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 في مصر  ئية واإلجتماعيةيلحوكمة البلكأفضل بنك  Euromoneyيفوز بجائزة  HSBCبنك 
 

وذلك في حفل في مصر  ئية واإلجتماعيةيلحوكمة البلأفضل بنك  جائزة حصد بنك إتش إس بي سي 
 .لمنطقة الشرق األوسط 2022للتميز لعام مجلة يوروموني  توزيع جوائز

 
جوائز أخرى حصل عليها البنك في منطقة الشرق األوسط، وبذلك  سبعةوتأتي هذه الجوائز إضافة إلى 

بنك أتش إس بي  حصل. حيث في المنطقةآخر منافس بنك جوائز أكثر من أي قد حصل على  البنكيكون 
ويل سي على جائزة أفضل بنك لإلستثمار في الشرق األوسط، باإلضافة إلى جائزة أفضل بنك للتم

 المستدام للعام الرابع على التوالي.
 

في البنك الوحيد الذي حصل على لقب أفضل بنك للتمويل المستدام  بنك إتش إس بي سيويعتبر 
حصل  ،الشرق األوسطنطاق منطقة خارج و. 2018عام في الجائزة بداية انطالق منذ الشرق األوسط 

حصل على كما  ،للعام الخامس على التوالي في آسياعلى لقب أفضل بنك للتمويل المستدام  البنك
 .في العالمي لتمويل التجارلجائزة أفضل بنك 

 
إن “ مصر: HSBCتود ويلكوكس ، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة لبنك  قد علقو

اعمالنا في  على التزامنا ببناءكد ؤيواالجتماعية  الحوكمة البيئيةلنا على جائزة أفضل بنك في مجال حصو
ع والعشرين مع مؤتمر األمم المتحدة الساببالتزامن طويلة المدى. و مالت و عالقات اتع أساسعلى مصر 

العمل ، نطمح إلى دعم الحكومة و  2022الذي سُيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر  (COP27)لتغير المناخ
 ". تحول إلى اقتصاد خال من اإلنبعاثات الكربونيةللكشركاء  في مصرملة االعالشركات مع 

 
 إتش إس بي سيالرئيس التنفيذي اإلقليمي لبنك  ،قال ستيفن موسوتعليقاً على ذلك، 

الرائدة المؤسسة المصرفية ن نكون ألنتطلع إننا “ :رق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا لمنطقة الش
قيادة التحول ل ةمساعدتقديم الفضالً عن  ،في الخارجاحتياجاتهم المصرفية لتلبية في دعم عمالئنا  اً عالمي

الركائز األساسية الستراتيجية اقتصادي خاِل من االنبعاثات الكربونية والذي يعتبر من ضمن إلى عالم 
إنما أفضل بنك استثماري في الشرق األوسط وأفضل بنك للتمويل المستدام تقديرنا بجائزة إن و. البنك

تقدم جيد في تحقيق طموحنا المعلن بأن نكون الشريك المصرفي  لما أحرزناه منهو انعكاس واضح 
 "الدولي المفضل لعمالئنا.

 
في التحول الشركات و البنوك الرائدة من إلى تحالف  HSBC، انضم  COP27قبل استضافة مصر لمؤتمر و 

بصدد مبادرة لتوقيع مذكرة تفاهم  -تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصري  - في مجال الطاقة
 .لدعم خفض اإلنبعاثات الكربونية بعدد من المرافق البترولية المختارة في مصر

 
ان " مصر  HSBCورئيس الخدمات المصرفية العالمية في الرئيس التنفيذينائب حلمي غازي،  قالو 

لدعم الحكومة المصرية لدفع مشاركة أكبر للقطاع الخاص  مميزالدولية الفريدة تجعلنا في وضع شبكتنا 
م عمالئنا أثناء انتقالهم إلى دعليأتي ذلك كجزء من التزامنا بإطالق حلول مالية و. نحو مشاريع مستدامة

 ".خاِل من االنبعاثات الكربونية مستقبل 
 

دوالر أمريكي  إلى توفير تسهيالت تمويلية واستثمارية تصل قيمتها إلى واحد تريليون HSBCيهدف بنك 
. كما يهدف البنك أيضاً إلى تحقيق خفض صافي االنبعاثات 2030على المستوى العالمي بحلول عام 

 .2030الكربونية لعملياته وشبكة التوريد الخاصة به إلى مستوى الصفر بحلول عام 
 

 المزيد/ىنتها

 

 اإلعالم إلى:توجه استفسارات وسائل 
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 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا HSBCحول 

من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيالً وانتشاراً في منطقة الشرق  HSBCيعتبر بنك 
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خالل وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر 

وفي . حدةوالبحرين ومصر والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا واإلمارات العربية المت
( ساب)٪ في البنك السعودي البريطاني 31مساهماً بنسبة  HSBCالمملكة العربية السعودية، يعتبر 

. السعودي العربي للخدمات المصرفية االستثمارية في المملكة HSBC٪ في بنك 51ومساهماً بنسبة 
، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 2020ديسمبر  31وفي 
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 في منطقة الشرق األوسط HSBCالتي فاز بها للتميز بجوائز مجلة يوروموني قائمة 
 

 الجوائز اإلقليمية:
 أفضل بنك لالستثمار في الشرق األوسط -1
 للتمويل المستدام في الشرق األوسط )للسنة الرابعة على التوالي(أفضل بنك  -2

 
 الجوائز على مستوى دول منطقة الشرق األوسط:

 أفضل بنك لالستثمار في الكويت -1
 أفضل بنك لالستثمار في سلطنة ُعمان -2
 أفضل بنك لالستثمار في المملكة العربية السعودية -3
 مصرأفضل بنك للحوكمة البيئية واالجتماعية في  -4
 أفضل بنك للحوكمة البيئية واالجتماعية في سلطنة ُعمان -5
 أفضل بنك للتمويل اإلسالمي في المملكة العربية السعودية -6

 كلال/ىنتها

 


