أول مركز مالي في المنطقة يحقق الاعتماد العالمي

"أبوظبي العالمي" يحصد اعتماد "إنفستور إن بيبول" لتميّز
إدارة الموارد البشرية
أبوظبي 14 ،يناير  :2018حصل سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في
أبوظبي ،على اعتماد معيار "إنفستور إن بيبول" العالمي الذي يعد مرجع لتميّز إدارة
المؤسسات للموارد البشرية ،ليكون بذلك أول مركز مالي وهيئة تنظيمية في المنطقة
تحصل على هذا الاعتماد الدولي.
وأتى تأسيس سوق أبوظبي العالمي بسلطاته المستقلة الثلاث التي تشمل سلطة
تنظيم الخدمات المالية ،وسلطة التسجيل ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،ليكون مركز
مالي دولي يدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي ،ومساهم فعال في
خلق اقتصاد مستدام وقائم على تنوع المصادر ،حيث يتيح السوق للشركات المحلية
والعالمية المسجلة فيه امكانية العمل بكفاءة وفق أطر عمل تنظيمية وتشريعات
تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً ،وضمن بيئة عمل ولوائح قضائية خاضعة
بشكل كامل لقانون العموم الإنجليزي.
وقال بول ديفوي ،رئيس معيار "إنفستور إن بيبول"" :نهنئ سوق أبوظبي العالمي على
تحقيق اعتماد معيار "إنفستور إن بيبول" الذي يعد مؤشراً عالمياً واضحاً للتميز في إدارة
المؤسسات للموارد البشرية ،وكفاءة مخرجاتها التشغيلية والتزامها المستمر بتحقيق
النجاح .ويجب على سوق أبوظبي العالمي أن يكون اليوم فخوراً بإنجازاته التي أهلته
للحصول على هذا الاعتماد العالمي المرموق".
من جانبه ،قال حمد صياح المزروعي ،مدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي
العالمي " :نحن فخورون بأن نكون أول مركز مالي في المنطقة يحوز على هذا المعيار
والاعتماد العالمي من "إنفستور إن بيبول" ،وهو انجاز يؤكد نجاح سوق أبوظبي العالمي
في تجاوز المعايير العالمية المتبعة في القطاع المالي بفضل جهوده والتزامه
المستمرين للحفاظ على تميز وكفاءة وانتاجية بيئة عمله المتكاملة".
وأضاف" :سنواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد إدارة الموارد
البشرية ،واستخدام أدوات ومبادرات مبتكرة لتحفيز وتعزيز تميز وأداء كوادرنا المهنية،
وتشجيع الابداع في العمل وتحقيق النتائج على المدى الطويل ،ومواصلة ترسيخ ثقافة
التميز والتقدير بما يحافظ على استدامة جودة الأداء ضمن بيئة العمل الحيوية لسوق
أبوظبي العالمي".
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يذكر أن "إنفستور إن بيبول" يمثل معياراً دولياً رائداً لقياس تميز إدارة الموظفين والموارد
البشرية في بيئات العمل المؤسسية ،ويشتمل على محددات لجوانب تمكين القيادة
الفعالة للموارد البشرية ،ودعم وإدارة الموظفين بشكل متكامل لتحقيق نتائج مهنية
ّ
مجرب ،وعمليات تقييم شاملة لأحدث
عمل
إطار
على
المعيار
ويعتمد
مستدامة.
ّ
مستجدات بيئات العمل ،والمهارات المهنية الأساسية ،وهياكل العمل الفعالة لتحقيق
تميز الأداء .ويتيح معيار "إنفستور إن بيبول" للمؤسسات امكانية مقارنة نماذج العمل
المتبعة مع أفضل النماذج والمؤشرات العالمية.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين
نبذة عن معيار "إنفستور إن بيبول":
"إنفستور إن بيبول" هو معيار دولي لقياس تميز إدارة الموظفين والموارد البشرية في بيئات العمل
الفعالة للموارد البشرية ،ودعم وإدارة الموظفين بشكل
المؤسسية .ويحدد المعيار جوانب تمكين القيادة
ّ
مجرب ،وعمليات تقييم شاملة
متكامل لتحقيق نتائج مهنية مستدامة .ويعتمد المعيار على إطار عمل
ّ
لأحدث مستجدات بيئات العمل ،وهو يتيح للمؤسسات الحاصلة عليه تشارك هذا الانجاز ،والشعور بالفخر
من تحقيق التميز في إدارة الموظفين .وشهد المعاير عدة تطورات منذ عام  1991للتماشي مع
الممارسات الحديثة ،حيث تم إطلاق الجيل السادس من المعيار في عام  .2015للمزيد من المعلومات
حول معاير "إنفستور إن بيبول" ،الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.investorsinpeople.com :

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة أعماله
رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من رؤية
أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد
للمال والأ عمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا
وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات
المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق
السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في
مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار
المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر
تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم
الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق
رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية ،وفنادق
ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع
الإلكتروني www.adgm.com
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للاستفسارات الإعلامية ،يرجى التواصل مع:
راشد محمد الشعالي

رقم
الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد
الإلكترونيrashid.shaali@adgm.com :
ميرنا حجازي

رقم
الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد الإلكترونيmirna.hijazi@adgm.com :
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