
 

 

في " الخاصة المصرفية أفضل بنك للخدمات"بنك ستاندرد تشارترد يفوز بلقب 
 اإلماراتدولة 

 

حاز بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة  – 3102مايو،  32اإلمارات العربية المتحدة، 

اإلمارات ضمن حفل عشاء الدورة الثامنة عشرة من دولة في " أفضل بنك للخدمات الخاصة"على جائزة 

تم اإلعالن عن قد و. براج اإلمارات في األسبوع الماضي، الذي أقيم في أ"بانكر ميدل إيست"مجلة جوائز 

رئيس تنفيذي من  04من كبار المصرفيين والماليين، بينهم أكثر من  044هذا الفوز أمام حشد ضم نحو 

 .مختلف أنحاء المنطقة

وجاءت الجائزة تقديراً لمستوى الخدمات التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد لعمالء الخدمات المصرفية 

اإلمارات، والطيف المتكامل من المنتجات المخصصة التي يقدمها البنك في مجال دولة الخاصة في 

 .االستثمار واالئتمان واستشارات إدارة الثروات

ناوشيد السيد  أدلىاإلمارات، دولة ة أفضل بنك للخدمات الخاصة في تعليقه على الفوز بجائزمعرض وفي 

العالمية لدول جنوب آسيا في أوروبا والشرق األوسط وافريقيا والرئيس  المجموعةميثاني، رئيس 

إنه ": بتصريح جاء فيهإلمارات لدى بنك ستاندرد تشارترد ا دولة المحلي للخدمات المصرفية الخاصة في

أن نحظى بهذا التقدير في محفل إقليمي مرموق على مستوى الصناعة المصرفية لجهودنا لشرف كبير لنا 

وال شك أن هذا اإلنجاز يعيد . الحثيثة التي ما برحنا نبذلها في سبيل تقديم الخدمات المالية المتميزة لعمالئنا

 ."التأكيد على مستوى الثقة واألمانة التي نحظى بها لدى عمالئنا

إن التزامنا تجاه دولة اإلمارات، وخبراتنا الدولية المقرونة بفهمنا العميق لألسواق المحلية، : "وأضاف قائالً 

الدؤوبة في دعم أجيال عمالئنا المختلفة في مسيرتهم كرواد أعمال  مسيرتهمنحتنا التميز كبنك رائد يواصل 

 ."وأصحاب ثروات



في الخدمات المصرفية الخاصة من خالل ضخ استثمارات  بنك ستاندرد تشارترد تعزيز أعمالهويواصل 

ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك عن إطالق أكاديمية . سخية في معين المواهب والبنية التقنية لديه

غ العريقة في مجال التدريب المتميز والتطوير مع مؤسسة فيتش ليرنين الخدمات المصرفية الخاصة بالشراكة

ت األكاديمية لتقديم منهاج قائم على موقد صم. ة إنسياد المرموقة في مجال إدارة األعمالالمهني، وكلي

التفكير التقدمي اإلبداعي يمكن مديري عالقات عمالء الخدمات الخاصة من تقديم خدمة ممتازة ومشورات 

 .مناسبة في إدارة الثروات للعمالء في بيئة السوق المتغيرة بسرعة

، وقد أبرم مؤخراً شراكة مع 7402ظيف كبار المصرفيين بأسلوب انتقائي على مدار عام كما يتابع البنك تو

شركة تومسون رويترز إلطالق أداة رقمية هي األولى من نوعها في هذه الصناعة لمساعدة مديري 

مارية ، باالعتماد على تجميع خبراته االستثأكثر فعاليةللعمالء بصورة أسرع و ةالعالقات على تقديم المشور

 .في نقطة واحدة

إضافة إلى ذلك، أبرم بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة شراكة مع وحدة إيكونوميست 

تسلط الضوء على " إبداعات لحياة أفضل" عنوانها إنتيليجنس لجمع المعلومات بهدف إطالق سلسلة تقارير

ويتناول التقرير . أحدث التطورات واإلبداعات في مجاالت االستثمار والصحة الشخصية والترفيه والعمل

، ما توفره التقنية من فرص استثمارية بداع في االستثماراإلن ااألول في هذه السلسلة، الذي جاء تحت عنو

 .للمستثمرين األثرياء، وهو مجال كان فيما مضى حكراً على الصناديق والمؤسسات االستثمارية الكبيرة

وقد تم . المالية في المنطقةواحداً من أبرز الفعاليات  7402ويعتبر حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست 

إسالميك بيزنس أند "واختيار الفائزين هذه السنة من قبل القراء المسجلين لمجالت بانكر ميدل إيست، 

 www.cpifinancial.netومن قبل مستخدمي موقع " ويلث أريبيا"و" ميدل إيست فاينانس "، و"فاينانس

 .أيضاً 

-Ends- 

 :لمزيد من المعلومات أو إلجراء مقابالت، يرجى التواصل مع
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 رئيس قسم التواصل الخارجي
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 ستاندرد تشارترد

سنة  084موظف ولدينا تاريخ يعود إلى  540444مجموعة مصرفية دولية رائدة يعمل لدينا أكثر من نحن 
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 فكارنا وعلق على استكشف أ www.sc.com.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 
.BeyondBorders  تابع ستاندرد تشارترد علىTwitter  وLinkedIn   وFacebook 
 

 للخدمات المصرفية الخاصةستاندرد تشارترد 

هو فرع العمليات المصرفية الخاصة في بنك ستاندرد للخدمات المصرفية الخاصة ستاندرد تشارترد  

ويمكن تنفيذ النشاطات المصرفية الخاصة على المستوى الدولي من قبل مختلف الكيانات القانونية . تشارترد

لمنتجات والخدمات ال تقدم جميع ا. والكيانات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد تبعاً للمتطلبات التنظيمية المحلية

فبعض الكيانات التابعة للبنك . من قبل جميع فروع بنك ستاندرد تشارترد وشركاته التابعة والمرتبطة

والمرتبطة به ال يمكنها التصرف إال كأطراف تمثل بنك ستاندرد تشارترد الخاص، وقد ال يكون بإمكانها 

 .جرد نقاط اتصالوهي م. عرض المنتجات والخدمات أو تقديم المشورة للعمالء

في سنغافورة، بنك ستاندرد تشارترد الخاص هو فرع الخدمات المصرفية الخاصة لبنك ستاندرد تشارترد، 

-MR-8500053: رقم ضريبة البضائع والخدمات( )S16FC0027L: رقم التسجيل)فرع سنغافورة 

0.) 

في هونج كونج، بنك ستاندرد تشارترد الخاص هو فرع الخدمات المصرفية الخاصة لبنك ستاندرد تشارترد 

، وهو خاضع لتنظيم هيئة النقد في هونج كونج ومفوضية األوراق (CE#AJI614)ليمتد ( هونج كونج)

 .المالية والعقود المستقبلية في هونج كونج

هو االسم التجاري المسجل لفرع بنك ستاندرد تشارترد في في جيرزي، بنك ستاندرد تشارترد الخاص 

وعنوان . وبنك ستاندرد تشارترد، فرع جيرزي يخضع لتنظيم هيئة الخدمات المالية في جيرزي. جيرزي

كاسل ستريت، سانت هيلير، جيرزي  08:  األعمال األساسي لفرع بنك ستاندرد تشارترد في جيرزي هو

 .بيه تي 5 0جيه إي 

ستاندرد تشارترد في إنجلترا كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب مرسوم ملكي صدر عام  تأسس بنك

بيسينج  0وعنوان المكتب الرئيسي للشركة في إنجلترا هو . 05بموجب الرقم المرجعي زد سي  0580

https://thebridge.zone1.scb.net/www.sc.com
https://thebridge.zone1.scb.net/www.sc.com
https://thebridge.zone1.scb.net/www.sc.com/BeyondBorders
https://thebridge.zone1.scb.net/twitter.com/StanChart
https://thebridge.zone1.scb.net/www.linkedin.com/company/standard-chartered-bank
https://thebridge.zone1.scb.net/www.facebook.com/standardchartered


وبنك ستاندرد تشارترد حاصل على ترخيص من هيئة التنظيم .  دي دي 8في  7هول أفينيو، لندن، إي سي 

 .التحوطية ويخضع لتنظيم هيئة األعمال المالية وهيئة التنظيم التحوطية

مقدم ( الذي يعمل تحت اسم بنك ستاندرد تشارترد الخاص)وفي المملكة المتحدة، يعد بنك ستاندرد تشارترد 

بموجب قانون خدمات االستشارات المالية والوساطة في ( 08202رقم الرخصة )خدمات مالية مرخص 

 .  7447يقيا لسنة جنوب إفر

 

 


