ستاندرد تشارترد ّ
يرسخ وجوده في دولة اإلمارات ويفتتح مكتبا جديدا في سوق
أبو ظبي العاملي
دبي ،االمارات العربية املتحدة –  28يناير  :2020أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" عن افتتاح أحدث مكاتبه التمثيلية في دولة
اإلمارات ،في سوق أبو ظبي العاملي ،املركز املالي الدولي الرائد في أبو ظبي ،ومن شأن املكتب الجديد أن يكون بمثابة نقطة اتصال
مهمة للمؤسسات التي تسعى إلى الوصول ملجموعة واسعة من الخدمات املالية التي يوفرها ستاندرد تشارترد.
ّ
ّ
ويجسد افتتاح املكتب التمثيلي الجديد في سوق أبو ظبي العاملي ،فلسفة البنك التي تتمحور حول العميل ،األمر الذي سيمكن
"ستاندرد تشارترد" من تسويق املزيد من الخدمات للمعنيين من جميع أنحاء املنطقة ،كما يعد املوقع الجديد بمثابة بوابة
سيتمكن من خاللها بنك ستاندرد تشارترد من استكشاف فرص التعاون القيمة مع املؤسسات املالية األخرى.
وفي معرض تعليقها على ّ
توسع البنك ،قالت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد اإلمارات" :تنطوي رؤيتنا
لدولة اإلمارات في البنك على اعتبارها سوقا استراتيجيا هامة ،ومن هذا املنطلق فإن افتتاح مكتبنا الجديد في سوق أبو ظبي
العاملي يشكل خطوة جديدة تسهم بشكل كبير للوصول إلى شريحة أكبر من عمالئنا في العاصمة أبو ظبي ومختلف إمارات
ّ
الدولة ،كما يمثل ذلك أيضا دليال بارزا على ثقتنا في املكانة الرائدة لدولة اإلمارات كمركز عاملي لألعمال ولسوق أبو ظبي العاملي،
ونتطلع إلى االضطالع بدور أكبر لدعم رؤية أبو ظبي ومسيرتها التنموية".
ومن خالل الترخيص املمنوح لـبنك ستاندرد تشارترد من قبل سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبو ظبي العاملي ،سيشكل
املكتب التمثيلي للبنك الوجهة املثالية لتيسير الحلول املصرفية عاملية املستوى التي يوفرها البنك.
وفيما يواصل بنك ستاندرد تشارترد دعم أحدث التقنيات املصرفية ،يشكل سوق أبو ظبي العاملي االختيار املثالي لدعم أجندة
التطور الرقمي للبنك ،نظرا ملكانته الرائدة في هذا املجال.
وأضافت أبو منة" :يسعى بنك ستاندرد تشارترد من خالل افتتاح املكتب الجديد إلى املساهمة في دفع عجلة النمو والتطور في
ّ
دولة اإلمارات لترسيخ مكانتها كمركز مالي قوي ،وعالوة على ذلك ،سيتمكن البنك من تسويق العديد من الخدمات املالية

ملجموعة واسعة من العمالء الدوليين واملحليين والشركات واملؤسسات الذين يتطلعون إلى تطوير مراكز إقليمية إلدارة الخزينة
والسيولة في دولة اإلمارات ،وستلعب األطر التنظيمية التقدمية والفعالة التي يوفرها سوق أبو ظبي العاملي دورا هاما ملساعدة
البنك للوصول لهذا الهدف".
ومن جانبه ،قال ريتشارد تينغ ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبو ظبي العاملي" :نحن سعداء
بانضمام بنك ستاندرد تشارترد لعائلة سوق أبو ظبي العاملي وانضمامهم إلى محفظة السوق املتنامية من املؤسسات املرموقة،
ونتطلع إلى املساهمة في تعزيز وجود بنك ستاندرد تشارترد في دولة اإلمارات وتوفير فرص ذات قيمة ألعمالهم .وفيما نواصل
استقطاب أبرز املؤسسات املالية في العالم ،يوفر سوق أبو ظبي العاملي لكياناتها نظاما بيئيا شامال يتيح لنماذج األعمال الفردية
الخاصة بها أن تزدهر .وتماشيا مع الرؤى التقدمية للقطاع املالي في دولة اإلمارات ومن خالل منصتنا املتقدمة ،فإننا نهدف إلى
تزويد الكيانات الدولية بمسار من شأنه تسهيل ممارسة األعمال التجارية في دولة اإلمارات".
وخالل أكثر من ستة عقود من عملها في دولة اإلمارات ،التزم بنك ستاندرد تشارترد بمحفظة مواردها املالية لتعزيز مكانة الدولة
كمركز استثماري مزدهر ،وتماشيا مع الرؤية االقتصادية ألبو ظبي  ،2030يعمل ستاندرد تشارترد على تطوير بيئة أعمال
منفتحة وفعالة ومتكاملة على املستوى العاملي.
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بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية 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.
ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائما ً لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في
أعماله.
وال بدّ 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.

