إعالن تنظيمي

سوق أبو ظبي العاملي يصدرأنظمة وقواعد جديدة للتوظيف
أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة  28-أكتوبر  :2019أصدر سوق أبو ظبي العاملي ،املركز املالي الدولي في أبو ظبي ،أنظمة جديدة
للتوظيف لعام  2019وقواعد مكافآت التعويضات والقيود لعام  ،2019لتحل محل اإلطار التشريعي السابق فيما يتعلق بمسائل
التوظيف .وتأخذ التشريعات الجديدة في االعتبار املشاورات العامة التي أجريت في وقت سابق من هذا العام ملراجعة وتحسين اإلطار
التشريعي لـسوق أبو ظبي العاملي فيما يتعلق بالتوظيف.
وستسهم األنظمة والقواعد الجديدة في تعزيز إطار عمل السوق ،األمر الذي يجعله أكثر جاذبية لكل من أصحاب األعمال واملوظفين،
وقد جاءت هذه التعديالت بعد إجراء سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العاملي دراسات معيارية شملت واليات قضائية متعددة بما
يضمن تطبيق أفضل املعايير في مجال التوظيف في كافة الشركات العاملة في جزيرة املاريه.
وتتضمن التغييرات الرئيسية ما يلي:
• بنود جديدة حول العمل اإلضافي للموظفين؛
• مالئمة بنود استحقاقات محددة للموظفين مع البنود املعمول بها خارج نطاق السوق العاملي (بما في ذلك تذاكر طيران العودة
واإلجازات املرضية)؛
• تعديالت تسمح ألصحاب العمل واملوظفين بمزيد من املرونة في التفاوض بشأن فترات اإلشعار؛
• أحكام وقائية لتوظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 18سنة؛
• منح سلطة تقديرية ملحاكم سوق أبو ظبي العاملي لفرض عقوبات على أصحاب العمل في حال عدم دفع مستحقات املوظفين
عند فسخ عقد العمل.
ستدخل أنظمة التوظيف في سوق أبو ظبي العاملي الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ  1يناير .2020

وفي معرض تعليقه على األنظمة والقواعد الجديدة ،قال ظاهر بن ظاهر املهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبو
ظبي العاملي" :يلتزم سوق أبو ظبي العاملي بالتواصل مع أصحاب العمل واملوظفين ويعمل بشكل وثيق مع الجهات املعنية وخبراء السوق
ً
لتحسين نظام العمل املطبق في جزيرة املارية والذي يعد جزءا من اإلطار التشريعي والتنظيمي الحالي ،حيث تأتي هذه الخطوة في إطار
التزام السوق بتبني أفضل املمارسات العاملية ودعم الشركات العاملة في السوق العاملي إلستقطاب أفضل الكفاءات املؤهلة والحفاظ
عليها".
ملزيد من املعلومات حول أنظمة توظيف سوق أبو ظبي العاملي الجديدة لعام  2019وقواعد مكافآت التعويضات والقيود لعام ،2019
يرجى زيارة املوقع اإللكتروني املخصص من هنا.
انتهى

نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي:
فتح سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  21أكتوبر من عام
 . 2015وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما
يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال موقعه ال استراتيجي في قلب أحد أكبر
الصناديق السيادية في العالم ،دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع
الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا  .ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة
ك ُِّن سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة
سيم ّ
تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبو ظبي ُ
نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية
تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام  .وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية ،هي :الخدمات
المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،وإدارة الأصول ،علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من
النشاطات مع مرور الوقت ،وفقا لاحتياجات السوق .للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع
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