
 

 بيان صحفي

 إنجاز جديد لمحاكم سوق أبوظبي العالمي في عالم المحاكم وفض النزاعات 

 سوق أبوظبي العالمي يفتتح أول قاعة محاكم رقمية في العالم 
 

فتتحت محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية ا: 2018ديسمبر  9أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 

المستقلة لسوق أبوظبي العالمي، قاعة محاكم رقمية متكاملة في مبنى سلطات سوق أبوظبي العالمي في 

 جزيرة المارية في أبوظبي.

 

تقديم بي لتزام محاكم سوق أبوظبي العالمالأولى من نوعها في العالم، وهي تعكس االرقمية المحاكم  ةتعد قاع

رفع معايير تهدف إلى كما  لاحتياجات الشركات والمستثمرين وخدمات فض النزاعات بمعايير عالمية استجابة  

معالي/ سلطان بن سعيد البادي،  ة المحاكم الجديدةالخدمات القضائية في العالم. وقد حضر مراسم افتتاح قاع

 /المستشاروسعادة  معالي/ أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميو وزير العدل

واللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي إلى جانب  يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء

 أبوظبي ورواد القطاع.  ممثلي الجهات والهيئات الحكومية في

 

 تطوير بيئة قضائية رقمية 

المحاكم الرقمية أحدث مبادرات محاكم سوق أبوظبي العالمي والتي تهدف إلى توفير بيئة رقمية تعد قاعة 

 قد محاكم سوق أبوظبي العالمي وكما كانت متكاملة بما يجعلها الجهة الرائدة في مجال الخدمات القضائية.

منصة المحكمة الإلكترونية لتعزيز التفاعل بشكل إلكتروني مبتكر مع الأطراف المتخاصمة أطلقت مؤخرا  

لمحكمة الإلكترونية تشكل معيارا  اوالعاملين في القطاع القانوني. وباتت الآن قاعة المحاكم الرقمية مع منصة 

 جديدا  لخدمات فض النزاعات إقليميا  وعالميا .

 

الجديدة من آلية تقديم الخدمات القضائية من خلال مجموعة من التقنيات المبتكرة،  الرقمية ستحول قاعة المحاكم

، وكما توفر المرافق وإتمام الإجراءات في ذات الوقت من أي مكان في العالملبت القضائي ل المجال حيث ستتيح

ح كافة المعاملات لا بلتصالجديدة لقاعة المحاكم الإلكترونية حلول متكاملة للدعاوي القضائية وتقنيات مبتكرة 

 ورقية.

 

"أود أن أتوجه : معالي/ أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميوبهذه المناسبة، صرح 

 -بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمهم المستمر والشكر موصول إلى شركائنا في وزارة العدل ودائرة القضاء

 السوق في مشواره نحو الارتقاء بمستوى خدمات فض النزاعات.أبوظبي وإلى كافة داعمي 

 

كمركز تجاري واستثماري عالمي، تلتزم أبوظبي بتوفير بيئة أعمال فعالة وموثوقة تتيح للشركات ورها انطلاقا  من د

الاقتصادية  دعما  لرؤية أبوظبي لدعم عجلة التنميةهذه  مبادرتناتأتي بالتالي العمل بسهولة في الدولة وخارجها. و

عزز افتتاح قاعة المحاكم الجديدة جهود ومن جانب آخر، يمتكاملة. وتعزيز مكانة الإمارة كمنصة مالية وتجارية 

  سوق أبوظبي العالمي لإيجاد سلطة قضائية عالمية حديثة تمكن الشركات من ممارسة وتنمية أعمالها."

 

: "إن مستقبل المشهد القضائي يتوجه نحو العالمياللورد/ ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي وقال 

التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل افتتاح قاعة المحاكم خطوة طبيعية ومحورية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي. 

قاعة المحاكم الإلكترونية بعد استشارتنا للمستخدمين واستجابة  لاحتياجاتهم ومتطلباتهم ولتسهيل  فقد جاء افتتاح

على التصميم وآلية العمل لتحقيق التوازن الأمثل بين التكامل في هذا المشروع نا . كان تركيز البت القضائيجراءات إ



 

رها ستصبح معيارا  لكافة المحاكم، كونها ستسلط إننا على ثقة بأن الخدمات التي نوفو  لتقني وواجهات الاستخدام،ا

 الجميع." بما يعود بالنفع علىلقضائي الضوء على التحول التي يمكن إحداثه في القطاع ا

 

 رقميا   البت القضائيمحاكم سوق أبوظبي العالمي في ريادة 

ستمكن قاعة المحاكم الجديدة الأطراف المتواجدين في أبوظبي وفي أي مكان من الوصول لملفات قضاياهم 

الرقمية وتوفر خيارات إيداع وحفظ الملفات إلكترونيا  وإدارة القضايا والدلائل في الوقت الحالي. يتضمن النظام 

تقنيات بث الفيديو المباشر وروابط البث الصوتي لتحقيق التكامل وكما سيتيح النظام المجال نحو جعل المعملات 

ن التكاليف ويتجاوز حدود الزمان والمكان مما يدعم إجراءات والملفات كاملة لا ورقية مما يزيد الفعالية ويقلل م

 .البت القضائي

 

 -انتهى-

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي:

 

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

المستمر للسوق لتوفير منصة عمل مبتكرة وحيوية وذات كفاءة عالية لمختلف قطاعات التي تدعم الالتزام 

الأعمال بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات. وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي، أول 

بشكل مباشر في  سلطة قضائية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد على الأسس الراسخة لقانون العموم الانجليزي

 كافة تعاملاتها 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 

ظون باحترام وتقدير كبيرين على نطاق واسع. وتضم محاكم سوق أبوظبي العالمي المحكمة العموم، واللذين يح

الابتدائية ومحكم الاستئناف اللتان تقومان بفض وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. ويشكل الابتكار جزءا  أساسيا  

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

منظومة خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر لتعزيز شمولية خدماتها القضائية وتسوية المنازعات عبر منصتها 

 الإلكترونية.

 

وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي عضوا  أساسيا  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 

لنيو ساوث ويلز، والمحكمة الفيدرالية الاسترالية، والمحكمة العليا في سنغافورة. للمزيد من المعلومات حول 

https://www.adgm.com/doing-حاكم سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني: م

/courts/home-business/adgm 

 
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول  .2015أكتوبر من عام 

في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، 

https://www.adgm.com/doing-business/adgm-courts/home/
https://www.adgm.com/doing-business/adgm-courts/home/
https://www.adgm.com/doing-business/adgm-courts/home/


 

خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا  محوريا  في ترسيخ مكانة  من

أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، 

 وأفريقيا، وجنوب آسيا.

سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي  ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية 

من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها 

 من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

الثروات، وإدارة الأصول، علما  بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات 

 جات السوق.مع مرور الوقت، وفقا  لاحتيا

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راوند القاضي

 9653 177 56 971+  رقم الهاتف:

 Rawand.alqadi@adgm.com  البريد الإلكتروني:

 

http://www.adgm.com/

