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 لاستماع والوساطة مزودة بأحدث التقنياتامرافق 

 مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي يبدأ العمل في أبوظبي اليوم
 
 

الدولي في أبوظبي، الإعلان عن بدء :  يسر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي 2018أكتوبر  17أبوظبي، 

مختصة باجراءات  يمثل المركز  منشأة حيث العمل في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي يوم الأربعاء، 

منطقة زيز البنية التحتية للتحكيم الدولي في سيعمل على تع. بأحدث التقنيات  ةمجهز الاستماع والتحكيم 

تقديم أفضل الخدمات والمرافق التي سترتقي بمعايير فض النزاعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال 

للأطراف  الأرجحالطلب المتزاد على التحكيم كالخيار  وتلبية وترفع من مستوى الثقة في المنطقة،التجارية 

 لحل نزاعاتهم المدنية والتجارية.

 

يوفر مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الواقع في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي، مرافق استماع مزودة 

لكافة الأطراف الراغبة في فض النزاعات عن طريق التحكيم أو  ،المعايير العالمية ذاتبأحدث التقنيات 

تحكيم كافة الطلبات بغض النظر عن المركز  يستقبلو الوساطة وذلك من أي مكان في العالم وفي أي وقت. 

بالتوافق مع توجه سوق أبوظبي العالمي لتلبية كافة احتياجات  كمؤسسة التحكيم المشرفة على النزاع وذل

 الأعمال والقانون. يومتطلبات مجتمع

 

، قائلاً: معالي أحمد بن علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميعلق  وفي هذه المناسبة،

عزز مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي مكانة أبوظبي على الخارطة العالمية كوجهة استراتيجية لخدمات "ي

خدمات المركز تعزيز فرص الأعمال من شأن إن ف. التحكيم تجذب الشركات ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم

 "والاستثمار في المنطقة.

 

 

: "يسعدنا افتتاح مركز س التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالميألان، الرئي-ليندا فيتزومن جانبها أضافت 

في المنطقة ويضعها في مصاف  لأبوظبي تحكيم سوق أبوظبي العالمي الذي سيعزز من جديد الدور الريادي

إن كافة قرارات التحكيم في سوق أبوظبي العالمي معترف الإشارة إلى  وأودكبرى مراكز التحكيم في العالم. 

وإن لوائح قوانين خرى وذلك بموجب اتفاقية نيويورك  كما في الكثير من مراكز التحكيم الأبها وقابلة للتنفيذ 

لكن مع تعديلات وتحسينات معاصرة تلبي احتياجات  اليونسترال النموذجيعلى قانون مبنية  السوق

مكانة مميزة تمكنه من دعم احتياجات يحتل  سوق أبوظبي العالمي وقد باتلتحكيم. ومتطلبات مجتمع ا

 مستقلة ذات قوانين تجارية ومدنية مستقلة وشركات محاماة رائدةسلطة محاكم يضم  المستخدمين كونه

 ".الجديدة مرافق التحكيم والوساطةإلى جانب 

 

 -انتهى-

 

 



 
 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 أبوظبي العالمي: نبذة عن سوق

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد  .2015أكتوبر من عام  21

وق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل الس

يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في 

ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في 

 وسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.الشرق الأ

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 

أبوظبي العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن 

مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات 

 تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، 

مرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من ال

 النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.
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