
 
  القطاع مختصيالمعرفة بين  وتعزيز الدولة فيجهود االستدامة  لدعم سعيهاإطار  في

 المستدام  التمويل شهادة تطرح العالمي أبوظبي سوق أكاديمية
 

التمويل المستدام  في شهادة طرح عن االعالنأكاديمية سوق أبوظبي العالمي  يسر: 2020 يناير 28 أبوظبي

 . والتمويل المصرفية لألعمال لندن معهدبالتعاون مع  تقدم

 العالمي، أبوظبي سوق أكاديمية شريك والتمويل، المصرفية لألعمال لندن معهد طوره الذي البرنامج سيعمل

على تنسيق دراسة المبادئ الرئيسية في األعمال  ،األكاديمية في المستدام التمويل كلية خالل منيقدم  والذي

 .العام االهتمام ذات االستدامة مواضيعالمصرفية والتمويل مع 

 األعمال إدارة مواضيع حول نقديتفكير  عادةإاالستدامة في مجال األعمال المصرفية والتمويل  تتطلب

 حولافتراضات  ومراجعةالمصرفية والتمويل  األعمال دراسة أولوية بدوره البرنامج يتناولوس. والعمليات

 . والتوقعات والمخاطر واالئتمان واالستثمار وغيرها األسواق

 تعزيز على  همسيساعدو للدراسة، المطروحة واألمثلة القضايا خالل من للطلبة متكاملة تجربة مجالبرنا وسيقدم

 استكشاف لهمكما سيتاح . المستدام التمويل في الحوكمة واعتبارات واالجتماعية البيئية العتباراتل همفهم

اسلوب التفكير الحالي حول التصنيف والتنظيم وتعلم تطوير االستراتيجيات العملية التي يمكن تنفيذها في 

 . المؤسسات التي يعملون فيها

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في أبوظبي  في العملية المحاضراتيشمل  متكامل دراسة نموذجهذه الشهادة  تتيح

مراسم التخرج في معهد لندن لألعمال المصرفية والتمويل في لندن، وسيكون وستعقد . رقميا تتم التي وتلك

 . للطالب المتميزين منحأنه ستكون هناك  علما ،المعهد مسؤوال عن تسليم ومنح الشهادات

نظمه سوق أبوظبي العالمي  الذي المستدام، لتمويلل أبوظبي ملتقىالثانية من  الدورة خاللالبرنامج  طرح وجاء

 . 2020 يناير 15 فياسبوع أبوظبي لالستدامة  منض

ستعمل شهادة أكاديمية سوق : "سوق أبوظبي العالمي كاديميةأل العام المدير المزروعي، مدح /السيد وعقب

عال من  مستوى ذوومن المختصين بالتمويل  نخبة مهارات تطويرأبوظبي العالمي في التمويل المستدام على 

حيث ستتمكن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، من خالل التعليم المتخصص عالي . االستدامة مجالالخبرة في 

الجودة، من تمكين المؤسسات من دعم المبادرات الخضراء وممارسات العمل في كل مجال من مجاالت 

 ".عملياتها واستثماراتها

 لقد كان من دواعي سرورنا : "تمويلفريزر، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن لألعمال المصرفية وال ليكسأ وعقب

 فيشهادة في التمويل المستدام، والتي تعتبر مؤشرا على تطور مثير  تقديملأكاديمية سوق أبوظبي العالمي  تلبية



 
 انطالقةالمؤهل الجديد والمبتكر  هذا يكوننأمل أن . أبوظبي في الدارسين الى تقدم التي المتخصص التعليم برامج

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في مجال التمويل المستدام في دولة  في تطوير برنامج  للمساهمةاستثنائية 

 ".وخارجها المتحدة العربية ماراتاال

 -انتهى-

 

 سوق أبوظبي العالمي  أكاديمية

وتعمل مع خبراء  الرائدة، الدوليةجزء من سوق أبوظبي العالمي، وهو أحد المراكز المالية  هيسوق أبوظبي العالمي  أكاديمية

األكاديمية في أبوظبي، عاصمة دولة االمارات العربية المتحدة، وقد تأسست لبناء الخبرة  تقع. المالي التعليم برامج تقديمل القطاع

 . والتعليم المالي والمعرفة لتمكين المنطقة

 لندن لألعمال المصرفية والتمويل  معهد

سنة كهيئة مختصة ومؤسسة خيرية تعليمية  140معهد لندن لألعمال المصرفية والتمويل في قلب قطاع التمويل ألكثر من  عمل

 . مسجلة، تأسست بموجب مرسوم ملكي

هو هيئة مانحة للمؤهالت في المجال التي تغطي مجموعة من المواضيع، منها األعمال المصرفية واالستثمار والتمويل  المعهد

عادية  دراسيةيقدم المعهد، وهو كلية جامعية، شهادات .  ري وتقديم االستشارات المنظمة في المملكة المتحدة وعالمياالتجا

معهد لندن لألعمال المصرفية والتمويل هو المزود .  عليا للطلبة الراغبين بالعمل في األعمال المصرفية والتمويل وشهادات

سنة، حيث يساعد الشباب على تطوير  18-16المدارس الذين تتراوح أعمارهم من  الوحيد لمؤهالت التمويل الشخصي لطلبة

  .على طول الحياة األموال ادارة فيالمهارات الحيوية 

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال في يوم 

وجاء إطالق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي . 2015عام 

كما يشّكل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في . العالمي

في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على  قلب أحد أكبر الصناديق السيادية

ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث  .الصعيد الدولي، يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا



 
ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم ضمن المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

الث وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ث .مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام

الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من : مجاالت رئيسية، هي

للمزيد من المعلومات حول سوق أبو  .المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا الحتياجات السوق

 :لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع www.adgm.com موقع اإللكترونيظبي العالمي، الرجاء زيارة ال
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