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 خبر صحفي  
 

توقعان مذكرة تفاهم لمنح  ACTأكاديمية سوق أبوظبي العالمي 
والسيولة النقدية في منطقة   الخزائنإدارة في مجال شهادات التأهل 

 الشرق األوسط 
 

المحلية من خالل   بتركز الشراكة على رفع مستوى مهارة المواه
 والسيولة النقدية ئن الخزاالتدريب على إدارة عمليات 

 

كل من أكاديمية سوق أبوظبي  وقعت    :2022أكتوبر    13أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
تفاهم  ACTالشركات   خزائن أمناء وجمعية  العالمي، في   ،مذكرة  بينهما  التعاون  تفعيل  بهدف 

العربية     والسيولة النقدية في دولة اإلمارات  ئن الخزامجال منح شهادات التأهل في مجال إدارة  
 .ومنطقة الشرق األوسط المتحدة

 
التنفيذي ألكاديمية   رئيسالجعفر، منصور  السيد كل من  ،سبتمبر الماضي 27ع االتفاقية يوم وق  

العالمي   أبوظبي  التنفيذي السيدة  وبحاث،  األومركز  سوق  الرئيس  ستوكمان    كارولين 
قمة الشرق األوسط السنوية  وذلك على هامش فعاليات    ،ACT  الشركات خزائن أمناء لجمعية

 .2022سبتمبر  28و 27ألمناء الخزانة والتي استضافتها دبي على مدار يومي 
 

التفاهم في   المتخصصة في مجال  بمستوى  النهوض  وباإلضافة إلى دور مذكرة  إدارة  المعارف 
البرنامج جهود  دعم  على  الجانبين  بين  ، سيركز التعاون االستراتيجي  ية النقدالسيولة  الخزانة و
الوظائف،  اإلمارات  لدولة    الوطني توطين  مجال  وصتطوير  خالل  من  في  المحلية  ل  قالمواهب 
للشركات في  المتوفرة  المخاطر المالية والفرص  ، وفي ذات الوقت تحقيق التوازن بين  المهارات
 .الدولة

 
تدريبية  الدورات  التعزيز وإنشاء  على استكشاف سبل    نوفي إطار مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفا

الخزانة،  إلعداد  المتخصصة   أمانة  مجال  في  من  والتي ستمك  الكوادر  الناجحين  المرشحين  ن 
شهادات   على  "الحصول  بينها،  من  أساسيات  معتمدة،  في "و  "الخزانةإدارة  شهادة  شهادة 

المستوى.  رفيعة  أخرى  من بين شهادات    "الداخلية  يةالنقدالسيولة  جائزة في إدارة  "و  "الخزانة
العالميهدف كل من  تحيث   أبوظبي  من خالل  الشركات   خزائن أمناء وجمعية  أكاديمية سوق 
إلىاالتفاقيةهذه   الوطنية فيمهارات  مستوى  رفع    ،  التدريب   الكوادر  اإلمارات من خالل  دولة 

ووضعه  تجهيزو  ،المشترك تحقيق   مالمتدربين  لهم  يضمن  بما  الصحيح  المهني  المسار  على 
 نة وتمويل الشركات.اخزالقطاع إدارة في والتميز النجاح 

 
قالت   االتفاقية،  توقيع  التنفيذي  وحول  الرئيس  ستوكمان  كارولين 

كل  يحظى  باعتبارهما من األدوات الرئيسية للتأهيل،    : " ACTالشركات   خزائن أمناء لجمعية
برفع الشركات. ونحن ملتزمون   خزائن أمناء بكثير من اهتمامنا في جمعية  ،التعليم والتدريبمن  

بتوقيع هذه  ونحن سعداء    .المنطقةعلى مستوى  في هذا المجال  مستوى الجهود التي نبذلها  
إمكانية منح شهادات تأهيل معتمدة في كاديمية سوق أبوظبي العالمي  االتفاقية التي ستتيح أل

عم للكوادر المحلية في دولة اإلمارات، والتي من شأنها د  يةالنقدالسيولة  نة واإدارة الخزمجال  
 هذه المجاالت الرئيسية." في المنطقة  على مستوى تطوير المواهب المطلوبة جهود 

 
يعد : "سوق أبوظبي العالمي  التنفيذي ألكاديمية  رئيسالمنصور جعفر،  ومن جهته قال،  

أمًرا   القطاع،  هذا  في  الطويل  المدى  على  النجاح  لتحقيق  الوطنية  المواهب  وتأهيل  تدريب 

. فقد تأسست  العربية المتحدة  لقطاع المالي في دولة اإلماراتالداعم لالتزامنا  للوفاء بأساسيًا  
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المحلية   المواهب  في  االستثمار  بهدف  العالمي  أبوظبي  سوق  جهود  أكاديمية  تنمية ضمن 

الوطنياقتصاد إطار حرصنا على  .  نا  وال  تدريبالبرامج  توفير  وفي  دوليًاالمتخصصة  بها   ،معترف 

من الفرص  محفظة  األكاديمية  تقدم  قائمة على المعرفة،  أعمال  بيئة  تأسيس  ا في  تنمساهمو

  ACT   خزائن أمناء جمعية  شراكتنا مع وستعزز    .تعليمية عالمية المستوى في القطاع الماليال

 .مكانة أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي خوترسي 2030التزامنا بدعم رؤية اإلمارات 

 

ينوي   متصل،  سياق  العالمي،  وفي  أبوظبي  سوق  أكاديمية  من  كل 

من خالل  ، تفعيل تعاونهما في مجال فرص تدريب القيادات،  ACTالشركات   خزائن أمناء وجمعية

في  استضافة   عليها  المنصوص  المشتركة  أهدافهما  لتحقيق  ومؤتمرات  عمل  وورش  منتديات 

 مذكرة التفاهم.

 -انتهى -
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 
ساهم سوق أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  العربية المتحدةالمركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات  هو  سوق أبوظبي العالمي،  

كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية  ،  العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال 
 أنحاء العالم. وكافة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 

  
التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي   يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها 

 العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 
  

الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا    ُصنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية 
بيئة المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشموالً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي  

ا  وغير  المالية  المؤسسات  تجتذب  وشاملة  متطورة  السوق  عمل  في  العاملة  الكيانات  لكافة  العالمي  أبوظبي  ويتيح سوق  العالمية،  لمالية 
 االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي واألسواق العالمية األخرى. 

 
 (ACT) جمعية أمناء خزائن الشركات
نقود المهنة من خالل  و  المهنية الوحيدة التي لديها ميثاق ملكي. لقد وضعنا المعيار العالميهيئة  ال( هي  ACTجمعية أمناء الخزانة للشركات )
لمهنة الخزانة   الحقيقي تطوير المهني. نحن الصوت االمستمر لل   دعم  ال من خالل تحديد المعايير ومن خالل  وذلك  مؤهالتنا المعترف بها دوليا ،  

 www.treasurers.org. في اليو والغدادة أمناء الخزانة التي تمثل مصالح االقتصاد وتثقيف ودعم وقي 
  

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل    www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  
 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":  

 
 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:

 سيمون هيلز 
 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 إدلمان سميث فيلد شركة  

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 
 

 هاجر الطنيجي 
 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعالم، سوق أبوظبي العالمي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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