
خبر صحفي

"سي دي آند آر" تضم عمرو نصير إلى فريقها ككبير االستشاريني 
لتعميق العالقات مع املستثمرين في منطقة الشرق األوسط

(نــيويــورك/أبــوظــبي، 12 مــايــو 2022) - أعــلنت "كــليتون دوبــلييه آنــد رايــس" ("ســي دي آنــد آر")، وهــي 
الشــــركــــة الــــعاملــــية لــــالســــتثمارات الــــخاصــــة، عــــن انــــضمام عــــمرو نــــصير إلــــى الشــــركــــة فــــي مــــنصب كــــبير 
االسـتشاريـني، بـعد أن أمـضى الـثالثـني سـنة املـاضـية فـي الـعمل مـع صـناديـق سـياديـة وصـناديـق الـتقاعـد 
ومســتثمريــن آخــريــن مــن الــقطاع املــؤســسي وغــير املــؤســسي فــي مــنطقة الشــرق األوســط. وتــتمتع "ســي 
دي آنـد آر" بـخبرة رائـدة فـي تـعزيـز الـقيمة مـن خـالل تـشجيع االمـتياز فـي مـجال إدارة الشـركـات الـتابـعة 
ملـحفظتها االسـتثماريـة والـتي تـمتد ألكـثر مـن 44 عـامـاً. سـيركـز عـمرو نـصير عـمله عـلى تـوثـيق الـعالقـات 
والـــــروابـــــط مـــــع املســـــتثمريـــــن الـــــحالـــــيني وعـــــلى إنـــــشاء عـــــالقـــــات جـــــديـــــدة تـــــقوم عـــــلى الـــــثقة مـــــع املـــــؤســـــسات 

والشركات العائلية التي تستثمر في صناديقها.

تـوسـع "كـليتون دوبـلييه آنـد رايـس" جـهودهـا لـتعزيـز وتـعميق عـالقـاتـها مـع املسـتثمريـن فـي أسـواق املـلكية 
الـــخاصـــة فـــي مـــنطقة الشـــرق األوســـط، حـــيث تـــديـــر صـــناديـــق اســـتثماريـــة تـــضم مســـتثمريـــن بـــارزيـــن مـــن 

املؤسسات املالية والشركات العائلية من املنطقة.

وكـان الـسيد نـصير يـعمل قـبل انـضمامـه إلـى "سـي دي آنـد آر"  كـمديـر تـنفيذي ورئـيس تـطويـر األعـمال 
والــعالقــات مــع املســتثمريــن فــي الشــرق األوســط فــي شــركــة "ســي فــي ســي كــابــيتال بــارتــنرز". وقــد كــان 
الــسيد نــصير قــبل ذلــك شــريــكاً مــؤســساً ورئــيساً ملــنطقة الشــرق األوســط فــي "بــيريــال وايــنبرغ بــارتــنرز" 
حــيث كــان مــسؤوالً عــن تــأســيس نــشاطــات الشــركــة فــي مــجال األعــمال املــصرفــية واالســتثماريــة ومــنتجات 
االسـتثمار الـبديـل الـتي تـعنى بجـمع األمـوال فـي مـنطقة الشـرق األوسـط. كـما وأمـضى الـسيد نـصير 16 
عــامــاً فــي "مــورجــان ســتانــلي"، بــما فــي ذلــك 12 عــامــاً كــرئــيس ملجــموعــة الشــرق األوســط فــي "مــورجــان 

ستانلي".

الـسيد نـصير حـائـز عـلى املـاجسـتير مـن جـامـعة كـولـومـبيا وعـلى شـهادة الـبكالـوريـوس مـن جـامـعة كـولـغيت. 
وهـــو حـــالـــياً رئـــيس ملجـــلس إدارة ABANA، املـــؤســـسة األمـــيركـــية املـــرمـــوقـــة لـــلعامـــلني فـــي الـــقطاع املـــالـــي 
 NEF واملـؤسـسات املهـتمة بـمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا. وهـو أيـضاً عـضو فـي مجـلس إدارة

(مؤسسة الشرق األدنى) في بلجيكا.
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