
 

 ةيعوطت ةصرف ةيقافتا

  ةصرفلا ةعيبط  ةيعوطتلا ةصرفلا ىمسم

  ناكملا  ةيساسألا ةمهملا

  ةيوهلا مقر  عوطتملا مسا

  ينورتكلالا ديربلا  لاوجلا مقر
 ةصرفلا يف عوطتلاب ةبغرلا مكل نأ ثيحو اهب نيعوطتملا دحأك مكب بحرت نأ ةيعوطتلا نيعم ةيعمج رسي
 رشابملا يرادإلا مكعجرم نوكيل .................................. /ذاتسألا عوطتلا ريدم ديدحت مت دقف هالعأ ةحضوملا
 وأ تاراسفتسا يأ صوصخب هعم لصاوتلا يف اوددرتت ال نأ وجرن ،ةـ/عوطتمك مزاللا معدلا ىلع لوصحلل
 ......................... هتفصب  .................................... /ذاتسألا ديدحت مت امك ،ةيعوطتلا مكماهم ةلاح لوح تاظحالم
 .ةيعوطتلا مكتصرفل ينفلا عجرملاو رشابملا مكسيئر نوكيل

 ةيعوطتلا ةصرفلل ينمزلا ليصفتلا

 .عوبسألا/مويلا يف ةعاس ............... عقاوب ةنس/رهش/عوبسأ/موي  ............. ةدمل مكعم قافتالا مت امك
 م٢٠   /   /   خيراتو  ................موي ىتحو م٢٠      /   /    خيراتو  ................ موي نم ًاءدب

 :ةماه ةظحالم
 يف نوبغرت متنكو ةنيعم فورظ مكيدل وأ اهيلع قفتملا ديعاوملا يف روضحلا نم اونكمتت مل اذإ وجرن
 .رشابملا يرادإلا مكعجرم عم قيسنتلا ديعاوملا هذه رييغت

نملا هعقوتت ام
نم ةمظ

ك
م  

 .تاقوألا هذه ليدعت يف نوبغرتو مكيلع أرطي ئراط يأل اهمالعإو اهيلع قفتملا تاقوألا يف عوطتلا •
 متيس يذلاو تاءارجإلاو تاسايسلا ليلد يف ةحضوملا اهتاسايسو ةسسؤملا فادهأب مازتلالا •

 .هيلع مكفيرعت
 :يهو ةيعوطتلا ةصرفلا نم اهيلع قفتملا تافدهتسملا قيقحت •

1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................ 

 

مي ام
ك

م هعقوتت نأ ن
نملا ن

 ةمظ

 فادهأ ةمدخل هب اومهاست نأ نكمي امو ةيعوطتلا ةصرفلابو اهتاسايسو ةمظنملاب لماكلا فيرعتلا •
 .ةمظنملا

 .ليهأتلاو بيردتلا كلذكو مكماهمب مايقلا ىلع مكتدعاسمل رشابملا هيجوتلا •
 .رشابملا سيئرلاو عوطتلا ريدم نم مدقملا معدلا •
 ددعب ةيعوطتلا تاداهشلا رادصإو ،ةيعوطتلا مكتصرف لالخ نم هنومدقت ام لكل ميركتلاو ريدقتلا •

 . اهيف عوطتلاب متمق يتلا تاعاسلا

 اومهاست نأو  ،ةيساسألا ةيعمجلا ةيضقو عمتجملا ةمدخل ةيعمجلاب لمعلا قيرف عم ةدحاو ادي اونوكت نأل علطتن
 . مكلو انل دادسلاو قيفوتلا هللا نيلئاس ، نيفرطلل ةميدتسمو مامتهالاب ةريدج عوطت ةبرجتب

 عيقوتلا  ةـ/ـعوطتملا
 

 عيقوتلا  عوطتلا ريدم
 

 

 .)حضاو لكشب ةينطولا ةيوهلا ةروص قافرإ بجي( ةيوهلا ةروص قفرم •


