Top MENA Markets Investment Professional to Head
EFG Hermes Asset Management
Amr Seif joins leading regional asset manager EFG Hermes, bringing extensive experience
managing emerging market funds at global asset management firms
1 October 2013
Cairo, Egypt — EFG Hermes, the leading investment bank in the Arab world, announced
today the appointment of industry veteran Amr Seif as head of the firm’s market-leading
asset management division.
Established in 1994, EFG Hermes Asset Management is the oldest asset manager in the
region and today controls AUM of c. USD 2.8 billion across a complete portfolio of products
and services, backed by on-the-ground presence that spans the MENA region.
“Amr is a consummate professional with an outstanding track record of helping institutions
of all risk profiles meet their investment goals” said Karim Awad, Co-CEO of the Investment
Bank at EFG Hermes. “He brings to the table a unique mix of professional and leadership
skills including demonstrated expertise in global emerging market mutual fund equities,
EMEA-listed equities, and private equity in the Middle East and Africa. We are confident
that Amr will be able to lead EFG Hermes’ Asset Management division through its next
phase of growth.”
Seif, who assumes his duties at EFG Hermes Asset Management effective 1 October 2013,
joins the firm from regional investment company Citadel Capital, where he was Managing
Director of Finance Unlimited.
“I am delighted to have been chosen to assume the top asset management responsibility at the
region’s largest asset manager. Throughout my years in this industry, I have known EFG
Hermes as a growth story, and I look forward to working with my colleagues in the division
to take that growth forward to a new phase,” said Seif, who holds a BSc in Economics from
Cairo University and an MBA in Finance from the Katz School at the University of
Pittsburgh.
After beginning his professional career in Egypt in 1991 with Shell and, later, Citibank, Seif
worked for a decade in London with JP Morgan and Investec as a fund manager, where he
maintained a focus on markets including Turkey, Eastern Europe, the Middle East and North
Africa. Throughout, Seif both managed existing funds and launched new products, earning a
reputation for delivering consistent excess returns over relevant benchmarks and for topping
like-for-like peers in both rising and declining markets.
“Amr is exactly the type of leader we look for at EFG Hermes,” said Kashif Siddiqui, CoCEO of the Investment Bank at EFG Hermes, “He combines fundamental knowledge of local
and regional markets with proven international experience and a wide network of contacts
across geographies. I will work closely with Amr to make sure that his transition is as smooth
as possible for our team and, most importantly, for our valued clients.”
www.efghermes.com

EFG Hermes Asset Management has won a string of accolades in 2013 for its performance,
including two number-one rankings from the Egyptian Investment Management Association
for the top performing equity and Islamic funds in the twelve months to December 2012. AlBaraka Bank Egypt Fund delivered FY12 returns of c. 40%, while the Banque du Caire
Equities Fund returned more than 43%.
Regionally, Asset Management won “Best MENA Asset Manager of the Year” and “Best
Qatar Equity Fund” from Zawya MENA Fund Rankings for 2012 performance.
The division also took three MENA Fund Manager Awards including being “Egypt Asset
Manager of the Year” for the second time in three years, as well as number-one rankings in
the Money Market Fund (Crédit Agricole III) and Balanced Fund of the Year (Al Massy
Balanced Fund).
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المجموعة المالية هيرميس تعين الخبير االستثماري عمرو سيف لرئاسة قطاع
إدارة األصول
سيتولى عمرو سيف زمام القيادة بقطاع إدارة األصول من واقع خبرته الواسعة في إدارة صناديق االستثمار والمحافظ
المالية باألسواق الناشئة وعمله مع أبرز شركات إدارة األصول بمختلف أنحاء العالم
القاهرة في  1أكتوبر 3112
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك االستثمار الرائد في العالم العربي – عن تعيين الخبير االستثماري عمرو
سيف لرئاسة قطاع إدارة األصول ،من أجل مواصلة البناء على إنجازات أكبر وأقدم مدير لصناديق االستثمار والمحافظ
المالية بالمنطقة ،من خالل قاعدة أصول مدارة تصل إلى  3.2مليار دوالر أمريكي وباقة من أفضل الخدمات والمنتجات
االستثمارية المدعومة بالتواجد المباشر في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا السياق أعرب كريم عوض ،الرئيس التنفيذي المشارك لبنك االستثمار بالمجموعة المالية هيرميس ،عن حماسه
النضمام عمرو سيف إلى الشركة ،مشيدًا بالخبرة العملية البارزة التي اكتسبها سيف من خالل عمله على مساعدة
المؤسسات في تجاوز التحديات المختلفة و تحقيق أهدافها االستثمارية .ولفت عوض إلى المكانة القيادية التي يحظى بها
سيف بين مديري صناديق االستثمار باألسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم ،وخبرته الواسعة باالستثمار في األسهم
األوروب ية وأسهم الشركات اإلقليمية ومشروعات االستثمار المباشر بأسواق الشرق األوسط وأفريقيا.
ويبدأ عمرو سيف رئاسة قطاع إدارة األصول بالمجموعة المالية هيرميس اعتبارًا من  1أكتوبر  ،3112عقب نهاية رحلته
مع شركة القلعة حيث كان العضو المنتدب لشركة فاينانس أنليميتد ،عل ًما بأنه حصل على البكالوريوس في االقتصاد من
جامعة القاهرة وشهادة الماجستير في التمويل من كلية كاتز جامعة بيتسبرغ األمريكية.
وأوضح سيف أنه يتطلع إلى تولي زمام القيادة في قطاع إدارة األصول بالمجموعة المالية هيرميس التي يعتبرها قصة
نجاح فريدة منذ بداية مسيرته المهنية في قطاع الخدمات المالية .وأكد سيف أنه يتطلع إلى المساهمة الفعالة إلى جانب فريق
العمل في تسطير فصل جديد من قصة نجاح بنك االستثمار الرائد في العالم العربي.
بدأ عمرو سيف مسيرته المهنية بالعمل مع شركة شل في مصر عام  ، 1991قبل انتقاله إلى سيتي بنك ثم سفره إلى لندن
حيث عمل لعشر سنوات مدي ًرا ألنشطة إدارة األصول بمؤسسة جي بي مورجان وشركة انفستيك .وتولى سيف إدارة
مجموعة من الصناديق االستثمارية القائمة ،كما أشرف على طرح العدي د من المنتجات المالية الجديدة في أسواق تركيا
وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتميز بقدرة عالية على تحقيق العائد ات المجزية والتفوق على المؤشرا ت
السوقية والشركات المنافسة خالل مراحل االنتعاش والركود االستثماري.
من جهته أكد كاشف صديقي ،الرئيس التنفيذي المشارك لبنك االستثمار با لمجموعة المالية هيرميس أن سيف يتمتع
بالسمات القيادية التي دو ًم ا ما تبحث عنها الشركة ،حيث يجمع بين المعرفة المحلية واإلقليمية و الدولية ،ويحظى بشبكة
اتصاالت واسعة في أسواق متعددة .وأكد صديقي أنه سيعمل عن كثب مع سيف للتأكد من سالسة انضمامه إلى فريق العمل
بالمجموعة المالية هيرميس بما يضمن تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات و تطلعات العمالء.
تجدر اإلشارة إلى أن فريق إدارة األصول استهل عام  3112بحصاد سلسلة من الجوائز المرموقة تقديرًا لألداء المتميز
طوال العام الماضي في مصر واألسواق اإلقليمية  ،ويتضمن ذلك فوز المجموعة المالية هيرميس بالمركز األول في
تصنيف الجمعية المصرية إلدارة االستثمار ( )EIMAنظرًا لتفوق أداء صناديق األسهم والصناديق اإلسالمية على مدار
عام  ،3113حيث بلغت عائدات صندوق بنك البركة مصر  %01تقريبًا منذ بداية العام ،فيما احتل صندوق بنك القاهرة
مرتبة الصدارة بفئة صناديق األسهم وتجاوز معدل العائدات حاجز الـ %02خالل نفس الفترة.
وفازت المجموعة المالية هيرميس بعدد من الجوائز اإلقليمية األخرى مثل جائزة "أفضل مدير لألصول في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا" وجائزة "أفضل صندوق لألسهم في قطر" ضمن التصنيف السنوي الذي أجرته ‹‹زاوية›› في
مطلع  3112لتقييم أداء الصناديق االستثمارية اإلقليمية عن عام .3113
وباإلضافة إلى ذلك فازت المجموعة المالية هيرميس بثالث جوائز تقديرية من المؤسسة الدولية MENA Fund
 Managerوهي جائزة " أفضل مدير لألصول في مصر خالل عام  "3113للمرة الثانية خالل السنوات الثالث الماضية،
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فض ً
ال عن حصول صندوق كريدى أجريكول الثالث على جائزة "أفضل صندوق للسيولة النقدية" ،وحصول الصندوق
الماسي المتوازن على جائزة "أفضل صندوق متوازن" خالل العام.
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