POWER OF ATTORNEY
I
the
undersigned…..…………………...……residing
at…………………………have, hereby on my
behalf and in my capacity as the legal representative
of
………………………………company
appointed:
Mohamed Hussein Abd El-Sadek Hussein
Doaa Mohamed Shaaban Ahmed
Attorneys at law Jointly or severally in Cairo .to act
as my lawful attorney in conducting and attending
all cases lodged by or against myself whether at
present or future, before all courts in Egypt whether
civil, criminal or administrative at various degrees
and types, proceed, and defend my rights and
interests
including
relinquishing
actions,
abandoning litigation, request their being expunged,
make compromise, avow, release debts, invoke the
forgery of any documents and papers from and to
court clerk office and process servers to obtain
official copies thereof including copies of
judgments and the judgment of arbitrators either
issued from Egyptian or foreign courts, and collect
respective moneys earmarked to myself, and appeal
against these, including filing a petitions before
cassation court, high administrative court and
constitutional court, and represent me before all
administrative authorities, government departments,
judicial and administrative committees including the
companies departments, the commercial registration
departments, customs authority and its offices, the
directorate of trademarks, the internal trade
development authority, the patents office, the
directorate of industrial property, copyright
registration department, and committees of petitions
related to appeals against their resolutions, the tax
department, its offices, and committees of appeal,
companies, banks and individuals, submit
applications, petitions, documents, and obtain,
receive and deliver certificates from and to these
authorities. I have also authorized him to declare
receipts, deposit money in my name, receive my
entitlements from courts, authorities, departments
and individuals and sign contracts and agreements
on behalf of myself.
He may delegate others the aforesaid powers in
whole or in part and to dismiss them when
necessary.
Principal

تـوكيـل عــام

أنا الموقع أدناه
والمقيم

...............................................................

………….. أقر بأننى وكلت عن نفسي وبصفتى
………………………………………….

 محمـد حسـين عبد الصادق حسيـن/األستاذ
 دعــاء محمــد شعــبان احمــد/األستاذة

المحاميان بالقاهرة مجتمعين او منفردين فى مباشرة والحضور عنى فى

جميع الدعاوى التى ترفع منى أو ضدى حالياً أو مستقبالً أمام جميع

المحاكم فى مصر مدنية كانت أو جنائية أو ادارية وعلى اختالف

 والقيام بجميع االعمال واالجراءات الالزمة للدفاع عن،درجاتها وانواعها

 ومنها التنازل عن الدعاوى وترك الخصومة فيها،حقوقى ومصالحى
 والتصالح واالقرار واالبراء والطعن بالتزوير على أى،وطلب شطبها
 وفى.مستند أو توقيع أو ختم وتوجيه اليمين الحاسمه وردها وقبولها
استالم وتسليم كافة المستندات واألوراق من والى أقالم كتاب المحاكم

والمحضرين واستخراج صور رسمية منها بما فيها صور األحكام وتنفيذ

تلك األحكام وكذا أحكام المحكمين سواء ما صدر من ايهما من المحاكم
المصرية أو المحاكم األجنبية وتحصيل المبالغ المنفذ بها لصالحى وكذا

الطعن فى أى من تلك االحكام بكافة طرق الطعن العادية وغير العادية
بما فيها الطعن أمام محكمة النقض والمحكمة اإلدارية العليا والمحكمة

 وفى تمثيلي أمام كافة الجهات اإلدارية والمصالح الحكومية.الدستورية
واللجان القضائية واإلدارية ومنها مصلحة الشركات ومصلحة التسجيل

التجاري ومكاتبها و مصلحة الجمارك و مكاتبها ومكتب العالمات
التجارية و جهاز تنمية التجارة الداخلية ومكتب براءات االختراع وإدارة

الملكية الصناعية وإدارة تسجيل حق المؤلف ولجان التظلمات الخاصة

 ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان،بنظر الطعن في ق اررات كل منها

 وأمام الشركات والبنوك واألفراد وفى تقديم الطلبات وااللتماسات،الطعن

 كما.والمستندات واستخراج الشهادات واستالمها من والى تلك الجهات
وكلته فى االقرار بفقد القسائم وايداع أية مبالغ باسمى واستالم مستحقاتى

من أى من تلك المحاكم أو الجهات أو المصالح أو األفراد و توقيع

.االتفاقيات و العقود نيابة عني

وللوكيل أن يوكل غيره فى كل أو بعض مما ذكر وأن يعزله عند

.الضرورة
الموكل

