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 أبوظبي التجاري" یطلق "شبكة سیدات األعمال" لتعزیز دور المرأة
 

 محمود الحضرى -االمارات

ة في المقر الرئیس أطلق بنك أبوظبي التجاري مؤخرًا "شبكة سیدات األعمال" خالل حفل خاص أقیم بهذه المناسب
سیدة من موظفات البنك ممن یشغلن مناصب قیادیة فیه لمناقشة العدید  60للبنك في أبوظبي، بحضور أكثر من 

 من المواضیع المشتركة وتبادل األفكار حول كیفیة تحقیق النجاح في حیاتهن المهنیة. 

أبوظبي التجاري بحضور ضیف الشرف وتحدث في حفل اإلطالق السید/ عالء عریقات، الرئیس التنفیذي لبنك 
لت سیرة نجاحها في مسیرتها twofour54سعادة/ نورة الكعبي، الرئیس التنفیذي لهیئة المنطقة اإلعالمیة " "، والتي مّث

المهنیة مثاًال یحتذى به ومصدر إلهام للكثیر من النساء اإلماراتیات الشابات، حیث قدمت الكعبي في كلمتها رؤیة 
 "، واستعرضت للحضور أبرز خطوات مسیرتها المهنیة المتمیزة. twofour54وأهداف "

وأتى إطالق "شبكة سیدات األعمال" تماشیًا مع إستراتیجیة البنك الهادفة لتعزیز دور المرأة في دولة اإلمارات، 
لشبكة ملتقى للنساء ومساعدتها في بناء مهارات قیادیة والتفوق في مجاالت العمل الرئیسیة والتنمیة الشخصیة. وتُعد ا

األعضاء یساعدهن على االضطالع  بدور المرشد لتمكین نظیراتهن من العامالت في البنك، والمساعدة في إیجاد 
 القدوة المثالیة لألجیال القادمة. 

% من الموظفین العاملین في 44وبهذه المناسبة، قال عالء عریقات، الرئیس التنفیذي لبنك أبوظبي التجاري: "إن 
% من موظفینا هم مواطنون إماراتیون، یشكل النساء منهم 40ك أبوظبي التجاري هم من النساء، فضًال عن أن بن

%. ویأتي إطالق "شبكة سیدات األعمال" كأحد العوامل الرئیسیة الحتفاء البنك بنجاح المرأة، مما یمهد 75نسبة 
 إلیجاد بیئة تمكنها من متابعة مسیرة التفوق والنجاح".

أولیفیا بیرشال، رئیس إدارة األعمال في "بنك أبوظبي التجاري" ورئیس "شبكة سیدات األعمال": "لقد ُسعدنا  وقالت
یدة إماراتیة متمیّزة وناجحة مثل نورة الكعبي في هذه المناسبة، فهي إمرأة ملهمة في عالم األعمال، كما أن  بمشاركة س

ز یشكالن دافعًا مشجعًا بالنسبة لنا جمیعًا. لقد تحدثت عن تصمیمها الكبیر وشغفها المستمر بتحقیق التقدم وا لتمیّ
القدرة الكبیرة الناجمة عن تمكین ومساعدة فریق العمل التخاذ القرارات الضروریة لالرتقاء بآلیة العمل كعامل رئیسي 

 "".twofour54في تحقیق نجاحها الشخصي. كما استفاد الحضور من استعراضها لمنظومة العمل المتمیزة لـ "
 



 
 

"، تمثل جهة رائدة في القطاع اإلعالمي ومركزًا لتقدیم الدعم و twofour54یذكر أن هیئة المنطقة اإلعالمیة "
التسهیالت لهذا القطاع الحیوي على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، حیث تسهم من خالل رؤیتها 

ر والتقدم في الصناعا ت اإلبداعیة على مستوى المنطقة، عبر دعم المواهب ومبادرات ورسالتها في قیادة عجلة التطوّ
  تطویر المحتوى واإلبداع ورواد األعمال الشباب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


