
التقرير الربع سنوي 

األداء الفترة  الربع الثالث ٢٠٢٢

٤٫٥٥% منذ بداية العام

٩٫٦٧% ٢٠٢١ هدف االستثمار 

١٢٫٠٤% ٢٠٢٠

٢٢٫٠% ٢٠١٩

٧٩٫٢٢% منذ ٥ سنوات

٢٦١٫٤٨% منذ التأسيس

مجاالت االستثمار  

االكتتاب/االسترداد 

- يقدم الصندوق اكتتابات أسبوعية للمستثمرين
- يقدم الصندوق استردادات شهرية للمستثمرين 

- يتم تقيم سعر الوثيقة يوميا

- الحد األدنى لالكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق 

سوق مفتوح نوع الصندوق                                       

أبريل-٢٠١٠ تاريخ التأسيس  

٣٥٫٣٠١٢٧ ج.م.  سعر الوثيقة

٠٫٢٥ ج.م.  اجمالي التوزيعات من التأسيس      

٢٫٤٥ سنوات المدة

حجم الصندوق ١١٢٫٠٨ مليون ج.م

EFGBOAF  Bloomberg كود الصندوق فى

٦٨٠٧٤٥٨٣ كود ISIN الخاص بالصندوق  

مدير االستثمار 

هيرميس إلدارة الصناديق شركة اإلدارة  

كريم زعفان مدير االستثمار 

بيانات التواصل 

بنك االسكندرية

١٩٠٣٣ تليفون 

http://www.alexbank.com/En العنوان االلكتروني 

الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو تعظيم رأس مال المستثمر على المدى الطويل من خالل 
تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة باألدوات المستثمر فيها بالصندوق.

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات 
التوريق والودائع.

صندوق استثمار بنك االسكندرية الثالث

محفظة الصندوق 

أداء الصندوق 

تحليل السوق 

:التالية لألسباب نتيجة التحديات من العديد العالمية المال أسواق واجهت ٢٠٢٢ عام من األولى أشهر التسعة خالل

أوكرانيا لدولة روسيا غزو≡

العالم حول السلع أزمة تسارع≡

  األمريكى الفدرالى البنك قبل من الفائدة اسعار ارتفاع≡

اإلمداد وسالسل االقتصادى النمو على ١٩-كوفيد جائحة تداعيات تأثير استمرار≡

سوقال أداء

٢٠٢٢ يوليو فى %١٣.٦ب مقارنة ٢٠٢٢ أغسطس فى %١٤.٦ الى السنوى التضخم معدل ارتفع≡

٢٠٢٢ سبتمبر فى أمريكى دوالر مليار ٣٣.٢ المصرى المركزى البنك لدى الدولى المقد احتياطى صافى سجل≡

٢٠٢١ فى %٣.٣بـ مقارنة ٢٠٢٢ المالى العام خالل %٦.٦ بلغ نمو االقتصاد شهد≡

 ٢٠٢١/٢٠٢٢ المالى العام من الرابع الربع فى %٧.٢ عند البطالة معدل استقر≡

 بينما .التوالى على %١٢.٢٥و %١١.٢٥ عند واحدة لليلة واإلقراض اإليداع عائد سعري على االبقاء ٢٠٢٢ سبتمبر ٢٢ فى اجتماعهـا في المصـري المركــزي للبنك النقديـة السياسة لجنة قررت≡
%١٤ من بدالً  %١٨ ليبلغ البنوك لدى االحتياطى نسبة برفع المركزى البنك قام

:الفائدة اسعار متوسط≡

%١٧.٦٠ :سنوات ٣•

%١٥.٤٧ :سنوات ٥•

%١٤.٠٠ :سنوات ٧•

%١٤.٦٨ :سنوات ١٠•

االستثمار استراتيجية

 المرتفعة العوائد من الستفادةا في االستمرار مع ، القصير المدى على المحتملة االسترداد وعمليات السوق في المتوقعة التقلبات تجاوز أجل من طبيعي، بشكل المدة بتخفيض االستثمار مدير سيقوم≡
ً  نسبيًا .التدريجي االقتصادي لالنتعاش تحسبا

توزيع األصول

االداء
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ت ثمار  أدوات الدخل الثا  صندوق بنك اإلسكندرة لالس


