
                                 

 

 شغلت منصب أول قاضية في المحكمة التجارية البريطانية 

 تنضم لمحاكم سوق أبوظبي العالمي إليزابيث جلوستر القاضية
 

، السلطة القضائية المستقلة كشفت محاكم سوق أبوظبي العالمي :2018سبتمبر  26أبوظبي، 

لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن انضمام سعادة القاضية إليزابيث 

جلوستر للكادر القضائي لمحاكم السوق، وذلك بعد تقاعد سعادة القاضي اللورد سافيل. وكانت 

لتجارية البريطانية في عام السيدة إليزابيث قد شغلت سابقاً منصب أول قاضية ضمن المحكمة ا

في محاكم سوق أبوظبي العالمي الجديدة ، حيث من المقرر أن تباشر مهامها القضائية 2004

 اعتباراً من الرابع من أكتوبر القادم.

 

نلتزم في : "وقال معالي، أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

باستقطاب أفضل الكفاءات القضائية من أصحاب الخبرات العالمية سوق أبوظبي العالمي دوماً 

الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية الدولية التي تطبق قانون العموم الإنجليزي لمحاكم السوق. 

الذي كان أحد أوائل الكوادر القضائية  اللورد سافيل لسعادة القاضيالجزيل نتوجه بالشكر و

وكان وأحد المساهمين في تأسيسها وتطوير خدماتها،  المنضمة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي،

خلال السنوات الماضية الأثر الكبير سوق المحاكم الكبير في خدمة سوق أبوظبي العالمي وتفانيه ل

  كمركز مالي دولي".مكانتنا تعزيز نزاهة منظومتنا القضائية و ترسيخفي 

 

محاكم سوق أبوظبي لإليزابيث  الترحيب بانضمام سعادة القاضيةيسعدنا وأضاف معاليه: "

السيدة إليزابيث تميزت ولطالما . لورد سافيللسعادة اخلفاً  القضائيةها لتستلم مهام العالمي

المشهد  تطويرلعبت دورًا محوريًا في كما  ،فريدةتحليلية وقلية قانونية بمسيرة قضائية مميزة وع

إطار سعينا المستمر لتحويل أبوظبي لمركز عالمي القانوني التجاري في المملكة المتحدة. وفي 

 لمحاكم السوقالسيدة إليزابيث رائد لقطاع المال والأعمال، فإننا على ثقة كبيرة أن انضمام 

تنامية التي نقدمها لعملائنا من الشركات الم لخدماتناسيشكل قيمة كبيرة لمنظومتنا القضائية و

 المحلية والعالمية".

 

السيدة  تجلب: "من جانبه، قال سعادة اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي

 عملها لأكثر من عقدين من الزمن فيخلال اكتسبتها من يرة خبرة تجارية ومالية كبمعها إليزابيث 

 لقانون العمومعميقين الوفهمها معرفتها  ستساهمبلا شك والقضائي. و القانوني القطاعين

 معايير القانونيةالأعلى استدامة تقديمنا ل فيأبوظبي العالمي  محاكم سوق المعتمد فيالإنجليزي 

في المحلية والعالمية  والكيانات الماليةعمل المؤسسات والشركات  لإنجاح المطلوبة والقضائية

ونتطلع لمساهمة ، خدماتنا القضائيةمن حالياً بصدد تطوير العديد  . ونحنالعالميسوق أبوظبي 

بما سوق المحاكم  خدماتوتطوير  إثراءفي الواسعة  ومعرفتها لكبيرةعبر خبرتها ا سيدة إليزابيثال

 ".بخدماتنا القضائية المتعددة من جميع أنحاء العالم المستثمرينيعزز اهتمام 

 

المحكمة العليا  قد تولت من خلالها مهامها السابقة ضمن ،جلوستر  إليزابيث القاضيةسعادة كانت و

الأسواق التجارية  العديد من القضايا الهامة في مسؤولية، بالمملكة المتحدة في المحكمة التجارية

يشمل تلك بما في المحاكم التجارية  القضائية الجلسات أبرزحيث ترأست العديد من ، والمالية

 ،المالي والإعسار والائتمان،، والتحكيم، والشحن، والتأمين، والضرائب، سوق رأس المالعلقة بالمت



 

 

  

 

نائبة رئيس  منصب شغلت سابقاً أيضاً كما  سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن.مؤشر تثبيت و

  .البريطانية في محكمة الاستئناف ةالشعبة المدني

 

قاضية في مكتب تحقيقات كأيضاً العمل  إليزابيثوشملت المسيرة القضائية الطويلة للسيدة 

لمستشار لاستشارات القضائية اقامت بتقديم السلوك القضائي في المملكة المتحدة، حيث 

القضائية  العمل مجموعةل كرئيسة 2016في عام تعيينها  متكما رئيس القضاة.  وسعادة المكتب

وهي تشغل حالياً أيضاً . المالي إجراءات الإفصاحتكاليف فاءة وفعالية كزيادة  بهدف ،للإفصاح

 نر تمبل".ي"إ  جمعية الشرفيةال أمين خزانة منصب

 

أول سلطة قضائية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد  تعد محاكم سوق أبوظبي العالمييذكر أن 

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

القضاة المميزين أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز السادة وهي تضم مجموعة من ، القضائية

وتضم محاكم سوق أبوظبي العالمي  .قانون العموم تطبقالهيئات التنظيمية العالمية التي 

المحكمة الابتدائية ومحكم الاستئناف اللتان تقومان بفض وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. 

بما يتماشى مع الأجندة الوطنية يشكل الابتكار جزءاً أساسياً من طبيعة عمل محاكم السوق كما 

 تسوية المنازعات عبر منصتها الإلكترونيةلدولة الإمارات، حيث تقدم خدماتها القضائية وخدمات 

 .الشاملة
 

 -انتهى  -
 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي:

 

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

نصة عمل مبتكرة وحيوية وذات كفاءة عالية لمختلف قطاعات الأعمال بما تدعم الالتزام المستمر للسوق لتوفير م

يحقق استدامة النمو الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات. وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي، أول سلطة قضائية 

املاتها في منطقة الشرق الأوسط تعتمد على الأسس الراسخة لقانون العموم الانجليزي بشكل مباشر في كافة تع

 وأحكامها القضائية.

 

، وهي تضم 2016وبدأت محاكم سوق أبوظبي العالمي في مزاولة نشاطها القضائي بشكل كامل منذ مايو 

مجموعة من القضاة المميزين أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية العالمية التي تتبع قانون 

م سوق أبوظبي العالمي المحكمة العموم، واللذين يحظون باحترام وتقدير كبيرين على نطاق واسع. وتضم محاك

الابتدائية ومحكم الاستئناف اللتان تقومان بفض وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. ويشكل الابتكار جزءاً أساسياً 

من طبيعة عمل محاكم السوق التي اعتمدت على تقديم الخدمات الإلكترونية منذ تأسيسها، كما واصلت تطوير 

رونية بشكل مستمر لتعزيز شمولية خدماتها القضائية وتسوية المنازعات عبر منصتها منظومة خدماتها الإلكت

 الإلكترونية.

 

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 

ت الدولية، والمحكمة التجارية لإنجلترا وويلز "قسم العدل، ودائرة محاكم رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للشركا

مجلس الملكة"، والمحكمة العليا لهونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والمحكمة العليا 

حاكم لنيو ساوث ويلز، والمحكمة الفيدرالية الاسترالية، والمحكمة العليا في سنغافورة. للمزيد من المعلومات حول م
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 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أعماله مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسمياً 

عمال للمال والأفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يالاقتصادية

وغيرها من مناطق  على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 .العالم

سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

م استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية حيث تقوومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة 

لي. ويتيح  سوق ، والابتكار الماالخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتتعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

أطر تنظيمية ذات مستويات عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  أبوظبي

  الإنجليزي. قانون العمومعالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

مة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الها

مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس 

 المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

لية حرة تمتد على مساحة إجمالية وهي منطقة ماويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114تبلغ 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 
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 عفراء الراشدي
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