
 

 

 استراتيجية النمو تجني ثمارها
 2019للسنة المالية  قويا   أداء   يحققإنفستكورب 

 
وتوظيف  يةاالستثمار لألنشطة على أساس سنوي بفضل المستويات القوية المؤسسة واألصول المدارة استمرار نمو ربحية 

 االستراتيجيةمبادرات النمو عدد من تنفيذ و  األموال

 
، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في االستثمارات البديلة، إنفستكورب: أعلن 2019أغسطس  7البحرين، 

 .(2019)السنة المالية  2019يونيو  30اليوم عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 
 

بقيمة  تمثّلت في تحقيق صااااااافي دخل إنفسااااااتكورب نتائ  قوية حقق السااااااياسااااااي،رغم التباطؤ االقتصااااااادي والتوتر 
االثني عشااار شاااهراً الماضاااية المنتهية مليون دوالر خالل  125مع % مقارنةً 5بارتفاع نسااابته  مليون دوالر 131
إلى % 13ارتفاعًا بنسااااابة  الربح المخّفض للساااااهم العاديساااااّجل و  .(2018)السااااانة المالية  2018يونيو  30في 

إجمالي اساااتقر ، بينما 2018السااانة المالية في دوالر  1.30مقارنةً مع  2019دوالر خالل السااانة المالية  1.47
 121% مقارنةً باااااااااااااااااااااا 3محققاً ارتفاعاً بنساااابة  2019مليون دوالر خالل الساااانة المالية  124عند  الدخل الشااااامل

إلى لتصاااااااااااال مليار دوالر  1.9بواقع قيمة األصااااااااااااول الم دارة وارتفعت  .2018مليون دوالر خالل الساااااااااااانة المالية 
هاااذا األدال الماااالي والتشااااااااااااااااانيلي القوي إلى التدام إنفساااااااااااااااااتكورب بتنفياااذ أهااادافااه  عوديحيااا  ، ملياااار دوالر 28.2

 ،المتوسط المدىعلى  مليار دوالر 50توساعة محفظة أصاوله الم دارة لتصال قيمتها إلى  االساتراتيجية المتمثّلة في
 .توسيع منتجاته وتطويرها أو عبر عمليات االستحواذ المالئمةعبر 

 
  2019 للسنة المالية النتائج النصف سنوية والسنويةملخص 

 
 الفارق 2018النصف الثاني  2019النصف الثاني  

 صافي الربح
 بماليين الدوالرات األمريكية

73 70 4% 

 %25 181 226 الدخل من الرسوم



 

 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية
 إجمالي الدخل التشنيلي

 بماليين الدوالرات األمريكية
266 246 8% 

 ربحية السهم المخّفضة
 بالدوالر األمريكي

0.73 0.60 22% 

 الفارق 2018السنة المالية  2019السنة المالية  
 صافي الربح

 بماليين الدوالرات األمريكية
131 125 5% 

 الدخل من الرسوم
 األمريكية بماليين الدوالرات

376 321 17% 

 إجمالي الدخل التشنيلي
 بماليين الدوالرات األمريكية

465 454 2% 

 ربحية السهم المخّفضة
 بالدوالر األمريكي

1.47 1.30 13% 

 
 

 أبرز النتائج المالية والتشغيلية
دارة  • وياتتي ذلا  ، ملياار دوالر 28.2لتبلغ قيمتهاا ملياار دوالر  1.9بواقع تحقيق نمّو في األصاااااااااااااااااول الما 

مليار  50لتصال إلى المتوساّط  المدى على محفظة أصاوله الم دارة بتوساعة  إنفساتكوربتماشايًا مع التدام 
في وحدة األصاااااااااول الم دارة قيمة احتسااااااااااب في الساااااااااائدة الساااااااااوق معايير وقد اعتمد إنفساااااااااتكورب دوالر. 

 بعين االعتبار.الم دارة من خالل أخذ القيمة السوقية لهذه األصول وذل   ،االستثمار العقاري
دوالر، بارتفاع  ونملي  1,416بقيمة   لصاااافقات المنفردةل جذب االسااااتثماراتتسااااجيل مسااااتوى قياسااااي في  •

الطلب القوي من ، بما يعكس 2018السااانة المالية دوالر خالل  ونملي 1,099 مقارنًة مع % 29نسااابته 
 .في الشركات الخاصة والعقاراتستثمار جانب العمالل على اال



 

 

 

في االساتثمارات  % باساتثنال خساائر القيمة العادلة15% )5صاافي الدخل بنسابة تحقيق نمو مساتمر في  •
 ، وهي كما يلي:تدشين عدد من المبادرات االستراتيجيةبالتوادي مع ، (القديمة

"كولير شااااركة مع بالتعاون في أوروبا  شااااركات خاصااااةلالسااااتحواذ على  يإنشااااال صااااندوق اسااااتثمار  -
طالق باعتبارها مسااااتثمرًا أساااااساااايًا، كابيتال"، تدشااااين إلى جانب ، في الصااااينصااااندوق اسااااتثماري  وا 

في في قطاع الب نى التحتية  يمشااروع مشااتر  مع شااركة "أبردين سااتاندرد" لتتساايس صااندوق اسااتثمار 
 .دول مجلس التعاون الخليجي

ة  - خارج منطقة الخلي  جمع أموال من من خالل االساتثمارات  توظيفتعديد الحضاور الدولي لمنصاّ
مليار  5.7والبالنة  األموال التي تم جمعهامليار دوالر من أصاال  4.3الااااااااااااااااااا بقيمة تجاودت  العربي
 .دوالر

وكذل  صفقة االستحواذ  "باريس برتراند"بن   استراتيجية في أقليةاالستحواذ على حّصة  ةصفقإتمام  -
، إلى "آي دي إف ساااي" في الهندشاااركات الخاصاااة واالساااتثمارات العقارية في شاااركة الوحدتي على 

ة أغلبية في شااركة "سااي إم شاارال و  ؛جانب االسااتحواذ على شااركة "ميركوري كابيتال أدفايدرد" حصااّ
بعد الحصااااااول على  ،2020الصاااااافقة خالل العام هذه  من المتوقع إتمامحي  ، إنفسااااااتمنت بارتنرد"

 .الموافقات األخرىغيرها من و المعنية  الرقابيةموافقة الجهات 
والتي  "هاربورفسات"و "كولير كابيتال" تيبالتعاون مع شاركشاركات خاصاة  لبيعصافقات ثانوية تنفيذ  -

يرها من التخارجات غهذه الصفقات و ساهمت وقد  .ساهمت في الحد من مخاطر الميدانية العمومية
في الشاركات الخاصاة بنسابة لااااااااااااااااااا إنفساتكورب  المشااركةانخفاض االساتثمارات  فيالناجحة األخرى 

 .مليون دوالر 625ا مليون دوالر مقارنةً ب 505% إلى 19
، بما يتساق مع ساابقًا، يعمل إنفساتكورب على إعادة تنظيم هيكله التشانيلي عنه وفقاً لما تم اإلعالن -

 اساتراتيجية أعماله وخدمة عمالئهدعم بهدف ، ما هو متبع في شاركات إدارة األصاول الرائدة عالمياً 
بخصوص  مؤخًرا قد أصدر موافقته النهائية مصرف البحرين المركديوكان . وشركائه بشكل أفضل

)المقدمة من إنفسااااااااااااتكورب(، واعتماد تحّول البن  إلى شااااااااااااركة  المصاااااااااااارفي بالجملة ترخيصالإلنال 
ومن المقرر انتهال إنفستكورب  البحرين، في المصرفي بالجملة ترخيصالطوعيًا عن  هوتنادلقابضة 

 .صيف هذا العامخالل من هذه الخطوة 



 

 

 

نقطااة  230بواقع ديااادة أي  ، 2019يونيو  30نهااايااة كمااا في  %33.8معاادل كفااايااة رأس المااال بلغ  •
 .2018يونيو  30 % كما في31.5بامقارنةً أساس 

 .دوالر 0.24دوالر مقارنةً با  0.30% إلى 25بنسبة للسهم الواحد ديادة توديعات األرباح المقترحة  •
 

 تأظهر "محمد العارضيييييييي، رئيس مجلس الداري التنفينف تي إنفسيييييييتكورب  وتعليقا  على النتائج المالية، قال 
في الحفاظ على  إنفساااااااااااااااتكوربنجاح و قدرتنا على تنفيذ العديد من المبادرات االساااااااااااااااتراتيجية  ةالقوي ةالمالينتائجنا 
بالرغم من  عاليةربحية  تسجيل معدالتو اف نمّوه االستراتيجية دعلى تحقيق أه هتركيد و حرصه ، كما تؤكد مرونته

ع عالميًا على جهودنا المساااااااتمرة نحو . وي عدى ذل  إلى واالقتصاااااااادية الساااااااياسااااااايةمختلف التحديات  تحقيق التوساااااااّ
تنا الخاصاااااااااة مساااااااااتوى  تنعكس . و احتياجاتهمو تطلعات عمالئنا تلبية مع ، االساااااااااتثمارات بتوظيفمنتجاتنا ومنصاااااااااّ

، منتجات جديدةتدشااااين إلى جانب مناطق جنرافية جديدة، مثل الصااااين والهند، نحو توسااااع جهودنا المبذولة في ال
حضااااااور المن حي  تنويع قاعدة عمالئنا بجلياً في طموحاتنا التحتية، الب نى  اتمثل اإلقراض المباشااااااار واساااااااتثمار 

 ".ن حي  فئات األصولأو مجنرافي ال
 

نواصااال تنفيذ اساااتراتيجية نمّونا الطموحة الهادفة إلى توسااايع محفظة أصاااولنا الم دارة سااا" قائال   يالعارضيي وأضيياف
لتدام بنهجنا االو  نمو أرباحنامع التركيد على تعديد المتوسااااااااااااط،  المدىمليار دوالر على  50لتصاااااااااااال قيمتها إلى 

مواصلة لبكافة المقومات واإلمكانات التي تؤهله  إنفستكورب. ويتمتع في إدارة الميدانية العمومية والسيولة المودون
 الواعدة".االستثمارية الفرص تدويدهم بو وعمالئنا قيمة استثمارات مساهمينا تعديد 

 
 التعليق على النتائج
مليون دوالر  454مقارنًة مع  2019الساااااانة المالية خالل مليون دوالر  465إلى  التشاااااانيليارتفع إجمالي الدخل 

% مقارنةً 17بنساااابة مليون دوالر  376بقيمة العموالت نموًا الدخل من شااااهد في حين  ،2018في الساااانة المالية 
 ، أي%5األصاااااااااااول الم دارة بنسااااااااااابة العموالت من لنمو  ، نتيجةً 2018في السااااااااااانة المالية مليون دوالر  321مع 

مليون  195 الصااااااااااااااافقات إلىعموالت ديادة فضاااااااااااااااالً عن  ،مليون دوالر 181مليون دوالر إلى  173ارتفاعًا من 
في  اوقابل ذل  انخفاضااااااااااً  .2018خالل الساااااااااانة المالية  مليون دوالر 148% من 32بنساااااااااابة  ، أي ارتفاًعادوالر

 (تنير القيمة العادلة في االساااااااااااااااتثمارات القديمة)باساااااااااااااااتثنال  ماليين دوالر 106والذي بلغ  الموجوداتالدخل من 



 

 

 

، وي عدى ذل  بشااااااااااااكل كبير إلى تراجع 2018مليون دوالر خالل الساااااااااااانة المالية  137مقارنةً مع % 23بنساااااااااااابة 
 .االستثمار في الشركات الخاصةعائدات 

 
 256% مقارنًة مع 5بارتفاع نسااااااابته  2019خالل السااااااانة المالية مليون دوالر  268تشااااااانيلية البلنت التكاليف و 

 %.65معدل التكلفة إلى الدخل عند  استقرارونت  عن ذل  ، 2018خالل السنة المالية  مليون دوالر
 
مليون  56مقارنًة مع  ،%9بنساااااابة مليون دوالر  51إلى  2019خالل الساااااانة المالية تكاليف الفائدة انخفضاااااات و 

تنوع قاعدة التساااااهيالت التمويلية بجانب  تراجع متوساااااط الديون المساااااتحقةإثر ، 2018خالل السااااانة المالية دوالر 
 المواتية.للمؤسسة وشروطها 

 
بنهاية مليار دوالر  26.3مليار دوالر مقارنةً مع  28.2 لتصل% 7بنسبة  صول الم دارةاألمحفظة وارتفعت قيمة 

، خاصةً بعدما ساهمت إنفستكوربكافة وحدات أعمال عبر األصول الم دارة قيمة وقد ارتفعت  .2018يونيو  30
، غير طرف آخرالم دارة من قبل  صاااولاألقيمة بلنت و  .دوالرمليون  387في الهند بقيمة  مؤساااساااةاساااتثمارات ال

 مليار دوالر. 5.7، لألصول الم دارة مشمولة في األرقام الموّحدةال
 

يونيو  30بنهاية  مليار دوالر 2.4أصوله قيمة ، حي  بلغ إجمالي مستويات رسملة جيدةوحافظ إنفستكورب على 
إجماالي حقوق الملكية  ، وبلغ2018يونيو  30بنهااياة ملياار دوالر  2.5من % 5بنساااااااااااااااااباة انخفااضااااااااااااااااااً  ،2019
 30 بنهايةمليون دوالر  1,123مع مقارنًة  %2بارتفاع نسااااااااااااااااابته  2019يونيو  30بنهاية مليون دوالر  1,145
 مقارنة مع مليون دوالر 1,017% إلى 12بنساااااااابة  المشاااااااااركةمسااااااااتوى االسااااااااتثمارات تراجع بينما  .2018يونيو 

مقاااارناااًة با % 33.8إلى معااادل كفااااياااة رأس الماااال ارتفع قاااد . و 2018يونيو  30بنهااااياااة  مليون دوالر 1,162
وهذا المعدل أعلى بكثير من الحد األدنى المنصوص عليه من ِقبل "مصرف ، 2018يونيو  30بنهاية  31.5%

إجمالي  تمعدالفي تسااااااااجيل أدال جيد على صااااااااعيد  إنفسااااااااتكوربكما اسااااااااتمر  .%12.5البحرين المركدي" وهو 
 .مرة 0.5و 1.3مقارنةً با  على التواليمرة  0.4و 1.1بواقع  المديونيةالمديونية وصافي 

 



 

 

 

دوالر  0.24دوالر للساااااااااااهم الواحد مقارنةً مع  0.30% إلى 25بنسااااااااااابة  وارتفعت قيمة توديعات األرباح المقترحة
% مقارنًة مع 12وصااحب ذل  ديادة في العائد على االساتثمار بنسابة ، 2018خالل السانة المالية للساهم الواحد 

إلى % 9بنسابة  بالكامل المخّفض ارتفاع القيمة الدفترية للساهم، باإلضاافة إلى 2018% خالل السانة المالية 11
 دوالر. 12.13دوالر مقارنةً با  13.26

 
مليار دوالر في  1.0مقارنًة مع  2019يونيو  30بنهاية  مليار دوالر 1.1الساااااااااااااايولة المتوفرة إلى إجمالي وارتفع 

أدى ما ب ،المتجددة. وقام إنفسااااااااتكورب بتعديل قيمة أحد تسااااااااهيالته االئتمانية 2018يونيو  30الفترة المنتهية في 
ن و ، مليون دوالر 425مليون دوالر من  436رفع قيمته إلى إلى  سااااتحقاق إلى االفترة يد دوتم، في التسااااعيرتحسااااّ
وثبتت كل من وكالتي "موديد" و"فيتش" التصانيف االئتماني  بواقع عام إضاافي. هاتمديدإمكانية مع  2023العام 

 .من قبل فيتش ( على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرةBB( و)Ba2لا إنفستكورب عند )
 

 أداء ملفت عبر كاتة وحدات األعمال
 

 الشركات الخاصة
الطلب القوي ساّجلت اساتثمارات إنفساتكورب في الشاركات الخاصاة نشااطاً قويًا خالل هذه الفترة، خاصاةً في ضاول 

 صفقات التخارج.التي دعمت إتمام عمليات التقييم كذل  و من جانب العمالل 
مليون دوالر  548% مقارنة مع 37مليون دوالر أمريكي، بديادة  750بلغ حجم األنشااااااااطة االسااااااااتثمارية  •

 .2018أمريكي في السنة المالية 
% 222بنساااااااااابة مليون دوالر أمريكي  1,869ارتفعت عمليات توظيف االسااااااااااتثمارات وجمع األموال إلى  •

 .2018مليون دوالر أمريكي في السنة المالية  580مقارنة مع 
مليون دوالر  789مقاااارنااة مع % 184بنساااااااااااااااااباااة مليون دوالر أمريكي  2,242ارتفعااات التوديعاااات إلى  •

 .2018أمريكي في السنة المالية 
مليون  4,782مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  5,781% إلى 21حجم األصااااااااااول المدارة بنساااااااااابة ارتفع  •

 .2018يونيو  30في الفترة المنتهية في دوالر أمريكي 
 



 

 

 

 وحدي االستثمار العقارف
ةً بتوساع محافظها االساتثمارية في الواليات مدفوع ،ساّجلت وحدة االساتثمار العقاري نشااطًا ضامن مساتويات جيدة

 ودول أوروبا األمريكية المتحدة
 565% مقارنًة مع 19نسابته بارتفاع مليون دوالر أمريكي،  670بلغ حجم األنشاطة االساتثمارية للوحدة  •

 .2018مليون دوالر أمريكي في السنة المالية 
% 12مليون دوالر أمريكي، بارتفاع نسبته  639بلنت قيمة عمليات توظيف االستثمارات وجمع األموال  •

 .2018السنة المالية في مليون دوالر أمريكي  569مقارنًة مع 
والتي بلنت فيها  2018% من السااااااااااااانة المالية 7مليون دوالر، وهي أقل بنسااااااااااااابة  662بلنت التوديعات  •

 الر.مليون دو  713التوديعات 
 5,900دوالر أمريكي مقارنةً مع مليون  6,126% إلى 4ارتفع حجم األصاااااااااااااول الم دارة للوحدة بنسااااااااااااابة  •

 .2018يونيو  30دوالر أمريكي في الفترة المنتهية في مليون 
 

 الُمطلقة استثمار العوائدوحدي 
 3,734مليون دوالر مقارنةً مع  3,800ارتفاعًا إلى و % 2سااااااّجلت الوحدة نمواً في قيمة أصااااااولها الم دارة بنساااااابة 

 .2018يونيو  30مليون دوالر في الفترة المنتهية في 
مليون دوالر في  563% مقارنةً مع 115، بارتفاع مليون دوالر 1,212بلغ حجم نشااااااااااااااااط جمع األموال  •

. ويعكس ضاااااااعف نمو األصاااااااول المدارة ارتفاع قيمة المبالغ المساااااااتردة خالل الفترة 2018السااااااانة المالية 
والتي تعدى بشااااااااااكل كبير إلى عمليات التخارج المتوقعة من الألصااااااااااول الم دارة القديمة منخفضاااااااااة  ،ذاتها

  الربحية.
 

 وحدي إداري الدين
أربعة طرح إنفسااااااااااتكورب في نجح ، تتّثر أسااااااااااواق االئتمان بتراجع وتيرة نمو بيئة االقتصاااااااااااد الكليعلى الرغم من 
، بما يعكس األمريكية توّدعت بين دول أوروبا والواليات المتحدة، لتدامات قروض مضااااااااااامونة جديدةإصااااااااااادارات ال

 بين أوساط المستثمرين. ه القويحضور 



 

 

 

مليون  1,695% مقارنةً مع 13مليون دوالر، بانخفاض نسااابته  1,470بلغ حجم األنشاااطة االساااتثمارية  •
 .2018 في السنة الماليةدوالر 

 1.8دوالر أمريكي، مقاارناةً مع ملياار  2.0ارتفعات قيماة عملياات توظيف االساااااااااااااااااتثماارات وجمع األموال  •
 .2018دوالر أمريكي في السنة المالية مليار 

مليااااار دوالر إلااااى  3.9إعااااادة التموياااال وتعاااديل أسااااعار فائاااادة القاااروض، ماااان  كبياااار فااااي كلفاااة تراجاااع •
 .مليون دوالر 127

 11,466مليون دوالر مقارنةً مع  11,870% إلى 4ارتفعت قيمة األصاااول الم دارة ارتفاعاً طفيفًا بنسااابة  •
 .2018يونيو  30في الفترة المنتهية في مليون دوالر 

في اإلصدارات  استيفال قواعد الحد من المخاطربهدف  ،ثال طرف يديره  ،تم تتسيس صندوق استثماري •
 .التدامات القروض المضمونةمن المستقبلية األوروبية 

 
 -انتهى-

 
 

 نُبــذة عن إنفستكورب

ءة المالية العالية يُعتبر إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي المال

ها تركيزه على تعزيز عوائد والمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة يواصل من خالل

في العقارات،  المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار

 لعوائد المطلقة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.في اواالستثمارات 

 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين  28.2بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، 2019يونيو  30وحتى تاريخ 

  .مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول المدارة

 

صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق  185، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسه في عام 

صناعية. وقد بلغ عدد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات ال

مليار دوالر  60صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  650صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من 

 أمريكي.

 

 

والرياض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للحصول على المزيد موظفٍ في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي  427ويعمل لدى إنفستكورب 

أو متابعتنا على قنوات التواصل  www.investcorp.comمن المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 

 االجتماعي التالية:

 

www.twitter.com/Investcorp  

http://www.investcorp.com/
http://www.twitter.com/Investcorp


 

 

 

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 

 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب

 فراس األمين

39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 
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