
 

 

 

ي العالمي   " حامد بن زايد يفتتح " أكاديمية سوق أبوظب 
 
ي  

 
ي ف ي  مايو//  14أبوظب  ي " أكاديمية سوق أبوظب  افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظب 

ي  ي أبوظب 
 
ي جزيرة المارية ف

 
" رسميا اليوم ف ي  .العالمي ي أطلقها سوق أبوظب 

العالمي بالتعاون مع وتستهل األكاديمية الب 
ق  ي ومنطقة الشر ي أبوظب 

 
تها باعتبارها مزودا لحلول التدريب للقطاعات المالية والمرصفية كافة ف كاء دوليير  مسير شر

 .األوسط بما فيها خدمات االستشارات التدريبية المهنية و األبحاث ونشر الوعي المالي 
 
ي ترسخ ويعد انطالق أعمال األكاديمية خطوة نوعية لسوق أبو  

ي العالمي تضيف إل اإلمارة مزيدا من المقومات الب  ظب 
ي تدريب وتخري    ج كوادر مهنية ذات مؤهالت عالية ودراية مالية 

 
ات المالية واالستثمارية وتسهم ف مكانتها مركزا للخي 

ي 
امج الب  ي يحتاجها لمواصلة النمو والتطور.. فيما توفر الي 

تقدمها أكاديمية سوق واسعة لرفد قطاع الخدمات المالية الب 
ي 
 
ي تستوف

ي العالمي فرصا تعليمية وتدريبية هي األحدث من نوعها عالميا الكتساب المهارات والقدرات المهنية الب  أبوظب 
ام باألخالقيات المهنية ي مجاالت الكفاءة المالية وااللي  

 
 .أعىل المعايير العالمية ف

 
ي وتفقد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الفصول  

ات المتخصصة واطلع عىل أهم المعايير واألسس الب  والمختي 
ي طرح برامجها ومقرراتها الدراسية وتبادل األحاديث مع الهيئة التعليمية واإلدارية وعدد من 

 
تنطلق منها األكاديمية ف

ي مجال الخدم
 
ي تأهيل وتدريب المهنيير  ف

 
 سواق المالية . ات المرصفية واأل الدارسير  حول منهجية األكاديمية ودورها ف

ي المنطقة
 
ي تقديم خدمات تدريبية وتعليمية رائدة ف

 
ي التوفيق والتمير  ف

ي ومهب   سموه لألكاديمية من طاقم تدريب 
 .وتمب 

 
ي العالمي " لتلبية االحتياجات التطويرية    وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أهمية وجود " أكاديمية سوق أبوظب 

ي من خالل تأهيل كوادر مهنيير  يتمتعون بالمعارف والمهارات المتخصصة والتدريبية لقطاع الخ ي أبوظب 
 
دمات المالية ف

ي تعزيز مكانة اإلمارة باعتبارها مركزا ماليا عالميا وتحقيق رؤيتها االقتصادية 
 
ي تسهم ف

 .2030الب 
 
ي أفضل وأضاف سموه أن إطالق األكاديمية يعد إضافة هامة إل منظومة تنمية وتطوير المو   

ية وتبب  ارد البشر
ي قطاع األعمال 

 
ي الدولة ف

 
ة التنمية ف ي مجال تطوير قطاعات الخدمات المالية المختلفة ودعم مسير

 
الممارسات ف

 .والخدمات المالي فيها
 
 األكاديمية  معالي سيف محمد الهاجري عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية االقتصادية   

حرص  مراسم تدشير 
ية  وسعادة حميد عبدهللا الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة ورئيس الشؤون المؤسسية والموارد البشر

 الحكومي والخاص
ي القطاعير 

 
ي العالمي وعدد من المسؤولير  ف  .وسعادة أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظب 

 
ي كلمة 

 
ي أو عىل  كاديمية له خالل حفل تدشير  األ من جانبه أكد سعادة أحمد الصايغ ف ي أبوظب 

 
" أن القطاع المالي سواء ف

ي مواكبة المستجدات بشكل 
مستوى المنطقة يتسم بقدر هائل من الديناميكية فهو يشهد تطورات متسارعة تقتض 

ي المنطقة وتمكينها من تقديم 
 
متواصل.. وهذا األمر يحتم علينا إيجاد وسائل تفعيل القدرات والمواهب المتاحة ف

ا إل الدور الذي ستلعبه أكاديمية  متينة من المعرفة والدراية " .  ذات مستوى عالمي تستند إل قاعدةخدمات  مشير
ات ي هذا الصدد من خالل تهيئة المقومات الكتساب أحدث المعارف والخي 

 
ي العالمي ف  .سوق أبوظب 

 
ي ال بد ونوه بأن األكاديمية ستعمل عىل تعزيز القطاعات المالية بالكوادر المالية 

فة وذات اإلنتاجية العالية والب  المحي 
ي ننشدها للمنطقة 

 ."من توفرها لتحقيق األهداف االقتصادية األوسع وبعيدة المدى الب 
 

ي أن تتوفر للكوادر الوطنية 
ي العالمي أن انطالق نشاط األكاديمية يعب  وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظب 

ي باعتبارها سبل الوصول إل برامج عالمية ا ي تعزيز موقع أبوظب 
 
لمستوى وتقنيات عىل أرفع معايير التطور ليسهموا ف



 

 
اتيجية الطموحة لبالدنا بما فيها خطة " اإلمارات  مركزا دوليا لحركة المال واألعمال والتجارة للتتماشر مع الخطط االسي 

ي االقتصادية  2030 ي " ضمن سعيها إل إقامة مركز  2030"  و" رؤية أبوظب  ي أبوظب 
 
ي متخصص ف

 
 .معرف

 
اتية تستند إل أعىل معايير  ي العالمي عددا من الخدمات تشمل برامج تعليمية وخي  وتقدم أكاديمية سوق أبوظب 

ي القطاع المالي . إضافة إل حلول ومنتجات تعليمية 
 
ام باألخالقيات المهنية والممارسات المثىل ف افية وااللي   االحي 

كاء دوليير  . ياجات كل مؤسسة عىل حدة وتطويرية تصمم وفقا الحت ي  وذلك بالتعاون مع شر
 
بجانب تحقيق االمتياز ف

ي مفاهيم مبتكرة واعتماد وسائل التدريب النوعية
 .مجال التدريب المالي من خالل تبب 

 
ي العالمي عدة برامج أساسية مصممة لتلبية احتياجات القطاعات المالية بشكل     عام وتطرح أكاديمية سوق أبوظب 

ائح وفئات معينة من تلك القطاعات بشكل خاص مع تخصص كل منها بأحد مجاالت الع مل المالي ومن أهم هذه وشر
امج  الذي يخدم قطاع التعامالت المرصفية والنشاطات التمويلية الرقميه  "  FinTech"برنامج التكنولوجيا المالية : الي 

ف بها  ي تخصصات ويتيح للمنتسبير  اكتساب الشهادات المعي 
 
وبرنامج العمل البنكي  المختلفة.   "  FinTech"عالميا ف

ي األكاديمية ويقدم للملتحقير  باقة واسعة من الدور 
 
امج األساسية ف ف والتمويىلي الذي يعد من الي  ات والمؤهالت المعي 

افية مثل شهادة بها دوليا.  المحلل المالي المعتمد إضافة إل برنامج التنمية المهنية الذي يوفر شهادات اعتماد احي 
"CFA" وشهادة المستشار االستثمارّي المعتمد  "CISI "  ها وبرنامج التنمية الذاتية الذي يقدم للملتحقير  به . وغير

وبرنامج تطوير الكوادر الوطنية والذي  إلكسابهم مهارات أساسية وتخصصية. مجموعة واسعة من الدورات المصممة 
بجانب برنامج ريادة األعمال  الية بالكفاءات المحلية المؤهلة. لرفد القطاعات الم يستهدف تنمية الكوادر الوطنية

المصمم لتفعيل قدرات المشاركير  عىل إطالق األعمال وريادة المشاري    ع مع تزويدهم بالمهارات العملية واألدوات 
افية لتأسيس مشاري    ع ناجحة  .االحي 

 
كاء الدوليير  وطورت المناهج التعليمية والمقررات التدريبي   ي العالمي بالتعاون مع أبرز الشر ي أكاديمية سوق أبوظب 

 
ة ف

ف بها عالميا امج والشهادات المعي   .وصممت المناهج المقررة بحيث توفر للمنتسبير  الي 
 
ي    اتيجية أبوظب 

وتركز دورات تطوير الكوادر وريادة األعمال عىل المواطنير  وستعمل برامج األكاديمية    ضمن اسي 
ي     لت

 
ي دولة اإلمارات وتوسيع  بهدفحويل اقتصادها إل اقتصاد معرف

صقل المهارات واإلمكانات المالية لدى مواطب 
ي القطاع المالي 

 
 .قاعدتها من الكفاءات الوطنية ف

 
ي  

.. إن برامج األكاديمية تركز عىل مواطب  ي العالمي من جانبه قال حمد صياح المزروعي مدير عام أكاديمية سوق أبوظب 
ي مجال 

 
ي يحتاجونها لتوسيع نطاق المشاركة اإلماراتية ف

الدولة وتزويد رواد األعمال المحليير  بالموارد التعليمية الب 
 .العمل المالي 

 
كاء والجهات ذات الصلة. ار المتواصل مع الوأضاف أنه من خالل الحو    فإن األكاديمية ستعمل بشكل مستمر عىل شر

طرح وتطوير حلول مثالية للوفاء بمتطلبات القطاع المالي وتمكينه من مواكبة المستجدات المتسارعة سواء عىل 
ا إل أن هدف اطالق األ  ق األوسط ..مشير ي مستوى دولة اإلمارات أو عىل صعيد منطقة الشر

 
كاديمية تحقيق االمتياز ف

 .مجال التعليم المالي 
 

 نبذة عن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي:

 

تمثل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، جزءاً حيوياً من مبادرات التعليم وتطوير المعرفة لسوق أبوظبي 

العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات أبوظبي. وتأسست الأكاديمية وفق رؤية تهدف 

أبحاث، وكافة الجوانب المعرفية لجعلها أحد الأكاديميات الرائدة في المنطقة عبر تقديم خدمات التدريب، وال



 

 
المتصلة بالقطاع المالي وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة، حيث تسعى عبر برامجها التعليمية المختلفة 

التي تشمل المجالات المصرفية، والتمويل، والقيادة، وريادة الأعمال، والمهارات الأساسية والتقنية، 

ركز مالي دولي، ووجهة للتميّز في تقديم الخدمات المالية بالمنطقة للمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كم

 وحول العالم.

 

عن تأسيس "مركز المعرفة"، ليكون مبادرة تعليمية  2017وكان سوق أبوظبي العالمي قد أعلن في مايو 

خ مكانة تتماشى في أهدافها ورسالتها مع استراتيجية السوق كمركز مالي دولي، وتعزز من التزامه في ترسي

أبوظبي كمركز اقليمي متكامل للتميّز والريادة في تقديم الخدمات المالية وتطوير ودعم المواهب 

والمبتكرين في القطاع المالي. ويهدف "مركز المعرفة" لبناء مجتمع من المهنيين المتميزين، وتطوير رأس 

من خلال الارتقاء بالجوانب المعرفية،  المال البشري في القطاع المالي، ونشر وتعزيز مفاهيم التميز المهني

والمعايير، والامتثال، والاخلاقيات والابتكار في الخدمات المالية. ويتألف "مركز المعرفة" من أربعة ركائز رئيسة 

تشمل الجانب الأكاديمي، والبحث والابتكار، والندوات والمؤتمرات، والتدريب المتمثل في أكاديمية سوق 

يتمثل أحد الأهداف الأساسية لمبادرة "مركز المعرفة" في استقطاب أبرز المؤسسات أبوظبي العالمي. و 

الأكاديمية والمعاهد المهنية العالمية، وتشجيعهم على تقديم برامجهم التعليمية المتخصصة انطلاقاً من 

 جزيرة الماريه، المنطقة المالية الحرة التي تتبع تنظيمياً لسوق أبوظبي العالمي. 

 

 

عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة   

 

مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

.2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسمياً  جزءاً محورياً تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و 

في ترسيخ مكانة أبوظبي  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يمن رؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، للمال والأكمركز رائد 

.وغيرها من مناطق العالم وأفريقيا، وجنوب آسيا  

 

سلطة تنظيم الخدمات ولطة التسجيل، سمستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على 

الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة كزات قوة أبوظبي تشمل النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرت

ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  ، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيالثروات

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد عمل تتمتع ب

  الإنجليزي. لعمومقانون اقواعدها من 

 



 

 
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة 

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في 

انفستور".أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال   

 

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114إجمالية تبلغ 

معلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء للمزيد من التجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.comزيارة الموقع الإلكتروني 
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