
نشرة االكتتاب في وثائق استثمار صندوق استثمار بنك HSBC مصر 
النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي

كورنيش النيل، المعادي، القاهرة، مصر - ص.ب.  ١٢٤ ، المعادي. صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.، ٣٠٦

حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لبنــك إتــش إس بــي ســي مصــر ش.م.م. ٢٠٢٢ . جميــع الحقــوق محفوظــة. ال يجــوز استنســاخ أي جــزء مــن هــذا المنشــور أو تخزينــه فــي أي أجهــزة أو 
نظــم لخــزن المعلومــات أو نقلــه بــأي شــكل أو وســيلة كانــت، ســواًء إلكترونيــًا، ميكانيكيــًا، فوتوغرافيــًا أو تســجيليًا أو خــاف ذلــك، دون الحصــول علــى إذن كتابــي مســبق مــن بنــك إتــش 

.CRN WPB22100 .إس بــي ســي مصــر ش.م.م
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