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بنك إتش إس بي سي مصر يطلق صندوق تمويل النمو الدولي الثاني بقيمة  033مليون جنيها مصريا
الصندوق متوفر للعمالء الحالين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي لديهم طموحات دولية ولديهم متطلبات
تجارية دولية
أعلن بنك إتش إس بي سي مصر عن أطالق "صندوق تمويل النمو الدولي الثاني" بقيمة  600مليون جنيهاً مصريا ً للعمالء
المصرين الذي لديهم طموحات دولية .الصندوق متوفر لعمالء االستيراد والتصدير الحالين والجدد في مصر والذي لديهم
متطلبات تجارة دولية أو الشركات التي تطمح في النمو على الصعيد الدولي.
معلنا ً عن أطالق الصندوق قال جاك إيمانويل بالنشيه  ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك بنك إتش إس بي
سي مصر" :يسعدنا اإلعالن عن أطالق صندوق تمويل النمو الدولي الثاني والذي خصص له  600مليون جنيها ً مصرياً.
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً فعاالً في مستقبل االقتصاد المصري ونلتزم دائما ً في بنك إتش إس بي سي بمساندة
مصر والشركات التي تدعم نمو وتقدم اقتصاد البالد .يهدف صندوق تمويل النمو الدولي إلى دعم الشركات المصرية والتي
لديها متطلبات دولية والشركات التي تطمح في التجارة الدولية ،وبهذا نتمكن من أضافه قيمة كبيرة ،مستعينين بخبرتنا المحلية
باإلضافة إلي شبكه فروع  HSBCالدولية .أليماننا بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية االقتصاد المصري،
نعمل في بنك إتش إس بي سي مصر بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة لضمان ازدهار ونمو هذا
القطاع".
"يعد صندوق تمويل النمو الدولي ثاني صندوقا ً للبنك وتم أطلقه بعد نجاح الصندوق األول .في عام  ،4002وقد قام البنك
بإقراض  600مليون جنيها ً مصريا ً لعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خالل الصندوق األول ،وقد تم
توظيف الصندوق األول في قطاعات متنوعة ،متضمنا ً األدوية واألذغذية والمشروبات واإللكترونيات والكيماويات
والمنسوجات" .
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هناك ما يقرب من  4.2مليون شركة صغيرة ومتوسطة في مصر وتمثل  ٪ 52من مجموع القوى العاملة ،وتساهم بشكل كبير
في إجمالي الناتج المحلي للبلد .4التواجد المتميز لبنك إتش إس بي سي في مصر وبصمة مجموعة  HSBCالعالمية سيدعم
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قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح في النمو دوليا ً ،وباألخص في البلدان التي تعد شريكا ً تجاريا ً رئيسيا ً لمصر،
ومنهم اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأوروبا الغربية والهند والواليات المتحدة والصين.
سجلت هذه الشراكة التجارية نمو معتدل في عام  4002واليزال أمام االئتمان فرص للنمو واالرتفاع بفضل المشاريع
الكبرى المخطط لها في مصر والتي ستبلغ قيمتها  000مليار دوالر .وتشمل هذه المشاريع مشروع قناة السويس الجديدة
وتطوير المناطق الصناعية في المنطقة ،ومن المتوقع أن تقدم هذه المشاريع مرساة استراتيجية للتنمية في مصر وستكون
عامالَ جاذبا ً لالستثمار األجنبي ،ذلك باإلضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة المتوقعة.6
وأضاف بالنشيه " :من أجل االستمرار في النمو والنجاح يتحتم علي الشركات الكبيرة والصغيرة االستفادة القصوى من
الفرص الدولية واالستفادة من ممرات التجارة الدولية .أن مصر في موقف جيد لالستفادة من المركز التجاري التاريخي
للشرق األوسط والذي يدعم التدفقات التجارية بين الشرق والغرب ،باإلضافة الي تطوير البنية التحتية الجاري العمل عليها
في البالد.
"نؤمن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ذو طموحات دولية سوف تستفيد من صندوق تمويل النمو الدولي ،ونتطلع إلى
التحدث في األيام المقبلة مع العمالء الحاليين والجدد حول أفضل السبل لندعم نمو أعمالهم باستمرار".
(انتهى/المزيد)
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مالحظات للمحررين:
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
تأسس بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .في عام  0894تحت اسم بنك هونج كونج المصري ش.م.م ..وفي إبريل عام
 4000تم تغيير اسمه إلى بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .ترتبا ً على قيام مجموعة  HSBCبزيادة حصتها في رأسماله
من  %20إلى  .%82.2ويعتبر بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .واحداً من أكبر البنوك متعددة الجنسيات العاملة في
مصر ،وهو يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المالية من خالل شبكة تضم أكثر من 50
فرعا ً ومنفذاً في المدن الرئيسية بمصر.

للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
روال نصير
مسئول التواصل واألعالم
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
هاتف4248 9695 :
البريد اإللكترونيrola.nosseir@hsbc.com :

(انتهى/الكل)
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