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 عــــــــــــــــامةالة ـــــــــــــوك

مارس كافة يخولته أن  كالة عامة مطلقةو                             ة      /وكلت السيدة                                                ادناه /إني الموقع

ادات فتح االعتمقيعه والحقوق الممنوحة لي شرعا وقانونا وعرفا بما في ذلك حق فتح الحسابات الجارية وإيداع المبالغ لدى المصارف وسحبها بتو

قبول كافة و الغهاالمستندية وغير المستندية والتوقيع على عقودها وتعديلها وإلغائها وله حق سحب وتظهير كافة األوراق التجارية وقبض مب

وضت إليه ارف وفالحواالت المستندية وغير المستندية ودفع مبالغها كما خولته حق السحب على االعتماد المكشوف والممنوح لي من قبل المص

القيام والضمان ات وخطاب رهن أموالي المنقولة وغير المنقولة تأمينا للتسهيالت الممنوحة لي من قبل المصارف وله حق عقد كافة العقود والكفاالت

اع( وتسلم اإليد بكفالة الغير وتوقيع عقودها كما خولته حق فتح حسابات التوفير واإليداع والسحب منها وحق الحضور لفتح خزائن) وصناديق

مستودعات اعها في الدع وإيمحتوياتها وإيداع وتسلم الودائع النقدية الثابتة والوقتية المودعة لدى المصارف مع فوائدها كما خولته حق رهن البضائ

وائر ومراجعة د تماراتواستعادتها منها وتسلمها ومراجعة كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وكافة المؤسسات التجارية وتوقيع الطلبات واالس

حتى آخر  ة منهاما يقتضي دفعه من رسوم مصاريف واالعتراض على القرارات الصادر عالكمارك وتخليص البضائع الواردة باسمي من حوزتها ودف

اء لقيام بإجرلعقاري مرحلة من مراحلها ومراجعة دوائر التحويل الخارجي وسلطات ضريبة الدخل وسائر الضرائب على اختالفها ودوائر التسجيل ال

راجعة المحاكم منها ومراجعة طرق الطعون وله حق الرهن لدى المصرف العقاري ومالصادرة  وتمشية معامالتي واالعتراض على كافة القرارات

بولها ن وردها وقاليمي بكل مراحلها ودرجاتها وإقامة الدعاوى لديها والخصوصية بصورة عامة وله حق اإلقرار والتنازل والصلح والتحكيم  وتوجيه

نفيذ دوائر الت مراجعةوتاب العدول والتبليغ والمطالبة بالحق الشخصي وصرف النظر عنه ورد القضاة والتشكي منهم وتوجيه اإلنذارات وبواسطة الك

فعه التنفيذي ورو ياطي لتنفيذ القرارات وكافة المستندات القابلة للتنفيذ لديها واالعتراض على القرارات الصادرة منها وطلب وضع الحجز االحت

شراء لبيع وال، كما خولته حق األخذ والقبض واطرق الطعونومراجعة الدين أو جزء منه  وحبس المدين وطلب اخالء سبيله والتصالح على كل

 وتوكيل الغير ببعض أو كل ما وكل به وكالة عامة مفوضة لرأيه، وألجلة وقعت .واإليجار واالستئجار 
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