
 
 
 

 خبر صحفي  

 

عبر القضائية  األحكام  خدمات تنفيذ  تطلق  العاملي  محاكم سوق أبوظبي  

 البلوك تشين 

 . من خًلل البلوك تشينإنفاذ األحكام التجارية يسمح ب ارائدا حًلا ر وتطسوق أبوظبي العالمي محاكم  •

 أن التجارة الدولية تستفيد من قابلية تطبيق األحكام األجنبية. الذي ينص على  المفهوم التأسيسي إلى يرتكز المشروع  •

 

 

في مجال   إظهار ريادتهامحاكم سوق أبوظبي العاملي في تستمر   :2022نوفمبر  XXاإلمارات العربية املتحدة، دولة أبوظبي، 

القضائية في املنازعات  األحكام  في تنفيذ    البلوك تشينتقنية  ستخدام  ا عنأعلنت  عملها القضائي، حيث  إدخال الرقمنة إلى  

مكن من   خدمة مميزة    تطوير وتقديمنجح سوق أبوظبي العاملي في  حيث    .التجارية للمرة األولى على مستوى العالم
ُ
  نشرت

ن  من خالل البلوك تشين،  األحكام  
ّ
وتعد هذه .  تهاحاكم التجارية من التحقق بشكل مستقل وفوري من صحاملمما يمك

،  األحكام  في كل جانب من جوانب عملية إنفاذنقلة نوعية إلحداث محاكم سوق أبوظبي العاملي رؤية إلنجاز  بداية  الخطوة

 . الةالعدقطاع في  ر املستدام يالتغيعملية ودفع 

 

األحكام  تنفيذ  لالنزاع    طرافأل الوقت والتكلفة  الكثير من  إلى توفير  ل املستند إلى تقنية البلوك تشين،  حوسيؤدي هذا ال

وغير قابلة    التي تتصف باألمان ستكون األحكام  و .  القضائية الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العاملي في املنازعات التجارية

واجهة برمجة  عبر  أو  اإللكتروني لسوق أبوظبي العاملي  وقع  املمن خالل  متاحة على الفور لألطراف ومحاكم اإلنفاذ    ،للتغيير

انتظار نسخة مصدقة من  املعنية  لن تحتاج األطراف  و للمحاكم األعضاء.    البلوك تشينى  التطبيقات أو مباشرة عل إلى 

ا في  اتطور  يعد إجراءات اإلنفاذ، ما لبدء  ،الحكم   . التجارة الدوليةقطاع  الفت 

 

اإللكترونية، ما    هاإطالق منصة محاكم ب،  2018في عام    ةالرقمي قدراتها  ر  يتطو قد بدأت  سوق أبوظبي العالم  محاكم  وكانت  

  يرات تغي  يدفع نحو حصول بلوك تشين  تقنية  االعتماد على    إن.  لكل درجات التقاض يرقمية شاملة  تطوير مسارات  لها  أتاح  

ا  ألحكام التجاريةافي تطبيق الدولي    ةجذري   باستخدام   "اتحاد املحاكم التجارية الدوليةتأسيس "  ؤدييأن  املتوقع  من  و .  دولي 

   العدالة.قدرات قطاع مستقبل دوره في تغيير تشين البلوك  تقنية

 

  



 
 
 
 

املحاكم التجارية الدولية  تكون  من األهمية أن  : "هوب رئيس محاكم سوق أبوظبي العاملي اللورد ديفيدقال  بهذه املناسبة  و 

أن مشروع  و العدالة بسرعة وكفاءة وإنصاف.  قادرة على تقديم   عملية  سيعزز    ، البلوك تشين الخاص بمحاكمنانعتقد 

السرعة  يوفر املزيد من من شأنه أن  هذا  و من املحاكم الدولية.  يتكون  من قبل اتحاد  إلنفاذ األحكام  تشكيل شبكة عاملية  

التي   اسمات  تعد من  واملوثوقية  النظام على قدرة  .  املبتكر  لنظام هذا  هذا  التغيرات    نامحاكم كما سيبرهن  مواكبة  على 

مستقبل واعد للمحاكم التجارية  ذلك سيسهم في صياغة  من وجهة نظرنا، فإن  و .  نولوجياوالتك التجارة    يقطاعالسريعة في  

 ."الدولية

 

نحن سعداء اليوم باإلعالن  ":  العاملي  ملحاكم سوق أبوظبي  والرئيس التنفيذي آالن، املسّجل  -يندا فيتز لقالت  ومن جهتها،  

البلوك  تقنية  االعتماد على  يعد  و العدالة.  آليات تحقيق  تطوير  في  ريادتنا    ة ويعزز التقنييرتقي بقدراتنا  عن هذا اإلنجاز الذي  

تنفيذ  لطراف  جميع األ   ها لسرعة التي تحتاجا  ميزةفي االتجاه الصحيح، حيث توفر  خطوة  إلنفاذ األحكام التجارية  تشين  

الخدمة  لهذه  ستكون  و موضوع إجراءات اإلنفاذ الخاصة بهم.  في صلب  تقليل مخاطر تبديد األصول التي قد تكون  و األحكام  

 ." ملجتمع األعمال الدوليالعديدة  ها فوائدذات الرؤية املستقبلية 

 

 -انتهى -
 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةهو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةفي منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا   كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال 

 العالم. 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 العموم اإلنجليزي. التطبيق املباشر لقانون  

  

ولوجيا املالية في منطقة الشرق ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

 في العالم يوف
 
 وشموال

 
ر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملي واألسواق العاملية    العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

 األخرى.

  
 

 

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  ملزيد من امل

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0


 
 
 

simon.hailes@edelmansmithfield  :البريد االلكتروني

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

 

 

About Abu Dhabi Global Market (ADGM) Courts 

ADGM Courts are one of three world-class and independent authorities under ADGM supporting 

Abu Dhabi’s commitment to provide an innovative, efficient and dynamic business environment that 

fosters continuous economic growth. ADGM is the first jurisdiction in the Middle East that directly 

applies the well-established and internationally accepted principles of English common law. 

 

Fully operational since May 2016, ADGM Courts are anchored by a judiciary of highly experienced 

and eminent judges from the world’s leading common law jurisdictions. ADGM Courts are made up 

of a Court of First instance and a Court of Appeal that handle civil and commercial disputes. With 

"innovation" as part of their DNA, ADGM Courts are "digital" by default and continue to transform 

the engagement and delivery of judicial and dispute resolution services via their e Courts platform. 

 

As an integral member of Abu Dhabi's judicial system, ADGM Courts will continue to establish 

strategic relationships for local and international judicial cooperation to advocate and uphold the 

highest level of international practice.   ADGM Courts' collaborations include Abu Dhabi Judicial 

Department, the UAE Ministry of Justice, Ras Al Khaimah Courts, RAK International Corporate 

Centre, the Commercial Court, Queen’s Bench Division, England and Wales, the High Court of the 

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic Of China, the Supreme Court of 

New South Wales, the Federal Court of Australia, the Supreme Court of the Republic of Singapore, 

and the list continues to grow and strengthen. 

 

For more details on ADGM, please visit www.adgm.com or follow us on Twitter and Instagram: 

@adglobalmarket and LinkedIn: @Abu Dhabi Global Market (ADGM) 

For media queries please contact:  

Simon Hailes  

Head of Middle East   

Edelman Smithfield 

M: +971 50 973 1173 

E: simon.hailes@edelmansmithfield.com   

mailto:simon.hailes@edelmansmithfield
mailto:media@adgm.com
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7C90fad214d973431e962c08da9482e45b%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985587182367462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DS7danqQyxKe7qcYyee4gM8aquP%2B8jxpeSNavfu0FJk%3D&reserved=0
mailto:simon.hailes@edelmansmithfield.com


 
 
 
Hajer Altenaiji  Head of Corporate 

Communications, ADGM  

E: media@adgm.com 
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