
بدء اإلجراءات
لبدء اإلجراءات، یجب على المدعى تقدیم نموذج الدعوى في قسم الدعاوى

ن نموذج البسیطة مرفق بمذكرة شارحة لألسباب التي تمنح المدعى الحق بإعال
الدعوى خارج سوق أبوظبي العالمي

، 4رقم وجیھ الممارسةمن ت4.7-4.6و 4.4-4.1فقرةجراءات،اإلالئحة من27و 25رقمالمادة(
)32و 3رقممطالبةاستمارة

إقرار باإلعالن
الل خعالن وإعالن المدعى باإلقرار إقراره باإلتقدیم یجب على المدعى علیھ 
14 ً الدعوى نموذج إعالنھ ببعدیوما

،4رقم الممارسةتوجیھمن 4.9-4.8فقرة جراءات،اإلئحة من ال37و 36، (1)35رقممادةال(
)7رقم المطالبة استمارة

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

للسدادمھلةطلبومنھاجزءأيأودعوىال
توجیھمن4.10فقرةجراءات،اإلالئحةمن43و42،(2)35رقممادةال(

)34رقمالمطالبةاستمارة،4رقمالممارسة
ویمتقدبنھامجزءأوالدعوىكلعادففيیرغبالذيعلیھالمدعىعلىیجب•

ً 28خاللھدفاعإعالن لألطرافجوزی(الدعوىنموذجبإعالنھبعدیوما
ً 28إلىالمھلةھذهتمدیدعلىاالتفاق )قصىأحدبیوما

من 4.14-4.11من الئحة اإلجراءات، فقرة 49و 44،46،48)1(،35)2(رقم المادة(
) 8ستمارة المطالبة رقما،4رقم الممارسةیھ توج

دون إذن الدفاعوقتفي نفسوإعالنھا یجوز للمدعى علیھ تقدیم دعوى متقابلة •
من المحكمة، أو في أي وقت آخر بإذن من المحكمة

،4رقم الممارسةتوجیھمن 4.18-4.15من الئحة اإلجراءات، فقرة 50المادة رقم (
)  9استمارة المطالبة رقم

الحكم الغیابي 
محاكمة طلب إصدار حكم دون ىللمدعیجوز 

:حین
نإعالوتقدیمالمدعى علیھ عن یتخلف •

باإلعالن، أوهقرارإ
ھولكنعالناإلبهإقراریعلنیقدم و•

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

)15و 12رقمطالبة الماستمارة، 7رقم 

عالناإلشھادة 
شھادة و یعلن أن یقدم ىالمدعیجب على 

ً 21خالل عالناإل نموذج إعالنمن یوما
الدعوى

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

الدعوىأطراف غیر قبل منفصاحاإلأمر باإلفصاح عن المستندات المحددة و 
محددةمستندات فصاح عنإلباأن یطلب من المحكمة إصدار أمر ي طرفألیجوز •
ندات مستعنفصاح رفاً في الدعوى باإلطلیس شخص بإلزام محكمة من الیطلب أن ي طرفألیجوز •

2رقم الممارسة توجیھ فيالمنصوص علیھ وفقاً لإلجراء 
ھ توجیمن 4.31-4.30، فقرة 2رقم الممارسة ھ توجیمن 2.98-2.93فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن 88و 86رقمالمادة (

)15و 12المطالبة رقم ، استمارة 4رقم الممارسة 

الجلسة
)4رقم الممارسة ھ توجیمن 4.43-4.40و 4.38فقرة (

*العمالیةالدعاوى دائرة–أبوظبي العالمي سوق لدى محاكم االبتدائیةالمحكمة
**سوق أبوظبي العالميخارجنموذج الدعوى إعالن-مخطط إجرائي

الدفاع في الدعوى، والرد علىقابلةتالدفاع في الدعوى الم،الرد على الدفاع
قابلةتالم

الدفاععلىردالإعالنوتقدیمىللمدعیجوزبذلك،المحكمةدعتإذا•
)  10استمارة المطالبة رقم ،4رقم الممارسةھ توجیمن 4.21-4.19فقرة ،من الئحة اإلجراءات45)1(رقملمادةا(

وإعالنمتقدیھا بمنجزء أو المتقابلة الدعوىكلع ایرغب في دفالذي الطرف یجب على •
ً 28خالل ھدفاع المتقابلةالدعوىإعالنھ ببعدیوما

)  8استمارة المطالبة رقم ، 4رقم الممارسة ھ توجیمن 4.24-4.22فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن 44)1(رقم المادة (
الدعوىفيالدفاععلىردالإعالنوتقدیمطرفأليیجوزبذلك،المحكمةدعتإذا•

المتقابلة
) 10رقم المطالبة استمارة ، 4رقم الممارسة ھ توجیمن 4.25فقرة ، من الئحة اإلجراءات45)1(رقم المادة (

عدم عقد جلسة 
ى یجوز للمحكمة باتفاق األطراف تداول الدعو

دون عقد جلسة 
)4رقم الممارسةمن توجیھ 4.39فقرة (

الحكم
)الئحة اإلجراءاتمن 185-176رقمالمادة (

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

.بالعملمتصلة أو أي مسألة أخرى 2019تعني الدعوى أو النزاع المقدم وفقاً أو فیما یتعلق بقانون العمل لدى سوق أبوظبي العالمي لسنة " الدعوى العمالیة"*
.  ةالممارسأو توجیھات الئحة اإلجراءاتمنالرجوع الى المادة ذات العالقة ا دائمً یجب على األطراف . المعلوماتمن خالل ھذه ال تقدم محاكم سوق أبوظبي العالمي أیة مشورة قانونیة . العلم فقط غرضلمضمون ھذا الدلیل یعتبر **

الحكم طلب إلغاء
سة في جلحاضراً یكن طرف لم یجوز ألي 

صدار من المحكمة إطلب سماع الدعوى 
الحكم وإعادة سماع الدعوى فيبإلغاءأمر 

كمبالحإعالنھتاریخ بعدأیام 7موعد أقصاه 
فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن  (3)174رقمالمادة (

فقرة ،4رقم الممارسة ھ توجیمن 4.46-4.50
،7رقم الممارسة ھ توجیمن 7.11-7.13

)  15و 12استمارة المطالبة رقم 

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

)ویتم ذلك عادةً بعد تقدیم الدفاع(
)  4رقم الممارسة توجیھمن 4.35-4.32فقرة اإلجراءات، من الئحة (1)79رقم المادة (

ال

إعالن نموذج الدعوى
یجب على المدعى إعالن المدعى علیھ بنموذج الدعوى و بنسخة من 

تاریخ إصدار أشھر بعد6موعد أقصاه في شعاربالمذكرة الشارحة لألسباب اإل
نموذج الدعوى

)4رقم توجیھ الممارسةمن 4.5فقرة جراءات،اإلالئحة من b))(2(28و25، 24، )7(-)4(15رقمالمادة(

نعم

ال

الجدول الزمني لإلجراءات
.المحكمة لإلجراءاتتحدده یلتزم األطراف بأي جدول زمني

ً یتم الزمني الجدول علىتعدیل أي  4توجیھ الممارسة رقم فيلإلجراء المنصوص علیھ وفقا
)  36و 22، 15، 12، استمارة المطالبة رقم 4رقم الممارسة توجیھمن 4.29-4.26فقرة (

الوساطة بأمر من المحكمة
یجوز للمحكمة إصدار أمر بإحالة 

ملحق أو جزء منھ إلى النزاع 
الوساطة للمحكمة

، الئحة اإلجراءاتمن 306و 8رقم المادة (
)4رقم الممارسة ھ توجیمن 4.36فقرة 
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