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 قيد منشأة فرديةتجديد  اقرار

 

   CR- IA -QR-07-03 

 

 (  ةقيد بسجل المستوردين ) منشأه فرديتجديد القرار إ

 

 ..................................مقدم الطلب بصفتى  ............................................................ /نا أتعهد أاقر و

 -التي:ابننننننن..........  ............بنننننننرق..............المقينننننند  .................................................................عننننننن منشنننننننأ  

 

ولست متفرغ للعمل  – ةى من المجالس المحليأوال فى وال مجلس الشيوخ  النواب ننى لست عضوا فى مجلس أقر با .1

ن ا ي من هذه الجهاتأعضوا ب نتكاذا  ليوعالمجالس ى من هذه أفور عضويتى فى  ةخطار الهيئإتعهد بأو –السياسى 

 .الشتغالي بالعمل التجاري للعمل السياسي الحق  يو تفرغا ين تاريخ بدء عضويتأقدم ما يثبت أ

 

 ةلتابعا ةالتعاونيت الجمعياحدى أو أو وحدات الحك. المحلى او القطاع العام أ ةبالحكوم ةعام ةى وظيفاشغل أ ال بأننىاقر  .2

و بامر أ عقد مؤقتاو ب ةدائم  ةسواء بوظيف و الحكومىاطاع العام يساه. فيها الق ةى جهأو فى ألالتحاد العام التعاونى 

 . تكليف

بالشرف ة لمخ ةيمفى جر ةللحري  مقيد ةعقوبو بأ ةجنائي ةالحك. على بعقوبل. يسبق الحك. بتفليسى كما ل. يسبق  اقر بان .3

( من 2)الماد  وال ب( من البند أالقوانين التى تضمنتها الفقر  ) دحدى الجرائ. المنصوص عليها فى إوفى أ ةمانواألأ

 يعتبارألي و رد اأحدي الجرائ. المذكور  وت. التصالح فيها إنه سبق الحك. علي في أو ا 2017لسنة  7القانون رق. 

 .وذلك تحت مسئوليتي الكاملة

 

 . رى عتباإ الرتكابى إحدى جرائ. التفالس بالتدليس أو بالتقصير مال. يكن رد إلي ضدي ر بعدم صدور حك. نهائىاق .4

 .نني مصري الجنسيةأاقر ب .5

 وأقر بأن حالتي ومستندات القيد األخري ل. يطرأ عليها أي تغيير عن القيد السابق .6

ت هذا و بياناأ دالتجدي فى طلب ةوالمقدم ةى بيان من البيانات الثابتاى تعديل فى أفور حدوث  ةخطار الهيئإتعهد بأو .7

 . الغير وهى ستون يوما   ةبالقانون والالئح ةالمحدد ةالقرار بالكامل خالل المدإ

 .ضافتها بسجل المستوردين إ أوقبل قيدها  ةعتمادات على مجموعات سلعيإى أفتح  متعهد بعدأو .8

 ة.وتحت مسئوليتى الكامل ةوصحيح ةسليم ةجميع البيانات والمستندات المقدمن أقر باو .9

 . ةالجنسيي. الطلب والمستندات مصرى ن وكيلى فى تقدأيضا بأاقر و .10

  .تعهد بالعمل على تنفيذ ما جاء بهأمن هذا االقرار و  اقر بأننى تسلمت صور كما .11

 توقيع صاحب الشان المقر بما فيه

 ........................................................................االس. :

 ..........................................................بطاقة رق. قومي :

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

 ....................................................................الصفه :  

......................................................................التليفون:

.. 

      20تحريرأ فى    /      /  

 وقع أمامى )الموظف المختص ( 

 او 

 

 تصديق البنك على صحة التوقيع
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 شئون المستوردين

  الرابعرقم األصدار: 
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 1  من 1    صفحة

 قيد شركةتجديد اقرار 

 

CR- IA -QR-7-02   

 ( اتشركقيد بسجل المستوردين )تجديد الاقرار  
 

 ........................................................مقدم الطلب بصفتى  ............................................................  انأقر واتعهد ا

 ..............................................رقمسجل مستوردين  ..................................................................عن شركة 

 -باالتي:  .................................بطاقة ضريبي رقم

اسى لعمل السيغير متفرغ ل نىنأ، كما  ةى من المجالس المحليأوال فى  يوخوال مجلس الش نواب فى مجلس العضو ستننى لأب اقر .1

خ ن تاريأثبت يما أقدم  أني من هذه الجهات أبو نت عضاذا ك ليوع هذه المجالس أي من فى تي فور عضوي ةخطار الهيئأب تعهدوأ

 .الشتغالي بالعمل التجاري للعمل السياسي الحق  يو تفرغأتي بدء عضوي

دة قيمو بعقوبة أ حكم علي بعقوبة جنائيةم يسبق الوال بتفليس الشركة طالبة القيد نفسها كما ل ياقر بانني لم يسبق الحكم بتفليسو .2

د( من البندد )تي تضمنتها الفقرة ال قوانينالحدي الجرائم المنصوص عليها في إو في أو االمانة أللحرية في جريمة مخلة بالشرف 

 و رد الديأا فيهد حدي الجرائم المدذكورة وتدم التصدال إفي   نه سبق الحكم عليأو أ 2017لسنة 7( من القانون رقم 2بالمادة) والا أ

   .وذلك تحت مسئوليتي الكاملة بارياعت

 .و بالتقصير ما لم يكن رد الي اعتباري إلرتكابي إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أ ضدي بعدم صدور حكم نهائياقر و .3

نهم علدى على االقل من أسهم الشركة أوحصصها مملوكدة لمصدريين وأن مدن بدين اءعضداء المصدريين واحدد مد %51اقر بأن و   .4

ديرى مداءقل شريك متضامن وله حق اإلدارة و التوقيع فى شركات اءشخاص و المسئولية المحدودة مصرى الجنسدية و ان أغلدب 

 ورؤساء وأعضاء مجلس االدارة فى الشركات المساهمة و التوصية باالسهم مصريون الجنسية .  

 

 وأقر بأن حالتي ومستندات القيد األخري لم يطرأ عليها أي تغيير عن القيد السابق .5

ذا االقرار بيانات ه وأ ديدالثابتة والمقدمة في طلب التج ي بيان من البياناتار الهيئة فور حدوث أي تعديل في أخطأتعهد بأو .6

 ير ال غبالكامل خالل المدة المحددة بالقانون والالئحة وهي ستون يوما  

 ضافتها بسجل المستوردين .ات علي مجموعات سلعية قبل قيدها أو إعتمادكما أتعهد بعدم فتح أي إ .7

 .ت والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة وتحت مسئوليتي الكاملةان جميع البياناقر بأو .8

 

ا أاقر  كما .9  . ةيم الطلب والمستندات مصرى الجنسين وكيلى فى تقدأب يضا

 

 .تعهددددددددددد بالعمددددددددددل علددددددددددى تنفيددددددددددذ مددددددددددا جدددددددددداء بددددددددددهأالقددددددددددرار وإمددددددددددن هددددددددددذا  ةراقددددددددددر بددددددددددأننى تسددددددددددلمت صددددددددددوو  .10

 

 كما أن صحة التوقيع ) إن وجدت ( هى على توقعى الشخصى و ليس توقيع خاص بالشركة  .  11

 

 

                                                                               

 

 

 

 المقر بما فيهتوقيع صاحب الشان 

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

 .........................................................بطاقة رقم قومي :

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

 ................................................................... : ةالصف 

 ...................................................................التليفون:

      20 فى    /      /  أتحرير

  )الموظف المختص (مامى أوقع 

  او

 

 تصديق البنك على صحة التوقيع



على الصادرات و الهيئة العامة للرقابة 
 الواردات

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 شئون المستوردين

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1   صفحة

 اقرار سريان توكيل

 

CR- IA -QR-7-20   

 

 

 قرار سريان التوكيل إ

 

 ........................................رقم قومى   ..............................................نا أقر أ

 ....................................... عن شركة     .......................................الوكيل عن / 

 ................................. سجل تجارى       .........................................رقم ضريبى 

 .................................مكتب توثيق/ الصادر من  (        )               بان التوكيل رقم 

 20    بتاريخ     /     /

 .  قيد الحياة حتى تاريخه ن الموكل مازال علىاري وأمازال س

 20تحريراً فى    /    /    

 ،،، المقر بما فيه

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

 .....................................االســـم : 
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