بنك ستاندرد تشارترد ومؤسسة "إنجاز" اإلمارات يطلقان برامج تدريبية
مشتركة
بهدف تمكين الجيل القادم من التعلم والكسب والنمو
دبي ،اإلمارات  12 -فبراير  :2019أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن مواصلة شراكته االستراتيجية
مع مؤسسة "إنجاز" اإلمارات غير الربحية المختصة في تعليم إدارة األعمال ،كشريك للمؤسسة وعضو
في مجلس إدارتها .ويعتزم الطرفان القيام معا ً بتنفيذ برامج تدريبية تتمحور حول االستعداد للعمل يستفيد
منها  1000طالب سنويا ً خالل السنوات الثالثة القادمة ،وغرس المهارات األساسية لدى الطالب في دولة
اإلمارات.
وتقوم الشراكة على سلسلة من البرامج التوجيهية المختلفة كورش يوم اإلبداع ،ودورات متميزة رفيعة
المستوى في ريادة األعمال ،وبرامج النجاح المهني ،كما تضمنت مؤخرا ً يوما ً للوظائف الصورية ( Job
 ،)Shadowوهو برنامج يحظى بسمعة طيبة خاص ببنك ستاندرد تشارترد ،استضاف فيه البنك طالبا ً
من جامعة الغريروقدم لهم جلسات عملية واستشارية حول كيفية إعداد وتقديم سيرهم الذاتية إلى جهات
العمل مستقبالً ،وكيفية تصميم عروض قيمة فريدة للعمالء وطريقة تسويقها.
وقد رحبت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات ،بالطالب الذين حضروا
الفعالية ونقل عنها قولها بهذا الصدد" :إننا كبنك عالمي له جذورعميقة في دولة اإلمارات ،ندرك جيدا ً أن
إعداد وتطوير مورد قوي للمواهب المحلية أمر بالغ األهمية لنجاحنا ولتقدم الصناعة المصرفية في الدولة.
ويسهم تحالفنا االستراتيجي مع مؤسسة "إنجاز" بدور هام في تمكين ودعم الشباب في الدولة ،كما يأتي
منسجما ً مع األجندة الوطنية للشباب ورؤية اإلمارات  .2021فجذوربنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات
تمتد لستين عاما ً ونحن عازمون على مواصلة إحداث فرق إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها".

ومن خالل برامج "إنجاز" ،تمكن المتطوعون العاملون لدى بنك ستاندرد تشارترد من صقل مهارات
التفكير النقدي والتواصل والتعاون واإلبداع لدى الطالب المشاركين ،فضالً عن تمكينهم من اكتساب فهم
متين لمعنى المهارات الناعمة وتطويرها لديهم ،ولكيفية ترتيب أولويات مهام العمل .ومنذ إطالق البرنامج
عام  ،2017درب البنك ما يزيد على  1000طالب وطالبة من أنحاء اإلمارات المختلفة ،وذلك من خالل
 100مشرف من البنك تطوعوا لتقديم أكثر من  10ورش إبداع و 9دورات متميزة رفيعة المستوى في
ريادة األعمال والعديد من الجلسات التوجيهية الفردية في مجال النجاح المهني لغرس فهم عميق عن عالم
العمل وروح الريادة لدى المتدربين باستخدام مبدأ التعلم بالممارسة.
من جهتها علقت رزان البشيتي ،الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة إنجاز اإلمارات على ذلك بقولها:
"أود بهذه المناسبة أن أعرب عن امتناني العميق لبنك ستاندرد تشارترد على دعمهم المتواصل لقضايا
تمكين الشباب حتى يستطيعوا تحقيق نجاحهم االقتصادي بأنفسهم .فمن خالل الدعم الذي يقدمه متطوعو
البنك ،بدأنا نحقق تغييرات بالغة األهمية لصالح أجيال المستقبل .فنحن نعمل معا ً على تقديم الدعم واالهتمام
ألكثر من  1000طالب سنويا ً وعلى ترك أثر إيجابي على مسيرتهم من خالل برامج توجيهية وتدريبية
متنوعة تشمل االستعداد للعمل وروح الريادة والمعرفة الواعية باألمور المالية .كما نواصل دوما ً تجربة
العديد من النماذج مع بنك ستاندرد تشارترد لنرى أيها أكثر نجاحا ً وفعالية".
ومما يجدر ذكره أن مؤسسة "إنجاز اإلمارات" عضو من أعضاء مؤسسة "جونيور أتشيفمنت ورلدوايد"،
إحدى كبريات المؤسسات العالمية غير الربحية في مجال تعليم شؤون األعمال ،والتي تصل برامجها
ألكثر من  10ماليين طالب سنويا ً في  122دولة .وتعد حلقة وصل بين دوائر األعمال والجهات التعليمية
والمتطوعين الساعين معا ً لتمكين الشباب من امتالك مسيرة النجاح االقتصادي الخاصة بكل منهم.
لمعرفة المزيد عن برامج تطوير الشباب األخرى المقدمة من مؤسسة "إنجاز اإلمارات" ،يرجى زيارة
موقعها اإللكتروني .http://www.injazuae.org/.
 النهاية -لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
وسيم بن خضراء
رئيس قسم التواصل الخارجي  ،بنك ستاندرد تشارترد
هاتف +971 4 508 3221 :
متحرك+971 56 508 0106 :

البريد االلكتروني Wasim.benkhadra@sc.com :
أو
نييف كويني
مدير حسابات أول
استراتيجيات هيل أند نولتون
هاتف+971 4 553 9543 :
البريد اإللكترونيniamh.queeney@hkstrategies.com :
نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":
يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدة ،ويعمل البنك في أكثرمن ستين بلدا ً من
أكثراألسواق العالمية نشاطاً .هذا ،ويخدم البنك بشكل عام عمالؤه في أكثر من  85سوقا ً حول العالم .يتجسد
هدف البنك في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل تنوعه الفريد .ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت
شعار "هنا دائما ً لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
"ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في
الهند.
لمزيد من المعلومات ولمطالعة أراء الخبراء وقراءة آخر التقاريراإلقتصادية حول "بنك ستاندرد تشارترد"،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي  :لينكد إن  ،تويتر وفيس
بوك.

نبذة عن "إنجاز اإلمارات"
تُعد مؤسسة "إنجاز اإلمارات" عضوا ً من أعضاء مؤسسة "جونيور أتشيفمنت ورلدوايد" ،المعروفة على
مستوى المنطقة باسم "إنجاز العرب" ،وهي إحدى كبريات المؤسسات العالمية غير الربحية في مجال
تعليم شؤون األعمال ،والتي تصل برامجها ألكثر من  10ماليين طالب سنويا ً في  122دولة .وتعد حلقة
وصل بين دوائر األعمال والجهات التعليمية والمتطوعين الساعين معا ً لتمكين الشباب من امتالك مسيرة
النجاح االقتصادي الخاصة بكل منهم.
تقدم مؤسسة إنجاز اإلمارات برامج تعلّم تجريبي متطورة جدا ً تعتمد على المتطوعين في مجاالت االستعداد
للعمل وريادة األعمال والمعرفة المالية .وتكرس "إنجاز اإلمارات" جهودها إلعطاء الشباب ما يحتاجونه
من معارف ومهارات للتخطيط الناجح لمستقبلهم المهني واتخاذ خيارات ذكية على المستويين األكاديمي
واالقتصادي .وتعمل برامج "إنجاز اإلمارات" على قدح شرارة التعلم لدى الشباب من خالل اغتنام الفرص
وتجربة واقع العمل في األوساط المهنية العالمية في القرن الحادي والعشرين.

