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توكيــل رسمي في القضايا
عــام  /خــاص

نكهت نا الموقع دناه  ..............................................................م رت الج سفع
ن حمل( :جاواة وار م ااارت

طاقع صقم قومي م ر ع) صقم .........................................

جهع اإل" اص .................... :ااص خ اإل" اص:

ااص خ اإلنتهاء:

نالمقفم حالفاً ب نلع الكو ت
نكهت السي  ........................................................................ن ي وب ع ي في -:
الشضايا التي ارفع م ي ن عهي مام جمفع الملاكم نفي اش يم األنصاق لشهم الملضر ح ناسهمها نفي ال هح
ناإلقراص ناإلنكاص ناإلبراء نالطعح التزن ر نطهب الهفف الفميح اللا ااااااااامع نصد ا نقبولها نالطعح في اشاص ر

اليبراء نالملبميح نصد م نا اااااااااتب الهم نفي طهب اعييح اليبراء نفي اللضاااااااااوص مام جمفع الملاكم بافع
نواعها مح قضاااايا نا ااارفات ناالف نالملاكم اللسااابفع األحوا ال اااي ااافع نفي التشر ر عمل المعاص اااات

ناهلتما ات ناه ت باهت ناه تئ اف نفي جمفع الشضايا الم نفع نالج ائفع ناألحوا ال ي فع نفي التشر ر
ال شض في األحبام ناش يم الماكرات نفي ااياذ جمفع ما اشتضف إجراءات التشا ي مما جمفع نفي ا تالم
"ااااوص األحبام نا ويا ا نفي اللضااااوص مام الجهات اإلداص ع يا كانت نم ااااالح اللبومع نم ااااهلع ال ااااهر
العشاصت نمباابها نمأموص ااها ناش يم الطهبات نالتوقفع عهيها نعهى اهلتما ااااااات نالماكرات ناسااااااهفم األنصاق

نالمست ات نالعشود العرففع نالر مفع نفي اللضوص مام ملاكم م هلع الضرائب نمأموص ااها نلجان الطعح

نالت ااالح ناش يم الماكرات ناسااهم "ااوص التشر رات نالتش يرات نالم اق ااع فيها نقبو ما يرو قبول نصفض ما
يرو صفض نفي اش يم الر وم ناألمانات لهملاكم ناسو تها نقبض اقيها نفي اسهم ناسهفم األنصاق ناألنامر

نالمساااااات ات نالعشود العرففع نالر اااااامفع نمح ن لى قالم كتاب الملاكم نالجهات اإلداص ع نالتوقفع نفا ع ع ي
التسااهفم في كل ما ذكر نفي التشر ر وش الشسااائم نالتوقفع عهى ملا اار الميالوات ناللضااوص مام ملبمع

الشضااااااء اإلداصت ( مجهو ال نلع ) ناذنت بتوكيل فيره في كل ن عض ما ذكر .نكما ذكر الرص اا التوكيل
نام التوقفع عهف مح الموكل ع االنا عهف .
التاص خ :

اسم الموكل................................................ :
التوقيــع ................................................ :

يراعى الت ااا يص عهى اا التوكيل مح ح مبااب نةاص الياصجفع الم ااار ع
اااوص م
مالحظات :لعمل التوكيل يجب إحضااااص "ااال الشيص ال اااي ااافع ااااصت الموعو نه يعت
الم ت ر الملافظات يراعى إي اع التوكيل العام أح مبااب ال هر العشاصت ي ح اهحتواظ وص مح التوكيل قبل إص ال لهوكيل.

