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GUIDE TO   دلیل ال  

AMENDMENTS TO ARTICLE 13  
OF ABU DHABI LAW NO. 4 of 2013 

 من 13المادة رقم للتعدیالت على 
 2013) لسنة 4قانون أبوظبي رقم (

  
  

Introduction  مقدمة 
  

1. It is close to five years since Abu Dhabi Global 
Market (“ADGM”) opened for business. This 
milestone provided an opportunity for the 
ADGM Authorities to review Abu Dhabi Law 
No. 4 of 2013 (the “Founding Law”).  As part 
of that review, ADGM Courts proposed 
amendments to the Founding Law to  
enhance ADGM’s dispute resolution 
framework  in ADGM.    

منذ بدء العمل في سوق  تقریبا لقد مضت خمس سنوات .1
أتاحت لسلطات سوق ھذا المعلم  .أبوظبي العالمي

أبوظبي العالمي الفرصة لمراجعة قانون أبوظبي رقم 
ضمن تلك ("قانون التأسیس").  ومن  2013) لسنة 4(

المراجعة، اقترحت محاكم سوق أبوظبي العالمي 
تعدیالت على قانون التأسیس التي من شأنھا أن تعزز 

تسویة المنازعات في سوق ل سوق أبوظبي العالمي إطار
 أبوظبي العالمي.  

  
2. The amendments to the Founding Law are 

contained in Law No 12 of 2020 and are 
referred to in this Guide as the “Amended 
Founding Law”. They principally deal with 
eight matters relating to dispute resolution in 
ADGM.  Specifically, the Amended Founding 
Law: 

وردت في التي تتناول التعدیالت على قانون التأسیس ( .2
  اوالمشار إلیھ في ھذ 2020القانون رقم (*) لسنة 

بشكل رئیسي ثمان  .بـ "قانون التأسیس المعدل") دلیلال
مسائل تتعلق بتسویة المنازعات في سوق أبوظبي 
 العالمي. على وجھ الخصوص، قانون التأسیس المعدل: 

  
(a) confirms ADGM’s status as an “opt in” 

jurisdiction; 
مكانة سوق أبوظبي العالمي كمنطقة  یأكد أ.

 اختصاص "مختارة"، 

(b) confirms the nature of ADGM Courts’ 
jurisdiction as being “exclusive” in 
relation to certain claims and disputes; 

یأكد طبیعة االختصاص القضائي لمحاكم  ب.
سوق أبوظبي العالمي كاختصاص "حصري" 

 والمنازعات،بخصوص بعض الدعاوى 

(c) allocates cases involving the 
interpretation of any articles of the 
Global Market Regulations to the Court 
of First Instance; 

یخصص المحكمة االبتدائیة بالقضایا التي  ج.
تتعلق بتفسیر أیة مواد في نظام سوق أبوظبي 

 العالمي، 

(d) prevents ADGM Courts’ judgments 
being used for the enforcement of non-
ADGM judgments1 and awards in other 
jurisdictions; 

یمنع استخدام األحكام الصادرة عن محاكم  د.
وأحكام  2أبوظبي العالمي لتنفیذ األحكامسوق 

التحكیم الصادرة خارج سوق أبوظبي العالمي 
 في مناطق االختصاص األخرى، 

                                                
1 This is subject to one limited exception set out in paragraph 11.  

  
 .11في الفقرة  یرد ھذه المسالة الستثناء محددتخضع  2
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(e) codifies into law the enforcement 
framework set out in the Memorandum 
of Understanding between ADGM 
Courts and Abu Dhabi Judicial 
Department dated 11 February 2018; 

المبین في مذكرة  التنفیثي إطار العمل قنن ی ھـ.
التفاھم المبرمة بین محاكم سوق أبوظبي 

 11العالمي ودائرة القضاء أبوظبي بتاریخ 
 بصیغة قانون،  2018فبرایر 

(f) confirms ADGM Courts’ status as courts 
of the Emirate; 

ظبي العالمي محاكم سوق أبومكانة   یأكد و.
 كمحاكم لإلمارة، 

(g) provides that judgments made by 
ADGM Courts shall be issued in the 
name of the Ruler of Abu Dhabi; and 

نص على أن تصدر أحكام محاكم سوق ی ز.
أبوظبي العالمي باسم سمو حاكم إمارة 

 أبوظبي، و  

(h) gives effect to the protection of ‘Netting 
Agreements’ in relation to the 
enforcement of non-ADGM judgments, 
decisions, orders and awards.   

یذ یوفر حمایة "اتفاقیات المقاصة" عند تنف ح.
حكام التحكیم األحكام والقرارات واألوامر وأ

 ي. الصادرة خارج سوق أبوظبي العالم

  
ADGM’s “opt in” jurisdiction "سوق أبوظبي العالمي منطقة اختصاص "مختارة 

  
3. Articles 13(8) and (9) of the Amended 

Founding Law confirm ADGM’s status as an 
“opt in” jurisdiction.  That is, parties with no 
connection to ADGM can agree to have their 
civil or commercial claims or disputes 
determined by ADGM Courts, or by way of 
arbitration seated in ADGM.  The Founding 
Law previously provided for this, but the 
amendments provide increased clarity in 
relation to ADGM’s “opt in” jurisdiction and 
deal with any doubt about whether there is a 
nexus requirement for arbitrations seated in 
ADGM. 

) من قانون 9(13)  والمادة رقم 8(13تؤكد المادة رقم  .3
التأسیس المعدل على مكانة سوق أبوظبي العالمي 
كمنطقة اختصاص "مختارة".  بمعنى أنھ یمكن 

ة عالقة بسوق أبوظبي لألطراف التي ال تربطھم أی
العالمي االتفاق على اللجوء إلى محاكم سوق أبوظبي 
العالمي، أو اللجوء إلى التحكیم في سوق أبوظبي 
العالمي، للبت في دعاواھم أو منازعاتھم المدنیة أو 
التجاریة.  وقد نص قانون التأسیس على ذلك مسبقاً، 

لق ولكن أضافت التعدیالت مزیداً من الوضوح فیما یتع
بسوق أبوظبي العالمي كمنطقة اختصاص "مختارة"، 
وتزیل أي شك حول شرط وجود ارتباط بسوق أبوظبي 

 العالمي لعقد التحكیم في سوق أبوظبي العالمي.  
  

4. Parties wishing to “opt in” to ADGM’s 
jurisdiction for dispute resolution must do so in 
writing.  The preferred way to do this is for 
parties to include an appropriate dispute 
resolution clause in their contract 
documentation; however, parties can also 
agree to “opt in” to ADGM’s jurisdiction after 
the claim or dispute has arisen.  

یجب على األطراف الراغبة "باختیار" سوق أبوظبي  .4
العالمي كمنطقة اختصاص لتسویة منازعاتھم إثبات 
ذلك خطیاً.  وأفضل طریقة إلثبات ذلك االختیار ھي 

عقودھم.  إیراد بند مناسب حول تسویة المنازعات في
ً "اختیار" سوق أبوظبي  إال أنھ، یمكن لألطراف أیضا
العالمي كمنطقة اختصاص بعد نشوء الدعوى  أو 

 النزاع.   
 
 

 

“Exclusive” nature of ADGM Courts’ jurisdiction   االختصاص القضائي "الحصري" لمحاكم سوق أبوظبي العالمي 
  

5. Article 13(7) of the Amended Founding Law 
provides that the Court of First instance “shall 
have exclusive jurisdiction” in relation to the 
following matters: 

) من قانون التأسیس المعدل 7(13تنص المادة رقم  .5
على أن یكون للمحكمة االبتدائیة "االختصاص القضائي 

 الحصري" في المسائل التالیة:  
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(a) civil or commercial claims and disputes 

involving the Global Market or any of the 
Global Market Authorities or any of the 
Global Market Establishments; 

الدعاوى والمنازعات المدنیة أو التجاریة التي  أ.
یكون سوق أبوظبي العالمي أو أي من 
سلطات سوق ابوظبي العالمي أو أي من 
 مؤسسات سوق أبوظبي العالمي طرفاً فیھا، 

(b) civil or commercial claims and disputes 
arising out of or relating to a contract 
entered into, executed or performed in 
whole or in part in the Global Market, or 
a transaction entered into or performed 
in whole or in part in the Global Market, 
or to an incident that occurred in whole 
or in part in the Global Market; 

الدعاوى والمنازعات المدنیة أو التجاریة  ب.
الناشئة عن أو المتعلقة بعقد تم إبرامھ أو تنفیذه 
ً في سوق أبوظبي  ً أو جزئیا أو أداؤه كلیا
العالمي، أو المتعلقة بمعاملة أبرمت أو نفذت 
ً في سوق أبوظبي العالمي، أو  ً أو جزئیا كلیا

ي سوق المتعلقة بواقعة حدثت كلیاً أو جزئیاً ف
 أبوظبي العالمي، 

(c) any appeal against a decision or a 
procedure issued by any of the Global 
Market Authorities according to the 
Global Market Regulations; 

أي طعن في أي قرار أو إجراء صادر عن  ج.
أي من سلطات سوق أبوظبي العالمي وفقاً 

 لمي، لنظام سوق أبوظبي العا

(d) any request, claim or dispute which the 
Global Market’s Courts has the 
jurisdiction to consider under the Global 
Market Regulations;  

أي طلب أو دعوى أو نزاع یكون لمحاكم  د.
سوق أبوظبي العالمي اختصاص قضائي 
للنظر فیھ بموجب نظام سوق أبوظبي 

 العالمي، 
(e) any issues as to the interpretation of any 

articles of the Global Market 
Regulations. 

أیة مسائل تتعلق بتفسیر أیة مواد في نظام  ھـ.
 سوق أبوظبي العالمي. 

6. The Founding Law previously provided that 
the Court of First instance “shall solely 
consider or decide” on these types of 
matters3. Article 13(7) of the Amended 
Founding Law provides greater clarity on the 
types of claims or disputes that fall within the 
exclusive jurisdiction of the Court of First 
Instance.  

ة نص قانون التأسیس سابقاً أن تختص المحكمة االبتدائی .6
"دون غیرھا بالنظر و البت" في ھذا النوع من 

) من قانون التأسیس المعدل 7(13المادة رقم  .4المسائل
أضاف المزید من التوضیح حول أنواع الدعاوى أو 
المنازعات التي تقع ضمن االختصاص القضائي 

 الحصري للمحكمة االبتدائیة. 

  
7. The change in terminology to “shall have 

exclusive jurisdiction” was in keeping with the 
language that common law parties and 
practitioners were used to, and familiar with, 
on the issue of jurisdiction.  This amendment 
was implemented not to alter the position but, 
again, to provide greater clarity for the legal 
and business community on the important 
topic of the jurisdiction of ADGM Courts.  

قد استخدمت عبارة "یكون لھا االختصاص القضائي  .7
الحصري" بدالً من العبارة المستخدمة في نص قانون 
التأسیس، وذلك للتماشي مع اللغة المستخدمة والمألوفة 

ممارسي قانون العام حول مسائل لألطراف و ل
االختصاص.  وال یھدف ھذا التعدیل إلى تغییر الموقف 
من ھذه المسألة بل إلضافة المزید من الوضوح للمجتمع 
القانوني ومجتمع األعمال بشأن مسألة ھامة وھي 

 االختصاص القضائي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي. 
  

                                                
3 The exception being the matter described in paragraph 5(e), as to which see paragraph 9.  
 

 بذلك الخصوص. 9(ھـ)، أنظر الفقرة 5یھا في الفقرة االستثناء لھذا النص ھو المسألة المشار إل 4
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8. A similar amendment is included in Article 
13(10) of the Amended Founding Law insofar 
as it provides that the Court of Appeal shall 
have “exclusive jurisdiction” to consider and 
decide on appeals made against the 
judgments or orders issued by the Court of 
First Instance.  

 

) من 10(13وقد ورد تعدیل مشابھ في المادة رقم  .8
قانون التأسیس المعدل ینص على أن یكون لمحكمة 
االستئناف "االختصاص القضائي الحصري" للنظر 
والبت في الطعون المقدمة على األحكام أو األوامر 

 الصادرة عن المحكمة االبتدائیة. 

Interpretation of Global Market Regulations سیر نظام سوق أبوظبي العالمي تف 
  

9. Article 13(7) of the Amended Founding Law 
provides that the Court of First Instance shall 
have exclusive jurisdiction in relation to any 
issues as to the interpretation of any articles 
of the Global Market Regulations.   

) من قانون التأسیس المعدل 7(13تنص المادة رقم  9.  
یكون للمحكمة االبتدائیة االختصاص القضائي على أن 

الحصري في أیة مسائل تتعلق بتفسیر أیة مواد في نظام 
 سوق أبوظبي العالمي.

  
10. Previously, these issues were to be dealt with 

by the Court of Appeal.  This amendment was 
made to reflect the practical reality that issues 
of statutory interpretation are more likely to be 
dealt with at first instance level in the cases 
that come before ADGM Courts, with the 
Court of Appeal retaining exclusive jurisdiction 
to decide on any appeals from judgments or 
orders of the Court of First Instance (including 
those that deal with matters of statutory 
interpretation). 

في القانون التأسیس السابق، أسند االختصاص للنظر  10.
في ھذه المسائل إلى محكمة االستئناف.  وقد تمت 
صیاغة ھذا التعدیل لیعكس الواقع العملي الذي یرجح 

سیر القوانین على التعامل مع المسائل المتعلقة بتف
مستوى المحكمة االبتدائیة في الدعاوى التي ترفع لدى 
محاكم سوق أبوظبي العالمي، مع احتفاظ محكمة 
االستئناف باالختصاص القضائي الحصري للبت في 
أیة طعون تقدم على األحكام أو األوامر الصادرة عن 
المحكمة االبتدائیة (بما في ذلك المسائل التي تتناول 

 القوانین). تفسیر
  
  
ADGM Courts’ judgments not to be used as an 
impermissible device for enforcement  

منع استخدام األحكام الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي 
المحدود العالمي كوسیلة للتنفیذ  

  
11. Article 13(14) of the Amended Founding Law 

deals with what some members of the legal 
profession refer to as the “conduit route” for 
the enforcement of judgments and orders 
(“judgments”) that originated outside the 
Emirate and awards made outside ADGM.   
Put simply, parties cannot use ADGM for the 
enforcement of non-ADGM judgments and 
awards in other jurisdictions – the limited 
exception being where the originating 
judgment comes from another court within the 
Emirate.   

) من قانون التأسیس المعدل 14(13تتناول المادة رقم  .11
ما یدعوه بعض المختصین في القانون "الوصیلة 
قضائیة" لتنفیذ األحكام واألوامر ("األحكام") الصادرة 
خارج اإلمارة وأحكام التحكیم الصادرة خارج سوق 
أبوظبي العالمي.  ببساطة، ال یمكن ألطراف النزاع 
استخدام سوق أبوظبي العالمي لتنفیذ األحكام وأحكام 
التحكیم الصادرة خارج سوق ابوظبي العالمي وفي 

مع استثناء محدود ھو  ،مناطق اختصاص أخرى
 صدور حكم عن محكمة أخرى في اإلمارة. 

  
12. As a matter of principle, it has always been 

ADGM Courts’ position that parties should go 
to the place where the relevant assets are 

من حیث المبدأ، فإن موقف محاكم سوق أبوظبي  .12
العالمي دائماً ھو ضرورة رجوع األطراف في حالة 
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located for the purpose of enforcement.5  This 
principle has now been given effect through 
the amendments to the Founding Law.  

وقد دخل  6التنفیذ الى المكان الذي تقع فیھ األصول.
دیالت على القانون من خالل تع  ھذا المبدأ حیز النفاذ

  التأسیسي.
  

13. What that means is that if parties wish to take 
advantage of the favourable enforcement 
framework that ADGM Courts have in place 
with other jurisdictions (including with Abu 
Dhabi Judicial Department), they must submit 
their original dispute for determination by 
ADGM Courts or by arbitration in ADGM.  If 
parties do not do this, and execution against 
debtor assets is to take place in a jurisdiction 
other than ADGM, then the judgment or award 
creditor must bring an enforcement 
application in that other jurisdiction.   

طراف  االستفادة من األ رغبوھذا یعني أنھ في حال  .13
الذي تطبقھ محاكم سوق أبوظبي  العمل الُمعززإطار 

العالمي لتنفیذ أحكام مع مناطق اختصاص أخرى 
على األطراف یتعین (ومنھا دائرة القضاء أبوظبي)، 

تقدیم النزاع األصلي أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي 
أو التحكیم في سوق أبوظبي العالمي للبت فیھ.  إذا لم 

لتنفیذ على أصول المدین یقم األطراف بذلك، وكان ا
سیجرى في منطقة اختصاص خارج سوق أبوظبي 
العالمي، عندئذ یجب على المحكوم لھ في الحكم 
القضائي أو في حكم التحكیم تقدیم طلب تنفیذ في منطقة 

 االختصاص القضائي األخرى المعنیة. 
  

14. In practice, parties are still able to apply to 
ADGM Courts for the recognition and 
enforcement of non-ADGM judgments and 
awards even if there are no relevant assets in 
ADGM.  But, save for the limited exception 
referred to in paragraph 11, the Registry of 
ADGM Courts will not affix the “executory 
formula” to any subsequent ADGM Courts 
judgment or order for the purpose of 
enforcement (including execution) in other 
jurisdictions.    

في التطبیق العملي، یتاح لألطراف تقدیم طلب لمحاكم  .14
سوق أبوظبي العالمي لالعتراف باألحكام القضائیة 

ق أبوظبي العالمي وأحكام التحكیم الصادرة خارج سو
وتنفیذھا حتى في حال عدم وجود أصول ذات صلة في 
سوق أبوظبي العالمي. ولكن، باالستثناء المشار إلیھ في 

سجل لدى محاكم سوق كتب الم ذیل، لن ی11الفقرة 
أبوظبي العالمي  "الصیغة التنفیذیة" بأي حكم أو أمر 
صادر الحقاً عن محاكم سوق أبوظبي العالمي بغرض 

 یذه في أیة مناطق اختصاص أخرى. تنف

 
 

 

Enhanced enforcement framework between 
ADGM Courts and Abu Dhabi Judicial 
Department    

تعزیز إطار عمل تنفیذ األحكام بین محاكم سوق أبوظبي العالمي 
 ودائرة القضاء أبوظبي 

  
15. Articles 13(15) and (16) of the Amended 

Founding Law codify into law the enforcement 
framework that is set out in the Memorandum 
of Understanding between ADGM Courts and 
Abu Dhabi Judicial Department dated 11 
February 2018.  This provides for the mutual 
enforcement by the Abu Dhabi sister courts of 
each other’s judgments and recognised or 
ratified arbitral awards – without any review on 
the merits being undertaken by the enforcing 
court.  The Amended Founding Law also 
confirms the two routes that are available to 
judgment creditors for enforcement, being: 

) من 16(13) والمادة رقم 15(13المادة رقم  دمجت .15
قانون التأسیس المعدل إطار العمل المبین في مذكرة 
التفاھم المبرمة بین محاكم سوق أبوظبي العالمي ودائرة 

بصیغة  2018فبرایر  11القضاء ابوظبي بتاریخ 
فیذاً متبادالً بین المحاكم الشقیقة في قانون. وھذا یوفر تن

أبوظبي لألحكام الصادرة عن كل منھما لألخرى  
مراجعة وألحكام التحكیم المعترف بھا أو المصدقة دون 

من قبل المحكمة المنفذة.  كما یؤكد األسس الموضوعة 
قانون التأسیس المعدل الطریقین المتاحین للمحكوم لھم 

 للتنفیذ، وھما: 
 

  
                                                
5 This is reflected in Memorandum of Understanding entered into by ADGM Courts with Abu Dhabi Judicial Department on 11 
February 2018, Ras Al Khaimah Courts on 5 May 2019 and Ministry of Justice on 4 November 2019.  
 

، ومذكرة التفاھم المبرمة بین سوق أبوظبي العالمي ومحاكم 2018فبرایر  11مة بین سوق أبوظبي العالمي ودائرة القضاء أبوظبي بتاریخ وقد تم بیان ذلك في مذكرة التفاھم المبر  5
 . 2019نوفمبر  4، ومذكرة التفاھم المبرمة بین سوق أبوظبي العالمي ووزارة العدل بتاریخ 2019مایو  5رأس الخیمة بتاریخ 
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(a) the “direct route”, whereby the judgment 
creditor applies directly to the execution 
court for enforcement; and 

"الطریق المباشر"، حیث یقدم المحكوم لھ  أ.
 طلب التنفیذ الى محكمة التنفیذ مباشرة؛ و 

  
(b) the “deputisation route”, whereby the 

judgment creditor applies to the original 
court that delivered the judgment and 
requests that court to deputise an 
enforcement judge in the execution 
court for the purposes of enforcement.  
 

 "اإلنابة" حیث یقدم المحكوم لھ طلب التنفیذ ب.
إلى المحكمة األصلیة التي أصدرت الحكم 
ویطلب منھا إنابة قاضي التنفیذ في محكمة 

 التنفیذ ألغراض التنفیذ. 

16. To date, there have been 19 judgments that 
have successfully been referred to Abu Dhabi 
Judicial Department under the “direct route” 
provided for in the Memorandum of 
Understanding – with these enforcement 
cases in various stages of the enforcement 
process.    These amendments to the 
Founding Law are an important development 
because it elevates the enforcement 
mechanism contained in the Memorandum of 
Understanding to a matter of law – and should 
provide parties with increased confidence that 
ADGM Courts’ judgments and recognised 
awards will be enforced by its sister court, Abu 
Dhabi Judicial Department.   

 

حكماً قضائیاً بنجاح إلى  16حتى تاریخھ، تمت إحالة  .16
ً "للطریق المباشر"  دائرة القضاء أبوظبي وفقا
المنصوص علیھ في مذكرة التفاھم، وقد وصلت قضایا 

راءات التنفیذ المذكورة إلى مراحل مختلفة من إج
التنفیذ.  تعتبر التعدیالت على قانون التأسیس تطوراً 
ھاماً ألنھا جعلت آلیة التنفیذ المتفق علیھا في مذكرة 
التفاھم قانوناً، مما یعطي األطراف مزیداً من الثقة 
بإمكانیة تنفیذ األحكام الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي 

تھا العالمي وأحكام التحكیم المعترف بھا من قبل محكم
 الشقیقة دائرة القضاء أبوظبي.

  
ADGM Courts confirmed as courts of the Emirate تأكید على مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمحاكم لإلمارة 

17. Article 13(1) of the Amended Founding Law 
confirms ADGM Courts’ status as “courts of 
the Emirate”.  This was never in doubt 
because constitutionally ADGM is a part of 
Abu Dhabi.  However, it provides useful 
clarification for parties and courts from other 
jurisdictions who may not be familiar with 
ADGM and how, constitutionally, it fits into the 
jurisdictional landscape of the United Arab 
Emirates.  This may become of particular 
relevance when it comes to the enforcement 
of ADGM Courts’ judgments and awards 
under international treaties and conventions 
to which the United Arab Emirates is a 
signatory.      

 

) من قانون التأسیس المعدل 1(13.تؤكد المادة رقم 17 
على مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي "كمحاكم 
لإلمارة". ولم یكن ھناك شك في ذلك على اإلطالق، 
ألنھ بموجب الدستور یعتبر سوق أبوظبي العالمي جزء 
من إمارة أبوظبي.  غیر أن التعدیل یوضح بشكل مفید 

ناطق االختصاص األخرى الذین لألطراف ومحاكم م
قد ال یكونون على درایة بسوق أبوظبي العالمي 
ً للدستور، جزء من مخطط مناطق  وبكونھ، وفقا
االختصاص في اإلمارات العربیة المتحدة.  وقد یكون 
لھذا النص أھمیة خاصة عند تنفیذ األحكام الصادرة 
عن محاكم سوق أبوظبي العالمي وأحكام التحكیم 

بموجب المعاھدات واالتفاقیات الدولیة التي  الصادرة
 تكون اإلمارات العربیة المتحدة طرفاً فیھا. 

  
Judgments to be issued in the name of the Ruler 
of Abu Dhabi 

 صدور األحكام باسم سمو حاكم إمارة أبوظبي 

18. Article 13(2) of the Amended Founding Law 
mandates that judgments made by ADGM 

) من قانون التأسیس المعدل 2(13تقضي المادة رقم  .18
بصدور أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي باسم سمو 
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Courts shall be issued in the name of the 
Ruler of Abu Dhabi.  This amendment was 
introduced for similar reasons to those set out 
in paragraph 17 and should assist with 
clarifying the status of ADGM Courts’ 
judgments on the international stage.  

حاكم إمارة أبوظبي.  وقد تم إدراج ھذا التعدیل لنفس 
ساھم ، وینبغي أن ی17األسباب المبینة في الفقرة 

بتوضیح مكانة األحكام الصادرة عن محاكم سوق 
 أبوظبي العالمي على المستوى الدولي.  

  

Protection of ‘Netting Agreements’ in the 
enforcement of non-ADGM judgments, orders, 
decisions and awards. 
 

حمایة "اتفاقیات المقاصة" في تنفیذ األحكام والقرارات 
 واألوامر وأحكام التحكیم الصادرة خارج سوق أبوظبي العالمي

19. Article 13(17) of the Amended Founding Law 
gives effect to any provisions for the 
protection of Netting Agreements under the 
ADGM Regulations in relation to the 
enforcement of non-ADGM judgments, 
orders, decisions and awards.  Netting 
Agreement is defined in the amended 
Founding Law as “any agreement or master 
agreement between two parties which 
provides for the netting of present or future 
payment or delivery obligations or 
entitlements and any related margin, collateral 
or security arrangements, in connection with 
those types of qualified financial contracts as 
the Board of Directors may designate.”  

) من قانون التأسیس المعدل 17(13تنص المادة رقم  .19
تتعلق بحمایة اتفاقیات المقاصة عند على تنفیذ أیة أحكام 

تنفیذ األحكام والقرارات واألوامر وأحكام التحكیم 
الصادرة خارج سوق ابوظبي العالمي بموجب نظام 
سوق أبوظبي العالمي.  وقد تم تعریف اتفاقیة المقاصة 

أیة اتفاقیة أو اتفاقیة في قانون التأسیس المعدل بأنھا "
مقاصة أیة دفعة حالیة  تلغایارئیسیة تبرم بین طرفین 

أو مستقبلیة أو تسلیم التزامات أو مستحقات وأیة 
ترتیبات ھامش أو ضمان أو تأمین متعلقة بھا، 
بخصوص تلك األنواع من العقود المالیة المؤھلة التي 

 ." یحددھا مجلس اإلدارة
 

Conclusion 
 
20. This Guide was prepared for the assistance of 

the global and local business and investor 
communities and their advisors. ADGM 
Courts believe that by providing detailed 
information on the amendments to the 
Founding Law, including the policy behind 
them, will lead to a greater understanding and 
appreciation of ADGM’s enhanced dispute 
resolution framework. ADGM Courts remain 
available to respond to any enquiries via email 
to: enquiry@adgmcourts.com  

  خاتمة
 

و المحلیة و  دولیةأعد ھذا الدلیل لمساعدة األعمال ال. 20
سوق م. محاكم مجتمعات المستثمرین و مستشاریھ

أبوظبي العالمي تقوم بتقدیم معلومات مفصلة للتعدیالت 
في قانون التأسیس, فیما في ذالك السیاسة ورائھ, ھذا 

تسویة  إطارتعزیز  ر فيكبأسیؤدي إلى تفاھم و تقدیر 
في الوقت الراھن,   لسوق أبوظبي العالمي. المنازعات

ترد محاكم سوق أبوظبي العالمي على أي اتستفسار 
 :اإللكترونيعبر البرید 

enquiry@adgmcourts.com 
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