
 ةالواليات المتحد في الوصول لقاعدة عمالء أوسع من المؤسساتبهدف 

 اتش سي لتداول األوراق المالية تتحالف مع مؤسسة كابريرا األمريكية ألسواق المال

 

Cabrera   LLC Capital Markets) مع شركة كابريرا ألسواق المال هاحالفتاتش سي لتداول األوراق المالية  أعلنت

www.cabreracapital.com)  تقدم اتش سي في والمالية في األسواق الناشئة، وهي شركة متخصصة في تداول األوراق

لواليات من المؤسسات في االتنفيذ للمستثمرين التداول و البحوث المالية إلى جانب خدماتمن إطار هذا التحالف منتجها المتميز 

لمؤسسات ء من اوسيؤدي هذا التعاون أيضا إلى توسيع نطاق خيارات االستثمار خارج الواليات المتحدة بالنسبة للعمال ،المتحدة

 .لدى شركة كابريرا

تع به ع شركة كابريرا لما تتممون عن تفاؤله بالتعاحسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول األوراق المالية  عربأ

ابريرا ك التحالف مع شركة وأشار إلى أن ،خدمات تداول األوراق الماليةفي  فريقهاوخبرة  االستيعابيةمن دراية بقدرات السوق 

 هذا وأكد على أن .الواليات المتحدة لمستثمر المشتري منبشكل مباشر لالتداول والتنفيذ في خبرات اتش سي  سوف تيسر تقديم

ين من المستثمرلوصول إلى ل الذين يسعونغير األميركيين لمقدمي خدمات تداول األوراق المالية من مثالي يعتبر تحالف ال

 .الواليات المتحدة المؤسسات في

ويليس العضو المنتدب لتداول ومبيعات األسهم بشركة كابريرا ألسواق المال أن تحالفهم مع شركة  صرح السيد بول كارلسون

جودة لكل المتعاملين في سوق المال األمريكي من المؤسسات.  بأعلىتش سي يأتي ضمن مساعيهم الدائمة إلتاحة تقارير مالية ا

إلى  فيضي التحالف مع اتش سي كبيت خبرة في تداول األوراق المالية والبحوث المالية باألخصأن  ويليس كارلسون كدوأ

ن م ةوقاعدكبير داخل وخارج مصر قدرة كابريرا ونموها في السوق المالي العالمي وذلك لما تحظى به اتش سي من احترام 

وصناديق المعاشات،  من المؤسساتكابريرا  ءبالنفع على عمال من شأنه العودةهذا التوسع و من المؤسساتواسعة عمالء ال

 اتش سي االستراتيجيالشريك فضال عن 

 من هذا النوع وبالتالي يصبح لهالتحالفات األمريكية من التواجد والتعامل مع ااتش سي تتمكن ، سوف من خالل هذه الشراكة 

 .خدماتها أكثر مالئمة للعمالء وذات تكلفة مقبولة المعلومات مما يجعل في النفاذ للعديد من الفرص واالطالع علىميزة إضافية 

 

 

 الية اتش سي لتداول األوراق الم

  

لتداول األوراق المالية واحدة من أكبر شركات تداول الوراق المالية في مصر وفقاً لحجم التداول، وتقوم  تعد شركة إتش سى          -

الشركة بتقديم خدماتها لقاعدة كبيرة من العمالء من المؤسسات وكبار المستثمرين األفراد. نجحت شركة اتش سي لتداول 

بيرة تتمتع بالعديد من الخدمات وخدمة فريق موثوق به يهدف دائما في بناء قاعدة عمالء ك 9111األوراق المالية منذ عام 

 إلى أقصى فائدة ورضا لعمالئه.

  

والتي تعد من  9111وهي إحدى الشركات التابعة لشركة اتش سي لألوراق المالية و االستثمار التي تم تأسيسها عام            -

 أفريقياالمؤسسات المالية الرائدة في الشرق األوسط و شمال 

  

http://www.cabreracapital.com/


تقدم اتش سي لتداول األوراق المالية خدمات السمسرة للمتعاملين في: األسهم المدرجة في البورصة المصرية، وشهادات           -

( المصدرة من الشركات المصرية والمقيدة على بورصة لندن. باإلضافة إلى السندات الحكومية واألسهم GDRاإليداع الدولية )

لبورصة. كما تقدم اتش سي خدمات إدراج الشركات في البورصة المصرية. كما تضم اتش سي ضمن باقة الغير مدرجة في ا

 خدماتها خدمة التداول اإللكتروني

 

 

 (www.cabreracapital.com) ألسواق المالحول كابريرا 

Cabrera Capital Markets LLC -  حيث يقع مقرها األساسي بوالية شيكاغو بالواليات  – 1002تأسست في عام

ء جميع أنحاء العالم إلى قاعدة عمال األوراق المالية للمؤسساتتقدم الخدمات المصرفية االستثمارية وخدمات المتحدة األمريكية. 

 األوقاف.كبيرة ومتنوعة تشمل المؤسسات المالية والنقابات والحكومات والشركات وصناديق التحوط والمؤسسات و
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