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خبر صحفي

"فينتك هايف" مركز دبي المالي العالمي يطلق الدورة الثانية من برنامج
" أكسيليريت هير" لتعزيز دور المرأة في مجال الخدمات المالية
• البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة من لعب دورها الكامل في قطاع الخدمات المالية
• اختيار  14شابة ترغب في بدء مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المالية
• البرنامج يشمل أكثر من  20ورشة عمل يشرف عليها مختلف شركاء "فينتك هايف"

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 23 ،سبتمبر  :2020كشف برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي
المالي العالمي ،أول و أكبر مس ّرع لألعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا وجنوب آسيا ،عن إطالق الدورة الثانية من برنامج " أكسيليريت هير" لإلرشاد المهني ،والذي
يركّز على تمكين المرأة في مجال الخدمات المالية.
ويز ّود البرنامج الشابات الطموحات باألدوات والخبرة لتوسيع معارفهن والعمل بكفاءة في هذا القطاع،
الفعال في عملية تشكيل مستقبل القطاع المالي ،حيث سينطلق بمشاركة
ن باالنخراط
كما يسمح له ّ
ّ
 14منتسبة مقدما ً لهن جلسات تعليمية فردية ،وفرصة المشاركة في مجموعة من ورش العمل
تهن العملية.
وجلسات اإلرشاد وغيرها من األنشطة ،بما يسهم في تعزيز شبكة
معارفهن ومهارا ّ
ّ
وال يزال تمثيل المرأة في المناصب العليا ضمن القطاع المالي على مستوى العالم منخفض نسبيا ً ،لذا
يعمل مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام  2004على تحقيق التساوي بين الجنسين .إذ
وبوصفه مركزا ً عالميا ً رائدا ً ،يضم المركز المالي العديد من القيادات النسائية التي تعمل في مناصب
عليا ضمن سلطة المركز ،لتشكل المرأة اليوم أكثر من  %60من إجمالي عدد موظفيه و %33من
القوى العاملة التي تعمل في أكبر منظومة مالية في المنطقة.
وفي هذا اإلطار ،قالت رجاء المزروعي ،نائب الرئيس التنفيذي لـ"فينتك هايف" في مركز دبي المالي
العالمي" :حققت الدورة األولى من برنامج ’ أكسيليريت هير’ الذي إنطلق في عام  2019نجاحا ً ملفتاً،
األمر الذي دفعنا للعمل مع شركاء ’فينتك هايف’ لتشجيع النساء من مختلف أنحاء العالم على
مسيرتهن المهنية في قطاع
تهن وتطوير
ّ
االنتساب إلى هذا البرنامج ،إذ يوفر لهن فرصة لتطوير مهارا ّ
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ن لتحقيق المزيد من النمو واالزدهار للقطاع في المستقبل ،فهو
الخدمات المالية،
ليكن مؤثرات يدفع ّ
ّ
واحد من المبادرات الذي يسعى من خاللها مركز دبي المالي العالمي إلى رسم مالمح مستقبل القطاع
المالي".
قالت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة اإلمارات" :يسعدنا التعاون مع
برنامج ’فينتك هايف’ التابع لمركز دبي المالي العالمي ،والعمل المشترك على هذه المبادرة المتميزة.
نؤمن في ستاندرد تشارترد ،أن مشاركة المرأة وتمكينها ،وبخاصة في المناصب العليا ،سيكون عامال ً
مهمة للنساء المتميزات في
مؤثرا ً وبشكل إيجابي على مختلف األجيال ،حيث يعد هذا البرنامج منصة
ّ
مجال الخدمات المالية في دولة اإلمارات للتعرف على العديد من األفكار والمواضيع المرتبطة بعالم
وخبراتهن".
مهاراتهن
بهن وتوسيع
ّ
ّ
األعمال ،واألهم من ذلك ،بناء شبكة األعمال الخاصة ّ
ويشار إلى أنه جرى إستالم طلبات الشابات من مختلف المجاالت في قطاع الخدمات المالية ،وإتسم
معظمهن بأن لديهن أقل من ثالث سنوات من الخبرة العملية .وستقوم المتدربات باالستفادة من
خبرات برنامج مس ّرع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي والمشاركة في أكثر من  20ورشة
عمل يقدمها شركاء البرنامج في مجاالت مثل الشؤون القانونية والتكنولوجيا والموارد البشرية
واالمتثال والتسويق وغيرها.
وإنطلقت الدورة الثانية من برنامج " أكسيليريت هير" في  24أغسطس  2020وتستمر لغاية 30
نوفمبر .2020
انتهى-نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموع ًة مصرفي ًة عالمي ًة رائد ًة ،يتواجد في  59سوقا ً من أكثر أسواق
العالم حيوية ،ونقدم الخدمات لعمالئنا في  85دولة أخرى .ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار
في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفره .ويتبنّى البنك رؤي ًة واضح ًة تحت شعار "هنا دائما ً
لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
لالطالع على مزيد من المعلومات وآراء الخبراء ،يرجى زيارة قسم  Insightsعلى موقعنا اإللكتروني
 .sc.comكما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي :لينكد إن وتويتر وفيسبوك.
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لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء،
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات
متحرك+971565080106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :

