
كة التعري ف  ملف الشر

القابضة لالستثمارات المالية



ستثمارات الماليةلل القابضة تايكون نبذة  مخترصة عن 
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  الماليةستثماراتلل القابضةتايكونتأسست•
 
كةك2009عامف كاتحديإوتعدمرصيةمساهمةشر   الرائدةالشر

 
حيثالماليةالخدماتو ستثمار ال مجالف

وعاتوتأسيسالهيكلةوإعادةستحواذ بال تقوم   الجديدةالمشر
 
.مرصفيةغي  الماليةالخدماتقطاعف

  نشاطها المجموعةبدأت•
 
كاتخاللمنسنوات10منأكي  منذ والمؤسساتاألفراد منلعمالئها الماليةخدمتها تقديمف خدماتتقدمحيثمحليا تابعةشر

  
 
.الحفظأمناءو كتتاباتل اتروي    جو الماليةستشاراتل او الماليةوراقألاومحافظستثمار ال صناديقإدارةو الماليةاألوراقتداولمجاالت ف

كةتمتلك• كةمنحصةالشر يإحديوه  الماليةاألوراقالمحافظإدارةو لتكوينتايكونشر كاتكير   المتخصصةالشر
 
.األصولإدارةمجالف

  المجموعةتقوم•
 
وعاتاألصولتنميةبغرضوذلك,رأسمالهابزيادةالحال  الوقتف  ,الحاليةوالمشر

ا
  ديدةالجستثماراتل ابعضتمامإعنفضل

ستشكلالت 
.للمجموعةي   ممتوتكاملضافةإ

  نمو معدلمتوسطبلغ•
 
كةرباحأصاف كةوتتوقع,سنويا%51التابعةالشر   معالمعدلهذا رتفاعإالشر

 
.عامةبصفةالمرصيقتصاد لاتعاف

كةإدارةتعكف• كاتممكنتكاملأقص  تحقيقعل  حاليا الشر نشاطاتيستأسخاللمنلمساهميها ممكنةنمو معدالت عل  ألتحقيقوذلكالمجموعةلشر
  بالفعلبدأتحيث،تكميليةفرعية

 
كاتعل  ستحواذ ال ف   متخصصةشر

 
كنأمنالرغموعل  ،مرصفيةغي  الماليةالخدماتمجالف القابضةتايكونةشر

  عاليةبكفاءةتتمي   
 
.عمالئهامعالشخص  التواصلعل  أكير بشكلتركز أنها إال ,الفنيةالعملجوانبف

كةالعملفريقختيار إتموقد • ةالتعليمحيثمنشديدةبعنايةبالشر لعمالءوفعالةرةمبتكحلولتقديممنليتمكنوا ،والعالقاتنجازاتال وسجلوالخير
كة افيةإو بموضوعيةالشر .حي 
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كة تايكون لدارة المحافظ وصناديق األستثمار نبذة عن شر
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كةتأسست•   المحافظالدارةتايكونشر
 
كة2010عامف  مرصيةمساهمةكشر

 
.92لسنة95رقمالقانونألحكاموفقا

كةتتيح• اءبيععملياتاالستثمارصناديقوادارةالماليةاألوراقمحافظلتكوينتايكونشر   للمستثمرينالماليةاألوراقوشر
 
.المرصيةةالبورصف

كةتقوم•   األجنبيةو المحليةالمؤسساتإل  خدماتها بتقديمالشر
 
.الخليجومنطقةمرص ف

كةتتمتع•  المصممةستثماريةل االمحافظإدارةخدماتبتقديموالصناديقالمحافظلدارةتايكونشر
 
  الستثماريةاعمالئهحتياجاتإلتلبيةخصيصا

 
األطار وف

  
 المطلوبالزمت 

 
افيةإإدارةتحتوذلكستثمارية،ال وأهدافهمللمخاطر همحتمالإلمدىوفقا   ثمرينللمستتضمنمتخصصأبحاثفريقمنحي 

 
أنحاءشت  ف

  خدمةأفضلالعالم
.عمالئهاترض 

يعةأحكاممعالمتوافقةاالستثمار صناديقوكذلكالمالرأسوحمايةاألسهمصناديقو الماليةالمحافظإدارةخدماتتغط  • ناديقوالصالسالميةالشر
اتوصناديقالمتوازنة اتيجياتإو المؤشر العمالءمعالدوريواصلالتخاللمنهبالمنطقالخدمةمستوياتأفضلبتوفي  العملفريقويتمي   .الثابتالدخلسي 

ها ستثماريةل االمحفظةأداءعلتطرأالت  المستجداتأبرز إستعراضمعالسنوية،نصفالمراسالتوكذلكتصالل اوسائلبشت   السوقيةالتطوراتنموغي 
.سنويورب  عشهريأساسعلالدوريةالمخاطر وتقارير 

والدخلاألسهمظومحافصناديقبي   تتنوعإستثماريةأصولإدارةيتولحيث،المحافظلدارةتايكونألعمالاألساسيةالركائز أحد األصولإدارةقطاعيمثل•
ةالثابت يحةبمالئمةالمتمي   .ليةالماوالمحافظاألستثمار صناديقلدارةمتكاملةمنظومةتطرحكما المحتملة،المخاطر مستوياتمنواسعةشر
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اتيجية إدارة األستثمارات إسي 
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اتيجيةتقوم• كةإسي  كةوترى.العالمو المنطقةأنحاءبشت  قتصاديةالوالمقوماتاألسسمراعاةعلالشر   االعواملمنمجموعةهناكأنالشر
دونتحوللت 

قبأسواقالكفاءةمعدالت أقصتحقيق اقمعدالت ضعفوأبرزها أفريقيا،وشمالاألوسطالشر للمستثمرينوظةالملحبالهيمنةبهمصحو عامةبصفةالخي 
تفوقوضماناليةالمالمحافظقيمةلتعظيمالمعرفةفجواتسد إلستثمار ال فريقيهدفالخلفيةهذهوعل.بالمنطقةستثماريال المشهد علاألفراد 

اتمختلفعلستثمار ال صناديق ا السوقية،المؤشر ا الجذابةستثماريةال العوائد لتحقيقسعي 
 
.المحتملةالمخاطر لمستوياتوفق

كةوتحرص• اتتوظيفعلالشر   المعلوماتيةوالوفوراتالتحليليةالخير
األسهمنتقاءإو جذابة،الالتقييماتذاتالماليةاألوراقتحديد لوذلكبها تحط  الت 

 أداء،األفضل
 
اتيجيةل وفقا .المتنوعةالدارةألساليبالرشيد التطبيقمعصارمة،ستثمار إسي 

اتيجيةبتطبيقالمحافظلدارةتايكونعملفريقيقوم• منفصلةإستثمار جنةلتشكيلمعالثابت،الدخلوأدواتاألسهممحافظمنلكلخاصةإستثماريةإسي 
.منهمالكلالتداولعملياتلتنفيذ مستقلوفريق

  الستثماريةواألوعيةوالمنتجاتالخدماتتتمي   •
  ذلكويرجعالمتناهيةوالكفاءةبالتنوعاألصولإدارةقطاعيقدمها الت 

  التصاعديلتحليلاأسلوبلتبت 
 
ف

،التحليللتقارير وفقا المختارةاألسهمتحديد    النطاقلتحديد التنازل  التحليلأسلوبتطبيقجانبإلاألساس 
 
األنماطلتحليلوفقا والقطاع  الجغراف

.كل  منظور منالقتصاديةوالتجاهات

.مستدامةنمو ومعدالت جذابةإستثماريةعوائد لتحقيقواعدةفرصطرحعل  األصولإدارةفريقيحرص•
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المستدامالنمو ومعدالت عوائد استثمارية جذابة واعدة لتحقيق فرص طرح 
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وحلولاتخيار تنميةمعالمرصيالسوقعمالءلخدمةالجذابةالنمو فرصتوظيفعير المتمي   أدائهمواصلةو ترسيخعلاألصولإدارةفريقيحرص•

  األسهمستثماراتإ
 
  بما ،مرصف

 
يعةأحكاممعالمتوافقةوالصناديقالتقليديةاالستثمار صناديقذلكف ها و السالميةالشر خياراتوالالحلولمنغي 

.والعمالءالسوقحتياجاتإلمختلفالمالئمةستثماريةال واألوعية

  ستثمار ال حلولاألصولإدارةفريقيقدم•
 
ا الثابت،الدخلأدواتف

 
تهمنمستفيد   الواسعةخير

 
.ةستثماريال والمحافظالصناديقإدارةف

  ستثمار ال حلولوتتضمن•
 
  المتوازنةوالمحافظالنقديةالسيولةصناديقالثابتالدخلأدواتف

واألهدافمخاطر المستوىلتناسبتصميمها يتمالت 

  االستثمارية
.عميلكليحددها الت 
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اتيجية  الستثمارإسي 
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ات ذصناديق استثمار / محافظمحافظ األسهم
العائد الثابت

متخصصهمحافظاالستثمار متوازنةصناديق 

  الستثمار علتعتمد •
 
كف ذاتاتالشر

ولتتداالت  القويةالماليةالمراكز 
اذبةجوبقيمةمنتظمةبصفةأسهمها 

  ستثمارلل 
 
يةالمالاألوراقسوقف

 
 
متوقعوالالحالالمالاألداءعلبناءا
كاتلتلك .الشر

اتيجيةتستهدف• اءمار الستثإسي  شر
مقبولجاريعائد ذاتأسهم

علالفائدةأسعار معبالمقارنة
ةالسائدالبنكيةالدخاريةاألوعية
يةرأسمالأرباحتحققأنيمكنوالت  
  
 
.القريبالمستقبلف

ه•
ّ
اءشر نحو الستثماراتمنجزءيوج
كاتأسهم  مالرأسذاتشر

 
سوف

منعاليةدرجةيمنحمما كبي  
.السيولة

  الستثمار •
 
كةأيّ أسهمف أنبيجشر

المحفظةقيمةمن%20يتجاوزال 
ميلالعمعالتفاقيتملمما الكلّية
.ذلكعكسعل

علرئيس  بشكلالمحفظةتعتمد•
  الستثمار 

 
يةالحكومالسنداتف
ضبعوسنداتالبنكيةوالسندات
كات .الشر

  الستثمار يشملكما•
 
عالودائف

تسيللسهولةالمرصفية
 المحفظة

 
لدىقصي  وقتف

قوىمالموقفذاتبنوك
يةالمرص للحكومةبالكاملمملوكة

كةملكيةذاتأو  معمشي 
.عالميةماليةمؤسسات

نوكالببي   تنافسيةبيئةخلق•
أفضلعلللحصولالمختلفة

.الودائعتلكعلعائد 
عائد أفضلتحقيقعلالحرص•

أعل  يحققوالذىالستثمار عل
.االماندرجات

  الستثمار علتعتمد•
 
كاتالشر ف

الت  القويةالماليةالمراكز ذات
منتظمةبصفةأسهمها تتداول
  ستثمارلل جاذبةوبقيمة

 
وقسف

 الماليةاألوراق
 
مالالاألداءعلبناءا

كاتلتلكوالمتوقعالحال .الشر
اتيجيةتستهدف• اءمار الستثإسي  شر

مقبولجاريعائد ذاتأسهم
علالفائدةأسعار معبالمقارنة

ةالسائدالبنكيةالدخاريةوعيةاأل
اليةرأسمأرباحتحققأنيمكنوالت  
  
 
.القريبالمستقبلف

ه•
ّ
نحو ستثماراتال منجزءيوج
اء كاتأسهمشر مالرأسذاتشر
 
 
منعاليةدرجةيمنحمما كبي  سوف

.السيولة
اتيجيةتعتمد • عل  الستثماراسي 

.والمتوسطالبعيدالمدي

  الستثمار علتعتمد •
 
اتاألدو ف

المرتفعالستثماريالعائد ذات
 للستثمار جاذبةوبقيمة

 
علبناءا

لكلتوالمتوقعالحالالمالاألداء
كات .الشر

  الستثماراتتنوع•
 
بي   ما ف

كاتالعقاريالستثمار  والشر
الصحةوقطاعالناشئة

ها والتكنولوجيا .اتالقطاعمنوغي 
ه•

ّ
نحو الستثماراتمنجزءيوج
اء كاتأسهمشر مالرأسذاتشر
  
 
  كبي  سوف

 
تثمار الس مجالنفسف

.السيولةمنعاليةدرجةيمنحمما 
اتيجيةتعتمد• عل  الستثمارإسي 

.والمتوسطالبعيدالمدي
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كة    الشر
 
الحوكمه ف
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غسل األموال إداره المخاطر

الرقابة الداخلية

تأمي   المعلومات

كةتتبع رتايكونشر لداخليةاللرقابةالدوليةالمعايي 
ويتمالمنظمةوالقواني  رالسياساتمعتوافقهارلضمان
عمدوريةبصورةوالسياساتالقواني  رتلكمراجعة
.ةمنتظمبصورهللموظفي  رتوعيةدوراتتنظيم

منيتجزءلرجزءىهالمخاطررإدارة
كهنشاط اىلتؤدىحيثتايكونشر
مواءمةطريقعنمضافةقيمةخلق

القراراتواتخاذرالمخاطرر
اتيجية راإلسير كتؤدىالتر انةبالشر

رتكون راكي 
 
عىلوقدرةنجاحا
.الوقتمروررمعالمنافسة

كةتقوم لوماتالمعكافةبجمعتايكونشر
األصولمصادررإخفاءلمنعالعمالءعن

أنواعمننوعىأحدوثلمنعالماليه
رالممارسات رلحمايهالقانونيةغي  وركةالشر

رالوقوعمنعمالئهار
 
.وهةمشبممارساتف

www.tycoonsecurities.com

م كهتلير  بشيةتايكونشر
بي  رتداولهاروعدمالمعلومات
كهداخلالمختلفةالقسام الشر
صوررمنصورهاىحدوثلمنع

.المصالحتضارب

http://www.tycoonsecurities.com/


التطور الزمت  لتايكون
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1998

2010

2012

2017

2019

تاري    خ التأسيس

 
 
ون رخصة التداول الليكي 

اء الهامسر  رخصة الشر

 سوق الصفقات
 
األول  ف

كة20واحدة من أفضل  شر

www.tycoonsecurities.com

كة20أفضلمنواحدةتايكونتعد    شر
 
 الوساطةخدمهتقدمحيثالمرصيةالمالاسواقف

 
كةتمتلكمرص داخلالمالأسواقف هالشر منكي  أ خير

 عام20
 
كهتحرصكما الوساطةخدمةتقديمف افيهبصورهالعمالئهالكافهالماليهالخدماتأفضلتقديمعل  الشر وتوقعاتإحتياجاتيهلتلبإحي 
.العمالئها
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أهدافنا
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.تقديمرخدماترعاليهرالجودةبكفائةرعالية

الكفاءة

كةرالحاليهالمحافظةر عىلرنشاطاترالشر
ر ضلرالجوانبرلتقديمرأفوتطويرهاربشتر

.جودهرللعمالء

التطوير

.المحافظهرعىلرالمصداقيةرمعرعمالئنا

الشفافية

.توضيحرالمخاطررواإلستثماراترالبديلة

البحوث
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ات مالية مؤشر
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 الرب  ح
 
صاف

مليون جنية3.5

جمال األصولإ

مليون جنية54

اليرادات

مليون جنية13.3
إجمال حقوق الملكية

مليون جنية40
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 عل أحجام التداول
 
تيب بناءا الي 
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كة بناء عل قيم التداول الحصة السوقية للشر
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تطور عدد العمالء
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ى رأس المال البشر
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دارة التداولإ
العمالءطلباتتنفيذرإىلالقسمهذاريسىع
ربأعىل ر،والكفاءةالدقةمعايي  نضماوبالتاىل 

.لألوامروالصحيحالشي    عالتنفيذر

البحوث
ماليةريهدفرهذارالقسمرإىلرتحليلرالبياناترال

األسهمقيمةربهدفرتحديدرالعامةروالخبارر
ويدر التقاريررعمالئناربإلتخاذرالقرارترالماليةرولير 

ر ضلرأفبإستخدامروذلكر.ردقهروموضوعيةاألكي 
إتخاذرالنماذجرواألساليبرلمساعدتهمرعىلر

.اإلستثماريةرالصحيحةالقراراتر

التسويق وخدمة العمالء
الخدماتأفضلتقديمإىلالقسمهذاريهدف

روالعروض .العمالءتوقعاتتتجاوزالتر

ادارة الهامش والمخاطر
امالمئويةونسبتهارالهامشحساباتتراقب بالقواعدرلإللير 
منكلةلحمايوذلكالقانونيةالمئويةالنسبضمنوإبقائهار
كة .السوقمخاطررمنوعمالئهارالشر

الدارة المالية
باتحساشيةعىلالقسمهذاريحافظ
ىلعالماليةالعملياتويسهلالعمالء

راإلطاررضمنحساباتهم  
.القانون 
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تطبيق الهاتف

تعرقمربتحميلرتطبيقنارستستم
.بتداولرسهلروشي    عروامن

ون   التداول اللكي 

يمكنكرالوصولراىلرحسابكر
.بضغطةرواحدة

البحوث

رالتقاريررالبحثيةرلتغط يهرتغط 
كاترواألخبار رمنرالشر .لعددركبي 

ى رأس المال البشر

أهمرأسبابرالنجاحرهوروجودر
رعىلرمستوىرعاىلرمنر موظفي  

ات .الكفاءةروالخير

www.tycoonsecurities.com
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مؤشرات األداء
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حثيةرأشكالرمتعددةرمنرالتقاريررالب
راررالقإتخاذرلمساعدةرعمالئنارعىلر

.اإلستثماريرالصحيح

رلتقد في   رالمحير يمرالموظفي  
ىلروخدمةرعمالئناربأعالتوصياتر

.جودة

عميل

5 50+ 250+ 5,300+

www.tycoonsecurities.com

البحوث ى راس المال البشر األصول تحت األدارة قواعد بيانات العمالء

مليونرجنية

https://tycoonsecurities.com/ar


  
ون  موقعنا األكي 
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التقارير البحثية

لعمالئهارمجموعةرواسعةرمنرالتقاريررتقدمرتايكون
كاترالنشطة-الماليةر-الفنيةر) نرخاللريمكنكرم(.رالشر

ر  
ون  ..موقعناراللكير

الحساب التجريتر 
رالبورصةربسه  

 
ولةرمنراآلنر،ريمكنكرمحاكاةرالتداولرف

.خاللرموقعنا

 
 
ون التداول الللكي 

ولةربسهأوامركرموقعنار،ريمكنكرتنفيذربإستخدامر
.وأمان

األخبار

الميةرالعاإلقتصاديةريقومرفريقناربتغطيةراألخبارر
اراترالقررإتخاذروالمحليةرعىلرالفوررلمساعدتكرعىلر

.الصحيحةاإلستثماريةر

www.tycoonsecurities.com
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ة مراقبة  اتمباشر .ألسعار األسهم والمؤشر

اء بالتفصيل .مراقبة أوامر البيع والشر

 
 
.مفصل لكل سهمرسم بيان

.أو األسهمللنقدية التحويل الداخل  

www.tycoonsecurities.com

التطبيق الهاتف  

.أو إلغاء أوامرك بشعةتعديل وضع أو 

.مراجعة وضعك المال  عل الفور

.والتقارير الهامةالطالع األخبار والفصاحات 

:يل  مما والستفادةجوجلتطبيقاتأو التطبيقاتمتجر منالمحمولهاتفكعلتطبيقناتحميلبسهولةيمكنك

https://tycoonsecurities.com/ar


عمرو فاروق
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المؤسس

www.tycoonsecurities.com

.القابضةتايكونإدارةمجلسرئيسهورفاروقعمرور
يةاللغةقسم-"محاسبة"التجارةكليةمنالبكالوريوسدرجةعىلحاصلوهور .شمسعي  رجامعةمناإلنجلي  
رحافلبسجلفاروقعمرور/السيديتمتع  

 
رالبورصةمجالف ر15منألكي 

 
.عاما

ر  
 
تهبدأر،1997عامف رالمهنيةمسي   

ياتكأخصان  رأجنبيةمشير  
 
ر.لكحمجموعةف  

 
كةإىلنضمإ،2001عامف رشر رانتر  

ياتكأخصان  اأجنبيةمشير
 
.أيض

رمسارهبدأرمارشعان،ولكن  
رالمهت   

 
كةإىلاإلنضمامخاللمنالماليةاألوراقسوقمجالف رشر رالقابضةبريمي   

 
كةأسسثم؛إدارةمجلسكعضور2003عامف رالسهمشر لتداولالذهتر 

رالماليةالوراق  
 
روأصبح2005عامف

 
رعضوا  
 
.اإلدارةمجلسف

ةإكتسبالسنوات،تلكخالل رقويةخير  
 
كاتإدارةف .السمشةشر

ر  
 
كةعىلبالستحواذر،قام2006مايوف ر.للسمشةتايكونشر  

 
كةبتأسيسقام2010عاموف تايكونواألصولإلدارةتايكون)جديدهإستثماريةأذرعلهاوأضاف،القابضةتايكونشر

.(الماليةلإلستشارات
كةأداءتطويررإىلفاروقعمرور/السيديهدف،الحي  رذلكمنذ رحصتهازيادةورالشر  

 
رالجودةعاليةوخدماتمنتجاتتقديمخاللمنوذلكالسوقف عمالئهااتإحتياجتلتر 

.المتنوعي  ر

https://tycoonsecurities.com/ar


اكرم طه قنديل

الدارةرئيس مجلس 

رالبكالوريوسدرجةعىلحاصل•  
 
ف

.الهندسة

ر• ر15منأكي 
 
ةمنعاما رالخير  

 
مجالف

رأسوأسواقالماليةاألوراقتداول
.المال

السيد ايوب محمود

العضو المنتدب

رالعليارالدراساتدرجةعىلحاصلوهور•  
 
ف

.المحاسبة

رعضو•  
 
.العربيةاألعمالإدارةجمعيةف

ر20•
 
ةمنعاما رالخير  

 
يةالمالالخدماتمجالف

رواإلستثمار .المباشر

محمود امي   

رئيس قسم البحوث

إدارة تايكون

19 www.tycoonsecurities.com

رالبكالوريوسدرجةعىلحاصلوهور•  
 
ف

رحاصلور"المحاسبة"التجارة عىل 
CFA2المستوى

ر• ةمنسنوات7منأكي  رالخير  
 
مجالف

.الماليةاألوراقتداول

https://tycoonsecurities.com/ar
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:الفاكس/ الهاتف 

اتصل بنا

26908078+(202)
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