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على  توافق شركة العالمیة القابضة لل التابعة القابضةشركة ابیكس 
من اسمنت رأس الخیمة لالستثمار صفقة البیع والشراء  

 
شركة العالمیة  ال كامل أسھم  على لالستثمار أسمنت رأس الخیمة شركة بموجب الصفقة ، تستحوذ    •

 . القابضة ابیكسشركة لالستثمار في  وشیمیراالقابضة 
 قابلة للتحویل إلى أسھم في الشركة.  إلزامیة  من خالل إصدار سندات  لصفقة ستتم ا •
 

ا العربیة المتحدة  إلأبوظبي،  تابعة  القابضةابیكس  وافقت شركة    :2022ینایر    13  ؛مارات  ، وھي شركة 
  أسمنت   شركة   من   قطاعات متعددة، على صفقة بیع وشراء  في تستثمر  التي  و  ، )(IHCشركة العالمیة القابضة  لل

  إتمام الصفقة   خضعی، و تھا من قبل أعضاء مجلس إدار  یھا الموافقة عل  ، والذي تمت رأس الخیمة لالستثمار
 للموافقات التنظیمیة. 

 
الشركة العالمیة  رأس الخیمة لالستثمار على كامل أسھم    اسمنت   ستحصل شركة  ، ةمن خالل ھذه االتفاقیو  

لالستثمار    القابضة  القابضة، في  وشیمیرا  ابیكس  یتعلق    شركة  بشكل  بفیما  للتحویل  القابلة  السندات  إصدار 
والموافقة على إصدار سندات إلزامیة قابلة للتحویل بقیمة إجمالیة    شركة ابیكس القابضةإلزامي إلى أسھم في 

،  مقابل حصصھم الكاملة في الشركة  ، وشیمیرا لالستثمار  الشركة العالمیة القابضة  ملیار درھم إلى    3.05تبلغ  
تغییر  فیھ  تمت   وقت في   على  من    الموافقة  الشركة  لالستثمار  اسم  الخیمة  رأس  ابیكس  إلى  أسمنت  شركة 

 .  اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي للشركةخالل وذلك  لالستثمار 
 

السیاق   ھذا  التن  جناب، شھزاد  قال  وفي  ابیكس  الرئیس  لشركة  ھذه    "   القابضة فیذي  أن  من  واثقون  نحن 
سیكون للشركات المدمجة    االتفاقیة ستساعد في دفع شركة ابیكس القابضة الى المرحلة التالیة من خطة النمو. 

 ض أعمال وقاعدة عمالء أكثر تنوًعا من أي كیان فردي". وعر
 

ابیكس   بما في ذلك    متعددة  قطاعات في  االستثمار  األنشطة عبر    ھي شركة قابضة متنوعة  القابضةشركة 
ولدى الشركة  تكنولوجیا المعلومات وتحلیل البیانات.    الصناعات؛   والبناء؛   المرافق،وإدارة    التموین،خدمات  

التوسع في مجالت   قدرتھا على عم  وقطاع الضیافة،لشركات التجاریة والصناعیة كاعمالء قاعدة كبیرة من ال
وتطبق الشركة أعلى معاییر التكنولوجیا والسالمة والنظافة العامة،  الخدمات عند الحاجة.    أخرى في قطاع 

 . في جمیع مجاالتھا واسعة   بخبرة   أسالیب الخدمات والتكنولوجیا المدعومة تقنیًا، مدعومة أحدث  وباستخدام 
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" لیس ھناك  أسمنت رأس الخیمة لالستثمار لشركة    المدیر العام  ،السید احمد علي النعیمي  ومن جانبھ قال  

من  أسمنت رأس الخیمة لالستثمار لشركة لتعزیز األداء المالي فرصة حقیقیة توفر   الصفقة سوفشك في أن 
بتحسین    وذلك  األعمال الناتجة  والذي سوف ینعكس على  ابیكس القابضةخالل المركز المالي القوي لشركة  

والقدرة على زیادة التمویل وبالتالي تحسین استخدام البنیة التحتیة الممتازة    وضع المالي للشركةالربحیة وال
 لكال الكیانین". 

 
واحدة من مرافق تصنیع األسمنت الرائدة    وھي   1995عام    أسمنت رأس الخیمة لالستثمار تأسست شركة  

تم إدراج الشركة في بورصة  ولقد  وعمالء تلبیة الطلبات في اإلمارات العربیة المتحدة وعلى الصعید الدولي.  
   . 2004") في عام ADXأبوظبي لألوراق المالیة (" 

 
 --انتھى--

 
 الشركة العالمیة القابضة: 

، كجزء من مبادرة لتنویع وتنمیة قطاعات األعمال غیر النفطیة في اإلمارات العربیة المتحدة،  1998تأسست الشركة العالمیة القابضة عام   
بـ "رؤیة أبو ظبي   تنفیذ مبادرات االستدامة واالبتكار  2030والتزاًما  "، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة إلى 

 .أكبر التكتالت في المنطقة والتنویع االقتصادي من خالل ما بات اآلن إحدى
 

وتتمثل أھداف الشركة العالمیة القابضة في تعزیز محفظتھا من خالل عملیات االستحواذ واالستثمارات االستراتیجیة وتجمیع األعمال.  
العقارات، والزراعة،  كیاناً، وتسعى إلى توسیع أصولھا وتنویعھا عبر عدد متزاید من القطاعات، بما في ذلك    25وتضم الشركة أكثر من  

والرعایة الصحیة، واألغذیة والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتجارة التجزئة والترفیھ، ورأس  
 .المال

وتعظم كفاءات التكلفة   ومن خالل استراتیجیة أساسیة لتعزیز قیمة المساھمین وتحقیق النمو، تقود الشركة العالمیة القابضة التآزر التشغیلي
عبر جمیع القطاعات. كما تواصل تقییم فرص االستثمار من خالل الملكیة المباشرة والدخول في شراكات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

الس تحدید  وإعادة  واالبتكار  المرونة  القابضة على  العالمیة  الشركة  تركز  جدیدة،  فرص  وظھور  العالم  تغیر  ومع  لنفسھا  وخارجھا.  وق 
 .وعمالئھا وشركائھا

 شركة ابیكس لالستثمار 
لشركة العالمیة القابضة ومقرھا في اإلمارات العربیة المتحدة. قامت الشركة بتنویع نموذج  لي شركة تابعة  ھذ.ذ.م    شركة ابیكس القابضة

بناء؛ الصناعات  ال  الخیام؛  و تأجیر  إدارة المرافق وبیع  التموین؛األعمال التشغیلیة من خالل االستثمار عبر القطاعات بما في ذلك خدمات  
 ؛ تكنولوجیا المعلومات وتحلیل البیانات. 

 
 
 

 :لالستفسارات اإلعالمیة المتعلقة بالشركة العالمیة القابضة، یرجى التواصل مع
 أحمد إبراھیم
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