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 خبر صحفي

 

يحظى بتكريم دولي إلسهاماته في مجال سوق أبوظبي العالمي 

 2020لعام  ةعالميالتحكيم المجلة قبل  التحكيم من

جوائز ضمن  ملحوظا " تقدما   حرزقضائية ت سلطةأفضل سوق أبوظبي العالمي يحصد جائزة " •

  2020لعام  ةالتحكيم العالميمجلة 

يختص  دليل إرشادينشر  شملت من تطورات هامة حققهتكريم سوق أبوظبي العالمي لما  •

سوق أبوظبي العالمي حول التحكيم  وإصدار أول قرارين من محاكم بأفضل ممارسات التحكيم

 وسن قوانين تمويل الدعاوى القضائية

  كوجهة عالمية رائدة لتسوية النزاعات أبوظبي العالميمكانة سوق الجائزة خ ترس •

، المركز : أعلن سوق أبوظبي العالمي2020يوليو  14أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

" قضائية تحرز تقدما  ملحوظا    سلطةأفضل  "عن فوزه بجائزة  المالي الدولي في العاصمة أبوظبي،

مرجعا  بارزا  ألخبار مجلة التعد .حيث  2020لعام  (GAR) ةضمن جوائز مجلة التحكيم العالمي

في مجتمع التحكيم  والرواد في كل عام، تكرّم القادةف. مجتمع التحكيمنات االتحكيم الدولي وبي

في عام  انطلق، الذي كان سوق أبوظبي العالميو .ا القطاعهذتطوير في  إلسهاماتهمالعالمي 

ليتمكن منذ ذلك الحين  2018في أواخر عام سوق أبوظبي العالمي  مركز تحكيم ، قد افتتح2015

 .في فترة زمنية قصيرةمن المساهمة في قطاع التحكيم 

  

سوق أبوظبي  ثالثة مجاالت أحرز فيها( GAR Awards)مجلة التحكيم العالمية  جوائز وثّمنت

في سوق  للتحكيمنشر المبادئ التوجيهية هي و 2019عام  العالمي تقدما  ملحوظا  خالل

وإصدار أول قرارين من محاكم سوق أبوظبي العالمي حول التحكيم وسن قوانين  أبوظبي العالمي

 .التحكيم إجراءاتعلى و ضمن المحاكم التي تُطبق تمويل الدعاوى القضائية

 

الرئيس التنفيذي لمحاكم و أمين السجل أالن،-ليندا فيتز، قالت وفي هذه المناسبة

أفضل استالم جائزة ، يسرني سوق أبوظبي العالمي بالنيابة عن: "العالميسوق أبوظبي 

مجلة التحكيم إلى  قديرأود أن أتوجه بالشكر والتمن هنا وقضائية تحرز تقدما  ملحوظا ،  سلطة

 أجمع الدوليالتحكيم  مجتمعوعمالئنا وشركائنا وإلى كافة  ،ة( على هذه الجائزGAR)العالمية 

 .قصيرة زمنية الذي مكننا من تحقيق الكثير من اإلنجازات خالل فترة على دعمهم وتشجيعهم

من تعزيز مكانتنا كمركز تحكيم متقدم وشمولي من خالل عقد شراكات  تمكنا منذ البداية، لقد

جاءت  . وقدمنشأة مختصة بإجراءات االستماع والتحكيم مجهزة بأحدث التقنياتعدة وتأسيس 
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واصلنا تقديم مشاريع وفعاليات  حيث 2019في عام  للتقدم الذي أحرزناهالجائزة تكريما  هذه 

 جهودناإلى مواصلة  اليوم نتطلعإننا و. من شأنها تعزيز عملية التحول في القطاع القانوني مبتكرة

   ."تسوية النزاعاتمجال عالميا  في كجهة رائدة اإلمارات مكانة  تعزيزلضمان 

 

في شهر مارس تجدر اإلشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي قد شكل لجنة من المحكمين و

طراف جميع األيمكن  ُصممت لتكون مرجعا  بحيث  العالميوتوسعها تتميز بتنوعها هذا العام، 

 مجموعة جاء اإلعالن عن، 2020يونيو  وفي. جهة التحكيمومستشاريهم الرجوع إليه عند اختيار 

تعزيز إطار عمل ساهم في مما في سوق أبوظبي العالمي  يتأسيسالقانون التعديالت على 

 أفضل بتبني تأسيسهسوق أبوظبي العالمي منذ  هذا ويستمر. حل النزاعات لدى السوق

 .لحل النزاعات رائدة ووجهة مالي دوليكمركز  مكانته ليرسخية لعالماالممارسات والمعايير 

 انتهى


