إعالن عن تعديالت بعض بنود نشرة إكتتاب صندوق إستثمار بنك إتش إس بي سي مصر النقدي
للسيولة باجلنيه املصري ذو العائد اليومي التراكمي.
بناء علي موافقة جلنة اإلشراف علي الصندوق بتاريخ  25مارس  2018طبقا الختصاصاتها احملددة باملادة ( )163من الالئحة التنفيذية
نود اإلشارة انه ً
للقانون  1992/95و كذا موافقة جماعة حملة وثائق الصندوق يف االجتماع املنعقد يوم  14مايو  2018طبقا الختصاصاتها احملددة باملادة ( )164من ذات
الالئحة التنفيذية و تصديق الهيئة العامة للرقابة املالية بتاريخ  13أغسطس  2018علي حمضر إجتماع جماعة حملة الوثائق.

تم تعديل البنود األتية من نشرة اكتتاب الصندوق
املادة

قبل التعديل

بعد التعديل

البند األول

املستشار القانوين :األستاذ /حسام عمر

املستشار القانونى :مدير إدارة الشئون القانونية لبنك إتش إس بي سي مصر أو من
ينوب عنه.

املصاريف اإلدارية :هي مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن.
البند الثالث و
العشرون

البند الثامن و
العشرون

املصاريف اإلدارية :هي املصاريف التي يتحملها الصندوق نتيجة مباشرة النشاط
ويتم سدادها مقابل فواتير فعلية علي سبيل املثال و ليس احلصر مصاريف التسويق و
الدعاية و اإلعالن والنشر ومصاريف اجلهات الرقابية والسيادية.

عموالت إدارية للجهة املؤسسة:

عموالت إدارية للجهة املؤسسة:
يتقاضى بنك إتش إس بي سي مصر عموالت إدارية بواقع  %0.40سنويا (أربعة يف
يوميا وتدفع للبنك آخر
األلف) من صافى أصول الصندوق وحتتسب هذه العمولة وجتنب
ً
كل شهر علي ان يتم اعتماد مبالغ هذه األتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق يف
املراجعة الدورية.

 .7يتقاضى املستشار الضريبى ( 10,000عشرة
سنويا .
آالف) جنيه مصرى
ً
وبذلك يبلغ اجماىل األتعاب الثابتة التى يتحملها الصندوق بحد
أقصى مبلغ  210,000جم سنويا باإلضافة إىل نسبة %0.67
سنويا بحد أقصى من صافى أصول الصندوق .باإلضافة اىل
ً
العمولة املستحقة ألمين احلفظ بنسبة  %0.10من القيمة السوقية
لألوراق املالية احملفوظة لديه.

 .10يتحمل الصندوق أي مصاريف تفرضها اجلهات اإلدارية والرقابية.
وبذلك يبلغ إجماىل األتعاب الثابتة التى يتحملها الصندوق بحد أقصى مبلغ 345,000
جم سنويا (ثالثمائة و خمسة و أربعون ألف جنيه مصري) باإلضافة إىل نسبة %0.68
سنويا بحد أقصى من صافى أصول الصندوق .باإلضافة اىل العمولة املستحقة ألمين
ً
احلفظ بنسبة  %0.10من القيمة السوقية لالوراق املالية احملفوظة لديه باالضافة اىل
مصاريف طباعة و إرسال التقارير الربع السنوية و باإلضافة ايل رسم التطوير اخلاص
بالهيئة العامة للرقابة املالية.

املستشار القانوين:

املستشار القانوين:

يتقاضى بنك إتش إس بي سي مصر عموالت إدارية بواقع %0.40
سنويا (أربعة يف األلف) من صافى أصول الصندوق وحتتسب
يوميا وتدفع للبنك آخر كل شهر علي ان يتم
هذه العمولة وجتنب
ً
اعتماد مبالغ هذه األتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق يف
املراجعة الدورية.
أتعاب مدير االستثمار:
أتعاب مدير االستثمار:
سنويا (إثنين
يستحق مدير االستثمار نظير إدارته ألموال الصندوق أتعاب بواقع %0.25
ً
يوميا ثم جتنب
يستحق مدير االستثمار نظير إدارته ألموال الصندوق أتعاب ونصف يف األلف) من صافى أصول الصندوق  ،وحتتسب هذه األتعاب
ً
بواقع  %0.25سنويا (إثنين ونصف يف األلف) من صافى أصول وتدفع ملدير االستثمار آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه األتعاب من مراقبي
ً
وحتتسب هذه األتعاب يوميا ثم جتنب وتدفع ملدير حسابات الصندوق يف املراجعة الدورية.
الصندوق ،
ً
االستثمار آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه األتعاب من أتعاب شركة خدمات اإلدارة
مراقبي حسابات الصندوق يف املراجعة الدورية.
سنويا (إثنين فى العشرة آالف)
تتقاضى شركة خدمات اإلدارة عموالت بواقع %0.02
ً
يوميا وتدفع يف آخر كل شهر
من صافى أصول الصندوق ،وحتتسب هذه العمولةوجتنب
أتعاب شركة خدمات اإلدارة
ً
علي أن يتم اعتماد مبالغ هذه األتعاب من قبل مراقبي حساباتالصندوق يف املراجعة
تتقاضى شركة خدمات اإلدارة عموالت بواقع %0.01
ً
سنويا الدورية.
(واحد فى العشرة آالف) من صافى أصول الصندوق ،وحتتسب
هذه العمولة وجتنب يوميا وتدفع يف آخر كل شهر علي أن يتم أتعاب أمين احلفظ
ً
سنويا (واحد فى األلف) من القيمة
%0.1
بواقع
مركزى
حفظ
عمولة
احلفظ
اعتماد مبالغ هذه األتعاب من قبل مراقبي حساباتالصندوق يف يتقاضى أمين
ً
السوقية لالوراق املالية اخلاصة بالصندوق و احملتفظ بها لديه شاملة كافة اخلدمات.
املراجعة الدورية.
مصروفات أخرى:
أتعاب أمين احلفظ
سنويا (واحد  .1يتحمل الصندوق األتعاب اخلاصة بمراقبي احلسابات نظير املراجعة الدورية
يتقاضى أمين احلفظ عمولة حفظ مركزى بواقع %0.1
ً
للمراكز املالية للصندوق والتي حددت بمبلغ  160,000،ج.م .كحد أقصي (مائة و
فى األلف) من القيمة السوقية لالوراق املالية اخلاصة بالصندوق
سنويا.
ستون الف جنيه مصري) ويتم اإلتفاق على ذلك املبلغ
و احملتفظ بها لديه شاملة كافة اخلدمات.
ً
 .2يتحمل الصندوق االتعاب املالية ألعضاء جلنة اإلشراف والتي حددت بمبلغ
مصروفات أخرى:
 150,000ج.م كحد اقصى (مائة و خمسون ألف جنيه مصري) ويتم اإلتفاق على
 .1يتحمل الصندوق األتعاب اخلاصة بمراقبي احلسابات نظير
سنويا.
ذلك املبلغ
ً
املراجعة الدورية للمراكز املالية للصندوق والتي حددت
سنويا من صايف
بمبلغ  90,000 ،ج.م( .تسعون الف جنيه مصري فقط ال  .3يتحمل الصندوق مصاريف إدارية على أال يزيد ذلك عن %0.01
ً
أصول الصندوق لسداد فواتير أو مطالبات فعلية علي سبيل املثال و ليس احلصر
سنويا.
غير) ويتم اإلتفاق على ذلك املبلغ
ً
مصاريف التسويق و الدعاية و اإلعالن والنشر ومصاريف اجلهات الرقابية
 .2يتحمل الصندوق األتعاب املالية ألعضاء جلنة اإلشراف
والسيادية.
والتي حددت بمبلغ ( 100,000الف جنيه مصري) بحد  .4يتحمل الصندوق مصاريف تأسيس الصندوق التي يتم حتميلها على السنة املالية
سنويا.
أقصى
ً
األوىل طبقا ملعايير احملاسبة على أال تزيد عن  %2من صايف أصول الصندوق عند
التأسيس.
 .3يتحمل الصندوق مصاريف إدارية (و هى مصاريف التسويق
 ,الدعاية و اإلعالن) على أال يزيد ذلك عن %0.01
سنويا من  .5يتحمل الصندوق مصاريف تقاضى ممثل حملة الوثائق و نائبه أتعاب بحد أقصى
ً
صايف أصول الصندوق.
سنويا.
 10,000ج.م (عشرة آالف جنيه مصري)
ً
 .4يتحمل الصندوق مصاريف تأسيس الصندوق التي يتم  .6ال يتحمل الصندوق األتعاب اخلاصة باملستشار القانونى.
حتميلها على السنة املالية األوىل طبقا ملعايير احملاسبة  .7يتقاضى املستشار الضريبى  25,000ج.م كحد أقصي (خمسة و عشرون ألف جنيه
على أال تزيد عن  %2من صايف أصول الصندوق عند
سنويا.
مصري ) ويتم االتفاق على ذلك املبلغ
ً
التأسيس.
 .8يتحمل الصندوق التكلفة الفعلية لطباعة و إرسال التقارير الربع السنوية التي
 .5يتحمل الصندوق مصاريف تقاضى ممثل حملة الوثائق و
سنويا.
ترسل بواسطة شركة خدمات اإلدارة ويتم االتفاق عليها
ً
نائبه أتعاب بحد أقصى ( 10,000عشرة آالف)جنيها سنويا.
ً  .9يتحمل الصندوق مصاريف رسم التطوير اخلاص بالهيئة العامة للرقابة املالية
 .6ال يتحمل الصندوق األتعاب اخلاصة باملستشار القانونى.
بواقع  %0.02سنويا (إثنين فى العشرة آالف) من صايف أرباح الصندوق.

اإلسم :حسام الدين عمر

مدير إدارة الشئون القانونية لبنك إتش إس بي سي مصر أو من ينوب عنه.
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