
   

 

 وأفضل الممارساتلتعزيز بيئة العمل وتطبيق أعلى المعايير 

 

 أبوظبي العالميفي سوق  الشؤون الوظيفيةإطلاق مكتب 

 
كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن : 2017يوليو  5أبوظبي، 

فير لتو المتواصلة"مكتب الشؤون الوظيفية" كإضافة جديدة تعزز جهوده  وإطلاق خدمات تأسيس

ظفين للمو والارشادالمباشر الوظيفي تقديم الدعم من أجل  ، ومتميزة أعماللمنصة متكاملة وبيئة 

 المنطقة المالية الحرة في جزيرة الماريه بأبوظبي. فيوأصحاب العمل ضمن الشركات المسجلة 

 

تفعيل التواصل المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، وتقديم على مكتب الشؤون الوظيفية  ويعمل

المعايير والممارسات الوظيفية وما يتصل بها من شؤون  لأفضلوضمان اتباع الشركات  الإرشاد

قام سوق أبوظبي العالمي بتصميم دليل متكامل ومفصل للتوظيف والشؤون الوظيفية . ومختلفة

قطاب است علىيتم تقديمه عبر المكتب الجديد، لمساعدة وتمكين الشركات المسجلة في السوق 

، وتعريف الشركات والموظفين على أعلى المعايير الوظيفية، المهنيةأفضل الكفاءات والحفاظ على 

 حقوق والالتزامات الوظيفية المشتركة بين الموظفين وأصحاب العمل. بال الوعي المتعلقنشر و

 

 الشركات المسجلة في سوقلتمكين بتطوير عقد توظيف نموذجي الشؤون الوظيفية مكتب وقام 

الحد الأدنى من المعايير العقد النموذجي يضم حيث مع موظفيها،  استخدامهمن أبوظبي العالمي 

 2015ام للعسوق أبوظبي العالمي للتوظيف نظام مع بما يتوافق التوظيفية المطبقة في السوق 

للمكتب ضمن الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي  جديدةمساحة  تخصيص. كما تم وتعديلاته

ؤون الشحول أنظمة التوظيف وما يتصل بها من والإرشادات لتوفير مجموعة متكاملة من المعلومات 

 .المختلفة الوظيفية

 

بأن  ،العالميوأكد ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي 

جديدة لدعم وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية  يمثل خطوةإطلاق مكتب الشؤون الوظيفية 

تماشي إطلاق المكتب مع إلى للشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة الماريه، مشيراً 

ي تأسيس مكاتب لها فالراغبة في أعداد متزايدة من الشركات المحلية والعالمية استقطاب السوق ل

 التنمويةو سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من بيئة العمل المواتية التي تدعم أهدافهم التشغيلية

 هم التوسعية في الأسواق المحلية والاقليمية. وخطط

 

مي العاليذكر أن إطلاق مكتب الشؤون الوظيفية يأتي في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي 

بتطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية في مختلف مجالات العمل، وتوفير منصة 

متكاملة وبيئة حيوية لمختلف قطاعات الأعمال، ودعم نمو واستدامة رأس المال البشري واستقطاب 

 المواهب والكفاءات المهنية المتميزة للعمل في أبوظبي.

 

في  التوظيفدليل ب الشؤون الوظيفية في سوق أبوظبي العالمي، للمزيد من المعلومات حول مكت

، الرجاء زيارة الصفحة الإلكترونية: نموذجيالتوظيف العقد و سوق أبوظبي العالمي
office/-affairs-authority/registration/employment-business/registration-https://www.adgm.com/doing 

 

 –انتهى  -

 

https://www.adgm.com/doing-business/registration-authority/registration/employment-affairs-office/


 

 المحررين: للسادةملاحظات 

 عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة 

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

ل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال المجتمع المالي العالمي. كما يشك  

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 رق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الش

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

العالمي، سُيمك ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الضرائب، وأطر تنظيمية ذات 

 الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

مرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من ال

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

قق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وش

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث 

رافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة تسهم كافة هذه الم

 أبوظبي.

 بموجب قانون اتحادي.تأسس ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، 

  www.adgm.com يللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترون

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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