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 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 : 

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

 

 

 

 

 

 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 شئون المستوردين

  الرابعصدار: رقم األ

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من 1    صفحة

 اقرار قيد شركة

 

CR- IA -QR-7-02   

( اتاقرار للقيد بسجل المستوردين )شرك

 ............................................. صفتىب مقدم الطلب  ...............................................  انأقر واتعهد ا

 باالتي. ................................................................. عن شركة 

غير متفرغ للعمل  نىنأ، كما  ةى من المجالس المحليأوال فى  يوخوال مجلس الش نواب فى مجلس العضو ستنى لنأب اقر .1

ما يثبت أقدم  أني من هذه الجهات أبنت عضو اذا ك ليوع فى هذه المجالس تيفور عضوي ةخطار الهيئأتعهد بوأالسياسى 

 .تغالي بالعمل التجاريالش للعمل السياسي الحق  يو تفرغتي أن تاريخ بدء عضويأ

و مرفق عام أ ةى هيئأ أو ةحدى وظائف الدولإكادر خاص فى  وأىى وظيفة من وظائف الكادر العام أشغل أ اقر بأننى الو .2

و أو التى يساهم فيها القطاع العام أ ةالعام ةمن الوحدات االقتصادي ةى وحدأو بأى شركة من شركات القطاع العام أو بأ

للحكم المحلى سواء  ةعتاب ةى جهأو فى ألالتحاد العام التعاونى  ةالتابع ةمن الجمعيات التعاوني ةمعيى جأو بأ الحكومى،

 .حدى هذه الوظائف ى منهم إلأفور شغل  ةتعهد بأخطار الهيئأمر تكليف وأو بأو بعقد مؤقت أ ةوظيفه دائم

و بعقوبة أسها كما لم يسبق الحكم علي بعقوبة جنائية وال بتفليس الشركة طالبة القيد نف ياقر بانني لم يسبق الحكم بتفليسو .3

التي تضمنتها الفقرة  قوانينالحدي الجرائم المنصوص عليها في إو في أو االمانة أمقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف 

ذكورة وتم حدي الجرائم المإ علي فينه سبق الحكم أو أ 2017لسنة 7( من القانون رقم 2)د( من البند أوالً بالمادة)

   .وذلك تحت مسئوليتي الكاملة اعتباري و رد اليأالتصالح فيها 

 إلرتكابي إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن رد الي اعتباري .ضدي بعدم صدور حكم نهائي اقر و .4

دارة والتوقي  في على االقل من أسهم الشركة أوحصصها مملوكة لمصريين وأن كل من له حق إال %51اقر بأن و  .5

في الشركات  مديري ورؤساء واعضاء مجلس االدارةشركات االشخاص والمسئولية المحدودة مصري الجنسية وإن كل 

 الجنسية. مصريون المساهمة والتوصية باالسهم

نات هذا االقرار أتعهد بأخطار الهيئة فور حدوث أي تعديل في أي بيان من البيانات الثابتة والمقدمة في طلب القيد أو بياو .6

 بالكامل خالل المدة المحددة بالقانون والالئحة وهي ستون يوماً ال غير 

 كما أتعهد بعدم فتح أي إعتمادات علي مجموعات سلعية قبل قيدها أو إضافتها بسجل المستوردين . .7

 اقر بأن جمي  البيانات والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة وتحت مسئوليتي الكاملة.و .8

ً أاقر و  .9  . ةن وكيلى فى تقديم الطلب والمستندات مصرى الجنسيأب يضا

 تعهد بالعمل على تنفيذ ما أالقرار وإمن هذا  ةاقر بأننى تسلمت صوركما   .10

 

 

 

    20تحريرأ فى    /      /  

   

 وق  أمامى )الموظف المختص ( 

 او 

 

 تصديق البنك على صحة التوقي 

 توقي  صاحب الشان المقر بما فيه

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

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

 ......................................................................:التوقي  

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

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

 



 ة على الصادرات و الوارداتالهيئة العامة للرقاب

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 شئون المستوردين

  رقم األصدار: الرابع

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من 1    صفحة

 اقرارقيد منشأة فردية

 

   CR- IA -QR-07-03 

 إقرار قيد سجل المستوردين ) منشأه فردية  (

 

 ..............مقدم الطلب بصفتى ................. ............اقر وأتعهد أنا / .......................................... .1

  -عن منشأة...................................................................باألتي:

ولست متفرغا  –وال فى أى من المجالس المحلية  نى لست عضوا فى مجلس النواب وال في مجلس الشيوخاقر بأن .2

المجالس وعلي اذا كنت عضوا بأي من وأتعهد بإخطار الهيئة فور عضويتى فى أى من هذه  –للعمل السياسى 

 .ق  الشتغالي بالعمل التجاريهذه الجهات ان أقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويتي او تفرغي للعمل السياسي الح

 

اقر بأننى ال أشغل اى وظيفة عامة بالحكومة أو القطاع العام او وحدات الحكم المحلى أو أحدى الجمعيات التعاونية  .3

التابعة لالتحاد العام التعاونى أو فى أى جهة يساهم فيها القطاع العام او الحكومى سواء بوظيفة دائمة او بعقد 

 . يفمؤقت أو بامر تكل

 

لم يسبق الحكم بتفليسى كما لم يسبق الحكم على بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة  هاقر بانو .4

مخلة بالشرف أواألمانة أوفى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى تضمنتها الفقرة ) د( من البند أوال 

سبق الحكم علي في إحدي الجرائم المذكورة وتم التصالح فيها  او أنه 2017لسنة  7( من القانون رقم 2بالمادة )

 أو رد الي أعتباري وذلك تحت مسئوليتي الكاملة.

 

 واقر بعدم صدور حكم نهائى ضدي الرتكابى إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن رد إلي إعتبارى   .5
 

 واقر بأنني مصري الجنسية.  .6

ور حدوث أى تعديل فى اى بيان من البيانات الثابتة والمقدمة فى طلب القيد أو بيانات هذا أتعهد بإخطار الهيئة فو .7

 . إالقرار بالكامل خالل المدة المحددة بالقانون والالئحة وهى ستون يوماً الغير

 

 أتعهد بعدم فتح أى إعتمادات على مجموعات سلعية قبل قيدها أو إضافتها بسجل المستوردين .كما  .8

 

 اقر بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة وتحت مسئوليتى الكاملة.و .9

 

 واقر أيضا بأن وكيلى فى تقديم الطلب والمستندات مصرى الجنسية . .10

 

 كما اقر بأننى تسلمت صورة من هذا االقرار وأتعهد بالعمل على تنفيذ ما جاء به.  .11

  

      20تحريرأ فى    /      /  

 وظف المختص ( وقع أمامى )الم

 او 

 

 تصديق البنك على صحة التوقيع

 

 توقيع صاحب الشان المقر بما فيه

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

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

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

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

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