
 

سترداد وثائق صناديق
ِ
 ثاندر لتداول األوراق المالية تحصل على رخصة شراء وا

 االستثمار
 شراء وبيع وثائق صندوق اّدخار-AZ متاح اآلن على تطبيق "ثاندر"

 
 القاهرة، مصر،
  22 فبراير 2020

 
 عقدت شركة ثاندر لتداول األوراق المالية شراكة مع شركة أزيموت مصر، لتقدم ثاني منتج استثماري — وهو

.AZ-صندوق استثمار اّدخار 
 

 اّدخار-AZ هو أول صندوق استثمار مفتوح “طرح خاص” من نوعه، حيث أنه مشتق من األنواع األولية لصناديق
 النقد وصناديق الدخل الثابت. يتم استثمار أموال الصندوق في أدوات الدخل الثابت المتعددة مثل أذون

 وسندات الخزانة الحكومية وسندات الشركات والتوريق والصكوك والودائع وشهادات االستثمار، وغيرها من
 أدوات االستثمار بآجال استحقاق مختلفة لتحقيق أفضل العوائد.

 
 يتيح الصندوق شراء الوثائق بصورة يومية واستردادها أسبوعًيا.  وإليك  رابط  نشرة اإلصدار.

 
 "نحن في ثاندر نعمل على توفير منتجات استثمارية متنوعة لكسب ثقة األفراد وإدخالهم في دائرة المتعاملين
 في سوق المال، مما يساعدهم على الوصول إلي الحرية المالية. ولهذا السبب، نحن متحمسون أن نقدم لكم

 ثاني منتج استثماري من ثاندر وهي صناديق االستثمار المشتركة."  أحمد حمودة، الشريك المؤسس والمدير
 التنفيذي.

 
 ويمتلك كل من ينضم إلى صندوق االستثمار المشترك شهادات صادرة من هذا الصندوق، وَتمنح هذه

 الشهادات الجميع نفس التنوع من االستثمارات بنفس الِنَسب. وفي حالة ِارتفاع أو ِانخفاض قيمة الصندوق
 َكُكل، فإن قيمة شهادة ُكل شخص سترتفع وتنخفض معها بالتبعية.

 
ق صندوق االستثمار المشترك اّدخار-AZ بداية مبهرة حيث قام بَجمع أكثر من 650 مليون جنيه مصري في  "حقَّ

 غضون أسابيع قليلة مما يعكس مدى حاجة السوق لمنتج مثل هذا. نحن في ازيموت مؤمنون تماًما بدور
 التكنولوجيا الفعال ولهذا السبب نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع شركة ثاندر، ونحن واثقون من قدرتنا مًعا

 لجعل هذا الصندوق المشترك متاًحا لكل أنواع المستثمرين".  أحمد أبو السعد، CFA، ماجستير في إدارة
 األعمال والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر.

 
 ما هي المخاطر؟

 
 وتعرف المخاطر المرتبطة باالستثمار بأنها األسباب التي قد تؤدي إلى اختالف العائد المحقق من االستثمار

 عن العائد المتوقع قبل الدخول في االستثمار مما قد يعرض رأس المال المستثمر إلى بعض المخاطر
 الناتجة عن تغير قيم االستثمارات المالية من وقت آلخر واحتمال تحقيق خسائر، لذا يتعين على المستثمرين

 

https://drive.google.com/file/d/1-EyLIN-fU-rqfAPs2FwLiBPiZCHpQyV0/view


 
 المحتملين النظر بحرص إلى كافة المخاطر المذكورة فيما بعد والمراجعة الحريصة لهذه المذكرة ومتابعة

 تحديثاتها. ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية متنوعة تخضع لمستويات مختلفة من المخاطر، تكون
 معظم استثمارات الصندوق في أدوات مالية ذات مخاطر منخفضة حيث يقوم الصندوق باالستثمار في أدوات

 الدين الحكومية الخالية من المخاطر، وكذلك الودائع والشهادات البنكية وأدوات دين الشركات ذات تصنيف
 ائتماني ال يقل عن الحد األدنى المحدد طبًقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

 
 لمعلومات أكثر عن شركة ثاندر:

 
 شركة ثاندر لتداول األوراق المالية هي أحد شركات المجموعة المالية "ثاندر" القابضة لالستثمارات المالية،

 والمرخصة بالكامل من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط السمسرة في األوراق المالية، والتي
 تضمنت جولة "ما قبل التمويل التأسيسي" عدد من كبار المستثمرين الممولين المعروفين ومن بينهم

 Y-Combinator. وتسعى شركة ثاندر إلى دمج الوسائل التكنولوجية المالیة الحدیثة في نشاط السمسرة
 بالسوق المصري والتوسع من خالل جذب فئة جديدة من المستثمرين حيث تعد شركة ثاندر لتداول األوراق

  المالية الشركة األولي في الشرق األوسط التي تعلن عن تقديم خدمة تداول األوراق المالية بدون عمولة.
 

 للمزيد عن شركة ازيموت:
 تعد شركة ازيموت مصر واحدة من أكبر شركات إدارة األصول في مصر والتي يمتد تاريخها بخبرة ألكثر من 20

 عاًما، وتتجاوز أصولها الُمدارة أكثر من 8.5 مليار جنيه مصري. ازيموت مصر هي الذراع المحلي لمجموعة
 ازيموت العالمية داخل السوق المصري وهي تعمل في 18 دولة حول العالم، وتدير مجموعة ازيموت العالمية

 ما يقرب من 70 مليار دوالر في قطاعات ألصول مختلفة.
 

موقعهم زر ثاندر، عن المعلومات من لمزيد .Google Play و App Store على للتنزيل حاليًا متاح ثاندر                   تطبيق
  اإللكتروني  أو  البلوج  التابع لهم.

 
 
 

 لمزيد من االستفسارات اإلعالمية:
 نيللي عليوة

01000109896 
nelly@thndr.app 
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