
 

 

 بيان صحفي

 أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تحتفل بالذكرى الأولى على تأسيسها

 تستمر الأكاديمية بإطلاق المزيد من برامج التدريب العالمية المعتمدة 

  اقتصاد مبني على المعرفة يضم أيادي عاملة مؤهلة  بناءتعزز الأكاديمية من جهود

 في القطاع المالي  ية متخصصةوموارد تعليم

 

احتفل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي : 2019مايو  15أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 

 (ADGMAأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ) لإطلاق الدولي في أبوظبي، بالذكرى السنوية الأولى

الاحتفال بالذكرى .  وأقيمت وقائع مع إطلاق برامج تعليمية جديدة في القطاع المالي تزامنتوالتي 

السنوية بحضور معالي/ أحمد علي  الصايغ، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، 

أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي وأبوظبي،  -رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ،ومعالي/ سيف الهاجري

س التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي لمعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، وعبد الحميد سعيد، الرئي

 الأول بالإضافة إلى ممثلين كبار من الحكومة والقطاع الخاص.

وتعمل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركاء عالميين ذوي خبرة بما في ذلك إنسياد 

لتقديم برامج  ومجموعة برادفيلد، ودائرة التكنولوجية المالية، ومعهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل

أكاديمية الوقد صممت تطوير مهنية معترف بها دولياً تلبي متطلبات المجتمع في أبوظبي والمنطقة. 

 برامجها استجابًة لاحتياجات السوق على التدريبات المتخصصة.

كما يعمل سوق أبوظبي العالمي على تطوير برنامج التمويل المستدام في أكاديمية سوق أبوظبي 

افة إلى برامج ماجستير جديدة في هذا المجال لرفع مستوى المعرفة والوعي بالتمويل العالمي إض

دورة تدريبية  200منذ انطلاقها، نجحت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتقديم ما يقارب ف المستدام.

 .من رواد القطاع 1150ارك خلالها ش

في الأكاديمية. لدى كلية الصيرفة والمالية طالباً أكملوا برامجهم  120وكرّم سوق أبوظبي العالمي 

وحصل الخريجون على شهاداتهم في حفل الذكرى السنوية الذي ُأقيم بمبنى هيئات سوق أبوظبي 

 من معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية.  العالمي

: "يأتي التعليم وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،الصايغ علي أحمد /معاليقال 

والمعرفة ضمن أهم الأولويات في الدولة، ونحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي نقدر أهمية تطوير 

وتحقيق التنمية في تشجيع وجذب الاستثمارات  لدورهمرأس المال البشري والأيادي العاملة المؤهلة 

للمساهمة في تحقيق رؤية المستدامة. إن الأكاديمية هي جزء من التزام سوق أبوظبي العالمي 

 لتنويع الاقتصاد.  الساعيةوخطط أبوظبي  الإمارات

مكانة  تعزز منالأكاديمية إلى إيجاد منصة تعليمية ديناميكية متكاملة في أبوظبي من خلال هدف ن

وسوياً سيعمل سوق أبوظبي العالمي وأكاديميته على رفع  أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي.

المالية وإيجاد فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية بما يخدم الشركات  معايير الخدمات

 ومجتمع الأعمال في أبوظبي والمنطقة"



 

: المزروعي، المدير التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي صياح حمدقال 

التدريب  "تلتزم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بدورها الرائد في السوق لتوفير أعلى مستويات

والتعليم لتمكين المتخصصين في المجال المالي بجميع أنحاء المنطقة. يتطور المشهد المالي في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سريعاً، وعلى هذا النحو، قامت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي 

لأكاديمية جهوداً حثيثة بتكييف برامجها بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للقطاع المالي. وتبذل ا

من  المالية لتلبية المتطلبات المتزايدة على القوى العاملة ذات المهارة العالية في مجال الخدمات

المحلية والدولية لتطوير المواهب في دولة الإمارات العربية  المؤسساتخلال العمل عن كثب مع 

عالمي للأبحاث المالية وخدمات التدريب، بدعم . وتلتزم الأكاديمية، باعتبارها مركز والمنطقةالمتحدة 

 جميع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير نظام حيوي ومبتكر".

لتكون مزوداً رائداً للأبحاث المالية  2018تأسست الأكاديمية بمرافقها التدريبية الحديثة في عام 

ي القطاع المالي في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط والتدريب والتعليم ونشر المعرفة والخبرة ف

وشمال أفريقيا. أطلقت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي على مدار عام مجموعة كبيرة من البرامج 

والمبادرات لتلبية احتياجات التطوير والتدريب للقطاع المالي سريع التطور في أبوظبي. وتتضمن 

لبرامج في مجال التكنولوجيا المالية والصيرفة وغيرها من مبادرات الأكاديمية إطلاق مجموعة من ا

مواطناً ضمن برنامج التطوير الوطني،  120تدريب أكثر من برامج التطوير المهني، بالإضافة إلى 

 وبرامج التدريب في مجال التمويل المستدام. إطلاق برنامج التدريب والتأهيل بمجال التدقيقو 

زيادة فرص التوظيف للكفاءات المواطنة، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة وفي إطار التزام الأكاديمية ب

 اً إماراتي اً مواطن 100" وهيئة الموارد البشرية وجهاز أبوظبي للمحاسبة تضمن توظيف EYإرنست ويونغ "

الات التدقيق والمحاسبة في وظائف إرنست ويونغ وذلك ضمن برنامج جللتدريب في مختلف م

وتعكس هذه الاتفاقية التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي  .21غداً » ويةالتنم للمسرعات أبوظبي

 بتطوير المواهب الإماراتية والمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد.

 -انتهى-

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور 2015أكتوبر من عام  21الأعمال في يوم 

الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من 

 رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر

الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل 

 .على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

ة، ومحاكم ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالي

سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية ضمن بيئة خالية من الضرائب، و



 

وينشط سوق أبو  .تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام

مي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة ظبي العال

الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي  .من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا لاحتياجات السوق

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل  www.adgm.com ي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيالعالم
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