
 فتح المصرف الوطني الحساب للمساعدات اإلنسانية لألوكرانيين، الذين يعانون من العدوان الروسي
 

 فتح المصرف الوطني حساب جاري لوزارة السياسة االجتماعية ألهداف إنسانية.
االجتماعية يتم تقييد المساعدة الخيرية القادمة من أوكرانيا و من الخارج في هذا الحساب. تقوم وزارة السياسة 

 باستخدام األموال التي تم جمعها لتقديم الدعم للمواطنين األوكرانيين، الذين يعانون من الحرب.
 
 أساسية أشياء و طعام و مالبس و أموال بقائهم بدون و األوكرانيين آالف تشريد في الروسي العدوان تسبب لقد

 مواطني من بنشاط يأتي المالي فالدعم ،حزنهم في وحدهم يتركانهم ال العالم و أوكرانيا فإن ذلك، مع. أخرى
 .الخارج ومن بلدنا

 
 يتم توجيه االموال المستلمة على هذا الحساب من قبل وزارة السياسة االجتماعية لما يلي:

 

 األعمال بسبب إقامتهم مكان تركوا الذين المواطنين و لالجئين السكن و الغذائية االحتياجات تلبية 
 ؛العدائية

 األدوات الطبية؛ و األدوية توفير و األحذية و بالمالبس تزويدهم 

 ؛األساسية بالضروريات السكان تزويد 

 البشرية للحياة األولوية ذات ،األخرى االحتياجات تلبية و واحدة لمرة المالية المساعدة تقديم. 
 

 UA823000010000032302338301027: االجتماعية السياسة وزارة حساب تفاصيل
 

 األجنبية بالعملة الدوليين المانحين و الشركاء من األموال لتحويل فتحه و إنشاؤه تم العمالت، متعدد الحساب
 األوكرانيين المواطنين و الشركات من و( الياباني الين و اإلسترليني الجنيه و اليورو و األمريكي الدوالر)

 .الوطنية بالعملة
 

 األوكرانيين!ساندوا أوكرانيا و ساعدوا 
 

 لتقديم األموال بالعملة المحلية األوكرانية:
 

 المصرف: المصرف الوطني األوكراني
 300001الرمز المصرفي الداخلي 

 UA823000010000032302338301027رقم الحساب 
 37567866رقم التسجيل في السجل الحكومي الموحد للشركات و المنظمات األوكرانية 

 السياسة االجتماعية األوكرانيةالمستلم: وزارة 
 

 لتقديم األموال باليورو:

 المستفيد: وزارة السياسة االجتماعية األوكرانية
 DE85500000000050002137: اآليبان رقم

 32302338301027: لإليداع على الحساب رقم الدفع من الغرض
 MARKDEFF: المستفيد بنك BIC رمز

 ، ألمانياماين أم فرانكفورت، Wilhelm-Epstein-Strasse 14 ،60431: المستفيد بنكعنوان 
 
 

 لتقديم األموال بالدوالر األمريكي:
 

 وزارة السياسة االجتماعية األوكرانية: المستلم
 NBUA UA UX: للمستلم BIC رمز



 9المبنى رقم  ، إينستيتوتسكا الشارع كييف، أوكرانيا، ،01601: المستلم عنوان
 804790266 :الحساب رقم
 نيويورك ، JP MORGAN CHASE BANK: المستفيد بنك اسم
 CHASUS33 :المستفيد بنك BIC رمز

ABA 0210 0002 1 
 ، الواليات المتحدة األمريكيةNY 10017، نيويورك، Madison Avenue 383: المستفيد بنك عنوان

 32302338301027: لإليداع على الحساب رقم الدفع من الغرض
 

 األموال بالجنيه االسترليني:لتقديم 
 

 وزارة السياسة االجتماعية األوكرانية: المستلم
 80033041: الحساب رقم
 GB52CHAS60924280033041: اآليبان رقم

 9المبنى رقم  ، إينستيتوتسكا الشارع كييف، أوكرانيا، ،01601: المستلم عنوان
 لندن ،JP MORGAN CHASE BANK NA: المستفيد بنك اسم
 CHASGB2L: المستفيد بنك BIC رمز
  SORT:60-92-42 كود

 ، بريطانيا العظمىEC2Y 5AJ، لندن London Wall 125: المستفيد بنك عنوان
 32302338301027: لإليداع على الحساب رقم الدفع من الغرض

 
 هنامن  يمكنكم تقديم المساعدة للجيش األوكراني

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

