سند توكيل عام شامل مطلق
أنا الموقع/ة أدناه  ، / /أصرح طائعا مختارا بأنني قد وكلت  ، / /وكـالة عـامة شـاملة مـطلقة للقيام مقامي وبالنيابة عني وباسمي:
 – 1المرافعة والمدافعة عني لدى كافة المحاكم على اختالف درجاتها ووظائفها بكل دعوى تكون لي أو علي حادثة أم ستحدث مع أي
شخص كان وبأي خصوص كان وبأي دعوى كانت من حقوقية وإدارية وتجارية وشرعية وجزائية وعقارية وروحية وعسكرية ،بداية
واعتراضا واستئنافا وتمييزا وإعادة محاكمة ،بأية صفة كانت ،أكنت مدعيا أو مدعى عليه ،أم شخصا ثالثا ،واعتراض الغير ورد
االعتراض والشكوى من الحكام وتعيين الخبراء والمحكمين واالعتراض على تعيينهم وتسمية البينة والشهود والطعن ببينة الخصم
وطلب تحليف اليمين وقبوله ورده ،وبالتبلغ والتبليغ وطلب وضع الحجز االحتياطي والتنفيذي وفكه وتثبيته وإشهار اإلفالس والقيام
بمعامالته وتقديم العرائض واإلنذارات واللوائح والرجوع عنها واستالم األوراق والمستندات القضائية والمطالبة بالحقوق الشخصية
في الدعاوى الجزائية وسائر الدعاوى األخرى وباستصدار األحكام والقرارات وتنفيذها ومالحقتها لدى دوائر اإلجراء وغيرها من
المراجع الرسمية  – 2بيع ما يشاء من األسهم في أي عقار كان ،وحق التفرغ عن حق الرقبة واالستثمار كل على حدة وشراء ورهن
وتأمين وقبول الرهونات والتأمينات على كافة األموال الثابتة والمنقولة وإدارة األمالك وتأجيرها والمحافظة عليها وتوقيع اإليجار
وقبض البدالت وإعطاء اإليصاالت على كافة األموال الثابتة والمنقولة وإدارة األمالك وتأجيرها والمحافظة عليها وطلب إخالء المأجور
وذلك ضمن الشروط واألثمان التي يراها مناسبة مع حق قبض الثمن واإلقرار بوصوله وإجراء معامالت نقل الملكية والفراغ
والتسجيل على اسم من يريده وحتى ألقرب المقربين إليه والتوقيع على جميع المعامالت العقارية واستالم سندات الملكية وتحرير
التركات وطلب إجراء معامالت حصر اإلرث واالنتقال والفرز والضم وتوقيع نظام الملكية المفرزة والتحديد االختياري والمقاسمة
والقسمة والمبادلة والمقايضة والتوقيع على جميع هذه العقود عنـي وباسمي واالستالف على حسـابـي ومطلق مسؤولياتـي مع أي
كان ما يشاء من المبالغ وقبض قيمة أي تأمين وفكه وشطبه وتوقيفه وقبول التأمين لمصلحتـي وحق تحويله والدخول عنـي وباسمـي
بالمزايدة العلنية واإلضافية وتقديم الكفاالت والتأمينات وإعطاء المهل وبيع المرهون وإقامة دعوى الشفعة والقسمة وإزالة الشيوع
وشراء األمالك عنـي وتسجيلها على اسمـي ممن يشاء وبالسعر الذي يراه مناسبا وحق إخراج األقسام عن حكم التأمين وحق
االستئجار وتنظيم العقود ودفع البدالت وإرسال العروض والتوقيع عليها ،مع إجراء معامالت بدل عن ضائع لكل سند ملكية أملكه
واإلقرار بفقدان السند وإجراء معامالت النشر واستالم سندات الملكية بدل عن ضائع  – 3التعاقد مع أي مصرف كان ،وفتح وإغالق
الحسابات المصرفية واالطالع عليها ورفع السر ّية المصرفية وإيداع وسحب وقبض األموال من المصارف مع حق اإلدانة واالستدانة
من البنوك والمصارف وفتح االعتمادات على سائر أنواعها أو حسم سندات أو بوالص شحن أم غيرها وتوقيع السندات وتجييرها
وحسمها وقبض قيمتها وفتح وإغالق الحسابات الجارية الدائمة والمدينة والقبض والسحب منها بموجب شيكات أو إيصاالت وتجيير
الشكات وقبضها وفتح وإغالق حسابات التوفير والسحب منها كيفما يشاء ويريد واستالم كشوفات الحساب وجميع األوراق المصرفية
وقبض الرواتب الشهرية والراتب التقاعدي وجميع المساعدات والتعويضات على اختالف مصادرها وطلب تعويض نهاية الخدمة من
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو من أي مصرف أو دائرة رسمية وقبضه وطلب الضمانات والكفاالت المصرفية واستالمها
وتعديلها و/أو إلغائها والتوقيع عنـي على سندات الدين والشيكات وتجييرها وإعطاء التأمينات واستيفاء الديون وإعطاء براءة الذمة
واإليصاالت وإجراء المقاصة الرضائية والقضائية  – 4توظيف األموال بالطرق التي يراها مناسبة ،والتعاقد مع أي كان ،والتوقيع على
جميع العقود وتأسيس الشركات على جميع أنواعها وحلها وتصفيتها والتوقيع على أنظمتها وتعديالتها وتسجيلها وحضور جلسات
الجمعيات العمومية وبيع وشراء األسهم والتنازل عنها ،وقبول االلتزامات والتوقيع على الكشوفات وقبض قيمتها وشراء المحالت
التجارية وتسجيلها ،وتخليص البضائع من الجمارك وتوقيع البيانات والمعامالت الالزمة لذلك والتعاقد مع الموظفين والعمال وصرفهم
وتسوية حقوقهم  -5شراء وبيع السيارات نقدا أم بالتقسيط ،وتجيير عقودها واستالمها وقيادتها والتنقل بها في جميع البلدان واجتياز
الحدود بها وإجراء معامالتها والتوقيع لدى جميع المراجع المختصة والتأمين عليها  – 6طلب رخص البناء وتشييده واإلشراف عليه
وتقديم طلبات اشتراك الهاتف والتلكس والمياه والكهرباء وتقديم الضمانات الالزمة لذلك ،والتنازل عن حق اشتراكها للغير وطلب نقلها
واستعادة تأمينها ،واستالم التحارير المضمونة والعادية والطرود والحواالت البريدية والمصرفية والشيكات والعروض الفعلية وقبض
أي مبلغ كان ،وطلب براءة الذمة المالية والبلدية والمالية والمصرفية ودفع الرسوم والضرائب المكلف بها – 7حق التوكيل وعزل من
يوكل والوكالء السابقين ،واإلبراء والصلح والتحكيم واإلسقاط واإلقرار والرجوع وقبول الرجوع عن الدعوى والحق والتنازل عما
يشاء والقبض العام والمحاسبة  ،وكالة عامة شاملة مطلقة بكل ما ذكر وبما يجوز به التوكيل قانونا وما تقتضيه مصلحتي سواء ذكر
بهذه الوكالة أو لم يذكر
المــوكـل

