
 

 

 ضمن مبادراته في عام التسامح ودعما ألصحاب الهمم

 لنادي عجمان لذوي اإلعاقة ألف درهم إماراتي 50البنك العربي المتحد يساهم بـ
 2019أكتوبر 22، الشارقة

ألف درهم إماراتي لدعم  50ضمن مبادراته التي أطلقها في عام التسامح، ساهم البنك العربي المتحد بمبلغ 
طالق المبادرات التي تخدم مختلف فئات  في إطار حرصهنادي عجمان لذوي اإلعاقة،  على تنفيذ البرامج وا 

 المجتمع وخاصة فئة أصحاب الهمم.

محمد النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إلى الدكتور مروان عبد وتم تسليم شيك التبرع من قبل الشيخ 
عدد من موظفي البنك  المجيد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي عجمان لذوي اإلعاقة، في مقر النادي بحضور

 وأعضاء النادي، كما قدمت إدارة النادي درعا إلى الشيخ محمد النعيمي تثمينا لمبادرة البنك.

 ب الهممتشجيع أصحا

وقال الشيخ محمد النعيمي: "إن مبادرتنا بدعم نادي عجمان لذوي اإلعاقة تعتبر ترجمة اللتزام البنك بالرؤية 
الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة لدعم وتشجيع أصحاب الهمم في المجاالت كافة، التي تعد جزء أساسيا من 

 استراتيجيتنا".

وتكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية لدعم وتمكين هذه الفئة، ومنحها كما دعا النعيمي إلى أهمية تضافر 
الفرصة إلظهار قدراتها ومواهبها وطاقاتها ومساعدتها على إثبات ذاتها، والتغلب على اإلعاقة بالعمل 

 .واإلنتاج، والمشاركة في بناء الوطن حسب إمكانيتها

 خدمة المجتمع

البنك العربي المتحد، على هذا التبرع الذي إلى د إبراهيم: بالشكر من جهته توجه الدكتور مروان عبد المجي
يعكس مدى التزامه بمسؤولياته االجتماعية وحرصه على خدمة المجتمع الذي يعمل فيه، مشيرا إلى أن مثل 
هذه المبادرات تعكس تكاتف الجهود في توفير حياة كريمة ألصحاب الهمم عن طريق تأهيلهم وتدريبهم 

 .ى توفير الفرص الكفيلة بضمان مستقبل أفضل لهم أسوة بباقي فئات المجتمعوالعمل عل



 

 التزامنا المستمر

من جانبه قال السيد أحمد أبو عيده الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إنه لشرف لنا أن نلعب دورًا في 
امنا المستمر تجاه المجتمع تحسين جودة حياة أعضاء نادي عجمان لذوي اإلعاقة، وهذه المساهمة تعكس التز 

 المحلي.

ويحرص البنك العربي المتحد على تعزيز مبادراته وأنشطته االجتماعية واإلنسانية التي تصب في تحقيق 
 النفع العام والرفاهية للمجتمع.
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