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 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 مصدرين شئون ال

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار:

 1  من  1  صفحة

 شهادة بيانات طلب 
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 شهادة بيانات  طلب 
 

  ……………………………………  بصفتى............................................لسيادتكـم /ه مقدم
 إذا كان مقدم الطلب وكيال عن صاحب الشأن 

 ......تاريخه ...............................يق.................مكتب التوث  ...التوكيل....................رقم 
 ..................................................شهادة موجهة ألي  بطلب

 ................................................................................العنوان 

  -تفيد قيد / عدم قيد المنشاة بالبيانات التالية : 
 ................................................................................ اسـم المنشاة :  

 ................................................................................السمة التجارية : 

 ................................................................................رقــم القيـد : 

 .............................................................................. .صاحب المنشاة :

 ................................رقم الملف الضريبي: 
 ............................................................................. عنــوان النشاط :

 الرسوم المقررة .  والتزم بسداد             

 
 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،،،

 تحريرا في    /    /

        

 

                                                            

 

 مقدم الطلب 

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

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

 الصفة............................................................ 

 .................................. .......................ةالبطاق

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

 الفاحص 

 

 (             وقع امامى   )                  

 

  

 الخزينــة : 

 يحصل مبلغ قدره : ............................ 

 فقط : ....................................................  

 ........................................  رسم استخراج : 



 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
 

CR-EA-QR -7-17 

 

 

 

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

 



 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 االدارة المركزية للتسجيالت التجاريةا 

 شئون المصدرين 

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 تفويض 
 

CR-EA-QR-7-19 
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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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