
  
 
 

  

للتداول  "فاروس اليف"  تطبيق تطلقالقابضة  فاروس
  اإللكتروني  

  
  

ــركة فاروس لتداول األوراق المالية  تعلن  —2019اكتوبر  31القاهرة في  ــغيل  شـ   هاتطبيقعن بدء تشـ
في إطار الجهود المبذولة لتطوير خدماتها في ســاحة االســتثمار في األوراق   "فاروس اليف" اإللكتروني

الـتداول اإللكتروني من خالل إـتاـحة ـخدـمات عمالئـها، أفضـــــل لـخدـمة توفير . يـهدف التطبيق إلى الـمالـية
ة لعمالئها باتخاذ قرارتهم االـستثمارية بـصور  يـسمحة لحظية، مما التداول متابعً  عملياتمتابعة و، ةاللحظي

   .أسرع وأسهل
  

:  القابضة لشركة فاروسالسيد علوي تيمور، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  قالفي هذا السياق، 
ســـاحة الخدمات المالية، لتؤدي دورها  ضـــمن جهود الشـــركة لتعزيز دورها فيتأتي هذه الخطوة  إن"

ــوق  ــتثماري ك المتميز في السـ ــامبنك اسـ قدم باقة متكاملة من الحلول والخدمات التي تلبي متطلبات  ي لشـ
ا على تعزيز التقدم التكنولوجي المالي في مـصر، عملنا على تطوير  الـسوق المـصرية.في عمالئها  حرصـً

ــتعينين بالتطبيق الجديد  ــري مثلها من قبل. أحدث التقنيات مســ ــوق المصــ فمن خالله،  التي لم يرى الســ
ويزيد  كثيًرا من الوقت  عليه  يوفرمما   ،في شاشته المفضلةجها  ادرإو ،يستطيع العميل اختيار أدوات مالية

  االستثمارية."   هاختياراتتحديد  من فاعليته في
  

ــامة من المعلومات ب يزود العميلأن "التطبيق  أضــــاف ا لتناســــب احتياجاته   المعدةباقة شــ ــً خصــــيصــ
تثمارية، كي يتمكن من تنفيذ ر  االـس راء بالتوقيت المباـش عر وأوامر البيع والـش وق أو أي ـس عر الـس وفقا لـس

ــالحية األمر،  تحديد فترةومحدد، آخر  ــالها متابعة موقف األوامر والتأكد من تنفيذها بعد  وصــ إلى  إرســ
  "السوق.

  
بتنفيذ األوامر المشــروطة عند اســتيفاء هذه الشــروط دون الحاجة لمتابعة  أكد أن التطبيق يســمح لعمالئها 

  .  شاشة بيانات السوق لالطالع على األسعار واالخبار اللحظية يتيحكما  ،األسعار وأحوال السوق 
  

حيث يتاع عبر منصات متعددة،    والعملعلي هيئة تصميم مرن قابل للتعديل    "فاروس اليف"يق تطبيأتي 
  ". Android، و"”iOS”و "Desktopمثل " العمل بعدد من األنظمة المختلفة

  
 

المتاحة للتداول   االرصدةالحصول على تقارير األرصدة المالية وموقف األوامر، وكذلك  يمكن من خالله 
ا . نظام التداول في ذات الجلســـةوأرصـــدة الهامش وأرصـــدة  اســـتخراج كشـــف ويمكن من خالله أيضـــً

فواتير أوامر  واسـتعراض، عمليات التنفيذالحسـاب وتقرير تقييم المحفظة المالية واالطالع على أرشـيف 
  إلكترونيًا.   شراء والبيعال
  
  

 –انتهى  -
  

  :عن شركة فاروس القابضةنبذة 



  
 
 

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

تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق  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    ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر العربية 
فاروس َجلف المحدودة، تقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال وهي  دبي للخدمات المالية  

  يون لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.والد 

ضمن قائمة جلوبال  "أفضل بنك استثمار في مصر"القابضة لالستثمارات المالية على لقب فاروس  وقد حصلت شركة
كما حصلت على لقب    .2018ألفضل بنوك استثمار في العالم لعام    ،وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصةفايننس،  

  على التوالي من قبل مجلة انترناشونال فاينانس. 2019و  2018ث" لعامى "أفضل شركة أبحا

، تحتل شركة فاروس لتداول األوراق المالية بشكل متواصل المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة المصرية
عمليات الدمج واالستحواذ وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم االستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في 

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 واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم،  

  www.pharosholding.comواالتصاالت.
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محمد أمين  بشارة    نور
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