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نكهت نا الموقع دناه ...........................................................................:م رت الج سفع
الثابت ال ي فع موجب( :جواة ور م رت
اإل" اص ................ :ااص خ اإل" اص:

طاقع صقم قومي) صقم ....................:

جهع

ااص خ اهنتهاء:

نالمقفم حالفاً ب نلع الكو ت

نكهت السي  ................................................................. :عهى ن ي وب ع ي في :
نذلك في  :نهً  :الشضايا نإجراءات التشاضي نما يتعهص بها :
جمفع الشضااايا التي ارفع مح ن عهي مام جمفع الملاكم نفي اش يم األنصاق لشهم الملضاار ح ناسااهمها نفي ال ااهح
َ
ناإلقراص ناإلنكاص ناإلبراء نالطعح التزن ر نط هب حهف الفميح اللا ااااااااامع نصد ا نقبهو ا نالطعح في اشاص ر اليبراء
نالملبميح نصد م نا ااااتب الهم نفي طهب اعييح اليبراء نفي الشضااااايا مام جمفع الملاكم بافع نواعها مح قضااااايا
نا ااارفات نهالف نالملاكم اللسااابفع لاحوا ال اااي ااافع نفي التشر ر عمل المعاصضاااات ناهلتما اااات ناإلشاااباهت
ناه ااااااتي ام في جمفع الشضااااااايا الم نفع نالج اافع ناألحوا ال ااااااي اااااافع نفي التشر ر ال ش نفي األحبام ناش يم
الماكرات نفي ااياذ جمفع ما اشتضااااااف إجراءات التشاضااااااي مما جمفع نفي ا ااااااتالم "ااااااوص األحبام نا ويا ا نفي
اللضااااوص مام الجهات اإلداص ع ياً كانت نم ااااالح اللبومع نم ااااهلع ال ااااهر العشاصت نمباابها نمأموص ااها ناش يم
الطهبات نالتوقفع عهيها نعهى اهلتما اااااات نالماكرات ناساااااهم األنصاق نالمسااااات ات نالعشود العرففع نالر ااااامفع نفي
اللضاااوص مام م اااهلع الضااارااب نمأموص ااها نلجان الت اااالح ناش يم الماكرات ناساااهم "اااوص التشر رات نالتش يرات
نالم اق ااااع فيها نقبو ما يرو قبول نصف ما يرو صفضاااا في اش يم الر ااااوم ناألمانات لهملاكم ناسااااو تها نقب
اقيها نفي اسهم ناسهفم األنصاق ناألنامر نالمست ات نالعشود العرففع نالر مفع مح نإلى قالم كتب الملاكم نالجهات
اإلداص ع نالتوقفع نفا ع ع ي التساااااهفم في كل ما ذكر نفي التشر ر وش الشسااااااام نالتوقفع عهى ملاضااااار الميالوات
ناللضوص مام ملبمع الشضاء اإلداصت (مجهس ال نلع) ن ذنت بتوكيل غيره في كل ن ع ما ذكر .
ثانفاً  :عما اإلداص  :نلهوكيل اللص في إداص األطفان الزصاعفع نالعشاصات ناألصاضي الوضاء الممهوكع لي نفي اأجير ا
نإ تجاص ا نالر ر عشود اإليجاص اليا"ااااع نال يااال ن دفااااااع المبالاااااااغ ال ااجااااااع عاااااح ااااااه اإليجاااااااااصات ن هاااا
نإعطاء اإلي اااهت نالميال ااات نملا اابع المسااتأجر ح نفي ااياذ كافع اإلجراءات الالةمع ل و الجمرفات الزصاعفع
نلجان الم اااااااللع نفي فسااااااخ عشود اإليجاص ن الت اة ع ها نالتوقفع عهى األنصاق نالعشود المتعهشع بها نفي إقامع
المباني نإةالتها نطهب الترهفص لالك نامثيهي مام جمفع الم االح اللبومفع نغير اللبومفع نالشطاع العام ناليا
ما في ذلك البه يع نالت ظفم نالهييات نال اااركات العامع ناليا"اااع نالتوقفع إذا لزم األمر نفي ا اااتالم مواد الب اء مح
ت جهع حبومفع ن غير حبومفع ن قطاع عام ن ها ندفع المبالغ الالةمع نالتعاق مع المشانليح نالعما نغير م
ناوقفع العشود الالةمع التعاق نالوسااااخ نالت اة مشابل ن ب نن نفي ا اااا ير نا ااااتيراد ناسااااهفم نشاااالح البضااااااع
نالم شوهت ناآلهت نغير ا ما في ذلك الطرند نامثيل مام الجماصك نالموانئ نجمفع الم اااااااااالح نالجهات المتعهشع
بالك نااياذ ما يهزم نلهوكيل طهب ا تيراج اإلعالنات ال رعفع ناللضوص مام ملاكم األحوا ال ي فع نااياذ كافع
اإلجراءات المتعهشع بالك نااياذ ما يهزم .نلهوكيل اللص في "رم نإي اع نقب المبالغ المستلشع لي
يراعى الت ااا يص عهى اا التوكيل مح ح مبااب نةاص الياصجفع الم ااار ع
اااوص م
مالحظات :لعمل التوكيل يجب إحضااااص "ااال الشيص ال اااي ااافع ااااصت الموعو نه يعت
الم ت ر الملافظات يراعى إي اع التوكيل العام أح مبااب ال هر العشاصت ي ح اهحتواظ وص مح التوكيل قبل إص ال لهوكيل.
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ما في ذلك
مح جمفع هزااح اللبومع نال اااااااااركات نالب وك ن ييع اوفير البر نكافع الهييات قطاع عام ن ها
"رم ال فبات ناللواهت نالمعاشات ال هر ع نالمرابات نالمبافآت ناهدهاص نالتأميح ن"رم فواا ن صباح شهادات
اه ااااتثماص بافع نواعها ال ااااادص عح ت ب ك م اااارت ن ج بي نا ااااترداد قفمتها نالتوقفع عهى األنصاق ناإلق ارصات
نالمست ات المتعهشع بالك نعهى العموم ل "رم ت مبهغ يستلش الموكل مح ت جهع مح ت فرد.
ثالثاً  :عما الت ااارم :نكالك نكهت في البفع نال اااراء نالر ح نال اااطب نالب نالمشايضاااع نالهبع نالشسااامع نالورة
نالتج يب نإشااااهاص اإلصن نإنهاء الوق في ها حص اهمتفاة نشااااطب ااااواء ال ساااابع لاطفان الزصاعفع ن العشاصات
المب فع ن األصاضي الوضاء نكل ثابت نالتوقفع عهى كافع نواع العشود اهبت اافع ن ال هاافع نفي دفع نقب األثمان
نباقيها ن ها نإعطاء الميال ااات نفي جمفع الت اارفات ال اقهع لهمهكفع ن المشي لها ما في ذلك جمفع نواع عشود
ال اااااطب ن اإلق ارصات المتعهشع بالك في بفع نشاااااراء نإب ا نإ اااااتب ا األنصاق المالفع ناأل اااااهم نالسااااا ات ن"ااااارم
كوبونااها نبفعها نلهوكيل كالك اللص في شاااراء السااافاصات نبفعها ياً كان نوعها نإ اااتيراج صه اااها ناج ي ا ااا و اً
نبا فع الر اااااااااوم نالتااأمي ااات ناميير نالو اال ال مر المعا نفااع نكااافااع إجراءات المرنص نالتوقفع عهى العشود ناألنصاق
اليا"ع بالك .نلهوكيل ن يوكل مح ي اء في كل ن ع ما ذكر.
نبما ذكر الرص اا التوكيل نام التوقفع عهف مح الموكل ع االنا عهف .
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