لتعزيز تسوية منازعات الشركات والمستثمرين

شراكة بين سوق ومحاكم "أبوظبي العالمي" ومركز رأس الخيمة
للشركات الدولية
أبوظبي 16 ،نوفمبر  :2017شهدت العاصمة أبوظبي اليوم ،توقيع مذكرة تفاهم بين مركز رأس
الخيمة للشركات الدولية ،وسوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق لتأسيس شراكة استراتيجية
بين الأطراف الثلاثة ،والتي تهدف إلى تفعيل التعاون وتنسيق الجهود والمبادرات التي تعزز
تقديم أفضل خدمات تسوية وفض المنازعات التجارية في دولة الإمارات.
وتأتي الشراكة الثلاثية الموقعة في مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية ،المنطقة
المالية الحرة في أبوظبي ،بهدف الارتقاء بممارسات ومعايير إدارة وتسوية المنازعات للشركات
المحلية والعالمية ومجتمع المستثمرين في الدولة ،حيث تتيح للشركات المسجلة في مركز
رأس الخيمة للشركات الدولية الاستفادة من كافة المعلومات والخدمات المتصلة بتسوية
المنازعات المقدمة وفقاً لقانون العموم في سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق .كما تتيح
للأطراف الموقعة مجالات واسعة لتبادل المعلومات والأفكار وإطلاق المبادرات والبرامج
المشتركة بما يعود بالنفع على المستثمرين ومختلف قطاعات الأعمال.
وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للشركات الدولية،
بأن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي المركز لتقديم أفضل الخدمات وخيارات التحكيم
الفعال مع
التجاري وتسوية المنازعات لكافة الشركات المسجلة فيه لتمكينها من التعامل
ّ
مختلف القضايا التجارية التي تعترض سبيل أعمالها ،مؤكداً أن الشراكة مع سوق أبوظبي
العالمي ومحاكم السوق تربط المتعاملين مع المركز بأفضل أنظمة وخدمات تسوية المنازعات
المقدمة وفاقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأضاف بأن المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات في سوق أبوظبي العالمي تتيح للشركات
المسجلة في المركز ضمان الحصول على خدمات متميزة ذات كفاءة عالية ونزاهة كبيرة،
مشيراً لالتزام المركز المستمر ببناء الشراكات ومجالات التعاون مع مختلف الهيئات والأطراف
لتقديم أفضل الخدمات للشركات بما يعزز النمو الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات
والمنطقة بشكل عام.
من جانبه ،قال سعادة أحمد علي الصايغ ،رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،بأن
الشراكة الجديدة تأتي بهدف تعزيز علاقة التعاون المستمرة على المدى الطويل بين المركز
وسوق أبوظبي العالمي ،موضحاً بأن توقيع المذكرة يتماشى مع التزام السوق الراسخ بتقديم
أفضل خدمات التحكيم وفض المنازعات بما يخدم احتياجات الشركات التجارية والمؤسسات
المتواجدة على أرض الإمارات.

وأكد الصايغ بأن النظام القضائي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي وأنظمة التحكيم التجاري
المعمول بها في السوق يقدمان نظاماً متكاملاً لإنفاذ أحكام محاكم السوق وقرارات التحكيم
التجاري الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي داخل وخارج مناطق سلطة السوق ،معرباً عن
تطلعه للعمل الوثيق والتعاون المستمر بين الأطراف الثلاثة لتمكين الشركات المسجلة في
مركز رأس الخيمة للشركات الدولية من الاستفادة المباشرة من خدمات تسوية المنازعات
المقدمة في سوق أبوظبي العالمي.
وأوضح اللورد ديفيد هوب ،رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي ،بأن خدمات تسوية المنازعات
المقدمة في سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق وفقاً لقانون العموم تتميز بالحداثة
وسهولة التطبيق وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية ،والقدرة على تلبية احتياجات تسوية
المنازعات والتحكيم التجاري لكافة الشركات العاملة في دولة الإمارات ،مؤكداً أن هذه الشراكة
الاستراتيجية ستعزز روابط التعاون بين الأطراف الثلاثة وستعود بالنفع المستمر على مختلف
قطاعات الأعمال في الدولة.
يذكر أن محاكم سوق أبوظبي العالمي تشكل أحد السلطات المستقلة الثلاث للسوق ،وتستمد
قوانينها وإطارها التشريعي من أفضل الممارسات الدولية الرائدة المبنية على قانون العموم،
كما توظف مجموعة من السادة القضاة أصحاب الخبرة الكبيرة في عدد من أبرز الهيئات
التنظيمية حول العالم التي تطبق قانون العموم.
 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة حول مركز رأس الخيمة للشركات الدولية:
يعد مركز رأس الخيمة للشركات الدولية ) (RAKICCسلطة قانونية لتسجيل وتأسيس الشركات الدولية ،تأسس
بموجب المرسوم رقم  12لعام  2015والمرسوم المعدل رقم  4لعام  2016كنتيجة اندماج أعمال كل من مؤسسة
رأس الخيمة للشركات الدولية التي كانت جزءا ً من هيئة المنطقة الحرة رأس الخيمة ،مع شركة "رأس الخيمة
أوفشور" التي كانت جزءاً من هيئة رأس الخيمة للاستثمار.
ويضم نطاق اختصاصات المركز ،تسجيل وتأسيس الشركات الدولية إلى جانب تقديم حزمة كاملة من خدمات
التسجيل ذات الصلة بأنشطة قانون الشركات التجارية الدولية ،الذي يتيح للأفراد والشركات مزاولة أعمالهم في
الأسواق الدولية .ويقدم المركز خدماته وفق مفهوم حديث ومتكامل في إطار أفضل الممارسات والمعايير
الدولية في عالم تأسيس الشركات .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.rakicc.com :

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم
 21أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد
ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث
يلعب السوق ،من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في
ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في
الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن
أبوظبي العالميُ ،

بيئة خالية من الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية
تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة،
وإدارة الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من
النشاطات مع مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار
( 1.14كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز
أبوظبي" ،وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة
فاخرة في مركز "الغاليريا" ،ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية
والاقتصادية على المدى الطويل ،حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز
مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.
ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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