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 ..../../..يحشس تراسيخ 

 : تيٍ كم يٍ 

وانًميى (…………… انجُغيح ……….) ...../…………..أوالً : انغيذ 

 ششيك يرضايٍ ( –طشف أول ………………………………….) .…………….

وانًميى (……… انجُغيح ……… ) ......…………ثاَياً : انغيذ / 

 ششيك يرضايٍ ( –طشف ثاٌ …………………………) .…………….

ػهً ذكىيٍ ششكح  ( أٌ ألش األطشاف ) انطشفيٍ ( تأههيرها نهرصشف وانرؼالذ ، اذفمىا ) اذفما تؼذ

 : ذضايٍ فيًا تيُهى ) تيُهًا ( تانششوط اآلذً تياَها

 .……… وانغًح انرجاسيح نها……………. أوالً : اعى انششكح 

 .……………… ثاَياً : غشض انششكح

لغى ……………. .…………..تشاسع …….. ثانثاً : يشكض انششكح : كائٍ تانؼماس سلى 

 .……………………… يحافظح…………….. 

 : يال انششكح : ذى دفؼه يٍ جًيغ انششكاء وحصح كم ششيك ػهً انُحى اآلذًساتؼاً : سأط 

 ............…ولحصح انششيك األ

 …………… حصح انششيك انثاًَ

نهرجذيذ نًذج أخشي يًاثهح  . لاتهح... وذُرهً فً .. / .. / ...يذج انششكح : ذثذأ يٍ .. / .. / . : خايغاً 

يذ يحضش أو تخطاب يىصً ػهيه تؼهى  نششكاء اآلخشيٍ تًىجة إَزاس ػهًيا نى يخطش أحذ ا

 . انششكح أو يذج يحذدج تشهش ػهً األلم انىصىل تشغثره فً االَفصال لثم َهايح يذج

أٌ ذكىٌ  اإلداسج وحك انرىليغ : يىكهح نألطشاف انثالثح يجرًؼيٍ أو يُفشديٍ تششط : عادعاً 

وتؼُىاَها . أيا تشأٌ  ( نرحميك غشض انششكح وضًٍ أغشاضهااألػًال انرً ذصذس يُهى ) يُهًا 

ذصشفاخ لاَىَيح أخشي يٍ سهٍ أو تيغ  جُيه ، وأيح…...…انًؼايالخ انرً ذضيذ ليًرها ػٍ 

 . نهششكح ، فيجة أٌ ذصذس يٍ جًيغ انششكاء اساخ انششكح أو انحصىل ػهً لشوضػم

يشذثاً شهشياً ػٍ حك  …….....……و….….……عاتؼاً : اذفك انششكاء أٌ يرماضً انطشف 

 . اإلداسج ذذخم يٍ ضًٍ يصشوفاخ انششكح

فيها سأط  يشصذانحغاتاخ وانغُح انًانيح : ذًغك دفاذش ذجاسيح حغة األصىل انرجاسيح  : ثايُاً 

. ػهً ..وذُرهً فً ../ .. / . .. / ../ .... انًال انُمذي وانؼيًُ ، وذثذأ انغُح انًانيح نهششكح فً أول

األستاح وانخغائش فً إطاس ييضاَيح ػًىييح نهششكح  شكح وخصىيها وحغابأٌ يجشد أصىل انش

ياً يٍ ذاسيخ إسعال ذىليؼهى ػهيها أو تؼذ يضً خًغح ػشش يى وذكىٌ َافزج فً حمهى تًجشد

 اكةشرعقد 



 

يُهى تخطاب يىصً ػهيه تؼهى انىصىل ، أو تإَزاس ػهً ،يذ يحضش ويكىٌ نكم  صىسج يُها نكم

 . انخثشاء ح وسصيذها تُفغه أو ترىكيم ػُه أو تُذب أحذاإلطالع ػهً دفاذش انششك ششيك

وانخغائش : ذىصع األستاح تمذس حصح كم ششيك .أيا فً حانح انخغاسج فً  ذاعؼاً : ذىصيغ األستاح

خغاسج انغُىاخ  إحذي انغُىاخ ، فرشحم إنً انغُح انرانيح ،وال ذىصع أستاح إال تؼذ ذغطيح ييضاَيح

 . انغاتمح

أو انششكح  ًُافغح : يرؼهذ انششكاء تؼذو انمياو تأي ػًم يٍ األػًال انرً ذمىو تهاان ػاششاً : حظش

نهزا انثُذ يحك نثالً  أٌ يُافغها فً انغشض انًخصص نها ، و فً حانح ثثىخ يخانفح أي ششيك

 . انششكاء فصهه ويطانثره تانرؼىيضاخ انُاذجح ػٍ ذصشفه

 : حادي ػشش : االَغحاب وانرُاصل ػٍ انحصص

 . ال يحك ألي ششيك أٌ يُغحة يٍ انششكح لثم َهايح يذذها –أ 

ٌ يثيغ حصح أو سهُها أو يرُاصل ػُها أو جضء يُها .إال تًىافمح تالً ال يحك ألي ششيك أ -ب

 . انششكاء كراتح

انرصشف فً حك تالً  وفً حانح أيح يخانفح أي ششيك نًا جاء تانثُذ انغاتك ال يُفز هزا –ج 

 . فاظ تجًيغ حمىلهى تغائش أَىاػهاانششكاء يغ االحر

انششكاء أو فمذاٌ  ه : ال يُرهً ػمذ انششكح تىفاج أحذػشش : وفاج أحذ انششكاء أو فمذاٌ أههير ثاًَ

ػمذ انششكح ،وال يحك نهى وضغ األخراو  أههيره ؛ وإًَا يحم يحهه وسثره أو يًثهيٍ تانششوط َفغها

ها وذغرًش إنً َهايح يذذها . وذمرصش حمىق وسثح إداسذ ػهً انششكح أو لغًرها واليرذخهىٌ فً

 ً األستاح انرً نى يرى انًحاعثح ػهيها ، وذؼرثش انششكح يفغىخحتُصيثهى ف انًرىفً ػهً انًطانثح

فيها يغ وجىد وسثح  واػرثاس انششيك انًرىفً يفصىل ، إال إرا اذفك تالً انششكاء ػهً االعرًشاس

 . انًرىفً أو يٍ فمذ أههيره

إجًاع ثانث ػشش : فغخ انششكح : ذفغخ انششكح لثم َهايح يذذها فً حانح وجىد خغائش ، ويكىٌ ت

 . انششكاء

تانطشيمح انرً  ػشش : فً حانح اَرهاء ػمذ انششكح يجىص نهششكاء االعرًشاس فيها أو ذصفيرها ساتغ

يصفٍّ ذخراسج األغهثيح . وفً  ذو االذفاق ، يكىٌ ذصفيرها ػٍ طشيكيرفمىٌ ػهيها . وفً حانح ػ

 طهة أحذ انششكاءذرىنً انرصفيح تُاء ػهً  االخرالف ، ذكىٌ انًحكًح انًخرصح هً انرً

خايظ ػشش : كم َضاع يُشأ يٍ انششكاء أو انىسثح أو يٍ فمذ أههيره فً ذفغيش أي تُذ يٍ تُىد 

 . رصحهً انًخ……… .........…انؼمذ ذكىٌ يحكًح 

ترغجيم  ػشش : ذغجيم انششكح : يرفك انششكاء ػهً أٌ يكىٌ يذيش انششكح هى انزي يمىو عادط

أو ذىكيم نششكاء نألعرار  شق انماَىَيح تًصشوفاخ ػهً ػاذك انششكحهزا انؼمذ واإلشهاس ػُه تانط

 …….………… . انًحايً ترغجيم........../…………

 . نهؼًم تها ولد انهضوو تيذ كم ششيك َغخح……………. عاتغ ػشش : ذحشس هزا انؼمذ يٍ 

 : ذىليغ انششكاء

1- ………………….. 

 2- ………………….. 


