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HSBC يعلن عن مشاريع خيرية لدعم المـتأثرين
بتبعات فيروس كورونا المستجدCOVID-19  في منطقة الشرق األوسط

14 أبريل 2020

إصدار صحفي

سيستفيد ما يقدر بـ 80.000 شخص في سبع دول في المنطقة من صندوق البنك الخيري العالمي وقيمته 25 مليون دوالر أمريكي الخاص بدعم 
المتأثرين بتبعات فيرس كورونا المستجد COVID-19 ، بما في ذلك ما يقرب من 34.000 شخص في جمهورية مصر العربية.

القاهرة: سيبدأ بنك HSBC فورًا بالمساهمة في مجموعة من المشاريع الخيرية في كل من الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة ُعمان وقطر 
المستجد  انتشار فيروس كورونا  بتبعات  المتأثرين  المحرومة  األفراد واألسر  بنحو 8٠.٠٠٠  شخص من  يقدر  المتحدة لمساعدة ما  العربية  واإلمارات 

.COVID-19
ومن شأن دفعات الدعم، التي يتم تنظيمها بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الخيرية الشريكة لبنك HSBC في جميع أنحاء المنطقة، أن تساعد أيضًا أفراد 

طواقم الدعم الطبي العاملة في المستشفيات في مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت صابرين رحمن، رئيس شؤون االستدامة في بنك HSBC لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “ستكون جهودنا في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كجزء من صندوق مجموعة HSBC  الخيري البالغة قيمته ٢5 مليون دوالر أمريكي لدعم المتأثرين بتبعات فيروس كورونا 
المستجدCOVID-19   ذات أهمية حيوية لمجتمعاتنا المحلية. ولقد كان تجاوبنا سريعًا تجاه الطلب العاجل لتقديم الدعم من خالل توظيف مواردنا 

لتشغيلها في المجاالت الحيوية واألكثر تأثيرًا والتبرع لمشاريع محددة حتى نتمكن من ضمان تتبع األثر الحقيقي الذي يتركه تمويلنا على حياة الناس.”
وأضافت صابرين رحمن: »لقد قمنا باختيار شركائنا بعناية من المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية المعروفة ممن لديهم معرفة وقدرة على تحديد 

ومساعدة المجتمعات المتأثرة من خالل تزويدها بالغذاء والدواء والموارد التعليمية.«
من المتوقع أن يصل مشروع الدعم إلى حوالي 34.٠٠٠ شخصًا في مصر.

وقال جاك إيمانويل بالنشيه، مدير عام بمجموعة HSBC، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: »لقد طرحنا خالل األسابيع 
القليلة الماضية عددًا من اإلجراءات لرعاية عمالئنا ومساعدتهم على اجتياز تلك المحنة خالل هذه الفترة الصعبة. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى 
التأثير القوي لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم وكذلك في مصر، فقد قمنا 
بإطالق هذه المبادرة. هذا وسنتمكن من تزويد ما يقرب من 34000 من األفراد المتأثرين بتبعات الجائحة بالمواد الغذائية ومواد التعقيم والنظافة، 

باإلضافة إلى تقديم وجبات الطعام الساخنة للعاملين في المستشفيات في صعيد مصر«.
وأضاف بالنشيه » ونحن لطالما التزمنا، طوال مسيرتنا، تجاه المجتمعات التي نخدمها وسنواصل تحديد الفرص األخرى التي تمكننا من المساعدة 

وإحداث فرقًا إيجابيًا لمن هم في أمس الحاجة إليها والتي تساعدنا على التغلب على هذه الظروف الصعبة واجتيازها معًا.«
وستبلغ قيمة الدفعات التي سيقدمها بنك HSBC في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا نحو 1.٢ مليون دوالر أمريكي من إجمالي رأسمال 
صندوق HSBC العالمي البالغة قيمته ٢5 مليون دوالر أمريكي وتشكل جزءًا برامج البنك وخططه الحالية المخصصة لدعم المجتمعات على المدى الطويل.

من جانب آخر، سيتم حاليا تقديم برنامج HSBC للشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا التدريبي لتطوير المهارات المستقبلية للطالب عن بعد باستخدام 
قنوات التدريب اإللكترونية، في حين أن البرامج المخصصة لرواد األعمال مثل »مسرع األثر االجتماعي Social Accacterator (C3)1« وبرنامج التوجيه 

واإلرشاد TiE Mentorship ستعتمد مبدأ الجلسات التدريبية االفتراضية وعبر اإلنترنت.
وتأتي هذه األخبار اإلقليمية بعد قيام مجموعة HSBC باإلعالن مؤخرًا عن إطالق صندوق خيري بقيمة ٢5 مليون دوالر أمريكي المرتبط بجائحة فيروس 

كورونا المسجد COVID-19 لدعم االستجابة الطبية الدولية وحماية المتضررين وضمان األمن الغذائي.

توجه استفسارات وسائل اإلعالم إلى:
maymohsen@hsbc.com   +202 2 5298432 مـي مـحـسن  

HSBC في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا
يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثياًل وانتشارًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل وجوده في 9 
بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة. ويزاول بنك HSBC عملياته في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وقطر وسلطنة ُعمان والبحرين والكويت 
والجزائر. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهمًا بنسبة ٢9.٢٪ في البنك السعودي البريطاني )ساب( ومساهمًا بنسبة 51٪ في بنك 

HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية االستثمارية في المملكة. 
ويتألف هذا الحضور، الذي يمثل أوسع انتشار من أي بنك آخر في المنطقة، من حوالي 35٠ مكتبًا وحوالي 9.8٠٠ موظفًا. وفي السنة المنتهية في 31 
ديسمبر ٢٠19، حقق البنك أرباحًا قبل احتساب الضرائب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمقدار مليار وخمسمائة وسبع وخمسون مليون 

دوالر أمريكي. 
حول بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

تأسس بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. في عام 198٢تحت اسم بنك هونغ كونغ المصري ش.م.م. وفي أبريل من عام ٢٠٠1 تم تغيير اسمه إلى 
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. وذلك بعد قيام مجموعة إتش إس بي سي بزيادة حصتها في رأسماله من 4٠٪ إلى ٪94,5.

ويعتبر بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. واحدًا من أكبر البنوك األجنبية العاملة في مصر، وهو يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية 
والمالية من خالل شبكة تضم أكثر من 6٢ فرعًا ومنفذًا في المدن الرئيسية بمصر.

معًا نزدهر
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