
    
 

 

 بيان صحفي

مركز الشارقة للتحكيم التجاري وبوظبي العالمي أتحكيم سوق  مركز

 ينالتجاري والوساطة لتعزيز استخدام التحكيم ةيوقعان اتفاقي الدولي

 

 مركز تحكيم سوق أبوظبي العالميوقع  – 2021مايو  9المتحدة، مارات العربية ، الا يأبوظب

التزام مشترك لتعزيز طار إفي  ،’تحكيم‘تعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي اتفاقية 

والمنطقة. ة المتحدة مارات العربيفي جميع أنحاء دولة اإل والوساطةاستخدام التحكيم التجاري 

أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق ، أالن-ليندا فيتزكل من االتفاقية على  وقعد لقو

 ’.تحكيم‘ الشارقة للتحكيم التجاري الدولي العجلة، مدير مركز وأحمد أبوظبي العالمي

 والوساطةالتحكيم  إلى خدماتمكانية الوصول لتعزيز إ الطرفان، سيعمل كل وبموجب اإلتفاقية

 فرص التعلمتوفير وتبادل المعلومات، وتسهيل ، متنوعة أنشطة التعاون ضمنالتجاريين عن طريق 

لبعضهما  ’تحكيم‘و وظبي العالميأبمركز تحكيم سوق  سيوفر وكما. ذات صلة في المجاالت

 وساطة.التحكيم أو ال جلساتجراء إ بما يتيحاالجتماعات  وغرفاالستماع مرافق جلسات البعض 

أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق ، ألن-ليندا فيتزصرحت بة، سوبهذه المنا

 ’تحكيم‘يشترك سوق أبوظبي العالمي ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي : "يأبو ظب

جراءات ضمان إ التحكيم والوساطة التجاريين من خالل تعزيز، والتي تركز على الرؤية ذاتها في 

بأن هذه االتفاقية إننا على ثقة وعمال الدولي. ثقة مجتمع األ من شأنها كسبعادلة وسريعة 

 حل النزاعات."مجال في  كمركز رائدمارات دولة اإلمكانة من ستعزز 

: " تسلط هذه ’تحكيم‘الشارقة للتحكيم التجاري الدولي  أحمد العجلة، مدير مركز وقال

بتوفير االستقرار تركة الضوء على رؤيتنا المش سوق أبوظبي العالمي مركز تحكيم فاقية معاإلت

 يعززلتبادل المعلومات  إننا سنعمل سوياً إليجاد إطار عملحيث  ،الدولي عماللمجتمع األ

مركز  وهنا، ال بد لي أن أشير بأن مهمتنا األساسية في التجاريين. والتحكيماستخدام الوساطة 

 روادالمختصين والتحكيم بين  الترويج والتشجيع علىهي  الشارقة للتحكيم التجاري الدولي

بالتعاون مع سوق أبوظبي  ولذلك، نفخر. والدولياالعمال على الصعيد المحلي واإلقليمي 

 ."المركز الرائد عالمياً في القطاع المالي والذي يشاركنا القيم والرؤى ذاتهاالعالمي، 
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 ظبي العالمي نبذة عن سوق أبو

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   


