة
الصندوق أمواله فيها  ،وممارسة حق االكتتا

من عدمه عند زيادة رؤوس أموال هذه الشركات لرأس مالها.
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 .19إزالة أسبا

أى مخالفة لقيود االستثمار الواردة فى المادة  /183مكرر ( )19من الالئحة التنفيذية وذلك خالل أسبوع من تاريخ حدوثها ،

وعليه إخطار كل من الهيئة ومجلس إدارة شركة الصندوق كتابيا ً فى حالة استمرار المخالفة ألكثر من ثالثة أيام  ،مع بيان ما تم من إجراءات والمدة
الالزمة إلزالتها.
 .21إعداد القوائم المالية السنوية ونصف السنوية وربع السنوية الخاصة بشركة الصندوق وموافاة شركة الصندوق بها.
 .21يجوز لمدير االستثمار أن يستثمر فى وثائق استثمار شركة الصندوق عند التأسيس على أن يكون االستثمار لحسابه الخاص.
 .22على مدير االستثمار أن يتجن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يخلق تعارض مصالح عند استثماره ألموال شركة الصندوق  ،وبصفة خاصة
ال يجوز الحصول لنفسه وال ألى من مديريه أو العاملين لديه على كس

ميزة من العمليات التي يجريها  ،أو أن تكون له مصلحة من أى نوع مع

الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية.
 7-14محظورات على مدير االستثمار وفقا للالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال:
يحظر على مدير االستثمار القيام بأى من األعمال أو األنشطة المحظورة على شركة الصندوق الذى يديره القيام بها أو التى يترت

عليها اإلخالل

باستقرار السوق أو اإلضرار بحقوق حملة الوثائق وعلى األخص ما يلى .
 .1استثمار أموال شركة الصندوق فى وثائق صندوق خر يقوم بإدارته ما لم يكن صندوق استثمار فى أسواق النقد أو فى وثائق الصناديق
القابضة.
 .2نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حج معلومات أو بيانات هامة.
 .3البدء فى استثمار أموال شركة الصندوق قبل غلق با

االكتتا

فى وثائقه  ،في ما عدا عوائد اإليداعات البنكية عن الفترة من تاريخ بداية

االكتتا وحتى تاريخ غلقه.
 .4طل
.5

االقتراض إال لمواجهة طلبات االسترداد طبقا ً للشروط الواردة بالمادة ( )161من الالئحة التنفيذية والبند ( )19من هذه النشرة.

إجراء أو اختالق عمليات بهدف زيادة عموالت السمسرة أو غير ذلك من المصروفات واألتعا .

 .6الحصول له أو لمديريه أو العاملين لديه علي كس ميزة من العمليات التي يجريها.
 .7أن تكون له مصلحة من أى نوع فى الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية لحسا

شركة الصندوق الذى يديره.

 .8شراء أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة المصرية فى مصر أو فى الخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة إلشراف سلطة رقابية مماثلة
لسلطات الهيئة.
 .9تنفيذ العمليات من خالل أطراف مرتبطة دون إفصاح مسبق لمجلس إدارة شركة الصندوق  ،وموافقة جماعة حملة الوثائق فى الحاالت التي
تستوج ذلك.
بند ( - )15شرتكة خدمبت اإلدارة
تم التعاقد مع شركة برايم لخدمات اإلدارة فى مجال صناديق االستثمار "برايم وثائق".ش.م.م والمسجلة بالسجل التجارى برقم  195771الجيزة ،
والمرخص لها من الهيئة برقم  539بتاريخ  ، 2119/11/12ويقع مقرها فى  2شارع وادى النيل – المهندسين – الجيزة للقيام بالمهام المنصوص
عليها فى الالئحة التنفيذية ونشرة االكتتا .
 1-15هيتكل مسبهمى شرتكة خدمبت اإلدارة:
االسم

الجنسية

عدداألسهم

النسبة المئوية

برايم القابضة لالستثمارات المالية

شمم

78111

% 19.5

بنك االستثمار العربى

شمم

81111

% 21

بنك التعمير واإلسكان

شمم

79111

% 19.75

برايم انفستمنتس إلدارة االستثمارات المالية

شمم

1111

% 1.25
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برايم سيكاف لصناديق االستثمار واالستثمار العقارى

شمم

1111

% 1.25

أمانى أحمد إسماعيل

مصرية

161111

% 41.25

411111

% 111

اإلجمالى
 2-15مجلس إدارة شرتكة خدمبت اإلدارة:
االسم

الصفة

هشام حسن أحمد إبراهيم ممثال لشركة برايم القابضة لالستثمارات المالية

رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذى

حازم أحمد حفنى عبدالرحمن ممثال لشركة برايم سيكاف لصناديق االستثمار واالستثمار

عضو مجلس اإلدارة المنتد  -تنفيذى

العقارى
هانئ محمد عبدالرحمن أحمد القصبجى ممثال لبنك التعمير واإلسكان

عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذى

هانى محمد محفوظ عبدالكريم ممثال لبنك االستثمار العربى

عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذى

محمد حسن محمود موسى

عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

بسام أحمد شوقى مصطفى

عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

 3-15اإلفصبح عن مدى استقاللية الشرتكة عن الصندوق واألطراف ذات العالقة:
يقر كل من الشووركة و كذلك مدير االسووتثمار بأن شووركة خدمات اإلدارة مسووتقلة عن الجهة المؤسووسووة و مدير االسووتثمار وكافة األطراف المرتبطة
بالصوندوق وفقا للمعايير المنصوص عليها فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  88لسنة  2119بشان ضوابط عمل شركات خدمات اإلدارة لصناديق
االستثمار على أن يتم مراعاة توافر تلك الشروط طوال فترة التعاقد.
 4-15التزامبت شرتكة خدمبت اإلدارة وفقب للقبنون- :
 .1إعداد بيان يومى بعدد الوثائق القائمة لصندوق االستثمار المفتوح ويتم اإلفصاح عنه فى نهاية كل يوم عمل وإخطار الهيئة به فى المواعيد
التى تحددها.
 .2حسا صافى قيمة الوثائق للصندوق.
 .3قيد المعامالت التى تتم على وثائق االستثمار.
 .4إعداد وحفظ سجل لى بحاملى الوثائق  ،ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه  ،كما تلتزم الشركة
بتدوين البيانات التالية فى هذا السجل -
أ-

عدد الوثائق وبيانات مالكها وتشمل االسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعى ورقم
السجل التجارى بالنسبة للشخص االعتبارى.

ب -تاريخ القيد فى السجل اآللى.
ج -عدد الوثائق التى تخص كل من حملة الوثائق بالصندوق.
د -بيان عمليات االكتتا

والشراء واالسترداد الخاصة بوثائق االستثمار.

ه -عمليات االسترداد وبيع الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتوح.
وفى جميع األحوال تلتزم شركة خدمات اإلدارة ببذل عناية الرجل الحريص فى قيامها بأعمالها وخاصة عند تقييمها ألصول والتزامات الصندوق
وحسا صافى قيمة الوثائق وفقا لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )131لسنة  2114مع مراعاة ما ورد بنص المادة 167
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من الالئحة التنفيذية ومراعاة مصالح حملة الوثائق وبصفة خاصة المواد  171و 173من الالئحة التنفيذية  ،وكذا االلتزامات والضوابط المنصوص
عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )88لسنة  2119وأى قرارات أخرى الحقة.
بند ( - )16مراقبب حسبببت الصندوق
طبقا ألحكام المادة ( )168من الالئحة التنفيذية ،يتولى مراجعة حسابات الصندوق وفقا ً لمعايير المراجعة المصرية مراقبان للحسابات من بين
المراجعين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير االستثمار
وأي من االطراف ذوي العالقة بالصندوق ،وبنبءاً عليه فقد تم تعيين تكل من:
 -1أ /شرين مراد نورالدين – مكت

مور إيجيبت محاسبون قانونيون ومستشارون)  ،المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم

( ، )6819والمقيد بسجل الهيئة رقم (. )88
العنوان  5شارع األهرام – هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة
التليفون 0224155492
 -2أ /ماجد عبدالعزيز شريف – مكت األستاذ /ماجد شريف وشركاه  ،المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم ( ، )3928والمقيد
بسجل الهيئة رقم (. )215
العنوان  57حى الملتقى العربى – شيراتون هليوبوليس – مصر الجديدة  -القاهرة
التليفون 1221644191
ويقر تكل منهمب وتكذا شرتكة الصندوق ببستيفبئهمب لتكبفة الشروط ومعبيير االستقاللية المشبر اليهب ببلمبدة ( )168من الالئحة.
التزامبت مراقبب الحسبببت:
 .1يلتزم مراقبا حسابات الصندوق بمراجعة القوائم المالية فى نهاية كل سنة مالية ويتم إصدارها خالل الربع األول من السنة المالية التالية مرفقا ً
بها التقرير عن نتيجة مراجعتها  ،وفى حالة اختالف وجهة نظر المراقبين  ،يوضح بالتقرير أوجه الخالف بينهما إن وجد ووجهة نظر كل
منهما.
 .2يلتزم مراقبا حسابات الصندوق بإجراء فحص دورى م حدود كل ثالثة أشهر للقوائم المالية للصندوق والتقارير ربع السنوية عن نشاط
الصندوق ونتائج أعماله عن هذه الفترة  ،ويتعين أن يتضمن تقريره بيان ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء أية تعديالت هامة أو مؤثرة على
القوائم المالية المذكورة ينبغى إجراؤها  ،وكذا بيان مدى اتف اق أسس تقييم أصول والتزامات الصندوق وتحديد قيمة وثائق االستثمار خالل
الفترة موضع الفحص تماشيا مع اإلرشادات الصادرة عن الهيئة فى هذا الصدد.
 .3يلتزم مراقبا الحسابات بإجراء فحص شامل على القوائم المالية السنوية ونصف السنوية وإعداد تقرير بنتيجة المراجعة مبينا ً ما إذا كان
المركز المالى للصندوق يعبر فى كل جوانبه عن المركز المالى الصحيح للصندوق  ،وعن نتيجة نشاطه فى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
 .4يكون لكل من مراقبا الحسابات الحق فى االطالع على دفاتر الصندوق وطل
بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة ويج

البيانات واإليضاحات وتحقيق الموجودات ويلتزم كل منهما

أن يعد مراقبا الحسابات تقريرا مشتركا ً وفى حالة االختالف فيما بينهما

يتم توضيح أوجه الخالف ووجهة نظر كل منهما.
بند ( - )17أمين الحفظ
فى ضوء ما نصت عليه المادة ( )165من الالئحة التنفيذية للقانون وطبقا ً للشروط المشار إليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )57لسنة 2118
عليه فقد تم التعاقد مع بنك فيصل اإلسالمى المصرى كأمين حفظ لألوراق المالية المستثمر فيها من قبل شركة الصندوق طبقا ً للترخيص الصادر
له من الهيئة لمباشرة نشاط أمناء الحفظ  ،ويقع مقره فى  3شارع  26يوليو  -القاهرة
التزامبت أمين الحفظ:


حفظ األوراق المالية التي تستثمر شركة الصندوق أموالها فيها.



تحصيل عوائد األوراق المالية التى تساهم فيها شركة الصندوق.
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االلتزام بكافة القواعد التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.



يلتزم أمين الحفظ بموافاة الهيئة ومجلس إدارة الصندوق ببيان دورى (أسبوعى) يشمل البيانات التالية

-

األوراق المالية المملوكة للصندوق المحفوظة لديه  ،والتوزيعات التى تمت عليها خالل الفترة.
سيولة الصندوق المودعة لديه.
العمليات التى يكون طرفيها مدير االستثمار والصندوق.
الجهة التى تم تنفيذ العمليات من خاللها.

استقاللية أمين الحفظ عن الصندوق واألطراف ذات العالقة مع مراعبة أحتكبم المبدة ( )165من الالئحة:
يقر أمين الحفظ وشركة الصندوق وكذلك مدير االستثمار بأن أمين الحفظ تتوافر فيه الضوابط المشار إليها المنصوص عليها بالقانون  95لسنة
 1992والئحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )57لسنة . 2118
بند ( - )18جمبعة حملة الوثبئق
 1-18جمبعة حملة الوثبئق ونظبم عملهب:
تتكون من حملة وثائق الصندوق جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة ألعضائها ويتبع فى تكوينها وإجراءات الدعوة الجتماعها األحكام
والقواعد المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية بالنسبة إلى جماعة حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية
األخرى  ،ويتم تشكيل الجماعة واختيار الممثل القانونى لها وعزله دون التقيد بضرورة توافر نس الحضور الواردة بالفقرة الثالثة من المادة ()71
 ،والفقرتين األولى والثالثة من المادة ( )71من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال  ،ويحضر اجتماع حملة الوثائق مساهمى الشركة بحس
عدد الوثائق الصادرة لهم مقابل أسهمهم فى رأس مال شركة الصندوق وفقا ألحكام المادة ( )142من الالئحة التنفيذية المشار إليها.
 2-18اختصبصبت جمبعة حملة الوثبئق:
 .1تعديل السياسة االستثمارية للصندوق.
 .2تعديل حدود حق الصندوق فى االقتراض.
 .3الموافقة على تغيير مدير االستثمار.
 .4إجراء أية زيادة فى أتعا اإلدارة ومقابل الخدمات والعموالت  ،وأية زيادة فى األعباء المالية التى يتحملها حملة الوثائق.
 .5الموافقة المسبقة على تعامالت الصندوق التى قد تنطوى على تعارض فى المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة.
 .6تعديل قواعد توجيه أرباح وعوائد الصندوق إلى المجاالت الخيرية واالجتماعية التى أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
 .7تعديل أحكام استرداد وثائق الصندوق.
 .8الموافقة على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته.
 .9تعديل مواعيد استرداد الوثائق فى حالة زيادة المدة التى يتم فيها االسترداد والمنصوص عليها فى نشرة االكتتا .
وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة  ،وذلك فيما عدا القرارات المشار اليها بالبنود ( )9 ،8 ،7 ،6 ،1فتصدر بأغلبية ثلثى الوثائق
الحاضرة.
وفى جميع األحوال ال تكون قرارات جماعة حملة الوثائق نافذة إال بعد التصديق عليها من الهيئة.
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بند ( - )19االتكتتب فى الوثبئق
 1-19نوع االتكتتب
طرح عام.
 2-19مدة الطرح
 يتم فتح با االكتتا
با االكتتا
 إذا لم يكتت

فى وثائق الصووندوق اعتبارا من تاريخ  2121/.../...ولمدة شووهرين تنتهى فى تاريخ  ، 2121/.../...ويجوز غلق

بعد مرور خمسة أيام من تاريخ فتح با االكتتا

فى حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

فى جميع الوثائق المطروحة خالل تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة االكتتا

 ويسوووقط قرار الهيئة باعتماد نشووورة االكتتا إذا لم يتم فتح با االكتتا

مدة ال تزيد على شهرين خرين.

فى الوثائق خالل شوووهرين من تاريخ صووودور الموافقة ما لم تقرر

الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى.
 3-19الجهبت متلقية االتكتتب
يتم االكتتا فى الوثائق من خالل إيداع قيمة الوثائق بحسوا شوركة الصوندوق لدى البنك األهلى المصورى  ،وبنك مصور  ،وبنك فيصول اإلسالمى
المصووورى  ،والمصووورف المتحد  ،وبنك قطر الوطنى األهلى  ،وبنك عودة  ،والبنك األهلى المتحد  ،وشوووركة مباشووور انترناشووويونال لتداول األوراق
المالية بجميع فروعهم ومكاتبهم داخل مصر وخارجها .
 4-19القيمة االسمية للوثيقة والقدر المطلو سداده
تبلغ القيمة االسمية للوثيقة  11جم (عشرة جنيه مصرى)  ،وتسدد قيمة الوثيقة المكتت فيها نقداً بنسبة  %111عند االكتتا

.

 5-19الحد األدني واألقصى لالتكتتب فى الصندوق
الحد األدنى لالكتتا

وثيقة واحدة  ،ال يوجد حد أقصى لالكتتا

فى وثائق االستثمار التى يصدرها الصندوق  ،هذا ويجوز للمكتتبين التعامل مع

الصندوق بيعا وشراءا بوثيقة واحدة بعد إتمام عملية االكتتا األولى.
 6-19طبيعة الوثيقة من حيث اإلصدار
تحمل الوثائق لحامليها حقوقا ً متساوية ويشارك حملة الوثائق فى األرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يمتلكه من وثائق.
 7-19سند االتكتتب فى الصندوق
بموج

يتم االكتتا

مستخرج إلكتروني لشهادة اكتتا

مختومة بختم الجهة متلقية االكتتا

وموقع عليها من المختص بالجهة التى تلقت قيمة

االكتتا متضمنة
-

اسم الصندوق مصدر الوثيقة.

-

رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.

-

اسم البنك الذى تلقي قيمة االكتتا .

-

اسم المكت وعنوانه وجنسيته وتاريخ االكتتا .

-

إجمالى قيمة الوثائق المطروحة لالكتتا .

-

قيمة وعدد الوثائق المكتت فيها باألرقام والحروف.

-

مدى رغبة المكتت  /المشترى فى االشتراك فى جماعة حملة الوثائق.

-

إقرار أن المستثمر (مكتت

 /مشترى ) قد اطلع على النظام األساسى ونشرة االكتتا

 /الخاصة بالصندوق وعلى علم بأن

الصندوق الخيرى توجه كافة األرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته حتى انقضائه لإلنفاق على األغراض االجتماعية أو الخيرية
المحددة بالنشرة  /وأن أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته تؤول إلى الجهات المحددة بنشرة االكتتا
-

مدى رغبة المكتت  /المشترى فى التنازل عن حق االسترداد.

-
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 8-19تغطية االتكتتب
 -فى حالة انتهاء المدة المحددة لالكتتا

دون تغطية الوثائق المطروحة بالكامل جاز لمجلس إدارة الصندوق أن يقرر االكتفاء بما تم تغطيته

على أال يقل عن  %51من مجموع الوثائق المطروحة ويشترط إخطار الهيئة واإلفصاح للمكتتبين فى الوثائق وإال اعتبر االكتتا

الغيا ً

ويلتزم البنك متلقى االكتتا بإخطار شركة الصندوق بالرد الفورى لمبالغ االكتتابات.
 وإذا زادت طلبات االكتتاطلبات االكتتا

فى اجمالى قيمة اإل صدار عن عدد الوثائق المطروحة جاز تعديل قيمة األموال المراد استثمارها بما يستوع

الزائدة بشرط إخطار الهيئة واإلفصاح للمكتتبين ومراعاة النسبة بين رأس مال الجهة المؤسسة واألموال المستثمرة فيه

بحيث أال تزيد عن  51مثل رأس مال الصندوق.
 -فإذا ترت

على هذا التعديل تجاوز الحد األقصى لألموال المراد استثمارها فى الصندوق والبالغ  51مثل رأس مال الجهة المؤسسة ،يتم

تخصيص الوثائق المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتت

به كل منهم مع جبر الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار

المكتتبين .
 -فى جميع األحوال يتم اإلفصاح عن الوثائق المكتت

فيها وعدد المكتتبين لكل من الهيئة وحملة الوثائق عن طريق النشر بذات طريقة نشر

نشرة االكتتا .
بند ( - )21شراء  /استرداد الوثبئق
 1-21شراء الوثبئق أسبوعي :
 يوم الشراء الفعلى هو يوم األحد من كل أسبوع (وفى حالة أن يكون يوم عطلة رسمية يكون أساس االحتسا فى نهاية يوم العمل التالى).
 يتم تلقي طلبات شراء وثائق االستثمار فى خالل ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل الرسمية خالل األسبوع مرفقا به المبلغ المراد
استثماره فى الصندوق وعدد الوثائق المطلو شراؤها .
 يتم تسوية قيمة الوثائق المطلو شراؤها اعتبارا من اليوم التالى ليوم الشراء الفعلى على أساس قيمة الوثيقة فى نهاية يوم الشراء الفعلى ،
على أن ترد فروق التسوية لحسا العميل.
 يكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار جديدة مع مراعاة أحكام المادة ( )147والمادة ( )158من الالئحة التنفيذية وضوابط الهيئة بشأن
زيادة حجم الصندوق.
 يتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراة فى سجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات اإلدارة.
 ال تتحمل الوثيقة عمولة اكتتا  /شراء.
 2-21استرداد الوثبئق شهرى:
ال يجوز تقديم طلبات السترداد وثائق الصندوق خالل الثالث سنوات المالية األولى من تاريخ غلق با االكتتا بهدف تدعيم األغراض والمشروعات
الخيرية على أن يفتح با

تقديم طلبات االسترداد ألول مرة اعتبارا من ذات تاريخ غلق با االكتتا عام  ، 2123وسيتم اإلفصاح عن ذلك فى حينه

من خالل وسائل النشر المقررة وكذا على الموقع اإللكترونى الخاص بالصندوق.
وال يتم تنفيذ طلبات االسترداد إال فى حالة وجود طلبات شراء تقابلها ويتم االسترداد وفقا لما يلى
 يوم االسترداد الفعلى الذى تحس

على أساسه القيمة االستردادية للوثيقة هو يوم األحد األول من كل شهر (وفى حالة أن يكون يوم عطلة

رسمية يكون أساس االحتسا فى نهاية يوم العمل التالى)
 يجوز لصاح

الوثيقة (أو الموكل عنه قانوناً) استرداد بعض أو جميع قيمة وثائق االستثمار وذلك من خالل تقديم طل

االسترداد للجهة

متلقية طلبات االسترداد فى جميع أيام العمل المصرفى الرسمية طوال الشهر وبحد أقصى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األحد األول
من ذات الشهر (يوم االسترداد الفعلى).
 يتم تنفيذ قيمة طلبات االسترداد المجمعة خالل الشهر فى حدود طلبات الشراء المجمعة على أن يكون موعد تنفيذها فى يوم األحد األول من
ذات الشهر (يوم االسترداد الفعلى).
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 إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد قيمة طلبات الشراء المشار إليها يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلو

استردادها إلى

إجمالى طلبات االسترداد مع جبر الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار حملة الوثائق.
 يشترط لتنفيذ طلبات االسترداد أن تغطى إجمالى قيمة طلبات الشراء قيمة وثيقة واحدة لكل مسترد كحد أدنى.
 يتم االسترداد طبقا ً لقيمة الوثيقة المعلنة فى إقفال اليوم المحدد لالسترداد أو بالقيمة الشرائية أيهما أقل  ،ويؤخذ فى االعتبار أنه يتم تنفيذ
طلبات االسترداد لكل حامل وثيقة بمقارنة قيمة الوثيقة فى إقفال اليوم المحدد لالسترداد بالقيمة الشرائية للوثائق حس أولوية الترتي الزمنى
لشرائها (أى أنه يتم االسترداد من الوثائق التى تم شرائها أوال ثم التى تليها وهكذا) .
 يتم خصم قيمة الوثائق المطلو

استردادها من أصول الصندوق اعتباراً من اليوم التالى ليوم االسترداد الفعلي  .على أن يرحل الفرق إلى

حسا الصندوق إلعادة استثماره ضمن العوائد المقرر توزيعها للجهات المحددة بالبند ( )5من هذ النشرة.
 يتم تحديث بيانات حملة الوثائق من خالل سجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات اإلدارة.
 ال تتحمل الوثيقة عمولة  /مصاريف استرداد.
 3-21الوقف المؤقت لعمليبت االسترداد:
 مع مراعاة شروط االسترداد المشار إليها يجوز لمجلس إدارة الصندوق بناءاً على اقتراح مدير االستثمار ،فى الظروف االستثنائية أن تقرر
السداد النسبى أو وقف االسترداد مؤقتا  ،وال يكون القرار نافذا إال بعد اعتماد الهيئة له وبعد مراجعة أسبابه ومدى مالئمة مدة الوقف أو
نسبة االسترداد للحالة االستثنائية التى تبرره وذلك فى حاالت القوة القاهرة .
 يتم الوقف أو السداد النسبى وتقدير هذه الظروف االستثنائية بعد الحصول على موافقة الهيئة  ،ويكون هذا الوقف مؤقتا ً إلى أن تزول أسبابه
والظروف التى استلزمته.
 ال يجوز لمدير االستثمار قبول أو تنفيذ أى طلبات شراء جديدة أثناء فترة الوقف المؤقت لعمليات االسترداد إال بعد الحصول على موافقة
الهيئة المسبقة.
 يلتزم مدير االستثمار بإخطار حاملى وثائق الصندوق عند الوقف المؤقت لعمليات االسترداد عن طريق النشر على الموقع اإللكترونى
للصندوق وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة  ،ويتم إجراء عملية مراجعة مستمرة ألسبا إيقاف عمليات االسترداد واإلعالن المستمر عن
عملية التوقف.
 يج إخطار الهيئة وحاملى وثائق االستثمار بانتهاء فترة إيقاف عمليات االسترداد.
 4-21التبرعبت والهببت:
يجوز للصندوق أن يقبل االكتتا  /الشراء فى وثائقه من أى من الجهات المرخص لها بتلقى تبرعات وفقا لنظام عملها مقابل حصيلة التبرعات
التى تم جمعها لدعم غرض الصندوق على أن يحظر استرداد الوثائق المملوكة لتلك الجهات .
بند ( – )21تخفي
-

حجم الصندوق

يجوز لمجلس إدارة الصندوق بهدف دعم األغراض االجتماعية والخيرية المنصوص عليها فى هذه النشرة خالل السنوات األولى
لتأسيسها تخفيض حجم الصندوق بتخفيض قيمة الوثيقة بحيث أن يصرف فى السنة المالية ما ال يزيد عن  % 21من صافى
أصول الصندوق  ،ولحين تحقيق الصندوق أرباحا أو عوائد من استثماراته لإلنفاق على تلك األنشطة  ،مع عدم التأثير على عدد
وثائق المكتتبين  /المشترين فى وثائق الصندوق.

-

تلتزم شركة الصندوق فى هذه الحالة بما يلى

 -1ال يجوز أن يتم تخفيض حجم الصندوق أكثر من مرة كل عام  ،وبشرط أال تتجاوز نسبة التخفيض  %21من صافى أصول
الصندوق فى كل مرة.
 -2يتم استخدام حصيلة التخفيض وفقا لهدف الصندوق.
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 -3يج أال يترت على التخفيض أن يقل رأس مال شركة الصندوق عن الحد األدنى المنصوص عليه بالالئحة التنفيذية لقانون رأس
المال.
 -4يج أال يترت على التخفيض تحمل الصندوق مسئولية تتجاوز قيمة استثماراته.
 -5تتضمن تقارير مجلس اإلدارة  /مدير االستثمار القوائم المالية إفصاح عن ذلك وعن أوجه االستخدام.
بند ( – )22احتسب قيمة الوثيقة
تلتزم شركة خدمات اإلدارة بتقييم الوثيقة يوميا ً مع مراعاة معايير المحاسبة المصرية ويتم التقييم الدورى بهدف تحديد القيمة الشرائية واالستردادية
على أساس نصي الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك وفقا ً لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )131لسنة 2114
على النحو التالى
(أ) إجﻤبلي القﻴم الﺘبلﻴة:
 .1النقدية والﺤﺴابات الﺠارية والودائع بالﺒﻨﻮك.
 .2أوراق مالﻴة مقيدة بالﺒﻮرصة المصرية تقيم على أساس أسعار اإلقفال الﺴارية وقت الﺘقﻴﻴﻢ على أنه يجوز فى حالة األسهم التى ال
يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على خر سعر معلن ثالثة أشهر أو تداوالتها محدودة وغير نشطة أن يتم التقييم
بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
 .3اإليﺮادات الﻤﺴﺘﺤقة والتى تخص الفترة والتى لم يتم تحصيلها بعد .
 .4أذون الﺨﺰانة تقﻴم طبقا لسعر الشراء مﻀافاً إلﻴها الفائدة الﻤﺴﺘﺤقة من يوم الﺸﺮاء حﺘى يوم التقييم طبقا للعائد المحتس

على أساس

سعر الشراء .
 .5شهادات االدخار البنكية و شهادات االستثمار عند السماح للصندوق باالستثمار فيها من قبل البنك المركزى طبقا ًلﺴعر الشراء مﻀافاً
إلﻴه العائد الﻤﺴﺘﺤق عن الفترة من تاريخ الشراء أو خﺮ تاريخ صرف عائد أيهﻤا أقر وحتى يوم التقييم.
 .6السندات تقيم وفقا ً لتبوي هذا االستثمار إما لغرض االحتفاظ أو المتاجرة بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
 .7وثائق االستثمار فى صناديق االستثمار األخﺮى على أساس خر قيمة استردادية معلنة أو تقييم للوثيقة.
 .8األصول الثابتة – إن وجدت – تقيم بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
 .9يﻀاف إلﻴها قﻴﻤة باقي عناصر أصول الصندوق.
( ) يﺨﺼﻢ مﻦ إجﻤبلي القﻴﻢ الﺴببقة مب يلي:
 .1إجﻤالى االلتزامات الﺘى تخص الفترة والتى لم يتم خصمها بعد بما فى ذلك حسابات البنوك الدائنة مثل التسهيالت االتمانية فى حالة
وجودها.
 .2المخصصات المطلو

تكوينها لمواجهة التزام حال ويمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها وكذلك المخصصات المكونة بغرض التحوط

من أخطار السوق.
 .3المصروفات المستحقة عن الفترة من أتعا

مدير االستثمار وعموالت البنك وعموالت السمسرة وأتعا

مراقبى الحسابات وأتعا

أمين الحفظ وكذا مصروفات الدعاية والتسويق وفقا لما هو مذكور بالبند رقم ( )27من التكاليف المدفوعة مقدما ً للحصول على
منافع اقتصادية مستقبلية.
 .4المصروفات اإلدارية والمتمثلة فى مصروفات اإلعالن والنشر والتطوير وخالفه من المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة الصندوق.
 .5قيمة التوزيعات المستحقة لحاملى الوثائق وتخصم فى تاريخ استحقاقها.
 .6مصروفات التأسيس الالزمة لبدء نشاط الصندوق والتى يج تحميلها على السنة المالية األولى وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
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(ج) الﻨبتﺞ الﺼبفي (نبتﺞ الﻤعبدلة):
لتحديد قيمة الوثيقة يتم قسمة صافى ناتج البندين السابقين على عدد وثائق االستثمار القائمة فى يوم التقييم بما فيه عدد وثائق االستثمار
(المجنبة) للجهة المؤسسة.
بند ( - )23القوائم المبلية والتقييم
تعد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا للقواعد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  63لسنة 2114
بشأن قواعد إعداد القوائم المالية لشركة صندوق االستثمار ،ويتولى مراجعة حسابات شركة الصندوق مراقبا حسابات من بين المقيدين فى
سجالت الهيئة ومستقلين عن بعضهما  ،وعن كال من مدير االستثمار ،وأى من األطراف ذوى العالقة بشركة الصندوق.
 ويكون لكل من مراقبى حسابات شركة الصندوق حق االطالع على دفاتر شركة الصندوق وطل البيانات واإليضاحات وتحقيق الموجودات.
 ويلتزم مراقبا حسابات شركة الصندوق بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة.
 ويج أن يعد مراقبا الحسابات تقريراً مشتركا  ،وفى حالة االختالف فيما بينهما يج أن يوضح التقرير أوجه الخالف ووجهة نظر كل منهما.
 يتم إصدار تقرير المراجعة من قبل مراقبى الحسابات على القوائم المالية السنوية ونصف السنوية  ،أما بشأن القوائم المالية ربع السنوية فيتم
إصدار تقرير فحص محدود عنها.
تقييم أصول و األوراق المبلية للصندوق عند إعداد القوائم المبلية
يتم تقييم أصول شركة الصندوق واألوراق المالية التى يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية  ،بمراعاة طبيعة شركة
الصندوق  .وفى جميع األحوال يج

أن تتضمن اإليضاحات المتممة أسس القياس ومعايير المحاسبة التى اتخذت أساسا للقياس والقيمة الدفترية

والسوقية لألصول واألوراق المالية.
بند ( - )24وسبئل تجن تعبر

المصبلح

تلتزم األطراف ذات العالقوة بتجنو تعوارض المصوووووووالح مع مراعواة كافة األحكام الواردة بالالئحة التنفيذية للقانون  95لسووووووونة  1992وفقا ً آلخر
تعوديالتهوا وعلى األخص الواردة بوالموادة ( )172وكوذا األعموال المحظور على مودير االسوووووووتثموار القيام بها الواردة بالمادة ( 183مكرر  )21من
الالئحة التنفيذية ،والمشار إليها بالبند ( )13وذلك على النحو التالى
 التزامبت مدير االستثمبر لتجن تعبر

المصبلح:

ال يجوز استثمار أموال شركة الصندوق فى صناديق أخرى منشأة أو مدارة بمعرفة أى من األطراف ذات العالقة فيما عدا االستثمار فى صناديق
أسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض فى الصناديق التابعة له.



يحظر على مدير االستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أى من مجالس إدارات الشركات التى
يستثمر شركة الصندوق جزءاً من أمواله فى أوراقها المالية  ،إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.



يلتزم مدير االستثمار باإلفصاح بالقوائم المالية ربع السنوية عن كافة التعامالت على األدوات االستثمارية واألوعية االدخارية لدى أى طرف
من األطراف المرتبطة وكذا عن كافة األعباء المالية التى تم سدادها ألى من األطراف ذوى العالقة.
 االلتزام باإلفصاحات المشار إليها بالبند التاسع من هذه النشرة الخاصة باإلفصاح الدورى عن المعلومات.
 الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق بشكل مسبق على تعامالت الصندوق التى قد تنطوى على تعارض فى المصالح أو تعتبر من عقود
المعاوضة  ،ويعكس تقرير مجلس إدارة الصندوق والقوائم المالية إفصاح كامل عن تلك التعامالت  ،على أن يلتزم مدير االستثمار بمراعاة
مصالح الصندوق والعمل على توفير أفضل الفرص االستثمارية لحملة الوثائق وتجن تعارض المصالح.
بند ) - (25أرببح الصندوق وعبئد الوثيقة وتوزيعبت األرببح
 1-25أرببح الصندوق
يتم تحديد أرباح الصندوق من خالل قائمة الدخل التى يتم إعدادها بغرض تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية على
أن تتضمن أرباح الصندوق على األخص اإليرادات التالية:
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 توزيعات األرباح المحصلة وكذلك المستحقة نتيجة استثمار أمواله فى خالل الفترة. األرباح الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع األوراق المالية المملوكة للصندوق. األرباح الرأسمالية غير المحققة الناتجة عن الزيادة فى صافى القيمة السوقية لألوراق المالية ووثائق االستثمار. العائد المحقق من مصروفات االسترداد.يخصم من ذلك:
 مصروفات التسويق والدعاية واإلعالن والنشر وكذلك المصروفات اإلدارية المستحقة. أتعا مدير االستثمار والشركة وأى أتعا أخرى. مصروفات التأسيس والتى يتم تحميلها على السنة المالية األولى وفقا ً لمعايير المحاسبة. الخسائر الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع األوراق المالية المملوكة للصندوق. الخسائر الرأسمالية غير المحققة الناتجة عن النقص فى صافى القيمة السوقية لألوراق المالية ووثائق االستثمار. 2-25عبئد الوثيقة وتوزيعبت األرببح
 الصندوق ذو عائد دورى وتقتصر توجيه األرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق على األغراض المنصوص عليها بالبند( )4من نشرة االكتتا .
 يتم ذلك من خالل إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات األهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أوالجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة باألنشطة الخيرية) وذلك بقرار من مجلس إدارة شركة الصندوق يتضمن أوجه
صرف أرباح وعوائد الصندوق والجهات التى تم ذلك عن طريقها لكل معاملة على حدة  ،على أن يتم موفاة الهيئة بما يفيد ذلك.
 يتم إعادة استثمار األرباح المرحلة الناتجة عن استثمارات الصندوق  ،وتنعكس هذه األرباح على قيمة الوثيقة. يتم احتسا العائد على الوثيقة من نفس يوم الشراء الفعلى  ،وهو اليوم التالى لتقديم طل الشراء.بند ( – )26اإلفصبح الدوري عن المعلومبت
طبقا ألحكام المادة ( )171من الالئحة التنفيذية تلتزم األطراف ذات العالقة بالصندوق باإلفصاح الفورى عن كافة األمور المتعلقة بالصندوق
واستثماراته وغيرها من الموضوعات التى تهم حملة الوثائق وعلى األخص ما يلى
تقريرا يتضمن البيبنبت اآلتية:
أوالَ :تلتزم شرتكبت خدمبت اإلدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثبئق تكل ثالثة أشهر
ً
صافى قيمة أصول شركة الصندوق.

أ-

 عدد الوثائق وصافى قيمتها والقيمة السوقية االسترشادية (إن وجدت).ت -بيان بأى توزيعات أرباح تمت فى تاريخ الحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.
ثبنيبَ :يلتزم مدير االستثمبر ببإلفصبحبت التبلية:
-

اإلفصاح الفورى عن ملخص األحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه والتى من شأنها التأثير على النشاط أو على
المركز المالى الخاص بالصندوق لكل من الهيئة وحملة الوثائق فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة االنتشار الصادرة باللغة العربية
 ،كما يلتزم بأن يتيح بمركزه الرئيسى وفروعه وعلى الموقع اإللكترونى الخاص بالصندوق كافة المعلومات عن هذه األحداث لمدة ال تقل
عن ثالثة أشهر من تاريخ نشرها.

-

اإلفصبح ببإليضبحبت المتممة للقوائم المبلية ربع السنوية عن:


استثمارات الصندوق فى الصناديق النقدية المدارة بمعرفة مدير االستثمار وعن االستثمار فى أى أوراق مالية أخرى مصدرة عن
مجموعة مرتبطة بمدير االستثمار.



حجم استثمارات الصندوق الموجهة نحو األوعية االدخارية المصرفية بالبنك المؤسس أو أى من البنوك األخرى ذات العالقة.



كافة التعامالت على األدوات االستثمارية لدى أى طرف من األطراف المرتبطة.
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-

األتعا التى يتم سدادها ألى من األطراف المرتبطة.

اإلفصاح بشكل سنوى لجماعة حملة الوثائق عن أى تغيير فى التقييم االئتمانى للسندات وصكوك التمويل المستثمر فيها وفقا لقرار مجلس
إدارة الهيئة رقم  35لسنة . 2114

-

أوجه صرف أرباح وعوائد الصندوق والجهات التي تم ذلك عن طريقها لكل معاملة على حدة بناءا على تقرير معتمد من مجلس إدارة
الصندوق .

ثبلثبَ :يج على مجلس اإلدارة أن يقدم إلى الهيئة مب يلي:
 تقارير ربع سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالى للصندوق بصورة كاملةوصحيحة بنا ًءا على القوائم المالية التى يعدها مدير االستثمار  ،واإلفصاح عن اإلجراءات التى يتخذها مدير االستثمار إلدارة المخاطر
المرتبطة بالصندوق  ،وذلك كله وف ًقا للضوابط التى تضعها الهيئة  ،على أن يشمل التقرير أوجه صرف أرباح وعوائد الصندوق والجهات
التي تم ذلك عن طريقها لكل معاملة على حدة.
 القوائم المالية (التى أعدها مدير االستثمار) مرفقا ً بها تقرير مجلس إدارة الصندوق ومراقبا حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد للعرضعلى مجلس إدارة شركة الصندوق  ،وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها  ،وتبلغ الهيئة لجنة اإلشراف على الصندوق بمالحظاتها
إلعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص  ،على أن تعرض القوائم المالية السنوية على السلطة المختصة خالل فترة ال تتجاوز  91يوم
من نهاية السنة المالية وبشأن القوائم المالية ربع السنوية تلتزم الشركة (الصندوق) بموافاة الهيئة بتقرير الفحص المحدود لمراقبى الحسابات
والقوائم المالية ربع السنوية خالل  45يوم على األكثر من نهاية الفترة.
 إخطار حملة الوثائق بملخص واف للتقارير نصف السنوية والقوائم المالية السنوية  ،على أن تشمل تلك التقارير إفصاح عن أوجه صرفأرباح وعوائد الصندوق والجهات التي تم ذلك عن طريقها لكل معاملة على حدة.
رابعب :اإلفصبح عن أسعبر الوثبئق:
-

اإلعالن أسبوعيا داخل الجهات متلقية طلبات الشراء واالسترداد على أساس إقفال خر يوم تقييم  ،باإلضافة إلى إمكانية االستعالم
من خالل الموقع اإللكترونى  www.taaleimfund.orgأو الموقع اإللكترونى الخاص بهذه الجهات .

-

النشر أسبوعيا بأحد الصحف اليومية ويتحمل الصندوق مصاريف النشر.

خبمسبً /نشر القوائم المبلية السنوية والدورية:
-

تلتزم شركة الصندوق بنشر كامل القوائم المالية السنوية والدورية واإليضاحات المتممة لها وتقرير مراق

الحسابات بشأنها على

الموقع اإللكترونى الخاص بالصندوق حتى نشر القوائم المالية التالية.
-

تلتزم شركة الصندوق بنشر ملخص للقوائم المالية السنوية واإليضاحات المتممة لها وتقرير مراق الحسابات بشأنها بأحد الصحف
المصرية اليومية واسعة االنتشار الصادرة باللغة العربية.

سبدسب /المراق الداخلي:
موافاة الهيئة ببيان أسبوعي على أن يشمل تقرير بما يلي
 -1مدى التزام مدير االستثمار بالقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ونظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص كافة
ما ورد بالفرع التاسع من الفصل الثانى من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم  95لسنة .1992
 -2إقرار بمدى التزام مدير االستثمار بالسياسة االستثمارية لكل صندوق يتولى إدارته  ،مع بيان مخالفة القيود االستثمارية ألى من تلك
الصناديق إذا لم يقم مدير االستثمار بإزالة أسبا المخالفة خالل أسبوع من تاريخ حدوثها.
 -3مدى وجود أى شكاوى معلقة لم يتم حلها خالل أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة  ،وفى حالة وجودها يتم بيانها واإلجراء المتخذ بشأنها.
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بند ( - )27إنهبء وتصفية الصندوق
انقضبء الصندوق
 ينقضى الصندوق إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده أو إذا تحقق الغرض الذى تأسس الصندوق من أجله أو واجهته ظروف تحول دون مزاولةنشاطه.
 وال يجوز تصفية أو مد أجل الصندوق دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة  ،على أن يتم أخذ موافقة جماعة حملة الوثائقبالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق.
 وتسرى أحكام تصفية شركات المساهمة المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم وشركات ذات المسؤوليةالمحدودة الصادرة بالقانون  159لسنة  1981والئحته التنفيذية.
نبتﺞ التصرف فى أصول الصندوق
يؤول ناتج التصرف فى إجمالى أصول شركة الصندوق عند انقضائها أو حلها أو النتهاء مدتها أو لتحقق الغرض الذى أسست من أجله  ،أو إذا
واجهتها ظروف تحول دون مزاولتها لنشاطها إلى مؤسسة مصر الخير المشهرة برقم  555لسنة  ، 2117والخاضعة إلشراف وزارة التضامن
االجتماعى  ،ويكون لجماعة حملة الوثائق أن تقرر تغيير الجهة أو الجهات التى تؤول إليها ناتج التصرف فى إجمالى أصول شركة الصندوق ،
شريطة أن تكون ضمن الجهات الحكومية  ،أو الجهات التى تشرف عليها  ،أو التابعة لها المهتمة باألنشطة االجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو
المؤسسات األهلية المشهرة ذات الصلة .
بند ( - )28األعببء المبلية
 1-28أتعب مدير االستثمبر-:
يستحق لمدير االستثمار نظير إدارته ألموال الصندوق أتعا بواقع ( )1.112سنويا ( اثنان فى األلف سنوياً) من صافى أصول الصندوق  ،تحتس
و تجن يوميا ً و تسدد شهريا ً على أن يتم اعتماد مبالغ هذه األتعا من مراقبى حسابات الصندوق فى المراجعة الدورية ربع السنوية .
 2-28مصبريف اإلصدار:
ال يتحمل حامل الوثيقة أى مصاريف لإلصدار أو لالكتتا .
 3-28أتعب شرتكة خدمبت اإلدارة :
يستحق لشركة خدمات اإلدارة أتعا

ثابتة نظير االلتزامات التى تقوم بها وذلك وفقا للمادة ( )167من قرار وزبر االستثمار رقم ( )22لسنة

 2114بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم ( )135لسنة 1993
كما يلى
 ( 1.11135ثالثة ونصف بالعشرة الف)  ،وبحد أدنى  1511جم (ألف وخمسمائة جنيها) شهريا.
وتحتس هذه العمولة و تجن يوميا ً وتدفع فى اّخر كل شهر على أن يتم إعتماد مبالغ هذه األتعا من قبل مراقبى حسابات الصندوق فى المراجعة
الدورية ربع السنوية  ، .ويتحمل الصندوق مصاريف إرسال كشوف الحسابات للعمالء ربع السنوية مقابل الفواتير الفعلية على أن يكون ذلك من
خالل البريد اإللكترونى أوالرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول .
 4-28أتعب الجهبت متلقية طلببت االتكتتب والشراء واالسترداد:
تتنازل الجهات متلقية طلبات االكتتا

والشراء واالسترداد عن أتعابها لصالح الصندوق لدعم التعليم نظير وفائها بالتزاماتها تجاه الصندوق .

 5-28رسوم وعمولة أمين الحفظ:
يتقاضى أمين الحفظ نظير قيامه بمهام أمين حفظ الصندوق العموالت التالية


عمولة الحفظ عن عمليات الشراء والبيع بواقع ( 1.1115خمسة بالعشرة اآلف) من قيمة الفاتورة.



عمولة الحفظ السنوية بواقع ( 1.1115خمسة بالعشرة اآلف) من القيمة السوقية اإلجمالية لألوراق المالية بحد أدنى  1511جم (ألف
وخمسمائة جنيها) شهريا.
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رسوم الحيازة السنوية وتأمين المخاطر طبقا لمطالبة شركة مصر للمقاصة.



عمولة تحصيل كوبونات بواقع ( 1.11واحد بالمائة).

على أن يتم اعتماد مبالغ هذه العموالت من مراقبى حسابات الصندوق فى المراجعة الدورية ربع السنوية .
 6-28مصبريف إدارية وتسويقية:
يتحمل الصندوق مصاريف إدارية وتسويقية وبيعية يتم خصمها مقابل فواتير فعلية أو بموج عقود تسويقية مبرمة مع شركة الصندوق وذلك بحد
أقصى  %2سنويا (اثنان فى المائة) من صافى أصول الصندوق  ،على أن يتم إعتماد هذه المبالغ من قبل مراقبى حسابات الصندوق فى المراجعة
الدورية ربع السنوية .
 7-28أتعب مراقبى الحسبببت :
يتحمل الصندوق األتعا

السنوية الخاصة بمراقبى الحسابات نظير المراجعة الدورية للمراكز المالية للصندوق متضمنة الميزانية السنوية والتى

حددت بمبلغ إجمالى  81,111جم (ثمانون الف جنيه مصرى فقط ال غير) وذلك بخالف الضرائ القانونية المستحقة سنوياً.
 8-28أتعب المستشبر الضريبى:
يتحمل الصندوق األتعا

السنوية الخاصة بالمستشار الضريبى والتى حددت بمبلغ إجمالى  5,111جم (خسة أالف جنيه مصرى فقط ال غير)

وذلك بخالف الضرائ القانونية المستحقة سنوياً.
 9-28أتعب المستشبر القبنونى:
يتم تحديد أتعابه بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقا لالستشارات المقدمة منه.
 11-28مصبريف أخرى :


يتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ومن المتوقع أال تزيد عن ( %2اثنان بالمائة) من صافى قيمة أصول الصندوق عند التأسيس ويتم
استهالكها خالل السنة المالية األولى .



ال يتحمل الصندوق أية أتعا ألعضاء مجلس إدارة الشركة (لجنة اإلشراف) نظير اإلشراف على الصندوق.



يتحمل الصندوق مصاريف وعموالت تداول األوراق المالية التى يستثمر الصندوق فيها.



يتحمل الصندوق مقابل الخدمات المؤداة إلى األطراف األخرى مثل الهيئة العامة للرقابة المالية .



يتحمل الصندوق أى رسوم تفرضها الجهات الرقابية واإلدارية.



يتحمل الصندوق أى ضرائ مقررة على أعماله.



ال يتحمل الصندوق أية أتعا للممثل القانونى لجماعة حملة الوثائق أو نائبه.

وبذلك يتحمل الصندوق أتعب ثببتة سنوية نسبة  % 2بحد أقصى من صبفى أصول الصندوق  ،ببإلضبفة إلى مصروفبت التأسيس والمصبريف
األخرى المشبر إليهب ببلبند ( )28من نشرة االتكتتب .
بند ( - )29أسمبء وعنبوين مسئولي االتصبل
المؤسس  /شرتكة صندوق االستثمبر الخيرى  -تعليم ش.م.م
ويمثلها السيد /محمد حمدان محمود عشماوى بصفته رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتد
العنوان  4شارع األهرام – المقطم – القاهرة – جمهورية مصر العربية
مدير االستثمبر  /شرتكة مببشر لتتكوين وإدارة محبفظ األوراق المبلية وصنبديق االستثمبر
ويمثلها السيد  /محمد بن رشيد بن محمد البالع بصفته رئيس مجلس اإلدارة
العنوان (22أ) شارع أنور المفتى – مدينة نصر – القاهرة – جمهورية مصر العربية
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بند ( – )31إقرار الشرتكة ومدير االستثمبر
تم إعداد نشرة االكتتا

المتعلقة بإصدار وثائق صندوق االستثمار الخيرى – تعليم بمعرفة كل من مدير االستثمار (شركة مباشر لتكوين وإدارة

محافظ األوراق المالية وصناديق) والجهة المؤسسة (شركة صندوق االستثمار الخيرى – تعليم ش.م.م) .وقد تم بذل أقصي درجات العناية للتأكد
من أن المعلومات المقدمة فى نشرة االكتتا

دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وثائق االستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة

المالية وأن المعلومات الواردة بتلك النشرة ال تخفى أى معلومات عن نشاط الصندوق كان من الواج

ذكرها للمستثمرين المستهدفين فى هذا

االكتتا  .إال أنه يج علي المستثمرين قراءة المعلومات والمخاطر الواردة بالنشرة قبل اتخاذ قرار االستثمار .
مع العلم بأن االستثمار فى وثائق الصندوق الخيرى توجه كافة األرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته حتى انقضائه لإلنفاق على األغراض
االجتماعية أو الخيرية المحددة بالنشرة  /وأن أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته تؤول إلى الجهات المحددة بنشرة االكتتا

.

مدير االستثمبر والشرتكة ضبمنبن لصحة مب ورد فى نشرة االتكتتب من بيبنبت ومعلومبت.
مديـر االستثمبر

المؤسسون

( شرتكة مببشر لتتكوين وإدارة محبفظ األوراق المبلية وصنبديق االستثمبر ش.م.م)

(شرتكة صندوق االستثمبر الخيرى – تعليم ش.م.م)
االســم  :محمد حمدان محمود عشمبوى

االســم  :محمد بن رشيد بن محمد البالع

الصفة  :رئيس مجلس اإلدارة

الصفة  :رئيس مجلس االدارة
التوقيع :

التوقيع :

بند ( – )31إقرار مراقبب الحسبببت
قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة االكتتا

فى صندوق االستثمار الخيرى – تعليم ونشهد أنها تتماشى مع أحكام قانون سوق رأس المال

والئحته التنفيذية واإلرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
وهذه شهادة منا بذلك.
مراق الحسبببت

مراق الحسبببت

االســم  :األستبذ  /مبجد عبدالعزيز شريف

 -1االسم  :األستبذ  /شرين مراد نورالدين
متكت  :مور إيجيبت محبسبون قبنونيون

متكت  :األستبذ /مبجد شريف وشرتكبه

ومستشبرون المقيد بسجل المحبسبين والمراجعين

المقيد بسجل المحبسبين والمراجعين برقم ( )3928والمقيد بسجل

برقم ( )6819والمقيد بسجل الهيئة رقم ()88

الهيئة رقم ()215
التوقيع:

التوقيع:

بند ( – )32إقرار المستشبر القبنوني
قمت بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة االكتتا

فى صندوق االستثمبر الخيرى – تعليم وأشهد أنها تتماشى مع أحكام قانون سوق رأس المال

والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
االســــــم  :يبسر زتكى هبشم – المحبمى المقيد لدى محتكمة النق

–

المتكت  :متكت دتكتور زتكى هبشم وشرتكبه
التوقيع :
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نشرررررررة االتكتتب تمت مراجعتهب من الهيئة العبمة للرقببة المبلية ووجدت متمبشررررررية مع أحتكبم قبنون سرررررروق رأس المبل رقم  95لسررررررنة  1992والئحته التنفيذية وتم
اعتمبدهب بتبريخ  ............ /...... /......علمب ً بأن اعتمبد الهيئة للنشررررة ليس اعتمبداً للجدوى التجبرية للنشررربط موضررروع نشررررة االتكتتب لقدرة النشررربط على تحقيق
نتبئﺞ معينة .حيث يقتصررر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن بيبنبت نشرررة االتكتتب تم ملئهب وفقب ً للنموذج المعد لذلك وذلك فى ضرروء المسررتندات التى قدمت للهيئة
وبدون أدنى مسرررئولية تقع على الهيئة ،ويتحمل تكل من الجهة المؤسرررسرررة للصرررندوق ومدير االسرررتثمبر وشررررتكة خدمبت اإلدارة وتكذلك مراقبب الحسررربببت والمسرررتشررربر
القبنونى المسررئولية عن صررحة البيبنبت الواردة بنشررررة االتكتتب  ،علمب ً بأن االسررتثمبر فى هذه الوثبئق هو مسرررئولية تكل مسررتثمر وفى ضررروء تحمله للمخبطر وتقديره
للعوائد.
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