
(20........./.....)نموذج طلبات التسجيالت التجارية رقم يملىء رقم الطلب عن طريق املوظف املختص

مكاتب أجنبية □إنتاج . م□وكالء تجاريين □مصدرين □مستوردين □

مكاتب أجنبية □إنتاج . م□وكالء تجاريين □مصدرين □مستوردين □

مكاتب أجنبية □إنتاج . م□وكالء تجاريين □مصدرين □مستوردين □

سجل املكاتب األجنبية□سجل الوكالء□سجل مستلزمات إنتاج□سجل مصدرين□□بيانات املنشأة□

......................................./ شهادة بيانات موجهة الى□(....)□بدل فاقد□(...)نسخ مترجمة□

مفوض□وكيل□شريك□املدير املسئول□رئيس مجلس إدارة□صاحب الشأن□

خاص□عام□

جواز سفر□رقم قومي□

(مشروعات سياحية/ مؤسسات صحفية / شركات البترول / مشروعات خدمية / منتجات مدنية / جمعيات تعاونية انتاجية / صناعي ): الجهة املختصة

يرجى وضع دائرة حول مسمي الجهة املختصة فى البيانات اعاله    

عدلة
ُ
عدلة ووضع دائرة حول مسمي البيانات امل

ُ
فى حالة طلب تعديل البيانات اعاله يرجى كتابة البيانات امل

....................................................................  بصفتي / ................................................بطاقة رقم قومي / ........................................................................... أقر أنا 

بصحة البيانات املوضحة في هذا النموذج وبمسؤليتي الجنائية واملدنية الناشئة عن عدم صحتها،

وبأن جميع  مرفقات هذا الطلب من املستندات واألوراق تم تقديمها بمعرفتي وأقر بسالمتها وصحتها وتحت مسئوليتى

..........................................................................   اإلسم

...............................التوقيع   

.................................التاريخ   

[يتم التوقيع أمام موظف الشباك األمامي]

هذه اإلستمارة جزء ال يتجزأ من مستندات طلب التسجيالت التجارية
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:ساري حتى

(عدم وجود رقم ضريبي)بيانات املنشأة فى حالة 

(..........................................................................................)اخرى 

:الرقم القومي للمنشأة

 رقم القيد فى الجهة

:رقم التوكيل

:مأمورية

:رقم إثبات الشخصية

:إسـم مقدم الطلب

:نوعة

:نوع التوكيل

:صفة مقدم الطلب

:رقم البطاقة الضـريبية

:جهة اإلصدار

:إســـم املنشأة

:تاريخ اإلصدار:جهة اإلصدار

إقرار

:صندوق بريد

:رأس مال املنشأة:عنوان املنشأة

:فاكس

:البريد االلكتروني

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات

االدارة املركزية للتسجيالت التجارية

:فـــــرع

1: رقم األصدار

23/03/2016: تاريخ األصدار

3 من  1صفحة    

:الرقم القومي للمنشأة

:مكتب التوثيق

:ساري حتى

:رقم املحمول

:القيد فى سجل

:شطب القيد من سجل

:إصدار

:تعديل بيانات

:تجديد القيد في سجل

(وجود رقم ضريبي)بيانات املنشأة فى حالة 

غرض الطلب

بيانات مقدم الطلب

:رقم املحمول

:اإلسم التجاري

:(الكيان القانوني)نوع املنشأة 

:نوع النشاط

:البريد االلكتروني

:إســـم املنشأة

سجل مستوردين

نسخ
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:تليفون

:تاريخ بدء النشاط

:جهة اإلصدار

:رقم السجل التجاري

:تاريخ اإلصدار

:رقم امللف ضريبي

:ساري حتى

:السمة التجارية

:ساري حتى

:مدة مزأولة النشاط



(20........./.....)نموذج طلبات التسجيالت التجارية رقم يملىء رقم الطلب عن طريق املوظف املختص

  :املجموعات السلعية املرخص استردادها

على املجموعة املطلوب شطبها داخل املربع فى الجدول ادناه (×)على املجموعة املطلوب اضافته وعالمة غلط  (√)يرجى وضع عالمة صح 

................................................رقم قومي / ........................................................................  املسئول عن االستيراد 

: املنتجات املرخص تصديرها

على الصنف املطلوب شطبه داخل املربع  وذلك  فى الجدول التالي (×)على الصنف املراد اضافته وعالمة غلط  (√)يرجى كتابة الصنف املطلوب  ووضع عالمة صح 

: ..................................................................7.ص: ..................................................................1.ص

: ..................................................................8.ص: ..................................................................2.ص

: ..................................................................7.ص: ..................................................................1.ص

: ..................................................................8.ص: ..................................................................2.ص

: ..................................................................7.ص: ..................................................................1.ص

: ..................................................................8.ص: ..................................................................2.ص

: ..................................................................7.ص: ..................................................................1.ص

: ..................................................................8.ص: ..................................................................2.ص

................................................رقم قومي / ........................................................................  املسئول عن التصدير 

فى حالة اضافة اصناف اخرى يرجى كتابنه فى ملحق استكمال البيانات

فى حالة عدم التقدم (×)أو وضع عالمة غلط   (√) للمنتجات يرجى وضع عالمة صح CDفى حالة ارفاق :الوكاالت أو عقود الوساطة املتعاقد عليها هي كالتالي

:...................................................اسم املوكل

:...............................................جنسية املوكل

على املنتج املطلوب شطبه داخل املربع وذلك  فى الجدول التالي (×)على املنتج املطلوب اضافته وعالمة غلط  (√)يرجى كتابة املنتج املطلوب  ووضع عالمة صح 

: ..................................................................9.ص: ..................................................................1.م

: ..................................................................10.ص: ..................................................................2.م

: ..................................................................11.ص: ..................................................................3.م

: ..................................................................12.ص: ..................................................................4.م

: ..................................................................13.ص: ..................................................................5.م

: ..................................................................14.ص: ..................................................................6.م

: ..................................................................15.ص: ..................................................................7.م

: ..................................................................16.ص: ..................................................................8.م

فى حالة اضافة موكل اخر يرجى كتابنه فى ملحق استكمال البيانات
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11.م

1.م

20.م 19.م

4.م3.م2.م

16.م15.م14.م13.م12.م

10.م 9.م8.م7.م6.م5.م

بيانات التسجيالت التجارية

سجل املستوردين

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات

االدارة املركزية للتسجيالت التجارية

ـــرع ـ :فـ

1: رقم األصدار
23/03/2016: تاريخ األصدار

3 من  2صفحة    
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سجل الوكالء والوسطاء التجاريين

21.م

سجل املصدرين

18.م17.م



(20........./.....)نموذج طلبات التسجيالت التجارية رقم يملىء رقم الطلب عن طريق املوظف املختص

...... / ...... / .........ساري حتى / ...............................................................جهة إصداره/ ..................................سجل صناعي رقم

...... / ...... / .........ساري حتى / ...............................................................جهة إصداره/ .......................................................رقم املستند الدال على النشاط

(مشروعات سياحية/ مؤسسات صحفية / شركات البترول / مشروعات خدمية / منتجات مدنية / جمعيات تعاونية انتاجية  ):  الجهة

:   ...................................................................................................................................................................................................................................طلبات التعديل

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

/ ...............................رقم قومي/ .........................................................................املسئول عن عمليات اإلستيراد

...... / ...... / .........سارية حتى / ..........................................صادرة من

/ ................................................................................................................................................................................................................................عنوان

تمثيل□إتصال□إستشاري□فني□علمي□: أطلب إنشاء مكتب

:   ...................................................................................................................................................................................................................................طلبات التعديل

..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات

االدارة املركزية للتسجيالت التجارية

:فـــــرع

1: رقم األصدار
23/03/2016: تاريخ األصدار

3 من  3صفحة    

سجل مستلزمات إنتاج
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سجل املكاتب االجنبية

املدير املسئولاسم الوكيل املصريالعنواندولة الجنسيةالشركة



(20........./.....)نموذج طلبات التسجيالت التجارية رقم يملىء رقم الطلب عن طريق املوظف املختص

: املنتجات املرخص تصديرها

على الصنف املطلوب شطبه داخل املربع  وذلك  فى الجدول التالي (×)على الصنف املراد اضافته وعالمة غلط  (√)يرجى كتابة الصنف املطلوب  ووضع عالمة صح 

: .....................................15.ص: .....................................7.ص: .....................................1.ص

: .....................................16.ص: .....................................8.ص: .....................................2.ص

: .....................................17.ص: .....................................9.ص: .....................................3.ص

: .....................................18.ص: .....................................10.ص: .....................................4.ص

: .....................................19.ص: .....................................11.ص:  ....................................5.ص

: .....................................20.ص: .....................................12.ص:  ....................................6.ص

: .....................................21.ص: .....................................13.ص: .....................................7.ص

: .....................................22.ص: .....................................14.ص: .....................................8.ص

................................................رقم قومي / ........................................................................  املسئول عن التصدير 

فى حالة استكمال باقى بيانات املوكل يرجى كتابة اسمه وجنسيته مرة اخرى:الوكاالت أو عقود الوساطة املتعاقد عليها هي كالتالي

:....................................(1)اسم املوكل 

:......................................جنسية املوكل

على املنتج املطلوب شطبه داخل املربع وذلك  فى الجدول التالي (×)على املنتج املطلوب اضافته وعالمة غلط  (√)يرجى كتابة املنتج املطلوب  ووضع عالمة صح 

: .......................19.م: .......................13.م: .......................7.م: .......................1.م

: .......................20.م: .......................14.م: .......................8.م: .......................2.م

: .......................21.م: .......................15.م: .......................9.م: .......................3.م

: .......................22.م: .......................16.م: .......................10.م: .......................4.م

: .......................23م: .......................17.م: .......................11.م: .......................5.م

: .......................24.م: .......................18.م: .......................12.م: .......................6.م

:(2)اسم املوكل 

:جنسية املوكل

: .......................19.م: .......................13.م: .......................7.م: .......................1.م

: .......................20.م: .......................14.م: .......................8.م: .......................2.م

: .......................21.م: .......................15.م: .......................9.م: .......................3.م

: .......................22.م: .......................16.م: .......................10.م: .......................4.م

: .......................23م: .......................17.م: .......................11.م: .......................5.م

: .......................24.م: .......................18.م: .......................12.م: .......................6.م

فى حالة عدم التقدم (×)أو وضع عالمة غلط   (√) للمنتجات يرجى وضع عالمة صح CDفى حالة ارفاق 
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الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات

االدارة املركزية للتسجيالت التجارية

ـــرع ـ :فـ

1: رقم األصدار
23/03/2016: تاريخ األصدار

4 من  4صفحة    

سجل املصدرين
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ملحق استكمال بيانات الطلب

سجل الوكالء والوسطاء التجاريين


