
 

 بیان صحفي
 

الستضافة النسخة األولى من منتدى  يستعدسوق أبوظبي العالمي 
 تسوية النزاعات في أبوظبي

 
اعات المحلي والعالمي والعمل على تحفیزه زتوجھات قطاع تسوية الن تحديإلى  RESOLVE 2022يسعى منتدى  •

 إلحداث التغییر من أجل مستقبل مستدام
 2022مارس  16سوق أبوظبي العالمي على جزيرة المارية في أبوظبي في  مؤتمرات سینعقد المنتدى في قاعة •

 
أعلن سوق أبوظبي العالمي الیوم كامل  :2022 مارس 01 –أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

، والذي يعد أول منتدى دولي مختص 2022مارس  16في  RESOLVE 2022استعداده الستضافة منتدى 
 سوق أبوظبي العالمي، والذي تستضیفه محاكم يستمر المنتدىأبوظبي. إمارة في تسوية النزاعات في 

 تحدي المفاھیم والتوّجھات المتّبعة في قطاع بھدف لیوم واحد، سوق أبوظبي العالميومركز تحكیم 
 التغییر من أجل مستقبل مستدام. عجلة دفعلعات المحلي والدولي اتسوية النز

 
فكر في قطاع حل النزاعات، باإلضافة إلى مختلف القطاعات داخل دولة يسعى المنتدى إلى جمع قادة ال

 الصناعاتمختلف القضايا التي تواجه  أھممعالجة  ، وذلك من أجلاإلمارات العربیة المتحدة وحول العالم
 لحلھا.المناسبة ستراتیجیات االواستكشاف  العالم حول

 
نحن على أتم سوق أبوظبي العالمي: " لمحاكم ل والرئیس التنفیذيآالن، المسجّ -لیندا فیتزوقالت 

النسخة األولى من منتدى االستعداد الستضافة أبرز العقول في قطاع تسوية النزاعات في أبوظبي خالل 
RESOLVE 2022 حیث سیشارك الضیوف أفكارھم وخبراتھم للمساھمة في رسم مسار جديد لھذا ،

الوفود المشاركة االستفادة من لحضور ول فرصةً  المنتدى سیكونالقطاع للمضي قدماً نحو المستقبل. 
والتعرّف على عن كثب على القدرات المستقبلیة التي تتمتع بھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  لالطّالع

الطرق التي تتعاون من خاللھا مختلف مكوّنات قطاع تسوية النزاعات، وبالتالي المساھمة في تطوير ھذا 
 منطقة."القطاع في ال

 
 الوزراء تستضیف عدداً من ، حیثلھذا العام منتدى شامل RESOLVE 2022النسخة االفتتاحیة من  تعد

 كما يشتمل المنتدى على، الرئیسیة أمام الحضور لتقديم الكلماتالحكومیة  الھیئاتورؤساء  ءوالخبرا
واألمن  ،والتكنولوجیا المالیة ،الستدامةا والتي تتضمن ز على الموضوعات الرئیسیةتركّ  یةحلقات نقاش

وسیستكشف المتحدثون . وخريطة طريق اإلمارات العربیة المتحدة "نحو الخمسین القادمة" ،السیبراني
وضیوف الجلسات عدداً من الموضوعات والقضايا والفرص األكثر أھمیًة، والتي تؤثّر على قطاع تسوية 

 الجديدة وأفضل الممارسات وأحدث االبتكارات.النزاعات في الوقت الحاضر، بما في ذلك األفكار 
 

وجرى تنظیم المنتدى بشكل يساھم في تعزيز فرص التواصل، وتسھیل مشاركة المتحدثین وتفاعلھم 
منصة للتواصل مع القادة العالمیین لقطاع حل النزاعات  RESOLVE 2022مع الحضور. سیوفر منتدى 

 باإلضافة إلى تأسیسواألوساط األكاديمیة،  ،ات الخاصةوالممارس ،ةیوالصناع ،ةیالحكومالقطاعات في 
 ، كما سیمنح المنتدى فرصة للتعاون على المستويین المحلي والدولي.تجارية مھمة عالقات

 
للتسجیل والحصول على المزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة 

2022-https://adgm.com/events/resolve. 
 

–انتھى  -  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://adgm.com/events/resolve-2022


 

 سوق أبوظبي العالمينبذة عن 
 

افُتتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في 
مالیة متكاملة . وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بھدف توفیر منظومة 2015أكتوبر  21

وواسعة النطاق تُسھم في ترسیخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة 
 .وصٍل استراتیجیة بین االقتصادات المتنامیة في الشرق األوسط وإفريقیا وجنوب آسیا وسائر أنحاء العالم

القوة الرئیسیة التي تمتلكھا إمارة  وترتكز استراتیجیة سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط
أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالیة 

سلطة  سلطات مستقلة ھي أربعةوالسلع واالبتكار المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي 
عالمي وسلطة تنظیم الخدمات المالیة وسلطة التسجیل محاكم سوق أبوظبي الو سوق أبوظبي العالمي

كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالیاً دولیاً على إدارة جزيرة الماريه، وھي منطقة مالیة حرة تمتد على 
 .كلم مربع) 14.1ھكتار ( 114مساحة إجمالیة تبلغ 

الیة والشركات والكیانات ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكین المؤسسات المالیة وغیر الم
المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظیمي دولي قائم على القانون 
العام. وقد حصل السوق منذ تأسیسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط 

ومساھماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق  وشمال أفريقیا" ألربع سنوات متتالیة تقديراً لمبادراته
  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .رأس المال في المنطقة
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