
مؤشر مخاطر اإلستثمارالهدف من الصندوق
1

األداء المالي 

عائد الشهر0.84%-
 سنوات3العائد منذ 224.13%

العائد منذ بداية العام7.89%
 سنوات 5العائد منذ 349.26%

العائد منذ انشاء الصندوق858.54%
 سنوات7العائد منذ 4116.27%

معدل الفائدة الفعليسعر الوثيقةصافي قيمة األصول
5

أسهم و صناديق إستثمار أسهم0%  -  25% -10مليون جم1.2القيمة منذ تاريخ البدء ####

%95.8511.22مليون جم20221,598.3-ديسمبر
إستثمارات ذات عائد ثابت%75  - %100

(%)نسب توزيع اإلستثمار (بالجنيه المصري) سنوات 7سعر الوثيقة خالل 

أسهم

عام< إستحقاق  (شهادات إستثمار+ سندات )إستثمارات ذات عائد ثابت 

عام> أذون خرانة و ودائع قصيرة األجل إستحقاق 

(٪)توزيع األسهم على قطاعات السوق (%) سنوات 7األداء السنوي للصندوق منذ 

األغذية والمشروبات

البناء و مواد البناء

الرعاية الصحية واألدوية

االتصاالت السلكية و الالسلكية

المواد الكيميائية

السلع والخدمات والسيارات

الخدمات المالية باستثناء البنوك

بنوك

عقارات

مؤشرات اقتصادية

(امريكي للبرميل$)أسعار النفط (امريكي$ )سعر الصرف ($مليار )إحتياطي النقد األجنبي (EGX 30)البورصة المصرية التضخم السنوي

202285.43-نوفمبر202224.62-نوفمبر 33.53    2022-نوفمبر 13,259        2022-نوفمبر18.70%2022-نوفمبر

202285.91-ديسمبر202224.79-ديسمبر 34.00    2022-ديسمبر 14,599        2022-ديسمبر21.30%2022-ديسمبر

:تنويه
.  تستند المعلومات الواردة هنا إلى مصادر نؤمن بأنها دقيقة وموثوق بها في تاريخ إصدارها ، يحق لنا مراجعة المعلومات الواردة في أي وقت و دون سابق إنذار

.المعلومات السابقة ال تتضمن توصية أو طلب لشراء أو بيع األوراق المالية المذكورة

.2022 ديسمبر 31 مليار جنيه مصري بتاريخ 24.10  تبلغ إجمالي قيمة األصول المدارة بواسطة أليانز مصر حوالي 

.  يتم إدارة الصناديق المرتبطة بأداء الوحدات من قبل أليانز مصر

.(PWC) ، و يتم مراجعة صافي قيمة أصول الصناديق من قبل مستشارون Fund Data  يتم تأكيد اسعار وثائق الصناديق االستثمارية المرتبطة بأداء الوحدات بالتعاون مع شركة 

. مرات كل شهر4   تقييم صناديق أليانز المرتبطة بأداء الوحدات 

االيضاحات
.يقيم مؤشر مخاطر اإلستثمار وفقاً لنسب توزيعة و بنود اإلستثمار(1)
.1 -(سعر الوحدة في نهاية الشهر الماضي/ سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي )يمثل عائد إستثمار الشهر الحالي (2)
.1 -(سعر الوحدة في نهاية العام الماضي/ سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي )يمثل عائد اإلستثمار منذ بداية العام (3)
.1 -(سعر الوحدة عند انشاء الصندوق/ سعر الوحدة في نهاية الشهر الحالي ) 2001يمثل عائد اإلستثمار منذ انشاء الصندوق في أكتوبر (4)
2001معدل الفائدة الفعلي منذ أكتوبر (5)

(ITD+1).                              معدل الفائدة الفعلي يمثل متوسط األداء السنوي للصندوق منذ تاريخ انشاء الصندوق
((365/(T1-T0)))-1

العائد منذ بدء الصندوق (ITD)تاريخ نهاية الشهر الحالي ،  (T1)تاريخ بدء الصندوق ،  (T0): حيث أن

https://www.allianz.com.eg/ar_EG/about-us/financial-performance.html

.يهدف هذا الصندوق إلى اإلستثمار طويل المدى لزيادة رأس المال بأقل مخاطرة في عدد من اإلستثمارات بعملة الجنيه المصري

يهدف الصندوق الى الحصول على عائد فوق المتوسط عن طريق تركيز االستثمار في السندات واألذون ذات العائد الثابت والتى يتم اختيارها من بين العديد من 

.األصول مثل األسهم و الودائع و السندات الحكومية و غيرها

.مصر- يستثمر الصندوق في أسهم كبرى الشركات بهدف زيادة األرباح ويتم اختيار األسهم على المدى المتوسط باإلستعانة بخبرات إدارة اإلستثمار في أليانز 

بنود اإلستثمار

Report Date

31-Jul-2017AzLE Fund A - EGP Conservative Fund

%11.81

%41.65

%46.55

Report Date

31-Aug-2017AzLE Fund A - EGP Conservative Fund

مرتفعةمخاطر

متوسطةمخاطر

منخفضةمخاطر

2.01%

1.97%

1.54%

1.39%

1.02%

1.00%

0.98%

0.92%

0.73%

(A)صندوق اإلستثمار
محفظة آمنة-بالجنيه المصري 
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