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أفضل بنك استثمار ك تفوز بجائزة جلوبال فايننس فاروس القابضة
 ٢٠١٨عام لفي مصر 

 
  

  ٢٠١٨ فبراير ٢١: القاهرة في
 

جلوبال قائمة ضمن أفضل بنك استثمار في مصر لقب على  القابضة لالستثمارات الماليةفاروس  حصلت شركة
  .٢٠١٨لعام في العالم فضل بنوك استثمار أل ،وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصة، فايننس

 فاروس القابضةشركة والعضو المنتدب لدارة اإلرئيس مجلس السيد علوي تيمور، أعرب  في هذا السياق،و
لهذا العام من بين المجموعة المتميزة من الشركات المرشحة  بنك استثماركأفضل  فاروسعن سعادته باختيار 

ً  نمواً  وهي تحققفاروس منذ تأسيسها أن " علوي: السيدللفوز بهذا اللقب. وقال   بما وصلت، واليوم نفخر ملحوظا
تصب في صالح عمالئنا من المؤسسات  التي المتميزةالفرص ونواصل السعي وراء إليه الشركة من نجاحات 

  واألفراد".

العديد من المزايا فنحن نمتلك ات المالية، في مجال االستثماررائدة لكوننا شركة أنه  السيد علوي أضافو
الذي يتمتع بخبرة عالمية  العمل التنافسية الفريدة من بينها رؤيتنا في األسواق المحلية، هذا فضالً عن فريق

 ."أفضل الممارسات في أسواق المال، واتباع القواعد وتطبيق متكاملتؤهله إلضافة نموذج أعمال 

التقدير في وقٍت حيث يأتي هذا  ؛هااتنجاحلتكليالً زة على الجائ القابضة لالستثمارات الماليةوحصلت فاروس 
  كافة خططها المستقبلية. نفيذلتالمحلي واإلقليمي والعالمي تعمل فيه الشركة على توسيع أنشطتها في السوق 

  
االستثنائي لألسواق التي تعمل ك االستثمار وفهم بن اعتماداً علىالعالم أفضل بنوك االستثمار في ويتم اختيار 

الحصة على سبيل المثال ال الحصر يز الخدمات التي تقدمها لعمالئها، وتضم معايير اختيار األفضل وتم بها
الهيكلة، وشبكة  اتالسوقية، وعدد وحجم العمليات والصفقات، والخدمات واالستشارات المقدمة، والقدر

الصفقات التي تمت خالل  إلى جانبالجهود المبذولة لتخطي تحديات السوق، واالبتكار، والتسعير، التوزيع، و
  .٢٠١٧عام 

وتقدم مجموعة في مصر والمنطقة رائدة في مجال االستثمارات المالية وبنوك االستثمار القابضة عد فاروس تو
الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية متكاملة من 

والتداول في األوراق المالية، وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك بحوث االستثمار  االكتتاب، وإدارة األصول،
 .وخدمات أمناء الحفظ
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 عن شركة فاروس القابضة

تحقق تطوراً ملحوظاً لتصبح حالياً بنكاً استثمارياً ، وهي ٢٠٠٥تأسيس شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام  منذ
متكامالً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في مصر والشرق األوسط 

ها بالسوق المصرية تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئ وعالمياً.
مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول في األوراق المالية، وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك بحوث 

 .االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

تاح شركة قامت الشركة مؤخراً بافتكما شركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربية. الرئيسي لمقر الويقع 
فاروس َجلف المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية وخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات 
  المالية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

 راق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة المصرية.تحتل شركة فاروس لتداول األو
وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم االستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في عمليات الدمج واالستحواذ 

االكتتاب في األوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات قامت شركة فاروس لترويج وتغضيه و وصفقات إصدار األسهم وأدوات الدين.
سمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واأل

ألسهم، وتتنوع بين صناديق ا مليار جنيه مصري ٤٫٢ بلغ حجم قاعدة األصول المدارة، ٢٠١٧خالل العام المالي وواالتصاالت. 
 وأدوات الدخل الثابت وكذلك صناديق حماية رأس المال.


