
 

 

 

 

 

 

 
 التاريخ:

 رقم صادر:

                                            

 وكاله عامة
 

ن .... محامل/ة هوية/ جواز سفر......................... رقم....................قد وكلت عني وعوضا عن شخص ي السيد/ة ..................................................أنا املوقع/ة أدناه: 

وذلك لينوب/تنوب عني باإلشراف والتصرف الكامل واملطلق واملناظرة واإلدارة واإليجار وإخالء املأجور .......................سكان .........................وحامل/ة هوية رقم 

ء كانت هذه األموال تخصني أو اتصلت لي  بطريق اإلرث الشرعي وقبض اإليجارات على كافة أموالنا املنقولة وغير املنقولة الكائنة  في مناطق دولة فلسطين  سوا

 من أي كان  وباإلجارة والرهن وفك الرهن والتخارج وقبول التخارج وقبض الثمن والبيع ملن يشاء/ تشاء وبالثمن والبدل الذي يراه/تراه م
 
وقبضه واإلقرار  ناسبا

ق السكنية  واملباني واألسهم في الشركات وسندات التنمية وأية أموال أخرى وتسجيلها بإسمي وفي بالقبض وفي شراء وتسجيل وبيع  األراض ي والعقارات والشق

واملخططات وأذونات األشغال وكافة التصاريح  الالزمة وفي تأسيس   بنيةبيعها والتنازل عنها ملن يشاء/ تشاء وفي إقامة األبنية واملنشأة والحصول على تراخيص األ 

الشركاء وتعيين الحصص وإستالم أية تعويضات وبدالت  دخالواملحالت التجارية وغيرها بإسمي منفرده أو باإلشراك مع الغير وفي إ الشركات واملؤسسات

حرير أمالك إستمالك وأي مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات وأية مستحقات أخرى من أية جهة كانت وفي كل ما يتعلق بأمور التخارج  وفي القبض والصرف وت

ألراض ي والتسجيل غائبين والتوقيع نيابة عني على كافة األوراق واملعامالت املتعلقة بذلك لدى الدوائر الحكومية املختصة والجهات ذات العالقة كدوائر اال

لصناعة والتجارة والغرف والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح املياه ودوائر السير والترخيص  والعدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة ا

والدعاوي وردها  الصناعية التجارية ومكاتب التوثيق العقارية وأية جهات مختصه وفي اإلفراز والتجزئة والتسوية والقسمة رضائيا أو قضائيا ورفع القضايا

ف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحا وبداية وإعتراضا وتوجيه اإلنذارات العدلية والعادية والرد عليها وفي مراجعة املحاكم النظامية والشرعية على إختال 

ي تقديم اللوائح وإستئنافا وتمييزا وإعادة وتصحيحا وله الحق في مراجعة محاكم دوائر التسوية واإلعتراض لديه وإستخراج حصر إرث من املحاكم املختصة وف

البينة وإظهار العجز عنها وفي إنتخاب الخبراء والحكام واملميزين واملصلحين وعزلهم و / أو واإلستدعاءات وما يلزم من األوراق واملستندات وفي التبليغ وإقامة 

التسوية و / أو  التصديق  على قراراتهم وفي إعتراض الغير ونقل الدعوى  ورد األعضاء واالشتكاء عن الحكام وبمراجعة دوائر اإلجراء وطلب التنفيذ وقبول 

ء الحجز التحفظي وتثبيته أو فكه وبالصلح واإلبراء واإلقرار غير املضر وفي قبض ما ينتج عن األحكام وفي االقتراض بإسمي رفضها وفي طلب الحبس وطلب القا

مي  واإليداع فيها بإس من البنوك واملؤسسات املالية ورهن اموالي املنقولة وغير املنقولة تأمينا للقروض وفي فتح  الحسابات  لدى البنوك وغيرها والسحب منها

مشروطا وواجبا وفي صرف الشيكات وإستالم الودائع وأرباح األسهم من الشركات ولكل ما يجوز به التوكيل به شرعا وقانونا ذكر أم لم يذكر ولو كان ذكره 

يستثنى  . وضه لرايها وقولها وفعلهابتوكيل من يشاء/تشاء من األشخاص واملحامين بما وكلت  به او ببعضه وعزلهم املرة تلو املرة  وكالة عامة مطلقه وشامله مف

  1948من أحكام هذه الوكالة البيع والرهن في القدس ومناطق 

 

 

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

 الثاني: .......................سم وتوقيع الشاهد إ

 

 

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

حساااب األ اااول عتااد أن تصااااد  مااا   بتاااري.......................... ود اااد تاالوة الوكالاااة علياااه أقاار بماااا ااااد ف عاااا و لاااب منااا املصاااادقة عل عااا

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

 

 
                                                                                                                               


