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 عاماً. 22ستثمار لفترة تجاوزت إلاستشارية وإلا الخدمات الماليةواسعة في قطاع يتمتع السيد قاطرجي بخبرات مهنية 

  

معقدة في ميادين مختلفة في األسواق  ةتمويليو يةستثمارإ سيرته المهنية إدارة وهيكلة عملياتم خاللالسيد قاطرجي تولى وقد 

في عمليات الدمج واإلستحواذ، واالستشارات المالية االستراتيجية، وإعادة هيكلة خبرات ولديه  .العالميةوالمالية المحلية واإلقليمية 

 تمويل، سواء في األسهم أو منتجات الدين.اللة أدوات رأس المال، وكذلك هيك

اللوجستية إذ شارك في الطرح العام األولي ألسهم "العربية للطيران الخدمات و لويتمتع السيد قاطرجي بخبرات في قطاعي النق

كس"، وكذلك الطرح العام ش.م.ع"، واإلكتتاب العام ألسهم "الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة"، وألسهم "آرام

 األولي ألسهـــم "موانـــئ دبـــي العالميـــة".

  

يتولى السيد قاطرجي في الوقت الحاضر منصب الرئيس التنفيذي والمدير المفوض لشركة تراسبريدج، وهي شركة استشارية 

لية. وقد قام السيد قاطرجي من خالل لالستثمار مقرها في مركز دبي المالي العالمي، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات الما

بعض ي أهل الشركة للحصول على ذاألمر ال، البارزةمعامالت البرام بعض إستطاع إدوره هذا بقيادة فريق عمل تنفيذي قوي 

 الجوائز المرموقة في حقل صناعة الخدمات المالية. 

  

المصرفية  غروب مجموعة سيتيلدى ستشاري  للمؤسسات المالية والمؤسسات الراعية وقبل ذلك قاد السيد قاطرجي الفريق اإل

في المنطقة. كما تولى مناصب للمجموعة  الخدمات اإلستشارية، ولعب دورا ً مهما ً في توسع األوسط في منطقة الشرق العالمية

 ست كابيتال جروب" في بيروت.لدى شركة "شعاع كابيتال" في دبي، "برايم كورب فاينانس" و"ميدل إي قيادية

  

رجة البكالوريوس في علم باإلضافة الى دإّن السيد قاطرجي حائز على درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال، 

 األحياء من الجامعة األمريكيـــة في بيروت.

 

Mr. Katerji is an experienced Investment Professional with a demonstrated history of working in 

the financial services and investments industry for over 22 years.  

Throughout his career, Mr. Katerji has led the formulation and structuring of complex corporate 

finance transactions across a multitude of industries and regional markets. He is skilled in 

Mergers & Acquisitions (M&A), Strategic Financial Advisory, Capital Optimization and 

Restructuring as well as structuring of Capital Markets financing instruments, both in equity and 

debt products.   

Mr. Katerji also has experience in the transportation and logistics sector and was previously 

involved in the IPO of Air Arabia PJSC, IPO of Royal Jordanian, IPO of Aramex, and the IPO of 

DP World. 



Mr. Katerji is currently the CEO & Managing Director for Trussbridge, an investment advisory 

firm located in the DIFC, & regulated by the DFSA. Within this role Mr. Katerji has led and 

developed a strong execution team to conclude some very high profile transactions in the region, 

whilst also winning some prestigious awards, within the financial services industry.   

Prior to this role, Mr. Katerji led the Financial Institutions and Financial Sponsors advisory 

practice for Citigroup Global Markets in the Middle East and played a key role in the 

development of the franchise in the region.  Mr. Katerji also held key positions at SHUAA 

Capital in Dubai, PrimeCorp Finance and Middle East Capital Group, in Beirut.  

Mr. Katerji holds a Masters Degree in Business Administration, Bachelor Degree in Business 

Administration and Bachelor Degree in Science – Biology from the American University of 

Beirut.  

 

 


