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  الواكالت

Power of Attorneys 

 
 

 

 ".خر مقام نفسه في تصرف جائز معلومأعقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا هي  الوكالة "

 .(ردنيالمن القانون المدني ا 388المادة  )
 

 

لندن باللغة العربية  –تحرر الوكاالت الصادرة من القسم القنصلي في سفارة المملكة االردنية الهاشمية 

نجليزية وال يجيد قرأة ، ينصح على كل من يتكلم اللغة اإلنظراً ألهمية فهم وإدراك نص الوكالةحصراً و

عدل معتمد في المملكة المتحدة ثم تصديقها من وزارة  تحرير وتوقيع الوكالة أمام كاتب اللغة العربية

ى مراجعة تعليمات يرجالخارجية البريطانية ومن ثم من القسم القنصلي بالسفارة االردنية في لندن. 

 تصديقات الوثائق.

 

 

 

All Power of Attorneys executed at the Consular Section of the Jordanian 

Embassy in London must be drafted solely in Arabic. Accordingly, those who 

do NOT read and understand Arabic are strongly advised to draft and sign their 

Power of Attorney before a UK Notary Public. This Power of Attorney has to be 

legalised from the UK Foreign and Commonwealth Office, then from the 

Consulate Section of the Jordanian Embassy in London. Please see Legalisation 

procedures. 
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 الواكالت العامة
Power of Attorneys 

 
 

وهي أن يوكل شخصا ويطلق له حق وحرية التصرف في كل شي كأن يوكله في إدارة أعماله وإعطائه ما  الوكالة العامة:

له من حقوق على تلك األعمال مثال ذلك توكيل محام في كل ما قد يحصل من نزاع بين الموكل والغير وفقا للقانون وبما 

  ل.فيه مصلحة الموك

 

 نص الوكالة العامة
 

 

الجنسية من مواليد ................ بتاريخ  .................. ..............،........دناه ..........................أ / الموقعهالموقعأنا 

..... بتاريخ لصادر من ...........حمل جواز سفر ....................... رقم ................ اأ..../........./..............  ...

/ السيد حمل الرقم الوطني )................( قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضاً عن ذاتي وشخصيأ................ و

ي المملكة االردنية ................................،................ الجنسية ويحمل الرقم الوطني )................( والمقيم ف السيدة

الهاشمسة وذلك لينوب باإلشراف والمناظرة واإلدارة على كافة أموالي المنقولة وغير المنقولة/ الكائنة بالمملكة األردنية 

الهاشمية سواء كانت تخصني أو إتصلت لي بطريق اإلرث الشرعي من أي كان واإلجازة والرهن وفك الرهن والبيع لمن 

لذي يراه مناسبا وقبض الثمن وفي شراء وبيع وإفراز وتسجيل األراضي والعقارات والسيارات يشاء بالبدل والثمن ا

وتسجيلها بإسمي وقبض التعويضات المتعلقة بها نيابة عني وفي إقامة األبنية والمنشأت والحصول على تراخيص األبنية 

التسجيل نيابة عني وفي تأسيس الشركات والمخططات وبدفع الرسوم وإستالم سندات التمليك بإسمي وإستماع قرارات 

والمؤسسات وتعيين الحصص وإدخال الشركاء وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة األوراق والمعامالت 

والبلديات وشركات  والتسجيلالمتعلقة بذلك لدى الدوائر الحكومية المختصة والجهات ذات العالقة كدوائر األراضي 

ح المياه ودوائر السير والعدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة الكهرباء ومصال

والغرف الصناعية والتجارية ومكاتب التوثيق العقارية وأية جهات مختصة وفي اإلفراز والتجزئة والتسوية والقسمة 

ً وفي مراجعة المحاكم على إختالف أنواعها ووظائ ً أو قضائيا ً وإستئنافاً رضائيا ً وبدائة وإعتراضا فها ودرجاتها صلحا

ً وفي تقديم اللوائح واإلستدعاءات وما يلزم من والتبلغ وإقامة  األوراق والمستندات وفي التبليغ وتمييزاً وإعادة وتصحيحا

لحجز التحفظي البينة وإظهار العجز عنها وفي إنتخاب الخبراء والحكام والمميزين والمصلحين وعزلهم، وفي طلب إلغاء ا

وتثبيته أو فكه وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي إعتراض الغير وفي طلب التحليف والتوكيل عنه والصلح واإلبراء 

واإلقرار غير المضر وفي طلب إجراء المحاسبة ونقل الدعوى ورد األعضاء واإلشتكاء عن الحكم وبتنفيذ األحكام وقبض 

م الودائع وإيداع األموال لدى البنوك والسحب منها وفي إستالم األرباح من ما ينتج عنها وفي صرف الشيكات وإستال

ً وبتوكيل من يشاء من  ً وواجبا ً وقانوناً ذكر أم لم يذكر ولو كان ذكره مشروطا الشركات وكل ما يجوز به التوكيل شرعا

ة وشاملة مفوضة لرأيه وقوله وكالة عامة مطلق ،األشخاص والمحامين بما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة

ويستثنى من أحكام هذه الوكالة األراضي الواقعة تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بما في ذلك مدينة القدس  ،وفعله

 .1948وضواحيها واالراضي الفلسطينية المحتلة لعام 
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حتديد موعد مس بق لزايرة القسم القنصيللتنظمي الواكالت العامة جيب   
 

وتزويدنا بما هو  consulate.london@fm.gov.joي على صلنكتروني للقسم القلإبريد  إرساليرجى  العامة لتنظيم الوكاالت وعدملتحديد 

 دناه.مطلوب أ

 

 وعد لنا حتديد امل ين مس بقا ليتس ىنولكت د اال  رب الربياملطلوب ا رسال ماييل ع

 

 .)هوية األحوال المدنية للمواطنيين االردنيين( أو السفر ساري المفعول جوازعن  رسال صورهإ .1

 إرسال إسم الشخص المراد توكيله في االردن. .2
 .الوطني الرقمو هوية األحوال مع أجب إرسال إسمه كما هو في الجواز إذا كان الشخص المراد توكيله في االردن اردني الجنسية ي -

 والجنسية مع رقم الجواز. اردني الجنسية يجب إرسال إسمه كما هو في الجواز إذا كان الشخص المراد توكيله في االردن غير -
 

 مالحظات 
 

لة العامة يرجى كتابة يجب قراءة نص الوكالة العامة والتأكد من أن النص هو المطلوب، في حال الرغبة بإضافة أي جملة على نص الوكا -

 مالحظة وإرسالها إلينا عند إرسال البريد اإللكتروني.

 :كما هو موضح لدينا في الجواز، على سبيل مثالالعامة يكتب اإلسم في الوكالة  -
 باللغة العربية. احمد عليوال يكتب نجليزية باللغة اإل  Ahmad Aliيكتب كما هو   Ahmad Aliاإلسم في الجواز البريطاني  -

 

 جل تنظيم الوكالة وعلية يتم الرد(.بتاريخ الموعد الذي ترغب به من أ )يمكنك مخاطبتناتصال بك.  كتابة رقم التلفون ليتسنى لنا اإليرجى  -
 

 

س تالم الربيد اال لكتوين يمت حتديد املوعد وا    صاحب العالقة وعليه جيبأأو اال تصال مع  رساهلرسال عند ا 
  
 لى القسم القنصلي حيث يجب أن يمثل الموكل شخصيا للتوقيع على الوكالة بحضور كاتب العدل إخصيا حضور الموكل ش ل:حضور الموك

هلية القانوية وأن يعي ما تنطوي عليه الوكالة العامة من تصرفات من بيع ورهن ألبعد التثبت من شخصيته على أن يكون الموكل كامل ا

 ."الموكل اليه يشترط حضور وال". 18 سن ونيصح توكيل المجنون أو من هم د الوغيره وبالتالي 
 ال تصلح كما و دفتر العائلة لتنضيم الوكالة ال تصلح الرخصة االردنية أ(: فقط أو )هوية األحوال للمواطنيين االردنيين حضار جواز السفرإ

ي وثيقة أتصلح  ال، كذلك ظيم الوكالةلتن األحوال النسخة عن جواز السفر بأي حال من تصلح الكما الرخصة البريطانية لتنظيم الوكالة 

 .شخصيةلحية لتكون إثبات المنتهية الص

 13:00-10:00 غالبا بين الساعة يتم تحديد المواعيد. 

 :شيك بريدي رسوم الوكالة العامة (£124.00 Postal Order) ردنية في لندنالفوع للسفارة امد.  

 .هي الشيك البريدي المقبوله حصرا  ن طريقة الدفع أث و شيك شخصي حيأقبل الرسوم عن طريق بطاقة البنك ت ال -
 

 جراءاتاال  
 

  ستكمال إل في االردن لى موكلهإيقوم بإرسالها  صلية للموكل الذي بدورهألالنسخة ات القنصلية تسلم الفي السجالعامة بعد تسجيل الوكالة

 زارة الخارجية االردنية ووزارة العدل في االردن.من و الوكالة تصديقحيث يتم  جراءات تسجيلها وتمكينه من التصرف بموجبهاإ

 ي جهه أخرى في بريطانياأتصديق من لردنية في لندن ليست بحاجة الالوكالة الصادرة من القسم القنصلي في السفارة ا يرجى العلم بأن. 

 حيث مثل هذه النسخ تصدر حصريا  من الوكالة نسخة مصدقة أو صلالنسخه طبق اضافية سوأ إد القسم القنصلي الموكل بأي نسخ يزو ال

 .االردنية ووزارة العدل في االردنبعد التصديق عليها من وزارة الخارجية  ردنية الهاشميةالمن قبل دائرة كاتب العدل في المملكة ا

 16:00-14:30 ت بين الساعةالجراءات في فترة تسليم المعامإلنتهاء من اإلت بنفس يوم المراجعة وغالبا يتم ااالتنجز الوك. 

 

 

 

 تحيات القسم القنصلي عم
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 الواكالت اخلاصة
Private Power of Attorney 

 

 وهي التي ينصب موضوعها على خصوص معين ومنها الوكاالت المستخدمة لغايات المحكمة الشرعية.لخاصة: ا الوكالة
 

نه يختلف مضمونها من شخص أحيث لندن لدى السفاة االردنية في حدد بخصوص الوكالة الخاصة نص مال يوجد يرجى العلم بأنه 

مية النص البالغة في التعبير عن أله ا  ستخدام الوكالة لديها أو محامي لصياغة نص الوكالة نظرإستشارة الجهه المراد إفضل واأل، ألخر

حوال بعد ن األشطب من نص الوكالة بأي حال مو الأو الكشط أضافة إلو اأة الصياغه بحيث ال يمكن التعديل ردة الموكل ودقإ

 Microsoft Office World وعليه يجب إرسال نص الوكالة المطلوب مطبوعة على .يجعل الوكالة الغيةوأي عمل مثل ذلك  ،صدارهاإ

 .كما هو ادناه
 

 نص الوكالة الخاصة
 

بتاريخ  ............... ة من مواليدالجنسي ................ ،............................................ دناها هالموقع/الموقعأنا 

بتاريخ  ................الصادر من  ................ ....................... رقم حمل جواز سفرأ  .........../........./.......

 السيد/ ذاتي وشخصي نقد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضاً ع( .....................حمل الرقم الوطني )وأ ................

االردنية ( والمقيم في المملكة ......................)ويحمل الرقم الوطني الجنسية  ................ ،........................... السيدة

 ..........................................................)كتابة النص المراد استخدامه في االردن(  عنيوذلك لينوب/لتنوب ة يالهاشم

.......................................................................................................................................................

وكالة خاصة  ،.....................................................................................................................................

 مفوضة لرأيه وقوله وفعله.
 

في  دائرة االراضي والمساحةحد ذوي صاحب العالقة أيجب مراجعة ) :ات في االردنعقارال أو حجز  و رهنيم وكالة خاصة لبيع أظلتن

و أنه ال يوجد عليها أية حجوزات أوذلك ي حقوق للغير به وعدم تعلق أ الموكل للعقار يةستخراج سند ملكإل قبل البدء بتنظيم الوكالة االردن

كد من صحة الملكية ليتسنى لهم لتقديم إستدعاء للتأ / القسم القنصليوزارة الخارجية االردنيةمراجعة  وبنفس اليوموقوعات حتى تاريخه 

  .(التأكد من صحة المعلوماتبعد  مخاطبة السفارة االردنية في لندن لتنظيم الوكالة
 

 كما هو مبين أعاله في بيع العقارات. االردنية ومن ثم الخارجية دائرة المركبات والترخيصفيتم مراجعة  :بالنسبة لبيع المركباتأما 
 

ل لونها، الل قاطع من خبشك بيانات المركبةبحيث يتم تحديد  (وجه وخلف)عن رخصة السيارة  هالموكل تزويد القسم القنصلي بصوريجب على   -

  .رقم لوحة التسجيل، سعة المحرك، رقم الشاصي، اسم المالك الخ

 

جل تنظيم طبتنا بالتاريخ الذي ترغب به من أرسال بريد الكتروني لصاحب العالقة لتحديد الموعد )يمكن مخابعد أن يتم إستالم الموافقة سوف يتم إ

 الوكالة وعلية يتم الرد(.
 

 

 رث الصادر من المحكمة رث أو حصل االإليجب على الموكل تزويد القسم القنصلي بصورة عن حجة ا :رثاإلت المتعلقة باالبالنسبة للوك

 .و الكنسية بحيث يثبت أن للموكل نصيب من تلك التركةأالشرعية 
 

 عن سجل تسجيل الشركة لدى  على الموكل تزويد القسم القنصلي بصورة :ردنالت المتعلقة بالتصرف بشركة مسجلة بااالبالنسبة للوك

 .مراقب الشركة، وأثبات أن الموكل مخول بالتوقيع بالنيابة عن الشركة

 طاقة البنك أو كشف حساب أو أي وثيقة أخرى صادره بعلى الموكل تزويدنا ب :ت المتعلقة بالتصرف بالحسابات البنكيةاالبالنسبة للوك

 ومعلومات الحساب.من البنك تثبت أن رقم الحساب 
 

 يجب تزويد القسم القنصلي بصورة عن عقد الزواج.  :قالت الطالبالنسبة لوكا 

 سم الزوج أو الزوجة الكامل كما هو بالوثاق الرسميةإيجب أن يحدد  :ت الزواجالبالنسبة لوكا. 
 

 

 .لكترونيعلى بريدنا اإل Microsoft Office Worldرسال النص المطلوب طباعته على الت يرجى إفي جميع الحا
 

mailto:consulate.london@fm.gov.jo


 مــــبسم هللا الرمحن الرحي

 

 
 
 
 

 سفارة اململكة الأردنيّة الهامشيّة

 دنـــــــــــــــلن

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 

Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo 

حتديد موعد مس بق لزايرة القسم القنصيللتنظمي الواكالت اخلاصة جيب   
 

وتزويدنا بما هو  on@fm.gov.joconsulate.londي على صلنكتروني للقسم القلابريد  إرساليرجى  خاصةال لتنظيم الوكاالت لتحديد موعد

 دناه.مطلوب أ
 

 

 املطلوب ا رسال ماييل عرب الربيد اال لكتوين مس بقا ليتس ىن لنا حتديد املوعد 

 

 )هوية األحوال المدنية للمواطنيين االردنيين(. أو إرسال صوره عن جواز السفر ساري المفعول  1
 

 الجواز، على سبيل مثال  كما هو موضح لدينا في الخاصةيكتب اإلسم في الوكالة  -
 باللغة العربية. احمد عليباللغة االنجليزية وال يكتب   Ahmad Aliيكتب كما هو   Ahmad Aliاإلسم في الجواز البريطاني        

 

 علية يتم الرد(.)يمكنك مخاطبتنا بتاريخ الموعد الذي ترغب به من اجل تنظيم الوكالة ويرجى كتابة رقم التلفون ليتسنى لنا اإلتصال بك.   -
 

 إرسال إسم الشخص المراد توكيله في االردن.  2
 .و هوية األحوال مع الرقم الوطنيجب إرسال إسمه كما هو في الجواز أإذا كان الشخص المراد توكيله في االردن اردني الجنسية ي -

 والجنسية مع رقم الجواز. الجوازإذا كان الشخص المراد توكيله في االردن غير اردني الجنسية يجب إرسال إسمه كما هو في  -
 

 .Microsoft Office Worldإرسال النص المطلوب طباعته على   3
 

 وراق واإلثباتات الرسمية المتعلقة بخصوص الوكالة.أرسال كافة األ  4
 

رسال  س تالم الربيد اال لكتوين يمت حتديد املوعد وا   صاحب العالقة وعليه جيبأأو اال تصال مع  رساهلعند ا 
  
 لى القسم القنصلي حيث يجب أن يمثل الموكل شخصيا للتوقيع على الوكالة بحضور كاتب العدل إحضور الموكل شخصيا  ل:وكحضور الم

من تصرفات من بيع ورهن  الخاصةهلية القانوية وأن يعي ما تنطوي عليه الوكالة ألبعد التثبت من شخصيته على أن يكون الموكل كامل ا

 ."الموكل اليه يشترط حضور وال. 18 سن المجنون أو من هم دونيصح توكيل  الوغيره وبالتالي 
 

  :)ال تصلح الرخصة االردنية أو دفتر العائلة لتنضيم الوكالة كما ال تصلح إحضار جواز السفر أو )هوية األحوال للمواطنيين االردنيين

ي وثيقة أتصلح  ال، كذلك لتنظيم الوكالة األحوال منالنسخة عن جواز السفر بأي حال  تصلح الكما الرخصة البريطانية لتنظيم الوكالة 

 .شخصيةلحية لتكون إثبات المنتهية الص
 

 13:00-10:00 غالبا بين الساعة يتم تحديد المواعيد. 
 

 :شيك بريدي رسوم الوكالة الخاصة (£68.00 Postal Order) ردنية في لندنالفوع للسفارة امد.  

 .هي الشيك البريدي المقبوله حصرا  ن طريقة الدفع أو شيك شخصي حيث أ قبل الرسوم عن طريق بطاقة البنكت ال -
 

 جراءاتاال  
 

  ستكمال إل في االردن لى موكلهإيقوم بإرسالها  صلية للموكل الذي بدورهألالنسخة ات القنصلية تسلم الفي السجالخاصة بعد تسجيل الوكالة

 من وزارة الخارجية االردنية ووزارة العدل في االردن. الوكالة يقتصدحيث يتم  جراءات تسجيلها وتمكينه من التصرف بموجبهاإ

 ي جهه أخرى في بريطانياأتصديق من لردنية في لندن ليست بحاجة الالوكالة الصادرة من القسم القنصلي في السفارة ا يرجى العلم بأن. 

 تعلق بالوكالة للتثبت من صحتهاتواردة تفاصيل أخرى أو  ةبالوثائق الرسميإثباتات  ةيحق للقسم القنصلي المطالبة بأي. 

 من الوكالة حيث مثل هذه النسخ تصدر حصريا  صل أو نسخة مصدقةالضافية سوأ نسخه طبق اإد القسم القنصلي الموكل بأي نسخ يزو ال

 االردن.ارة العدل في بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية االردنية ووز ردنية الهاشميةالمن قبل دائرة كاتب العدل في المملكة ا

 16:00-14:30 ت بين الساعةالجراءات في فترة تسليم المعامإلنتهاء من اإلت بنفس يوم المراجعة وغالبا يتم ااالتنجز الوك. 

 

 

 تحيات القسم القنصلي عم
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 مــــبسم هللا الرمحن الرحي

 

 
 
 
 

 سفارة اململكة الأردنيّة الهامشيّة

 دنـــــــــــــــلن

6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA 

Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795 

Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo 

 تاللغاء الواكا  
 

دنية في لندن يرسل إلى الموكل عامه أو خاصة( بإرسال إنذار عدلي بواسطة السفارة االر )سواءإلغاء الوكالة للموكل حق 

غاء. علماً لق لهذا اإلحستخدام الإي أوكالته ويحذره من لغاء إية المتبعه يحذره فيه بأنه قام بإليه في االردن بالطرق القانون

 ع. الوكالة الخاصة لبيع سيارة تنتهي بإتمام عقد البيعلى سبيل المثال في موضوعها، نقضاء إالخاصة تنتهي ببأن الوكالة 

 

حتديد موعد مس بق لزايرة القسم القنصيلالواكالت العامة واخلاصة جيب  غاءلال    
ي على صلنكتروني للقسم القلإبريد  إرسال( يرجى عامه أو خاصة )سواءاإلنذار العدلي إللغاء الوكاالت لتنظيم لتحديد موعد 

consulate.london@fm.gov.jo دناه.وتزويدنا بما هو مطلوب أ 

 

 لكتين مس بقا ليتس ىن لنا حتديد املوعد د اال  املطلوب ا رسال ماييل عرب الربي

 

 .عن الجواز رسال صورهإ .1

 ر(:معلومات الموكل )المنذ  إرسال  .2

 ___________ر: ________________مس الاكمل للمنذ  اال   -

 العنوان الاكمل يف اململكة املتحدة: _____________________ -

 : _______________________________رمق الهاتف -
 

 .ليه في االردنإرسال معلومات عن الموكل إ .3

 ليه يف الاردن: _____________________________ر ا  اال مس الاكمل للمنذ   -

 دن: _____________________________ليه يف الار ر ا  العنوان الاكمل للمنذ   -

 ليه يف الاردن: _______________________________ر ا  للمنذ   رمق الهاتف -
 

 .لغاءهاإ المرادالوكالة عن  صوره إرسال .4
 

رسال  س تالم الربيد اال لكتوين يمت حتديد املوعد وا   صاحب العالقة وعليه جيب أأو اال تصال مع رساهلعند ا 
  
 نذار العدلي بحضور كاتب العدل بعد اإلحيث يجب أن يمثل الموكل شخصيا للتوقيع على  :لى القسم القنصليإشخصيا   ِذرالمن ل:حضور الموك

 .يشترط حضور "الموكل اليه" الالتثبت من شخصيته و
  أو )هوية األحوال للمواطنيين االردنيين(: ساري المفعول  إحضار جواز السفر 

 13:00-10:00 لساعةغالبا بين ا يتم تحديد المواعيد. 
 شيك بريدي :نذار عدليرسوم اإل (£20.00 Postal Order) ردنية في لندنالمدفوع للسفارة ا.  

 .هي الشيك البريدي يقة الدفع المقبوله حصرا  ن طرأو شيك شخصي حيث أقبل الرسوم عن طريق بطاقة البنك ت ال -
 

 

 جراءاتال  ا
 

ت القسم القنصلي الفي سج هحفظ صوروت( ر)المنذِ نذار العدلي للموكل إللية تسلم صورة عن ات القنصالنذار العدلي في السجإلبعد تسجيل ا

ردنية ودائرة الجراءات التبليغ بالطرق القانونية عن طريق وزارة العدل اإستكمال إلردنية في عمان الصلية لوزارة الخارجية األوترسل النسخة ا

 .التنفيذ القضائي
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