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خبر صحفي

اعتماد بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة كأفضل
مكان للعمل

ستاندرد تشارترد هو المؤسسة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي تحصل على هذا االعتماد
العالمي

 28يناير  ،2022دبي – اإلمارات العربية المتحدة :حصل بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة على
جائزة برنامج "أفضل مكان للعمل" (™ )Great Place to Workوذلك تقدي اًر لجهوده الالفتة في تطوير بيئة

عمل متكاملة ومتنوعة ومثالية لموظفيه في فرعه في دولة اإلمارات العربية المتحدةُ .يعد بنك ستاندرد تشارترد
المؤسسة المالية الوحيدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط التي تحصل على هذه الجائزة
المرموقة في عام .2021
تعليقاً على هذا اإلنجاز ،قالت روال أبو منه ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة:

"إنه لفخر كبير لنا أن نحصل على هذه الشهادة المرموقة ،والتي تمثل دليالً آخ اًر على التزامنا الراسخ بتطوير

نظام عمل أكثر شموالً وإنصافاً وإنتاجية .إن حصولنا على جائزة أفضل مكان للعمل هو شرف كبير لنا وإثبات
بأننا نسير على خطى فروع ستاندرد تشارترد المعتمدة حول العالم ،كما ُيعد انعكاساً للثقة العالية التي يتمتع بها

موظفونا في البنك" .وأضافت بقولها " :إن القوة العاملة هي العمود الفقري للبنك ،وسنواصل االستثمار في موظفينا
ودعم تطورهم على المستويين الشخصي والمهني ،والذي ُيعد جزءاً من هدفنا حيث نسعى لترك إرثاً يبقى لألبد".

وقد قدم البنك العديد من المبادرات وموارد الدعم في اإلمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز قوة وإنتاجية موظفيه
بما في ذلك زيادة أيام إجازة األمومة من  90يوماً تقويمياً إلى  ، 140باإلضافة إلى دعم وتعزيز الصحة النفسية

أثناء جائحة كورونا من خالل مجموعات الندوات وأدوات العمل.

ومن جانبه ،قال إبراهيم مغربل – مدير عام برنامج "أفضل مكان للعمل" في اإلمارات العربية المتحدة وقطر

والكويت وعمان" :نفخر باإلعالن عن بنك ستاندرد تشارترد كأول بنك في اإلمارات والشرق األوسط يتم منحه
فعالة لموظفيه
شهادة أفضل مكان للعمل" .وأضاف بقوله" :لقد نجح بنك ستاندرد تشارترد في توفير بيئة عمل ّ
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بما يضمن الحفاظ على استقرارهم وانتاجيتهم .كما يعكس حصول البنك على نقاط عالية في جوانب عدة من
االستطالع قدرته العالية ونهجة الصحيح في الحفاظ على ثقة موظفيه من جميع المستويات".

واختتم بالقول" :مع استمرار جائحة كورونا ،فإن سالمة العاملين في بنك ستاندرد تشارترد تظل على رأس أولوياته،
حيث يؤكد  ٪ 95منهم سالمة مكان العمل .قد ال يبدو بأن آثار الجائحة ستختفي في أي وقت قريب ،لكن ليس

لدينا أدنى شك في أن ستاندرد تشارترد سيواصل العمل على بناء الثقة التي يتمتع بها مع أفراد القوى العاملة لديه

بما يتماشى مع قيمه األساسية التي ال تتغير .بالنيابة عنا جميعاً في غريت بليس تو ورك الشرق األوسط ،نعبر
عن فخرنا بحقيق البنك لهذا اإلنجاز العالمي الرائع!".

من خالل آراء أكثر من  500موظف في أفرع اإلمارات العربية المتحدة ،كشفت نتائج استطالع برنامج شهادة

"أفضل مكان للعمل" ( )Great Place to Work Certificationأن  87بالمئة من الموظفين شعروا بالترحيب
ويشار إلى أنه في منطقة الشرق األوسط ،يمنح البرنامج
الكبير في ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدةُ .
شهادة "أفضل مكان للعمل" (  )Great Place to Workللشركات والمؤسسات التي تُحقق أو تتجاوز نسبة 65
بالمئة من الردود اإليجابية في االستطالع.

ُيعد برنامج "أفضل مكان للعمل"  Great Place to Workفي الشرق األوسط والذي يمنح هذه الشهادة ،السلطة

العالمية التي تُعنى ببناء أماكن عمل عالية األداء والمحافظة عليها واعتمادها.
---انتهى---

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء،

رئيس االتصال المؤسسي ،أفريقيا والشرق األوسط

متحرك+971565080106 :

البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ائدة ،يتواجد في  59سوقًا من أكثر أسواق العالم حيوية ،ونقدم الخدمات لعمالئنا في 85
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً ر ً
دولة أخرى .ويتمثل هدفنا في تع زيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفره .ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار
"هنا دائمًا لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
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بد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.
وال ّ
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.

