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تفاصيل النزاع
Case details 

Claimant’s nameاسم الطالب 

رخصة تجارية 

العنوان / بوكالة المحامي ان وجدالعنوان / بوكالة المحامي ان وجد

1

Commercial Licence 

Address /Lawyer’s details, if any Address /Lawyer’s details, if any 

 Respondent’s nameاسم المطلوب ضده 

الجنسية

البريد اإللكتروني

رخصة تجارية

يوجد مدعى عليه/ أطراف أخرون

Nationality 

E-mail

الهاتـفالجنسية

البريد اإللكتروني

Phone

Commercial Licence 

Other Parties 

Nationality 

E-mail

Application Code
ADJD-CC1020-02-01

Phoneالهاتـف

 حكم قضائي
Court Judgment  

أوراق تجارية 
Commercial papers

عقد 
Contract 

فواتير  
Invoices

 بيانات المديونية محل النزاع
Liability details 2

 كشوف حساب
Account statements

كتاب مصادقة على الدين 
Debt confirmation letter 

 شهادة دفع
Payment certificate

حجز تحفظي / منع من السفر 
FREEZING ORDER/ TRAVEL BAN

أمر على عريضة
INTERIM INJUNCTION FORM
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Relevant case numberرقم القضية المرتبطة

قرار/عقد تسوية
   Declaration
   Settlement agreement

Others (Please specify)أخرى ) يرجى تحديدها(

 Grounds of claimed liabilityسند الدين محل الطلب  Debt valueقيمة الدين محل الطلب

رقم الهوية الرقم الموحدرقم الهوية الرقم الموحد



ماهي طلباتك من المحكمة؟ 
What are you seeking from the court? 3

 على أموال المدين لدي الغير
Attaching the debtor’s funds held with 

 على منقوالت المدين
Attaching the debtor’s movable assets 

Attaching the debtor’s real estate 
(properties) 

جميع البنوك
   All banks

سيارات
   Cars

 بنك معين
A specific bank

منع المدين من السفر
Travel ban

مقر شركة المدين/ أسهم

جهة أخرى
   Other

أخرى
   Other

مقومات مادية و معنوية
   Material assets

 تفاصيل و مكان العقار
  Real estate details and location

وقائع الدعوى واألسانيد القانونية
Legal Grounds and Case Facts 4
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 Seat/Shares

 على عقارات المدين

Issuance of a freezing order of the following typeإصدار األمر بتوقيع الحجز التحفظي و نوعه  

تقدير مؤقت لدين الطالب في 
ذمة المطلوب ضده

 Provisional estimated of the
debt due from the respondent



   I request the issuance of an urgent order as followsالتمس من سعادتكم اصدار اوامركم المستعجلة بالتالي

 E-signatureالتوقيع  Datedالتاريخ  Claimantمقدم من 

رقم المستند
Number

  عنوان المستند
Title 

 تفاصيل المستند
Document description 

حافظة مستندات
Supporting documents 5

 تذكر: على الحاجز خالل 8 أيام من تاريخ صدور قرار الحجز التحفظي أن
 يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وإال اعتبر الحجز كأن

لم يكن

Remember: You only have 8 days from the issuance of the 
protective attachment order to file a case before the competent 
court to prove your right, otherwise the attachment will be 
deemed as if it never existed 
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