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ّ
تخصص ماليين الدوالرات لتمويل الرعاية الصحية في منطقة
ستاندرد تشارترد
الشرق األوسط كجزء من دعمها البالغ ملياردوالرملكافحة "كوفيد"19-
• ميديكلينيك ستحصل على  25مليون دوالرلتمويل مرفق دعم "كوفيد "19-ملدة ً 12
شهرا
• التزام ستاندرد تشارترد ّ
يعد األكبرفي املنطقة ،ويقع ضمن التزام البنك بدعم يبلغ ملياردوالر

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة 05،اكتوبر  – 2020سوف يشمل التزام ستاندرد تشارترد العاملي بمليار دوالر ملكافحة "كوفيد  "19-دعم الرعاية الصحية في
جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة.
ً
تمويليا بقيمة  25مليون دوالر لـ
وقد ساهم دعم البنك للشركات واملجموعات الطبية بإتاحة بعض خيارات التمويل الجذابة لهم .ويشمل دعم البنك التز ًاما
ّ
وسيخصص جزء من املبلغ إلى تمويل مرفق دعم
"ميديكلينيك" الشرق األوسط ،الشركة الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية في اإلمارات العربية املتحدة.
خاص بـ "كوفيد".
ّ
ً
ّ
ويمثل التمويل البالغ  25مليون دوالر جزء من االلتزام األوسع نطاقا للمجموعة والبالغ مليار دوالر ،في ما يمثل أكبر عملية صرف يقوم البنك بتسهيلها في جميع
أنحاء الشرق األوسط ،وواحدة من أكبر عمليات الصرف على مستوى العالم .ومن ناحيتهاّ ،
قدمت ميديكلينيك الشرق األوسط العام املاض ي الرعاية إلى ثالثة
ماليين مريض خارجي و 79000مريض داخلي في مستشفياتها السبعة وعياداتها الخارجية البالغ عددها  ،18إلى جانب عيادات الحالة ملدة يومين في جميع أنحاء
اإلمارات العربية املتحدة.
ّ
وقد أطلق بنك ستاندرد تشارترد التزامه الرامي إلى دعم الشركات التي تساهم في مكافحة "كوفيد – "19في شهر مارس ،حيث أتاح خيارات تمويلية تتعلق بتوفير
املنتجات والخدمات التي لعبت ً
حاسما في الحد من تأثير الجائحة ً
ً
عامليا.
دورا
وبفضل التزام البنك الذي ساعد ما يفوق الـ  15شركة في جميع أنحاء إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط ،تمكنت الشركات من إنتاج موارد إضافية ،سواء تعلق
ذلك باملعدات الطبية أو االستثمار بمعدات الحماية الشخصية.
ّ
وفي هذا الصدد ،قالت روال أبو منه ،الرئيس التنفيذي لـ"بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات"" :يسعدنا أن نقدم لـ"ميديكلينك" الشرق األوسط ،املزود الرائد في
مجال الرعاية الصحية في اإلمارات العربية املتحدة ،خيارات تمويل مالئمة ،بينما تستمر الشركة بلعب دور رئيس ي في مكافحة جائحة كوفيد  .19-وتعزز عملية
التمويل هذه التزام ستاندرد تشارترد الراسخ بأن تكون "هنا ً
دائما لألفضل" ،وان تدعم التزام الدولة القوي بالتغلب على الوباء".
بدوره ،قال ديفيد هادلي ،الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق األوسط“ :نود أن نعرب عن وافر امتناننا لبنك ستاندرد تشارترد لدعمهم الشركات في
ّ
يشكل ً
جزءا
الخطوط األمامية خالل معركتهم للتصدي لجائحة "كوفيد  "19-عن طريق توفير خيارات تمويل جذابة .وفي ما يتعلق باملرفق بشكل خاص ،فإنه
ّ
ً
ويمكن شركتنا من مواصلة التركيز على القيام بدورها الحيوي ّ
كمزود رائد في مجال خدمات الرعاية الصحية
من استراتيجيتنا التمويلية األوسع نطاقا،
األساسية خالل فترة الجائحة".
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 ---انتهى ---

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 نوفرهّ .
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.
ملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء،
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات
متحرك+971565080106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :

نبذة عن ميديكلينيك:
ّ
املتخصصة
ميديكلينيك الشرق األوسط هو فرع اإلمارات العربية املتحدة من ميديكلينيك إنترناشيونال ،املجموعة العاملية املختصة بخدمات الرعاية الصحية
واملتنوعة .تأسست املجموعة في جنوب إفريقيا عام  ،1983ولديها أقسام في سويسرا وجنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا وناميبيا).
الهدف األساس ي للمجموعة هو تحسين نوعية الحياة.
وتكمن رؤيتها في أن تكون الشريك املفضل الذي يثق به األشخاص لجميع احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم.
ّ
املتخصصة في عدة مجاالت ضمن سلسلة الرعاية التي تقدمها بطريقة تجعل املجموعة من ّ
ّ
املزودين األكثر احتر ًاما وموثوقية
تركز ميديكلينيك على الخدمات
ّ
واملمولين واملنظمين في قطاع الرعاية الصحية في جميع األسواق التي تعمل بها.
في مجال خدمات الرعاية الصحية من قبل املرض ى والعاملين في القطاع الطبي
في  1سبتمبر  ،2020كانت ميديكلينيك تضم  76مستشفى ،وثمانية مستشفيات فرعية وتخصصية ،وعيادات حالة ملدة ً 17
يوما و 18عيادة خارجية .وأدارت
هيرسالندن  17مستشفى وعيادات حالة ألربعة أيام في سويسرا ،بحيث ضمت أكثر من  1800سرير للمرض ى الداخليين .وشملت عمليات ميديكلينيك جنوب
أفريقيا  52مستشفى (ثالثة منها في ناميبيا) ،وثمانية مستشفيات للحاالت الشبه طارئة واملتخصصة و 11عيادة حالة يومية (أربعة منها تديرها إنتركير) في جنوب
ّ
إفريقيا ،وأكثر من  8700سرير للمرض ى الداخليين .وشغلت ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة مستشفيات وعيادات حالة ملدة يومين و 18عيادة خارجية
تضم أكثر من  900سرير للمرض ى الداخليين في اإلمارات العربية املتحدة.
أدرجت الشركة بشكل أساس ي في بورصة لندن )" ("LSEفي اململكة املتحدة ،أما إدراج الثانوي ،فكان في بورصة جوهانسبرغ املحدودة في جنوب إفريقيا وبورصة
ناميبيا في ناميبيا.
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وتمتلك ميديكلينيك حصة بنسبة  %29.9في  ،Spire Healthcare Group plcوهي مجموعة رعاية صحية خاصة رائدة مقرها اململكة املتحدة ،وهي مدرجة في
بورصة لندن.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارةwww.mediclinic.com :

