اعالن عن تعديالت عىل نرشة االكتتاب
لصندوق استثامر بنك فيصل اإلسالمي املرصى ذو العائد الدورى
باإلشارة اىل ادخال بعض التعديالت عىل نرشة اكتتاب صندوق استثامر بنك فيصل اإلسالمي املرصى ذو العائد الدورى باإلضافة اىل اخذ موافقة مجاعة محلة الوثائق ىف اجتامعها ىف متام الساعة العارشة صباحاً وذلك يوم االربعاء
املوافق  25فرباير  2015مبقر البنك ،اليكم ما تم املوافقة عليه:
ال قانونياً جلامعة محلة وثائق صندوق استثامر بنك فيصل اإلسالمي املرصى ذو العائد الدورى إعتباراً من تارخيه وكذلك املوافقة باإلمجاع عىل حتديد أتعاب
املوافقة باإلمجاع عىل تعيني السيد /نبيل ابراهيم يوسف اهلالىل ممث ًاملمثل القانوىن جلامعة محلة الوثائق بإمجاىل مبلغ  2000جنيه مرصى سنوياً عىل أن تسدد عىل دفعات بنهاية كل مركز ماىل ربع سنوى للصندوق بعد إعتامد مراقبا احلسابات للقوائم املالية للصندوق عىل أن جتدد فرتة تعيينة
ملدة ثالث سنوات ما مل يطلب أغلبية محلة الوثائق تعديل ذلك.
كام متت املوافقة باالمجاع عىل تعديل البنود التالية:
املاده قبل التعديل

البند الثامن عرشالسياسة االستثامرية:
تعديل صياغة البند بالكامل

املاده بعد التعديل

البند السابع السياسة االستثامرية:
يتبع الصندوق سياسات هتدف اىل املحافظة عىل األموال املستثمرة وتعظيم العائد عىل االموال وتقليل حجم املخاطر عن طريق سياسة تنويع اإلستثامر
واإلختيار اجليد لألسهم .وسوف يلتزم مدير اإلستثامر بإجراء الدراسات التحليلية املوضوعية مبراعاة املناخ االقتصادى السائد كام يلتزم بالرشوط
اإلستثامرية التى وردت ىف قانون سوق املال مع مراعاة ما يىل:
أوالً :ضوابط عامة:
1رشاء أسهم الرشكات املرصية املقيدة بإحدى البورصات املرصية وأسهم الرشكات األجنبية املدرجة ىف البورصات اخلاضعة إلرشاف سلطة رقابية
.1
حكومية مبرص أو باخلارج .عيل أن تكون االستثامرات يف األوراق املالية املقيدة باخلارج أو املصدرة بالعمالت األجنبية رشيطة موافقة البنك
املركزي عيل ذلك
2ان تعمل ادارة الصندوق عىل حتقيق االهداف االستثامرية للصندوق الواردة ىف نرشة االكتتاب.
.2
3أن تلتزم إدارة الصندوق بالنسب واحلدود االستثامرية القصوى والدنيا لنسب االستثامر املسموح هبا لكل نوع من األصول املستثمر فيها و
.3
الواردة يف نرشة االكتتاب.
4أن تأخذ قرارات االستثامرمع االخذ ىف االعتبار مبدأ توزيع املخاطر و عدم الرتكز.
.4
5ال جيوز للصندوق القيام بأي عمليات إقراض أو متويل نقدي مبارش أو غري مبارش.
.5
6ال جيوز استخدام اصول الصندوق يف اي إجراء أو ترصف يؤدي ايل حتمل الصندوق مسؤولية تتجاوز حدود قيمة استثامره
.6
7عدم جواز التعامل بنظام التداول يف ذات اجللسة أو تنفيذ عمليات اقرتاض أوراق مالية بغرض بيعها أو الرشاء باهلامش أو االستحواذ من
.7
خالل املجموعات املرتبطة وفقًا ألحكام الالئحة التنفيذية.
8جيوز ملدير االستثامر البدء ىف استثامر اموال الصندوق قبل غلق باب االكتتاب ىف االيداعات البنكية عن الفرتة من تاريخ بداية االكتتاب و
.8
حتى غلقه لصالح املكتتبني ىف الصندوق بحسب القدر املكتتب فيه من كل منهم.
9جيوز ملدير اإلستثامر من حني ألخر رشاء أوراق مالية مملوكة لبنك فيصل اإلسالمى املرصى عىل أن يتم اإلعالن عن اجلهة مصدرة هذه األوراق
.9
وعىل أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك األوراق وفقا ملا يقر بصحته مراقبا حسابات البنك .ويكون الرشاء عىل أساس أخر سعر طبقا ألخر إقفال
معلن ىف نرشة البورصة عند تاريخ الرشاء أو طبقا ملا يقرره مراقبا حسابات الصندوق .سيتم إعالن مجيع املعامالت املتعلقة ىف هذا الشأن ىف
التقرير الدورى للصندوق املرسل اىل حامىل وثائق الصندوق.
ثانياً :النسب االستثامرية اخلاصة بالصندوق:
اال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق يف االسهم املقيدة بالبورصة املرصية عن  %95من امجايل استثامرات الصندوق
 جيب عيل الصندوق االحتفاظ بنسبة من صايف أصوله يف صورة سائلة بحد أدين  %5ملواجهة طلبات االسرتداد وبحد أقيص  .%30وجيوز له استثامر هذهالنسبة يف جماالت استثامرية منخفضة املخاطر وقابلة للتحويل إيل نقدية عند الطلب.
ثالثاً :ضوابط وفقا الحكام املادة ( )174من الالئحة التنفيذية:
−أال تزيد نسبة ما يستثمر ىف رشاء أوراق مالية لرشكة واحدة عىل % 15من صايف أصول الصندوق ومبا ال جياوز  %20من األوراق املالية لتلك
الرشكة.
−أال تزيد نسبة ما يستثمر يف رشاء وثائق استثامر صندوق أخر من صناديق استثامر البنوك السالمية عىل  % ٢٠من صايف أصول الصندوق الذي
قام باالستثامر ومبا ال جياوز  %٥من عدد وثائق الصندوق املستثمر فيه.
−ال جيوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق ىف األوراق املالية الصادرة عن جمموعة مرتبطة عن  %20من اموال الصندوق.
رابعا /ضوابط جلنة الرقابة الرشعية:
−وافقت جلنة الرقابة الرشعية عىل االدوات االستثامرية التي تضمنتها السياسة االستثامرية السابق االشارة اليها هبذا البند
−حددت اللجنة الضوابط اخلاصة بأدوات االستثامر ليلتزم هبا مدير االستثامر طوال عمرالصندوق وهي كالتايل:
1االدوات مقبولة هي مجيع االدوات املشار اليها بالبند السابع واخلاص بالسياسة االستثامرية
-1
2القطاعات املقبولة هي مجيع القطاعات املتوافقة مع أحكام الرشيعة االسالمية ومن بينها عىل سبيل املثال وليس احلرص قطاع االسكان ،قطاع
-2
االتصاالت ،قطاع االغذية واملرشوبات (ماعدا اخلمور والسجائر) ،قطاع الكيامويات ،قطاع املنتجات االستهالكية .مع امكانية االستثامر يف
البنوك غري اإلسالمية رشيطة موافقة جلنة الرقابة الرشعية املعنية بالصندوق عيل ذلك.
3القطاعات املستبعدة هي قطاع السياحة
-3
4يف حالة ظهور اي ادوات مالية اخرى مستحدث بالسوق املرصي تتوافق وضوابط جلنة الرقابة الرشعية يلتزم مدير االستثامر باحلصول عىل
-4
موافقة مسبقة من اللجنة عىل االستثامر يف تلك االدوات والرجوع اىل اهليئة العامة للرقابة املالية للحصول عىل موافقتها يف االجراءات القانونية
املحددة يف هذا الشأن.

القيمة اإلسرتدادية لوثائق االستثامر:
جيوز ألى مكتتب يف الصندوق أن يسرتد قيمة وثائق االستثامر
بالكامل قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم العمل األول من
كل أسبوع من خالل البنك وفروعه وفقا للقيمة اإلسرتدادية املعلنة
للوثيقة .ويتم اسرتداد وثائق استثامر الصندوق بإجراء قيد دفرتى
لعدد الوثائق املسرتدة ىف احلساب اخلاص بالعميل لدى بنك فيصل
االسالمى املرصى .سيتم نرش سعر االسرتداد مرة كل أسبوع ىف
جريدة صباحية يومية واسعة االنتشار باإلضافة اىل االعالن عنها
اسبوعيا ىف مجيع فروع بنك فيصل االسالمى املرصى .وتتحدد
القيمة اإلسرتدادية عيل أساس نصيب املستثمر ىف صايف قيمة
أصول الصندوق يف هناية أخر يوم عمل مرصىف من األسبوع السابق
لإلسرتداد

البند احلادى والعرشون  :رشاء و إسرتداد الوثائق
اسرتداد الوثائق االسبوعي:
1.1جيوز لصاحب الوثيقة أو املوكل عنه بصورة قانونية أن يقدم طلب اسرتداد بعض أو مجيع وثائق االستثامر املكتتب فيها أو املشرتاه بتقديم طلب
االسرتداد خالل ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عرش ظهرا (فيام عدا شهر رمضان ويتم االعالن عن املواعيد يف حينه) ىف اول يوم
عمل مرصىف من كل أسبوع بذات الفرع الذي قام العميل بفتح حسابه طرفه.
 2.2تتحدد قيمه الوثائق املطلوب اسرتدادها عىل اساس نصيب الوثيقه ىف صاىف القيمه السوقيه الصول الصندوق وفقا الول تقييم بعد تقديم طلب
االسرتداد وهو تقييم أول يوم عمل مرصيف من كل اسبوع ووفقا للمعادله املشار اليها بالبند اخلاص بالتقييم الدورى ىف هذه النرشة والتى يتم
االعالن عنها يوميا بفروع البنك.
3.3يتم خصم قيمه الوثائق املطلوب اسرتدادها من اصول الصندوق اعتبارا من بداية اليوم التاىل وفقا لتقييم القيمة االسرتدادية.
4.4يتم خصم قيمة الوثائق املطلوب اسرتدادها من أصول الصندوق اعتبارا من يوم العمل التاىل لتقديم الطلب
5.5يتم الوفاء بقيم الوثائق املطلوب اسرتدادها بحد اقىص يومي عمل من تاريخ التقييم للقيمة االسرتدادية
6.6الجيوز للصندوق ان يرد اىل محله الوثائق قيمه وثائقهم او ان يوزع عليهم عائدهم باملخالفه لرشوط االصدار ويلتزم الصندوق باسرتداد وثائق
االستثامر مبجرد الطلب ومبا يتفق واحكام املاده ( )158من الالئحه التنفيذيه للقانون
7.7يتم االسرتداد باجراء قيد دفرتي بتسجيل عدد الوثائق املسرتدة ىف حساب حامل الوثائق بسجل محلة الوثائق لدى رشكة خدمات االدارة.
الوقف املؤقت لعمليات االسرتداد أو السداد النسبي:
وفقا الحكام املاده ( )159من الئحه القانون جيوز للجنة االرشاف عىل الصندوق  ،بناء عىل اقرتاح مدير اإلستثامر ،يف الظروف االستثنائية أن يقرر وقف
اإلسرتداد أو السداد النسبي مؤقتا وفقا للرشوط التي حتددها نرشة اإلكتتاب  ،وال يكون القرار نافذا إال بعد اعتامد اهليئة له وبعد مراجعة أسبابه ومدى
مالمئة مدة الوقف أو نسبة اإلسرتداد للحالة االستثنائية التي تربره .وتعترب احلاالت التاليه ظروفا استثنائيه تربر الوقف املؤقت لعمليات االسرتداد:
 1.1تزامن طلبات التخارج من الصندوق و بلوغها حدا كبريا يعجز معها مدير االستثامر عن االستجابة لطلبات االسرتداد.
2.2حاالت القوة القاهرة.
3.3عجز رشكة اإلدارة عن حتويل األوراق املالية املدرجة ىف حافظة الصندوق إىل مبالغ نقدية ألسباب خارجة عن إرادهتا.
ويتم الوقف أو السداد النسبى و تقدير هذه الظروف االستثنائية و غريها حتت ارشاف اهليئة بعد احلصول عىل موافقتها و يكون هذا الوقف مؤقتا اىل أن
تزول اسبابه و الظروف التى استلزمته.
وال جيوز ملدير اإلستثامر قبول أو تنفيذ أي طلبات رشاء جديدة أثناء فرتة إيقاف عمليات اإلسرتداد إال بعد احلصول عىل موافقة اهليئة املسبقة.
ويلتزم مدير اإلستثامر بإخطار حاميل وثائق الصندوق عند إيقاف عمليات اإلسرتداد وفقاً لوسيلة اإلخطار املحددة بنرشة اإلكتتاب أو مذكرة املعلومات،
وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة ،ويتم إجراء عملية مراجعة مستمرة ألسباب إيقاف عمليات اإلسرتداد واإلعالم املستمر عن عملية التوقف .وجيب
إخطار اهليئة وحاميل وثائق اإلستثامر بانتهاء فرتة إيقاف عمليات اإلسرتداد.

البند التاسع عرش :مدير االستثامر:
غري موجودة بالنرشة

البند الثاىن والعرشون :االقرتاض ملوجهة طلبات االسرتداد
حيظر عىل الصندوق االقرتاض إال ملواجهة طلبات اإلسرتداد وفقاً للضوابط التالية:
−أن ال تزيد مدة القرض عىل أثىن عرش شهر .
−أن ال يتجاوز مبلغ القرض  % ١٠من قيمة وثائق اإلستثامر القامئة وقت تقديم طلب القرض.
−ان يتم بذل عناية الرجل احلريص باالقرتاض بأفضل رشوط ممكنة بالسوق
−يقدم مدير االستثامر دراسة فنية للجنة االرشاف عيل الصندوق عن مربرات االقرتاض مقارنة بتكلفة تسييل أي من استثامرات الصندوق أو
تكلفة أي فرص متويلية بديلة.
−يلتزم مدير االستثامر باحلصول عيل املوافقة املسبقة من جلنة الرقابة الرشعية باتفاق أسلوب التمويل ومبادئ الرشيعة االسالمية

غري موجودة بالنرشة

البند الثالث عرش :القيمة البيعية التي تصدر هبا وثائق استثامر بدال
من الوثائق املسرتدة:
تتحدد القيمة البيعية التى تصدر هبا وثائق االستثامر املباعة بدال
من الوثائق املسرتدة عيل أساس أخر قيمة إسرتدادية تم إحتساهبا.
ويتم رشاء وثائق استثامر الصندوق بإجراء قيد دفرتى لعدد الوثائق
املشرتاة ىف احلساب اخلاص بالعميل لدى بنك فيصل االسالمى
املرصى كأمني حفظ.

البند احلادى والعرشون  :رشاء و إسرتداد الوثائق
رشاء الوثائق االسبوعي:
1.1يتم تلقى طلبات رشاء وثائق االستثامر طوال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عرش ظهرا (فيام عدا شهر رمضان ويتم االعالن عن
املواعيد يف حينه) ىف اول يوم عمل مرصىف من كل أسبوع بذات الفرع من فروع بنك فيصل الذى قام العميل بفتح حسابه طرفه مرفقا به املبلغ
املراد استثامره ىف الصندوق.
2.2يتم تسوية قيمة الوثائق املطلوب رشائها عىل أساس نصيب الوثيقة ىف صاىف القيمة السوقية الصول الصندوق ىف هناية يوم عمل تقديم طلب
الرشاء ،عىل ان يتم سداد اي مبالغ متبقية للمستثمر ىف حسابه اخلاص لدى البنك متلقى الطلب.
3.3يتم اضافة قيمة الوثائق اجلديدة املشرتاه اعتبارا من بداية يوم االصدار وهو بداية يوم العمل التايل ليوم التقييم
4.4يكون للصندوق حق اصدار وثائق استثامر جديدة مع مراعاه احكام املادة ( )147من الالئحة التنفيذية و ضوابط اهليئة بشأن زيادة حجم
الصندوق.
5.5يتم رشاء وثائق استثامر الصندوق باجراء قيد دفرتى (آىل) بتسجيل عدد الوثائق املشرتاه ىف حساب املستثمر بسجل محلة الوثائق لدى رشكة
خدمات االدارة.
6.6تلتزم اجلهة متلقية طلب الرشاء بتسليم املشرتى ايصال حيتوى عىل املعلومات املطلوبة ىف شهادة االكتتاب طبقاُ للامدة ( )155من الالئحة
التنفيذية.

البند الثامن والعرشون :إهناء الصندوق و التصفية:
ىف حالة إنخفاض عدد وثائق الصندوق إىل  %25من إمجايل عدد
الوثائق واستمر ذلك ملدة ستة أشهر متصلة ،وجب عىل مراقبى
حسابات الصندوق إخطار محلة الوثائق بذلك ،وىف هذه احلالة
جيوز حلملة  %5عىل األقل من وثائق االستثامر الدعوة لعقد إجتامع
حلملة وثائق الصندوق للنظر ىف أمر إستمراره ،وال يصح اإلجتامع
إال بحضور ثالثة أرباع محلة الوثائق وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى
األصوات املمثلة فيه.

البند اخلامس والعرشون :إهناء الصندوق و التصفية
طبقا للامده ( )175من الالئحة التنفيذية ينقيض الصندوق إذا انتهت مدته ومل يتم جتديده أو إذا مل حتقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجلهأو واجهته ظروف حتول دون مزاولته لنشاطه .
وال جيوز تصفية او مد أجل الصندوق بدون احلصول عىل موافقة مسبقة من جملس إدارة اهليئة ،عىل أن يتم أخذ موافقة مجاعة محلة الوثائقبالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق ،ويتم توزيع ناتج تصفيه أصول الصندوق عىل اصحاب الوثائق كل مبقدار نسبة الوثائق اململوكة
له.
وترسي أحكام تصفية رشكات املسامهة املنصوص عليها يف قانون رشكات املسامهة ورشكات التوصية باألسهم والرشكات ذات املسئولية املحدودةالصادر القانون  ١٥٩لسنة  ١٩٨١والئحته التنفيذية ،وذلك فيام مل يرد بشأنه نص يف نرشة اإلكتتاب
و ىف مثل هذه االحوال جيوز للجهة املؤسسة السري يف اجراءات اهناء الصندوق و ذلك بارسال اشعار حلملة الوثائق ،ويف مجيع االحوال ال جيوز وقف نشاط
الصندوق أو تصفية عملياته اال مبوافقة جملس ادارة اهليئة و ذلك بعد التثبت من أن الصندوق أبرأ ذمته هنائيا من التزاماته.
و ىف هذه احلالة تصفى موجودات الصندوق و تسدد التزاماته و توزع باقى عوائد هذه التصفية بعد اعتامدها من مراقبى حسابات الصندوق عىل محلة
الوثائق بنسبة ما متثله وثائقهم اىل امجاىل الوثائق املصدرة من الصندوق عىل أن يتم ذلك خالل مدة ال تزيد عىل تسعة أشهر من تاريخ االشعار.

اإلرشاف عىل الصندوق:
طبقا الحاكم املادة ( )176من الالئحة التنفيذية ،قام جملس إدارة اجلهة املؤسسة بتعيني جلنة إرشاف للصندوق وتتكون من السادة األيت أسامئهم:

1السيد /املعتز بالله حممد عوض فهمي – عضو مستقل
.1
2السيد  /عبد ا الرزاق عبد الرزاق نوفل -عضو مستقل
.2
3السيد  /عمرو عبد السالم عصمت – مدير إدارة حسابات صناديق االستثامر ببنك فيصل
.3
وبذلك يقر كافة اعضاء جلنة االرشاف وجملس ادارة اجلهة املؤسسة الذي قرر تعيني سيادهتم بتوافر الرشوط الواردة باملادة ( )163من الالئحة التنفيذية عىل السادة اعضاء جلنة االرشاف.
ومتت املوافقة عيل األعباء املالية التالية:
o oأتعاب رشكة خدمات االدارة:
 يستحق لرشكة خدمات االدارة أتعاب شهرية نظري اعامهلا بنسبة  %0.02سنوياً من صاىف قيمة اصول الصندوق ىف هناية كل شهر وبحد ادىن  24.000جنيه سنوياً (اربعة وعرشون الف جنيه سنوياً) .وحتتسب وجتنب يومياوتدفع كل شهر عىل أن يتم اعتامد هذه االتعاب من قبل مراقبى حسابات الصندوق ىف املراجعة الدورية.
يتحمل الصندوق التكلفة الفعلية مقابل ارسال كشوف حسابات للعمالء التى ترسل كل ربع سنة ويتم االتفاق عليها سنوياً.o oمرصوفات أخري:
اتعاب جلنه االرشاف بواقع  6000جم سنويا لكل عضو (عدد  3أعضاء)أتعاب املستشار الرضيبى بواقع  10000جم سنوياًاتعاب جلنه الرقابة الرشعية بواقع  6000جم سنويا لكل عضو (عدد  3أعضاء)o oمع االبقاء عيل باقي البند بدون تعديل
وبذلك يبلغ امجاىل األتعاب الثابتة التى يتحملها الصندوق بحد أقىص مبلغ  166000جنيه مرصى سنويا باإلضافة إىل نسبة  % 1.22سنوياً بحد أقىص من صاىف أصول الصندوق .باالضافة اىل العمولة املستحقة المني احلفظ بنسية
 %0.15من القيمة السوقية االوراق املالية املحفوظة لديه ،وكذا اتعاب حسن االداء متي حتقق الرشط احلدي الالزم
وسائل جتنب تعارض املصالح:
	 oمراعاة كافة االحكام الواردة التنفيذية للقانون  95لسنة  1992الصادرة بقرار وزير االستثامر رقم  22لسنة  2014وعىل األخص الواردة باملادة (.)172
o oيلتزم مدير االستثامر ىف حالة الدخول ىف أى من ادوات االستثامر املختلفة الصادرة عة اى من االطراف ذوى العالقة باجلهة املؤسسة أو االطراف املرتبطة مبراعاة مصالح الصندوق وجتنب تعارض املصالح ،والعمل عىل توفري
أفضل الفرص االستثامرية حلملة الوثائق.
o oااللتزام باالفصاحات املشار إليها بالنرشة واخلاصة باالفصاح عن أداء الصندوق ونرش ملخص تقارير األداء
o oمتت املوافقة املسبقة عىل تعامالت العاملني لدى مدير االستثامر واالستثامر ىف الصندوق (إن وجدت) وأى تعامالت أخرى قد تنطوى عىل تعارض ىف املصالح .عىل أن يتم إحاطة جلنة اإلرشاف .عيل أن يتم مراعاة كافة
الضوابط الصادرة من جملس إدارة اهليئة رقم  69لسنة .2014
o oيقوم مدير االستثامر عند الرغبة يف اسرتداد الوثائق املكتتب فيها عند تأسيس الصندوق باالفصاح املسبق بفرتتني اسرتداد عيل األقل للجهة متلقية طلبات االسرتداد عيل أن يتم تنفيذ طلب االسرتداد بذات الرشوط الواردة
هبذه النرشة بالبند العرشون.
o oيلتزم مدير االستثامر االفصاح بالقوائم املالية ربع السنوية عن كافة التعامالت عيل األدوات االستثامرية واألوعية االدخارية لدي أي طرف من األطراف املرتبطة وكذا عن كافة األعباء املالية التي تم سدادها ألي من
األطراف ذوي العالقة.
•عىل أن يتم تطبيق التعديالت اعتباراً من يوم األحد املوافق  7يونيو 2015
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