
 

 

 في اإلمارات بنك ستاندرد تشارترد يعقد قمة الشرق األوسط لعمالئه

جائزة نوبل في العلوم  ، الحائز علىاستيغليتز. البروفيسور جوزيف إيبحضور االقتصادي المخضرم 
 االقتصادية ووسام جون بيتس كالرك

 

لعمالئه من  "قمة الشرق األوسط"بنك ستاندرد تشارترد مؤخراً فعاليته المميزة  عقد – 7102مايو  29دبي، 

 .الشركات والمؤسسات، في فندق ميناء السالم في دبي

وشملت  .ليوم واحد فقط ،الفعالية ،والتي صممت خصيصاً لعمالء بنك ستاندرد تشارتردهذه  ولقد استمرت

برنامجاً متناسقاً يقدم آراء وتحليالت عميقة حول اآلفاق االقتصادية العالمية واإلقليمية والمحلية، والتوقعات 

 . والسنة القادمة 7102المالية لما تبقى من عام 

، بيريننجاحاً واقباالً ك -صادية الراهنة من المواضيع االقت والتي ناقشت عدداً  -الجلسة اإلفتتاحية لقد القت و

التي أشرف على نقاشية الحلقات من الباقة متنوعة  لالستماع إلىموفداً  051أكثر من حيث سجلت حضور 

 ساهم في إثراء األمر الذي، االقتصاديين في العالم المتحدثين والمناظرينأبرز كوكبة من  إدارة حوارها

وشكل فرصة لمشاركة آراء وخبرات المشاركين حول الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الحوار 

 . المالي عالمياً وفي المنطقة

، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط ببنك ستاندرد سونيل كوشالوحضر الملتقى كل من 

، ومحمد سالمةترد في دولة اإلمارات، ، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشاروجوليان وينتر تشارترد،

الخدمات المصرفية بالدولة، إلى جانب أعضاء رفيعي المستوى من الفريق اإلداري للبنك في رئيس 

 .  المنطقة

سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا  قالللحضور المشاركين في القمة،  وفي معرض حديثه

تعتبر قمة الشرق األوسط الفعالية المثالية التي يلتقي فيها صناع "والشرق األوسط في بنك ستاندرد تشارترد 

 مع النظر وجهات تبادل المنصة المثالية التي تمكنهم من األمر الذي يجعلهاشركائنا، نا والقرارمع عمالئ



 االقتصادات تشكيل ومناحي الناشئة االتجاهات الساعة، قضايا علىفي العالم  االقتصاد خبراءنخبة من 

 ."والعالمية واإلقليمية المحلية

خبراء االقتصاد المدير التنفيذي وكبير  ماريوس ماراثيفتس،وفي حلقة النقاش رفيعة المستوى، قدم كل من 

، األستاذ في جامعة كولومبيا والحائز على استيغليتز. والبروفيسور جوزيف إيبنك ستاندرد تشارترد، ب

مكتب الشؤون  مدير، والدكتورة منى حماميكالرك،  سجائزة نوبل في العلوم االقتصادية ووسام جون بيت

مة للمشهد االقتصادي على االستراتيجية بديوان ولي عهد أبوظبي، قدموا جميعاً آراء وقراءات استشرافية قي  

 .إلقليمية والعالميةالصعد المحلية وا

يشكل هذا الحدث مبادرة ممتازة :" وفي معرض تعليقه على مشاركته قال البروفيسور جوزيف استيغليتز 

وأود هنا أن أشكر بنك ستاندرد تشارترد على إتاحة الفرصة . لمناقشة الوضع االقتصادي الراهن في العالم

 ."بالمشاركة في هذا الحدث االقتصادي الهاملي 

ٌتتخذ من المهم في عالم األعمال أن ": هذا وقد علقت الدكتورة منى حمامي على مشاركتها في هذه القمة قائلةً 

اعتماداً على نصيحة مستشاريين موثوقين ذوي خبرة وإلمام عميقين في وذلك المالية الصائبة القرارات 

 جعلفي ل هذه الفعاليات والمؤتمرات تنظيم مث يساهم. مختلف المواضيع واألحداث االقتصادية المحيطة بنا

هي خطوةٌ في االتجاة و إيجابية الخبرات ومشاركة الوعي زيادةأيضاً و ،أكثر فعالية قراراتال اتخاذ

  ."الصحيح

استراتيجياً لبنك ستاندرد تشارترد، حيث أسس أول فرع له في المنطقة  تمثل منطقة الشرق األوسط سوقاً 

في  فعالةوقد تمكن البنك على مدار قرابة المائة العام من بناء شبكة عمل . البحرين مملكةفي  0271عام 

في قر الرئيسي اإلقليمي ألعمال البنك ويقع المهذا ، تدعيم قوة البنكفي  ساهمجميع أرجاء المنطقة مما 

 . المركز المالي العالمي في مدينة دبي

 

 -انتهى-

 

 :مقابالت، يرجى التواصل معلمزيد من المعلومات أو إلجراء 

 اءوسيم بن خضر
 رئيس قسم التواصل الخارجي



 +220 50 515 1010: هاتف متحرك
 +220 8515 1770: هاتف

 wasim.benkhadra@sc.com :بريد إلكتروني

 

 ستاندرد تشارترد

سنة  051موظف ولدينا تاريخ يعود إلى  510111أكثر من نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة يعمل لدينا 
نقدم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات بشكل يدفع عجلة . في بعض من أكثر األسواق دينامية في العالم

يعبر عن " نحن هنا لنبقى"وشعارنا . االستثمار والتجارة وإيجاد الثروة في آسيا وإفريقيا والشرق األوسط
 .تراثنا وقيمنا

 
بنك ستاندرد تشارترد مدرج في بورصتي لندن وهونج كونج، باإلضافة إلى بورصتي بومباي وبورصة 

 .الهند الوطنية
 

: مدونتنا استكشف أفكارنا وعلق على  www.sc.com.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 
.BeyondBorders  تابع ستاندرد تشارترد علىTwitter  وLinkedIn   وFacebook 
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