
 

 

 في "تداول" إدراج "لجام للرياضة" نجاح يعلن عن إنفستكورب 
 

  الخليجمنطقة يتم إدراجها في رياضية أندية شبكة أول أكبر و  •
 إنفستكورب لشركةيعودان اكتتابات عامة في المملكة اثنان من أصل آخر ثالث  •

 
إنفستتورب، ا مؤسسستتستتل مؤسلؤال مؤ لؤسال مؤسوي تت تتل را م ستتو سل،مت  تأعلن -2018سبتمبر  12البحرين، 
را مؤستتبا مؤسلؤال مؤستت بدال  إوسلم إد،مج شتت،رل ؤملم ؤل،ال تتل امؤملم ؤل،ال تتلم أب ممؤشتت،رلم مؤابم عن مؤبداللا 
بو وب، هذه  لنا شتتتتتتتتتتت،رل ولب ل ؤس ف ل . ستتتتتتتتتتتبوسب، مؤمل،  10ابم ببدء ودمبل أستتتتتتتتتتتاسال معوبل،م  سن  مودمبلم

اوم ،ال ال شبرل أندال ا رسل أنال أبل إنفسورب،  را مؤسسلرل مؤ ،بال مؤس بدال اوم إد،ممال بنملح را مودمبلم
 . 2018 يالل مؤ لمإد،ممال را مؤسنطقلا بأبل ش،رل اوم إد،ممال را مؤسبا مؤسلؤال مؤس بدال 

 
را مؤسسلرل مؤ ،بال مؤستتتت بدال بسنطقل مؤشتتتت،ا أرب، شتتتتبرل أندال ،ال تتتتال سشتتتت ل سلؤك ب ؤل،ال تتتتلم ؤملم م د وب 

 لت مؤش،رل را مؤس،رز مؤسلبع عش، دبؤال   سن قلئسل مؤسن سل مؤ لؤسال ؤألندال قد ب  .مألبسط بشسلل إر،اقال
 وسولكب . مؤسسلبرل بلؤرلسلس،مرز مؤلالقل مؤبدنال سن  اث عدد  2017  ؤ لم IHRSAمؤ،ال تتتتتتتتتال بمؤ تتتتتتتتت ال ا

ما سنال بقت مؤلالقلو ت مؤ السل مؤومل،ال مال  نلد 112أر ، سن  -2017داسسب،  31رسل را  -مؤش،رل بودا،
برلنت مؤملمم قد مروو ت مإلسل،مت. دبؤل را ووبممد أندال  4سدانل را مؤسسلرل ب 23را سنوشتتتتتتتتتتت،  أندال  108
 و سل،م ستتتتإؤ   مؤشتتتت،رل وستتتت  ب  .2017ابؤاب مؤسسلرل را ؤلستتتتادمت را  لسي تتتت تتتتمؤ،ال تتتتال مؤأنداوال أبل 

سبا بملن  مسو سل،هل را وبساع   ب،هل  سن  ارا مؤسسوقبل هلنسب ، را هذم مؤسملل بسل ادعم أرببشرل 
 .سبقال مؤ،ئاسالمألندال مؤ،ال ال ؤل،ملل بلعوبل،هل 

 



 

 ؤملممشتتت،رل ٪ را 25.1عل    تتتل قد،هل مؤولبع إلنفستتتورب،   م تتتندبا مؤف،ل مؤيلامالمبرلن قد مستتتو بذ 
سع إنفستتتورب،  بشتتترل ب اا ذؤك مؤ انا عسل  سنذب . زسالل أي،ىملن  شتتت،رلت ب 2013 لم مؤرا  ؤل،ال تتتلم

ل ندامألبسل را ذؤك وبستتتتتتتتتتتاع شتتتتتتتتتتتبرل م ستتتتتتتتتتتو سل،ا قاسل  زاز وادف إؤ  وسبلد،مت ؤونفاذ ر،اا إدم،  مؤشتتتتتتتتتتت،رل 
طالا يدسلت مداد ا بو زاز مؤ،ال تتتتتال بم  تتتتتفلء مؤطلبع مؤسسستتتتتستتتتتا عل  مؤشتتتتت،رل. قد،مت مؤف،اا مإلدم،  ا بم 

.  2017-2015بان يالل مؤفو،  ٪ 11ستتتتنب  س،ر  بل  نسب س دل م بؤملم ؤل،ال تتتتلبم،وفع إمسلؤا إا،مدمت م
ب د م روول  ا إلنفستتتتتورب،  أي،ى زساللشتتتتت،رلت مؤولبع إلنفستتتتتورب،  ب  م تتتتتندبا مؤف،ل مؤيلامالمستتتتتا وف  
 .٪ را مؤش،رل2.6  ل وبل  مؤ لما ب

 
إد،مج نملح بي، ونف: م، الرئيس التنفيذي المشمممارد لدن إنفسمممتكوربحازم بن قاسممممبرا هذه مؤسنلستتتتتبلا قلل 

و قاا ؤمؤوا نستتتتتتو س، راال سستتتتتتلعد  مؤشتتتتتت،رلت عل  قد،ونل  رس سسل اس ف ل مستتتتتتو سل،مونلا شتتتتتت،رل أي،ى سن 
م تتتتتندبا مؤف،ل رسل أن ا ‘ودمبل’ لنا شتتتتت،رل ولب ل ؤنل نقبم بهد،ممال بنملح را  ههذو وب، . ب بمؤنسبوطب، مؤ

وم إد،ممال ن سن آي،  الث شتتتتت،رلت لم نو مزئال   بناسولر مؤيلامالم مؤولبع إلنفستتتتتورب،  بشتتتتت،رلت أي،ى زسالل
بلعوبل،ه أ د  او زاز مؤ تت ل بمؤلالقل مؤبدنال را مؤسموسعب  شتتك ب ن مؤسستتلهسل را يلامال. بب، تتل را أرب، 
سلوزسبن رسل أننل أستتتتتتلستتتتتتال ؤ سلالونل را مؤسسلرل مؤ ،بال مؤستتتتتت بدالا اس ل ،راز   ا2030 مؤسسلرل ،سالأهدمف 

 .م .مؤبطنامؤو بل و قاا أهدمف ب،نلسج را ر لل دب، ل   ب
 

رئيس قطاع اسمتثمارات الملكية الخاصمة في منطقة الشمرأل اطوسمط وشممال وليد مجدالني، سن ملنبها قلل 
نسبهل بو،ستتتا   ؤو زاز ‘ؤل،ال تتتل ؤملم’ ؤشتتت،رلو لبنل عن ر   سع مؤف،اا مإلدم،  : مأفريقيا لدن إنفسممتكورب

سن سسل،ستل مؤ،ال تل ربمئد  بل مؤسسلرل نشت، مؤوبعال را مؤشت،رل را ستلهست قد ب سرلنوال مؤ،مئد  را مؤستبا. 
ببلقلت را سبمقع اسرن مؤب تتتتتتتبل إؤاال بستتتتتتتابؤلا بلإل تتتتتتتلرل إؤ  وبرا، ع،ب  أندال ،ال تتتتتتتال يالل مروولح 

 دا ل سي تتتتتت تتتتتتل أندال ،ال تتتتتتال  تتتتتت ل  مؤديلا ر تتتتتتال  عن قالسال سسي،م  بلروولح ونلستتتتتت  سيولف رئلت أ
شتتتبرل بنلء أرب، ا را بسملل مؤ،ال تتتل بم هوسلمبقد أ س،ت شتتت،مرونل مؤنلم ل مؤسبنال عل  مؤ قل ؤلستتتادمت رقط. 



 

آرلا نسب بمعد  را مؤسسلرل بعسبم بمؤوا ووسوع برا سنطقل مؤشتتتتتتت،ا مألبستتتتتتتط بشتتتتتتتسلل أر،اقالا أندال ،ال تتتتتتتال 
 عل  سدى مؤسنبمت مؤسل الم. ‘ ؤملم ؤل،ال ل’شل،رنل را ، لل نسب  نلب نفوي، بن. مؤسنطقل

 
ؤملم ’سستتتتتا،  و بل إنفستتتتتورب،  را ستتتتتلهم : مفهد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشمممركة "لجام للرياضمممة"بقلل 

عزز قد،مت ر،اقال مإلدم،  ؤلس تتتا بنملح قلئسل بذموالا رسل رب،ى سن شتتت،رل علئلال إؤ  سسستتتستتتل ‘ ؤل،ال تتتل
نلٍد ب لبن ن ستتتتتتتتت دمء بلؤوطب، مؤربا، مؤذ  شتتتتتتتتتادنله عل  س، ول،اينلا  اث رلنت م نطالقعل  ط،اا مؤنسب. 

إؤ  أن و بؤنل مؤابم إؤ  مؤ السل مؤومل،ال مألب،ز را سادمن مؤلالقل مؤبدنال را ا 2007را مؤ لم ،ال تتتتتا بم د 
نطقل مؤشتتت،ا را سشتتتبرلت مألندال مؤ،ال تتتال بمألر ، وطب،م  بان ر تتتل مألأن نربن لرل. بووس ل ،ساونل را مؤسس

بقد سلعدنل . مؤب بل إؤاالعل  مؤمساع سع مؤ ،ل عل  مؤوبممد  سن سبمقع اسال  امألبسط بشسلل أر،اقال
 م.طبالل مألسد نلنسب ، لل بدء مؤيطب  مألبؤ   سن إنفسورب،  عل  

 
م تتندبا مؤف،ل أ د مستتو سل،مت ا نمح إنفستتورب،  را إد،مج شتت،رل  زب،د  ؤلسمبه،متا 2016ابناب برا 

إدم،  مستتو سل،مت مؤسلرال مؤيل تتل را مؤسسستتستتلت را أرب،  ممؤابم أ د ؤسسستتستتل وب، مو. ب ولبع ؤهم مؤ1مؤيلامال 
  . 2009 فقلت مسو سل،ال نلم ل  و  مؤابم سنذ مؤ لم  7 ت اث أنمز مؤسسلرل 

 
 -منوا -

 
 
 
 

 



 

 ُنبممذة عن إنفستكورب
دم،والا باقدم ؤ سالئه سن مألر،مد ذب  مؤسالء   وب،ا   مؤسلؤال  بنك إنفسورب،  را طلا ل مؤسسسسلت مؤ لؤسال مؤسوي  ل را وبرا، م سو سل،مت مؤبدالل بم 

  مسو،موامال نسب طسب ل ب ذ،  را نفس مؤبقت. با،رز مؤ لؤال بمؤسسسسلت ر، ل  را سيولف أن لء مؤ لؤم. برا  بء ،ساوه مؤمداد ا أطلا إنفسورب، 
مؤش،رلت إنفسورب،  عل  و زاز عبمئد مؤسسو س،ان بمؤسسلهسان سن يالل موبلع سنامال  راسل ؤالسو سل، را أ،ب ل سمل ت أسلسال ها: م سو سل، را 

 بلإل لرل إؤ  ب د  إدم،  مؤدان.ا مؤسبؤد  ؤل بمئد مؤسطلقل مؤيل لا بم سو سل، را مؤ قل،متا بم سو سل،مت
 

سلال، دب ، أسا،راا بسل را ذؤك أ بل سدم،  سن قبل سدا،ان  22,6ا بل  إمسلؤا مأل بل مؤسدم،  ؤدى سمسبعل إنفسورب،  2018ابناب  30ب و  ول،ا  
  . وسبل عل  أسلس مأل بل مؤسدم، سسوقلانا إؤ  ملن  أ بل يل  ل ؤنسبذج م سوشل،مت غا، مؤوقدا،ال  اث ا  ل إنفسورب،  عل  ،سبم س

 
را مؤب الت مؤسو د  مألس،ارال بأب،ببل بسنطقل مؤش،ا را ش،رلت يل ل  فقل مسو سل،ال  175ا أب،م إنفسورب،  أر ، سن 1982بسنذ و ساسه را علم 

مال بمؤيدسلت مؤومل،ال بمؤسنوملت مؤ نلعال. بقد بل  مألبسط بشسلل أر،اقال بو،رالا را قطلعلت سيولفل وشسل مؤومزئل بمؤسنوملت م سواالرالا بمؤورنبؤب 
 57 فقلا بقاسل إمسلؤال ووملبز  600عدد  فقلت م سو سل، مؤ قل،  را مؤ قل،مت مؤسرنال بمؤومل،ال را مؤب الت مؤسو د  مألس،ارال بأب،ببل أر ، سن 

 .سلال، دب ، أس،ارا
 

سن مؤب ،ان بناباب،ك بؤندن بأبب با بمؤ،ال  بمؤدب ل بسن لرب، . ؤل  بل عل  مؤسزاد سن سب فل  را سرلوبه را رل  390با سل ؤدى إنفسورب،  
 موسلعا أب سولب ونل عل  قنبمت مؤوبم ل م www.investcorp.comمؤس لبسلت بسل را ذؤك أ دث بالنلونل مؤسلؤال مؤدب،الا ا،م  زال،  سبق نل مإلؤرو،بنا: 

 مؤولؤال:
 
 

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.investcorp.com/


 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بم

 إنفسورب، 
 ر،مس مألسان
39987838 973+ 

tcorp.comfelamine@Inves 

 ب،نزباك غلف 
 مبد  عاس 

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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