
 

-EFG Hermes One››السناسةن  ع نم لمر مم  السنوية  الدورةانطالق أعمال 

on-Oneأبمز مر مم اةتثماري باألةياق الواشئ  والمبتدئ  الييم في سبي ›› 

كثر المؤتمر األكبر من نوعه في العالم لبحث فرص االستثمار باألسواق الناشئة والمبتدئة يشهد مشاركة واسعة من ممثلي اإلدارة التنفيذية أل

  دولة 37من  العالميةمؤسسة من أبرز المؤسسات  270مستثمر دولي من أكثر من  655عن أكثر من  فضًل  دولة 33 شركة من 205من 

 2022 ةبتمبم 19، سبي

أعمال  ،شةةامف في م ةةر وبنك االسةةتثمار الرائد في األسةةواق الناشةةئة والمبتدئةالبنك  ، ال المجموعة المالية هيرميس القابضةةة اليومأطلقت  

تحت رعاية صةاب  السةمو الشةيك ممتوم بن   ‹‹EFG Hermes One-on-One››الدورة السةنوية السةادسةة عشةر من المؤتمر االسةتثمار   

. وتنعقد نسةةة العام وزير المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدةونائ  رئيس مجلس الوزراء،  ، واشةد لل ممتوم نائ  باكم دبيمحمد بن ر

لمبرى الشةةةركات وأبرز المؤسةةةسةةةات  ممثلي اإلدارة التنفيذية  ، والذ  سةةةيشةةةهد عقد لالم االتتماعات بين    أتالنتس دبي  بفندقالجار   

 من سبتمبر الجار . 22 يوم فيالتي ستنتهي فعاليات المؤتمر خلل االستثمارية بول العالم، وذلك 

األسةةواق  اسةةتمشةةام الفرص االسةةتثمارية ب تحديات التضةةةم وتجاوز  تحت عنوان "الجار   العام  ةويواصةةف المؤتمر، الذ  انقلقت نسةةة

تقورات  أبرز "، منح ممثلي أبرز المؤسةسةات االسةتثمارية ومدير  صةناديس االسةتثمار الدولية فرصةة فريدة للطل  عل  والمبتدئةالناشةئة 

الناشةئة والمبتدئة، علوة عل  اسةتمشةام الفرص االسةتثمارية الواعدة من خلل عقد االتتماعات المباشةرة مي القيادات األسةواق    وتوتهات

نسةةةة العام سةةوم تشةةهد  وشةةركات المدرتة في بورصةةات الشةةرق األوسةةإ وشةةمال  فريقيا من أربي اارات بول العالم. التنفيذية لمبرى ال

من   صةناديسومدير   مسةتثمر دولي   655عن أكثر من  فضةًل دولة    33شةركة من    205  ممثلي اإلدارة التنفيذية ألكثر من الجار  مشةاركة

 .دولة 37من   العالميةمؤسسة من أبرز المؤسسات  270أكثر من 

منذ  للمرة األول  مؤتمرلل، عن سةعادته بعودة كمةم عيض المئيس التوفيذي للمجميع  المالي  هيمميس القابضن وفي هذا السةياق، أعر  

. وأضام  ممتوم بن محمد بن راشد لل ممتومتحت رعاية صاب  السمو الشيك يتم تنظيمه خلل العام الجار   ، والذ   (19 –  )كوفيد  ةحتائ 

تنقلس بالتزامن مي مرور األسةةواق الناشةةئة والمبتدئة ، بت  اآلناألكبر من نوعه  وهو المؤتمر االسةةتثمار  نسةةةة هذا العام من عوض أن  

العالم دول    ه بالرغم من ادرةأن  ل  في ظف ال ةعوبات والتقلبات الراهنة التي يشةهدها االات ةاد العالمي. وأشةار عوض  تحديات العديد من الب 

ارتفا  معدالت التضةةم التي وصةلت  ل  أعل  وسةلسةف اإلمداد والتوريد    اتاضةقراب غير أن ،  (19 –  )كوفيد  تائحةتجاوز تداعيات  عل  

الشةةةةركةة في ظةف هةذ  الحيو  الةذ  تلعبةه  دور الةا أمةام تني ممةار االنتعةاال االات ةةةةاد . وأكةد عوض عل  اإلطلق تقف عةائقةً   امسةةةةتويةاتهة

اغتنام عل  مسةاعدة المسةتثمرين وهو ما سةينعمس في تهودها المتواصةلة ل، الدولياالسةتثمار باعتبارها بلقة الوصةف بين مجتمي التحديات 

   .بمةتلف األسواق التي تعمف بها الشركةفرص النمو الواعدة في األسواق الناشئة والمبتدئة 

 ،، بما في ذلك الققاعات االسةتهلكيةت متعددةقاعااتمثف  المؤسةسةات التي  زمشةاركة من أبرالجار   سةوم يشةهد المؤتمر في نسةةة العام و

ية ال ةةةحية، وال ةةةناعات، وتمنولوتيا المعلومات، واالت ةةةاالت، والمرافس، والتقوير  القااة، والققا  الم ةةةرفي، والتمويف، والرعاو

 العقار ، وغيرها.

، أن النجاح الذ  بققته  القابضنن   المئيس التوفيذي الم ننارل لبوا اتةننتثمار بالمجميع  المالي  هيمميسمحمد عبيد  أوضةةح  من تانبه، و

المجموعة المالية هيرميس عل  صةعيد تنفيذ توسةعاتها المةققة باألسةواق الناشةئة والمبتدئة خلل العامين الماضةيين، اد سةاهم في تعزيز 

اق الناشةةةئة بحث فرص االسةةةتثمار باألسةةةول باعتبار  الحدث االسةةةتثمار  األكبر من نوعه من خلل هذا المؤتمرفي المنققة   ها الرائددور

كبرى  يجمي بين المسةةةةتثمرين الةدوليين و الةذ   فريةدال   ملتقبةاعتبةار  ال . وأعر  عبيةد عن سةةةةعةادتةه بتنظيم هةذا المؤتمر الضةةةةةموالمبتةدئةة

الدولية  وأكد عبيد أن المؤتمر يشةةةهد  ابااًل واسةةةعًا هذا العام من كبرى المؤسةةةسةةةات   .المنققةالواعدة ب   سةةةواقاألالتي تعمف في الشةةةركات  

 واالستثمارية في العالم، وتتقلي الشركة  ل  تنظيم ذلك المؤتمر الذ  يحظ  بشهرة وسمعة عالمية خلل السنوات القادمة.

انتعاًشا ملحوًظا وهو ما أدى  ل     ،2021، وب فة خاصة خلل عام  دول مجلس التعاون الةليجي خلل العامين الماضيينأسواق  واد شهدت  

السياسية فيما يتعلس بتعزيز  والدعم المستمر الذ  تقدمة تلك الدول  ،  انةفاض المةاطرذلك عل  خلفية  و  مرين في هذ  األسواقزيادة مقة المستث 

رأس المال  أسواق  وبدأت  (.  19  –  )كوفيد  تائحةتجاوز تداعيات    المالية والنقدية، باإلضافة  ل  االنتعاال الذ  يشهد  االات اد العالمي بعد

في البورصات المةتلفة بدول  القروبات األولية  عدد  وذلك عل  خلفية االرتفا  المبير في  ،  في تحقيس معدالت نمو ملحوظةباألسواق الناشئة  



 

لمزيد توفير ابيث تواصلن  ،  ادرتهما عل  توفير مناخ استثمار  واعدن  ي الدولت أمبتت كل  قد  فالةليج السيما السعودية واإلمارات.    منققة

 فتح لفاق تديدة أمام االستثمارات في المنققة. والتي تساهم في تعزيز النمو االات اد   من التسهيلت 

من ة هامة لعرض الفرص االستثمارية التي انقلق نسةته األول   يمثف منذ    ‹‹EFG Hermes One-on-One››تدير بالذكر أن مؤتمر  

لمؤتمر ل  الجلسة الرئيسية  شهدت المقرر أن    نومفريقيا عل  كبرى المؤسسات االستثمارية بول العالم.   تذخر بها منققة الشرق األوسإ وشمال  

  /سعادةالمتحدث الرئيسي للجلسة  بوار  ا  ، عل  أن يتبعهالرئيس التنفيذ  للمجموعة المالية هيرميس القابضةكريم عوض  كلمة افتتابية يلقيها  

، وعضو المجلس التنفيذي إلمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي  االقتصاد والسياحة بدبيهالل سعيد المري المدير العام لدائرة  

المالي، وعضو مجلس إدارة غرفة  مجلس إدارة سوق دبي  ورئيس  لالستثمارات الحكومية، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي  

 .  سايمون كيتشن، عضو منتدب ورئيس بحوث اإلستراتيجية بالمجموعة المالية هيرميسمع  تجارة وصناعة دبي

«، وهو أكبر اسةةتقل  آلراء المسةةتثمرين The Consensus for 2023» تراء الت ةةويت اإللمتروني المؤتمر  فعاليات شةةهد سةةوم ت و

التي تشغف اهتمام مجتمي األعمال واالستثمار في  والتواعات    الموضوعاتات باألسواق الناشئة والمبتدئة بول أبرز الدوليين ورؤساء الشرك

 خلل السنوات المقبلة. األسواقتلك 

          -نهاية البيان -

 عن المجميع  المالي  هيمميس القابض 

دولة عبر أربي اارات،   14( بتواتد مباشةةةر في  HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE)كود   تحظ  المجموعة المالية هيرميس القابضةةةة

عاًما من اإلنجاز المتواصةف لتتحول من بنك اسةتثمار في منققة الشةرق   38بيث نشةتت الشةركة في السةوق الم ةر  وتوسةعت عل  مدار  

لشةركة بفريس عمف محترم اادر عل  األوسةإ فقإ  ل  بنك شةامف في م ةر وبنك االسةتثمار الرائد في األسةواق الناشةئة والمبتدئة. وتنفرد ا

  تقديم بااة فريدة من الةدمات المالية واالسةةةةتثمارية، تتنو  بين الترويج وتغقية االكتتا  و دارة األصةةةةول والوسةةةةاطة في األوراق المالية

خدمات التمويف غير   والبحوث واالسةةتثمار المباشةةر باألسةةواق الناشةةئة والمبتدئة. وفي السةةوق الم ةةر ، تمتلك الشةةركة من ةةة رائدة في

الشراء اآلن والدفي   التمويف متناهي ال غر والتتتير التمويلي والتة يم باإلضافة  ل  خدمات الم رفي، والتي تغقي أنشقة متعددة تضمن

 ( والتمويف العقار  والتتمين. BNPLالبقًا )

 ًضا بتقديم منتجات وخدمات م رفية.، سمح ذلك للشركة أي aiBANKومن خلل استحواذها مؤخًرا عل  ب ة األغلبية في 

واد سةةاهمت اقاعات األعمال الثلمة، بنك االسةةتثمار والتمويف غير الم ةةرفي والبنك التجار ، في ترسةةيك الممانة الرائدة التي تنفرد بها 

من الةدمات لتلبية ابتياتات  الشةةةركة وتعزيز ادرتها عل   طلق المزيد من المنتجات والةدمات المالية، بما يسةةةاهم في تقديم بااة شةةةاملة 

 والوصول  ل  عملء تدد. عملئها من األفراد والشركات بمةتلف أبجامها

حدة   كينيا نفةر بالتواتد في: م ةر   اإلمارات العربية المتحدة   المملمة العربية السةعودية   المويت   عمان   األردن   باكسةتان   المملمة المت 

   سنغافورة األمريمية   بنجلديش   نيجيريا   فيتنام  الواليات المتحدة 

     لمزيد من المعلومات يرت  متابعتنا عل : 

 

 :لمزةد من المعليمات ةمجى ات صال على

 اقا  العلاات اإلعلمية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@efg-hermes.com 

 مي الجمال

 التسويس واالت االت بالمجموعة المالية هيرميس القابضةرئيس اقا  

http://www.twitter.com/efghermes
https://www.youtube.com/user/EFGHermesHolding
https://www.linkedin.com/company/efg-hermes/
http://www.facebook.com/efghermes


 

melgammal@efg-hermes.com 

 

 إبماء الذم 

يتعلس بتواعات اإلدارة واالسةةتراتيجية واألهدام  المثال ما  المالية هيرميس القابضةةة اد أشةةارت في هذا البيان  ل  أمور مسةةتقبلية من بينها عل  سةةبيف اد تمون المجموعة

فعلية و نما تعبر عن رؤية المجموعة للمسةتقبف والمثير من  المسةتقبلية لننشةقة المةتلفة. وهذ  الت ةريحات المتعلقة بالمسةتقبف ال تعتبر بقائس وفرص النمو والمؤشةرات

التذبذ  في أسواق المال والت رفات التي يقدم   –الح ر   عل  سبيف المثال وليس  –لشركة، ويشمف ذلكطبيعتها تعد غير مؤكدة وتةرج عن  رادة ا هذ  التواعات من بيث

والتشةريعات الحالية والمسةتقبلية والتنظيمات المةتلفة. وبناء   والمحتملون والظروم االات ةادية العامة واآلمار الناتمة عن مركز العملة المحلية عليها المنافسةون الحاليون

 .صحيحة في تاريك النشر توخي الحذر بتال يفرط في االعتماد عل  الت ريحات المتعلقة بالمستقبف والتي هي بغي عل  القارئعليه ين
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