لتطوير مهارات العاملين في القطاع المالي وتعزيز ريادة أبوظبي

سوق أبوظبي العالمي يطلق مبادرة "مركز المواهب" في الخدمات
المالية
أبوظبي 6 ،مايو  :2017كشف سوف أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،عن
إطلاق "مركز المواهب" في الخدمات المالية ،كمبادرة جديدة ومتكاملة تتماشى مع الأهداف
الاستراتيجية للسوق ،ورؤيته للمساهمة في جعل أبوظبي مركز إقليمي رائد و متميّز في تطوير
وصقل مواهب وقدرات المبتكرين والعاملين في الخدمات المالية.
وتهدف مبادرة "مركز المواهب" لتعزيز جوانب التميّز المهني وبناء وتطوير رأس المال البشري في
قطاع الخدمات المالية عبر توفير المنصة المعرفية الشاملة ،واتباع أرقى المعايير العالمية ،وتعزيز
ممارسات الامتثال ،وأخلاقيات العمل ،وتنمية الابتكار في الخدمات المالية ،وتشجيع التعاون
والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية في أبوظبي ،والمتعاملين وكافة الأطراف المعنية
لتحقيق نجاح المبادرة وأهدافها المنشودة.
وترتكز المبادرة على أربعة مكونات رئيسة أبرزها ،استقطاب المؤسسات الأكاديمية والمهنية
الفعال معهما لتأسيس مقار أكاديمية في جزيرة
الرائدة ،وكليات إدارة الأعمال العالمية والتعاون
ّ
الماريه بأبوظبي ،وتمكينهما من طرح برامج أكاديمية ذات صلة بالقطاع المالي ،وتقديم شهادات
متخصصة تتيح برامج تطوير مهني مستمرة للعاملين في الخدمات المالية بالمنطقة.
وكان سوق أبوظبي العالمي قد و ّقع في الفترة الماضية مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي
لتفعيل التعاون حول الشؤون الأكاديمية والابتكار في التكنولوجيا المالية ،وهو حالياً في مرحلة
متقدمة من المحادثات مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية العالمية لتطوير برامج
تعليمية شاملة .كما أقر مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي مشروع تأسيس أكاديمية تعليمية
حديثة ومتكاملة في جزيرة الماريه بالتعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية ،لتقديم برامج
تدريب وتطوير متخصصة ضمن مجالات تشمل التطوير المهني المستمر ،وتعزيز روح القيادة،
والمهارات الشخصية والتقنية ،تستهدف العاملين في قطاع الخدمات المالية وتسهم في بناء
اقتصاد قائم على المعرفة .وكان السوق قد بدأ منذ بداية العام الجاري باستضافة عدد من البرامج
والفعاليات المستمرة التي تستهدف تطوير الكوادر المهنية في القطاع المالي.

وتشمل المكونات الأخرى لمبادرة "مركز المواهب" ،تشكيل لجنة بحثية ووقفية لتكليف ونشر
الأبحاث الاقتصادية المتصلة بالمنطقة ،ووضع برنامج مستمر لتنظيم واستضافة الندوات،

والمؤتمرات ،وورش العمل المتخصصة بما يسهم في تقديم ونشر المعرفة في القطاع المالي،
وتعزيز تنافسية أبوظبي ضمن الاقتصاد العالمي .ونجح سوق أبوظبي العالمي حتى اليوم في
استضافة عدة فعاليات متميزة في إطار برنامج الندوات الذي يقدمه ،حيث ينظم فعاليته القادمة
في أوائل مايو بالتعاون مع مجموعة مصرفية دولية.
وحول إطلاق مبادرة "مركز المواهب" ،أكد سعادة أحمد علي الصايغ ،رئيس مجلس إدارة سوق
أبوظبي العالمي ،بأن القطاع المالي يشكل أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادي في أبوظبي
ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام ،مشيراً إلى أن القطاع المالي بات محفزاً رئيساً للابتكار ،وأن
سوق أبوظبي العالمي يواصل باستمرار تقديم وطرح المبادرات المبتكرة التي تخدم تطوير القطاع
المالي وتعزز مكانة أبوظبي كمركز متميز للخدمات المالية في المنطقة والعالم.
وأضاف بأن إطلاق "مركز المواهب" يأتي في إطار التزام سوق أبوظبي العالمي بتوفير الأدوات
والمصادر المعرفية والتطويرية المطلوبة للعاملين في القطاع المالي ،وللتأكيد على الاستجابة
الفعالة للسوق مع كافة المتغيرات ،وريادته في تحقيق الابتكار والتميز في الخدمات المالية،
ّ
موضحاً أن توفير سوق أبوظبي العالمي لبرامج وفرص تطوير مهني متزايدة في جزيرة الماريه،
يسهم في إيجاد كوادر مهنية مدربة وذات مهارات عالية ،ويعزز تنافسية أبوظبي كوجهة جذابة
ومميزة للمهنين العاملين في القطاع المالي.
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل منذ إطلاق خدماته ،العمل والتعاون بشكل وثيق مع
المؤسسات والأطراف المحلية والعالمية المعنية لتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة ،وتوفير
البيئة المتكاملة والأدوات والمبادرات التي تدعم الابتكار في القطاع المالي .وتعد مبادرة "مركز
المواهب" مطلب استراتيجي لتلبية الاحتياجات التطويرية والتدريبية لمجتمع الخدمات المالية في
أبوظبي ،وخلق جيل جديد من المهنيين اللذين يتمتعون بكافة المعارف والمهارات المتخصصة
التي تعزز مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وتجعل أبوظبي وجهة رائدة لتميز
الخدمات المالية في المنطقة.

 -انتهى –

ملاحظات للسادة المحررين:

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول
في المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من
خلال 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.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية
العالميُ ،
من الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها
من القانون الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات
مع مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار
( 1.14كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،
وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز
"الغاليريا" ،ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى
الطويل ،حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية
في العاصمة أبوظبي.
ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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