ستاندرد تشارترد يُعيّن رئيسأ إقليميا للمعلومات والخدمات المصرفية
اإلسالمية في منطقة أفريقيا والشرق األوسط
• محمد عبد الحميد عبد الرازق سيلعب دورا محوريا في إدارة استراتيجية البنك التقنية في كافة أنحاء
المنطقة

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  20أكتوبر  :2019أعلن "ستاندرد تشارترد" اليوم عن تعيين محمد عبد
عبد الحميد الرازق في منصب الرئيس اإلقليمي للمعلومات في منطقة أفريقيا والشرق األوسط ورئيس قسم
المعلومات للخدمات المصرفية اإلسالمية .ويتمتع السيد عبد الرزاق بخبرة عملية طويلة تمتد لما يقارب الثالثة
عقود في العديد من المؤسسات العالمية التي تعمل ضمن قطاع عمليات تقنية المعلومات .وسيباشر محمد عمله
من مكاتب بنك ستاندرد تشارترد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث سيكون مسؤوالً عن إدارة استراتيجية
البنك الحالية والمستقبلية للتكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة.
ويعد تعيين السيد عبد الرازق خطوة إضافية في مسيرة التحول الرقمي المستمرة في البنك ،حيث اتخذ "ستاندرد
تشارترد" خطوات هامة لتعزيز حلوله الرقمية على مدار الـ 18شهرا ً الماضية ،بما في ذلك افتتاح مصرفه
الرقمي ضمن  8أسواق في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وإطالق  ،SC Keyboardوهو حل
مصرفي يوفر للعمالء الخدمات المالية عبر حسابات وسائل التواصل االجتماعي.
وتعليقا ً على التعيين ،قال سونيل كوشال ،الرئيس التنفيذي اإلقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط" :يسعدنا
أن نرحب بالسيد محمد في فريق إدارة البنك في منطقة أفريقيا والشرق األوسط ،ويأتي انضمامه إلينا في وقت
هام وحاسم ،إذ يتزامن تعيينه مع تسارع جدول أعمالنا في مسيرة التحول الرقمي ،وذلك بعد افتتاحنا  8بنوك

رقمية في جميع أنحاء أفريقيا خالل  15شهرا ً .ويتمتع السيد محمد بسجل حافل من الخبرة في إدارة مشاريع
التكنولوجيا الرائدة ،وسمعة قوية عالميا ً كمبتكر تقني يمتلك الخبرة الواسعة في قطاعات مختلفة ،وكلنا ثقة بأنه
سيلعب دورا ً حاسما ً في تفعيل خطط التحول الرقمي لدينا في المنطقة ودعم خطط النمو المتسارع للبنك".

وشغل السيد عبد الرازق سابقا ً منصب إدارة العمليات التقنية العالمية للبنك ومركز الذكاء والقيادة في ماليزيا.
وسيكون مسؤوالً في منصبه الجديد عن إدارة المشهد التكنولوجي للبنك عبرمختلف قطاعات األعمال ،بشكل
يضمن توفيرالدعم التقني والمساهمة في تحديد استراتيجية األعمال اإلقليمية في أفريقيا والشرق األوسط .كما
سيلعب دورا ً هاما ً في ضمان اتساق الجهود اإلقليمية مع استراتيجية المجموعة في مجال التكنولوجيا واالبتكار،
مع التركيز على األمن السيبراني واالستقرار واالبتكار.
-انتهى-

مالحظات للمحررين:
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء،
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات
متحرك+971 56 508 0106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً ،يتواجد في أكثر من  60سوقا ً 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 رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائما ً لألفضل" والتي تعكس
التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
وال بد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي
والبورصة الوطنية في الهند.
لالطالع على مزيد من المعلومات وآراء الخبراء ،يرجى زيارة قسم  Insightsعلى موقعنا اإللكتروني
 ..sc.comكما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي :لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

