
 

 

 ستثمر مع "إيكويتكس" في توزيع الكهرباءت  منصة البنية التحتية التابعة لجي إف إتش إنفراكورب،

 

ك  لاستكمإعن  انعلنيإنفراكورب و"إيكويتكس"   - ي قطاع البنية التحتية األوروبية لهما  أول استثمار مشتر
 ف 

ي لت - اتيج   إلنفراكورب بشكل كبتر تأثتر البنية التحتية عزيز تحالف استر

 

اكة مع  أعلنت إنفراكورب، :  2023يناير   11المنامة، البحرين،   ي إف إتش  منصة  بالشر البنية التحتية المستدامة لمجموعة ج 
ي إف إتش"( ك مع    ،المالية )"ج  كة    " إيكويتكس"اليوم عن استثمار أولي مشتر ي شر

)"أورورا"(؛   "Oyأورورا للبنية التحتية  "ف 
ي فنلندا وواحدة من أكت  شبكات توزي    ع  شبكة توز وهي  

ي منطقتير  جغرافيتير  رئيسيتير  ف 
ي    ع كهرباء احتكارية راسخة تعمل ف 

ي منطقة الشمال. 
 الكهرباء الصناعية ف 

مة بالشبكة إل حد كبتر حيث استثمرت ما يزيد   تقدم "أورورا" خدماتها لقاعدة عمالء صناعية دولية رفيعة المستوى ملتر 
كة )  4.5مجموعه عىل   ي موقعي الشر

يورو ف  كة "أورورا"    AKO. يخدم موقع  2005( منذ عام  ATOو  AKOمليار  التابع لشر
ي الوقود التقليدي والوقود المتجدد وقطاعات المنتجات الكيماوية، وعمال 

ء  العمالء المدعومير  من الحكومة و/أو المدرجير  ف 
،الرئيسيالشبكة   أكت   "أوتوكمبو"، وهو    التابعة لها   ATOتخدم شبكة  يوليا"، بينما  "نسته"، "بوريليس"، "ليند" و"ف  همو   ير 

ي العالم  الوحيدة المتكاملة مصنع متكامل والمنشأة 
 . من الفوالذ المقاوم للصدأ ف 

الكهرباء التعاقدية طويلة    "أورورا" أصولا   لدى  تمثل شبكة  النقدية  التدفقات  ي تدعمها  ال يمكن االستغناء عنها فعليًا والتر
ة أمام دخول السوق، وملف  تمرير التضخم وأسهيكل تسعتر شبه منظم، ، الهوامش المرتفعة، لاألج عار الفائدة، حواجز كبتر

ام  إنفراكورب، تتمتع "أورورا"  اهتمامات "طلب غتر مرن. تماشيا مع     ، قوي تجاه المبادئ البيئية واالجتماعية والحوكمة بالتر 
ي الموقع  

اتيجيات معلنة جيدا حول إزالة الكربون من عملياتهم ف  كة بهذه المبادئ مع استر ام عمالء الشر كما تستفيد من التر 
ي تكون مدعومة بمزيد من   . استخدام الكهرباء والتر

ي مباحثات ت
صندوق    ، مستثمر عالمي رائد ومدير "إيكويتكس"  مستقبلية مع عاون  من جانب آخر، سوف تشارك إنفراكورب ف 

وهي    ،مليار دوالر من األصول تحت اإلدارة 11.7أكتر من  "إيكويتكس"    طويل األجل ألصول البنية التحتية األساسية. تمتلك
ي تعد  

ي البنية التحتية ف 
اجون"  قسم االستثمار ف  ي تدير  "تتر مليار دوالر من األصول    80، مجموعة إدارة األصول العالمية التر

اكة األولية، ستستكشف نيابة عن عمالئها. من خال "إيكويتكس"   المزيد من الفرص الممكنة للعمل مع إنفراكورب ل هذه الشر
ي بغرض ا

ي كهذه  أي فرص محتملة  سوف تساهم  بنية تحتية محددة عىل أساس تقديري.  معامالت    الستثمار ف 
تعزيز منصة    ف 

كة   ي أوروبا و إنفراكورب  استثمارات البنية التحتية العالمية لشر
عت  مجموعة من استثمارات قطاع البنية التحتية  تير   األمريكف 

اجعوالمقاومة مرنة ال  . للتر



 

 

كة إنفراكورب: " ي  تماشيًا مع رؤيتنا،   تعليقا عىل ذلك، قال ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشر
يسعدنا اإلعالن عن استثمارنا ف 

ي فنلندا، بما  
مير  بتحويل الطاقة ف  اتيجيير  الملتر  ي توفر بنية تحتية مهمة لتوزي    ع الطاقة للعمالء الصناعيير  االستر "أورورا" التر

ي دول الشمال. تربط شبكة "أورورا" لتوزي    ع الكهرباء مواقع عمالئها بشب
ي ذلك أكت  اثنير  من مستهلكي للكهرباء ف 

كة الطاقة  ف 
ي الصناعات الكيماوية والفوالذ المقاوم للصدأ. ونظرا  

اتيجية لسلسلة القيمة األوروبية والعالمية ف  الرئيسية، مما يجعلها استر
ي هذه المواقع فإن هذا ما يجعله أحد األصول الفريدة.  

نحن سعداء  ألنه ال توجد شبكة توزي    ع كهرباء بديلة متاحة لعمالئها ف 
كة  ويتكس" ال"إيكالعمل مع ب ي إدارة أصول البنية التحتية العالمية الشر

ي  رائدة ف  ي إدارة وتعظيم قيمة  والتر
ة عميقة ف  تتمتع بخت 

 أصول البنية التحتية المماثلة ". 

ي  
ي االستثمار ف 

اتيجيتنا المتمثلة ف  ي إف إتش: "تماشيا مع استر ي ج 
وأضاف عويس مجيد، المدير التنفيذي لألسهم الخاصة ف 

ي قطاع أثبت مرونته والذي  القطاعات 
ي واالجتماعي والحوكمة، فإن هذه المعاملة تمثل استثمارا آخر ف  المرنة ذات التأثتر البيت 

ي بيئة مستقرة وصديقة لألعمال مع اتجاهات االقتصاد  
نتوقع أن يظل محصنا نسبيا ضد الدورات االقتصادية. تعمل "أورورا" ف 

ي توفر خلفية مواتية الستثما ي فنلندا  الكىلي التر
رات البنية التحتية. األهم من ذلك، أنها تستفيد أيضا من نظام طاقة راسخ ف 

ة   ي مساحة توزي    ع الكهرباء دون التعرض لمخاطر الحجم باإلضافة إل قاعدة عمالء قوية مع أطراف راسخة كبتر
ومكانة فريدة ف 

ي "أورورا" لمواصلة تعزيز قيمة أصولها وزيادة  مدعومة من الحكومة الفنلندية. نتطلع إل العمل مع فريق اإلدارة المت 
مرس ف 

 تحسير  الكفاءة لصالح جميع أصحاب المصلحة ". 

ي هذا االستثمار المتمتر   
ي إف إتش وإنفراكورب ف  كة "إيكويتكس": "يشنا العمل مع ج  ، الرئيس التنفيذي لشر وقال هيو كروسىلي

ي البنية التحتية واسعة النطاق، وقد تم تصميم  الذي يوفر شبكة كهرباء حيوية لالقتصاد الفنلندي. ال تز 
ال فرص االستثمار ف 

الستثمارات البنية التحتية األساسية وتنفيذها، وإدارتها بمسؤولية، وتحقيق عوائد    ا "إيكويتكس" بشكل فريد لتكون مصدر 
ي إف إتش اكة هذه تثمن  "إيكويتكس" ، كما أن  منضبطة المخاطر. نتطلع إل مزيد من التعاون مع ج  ة    ،الشر وهناك فرصة كبتر

.  عت  المملكة المتحدة، أوروبا و  الستكشاف مجموعة من الفرص الجذابة  األمريكتير 

 

 - إنتىه-

 

ي إف إتش المالية":   عن "مجموعة ج 

ي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة  ي منطقة الخليج، والتر
ي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكتر أهمية ف  وات، والخدمات المرصفية تعد ج  التر

ي إف إتش  ي ووالواليات المتحدة األمريكية. مجموعة ج  ي دول مجلس التعاون الخليج 
كز عمليات المجموعة ف  مدرجة  التجارية والتطوير العقاري. وتتر

ي لألوراق المالية .  ي المالي وسوق ابوظت  ي كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دب 
 ف 

 وربنبذة عن إنفراك

ي قطاع البت  التحتية و التنمية المستدامة برأس مال يصل إل 
ي االستثمار ف 

كة متخصصة ف  مليار دوالر  ١،١إنفراكورب ش.م.ب هي شر
 . ي ذلك  3محفظة تبلغ قيمتها نحو   تديرإنفراكورب  أمريكي

مليون قدم مربعة من   250مليارات دوالر أمريكي من أصول البنية التحتية، بما ف 
ي الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية المستدامة. المساح

اتيجية إنفراكورب    ات ف  تعتمد استر
ن خالل  عىل االستدامة و تحقق عوائد طويلة األجل للمستثمرين من خالل اإلدارة االستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية، وم
ي تطوير المجتمعات وكذلك االستثمار 

كة عىل االستثمار ف  ي منظومة االستثمارات المستدامة. تركز الشر
ي تحقق قيمة فعلية ف  ي الفرص التر ي   تبت 

ف 
ي تدعم االستدامة ومصادر الطاقة المتجددة باإلضافة إل أصول البنية التحتية االجتماعية لقطاعي الت يم  علالخدمات اللوجستية والتقنيات التر
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