
 1 من 1 صفحة 

 

 وكـالة محـامي خـاصة 

            _________________رقمھ الوط�ي    ________________________________________________________انا/املوقع ادناه 

 مجتمع�ن ومنفردين.    -------------------و ا�حامي    -----------------و ا�حامي   --------------------- ا�حامون قد و�لت 

 _________________________________________ لدى ______________________________________ �� إقامة وتقديم الدعوى 

 ____________________________________________________________________________________________________ ع�� 

 __________________________________________________________________________________________________  

من قبل   __________________________ املقامة لدى محكمة ____________________رقم  _____________________�� الدعوى 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

  بخصوص:

___________________________________________________________________________________________ _____________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ _____________________________________________________________________ 

ـــــحيحا   ـــــتئناف وتمي��ا و�عادة وت�ــ ـــــ�حا و�داية واســ ـــــوص املذ�ور صــ ـــــمة �� ا�خصــ وقد و�لتھ   باملرافعة واملدافعة وا�حاكمة وا�خاصــ
ـــــميـة و ب�ـافـة درجـا��ـا وانواعهـا   و��  ـــ ـــ ـــــىي وذلـك لـدى �ـل محـاكم اململكـة األردنيـة الهـاشــ ـــ ـــ ـــــا وا�� آخر درجـة من درجـات التقـا�ــ ـــ ـــ واع��اضــ

ـــــتنــدات و القيــام  ب�ــافــة مرحلــة التنفيــذ و�� تقــديم وتو  ـــ ـــ ـــــتــدعــاءات والطلبــات و�براز مــا يتعلق ��ــا من أوراق ومســ ـــ ـــ قيع اللوائح واالســ
ــم و توجيھ اليم�ن   ـــ ــهود ا�خصــ ـــ ــم واالع��اض ع�� شــ ـــ ــمية البنية والطعن ببينة ا�خصــ ـــ ــائية واإلدار�ة  بما �� ذلك �ســ ـــ اإلجراءات القضــ

ــمة و ردها وطلب ا�خ��ة و انتخاب ا�خ��اء  و�� التبلي غ والتبلغ و�� املوافقة ع�� التحكيم و�عي�ن ا�حكم�ن و�� اع��اض الغ��  ا�حاسـ
والدخول بصفة �خص ثالث واالع��اض ع�� االح�ام الغيابية و�قامة الدعوى املتقابلة و�� تقديم الطلبات قبل الدخول باألساس  

وتثبيتھ وفكھ وتحليف اليم�ن وردها وو�لتھ    وتقديم الطلبات املســت�جلة و الوقتية و العارضــة  وطلب ا�حجز التحفظي والتنفيذي
ــا�حة و�� تنفيذ أي قرار او امر او اتفاق ـــ ــ�ح واالقرار واالبراء و�� مراجعة دوائر التنفيذ واملرافعة أمامها واملوافقة ع�� املصــ ـــ   �� الصــ

ــــدر عن هذه الد ـــ ــــتئناف القرارات ال�ي تصــ ـــ ــــها و�� طلب ا�حبس والتخلية و�� اســ ـــ ــــو�ة ورفضــ ـــ وائر واتخاذ أية إجراءات و�� قبول التســ
ــوم   ــ ــاالت  و�� دفع الرســ ــ ــتالم و��  اعطاء االيصــ ــ ــــرف و االســ ــائية وقانونية أخرى �� مختلف درجا��ا و أنواعها و�� القبض و الصــ ــ قضــ
ـــــميـة فيمـا يتعلق بـاألمر املو�ـل بـھ  و�� املطـالبـة بـالفـائـدة   ـــ ـــ ـــــميـة وغ�� الرســ ـــ ـــ ــائر الـدوائر الرســ ـــ ـــ ـــ ــار�ف املطلو�ـة و ��  ومراجعـة ســ ـــ ـــ ـــ واملصــ
ـــــروطا، و�� إنابة  ـــ ـــــىي و��ل ما يجوز التوكيل بھ قانونا ذكر �ان ام لم يذكر ولو �ان ذكره مشــ ـــ ـــــخ�ــ ـــ ـــــقاط ا�حق ال�ــ ـــ القانونية و�� اســ

 الغ�� �� جميع ما و�ل فيھ ببعضھ وعزل م�ى شاء و�الة مطلقة ومفوضة لرأيھ وقولھ وفعلھ.

 _______________________________________ :   املو�ل                                                                            .2019تحر�را بتار�خ   /    / 

 التوقيع :                                                              أصادق ع�� �حة التوقيع والتوكيل

 


