(ابيكورب) تستحوذ على  %30في شركة الصقر لإلسمنت

•

صفقة االستحواذ تعكس التزام ابيكورب بتعزيز النمو االقتصادي في المنطقة

المملكة العربية السعودية ،الدمام  12 -ديسمبر  :2016أعلنت الشركة العربية لالستثمارات البترولية (ابيكورب) ،المتخصصة في تمويل
واالستثمار في مشروعات الطاقة في العالم العربي والمملوكة بالكامل للدول العشر األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
(أوابك) والتي تأسست في العام  ،1975استحواذها على حصة بنسبة  %30في شركة الصقر لإلسمنت البحرينية.
وتعد شركة الصقر لإلسمنت أكبر منتج لإلسمنت والشركة الوحيدة المتكاملة في مملكة البحرين ،حيث توفر االسمنت ألصحاب المشاريع
الكبيرة للقطاعين العام والخاص في المملكة .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية الحالية للشركة  1000طن يومياً ،ومن المتوقع ارتفاع هذا المعدل بأكثر
من الضعف ضمن خططها التوسعية إلى  2400طن يوميا ً بحلول عام2017
وتأتي صفقة االستحواذ على  %30من شركة الصقر لإلسمنت على خلفية المشاريع الصناعية الرئيسية والبنية التحتية ،والتي تحفز
النشاطات االقتصادية واالستثمارية في قطاع التشييد في مملكة البحرين .ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها في البحرين ،بما في
ذلك المشاريع طويلة األجل مثل جسر الملك حمد ،الذي تبلغ قيمته  3مليارات دوالر ومن المقرر انتهائه في العام  ،2025يتوقع أن تصل هذه
القيمة إلى  72.7مليار دوالر أمريكي ،أي بمعدل نمو سنوي يبلغ  ،%4.7وفقا آلخر تحديث فصلي من مجلس التنمية االقتصادية في
البحرين.
وتشمل هذه المشاريع تحديث وتوسعة مصفاة سترة لتكرير النفط ،التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو) بـ 5مليارات دوالر أمريكي ،والخط
السادس لشركة ألومنيوم البحرين (ألبا) ،ومشروع توسعة مطار البحرين بقيمة  1.1مليار دوالر أمريكي ،ومشروع المؤسسة الوطنية للنفط
الخاص بالغاز المسال بقيمة  655مليون دوالر أمريكي.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور رائد الريس ،نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة العربية لالستثمارات البترولية (ابيكورب) " :نحن
في ابيكورب سعداء بإتمام هذه الصفقة ،وتملك  %30في شركة الصقر لإلسمنت ،أكبر منتج لإلسمنت في البحرين .ونعتقد أن اقتصاد مملكة
البحرين سيشهد معدالت نمو مرتفعة في السنوات المقبلة  ،وهذا االستثمار ما هو اال نتيجة لثقتنا الكبيرة في اقتصاد مملكة البحرين ورغبة
منا بالمساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي في المنطقة".
وقد تم االنتهاء من االتفاق مع الشريك اإلقليمي جي إف إتش المالية.
وعلق السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش" ،نحن نقدر دعم ابيكورب في هذه الصفقة األولى بين الشركتين ،وقد
اتفق الجانبان على العمل معا كمساهمين استراتيجيين في شركة الصقر لألسمنت ،لتعزيز وتوسيع وتحسين آداء الشركة ،وقيمتها ،وعائداتها
المالية .ونحن واثقون من أن هذا التعاون لن يقف عند دعم النمو المستمر القتصاد البحرين فحسب ،بل يتعداه للمنطقة ككل".
من الجدير بالذكر أن شركة ، Integrated Capital PJSCالتابعة لمجموعة أبوظبي المالية ،قد استحوذت على  %10في شركة الصقر
لإلسمنت في مارس .2016
انتهى-حول ابيكورب:
الشركة العربية لالستثمارات البترولية (ابيكورب) شركة استثمارية تأسست بهدف تعزيز تنمية قطاعات النفط والغاز في العالم العربي .وتم تأسيس الشركة بموجب شروط
اتفاق تم توقيعه من قبل الدول األعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوبك) في شهر سبتمبر من العام  .1974وتتمحور رؤية شركة ابيكورب حول تحويل
قطاع النفط العربي إلى قوة دافعة للتقدم االقتصادي في المنطقة .وانطالقا ً من هذه الرؤية ،تسعى شركة ابيكورب لدعم مشاريع الطاقة من خالل المساهمة في رؤوس أموال
الشركات الخاصة ،و وتقديم قروض لتمويل تلك المشاريع ،باإلضافة الى قيامها بتقديم عدد من الخدمات االستشارية المالية و قيامها بإصدار أبحاث متخصصة بقطاع
الطاقة وبشكل دوري.
وتعتبر ابيكورب واحدة من الشركات الخمس التي أسستها منظمة (األقطار العربية المصدرة للنفط) "أوبك" .ومنذ تأسيسها ،أسهمت الشركة بشكل كبير في تطوير قطاع
الطاقة في المنطقة .كما قامت بضخ استثمارات في  22مشروعا ً مشتركا ً من المشاريع ذات الصلة بقطاع النفط والغاز وصلت قيمتها إلى أكثر من  13مليار دوالر أميركي،
فضالً عن مشاركتها في تمويالت مالية مباشرة في قطاع الطاقة بلغت قيمتها أكثر من  126مليار دوالر أميركي .وتُقدر قيمة التزامات شركة ابيكورب اإلجمالية في هذه
المشاريع ،بما في ذلك األسهم والديون ،بأكثر من  11مليار دوالر .باإلضافة ،قامت الشركة بتقديم خدمات استشارية ومالية تتعلق بتمويل وتطوير المشاريع ،وإصدار بحث
حول االقتصاد الكلي حظي باهتمام كبير .وتسهم ريادة أبيكورب في هذه المجاالت في تعزيز مكانتها الحالية في السوق.
وتعتبر شركة ابيكورب مستقلة في عملها وتقوم بتنفيذ عملياتها على أساس تجاري .يقع المقر الرئيسي للشركة في الدمام ،في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
كما تقوم الشركة بتشغيل فرعا ً مصرفيا ً في المنامة ،البحرين.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع:
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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد " "GFHواحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية التجارية والتطوير
العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند .مجموعة  GFHمدرجة في كل من بورصة البحرين ،وسوق الكويت
لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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