
    

 

 

 وسوق أبوظبي العالمي معهد المحللين الماليين المعتمدين

 في الشرق األوسط وشمال أفريقياالمشترك  التعاون لتعزيز مذكرة تفاهم يوقعان  
مكّرس لخدمة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،الجديد ، معهد المحللين الماليين المعتمدينمكتب   

 2018 عام من لاألو الربع في أبوظبي في افتتاحه يتم

 

الجمعية معهد المحللين الماليين المعتمدين، أكد  :2017 نوفمبر 28 ،أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

توقيع مذكرة تفاهم  مراسمخالل  العالمية لممتهني االستثمار التي تضع معيار التفوق واالعتراف المهنيين،

 .2018تاح مكتب له في الشرق األوسط في عام اليوم اعتزامه افتسوق أبوظبي العالمي للتعاون مع 

من خالل شراكة وثيقة الصلة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز  معهد المحللين الماليين المعتمدين وسيقوم

جديد لتطوير وتعزيز مهمته في قيادة مهنة االستثمار من خالل ال هتأسيس حضورب المالي الدولي في أبوظبي،

 .لمجتمعل لتحقيق الفائدة القصوى التعليم والتميّز المهنيالمهنية والقيات خاألأعلى معايير  إرساء

المالي في القطاع الستكشاف مبادرات جديدة تعزز قدرات وكفاءات وخبرات العاملين  معا  الطرفان  تعاونيوس

 :في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر

  تطوير مبادرات( تعليمية حول معايير األداء االستثماري العالميGIPS) يثاق السلوك المهني وم

 تدير التي"( المدراء)" للشركات والمهنية األخالقية الذي يحدد المسؤوليات (AMC) لمديري األصول

 .العمالء عن نيابة األصول

 التنظيمية ذات الصلة لتعزيز النظام المالي لألطر الرؤى بوضع المساهمة. 

  سوق أبوظبي العالميلاستکشاف الفرص التي يمکن أن تسهم في مبادرة مرکز المعرفة التابع. 

 وتبادل المعلوماتبمعلومات القطاع المالي  ذو صلةبيانات  ركزم. 

في المساهمة  طرفينالتزام كال ال سوق أبوظبي العالميو معهد المحللين الماليين المعتمدينويؤكد التعاون بين 

إلى لدى افتتاحه الجديد  المكتبدولي متميز للمعرفة في الشرق األوسط وخارجه. وسينضم  بتطوير مركز

مكّرس لخدمة الشرق  معهد المحللين الماليين المعتمدينل مكتب ليصبح ثالثآخرين في لندن وبروكسل  مكتبين

 األوسط وشمال أفريقيا.

 5200، حيث تضم المحللين الماليين المعتمدين معهدوتعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سوقا  رئيسية ل

. ¹خبير مالي من حملة شهادات المعهد األعضاء في ثماني جمعيات تابعة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين

من سائر أنحاء  2017المحلل المالي المعتمد في يونيو وبلغ إجمالي عدد المرشحين الذين سجلوا المتحانات 

عن العام السابق، مع أكبر عدد من المرشحين من اإلمارات العربية  %8بزيادة بنسبة ، مرشحا   5773 المنطقة

 ( مرشحا .544( مرشحا ، ومصر )869( مرشحا ، والمملكة العربية السعودية )1909المتحدة )

تطورة المالتعليمية لمتطلبات ا لتلبية، 2017مايو في  سوق أبوظبي العالميلمركز المعرفة التابع  تأسيس وتم

اون مع أصحاب للتع سوق أبوظبي العالميلمفتوحة ومعرفية شاملة يوفر منصة وللمجتمع المالي في أبوظبي. 

على المدى  نجاح أبوظبيلالمواهب الحيوية مستدام من  رافدحفاظ على ستقطاب والالمصلحة والشركاء ال



توفير مناهج شاملة على  لميأكاديمية سوق أبوظبي العا، سوف تعمل مركز المعرفةكجزء من . الطويل

 مصممة لقطاع الخدمات المالية. للتدريب ودورات تعليمية 

جاري بيكر، المدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة أوروبا والشرق  قال، سياقهذا الوفي 

 :األوسط وأفريقيا

 وشمال األوسط الشرق منطقة في الجديد كتبنام حتافتا منجعلنا خطوة أقرب ي اليوم التفاهم مذكرة توقيع إن"

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة من خالله في للعمل كمركز أبوظبي اخترنا وقد. 2018 عام في أفريقيا

 االستثمارات إدارة صناعة في والمهني التعليمي التميز لتحقيقضمن سعينا الدائم  واألهداف المبادرات لتلبية

 ". المعرفة مركز خالل من سوق أبوظبي العالميساندة بدعم وم اإلقليمية،

، وعضو مجلس إدارة في سوق أبوظبي العالميخالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات قال من ناحيته 

ونرحب بهم في  المحللين الماليين المعتمدينمعهد مع تنا انا تعزيز عالقيسر: "سوق أبوظبي العالميأكاديمية 

مهما في النمو االقتصادي واالبتكار وفرص األعمال في  عامال  يمثل القطاع المالي  نإ. لميسوق أبوظبي العا

المحللين لعمل بشكل وثيق مع معهد ل. ونتطلع األوسع نطاقا   أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المواتية والنظام المالية الرئيسية في إمارة أبوظبي لتوفير البيئة  والجهات والمؤسسات الماليين المعتمدين

لتلبية احتياجات القطاع المالي في  الخبراء المؤهلين األكفاءوجذب المزيد من  رعايةالقوي من أجل لحيوي ا

 تعزيز متوافقاَ مع المحللين الماليين المعتمدينهذا التعاون مع معهد  ويعتبرمارات العربية المتحدة. إلدولة ا

  ."اقتصاد مبتكر قائم على المعرفةفي النهوض بدعم خطط أبوظبي ب الميسوق أبوظبي العالتزام مجموعة 

وبمناسبة اإلعالن عن قرار معهد المحللين الماليين المعتمدين افتتاح أول مقر له في المنطقة، وذلك ضمن 

قال حميد عبدهللا الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون "سوق أبوظبي العالمي" في أبوظبي، 

 المؤسسية، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة مبادلة لالستثمار )مبادلة(:

"نرحب بقرار معهد المحللين الماليين المعتمدين افتتاح مقٍر له في أبوظبي. ونحن في "مبادلة" نشترط على 

ة بأحد برامج معهد المحللين الماليين المتقدمين للعمل في مجال التحليل المالي لدينا، االلتحاق والدراس

موظفا  من  150، حيث التحق بالمعهد منذ ذلك التاريخ أكثر من 2006المعتمدين، وقد طبقنا ذلك منذ العام 

"مبادلة"، وذلك في مختلف برامج المعهد ومستوياته التدريبية، األمر الذي ساهم بتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم 

ن اختيار أبوظبي لتكون مقرا  ألول مكتب للمعهد في المنطقة، سيحفز العديد من الكوادر المهنية. وأنا على ثقة بأ

الشابة، الراغبة بتطوير مسيرتها المهنية في قطاع الخدمات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، على 

  ".االلتحاق بأحد البرامج التي يوفرها المعهد
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 CFAنبذة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين 



هو جمعية عالمية لممتهني االستثمار، يضع معيارا  للتفوق واالعتراف المهني. يعتبر  CFAمعهد المحللين الماليين المعتمدين 
العالمي. يتمثل الهدف النهائي  المعهد بطل السلوك األخالقي في أسواق االستثمار، ومصدرا  محترما  للمعرفة في المجتمع المالي

للمعهد في خلق بيئة تضع مصالح المستثمرين أوال ، وتطوير أسواق العمل إلى األفضل، وتحقيق نمو االقتصادات. ويضم معهد 
، CFAمن حملة شهادة  145,000بلدا  وإقليما ، منهم  163عضو في  152,000أكثر من  CFAالمحللين الماليين المعتمدين 
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 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر من عام  21ي يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال ف فتح

وجاء إطالق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما  .2015

يشّكل السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر 

السيادية في العالم، دورا  محوريا  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط  الصناديق

 مع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ُن ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاك م سوق أبوظبي العالمي، سيُمّكِّ

سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات 

 مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام.

المي بشكل مبدئي في ثالثة مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة وينشط سوق أبوظبي الع

األصول، علما  بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا  

 الحتياجات السوق.

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

مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج 

ة في مركز "الغاليريا"، ومساحات مكتبية الواليات المتحدة األمريكية للمستشفى التخصصي "كليفالند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخر

من الدرجة األولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية واالقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في 

، ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

 المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

 لالتصال الصحفي
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