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  أحمد العشي المصرفي الخبيرتعين فاروس القابضة 

 دارة األصولفاروس إلب عمليات الدخل الثابتلقيادة 
 

السيد أحمد يحيى العشي، الخبير  تعينعن ة شركة فاروس القابض أعلنت - ٢٠١٨فبراير  ٢١القاهرة في 
 دارة األصول.فاروس إلب الثابت ليتولى إدارة عمليات الدخل العضو المنتدبالمصرفي، في منصب 

بانضمام  ترحيبًابضة، القاشركة فاروس والعضو المنتدب لدارة اإلرئيس مجلس  ،وي تيمورعلالسيد أبدى  قد 
فاروس أداء في تطوير ، حيث يمكن استثمار خبراته الفريدة لشركةأحمد ل انضماميسعدني  ":السيد أحمد العشي
، كما أضاف أننا "نطمح أن تساعدنا خبراته في توجيه نشاط األصول إلى اتجاهات جديدة، إلدارة األصول"
 قاعدة عمالئنا الكبيرة داخل مصر وخارجها." لالمتغيرة تلبي االحتياجات 

  
، السيد أنجوس دارة األصولإل فاروسة فاروس القابضة ورئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في شرك علق 

األصول التي تعظيم قيمة عمالء جدد و جذبلأتطلع إلى العمل مع أحمد لتطوير منتجات جديدة  إني“بلير 
خبرة  ناتساعدسو، بوتيرة تبعث بالجديدقطاع الخدمات المالية يتغير كما أشار أن "، حاليًا"تديرها فاروس 

 ".بكل ما يحتاجه من إبداع ودقة هذا النمو  مواكبة فيالطويلة  أحمد
  
والخدمات  األصولفي إدارة  بخاصةوفي قطاع الخدمات المالية،  عاًما ١٧ تزيد عنيتمتع السيد العشي بخبرة و

أداء أفضل حيث حقق  ؛لثابتالقيادة إدارة الدخل مصر  سملهانضم إلى ربل انضمامه لفاروس وقرفية. المص
وفي  االستثمارية فظامحلل حافلنجح في تحقيق سجل و، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  التي انتهت ل فترة عملهخال

منصب السيد أحمد شغل  ،. وقبل ذلكالشركةتديرها  التي الصناديق مع التركيز على زيادة األصول إدارة 
 النقدالدخل الثابت وإدارة  في، فظاحمومدير  ،الدخل الثابتإدارة ونائب رئيس  إدارة صناديق النقد،رئيس 
 في الخزانة بإدارة التداول غرفة - المؤسسات قطاع منصب ديلرشغل كما  ،بلتون إلدارة األصولبشركة 

 أيًضاعمل والعربي. للبنك  التابعة الخاصةالعالمية لألصول والمصارف  اإلدارة يمديركبير و العربي البنك
 وسيتي بنك.بدبي بنك المشرق  منهابنوك أخرى، في عدة 

 
أكتوبر جامعة في لمالية ااالستشارات في المحاسبة وعلى شهادة البكالوريوس أحمد يحي العشي حاصل السيد و
شهادة الماجستير في العلوم المصرفية العالمية والتمويل من كلية إدارة فضال عن ، واآلدابلعلوم الحديثة ل

  ريجنتس في لندن.جامعة ب ،األوروبية األعمال
  

  -انتهى  -
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  عن شركة فاروس القابضة

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

خدمات تقدم شركة فاروس القابضة باقة متكاملة من الحلول وال واألفراد في مصر والشرق األوسط وعالمياً.
المالية التي تلبي متطلبات عمالئها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية االكتتاب، وإدارة األصول، والتداول 

 .في األوراق المالية، وخدمات التداول اإللكتروني، وكذلك بحوث االستثمار وخدمات أمناء الحفظ

العربية. كما قامت الشركة مؤخراً  ويقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة بجمهورية مصر
بافتتاح شركة فاروس َجلف المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية وخاضعة 
لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية وتقدم خدمات االستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس األموال 

 ل الخليج.والديون لعمالء الشركة لتغطية دو

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

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

، بلغ حجم ٢٠١٧الكيماويات واألسمدة، والتمويل االستهالكي، والتعليم، واالتصاالت. وخالل العام المالي 
ر جنيه مصري وتتنوع بين صناديق األسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك مليا ٤٫٢قاعدة األصول المدارة 

 صناديق حماية رأس المال.


