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  :مؤتمرها االستثماري خالل

  في أبريل القادم تبحث عن األلفا في مصرفاروس القابضة 

  ٢٠١٨مارس  ٢٦ القاهرة في

األلفا  العوائدوالبحث عن الستثمار ها لمؤتمرفي شهر أبريل القادم فاروس القابضة لالستثمارات المالية  تنظم
هدف ، بلمدة يومين "In Search for Egypt Alpha"تحت عنوان الرائدة في كافة المجاالت الشركات و

متميزة منصة المؤتمر  يمثلو .٢٠١٧عام خالل المصرية  للبورصةألداء المتميز اإليجابية لنتائج ال تعزيز
بين عن قصص استثمارية جديدة  يبحثون ذينالصناديق الوتبادل الخبرات بين مديري الة الفعّ لمناقشات ل

 "األلفاتحقق العوائد المتميزة "أن  –مع بعض الدعم  -لتي يمكنها ا من الشركات المدرجة كبيرةمجموعة 
  .ها االستثماريةفظامح تعظم قيمةو
  

بعد : "القابضة وفي هذا السياق، صرح السيد علوي تيمور، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لفاروس
عام في ، تسعى فاروس القابضة لبداية قوية نقطع النظيرأداءاً م ٢٠١٧ عامتحقيق البورصة المصرية خالل 

استثمار جديدة على فرص وآفاق اكتشاف ة في هممن خالل مساعيها الحالية لتوفير منصة حوار للمسا ٢٠١٨
  ".المصرياالقتصاد ستراتيجيتنا لدعم إ، كجزء من المدى الطويل

  
يهدف مؤتمر البحث عن ": أشار السيد أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات بفاروس القابضةومن جانبه 

 وذلك ،تحتاج إلى دعم لمساعدتها في تحقيق مكانة متميزة في السوقمصر إلى دعم الشركات التي األلفا في 
دفع عجلة من أجل شاف فرص االستثمار والوسائل المستقبلية المحتملة للتعاون كتال من خالل تعزيز الجهود

  النمو والتنمية".
  
لرفع  الكيماوية والبتروكيماويةشركات الستراتيجية إعن  الجلسة األولى ؛في االفتتاحجلستين  المؤتمر يضمو

في مصر: قصة تحول  التكرير والتصنيعصناعة عن والجلسة الثانية  مستويات الكفاءة وزيادة ربحية الشركات
اجتماعات ومناقشات ثنائية بين في اليوم الثاني ستعقد بينما  .في خطوات مصر لتصبح مركز طاقة عالمي

  .في المستقبلجديدة والتعاون الستثمارية االفرص الشاف كتاألصول وممثلي الشركات الالصناديق ومديري 
  

حوالي  - مسؤولي الحكومة والخبراءعدد من كبار الذي سيحضره  –المؤتمر في  ومن المنتظر أن يشارك
، والصناعات الدوائيةواالتصاالت، ، االستهالكية والخدماتالسلع  ؛ منهاشركة من مختلف القطاعات ٤٠

البنوك و والشحن والخدمات اللوجستية، والبناء والمواد البنائية، والسياحة، الكيماويات والبتروكيماويات،
 .والمؤسسات الماليةوبنوك االستثمار 

  –انتهى  -

  عن شركة فاروس القابضة
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، وهي تحقق تطوراً ملحوظاً لتصبح حالياً ٢٠٠٥منذ تأسيس شركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية في عام 
الشركات واألفراد في بنكاً 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  مصر والشرق األوسط وعالمياً.
متطلبات عمالئها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول في األوراق المالية، 

 .بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك

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

ية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون سلطة دبي للخدمات المال
  لعمالء الشركة لتغطية دول الخليج.

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

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

إصدار األسهم وأدوات الدين. وقامت شركة فاروس لترويج وتغضيه االكتتاب في الدمج واالستحواذ وصفقات 
األوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات 

عدة األصول المدارة ، بلغ حجم قا٢٠١٧واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، واالتصاالت. وخالل العام المالي 
  مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق األسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك صناديق حماية رأس المال. ٤٫٢

 


