
إقرار تحت الَقَسم ملقدِّم الطلب 

يتم تقديم هذا اإلقرار تحت القسم كبرهان على أداء القسم باإلضافة إلى بيان اإلنفاق املدقَّق الخاص بمقدِّم الطلب كجزء 
من املستندات املطلوبة لتقييم الحصول على شهادٍة نهائية لإلنتاج من لجنة أبوظبي لألفالم. ويكون استالم الشهادة النهائية 
بمثابة إقرار من لجنة أبوظبي لألفالم باملبلغ النهائي والكامل للحسم الذي يتوجب على لجنة أبوظبي لألفالم دفعه إلى مقدِّم 

الطلب.

عــــــــــــــــــن  بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــنــــيــــابــــــــــــــــــة  رســــــــــــــــــمــــيًّــــا  أقــــــــــــــــــرُّ  أنــــــــــــــــــا ___________________________ ("صــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــب اإلقــــــــــــــــــرار")، 
______________________________ ("مــقدِّم الــطلب") بــأّن هــذا اإلقــرار تــحت الــقسم الــخاص بــاإلنــتاج املــعنون 
_____________________________ ("اإلنتاج") قد تّم بموجب تفويضي من مقدِّم الطلب. وأقرُّ أن كافة البيانات 
املـقدَّمـة مـن مـقدِّم طـلب اإلنـتاج إلـى لـجنة أبـوظـبي لـألفـالم، بـما فـي ذلـك كـافـة الـبيانـات املـقدَّمـة فـي طـلب الـحسم وبـيان اإلنـفاق 
املـدقّـَق، صـحيحة ودقـيقة. وأقـرُّ بـموجـب هـذا اإلقـرار أيـًضا أّن مـقدِّم الـطلب قـد راعـى فـي جـميع األوقـات االلـتزام بشـروط وأحـكام 
طـــلب الـــحسم واملـــبادئ الـــتوجـــيهية لـــلحسم. وإنـــني أدلـــي بهـــذا اإلقـــرار الـــرســـمي بـــما يـــمليه عـــليّ ضـــميري مـــعتقًدا أّن اإلقـــرارات 

الواردة فيه صحيحة.  

_____________________

توقيع صاحب اإلقرار، بالنيابة عن مقدم الطلب

اللقب/املسمى الوظيفي:

تصديق

أُقــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــمــوجــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــيــقــة أن __________________________ حــــــــــــــــــامــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــواز الــــــــــــــــــســفــر رقــــــــــــــــــم 
___________________ قـــــــــد وقّـــــــــع هـــــــــذا اإلقـــــــــرار أمـــــــــامـــــــــي، وذلـــــــــك فـــــــــي _____________________ بـــــــــتاريـــــــــخ 

 .__________________________

توقيع املحامي: ________________________

االسم: 

اللقب/املسمى الوظيفي: 



 : 1رقم القيد والصالحية القضائية

مكتب املحاماة (حسب االقتضاء):

ـًصا فـي إحـدى الـدول الـتالـية بـما يـتوافـق مـع الـبند 3-22 مـن املـبادئ الـتوجـيهية لـلحسم: إحـدى دول مجـلس  1  يـجب أن يـكون املـحامـي الـشاهـد مـؤهـاًل/مـرخّـَ
الـتعاون الخـليجي، املـملكة املتحـدة، فـرنـسا، إيـطالـيا، أملـانـيا، هـولـندا، بـلجيكا، لـوكـسمبرغ، سـويسـرا، الـنمسا، الـسويـد، الـنرويـج، الـدنـمارك، الـبرتـغال، أيـرلـندا، 
الـيونـان، قـبرص، فـنلندا، مـالـطا، أسـبانـيا، مـونـاكـو، مـديـنة الـفاتـيكان، آيسـلندا، ليختنشـتايـن ، الـواليـات املتحـدة، كـندا، أسـترالـيا، نـيوزيـلندا، الـيابـان، بـرونـاي٬، 
سنغافوررةة٬، ماليیزيیا٬، هھھھونغ كونغ٬، الـــصني، الجـــزر الـــعذراء الـــبريـــطانـــية، جـــزر كـــايـــمان، جـــزر الـــقنال اإلنجـــليزي (جـــيرســـى وغـــيرنـــزي)، جـــزيـــرة مـــان، الجـــزائـــر، 

جيبوتي، مصر، العراق، األردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، فلسطني، السودان، سوريا، تونس، اليمن، بنغالديش، الهند، باكستان، أو سريالنكا.  

يجب إرفاق هذا اإلقرار تحت القسم بنسخة عن ترخيص/شهادة ممارسة املهنة للمحامي ووثيقة مؤرخة من سجل املحامني املقيَّد فيه املحامي (إن ُوجد).
  


