
 محققًا نتائج ايجابية للسنة الخامسة على التوالي 
  5102لسنة المالية ل% 52بنسبة  هارتفاع صافي أرباحيعلن عن إنفستكورب 

 
 2102 ةالمالي سنةالجديدة من العمالء خالل ال االستثماراتمن  تقريباً  أميركيدوالر  بليون 2 ذبج  
 ت اإلستثماريةامن النشاطمستويات مرتفعة مدعوما ب ر أمريكيمليون دوال 26662بقيمة  الصفقات حقق دخل من عموالت  

 
أعلن إنفستكورب، المؤسسة المالية المتخصصة في االستثمارات البديلة، اليوم عن نتائجه المالية  - 2102أغسطس  2البحرين، 

 21026يونيو  01للسنة المالية المنتهية في 
 

في  اً ملحوظ ، كما حقق نمواً %22 ةنسبب أرباحهارتفاع صافي ب متمثالً  إنفستكورب ءأدا في الزخم استمرار المالية وأظهرت النتائج
مقابل ) 2102للسنة المالية  دوالر مليون 00062 %6 وبلغ صافي أرباح إنفستكورب42 تهنسب ربحية السهم عن السنة الماضية بلغت

دوالر أمريكي للسهم  01دوالر ) 021 الكامل للسهم العاديبلغ الربح المخفض بو  ،(2100للسنة المالية  أميركي مليون دوالر 01261
 %066معدل  ساهمينحقوق الم على عائدالمتوسط بينما بلغ  ،)2100العادي الواحد في السنة المالية 

 
خطوط يع جم في في األنشطة االستثمارية الملحوظةزيادة ال ،2102النتائج القوية التي شهدها إنفستكورب خالل السنة المالية وتعكس 
على من قبل العمالء في أنحاء العالم نمو الطلب مدعومة ب وتسويق االستثمارات، ،بيع الشركات، و االستحواذاتمن  العمل

 ة6البديلستثمارات اال
 

المية من األزمة المالية الع ًا قويًا ومتواصالً تعافي ما يعكسعلى التوالي، م الخامسة سنةلل ن إنفستكورب من تحقيق أداء متميزوتمك
 قيمتها% لتحقق بذلك أرباحًا إجمالية 62العادية بنسبة  إنفستكورب ألسهم الدفتريةرتفعت القيمة إ، 2111نهاية منذ ف 11-21146

 6سنويا% 0062بنسبة  متوسطا على السهمللسهم العادي الواحد، وعائدَا  أميركيدوالر  210
 

أعماله وتنويع استثماراته  االستثمار في تنمية ، واصل إنفستكوربلماضيةا الخمسالسنوات خالل  األسواق المالية اتضطرابا ورغم
موازنة االستثمارات عبر  بإدارة مالية حكيمةهذا النشاط  حظيو نموه6  عمل قوية تدعم قاعدةلتوفير  الالزمةالبشرية  وتعيين الخبرات

ص إنفستكورب ، قل  2111ومقارنة بالسنة المالية للمستثمرين6  وائدتوفير أعلى العمع استمرار التركيز على  ،المالية ةميزانيالوتقوية 
 %30.46إلى  %61بأكثر من  معدل كفاية رأس المال ارتفعضعف، و  062االستدانة إلى النصف حيث وصل إلى  معدل

 
وجمع إنفستكورب ، كيأمير دوالر  بليون 260 الماضية الخمس سنواتالعمليات التخارج خالل من  للتوزيعاتتجاوزت القيمة اإلجمالية و 

تم بليون دوالر أميركي، و  0خالل هذه الفترة  وبلغت قيمة رؤوس األموال المستثمرة تسويق االستثمارات6 دوالر من بليون 0أكثر من 
ونجح إنفستكورب على امتداد  في االستثمارات على أساس الصفقة بعد الصفقة6 ، خالل نفس الفترةأميركيدوالر  بليون 262 توظيف

لمستثمريه من مواصلة توفير نتائج مميزة  نهمك  ي   من المتوقع ان عمل قوي نموذجرة األزمة المالية العالمية وما بعدها في بناء فت
 وعمالئه6

 



يعكس نجاح و  الماضية، السنوات الخمس، استمرارية النمو المتواصل في 2102خالل السنة المالية ويعكس أداء إنفستكورب القوي 
 ة وأوروبا والخليجميركيفي أسواق الواليات المتحدة األجذابة لتنويع محافظهم االستثمارية  القائم على منح العمالء فرصاً  أعمالهنموذج 

 والعقارات وصناديق التَحو ط6 الخاصة الشركات من خالل االستثمار في
 

مليون  02061 بلغلي السنة المالية السابقة % عن2بزيادة نموًا في الدخل من العموالت  2102وحقق إنفستكورب في السنة المالية 
 والر6د
 

% عن 20بزيادة  2102السنة المالية  خاللالجديدة  ستثمارات من اال أميركيدوالر  بليون 061أكثر من  جمعونجح إنفستكورب في 
التي استقطبتها  ستثماراتيمة اال6 وبلغت ق2114جديدة منذ السنة المالية  ستثماراتالسنة السابقة، ما يشير إلى استمرار استقطابه ال

 020بلغت قيمتها خاللها  حيث 2100% عن السنة المالية 21بزيادة  ،أميركيمليون دوالر  100 مبلغ المؤسسة من منطقة الخليج
 بزيادة يأميركمليون دوالر  200لتبلغ في الشركات   التي تم تسويقها الستثماراتلالقيمة اإلجمالية وارتفعت  6أميركيمليون دوالر 

%6 وبلغت 22بزيادة  أميركيمليون دوالر  6242 من ناحيتها، ارتفعت قيمة االستثمارات العقارية إلى 2100% عن السنة المالية 06
القيمة اإلجمالية ألصول تلك الصناديق  تخطت، بينما أميركيدوالر  بليونقيمة االكتتابات الجديدة لالستثمار في صناديق التحو ط 

 دوالر6 بليونالخمسة  عتبة ا إنفستكوربوالتي يديره
 
مليون دوالر أميركي، مدفوعًا باالنتعاش القوي   2066إلى ليصل % عن السنة المالية الماضية 24ارتفع الدخل من األصول بنسبة و 

ارتفع اد العالمي6 و مليون دوالر أميركي مستفيدة من التعافي في االقتص 2462لعوائد االستثمارات وأداء صناديق التحوط التي حققت 
صافي  وحقق إنفستكورب 6مليون دوالر أميركي 01062 ليصل إلى 2102السنة المالية  % خالل4بنسبة إجمالي الدخل التشغيلي 

 نفس الفترةمليون دوالر أميركي في  6260مقابل  ،أميركي مليون دوالر 0060 بقيمة 2102أرباح في النصف الثاني من السنة المالية 
 6%460 تهنسببارتفاع بلغت  ،2100المالية  من السنة

 
ًا لكل سهم عادي إضافة إلى دفع كامل األرباح القابلة للتوزيع أميركيدوالرًا  02من ناحية أخرى، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بقيمة 

 %026لألسهم الممتازة والتي بلغت نسبتها 
 
صناديق لرئيس كبمن فيهم ليونيل إيردلي  في اإلدارات العليا الكفاءاتديد من الع تعيينأعلن إنفستكورب خالل السنة المالية عن و 

ط، و  أمريكا الشمالية6 وشهدت السنة المالية تعزيز  في الشركات الخاصة فيرئيس مجلس اإلدارة لالستثمارات ل اً نائب ،اري أب لغالتحو 
سوف يتم افتتاحه خالل  في أبوظبي وثالث في قطر ومكتباح مكتب جديد له في الرياض إنفستكورب لحضوره الخليجي، عبر افتت

 6وبرلين كما نظم إنفستكورب خالل العام مؤتمرات عديدة ناجحة لعمالئه ومستثمريه في أبوظبي والبحرين السنة المالية المقبلة6
 

أداؤنا القوي نجاح نموذج  يثبت ،ة جديدةمر : "العضو المنتدب إلنفستكوربالرئيس التنفيذي و نمر قيردار، قال  على هذه النتائج، وتعقيباً 
ستثمار في تطوير مؤسستنا نواصل اال نناإلنا ويشير إلى ارتفاع حجم أنشطتنا في جميع المناطق الجغرافية التي نعمل فيها6 اعمأ

 ؤسستنا"6والمستثمرين في م مساهميناجذابة ل وائدوتحقيق ع ناتوسعة قاعدة عمالئ امكانيةدعم مما يالخليج،  في والتوسع
 



 التي نؤمن بقدرتهاالفرص االستثمارية العالمية الجذابة  استكشاف، سوف نواصل القوية وأضاف قائاًل: "انطالقًا من قدرتنا االستثمارية
على  من النمو خامسةالسنة لل رباحاً أ ومع تحقيقنا وذلك بعد دراسة جميع المخاطر بحكمة6 ،متفوقة للمستثمرين وائدعلى توفير ع

 نمونا"6 زخمجودة أدائنا و ، إضافة إلى قاعدتنامتانة و  مواردنا البشرية،مهارة الي، كلُّنا ثقة في التو 
 

 :4102المالية  السنة مؤشرات أبرز

  ليش غإن زتيريلشركة  شملتو  4102في خمس شركات جديدة خالل السنة المالية  أميركيماليين دوالر  916استثمر إنفستكورب
وبيبر سورس، وهي شركة تجزئة رائدة ومتعددة قنوات التوزيع  وهي شركة مصنعة لرقائق البطاطس عالية الجودة، ،كريسبس

شركة ناِمت التركية الرائدة في إنتاج  إلى ، باالضافةفريدة التصميم والتصنيعالتعرض نخبة مختارة من الهدايا ومواد القرطاسية 
تونر كوربوريشن، الرائدة و االستثمارت الجديدة إلنفستكورب شركة توتس إيز  شملتو  معبأة6اللحوم الحمراء الطازجة والمعاَلجة وال

عالميًا في تصميم وتسويق وتوزيع األكسسوارات العملية، وشركة إس بيه جي برينتس العالمية والتي تتخذ من هولندا مقرًا لها 
 ات الماركات وغيرها من المنتجات6عة ولصاقوالمتخصصة في تصنيع المواد االستهالكية الخاصة باألقمشة المطبو 

 
  يب لتأجير ذشركة  يالمملكة العربية السعودية وهفي شركتين االستثمار في عن  اإلعالن 4102خالل السنة المالية وتم

، رية(للرياضة )تعمل تحت عالمة "وقت اللياقة" التجاإحدى كبرى شركات تأجير السيارات في المملكة، وشركة ِلجام  ،السيارات
 التي تعتبر إحدى كبرى الشركات السعودية المتخصصة في نوادي الصحة واللياقة البدنية6

 

  أكبر األسواق العقارية في الواليات  ثالثين منفي  قائمة ومدرة للدخليواصل إنفستكورب التركيز على االستحواذ على عقارات
سواق أفي  أميركيمليون دوالر  204مبلغ  4102ل السنة المالية كورب خالة وأكثرها تنوعًا6 واستثمر إنفستميركيالمتحدة األ
محافظ استثمارية6 وتماشيًا مع استراتيجيته  مشاريع عقارية جديدة عبر ست  ل منها أميركيمليون دوالر  482خصص و العقارات، 
، بما وسريعة النمو ة رئيسيةأميركيسواق ذ إنفستكورب تلك االستثمارات في عقارات تجارة التجزئة والمكاتب والسكن في أالعقارية، نف  

يللينو فيها أسواق واليا  ومينيسوتا ونيفادا وتكساس6 يت كاليفورنيا وفلوريدا وا 

 

  مقرًا  التي تتخذ من لندنجمنت يابيتال ماناستراتيجية مع شركة إيك ك شراكةإنفستكورب  نشأأ في إطار قطاع صناديق التحو ط،و
واالئتمانات المتعثرة في  االستثمار في االستحوذات استخدام استراتيجية سريع االستثمارات وتوفرأموال لت لها والتي توفر رؤوس

التي  2ومحفظة الفرص االستثمارية الخاصة  2شتى أنحاء أوروبا6 كما طرح إنفستكورب محفظة الفرص االستثمارية الخاصة 
 ة6ميركيفي الواليات المتحدة األ دخول أسواق القروض المتعثرة للعقارات التجارية والسكنية تؤمن

 

  6 4102خالل السنة المالية  من عمليات بيع الشركات المستثمرين كعوائدعلى  أميركي دوالر بليون 0.2 مبلغ إنفستكورب وزعو
 % بفضل عمل إنفستكورب21ثماني شركات؛ بما فيها شركة أرماسيل التي ارتفعت أرباحها بنسبة  بيع أيضا خالل هذه السنة تمو 

التخارج الجزئي من مجموعة سكريل )سابقًا كما تم  6والتوسع إلى مناطق جغرافية جديدة األساسية امع إدارتها لتنمية أعماله
وسداد  واإلهالكوالضرائب  ةمليون يورو قبل استقطاع الفائد 21مليون يورو إلى  2.3مونيبوكرز( التي ارتفعت أرباحها من 

َبل إنفستكورب؛ إضافة إلى التخارج الكامل من شركة فليتماتيكس، التي أدرج إنفستكورب أسهمها الديون، خالل فترة تملكها من قِ 
المبنى الطبي ذا  بيع عمليات التخارج الناجحة في السواق العقارية  شملت6 و 4104للتداول في بورصة نيويورك أواخر عام 

 46ن الذي يتألف من برجين سكنيين يبلغ ارتفاعهما رِ ى بريفالطابق الواحد في مركز بيتشيدا الصحي، والحصة المتبقية في مبن
طابقًا، ومجمع آشفورد للشقق السكنية الذي يضم حديقة ومنازل مستقلة، ومجمع ستيت فارم درايف الضخم للمكاتب6 وفي أكتوبر 



في مجمع ناشفيل مضمون بحصص ملكية  أميركيماليين دوالر  01بقيمة  ميزانين، شارك إنفستكورب في تقديم قرض 4102
مما مكنه من  إنفستكورب حصته في القرض اع، ب4102ي6 وفي أوائل شهر يوليو سيتي ِسنِتر المكتبي الممتاز وسط مدينة تينيس

 6سنة واحدة فقطاقل من رباح في أتحقيق 

 

  ةميركيتحدة األالحجم في الواليات الم ةشركة متوسط 44وفي المتوسط، ارتفعت أرباح محفظة استثمارات إنفستكورب في، 
دوالر  بليون 0.2 لتصل الى% سنويًا 02وسداد الديون، بنحو  واإلهالكوالضرائب  ةقبل استقطاع الفائد ،وتركيا ،الخليج ،وأوروبا
 ، بما يتماشى مع استمرار التحسن في البيئة االقتصادية6 أميركي

 

  مليون فرنك سويسري  042الفرنك السويسري بقيمة ، أنجز إنفستكورب بنجاح تسويق سندات مقوَّمة ب4102 شهر مايو فيو
وكان أول إصدار سندات بالفرنك السويسري تطرحه  ،مة االكتتاب فيه القيمة المطلوبةفاقت قي( أميركيمليون دوالر  021)

يل جديدة ل إصدار تلك السندات خطوة استراتيجية مهمة إلنفستكورب في سياق فتحها لقناة تمو بحرين6 وشك  مدرجة في المؤسسة 
إنفستكورب تسهيالت  ابرمقبل عامين6 كما  ميركيفي األسواق المالية العالمية، في أعقاب إصداره لسندات مقومة بالدوالر األ

ت هذه االئتمانات 6 وحل  أميركيمليون دوالر  921استقطب اكتتابات ناهزت قيمتها ف، أميركيمليون دوالر  211ائتمانية  بقيمة 
( ومدَّد أجل استحقاق 4102سنوات )تستحق في سبتمبر  2متعددة العمالت باستحقاق الكورب المصرفية مكان تسهيالت إنفست

 سنوات6 2إلى أكثر من  هاسداد

 

 تغطي  أميركيمليون دوالر  311إلنفستكورب قوية األداء، حيث ناهزت السيولة اإلجمالية التي كشفت عنها نحو  ميزانية ال تزال
 4.2طويلة األجل على امتداد السنوات األربع المقبلة6 وبلغ إجمالي قيمة أصول إنفستكورب المتوسطة و الكامل قيمة المديونية 

%، متجاوزة بذلك الحد 30.4مال إنفستكورب  معدل  6 كما تجاوزت نسبة كفاية رأس4102يونيو  21 بتاريخ أميركيدوالر  بليون
 %29.86 المطلوبة بلغت نسبة كفاية رأس المال  2وفقًا لمعايير بازل و %6 و 04األدنى الذي حدده بنك البحرين المركزي والبالغ 

 
 -إنتهى-
 

 نبذة عن انفستكورب
دارتها بمختلف منتجاتها6 وهو يعمل من  يعتبر بنك انفستكورب في طليعة المؤسسات المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وا 

لمملكة العربية السعودية، ويتم التداول في أسهمه في بورصة البحرين تحت مكاتب له في كل من مملكة البحرين ونيويورك ولندن وا
(6 ويتوزع نشاط انفستكورب على ثالث وجهات استثمار رئيسية هي: االستثمار في المؤسسات في الواليات INVCORPالرمز )

 يونيو 21تاريخ بو ي صناديق التحوط حول العالم6 المتحدة وأوروبا والخليج، واالستثمار في العقارات في الواليات المتحدة، واالستثمار ف
للحصول على المزيد من المعلومات بما في ذلك بليون دوالر6  0062قيمتها على  تبلغ، أدار انفستكورب أصواًل استثمارية 4102

 .www.investcorp.comأحدث بياناتنا المالية الدورية، والتي توضح أصولنا تحت اإلدارة، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 
 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 نفستكوربإ

 فراس األمين
8787 8997 988+ 

felamine@Investcorp.com 

 ف تي أي كونسالتينغإ
 رشا مهنا 

+971 4 437 2100 
racha.mhanna@fticonsulting.com 
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