بيان صحفي

بدعم من منصة التعلم التابعة لمركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تعلن عن  100منحة
دراسية للمتعلمين من تخصصات متنوعة
-

قطاع التكنولوجيا المالية سينمو بنسبة  %26,87وسيغير المشهد المالي نظراً للزيادة
الكبيرة على الموظفين من أصحاب الخبرة
سيتم تخصيص نصف المنح الدراسية للنساء  ،بهدف تحقيق الهدف الخامس من أهداف
التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين
ستعزز المنح مكانة دولة اإلمارات كمركز رائد في قطاع التكنولوجيا المالية واألعمال.

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 07 ،فبراير  :2022أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ،بالتعاون
مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال في لندن ،عن توفير  100منحة دراسية لألشخاص الراغبين في
اكتساب أو تطوير مهاراتهم في مجاالت التمويل والتكنولوجيا المالية وفي أن يكونوا جزءا من نمو هذا القطاع
سريع التطور .وتهدف هذه المنح إلى دعم ألمع العقول في المنطقة وتسريع تطور حياتهم المهنية في مجال
الخدمات المالية ،إضافة إلى تطوير مهارات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين القوى العاملة
النسائية ،حيث سيتم تخصيص نصف هذه المنح الدراسية للنساء لدعم تحقيق الهدف الخامس من أهداف
التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
تعد التكنولوجيا المالية أقرب للثورة االقتصادية وأحد أسرع القطاعات نموا في مجال التمويل اليوم ،حيث بلغت
قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية  7301.78مليار دوالر أمريكي في العام  ،2020ومن المتوقع أن
ينمو هذا السوق بمعدل سنوي مركب نسبته .%26.87
ترتبط المدفوعات الرقمية وتحليالت البيانات الضخمة واإلقراض المؤتمت والذكاء االصطناعي وتقنية البلوك
تشين للتمويل والعمالت المشفرة وأغلب المصطلحات التقنية الرنانة اليوم بقطاع التكنولوجيا المالية .وبطبيعة
الحال ،هناك فرصة هائلة للنمو كما أن دورات االعتماد للتكنولوجيا المالية ستكون بمثابة الطريقة المثالية
لبدء الرحلة في هذا المجال.
يهدف برنامج المنح الدراسية من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى مساعدة الطالب والمهنيين من
خلفيات متنوعة للحصول على تعليم جيد ،ليكونوا مستعدين إلعادة ابتكار النظام المالي الجديد .وسيكون
بإمكان المستفيدين من هذه البرامج الوصول إلى منصة التعلم اإللكتروني " " THINKالتي تقدم هذه الدورات
المتقدمة وأشرف على تحضيرها أكثر من  200خبير مالي على دراية بالمهارات التي يجب أن يتمتع بكل كل
من يسعى للعمل في هذا القطاع.
يقدم كل برنامج تدريبي نهجا تعليميا مرنا يغطي موضوعات متنوعة من الخدمات المصرفية المفتوحة
والمدفوعات وحلول البلوك تشين والذكاء االصطناعي والعمالت الرقمية للبنوك المركزية
والتكنولوجيا التنظيمية وغيرها الكثير ،بهدف سد الفجوة الكبيرة في عجز المواهب في هذا القطاع.
وسيمنح الطالب وصوال غير محدود إلى الدورات التدريبية الذاتية القصيرة وإمكانية حضور أحداث التكنولوجيا
المالية الحصرية وقصص الشركات الناشئة التي تقف وراء االبتكارات التخريبية ،إضافة إلى التعرف على مجتمع
عالمي نابض بالحياة .ستمكّن الدورات المتعلمين من معرفة تطور وتأثير التكنولوجيا المالية وتوجه احتياجات
العمالء ومشاريع التكنولوجيا المالية والنماذج واألنظمة التنظيمية المتكاملة والمبادرات الجديدة.

وأعرب حمد صياح المزروعي ،مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ،عن سعادته باإلعالن
عن برنامج المنح الدراسية قائال ً" :حددت دولة اإلمارات مهمة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية كأولوية
وطنية تسهم في ريادة الجهود المبذولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتدرك أكاديمية سوق
أبوظبي العالمي الحاجة إلى االرتقاء بالمعرفة وتطوير المهارات وتوفير بيئة مثالية لالبتكارات المحورية التي
تسهم في نمو قطاع الخدمات المالية .ونلتزم بالمساهمة في تعزيز مكانة المنطقة و جاهزيتها للمستقبل
لريادة القطاع المالي ولعب دور مهم في االقتصاد العالمي ،وأفضل طريقة لتحقيق هذه الرؤية هي الشراكة
مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال لتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى في مجال
التكنولوجيا المالية".
يعد إطالق برنامج المنح الدراسية هو جزء من التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتعزيز ودعم
تنمية القدرات المتنوعة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية ،ودعم األجندة الوطنية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام  .2021ويهدف جدول أعمال البرنامج إلى وضع دولة اإلمارات في
طليعة الدول الرائدة من حيث سهولة ممارسة األعمال التجارية واالبتكار ومؤشرات البحث والتطوير.
وأضاف المزروعي" :يعد دعم هدف التمكين االقتصادي للمرأة في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
أمرا بالغ األهمية أيضا ،فنحن نسعى من خالل تقديم المنح الدراسية التي تركز على النوع االجتماعي إلى
تعريف النساء بأن دوراتنا وبرامجنا التدريبية في مجال التكنولوجيا المالية ستفتح األبواب أمامهن للحصول
على وظائف ومهن ذات رواتب أعلى وأدوار قيادية ،إضافة إلى تطوير مهاراتهن وثقتهن بإطالق أعمالهن
التجارية الخاصة في المستقبل باستخدام قوة هواتفهن وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتوفير الفرصة
لالستقالل االقتصادي".
من جانبه ،قال ترام آنه نجوين ،الشريك المؤسس لمركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال:
"نؤمن بأهمية توفير فرص متساوية من خالل جعل برامج التعليم الجيدة في مجال التكنولوجيا المالية في
متناول جميع األشخاص من مختلف المناطق والخلفيات .تعتبر إتاحة المجال أمام النساء لدخول هذا القطاع
جزء كبير من مهمتنا أيضا .وفي هذا الصدد ،فقد قمنا بدعم عدة مبادرات لمساعدة الكثير من األشخاص عبر
عدد من الدول على االستفادة من فرص التعليم ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية".
الجدير بالذكر أن برامج أكاديمية سوق أبوظبي العالمي التدريبية تركز على األدوات والتقنيات التي تعتمد
على التكنولوجيا والتي تعتبر أساسية في مستقبل دولة اإلمارات .وتهدف هذه البرامج التدريبية إلى تسهيل
تحقيق هدف الدولة في التحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
لمزيد من المعلومات حول جدارة القبول ،تفضل بزيارةhttps://www.adgmacademy.com / :

انتهى-حول أكاديمية سوق أبوظبي العالمي:
بصفتها عضوا حيويا في سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الرائد ،تعمل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مع
خبراء عالميين لبناء مجموعة من البرامج التعليمية المالية عالية الجودة .تتخذ األكاديمية من أبوظبي ،عاصمة دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،مقرا لها وقد تم تأسيسها لبناء الخبرة والتعليم في القطاع المالي ودعم جهود محو األمية
المالية لدعم المنطقة ككل.
حول مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال:
يعد مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال منصة معرفية عالمية متخصصة في التمويل الرقمي تهدف إلى تحرير
التعليم من خالل جعل التعلم المرتبط بالتقنيات الكبيرة واالتجاهات في مجال التمويل في متناول أي شخص .وللمساعدة
في تحقيق أهداف كل األشخاص الساعيين للتعلم ،يقدم المركز تخصصات للحصول على شهادة في أي مجال من
مجاالت التمويل الرقمي ،إضافة إلى مواد تعليمية مستمرة للبقاء على اطالع بأحدث االتجاهات في التمويل الرقمي
على مدار السنة عبر منصة " ."THINKستجد في مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال ما يناسب الجميع ،من
المبتدئين إلى المتخصصين.

