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ً مالياً مستشارفاروس    لسيكو اً حصري ا
 

  
  ٢٠١٨ فبراير ١٨ القاهرة في

   
فاروس للترويج وتغطية االكتتاب  تعين، شركة المصرية لصناعات السليكونلل المالكة ،سيكو تكنولوجيشركة 

  اً حصرياً لها.مالي اً مستشار
  

يسعدنا : "القابضةالعضو المنتدب لشركة فاروس رئيس مجلس اإلدارة و، علوي تيمورصرح وفي هذا السياق، 
، وذلك أن نكون المستشار المالي الحصري لشركة سيكو الشركة المصرية الرائدة في صناعة اإللكترونيات

متكاملة من الحلول والخدمات  من خالل تقديم باقة لدعم الشركات المصرية المتميزة تناإستراتيجيفي إطار 
  ".لها المالية

  
في  سيكو بمجهودات فريق عمل فاروسشركة رة مجلس إدا جانبه أشاد المهندس/ محمد سالم، رئيسومن 

  .أفضل النتائج ون مع الشركة لتحقيقدعم سيكو، معرباً عن تطلعه الستمرار التعا
  

جهزة األنتاج المحلي للهواتف والهواتف الذكية وغيرها من اإل أتبدوأضاف المهندس محمد أن الشركة 
خاصة ال قتصاديةاالمنطقة الالتكنولوجية الجديدة في أسيوط، وهي  بالمنطقةمتر مربع  ٤٫٥٠٠ تهمساحمصنع ب

  .الت وتكنولوجيا المعلوماتتصاااللصناعات 
  
وكان تحت مظلتها شركتين  ٢٠٠٣في عام قد تأسست "سيكو" سيكو تكنولوجي أن شركة جدير بالذكر و

لديها مجموعة مؤسسة  كبيراً وملحوظاً حتى أصبحت اً تطورجميع اإللكترونيات. وقد حققت الشركة تلتجارة و
بتأسيس الشركة المصرية سيكو قامت و دبي.اآلخر في نيروبي وفرعين واحد في في مصر ومن الفروع 

مؤتمر " أثناء Nile Xعن تصنيع أول هاتف ذكي "في ديسمبر الماضي أعلنت  التيلصناعات السليكون 
  بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. Cairo ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  
ً  ٥٠٠ويعمل لدى الشركة   ،بيع بالتجزئةفذ من ٤٠٠٠ ن خالل أكثر منموتتعامل  دول مختلفة ٧ في موظفا

  .مركز خدمة في جميع أنحاء المنطقة ٥٠كثر من أإلى جانب 
  

تقوم بتصنيع  عالميةشركة أمريكية (واألخرى مع كوالكوم  لجوجمع تين؛ إحداهما اتفاقي وقعت سيكوكما 
وقع اتفاقية ترخيص أندرويد شركة تهي أول . وتعتبر سيكو وتسويق منتجات وخدمات االتصاالت الالسلكية)

عملياتها لتصنيع الهواتف والهواتف الذكية  نطاق توسيعلسيكو تسعى  كما. في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
 . لسوق المصرية ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا بأكملهالبيع باوغيرها من األجهزة ل

  
  –انتهى  -
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 شركة فاروس القابضة نبذة عن

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

تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق  األوسط وعالمياً.
ج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول في األوراق المالية، وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك المصرية مثل تروي

 .بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربية. كما قامت الشركة مؤخراً بافتتاح شركة 
دة، وهي شركة تابعة لشركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية وخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات فاروس َجلف المحدو

  المالية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

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

يذ عدة صفقات وقامت شركة فاروس لترويج وتغضيه االكتتاب في األوراق المالية بتنف وصفقات إصدار األسهم وأدوات الدين.
بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، 

مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق  ٤٫٢، بلغ حجم قاعدة األصول المدارة ٢٠١٧واالتصاالت. وخالل العام المالي 
 صناديق حماية رأس المال.  األسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك

 

  
  :نبذة عن شركة سيكو

مل في شركات تع ٥واحدة من  هيو) ١٩٤٨عام سيكو تكنولوجى هي إحدى شركات مجموعة السيد سالم (التي تأسست في 
 .صناعات متنوعة

شركة الحققت وقد  .اإللكترونياتجميع توتجارة وكان تحت مظلتها شركتين ل ٢٠٠٣في عام  وقد تأسست سيكو تكنولوجي
 دبي.اآلخر في نيروبي وفرعين واحد في في مصر ولديها مجموعة من الفروع مؤسسة  كبيراً وملحوظاً حتى أصبحت اً تطور

أعلنت عن تصنيع أول هاتف ذكي  التي بتأسيس الشركة المصرية لصناعات السليكون في ديسمبر الماضيسيكو قامت و
"Nile Xات واالتصاالت " أثناء مؤتمر تكنولوجيا المعلومCairo ICT  بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح

  السيسي.

ألف عميل في  ٥٠٠مركز خدمة يخدمون أكثر من  ٥٠منفذ بيع بالتجزئة وأكثر من  ٤٠٠٠أكثر من لدى سيكو كما أن 
 المنطقة.


