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 السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية
 نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  -األستاذة/ هبة الصيرفي

 

 

 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 

 .عن المجموعة المالية هيرميسالصادر نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان 
 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

 
 
 
 

 

 هانزادة نسيم 
 رئيس عالقات المستثمرين
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تتويًجا لألسمممممواا الناشممممم ة  FTSE4GOODمؤشمممممر تنضممممم  لالمجموعة المالية هيرميس 

 للشركة التشغيلي األداء مؤشرات ضمناالستدامة ممارسات  دمجاللتزامها التام ب

 وعرض لقياسالذي يهدف  FTSE4GOODفقط على مؤشررررررر  إقليمية شررررررر ا  6 بين من واحدة هيرميس المالية المجموعة

 ضرررررمن والمجتمعية البي ية واالسرررررتدامة الحو مة معاييربدمج  التزامها ومدى الناشررررر ة األسررررروا  في المدرجة الشرررررر ا  جهود

  التشغيلي األداء مؤشرا 

 

 2017يناير  30القاهرة في 

 –المؤسرررارررة المالية واالسرررترمارية الراعدة في العال  العربي  –المالية هيرميس بإدراج المجموعة  FTSE4GOODقام مؤشرررر 

الشر ا  والتزام  لقياس جهود 2016 عضو مؤسس على مؤشر االستدامة لألسوا  الناش ة الجديد الذي ت  إطالقه أواخر عام 

. وتعد المجموعة المالية هيرميس واحدة مجتمعالمدرجة بتبني الممارسرررررا  العالمية في مجاال  الحو مة وحماية البي ة وتنمية ال

دمج ممارسررا  االسررتدامة بم تلع األعماأل واألنشرر ة في للتقدم الذي أحرزته نظراً شررر ا  إقليمية يشررملها المؤشررر  6بين من 

 التشغيلية.

على قناعة تامة بأ  تعظي  العاعد  الشررررررر ة وفي هذا الارررررريا  أ د  ري  عوض الرعيس التنليذي للمجموعة المالية هيرميس  أ 

افة   وأ  تلك القناعة تتبلور في إضرررررالتي نعمل بها ا المجتمعالبي ة واالسرررررترماري للماررررراهمين ال ينبغي أ  يأتي على حارررررا  

 دالمحاور الارررتة التي تقوم عليها اسرررتراتيجية المجموعة المالية هيرميس باعتبارها أح محور أسررراسررري من "الماررر ولية العامة" 

عد تالمقاييس الرعياية ألداء الشر ة. وأضاف عوض أ  إدراج المجموعة المالية هيرميس على مؤشر االستدامة العالمي الجديد 

أ  الشر ة عازمة على االستمرار في نشر ثقافة االستدامة أوضح و  الصحيح في ال ريقتو د مايرتنا  شهادة منقطعة النظير

مكانتها في طليعة الشرررر ا  الراعدة بمجاال  الحو مة والماررر ولية االجتماعية والبي ية ترسررري  ا من أجل يسرررواء داخليًا أو خارجً 

 .األسوا  التي تعمل بهاعلى ماتوى 

 14 تبنيمعياًرا لقياس أداء الشررررر ا  المدرجة في  300يشررررمل ما يزيد عن  FTSE4GOODتجدر اإلشررررارة إلى أ  مؤشررررر 

 والصرحة لعملا ومعايير والتنمية المجتمعية االنارا  اسرتهال  الميا  وحقو ترشريد المناخي و قضرية رعيارية  بما في كلك التغير

 .الحيوية لضررررما  ت بيق عملياتها بشررررلافية المهنية  و ذلك قواعد الحو مة التي تعتبرها الشررررر ة من أ رر المجاال  والاررررالمة

ابة ضرررمانة للمارررترمرين على التزام المجموعة بمر FTSE4GOODلمؤشرررر وعلى هذ  ال للية سررروف يمرل انضرررمام الشرررر ة 

 معايير االستدامة في جميع ق اعا  الشر ة وعملياتها التشغيلية وممارساتها الداخلية.أعلى المالية هيرميس بت بيق 

عايير مدمج ينموكج أعماأل تتبنى وقالت هناء حلمي رعيس ق اع الماررر ولية االجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس  أ  الشرررر ة 

الحو مة واالسررتدامة البي ية والمجتمعية ضررمن مؤشرررا  األداء التشررغيلي للشررر ة  مشرريرة إلى أ  المبادرا  والمشررروعا  التي 

حلمي أ  حرص الشررر ة على للتت  ما على كلك.  حيةتعد أمرلة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية  ترعاها مؤسرراررة

 متناهي الصرررغر والتأجير التمويلنشررراطا   في الجديدة االسرررترمارا  علىة  ا  له أثر ملحوظ تبني ونشرررر ممارسرررا  االسرررتدام

 من دةالمتجد ال اقةو ذلك مشروعا   «فاينانسالمالية المجموعة »شر ة تحت مظلة  والمتوس ة التمويلي للشر ا  الصغيرة

 .ق اع االسترمار المباشر خالأل
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   ما 2011منذ عام ( UNGC) المتحدة لألم  العالمي اإلتلا  بمبادرةتحظى بعضرررررروية أ  المجموعة المالية هيرميس يذ ر 

 ممارسرررررا  في الراعدة الشرررررر ة" جاعزةالمرموقة في مجاال  االسرررررتدامة مرل التقديرية العديد من الجواعز الشرررررر ة حصرررررد  

 .CEO Insightالمؤساة اإلعالمية البري انية  من 2016لعام " االجتماعية االستدامة

لمزيد من المعلوما  حوأل البرامج التي أطلقتها المجموعة المالية الذي يعرض ا 2015لعام االستدامة تقرير  لتصلح اضغط هنا

سيت  نشر التقرير ال اص بعام  نموكج األعماألهيرميس بهدف دمج ثقافة االستدامة ضمن  مع بداية الربع الراني من  2016 ما 

   .العام الحالي

 —نهاية البيا — .

 عن المجموعة المالية هيرميس

أسوا  إقليمية بمن قة الشر  األوسط وشماأل أفريقيا  وهي بنك االسترمار الراعد في  6تعمل المجموعة المالية هيرميس بصورة مباشرة في 

موظع محترف. وتت صرر    870عاًما من اإلنجاز المتواصررل من خالأل فريق عمل يضرر   30العال  العربي وتربو خبراتها على أ رر من 

ية  من الترويج وتغ ية اال تتا  وإدارة األصررروأل إلى الوسررراطة في الشرررر ة في تقدي  باقة فريدة ومتنوعة من ال دما  المالية واالسرررترمار

 األورا  المالية والبحوث واالسترمار المباشر. 

بدأ  المجموعة المالية هيرميس في ات اك اسررررررتراتيجية جديدة تتمحور حوأل تنويع باقة المنتجا  والتوسررررررع الجغرافي الى  2016وفي عام 

شرررر ة المجموعة المالية هيرميس فاينانس  وهي  يا  اسرررترماري مت صررر  في مجاال  التمويل  ير األسررروا  المبتدعة  حيم ت  إطال  

المصرررفي وتعمل تحت مظلته شررر تي المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي الى جانك شررر ة تنمية الراعدة في ق اع التمويل متناهي 

 الصغر بالاو  المصري.

س بتوظيع ريادتها وخبرتها الهاعلة في مجاأل ال دما  المالية بشررتى أسرروا  المن قة السررتحداث وطر  باقة وتنلرد المجموعة المالية هيرمي

ة يمتكاملة من أحدث المنتجا  وال دما  المالية المصممة خصيًصا لتلبية احتياجا  ومت لبا  العمالء الرا بين في تعظي  استرماراته  المال

 .في بي ة داعمة الت ور

     متابعتنا على:  و   www.efghermes.comمعلوما  يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: لمزيد من ال

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 media@efg-hermes.comق اع العالقا  اإلعالمية | 

 الجمالمي 

 رعيس ق اع التاويق واالتصاال 

melgammal@efg-hermes.com 

 

 إبراء الذمة

FTSE Russell االسرر  التجاري( لشررر تيFTSE International Limited  وFrank Russell Company يؤ د أ  المجموعة المالية هيرميس )

وأ  الشررررر ة اجتاز  المت لبا  لتكو  أحد األعضرررراء سررررلاررررلة مؤشرررررا   FTSE4Goodالقابضررررة ت  تقييمها بشرررركل ماررررتقل حاررررك مقوما  مؤشررررر 

FTSE4Good 

لقياس أداء الشرررررر ا  التي أظهر  التزام قوي بمعايير البي ة  FTSE Russellمن خالأل مزود المؤشررررررا  العالمي  FTSE4Goodت  انشررررراء مؤشرررررر 

بالعديد من الشرر ا  المدرجة بكافة األسروا  ل لق وتقيي  االسرترمارا  المارتدامة ومنتجا   FTSE4Goodوالمجتمع والحو مة. يت  اسرت دام مؤشررا  

 أخرى. 
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