للنشر الفوري

ستاندرد تشارترد يكشف النقاب عن حملتة التجارية الجديدة" :البنك رقم
واحد"
الحملة تلقي الضوء على أحدث إنجازات البنك ،وتبرز قدراته وتجدد عهده بدعم النمو في إفريقيا
والشرق األوسط
 10مايو ( - 7102المحافظة  -اإلمارة  -الوالية/الدولة) :أطلق بنك ستاندرد تشارترد اليوم حملته
الترويجية "البنك رقم  :1ندعم طموحاتك" بغية التعريف وإلقاء الضوء على آخر إنجازات البنك
وتأكيد التزامه تجاه منطقة الشرق األوسط و أفريقيا.
لم يكنم يحصم يبنم يتممدرد تشيرتمرتر شيعلم يدصمب يألستم يجم يزم ألطايألللممرفيألليصم قةيقمةيجنملم ي
إق كلبريوأللت قيألسوتطيلعرمي6102يولب يأللصم ق يبم يوم يددمر يبرةم يوألتمع يجم يألليندومرخيوألل م جرخي
أللعرليب يك ق وريلعيالطهيج يألسقم ألشيوأللتم ترخيقمةيجنملم يأللتم قيألسوتمطيويق كلبمر.يوجيمريكامرو يقمةي
ألتممدالرقيأللكن م يلل م ي"أللكن م يتة م ي"0يبو م ألت يجاممرويدهيقممةيري ك م يجت م وعرخيأللمرة م يوألالرصممرالخي
وأللدع ك يوأللكنب يأللدادب يأللعيالة يلدعاكايورب يدي يألسعير يوبنرءيألليوديعرخ.يي
وره ف يحيل ي"أللكن يتة ي "0يإل يرأتب ير بع يأللكن يعل يع ش يألست ألق يقة يرل يأللينمل يبي دلفي
يطبرقهر يوجنهر ييت ألق يري ك يألليت وعرخ يويت ألق يتيس يجر يألل ك ن يوإشألت يأللث وألخ يوأللعيلبرخي
ألليص قب يألل ةيب يوألل رص يوألإلتالجب .يوبرلاص يعل يوذه يأللو ألطايحرقظ يأللكن يعل يجنرددهيتوه ي
ألتدترتألخيجا يثل يقةيأللينمل يوأللكن يأللعرليةيألسقض يقةيألليوديعرخيألليالب .ي
وج يبب يأللو ألطايأللدةيحص وريأللكن يوأللدةير تخيجنرددهيألل ألط :ي

 جلوبال فاينانس  -أفضل بنك في الخدمات الرقمية لألفراد في منطقة الشرق األوسط
وإفريقيا  6102يللعرميألل رجسيعل يأللد أللةي-يحبثييطلق يأللكن يبرة يج ييح ثيرلنبرخ يأللكصي ي
أللك جد ك يلألصربعيوأللص خيللعيالءيبه فيحيرك يألل ص

يإل يحاربرره يأللكننب يوأللكمرةرخي

وألالتدثيرتألخيبرتد ألميبصي يألسصربعييويأللص خيأللييبا يتأشوألخيرع كفب .يوبدوروزيعيالءي
أللكن يخيا يجالكب يرعدك يوذه يألسشأل يأللدلنب يأللك جد ك يألستث يشب عر ً يلكصي يألسصربع يأللدةي
كاد جهرييييبن يعرليةيوألسول يقةيجعظ يألست ألق.ي
 بروجيكت فاينانس إنترناشيونال  -صفقة الطاقة للعام في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا
 6102ي -يجام يته برء يحصبرن .يحبث يكي

يأللكن يرم ك يوإدترء يورتغب يوصبرد يجام ي

ته برءيحصبرن يأللدةيرعي يبرلفا يأللنظبف يووةيجام يته برءيرعي يبنظرم يألليندجيألليادل .ي
ز ك يبرلذت يينيأللكن ييب ميوذهيأللصف يبصفدهيأللكن يأللينظي يوأللينايقيألل طباةيوأللياؤو يع ي
إع ألش يألل ثرطق يوأللكن يألليص ت يلداهبالخ يأللدا ط .يوريث يوذه يأللصف يبرت ت يجت وعرخي
صن وق يط كق يأللا ك ي(ج ق يألالتدثيرتألخ يألل رص يوأللل وض) يقة يأللت ق يألسوتط يضي ي
"جكرشت يأللااألميألل ألح يوأللم كقيألل ألح ).ي


اسالميك فاينانس نيوز  -صفقة العقارات للعام  – 6102تمويل صكوك بقيمة  051مليون
دوالر أمريكي لشركة إعمار العقارية .ييب م يتدرد تش يرترتر ش يوذه يأللصفل يبصفده يألليناقي
أللعرلية يألل حب يوأللينظ يألل طباة يألليترتك .يوريث يوذه يأللصن ك يعرط يإعيرت يأللعلرتك يعل ي
يت ألقيتيس يأللير يألإلتالجب يبع ييتبعيتن ألخ .يوريدرزيأللصفل يبان ألخيذألخيية يداك يتبحي
ثربتير يإص ألتوريلصن كيشولب ييسز يج رهيي01يتن ألخيج يةك يش ت يجص ت يقةيألإلجرتألخي
وأللصن كيأللييدرز يألسط ييزالًيقةيجنمل يأللت قيألسوتطيوشير يإق كلبريلعرمي.6102

 يورو موني  -أفضل خدمات مصرفية خاصة في إفريقيا  - 6100يكظه يألالتدمالف يآتألءي
أللت ترخ يأللعرجل يقة يدفس يألليور يوأللينرقاب

يجر يكوع يق ز يأللكن يبهذه يأللورطا يرل ك ألًي

وألعد ألقرًيقةيغرك يألسويب يبل تألخيوريبايألل جرخيألليص قب يألل رص يأللدةيكل جهريأللكن .
 وبع يإطالق يأللكن يحيل ي"ونريج ييز يإق كلبر"يخال يأللعرميألليرضة يرأرةيوذهيأللايل يلدؤت ي
ألوديرم يأللكن يبرلد تبا يعل يإق كلبر يوأللت ق يألسوتط يتن يوح صه يعل يألإلتهرم يقة يدي ي
أللينمل يج يخال ير تبع يعيلبرره يأللدة يراده ف يألسق ألش يوأللت ترخ يوألليؤتارخ يوأللدورت ي
برلد ألزييجعيرعاكاية تألرهيألل ةيب .ي

وفي معرض تعليقه على الحملة صرح سونيل كوشال ،الرئيس التنفيذي اإلقليمي إلفريقيا والشرق
األوسط -قائالا:
"شه يعرمي 6102ييشأل ًء يجكه ألًيسعيرلنريقةيجنمل يإق كلبريوأللت قيألسوتط يتغ يأللدا كرخيأللنثب يأللدةي
وألزهنرور .وبفض يجع قدنريأللعيبل يبرليوديعرخيألليالب يوخك رنريأللعرليب يألل ألتع يريننريج يإثكرخية رنري
وة ترنريأللفعرل يعل يرلكب يألحدبرزرخيعيالطنر.ي
ورأرة يحيل ي"أللكن يتة ي "0يرعازور يدورحررنر يألسخب يأللدة يحظبت يبدل ك يأللا ق يلنو ش يج يخاللهري
عه در يإل يج ظفبنر يوعيالطنر يوألليوديعرخ يألليالب يأللدة يدعي يقبهر يبأن يدظ يشألطيير ًي"تة ي "0يقة يإق كلبري
وأللت قيألسوتط.يوح صير ًيجنريعل يألليارقظ يعل يتكرشرنريقةيإق كلبريوأللت قيألسوتط يقإدنريداع يإل ي
ين يدؤت يج يخال يوذه يأللايل يأللداألجنر يجنلمع يأللنظب يبد قب يحل

يبننب يوخ جرخ يألتدترتك ي

ألتد ألربوب يوجندورخيري كلب يراداقيت يأللدل ك يلعيالطنريج يأللت ترخ يجعدي ك يعل يألددترتدريألل ألتعي
قةيشد ييتزرءيألليعي ت ي".يي

-يأللنهرك ي-ي
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