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  الجنسية:                                                                    أسم الوكيل: 

  :الرقم القومى                                                                        المينة: 

 :ك فىـــــــوذل
جراءات التقاضى وما يتعمق بيا:  أواًل: القضايا وا 

 جميـ  القضـايا التـى ترفـ  مـن أو عمـًى أمـام جميـ  المحــاكم وفـى تقـديم األوراق لقمـم المحضـرين وتسـمميا وفـى الصـم  وا قـرار وا نكــار
سـتبداليم وفـى  وا براء والطعن بالتزوير وطمـب تحميـا اليمـين الحاسـمة وردىـا وقبوليـا والطعـن فـى تقـارير الخبـراء والمحكمـين وردىـم وا 
طمب تعيين الخبراء وفى الحضور أمام جمي  المحاكم بكافـة أنواعيـا مـن قضـايا وتصـرفات وخالفـة والمحـاكم الحزبيـة لشحـوال الشخصـية 

المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناا فى جمي  القضايا المينية والجنائية واألحـوال الشخصـية وفـى التقريـر  وفى التقرير بعمل
بالنقض وفى االحكام وتقديم المذكرات وفى اتخاذ جمي  مـا تقتضـيو رجـراءات التقاضـى ممـا جميعـو وفـى اسـتالم صـور االحكـام وتن يـذىا 

ة أيًا كانت ومصال  الحكومة ومصمحة الشير العقارى ومكاتبيـا ومممورياتيـا وتقـديم الطمبـات والتوقيـ  وفى الحضور أمام الجيات االداري
عمييا وعمى االلتماسات والمذكرات وتسمم األوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفى الحضور أمام مصمحة الضرائب وممموريتيـا 

التقريرات والتقديرات والمناقشة فييا وقبول ما يرى قبولـو ورفـض مـا يـرى رفضـو فـى تقـديم ولجان التصال  وتقديم المذكرات وتسمم صور 
لـى  الرسوم واألمانات لممحاكم وتسـويتيا وقـبض باقييـا وفـى تسـمم وتسـميم األوراق واألوامـر والمسـتندات والعقـود العرفيـة والرسـمية مـن وا 

ى بالتســميم فــى كــل مــا ذكــر وفــى التقريــر ب قــد القســائم والتوقيــ  عمــى محاضــر أقــالم كتــب المحــاكم والجيــات ا داريــة والتوقيــ  نيابــة عنــ
ذن لو بتوكيل غيره فى كل أو بعض ما ذكر.  المخال ات والحضور أمام محكمة القضاء ا دارى ) مجمس الدولة ( وا 

ء الممموكــة لــى وفــى تمجيرىــا واســتئجارىا : ولموكيـل الحــق فــى ردارة األطيــان الزراعيــة والعقــارات واألراضـى ال ضــاثانيــًا: أعمــال ا دارة 
عطـاء ا يصـاالت والمخالصـات ومحاسـبة  وتحرير عقود ا يجار الخاصة بيا وتحصيل أو دف  المبالغ الناتجة عن ىـذه ا يجـارات وأخـذ وا 

أو التنــازل عنيــا  المســتمجرين وفــى اتخــاذ كافــة ا جــراءات الالزمــة لــدى الجمعيــات الزراعيــة ولجــان المصــمحة وفــى فســخ عقــود ا يجــار
زالتيـا وطمـب التـرخيس لـذلك واسـتالمو وتمثيمـى أمـام جميـ  المصـال  والتوقي  عمـى  األوراق والعقـود المتعمقـة بيـا وفـى اقامـة المبـانى وا 

الحكومية وغير الحكومية والقطـاع العـام والخـاس بمـا فـى ذلـك البمديـة والتنظـيم والييئـات والشـركات العامـة أو الخاصـة والتوقيـ  رذا لـزم 
لبناء من أى جية حكومية أو غير حكومية أو قطاع عام أو خاس ودف  المبالغ الالزمة والتعاقـد مـ  المقـاولين األمر وفى استالم مواد ا

 والعمال وغيره.   
وغيــرىم وتوقيــ  العقــود الالزمــة بالتعاقــد وال ســخ والتنــازل بمقابــل أو بدونــو وفــى تصــدير واســتيراد وتســميم وشــحن البضــائ  والمنقــوالت 

فى ذلك الطرود وتمثيل أمام الجمارك والموانئ وجمي  المصال  والجيات المتعمقة بذلك واتخـاذ مـا يمـزم ولموكيـل طمـب واالآلت وغيرىا بما 
استخراج ا عالنـات الشـرعية والحضـور أمـام محـاكم األحـوال الشخصـية واتخـاذ كافـة ا جـراءات المتعمقـة بـذلك واتخـاذ مـا يمـزم. ولموكيـل 

لغ المستحقة لى من جمي  خـزائن الحكومـة والشـركات والبنـوك وىيئـة التـوفير والبريـد وكافـة الييئـات الحق فى صرا وايداع وقبض المبا
قطاع عام أو خاس بما فـى ذلـك صـرا الشـيكات والحـواالت والمعاشـات الشـيرية والمرتبـات والمكافـرت وا دخـار والتـممين وصـرا فوائـد 

ــاح شــيادات االســتثمار بكافــة أنواعيــا الصــادرة عــن أ ى بنــك مصــرى أو أجنبــى واســترداد قيمتــو والتوقيــ  عمــى األوراق وا قــرارات وأرب



 

 والمستندات المتعمقة بذلك وعمى العموم لو صرا أى مبمغ يستحقو الموكل من أى جية من أى فرد.
ز والتجنيــب وكــذلك وكمــت فــى البيــ  والشــراء والــرىن والشــطب والبــدل والمقايضــة واليبــو والقســمة وال ــر  ثالثــًا: أعمــال التصــرا :

نياء الوقا فى أخذ حق االمتياز وشطبو سـواء بالنسـبة لشطيـان الزراعيـة أو العقـارات المنيـة أو األراضـى ال ضـاء وكـل  شيار األرث وا  وا 
عطــاء المخاصــات وفــى جميــ   ثابــت والتوقيــ  عمــى كافــة أنــواع العقــود االبتدائيــة أو النيائيــة وفــى دفــ  وقــبض االثمــان وباقييــا وأخــذ وا 

فات الناقمــة لمممكيــة أو المقيــدة ليــا بمــا فــى ذلــك جميــ  أنــواع عقــود الشــطب أو ا قــرارات المتعمقــة بــذلك فــى بيــ  وشــراء وابــدال التصــر 
واســتبدال األوراق الماليــة واألســيم والســندات وصــرا كوبوناتيــا وبيعيــا ولموكيــل كــذلك الحــق فــى شــراء الســيارات وبيعيــا أيــًا كــان نوعيــا 

دىا سنويًا ودف  الرسوم والتممينات وتغيير وتحويل النمر المعدنيـة وكافـة رجـراءات المـرور والتوقيـ  عمـى العقـود واستخراج رخصيا وتجدي
واألوراق الخاصة بذلك. ولموكيل ان يوكل من يشاء فى كل أو بعض ما ذكر وما ذكر تحرر ىذ التوكيل وتم التوقي  عميو من الموكل بعـد 

 تالوتو عميو.
 الموكل                                                                                        

                                              م:ـاالسـ                                                                                 

 التوقي :                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


