إنفراكورب تسجل ربحا بقيمة  6.2مليون دوالر في الربع األول 2022

-

إنفراكورب تحقق  17.4مليون دوالر من اإليرادات خالل الثالثة أشهر األولى من عام 2022

-

إنفراكورب توفر منصة لتطوير البنية التحتية االجتماعية المستدامة للمستثمرين حول العالم

المنامة ،البحرين 22 ،يونيو  :2022أعلنت شركة إنفراكورب ،وهي الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية االجتماعية
والتي أعلنت عنها مجموعة جي إف إتش المالية ،عن تحقيق صافي ربح قدره  6.2مليون دوالر أمريكي على إيرادات
قدرها  17.4مليون دوالر أمريكي خالل األشهر الثالثة األولى من عام  .2022في الوقت الحالي ،يتوفر لدى إنفراكورب،
التي قامت باإلعالن عن أول بيان مالي لها منذ مطلع العام ،أصوالً تحت اإلدارة تساوي قيمتها  3مليار دوالر.
تأسست إنفراكورب في يناير  2022لتقديم منتجات تطوير البنية التحتية االجتماعية المستدامة للمستثمرين في جميع أنحاء
العالم ،وتحقيق عوائد طويلة األجل وإضافة قيمة دائمة للمجتمعات .تقوم إنفراكورب محفظة من األصول تبلغ قيمتها حوالي
 3مليارات دوالر ،وتهدف إلى تسريع نمو تطوير البنية التحتية المستدامة عبر مناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب
آسيا.
قال هشام الريس ،رئيس مجلس إدارة إنفراكورب" :يمثل أول بيان مالي للشركة بداية هامة لرحلتنا لتقديم منتجات جذابة
ذات تأثير إيجابي في المجتمعات حول العالم".
"يشير البيان المالي األول للشركة أنها في وضع جيد لتحقيق هدفها المتمثل في دفع عجلة تطوير البنية التحتية المستدامة
وتقديم مساهمة إيجابية لألجيال القادمة .كما يسعدنا االستجابة األولية إلطالق إنفراكورب ونتطلع إلى اكتساب الشركة زخما ً
كبيرا ً في األشهر المقبلة ".
تمتلك إنفراكورب مجموعة متنوعة ومتكاملة من أنشطة األعمال ،بما في ذلك البنية التحتية االجتماعية والمشاريع متعددة
االستخدامات وحلول التطوير .في شهر مارس الماضي ،أدرجت الشركة صكوكا خضراء بقيمة  900مليون دوالر في
بورصة لندن ،وهي أول صكوك خضراء على اإلطالق يتم إدراجها في البورصة من قبل مؤسسة بحرينية.
قامت الشركة مؤخرا بتدشين مشروع هاربر فيوز ،وهو معلما آخر حديثا في مملكة البحرين .يقع المشروع في منطقة
هاربر هايتس في المنامة ،وشهد معدل طلب مرتفع كما يعتبر أحد المواقع السكنية الرائدة في المملكة.
علق ماجد الخان ،الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب" ،نحن متحمسون جدا تجاه مستقبل إنفراكورب .لقد قمنا بالفعل ببناء
محفظة متنوعة ومصادر إيرادات تشغيلية متنوعة ومستدامة ،مما يوفر أساسا متينا نبني عليه ونحقق القيمة للمساهمين ،مع
الحفاظ على سيولة قوية .تركز المجموعة حاليا ً على وضع خطوط عريضة للجوانب التشغيلية لضمان أفضل الممارسات
الدولية التي يمكن أن تواكب التغيرات الديناميكية واالقتصادية".
تشمل أصول إنفراكورب  250مليون قدم مربع من األراضي المخصصة للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.
تقوم المجموعة ببناء نظام بيئي مستدام جزئيا من خالل االستثمارات في نظام محفظة البنية التحتية االجتماعية الذي يشمل
مواد البناء واللوجستيات والتقنيات التي تدعم أهداف تغير المناخ ،باإلضافة إلى أصول البنية التحتية االجتماعية عبر قطاعي
التعليم والرعاية الصحية.

-إنتهى-

نبذة عن إنفراكورب:
إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في االستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة برأس مال يصل إلى  ١،١مليار دوالر
أمريكي .تديرإنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو  3مليارات دوالر أمريكي من أصول البنية التحتية ،بما في ذلك  250مليون قدم مربعة من
المساحات في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية المستدامة .تعتمد استراتيجية إنفراكورب على
االستدامة و تحقق عوائد طويلة األجل للمستثمرين من خالل اإلدارة االستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية ،ومن خالل تبني
الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة االستث مارات المستدامة .تركز الشركة على االستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك االستثمار في الخدمات
اللوجستية والتقنيات التي تدعم االستدامة ومصادر الطاقة المتجددة باإلضافة إلى أصول البنية التحتية االجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.
للمزيد من المعلومات حول إنفراكورب ،يرجى زيارة الموقع www.infracorp.bh

