
                                             

 

   
                                                              

 )تمثيل وتأسيس شركة(سنـــد توكيـــل خـاص

 

 

VIA LARGA 26 - 20122 MILANO  Tel(+39) 028061341#3 Fax (+39)0272000468  email: pvs@lebconsulatemilan.it 

 

 

---اللبناني الجنسية ، مواليد  -----السيد  باني قد وكلت بموجب هذا السند امختارا طائعاصرح  ،  --------أدناه   انا الموقع 

لدى جميع المراجع والدوائر العامة  في تمثيلي  بنفسي اقوم مقامي كما لو كنت حاضرينوب عني ويل، ------بتاريخ  -

والمؤسسات والدوائر المختصة  ، خاصة لدى أمانة السجل التجاري وغرفة التجارة والصناعة و وزارة االقتصاد والتجارة    

نظامها  ووزارة المالية من أجل تأسيس الشركات أيا كان مركزها ومهما بلغ رأس مالها واسهمها وحصصها ، والتوقيع على

التأسيسي وتعديالته وفق االحكام والشروط التي يراها مناسبة ، وتحديد نصيبي من رأس المال واالكتتاب برأس المال ، وتسديد 

اية مبالغ أو قيم بهذا الخصوص ، وقبول شراء الحصص واالسهم ، وتوقيع سائر الطلبات واالستدعاءات الالزمة ، مع حق 

سهم في المصارف واالستحصال على االيصاالت الالزمة لذلك ، وتمثيلي بالخصوص المذكور ايداع كامل قيمة الحصص واال

أعاله لدى مختلف المراجع والمحاكم كما لو كنت حاضرا بنفسي ، مع حق الحضور واالشتراك في كافة الجمعيات سواء كانت 

ركة في المناقشات ، واتخاذ القرارات العادية تأسيسية او عمومية عادية وغير عادية ، واجتماعات مجالس االدارة ، والمشا

واالستثنائية والتصويت عليها ، والتوقيع على جميع المحاضر والقرارات ، وقبول اية عضوية مجلس ادارة او وظيفة مدير 

كة بدون أي تحفظ واستثناء وتسجيلها ، و مهام أخرى تتعلق بأي نشاط الية شرأو اية مسؤولية عام أو رئيس مجلس ادارة 

واتخاذ أية خطوات الحقة واقرار أي تحول أو تعديل أو تصفية أو تعيين، مع حق تسديد الرسوم والضرائب واالعتراض عليها 

ات ووزارة واستالم وتسليم كافة المستندات المتعلقة بالشركة بما فيها االذاعة التجارية وشهادة التسجيل وبراءة الذمة من البلدي

المالية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، وطلب صور طبق االصل ، ومالحقة وانجاز جميع المعامالت المتعلقة 

بالشركة لدى مختلف الدوائر والمصالح والمراجع ذات االختصاص ، وتوقيع وتقديم واستالم كافة المعامالت والمستندات 

بكل ما وكلته به أو ببعضه وعزل من يوكله ، واجراء جميع ما تقتضيه مصلحتي  الالزمة لهذه الغاية ، وتوكيل من يشاء

 ومصلحة الشركة شرعا وقانونا. 
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