


 

  

  تفتتح مقًرا جديًدا في نيويورك المجموعة المالية ھيرميس 

مل  ھيرميس المالية المجموعة ر ليش ھر واحد قارات، وذلك  ٣بلدان حول  ٩تنجح في تنمية تواجدھا المباش إطالق من بعد ش
  ليفي السوق المحتواجد يأول بنك استثمار أجنبي كل السوق الباكستاني ودخ منذعمليات الشركة في كينيا وثالثة أشھر 

  
  ٢٠١٧ سبتمبر ١٨الواليات المتحدة األمريكية في  نيويورك،

  
اح مقرھا افتت عن –المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  –المجموعة المالية ھيرميس  أعلنت

ركة على تراخيص  بعدالجديد في مدينة نيويورك األمريكية  ةو )FINRA(تنظيم القطاع المالي  ھيئةحصول الش س حماية  مؤس
سبتمبر الجاري،  ١اعتباًرا من  األمريكيةالنشاط في أسواق الواليات المتحدة  مزاولةل  (SIPC)المستثمرين في األوراق المالية

   .».EFG Hermes USA Inc«اسم  تحتوذلك 
  

وف بكة عمالء  وس اھم المقر الجديد في تنمية ش اطةيس  ھيرميس المالية المجموعة لعمالء المقدمة الخدمات جودة وتعزيز الوس
  .سوق األمريكيلل لتقديم كافة منتجات الشركة بداية نقطة كونهفضالً عن  ،األمريكية السوق في
  

ياق  وفي حھذا الس حدة المقر الجديد في الواليات المت افتتاحكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية ھيرميس، أن  أوض
تراتيجية  يأتياألمريكية  مال في إطار اس ط وش رق األوس ية في الش واقھا الرئيس عات المجموعة المالية ھيرميس خارج أس توس

ومن بينھا االقتراب من مجتمع االستثمار األمريكي بباقة  محوريةسيحقق عدة أھداف نيويورك التواجد المباشر في وأن  ،أفريقيا
 التقليدية رغي االستثمارية الوجھات نحو اإلقبال مستويات تحول وسط سيما وال ،وانتشارنا الجغرافي المتنامي متنوعةالخدمات ال

  .أفريقيا وشمال األوسط الشرق أسواق خارج
  

ية أبرزھا  جدير ركة الجديدة تنفرد بعدة مميزات تنافس تثمار بنوك بين عمالء قاعدةأكبر  امتالكبالذكر أن الش  التي لعربيةا االس
الً عن  ،مريكيةاأل المتحدة الواليات في تعمل واق  المكانةفض  تعمل تيالالرائدة التي تحتلھا المجموعة المالية ھيرميس في األس
تثمار األمريكي ألكثر من  ،بھا وق من  ٢٠وھي بالتالي بوابة مجتمع االس ط  نيجيرياس رق األوس كانية  فيتنام حتىوالش بكتلة س

 ركناً محوريًا وتمثلمن االقتصادات األسرع نمًوا حول العالم  مجموعةب تحظى األسواق تلك بأن علًما مليار نسمة، ٢٫١تتجاوز 
  .العالميةمؤشرات النمو على تلك المسجلة باألسواق  تتفوق إذاالستثمار العالمي  خريطة على

  
ركة المجموعةالرئيس التنفيذي  كريم بغداديجانبه قال  ومن واق، أن بالواليات المتحدة المالية ھيرميس لش ركة  أس  نبضتالش

البنية  غير أن ضعف ،الصناعي القطاع وأيًضا والنقل الصحية والرعاية األغذية مثل متنوعة قطاعات عدةبفرص االستثمار في 
أن  داديبغتلك الفرص الواعدة. وأضاف  منأمريكا الشمالية  مستثمرييحول دون استفادة  المرموقة الكياناتالمعلوماتية وندرة 

ر  التواجدب تنفردالمجموعة المالية ھيرميس  واق تلك من العديد في والريادةالمباش جودة وأن  ،عاًما ٣٠عبر أكثر من  األس
  .تلك األسواق لعمالئنا في الواليات المتحدة سيفتحالمنتجات البحثية التي توفرھا الشركة 

  
ركة افتتاح مقر المجموعة المالية ھيرميس في الواليات المتحدة األمريكية  ويأتي ھر واحد على إطالق عمليات الش بعد مرور ش

شركة  حيث أصبحت المجموعة المالية ھيرميس أول  ،»باكستان ھيرميس ةالمالي المجموعة«في كينيا وثالثة أشھر على افتتاح 
بنك استثمار أجنبي يدخل السوق الباكستاني بصورة مباشرة وأول شركة أجنبية للوساطة في األوراق المالية تتواجد في السوق 

  ٢٠٠٨المحلي منذ عام 



 
  
  

  —نھاية البيان—
 

 عن المجموعة المالية ھيرميس
  

تثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة  ص المجموعة المالية ھيرميس في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالس تتخّص
 ٢٫١في أسواق يبلغ تعدادھا السكاني وتقدم الشركة خدماتھا المتنوعة األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشر. 

مة ويتجاوز مجموع ناتجھا اإلجمالي مليا قارات  ٣وبالد  ٩ تعمل المجموعة المالية ھيرميس في، حيث ترليون دوالر أمريكي ١١٫٣ر نس
أول بنك استثمار أجنبي يدخل السوق الباكستاني بصورة مباشرة وأول شركة أجنبية للوساطة في األوراق المالية تتواجد ، وھي حول العالم

تان في  تثمارية رائدة تربو خبراتھا على أكثر من وتعد المجموعة المالية ھيرميس  .٢٠٠٨م منذ عاباكس ة مالية واس س عاًما من  ٣٠مؤس
  .موظف ٢٩٠٠اإلنجاز المتواصل من خالل فريق عمل محترف يضم أكثر من 

  
تراتيجية جديدة تتمحور حول تنويع باق ٢٠١٦وفي عام  ع الجغرافي الى بدأت المجموعة المالية ھيرميس في اتخاذ اس ة المنتجات والتوس

رفي وتعمل تحت مظلته  ص في مجاالت التمويل غير المص واق المبتدئة، حيث تم إطالق المجموعة المالية فاينانس، الكيان المتخص األس
شركة قطاع خاص في قطاع التمويل متناھي ا بالسوق  لصغرشركتي المجموعة المالية ھيرميس للتأجير التمويلي وشركة تنمية وھي أكبر 

المصري، كما قامت المجموعة المالية ھيرميس بالتوسع في السوق الباكستاني وترسيخ تواجدھا المباشر به كخطوة أولى للتوسع الجغرافي 
 في األسواق المبتدئة.

  
واق الم تى أس تحداث وطرح بوتنفرد المجموعة المالية ھيرميس بتوظيف ريادتھا وخبرتھا الھائلة في مجال الخدمات المالية بش اقة نطقة الس

ة يمتكاملة من أحدث المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيًصا لتلبية احتياجات ومتطلبات العمالء الراغبين في تعظيم استثماراتھم المال
  في عالم دائم التطور.

  
    www.efghermes.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 ومتابعتنا على:         
  

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على
 media@efg‐hermes.comقطاع العالقات اإلعالمية | 

 
 مي الجمال

  رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
melgammal@efg‐hermes.com 

  
  

  إبراء الذمة
المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالستراتيجية واألھداف وفرص  المالية ھيرميس قد أشارت في ھذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينھا على سبيل قد تكون المجموعة
فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من ھذه  المستقبلية لألنشطة المختلفة. وھذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق النمو والمؤشرات
مال والتصرفات التي يقدم التذبذب في أسواق ال –الحصر  على سبيل المثال وليس –طبيعتھا تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك التوقعات من حيث

والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء  والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية عليھا المنافسون الحاليون
 .صحيحة في تاريخ النشر علقة بالمستقبل والتي ھيتوخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المت عليه ينبغي على القارئ
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