
  
 

 

 090312خرايآانب        1/1ص

  
  العدد العمومي

  السجلرقم 
     / /      التاريخ 

  راقـجمهورية الع
  آانبيرا/ سفارة جمهورية العراق 
 الدائرة القنصلية

 

  

عامة مطلقة وقد وآالة  .........................................قد وآلت السيد ...... .....................................الموقع اني 
وقانونًا وعرفًا شرعًا  بما في ذلك حق فتح الحسابات الجارية وايداع المبالغ  خولته أن يمارس آافة الحقوق الممنوحة لي 

لدي المصارف وسحبها بتوقيعه وفتح االعتمادات المستندية وغير المستندية والتوقيع على 
عقودها وتعديلها وإلغائها وله حق سحب وتظهير آافة األوراق التجارية وقبض مبالغها وقبول آافة الحواالت المستندية 

 ودفع مبالغها، آما خولته حق السحب على األعتماد المكشوف الممنوح لي من قبل وغير المستندية
تأمينًا للتسهيالت الممنوحة لي من قبل المصارف وله حق  المصارف وفوضت إليه رهن أموالي المنقولة وغير المنقولة 

 ما خولته حقعقد آافة العقود والكفاالت و خطابات الضمان والقيام بكفالة الغير وتوقيع عقودها آ
 وتسلم) وصناديق اإليداع(فتح حسابات التوفير واأليداع والسحب منها وحق الحضور لفتح خزائن 

 محتوياتها وإيداع وتسلم الودائع النقدية الثابتة والوقتية المودعة لدى المصارف مع فوائدها آما خولته
 ومراجعة آافة الدوائر الرسمية وشبه مستودعات واستعادتها منها وتسلمهاحق رهن البضائع وإيداعها في ال

 الرسمية وآافة المؤسسات التجارية وتوقيع الطلبات واالستمارات ومراجعة دوائر الكمارك لتخليص
 البضائع الواردة بأسمي من حوزتها ودفع ما يقتضي دفعه من رسوم ومصاريف واألعتراض على القرارات

 عة دوائر التحويل الخارجي وسلطات ضريبة الدخلالصادرة منها حتى آخر مرحلة من مراحلها ومراج
 والعقار وسائر الضرائب على اختالفها ودوائر التسجيل العقاري للقيام باجراء وتمشية معامالتي واالعتراض

 طعون وله حق الرهن لدى المصرف العقاري ومراجعةال قرات الصادرة منها ومراجعة طرعلى آافة القرا
 المحاآم بكل مراحلها ودرجاتها وإقامة الدعاوى لديها والخصوصية بصورة عامة وله آذلك حق اإلقرار
 والتنازل والصلح والتحكيم وتوجيه اليمين وردها وقبولها ورد القضاة والتشكي منهم وتوجيه اإلنذارات

 راجعة دوائر التنفيذخصي وصرف النظر عنه ومبواسطة الكتاب العدول والتبليغ والمطالبة بالحق الش
 لتنفيذ القرارات وآافة المستندات القابلة للتنفيذ لديها واالعتراض على القرارات الصادرة فيها وطلب وضع
 الحجز اإلحتياطي والتنفيذي ورفعه وحبس المدين وطلب إخالء سبيله والتصالح على آل الدين أو جزء

 ض والبيع والشراء وااليجار واالستئجار وتوآيلمنه ومراجعة طرق الطعون آما خولته حق األخذ والقب
  .الغير ببعض أو بكل ما وآل به وآالة عامة مفوضة لرأيه

 
  :توقيع الموآل
  :األسم الثالثي
  :العنوان الدائم
  :رقم الهوية

 المعرف أعاله........ ....................السيد ....... ..............المذيل في هذه الوآالة هو ........ ..........أصدق بأن 
حرفيًا ووقعها أمامي في اليوم            /     /       وقد تلوت عليه مندرجاتها فاعترف بمنطوقها 

  :القنصل
  :االسم الثالثي

  :التوقيع  والختم

      دينار    فلس              
  :الرســم 

  :رقم الوصـل 
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