
 

 

 

 

 
 

 12.4إتمام صفقة البنية التحتية ألرامكو السعودية بقيمة 

 مليار دوالر مع ائتالف دولي من املستثمرين
 

يضم االئتالف مجموعة واسعة من املستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق األوسط، بما في ذلك كٌل  •

 من إي آي جي وشركة مبادلة لالستثمار

 اإلعالن عن إتمام واحدة من أكبر صفقات الُبنى التحتية للطاقة في العالم •

دم الذي تم انجازه في تطوير أعمال ومشاريع الشركة الذي يهدف إلى تحقيق قيمة تعكس هذه الصفقة التق •

 مضافة وتعزيز مستوى العائدات للمساهمين

ستعزز االستثمارات األجنبية الضخمة من ريادة أرامكو السعودية في مجال الطاقة على الساحة الدولية وجاذبية  •

   اململكة لكبريات مؤسسات االستثمار العاملية

 

 م(2021يونيو  18هـ ) 1442ذي القعدة  8  -الظهران

أعلنت أرامكو السعودية وائتالف دولي من املستثمرين يضم كلٌّ من إي آي جي وشركة مبادلة لالستثمار عن إتمام صفقة 

الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة ألرامكو السعودية، التي تم % في شركة أرامكو إلمداد 49استحواذ االئتالف على حصة 

 .مليار دوالر 12.4تأسيسها مؤخًرا، مقابل 

ويشمل االئتالف مجموعة واسعة من املستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق األوسط. ويؤكد هذا االستثمار طويل 

تي توفرها خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات األهمية العاملية، وتطلعات املدى من قبل االئتالف على الفرصة االستثمارية ال

 .الشركة القوية على املدى الطويل، إلى جانب كون اململكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات االستثمارية

علن عنها في أبريل وكجزء من الصفقة، 
ُ
، دخلت شركة أرامكو إلمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية م2021التي أ

 عاًما. 25استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة ألرامكو السعودية مدتها 

شركة أرامكو إلمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت وفي املقابل، ستحصل 

الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات. وستحتفظ أرامكو السعودية 

 % في الشركة الجديدة.51بحصة أغلبية نسبتها 

 بملكية شبكة خطوط األنابيب بشكٍل كامٍل مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن وستظل أرامكو السعو 
ً
دية محتفظة

تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية اإلنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات اإلنتاج التي تتخذها 

 اململكة العربية السعودية.

  وبهذه املناسبة، صّرح رئيس
ً

يسعدنا إبرام " :أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين بن حسن الناصر قائال

هذه الصفقة مع االئتالف الدولي. فاالهتمام باملشاركة الذي تلقيناه من املستثمرين هو دليٌل على الثقة القوية بأعمالنا 

قها املستقبلية. كما أن هذه الصفقة تعكس القيمة الكبيرة ألصولنا وتمثل واستدامتها على املدى الطويل والنظرة اإليجابية آلفا

https://www.aramco.com/ar/news-media/news/2021/aramco-signs-infrastructure-investment-deal-with-eig-led-consortium


 

 

 

 

واحدة من أهم اللحظات التاريخية في رحلة أرامكو السعودية لتطوير محفظة أعمالها ومشاريعها االستثمارية وتحقيق فرص 

ناعة الطاقة، وجذب النوع األنسب النمو. وسنواصل بعون هللا خططنا الستكشاف الفرص لالستفادة من قدراتنا الرائدة في ص

 من االستثمارات إلى اململكة التي تتوافق أيًضا وبشكٍل إستراتيجي مع مبادرة برنامج )شريك(".

"إن االهتمام الذي   :من جهته قال النائب األعلى للتطوير املؤسس ي في أرامكو السعودية، املهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي

هو دليل على استمرار ثقة املؤسسات االستثمارية في شركتنا، كما يضع معياًرا جديًدا لصفقات البنى  تلقيناه في هذه الصفقة

التحتية على مستوى العالم. وسوف تعتمد هذه الصفقة على البنية التحتية لخطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات املستوى 

ظل تغٌيرات   ن، مما يعزز مرونة شركتنا وقدرتها على التكّيف فيالعالي لتحقيق قيمة مضافة وتعزيز مستوى العائدات للمساهمي

 األسواق".

من جانبه، قال رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي لـ )إي آي جي(، السيد روبرت بلير توماس: "نعتقد أن هذه هي أبرز صفقة 

ا من قبل العديد من املستثمرين الدوليين البارزين".للبنى التحتية على مستوى العالم، ويسعدنا 
ً
 أن نرى اهتماًما مشترك

 

### 

 

 عن أرامكو السعودية:

 واحًدا من كل ثمانية 
ً

أرامكو السعودية هي الشركة املتكاملة والرائدة عاملًيا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميال

صب براميل من إمدادات النفط في العالم، 
ُ
في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية ن

أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز االستقرار والنمو على املدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

www.saudiaramco.com  . 
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