
 
 

األبحاث لمنطقة قسم يعّين أحمد حافظ بمنصب رئيس "رينيسانس كابيتال" 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 في المنطقة للعمالءخدمات األبحاث التي يوفرها و ز حضور البنك يعزّ  التعيين
 

ئد في "رينيسانس كابيتال"، البنك االستثماري الرا أعلن :1078بريل أ 71 جمهورية مصر العربية، ،القاهرة
األبحاث لمنطقة الشرق األوسط وشمال قسم أحمد حافظ بمنصب رئيس عن تعيين الناشئة والنامية،  األسواق
 ، وسيعمل في مكتب البنك في القاهرة.إفريقيا

 
في منطقة الشرق األوسط وشمال  لبنك رينيسانس كابيتالالتابع  فريق المحللينقيادة  حافظ سيتولى أحمد

، في المنطقة لعمالءل جودة الخدمات المقدمةرفع مستوى و األبحاث  منتجات وخدمات بهدف تعزيزفريقيا إ
 الجهود الرامية إلى تعزيزعن مواصلة  فضالا ، والشركات المؤسسات قطاع على خدمة عمالء ركزسي كما

 تحت إشراف حافظ سيعمل أحمدفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا. و  التابع للبنك بحاثقسم األ عمل فريق
بدر، الرئيس التنفيذي لبنك رينيسانس ، وأحمد منطقة أوروبا وآسيا ، رئيس قسم األبحاث فيدانيال سالتر

 .فريقياإكابيتال في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 

 HCفي شركة المشارك األبحاث رئيسبمنصب حافظ أحمد  ، عمل"رينيسانس كابيتال"قبل انضمامه إلى 
Brokerage بما في مصر القطاعات فيمجموعة من  على تغطية 3102ز منذ عام رك ، حيثفي القاهرة ،

التابع  يفريق البحثال، باإلضافة إلى إدارة ماويات والكابالت واألسهم الخاصةذلك قطاعات الصلب والبتروكي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمحلل األسهم  حافظ منصب أحمد شغل، 3100أكتوبر منذ و . للشركة

ي مصر ودول مجموعة متنوعة من القطاعات ف تغطية تولى مسؤولية، حيث HC Brokerage شركةفي 
. التشييدالصلب والبتروكيماويات والكابالت واألسهم الخاصة و قطاعات ، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي

 ل األعوامخال لألوراق المالية HSBCفريقيا لدى إشغل منصب محلل األسهم في الشرق األوسط وشمال كما 
الحائز على أعلى تقييم فريقيا إفريق أبحاث الشرق األوسط وشمال  أحد أعضاءوكان  ،3112-3100

 الشركات العاملة في القطاع االستهالكي أسهمكان مسؤوالا عن أبحاث  حيث ،بحسب استطالع "اكستل"
بكالوريوس ال شهادة ظحاف أحمدويحمل الصلب والمرافق في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. قطاعات و 

 من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. العلومفي 
 



 

: "رينيسانس كابيتال"منطقة أوروبا وآسيا في  دانيال سالتر، رئيس قسم األبحاث فيوبهذه المناسبة، قال 
خدمات ومنتجات  يمبتقدفيه  نلتزم، في وقت "رينيسانس كابيتالإلى فريق عمل " أحمد حافظ بانضمامنرّحب "

االستثمارية  بالفرص تزخرالتي  الناشئة والنامية األسواقمراكز تواجدنا ضمن في  أبحاث ذات جودة عالية
 منطقة الشرق األوسط ضمن في قسم األبحاث فريق العمل لتعزيز عن كثب أحمد سأعمل مع. الواعدة

 ."في القاهرة مكتبناإنطالقاا من  وشمال إفريقيا
 

: فريقياإأحمد بدر، الرئيس التنفيذي لبنك رينيسانس كابيتال في منطقة الشرق األوسط وشمال بدوره قال 
مما يجعله الشخص  المحليقة بالسوق لديه معرفة معمّ و  األبحاثواسعة في مجال حافظ خبرة  أحمد يمتلك"

في  ألبحاثمات اخد لتقديم ببناء منصة قوية رينيسانس كابيتال قام بنكوقد . لشغل هذا المنصب األمثل
ويقومون الجوائز العديد من ن على يالحائز  من المحللين مختصفريق  ويعمل لدينا، الناميةاألسواق الناشئة و 

فريق أوروبا والشرق األوسط. يسعدنا انضمام أحمد إلى  منطقة في مجموعة واسعة من القطاعات بتغطية
 إجراء األبحاث على التركيز حيث سيتولىة، القاهر  التابع لشركتنا في حديث العهد عمل قسم األبحاث

في دول  شركات ليشملنطاق التغطية  توسيع مع إمكانية، ضمن المرحلة األولىالشركات المصرية الخاصة ب
 ."المنطقة حضورنا فيتعزيز  مواصلة جهودنا الرامية إلى بما يتماشى مع أخرى 

 
تنظيم لالشركة  تستعدو . 3102تأسس في عام  في مصر رينيسانس كابيتالبنك مكتب تجدر اإلشارة إلى أن 

بريل أ 32-32للمستثمرين المصريين في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا في يومي  الثالثمؤتمر السنوي ال
 .الجاري 

 
 عن رينيسانس كابيتال

  
أفريقيا والشرق سوقاا في  21 أكثر من انية الوصول إلىويوفر امك والناميةاألسواق الناشئة بنك استثماري رائد في "رينيسانس كابيتال" 

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

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

، وأفضل شركة وساطة لألسواق 8310لعام  مجلة جلوبال فاينانسبحسب استطالع  بنك استثماري  األوسط وافريقيا، وتم تصنيفه كأفضل
على والعمالت والسلع في األسواق الناشئة  أقسام خاصة بالدخل الثابتتقوم الشركة ببناء و . 2310لعام  "اكستل" استطالع بحسب النامية

 .العالمية ONEXIMمملوكة لمجموعة  "نيسانس كابيتالري". شركة مستوى العالم
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