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بيان صحفي
بنك ستاندرد تشارترد يعين رئيسا إقليميا للتمويل املستدام ملنطقة أفريقيا والشرق األوسط

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة 08 ،يوليو  :2021أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين لينا عثمان في منصب الرئيس اإلقليمي
للتمويل املستدام ملنطقة أفريقيا والشرق األوسط ،وذلك في إطار جهود البنك املستمرة لتوفير حلول تمويل مستدامة عبر
تواجده اإلقليمي.
وتتمتع لينا بأكثر من  14عاما من الخبرة املصرفية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا .وخالل تلك الفترة ،حققت لينا سجال
حافال في مجال تمويل الشركات وقدمت عددا من املعامالت االستشارية والتمويلية البارزة في العديد من املجاالت ،مثل الطاقة
املتجددة ،كما نجحت لينا أيضا في تطوير عدد من العالقات املصرفية مع صناديق الثروة السيادية وشركات األسهم الخاصة.
وستعمل لينا عن قرب مع اإلدارة العليا لبنك ستاندرد تشارترد وفريق التمويل املستدام ،باإلضافة إلى فرق تغطية البنك،
والصناعات ،وشركاء املنتجات ،إلنشاء وتنظيم معامالت تمويل مستدامة للعمالء في جميع أنحاء إفريقيا والشرق األوسط.
بدوره ،قال دانيال حنا ،الرئيس العاملي للتمويل املستدام في بنك ستاندرد تشارترد" :تتزايد الحاجة امللحة إلطالق اإلمكانات في
منطقة أفريقيا والشرق األوسط لتسريع الوصول إلى صفر انبعاثات وتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ومن خالل معرفة لينا
الوثيقة باملنطقة وخبراتها في مجال تمويل الشركات والتزامها الشخص ي باالستدامة ،سنتمكن من تزويد عمالئنا باملزيد من
ّ
التحول إلى نماذج أعمال منخفضة الكربون ومستدامة".
النصائح والتمويل ومساعدتهم على
وقال سرمد لون ،الرئيس اإلقليمي لتغطية العمالء للخدمات املصرفية التجارية واملؤسسية في البنك ملنطقة الشرق األوسط
وأفريقيا" :تشكل منطقة أفريقيا والشرق األوسط فرصة محورية لزيادة انتشار التمويل املستدام ،باعتبارها أحد أكبر أسواق
النمو للبنك ،باإلضافة إلى تزايد جهود التنويع عبر القطاعين العام والخاص .ويكتسب تعيين لينا أهمية في تعزيز مساهمة بنك
ستاندرد تشارترد في أهداف االستدامة للحكومات اإلقليمية وشركات القطاع الخاص ،فيما تقود إنشاء املشاريع واملنتجات
املستدامة ،ونحن سعداء بالترحيب بها في فريق اإلدارة اإلقليمي ملنطقة أفريقيا والشرق األوسط ونتمنى لها مواصلة تحقيق
النجاحات في منصبها الجديد".
 انتهى -ملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
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وسيم بن خضراء،
رئيس االتصال املؤسس ي ،أفريقيا والشرق األوسط
متحرك+971565080106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
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.

