
 

PRESS RELEASE 
 

 وفقاً  لتقرير صادر عن أكاديمیة سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع كي بي إم جي 
المبادرات الوطنیة لتعزيز المھارات تشھد انضمام المزيد من 

 اإلماراتیین للعمل في القطاع الخاص
 

 ألكاديمیة التابع")PAQT("  والمحاسبة التدقیق برنامج في اإلماراتیین المشاركین من دفعات أربع نجاح •
 .الرائدة التوطین اتمبادر أبرز احد يعد  والذي بنجاح، العالمي أبوظبي سوق

 
 

 خلق  إلى الھادفة الخمسین" "مشاريع مبادرة مع ")PAQT("  والمحاسبة التدقیق برنامج توافقي •
  2022 عامال بحلول لإلماراتیین عمل فرصة 20000

 
 

 جي إم بي كي مع بالتعاون )ADGM( العالمي أبوظبي سوق أكاديمیة أصدرت :2022 فبراير 16 ،وظبيأب
 "أھمیة بعنوان اإلمارات دولة في الوطنیة التوظیف أجندة حول التطورات آخر يرصد جديداً  ًراتقري جلف لوار

 اإلماراتیة المواھب تطوير في الحكومة جھود على الضوء يسلط والذي بھا"؛ واالرتقاء الدولة بناء في التوطین
 والتدريب. للتوظیف ممیزة برامج اطالق خالل من للدولة؛ المالي القطاع في المستدام التوظیف ثقافة وتعزيز
 التقدم لضمان والخاص العام القطاعین بین الشراكات توطید على القائم النھج على أيًضا التقرير ويركز

 .الخاص القطاع في الريادية والمراكز المناصب في الطويل المدى على لإلماراتیین الوظیفي
 

 ورئیس آسیا وجنوب األوسط الشرق جي إم بي كي إدارة مجلس رئیس حفار، نادر قال التقرير؛ على وتعقیباً 
 أشواطاً  اإلمارات دولة حكومة "قطعت جلف: لوار جي إم بي كي لشركة التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس

 الوظیفیة الفرص تعزيز أجل من والخاص العام القطاعین بین والتعاون الشراكات توطید صعید على طويالً 
 بما والشاملة، المتنوعة العاملة القوى مھارات تعزيز فإن جي، إم بي كي رؤية مع وتماشیاً  اإلمارات. لشباب

 جزءاً  وتشكل األساسیة، وقیمنا االستراتیجیة أولوياتنا أجندة تتصدر بھا، الستثماروا اإلماراتیة المواھب ذلك في
 المفضلة العمل بیئة لتكون شركتنا مكانة ترسیخ إلى دوماً  نسعى ونحن المجتمعیة. بالمسؤولیة الترامنا  من

 ".المھنیة الخدمات مجال في اإلمارات دولة لمواطني
 

 أكاديمیة عام ومدير العالمي أبوظبي سوق في للعملیات التنفیذي الرئیس المزروعي صیاح حمد قال بدوره
 حیويًا أمًرا الجديدة والكفاءات المھارات تعد إذ التطور. مسیرة المالي القطاع "يواصل العالمي: أبوظبي سوق
 المواھب بأھمیة اإلمارات دولة وتؤمن الطويل. المدى على والنمو االزدھار لضمان السوق احتیاجات لتلبیة

 المبادرات من العديد الحكومة أطلقت الوطني، التوجه ھذا ولدعم الخاص. القطاع في الفعال ودورھا اإلماراتیة
 إطار وفي مھاراتھم. یةوتنم المھنیة طموحاتھم لتحقیق الطموحة مسیرتھم خالل اإلماراتیین لدعم الممیزة
 ممیزة برامج تتضمن نوعھا من فريدة مبادة الحكومة أطلقت بھا؛ واالرتقاء المواطنین مھارات لصقل حرصھا
 وجه على اإلمارات دولة في الرقمیة قدراتھم وتطوير المالي الوعي زيادة إلى تھدف المواطنین مھارات لتنمیة

 أبوظبي سوق أكاديمیة برامج تصمیم تم العموم. وجه على یاأفريق وشمال األوسط الشرق ومنطقة الخصوص
 وتنمیة دولیة تأھیل تدريب برامج خالل من متنوعةو شاملة لتجربة المتقدمین وتدريب لتعلیم ADGMA العالمي
 أكثر العالمي أبوظبي سوق أكاديمیة أتاحت لقد العمل. خالل المھام أداء على وتدريبھم الشخصیة مھاراتھم

 إلى نتطلع ومازلنا واعتزازنا فخرنا مصدر حتماً  وھو ،2018 العام منذ لخريجیھا جديدة عمل فرصة 500 من
  ."المزيد تحقیق

 
 أكاديمیة وتديره وضعته الذي ،)PAQT(  والمحاسبة التدريب تدريب امجبرن نجاح على الضوء التقرير ويسلط
 من وشركاء للمحاسبة أبوظبي وجھاز البشرية للموارد أبوظبي ھیئة مع بالتعاون العالمي أبوظبي سوق

 لبرنامج متقدماً  98 أربع السابقة دفعات ربعاأل ضمت وقد جلف. لوار جي إم بي كي ذلك في بما الخاص القطاع
 وال الصحیح المسار على يسیرون ٪47 و البرنامج ٪28 أكمل جي، إم بي كي لشركة التابع المسبق التدريب

 حیث كامل؛ بدوام عمالً  تقريبًا والمحاسبة التدقیق تدريب لبرنامج المرشحین كافة وجد وقد يشاركون. يزال
 والمحاسبة التدقیق برنامج من خريًجا 12 من المكونة األولى الدفعة من سبعة جي إم بي كي وظفت

)PAQT( 
 



 

 
 القطاع في العمل على اإلماراتیین لتشجیع المبادرات من العديد اإلمارات حكومة طلقتأ الصدد؛ ھذا في

 الخاص القطاع وتشجیعھم لوطنا أبناء لتدريب إماراتي درھم ملیار 24 اإلمارات حكومة خصصت حیث ؛الخاص
 ألف 75 من أكثر خلقو الخاص القطاع في اإلماراتیین من ٪10 نسبة توظیف وفرص تعیینھم على الدولة في

 .2026 العام بحلول وظیفة
 
 

 والتوطین البشرية الموارد وزارة طرحت الحكومة، أطلقتھا التي الخمسین" "مشاريع مبادرة مع تماشیاً 
 المبرمجین عدد لزيادة يوم" كل مبرمج 100" مبادرة بینھا من المحلیة؛ المواھب لدعم المبادرات من سلسلة
 مشروًعا 13 تقديم تم أنه بالذكر جدير .للبرمجة محلیة شركات بناء في والمساعدة ٪50 ىبحوال ناإلماراتیی

 لتولي وإعدادھم مھاراتھم وتنمیة اإلماراتیین توظیف على الخاص القطاع لحث "نافس" برنامج إطار في
 المناصب.

  
 

 العلیا اإلدارة مستويات على المحلیة التوظیف عملیات الرائدة المحلیة الخاص القطاع شركات وعززت ھذا
 :التالیة البارزة النقاط التقرير ويتضمن إماراتي. تدريب برنامج وأنشأت واالبتدائیة

 واالتحادي المحلي المستويین على الحكومة تقودھا التي المبادرات •
 الدولة في التوطین أجندة تدعم الخاص قطاع تمبادرا •
 .ةوالمرج واألھداف المصالح توافق لضمان والخاص العام القطاعین بین الشراكة مبادرات  •
 مع بالتعاون العالمي أبوظبي سوق أكاديمیة من )PAQT( والمحاسبین المدققین برنامج حالة دراسة •

   جلف لوار جي إم بي كي شركة
 

 التالي: الرابط على الضغط يرجى ،التقرير لتحمیل
-tl-kpmg-academy-adgm-https://www.adgm.com/documents/announcements/2022/15022022
 paqt.pdf?la=en&hash=14A4D77643E9B5B56D329D0FE8AB18AC 

 
 – إنتھى –

 
 العالمي أبوظبي سوق أكاديمیة عن نبذة
 في الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق من جزءاً  العالمي أبوظبي سوق أكاديمیة تمثل

 في الرائدة األكاديمیات كأحد األكاديمیة وتأسست .أبوظبي المتحدة العربیة اإلمارات دولة عاصمة
  .العالمیة المعايیر أعلى وفق المالي بالقطاع المتعلقة واألبحاث التدريب خدمات لتقديم المنطقة

 تعلیمیة لبرامج تقديمه خالل من رائد عالمي مالي كمركز أبوظبي مكانة تعزيز في األكاديمیة تسھم
 تعلیمیة برامج تقديم خالل من ذلك ويتحقق .المالي بالقطاع تتعلق مستوى أعلى على ومعرفیة
 المصرفي بالقطاع المتعلقة والمؤھالت الموضوعات من مجموعة عن عالمیاً  بھا معترف وتجريبیة
    الشخصیة. والمھارات التقنیة اتوالمھار األعمال وريادة والقیادة المالي والقطاع

 
 إنترناشیونال جي إم بي كي عن نبذة

 التدقیق خدمات تقدم التي المھنیة الخدمات شركات من عالمیة شبكة "جي إم بي كي" إن
 موظف ألف 227 من أكثر ولدينا العالم حول دولة 146 في خدماتنا نقدم إننا .واالستشارات والضرائب

 شبكة في المستقلة األعضاء الشركات إن .العالم أنحاء مختلف في األعضاء الشركات لدى يعملون
 جي إم بي كي(" "كوبوريتیف إنترناشیونال جي إم بي كي" لـ تابعة شركات ھي جي إم بي كي

 كیاناً  "جي إم بي كي" لدى األعضاء الشركات من شركة كل تمثل .سويسرية شركة ،")إنترناشیونال
  .بذلك نفسھا وتصف بذاته قالً ومست منفصالً  قانونیاً 

 
 

https://www.adgm.com/documents/announcements/2022/15022022-adgm-academy-kpmg-tl-paqt.pdf?la=en&hash=14A4D77643E9B5B56D329D0FE8AB18AC
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