
                           
 

 بيان صحفي

  

عززان نظام تنفيذ تمحاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي 

 الأحكام
  

: أعلنت محاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي ، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة2019مايو  06 

وقرارات  الجهتينتبادل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن  بشأن عن توقيع مذكرة تفاهم العالمي

أحمد محمد الخاطري،  /مذكرة من قبل سعادةالوقد تم توقيع  .التحكيم المصدقة أو المعترف بها من قبلهما

رئيس محاكم رأس الخيمة واللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي بحضور معالي/ أحمد 

 .علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

  

اطة تلتزم محاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي بتوفير خدمات قضائية تتسم بالدقة والبس

وقرارات  فيما يتعلق في الاعتراف المتبادل في الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة وسرعة الإجراءات

استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة وقعها الطرفان لتعزيز  المبادرة هأتي هذتو .التحكيم المصدقة أو المعترف بها

. وسيستمر الطرفان في التعاون في كافة 2017التعاون حول الشؤون القضائية والقانونية وذلك في نوفمبر 

الأحكام وضمان توفير أعلى مستوى  لتنفيذالمجالات القانونية وخصوصاً في مجال استخدام التكنولوجيا 

 .ية في الدولةمن الخدمات القضائ

   

بأن محاكم رأس الخيمة حريصة “ سعادة احمد محمد الخطاري/ رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة،وقد أفاد  

على التعاون القضائي مع محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تتمتع بسمعة عالمية فريدة وسوف تعزز 

الاتفاقية زيادة ثقة المتعاملين  بالجهتين القضائيتين بما يحقق مصلحة الأطراف في تحقيق العدالة الناجزة 

 “.على أرقى المعايير العالمية 

 

قات علا زز التي ستع توقيع هذه الاتفاقيةيسرنا "يفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: اللورد د

توسيع إطار  ندرك لمدى أهميةمحاكم سوق أبوظبي العالمي  نا فيإنو ، التعاون مع محاكم رأس الخيمة

النظام القضائي  ي فيثقة المجتمع المحلي والعالم رفع مستوىلالدولة  الاعتراف بالقوانين والأحكام عبر

أتوجه بالشكر الجزيل . أود أن يعزز عملية التنمية الاقتصادية جذب المزيد من الاستثمارات بمافي الدولة و

وأتطلع إلى المزيد من  بالنيابة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي، ،الخاطري محمد أحمد /إلى سعادة

 ".المستقبلفي المشترك التعاون 
  

 -انتهى-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 نبذة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي:

 

تمثل محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية لسوق أبوظبي العالمي وأحد سلطاته المستقلة الثلاث التي تدعم 

الالتزام المستمر للسوق لتوفير منصة عمل مبتكرة وحيوية وذات كفاءة عالية لمختلف قطاعات الأعمال بما يحقق استدامة النمو 

الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات. وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي، أول سلطة قضائية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد 

 على الأسس الراسخة لقانون العموم الانجليزي بشكل مباشر في كافة تعاملاتها وأحكامها القضائية.

، وهي تضم مجموعة من القضاة 2016شكل كامل منذ مايو وبدأت محاكم سوق أبوظبي العالمي في مزاولة نشاطها القضائي ب

المميزين أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية العالمية التي تتبع قانون العموم، واللذين يحظون باحترام وتقدير 

للتان تقومان بفض كبيرين على نطاق واسع. وتضم محاكم سوق أبوظبي العالمي المحكمة الابتدائية ومحكم الاستئناف ا

وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. ويشكل الابتكار جزءاً أساسياً من طبيعة عمل محاكم السوق التي اعتمدت على تقديم 

الخدمات الإلكترونية منذ تأسيسها، كما واصلت تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر لتعزيز شمولية خدماتها 

 منازعات عبر منصتها الإلكترونية.القضائية وتسوية ال

وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي عضواً أساسياً في المنظومة القضائية لأبوظبي، وهي تواصل بناء علاقات التعاون 

 الاستراتيجية مع أبرز الهيئات القضائية المحلية والعالمية بما يشمل، دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة العدل، ودائرة محاكم رأس

الخيمة، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، والمحكمة التجارية لإنجلترا وويلز "قسم مجلس الملكة"، والمحكمة العليا لهونغ 

كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والمحكمة العليا لنيو ساوث ويلز، والمحكمة الفيدرالية الاسترالية، 

افورة. للمزيد من المعلومات حول محاكم سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني: والمحكمة العليا في سنغ

https://www.adgm.com/doing-business/adgm-courts/home/ 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من عام  21ي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم فتح سوق أبو ظب

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. 2015

ي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد كما يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظب

أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، 

خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة ومن  .يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية ضمن ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية،  .ريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العامتش

هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء  .الوقت، وفقا لاحتياجات السوقإطلاق المزيد من النشاطات مع مرور 

 :للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع www.adgm.com زيارة الموقع الإلكتروني

 راوند القاضي

 0561779653رقم الهاتف: 
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