
 

 

 العربية السعردية في المملوة نفستورر ل  اً تنفيذيًا رئيس ياسر باجسير
 

  :أهداف برنامج التحرل الرطنيتتماشى مع  السعرديةالسرق  فيطمرحة  خطط  لدينا العارضي   

  2018 مارس7 ، لبحرينا

االستثمارات البديلة، اليوم عن تعيين  فيالمتخصصة الرائدة العالمية  المالية"، المؤسسة إنفستكوربأعلن "
 إنفستكورب)" العربية السعوديةفي المملكة  المؤسسةعما  ألمنصب الرئيس التنفيذي  في ياسر باجسير

السعودية والتي تشم  مختلف في خطوة تتماشى مع التغطية الكبيرة للسوق "(، الماليةلالستثمارات  السعودية
 .أنحاء المملكة

 ، حيث2010العام  فيثماني سنوات وذلك  منقب  أكثر  إنفستكوربعائلة  إلىانضم قد  كان ياسر أنيذكر 
. بصفته مديرًا تنفيذياً  المملكة في المؤسسةأعما  الذي شهدته النمو القوي  فيدورًا مهمًا منذ ذلك الحين لعب 

انطالقًا االستثمار  خبراءو عالقات المدراء  منسعوديًا متمرسًا  فريقاً  ياسرمن خال  منصبه الجديد، سيقود و 
 العاصمة رياض.  في المؤسسةمكتب  من

 التنفيذيمحفرظ العارضي، رئيس مجلس الدارة بن محمد قال هذه الخطرة،  علىرفي معرض تعليقه 
مدار األعوام  على السعوديةالعربية  في المملكةالمستثمرين نشط أحد أ: "لطالما كان إنفستكورب لنفستورر 

قيادة أعما   فيًا محوري اً دور بصفته مديرًا تنفيذيًا آنذاك  ياسرلعب ، الفترة. وخال  تلك الماضيةالعشر 
في  مؤسسةلل التنفيذيقد ارتأينا بأنه الشخص األنسب لتولي منصب الرئيس المنطقة الغربية. و  في المؤسسة
فهمه جانب  إلى المؤسسةتواجده مع  من الماضية الفترةطوا  الخبرة القوية التي اكتسبها  إلىبالنظر  المملكة

 منيمتلك  ياسرأن قناعة ب علىنحن و . مهاراته القيادية المتميزةعن  ، فضالً السعوديةلسوق العميق ل



 

طموحة أهدافًا ما وأننا وضعنا ال سي  في هذه السوق المهم عملنا لقيادة فريق اإلمكانات والخبرة ما يجعله كفؤًا 
 ". السعوديةحكومة الالذي تتبناه بما يواكب أهداف برنامج التحو  الوطني  هناكحقيقها ت إلىنسعى 

تعتبر : "السعرديةالعربية  إنفستورر  في المملوة، الرئيس التنفيذي ألعمال باجسير ياسررمن جانبه، قال 
بناء محفظة  فيية نجحنا على مدار األعوام الماض . وقدمنطقة الخليج إنفستكورب فيأهم أسواق  من المملكة

منحنا اإلمكانات الكافية ، مما يخبراء االستثمار من محنك ومتمرسفريق مدعومة ب، فيها استثمارية قوية
نجاح رحلة مواصلة  خال  منصبي الجديد إلى منوأتطلع التي تتيحها السوق.  المجزيةالفرص  منلالستفادة 
برنامج التحو  تحقيق أهداف  فيجهوده الرامية للعب دور فعا  دعم ، و في المملكةالمستمرة  إنفستكورب
 البالد".  فيالوطني 

العربية  في المملكةةاالستثمار في الشركات الخاصمديري  أكبرأحد  إنفستكورب مؤسسةجدير بالذكر أن 
كاًل  بالمملكة مؤسسةال تضم محفظة استثمارات. و 2012ز ست صفقات منذ عام اأنج تم حيث، السعودية

مجموعة "بن داود  منطقة الخليج؛ الخاصة في الطبيةت المختبرا منسلسلة  أكبر، الطبية: مختبرات البرج من
؛ شركة "لجام السعودية فيالتجزئة والهايبر ماركت  في قطاعالقابضة"، إحدى العالمات العائلية التجارية 

تأجير  في قطاع"ذيب"، الرائدة  وشركةللرياضة"، المالكة والمشغلة لسلسلة نوادي اللياقة البدنية "فيتنس تايم"؛ 
؛ الصناعية("، المزود الرائد لحلو  تعهيد الخدمات AYTB) الصناعية"اليسر للمقاوالت  وشركةالسيارات؛ 

المشغوالت الذهبية والمجوهرات العصرية والتي تم إدراج أسهمها صناعات  في"الزوردي" المتخصصة  وشركة
 NDT"خدمات منع التآك  إن دي تي") وشركة؛ 2016يونيو  في"تداو "  السعوديةالسوق المالية  فيبنجاح 
CCS ،)في المملكةوجودتها  الصناعيةمزود لخدمات اختبارات صالحية المعدات  أكبر. 

  –انتهى  -



 

 

 إنفستورر  عن ُنبــذة
دارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي  يعتبر بنك إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وا 
المالءة المالية العالية والمؤسسات فرصًا في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة 
وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب على تعزيز عوائد المستثمرين والمساهمين من خال  اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة 
مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار في العقارات، وحلو  االستثمارات البديلة ، باإلضافة إلى وحدة إدارة 

 الدين.
 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصو   22.2، بلغ إجمالي األصو  المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2017ديسمبر 31تاريخ وحتى 
مدارة من قب  مديرين مستقلين، إلى جانب أصو  خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحص  إنفستكورب على رسوم محتسبة 

 .على أساس األصو  المدارة
 

صفقة استثمارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق  175، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982تأسيسه في عام ومنذ 
األوسط وشما  أفريقيا وتركيا، في قطاعات مختلفة تشم  التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات 

 500أكثر من  وأوروبا د صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكيةالصناعية. وقد بلغ عد
 .مليار دوالر أمريكي 56صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 

 
. للحصو  على نغافورةوس موظفًا في مكاتبه في ك  من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة 390ويعم  لدى إنفستكورب 

أو متابعتنا  www.investcorp.comالمزيد من المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 
 على قنوات التواص  االجتماعي التالية:

 
www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com 
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 ة الرجاء االتصال بـلالستفسارات العالمي
 إنفستكورب

 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 جودي عيسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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