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صندوق استثمار ثراء للسيولة النقدية للبنك املصرى اخلليجى أسم الصندوق
البنك املصدر البنك املصرى اخلليجى

شركة برامي انفستمنتس إلدارة االستثمارات املاليةمدير الصندوق

جنيه مصريعملة الصندوق

مصرمقر الشركة الرمسي

مليون جنيه مصري (ثالمثائة و مخسة و سبعون مليون جنيه مصري)٣٧٥حجم الصندوق

يومي ذو عائد دورى  - مفتوحنوع الصندوق
١٣-٠٧-٢٠١٠ ريخ إنشاء الصندوق

مصرمقر تواجد الصندوق

ً)١٠القيمة االمسية للوثيقة   جنيه مصري (عشرة جنيهاً مصر

الكتتابهدف الصندوق يهدف صندوق استثمار ثراء للسيولة النقدية للبنك املصري اخلليجى (ذو عائد دورى)  إىل تقدمي وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة اليومية حيث يسمح 
ستثمار أمواله يف أدوات مالية مثل أذون اخلزانة وسندات احلكومة ئق يتناسب ودرجة املخاطر املنخفضة املرتبطة مبحفظته وذلك  واالسرتداد اليومى وحتقيق عائد حلملة الو

ئق صناديق أسواق النقد . والشركات والبنوك وو
% من صاىف اصول الصندوق. ١٠٠- أوراق مالية صادرة عن احلكومة بنسبة تصل إىل

% من صاىف أصول الصندوق.٤٩- سندات اخلزانة املصرية و الصكوك احلكومية و سندات الشركات جمتمعني بنسبة تصل إىل
% من صاىف أصول الصندوق مع مراعاة أال١٠% من صاىف اصول الصندوق وال تزيد ىف أى إصدار عن ٢٠- السندات الصادرة من البنوك والشركات بنسبة تصل إىل 

يقل التصنيف االئتماين عن احلد األدىن املقبول من قبل اهليئة العامة للرقابة املالية .
ئق صناديق أسواق النقد بنسبة تصل اىل  % من صاىف اصول الصندوق٢٠% من صاىف اصول الصندوق على أال تزيد نسبة االستثمار يف الصندوق الواحد عن ٣٠- و

ئق الصندوق املستثمر فيه.٥ومبا ال جياوز %  من عدد و
ت جارية و ودائع و اذون خزانة ال يقل عن %  من صاىف اصول الصندوق.١٠- االحتفاظ مبعدل سيولة نقدية ىف حسا

 من االوراق املالية لتلك الشركة.٢٠ من صاىف اصول الصندوق و مبا ال جياوز %١٥- اال تزيد نسبة ما يستثمر ىف شراء اوراق مالية لشركة واحدة على %
 يوم.٣٩٦- أال يزيد احلد االقصى ملدة استثمارات الصندوق على

- أن يكون احلد االقصى للمتوسط املرجح ملدة استحقاق حمفظة استثمارات الصندوق مائة و مخسني يوماً.

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، ويتم نشر سعر الوثيقة يف يوم العمل املصريف االول من يتم حتديد قيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة يف صايف القيمة السوقية ألصول الصندوق يف 
إلضافة اىل اإلعالن عنها يف مجيع فروع البنك. كل أسبوع يف جريدة صباحية يومية واسعة االنتشار 

حتديد صايف قيمة الوثيقة

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

م العمل الرمسية وذلك حىت الساعة الثانية عشرظهراً بفروع البنك املصري اخلليجى وتسدد قيمتها على  اساس ئق االستثمار اجلديدة خالل أ يتم تلقى طلبات شراء و
اية اليوم السابق لتقدمي طلب الشراء. القيمة املعلنة للوثيقة ىف 

ئق شراء الو

م العمل الرمسية وذلك حىت الساعة الثانية عشر ظهراً لدى أى  فرع من لتقدم بطلب االسرتداد خالل أ ئقه  جيوز ألى مكتتب ىف الصندوق أن يسرتد بعض أو مجيع و
فروع البنك املصري اخلليجى ويتعني حضور حامل الوثيقة أو املوكل عنه إليداع طلب االسرتداد ويتم الوفاء بقيمة الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة ىف  صاىف أصول

اية اليوم السابق لتقدمي طلب االسرتداد لصندوق ىف 

ئق اسرتداد الو

ح الصندوق والىت تفوق القيمة االمسية للوثيقة وفقاً ملا يقرره مدير االستثمار ، هذا٩٥% حىت ٥يتم إجراء توزيع نقدى ربع سنوي يرتاوح ما بني  % من قيمة صاىف أر
حد اجلرائد اليومية واسعة االنتشار. رخيه  وسيتم اإلعالن عن قيمة التوزيع و

سياسة التوزيع

ت  األستاذ /على سعد زغلول املعزاوي، األستاذ / مسري أنس عبد الغفار مراقيب احلسا
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ال يوجد مصاريف االسرتداد
% ( اثنني ونصف ىف األلف)  سنو من صاىف أصول الصندوق حتتسب وجتنب يوميا خالل الشهر وتسدد يف بداية٠٫٢٥يستحق ملدير االستثمار أتعاب إدارة  بنسبة 

لشهر التاىل.
اتعاب االدارة

ا لدى٠٬١يتقاضى البنك املصري اخلليجي عمولة حفظ مركزي بواقع  لصندوق  واحملتفظ  ً من القيمة السوقيه لألوراق املالية املتداولة اخلاصة  % (واحد يف األلف) سنو
أمني احلفظ.

عمولة احلفظ

أتعاب جلنة اإلشراف ألف جنيه مصري سنو ألعضاء جلنة االشراف جمتمعني.١٨،٠٠٠تتقاضي جلنة االشراف علي الصندوق مبلغ و قدره
ت  ت نظري املراحعة الدورية و السنوية للمراكز املالية للصندوق مقابل أتعاب مراقيب احلسا ً لكليهما  متضمنة اتعاب٥٠٬٠٠٠يتحمل الصندوق االتعاب اخلاصة مبراقىب احلسا  جنيه مصرى سنو

.ً لصندوق ويتم االتفاق على تلك االتعاب سنو عداد وتقدمي االقرار الضرييب اخلاص  لقيام 

اليوجداتعاب حسن االداء

ً حتتسب وجتنب يومياً خالل الشهر وتسدد يف بداية الشهر التايل.٠٬٠٥تتقاضى شركة خدمات اإلدارة عمولة بواقع % (مخسة يف العشرة أالف) سنو اتعاب شركة خدمات االدارة
% (اربعة ىف االلف) سنو من صاىف أصول الصندوق حتتسب وجتنب يوميا خالل الشهر وتسدد يف بداية الشهر التاىل.٠٬٤يتقاضى البنك املصري اخلليجي عمولة بواقع أتعاب البنك 
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