
 
 
 
 

 اللورد ديفيد هوب رئيساً لـ "محاكم سوق أبوظبي العالمي"

   قبل تهاية العم الجاريخطوة مهمة استعداداً لإطلاق أعمال السوق بالكامل 

 

المركز المالي العالمي في أعلن "سوق أبوظبي العالمي"،  :2015 أكتوبر 5أبوظبي، 

رئيساً لـ "محاكم سوق أبوظبي العالمي".  هوبعن تعيين اللورد ديفيد  اليومأبوظبي، 

لسوق أبوظبي انوني القالعمل إطار الإشراف على وسيتولى اللورد هوب مسؤولية 

في محاكم  محكمة الدرجة الأولى )الابتدائية( ومحكمة الاستئنافمن خلال العالمي 

إحدى السلطات المستقلة سوق أبوظبي العالمي حاكم مسوق أبوظبي العالمي. وتمثل 

وتمتلك الصلاحية القانونية للنظر في جميع قضايا النزاعات التجارية سوق لالثلاث ل

 والمدنية ضمن جزيرة الماريه.

 بهذه المناسبة، قال سعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة "سوق أبوظبي

رئيس محاكم إلى فريق عملنا لشغل منصب انضمام اللورد هوب  يسعدنا" العالمي":

خبرة في الكبار سوق أبوظبي العالمي. ويعتبر اللورد هوب أحد أبرز وأكثر القضاة 

 ".المملكة المتحدة 

يأتي تعيين اللورد هوب في هذا المنصب، ليؤكد حرصنا والتزامنا الدائمين " وأضاف:

وسوف  بكل معنى الكلمة. مركزاً مالياً عالمياً عالمي ال سوق أبوظبي أن يكون على

نظام سوق الرامية إلى إرساء الأسس لالفي جهود يلعب اللورد هوب دوراً محورياً 

عند إطلاق أعماله بالكامل  ة والمهنية والكفاءةثققضائي دولي يتمتع بأعلى درجات ال

 العام الجاري".  قبل نهاية

اختياري لقيادة عملية إنشاء محاكم  "يشرفني شخصياً أن يتم اللورد هوب:من جهته قال 

لها. وهدفنا هو إقامة نظام   ٍكرئيسمن خلال منصبي الجديد سوق أبوظبي العالمي 

قضائي مستقل من الطراز الأول، ويعتمد على قضاة عالميين يتمتعون بنزاهة وخبرة لا 

خلال بيئة تنظيمية متكاملة ومشجعة تضاهى، من أجل تلبية احتياجات السوق من 

 للأعمال وتلبي متطلبات التجارة العالمية". 

اكم محأداء مع المجتمع القانوني محلياً وإقليمياً ودولياً، لنضمن تعاون "سوف ن وأضاف:

عملها وفق أحدث المعايير وأعلى مستويات الكفاءة. كما لسوق أبوظبي العالمي 

رام والثقة والأداء والمسؤولية العالية التي تمثل القيم سنعمل دائماً وفق مبادئ الاحت

 ".    العالميالأساسية لسوق أبوظبي 



 
 
 
 

عاماً  50أحد أبرز القضاة في المملكة المتحدة بخبرة تتجاوز هوب ويعتبر اللورد ديفيد 

في المجالات القانونية والتشريعية والبرلمانية، حيث كان عضواً في المحكمة العليا 

ويترأس حالياً  .2013في عام تقاعد من منصبه عاماً إلى أن  24لمدة المتحدة بالمملكة 

 .  بريطانيبرلمان الالكتلة الأعضاء المستقلين بمجلس اللوردات في 

يت ، قامت الملكة إليزابوكتكريم شرفي له في الشأن العامالقيمة وتكريماً لمساهماته 

، وهو أيضاً عضو 2009بمنح اللورد هوب "وسام نبتة الشوك" من رتبة فارس في عام 

ا ، وزميل الجمعية الملكية في إدنبرة، كم(Gray’s Inn) شرف في نقابة المحامين "جريز إن"

 Stair Memorial) الاسكتلنديموسوعة القانون فصل قانون التحكيم ضمن أنه مؤلف 

Encyclopaedia) . 

     


