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ب ي ا ن ص ح في

ستاندرد تشارترد يدشن أولى خدماته لتمويل التجارة الخضراء في اإلمارات العربية املتحدة

ُ
مجموعة منتجات وخدمات التمويل التجاري تعززالتزام البنك بمساعدة العمالء على تحقيق أهداف االستدامة املتعلقة
بالحوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية
 13سبتمبر – 2021دبي :دشن بنك ستاندرد تشارترد بنجاح أولى خدمات تمويل التجارة الخضراء بهدف دعم شركة الطاقة
الشمسية "أمبلس لحلول الطاقة" ،التابعة لشركة "أمبلس سوالر" ،في أعمال توليد الطاقة الشمسية التي تقوم بها.
تنتمي "آمبلس سوالر" إلى "مجموعة بيتروناس" ،وتعد شركة رائدة في مجال الطاقة في آسيا حيث توفر حلول طاقة منخفضة
الكربون لعمالئها من قطاعي الصناعة والتجارة .وتعتبر هذه الخطوة التي قام بها البنك عالمة فارقة في إطار الجهود الرامية إلى
تطبيق املمارسات املستدامة عبر النظم البيئية وبناء سالسل توريد أكثر مرونة.
وتتيح خطوة تمويل التجارة املستدامة التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تطبق منظور
االستدامة على مجموعته الكاملة من خدمات التمويل التجاري ،دعم ما يلي:
 .1السلع املستدامة :العمل مع العمالء والشركاء لتمويل السلع األساسية التي تلبي معايير االستدامة املتفق عليها.
ً
 .2املوردون املستدامون :دعم تجارة املوردين الذين يستوفون املعايير املقبولة وفقا لتصنيفات الحوكمة البيئية واالجتماعية
واملؤسسية ،واملقاييس مثل املساواة بين الجنسين ،ومعايير املصادر املسؤولة واستخدام املياه.
 .3استخدام املوارد املستدامة :التركيز على تمويل تجارة الصناعات املستدامة كالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة واالقتصاد
األزرق والبنية التحتية املستدامة وإدارة املياه والنقل النظيف.
 .4الصناعات االنتقالية :مساعدة الصناعات في عملية التحول لتقليل البصمة الكربونية من خالل تقديم تمويل تجاري
يعترف بالجهود املبذولة للمساعدة في تقليل االنبعاثات الكربونية.
ّ
وفي هذه املناسبة ،علقت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية املتحدة بقولها " :يسرنا
إطالق أول خدمة لتسهيل التجارة الصديقة للبيئة من البنك لدعم بتروناس وشركتها الفرعية في اإلمارات العربية املتحدة،
آمبلس دبي ،في مسيرتها نحو تبني ممارسات مستدامة من خالل تعزيز عملياتها التجارية العاملية .وبفضل خبرتنا املحلية ومكانتنا
الدولية وخدماتنا الهامة في مجال تمويل التجارة املستدامة ،يمكن لبنك ستاندرد تشارترد دعم الشركات في تطوير سالسل
التوريد أكثر استدامة ومرونة ،بما يتماش ى مع التزامنا بتوجيه رأس املال نحو تحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة".
من جهتهّ ،
صرح سانجيف أغاروال ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمبلس سوالربقوله" :نتطلع إلى تنمية
ً
ً
شراكتنا مع ستاندرد تشارترد ،والتي تمتد حاليا عبر أعمالنا في الهند ودبي .وإذ نمض ي قدما في االستفادة من تسهيالت التمويل
األخضر ،نحن على ثقة بقدرتنا على توسيع بصمتنا الخضراء عبر مناطق جديدة ،ودعم الشركات في تحقيق أهداف االستدامة
التي تعمل عليها".
-انتهى-
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ملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء،
رئيس االتصال املؤسس ي ،أفريقيا والشرق األوسط
متحرك+971565080106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ً
ً
ً
ً
ً
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عاملية رائدة ،يتواجد في  59سوقا من أكثر أسواق العالم حيوية ،ونقدم الخدمات لعمالئنا في  85دولة أخرى .ويتمثل
ً
ً
ً
هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفره .ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس التراث
العريق والقيم املؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
وال بد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق املالية في كل من لندن وهونج كونج.
لالطالع على مزيد من املعلومات وآراء الخبراء ،يرجى زيارة قسم  Insightsعلى موقعنا اإللكتروني  .sc.comكما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي:
لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

