
األول من نوعه عبر  ستتتارما  اال مؤتمرال  طالقانالمجموعة المالية هيرميس تعلن 

 «EFG Hermes Virtual Conference»الفيديو  

للشوركو لئودكو عمه  ش الةلليو عدر بر ق قشرا   ظئكشظلو  رقميو  يركز على األسواا  الاشئو و لالمدئة و لتةعمم ظاماظو  المؤتمر  

اسوئممشريو ظؤسوسوو   160  ظسوئممر ظا 480دللو ل 14ظا  ظةرجو  ئوركو   72الئافيذيو في قيشدا  ظشوشركو لاسو و ظا الحيث يشو ة  

 تريليان دلالر     15 قشعةة بصال تئجشلز  دلليو  

 2020 يونيو 22

 مؤتمرال بعمشل   نطها عا بعلات اليام المجماعو المشليو هيرظيس  المؤسووسووو المشليو لاالسووئممشريو الرا ةة في األسوواا  الاشئوو و لالمدئة و  

 30ل  22 ياظي  يا  بيشم سووئو ظةار على ف شليشتم ا قةسووئ   ذلال  «EFG Hermes Virtual Conference»ظا ناعم   األلل سووئممشر  اال

 اإلدارة ظمملي  يا  المدشئوورةاالجئمشعش   عقة المؤتمرلسوويشوو ة    هيرظيس المشليو المجماعو تةيرهشخهل ظاصووو رقميو تفشعليو  ظا  يانيا

 مشليوب رز المؤسووسووش  الظسووئممر ظا  480لدللو   14ئووركو ظا  72 ظا  رمبك مشووشركو  الفيةيا تقايو خهل ظا  المسووئممريا  لكدشرالئافيذيو 

  .تريليان دلالر 15 قيمئ ش تدلغ قشعةة بصال الةلليو  

 فرص ل رض االسوئممشريو المؤتمرا  بكدر  لاسوئاوشفو تاميم في هيرظيس  المشليو لمجماعوااظئةادًا لسوج    األلل اإللكئرلني لمؤتمرالي ة 

جسوووار  مةلاألظم    دةيال «EFG Hermes Virtual Conference» ظؤتمر م األسووواا  الاشئووو و لالمدئة و  حيث يم  في االسوووئممشر

لبضوش  بن . ال شلميو سواا  األل الماشطق  ظا   شل ةية  الااعةةفرص االسوئممشر لالةلليو   ب رز المؤسوسوش  االسوئممشريو  يا  المدشئورالئااصو  

االسووئممشر  مجئمقل  القايو رغدولان كشس ل ممش و  الةللييا  لالمسووئممريا   الشووركش  كدرى  جشنبظا المؤتمر المشووشركو الااسوو و الئي يشوو ةهش 

  .المقدلو  الفئرة خهللالمدئة و  الاشئ واسئكشش  فرص الاما الااعةة في األساا     فيالةللي  

 الئي الجاهريو  الئحاال  لسو   أتيتالجشر   مؤتمرال ف شليش كريم عاض الر يس الئافيذ  للمجماعو المشليو هيرظيس القش اوو بن بلضو  ل

تااج  ش األسواا  الاشئو و  صو دو تحةيش  ظا  عام نئج  لظش  (19  –)كافية  كارلنش فيرلس  بزظو تةاعيش   سودبيشو ةهش االقئصوشد ال شلمي  

بر شح  انخفشضبعقدم ظا  لظشاألنشوووطو االقئصوووشديو  ت ط المركز المشلي لل ةية ظا الةلل نئيجو  اضوووطرا   إلىظشووويًرا   تحةيةًالالمدئة و 

زيشدة  ظا  عليم ترتب لظشبسوو شر الاف  لالسوولق األسووشسوويو  هداط  عا  فاووهً    الةاخلو االسووئممشريو ئةفقش ال  لتراجقبنشووطو الئجشرة الةلليو 

ظا  ةكدير ظجماعو تصواي  ضيخفال شلميو  ئ اال ئمشني الئصواي  لكشال  قيشمإلى   عدية لم  لب. لغيرهش الافطيو االقئصوشدا الاوواط على 

لمااج و   الةللي  الاقة صواةل   ظا  تمايليو سو يه ت على لحصوالل الةلل ال ةية لجاء جشنب  إلىلالمدئة و   الاشئو و سواا  شأل  الةيا  سواةا 

 . تلك األلضشع الطشر و

 يشووو ةهش  الئي الجذريو الئويرا ظحمة عدية الر يس الئافيذ  المشوووشرب لداك االسوووئممشر  شلمجماعو المشليو هيرظيس بن   بئوووشرظا جشندم ل

الئي تااجم األسوواا  الاشئوو و   الراهاوالئحةيش   األسوواا  لالشووركش  رغم مخئل ل جةيةة اسووئممشريو شئطرح فرصووً سوو   ال شلمي االقئصووشد

تخفي  اإلجراءا  االحئرازيو لالقياد على األنشوطو  عقبالئةفقش  الخشرجو  شألسواا  المدئة و لالاشئو و  ظ ةلتراجق إلى    ظشويًرالالمدئة و  

  اضق المئ لقو األخرى  مسئجةا ال إلى ديةع  ئشرلب الئحفيزيو.   شلقرارا الدااب المركزيو  ئلك األساا  في الئاسق  اسئمراراالقئصشديو  ل

ضورلرة إطهع المؤسوسوش   على لبكةالةلل المائجو للاف   ئخفيض اإلنئشج  شوك  ظلحا..    الئزامفي ضواء النخفشض السولق األسوشسويو    حة  

 لالئاج ش  السووواقيولالئ ّر  على الم طيش   ال شم  االسوووئممشر  االسوووئممشريو لالقيشدا  الئافيذيو  مخئل  الئحاال  المسوووئمرة  شلمشووو ة 

الئحليليو   شلرؤى  المشووشركيا  تزلية  ة   ت قةه المجماعو المشليو هيرظيس الذ  ي زز ظا بهميو المؤتمر  ظش لها   صووارة بلضوو   الجةيةة

    .لالمدئة و الاشئ و  شألساا   االسئممشر ئحفيزل س يًش   والةللي  المؤسسش   رزأل

المؤتمرا  االسوئممشريو  ب رز إدارة لتاميم ظجماعو ظا   فيعشًظش  عشوريا  نحاظةار  على  نجحتالمجماعو المشليو هيرظيس  شلذكر بن  جةير

 EFG Hermes›› ظؤتمرالاسوخو الخشظسوو عشور ظا  اخئيشر  ظؤخًرا. لقة تم الةلليظجئمق االسوئممشر  ظا الئي تحمى  ئقةير لاهئمشم لاسوق  

One-on-One ››ظ  وة لجاا ز  رئووووحووالمظجماعوو ظا الشووووركوش  ال وشلميوو  ضووووما  2019 ل وشم Institute for Credentialing 

Excellence (ICE) جش زتي لتحةيةًا ‹‹Best Motivational Eventجش زة‹‹ ل ‹‹Best Logistical Challenge of the Year››  

 .لاألعمشل االسئممشر ظجئمق  يا ظمش ي كس األهميو الدشلوو للمؤتمر 

 –  ن شيو الديشن –                                                                 



 عن المجموعة المالية هيرميس

دللو عدر بر ق قشرا   حيث نشوووأ  الشوووركو في السوووا  المصووور   13تحمى المجماعو المشليو هيرظيس  ئااجة ظدشئووور في 

عشًظش لئصود  المؤسوسوو المشليو لاالسوئممشريو الرا ةة في األسواا  الاشئو و لالمدئة و. لتافرد الشوركو  فريق  35لتاسو ت على ظةار  

ئخصّو  الشوركو في تقةيم  شقو فريةة ظا الخةظش  المشليو لاالسوئممشريو  تئااع ظا. . لت 5600ياوم بكمر ظا    يفاحئراعم  

 يا الئرليج لتوطيو االكئئش  لإدارة األصوال لالاسوشطو في األلرا  المشليو لالدحاو لاالسوئممشر المدشئور. لقة قشظت الشوركو 

نس  لالئي تئالى إدارة بنشوووطو الشوووركو في  إطه  قطشع الئماي  غير المصووورفي تحت ظملو المجماعو المشليو هيرظيس فشياش

لئخصوويم لالئماي  ال  الئكاالاجيش المشليولئماي  ظئاشهي الصووور لالئأجير الئمايلي لاظجشل الئماي  غير المصوورفي   مش في كلك 

الئااجوة   ال قوشر  لخوةظوش  الئوأظيا لالموةفاعوش  اإللكئرلنيوو  لي كس كلوك اسووووئراتيجيوو تاايق  وشقوو المائجوش  لالخوةظوش  لتاميوو

لمزية ظا الم لاظش  يرجى زيشرة .  األسواا  الاشئو و لالمدئة ولها ظش بثمر عا الئاسوق  صوارة ظدشئورة في  –الجورافي للشوركو  

    لظئش  ئاش على:    www.efghermes.comالماقق اإللكئرلني:  

 :على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 hermes.com-media@efg|   اإلعهظيو ال هقش   قطشع

 الجمال مي

 لاالتصشال   الئسايق  قطشع ر يس

hermes.com-melgammal@efg 

 إبراء الذمة

المسئقدليو لألنشطو المخئلفو. لهذه  الممشل ظش يئ لق  ئاق ش  اإلدارة لاالسئراتيجيو لاألهةا  لفرص الاما لالمؤئرا  المشليو هيرظيس قة بئشر  في هذا الديشن إلى بظار ظسئقدليو ظا  يا ش على سدي  قة تكان المجماعو

 على سدي  الممشل لليس –طدي ئ ش ت ة غير ظؤكةة لتخرج عا إرادة الشركو  ليشم  كلك المجماعو للمسئقد  لالكمير ظا هذه الئاق ش  ظا حيثف ليو لإنمش ت در عا رؤيو   الئصريحش  المئ لقو  شلمسئقد  ال ت ئدر حقش ق

لالئشووري ش  الحشليو لالمسووئقدليو لالئاميمش   ا ظركز ال ملو المحليولالمحئملان لالمرل  االقئصووشديو ال شظو لااثشر الاشجمو ع الئذ ذ  في بسوواا  المشل لالئصوورفش  الئي يقةم علي ش الماشفسووان الحشليان –الحصوور 

  .صحيحو في تشريخ الاشر تاخي الحذر  أال يفرط في االعئمشد على الئصريحش  المئ لقو  شلمسئقد  لالئي هي المخئلفو. ل اشء عليم يادوي على القشرئ

http://www.efghermes.com/
mailto:media@efg-hermes.com
mailto:melgammal@efg-hermes.com

