بالشراكة مع "مايكروسوفت" لفض المنازعات التجارية

"محاكم أبوظبي العالمي" تطلق منصة المحكمة الإلكترونية
أبوظبي 7 ،أبريل  :2018أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي ،السلطة القضائية المستقلة لسوق
أبوظبي العالمي ،منصة "المحكمة الإلكترونية" بالتعاون مع شركة البرمجيات العالمية
"مايكروسوفت" ،لتقديم منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات فض المنازعات المدنية والتجارية،
وتعزيز التفاعل بشكل إلكتروني مبتكر مع الأطراف المتخاصمة والعاملين في القطاع القانوني.
وتتيح المنصة الإلكترونية الجديدة العديد من المزايا للمتعاملين مع محاكم السوق بما يشمل
تسجيل وإدارة ومتابعة القضايا على مدار الساعة بشكل إلكتروني من أي مكان في العالم،
والدخول للخدمات المقدمة عبر الهواتف الذكية ،واستلام اشعارات حالة عبر الرسائل النصية
القصيرة ،والتعديل في ملفات القضية الإلكترونية والأدلة المطروحة دون تحمل رسوم إضافية ،إلى
جانب حضور المحاكمات عن بعد من خلال تقنيات الفيديو وفقاً لأجندة المواعيد المحددة ،وتوفير
آلية إلكترونية آمنة لدفع الرسوم وتقديم الفواتير وايصالات الاستلام النقدي بشكل فوري مع نشر
مباشر للأحكام القضائية ،بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف على الأطراف المتقاضية
ومحاميهم.
وقال سعادة أحمد علي الصايغ ،رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي" :يتماشى التطور
التكنولوجي المستمر في سوق أبوظبي العالمي مع توجهات التحول الرقمي المتنامي لاقتصاد
أبوظبي .وتسهم الخدمات الإلكترونية الجديدة والشاملة في تعزيز تميز الخدمات القضائية ،وإلغاء
حواجز الزمان والمكان وضمان كفاءة جميع المعاملات القضائية المقدمة أمام محاكم سوق
أبوظبي العالمي بما يخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين داخل وخارج الدولة".
وقالت ليندا فيتز ألان ،أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي" :نسعى
بشكل مستمر لنكون سلطة قضائية مبتكرة من حيث تقديم الخدمات الإلكترونية وتلبية كافة
تطلعات المتعاملين معنا .وأتى إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة بشكل مدروس وبعد تعرفنا
على احتياجات الأطراف القانونية المتعاملة مع محاكم السوق لضمان تقديم تجربة الكترونية شاملة
تحقق تميز الخدمات وسهولة إدارة كافة جوانب القضايا المقدمة .ونشكر كل من أسهم معنا في
تطوير هذه المنصة ودعمنا للتأكيد على التزامنا الكبير نحو تحقيق الريادة في الخدمات القضائية
الإلكترونية لتسوية المنازعات".
من جانبه ،قال سيد حشيش ،المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج" :نلتزم في مايكروسوفت
بتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات والأفراد لتحقيق المزيد من الانجازات المهنية والمؤسسية.
ويسعدنا اليوم أن نشارك سوق أبوظبي العالمي الاحتفال بإطلاق منصته الإلكترونية التي تتيح
وصولاً أكثر شفافية وسرعة وكفاءة للخدمات القضائية عبر مجموعة أدوات متكاملة للمحكمة
الإلكترونية .وتمثل المنصة الجديدة تحولاً رقمياً كلياً لسوق أبوظبي العالمي على صعيد الخدمات
القانونية والقضائية ،وخطوة تعزز ريادة السوق في تحويل عمليات التقاضي من كونها اجراءات
ورقية تتم بشكل شخصي لتصبح خدمات رقمية لا ورقية".

وأضاف" :تؤكد هذه المنصة الإلكترونية الجديدة على القدرات التي تتمتع بها تقنيات السحابة
الذكية في تفعيل المشاركة والتمكين وتحسين كفاءة الاجراءات من خلال ازالة القيود التقليدية التي
فعال يخدم الجميع".
تتمثل في التكلفة والوقت والموقع الجغرافي لصالح نظام إلكتروني ّ
يذكر أن منصة "المحكمة الإلكترونية" توفر حلولاً متكاملة مبنية باستخدام تقنيات "مايكروسوفت
أزور" السحابية ،وتطبق مجموعة من أدوات مايكروسوفت المتخصصة مثل منصة التجارة الذكية
و"دايناميكس  ."365كما يؤكد إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة على شراكة محاكم سوق أبوظبي
العالمي مع "مايكروسوفت" وتعاونهما المستمر لتطوير وتطبيق حلول وأدوات رقمية مبتكرة
لتسوية المنازعات وتعزيز المكانة القضائية المميزة لأبوظبي ومحاكم السوق على المستوى
العالمي.
 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
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.
وبدأت محاكم سوق أبوظبي العالمي في مزاولة نشاطها القضائي بشكل كامل منذ مايو  ،2016وهي تضم
مجموعة من القضاة المميزين أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية العالمية التي تتبع قانون
العموم ،واللذين يحظون باحترام وتقدير كبيرين على نطاق واسع .وتضم محاكم سوق أبوظبي العالمي المحكمة
الابتدائية ومحكم الاستئناف اللتان تقومان بفض وتسوية المنازعات المدنية والتجارية .ويشكل الابتكار جزءاً أساسيا ً
من طبيعة عمل محاكم السوق التي اعتمدت على تقديم الخدمات الإلكترونية منذ تأسيسها ،كما واصلت تطوير
منظومة خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر لتعزيز شمولية خدماتها القضائية وتسوية المنازعات عبر منصتها
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
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 ،والمحكمة العليا في سنغافورة .للمزيد من المعلومات حول محاكم
سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الرابط الإلكترونيhttps://www.adgm.com/doing-business/adgm- :
courts/home/

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة أعماله
رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي
الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال

على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا وغيرها من مناطق
العالم.
و يتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات المالية،
ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية
في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في مجالات رئيسة
تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار المالي .ويتيح سوق
أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات
عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل
مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس
المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات تجارية ،وفنادق
ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع
الإلكتروني www.adgm.com
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