
                                                             
 بيان صحفي 

محكمة غرفة التجارة الدولية تفتتح مكتبها الخامس إلدارة القضايا 

 الخارجية في سوق أبوظبي العالمي

 

لغرفة التابعة محكمة التحكيم الدولية  يسر   – 2020ديسمبر  21اإلمارات العربية المتحدة،  -أبوظبي 

محكمة العامة لألمانة ل التابعة اإلعالن عن افتتاح مكتب إدارة القضايا ،التجارة الدولية وسوق أبوظبي العالمي

  .أبوظبي العاصمة في رائدالدولي المالي المركز ال سوق أبوظبي العالمي، في ، وذلكغرفة التجارة الدولية

المرتبة ءت في ، حيث جااإلمارات العربية المتحدة تتبوؤها تماشياً مع المكانة التيمكتب الجديد اليأتي إنشاء و
مشاركاً األكثر  من حيث الجنسياتدولة على التوالي  147و  142 بين من 2019و  2018الثامنة والتاسعة في 

 الدولية.التحكيم محكمة  الخاضعة إلشرافالتحكيم  إجراءات في

والذي ، لمكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق األوسط وشمال إفريقياا هذا وسيتم دمج أنشطة

 ألمانة العامةالقضايا لدارة الجديد إلهيكل ال ضمن، 2017عام الفي سوق أبوظبي العالمي تم إنشاؤه في 

 .وذلك وفقاً لالتفاق بين سوق أبوظبي العالمي وغرفة التجارة الدولية

ن في للمستخدمي بمعايير عالميةخدمات تسوية المنازعات إدارة القضايا الجديد  عمل مكتب فريقوسيوفر 

. وسيكون هذا 2021من العام القادم في أبريل العمل ببدء ال فوروذلك  ،والمنطقة كافةالشرق األوسط منطقة 

وساو باولو  ،(2014نيويورك )و(، 2008) غكون غهونكل من في الخارج بعد العامة الخامس لألمانة المكتب 

 (.2018وسنغافورة ) ،(2017)

إطالق التعاون في التزامهما إزاء على غرفة التجارة الدولية وسوق أبوظبي العالمي  وقد أكدت كل من

البرامج التدريبية والتعليمية لتعزيز معايير التحكيم وخدمات إلى جانب تنظيم األنشطة الترويجية المشتركة، 

على تسهيل أيضاً الطرفان عمل يسكما وتسوية المنازعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الذي يوفر مرافق استضافة جلسات التحكيم واالجتماعات األخرى في مركز 

 غرفة التجارة الدولية.  التابعةلتحكيم نشطة األ ةكون متاحاستماع حديثة، ست

عدد من ة على استضافمحكمة غرفة التجارة الدولية عمل ، ستالمنطقةالتزامها المستمر تجاه وفي إطار 

، بما في ذلك جلسات محكمة سوق أبوظبي العالميفي  الرائدةاالجتماعات والمؤتمرات والدورات التدريبية 

للشرق األوسط وشمال أفريقيا في الدورات الثالث المقبلة غرفة التجارة الدولية، ومؤتمر غرفة التجارة الدولية 

غرفة التجارة التابع ل معهد العالميالالدورات التدريبية التي صممها إضافة إلى ، 2025و  2023و  2021لألعوام 

المسجلة في سوق أبوظبي للشركات  المنازعاتوخدمات حل  ،قانون األعمالالمتعلقة بورش وال ،الدولية

عدد من األحداث  إلى جانب، غرفة التجارة الدوليةمنتدى المحك مين الشباب الذي تنظمه والعالمي، 

االنتساب  يتيح، مواطني اإلماراتأمام  جديدمسار وظيفي  إتاحة فيهذا التعاون أيضاً  وسيسهم. والفعاليات

 . كنواب مستشارين قانونيينعمل فرص الب وتوفير إمكانية االلتحاق ،تدريبال برامجإلى 

: "إن إنشاء مكتب محكمة ألكسيس مور، رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية وفي هذه المناسبة، قال

خدماتنا المختلفة التي منصة استثنائية لتطوير سوق أبوظبي العالمي سيوفر غرفة التجارة الدولية في 

سوق أبوظبي العالمي، وذلك  تعزيز مسيرةدارة القضايا في إلمكتب الجديد السيسهم ولمنطقة. ل نقدمها

تطلع ن اير للمستخدمين في المنطقة وخارجها. إننمن خالل تقديم خدمات تسوية المنازعات بأعلى المعاي

 في المنطقة".تحظى بالتقدير مكانة المحكمة كمؤسسة أيضاً يعزز سإلى هذا التعاون الجديد الذي 

سوق أبوظبي لمحاكم العام ل سج  آالن، الرئيس التنفيذي والم   فيتز ليندا ومن جانبها، قالت

عام الرفة التجارة الدولية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في غل يتمثيلالمكتب ال: "منذ افتتاح العالمي



                                                             
محكمة  إن تواجدوفي المنطقة.  هاالتحكيم ودعمأنشطة نمو وتيرة  تسريعمن سوق الغرفة وتمكنت ال، 2017

جاذبية متزايدة كوجهة عالمية ما تتمتع به إمارة أبوظبي من على  إال دليل وهنا، ما هالدولية غرفة التجارة 

محكمة العامة لألمانة لمقراً أبوظبي العالمي  تحكيم سوقيسعدنا أن يكون مركز ولتسوية المنازعات الدولية. 

 مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، حيث إن مرافق االستماع الحديثة التي يوفرها غرفة التجارة الدولية

بما  واالفتراضية،التقليدية عبر الوسائل جلسات االستماع  نزاعات لعقدلمجتمع فض ال الحاجة المتزايدةلبي ت

نتطلع إلى مواصلة إننا . لتحقيق التواصل من مختلف أنحاء العالماستخدام التكنولوجيا  مناألطراف  مكني

عالقة طويلة كما نأمل في ترسيخ  ،ممكنةالطرق لتسوية المنازعات بمختلف اللمجتمع الدولي لدعمنا 

 الدولية".غرفة التجارة رة مع محكمة ومثم

عصام التميمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه وفي هذه المناسبة، قال 

: "إن إنشاء مكتب إلدارة القضايا التي تنظر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي للمحاماة

يعكس افتتاح المكتب جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة  المي هو تطور الفت ومرحب به، حيثالع

ليكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لفض النزاعات وهو أيضاً يؤكد على التزام غرفة التجارة الدولية بتطوير التحكيم 

الدولي في منطقة الشرق األوسط. وإن الخدمات التي سيقدمها المكتب الجديد هي امتداد لنجاح المكتب 

يلي لغرفة التجارة الدولية، والذي سيلقى بال شك قبوالً وترحيباً من مستخدمي التحكيم الدولي في التمث

 اإلمارات وخارجها ".

الدكتور حبيب المال، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ورئيس وحدة تسوية المنازعات لدى علق فيما 

رات العربية المتحدة كمركز جديد إلنشاء مكتب ، قائالً: "إن اختيار اإلماحبيب المال شركة بيكر آند ماكينزي

محكمة غرفة التجارة الدولية يعد خطوة مهمة بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي والدولة والمنطقة ككل، حيث 

أن وجود المكتب الجديد في اإلمارات يعني أن خدمات األمانة العامة للمحكمة ستكون متاحة بشكل مباشر 

كمين ضمن هذه السلطة القضائية والمناطق المحيطة، وذلك بالتزامن مع زيادة لألطراف ومستشاريهم والمح

وفي هذه المناسبة، نهنئ غرفة التجارة الدولية وسوق أبوظبي العالمي على هذا  .عدد  النزاعات وتعقيدها

ترسيخ سمعة اإلنجاز ونتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع األطراف المعنية لتعزيز القدرات القانونية لنظامنا و

 الدولة كواحدة   من أبرز األنظمة القانونية على الصعيدين اإلقليمي والدولي ".

: "يعد السيد أليكس بيفان، شريك في التحكيم الدولي لدى شيرمان وستيرلنج ومن جانبه، قال

 وتأكيداً على تواجد فريق عمل إدارة القضايا التابعة لغرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي تعزيزاً 

إن اتخاذ األمانة العامة  .مكانة السوق المميزة ودوره الريادي في تطوير خدمات التحكيم في المنطقة كافة

لمحكمة غرفة التجارة الدولية من سوق أبوظبي العالمي مقراً إلدارة قضاياها اإلقليمية ما هو إال دليل على 

سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتلبية متطلبات مكانة قطاع التحكيم في دولة اإلمارات وجهود 

المستخدمين في السوق. ومن هنا نهنئ كل من سوق أبوظبي العالمي وغرفة التجارة الدولية على هذا 

 التطور."

ستخدم على نطاق واسع في منطقة تغرفة التجارة الدولية التابعة لتحكيم ال ومن الجدير بالذكر أن خدمات

 طرفاً في قضايا تحكيم خضعت 310أكثر من مشاركة  2019عام ال ، حيث شهدفريقياالشرق األوسط وشمال إ

أول سلطة قضائية في المنطقة سوق أبوظبي العالمي ويعد  .غرفة التجارة الدوليةب الخاصةقواعد التحكيم ل

لتوافق باذلك وويقدم السوق إطار عمل متكامل داعم للتحكيم  ،بشكل مباشراإلنجليزي  قانون العمومتطبق 

أن بإمكان األطراف الراغبة كما تجدر اإلشارة إلى . للتحكيم التجاري الدولي قانون األونسيترال النموذجيمع 

ن لمحاكم سوق أبوظبي العالمي دوراً و، حيث سيككمقر للتحكيمسوق أبوظبي العالمي في التحكيم اختيار 

الصادرة قرارات التحكيم  إن كافةوبي العالمي. إشرافياً وذلك ضمن إطار عمل إجراءات التحكيم لدى سوق أبوظ

، وبموجب بموجب اتفاقية نيويوركدولة  150في أكثر من قابلة للتنفيذ  محاكم سوق أبوظبي العالميعن 

  .العديد من الدول معاهدات متعددة األطراف مع

 -انتهى-



                                                             
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 
س السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم 2015 . وتأس 

ستراتيجية بين االقتصادات ا، وحلقة وصلٍ في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال
 المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

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

واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم 
سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي الالخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

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

منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية 
 تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو متابعة صفحاته  www.adgm.comوقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الم

 Abu Dhabi Global@و"لينكد إن":  adglobalmarket@على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 
Market (ADGM). 

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