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المجموعة المالية هيرميس تعين الخبير االستثماري عمرو سيف لرئاسة قطاع 
 إدارة األصول

والمحافظ  واسعة في إدارة صناديق االستثمارال تهخبرزمام القيادة بقطاع إدارة األصول من واقع عمرو سيف سيتولى 
 وعمله مع أبرز شركات إدارة األصول بمختلف أنحاء العالم باألسواق الناشئة المالية

 
 2013أكتوبر  1في  القاهرة

عن تعيين الخبير االستثماري عمرو  –بنك االستثمار الرائد في العالم العربي  – أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس
مدير لصناديق االستثمار والمحافظ  أقدمسيف لرئاسة قطاع إدارة األصول، من أجل مواصلة البناء على إنجازات أكبر و

باقة من أفضل الخدمات والمنتجات مليار دوالر أمريكي و 2.8تصل إلى المالية بالمنطقة، من خالل قاعدة أصول مدارة 
 .االستثمارية المدعومة بالتواجد المباشر في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

، عقب نهاية رحلته 2013أكتوبر  1ويبدأ عمرو سيف رئاسة قطاع إدارة األصول بالمجموعة المالية هيرميس اعتباًرا من 
فاينانس أنليميتد، علًما بأنه حصل على البكالوريوس في االقتصاد من  مع شركة القلعة حيث كان العضو المنتدب لشركة

 .جامعة القاهرة وشهادة الماجستير في التمويل من كلية كاتز جامعة بيتسبرغ األمريكية
 

، قبل انتقاله إلى سيتي بنك ثم سفره إلى لندن 1991بدأ عمرو سيف مسيرته المهنية بالعمل مع شركة شل في مصر عام 
وتولى سيف إدارة . مل لعشر سنوات مديًرا ألنشطة إدارة األصول بمؤسسة جي بي مورجان وشركة انفستيكحيث ع

مجموعة من الصناديق االستثمارية القائمة، كما أشرف على طرح العديد من المنتجات المالية الجديدة في أسواق تركيا 
ة على تحقيق العائدات المجزية والتفوق على المؤشرات وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتميز بقدرة عالي

 .السوقية والشركات المنافسة خالل مراحل االنتعاش والركود االستثماري

 

بحصاد سلسلة من الجوائز المرموقة تقديًرا لألداء المتميز  2013تجدر اإلشارة إلى أن فريق إدارة األصول استهل عام 
اق اإلقليمية، ويتضمن ذلك فوز المجموعة المالية هيرميس بالمركز األول في طوال العام الماضي في مصر واألسو

نظًرا لتفوق أداء صناديق األسهم والصناديق اإلسالمية على مدار ) EIMA(تصنيف الجمعية المصرية إلدارة االستثمار 
احتل صندوق بنك القاهرة  تقريبًا منذ بداية العام، فيما% 40، حيث بلغت عائدات صندوق بنك البركة مصر 2012عام 

 . خالل نفس الفترة% 43مرتبة الصدارة بفئة صناديق األسهم وتجاوز معدل العائدات حاجز الـ

 

أفضل مدير لألصول في منطقة الشرق "وفازت المجموعة المالية هيرميس بعدد من الجوائز اإلقليمية األخرى مثل جائزة 
في ›› زاوية‹‹ضمن التصنيف السنوي الذي أجرته " لألسهم في قطرأفضل صندوق "وجائزة " األوسط وشمال أفريقيا

 .2012لتقييم أداء الصناديق االستثمارية اإلقليمية عن عام  2013مطلع 

 

 MENA Fundفازت المجموعة المالية هيرميس بثالث جوائز تقديرية من المؤسسة الدولية  وباإلضافة إلى ذلك
Manager  للمرة الثانية خالل السنوات الثالث الماضية، " 2012في مصر خالل عام  أفضل مدير لألصول"وهي جائزة

، وحصول الصندوق "أفضل صندوق للسيولة النقدية"فضالً عن حصول صندوق كريدى أجريكول الثالث على جائزة 
 .خالل العام" أفضل صندوق متوازن"الماسي المتوازن على جائزة 

 

 —نهاية البيان  —
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 المجموعة المالية هيرميس إلدارة األصولعن 
وتدير المجموعة أصوال تصل قيمتها  .مدير لألصول في أسواق العالم العربيوأقدم المجموعة المالية هيرميس هي أكبر 

 9صندوق استثمار محلي و 17من أكفأ الخبرات إلدارة موظف  29مليار دوالر أمريكي، بفريق مكون من  2.8إلى 
 .مما يجعله الفريق األكبر واألعرق في أسواق المنطقة صناديق إقليمية

 

عاماً في  17هائلة على مدى العملية الخبرة بتواجد مباشر في ثالث أسواق عربية، فضالً عن الويحظى قسم إدارة األصول 
ية، والتي تشمل إدارة صناديق استثمار المؤسسات والمحافظ المالية من خالل طرح الحلول االستثمارية المبتكرة والتقليد

األسهم، وأدوات الدخل الثابت، و السيولة النقدية، وسياسة حماية رأس المال ، ومحافظ مرتبطة بأداء المؤشرات، باإلضافة 
مؤسسات استثمارية، وشركات عائلية، والعديد من  القطاعوتضم قائمة عمالء . إلى الصناديق والمحافظ اإلسالمية

 .ءة الماليةالمستثمرين األفراد ذوي المال

 
 المجموعة المالية هيرميسعن 

المجموعة في  وتتخّصص. ، وهي بنك االستثمار الرائد في العالم العربي1984تأسست المجموعة المالية هيرميس عام 
أنشطة تداول األوراق المالية والتسويق وتغطية االكتتاب وإدارة األصول واالستثمار المباشر والبحوث، وهي مدرجة في 

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس باتخاذ أول خطواتها الهادفة للتحول . كالً من بورصتي مصر ولندن لألوراق المالية
 2010٪ من أسهم بنك االعتماد اللبناني خالل عام 65ة حيث قامت باالستحواذ على حصة إلى أول بنك شامل في المنطق

 .وهو ما يسمح للمجموعة بالتوسع السريع في قطاع الخدمات البنكية التجارية والخدمات المصرفية لألفراد

 
رات، وموظفيها البالغ ومن خالل تواجدها في مصر، واألردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، واإلما

جنسية مختلفة، تقّدم المجموعة المالية هيرميس خدماتها لقاعدة كبيرة ومتنوعة من  25موظف من   900 عددهم أكثر من
وتضم قاعدة عمالء المجموعة . العمالء تمتد من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وحتى أوروبا وأفريقيا والواليات المتحدة

 .ات، وشركات كبرى، ومؤسسات مالية، ومستثمرين من األفراد والعمالء األفرادالمالية هيرميس حكوم

  www.efghermes.com: للمزيد من المعلومات عن المجموعة المالية هيرميس، يرجى زيارة الموقع اإلليكتروني

 :يرجى االتصال على لالستفسارات

 العالقات اإلعالميةقطاع 

hermes.com-media@efgwww.efghermes 
 :خالل من اخبارنا ومتابعة

 

 

@EFGHermes youtube.com/EFGHermesHolding 

 
 إبراء الذمة

أشارت في هذا التقرير إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالستراتيجية واألهداف قد تكون المجموعة المالية هيرميس قد 
لكثير وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل وا. وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية لألنشطة المختلفة

التذبذب في أسواق المال  –على سبيل المثال وليس الحصر  –من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك
ة والتشريعات الحالية والمستقبلية والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلي

 .وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر. والتنظيمات المختلفة
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