بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات يعيد إطالق برنامج Women In
 Techلدعم رائدات األعمال
مسرع "وومنتوم" ""Womentum
• البنك يتعاون مع "وومينا"  Womenaللعام الثاني على التوالي في إطالق ّ
•

المعزز
البرنامج يؤكد التزام البنك بتطوير تمكين المرأة وتكافؤ الفرص عبر مشهد ريادة األعمال

تعهد بنك ستاندرد تشارترد اليوم بدعمه تطوير الشركات الناشئة التي تقودها النساء في جميع أنحاء الشرق
دبي  06سبتمبر ّ - 2020
األوسط وأفريقيا.

وأعلن البنك ،بالشراكة مع "وومينا"  ،®womenaعن إطالق برنامج التسريع المحلي لديه "وومنتوم" " ."Womentumوتعتبر منصة
"وومنتوم"  Womentumالتي طورتها "وومينا"  womenaوبرنامج  Women in Techللعام الثاني على التوالي ،بمثابة برنامج عالمي
يهدف إلى دعم رائدات األعمال وأهدافهن الرامية إلى تأسيس شركات جديدة ،إلى جانت مساعدة الشركات الراقية في المنطقة من شتى
القطاعات ،بما في ذلك قطاع التكنولوجيا وتجارة التجزئة واألدوية.
وحرص برنامج "وومنتوم"  Womentumعلى تكييف مناهجه لهذا العام ،األمر الذي يوفر للشركات الناشئة في "الدورة  "3األدوات التي
تحتاج إليها لتمكينها من تجاوز األوقات الصعبة التي أحدثتها جائحة "كوفيد ،"19-وذلك عن طريق إضافة المزيد من الدورات التعليمية
المتخصصة.
والمصادر
ّ

بدورها ،قال روال أبو منه ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات العربية المتحدة“ :يسعدنا إطالق منصة "وومنتوم" Womentun
باالشتراك مع "وومينا"  ®Womenaللعام الثاني على التوالي ،إلدراكنا تأثيرها المذهل ،حيث تمكنت الشركات الناشئة في الدورات
السابقة من جمع تمويل قدره  6ماليين دوالر .ونتوقع أن يكون هذا العام أكثر أهمية ،ألننا نعتزم تزويد الشركات الناشئة باألفكار وتعزيز
إن االستثمار في المجتمعات أحد األولويات
قدراتها التجارية لمساعدتها على تطوير نماذج أعمالها بعد جائحة "كوفيد –  ."19وأضافتّ " :

ار وتكرًارا .كما اننا نتطّلع إلى مواصلة التأثير إلى
الثالث لالستراتيجية الشاملة نحو االستدامة لدى البنك ،وهذا ما أ ّكدته مبادراتنا الرائدة مرًا
نهن من التعامل مع السوق المتغير باستمرار،
دهن باألدوات الالزمة التي تم ّك ّ
زو ّ
أقصى الحدود في مشهد ريادة األعمال لدى النساء ،بحيث ن ّ
وال سيما بعد جائحة "كوفيد."19-

ويعتمد هذا المسرع الفريد من نوعه على النموذج المختلط ،حيث تقوم الشركات الناشئة بالمشاركة في واحدة من أكثر الحاضنات االستثمارية
حيوية على مستوى المنطقة ،من خالل االنضمام إلى معسكر دبي التدريبي ،إلى جانب مواصلة العمل به عن طريق تقديم الدعم االفتراضي
عند بعد قبل انطالق المخيم ذاته وبعد اختتامه في البلدان األصلية للمشاركات في البرنامج .وستحصل أفضل الشركات الناشئة الثالث أدا ًء
هذا العام ،على جوائز مالية تصل قيمتها إلى  30ألف دوالر في نهاية البرنامج.
وقالت إليسا فريحة ،المؤسس والمدير العام لشركة "وومينا"" :إننا عازمون على مواصلة العمل في برنامجنا "وومنتوم" خالل العام الجاري
 ،2020وذلك بعد أن أجرينا تعديالت على هيكله ومحتواه ،والقدرة التي تتمتع بها المجموعة للتعامل مع التغييرات الهائلة التي أحدثتها جائحة
"كوفيد –  "19واحتوائها .وهنا نود التأكيد على أن العمل نحو االحتواء ال ينبغي أن يتوقف على اإلطالق ،لقناعتنا بأن االبتكار الحقيقي يعد
ثمرة المثابرة والتنوع الفكري ،وهو األمر الذي يضمن تلبية االحتياجات في أوقات األزمات".
موجه نحو تمكين
الم َّ
طور عملياته في وقت الحق من شهر سبتمبرّ ،
فإنه ّ
وفيما أنه من ّ
المقرر أن يبدأ برنامج "وومنتوم "ُ " "Womentum
ينمين أعمالهن القائمة على التأثير في جميع أنحاء منطقة الشرق
رائدات األعمال من مواجهة التحديات وسط أوقات عدم اليقين ،وبينما ّ

مسرع "وومنتوم "" "Womentumعملياته في كل من نيويورك وكينيا وباكستان ونيجيريا والبحرين.
األوسط وأفريقيا .وقد بدأ ّ

---انتهى---

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ً
ً
ً
ً
ً
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عاملية رائدة ،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 نوفرهّ .
ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس
التراث العريق والقيم املؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
وال ّبد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق املالية في كل من لندن وهونج كونج.
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