
 

 

 االستثمارات توفیر في المتخصصة المؤسسات طلیعة في إنفستكوربعتبر یُ 
 منتجاتھا بمختلف وإدارتھا البدیلة

  

. والمملكة العربیة السعودیة والدوحة وأبوظبي لندنو ونیویورك  مملكة البحرین، كل منفي  له مكاتبمن  إنفستكورب یعمل

، المحیط األطلسي الممتدة على جانبياألسواق في متعددة المنتجات  البدیلة اتاالستثمار ویتخصص البنك في تقدیم 

االستثمار في و صنادیق التحوط، االستثمار في و ، )غیر المدرجةالخاصة (شركات في الویتضمن ذلك االستثمارات المباشرة 

 .لدعم نموهاالشركات الخلیجیة استثمار رؤوس األموال في إلى جانب التكنولوجیا، شركات العقارات و 

 دوالر. بلیون 10,8 إنفستكورببلغ إجمالي األصول التي یدیرها ، 2016یونیو  30وبنهایة 
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بلیون دوالر إلى محفظته  12یضاعف أصوله المدارة ویضیف أصوًال بقیمة  إنفستكورب

 بلیون دوالر 23االستثماریة لیصل بذلك حجم األصول المدارة لدى البنك إلى نحو 

 

 3IDM انضمام مع إنفستكورب حالیاً 
أصول دوالر  بلیون 10.8
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 الرئیسیة إلدارةا
 

 
 العارضي ظمحمد بن محفو 

 رئیس مجلس اإلدارة التنفیذي

، إنفستكورببنك التنفیذي في  رئیس مجلس اإلدارةلشغل منصب  2015 عام في العارضي ظبن محفو  محمدانتخاب تم 

 ولندن والبحرین. نیویورك في كل منمتلك مكاتب یي ذوال ،المؤسسة المالیة العالمیة المتخصصة في االستثمارات البدیلة

كما  .2008 عام منذنفستكورب إمجلس إدارة عضویة  ،متقاعد في سالح الجو العمانيركن طیار اللواء  ،ضيالعار وشغل 

عضو المجلس س إدارة البنك الوطني العماني، و مجلرئیس في مؤسسات مرموقة بما في ذلك شغل العدید من المناصب ی

في  "یزنهاور"زمالة آوعضو مجلس أمناء برنامج ، في واشنطن " الفكریة األمریكیةبروكینغزؤسسة "لماالستشاري الدولي 

 .دلفیافیال
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