
  

  

 القنصلية العامة
 جلمهورية مصر العربية بالرياض

  رقم التصديق
 ريال  الرسم احملصل

  تاريخ التصديق
  /نصدق على توقيع السيد

  وختم

 توكيل عـام رمسـي شـامل

دون أدىن مسئولية تقع على القنصلية فيما خيتص 
 مبحتويات الوثيقة ،

 القنصل العام 

  عام مجهورية مصر العربية بالرياضحضر أمامي أنا قنصل

  مصري اجلنسية، ومهنته  /السيد
  بتاريخ  صادر من  وحيمل جواز سفر مصري رقم

  جبهة  ومن مواليد
 :وقرر اآلتــي

  وجنسيته  وكلت
  واملقيم يف

رافعة واملقاطعة وتسلم مجيع األحكام يف مجيع القضايا اليت ترفع مين أو علي أمام احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاا ويف امل
وتنفيذها ويف تقدمي األوراق لقمل احملضرين وتسلمها ويف الصلح واإلقرار واإلنكار واإلبراء والطعن بالتزوير وطلب حتليف اليمني 

حلضور أمام احملاكم اجلزئية احلامسة وردها وقبوهلا والطعن يف تقارير اخلرباء واحملكمني وردهم واستبداهلم ويف طلب تعيني اخلرباء ويف ا
بكافة أنواعها من قضايا تصرفات وخالفه واحملاكم احلسبية ألحوال الشخصية ويف التقرير بعمل املعارضات وااللتماس واإلشكاالت 

 تتضيه إجراءايف القضايا املدنية واجلنائية لألحوال الشخصية ويف التقرير وبالنقض يف األحكام وتقدمي املذكرات ويف اختاذ مجيع ما تق
التقاضي مما مجيعه ويف احلضور أمام اجلهات اإلدارية أيا كان ومصاحل احلكومة ومكاتب الشهر العقاري ومأمورياا وتقدمي الطلبات 

 رفضه ىوالتوقيع عليها وعلى االلتماسات واملذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات واملناقشة وقبول ما يرى قبوله ورفض ما ير
 تقدمي الرسوم واألمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها ويف تسلم وتسليم األوراق واألوامر واملستندات والعقود العرفية ويف

 ويف التقرير بفقد القسائم والتوقيع على روالرمسية من وإىل قلم كتاب احملاكم واجلهات اإلدارية والتوقيع عين بالتسليم يف كل ما ذك
وأذنته بتوكيل غريه نيابة عين يف كل أو بعض ما ذكر وكذا ) جملس الدولة(ضور أمام حمكمة القضاء اإلداري حماضر املخالفات واحل

وكلته يف البيع والشراء والرهن والشطب أو اإلقرارات املتعلقة بذلك يف بيع ومشترى إيداع واستبدال األوراق الرمسية واألسهم 
شترى السيارات بكافة أنواعها ومركاا واستخراج رخصها وجتديدها سنويا ودفع واملستندات وصرف كوبوناا وبيعها وبيع وم

  .الرسوم والتأمينات وتغيري وحتويل النمر املعدنية وكافة إجراءات املرور والتوقيع على العقود واألوراق الناجتة عن ذلك
ركات والبنوك وهيئة توفري الربيد وكافية اهليئات وكذا يف صرف وإيداع وقبض املبالغ املستحقة يف من مجيع خزائن احلكومة والش

 واالدخار والتأمني تواملؤسسات قطاع عام وخاص مبا يف ذلك صرف الشيكات واحلواالت والتحويالت الشهرية واملرتبات واملكافآ
  .والتوقيع على األوراق واملستندات واإلقرارات املتعلقة بالشئون املالية

 اإلعالمات الشرعية واحلضور أمام حماكم األحوال الشخصية واختاذ كافة اإلجراءات املتعلقة بذلك وكذا وكلته يف طلب واستخراج
  .قانونيا وشرعيا

وكذا وكلته يف تأجري واستئجار العقارات املبنية السكنية وحترير عقود إجياراا وحتصيل وحماسبة املستأجرين ويف فسخ العقود 
قيع على األوراق والعقود املتعلقة بذلك ويف إقامة املباين أو إزالتها ويف طلب الترخيص ما واستالمهما اإلجيارية أو التنازل عنها والتو

ومتثيلي أما مجيع املصاحل احلكومية مبا يف ذلك البلدية والتنظيم واهليئات واملؤسسات قطاع عام وخاص وإفراد والتوقيع مبا يتطلبه 
ة كانت حكومية أو غري حكومية قطاع عام وخاص وتوقيع العقود الالزمة بالتعاقد أو الفسخ وذلك يف استالم مواد البناء من أي جه

والتنازل مبقابل أو بدونه ويف تصدير أو استرياد أو استالم أو شحن البضائع واملنقوالت واآلالت وغريها مبا يف ذلك الطرود ومتثيل 
  . بذلك مبا يلزمأمام اجلمارك واملوانئ ومجيع املصاحل واجلهات املتعلقة

وكذلك متثيل أمام إدارة اجلوازات واجلنسية وطلب التأشريات للسفر أو املغادرة أو اإلقامة والتوقيع على األوراق الالزمة لذلك يف 
 .ر واستالمها وعلى العموم للوكيل حق توكيل من يشاء وعونه يف كل أو بعض ما ذكتطلب استخراج اجلوازا
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