رؾبمصؿحمحلابمذومرؾقعةمخاصةمظعؿالءمذفادةمبالديمباظدوالرماالدرتادي م
اظلقدمعدؼرماظؾـؽماألػؾلمادلصريم/مصرعماظلؾعني م
أرجقماظؿػضؾمبادلقاصؼةمسؾكمصؿحمحلابمجارىمباظدوالرماالدرتاديموصؼاًمواظؾقاغاتماظؿاظقةم :م
ادــؿماظعؿقــؾمباظؽاعؾم:مم  ----------------------------------------------م
اظــــقعم:م

م

مذطر

م

م

مأغـك م

غقسقةماظعؿقؾم:ممممممممممممممممممممباظغممممممممممممممممم م

ممضاصرمممممممممممم م

غقعماهلقؼةم:ممممممممممممممممممممممممممرضؿمضقعلمممممممم م

مجقازمدػرم

م

رضؿماهلقؼةم:مم -----------------مممممممممممممصادرةمعـم------------:مم م
تارؼخماإلصدار:م ----/--/--متارؼخماغؿفاءماظصالحقة ----/--/--:م
اظرضؿماظؼقعلمظؾؼاصرم:مم ------------------متارؼخمادلقالد:م----/--/--ممبؾدمادلقالد ---------------:م

ادؿماظقاظلماظطؾقعلمباظؽاعؾ(حاظةماظؼصر) ------------ ---------------- ------------------- :م
غقعماهلقؼةم:ممممممممممممممممممممممممممرضؿمضقعلمممممممم م

مجقازمدػرم م

اجلـلقةم:م ------------- -------------مممممممبؾدماجلـلقةم:م------------- ---------- ---م م
ػؾمظدؼؽمجـلقاتمأخريم:م

ممممغعؿم م

مالم م

يفمحاظةماإلجابةممبـعؿممتذطرماجلـلقاتماألخرىمم  ----------------------------------------م
(مععمضرورةماحلصقلمسؾكمعلؿـدمحتؼقؼماظشكصقةماظدالمسؾكمذظؽ) م
ػؾمظدؼؽمحؼماإلضاعةميفمدولمأخرى؟ممممممممممممغعؿممممممممممممممالمم م
يفمحاظةماإلجابةممبـعؿممتذطرماظدولماألخرىمم -------------------------------------- ----م
طاصةماظؾقاغاتماظقاردةمبطؾبمذراءمذفادةمبالديمباظدوالرماالدرتاديمعؽؿؾةمظؾقاغاتمصؿحماحللابمذوماظطؾقعةماخلاصةم.

م

ادؿماظعؿقؾم ----------------:م
اظؿقضقــــع ------------------:م

حترؼراًمصكم:ممممممم/مممممممم /م
إلدؿكدامماظؾـؽمصؼطم :م
رضؿماحللابماجلدؼدم:م م
ادؿماظعؿقؾم:م م
ادلقزػ :م

اظؿقضقع :م

اظؿارؼخ:مممممممم/ممممممممم/مممممممم م

علؽقلم :م

اظؿقضقع :م

اظؿارؼخ:ممممممممم/ممممممممم/مممم م

عقضػماظؽشػمسؾكماالررافمبؼقائؿماحلظرم:ممممممممؼقجدممممممممممممالمؼقجد م
علؽقلماالظؿزام :م

اظؿقضقعم م

اظؿارؼخ:ممممممممم/ممممممممم/مممممم م

ذروطموماحؽاممظؾقلاباتمذاتمرؾقعةمخاصةمظشفادةمبالديمباظدوالرماالدرتاديمباظؾـؽماالػؾلمادلصريمم م
ػذهماظؾـقدمواظشروطمواألحؽاممتقضحماظؿزاعاتماظؾـؽمجتاهمسؿالئفمباإلضاصةمإديماظؿزامماظعؿالءمجتاهماظؾـؽموتطؾؼمسؾكمطاصةمأغقاعماحللاباتماظيتمؼؿؿمصؿقفامباظعؿؾةماحملؾقةمأوماألجـؾقةمبأيمعـمصروعم
اظؾـؽمجبؿفقرؼة معصر ماظعربقة ،موعا ممل مؼرد مبف مغص ميف مػذا ماالتػاق متؽؿؾفماظؼقاسد مواظـظؿ مادلعؿقل مبفا ميف ماظؾـؽ موطذظؽ ماظؿعؾقؿات ماظصادرة معـماظؾـؽ مادلرطزي مادلصري ميف مػذا ماظشأن ،مثؿ ماألحؽامم
اظقاردةميفمضاغقنماظؿفارةمادلصريمواظؼاغقنمادلدغلموضاغقنماظؾـؽمادلرطزيمادلصريمواجلفازمادلصريفمواظـؼدموتعدؼالتفؿ .م

اظؾـد()1متعرؼػات :م

اظؾـدم(م4م)درؼةماحللاباتم :م

يف مػذا ماظصدد متؽقن مظألظػاز مواظؿعؾريات ماظؿاظقة مادلعاغل مادلكصصة مهلامبادؿــاء معا مؼؼضك مبف ماظلقاقم

( 1-4م) محيرتم ماظؾـؽ مدرؼة مطؾ معا مؼؿعؾؼ ممبعاعالت ماظعؿقؾ مظدىماظؾـؽ موؼؿؾع مدقادة ماحلػازم

خالفمذظؽ،موتشؿؾمصقغةمادلػردمصقغةماجلؿعمواظعؽسمباظعؽس،موذظؽمسؾكماظـققماظؿاظل :م

سؾك مدرؼة مادلعؾقعات ماخلاصة مباظعؿقؾموباحللاب مغػلف م ،موظؽـ مؼصرح ماظعؿقؾ مظؾؾـؽ مباظؽشػم

•”اظؾـؽ”مؼؼصدمبف:ماظؾـؽماألػؾلمادلصريموذيقعمصروسفموخؾػائفموادلؿـازلمظفم/مهلؿ .م

سـ مطؾ مأو مبعض ماظؾقاغات ماخلاصة ممبعاعالتف مرؾؼاً مظؾؼقاغني ماظلارؼة موادلعؿقل مبفا ميف محاظةم

•”اظعؿقؾ”مؼؼصدمبف:مصاحبمأومأصقابماحللاب .م

اختاذ مأؼة مإجراءات مضاغقغقة مالدؿقػاء محؼقضف مضؾؾف مأو مإلثؾات محؼف ميف مغزاع مضضائل مؼـشأ مبنيم

•”حلاب”مؼؼصدمبف:مأيمحلابمعػؿقحمظدىماظؾـؽمؼطؾؼمسؾقفمػذهماظؾـقدمواظشروط .م

اظؾـؽ موبقـف مبشأن مػذه مادلعاعالت م ،مطؿا مؼقاصؼ ماظعؿقؾ مسؾك مأن مؼػصح ماظؾـؽ مسـ مطاصةم

•”ؼقم مبـؽل” مؼؼصد مبف :مأؼام مسؿؾ ماظؾـؽ ماظذي مؼؼقم مخالهلا مبؿـػقذ مطاصة مأغقاع مادلعاعالت ماظؾـؽقةم

ادلعؾقعاتماخلاصةمبفمإذاممتمإصدارمأعرمضضائلمرؾؼامظؾؼاغقنمادلصريم .م

سادة معا مؼشؿؾ مذظؽ مأؼام ماألدؾقع معـ مؼقم ماألحد محؿك مؼقم ماخلؿقس مبادؿــاء مأؼام ماألجازاتم

( 2-4م)ؼصرح موخيقل ماظعؿقؾ ماظؾـؽ ميف ماإلصصاح مسـ مأى معـ مععاعالتفمواظؾقاغات مادلؿعؾؼة مبفام

واظعطالتماظرمسقة .م

واحملؿػظمبفامظدىماظؾـؽمظؾغريموصؼاًمدلامؼراهماظؾـؽمعـادؾامظؿؼدؼرهمادلطؾؼ .م

اظؾـدم(م)2أحؽاممساعة :م

اظؾـدم(م5م)إضػالماحللابم :م

( م 1-2م)ؼؿعفد ماظعؿقؾ مبأغف مادلاظؽ ماألصؾل موادللؿػقد ماحلؼقؼك مواظقحقدمعـ مصؿح ماحللاب ،مأو مأغف مذطرم

م(م5-1م)مجيقزمظؾؾـؽم-ميفمأيموضتمعـماألوضاتمودونمإبداءمأيمأدؾابموصؼاًمظؼرارهمادلطؾؼم

بقاغات مادللؿػقد ماحلؼقؼل ميف مرؾب مصؿح ماحللاب موؼؿعفد ماظعؿقؾ مبؿقدؼث مبقاغاتف مصقر محدوث مأؼةم

-مإضػالمحلابم/محلاباتماظعؿقؾمبؿؼدؼؿمإخطارمطؿابلمعدتفم)م(5مؼقممبـؽلمسؾكماألضؾ،مممام

تغقرياتمبشأغفامخاللم30مؼقممأومصقرمجتـلفمجبـلقفماخرىمأومسـدعامؼطؾبماظؾـؽمذظؽ .م

ؼرتتب مسؾقف مإبراء مذعة ماظؾـؽ معـ مأيماظؿزام معاظل مصقؿا مؼؿعؾؼ مباحللاب موذظؽ مبإردال مذقؽم

( م 2-2م) مؼقاصؼ ماظعؿقؾ مسؾك مضقام ماظؾـؽ مبادؿكدام مأي مبـؽ معرادؾ مأو موطقؾمعـ ماظؾارـ ميف مإجراءم

إدي ماظعؿقؾ مسؾكماظعـقان ماظـابت مظدى ماظؾـؽ ،موذظؽ مبادلؾؾغ ماظدائـ مادلقجقد مباحللاب ميفم

ععاعالتف موظـ مؼعد معلؽقالً مسـ مأي متصرف مأو مخطأ مأو مإػؿال مؼؿؿ معـ مضؾؾ مػذا ماظؾـؽ مادلرادؾ مأوم

ذظؽماظقضتمبعدمخصؿمأؼةمعؾاظغمعلؿقؼةمسؾكماظعؿقؾمظصاحلماظؾـؽ .م

اظقطقؾمعـماظؾارـ .م

( م 5-2م) مجيقز مظؾؾـؽ مإختاذ مأي مإجراء مإلضػال ماحللاب مسؾك ماظػقر مإذا معا مرأى ماظؾـؽ مأنم

( م 3-2م) مؼعؿرب ماظؿقضقع مسؾك ماظـؿقذج ماخلاص مبػؿح ماحللاب ممبـابة معقاصؼة مسؾك ماالظؿزام مباظؾـقدم

اظعؿقؾ مضد مضدم مععؾقعات مخارؽة م/مشري مطاعؾة ميف مأي موضت ،مأو ميف محاظة مادؿكدام ماحللابم

واظشروط مادلقضقة مبفذا ماظطؾب موأؼة متعدؼالت مأو مإضاصات مؼؼقم ماظؾـؽ مبإدخاهلا مسؾقفا معع معقاصاةم

بشؽؾمشريمضاغقغلمأوميفمسؿؾقاتماحؿقاظقةمأوميفمحاظةمإخاللماظعؿقؾمبفذهماظؾـقدمواظشروط .م

اظعؿقؾمبفامعـموضتمآلخرموصؼاًمدلامؼصدرمعـمضقاغنيموم/مأومضراراتمعصرصقةميفمػذاماظشأن .م

اظؾـدم(م6م)ماظؿغقريمواظؿعدؼؾ :م

م( م )4-2متعؿرب مذيقع ماحللابات مادلػؿقحة مبادؿ ماظعؿقؾ مظدى ماظؾـؽ موصروسف موحدة مواحدة مال متؿفزأم

حيؼ مظؾؾـؽ متعدؼؾ مطاصة مػذه ماظؾـقد مواظشروط مأو مبعضفا مدون ماحلاجة مإدي معقاصؼة ماظعؿقؾم

ضؿاغاً موتأعقـاً مظلداد معطؾقبات ماظؾـؽ متؾؼائقاً موذظؽ مبإسؿؾارػا محلاب مرئقلل موحلابات مصرسقة مهلذام

ادللؾؼة ،موؼؼقم ماظؾـؽ مبإخطار ماظعؿقؾ مبأي متعدؼؾ مباظطرؼؼة ماظيت مؼراػا ماظؾـؽ معـادؾة ،مطؿام

احللاب .م

تعؿرب ماظؿعدؼالت مادلدخؾة مسؾك مػذه ماظؾـقد مواظشروط مجزءاً مال مؼؿفزأ معـفا مدون ماحلاجة مإديم

م(5-2م)مؼػقضماظعؿقؾماظؾـؽميفماالدؿعالممسـفمسـمررؼؼمأحدمعقزػقفمأوموطالئفمأومأحدمادلؽاتبمأوم

عقاصؼةمطؿابقةمعلؾؼةمعـماظعؿقؾ .م

اظشرطاتمادلؿكصصةميفمذظؽ .م

اظؾـدم(م7م)ماظؼاغقنماظقاجبماظؿطؾقؼمواالخؿصاص :م

( 6-2م) ميف محاظة مسدم مادؿقػاء ماظعؿقؾ مجلؿقع مادللؿـدات مادلطؾقبة معـمضؾؾ ماظؾـؽ ممبقجب ماظؾقائحم

ختضع مػذه ماظؾـقد مواظشروط مألحؽام ماظؼاغقن مادلصري م ،موطؾ مغزاع مؼـشأ مخبصقص متـػقذ مأوم

واظضقابط مواظؼرارات ماظداخؾقة مؼؽقن مظؾؾـؽماحلؼ موصؼاً مظؿؼدؼره معـػرداً مأال مؼؼؾؾ مادؿؿرار ماظؿعاعؾ مسؾكم

تطؾقؼ مأي مبـد مأو مذرط معـ مػذه ماظؾـقد مواظشروط مؼؽقن ماظػصؾ مصقفا معـ ماخؿصاص محماطؿم

ػذا ماحللاب ،موطذا مظؾؾـؽ ماحلؼ ميف مسدم مضؾقل مأي مععاعالت معصرصقة مأخرى موذظؽ ميف مأي موضتم

اظؼاػرةمسؾكماخؿالفمأغقاسفامودرجاتفامأومأيمحمؽؿةمأخرىمخيؿارػاماظؾـؽميفمػذاماظشأن .م

ودونمإبداءمأدؾاب .م

اظؾـدم()8مإضراراتماظعؿقؾ :م

( م 7-2م)ؼؼر ماظعؿقؾ مبؼؾقظف مظلفالت ماظؾـؽ مصقؿا مؼؿعؾؼ مبؽؾ مادلعاعالتماظيت مترد مسؾك مطاصة محلاباتفم"م

(1-8م)مأضرمبأنمذيقعماظؾقاغاتمادلؼدعةمعـكموادلدوغةمبفذاماظطؾبمصقققةموطاعؾة .م

يفمحاظةمغشقءمغزاعمبشأغفا"مطدظقؾمغفائلموعؾزممأعاممذيقعماجلفاتمدقاءمحؽقعقةمأومشريمحؽقعقة .م

(م)2-8مأضرمبأنمتقضقعكمسؾكمػذاماظطؾبمؼعؿربمعقاصؼةمصرحيةمعـكمسؾكمطاصةماظؾـقدمواظشروطم

( م 8-2م)خاص مباظعؿالء ماظذؼـ مال مجيقدون ماظؼراءة مواظؽؿابة(:مؼؼر ماظعؿقؾ مبأغفمضد مسؾؿ معـ ماظؾـؽ مو م/مأوم

واألحؽامماظقاردةمبفم)ذروطموأحؽامماحللاباتمادلصرصقةمباظؾـؽماألػؾكمادلصرىم(م،مطؿامأضرم

اظشكص مادلراصؼ مظف مسـ مررؼؼ ماظؿالوة مواإلؼضاحمبؽاصة مذروط ماظؿعاعؾ مسؾك ماحللاب ،مطؿا مؼؼر مبأغف ميفم

بإرالسكٍ مسؾك مػذه ماظؾـقد مواظشروط معـ مخالل ماظـلكة مادللؾؿة مدي معـ ماظؾـؽ .موػذهم

حاظة مادؿعؿال ماخلامت ماخلاص مبف معـ مضؾؾ ماظغري مصإن ماظؾـؽ مال مؼؿقؿؾ مأؼة معلؽقظقة م ،موؼؽقن مصاحبم

اإلضراراتمغفائقة موال مجيقز ماظرجقع مصقفا محاظقاً مأو معلؿؼؾالً مألي مدؾب معـ ماألدؾابمأو مبأي مصػةم

احللاب معلؽقال مسـ محقازة مػذا ماخلامت موؼؿقؿؾ مسقاضب مصؼده مأو مدرضؿف ،موإذا ممت ماظؿعاعؾ مسؾكم

طاغت،موتظؾمدارؼةمحؿكمبعدمضػؾمحلابـام/محلاباتـامظدىماظؾـؽ .م

احللاب ممبقجب ماخلامت ماخلاصمبف مصإن ماحلرطة ماظيت ممتت مسؾك ماحللاب ممبقجؾف متؽقن مغاصذة ميفم

م

حؼفموالمحيؼمظفماظرجقعمسؾكماظؾـؽمبأؼةمعؾاظغمأومتعقؼضاتمأومدساوىميفمػذاماظشأنم .م

م

م(9-2م)تصؾحمػذهماظؾـقدمواظشروطمغاصذةمصقرمتقضقعماظعؿقؾمسؾقفا .م

اظؾـدم(م)3ماإلؼداساتمواظلققبات :م

م

م( م )1-3مؼقاصؼ ماظعؿقؾ مسؾك مطاصة ماإلؼداسات ماظيت مضد متؿؿ ميف محلابف معـ مجاغؾف ممبقجب محقاالتم

اسم العميل_________________________________ :
توقيع العميل________________________________ :
التـاريخ___________________________________ :

بشرط معقاصؼة ماظؾـؽمسؾك مضؾقلمػذهماإلؼداسات،مطؿامؼعدمادلقدعمعلؽقالمعلؽقظقة متاعةمسـمصقةمطاصةم
اظؾقاغات مادلاظقة موشري مادلاظقة م(مبامصقفا مرضؿ موأدؿ مصاحب ماحللاب(ماظؿك مؼؿضؿـفا ممنقذج مضلقؿة مإؼداعم
عؾاظغمظؾقلاب،موؼعؿربمتقضقعفمسؾكمػذهماظؼلقؿةممبـابةمإضرارمغفائكمعـفمسـمصقةماظؾقاغاتمداظػةماظذطرم
المحيؼمظفماظرجقعمصقف .م
م( م 2-3م) ميف محاظة مإجراء مأي متغقري مبـؿقذج ماظؿقضقع ماخلاص مبصاحب ماحللاب مؼؿعني مسؾقف معقاصاةم
اظؾـؽ مبف موؼؿعني مطذظؽ مإخطار ماظؾـؽ مبأي متغقري ميفماألذكاص مادلصرح مهلؿ مباظؿقضقع مبشأن مععاعالتم
احللابمخاللم30مؼقم .م

()3-3مؼؼؿصرماظؿعاعؾمسؾقفامظؽاصةمادلعاعالتماخلاصةمبشفادةمبالديمباظدوالرماالدرتاديمصؼطم .م
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