
 داتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوار

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 وكالء التجاريينسجل ال

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 استمارة مراجعة

 

CR - CA -QR-31 

 " نموذج داخلى يملئ بعرفة االدارة "  وكيل المصري     بيانات ال                                                    

 

               20      /     /        : تىح              20    /     /           من :  صالحية القيد           ......................................رقم القيد : 

     …….…………………………………………….........................................……………………………………………………………:اري ــاالسم التج

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

 .……………………………………: أس المالر………………………          ………………………… نوع المنشــــأة :

 .……………………………………………………………………………………………………………… عنوان النشــاط :

 ……………………………………. : النشـــــاط   ………………………………………      ………… المحافظـــــــــة :

 ..………………………………………: جهتـــــه…………………………….         ………… رقم السجل التجــــاري :

 ……………………………..…………: مأمورية……………………………..         ………… رقم التسجيل الضريبي :

 أصل / نسخة :       /        ………………………………… ……………………………: تليفون

 

 بعد التعديل بيانات الموكل

    .......…….…………………………………………………………………………………………………………:باللغة العربية اسم الموكل

     . …….…………………………………………………………………………………………………………باللغة االنجليزية: الموكل اسم

 ...........…….…………………………السفارة/القنصلية:  الشهر العقارى/ رقم تصديق…………………    …………: الجنسية

 20إلي :     /     /                20:   من :      /     /       صالحية الوكالة

 .………………………………………………………………………………………………………………………………: المنتجاتطبيعة 

 أصل / نسخة :       /                             

 

 :         لفاحصتوقيع ا                                                             التاريخ :    /      /

عاليه ونطلب المستندات واستخرجت منها البيانات  روجعت

م تسليم البطاقات: حتى يتاإلستيفاءات التالية   

1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 :                          مراجعلاتوقيع                                                               التاريخ :    /      /

 

 

 

 رقم الطلب /



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 لتجاريينسجل الوكالء ا

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 ملعاااقرار بعدم قيد الوكالة إلحدى شركات القطاع 

 

 

CR-CA –QR7-28  

 

 بعدم قيد الوكالة إلحدى شركات القطاع العام اقرار

 

 ........................................... تى /بصف ........................................................................ / اقرا انا

 

 ....................................................................................... / لشركة 

 

 ......................................................................بأن عقد وكالة شركة / 

 

 ........................................والتى جنسيتها / 

 

ن موكيل تلمى باعطاء اتعهد باخطار الهيئة  فور ع، كما غير مسجل الحدى شركات القطاع العام حتى تاريخه

 من شركات  القطاع العام مستقبال. نفس الموكل الى شركة

 

 وهذا اقرار منى بذلك ، ، ،

 

 

  20     /      /    تحريرا فى   

 

 لمقر بما فيها                                                                                                        وقع امامى

 .......لصفة : ...............................ا                                                                                     او تصديق البنك

 قيع : ...................................التو                                                                           التوقيععلى صحة 

 

 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 التجاريين سجل الوكالء

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 2  من  1   صفحة

 عقد عديل بياناتتتجديد  طلب 

 

CR-CA-QR7--01 

 فى سجل الوكالء التجاريين عقد عديلت -تجديد طلب
 

 –مدير مسئول  –دارة رئيس مجلس ا –تاجر فرد  بصفتى )……………………………انا الموقع على هذا 

  ………..(................………وكيال عن :  / شريك متضامن

 ..............……..كتب توثيق م         لسنة                  ص ( رقم  الخا –بموجب التوكيل الرسمى ) العام 

 ....................:  الوكالء التجاريينرقم القيد بسجل 

 العامة للرقابة على الصادرات والواردات التجاريين بالهيئة سجل الوكالءب المقيد وكالهالعقد بيانات  عديلت اطلب

 لتكون طبقا للبيانات التالية : 

 ............................الجنسية:........................................……… إسم الموكل باللغة االنجليزية:

 ...........................……… :عربيةإسم الموكل باللغة ال

 20     /      /     تاريخ تصديق السفارة / القنصلية:       .................القنصلية: /رقم تصديق السفارة 

 .............................................................................:ل الوكالةطبيعة المنتجات مح

 ..................نوع العمله  ..................نسبة العموله

 الرسوم المقرره.ومرفق مع هذا المستندات المطلوبة طبقا لالئحة القيد بالسجل مع رجاء قبول سداد 

وكيالت يععل  و التععبالتوك ديل فععى البيانععات الخا ععةافععاة إدارة سععجل الععوكالء التجععاريين بكععل تعععمععع علمععى بوجععو  مو

ويسعق  ف إلّى خالل ثالثين يوما من تاريخ حصول التععديل واال سعوقوم بسعداد رسعم تعامين مضعاع التجاريه المسندة

 التومين المضاعف.حقى فى إسترداد  يلغى القيد ويسق  حقي في التومين، وفى حالة تكرار المخالفة

 قدم الطلبم                   التاريخ :          /          /                                                         

 ...............................االســم  :   عقد وعدد )     ( نسخة           تعديلتسدد المبالغ التالية وذلك مقابل رسوم 

 ..............................ع :التوقي                                                                                              

                                                                                                                                 ..............................لصفة  :ا                                                                                                     

 

 المبلغ الخدمات المبلغ الرسوم

  تعديل  مقابل خدمات   تعديل بيانات قيد

  مقابل خدمات نشر  حافظة مستندات

  قابل خدمات نسخم  نسخة

   ندوق تكريم الشهداء  نقابة تجاريين

  مقابل خدمات الحجز الطارئ  فائض الطاقات

    تومين مضاعف

  غيرال               جم( فق                                        إجمالى الرسوم والخدمات)     

           

 20     التاريخ:     /      /   )                        (   (  المراجع              )            الفاحص   

 

 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 التجاريين سجل الوكالء

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 2  من  2   صفحة

 عقد عديل بياناتتتجديد  طلب 

 

CR-CA-QR7--01 

 طلب تعديل عقد فى سجل الوكالء التجاريينتابع 
 

 تم سدادمبلغ ...........جم نقدا / بشيك رقم ................... مصرفى /مقبول الدفع  ادر 

 ..................من ....................  بنك .......

 فرع .....................................

 تحريرا فى    /    /                                                    امين الخزينة  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة وبه          ورقة قيد بسجل الوارد تحت رقم مؤقت                 ويسلم للمراجع

 

 التاريخ:     /     /                                                                   كاتب القيد 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى حالة علمى بانه فبواقر  .............استلمت البطاقة الدالة على تعديل عقد الوكاله بسجل الوكالء التجاريين تحت رقم  

ن تاريخ حصعول ميوم (  30تعديل  ى من بيانات العقد  لتزم بإخطار اإلداره العامه لسجل الوكالء التجاريين فى خالل )

احب القيعد التعديل ، والتعزم باثبعات رقعم القيعد علعى كافعة المطبوععات والمكاتبعات واالعالنعات الصعادرة عنعى  / ععن  ع

 هاعتبارا من تاريخ

 التاريخ:     /     /                                                                     المستلم  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ورق ..........ويحال الملف الى البيانات وبه  ........سلمت البطاقة بعد تسجيلها بدفتر التسليم تحت رقم مسلسل 

 

 م التاريخ:     /     /                                                                    كاتب التسلي

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة  ..........استخرجت البيانات ور دت ويحال الملف للحفظ وبه 

 
 

 اناتمدير إدارة البي                                                التاريخ:     /     /                
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شيفورقة وتم قيده بالسجالت المسلسلة واالبجدية وادرجت بالفهارس ويحفظ باألر ............تسلمنا الملف وبه 

 

 لفاترئيس قسم الم                                                     التاريخ:     /     /              
 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 سجل الوكالء التجاريين

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 توكيل 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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