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ب ي ا ن صح ف ي

بنك ستاندرد تشارترد يطلق أول حساب مستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الدار العقارية (ش م ع) هي أول شركة في اإلمارات تعتمد الحساب المستدام
 09نوفمير  – 2021دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطالق أول حساب
مستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ويقدم هذا المنتج المالي الجديد الذي يقدم للشركات الكبرى في الدولة

فرصة المساهمة في التطوير المستدام في الوقت الذي تحافظ فيه على قدرتها للوصول إلى النقد لتلبية احتياجات
إدارة السيولة الضرورية.
وسيتم استخدام اإليداعات المتوفرة في هذه الحسابات لتمويل المشاريع المستدامة وفقا إلطار ستاندرد تشارترد

للمنتجات المستدامة والخضراء والذي يتماشى مع أهداف االمم المتحدة للتطوير المستدام .وسيتم استخدام فائض
النقد في هذه الحسابات لمواجهة بعض المخاطر طويلة األمد التي يواجهها العالم والتي تضم التغيير المناخي
وقضايا الحرمان من التمويل المالي.

وفي هذه المناسبة ،قالت روال أبو منه ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات العربية المتحدة:

"نحن في ستاندرد تشارترد نؤمن باستخدام التمويل المالي كقوة فاعلة لتحقيق مستقبل مستدام .وفي ظل ذلك
وبالتزامن مع إعالن دولة اإلمارات عن التزامها في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام  2050قمنا في البنك

بتوفير إطار منتجاتنا المالية المستدامة لعمالئنا في الدولة ،وذلك لتمكينهم من المشاركة الفاعلة لتحقيق مستقبل

مشرق لألجيال القادمة".

وأضافت" :تشكل االستدامة المحور الرئيسي لجميع أعمالنا ونرى بأن حساب االستدامة هذا يقدم المرونة والشفافية

والسهولة التي تحتاجها الشركات في الوقت الذي يساهم بشكل كبير في تمويل التطور لحقيق مستقبل مستدام.

والجدير بالذكر أن شركة الدار العقارية التي تشاركنا قيمنا وأهدافنا في االستدامة ،كانت السباقة عالميا في استخدام

الحساب المستدام من ستاندرد تشارترد وذلك لدعم فرص النمو المستدامة والشمولية الخاصة بهم".
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ولقد تم وضع إطار المنتجات المستدامة والخضراء بالتعاون مع خبراء مختصين في قطاع تحليل االستدامة،
األمر الذي يلغي الحاجة إلى عقد تقييمات أو وضع معايير منفصلة .هذا وقد تم إطالق الحساب المستدام في

المملكة المتحدة أيضا مع خطط لتقديم هذا المنتج في عدد من األسواق ااألخرى خالل عام .2022
انتهى-لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
خالد عبدهللا
مدير إدارة ،رئيس االتصال المؤسسي الخارجي

إدارة شؤون الشركات والعالمة التجارية والتسويق

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

متحرك+971525546475 :

البريد االلكترونيKhaled.abdulla@sc.com :
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة ،يتواجد في  59سوقا من أكثر أسواق العالم حيوية ،ونقدم الخدمات لعمالئنا في 85

ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار
دولة أخرى .ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفرهّ .
"هنا دائما لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
وال ّبد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.
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.

