
 

 
 

 

 

 

Mohammed AlShroogi 

 

Mohammed attended The Kuwait University in 1971 and then attended the Harvard Business 

School Executive Management Program in 1988.  

 

Mohammed Al Shroogi is the former Co-Chief Executive Officer of the Global Investment 

Group Investcorp. He joined in 2009 as President of Gulf Business. Mr. Al Shroogi 

spearheaded the firm’s recovery from the global financial crisis with a significant 

strengthening of the Gulf distribution franchise, leading to record levels of fundraising. Mr. 

Al Shroogi was also instrumental in building Investcorp’s Corporate Investment Franchise in 

the GCC and Turkey and helped Investcorp to become one of the most active private equity 

investors in the Kingdom of Saudi Arabia.  

 

Mr. Al Shroogi joined Investcorp from Citigroup where he was Division Executive for the 

Middle East and North Africa region and CEO for the UAE. He had a 33 year career with 

Citigroup in Bahrain, London and the UAE, among his many achievements at Citigroup was 

establishing Citibank Bahrain as a major trading room between Asia and Europe.  

 

Mohammed is Vice Chairman of Al Baraka Group, Board Member at Wisayah (Saudi 

Aramco’s Pension Fund), Board Member of The Health Insurance Fund, Chairman of 

L’azurde Company for Jewelry, Chairman of GCC Board Directors Institute (BDI), Board 

Member at APM Terminals for management of ports, and Board Member Investcorp GCC.  

 

 

 

 محمد الشروقي

 

. شارك بالعديد من ١٩٨٨هارفارد سنة ، ثم ببرنامج اإلداريين التنفيذيين في جامعة ١٩٧١ ةبجامعة الكويت سن التحق

 التعليمية في المجال المصرفي و التجاري.  الدورات

 

كرئيس  2009االستثمار إنفستكورب العالمية. انضم في عام  لشركتمحمد الشروقي هو الرئيس التنفيذي المشارك السابق 

 التسويقمن األزمة المالية العالمية من خالل تعزيز امتياز  تعافيالالى  الشروقي الشركةمحمد الخليج. قاد السيد لألعمال 

الشروقي دوًرا فعااًل في بناء امتياز محمد . كما لعب السيد من نتائج للشركةفي الخليج ، مما أدى إلى مستويات قياسية 



وساعد إنفستكورب في أن يصبح أحد أكثر  .لشركة انفستكورب في دول مجلس التعاون وتركيا اتلمؤسسلاالستثمار 

 العربية السعودية. المستثمرين في األسهم الخاصة في المملكة

 

المدير التنفيذي لمنطقة الشرق  همنصب ماسك كانالشروقي إلى إنفستكورب قادماً من سيتي جروب حيث محمد انضم السيد 

عاًما من العمل مع سيتي جروب  33األوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. كان لديه 

في البحرين ولندن واإلمارات العربية المتحدة ، ومن بين إنجازاته العديدة في سيتي جروب إنشاء سيتي بنك البحرين 

 ية رئيسية بين آسيا وأوروبا.كغرفة تجار

 

 

عضو مجلس ، عضو مجلس إدارة وصاية )صندوق تقاعد أرامكو السعودية( نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة،

رئيس مجلس إدارة الزوردي للذهب و المجوهرات، ورئيس مجلس إدارة معهد مجالس  صندوق الضمان الصحي، إدارة

الموانئ، و عضو مجلس إدارة إنفستكورب إلدارة   A P M Terminalsارة اإلدارة في الخليج، و عضو مجلس إد

 الخليج.

 

 


