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بالسجل التجاري،  متعلقةخدمة حكومية  11أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، 

عىل بوابة مرص الرقمية، وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، عىل زيادة عدد خدمات 
ونيا عىل بوابة مرص الرقمية إىل  .  خدمة 13السجل التجاري المتاحة الكتر

ً
 قريبا

 
 : ي
 وتشتمل خدمات السجل التجاري المتاحة حاليا من خالل بوابة مرص الرقمية اآلتر

 
 طلب مستخرج من السجل التجاري.  -1
 
 استعالم عن سجل التجاري. -2
 
 طلب تجديد سجل تجاري. -3

 طلب شهادة بيانات للسجل. -4

 خدمة تحديث بيانات.  -5

6-  . ي
يكاتر ي شر

 
 إضافة منشأة مسجلة غتر مدرجة ف

 االستعالم عن المكاتب.  -7

 حجز ميعاد.  -8

 استدالل عن سجل. -9

 طلب مستخرج سجل تجاري لالعتماد من وزارة الخارجية. -10

11- . ي
 خدمة حجوزاتر

ي تطبيق القرار ال
للعام  153وزاري رقم جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت أكتوبر الماض 

ي 2021الجاري 
امن مع إتاحة  لبتحصي, والذي يقض  رسوم جديدة عىل خدمات السجل التجاري، بالتر 

، نظًرا  ي
 
جميع خدمات السجل التجاري من أي مكتب عىل مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغراف

 الجمهورية. لميكنة وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري عىل مستوى 

 

 



 

كة او ك كات، دون االلتفات لنوع الشر ما تم توحيد الرسوم مقابل خدمات السجل التجاري، لجميع أنواع الشر
حجم رأس المال داخل مكاتب السجل التجاري عىل مستوى الجمهورية، وجاءت أسعار خدمات السجل 

 . ي يتم العمل بها منذ اكتوبر كالتاىلي
 التجاري التر

 جنيه.  100مستخرج السجل التجاري  -1
 
 جنيها.  50خدمة الحصول عىل شهادات بيانات السجل التجاري  -2
 
 جنيها.  50خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردي  -3
 
 جنيه. 100مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة نفسها،  -4
 
 . جنيها  20مقابل خدمة الحصول عىل الشهادة السلبية  -5
 
 جنيها.  20مقابل خدمة االستدالل عىل القيد بالسجل التجاري  -6
 

يد،  ع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتر
ّ
استقبال طلبات  إلتاحةكما وق

ة عىل مستوى الجمهورية لتسهيل  يد المنتشر خدمات السجل التجاري والعالمات التجارية بمكاتب التر
ول عىل الخدمات، وذلك تماشًيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل الحص

ة  إطار تيستر الحصول عىل خدمات مميكنة ومتمتر 
 
 .أفضل لالقتصاد وف


