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سيستفيد ما يقدر بــ  80.000شـخص فـي سـبـع دول في المنطقة من صندوق البنك الخيري العالمي وقيمته  25مليون دوالر أمريكي الخاص بدعم
المتأثرين بتبعات فيرس كورونا المستجد  ، COVID-19بما في ذلك ما يقرب من  14.000شخص في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
فورا بالمساهمة في مجموعة من المشاريع الخيرية في كل من الجزائر والبحرين ومصر والكويت
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :سيبدأ بنك HSBC
وسلطنة ُعمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة لمساعدة ما يقدر بنحو  80.000شخص من األفراد واألسر المحرومة المتأثرين بتبعات انتشار فيروس
كورونا المستجد .COVID-19

ً
أيضا أفراد
ومن شأن دفعات الدعم ،التي يتم تنظيمها بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الخيرية الشريكة لبنك  HSBCفي جميع أنحاء المنطقة ،أن تساعد
طواقم الدعم الطبي العاملة في المستشفيات في مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال عبد الفتاح شرف ،الرئيس التنفيذي لبنك  HSBCبدولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة وحدة األعمال الدولية في البنك« :يمثل دعمنا
ً
جزءا من تراث وتاريخ  HSBCفي دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن خالل تخصيص مبلغ مالي من
المجتمعي في هذه األوقات الصعبة التي نمر بها
صندوق مجموعة  HSBCالخيري العالمي الخاص بفيروس كورونا ،فإننا سوف نتمكن من مساعدة اآلالف من المحتاجين في دولة اإلمارات العربية
المتحدة لكي نسهم في التخفيف من تبعات هذا الوباء العالمي على حياتهم».

هذا وقد تم تخصيص مبلغ قدره  505.000دوالر أمريكي لدعم المشاريع الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي من المتوقع أن تصل إلى
ً
شخصا.
حوالي 13.720
مـن جـانـبها قالت صابرين رحمان ،رئيس شؤون االستدامة في بنك  HSBCلمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا« :ستكون جهودنا في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا ،كجزء من صندوق مجموعة  HSBCالخيري البالغة قيمته  25مليون دوالر أمريكي لدعم المتأثرين بتبعات فيروس
ً
سريعا تجاه الطلب العاجل لتقديم الدعم من خالل توظيف مواردنا
كورونا المستجد  COVID-19ذات أهمية حيوية لمجتمعاتنا المحلية .ولقد كان تجاوبنا
ً
تأثيرا والتبرع لمشاريع محددة حتى نتمكن من ضمان تتبع األثر الحقيقي الذي يتركه تمويلنا على حياة الناس».
لتشغيلها في المجاالت الحيوية واألكثر
وأضافت صابرين رحمان« :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».

وستبلغ قيمة الدفعات التي سيقدمها بنك  HSBCفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا نحو  1.2مليون دوالر أمريكي من إجمالي رأسمال
ً
جزءا برامج البنك وخططه الحالية المخصصة لدعم المجتمعات على المدى
صندوق  HSBCالعالمي البالغة قيمته  25مليون دوالر أمريكي وتشكل
الطويل.
ومـن جـانـب آخـر ،سـيـتـم حـالـيـا تـقـديـم بـرنامج  HSBCللشرق 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)1وبرنامج
التوجيه واإلرشاد  TiE Mentorshipستعتمد مبدأ الجلسات التدريبية االفتراضية وعبر اإلنترنت.

ً
مؤخرا عن إطالق صندوق خيري بقيمة  25مليون دوالر أمريكي المرتبط بجائحة فيروس
وتأتي هذه األخبار اإلقليمية بعد قيام مجموعة  HSBCباإلعالن
كورونا المسجد  COVID-19لدعم االستجابة الطبية الدولية وحماية المتضررين وضمان األمن الغذائي .ولقد تم تخصيص مبلغ  5ماليين دوالر أمريكي
بالفعل والتبرع بها لدعم جهود اإلغاثة في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ والمملكة المتحدة والهند ،باإلضافة إلى دعم المناشدات الدولية لالتحاد
الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر ومنظمة الصحة العالمية ،المدعومة من منظمة األمم المتحدة ومؤسسة األعمال الخيرية السويسرية.
توجه استفسارات وسائل اإلعالم إلى:

نــيـل تـشـرشـل:
			

+971 4 423 7203
neil.w.churchill@hsbc.com

 HSBCفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا:

ً
وانتشارا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل وجوده في 9
تمثيال
يعتبر بنك  HSBCمن أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها
ً
بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة .ويزاول بنك  HSBCعملياته في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وقطر وسلطنة ُعمان والبحرين والكويت
ً
ً
ومساهما بنسبة  ٪51في بنك
مساهما بنسبة  ٪29.2في البنك السعودي البريطاني (ساب)
والجزائر .وفي المملكة العربية السعودية ،يعتبر HSBC
 HSBCالسعودي العربي للخدمات المصرفية االستثمارية في المملكة.

ً
ً
موظفا .وفي السنة المنتهية في  31ديسمبر
مكتبا وحوالي 9.800
ويتألف هذا الحضور ،الذي يمثل أوسع انتشار من أي بنك آخر في المنطقة ،من حوالي 350
ً
أرباحا قبل احتساب الضرائب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمقدار مليار وخمسمائة وسبع وخمسون مليون دوالر أمريكي.
 ،2019حقق البنك

ً
معا نزدهر
© بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  ٢٠٢٠جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لخزن المعلومات أو تحويله ،في أي شكل أو وسيلة
إلكترونية ،ميكانيكية ،التصوير ،التسجيل ،أو غير ذلك ،دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود.
صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود فرع اإلمارات العربية المتحدة ،ص.ب ،66 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،خاضع للتنظيم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
وخاضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

