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 تابع طلب القيد  

          
       يحصل ما يلى :     الخزينة
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 ..............................رقم  قسيمة

 ........................................الصراف
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 ةمؤقتطلب استخراج بطاقة  

 
   المصدرين السيد االستاذ / مدير عام سجل

 

 لمنشأة.................................................  برجاء التفضل بالموافقة على منحى بطاقة مؤقتة      
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 .................................. ن وجد(إرثم سجل مصدرين )رقم تسجيل ضريبى ...........................

 نظرا لحاجتى الشديده اليها لحين استيفاء 

1)  

2) 

3) 

4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المصدرين عرض على السيد االستاذ / مدير عام سجل 

 

 لموافقه على استخراج بطاقه مؤقته لمدة )                       ( برجاء التكرم با     

 حتى يتم استيفاء المذكور اعاله

        

 

 التـوقـيــع   :                                                  
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 ( لسنة                مكتب توثيق    بموجب التوكيل الرسمى رقم )                       
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 200تحريرا فى    /   /    

   
           

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفاحص 
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                                                                   /     /   لم يشهر إفالسى / او رد الى اعتبارى فى أنيب .3

او االمانة    أنه لم يسبق الحكم على بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرفكما   .4

بقانون البنك    ةالوارد   او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين االستيراد و التصدير او النقد 

بق الحكم على فى احد او انه س  المركزى المصرى او الجمارك او الضرائب او التموين او التجارة

 الجرائم المذكورة ورد الى اعتبارى فى    /    /   

الصادرواتعهد    .5 للرقابة على  العامة  الهيئة  تغييربأخطار  بما يطرأ من  الواردات  فى    تعديل  او  ات و 

 تاريخ حدوث التغير او التعديل    بيانات سجل المصدرين خالل ستين يوماً من

 اعادة القيد( بسجل المصدرين .  –اقر بأنه لم يسبق )القيد كما   .6
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 ................... :...............................التوقيع  

                                                           .................... .......................... رقم البطاقة  

                                                                                    

 (                                                                                                                     مامى  الفاحص )   وقع ا

 او 

 تصديق البنك على صحة التوقيع  

 فى حالة عدم حضور صاحب الشأن للتوقيع امام 

 لموظف المختص     ا 
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 .... .....................................بصفتي..........................  ............................................................اقر انا 

 ....... ريخ......................................بتا....................بطاقة رقم قومي............................................صادرة من..

 ريبى..................... ضرقم تسجيل  جهته.............................تاريخه...................... سجل تجارى ................... رقم

 .............................................. سم تجارى ...........................................................األ

 سمة تجارية ......................................................................................................... ال

  

   صحيحة  201/       لموافق      /    ......................ابأن شهادة مزاولة التصدير المقدمة مني اليوم 

   .........................................................../وصادرة من 

 كما اقر بأنني مسئول المسئولية القانونية والجنائية في حالة عدم صحة هذة الشهادة  

 وهذا اقرار مني بذلك ،،، 

 وقع امامي )                   (

 

 20تحريرا في    /     /  
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 تعهد يقدم عند القيد الجديد
 

  

 …………………………….بصفتى  ..…………………………………  اتعهد انا الموقع ادناه/

 عن منشأة..................................................................... 

 

 دات طبقا للقرار الوزارى بأن اوافى ادارة سجل المصدرين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوار             

 وذلممممم  المممممور موممممممة  مممممهور ممممممن تاري ممممم شمممممهادة م اولمممممة التصمممممدير ب 2005لسمممممنة  770رقممممم  

 واقبل باست راج بطاقة مؤقتة لمدة مومة  هور  

 وذل  تعهد منى بذل  

       

 تحريرا فى   /       / 

 المقر بما في               

 االس           

 التوقيع          

 

 وقع امامى     

)                ( 

 

 او اعتماد صحة توقيع البن  
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 1/6/2020تاريخ األصدار: 
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 تعهد قبل االستالم 
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 تعهد  

   البطاقات احضار مستندات قبل استالم 
 ـــــــــ 

 .....................................................بصفتى .............................هاتعهد انا الموقع ادنا

 (    رقم )        المصدرين المقيدة بسجلو................  شركة ...................................ب

 تى بان اوافى اإلدارة باأل

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 وهذا تعهد منى بذلك 

 المقر بما فيه         

 االسم :        

 : الصفة        

 التوقيع :        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعهد  

 احضار مستندات قبل استالم البطاقات   
 ـــــــــ 

 .....................................................بصفتى .............................هاتعهد انا الموقع ادنا

 رقم )           ( المصدرين المقيدة بسجلو................  شركة ...................................ب

 تى بان اوافى اإلدارة باأل

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 وهذا تعهد منى بذلك 

 المقر بما فيه         

 االسم :        

 : الصفة        

 التوقيع :        



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 شئون المصدرين 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 تفويض 
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 تفويض 

 
 

 ...........................................................بصفتى ............................................................/هافوض انا الموقع ادنا

 جهته.............................تاريخه......................  سجل تجارى ................... رقم

 ......................ؤقم سجل المصدرين)ان وجد(.................................. قم تسجيل ضريبى ...........................ر

 اسم تجارى ......................................................................................................... 

 ...................................................................................................سمة تجارية ......

 ....................................................... /السيد   

 .......................................... بطاقة رقم قومى /

 ..........................................................  ......................................فى انهاء اجراءات 

 استالم البطاقة بعد استخراجها . و

 

 وهذا تفويض منى بذلك      

 

 /    تحريرا فى    /   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقع امامى  الفاحص.............................

                    )                         (                                                                  

 او 

 تصديق البنك على صحة التوقيع  

 فى حالة عدم حضور صاحب الشأن للتوقيع امام 

 الموظف المختص      

 

 المقر بما فيه    

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

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

 رقم البطاقة.......................... ....................                                                            
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