
  

 

 

 خبر صحفي 

 ث تعزيز الشراكات مع كليةسوق أبوظبي العالمي يبح

 "إنسياد" لإدارة الأعمال 

قره بماستقبل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، : 2016نوفمبر  27أبوظبي، 

وفداً زائراً من كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد"، لتباحث مجالات وفرص  ،في جزيرة الماريهالرئيس 

 و"إنسياد"، التي تعد أبرز سوق أبوظبي العالميالعمل المشترك، وفتح أبواب جديدة للتعاون بين 

 الدولي. وأكبر مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في إدارة الأعمال على المستوى

 

الذي ضم كلاً من عميد الكلية البروفيسور ايليان ميهوف، ونائب العميد بيتر  "إنسياد"والتقى وفد 

زيمسكي، ومدير فرع كلية إنسياد في أبوظبي، البروفيسور ميغيل لوبو، بسعادة أحمد علي الصايغ، 

رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعدد من أعضاء فريق الإدارة العليا للسوق ضم ظاهر 

 يري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل، وخالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات،بن ظاهر المه

 وحمد المزروعي، مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة.

 

اداتها قيويؤمن سوق أبوظبي العالمي بأن المؤسسات الناجحة تعمل بشكل متواصل لتعزيز قدرات 

ا بكفاءاتها المتميزة وقياداته وتسعى للاحتفاظ، المهنية وكوادرهاموظفيها مهارات الإدارية وتطوير 

المستقبلية بما يحقق أفضل نتائج العمل ويعزز استمرارية وتميز المؤسسة خلال كافة دورات وظروف 

كونه مركزاً مالياً دولياً، بتهيئة بيئة العمل المتكاملة التي   سوق أبوظبي العالميالعمل. كما يلتزم 

وتطور صناعة القادة، وتشجع وتدعم الفكر الابتكاري، وترسخ الروح الريادية في إطار  تخدم نمو

ختلف قطاعات الأعمال المسجلة فيه، حيث ينظر سوق ومسسة ونفوس كافة العاملين بالسوق المؤ

لتحقيق استدامة العمل على هام ، كأساس لعملية تطوير رأس المال البشري أبوظبي العالمي دوماً 

 أحد ضروريات دعم الابتكار والتميز.كالطويل، والمدى 

 

كلية "إنسياد" والخريجين في برنامجها لماجستير ق أبوظبي العالمي الدعوة لسو وخلال اللقاء وجه

عمل مشاريع بحثية تغطي مجالات الخدمات المالية وأوجه تطور المركز المالي ل ،إدارة الأعمال

هذه الزيارة وما تفتحه من مجالات متعددة للعمل  على أهمية"إنسياد" مسؤولو كلية  وأكدالدولي. 

 تطوير مبادرات مشتركة تخدم وتحققالمشترك، وتعزيز روابط التعاون مع سوق أبوظبي العالمي عبر 

الأهداف المنشودة لكلا الجانبين، حيث ُتدرك وتدعم كلية "إنسياد"، كونها أحد المؤسسات التعليمية 

ور الهام الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي في تحقيق رؤية وطموح أبوظبي بأن العالمية الرائدة، الد

 للأعمال والخدمات المالية. دولياً تصبح مركزاً مالياً 

 

ويتطلع كل من سوق أبوظبي العالمي وكلية "إنسياد" لإدارة الأعمال، لمواصلة بناء وتعزيز شراكات 

العمل الثنائي والتعاون الوثيق، وفتح أبواب جديدة لمبادرات عمل مبتكرة تعزز نمو أبوظبي وتدعم 

 ر.لمواهب، وجذب قطاعات الأعمال ودعم مجالات الابتكاامكانتها كمركز عالمي لاحتضان 

 

 

      



 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 
 :نبذة عن إنسياد، كلية إدارة الأعمال العالمية

تعتبر كلية إنسياد، إحدى أبرز وأكبر مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في إدارة الأعمال على المستوى الدولي. 

حثي من معنى. ويمتد نشاط كلية إنسياد الب للمشتركين في برامجها تجربة تعليم عالمية بكل ما تحمله الكلمة  وتوفر

على نطاق ثلاث قارات، بفضل مقراتها الجامعية الموزعة في كل من أوروبا )فرنسا(، وآسيا  والتعليمي

بلداً،  40أستاذاً مرموقاً من  148والشرق الأوسط )أبوظبي(. كما أن أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم   )سنغافورة(،

تنفيذي   9500 مشارك سنوياً في برامجها التعليمية. كما يشارك أكثر من 1300وخبراتهم لأكثر من ينقلون معارفهم 

 .برامج كلية إنسياد للتعليم التنفيذي سنوياً في

دارة الأعمال من إنسياد في المرتبة الأولى من قبل ، تم تصنيف جميع البرامج الثلاث لماجستير إ2016وفي عام  

، نفيذيةالتماجستير إدارة الأعمال ، وماجستير إدارة الأعمالالـ"فايننشال تايمز" في جميع فئات التصنيف التي تشمل

 وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذية من قبل كلية واحدة.

 للتواصل الإعلامي: 

 زينة سليمان

 3191 640 50 971 + هاتف :

 zeina.sleiman@insead.edu البريد الالكتروني:

 

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم سوق أبوظبي  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي 

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

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

لال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي ومن خ

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

نون ة تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القاالضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبني

 الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

ت مع االثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاط

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول 

لولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، مقر خارج ا

ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث 

كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة  تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي

 أبوظبي.

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني
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 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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