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 تأمين استرداد  طلب 

 

 ر المسئوليدالم ...................................................................................مقدمة لسيادتكم : 

 ........................................................................................................:     لمكتب شركة

      /     /     حتى         /    /    م )              ( اعتبارا من  المقيدة بسجل مكاتب الشركات األجنبية تحت رق

              بياااةمااان ساااجل مكاتاااب الشاااركات األجنبشاااقب قياااد ا  (         ) ( لسااانة         بناااال علااا  لاااد ر القااارار رقااام )    

 0 ق سداده للهيئةبرجال رد قيمة التامين الساب

 ( ....................................................( بنك )............................................حساب رقم )

 (....................................................................( الكائن بـ ) ...............................فرع )

 ...............................................................................................  م /سإب

 ........................................................................................ ل االقامة /مح

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

 

 

 ) إقرار (

 ير المسئوللمدا  بصفت ..   ...............................................................................اقر ا ا السيد / 

 ....... ................. جنسيتها...........................................................................لمكتب شركة /

 (.......................) قيد رقمب بسجل المكاتب األجنبية  المقيد

 لست ضمن المتحفظ عل  أموالهم بحكم قضائى ا  بقرار من النائب العام ا  مصلحة الضرائب 

 . أ  أي جهات قضائية أ  حكومية أخري  أ ها ليست تحت الحراسة  

 

 

                                                                                                 

 0  هذا إقرار  من  بذلك 

 

  قع أمامى)الفاحص(

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

 أ تصديق البنك

 ...................................... : التوقيع                                                                          على لحة التوقيع 

 

 

 

 



 تداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوار

 يالت التجاريةاالدارة المركزية للتسج
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 طلب رد تأمين للشئون المالية
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 " نموذج داخلى يملئ بعرفة االدارة "

 رد تامين  للشئون الماليه خطاب

 السيد األستاذ / مدير عام الشئون المالية

 تحية طيبة وبعد ،،،،

 

 20  /   بتاريخ:    /   20تنفيذا للمادة االولى من القرار االدارى رقم )               ( لسنة       

   ..................................................................................................شركة: مكتب بشطب قيد   

 .اء على طلبهشطب إدارى/بنالمقيدة برقم )                            ( مكاتب الشركات االجنبية من سجل    

  (رى الغيرألف جنيه مص )فقطجم( 1000ل )اتخاذ الالزم نحو رد التامين الخاص به وقدره ما يعادالرجاء       

 بالدوالر االمريكي الحر و السابق سداده والتأكد من عدم رد رصيد التامين من قبل .

 (............................................فرع ) ................................................................وذلك علي بنك / 

 (   ..................................................................باسم ) ( ...................................رقم)تحت حساب 

        (          .....................................................................................................عنوان المدير المسئول هو )

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،،،

 

                                                                 20     /       /   : تحريرا في

 مكاتب الشركات االجنبيةسجل  مـــدير عـــام

 التوقيع /                                          

 

 المرفقات:      

 طلب استرداد التأمين . .1

 صورة من بطاقة القيد . .2

 صورة من طلب القيد باستمارة سداد رسم التأمين . .3

 صورة من قرار شطب القيد . .4

 ع . ح  " . 50أصل إستمارة الصرف "  .5

 . خطاب بنكى برقم الحساب .6
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 يلتوك يانطلب اقرار سر
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 اقرار سريان التوكيل 

 

 .............................................. الوكيل عن /    .........................................................اقر انا 

 ........................................... مكتب توثيق/( ..............لسنة ) (..............)بان التوكيل رقم 

 /    بتاريخ     / 

 مازال ساري المفعول وان الموكل مازال علي قيد الحياة حتى تاريخة . 

 

 : هالمقر بما في                                                                    

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

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