
25-07-2021

POWER OF ATTORNEY
Know all men by these present that we :-

Sl No. Name Passport /
Aadhaar Card

Number

Date of
Birth

Age Relationship with the 
deceased

all  residing  at  __________________________________(full  address)  being  the  all  legal  heirs  of  Late
Mr./Ms.___________________________,  who died in Saudi Arabia due to accident on ________________ do
hereby appoint and retain 

Mr. _________________________________ID No._______________ as our lawfully constituted attorney 
OR

Consulate General of India, Jeddah (Saudi Arabia) with the power to nominate any of the officers of the
Consulate as lawfully constitute attorney 

to do the following acts:- 

i) The  attorney  is  authorized  to  file  the  death  compensation  claim  regarding  (claims  and  courts),
prosecute,  defend in front of Court and to demand for blood money from the causer of the accident, to
pursue  the  case,  hear  the  case  and  reply  the  case,  make  declaration,  denial,  reconciliation,  withdrawal,
demand  for swear, respond, refuse,  provide witness, proofs, to challenge, reply, invalidate, amend, deny of
lines,  stamps,  seals,  demand to  ban from travel  and lift the ban,  to approach  reservation  and execution
departments, request for booking and execution, request for arbitration, appointing experts and advocates,
challenging  the  reports  of  the  experts  and  advocates,  replying to  them  and  substituting,  demanding  for
execution of the judgment, receiving the judgment and denial, appealing against the judgments and demand
for appeal, demand for denial of consideration, complete the necessary formalities for attending the sittings in
all cases in all courts , execution of the will in the Shariyat Courts, receiving judgment deeds, request to step
down the Judge, request for entry and intervention, request for transferring the case in administrative courts,
grievance courts, etc. from the causer of accident and to receive on our behalf the death compensation (blood
money)  cheque  /  cash,  encashment  of  cheque  and  transfer  the  cheque  amount  in  the  account  of  the
authorized officer by the Consulate General of India, Jeddah, salary dues and any other amounts in respect of
late Mr./Ms. _______________________________________ and pass on the same to us.

ii) We agree and undertake to ratify and confirm whatever our attorney may lawfully do by virtue of the 
powers hereby given. 

iii) The minor children mentioned at Sl. No.___________ above are under the care of Mrs. /Mr. 
__________________ (relationship with the minors to be mentioned) who is the legal guardian and has 
signed on their behalf.

 In witness we have executed this Power of Attorney on the ____ day of ___________, 20…….. in the 
presence of:

Witnesses:                            Executants
1. _______________________
2. _______________________

Note: This Not to be typed in POA: All names are to be given in full-expanded form as per legal documents in
India, as initials are not accepted by Saudi Court /authorities.



25-07-2021

الوكــــــالــة العامــــة
ننا:-

�
ليعلم الجميع بهذه الوكـــالــــة با

م. الجواز  /الاســـــــــــــــــــمر رقم
ادهار   بطاقة رقم

الميلاد  بالمتوفــى العمــرتاريخ العلاقة

)    (---------------------------------------------------------- الكامل    العنوان في نقيم كلنا
/---------------- نحن  /  / / السيدة   السيد المتوفاة للمتوفي الشرعييون الذيالورثة

توفيت/ /توفي      / بتاريخ              مروري حادث نتيجة السعودية العربية بالمملكة
ونوكل   نعين  :وبهذا

  / برقم/_____________  سفر جواز اقامة يحمل السيد
وقانوني__________________    شرعي كوكيل
أو

 ( العربية        المملكة بجدة للهند العامة القنصلية وتوكيل بتعيين نقوم
كـ(          القنصلية مسؤولي من واحد أي لتعيين شرعية بوكالة السعودية

شرعي  تية:-وكيل
2
عمال الا

�
 للقيام بالا

(iالوفاة  يخص المطالباتفيما ى القيام بالدعو  والمحاكم وذلك في مطالبة وا>قامةبتعويض
 الصلح– اإلنكار – الاقرار – سماع الدعاوي والرد عليها – المرافعة والمدافعة –الدعاوي 

–الشــهود والبيانــات والطعن فيهــا حضارإ – طلب اليمين ورده والامتناع عنه – التنازل –
ختام والتوقيع – والجرح والتعديـل اإلجابة

�
ا>نكار الخطوط والا من   –  الحظر طلب

ورفعه  والتنفيذ – السفر الحجز  دوائر  مراجعة  والتنفيـذ –  الحجز  طلـب  طلـب–   
و–التحكيم  الخبراء  تعيين  الطعن – المحكّمين  والمحكمين وردهمبتقارير  الخبراء   

حكام –واستبدالهم 
�
حكام ونفيها – المطالبة بتنفيذ الا

�
حكــام– قبول الا

�
 الاعتراض على الا

الاستئناف  على –وطلب  التهميش  حكام صكوك 
�
الا عتبار –  الا> رد  طلب  طلـب–   

 تنفيــذ– ا>نهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى جميــع المحــاكم –الشفعة 
حكــام – لدى المحاكم الشرعية –الوصية 

�
– طلـب تنحي القاضــي – استلام صكوك الا

ــة الــدعوى –طلب الادخــال والتــداخل  داريــة )ديــوان– طلب ا>حال  لــدى المحــاكم الا>
متابعة القضية واستلام تعويض الوفاة )الدية(، الرواتبمن المتسبـب في الحادث ل المظالم(

خري مستحقة للمتوفي/المتوفــاـة الســيد/الســيدة/-------------------------
�
ي مبالغ ا

�
المتبقية وا

.نيابة عنا وتحويلها الينا
(ii عليبناءًانحن نوافق و نتعهد بالتصديـق والموافقة علي كل مايقوم به وكيلنا الشرعي 

الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذه الوكالة.
   (iii ----------- رقم  في  علاه 

�
ا تحت/ القصارالمذكورون  هم السيدة/هو ووصاية  رعاية   



السيد/--------------------------- ) يذكر علاقتهــا/علاقتــه مــع القصــارـ( هي/هــو وليــة / ولي
مر وقعت/ وقع نيابة عنهم

�
الا

با>و 
�
م  بحضور :20__/____/___ـ_رمنا هذه الوكالة  بتاريخ   ـشهادا علي ذلك نحن ا

 الموكلون                     الشهود:
1-
2-

ولي غير مقبولة لدي  السلطاـت
�
حرف الا

�
سماء بكاملها فان الا

�
)الملحوظة : يجب كتابة كافة الا

السعودية.(

ولي( غيرمقبولة لدي السلطات السعودية.
�
سماء بكاملها، فان الحروف الاستهلالية) الا

�
الملحوظة: يجب كتابة كافة الا


	 الوكــــــالــة العامــــة
	 الشهود: الموكلون

	 الملحوظة: يجب كتابة كافة الأسماء بكاملها، فان الحروف الاستهلالية( الأولي) غيرمقبولة لدي السلطات السعودية.

