
 

محاكم سوق أبوظبي العالمي تعلن الرسوم وقواعد إجراءات المحاكم 

 وتوجيهات ممارسة المهنة

 

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم : 2016مايو  31أبوظبي، 

عن موافقة أعضاء مجلس الإدارة على رسوم محاكم سوق أبوظبي العالمي بعد استكمال مرحلة 

 مايو الجاري. 9يوم  استشارات السوق المفتوحة

 

وكان اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي، قد سن في شهر ديسمبر الماضي 

قواعد إجراءات وسلوك المحاكم وأصدر التوجيهات الداعمة لممارسة المهنة. وتتضمن تفاصيل 

سوق وتوجيهات ممارسة المهنة، ممارسات وإجراءات المحاكم، بما في القواعد إجراءات محاكم 

ت مبسطة ومفهومة، لا سيما للأطراف المشاركة في الادعاء أمام قسم الادعاءات ذلك إجراءا

توفر قواعد السلوك للعاملين في المهن القانونية اللذين سيمثلون أمام محاكم سوق كما الصغيرة. 

يعد ، حيث تجاه محاكم السوقام والتزاماتهم ، ارشادات واضحة حول واجباتهأبوظبي العالمي

والنزاهة عد سلوك المحاكم أمر الزامي لكافة الأطراف لضمان تحقيق العدالة الامتثال لقوا

 القضائية.

 

ومع سن رسوم محاكم سوق أبوظبي العالمي، وإصدار المجموعة الإضافية من قواعد إجراءات 

المحاكم وتوجيهات ممارسة المهنة، تكون محاكم السوق قد استكملت وضع القواعد والأنظمة 

 ا.الأساسية لعمله

 

وبتنفيذ إطار العمل التشغيلي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، فإن مجتمع الأعمال العالمي 

ايير المعشفافة وواضحة على غرار  وأحكامسيضمن التزام سوق أبوظبي العالمي بتقديم أنظمة 

 المتبعة في محاكم أبرز المراكز المالية العالمية.

 

، بالإضافة ممارسة المهنةيذكر أن توصيف أسعار محاكم السوق، وقواعد الإجراءات، وتوجيهات 

لمجموعة مختارة من النماذج الأساسية تتوفر في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي. 

 الرجاء الضغط هنا للمزيد من التفاصيل. 

 

 -انتهى  -

  
 

 



 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

في عاصمة دولة الإمارات، بموجب قانون اتحادي صادر في  دوليالمركز المالي ال، يأبوظبي العالمتأسس سوق 

 .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 2013عام 

 

المالي وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع 

العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه 

الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 تصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاق

 

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

من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية  ئهالعالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضا

ضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من ال

 من القانون الإنجليزي العام.

 

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

سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات  الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 

هكتار  114حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مالية يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة 

"روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  مرافق عالمية متميزة مثل فندق تضمنكلم مربع(، وت 1.14)

وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز 

"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى 

وية ، وكوجهة حيدوليويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي الط

 في العاصمة أبوظبي. 

 

 www.adgm.comللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:

 

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:



 

 الشعاليراشد محمد 

 888 3338 2 971+رقم الهاتف:  

 mom.cdga@rashid.shaaliالبريد الإلكتروني: 

 

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+رقم الهاتف:  
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