أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وأكاديمية أبوظبي الحكومية تعززان
التعاون لتطوير المواهب في أبوظبي



توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المواهب في اإلمارة
إطالق برامج تدريبية جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء االصطناعي

أبوظبي 21 ،أبريل  :2020وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع أكاديمية أبوظبي
الحكومية بهدف تطوير المواهب في أبوظبي حيث ستعمل األكاديميتان على تصميم وتقديم برامج
متخصصة في التكنولوجيا المالية والذكاء االصطناعي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وكما ستعمل الجهتان على تنسيق مراكز للتقييم والتطوير لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في
المجاالت ذات الصلة .حيث تأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار الجهود المشتركة الساعية إلى
المساهمة في تعزيز التميز الحكومي في اإلمارة على كافة المستويات.
وبموجب مذكرة التفاهم ،ستعمل الجهتان على تطوير وتقديم برامج تدريبية تستند إلى بحوث ودراسات
عدة ،وتوفر أدوات تكنولوجية وتقنيات أساسية تسهم في رسم مستقبل إمارة أبوظبي .ويأتي إطالق
البرامج التدريبية في إطار جهود األكاديميتين في دعم األجندة الوطنية لدولة اإلمارات والتي من شأنها
تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أهم منصات األعمال واالبتكار والبحوث ومؤشرات التنمية ،ومن المتوقع أن
تسهم البرامج التدريبية الجديدة في دعم أهداف التحول نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.
وفي هذه المناسبة ،قالت سعادة علياء المزروعي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية" :تعد
مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة نحو تعزيز المهارات العملية لموظفي القطاع الحكومي في اإلمارة.
وكما تعد عالمة فارقة تأتي في إطار رؤيتنا لتوفير المزيد من فرص التعليم المستمر بينما نسعى إلى
مواجهة تحديات المستقبل وإيجاد قوى عاملة جاهزة لاللتحاق بفرص العمل الجديدة".
ومن جانبه ،قال حمد صياح المزروعي ،مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي" :يسرنا
تعزيز العالقات مع أكاديمية أبوظبي الحكومية ،حيث ستمكننا هذه الشراكة من نشر المزيد من العلم
والمعرفة وتسليط الضوء على أهمية بناء المؤهالت في القطاع المالي وكما ستسهم في تنمية
المعرفة المالية لدى موظفي القطاع الحكومي وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم على االبتكار .وإننا على يقين
بأن هذه الشراكة الجديدة ستعزز من مكانة أبوظبي والدولة كونها توفر بيئة أعمال متكاملة قادرة على
موائمة التغيرات المستمرة".
الجدير بالذكر أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تلتزم بالمساهمة في إيجاد اقتصاد مستدام مبني
على المعرفة وتعتبر امتداداً اللتزام سوق أبوظبي العالمي بالمساهمة في تحقيق الرؤية االقتصادية
لدولة اإلمارات واستراتيجية أبوظبي للتنويع .ومنذ إطالقها في عام  ،2018أطلقت األكاديمية برامج
أكاديمية ومالية رائدة ومعتمدة عالمياً توفر منصة أكاديمية ديناميكية تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي
كمركز مالي وتجاري عالمي ،وتمكين المختصين في القطاع المالي من جميع أنحاء المنطقة.
انتهى

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له ،في  21أكتوبر
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق
.2015

وصل استراتيجية بين
ُتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ،وحلقة
ٍ
االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي
تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي
واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة
تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه،
وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في
السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل
السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع
سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة
صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد إن"@Abu Dhabi :
).Global Market (ADGM
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
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