
 

 خبر صحفي 

 
  اإلمارات العربية المتحدةدولة توسع حضورها في  "الدولية ترايأرب"

 مكتب لها في سوق أبوظبي العالمي  حبافتتا
 

 مرافق خالل من  والوساطة  التحكيم ممارسات من القادم الجيل بدعم الشركة ساهمست
  أبوظبي العاصمة في التقنيات بأحدث مزودة استماع

 
"أربيترا الدولية"  اليوم  أعلنت  :  2022  أكتوبر  11اإلمارات العربية المتحدة،  لندن،  أبوظبي،  

خدمات   مجال  في  والوساطةالمتخصصة  المحايدين  عن  لباحثين  او  التحكيم  المحكمين 
حضورها  ،  والمستقلين عملها  توسيع  التحكيم  في  مكتبها  افتتاح  بونطاق  لمركز  سوق  التابع 

وتشير هذه الخطوة إلى النمو السريع لقطاع خدمات إدارة المحكمين والوسطاء  .  العالميأبوظبي  
. وكانت "أربيترا الدولية" والمنطقةاإلمارات العربية المتحدة  في دولة    وأطراف التحكيم المحايدين

 . النطالقها السنوية األولبالذكرى  2022في شهر يوليو قد احتفلت 
 

عضًوا، العديد منهم   35خالل عامها األول في تنمية فريق عملها الذي يضم اليوم  "  ونجحت "أربيترا
المتحدة، حيث يقيم كل من السادة  على صلة وثيقة بدولة اإلمارات إيمرسون"  العربية    " أليك 

 . ويأتي إطالق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  "الرا حمود"والسيدة    "أدريان كول"و
  "أربيترا" التي طورتها الوطيدة والداعمة    اتالجديد للشركة في أبوظبي، بناًء على العالق  المكتب

-ليندا فيتز ،، وال سيما مع الرئيس التنفيذي للمركزسوق أبوظبي العالميمع مركز التحكيم في  
 " الوساطة بين المستثمرين والدولفريق  "بعد إطالق  بين الطرفين  أوجه التعاون  وتم تعزيز  .  النآ

"وولف  والتي شهدت على دور    2022لسوق أبوظبي العالمي والتي تم إطالقه في عام    التابع
 . دور رائد فيها بتأديةفون كومبيرج" من "أربيترا" 

 
أصبحت "أربيترا" الخيار األول للحصول على سرعان ما  ،  أوين لورانس وبقيادة رئيسها التنفيذي  

يوفر هيكلها القائم على العضوية الخالية    ، حيثاألكثر تعقيًدا وصعوبة  النزاعات الدعم في مجال  
مجموعة كاملة من إدارة الممارسات واالستشارات والخدمات اإلدارية.    ، ألعضاءبين امن النزاعات  

أصبحت  و القد  الميزات  هذه  بفضل  بها،  "اربيترا"  تتمتع  التي  المحكمين ل  مقصداً تفاضلية  كبار 
وتطوير  المهنية  شؤونهم  ، مما ساعدهم على إدارة  النزاعات  اتلس إداراوالوسطاء وأعضاء مج

 . ممارساتهم
 

المحايدين مين  المحك  شركات المحاماة الدولية الرائدة على توفير أفضل  تزايد طلبات   ساهموقد  
المعروضة  في   دوراً عليهمالنزاعات  نجاح    ،  في  الممارسات نمو  ويعد  .  "أربيترا"أساسيًا  وتيرة 

اإلمارات دولة  في  المتحدة  العالمية  على،  العربية  مثالي "أربيترا"  أن    مؤشًرا  بوضع  ستحظى 
 متطلبات المنطقة في هذا المجال. مختلف لدعم يؤهلها 

 
تعاوننا مع مركز اليوم  يسعدني أن أعلن  "  ربيترا":أل، الرئيس التنفيذي ل "أوين لورانسوقال  

اإلمارات  دولة  في  مكتبنا  افتتاح  سيتيح  حيث  العالمي،  أبوظبي  سوق  في  العربية    التحكيم 
.  النزاعات  لتسوية  ريادي  ألعضائنا إمكانية الوصول إلى مرافق عالمية المستوى في مركز    المتحدة
وقد نجحنا خالل عامنا للعديد من مكاتب المحاماة التي نعمل معها بانتظام.  اته  يوفر خدموالذي  

قضائية   سلطاتفي  الموجودين  وجود أعضائنا  بفضل  ،  ةنمو استراتيجيتسجيل معدالت  األول في  
  عبور  كبوابة على ترسيخ مكانتها  ، التي تعمل  العربية المتحدة  اإلماراتومن بينها دولة  رئيسية،  

المملكة المتحدة لعالقات وثيقة مع  إفريقيا وآسيا، فضالً عن امتالكها  الشرق األوسط ومنطقة  إلى  
 هناك."مكتبان آخران لنا والواليات المتحدة األمريكية، حيث يوجد 

 
فيتزقالت    بدورها المسّجل-ليندا  أبوظبي  آالن،  سوق  لمحاكم  التنفيذي  والرئيس 

أبوظبي لمشاركة أفكارهم وخبراتهم مع إمارة  في    أربيترا" "أعضاء    وجوديسعدنا  "  " :العالمي



 

تتواصل ا مع استراتيجيتنا الشاملة كمركز مالي دولي،  تماشيً ومجتمع التحكيم المتنامي لدينا.  
أبوظبي  سوق  المنازعات  العالمي  مساعي  لتسوية  كمركز  مكانته  العاصمة    لتعزيز  قلب  في 

نجاح  على    دليالً وفي هذا المجال،  مساعينا  خطوة مهمة ضمن  "أربيترا"  يعد وجود  و.    اإلماراتية
لمساهماتنا في تطوير    اانعكاسً ، وتسوية المنازعاتقطاع  بشكل تعاوني في  للمشاركة    منهجيتنا

 ." نظراً لالهتمام المتزايد الذي يحظى به في المنطقة القطاع هذا 
 

"ريزولف  ، ومن بينها  ةمحليال  لياتاالفعلقد شاركنا في العديد من  : "لورانسومن جهته أضاف  
 للطاقة سوق أبوظبي العالمي  منتدى  وفي أبوظبي    النزاعاتأول منتدى دولي لتسوية  "  2022

أبوظبي    ICSIDمؤتمر  و دبي،  وفي  في  التحكيم  العدل  أخرى  فعاليات  وأسبوع  وزارة  تدعمها 
 تجارية." المؤتمرات الالبريطانية وكذلك 

 
قائًل واختتم   تصريحه  "لورانس  جاذبية  تبدو  :  للسوق،  "أربيترا"  عناصر  ذلك،  واضحة  ويؤكد 
جديد مكتبنا الافتتاح  و  بقائمة انتظار للمحكمين الحريصين على االنضمام إلى الخدمةاحتفاظنا  
تسوية المنازعات الدولي بلندن وفي    يجانب مكاتبنا الحالية في مركزفي أبوظبي، إلى  المتقدم  
 ." النزاعاتمن المركز الدولي لتسوية   العاصمة بالقربواشنطن 

 
 -انتهى  -

 
 ملحظة للمحررين:  

 
 أربترا  نبذة عن

 
مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة الماريه في أبوظبي بدولة اإلمارات    " فيسيكون مقر مكتب "أربيترا .1

 العربية المتحدة.
تان سري داتو سيسيل  "، وهم:  يتم قبول عدد من أعضاء "أربيترا"   في فريق المحكمين في سوق أبوظبي العالم .2

  "ستيف ديفيروكس"و "جيمس بريدجمان إس سي" و "أنيز أحمد أمير الدين " و "داتو سونيل أبراهام"و "دبليو إم أبراهام
و    " بريان كوتيكو"  "جون جادج" و" الرا حمودو"  "كالفين هاميلتون" و"ويليام فراين بيل" و  " أنيا فارين "و  "أليك إيمرسون"و
بيتر  " و"نغوي  جوفيناليس" و"براندون مالون" و"أنتوني لو سوردو" و"أدريان ليفلي" و"فرانك التال " و"وولف فون كومبيرج"

 ".راسل ثيرجودو" " بول سيلز" و"روجان
"بول سيلز" و "وولف فون كومبيرج" و"أنتوني    وسطاء سوق أبوظبي العالمي، وهم:  فريقتم قبول ثالثة من أعضائنا في   .3

سوق أبوظبي العالمي وهما:  الوساطة بين المستثمرين والدولة في  فؤيقإلى عضوين وانضم .  "أس سي لو سوردو 
  ." بول سيلز"و "وولف فون كومبيرج"

، تم تعيين أعضاء في هيئات تحكيم أخرى تابعة لمؤسسات تحكيم إقليمية ودولية رائدة، مثل مركز  2022في عام   .4
في المملكة    "أرياس"ن للتحكيم وفريقي  شنغهاي للتحكيم الدولي ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي ومركز شينزي 

 وغيرها. BVIACو   QICCAو  LMAAو  AIACوفي لجان من بينها المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، 
وفي المقابل مارس أكثر من نصف األعضاء أو   ،القانون المدني  اتمؤهلين في اختصاص  ستة من أعضاء "أربيترا"يوجد   .5

هم من ذوي الخبرة في التعامل مع مثل هذه  وعملوا في اختصاصات القانون المدني أو كمستشارين أو محكمين.  
 ثالثة عشر من أعضائنا يتحدثون لغتين أو أكثر إلى جانب اللغة اإلنجليزية. باإلضافة إلى  ،نزاعاتمال

 

 - انتهى-
 
 

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

السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي  
ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا  ا ئد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وصٍل  كمركز عالمي را

 وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

 
تشمل   ستراتيجية ا ترتكز  و والتي  أبوظبي  إمارة  تمتلكها  التي  الرئيسية  القوة  ونقاط  المقومات  على  العالمي  أبوظبي  سوق 

الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المالي واالستدامة. ويضم   الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة 
وق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة  سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة س 

سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة  التنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف  
 كلم مربع(.  14.1هكتار )  114مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 
ي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة  ويلتزم سوق أبوظبي العالم

العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة  



 

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

 
اإللكتروني   الموقع  زيارة  يرجى  العالمي،  أبوظبي  المعلومات عن سوق  متابعة صفحاته على    www.adgm.comلمزيد من  أو 

 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 
 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا" " * المصدر: جوائز 
 media@adgm.comلالستفسارات: 

 
 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية:

 سيمون هيلز 
 الشرق األوسط رئيس منطقة 

 شركة إدلمان سميث فيلد 
 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 
 

 هاجر الطنيجي 
 رئيسة االتصال المؤسسي واإلعلم، سوق أبوظبي العالمي

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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