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في الواليات للتداول  لالستثمارات المالية: شريك جديد القابضة فاروس
  المتحدة االمريكية

 

ان شركة فاروس لتداول  ستثمارات الماليةلقابضة لالافاروس شركة  أعلنت – ٢٠١٨ مارس ١٤  يالقاهرة ف
لتمثلها في  األمريكيةبالواليات المتحدة  )Exotix (إكزوتكسشركة  وراق المالية ستعمل باالشتراك معاأل
  من الخامس عشر من مارس الجاري. بدءاً  ةأنحاء الواليات المتحدة األمريكيفي جميع والتداول جتماعات اال

فاروس  والرئيس التنفيذي المشارك لشركةدارة اإلرئيس مجلس  ،السيد علوي تيمور صرح ،وفي هذا السياق
عمالء لافي الواليات المتحدة األمريكية لتوسيع نطاق  إكزوتكس: "إننا نتطلع إلى العمل مع شركة بضةالقا
في البورصة، لطرحها  األسهم لتدفقاتجاذباً  اصبحاالقتصادي في مصر  التحول نأحيث ، جدد من الشركاتال
 الوصول إلىفاروس ل تتيح هافإن عالقة العمل مع ،وتكس باألسواق الناشئةأنه بالتواجد القوي إلكز: "اً ضيفم

 من خاللوذلك  ،المصريبالتطورات التي تشهدها أسواق المال واالقتصاد إلعالمهم قاعدة أوسع من العمالء 
  ."في فاروس لتداول األوراق المالية البحوث التي نوفرها وفريق المبيعات

بين كل  ن الشراكةأبشركة فاروس القابضة: " الرئيس التنفيذي للعمليات بلير،السيد أنجوس  أكدمن جانبه، و
ً على ة األمريكي المؤسساتجعل تبالواليات المتحدة االمريكية  إكزوتكسوشركة  فاروسمن  أكثر اطالعا

طويلة وتكس زكإنتطلع أن تكون الشراكة مع و ،في األسواق الناشئة مكانتهو يمصرال قتصاداال تطورات
 ."وناجحةاألجل 

وقدرات  ةالعالمي بحاثاأل نعززكابيتال: "يسعدنا أن تكس زوسالرئيس التنفيذي لشركة إك ويلز،وقال دنكان 
ً إسوقاً تعد مصر  أن مضيفًا، من خالل شراكتنا مع فاروسلدينا  التداول ً متنامي ستراتيجيا باعتبارها واحدة من  ا

ً  ثرأك  معمن أي وقت مضى كبر أبدور مشاركة الحن حريصون على ون ،منطقةفي ال األسواق المالية تعافيا
 المصري". االقتصادتطور 

  -انتهى  -

  لمزيد من المعلومات عن فاروس القابضة بمصر نرجو مراسلة:

  هند وحش

Hend.Wahsh@pharosholding.com  

  93667 2273 20+التليفون: 

  

لمزيد من المعلومات عن اكزوتكس بالواليات المتحدة االمريكية 
  نرجو مراسلة:

كريستينا فيال، رئيس العمليات التنفيذية أو ايجور 
  تشيرنموسكي، مدير مبيعات األسهم

 ,Madison Avenue, Floor 36 444عنوان المراسالت: 
New York, NY, 10022  

  3480 551 212 1+التليفون: 
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  :عن شركة فاروس القابضة

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

تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات  واألفراد في مصر والشرق األوسط وعالمياً.
المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول 

 .اول اإللكتروني، وكذلك بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظفي األوراق المالية، وخدمات التد

ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربية. كما قامت الشركة مؤخراً 
بافتتاح شركة فاروس َجلف المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية وخاضعة 

لطة دبي للخدمات المالية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال لرقابة س
 والديون لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة 
رة في مجال تقديم االستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في المصرية. وتتمتع فاروس بخبرات كبي

عمليات الدمج واالستحواذ وصفقات إصدار األسهم وأدوات الدين. وقامت شركة فاروس لترويج وتغضيه 
االكتتاب في األوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها 

، بلغ حجم ٢٠١٧يات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، واالتصاالت. وخالل العام المالي الكيماو
مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق األسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك  ٤٫٢قاعدة األصول المدارة 

  صناديق حماية رأس المال.

 

  :" xExoti”كزوتكس إ عن شركة

المتواجد في األسواق مال الكامل ومتكاملة للوصول لهيكل رأس القاعدة أصول شاملة كزوتكس شركة إتقدم 
 ١٦٠يغطوا أكثر من  من خالل مجموعة محللينالقطاع الشركات العاملة في  الشركة أكبروتعد  الناشئة.
يمتد حضورهم إلى القارة األوروبية والشرق األوسط وأفريقيا وأسيا واألمريكيتين، متفوقة بذلك على  شركة،

  جميع شركات األسواق الناشئة العاملة في ذات المجال. 
 

وتسير الشركة بخطوات ثابتة في مجاالت تتخطى خدمات أسواق األسهم والدخل الثابت، حيث يقدم فريقها 
للشركات، والمؤسسات المالية، وصناديق االستثمار،  خدمات بنوك االستثماركاملة من االستشاري مجموعة مت

والحكومات. وتشمل خدماتها أيًضا تقديم استشارات استراتيجية، يمتد نطاقها من رأس المال المقترض إلى 
الشركة البحث عن مصادر تمويل لصناديق االستثمار الخاصة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 

 .www.exotix.comاإللكتروني: 
 

 

 

  


