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األصول  تطلق تخصصأكاديمية سوق أبوظبي العالمي  

بلوك تشين  لالرتقاء بمستوى المعرفة في مجال ال  الرقمية

 على مستوى المنطقة 

األصول الرقمية بالشراكة مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال   إطالق تخصص  ●

 " ون نأف"أكاديمية و ”باينانس “وأكاديمية 

منضمين إلى كلية  للمحترفين الواألصول الرقمية  البلوك تشين  تعليم    تستهدف المبادرة ●

 الرقمية ألكاديمية سوق أبوظبي العالمي
 

المتحدة،  دولة  أبوظبي،   العربية  أبوظبي    :2022نوفمبر  16اإلمارات  سوق  أكاديمية  أعلنت 

  اإلماراتية، لعاصمة  لالمالي الدولي    العالمي، المركزالذراع التعليمية لسوق أبوظبي    ،العالمي

مهارات الكوادر والتطوير    المساهمة في في خطوة تهدف نحو  األصول الرقمية"    تخصصافتتاح "

 الرقمي ومواكبة متطلبات العصر الجديد.المجال في 

 

الذي    "الماليأسبوع أبوظبي  "األولى من  الدورة  خالل  الجديد  إطالق التخصص  عن  جاء اإلعالن  و

جهات ، بالشراكة مع  2022نوفمبر    18إلى    14الفترة من  في  سوق أبوظبي العالمي  يستضيفه  

المالية   المؤسسات  من  ومجموعة  رئيسية  واقتصادية  الذي ويقدم  العالمية.  اإلقليمية  الحدث 

القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق  شؤون حول إلثراء الحوار منصة ، يستمر لمدة أسبوع

التي تشمل األسواق المالية والخدمات   ،والتطورات واالبتكاراتوتوجهاته  فريقيا  أاألوسط وشمال  

 . حول العالمالمصرفية 

 

الرقمية  تخصص"قدم  بو العالمي    "األصول  أبوظبي  سوق  ألكاديمية  تعليمية  برامج  التابعة 

والرموز غير    ،الميتافيرسموضوعات  وتغطي مناهجها  لمستوى التأسيسي والمتوسط والمتقدم  ل

لالستبدال الالمركزيوتشين    والبلوك  )الكريبتو(  الرقميةوالُعمالت    ،القابلة  واألمن   التمويل 

قدرات وتعزيز  اقتصاد قائم على المعرفة  لتأسيس  . وذلك تماشيًا مع رؤية دولة اإلمارات  السيبراني

 .  المواهب المؤهلة تطوير 

 

تعاونها مع   "التابعة    باينانس أكاديمية  وفي إطار توسيع  الرائد    "باينانس لمنصة  العالمي  المزود 

متخصص بنظام مركز  افتتاح    ،أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أيًضا،  لخدمات البلوك تشين

عمالت  والتشين    لغة في مجال البلوك  20بأكثر من  مجاني  التعليم  ال فرص  مفتوح لتوفير  التعليم  ال

 المالي.أسبوع أبوظبي ، خالل أكاديمية باينانس ، بالشراكة مع الرقمية

 

كلية   الرقميةوتعد  حكومية  ،  األصول  مبادرة  نوعها  أول   في الرقميةالُعمالت  تداول    لتعليممن 

برامج    على وضع   أكاديمية سوق أبوظبي العالميو  سيتعاون كل من أكاديمية باينانس و  .المنطقة 

مقاالت فيديو وصوت ومقاالت نصية على نظام إدارة التعلم التابع   تتضمنوالتي سالدورة التدريبية  

 ورش عمل غير متصلة باإلنترنت للمتعلمين.  وتوفير سوق أبوظبي العالميألكاديمية 

 



 
 

  باينانس : "باينانسلمنطقة الشرق األوسط في  النمو والعمليات  بادر كلوتي مدير  وقال  

أكبر مراكز    أحد    باينانس كاديمية  أ،  ذراعها التعليميوتعد  ،    مجال التعليمهي شركة رائدة في  

إضافية  هي خطوة    سوق أبوظبي العالميشراكتنا مع  البلوك تشين كما أن    قطاعالتعلم في  

والمعرفة في مجال  ت ال  إتاحة فرصفي   نطاق  على    )كريبتو(   الرقميةوالُعمالت  بلوكتشين  علم 

 واسع"

  

مجال المعرفة في    عالي المستوىتعليم    توفير منصةإلى    أكاديمية سوق أبوظبي العالميتهدف  

مع  المالية تماشياً  رائًدا.  عالميًا  ماليًا  مركًزا  أبوظبي  يجعل  الرؤيةهذ، مما    تخصصعمل  يس ،  ه 

األصول الرقمية واالقتصاد األصول الرقمية على تعزيز التعلم الشامل الذي يركز على تعليم الطالب  

توظيف المواهب المحلية  فرص  وتعزيز    وصقلها، باإلضافة إلى تحسين المهارات  البلوك تشينو

 . على المدى الطويل نمو السوق لضمان استدامة 

 

حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي قال  و

المتزايد والقيمة المضافة  في ظل  ":  العالميومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي   الطلب 

الدور   كل من سوق أبوظبي العالمي وأكاديمية السوق ، يدرك  استخدامهااألصول الرقمية و  تعلمل

المتخصص  المحوري ذات  للتعليم  مهارات  متقدممستوى    إلعداد  والخبرة  إن  .  مهني  المعرفة 

تجعلهم شريًكا   الرقميةالُعمالت    وقطاع  مجال البلوك تشينفي    "باينانس "الراسخة ألكاديمية  

الرائدة.   المبادرة  بهذه  قدًما  للمضي  خاللمثاليًا  أكاديمية  س  البرنامج،هذا    من  سوق  تواصل 

تمكين وإعداد القوى العاملة عالية الكفاءة لتعزيز االبتكار المستمر وتحقيق نمو   أبوظبي العالمي

 اإلمارات العربية المتحدة." أكبر للمساهمة في تطوير وتوسيع االقتصاد القائم على المعرفة في 

 

: "أصبحت المهارات التي كانت وأكاديمية أفنون"  "سينوبعضو مجلس اإلدارة    أيتون،قال عبيديا  

للوظائف  ضرور مما خلق مساحة    سابقاً ية  اآللي،  للتشغيل  تطوير  من  األشخاص    تمكنقابلة 

جديدة   احترافية  السوقمهارات  في  ودورهم  مكانتهم  على  المحافظة  من  تقنية  إن  .  للتمكن 

تشين   الرقميةوالالبلوك  االصطناعي  عمالت  المهارات  والذكاء    نحتاجها  التيالمستقبلية    هي 

 وتطويرهاجميًعا لنكون قادرين على المنافسة في سوق العمل. مع استمرار تقدم التكنولوجيا  

 ". المهنيون لتحقيقاألمان الوظيفي حتاجها يسالمهارات التي  األخذ بعين االعتبارمن المهم 

 

يسعدنا "  نجويانآن    ترام  ،بدوره قال الشريك المؤسس لمركز التمويل والتكنولوجيا وريادة األعمال  

في إطالق هذه المبادرة المهمة للغاية. األصول    اكاديمية سوق أبوظبي العالميأن نتشارك مع  

تدفع تحو تغيير ملموس    ، هذه كلها مجاالتوالبلوك تشين،  3، الويبالتمويل الالمركزيوالرقمية،  

صول الرقمية األ  وسيساهم تخصصاألموال والتمويل والحكومات والمؤسسات الخاصة،    نشاطفي  

 للجميع في المنطقة ". التعلم  إتاحة فرص 

 

 -انتهى-
 

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

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

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

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



 
 

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

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

  
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":  
 

 نبذة عن باينانس: 
لية تتضمن أكبر تبادل  تعد "باينانس" منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوك تشين، ومزود البنية التحتية للعمالت المشفرة عبر مجموعة منتجات ما

ن،  لألصول الرقمية من حيث الحجم. وتحظى منصة "باينانس" بثقة الماليين في جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة حرية األموال للمستخدمي
سلع االجتماعية واالستثمار  وتتميز بمحفظة ال مثيل لها من منتجات وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والبيانات والبحث وال 

 واالحتضان والالمركزية وحلول البنية التحتية، وغيرها. 
 https://www.binance.com  زيارة  كم لمزيد من المعلومات، يمكن

 
 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:

 سيمون هيلز 
 رئيس منطقة الشرق األوسط 
 شركة إدلمان سميث فيلد 

 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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