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 بيان صحف 

 
  مجال تنفيذ األحكام

 
 وزارة العدل ومحاكم سوق أبوظب   العالم  يعززان التعاون ف

 

، دولة اإلمارات العربية المتحدة: 2020يناير  29 ي العالمي  ، أبوظب   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ومحاكم سوق أبوظب 
 
أعلنت وزارة العدل ف

ف بها عن توقيع مذكرة تفاهم لتحديد إجراءات  تبادل تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن الجهتي   وقرارات التحكيم المصدقة أو المعتر

ي العالمي ومحاكم إمارة من  ة )القضاء االتحادي(. قبل محاكم سوق أبوظب   الشارقة وعجمان وأم القوين والفجت 

ي ، و وزير العدل، معالي سلطان بن سعيد الباديوقد وقع عىل االتفاقية كل من  معالي أحمد عىلي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظب 

ي العالمي و  العالمي و  ي هذه . اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظب 
 لمذكر وتأتر

ً
مشابهة وقعتها محاكم سوق تفاهم ات المبادرة استكماال

ي ومحاكم رأس الخيمة.  ي أبوظب 
 
ي العالمي مع دائرة القضاء ف  أبوظب 

تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر توفر مذكرة التفاهم الجديدة المزيد من الشفافية والوضوح لمجتمع األعمال واالستثمار العالمي فيما يخص 

ي العالمي نحو تعزيز  التحكيموقرارات  ام وزارة العدل ومحاكم سوق أبوظب 
بي   محاكم السوق والمحاكم االتحادية. وكما تعكس مذكرة التفاهم من التر 

 كسلطة قضائية عالمية. مكانة الدولة  

 عىل المذكرة، 
ً
ي تحسي   وتقويوزير العدل، معالي سلطان بن سعيد الباديقال وتعليقا

ي االستمرار ف 
ي  األحكامة إطار عمل تنفيذ : "يأتر

ي الدولة ف 
ف 

ي الدولة، حيث تؤكد مذكرة التفاهم مع محاكم سوق أبو 
ي اإلجراءات القضائية ف 

 ف 
ً
 وعالميا

ً
ي طليعة جهودنا لضمان ثقة مجتمع األعمال محليا ظب 

اتيجية ورؤية دولة اإلمارات لتعزيز سيادة القانون بينما ندعم مكان امنا باستر ."  العالمي عىل التر 
ً
اعات عالميا  ة الدولة كأحد قادة مجال فض الت  

: "يرسنا تعزيز التعاون مع وزارة العدل لدعم النظام  ومن جانبه، ي العالمي / أحمد عىلي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظب  قال معالي

ي الدولة. بدورنا كمركز مالي دولي ومنصة عالمية لالستثمار، يحرص سوق
ي ف 
ي العالمي عىل توفت  بيئة  القضات  ي العالمي ومحاكم سوق أبوظب  أبوظب 

اعات بفعالية. وكما أننا سنستمر عىل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق رؤية حكومتنا الر   شيدة. أعمال متكاملة وموثوقة تتيح فض الت  

ي العالمي  ي يري لدعتقد عن: "أود أن أعت  اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظب 
ي العالمي ومحاكم السوق، م وثقة وزارة العدل ف  سوق أبوظب 

م بدورنا برؤية دولة اإلمارات لتوفت  المساواة وا وإننا  ي الخدمات القضائيةنلتر 
اهة والشفافية واالبتكار والتمت   ف   

ي لت  ي محاكم سوق أبوظب 
. نتطلع ف 

ي الدولة. العالمي للتعاون الوثيق مع وزارة العدل لضمان ثقة مجتمع ا
ي ف 
ي النظام القضات 

 ألعمال ف 

 -انتىه-

 :  نبذة عن محاكم سوق أبوظب   العالم 
 

ام المستمر للس ي تدعم االلتر 
ي العالمي وأحد سلطاته المستقلة الثالث البر ، السلطة القضائية لسوق أبوظب  ي العالمي وق لتوفت  منصة عمل مبتكرة وحيوية وذات كفاءة عالية تمثل محاكم سوق أبوظب 

، أول سلطة قضائية ي العالمي ي ودولة اإلمارات. وتعد محاكم سوق أبوظب  ق األوسط تعتمد عىل األسس الراسخة  لمختلف قطاعات األعمال بما يحقق استدامة النمو االقتصادي ألبوظب  ي منطقة الرسر
ف 

ي كافة تعامالتها وأحكامها القضائية. 
ي بشكل مباشر ف   لقانون العموم االنجلت  

ي بشكل كامل منذ مايو وبدأت محاكم 
ي مزاولة نشاطها القضات 

ي العالمي ف  ي 2016سوق أبوظب 
ي أبرز الهيئات التنظيمية العالمية البر

ات الواسعة ف  ين أصحاب الخت  ، وهي تضم مجموعة من القضاة الممت  

ي  ين عىل نطاق واسع. وتضم محاكم سوق أبوظب  ام وتقدير كبت 
العالمي المحكمة االبتدائية ومحكم االستئناف اللتان تقومان بفض وتسوية المنازعات المدنية  تتبع قانون العموم، واللذين يحظون باحتر

ونية منذ تأسيسها، كما و  ي اعتمدت عىل تقديم الخدمات اإللكتر
 من طبيعة عمل محاكم السوق البر

ً
 أساسيا

ً
ونية بشكل موالتجارية. ويشكل االبتكار جزءا ستمر اصلت تطوير منظومة خدماتها اإللكتر

ونية.   لتعزيز شمولية خدماتها القضائية وتسوية المنازعات عت  منصتها اإللكتر
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اتيجية مع أبرز  ، وهي تواصل بناء عالقات التعاون االستر ي ي المنظومة القضائية ألبوظب 
 ف 
ً
 أساسيا

ً
ي العالمي عضوا لقضاء الهيئات القضائية المحلية والعالمية بما يشمل، دائرة اوتعد محاكم سوق أبوظب 

ا وويلز "قسم مجل كات الدولية، والمحكمة التجارية إلنجلتر ، ووزارة العدل، ودائرة محاكم رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للرسر ي ي أبوظب 
س الملكة"، والمحكمة العليا لهونغ كونغ اإلدارية الخاصة ف 

، الرجاء التابعة لجمهورية الصي   الشعبية، والمحكمة العليا لنيو ساوث ويلز، والمحكم ي العالمي ي سنغافورة. للمزيد من المعلومات حول محاكم سوق أبوظب 
الية، والمحكمة العليا ف  ة الفيدرالية االستر

 : ي
وت   /https://www.adgm.com/doing-business/adgm-courts/homeزيارة الرابط اإللكتر

 :  نبذة عن سوق أبوظب   العالم 

تح 
ُ
ي افت

 له، ف 
ً
، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا ي العالمي . وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفت  منظومة مالية 2015أكتوبر  21سوق أبوظب 

ي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ي ترسيخ مكانة أبوظب 
سهم ف 

ُ
ق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر ا، وحلقة وصٍل متكاملة وواسعة النطاق ت ي الرسر

اتيجية بي   االقتصادات المتنامية ف  ستر
 أنحاء العالم. 

ي تشمل الخدمات المرصفية الخاصة و اترتكز و 
ي والبر ي تمتلكها إمارة أبوظب 

ي العالمي عىل المقومات ونقاط القوة الرئيسية البر اتيجية سوق أبوظب 
وات وإداستر رة األصول وتداول المشتقات إدارة التر

ي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة ال المالية والسلع واالبتكار ي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظب  ف المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظب  سوق التسجيل كما يرسر
 عىل إدارة جزيرة الماريه، وهي 

ً
 دوليا

ً
 ماليا

ً
 كلم مرب  ع(.   14.1هكتار ) 114منطقة مالية حرة تمتد عىل مساحة إجمالية تبلغ باعتباره مركزا

ي السوق لمواصلة العمل واالبتك
كات والكيانات المسجلة ف  ي العالمي بدعم وتمكي   المؤسسات المالية وغت  المالية والرسر م سوق أبوظب 

ار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم عىل القانون ويلتر 
 العا

ً
ق األوسط وشمال أفريقيا" ألرب  ع سنوات متتالية تقديرا ي منطقة الرسر

ي القطاع المالي وأسواق م. وقد حصل السوق منذ تأسيسه عىل جائزة "أفضل مركز مالي للعام ف 
لمبادراته ومساهماته الفاعلة ف 

ي المنطقة.*
 رأس المال ف 

، يرج  زيارة الم ي العالمي ي لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظب 
وت  " و"إنستجرام":  www.adgm.comوقع اإللكتر   adglobalmarket@أو متابعة صفحاته عىل منصات التواصل االجتماعي "تويتر

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

ق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز   جلوبال إنفستور الرسر

 لمزيد من المعلومات، يرج  التواصل مع: 

ي 
 راوند القاض 

 medi@adgm.com 
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