نشرة خاصة ألداء صندوق بنك إتش إس بي سي مصر «كل يوم»
محفظة الصندوق

في بنك إتش إس بي سي مصر نعمل دائما على إبقاء عمالئنا على علم بكل
ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار ما نقدم من منتجات وخدمات ،كذلك القواعد
الجديدة وتحديثات السوق فيما يتعلق بأي من منتجاتنا .فنحن نؤمن بأن من
مهامنا كبنك إتش إس بس سي مصر أن نضع عمالئنا في إطار العمل األساسي
الذي نقوم به كي يتمكن العميل من اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق باالستثمار
وما يتفق مع موقفك المالي.

بحد أقصى  7أيام

بقراءة هذه النشرة قد تطلع على معلومات مفيدة تتعلق بأداء صندوق إتش
إس بي سي « كل يوم» .نترككم مع التفاصيل التالية....

بحد أقصى  97أيام

لمزيد من المعلومات عن صندوق بنك إتش إس بي سي مصر «كل يوم» برجاء
االتصال على  19007أو زيارة اقرب فرع لبنك إتش إس بي سي مصر.

بحد أقصى  397أيام

استحقاقات األصول في الصندوق في  02أكتوبر 2021
مدة استحقاق

ليلة واحدة

النسبة التراكمية الحالية
%12

النسبة المستهدفة
%10

%24.5

%15

%72

%70

بحد أقصى  39أيام

%46.7

بحد أقصى  190أيام

%92.6

%40
%85

%100

%100

نسبة األصول في الصندوق

معلومات الصندوق
تاريخ بدء الصندوق

إجمالي حجم الصندوق (جنيه مصري)

سعر وثيقة الصندوق في 2021/10/02

348.47786

عائد الصندوق في 2014

%8.36

عائد الصندوق في 2013

هدف وسياسة الصندوق

تاريخ 2 :أكتوبر2021

االسم المختصر :صندوق «كل يوم»

الجهة المؤسسة :بنك إتش إس بي سي مصر

مدير االستثمار :هيرميس إلدارة صناديق االستثمار (شركة مملوكة للمجموعة
المالية هيرميس)

إدارة الصندوق :الشركة المصرية لخدمات اإلدارة في مجال صناديق االستثمار
ش.م.م( .سيرف فند).

يستثمر الصندوق في أدوات االستثمار قصيرة األجل مثل أذون الخزانة الصادرة
عن الحكومة المصرية وودائع البنوك المحلية.
للحصول على آخر أسعار الوحدات اليومي الخاصة بالصندوق ،الرجاء الدخول على
الرابط التالي أو اتصل بنا على :19007

http://www.bloomberg.com/quote/HBEGMMI:EY
إفصاح مخاطر الصندوق

صندوق «كل يوم» ليس وديعة بنكية ولكن صندوق استثمار نقدي ذو عائد
يومي تراكمي يتم إدارة أصوله عن طريق شركة هيرميس إلدارة صناديق
االستثمار (شركة مملوكة للمجموعة المالية هيرميس) ويرتبط قيمة راس المال
الخاص به بمخاطر السوق ومخاطر أخرى ،موضحة بنشرة االكتتاب .ال يوجد اي
ضمانات بصعود او ثبات قيمة وثائق الصندوق في اي فترة زمنية محددة.
الرؤية الموضحة في هذه النشرة هي لبنك إتش إس بي سي مصر في وقت
اعداده وخاضعة للتعديل في اي وقت.
لمزيد من التفاصيل حول مخاطر االستثمار يرجى الرجوع إلى نشرة اكتتاب
الصندوق ووثيقة الخصائص الرئيسية.
هذه النشرة ليس لها أي قيمة تعاقدية وليس الغرض منها التوصية بشراء وبيع
وثائق الصندوق.

أبريل 2009

1,116,307,705

عائد الصندوق في 2015
عائد الصندوق في 2016
عائد الصندوق في 2017
عائد الصندوق في 2018
عائد الصندوق في 2019
عائد الصندوق في 2020

عائد الصندوق في  2021حتى اآلن
تلقي االستردادات
مدير الصندوق
المتوسط المرجح الستحقاق األصول

تحديثات الضوابط

%10.20
%8.52

%10.03
%١٥.٢٨
%١٤.٩٢
%13.96
%10.32
9.45 %

اإلنترنت 12:00 – 9:00
الفروع 13:00 – 8:30

هيرميس إلدارة صناديق
االستثمار (شركة مملوكة
للمجموعة المالية هيرميس)
71

ً
اعتبارا من  25أكتوبر  2020حتى يوم  19يناير 2021
تم إعادة فتح صندوق «كل يوم»
بعد الوصول إلى الحد األقصى المسموح به طبقا للوائح البنك المركزي المصري
وذلك مع سماح باسترداد وثائق الصندوق من خالل فروع البنك او خدمة اإلنترنت
البنكي
األعباء المالية للصندوق:

يتحمل الصندوق األعباء المالية التالية التي تم الموافقة عليها في جماعة حملة
وثائق الصندوق الذي تم انعقاده في يونيو  .2018لقد وافقت الهيئة العامة
للرقابة المالية على هذه التعديالت في أغسطس  2018و تم تطبيق هذه األتعاب
فى سبتمبر : 2018
t
t
t
t
t

األتعاب الثابتة 345,000 :جم سنويا بحد أقصى.
ً
سنويا بحد أقصى من صافى أصول الصندوق.
باإلضافة إلى نسبة %0.68
العمولة المستحقة ألمين الحفظ بنسبة  %0.10من القيمة السوقية
لألوراق المالية المحفوظة لديه.
مصاريف طباعة و إرسال التقارير الربع السنوية.
رسم التطوير الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية بواقع  %0.02سنويا
(إثنين في العشرة آالف) من صافي أرباح الصندوق.
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