
 

 خبر صحفي
 

لوساطة بشأن اإلى اتفاقیة سنغافورة  تسعى لالنضماماإلمارات 
في تعزيز التجارة الدولیة وزيادة جاذبیة الوساطة في  اھمةللمس

 التجارية النزاعات
 

المنتدى قريباً خالل إلى اتفاقیة سنغافورة لالنضمام اإلمارات  دولةسعي اإلعالن عن  •
) الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي RESOLVE 2022( نزاعاتال لتسويةالدولي 

 .تعزيز مكانتھا التجارية العالمیةیسھم في ل
فعاالً إلنفاذ اتفاقیات التسوية لدعم التجارة الدولیة وتسوية  اً االتفاقیة ستوفر إطار •

 التجارية النزاعات
 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة  تم اإلعالن الیوم بأن :2022مارس  16اإلمارات العربیة المتحدة، ، أبوظبي
لوساطة للمساعدة في تسھیل التجارة واالستثمار سنغافورة بشأن اأحدث دولة تنضم إلى اتفاقیة ستكون 

التجارية العابرة  النزاعات لتسويةتعزيز جاذبیة الوساطة ضمن اآللیات المعمول بھا في إطار سعیھا لالدولیین، 
 للحدود.

 
بشأن على اتفاقیة سنغافورة  )56(مارات العربیة المتحدة الدولة الموقعة رقم دولة اإل تصبحسوبذلك، 

لوساطة، بدعم من وزارة الخارجیة والتعاون الدولي ووزارة العدل وسوق أبوظبي العالمي. وستبدأ في تنفیذ ا
 إطار عمل إلنفاذ اتفاقیات التسوية الناتجة عن الوساطات في المنازعات التجارية الدولیة.

 
الذي ينظمه سوق  المنازعات لتسويةالدولي منتدى المن  النسخة االولىوتم اإلعالن عن االتفاقیة في 
). ومن شأن ھذه االتفاقیة أن توفر لدولة اإلمارات آلیة موحدة RESOLVE 2022أبوظبي العالمي تحت اسم (

طبیعة عملھا ("اتفاقیة  فيغافورة وفعالة إلنفاذ شروط االتفاقیات في واليات قضائیة أخرى. وتشبه اتفاقیة سن
 .وتنفیذھاالدولیة نیويورك") بشأن االعتراف بقرارات التحكیم 

 
مجلس إدارة ، رئیس قال سعادة أحمد جاسم الزعابياإلمارات إلى االتفاقیة، على انضمام  اً وتعلیق

ولة اإلمارات العربیة لد يعد االنضمام إلى اتفاقیة سنغافورة خطوة بالغة األھمیة“: سوق أبوظبي العالمي
مكانتھا اصلة تعزيز ووم، وحرصھا للحفاظ على ريادتھاالتقدمیة من خاللھا على مساعیھا ؤكد حیث ت، المتحدة

وزارة العدل وسوق من وزارة الخارجیة والتعاون الدولي وفضل الدعم الذي تحظى به كمركز تجاري عالمي. وب
، وتشجیع تسوية ارة واالستثمار الدولیینتعزيز التجفي  االتفاقیةھذه أبوظبي العالمي، سیسھم التوقیع على 

 ".كوجھة أعمال عالمیة يفضلھا الكثیروندولة رسیخ صورة ال، وتنازعات التجارية من خالل الوساطةالم
 

إطار اتفاقیة األمم المتحدة بشأن  حیز التنفیذ فيقد دخلت اتفاقیة سنغافورة بشأن الوساطة يشار إلى أن 
، تم 2018العام في منتصف وبعد اكتمالھا . 2020عام الن الوساطة في المنبثقة میات التسوية الدولیة اتفاق

نمكنت حینھا من استقطاب ، و2019أغسطس  7وتحديداً يوم ، وقیع علیھا ألول مرة في سنغافورةفتح باب الت
لحدود على اتفاقات التسوية التي ابر لعالماد لالعت اً ومتناسق فعاالً  اً تفاقیة إطاراالتوفر و. دولة للتوقیع علیھا 46

 يتم التوصل إلیھا عن طريق الوساطة.
 

 -انتھى-
 
 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
. 2015أكتوبر  21افُتتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في 

وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بھدف توفیر منظومة مالیة متكاملة وواسعة النطاق ُتسھم في ترسیخ 



 

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

وترتكز استراتیجیة سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئیسیة التي تمتلكھا إمارة أبوظبي والتي 
ات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالیة والسلع واالبتكار المالي تشمل الخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثرو

واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة ھي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق 
یاً على أبوظبي العالمي وسلطة تنظیم الخدمات المالیة وسلطة التسجیل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالیاً دول

 .كلم مربع) 14.1ھكتار ( 114إدارة جزيرة الماريه، وھي منطقة مالیة حرة تمتد على مساحة إجمالیة تبلغ 
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكین المؤسسات المالیة وغیر المالیة والشركات والكیانات المسجلة في السوق 

تنظیمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار 
تأسیسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا" ألربع سنوات متتالیة تقديراً 

ق لمزيد من المعلومات عن سو .لمبادراته ومساھماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة
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