
 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
 التجاريةاالدارة المركزية للتسجيالت 

 شئون المستوردين

 إدارة الشطب واسترداد التأمين 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من 1    صفحة

 طلب شطب القيد بناء على طلب المستورد واسترداد التأمين
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[ 

 واسترداد التأمين بناء على طلب المستورد قيدالطلب شطب 
 

 

 ...................سجل تجارى  ................................بصفتي...................................................................../  مقدمه

 ..........................................رقم تسجيل ضريبى    200ن      /     / اعتبارا م ...................سجل المستوردينالقيد برقم 

 ..................................................سمة تجارية  ..........................................................اسم تجارى 

 نقووودا سوووداد    قيموووة التوووأمين السووواب  موووع ردبنووواء علوووى طلبوووي م نهائيوووا  كسوووجالت أرجوووو الموا قوووة علوووي شوووطب قيووود المنشوووأة المووو كورة مووون

 جنيه ................بمبلغ  ...................... رقم  القسيمةجنيه و ................بمبلغ......................رقم  بموجب القسيمة 

 -الحساب /الحسابات التالية : التأمين اليتحويل قيمة مع 

 

 صفته اسم صاحب الحساب البنك رقم الحساب م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 .........................................الصادر من بنك ..............................................خطاب الضمان رقم تسليم  او نرجو

 والمر   صورته ................................. بتاريخ ......................................قدر قيمة تأمين 

 
 س (( التي حصلت عليها من الهيئة ، وهي كل ما بحوزتنا من بطاقـــات 4عدد )                ( بطاقة ))  -مر   مع ه ا الطلب ما يلي : 

 عن  قد عدد )                    ( بطاقة  ..............................اوم كرة بقسم شرطة 

 ونتعهد برد البطاقات المفقودة الي الهيئة  ورا  ي حالة العثور عليها .

 

 

 

 

  

 

    20     تحريرأ فى    /      /  

   

 وقع أمامى )الموظف المختص ( 

 او 

 

 تصديق البنك على صحة التوقيع

 

 مقدم الطلب صاحب الشأنتوقيع 

 االسم :........................................................................

 بطاقة رقم قومي :..........................................................

 ......................................................................:قيع التو

 الصفه : .................................................................... 

التليفون:......................................................................

.. 

 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات

 لتسجيالت التجاريةدارة المركزية لاإل

 شئون المستوردين
 إدارة الشطب واسترداد التأمين

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من 1    صفحة

 للبطاقات المشطوبة اقرار استرداد التأمين
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 بسجل المستوردين للبطاقات المشطوبة استرداد التــــــــــأمين رارـــــــــــــــــــقإ

 
  ...................جل المسرررررتوردينرقم سررررر..............................بصرررررفت  .... ....../ ........................................نرررررا قرررررر أأ

 ............................. ضريب رقم تسجيل ............................... ...................سجل تجارى 

 ....................................  سمة تجارية اسم تجارى .....................................................

 . 20     تم شطب  بالقرار رقم )                    ( بتاريخ      /        /     

إلرى ملرف رخرر بسجل المستوردين أو تحويل قيمته خاصة بالملف المذكور مبالغ تأمين  اد أىاسترديسبق لها لم  أقر بأن المنشأة / الشركة

 . مام الجهات المختصةمسؤولية كاملة أ ، وف  حالة مخالفة ذلك أكون مسؤلا سجل المستوردين ب خاص بالمنشأة / الشركة 

برأن ( وإخطرار رفرن نهرائىأو  شرهادة مطابقرةهرا لرم يصردر ل )لفحرص ا أي رسرائل معلقرة تحرت اليس لرديه منشأة / الشركة ال بأن كما أقر

 البطاقة الضريبية للمنشأة غير محظورة أو موقوفة . 

 نررررره فررررر  حالرررررة ظهرررررور بطاقرررررات سرررررجل المسرررررتوردين السرررررارية والخاصرررررة بشرررررركت  سررررروف أقررررروم بتسرررررليمها للهيئرررررة أكمرررررا أقرررررر 

 التعامرررررل بهرررررا مرررررع أي جهرررررة سررررروف اتحمرررررل كافرررررة المسرررررئوليات القانونيرررررة المترتبرررررة مررررر  إنررررره فررررر  حالرررررة إسرررررتخدامها أوبعل وأقرررررر

 .ذلك عل 

ا .   واقر بفقد اليصال الخاص بسداد قيمة التأمين الخاص بالشركة وف  حالة ظهوره يعتبر لغيا

  -اقر بأنن  وجميع الشركاء وهم :كما 

1  2 
 

3  4 
 

5  6 
 

7  8 
 

 

 او الحراسات او مصلحة الضرائب أو أي جهات قضائية أو حكومية أخري . النائب العاملست / لسنا ضمن المتحفظ عل  أموالهم لدى 

 قرار من  بذلك ،،،و هذا إ
                                 

 

 

     20    /      /      في :    اتحرير

   

 وقع أمامى )الموظف المختص ( 

 او 

 

 تصديق البنك على صحة التوقيع
 

 توقيع صاحب الشان المقر بما فيه

 ...............................................االسم :.........................

 بطاقة رقم قومي :..........................................................

 ......................................................................:التوقيع 

 .......................الصفة: ............................................. 

 التليفون:........................................................................



على الصادرات و الهيئة العامة للرقابة 
 الواردات

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 شئون المستوردين

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1   صفحة

 اقرار سريان توكيل
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 قرار سريان التوكيل إ

 

 ........................................رقم قومى           .........................................نا أقر أ

 ....................................... عن شركة      .......................................الوكيل عن / 

 ................................. سجل تجارى     .........................................رقم ضريبى 

 .................................مكتب توثيق/ الصادر من  (              )     بان التوكيل رقم 

 20    بتاريخ     /     /

  تاريخه.قيد الحياة حتى  ن الموكل مازال علىاري وأمازال س

 20تحريراً فى    /    /    

 ،،، المقر بما فيه

التوقيع : 

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

االســـم : 

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