وكالة دورية غير قابلة للعزل
أنا الموقع أدناه ،________________ /من مواليد _______ بتاريخ / /

م  ،حامل هوية رقم _________ ،و

جواز فلسطيني رقم ________ ،أقر وأعترف وأنا بكامل األهلية الشرعية المعتبرة والقانونية بأنني قد بعت بيعاً باتاً وفراغاً قطعياً ال

نكول وال رجوع عنه كامل حصتي المشاعية اإلرثية والتي آلت لي إرثاً عن مورثي المرحوم السيد _______________ /
بموجب حجة حصر إرث رقم _______ والصادرة بتاريخ  / /م عن محكمة _______ من قطعة األرض رقم (___) من
الحوض رقم (____) واسم الحوض _______ من أراضي ______ بالغاً ما بلغت وذلك للمشتري السيد /
________________ من سكان _______ وحامل هوية رقم _________ ،ولم يعد لي أية حقوق تذكر وال لورثتي من
بعدي في حصتي من قطعة االرض المذكورة أعاله ،علماً بأنني قد قبضت كامل الثمن _____________________عدا ونقداً
وسلفاً من يد المشتري وتمكينا للمشتري وتثبيتاً لحقوقه فقد وكلت عني وعوضاً عن شخصي السيد ،________________ /
حامل هوية رقم __________ ،ومن سكان _________ ليقوم مقامي بالفراغ والتنازل عن كامل حصتي من القطعة المذكورة

أعاله بالغاً ما بلغت لصالح المشتري المذكور وله الحق بتوكيل من يشاء من األشخاص أو المحامين وعزلهم المرة تلو المرة بمثل ما

وّكل به أو ببعضه ورفع القضايا أمام المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ووظائفها وحلف اليمين إذا لزم األمر واستخراج حصر إرث
من المحاكم الشرعية والتوقيع على جميع األوراق والمعامالت الالزمة بهذا الخصوص أمام دائرة الطابو والمالية والبلدية ودائرة تسجيل
األراضي وبإجراء معامالت االنتقال والتخارج وبمراجعة المحاكم الشرعية والحصول على حجج حصر اإلرث وإقامة الدعاوى الجزائية
والحقوقية على اختالف أنواعها ودرجاتها ووظائفها صلحاً وبداية واستئنافاً وتمييزاً وإعادة وتصحيحاً وعدالً وفي الدخول بصفة شخص
ثالث وفي انتخاب الخبراء وفي الصلح واإلقرار غير المضر وبمراجعة دوائر اإلجراء وطلب الحبس وما ينتج عن األحكام وطلب

الحجز التنفيذي واالحتياطي وفي اإلقرار الرضائي والقضائي ودعاوي القسمة والمهاياة وإجراء معامالت اإلفراز ونقل اإلرث واإلفراز
من أجل إجراء الصفقات العقارية والتوقيع على المخططات والمضابط والخرائط واإلشراف والمناظرة وفك الرهن والحجز والتأمينات
ومراجعة كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية وشبه الرسمية وحتى يتم استالم سندات التسجيل وللوكيل الدوري الحق في مراجعة دائرة
األراضي والطابو للتنازل والتسجيل لصالح المشتري وليس لي الحق وال لورثتي من بعدي بالمطالبة بأية حقوق تذكر بالمباع الموصوف
أعاله لتعلق حق الغير بها وهو المشتري وكالة دورية غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها.
حرر في برلين بتاريخ / /

م

حضر لدي أنا عبدالهادي أبو شرخ  /القنصل في سفارة فلسطين – المانيا – السيد  ،___________________ /وذلك يوم
______ الموافق في / /

م وطلب مني تصديق الوكالة المبينة اعاله وبعد تالوتها عليه اقر واعترف بما جاء فيها وطلب مني

تسجيلها حسب االصول والتصديق عليها.
شاهد اول

القنصل في سفارة فلسطين  /المانيا
عبدالهادي ابوشرخ

شاهد ثاني

الموكل

