
       

 

 بيان صحفي
 

 من التوفيق للتأجير التمويلي في البورصة %24لطرح  فاروس مديرا  
 

وحساب  جنيه 6.93 بسعر للسهم حده األقصىوالخاص  شريحتين للعامالطرح على 

 الستقرار السهم لمدة شهر

 
 

 2017ديسمبر  17القاهرة في 

 لشركة لالكتتاب العام في البورصةا عن بدء إجراءات طرحلي ش.م.م. يالتوفيق للتأجير التمو أعلنت شركة

 .من إجمالي أسهم رأس مال الشركة %24يما يعادل نحو مليون سهم  19.2 حتى لطرحالمصرية وذلك 

 

لتداول األوراق وتقوم شركة فاروس لترويج وتغطية االكتتاب بدور مدير الطرح فيما تقوم شركة فاروس 

 بدور سمسار البائع. المالية

 

خر موعد لتلقي طلبات الشراء آ ، على أن يكون2017سمبر يد 19 الموافق الثالثاءيوم  االكتتابفتح باب يتم سو

 جنيه. 6.93للسهم حده األقصى وذلك بسعر  2017ديسمبر  24 الموافق األحديوم 

 

من  %25يعادل بما مليون سهم  4.8 ـل العام للجمهوروهي الطرح ولى األ الطرح على شريحتينوسيتم تقسيم 

 بما يعادلمليون سهم  14.4للطرح الخاص لعدد من أسهم الشركة، والثانية  %6 ىإجمالي الطرح بحد أقص

المالءة المالية  يفراد ذوللمؤسسات المالية واألمن أسهم الشركة  %18الطرح بحد أقصى  من إجمالي 75%

 المالية.وراق مجال األ يالخبرة ف يفراد والجهات ذوواأل

 

 الطرحالحد األدنى لطلبات الشراء في سيكون  ،ةللرقابة المالي ةدتها الهيئة العامعتماالتي  وبحسب نشرة الطرح

٪ )خمسة وعشرون 25على راغبي الشراء إيداع نسبة ، وسيكون سهم 100,000سهم وبحد أقصى  25العام 

 .هاؤئة( من قيمة األسهم المطلوب شراابالم

 

شهر من تاريخ التداول  لمدة مهيضمن سعر السس ، والذيالسهمستقرار سعر اصندوق ضمان  هذا باإلضافة إلى

 .سهم الطرح العامأبالبورصة لمالكي 

  

أن الغرض  لشركة التوفيق للتأجير التمويليالعضو المنتدب الرئيس التنفيذي و ،طارق فهمي من جانبه، أكدو

للتخارج ودخول مساهمين جدد من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة 

 إضافةً لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر. ،والمتمثلة في بورصة األوراق المالية

 

معدل  بلغ ، حيثسنوات الماضيةالثالثة السنوية على مدار  أرباحها٪ من 100 أن الشركة توزعفهمي وأضاف 

 .نفس الفترةخالل ٪ 33الشركة حوالي  أرباحلصافي التراكمي  النمو



       

 

وتتوقع  2016ثالث المقارنة بالربع  2017 لعام ٪ بنهاية الربع الثالث55بأرباحها بنسبة  وحققت الشركة نمواً 

حجم ، وأن %26ئد على متوسط حقوق الملكية بمعدل عا جنيه مليون 58تصل إلى  2017تحقيق أرباح في 

 مليارات جنيه مصري. 6التراكمي للشركة تخطى  المحفظة

 

محلياً مما أدى وعالمياً  المعتمدةبنظام تحكم في المخاطر يعتمد على أفضل النظم  تتمتع الشركةأن  فهمي أشارو

 .التمويلي التأجير محفظة في اإلخفاق نسبة األلف في واحدنسبة إلى 

 

سهم قيمة كل  مليون سهم 80مليون جنيه موزع على عدد  200للشركة س المال المصدر والمدفوع أيبلغ رو

بنك  %10و ثماراتستلصالح شركة الملتقى العربي لال %89.9995ملكية بواقع الويتكون هيكل  جنيه. 2.5

 .البحرين –لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة  %0.0005البركة و

 
 —نهاية البيان—

 التوفيق للتأجير التمويليشركة نبذة 

 وتسعى التمويلي لتأجيررائدة في مجال ا شركةال تعتبرو  ،2006أكتوبر في  الفعلي نشاطها بدأتو  2005عام  في التمويلي للتأجير التوفيق شركة تأسست
 الشريعة ألحكام بقا  ط التمويلي التأجير نظام باستخدام ومبتكرة ومتنوعة تقليدية، غير تمويلية حلول تقديم طريق عن وذلك العمالء من عريضة قاعدة لتمويل

 .اللمجا هذا في الدولية المعايير أفضل مع يتوافق وبما اإلسالمية

 السفن، السيارات، المعدات، اآلالت، العقارات، مثل متعددة أصول تمويل لتشمل التمويلي التأجير خدمات تقديم مظلة لتوسيع أيضا الشركة تسعى كما
 التأجير خدمات تقديم أسس وترتكز. وقطاعاتهم احتياجاتهم بمختلف العمالء من ومتنوعة عريضة موعةلمج متنوعة خدمات تقديم إلى باإلضافة الطائرات
 العمالء. مع التعامل في المتطور االحترافي والفكر المتميزة والخدمة الجودة على للشركة التمويلي

 المتنوعة الخبرات قلت طريق عن التمويلي التأجير صناعة تطوير في بدورها تلتزم هافإن المنطقة، في التمويلي التأجير صناعة في الشركة ريادة من وانطالقا
 اثراء في يساهم بما مالية ومصرفية عمالء ومؤسسات وتشريعية، جهات رقابية نافسين،م من الجميع مع والمشاركة والمعلومات المعرفة وكذا الموجودة
 .المصري  االقتصاد في تطور المساهمة وبالتالي مصر في التأجير التمويلي صناعة

  القابضة فاروسشركة نبذة عن 

. منذ ذلك التاريخ، تحقق الشركة تطورا  ملحوظا  لتصبح حاليا  بنكا  استثماريا  متكامال  2005شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام  تأسست
رق األوسط وعالميا ، كما تقدم الشركة باقة يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في مصر والش

دارة األصول، والتداو  ل في األوراق متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وا 
 .المالية، وخدمات التداول اإللكتروني، وبحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

ات المالية لمقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة، وافتتحت مؤخر ا شركة فاروس َجلف المحدودة، وهي تابعة لشركة فاروس القابضة لالستثمار يقع ا
ركة لتغطية دول تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون لعمالء الش

 الخليج.

وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة المصرية. 
ن. ونفذت شركة فاروس لترويج وتغطيه االستشارات المالية، إلى جانب خبرات متميزة في عمليات الدمج واالستحواذ، وصفقات إصدار األسهم وأدوات الدي

واالتصاالت. االكتتاب عدة صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، 



       

 

صناديق األسهم، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق حماية مليار جنيه مصري، متنوعين بين  4، بلغ حجم قاعدة األصول المدارة 2016خالل العام المالي و 
 رأس المال.

 
 لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل عبر:

Communication@pharosholding.com 

16665 
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