
 
 

 

 نـشــــرة صـحـفـيـة

PUBLIC 

 2022يونيو  7

 

 HSBC مليار جنيه مصري واحد بقيمة  أئتمانيةتقديم تسهيالت ب يلتزم 

  في قطاع التكنولوجيا العاملةألصحاب المشاريع 

 

عالية للشركات الصغيرة والمتوسطة  االئتمانيةتسهيالت العروض لمن نوعه ثالث الهو  دالتعهد الجدي• 

 األخيرة أشهر 6مدة النمو خالل 

 

مليةا  ننيةه مصةرد لةدعا  وا  واحةد برنامج إقراض بقيمةة اطالقه لعن مصر  HSBCبنك أعلن القاهرة: 

نطةا  أعمةالها ع يمصرفي عةالمي لتوسةفي مصر الباحثين عن شريك  التكنولونيااألعمال في مجال 

 .عالميةالالفرص ب و بطها

 

التةي القطاعةات مختلة   فةيالتكنولونيةا اإلقراض هذا متاحةا  للشةركات العاملةة فةي برنامج وسيكون 

تشةم  قطاعةات واالقتصةا  الرقمةي المتنةامي فةي مصةر. مجةال فةي نطا  أعمالها توسع تتطلع إلى 

الماليةة والتجةا ة اإللكترونيةة وتجةا ة التجوئةة والنقة  والصةعة والتعلةيا التقنيةات األعمةال المسةتهدفة 

فةي الةذد سةيعقد ( COP 27) يتغيةر المنةاخحول التقديرا  لمؤتمر األما المتعدة المقب  ووالبرمجيات. 

األولوية لروا  األعمال الةذين إعطاء قوم بنوفمبر من هذا العام، قال البنك إنه سيشهر شرم الشيخ في 

 لتنمية المستدامة.ا بشأناألما المتعدة منظمة يركوون بشك  واضح على تعقيق أهداف 

 

مصةر:  HSBCقال تو  ويلكوكس، نائب  ئيس مجلس اإل ا ة والرئيس التنفيذد لبنةك وتعقيبا  على ذلك، 

فةي يعكةس النمةو الهائة  وفي المنطقة. وأكثرها تميوا   وا  األعمال أها لبعض من  ا  مصر موطنتبر تع"

المعليةةة وضةةخامة الفر ةةة المهةةا ات نةةو ة مةةد  تمويةة   أا المةةال االسةةتثما د فةةي هةةذا السةةو  

 ."لروا  األعمال في مجال التكنولونيا إقراض مخصصبرنامج ، ولهذا السبب قمنا بتطوير المتاحة

 

قةا ة المرتبة الرابعة في  ت مصرفلقد احتل، 2021سبتمبر منذ شهر شركة ناشئة  550أكثر من  ونو بو

قريةر النظةام البيئةي فقةا  لذلةك وو ,لتكنولونيةااالعاملةة فةي مجةال  اتالشةركأسيس إفريقيا من حيث ت

 .2021للشركات الناشئة المصرية لعام 

 

ا من الخبرة في مصر وونو  عالمي في  40ومن خالل  بالمائةة  90 ولة ومنطقة تغطي حةوالي  64عام 

بمكانة فريدة لدعا خطط النمو الدولية للشةركات  HSBCمن التجا ة العالمية والتدفقات المالية ، يتمتع 

 .ة قميبريا ة مصرد انتقاله إلى مستقب  مستدام حيث يوا   االقتصا  ال

 

لةد  بنةك  ، قال علي تقي،  ئةيس الخةدمات المصةرفية التجا يةةبرنامج التموي تعليق على إطال  لباو

HSBC :بنك يلتوم "مصرHSBC  ا هةو هةذوذات التونه الدولي في نميع أنعاء مصر. الشركات بدعا نمو

الشركات الصةغيرة والمتوسةطة بعةد قطاع ركو على والذد يشركات األعمال  نمو برنامجنا الثالث لدعا 

، ممةا للتموي  التجا د  "فرص" ندو  كذلك و ائدات األعمال المخصص لدعا قراض اإل ندو  إطال  

 ". وا  األعمال واز ها عا ك  مرحلة من مراح   حلة نمودلالتوامنا  كديؤ
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فةي المقةام األول  فةي قطةاع التكنولونيةا العاملةةأ عاب المشا يع لتموي    HSBCبرنامجسيركو هذا و

لةديها ، و(B2B)ألنشطة التسويقية بين الشةركاتفي ا متميوهنماذج أعمال  التي تتبنىعلى الشركات 

سةيتا  عةا و، موثوقينتموي  من مستثمرين على البالفع  ممن حصلت اإليرا ات وى تعقيق قد ة عل

المتخصصةين خبةراء المةن سةتفا ة األو  العالقات   اءمسجلة من قب  فريق متخصص من مدالشركات ال

 .العالمية HSBCمجموعة لقطاع التكنولونيا لالخدمات المصرفية ب
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 وسائل اإلعالم إلى:توجه استفسارات 

 

   +202 25 298432  مي معسن

 

 في مصر بنك 

 
 المصةرد نة  كونة هو بنةك اسةا تعةت 1982 عةام فةي .م.م.ش مصر سي بي إا إتش بنك تأسس
 علةى ترتبةا   .م.م.ش مصةر سي بي إا إتش بنك إلى اسمه تغيير تا 2001 عام إبري  وفي. م.م.ش
 %.94.5% إلى 40 من  أسماله في حصتها بويا ة HSBC مجموعة قيام
 

 فةي العاملةة الجنسةيات متعةد ة البنةو  أكبةر مةن واحدا  . م.م.ش مصر سي بي إا إتش بنك ويعتبر
 خةالل مةن الماليةة الخةدمات ذلةك يفة بمةا المصةرفية الخدمات من متكاملة مجموعة يقدم وهو مصر،
 .بمصر الرئيسية المدن في ومنفذا   فرعا   62 تضا شبكة
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