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البنك رقم " :كشف النقاب عن حملتة التجارية الجديدةستاندرد تشارترد ي

 "واحد
 

بدعم النمو في إفريقيا وتجدد عهده قدراته  وتبرزالضوء على أحدث إنجازات البنك،  تلقيالحملة 
 والشرق األوسط

 

 

أطلق بنك ستاندرد تشارترد اليوم حملته  (:الدولة/الوالية -اإلمارة  -المحافظة ) - 7102 مايو 10

الضوء على آخر إنجازات البنك  التعريف وإلقاءبغية " ندعم طموحاتك: 1البنك رقم "الترويجية 

 .فريقياأالشرق األوسط و  وتأكيد التزامه تجاه منطقة

 

دصمب يألستمم يجم يزمم ألطايألللممرفيألليصمم قةيقمةيجنملمم يعلمم يبنم يتممدرد تشيرتمرتر شييحصمم  لم يكنم ي

ددمر يبرةم يوألتمع يجم يألليندومرخيوألل م جرخييبم يوم ولب يأللصم ق  يي6102ألسوتطيلعرمييإق كلبريوأللت ق

وجيمريكامرو يقمةي.يجنملم يأللتم قيألسوتمطيويق كلبمرألسقم ألشيوأللتم ترخيقمةييلعيالطهيج ك ق وريأللعرليب ي

وألالرصممرالخيري كمم يجتمم وعرخيأللمرةمم يبومم ألت  يجاممرويدهيقممةي"ي0أللكنمم يتةمم ي"ألتممدالرقيأللكنمم يللمم ي

يي.ي يألسعير يوبنرءيألليوديعرخوأللدع ك يوأللكنب يأللدادب يأللعيالة يلدعاكايورب  يد

 

ي ي"وره فيحيل  يتة  ي0أللكن  ي" يإل  يرأتب  يعل يع شيألست ألق يأللكن  ير بع يأللينمل  يرل  بي دلفيقة

يوأللعيلبرخ يأللث وألخ يوإشألت  يألل ك ن يجر  يتيس يويت ألق يألليت وعرخ يري ك  ييت ألق يوجنهر ييطبرقهر 

توه يوذهيأللو ألطايحرقظيأللكن يعل يجنرددهييبرلاص  يعل و.يألليص قب يألل ةيب يوألل رص يوألإلتالجب 

ي.جا يثل يقةيأللينمل  يوأللكن يأللعرليةيألسقض يقةيألليوديعرخيألليالب يألتدترتألخ

 

ي:وج يبب يأللو ألطايأللدةيحص وريأللكن يوأللدةير تخيجنرددهيألل ألط  

 



  الخدمات الرقمية لألفراد في منطقة الشرق األوسط أفضل بنك في  -جلوبال فاينانس

حبثييطلقيأللكن يبرة يج ييح ثيرلنبرخيأللكصي يي-للعرميألل رجسيعل يأللد أللةيي6102وإفريقيا 

أللك جد ك يلألصربعيوأللص خيللعيالءيبه فيحيرك يألل ص  يإل يحاربرره يأللكننب يوأللكمرةرخي

وبدوروزيعيالءي.يلييبا يتأشوألخيرع كفب وألالتدثيرتألخيبرتد  ألميبصي يألسصربعييويأللص خيأل

ي يرعدك يوذه يجالكب   يلكيألسشأل أللكن يخيا  يألستث يشب عرً يأللك جد ك  يأللدةيأللدلنب  يألسصربع صي 

ي.عرليةيوألسول يقةيجعظ يألست ألقي كاد  جهرييييبن

 

  صفقة الطاقة للعام في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا  -بروجيكت فاينانس إنترناشيونال

يته برءيحصبرني-ي6102 يجام  يجام ي. يأللكن يرم ك يوإدترءيورتغب يوصبرد  حبثيكي  

.ي يووةيجام يته برءيرعي يبنظرميألليندجيألليادل ءيحصبرنيأللدةيرعي يبرلفا يأللنظبفته بر

قيألل طباةيوأللياؤو يع ي يوأللينا يز ك يبرلذت يينيأللكن ييب ميوذهيأللصف يبصفدهيأللكن يأللينظ ي

ي يوأللكن  يألل ثرطق يأللدا طإع ألش يلداهبالخ يألليص ت يجت وعرخي. يبرت ت  يأللصف  يوذه وريث 

يوأللل وض)صن وقيط كقيأللا ك ي يج ق يألالتدثيرتألخيألل رص  قةيأللت قيألسوتطيضي ي(

ي(.جكرشت يأللااألميألل ألح يوأللم كقيألل ألح "

 

   مليون  051صكوك بقيمة تمويل  – 6102صفقة العقارات للعام  -اسالميك فاينانس نيوز

يألليناقيي.أمريكي لشركة إعمار العقاريةدوالر  يبصفده يأللصفل  يوذه يرترتر ش يتدرد تش يب م

يألل طباةيألليترتك يوأللينظ   يأللعرليةيألل حب  يعل ي. يأللعلرتك  يإعيرت يأللصن كيعرط  يوذه وريث 

ييتبعيتن ألخ يبع  ييت ألقيتيسيأللير يألإلتالجب  يبان ألخيذألخيية يداك يتبحي. وريدرزيأللصفل 

ج يةك يش ت يجص ت يقةيألإلجرتألخييتن ألخي01ييج رهيسز يكيشولب يثربتير يإص ألتوريلصن 

 .6102وأللصن كيأللييدرز يألسط  ييزالًيقةيجنمل يأللت قيألسوتطيوشير يإق كلبريلعرمي

 

  يآتألءييكظه ي- 6100أفضل خدمات مصرفية خاصة في إفريقيا  -يورو موني ألالتدمالف

يرل ك ألًي يأللورطا  يبهذه يأللكن  يق ز يكوع  يجر يوأللينرقاب   يألليور  يدفس يقة يأللعرجل  أللت ترخ

 .وألعد ألقرًيقةيغرك يألسويب يبل تألخيوريبايألل  جرخيألليص قب يألل رص يأللدةيكل جهريأللكن 

 

 أللايل يلدؤت يخال يأللعرميألليرضة يرأرةيوذهي"يونريج ييز يإق كلبر"وبع يإطالقيأللكن يحيل ي

يدي ي يقة يألإلتهرم يعل  يوح صه يتن   يألسوتط يوأللت ق يإق كلبر يعل  يبرلد تبا يأللكن  ألوديرم

يعيلب ير تبع يخال  يج  يراده فيألسأللينمل  يأللدة يوألليؤتارخيوأللدورت  يرره يوأللت ترخ ق ألش

ي.برلد ألزييجعيرعاكاية تألرهيألل ةيب 



 

التنفيذي اإلقليمي إلفريقيا والشرق يل كوشال، الرئيس سونوفي معرض تعليقه على الحملة صرح 

 :قائالا  -األوسط

 

يشألًءيجكه ألًيسعيرلنريقةيجنمل يإق كلبريوأللت قيألسوتط يتغ يأللدا كرخيأللنثب  يأللدةيي6102شه يعرمي"

وبفض يجع قدنريأللعيبل يبرليوديعرخيألليالب يوخك رنريأللعرليب يألل ألتع يريننريج يإثكرخية رنري .وألزهنرور

ي. يعل يرلكب يألحدبرزرخيعيالطنروة ترنريأللفعرل

 

يخاللهريج يلنو شيأللا ق يبدل ك يحظبتيأللدةيألسخب  يدورحررنريرعازوري"0يتة يأللكن "يحيل يورأرة

يإق كلبريقةي"0يتة "يشألطيرًييدظ يبأنيقبهريدعي يأللدةيألليالب يوألليوديعرخيوعيالطنريج ظفبنريإل يعه در

عل يألليارقظ يعل يتكرشرنريقةيإق كلبريوأللت قيألسوتط يقإدنريداع يإل ييجنريوح صرًيي.ألسوتطيوأللت ق

ي يأللداألجنر يأللايل  يوذه يخال  يج  يدؤت  يين يأللنظب  يألتدترتك يجنلمع يوخ جرخ يبننب  يحل   بد قب 

ألتد ألربوب يوجندورخيري كلب يراداقيت يأللدل ك يلعيالطنريج يأللت ترخ يجعدي ك يعل يألددترتدريألل ألتعي

ي".ييألليعي ت قةيشد ييتزرءي

 

 

-يأللنهرك يي-

 

 

 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على

يزرييزردبش
يشؤونيأللت ترخيإلق كلبريوأللت قيألسوتط

ي11900ي5ي415ي5264:يوررف
يM-Jai.Ganesh@sc.com:يأللك ك يألإللند ودة

ي

ي
يوتب يب يخض ألء

يألل رتزة يألإلجرتألخيأللع بب يألليدا  تطبسيةا يأللد ألص ي

ي0106 508 56 971+:يأللهررفيألليدا ك

ي3221 4508 971 +:يأللهررف

 wasim.benkhadra@sc.com:يأللك ك يألإللند ودة
 

 

 
 :ملحوظة إلى المحررين

 ستاندرد تشارترد
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ج ظمممممفيورف ممممم يي510111داممممم يجوي عممممم يجصممممم قب يشولبممممم يتألطممممم   يكعيممممم يقبهمممممرييتثممممم يجممممم ي

قمممممةيجوي عممممم يجممممم ييتثممممم يألستممممم ألقيدتمممممرطرًيوحب كممممم يقمممممةييعرجمممممرًيي041بدمممممرتكخيكيدممممم يلناممممم ي

ودلممممممم ميألل ممممممم جرخيألليصممممممم قب يلألقممممممم ألشيوأللتممممممم ترخيأللدمممممممةيرلممممممم شيشقممممممم يألالتمممممممدثيرتي.ييأللعمممممممرل 

وكدولممممم ير ألثنمممممري.يوأللتممممم قيألسوتمممممطيوأللدومممممرت يوإدتمممممرءيأللثممممم وألخيقمممممةيةمممممرتألخيآتمممممبريوألق كلبمممممر

ي".برة نيونريل ب يشألط "قةيوع يعالجدنريأللدورتك  ييوةبينرييقض يرو  ي

يي

ميشممممم ت يج تزممممم يقمممممةيب تصممممم يلنممممم نيوب تصممممم يو دممممم ي.ف.وشممممم ت يتمممممدرد تشيرتمممممرتر شيش

ي.ت د يوتذل يقةيب تص يب جكرييوأللك تص يألل طنب يقةيأللهن 

يي

ألالطممممممالفيعلمممممم يي تيممممممريكينممممممنن.يwww.sc.comيلياكمممممم يجمممممم يألليعل جممممممرخ يرفضممممممل أليباكممممممرت 

وجدربعمممممممممم ي.يBeyondBordersي0يقنرتدممممممممممريوإبمممممممممم ألءيآتألطنمممممممممم يورعلبلممممممممممررن يقممممممممممةيجمممممممممم وددنري

ي.قباك كيويإنيلبنن ي ر كد يتدرد تشيرترتر شيعل 

 

https://thebridge.zone1.scb.net/www.sc.com
https://thebridge.zone1.scb.net/www.sc.com/BeyondBorders
https://thebridge.zone1.scb.net/twitter.com/StanChart
https://thebridge.zone1.scb.net/www.linkedin.com/company/standard-chartered-bank
https://thebridge.zone1.scb.net/www.facebook.com/standardchartered

