
 تداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوار

 يالت التجاريةاالدارة المركزية للتسج

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 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 ،،،،

 

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

شركة: مكتب بشطب قيد   

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

ناء على دارى/بإشطب المقيدة برقم )                            ( مكاتب الشركات االجنبية من سجل    

 طلبه.

نيااه ألااج ج )فقاا جاام( 1000ل )اتخاااذ الاانحم نحااو رد التااامين الخااا  بااه وقاادر  مااا يعااادالرجاااء       

 ن قبل .بالدوالر االمريكي الحر و السابق سداد  والتأكد من عدم رد رصيد التامين م  (مصرى الغير

 (.................................رع )ف      ...........................................................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

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 المركزية للتسجيالت التجارية االدارة

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار:

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 طلب شطب واسترداد التامين
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 طلب شطب قيد واسترداد تأمين

 

 لسئومالمدير ال ..........................................................................................مقدمه / 

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

 /    /    حتى         /( اعتبارا من    /    .............................المقيد بسجل مكاتب الشركات االجنبية تحت رقم  )

 ةارجو الموافقة على شطب قيد مكتب الشركة األجنبية المذكورة من سجل مكاتب الشركات األجنبية مع رد قيم

 0التأمين السابق سداده للهيئة  

 

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

                                                          ........................................................................الكائن بــ / ............................................... فرع / 

 .....................................................................................................................................باسم / 

 ....................................................................................................................... /محل االقامة هو 

 ومرفق مع طلبى هذا ما يلى :

 زتنا( بطاقة سجل مكاتب الشركات األجنبية التى حصلت عليها من الهيئة وهى كل ما بحو................عدد )

 0من استمارات 

 بطاقة ........... عن فقد عدد .......................................... .شرطة او مذكرة بقسم 

 

 رارــإق

 مسئولالمدير ال  بصفتى......................................................................     اقر انا السيد / 

 ........................وجنسيتها......................................................................لمكتب شركة /  

 (............................) قيد رقمببسجل المكاتب األجنبية  والمقيدة

 لست ضمن المتحفظ علي أموالهم بحكم قضائى او بقرار من النائب العام او مصلحة الضرائب

 الحراسة .  أو أي جهات قضائية أو حكومية أخري وأنها ليست تحت 

 

 وهذا اقرار منى بذلك ، ، ،

       

 لمقر بما فيه ا                                                                                  وقع أمامى)الفاحص(

 

 .......................................ـم : ـاألس                                                                              أوتصديق البنك

 .......................................ع : التوقي                                                                          على صحة التوقيع

 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 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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