مايو ٠٢٠٢

تقريـ ـ ـ ــر الص ــندوق الشهـ ـ ــرى
نـوع الصندوق
صـنــدوق اس ـتـث ـمــار مـف ـتــود وــرد خــا
واالسرتداد فيه يوميا.

•

عملة الصندوق

اجلنيه املصري

•

مدير االستثمار

العرىب اإلفريقى إلدارة االستثمارات

•

شركة خدمات اإلدارة

الشركة املصرية خلدمات االدارة

•

أمني احلفظ

بنك القاهرة

•

اتريخ اإلنشاء

 ٨سبتمرب ٩١٠٢

•

سعر  ١٠مايو ٩١٩٠

٠٠٨,١٠٨٠

•

الشراء

يومي

•

االسرتداد

يومي

•

عمولة اإلدارة

 ٪١‚٤سنواي

•

عمولة شركة الصندوق

 ٪١‚٤سنواي

•

مصاريف االكتتاب

ال يوجد

•

مصاريف االسرتداد

ال يوجد

•

احلد الدىن للشراء

 ٠١٠١١١جنيـه مصـري لوم مـرة ومـا
بعد ذلك بدون حد أدىن

ذو عــااــد دور ـراكـمــى يـتـ االكـتـتــاب

السياسة االسـ ــتثـماريــة
ستهدف حتقيق منو رأمساىل و عظي العااد على الموام املستـثـمـرة مـا مـراعـة ـفـيـ
خماور االستـثـمـار وذلـك مـ خـكم ةمـالـانـيـة االسـتـثـمـار ا أدوات الـدخـ الـثـابـ
املختلفـة مـ سـنـدات وأذون خـحانـة حـالـومـيـة وأيـة أوراق مـالـيـة حـالـومـيـة أو م ـمـونـة
أخر بـنـسـبـة صـ ةىل  ٪٢٩مـ مجـلـة أمـوام شـركـة الصـنـدوق و ودااـا مصـرفـيـة و
شهادات ةدخار وشهادات استـثـمـار ملـعـمـلـة ا ـلـيـة ـد أ صـى  .٪١٩مإلضـافـة ةىل
صناديق استثمار الدخ الثاب والنقد .
املؤسسـ ــون
 .٠صندوق التأمني اخلا للعاملني ملشركة القاب ة ملصر للطريان والشركـات الـتـابـعـة
هلا م غري أفراد هيئة القيادة و ال يافة اجلوية.
 .٩صندوق التأمني اخلا

•

دولة اإلستثمار

مجهـ ــورية مص ــر العربي ـ ـ ــة

للعاملني بوزارة الطريان املدىن و اجلهات التابعة هلا .

 .١الشركة القاب ة املالية للطريان املدىن.
اجلهات متلقية االكتتاب واالسرتداد
بنك القاهرة وفروعه جبميا أحناء مجهورية مصر العربية.
شركة مباشر انرتانشيوانم لتداوم الوراق املالية.
شركة العرىب االفريقى لتداوم الوراق املالية.
شركة نعي للوساوة ىف الوراق املالية.
شركة اسطوم لتداوم الوراق املالية.

تـوزي ــع أصــول الصنــدوق

احلـدود القصـوى إلستثمــارات الصنــدوق

0.5%

20.7%

3.8%
4.1%

70.9%

أداء الصندوق

صاا العااد مرجحا سنواي*
شهريا
٪ ٢٠٩٩

صاا العااد*
سنويا
٪ ٨٠٢٨

منذ اإلنشاء
٪ ٠١٠١٨

شهريا
٪ ١٠٧٨

سنويا
٪ ١٠٠٩

منذ اإلنشاء
٪ ٠٨٠١٧

* العااد بعد ةحتساب كافة ال عاب و املصاريف
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