
  

         سجل ) ٢( نموذج رقم                                                                                           مصلحة التسجيل التجاري 
    جمعيات تعاونية تجارية        /      شرآات                                             اإلدارة العامة للسجل التجاري

 )فرع / مرآز عام  (                                      مكتب السجل التجاري
 محافظة

 طلب قيد فى السجل التجاري
 أمين مكتب السجل التجاري/ السيد 

  وبعد ،،،٠٠٠                       تحية طيبة
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------موقع على هذا  أنا ال

                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمقيم  ا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------اطلب بنفسي أو بواسطة وآيلي 

 -------------------------------------    بمحافظة ------------------------------  فى سجل تجارى  ------------------------- قيد 

 ا بأن جميع البيانات الواردة فيما بعد فى هذا الطلب صحيحة و على مسئوليتى علم

 -------------------------سنة  -------------------------------من شهر ------------------------ تحريرا فى 

 توقيع الطالب                                                                                                                                                          
                                                                                                            (                 )    

 البـيـانـات
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوع الشرآة  -١
 ----------------------------------------------------------------------------------------اسم الشرآة التجاري أو اسم الجمعية  -٢
 -------------------------------------------------------------------------------------------السمة التجارية للشرآة إن وجدت  -٣

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مرآز عام - أ     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فرع - ب    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- الغرض التى أنشئت من اجله -٤ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------) ١( عنوان المرآز العام -٥ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------) ٢( عنوان الفرع المطلوب قيده -٦
 )٣)(سواء آانت داخل الجمهورية أو بالخارج(جمعية عناوين الفروع أو الوآاالت التابعة للشرآة أو ال-٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------- رقم قيد المرآز العام فى السجل التجاري -٨
 --------------------------------------------------------------------------------------- رأس مال الشرآة أو الجمعية التعاونية -٩

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدار رأس المال )أ           ( 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------المبالغ المؤداة منه ) ب          (
 ----------------------------------------------------------------------------------------المبالغ التى تعهد الشرآاء بأدائها )  ج(    
 -----------------------------------------------------------------------------------------مقدار حصة الشرآاء الموصين )  د(    
 -----------------------------------------------------------------------------------------قيمة الحصص العينية إن وجدت ) هـ(   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------قيمة حصة األجانب ) و(   
 ------------------------------------------------------------------------------عدد األسهم وقيمة آل سهم بالنسبة للجمعيات ) ز(   

 
 
 
 
  يوضح رقم المنزل واسم الشارع أو البندر أو المرآز-)١(
 . يذآر فى حالة طلب قيد فرع لشرآة أو جمعية-)٢(
ة ويلي ذلك بيان عناوين  إذا آان المرآز العام بالخارج يذآر فى بيان خاص عنوان الفرع أو الوآالة الرئيسية داخل   الجمهوري-)٣(

الفروع والوآاالت الفرعية وإذا آان للشرآة فروع أو وآاالت  بالداخل يرفق بالطلب آشف موقع عليه من مقدم الطلب بأسماء وألقاب 
 .مديري الفروع أو الوآاالت التابعة للمرآز العام أو الفروع

 
 



 
  مكرر

 ---------------------------------------------------) ذا آان المرآز العام بالخارج إ(  رصيد الفرع أو الوآالة المدين للمرآز العام -٩
 ------------------------------------------------------------     وتاريخ إنتهائها------------------------ تاريخ إبتداء  الشرآة -١٠

 --------------------------------------------------و موافقة الهيئة العامة لألستثمار وتاريخ الترخيص بالمزاولة للشرآات والجمعيات أ
 --------------------------------------------------------------------- تاريخ إفتتاح الفرع أو الوآالة أو الجمعية المطلوب قيدها -١١

 
  التوصية أوتضامن  الشرآاء المسئولون بالتضامن فى شرآات ال-١٢

 االسم واللقب تاريخ الميالد محل الميالد الجنسية
 -أ   
 -ب   
 -جـ   
 -د   
 -هـ   

 
  الشرآاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشرآة ومن لهم حق التوقيع-١٣

 باسمها وبيان مدى سلطتهم فى اإلدارة والتوقيع 
 سم واللقباال الصفة تاريخ الميالد محل الميالد الجنسية

 -أ    
 -ب    
 -جـ    

 
 أعضاء مجلس اإلدارة فى الجمعيات التعاونية والشرآات المساهمة ووآالئها المديرين وصفة آل منهم ومدى سلطتة فى اإلدارة -١٤

 .والتوقيع 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - أ
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ب
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ج
 

أو مدير الفرع أو الوآالة أو الجمعية ) إذا آان المرآز العام للشرآة بالخارج (  مدير الفرع الرئيسى أو الوآالة العامة بالجمهورية -١٥
 .إذا آان المطلوب قيد فرع بالداخل 

 الجنسية                       حل الميالد       م              تاريخ الميالد         االسم واللقب 
 
 

 رقم تسجيل العالمة التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشرآة أو الجمعية التعاونية -١٦
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمات التجارية  أ ــ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- براءات االختراع  ب ـ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- الرسوم والنماذج الصناعية -ج 
 
 

 بيانات خاصة بمكتب السجل التجارى
 

 ------------  الساعة-------------   سنة ----------------- شهر   من------------------  فى------------------ أودع هذا لطلب برقم
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- وتم القيد فى السجل التجارى برقم 

 : وسلمت نسخة إلى 
 :     /      /            تحريرا فى 

                                                                            
 أمين                                                                                                              

  مكتب السجل                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات  الحصول على الخدمة 
 

ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم                   فى شان تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات  الجماهيرية         ١٩٩٨ لسنه   ٤٢٤٨وفق

ن  ة  وم ية التجارية                     طلب  ها خدم يات التعاون تجاري  للشرآات أو الجمع يد فى السجل ال التموين والتجارة   بوزارة ) فرع  / مرآز عام ( الق

ية  تجارى   ( الداخل جيل ال لحه التس تاريخ        ) مص ادر ب نموذج الص ذا  ال وارد به ا لل ه وفق تقديم الخدم ية ب ة  المعن ات اإلداري تزم الجه             ، تل

ية   – ١/٣/٢٠٠٠ تجارة الداخل ن وال ة و التموي ية اإلداري ى التنم ن وزارت تعاون بي ثمرة لل بالغ - آ تندات واألوراق ،والم د للمس ن تحدي   م

تات الزمنية المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  ،  وأي                         ه التوقي ى   الخدم ة  للحصول عل المطلوب

 :رتب المسئولية وذلك على النحو التالى مخالفة لذلك ت
 

 :المستندات واألوراق  المطلوبة : أوال 
 

  ذات / توصية باألسهم (شرآات األموال   ) توصية بسيطة / تضامن (شرآات األشخاص /  بالنسبة للجمعيات التعاونية -أ     
 . مصريين أو بها عنصر أجنبى  )  مساهمة / المسئولية المحدودة 

 

 . عقد تأسيس الشرآة أو صورة طبق األصل من عقد تأسيس الجمعية -    

 . الترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية -    

 ع للشرآاء/  صورة البطاقة ش-    

 
 .وبها  عنصر أجنبي . بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون االستثمار -ب   

 ).ى حالة الشرآات ف( صورة طبق األصل من عقد تأسيس الشرآة -    

 . موافقة الهيئة العامة لالستثمار -    
 

الخ أو تقوم … قيد فروع شرآات أجنبية مرآزها الرئيسي أو مرآز إدارتها بالخارج وترغب فى مزاولة أعمال تجارية أو مالية -ج   
 بعملية مقاولة 

 للشرآات األجنبية مصدقا عليه من الجهة المختصة  صورة طبق األصل من عقد تأسيس الشرآة أو مستخرج السجل التجاري-     

 .ومترجم للغة العربية 

   عقد المقاولة مع أي جهة بمصر بتنفيذ مقاولة محددة أو خطاب من الشرآة إذا آان النشاط بدون تعاقد-    

لقنصلية المصرية بالخارج ووزارة   القرار الصادر من الشرآة بافتتاح فرع لها بمصر وتعيين مدير للفرع مصدقا عليه من ا-        

 .الخارجية

يتولى مكتب سجل االستثمار الحصول عليها ( والتجارة الداخلية    موافقة الهيئة العامة لالستثمار والوزير المختص ووزير التموين-        

 ).بعد طلب صاحب الشأن الحصول على القيد فى السجل
 

 
 إيصــــــــــــــــــال

 
 ------------------------------  المقدم من السيد -----------------------   طلب --------------------------------------- استلمت أنا

        /      /  بتاريخ ----------------وقيد الطلب برقم)  المبالغ / المستندات (  ومستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة 
   :        الساعة 

                                         /       / التاريخ المحدد لإلنجاز  
 توقيع الموظف المختص                                                                                                                                           

                    (                               )                                                                               
 
 



 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
 

 )فرع / مرآز رئيسي (الشرآات 
 أشخاص مصريين  أشخاص بها عنصر أجنبي أموال

 البيان

 جــ
٥٠ 
١ 
٣٠ 
 
٢٠، 
٣٠، 
 
٥ 

 جــ
٢٠ 
١ 
٣٠ 
 
٢٠، 
٣٠، 
 
٥ 

 جــ
٨ 
١ 
٣٠ 
 
٢٠، 
٣٠، 
 
٥ 

 
 

 رسم قيد
 رسم نشر

ضريبة نوعية على القيد فى 
 السجل

 رسم تنمية موارد
ضريبة دمغة نوعية على 

 اإليصال
رسم لصالح نقابة 

 .التجاريين

ستة وثمانون جنيها  ( ٨٦٫٥
 )وخمسون قرشا 

ستة وخمسون ( ٥٦٫٥
 )جنيها وخمسون قرشا 

أربعة واربعون  ( ٤٤٫٥
 اإلجمالي )جنيها و خمسون قرشا  

 
١٠٠٠٠لصالح نقابة التجاريين لتسجيل شرآات األشخاص رأسمالها حتى ) خمسة وعشرون جنيها (جنيه  ٢٥يتم إضافة   :ملحوظة

 )عشرة آالف جنيه(جنيه 

عشرة آالف (جنيه ١٠٠٠٠خاص رأسمالها اآثر من لصالح نقابة التجاريين لتسجيل شرآات األش) خمسون جنيها ( جنيه ٥٠يتم إضافة    

 ] . فى شان نقابة التجاريين ١٩٩٢ لسنه ١١ من القانون رقم  ٧٢المادة رقم ) [جنيه
 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمه : ثالثا 
 -:تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب قيد شرآات وفقًا لما يلى 

 : بالنسبة لطلبات قيد آل من   االنتهاء من الخدمة فى نفس اليوم-  

 .للمصريين أو بها عنصر أجنبي )توصية بسيطة / تضامن ( شرآات األشخاص - 

  الجمعيات التعاونية -) ذات مسئولية محدودة / توصية باألسهم / مساهمة (  شرآات األموال - 

 . المشروعات الخاضعة لقانون االستثمار وبها عنصر أجنبي - 

 فروع شرآات أجنبية مرآزها الرئيسى أو مرآز أدارتها بالخارج  بالنسبة لقيد - 

الوزير / الهيئة العامة لالستثمار ( فيتم االنتهاء من الخدمة فور حصول مكتب سجل االستثمار على موافقات الجهات المعنية     

 ).وزير التموين والتجارة الداخلية / المختص 
 
 
 
 
 

 
 

 فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى  يمكنك االتصال بأحد وفى حالة عدم الحصول على الخدمة
 :الجهات التالية 

 
 ٣٩٣٨٢٤٧: مصلحة التسجيل التجارى  ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت :هيئة الرقابة اإلدارية 
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