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جلنيه املصرى " أمان يوم بيوم " صندوق استثمار امان النقدى للسيولة  أسم الصندوق
شركة أمان للتمويل متناهى الصغر اجلهة املؤسسة

شركة برامي انفستمنتس الدارة االستثمارات املاليةمدير الصندوق
 شركة أمان للتمويل متناهي الصغر وشركة أمان للخدمات املالية وشركة أمان لتكنولوجيا املدفوعات االلكرتونية و شركة برامي لتداول

االوراق املالية.

جنيه مصرىعملة الصندوق
مصرمقر الشركة الرمسي

 مليون جنيه٢٥حجم الصندوق املبدئى
مفتوحنوع الصندوق

٢٠٢٢ يونيو ٠١ ريخ إنشاء الصندوق
مصرمقر تواجد الصندوق

 جنيه مصرى١القيمة االمسية للوثيقة 
لشراءهدف الصندوق  يهدف الصندوق اىل استثمار أمواله من خالل تقدمي وعاء ادخارى واستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية حيث يسمح 

دف إىل احملافظة على اموال الصندوق ىف صورة سائلة مستثمرة ىف أوعية ادخارية واالسرتداد اليومى كما يتبع الصندوق سياسة استثمارية 
قصرية األجل منخفضة املخاطر عن طريق استثمار أموال الصندوق ىف سندات خزانة قصرية األجل ، أذون خزانة ، ودائع مصرفية مع

تعظيم العائد على األموال املستثمرة مع مراعاة ختفيض خماطر االستثمار من خالل سياسة مقبولة لتوزيع االستثمارات .
% من صاىف أصول الصندوق. ١٠٠- جيوز االستثمار ىف شراء أذون خزانة املصرية بنسبة تصل إىل١
 %من صايف أصول الصندوق.٤٩- أال تزيد نسبة ما يستثمر يف شراء سندات اخلزانة املصرية وسندات الشركات جمتمعني عن ٢
 % من صايف أصول الصندوق.٣٠- أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق يف أدوات الدين قصرية االجل عن٣
% من صايف اصول الصندوق.٤٠-أال تزيد نسبة ما يستثمر الصندوق يف اتفاقيات إعادة الشراء على ٤
-اال تزيد نسبة ما يستثمر يف شهادات االدخار البنكية قصرية االجل واليت يصدرها البنك املركزي املصري أو أي من البنوك اخلاضعة٥

الستثمار يف تلك األداة. ٦٠إلشرافه عن   %من صايف أصول الصندوق وذلك شريطة السماح من البنك املركزي لصناديق االستثمار 
 % من٨٠- جيوز االستثمار يف الصكوك واليت يصدرها البنك املركزي املصري واليت ال تتعدي الثالثة عشر شهرا وذلك بنسبة تصل إىل ٦

صايف أصول الصندوق.
ئق صناديق االستثمار املثيلة عن ٧  %يف٢٠ % من صايف أصول الصندوق وحبد أقصى ٤٠- أال تزيد نسبة ما يستثمر يف شراء و

الصندوق الواحد.
ت ودائع أو٨٠- جيوز االحتفاظ بنسبة تصل إىل٨ ت جارية ويف حسا  % من صايف أصول الصندوق يف صورة مبالغ نقدية سائلة يف حسا

توفري لدي البنوك اخلاضعة لرقابة البنك املركزي املصري.
- االحتفاظ بنسبة من أموال الصندوق يف صورة مبالغ نقدية سائلة ملواجهه طلبات االسرتداد، وجيوز للصندوق استثمار هذه النسبة او أي٩

فوائض سيولة متاحه يف جماالت استثمارية منخفضة املخاطر وقابلة للتحويل لنقدية عند الطلب

النسب والقيود
 االستثمارية 

وهى اللجنة املسئولة عن حتديد وختصيص األصول واختاذ قرارات حتديد األصول ىف مجيع فئات األصول والقطاعات وجتتمع جلنة ختصيص
األصول على أساس منتظم  من أجل مراجعة واعادة تقييم اسرتاتيجية توزيع وختصيص األصول للصندوق

جلنة ختصيص االصول 

البنك املصرى لتنمية الصادراتأمني احلفظ
ا من قبل شركة خدمات اية كل يوم عمل واليت يتم احتسا يتم حتديدها على أساس نصيب الوثيقة من صايف قيمة أصول الصندوق يف  حتديد صايف قيمة الوثيقة

جهات تلقى االكتتاب وتسهيل
استيفاء طلبات الشراء-

االسرتداد
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إلضافة إىل نشرها اسبوعيا يف صحيفة يومية مصرية اإلدارة ويتم اإلعالن عنها من خالل اجلهات متلقية االكتتاب والشراء/ االسرتداد 
واسعة االنتشار

 وتعديالته والقرارات الصادرة٢٠١٨ لسنة ١٧ والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٥خيضع الصندوق ألحكام قانون سوق رأس املال رقم 
تنفيذًا هلما .

الشكل القانوين 

ب االكتتاب.٥٠٠ ئق الصندوق بعد غلق  وثيقة خالل فرتة االكتتاب و اليوجد حد ادين للتعامل علي و ئق احلد األدين لشراء الو
ئق من خالل شركة أمان للتمويل متناهي الصغر وشركة أمان للخدمات املالية وشركة أمان لتكنولوجيا املدفوعات االلكرتونية(١ -شراء الو

مقدمي اخلدمات):
ستخدام وسائل الدفع االلكرتونية  والغري االلكرتونية املتاحة لدي يقوم املستثمر بدفع قيمة الشراء نقدا من خالل فروع مقدمي اخلدمات  

الشركة .
ئق اإلستثمار لدى شركة برامي لتداول٢ ئق من خالل شركة برامي لتداول األوراق املالية وفروعها:   يتم تلقي طلبات شراء و -شراء الو

لشركة م العمل الرمسية أو إلكرتونيا من خالل التطبيق اإللكرتوين اخلاص  األوراق املالية فروعها خالل ساعات العمل الرمسية طوال أ
وذلك على مدار اليوم .

ئق شراء الو

- يتيح الصندوق امكانية تلقي طلبات االسرتداد يوميًا من خالل فروع أي من مقدمي اخلدمات شركة أمان للتمويل متناهي الصغر و/أو١
ستخدام الوسائل االلكرتونية والغري االلكرتونية املتاحة واملتوافرة أمان للخدمات املالية و/أو شركة أمان لتكنولوجيا املدفوعات االلكرتونية 

 من منتصف الليل يتم ترحيل تنفيذها١٢ من منتصف الليل وأي طلبات اسرتداد يتم تقدميها بعد الساعة ١٢لدي الشركة حىت الساعة 
ليوم العمل التايل 

ئق من خالل اجلهة املرخص هلا بتلقى طلبات الشراء / االسرتداد وفروعها (شركة برامي لتداول األوراق املالية):  جيوز  ٢ -اسرتداد الو
ئق اإلستثمار لدي اجلهة املتعاقد معها هلذا الغرض وفروعها من الساعة  ١٢ صباحا وحىت الساعة ٩تقدمي طلب إسرتداد لبعض أو كل و

لشركة وذلك علي مدار اليوم و اي طلبات اسرتداد يتم م العمل الرمسية أو إلكرتونيا من خالل التطبيق اإللكرتوين اخلاص  ظهرا طوال أ
 ظهرا يتم ترحيل تنفيذها ليوم العمل التايل.١٢تقدميها بعد الساعة 

ئق اسرتداد الو

ح على سعر الوثيقة املعلن يوميا و جيوز للصندوق وفقا ح دورية بل تنعكس األر الصندوق ذو عائد يومي تراكمي واليقوم بتوزيع أر
ئق جمانية) وذلك بعد العرض علي جلنة اشراف جراء توزيعات استثنائية (نقدي-و للدراسة االستثمارية ملدير االستثمار ان يقوم  

الصندوق.

سياسة التوزيع

خذ يف اعتبارة تغري قيم االستثمارات املالية من ا األقل خماطرة، اال ان املستثمر البد ان  لصندوق تتسم    طبيعة االستثمار اخلاصة 
وقت الخر او تغري قيمة العائد املتوقع عليها تبعا لتقلبات الظروف االقتصادية والسياسية (احمللية والدولية) وهي عوامل خترج عن سيطرة

مديرالصندوق.

املخاطر

األستاذ/ امحد عبداهلادي امحد علي الصاوي ت  مراقب احلسا

ال يوجد مصاريف االسرتداد
 % (ثالثة يف األلف) سنو من صايف أصول الصندوق حتتسب وجتنب يوميًا خالل الشهر وتسدد يف بداية الشهر٠٫٣أتعاب إدارة بواقع 

التايل
اتعاب االدارة

% (واحد ونصف يف االلف) سنو من قيمة األوراق املالية اململوكة للصندوق واحملفوظة طرف امني احلفظ٠٫١٥عمولة حفظ بواقع  عمولة احلفظ

ً من صايف أصول الصندوق على أن حتتسب وجتنب يوميًا وتسدد يف بداية الشهر التايل.٠٬٣٥تستحق بنسبة أتعاب اجلهة املؤسسة % سنو
ئق) أتعاب بواقع  ً من٠٫٠٢  تتقاضى شركة برامي خلدمات اإلدارة يف جمال صناديق االستثمار (برامي و  % (اثنان يف العشرة أالف) سنو

صايف أصول الصندوق .
اتعاب شركة خدمات االدارة

ال يوجد مصاريف االكتتاب
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 جنيه  وذلك نظري تقدمي االستشارات الضريبية للصندوق واعداد وتقدمي االقرار٧٫٠٠٠يتقاضي املستشار الضرييب اتعاب سنوية مببلغ 
لصندوق علي ان تتحمل اجلهة املؤسسة اتعاب املستشار الضرييب و ليس الصندوق. الضرييب السنوي اخلاص 

أتعاب املستشار الضرييب 

لصندوق مببلغ   جنيه  لكل عضو من أعضاء جلنة اإلشراف وذلك عن كل٥٫٠٠٠بدل حضور للسادة أعضاء جلنة االشراف اخلاصة 
مجاىل مبلغ  ً لكل عضو علي ان تتحمل اجلهة املؤسسة للصندوق اتعاب جلنة االشراف و ليس٢٠٫٠٠٠جلسة أجتماع   جنيه  سنو

الصندوق .

أتعاب جلنة اإلشراف

ت  ت أتعاب قدرها اتعاب مراقب احلسا  جنيه (ثالثون ألف جنيهًا ال غري) نظري مراجعة القوائم املالية السنوية والدورية علي ان٣٠٫٠٠٠يتقاضي مراقب احلسا
ت و ليس الصندوق . تتحمل اجلهة املؤسسة للصندوق اتعاب مراقب احلسا

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
























































































