
 

باألسواق الواعدة االستثماریة الفرص وتقییم لعرض نوعه من األكبر االستثماري المؤتمر             انطالق

 الناشئة والمبتدئة في لندن

التنفیذیة اإلدارة بممثلي یلتقون أمریكي دوالر ترلیون 12 تتجاوز استثماریة بقاعدة العالم حول الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسات                   أبرز

 لـ151 شركة مدرجة في 25 دولة لبحث فرص االستثمار باألسواق الناشئة والمبتدئة

 

 لندن، المملكة المتحدة في 10 سبتمبر 2018

من األكبر الملتقى وهو «EFG Hermes London Conference» االستثماري المؤتمر من الثامنة السنویة الدورة أعمال الیوم                  تنطلق

من مسبوقة غیر بمشاركة وذلك والمبتدئة، الناشئة واألسواق األوسط الشرق في االستثماریة الفرص وتقییم لعرض المتحدة بالمملكة                   نوعه

 أبرز المؤسسات المالیة واالستثماریة الرائدة حول العالم، وممثلي اإلدارة التنفیذیة لكبرى الشركات المدرجة.

االستثمار وفرص العالمي المال رأس تدفقات بین الوصل حلقة یكون ألن لندن في اإلمارات استاد أرض على ینعقد الذي المؤتمر                      ویهدف

12 بقیمة مدارة أصول تمثل استثمار صنادیق مدیري بین المباشر التواصل قنوات فتح خالل من وذلك الشركة، بها تعمل التي                      باألسواق

الصحراء وجنوب أفریقیا وشمال األوسط الشرق ببورصات المقیدة الشركات بأبرز التنفیذیة اإلدارة وممثلي دولیة ومؤسسات دوالر                  تریلیون

  األفریقیة وشرق أوروبا وآسیا.

في الشركة تلعبه الذي الرائد بالدور اعتزازه عن القابضة، هیرمیس المالیة للمجموعة التنفیذي الرئیس عوض كریم أعرب السیاق هذا                     وفي

المؤتمر أن إلى مشیًرا الواعدة، النمو بمقومات تحظى التي األسواق في الجذابة االستثمار وفرص العالمي المال رأس تدفقات بین الفجوة                      سد

ارتفاع حول والمبتدئة الناشئة األسواق مستجدات أبرز على مباشر بشكل للتعرف االستثمار صنادیق مدیري أمام فریدة فرصة                   سیتیح

تلك في االستثماري المشهد صیاغة إعادة في ومساهمتها الجدیدة التكنولوجیة والحلول الصارمة التشریعیة والقرارات الشفافیة                 مستویات

 األسواق خالل عام 2018.

 ومن المتوقع أن تتضمن الدورة الثامنة من المؤتمر ما یلي:

بقاعدة● العالم حول رائدة مالیة مؤسسة 177 من دولي مستثمر 327 بین حواریة وجلسات مباشر اجتماع الف ثمانیة                    حوالي

 استثماریة تتجاوز 12 ترلیون دوالر أمریكي، مع ممثلي اإلدارة التنفیذیة لـ 151 شركة مدرجة.

 الشركات المشاركة في المؤتمر تمثل 11 قطاع محوري من 25 دولة، ویبلغ إجمالي رأسمالها السوقي نحو 856.15 ملیار دوالر.●

تشهد والمبتدئة الناشئة األسواق أن هیرمیس، المالیة بالمجموعة االستثمار لبنك المشارك التنفیذي الرئیس عبید محمد أوضح جانبه                   ومن

تلك في الحكومات تتبناها التي الهامة اإلصالحات موجة ظل في وذلك االقتصادي، واالنفتاح التحدیث من حالة الراهنة المرحلة                    خالل

 األسواق وعلى رأسها المبادرات الرامیة إلى تنویع االقتصاد بدال من االعتماد على السلع األساسیة فقط.

للمستثمرین. الجذابة الفرص من العدید تطرح أنها إال المستقبل، في تحدیات من والمبتدئة الناشئة األسواق تحمله ما رغم أنه عبید                      وأكد

الفرص ودراسة األسواق تلك بها تحظى التي النمو بمقومات الدولي االستثمار مجتمع لتعریف یسعى االستثماري المؤتمر هذا أن                    وأضاف

من بالعدید العاملة بالشركات التنفیذیة اإلدارة ممثلي مع المباشرة اللقاءات عقد عبر بالمؤتمر المتواجدة الشركات من الواعدة                   االستثماریة

 القطاعات والصناعات في األسواق الناشئة والمبتدئة.

اآلن، حتى «EFG Hermes London Conference» االستثماري للمؤتمر دورة أكبر وهي الجاري، العام خالل المؤتمر نسخة                  وتشهد

في شركة 130 مقابل مدرجة شركة 151 إلى عددها ارتفع والتي المقیدة الشركات بكبرى التنفیذیة اإلدارة ممثلي جانب من قویة                      مشاركة

والسلع المالیة والخدمات الطاقة تتضمن التي المحوریة القطاعات من العدید المؤتمر في المقدمة الشركات وتمثل الماضي. العام                   نسخة

 االستهالكیة والرعایة الصحیة والمشروعات الصناعیة والتطویر العقاري وصناعة مواد البناء واالتصاالت والمرافق والبنیة األساسیة.
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 --انتهى--

 
 
 

 عن المجموعة المالیة هیرمیس
أكثر على مدار على وتوسعة المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربعة عبر دولة 11 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                        تحظى
یضم محترف عمل بفریق الشركة وتنفرد والمبتدئة. الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة لتصبح المتواصل اإلنجاز من عاًما 30                      من
األصول وإدارة االكتتاب وتغطیة الترویج بین تتنوع واالستثماریة، المالیة الخدمات من فریدة باقة تقدیم في الشركة وتتخّصص موظف. 2900 من                      أكثر
المالیة المجموعة مظلة تحت المصرفي غیر التمویل قطاع بإطالق الشركة قامت وقد المباشر. واالستثمار والبحوث المالیة األوراق في                    والوساطة
للتأجیر هیرمیس المالیة المجموعة شركة أعمال ذلك في بما المصرفي، غیر التمویل مجال في الشركة أنشطة إدارة تتولى والتي فاینانس،                      هیرمیس
وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع وهما رئیسیین محورین في تتبلور التي الشركة استراتیجیة ذلك ویعكس الصغر. متناهي للتمویل وتنمیة                     التمویلي

 التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش والوالیات المتحدة األمریكیة.

 
 لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: www.efghermes.com ومتابعتنا على:    

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على:
media@efg-hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة 

 
 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت
melgammal@efg-hermes.com 

 

 

 إبراء الذمة

واالستراتیجیة اإلدارة بتوقعات یتعلق ما المثال سبیل على بینها من مستقبلیة أمور إلى البیان هذا في أشارت قد هیرمیس المالیة المجموعة تكون                        قد

رؤیة عن تعبر وإنما فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة المستقبلیة والمؤشرات النمو وفرص                    واألهداف

– الحصر ولیس المثال سبیل على ذلك– ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل                         المجموعة

العملة مركز عن الناجمة واآلثار العامة االقتصادیة والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في                    التذبذب

المتعلقة التصریحات على االعتماد في یفرط بأال الحذر توخي القارئ على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات                     المحلیة

  بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.
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