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أكاديمیة سوق أبوظبي العالمي وبنك المشرق 

 يتعاونان لتطوير مركز للتعلیم المصرفي
 

  ستساعد مذكرة التفاھم في توفیر مجموعة مدربة من المواھب للعمل في
 في الدولةمصرفي القطاع ال

  المذكرة التزام الطرفین بتطوير رأس المال البشري الوطني للدولةتعزز 
 

: وقعت أكاديمیة سوق أبوظبي 2022فبراير  25أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
العالمي وبنك المشرق الیوم مذكرة تفاھم يتعاون بموجبھا الطرفان على تطوير مركز تعلیمي 

 مصرفي في سوق أبوظبي العالمي.
 

االتفاقیة التي تم توقیعھا الیوم لتؤكد االھتمام المشترك للطرفین في إنشاء إطار للتعاون وتأتي 
 لقطاعافي مواھب ، لتعزيز الوتبادل المعلومات المتعلقة بتطوير برامج التعلیم المصرفي والمالي

 .والحفاظ علیھا المصرفي
 

متكامل، ستقوم كالً من أكاديمیة ومن خالل العمل معاً على إنشاء نظام تعلیمي مصرفي ومالي 
 سوق أبوظبي العالمي وبنك المشرق بما يلي:

 .في بنك المشرقمن المواطنین مشاركین بھدف توظیف ال" المصرفیون"برنامج إنجاز  •
مھاراتھم  المشرق الحالیین بھدف صقلبنك برامج تطوير لتدريب واعتماد موظفي نجاز إ •

 وإعادة تأھیلھم.
ومعايیر مساعي ، بناًء على الكوادر الوطنیة الكفوءةلتعلیم وتوظیف مجالي االريادة في  •

 االستحواذ على الكفاءات وإدارتھا في بنك المشرق.
 

مقترح الدراسة لتحقیق باعتماد أكاديمیة سوق أبوظبي العالمي وبنك المشرق وستقوم 
على  وتعمیمهل األھداف المرجوة من ھذا التعاون، حیث سیتم تقديم نظاٍم تعلیمي مصرفي كام

عمل، والتي ستدرج بوضوح اإلنجازات وتحدد األطر الزمنیة. سیساعد بنك المشرق المجموعة 
الالزم التدريب توفیر لقطاع المصرفي، والمطلوبة في ااألكاديمیة في تحديد االحتیاجات التدريبیة 

تحديد ورعاية خريجي  إضافًة إلىالموارد البشرية، إدارات لمتطلبات  أثناء العمل والتوظیف وفقاً 
 .سوق أبوظبي العالمي برامج أكاديمیة

 
سوق أبوظبي أكاديمیة الذي تشرف علیه برنامج التنمیة الوطنیة الرائد تعزز مذكرة التفاھم 

بتطوير رأس المال البشري الوطني السوق لتعھد  تعد خطة التنمیة الوطنیة امتداداً كما . العالمي
الخدمات في قطاع  في القطاعات االقتصادية الرئیسیة، وخاصةً للمواطنین وزيادة فرص التوظیف 

 .والمصرفیة المالیة
 

: وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئیس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي
"يتسم السوق بكونه مركزاً مالیاً دولیاً يدعم التنويع االقتصادي لدولة اإلمارات، ولذلك فإننا نعمل 

الرئیسیین لتلبیة احتیاجات سوق العمل واألعمال في اقتصادنا سريع  شركائنامع  بشكل مكثف
النمو، مع دخول الدولة في مرحلة جديدة من مراحل التنمیة والتطور في مسیرتھا. نركّز في 

القطاع المالي ، لیس لتلبیة متطلبات الكوادر الوطنیةمن  ناسوق أبوظبي العالمي على رأس مال
دولة أبوظبي وإمارة لتعزيز االستقرار المالي واالستدامة االقتصادية طويلة األجل في بل ، فحسب

موظفیھم المشرق لتدريب بنك اإلمارات. نرحب بالبنوك العامة والخاصة والمؤسسات المالیة مثل 



 
ة القوى العاملة المتنوعة وذات الكفاءة العالیونحن نؤمن بأن . موصقل مھاراتھ الكوادر الوطنیةمن 
 ".وقطاعاتناالمزيد من الفرص لمجتمعنا وشركاتنا تیح أكبر وت االبتكار وتولد نمواً تعزز 

 
قال حمد صیاح المزروعي، مدير عام أكاديمیة سوق أبوظبي العالمي من جھته، 

"نحن فخورون بالجھود التي نبذلھا في سوق : والرئیس التنفیذي للعملیات في السوق
المناسبة للمواطنین عمل التأھیل المواھب الوطنیة وخلق فرص لأبوظبي العالمي وأكاديمیته 

دولة من المساھمة في النھوض الإلماراتیین في القطاع المالي. نسعى لتمكین مواطني ا
كمزود للبحث لتصنیف أكاديمیة سوق أبوظبي العالمي  جھودنادولة اإلمارات ودعم ل يقتصاداال

رفع مستوى المعرفة المالیة في جمیع أنحاء أبوظبي إضافًة إلى سعینا لوالتدريب والتعلیم، 
في دعم تحقیق رؤية أبوظبي  فريقیا. تلعب ھذه الجھود دوراً أومنطقة الشرق األوسط وشمال 

نحو استراتیجیة الخمسین قیادتنا الرشیدة ، والتي تتماشى مع تطلعات 2030االقتصادية 
 القادمة".

 
يعتبر المشرق أحد “: التنفیذي لبنك المشرق، قائالً واختتم أحمد عبد العال، الرئیس 

أفضل البنوك أداًء في دولة اإلمارات منذ أكثر من خمسة عقود. ويمتلك البنك تواجداً متزايداً في 
جمیع أنحاء الشرق األوسط وحضوراً قوي في العواصم المالیة في العالم. نقّدر ھذا التعاون مع 

ننا نؤمن بأھمیة النمو والتطوير، فعندما نكون قادرين على أكاديمیة سوق أبوظبي العالمي أل
تنمیة وتعزيز مھارات موظفینا، سینجح البنك في تحقیق النتائج اإليجابیة والنمو. وعندما ينمو 

 البنك، تزدھر دولتنا".
 

 -انتھى-

 
برنامج سوق أبوظبي العالمي (حول برنامج التنمیة الوطنیة التابع ألكاديمیة 

 :)نوالمصرفی
الذي يلبي التابع للسوق، وركیزة مھمة لمركز المعرفة سوق أبوظبي العالمي أكاديمیة تعد 

الحاصلین على االحتیاجات الدينامیكیة للقطاع المالي في المنطقة من خالل تدريب المھنیین 
الوصول األكاديمیة مالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة. ُيتاح لمرشحي التعلیم ال

برامج تتیح لھم الفرصة للحصول على بدورھا التي و ،أحدث مرافق التدريب وبرامج الجودةإلى 
 أعلى المعايیر المھنیة والمالیة واألخالقیة والسلوكیة في القطاع المالي.التدريب الالزمة ب

امة من التزام األكاديمیة بالتنمیة الوطنیة والدعم المستمر الستد المصرفیون" جزءاً برنامج يعتبر "
 وتنمیة اقتصاد دولة اإلمارات.

، وكان معدل توظیفھم بعد انتھاء مرشحاً  95حوالي  2020عام الفي  "نوبرنامج المصرفی"أكمل 
مھاراتھم بسرعة بفضل في القطاع المصرفي وقد نجحوا بالحصول على وظائف . %100الدورة 

باإلضافة إلى التدريب ، المكتسبة ومعرفتھم المتخصصة في مجال الخدمات المصرفیة والمالیة
ي يتم تقديمه بالتعاون مع ذسوق العمل في أبوظبي، واللدخول ؤھل المشاركین يي ذالعملي ال

سوق أبوظبي معھد لندن للخدمات المصرفیة والمالیة، أحد الشركاء االستراتیجیین ألكاديمیة 
 .العالمي

في مجال  على شھادة متخصصة ومعترف بھا دولیاً  "نوبرنامج المصرفی"حصل المشاركون في 
إدارة المخاطر واالمتثال والخدمات المصرفیة االستثمارية، باإلضافة إلى المؤھالت الشاملة التي 

 حصلوا علیھا في مجال الخدمات المصرفیة والمالیة.
 
 

 

 



 
About Mashreq 

One of the UAE’s best performing banks for five decades, Mashreq is a leading financial institution with an 
expanding footprint across the Middle East. We have international offices in Europe, Asia, Africa and the US, and 
a strong presence in the financial capitals of the world.  

As the oldest bank in the UAE, our journey can be traced back to humble beginnings in 1967, followed by periods 
of rapid growth and strategic expansion. Throughout our history, Mashreq has differentiated itself by pioneering 
new-to-market concepts and launching unique products and services.   

Our innovative approach sets us truly apart, it also continues to win us numerous awards and accolades across all 
fields including digital banking, the most recent were: Market Leader by Euromoney Cash Management Survey  in 
UAE for Corporates and in the Middle East and Africa for the Financial Institutions, Market Leader by Trade Finance 
Survey in the UAE and Middle East, Middle East Best Digital Bank by Euromoney Regional Awards for Excellence, 
the Most Innovative Consumer/Corporate Digital Bank in the UAE and Best Bank in the UAE by World's Best Bank 
Awards by Global Finance, Most Innovative Bank in the Middle East by EMEA Finance and many others. 


