
   

 

 تهدف إلى تعزيز الحلول البديلة لحل المنازعات في القطاع البحري

 مركز اإلمارات للتحكيم البحري يبرم اتفاقية تعاون مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي 

 
 
 

  :2019 سبتمبر دبي،

 البحري  للتحكيم  االمارات  مركز  وسعي  الخصوص  وجه  على   البحري  والتحكيم  التحكيم  مجال  في  المعنية  الجهات  مع  التعاون  إطار  في

 الطرفين  مواصلة إلى تهدف ، العالمي أبوظبي سوق تحكيم مركز  مع تعاون اتفاقية توقيع تم الدولة، أنحاء جميع في خدماته لتوفير

   .البحري القطاع في المنازعات  لحل البديلة الحلول  خدمات توفير على العمل

 

 أالن،  فيتز  لينداو  ،البحري  للتحكيم  اإلمارات  لمركز  العام  واألمين  باإلنابة  األمناء  مجلس  رئيس  بشير  بن  عبيد  ماجد  من  كل  االتفاقية  وقع

  .أبوظبيفي العالمي أبوظبي سوق تحكيم مركز مقر في وذلك ،العالمي أبوظبي سوق لمحاكم التنفيذي الرئيس

 

 مع االتفاقية هذه بتوقيع "نفخر :البحري للتحكيم اإلمارات لمركز العام واألمين باإلنابة األمناء مجلس رئيس بشير بن عبيد ماجد وقال

 الرائدة  الخدمات  أفضل  إلى  الوصول  إمكانية  تعزيز  في  كبير  بشكل  يساهم  التعاون  هذه  بأن  ونؤمن  ،  العالمي  أبوظبي  سوق  تحكيم  مركز

  المعرفة  تبادل تتيح التي الفعاليات خالل من المنطقة في  الحلول هذه أهمية حول الوعي وزيادة البحري، القطاع في والوساطة للتحكيم

 منطقة في التحكيم لخدمات مثالية كوجهة المتحدة العربية اإلمارات لدولة الريادية كانةالم ززيع   ما القطاع، في المعنيين بين والخبرات

  األوسط". الشرق

 

مركز االمارات  مع االتفاقية هذه توقيع يسعدنا" :العالمي أبوظبي سوق لمحاكم التنفيذي الرئيس أالن، فيتز ليندا قالت جهتها، ومن

 وبدوره كافة. والمنطقة الدولة في البحري القطاع ومتطلبات احتياجات لتلبية الهادفة الجهود توحيد في ستسهم  كونها للتحكيم البحري

 الذي العالمي أبوظبي سوق تحكيم مركز خالل من خدماته يقدم للتحكيم دوليا   مركزا   العالمي أبوظبي سوق يمثل دولي، مالي كمركز

مركز االمارات للتحكيم البحري لرفع مستوى خدمات  مع عملال من  مزيدلل نتطلع وإننا . األطراف لكافة متاحة محايدة تحكيم بيئة يوفر

 التحكيم والوساطة في المنطقة." 

 

 انتهى...

 

  www.emac.org.ae اإللكتروني: الموقع زيارة يرجى المعلومات من للمزيد

  البحري: للتحكيم اإلمارات مركز عن نبذة

 آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب من صادر (14/2016 )رقم األميري للمرسوم وفقا   البحري للتحكيم اإلمارات مركز تأسس

 البحري  تحكيملل  اإلمارات  مركز  ويتمتع  العالمي،  المالي  دبي  مركز  في  ومقره  دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الرئيس،  نائب  مكتوم،

  واإلدارية. المالية الناحية من مستقل أنه كما مستقلة، قانونية بشخصية

 واحد تطوير في المتحدة العربية اإلمارات دولة ورغبة   بالمنطقة البحرية األنشطة لتزايد  نظرا   البحري للتحكيم اإلمارات مركز أُطِلق  

 مركز أول البحري للتحكيم اإلمارات مركز يُعد التحكيم. عملية بكفاءة وإيمانا   2025 عام بحلول العالم في البحرية المراكز أكبر من

 الصدارة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  وضع  إلى  المركز  هذا  ويهدف  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  متخصص  بحري  تحكيم

   الدولية. للمعايير فقا  و الممارسات بأفضل االلتزام مع البحري، للتحكيم متميزا   مركزا   وجعلها

 البحرية   النزاعات  تسوية  خدمات  ويوفر  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  المؤسسات  مع  وحيادية  بشفافية  البحري  للتحكيم  اإلمارات  مركز  يعمل

  قواعد   أحدث  مع  تماشيا    البحري  للتحكيم  اإلمارات  مركز  قواعد  ُوِضع ت  النزاعات.  لفض  األخرى  والطرق  والوساطة  التحكيم  خالل  من

 القطاع احتياجات وتلبية السوق متطلبات الستيفاء والعاجل الطارئ التحكيم تتيح القواعد وهذه دوليا ، بها المعترف والوساطة التحكيم

  للنزاعات. والمتميزة السريعة التسوية في المتمثلة

 نشر في االستمرار إلى يهدف فإنه المتحدة، ربيةالع اإلمارات في البحري التحكيم لخدمات موثوقا   عالميا   معيارا   وضع ألنه ونظرا  

 العربية اإلمارات دعم إلى يهدف كما والدولي، واإلقليمي المحلي المستوى على النزاعات بتسوية الخاصة الممارسات بأفضل الوعي

  عالميا .  مفضلة بحرية وجهة لجعلها المتحدة

 

http://www.emac.org.ae/


   

 بـ: االتصال يُرجى المعلومات من للمزيد

 محمد دعاء 

 العامة العالقات مدير
Doaa@auroraadvertising.ae 

971503724079+ 

 سيبسي ريكا

 العامة العالقات قسم في أول حسابات مدير

6820 220 55(0) 971+ 
reka@auroraadvertising.ae 

 

 

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من عام  21اإلمارات، أبوابه لممارسة األعمال في يوم فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة 

. وجاء إطالق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما 2015

ستراتيجي في قلب أحد أكبر يشّكل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه اال

الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع 

سلطة تنظيم ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل،   .االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية 

من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون 

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالث مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة  .اإلنجليزي العام

الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، 

  www.adgm.comات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيللمزيد من المعلوم. وفقا الحتياجات السوق

 :لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع

 راوند القاضي-

 0502627078رقم الهاتف: 

 rawand.alqadi@adgm.com البريد اإللكتروني:
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