
 

 

 خبر صحفي

 

 في بورصة لندنمليون دوالر 900 أول صكوك خضراء بقيمة  درجت  "إنفراكورب"

مليون دوالر أمريكي،  900اليوم إصدار صكوك بقيمة . ب. م. ش "إنفراكورب"أعلنت  : 2022مارس   27المنامة، البحرين، 
 ةالهامتعكس هذه الصفقة . .في بورصة لندن هاإدراج يتم و ةبحرينيمؤسسة  هاوهي أول صكوك خضراء على اإلطالق تصدر

لتسريع نمو البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا مع  "إنفراكورب"استراتيجية 
 . للمجتمعاتمستدامة قيمة  إضافة تحقيق عوائد  طويلة األجل للمستثمرين و

دعم  في الخبرة المتراكمة لدى المجموعةاالستدامة لمجموعة جي إف إتش المالية، البنية التحتية و ، ذراع"إنفراكورب"تعتمد 
 "اكوربإنفر"تعزز مكانة   المعتمدةخارطة طريق االستدامة كما أن . التنمية المستدامة للمجتمعات واالقتصادات التي تعمل فيها

ة التحتية البنيتغطي محفظة من خالل البنية التحتية االجتماعية مشاريع كشركة رائدة في المنطقة في استثمارات االستدامة و
 . متعددة االستخدامات، فضالً عن الحلول التنمويةالمشاريع االجتماعية، و

 قبل البحرين من منوك خضراء أول صكإصدار يسعدنا أن نعلن عن : "إنفراكوربس، رئيس مجلس إدارة وعلق هشام الري
ً مستدام اً إيجابيستترك أثراً هذه الصكوك وكلنا ثقة بأن . إنفراكورب  على قطاع تطوير البنية التحتية في منطقة الخليج وشمال ا

ملموس أثراً  ركفي تالى المشاركة باإلضافة للفرص التي تحقق عوائد الهتمام السوق  استجابةيأتي طرحها إفريقيا وجنوب آسيا، و
 ". في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية

ً سنوي ٪17نمو الصكوك الخضراء بأكثر من في ظل : "وأضاف أن التوقعات بو ،مليار دوالر أمريكي 15إلى  2021في عام  ا
، من المتوقع أن يتراوح نشاط إصدار الصكوك بين 2022لسوق التمويل اإلسالمي في عام اهتمام رئيسي محل الصكوك  تظل 
ً ، وفق2022مليار دوالر أمريكي في عام  170و 160 راء الصكوك الخض تجاهالمستثمرين رغبة لذلك نتوقع تنامي . لوكالة موديز ا

 . "الرياح االقتصادية المعاكسةالمؤسسية في ظل استمرار لحوكمة البيئية واالجتماعية ووا

مليون قدم مربع من  250بما في ذلك  ،مليارات دوالر من أصول البنية التحتية 3تبلغ قيمتها نحو  أصول تدير إنفراكورب 
ً زئيج ةمستداممنظومة بناء على المجموعة وتعمل . المخصصة للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية المستدامة مساحاتال من  ا

خالل االستثمارات في محفظة البنية التحتية االجتماعية التي تشمل مواد البناء والخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم أهداف 
 . قطاعي التعليم والرعاية الصحيةل، باإلضافة إلى أصول البنية التحتية االجتماعية يتغير المناخال
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 نبذة عن إنفراكورب

 إنفراكورب تدير مليار دوالر أمريكي.  ١،١شركة متخصصة في االستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة برأس مال يصل إلى إنفراكورب ش.م.ب هي 
ي الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا فمساحات مليون قدم مربعة من ال 250مليارات دوالر أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك  3محفظة تبلغ قيمتها نحو 

دارة تحقق عوائد طويلة األجل للمستثمرين من خالل اإل والستدامة ى اعلاستراتيجية إنفراكورب  عتمدوالمخصصة للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.  ت
الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة االستثمارات المستدامة. تركز الشركة على  االستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية، ومن خالل تبني

ية التحتية فة إلى أصول البناالستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك االستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم االستدامة ومصادر الطاقة المتجددة باإلضا
 الرعاية الصحية.االجتماعية لقطاعي التعليم و

 www.infracorp.bhللمزيد من المعلومات حول إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع 
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