
 

 

 

 

 

 

 
 التاريخ:

 رقم صادر:

 

 وكاله دورية غير قابله للعزل 
 

أقر وأعترف وأنا بكامل األهلية الشرعية ........ رقم..................حامل/ة هوية/جواز سفر .................. .أدناه: .....................أنا املوقع/ة 

  بأنني والقانونيةاملعتبرة 
 
  قد بعت بيعا باتا وفراغا

 
حصص ي املشاعية املسجلة على اسمي الشخص ي  ال رجوع وال نكول عنه كامل قطعيا

 
 
....................من  مــــا بلغت وذلك في قطعة األرض رقم ).........( من الحوض رقم )......( من أراض ي............... وذلك للسيد/ة املشتري/ة بالغا

القطعة  حصص ي املوصوفة أعاله في ية حقوق تذكر وال لورثتي من بعدي فيأ ولم يعد لي..................سكان.................. وحامل/ة هويه رقم

 
 
  املذكورة أعاله علما بأنني قد قبضت كامل الثمن عدا

 
  ونقدا

 
والبالغ ................. على أن تتقاض ى الجهة ذات من يد املشتري/ة  وسلفا

  ا فقدحقوقهوتمكينا للمشتري/ة وتثبيتا لحقوقه/القانون اإلختصاص نسبة الرسوم املنصوص عليها ب
 
عن شخص ي  وكلت عني وعوضا

حصص ي عن كامل  ....................ليقوم/ تقوم مقامي بالفراغ والتنازل ة هوية رقم/وحامل...................من سكانالسيد/ة.....................

 شخاصمن األيشاء  الحق بتوكيل من اله/ولهقرار بقبض الثمن ة املذكور واإل/املشتري  الحاملذكورة أعاله لص أعاله في القطعة املوصوفة

أنواعها ودرجاتها ووظائفها وحلف  إختالفمام املحاكم على أورفع القضايا أو ببعضه  به بمثل ما وكلت املرةتلو  املرةوعزلهم  و املحامينأ

مام أالخصوص الالزمة بهذا  وراق واملعامالتاأل  الشرعية  والتوقيع  على جميعم من املحاك إستخراج حصر إرثمر و ذا لزم األ إ اليمين

والحصول على  الشرعيةوبمراجعة املحاكم  نتقال والتخارجاإل  جراء معامالتإراض ي  وبوالبلدية  ودائرة تسجيل  األ   واملاليةالطابو   دائرة

 إو ودرجاتها  ووظائفها صلحا وبداية ختالف أنواعها والحقوقية على إ الجزائية إقامة الدعاوى رث  و حصر اإل  حجج
 
  ستئنافا

 
عادة إو  وتمييزا

وطلب  ءدوائر اإلجراواإلقرار غير املضر وبمراجعة  نتخاب الخبراء وفي الصلحإوفي  شخص ثالث ا عدل وفي الدخول بصفةوتصحيح

جراء إو  واملهايأة القسمةودعاوي والقضائي   رضائياإلقرار الوفي  واالحتياطي حكام وطلب الحجز التنفيذيعن األ الحبس وما ينتج 

شراف والخرائط واإل التوقيع على املخططات واملضابط و جل إجراء الصفقات العقارية أفراز من رث واإل فراز ونقل اإل معامالت اإل 

ستالم  سندات إوحتى يتم   الرسميةوشبه  الرسمية رلتأمينات ومراجعة  كافة الدوائر الرسمية وغيوفك الرهن والحجز واواملناظرة 

ي الحق وال لورثتي ة  وليس ل/لصالح املشتري  راض ي  والطابو للتنازل والتسجيلرة  األ ة الدوري الحق في مراجعة  دائ/وللوكيل التسجيل 

ق حلتعلق  له للعزل دورية غير قاب ةوكال  ة/حق الغير بها وهي املشتري  أية حقوق تذكر باملباع املوصوف أعاله لتعلقب باملطالبة من بعدي

 الغير بها.

 

 

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

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

 

 

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

بتاااري.......................... ودعاااد تاالوة الوكالاااة علياااه أقاار بماااا ااااد ف عاااا وسلاااب لنااا املصاااادقة عل عااا حساااب األ اااول ع اا  أن تصااااد  لااا  

 الخاراية واملغتربين ووزارة العدل الفلسطينية لتصبح نافذه في األراض ي الفلسطينية.وزارتي 

                                                                                                                               


