
  
 

 بيان صحفي
 

 مليار دوالر 6.1ستاندرد تشارترد يبرم ثالث صفقات تمويل للشحن تفوق قيمتها 
 

 مليون دوالر للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 053بقيمة  تمويل 

 مليون دوالر لشركة ريليانس إندستريز الهندية 575بأجل قيمته  تمويل 

 جوجو بي دبليو  شركة غازمليون دوالر ل 1.4.5بقيمة  تمويلLNG ليمتد 

 

صفقات  إبرام ثالثعن اليوم ستاندرد تشارترد  أعلن بنك :، اإلمارات العربية المتحدة5367يناير  17

وتأتي هذه العمليات لتجسد الدور الريادي الذي . آسيا والشرق األوسط منطقة لعمالئه في وذلك للشحنتمويل 

، والتزامه المتواصل تجاه بشكل عام للعمالءابتكار وتصميم حلول مثالية  ستاندرد تشارترد في بنك يقوم به

 .على وجه الخصوصالبحري في منطقة الشرق األوسط الشحن  قطاع

مستفيداً من خبرته المرموقة في عالم الشحن البحري والتمويل اإلسالمي، قام بنك ستاندر تشارترد في شهر 

لصالح الشركة مليون دوالر أمريكي  053بقيمة  "مرابحة"تمويل صفقة  نوفمبر من العام الماضي بترتيب

وستستخدم شركة البحري هذا التسهيل لتمويل بناء وتسليم "(. البحري)"الوطنية السعودية للنقل البحري 

وباعتبارها شركة النقل الحصرية للنفط . 8302، ُيعتزم تسليمها مطلع عام عمالقةخام  نفط خمس ناقالت

هذه الناقالت لنقل النفط الخام إلى األمريكتين  "البحري"الخام الذي تنتجه أرامكو السعودية، ستستخدم شركة 

وتشكل هذه الصفقة نقطة فارقة في عالم الشحن البحري في منطقة الشرق  .وجنوب آسيا والشرق االقصى

 في إتمامها كونه المنظم الرئيسي والمنسق األول المعتمد  البنك دوراً محورياً ولقد لعب ، 8302األوسط لعام 

عميل االستثمار والمسؤول عن الحساب بالتنسيق مع ثالث مصارف مشاركة للصفقة، باإلضافة إلى كونه 

 . أخرى

مليون دوالر  578بقيمة  ائتمانية مضمونة المدة تسهيالت قام البنك أيضاً بترتيب 8302شهر أكتوبر في و

تمويل بغرض والتي تم إبرامها "( ريليانس)"لشركة ريليانس إندستريز ليمتد  للشركات التابعةوذلك  أمريكي

وستدعم ناقالت الغاز هذه قدرة الشركة على نقل غاز اإليثان . العمالقةست وحدات من ناقالت غاز اإليثان 

 



 بنككما قام . من الواليات المتحدة إلى الهند كوقود بديل مجدي التكلفة ألعمالها في صناعة البتروكيماويات

ستاندرد تشارترد بدور بارز كمستشار موثوق لشركة ريليانس في تصميم أول صفقة تمويل شحن لها تلبي 

وتجسد هذه الصفقة الدور الريادي الذي يقوم به بنك ستاندرد تشارترد في  .لعميل على أفضل وجهحاجات ا

تقديم الحلول المصرفية المبتكرة في مجال تمويالت الشحن البحري، األمر الذي بات جلياً بالنظر إلى اإلقبال 

 .  لغ المطلوبمؤسسة مالية مما ساهم في تغطية قيمة أكبر من المب 08الشديد من أكثر من 

 

وذلك سنة  08دة لم  مليون دوالر أمريكي 224.5بترتيب صفقة بقيمة   ومع نهاية العام المنصرم قام البنك

وهي مشروع مشترك بين مجموعة بي دبليو )لصالح شركة بي دبليو غاز جوجو إل إن جي المحدودة 

ولقد هذه المعاملة، عالمية التمامبنوك  9ستاندرد تشارترد مجموعة تضم  بنكترأس (. وشركة ماروبيني

إعادة تمويل تسهيالت االئتمان الحالية لصالح دوراً رئيسياً كونه منسق التسهيالت وذلك بغرض  البنك لعب

قام لقد و. ثماني ناقالت غاز طبيعي مسال بموجب عقود تأجير طويلة األمد لشركة نيجيريا إل إن جي ليمتد

والوكيل وأمين الضمان والمصرف المسؤول عن الحساب المنظم الرئيسي ستاندر تشارترد أيضاً بدور 

شكلت نقطة عالم كونها من أكبر الصفقات التي وومصرف التحوط في هذه المعاملة ذات التركيبة المعقدة 

 .العالمية خالل العام المنصرم بي دبليو لمجموعة 

، المملكة العربية السعودية – ستاندرد تشارتردلذي التنفي جمال ترتير، الرئيسبهذه المناسبة، أدلى السيد 

لقد . إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نقدم خبراتنا ومواردنا لدعم عمالئنا المرموقين: "بتصريح جاء فيه

حلول  صة للتعاون بين فرق العمل بغرض تقديموفرت لنا هذه المعامالت، ذات التركيبة المعقدة بالفعل، فر

عمالئنا في مسيرة ونحن ملتزمون تماماً بمواصلة دعم . التمويل المثلى واألكثر إبداعاً لكل عميل من عمالئنا

 ."على المستوى العالمي نمو وتوسيع أعمالهم منطقة الشرق األوسط بما يضمن

 

 --انتهى--

 
 

 :لمزيد من المعلومات أو االستفسار عن فرص المقابالت، يرجى االتصال على
 

 
 
 



 نورا النصف 
 البحرين ودول منظمة التعاون الخليجي –رئيس قسم العالقات المؤسسية والتسويق والعالمة التجارية 

 97339627737+: الهاتف المتحرك
 17150760 973 +: الهاتف

 Noora.AlNusuf@sc.com: البريد اإللكتروني

 أو 
 خضراءوسيم بن 

 مدير االتصاالت الخارجية والشؤون المؤسسية
 0106 508 56 971+: الهاتف المتحرك

 3221 4508 971 +: الهاتف
 wasim.benkhadra@sc.com: البريد اإللكتروني

 

 :مالحظة للمحرين

 

 :نبذة عن شركة البحري

 كشركة م0972 عام ملكي مرسوم بموجب( البحري) البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة تأسست

مليار دوالر أمريكي حتى  4.5وتبلغ قيمتها السوقية  السعودية األسهم سوق في مدرجة مساهمة سعودية

 . 8302نهاية نوفمبر 

 العامة، االستثمارات الشركة عن طريق صندوق أسهم من%( 88) الحكومة السعودية ما نسبته فيها وتمتلك

 قبل من مملوكة األسهم وباقي%( 83) نسبته ما( المملوكة للحكومة)السعودية  أرامكو وتمتلك شركة

 ."تداول"استثمارية عن طريق سوق  ومؤسسات مواطنين سعوديين

( 0)نقل المواد الكيماوية و( 8)نقل النفط و ( 0: )شرائح من قطاع الشحن هي 4تعمل شركة البحري في 

وإضافة إلى ذلك، لدى الشركة مدير فني خاص هو شركة . الشحنات السائبة الجافة( 4)والبضائع العامة و

في شركة بيترديك التي تتاجر بالغاز % 03.0الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة وتمتلك حصة نسبتها 

ل النفط حيث تعتبر شركة ويتمثل عمل الشركة الرئيسي في نق. الطبيعي المسال وتمتلك ناقالت خاصة بها

 .البحري الناقل الحصري للنفط الخام المباع على أساس التسليم للمشتري من قبل شركة أرامكو

 :نبذة عن شركة ريليانس

شركة من قبل مجلة فورتشن، أكبر شركة في القطاع  533تعتبر شركة ريليانس، المصنفة من بين أكبر 

مليار  4.0مليار دوالر أمريكي وصافي أرباحها  44.8الموحد الخاص في الهند ويبلغ مردود مبيعاتها 

وهي عبارة عن تكتل شركات لها أعمال متنوعة في . 8302مارس  00دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 
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قطاعات والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكرير النفط وتسويقه والصناعات البتروكيماوية 

وشركة ريليانس شركة تابعة لمجموعة رجل األعمال موكش أمباني الذي ظل . التصاالتوتجارة التجزئة وا

 .على الدوام يلقب بأثرى أثرياء الهند، وفق تصنيف فوربس على مدى السنوات العشر الماضية

 :ستاندرد تشارتردنبذة عن 

سنة  053يمتد لنحو موظف وتفخر بتاريخ  240333نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، يعمل فيها ٌزهاء 

ونقدم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات التي تقود . في باقة من أكثر األسواق نشاطاً وحيوية في العالم

دفة االستثمار والتجارة وإنشاء الثروات في قارات آسيا وافريقيا والشرق األوسط، التي نجني منها ما يقارب 

باقون هنا لخير "يمنا أفضل تجل في وعد عالمتنا التجارية، ويتجلى تراثنا وق. من دخلنا وأرباحنا% 93

 ".دائم

م شركة مدرجة في بورصة لندن وبورصة هونغ كونغ وكذلك في بورصة .ع.وشركة ستاندرد تشارترد ش

 .بومباي والبورصة الوطنية في الهند

كما يمكنك االطالع على أفكارنا وإبداء آرائكم . www.sc.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

، ومتابعة أخبار ستاندرد تشارترد على مواقع التواصل BeyondBordersوتعليقاتكم في مدونتنا 

 .االجتماعي، تويتر ولينكدن وفيسبوك

 

https://thebridge.zone1.scb.net/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Fwww.sc.com%2F
https://thebridge.zone1.scb.net/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fwww.sc.com%2FBeyondBorders%2F

