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 خبر صحفي 
 

سللللتنلي  الخد ات للمللي اتيللتخلي وي سللللال ي ا بي ات للتيي  
 اتتالخد اتيفتاحوي مجلل   نتق مبلدر هل تتذكلء االصنالعي  

 
المشااااتر     عبر الطرح  المبتكرين في قطاد  التكولللياادالتعادن  ع     علىالمبادرة     تركز •

 توظامي  على المستلى ال وتدئجالأفضل  لومدذج نتطباقدت الذكدء االصطودعي لتحقاق 
 

طاات توظا  ساااال  : أعلواا 2022ناويبر    29ي ا بي، دوتلي اممللراي ات ر خلي اتيتحلل ،  
 التقوادتعبدرةتهد لتعزيز تطلير أرنات ساااالو ايلابي العدلمي  عن    و في الخامعدت المادلاات  
تعزيز  عكدندت  الذكدء االصاطودعي  نيدلتدلي   ضامن يراعجرخدل عفهلم التوظا   نا  التوظامات الذكات
 الذكدء االصطودعي في عجدل االعتثدل التوظامي. نفرص استخمام

 
في  GitHub repository "  "يا  هدب البادندت  يرندعج المخزنت فيتلفر عبدرة  التوظا  المفتلح   

التقوادت نشاركدت    االختصادص عن أصاحدب  تتاح للخبراء  عوصات للتمةي   سالو أيلابي العدلمي
لمى سااالطت توظا  لذكدء االصاااطودعي انعجتم  عللم البادندت اللصااالل  لى نمدذج  التوظامات  

  التوظامات الخدصااات يدلتقوادت رنات األإلنشااادء    ذات الصااالت  نالبادندت ناأليحدثالخمعدت المدلات  
 يدلذكدء االصطودعي.نالممعلعت  

 
أضاااح  شاااركدت الخمعدت المدلات أكثر اعتمدر ا على تطباقدت الذكدء االصاااطودعي نتقوادت لقم 

أحام نيعام االعتثادل التوظامي  اتخادذ القراةات.  نساااادئال  التعل  اآللي ضاااامن عملاادتهاد الالعاات ن
التي تتطلا  اإلرةا  ناالنتبادإ  لى نذلا  لطباعتا   المجادالت التي قام يكل  عن الصااااعا  أتمتتهاد   

 لى  نالوظ للقلاعم  قم تؤري أي ععللعدت غار عكتملت أن تفسااار خد    فسااادو.  خصاالصااات ال
لاس  نلذا قراةات غار عودسابت أن  راة  غار سالامت للمخد ر أن انتهدكدت توظامات عحتملت.  اتخدذ

االعتثادل عجادل  الاذكادء االصااااطوادعي في  تبوي تقواادت  في    تررر الشااااركادتعن المساااات رب  
المتخصاااصاااان الماخلاان أن الخدةياان لضااامد  االعتثدل عن خ ل العملادت   ناللجلء   التوظامي
 تكلفت.نزيدر  الالكفدء   انخفدض عستلى   لى  يؤريعد الامنيت.  

 
قمةتهد لودحات تطباقدت الذكدء االصااطودعي عحمنر      عكدندت  نيمن  السااادو التوظامي  سااتكل 

في هذا الصااامر  يلفر نالتوظامي.   المساااتلىعسااادعم  شاااركدت الخمعدت المدلات على  على
السااادو التوظامي الذي تتطلب  الشااركدت لتطلير حللل الذكدء االصااطودعي "التوظا  المفتلح"  

عشااارن    األساااس المتاوت التي نضاااعهدعلى "التوظا  المفتلج"  تعتمم عبدرة  نالخدصااات يهد. 
فرص ألصااااحدب المصاااالحت  اللتوظا  الرقمي  عن خ ل تلفار  لساااالطت توظا  الخمعدت المدلات 

 يدلوسبت لمجدل التوظا  المفتلح.  ر هذا االيتكدة المه  يتطلللمشدةكت في المهتمان 
 

نتلي  سلطت توظا  الخمعدت المدلات رعلتهد للقطد  نشركدت التقوادت التوظامات نعجتم  عللم  

ل سااتفدر  عن عوصاات تمةي  الذكدء االصااطودعي لبودء الجال التدلي عن حللل التقوادت   البادندت

ع  ساااالطت توظا  الخمعدت المدلات  يدلتلازي تتعدن التوظامات الممعلعت يدلذكدء االصااااطودعي.  

 اتخبرالنعبدرة  "التوظا  المفتلح"  عحمم ين زايم للذكدء االصطودعي على االستفدر  عن  يدععت  

  التوظا  المدليعجدل  في علا    عتمدراالفي عجدل الذكدء االصاااطودعي لتساااري  المشاااتركت 

العقلر الذكات ضاااامن يتطلير االعتثدل القديل للبرعجت  الخدصاااات  أحم عجدالت االهتمدم نالذي يعم 

  عكدندت التمليل ال عركزي.لتحقاق  

جخفللنللكخ ، اترسخ  اتتافخلذس تةللللتنلي  الخد  إييللنايل   قادل  نتعلاقاد  على هاذإ المبادرة 

تعام تلا  هي المر  األنلى التي تحادنل  "  :سللللال ي ا بي ات للتيي ات للمللي اتيللتخلي تلل 

يمكن قراءتهد آلا د ضااامن قلاعم توظامات  فاهد يهت توظامات تلفار ساااادو توظامي على شاااكل  
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 البراعج نتلفارنعطلةي   ي هذا القطد ف  الخبراءنمدذج الذكدء االصاااطودعي. نعن خ ل العمل ع   

 عكدنات اللصااالل  لى البادندت األسااادساااات التي اساااتخمعودهد إلنشااادء نملذيود الخدص يدلذكدء  

ا     توظاماتحللل ذكدء اصااطودعي ن تقوادت تلفار   لى نتضاال االصااطودعي    يعل  ي رض أكثر ذكدء 

 فدعلات."التوظا  المدلي أيسط نأنضح نأكثر 

 ةسااادل  لبك   لى لللصااالل  لى عوصااات عبدرة  "التوظا  المفتلح" نالعمل ع  المبدرة   يريى  
 barry.west@adgm.com البريم االلكترنني:

 
 -انتهى-
 

 نبذ  عن سال ي ا بي ات لتيي
 2015أكتلير    21افتتدح  في . عوذ  لعدصاااامت رنلت اإلعدةات العريات المتحم المركز المدلي المنلي  هل  ساااالو أيلابي العادلمي  

كمد يشاكل حلقت     ساده  سالو أيلابي العدلمي في ترسااك عكدنت أيلابي كمركز عدلي ةائم نعقر عتماز لممدةسات األعمدل
 أنحدء العدل .  كدفتننصٍل  ستراتاجات يان االقتصدرات المتودعات في عوطقت الشرو األنسط ن فريقاد نيولب آساد  

  
التي تشاامل الموطقت المدلات الحر  إلعدة  أيلابي  نيعمل  يتللى ساالو أيلابي العدلمي عهمت حلكمت يزير  المدةي  يمكملهد

 سلو أيلابي العدلمي ضمن   دة توظامي رنلي قدئ  على التطباق المبدشر لقدنل  العملم اإلنجلازي.
  

و  سالو أيلابي العدلمي  كلاحم عن أيرز المراكز المدلات المنلات في عوطقت الشارو األنساط ن فريقاد  كمد ت  اختادةإ كمكبر  صان
عركز للتكولللياد المدلات في عوطقت الشارو األنساط نشامدل  فريقاد. يلصاف  أحم أكثر المراكز المدلات تطلةا  نشاملال  في العدل  

تجتذب المؤساسادت المدلات نغار المدلات العدلمات  نيتاح سالو أيلابي يلفر سالو أيلابي العدلمي ياةت عمل عتطلة  نشادعلت  
العدلمي لكدفت الكادندت العدعلت في الساالو االسااتفدر  عن خصاادئو الشااملل  نالتطلة  نالتول  يان ساالو أيلابي العدلمي 

 ناألسلاو العدلمات األخرى.
  
 

صاااافحدت  على    أن عتديعت www.adgm.comلمزيم عن المعللعدت عن ساااالو أيلابي العدلمي  يريى زيدة  الملق  اإللكترنني 
 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@ن"لاوكم   ":  adglobalmarket@عوصدت التلاصل االيتمدعي "تليتر" ن" نستجرام":  

 
 للتلاصل عن قبل المؤسسدت اإلع عات:

 سامل  هالز
 ةئاس عوطقت الشرو األنسط
 شركي إدتيلن سيخث وختل

 1173 973 50 971+يلال: 
 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريم االلكترنني: 

 
 هدير الطواجي

 رسخةي اال صلل اتيؤسةي وامعالم، سال ي ا بي ات لتيي
 media@adgm.comالبريم االلكترنني: 
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