
 دولة اإلستثمار  • مجهــــورية مصـــر العربيـــــــة

 عملة الصندوق • اجلنيه املصري

 مدير االستثمار • العرىب اإلفريقى إلدارة االستثمارات  

 شركة خدمات اإلدارة • الشركة املصرية خلدمات االدارة 

 أمني احلفظ • بنك القاهرة 

 اتريخ اإلنشاء  • ٩١٠٢سبتمرب  ٨

  ١١٠٣,٠١٢         ٩١٩١مارس ١٠سعر  •
 

 ٩١٩٠نوفمرب  ٠وثيقة على السادة حاملى الواثئق بتاريخ  ٣۰٬١١١بعد توزيع      

 الشراء • يومي

 االسرتداد • يومي

 عمولة اإلدارة • سنواي   ٪ ١‚٤

 عمولة شركة الصندوق • سنواي   ٪ ١‚٤

 مصاريف االكتتاب • ال يوجد

 مصاريف االسرتداد • ال يوجد 

جنيـه مصـري لوم مـرة ومـا  ٠١٠١١١
 احلد الدىن للشراء  • بعد ذلك بدون حد أدىن

 نـوع الصندوق
صندوق استثمار مفتوح، يستهدف الستثمار ىف الوراق املـالـيـة ذات الـعـائـد الـثـابـ ، 

 ذو عائد دورى تراكمى يتم االكتتاب واالسرتداد فيه يوميا .
 السياسة االســــتثـماريــة

تستهدف حتقيق منو رأمساىل، وتعظيم العائد على الموام املستـثـمـرة مـع مـراعـة  ـفـيـ  
خماطر االستـثـمـار، وذلـك مـ  خـكم  ةمـالـانـيـة االسـتـثـمـار ا أدوات الـدخـ  الـثـابـ  
املختلفـة مـ  سـنـدات وأذون خـحانـة حـالـومـيـة وأيـة أوراق مـالـيـة حـالـومـيـة أو م ـمـونـة 

٪ مـ  مجـلـة أمـوام شـركـة الصـنـدوق، و ودائـع مصـرفـيـة و ٢٣أخرى بـنـسـبـة تصـ  ةىل 
٪. مإلضـافـة ةىل ٣١شهادات ةدخار وشهادات استـثـمـار ملـعـمـلـة ا ـلـيـة  ـد أ صـى 

 صناديق استثمار الدخ  الثاب  والنقدى.

 املؤسســــون
. صندوق التأمني اخلاص للعاملني ملشركة القاب ة ملصر للطريان والشركـات الـتـابـعـة ٠

 هلا م  غري أفراد هيئة القيادة و ال يافة اجلوية.
 . صندوق التأمني اخلاص للعاملني بوزارة الطريان املدىن و اجلهات التابعة هلا.٩
 . الشركة القاب ة املالية للطريان املدىن. ١

 اجلهات متلقية االكتتاب واالسرتداد
 بنك القاهرة وفروعه جبميع أحناء مجهورية مصر العربية.

 البنك العرىب اإلفريقى الدوىل وفروعه جبميع أحناء مجهورية مصر العربية.
 شركة مباشر انرتانشيوانم لتداوم الوراق املالية.

 شركة العرىب االفريقى لتداوم الوراق املالية.
 شركة نعيم للوساطة ىف الوراق املالية.

 أداء الصندوق

 صاا العائد*  

 تقريــــــــر الصـــندوق الشهــــــرى   ٠٢٠٢مارس 

 (٩١٩) ٩٧٢٢٠٨٧٢فاكس: -( ٩١٩) ٢/٧/٩٧٢٩٢٨٩٣تليفون:  -جاردن س يتـي -الطابق العاشـر -مبنـي اكيـرو س نرت -شــارع عبد القـادرمحـزة  ٩

2  Abdel Kader Hamza St, - Cairo Center Building - 10th Floor - Garden City - Tel: (202) 27926825/7/9  Fax: (202) 27961879 

 * العائد بعد ةحتساب كافة التعاب و املصاريف

 تـوزيـــع أصــول الصنــدوق احلـدود القصـوى إلستثمــارات الصنــدوق

 شهريا  منذ بداية العام منذ اإلنشاء
٠٠١٨ ٪ ١٠١٢ ٪  ٤٠٠١٩ ٪ 

www.afaaq-fund.com www.aaim.com.eg 

 صاا العائد مرجحا  سنواي *
 شهريا  سنويا  منذ اإلنشاء

٠١٠٣١ ٪ ٠١٠٠٣ ٪ ٠١٠٠١ ٪ 
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