نسق الرئيس ي امل ّ
"ستاندرد تشارترد" يقو م بدورامل ّ
فوض لتسهيل تمويل االحتياز-
أدنوك
•

•

الصفقة تعد أكبر استثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في املنطقة ،واألكبر في العالم لعام  .2020ينتج عن
الصفقة استثمارات أجنبية مباشرة إلى اإلمارات تبلغ قيمتها  10.1مليار دوالر
ً
البنك ساعد عمالءه على االستثمار في منطقة الشرق األوسط للمرة األولى ،انطالقا من شبكته الدولية

اإلمارات العربية املتحدة 23 -يونيو :2020 ،أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ان مجموعة من كبار املستثمرين
العامليين ("جلوبال إنفراستركشر بارتنرز" ،و"بروكفيلد إلدارة األصول" ،و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري" ،و"مجلس
صندوق معاشات التقاعد ملعلمي مقاطعة أونتاريو" ،و"إن إتش لالستثمار واألوراق املالية" و"سنام") سوف يحصلون
ً
مجتمعين على نسبة  %49في شركة "أدنوك ألنابيب الغاز ذ.م.م" املنشأة حديثا ،والتي تمتلك حقوق استخدام  38من خطوط
ً
األنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3كم .وتمتلك أدنوك حصة األغلبية في الشركة بواقع  .%51إال أنه وبحسب االتفاقية،
سيستثمر االئتالف مبلغ  76مليار درهم " 20.7مليار دوالر أميركي" في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها
أدنوك.

وسوف تقوم أدنوك بتشغيل وإدارة األصول املستهدفة بموجب اتفاقية االستخدام والتشغيل طويلة األجل ) ،(U&Oكما
ستستفيد من االلتزام بالحد األدنى على املدى الطويل من أدنوك.
ً
وتعليقا على دور البنك في هذا الصدد ،قالت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات" :نحن في
ستاندرد تشارترد فخورون باملشاركة في هذه االتفاقية ،بحيث ندعم مجموعة من أبرز عمالئنا مثل أدنوك؛ واالئتالف .من جهة
ّ
أخرى ،يؤكد التوقيع الناجح على هذه االتفاقية التاريخية مدى ثقة مجتمع االستثمار العاملي بأبوظبي كوجهة استثمارية جذابة
من جهة ،وعلى أدنوك كشريك رئيس ي وقع عليه االختيار من جهة أخرى".
أما توري بيرنتسين ،الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات في األمريكتين لدى بنك ستاندرد
تشارترد  ،فقال" :نحن فخورون للغاية بدعم االئتالف الذي يضم ً
عددا من العمالء الرئيسيين .وفيما ُيعتبر هذا االستثمار ّ
األول
ً
ً
للكثيرين منهم في منطقة الشرق األوسط ،فإننا ّ
نقدر هذه الفرصة التي أتيحت لنا كي نكون شريكا موثوقا به لناحية دعم
طموحاتهم في النمو".
ً
سوقا استر ً
اتيجيا لبنك ستاندرد تشارترد .كما يعتبر مكتب البنك الجديد الذي تم افتتاحه في
ومن هنا ،تبقى دولة اإلمارات
وقت سابق من هذا العام في سوق أبوظبي العاملي خطوة إضافية من شأنها تقريب البنك من عمالئه في العاصمة أبوظبي وفي
جميع أنحاء اإلما اتّ .
ويعد هذا اإلنجاز شهادة على ثقة البنك في مكانة اإلمارات كمحور عاملي لألعمال.
ر
-انتهى-

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ً
ً
ً
ً
ً
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عاملية رائدة ،يتواجد في  59سوقا من أكثر أسواق العالم حيوية ،ونقدم
الخدمات لعمالئنا في  85دولة أخرى .ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفره.
ً
ً
ً
ّ
ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم املؤسسية التي ينتهجها البنك
في أعماله.
وال ّبد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق املالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في
الهند.
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