
 
 
 
 

ر صحفي   خ
  

مجلس إدارة "سوق أبوظ العاملي" يعتمد ويسنُّ أنظمة محاكم السوق 
 وأحكامها املتممة وأنظمة التحكيم 

  

 ، ر  30أبوظ ، اليوم أن  ،2015ديســـــــــــــم ي أبوظ ي العـــالم  ، املركز املـــا أعلن ســــــــــــــوق أبوظ العـــالم
ي املواد املــدنيــة  ســــــــــــــوق أبوظ العــالم محــاكممجلس إدارتــه قــد ســــــــــــــن أنظمــة  وال تشــــــــــــــمــل اإلثبــات 

ى أنظمــة التحكيم  واألحكــام وســــــــــــــن األنظمــة والتعيينــات القضـــــــــــــــائيــة واألحكــام املتممــة لهــا، بــاإلضـــــــــــــــافــة إ
"، ال أصـــــدر الخاصـــــة بالســـــوق. كما   ال قواعداللورد ديفيد هوب، رئيس "محاكم ســـــوق أبوظ العالم

ن. تغطي السلوك القضائي والشكاوى املرفوعة ضد ن القضائي  املوظف
  

ى  " إنجازًا جديدًا يضـــــــــــــاف إ ى مســـــــــــــتوى محاكم "ســـــــــــــوق أبوظ العالم وتمّثل هذه التطورات الهامة ع
ا تمثلإنجازات السوق،  ى  يتأسيس سلطة قضائية ونظام قانون لكو خة مبادئ القانون الراسيقوم ع

ى درجة عالية من الخ  اٍل ع رة والكفاءة ويتمتعون بمســـــــتوًى واملقبولة ال يدعمها قضـــــــاة متمرســـــــون ع
اهة ن قضاة مخضر من املوضوعية واالستقاللية وال ن م. ومن شأن تأسيس هذا النظام القانوني وتعي

ي  ، أن يضــــــــــــــمن ملجتمع األعمــال الــدو اماي محــاكم ســــــــــــــوق أبوظ العــالم "  ل "ســــــــــــــوق أبوظ العــالم
ى غرار املراكز املالية العاملية املعروفة.   بأنظمة وأحكام شفافة وواضحة ع

  

كم ا، ســــــــــــــتقوم محاكم ســــــــــــــوق أبوظ العالم بإصــــــــــــــدار قواعد إجراءات املح2016وخالل مطلع العام 
ي ذل ات ممارســــــــــــــة املهنة، حيث ســــــــــــــتتضــــــــــــــمن بالتفصــــــــــــــيل ممارســــــــــــــات وإجراءات املحاكم، بما  ك وتوج

ي  رة االدعاءات أمام قســــــم االدعاءات إجراءات مبســــــطة ومفهومة، ال ســــــيما لألطراف املشــــــاركة  الصــــــغ
روني  ى املوقع اإللك ق ســـــــــــو لوقســـــــــــم التوظيف. وســـــــــــيتم اإلعالن عن املزيد من التطورات واألنشـــــــــــطة ع

   أبوظ العالم خالل األشهر القادمة.
  

ى كل شـــركة  اوامتنا هاشـــكر  خالصعن محاكم ســـوق أبوظ العالم وقد أعربت   ةمتخصـــصـــ وجهةإ
ي مجال القانون ممن اســـــــــتجابوا لورقة اســـــــــتشـــــــــارات الســـــــــوق املفتوحة حول أنظمة املحاكم وأحكامها 

ي شهر أكتوبر املتمم ى 2015 ة ال تم إصدارها  رة إ راحات واألفكار ال تلق، مش مة قيكانت ا أن االق
ي و للغاية وساعد ر  ي ملحاكم السوق. ا بشكل كب ى اإلطار التشري رة ع   ضع اللمسات األخ

  



 
 
 
 

انقر   اإللكتروني،الســــــوق تتوفر أنظمة محاكم "ســــــوق أبوظبي العالمي" وأحكامها المتممة حاليًا على موقع 
 .لمزيد من التفاصيل هنا

  

   -انته-
  

 نبذة عن سوق أبوظ العاملي:

ي العام  تأســس ســوق أبوظ ي قلب عاصــمة دولة اإلمارات العربية املتحدة،  ، وهو منطقة حّرة مختصــة بقطاع الخدمات املالية  العالم
دف ربط اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا2013   .، بموجب قانون اتحادي، 

. كما يشـــــــّكل الســـــــوق  وجاء إطالق ســـــــوق أبوظ ي العالم ي املجتمع املا ي لدور اإلمارة كمســـــــاهم معتمد ومســـــــؤول  العالم كامتداد طبي
ي ترسيخ مكانة أبوظ كمركز رائد لألعمال  جزءًا محوريًا من رؤية أبوظ االقتصادية، حيث سيلعب سوق أبوظ العالم دورًا محوريًا 

ي ى الصعيد الدو   .والتمويل ع

، وال ســـتبدأ ومن  ي ســـلطة التســـجيل، ســـلطة تنظيم الخدمات املالية، ومحاكم ســـوق أبوظ العالم خالل ســـلطاته املســـتقلة الثالث و
ر من العام  ا بحلول الربع األخ ُن ســـــــــوق أبوظ العالم أعضـــــــــاءه من الشـــــــــركات املســـــــــجلة من ممارســــــــة 2015العمل بكامل طاق ، ســـــــــُيمّكِ

ا ضــــــمن بيئة خالية م ن الضــــــرائب، وأطر تنظيمية ذات مســــــتويات عاملية، ونظام محاكم مســــــتقل وبنية تحتية تشــــــريعية تســــــتمد نشــــــاطا
ي العام.    قواعدها من القانون اإلنجل

روات، وإدارة األصـــــول، علمًا بأن  ي: الخدمات املصـــــرفية الخاصـــــة، وإدارة ال ي ثالثة مجاالت رئيســـــية،  وســـــينشـــــط الســـــوق بشـــــكل مبدئي 
  .بدرجة عالية من املرونة ليتمكن من إطالق املزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقًا الحتياجات السوق السوق سيتمتع 

ى مســاحة إجمالية تبلغ  ي منطقة حرة تمتد ع ى جزيرة املاريه، و كلم مربع). وعند اكتمال  1.14هكتار ( 114يقع ســوق أبوظ العالم ع
ية وفندقيةجميع أعمال اإلنشاءات، ستضم الجزيرة مت   .عددة االستخدامات، مرافق سكنية وتجارية وترف

روني    .www.adgm.comملزيد من املعلومات، تفضلوا بزيارة املوقع اإللك

  


