Guard Capital Guaranteed Fund

"صندوق استثمار بآلية حماية رأس املال "جارد

Guard is an open-end fund that invests in a diversified portfolio of
fixed income instruments, namely corporate bonds, treasury bonds,
treasury bills, mortgage backed securities, repurchase agreements,
and time deposits in addition to equities listed on the Egyptian Stock
Exchange, with a maximum exposure of 25%.

صندوق استثمار البنك العربى االفريقى الدولى ذو العائد التراكمى "جارد" هو صندوق
استثمار مفتوح حلماية رأس املال يقوم بتوزيع استثماراته على أدوات الدخل الثابت والتى
 السندات، إتفاقيات إعادة الشراء، سندات الشركات،تتضمن أذون وسندات اخلزانة
 باالضافة الى االستثمار فى األسهم املسجلة بالبورصة،املضمونة برهن عقارى والودائع
.%25 املصرية بنسبة قد تصل حدها االقصى إلى

Guard is a suitable investment vehicle for individuals, corporations,
banks, insurance companies, mutual funds, and pension funds.

ويعتبر صندوق "جارد" الوعاء االستثمارى األمثل لألفراد والشركات والبنوك وشركات
.التأمني وصناديق االستثمار وصناديق املعاشات

Guard is managed by Arab African Investment Management
(AAIM), a specialized investment management firm with a proficient
management team.

)AAIM( يتولى إدارة صندوق "جارد" شركة العربى االفريقى إلدارة االستثمارات
 ويعمل بها فريق محترف من الكفاءات،وهى شركة متخصصة فى إدارة االستثمارات
.املتخصصة فى مجال االستثمار

Guard Fund Benefits & Features
• Guard is an excellent diversification instrument.
• Investors can maximize their returns through capital gains.
• Low risk profile amid equity market volatility.
• Guard guarantees the par value/market value of the certificate
based upon a one-year holding from the initial investment
date.
• Available for Egyptians and Foreign investors.

Fund Subscription & Redemption Procedures
• Subscription and redemption is carried throughout all AAIB
branches.
• Purchase/Redemption requests are accepted during the last five
working days of every month until 12:00 PM and are to be

"مزايا وخصائص صندوق استثمار "جارد
.• وعاء مناسب لتنويع االستثمار
.• إمكانية تعظيم العائد من خالل األرباح الرأسمالية
.• أداة استثمارية ذات مخاطر منخفضة فى حالة تذبذب أداء سوق املال
• حماية رأس املال املستثمر (حماية القيمة األسمية للوثيقة عند اإلكتتاب أو حماية
القيمة الشرائية للوثيقة) شريطة االحتفاظ بالوثائق ملدة عام من تاريخ اإلكتتاب أو
.الشراء
.• متاح للمستثمرين من املصريني واألجانب

إجراءات اإلكتتاب واإلسترداد فى الصندوق
.• شراء واسترداد الوثائق من خالل جميع فروع البنك العربى االفريقى الدولى
االسترداد شهريا ً فى أخر خمسة أيام عمل من/• يتم تقدمي طلبات الشراء
 على أن يتم التنفيذ من أول يوم عمل،ًالشهر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا
.فى الشهر التالى

processed from the first working day of the following month.

. وثيقة100 • احلد األدنى للشراء

• Minimum initial investment of 100 certificates.

* Terms & Conditions apply and are subject to change at the Bank’s
sole discretion.

.* تطبق الشروط واألحكام وقابلة للتغيير وفقا ً لتقدير البنك املطلق

For further information please call

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال على

(24 hours/7 days)
or visit our website
www.aaib.com

) أيام7/ ساعة24(
أو زيارة موقعنا اإللكترونى
www.aaib.com

19555

19555

"ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارد"

صندوق استثمار بآلية حماية رأس املال

