
 

 

 وقعانت سوق أبو ظبي العالميمحاكم و وزارة العدل 

 تنفيذ االحكام القضائية لتعزيز  تفاهم مذكرة

وزارة بين  تفاهم مذكرةمراسم توقيع في مكتبه بالوزارة صباح اليوم  شهد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل 
المذكرة  رعي هذهوت قبحضور سعادة أحمد على الصايغ رئيس مجلس إدارة السو  يسوق ابو ظبي العالمالعدل و 

من المسائل القانونية والقضائية التي تشمل االتفاق على تعزيز التعاون واتخاذ كافة التدابير  كبيرةمجموعة 
لتحكيم وقرارات ا ،الضرورية التي تضمن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة من محاكم سوق أبوظبي العالمي

 الصادرة من السوق أمام المحاكم االتحادية في الدولة. 

 سوق أبو، ومن جانب وزارةالوكيل محمد بن حمد البادي سعادة  وقع االتفاقية من جانب وزارة العدل
وب، واللورد ديفيد ه ،أحمد على الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالميسعادة  ظبي العالمي
 سوق.الرئيس محاكم 

شترك على أهمية التنسيق المعقب توقيع المذكرة العدل  سعادة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة أكدقد و   
وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق مفاهيم العدالة الناجزة 

نجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولةوضمان سيادة القانون  زارة انطالق من رؤية الو  ،وا 
واهدافها االستراتيجية السيما لجهة عقد الشراكات القضائية والقانونية التي يستفيد منها المجتمع القانوني 

خبرات وكفاءات  نالعالمي في تحقيق تلك المفاهيم، لما تتمتع به م سوق أبو ظبي، مشيداً بدور في الدولة
 مشهود لها عالميًا.

وقال أن أهداف المذكرة تمتد لتبادل المعلومات واالبحاث في المجاالت القضائية والقانونية واالكاديمية 
تعزيز ل والتقنية، وتطوير القدرات والمهارات والخبرات للقضاة ومساعديهم، وتأسيس شراكة استراتيجية



 

إلي المذكرة تهدف أيضا إلي تطوير وتطبيق اجراءات واضحة وفعالة ، مشيرا التفاهم والوعي المجتمعي
ضال فلالعتراف باألحكام الصادرة عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي وتنفيذها ضمن اختصاص الوزارة، 

وضع وتطوير البروتوكوالت واالرشادات بين الجانبين، وابتكار وتطوير مبادرات لبرامج توعية ثقافية  عن
 ق بالمفاهيم القانونية والقضائية لكل من النظامين القضائيين.للمجتمع تتعل

أكد اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي، بأن تأسيس العالقة مع وزارة العدل عبر  من جانبه
 مهذه المذكرة هو أمر في غاية األهمية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، مشيرًا لدور المذكرة في ابراز االلتزا

القوي والمستمر من جانب الوزارة ومحاكم السوق للعمل المشترك لترسيخ ثقة المجتمع في النظام القضائي لدولة 
اإلمارات، خاصةً من خالل تقديم خدمة متميزة وسهولة في التعامل لكافة المتقاضيين، وتعزيز التعاون القضائي 

 لم.على المستويين المحلي واالتحادي، ومستوى المنطقة والعا

وأعرب عن تقديره لوزارة العدل على ما تقدمه من دعم لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وعن ثقته في قدرة 
الجانبين على تحقيق األهداف المحددة المتفق عليها والتي تتماشى مع قيمهم المشتركة التي تشمل العدالة 

ناًء على  البيئة واإلطار القانوني لدولة اإلمارات، وذلك بوالمساواة والنزاهة والشفافية واالبتكار والتميز والثقة في 
 ما تتمتع به الوزارة ومحاكم السوق من قدرات ومهارات وخبرات مقرونة بالثقة واالحترام المتبادل.

وتعد هذه المذكرة خطوًة هامة لتعزيز وتطوير العالقة بين وزارة العدل ومحاكم سوووووووووووووووق أبوظبي العالمي بما 
ن االنظمة تعزيز التنسووووووووويق بييحقق الفائدة المسوووووووووتمرة للدولة، كما يسوووووووووهم التعاون المشوووووووووترك بين الجانبين في 

 فاظ باستقاللية القضاء الوطني.المتعددة القائمة بالدولة، بما يحقق التناغم فيما بينها، مع االحت

وتغطي المذكرة كذلك مجاالت مثل تبادل المعلومات واألبحاث فيما يتصل بالخدمات اإللكترونية ونظم 
المعلومات لتعزيز كفاءة النظم القضائية المعنية، وتطوير مبادرات وبرامج توعوية وتثقيفية للمجتمع حول المفاهيم 

  فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة.القانونية والقضائية، ال سيما 

فنية الوكيل المساعد للشئون ال عبيد سلطان الظاهري سعادة حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة العدلو 
 .بلوشي مدير إدارة التعاون الدوليعبد الرحمن مراد ال القاضيو  والتعاون الدولي،
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 العالمي أبوظبي سوق عن نبذة

 

 وممرس بموجب تأسس وقد المتحدة، العربية اإلمارات دولة عاصمة أبوظبي قلب في يقع عالمي مالي مركز هو العالمي أبوظبي سوق

  .2015 أكتوبر 21 في نشاطه مزاولة وبدأ 2013 عام في اتحادي
 

 المجتمع يف مسؤوالً  عضًوا بصفتها أبوظبي لدور طبيعًيا امتداًدا العالمي أبوظبي سوق ُيعد االقتصادية، أبوظبي رؤية مع وبالتوافق

 دوًرا العالم، يف السيادية رواتالث صناديق كبار من واحد من القلب في اإلستراتيجي بموقعه السوق، ويؤدي بثقته. يحظى العالمي المالي

 إفريقياو األوسط الشرق في الناشئة االقتصادات بين يصل واألعمال للمال عالمًيا مركًزا بصفتها أبوظبي وضع ترسيخ في محورًيا

 آسيا. وجنوب

 

 أبوظبي سوق ومحاكم ةالمالي الخدمات تنظيم وسلطة التسجيل سلطة الثالثة: المستقلة بسلطاته العالمي أبوظبي سوق هيكل ويسمح

 قضائي ظامون عالمي تنظيمي إطار ضمن بثقة أنشطتها إدارة مع الضرائب من تخلو بيئة في أعمالها بمزاولة المسجلة للشركات العالمي،

 العام. القانون نظام إلى يستند مستقل

 

 ةاإلستراتيجي القوة جوانب من ثالث   إلى اًدااستن الخدمات من واسًعا نطاًقا يقدم مالي كمركز العالمي أبوظبي سوق تأسيس جاء وقد

 احتياجات يلبي بما يقدمها التي الخدمات في التوسع في السوق وسيستمر األصول، وإدارة الثروات وإدارة الخاصة البنوك وهي ألبوظبي

  فيه. يعمل الذي والسوق شركاته
 

 لألعمال مقار ويضم هكتاًرا 114 مساحة على يمتد ريعقا تطوير مشروع وهي الماريه، جزيرة في العالمي أبوظبي سوق ويقع

 لمستشفى تابع متخصص مستشفى وأول لهما، التابعة الفندقية والشقق فورسيزونز وفندق روزوود فندق مثل عالمي مستوى على والترفيه

 الدرجة من مكتبية ومباني مول، ياغالير في الفخامة مستويات أعلى تقدم ومتاجر األمريكية، المتحدة الواليات خارج كلينيك كليفالند

 لترسخ جميًعا رالعناص هذه وتجتمع البعيد. المدى على االقتصادية احتياجاتها وتلبية أبوظبي تشهده الذي النمو متطلبات لتلبية األولى

  الدولة. عاصمة أبوظبي لمدينة نابض مالي وقلب عالمي مالي كمركز العالمي أبوظبي سوق وضع
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