
 

اري ستثمامؤتمر أكبر فعاليات النسخة الثالثة من طلق ت لمجموعة المالية هيرميسا

 على مستوى األسواق الناشئة والمبتدئة فتراضيا
 

تمملثبوابلثهير يسثثللمجموعلثالمنليلThe Virtual Investor Conference المؤتمرثاالسخخخخخخ ممنترثاال  را خخخخخخ ثالنسخخخخخخالثالمنلملث  ث
  را خخيلثاالتج منعن ثاالثآالفثدنعقاننألسخخوااثالننلخخالثبالم   فل ث  ث خخو ث رصثاالسخخ ممنتثالواع بثبثللمسخخ ممر  ثللولخخومثالم نلخخرث ل 

ث ؤسسلث نليل.ث253 مملونث  س ممرثدبل ث 700 عثاكمرث  ثلركلث791  ثبي ث ممل ثاإلداتبثال نفيذ لثالم نلربث

 
 

 0201 مارس 1القاهرة في 

أعلنتثاليومثالمجموعلثالمنليلثهير يس ثالمؤسسلثالمنليلثباالس ممنت لثالراف بث  ثاألسوااثالننلالثبالم   فل ثع ثانطالاثأعمنمث

ثانطالقلثعنوانثتحت ث‹‹The EFG Hermes Virtual Investor Conference››المنلثثث  را خخ االسخخ ممنترثاالمؤتمرثال

  رهنث  ثخالمث نصلثتقميلثتفنعليلثتثح  ثال نسعث  ث نتسثالجنتربالذرثس س مرث عنلينتهثث الم   فلبثالننلخالثلألسخوااثتج   ب

ث28لركلث  ث197 ث  عق ثاتج منعن ثا  را خيلثبي ث ممل ثاإلداتبثال نفيذ لثثالمؤتمرثشخد وفث بسخ.ثالمجموعلثالمنليلثهير يس

 ثبذلكثل  ندمثالرؤىثال حليليلثحومثاألب خخخن ث  ثأبرزثالمؤسخخخسخخخن ثالمنليلث352ث مملونث سخخخ ممرثدبل ث700اكمرث  ثدبللث عث

ثال  ثت  ننهن.ثثال عن  ثاس راتيجين  ننقشلثبثاألسوااثالننلالثبالم   فلالراهنلثال  ثتشد هنث

ث ممنتخ را ثاالسخخخأبرزثتوقعن ثث ل  ثالقنبضخخخلثهير يسمجموعلثالمنليلثللالرفيسثال نفيذرثثكر مثعوضألخخخنتثب  ثهذاثالسخخخينا ث

 ثاس اننفثاألنشطلثاالق صند ل ث يمنثس س فيثثمنت  ثك رثالنصيبثاألجن ثاألسخوااثالننلالثب ث3232حومثالعنلمثعقبثان دن ثعنمث

ث نفأالف ربثالقند ل.ثب حن ظدمثاالس ممنت لثخالمث اصصن ث  ث نحثالمس ممر  ثلدنثحصلثأك رث  ثاألسوااثالم   فلثألومث

 ث  جموعلث  نوعلثثتجننب  ثه ثاألك رثتع ث شنتكلثباسعلثثتشخد المنلثثث  را خ االسخ ممنترثاالمؤتمرثال عنلين ثثأنعوضث

 ثتزب  ث عق ثخالمثالمؤتمرثنآالفثاالتج منعن ثال  ثسخخخ تسخخخنهمث ث عربًنثع ثتفنؤلهثبأنثك رىثالشخخخركن ثبالمسخخخ ممر  ثال بليي 

 ا  دن ثدنثاألسخخخوااثالننلخخخالثبالم   فل ثب سخخخ ق لثاسخخخ مرثب حليليلثحومثحنللثال عن  ثال  ثتالسخخخ راتيجيلثباالرؤىثالمسخخخ ممر  ثبنل

ثمحن ظدمثاالس ممنت ل.لقيملثال ضالًثع ثاس كشنفثالفرصثالج   بثال  ثتسنهمث  ثتعظيمث

ل بالتثاثانافنضثسعرأنثث بنلمجموعلثالمنليلثهير يسالرفيسثال نفيذرثالمشنتكثل نكثاالس ممنتثع ي ث حم ثثأب خحب  ثتجنن ه ث

  ثبعضثاألسوااثحومثالعنلمثأدىث ل ثاتتفن ثالرغ لثاالس ممنت لثال قييمثالم زا  بثألدا ثاألسدمثعملين ثثبنإل ن لث ل األ ر ك ث

ز ندبثببنل نل ثث بي ثال بم لثب افيفثاال طرابن ثال جنتثاإل جنبيلثبأسخوااثاألسخدمثالننلالثبالم   فل ثخنللث  ث و ثال وقعن 

أك ثع ي ثأنثبثانافنضثأسعنتثالفنف ب.باتتفن ثقيملثالعمال ثبدنث منثسخيممرثع ث ث ل ثتلكثاألسخوااثلاألتجن يثا ت  قن ثاالسخ ممنت

 ث بالث (79ث–)كو ي ثث ربسڤ  ثلقنحثحمال ثالتن عثبنألسخنسث  ث الالاثثالنظربثال فنؤليلثحومثأدا ثاألسخوااثالننلخالثبالم   فل

ألسخخدمث  ثأسخخوااثاثالانتتجلثال   قن ث سخخ وى سخخنهمث  ثاتتفن ثالرغ لثاالسخخ ممنت لث  ثتلكثاألسخخوااث  ثالوقتثالراه  ث قنبلت

الم علقلثثلاالح راز ثن ب ا لث  ربثاإلغالق عثثتزا نًنخالمث نتسث  ثالعنمثالمن خخخخ ث لينتثدبالتثث92الننلخخخخالثالذرثبلخخخخلث ل ث

ث ملثالراهنلثبلفتثع ي ث ل ث جموعلث  ثال سخخخخنؤال ثتطرحثنفسخخخخدنثحينمثالمسخخخخ ج ا .ث(79ث–)كو ي ثث ربسڤبنح وا ثان شخخخخنتث

ب  ىثتلكثالمسخخخخخ ج ا ثعل ثأنشخخخخخطلثاألسخخخخخوااثالننلخخخخخالثبالم   فل ث  ىثسخخخخخرعلث ردبدثحومثالمج معثاالسخخخخخ ممنترثتسخخخخخنؤمث

ىثتؤًثثرالجنتث  ث عربًنثع ثأ لهثبأنث و رثالمؤتمرأبلو لثاه من ن ثالمسخخ ممر  ثخالمثالمؤتمرثالمنعقثاسخخ مرات  دن ثبال  ثتشخخكل

ثتمك ث  ث عندبثال   قن ثاالس ممنت لث ل ثهذهثاألسوااثالواع بث ربثأخرى.ثث؛تجليلثأ نمثالمس ممر  ببا حلث

تجخ  رثبخنلخذكرثأنثالمجموعخلثالمخنليخلثهير يسثنجحختث  ث داتبثبتنظيمث جموعلث  ثأبرزثالمؤتمرا ثاالسخخخخخخ ممنت لثال  ثتحظ ث

 ر قين ثلمنمثأب ث سخ في بث  ثخ راتدنثالم ضخن ربث  ثأسخوااثالشخراثاألبسخخ ث  رثباه منمثباسخعث  ث ج معثاالسخ ممنتثال بل ب ق

بكذلكثاألسخخوااثالننلخخالثبالم   فل.ثبق ثلخخد ث ونيوثالمن خخ  ثنجنحثالشخخركلث  ث داتبثبتنظيمثالمؤتمرثاالسخخ ممنترثاال  را خخ ث

 نصخخلثث  ثخالمالمؤتمرث قن لث ث  ث خخو ثق تبثالشخخركلثعل ث بل  ج معثاالسخخ ممنتثالاألبمثالذرثحنزثعل ث لخخندبثباسخخعلث  ث

.ثب  ثتطوتثالحق ثنجحتثالشخخركلث  ث قن لثالنسخخالث(79ث–)كو ي ثث ربسڤللظربفثالم علقلثبنن شخخنتثثقميلث  طوتبثاسخخ جنبلًثت



 
دبللثث35لخخخخخركلث  ثث751برزثالعلينثألثال نفيذ لثاإلداتبألفثاتج من ثبي ث ممل ثث77ثانعقندثالمؤتمر ثبالذرثلخخخخخد ذلكثالمننيلث  ث

 ث.ثث. س ممرثدبل ث  ثأبرزثالمؤسسن ثالمنليلث052 ا لفلث عث

ث—ندن لثال ينن—

 عن المجموعة المالية هيرميس

دبللثع رثأتبعثقنتا  ثحيثثنشخخخأ ثالشخخخركلث  ثالسخخخواثالمصخخخررثبتوسخخخعتثعل ثث72تحظ ثالمجموعلثالمنليلثهير يسثب واتج ث  نلخخخرث  ث

عنً نث  ثاإلنجنزثالم واللثل ص حثالمؤسسلثالمنليلثباالس ممنت لثالراف بث  ثاألسوااثالننلالثبالم   فل.ثبتنفردثالشركلثبفر قثعملثث25ث  ات

 وظف.ثبت اّصصثالشركلث  ثتق  مثبنقلث ر  بث  ثالا  ن ثالمنليلثباالس ممنت ل ثت نو ثبي ثال رب جثبتغطيلثث5522 ح رفث ضمثأكمرث  ث

ثث.بثب داتبثاأللومثبالوسناللث  ثاألبتااثالمنليلثبال حوثثباالس ممنتثالم نلرثبجميعثأسوااثالشراثاألبس ثبلمنمثأ ر قيناالك  ن

قن تثالشخخخخخخركلثبطالالاثقطن ثال مو لثغيرثالمصخخخخخخر  ثتحتث ظللثالمجموعلثالمنليلثهير يسث ن نننس ثبال  ثت ول ث داتبثث3275ب  ثعخنمث

لثغيرثالمصخر   ثبمنث  ثذلكثأعمنمثلركلثالمجموعلثالمنليلثللحلومثال مو ليلثبلركلثتنميلثلل مو لث  ننه ثأنشخطلثالشخركلث  ث جنمثال مو 

ب عكسثث ل ثأعمنمثالشركلث  ث جنال ثحلومثالم  وعن ثبال مو لثالعقنترثبال أ ي . لا  ن ثال يعثبنل قسي  ثبنإل ن ل الصغرثبلركلثڤنليو

ثبهوث نثأثمرثع ثال وسخخعثبصخخوتبث  نلخخربث  ثبنكسخخ ننث– ثبالا  ن ثبتنميلثال واتج ثالجغرا  ثللشخخركلثذلكثاسخخ راتيجيلثتنو عثبنقلثالمن جن

ثبكينينثببنجالدشثبنيجر نثب ي ننمثبالمملكلثالم ح بثبالوال ن ثالم ح بثاأل ر كيل.

ث    لمز  ث  ثالمعلو ن ث رتج ث  نبع ننثعل :ثث

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 hermes.com-media@efgقطن ثالعالقن ثاإلعال يلث|ث

 مي الجمال

 تفيسثقطن ثال سو قثباالتصنال 

hermes.com-melgammal@efgث

 إبراء الذمة

الممنمث نث  علقثب وقعن ثاإلداتبث   ثهذاثال يننث ل ثأ وتث سخخخخخخ ق ليلث  ثبيندنثعل ثسخخخخخخ يلالمنليلثهير يسثق ثألخخخخخخنت ث قخ ثتكونثالمجموعل

 عليلث المسخ ق ليلثلألنشطلثالما لفل.ثبهذهثال صر حن ثالم علقلثبنلمس ق لثالثتع  رثحقنفق باالسخ راتيجيلثباأله افثب رصثالنموثبالمؤلخرا 

ال يع دنثتع ثغيرث ؤك بثبتارجثع ث تادبثالشخخخخركل ثب شخخخخملث   ثهذهثال وقعن ث  ثحيثب نمنثتع رثع ثتؤ لثالمجموعلثللمسخخخخ ق لثبالكميرث

بالمح ملونثبالظربفث ال ذبذبث  ثأسخخوااثالمنمثبال صخخر ن ثال  ث ق مثعليدنثالمنن سخخونثالحنليونث–الحصخخرث عل ثسخخ يلثالممنمثبليسث–ذلك

شخخخخر عن ثالحنليلثبالمسخخخخ ق ليلثبال نظيمن ثالما لفل.ثببنن ثعليهث ن غ ثعل ثبال  االق صخخخخند لثالعن لثبا ثنتثالننتجملثع ث ركزثالعمللثالمحليل

ث.لحيحلث  ثتنت خثالنشر توخ ثالحذتثبأالث فرالث  ثاالع مندثعل ثال صر حن ثالم علقلثبنلمس ق لثبال  ثه  القنتئ
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