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  :الكتشاف الفرص االستثمارية الواعدة في السوق المصري
  

لكشف شركة فاروس القابضة تعقد مؤتمرها السنوي الثالث للمستثمرين 
 الفرص االستثمارية بالسوق المصري

 

  
ً قطاع 11 فيمختلفة  مؤسسةشركة و 40أكثر من ممثلي : بحضور 2019يونيو  10في  القاهرة ً رئيسي ا  ا

نوي الثالث فاروس القابضة لالستثمارات المالية مؤتمرها الس تنظم، مدرجة بالبورصة المصرية
فرص االستثمار في السوق وذلك بهدف مناقشة  .، الغردقةبالجونةخالل شهر يونيو الحالي  للمستثمرين

   .االقتصادية الناجحة في البالد اإلصالحات والتحوالتالمصرية في ظل 
  

العضو المنتدب والرئيس  ،عالء العفيفي /السيد صرح ،المؤتمر على صعيد الفرص االستثماريةوعن أهمية 
الهامة "هناك العديد من الفرص االستثمارية فاروس القابضة لالستثمارات المالية: لشركة التنفيذي المشارك 

والتزامها الحكومة مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص، في ظل اهتمام اقتصاد ناشئ قوي و في ظل وجود
  .االقتصادي" النموتحقيق بمواصلة 

  
ومستقبله، وبعد ذلك تبدأ ة أهم القضايا الخاصة باالستثماروسيبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية يتم بعدها مناقش

لتعظيم فرص  والمستثمرين من مديري األصول والصناديق االستثمارية االجتماعات الثنائية بين الشركات
  .االستثمار

  
، أضاف السيد يومين اريتم طرحها في هذا المؤتمر الذي يستمر على مدسوحول القضايا الرئيسية التي 

فتح قنوات االتصال المباشر ما بين المستثمرين  نسعى هذا العام من خالل مؤتمرنا السنوي إلى: "عالء
 ".المستدام اديالتوسع االقتص؛ حيث أننا متفائلون بتسهيل الفرص االستثماريةاع القرار لوصنّ 

  
وعن توقعات المؤشرات المالية لالقتصاد المصري، تقول السيدة/ رضوى السويفي، رئيس قطاع األبحاث 

تشجع المستثمرين على الدخول سوف بشركة فاروس القابضة: "هناك العديد من المؤشرات اإليجابية التي 
للسوق المصري، مثل االتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، وذلك بالتزامن مع التوقعات اإليجابية 

القادمة و تحسن الموءشرات  5 – 4٪ خالل السنوات 5.5لمعدالت إجمالي الناتج المحلي والتي ستفوق 
 هذا هو الوقت المالئم لالستثمار في مصر". االقتصاديه مما سيعطي رسالة قوية للمستثمر أن 

  
مدرجة في البورصة شركة  40بين أكثر من  ثنائيٍ  اجتماعٍ  600نحو  ومن المنتظر أن ينعقد خالل المؤتمر

 .طرح اسهمها في البورصةعدد من الشركات والمؤسسات التي من المنتظر أن يتم المصرية باإلضافة إلى 
 

  -انتهى-

  

  

  :فاروس القابضةعن شركة نبذة 
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ً بنكاً 2005منذ تأسيس شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام  ً لتصبح حاليا ، وهي تحقق تطوراً ملحوظا
استثمارياً متكامالً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد في مصر والشرق 

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

 .بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

وخاضعة لرقابة سلطة ولديها شركة تابعه  الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربيةويقع المقر 
فاروس َجلف المحدودة، تقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال وهي دبي للخدمات المالية 

  والديون لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

القابضة لالستثمارات المالية على لقب أفضل بنك استثمار في مصر ضمن قائمة جلوبال فايننس، فاروس  ركةوقد حصلت ش
  .2018ألفضل بنوك استثمار في العالم لعام  ،وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصة

، ول في البورصة المصريةتحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التدا
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 

متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم،  صفقات بارزة في مجموعة
  www.pharosholding.comواالتصاالت.

 


