شراكة لتمكين الدعم والتعاون عبراملبادرات واملشاريع العاملية املخصصة
لجذب املزيد من االستثمارات إلى اإلمارة
"مؤسسة دبي لتنمية االستثمار" توقع مذكرة تفاهم مع بنك ستاندرد
تشارترد"
دبي ،االمارات العربية املتحدة –  5نوفمبر :2019أعلنت مؤسسة دبي لتنمية االستثمار ،إحدى مؤسسات "اقتصادية دبي"،
عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك "ستاندرد تشارترد" بهدف تسهيل التعاون وتبادل الخبرات في املجاالت ذات االهتمام واألهداف
املشتركة .تم توقيع االتفاقية بين فهد القرقاوي ،املدير التنفيذي ملؤسسة دبي لتنمية االستثمار وروال أبو منة ،الرئيس
التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات ،وذلك في مقر املؤسسة في دبي.
وتنص الشراكة بين الطرفين على تعزيز التعاون في مجاالت املشاريع العاملية واملبادرات املتعلقة بنقل املعرفة والتكنولوجيا
ودعم االستثمارات األجنبية في دبي ،وذلك تماشيا مع جهود مؤسسة دبي لتنمية االستثمار لتعزيز مكانة اإلمارة كوجهة مفضلة
عامليا لالستثمار األجنبي املباشر .
ُ
وتعقيبا على هذه الشراكة ،قال فهد القرقاوي" :تعد مزايا دبي النسبية ومجموعة الخطط االستراتيجية النوعية وواضحة
املعالم التي تعتمدها إمارة دبي ،من أبرز مزايا االقتصاد في اإلمارة .واليوم ،تأتي مذكرة التفاهم مع بنك"ستاندرد تشارترد" في
إطار التعاون املشترك لالرتقاء في االداء االستثماري ،من خالل تعزيز سهولة ممارسة األعمال التجارية وتوفير آفاق أوسع
لالستثمارات في املستقبل .ونحن على ثقة بأن بنك ستاندرد تشارترد ،وبانتشاره الواسع عامليا وخبرته الواسعة في مجال
الخدمات املالية واملصرفية ،فانه قادر على تقديم مساهمة إيجابية وفعالة للمؤسسة".

وأضاف القرقاوي" :يعتبر القطاع الخاص شريكا في تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة في دبي ،حيث تلعب مؤسساته دورا
ُ
مهما في جعل اإلمارة وجهة مثالية لالستثمار األجنبي املباشر للشركات العاملية والناشئة الساعية للنمو والتوسع .تعد مذكرة
التفاهم اليوم دليال ملموسا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما فيه من منفعة لإلمارة والدولة بشكل
عام".
وخالل حفل التوقيع علقت روال أبو منه ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات قائلة" :حريصون على بدء العمل
مع مؤسسة دبي لتنمية االستثمار وذلك بهدف دعم وتطوير أعمال املؤسسة .كوننا أحد البنوك العاملية العاملة في الدولة،
فنحن مجهزون بشكل جيد للمساهمة في تسريع أهداف املؤسسة لدعم اقتصاد اإلمارات .تمثل إمارة دبي أرضا خصبة لجذب
االستثمارات الخارجية ،ونحن ملتزمون بتسهيل تدفق املشاريع إلى اإلمارة ،والتي باتت في تزايد ملحوظ".
-انتهى-

نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":
يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعة مصرفية عاملية رائدة ،ويعمل البنك في أكثرمن ستين بلدا من أكثراألسواق العاملية نشاطا.
هذا ،ويخدم البنك بشكل عام عمالؤه في أكثر من  85سوقا حول العالم .يتجسد هدف البنك في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم
من خالل تنوعه الفريد .ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم املؤسسية
التي ينتهجها البنك في أعماله.
"ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق املالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في الهند.
ملزيد من املعلومات وملطالعة أراء الخبراء وقراءة آخر التقاريراإلقتصادية حول "بنك ستاندرد تشارترد" ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني.
كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي  :لينكد إن  ،تويتر وفيس بوك.

