
 

 

 

 009وتحقق نمواً قوياً بصافي دخل  9102المالية للعام نتائجها تعلن  ابيكورب

  مليون دوالر

  مليار دوالر أمريكي 5.57لتصل إلى  ٪7.5بنسبة للشركة الميزانية العمومية نمو 

  في  مليون دوالر أمريكي 778إلى  8172في  مليون 69من  ٪75بنسبة  الدخلصافي ارتفاع

8176  

 إلى  8176في أكتوبر ترفع التصنيف االئتماني للشركة  موديز"Aa2 "نظرة مستقبلية مستقرةب  

 الطاقةالمتغير لقطاع مشهد التواكب ستراتيجية خمسية ا إقرار 
 

الشركة العربية لالستثمارات البترولية  أعلنت: 9191أبريل  14الدمام، المملكة العربية السعودية، 

 ،8176 ديسمبر 57 في المنتهية للسنةنتائجها المالية األطراف،  ةمتعدد ةتنمويمؤسسة مالية  وهي ،)ابيكورب(

بنهاية  صافي الدخل المتكرر غوبلالنتائج  وأظهرتنتائج مالية قوية.  وتحقيق النمو زخماستمرار  شهدتوالتي 

 .8172بنتائج العام  مقارنة ٪75بنسبة  زيادة عادلما ي ،مليون دوالر أمريكي 778أكثر من  8176العام 

والتجارة  مشاريعلا تمويل أعمال نمومدفوعة ب 8176في عام  ابيكوربحققتها  التيالقوية  ربا األ جاءت قدو

على  ٪82بنسبة  واألوراق المالية نةاونمو أعمال الخز ،مليون دوالر أمريكي 817لتصل إلى  %58 بنسبة

 مليون دوالر أمريكي. 21إلى  لتصلأساس سنوي 

مليار دوالر أمريكي مقارنة بنحو  5.57إلى  لتصل ٪7.5قدرها زيادة  للشركةالميزانية العمومية سجلت كما 

 ا  طفيف ا  ارتفاعالتي سجلت المالية  تهارافع اعتدالمع المحافظة على وذلك العام السابق،  فيمليار دوالر  9.67

 طفيف بشكلتحسن مستوى كفاية رأس المال  بينما ،8176 ديسمبرفي  8.75إلى  8172 ديسمبرفي  8.15من 

 .8176العام في  ٪86.9إلى  8172 العام في ٪86.52من أيضا  

برفع التصنيف االئتماني العام لشركة ابيكورب من  8176وكالة موديز قد قامت في شهر أكتوبر  وكانت

"Aa3" إلى "Aa2حائزة لالوحيدة ا العربية مؤسسة الماليةما يجعل ابيكورب الم ،" مع نظرة مستقبلية مستقرة

 ،ةالسيول مستوىحسن المستمر في هذا اإلنجاز بشكل أساسي إلى الت يعودولهذا العام.  "Aa2"تصنيف على 

لى إ ضافةباإل، واألصول عالية الجودة، واألداء القوي لألصول، والرافعة المالية المعتدلة ،التمويل محفظةو

  عوامل أخرى.

: "ربابيكوقال الدكتور عابد بن عبد هللا السعدون، رئيس مجلس إدارة " النتائج،وفي معرض تعليقه على 

 الذي عالوضمتانة  إلى مطمئنحاليا ، إال أنني  يالعالم قتصاداال على تخيّم الرغم من حالة التقلب التي على"

أعمال  مختلفأظهرت قد ف. 8176قوي والزخم الكبير الذي اختتمنا به العام ال لألداء نتيجة ابيكوربتتمتع به 

ة التطورات الجيوسياسية والماليعن  الناجمةمرونة استثنائية رغم التحديات وظروف السوق الصعبة  الشركة

 قبلتصنيفنا االئتماني من  رفعو ٪75. ويمثل نمو صافي الدخل بنسبة 8176 العام خاللوالصناعية العالمية 

 ميدع، وهذا ابيكوربترتكز عليها  التي راسخةعلى األسس ال تؤكد األهمية في غايةوكالة موديز إنجازات 

ة في هو بأمس الحاج الذيقطاع الطاقة في العالم العربي ل الالزملمضي قدما  في توفير الدعم ا بوجوبرؤيتنا 

 "بعيد المدى في اقتصادات المنطقة.ثر ألها مستدامة وو مبتكرةإلى إطالق مشاريع  الراهنةظل الظروف 



 

 

 تكلل لذيا النجا ب للغاية سعداء إننا: "قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي البيكوربمن جانبه، 

 ةميزانيالنمو  إنو. المتغيرللتعامل مع متطلبات قطاع الطاقة  الدائم سعينا في إطار ، وذلك8176عام ال به

ات رغم القيود والتحديالشركة  عمليات مختلف فيعجلة التطور  دفع مواصلةلنا  يتيح 8176العمومية في عام 

مل الجاد بأن الع ؤمنم أننيوالعالم.  في يةقطاعات االقتصادالعلى جميع  المستجد كورونا جائحةالتي تفرضها 

 وضعال ال  عن، فضقاعدة المستثمرين توسيعووجغرافيا   قطاعيا   ابيكورب ةمحفظعلى صعيد تنويع بذلناه الذي 

 ".غموضالب تتسم التي المقبلة الفترةعلى تخطي  يساعدانناس ،للشركة المالي القوي

أسعار  باتتقل تهدأوتنجلي الصورة بعد أن  ،كوروناجائحة يبدأ العالم في التعافي من  حالما" عتيقة:. وأضاف د

بترولية والصناعات اللقطاع الطاقة  ا  موثوق ا  مالي ا  شريك وكوننا. تغيرات ةعدالمنطقة  شهدتالنفط، من المرجح أن 

 نتعا الا خطىقادرة على تسريع المشاريع الفي  سيما ال ،مستدامةالستثمارات االدعم سن نحن، ففي المنطقة

 دورنامي ت شهدست القادمة الفترة نبأنرى و ،إلى اقتصاد منخفض الكربون التدريجياالقتصادي واالنتقال 

بلعب  امناالتز نؤكد. والقدرة على مواجهة التقلبات تعزيزفي  متعددة األطراف مثل ابيكوربالمالية  مؤسساتلا

لمالية مؤسسات اال مختلفمع  ستراتيجيةاال ناشراكاتسيما باالستفادة من  الفي المنطقة،  فعالدور تنموي 

 ".اإلقليمية والدولية

 

 للشركةستراتيجية خمسية اصياغة 

 التغيراتمع  مواكبة بغية 8182-8181 لألعوام استراتيجيتها المؤسسية 8176خالل عام ابيكورب  أطلقت

 علج. وتستند هذه االستراتيجية إلى نموذج أكثر تكامال  ومرونة يوالبترول الطاقة قطاع يشهدها التي المتواصلة

دة الخمسية الجدي المؤسسيةستراتيجية اال هذه. في جميع جوانب عمليات الشركةرئيسا   صرا  نعاالستدامة 

سوف و ،لمجموعة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاصزيادة التمويل واالستثمار  دعمست البيكورب

 قطاع الطاقة لتمكين الشركة من دعمتعزيز االبتكار و حيوية شراكات إبرامبشكل أساسي على  ترتكز

 . األمثل الشكلفريقيا بأفي منطقة الشرق األوسط وشمال والصناعات البترولية 

 الشركة أعمالأبرز مستجدات 

 والتجارة مشاريعالتمويل 

مليار  5.96إلى  تصلل على أساس سنوي ٪7بنسبة في ابيكورب نموا  والتجارة  المشاريعشهدت أصول تمويل 

، سواء حد على ا  يقطاعو ا  جغرافيالتمويالت  هذهتنويع الوقت الذي سعت فيه الشركة إلى  فيدوالر أمريكي، 

مليار  7.2والتجارة  لمشاريعسجلت أعمال تمويل ا. عالوة على ذلك، قروضال سجلجودة على  ةحافظوالم

 بل، 8176ليس فقط في عام  البيكورب مستدامةالربحية العلى  بذلك ةحافظم، دوالر أمريكي من االلتزامات

 .أيضا   في السنوات المقبلةو

 787 غبل صافي دخل تسجيلب قياسيا   عاما  المشاريع والتجارة  تمويل أعمالحققت فالدخل، على صعيد  أما 

مليون دوالر  61 بـمقارنة   وذلك، وتفادي أخذ مخصصات )ليبور( عن سعر الفائدة ناجم مليون دوالر أمريكي

 العالية ةالتنافسي ظلحتى في تحقيق نتائج واعدة  فيعن الرسوم  الناجمالدخل . واستمر 8172أمريكي في عام 

إجمالي القروض  معدلجدير بالذكر أن ال منعلى أساس سنوي. و ٪85بنسبة رتفع ا حيث، األسواق تشهدها التي



 

 

 الكبيروالدعم  ،ئهاالقوية مع شركا ابيكوربعالقات  بفضل وذلك، ٪1.52للغاية عند  ا  منخفض بقيالمتعثرة 

 من الدول األعضاء.الذي تحصل عليه 

 مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي يقودها القطاع الخاص، ال خدماتهاكما واصلت ابيكورب تطوير 

 .ةيالمشاريع الحكوم مجالفي الحافل  سجلهاعزز  والذي ،التجارةسيما في قطاع المرافق وتمويل 

تمويل ل عملياتهاجميع  في الشركات وحوكمة االجتماعيةو البيئية الحوكمةمبادئ بتطبيق  هاالتزامفي إطار و

قطاع الطاقة  فيحضورها  تعزيز بغية صديقة للبيئةالمشاريع العلى بالتركيز  ابيكورب استمرتالمشاريع، 

 ،في المنطقةخاص والعام ال ينالمشاريع المشتركة بين القطاع مقاوليلعديد من ادعم  عبر وذلك ،المتجددة

ن م ة سعوديةشرك تجاه هاوالتزام ،سطحألل المخصصة شمسيةال طاقةال ألوا  إلنتاج مشروعإلى  باإلضافة

  في الخارج مع شركاء آخرين من القطاع الخاص. مزرعة ريا  مشروعبلدعم توسعها  القطاع الخاص

 المباشرة االستثمارات

ء تسعى من خاللها إلى التعاون مع شركا التي متزنةالاستراتيجيتها االستثمارية  تطبيقواصلت ابيكورب 

 آفاقة قوية ويفرق إدارب تمتازركات عالية الجودة ش في لالستثمار والتوجهات القيم ذات يشاطرونهااستثماريين 

 ،يافريقأمنطقة الشرق األوسط وشمال  عمومو، مع التركيز على االستثمار في البلدان األعضاء واسعة نمو

ربحية لا عاليةخارج المنطقة  منفرص عن  البحثخالل  من استثماراتهاتنويع المتواصل إلى  سعيهافضال  عن 

يمة ق لتحقيقإلى منظور طويل المدى  بيكوربالنهج االستثماري ال ستنديومة لقطاع الطاقة. قيّ  إضافة ذات

 .الشركة هابرمت تيكات الاالشر عبر مميزة

ائدة ر أول استثمار مباشر لها في األسهم في دولة الكويت، وذلك في شركةقيام ابيكورب ب 8176 قد شهد العامو

في منصة  الشركةبحضور عالمي. كما استثمرت  تتمتع في مجال خدمات النفط والغاز وإدارة المرافق

. وبلغ إجمالي سوق خدمات حقول النفط ستهدفمتخصصة لخدمات حفر اآلبار في المملكة المتحدة ت

استثمار مباشر  76 على موزعةما يزيد عن مليار دوالر أمريكي  دارة بنهاية العامالم   االستثمارات المباشرة

من  فاعلبلعب دور تنموي  ماضية، فإن ابيكورب 8181أما بالنسبة للعام الحالي  استثمارات غير مباشرة. 5و

 ن الناجمة عنيقي، ال سيما في ظل حالة عدم الوالعالمي مع قطاع الطاقة اإلقليمي متينة شراكات إبرامخالل 

 العالم.فيروس كورونا في  جائحة تداعيات

 

 المالية األوراقونة االخز

 رتفعةم معدالت على الحفاظ خالل من الشركة سيولة بتعزيزفي ابيكورب المالية  األوراقونة االخزت استمر

 ذاتفي أوراق مالية عالية الجودة  االستثمارنحو  وتوجيههانة اإعادة موازنة محفظة الخزب مدعومة للسيولة،

 عمالأجانب تعزيز مستويات التنويع الجغرافي والقطاعي في محفظة  إلى، الجهود هذه وشكلت. دخل ثابت

 ضعوضمان سالمة ومرونة الل ا  أساسي عامال  ، االستحقاق تواريخ وافقعدم تل الجيدة المستوياتنة وكذلك االخز

 .بيكوربالمالي ال

تنويع  على جهود التركيزالتزامها بتحقيق نمو مستدام من خالل  على صعيد التمويل، فقد جددت ابيكورب أما

 حيث ،خارج دول مجلس التعاون الخليجي إلىمستثمريها قاعدة توسيع في  نجاحهاب تكللت والتيقاعدة تمويلها، 



 

 

 قدوالمستثمرين من آسيا والواليات المتحدة.  عددفي  زيادةفي سوق رأس المال  ابيكوربإصدارات شهدت 

، بما في ذلك إصدار سندات 8176في عام  إبرام ابيكورب لثماني صفقاتتجلى ذلك بصورة واضحة من خالل 

مليون دوالر أمريكي في نوفمبر، فضال   587مليون دوالر أمريكي في مارس، وبقيمة  511فورموزا بقيمة 

 .عن العديد من الصفقات الثنائية مع مؤسسات مالية أوروبية وآسيوية

 يتالا فيروس كورون جائحة انتشار لمكافحةالعالم  فيها سعىي التيالمسبوقة  غيراألوضاع الحالية  ظلفي و

مسيرتها  واصلةمب ملتزمة ابيكورب ىتبق ،المنطقةالمستقبلية في القطاعات ومشاريع الطاقة  جميع اتأثيره يطال

سط منطقة الشرق األواألعضاء و الدول فيالصناعات البترولية والطاقة  قطاعالتغيرات في  اكبةمودعم وفي 

 .عموما   وشمال إفريقيا

 bit.ly/2yYRHQi :9102الكاملة للعام  النتائج المالية لالطالع على

 bit.ly/3b6XyRR: 9102للعام  لالطالع على ملخص النتائج المالية

 -انتهى-

 

 االتصال بـ:لمزيد من المعلومات، يرجى 
 حّسان الجندي

 ابيكورب

 8012942 55 966+الجوال: 

 haljundi@apicorp.orgالبريد االلكتروني: 

 
 زيشان ماسود

 ويبر شاندويك

 6751 918 55 971+الجوال: 

 zmasud@webershandwick.com: البريد إلكتروني

 

 
 

 

 

 

  دانييل تشينوي
 ويبر شاندويك

 3402 255 50 971+الجوال: 

 dchinoy@webershandwick.com: إلكترونيالبريد 

 
 (ابيكوربلالستثمارات البترولية )نبذة عن الشركة العربية 

بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة  7657( هي بنك تنموي متعدد األطراف، تأسس في عام ابيكوربالشركة العربية لالستثمارات البترولية )

ر وتمويل المشاريع ستثمار المباشوالنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم ابيكورب باال

( Aa3لشركة ابيكورب من ) ئتمانياالصنيف وتم مؤخرا  رفع التوتوفير التمويل التجاري والخدمات االستشارية والبحوث لقطاع الطاقة. 

قع مقّرها الرئيسي في وي " عن الديون قصيرة األجل.7، مع تأكيد تصنيفها عند "برايم ( بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديزAa2)إلى 

 الدمام بالمملكة العربية السعودية.
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