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وكالة عامة

اني الموقع أدناه                                                              قد وكلت
وكالة عامة مطلقة وقد خولتھ ان یمارس كافة الحقوق الممنوحة لي شرعاً وقانوناً وعرفا بما في ذلك حق فتح الحسابات الجاریة 

وإیداع المبالغ لدى المصارف وسحبھا بتوقیعھ وفتح االعتمادات المستندیة وغیر المستندیة والتوقیع على عقودھا وتعدیلھا وإلغائھا ولھ 
الحق بسحب وتظھیر كافة األوراق الت جاریة وقبض مبالغھا وقبول كافة الحواالت المستندیة وغیر المستندیة ودفع مبالغھا  كما خولتھ 
حق السحب على االعتماد المكشوف الممنوح لي من قبل المصارف وفوضت الیھ رھن اموالي المنقولة وغیر المنقولة تامینا للتسھیالت 
الممنحة لي من قبل المصارف ولھ حق عقد كافة العقود والكفاالت وخطابات الضمان والقیام بكفالة الغیر وتوقیع عقودھا كما خولتھ حق 

فتح حسابات التوفیر واالیداع والسحب منھا وحق الحضور لفتح خزائن (صنادیق االیداع) وتسلم محتویاتھا وإیداع وتسلم الودائع 
النقدیة الثابتھ والوقتیة المودعة لدى المصارف مع فوائدھا كما خولتھ حق رھن البضائع وإیداعھا في المستودعات واستعادتھا منھا 

وتسلمھا ومراجعة كافة الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة وكافة المؤسسات التجاریة وتوقیع الطلبات واالستمارات ومراجعة دوائر 
الكمارك وتخلیص البضائع الواردة بأسمي من حوزتھا ودفع مایقتضي دفعھ من رسوم ومصاریف واإلعترا ض على القرارات الصادرة 

منھا حتى آخر مرحلھ من مراحلھا ومراجعة دوائر التحویل الخارجي وسلطات ضریبة الدخل والعقار وسائر الضرائب على إختالفھا 
ودوائر التسجیل العقاري للقیام باجراء وتمشیة معامالتي واألعتراض على كافة القرارات الصادرة منھا ومراجعة طرق الطعن ولھ حق 
الرھن لدى المصرف العقاري ومراجعة المحاكم بكل مراحلھا ودرجاتھا وإقامة الدعاوى لدیھا والخصومة بصورة عامة ولھ كذلك حق 
اإلقرار والتنازل والصلح والتحكیم وتوجیھ الیمین وردھا وقبولھا ورد القضاة والتشكي منھم وتوجیھ اإلنذارات بواسطة الكتاب العدول 

والتبلیغ والمطالبھ بالحق الشخصي وصرف النظر عنھ ومراجعة دوائر التنفیذ لتنفیذ القرارات وكافة المستندات القابلة للتنفیذ لدیھ 
واإلعتراض على القرارات الصادرة فیھا وطلب وضع الحجز اإلحتیاطي والتنفیذي ورفعھ وحبس المدین وطلب إخالء سبیلھ والتصالح 

على كل الدین أو جزء منھ ومراجعة طرق الطعون كما خولتھ حق األخذ والقبض والبیع والشراء والتنازل والتخارج واإلیجار 
واالستئجار، و لھ حق توكیل الغیر ببعض أو بكل ما وكل بھ وكالة عامة مفوضة لرأیھ.  
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 العدلالكاتب 
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 صورة الوكٌل صورة الموكل

 االبهام االيسربصمة 
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