
   

 

 

 

 لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للتميز في التعليم، والمعرفة، وتطوير المواهب 

مذكرة تفاهم بين مجلس أبوظبي للتعليم وسوق أبوظبي العالمي 

نسياد لتعزيز المعرفة الماليةاوكلية   

  
ة نسياد" لإدار أوقع مجلس أبوظبي للتعليم، وسوق أبوظبي العالمي، وكلية ": 2017مايو  23أبوظبي، 

الجوانب المعرفية والكفاءة في مجال لدعم تطوير وبناء مذكرة تفاهم مشتركة الأعمال، اليوم 

سوق أبوظبي العالمي في جزيرة سلطات الخدمات المالية في أبوظبي. وتم توقع المذكرة في مقر 

الماريه من جانب معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وسعادة 

أحد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، والبروفيسور ميغيل سوسا لوبو، مدير 

 نسياد الشرق الأوسط في أبوظبي.االحرم الجامعي لكلية 

 

توقيع هذه الشراكة الجديدة بما يتماشى مع مساعي الأطراف الثلاثة لتعزيز مكانة أبوظبي  ويأتي

كمركز رائد للتميز في التعليم، وتشارك ونقل المعرفة، وتأهيل وتطوير المواهب وإعداد الكوادر 

، والمساهمة في تحويل أبوظبي لمركز قيادي متكامل في قطاع في قطاع المال والأعمال الواعدة

 لمالية.الخدمات والمعرفة ا

 

ذلها بالجهود التي يب أشاد معالي الدكتور علي راشد النعيمي المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليمو

نسياد " في تعزيز مكانة أبوظبي على اسوق أبوظبي العالمي و كلية إدارة الأعمال الدولية "  كل من 

الساحة الدولية كمركز مرموق في مجال الأعمال والاقتصاد، وأوضح معاليه حرص المجلس نحو تقديم 

نسياد " الجديد في جزيرة المارية والتي تعتبر اكافة أوجه الدعم للمساهمة في تدشين مقر كلية " 

 المنطقة. المركز التجاري والمالي الأول لإمارة أبوظبي و

 

"أن هذه الخطوة تعد فرصة عظيمة لدعم مهمة سوق أبوظبي العالمي في جذب  وأضاف معاليه

المواهب والخبرات في مجال الأعمال والمال من جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي نواصل فيه 

صاد المحلي الاقتاليوم تزويد أبنائنا من الأجيال الشابة بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل 

 وتعزيز مستوى التنافسية على المستوى الدولي".

 

بأن توقيع هذه المذكرة ، وقال سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

 في مجلس أبوظبي ئهيأتي ليؤكد على الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي إلى جانب شركا

لإدارة الأعمال، لبناء جيل مبدع يتميز بالابتكار، والمعرفة، والتفكير الايجابي نسياد" اللتعليم وكلية "

تحقيق الريادة والنجاح لأبوظبي ودولة الإمارات على  الطموح، والقدرة على المساهمة الفاعلة في

 المدى الطويل.

 

ماً لتحقيق وأشار إلى أن امتلاك رأس المال البشري المؤهل والمتسلح بالمعرفة يشكل عاملاً ها

التنمية الاقتصادية والمجتمعية لكافة الاقتصادات، وأن سوق أبوظبي العالمي يدرك من منطلق 

 مكانته كمركز مالي دولي الأهمية الكبيرة لوضع الأسس المتكاملة لتطوير القدرات المالية والخبرات

 



لف ق التنمية في مختلترسيخ موقعه كمركز مالي حيوي ومستدام قادر على تحقي الضرورية والكوادر

  الظروف.

 

بأن القطاع المالي يعتبر عاملاً استراتيجياً لدعم جوانب الابتكار، وخلق فرص الأعمال  وأوضح الصايغ

لتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الرئيسيين على مواصلة سوق أبوظبي العالمي ا والتوظيف، مؤكداً 

متكاملة، وتوفير الموارد اللازمة لتحويل أبوظبي لمركز لتهيئة بيئة تواصلية والمؤسسات المالية 

 وتقديم أرقى الخدمات المالية. ، وجذب المواهب،والمعرفة عالمي للابتكار

 

من جانبه قال البروفيسور ميغيل سوسا لوبو، مدير الحرم الجامعي لكلية إنسياد الشرق الأوسط في 

نساد" لأبوظبي كموقع، وشريك فاعل، ومقر للتوسعة الاستراتيجية لحرمها ا: "أتى اختيار كلية "أبوظبي

لتصبح مركزاً اقليمياً  أبوظبيجود رؤية مشتركة حول تطوير نظراً لالجامعي في الشرق الأوسط، 

وحلقة وصل عالمية بين مناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي ليعزز 

ية، ونحن فخورون بشراكتنا مع هذا المركز المالي الدولي الساعي لتحقيق التواصل من تلك الرؤ 

 العالمي وتطبيق أعلى معايير التميز".

 

"مركز  إطلاق مبادرةالسادس من مايو الجاري عن  فيأعلن كان قد يذكر أن سوق أبوظبي العالمي 

مع الأهداف الاستراتيجية للسوق، تتماشى " في الخدمات المالية، كمبادرة جديدة ومبتكرة معرفةال

ورؤيته للمساهمة في جعل أبوظبي مركز إقليمي رائد في تميّز تطوير وصقل مواهب وقدرات 

 المبتكرين والعاملين في الخدمات المالية في دولة الإمارات.

 

 -انتهى  -
 

 المحررين:ملاحظات للسادة 

 نبذة عن مجلس أبوظبي للتعليم

في شأن إنشاء مجلس  2005لسنة  24بموجب القانون رقم  2005( في عام ADECللتعليم )تأسس مجلس أبوظبي 

أبوظبي للتعليم والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة 

ل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد حاكم إمارة أبوظبي ،حفظه هللا، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آ

بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للتعليم، وذلك   2008لسنة  8الأعلى للقوات المسلحة، وأعيد تنظيمه بموجب قانون رقم 

بهدف الإشراف على قطاع التعليم في إمارة أبوظبي ، ويسعى المجلس إلى تحويل المجتمع في الإمارة إلى مجتمٍع 

الابتكار وإنتاج المعرفة والانفتاح على المجتمعات والاقتصاديات العالمية والارتباط بها مع الحفاظ على يقوم على 

  الثقافة والعادات والتقاليد الوطنية الأصيلة.

 للمزيد من المعلومات حول مجلس أبوظبي للتعليم، الرجاء الاتصال بالمقر الرئيسي للمجلس على الرقم 

   www.adec.ac.aeزيارة موقعنا الإلكتروني:  + أو971( 2) 6150 000

   

 
 :نبذة عن إنسياد، كلية إدارة الأعمال العالمية

تعتبر كلية إنسياد، إحدى أبرز وأكبر مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في إدارة الأعمال على المستوى الدولي. 

مجها تجربة تعليم عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ويمتد نشاط كلية إنسياد البحثي للمشتركين في برا  وتوفر

على نطاق ثلاث قارات، بفضل مقراتها الجامعية الموزعة في كل من أوروبا )فرنسا(، وآسيا  والتعليمي

بلداً،  40ستاذاً مرموقاً من أ 148والشرق الأوسط )أبوظبي(. كما أن أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم   )سنغافورة(،

تنفيذي   9500 مشارك سنوياً في برامجها التعليمية. كما يشارك أكثر من 1300ينقلون معارفهم وخبراتهم لأكثر من 

 .برامج كلية إنسياد للتعليم التنفيذي سنوياً في

http://www.adec.ac.ae/
http://www.adec.ac.ae/
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، تم تصنيف جميع البرامج الثلاث لماجستير إدارة الأعمال من إنسياد في المرتبة الأولى من قبل 2016وفي عام  

، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، وماجستير إدارة الأعمال الـ"فايننشال تايمز" في جميع فئات التصنيف التي تشمل

 وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذية من قبل كلية واحدة.

 للتواصل الإعلامي: 

 زينة سليمان

 3191 640 50 971 + هاتف :

 zeina.sleiman@insead.edu البريد الالكتروني:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال المجتمع المالي العالمي. 

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا. للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

ية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الضرائب، وأطر تنظيم

 الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

ة من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالي

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

فندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، و

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث 

هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة تسهم كافة 

 أبوظبي.

 ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com إلكترونيللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ال

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  الهاتف:رقم 

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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