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الرئيس التنفيذي لبنك  HSBCفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا HSBC :يؤكد التزامه تجاه مواصلة دعم النمو
االقتصادي لمصر

 اللجنة التنفيذية لبنك  HSBCالشرق األوسط وشمال أفريقيا تعقد اجتماعها في القاهرة


زياااارة فرياااق اادارة العلياااا اا ليماااي لمصااار دليااال علااا أهميتهاااا كلنااادى اساااواق النماااو الر يساااية لبناااك HSBC

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اااال الرءسااااي اا ليمياااوا اداراو األعماااال واأل ساااال الو يفياااة لااادى بناااك  HSBCفاااي الشااارق األوساااط وشااامال أفريقياااا
وتركيااا بزيااارة الاا القاااهرة مااءثراي لعقااد لاااني اجتمااا للجنااة التنفيذيااة فااي مصاار ثاا ل أ اال مااا لاا ت ساانواو ،ف اا ي
عااا لقاااي عم ا ي البنااك ث ا ل وجااود فريااق ايدارة العليااا فااي مصاار وتعتباار هااذأ الزيااارة دلااي ي عل ا ماادى أهميااة مصاار
باعتبارهاااا واناااد ية ماااا اساااواق النماااو ذاو األولوياااة بالنسااابة لمجموعاااة  HSBCلااايل علااا مساااتوى المنطقاااة فنسااا بااال
عل المستوى العالمي
وفيييي كلمييية ليييه ايييبل حفيييل اسيييتقبال اقييييم لاميييبي البنيييكي قيييال جيييورو الحيييداريي نائييي رئييييس مجليييس ا دارة واليييرئيس
التنفيييييذي لبنييييك  HSBCالشييييرق األوسييييط وشييييمال أفريقيييييا وتركيييييا" :يسااااعدنا أا يجتمااااإل فريااااق اادارة العليااااا لمنطقااااة
الشااارق األوساااط وشااامال أفريقياااا وتركياااا هناااا فاااي مصااار وا تناااال هاااذأ الفرصاااة للقااااي والتفاعااال ماااإل عم ناااا وباعتبارناااا
البناااك الرا اااد عالميااااي ،فااالا لااادى  HSBCنشااااط ونجااال اعماااال كبياااريا فاااي الساااوق المصااارية ،وهناااا أود الت كياااد مجاااددا
عل أننا سنواصل التزامنا بدعل مسيرة النمو اي تصادي المستقبلي لمصر "
"وماااإل التقاااادل الناصااال فااااي ايصااا ناو اي تصااااادية الهاماااة ،فاااالا بناااك  HSBCفااااي و اااإل جيااااد ماااا نياااات ثبراتاااا
العالمياااة وتااااريه وجاااودأ الطويااال وانتشاااارأ فاااي مصااار يم اكنااا ماااا دعااال الفااارم التجارياااة وايساااتلمارية المتنامياااة ماااا
ث ل ربط مصر مإل المستلمريا الدولييا والدول التجارية الر يسية ما جميإل أنناي العالل "
ويعتبااار بناااك  HSBCمصااار واناااداي ماااا أكبااار البناااوك األجنبياااة العاملاااة فاااي مصااار مناااذ أكلااار ماااا  35عامااااي ،ويقاااول
بتاااوفير مجموعاااة شااااملة ماااا الثااادماو المصااارفية والمالياااة ذاو الصااالة ماااا ثااا ل شااابكة ت ااال أكلااار ماااا  65فرعاااا ي
ومركزاي للثدمة في المدا الكبيرة والهامة في جميإل أنناي الب د
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المساهمة في ادمة المجتمع
كجااازي ماااا دعمناااا المسااااتمر لمصااار ،يساااتلمر بنااااك  HSBCبانت اااال فاااي المشااااريإل المجتمعيااااة فاااي مثتلااا
النا يااا والريفياااة ولقاااد اااال بناااك  HSBCمصااار ماااءثراي،

المناااااطق

اااما اطاااار انتفاااال مجموعاااة  HSBCالعالمياااة بالاااذكرى

السااانوية الااا  150علااا ت سيساااها ،و بالتعااااوا ماااإل انااادى المن مااااو يااار النكومياااة الرا ااادة فاااي مصااار ،وهاااي مءسساااة
مصاار الثيااار ،ببنااااي وتجهياااز  350مدرساااة مجتمعيااة فاااي القااارى النا ياااة التاااي تفتقاار الااا وجاااود مااادارل ويهاااد

تاااوفير

فرم التعليل لقرابة  12000طفل وطفلة وتوفير فرم عمل ل  700مدرل ومدرسة في جميإل أنناي مصر
وثاااا ل زيااااارتهل الاااا مصاااار ،ااااال فريااااق اادارة العليااااا اا ليمااااي لاااادى  HSBCبالمشاااااركة فااااي نشاااااط "العااااودة الاااا
علااا بااادي العاااال الدراساااي الجدياااد علااا نناااو ايجاااابي وشااامل هاااذا النشااااط تعب اااة جمياااإل

المااادارل" ،لمسااااعدة الطااا

المساااتلزماو وايدواو المدرساااية ال زماااة للعاااال الدراساااي لنناااو  350طالباااا ي كماااا سااايقول متطوعاااوا ماااا ماااو في بناااك
 HSBCمصر بتوزيإل هذأ المواد عل الط

في اليول األول للعال الدراسي

وباااالتعليق علااا ذلاااك ،اااال جييياك إيمانوييييل ببنشييييهي نائييي رئييييس مجليييس ا دارة واليييرئيس التنفييييذي لبنيييك HSBC
مصييير" :تااال ماااءثراي تساااجيل ماااا مجموعااا  3750طالباااا ي للعاااال الدراساااي  2018-2017فاااي ماااا مجموعااا  125مدرسا ي
ااة
مجتمعيااة تاال بنا هاااا وتشاا يلها فاااي  110ريااة فااي جمياااإل أنناااي مصااار والتااي تاال تمويلهاااا مااا بااال بنااك  HSBCونناااا
نتطلإل ال رءية هءيي الط

وهل ينققوا انجازاو ع يمة هذا العال "

(انته /المزيد)
للمزيد من المالوماتي يرجى االتصال بـ:
روي نصير
مس ول التواصل واألع ل
بنك اتش ال بي سي مصر ش ل ل
هات 2529 8387 :
البريد االكترونيrola.nosseir@hsbc.com :
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مبحظات للمحررين:
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
ت سل بنك اتش ال بي سي مصر ش ل ل في عال  1982تنو اسل بنك هونج كونج المصري ش ل ل وفي ابريل عال
 2001تل ت يير اسم ال بنك اتش ال بي سي مصر ش ل ل ترتبا ي عل

يال مجموعة  HSBCبزيادة نصتها في رأسمال

ما  %40ال  %94.5ويعتبر بنك اتش ال بي سي مصر ش ل ل وانداي ما أكبر البنوك متعددة الجنسياو العاملة في
مصر ،وهو يقدل مجموعة متكاملة ما الثدماو المصرفية بما في ذلك الثدماو المالية ما ث ل شبكة ت ل أكلر ما 65
فرعا ي ومنفذاي في المدا الر يسية بمصر

(انته /الكل)
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