
 

 

 

 

 

 

 
 

 التاريخ:

 رقم صادر:

 وكالـة خاصـة تجارية 

 

   اااااااااااا  ....................أنااااااااااااا ا: قاااااااااااا    أدنااااااااااااا : 
 
حامااااااااااااا   ف ياااااااااااا.  قاااااااااااا ا. .ااااااااااااكل.............. رقم........................قاااااااااااا     اااااااااااا    اااااااااااا      ااااااااااااا

............... ذلك ل.ن ب تنااااا ب   ااااا   يق م تقااااا م مقاااااام  السااااا.   ........................حاما   ف يااااا. رقااااام ...........................  مااااا  .ااااا ا .....

 يمث    تمث  ااا   اااي  أيااار.ا أواااص أااالا. أ  ح ااا  أ  مساااافم.  اااي أوااا. أااالا. ملماااا  اااا  ن  لاااا  ملماااا  اااا  رأ  ماللاااا  انااا  مساااافم. 

ت   ي الشلا. ا.كما  الت لف  ي  اما ح   د ل. ف سطي خ  ص.. أ   ادو. ل ى ملاقب الشل ات  ي  .ار  اإلقت اد  التجار   ي 

الت اااريإ ى ااا ملاقااب الشاال ات  ااي .اات  اءات   ي تقاا وم  ت ق.اا   افاا. الط لااات  اإل ولغبهااا الشاال اء    اا  أشاااء ماا  أ.اا  أ  أواا. أماا ر  يشاء

.اام   ااي تقاا وم  ت ق.اا  أأ   ااب أ  ى.اات  اء ى ااا ملاقااب الشاال ات ماا  أقااا اخت.ااار ى منااا د د لاا. ف سااطي   .ار  اإلقت اااد  التجااار 

 راق أااا.   ااا    اااي تقااا وم  ت ق.ااا   افااا. ا  .   اااي تن ااا.م الن اااام الااا اخكي للاااا  الشااالا.   قااا  التم.اااا    اااي الت ق.ااا     هماااا ن.االشااالا

.اات  اء أاا.   اا   هاااا اوف اا ت   ااي الت ق.اا  أوعااا  كااا أواا. معام اا. أ  ى  التاا  .اات يم ن.ا ا:عااام ت  ا:سااتن ات ال .ماا. أ  الط لااات

قت ااااد  التجاااار   اااي د لااا. ف ساااطي   هااااا اوف ااا ت   اااي ملاقعااا.  افااا. ملاقاااب الشااال ات  اااي  .ار  اإللاقعااا. و ااايم  هااااا الشااام    اااي م

قااا اوو اا ى  كااا الاالخ  ال .ماا. لت ق.ااد غاوااات الشاالا. حسااب مااا فاا  مااا  ر  ااي لل.اام.. التاا  ت اايم ماا  أالاا  ا ل الل.اام..  غياا  ا

 لاا  تكاا ت درقااهاا ف.ماا وتع اد  اي فاا  الشالا.   اي ملاقعا. ن اتم.اسلا   ي ملاقعا. احوااام  كاا ىخات ف أن املا ال اخكي   ق  

قاااالاءات ال .ماااا. أ  اااا ت أياااار.ا الشاااالا. حتاااا  اوو اااا ى  كااااا أاااالاد  ا:ؤ.سااااات الل.اااام..  غياااا  الل.اااام.. إلت اااااذ  افاااا. اإل  افاااا. 

قتما ات الل.ئ. العام. العادوا.  غيا  العادوا. للا  الشلا. بع  أير. لا  حع ر ى قتماع. لا  ق     تص  ي حع ر م ا ل اإل أير

 نهااا  قاا     تااص دار  الشاالا.  لااالت ق.  ن.اأاا. مسااافمت   ح اات   اا  اواا. أاالا.   ااي ىخت.ااار ا:ك  ااي  أتاا  ي ى  الت ق.اا  ن.اأاا.   اا   اا 

قت اد  التجار   ي  .ار  اإل . ل ى ملاقب الشل ات  يم ر ال .م.  ا:نا.ل. ف.ما وتع د أتير.ا الشلاأالق.ام أ اف. اإلقلاءات  ا  

     .د ل. ف سطي    ي ت ا.ا م  يشاء أما أاء م  احوامي   غي فم  هاا الشم    ال. خاص. مك  . للأوص  ق لص  فع ص

 

 

 

 املوكل/................................                                              إسم وتوقيع الشاهد األول: ........................                             

 إسم وتوقيع الشاهد الثاني: .......................

 

 

 املذكور/ة أعاله ....................... الجمهورية البولندية حضر لدي أنا )سفير/قنصل/كاتب عدل( دولة فلسطين لدى 

الـــة عليـــب أقـــر بمـــا بـــا  فصاـــا ويلـــب  نـــا املصـــادقة علصاـــا حســـب األصـــول ع ـــ  أن تصـــاد   ـــ  بتـــاري.......................... و تـــد تـــالوة الوك

                                      .وزارتي الخاربية واملغتربين ووزارة التدل الفلسطينية لتصبح نافذه في األراض ي الفلسطيني

 

 

                                                                                        


