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معهد المحكمين المعتمدين ومركز تحكيم سوق أبوظبي 
والحلول العالمي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحكيم 

 عاتاالنز تسويةالبديلة ل
 

أبوظبي سوق مركز تحكيم فرع اإلمارات و –وقّع معهد المحكمين المعتمدين – 2020أكتوبر  18

من أجل تعزيز تسوية المنازعات في  عالقات التعاون بين الطرفين إلرساء مذكرة تفاهم العالمي

جميع أنحاء المنطقة. ووقّعت مذكرة التفاهم ليونورا ريزنبرج رئيس فرع اإلمارات في اإلمارات و

فيتز آالن، المسجّل والرئيس التنفيذي -معهد المحكمين المعتمدين، نيابة عن المعهد، وليندا

 .أبوظبي العالميسوق مركز تحكيم  مي، نيابة عنلمحاكم سوق أبوظبي العال

في تشجيع  أبوظبي العالميسوق ومركز تحكيم  معهد المحكّمين المعتمدين ويشارك كل من

، وذلك ف، بما في ذلك التحكيم والوساطةطرق تسوية المنازعات المتوافقة مع احتياجات األطرا

زيادة الوعي بالخيارات المتاحة لحل النزاعات أمر في غاية األهمية وسط العصر الحالي الذي كون 

"، إلى جانب نقص 19-نعيش فيه، ال سيما ان النزاعات تتزايد إلى حدّ كبير جرّاء جائحة "كوفيد

 السيولة الذي يواجه العديد من األفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. 

سوق ومركز تحكيم  معهد المحكّمين المعتمدين ت التوعية، سوف يطوّر كل منوإلى جانب حمال

والذي برامج مصمّمة خصيًصا لتعود بالفائدة على مجتمع تسوية المنازعات،  أبوظبي العالمي

المحكمين والوسطاء والمحامين الداخليين والمحامين الخاصين وأعضاء الهيئات القضائية  يتضمّن

 .ي اإلمارات العربية المتحدةوالطالب الطموحين ف

ليونورا ريزنبرج رئيس فرع اإلمارات في معهد المحكمين وتعليًقا على الشراكة، قالت 

"يعد مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي الشريك األمثل للوصول إلى مجتمع : المعتمدين

ومجتمع فض النزاعات في منطقة الشرق األوسط وحول العالم، ، األعمال الدولي في أبوظبي

قد سبق وأطلقنا العديد من المبادرات المشتركة لزيادة مستوى الوعي بالوسائل البديلة ف

بما يخدم مجتمع األعمال والتجارة المعاصر، خصوصاً في ظل الظروف وذلك النزاعات  لتسوية

تحكيم سوق أبوظبي العالمي للترويج للطرق البديلة الراهنة. يسعدنا تعزيز العالقات مع مركز 

 النزاعات وتعزيز فرص التعليم والتدريب في المنطقة." لحل

آالن، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي -ليندا فيتزبدورها، قالت 

 أبوظبي العالمي ومعهد المحكّمينسوق مركز تحكيم  : "تأتي الشراكة التعاونية بينالعالمي

في وقت نشهد فيه حاجة غير مسبوقة إلتاحة خيارات تسوية المنازعات المبّسطة  المعتمدين

 والفعّالة من حيث التكلفة، للمجتمع.
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وأضافت: "من هنا، ال بدّ من اإلشارة إلى ان الشركات واألفراد يواجهان تحديات غير عادية تتطلّب 

 تي تشهد تقلّبات حادة. وتتماشى جهودحلوالً دقيقة تساهم في إرشادهم وسط هذه األوقات ال

مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي لتعزيز الوعي العام في شأن خيارات حل النزاعات مع التعليم 

معهد المحكّمين المعتمدين، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، للعاملين  والتدريب الذي يوفّره

العمل الحثيث مع فرع معهد المحكّمين  في المهن القانونية. وال يسعنا إال ان نتطلّع إلى

 النزاعات".  تسويةالمعتمدين في اإلمارات، بما يعود بالنفع على مجتمع 

 -انتهى-

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21
، وحلقة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء اوصلٍ 
 العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و
وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم  والسلع واالبتكار

سوق باعتباره السوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 
 114وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، 

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 
المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على 

العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق القانون 
األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو  www.adgm.comالموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة
و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 

 


