خبر صحفي

سوق أبوظبي العالمي ُيعيّن اللورد ماكغي كقاضي جديد في محاكم
السوق
أبوظبي 30 ،أغسطس  :2016أعلن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الجديد في أبوظبي،
اليوم عن تعيين اللورد ماكغي كقاضي جديد في محاكم سوق أبوظبي العالمي ،لترؤس الحالات الواردة
لقسم المطالبات الصغيرة في محكمة الدرجة الأولى (الابتدائية).
وسيقوم اللورد ماكغي عبر خبرته الواسعة في مجال تحديث اجراءات المحاكم وتعزيز وصول المتقاضين
لكافة أشكال تسوية النزاعات ،بضمان التعامل مع القضايا المعروضة على قسم المطالبات الصغيرة
بكل نزاهة وكفاءة وشكل اقتصادي وفقاً للإجراءات المبسطة والعملية التي يطبقها القسم .كما سيعمل
على دعم الجوانب المتصلة بالابتكار التكنولوجي لتحقيق سياسة محاكم السوق الساعية للاستفادة
القصوى من الخدمات الإلكترونية وتطبيقها على كافة القضايا المعروضة ،بما يشمل إدارة القضايا عبر
المؤتمرات الإلكترونية ،وعقد المحاكمات بشكل الكتروني لحالات محددة.
وأكد سعادة أحمد علي الصايغ ،رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ،بأن تعيين اللورد ماكغي
يسهم في تعزيز القدرات والكفاءة القضائية للسوق ،ويشكل إضافة نوعية لخبرات رئيس محاكم السوق
والسادة القضاة المعينين في حل النزاعات المدنية والتجارية .مضيفاً أن انضمام مثل هؤلاء الشخصيات
والمحترمة عالمياً ،يؤكد التزام السوق بتأسيس إطار عمل قانوني متين وعالمي يكون قادراً على
قدرة
الم ّ
ُ
ُ
تلبية كافة متطلبات وتطلعات المؤسسات المحلية والعالمية التي تمارس أعمالها انطلاقاً من السوق.
من جانبه ،أوضح اللورد ديفيد هوب ،رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي ،أن تعيين اللورد ماكغي ُيشكل
تطوراً ايجابياً لمحاكم السوق ،كما أن خبرته في تحديث اجراءات المحاكم ومساعدة المتقاضين المترافعين
ستلبي احتياجات المجتمع
عن أنفسهم والمحامين في فهم تسوية المنازعات المعروضة أمام المحكمةُ ،
بشكل متكامل وتؤكد التزامنا بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة لتسوية النزاعات القضائية.
ويتمتع اللورد ماكغي بمسيرة قضائية طويلة ،و ُعيّن في عام  1996لشغل منصب مشترك كرئيس
لمحكمة الأراضي الاسكتلندية ورئيس لكرسي قضاء الأراضي في اسكتلندا ،حيث شغل المنصبين حتى
تقاعده في عام  ، 2012ليعمل بعدها كقاضي بدوام جزئي في محكمة الاستئناف المدني الاسكتلندية.
ولطالما كان اللورد ماكغي مهتماً بتقنيات التقاضي ،وقدم في الآونة الأخيرة دورات تدريبية للمحامين،
كما عمل مستشاراً للمحامين في جمعية القانون الاسكتلندية ،وقام بإدارة العديد من الدورات التدريبية
القضائية .وتضمنت أبرز انجازات اللورد ماكغي خلال عمله في محكمة الأراضي ،قيادة عملية تحديث
اجراءات المحكمة ،وإعادة صياغة القوانين بشكل كامل ،وتقديم الدعم والمساعدة للمتقاضين المترافعين
عن أنفسهم عبر تصميم دليل ارشادي متكامل للقوانين والمصطلحات القضائية.

 -انتهى –

ملاحظات للسادة المحررين:

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر 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 ،دورا ً محورياً في ترسيخ مكانة
أبوظبي كم ركز 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 أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية
العالميُ ،
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 بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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