
 

1 
 

 بيان صحفي اليو

 

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وهيئة أبوظبي الرقمية 

استراتيجية التحوّل  يعززونوأكاديمية أبوظبي الحكومية 

 الرقمي في أبوظبي

  التزام سوق أبوظبي العالمي وهيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية  تدعممذكرة تفاهم

 أبوظبي الحكومية بتطوير استراتيجية أبوظبي للتحوّل الرقمي

  الرقمية من خالل برامج  المعرفةفي مبادرات مختلفة لتحسين  ستشارك الجهات

  التنمية في جميع أنحاء اإلمارة

 

 

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي،  وقعت - :العربية المتحدةبوظبي، اإلمارات أ 2020نوفمبر ،29 

الرابعة من مهرجان "فينتك أبوظبي"  الدورةوهيئة أبوظبي الرقمية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، خالل 

نشر المعرفة أجندة التحوّل الرقمي لحكومة أبوظبي والتقدم في استراتيجية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز 

خصصة. ووقّع مذكرة التفاهم سعادة محمد تمالتطوير المعرفي الالرقمية لإلمارة، وذلك من خالل برامج 

لعمليات ل الرئيس التنفيذيعبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وحمد صياح المزروعي، 

ة نعمه سالمين العامري في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والدكتور

، وقد شهد مراسم التوقيع كل من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية

رئيس دائرة اإلسناد الحكومي  ،معالي علي راشد الكتبيورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي و

 .بأبوظبي

بوظبي العالمي وهيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية سوق أ أكاديميةوكجزء من االتفاقية، سيقوم كل من 

أبوظبي الحكومية برعاية وتنفيذ مجموعة من برامج المهارات الرقمية المعتمدة، وذلك باالستناد إلى 

الرقمية في أبوظبي. كما ستعمل السلطات بشكل حثيث، من أجل تحقيق  نشر المعرفةاستراتيجية 

المهارات الشاملة والتي تهدف إلى سدّ الثغرات خالل تزيودهم ب بي للتحوّل الرقمي، وذلك منرؤية أبوظ

 .في الكفاءة الرقمية بالسوق

: "كجهة سعادة المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقميةوقال 

معنية بقيادة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، نحن سعداء بتوقيع هذه االتفاقية التي تهدف لتطوير 

لقدرات والمهارات الرقمية لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. حيث أن بناء المستقبل الرقمي ا

للحكومة يتطلب بناء رأس مال بشري متمكّن وقادر على استيعاب ومواكبة التطورات التكنولوجية 

رجمتها على المتسارعة وتسخيرها في تقديم حلول مبتكرة تدعم أجندة أبوظبي الرقمية وتساهم في ت

 أرض الواقع. 

ومن هنا جاءت مشاركتنا في هذه المبادرة الطموحة التي سيكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد 

ليس فقط من خالل تمكين موظفي الجهات الحكومية وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم الرقمية، وإنما أيضا من 

جربة حكومية سلسة خالل المساهمة في تعزيز العمل الحكومي باستخدام التقنيات الناشئة، وتقديم ت

      ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم".

 

في سوق أبوظبي العالمي ومدير لعمليات ل الرئيس التنفيذيحمد صياح المزروعي، وقال 

ظبي الرقمية بمثابة شهادة على أبو : "تعدّ شراكتنا مع هيئةعام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
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تهدف قمية وكفاءة المواهب في أبوظبي، حيث العالمي الراسخ بتعزيز القدرات الرالتزام سوق أبوظبي 

ونشر المعرفة مزوّد رائد للبحوث المالية والتدريب والتعليم بدورها كأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، 

 على تغيير المشهد التعليميالعمل  ، إلىظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي أبو المتخصصة

معرفة وخبرات لمساهمة في رؤية أبوظبي للتحوّل الرقمي. ونتطلّع، من خالل هذه االتفاقية، إلى إثراء وا

دعم عجلة التطور التي من شأنها  أهم التطورات في القطاعوتسهيل تبادل المعرفة حول المتخصصين 

 المتخصصينمن . إننا على ثقة من أن نتائج هذه الشراكة سوف تساعد في تشكيل جيل في أبوظبي

 ".بما يضمن إيجاد مستقبل مستدام إلمارة أبوظبي يمتلكون مستوى عال من المعرفة الرقمية،الذين 

: "يسعدنا العمل مع عميد أكاديمية أبوظبي الحكوميةنعمة سالمين العامري، وقالت الدكتورة 

هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، اللتين نتشارك معهما في العديد من أوجه 

، لدعم التحوّل الرقمي داخل حكومة أبوظبي. ومن شأن هذه الشراكة ان تحقّق رؤية قيادتنا التعاون

ومية في أبوظبي، ال سيما أنها تعمل الرشيدة، كما أنها تعكس الروح المشتركة بين مختلف الجهات الحك

 ." بشكل وثيق كي تعزّز األداء المؤسسي وتعدّ القوى العاملة القادرة والمؤهلة

وأضافت الدكتورة العامري: "تلتزم أكاديمية أبوظبي الحكومية بتطوير موظّفين حكوميين متمكنين ومهرة 

نا ورسالتنا، وكذلك دعم انتقال أبوظبي وفي إمكانهم مواجهة تحدّيات وفرص المستقبل. ولتحقيق رؤيت

إلى اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، ال بدّ من ضمان تزويد جميع موظفي القطاع العام بالمعرفة الالزمة 

 ".حول أحدث المفاهيم واالستراتيجيات الرقمية

نشر تراتيجية ة، باالستناد إلى اسوستحدّد السلطات، كجزء من االتفاقية، مجموعة المهارات الضروري

ظبي. كما ستقوم بتحليل الثغرات في مجال المهارات المتواجدة حاليًا، لتقوم الرقمية في أبوالمعرفة 

بعدها ببناء خطط التنمية الفردية وبرامج التدريب على المهارات الرقمية لمواطني دولة اإلمارات العربية 

ء الرئيسية للبرنامج واألهداف، باإلضافة إلى إصدار المتحدة. كما تنطوي االتفاقية على تطوير مؤّشرات األدا

 .، الذين أتموا الرحالت الخاصة بمجموعة المهاراتدولةالالشهادات والمؤهالت لمواطني 

 

 -انتهى-

 

 

 سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة 

 أنحاء العالم. وصلٍ استراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر

 

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة 

أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية 

المي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي الع والسلع واالبتكار

سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره 

 114مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

 

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 



 

3 
 

شرق األوسط العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة ال

وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق 

 رأس المال في المنطقة.

 

 


