
اإلجراءاتبدء 
م لبدء اإلجراءات، یجب على المدعى تقدیم نموذج الدعوى في قس

الدعاوى البسیطة 
،3رقم توجیھ الممارسةن م3.8-3.7و 3.5-3.1فقرة جراءات،اإلالئحة من 309رقمالمادة(

)2رقم المطالبة استمارة

قابلة توأیة دعوى مالدفاع 
وأیةھدفاعباألطرافوإعالنللمحكمةتقدیمعلیھيالمدععلىیجب

الدعوىنموذجبإعالنھبعدأیام7خاللمتقابلةدعوى
،3رقم الممارسةیھ توجمن 3.8من الئحة اإلجراءات، فقرة 311رقم المادة(

)  9و 8ستمارة المطالبة رقما

قابلةتالدفاع في الدعوى الم، والرد علىقابلةتالدفاع في الدعوى الم،الرد على الدفاع
إعالنھبعدأیام7خاللالدفاععلىردالإعالنوتقدیمىللمدعیجوزبذلك،المحكمةدعتإذا•

عالدفاب
استمارة،3رقم الممارسةھ توجیمن 3.18-3.16فقرة ،من الئحة اإلجراءات45)1(رقملمادةا(

)10المطالبة رقم 
نوإعالتقدیمھا بأو جزء منالمتقابلة الدعوىكلع ایرغب في دفالذي الطرف یجب على •

المتقابلةالدعوىإعالنھ بأیام بعد7خالل ھدفاع
استمارة، 3رقم الممارسة ھ توجیمن 3.21-3.19فقرة ، الئحة اإلجراءاتمن 311رقم المادة (

)  8المطالبة رقم 
قابلالمتالدعوىفيالدفاععلىردالإعالنوتقدیمطرفأليیجوزبذلك،المحكمةدعتذاإ•

)10رقمالمطالبةاستمارة،3رقمالممارسةھتوجیمن3.22فقرة،اإلجراءاتالئحةمن)1(45رقمالمادة(

عدم عقد جلسة 
ى یجوز للمحكمة باتفاق األطراف تداول الدعو

دون عقد جلسة 
)3رقم الممارسةمن توجیھ 3.41فقرة (

الحكم
)الئحة اإلجراءاتمن 185-176رقمالمادة (

دوالر أمریكي أو أقل، باستثناء الدعاوى العمالیة والتي تبدأ بدائرة الدعاوى العمالیة100,000تعني الدعوى أو النزاع المتعلق بمبلغ " الدعوى البسیطة"*
.  ةرسالمماأو 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
عوى في جلسة سماع الدحاضراً یكن طرف لم یجوز ألي 

الحكم وإعادة سماع بإلغاءأمر صدار من المحكمة إطلب 
مبالحكإعالنھتاریخ بعدأیام 7الدعوى في موعد أقصاه 

من 3.53-3.49فقرة ، من الئحة اإلجراءات) 3(174رقمالمادة (
) 12Cاستمارة المطالبة رقم ،3رقم الممارسة ھ توجی

الجدول الزمني لإلجراءات
.المحكمة لإلجراءاتتحدده یلتزم األطراف بأي جدول زمني

ً یتم الزمني الجدول علىتعدیل أي  فيلإلجراء المنصوص علیھ وفقا
3توجیھ الممارسة رقم 

)  36و 12C ،22، استمارة المطالبة رقم 3رقم الممارسة توجیھمن 3.30-3.27فقرة (

إعالن نموذج الدعوى
وى ة بإعالن جمیع األطراف بنموذج الدعمحكمسجل الكتب سیقوم م

)3رقم توجیھ الممارسةمن 3.6فقرة جراءات،اإلالئحة من 310رقمالمادة(

اإلعداد للجلسة 
ل تبادیجب على األطراف، جلسةلبدء الالتاریخ المحدد قبل أیام 7ما ال یقل عن
:وتقدیم ما یلي

ء ال یجوز ألي خبیر اإلدال(شاھدكل یُدلي بھسلالثبات الذي ملخص خطي •
؛)بشھادتھ في أي جلسة دون إذن من المحكمة

قاً؛ وما لم تم تقدیم المستند مسبسیعتمد علیھ الطرف،من كل مستند نسخة •
.الطرف في الدعوىسیعتمد علیھانیةقانوأیة أحكام عرض•

،3رقم الممارسة ھ توجیمن 3.39و 3.38فقرة ، من الئحة اإلجراءات) 2(142رقمالمادة (
)11استمارة المطالبة رقم 

*بسیطةالدعاوى الدائرة–أبوظبي العالمي سوق لدى محاكم االبتدائیةالمحكمة
**دعوى متنازع علیھا من قبل المدعي علیھ–مخطط إجرائي

الوساطة بأمر من 
المحكمة

یجوز للمحكمة إحالة 
النزاع أو أي جزء من 

النزاع إلى ملحق الوساطة 
بأمر صادر منھا

الئحة من 306و 8رقم المادة (
ھ توجیمن 3.33فقرة ، اإلجراءات

)3رقم الممارسة 

الجلسھ
)3رقم الممارسة ھ توجیمن 3.46-3.42و 3.40، 3.37-3.36فقرة (
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