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 " 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

 

  بيانات الموكل

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

     . …….…………………………………………………………………………………………………………لغة االنجليزية:بال اسم الموكل

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

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

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

 أصل / نسخة :       /                             

 

 :         لفاحصتوقيع ا                                                             التاريخ :    /      /

طاقات: إلستيفاءات التالية حتى يتم تسليم البروجعت المستندات واستخرجت منها البيانات عاليه ونطلب ا  

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

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

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

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

 :                          مراجعلاتوقيع                                                               التاريخ :    /      /

 

 

 

 رقم الطلب /
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[ 

  بسجل الوكالء التجاريين للشركات   الجديد ديقال اقرار

 

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

 .........................................................................................................................العنوان :........

 .........................................تليفونات :............... ....................................................ص ب..........

 .....................................................................مقدم الطلب بصفتى اقرواتعهد انا ..............................

 -....................بما يلى :.......عن شركة ...................................
 

  متفرغ غيروال فى اى من المجالس المحلية كما اننى  لست عضوا فى مجلس النواب والمجلس الشيوخ اقر باننى -1

 من هذة الجهات اى ي بللعمل السياسى ، واتعهد باخطار الهيئة فور عضويت
 

د بإخط ار ه ا واتعه ة او القط ا  الع ام وم ا ف ى  كمي كان فى اى من جهات الحكوم امشغل منصبا ايااقر باننى ال  -2

ديبى أب تستقالة أولسبالحكومى بسبب االواقر باننى لست ممن ترك العمل  ا دى هذة الوظائفي الهيئة فور شغل

  )تعفى شركات القطا  العام من هذا الشرط(. . القل من سنتين ماضيتين
 

 

  ىالحك م عل  و ل م يس بق  س ن الس معة ىناق ر ب ان الشركة نفسها  كم ا بتفليس اقر باننى لم يسبق الحكم بتفليسى او -3

ها لمنصوص علينة او فى ا دى الجرائم ابعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او االما

لنق  د او ق  وانين االس  تيراد والتص  دير او ا م و1982لس  ن   120رق  م  ق  انون تنم  يم اعم  اا الوكال  ة التجاري  ة ف  ى

  .ةوذلك تحت مسئوليتى الكامل  رياعتبا  التجارة ما لم يرد إلي الجمارك او التموين او الشركات او
 

تق ديم  عل ى متجنسا وجب كما اقر بأني اذا كنت لمصريينمملوك  س الماا كل مصري الجنسية وان رااقر باننى  -4

 ، ف  ى الجنس  ية المص  رية  ت  ى ت  اريب تق  ديم طل  ب القي  د  رور ) عش  ر س  نوات كامل  ة (عل  ى دخ  وليمايثب  ت م  

ر الهيئ ة اخط اب أن فى سجل ال وكء  والوس طا  التج اريين و طوا مدة القيد واتعهد بان تستمر الجنسية المصرية

  فور مخالفة ذلك

 

غل ب اوممل وك بان تلك الشخصية االعتبارية مص رية الجنس ية اقر اذا كان ا د الشركا  شخص اعتبارى فانى و -5

ان عه د  ب واتعشر س نوات عل ى االق ل ،  المصرية مضى على تجنسهم بالجنسية راس مالها لمصريين اصء  او

أن اريين وبالوسطا  التجمدة القيد فى سجل الوكء  و طوا   تمر الجنسية المصرية لتلك الشخصية االعتباريةتس

 فور مخالفة ذلك.  خطار الهيئة
 

لس المج اأي م ن ب عض و ن ش اغلى المناص ب السياس ية والقري ب م ن الدرج ة االول ى ب ي أياليوجد ل ى  اقر بان  -6

بلجن ة م ن  اضوعفوقها  بدرجة مدير عام فما من الدرجة االولىيوجد لي قريب ال كما النيابية القومية او المحلية 

ر ار الهئية فوواتعهد باخط –القطا  العام بجهات الحكومة او المن  او المشتريات او البيع فى اى جهة لجان البت

 )تعفى شركات القطا  العام من هذا الشرط(. .من الدرجة االولى الى من هذة المناصبقريب لى   شغل

 

لش ركة او ب ان ل –كتب اتصاا علمى او فنى او استش ارى ف ى مص ر اقر ايضا بان الشركة الموكلة لى ليس لها م -7

          ................................................................... ف ى مص ر ي دير  استشاريا ..... الب  –فنيا  –مكتبا علميا 

 ...............................................................الجنس  ية ، عنوان   .... ...............................الـــ  ـ...........

 

 م  تى تاريبغير مسجلة الى من شركات القطا  العا المسجلة لدي الشركة عقود الوكالة التجارية /اقر بان عقد  -8

ركة م  ن ، واتعه  د باخط  ار الهيئ  ة  ف  ور علم  ى باعط  ا  توكي  ل م  ن نف  س الموك  ل الى ش  20الي  وم    /   /        

 .شركات  القطا  العام مستقبء 
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 بسجل الوكالء التجاريين للشركات الجديد قيدالاقرار  تابع

 

 .ستقبء وذلك تحت مسئوليتى الكاملةنى و تلك التى ستقدم ممقود المقدمة الع\واقر بصحة ترجمة العقد  -9

 

مقدمة الوراق الالمثبتة فى ااتعهد باخطار الهيئة فور  دوث تغيير فى اى بيان من البيانات المتعلقة بالشركة وو -10

 .فى طلب القيد منى 

ركة  وذل ك ق ود الوكال ة  المس جلة للش ور  دوث اى تغيير فى اى بيان م ن بيان ات عكما أتعهد بأخطار الهيئة ف -11

 .فى خءا ثءثين يوما من تاريب  دوث التعديل او  التغيير

 .الشركة  قبل ممارسة اى عمل بمقتضا  بتسجيل اى  عقد جديد   تحصل علي  واتعهد بان اقوم  -12

 ى عق د م ننس بة الكما اتعهد باخطار الهيئة خءا ثءثين يوما من توقفى عن ممارسة نشاطى كليا او جزئي ا بال -13

 العقود .

      الع ام   وم ة او القط ام ن جه ات الحك ل ب او المس تندات اليعم ل ف ى اى جه ةاقر ايضا بان وكيلى فى تقديم الط -14

وعنوانه ا ........................................................................يعمل موظف ل دي ....................... او ان 

 .ة عمل واوافق على اخطار جه .................................................................هو .

 

لقي د ف ى ا  د ش روط واا أزبعد  الشركة اى عمل من اعماا الوكالة او الوساطة التجارية ن ال تمارسالتزم بأو -15

 بذلك. وسطا  التجاريين مع علمى سجل الوكء  و ال

 

 .الشركة فى جميع اوراق و مكاتبات الشركة رقم قيد  اثباتالتزم بكما  -16

للش ركة  لعم والت الت ى تس تحقو ان اقيد بها ا دفاتر منتمم  تتضمن بيانات صحيحة اتعهد بان تمسك الشرك و -17

 بها. والبنوك المودعة

ة و الوس اطا ها مقابل اى عمل من اعماا الوكال ةالتزم باخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفا  بو -18

 ثين يوما من تاريب الوفا .وذلك خءا ثء التجارية

 

ة الخ  اص بتنم يم اعم اا الوكال   1982لس نة  120بمعرفت ى وعلم ى علم  ا كافي ا بنص وص م  واد الق انون  اق رو -19

م ا ورد و 1982لس نة  342التجارية وبعض اعماا الوساطة التجاري ة والئحت   التنفيذي ة الص ادرة ب القرار رق م 

 تعديءت عليهما من 

نفي ذ لمتابعة تو باننى تسلمت نسخة اضافية من هذة التعهدات واالقرارات للعمل على تنفيذ ما جا  بها ،كما اقر  -20

 .فى المواعيد المحددة  ما تعهدت بتنفيذ 

 كما اقـر بان جميع البيانات والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة وتحت مسئوليتى الكاملة  -21

 .ت المرفقةالمستندا )        ( عدد
 

 20     تحرير فى    /       /

 

 مقدم الطلب                                                          

 .....................................................  االسم :           (   وقع امامى,الفا ص)

 .................................................التوقيع : ...     او تصديق البنك 

 .................................................... العنوان:     على صحة التوقيع 

 ....................: .................................الصفة         
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 فى سجل الوكالء التجاريين طلب قيد جديد

 
 –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 

رداتالعامة للرقابة على الصادرات والوا التجاريين بالهيئة سجل الوكالءب الشركة / المنشأةاطلب قيد   

 : )بيانات الوكيل المصرى(طبقا للبيانات التالية  

 ...................…………………………………………… ......................رىاالسم التجا

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

 …….............…………………..........................………عنوان المركز او المحل الرئيسى 

 ..............……… تليفون  ....……............… تلكس  ....……… تلغراف  ....………ص ب  

 /   /     فىمجدد           /   /    تاريخة  ....……… جهتة  ....……… رقم القيد بالسجل التجارى

            ....….......….…المأمورية  .............………رقم التسجيل الضريبى  .........………راس المال  

 )بيانات الموكل(: ة المتعاقد عليهالوكالبيانات عقد 

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

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

 ..................................القنصلية: /السفارة  هر العقارى/الش رقم تصديق................................الجنسية:

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

 .لمقررة اء قبول سداد التأمين والرسوم اومرفق مع هذا المستندات المطلوبة طبقا لالئحة القيد بالسجل مع رج

 الطلب مقدم                .التجاريين والوسطاء الوكالء اعادة القيد( بسجل –واقر بأنه لم يسبق )القيد 

 ...............................الســم  :ا                                                                   20/   /      التاريخ : 

 ..............................التوقيع :                تسدد المبالغ التالية وذلك مقابل رسوم القيد وعدد )     ( نسخة 

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

                             

 المبلغ الخدمات المبلغ الرسوم

  حافظة مستندات  تأمين

  مقابل خدمات قيد جديد  قيد أول مرة

  مقابل خدمات نشر  نقابة تجاريين

  مقابل خدمات نسخ  نسخة 

  صندوق تكريم الشهداء  فائض الطاقات

  ز الطارئمقابل خدمات الحج  

  غيرال               جم( فقط                                       إجمالى الرسوم والخدمات)     

              

 20/         /  التاريخ:    (                     )       (  المراجع                  )      الفاحص            
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 ء التجاريينطلب قيد جديد فى سجل الوكالتابع 

 

 ر مصرفى /مقبول الدفع صاد ...................جم نقدا / بشيك رقم ...........تم سدادمبلغ 

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

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

  امين الخزينة             تحريرا فى    /    /                                        

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قيد بسجل الوارد تحت رقم مؤقت                 ويسلم للمراجعة وبه          ورقة 

 

 كاتب القيد  التاريخ:     /     /                                                                  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واقر بعلمى بان  .............استلمت البطاقة الدالة على القيد بسجل الوكالء التجاريين تحت رقم  

 من تاريخ انتهاء صالحية القيد الحالى ( يوم 90يحل قبل )التاريخ الواجب تجديد القيد فيه 

 والمكاتبات واالعالنات ت رقم القيد على كافة المطبوعات والتزم باثبا   ............ابتداء من أي  

 الصادرة عنى  / عن صاحب القيد اعتبارا من تاريخه

 المستلم                                                                      /     /     :التاريخ 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويحال الملف الى  ........سلمت البطاقة بعد تسجيلها بدفتر التسليم تحت رقم مسلسل 

 ورقة  ..........وبه  البيانات
 

 م كاتب التسلي التاريخ:     /     /                                                                   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استخرجت البيانات ورصدت ويحال الملف للحفظ وبه 

 

 اناتمدير إدارة البي  التاريخ:     /     /                                                              
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ده بالسجالت المسلسلة واالبجدية وادرجت بالفهارس ورقة وتم قي ............تسلمنا الملف وبه 

 ويحفظ 
 

 لفات رئيس 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
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 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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