
 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  االدارة المرآزية للتسجيالت التجارية

  سجل الوآالء التجاريين

    ٢: رقم األصدار
  ١٥/١١/٢٠٠٨: تاريخ األصدار
 ١  من  ١  ةصفح

  طلب تجدبد
  

CR-CA-QR-07-04  

  التجاريين طلب تجديد صالحية القيد فى سجل الوآالء والوسطاء

  
  .....……………………بصفتى .…………………………… اذانا الموقع على ه

  السابق قيدها بسجل.………………………………………………شرآة /اطلب تجديد قيد منشأة 

  /    /.الوآالء والوسطاء التجاريين تحت رقم                        لمدةخمس سنوات بدأت من    

  ات اخرى على ان يشمل التجديد عقود الوآالة الساريةلك لمدة خمس سنوذو/  /      وتنتهى اوانتهت فى  

  :المطلوبة لتجديد القيد طبقا للبيان الصادرعن الهيئة وهى  حسب صالحية آل منها ومرفق مع هذا  المستندات

١(  

٢(  

٣(  

٤(  

٥(  

  
  :ابق قيدها بالسجل والبطاقة بياناتها آالتالى ا وقد ادخلت تعديالت على البيانات السهذ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  :المستندات الدالة على هذه التعديالت  اونرفق مع هذ
  
  او

  
  ما هى ولم يطرا عليها اى تغيير او اضافة تحتان البيانات السابق تسجيلها ثابتة آ

  مسئوليتى
  ومستعد لدفع الرسوم المقررة

  
  

  ٢٠       /    /    تحريرا فى  
  مقدم الطلب                                                                  

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

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

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

  



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  االدارة المرآزية للتسجيالت التجارية

  سجل الوآالء التجاريين

    ٢: رقم األصدار
  ١٥/١١/٢٠٠٨: تاريخ األصدار
 ١  من  ٢  ةصفح

  طلب تجدبد
  

CR-CA-QR-07-04  

  طلب تجديد صالحية القيد فى سجل الوآالء والوسطاءالتجاريينتابع 
  استخدام االدارة

  
  :الطلب مستوفى ويقبل سداد الرسوم التالية 

  البيان                                             الرسوم               
  تجديد                                                                   

   نسخ                                                                   
  نقابة التجاريين                                                                   

                                    
  )ال غير ...................................................... فقط(م  ج      االجمالى                

  
  /    / متلقى الطلب                            المراجع                               تحريرا فى     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقبول الدفع صادر /مصرفى ................... بشيك رقم / جم نقدا ...........تم سدادمبلغ 
  .........................بنك   ....................من 

  .....................................فرع 
  امين الخزينة    /    /                                                    تحريرا فى    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠   /     / تحريرا فى      االدارة                      روجع وتنسخ البطاقات                         مدير
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..............................شرآة / س تجديد وآالء الدالة على تجديد قيد منشأة  ١٤استلمت البطاقة 

  /      /    وتنتهى فى       /      /            لمدة خمس سنوات تبدأ من       

  ها ووجد جميع البيانات سليمة ومطابقة للمستندات المقدمة نسخة منها وقد راجعت........ وعدد 

  يظهر بعد ذلك اآون مسئوال عن سداد رسوم تعديله خطأ منا واى
  

  :المستلم /     /                                         تحريرا فى       
  :االسم 

  :التوقيع 
  :الصفة 

  وقع امامى موظف التسليم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المحفوظات مع الملف  -٢البيانات       -١       صورت البطاقة واحيلت الى  الحاسب اآللى
  وبه                  ورقة 

  

  /             /          تحريرا فى                                                  مسئول التصوير          
  


