أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز كامبريدج للتمويل البديل يوقعان اتفاقية
تعاون



تهدف االتفاقية إلى تطوير ونشر المعرفة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
ستسهم االتفاقية في استحداث بيانات ومعلومات وتطوير األدوات الرقمية وبناء القدرات
والمهارات

أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 7 ،مايو  :2020أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
ومركز كامبريدج للتمويل البديل ،المركز المختص في األبحاث األكاديمية في كلية كامبردج إلدارة األعمال،
عن توقيع اتفاقية ثنائية في مجال البحوث تهدف إلى تسهيل االبتكار المالي المدعم بالتكنولوجيا في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
تركز االتفاقية على ركائز بحثية متكاملة ستسهم في تطوير وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا المالية
بما يعزز من تطوير القطاع ويدعم التغيرات التنظيمية في المنطقة وحول العالم.
وتتمثل الركيزة األولى في إقامة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز كامبريدج للتمويل البديل بحث
شامل حول السوق اإلقليمي وبيئات العمل التنظيمية .وتتمثل الركيزة الثانية في استخدام المعلومات
والبيانات المستحدثة لتطوير أدوات رقمية تدعم صناع القرار في المجال التنظيمي وقطاع األعمال .وفيما
تنص الركيزة الثالثة على تطوير القدرات والمهارات وإيجاد برامج تعليمية متكاملة مدعمة بالبيانات واألدلة،
حيث ستشمل البرامج الجديدة ،برامج التعليم عبر اإلنترنت وتلك التي ستقام في مقر األكاديمية
والموجهة نحو المختصين من القطاع التنظيمي وصناع السياسات في المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم.
وفي هذه المناسبة ،قال حمد صياح المزروعي ،مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي:
"يسرنا توقيع هذه االتفاقية مع مركز كامبريدج للتمويل البديل ،شريكنا االستراتيجي في القطاع المعرفي،
والتي تأتي في إطار التزامنا في إثراء القطاع المعرفي في المنطقة .نستمر في أكاديمية سوق أبوظبي
العالمي في عقد الشراكات مع المؤسسات األكاديمية العالمية واإلقليمية الرائدة وذلك في إطار
استراتيجيتنا وأهدافنا المشتركة .ومن خالل هذه االتفاقية الجديدة ،سنتمكن من تعزيز دور التكنولجيا
واالبتكار لتحقيق التقدم البحثي في مجال التكنولوجيا المالية .ومن هنا أؤكد على أننا سنستمر في
العمل مع المؤسسات التي تشاركنا الرؤية ذاتها لتطوير بيئة التعليم لدينا وتطوير أطر عمل متقدمة لتعزيز
وتقوية القطاع المالي".
وبدوره قال ،جمعة الهاملي ،مدير تنفيذي أول -االستراتيجية وتطوير األعمال لدى سوق
أبوظبي العالمي" :إن إطالق هذا البرنامج المشترك مع مركز كامبريدج للتمويل البديل ،يعد خطوة
مبتكرة وطموحة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة االبتكار المدعم بالحلول التكنولوجية وستفتح
المجال إلجراء دراسات تحليلية شاملة تغطي نشاطات التكنولوجيا المالية وتساعد في بناء القدرات في
المنطقة وحول العالم .هذا وستسهم ركائز البحث الثالثة في تطوير ونشر المعرفة وتعزيز ممارسات العمل
لرواد قطاع التكنولوجيا المالية بما فيهم المؤثرين والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات".
وكما علق الدكتور /روبرت واردربوب ،رئيس والشريك المؤسس لمركز كامبريدج للتمويل
البديل قائالً" :يلعب سوق أبوظب العالمي دوراً رائدا ً في مجال االبتكار في القطاع التنظيمي وتطوير
األسواق وتعزيز االتصال العابر للحدود .ونحن في مركز كامبريدج للتمويل البديل يسرنا التعاون مع أكاديمية
سوق أبوظبي العالمي لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية وإحداث أثر منهجي إيجابي على 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
تُسهم 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"

