
 

 

 آسيا فيعم توسعه دبهدف 
 البروفيسور فريدريك ما في مجلسه االستشاري الدولين عي  ي   إنفستكورب

 

 فيالمتخصصة  العالمية، المؤسسة المالية إنفستكوربأعلن  -2019يوليو  42، البحرين
لبديلة، اليوم عن تعيي ن رئيس مجلس اإلدارة السابق لشركة "إم تي آر كوبوريشن"، االستثمارات ا

 .في مجلسه االستشاري الدولي، عضوًا هانغ-فريدريك ما سي
 

المصرفية والمالية.   الخدماتقطاعات  في، بخبرة طويلة هونغ كونغ فييتمتع البروفيسور ما، المقيم 
ا  شغلوقد  ًق  ومن بينها "جي بيه مورغان تشيس" يةالعالمالمصارف بعض أبرز  عليا فيمناصب ساب

 لخدماتاذلك سكرتير  فيبما حكومية مؤسسات  فيمناصب عليا  شغل كما"رويال بنك أوف كندا"، و
لتنمية االقتصادية و هونغ كونغ، حكومة  في والخزانة المالية  العام خاللتولى منصب وزير التجارة وا
2007. 

 
لتعليم العالي مجال  في اً أيض لبروفيسور مااعمل و  كلية االقتصاد  فيكأستاذ فخري  تعيينهحيث تم ا

ن  هونغ كونغ، كمابجامعة  ماليةالعلوم وال ّي  غالمدارس الخاصة بهون لمجلس اً دائمفخريًا  رئيساً ُع
لتعليمية. غكون غجامعة هون مجلسل اً رئيس 2017 العام في تعيينهتم و . 2011عام  في غكون  ا

 

لياً  البروفيسور مايشغل وعلى المستوى المؤسسي،  غير تنفيذي مستقل  مجلس إدارةعضو منصب حا
  فيأنه عضو   كماإنيرجي"، "هسكي شركة  في مجلس إدارةعضو ، و "إف دبليو دي"مجموعة  دىل

 .شركة "نيو فرونتير كوربوريشن" مجلس إدارة
 

واصل لن: "إنفستكورب لدىالعارضي، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي  محمدسبة، قال وفي هذه المنا
الحنكة والخبرة التخصصية  منفريق استشاري على درجة عالية  إلى إننا نحتاجمسيرة نجاحنا، 

 إضافة البروفيسور ما فيونرى  والتوسع. للنموطموحاتنا المستقبلية تدعم أفكار مبتكرة تزويدنا بل



 

 

لينا  إلى مهمة تنويع محفظة استثماراته  إنفستكوربيواصل فيه  وقت فيهذا الفريق، ويأتي انضمامه إ
 التيقارة آسيا  فيوخاصة  ينالمستثمر شرائح األصول و  اتحيث التوزيع الجغرافي وفئ منوأعماله 

 ".للنمو وفرصاً هائلة نرى فيها إمكانات  
 

 : ل"وتابع العارضي قائاًل القطاعين  فيالبروفيسور ما يتمتع بها  التيالغنية  اتخبر ال شك بأن ا
 للنموستراتيجيتنا تحقيق أهداف اجهودنا ل وستدعم إلنفستكوربضيف قيمة كبيرة والخاص ست العام

 إلىنتطلع و المدى المتوسط.  على مليار دوالر 50 إلىزيادة حجم أصولنا المدارة  فيالمتمثلة 
 الجاري". مالعا منوقت الحق  في االستشاري الدولي ناأول اجتماع لمجلس ما فيالبروفيسور مشاركة 

 
االستشاري المجلس  إلىيشرفني االنضمام : "هانغ-فريدريك ما سيالبروفيسور جانبه، قال  من

ليًا  يمروأنه  ، ال سيَّماإنفستكورب بحجملمؤسسة مالية  الدولي شهد يبمرحلة نمو وتطور مهمة لم حا
 إلىتطلع أآسيا، و  فيحضوره توسيع نحو خطوات كبيرة  إنفستكورب قطعقد ل. تاريخه فيمثلها 

قطاع  فيوتنويع محفظة حلوله ومنتجاته  هوتوسع هنمو استمرار دعم  فيبفعالية المساهمة 
 بديلة".الستثمارات اال

     
العارضي، سنويًا لتقديم الدعم  محمداالستشاري الدولي إلنفستكورب، برئاسة  المجلسينعقد 

جمعية السياسة  رئيسشوسل،  فولفغانغكال من الدكتور  المجلسواالستشارة للمؤسسة. ويضم 
السابق في  االقتصاديةووزير الشؤون  السابق، والمستشار في النمساواألمم المتحدة  الخارجية

ورئيس مؤتمر  السابق األلمانية الخارجية وزيرإيشنجر، نائب  فولفغانغ؛ والسفير األلماني النمسا
ا  في شركةميونيخ األمني، والمدير العالمي للعالقات الحكومية والسياسات العامة  ليانز؛ وآن أ

 الخارجيةجنيف بسويسرا ووزيرة  فيلومبارد أوديير سيه  السابق في شركةباالسيو، الشريك اإلداري 
لإسبانيا ونائب الرئيس للشؤون  فيالسابقة  أريفا؛ إلى جانب ديباك  لدى شركةوالتسويق  دوليةا
شركة التمويل السكني الهندية إتش دي إف سي المحدودة؛ والدكتور  إدارةمجلس  رئيسباريخ، 

ليانز  لدى شركةالعريان، كبير المستشارين االقتصاديين  محمد لتنفيذي  والرئيس األلمانيةإ  والرئيسا



 

 

-أصول االستثمار؛ والدكتورة آن إدارة فيالمتخصصة  ليةالدو بيمكو  لدى شركة السابقالمشارك 
عالم األعمال وأستاذة الدراسات  فيالمعروفة  األلمانية االقتصاديةكريستين أخاليتنر، الخبيرة 

لتقنية لدىالمالية  منصب عضو البرلمان سابقًا شغل ؛ والسير مايكل فالون، الذي جامعة ميونخ ا
لفترة بين عامي  وزيرمنصب و البريطاني   .2017-2014الدفاع خالل ا

  
 -انتهى-

 
 نُبــذة عن إنفستكورب

المالءة المالية العالية يُعتبر بنك إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي 

على تعزيز عوائد  هزيركخاللها تيواصل من ، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة الجديدةوالمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته 

في العقارات،  المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار

 واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.
 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين  17,62بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، 2019مارس  31وحتى تاريخ 

  .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 الشرق  185، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982في عام ومنذ تأسيسه 

بلغ عدد ناعية. وقد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

مليار دوالر  59صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  600صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من 

 .أمريكي

 

مليار دوالر، حيث تتركز استثماراتها بشكل  11.7تديرها  بمكانة رائدة عالمياً في مجالها، ويبلغ إجمالي األصول التي "الدينوحدة "إنفستكورب إلدارة تمتع وت

 التي تصدرها الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير في أسواق أوروبا الغربية والواليات المتحدة.  السداد مضمونةالممتازة رئيسي في الديون 
 

وسنغافورة. للحصول على المزيد مومباي في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة و موظف   400ويعمل لدى إنفستكورب 

بعتنا على قنوات التواصل أو متا www.investcorp.comمن المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 

 االجتماعي التالية:
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp 
www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 
 

http://www.investcorp.com/
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.instagram.com/investcorp
http://www.investcorp.com/


 

 

 والرمليار د 2.1حوالي تبلغ قيمتها ( عدة مدراء محافظيديرها حلول مساهمات من خالل صناديق تحوط )بما في ذلك في شراكات تشمل األصول المدارة  1

األصول إجمالي رسوم محسوبة على أساس على ذلك يحصل مقابل فويض استشاري غير تقديري، حيث بموجب تيديرها البنك  وأصوالً مستقلون، يديرها مدراء 

 المدارة لدى البنك.  درج االستثمارات العقارية في إجمالي قيمة األصولنتكما المدارة. 
 

 اإلعالمية الرجاء االتصال بـلالستفسارات 

 إنفستكورب
 فراس األمين

39987838 973+ 
felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 سيلين أسود

+971 (4) 560 9600 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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