
 

 

 

 

 

Ministry of justice  

 

 

 

Real estate publicity & 

registration authority  

 

Public/general power of 

attorney  

Public/general power of 

attorney for litigation 

 

 

On this day , ….., that 

corresponds to ……two 

thousand ………. 

 

 

  

ية توكيل من العربية إلى االنجليز * 

 

 وزارة العدل 

 

 

 

  مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

 

 توكيل رسمي عام 

 

 توكيل رسمي عام في القضايا 

 

 

 

ام انه في يوم الموافق من اكتوبر ع

 الفان و.... 

 

 

 



 

Notary office : ............... 

 

At :… :…. :….am  

 

Before us, the notary public 

at subject office  

 

 

 

Attended  

 

Name  

 

Religion  

 

nationality 

 

Date of birth  

 

Profession  

 

 مكتب توثيق ............ 

 

صباحا  01:01:11في تماما الساعة   

 

ب أمامنا نحن : ، موثق العقود بالمكت

 المذكور 

 

 

 

 حضر 

 

 األسم 

 

 الديانة 

 

 الجنسية 

 

 تاريخ الميالد 

 

 المهنة 



 

ID 

 

No  

 

Place of issue  

 

Date of issue  

 

Printed no  

 

Residing in  

 

Agent of :  

 

As per general power of 

attorney no 

 

Issued fron  

 

Decided that he delegated 

 

 الثابت الشخصية بموجب 

 

 رقم 

 

 جهة االصدار 

 

 تاريخ االصدار 

 

 الرقم المطبوع 

 

 والمقيم في 

 

 وكيال عن 

 

 بالتوكيل العام رقم 

 

 الصادر من 

 

 وقرر انه وكل عنه 

 



on his behalf  

 

Name  

 

Religion  

 

Nationality  

 

Residing it  

 

Jointly or individually  

 

In all lawsuits filed from or 

against  

 

Sumitting and receiving 

papers from the service 

department  

 

Conciliation, 

acnowlegment, denial and 

discharge  

 

 

 االسم

  

 الديانة 

 

 الجنسية 

 

 المقيم في 

 

 مجتمعين او منفردين 

 

ن او في جميع القضايا التي ترفع م

 على 

 

ن تقديم االوراق إلى قلم المحضري

 وتسلمها 

 

 

اءالتصالح واالقرار واالنكارواإلبر  

 



 

Challenge for forgery  

 

Request, repudiate and 

accept assertory oath  

 

Challenge experts 

&arbitrators reports, 

disqualify and replace them  

 

Request appointment of 

experts  

Appear before all courts of 

various types for lawsuitsm 

acts and others  

 

Personal status probate 

courts  

 

File objections, petitions, 

grievances and appeal  

 

 

  

 

 الطعن بالتزوير 

 

طلب حلف اليمين الحاسمة وردها 

 وقبولها 

 

كمين الطعن في تقارير الخبراء والمح

 وردهم واستبدالهم 

 

 طلب تعيين الخبراء 

 

الحضور امام جميع المحاكم بكافة 

انواعها من قضايا وتصرفات 

 وخالفه 

 

 

ية المحاكم الحسبية لالحوال الشخص  

 

عمل المعارضات وااللتماسات 

 واالستشكاالت واالستئناف 

 



 

 

The agent shall have the 

right to delegate whoever he 

desires in some or all of the 

aforementioned 

 

In witness thereof . this 

power of attorney has been 

made and signed by the 

principal after reciting on 

him 

 

 

عض وللوكيل ان يوكل من يشاء في ب

 او كل ما ذكر 

 

 

 

يل إثباتا لما سبق ، تحرر هذا التوك

د وتم التوقيع عليه من الموكل بع

 تالوته علنا 

 

 

 

 

General power of attorney 

for companies incorporation  

 

 

Official power of attorney  

 

 

  زية من العربية إلى االنجلي*توكيل 

 

 

تأسيس شركات  توكيل عام  

 

 

 

 توكيل عام رسمي

 

 



 

On this day ……that 

corresponds to …….at the 

real estate publicity & 

registration office Cairo 

Investment at ……am/pm 

before us we,....., the notary 

public at subject office. 

 

 

Attended  

 

Mr …………….. 

 

 

 

 

Mr ……………….. 

Residing on …………. 

 

 

 

 

ب أنه في يوم..... الموافق ..... بمكت

 توثيق استثمار القاهرة الساعة :

 

امامنا نحن ........موثق العقود 

 الرسمية بالمكتب المذكور 

 

 

 

 حضر 

 

 

 السيد:................

ه وقرر أن يوكل ويفوض نيابة عن  

 

 

 االستاذ:.....................

 والمقيم في :...............

 

 

 



 

In the followings: 

 

Act on my behalf in all 

matters related to the 

establishment and 

incorporation of companies 

in the arab republic of 

Egypt . in this regard, he 

has the right to sign and 

submit all necessary 

documnents to all 

competent organizations, 

ministeries and departments 

including corporate general 

department, capital market 

authority, general authority 

for investment &free zones 

, ministry of industry & 

foreign trade, ministry of 

supply& internal trade, 

ministry of justice ministry 

of tourism, suppliers& trade 

agent offices, deprtments& 

register, chambers of 

commerce, general 

authority for social 

 

 وذلك في :

 

ل نيابة عني بكافة المسائ مالقيا

كات المتعلقة بانشاء وتأسيس الشر

ل في بجمهورية مصر العربية وللوكي

يم جميع سبيل تنفيذ ذلك توقيع وتقد

افة الطلبات والمستندات الالزمة إى ك

هيئات والوزارات واالدارات لا

ة ارة العامالمختصة بما في ذلك االد

مال للشركات والهيئة العامة لسوق ال

ق والهيئة العامة لالستثمار والمناط

الحرة ووزارة التجارة الخارجية 

والصناعة والتمويل والتجارة 

الداخلية والعدل ووزارة السياحة 

ومكاتب وادارات وسجل المؤردين 

والوكالء التجاريين والغرف 

ة ماعيالتجارية وهيئة التأمينات االجت

ى ومصلحة الضرائب والضرائب عل

ن المبيعات والحضور امام لجان الطع

 ولجان فض النزاعات.

 

 

 

 



insurance, tax authority, 

sales tax authority and 

attend before appeal 

commitees and dispute 

settlement committes.  

 

 

 

 

the agent has the right to 

authorize other for all or 

some of the 

aforementioned. In witness 

thereof, this power of 

attornet has been drafted , 

recited on the principal who 

signed it with us and before 

us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  وللوكيل الحق في توكيل الغير

 كل او بعض ما ذكر وبما ذكر تحرر

عنا هذا التوكيل وتالوته علنا ووقعه م

 وامامنا.

 

 

 

 

 

 

 

من العربية إلى *عقد ايجار 

  االنجليزية 

 



lease contract  

 

On this day……..by and 

between……. 

Mr ………of 

………natonality, bearing 

identity card no …..and 

residing at ….. 

 

(lessor or first party) 

 

 

 

Mr ………of 

………natonality, bearing 

identity card no …..and 

residing at ….. 

 

(lssor or second party) 

 

 

 

Preamble  

 عقد ايجار

 

 ابرم هذا العقد في يوم .....بين كل من 

 

السيد...... الجنسية والذي حمل بطاقة 

 عائلية رقم ... ومحل اقامته......

 

 

 )مؤجر طرف اول(

 

 

 

السيد...... الجنسية والذي حمل بطاقة 

 عائلية رقم ... ومحل اقامته......

 

 

 

 )مؤجر طرف ثاني(

 

 

 تمهيد 



 

Whereas the first party 

owns the premises to be 

leased and whereas the 

second party wishes to rent 

it. No therefore, both parties 

have agreed on the 

following : 

 

 

Description of premises & 

purposes of the lease  

 

The first party agrees to rent 

the premises located at 

……and the telephone 

no…..purpose of the lease 

is…… 

 

Duration of th lease  

 

This agreement shall be for  

aperiod of ….year (s) 

commencing from …..and 

ending on……renwable 

 

لما كان الطرف األول يملك العين 

المؤجرة ويرغب الطرف الثاني في 

استئجارها فقد اتفق الطرفان 

بأهليتهما للتعاقد واتفقا وتراضيا لى 

 ما يلي :.

 

 

 

العين المؤجرة والغرض من  وصف

 االيجار:

 

اجر الطرف االول للطرف الثاني 

العين المؤجرة وفيها تليفون 

رقم....... والكائنة في العنوان 

التالي.... وذلك بغرض استخدامها 

.... 

 

 مدة العقد-

 

 

اتفق الطرفان على مدة ... وعلى ان 

تبدأ من ..... وتنتهي في ..... وتجدد 

بموافقة الطرفين لمدة..... بزيادة 



upon agreement by….% 

access to the rental charge 

every. 

 

Second party shall give the 

first party a notice of thirty 

(30) days before the expire 

date of the period. 

 

 

Security deposit  

 

The first party hereby 

declares that he received at 

time of signing this 

agreement an amount equal 

to ……as adeposit to be 

returned to the second party 

at the expire date and upon 

delivery of premises  , 

however, that the second 

party shall not be held liable 

for normal wear and tear of 

the premises . the deposit in 

nor productive of interest. 

 ....% تضاف للقيمة االيجارية.

 

 

 

ويلتزم الطرف الثاني باخطار 

الطرف االول برغبته في التجديد قبل 

 نهاية المدة بثالثين يوما.

 

 

 التأمين -

 

استلم عند يقر الطرف األول انه 

التوقيع على هذا العقد ما يعادل 

اجره......كتأمين يرد إلى الطرف 

الثاني عند نهاية العقد وتسليم العين 

المؤجرة للطرف االول بالحالة التي 

تسلمها بها وال يسأل الطرف الثاني 

عن االستهالك العادي للعين 

المؤجرة. التأمين ال يحتسب عليه اية 

 فؤائد.

 

 

 



Notices  

 

Any notices required to 

given herunder shall be 

forward by registered mail 

with acknowledgment of 

receipt of the other party as 

stated herein , or such other 

address as one party my 

notify the other. 

 

 

-additional clauses  

 

………………. 

These lease has been made 

in duplicate , each party 

having recived therefore 

one  

First party    second party  

 

………….       …………. 

 

 االخطارات -

 

جميع االخطارات المرسلة من 

الطرفين يجب ان تكون بالبريد 

المسلجل مع علم الوصول على 

العناوين الثابتة لكل طرف في هذا 

العقد إلى اذا اخطر احد االطراف 

 االخر بتغير عنوانه.

 

 

 

 بنود اضافية -

 

........ 

 

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل 

 طرف نسخة منه

 

 الطرف االول       الطرف الثاني 

 

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

 



 

 

Cassation No .... of the ..... 

th judicial year  

 

Issued on ........(second 

department) 

 

Panel : .................. 

 

 

- The plea that the action 

shall be deemed null 

and void for the nono-

suit renewal within 

three months is not 

related to common law 

pleas , and therefore 

the court shall no raise 

it of its own accord. 

 

 

 

The court  

 *طعن من العربية إلى االنجليزية 

 

 طعن رقم ...... لسنة ..... قضائية 

 

انية(صادر بتاريخ ........ )الدائرة الث  

 

 

 هيئة المحكمة : .................

 

 

 

ودة الدفع باعتبار الدعوى غير موج-

ثة لعدم تجديدها من الشطب خالل ثال

علقة اشهر غير معتبر من الدفوع المت

دم جواز النظام العام وبالتالي عب

هامحكمة من تلقاء نفسإثارته من ال  

 

 

 

 

 

 المحكمة، 



 

 

purusal to the the perusal of 

the documents , and the 

reading of the summary 

report, and after 

deliberation. 

 

Whereas tha cassation has 

fulfilled all formal 

conditions, and  

 

Whereas, in the facts, as 

apparent in the contested 

judgement and the 

documents- the first 

respondent – as the natural 

guardian of his minor son, 

filed the action No …… 

partia court of Sharjah, 

against the appellant and the 

second respondent 

requesting to impose upon 

them the payment of AED 

…… , as a material and 

psychological indemnity of 

 

 

بعد االطالع على األوراق وتالوة 

 تقرير التلخيص والمداولة 

 

 

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه 

 الشكلية 

 

 

ن على ما يبين م–وحيث إن الوقائع 

 -الحكم المطعون فيه وسائر األوراق

ل تتحصل في أن المطعون ضده األو

ه ابنبصفته وليا طبيعيا على –

 أقام الدعوى.... لسنة -القاصر "..."

ة ..... الشارقة الجزئية على الطاعن

كم والمطعون ضده الثاني بطلب الح

 بالزامهما بالتضامن بأن يؤديا له

 بصفته ...... درهم كتعويض مادي

وأدبى عن اصابة نجله في حادث 

سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة 

 صبحوأدين فيه السائق بحكم جزائي ا

 باتا.

 



his son”s accident by an 

insured car for the appellant 

where the driver was 

accused with penal 

judgement that became 

final. The court of firest 

instance ruled to obligate 

the appellant and the second 

respondent , jointly, to pay 

the first respondent , in his 

capacity , an amount of 

AED …… . the appellant 

appealed such judgment 

under no. …… . the court 

of appeal , Sharjah, 

dismiseed the appeal , 

which gave rise to the 

cassation. 

.  

Therefore  

 

The court orders the 

dismissal of the cassation  

 

 

 

 

ومحكمة أول درجة حكمت بالزام  

الطاعنة والمطعون ضده الثاني 

د بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ض

األول بصفته ...... درهم. وإذ 

ي استأنفت الطاعنة هذا الحكم قى ف

 استئنافها ..... لسنة .... الشارقة

 برفضه ،  فكان الطعن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estado de Qatar  

 

Ministerio de justicia  

 

Administracion de notaria 

 

Seccion de ..... 

 

acta de notaria no ...................................... fecha 

 

poder de conducer coche 

 

 

 

 

yo abajo firmante .......de nacionalidad 
Qatari en mi calidad personal y juridical 
con document de identidad personal 
n ....confiero poder a ........de nacionalidad 
srilanki, titular de pasaporte no........para 
representarme en el coche ante todos los 
organos gunernamentales , no 
gubernamentales dentro de brasil. 
 
 

توكيل قيادة سيارة من *

 العربية إلى اإلسبانية

 

 دولة قطر 

 وزارة العدل 

 إدارة التوثيق 

  قسم التوثيق

 محضر توثيق رقم....

 التاريخ....

 

 توكيل قيادة سيارة 

 

وكلت أنا الموقع ادناه.... 

تي قطري الجنسية .... بصف

الشخصية واالعتبارية 

بموجب بطاقة شخصية 

ي رقم.... السيد..... سريالنك

 واز سفرالجنسية يحمل ج

رقم لينوب عني ويقوم 



 
 
 
 
 

el apoderante tiene derecho a conducer el 
coche dentro de Brasil y tramitar todas las 
medidas pertinentes , pagar las tasas de 
infracciones, renovar el permiso , revisar la 
administracion de trafico, representar ante 
todos los organos oficiales incluso companies 
de seguro, aduanas, tomar las medidas 
necesarias atraves de las zonas fronterizas 
de los paises que passa. tembien tiene el 
drecho a firmar los documentos pertinentes 
de coche y sus datos como lo siguiente 

 

سيارة مقامي في تمثيلي في ال

 امام جميع الجهات الحكومية

وغير الحكومية داخل 

ي البرازيل وللوكيل الحق ف

 قيادة السيارة داخل 

ها دولة البرازيل والتجول ب

وانهاء كافة االجراءات 

المتعلقة بها وكذلك دفع 

رسوم المخالفات وتجديد 

الرخصة ومراجعة ادارة 

المرور والتعامل مع كافة 

ك الجهات الرسمية بما في ذل

شركات التأمين والجمارك 

واتخاذ كافة االجراءات 

الالزمة عبر المناطق 

ر بها الحدودية للبالد التي يم

ى وله الحق في التوقيع عل

االوراق والمستندات 

 المتعلقة بذلك فيما يخص

ة بيانات السيارالسيارة و

 كالتالي 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

…………..Advocacia  

 

 

Procuracao 

 

 

 

Que fazem ........ – egípcio, 

programador de computador, inscrito 

no passaporte sob o nº ......., nascido 

em ......, aos ......, residente e 

domiciliado em Suadi Arabia – ..... - 

.........., doravante denominado 

OUTORGANTE, e por ele através 

deste presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui seu 

PROCURADOR/OUTORGADO: ........ 

–– brasileira, solteira, advogada, 

inscrita no CPF sob o nº .......... e RG 

sob o nº ........., residente e 

domiciliada na Rua ......, nº ....., apto 

...., Bairro ......../SC, CEP: ......, a 

quem confere os mais amplos, gerais 

e ilimitados poderes para o fim 

 *توكيل عربي برتغالي 

 

 مكتب للمحاماة 

 

 توكيل   

 

 

 

 

مصري الجنسية. مبرمج  أنا ........

  حاسب آلي. يحمل جواز سفر رقم  

في   ……والمولود في  ..……

والمقيم  ....من عام  الثالث من .....

في منطقة  .....في محافظة 

بالسعودية بصفتي موكل اعين ....

وكيل وأوكل بموجب هذا الت

.برازيلية، عزباء، تعمل محامية .....

  .........اقة ضريبية رقم وتحمل بط

والمقيمة وبطاقة هوية رقم .......... 



especial de representá-lo(a) junto ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais da jurisdição competente e à 

Mesquita para, em seu nome, 

apresentar os documentos exigidos 

pelo artigo 1.525 do Código Civil 

Brasileiro, a fim de tratar de todos os 

procedimentos referentes ao 

processo de habilitação e à cerimônia 

do seu casamento com.......... – 

brasileira, divorciada, do lar, inscrita 

no CPF sob nº ........ e RG sob o nº 

......., filha de ...... e ........., residente e 

domiciliado na Rua General 

Bittencort, nº ....., Apto ...., Centro em 

Florianópolis/SC, CEP: ......., 

determinar que o regime de bens 

será o de “comunhão parcial de 

bens”; fazer constar que, após o 

casamento, o(a) contraente 

outorgante alterará o nome de 

solteira, passando a se chamar 

.........,  

 

 

 

 

 

 

 

 podendo, para 

tanto, assentir, afirmar, alegar, 

declarar, informar, assinar 

requerimentos, termos, petições, 

contratos, aditivos, declarações de 

estilo, escrituras públicas, livros e 

demais documentos, apresentar, 

desentranhar, juntar e retirar 

منزل رقم ......، ،  ....رقم  .....في 

تابيما، صندوق بريد حي ..... في اي

رقم ..... والتي امنحها توكيل عام 

شامل وخاصة لتمثيلي امام مكتب 

السجل المدني المختص والقيام نيابة 

عني بتقديم الوثائق المطلوبة بموجب 

من القانون المدني   0.525المادة 

البرازيلي بهدف اتخاذ كافة 

االجراءات المتعلقة بالزواج من ...... 

قة. ربة منزل وتحمل برازيلية.مطل

بطاقة ضريبية رقم   ....... وبطاقة 

هوية رقم .......ابنة .... و.....المقيم 

في شارع ..... رقم ....  منزل رقم 

.... بوسط فلوريانوبوليس صندوق 

نظام  بريد ..........  مع العلم أن 

الزواج سيكون "مشاركة جزئية في 

الممتلكات" وأن الموكل سيغير بعد 

 .....الزواج اسم الزوجة إلى 

 

الموافقة والتأكيد ويحق للوكيلة 

والمثول واالبالغ والتوقيع على 

الطلبات والعقود واالقرارات 

والمحررت العامة والدفاتر وباقي 

المستندات ، وتقديم وتسلم الوثائق، 

وتعيين شهود بهدف االلتزام بجميع 



documentos, nomear testemunhas, 

com vistas a cumprir todas as 

exigências e as formalidades legais; 

tomar ciência de despachos; marcar 

datas e horários para a celebração da 

cerimônia de casamento, assinando o 

respectivo requerimento; retirar, afixar 

e publicar edital de proclamas; 

apresentar provas, assinar termos, 

proclamas, editais, requerimentos e 

demais papeis; 

 

 

 

 

 

 

 

enfim praticar os demais atos 

indispensáveis para o cumprimento 

do presente mandato. 

 

 

 

 

 

 

A presente procuração terá prazo de 

validade de 90 (noventa) dias, a 

contar desta data, nos termos do 

artigo 1.542, §3º, do Código Civil 

Brasileiro. Vedado o 

substabelecimento. 

   

 

 

Florianópolis,....... 
de março de ..... 

 

المطالب واالجراءات القانونية، 

ت واالتعاب لعقد الزواج وتحديد البيانا

، والتوقيع على باقي  تقديم البينة، و

 األوراق.

 

 

 

 

كما يحق لها بالقيام بجميع التصرفات 

 الضرورية من اجل تنفيذ هذا التوكيل. 

 

 

 

 

يوما  91ي هذا التوكيل لمدة يسر

اعتبارا من هذا التاريخ بموجب المادة 

 من القانون المدني البرازيلي. 0.542

 

 

فلورانوبوليس في ....من مارس من 

 عام .......



 

 

 


