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HSBC  األعمال اتدئلرامخصص مليار دوالر أمريكي واحد يطلق صندوق إقراض بقيمة 

 

مليار واحد "(، والذي سيوفر الصندوقرائدات األعمال )"مخصص لاليوم عن إطالق صندوق  HSBCن أعل

شهر لنساء على مدار األمن قبل رواد األعمال من اشكل قروض للشركات المملوكة على دوالر أمريكي 

 ،HSBC Roar مبادرةبالتزامن مع قيام البنك بطرح يأتي ذلك و. دولة من بينها مصر 11في  القادمة 12الـ 

 :رائدات األعمال من الوصول إلى ينتمكمن شأنها والتي 

 

 خبرةال وذومن عمال األيستضيفها قادة التي الرئيسية التدريبية الدورات من مجموعة  •

 فيها الصندوقتم طرح ع كبرى الشركات في األسواق التي جلسات تواصل مخصصة م •

 الممولينمن المستثمرين وفرصة تقديم العروض إلى المستثمرين تقارير استقرائية  •

 HSBCلدى  ةمصرفيخبراء في مجال األعمال الاستشارات مخصصة لرائدات األعمال من  •

 

التي تواجه رائدات األعمال وتوفير البنية التحتية العقبات من حدة تخفيف تهدف هذه المبادرات إلى و

 .والدعم لمساعدتهن على توسيع نطاق أعمالهن وتنميتها

 

حصلت إذ التي تواجه رائدات األعمال في جميع أنحاء العالم. المعوقات الوصول إلى التمويل أحد أكبر يعتبر و

في  ،20191 في عامتشغيل أعمالهن تمويل لبدء ال٪ فقط من 3لنساء على من قبل االشركات المملوكة 

إلى الشركات تم توجيهه  يمستوى العالمالعلى المتوفر ٪ فقط من رأس المال االستثماري 2حين أن 

رواد األعمال بين  ةالحاليتقدر مجموعة بوسطن االستشارية أن سد الفجوة و. 2 األعمالرائدات التي تقودها 

التي تقودها النساء يمكن أن يعزز الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بالنسبة للشركات الجنسين من 

 .3تريليون دوالر أمريكي 5بمقدار 

 

 المصرفية HSBCلخدمات الرئيس العالمي الستراتيجية السوق  ،قال سام كوبر جرايو

في  تهنلمساعداليوم  HSBC Roarبرنامج رائدات األعمال واإلقراض ليسعدنا إطالق صندوق : "للشركات

 .مواجهة التحديات والتحيز الذي تواجهه القيادات النسائية

 

مما يحصل بمرور الوقت أقل بكثير  النساءالشركات التي تقودها تحصل عليه مستوى التمويل الذي أصبح "

هذه شمل امتدت لتقد مؤخرًا جائحة كورونا التي نتجت عن  رفي حين أن اآلثا ،من الرجال ننظرائهعليه 

شبكات ل نساءلمن قبل ا الشركات المملوكةأن احتمالية امتالك  . كماأيضاً  بشكل غير متناسبالشركات 

رًا كبي اً يمكن أن يمثل تحديالدولي قيامهن بتوسيع أعمالهن على المستوى مما يعني أن  ،قليلة عالمية

 .بالنسبة لهن

 

يبقى قطاع س ،ات السلبية لجائحة كوروناتأثيرالمن للتعافي مع استمرار إعادة بناء االقتصاد العالمي و

مما يعني  ،المحليةالشركات الصغيرة والمتوسطة حجر األساس الذي ُتبنى عليه اقتصاداتنا ومجتمعاتنا 

 ." الكاملة النساء على الدعم لتحقيق إمكاناتهأننا بحاجة إلى ضمان حصول الشركات التي تقودها ا
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 11الء الجدد والحاليين عبر للعمتاحاً رائدات األعمال مالمخصص لدعم  HSBC سيكون صندوقهذا و

الوصول إمكانية الصندوق من رائدات األعمال التي تتقدمن بطلباتهم لالستفادة من تمكن توس ،4اً سوق

لرائدات  اً أيضمتاحاً بأكمله كون والذي سي HSBC Roar برنامجكجزء من دورات تدريبية يتم استضافتها إلى 

الحصول على طلب تقديم يمكن العثور على تفاصيل و. 5يمستوى العالمالأسواق على  9األعمال عبر 

 .هنا 6التمويل

 

رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات و  ،ياسمين فريدقالت ، الصندوقوتعليًقا على إطالق 

 "إن إطالق،مصر HSBCلبنك  دمات المصرفية التجاريةالخب المشروعات الصغيرة و المتوسطة

يضع الشمول المالي للمرأة وتمكينها االقتصادي و الذي ،  2030اليوم يوضح دعمنا لرؤية مصر  الصندوق

طليعة أجندة اإلصالح. إن توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مصر كأول دولة في الشرق األوسط  في

ركات الصغيرة والمتوسطة يعكس التزامنا بتزويد رائدات األعمال بفرصة النمو كجزء من دعمنا لقطاع الش

 "المحلية.

 

من شأنها توفير الدعم والتي بطرحها  HSBCقام تستند هذه المبادرات إلى عدد من البرامج التي و

 :األعمال التي تقودها النساءبشركات لنهوض ل

 

وهي  ،"Financial Alliance for Womenفي التحالف المالي للنساء أو " اً عالمي اً شريك HSBCيعتبر  •

 النهوض االقتصادي للمرأة دعم مكرسة لالالمالية ؤسسات شبكة أعضاء من الم

هونغ كونغ والمملكة المتحدة والواليات كل من العام الماضي في  في HSBC Roarبرنامج  تم تجريب •

من المشاركين باالعتماد على المالحظات المقدمة تم تصميم هذا البرنامج الموسع والمتحدة. 

 .للنساءمخصصة  ةعالميمهنية  يةمجتمعشبكة  يوه ،AllBrightمنصة  والشركاء بما في ذلك

 

 انتهى/المزيد

 ::وسائل اإلعالم إلىاستفسارات توجه 

 maymohsen@hsbc.com  +٢٠٢ ٢ ٥٢٩٨٤٣٢ مـي مـحـسن 

 

 :مالحظات إلى المحررين

 
 القابضة HSBCحول مجموعة 
ومقرها في لندن،  HSBCالقابضة بي إل سي، وهي الشركة األم لمجموعة  HSBCتقوم مجموعة 

بلداً ومنطقة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية  64في في جميع أنحاء العالم بتقديم خدماتها إلى العمالء 

 31مليار دوالر أمريكي في  3.022وأمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد بلغت موجوداتها 

 واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم. HSBC، وتعتبر مجموعة 2022مارس 

 

 .مصر ش.م.م HSBC حول بنك
تحت اسم بنك هونغ كونغ المصري ش.م.م. وفي إبريل 1982مصر ش.م.م. في عام  HSBC تأسس بنك

بزيادة  HSBC مصر ش.م.م. وذلك بعد قيام مجموعة HSBC م تغيير اسمه إلى بنكت 2001من عام 

 .%94.5% إلى 40حصتها في رأسماله من 

مصر ش.م.م. واحداً من أكبر البنوك األجنبية العاملة في مصر، وهو يقدم مجموعة  HSBCويعتبر بنك 

فرعاً ومنفذاً في المدن  62  متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية من خالل شبكة تضم أكثر من

 الرئيسية بمصر.

 

 

 :للمحررين اتمالحظ

 HSBC ،2019 من She's Business تقرير -1

 Crunchbase ،2020 بيانات -2

https://www.business.hsbc.com/business-banking/female-entrepreneur
https://www.business.hsbc.com/business-banking/female-entrepreneur
https://www.privatebanking.hsbc.com/content/dam/privatebanking/gpb/discover/women-and-wealth/allbright/2019/AllBright%20partnership%20-%20September%202019%20-%20Shes%20the%20business%20report.pdf
https://news.crunchbase.com/news/global-vc-funding-to-female-founders/
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 2019، مجموعة بوسطن االستشارية -3

وإندونيسيا وماليزيا  غكون غومصر وهونآل اوف مان القائمة الكاملة لألسواق: األرجنتين وجزر القنال/  -4

 والمكسيك وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروغواي والواليات المتحدة األمريكية

 ماليزياو إندونيسياو الهندغ وكون غهونو مصرآيل اوف مان والقائمة الكاملة لألسواق: جزر القنال/ -5

  األمريكية الواليات المتحدةو المملكة المتحدةو سنغافورةو

قاموا بتأسيس الشركة أو شاركوا في الالتي  النساء من  مالطلبات إلى التعريف بأنه وحتاج مقدميس -6

 .الشركةفي معين ملكية حد تأسيسها و/أو لديهم 

https://www.bcg.com/publications/2019/boost-global-economy-5-trillion-dollar-support-women-entrepreneurs

