
 

األطفال   لدى  الرئوي  اإلل��اب  ال��اء  خ��ية  أسوشيتس  - مهمة  مونات  السنو�ة   (CMA) �شارلز  بالذكرة  تحتفل 

 (Save the) Children أنقذوا األطفال -ا�خمس�ن لتأسيسها مع إعالن الشراكة مع املنظمة العاملية 

ملدة   • الشراكة  حياة    5ستعمل  تحس�ن  ع��  ال�حية سنوات  الرعاية   �� كب��ة  استثمارات  خالل  من  املالي�ن 

 والصرف الص�� واملياه النظيفة وغ��ها من املرافق األساسية 

األطفال  CMA ستجمع • أنقذوا  ال�حية    Save the Childrenومنظمة  األزمة  مل�افحة  واملوارد  وا�خ��ة  املعرفة 

 العاملية بدًءا من إندونيسيا والص�ن و�نغالد�ش 

 

اليوم    –   2021س  مار   8  )، و�� شركة عاملية رائدة �� توف�� حلول تخطيط CMA(  �شارلز مونات أسوشيتساحتفلت 

، و��  Save the Childrenال��وة والتأم�ن ع�� ا�حياة، بالذكرى ا�خمس�ن لتأسيسها بإعال��ا عن شراكة خ��ية مع منظمة  

مرحلة  �� الرئوي  االل��اب  إل��اء  العالم،  أنحاء  جميع   �� األطفال  ومصا�ح  حقوق  عن  تدافع  رائدة  إ�سانية   مؤسسة 

 الطفولة. 

 

دولة،  50عميل من   8000، وأصبحت رائدة �� هذا ا�جال حيث حافظت ع�� ثروة أك�� من 1971�� عام  CMAتأسست 

عاًما. مستوحاة من املبدأ األسا��ي ألعمالها: تخطيط اإلرث،   50مليار دوالر من ا�حلول ع�� مدار    40وقدمت أك�� من  

مع منظمة   CMAائم وم���� لألجيال القادمة. كجزء من هذه املهمة، ستعمل  مهم��ا ا�خ��ية إلحداث �غي�� د  CMAأطلقت  

األطفال خالل   (Save the Children)  أنقذوا  من  األطفال  مالي�ن  حياة  لتحس�ن  املقبلة  ا�خمس  السنوات  مدى  ع�� 

 . استثمارات كب��ة �� الرعاية ال�حية والصرف الص�� واملياه النظيفة وغ��ها من املرافق األساسية

 

الكب��ة للشركة، قال   املناسبة  �� هذه  التنفيذي �جموعة و�� حديثھ  الرئيس    50: "ع�� مدار  CMA  "إيف جيالت"، 

رائدة ومستشارة موثوقة ��ا �� قطاع تخطيط ال��وات وحققت إنجازات   )CMA�شارلز مونات أسوشيتس ( عاًما، �انت  

هائلة. لكن اإلرث الذي يجب تركھ هو أك�� من مجرد ثروة؛ إ��ا القيم ال�ي تلهمها �� اآلخر�ن �خلق �غي�� فع�� يمكن أن 

�جتمع وضمان استمرار�تھ. إنھ ينتقل من جيل إ�� جيل. هذه الشراكة �� عالمة فارقة مهمة �غذ��ا الرغبة �� االرتقاء با

إرثنا املمتد ع�� مدار   بينما نم��ي قدًما ��  عاًما، ولهذا �سعدنا    50ال��امنا بإحداث تحول حقيقي و�غي�� طو�ل األمد 

 " (Save the Children) أنقذوا األطفال العمل مع منظمة

 

ألف طفل سنوً�ا.   800م��ا، و�ودي بحياة أك�� من    �عد االل��اب الرئوي السبب األول لوفيات األطفال ال�ي يمكن الوقاية

، ستوّحد    
ً

بأن �ل طفل �ستحق مستقبال املش��كة واإلقتناع  القيم  إ��  معرف��م    Save the Childrenو  CMAاستناًدا 

http://www.monat.com/


 

الشراكة إ�� ��دف  كما  وخ��ا��م ومواردهم مل�افحة هذه األزمة ال�حية العاملية، بدًءا من إندونيسيا والص�ن و�نغالد�ش.  

إ�� ما ال يقل عن   إ�� الرعاية ال�حية،    1.5الوصول  مليون طفل دون سن ا�خامسة من خالل توسيع نطاق الوصول 

 وتحس�ن الظروف املعيشية وز�ادة عدد ال�وادر الطبية املدر�ة. 

 

هو�غ �و�غ مع : "لقد بدأت الشركة �� مكتب مش��ك صغ�� ��  CMA�شارلز مونات، رئيس مجلس إدارة ومؤسس    قال

حفنة من العمالء. اآلن نحن شركة عاملية رائدة �� تقديم خدمات التأم�ن ع�� ا�حياة لبعض من أغ�ى الناس �� العالم.  

 و�النظر إ�� هذا اإلنجاز الكب��، أثبتنا قدرتنا وواصلنا نجاحنا خالل أك�� األحداث أهمية وتحدًيا �� عصرنا.

القادم.   ل�جيل  إ�سانية  أك��  إرثنا، تقع ع�� عاتقنا مسؤولية رد ا�جميل �جتمعاتنا و��شاء مجتمع  تنمية  بينما نواصل 

بدأت للتو، ولكننا مًعا نخطط للتأث�� ع�� أك�� عدد ممكن من    )Save the Children(  أنقذوا األطفالرحلتنا مع منظمة  

 لعالم".األرواح والتصدي لبعض أك�� التحديات �� ا

 

: "نحن ممتنون للغاية ألن �شارلز بالواليات املتحدة أنقذوا األطفالب��ي ييتمان، رئيس قسم الشر�ات �� منظمة  قال

 �ل  
ً

مونات أسوشيتس يدعم ال��ام منظمة إنقاذ الطفولة بإ��اء االل��اب الرئوي �� مرحلة الطفولة، والذي يقتل طفال

ستساعد مشاريعنا ال�ي تمتد ع�� إندونيسيا والص�ن و�نغالد�ش �� إنقاذ األرواح والوقاية ثانية ع�� مستوى العالم.  39

من منطلق أن �ل طفل  –من االل��اب الرئوي وعالجھ لدى األطفال الذين �عيشون �� مجتمعات تفتقر إ�� ا�خدمات 

 �ستحق بداية �حية �� ا�حياة." 

 

� الص�ن القار�ة وعمليات �� الشرق األوسط وأورو�ا وأمر��ا الشمالية. �� جميع أنحاء آسيا مع تواجد قوي � CMA�عمل 

فر�ق مرن من ا�خ��اء �� امليدان يفهمون ا�خصائص والسمات الدقيقة ل�ل سوق. وحيث من املتوقع انتقال    CMAلدى  

�� التأم�ن. هذا من  ملموس لل��وات ب�ن األجيال ع�� مدار العشر�ن عاًما القادمة، �عا�ي الكث�� م��م من نقص مزمن  

شأنھ أن يخلق لهم تحديات كب��ة �� تقييم محفظا��م وضرائ��م إذا لم تتم معا�ج��ا والتخطيط لها �� وقت مبكر. ومع  

بفهم عميق لتحديات املستقبل وأفضل السبل ملساعدة عمال��ا ع�� تخط��ا ��   CMAخمسة عقود من ا�خ��ة، تتمتع  

 هذا املشهد امل��ايد التعقيد.
 

 حول �شارلز مونات أسوشيتس

متخصص �عملون �� هو�غ    200) �� شركة وساطة تأم�ن عاملية رائدة تضم أك�� من  CMA�شارلز مونات أسوشيتس ( 

، Charles S. Monatمن قبل    1971تأسست �� عام   �و�غ وسنغافورة ود�ي وسويسرا وميامي و�واالملبور وليختنشتاين.

عاًما من ا�خ��ة، تقدم    50وقد اكتسبت الشركة سمعة باعتبارها الشركة الرائدة لإلستشارات األك�� ثقة �� آسيا. و�� ظل  



 

CMA   ��خ��ات عاملية �� تخطيط السيولة وتحو�ل ال��وة لألفراد واألسر والشر�ات من أ�حاب ال��وات العالية وصا
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