اجراءات سجل الصدرين والستورين
يتم العمل وفقا لقانون سجل الصدرين والستوردين للعام 2008م والذي بداء العمل به في 1/1/2009م وأهم ما
جاء به ل يجوز لي شخص ان يزاول الستيراد والتصدير مالم يكن
مسجل بسجل الصدرين والستوردين وحاصل على الشهاده بمقتضىى احكام القانون
اول:استخراج سجل الصدرين والستوردين-:
أ -سجل الفراد:
عند الشروع في استخراج السجل التجاري للفرد يجب احضار الستندات التية:
/1الرخصه التجاريه للعام الحالي بغرض العمل في مجال الستيراد والتصدير
/2عضوية الغرفه التجاريه للعام الحالي
/3افاده من البنك بحساب جاري بغرض استخراج سجل الصدرين والستوردين)اصل(
/4اسم عمل ان وجد
ب -تسجيل الشراكات:
/1اسم العمل من ) مسجل اسماء العمال( وزارة العدل
/2تسجيل الشركه )مسجل اسماء الشراكات(من وزارة العدل
/3بالضافه للفقره ) (3) (2) (1لتسجيل الفراد اعله
ج -تسجيل الشركات:
/1عقد تأسيس موثق من مسجل الشركات بوزارة العدل
/2شهادات التأسيس
/ 3اليداع السنوي)ش  (28اذا مر على الشركه اكثر من عام)موثق(
/4بالضافه للفقره) (3) (2لتسجيل الفراد اعله
د-تسجيل الجمعيات التعاونيه والؤسسات والهيئات:
/1شهادة التأسيس او لئحة التأسيس
/2ادارة التسجيل
/3بالضافه للفقره ) (3) (2لتسجيل الفراد
هـ -سجلت الستثمار-:
/1الترخيص النهائي من الستثمار
/2اسم العمل من السجل التجاري وزارة العدل
/3بالضافه للفقره ) (3) (2لتسجيل الفراد اعله
ثانيآ:التجديدات-:
يتم التجديد كل سنتين بموجب الادة )) (10أ( من سجل الصدرين والستوردين لعام 2008م
الستندات الطلوبة عند الشروع في التجديد هي:

/1تسجيل الفراد-:
/1الرخصة التجارية مجددة للعام الحالي
 /2عضوية الغرفة التجارية للعام الحالي
 /3افادة بنك بغرض استخراج سجل الصدرين والستوردين )أصل(
تسجيل الشراكات -:
يتم احضار نفس الستندات التي وردت في الفقرة )أ( تجديدات
الشركات -:
 /1اليداع السنوي ش )(28
 /2بالضافة للفقرة ) (2و) (3من تسجيل الفرد أعله
الجمعيات التعاونية والؤسسات والهيئات والنظمات -:
/1تجديد شهادة النظمات
/2كشف من الجمارك يوضح حركة العمل
 /3بالضافة للفقرة ) (2و) (3من تسجيل الفراد
) جميع الستندات التي ذكرت أعله اصل  +صورة (

الرسوم القررة لسجل الصدرين والستوردين بالجنيه -:
اول قيد سجل جديد -:
رسوم قيد
رسوم الوارد السلعة الولي
رسوم الصادر السلعة الولي
رسوم صادر صمغ عربي

2000
 ) 2000النشاط الساسىي (
 ) 1000النشاط الساسىي (
300

ثانيا  :تجديد تسجيل -:
النشاط الساسىي لسلعة الولي وارد
النشاط الساسىي السلعة الولي صادر
رسوم صادر صمغ عربي

300

1000
750

اي سلعة اضافية للصادر او الوارد جديد او تجديد
عدد  18سلع الوارد
عدد  14سلع الصادر  +الصمغ العربي
ثالثا:رسوم اخرى -:
100
شهادة لن يهمهم المر
500
شهادة فقدان
شهادة ترجمة باللغة النجليزية 100
100
شهادة قفل سجل

 100جنيه

