استجابة للتحديات الصحية واالقتصادية الراهنة

ً
بنك ستاندرد تشارترد يساهم يف برنامج معا نحن بخي
ً
بخب " الذي أطلقته
بنك ستاندرد تشارترد يدعم القطاع
الصح من خالل مشاركته رببنامج "معا نحن ر
ي
ً
هيئة المساهمات المجتمعية "معا"
ً
ظب 28 ،مايو :2020 -أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية-معا عن مساهمة بنك ستاندرد تشارترد
أبو ر ي
ً
بخب" من خالل تقديم  15ألف كمامة طبية نوع "."N95
رببنامج "معا نحن ر
الب تفانت يف تقديم
وب هذه المساهمة
ينضم بنك ستاندرد تشارترد إىل اآلالف من األفراد والمؤسسات ي
ً
وتأت هذه
الدعم ر
الب ينتهجها تحت شعار "هنا دائما لألفضل " ،ي
للبنامج ،مؤكدا القيم المؤسسية ي
أبوظب لمواجهة التحديات االقتصادية والصحية
الطب يف إمارة
ري
المساهمة العينية لمساندة الطاقم ر ي
الراهنة.
ً
ً
بخب" هو ر
االجتماع لهيئة معا ،ويعمل بدوره عىل
المشوع األول للصندوق
ويعتب برنامج "معا نحن ر
ر
ي
ُ
ّ
أبوظب ،حيث يخول الصندوق
تمكي المجتمع من المشاركة يف مواجهة التحديات االجتماعية يف
ر
ري
لتلق مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات االجتماعية الملحة.
ي
االجتماع كقناة حكومية رسمية ي
وب هذه المناسبة رصحت روال أبومنة  ،الرئيس التنفيذي لدى بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات" :يسعدنا
ً
ً
ً
بصفتنا بنكا دوليا رائدا يف دولة اإلمارات تقديم الدعم والمساندة لمجتمعنا بشكل مستمر .وانضمامنا اليوم
ً
ً
توفب 15
بخب" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية  -معا من خالل ر
للمشاركة يف برنامج "معا نحن ر
ً
ً
أبوظب
الب يبذلها كل فرد من أبناء مجتمع
ألف كمامة طبية نوع  ،N95استجابة وتقديرا للجهود الدؤوبة
ري
ي
ً
لتضق مزيدا من الراحة واألمان عىل
تأت مساهمتنا
الب يمر العالم بها .نأمل أن ي
يف ظل الظروف االستثنائية ي
ي
الكوادر الطبية الذين يبذلون كل جهودهم لينعم أفراد المجتمع بالصحة والسالمة".
ً
قصبة إىل ( 6670بقيمة 1000درهم) ،أو
اغبي يف المساهمة ماليا إرسال رسائل نصية ر
كي الر ر
يمكن للمشار ر
إىل ( 6678بقيمة  500درهم) ،أو إىل( 6683بقيمة  100درهم) ،أو إىل ( 6658بقيمة  50درهم) ،كما
الب تزيد
يمكنهم االتصال عىل رقم  MAAN-8005للتطوع وللمساهمات العينية ،أو للمساهمات المالية ي

عن 1000درهم أو إرسال رسائل عىل الواتس أب عىل  ،0543055366للمساهمات العينية من المعدات
الخباء.
والمبات والخدمات والمساهمة بالوقت باإلضافة إىل التطوع من قبل ر
ي
انتهى
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ً
ً
ً
ً
ً
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عاملية رائدة ،يتواجد في  59سوقا من أكثر أسواق العالم حيوية ،ونقدم
الخدمات لعمالئنا في  85دولة أخرى .ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفره.
ً
ً
ً
ّ
ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم املؤسسية التي ينتهجها البنك
في أعماله.
وال ّبد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق املالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في
الهند.
لالطالع على مزيد من املعلومات وآراء الخبراء ،يرجى زيارة قسم  Insightsعلى موقعنا اإللكتروني  ..sc.comكما يمكنكم
متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي :لينكد إن وتويتر وفيسبوك.
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