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NEWS RELEASE 
 للنشر الفوري  

 

 لالستثمار المستدام للعام الثاني على التوالي  Asset Triple A  قطر يفوز بجائزة HSBCبنك 

 

قطر بجائزة أفضللم وز ل لماواا الويللالف الةرعاف  الويللالف    HSBC، فاز بنك  للعام الثاني على التوالي   قطر: 

ل سللتثمار المبللتاام    The Asset Triple Aالمحلاف  إلارة الصللناللل للعم م وا ارفرال في وبللابوف زوائز  

 .تلف ارسواق  البلاان حول العالمزائزة عبر وم   35بالمجمم بل   HSBC.  لوا فاز بنك  2022لعام  

  

: "لأتي حصلولنا على  قطر HSBCعبد الحكيم مصططفو،  الرئي  التنفيي، لبنك  بهذه المناسلبف قال  

هلذه الجلائزة أتلأأالا لمنلانتنلا الرائلاة  المتمازة في تولالم أفضللللم الملاولاا  المنتجلاا لعم ئنلا في قطر، إ  

،  وا خ ل خبرتنا التي تمتا  تتماز خاواا ار راق المالاف التي نووم بتوالمها بنونها الرائاة في ارسللللواق

إلى عولالا وا الزوان فنننا نلع  ل را  أبارا  في وبللللاعاة المبللللتثمرلا على إلارة وحافاهم الى زان   

ا سللللللللتللللثللللمللللارلللللف."  الللللمللللنللللتللللجللللاا  ارل اا  بللللأنبلللللللل   البللللللللوق   تللللز لللللا 

 

ل سللتثمار المبللتاام ونذ أأثر وا ع للرلا عاوا  لمز لم الماواا    The Asset Triple A لتم ونح زائزة  

ا سلللتثمارلف  خاواا الصلللناللل  اريلللول  هي تعتبر  احاة وا أرف  الجوائز في هذا المجال  تمثم حلوف  

 يللم باا والني اريللول  وارام اريللول وا زان   وز لم الماواا وا زان  لخر.  لوا تم تحالي وعالار  

لتعنس التحو ا التي ل لهاها هذا الوطا  وا ارعمال وخخرا   وا ملمنها فتح سلوق الصلاا  هذه الجائزة  

  النمو المتوايم في ا لخار المخسباتي.

 

قطر: "لتزالا    HSBC    رئي  خدمات األوراق المالية لدى بنكأبيسطططكيرةشطططري     قال وا زان  لخر، 

 عي المبللللتثمرلا المحللاا  العلالمااا بلنزرام تحول وهم في إعملالهم وا خ ل اعتملال وعلالار الحوأملف  

البائاف  ا زتماعاف  المخسلبلاف،  نحا ولتزوون بمبلاعاة عم ئنا على تبلرل   تارة التحول نحو وبلتوبم  

علالل  وا الللذم حصلللللنللا  بللالتوللالر  الجللائزة."   أأثر اسللللتللااوللف  نحا سللللعللاام زللاا   بهللذه  فوزنللا   خ ل 

 

،  ونذ  لك الوقت شهاا  1998أ ل بنك لباأ في توالم خاواا الويالف في قطر عام   HSBCهذا  لعتبر بنك 

ارسللواق المحلاف نموا  وتبللارعا   حووت عالا  وا النجاحاا وا مللمنها الحصللول على  ملل  "ارسللواق  

وبالرة اروم المتحاة رسللللواق البوريللللف     ا نضللللمام إلى   2013في عام    MSCIالناشللللئف" في وخشللللر  

، وما لف  ببللوق بوريللف قطر إلى إم ق ونصللف خايللف بتوارلر الحوأمف البائاف  2016المبللتااوف في عام  

و  سللوق بوريللف    لثا بالعمم ب للنم    HSBC.  لوا اسللتمر بنك  2018 ا زتماعاف  المخسللبللاف في عام  

سللت للارم وصللرفي في  نا العالماف  العمم وعها أقطر  ال للرأاا المارزف  في تبالل أفضللم الممارسللا

 المبالراا المتعلوف بالحوأمف البائاف  ا زتماعاف  المخسباف.

      Ends 
 
 

 

 توجه استفسارات وسائل اإلعالم إلى:

 
 جريتا مادجويك  

 +97444254224 greta.madgwick@hsbc.com 
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 مالحظات للمحرري :

 
 وتركيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا HSBCحول  

 

وللا أأبللر المخسبللاا المصللرفاف العالماللف  أ سللعها تمثللا    انت للارا  فللي ونطوللف  HSBCلعتبللر بنللك 
 لللزا ل بنللك . بلللاان عبللر أافللف أنحللام المنطوللف 9ال للرق ار سللم  شللمال أفرلواللا وللا خلل ل  زللوله فللي 

HSBC  مللان  البحللرلا عملااتلل  فللي أللم وللا الوللاراا العرباللف المتحللاة  وصللر  ترأاللا  قطللر  سلللطنف عر
٪ فلللي 29.2وبلللاهما  بنبلللبف  HSBC فلللي المملنلللف العربالللف البلللعوللف، لعتبلللر .  النوللللت  الجزائلللر

البلللعولم العربلللي  HSBC٪ فلللي بنلللك 51 وبلللاهما  بنبلللبف ( سلللا )البنلللك البلللعولم البرلطلللاني 
 .  للماواا المصرفاف ا ستثمارلف في المملنف

 

 350 لتللألف هللذا الحضللور، الللذم لمثللم أ سلل  انت للار وللا أم بنللك لخللر فللي المنطوللف، وللا حللوالي 
، حولللل البنلللك أرباحلللا  2018للبلللمبر  31 فلللي البلللنف المنتهالللف فلللي . ووظةلللا   10500ونتبلللا   حلللوالي 

قبلللم احتبلللا  الضلللرائ  فلللي ونطولللف ال لللرق ار سلللم  شلللمال أفرلوالللا بمولللاار ولالللار  خمبلللمائف 
 .  ون ل  ر أورلني  سب   خمبون ولا

 
 


