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 خبر صحفي  

 

 لإلبالغ عن املخالفاتمبادئ إرشادية يطرح سوق أبوظبي العاملي 
 

املبادئ   • املخالفاتأساسية    جوانبعلى ستة  اإلرشادية  تركز  عن  الكيانات    لكافة  توجيهي  إطاروتوفر    لإلبالغ 

 املسجلة في سوق أبوظبي العاملي  

حرص سوق أبوظبي العاملي على إعالء مبادئ الشفافية واملساءلة  لإلبالغ عن املخالفات  املبادئ اإلرشادية    ظهرت •

 النزاهة و 

 

اإلبالغ  حول  سوق أبوظبي العاملي اليوم مبادئ إرشادية  طرح  :  2022ديسمبر    6أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة،  

 السوق. في  نزاهة الالشفافية واملساءلة و إعالء مبادئ على  تؤكد حرص السوق عن املخالفات، والتي 

 

أعلى املعايير  وفق  عمل يمركز مالي دولي مكانته كباملثابرة على تعزيز التزم قد ، انطالقهمنذ  وكان سوق أبوظبي العاملي، و 

والتي يمكنهم  ، املسجلة لديهكيانات  اللجميع  ئ اإلرشادية بادهذه املأصدر السوق ا مع هذا االلتزام، تماشي  و العاملية. 

التزام سوق أبوظبي العاملي    علىاملبادئ هذه ؤكد وتإلبالغ عن املخالفات. بهم لخاص بإطار واتباعها لتأسيس الستعانة بها ا

ا يتوال عن أي مخالفات أو أعمال مشبوهة االفصاحالتي تدعم    بتعميم الثقافة    تشكل جزء 
 
أي بيئة أعمال  ضمن  مهما

 ومتطورة.  تقدمية

 

إطار  تدعم وجود  األطر التنظيمية الحالية لسوق أبوظبي العاملي، وتغطي ستة جوانب رئيسية  اإلرشادية  كمل املبادئ  ستتو 

 : ، تتضمنعمل قوي لإلبالغ عن املخالفات

 

 واسع لإلبالغ عن املخالفات. التعريف الاستخدام  على  تشجع  إلبالغ عن املخالفات: حول ا  ةإرشادي اتتعريف •

ا كافية للتحدث ومعاملتهم معاملة عادلة. عدم االنتقام: •  ضمان منح املبلغين عن املخالفات فرص 

اإلبالغ عن املخالفات واتباع اإلجراءات  الوصول إلى تقارير  إمكانية  تقييد    السرية واإلجراءات القانونية الواجبة:  •

 القانونية الواجبة في إدارتها. 

 . أساس حسن النيةحماية أي إطار عمل لإلبالغ عن املخالفات على على تركز  اإلبالغ بحسن نية:  •

طبيعة  بحسب  ، والتي تختلف  التي تدعمهاملناسبة  املصادر  تتضمن    مكونات إطار عمل اإلبالغ عن املخالفات: •

 الكيان ذي الصلة.عمل  

 تقوم على الثقة والشفافية. راسخة ثقافة مؤسسية  كدعم برنامج اإلبالغ عن املخالفات  الثقافة:  •

 
 على  و 

 
جيفاناكيس، الرئيس   إيمانويل  قال   مبادئ إرشادية حول اإلبالغ عن املخالفات إعالن سوق أبوظبي العاملي عن  تعليقا

الخدمات   تنظيم  لسلطة  لدىالتنفيذي  العاملي املالية  أبوظبي  عن  "  :سوق  لإلبالغ  قوية  تنظيمية  أطر  وجود  يعد 

العاملية    توجهات لمواكبة ل  هذا اإلعالن  أتيياملخالفات من سمات الحوكمة الرشيدة وإدارة املخاطر في أي مؤسسة، كما  
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 و   .  الشفافية ومساءلة الشركاتمبادئ  في ما يتعلق باملتصاعدة  
 
لسوق أبوظبي العاملي بشأن اإلبالغ  اإلرشادية  ط املبادئ  تسل

.  املستدام النجاح تحقيق  تضمن    ،لبناء أسس قويةاألخالقيات املؤسسية  ثقافة  وجود  ضرورة  عن املخالفات الضوء على  

  ، املخالفات الخاصة بهمعلى مراجعة ومواءمة برامج اإلبالغ عن  املسجلة لديه  كيانات  الجميع  سوق أبوظبي العاملي  يشجع  و 

 نمو سوق أبوظبي العاملي كمركز مالي دولي رائد." بما يدعم و بما يتماش ى مع هذه اإلرشادات،  

 

 . الضغط هنا سوق أبوظبي العاملي لإلبالغ عن املخالفات، يرجىإرشادات  لإلطالع على

 

 -انتهى -
 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

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

أنحاء   وكافةكما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، 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  ي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملهايتولى سوق أبوظب

 التطبيق املباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  

نف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في   منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا املالية في منطقة الشرق ص 

 في العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة  
 
 وشموال

 
تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

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

 األخرى.

  

 

 

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

@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: 

 
 

 

https://www.adgm.com/documents/announcements/2022/adgm-principles-on-whistleblowing-final-20221206.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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