التوكٌل

Power of Attorney

فيًا يهي اإلجزاءاث وانخطىاث انًتبؼت إلستخزاج تىكيم بىاسطت انسفارة نهًىاطنين انًقيًين خارج ينطقتي
واشنطن انكبزي ونيىيىرك ويتؼذر ػهيهى انحضىر نًبن ّي انقنصهيت أو انبؼثت انذائًت.

انخطٕة األٔنى
 .1ملء نموذج التوكٌل الموجود على صفحة اإلنترنت وطباعته وإرساله إلى السفارة
على العنوان البرٌدي للمكتب القنصلً.
 .2إرسال حوالة برٌدٌة  MONEY ORDERبمبلغ  26دوالر أمرٌكً بأسم
السفارة.
 .3إرسال ظرف برٌدي مدفوع القٌمة إلرجاع التوكٌل POSTAGE PAID SELF
ADDRESSED ENVELOPE
 .4إرسال صورة من جواز السفر السودانً أو اى وثٌقة رسمٌة سودانٌة إلثبات
الهوٌة .

الخطوة الثانٌة
ػُذ استالو انسفارة نألٔراق انًذكٕرة أػالِ يكتًهت ٌقٕو انًٕظف انًختص بطباػت
انتٕكٍم أٔ انتٕكٍالث انًزسهت ػهى أٔراق رسًٍت EMBASSY OFFICIAL LETTER HEAD
ثى ٌؼٍذْا نهًٕكم بٕاسطت انظزف انبزٌذي انًذفٕع انقًٍت.

انخطٕة انثانثت
ػنذ استالو انًىكم أو انًىكهت نهتىكيم يتى انتىقيغ ػهيو أياو يحهف أوكاتب ػذل
أو يىثق قانىني NOTARY PUBLICثى يزسم نهسفارة الػتًاده وتىثيقو
وين ثى إػادتو ػن طزيق انظزف انبزيذي انًذفىع انقيًت .
مالحظة هامة :اليعتمد التوكيل لدى أي سلطة سودانية مالم يوثق خالل
عام من تاريخه بادارة التوثيق بوزارة الخارجية السودانية بالخرطوم.

بسى هللا انزحًن انزحيى

نموذج توكٌل
بهذا أنا الموقع أدناه المواطن السودانً (اسم الموكل رباعً)
____________________________________________________________
حاملللللللللللللللللللللللللل جللللللللللللللللللللللللللواز السللللللللللللللللللللللللللفر رقلللللللللللللللللللللللللم__________________ الصللللللللللللللللللللللللللادر فللللللللللللللللللللللللللى
____________بتارٌخ____________________ وبحالتً المعتبرة شرعا وأهلٌتً وبكامل قواي العقلٌة أقر على
نفسً وأشهد علٌها بطوعى واختٌاري بأننً قد أوكلت وفوضت السٌد ------------------------------------------------ /
 ----تفوٌضا كامل لٌقوم مقامً وٌنوب عنى فى القٌام بكل اإلجراءات المتعلقة ب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فً نطاق هذا التوكٌل القٌام بكافة أنواع التصرفات القانونٌة واإلجرائٌة والتوقٌع نٌابة عنى ،ولله حلق التقاضلً فلً
كل الدعاوى والقضاٌا كمدع أو مدعى علٌه لدى جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها .وله الحلق فلى توكٌلل هٌلره عنلى
بجمٌع صالحٌات هذه الوكالة.

المقر بما فٌه:
االسم (الموكل):

التوقٌع_________________

الشهود :
 .1االسى ( انشاْذ األٔل):

انتٕقٍغ_________________

.2االسى (انشاْذ انثاًَ):

انتٕقٍغ_________________

لالستعمال الرسمً فقط:
أشٓذ أَا ___ انقُصم بسفارة جًٕٓرٌت انسٕداٌ بٕاشُطٍ أٌ انًذكٕر ٔانًؼزف أػالِ قذ حضز أيايً ٔٔقغ ػهى ْذا انتٕكٍم فى حضٕر شااْذٌّ أػاالِ ٔبؼاذ
أٌ فٓى يضًَّٕ ٔيحتٕاِ.

صدر بتوقٌعً وخلتم سلفارة جمهورٌلة السلودان فلى الٌلوم ________ ملن شلهر _________ ملن علام
الفٌن و___________.
اسم وتوقٌع القنصل

ال يعتمد هذا التوكيل ما لم يوثق خالل عام فى وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم
سدد الرسوم باإلٌصال الملالً رقلم _______ بتلارٌخ ____________ ملن شلهر __________ ملن علام الفلٌن
و_________.
__________________________________________________________ Address in the US.
_____________________________________________________________Tel No,
________________________________________________________________Fax
______________________________________________________E- Mail Address

