
 
 

عمرو هالل بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك في  تعّين"رينيسانس كابيتال" 
 شمال إفريقيا

 

أعلن "رينيسانس كابيتال"، البنك االستثماري الرائد في األسواق الناشئة والنامية،  :2018 أكتوبر 15 –القاهرة 
شرق األوسط الفي  األسهمرئيس ، ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياأحمد بدراستقالة  عن

 ، خلفًا له.الرئيس التنفيذي لشمال إفريقياعمرو هالل بمنصب  وتعيين ،من منصبه ،فريقياإوشمال 
 
 العاملين في نيابة عن" :"رينيسانس كابيتال"لبنك  المشارك ، الرئيس التنفيذيفشلوفا آنا تقالهذه المناسبة، بو 

نتقال اإلالتزامه بضمان و ، معنا طوال فترة عمله بدر على مساهمته وتفانيهحمد أل أتقدم بالشكرأن  أود، الشركة
عمالئنا وموظفينا وأصحاب المصلحة اآلخرين. نتمنى ألحمد الخير  يدعم تطلعاتبما  في الشركة للمهام سلسال

رق األوسط نطقة الشفي م "رينيسانس كابيتال" تعزيز عملياتكان له دور فعال في وقد  ،في مساعيه المستقبلية
 ".أسواقنا الرئيسية التي تعتبر أحد وشمال إفريقيا

 
من  معاً  اتمكن  حيث  "،رينيسانس كابيتال"أسعدني العمل مع فريق العاملين الموهوبين في : "أحمد بدرقال  بدوره،
مثابة ب السنوات األربع الماضية على مدار الشركةهذه  أعتبرت  . اإلقليمي مستوى المكانة الشركة على  تعزيز

 إلى فريق اإلدارة هالل عمرويمثل إنضمام . ًا في مسيرتي المهنيةحان للمضي قدماألوان قد  إال أن، عائلتي
شمال منطقة في  الشركة عملياتتعزيز ته تحت قياد سيواصل العمل ، وأنا على ثقة من أن فريقنوعيةإضافة 

 ".إفريقيا
 

 إدارة تغطيةو  تهااستراتيجي تنفيذ اإلشراف علىإلى جانب قيا فريإالشركة في شمال  عملياتهالل قيادة وسيتولى 
، رئيس ماريوس هادجياناكيسإلى  ريرهايقدم تقمقرًا له، و  القاهرة من هالل سيتخذالعمالء في المنطقة. و كبار 

 )مصر( والرئيسان التنفيذيان المشاركان رسالن بابايف وآنا فيشلوفا. "رينيسانس كابيتال"مجلس إدارة شركة 
 

في عمرو  تعيينيسعدنا : ""رينيسانس كابيتال" لبنك المشارك الرئيس التنفيذي، رسالن بابايفجهته، قال من 
كمدير مستقل غير تنفيذي في القاهرة،  2017أكتوبر  في "رنيسانس كابيتال" وقد إنضم إلى، هذا المنصب الرفيع



 
 

 سلساً  ستضمن انتقاالً  العمالء مات التي نقدمها إلىوالخد الشركة عملياتبالواسعة  درايتهمعرفته و وبالتالي فإن 
في منطقة الشرق األوسط وشمال  المال أسواقفي  سمعة مرموقةو  باإلنجازات . يتمتع عمرو بسجل حافللألعمال

 ."والدولي على المستويين اإلقليمي اإلداري لفريقنا  قي مةإضافة أنه سيكون ب ونؤمن ،إفريقيا
 

والتي اكتسبها من  في المنطقة المصرفي األسهم واالستثمار قطاعفي  اً عام 17 عنيتمتع هالل بخبرة تزيد 
هالل إلى  نضموإ. خالل تقلده مناصبًا عليا في عدد من المؤسسات الرائدة مثل مجموعة هيرميس ومجموعة أبراج

العقاري في  عالقطالصناديق األسهم الخاصة في ، أول مدير مجموعة كابستون  من "رنيسانس كابيتال" قادماً 
درجة البكالوريوس في ويحمل هالل  شركات.بالألسهم الخاصة ارئيس  شغل هناك منصب، حيث مصر

 .من الجامعة األمريكية بالقاهرة ،العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص فرعي في ، معاالقتصاد
 

يسعدني : "التنفيذي لشمال إفريقياالرئيس عمرو هالل، تعيينه في المنصب الجديد، قال إطار تعليقه على وفي 
بفرص استثمارية  الذي تزخر فيه المنطقة في الوقت "رنيسانس كابيتالشركة " قصة نجاحمن  جزءاً أن أكون 

تطلع إلى العمل مع أنا أو  ،تأسيس الشركة وتعزيز حضورها في المنطقة في العمل أحمد وفريق نجح. واعدة
للشركة  األهداف المنشودةتحقيق و  لتعزيز تواجدنا في المنطقة العالم أفرع الشركة حولالزمالء في جميع 

 ."عمالئهاو 
 

 ### انتهى ###
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 عن رينيسانس كابيتال

سوقًا في أفريقيا والشرق األوسط  50األسواق الناشئة والنامية ويوفر امكانية الوصول إلى أكثر من  "رينيسانس كابيتال" بنك استثماري رائد في
ترسيخ مكانته في أعماله األساسية التي تشمل االندماج واالستحواذ البنك استطاع وأوروبا الوسطى وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. و 

. ويتمتع البنك بأحد أكبر منصات التوزيع والتداول ول األوراق المالية واألبحاث والمشتقات االستثماريةوأسواق الدين ورأس المال ومبيعات وتدا
قاهرة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق األوسط وافريقيا، مدعومًا بفرق عمل موز عة في لندن وموسكو ونيويورك وجوهانسبرغ والغوس ونيروبي وال

محللين متمر سين يقدمون تغطية شاملة ألسهم منطقة اوروبا الشرقية والشرق األوسط وافريقيا، وتم تصنيفه  ودبي. لدى "رينيسانس كابيتال"
 استطالع "اكستل"، وأفضل شركة وساطة لألسواق النامية بحسب 2018لعام  مجلة جلوبال فاينانسكأفضل بنك استثماري بحسب استطالع 

رينيسانس "الناشئة على مستوى العالم. شركة  . وتقوم الشركة ببناء أقسام خاصة بالدخل الثابت والعمالت والسلع في األسواق2017لعام 
 العالمية. ONEXIMمملوكة لمجموعة  "كابيتال
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