مجموعة ستاندرد تشارترد تطلق صندوق مساعدة "كوفيد "19-بقيمة  50مليون دوالر
أمريكي

ً
صندوقا ً
عامليا بقيمة  50مليون دوالر ملساعدة
 31مارس  – 2020دبي – أعلنت مجموعة ستاندرد تشارترد اليوم انها ستطلق
ً
املتضررين ّ
تماشيا مع وعد العالمة التجارية بأن تكون "هنا لالفضل" ،ال سيما في األوقات
جراء وباء "كوفيد ،"19-ويأتي ذلك
العصيبة.
ً
بناء على ذلك ،سوف تتبرع املجموعة على الفور بمبلغ  25مليون دوالر من اجل دعم اإلغاثة الطارئة في أسواقنا األكثر تضررا،
مما يساهم في مساعدة املجتمعات املحلية على املدى املتوسط من التعافي من اآلثار االقتصادية ّ
جراء الفيروس .اما مبلغ الـ
ّ
التوصل إليه من خالل ّ
ضم املبالغ التي ت ّبرع بها املوظفون واملانحون اآلخرونً ،
علما ان جميع أعضاء
 25مليون دوالر ،فسيتم
ّ
سيقدمون مساهمات شخصية للصندوق.
مجلس إدارة املجموعة وفريق اإلدارة في "ستاندرد تشارترد"
وقد تبرعت ستاندرد تشارترد حتى اللحظة بمبلغ  1.85مليون دوالر أمريكي لدعم الجهود اإلغاثية املبذولة تجاه مكافحة
فيروس "كوفيد."19-
كما أطلقت املجموعة مبادرات هادفة إلى توفير الدعم االقتصادي وضمان سالمة العمالء وموظفي املجموعة البالغ عددهم
 84,000موظف حول العالم .أعلنت المجموعة في  30مارس عن التزامها بتوفير حوالي المليار دوالر املوجهة للقروض وتمويل
االستيراد والتصدير ورأس املال العامل بأسعار تفضيلية للشركات التي تقدم السلع والخدمات الهادفة إلى مكافحة فيروس
"كوفيد ،"19-باإلضافة إلى دعمها أولئك الذين يعيدون توفير موارد اإلنتاج األساسية في مكافحة الوباء.
تتضمن امل ّ
ّ
صنعين واملوزعين في مجال
ويشمل النطاق جميع الشركات التي تساهم في معالجة فيروس "كوفيد ،"19-والتي
صناعة األدويةّ ،
ومقدمي الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى الشركات غير الطبية التي ّ
تطوعت إلضافة العديد من السلع إلى
ّ
واملعقمات وغيرها من املواد
إنتاجها التصنيعي ،وأبرزها أجهزة التنفس االصطناعي ،وأقنعة الوجه ،ومعدات الوقاية،

االستهالكية.
سوف يتم اإلعالن عن املزيد من التفاصيل في شأن صندوق الـ  50مليون دوالر في األيام املقبلة.

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 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 ومومباي والبورصة الوطنية في
الهند.
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