
 

 

مان  وتداول السععععع و  ةاملجموعة املالية هيرميس 
ّ
مؤتمر اسعععععي ماتر ا يراحعععععر  ت    عععععع ات تنظ

ليسععععايض العععععوف ع ا الثرا اةسععععي ماتلة الواعد  ال   ‹‹ مرونة وثبات في مواجهة الت د ات››

 املالية الس و  ةبها السوق   تزخر
 

فاق آ أبرز املؤسسات الدولية وكبار املستثمرين لتبادل الرؤى التحليلية حول  إشراك إلى املؤتمر االستثماري للمجموعة املالية هيرميس وتداول السعودية يهدف 

 االستثمار في السوق املالية السعودية

 

 0204 ونيو  41الرلاض في 

 

املالية وق السسسسسسسعودية، السسسسسسسوتداول أعلنت اليوم املجموعة املالية هيرميس، املؤسسسسسسسسسسسسسة املالية واالسسسسسسستثمارية الراادئ في ابسسسسسسسواق الناشسسسسسس ة واملبتداة، 

مؤتمر اسسسسسسسسسسستثماري اف رااسسسسسسسسسس   تحت شسسسسسسسسسسعار  تنظي أسسسسسسسسسسسواق مالية على مسسسسسسسسسسستوى العال ، عن  01ابكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى أكبر 

حتى السسسساعش عمسسسر من يونيو الجاري  وسسسسوف ممسسسهد املؤتمر ع د اجتماعات  سسسسيبدأ اليوم وسسسسيسسسستمر، والذي ‹‹مرونة وثبات في مواجهة التحديات››

، وذلك لتبادل الرؤى مؤسسسسسسسسسسسسسسة 091مسسسسسسستثمر دولي يمثلون ما يتجاوز عن  051شسسسسسسركة مش أك ر من  60التنفيذية لنحو اف راضسسسسسسية بين ممثلي ا دارئ 

 السوق املالية السعودية   فيالتحليلية حول الفرص االستثمارية الجذابة 

 

نسسع على الر   من ابثر  ير املسسسسسسسسسسسسسبوق على بي سسات أكري  عوض الرايس التنفيسسذي للمجموعسسة املسساليسسة هيرميس ال سساب سسسسسسسسسسسسسة، في هسسذا السسسسسسسسسسسسسيسساق،  سسال و

 ،مدعوم با تصسسساد عميم ومتنوش عمسسساي م  ايد اأن أسسسسواق رأمل املال السسسسعودية  دمت أدامل   وي  ال إالتمسسس يي في جميش أنحامل املن  ة عسسسسبا الو امل، 

على جذب  اعدئ مسسسسستثمرين متمي ئ إلى أكبر بورصسسسسة في  ئوأن ا صسسسس حات التنظيمية والر ابية املسسسسستمرئ مش دع  السسسسسوق بال روحات الجديدئ  ادر 

زه بالمسراكة مش تداول السسعودية السست سافة هذا املؤتمر االسستثماري حيك أن ك  النيانين علما على اع  اعلى عوض كد املن  ة وأك رها سسيولة  وأ

جهود لجلا املسسسسسسستثمرين ا  ليميين والدوليين لل امل المسسسسسسرتات املدرجة حتى يتمنن املسسسسسسستثمرون من االل ش على ابسسسسسسساسسسسسسسيات ال وية الت  التوحيد 

ا الل  امنا ال وي بالسسسسسسوق السسسسسسعودي سسسسسسوامل  ينبض بها السسسسسسوق والتعرف على الفرص اال  موعة من خ ل   اش البحوث باملج سسسسسستثمارية املتاحة  ونظر 

شسركة مدرجة في البورصسة السسعودية والزاال على العديد من الجواال املرمو ة، با ضسافة إلى   اش ال رويغ وة  ية  66املالية هيرميس الذي م  ي 

 ععدد من الصف ات ال وية  0100اكتتابين أوليين خ ل الربش ابول من عام  االكتتاب بالمسركة الذي نفذ بنجا 
 
في السسوق السسعودي ويحظأ أي سا

 ال صير واملتوسط  يينمرت بة التنفيذ على املد

 

تلايد اهتمام  حيك ،ععد اكتمال ان مامها إلى أه  مؤشرات ابسواق الناش ة السوق السعوديةعماي م  ايد باتجاه و د تحّولت أنظار املستثمرين 

تتمتش تداول السعودية بأعلى  يمة سو ية إلى نسبة هذا و  .املسستثمرين باملنتجات املتنوعة والفرص االسستثمارية املتاحة في السوق املالية السعودية

 الناتغ املزلي ا جمالي بين ابسواق الناش ة الراادئ وةعد تاسش أكبر سوق في العال  من حيك ال يمة السو ية 

 

ة كومن جانبع، علم ابسستاذ محمد الرمي،، املدير التنفيذي لتداول السسسعوديةن حنرحا بهذه الفرصسة السسست سافة مؤتمر اسسستثماري اف رااس   بالمسسرا

احة اج مش املجموعة املالية هيرميس من أجي ةسليط ال ومل على املرونة والثبات في مواجهة التحديات في السوق املالية السعودية  وعلى الر   من

 السسسسوق املالية السسسسسعودية شسسسهدت ازدهار  إال أنتورونا الت  واجهها العال  بأجمعع، 
 
 السسسسس راتيجيةنجا  امؤشسسسسر على في  ،ومتانة عاليين في تلك الف رئا

 ت دم ح التحول و تنا نحو مليد من الرحلو املتبعة خ ل السنوات ال ليلة املاضية، 



 
 

 والت  ت م، تداول السسسسعودية، 0101رؤية اململنة ضسسسمن ة هو أحد رتاال برنامغ ت وير ال  اش املالي وأضسسساف الرمي، حإن ت وير سسسسوق مالية مت دم

  و اعتبار وت وير ا تصسسساد ملدهر  من خ لع لبنامل
 
، ةا واحدئ من أكبر ابسسسسواق الناشسسس ة في العال  وأك رها سسسسيولنسسسسوق مالية متااملة ومت دمة ت نيا

ق املالية من خ ل ت دي  أف سسسي الخدمات والفرص االسسسستثمارية املتنوعة للمسسسستثمرين املزليين والدوليين، بما نرسسسس  مسسسست بي ت وير ابسسسسوافإننا 

املتينة الت  س سسسساب السسسستعراض ا نجازات الت  ح  ناها، وةسسسليط ال سسسومل على  ممي ئي دم هذا املؤتمر فرصسسة و يتماشسس ى مش أف سسسي املعايير العاملية  

  حاملزليال تصاد االفرص املست بلية ملا فيع مصلزة إبراز ة السعودية و اململنة العر يتتمتش بها 

 

 جدير بالذكر أن املؤتمر االسسسسسستثماري االف رااسسسسس   املنع د حالي
 
؛ يمثي املؤتمر الراعش ضسسسسسمن سسسسسسلسسسسسسة املؤتمرات االسسسسسستثمارية االف راضسسسسسية الت  ألل  ها ا

(  وةعنس هذه املؤتمرات ال  ام المسسسركة املتجدد بت وير منصسسسات ابتاارية توفر حل ة وصسسسي 09 –أزمة )توفيد  بدايةاملجموعة املالية هيرميس منذ 

برز ب  بين املسسسسسسسستثمرين والمسسسسسسسرتات املدرجة بابسسسسسسسسواق الناشسسسسسسس ة واملبتداة، ع وئ على إتاحة الفرصسسسسسسسة لتبادل الرؤى واالسسسسسسسستفادئ من تحلي ت الخبرامل

 أسواق املال   ال  ايا امل روحة على ساحة 

 —انتهى—

 

 

 :نبذ  عن تداول الس و  ة

داولها  وتحتي راق املالية وتةعّد حتداول السعوديةح الجهة الوحيدئ املصّر  لها بالعمي كسوق لألوراق املالية في اململنة العر ية السعودية، حيك ت وم بإدراج ابو 

لبورصات، كما تصّنف تالسوق املالية ابكبر في دول ابع امل في االتحاد الدولي ل 66حتداول السعوديةح املرتبة التاسعة تأكبر سوق مالية بين ابسواق املالية الس 

  www.saudiexchange.saمجلس التعاون الخليجي، وثالك أكبر سوق مالية بين نظيراتها في ابسواق الناش ة  للمليد من املعلومات، يرجى زيارئن 

 

 مسؤول االتصال بمجموعة تداول السعوديةن

 اسمامل ال امدي 

+966 (55 )005-0000 

 asma.ghamdi@tadawul.com.sa  

 

 عن املجموعة املالية هيرميس

ا من ا نجاز  05دولة عبر أربش  ارات، حيك نمسسسسسسسسأت المسسسسسسسسركة في السسسسسسسسوق املصسسسسسسسسري وتوسسسسسسسسسعت على مدار  00تحظأ املجموعة املالية هيرميس بتواجد مباشسسسسسسسر في  عام 

موظف   5511املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة املالية واالسسسسسسسسسسستثمارية الراادئ في ابسسسسسسسسسسسواق الناشسسسسسسسسسس ة واملبتداة  وتنفرد المسسسسسسسسسسركة بفريم عمي مح رف ي سسسسسسسسسس  أك ر من املتواصسسسسسسسسسسي لتصسسسسسسسسسسب، 

ت المسسسسسسسسسسسسركة في ت دي  با ة فريدئ من الخدمات املالية واالسسسسسسسسسسسسستثمارية، تتنوش بين ال رويغ وة  ية االكتتاب وإدارئ ابصسسسسسسسسسسسسول والوسسسسسسسسسسسسسالة  املالية ي ابوراق فوتتخصسسسسسسسسسسسسّ

  والبحوث واالستثمار املباشر بجميش أسواق المرق ابوسط وشمال أفري يا

 

 امت المسسسسسسسسسسسسركة بإل ق   اش التمويي  ير املصسسسسسسسسسسسسرفي تحت مظلة املجموعة املالية هيرميس فاينانس، والت  تتولى إدارئ أنمسسسسسسسسسسسس ة المسسسسسسسسسسسسركة في مجال  0105وفي عام 

لخدمات البيش بالت سيط،  املجموعة املالية للزلول التمويلية وشركة تنمية للتمويي متناهي الص ر وشركة ڤاليو التمويي  ير املصرفي، بما في ذلك أعمال شركة

ويعنس ذلك اسسسسسسسس راتيجية تنويش با ة املنتجات والخدمات وتنمية التواجد  إلى أعمال المسسسسسسسركة في مجاالت حلول املدفوعات والتمويي الع اري والتأمين  با ضسسسسسسسافة

 وهو ما أثمر عن التوسش بصورئ مباشرئ في باكستان وكينيا و نج دش ونيجريا وفيتنام واململنة املتحدئ والواليات املتحدئ ابمرينية  –الج رافي للمركة 

 

     ملليد من املعلومات يرجى متاععتنا علىن  

 

mailto:asma.ghamdi@tadawul.com.sa
http://www.twitter.com/efghermes
https://www.youtube.com/user/EFGHermesHolding
https://www.linkedin.com/company/efg-hermes/
http://www.facebook.com/efghermes


 
 :ملزلد من امل اومات  رجا اةتصال ع ا

 hermes.com-media@efg  اش الع  ات ا ع مية | 

 مي الجمال

 رايس   اش التسويم واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

 

 

 مسؤوليةإخالف 

املثال ما يتعلم بتو عات ا دارئ واالسسسسسسسسسسس راتيجية وابهداف  املالية هيرميس  د أشسسسسسسسسسسارت في هذا البيان إلى أمور مسسسسسسسسسسست بلية من بي ها على سسسسسسسسسسسبيي  د تاون املجموعة

ية وإنما ةعبر عن رؤية املجموعة للمسسسسسست بي فعل املسسسسسست بلية لألنمسسسسس ة املختلفة  وهذه التصسسسسسريحات املتعل ة باملسسسسسست بي ال ةعتبر ح اام وفرص النمو واملؤشسسسسسرات

التذبذب في أسواق املال  –الزصر  على سبيي املثال وليس –لبيع ها ةعد  ير مؤكدئ وتخرج عن إرادئ المركة، ويممي ذلك والنثير من هذه التو عات من حيك

والتمسسسسسسسسسسسسسسريعات الزالية  عسامة واثثار الناجمة عن مركل العملة املزليةواملزتملون والظروف اال تصسسسسسسسسسسسسسساديسة ال والتصسسسسسسسسسسسسسسرفسات الت  ي سدم علاهسا املنسافسسسسسسسسسسسسسسسون الزساليون 

صسسسسسسسسسسزيحة في  توخي الزذر بأال يفرط في االعتماد على التصسسسسسسسسسسريحات املتعل ة باملسسسسسسسسسست بي والت  هي واملسسسسسسسسسست بلية والتنظيمات املختلفة  و نامل عليع ينبقي على ال ار  

  تاريخ النمر
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