


 

www.efghermes.com 

 

عمالئها من  لخدمةش يتفتتح مقًرا جديًدا في بنجالدالمجموعة المالية هيرميس 

 واالستثمارية المالية المؤسسات

تنظيم سلسلة من زيارات الوفود االستثمارية لواحد من بعد بنجالدش في لمجموعة المالية هيرميس افتتاح مكتب تمثيل دائم ل

 االقتصادات نمًوا حول العالم أسرع

 2018يناير  30

 

مكتبها  افتتاح عن –في األسواق الناشئة والمبتدئة  الرائدة واالستثمارية المالية المؤسسة – هيرميس المالية المجموعة أعلنت

 اقتناص فرصالراغبة في المالية واالسمممتثمارية لمؤسمممسمممات امن عمالئها لخدمة كا د البنجاليةالعاصممممة  في الجديدالتمثيلي 

 .بنجالديشفي  الجذابةالنمو 

 

شركة في أحد األسواق األسرع نمًوا حول في بنجالدش  هيرميس المالية المجموعةمقر قدم وي فرصة هائلة لخدمة عمالء ال

 خالل العام الماضي. %23.93( حقق نمًوا بمعدل DSEX)كا دأن مؤشر الرئيسي لبورصة حيث العالم، 

 

الشمممممركة أقبلت علو التوسممممم  في أن  ،السمممممياق أوضممممم  كريم عول الرئيس التنويذ  للمجموعة المالية هيرميسوفي هذا 

خارج الشممرق األوسممم وشمممال األسممواق الناشممئة والمبتدئة المباشممر في  هاالتوسمم  بتوا دسممتراتيجية اسممتكماالً الش يبنجالد

سة وتقييم أفريقيا ًضا علو درا فرص التوس  الجذابة في  نوب الصحراء األفريقية و نوب ، مشيًرا إلو أن شركة تعكف أي

 علو األقل خالل العام الجار .  ديد قشرق آسيا سعيًا إلضافة سو

 

ش أصمممممبحت يبنجالد أن هيرميس، المالية بالمجموعة المبتدئة األسمممممواق لقطاع التنويذ  الرئيس خالپي علو قال  انبه ومن

أو من المسممتثمرين االسممتراتيجيين سممواء عمالئها ترى إقباالً قويًا بين ، وأن الشممركة الدولي االسممتثمار مجتم و هة  ذابة ل

ش يبنجالدفي للشممركة مقر أن افتتاح  خالپيالبنجالية. وأوضمم  في السمموق في األسممهم المدر ة المهتمين بورص االسممتثمار 

عمالئنا من الواض  أن ، حيث أصب  األشهر الماضيةإلو السوق البنجالية خالل االستثمارية للوفود  اء بعد تنظيم زيارات 

 %7ش حقق نمًوا يتجاوز يأن اقتصاد بنجالد، خاصة االستثمارية الجذابة في اقتصاد بنجالديش ورصال قتناصمستعدون ال

 .%6خالل العام الماضي، وهو العام الساب  علو التوالي الذ  يشهد نمًوا بأكثر من 

 

 النمو مقومات بوضمملخالل المرحلة القادمة  %7-6ش من المر   أن يواصممل النمو بمعدل يبنجالدأن اقتصمماد  خالپيتاب  و

 بوضممل هاسمممتمرارج المو هة للتصمممدير، وكذلر سمممرعة نمو قطاع األدوية وتوقعات يومنها تنافسمممية صمممناعات النسممم الجذابة

ونمو المغتربين وازدهار القطاع االسممتهالكي انخوال تكلوة اإلنتاج ونمو حجم الصممادرات الدوائية، وكذلر زيادة تحويالت 

 .مليون نسمة 160يتجاوز حيث يتجاوز التعداد السكاني في بنجالديش الطبقة المتوسطة م  تحسن مستويات الشمول المالي 

 

وذلر في إطار ش ييتطل  لخدمة عمالء الشمممركة عبر دراسمممة وتحديد فرص االسمممتثمار الواعدة في بنجالد هأن خالپيواختتم 

م  تنمية أعمال وتوا د الشممممركة في ذلر  األ نبي االسممممتثمار معدالت وتنمية االقتصمممماد  النمو دعم في الوعالة لمسمممماهمةل

 السوق الواعد.

 —نهاية البيان—

 عن المجموعة المالية هيرميس

، وهي مؤسسة مالية واستثمارية رائدة تربو خبراتها علو مقر في أرب  قارات 11تعمل المجموعة المالية هيرميس في 

موظف. وتتخّصص  2900عاًما من اإلنجاز المتواصل من خالل فريق عمل محترف يضم أكثر من  30أكثر من 
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الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصول 

 .اطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشروالوس

وتنورد المجموعة المالية هيرميس بتوظيف ريادتها وخبرتها الهائلة في مجال الخدمات المالية بشتو أسواق المنطقة 

 الستحداث وطرح باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيًصا لتلبية احتيا ات ومتطلبات

  .العمالء الراغبين في تعظيم استثماراتهم المالية في عالم دائم التطور

     متابعتنا علو:  و  www.efghermes.comاإللكتروني:  الموق  زيارة ير و المعلومات من لمزيد 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 media@efg-hermes.comقطاع العالقات اإلعالمية | 

 مي الجمال

 واالتصاالت رئيس قطاع التسويق

melgammal@efg-hermes.com 

 

 إبراء الذمة

المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة  إلو أمور مسمممممممتقبلية من بينها علو سمممممممبيل البيانالمالية هيرميس قد أشمممممممارت في هذا  قد تكون المجموعة

فعلية  المسممتقبلية لشنشممطة المختلوة. وهذه التصممريحات المتعلقة بالمسممتقبل ال تعتبر حقائق واالسممتراتيجية واألهداف وفرص النمو والمؤشممرات

 –طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلر جموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيثوإنما تعبر عن رؤية الم

والمحتملون والظروف  التذبذب في أسممممممواق المال والتصممممممرفات التي يقدم عليها المنافسممممممون الحاليون –الحصممممممر  علو سممممممبيل المثال وليس

والتشممممممريعات الحالية والمسممممممتقبلية والتنظيمات المختلوة. وبناء عليه ينبغي علو  ركز العملة المحليةاالقتصممممممادية العامة والنار النا مة عن م

  .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يورط في االعتماد علو التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي القارئ
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