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صندوق أستثمار التعمري أسم الصندوق
بنك التعمري واإلسكان البنك املصدر

شركة برامي أنفستمنتس إلدارة األستثمارات املاليةمدير الصندوق

جنيه مصريعملة الصندوق

مصرمقر الشركة الرمسي

 مليون جنيه مصري١٠٠حجم الصندوق

مفتوح / تراكمي مع توزيع عائد دورينوع الصندوق
٠٨-٠٦-٢٠٠٨ ريخ إنشاء الصندوق

مصرمقر تواجد الصندوق

 جنيه مصري ( مائة جنيها مصر )١٠٠القيمة االمسية للوثيقة 

ئق صناديق االستثمار . وتدار هذه االستثمارات مبعرفة خربة مدربة يفهدف الصندوق لبورصة املصرية وو يهدف الصندوق إىل استثمار أمواله يف تكوين حمفظة متنوعة من األسهم املقيدة 
لقطاعات ئق واحملافظة على األموال املستثمرة وتقليل املخاطر عن طريق تنويع استثمارات  الصندوق وتوزيعها  ح محلة الو دف تعظيم أر االستثمار يف أسواق رأس املال 

االقتصادية املختلفة
لبورصة املصرية بنسبة من  ئق صناديق استثمار بنسبة تصل اىل٩٥% إىل ٤٠-أوراق مالية من أسهم مقيدة  % من أموال الصندوق . ٣٠% من أموال الصندوق.  و

ئق و يتم استثمارها يف أدوات منخفضة املخاطر وقابلة٥ -االحتفاظ مبعدل سيولة نقدية حبد أدىن  لو %  من أموال الصندوق ملواجهة طلبات االسرتداد اخلاصة 
لتحويل اىل نقدية عند الطلب مثل الودائع وأذون اخلزانة وصناديق االستثمار النقدية.

ئق أستثمار ىف صندوق اخر على  ئق الصندوق املستثمر٥% من صاىف اصول صندوق التعمري و مبا ال يتجاوز ٢٠-اال تزيد نسبة ما يستثمر ىف شراء و % من عدد و
فيه.

% من االوراق املالية لتلك الشركة.٢٠% من صاىف اصول الصندوق و مبا ال يتجاوز ١٥-اال تزيد نسبة ما يستثمر ىف شراء االوراق املالية لشركه واحده عن
% 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  وأختاذ  قرارات ختصيص األصول يف مجيع فئات األصول والقطاعات وجتتمع  جلنة ختصيص األصول على أساس منتظم
من أجل مراجعة وإعادة تقييم اسرتاتيجية توزيع   وختصيص األصول للصندوق

جلنة ختصيص االصول 

أمني احلفظ

السعر االسرتشادي

لصندوق اىل  جانب حتصيل التوزيعات اخلاصة بنك الشركة املصرفية العربية الدولية هو امني احلفظ اخلاص للصندوق. و البنك هو املسؤل عن حفظ االوراق املالية اخلاصة 
ا. ألوراق املالية اليت يستثمر الصندوق  

اية يوم عمل تقدمي طلبات االكتتاب واالسرتداد (أول يوم عمل مصريف من يتم حتديد قيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة يف صايف القيمة السوقية ألصول الصندوق يف 
حدي الضافة ايل نشرها يف يوم العمل االول من كل اسبوع  ىن يوم عمل من كل أسبوع يف مجيع فروع البنك  كل أسبوع)، ويتم االعالن عن القيمة االسرتدادية للوثيقة 

الصحف اليومية 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
ئق االستثمار اجلديدة يف أول يوم عمل مصريف من كل أسبوع خالل ساعات العمل الرمسية وحىت الساعة الثانية عشر ظهراً  بفروع البنك وتسدد يتم تلقي طلبات شراء و

اية يوم عمل تقدمي طلب الشراء قيمتها يف اليوم التايل لتقدمي الطلب على أساس القيمة املعلنة يف 
ئق شراء الو

لتقدم بطلب األسرتداد خالل ساعات العمل الرمسية وحىت الساعة الثانية عشر ظهراً يف أول  يوم عمل مصريف من كل ئقه  جيوز حلامل الوثيقة أن يسرتد بعض أو مجيع و
ئق املطلوب اسرتدادها خالل يومي أسبوع لدى أي فرع من فروع البنك ويتعني حضور حامل الوثيقة أو املوكل عنه إليداع طلب األسرتداد على  أن يتم الوفاء بقيمة الو

اية يوم عمل تقدمي طلب اإلسرتداد ريخ تقدمي طلب األسرتداد على أساس نصيب الوثيقة يف صايف أصول الصندوق يف    عمل من 

ئق اسرتداد الو

ح الصندوق الىت تفوق القيمه االمسية للوثيقة وفقا ملا يقرره مدير االستثمار٩٥% اىل٣يتم اجراء توزيع نصف سنو يرتاوح ما بني % من قيمة صاىف ار سياسة التوزيع
ألستثمار  يف سوق األوراق املالية مثل خماطر األستثمار يف أسواق األسهم، وتشمل هذه املخاطر و ال تقتصر على  األستثمارات يف الصندوق ختضع للمخاطر املرتبطة 

خماطر السوق، واملخاطر السياسية وخماطر  الشركات وخماطر السيولة وكذلك املخاطر اليت تنشأ من أحداث غري متوقعة وخماطر تقلبات أسعار الصرف و خماطر عدم التنوع
ثري تلك املخاطر على أصول الصندوق. خماطر املعلومات و خماطر التضخم و خماطر التضخم وخماطر السيولة ، وتعمل إدارة الصندوق على احلد من 

املخاطر

"السعر االسرتشادي" وهو عبارة عن قيمة الوثيقة يف آخر يوم عمل من كل أسبوع واليت سيتم اإلعالن عنها يف كافة فروع بنك التعمري واالسكان.
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االستاذ/ جمدي أمحد عبد الرؤوف حشيش ت  مراقيب احلسا
مصاريف اإلصدار جنية١٠٠٠% ( نصف ىف املائة ) من القيمه االمجالية للمبلغ املراد االكتتاب بة وحبد اقصي ٠٫٥يتقاضى بنك التعمري واإلسكان اتعاب بواقع

ئق وتورد حلساب الصندوق و حبد اقصي ٠٫٢٥خيصم نسبة  ملائة) من القيمة اإلسرتدادية مقابل اسرتداد الو مصاريف االسرتداد جنية١٠٠٠% (ربع 
% ( نصف يف املائة)  سنو من صاىف أصول الصندوق و حتسب االتعاب وجتنب يوميا وتدفع يف اخر كل شهر علي ان٠٫٥يستحق ملدير االستثمار أتعاب إدارة  بنسبة 

ت يف املراجعة الدورية. يتم اعتماد هذة االتعاب من مراقيب احلسا
اتعاب االدارة

معدل اخلصم واإلقراض املعلن من البنك املركزي املصري خالل السنة املالية معيار تقييم االداء

لصندوق والىت يتم حفظها لدى إدارة أمناء احلفظ ببنك الشركة املصرفية العربية الدولية.٪٠٫٠٥ عمولة احلفظ ( مخسة يف العشرة آالف ) من قيمة األوراق املالية املتداولة اخلاصة 
ً.١٠٬٠٠٠يتقاضى املستشار الضرييب مبلغ أتعاب املستشار الضرييب  جنية مصري سنو

التتقاضي جلنة االشراف اي اتعاب. أتعاب جلنة اإلشراف
ت   جنية مصرى و ذلك نظري مراجعة القوائم املالية السنوية و الربع سنوية للصندوق.٦٤٬٠٠٠يتقاضى جمتمعني سنو مبلغأتعاب مراقيب احلسا

ح الىت تفوق معدل اخلصم واإلقراض املعلن من البنك املركزي املصري خالل٧٫٥بواقع اتعاب حسن االداء ح الصندوق الىت تزيد عن األر ً من صاىف أر % ( سبعة ونصف ىف املائة) سنو
ت الصندوق اية كل سنة و بعد اعتمادها من مراقىب حسا لسنة املالية موضع التقييم وتدفع بعد التقييم السنوي الستثمارات الصندوق اليت حتتسب ىف 

% سنو من صايف اصول الصندوق وحتسب هذة االتعاب و جتنب يومياً وتدفع يف اخر كل شهر علي ان يتم اعتماد٠٫٩٥  يتقاضي بنك التعمري واالسكان اتعاب بواقع أتعاب اجلهة املؤسسة
ت يف املراجعة الدورية هذة االتعاب من مراقيب احلسا

ً من صايف اصول الصندوق.٠٫٠٥تتقاضي شركة خدمات االدارة اتعاب نظري تقدمي خدمات االدارة بواقع % (مخسة يف العشرة االف) سنو اتعاب شركة خدمات االدارة






































































