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 March 2021  Date 7  التاريخ

  إسم الشركة
Investcorp Holdings B.S.C 

  ش.م.ب  إنفستكورب القابضة
Company Name 

 INVCORP  Trading Code  رمز التداول

  الموضوع

Investcorp appoints Mohammed Al Sada as 

Head of Bahrain and Kuwait for Private 

Wealth 

 

ً محمد السادة رئيسإنفستكورب تعيّن  الكويت و لسوق البحرين  ا

  للثروات الخاصة

Subject 

  المعلومات الجوهرية

Investcorp announced that Mohammed Al Sada 

has been appointed as Head of Bahrain and 

Kuwait for Investcorp’s Private Wealth. 
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Investcorp appoints Mohammed Al Sada as Head of 

Bahrain and Kuwait for Private Wealth 

 

Bahrain, 7 March 2021 – Investcorp announced that Mohammed Al Sada has been appointed as 

Head of Bahrain and Kuwait for Investcorp’s Private Wealth. 

Mohammed AlSada joined Investcorp in 2008 and has held various senior roles within the Firm, 

more recently working on growing distribution networks which have contributed to the rapid 

expansion of both the Private Equity and Real Estate businesses during this time. In his new role, 

Mohammed will serve Investcorp’s clients in Bahrain and Kuwait markets further growing its business 

in these geographies in line with the Firm’s expansion plans across asset classes.  

Yusef Al Yusef, Managing Partner of Investcorp Private Wealth, said: “Mohammed has been a great 

ambassador for Investcorp and his appointment not only reinforces our commitment to maintain a 

longstanding relationship with clients in the GCC, but also reflects the strengths and high caliber of 

Investcorp’s new generation of leaders . We are confident that his experience and network will play 

an integral role in providing superior services and delivering tailored investment solutions to meet 

our clients’ needs across alternative asset classes.” 

Mohammed Al Sada commented on his appointment: “In this market environment, it is crucial to 

have a client-centric culture that provides innovative and tailored investment solutions across 

geographies and asset classes. I am excited to take on this new role and look forward to working 

closely with our team to enhance our existing relationships and build new ones, as we continue to 

nurture strong, enduring relationships with our clients.” 

 

Mohammed holds an MBA in Management of Operations Technology and a BSc in Finance and 

Business Management, both from Bentley College, Massachusetts. 



 

 

-Ends- 

 

About Investcorp  

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. 
 
Investcorp today has a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, China 
and Singapore. As of December 31, 2020, Investcorp Group had US $35 billion in total AUM, including assets 
managed by third party managers, and employed approximately 430 people from 43 nationalities globally 
across its offices. For further information, visit www.investcorp.com  and follow us @Investcorp on LinkedIn, 
Twitter and Instagram. 
 

Media Contacts: 

Investcorp  

Nada Abdulghani 

 +973 17515467 

 nabdulghani@Investcorp.com 
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للثروات الكويت و لسوق البحرين  ا  محمد السادة رئيسإنفستكورب تعيّن 

 الخاصة

 
لسوق البحرين والكويت  محمد السادة رئيسا   عن تعيين  اليوم  أعلنت إنفستكورب  - 2021 مارس 7البحرين، 

 . الخاصةللثروات 

 

الشركة، وعمل مؤخرا  على شبكات  فيوتقلد مناصب عليا عدة  2008انضم محمد السادة إلى إنفستكورب عام 

في منصبه الجديد، وشركات الخاصة والعقارات.  قسَمي الالتوزيع المتنامية التي ساهمت في التوسع السريع لكل من  

بما يتماشى   تينالمنطق هاتينفي  األعمال تنميةسيخدم عمالء إنفستكورب في أسواق البحرين والكويت من أجل 

 الشركة عبر فئات األصول. توّسع مع خطط  

محمد  يعزز    إن تعيين : "الشريك اإلداري إلنفستكورب للثروات الخاصة  ، يوسف اليوسفتعليقا  على التعيين، قال  

يعكس نقاط القوة والمكانة  وزامنا بالحفاظ على عالقة طويلة األمد مع العمالء في دول مجلس التعاون الخليجي   الت

دورا  أساسيا  في    ستؤديان  ة عالقاتهنحن واثقون من أن خبرته وشبكو للجيل الجديد من قادة إنفستكورب.    المرموقة

 ". عمالئنا عبر فئات األصول البديلة   حاجات لبية حلول استثمارية مخصصة لت وتوفير   متميّزةتقديم خدمات 

  ثقافة تتمحور حول العميل   يملك المرءأن    المهم في بيئة السوق هذه، من    أما محمد السادة فقال معلّقا  على تعيينه: "

أنا متحمس لتولي  وتوفر حلوال  استثمارية مبتكرة ومصممة خصيصا  عبر المناطق الجغرافية وفئات األصول. و

نواصل   فيما الدور الجديد وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريقنا لتعزيز عالقاتنا الحالية وبناء عالقات جديدة، 

 ودائمة مع عمالئنا".  متينة روابط العمل على نسج

ماجستير في إدارة تكنولوجيا العمليات وبكالوريوس في المالية وإدارة  السادة يحمل المحمد أن جدير بالذكر 

 األميركية.  ماساتشوستس  في والية األعمال، وكالهما من كلية بنتلي 

 

 - انتهى -

 



 

 

 
 

  نبــذة عن إنفستكورب

حصص في  إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
 الشراكات العامة، والبنى التحتية. 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين  دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون  12وإلنفستكورب اليوم حضور في 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل  35، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020ديسمبر 31وسنغافورة. حتى تاريخ 

 .بها حول العالمجنسية في مكات 43موظفًا من  430مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

  

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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