
 داتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوار

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 تب بعد التعديلبيانات المك استمارة مراجعة

 

CR - CA -QR-31 

 " نموذج داخلى يملئ بعرفة االدارة "   استمارة مراجعة بيانات المكتب بعد التعديل   

 ....................................................................................................................:رقم القيد

 ................................................................................................العربية :اللغة اسم الشركة ب

 .............................................................................................االنجليزية :اللغة اسم الشركة ب

 .......................جنسيتها : .......................................................................عنوانها بالخارج :

 .......................................................................................المدير المسئول عن المكتب :إسم  

 ..............................................................................................................:تهعنوان اقام

 .................................... رقم تليفون المكتب:....... ....................... الرقم القومى/رقم جواز السفر:

 /    /     تى:ح يةسار.....................................: نوع اإلقامة وصالحية سريانها)للمدير األجنبى(

 ...............................................رقم وتاريخ موافقة الهيئة : ................................نوع المكتب:

 .....................................................................................................عنوان المكتب الدائم :

 .الشركة  نتجاتدراسة األسواق وتقديم الخدمات العلمية والفنية واإلستشارية فى مجال م نشاط المكتب :

 ..................................................................................................اسم الوكيل المصرى :

 /       /       : قيده بسجل الوكالءتاريخ انتهاء  .....................رقم قيده بسجل الوكالء :

 .................................................................................................................عنوانه :

 /   /         : )القائم على أساسه المكتب(عقد الوكالة بسجل الوكالءتاريخ انتهاء 

 

 رقم الطلب تاريخ تصديق السفارة/القنصلية قم تصديق السفارة/القنصليةر

/      20  /       /  

 

 ..........................: فاحصالقيع توأصل/نسخة:      /                التاريخ :      /     /                   

  -: اتلبطاقاقبل تسليم إلستيفاءات التالية روجعت المستندات واستخرجت منها البيانات عاليه ونطلب ا

1)............................................................................................................................. 

2)............................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................  

 .............................:مراجع القيع تو/                         /   التاريخ :      أصل/نسخة:      /            



 اتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوارد

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعاألصدار: رقم 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 المكاتب تجديد/اقرار قيد

 

CR-FO-QR7--02 

 

 مكاتب الشركات االجنبيةسجل ب  التجديد/القيدإقرار  
لمكتب اديرالمعين الدارة ملابصفتى  ............................................................................اقر واتعهد انا / 

 ( ....... - اتصال -تمثيل  – االستشارى –الفنى  –)العلمى 

بما  .................................. او جنسيته  ...............................................................التابع لشركة 

 يلى: 

 

لديه  مقيدمصرى تجارى وكيل  بصالحية استمرار قيدالمكتب مرتبطة  قيد بعلمى بأن صالحية استمرار -1

 .لتجاريين بالهيئة بسجل الوكالء اعقد وكالة سارى للشركة التابع لها المكتب 

يل الوك إال من خالل انه ال يجوز للمكتب ممارسة اى عمل من اعمال الوساطه او الوكالة التجاريةب -2

 . التجارى

 . او بأى تعديل فى بيانات المكتب بإخطار الهيئة فى حالة تغيير الوكيل الحالى بوكيل اخر -3

لوكالة وال اتين يوما من تاريخ انتهاء او زبإخطار الهيئة فى حالة انتهاء الوكالة او زوالها خالل س -4

 طار.بخزينة الهيئة فى حالة عدم اإلخ ,وأننى ألتزم بسداد غرامة مالية قدرها مائة جنيها مصريا

او اذا  ى سببوبعلمى بأن المكتب يشطب كذلك اذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد او زالت الوكاله ال -5

 لتجارية على خالف القانون .مارس اعمال الوكالة او الوساطة ا

 تقديم  باتعهد بإخطار جهة االختصاص بالعمالة المصرية العاملة بالمكتب وفى حالة وجود عمالة اجنبية اقوم و  -6

 . يوم 30تصاريح عمل لهم واخطار الهيئة بذلك خالل       

 ................................................................................................وان المكتب الحالى هو / نوان ع  -7 

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

 

           

 20 تحريرا فى    /       /               

 

 )الفاحص( و          وقع امامى

 لمسئول عن المكتبالمدير ا                                                                                     

 .......................................االســم :                                أو تصديق البنك          

 .......................................: التوقيع      ة التوقيععلى صح \ 

 .......................................لتليفون :ا         

 

 
 

 



 تداو الوار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 اقرار الوكيل المصرى

 

CR-FO-QR-03 

 

 تعهد الوكيل المصرى
 

 ول (ئالمدير المس لمنشأة /ا) صاحب بصفتى  ...............................................................انا اتعهد 

 .....................................................................................................................لمنشأة/شركة:

 تى:    /     /ح       بصالحية قيد من:    /    /    (                   )والمقيدة بسجل الوكالء التجاريين برقم

  .............................. سيتهاوجن ....................................................................:الوكيل عن شركة

       بتاريخ:    /    /         حتى:     /     /  بسجل الوكالء التجاريينا وكالتهوالمسجل عقد 

 يجدد تلقائى                   غيرمحدد المدة                    محدد المدة           

وما ي ستوناه فى موعد اقص ألى سبب عقد الوكالة المشار اليه او زواله باخطار الهيئة عند انتهاء بأن اقوم 

 0 الوكالة أو زوالهامن تاريخ انتهاء يوم(  60)

 

 وهذا تعهد منى بذلك ، ، ،

 

 20    تحريرا فى     /        /  

 

   المقر بما فيه               )الفاحص(وقع امامى

 .................................  / وقيعالت                                                                          

 ..................................  /م ـــاالس     أو تصديق البنك                            

 .................................. الـصـفـة /       على صحة التوقيع

 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020 تاريخ األصدار:

 2  من  1  صفحة

 قيد مكاتب تعديل بيانات طلب

 

CR-FO-QR 7-01 

 جنبية  اال الشركات طلب تعديل بيانات القيد  بسجل مكاتب

 

دير قاااالعكيااال هاا  البصااا )  مالقاادير القسااامعو   الق ااع    ...........................................انااا القع ااى هلااا   اا ا 

 .................................القسمعو بال)عكيل " العام الخاص"  ر مم           ( لسنةم           ( مك)ب تعثيق 

 ...................................اطلب تعديل بيانات  يد القك)ب بسجل مكاتب الشركات االجنبية والققيد بر م 

  ................................................................................................................لشركة 

  ........................................................................................................القك)ب:  هنعان

  ..........................................وجنسي)ه

                   ومرفق مى   ا القس)ندات القطلعبة طبقا لالئحة القيد بالسجل مى رجاء  بعو سداد الرسعم الققررة.

 

 و ى امام                                                                                   مقدم الطلب

 .......................................ال احص                                                                       االسم:

 .....................................                                                                 ال)ع يى:   ال)اريخ:   

 ............................................الص ه:                                                                       

 القيد وهدد م      ( نسخة :  بيانات  تعديل )الية وذلك مقابل رسعميقبل سداد القبالغ ال

 

  أوالً: الرسعم ال)  يٌسَدَد ما يعادلها بالدوالر األمريك :  

 

 القبلغ بالجنية القصرى البيان

  تعديل بيانات

  صعر مس)خرج   شهادات بيانات

 م                      (جم (ريغال  ............................................................ اإلجقال م فقط

 

 .....................تع يى القراجى:             ال)اريخ:               ..................... تع يى ال احص: 

 

 *ملحعظة: يراه  جبر كسعر الدوالر لصالح الهيمة وإضافة هشر دوالرات رسم تحصيل للبنك.

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020 تاريخ األصدار:

 2  من  2  صفحة

 قيد مكاتب تعديل بيانات طلب

 

CR-FO-QR 7-01 

 

 جنبية  اال الشركات تعديل بيانات القيد  بسجل مكاتب تابى طلب

  ثانياً: مقابل الخدمات ال)  تُسَدَد بالجنيه القصرى: 

 القبلغ بالجنية القصرى البيان

  مقابل خدمات تعديل بيانات

  مقابل خدمات نشر

  شهادة بيانات مقابل خدمات نسخ

  مقابل خدمات حجز طارئ

  فائض طا ات تغليف

  طا ات حافظة مس)ندات فائض

  صندوق تكريم الشهداء

 م                      (جم ر(يغ ال ............................................................ اإلجقال م فقط

 

 .....................تع يى القراجى:             ال)اريخ:               ..................... تع يى ال احص: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ويسلم للقراجعه وبه هددم       ( ور ة ………………. يد بسجل العارد تحت ر م دائم 

 .....................................كاتب القيد:                  20                      ال)اريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راجعه .اصل هدد      نسخه( بعد الق….......…)اس)لقت البطا ه الدالة هل  تعديل بيانات  يد القك)ب تحت ر م 

 ...................................القس)لم:                                        20ال)اريخ                     

 ....................................ال)ع يى:                                                                         

   ....................................الص ة:                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر ة ويحاو القلف ال  االحصاء وبه هددم      (و………سلقت البطا ه بعد تسجيلها بدف)ر ال)سليم تحت ر م مسلسل 

 .......................................سليم:كاتب ال)                                20ال)اريخ                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دونت البيانات بالسجالت ويحاو القلف للح ظ وبه هددم     ( ور ة,

 ...................رئيس  سم القيد:...                                                 20ال)اريخ:                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يح ظ وهارس تسلقنا القلف وبه هدد م       ( ور ة وتم  يدة بالسجالت القسلسلة واالبجدية وادرجت الصعر بال 

 باالرشيف . 

 .............................ات:رئيس  سم القل                                            20ال)اريخ                        

 

 
 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 ج بيانات من سجل الوكالءطلب مستخر

 

 

CR-FO -QR-25  

 

 من سجل الوكالء مستخرج بياناتطلب 

 

 ..............................على هذا بصفتى................................................................  / انا الموقع

 (                يده )ورقم ق ...............................................:   الوكيل التجارىاطلب مستخرج بيانات عن 

     (                سيتها )    وجن .................................................................................. / لشركة

 

 ة.....( للشركة المذكور/فنى / استشارى / اقليمى /تمثيل / علمى ) انشاء مكتبالموافقة على وذلك بغرض 

 لمصاريف والرسم المقرر :د لسداد اومستع

 

 قدم الطلب:م                                                                    20   /       /    التاريخ :    
 

 ..........................................االسم :                                                            وقع أمامى )الفاحص(

 ..........................................الصفة :                           اصدار الشهادةمقابل   يقبل سداد المبالغ التالية  

                                                                          ..........................................التوقيع :                                           بإستخراج البيانات المطلوبة            

 ما يعادل عشرة جنيهات مصرية بالدوالر االمريكى .يحصل  أوال الرسوم:

 يراعى جبر الكسور لصالح الهيئة وإضافة عشرة دوالرات رسم تحصيل للبنك.* 

            ثانيا مقابل الخدمات:      

 المبلغ البيان

  مقابل خدمات شهادة بيانات

  مقابل خدمات حجز طارئ

  صندوق تكريم الشهداء

 )            (جم (غيرالها االجمالى)فقط                               جني

                                                                         

 بخرج المطلوالمستنات بسجل الوكالء التجاريين برجاء التكرم باتخاذ الالزم وموافتنا بالسيد مدير ادارة البيا

 

 المكاتب األجنبية دارةدير إم                                                                                                      

 

 التوقيع /                                                                             
 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل الوكالء التجاريين

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 خلىلالستعمال الدا بياناتمستخرج 

 

CR- CA -QR-25  

 

 موذج يمأل بمعرفة اإلدارةن                      مستخرج بيانات لالستعمال الداخلى                                  

 ......................................بصفته/.....................................  /بناء على الطلب المقدم من السيد 

 20     / تاريخ      /     ب   .................... المسدد عنه الرسم المقرر بالقسيمة رقم    20بتاريخ     /      /     

علمى /  /وذلك بشأن طلب مستخرج بيانات من سجل الوكالء التجاريين بغرض الموافقة على انشاء مكتب )تمثيل 

 ...................اهتوجنسي..............................................................فنى / استشارى / اقليمى/....( لشركة/

 

 : أن قد تبين من واقع البيانات الخاصة بسجل الوكالء والوسطاء التجارييننحيط علم سيادتكم بأنه 

 ............................................................................................الوكيل التجارى: 

  20       /      /          بصالحية قيد من: ..........................مقيد بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين رقم 

 :قيده كاآلتى  اتوبيان , حتى تاريخه  20         /   /      حتى :     

 .................................................................................................... االسم التجارى : -1

 .................................................................................................... السمة التجارية : -2

 ......................................................................................................:  عنوان النشاط -3

 ....................................................:طالبة القيد فى سجل المكاتب األجنبية اسم الشركة االجنبية -4

 .............................. :جنسيتها ...................................................................................

 ....................................................................................: االصناف التى تشملها الوكالة  -5

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

 ........................................................................................... االقليمى للوكالة :النطاق  -6

 ........................................................................... تاريخ تسجيل الوكالة : -7

 ............................................................................ تاريخ انتهاء الوكالة : -8

 .سجل مكاتب الشركات االجنبيةللتقديمها  بمعرفة سجل الوكالء التجاريين وقد تحررت هذه البيانات

 التوقيع /                                                                      

 دير االدارةم                                                                                                      

 يعتمد ، ، ،

 التوقيع /                                                                     

 لمدير العاما                                                                                                      

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل مكاتب الشركات االجنبية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 يلتوك يانطلب اقرار سر

 

CR-CA-QR7-17 

 

 اقرار سريان التوكيل 

 

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

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

 /    بتاريخ     / 

 مازال ساري المفعول وان الموكل مازال علي قيد الحياة حتى تاريخة . 

 

 : هالمقر بما في                                                                    

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

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