بيان صحفي
 25سبتمبر 2021
تعيين ناصر الشعالي رئيسا لمجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م
تم تعيين ناصر الشعالي رئيسا لمجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م (إتش إس بي سي مصر)
اعتبارا من  ٢٢سبتمبر  ٢٠٢١خلفا للسيد /ديفيد إلدون ،الذي شغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات تقريبا.
و سيضيف تعيين ناصر ،الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة عدد من المجالس التنفيذية الخاصة
والحكومية في المنطقة ،الكثير من الخبر ة على المستوى التنفيذي ومستوى مجلس اإلدارة باإلضافة إلى
فهمه العميق للمنطقة في دوره الجديد كرئيس مجلس إدارة اتش اس بي سي مصر.
وقد شغل ناصر منصب الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي وعضو منتدب لشركة سابيرتيا كابيتال
بارتنرز ،وهو حاليا المدير التنفيذي لشركة سترا-تيكال اسوشيتس في دبي.
وفي تعليق له على تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة اتش اس بي سي مصر ،قال ناصر" :يسعدني أن
أنضم إلى مجلس إدارة اتش اس بي سي مصر كرئيس في مثل هذا الوقت الهام من مسيرة التنمية لمصر
وأن أدعم البنك في مرحلة النمو المقبلة واالستمرار في مساعدة عمالءنا في تقديم عالم من الفرص
ألعمالهم".
وأضاف ناصر" :أشكر ديفيد على قيادته للمجلس خالل السنوات الخمس الماضية التي تخللتها تحديات
خارجية كبيرة استطاع التعامل معها بنجاح ومتابعته المتواصلة لفرص النمو الجديدة من أجل وضع إتش
إس بي سي مصر في موقع مميز للمستقبل".
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توجه استفسارات وسائل اإلعالم إلى:
+٢٠٢ ٢ ٥٢٩٨٤٣٢
مـي مـحـسن

maymohsen@hsbc.com

مالحظات إلى المحررين:

بنك  HSBCمصر ش.م.م.
تأسس بنك  HSBCمصس ش.م.م .في عام 1982تحت اسسم بنك هونغ كونغ المصس ش.م.م.
وفي إب يل من عام  2001تم تغيي اسسسسسسم إلى بنك  HSBCمصسسسسس ش.م.م .وذلك بعد قيام
مجموعة HSBCبزيادة حصتها في أسمال من % 40إلى.% 94.5
ويعتب بنك  HSBCمص ش.م.م .واحدا من أكب البنوك األجنبية العاملة في مص  ،وهو يقدم
مجموعة متكاملة من الخدمات المصسسس فية والمالية من خالل شسسسبكة تضسسسم أكث من  62ف عا
ومنفذا في المدن ال ئيسية بمص .
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