
تعیین سعود الطاسان رئیًسا تنفیذیًا للمجموعة المالیة ھیرمیس السعودیة 
* بدأت أنشطة املجموعة املالية هيرميس في اململكة العربية السعودية عام 2007* 

* يعد تعيني الطاسان امتداد لالستثمارات التي تضخها املجموعة املالية هيرميس في سوق اململكة*  

* نــجحت املجــموعــة املــالــية هــيرمــيس فــي تــقديــم خــدمــاتــها االســتشاريــة فــي عــدد مــن كــبرى الــصفقات بــاملــملكة خــالل الــسنوات األخــيرة 
مثل أرامكو، وأكوا باور، والخريّف لتقنيات املياه والطاقة، وذيب لتأجير السيارات* 

الریاض – 10 أبریل 2022 

أعـلنت الـیوم المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة أن بـنكھا االسـتثماري، الـرائـد فـي األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة ، قـد عـین سـعود الـطاسـان رئـیًسا 
تـنفیذیًـا للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـسعودیـة، وقـد عـمل الـطاسـان قـبل انـضمامـھ للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـي مـنصب رئـیس الخـدمـات 

المصرفیة االستثماریة ببنك أوف أمریكا میریل لینش في السعودیة. 

ویـتمتع الـطاسـان بـخبرة تـربـو عـلى  15 عـامـاً ،حـیث نـجح فـي قـیادة فـرق عـمل دولـیة ومحـلیة سـواًء فـي قـطاعـي الـوسـاطـة فـي األوراق الـمالـیة 
والـترویـج وتـغطیة االكـتتاب (Sell-Side) أو قـطاعـي إدارة األصـول واالسـتثمار الـمباشـر (Buy-Side). وشـغل الـطاسـان قـبل عـملھ فـي بـنك 
أوف أمـریـكا مـنصب الـرئـیس الـتنفیذي لمجـموعـة سـویـكورب للخـدمـات الـمالـیة الـمتخصصة فـي مـجال االسـتشارات الـمالـیة وإدارة األصـول 
واالسـتثمار الـمباشـر فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا. كـما عـمل الـطاسـان ضـمن الشـراكـة بـین شـركـة األھـلي كـابـیتال ومـؤسـسة 
جـولـدمـان سـاكـس، حـیث ركـز عـملھ عـلى عـملیات الـدمـج واالسـتحواذ، إلـى جـانـب عـملھ فـي مـجال تـمویـل المشـروعـات والـقروض المشـتركـة 

بالبنك السعودي الفرنسي. 

وفـي ھـذا السـیاق، رحـب كـریـم عـوض الـرئـیس الـتنفیذي للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة، بـانـضمام سـعود الـطاسـان إلـى الشـركـة نـظًرا 
لـلخبرات الـھائـلة الـتي یحـظى بـھا فـي مـجال خـدمـات الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب، ومـن خـالل وجـود مـثل ھـذه الـكفاءات فـي الشـركـة سـوف تـتمكن 
المجـموعـة مـن اغـتنام فـرص الـنمو الـذي یـزخـر بـھا الـسوق الـسعودي فـي ھـذا الـمجال. وأضـاف أن الـطاسـان سـیتولـى تـنفیذ اسـتراتـیجیة المجـموعـة 
لـلتوسـع فـي الـسوق الـسعودي النشـط والـذي یشھـد نـمو سـریـع ، مـؤكـًدا أن خـبرة الـطاسـان الـكبیرة فـي الـعمل بـكبرى الـمؤسـسات الـمالـیة ومـھاراتـھ 
الـقیادیـة الـمشھود بـھا فـي مـجال الخـدمـات الـمالـیة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وإفـریـقیا تـجعلھ االخـتیار األمـثل لـالنـضمام إلـى فـریـق عـمل 

المجموعة المالیة ھیرمیس. وأعرب عوض عن تطلعھ لتحقیق المجموعة مزید من النجاح في السوق السعودي تحت قیادتھ. 

ومـن جـانـبھ قـال محـمد عـبید، الـرئـیس الـتنفیذي الـمشارك لـبنك االسـتثمار فـي المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة، أن الـسوق الـسعودي یـعد 
حـالـیًا أكـبر أسـواق الـمنطقة وأسـرعـھا نـمًوا حـیث یـبلغ إجـمالـي الـقیمة الـسوقـیة لـسوق األوراق الـمالـیة الـسعودیـة "تـداول" حـوالـي  3.27تـرلـیون 
دوالر مـمثالً حـوالـي 215 سـھم مـدرج بـالـسوق عـلى الـمؤشـر الـرئیسـي و 25 سـھم مـدرج بـالـسوق عـلى الـمؤشـر الـموازي. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، 
تـشكل أسـواق دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي، بـقیادة الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة الـیوم 7.6٪ مـن مـؤشـر مـورجـان سـتانـلي لـألسـواق الـناشـئة 
(MSCI) مـقابـل 1.6٪ قـبل خـمس سـنوات، وتـمثل الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة مـنفردة 4.36٪ مـن مـؤشـر مـورجـان سـتانـلي لـألسـواق الـناشـئة 
(MSCI). وعـل نـحو آخـر، یـقترب إدراج الـمملكة فـي مـؤشـر فـایـنانشـیال تـایـمز  (FTSE)لـلسندات الـحكومـیة بـاألسـواق الـناشـئة .وأضـاف عـبید أن 
أنـظار المسـتثمریـن تـتجھ حـالـیًا نـحو فـرص الـنمو الـواعـدة بـالـمنطقة، مشـیًرا إلـى أن الـتوقـیت مـالئـم للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس لتسـطیر فـصل 

جدید في مسیرة نموھا بالسوق السعودي.  

وأضـاف سـعود الـطاسـان ، الـرئـیس الـتنفیذي للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة، أنـھ فـخور وسـعید بـاالنـضمام إلـى 
واحـدة مـن أكـثر مـؤسـسات الخـدمـات الـمالـیة شھـرة فـي الـمنطقة. مـؤكـًدا انـھ قـد تـابـع تـطور المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـي الـمملكة الـعربـیة 
الـسعودیـة عـلى مـدارالـعقد الـماضـي وكـان دائـًما مـعجبًا بـعمق تـغطیة الـسوق والـقدرات االسـتشاریـة واإللـتزام نـحو الـعمیل الـواضـح.  فـقد عـززت 
المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس مـكانـة عـالمـتھا الـتجاریـة بـقوة عـلى مـر الـسنین، وبـفضل سجـلھا الـحافـل بـاإلنـجازات عـبر األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة 
(FEM)، وقـد أصـبحت المسـتشار الـمفضل لـكبرى الـمؤسـسات الـدولـیة واإلقـلیمیة والمحـلیة أیـضاً. وأشـار الـطاسـان أنـھ مـع تـطور اسـواق رأس 
الـمال الـسعودیـة وتـعمیقھا والـمطالـبة بمجـموعـة أكـبر مـن الـمھارات فـي أسـواق رأس الـمال ، أنـھ مـقتنع بـأنـھ ال یـوجـد مـؤسـسة مجھـزة بـشكل 
أفـضل مـن المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس لـقیادة الـتفاعـل الـمعقد بـین رأس الـمال الـدولـي والـفرص المحـلیة. وأشـار الـطاسـان انـھ مـن خـالل الـعمل مـع 
زمـالئـھ ذو الـقدرات الـعالـیة فـي الشـركـة، یـسعده أن تـتاح لـھ الـفرصـة لـقیادة جـھود المجـموعـة فـي الـسعودیـة. وأعـرب الـطاسـان عـن تـطلعھ 
لـالنـضمام إلـى فـریـق قـیادة المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس والـبناء عـلى األسـاس الـصلب وإمـكانـات الـنمو فـي األعـمال الـواعـدة خـالل ھـذه الـمرحـلة 

المشوقة من التطور و النمو في المملكة . 
       .



—نھایة البیان— 

عن المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

تحـظى المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة (كـود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بـتواجـد مـباشـر فـي 13 دولـة عـبر أربـع قـارات، حـیث 
نـشأت الشـركـة فـي الـسوق الـمصري وتـوسـعت عـلى مـدار 38 عـاًمـا مـن اإلنـجاز الـمتواصـل لـتصبح بـنك شـامـل فـي مـصر وبـنك االسـتثمار الـرائـد 
فـي األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة. وتـنفرد الشـركـة بـفریـق عـمل مـحترف قـادر عـلى تـقدیـم بـاقـة فـریـدة مـن الخـدمـات الـمالـیة واالسـتثماریـة، تـتنوع بـین 
الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب وإدارة األصـول والـوسـاطـة فـي األوراق الـمالـیة والـبحوث واالسـتثمار الـمباشـر بجـمیع أسـواق الشـرق األوسـط وشـمال 

أفریقیا. 

وفـي عـام 2015 قـامـت الشـركـة بـإطـالق قـطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي تـحت مـظلة المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـایـنانـس، والـتي تـتولـى إدارة 
أنشـطة مـتعددة، بـما فـي ذلـك أعـمال الـتمویـل مـتناھـي الـصغر والـتأجـیر والـتخصیم بـاإلضـافـة إلـى أعـمال الشـركـة فـي مـجال الشـراء اآلن والـدفـع 
الحـقًا (BNPL) لـتعزیـز نـمط الـحیاة الـمتطور والـتمویـل الـعقاري والـتأمـین. ویـعكس ذلـك اسـتراتـیجیة تـنویـع بـاقـة الـمنتجات والخـدمـات وتـنمیة 
الـتواجـد الـجغرافـي للشـركـة – وھـو مـا أثـمر عـن الـتوسـع بـصورة مـباشـرة فـي بـاكسـتان وبـنجالدش وفـیتنام وكـینیا ونیجـریـا والـمملكة المتحـدة 
والـوالیـات المتحـدة األمـریـكیة. وقـد قـامـت المجـموعـة بـاالسـتحواذ عـلى حـصة حـاكـمة فـي بـنك االسـتثمار الـعربـي (aiBANK) خـالل عـام 2021، 

وھي بمثابة خطوة تساھم في التحول إلى بنك شامل في مصر. 

لمزید من المعلومات یرجى االتصال على: 

 PublicRelaIons@EFG-Hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة

مي الجمال 

رئیس قطاع التسویق واالتصاالت بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة 

قــد تــكون املجــموعــة املــالــية هــيرمــيس الــقابــضة قــد أشــارت فــي هــذا الــبيان إلــى أمــور مســتقبلية مــن بــينها عــلى ســبيل املــثال مــا يــتعلق 
بـتوقـعات اإلدارة واالسـتراتـيجية واألهـداف وفـرص الـنمو واملـؤشـرات املسـتقبلية لـألنشـطة املـختلفة. وهـذه الـتصريـحات املـتعلقة بـاملسـتقبل 
ال تـعتبر حـقائـق فـعلية وإنـما تـعبر عـن رؤيـة املجـموعـة للمسـتقبل والـكثير مـن هـذه الـتوقـعات مـن حـيث طـبيعتها تـعد غـير مـؤكـدة وتخـرج 
عـن إرادة الشـركـة، ويـشمل ذلـك– عـلى سـبيل املـثال ولـيس الـحصر – الـتذبـذب فـي أسـواق املـال والـتصرفـات الـتي يـقدم عـليها املـنافـسون 
الــــحالــــيون واملــــحتملون والــــظروف االقــــتصاديــــة الــــعامــــة واآلثــــار الــــناجــــمة عــــن مــــركــــز الــــعملة املحــــلية والتشــــريــــعات الــــحالــــية واملســــتقبلية 
والـتنظيمات املـختلفة. وبـناء عـليه يـنبغي عـلى الـقارئ تـوخـي الحـذر بـأال يـفرط فـي االعـتماد عـلى الـتصريـحات املـتعلقة بـاملسـتقبل والـتي 

هي صحيحة في تاريخ النشر.
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