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األعمال  أبوظبي لريادة  العاملي تطلق مبادرة أبوظبيسوق  أكاديمية

 أبوظبي   املعرفة في في بناء اقتصاد للمساهمة
 

أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العاملي، الذراع التعليمية لسوق  :  2022ديسمبر    12أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة،  

الدولي املالي  املركز  العاملي  امل  أبوظبي  العربية  اإلمارات  لريادة األعمال، ضمن  ،  تحدةلعاصمة دولة  أبوظبي  مبادرة  إطالق 

 التزامها ومساهمتها املتواصلتين إلنجاز الرؤية الوطنية للتحول نحو االقتصاد املعرفي.  

 

بأتوجت   اإلطالق  هذا  العاملي  أبوظبي  سوق  وع  توقيكاديمية  األكاديمية  بين  شراكة  خليفة  " اتفاقية  لتطوير  صندوق 

إيه دي" و   "أفنون أكاديمية  "و  "املشاريع البرنامج الجديد، تحت  هذا  تم تطوير  و .  "هيئة املوارد البشرية"و  منصة "ستارت 

ضمن منظومة    امن تأسيس أعماله لتمكين رواد األعمال والشركات الناشئة  ،  عنوان "مركز الشركات الصغيرة واملتوسطة"

 . اداعمة لهشاملة 

 

حول   واملتوسطة"  الصغيرة  الشركات  "مركز  مهمة  لرواد  إنشاء  وتتمحور  ومستدامة  شاملة  ترحب  األعمال  منظومة 

 االبتكار. تنموي مزدهر مدفوع بعنصر في مجتمع االندماج منصة تفاعلية تمكنهم من  لهم  توفر و ، واملقيمين باملواطنين

 

بدء  عات  مسر  وبرامج  لهم  مة خصيًصا  مصم    يةالوصول إلى برامج تدريبتمكن املشاركون من  ي سمن خالل هذه املبادرة،  و 

املبادرة أيًضا سلسلة  وستستضيف  في أبوظبي.  املنظومة الشاملة لقطاع الصناعات التقنية  التشغيل التي تدعم تطوير  

التواصل والتوجيه التي تعكس فعاليات  ، باإلضافة إلى  والجلسات الحوارية االفتراضيةوالندوات  الفعاليات الفكرية  من  

 في بناء اقتصاد املعرفة في أبوظبي.  كمساهم رئيس ي ودور أكاديمية سوق أبوظبي العاملي د هذه الشراكة تفر  مدى 

 

اح املزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العاملي ومدير عام أكاديمية  حمد صي  ، قال  هذه املبادرةوحول  

وتعليمية  اليوم اإلعالن عن إطالق هذه املبادرة وتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسات تنموية يسرنا  : "سوق أبوظبي العاملي

وتطوير    ،مرموقة في  جهود  لتعزيز  املالية  األمية  و محو  عام.  بوجه  الدولة  مستوى  وعلى  التعاون  أبوظبي  هذا  أن  نعتقد 

إلى   أخرى  قيمة  األسيضيف  وإعداد قو املتواصلة  مساعيها  ضمن  كاديمية  دور  على  عاملة    ى لتمكين  قادرة  ومتخصصة 

الة و   ".القائم على املعرفة دولة اإلمارات  اقتصادلتطوير   ةإيجابيتقديم إسهامات فع 

 

في  سعادة  قالت وبدورها،   التنفيذي  الرئيس  املزروعي،  ملن  "  : صندوق خليفة علياء  نشهد  اليوم،    نادواعي سرور إنه  أن 

مع   شراكة  اتفاقية  وتوقيع  األعمال"  لريادة  أبوظبي  "مبادرة  العامليأكاديمية  "إطالق  أبوظبي  أفنون"  أكاديمية  "و  "سوق 

حيث نحرص  .  ومنصة "ستارت إيه ديه"،  و"هيئة املوارد البشرية"  "مركز التفوق لألبحاث التطبيقية والتدريب )سيرت("و

 تطرق جديدة ومبتكرة  توفير  على  باستمرار  خليفة  صندوق  في  
 
مع املؤسسات والجهات  تعاونية  ال  ناننا من متابعة جهودمك



 
 
 

فريق عمل قادر وخبراتنا لتطوير  رؤيتنا  مع  تضافر جهود كوادرنا  إلى  ونتطلع  خبراء تطوير املؤسسات.  والعمل مع  الرائدة  

مة  مساهمةتقديم على   ." في دولة اإلماراتمنظومة ريادة األعمال لتحسين قي 

 

إلضفاء الطابع الديمقراطي  أفنون  تم تصميم أكاديمية  : "أفنون   ورئيس مجموعة مؤسس،  توِمر أفنون قال  من جهته  و 

من    لةذات الص  ورفع مستوى فهم القطاعات األخرى  األمن السيبراني والذكاء االصطناعي  فيما يخص مجالي  على التعليم  

تقديم   املستوى تعليمفرص  خالل  عاملية  األمية    ية  أكاديميتنا    .ةاملاليملحو  مع  التعاون  من  ومن شأن  أبوظبي  يمكن  أن 

 ."كمركز رائد لدراسات االبتكارتأسيس مكانتها 

 

منصة تسريع األعمال العاملية املدعومة من شركة تمكين    ستارت إيه دي" "راميش جاجاناثان، مدير عام  من جانبه، قال  و 

 لها
ً
خصبة للشركات الكبيرة أو الصغيرة لتطوير    ية اإلمارات أرضتقدم دولة : "والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقرا

 أعمالها وإطالق  
 

زها  ما     أن  أفكار جديدة، إال أبوظبي كقاعدة لخدمة  لالستفادة من  الفرصة التي توفرها  هي تلك  حًقا  يمي 

بنحو  موطًنا ألكبر عدد من الشباب في العالم  الشرق األوسط وشمال أفريقيا  تعد منطقة    ، حيثومتنوعة  واسعةسوق  

التغيير    200 موجة  في  يشاركون  شاب  الحقيقية  التقنيمليون  الجائزة  فإن  ذلك،  ومع  في  .    عاملي الستهلك  املفئة  تكمن 

في الهند والصين  ،  مليارات منهم  ثالث، أكثر من  2030عام  ال مليار شخص بحلول    5,2من املقرر أن تصل إلى  للتقنيات والتي  

    اجزءً   تعد  الشرق األوسط وشمال إفريقيا  منطقة  نظًرا ألن  و وأفريقيا.  
ً
،  املساحة الجغرافية الرابطة بين هذه الدول من  مهما

العاملية  فهناك فرصة لركوب موجة   التقنيات  بناء مكانتنا  الصين  و الهند  في كل من  منظومة  نتمكن من  في الرائدة  حتى 

لمنتجات  الخاصة لحتياجات  تنوعه من ناحية اال في هذا السوق هو  ويعد العنصر األساس ي  املشهد االقتصادي العاملي.  

 ."واألعراف الثقافية واألطر التنظيمية

 

 مسرع  ابصفته: "جاجاناثانضاف  أو 
ً
بتحفيز الروابط بين أصحاب املصلحة  نفخر في منصة "ستارت إيه ديه"  ،  لألعمال  ة

الة ئ نش تأن الشراكة  ومن شأن هذه  . التقنياتلبناء اقتصاد يركز على  والرؤية أكاديمية سوق أبوظبي العامليمثل    دورة فع 

ا كن  الناشئة  تم  أكبر،  من  لشركات  بسرعة  منتجاتها  الفرصة  تطوير  واملواهب  لللشركات  وإتاحة  األفكار  إلى  لوصول 

الشركات التي ترغب أيًضا  التي تدعمها وسهولة ممارسة األعمال التجارية التنظيمية اللوائح  ، والتي تحظى بدعم اإلقليمية

ل  .اقطاعاتهفي االبتكار وتحويل 
 
 ." بحجم أوروبا وأمريكا الشماليةخارجية ق اسو أ فرصة تاريخية لخدمة  ذلك ويمث

 

 /https://www.adgmacademy.com  : سوق أبوظبي العاملي االلكتروني ألكاديمية تفضلوا بزيارة املوقع

 
 

 -انتهى -
 العاملي نبذة عن سوق أبوظبي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةهو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةملتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات ا، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال 

 العالم. 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 لقانون العموم اإلنجليزي. التطبيق املباشر 

https://www.adgmacademy.com/


 
 
 
  

ولوجيا املالية في منطقة الشرق ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

 في الع
ً
 وشموال

ً
الم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملي واألسواق العاملية    العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

 األخرى.

  

على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   أو متابعة صفحاته  www.adgm.comن املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  ملزيد م

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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