
 
 

 21_ 7_8مثل القانوني لمتفویض ل GN4نموذج  

 

   إذن للممثل القانوني المسجل بالمثول 
) نیابة عنك، یجب علیك تزوید الممثل القانوني المسجل بنسخة كاملة  OATHلكي یمثل ممثل قانوني مسجل في قسم جلسات االستماع في مكتب المحاكمات اإلداریة وجلسات االستماع ( •

 من ھذا النموذج.   
 لذلك.  أجب عن كل سؤال على حدة في المساحة المخصصة •
 یجب أن تحتفظ أنت والممثل القانوني المسجل بنسخة من النموذج المكتمل لسجالتك.  •
 ) على  أي ممثلین مسجلین أو یؤھلھم. OATHال یقر أو یصدق مكتب المحاكمات اإلداریة وجلسات االستماع (  •

 

 معلومات حول اإلخطار (اإلخطارات) / االستدعاء (االستدعاءات)
 __ _____________________________________________________ ______ __ _ (اإلخطارات) / االستدعاء (االستدعاءات): كما ھو مكتوب في اإلخطار اسم المدعى علیھ،

 ________ ___ __________________________________________ __ ______ __ __ _ الخاص بالمدعى علیھ (إن أمكن):  TLCأو قائمة الدعاوي أو رقم رخصة  CAMISرقم 
 أفوض الممثل القانوني المسجل بالمثول في [ضع عالمة على خیار واحد]: 

  :(االستدعاءات) رقم اإلخطار (اإلخطارات) / االستدعاء   ___ __ __ __ __ __ __ ___ _ ________________________________________________________ 
 ______ ___ __ __ __ __ __ __ _ ____ _  إلخطار/االستدعاء.  حدد العدد اإلجمالي لإلخطارات/ االستدعاءات:ق قائمة بأرقام اء إرفاابة، الرجاإذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر للكت 
  

 
 كمات اإلداریة اتب المحقم بإخطار مكجمیع اإلخطارات / االستدعاءات الصادرة للمدعى علیھ. یظل ھذا التفویض ساریاً وصالحاً لالستخدام لمدة عامین من تاریخ توقیعك ما لم ت

  ) كتابیاً بأن الممثل القانوني المسجل لم یعد مخوالً بتمثیل المدعى علیھ.OATHوجلسات االستماع ( 
  

 

 معلومات عن الشخص الذي یصرح للممثل القانوني المسجل بالمثول 
 ________________________________ ______ __________________________________________________________ __________ ___ __ _ __ _  اسمك:

 _____ ____  الرقم البریدي: __ __ ____________ __ ________  المدینة والوالیة: ____ ______________________ _ ____________ _ ________ ___  عنوانك البریدي:
 ___________________________ ___________ _ ______  وني:اإللكترید برال ____ __ ___________________ __ _______________ _ ___________  رقم الھاتف:

 

     ال  نعم  ھل أنت المدعى علیھ المسمى في اإلخطار (اإلخطارات)/االستدعاء (االستدعاءات)؟ 

   إذا لم تكن أنت المدعى علیھ ذو الصلة، فضع عالمة على الخیار الذي یمثل أفضل وصف لك: 

   مالك العقار/العمل  وكیل عام/إداري   مدعى علیھموظف لدى ال 
  شریك / موظف الشركة المدعى علیھا   ... صفة أخرى (صدیق أو قریب أو إلخ(  _________________________ ___ _ _____________ 
   

 

 (یقدمھا الممثل القانوني المسجل) معلومات حول الممثل القانوني المسجل
 _____________ _______  رقم التسجیل: ___ _ __________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ ل: ممثل القانوني المسجاسم ال

 ___ ______  بریدي:لرقم الا __ __ ______ ________________  المدینة والوالیة: __ __ _____________________________ _____ __ _  العنوان البریدي للنشاط التجاري:
 _______________________________________ ___ _ __  برید اإللكتروني:ال _______ __ __________________________________ __ __ __ __ __ _ اتف:لھرقم ا

 

 بیان التفویض 
 یجب على الشخص الذي یصرح للممثل القانوني المسجل وضع عالمة على المربع المناسب بجوار كل سؤال 

   

 

 ____________________________، أبلغني بما یلي: _ __ مسجل]، _________________، أقر بموجب ھذا بأن [الممثل القانوني ال___ ________ ____أنا، [اسمك] ______

 ال             نعم            OATH .( أن الممثل القانوني المسجل لیس موظفاً في مكتب المحاكمات اإلداریة وجلسات االستماع ( )1
 ال             نعم             المسجل لیس محامیاً.  ل القانونيأن الممث )2
 ال             نعم             ) بدون ممثل قانوني مسجل. OATHعى علیھ قد یظھر في قسم جلسات االستماع في مكتب المحاكمات اإلداریة وجلسات االستماع (أن المد )3
 ال             نعم             المدعى علیھ للقانون.بت انتھاك تملة للتھمة (التھم) إذا ثما ھي العقوبة المح )4
 ال             نعم             ز تأجیل إرسال اإلخطار (اإلخطارات) / االستدعاء (االستدعاءات) إلى تاریخ آخر. أنھ یجو )5
     ال         نعم             مقدار الرسوم التي سیتقاضاھا الممثل القانوني المسجل.  )6

   ).OATH____________ بالظھور في قسم جلسات االستماع في مكتب المحاكمات اإلداریة وجلسات االستماع (____ بموجب ھذا [الممثل القانوني المسجل] ________________  أفوض
 

 
  

 _____________________________    ___________ 
 التاریخ  ء اإلمضا 
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