
 
 
 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  (نموذج وكالة حصر وتصفية تركة)

  

  الحـمد  وحـده والصـالة والسـالم على من ال نبـي بعـده، وبـعـد: 

فلدي أنا الموثق/ محمد يحيى عدوان مجرشي المرخص له من وزارة العدل 
  حضر: ٧٩٣/٣٨بموجب ترخيص رقم 

_______  سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم _______________ - ١
  وقـد تـم االقـرار بتـوكـيـل:

  _______________ سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم _______  - ١

استالم الثمن بشيك وفيما يخص [العقارات] وذلك في البيع واإلفراغ للمشتري 
 فيتحديث الصكوك وإدخالها  - استالم الصكوك  - فك الرهن  - مصدق باسم الورثة 

تعديل الحدود  - ة تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظ - النظام الشامل 
والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء  واألطوال
 - إلغاء وفسخ عقود التأجير  - استالم األجرة بشيك مصدق باسم الورثة  - األحياء 

مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي: حسب ما يظهر في البحث  استخراج
مراجعة كتابات العدل الستعالم عن  - واإلفراغ للورثة البيع  - لدى كتابات العدل 
وفيما يخص [المطالبات  - بيع أسهم المساهمات العقارية  - األمالك العقارية 

 - قسمة التركة وفرز النصيب  - والمحاكم] استالم المبالغ بشيك مصدق باسم الورثة 
نقل السجالت التجارية  - ومراجعة [السجالت التجارية] في مراجعة إدارة السجالت 

إلغاء التوقيع لدى  - التنازل عن االسم التجاري  - نازل عن العالمة التجارية الت - 
مراجعة الهيئة  - مراجعة التأمينات االجتماعية  - إلغاء السجالت  - الغرفة التجارية 

وفيما يخص [األمانات والبلديات]  - مراجعة الدفاع المدني  - العامة للزكاة والدخل 
تخطيط  - جعة اإلدارة العامة للتخطيط العمراني مرا - نقل الرخص  - إلغاء الرخص 

وما يتبعها من  وفروعها - والبلديات الفرعية  المناطقمراجعة أمانة  - األراضي 
نقل  - لغاء التأشيرات إومراجعة [مكتب العمل والعمال] في  - دارات وأقسام إ

نقل ملكية  - استخراج كشف بيانات (برنت)  - تصفية العمالة وإلغاؤها  - الكفاالت 



 
 
 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

اتب والمستحقات] استالم وفيما يخص [الرو - المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها 
ينات الرواتب التقاعدية من المؤسسة العامة للتقاعد / المؤسسة العامة للتأم

تصفية الحقوق من المؤسسة العامة للتقاعد / المؤسسة العامة  -  االجتماعية
وفيما يخص [البنوك والمصارف] مراجعة جميع البنوك  - للتأمينات االجتماعية 

استخراج  - التحويل من الحسابات  - اإليداع  - سابات السحب من الح - والمصارف 
صرف  - قفل الحسابات وتسويتها  - طلب اإلعفاء من القروض  - كشف حساب 

تصفية  - تحديث البيانات  - استالم الشيكات  - االعتراض على الشيكات  - الشيكات 
استالم قيمة  - بيع األسهم المتوافقة مع األحكام الشرعية  - المحافظ االستثمارية 

وفيما  - قسمة األسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم  - م األرباح استال - األسهم 
يخص [إثباتات المحاكم] استخراج صك حصر ورثة ________________ 

نقل المعلومات وتحديث  - ومراجعة [الجوازات] في نقل الكفاالت  - (يرحمه هللا) 
 - عمال (برنت) استخراج كشف بيانات ال - التسوية والتنازل عن العمال  - البيانات 

فيما يخص [السيارات] وذلك في بيع السيارات العائدة باإلرث دون  - اسقاط العمالة 
وفيما يخص  - قيادتها نقل ملكيتها واستالم الثمن بشيك مصدق باسم الورثة 

 - تعيين المدراء وعزلهم وتعديل بند اإلدارة  - [الشركات] توقيع قرارات الشركاء 
بيع الحصص واألسهم واستالم  -  الدخول في شركات قائمة - دخول وخروج شركاء 

نقل الحصص  - المال التنازل عن الحصص واألسهم من رأس  - األرباح والقيمة 
تعديل بنود عقود  - قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة  - واألسهم والسندات 

تصفية  - التنازل عن العالمات التجارية أو إلغائها  - التأسيس أو مالحق التعديل 
ود التأسيس على عقالتوقيع  - إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل  - الشركة 

وفيما يخص [الوزارات الحكومية] مراجعة  - ومالحق التعديل لدى كاتب العدل 
مراجعة وزارة  - مراجعة وزارة الخارجية  - مراجعة وزارة الداخلية  - عدل وزارة ال

مراجعة وزارة العمل والتنمية  - مراجعة وزارة المالية  - التجارة واالستثمار 
وفروعها وما يتبعها من  - مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية  - االجتماعية 

] مراجعة الهيئة العامة للوالية وفيما يخص [الهيئات الحكومية - إدارات وأقسام 
وفروعها وما  - مراجعة هيئة سوق المال  - حكمهم  فيعلى أموال القصر ومن 

وفيما يخص [المؤسسات الحكومية] مراجعة مؤسسة  - يتبعها من إدارات وأقسام 



 
 
 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

مراجعة المؤسسة  - مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد  - النقد العربي السعودي 
وفيما  - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام  - جتماعية العامة للتأمينات اال

مراجعة  - يخص [الجهات األمنية] مراجعة األمارة وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية 
ومراجعة  - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام  - جميع الجهات األمنية 

مصدق باسم  بشيك[المرور] في إسقاط لوحات السيارة البيع تشليح واستالم القيمة 
استخراج كشف بيانات  - العتراض والتسوية والفصل في المخالفات ا - الورثة 

ومراجعة [صندوق التنمية العقارية] في طلب  - بالمخالفات و(برنت) بالسيارات 
ومراجعة [البنك  - طلب عدم وجود أي التزامات مادية  - إعفاء من القرض 
طلب  - جود أي التزامات مادية ] في طلب عدم وواالدخارالسعودي للتسليف 
ومراجعة [صندوق التنمية الزراعية] في طلب اإلعفاء من  -  اإلعفاء من القرض

ومراجعة [شركات االتصاالت] في  -  طلب عدم وجود أي التزامات مالية - القرض 
نقل  - التنازل عن شرائح الجواالت وإلغائها  - مراجعة جميع شركات االتصاالت 

 - إلغاء الهواتف الثابتة والتنازل عنها  - نقل الهواتف الثابتة  - شرائح الجواالت 
مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات  - االستالم والتسليم 

وذلك في اإلرث العائد من مورثنا/  - ة والتوقيع فيما يتطلب ذلك الالزم
 - داخل المملكة وخارجها  -  _____ (يرحمه هللا)___________________

هـ _________وعليه جرى التصديق والتوقيع تحريراً في  -  وله حق توكيل غيره
  وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  

  الموثق

  محمد يحيى عدوان مجرشي

  


