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مزاولة لالرقابة المالية تحصل على موافقة » فاروس«

 عمليات إقتراض األوراق المالية بغرض البيع
  

بالهيئة العامة للرقابة  افقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلةو --2019سبتمبر  22القاهرة  

 ،ل األوراق المالية مزاولة عمليات اقتراض األوراق المالية بغرض البيعلتداو فاروسعلى منح شركة  المالية

  .»الشورت سيلنج«المعروفة باسم 

لتنظيم مزاولة  يوالصادر  فبراير الماض 2019) لسنة  268وجاءت الموافقة وفًقا ألحكام قرار الهيئة رقم (

  .عمليات اقتراض األوراق المالية بغرض البيع

كد  و هذا السياق، تأ " :رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة ،علوي تيمورالسيد أ

إستراتيجية الشركة تقديم فاروس لخدمة الشورت سيلنج  إطار على  يئة العامة للرقابة الماليةهال موافقة

 متطلباتلتلبية كافة  داخل مصر وخارجهاتنويع محفظة خدماتها التي توفرها مزاولة األنشطة الجديدة و ل

  موجودة منذ فترة طويلة، إال أنها مصر د جديدة عَ لية تُ آلا ، موضحاً أن هذهستهدفينعمالئها الحاليين والم

  ".سواق الخارجيةألا

كد السيد عصام عبد الحفيظ، العضو المنتدب  على أهمية شركة فاروس لتداول األوراق المالية، بومن جانبه، أ

؛ من نجاحات متتالية  السوق استمراراً  تأكيد ما حققتهشركة القاعدة عمالء  توسيعل الخدمةتوفير هذه 

  .محلياً وإقليمياً فاروس لتداول األوراق المالية التنافسية لشركة مكانة العزز ترخيص الهيئة يمضيفاً أن 

يد الشورت سيلنج  جدير بالذكر أنو ية حيث ي تتيح آلية االقتراض من فرص ضخ االستثمارات بالبورصة المص

األسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة  عدد مناقتراض ض البيع لألوراق المالية للعميل بغر 

للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد األسهم المقترضة خالل فترة محددة من خالل إعادة شرائها مرة أخرى أو 

باًحا من فوارق أسعار البيع والشراءمن خال  .ل رصيد متاح، محقًقا بذلك أ

  -انتهى-

  :نبذة عن شركة فاروس القابضة

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

 متكامالً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تخدم قاعدة عمالء ضخمة من الشركات واألفراد  مصر والشرق األوسط وعالمياً.

ية مثل ترويج تقدم شركة فاروس القاب ضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق المص

، وكذلك بحوث االستثمار وخدمات أمناء  وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول  األوراق المالية، وخدمات التداول اإللكترو

 .الحفظ
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بيةويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس ال ية مصر الع وخاضعة لرقابة سلطة د ولديها شركة تابعه  قابضة  القاهرة بجمهو

فاروس َجلف المحدودة، تقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون وهي للخدمات المالية 

  لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

ضمن قائمة جلوبال فايننس،  "أفضل بنك استثمار  مصر"تثمارات المالية على لقب القابضة لالسفاروس  وقد حصلت شركة

كبر المجالت المالية المتخصصة كما حصلت على لقب "أفضل شركة  .2018ألفضل بنوك استثمار  العالم لعام  ،وهي إحدى أ

  على التوا من قبل مجلة انترناشونال فاينانس. 2019و  2018أبحاث" لعامى 

يةتحت وتتمتع ، ل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التداول  البورصة المص

فاروس بخبرات كبيرة  مجال تقديم االستشارات المالية إ جانب خبرات متميزة  عمليات الدمج واالستحواذ وصفقات إصدار 

روس لترويج وتغضيه االكتتاب  األوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات بارزة  مجموعة األسهم وأدوات الدين. وقامت شركة فا

ية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، واالتصاالت.  متنوعة من القطاعات المحو
www.pharosholding.com 
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