"Gozoor"
Fixed Income Fund

Gozoor Fixed Income Fund

صندوق استثمار الدخل الثابت جذور

Gozoor is an open-end fund that invests in a diversified
portfolio of fixed income securities which include
Corporate Bonds, Treasury Bonds, Treasury Bills, Mortgage
Backed Securities, Repurchase Agreements, and Time Deposits.

صندوق استثمار الدخل الثابت جذور هو صندوق استثمار مفتوح يقوم بتوزيع

Gozoor is a suitable investment pool for Individuals, Corporations,
Banks, Insurance Companies, Mutual Funds, and Pension Funds.
Gozoor is managed by Arab African Investment Management
(AAIM), a specialized Asset Management Firm with an experienced
investment management team.

Gozoor Fund Benefits

 وسندات، والتى تتضمن أذون وسندات اخلزانة،استثماراته على أدوات الدخل الثابت
. والودائع، والسندات املضمونة برهن عقارى، واتفاقيات إعادة الشراء،الشركات
ويعتبر جذور الوعاء االستثمارى األمثل لألفراد والشركات والبنوك وشركات التأمني
.وصناديق االستثمار وصناديق املعاشات
،)AAIM( يتولى إدارة صندوق جذور شركة العربى االفريقى إلدارة االستثمارات
 ويعمل بها فريق محترف من الكفاءات،وهى شركة متخصصة فى إدارة االستثمارات
.املتخصصة فى مجال االستثمار

مزايا صندوق استثمار جذور
.• وعاء مناسب لتنويع االستثمار

• Gozoor is an excellent diversification instrument.
• Investors can maximize their returns through capital gains.
• A compelling alternative to Certificates of Deposit for
Corporate Clients.
• Gozoor is tax exempted for retail and corporate clients.

.• إمكانية تعظيم العائد من خالل األرباح الرأسمالية
.• أداة استثمارية بديلة عن شهادات اإلدخار للشركات
.• عوائد ال تخضع للضرائب سواء للشركات أو األفراد

Gozoor Fund Feature

خصائص صندوق استثمار جذور

• Provides liquidity that enables investors to redeem part of or / all

كل استثماراته فى/• يوفر سيولة نقدية للمستثمر بإمكانية استرداد قيمة جزء

of their holdings on a monthly basis at zero cost.
• Available for Egyptians and Foreign investors.

Fund Subscription and Redemption Procedures
• Subscription and redemption are held at all AAIB branches.
• Daily subscription is until 2 PM, and monthly redemption is on
the first Sunday of every month until 12 PM.

.الصندوق بشكل شهرى وبدون مصاريف
.• متاح للمستثمرين من املصريني واألجانب

إجراءات االكتتاب واالسترداد فى الصندوق
.• شراء واسترداد الوثائق من خالل جميع فروع البنك العربى االفريقى الدولى
 بينما يتم االسترداد يوم األحد،ً• يتم شراء الوثائق يوميا ً حتى الساعة الثانية ظهرا
.ًاألول من كل شهر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا
. 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

صندوق استثمار الدخل الثابت "جذور"

