
 دائرة األمور المستعجلة 
URGENT MATTERS CHAMBER 

 دعوى فرض حراسة قضائية
Judicial custodian application 

Claimant  1المدعي . 
Name  اسم المدعي

Capacity  صفته

 partnerشريك      Heirوراث      Otherأخرى    

Phone     الجنسية  الهاتفNationality 

Email: البريد االلكتروني

Counsel  بوكالة المحامي

Address  العنوان

Defendant  2المدعي عليه . 
Name اسم المدعي عليه

Capacity  صفته

 partnerشريك      Heirوراث      Otherأخرى    

Phone     الجنسية  الهاتفNationality 

Email: البريد االلكتروني

Counsel  بوكالة المحامي

Address  العنوان

 Disputed asset details. بيانات المال محل النزاع3
Type of disputed asset  نوع المال محل النزاع

Other منقول  عقار شركة تركة أخرى 

Estate Company property Movable  

Description of the disputed asset وصف المال محل  النزاع

Date التاريخ   Claimant’s signature  توقيع المدعي
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تذكر: عليك قيد الدعوى الموضوعية خالل أسبوعين كحد اقصى من قيد دعوى الحراسة 



Reasons  to request judicial custody  4 مبررات طلب فرض الحراسة القضائية . 
 Urgent risk الخطر العاجل

What is the urgent risk which requires the 
appointment of a court guardian?  

ما هو الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه و 
 الذي  يتطلب فرض الحراسة القضائية؟

 Damage الضرر 
What damage would be caused by having the 
money under the defendant's control?

ما هو الضرر الذي وقع او تخشى وقوعه من بقاء 
 المال تحت إدارة حائزه

Serious dispute  النزاع الجدي 
What is the serious dispute ? Please summarize   ما هو ملخص النزاع الجدي الذي وقع بين األطراف 

 فرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة على المال المتنازع عليه
Order as a matter of urgency the imposition of judicial custody  

تعيين حارس قضائي تختاره المحكمة يقوم باستالم المال لحفظه وإدارته وتخويله ممارسة أي حق يرى فيه القاضي 
 مصلحة للطرفين الى حين الفصل في الدعوى الموضوعية 

The court to appoint a custodian to manage the disputed property 
الزام المدعى عليه بالرسوم و المصاريف 

Defendant to bear the costs
 Other requestsطلبات أخرى يرجى تحديدها 

What are you seeking from the court? 5ما هي طلباتك من المحكمة؟ .



Facts 5.  وقائع الدعوى
Case number  رقم الدعوى الموضوعية 

Summary of facts 1/2  ملخص الوقائع و االسانيد



Facts 5.  وقائع الدعوى
2/2 
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