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 :تقاضي وما يتعلق بهاإجراءات القضايا وال :أولا : وذلك في

محضرين وتسلمها وفى اللقلم  األوراق محاكم وفى تقديم العلَي أمام جميع أو تي ترفع من القضايا الجميع 

طعن فى الحاسمة وردها وقبولها واليمين التزوير وطلب تحليف الطعن بالبراء وواإلنكار واإلقرار واإلصلح ال

محاكم بكافة الحضور أمام جميع الخبراء وفى الهم وفى طلب تعيين استبدال محكمين وردهم والخبراء والارير تق

معارضات التقرير بعمل الشخصية وفى ال الحسبية لألحوالمحاكم الأنواعها من قضايا وتصرفات وخالفه و

نقض التقرير بالشخصية وفى ال الحوواألة جنائيالمدنية والقضايا الستئناف في جميع وال واإلشكالتتماسات والل

صور  استالمتقاضي مما جميعه وفى إجراءات  الجميع ما تقتضيه  اتخاذمذكرات وفى الوتقديم  األحكاموفى 

عقاري ومكاتبها الشهر الحكومة ومصلحة الح الدارية أياا كانت ومصاإلجهات الحضور أمام الوتنفيذها وفى  األحكام

عقود المستندات والواألوراق مذكرات وتسلم التماسات واللتوقيع عليها وعلى الطلبات والومأمورياتها وتقديم 

مذكرات وتسلم الح وتقديم التصالضرائب ومأمورياتها ولجان الحضور أمام مصلحة الرسمية وفى العرفية وال

رسوم التقديم مناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه فى التقديرات والتقريرات والصور 

عرفية العقود المستندات والوامر واألوراق واألمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفى تسلم وتسليم واأل

تقرير التسليم فى كل ما ذكر وفى التوقيع نيابة عنى بالدارية واإلجهات المحاكم والأقالم كتب إلى رسمية من والو

ته إذن و( دولةالمجلس )داري اإلقضاء الحضور أمام محكمة الات وفالمخالتوقيع على محاضر القسائم والبفقد 

   .بعض ما ذكرأو بتوكيل غيره في كل 

راضي الفضاء المملوكة لي وفى األطيان الزراعية والعقارات واألوللوكيل الحق في إدارة : أعمال اإلدارة:ثانياا 

دفع المبالغ الناتجة عن هذه اإليجارات  تأجيرها واستئجارها وتحرير عقود اإليجار الخاصة بها وتحصيل أو

ت والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لدى لوأخذ وإعطاء اإليصا

الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفى فسخ عقود اإليجار  أو التنازل عنها والتوقيع على األوراق 

ي وإزالتها وطلب الترخيص لذلك واستالمه وتمثيلي أمام جميع والعقود المتعلقة بها وفى إقامة المبان

المصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص بما في ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات 

حكومية أو غير حكومية أو قطاع العامة أو الخاصة والتوقيع إذا لزم األمر وفى استالم مواد البناء من أي جهة 

 عام أو خاص ودفع المبالغ الالزمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيره
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بدونه وفى تصدير واستيراد وتسليم أو تنازل بمقابل الفسخ والتعاقد والبوغيرهم وتوقيع العقود الالزمة      

موانئ وجميع الجمارك والتمثيل أمام طرود والت وغيرها بما فى ذلك واآللمنقولت البضائع والوشحن 

حضور الشرعية وال اإلعالنات استخراجما يلزم وللوكيل طلب  اتخاذمتعلقة بذلك والجهات الح والمصال

حق فى الوللوكيل . ما يلزم اتخاذمتعلقة بذلك واإلجراءات الكافة  اتخاذشخصية وال األحوالأمام محاكم 

بنوك وهيئة توفير الشركات والحكومة والمن جميع خزائن مستحقة لي الغ المبالصرف وإيداع وقبض 

شهرية المعاشات الت ووالحالشيكات والخاص بما في ذلك صرف أو هيئات قطاع عام البريد وكافة ال

صادرة الستثمار بكافة أنواعها التأمين وصرف فوائد وأرباح شهادات الدخار ووالمكافآت المرتبات والو

متعلقة المستندات القرارات واألوراق واإلتوقيع على الي واسترداد قيمتها وأجنبأو عن أي بنك مصري 

موكل من أي جهة من أي العموم له صرف أي مبلغ يستحقه البذلك وعلى 

شراء البيع والوكذلك وكلت في : تصرفال الأعم: ثاا الث./////////////////////////////////////////////////// فرد

وقف في الرث وإنهاء اإلتجنيب وإشهار الفرز والقسمة والهبة والمقايضة والدل وبالشطب والرهن والو

الفضاء وكل راضي أو األمبنية العقارات أو الزراعية النسبة لألطيان المتياز وشطبه سواء بالأخذ حق 

أخذ ثمان وباقيها واألنهائية وفى دفع وقبض أو البتدائية العقود التوقيع على كافة أنواع ثابت وال

مقيدة لها بما فى ذلك جميع أنواع عقود أو الناقلة للملكية التصرفات الصات وفى جميع المخالوإعطاء 

سندات السهم وواألية المال األوراق  استبدال و المتعلقة بذلك في بيع وشراء وإبدالقرارات أو اإلشطب ال

 استخراجا أياا كان نوعها وسيارات وبيعهالحق في شراء الوصرف كوبوناتها وبيعها وللوكيل كذلك 

إجراءات معدنية وكافة النمر التأمينات وتغيير وتحويل الرسوم والرخصها وتجديدها سنوياا وبدفع 

بعض ما ذكر أو وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل . خاصة بذلكالوراق واألعقود التوقيع على المرور وال

وكل بعد تالوته مالتوقيع عليه من التوكيل وتم الوما ذكر تحرر هذا 
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