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 بیان صحفي

تعديالت على القانون التأسیسي لسوق أبوظبي العالمي تعزز من 
 مكانته كمركز مالي دولي

 نظام التراخیص المزدوج  تحديد •
تنفیذ األحكام الخاص بمحاكم سوق أبوظبي العالمي  اإلعالن عن اطار •

إمكانیة اختیار محاكم سوق أبوظبي العالمي كسلطة قضائیة لحل  اإلعترافو
 النزاعات

 
أعلن سوق أبوظبي العالمي، ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة: 2020مايو  19

بشأن  ۲۰۱۳) لسنة 4المركز المالي الدولي في أبوظبي، الیوم عن تعديالت على قانون رقم (
تحول سوق أبوظبي  ھذه التعديالت تعكسحیث  ،(القانون التأسیسي)سوق أبوظبي العالمي 

طار عمل السوق وكافة إعلى مالئمة  متكاملة ومستدامة وتؤكد ةیمال العالمي إلى منصة أعمال
 عالقات التعاون الوثیقة التعديالت تعكس. ھذا وعملیاته مع المعايیر العالمیة وأفضل الممارسات

دائرة القضاء في أبوظبي  وعلى وجه الخصوصمع شركائه االستراتیجیین  أنشأھا السوق التي
 أبوظبي.  -ودائرة التنمیة االقتصادية

 
على جانب وھذه التعديالت بترحیب مجتمع األعمال واالستثمار المحلي والعالمي.  وستحظى

الطابع إضفاء : للسوق، ما يلي على الجانب التجاري التنظیميتشمل التعديالت من األھمیة 
 -الرسمي على نظام التراخیص المزدوجة الذي تم إنشائه بالتعاون مع دائرة التنمیة االقتصادية

أو  فروعكن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي من تأسیس مَ أبوظبي، والذي يُ 
خارج سوق  لھا في أبوظبي من دون الحاجة إلى مكان إقامةلھا مكاتب تمثیلیة شركات أو 

سوق أبوظبي العالمي المؤسسة قبل انشاء أبوظبي العالمي، باإلضافة إلى إلزام الشركات 
 ترخیصھاالتنازل عن بدائرة التنمیة االقتصادية والمتواجدة على جزيرة المارية  ترخیصالتي تحمل 

 والحصول على ترخیص سوق أبوظبي العالمي.
 

الخاص بسوق  المنازعاتتحسین وتعزيز إطار عمل فض  فیما تركز غالبیة التعديالت األخرى على
السلطة القضائیة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ب فیما يتعلقأبوظبي العالمي، وخصوصاً 

وتشمل ھذه التعديالت: إتاحة الفرصة أمام األطراف الختیار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض 
، وتعزيز مكانة محاكم سوق بي العالميدون الحاجة لوجود ما يربطھم بسوق أبوظ منازعاتھم

محاكم سوق  والنص على أن أحكامبوظبي ألنظام القضائي المن  كمحاكمأبوظبي العالمي 
طار العمل إ توثیقكما تضم التعديالت و. باسم حاكم أبوظبياصدارھا  سیتم أبوظبي العالمي

 ،ودائرة القضاء في أبوظبيالناجح لتبادل تنفیذ األحكام بین محاكم سوق أبوظبي العالمي 
تحكیم الحكام وقرارات األوتوضیح أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي لن تستخدم إلنفاذ 

  سلطات قضائیة أخرى. ضمنلیست لھا عالقة بسوق أبوظبي العالمي التي 
 

ر یذات الصلة لتوفحول التعديالت والسیاسات  دلیالً 31UTنشرت محاكم سوق أبوظبي العالمي ھذا و
 .المنازعات في سوق أبوظبي العالميعلى إطار عمل فض التعديالت فھم أكبر لھذه 

 
مجلس إدارة أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئیس  /معاليوفي ھذه المناسبة، قال 
لخمس خالل األعوام االتزامنا وجھودنا المتواصلة  انعكاس: "يسرني سوق أبوظبي العالمي
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عالقات التعاون بما في ذلك  المنازعاتأطر العمل التنظیمیة ونظام فض لبناء وتعزيز  ،السابقة
لسوق  ون التأسیسيالقانالتعديالت على على  ،االستراتیجیین في أبوظبي ءشركاالمع الوثیقة 

مركز مالي كسوق أبوظبي العالمي  موقع لتؤكّدحیث تأتي ھذه التعديالت  .يأبوظبي العالم
يقدم إطار عمل تنظیمي متكامل ومتطور ويملك سجالً ، یجیات واعدةتذو خطط واستراعالمي 

أنه بإمكان شركائنا والمستثمرين وكافة الشركات االعتماد  كما. الفريدةاإلبتكارات  توفیرفي حافالً 
  ". والتوسعالطويل األمد  المتاحة للنموفرص جمیع العلینا لالستفادة من 

 
معلقاً على تعديالت  اللورد ديفید ھوب، رئیس محاكم سوق أبوظبي العالميوبدوره، قال 

: "لقد سوق أبوظبي العالميمن جانب محاكم ي لسوق أبوظبي العالمالقانون التأسیسي 
حنا خالل فترة قصیرة من بناء سمعتنا ومكانتنا كمحاكم تجارية عالمیة تستند إلى قانون جن

تقنیات  من خالل استخدامالخدمات القضائیة توفیر  احدثت نقلة فيوالتي العموم اإلنجلیزي، 
یسي تثبت مكانتنا كنظام فريدة من نوعھا. إن التعديالت على القانون التأسومبتكرة تكنولوجیة 

في ھذه و. إلیھايسھل الوصول دم خدمات موثوقة قضائي يحظى بالثقة ويتسم بالشفافیة ويق
على تشجیعھم ودعمھم واصحاب العالقة المناسبة، أود أن أعبر عن امتناني لكافة شركائنا 

تنفیذ األحكام في معنا لضمان على تعاونھم وخصوصاً دائرة القضاء في أبوظبي  لتطوير أعمالنا
دعم تمیز المعايیر القضائیة لبسھولة وفاعلیة، وأؤكد على أننا سنستمر في المساھمة  أبوظبي

 في الدولة كافة."
 -انتھى-

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر  21تح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُ 
سھم منظومة مالیة متكاملة وواسعة النطاق تُ  بھدف توفیرس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي وتأسّ  .2015

ستراتیجیة بین االقتصادات  اوحلقة وصلٍ  ،للتمويل ومزاولة األعمال رائد في ترسیخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي
 أنحاء العالم. فريقیا وجنوب آسیا وسائرإالمتنامیة في الشرق األوسط و

ستراتیجیة سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئیسیة التي تمتلكھا إمارة أبوظبي والتي اوترتكز 
المالي  رتشمل الخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالیة والسلع واالبتكا

لمي ثالث سلطات مستقلة ھي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العا
سوق باعتباره مركزاً مالیاً دولیاً على إدارة جزيرة الماريه، التنظیم الخدمات المالیة وسلطة التسجیل كما يشرف 

 كلم مربع). 14.1ھكتار ( 114وھي منطقة مالیة حرة تمتد على مساحة إجمالیة تبلغ 
لعالمي بدعم وتمكین المؤسسات المالیة وغیر المالیة والشركات والكیانات المسجلة في ويلتزم سوق أبوظبي ا

السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظیمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق 
ألربع سنوات متتالیة  "ريقیامنذ تأسیسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أف

 تقديراً لمبادراته ومساھماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*
أو متابعة صفحاته  www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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