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صندوق استثمار البنك املصرى لتنميه الصادرات الثالث - كنوز أسم الصندوق
EBankالبنك املصرى لتنمية الصادرات البنك املصدر

شركة برامي انفستمنتس إلدارة االستثمارات املاليةمدير الصندوق

جنيه مصريعملة الصندوق

مصرمقر الشركة الرمسي

 مليون جنيه مصري (مخسون مليون جنيه مصري)٥٠حجم الصندوق

مفتوح - ذو عائد دوري تراكمينوع الصندوق

مصرمقر تواجد الصندوق

ً)١٠٠القيمة االمسية للوثيقة   جنيه مصري (مائة جنيهاً مصر

ا، و ذلك بتنويع استثماراته ما بني االسهم و حقوق امللكية وهدف الصندوق يهدف الصندوق اىل حتقيق أكرب قدر من النمو الستثماراته مع العمل على ختفيض حجم املخاطر املرتبطة 
دوات الدين ذات العائد الثابت و املتغري طبقا للسياسة االستثمارية للصندوق

% من صاىف أصول الصندوق ىف شراء االسهم و حقوق امللكية٩٥- االستثمار حىت 
% من صاىف أصول الصندوق ىف شراء أدوات الدين٦٠- االستثمار حىت 
ئق صناديق االستثمار.٤٠- االستثمار حىت  % من صاىف أصول الصندوق ىف شراء و

% من صاىف أصول الصندوق.٣٠% كحد أدىن من أموال الصندوق ىف صورة سيولة نقدية ملواجهة طلبات االسرتداد وحبد اقصى ٥- االحتفاظ بنسبة 
% من األوراق املالية لتلك الشركة.٢٠% من صايف أصول الصندوق ومبا ال جياوز ١٥-ال جيوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق يف أوراق مالية لشركة واحدة على

)BBB-االيقل التصنيف االئتماين عن املستوى الذي حيدده جملس إدارة اهليئة وهو (-

النسب والقيود االستثمارية 

وهى اللجنة املسئولة عن حتديد و ختصيص األصول  واختاذ  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 

اية كل يوم عمل و تتقدم طلبات االكتتاب واالسرتداد يوميًاعلى هذا يتم حتديد قيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة يف صايف القيمة السوقية ألصول الصندوق يف 
إلضافة اىل اإلعالن عنها يف مجيع فروع البنك. الساس، وينشر الصندوق قيمة الوثيقة يوم األحد من كل أسبوع يف جريدة صباحية يومية واسعة االنتشار 

حتديد صايف قيمة الوثيقة

الشكل القانوين  والئحته التنفيذية والقرارات   الصادرة من اهليئة نفاذاً هلما.١٩٩٢ لسنة٩٥ختضع بنود هذه النشرة ألحكام قانون سوق رأس املال رقم
ال يوجد ئق احلد األدين لشراء الو

لبورصة ) على أن يتم م العمل الرمسية حىت الساعة الثانية عشرة ظهراً بفروع البنك (على أال يكون عطلة رمسية  ئق االستثمار اجلديدة ىف مجيع ا يتم تلقي طلبات شراء و
اية يوم عمل تقدمي طلب الشراء تسوية قيمتها يف يوم العمل التايل على أساس نصيب الوثيقة يف صايف القيمة السوقية ألصول الصندوق يف 

ئق شراء الو

م العمل املصرفية للبنك  طوال األسبوع حىت الساعة الثانية عشرة ظهرا حبد اقصى آخر يوم يتم تقدمي طلب االسرتداد لدى اى فرع من فروع اجلهة املؤسسة خالل أ
ئق املطلوب اسرتدادها على أساس نصيب الوثيقة من لبورصة ). يتم الوفاء بقيمة الو عمل مصريف من كل أسبوع- يوم االسرتداد الفعلي (على أال يكون عطلة رمسية 

اية آخر يوم عمل مصريف من كل أسبوع. صاىف القيمة السوقية ألصول الصندوق يف 

ئق اسرتداد الو

ئق جمانيه وفقاً ملا يرتاءى ملدير اإلستثمار ً او من خالل و اية شهر ديسمرب من كل عام نقد ح يف  جيوز للصندوق ان يوزع األر سياسة التوزيع
ت   األستاذ/ خالد عبد السالم أمحد مراقب احلسا

ئق ال يتم خصم عموالت مقابل شراء الو مصاريف اإلصدار
ئق ال يتم خصم عموالت مقابل اسرتداد الو مصاريف االسرتداد

ً) من صايف أصول الصندوق٠٫٤٥تتقاضى شركة برامي انفستمنتس إلدارة االستثمارات املالية كمدير استثمار للصندوق اتعاب بواقع  % (أربعة ونصف يف األلف سنو
حتتسب وجتنب يومياً خالل الشهر وتسدد يف بداية الشهر التايل.

اتعاب االدارة

ح احملتسبة مبتوسط٧٫٥يستحق ملدير االستثمار اتعاب حسن أداء بواقع اتعاب حسن االداء ح الصندوق خالل (السنة املالية) واليت تزيد عن األر % (سبعة ونصف يف املائة) من صايف أر
% وحتتسب هذه االتعاب يومياً .٢معدل االقراض واخلصم املعلن من البنك املركزي املصري خالل (السنة املالية) مضافاً اليها عالوة 
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%  سنو من القيمة السوقية لألوراق املالية احملفوظة لدى امني احلفظ.٠٫٠٢٥بواقع  عمولة احلفظ
ً.١٠يتحمل الصندوق اتعاب املستشار الضريىب مقابل أتعاب املستشار الضرييب  االف جنيه مصرى سنو

عضاء جلنة اشراف الصندوق و ذلك مقابل مجاىل مبلغ ٦يتحمل الصندوق االتعاب اخلاصة  ً لكل عضو  أتعاب جلنة اإلشراف الف جنيه سنوً ١٨ االف جنيه مصرى سنو
ت  ت مقابلاتعاب مراقب احلسا ُ.٥٠٫٠٠٠يتحمل الصندوق االتعاب اخلاصة مبراقىب احلسا  جنيه مصرى سنو

% سنو من صاىف أصول الصندوق حتتسب وجتنب يوميا خالل الشهر وتسدد يف بداية  الشهر التاىل.٠٫٠٢٥تتقاضى شركة خدمات اإلدارة عمولة بواقع اتعاب شركة خدمات االدارة

ً من صايف أصول الصندوق حتتسب وجتنب يومياً خالل الشهر وتسدد يف بداية الشهر٠٫٥يتقاضى البنك املصري لتنمية الصادرات عمولة بواقع أتعاب البنك  % (مخسة يف األلف) سنو
لتايل.
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