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٦٫٢ ماليني دوالر أرباح «إنفراكورب» بالربع األول من ٢٠٢٢
أعلنت شركة إنفراكورب، 
وهــي الشــركة املختصــة 
بأنشــطة البنيــة التحتية 
االجتماعيــة والتي أعلنت 
عنهــا مجموعــة جــي إف 
إتــش املالية، عــن حتقيق 
صافي ربح قدره ٦٫٢ ماليني 
دوالر وإيرادات قدرها ١٧٫٤ 
مليون دوالر خالل األشهر 
الثالثــة األولى مــن ٢٠٢٢، 
وبالوقــت احلالــي يتوافر 
لدى إنفراكورب، التي قامت 
باإلعالن عن أول بيان مالي 
لها منذ مطلع العام، أصوال 
حتت اإلدارة تساوي قيمتها 

٣ مليارات دوالر. 
تأسســت إنفراكورب 
فــي ينايــر ٢٠٢٢ لتقدمي 
منتجات تطويــر البنية 
االجتماعيــة  التحتيــة 
املســتدامة للمستثمرين 
في جميــع أنحاء العالم، 

املســتدامة وتقدمي مساهمة 
إيجابية لألجيال القادمة. كما 
يســعدنا االستجابة األولية 
إلطالق إنفراكورب ونتطلع 
إلى اكتســاب الشركة زخما 

قامــت الشــركة مؤخــرا 
بتدشني مشروع هاربر فيوز، 
وهــو معلم آخــر حديث في 
مملكة البحرين. يقع املشروع 
في منطقة هاربر هايتس في 
املنامة، وشــهد معدل طلب 
مرتفعا كما يعتبر أحد املواقع 
السكنية الرائدة في اململكة. 
قــال  جانبــه،  مــن 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
إنفراكــورب ماجــد اخلــان: 
«نحن متحمسون جدا جتاه 
مستقبل إنفراكورب. لقد قمنا 
بالفعل ببناء محفظة متنوعة 
إيرادات تشغيلية  ومصادر 
متنوعة ومستدامة، مما يوفر 
أساســا متينــا نبنــي عليه 
القيمة للمساهمني،  ونحقق 
مــع احلفــاظ على ســيولة 
قوية. تركز املجموعة حاليا 
على وضع خطوط عريضة 
للجوانب التشغيلية لضمان 

واملشــاريع  االجتماعيــة 
متعددة االستخدامات وحلول 
التطويــر. في شــهر مارس 
املاضــي، أدرجــت الشــركة 
صكوكا خضراء بقيمة ٩٠٠ 

كبيرا في األشهر املقبلة.
إنفراكــورب  ومتتلــك 
مجموعة متنوعة ومتكاملة 
مــن أنشــطة األعمــال، مبا 
البنيــة التحتية  فــي ذلــك 

مليــون دوالر فــي بورصة 
لنــدن، وهــي أول صكــوك 
خضــراء على اإلطــالق يتم 
إدراجهــا فــي البورصة من 

قبل مؤسسة بحرينية.

أفضل املمارسات الدولية 
التــي ميكــن أن تواكــب 
الديناميكيــة  التغيــرات 

واالقتصادية».
أصــول  وتشــمل 
إنفراكــورب ٢٥٠ مليون 
قــدم مربعة من األراضي 
املخصصة للبنية التحتية 
االقتصادية واالجتماعية 
املستدامة. تقوم املجموعة 
بيئــي  نظــام  ببنــاء 
مستدام جزئيا من خالل 
االســتثمارات فــي نظام 
محفظــة البنية التحتية 
االجتماعية الذي يشــمل 
مواد البناء واللوجستيات 
التــي تدعم  والتقنيــات 
املنــاخ،  أهــداف تغيــر 
باإلضافة إلى أصول البنية 
التحتية االجتماعية عبر 
قطاعي التعليم والرعاية 

الصحية.

١٧٫٤ مليون دوالر إيرادات الشركة .. و٣ مليارات دوالر األصول املدارة

ماجد اخلانهشام الريس

وحتقيــق عوائــد طويلــة 
األجل وإضافــة قيمة دائمة 
للمجتمعات. تقوم إنفراكورب 
ببناء محفظــة من األصول 
تبلغ قيمتها نحو ٣ مليارات 
دوالر، وتهدف إلى تســريع 
منو تطوير البنية التحتية 
املستدامة عبر مناطق الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا 

وجنوب آسيا.
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال رئيــس مجلــس إدارة 
الريس:  إنفراكورب هشــام 
«ميثل أول بيان مالي للشركة 
بداية مهمة لرحلتنا لتقدمي 
منتجات جذابــة ذات تأثير 
إيجابي في املجتمعات حول 

العالم».
ويشير البيان املالي األول 
للشركة إلى أنها في وضع جيد 
لتحقيق هدفها املتمثل في دفع 
عجلة تطوير البنية التحتية 

«Wave Life Holding»: هدفنا حتقيق
منو مستدام واحلفاظ على أداء عالي اجلودة

 Wave Life تعتبر شــركة
Holding، والتي تأسست عام 
٢٠٠٨ في ماربيا، مبنزلة شركة 
عاملية متنوعــة، يبلغ رأس 
مالها أكثر من ملياري يورو 
وتعمل فــي ٨ دول وتوظف 
أكثــر مــن ٢٠٠٠٠ شــخص، 
وتساهم الشركة في تطوير 
االقتصــاد واالســتثمار فــي 
عــدد مــن القطاعــات مثــل 
البناء والتصنيع والهندسة 
والتجارة والضيافة والعقارات 
وإنتاج املوســيقى وصناعة 
ألعــاب الفيديــو والتجــارة 
العامة واخلدمات اللوجستية، 
كمــا تعمل في مجــال النفط 
والغاز كمــا تخطو خطوات 
كبيــرة فــي اســتراتيجيتها 
الناجحة لبناء اقتصاد قائم 
على املعرفة قائم على االبتكار.
 Wave Life ويقود شركة
Holding، وليد العمرتي الرجل 
الــذي يقف وراء بعض أكبر 
املعامــالت فــي العالم، وهو 
الرئيس التنفيذي للشــركة 
التي اشتهرت على مستوى 
الشــركة  العالــم باعتبارها 
القادرة على حتويل التفكير 

فيما ميتلك رئيسها التنفيذي 
صداقات وثيقة مع الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما 
ووزيرة اخلارجية األميركية 
الســابقة هيالري كلينتون 
وأندري ميلينشينكو وروبن 
لي باإلضافة الى العديد من 

القادة العامليني اآلخرين.
وحصــل العمرتــي على 
العديد من اجلوائز في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، كمــا كان لــه دور 
فعال في إنشــاء العديد من 
الشركات التابعة للمجموعة 

منذ انضمامه إلى الشركة.
وقاد العمرتي العديد من 
املشاريع التي تهدف إلى النمو 
منذ توليه القيادة، حيث ان 
هدف املجموعة هو االستثمار 
مســتدام  منــو  وحتقيــق 
واحلفــاظ علــى أداء عالــي 
اجلودة، وحتقيقا لهذه الغاية، 
 Wave Life تهدف استثمارات
Holdings في البناء والتصنيع 
والهندسة والتجارة والضيافة 
والعقارات إلى املساهمة في 
تنمية االقتصــاد احمللي مع 
توفير عوائد ثابتة ومستدامة 

للمساهمني.
ويتألف الفريق التنفيذي 
 Wave Life Holdings لشركة
من أفــراد ملتزمني يركزون 
ويصممــون علــى حتقيــق 
أهدافهم، كما يسمح هذا اإلطار 
 Wave العاملــني في جلميع 
Life Holding باملســاعدة في 
اكتشاف االبتكارات احملتملة 
فــي أنظمــة األعمــال الهامة 
والعناصر التي تواجه العمالء 
مثــل اخلدمــات والعالمــات 
التجارية واملشاركة، ويؤدي 
جمــع األفــكار ومشــاركتها 
إلــى تطوير نهــج تعاوني، 
مما يضمــن عدم إهــدار أي 
فكرة واعــدة، نتيجة لذلك، 
 Wave Life Holding حتــرز
تقدمــا ملحوظــا فــي هدفها 
املتمثــل في  االســتراتيجي 
إنشــاء اقتصــاد قائــم على 
املعرفة قائم علــى االبتكار، 
ويقوم برنامج جناح الشركة 
على ٦ عناصر، وهي: االبتكار، 
التميــز، الســرعة، الــوالء، 
النزاهــة، األفــراد، وهي في 
صميــم مــا تفعله الشــركة 

كمنظمة وكأفراد.

تستثمر في قطاعات عدة منها البناء والتصنيع والهندسة والتجارة والضيافة والعقارات

وليد العمرتي

اإلبداعــي واملبتكر إلى واقع 
ملموس.

وشغل رائد االعمال وليد 
العمرتي عــددا من املناصب 
الرئيســية فــي املنظمــات 
ذات الصلــة بالتكنولوجيا 
والتجارة في كل من القطاعني 
احلكومي واخلاص، مبا في 
ذلك توســيع تكامــل الذكاء 
االصطناعــي، والــذي يعــد 
بإحداث ثورة في التكنولوجيا 
والتجارة، والتنمية اإلقليمية.

وخالل السنوات املاضية 
 Wave Life Holding متلكــت
شركات في إفريقيا واخلليج، 

الدول العربية استقطبت ١٤٫٤ ألف مشروع 
أجنبي بتكلفة ١٫٣ تريليون دوالر خالل ١٩ عامًا

كشفت املؤسسة العربية 
لضمان االســتثمار وائتمان 
الصادرات (ضمان) عن ارتفاع 
إجمالي مشــاريع االستثمار 
األجنبي املباشر الواردة إلى 
املنطقــة خالل الفترة ما بني 
٢٠٠٣ و٢٠٢١ الــى ١٤٫٤ الف 
مشــروع بتكلفة استثمارية 
تقدر بنحو ١٫٣ تريليون دوالر 
وفرت ما يقرب من مليوني 
فرصــة عمــل تركــزت فــي 
اإلمارات بحصة ٤١٪ من عدد 
املشاريع وفي مصر بحصة 
١٩٪ من التكلفة االستثمارية.
املؤسســة  وأوضحــت 
في التقرير الســنوي الـ ٣٧ 
ملنــاخ االســتثمار في الدول 
العربية لعــام ٢٠٢٢، والذي 
أطلقته أمس أن هناك حتسنا 
نسبيا لوضع الدول العربية 
خالل عام ٢٠٢١ في مجموعة 
األداء االقتصادي،  مؤشرات 
واســتقرارا فــي مجموعــة 
مؤشرات التقييمات السيادية 
وقياس مخاطر الدول وتباينا 
في مجموعة مؤشرات عناصر 
اإلنتاج، في مقابل تراجع في 
مجموعــة مؤشــرات البيئة 

التشريعية والتنظيمية.
وفي هذا الســياق، أشار 
املديــر العــام لـــ «ضمــان» 
عبداهللا احمــد الصبيح الى 
أن احملصلة النهائية لتغيرات 
وضــع الــدول العربيــة في 
الدولية انعكست  املؤشرات 
إيجابــا علــى االســتثمارات 
األجنبية املباشرة الواردة الى 
املنطقة مع توقعات باستمرار 
النمو في عام ٢٠٢٢، السيما 
بعــد ارتفاع عدد املشــاريع 
الــواردة للمنطقة  األجنبية 
مبعدل ١٥٪ والتكلفة مبعدل 

٥١٫٦٪ من حيث عدد املشاريع.
وتوقع الصبيح استمرار 
النمو في االستثمار العربي 
البينــي خالل العــام ٢٠٢٢، 
الســيما بعــد زيــادة عــدد 
مشاريع االســتثمار العربي 
البيني مبعدل ٢٠٪ الى ١٣٤ 
مشــروعا، والتكلفة مبعدل 
٥٥٪ الى ٦٫٦ مليارات دوالر 
خالل العام ٢٠٢١. وقد مثلت 
الســعودية الوجهــة األولى 
بـ ٣٨ مشــروعا وبتكلفة ١٫٣ 
مليار دوالر، فيما حل قطاع 
خدمات األعمال في املقدمة بـ 
٤٧ مشروعا وقطاع العقارات 
في املقدمة من حيث التكلفة 

بنحو ١٫٧ مليار دوالر.
ومع تراجع درجات الثقة 
واليقــني فــي ظــل األحداث 
الدولية واإلقليمية املتصاعدة، 
مواصلــة  الصبيــح  أكــد 
املؤسســة التي أنشــئت في 
عــام ١٩٧٤، كهيئــة عربيــة 
إقليمية مشتركة، مساعيها 
وجهودها الرامية لتحســني 
منــاخ االســتثمار في الدول 

العربية وتشجيع الصادرات 
العربيــة إلــى مختلف دول 
العالم، حيث قدمت استنادا 
إلى خبرتها الطويلة املمتدة 
لنحو ٥ عقود خدمات تأمني 
املســتثمرين واملصدريــن 
واملؤسســات املاليــة بحجم 
عمليــات تراكمي جتاوز ٢٣ 
مليار دوالر بنهاية العام ٢٠٢١. 
وشــدد الصبيح على أهمية 
قيام دول املنطقة باإلســراع 
في تنفيــذ خطــط متكاملة 
لتحســني مناخ االســتثمار 
مبختلف مكوناته السياسية، 
واالقتصادية، واالجتماعية، 
واملؤسسية، السيما مع تزايد 
حدة املنافسة بني دول العالم 
على استقطاب االستثمارات 
إلــى  املباشــرة  األجنبيــة 
قطاعاتها املختلفة خصوصا 
بعد تفاقم املخاوف من حدوث 
ركود تضخمي إثر التداعيات 
السلبية للحرب الروسية - 
األوكرانية والزيادات احلالية 
واملتوقعــة ألســعار الفائدة 

العاملية.

مؤسسة «ضمان» أطلقت التقرير الـ ٣٧ ملناخ االستثمار العربي لعام ٢٠٢٢

عبداهللا أحمد الصبيح

٨٦٪ لتبلــغ ٢١ مليــار دوالر 
خــالل الثلث األول من العام 
٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام ٢٠٢١.
 FDI ووفق قاعدة بيانات
Markets حلت أوروبا الغربية 
في مقدمة أهم املســتثمرين 
فــي املنطقة لعــام ٢٠٢١ من 
حيث التكلفة االســتثمارية 
للمشــاريع، بقيــادة اململكة 
املتحــدة التــي ســاهمت بـ 
٧٫٥٪ مــن التكلفــة، و١٢٫٦٪ 
من عدد املشاريع، في املقابل 
كانت السعودية أهم وجهة 
للمشــاريع األجنبيــة فــي 
املنطقــة من حيــث التكلفة 
 ٩٫٣ بقيمــة  االســتثمارية 

مليارات دوالر.
كما حلــت اإلمــارات في 
مقدمة الدول املســتقبلة من 
حيــث عدد املشــاريع بنحو 
٤٥٥ مشروعا، أما قطاعيا فقد 
حلت قطاعات خدمات األعمال 
والبرمجيات واخلدمات املالية 
في املراكز الثالثة األولى على 
التوالــي بحصــة مجموعها 

«نقابة النقل العام» كّرمت رئيس
مجلس إدارة الشركة وليد الشريعان

أسامة أبو السعود

نّظمت نقابة العاملني في 
شركة النقل العام الكويتية 
حفال لتكرمي رئيس مجلس 
إدارة شــركة النقــل العام 
الكويتية م.وليد الشريعان، 
مبناسبة انتهاء فترة عمله 
بحضــور أعضــاء مجلس 
إدارة الشــركة وعدد كبير 

من القياديني.
وفي هذا الســياق، قال 
العاملــني  رئيــس نقابــة 
بشــركة النقل العام خالد 
العاملــني  إن  العوضــي 
بالشركة يقدمون شكرهم 
للمحتفى به ملا كان له من 
دور كبير وااللتزام بالوعود 
التي أعطاها لرئيس النقابة 
فــي أول اجتمــاع لهم قبل 
سنتني خاصة أنه ألول مرة 
فــي تاريخ مجالــس إدارة 
شــركة النقل العام، يكون 
هنــاك تعــاون بني مجلس 
إدارة الشركة والنقابة، هذا 
التعاون الذي أثمر حصول 
زيادة مستحقة للموظفني 
وأيضا تســكني مــن كانوا 
مكلفــني وتكليــف آخرين 
بالوظائف اإلشــرافية من 

املستحقني.
وأضاف أنــه ألول مرة 
منذ تأسيس النقابة ميارس 
مجلس اإلدارة العمل النقابي 
الشــركة  الســليم داخــل 
لتحقيق املطالب العمالية، 
مشــددا على حزن النقابة 
على خســارة شخص مثل 
الذي  الشــريعان  م.وليــد 
جاء الى الشــركة وهي في 
فوضــى عارمة وخســائر 
واســتطاع هــو ومجلــس 
اإلدارة ان ينتشل الشركة 
من خسائرها ومن الفوضى 

اإلدارية التي كانت بها.

املساعدة على إدارة الشركة 
لتحقيق النجاحات واألهداف 
املنشودة، مؤكدا أنه تشرف 
بالعمل مع مجلس اإلدارة، 
كمــا تشــرف بالعمــل مع 
القدامى  العاملــني  جميــع 
منهم واجلدد. وأشــار إلى 
أهميــة العمل علــى زيادة 
األرباح في شركتهم، فجميع 
شــركات الكويت هي ملك 
النهاية  أهل الكويت، وفي 
جميعنــا نعمــل ملصلحة 
الكويــت، مطالبــا اجلميع 
بالتعــاون وذلــك من اجل 
عودة الشــركة كمــا كانت 

بالسابق وأفضل.
بدوره، استعرض نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة 
النقل العام الكويتية د.صالح 
الياســني بدايــات عمله في 
مجلــس اإلدارة، مؤكدا أنه 
رحب بالعمل فيها ألنه على 
قناعة بأن النقل العام قادر 
على حل الكثير من املشاكل 

التي نراها على الطريق.

التنســيق  إلى  وأشــار 
مجلــس  بــني  احلاصــل 
إدارة الشــركة والنقابــة 
واملوظفــني، مؤكدا أن مثل 
هــذا التنســيق ال مثيل له 
في العديد من املؤسسات، 
مشيدا بالتجانس احلقيقي 
بــني  الكبيــر  والتعــاون 

اجلميع.
من جهته، أشاد الرئيس 
م.منصــور  التنفيــذي 
الســعد بجهــود احملتفــى 
بــه الشــريعان، مؤكدا أنه 
استطاع مع مجلس اإلدارة 
وبجهــود جميــع العاملني 
بالشركة حتقيق اإلجنازات 
تلــو اإلجنــازات، مضيفــا 
بالقــول: «نقف اليوم على 
أرض صلبة ونعلنها بقوة 
جنحنا في تطوير الشركة 
أســطول الناقــل الوطني، 
وجميعنا متفائلون باأليام 
املقبلة، طموحاتنا كبيرة، 
ســوف نســعى جاهديــن 

لتحقيقها».

مبناسبة انتهاء فترة عمله.. وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة وعدد كبير من القياديني

جانب من تكرمي م.وليد الشريعان من قبل نقابة النقل العام

وأشــار إلــى أن جتديد 
أسطول النقل العام سوف 
ينقل الشركة نقلة نوعية 
كبيرة وأن ذلك جاء بفضل 
اجلهود الكبيرة والتعاون 
بني مجلس اإلدارة وجميع 
العاملني بالشــركة، وعلى 
رأســهم الرئيس التنفيذي 
الســعد، معبرا  م.منصور 
عن تفاؤله الكبير مبستقبل 

النقل العام في الكويت.
ووجه العوضي رسالة 
إلى الهيئة العامة لالستثمار 
بضــرورة اختيــار رئيس 
مجلس إدارة الشركة القادم 
على ان يكون كفاءة ال تقل 
عن كفاءة م.وليد الشريعان 
النجاح  وأن يكمل مسيرة 

التي بدأها.
بــدوره، أشــاد م.وليد 
الشــريعان بجهود جميع 
العاملني بالشــركة، معبرا 
عن سعادته وفخره بالعمل 
مع هذه الكوكبة من الزمالء، 
الذين لم يدخروا جهدا في 

«الغرفة» تطالب «القوى العاملة» بالتنسيق مع مكاتب 
«اخلارجية» لتسهيل إجراءات استقدام العمالة

عقــدت جلنــة الصناعــة 
والعمــل املنبثقة عن مجلس 
إدارة غرفة جتــارة وصناعة 
الرابــع  الكويــت اجتماعهــا 
لعام ٢٠٢٢ ملناقشــة عدد من 
القضايا ذات العالقة بالقطاع 
الصناعي وعالقات العمل، إذ 
الهيئة  اللجنة قــرار  تناولت 
العامــة للبيئــة الرقابة على 
الصادرات من املواد الكيميائية 
والنفايات والــذي دخل حيز 
التنفيذ منتصف شــهر مايو 

املاضي.
ورأت اللجنة أن املنتجات 
التي شملتها الهيئة بالرقابة 
حتت مسمى «مواد كيميائية» 
وكذلك الرسوم التي تتقاضاها 
الشركة اخلاصة التي تتولى 
الفحص حتتاجان إلعادة نظر 
خاصة عند القياس بالتجارب 
اخلليجية، حيث تقوم الدول 
اخلليجية بتقاضي رسوم لكل 
مادة مســتوردة وليست لكل 
حاوية وبأســعار أقل، كما أن 
هذه الدول تتبع آلية الفحص 
العشــوائي تيســيرا حلركة 

االستيراد والتصدير.
وعلى صعيد آخر، تطرقت 

العمالة مبا ميكنه من مجاراة 
منــو األنشــطة االقتصاديــة 
بعد تخفيــف اإلجراءات التي 

صاحبت جائحة كوفيد-١٩.
وأكــدت اللجنــة فــي هذا 
الصدد أن هذه التوجهات من 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
ينبغــي أن يرافقها تنســيق 
مع مكاتــب وزارة اخلارجية 
خارج الكويت لتسهيل إجراءات 

االســتقدام، كمــا ينبغــي أن 
تكون هناك مساع على املدين 
املتوسط والطويل لتوفير املدن 

العمالية.
وحتت بند ما يستجد من 
أعمــال، اطلعــت اللجنة على 
تداعيات قرار اململكة العربية 
السعودية بشأن قواعد املنشآت 
الوطنية وأثر ذلك القرار على 
الصادرات الكويتية إلى اململكة.

جانب من اجتماع اللجنة

اللجنة إلى قرار الهيئة العامة 
للقوى العاملة رقم ١٥٦ لسنة 
٢٠٢٢ في شــأن إصدار الئحة 
قواعــد وإجــراءات منــح إذن 
العمل، واســتعرضت اللجنة 
املادة ٥٣ من القرار املشار إليه 
املتعلقة بفئات منح تصاريح 
العمــل، حيث أتاحــت الهيئة 
مجاال أرحب للقطاع اخلاص 
في تقدير االحتياج واستقدام 


