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دائـــرة األمــــور الـمـســـتـعـجـلــة
URGENT MATTERS CHAMBER

Relevant case number (if any)رقم القضية األصلية المرتبطة باألمر ) ان وجدت (

 Claimant full nameاسم المدعي 

العنوان

1

Address

 Defendant full nameاسم المدعى عليه

الجنسية

البريد اإللكتروني

العنوان

Nationality 

e-mail

2

الهاتـفالجنسية

البريد اإللكتروني

Phone

Address

Nationality 

e-mail

Phoneالهاتـف

The dateالتاريخ Signatureالتوقيـع The claimantالمدعي

:I request from the court to order the followingالتمس من سعادتكم اصدار أوامركم المستعجلة بالتالي:

 I seek to …. (please type what you are seeking from the court)طلب أمر على عريضة بـ ...... )رجاء كتابة ماذا تطلب من المحكمة(

More than one defendantيوجد مدعى عليهم آخرون

INTERIM ORDERأمر على عريضة

POWER OF ATTORNEYبيانات الوكالة

طلب ندب خبير و اثبات حالة
EXPERT'S APPOINTMENT REQUEST

بيانات المطلوب CLAIMANT DETAILSبيانات الطالب 
ضده 

 DEFENDANT
DETAILS
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يرجـى اخـتـيــار مـا هي طـلـبـاتــــك مــن الـمـحـكـمــــة؟
Please select what are you seeking from the court? 3

 ?Claim Valueقيمة المطالبة المالية؟

الوقائع و األسانيد 
Facts and grounds of your request

Please keep it simple and summarized
يرجى تلخيص الوقائع دون اطالـة 

سوف يصدر القـاضي  أمـره كتـابًة في اليوم التالي لتقديم الطلب على األكثر
The judge will issue his order in writing maximum in the next working day of your petition 4

 ال تنسى ارفاق ترجمة باللغة االنجليزية لصحيفة الدعوى ولكافة المرفقات
المتعلقة بالقضية في حالة كان المدعى عليه ال يتحدث العربية

Don’t forget to attach all documents with English translation  
if the defendant is not Arabic

Evidences and attachments المستندات واألدلة المؤيدة لطلبك

الزام المطلوب ضدها بالرسوم و المصاريف

Defendant to bear the costs

ندب خبير من جدول الخبراء بدائرة القضاء لمعاينة حالة العين محل النزاع و اعداد تقرير خبرة إلثبات حالته 

Appoint an expert to issue an expert report with the condition of the disputed asset
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