
 
 

 بيان صحفي

 متوافق مع الشريعة اإلسالميةادخار  بنك ستاندرد تشارترد يطلق حساب
 لعمالئه من الشركات والمؤسسات

 
متوافق مع ادخار  رد تشارترد اليوم عن إطالق حسابأعلن بنك ستاند – 6102ديسمبر  18: دبي

وجاء هذا اإلعالن خالل . لعمالئه من الشركات والمؤسسات في دولة اإلماراتوذلك الشريعة اإلسالمية 

من كبرى  لفيُف من المسؤولين والخبراءالبنك في وقت سابق من هذا األسبوع وحضره  ااستضافهفعالية 

 .الشركات والمؤسسات المالية

، ألقى جوليان وينتر، الرئيس "الرقمنة واإلبداعتوجهات "وخالل هذه الفعالية التي عقدت تحت شعار 

للعمالء التكريمية الكلمة الترحيبية وتلى ذلك تقديم الدروع التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات، 

، وقد تولى تقديمها معتصم إقبال، الرئيس اإلقليمي تلك حسابات االدخارالمسجلين للحصول على 

 .في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لخدمات المعامالت المصرفية

يلبي المتطلبات المصرفية اليومية للعمالء  بشكلصادق اإلسالمية لإلدخار  وقد صمم البنك حساب

الشريعة اإلسالمية، وقد جاء إطالق هذا المنتج استجابة مبادئ ويحقق في ذات الوقت أرباحاً تتماشى مع 

 تشارتردستاندرد "بنك ويوفر . المصرفية اإلسالميةعمالء البنك على الخدمات من للطلب المتزايد 

طيفاً واسعاً من الحلول المصرفية اإلسالمية الخاضعة للمراجعة واالعتماد من قبل علماء  "صادق

 .شريعة مرموقين على المستوى العالمي

هذا ، معلقاً على الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلماراتجوليان وينتر، وقال السيد 

تسخير إلى خمسة عقود في دولة اإلمارات،  ،الممتدة ألكثر من لقد دأبنا خالل مسيرة عملنا: "اإلعالن

وال تقتصر . للحاجات المالية لعمالئنا بكفاءة وسالسة عة بشكل يستجيبشبكتنا العالمية الواسجهودنا و

الشريعة اإلسالمية بادئ ممزايا حساب صادق الجديد لالدخار اإلسالمي على تحقيق عوائد تتفق مع 

الثقة بالنسبة للعوائد وهو أمر بالغ الحيوية ألمناء الخزانة بل تشمل أيضا توفير شيء من فحسب 

 ."والمسؤولين الماليين في الوقت الحاضر



الخدمات المصرفية التجارية تلعب دوراً محورياً في دعم الشركات والمؤسسات فيما ونظراً إلى أن 

س المال أرة رأس المال العامل لديها، ثمة أهمية بالغة بأن تتطور حلول دورة ريتعلق بمتطلبات دو

  .العامل مع التطور الدائم لمتطلبات مؤسسات األعمال في العصر الراهن

إن بنك ستاندرد : "السيد ريحان شيخ، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد صادقمن جهته قال 

الوحيد الذي يقدم حلوالً مالية متوفقة مع الشريعة اإلسالمية لمختلف  تشارترد صادق هو البنك العالمي

المؤسسات والشركات من خالل ذراع مختص بالخدمات اإلسالمية لألفراد، فضالً عن االسواق المالية 

ويمثل إطالق منتجنا الجديد، حساب صادق . والخدمات المصرفية للشركات وأسواق سندات الدين

خير دليل على التزامنا الدائم بتقديم منتجات تلبي حاجات عمالئنا بشكل مباشر لالدخار اإلسالمي، 

ولقد كان لبنك صادق قصب السبق في تقديم حلول . وتسهم في نمو الصناعة المصرفية اإلسالمية

إسالمية رائدة للعديد من األسواق على مدى العقد المنصرم وما زال يؤدي دوراً ريادياً بارزاً في هذه 

 ."اعةالصن

، بشكل عام، منبراً استراتيجياً لمجموعة بارزة من العمالء لتبادل األفكار (الحدث) وقد وفرت الفعالية

وقد حضر . ومناقشة أفضل الممارسات المتبعة في مجال إبداع المنتجات والرقمنة والتقنيات المالية

 .نة والماليةلسة لفيف من المختصين بشؤون الخزيالج

الحالية والتوجهات لنشر الوعي باألهمية االستراتيجية للرقمنة واإلبداع  الفعالية منصًة مثاليةكما مثلت 

تي يأ األمر الذيرسم معالم أعمال المؤسسات والجهات المقدمة للخدمات المصرفية، ودورها المنوط في 

طريق أمام االتجاهات مع منهج بنك ستاندرد تشارترد في الريادة الفكرية الرامية إلى تمهيد ال متسقاً 

 ."الجديدة في األسواق

 -انتهى-

 :لمزيد من المعلومات أو االستفسار عن فرص المقابالت، يرجى االتصال على

 خضراءوسيم بن 

 مدير االتصاالت الخارجية والشؤون المؤسسية

 0106 508 56 971+: الهاتف المتحرك

 3221 4508 971 +: الهاتف

 wasim.benkhadra@sc.com: البريد اإللكتروني
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 :ستاندرد تشارتردنبذة موجزة عن 

 058موظف وتفخر بتاريخ يمتد لنحو  000888ٌزهاء نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، يعمل فيها 

ونقدم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات . سنة في باقة من أكثر األسواق نشاطاً وحيوية في العالم

التي تقود دفة االستثمار والتجارة وإنشاء الثروات في قارات آسيا وافريقيا والشرق األوسط، التي نجني 

ويتجلى تراثنا وقيمنا أفضل تجل في وعد عالمتنا التجارية، . أرباحنامن دخلنا و% 08ما يقارب منها 

 ".باقون هنا لخير دائم"

م شركة مدرجة في بورصة لندن وبورصة هونغ كونغ وكذلك في .ع.وشركة ستاندرد تشارترد ش

 .بورصة بومباي والبورصة الوطنية في الهند

كما يمكنك االطالع على أفكارنا وإبداء آرائكم . www.sc.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

، ومتابعة أخبار ستاندرد تشارترد على مواقع التواصل BeyondBordersوتعليقاتكم في مدونتنا 

 .االجتماعي، تويتر ولينكدن وفيسبوك

https://thebridge.zone1.scb.net/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Fwww.sc.com%2F
https://thebridge.zone1.scb.net/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fwww.sc.com%2FBeyondBorders%2F

