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حلمي وحمزة وشركاؤهما  -مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة  -تعزز قطاع الشركات بمكتبها بتعيين هاني ناصف
كشريك جديد

* هاني ناصف  -الشريك السابق لدى إيـﭬرشيدز سذرالند  -ينضم إلى فريق عمل قطاع الشركات بمكتب حلمي
وحمزة وشركاؤهما
* يضيف هاني ناصف بانضمامه إلى المكتب خبرة كبيرة في مجال عمليات الدمج واالستحواذ وأسواق رأس المال
القاهرة ،جمهورية مصر العربية 1 ،مارس  - 2021يسعدنا ان نعلن انضمام هاني ناصف إلى المكتب بصفته
شريك في قطاع الدمج واالستحواذ ،ومن المقرر أن يبدأ هاني ناصف العمل في األول من مارس لعام  ،2021وقد
جاء ذلك التعيين بهدف تعزيز فريق العمل في هذا القطاع.
ولدى هاني ناصف خبرة تزيد عن  16عاما في مجال الشركات والدمج واالستحواذ في مصر ومنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،كما أن انضمامه إلى فريق العمل بالمكتب سوف يضيف ثقل وخبرة متنوعة في مجال تقديم
االستشارات إلى المستثمرين الماليين واالستراتيجيين في نطاق صفقات أسواق رأس المال والمشروعات المشتركة
والدمج واالستحواذ وإعادة هيكلة الشركات ،ولقد زوال هاني ناصف المحاماة في مصر واإلمارات والسعودية ،كما
مثل العديد من العمالء في صفقات في جنوب الص حراء الكبرى في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وفي أوروبا.
وينضم هاني ناصف إلى حلمي وحمزة وشركاؤهما  -مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة  -كشريك وقد أمضى قبل انضمامه
سنوات عديده كشريك لدى مكتب إيـﭬرشيدز سذرالند  Eversheds Sutherlandبدبي في قطاع الشركات بها .وخالل
عمله لدى إيـﭬرشيدز سذرالند مثل هاني ناصف العديد من شركات القطاع العام والخاص في نطاق عريض من
الصفقات في المملكة المتحدة وبلدان أخرى.
وقبل انضمامه إلى إيـﭬرشيدز سذرالند ،عمل هاني ناصف ما يقرب من سبع سنوات لدى فريشفيلدز بروكهاوس
درينجر إل .إل .ﭘـي Freshfields Bruckhaus Deringer LLP .في المملكة العربية السعودية وآخرها كمحامي رئيسي
في دبي .وتركز عمله في فريشفيلدز على عمليات الدمج واالستحواذ عبر الحدود (وباألخص عمليات التخارج
واستثمارات األسهم الخاصة) وأسواق رأس المال.
ولقد علق ا
كال من السيد /محمد غنام  -الشريك التنفيذي بمكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (بيكر مكنزي القاهرة)
ومحمد بركات  -الشريك بالمكتب في قطاع الدمج واالستحواذ على هذا التعيين قائلين" :نحن سعداء بانضمام هاني
كشريك بالمكتب نظرا للتوسعات في حجم العمل في قطاع الشركات بمكتبنا في مصر والمنطقة حيث سوف يدعم
تمثيل عمالئنا من الشركات وغيرهم من المؤسسات المالية في صفقاتهم االستراتيجية".
هاني ناصف حاصل على ليسانس قانون من جامعة القاهرة وماجستير في القانون من جامعة نورث ويسترن في
شيكاغو.
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صا من مكتبنا على أن يحظى عمالؤه بمنصة
وبتعيين هاني ناصف يصبح عدد الشركاء في مصر خمسة شركاء ،حر ا
فريدة من نوعها في مجال تقديم االستشارات القانونية في مختلف القطاعات والمجاالت ومنها قطاع الشركات
والصفقات التجارية وعمليات الدمج واالستحواذ وصفقات أسواق رأس المال وأيضاا قطاع المصارف والتمويل،
والمشروعات المختلفة وقضايا المنافسة ومنع االحتكار  ،والقطاع الصحي والملكية الفكرية وقطاع البناء والتشييد
والعقارات.
 ختام النص-مالحظات للمراجع:
نبذة عن مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (بيكر مكنزي القاهرة)
مكتب حلمي وحمزة وشركائهم هو أحد أقدم مكاتب المحاماة الدولية في السوق المصرية ،ويجمع المكتب ما بين
عراقة الخبرة بالقوانين المحلية وخبرات المكاتب الدولية ،حيث نعمل على مساعدتكم على التعرف على المجال
القانوني ومجال األعمال في مصر وعلى مستوى العالم.
يضم مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة حالياا قرابة  38محامياا وجميعهم يحظون بخبرة ومعرفة مميزة في مجال األعمال
والقانون المحلي وفي األوساط االجتماعية والثقافية المحلية .وفي حين تلقى معظم أعضاء المكتب تدريبهم في مصر
إال أن خبراتنا ومعرفتنا وممارستنا تستند إلى المعايير الدولية والعالمية.
فبفضل التعاون مع زمالئنا في المكاتب األخرى األعضاء في مكتبنا الدولي عندما تقت ضي الحاجة يمكننا إرشادكم
بسالسة عبر خبايا وتعقيدات منظومة القوانين واإلجراءات لنجنبكم عناء التعامل مع المسائل اإلجرائية التي قد
تصطدم بتعقيدات الفروقات بين اإلجراءات الدولية والمحلية .فعملنا كفريق واحد يؤهلنا ألن نقدم لكم خدمات فعالة
وبجودة عالية بأقل قدر من التكرار بال داع.
إن مواردنا المتشعبة عبر  78مكتباا حول العالم ال تضاهى ،وحيث بدأ مكتبنا عمله في مصر منذ عام  1986فإن
التزامنا نحو زيادة مصالح أعمالكم في الشرق األ وسط وفي باقي أنحاء العالم هو أمر نأخذه على عاتقنا بجدية.
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