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  :في السوق وخبرتها العريقة تهامكانل اً تأكيد

أفضل ينانس كاإنترناشونال ففاروس تفوز بجائزة 
  ٢٠١٨شركة أبحاث لعام 

  

أفضل شركة لالستثمارات المالية على لقب فاروس القابضة شركة  حصلت -- ٢٠١٨ديسمبر  23القاهرة في 
اإلنجليزية  إحدى أكبر المجالت، إنترناشونال فاينانسمجلة  ، ضمن قائمة٢٠١٨لعام  في العالم أبحاث

  .خصصة في التحليل المالي والتجاريمتال
  
روس القابضة ، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاتيمور د السيد علوياشفي هذا السياق، أو

ً أساسي اً دور لعبالذي  العمل المتميز، بفريق لالستثمارات المالية "لقد حقق  ، مؤكداً:في الفوز بالجائزة ا
ثماره، برئاسة السيدة رضوى السويفي؛ ألننا نؤمن أن االستثمار في الموارد  األبحاثاستثمارنا في فريق 

 البشرية هو أحد القرارات األساسية التي تعكس اإلنتاجية".

  
الفريق البحثي الوحيد في مصر الذي يغطي أكثر هو فاروس القابضة بث ابحفريق األكما أضاف سيادته "و

الشركات نظرات ثاقبة وتحليالت محترفة وتوصيات بشأن من خالل توفير شركة مدرجة في البورصة  ٧٠من 
 ."قطاعاترة والمتوسطة والصغيرة في مختلف الكبي

  

مواكبة كل ما هو  إن: "بحاثلأل فاروس ، العضو المنتدب ورئيسيالسيدة رضوى السويفومن جانبها، أكدت 
جائزة بفاروس  ساهم في فوزقطاعات هو ما مختلف الفي السوق والتوافق مع التطورات الحالية عبر  جديد

، كبيرة بالقطاعخبرة ومعرفة  لديهميضم محللين عمل مع فريق  ، مشيرة إلى أنهالعالمأفضل شركة أبحاث في 
في  مكانتنا تؤكد علىالتقارير البحثية الدورية والتقنية األساسية و ،نا على إصدار التقارير اليوميةإن قدرتف

  ."السوق

يمة الصافية ، والقبها ، ومهارات القيادةشركةتقديراً لمهارات ال إنترناشونال فاينانس جوائزهامجلة تمنح و
بل الجائزة الجهود المبتكرة والودية للعمالء من قِ  تكّرم. وأدائها على المنصات الدوليةفضالً عن ، شركةلل

   .المستمر بالتميز والمساهمة في الصناعة االشركات الرائدة والتزامه

، ويقدم الجوائز شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية هي بنك استثماري متكامل حائز على العديد منو
ائزة فازت فاروس بج ،في مصر. ومن بين الجوائز فرادمن الخدمات المالية للمؤسسات واأل متنوعةمجموعة 

السنوية ألفضل بنوك  Global Finance جلوبال فاينانس مجلة ضمن قائمة "أفضل بنك استثماري في مصر"
  .٢٠١٨االستثمار في العالم لعام 

  

  –انتهى  -
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  :عن شركة فاروس القابضةنبذة 

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

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

 .االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

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

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

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

، حيث حجم التداول في البورصة المصرية تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من
وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم االستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في عمليات الدمج واالستحواذ 
وصفقات إصدار األسهم وأدوات الدين. وقامت شركة فاروس لترويج وتغضيه االكتتاب في األوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات 

ارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، ب
مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق  ٤٫٥٥، بلغ حجم قاعدة األصول المدارة ٢٠١٨من  الثالثبنهاية الربع واالتصاالت. و
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