
 
 

 إعلان تنظيمي

  العمل نظامسوق أبوظبي العالمي يطرح ورقة استشارية حول تعديلات على 

المركز سوق أبوظبي العالمي، لدى طرحت سلطة التسجيل ، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: 2019أبريل  3

، الماريةةجزير المطبق في  العمل نظامورقة استشارية حول مقترح تعديلات على  المالي الدولي في أبوظبي،

 لقواعد مقترحات تشمل الورقة الاستشارية أيضا  و. التابعة للسوقلمنطقة المالية الحرة ل الحدود الجغرافية

 لمنطقة المالية الحرة.اضمن  غير التابعين لسوق أبوظبي العالمي جديدة لتنظيم عمل الموظفين

الاستراتيجين  أصحاب المصلحةومن منطلق دوره كمركز مالي دولي، يركز سوق أبوظبي العالمي على تمكين 

سوق أبوظبي ل العمل نظامتهدف التعديلات المقترحة على ، حيث والحفاظ عليها الكفاءات استقطابمن 

قد جاءت التعديلات هذا وبما يجذب الشركات والموظفين على حد سواء. سوق الالعالمي إلى تقوية إطار عمل 

بما يضمن تطبيق  ،معيارية شملت ولايات قضائية متعددة اتدراسالمقترحة بعد أن أجرت سلطة التسجيل 

 أفضل المعايير في مجال التوظيف والمجالات ذات الصلة في كافة الشركات العاملة في جزيرة المارية.

والمختصين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة سوق أبوظبي العالمي الجمهور  لدىتدعو سلطة التسجيل 

  eao@adgm.comإرسالها إلى و  الاستشارية الجديدة وما يرتبط بها من تعديلات لاحقة

 وتشمل التعديلات المقترحة:

مكن الأفراد المنتدبين من ولايات قضائية أخرى أو عبر التي تلتصاريح العمل المؤقتة  قواعدوضع  -

 .لعمل رسميا  في سوق أبوظبي العالميمن ا السوقشركات تعمل خارج 

 ركات المرخصة في سوق أبوظبي العالمي.شكافة ال تسهيل مشاركة المتدربين )مع أو بدون أجر( في -

)بعد حصولهم على  لأصحاب الأعمال المستقلة من العمل بشكل مؤقت في جزيرة الماريةالسماح  -

 .تصريح العمل اللازم(

ستثناء أصحاب المناصب الإدارية أو مع اإضافي وتعويضات العمل الإضافي، ال حول العمل بنودة إضاف -

 الإشرافية.

 تعديلات على الأحكام المتعلقة بساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.  -

 تعديلات حول الأحكام المتعلقة بأجر الإجازة المرضية. -

 .استحقاق الموظفين لتذكرة طيران -

 .18وحتى الـ 15من عمر الـ الطاقات الشابةأحكام وقائية تختص بتوظيف  -

إضافة بنود تضمن تطبيق القانون الاتحادي المختص بالخدمة الوطنية والاحتياطية في سوق أبوظبي   -

 العالمي.

المختصة في "حماية الأجور" و"تعيين ءه سوق أبوظبي العالمي وأجزال العملتعديلات على نظام  -

 . 2016عام ل والأحكامالتعويضات في قواعد  الموظفيين" 

 نظام العملتعريفات جديدة للعديد من المصطلحات المستخدمة في  إضافةسيتم  بالإضافة إلى ما ورد أعلاه،

 في سوق أبوظبي العالمي إلى جانب تعديلات هامة أخرى.المطبق 

وذلك حتى يوم الأحد وتمتد فترة استقبال المشاركات في الورقة الاستشارية على مدى الأربع أسابيع المقبلة 

 .2019أبريل  28الموافق 



 
في سوق أبوظبي العالمي والقوانين المطبق  نظام العملللمزيد من المعلومات حول التعديلات المقترحة على 

  ذات الصلة، يرجى زيارة الرابط التالي: 

www.adgm.com/doing-business/adgm-legal-framework/public-consultations/2019/consultation-
paper-no-2-of-2019-proposed-amendments-to-the-employment-rules-and-regulations-in-adgm/  

 -انتهى-
 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 

الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما . وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور 2015

يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر 

مويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والت

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة  .الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

ضمن  تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة،  .القانون الإنجليزي العام

الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور  وإدارة الثروات، وإدارة

 للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني .الوقت، وفقا لاحتياجات السوق

 www.adgm.comفسارات الإعلامية، يرجى التواصل معللاست: 

 راوند القاضي

 0502627078رقم الهاتف: 

 rawand.alqadi@adgm.comالبريد الإلكتروني: 
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