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بيان صحفي

بنك ستاندرد تشارترد يدعم رائدات األعمال في اإلمارات العربية المتحدة
النهائي يضم  7شركات ناشئة يتنافسن على تمويل أولي بقيمة  100،000دوالر أمريكي

 22نوفمبر  ،2021دبي  -اإلمارات العربية المتحدة  -أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن إطالق "اليوم التجريبي"
الذي تقوم خالله سبعة شركات ناشئة تملكها رائدات أعمال في الدولة بتقديم أعمالهم للحصول على فرصة ربح
رأس مال أولي لبناء وتوسعة مشاريعهم.
ويعقد اليوم التجريبي ،الذي يعد ج أز من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" ،بالشراكة مع برنامج "فينتك هايف" التابع
لمركز دبي المالي العالمي ،ومنصة "هب  ،"71منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي .وهو برنامج يهدف إلى
دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية لرائدات األعمال في اإلمارات العربية المتحدة من خالل تقديم التدريب
والتوجيه والتمويل األولي.
وفي هذه المناسبة ،قالت روال أبو منه ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة" :التنوع
هو ما يميز ستاندرد تشارترد عن نظرائه في القطاع .وكجزء من التزامنا تجاه تواجدنا لتحقيق الخير ،نسعى
باستمرار لدعم المرأة والشركات الصغيرة للوصول إلى الخدمات المالية لتنمية أعمالهم .ونحن فخورون بالعمل مع
مؤسسات تشاركنا مبادئنا مثل فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنصة هب 71الرائدة في أبوظبي
والذين يدعمون موقفنا تجاه تعزيز المشاركة وسد فجوة التمويل التي ال تزال تواجها رائدات األعمال".
ومن جهتها ،قالت رجاء المزروعي ،نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية" :نحن
فخورون جدا بالعمل مع بنك ستاندرد تشارترد على مبادرة "المرأة والتكنولوجيا" .ويسعدنا ان نشهد تطور ونمو
السيدات الالتي قمن بتأسيس شركات بنجاح خالل هذا البرنامج .ويعكس دعم سيدات األعمال جهود فينتك هايف
التي تهدف إلى التعاون مع مؤسسات مالية عالمية لتوسعة عدد المواهب في الدولة وتعزيز الشمولية في القطاع
وتقوية النظام االقتصادي لخدمة أجندة االبتكار على كل من المستوى المحلي والعالمي".

INTERNAL

وصرح بيتر أبو هاشم ،مدير تطوير األعمال في منصة هب 71بالقول" :تعزز شراكتنا مع بنك ستاندرد تشارترد
ّ
و فينتك هايف التزامنا لترويج دور المرأة في قطاع التكنولوجيا .ومن خالل دمج مراكز القوة لدينا كمؤسسات رائدة
تهدف لتطوير االبتكارات نستطيع معا المساهمة في مساعدة رائدات االعمال على تحقيق جميع امكانياتهم.
وبذلك ،يمكننا تنشئة أفكار المرأة وتوفير بيئة عمل في قطاع التكنولوجيا تمتاز بالتنوع والشمولية ،األمر الذي
يشكل أهمية كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام".
وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج "المرأة والتكنولوجيا" يهدف إلى تمكين رائدات األعمال لمواجهة التحديات والظروف
التي يفرضها واقعنا الحالي أثناء قيامهن بتنمية أعمالهن القائمة على التأثير في جميع أنحاء المنطقة .حتى اآلن،
قام ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة بتسريع نمو أعمال مجموعتين تتألفان من  12شركة ناشئة ،والتي
جمعت معاً أكثر من  5ماليين دوالر أمريكي من مختلف أصحاب رؤوس األموال لتوسيع أعمالها داخل وخارج
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

انتهى-لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
خالد عبدهللا

مدير إدارة ،رئيس االتصال المؤسسي الخارجي

إدارة شؤون الشركات والعالمة التجارية والتسويق

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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البريد االلكترونيKhaled.abdulla@sc.com :
نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:
بنك ستاندرد تشارترد هو مجموع ًة مصرفي ًة عالمي ًة رائدةً ،يتواجد في  59سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية ،ونقدم الخدمات لعمالئنا في 85
ويتبنى البنك رؤي ًة واضح ًة تحت شعار
دولة أخرى .ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل التنوع الفريد الذي نوفرهّ .
"هنا دائماً لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

وال ّبد من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.
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.

