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 ألبحاث والتطوير الكمي ل ًا عالمياً رئيسجهاز أبوظبي لالستثمار يعّين باسكال بالنكيه 

 : 2022أكتوبر  19أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

ألبحاث والتطوير الكمي  ل  اً عالمي  اً رئيسباسكال بالنكيه  السيد/    عن تعيين  جهاز أبوظبي لالستثمار )"الجهاز"(أعلن  
 . 2022نوفمبر  1اعتبارًا من وذلك في دائرة االستراتيجية والتخطيط 

الكمي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات االستثمار  ويتولى فريق األبحاث والتطوير  وذلك   مسؤولية تطبيق منهج علمي 
التطورات أحدث  الضخمة،   مثل  في مجاالتالعلمّية    باالعتماد على  اآللة، والبيانات  الذكاء االصطناعي، وتعّلم 

  رؤساء األبحاث بالنكيه إلى مجموعة رفيعة المستوى ومتعددة االختصاصات من  سينضم  و والحوسبة فائقة األداء.  
يتولون مسؤولية اإلشراف والمساهمة في أبحاث فريق العمل وتطوير استراتيجيات    ن، والذيبالجهاز  والتطوير الكمي

 ستثمار وتنفيذها.اال

منصب رئيس االستثمارات ونائب الرئيس التنفيذي في شركة أموندي إلدارة قبل التحاقه بالجهاز  شغل بالنكيه  قد  و 
. كما تولى منصب الرئيس المؤسس لمعهد 2005شهر فبراير    منذاألصول، باإلضافة إلى عضوية لجنتها التنفيذية  

، باإلضافة  لتخصصات، واستراتيجيات السوق، واستشارات توزيع األصولالذي يركز على األبحاث متعددة او أموندي  
- 2010بين عامي    للفترة  منصب الرئيس العالمي ألعمال موزعي األطراف الخارجية في شركة أمونديإلى توليه  

. وشغل بالنكيه منصب رئيس األبحاث االقتصادية 2017، والرئيس العالمي ألعمالها المؤسسية حتى عام  2016
كريدي أجريكول،   بنك  . وقبل انضمامه إلى2005- 2000بير االقتصاديين لدى بنك كريدي أجريكول بين عامي  وك
العليا في مجال األبحاث االقتصادية واستراتيجيات االستثمار لدى    العديدبالنكيه    دتقلّ  المناصب  باريبا،   بنكمن 
 . 1991استهل فيه مسيرته المهنية في عام ي ذوال

من الجوائز المرموقة عن إنجازاته    العديد، وسبق له الحصول على  اً ومؤلف  اً مالي  اً ومؤرخ  اً اقتصادي  اً بالنكيه خبير   ويعتبر
لدى   وباحث  كمحاضر  عمل  كما  المالية.  األسواق  في  والعمل  االستثمارات  إدارة  مجاالت  في  من    عددالمتميزة 
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الفرنس الرائدة، فضاًل عن تمتعهيالمؤسسات األكاديمية  الجمعية   مجموعةبعضوية    ة  الفكر، مثل  من أبرز مراكز 
السياسي، ونادي   لالقتصاد  كابيتال ،   Club)300(The الفرنسية  لمؤشر مورجان ستانلي  االستشاري  والمجلس 

 .(Bretton Woods) (، ولجنة بريتون وودزMSCIإنترناشيونال )

(، وهو أحد خريجي معهد الدراسات (Ecole Normale Supérieurفي إيكول نورمال سوبيريور  تعليمهبالنكيه    وتلقى
 السياسية، ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم المالية من جامعة باريس دوفين. 

 --- انتهى  ---

 لمحة عن جهاز أبوظبي لالستثمار 

، وهو مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر الموارد المالية نيابة عن  1976تأسس جهاز أبوظبي لالستثمار في عام  
 حكومة أبوظبي استنادًا إلى منهجية استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.  

 https://www.adia.ae لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع: 

 جاري نيكسون 
 جهاز أبوظبي لالستثمار 

 + 97124156085هاتف: 
 Garry.Nickson@adia.aeبريد إلكتروني:

 

https://www.adia.ae/

