وزارة الخارجية
سفارة جمهورية مصر العربية
في ..........................
توكيل عام رسمي
أقر أنا الموقع أدناه ..................................................................................................................................................................
حامل ( :جواز سفر  /رقم قومى) رقم....................................................................................................................................... :
/
/
الصادر من  ..........................................................................................................بتاريخ
والمقيم حاليا فى .....................................................................................................................................................................
قد وكلت عن نفسى وأنبت عن شخصى السيد ............................................................................................................................ /
المقيم في ............................................................................................................................................................................ :

وذلك فى اآلتي- :
أولا :القضايا وإجراءات التقاضى وما يتعلق بها:
* جميع القضايا التى ترفع مني أو علي أمام جميع المحاكم وفى تقديم األوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفى الصلح واإلقرار واإلنكار
واإلبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن فى تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفى طلب
تعيين الخبراء وفى الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخالفه والمحاكم الحسبية لألحوال الشخصية وفى
التقرير بعمل المعارضات وااللتماسات واإلشكاالت واالستئناف فى جميع القضايا المدنية والجنائية واألحوال الشخصية وفى التقرير بالنقض
فى األحكام وتقديم المذكرات وفى اتخاذ جميع ما تقضيه اجراءات التقاضى مما جميعه وفى استالم صور األحكام وتنفيذها وفى الحضور
أمام الجهات االدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلى
االلتماسات والمذكرات وتسلم األوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان
الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه وفى تقديم الرسوم
واألمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفى تسلم وتسليم األوراق واألوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من والى أقالم كتاب
المحاكم والجهات االدارية والتوقيع نيابة عن الموكل بالتسليم فى كل ما ذكر وفى التقرير بفقد القسائم والتوقيع على محاضر المخالفات
والحضور أمام محكمة القضاء االدارى (مجلس الدولة) وأذنته بتوكيل غيره فى كل أو بعض ما ذكر.
ثانيا ا :أعمال الدارة:
وللوكيل الحق فى ادارة األطيان الزراعية والعقارات واألراضى الفضاء المملوكة للموكل وفى تأجيرها واستئجارها وتحرير عقود اإليجار
الخاصة بها وتحصيل أو دفع المبالغ الناتجة عن هذه اإليجارات وأخذ وإعطاء اإليصاالت والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفى اتخاذ
كافة اإلجراءات الالزمة لدى الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفى فسخ عقود اإليجار أو التنازل عنها والتوقيع على األوراق والعقود
المتعلقة بها وفى إقامة المبانى وإزالتها وطلب الترخيص لذلك واستالمه ،وتمثيلى أمام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام والخاص بما فى ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات العامة أو الخاصة والتوقيع إذا لزم األمر ،وفى استالم مواد البناء من أى جهة
حكومية أو غير حكومية أو قطاع عام أو خاص ودفع المبالغ الالزمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيرها وتوقيع العقود الالزمة بالتعاقد
والفسخ والتنازل بمقابل أو بدونه وفى تصدير واستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقوالت واآلالت وغيرها بما فى ذلك الطرود وتمثيل
الموكل أمام الجمارك والموانئ وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم .وللوكيل الحق فى صرف وإيداع وقبض المبالغ
المستحقة للموكل من جميع خزائن الحكومة والشركات والبنوك وهيئة توفير البريد والمعاشات وكافة الهيئات قطاع عام أو خاص بما فى ذلك
صرف الشيكات والحواالت والمعاشات الشهرية والمرتبات والمكافآت واالدخار والتأمين والتوقيع على األوراق واإلقرارات والمستندات
المتعلقة بذلك وعلى العموم له صرف أى مبالغ مستحقة للموكل من أى جهة أو أى فرد.
ثالثا ا :أعمال التصرف:
وكذلك وكلته فى البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والهبة والفرز والتجنب وإشهار االرث وإنهاء الوقف وفى أخذ حق
االمتياز وشطبه سواء بالنسبة لألطيان الزراعية أو العقارات المبنية أو األراضى الفضاء وكل ثابت ومنقول أو التوقيع على كافة أنواع العقود
االبتدائية أو النهائية وفى دفع وقبض األثمان وباقيها وأخذ وإعطاء الشطب أو االقرارات المتعلقة بذلك وللوكيل الحق فى البيع وشراء وإبدال
واستبدال األوراق المالية واألسهم.
وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل.
الموكل والمقر بما فيه
 ..............في

/

/

تم التوقيع أمامي

