بيان صحفي
رئيسا لقسم الخدمات المصرفية
ستاندرد تشارترد يعين محمد سالمة
ً
في اإلمارات العربية المتحدة
 7نوفمبر  - 6102دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تعيين محمد
سالمة كرئيس لقسم الخدمات المصرفية للبنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وسيعمل محمد مع سرمد
لون ،رئيس قسم الخدمات المصرفية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،كما أنه سيتبع إداريا ً للسيد
جوليان وينتر ،الرئيس التنفيذي ،اإلمارات العربية المتحدة ويعتبر قرار تعيينه نافذاً على الفور.
وقبل التحاقه للعمل في بنك ستاندرد تشارترد شغل محمد منصب المدير اإلداري ورئيس تغطية الخدمات
المصرفية في دبي ورئيسا ً باإلنابة لتغطية الخدمات المصرفية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك في
بنك اتش اس بي سي .يتمتع محمد بخبرة مصرفية تزيد عن  91عامًا في قطاعي الخدمات المصرفية
للمؤسسات واالستثمار،والتي تشتمل على الحكومات المركزية والصناديق السيادية والرعاة الماليين وكذلك
الشركات الخاصة ذات رؤوس األموال الضخمة وشركات القطاع العام والشركات الدولية.
صرح جوليان وينتر ،الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد  -اإلمارات
وفي معرض تعليقه على هذا التعيين ً
العربية المتحدة ،قائالً " :يشكل العمالء المحور الرئيسي لمجمل تعامالتنا ونحن نقوم بتنظيم أنفسنا وترتيب
استراتيجيتنا بما يتناسب مع احتياجاتهم ،وينعكس ذلك في نموذج تغطية أعمالنا المصرفية .كلي ٌ
ثقة بأن
خبرة السيد محمد العالمية مصحوبة برؤيته المستقبلية ستساهم في تنفيذ وتعزيز استرتيجة النمو التي يتبعها
البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ويسرنا وجوده ضمن فريقنا ،مع تمنياتنا له بالنجاح في منصبه
الجديد".
-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
نفتخر بصفتنا إحدى المجموعات الدولية لألعمال المصرفية ،بحوالي  480555موظف
ٍ
مدار  905عا ًما في أكثر أسواق 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.
لكل من لندن وهونج كونج
كما أن شركة ستاندرد تشارترد ش م ع مدرجة في أسواق األوراق المالية ٍ
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 .BeyondBorders ،تابع حساب ستاندرد تشارترد على تويتر ولينكد إن وفيسبوك.

