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صندوق استثمار جي اي جي للتامني أسم الصندوق
شركة برامي أنفستمنتس إلدارة األستثمارت املاليةمدير الصندوق

جنيه مصريعملة الصندوق

مصرمقر الشركة الرمسي

 مليون جنيه مصري١٠٠حجم الصندوق

تراكمي - مفتوحنوع الصندوق

٢٦-٠٦-١٩٩٥ ريخ إنشاء الصندوق
مصرمقر تواجد الصندوق

ً)١٠٠القيمة االمسية للوثيقة   جنيه مصري (مائة جنيهاً مصر

جلنية املصرى أو العمالت االجنبية القابلة للتحويل وتدار هذههدف الصندوق يهدف الصندوق  اىل استثمار أمواله ىف تكوين حمفظة متنوعة من االوراق املالية احمللية أو العاملية 
دف تنمية رؤوس االموال املستثمرة االستثمارات مبعرفة خربة مدربة ىف االستثمار ىف اسواق راس املال احمللية والعاملية 

٩٥% .% اىل ٤٠-األسهم وحقوق امللكية حبد من 
% من صاىف أصول الصندوق .٦٠-السندات وصكوك التمويل حبد أقصي

% من صايف أصول الصندوق .٣٠% كحد أدىن من صايف أصول الصندوق يف صورة سيوله نقدية ملواجهة طلبات األسرتداد و حبد اقصي ٥-األحتفاظ بنسبة 
% من األوراق املالية لتلك الشركة.٢٠% من صايف أصول الصندوق ومبا ال جياوز ١٥-أال تزيد نسبة ما يستثمر يف شراء أوراق ماليه لشركه واحدة على

إلفصاحBBB-أال يقل التصنيف اإلئتماين الدوات الدين للشركات عن احلد االدىن املقبول من اهليئة و هو  - وتلتزم جلنة اإلشراف بناءاً على توصية مدير االستثمار 
ئق عن أى تغيري ىف التقييم االئتماىن للسندات أو صكوك التمويل املستثمر فيها وفقاً لقرار جملس إدارة اهليئه  .  شكل سنوى جلماعة محلة الو

ئق صندوق أخر عن ئق  الصندوق املستثمر فيه.٥% من صاىف اصول الصندوق  و مبا ال يتجاوز ٢٠-اال تزيد نسبة ما يستثمر ىف شراء و % من عدد و
% من صايف أصول الصندوق.٢٠-ال جيوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق يف األوراق املالية الصادرة عن جمموعة مرتبطة على 

النسب والقيود االستثمارية 

وهى اللجنة املسؤولة عن حتديد و ختصيص األصول  وإختاذ قرارات ختصيص األصول يف مجيع فئات األصول والقطاعات وجتتمع  جلنة ختصيص األصول على أساس منتظم
من أجل مراجعة وإعادة تقييم اسرتاتيجية توزيع و ختصيص األصول للصندوق.

جلنة ختصيص االصول 

ألوراق املالية اليت يستثمر فيها الصندوق.أمني احلفظ بنك قناة السويس وهو املسئول عن حفظ االوراق املالية للصندوق اىل جانب حتصيل التوزيعات اخلاصة 
اية آخر يوم عمل مصريف من كل أسبوع، ويتم نشر سعر الوثيقة يف يوم  العمل تتحدد القيمة االسرتدادية للوثيقة على أساس نصيبها من صايف أصول الصندوق، يف 

الضافة ايل االعالن عن السعر يف بنك قناة السويس. الول من كل أسبوع يف جريدة يومية واسعة االنتشار 
حتديد صايف قيمة الوثيقة

الشكل القانوين  والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة من اهليئة نفاذاً هلما.١٩٩٢ لسنة٩٥خيضع الصندوق ألحكام قانون سوق رأس املال رقم
ال يوجد ئق احلد األدين لشراء الو

ا املبلغ املراد استثماره يف الصندوق يف أخر يوم عمل مصريف من كل أسبوع حبد أقصى الساعة الثانية عشر ظهراً بكافة فروع بنك قناة ئق مرفقاً  يتم تلقي طلبات شراء الو
لبورصة)  يتم تنفيذ عملية الشراء يف أول يوم عمل مصريف من األسبوع التايل حيث يتم حتديد قيمة الوثيقة على أساس نصيب السويس (على أال يكون يوم عطلة رمسية   

اية يوم عمل تقدمي طلب الشراء.  الوثيقة يف صايف القيمة السوقية ألصول الصندوق يف 

ئق شراء الو

يتم التقدم بطلب االسرتداد يف أخر يوم عمل مصريف من كل أسبوع حبد أقصى الساعة الثانية عشر ظهراً لدى أي فرع من فروع بنك قناة السويس وفروعة (على أال يكون
لبورصة) .  عطلة رمسية 

ئق املسرتدة من سجل ئق املطلوب إسرتدادها من أصول الصندوق إعتباراً من يوم العمل املصريف التايل لتقدمي طلب االسرتداد، وذلك خبصم عدد الو يتم خصم قيمة الو
ئق.  محلة الو

ئق اسرتداد الو

ح حمققة تصل اىل ح على قيمة الوثيقة املعلنة اسبوعياً وىف حالة تراكم أر ح احملققه ىف حمفظته وتنعكس هذه االر ستثمار األر الصندوق ذو عائد دورى تراكمى يقوم 
ئق طبقاً ملا يرتاءى ملدير االستثمار.٪٢٥  من القيمة االمسية للوثيقة سيتم اقرار توزيع نقدي أو توزيع و

سياسة التوزيع

١٩-٠٧-٢٠٠٠انتقال االدارة ايل برامي
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ألستثمار يف سوق األوراق املالية مثل خماطر األستثمار يف أسواق األسهم، وتشمل هذه املخاطر خماطر السوق، واملخاطر األستثمارات يف الصندوق ختضع للمخاطر املرتبطة 
ثري تلك املخاطر على أصول السياسية وخماطر الشركات وخماطر السيولة وكذلك املخاطر اليت تنشأ من أحداث غري متوقعة، وتعمل إدارة الصندوق على احلد من 

الصندوق.

املخاطر

االستاذ/ اشرف علي حافظ منصور ت  مراقب احلسا
ئق حبد أقصى٪٠٫٢٥ مصاريف اإلصدار جنيه .١٠٠٠ من القيمة الشرائية للو
ال يوجد مصاريف االسرتداد

ً من صايف أصول الصندوق على أن حتتسب وجتنب يومياً وتسدد يف بداية الشهر التايل.٠٬٥تستحق بنسبة  % سنو اتعاب االدارة

١٣ % .بواقع  معيار تقييم االداء

نسبة واحد ىف العشرة أالف سنو من القيمة السوقية لألوراق املالية عمولة احلفظ
ً وذلك نظري تقدمي االستشارات الضريبية للصندوق٨٠٠٠يتقاضي املستشار الضرييب للصندوق مبلغ أتعاب املستشار الضرييب  جنية مصري سنو

جنية مصرى لكل عضو عن كل جلسه٢٠٠٠تتقاضى جلنة االشراف على الصندوق اتعاب بواقع أتعاب جلنة اإلشراف
ت  ت الصندوق مبلغاتعاب مراقب احلسا ً وذلك نظري مراجعة القوائم املالية السنوية و الربع سنوية للصندوق .٢٥٬٠٠٠يتقاضي مراقب حسا  جنية سنو

ملستشار القانوين .أتعاب املستشار القانوىن ال يتحمل الصندوق  أي أتعاب خاصة 

ح الصندوق واليت تزيد عن معيار تقييم األداء١٥٪اتعاب حسن االداء  من صايف أر

ً من صايف أصول الصندوق على أن حتتسب وجتنب يومياً وتسدد يف بداية الشهر التايل.٠٬٥تستحق بنسبة أتعاب اجلهة املؤسسة % سنو

ً من صايف قيمة أصول الصندوق حىت يصل حجم  الصندوق اىل (٪٠٬٠٣  مليون جنيهاً. ٥٠) سنو
دة حجم الصندوق عن   (٪٠٬٠٢ ً من صايف قيمة أصول الصندوق عند ز  مليون جنيهاً. ١٠٠ مليون جنيهاً اىل ٥٠) سنو
دة حجم الصندوق عن  (٪٠٬٠١٠ ً من صايف قيمة أصول الصندوق عند ز  مليون جنيهاً. ١٠٠) سنو

ً ال غري) ٢٠٬٠٠٠وحبد أدىن  ً (عشرون ألف جنيهاً سنو  جنيه سنو

اتعاب شركة خدمات االدارة
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