
   

 

  لألشهر الستة الماليةإنفستكورب تعلن نتائجها 

 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

منصتنا القوية لالستثمار ب ا  مدعومالعارضي: "التقدم الذي أحرزناه في إستراتيجيتنا للنمو والتنويع، 

نعتقد أنه سيقود و 19-والتوزيع، ساعد إنفستكورب على امتصاص الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد 

 وسط بيئة السوق المضطربة" مرونتنا نجاحنا المستمر ويحفظ

مليار دوالر بدفع من الطلب القوي  35إلى رقم قياسي بلغ  هالونمو األصول الُمدارة ووص اراستمر

 على منتجات إنفستكورب
 

 2021بلغ الربح الصافي المخصص للمساهمين في الشركة األم في النصف األول من السنة المالية 

 مليون دوالر 63ما مجموعه 
  

(، اليوم نتائجها المالية لفترة األشهر INVCORPأعلنت إنفستكورب )الرمز:  - 2021فبراير  10البحرين، 

على  نفستكوربالمالية الكاملة إل  القوائمويتوافر هذا البيان الصحافي و .2020ديسمبر  31الستة المنتهية في 

 موقع بورصة البحرين.

 

ألداء القوي في جميع مجاالت األعمال مدفوعة با 2021جاءت النتائج المالية للنصف األول من السنة المالية 

مليون دوالر أميركي في النصف  48ع صافي الربح المنسوب الى مساهمي الشركة األم من اارتفمما أدى إلى 

وبزيادة   2021مليون دوالر أميركي في النصف األول من السنة المالية   63الى    2020األول من السنة المالية  

 .%31بنسبة 

 

 



 

 بـ مقارنة 2021دوالر أميركي في النصف األول من السنة المالية  0.88ربحية السهم الواحد المخفضة بلغت 

سجل إجمالي الدخل . %35وبزيادة بنسبة  2020في النصف األول من السنة المالية  دوالر اميركي 0.65

دوالر أميركي في النصف األول مليون    46% من  46الشامل المنسوب إلى مساهمي الشركة األم ارتفاعاً بنسبة  

 .2021مليون دوالر أميركي في النصف األول من السنة المالية  67الى  2020من السنة المالية 

 

 957ما مجموعه  2020ديسمبر  31بلغ إجمالي حقوق المساهمين )باستثناء الحصص غير المسيِطرة( في 

. وبلغ إجمالي األصول في 2020يونيو    30مليون دوالر في    867٪ مقارنة بـ  10مليون دوالر، بزيادة نسبتها  

مليون دوالر في  2,123ابل مليون دوالر مق 2,449ما مجموعه  2021نهاية النصف األول من السنة المالية 

 ٪. 15، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2020السنة المالية 

 

 أبرز النتائج المالية والتشغيلية 

وفي اح. بيعزز األر والعموالتالرسوم المتكررة من يرادات اإلاستمرار التقدم في استراتيجية زيادة  إن •

؛ 2020األول من السنة المالية  قارنة بالنصف  مليون دوالر م  172  ةالرسوم البالغ  إيراداتتغير  تلم  حين  

٪ مقارنة بـ 16مليون دوالر بنسبة  101البالغة وألصول الُمدارة نمت الرسوم المتكررة الناتجة عن ا

 71الصفقات البالغة  عموالتبينما كانت  ،2020 ةالمالي السنةمليون دوالر في النصف األول من  87

 .2020  السنة الماليةمليون دوالر المسجلة في النصف األول من    85ـال  ٪ من16مليون دوالر أقل بنسبة  

بتحسن النتائج التشغيلية  ينقتصادات والتعافي في قيم األصول، مدفوع  إعادة الفتح الجزئي لال تأد •

 مقداره  الموجوداتإيجابي قائم على    حقيق دخلإلى ت  ، لشركات المحفظة وكذلك األسواق المالية المزدهرة

مليون دوالر   14٪ مقارنة بـ 221بزيادة    ،2021لنصف األول من السنة المالية  في امليون دوالر    45

واسعة  الموجوداتكانت الزيادة في الدخل القائم على و. 2020في النصف األول من السنة المالية 

لكل من  2020الخسائر غير المحققة المسجلة في السنة المالية  بعدالنطاق ومدعومة باالنتعاش القوي 

 إدارة االئتمان.والخاصة محافظ الشركات 



 

 957  )باستثناء الحصص غير المسيِطرة(  المساهمينبلغ إجمالي حقوق    ،2020ديسمبر    31اعتباراً من   •

كان االنتعاش في إجمالي حقوق ومليار دوالر.  1,1 ما يقاربإجمالي السيولة المتاحة ومليون دوالر 

يع أسهم خزينة وب 2021بتحسن الربحية في النصف األول من السنة المالية  اً المساهمين مدفوع

 للموظفين.

دوالر في مليار  32٪ مقارنة بـ 9مليار دوالر، بزيادة  35نمت األصول الُمدارة إلى رقم قياسي بلغ  •

عبر المناطق الجغرافية  لالستثمارات. وحصل ذلك بفضل التنويع الواسع النطاق 2020يونيو  30

 والعمالء والمنتجات.

واصلت إستراتيجية أعمال إنفستكورب التطور بما يتماشى مع األهداف المعلنة المتمثلة في زيادة  •

، مرونة الشركةالعمالء والمناطق الجغرافية وتعزيز  من خاللالتنويع  في موازاةاإليرادات المتكررة 

من خالل إيرادات   -  وللفترة النصف األ  باستثناء التعويضات المتغيرة  -  مع تغطية نفقات التشغيل بالكامل

 الرسوم المتكررة.

ما  2021، فبلغ النشاط االستثماري في النصف األول من السنة المالية قويةكانت مقاييس النشاط  •

والتوضيف 2020) ر دوالر في النصف األول من السنة المالية مليا 1,9مليار دوالر ) 1,4مجموعه 

( 2020مليار دوالر في النصف األول من السنة المالية  2,5مليار دوالر ) 1,6وجمع األموال 

(. وتع ّد 2020مليار دوالر في النصف األول من السنة المالية    1,3مليار دوالر )    1,1وتوزيعات بقيمة  

لالنتعاش  اً انعكاس ،2020عند مقارنتها بالنصف األول من السنة المالية  ، مستويات النشاط المنخفضة

" التي رأيناها في 19–بعد المستويات المتأثرة بجائحة "كوفيد  اً ولكن المتسارع تدريجيالبطيء في البداية  

مما   ، وقت سابق من السنة. وكانت وتيرة النشاط في نهاية فترة الستة أشهر أعلى مما كانت عليه قبل عام

 .2021يشكل ما نأمل أن يكون ظروفاً مؤاتية داعمة للنصف الثاني من السنة المالية 

، علماً أن 2021مليار دوالر في النصف األول من السنة المالية  1,6وجمع األموال التوظيفات  بلغت •

تجاوزت عملية وقد من خالل العروض واالجتماعات االفتراضية. ال يزال يحصل معظم النشاط 

في الشركات ثمار  تعروض اسسبعة  وتضمنت  مليون دوالر،    600االستثمارات عبر الصفقات المنفردة  



 

وتم  المختلفة يةاالستثمارلمنتجات لمليون دوالر  500تم جمع أكثر من والخاصة والعقارات واالئتمان. 

 مليون دوالر. 400قرض مضمون جديد في أوروبا بأكثر من إصدار 

شركات اثنتين من ال باستثمارات جديدة في اً مليار دوالر مدفوع 1,4ري البالغ كان النشاط االستثما •

باإلضافة إلى ثمانية استثمارات في ،  ات سابقةستحواذوإضافتين إلخاصة في الواليات المتحدة وأوروبا  ال

مليون   300في العقارات في الواليات المتحدة وأوروبا   اتاالستثمار  تتجاوزوشركات في أنحاء آسيا.  

 ؛2020ا في أبريل تم االستحواذ عليه وهي شركة تكنولوجيا، "أفيرا"تضمنت أنشطة التخارج ودوالر. 

، رديشركة الزومن  ي والتخارج الكلام األولي لشركة بن داود القابضة، االكتتاب الع باالضافة الى

 ؛ وبيع العديد من العقارات في الواليات المتحدة وأوروبا.المملكة العربية السعوديةهما في وكال

مليار دوالر نتيجة لتقّدم األعمال الذي ترجم  2,4٪ لتصل إلى 15توسع حجم الميزانية العمومية بنسبة  •

المال العامل في زيادة االكتتاب وتقييمات أعلى لمحفظة االستثمار المشترك. ويعكس صافي حركة رأس  

 .إقباالً أعلى على المخاطر على خلفية سرعة التوظيف

مليون  672من  2021مليون دوالر في النصف األول من السنة المالية  936ارتفع صافي الدين إلى  •

، وهذا يرتبط إلى حد كبير بإتمام عمليتي استحواذ على شركتين خاصتين 2020دوالر في السنة المالية  

 .خالل شهر ديسمبر

، أعلنت إنفستكورب عن تطورات عملية ومالية مهمة، كلها متوافرة على موقعها 2020ديسمبر    31بعد   •

 اإللكتروني. ومنها على وجه الخصوص، تعيين فرانسيس فراغوس تاونسند في مجلس إدارتها، وإصدار

 350تجدد البالغ والتمديد للتسهيل االئتماني الم E مليون دوالر من األسهم الممتازة من الفئة 252,2

 .2025مليون دوالر حتى مارس 

 

تعليقاً على النتائج المالية، قال محمد العارضي، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي في إنفستكورب: "إن التقدم الذي 

ساعد إنفستكورب على  ، بمنصتنا القوية لالستثمار والتوزيعمدعوماً  ، أحرزناه في إستراتيجيتنا للنمو والتنويع

وسط بيئة مرونتنا يحفظ نعتقد أنه سيقود نجاحنا المستمر وو 19-امتصاص الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد

مجاالت  كلباألداء القوي في  2021السوق المضطربة. وقد تميزت نتائج النصف األول من السنة المالية 



 

متواصاًل   اً طلب  ٪9بنسبة  يُظهر النمو القوي لألصول الُمدارة  و.  اً فتح االقتصادات جزئي  في موازاة إعادةاألعمال  

لقاعدة   المتطورةالمنتجات التي تلبي االحتياجات    وابتكارباإلضافة إلى قدرتنا على تحديد    ، لعمالئنا  ما نقدمهعلى  

 ".عمالئنا المتزايدة

 

القيمة، ونحن واثقون بقدرتنا   أضاف العارضي: "سنواصل التركيز على تنفيذ خططنا لدفع النمو المستدام وخلق

نبقى ملتزمين بمواصلة نهجنا الحكيم والمنضبط في  ، على تحقيق أهدافنا الطموحة الطويلة األجل. وفيما ننمو

إدارة رأس المال والسيولة بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تسود األسواق، في موازاة تعزيز تطورنا كشركة. 

الحوكمة والتنوع والشمول، في في مبادراتنا البيئية واالجتماعية و اً مهم اً قنا تقدموخالل فترة األشهر الستة، حق

من تعيين قادة جدد إلى تنفيذ سياسات وممارسات جديدة. ونحن نتطلع إلى تطوير هذه المجاالت بينما نمضي 

 ".مقبلةحياة األجيال ال  في السعي إلثراء  السعي لتحقيق هدف شركتنا  ونواصل  ،خدمةً لمساهمينا ومجتمعاتنا  اً قدم

 

 يتوافر هذا البيان الصحافي والقوائم المالية الكاملة إلنفستكورب على موقع بورصة البحرين.

 

 -انتهى-

 نبــذة عن إنفستكورب 

حصص في   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
 الشراكات العامة، والبنى التحتية. 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين    دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون  12وإلنفستكورب اليوم حضور في 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل   35، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020ديسمبر 31وسنغافورة. حتى تاريخ 

 .بها حول العالمجنسية في مكات 43موظفًا من  430مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

    Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

   

 

 

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


 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 األمين فراس 
+973 3998 7838 

felamine@investcorp.com  
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