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 بيان صحافي

 لوساطةا دى حولتينظم منسوق أبوظبي العالمي 

دولة مكانة  المبذولة لترسيخ هجهود في إطار: 2020فبراير  4-أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  نظمأبوظبي كوجهة رائدة لحل النزاعات، إمارة اإلمارات و

جزيرة تحكيم سوق أبو ظبي العالمي في مركز في  وساطة، منتدى خاص بالعالمية الحائز على جوائز

ول التزامه بتعزيز ودعم وتطوير الوساطة في المنطقة، بحث المنتدى في أمثلة حمن  وانطالقا  . ةالماري

قادة الفكر حول مستقبل الوساطة وجهات النظر بين تبادل والوساطة في العمل في دولة اإلمارات والمنطقة، 

ا قطاع أبرز في   في فندق روزوود. تواصلاختتم الحدث بجلسة و اإلنشاءات،القطاعات، وخصوص 

ة أفكارهم خالل مناقشة أتاح المنتدى للعديد من الخبراء الذين جمعهم من المنطقة وخارجها، فرصة مشارك

، قطاع اإلنشاءاتفي المنازعات المتعلقة ب فعالة. وحضر الجلسة العديد من المحامين األكثر خبرة وتخصصا  

القضائية، الذين يعتمدون على  الوالياتإلى جانب أبرز الوسطاء من جميع أنحاء العالم، والخبراء في 

والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق  أمين السجلليندا فيتز آالن،  وفي بداية الحدث، رحبتالوساطة في أعمالهم. 

السيد تشوان وي مينغ، المدير التنفيذي لمركز سنغافورة للوساطة  ثم ألقى ،بالحضور  أبوظبي العالمي

سجل حافل في ب تتمتعمن مراكز  سوق أبوظبي العالمي خبراء   استضافو للحدث، الدولية الكلمة الرئيسية

المركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري  منها منازعاتفي ال الوساطة

 الدولي، والمركـز اللبنانـي للتحكيـم والوسـاطة، ودائرة القضاء في أبوظبي.

الوساطة  تحظىالتنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: " والرئيس السجلليندا فيتز آالن، أمين  وقالت

في المنطقة، ومن هذا المنطلق، فإننا سعداء بتنظيم هذا المنتدى الذي أثرى الحضور بنقاشات  متزايداهتمام ب

لدينا شعور في قطاع البناء والتشييد. ال سيما الوساطة،  التي تواجهتحدّيات الووالفرص فوائد الفعّالة حول 

جهودنا دليل بارز على هذا المنتدى  ويشكليتعلّق األمر بمشاركة أفكارنا وخبراتنا،  مابالمسؤولية حين كبير

الحوار بين الثقافات وخلق األفكار الجديدة  من شـأن أنب نا اعتقاديولدحل النزاعات. مجال في  يةقيادال

 حل النزاعات المدنية والتجارية".من أدوات  جزءا  أساسيا  في جعل الوساطة  المساهمة

طرف ثالث محايد، وسيط، مساعدة أطراف النزاع على  فيهايتولى الوساطة هي عملية والجدير بالذكر أن 

وتحديد احتياجات عبر تسهيل التواصل وتعززي التفاهم وافق عليها أطراف النزاع، تتسوية يلالتفاوض 

التقاضي أو التحكيم، ال يتخذ من عكس العلى و. تالتقنيات اإلبداعية لحّل المشكال أطراف النزاع واستخدام

، عبر افرضه على أطراف النزاع، وإنما يسّهل عملية توّصل األطراف إلى حل خاص بهموي الوسيط قرارا  

استخدام خبرته الواسعة. ومن أبرز فوائد الوساطة: كفاءة الوقت، المرونة، تمكين أطراف النزاع، والسرية 

زيارة  ب تفضلظبي العالمي،  التامة. لمعرفة المزيد حول عملية الوساطة في مركز أبو

https://www.adgmac.com/mediation 

 

 -انتىه-

 

ي العالمي   نبذة عن سوق أبو ظب 

ي 
ي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، أبوابه لألعمال التجارية ف 

، المركز المالي الدولي ف  ي العالمي أكتوبر  21فتح سوق أبو ظب 

ي العالمي تم . 2015عام  ، ويعزز سوق أبو ظب 
ً
 شامال

ً
 ماليا

ً
تأسيس السوق بموجب مرسوم من حكومة اإلمارات االتحادية ليكون مركزا
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ق األوسط،  ي الشر
 
اتيجية بي   االقتصادات النامية ف  للمال واألعمال وحلقة وصل إستر

ً
 عالميا

ً
ي باعتبارها مركزا بذلك من مكانة أبو ظب 

 . أنحاء العالم وأفريقيا، وجنوب آسيا، وسائر 

 

ي تشمل الخدمات المرصفية الخاصة، وإدارة األصول، 
ي والبر ي أبو ظب 

 
ي العالمي إل أبرز عنارص القوة ف اتيجية سوق أبو ظب 

وتستند إستر

وات، واالبتكار المالي  ، وسلطة التسجيل، وسلطة : ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث. وإدارة التر ي العالمي وهي محاكم سوق أبو ظب 

، جزيرة المارية وهي منطقة مالية حرة مخصصة
ً
 عالميا

ً
 ماليا

ً
، باعتباره مركزا ي العالمي . تنظيم الخدمات المالية، يحكم سوق أبو ظب 

كات والهيئات المالية المسجلة بالعمل واالبتكار والنجاح ضمن إطار تنظيمي دولي يستند إل القانون  وهو يسمح للمؤسسات والشر

ي العالمي لقب  ومنذ نشأته،. العام ق األوسط وشمال أفريقيا)أفضل مركز مالي للعام "نال سوق أبو ظب  ، عىل مدى ثالث ("الشر

ي قطاع األسواق المالية وأسواق رأس المال عىل مستوى المنطقة
 
 لما اضطلع به من مبادرات وإسهامات ف

ً
 .*سنوات متتالية تقديرا

 

، ي   ي العالمي  adglobalmarket: @أو متابعتنا عىل تويتر  www.adgm.comرج  زيارة لمزيد من المعلومات عن سوق أبو ظب 

ي العالمي : Linkedinو  سوق أبو ظب 

 

  جوائز : المصدرGlobal Investor (جلوبال إنفستور )ق األوسط وشمال أفريقيا ي الشر
 
 ف

 
 

 


