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 محاكم سوق أبوظبي العالمي
 الذین یمثلون أنفسھم  للمتقاضینإرشادات 

         

 2016مایو  30تاریخ اإلصدار: 

 مقدمة

اإلرشادات لمساعدة األشخاص الذین ینظرون في رفع دعوى لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي أو الذین ھم حالیا طرفا في تم إعداد ھذه 

 ("المتقاضین الذین یمثلون أنفسھم").  دعوى أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي وال یمثلھم أي محام

 التي یجب على جمیع األشخاص اتباعھا في محاكم سوق أبوظبي العالمي، سواء  تشیر ھذه اإلرشادات الى بعض القواعد واإلجراءات 

 ممثلین من قبل محام أو لم یكونوا. كما تشیر الى موارد أخرى مفیدة.

ال تقدم  . وھي مقدمة للعلم فقط.ال تقدم استشارة قانونیة وال تشكل بدیال عن االستشارة القانونیةتجدر اإلشارة الى أن ھذه اإلرشادات 
 محاكم سوق أبوظبي العالمي أیة استشارة قانونیة بواسطة أو من خالل إتاحة المعلومات الواردة في ھذه اإلرشادات.   

 

 محاكم سوق أبوظبي العالمي

 ذلك في بما ،العالمي أبوظبي سوقب ریة أو المنازعات التي لھا صلةالدعاوى المدنیة أو التجا فيكم سوق أبوظبي العالمي نظر محات

 :التي والمنازعاتأ المطالبات

   العالمي أبوظبي سوق أو مؤسسات ،العالمي أبوظبي سوق أو أي سلطات، العالمي أبوظبي سوقتعلق بت •

 ، والعالمي ابوظبي سوق كلیاً أو جزئیاً، في ،مالت التي تم إبرامھا أو تنفیذھاالعقود أو المعاب تتعلقأو  عن تنشأ •

  العالمي أبوظبي سوق عن الحوادث التي وقعت، كلیاً أو جزئیاً، في الناشئة •
 

قد  األطراف وایكون عندما العالمي أبوظبي بسوق صلة لیس لھاوالمنازعات التي المطالبات  في محاكم سوق أبوظبي العالمي نظرت كما

 على اختیار اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي كتابةً  وااتفق

 . المنازعات المتعلقة بالتركات أو بالمیراثالقضایا الجزائیة أو قضایا األسرة أو في محاكم سوق أبوظبي العالمي  أو تفصل ال تسمع

 تتألف محاكم سوق أبوظبي العالمي من المحكمة االبتدائیة ومحكمة االستئناف.

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=arising%20out%20of%20or%20relating%20to%20contracts%20or%20transactions%20entered%20into%20or%20performed,%20in%20whole%20or%20in%20part,%20in%20ADGM,%20and&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
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 : (11)13المادة رقم  ، المعدل،2013 سنةل 4قانون أبوظبي رقم 

 "االستئنافأحكام محكمة االستئناف نھائیة وال يجوز الطعن فیھا بأي طريقة من طرق 

 المحكمة االبتدائیة 

 تتألف المحكمة االبتدائیة من ثالثة دوائر:

 الصغیرة ىدائرة الدعاو •

 المدنیة، والتجاریة و دائرة ال •

 العمالیة. دائرةال •

، دوالر أمریكي أو أقل 100,000تساوي  قیمة مطالبتكإذا كانت  المحكمة االبتدائیةب الصغیرة ىالدعاو دائرةفي  دعواكیجب أن تبدأ 

الدعاوى  دائرة یتناول المطالبات في الذيو  3رقم  ممارسةتوجیھ الإلى  الرجوعیجب  ،الدعوىبقبل البدء  .والتتعلق بمسألة عمالیة

 الصغیرة

 .عمالیةدوالر أمریكي وال تتعلق بمسألة  100,000تزید عن  إذا كانت قیمة مطالبتك المدنیةالتجاریة و  الدائرةفي  یجب أن تبدأ دعواك

 الدائرةتسمع  .تجاریة والمدنیةال الدائرة یتناول المطالبات في الذيو 2رقم  ممارسةتوجیھ الإلى  الرجوعیجب ، قبل البدء بالدعوى

ً االستئنافات المتعلقة باألحكام التجاریة و قرارات ألي ة القضائیة عالمراجالصغیرة، وكذلك  ىالدعاو الصادرة عن دائرةالمدنیة أیضا

 صادرة عن سلطات سوق أبوظبي العالمي.

 2019مي لسنة لسوق أبوظبي العال الئحة العملفي ما یتعلق بأو  بموجببمطالبة  إذا كانت تتعلق العمالیة ئرةاالدفي  یجب أن تبدأ دعواك

رقم  ممارسةتوجیھ الإلى  الرجوعیجب  قبل البدء بالدعوى،  .المحكمة أخرى تقع ضمن اختصاص عمل مسألةأو إذا كانت تتعلق بأي 
 .الدائرة العمالیة یتناول المطالبات في الذيو  4

 .ھناممكن الحصول على توجیھ الممارسات 

ھیكل محاكم سوق أبوظبي العالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 محكمة االستئناف لسوق أبوظبي العالمي

 المحكمة االبتدائیة لسوق أبوظبي العالمي

 دائرة الدعاوي الصغیرة
 الدائرة التجاریة والمدنیة)الى (استئناف 

 دائرة العمالیة دائرة التجاریة والمدنیة
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 محكمة االستئناف

المحكمة العمالیة بأو الدائرة الدائرة التجاریة والمدنیة حكام أو القرارات الصادرة عن لأل االستئناف بسماع االستئنافاتتقوم محكمة 

 لمحكمة االستئناف.االستئنافات  11یتناول توجیھ الممارسة رقم االبتدائیة. 

 

 المساعدة القانونیة

قد تكون إجراءات المحاكم معقدة. على الرغم من عدم ضرورة وجود محام یمثلك، اال أننا نوصي في حال قیامكم برفع أیة دعوى أو إذا 

 بخالف ذلك طرفا في أیة دعوى مرفوعة أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي بالحصول على استشارة قانونیة.  كنت

بإیداع إشعار بذلك التعیین لدى  أو أن یقوم محامیك . في تلك الحالة، یجب أن تقوموتعیین محام لتمثیلك في أي وقت تغییر رأیك یمكنك

محاكم سوق أبوظبي العالمي وإعالن إشعار التعیین لكل طرف آخر في الدعوى. یجب أن یتضمن اإلشعار اسم المحامي المعین حدیثا 

عالن المستندات إل عنوان یكون بمثابةوالذي س و رقم الھاتف المتحرك وبیانات االتصال الخاصة بھ، بما في ذلك عنوان البرید االلكتروني

 المودعة في الدعوى.

 

  المجانیة القانونیة المساعدة

 مؤھالً  تكون قد ، بسبب الصعوبات المالیة القانونیة إذا لم تتمكن من الحصول على المشورة القانونیة المھنیة فیما یتعلق بمشكلتك
 ("نظام ").محاكم سوق أبوظبي العالمي ل المجانیة المساعدة القانونیةنظام  من مجانیة قانونیة مساعدة على للحصول

مساعدتھم على فھم حقوقھم والتزاماتھم فیما یتعلق ل محدودة دون أي تكلفةالمالیة ال الموارد ذوي ادلألفر قانونیة مساعدة نظامال یقدم
المساعدة  قدمتصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي.  قانونیة أخرى تقع ضمن اخت مسألة ةنزاع أو أی أوبمطالبة مدنیة أو تجاریة 

.األفراد لھوالء القانونیة للمساعدةبوقتھم وخبرتھم  یتطوعون محامین القانونیة المجانیة عن طریق  
 

، المساعدة لتلقيوالذي یوفر معلومات عن أھلیة الفرد المجانیة  القانونیة المساعدة نظام إرشادات العالمي أبوظبي سوق محاكم أصدرت
، علیك قراءة ھذه اإلرشادات بعنایة. المجانیة . قبل طلب المساعدة القانونیةالمجانیة القانونیة المساعدةوكیفیة التقدم بطلب للحصول على 

مكن العثور على اإلرشادات ھنا.ی  
 
مساعدة الطلب وتوقیع یُطلب منك إكمال  ،المجانیة قانونیةالمساعدة الطلب للحصول على ب التقدم بعد قراءة اإلرشادات فيذا كنت ترغب إ

 .www.adgmcourts.comعلى  اإللكترونیة العالمي أبوظبي سوق محاكم منصة عبر ھتقدیموھنا المجانیة  القانونیة

لموافقة على إذا تمت ا .أو خط المساعدة القانونیة  المساعدة القانونیة المجانیةإما من خالل مكتب  بموجب النظامالمساعدة ستقدم إلیك 

المساعدة القانونیة  لمكتب التالیة متاحةفي الجلسة ال متطوعمحام  موعد لك مع حدیدسیتم تف عاجلة،القانونیة  مسألتكطلبك ولم تكن 

من خالل خط  متطوعمع محام  استشارةالقانونیة عن طریق ترتیب  المساعدة تقدیم یتمفس ، عاجلةالقانونیة  المسألة كانت إذا. المجانیة

 المساعدة القانونیة.

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=If%20you%20are%20unable%20to%20obtain%20professional%20legal%20advice%20in%20relation%20to%20your%20legal%20issue%20due%20to%20financial%20hardship,%20you%20may%20be%20eligible%20to%20receive%20pro%20bono%20legal%20assistance%20from%20the%20ADGM%20Courts%20Pro%20Bono%20Scheme%20(%E2%80%9CScheme&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20Scheme%20provides%20legal%20assistance%20to%20individuals%20with%20limited%20financial%20means%20at%20no%20cost%20to%20help%20them%20understand%20their%20rights%20and%20obligations%20in%20regard%20to%20a%20civil%20or%20commercial%20claim&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20Scheme%20provides%20legal%20assistance%20to%20individuals%20with%20limited%20financial%20means%20at%20no%20cost%20to%20help%20them%20understand%20their%20rights%20and%20obligations%20in%20regard%20to%20a%20civil%20or%20commercial%20claim&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=you%20are%20required%20to%20complete%20and%20sign%20the%20Application%20for%20Pro%20Bono%20Legal%20Assistance%20here%20and%20submit%20it%20via%20the%20ADGM%20eCourts%20Platform&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=you%20are%20required%20to%20complete%20and%20sign%20the%20Application%20for%20Pro%20Bono%20Legal%20Assistance%20here%20and%20submit%20it%20via%20the%20ADGM%20eCourts%20Platform&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
http://www.adgmcourts.com/
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یوصى بالرجوع إلى المعلومات  العالمي، أبوظبي سوقل ئحة العملبالأو فیما یتعلق  بموجب بمسألة عملالقانونیة تتعلق  شكلتككانت م إذا

 اتم إعدادھ لعمل لسوق أبوظبي العالميا ئحةمتداولة حول الالاألسئلة إلى و  ھنا سوق أبوظبي العالميل العملشؤون  مكتب الموفرة من قبل

 .المجانیة القانونیة المساعدة تطلب أن لقب ،ھنا النظاممن قبل 

إلى عن طریق إرسال برید إلكتروني  نظامیمكنك االتصال بال المجانیة القانونیة المساعدة حول استفسارات أي لدیك كان إذا

probono@adgmcourts.com  . 

 

 

 

 اللغة

 اإلجراءات أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي باللغة اإلنجلیزیة.تتم جمیع 

الحرص  . كما یكون علیكطلب والترتیب لتعیین مترجم لحضور وترجمة اإلجراءات لكالمسؤولیة  بحاجة الى مترجم، تقع علیك إذا كنت

 فیھا أمام المحكمة. على حضور المترجم في جمیع المرات التي تحضر

بتعیین مترجم. یمكن للخصم االعتراض على تعیین المترجم.  في النھایة، ستقوم المحكمة باتخاذ قرار  تبلیغ الخصم باعتزامك یجب علیك

 حول أیة مسائل تتعلق بخدمات المترجم المقترحة. 

 

 واجباتك
 

 مساعدة المحكمة

ھو ضمان إمكانیة الوصول الى نظام القضاء المدني في محاكم  2016 الھدف األسمى للوائح إجراءات محاكم سوق ابوظبي العالمى

 سوق أبوظبي العالمي وتحقیقھ للعدالة وفعالیتھ. 

تجاه محاكم ا وى مساعدة محاكم سوق أبوظبي العالمي في تحقیق ھذا الھدف األسمى وذلك بالوفاء بواجباتكف في الدعطرك یتوقع منك

 . وعلى وجھ الخصوص:اعاة القواعد المتعلقة بدعواكسوق أبوظبي العالمي بما في ذلك مر

 التعامل مع محاكم سوق أبوظبي العالمي وموظفیھا بأمانة وتھذیب والتعاون معھم،  یجب علیك •

mailto:%D8%A5%D9%84%D9%89%20probono@adgmcourts.com
mailto:%D8%A5%D9%84%D9%89%20probono@adgmcourts.com
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بذلك أو بتقدیم بیانات غیر صحیحة أو مضللة في الواقع أو  عدم محاولة خداع المحكمة أو تضلیلھا سواء مع علمك یجب علیك •

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتصحیح أي بیان غیر صحیح أو مضلل في الواقع أو القانون في  القانون للمحكمة ویجب علیك

 أقرب فرصة، و

 عدم محاولة مد أجل الدعوى أو اإلجراءات القضائیة دون لزوم.  یجب علیك •

  

 بتھذیب التصرف

معھم في جمیع األوقات أثناء نظر الدعوى لدى محاكم سوق أبوظبي  التصرف بتھذیب مع جمیع األشخاص الذین تتعامل یجب علیك

العالمي، بمن فیھم قاضي وموظفي محاكم سوق أبوظبي العالمي والخصوم ومحامیھم واألشخاص الذین قد یحضرون لتقدیم اإلثبات في 

 الدعوى.

قد  ھو دلیل للمحامین الذین یمثلون الموكلین أثناء اإلجراءات القانونیة. مع أنك 2016السلوك لمحاكم سوق أبوظبي العالمي لعام قواعد 

الرجوع الى ھذه القواعد للحصول على إرشادات حول كیفیة التعامل مع المحكمة  من قبل محام في اإلجراءات، یجب علیك ممثل ال تكون

 .]ھنا[ھذه القواعد  أن تجد مة واألطراف األخرى لإلجراءات. یمكنكوموظفي المحك

 

 عدم االتصال بالقاضي

، 2016الرجوع الى قواعد السلوك لمحاكم سوق أبوظبي العالمي لعام  ال یجوز أبدا محاولة االتصال بالقاضي مباشرة. یجب علیك

 من تلك القواعد، للحصول على اإلرشادات الخاصة باالتصال بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.  5وخاصة المادة 

 

 السجل  مكتب
 

 ما ھو مكتب السجل؟

 بالمعلومات حول دعواك . یمكن لموظفي مكتب السجل تزویدكمحاكملسجل محاكم سوق أبوظبي العالمي ھو المكتب اإلداري لمكتب 

 استفسارات ذات طبیعة إداریة أو إجرائیة. ةوالرد عن أی

 بما یجب علیك في طباعة أو تعبئة النماذج أو إخبارك ، أو مساعدتكال یمكن لموظفي مكتب السجل تقدیم أیة مشورة قانونیة حول دعواك

 مكتب السجل.  اموظفو االستناد في المحكمة إلى أیة معلومات یقدمھا لك قولھ في المحكمة. ال یمكنك

https://www.adgm.com/adgm-courts/legislation
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البرید االلكتروني: إرسال التواصل مع مكتب السجل عبر في حال كانت لدیكم أیة استفسارات، یمكنك  
enquiry@adgmcourt.com 

 

 أمین السجل

 ھو أحد مسؤولي محاكم سوق أبوظبي العالمي الذي یمكنھ: أمین السجل

 منح اإلذن إلیداع المستندات شخصیاً بدال من إیداعھا الكترونیا، ولكن في حاالت استثنائیة فقط، •

أو توجیھات الممارسة ذات  2016اكم سوق أبوظبي العالمي لوائح إجراءات محرفض قبول أي مستند ال یتفق مع أي نص في  •

 العالقة أو أي قرار صادر عن المحكمة ویجوز لھ إصدار توجیھات حسبما یلزم،

 ،رفض السماح ألي طرف باتخاذ أي إجراء في أیة دعوى مالم یتم سداد رسوم المحكمة •

 أخذ اإلفادات المشفوعة بالقسم، •

 اتخاذ قرار حول اإلعفاء عن سداد رسوم المحكمة أو تأجیل سدادھا، •

 واألحكام والتبلیغات الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي، األوامرتوقیع جمیع  •

 إجراء وتصدیق التقییمات التفصیلیة للتكالیف، •

 إحالة األمور المستعجلة الى القاضي، و •

 .إلى األطراف تسلیم أي حكم صادر عن المحكمة •

 

 

 إجراءات المحاكم
 

 لوائح المحاكم

والمثول أمام المحكمة واتخاذ أي إجراء آخر  وإیداع المستندات واعداد إثباتاتك اتباعھا عند رفع دعواك تم بیان القواعد التي یجب علیك

 ("اللوائح"). 2016في الدعوى لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي في لوائح إجراءات محاكم سوق أبوظبي العالمي لعام 

للحصول على إرشادات حول الخطوات اإلجرائیة التي  قد یكون من المفید الرجوع الى مخطط إجراءات محاكم سوق أبوظبي العالمي 

یرجى العلم بأن  .]ھنا[ یمكن الحصول على مخطط إجراءات المحاكم یتم اتخاذھا عادة في أیة دعوى لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي.

https://www.adgm.com/adgm-courts/legislation
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 أدناه). یجب علیك ةمن توجیھ الممارس البند المعلومات المقدمة في المخططات لیست بدیال عن قراءة اللوائح وتوجیھات الممارسة (أنظر

 .الرجوع الى اللوائح وتوجیھات الممارسة وااللتزام بھا دائما

 

 توجیھات الممارسة

إذ أنھا توفر المزید من المعلومات التفصیلیة حول المتطلبات اإلجرائیة  الممارسة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي متممة للوائحإن توجیھات 

 .]ھنا[توجیھات الممارسة  أن تجد . یمكنكلوائحقراءة توجیھات الممارسة مع ال . یجب علیكالتي قد تكون ذات صلة بدعواك

 

 النماذج واإلیداع االلكتروني

تعمل محاكم سوق أبوظبي العالمي الكترونیا بشكل تام. یجب إیداع جمیع النماذج من خالل منصة محاكم سوق أبوظبي العالمي االلكترونیة. 

م أعلى على المستندات یتم فرض رس .www.adgmcourts.com لتسجیل بزیارة الموقعا للدخول الى منصتنا االلكترونیة علیك

 التي ال یتم إیداعھا بواسطة منصة محاكم سوق أبوظبي العالمي االلكترونیة . 

االلتزام  . یجب علیك]ھنا[ھذه النماذج  أن تجد یجب استخدام نماذج محددة عند إیداع أي مستند لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي. یمكنك

بمتطلبات النموذج المحدد ذي الصلة، بما في ذلك حجم الخط والھوامش وترقیم الصفحات. قد ترفض محاكم سوق أبوظبي العالمي المستند 

 إذا لم یكن متفقا مع تلك المتطلبات.   الخاص بك

اللوائح و توجیھ االطالع على  من  تلك التواریخ، یجب علیك متأكدغیر  یجب إیداع جمیع المستندات في التواریخ المحددة لذلك. إذا كنت

 القرارات الصادرة عن القاضي. الممارسة ذات الصلة أو 

. سیتم تحدید اإلثبات في الدعوى من قبل القاضي أثناء سیر یجب العلم أیضا أن إیداع المستندات ال یعني أنھا أصبحت إثباتا في دعواك

 المحاكمة. 

 .    اإللكترونیةتقدیم أصل أي مستند تم إیداعھ بواسطة منصة محاكم سوق أبوظبي العالمي  یرجى العلم بأنھ قد یطلب منك

و اإلیداع اإللكتروني  الذي یحتوي على أحكام تتعلق بمنصة محاكم سوق أبوظبي اإللكترونیة  1 رقم الممارسة توجیھ إلىیجب الرجوع  

 للمستندات.

 

 رسوم المحكمة
 

https://www.adgm.com/adgm-courts/legislation
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 رسوم اإلیداع

  التي تبدأ بھا  دفع رسوم إیداع. تشمل المستندات التي تتطلب دفع الرسوم أیة مستندات  یطلب منكقد بإیداع المستندات،  عند قیامك

وجدول  ، وكذلك إشعارات تقدیم الطلبات. یتوفر جدول الرسوم الحالي، الذي یتضمن تفاصیل حول أداء الدفعة المطلوبةالدعوىإجراءات 

 االیداع رسومعلى سداد  في حال عدم قدرتك.]ھنا[ الحصول علیھیمكن ، المقابلة التسجیلدرج النماذج ورسوم م المرجعي الذي یوالرس

 عن  بناء علیھا بطلب األعفاء تقدیم بیان یوضح األسباب التي قمت تقدیم طلب إعفاء عن أو تأجیل سداد الرسوم. یجب علیك ، یمكنك

سیتم األعفاء عن أو السجل ما إذا كان مكتب لذلك. سیقرر  المدعمة مع تقدیم المستنداتكطلبأو تأجیل سدادھا في  اإلیداعسداد رسوم 

وتأجیل دفع أعفاء لإل ھمطلبفي بشأن إعفاء أو تأجیل رسوم المحكمة لمساعدة المتقاضین إرشادات أعدت المحاكم  تأجیل سداد الرسوم.

 رشاداتاإلرسوم المحكمة  ولغرض تحدید ما إذا كان المتقاضي یحق لھ الحصول على مثل ھذه التسھیالت المالیة . یمكن االطالع على 

والذي یتضمن أحكاماً تتعلق بإعفاء الرسوم أو  1 رقم الممارسة توجیھ إلى. یجب الرجوع ]ھنا[بإعفاء رسوم المحكمة وتأجیلھا وطلبھا 

 تأجیلھا.

 

 رسوم المحاكمة

. إذا تمت تسویة الدعوى قبل ما ال یقل عن شھر واحد من عند تحدید موعد المحاكمة، سیتم تقاضي رسوم تحدید موعد المحاكمة منك

. إذا ]ھنا[إیجاد رسوم تحدید موعد المحاكمة وشروط إعادتھا  . یمكنككاملة لكتحدید موعد المحاكمة رسوم تاریخ المحاكمة، ستتم إعادة 

تأجیل رسوم اإلیداع تم  لو تقدیم طلب لتأجیل الرسوم لحین االنتھاء من الدعوى. حتى  الرسوم فورا، یمكنك سدادعلى  غیر قادر كنت

 مع ذلك تقدیم طلب جدید لتأجیل رسوم تحدید موعد المحاكمة.   بقا، سیتوجب علیكسم المستحقة منك

 

 

 متابعة الدعوى
 

 رفع الدعوى 

تضمینھا بخصوص  وتوجیھات الممارسة ذات الصلة المعلومات التي یجب علیك بإیداع نموذج الدعوى. تتناول اللوائح رفع دعواك یمكنك

تعدیل النموذج  نموذج الدعوى  غیر الصحیح، سیتوجب علیك الصحیح. في حال استخدامك الدعوى. من المھم استخدام نموذج مطالبتك

ریخ في التا فعلیأتبدأ القضیة  ].ھنا[دناه أایجاد جمیع النماذج المشار الیھا  یمكنك لدفع رسوم إیداع إضافیة. ستضطر وقد یعني ذلك أنك

تتعلق بنوع معین من اإلجراءات ( اإلعسار، أو اإلجراءات  دعوىإلیك. ما لم تكن الالذي أصدرتھ المحكمة  دعوىالذي أدخل فیھ نموذج ال

 :فيقضیة  یبدأ الذي الدعوى). نموذج المتصلة بالتحكیم 

https://www.adgm.com/adgm-courts/forms-fees
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 CFI 1وفقاً للنموذج یجب أن یكون دائرة التجاریة والمدنیة ال •

 ، و  CFI 2وفقاً للنموذج  یجب أن یكون صغیرةدائرة الدعاوى ال •

 CFI 3وفقاً للنموذج یجب أن یكون دائرة العمالیة ال •

 

 عن طریق إرسال برید إلكتروني إليلسجل مكتب االذي یجب استخدامھ، فیمكنك االتصال ب دعوىلم تكن متأكداً من نموذج الذا إ

.enquiry@adgmcourts.com  

 

 إعالن المستندات

ذات الصلة المتعلقة باإلعالن مبینة في الجزء  األحكاماإلعالن ھو اإلجراء الرسمي لتسلیم أي مستند للطرف اآلخر في الدعوى. معظم 

 .6و اتجاه الممارسة  الرابع من اللوائح

إعالن جمیع المدعى علیھم بنسخة من نموذج الدعوى وجمیع المستندات األخرى التي  برفع إجراءات قضائیة، سیتوجب علیك إذا قمت

حول كیفیة تبلیغ  6الممارسة رقم   ھمن اللوائح وتوجی 4الجزء رقم  بإیداعھا في اإلجراءات القضائیة. ھناك نصوص محددة في تقوم

 األفراد والشركات وشركات األعمال و سلطات سوق أبوظبي العالمي.

بإیداعھا. یمكن إعالن ھذه المستندات بإرسالھا على عنوان اإلعالن المقدم من كافة األطراف  یجب أیضا إعالن أیة مستندات أخرى تقوم

(  منصة اإللكترونیة لمحاكم سوق أبوظبي العالميإلى الول عندما یكون الشخص المراد إعالنھ لدیھ خاصیة الدخاألخرى في الدعوى. 

 محاكمل اإللكترونیة منصةالالطرف من خالل  ذلك إلىجمیع المستندات إعالن یجب  ،لطرف)ما في ذلك من خالل الممثل القانوني لذلك اب

إلى منصة محاكم سوق أبوظبي العالمي اإللكترونیة ( من  عندما ال یملك الشخص المراد إعالنھ خاصیة الدخولسوق أبوظبي العالمي. 

من اللوائح وتوجیھ  4وفقاً للجزء  الشخص إلى ذلك بنموذج الدعوىلیس الذي  مستندالیجوز إعالن  ،خالل الممثل القانوني لذلك الطرف)

 .6الممارسة رقم 

 

 

 

 الدفاع في الدعوى

إعالن األطراف األخرى بنسخة عن إقرار اإلعالن المعبأ خالل  إیداع و بموجب اللوائح بنموذج الدعوى، یتوجب علیك في حال إعالنك

في ھذا المستند،  بیانات التواصل بك ذكر. من المھم ]إلقرار اإلعالن CFI 7یوما من إعالن نموذج المطالبة. یجب استخدام النموذج  14
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. یرجى إبقاء ھذه المعلومات محدثة لتتمكن المحكمة واألطراف األخرى بما في ذلك رقم الھاتف وعنوان البرید االلكتروني الخاص بك

 .من التواصل معك

القیام  بدفع الدعوى. یمكنك ترغب تبلیغ المحكمة واألطراف األخرى ما إذا كنت بإیداع وإعالن إقرار اإلعالن، یجب علیك عند قیامك

وتوجیھات الممارسة ذات الصلة المعلومات   یوما من إعالن نموذج الدعوى. تتناول اللوائح 28بذلك بإیداع وإعالن مذكرة دفاع خالل 

 . ]للدفاع  CFI 8 . یجب استخدام النموذجتضمینھا في مذكرة دفاعك التي یجب علیك

. بإیداع إقرار اإلعالن أو مذكرة دفاع، قد تقوم المحكمة بإصدار حكم غیابي بدون محاكمة أو جلسة، والذي سیكون ملزما ضدك إذا لم تقوم

، وھذا یعني وشطب مذكرة دفاعك المحاكمة، قد تقوم المحكمة بمباشرة المحاكمة في غیابك بإیداع مذكرة دفاع ولكن لم تحضر إذا قمت

 .       ضدكإمكانیة صدور حكم 

 

 تسویة الدعاوى 

تشجع محاكم سوق أبوظبي العالمي األطراف على محاولة تسویة نزاعاتھم. یمكن لألطراف أن یطلبوا من المحكمة وقف سیر اإلجراءات 

 أدناه) إلتاحة المجال لھم بتسویة الدعوى.  جلسة إدارة الدعوىل قسم القضائیة لمدة شھر واحد قبل عقد اجتماع إدارة الدعوى (انظر

 

 

 

  محكمةال -مرفق وساطة

 -یتمتع مرفق وساطة. محكمةال-مرفق وساطةخدمات  تقدم  العالميأبوظبي سوق محاكم فإن ، نزاعككنت ترغب في محاولة تسویة إذا 

للتوصل   لشكل فعااألطراف ب بمساعدة مستقل، طرف ثالثك ،الوسیط بھا یقومالتي  جراءاتاال وسریةفعالة التكلفة ال محكمة بالمرونة وال

.یمكن االطالع  على قرار تسویة النزاع وشروط التسویة مطلقال لتحكمادائماً لھم  طرافاأل یكونالوساطة ، في  إلى حل  تفاوضي للنزاع.

 محاكم سوق أبوظبي العالمي ھنا . -وساطةمرفق على المعلومات عن خدمات 

 : إما، محكمةال -مرفق وساطة إلى  یمكن إحالة نزاعك

 أو ،إجراءات المحكمة)أو بعد بدء النزاع ( إما قبل  طرافأبموافقة جمیع  عاً طو •

  .بأمر من محاكم سوق أبوظبي العالمي •

ً محاكم سوق أبوظبي العالمي ل إذا كان قبل بدء اإلجراءاتكمة المح -مرفق وساطةإلى  یةنزاعھم طوع إحالةیمكن لألطراف   أساسأ

السجل،  إلى مكتبللمحكمة  -وساطة ال مرفقمعاً طلباً لتقدیم یجب على األطراف  .إذا ما بدأت إجراءات المحكمةالنزاع في  ختصاصاال

 .وإذا ما تم قبول الطلب، فسیعین وسیط وتبدأ الوساطةیوجد ھنا. 
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لمحكمة بعد البدء بإجراءات المحكمة بتقدیم طلب تعیین وسیط إلى ا -مرفق وساطةنزاعھم طوعاً إلى  وایمكن لألطراف أیضاً أن یحیل

 .تبدأ الوساطةسسیتم تعیین وسیط و إذا تم قبول الطلب، –ھنا  الموجود ،أمین السجل

مرفق مر بإحالة النزاع إلى ألا، اطرافأو بناء على طلب أحد األیجوز للمحكمة ، في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات ، إما بمبادرة منھا 

وساطة مرفق النزاع إلى تبدو مناسبة. وال یتطلب موافقة األطراف أن تحیل المحكمة  المحكمة إذا رأت المحكمة أن الوساطة  -وساطة

 المحكمة.

لكتروني إلى إبرید  إرسال المحكمة ، یمكنك االتصال بالسجل من خالل -مرفق وساطة لكان لدیك أي استفسارات حوإذا 

mediation@adgmcourts.com 

 

 جلسة إدارة الدعوى

العمالیة في المحكمة االبتدائیة، ستقوم المحكمة بتحدید موعد لعقد جلسة إدارة  دائرةالالمدنیة أو التجاریة و لدى الدائرة إذا كانت دعواك

، والذي یتم عقده عادة بواسطة مكالمة جماعیة أي بعد تقدیم الدفاع أو الرد على الدفاع)( إغالق باب المرافعةیوما من  14الدعوى خالل 

 إدارة الدعوى أمام القاضي الذي سیقوم بإصدار قرارات تسمى التوجیھات. یتم إصدار ھذه القراراتعبر الفیدیو أو الھاتف. یتم عقد جلسة 

للغایة  مھم  جزءھي جلسة إدارة الدعوى الدعوى جاھزة لسماعھا في تاریخ جلسة المحاكمة.  أن  من تأكدللو  وضع جدول زمني إجرائيل

في ما یتعلق  في غیابكفي الجلسة، قد تصدر قرارات  في ھذه الجلسة. في حال عدم مشاركتك من إجراءات المحكمة ومن المھم مشاركتك

 .    بقضیتك

 

 إشعارات الطلبات

. مسألة خاصة بعد بدء الدعوى یُطلب فیھ من المحكمة إصدار قرار بخصوص عادةً  إشعار الطلب ھو طلب خطي یتم تقدیمھ للمحكمة

. سیقوم یمكن استخدام إشعار الطلب لعدة أسباب، والتي تشمل الحصول على توجیھات أو توضیح بخصوص مسائل معینة في النزاع

 . لب بشكل فعال.الطفي للفصل  ھا مناسبةاتوجیھات إلدارة الدعوى التي یرأیة یصدر س في كافة الطلبات و والفصل القاضي بالنظر

الطرف یجب على  .7وتوجیھ الممارسات  من اللوائح 8المتعلقة بإجراءات الطلبات ومحتویاتھا مبینة في الجزء  ذات الصلة األحكاممعظم 

 CFI وفقاً لنموذج مع أي إثبات خطي ، CFI 12 لنموذجوفقاً طلب  شعارإإیداع  الذي یرغب بتقدیم طلب إلى المحكمة بعد بدء الدعوى

یجب أیضاً إعالنھا إلى األطراف استخداماً لتقدیم طلب)، والتي ھي الطریقة األكثر اف األخرى (رذا قدم الطلب مع إشعار إلى األطإ. 15

    في إجراءات الدعوى. األخرى

 أو حضورك بشكل خاص مراعاة الوقت المحدد لبدء جلسة الطلب. في حال عدم حضورك جلسة إشعار الطلب، علیك في حال حضورك

 .المحكمة بالنظر في الطلب وإصدار قرارات تشمل قرارات البت بالتكالیف في غیابك، قد تقوم متأخر

mailto:mediation@adgmcourts.com
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 استدعاء الشھود

استدعاء الشھود ھو مستند تصدره المحكمة وتطلب فیھ من شخص ما إحضار بعض المستندات الى المحكمة أو المثول أمام المحكمة 

إعداد  یجب.  8و توجیھ الممارسة رقم  من اللوائح 15المتعلقة باستدعاء الشھود في الجزء لإلدالء بشھادتھ. تم بیان القواعد ذات الصلة 

 .] CFI 16استدعاء الشھود باستخدام النموذج طلب 

 إلذن من المحكمة إلصدار استدعاء شھود في الحاالت التالیة: ستحتاج

 أیام من تاریخ المحاكمة بالنسبة للشاھد الموجود في اإلمارات العربیة المتحدة، 7قبل أقل من   •

 یوما من تاریخ المحاكمة بالنسبة للشاھد الموجود خارج اإلمارات العربیة المتحدة، أو 21قبل أقل من   •

أي شاھد للمحكمة لإلدالء بشھادتھ أو لتقدیم مستندات في أیة جلسة أو في أي تاریخ باستثناء التاریخ المحدد  لحضور  •

 للمحاكمة.

 

نیابة  استدعاء الشھود إصدارم الذي تمن قبل الطرف  خاطبالم الشخص إلىفي جمیع األحوال، یجب إعالن استدعاء الشھود شخصیاً 

اإلجراءات في أقرب وقت كل طرف آخر في  إلىاستدعاء الشھود أن یعلن نسخة من  دعاءلذي أصدر اإلستعنھ ویجب على الطرف ا

 ب.شخص المخاطأن یتم إعالن االستدعاء إلى الممكن بعد 

 

 اإلفصاح

اإلفصاح ھو اإلجراء الذي تحصل األطراف بواسطتھ على حق االطالع على المستندات التي یحتفظ بھا طرف أخر والتي تكون ذات 

تعتقد أن المستندات الذي یحتفظ بھا الطرف  و أو الدائرة العمالیة لصغیرةالدعاوى افي دائرة ك مرفوعة كانت قضیت إذا صلة بالدعوى. 

الطرف الخصم ، یجوز لك أن تطلب من المحكمة إصدار أمر باإلفصاح  في قضیةتدعم قضیتك أو تؤثر سلباً  أن الخصم من المرجح

 طلب. تقدیمعن طریق  لتلك المستندات المحدد

اإلفصاح عن جمیع ، مما یعني أن على كل طرف  قیاسيال إذا كانت قضیتك في الدائرة التجاریة أو المدنیة ، ستأمر المحكمة باإلفصاح

. في الدائرة التجاریة باستثناء المستندات التي سبق أن قدمھا أحد األطراف في اإلجراءاتمحاكمة، المستندات التي سیعتمد علیھا  في ال

توجد القواعد ذات الصلة المتعلقة باإلفصاح ووقت إجراء اإلفصاح في والمدنیة ، یمكنك أیضاً تقدیم طلب للكشف عن معلومات محددة.

 . 4 و 3 و 2 رقم الممارسة وتوجیھاتمن اللوائح  13 الجزء
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 اإلفادات المشفوعة بالقسم

قاضي أو أمین السجل ال أو يالمحام اإلفادة المشفوعة بالقسم ھي إفادة محلفة خطیة تتم تحت القسم أو بناء على إقرار أمام الكاتب العدل أو

 "الشاھد المحلف" مشفوعة بالقسم الدة فااإل قدمالشخص الذي ییسمى أو المسؤول التابع للمحكمة الذي یعینھ أمین السجل لذلك الغرض.  أو 

 .8 ة رقموتوجیھ الممارس من اللوائح 14مبینة في الجزء  فادة المشفوعة بالقسمالمتعلقة باإل ذات الصلة األحكام معظم 

 

 

 التأجیل

للحضور في ذلك الیوم وفي الوقت المحدد. ومع  مستعد أن تكون عند تحدید المحكمة لموعد جلسة الطلب أو المحاكمة، فإنھا تتوقع منك

أوال الحصول على موافقة  تغییر (تأجیل) الموعد المحدد للجلسة أو المحاكمة بسبب ظروف غیر متوقعة، علیك ترید ذلك، إذا كنت

 قبل االتصال بالمحكمة.األطراف األخرى على التأجیل 

 . تقدیم إشعار طلب مع إثبات خطي یؤید طلب التأجیل الصادر عنك األخرى على التأجیل، علیكفي حال لم توافق األطراف 

 یجوز للمحكمة إصدار أمر بدفع تكالیف األطراف األخرى الناتجة عن التأجیل المذكور. 

 

 المحاكمة 

للقاضي للفصل بھا. یجب على القاضي المحافظة على حیاده والبت في االجراءات على أساس قانون اإلثبات والقوانین ذات  تحال دعواك
 .محاكمة جلسة جمیع األطراف، أن تنظر في القضیة دون الحاالت، یجوز للمحكمة، إذا وافق. في بعض  الصلة.

 
  

 الحضور في المحكمة 

 لدى المحكمة شخصیا، یرجى العلم بما یلي على نحو خاص:  في حال حضورك

عن الوقت المحدد، یجوز للمحكمة  لتأكید تاریخ ووقت ومكان الجلسة أو المحاكمة. في حال تأخركجدول الجلسات االطالع على  •
 ، في غیابك شطب دعواك

 بمقاطعة القاضي أو الطرف اآلخر، للتحدث وال تقوم دورك بوضوح. انتظر قولھ وتحدث بشأن ما ترید واضح ن. وكمستعد نك •
 .ما قیلتكرار طلب بأدب تخر ، فمن المقبول أن اآلطرف الضي أو إذا كنت ال تفھم ما قالھ القا •

 ومغادرتك االنحناء إجالال وإكبارا للقاضي أو أمین السجل عند دخولك التصرف بلباقة دائما في المحكمة وعلیك یجب علیك •
 وعدم األكل أو الشرب في قاعة المحكمة،  لقاعة المحكمة كما ویجب إغالق ھواتفك
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 استخدام لقب "سعادة القاضي" أو عند مخاطبة أمین السجل علیكم استخدام لقب "أمین السجل". علیك عند مخاطبة القاضي علیك •
بمقاطعة القاضي أو أمین السجل أو األطراف األخرى وال  الوقوف عند التحدث والجلوس أثناء تحدث الطرف اآلخر. ال تقوم

 ومجادلتھم،  یجوز لك
 .كتابة المالحظاتل دوات الكتابة الخاصة بكأ األوراق و معك أحضر •
 
 

 الحكم 

 
للدعوى ویصدر عادة بعد المحاكمة. قد یصدر یعتبر الحكم ھو قرار المحكمة بخصوص أي إشعار طلب، أو بخصوص النتیجة النھائیة 

 الحكم فورا أو بتاریخ الحق في القضایا األكثر تعقیدا (ویسمى أیضا "حجز الدعوى للحكم").

سیكون صدور الحكم.  أو رسالة نصیة عبر الھاتف عند بواسطو البرید اإللكتروني  شعاركیتم إسفي حال تم حجز الدعوى للحكم، 

على  صورة من الحكم نشرأیضاً  سیتمنیة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.حصول على نسخة من الحكم عبر المنصة اإللكتروبمقدورك ال

 الموقع اإللكتروني للمحكمة، ما لم تقرر المحكمة بوجوب المحافظة على سریة الحكم. 

 أدناه). قسم اإلستئنافات وفي حال عدم قبول قرار القاضي، قد یمكنكم استئناف القرار (انظر

 التكالیف

بدفع تكالیف الطرف اآلخر. وفي حال كان الطرف اآلخر ممثال بوكیل قانوني، فھذا  في حال خسارة الدعوى، یجوز للمحكمة مطالبتك

 دفع أتعاب وكیلھ القانوني باإلضافة إلى رسوم المحكمة.  یعني أن علیك

، تحقة لكمن استرداد بعض من الرسوم التي قمتم بدفعھا أو المس مما یمكنك في حال كسب الدعوى، قد یتم إصدار حكم بدفع التكالیف لك

ً  یمكن مثل رسوم الجلسة، من الطرف اآلخر. من استرداد تكالیف معینة بنجاح  الدعوى وكسبو متقاضون الذین یمثلون أنفسھملل ایضا

وبالرغم من كسب الدعوى، فإنھ من غیر المرجح استرداد كافة التكالیف المتكبدة في الدعوى.  ،للوقت الذي قضوه في القضیة. ومع ذلك

 .9 رقم الممارسة ھتوجیو  اللوائحمن  24 الجزءبالرسوم موجودة في معظم األحكام ذات الصلة والمتعلقة 

  

 االستئناف

 استئناف ذلك القرار.  یمكنكقرار القاضي،  في حال عدم قبولك

في  من حقك متأكد ناستئناف الحكم في مسألة في القانون فقط. في حال لم تك الصغیرة، یمكنك ىالدعاو في دائرة في حال كانت دعواك

 الحصول على استشارة قانونیة. یبدأ االستئناف بتقدیم إشعار باالستئناف في الدائرة الصغیرة، علیك ىالدعاو استئناف أي حكم من دائرة

 المدنیة من المحكمة االبتدائیة. یجب إعالن ھذا اإلشعار لألطراف اآلخرى. التجاریة و
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وجد ھناك حق تلقائي باالستئناف. العمالیة من المحكمة االبتدائیة، فال ی المدنیة أو في دائرةالتجاریة وفي الدائرة  في حال كانت دعواك

 طلب إذن باستئناف الحكم إما من المحكمة االبتدائیة أو من محكمة االستئناف. یجب إعالن طلب اإلذن لكل مستأنف ضده.  علیك

 3 رقمئح وتوجیھ الممارسات من  اللوا 25الجزء حول كیفیة االستئناف أو طلب إذن باالستئناف في معظم األحكام یمكن الحصول على 

 . 11 و

 معلومات عملیة 
 

 أین؟ 

 فیما یلي العنوان وغیرھا من معلومات االتصال بمحاكم سوق أبوظبي العالمي:

 محاكم سوق أبوظبي العالمي المكان:

 مبنى سوق أبوظبي العالمي 

 جزیرة الماریھ 

 أبوظبي 

 اإلمارات العربیة المتحدة 

 أبوظبي العالمي في جزیرة الماریھ في أبوظبي.یقع مبنى سوق 

  

  

  

  

  

 یرجى االطالع على خریطة موقعنا أدناه: 
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 متى؟ 

 مساء من األحد إلى الخمیس.  4:30صباحا وحتى  8:30في المحكمة من الساعة  العمل في مكتب السجلیبدأ 

مساء من األحد إلى الخمیس، بالرغم من اختالف أوقات الجلسات  4:00صباحا وحتى  10:00عادة من الساعة  ساعات انعقاد المحكمة

 عبر الھاتف.  حسب ما إذا كان من الممكن انعقاد الجلسة عبر محادثة جماعیة عبر الفیدیو أو

في جدول الجدول الجلسات عبر البحث  المكان المحدد ووقت البدء المحدد لدعواك أن تجد یمكنكمتى تبدأ دعواكم وأین یتم سماعھا؟ 

 ھنا: على الموقع اإللكتروني للمحكمة

https://www.adgm.com/adgm-courts/hearings-calendar.  

.  

 

 الھاتفرقم 

 8976 333 2 971+ستفسارات العامة، یرجى االتصال على: لال

 

 اإللكتروني البرید

 enquiry@adgmcourts.comبرید إلكتروني إلى: لالستفسارات العامة، یرجى إرسال 

 registry@adgmcourts.comني إلى: وستفسارات المتعلقة بقضیة، یرجى إرسال برید إلكترلال

  probono@adgmcourts.comیرجى إرسال برید إلكتروني إلى:المتعلقة ب المساعدة القانونیة المجانیة،  لالستفسارات

  mediation@adgmcourts.com.المحكمة، یرجى إرسال برید إلكتروني على: -ة بمرفق وساطةلالستفسارات المتعلق

 

mailto:enquiry@adgmcourts.com
mailto:registry@adgmcourts.com
mailto:probono@adgmcourts.com
mailto:mediation@adgmcourts.com
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 العالمي أبوظبي سوق لمحاكم اإللكتروني الموقع

 courts-https://www.adgm.com/adgm الموقع اإللكتروني لمحاكم سوق أبوظبي العالمي ھو:

 العالمي أبوظبي سوق لمحاكم اإللكترونیة المنصة

 https://www.adgmcourts.comھو:  ة لمحاكم سوق أبوظبي العالميالعنوان اإللكتروني للمنصة اإللكترونی

 

 متطلبات خاصة 

لدى مبنى سوق أبوظبي العالمي مداخل ومرافق لذوي االحتیاجات الخاصة. إذا كانت لدیكم أیة استفسارات، یرجى االتصال بالمحكمة  

 قبل وقت كافي.   enquiry@adgmcourts.comأو عبر البرید اإللكتروني  9712333888+على الرقم 

 

 

https://www.adgm.com/adgm-courts
mailto:enquiry@adgmcourts.com
https://www.google.ae/maps/place/Abu+Dhabi+Global+Market+Authorities+Building/@24.5010991,54.3863478,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x3e5e6654ed46c84f:0x2f5bcb81cc2ed32b!2sAbu+Dhabi+Global+Market+Authorities+Building!8m2!3d24.5010991!4d54.3885365!3m4!1s0x3e5e6654ed46c84f:0x2f5bcb81cc2ed32b!8m2!3d24.5010991!4d54.3885365
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 األمن والتصویر الفوتوغرافي 

یعتبر مبنى سوق أبوظبي العالمي مبنى أمني وعلیكم العبور من خالل نقطة تفتیش أمنیة یعتبرھا موظفو األمن مناسبة. یمنع منعا باتا 

ع أسلحة (بما في ذلك األسلحة الناریة والسكاكین) أو السوائل القابلة لالشتعال أو المواد المتفجرة أو المواد الكیمیائیة المعطلة. یمن حمل أیة

 منعا باتا التصویر الفوتوغرافي داخل مبنى سوق أبوظبي العالمي. 

 

 

 
 

 اآلراء 

 ا، بما في ذلك الخدمات موضوع ھذا المستند.ھخدمات حولترحب محاكم سوق أبوظبي العالمي بأیة آراء 

  enquiry@adgmcourts.comیرجى إرسال مالحظاتكم و/أو اقتراحاتكم عبر البرید اإللكتروني على 
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