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 من تعویض على للحصول طلب تقدیم
 العمالء بشؤون المعني الضمان صندوق

)Fund Security Client(

 العنوان إلى كامل بشكل تعبئتھ بعد النموذج إرجاع یجب
 التالي:

Bar State Oregon 
Fund Security Client 

231935 Box PO 
1935-97281 OR Tigard, 

 عامة. سجالت ھي مطالبتك بشأن استالمھا یتم التي الوثائق وجمیع النموذج ھذا بأن المالحظة یُرجى
 كامل. شرح لتقدیم اللزوم عند إضافیة أوراق إرفاق یُرجى

 المطالبة: (مقّدمي) مقّدم (العمالء) العمیل عن معلومات .1
a. الكامل: االسم 

b. الشارع: عنوان   

c. ،البریدي: الرمز الوالیة، المدینة 

d. :(الخلیوي)   (المنزل) الھاتف  

  (أخرى)  (العمل)

e. اإللكتروني: البرید 

 ):3 الصفحة في 10A المربع في أیضاً  عالمة تضع أن (علیك مطالبتك تقدیم في سلوكھ تسبب الذي المحامي حول معلومات .2
a. المحامي: اسم   

b. المحاماة: مكتب اسم   

c. الشارع: عنوان   

d. ،البریدي: الرمز الوالیة، المدینة 

e. :الھاتف   

f. اإللكتروني: البرید   

 التمثیل: عن معلومات .3
a. المحامي؟ بتوكیل قمت متى   

b. بھ؟ یقوم أن بتوكیلھ قمت الذي المحامي من طلبت ماذا 

c. كتابي) أتعاب اتفاق أي من نسخة (أرفق أتعابھ؟ أجور دفع حول المحامي مع اتفاقك كان ما 

d. بتمثیلك؟ المحامي یقوم لكي عنك المحامي أتعاب بدفع آخر أحد قام ھل   

e. 10 البند تعبئة (وأكمل الظروف فوّضح بنعم، الجواب كانت إذاB 3 الصفحة في:( 

f. وجدت) إن ُدفعت، التي بالمدفوعات إثبات إرفاق (یُرجى للمحامي؟ فعالً  دفعھ تمّ  الذي المبلغ كم  

g. بأدائھا؟ المحامي قام التي الخدمات ما   

 أوریغون بوالیة المحامین نقابة تقدیر إلى كامل بشكل العمالء بشؤون المعني الضمان صندوق من المدفوعة المدفوعات تخضع
)Bar State Oregon.( 

 الدفع. المطالبة ھذه تقدیم یضمن ال
 الفردیة. المحامین أفعال عن مسؤولة لیست )Bar State Oregon( أوریغون بوالیة المحامین نقابة إن
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h. ذلك)؟ غیر أو تجاریة أو أسریة أو شخصیة (عالقة المحامي وبین بینك أخرى عالقة أي ھناك كانت ھل 

 خسارتك: عن معلومات .4
a. خسارتك؟ وقعت متى   

b. خسارتك؟ وقوع اكتشفت متى   

c. خسارتك: في تسبب الذي المحامي فعلھ ما وصف یُرجى 

d. خسارتك: مبلغ إجمالي   

e. خسارتك؟ بحساب قمت كیف   

f. لك. تعویضھ تطلب الذي المبلغ   

 خسارتك: السترداد بذلتھا التي الجھود عن معلومات .5
a. التوضیح: فیُرجى بنعم، الجواب كان إذا خسارتك؟ من جزء ألي تعویض على حصلت ھل  

b. المالیة الخسائر ضد ضمان أو تأمین أي لدیك ھل )Indemnity( التوضیح: فیُرجى بنعم، الجواب كان إذا خسائرك؟ یغطي قد تعویض سند أو  

c. مكتوبة. مطالبة أي من نسخة اقإرف یرجى متى؟ خسارتك؟ تسدید المحامي من طلبت ھل 

d. التوضیح: فیُرجى بنعم، الجواب كان إذا تسدیده؟ على وافق أو بالمال لك مدین بأنھ المحامي اعترف ھل 

e. الشكوى. من ونسخة المحكمة اسم إعطاء فیُرجى بنعم، الجواب كان إذا أخرى؟ مطالبة أي قدمت أو المحامي على دعوى رفعت ھل  

f. منھ. نسخة تقدیم فیُرجى بنعم، الجواب كان إذا حكماً؟ استصدرت ھل   

g. وجدتھ: ما توضیح فیُرجى بنعم، الجواب نتكا إذا الحكم؟ على بناءً  أمواالً  استرددت أو األصول تواجد أماكن تحدید حاولت ھل   

 خسارتك: عن لھا أبلغت التي الجھات عن معلومات .6
 المقاطعة عام مّدعي☐

 الشرطة☐

 )Bar State Oregon( أوریغون بوالیة المحامین لنقابة المھنیة المسؤولیة صندوق☐
 لدیك. موجودة كانت إذا شكواك، من نسخ تقدیم فیُرجى سبق، مما أيّ  على بنعم الجواب كان إذا

 أوریغون بوالیة المحامین لنقابة )Counsel Disciplinary( التأدیبي المجلس أو )Office Assistance Client( العمالء مساعدة شؤون مكتب☐
)Bar State Oregon( 

 عمل؟ أي إلكمال آخر محام أي بتوكیل قمت ھل .7
الجدید: المحامي ھاتف ورقم اسم إعطاء فیُرجى بنعم، الجواب كان إذا
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 المطالبة: ھذه حول معلومات لدیھ یكون قد آخر شخص ألي الھاتف ورقم االسم إعطاء یُرجى .8

 والتفاھم االتفاق .9
 بنقابة الخاص )CSF - Fund Security Client( العمالء بشؤون المعني الضمان صندوق من یتلقاه تعویض أي مقابل سیقوم أنھ على المطالبة صاحب یوافق

 یلي: بما )OSB - Bar State Oregon( أوریغون بوالیة المحامین
a. أوریغون بوالیة المحامین نقابة إلى تحویل )Bar State Oregon( عن مسؤول آخر أحد أي أو المحامي ضد المطالبة صاحب یملكھا التي الحقوق جمیع 

 ).CSF( الءالعم بشؤون المعني الضمان صندوق یدفعھ الذي التعویض مبلغ حد إلى المطالبة، صاحب خسارة

b. أوریغون بوالیة المحامین لنقابة العمالء بشؤون المعني الضمان صندوق مع التعاون )CSF OSB( تقدیم ذلك في بما المحامي، من للتحصیل جھوده في 
 ).CSF OSB( الصندوق فیھ یباشر قانوني إجراء أي في الشھود وشھادات المعلومات

c. الصندوق إبالغ )CSF OSB( قّدم قد المحامي بأن إخطاراً  المطالبة صاحب تلقّى حال في  ً  اإلفالس. طریق عن الدیون أعباء تخفیف على للحصول طلبا

d. الصندوق إبالغ )CSF OSB( یقوم وأن الكیان في آخر شخص أي أو المحامي من الخسارة من جزء أي استرد أو دفعة أي المطالبة صاحب قبض حال في 
 المبلغ. ھذا إلیھ یصل الذي الحد إلى )CSF OSB( الصندوق بتعویض المطالبة صاحب

 اإلذن المطالبة صاحب إعطاء .10
a. ☐العمالء بشؤون المعني الضمان لصندوق الوصول بحق ھذا بموجب إذني أعطي الملفات: إعطاء )Fund Security Client( بوالیة المحامین لنقابة 

 .2 رقم السؤال في المسّمى المحامي قبل من بتمثیلي تتعلق ملفات أو سجالت ألي الطلب، عند )،OSB( أوریغون

b. ☐العمالء بشؤون المعني الضمان لصندوق إذني أعطي ثالث: طرف إلى الدفع )Fund Security Client( أوریغون بوالیة المحامین لنقابة )OSB( یدفع أن 
 إلى: لي الممنوحة المبالغ جمیع

 االسم:

 العنوان:

 الھاتف:

 منھ والتحقق المطالبة صاحب توقیع .11
 .)1 رقم السؤال في اسمھ مدرج شخص لكل الصفحة ھذه تصویر یُرجى عدل. كاتب من موثق االسم توقیع صفحة مطالبة صاحب لكل یكون أن (یجب

   والیة

   مقاطعة

 یلي: ما صحة على أشھد التوكید، أو القسم إدالء عند
 للشروط تخضع المطالبة ھذه أن وأقرّ  بالتعویض، المعني والطلب )Fund Security Client( العمالء بشؤون المعني الضمان صندوق قواعد راجعت لقد

 واعتقادي. علمي حد إلى وصحیحة كاملة معلومات ھي الطلب ھذا في بتقدیمھا قمت التي المعلومات وأن فیھ، علیھا المنصوص

 المطالبة صاحب توقیع

 . 20 ، من الیوم ھذا في أمامي التوكید) (أو القسم وإدالء التوقیع تم

   العدل كاتب توقیع
   لـ العدل كاتب
 في مأموریتي تنتھي

 المطالبة. ھذه في محامٍ  یمثّلك كان إذا 4 الصفحة تعبئة استكمال یُرجى
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 على المحامین )CSF( العمالء بشؤون المعني الضمان صندوق یشّجع المطالبة. ھذه لتقدیم بمحامٍ  االستعانة منك یُطلب ال
ً  یفرض أن للمحامي یجوز ال علیھم. مساعدتھم لقاء أتعاب أي فرض دون مطالباتھم تقدیم في المطالبات أصحاب مساعدة  أتعابا

 التالیة. المعلومات توفیر تم إذا إال العمل ھذا لقاء
 كبیرة بحروف المحامي اسم (كتابة_________________________________________ لـ إذني أعطي .1

 مطالبتي. تقدیم في لي محام بمقام للقیام وواضحة)
 
 
____________________________________________________ 

 المطالبة صاحب توقیع
 

 أدناه) المربعین أحد في واحدة عالمة (ضع المطالبة: لصاحب المحامي بمقام القیام على وافقت لقد .1
 

 أتعاب بدون ☐
 المرفق األتعاب اتفاق بموجب☐

 
__________________________________   __________________   _________________ 

 المحامي ھاتف      النقابة في المحامي عضویة رقم         المحامي توقیع
 
_________________________________________________________________________ 
 

 المحامي عنوان
 


	1. معلومات عن العميل (العملاء) مقدّم (مقدّمي) المطالبة:
	2. معلومات حول المحامي الذي تسبب سلوكه في تقديم مطالبتك (عليك أن تضع علامة أيضاً في المربع 10A في الصفحة 3):
	3. معلومات عن التمثيل:
	4. معلومات عن خسارتك:
	5. معلومات عن الجهود التي بذلتها لاسترداد خسارتك:
	6. معلومات عن الجهات التي أبلغت لها عن خسارتك:
	7. هل قمت بتوكيل أي محام آخر لإكمال أي عمل؟ إذا كان الجواب بنعم، فيُرجى إعطاء اسم ورقم هاتف المحامي الجديد:
	8. يُرجى إعطاء الاسم ورقم الهاتف لأي شخص آخر قد يكون لديه معلومات حول هذه المطالبة:    
	9. الاتفاق والتفاهم
	يوافق صاحب المطالبة على أنه سيقوم مقابل أي تعويض يتلقاه من صندوق الضمان المعني بشؤون العملاء (Client Security Fund - CSF) الخاص بنقابة المحامين بولاية أوريغون (Oregon State Bar - OSB) بما يلي:
	10. إعطاء صاحب المطالبة الإذن
	11. توقيع صاحب المطالبة والتحقق منه

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	toggle_4: Off
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	toggle_1_2: Off
	toggle_2_2: Off
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_12_3: 
	fill_13_3: 
	fill_1_4: 
	toggle_1_3: Off
	toggle_2_3: Off
	fill_10_4: 
	fill_4_4: 
	fill_3_4_1: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_24: 
	fill_23: 
	fill_21: 
	fill_22: 


