
 

 

  الدولي االستشاريمجلسه  في السير مايكل فالونن عي  ي   إنفستكورب
 

االستثمارات  فيالمتخصصة  ، المؤسسة المالية العالميةإنفستكوربأعلن  -2018سبتمبر  24البحرين، 
 فيعضيييوا  ، السييياب  البريطاني الدفاعووزير  عضيييو البرلمان، مايكل فالونالسيييير تعيين عن ، اليوم البديلة
 .االستشاري الدولي همجلس

 
المناصب  من ا  عدد شغل كما، ثالثة عقود منألكثر  البريطاني عضو البرلمان منصب فالونالسير  شغل

وخالل . 2017-2014خالل الفترة بين عامي  لدفاعا منصييييييب وزيرأبرزها كان القيادية الحكومية العليا، 
أدار ميزانية  كمامسؤولية الكاملة عن القوات المسلحة البريطانية، ال السير فالونتولى هذا المنصب، شغله 

مارجريت للتعليم ضييمن حكومتي أيضييا  كوزير  فالونالسييير عمل و مليار جنيه إسييترليني.  35سيينوية ردرها 
 األعمال والطارة في عهد ديفيد كاميرون. وزير منصب كما شغل، تاتشر وجون ميجور

 
واصيييييييل ي" :نفسييييتكوربإ ييييييييييييييالتنفيذي لمجل  اإلدارة العارضييييي، ر ي   محمدوفي هذه المناسيييييييبة، رال 

 مرمورةخبرات اسييييييتشييييييارية إضييييييافة  المفيد من باتحيث ، مؤسييييييسيييييية مالية عالمية را دةك هنمو إنفسييييييتكورب 
مجلسيييييييييييييينييا يتييال  و . جييديييدةنمو آفييا  نحو حول كيفييية االنتقييال بيياعمييالنييا  مختلفييةوجهييات ن ر زويييدنييا بلت

، حيث أنحاء العالممختل   منوالشيييييييخصييييييييات القيادية العقول ألمع بعض  مناليوم  االسيييييييتشييييييياري الدولي
الصييعيد  علىوالسييياسييات  األعمالالناشيي ة ذات الصييلة ببي ة قضييايا أهم البشييان ريمة لنا توجيهات  يقدمون

مجلسيييينا االسييييتشيييياري  إلى فالونالسييييير مايكل بانضييييمام هذا السيييييا  إال أن نرحب  فييسييييعنا  الو العالمي. 
القطيياعين العييام  في األعمييالعيالم الطويليية بتيه اخبر و معرفتييه العميقيية  مناالسييييييييييييييتفييادة  إلى، ونتطلع اليدولي

 ".حضورنا عالميا   نطا ع يوتوس نانمو لدعم والخاص 



 

 
 االسيييييييييتشييييييييياري الدوليالمجلس  إلىاالنضيييييييييمام "يسيييييييييرني : مايكل فالونالسييييييير تعيينه، رال  علىوتعليقا  

مسييييتو   على ات البديلةرطاع االسييييتثمار  فيالذي يمتلك تاريخا  عريقا  وسييييجال  حافال  بالنجا  نفسييييتكورب إل
 فيسييييهم منتجاته سييييي نطا  توسيييييعو العالمي عزيز حضييييوره بتالمسييييتمر ان التزامه رناعة ب علىنا وأ .العالم

بينما يواصييييل إنفسييييتكورب تحقي  أهدا   فيبفعالية المسيييياهمة  إلىالمسييييتقبل. وأتطلع  فيدفع عجلة نموه 
 بقاعدة أصول أكثر تنوعا ".  ويرسخ مكانته كمؤسسة را دة ه ونموهتطور مسيرة 

 
خبرات  إلىمما سييييييييشيييييييكل إضيييييييافة ريمة  القطاعين الخاص والعام فيخبرة واسيييييييعة ب فالونالسيييييييير ويتمتع 

"أفانتون ليمتد" العقارية التي تنفيذي لشييركة الغير مجلس اإلدارة نفسييتكورب. ويشييغل حاليا  منصييب ر يس إ
 األخر . الخاصة من الشركاتمستشار للعديد يعمل ك كما، مقرا  لهالندن  منتتخذ 

 
الملكية  يشييييييركتالتابعة ل شييييييركاتالمن العديد  إدارات سعضييييييوية مجالالسيييييياب   في السييييييير فالونشييييييغل و 

عضيييييوية  شيييييغل أيضيييييا   كما)السيييييويد(.  "إندوسيييييتري كابيتال"المملكة المتحدة( و" )"ألكيمي بارتنرز الخاصييييية
ر يسيييي لشيييركة "توليت بريبون بي إل سيييي"  إدارةعضيييو مجلس ذلك  فيشيييركات أخر  بما  اتإدار  سمجال

 .العالمية المتخصصة بمجال الوساطة، لمدة ثماني سنوات
 

لتقديم الدعم واالسيييتشيييارة  العارضيييي، سييينويا   محمداالسيييتشييياري الدولي إلنفسيييتكورب، بر اسييية  المجلسينعقد 
واألمم  الخارجيةجمعية السيييييياسييييية  ر يسشيييييوسيييييل،  فولفغانغكال من الدكتور  المجلس. ويضيييييم مؤسيييييسيييييةلل

لماني ؛ والسيييفير األالسييياب  في النمسيييا االرتصييياديةووزير الشيييؤون  السييياب ، والمسيييتشيييار في النمسييياالمتحدة 
ور يس مؤتمر ميونيخ األمني، والمدير العالمي  السيييييييياب  األلمانية الخارجيةإيشيييييييينجر، نا ب وزير  لفغانغفو 

 السييياب  في شيييركةأليانز؛ وآنا باالسييييو، الشيييريك اإلداري  في شيييركةللعالرات الحكومية والسيييياسيييات العامة 
 الدوليةإسييبانيا ونا ب الر يس للشييؤون  فيالسييابقة  الخارجيةجني  بسييويسييرا ووزيرة  فيلومبارد أوديير سيييه 

التمويل السكني الهندية إتش  شركة إدارةمجلس  ر يسأريفا؛ إلى جانب ديباك باريخ،  لد  شركةوالتسوي  
 األلمانيةإليانز  لد  شركةالعريان، كبير المستشارين االرتصاديين  محمددي إ  سي المحدودة؛ والدكتور 

أصيييييييول  إدارة فيالمتخصيييييييصييييييية  الدوليةبيمكو  لد  شيييييييركة السييييييياب المشيييييييارك  والر يسالتنفيذي  والر يس



 

عالم األعمال  فيالمعروفة  األلمانية االرتصييييييييياديةكريسيييييييييتين أخاليتنر، الخبيرة -الدكتورة آن؛ و االسيييييييييتثمار
 .جامعة ميونخ التقنية لد وأستاذة الدراسات المالية 

 -انتهى-
 

 ن بييذة عن إنفستكورب
دارتها، ويقدم لعمال ه من األفراد ذوي المالءة المُيعتبر بنك  الية إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وا 

ويركز  العالية والمؤسسات فرصا  في مختل  أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطل  إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة وحذرة في نفس الورت.
إنفستكورب على تعزيز عوا د المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في 

 الشركات الخاصة، واالستثمار في العقارات، واالستثمارات المولدة للعوا د المطلقة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.
 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من ربل  22,6، بلغ إجمالي األصول المدارة لد  مجموعة إنفستكورب 2018ونيو ي 30وحتى تاريخ 
مديرين مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول 

  .المدارة
 

صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة  175، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982عام  ومنذ تاسيسه في
ناعية. ورد الشر  األوسط وشمال أفريقيا، في رطاعات مختلفة تشمل التجز ة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  600صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من بلغ عدد 
 .مليار دوالر أمريكي 57
 

افورة. للحصول على المزيد من مو فا  في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبو بي والرياض والدوحة وسنغ 390ويعمل لد  إنفستكورب 
أو متابعتنا على رنوات التواصل  www.investcorp.comالمعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة مورعنا اإللكتروني: 

 االجتماعي التالية:
 

www.twitter.com/Investcorp  
www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 
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 الرجاء االتصال بي لالستفسارات اإلعالمية

 إنفستكورب
 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غل  
 جودي عيسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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