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 قانون ال  تطلق تخصصأكاديمية سوق أبوظبي العالمي  
 

اإلمارات العربية  دولة في  يةالقانون الشؤون جهود التطوير األكاديمي والمهني في مجاليدعم التخصص  •

 والمهارات الدورات التدريبية للمساعدة على بناء الخبرات البرامج وعبر مجموعة واسعة من  المتحدة

تنافسيتهم  قدراتهم ومهاراتهم لتعزيز  جميع المهتمين باكتساب وصقلية القانون سيستقبل برنامج الشؤون •
   والمهنيالقانوني  في المجال

 

أبوظبي   المتحدة،  العربية  أبوظبي  أعلنت    :2022أكتوبر    10اإلمارات  سوق  أكاديمية 
 ، العالميبالتعاون مع محاكم سوق أبوظبي    العالميالعالمي الذراع التعليمية لسوق أبوظبي  

في دولة نظام القضائي  للتنافسية  الالقيمة  تعزيز  ب، بما يعكس التزامها  نونقاال تخصص  إطالق  
.  انونيجال القي للعاملين في المنالمستوى المهالمساهمة في رفع  و اإلمارات العربية المتحدة  

خالل تطوير    من  ،ز القدرات المهنيةتعزيووتهدف الكلية إلى توفير فرص تعليمية عالمية المستوى  
 وتنظيم ورش العمل والندوات.    ،التأهيلوتنمية المعارف والمهارات وجهود األبحاث ومنح شهادات  

 
  للمحترفين ين  شينسيري لمعهد  "و  "ليكسيس نيكسيس "وبالتعاون مع شركائها االستراتيجيين  

(CLIP)المركز المالي  سوق أبوظبي العالميفي    سيسهم البرنامج،  "لقانوننيويورك لكلية  "" و ،
بتطوير المنتجات والخدمات لتلبية متطلبات السوق والمساهمة    الدولي لعاصمة دولة اإلمارات،

االفي   المعرفتأسيس  اإلمارات  يقتصاد  دولة  المتحدة  في  شريكاً  و.  العربية  ستعمل  بوصفها 
نيكسيس " والمؤهالت،   "ليكسيس  الشهادات  على  الحاصلين  الجدد  المهنيين  تمكين  على 
بسكذلك  و مهارات  تقوم  التدريب    العاملينرفع  المجال من خالل  والفعاليات  والندواتفي هذا 

ستعدادات  االلين للمحترفين    معهد شينسيري   مع  شراكة  التتيح  و.  والمواد التعليميةوالمؤتمرات  
كلية نيويورك  ل"  سيكون  الوعي والتعلم بينما  رفع  من خالل    "اختبار تأهيل المحامينـ "الخاصة ب

 القانونية.  اتالشهادمنح التحكيم وأنشطة  ب على يفي التدر مهماً  دوراً  "للقانون
 

التنافسية في  مهاراتهم  القانون جميع المهتمين باكتساب أو الحفاظ على    وسيستقبل برنامج
على  لمهنيين  مختلف امع حاجات ومتطلبات  برامج الكلية  توافق  وت.  المهنيمجالهم القانوني أو  

أكاديمية مؤهالت  الحصول على  إلى صقل مهاراتهم أو    يتطلعون والذين    ،وأعمالهم  تنوع مهامهم
 العقود وإدارة المشاريع الفنية والتجارية.  العدل وإدارةب كتاالالقانون و تشملفي تخصصات 

 
وجود   أهمية  على  تعليقه  القانونية جديد  تخصص  وفي  صياح قال  ،  للشؤون  حمد 

في المزروعي للعمليات  التنفيذي  العالمي الرئيس  أبوظبي  عام   سوق  ومدير 
ء على التزام أكاديمية سوق  "يأتي إطالق كلية القانون بناً   :سوق أبوظبي العالمي أكاديمية

في دولة  المعرفي  قتصاد  االسهم في تعزيز  يتعليمي  محتوى  تصميم وتقديم  بأبوظبي العالمي  
  تعليم وتطوير رفع مستوى الحيوي في دور بتأدية  وسيسهم التخصص،  العربية المتحدة اإلمارات

ضمن   وذلك  ،لدولةتعزيز المنظومة القضائية في اأبوظبي وإمارة  في  القانونية  القدرات المهنية  
تركيز مع    ويعد.  اهمجاالت  الدوليينتعاوننا  على    الشركاء  شهادة  والمبادرات بمثابة  الجهود 

 " .القانونلممارسي التي نهدف إلى تقديمها  التعليمية
 

أبوظبي  المسّجلآالن،  -فيتز  لينداقالت  بدورها   سوق  لمحاكم  التنفيذي  والرئيس 
إلى  تستند  ، بل  وحسبالقوانين  وجود  على    متينعملية بناء إطار قانوني    تقتصرال  "  " :العالمي

سيدعم نظام التعليم هذه المنظومة. ومن    األفراد الذين يشكلون جزًءا جوهرياً   القيمة التي يوفرها
من خالل  ة،  القانونيالمنظومة  كامل  ا التخصص  هذفي      للمهنيينوالمخصص    عالي المستوىال

العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين على األدوات والتقنيات والكتاب  ضمان حصول المحامين  
 دائم التغيير."  حيوي لتميز في سوق لتحقيق ا والموارد الالزمة 

 



 

تعليم عالمية المستوى في المجال   نظومة وقد نجحت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في بناء م
كلية القانون  دشن  تم تقد  والمالي، من خالل تقديم برامج تدريبية وشهادات معترف بها دوليًا.  

، المركز المالي الدولي  بسوق أبوظبي العالميكاديمية  مقر األفي حفل افتتاح أقيم في    اليوم
 عاصمة دولة اإلمارات.ل
 

للمزيد من المعلومات حول تخصص القانون، الرجاء زيارة الموقع:  
law/-of-https://adgmacademy.com/school 

 
 

 -انتهى-
 العالمي  أبوظبي   سوق عن   نبذة
أكتوبر   21أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في    سوق  افُتتح

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق  2015
  بين   ستراتيجيةا حلقة وصٍل تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، و

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

  والتي أبوظبي إمارة تمتلكها التي الرئيسية القوة ونقاط المقومات  على العالمي أبوظبي سوق ستراتيجيةا ترتكزو
  المالي واالبتكار والسلع المالية المشتقات وتداول األصول وإدارة الثروات وإدارة الخاصة المصرفية الخدمات تشمل

واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم  
 مالياً  مركزاً  باعتباره سوقالسوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

  كلم 14.1) هكتار 114 تبلغ إجمالية مساحة على  تمتد حرة مالية  منطقة وهي الماريه،  جزيرة إدارة على دولياً 

 (. مربع
  في المسجلة والكيانات والشركات المالية وغير المالية المؤسسات وتمكين  بدعم   العالمي أبوظبي سوق ويلتزم

  حصل وقد. العام القانون على  قائم دولي تنظيمي إطار ضمن والنمو والنجاح واالبتكار العمل  لمواصلة  السوق
  ألربع" أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للعام مالي مركز"أفضل   جائزة على تأسيسه منذ  السوق

 .* المنطقة في  المال رأس وأسواق المالي القطاع في الفاعلة ومساهماته لمبادراته  تقديراً  متتالية  سنوات

أو متابعة   www.adgm.comمن المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  لمزيد
 Abu Dhabi@و"لينكد إن":  adglobalmarket@صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

Global Market (ADGM) . 
 " إفريقيا وشمال األوسط الشرق إنفستور جلوبال"* المصدر: جوائز 
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