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.  یجب على األطراف دائما الرجوع الى المادة ذات العالقة من اللوائح أو توجیھات الممارسات. ال تقدم محاكم سوق أبوظبي العالمي أیة مشورة قانونیة بھذه المعلومات. یعتبر مضمون ھذا الدلیل ألغراض العلم فقط *

بدء اإلجراءات
دنیة التجاریة والمفي قسم الدعاوى نموذج الدعوى لبدء اإلجراءات، یجب على المدعى تقدیم 

)1رقممطالبةاستمارة، 2رقم وجیھ الممارسةتمن 2.3-2.1فقرةجراءات،اإلالئحة من27رقم المادة(

باإلعالنإقرار 
ً 14خالل بذلك المدعى للمحكمة وإعالن عالن إقراره باإلتقدیم یجب على المدعى علیھ  بعدیوما

نموذج الدعوى إعالنھ ب
،2رقم الممارسةتوجیھمن 2.11-2.10فقرة جراءات،اإلئحة من ال37و 36، )1(35رقم مادةال(

)7رقم المطالبة استمارة

للمحاكمةالمستندات الالزمة 
.المستندات الالزمة للمحاكمةتقدیم وإعالنأجلمنتوجیھاتالمحكمةستصدر

یاتمحتوعلىیتفقواویتشاورواأناألطرافمنالمحكمةوتتوقع،محایدبشكلھذه المستنداتإعدادینبغي
المحكمةإلىعلیھایتمكن األطراف من تقدیم مستندات متفق حتىالمستندات 

)2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.103-2.99فقرة (

ومعاینتھااإلفصاح عن المستندات 
یاسيالدعوى، ستوجھ المحكمة األطراف متى سوف یتم اإلفصاح القاألولیة إلدارة عند انعقاد الجلسة •
باستثناء المستندات (یُطلب من كل طرف اإلفصاح عن المستندات التي سیعتمد علیھا في المحاكمة•

)المقدمة من قبل
"ریدفرن"تقدیم طلب إفصاح إضافي أو محدد في شكل جدول یجب •

،2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.98-2.60فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن 91-85رقمالمادة (
)15و 13، 12المطالبة رقم استمارة 

اإلثبات
یجوز للمحكمة توجیھ األطراف على المسائل التي تتطلب إثباتات بشأنھا•
ول على في الدعوى دون الحصثبات إكیجوز ألي من األطراف استدعاء الخبیر أو تقدیم تقریر خبرة ال•

ذن المحكمةإ
رقم الممارسة ھ توجیمن 8.23-8.18و 8.10-8.1فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن 147-141و 118-92المادة (

)36و 15، 14المطالبة رقم ، استمارة 8

محاكمةالالتحقق ما قبل قائمة 
أیام كاملة قبل 5التحقق متكاملة في موعد أقصاه یجب على كل طرف تقدیم قائمة في جمیع الحاالت المناسبة، 

إجراء المحاكمة التمھیدیة
)  2رقم الممارسة ھ توجیمن "د"الملحق و 2.52فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن ) 2(-)1(82المادة (

محاكمةالالجدول الزمني وتاریخ 
دد جدوالً یجوز للمحكمة أن تحالمتكاملة أو تم انعقاد المحاكمة التمھیدیة، التحقق قائمة بعد أن یقدم كل طرف 

المحاكمةتؤكد تاریخ أو /ومحاكمةللزمنیاً 
) 2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.54فقرة ، من الئحة اإلجراءات83المادة(

المحاكمة
)2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.59فقرة ،اإلجراءاتمن الئحة 175-173المادة(

الحكم
)الئحة اإلجراءاتمن 185-176المادة(

الشھادة السماعیة مصداقیة بالطعن
إشعاریقدمكإثبات، أن الشھادة السماعیة مصداقیة الطعن فيعلى الطرف الذي یعتزم یجب

یوماً بعد إعالنھ بإشعار نیة 14ال یتجاوز بذلك في موعد األطراف األخرى علنویللمحكمة 
كإثباتالشھادة السماعیة على باإلعتماد الطرف 

)  17استمارة المطالبة رقم ، 8رقم الممارسة توجیھمن 8.13من الئحة اإلجراءات، فقرة 115رقم المادة (

الشھادة السماعیة
قدم یأن محاكمة،الكإثبات في الشھادة السماعیة االعتماد على عتزمییجب على الطرف الذي 

آخر موعد إلعالن إفاداتال یتجاوزفي موعد بذلك ألطراف األخرى یعلن اإشعار للمحكمة و 
الشھود

)  17استمارة المطالبة رقم ، 8رقم الممارسة توجیھمن 8.11فقرة الئحة اإلجراءات، من 112رقم المادة (

محاكمةالاإلثباتات في 

األجنبيالقانون تتعلق بمسائل 
دم قالقانون األجنبي، أن یتتعلق بمسألة م دلیل حول یجب على الطرف الذي یعتزم تقدی

قبلأیام 10ال یتجاوزفي موعد نیة لك تإشعار بللمحكمة و یعلن لألطراف األخرى 
التاریخ المحدد لبدء الجلسة أو لبدء جلسة المحاكمة

)  17استمارة المطالبة رقم ، 8رقم الممارسة توجیھمن 8.15من الئحة اإلجراءات، فقرة 117رقم المادة (

تدعاء الشھوداس
:المحكمةمن الحصول على إذن الطرف یجب على 

أیام قبل 7إلستصدار أمر استدعاء شاھد في فترة زمنیة تقل عن -
الشاھد أو محل إقامتھ في موطنحال كان في تاریخ المحاكمة

المتحدةاإلمارات العربیة
ً 21ن عقل تشاھد في فترة زمنیةأمر استدعاءإلستصدار - قبل یوما

الشاھد أو محل إقامتھ في أیة موطنفي حال كان المحاكمةتاریخ 
أخرىمنطقة اختصاص 

تاریخ في أيمستندات أو ثبات إلتقدیم شاھد أمر استدعاء إلستصدار -
ة المحاكمةباستثناء جلسجلسة أیة أو للمحاكمة المحدد تاریخ ستثناءاب

،8رقم الممارسة توجیھمن 8.10-8.7الئحة اإلجراءات، فقرة من 121رقم المادة (
)  16استمارة المطالبة رقم 

تاریخ مراقبة سیرالدعوى
سیر ةلمراقبموعدتحدیدسیتم،قتضاءاالعند

.الدعوىدارةإلاألولیةالجلسةفيالدعوى
المحددالموعدبعدالموعدھذایحددعادةً،
وتقاریرالخبراءشھودإفاداتأيلتبادل

التمھیدي للمحاكمةالزمنيالجدولفي
)2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.50و 2.46فقرة (

بیان اإلمتثال اإلجرائي
كل طرف في الدعوى أن یقدمیجب على
تثال ماإلبیان األطراف األخرى بو یعلنللمحكمة 

أي قبل كاملة أیام 5بما ال یقل عنجرائي اإل
الدعوىموعد لمراقبة سیر 

"  ج"و الملحق 2.49-2.47فقرة (
)2رقم الممارسة ھ توجیمن 

مراقبة سیر الدعوى

والمدنیةالتجاریةالدعاوى دائرة–أبوظبي العالمي سوق لدى محاكم االبتدائیةالمحكمة
*العالمينموذج الدعوى داخل سوق أبوظبي إعالن-إجرائيمخطط 

إعالن نموذج الدعوى
ظھراً في 12الساعة في موعد ال یتجاوز یجب على المدعى إعالن المدعى علیھ بنموذج الدعوى 

أشھرمن تاریخ إصدار نموذج الدعوى 4الیوم المیالدي الذي یلي 
توجیھ الممارسةمن 2.4فقرة جراءات،اإلالئحة من )b)(1(28و ) 3(-)2(15رقمالمادة(

)6توجیھ الممارسة رقم و 2رقم 

قابلة توأیة دعوى م،الدفاعاإلقرار، 
دادللسمھلةطلبومنھاجزءأيأودعوىالكلبصحةاإلقرارخطي،شعارإبتوجیھوقت،أيفيعلیھللمدعىیجوز•

)34رقمالمطالبةاستمارة،2رقمالممارسةتوجیھمن2.12فقرةجراءات،اإلالئحةمن43و42،)2(35رقممادةال(
ً 28خاللھدفاعوإعالنتقدیمبنھامجزءأوالدعوىكلعادففيیرغبالذيعلیھالمدعىعلىیجب• إعالنھبعدیوما

ً 28إلىالمھلةھذهتمدیدعلىاالتفاقلألطرافجوزی(الدعوىنموذجب ،)1(44،)2(35رقمالمادة()قصىأحدبیوما
)8رقمالمطالبةستمارةا،2رقمالممارسةیھتوجمن2.15-2.13فقرةاإلجراءات،الئحةمن49و46،48

بإذن من الدفاع دون إذن من المحكمة، أو في أي وقت آخروقتفي نفسوإعالنھا یجوز للمدعى علیھ تقدیم دعوى متقابلة •
)  9استمارة المطالبة رقم،2رقم الممارسةتوجیھمن 2.19-2.16من الئحة اإلجراءات، فقرة50المادة رقم (المحكمة

قابلةتالدفاع في الدعوى الم، والرد علىقابلةتالدفاع في الدعوى الم،على الدفاعالرد 
ً 28خاللالردوإعالنتقدیمبعادفالعلىالردفيیرغبالذيالطرفعلىیجب• فاعالدبإعالنھبعدیوما

)10رقمالمطالبةاستمارة،2رقمالممارسةھتوجیمن2.22-2.20فقرة،اإلجراءاتالئحةمن45)1(رقملمادةا(
28اللخھدفاعوإعالنتقدیمبھامنجزءأوالمتقابلةالدعوىكلعادففيیرغبالذيالطرفعلىیجب•

 ً المتقابلةالدعوىبإعالنھبعدیوما
)  8استمارة المطالبة رقم ، 2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.25-2.23فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن (1)44رقم المادة (

21لخالالردإعالنوبتقدیمالمتقابلةالدعوىفيالدفاععلىبالردیرغبالذيالطرفعلىیجوز•
d ً فاعالدبإعالنھبعدوما
)  10رقم المطالبة استمارة ، 2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.28-2.26فقرة ، من الئحة اإلجراءات(1)45رقم المادة (

الدعوىإلدارة أولیة جلسة
یوماً من إقفال باب المرافعة 14خالل إلدارة الدعوى أولیة تعقد المحكمة جلسةس

)ویتم ذلك عادةً بعد تقدیم الرد على الدفاع(
) 2رقم الممارسة توجیھمن 2.44-2.29فقرة اإلجراءات، الئحة من ) 1(79رقم المادة (

وقائمة المسائلعلى التوجیھات األطراف اتفاق استبیان التوجیھات، 
أیام قبل انعقاد الجلسة األولیة إلدارة الدعوى، یجب على األطراف تقدیم استبیان توجیھات متكامل وإعالنھ، وتقدیم  4ما ال یقل عن 

التوجیھات المتفق علیھا من قبل األطراف أو مقترحاتھم، وتزوید المحكمة بقائمة المسائل المتفق علیھا
)2رقم الممارسة توجیھمن " ب"و " أ"والملحق 2.42-2.41، 2.38-2.37، 2.33من الئحة اإلجراءات، فقرة )1(79رقم المادة (

تمھیدیةالالمحاكمةعقد إمكانیة 
أسابیع قبل 8إلى 4تمھیدیة، والتي ستتم عادةً بین محاكمةسیتم إخطار األطراف بقرار المحكمة وتاریخ أي 

محاكمةللالتاریخ المحدد 
)  2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.51فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن ) 3(82المادة (

الحكم المستعجل 
.یجوز للمدعي طلب إصدار حكم مستعجل

م المدعى علیھ تقدییلزمال ،وفي تلك الحالة
إصدارالحكم سماع طلب قبل جلسة ھدفاع

المستعجل
جراءات،اإلالئحة من 70-68و ) 2(45رقمالمادة(

)15و 12رقممطالبةاستمارة،7رقم الممارسةتوجیھ 

االختصاص  
مؤیدللمدعى علیھ تقدیم طلب یجوز 

خطي باالعتراض على ثبات إب
ً 28اختصاص المحكمة خالل  بعدیوما

.إعالنھ بنموذج الدعوىتاریخ 
یھ المدعى علیلزم وفي تلك الحالة، ال 

لسة جانعقاد لحین وإعالنھ ھتقدیم  دفاع
المحكمةاختصاص

من الئحة اإلجراءات، ) 4(44و 38المادة رقم (
)15و 12استمارة المطالبة رقم 

نعم

الحكم الغیابي 
محاكمة طلب إصدار حكم دون ىللمدعیجوز 

:حین
نإعالوتقدیمالمدعى علیھ عن یتخلف •

باإلعالن، أوهقرارإ
خلف تھولكنعالناإلبهإقراریعلنیقدم و•

ھدفاعإعالن عن تقدیم و
ئحة من ال(2)44و 41-39،  (3)36رقمالمادة(
توجیھ الممارسة من7.22-7.21فقرة جراءات،اإل

)15و 12رقمطالبة الماستمارة، 7رقم 

عالناإلشھادة 
خاللعالنشھادة اإلأن یقدم ىالمدعیجب على 
21 ً نموذج الدعوىإعالنمن یوما

توجیھ من1.27فقرة جراءات،اإلئحة من ال21رقم المادة(
)31رقم طالبة المستمارةا، 1رقم الممارسة 

ال

میزانیة التكالیف
ا كانوتوضیح ما إذا على األطراف یجب •

التكالیفمیزانیات تبادل برغبونی
4في موعد ال یتجاوز بالدعوى الخاصة

الدعوىإلدارة األولیة جلسةالقبلأیام 
، بشكل حیث یتم تقدیم میزانیات التكالیف•

فعام، تصدر المحكمة أمر بإدارة التكالی
، 9رقم الممارسة ھ توجیمن 9.12و 9.9فقرة (

)7بالتكالیف رقم استمارة المطالبة 

الوساطة بأمر من المحكمة
أو جزء منھ النزاع یجوز للمحكمة إصدار أمر بإحالة 

الوساطة للمحكمةملحق إلى 
الممارسة ھ توجیمن 2.45فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن 306و 8رقم المادة (

)2رقم 

وقف سیر إجراءات الدعوى
یجوز ألي طرف، عند تقدیم استبیان توجیھات 

جراءات متكامل، أن یقدم طلب كتابي لوقف سیر إ
النزاعشھر واحد من أجل تسویة الدعوى لمدة 

رقم الممارسة ھ توجیمن " أ"الملحق ، الئحة اإلجراءاتمن 78رقم المادة (
2(

اإلذن بحضور صاحب الشھادة السماعیة
فترة ال أي طلب یقدم للمحكمة باإلذن الستدعاء صاحب الشھادة السماعیة لالستجواب، یقدم خالل

السماعیة الشھادة االعتماد على نیةیوماً بعد إعالن إشعار 14تتجاوز 
)  15و 12المطالبة رقم استمارة ، 8رقم الممارسة توجیھمن 8.12من الئحة اإلجراءات، ، فقرة 114رقم المادة (

یریر الخباإلفادة المشفوعة بالقسم أو تقروارد بإفادة الشاھد أو غیر الالاإلثبات 
تم استالمھ دون دلیلیكون قد أي مستند أو 
تناد على التي ینوي فیھا االسجلسة إفادات الشھود خالل الاالعتماد على إذا كان الطرف سیعلن 

لك ، یجب على ذلك الطرف تقدیم للمحكمة وإعالن األطراف بإشعار بتالمذكورة أعالهاألدلة
خالف ذلك، یجب إعالن ذلك . إفادات الشھودعالنالنیة في موعد ال یتجاوز آخر موعد إل

.دلةالجلسة التي ینوي فیھا االعتماد على تلك األقبلیوماً 21في موعد ال یقل عن اإلشعار
)  17استمارة المطالبة رقم ، 8رقم الممارسة توجیھمن 8.14من الئحة اإلجراءات، فقرة 116رقم المادة (
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