"المرأة والتكنولوجيا" برنامج بنك ستاندرد تشارترد يصل اإلمارات
•
•

تساهم هذه المبادرة باإلرتقاء بأجندة البنك في التنوع واالندماج إلى مستوى أعلى

أُطلق برنامج "ومينتوم" بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "ومينا"

• يتناغم هذا البرنامج مع جوهر إستراتيجية االستدامة الخاصة بصناع المستقبل لدى البنك ،من حيث
تمكين الجيل القادم من التعلم والكسب والنمو.

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛  30يونيو  – 2019أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطالق برنامج

عالمي تحت اسم "المرأة والتكنولوجيا" ( ،")Women in Techبهدف دعم رائدات األعمال والشركات الجديدة التي
تقودها نساء دولة اإلمارات.
ويسعى برنامج بنك ستاندرد تشارترد – "المرأة و التكنولوجيا" ،بالتعاون مع مؤسسة ومينا لدعم وتشجيع التنمية
االقتصادية واالجتماعية لرائدات األعمال في دولة اإلمارات عن طريق مشاريع ريادة األعمال المتمحورة حول

اإلبداع أو

التكنولوجيا.

مميز من أوساط الشركات
وقد أقيم حفل إطالق البرنامج في مركز الشباب في أبراج اإلمارات والقى حضو اًر
اً
الجديدة وسيدات األعمال ومسؤولين تنفيذيين من بنك ستاندرد تشارترد منهم أليكس مانسون ،الرئيس العالمي
للمشاريع؛ وجولي واليس ،الرئيس العالمي لشؤون االستدامة؛ وأولغا أ ار ار-كيماني ،الرئيس اإلقليمي للشؤون
المؤسسية والعالمة التجارية والتسويق باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة اإلمارات،
روال أبومنة.
ويمثل برنامج ""المرأة والتكنولوجيا" جزءاً من مبادرة عالمية قائمة سلفاً لدى بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك

وكينيا وباكستان ومؤخ اًر في نيجيريا .وتركز هذه المبادرة ،المسماة "ومينتوم" على بناء القدرات لدى المشاريع
التي تملكها نساء ،وفرق رائدات األعمال المستهدفة وتقديم التدريب والتوجيه والتمويل األساسي لها.

وستذهب فرق الشركات المرشحة إلى برلين ودبي لقضاء تجربة غامرة في هذين المركزين الحيويين ،مع

الحصول على فترة توجيه إرشادي عن بعد بين الرحلتين .كما ستكون هناك فترة تنفيذ مدتها شهر تتوج بيوم

المنافسة النهائية على أرض الملعب في شهر نوفمبر .وعالوة على التوجيه والمنهاج رفيع المستوى ،سيتبرع
بنك ستاندرد تشارترد ومؤسسة ومينا بتمويل للفائزين األوائل يصل مجموعه إلى  160ألف دوالر أمريكي.
من جهتها قالت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد اإلمارات" :نحن في بنك ستاندرد تشارترد
نحتضن التنوع ونحتفي به ،بما في ذلك التنوع بين الجنسين ،وكلنا فخر بإطالقنا لبرنامج "المرأة و التكنولوجيا"

بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة ومينا .ويهدف برنامج ومينتوم إلى دعم الشركات الجديدة ذات القيادات النسائية

في المنطقة وتقديم التوجيه واالحتضان لها .فموظفونا وشركاؤنا سيكونون موجودين لتوجيه هذه الشركات
الجديدة ،ومساعدتها على التقدم والتوسع وتزويدها بالمهارات الالزمة للنجاح واالزدهار في عالم اليوم".

ويتمتع بنك ستاندرد تشارترد بوضع فريد يمكنه من جسر هذه الهوة بالتعاون مع ومينتوم ،التي تتطلع إلى
مساعدة شركات التكنولوجيا ذات القيادات النسائية من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

لتأسيس أعمالها في دولة اإلمارات.
من جانبها قالت إليسا فريحة ،مؤسس مؤسسة ومينا" :تتمثل رسالة ومينا في دعم وتشجيع التنوع واالندماج
بين الجنسين ونعتقد أن الحقبة القادمة من اإلبداع واالبتكار ستأتي من رواد األعمال في األسواق الناشئة،

وسيكون للسيدات في هذه األسواق دور محوري في هذه الرحلة .وقد قامت ومينا بتصميم برنامج شعرنا باالفتقاد
إليه في المنظومة االقتصادية في المنطقة وهو يركز على الشركات الجديدة ذات القيادات النسائية .وقد قدمنا

كل محتوى المنهاج الرفيع لهذا البرنامج في إطار تجارب مغيرة للمنظور :تجارب تُ ِ
خرج صاحبات المشاريع
التقنية الرائدة من مناطق الراحة التي يأسرن أنفسهن فيها وتدفعهن دفعاً للنظر إلى ما يقدمنه من حلول بطريقة
مختلفة وإبداعية .ونتطلع إلى تجاوز كل التوقعات في عام  2019واإلثبات مرة أخرى أن هذه المنطقة مهيئة

لتكون موئالً عالمياً لصناع التغييرات التكنولوجية".

أما أولغا أ ار ار كيماني ،الرئيس اإلقليمي للشؤون المؤسسية والعالمة التجارية والتسويق لدى بنك ستاندرد
تشارترد في أفريقيا والشرق األوسط فقالت" :إن التفريق القائم على أساس الجنس ما يزال حاض اًر في مختلف
الصناعات .فقد ذكرت التقارير أن االستثمارات المالية التي تحصل عليها الشركات الجديدة ذات القيادات

النسائية أدنى بنسبة  *%49.3مما تتلقاه نظيراتها ذات القيادات الذكورية .ونحن ،بوصفنا بنكاً عالمياً ذو سجل
حافل وعريق يمتد ألكثر من  160عاماً في أفريقيا والشرق األوسط ،نتمتع بمكانة مميزة تمكننا من التصدي
لهذه الفجوة ،وكلنا فخر بإبرام هذه الشراكة مع مؤسسة ومينا لمساعدة الشركات الجديدة ذات القيادات النسائية

على تنمية أعمالها .ويمثل برنامج "المرأة والتكنولوجيا" أحد األركان األساسية في أجندة االستدامة لدينا وكلنا

ثقة أننا نستطيع أن نحدث فرقاً في ضوء التعليقات والتقييمات التي تلقيناها من الشركات الجديدة عن طريق
برامج االحتضان القائمة لدينا في نيويورك وكينيا وباكستان ونيجيريا".

ويمثل االستثمار في المجتمعات إحدى األولويات الثالث إلستراتيجية االستدامة على مستوى مجموعة ستاندرد
تشارترد إلى جانب اإلسهام في النمو االقتصادي المستدام والتحلي بروح الشركة المسؤولة .وكان بنك ستاندرد

تشارترد في وقت سابق من عام  2019قد أعلن عن إطالق مبادرته العالمية "هدف" في دولة اإلمارات ،وهي

عبارة عن برنامج تعليمي رائد لدى بنك ستاندرد تشارترد يقدم المعارف المالية األساسية ومهارات الحياة والتدريب
على مؤهالت التوظيف للفتيات في مختلف مناطق تواجد البنك.
-النهاية-

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
ً
ً
ً
ً
ً
يعد بنك ستاندرد تشارترد مجموعة مصرفية عالمية رائدة ،يتواجد في أكثر من  60سوقا من أكثر أسواق العالم
حيوية ،مع تقديم خدماته لعمالئه في  85سوقا ً أخرى أيضاً .ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم
من خالل التنوع الفريد الذي نوفره .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.
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