
       
	

 بیان صحفي
 

 من التوفیق للتأجیر التمویلي في البورصة %24لطرح  فاروس مدیراً 
 

 تمویليالتأجیر للشركة كأول شركة تداول أسھم الالخمیس.. بدء 
 ً  في البورصة المصریة حالیا

 
 

 2017دیسمبر  27القاھرة في 

شركة التوفیق للتأجیر التمویلي كأول شركة للتأجیر  أسھم تداولبدء تشھد البورصة المصریة الخمیس القادم 
 التمویلي في البورصة المصریة حالیاً.

 
ق لتداول األوراشركة فاروس  قامتشركة فاروس لترویج وتغطیة االكتتاب بدور مدیر الطرح فیما قامت و

 بدور سمسار البائع. المالیة
 
ملیون جنیھ وذلك  95.04ملیون سھم بقیمة  14.4مرة لعدد  40.16 بـ قد تمت تغطیة الطرح الخاص للشركةو

ر واألفراد ذوي ملیار جنیھ من المؤسسات المالیة المصریة، وصنادیق االستثما 3.8بإجمالي طلبات قدرھا 
 بإجمالي طلبات قدرھاملیون جنیھ،  31.68ملیون سھم بقیمة  4.8مره لعدد  28المالءة المالیة، والطرح العام بـ 

 .للسھم جنیھ 6.6 بلغلطرح بسعر نھائي لوملیون جنیھ،  887
 
صرح السید علوي تیمور، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة فاروس القابضة ، في ھذا السیاقو

والذي یعد أحد أھم الطروحات بطرح التوفیق للتأجیر التمویلي  2017تختتم فاروس عام : "لالستثمارات المالیة
ً أن یشھد عام في البورصةلعملیات الطرح السوق  في ظل تعطش العامھذا  ً مع نمو  – 2018، متوقعا تزامنا

في عدة قطاعات إستراتیجیة منھا التجزئة  مجموعة من الطروحات الھامة -النشاط االقتصادي الملحوظ 
 ."والقطاع المصرفيوالصناعة والصحة والبترول 

 
 فھمي، الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب لشركة التوفیق للتأجیر التمویلي أنطارق السید أكد ومن جانبھ، 
ھو توسیع قاعدة المساھمین بالشركة وتوفیر آلیة منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساھمین  الطرح الغرض من

 طر.اجدد والمتمثلة في بورصة األوراق المالیة، إضافةً لتنویع مصادر التمویل بغرض خفض التكلفة والمخ
 

تغطیة اروس لترویج وشركة فوالعضو المنتدب لشریف عبد العال، رئیس قطاع بنوك االستثمار السید وقال 
 ى التي تعملواألول مجالھذا الإلى أن شركة التوفیق للتأجیر التمویلي تعتبر من الشركات الرائدة في االكتتاب 

الطرح تصبح الشركة الوحیدة في قطاع التأجیر وبھذا ، في السوق المصري طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة
ً بأن الشركة قامت بأنشاء  التمویلي المتداول أسھمھا في البورصة حالیا. ستقرار سعر اصندوق ضمان علما

لبالغ ا سھم الطرح العامأ لمكتتبيشھر من تاریخ التداول بالبورصة  لمدة مھیضمن سعر السس لذيوا السھم
 .ملیون سھم 4.8عددھم 



       
	

  
سنوات  الثالثالسنویة على مدار  أرباحھامن  ٪100 توزعالتوفیق للتأجیر التمویلي شركة  جدیر بالذكر أن

حققت كما  .خالل نفس الفترة ٪33الشركة حوالي  أرباحلصافي التراكمي  النمومعدل  بلغ ، حیثالماضیة
وتتوقع تحقیق  2016ثالث المقارنة بالربع  2017 لعام بنھایة الربع الثالث ٪٥٥بأرباحھا بنسبة  الشركة نمواً 

 حجم المحفظة، وأن %26ئد على متوسط حقوق الملكیة بمعدل عا جنیھ ملیون 58تصل إلى  2017أرباح في 
بنظام تحكم في المخاطر یعتمد على أفضل  الشركة تتمتعو ملیارات جنیھ مصري. 6التراكمي للشركة تخطى 

 محلیاً.وعالمیاً  المعتمدةالنظم 
 

 
 —نھایة البیان—

 نبذة شركة التوفیق للتأجیر التمویلي

وتسعى  لتأجیر التمویليرائدة في مجال اشركة التعتبر و ،2006أكتوبر في بدأت نشاطھا الفعلي و 2005عام  تأسست شركة التوفیق للتأجیر التمویلي في
 بقاً ألحكام الشریعةط التأجیر التمویلي تقلیدیة، ومتنوعة ومبتكرة باستخدام نظام العمالء وذلك عن طریق تقدیم حلول تمویلیة غیر لتمویل قاعدة عریضة من

 ال.لمجالدولیة في ھذا ا اإلسالمیة وبما یتوافق مع أفضل المعاییر

، السفن، السیارات أصول متعددة مثل العقارات، اآلالت، المعدات، تقدیم خدمات التأجیر التمویلي لتشمل تمویل لتوسیع مظلة أیضاكما تسعى الشركة 
لتأجیر ا وقطاعاتھم. وترتكز أسس تقدیم خدمات ومتنوعة من العمالء بمختلف احتیاجاتھم موعة عریضةلمجتقدیم خدمات متنوعة  الطائرات باإلضافة إلى

 العمالء.مع  المتمیزة والفكر االحترافي المتطور في التعامل التمویلي للشركة على الجودة والخدمة

 قل الخبراتت التأجیر التمویلي عن طریق تلتزم بدورھا في تطویر صناعة ھافإنصناعة التأجیر التمویلي في المنطقة،  في الشركةیادة وانطالقا من ر
 یساھم بما مالیة ومصرفیة عمالء ومؤسسات وتشریعیة، جھات رقابیة نافسین،م من الجمیع مع والمشاركة المتنوعة الموجودة وكذا المعرفة والمعلومات

 .المصري االقتصاد في تطور المساھمة وبالتالي مصر في التأجیر التمویلي صناعة اثراء في

 

  القابضة فاروسشركة نبذة عن 

ً متكامالً 2005تأسست شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالیة في عام  ً استثماریا ً بنكا ً لتصبح حالیا . منذ ذلك التاریخ، تحقق الشركة تطوراً ملحوظا
اقة ب باقة متكاملة من الخدمات المالیة التي تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في مصر والشرق األوسط وعالمیاً، كما تقدم الشركة یقدم

ي األوراق ول فمتكاملة من الحلول والخدمات المالیة التي تلبي متطلبات عمالئھا بالسوق المصریة مثل ترویج وتغطیة االكتتاب، وإدارة األصول، والتدا
 .المالیة، وخدمات التداول اإللكتروني، وبحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

ثمارات تیقع المقر الرئیسي لشركة فاروس القابضة في القاھرة، وافتتحت مؤخًرا شركة فاروس َجلف المحدودة، وھي تابعة لشركة فاروس القابضة لالس
المالیة، وتقدم خدمات االستشارات المالیة وخدمات ترتیب وتنسیق رؤوس األموال والدیون لعمالء الشركة لتغطیة المالیة تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات 

 دول الخلیج.

قدیم ت تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالیة المركز الخامس من حیث حجم التداول في البورصة المصریة. وتتمتع فاروس بخبرات كبیرة في مجال
المالیة، إلى جانب خبرات متمیزة في عملیات الدمج واالستحواذ، وصفقات إصدار األسھم وأدوات الدین. ونفذت شركة فاروس لترویج وتغطیھ  االستشارات

االت. صواالتاالكتتاب عدة صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحوریة، من بینھا الكیماویات واألسمدة، والتمویل االستھالكي، والتعلیم، 
ملیار جنیھ مصري، متنوعین بین صنادیق األسھم، وأدوات الدخل الثابت، وصنادیق حمایة  4، بلغ حجم قاعدة األصول المدارة 2016وخالل العام المالي 

 رأس المال.


