
 
 

نك لبا  ابعة  تسدددددد  مار اثنين من صددددددنادد  اابإدارة لمجموعة ا ما ية هيرميس جديددي  تكليف 

   مصر –األهلي ا م حي 
 

بين شددرتاإ اراها اوصددو  صر منددر من ديا عرر النددماررة المراها   ترص  تعزز من صددراهت ا المجموعة المالية هيرميس 

تابعين صددمر ر صر ءددول تهايب ا بةراها صددمر اين اءدداصيين  81صددماررة اتثددر ماه الرر ترررها صر الاددور المنددر  ال  عرر 

 منر –اوهار المرحر ابمك ل

 

 

 2182روليو  2القاهرا صر 

 

 تهايف ن ع – الشرر او ثط  شما  أصررقياالمؤثاة المالية  اتثر ماهرة الرائرا صر  –هيرميس أعامت اليوم المجموعة المالية 

مندددددر  ليرتب  بدلك عرر صدددددماررة  –اوهار المرحر اثمين من صدددددماررة اتثدددددر ماه الرابعة لابمك بةراها اراها اوصدددددو  اطاع 

 .صمر ر 81ال   صر الاور المنر  إلراها اوصو  اتثر ماه الرر ترررها المجموعة المالية هيرميس

 

 هو صددددمر ر الادددديولة   )ثر ا(   منددددر او –صددددمر ر البمك اوهار المرحر  ار تم تهايف المجموعة المالية هيرميس بةراها 

 رر ماه صلالثدد رذ  العائر الرراتم منددر )ألبا( –المرحر  رهاالبمك اوصددمر ر  باإلءدداصة ال ر  الرراتم رذ  العائر اليوم رةالمقر

 ر.من – البمك اوهار المرحر  إلراها اوصو  الشراتة بين المجموعة المالية هيرميسبرارة الرهايف الجررر م ل ر.  ث ماو

 

ز بوالبالمجموعة المالية هيرميس  أن  هئيس اطاعر اراها اوصددو   اتثددر ماه المباشددر  تررم موثددأ ءدد   صر هدا الادديار 

المالية  المجموعةصر تبالا ممظومة اراها اوصددددددو  الرر تمبرر ب ا منددددددر  –اوهار المرحر الرهايباإ الجرررا رعهس ثقة البمك ب

تزارر اهرمام الماددددددر مررن بالممرجاإ ل  لانب االمحار رشدددددد رها الاددددددور  خاصددددددة صر ءددددددول مولة الرعاصر الرر هيرميس  

ببضل رررا الرهايباإ الجاارماص قرها الشرتة عا  بموث  شار  أ .صر الاور المنر الشدرتة لاعمالل اتثدر ماهرة الرر تقرم ا 

ي  أدرث ما  صددددددات الالعالمية  العمل بالحرص الدرائم عا  تطبية معدارير اتمر ا   تددلدك  المرميز تبدالا صررة العمدل  أرائد  

 المراهانماررة التبور أرال  ثمواإ الماءية ش رإان العشر موث   تما أشداه .المماهثداإ الر لية صر مجاتإ اراها اوصدو 

 .عا  الماروى اتاايمرتقرربًا  %5بمعر  ثمو  القياثية عا  مؤشراإ اترال المالية هيرميس المجموعة  بواثطة

 

مبرر رأن الادددور المندددر    بالمجموعة المالية هيرميساطاع اراها اوصدددو  صر مندددر هئيس   نبيل موثدددأ ءددد  من لانب  

اطاع اراها  أن لبت  .الرقاباإ الممظوهامولة هغم عا  المرى البعير العائراإ اتثدر ماهرة لرعظيم الجدابة المقوماإ بالعررر من 

اتدرراصية لامحاصظ المالية  صددماررة اتثددر ماه المرموعة بين  اراهترثدديم مهانر  الرائرا ببضددل اإلصر ممد نشددأت  اوصددو  نج  

 أتر أن صررة اراها اوصددو  رعهف عا  تممية أعما  الشددرتة   عائر ال ابت  تدلك صددماررة اوثدد مصددماررة الادديولة المقررة  ال

 .خال  البررا المقباة  اارماص دنص ثواية لرررا صر منر

 

منددر  –بعر تهايب  بةراها صددماررة البمك اوهار المرحر المجموعة المالية هيرميس اوصددو  باطاع اراها تجره اإلشدداها ال  أن 

اوهار صماررة البمك  م  تولر اراها  .صر الاور المنر  صمر ر 22من المالر لاايولة المقررة  صماررة 2رول  داليًا اراها ر

صر الاددددور بواثددددطة القطاع المراها ااعرا اوصددددو  تبام مايون لمي    221أت ر من اتلمالية منددددر البالم ايمر ما  –المرحر 

مايون ر ته أمررهر عا  الادددادة اإلاايمية صر أثدددوار الشدددرر  111أصدددو  تبام ايمر ا  ال  لانبماياه لمي    10المندددر  

 او ثط  شما  أصررقيا.

 —ن ارة البيان—



 
 

 عن ا مجموعة ا ما ية هيرميس

بالر بممطقة الشددرر او ثددط  شددما  أصررقيا  باتاددران   هر مؤثدداددة مالية  اثددر ماهرة هائرا تربو  2تعمل المجموعة المالية هيرميس صر 

ص الشددرتة صر  111عاًما من اإلنجاز المرواصددل من خال  صررة عمل محرري رضددم أت ر من  01خبرات ا عا  أت ر من  موظف.  ترخندد 

 تقررم بااة صرررا من الخرماإ المالية  اتثدددددر ماهرة  ترموع بين الرر رط  تاطية اتترراا  اراها اوصدددددو   الوثدددددامة صر او هار المالية

  البحوث  اتثر ماه المباشر. 

 

و  تمور  بااة الممرجاإ  الروثدددددد  الجاراصر ال  برأإ المجموعة المالية هيرميس صر اتخاذ اثددددددرراتيجية لرررا ترمحوه د 2182 صر عام 

اوثدددوار المبررئة  ديا تم امالر المجموعة المالية صارمانس  الهيان المرخنددددص صر مجاتإ الرمورل غير المنددددرصر  تعمل تحت مظار  

اور ورل مرماهر النار بالشدرترر المجموعة المالية هيرميس لارألير الرمورار  شدرتة تممية  هر أتبر شدرتة اطاع خاص صر اطاع الرم

المندر   تما اامت المجموعة المالية هيرميس بالروث  صر الاور الباتارانر  ترثيم توالرها المباشر ب  تخطوا أ ل  لاروث  الجاراصر 

 صر اوثوار المبررئة.

 

 ر  أثدوار الممطقة تثرحراث  مر  بااة تمبرر المجموعة المالية هيرميس بروظيف هرارت ا  خبرت ا ال ائاة صر مجا  الخرماإ المالية بشد

ة يمرهاماة من أدرث الممرجاإ  الخرماإ المالية المنممة خنيًنا لرابية ادريالاإ  مرطاباإ العمالل الراغبين صر تعظيم اثر ماهات م المال

 صر عالم رائم الرطوه.

 

 

 

 

 

 


