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فاروس القابضة توقع اتفاقية عالمية مع 
كزوتكس   كابيتال إ

توقيع عن فاروس القابضة لالستثمارات المالية  أعلنت – ٢٠١٨ ديسمبر ٥القاهرة يف 
كزوتكس  ومقره البنك االستثماري الرائد يف األسواق الناشئة، ، كابيتالاتفاقية رئيسية مع شركة إ

 يف لندن. 

كزوتكس لتمثلها يف االجتماعات والتداول يف  ٢٠١٨وقد وّقعت فاروس يف أوائل عام  اتفاقية مع إ
ً لما يشهده قطاع الخدمات المالية من تغيرات جميع أنحاء الواليات المتحدة األمريكية . ونظرا

الوصول إىل نطاق أوسع من العمالء على المستوى الدويل ذو أهمية وتطورات مستدامة أصبح 
خصيصا بعد نتائج عالمية  اتفاقية أخرىعالقة بين الشركتين وتوقيع قاد اىل تعميق ال متزايدة. مما

كة اإليجابية  لالتفاقية األوىل. الشرا

كزوتكسعمالل الجديدةاالتفاقية  تيحتو  ، بما يف ذلك العديد من يف جميع أنحاء العالم ء إ
ً عن بحاث فاروس، الحصول على أ، الكبرىالمؤسسات من المستثمرين  إمكانية التداول فضال

  واالستثمار يف السوق المصري من خالل فاروس لتداول األوراق المالية. 

كزوتكس كابيتال  ستعمل إرسال على حول العالم  ئهاوشركاشركة فاروس القابضة مع شركة إ
كزوتكس  إىل العمالء حول العالم باستخدام تقنيةالخاصة بالسوق المصري أبحاث فاروس  إ

شبكة بنوك االستثمار من خالل  األبحاث القطاعية المشتركة توفيروسيتضمن ذلك  المتطورة.
كزوتكس، التي تعمل مع  كزوتكس  بالتعاون معفاروس  محلليجوالت  إىل جانبإ شركائها من و ا

  لبنوك االستثمار يف األسواق الناشئة. المحللين

كةهذه نشئت : "كابيتال ، الرئيس التنفيذي لشركةدنكان ويلزالسيد  صرحيف هذا السياق، و  الشرا
كثر شموالً لعمالئنا حول العالم تيح لنا وت فاروس القابضة عالقتنا الحالية معل كثمارً  تقديم خدمة أ
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المزيد من  يف إضافة نامع استمرار . ولدعم قراراتهم االستثمارية المعلوماتوتوفير المزيد من 
كزوتكس كابيتال  ، فإنفاروس مثل كبيرةال الشركاء ذوي الخبرات  فريدةتقديم رؤية محلية تتميز بإ

 ."يف أي مكان آخر ليست متاحة

كد، من جانبهو شركة فاروس والرئيس التنفيذي لدارة اإل، رئيس مجلس السيد علوي تيمور أ
كزوتكساالتفاقية العالمية مع هذه توقيع ، "إن القابضة حيث  فاروس؛ مهمة يف مسيرةخطوة  يعد إ

زيادة حصة تدفقات مما يعزز فرص الشركتين ل ؛حول العالم ئناعمال تزيد من قاعدةأنها 
يف مصر  العامالطروحات لشركات القطاع مع استئناف برنامج "، مضيفاً أنه ات العالميةاالستثمار 

يف نسبة مساهمة المؤسسات األجنبية زيادة  تساهم يففإن هذه االتفاقية ، ٢٠١٩القادم عام اليف 
 ".المال المصري بشكل عام سوقتلك الطروحات ويف 

تساعد هذه العالقة : "القابضة فاروسبشركة ، الرئيس التنفيذي للعمليات س بليرو نجآقال السيد و
ك القوية ً  وتكسزمع إ كثر عمقا كثر استدامة يف بناء إستراتيجية أ للنمو طويل األجل للشركتين  وأ

 ً ً ، م"االستثمار العالمية شركاتل ذات قيمة مضافةمنتجات  توفير فضالً عن، معا كة  تطلعا لشرا
  .لشركتينبين اناجحة 

كبر تنويتم  من فيذ االتفاقية على الفور بحيث تسمح بتوفير أبحاث فاروس القابضة لعدد أ
  الشركات العالمية إلدارة الصناديق.

  –انتهى  -

لمزيد من المعلومات عن فاروس القابضة بمصر نرجو 
  مراسلة:

  هند وحش

  فاروس القابضة

  93667 2273 20+التليفون: 

Communication@pharosholding.com   

  

  كزوتكس نرجو مراسلة:إ لمزيد من المعلومات عن 

  ، هيلين بين

كزوتكس كابيتال    أ

  1052 7725 20 (0) 44+ التليفون:

helen.penn@exotix.com  
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  :عن شركة فاروس القابضةنبذة 

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

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

 .االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

ً بافتتاح شركة ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة يف القاهرة بجمهورية مصر العربية. كما قامت الشركة  مؤخرا
فاروس َجلف المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية وخاضعة لرقابة سلطة ديب للخدمات 
المالية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال والديون لعمالء الشركة لتغطية دول 

  الخليج.

روس القابضة لالستثمارات المالية على لقب أفضل بنك استثمار يف مصر ضمن قائمة جلوبال فايننس، وقد حصلت شركة فا
كبر المجالت المالية المتخصصة، ألفضل بنوك استثمار يف العالم لعام    .٢٠١٨وهي إحدى أ

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

ة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، بارزة يف مجموعة متنوع
مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق  ٤٫٥٥، بلغ حجم قاعدة األصول المدارة ٢٠١٨من  الثالثواالتصاالت. وبنهاية الربع 

  www.pharosholding.comاألسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك صناديق حماية رأس المال.

كزوتكس    :" Exotix”نبذة عن شركة إ

كزوتكس قاعدة أصول شاملة ومتكاملة للوصول لهيكل رأس المال الكامل المتواجد يف األسواق الناشئة. وتعد  تقدم شركة إ
كبر الشركات العاملة يف القطاع من خالل مجموع كثر من  ة محللينالشركة أ شركة، يمتد حضورهم إىل القارة  ١٧٠يغطوا أ

األوروبية والشرق األوسط وأفريقيا وأسيا واألمريكيتين، متفوقة بذلك على جميع شركات األسواق الناشئة العاملة يف ذات 
  المجال. 

 
يقدم فريقها االستشاري  وتسير الشركة بخطوات ثابتة يف مجاالت تتخطى خدمات أسواق األسهم والدخل الثابت، حيث

مجموعة متكاملة من خدمات بنوك االستثمار للشركات، والمؤسسات المالية، وصناديق االستثمار، والحكومات. وتشمل 
خدماتها أيًضا تقديم استشارات استراتيجية، يمتد نطاقها من رأس المال المقترض إىل البحث عن مصادر تمويل لصناديق 
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