
 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

 

  المشطوب بيانات الموكل

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

     . …….…………………………………………………………………………………………………………باللغة االنجليزية: موكلاسم ال

 ...........…….…………………………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

 التجاريين سجل الوكالء

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020دار: تاريخ األص

 2  من  1   صفحة

 عقد شطبطلب 

 

CR-CA-QR7--01 

 فى سجل الوكالء التجاريين عقد شطبطلب 
 

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

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

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

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

وارداتالعامة للرقابة على الصادرات وال التجاريين بالهيئة سجل الوكالءب المقيد وكالهالعقد  شطب اطلب  

  طبقا للبيانات التالية : 

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

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

 20     /   /        تصديق:التاريخ  ..............القنصلية: /السفارة الشهرالعقارى/رقم تصديق ..............الجنسية:

 .......................................................................................:طبيعة المنتجات محل الوكالة

 20  /        حتى:     /  20/       /            :من القيدمدة صالحية عقد الوكاله طبقا لبطاقة 

 0الرسوم المقررهمع هذا المستندات المطلوبة طبقا لالئحة القيد بالسجل مع رجاء قبول سداد ومرفق 

 قدم الطلبم                   التاريخ :          /          /                                                         

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

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

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

 

 المبلغ الخدمات المبلغ الرسوم

  )شطب(تعديل  مقابل خدمات   قيدتعديل بيانات 

  مقابل خدمات الحجز الطارئ  حافظة مستندات

  صندوق تكريم الشهداء  نقابة تجاريين

  نسخة مقابل خدمات  نسخة

    فائض الطاقات

  غيرال               جم( فقط                                       إجمالى الرسوم والخدمات)     

           

 20 التاريخ :     /      /      (           )           )                          (  المراجع الفاحص   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترداالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية للتسجيالت التجارية

 التجاريين سجل الوكالء

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020دار: تاريخ األص

 2  من  2   صفحة

 عقد شطبطلب 

 

CR-CA-QR7--01 

 طلب شطب عقد فى سجل الوكالء التجاريينتابع 
 

 

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

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

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

 تحريرا فى    /    /                                                    امين الخزينة  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م مؤقت                 ويسلم للمراجعة وبه          ورقة قيد بسجل الوارد تحت رق

 

 التاريخ:     /     /                                                                   كاتب القيد 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمطى بانطه فطىواقطر بع .............كالء التجطاريين تحطت رقطم  استلمت البطاقة الدالة على شططب عقطد الوكالطه بسطجل الطو

وم ( مطن تطاريخ يط 30حالة تعديل أى من بيانات العقد ألتزم بإخطار اإلداره العامه لسجل الطوكالء التجطاريين فطى خطالل )

ن صطاحب عط/   حصول التعديل ، والتزم باثبات رقم القيد على كافطة المطبوعطات والمكاتبطات واالعالنطات الصطادرة عنطى

 القيد اعتبارا من تاريخه

 التاريخ:     /     /                                                                     المستلم  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة  ..........لف الى البيانات وبه ويحال الم ........سلمت البطاقة بعد تسجيلها بدفتر التسليم تحت رقم مسلسل 

 

 م التاريخ:     /     /                                                                    كاتب التسلي

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورقة  ..........استخرجت البيانات ورصدت ويحال الملف للحفظ وبه 

 
 

 اناتتاريخ:     /     /                                                                مدير إدارة البيال
 

 

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

 

 لفاتالتاريخ:     /     /                                                                   رئيس قسم الم
 



 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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