
 

 
 

د خبير مخضرم ليقو المباشر وتعييناالستثمار  خدمةلألوراق المالية واالستثمار تطلق  اتش سى

 الجهود االستراتيجية
 

الرائدة في مجال  الشركة-واالستثمارلألوراق المالية  اتش سىشركة  أعلنت: 2018نوفمبر  5 –القاهرة 

من خاللها االستثمار في  سيتم المباشر والتياالستثمار إطالق خدمة  اليوم-بمصرالمالية الخدمات 

إدارة تتمتع بقدر عالي من  الشركات ذات رؤوس األموال المتوسطة تحت قيادة رواد أعمال وفرق

مع  مالهاباستثمار رأس  سىستقوم شركة اتش و. نمو أعمالهم من سرا اإلفي  ةبالرغولديهم  التميز

 . بنظام الصفقاتمن خالل عمالئها ومجموعات من المستثمرين  التمويل الالزم وتوفيرقيادة 
 

عي لمن دوا هإن ”-واالستثمارلألوراق المالية  سيتش امجلس إدارة شركة  رئيس-شكريحسين  وقد قال

ونتمنى أن نخلق ليس فقط قيمة طويلة . ة نشاط االستثمار المباشر للشركةإضافاإلعالن عن سروري 

ركات في دعم الشمبادرة البنك المركزي المصري  نساندكائنا والمستثمرين ولكن أيضاً أن مد لشراأل

عمل بوول ستريت ولديه دسوقي وهو خبير مالي مخضرم اليدير هذه اإلدارة أحمد . الناجحةمتوسطة ال

 ." تاريخ حافل
 

برتنرس  بيك سيلفر وفندس  ستار لونشركتي مع االستثمار المباشر في مجال  الدسوقي أحمدوقد عمل 

دويتشه نك ببوقبل ذلك، عمل في مجال بنوك االستثمار بنيويورك . على التوالي بشيكاغو ونيويورك

ل وخالل رحلته الممتدة بوو. بنيويوركدويتشه  بنكبوعمل قبلها في مجال تمويل المشروعات أيضاً 

مع عدد من الشركات الرائدة والمؤسسات في العديد من القطاعات  الدسوقي أحمد االستاذستريت، عمل 

لى ع الدسوقي أحمد االستاذحصل . والتي تضمنت العقارات والضيافة والطاقة والبنية التحتية

ة ير إدار، كما حصل على ماجستماكنتير بكالوريوس العلوم في العلوم المالية من جامعة فيرجينيا، كلية 

 . األعمال مع مرتبة الشرف من كلية إدارة األعمال بجامعة شيكاغو
 

ثقته  أكدو ىتش سلعائلة ا الدسوقي أحمد االستاذ بانضمامعن سعادته  شكري حسين االستاذوقد أعرب 

ها على أرض الواقع وشبكة أعمالعلى تعزيز معرفة الشركة وخبرتها المحلية في قدرته على القيادة و

 . نشاط االستثمار المباشرالممتدة لبناء 
 

عالقاتها البراقة و ىس إن سمعة اتش “أكتوبر  15الذي بدأ مهامه الوظيفية في  الدسوقي أحمدوعلق 

سمح لنا أن نستكشف الفرص االستثمارية الفريدة والكامنة في القطاعات طويلة األمد في السوق ست

نتطلع لدعم رواد األعمال لتحديد وتنفيذ مبادرات النمو التي من شأنها تحقيق قيمة طويلة األمد . المختلفة

 . "لكافة األطراف المعنية
 

 -انتهى-
 
 
 



 

  واالستثمار المالية لألوراق سي اتش
 

  والشرق األوسطتعد شركة اتش سي لألوراق المالية واالستثمار من أهم بنوك االستثمار في مصر 
 بوجود مكاتب إقليمية لها في مصر واإلمارات العربية المتحدة. 

  على مدى أكثر من اثنين وعشرين عاما استطاعت شركة اتش سي أن تحتل مكانة رائدة في مجال تقديم
الخدمات المالية وأن يصبح لها اسم مرموق في مصر والشرق األوسط وشمال أفريقيا. تقدم مجموعة 

متنوعة في مجاالت نشاط بنوك االستثمار وإدارة األصول وتداول األوراق  اتش سي لعمالئها خدمات
 المباشر.  واالستثمارالمالية والبحوث وأمناء الحفظ والتداول اإللكتروني 

  تمتلك المجموعة عالقات عمل وطيدة مع العديد من الجهات الحكومية والشركات الرائدة واألفراد ذوي
ق األوسط إلى جانب مساهمتها في حركة تطوير سوق األوراق المالية المالءة المالية في مصر والشر

 المصري

 ( إتش سي لألعمال المصرفية االستثماريةDIFC المحدودة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة )
اتش سي لألوراق المالية واالستثمار وتعد المركز اإلقليمي لها لتقديم خدمات بنوك االستثمار 

لى العمالء في منطقة الشرق األوسط. تم ترخيص إتش سي لألعمال المصرفية واالستشارات إ
لتقديم خدماتها من خالل  2008( من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في عام DIFCاالستثمارية )

 مقرها في مركز دبي المالي العالمي

 
  
 


