
                

    

 ـيائـضـام قـل عـيـوكـد تـنـس
   

لدى المحاكم على  يللمرافعة والمدافعة عن، /   /  توكلقد  نيبأن امختار   اصرح طائع  أ ،/    / هدناأ /ةالموقعنا أ

دارية وتجارية وعسكرية وشرعية وروحية إها ووظائفها وصفاتها من نظامية واختالف أنواعها ودرجات
م ستحدث مع أي كان، وبأي خصوص كان أحادثة  و عليأ يومذهبية وعقارية وتحكيمية وذلك بكل دعوى ل

الخطية واستالم واسترجاع كافة تقديم االستدعاءات واللوائح  هلـ ةمجيز هوفعل هوكالة عامة مفوضة لرأي
وردهم وقبول تقاريرهم نى كانت والتبلغ والتبليغ والتحليف والتحكيم وتسمية الخبراء أين وأوراق األ

دارية وتنفيذها بجميع الطرق حكام والقرارات اإلب الحجز ورفعه واالستحصال على األواالعتراض عليها وطل
قة جميع المعامالت في الحوم يولحساب يسمإبجباري والدخول بالمزايدة ين اإلالقانونية وطلب الرهن والتأم

نقولة وغير موال الموالرهن عن األ مينأشارة التإع وشطب استالم سندات الملكية ورفالدوائر العقارية و
ن وتثبيت الديو فالس والتصفية القضائية وتصديق الكونكرداتو واالعتراض عليهاالمنقولة وطلب شهر اإل

، واتخاذ صفة فراز ومراجعة دوائر التحقيقدعوى الشفعة والغبن والقسمة واإل قامةإواالعتراض عليها و
ساءة االئتمان وسائر الدعاوى الجزائية وطلب الحبس إا في دعاوى تقديم الشكاوى خصوص  واالدعاء الشخصي، 

ا ومراجعة جميع المحاكم بجميع طرق ا ثالث  و شخص  أ و علي  أ يوالحقوق الشخصية والتدخل بكل دعوى ل
قامة إتسمية الشهود وردهم واختيار محل المراجعة العادية واالستئنافية وطلب رد الحكام والشكوى منهم و

عادة محاكمة واعتراض الغير إا وا واعتراض  تصحيح  وا ا وتمييز  واستئناف   وطلب اليمين ورده والنكول عنه بداية  
قرار بالحق المدعى وله حق اإل، خالء السبيل والتوقيع عليهاإخطارات وتقديم طلب إلنذارات وارسال اإلإحق  عم

والتحكيم وقبول الدعوى, واإلبراء واإلسقاط والرجوع عن الحق ووالصلح والقبض والتوقيع  به والتنازل عنه
و عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع أعن المحاكمة والتنازل عن الحكم  اليمين وتوجيهها وردها والتنازل

رد القاضي ورد الخبراء و، واستعمال المزور، الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين واالدعاء بالتزوير
جراء جميع ما إمن يوكل وو ببعضه وعزل أوكلته  و من يشاء بكل ماأالفعلي وقبوله وتوكيل المحامين  والعرض

 عالهأبالخصوص  ا، توكيل عام مفوض لرأيه وفعلها وقانون  شرع   يا وما تقتضيه مصلحتيراه مناسب  
 المــوكـل        
        

 

 

 

 

 

 

 

 


