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xx  2019يوليو 
 للنشر الفوري 

سوق أكاديمية و  ICAEW وويلز نجلتراامعهد المحاسبين القانونيين في 
بهدف تطوير مهارات عن شراكتهما االستراتيجية  أبوظبي العالمي يعلنان

 العربية المتحدة اإلماراتدولة خبراء المحاسبة والمالية في 
 ADGMA سوق أبوظبي العالميأكاديمية مع  ICAEWوويلز  نجلترااتعاون معهد المحاسبين القانونيين في 

رؤية هذه الشراكة تدعم و التطوير المهني في دولة اإلمارات العربية المتحدة. دعم للنهوض بالمعرفة المحاسبية و 
المؤسسات أن تساعد  إذ من شأنها، للتشغيل الوطنية واستراتيجيتهاحكومة اإلمارات العربية المتحدة للتوطين 

 موظفيهم العمل من رفع مستوى مهارات أصحابوتمكين  ،جاتها في مجال المحاسبة والتدريبتحديد احتيا على
 .اليوم العمللمواجهة تحديات 

مواطني دولة الدعم ل سوق أبوظبي العالمي بموجبهاأكاديمية  مؤخرًا، وستقدماالتفاقية في أبوظبي  ُوقعتوقد 
( من ACA) شهادة المحاسب القانوني المعتمد علىبنجاح حصول يتمكنوا من ال كياإلمارات العربية المتحدة 

باإلضافة إلى  قوي ومعترف به عالميًا،مؤهل مهني الشهادة  حيث ُتعد  ، ICAEWمعهد المحاسبين القانونيين 
 تهدف الشراكة إلىو . ICAEWمن معهد المحاسبين القانونيين واألعمال والتمويل في المحاسبة ( CFAB)شهادة 
المواهب جذب  بهدفالمحتملين  بةوالجامعات والطل لشركاتهذه المؤهالت لالتي تمنحها  ةالمهنيفوائد ال توضيح

 في أبوظبي.المعنية  المؤسساتمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى من 

معهد المحاسبين القانونيين : "يسرنا أن نتعاون مع حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالميقال و 
ICAEW، على أعلى  هاظاحفتشتهر بالتي و التمويل والتطوير المهني، مجال الرائدة عالميًا في المؤسسات  إحدى

من خالل عمل لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ونهدف النحن ملتزمون بخلق فرص و المعايير المهنية. 
في  يحققوا النجاحكي بالمهارات الكافية  مودعمه ينالمواهب المحليب قدرات أصحا تطويرإلى هذه الشراكة 

  ".خاصالعام و ال ينقطاعال
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 "محاسب قانوني ُمسمىلمهنيين استخدام ل عالمياً  االمعترف به ICAEWوتتيح شهادة معهد المحاسبين القانونيين 
موظفيها للحصول على شهادة المحاسب بتدريب اليوم  شركة آالف 5أكثر من  وتقوم". ICAEWمعتمد من 

الطلبة وتزود هذه الشهادة  في جميع أنحاء العالم.ألهميتها وقوتها لدى الشركات ، وذلك ACA القانوني المعتمد
 التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح.والخبرات العملية المعرفة المالية ومهارات المحاسبة ب

لمعهد المحاسبين القانونيين مدير اإلقليمي آرمسترونغ، المحاسب القانوني الُمعتمد والمايكل قال  ،ومن جانبه
ICAEW  تتمثل رؤية معهد المحاسبين القانونيين فريقيا وجنوب آسياإفي الشرق األوسط و" :ICAEW  في
وليس فقط ، غلبيةالفرص االقتصادية بالنفع على األفيه تعود ، حيث إلى "عالم من االقتصادات القوية"الوصول 

شبكة عالمية من المحاسبين القانونيين وخبراء لدعم تقديم ال ICAEWالمحاسبين القانونيين القلة. ويواصل معهد 
 في رفع معايير السياسة والممارسة في هذا المجال".للمساهمة األعمال 

تعزيز دور المهنة في دولة من أجل سوق أبوظبي العالمي من خالل الشراكة مع أكاديمية سنتعاون "ويضيف: 
الشيخ الدولة االقتصادية التي وضع أركانها صاحب السمو وتحقيق رغبتنا في دعم رؤية ، ات العربية المتحدةاإلمار 

 ".خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان

، عالمياً  رائدالمالي المركز ال ؛ظبي العالميفي سوق أبو  اً وحيوي اً أساسي اً عضو تعد  أكاديمية سوق أبوظبي العالمية و 
تقع األكاديمية في و . في مجال التمويل والمحاسبة الجودة ةعالي تعليمية وسوعةتعمل مع خبراء عالميين لبناء مو 

بهدف  ةالماليوالثقافة التعليم نشر ظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها لبناء الخبرات و أبو 
 .وتقدمهاالمنطقة  فرصعزيز ت

 - انتهى -

  
 ICAEWنبذة عن "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز" 

مؤسسة عالمية رائدة للعضوية المهنية، وهو يدعم  ICAEWُيعتبر "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز" 
ألفًا من المحاسبين القانونيين بجميع أنحاء العالم. يقدم المعهد المؤهالت المتخصصة  150ويطور أكثر من 

والتنمية المهنية في مجاالت المحاسبة والتمويل واألعمال التجارية، ويشارك اآلخرين المعرفة والرؤى واألفكار 
 والخبرات التقنية، ويحمي جودة المحاسبة والمهن المالية، وسالمتها، ونزاهتها.
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ويتمتع أعضاء المعهد، كقادة في المحاسبة والمالية واألعمال، بالمعرفة والمهارات، ويتسمون بااللتزام بالحفاظ على 
لإلسهام في تحقيق النجاح لألفراد  أعلى المعايير المهنية وأرفع مستويات النزاهة. ويعمل المعهد سويًا مع أعضائه

والمؤسسات والمجتمعات واالقتصادات في جميع أنحاء العالم. ويمكن لرجال األعمال، بفضل "معهد المحاسبين 
، القيام بأعمالهم التجارية في جو  من الثقة. "معهد المحاسبين  ICAEWالقانونيين في إنجلترا وويلز"

 بادرة "المحاسبين القانونيين حول العالم"، و"التحالف العالمي للمحاسبة".هو عضو مؤسس لم  ICAEWالقانونيين"

 
 :عن سوق أبو ظبي العالمي

. 2015أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال في يوم 
ل السوق جزءا وجاء إطالق سوق أبو ظبي العالمي  كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشك 

ا محوريا من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دور 
ز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمرك

وأفريقيا، وجنوب آسيا. ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبيُ  سوق 
من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات  أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة

في عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام. وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي 
ارة الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ثالث مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإد

ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا الحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء 
 :يرجى التواصل مع لالستفسارات اإلعالمية، www.adgm.com زيارة الموقع اإللكتروني

 راوند القاضي
 0502627078رقم الهاتف: 
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