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 خبر صحفي

 

    شركة شمال أفريقيا القابضة تعتزم التخارج من شركة إيميك يونايتيد فارما

)EUP) 

 

االستثمارات المتخصصة في القابضة  أفريقياأعلنت شركة شمال   : 2015سبتمبر  13، مدينة الكويت

تعتبر  التي ،(القابضة ) حدى الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويتوإ ومقرها الكويت الخاصة الملكيةو

إحدى أكبر الشركات القابضة وأكثرها تنوعا في األنشطة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

) المركز الطبي  - إيميكعن نيتها وشركة ،  مليار دوالر أمريكي 32تزيد في مجموعها عن  وبأصول

 يونايتد فارما يميكإوتعتبر  .يونايتد فارما ميك إيحصتهما في شركة من المصري الدولي (  التخارج الكامل 

ثية في مصر وهي حاصلة على ترخيص راوالمتخصصة في تصنيع أدوية االورام الو من المصانع الرائدة

  (EMEA). ايميا

 يونايتد فارماإيميك سهم أمن   %98 حوالي عملية البيع ستشمل  في بيان إنشركة شمال أفريقيا وقالت 

في العالم  ذات النمو السريعو الرائدة في منطقة الشرق األوسط  ،لألدوية حكمةال لصالح شركة لألدوية

 لبعض خضعيوالجدير بالذكر، ان اتمام هذه الصفقة  درجة في كل من بورصة لندن وناسداك دبي.والم

 .البيع عقد شروطوالقانونية واستيفاء باقي  التنظيمية الموافقات

 

 إيميكسهم شركة أمن  %41.2على حصة  2010 فريقيا القابضة في عام أوقد استحوذت شركة شمال 

في  لها التمتع بالحصة المسيطرة مما يتيح مباشرال من خالل االستثمار المباشر وغير لألدوية يونايتد فارما

    .  دارة خطط النمو االستراتيجية الخاصة بهاإو لألدوية  يونايتد فارماإيميك 

 يونايتد فارماادارة ايميك بالتعاون مع  خالل األعوام الخمسة الماضيةقد قامت   فريقياأشمال شركة  وكانت

 العملياتتطوير  وعلى والتجاري المالي ينتحسين القدرات واالداء على الصعيد بالعمل على لألدوية 
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األهداف مما ساعد على تحقيق  مبيعاتوارتفاع نموال ملحوظ الى تحسن االداء بشكلأدى مما  التسويقية 

 المرجوة. 

وبدأت بأعمال   في مبيعاتها المحليةعالية نمومعدالت  ،ورغم التحديات  2011وحققت الشركة في عام 

وضع مخططات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج مع منطقة لى الدول المجاورة في إالتصدير

 . ( 2017و  2013ان األوروبية ) خالل الفترة ما بين توجيهية متكاملة للتصدير الى البلد

شركة كامكو ، حيث لعبت ة مهنية عاليةي كفاءذو األطراف المعنية بعملية البيع بمستشارين تاستعان وقد

 مكتب معتوق بسيونيللبائعين بينما تولى  المالي  دور المستشار ش.م.ك )عامة( )كامكو(لالستثمار

 قبل من المشورة على لألدوية حكمة شركة حصلت جهتها من. دور المستشار القانوني لإلستشارات القانونية

 .القانونية ستشاراتالل   هاشم زكي  ومكتب المالية واألوراق ستثماراتالل  سي أتش مكتب

 

 استكمال يسعدنا" :السيد عبدهللا بشارةوبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة شمال أفريقيا القابضة 

 السنين االربعة على مدى في تطوير ورعاية هذا االستثمار في شركة أيميك يونايتد فارما لألدوية عملنا 

شركة استراتيجية  نعتبر هذا مثاال علىإننا  . خاللها في تطوير ادائها المالي والتقني ساهمناوالتي  الماضية

في جميع االطراف المعنية  وارضاء متطلبات  استثماراتهافريقيا القابضة واصرارها على انجاح أشمال 

شركة قد اثبتت مقدرتها على ادارة جميع ال تحقيق االهداف المرجوة رغم التحديات.  وبهذا التخارج تكون

 قطاعاتكثر الأالى التخارج وذلك في  ومن ثم الى التطوير ومنها مراحل عملية االستثمار من االستحواذ

شركة ايميك يونايتد لقد نجحت استراتيجيتنا التشغيلية في  . مات الطبية تخصصا كصناعة األدوية والخد

لتصبح رائدة في مجالها مع مخططات بعدما حققت مستويات الربحية والمبيعات المستهدفة فارما لألدوية 

مستقبلية لتطوير منتجاتها من حيث نوعيتها وشمولها متطلبات المستشفيات المصرية وتلك في الدول 

 ."مما يعود بالفائدة على الشركة والمجتمع في آن واحد تنافسيةوبأسعار رةالمجاو

 

قام فريق متخصص في مجال " السيد محمد شاهين:  بدوره قال رئيس قسم االستثمارات في الشركة

 يهي برسم مخطط توج ينبالتعاون مع االدارة والمساهم القابضة فريقياأاالستثمار والتطوير من شركة شمال 

.  وقد عمل جاهدا على تنفيذ جميع  2010لتطوير الشركة خالل مدة سنتين من تاريخ االستحواذ في عام 

الجوانب المتعلقة بالتطوير ومنها على سبيل الذكر ال الحصر، زيادة المبيعات من خالل توسعة عملية 

ية لفريق  العمل في كافة تطوير المهارات التقن أسعار تنافسية،تسجيل وتصنيع أدوية جديدة وب، التصدير

 ".ين وموزعيين لألدويةوعقد شراكات استراتيجية مع مورد المجاالت،

ثقة ان  علىتقني في هذه الشركة ونحن تجاري وبكل ما حققناه من تقدم مالي و سعداءنحن وأضاف " 

ايتد فارما لشركة ايميك يون مزيد من التطور والتقدملاستحواذ شركة حكمة لألدوية سيفتح صفحة جديدة 

  ."من التصنيع والتسويق والتوزيع والمبيعات لألدوية في مختلف المجاالت

 انتهى
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 لمحة موجزة عن: 

 : فريقيا القابضةأشمال 

بهدف استكشاف الفرص االستثمارية الهائلة التي بدأت تظهر في  2006تأسست الشركة وهي شركة استثمارية تتخذ من الكويت مقرا لها، في سبتمبر  

ت في شركات تتميز بفريق إداري متمرس وتؤمن إيماناً راسخاً بالشراكة مع الشركافي. وتهدف الشركة الى شراء حصص هامة بلدان شمال أفريقيا 

 .التي تملك حصصاً فيها ومواكبتها في مراحل تحولها إلى شركات رائدة اقتصادياًعلى الصعيد المحلي والعالمي

األوسط وتضم البلدان التي تركز عليها شركة شمال إفريقيا القابضة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وهي تمثل معاً ثلثي سكان منطقة الشرق 

 الزراعية كانات خصبة لالستثمار في مجاالت العقار والصناعة والخدمات اللوجستيكية والصحة والتعليم واألغذيةوشمال إفريقيا وتوفر إم

 

 :شركة مشاريع الكويت

 30مليار دوالر أمريكي كما في  31.8مجموعة شركة مشاريع الكويت، بما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 

، هي إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعا في األنشطة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك  2015يونيو 

دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية،  24شركة عاملة في  60المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي 

 عقار والصناعة.  كما تمتلك من خالل الشركات التابعة والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.اإلعالم، ال

. 

 :لألدوية حكمةشركة  

الطبية شركة حكمة لألدوية هي مجموعة متعددة الجنسيات تشهد نموا سريعا وتركز على تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من كل المنتجات 

"العالمة التجارية" ،   الحكمة تعمل من خالل ثالث مجاالت وغير ذات عالمة تجارية.   المرخصة واألدوية الجنيسة ذات عالمة تجارية مسجلة

دة ومقرها بشكل رئيسي هو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، حيث انها تعد سوقها الرئيسي في الواليات المتح  "الحقن" و "الوراثة"،

مليون دوالر  278المساهمين قدرت بحوالي   مليون دوالر أمريكي و أرباح 1,489ايرادات تقدر ب  2014حققت الحكمة في عام  وأوربا. 

 .أمريكي
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