
 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 شئون المصدرين 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020ألصدار: تاريخ ا

 2  من  1  صفحة

 طلب تعديل بيانات
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 طلب تعديل بيانات فى سجل المصدرين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..... / ....................................................................بصفتي.................................................. مقدمه لسيادتكم

 إذا كان مقدم الطلب وكيال عن صاحب الشأن
 الرسمى رقم )         ( لسنة            مكتب توثيق  بموجب التوكيل 

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

 رقم تسجيل ضريبى ........................... 

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

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

 

 اطلب ما يلى بشأن سجل المصدرين رقم   

 تدوين البيانات االتية :

1. ................................................................................................................................. ....... 

2.  ................................................................................................................................. ....... 

3. .................................................................................................................................... .... 

4.  .................................................................................................................................. ...... 

5.  .................................................................................................................................. ...... 

6. .................................................................................................................................. ...... 

 

كلهاا الصااةرع د اد اساتلب البطاقاات المعدلاة بياناتهاا ىيات طلباى يت امن   ينومستعد لتسليم بطاقات المصدر

 تعديلت اساسية تخص الم شأع 

 وارجو استخراج عدد )          ( نسخة ومستعد لدفع المبالغ المقررة.

 /        /        تحريرا في

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 الفاىص 

 وقع امامى   )                      (    

 

 مقدب الطلب

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

 ...................... األسم......................................

 البطاقة......................................................... 

 تليفون.......................................................... 

 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 شئون المصدرين 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020ألصدار: تاريخ ا

 2  من  2  صفحة

 طلب تعديل بيانات
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   تعديل   طلبتابع 

 

 : خزي ة يحصل ما يلىال

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

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

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

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

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                            

 قسيمة :        االجمالى : 

 

 الموظف المختص :      الصراف 

     )                             (                          )                                        ( 

 

 اااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  : المراجعة

 روجعت المست دات والرسوب ووجدت مطابقة واددت نسخ البطاقة         للتسليم 

 ............. وال تسلم البطاقات المعدلة االبعد استلب البطاقات المطلوب تعديلها والرقم الدائم  

 

 200تحريرا فى   /       /  

 

 الرئيس المباشر            رئيس القسم  

           (                  )                                        (                               ) 

 

 ااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

       

 استلمت البطاقات المعدلة وتحت مسئوليتى فى مراجعتها بعدة )           ( نسخة 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

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

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

 ........................................................صفته :

 ......................................................الع وان :

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

 .............................................. جهة اصدارها 

 تليفون.........................................................

 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 شئون المصدرين 

  الرابع رقم األصدار:

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 قتة طلب بطاقة مؤ
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 ةمؤقتطلب استخراج بطاقة  

 
   المصدرين السيد االستاذ / مدير عام سجل

 لمنشأة.................................................  برجاء التفضل بالموافقة على منحى بطاقة مؤقتة      

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

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

 

 موافقه على استخراج بطاقه مؤقته لمدة )                       ( برجاء التكرم بال     

 حتى يتم استيفاء المذكور اعاله

        

 التـوقـيــع   :                                                  

 : مدير االدارة                                               
 

 

 

       

 يعتمد ،،،،                                                    
          

                                                                                                                 

                                                                                                               الـتـوقـيـع    :

 : المدير العام  

 

 

 

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

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

 ........................................................صفته :

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

  

 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 للتسجيالت التجاريةا  االدارة المركزية

 شئون المصدرين 

  الرابع رقم األصدار:

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 طلب نسخة اضافية 
 

CR-EA-QR 7-07 

 

 طلب نسخة اضافية  
 

 بصفتي.......................................................  .......................................................................  -انا الموقع :

 إذا كان مقدم الطلب وكيال عن صاحب الشأن
 ( لسنة                مكتب توثيق    بموجب التوكيل الرسمى رقم )                       

 ..................... .....تسجيل ضريبى  رقم .رقم سجل تجارى ................... جهته.............................تاريخه......................

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

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

    ..............................بشأن سجل المصدرين رقم :  اطلب ما يلى
       

  ومستعد لسداد الرسوم المقررة لذلكفية /بدل فاقد سخة اضان)          ( عدد      
 

 

 

 

 

 

       

 

 

    

          

                                                                                   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )              ( نسخة  اوعدده ضافية بعد المراجعةاستلمت البطاقات األ

 200تحريرا فى    /   /    

   
           

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفاحص 

 وقع امامى   )                      (   

 مقدم الطلب 

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

 األسم............................................................ 

 البطاقة......................................................... 

 ...... تليفون....................................................

 جنيه     قرش   الخزينة : يحصل ما يلى  

 االجمالى ................................................................................ 

 بموجب قسيمة رقم................................................................... 

 .........الموظف المختص.....................  الصراف ............................... 

          (                            )                      (                    ) 

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

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

 صفته :........................................................

 العنوان :......................................................

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

 جهة اصدارها .............................................. 

 لتاريخ.......................................................ا

 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 شئون المصدرين 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 سريان التوكيل   اقرار
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 اقرار سريان التوكيل  

 

 ..............................................  الوكيل عن /    ......................................................... اقر انا 

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

 /    تاريخ     / ب

 .  همازال علي قيد الحياة حتى تاريخ  مازال ساري المفعول وان الموكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 وقعععععععععا امعععععععععامى  الفعععععععععاح.................................... 

                                                                                )                                           (     
 

 المقر بما فيه    

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

 التوقيا:..................................................   

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

 



 ة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات الهيئ

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 شئون المصدرين 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 اقرار قيد 
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 إقرار القيد فى سجل المصدرين 

 

 
 ........................ .....بصفتي................................. .....................أقر أنا / ........................................

 .......... يخه............تارجهته............................. سجل تجارى ................... رقم

 رقم تسجيل ضريبى ........................... 

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

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

  -باالتى : 

 بأننى ال أشغل وظيفة بالحكومة او بالقطاع العام و مافى حكمها . .1

 بأن المنشأة مقيدة بالسجل التجارى   .2

                                                                   /     /   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

 

                                                                                

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المقر بما فيه    

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

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

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

                                                                                    

 (                                                                                                                     مامى  الفاحص )   وقع ا

 او 

 تصديق البنك على صحة التوقيع  

 فى حالة عدم حضور صاحب الشأن للتوقيع امام 

 لموظف المختص     ا 
 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 لمصدرين شئون ا 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 تعهد قبل االستالم 
 

CR-EA-QR-07-015 

 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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