
  

1 
 

 صحفي  خبر

سوق أبوظبي العالمي تجدد شراكتها مع هيئة   أكاديمية
"برنامج   من  جديدة دفعة تخريج حفل خاللالموارد البشرية  

 الوطنية"   الكوادر تطوير
 

البشرية    هيئة   بين  الموقعة  االتفاقية •   جهود   ستدعم  العالمي  أبوظبي  سوق  وأكاديمية الموارد 
 في مؤسسات مالية رائدة على المدى الطويل مهنية  مسارات  في المواطنين تعيين

   "المصرفيين برنامج “ بنجاح  أكملوا إماراتي مواطن 300من   أكثربـحفل التخريج  يحتفي  •
الوطنية"    تطوير"برنامج    تصميم   تم •   لتطوير   ومساندتهم  اإلماراتيين  المواطنين  لدعم الكوادر 

   رموقةضمن مؤسسات دولية م الخاص  القطاع العمل في في   المهنية مساراتهم
 

 

  أبوظبي   سوق   أكاديمية  أعلنت:  2022  نوفمبر  17  المتحدة،  العربية  اإلمارات   دولة  أبوظبي،
الدولي  ركزالم  العالمي،أبوظبي    لسوق  المعرفي الذراع    ،العالمي   ، اإلماراتية  لعاصمةل   المالي 

"  الوطنية   التوظيف  أجندة"توقيع    من خالل  اإلماراتية  الكوادر  مهارات  وتطويرتجديد التزامها بصقل  
 . الموارد البشرية هيئةمع 

 

أبوظبي    الدورةخالل    اإلعالن،  هذاجاء  و "أسبوع  من  الذي  المالياألولى  سوق    يستضيفه " 

اقتصادية رئيسية   جهاتبالشراكة مع  ،2022نوفمبر   18إلى  14الفترة من  فيأبوظبي العالمي 

 ،الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع ويقدمالعالمية. و اإلقليميةومجموعة من المؤسسات المالية 

فريقيا أالقطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق األوسط وشمال    شؤونالحوار حول    إلثراءمنصة  

 . العالم حولوالتطورات واالبتكارات التي تشمل األسواق المالية والخدمات المصرفية  ،وتوجهاته

برنامج    الوطنية  التوظيف  أجندةوتضمنت   اتفاقية  وتوسيع  وتوقيع    ،الوطنية  الكوادر  تطويرتجديد 

المالي   التوظيف  مركز  تفاهم  السنوي  وذلكمذكرة  التخرج  حفل  تطوير    خالل    الكوادر لبرنامج 

لعديد من البرامج التي تركز على القطاعات الرئيسية  اح  ا. وكان الحفل بمثابة استكمال نجالوطنية

المصرفية   الخدمات  ذلك  في  بما  المالية  الصناعة    والتأمين،   والمحاسبة،  والتدقيق،في 

المؤهالت    الوطنية  الكوادر  تطويربرنامج  يركز  وواالستشارات.   توفير  عن   الدولية،على    فضالً 

تزويد مواطني دولة اإلمارات  للعملالخبرة    اكتساب القطاع الخاص لضمان  العربية    مع شركات 

 المهنية.  مساراتهمبالمهارات والمعرفة الالزمة للتقدم في  المتحدة

إلى دعم توظيف أكثر من    2023لعام  الكوادر الوطنية    تطويربرنامج  اتفاقية  ب  العمليهدف تجديد  و
 واالستشارات  والمحاسبة،   والتدقيق،  المصارف  قطاعمواطن إماراتي في وظائف مهمة في    200

كما    اإلدارية،  من  والتأمين.  أكثر  تمكين  إلى  االتفاقية  تطوير    200تسعى  من  إماراتيًا  مواطًنا 
 .الرقمي قطاعالوالمهنية في قطاعات جديدة تشمل الخزينة والضرائب  مسيرتهم

 

  إلى صقل   أدى  والذي  ؛2022حققه مركز التوظيف المالي لعام    الذينجاح األولي  ال  ضوء  وعلى
الموارد    هيئة، جددت  مواطن إماراتي خالل دعمهم في بدء رحالتهم المهنية  800مهارات    وتطوير

سنوات    3مبادرة مركز التوظيف المالي لمدة  ب   العمل  العالمي  أبوظبي  سوق   وأكاديميةالبشرية  
تستهدف    ،أخرى إلىلالمشارك    3000  اجتذابوالتي  في  نضمام  الخاص   العمل    عبر  القطاع 

البشرية    هيئة  من  كل  تقاموالمركز.   العالمي    وأكاديميةالموارد  أبوظبي  مركز سوق  بتطوير 
الخاص    العمل  أصحابلربط  المالي    التوظيف القطاع  عملبفي  عن  المواطنين    الباحثين  من 

فع    وتوفير   ،اإلماراتيين التطور  بيئة  وتعزيز  المعرفة  لتبادل    ويعدالسوق.    نمو  ودعم  مهنيالالة 
 اتوتدريبالمستوى    عالميا  ا وسلوكيً ا فنيً مبادرة فريدة من نوعها توفر للمشاركين تدريبً   ،المركز
التزام  من    النوعيةط هذه  تسل  والسوق.    حاجات ب  ةخاص  اتوتوجيه الضوء على    هيئة المبادرات 
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البشرية   العالمي    وأكاديميةالموارد  أبوظبي  منح   بأجندةسوق  وضمان  الوطنية  التوظيف 
 المواطنين اإلماراتيين فرص عمل طويلة األجل في القطاع الخاص. 

 
  تطويربرنامج  "جديدة من    دفعةج  يبالتزامن مع حفل تخر  ، "الوطنية  التوظيف"أجندة  توقيع    وجاء

 شهادةبنجاح برنامج    أتمواالذين    من البرنامج  خريج  300أكثر من    تضموالتي    ،"الوطنية  الكوادر
قبل   ما  المصرفيين "و  ،"التدقيق"مراجعة  غس  " "نافس وبرنامج    ،"برنامج  مكافحة  ل  يوبرنامج 

بينها    ومنالبنوك اإلماراتية الرائدة    فييتم اآلن تعيين الخريجين كموظفين بدوام كامل  واألموال.  
 بي"كي    كشركة  العالمية  التدقيق  شركات   إلى  إضافة  ،بنك أبوظبي األول وبنك أبوظبي التجاري

 ". جي أم
 
لتطوير اقتصاد "أجندة التوظيف الوطنية"  ا مع  تماشيً   هتم إطالق" قد  2022ن  و"برنامج المصرفي  كانو

يوفر   حيثكمركز مالي عالمي.  المتحدة    العربيةاإلمارات    دولةقائم على المعرفة وتعزيز مكانة  
الوظيفي    التطوريدعم    بما  ،أثناء العمل  مكثًفادولية معتمدة وتدريبًا    شهاداتالبرنامج للمرشحين  

 . للمستقبل مستعدلبناء جيل  الشامل
 

  سوق   في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  المزروعي،  صياح  حمدقال    ،المناسبة  وبهذه
"العالمي  أبوظبي  سوق   أكاديمية  عام  ومدير  العالمي  أبوظبي هذه يعد  :  مثل  توقيع 
الخريجين.  األ  فيلنا    فخرلحظة    التخريج،حفل  واالتفاقيات   ولكل  برنامج  فكاديمية  إطالق  منذ 

إماراتي وحصلوا على وظائف في كبرى   700ج أكثر من  يتخرتم  ،  2019في عام    التوظيف الوطني
توفير    ومواصلةالموارد البشرية    هيئةيسعدنا تعزيز شراكتنا مع  واإلقليمية والدولية.    المؤسسات

وفرص  ال  عالمية   يةالتعليم  الفرص  نشهد  و.  الوطنيةالمهارات  بمستوى    االرتقاءمستوى  اليوم 
مساعينا  يسل    والذي،  "نوالمصرفيبرنامج  "من    وإماراتي ةإماراتي    300تخريج   على  الضوء  ط 

 ءاالحتفاواإلمارات    دولةلتعزيز اقتصاد المعرفة في    العالمي  أبوظبي  سوق  كاديميةأفي    المتواصلة
 ." بنجاحات المواهب اإلماراتية

 
نحن ملتزمون بدعم مهمة حكومة  : "هيئة الموارد البشرية مدير عام أمل الجابري قالتو

يساهم بشكل الحكومي، مما  العمل  تميز    مجال  في  اً رائدة عالمي  حكومة تكونأبوظبي في أن  
 المزيد من   جذب  الدفع نحوو  العالمي،مكانة اإلمارة في التصنيف االقتصادي    ملموس في تحسين

في برنامج التوظيف   سوق أبوظبي العالميبدعم أكاديمية    كذلك نفخر  والمواهب.  اتاالستثمار
في    على المساهمة  األساسيةنحرص من ضمن مهامنا  و.  الوطني كشريك استراتيجي رئيسي

المبادرة   هذه  سبيل  االستراتيجيةتطوير  في  اإلماراتية    وتوظيفها  والمواهب  الشباب  تمكين 
 وهي في صميم والية إدارة الموارد البشرية لدينا ".  ،الماهرة

 
غنام   سعادة  الفعالية  حضر  لمجلس    المزروعي،كما  العام    ة اإلماراتي  الكوادر تنافسيةاألمين 

لالحتفال بنجاح الخريجين اإلماراتيين الجدد من مختلف برامج التأهيل التي أجريت  )"نافس"(،  
 .العالمي أبوظبي وسوق"نافس" بالشراكة بين 

 
وتوقيع    بنجاح  احتفاءً و الفائقة  التفاهم  اتمذكرالخريجين  األهمية    سعادة من    كل  شارك  ، ذات 

األمين   غنام المزروعي، وسعادة  ،البشرية  الموارد  لهيئة  العام  المدير  الجابري ناصر أمل  الدكتورة
الكوادر اإلماراتية  تنافسية  المرزوقي    والسيدة  ،()"نافس"   -العام لمجلس  قسم    رئيسةفاطمة 

تسليط الضوء على أهمية  ل  ،بعنوان "تحفيز قادة المستقبل"حوارية    جلسةالتوطين في مبادلة  
  االتحادية   والحكومة  المحلية  الحكوماتمساهمة    واستعراضقائم على المعرفة  القتصاد  االبناء  
 بناء دولة قوية ومرنة.  في

 
 -انتهى-

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

أبوظبي  ساهم سوق    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  المركز المالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدةهو  سوق أبوظبي العالمي،  
كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية  ،  العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة األعمال 

 أنحاء العالم. وكافة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 



  

3 
 

  
التي تشمل المنطقة المالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي   ا يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكمله

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

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

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

  
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@يتر" و"إنستجرام":  االجتماعي "تو
 

 :اإلعالمية  المؤسسات قبل من للتواصل
 هيلز  سيمون
 األوسط  الشرق منطقة  رئيس 

 فيلد  سميث  إدلمان   شركة
 1173 973 50 971+: جوال
 simon.hailes@edelmansmithfieldااللكتروني:  البريد

 
 الطنيجي  هاجر

 العالمي  أبوظبي   سوق واإلعالم، المؤسسي  االتصال  رئيسة 
 media@adgm.comااللكتروني:  البريد

 
 
 
 

 

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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