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 نهى الغزاليفاروس القابضة تعين 

في  الترويج وتغطية االكتتابفريق عمل لقيادة 
 األوراق المالية

 

 

نهى  ةعن انضمام السيدلالستثمارات المالية ة شركة فاروس القابض أعلنت - 2018 مايو 5 القاهرة في

في األوراق  االكتتابفاروس لترويج وتغطية شركة لالعضو المنتدب منصب بالشركة عمل إلى فريق  الغزالي

 .تحل محل السيد شريف عبد العالو 2018مايو  2وبدأت مهامها بالشركة يوم  المالية

 ،بضةشركة فاروس القال التنفيذيوالرئيس دارة اإلرئيس مجلس  ،وي تيمورعلالسيد أعرب  في هذا السياق،و

مؤكداً  ،فاروسمن مسيرة  الهامةفي هذه المرحلة عمل النهى الغزالي إلى فريق  ةعن سعادته بانضمام السيد

 ترويج وتغطية االكتتاب.فريق عمل  ثقته في السيدة نهى لقيادةعلى 

: ة فاروس القابضةشركالمشارك بالرئيس التنفيذي العضو المنتدب و ،عالء العفيفيقال السيد من جانبه، و
انني سعيد جداً بانضمام السيدة نهى إلى فاروس واتطلع إلى العمل معها وإلى قيادتها فريق العمل في نشاط "

ات واالنطالق به إلى آفاق جديدة من الكفاءة والحرفية لخدمة صناعة الخدمات المالية ترويج وتغطية االكتتاب
 .في السوق المصري واإلقليمي"

 

ً  10 فوقبخبرة ت الغزالينهى  ةتمتع السيدتو قبل ، حيث كانت وبنوك االستثمار في قطاع الخدمات المالية عاما

كما شغلت عدة مناصب . ش سي لألوراق المالية واالستثماراتشركة لالمدير التنفيذي انضمامها لفاروس 
ووصوالً  الرئيسمساعد نائب و ،كبير المحللينبدءاً من محللة مروراً ب، بشركة اتش سي لتداول األوراق المالية

 للسمسرة.اتش سي شركة بلخدمات المصرفية االستثمارية وعضو مجلس اإلدارة إلى المدير التنفيذي ل
 

وقدمت العديد ، مليار دوالر 1.1تصل قيمتها إلى  صفقة 15 إنهاءالغزالي وشاركت في نهى وقادت السيدة 

واالكتتابات العامة الثانوية فضالً وزيادة رأس المال  وبيع عمليات االستحواذمن  في مجموعة من االستشارات
مجموعة من القطاعات بما  وتشمل الصفقات الناجحة التي قادتها السيدة الغزاليإعادة هيكلة الشركات.  عن

 ، واألغذية والمشروبات.والمالية، والتعبئة ، والخدمات المصرفيةاألدويةفي ذلك 
 
إدارة األعمال من كلية إدنبرة إلدارة األعمال بجامعة هيريوت حمل شهادة الماجستير في ت نهى الغزالي ةالسيدو

 وات بالمملكة المتحدة.
 

 -انتهى  -
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 عن شركة فاروس القابضة

، وهي تحقق تطوراً ملحوظاً لتصبح حالياً 2005منذ تأسيس شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام 

متكامالً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في بنكاً استثمارياً 

تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي  مصر والشرق األوسط وعالمياً.

ة األصول، والتداول في األوراق المالية، متطلبات عمالئها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدار

 .وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربية. كما قامت الشركة مؤخراً بافتتاح 

فاروس القابضة لالستثمارات المالية وخاضعة لرقابة  شركة فاروس َجلف المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة

سلطة دبي للخدمات المالية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون 

 لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

صر ضمن قائمة جلوبال القابضة لالستثمارات المالية على لقب أفضل بنك استثمار في مفاروس  وقد حصلت شركة

 .2018ألفضل بنوك استثمار في العالم لعام  ،وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصةفايننس، 

تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة 

االستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في عمليات وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم ، المصرية

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 الكيماويات 

، بلغ حجم قاعدة األصول 2018بنهاية الربع األول من تمويل االستهالكي، والتعليم، واالتصاالت. وواألسمدة، وال

مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق األسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك صناديق حماية رأس  4.4المدارة 

 المال.

 


