
 التجاريين الوكالء سجل في الوكالة عقود تعديل

   الخدمة من الغرض

 1982 لسنة 120 للقانون طبقا التجاريين الوكالء سجل في الوكالة عقود تعديل 
 العقد صالحية بند في يعتبرتعديال العقد تجديد 

 
 الخدمة تقديم مكان

 بمعروف الهيئة فرع 
 

   ملحقه توافرها في عقد الوكالة أو المطلوبة الشروط

أم م ببببأ ببتأم ال ببري  أيبب عأى باأيببتوييأي لحبباأك دبباأم   بر30الأيكبب  أ ببرأأكبرأمن ببرأكبب أيجب أن أ .1

  فةم مختو مأيسباأيكرموأي كأأ

 خطتبأك لاأك أ تنهتءأى رأم  نت ةأأم مسجلأ ريأم هحئةأ رأمخطرأم هحئةأأم م نليك  أأاليج أن أ .2

 أم سفتوةأوكصرقأى حتأك أم  نص حة

سبن م أأ3 أأ رأصرو رموأك أوزيرأم الجبتوةأوم صبنتىةأ ببط أى برأم  نت بةأ مبرأالأيك يج أن أأ .3

 342/82ككروأك أم  ئدةأكنت  ئدة30طب تأ  متدةأ

ى حبتيج أم أأيالضم أك داأم   رأمشتوةأم يأيتوييأم رمعأم   رأم  ريمأنوأيتوييأموأو مأيصبرياأم سبفتوةأ .4

 أ

 Commercial Agency Agreementما يلييجب ان  يتضمن العقد اوملحقه  .5

 طبح ةأىملأم  نحلأم الجتويأوي ححنتأن نحلأيجتويأك أ بلأم م نلأأ 

 كسئ  حةأنطرمفأم   ر 

 نس أم  م  ةأم م روةأوشروطأي تضحهتأون عأم  م ةأم اليأيرفعأ هت 

 نطتقأم جغرمفيأميدريرمأ  

  نطتقأم س  يأوه أيدريرأ  منالجت أنوم خركت أكدلأى رأم  نت ةأم الجتويةأم 

 م م نلأ  منالجت أموم   كت أم الجتويةأم الاأيدم هتأم منالجت أنوم خركت أكدلأى رأم  نت ةأم الجتويةك كحةأ 

 أفيأحت ةأك كحةأطرفألت ثأ ال كأم منالجت أموم   كت أم الجتوية

  م نلأأتءمعأم م نلأ    كةأم الجتويةأومىطم طرفألت ثأى اأمسالخرأك مف ةنوأك د تأيج أن أيالضم أم   رأ

 غحرحاأي نحلأم 

 م الزمعأنوأك د تأنيضتأيج أم أأيالضم أم   رك أشرنةأنوأجهةأنجنبحةأي أصتدوأنوأك د تأمذمأنت أم   ر

م برنةأنوأم جهةأمألجنبحةأ م مفتةأم  نص حةأم مصريةأم مخالصةأ كلأميفتقأيالضم أي ري أفيأنيأ حت أك أ

 نوأك د ت حتنت أم   ر

 

أك أيجتويأونحلأمالجنبيأ  م نلأيك  أالأن أيج أنجنبحةأك أشرنةأنوأجهةأصتدوي أموك د ت مذمأنت أم   ر .6

أم ال نحلأهذمأينالتأ مأكتأم  تعأم  طتعأشرنت 

 

أكد حتأك أك نلأ)كنبأةأفرديةأموأشرنةأمشختصأموأمك مل(أي صتدوأموك د تمذمأنت أم   رأ .7

أك أم بهرأم   تويأأح ك ل نوأك د تأأم أيك  أأم   رأيج أ

أكد حتأك أك نلأ)شرنةأ طتعأىتعأ(أأي صتدوأك د تأموأمذمأنت أم   ر

أب توأم جمه ويةأخالمأحيأ  أح كخال كنوأك د تأم أيك  أأم   رأيج أ

أك أشرنةأنوأجهةأنجنبحةأي أصتدوأك د تأموأمذمأنت أم   ر

ك أم غرفةأم الجتويةأم مخالصةأنوم جهةأم رسمحةأم اليأي  عأك تكهتأفيأ  رأأح ك ل نوأك د تأم أيك  أم   رأأيج 

 ك أم  نص حةموأم سفتوةأم مصريةأفيأأ  رأم م نلأمالجنبيأمتمالجنبيأأوكصر تأى حهأم م نل



أ

 

 التجاريالشروط المطلوبة فيمن ينوب عن الوكيل 

 أكصريأم جنسحةأيج أن أيك  أ .1

 أأم   تويي نحلأوسماأك لاأك أم بهرأأك نلأ م ج يج أن أيك  أ .2

وم هحئت أم  تكةأموم مؤسست أم  تكةأموأوحرم أمذمأنت أك أين بأى أم  نحلأك أم  تك ح أ ت دك كةأم .3

أم دكمأم مد ا

   أي مفاأأجهةأىم تأى اأن أين بأى أك رعأم ط بتكتعأم هحئةأأنيج أ
 

 وكالة عقد تعديل مستندات
أمالدموةأحاأ تأك أموأم بأ أصتح أك أم مخالصأم م ظفأكتعك  عأنأم   رأي ريلأط  أمسالحفتء .1

 أ ت سج  الجتويأوم  نحلأوم ال  حع

   ط عأومالصلأم ط  أ م رعأسفرأج مزأموأ  كام أم ر مأ طت ةأص وة .2

 م الت حةأم مسالنرم أكنتأيسال فيأم برنةأموأم منبأةأى أونح أم ط  أك رعأنت أإذم .3

 (ف ط لتني ونحل ي بل)أمالصل ى ا مالط ع كع م   توي م بهر ك  ك لا ي نحل ص وة .ن

  (مصل) م ال نحل م رموسريت  .ب

 ي رع م مد ا م دكم وحرم  مو م  تكة م مؤسست  مو م  تكة م هحئت  مو  ت دك كة ك ح م  ت ك  نت  مذم .ج

أومنتأم غحرأ ريأمالنت ةأ تىمتلأم م ظفأ حتعأك أم جهةأي ك  رى كتنع ال  منت ىم ت جهة ك  خطتب

 أكري أ رو أمجتزةأى اأحتصل

أ ت ال ري  أوك لاأم م نلأك أمرك الأوسميأخطتبأموأم الجتويةأم  نت ةأى رأك داأك أك المرةأوسمحةأص وة .4

أى حتأم سفتوةأيصرياأو مأموأيتوييأنوأم  ريمأم   رأم رمعأيتوييأم يأمشتوةأ أيأكنهمتأم مط   ة

نتفةأم بروطأم مط  بأي مفرهتأفيأأم م نلأك أم رسميأم خطتبأموأك د تأموأم   ريال فرأفيأأم أويرمىي

أى  دأم  نت ةأست فةأم ذنر

 

أ: أشرنةأنوأجهةأمجنبحةأو ت  غةأمألجنبحةأف طأي رعأمذمأنت أم   رأصتدوك .5

 .نصلأيرجمةأى رأم  نت ةأحس أم   مىرأم م روةأفيأشأ أم الرجمة

 

أي رعأمالجنباأم م نلأمسمأي ريلأموأم  نت ةأى رأص ححةأيجريرأحت ةأفا .6

أحاأ تأك أنوأبأ م أصتح أك أك   تأم  تعأم  طتعأشرنت أك أالىأم  نت ةأى رأ حرأ  رعأم  تعأم  طتعأإ رمو

أم بنكأك أي  حعأ صدةأموأم مخالصأم م ظفأنكتعأوم ال  حعأمإلدموة

أ(م برطأهذمأك أم  تعأم  طتعأشرنت أوي فا)أ

 



 

أى اأصرمحةأكنص صأوغحرأ م نلأك كتأم منالجت أموأم الجتويةأم   كت أنتنبأمذمأكنالجت أمضتفةأحت ةأفي .7

أالتالية المستندات احد يقدمأ م نلمأك أم رسميأم خطتبأموأم  نت ةأى رأك داأفيأذ ك

أم  نص حةأك أى حهتأوكصرقأم مخالصةأم الجتويةأم غرفةأك أموأم م نلأ  رأفيأم مخالصةأم جهةأك أي لح هتأكع)

 (م ختوجأفيأم مصرية

 أ  م نلأكم  نةأم الجتويةأم   كت أم أفحتأك ببأ    رأك دا

أم م نلأ  رأيفأم مخالصةأمالدموةأك أم الجتويةأم   كةأيسجحلأشهتدةأمو

 

 ي رعألت ثأ طرفتأك كأم منالجت أموأم الجتويةأم   كت أنتنبأمذمأكنالجت أمضتفةأحت ةأفي .8

 كتأي يأيالضم ى اأن أأم  ت ثأوم طرفأم م نلأ ح أى  ةأخطتب 

o م الجتويةأ    كةأم  ت ثأم طرفأك كحة 

o م غحرأحلي نأحاأومىطتئتأم الجتويةأ    كةأم م نلأمسالخرمعأى اأم  ت ثأم طرفأك مف ة 

o أم مخالصةأم الجتويةأم غرفةأك أموأم  ت ثأم طرفأ  رأفيأم مخالصةأم جهةأك م خطتبأأ لاي

 م ختوجأفيأم مصريةأم  نص حةأك أى حهتأوكصرق

 أ    كةأم  ت ثأم طرفأك كحةأى اأم  ت ثأوم طرفأم م نلأ ح أم    ةأخطتبأفيأينصأ مأمذم

 م    ةأخطتبأكعأي رعأم الجتوية

أك ل ةأم  ت ثأم طرفأ  رأفيأم مخالصةأمالدموةأك أم الجتويةأ   كةمأيسجحلأشهتدة

  العقد تعديلإجراءات 

 حجز موعد من خالل موقع الهيئة .1

ReservOnline/196.219.221.202http:/// 
 برجاء االطالع علي تعليمات األستخدام عند حجز الموعد

 1982لسنة  120م المستندات المطلوبة طبقا ألحكام القانون رقم تقدي .2

 فحص المستندات .3

 يدريرأ حمةأم رس عأم م روةأك أخ لأشبتكأي  يأم ط بت أ .4

 سرمدأم رس عأفيأخزينةأم هحئةأ ت فحزمأ .5

 المراجعة المالية والفنية  .6

 إدخال بيانات بطاقة الوكالة  .7

 مراجعة الوكيل  للبطاقة قبل تغلفها واستالمها .8

 التسليم-التغليف .9

http://196.219.221.202/ReservOnline/


 

 : مالحظاتهامة

 الحصول  على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط  .1
 لمعرفة خطوات حجز موعد من خالل موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي .2
3. 6/documents/files/ar/10/2021/upload/online/172.16.40.91http://

pdf.92  
 
ج ودمغة تنمية الموارد على عقود الوكالة وتعديالتها وترجمتها وأي 1يراعي وضع دمغة ب .4

 التوكيلملحق للعقد وشهادة تسجيل العالمة التجارية وخطاب عالقة بين الموكل والطرف الثالث و 

خارج البالد و أناب وكيله القانونى  فى أو من له حق االدارة والتوقيع اذا كان صاحب الشأن  .5

تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا 

 عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر

 ال يقبل التفويض-شهور ويقبل توكيل ثاني فقط3االقرارات  صالحية .6

 او العامة الهيئات او بالحكومة العاملين من الطلب تقديم في الشركة عن ينوب من كان اذا .7

 عمله جهة اخطار بعد اال الوكالة بطاقة تسليم يتم ال المحلى الحكم وحدات او العامة المؤسسات

 

واليقيد عقود التوزيع او  Agencyريةيمكن تسجيل  عقود الوكالة التجا .8

 Distributor-Dealing contractاالتجار

اذا كان النطاق السلعي والجغرافي محددين في عقد الوكالة يحدد ذلك النطاق في بطاقة سجل  .9

 14الوكالء التجارين س

 14يشار لعدد العقود المسجلة وشهاددة بيانات ومنتجات الوكالة في بطاقة سجل الوكالء س .10

 هادة بيانات ومنتجات الوكالة تضمنش .11

 رقم التسجيل الضريبي-تاربخ صالحية القيد-14رقم القيد في س-اسمه بيانات الوكيل .1

رقم -اسم الموكل وجنسيته  -جهة التسجيل-كود التسجيل)رقم التوثيق بالسفارة او القنصلية( بيانات الموكل .2

 المنتجات محل العقد-ممتد(-يجدد تلقائي-صالحية العقد)محدد-بداية التعاقد ونهايته-تصديق العقد

 

 :أترجمة عقود الوكالة .12

 إذمأنت أم   رأم م رعأ  السجحلأصتدومأ  غالح أإحرمهمتأم  ر حةأو ذم أم ال لحاأومالىالمتدأيكالفاأ

 بتقديم صورة من ذلك العقد بعد االطالع على األصل دون الحاجة إلى ترجمته محليا.

 حزيةأف طأنوأ أن رأك أ غةأنجنبحةأكنهتأمإلنج حزيةأيالمأيرجمالتأإذمأنت أم   رأصتدومأ ت  غةأمإلنج 

أيقدم أصل الترجمة. أيأكرنزأك المرأ

 يالمأيرجمالتأ جهةأحك كحةأ)ك لأوزموةأم  رلأأ-غحرأمإلنج حزية-إذمأنت أم   رأصتدومأ  غةأنجنبحةأ

توةأم الت عأ هتأإحرىأم جتك ت أ...أإ ي(أنوأككتي أم الرجمةأم م المرةأ رىأم سفأ–ن حةأمأل س أأأ-

 يقدم أصل الترجمة.جنسحةأم   رأ

http://172.16.40.91/upload/online/2021/10/documents/files/ar/692.pdf
http://172.16.40.91/upload/online/2021/10/documents/files/ar/692.pdf


 

 

  :-من بلد ال نملك بها تمثيل دبلوماسي يتم األتي عقد الوكالة أو ملحقه صادرين ذا كانا .1

 توثق العقود من الغرفة التجارية بتلك الدولة •

 تعتمد في أقرب قنصلية عربية لها تمثيل دبلوماسي في تلك الدولة •

 البلد العربية في مصريصدق عليه في سفارة تلك  •

 يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية •

وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن القد التزام الموكل االجنبي بأخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت  •

 . والواردات  باي تعديل او تغير يطرا علي العقد

 

تجاريين  شرط من شروط استمرار القيد وجود عقد وكالة  ساري مثبت على بطاقة سجل الوكالء ال .2

 في سجل الوكالء التجاريين

في حالة وجود عقد وكالة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل الوكالء التجاريين مدة صالحيته  .3

سنوات فإن صالحية القيد في سجل الوكالء التجاريين ترتبط  بتاريخ انتهاء ذلك العقد  5اقل من 

 اخريلحين اضافة عقود وكالة 

اذا كان العقد المطلوب اضافته به اشارة لتاريخ عقد قديم يعتبر تجديد للعقد على أن يراعي تقديم  .4

 يوم من تاريخ توثيق العقد30الطلب خالل 

تجديد العقد بخطاب رسمي من الموكل موثق يشار فيه لتاريخ ابرام العقد القديم أو تاريخ تصديق  .5

 عليه او رقم تصديق السفارة عليه

الوكيل اخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة بالتوكيل أوالتوكيالت التجارية المسندة  على .6

 يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل30خالل إليه 

من  21يوم يتم اتخاذ االجراءات التالية طبقا للمادة 30اذا لم يتم اخطارالهيئة  خالل 

 120/1982القانون

 يسقط حق الشركة في التأمين •

طر الهيئة الشركة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخرعنوان لها تم تخ •

 أخطرالهيئة به

 علي الشركة أن تؤدي تأمينا مضاعفا خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين •

ي استرداد التأمين المضاعف في حالة تكرارالمخالفة يلغى القيد بقرارمن وزيراالقتصاد ويسقط الحق ف •

 . ويحق له استرداد التامين المضاعف اذ ا لم  يكرر المخالفة

 

 

 

 



 

 

اذا أخطرالموكل الهيئة  بانهاء عقد وكالة مسجل لدى الهيئة بخطاب موثق من السفارة ومصدق  .7

 :-عليه من القنصلية  يتم اتخاذ االجراءات التالية

 كالة  مرتين بخطاب مسجل بعلم الوصولتخطر الهيئة الوكيل  بانتهاء عقد الو •

اذا لم يتقدم  الوكيل  بطلب شطب عقد الوكالة بعد اخطاره مرتين يتم البدء في اتخاذ اجراءات شطب  •

 الوكالة بقرار وزاري

يوم من تاريخ انهاء الموكل لعقد 60اذا تقدم الوكيل بدعوى أو طلب تحكيم للمطالبة بتعويضات خالل الـ •

اعادة قيد الوكالة لحين البت في الدعوي او تسوية التعويضات بعد أعتماد رئيس مجلس الوكالة يتم حظر 

 األدارة لمذكرة الشئون القانونية

يوم من انهاء عقد الوكالة دون تقديم الوكيل دعوي أو طلب تحكيم للمطالبة يمكن اعادة قيد 60بعد انتهاء  •

 الوكالة من جديد الي وكيل جديد

 

للبدء في مزاولة نشاط الوكالةبهذا العقد يجب تحديث بيانات بطاقة المتعاملين مع العقد  و تعديلبعد  .8

 جمرك السيارات بمطار القاهرة-الجمارك من الحاسب األلي للجمرك

lations/Procedures/Registration_Licensinhttps://www.customs.gov.eg/Legis

g 

 

 120/1982نرجو من سيادتكم مرعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون .9

 والتي اقررتم باالتزام بها باالقرارات الشخصية 342/1982والئحته
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