
 

 

 

 

 التاريخ:

:رقم التصديق     

 

 

 وكالة عامة

 

انا / نحن الموقع أدناه ........................................................، حامل هوية/او جواز 

رقم .......................  قد وكلت واقمت مقام نفسي وعوضا عني  .........................................سفر

مل األهلية القانونية السيد /ة.......................................................  حامل/ة هوية / او جواز وانا بكا

والمناظرة واإلدارة على كافة أموالي ....... وذلك لينوب عني باإلشراف سفر رقم .......................

ال في فلسطين وخارجها سواء كانت تخصني او جاءت لي المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت هذه االمو

وتجزئة وقسمة وإفراز وتسوية وإفراغ والبيع ,بطريق االرث الشرعي من أي كان واإلجارة والرهن وفكه 

وتطويب األرض والعقارات والسيارات وكافة األموال المنقولة وتسجيلها باسمي وقبض التعويضات 

والحصول على تراخيصها والمخططات وبدفع الرسوم  تية والمنشئاالمتعلقة بها نيابة عني وفي إقامة األبن

واستالم سندات التمليك باسمي واستماع قرارات التسجيل وفي تأسيس الشركات والمؤسسات والجمعيات 

وتعيين الحصص وادخال الشركاء نيابة عني وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة االوراق 

العقود والشهادات واللوائح واالستدعاءات والمحاضر والوثائق المتعلقة بذلك لدى كافة والخرائط والنماذج و

الوزارات والدوائر واالجهزة والمؤسسات والرسمية وغير الرسمية واالفراد والبنوك والمؤسسات المالية 

ذات العالقة  والجمعيات والهيئات والشركات واللجان بأنواعها والمراجع الوطنية و وذلك بأية صفة كانت

كدوائر االراضي والتسجيل والمساحة والبلديات والمجالس والهيئات المحلية وشركة الكهرباء ومصالح 

المياه والهاتف والبريد والموانئ والطيران والنقل والمواصالت ودوائر السير والترخيص والعدل والتحقيق 

والتجارة  ة والمالية ووزارة االقتصادواإلجراء والتنفيذ والجمارك وشركات التامين ودوائر الضريب

والصناعة والتموين وغيرها وديوان الموظفين العام والنقابات واألحزاب ومختلف المراكز والغرف 

ت ومكاتب التوثيق والجوازات والهويات والصحة واية جهات مختصة مهما التجارية والصناعية والمنظما

كانت الميادين واالختصاصات وعلى كافة االصعدة وفي تقديم وتوقيع ومتابعة كافة الدعاوي والطلبات 

الالزمة والمراجعات القانونية و اإلدارية والمثول ومراجعة المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها 

صلحا وبدائيا واستئنافا واعتراضا ونقصا والعدل العليا واعادة وتصحيحا والمحاكم الشرعية ووظائفها 

والدينية وفي تقديم اللوائح واالستدعاءات وما يلزم من االوراق والمستندات وفي التبليغ والتبلغ وإقامة البينة 

وعزلهم واتخاذ  واظهار العجز عنها وفي طلب وانتخاب المحكمين والخبراء وردهم والمصلحين

اإلجراءات التحفظية وطلب القاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وفي الدخول بصفة طرف ثالث 

وفي اعتراض الغير وفي قبول اليمين وتوجيهها وردها والصلح واإلبراء واإلقرار وفي طلب إجراء 

في صرف الشيكات واستالم الودائع المحاسبة والتدقيق ونقل الدعوى وبتنفيذ األحكام وقبض ما ينتج عنها و

وايداع والصرف والقبض والتسليم وفي استالم االرباح من الشركات واية اموال اخرى من أي شخص او 

اية جهة كانت وطلب رد القضاة واالشتكاء عليهم ومخاصمتهم ومخاصمة أعضاء النيابة العامة واالدعاء 

م لم يذكر ولو كان مشروطا وواجبا وبتوكيل من يشاء من بالتزوير وكل ما يجوز به التوكيل قانونا ذكر ا

األشخاص والمحامين بما وكل به او ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة وكالة عامة مطلقة وشاملة مفوضة 

 لرأيه وقوله وفعله طالبا من حضرة كاتب العدل التصديق عليها حسب األصول.                                  
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JP     شاهد                               شاهد  الموكل/ او الموكلون 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنا سفير فلسطين لدى أستراليا عزت صالح عبد الهادي تأكدت في هذا اليوم أن كافة اإلجراءات القانونية 

ية المتعلقة بهذه الوثيقة قد تم االلتزام بها وتم تنظيمها حسب األصول. كما تم التأكد من األوراق والعمل

الثبوتية وتوقيعها حسب األصول على ان يصادق عليها من وزارتي الشؤون الخارجية والعدل / السلطة 

 الوطنية الفلسطينية.

 


