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أعلن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن تأسيس "لجنة ا
	ستئناف" بما  ::::2016201620162016    أبريلأبريلأبريلأبريل    27272727أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، 
  .2015 العالمي لعام أبوظبي سوق في المالية والخدمات ا
8سواق يتما67 مع أنظمة

  
وأتى تأسيس "لجنة ا
	ستئناف" للمراجعة والفصل في قرارات الدرجة ا
8ولى "ا
	بتدائية" التي تتخذها 

با
Mجراءات الواجبة، والعدالة ا
Mجرائية لسلطة تنظيم د السليم بما يضمن التقيّ "اللجنة التنظيمية"، 
في ممارسة مهامها وصO	حياتها بطريقة متناسقة، التابعة لسوق أبوظبي العالمي الخدمات المالية 

  ومتوازنة.وشفافة 
  

هي مستقلة عن وتتمتع "لجنة ا
	ستئناف" باستقO	لية كاملة وسلطة الفصل في الطعون التنظيمية، و
مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، واللجنة التنظيمية، ومحاكم 

  سوق أبوظبي العالمي، وذلك حفاظاً على نزاهتها وحيادها.
  

نحن سعداء بتأسيس لجنة " ::::العالميالعالميالعالميالعالمي    أبوظبيأبوظبيأبوظبيأبوظبي    سوقسوقسوقسوق    إدارةإدارةإدارةإدارة    مجلسمجلسمجلسمجلس    رئيسرئيسرئيسرئيس    الصايغالصايغالصايغالصايغ    عليعليعليعلي    أحمدأحمدأحمدأحمد    سعادةسعادةسعادةسعادة    وقالوقالوقالوقال
التزام سوق  لدعمخطوة مهمة ي^[نا الترحيب بأعضائها البارزين. ويمثل تأسيس اللجنة ا
	ستئناف و 

في توفير آلية قوية يسهم تمتعها بميزة مراجعة مستقلة فإطاره التنظيمي، بتعزيز  أبوظبي العالمي
وسيعمل "    ::::وأضافوأضافوأضافوأضاف لحماية ا
	جراءات القانونية الواجبة والقرارات ا
Mدارية الصادرة من اللجنة التنظيمية.

والممارسات  طلعاتمع الت التماe7، على دوليسوق أبوظبي العالمي باستمرار كونه مركز مالي 
بالحفاظ على بيئة العالمية لضمان مضاهاة إطار عمله للمعايير التنظيمية الدولية. ونحن ملتزمون 

  مياً".مالية قوية تتسم بالعدالة، والشفافية لدعم نمو وازدهار أعمالنا محلياً وعال
 

وتجارب ومعرفة ين عالميين يتمتعون بخبرات متميزة، صوتتكون "لجنة ا
	ستئناف" من أربعة مختص
الدعاوي التجارية، والتحكيم الدولي، والخدمات المj[فية والمالية، والفصل في  واسعة في مجا
	ت

  السيدة راشيل إنغ و روبنسونالسيد مايكل برندلي و السيدة باتريشيا وهم  النزاعات التجارية وغيرها. 

    .و السيد مارك هابجود

 
"أنا مؤمن بأن تأسيس لجنة ا
	ستئناف سيعزز من  ، الذي p[ح قائO	ً:، الذي p[ح قائO	ً:، الذي p[ح قائO	ً:، الذي p[ح قائO	ً:السيد مايكل برندليالسيد مايكل برندليالسيد مايكل برندليالسيد مايكل برندلييترأس اللجنة و 

  قوة النظام التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، وأنا فخور بالعمل ضمن اللجنة".
  

يذكر أن تأسيس "لجنة ا
	ستئناف" أتى بعد فترة وجيزة من تعيين أعضاء "اللجنة التنظيمية" في يوم 
أعلى  وتبني بدعميناير الماes، حيث تعزز "اللجنة التنظيمية" مسؤولية سوق أبوظبي العالمي  26

  .السوق في الحوكمة وممارسات العالمية التنظيمية المعايير مستويات
  

 -انتهى  -
 

        
        

        

        



 

        

 
 

    نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
في عاصمة دولة ا
Mمارات، بموجب قانون اتحادي صادر  دوليالمركز المالي التأسس سوق أبوظبي العالمي، 

 .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة ا
8عمال في يوم 2013في عام 
  

ا
Mمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي وجاء إطO	ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور 
العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا
	قتصادية، حيث يلعب السوق، من خO	ل موقعه 
ا
	ستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

لتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع ا
	قتصادات المتنامية في ال}[ق ا
8وسط، وأفريقيا، وجنوب ل8Oعمال وا
 آسيا.

  
ومن خO	ل سلطاته المستقلة الثO	ث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 

من ال}[كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن  ئهأبوظبي العالمي، سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضا
بيئة خالية من ال�[ائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية ت}[يعية 

 تستمد قواعدها من القانون ا
Mنجليزي العام.
  

jت رئيسية، هي: الخدمات الم	
[فية الخاصة، وإدارة وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثO	ثة مجا
الثروات، وإدارة ا
8صول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطO	ق المزيد من 

 النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً 
	حتياجات السوق.
  

هكتار  114حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مالية يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة 
مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز  تضمنكلم مربع)، وت 1.14(

أبوظبي"، وأول مقر خارج الو
	يات المتحدة ا
8مريكية للمستشفى التخصej "كليفO	ند كلينك"، ومتاجر تجزئة 
لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة ا
8ولى 

وا
	قتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز 
  ، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي. دوليمالي 
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