بيان صحفي
يعرف بمزايا مبادرة "حزام واحد ،طريق واحد" وتدويل عملة
ستاندرد تشارترد ً
الرنمينبي في إطار حملته الترويجية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا





البنك يُنظم حملة ترويجية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا للتعريف بالمزايا التي ستوفرها عملة
الرنمينبي ومبادرة "حزام واحد ،طريق واحد" للمنطقة.
وفد الحملة الترويجية يصل اليوم إلى اإلمارات العربية المتحدة ،وسيقوم بزيارة كل من قطر،البحرين
وباكستان خالل األسبوع الجاري.
يندرج قرابة  %06من األسواق التي يتواجد بها ستاندرد تشارترد ضمن نطاق مبادرة "حزام واحد،
طريق واحد" ويقع  %52منها في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
ً
يعد البنك داعماً حقيقياً للتبادل التجاري واالستثماري بين منطقتي إفريقيا والصين مستعينا في ذلك
بخبرة  026عام ًا في هذا المجال.

دبي  03 -أكتوبر  :1326ينظم مجموعة من الخبراء من بنك ستاندرد تشارترد – إقليم الصين العظمى -حمالت ترويجية في
كل من كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا لتسليط الضوء على المزايا والفرص االستثمارية التي ستوفرها المبادرة الصينية "حزام
واحد ،طريق واحد" وعملة الرنمينبي العالمية ألسواق المنطقة بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص .ويصل وفد الحملة
الترويجية اليوم إلى اإلمارات العربية المتحدة ،ومن المتوقع أن يقوم الوفد بزيارة كل من قطر،البحرين وباكستان خالل األسبوع
الجاري.
ويتزامن اطالق هذه الحملة الترويجية اإلقليمية مع اعتماد عملة الرنمينبي رسميا ً اعتباراً من  0أكتوبر  5600ضمن سلة عمالت
عالمية تتمتع بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي .وقد لعب ستاندرد تشارترد بالشراكة مع السلطات الصينية دوراً
قياديا ً في تحقيق هذا اإلنجاز ،وذلك بتقديم الدعم الالزم للعمالء العالميين وتعزيز الفرص التي توجدها عملة الرنمينبي والشراكات
االستثمارية.
وتعد مبادرة "حزام واحد ،طريق واحد" بمثابة استراتيجية تنموية دشنتها حكومة الصين عام  ،5602كما يشار إليها باسم "خطة
طريق الحرير الجديد" ،حيث يربط 'الحزام' الصين بأوروبا عبر وسط وغرب آسيا ،بينما يشير "الطريق" إلى طريق الحرير
البحري للقرن الحادي والعشرين الذي يربط موانئ الصين بدول جنوب شرق آسيا وأوروبا وإفريقيا.
بهذه المناسبة ،أدلى هنري زانغ ،عضو وفد البنك ورئيس قسم الشركات والخدمات المصرفية المؤسسية ببنك ستاندرد تشارترد
– الصين بتصريح جاء فيه" :تهدف مبادرة حزام واحد ،طريق واحد" إلى تعزيز التعاون بين أكثر من  06دولة على امتداد

الطريق التجاري ،وذلك في مجاالت رئيسية مثل تنسيق السياسات ،والبنية التحتية ،والعالقات التجارية ،والتكامل المالي ،والتبادل
الثقافي .وانطالقاً من حضوره القوي في مناطق إفريقيا وآسيا والشرق األوسط ،يمتلك بنك ستاندرد تشارترد المنتجات والرؤى
والخبرة الالزمة لدعم وتوجيه الحكومات والشركات حول الكيفية التي يمكنهم من خاللها االستفادة من االستثمارات الصينية
والتبادل التجاري القائم".
ويتأهب أكثر من  ٪06من أسواق ستاندرد تشارترد العالمية في جميع أرجاء أفريقيا وآسيا والشرق األوسط لالستفادة من شبكة
المبادرة الصينية "حزام واحد ،طريق واحد" حيث تتواجد  52سوقا ً من أسواق المجموعة البالغ عددها  25سوقا ً في منطقة إفريقيا
والشرق األوسط .ويمكن أن تسهم مبادرة "حزام واحد ،طريق واحد" في تسهيل تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسية في

إفريقيا ،هذا باإلضافة إلى تشجيع الشراكات الخارجية االقتصادية والتجارية بين اإلقليمين ككل ،ليس مع الصين فحسب ،بل أيضا ً
مع األسواق الواقعة على امتداد نطاق هذه المبادرة.

من جانبه ،علّق سونيل كوشال ،الرئيس التنفيذي اإلقليمي لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة إفريقيا والشرق األوسط بقوله "يتمتع
البنك بما يربو عن  026عام ًا من الخبرة المصرفية باإلضافة إلى شبكة فروع تنتشر في جميع أنحاء آسيا ،وإفريقيا ،والشرق
األوسط .ويزخر ستاندرد تشارترد بالمنتجات والخبرات الالزمة لدعم تدويل الرنمينبي وفرص التطوير التي تجلبها مبادرة "حزام
واحد ،طريق واحد" للعديد من المناطق االقتصادية التي نتواجد فيها .وتأتي هذه الحملة الترويجية لتجسد وعد عالمتنا التجارية
"هنا دائم ًا لألفضل" في حين تثبت قدرتنا على تقوية أواصر الشراكات القائمة وخلق فرص عمل جديدة بين آسيا وأفريقيا والشرق
األوسط ،فض ً
ال عن الدول األخرى المشاركة في هذه المبادرة".
ويضم وفد ستاندرد تشارترد المشارك في الحملة الترويجية نخبة من الخبرات التي تمثل طيفا ً واسعا ً من األعمال التجارية بين
الصين والشرق األوسط  -الصين وإفريقيا ،بد ًءا من إدارة التمويالت المهيكلة ،وإدارة مخاطر العمالت األجنبية ،التمويل التجاري
واالستثمار .وتشمل قائمة أعضاء الوفد المشاركين في هذه الحملة الترويجية ،رئيس الشركات الدولية الصينية؛ وخبراء العمالت
األجنبية؛ ورؤساء المنظمات التنموية في الصين؛ ورئيس مبيعات السوق المالية بشمال الصين؛ ورئيس مبادرة "حزام واحد،
طريق واحد" ببنك ستاندرد تشارترد في الصين؛ وكبار مدراء الحسابات لعدد من الشركات الصينية متعددة الجنسيات التي تستثمر
في المنطقة ،باإلضافة إلى خبراء اإلقتصاد في البنك.
ـ انتهى –

لمزي ٍد من المعلومات أو فرص إجراء مقابلة ،يُرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء – مدير شؤون الشركات واالتصاالت الخارجية
هاتف محمول+179 56 508 0106 :
هاتف( wasim.benkhadra@sc.com / +179 8054 1229 :دبي)
مالحظة إلى المحررين:
مجموعة ستاندرد تشارترد
وتاريخ يمتد على مدار  905عا ًما في أكثر أسواق
نفتخر بصفتنا إحدى المجموعات الدولية لألعمال المصرفية ،بحوالي  480555موظف
ٍ
العالم حيويةً وفاعلية .حيث نقدم األعمال المصرفية لألشخاص والشركات الطامحين إلى االستثمار والتجارة وتحقيق الثروة في جميع أنحاء
قارة آسيا وأفريقيا والشرق األوسط .ويظهر إرثنا جليًا في شعارنا الخاص ،هنا لألبد.
كما أن شركة ستاندرد تشارترد ش م ع مدرجة في أسواق األوراق المالية لك ٍل من لندن وهونج كونج باإلضافة إلى بومباي وسوق األوراق
المالية الوطنية الهندية.
لمزي ٍد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني .www.sc.com :استكشف تطلعاتنا الجديدة وشارك برأيك على مدونتنا،
 .BeyondBordersتابع حساب ستاندرد تشارترد على تويتر ولينكد إن وفيسبوك.

