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ابیكورب تقدم 500 ملیون دوالر لدعم الدول األعضاء في مواجهة جائحة كوفید-
 19 وتقلبات أسعار النفط

البترولیة لالستثمارات العربیة الشركة أعلنت - 2020 إبریل 29 السعودیة، العربیة المملكة              الدمام،
أمریكي دوالر ملیون 500 بقیمة دعمها عن الیوم األطراف، متعددة تنمویة مالیة مؤسسة وهي                (ابیكورب)،
(كوفید-19) المستجد كورونا فیروس جائحة عن الناجمة التداعیات آثار من الحّد في األعضاء الدول                لجهود

 والتقلبات الحادة في أسعار النفط.

المتجددة الطاقة قطاعات في والمستدام الملموس األثر ذات المشاریع لتمویل الدعم هذا              وسیخصص
دعمها بتعزیز ابیكورب ستقوم ذلك، على عالوة المختلفة. الطاقة قطاعات من وغیرها              والبتروكیماویات
الضغوط تخفیف في المتمثل األوسع هدفها إطار في وذلك األعضاء، للدول تقدمه الذي التجارة                لتمویل

  المالیة الناجمة عن ظروف السوق االستثنائیة الراهنة.

التام التزامها ابیكورب البیكورب:"تؤكد التنفیذي الرئیس عتیقة، علي أحمد الدكتور قال المناسبة،               وبهذه
الدول خاللها تبذل التي العصیبة األوقات هذه ظل في أجلها من ست ُأسِّ التي التنمویة األهداف                 بتحقیق
قطاع إن تداعیاته. ومواجهة المستجّد كورونا فیروس جائحة انتشار الحتواء جهدها قصارى              األعضاء
االستثمارات حجم في انخفاضًا یشهد بدأ وقد هائلة، أموال رؤوس توظیف تتطّلب التي القطاعات من                 الطاقة
في ابیكورب دور فإن وبالتالي، سابقة. انكماش فترات من أكبر بشكل تنفیذها مواعید في وتأجیل                 المخططة
إلنجاز المنطقة في شركاؤنا یحتاجها قد التي التمویلیة الموارد في النقص سد على سیركز المرحلة                 هذه

 المشاریع والعملیات التشغیلیة الحیویة ."

ذلك كان سواء به، المرتبطة والقطاعات الطاقة لقطاع ابیكورب تقدمه الذي الدعم "إن عتیقة: د.                 وأضاف
هذه مثل في التمویل على الحصول ویتیح الطاقة أمن یعزز أن شأنه من خارجها، أو األعضاء الدول                   في
المؤسسات من وشركاءنا األخرى اإلقلیمیة التمویلیة المؤسسات مع كثب عن العمل وسنواصل              األزمات.

 المالیة المختلفة لتوفیر أكبر قدر ممكن من التمویل والتخفیف من تأثیر األزمة على الدول األعضاء. "

قد مودیز، وكالة من مستقرة مستقبلیة بنظرة (Aa2) تصنیف على الحائزة ابیكورب، أن إلى اإلشارة                 تجدر
8.5 إلى لالستدعاء القابل المال رأس زیادة على للشركة العمومیة الجمعیة مصادقة عن مؤخرًا                أعلنت
المكتتب المال ورأس به المصرح المال رأس في كبیرة زیادة على موافقتها جانب إلى أمریكي، دوالر                  ملیار

  به، وذلك لتعزیز استدامة ابیكورب ومرونتها المالیة.
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 زیشان ماسود
 ویبر شاندویك

 الجوال: +971 55 918 6751
zmasud@webershandwick.com :البرید إلكتروني 

 

 
 
 

 دانییل تشینوي
 ویبر شاندویك

 الجوال: +971 50 255 3402
dchinoy@webershandwick.com :البرید إلكتروني 

 
 نبذة عن الشركة العربیة لالستثمارات البترولیة (ابیكورب)

قطاعات تنمیة تعزیز بهدف 1975 عام في تأسس األطراف، متعدد تنموي بنك هي (ابیكورب) البترولیة لالستثمارات العربیة                   الشركة
وتمویل المباشر باالستثمار ابیكورب وتقوم للنفط. المنتجة العشر الدول بین موقعة اتفاقیة بموجب العربي، العالم في والغاز والنفط                    الطاقة
ابیكورب لشركة االئتماني التصنیف رفع مؤخرًا وتم الطاقة. لقطاع والبحوث االستشاریة والخدمات التجاري التمویل وتوفیر                 المشاریع
ویقع األجل. قصیرة الدیون عن "1 "برایم عند تصنیفها تأكید مع مودیز، وكالة من مستقرة مستقبلیة بنظرة (Aa2) إلى (Aa3)                      من

 مقّرها الرئیسي في الدمام بالمملكة العربیة السعودیة.
www.apicorp.org :لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
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