
صندوق إستثمار البنك األهلى المصرى 
ومصر لتأمينات الحياة - األهلى حياة

ما هو هدف وطبيعة صندوق 
استثمار األهلى حياة ؟ 

المســتثمرة  األمــوال  علــى  عوائــد  تحقيــق  الــى  الصنــدوق  يهــدف 
صنــدوق  كونــه  باالســتثمار  المتعلقــة  المخاطــرة  ودرجــة  تتناســب 
اســتثمار أســهم متــوازن مفتــوح يتعامــل فــي ســوق األوراق الماليــة مــع 
ــه  ــن علي ــح المؤم ــاة لصال ــى الحي ــة عل ــة التأميني ــزة التغطي ــر مي توفي
)افــراد - عامليــن بالمؤسســات( بــدون حــد أدنــى وبحــد أقصــى 250 ألــف 

ــه . جني

البنك األهلى المصرى وشركة مصر لتأمينات الحياة.من هي الجهة المؤسسة؟

شركة األهلى إلدارة االستثمارات المالية.من هو مدير االستثمار؟

هل يقوم الصندوق بإجراء توزيع 
دورى؟

يمكن للصندوق إجراء توزيع سنوى وفقًا لرؤية مدير االستثمار.

ما هو حجم الصندوق المستهدف 
خالل فترة االكتتاب ؟

يبلــغ الحجــم المبدئــى المســتهدف للصنــدوق 50 مليــون جنيــة مصــرى 
) خمســون مليــون جنيــه مصــرى ( عنــد التأســيس موزعــة علــى 500 ألــف 
وثيقــة ، القيمــة االســمية للوثيقــة 100 جنيــه مصــري )مائــة جنيــه مصــرى(.

متى يبدأ اإلكتتاب ؟ وما هى جهة 
تلقى اإلكتتاب ؟ وما هو الحد 

األدنى لإلكتتاب؟ 

يتــم فتــح بــاب االكتتــاب فــي وثائــق الصنــدوق إعتبــارًا مــن تاريــخ 
ــاب  ــق ب ــوز غل ــي 2022/2/17 ويج ــى ف ــهرين تنته ــدة ش 2021/12/19 ولم
ــي  ــاب ف ــاب اإلكتت ــح ب ــخ فت ــن تاري ــام م ــة أي ــرور خمس ــد م ــاب بع اإلكتت

حالــة تغطيــة جميــع الوثائــق المطروحــة لإلكتتــاب .
ــرة  ــرى المنتش ــى المص ــك األهل ــروع البن ــالل ف ــن خ ــاب م ــم االكتت ويت
ــة  ــاب وثيق ــى لإلكتت ــد األدن ــان الح ــًا ب ــة علم ــتوى الجمهوري ــى مس عل

ــى. ــد أقص ــدون ح ــدة وب واح

ما هي مواعيد الشراء واالسترداد 
بعد غلق باب اإلكتتاب ؟ 

يتم الشراء واالسترداد أسبوعيا من كافة فروع البنك وذلك أثناء ساعات 
العمل الرسمية للصندوق في آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع.

يقــوم كل مكتتــب /مشــترى بالوفــاء بقيمــة الوثيقــة بالكامــل فــور كيف يتم الوفاء بقيمة الوثيقة؟ 
التقــدم لإلكتتــاب / الشــراء طــرف البنــك.
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ما هى شروط الحصول على 
التغطية التأمينية ؟ 

يتراوح سن المؤمن عليه ما بين 18 سنة و65 سنة. 	
يتــم التأميــن علــى حيــاة حملــة الوثائــق بــدون توقيــع كشــف طبــي  	

ســواء كانــوا افــراد او عامليــن بمؤسســات.
مبلــغ التأميــن يعــادل القيمــة الســوقية لوثائــق المؤمــن عليــه فــي  	

نهايــة شــهر الوفــاة بــدون حــد أدنــى وبحــد اقصــى 250 ألــف جنيــه 
علمــًا بــأن قســط التأميــن يقــوم الصنــدوق بســداده نيابــة عــن 

ــه. ــن علي المؤم
يبــدأ ســريان التغطيــة التأمينيــة بعــد مــرور 90 يــوم مــن تاريــخ  	

. الفعلــى للصنــدوق  النشــاط  االكتتــاب / الشــراء بعــد بدايــة 
يمكــن للمؤسســات االكتتــاب / الشــراء باســمها واإلســتفادة بتغطية  	

تأمينيــة بحصــص متســاوية لصالــح موظفيهــا بشــرط أال يتجــاوز ســن 
المؤمــن عليــه 56 ســنة عنــد تاريــخ تعيينــه بالمؤسســة.

يشــترط لالســتفادة مــن التغطيــة التأمينيــة للعامليــن بالمؤسســات  	
ــوال  ــه ط ــى رأس عمل ــة وعل ــة المؤسس ــي خدم ــف ف ــون الموظ أن يك

فتــرة التغطيــة التأمينيــة.

ولمزيد من االستفسارات يمكن 
الرجوع إلى 

البنك األهلى المصرى
الخط الساخن:19623 	
	    www.nbe.com.eg :الموقع اإللكتروني
	  investment.funds@nbe.com.eg :البريد اإللكتروني

شركة مصر لتأمينات الحياة 
الخط الساخن: 19446 	
	 www.misrlife.com :الموقع اإللكتروني
	 customer.service@misrlife.com :البريد اإللكتروني

شركة األهلى إلدارة االستثمارات المالية 
تليفونات : 37603401 - 37603414 )202+( 	
	 www.afim.com.eg : الموقع اإللكتروني
	   info@afim.com.eg :البريد اإللكتروني


