
  

  

 القنصلية العامة
 جلمهورية مصر العربية بالرياض

  رقم التصديق
 ريال  الرسم احملصل

  تاريخ التصديق
  /نصدق على توقيع السيد

  وختم

 توكيل عـام رمسـي يف القضايـا

دون أدىن مسئولية تقع على القنصلية فيما خيتص 
 مبحتويات الوثيقة ،

 القنصل العام 

  

  املوافق  لقنصل العام جلمهورية مصر العربية بالرياض، حضر يف يومأمامي أنا ا
  مصري اجلنسية، ومهنته  /السيد

  بتاريخ  صادر من  وحيمل جواز سفر مصري رقم
  مبحافظة  قسم  واملقيم مبصر

 :وقرر بقوله مايلـي
 مصري اجلنسية ومقره جبمهورية مصر العربية   وكلت عين األستاذ

  دينةم  حمافظة
مدنية أو جنائية أو أحوال شخصية أو عمالية أو حماكم (يف مجيع القضايا اليت ترفع مين أو ضدي لدي مجيع احملاكم باختالف أنواعها 

وله يف ذلك حق املرافعة واملقاطعة والصلح واإلقرار ) جزئية أو ابتدائية أو استئناف أو نقض(أو درجاا ) حسبية أو جملس الدولة
 واإلبراء والطعن بالتزوير وطلب حتليف اليمني احلامسة وردها وقبوهلا وردها وطلب تعيني اخلرباء احملكمني والطعن يف واإلنكار

واستالم مجيع األحكام . وطلب واستخراج اإلعالمات الشرعية واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك. تقاريرهم وردهم واستبداهلم
ات واإلشكاالت والنقض وااللتماس بإعادة النظر يف األحكام وتقدمي األوراق واملستندات واألحكام وتنفيذها والتقرير بعمل املعارض

لقلم احملضرين واستالمها ويف اختاذ مجيع ما تقتضيه إجراءات التقاضي ويف احلضور أمام اجلهات الرمسية احلكومية واإلدارية أيا كانت 
رياا وتقدمي الطلبات والتوقيع عليها وعلى االلتماسات واملذكرات وطلبات األسبقية ومصاحل احلكومة ومكاتب الشهر العقاري ومأمو

واحلضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياا وجلان . والتنازل عنها وتسليم واستالم األوراق واملستندات والعقود الرمسية والعرفية
وكذلك يف قرارات اللجان وأمام احملاكم وتقدمي املذكرات وتسلم . الطعن والتصاحل والطعن يف التقديرات الضرائبية بكافة أنواعها

صور التقديرات واملناقشة فيها وقبول ما يرى ورفض ما يرى رفضه، ويف تقدمي الرسوم واألوامر واملستندات والعقود العرفية والرمسية 
كل ما ذكر وتقدمي الدفاتر التجارية لتسجيلها والتقرير من وإىل قلم كتاب احملاكم واجلهات اإلدارية والتوقيع نيابة عين بالتسليم يف 

 .بفقد القسائم وتقدمي الطلبات والتوقيع عليها، وكذلك حق توكيل احملامني أو الغري يف كل أو بعض ما ذكر
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