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  - (2022أعــلنت "كــليتون دوبــلييه آنــد رايــس" )"ســي دي آنــد آر"( ،وهــي
الش ــرك ــة ال ــعامل ــية ل ــالس ــتثمارات ال ــخاص ــة ،ع ــن ان ــضمام ع ــمرو ن ــصير إل ــى الش ــرك ــة ف ــي م ــنصب ك ــبير
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  44عـامـا ً .سـيركـز عـمرو نـصير عـمله عـلى تـوثـيق الـعالقـات
والـ ــروابـ ــط مـ ــع املسـ ــتثمريـ ــن الـ ــحالـ ــيني وعـ ــلى إنـ ــشاء عـ ــالقـ ــات جـ ــديـ ــدة تـ ــقوم عـ ــلى الـ ــثقة مـ ــع املـ ــؤسـ ــسات
والشركات العائلية التي تستثمر في صناديقها.
تـوسـع "كـليتون دوبـلييه آنـد رايـس" جـهودهـا لـتعزيـز وتـعميق عـالقـاتـها مـع املسـتثمريـن فـي أسـواق املـلكية
ال ــخاص ــة ف ــي م ــنطقة الش ــرق األوس ــط ،ح ــيث ت ــدي ــر ص ــنادي ــق اس ــتثماري ــة ت ــضم مس ــتثمري ــن ب ــارزي ــن م ــن
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 شــريــكا ً مــؤســسا ً ورئــيسا ً 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
عــام ـا ً فــي "مــورجــان ســتانــلي" ،بــما فــي ذلــك  12عــام ـا ً كــرئــيس ملجــموعــة الشــرق األوســط فــي "مــورجــان
ستانلي".
الـسيد نـصير حـائـز عـلى املـاجسـتير مـن جـامـعة كـولـومـبيا وعـلى شـهادة الـبكالـوريـوس مـن جـامـعة كـولـغيت.
وه ــو ح ــال ــيا ً رئ ــيس ملج ــلس إدارة  ،ABANAامل ــؤس ــسة األم ــيرك ــية امل ــرم ــوق ــة ل ــلعام ــلني ف ــي ال ــقطاع امل ــال ــي
واملـؤسـسات املهـتمة بـمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا .وهـو أيـضا ً عـضو فـي مجـلس إدارة NEF
)مؤسسة الشرق األدنى( في بلجيكا.
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