
 االمريكية التابعة لشركة بلتون املالية " أورباخ جرايسون" أفريقيا إنفستور تختار

 في القارة شركة وساطة في األوراق املالية أفضل ك
ْ
 االفريقية أداءا

  

 نيويورك 

وهي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في األوراق املالية  (،  " أورباخ جرايسون  للمرة الخامسة ، اختيرت شركة

دولة تشمل األسواق الواعدة، الناشئة واملتقدمة للصناديق  120وتقديم األبحاث املالية على مستوى العالم في أكثر من 

شركة وساطة في األوراق ،  كأفضل ( واملؤسسات االستثمارية الكبار في الواليات املتحدة ويقع املقر الرئيس ي لها في نيويورك

 ."في ناسداك ماركيت سايت 8102املستثمر في أفريقيا لعام  في إفريقيا" وفقا لجوائز مؤشراملالية 

 نش لدينا عالقات و نمارس : "" أورباخ جرايسون" رايسون املؤسس املشارك والرئيس التنفيذي لشركة جوقال ديفيد 
 
ا في ناط

ا تق 82أفريقيا منذ  ا ، وأنا فخور أن أقول إن أورباخ جرايسون كانت من أوائل الشركات إن لم تكن األولى غير األفريقية عام  ريب 

 التي تساهم في التنمية االقتصادية لهذه املنطقة".

ية عمالئها وذلك عبر شبكة تغطية عاملبتقديم الخدمات االستثمارية في القارة االفريقية ل   " أورباخ جرايسون" شركة تقوم و 

 .في افريقيا  من خالل إقامة شراكات حصرية مع شركات الوساطة الرائدة في األسواق التي تعمل بهاو 

 ال عن و االقتصاد فض األسهمالخاصة ب أبحاث من املؤسسات و صناديق االستثمار العاملية وتوفر الشركة للمستثمرين  

ا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى  82في األوراق املالية  شركة وساطة في حصرية معشراكات والتداول من خالل  التسوية
 
سوق

ا من أسواق األسهم املتقدمة والناشئة  081املستوى العاملي ، فإنها تغطي أكثر من 
 
 .والناميةسوق

منح وتكرم التي تاملعترف بها دوليا الجوائز العاملية الوحيدة  "أفريقيا إنفستور" وتعد جوائز مؤشرات املستثمر اإلفريقي

في أفريقيا وبورصات األوراق املالية والشركات املدرجة في البورصة وسماسرة األوراق املالية و املؤسسات املالية املستثمرين 

 واملنظمين لسوق املال.

تي الالشركات  عبر عددفي أفريقيا شركة وساطة ضل ويتم تقييم أف. 8102وأبريل  8102تقوم الجوائز بتقييم األداء بين أبريل  

 .ألبحاثا عبر أسواق وعمالت متعددة ، وحجم وقيم األسهم املتداولة باإلضافة إلى جودة التداول ، وقدرتها على  يتم تغطيتها 

ا في أنحاء القارة، مع رباخ جائزة تؤكد من جديد مكانة أو الرايسون: "إن جوأضاف 
 
جرايسون كواحدة من أكثر السماسرة نشاط

خريطة على  وضعها و صناديق االستثمار  لدان وقطاعات وأسهم محددة يجب على املستثمرين املؤسسيينمعرفة مباشرة بب

 ."أعمالهم 

 

 



 (www.agco.com)عن أورباخ جرايسون 

 

وتوفر الشركة  Jonathan Auerbach and David Grayson بمدينة نيويورك على يد كل من 0992تأسست الشركة في عام 

لعمالئها من املؤسسات وصناديق االستثمار االمريكية الخدمات بحثية على الشركات املقيدة وتنفيذ املعامالت وخدمات تسوية 

كثر من لوساطة في أفي أسواق األسهم واملشتقات املالية وأدوات الدخل الثابت، وذلك من خالل شبكة من شركائها في مجال ا

دولة. باإلضافة إلى ذلك، تقدم الشركة استراتيجيات التحوط وتعمل على تنفيذها. ومؤسسة مورجان ستانلى أحد  082

ومنظمة حماية املستثمر في األوراق  (FINRA) املساهمين بالشركة والشركة عضو في هيئة تنظيم الصناعة املالية

 .لشركة بلتون املالية القابضة % 01مملوكة بشكل مباشر و غير مباشر بنسبة  و أورباخ جرايسون  .(SIPC)املالية

 

 عن بلتون املالية القابضة 

 

بلتون هي مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة مالية تعمل في مجال خدمات بنوك االسسسسسسسسسسسسسسستثمار وتقدم باقة متكاملة من الخدمات املالية لقاعدة عمالء 

املسستثمرين ذوي املالءة املالية في أسواق الشرق األوس  وأوروبا ضسخمة تضسم الشسركات العامة والخاصسة واملؤسسسسات املالية و 

مليار جنيه وهي 32وأمريكا الشسسسسسسسسمالية وعسسسسسسسسسيا. وتعد بلتون أكبر مدير لدصسسسسسسسسول في مصسسسسسسسسر بقاعدة اسسسسسسسسستثمارات مدارة تبل  حوالي 

ا شسسسسسسركة رائدة في تقديم بحوث االسسسسسسستثمار بأسسسسسسسواق املنطقة. وتشسسسسسسمل سسسسسسسابقة أعمال الشسسسسسسركة تنف ارية يذ صسسسسسسفقات اسسسسسسستثمأيضسسسسسس 

مليار جنيه وتتنوع بين صسفقات رأس املال والدم  واالسستحواذ. وتحظب بلتون بالتواجد في أسواق الواليات  110تتجاوز قيمتها 

والتي يقع مقرها الرئيسسسسسسس ي في مدينة نيويورك وتتخصسسسسسس  في  Auerbach Graysonاملتحدة األمريكية من خالل شسسسسسركتها التابعة 

ا حول العالم. وفي عام  082وسسسسسسسساطة في األوراق املالية بأكثر من تقديم خدمات ال تم االسسسسسسسستحواذ على شسسسسسسسركة  8102سسسسسسسسوقا مالي 

بلتون فاينانشسسسسسسال من جانب شسسسسسسركة أوراسسسسسسسكوم لالتصسسسسسساالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضسسسسسسة. شسسسسسسركة بلتون فاينانشسسسسسسال مدرجة 

 .BTFH.CAبالبورصة املصرية تحت كود 
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Auerbach Grayson “a subsidiary of Beltone Financial” Named Best Performing Broker in Africa 

Firm Receives Award From Africa Investor 

NEW YORK 

 For the fifth time, Auerbach Grayson & Company, Inc., a New York-based brokerage firm that specializes in 

providing global trade execution and exclusive research to global institutional investors, was announced ‘Best 

Broker in Africa’ for Africa Investor’s 2018 Index Series Awards at NASDAQ Marketsite.  

“We have been visiting and doing business in Africa for almost 25 years and I am proud to say that Auerbach 

Grayson has been one of the earliest, if not the first, non-African agent for this region’s economic 

development,” said David Grayson, co-founder and Chief Executive Officer of Auerbach Grayson. “Africa has 

a clear advantage in the generational, secular event we call ‘the leveling of the global economic playing field.’” 

Auerbach Grayson has been actively investing in Africa on behalf of its clients and built its global coverage 

network by establishing exclusive partnerships with leading brokers in each operating market. The firm 

provides institutional investors with on-the-ground equity research, trading and settlement through exclusive 

relationships with local brokers in 23 sub-Saharan markets. On a global basis, they similarly cover more than 

120 developed, emerging and frontier equity markets.  

The Africa Investor Index Series Awards are the only international, pan-African awards that recognize and 

reward Africa’s institutional investors, stock exchanges, listed companies, stockbrokers, and capital market 

regulators. The awards assess performance between April 2017 and April 2018. The criteria for the best 

broker in Africa consist of the number of African companies covered, their ability to trade across multiple 

markets and currencies, the volume and values of shares traded as well as the quality of their research.  

“The African Investor Award reaffirms Auerbach Grayson’s status as one of the most active brokers across the 

continent, with first-hand knowledge of specific countries, sectors and stocks that institutional investors 

should have on their radar,” added Grayson. 



 

### 

 

 

 

 

About Auerbach Grayson (www.agco.com) 

Founded in 1993 in New York City by Jonathan Auerbach and David Grayson, Auerbach Grayson offers a full 

range of global in-depth research and trade execution to U.S. institutional clients through its network of local 

broking partners in over 125 countries. Backed by an ownership investment by Egyptian business leader 

Naguib Sawiris, Auerbach Grayson is a partner of Beltone Financial Holding, the leading investment bank of 

the Middle East and North Africa. In addition to providing and implementing hedging and arbitrage strategies, 

the partnership allows Auerbach Grayson and Beltone Financial Holding to provide a larger offering of products 

and services enabling access to international frontier and established markets. Auerbach Grayson is a member 

of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and the Securities Investor Protection Corporation 

(SPIC). 

 

About Beltone Financial Holding 

Beltone Financial is a leading regional investment bank, offering a full range of financial services to 

companies, institutions and high-net-worth individuals in the Middle East, Europe, North America, and Asia. 

Beltone is the largest asset manager in Egypt with c. EGP 32 bn in AuM and a leading provider of independent 

equity research in the region. The firm’s track record includes the execution of over EGP 110 bn in M&A and 

capital markets transactions. Beltone is present on ground in the US through its subsidiary Auerbach Grayson, 

a New York-based brokerage and placement agent with access to over 125 markets globally. Beltone is listed 

on the Egyptian Exchange trading under BTFH.CA. 

 

http://www.agco.com/

