
 

 

 

 

 

 

 
 التاريخ:

 رقم صادر:

 

 وكـالة خـاصة
 

 .................................حاما/ أ وقيااو زقاف .ا........................... رقام.......................... قا  ني ااو   ا  ن ق ا :أناا اوققاة أ أدناا 
 
 ا  خص اا    ا

..........نحام/ أ وقيو رقم ......................... نذلك ليقاق   ققاق  مقاامي ني/قن ق/اقن   ا  السي  أ .............................م  .كان ....................

بتق يم نقققية ال قائح ناإل.تئ/اف نال/قض ناملحاكمو ناملصاصمو في ال  قى الحقققيو  الجزائياو اوتكقناو أن ال ا  .اتكقن بي ا  نيا ن أ  

نذلك لا ى أياو ممةماو ما  املحااكم او تما أ فاي م/ااط  دنلاو نإقامو ال  ان  ال  ان   خصم أن ط.ف يائ  ما يان نأ  يان مق قع وذ 

 نيامياو أن ةا. يو نممااكم 
 
 ننقضاا نإ اادأ نقياحيما

 
 نإ.تئ/افا

 
 ني ايو نإ ترا ا

 
ف سط ن  لى إختالف أنقا ها ننظائ.ها ندرزاتها صلحا

ئ. األراض   املصتصو لتسجي/ أ   قار با.اي  .اقاأ أياان ةا.اأ أ  إرفاا نفاي الصلح نآلخ. درزات املحاكمو ناملحاكم. نفي م.از و يافو دنا

ققاا يم نقققيااة نققزيااا اإلنااذارات نمااا ي ااز  ماا  األنرال ناوساات/ ات نالاا.د   اهااا نفااي ققاا يم الاا فاع نالاا  قى اوتقاب ااو ناإلد اااأ ال ص اا   

فااي ط اد إدخااا  الش اار ك ااص  فالاا  ماا  ي نماا  ى نالا خق  فااي الاا  قى بصاا.و ماا  ي نم تاارم نمساتصنة نمم اال نيصاا.و خااص  فالاا  ن

  يا. نإ ترام الش ر نفي قق يم نقققية زمياة ماا ي از  ما  ال اقائح ناإل.ات  اأات نالط ياات نفاي إقاماو اليس/او نلاا ةساميو اليس/او نحصا.وا 

نال/كااق   /ااا نفااي التي ااب نالتي يااب  نالط اا  بيس/ااو الصصاام نالاااهقد نالتي يااب نالتي ااب بصنقا هااا نإظهااار اللجااز   هااا نط ااد قم يااة نرد اليماا ن

 اإلنذارات نال.د   اها نفي ط د الحجز التم.يي ناإلز.ائي نقثبيتا نفةا نفي اإلز.اأ نالت/.يذ نقيق  التسقيو نرفضاها نإزا.اأ يا
 
فاو ةامال

نفاي اوطالياو بال..اق  . ناإل.اقا  او امالت اإلز.ائيو بما في ذلك دخق  اوزاندأ نفي القيض نالص.ف نالصلح ناإلقا.ار ناإلبا.اأ ر ار اوضا

إزا.اأ املحا.ايو ننقا/ الا  قى نرد القضااأ نفاي ناوصارية نأة ان املحاماأ نال.ائ أ القانقنياو ما  قااريخ اوطالياو نح اد السا اد التاا  نفاي 

فاي اوطالياو بال..اق  ناوصاارية نط د ة ي ن الصبراأ ناملحةم ن ن ازلهم نة يا ن ر اروم ناإل تارام  لاى ة ييا هم نانتوااىهم ن لاى قا.اراتهم 

نالط ااا  فاهاااا نلاااا ط اااد الةااااة ناو/اااة مااا  السااا.. نيافاااو الط ياااات اوت  قاااو بااااألمقر اوساااتلج و  نرد نأة اااان املحامااااأ نال.ائااا أ القانقنياااو 

باااا أن ماااا ي اااا.  الحكاااا  نالصباااراأ نياوقافقاااو  لاااى اوصاااالحو نقققي هاااا نرفضاااها نفاااي ط اااد الحااابح نالتو ياااو نفاااي قااايض نإ.اااتال  ماااا يمةااام 

اإلق.ال   يا نلها دفة ال..ق  ناوصارية لت/.يذ ما ققا    لاى أن ي.زاة   ياا ب مياة ذلاك نيو طااأ نصاق ت نافاذأ نف الاو باذلك نلهاا أن 

و يقي/ ققي/ أن ي/سد ق/سد م  يااأ م  املحام ن في يا/ أن ع اض ماا ني او باا نم از  ما  ني او نأناان نإزماا  ني تاا ني ذها باصن يتواذ يافا

 اإلز.اأات القضائيو ناإلداريو الالفمو لذلك ناوت  قو بالصصقص الذ  ني و با نما يت..ع  /ا .

 

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

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

 

 ه .......................أعل  ة/املذكور  الجمهورية البولنديةحضر لدي أنا )سفير/قنصل/كاتب عدل( دولة فلسطين لدى 

صـــادقة عل  ــا حســـب األصـــول ع ــ  أن تصـــاد   ـــ  بتــاري.......................... ود ـــد تــلوة الوكالـــة عليـــ  أقــر بمـــا اــا  ف  ـــا و لـــب  نــا امل

 وزارتي الخاراية واملغتربين ووزارة ال دل الفلسطينية لتصبح نافذه في األراض ي الفلسطينية.
 

                                                                                                                               


