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بأفضل يختص  إرشادي  مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي ُيصدر دليل

 التحكيم ممارسات

  المنشأة المختصة  -العالميمركز تحكيم سوق أبوظبي أصدر  :المتحدة الإمارات العربية - ، أبوظبي 2019سبتمبر،  18

 دليل إرشادي يضم  -في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجهزة بأحدث التقنياتوال بإجراءات الاستماع والتحكيم 

والكفاءة في عملية   من الثقة المزيدلأطراف المعنية تضمن ل والتي ،لتحكيم الخاصة با مجموعة من المبادئ التوجيهية

ممارسات ومعايير بالارتقاء بالمستمر    مركز تحكيم سوق أبوظبي العالميفي إطار التزام    الدليل الجديد  يأتي هذاوالتحكيم،  

 التحكيم العالمية. 

، بما  المختصين من مجتمع فض النزاعاتبعد مشاورات مكثفة مع  هذا الدليل الإرشاديتم تطوير تجدر الإشارة إلى أنه 

يهدف هذا الدليل وشركات المحاماة المحلية والدولية والمحكمين. عدد من ، وظبيأبو فيفي ذلك كبار المستشارين 

المستخدمين ومصالحهم الأساسية  احتياجاتيلبي بما  الإجراءات القانونية اتباع العدالة والمساواة و رشادي لضمانالإ

 عملية التحكيم.المرتبطة ب

إلى  وينقسم ويمكن تطبيق مبادئه التوجيهية في أي مرحلة من مراحل التحكيم.   لكافة الأطرافيتوفر هذا الدليل 

يوفر  مجموعة من الإجراءات الواضحة، مما  طرح من خلال جوانب معينة من عملية التحكيم  تتناول كل منها"وحدات"، 

 .م بشكل أفضل في الوقت وتكاليف الإجراءاتك الأدوات اللازمة للتحللمختصين 

.  أخرى مؤسسة تحكيمية   تشرف عليهاو الإجراءات التي الخاصة أفي إجراءات التحكيم  الدليل الإرشادي استخداميمكن كما 

استبدال أو إلغاء القواعد    لا ُيقصد منهولمؤسسات الرائدة، الخاصة با  لاستكمال قواعد التحكيم الدليل  صمم  وقد

   الذي وقع عليه الاختيار. بمقر التحكيم  ةالخاص القوانينأو   ،للتحكيم  المعنيان المؤسسية التي اختارها الطرفان 

عمل إطار  إطلاققائلًة: " عقب  ليندا فيتر ألان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالميوفي هذا الصّدد صرحت 

 تطوير كافةالها استكشاف الطرق التي يمكننا من خلفي  بدأنا، 2015عام الفي أواخر سوق أبوظبي العالمي التحكيم لـ

 .النزاعات عملية فضجوانب 

في مجتمع التحكيم بشأن ارتفاع التكاليف وزيادة أوجه   المختصين وأصحاب الخبرات احتياجاتقمنا بالإصغاء إلى و

أخذنا مشورة شريحة   ،للأطراف المعنية تحمله لأننا ندرك أن كل ذلك لا يمكنالقصور والتأخير في عملية التحكيم، و

  المتنازعة  عالمية من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي يمكن للأطرافواسعة من الخبراء لنضع مجموعة 

ثقة أّن هذا الدليل الإرشادي سيساعد الجهات   وإننا على. استخدامها أثناء التحكيم في حالة معينةوالمحاكم اعتمادها أو 

  أنظمة قانونية وتقاليدأطراف من  تشمل قدر أكبر من الكفاءة، لا سيما في الإجراءات التي توفيرفي  المعنية بشكل كبير

 فضريادتنا في تقديم حلول وخدمات مبتكرة في في المسار الذي وضعناه لنعكس خطوة  ليست سوى هذهو. مختلفة

 " .النزاعات

: "يوفر الدليل الإرشادي الذي أصدره مركز تحكيم سوق أبوظبي في التميمي وشركاه  الأول   عصام التميمي، الشريك قال 

التحكيم سواء كان مركز التحكيم الذي وقع  عملية العالمي مجموعة من التوجيهات المبتكرة والعملية للاستخدام خلال

المزيد من الفعالية والدقة  سوق أبوظبي العالمي أو مكان آخر. إن هذا الدليل الإرشادي يضمن للأطراف  هوعليه الاختيار  

   مكانة دولة الإمارات كمركز تحكيم متميز."تعزيز لكافة الأطراف، وبالطبع، يسهم هذا الدليل في 

"على عملية التحكيم أن تستمر في التطور بما يخدم   :شيرمان وستيرلنج  ، التحكيم الدولي ن، شريك، وحدة  أليكس بيفا قال 

سعيدون بمشاركتنا في تطوير هذا   نامصالح الأطراف والشركات كافة، ويأتي هذا الدليل بدوره، ليعزز جهود الابتكار. إن 

إجراءات  الفاعلية من حيث  الذي سيحدثهمركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي ونتطلع لنرى الأثر الإيجابي  إلى جانبالدليل 

 والتكاليف."

عمل مركز تحكيم سوق : "تحقيق، دي أل أي بيبر الشرق الأوسطهنري كيلن، رئيس المقاضاة والتحكيم وال كما صرح  

أبرز  ضع مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تعالج أبوظبي العالمي مع المختصين من مجتمع فض النزاعات لو



 
 
 
 

في دولة الإمارات والمنطقة كافة. يأتي الدليل   المواضيع والمشاكل التي قد يواجهها الأطراف خلال عملية التحكيم 

في هذا  رياديالإرشادي في إطار مساعي سوق أبوظبي العالمي للاستماع لمجتمع فض النزاعات وتزويدهم بفكر 

 المجال." 

 ، يرجى زيارةوللاّطلاع على الدليل الإرشاديمن المعلومات  لمزيد  

-centre-arbitration-centre/publications/adgm-/media/project/adgm/media-https://www.adgm.com/ 

guidelines.pdf 

 - انتهى -

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي 

. وجاء إطلاق  2015أكتوبر من عام  21العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم فتح سوق أبو ظبي 

رؤية  سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من 

  الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانةأبو ظبي 

ال ومن خل .أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

ات  سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشرك

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية ضمن المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و 

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات   .عية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العامتشري

ات مع مرور  المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاط

للاستفسارات   www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني .وقت، وفقا لاحتياجات السوق ال

 :الإعلامية، يرجى التواصل مع 

 راوند القاضي 

 0502627078رقم الهاتف: 

 rawand.alqadi@adgm.comالبريد الإلكتروني: 
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