
 
 

بنوك  نائب رئيس قسمبمنصب عمر جعفر يعّين "رينيسانس كابيتال" 
 في مصراالستثمار 

 
، البنك االستثماري الرائد في األسواق الناشئة والنامية، عن "رينيسانس كابيتال" أعلن - 2019مايو  21

  في القاهرة.بنوك االستثمار تعيين عمر جعفر نائبًا لرئيس قسم 
 
من مصر والشرق األوسط وشمال إفريقيا تحت إشراف عمرو هالل،  عمال في كلاال تغطية عمرسيتولى و 

  القاهرة.في مكتب  ويكون مقر عمله ،في شمال إفريقيا لبنكالرئيس التنفيذي ل
 

: "يسعدنا انضمام ، الرئيس التنفيذي لـ "رينيسانس كابيتال" في شمال إفريقياوبهذه المناسبة، قال عمرو هالل
. نحن عمالئنالعروض ال تعزيزفي تقوية و الواسعة  خبرتهستتيح لنا و  ل "رينيسانس كابيتال"عمر إلى فريق عم

مكتب "رينيسانس كابيتال" في القاهرة عام  تأسيس منذو نبني فريقًا من الكوادر متزامنًا مع تطورات السوق. 
ستمرار من حصتنا السوقية حيث نزيد با في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، اً قوي أثبتنا وجوداً ، 2017

 ".جميع أنحاء المنطقةفي 
 

 : "يسعدني االنضمام إلى فريق"رينيسانس كابيتال" في قسم بنوك االستثماروقال عمر جعفر، نائب رئيس 
النمو القوي لالقتصاد المصري يبشر بالخير لفرص جديدة في عمليات االندماج . "رينيسانس كابيتال"عمل 

وفر مجموعة كاملة من الخدمات يبموقع مثالي ل "رينيسانس كابيتال"تمتع ويس المال. وأسواق رأ واالستحواذ
 المصرفية االستثمارية في جميع أنحاء المنطقة."

 
قبل انضمامه إلى "رينيسانس كابيتال"، و . بنوك االستثمارسنوات في مجال  10يتمتع عمر بخبرة تزيد عن 

وأنظمة إدارة المحتوى شارك في المعامالت المعقدة الرئيسية و  المالية،في بلتون  مساعد كمدير عمرعمل 
(ECM)  وتنفيذ صفقات االندماج واالستحواذ. يحمل عمر شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة

 يجيد اللغتين اإلنجليزية والعربية.و ساوثهامبتون )المملكة المتحدة( 
 
 

### انتهى ###



 
  

  www.rencap.comالموقع  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

  

 أو االتصال بـ:
 

 ريم الحنوني
 فنزبري الشرق األوسط وإفريقيا

+971 4 442 6034 
reem.elhanouni@finsbury.com 

 
 عن رينيسانس كابيتال

  
أفريقيا والشرق سوقًا في  50 أكثر من ويوفر امكانية الوصول إلى والناميةاألسواق الناشئة بنك استثماري رائد في سانس كابيتال" "ريني

ترسيخ مكانته في أعماله األساسية التي تشمل االندماج البنك استطاع و وآسيا.  وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية األوسط وأوروبا الوسطى
. ويتمتع البنك بأحد أكبر منصات سواق الدين ورأس المال ومبيعات وتداول األوراق المالية واألبحاث والمشتقات االستثماريةواالستحواذ وأ

لندن وموسكو ونيويورك وجوهانسبرغ التوزيع والتداول في منطقة أوروبا الشرقية والشرق األوسط وافريقيا، مدعومًا بفرق عمل موّزعة في 
منطقة اوروبا الشرقية والشرق قدمون تغطية شاملة ألسهم متمّرسين ي محللين "رينيسانس كابيتاللدى "ودبي.  والقاهرة والغوس ونيروبي

، وأفضل شركة وساطة لألسواق 2018لعام  مجلة جلوبال فاينانسبحسب استطالع  بنك استثماري  األوسط وافريقيا، وتم تصنيفه كأفضل
على والعمالت والسلع في األسواق الناشئة  لدخل الثابتأقسام خاصة باتقوم الشركة ببناء و . 7201لعام  "اكستل" استطالع بحسب النامية

 .العالمية ONEXIMمملوكة لمجموعة  "رينيسانس كابيتال". شركة مستوى العالم
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