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الباركود للتعاقد على أشتراك  المطلوبه  االوراق 

•  فى حالة حضور صاحب الشركة  او الشخص المسجل اسمه فى السجل وله حق تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والخاصة:
أ -  صورة من السجل التجارى والبد أن يكون ساري. )مستخرج حديث اليتعدى اكثر من 3 اشهر(.

ب-     صورة من البطاقة الضريبية والبد أن تكون سارية.
ج  -  صورة من البطاقة الشخصية لمن له حق التوقيع والبد أن تكون سارية.)كال الجانبين(.

د-       بريد إلكترونى فعال وجارى إستخدامه. ) شخصى او شركه ( الستخدامه فى استخراج االرقام.
•  أما فى حالة حضور مندوب من الشركة للتعاقد فالبد من إحضار نفس األوراق السابقة باإلضافة لالتى :

هـ -     توكيل رسمى عام  للتعامل مع الهيئات غير الحكومية أو توكيل خاص للتعامل مع الشركة المصرية للترقيم أو تفويض من 
الشركة للشخص المفوض مصحوبأ بختم صحة توقيع من البنك باالضافة الي صورة من البطاقة الشخصية لحامل التوكيل أو التفويض.

بالختم الشركة الضرييبى البنك او مختوم  التفويض ومصحوبا بصحة توقيع من  صيغة من شكل 
فوضنا نحن شركة -------------------- سجل تجارى رقم ----------- بطاقة ضريبية رقم ------------------- ؛ االستاذ ---------------------- 

    GS1 Egypt ------------ للتعاقد على اشتراك ارقام الباركود مع الشركة المصرية للترقيم   رقم قومى 
االسم / )من له حق التوقيع فى السجل التجارى(  -- ) االسم رباعى بخط اليد(

التوقيع / ---------------------------                                      التاريخ --/--/----
و-  البد من معرفه بيانات الحساب البنكى »شخصى او شركة »  لملىء إستمارة الخصم المباشر لتحصيل رسوم التجديد السنوية التى 
يتم خصمها من الحساب مباشره عند التجديد وبالتالى البد من توقيع االستمارة بالتوقيع البنكى المعتمد بقلم ازرق جاف فقط و ان يقوم 
ايداع او كشف حساب مرفق مع  التوكيالت ومراعاة وجود صورة من ايصال  انواع  العميل بالتوقيع بنفسه دون استخدام اي نوع من 

االستمارة للتأكد من البيانات المذكورة في االستمارة.
مع العلم أن البنوك التالية ال يتم التعامل معها :- 

) بنك فيصل االسالمي – البنك الكويت الوطنى )حسابات شركات(  – بنك ناصر – بنك سيتى بنك- المصرف العربي الدولي – البنك المركزي(

االشتراك فئات 
فئة  لتحديد  االحجام وذلك  و  االصناف  تنوع  التعاقد مع مراعاة  قبل  الشركة جيداً  او خدمات  لعدد منتجات  او جرد  يرجي عمل حصر 

االرقام بمجرد تفعيله علي حساب الشركة انه ال يمكن استرجاع بنك  المناسبة حيث  االشتراك 
االشتراك السنوى 

بعد الضريبة
بما يعادل

الجنيه المصرى

االشتراك السنوى  
بعد الضريبية

بالدوالر االمريكى

االسعار بعد الضريبة 
بما يعادل

الجنيه المصرى

االشتراك السنوى
بما يعادل 

الجنيه المصرى

االشتراك  السنوى 
بالدوالر االمريكى

المصاريف االدارية
الفئاتعدد المنتجات بالجنيه المصرى

910 منتجات$2250 $59853000120 3420136.8
99100 منتج$4500 $111155250210 5985239.4
9991000 منتج$6000 $2052012000480 13680547.2
999910000 منتج$7500 $2907018000720 20520820.8
99999100000 منتج$9000 $3591022500900 256501026

ال يوجد------1710015000------17100
اماكن من باقة الباركود

االساسية 0-50
GLN

QR Codeعدد ال نهائي من الروابط1100------1710400------456

) خدمة GSYNC ( فى حالة الرغبة فى مشاركة المنتجات التى تحمل باركود دولى مع الجهات المختلفة مثل مصلحة الضرائب المصرية او 
الهيئة المصرية للشراء الموحد او هيئة الدواء المصرية للجدول التالى:-

االسعار بعد الضريبية 
بما يعادل  الجنيه المصرى 

االشتراك  السنوى 
بما يعادل  الجنيه المصرى

االشتراك السنوى بعد الضريبية  
بالدوالر االمريكى

االشتراك  السنوى
الفئات  بالدوالر االمريكى

42750375001710 $1500 $1-500

57000500002280 $2000 $ 501-1000

71250625002850 $2500 $ 1001-10000

85500750003420 $3000 $ 10001 -100000

1425001250005700 $5000 $ 100000+
ملحوظة هامة: هذه االشتراكات للشركات المصرية فقط ، الشركات الغير مصرية تدفع قيمة اشتراك 4 سنوات مقدمًا بخالف قيمة اشتراك اول 

سنة ليصبح االجمالي 5 سنوات مقدمًا وبعد انتهائها يتم التحصيل بطرق التحصيل العادية. 
يرجى العلم ان سداد اشتراك اول سنه يكون مقدم اثناء التعاقد »كاش او فيزا او ايداع بنكى مسبق«
»تم تحديد سعر صرف الدوالر األمريكي حسب السعر الرسمي للبنك المركزي المصري في 2023/1/1«

اي فئة من فئات الباركود يتم تفعيل اول رقم منها ليعبر عن الشركة وبياناتها مثل اسم الشركة، العنوان، بيانات االتصال، •
وهذا الرقم يسمى GLN أو الرقم العالمي للمكان.

فى حالة الرغبة فى اضافة فئات جديدة للشركات المشتركة حاليَا البد من التعاقد مرة اخرى بنفس االجراءات السابقة. •
يتم استخراج االرقام من خالل الحساب االلكتروني على موقع GS1 وليس هناك طريقة اخرى للحصول على االرقام. •

تعاقدك معنا يمنحك ارقام باركود فريدة وٌمعتمدة عالمية ويتم قبولها فى جميع االسواق محليًا وخارجيًا . •
برجاء العلم ان مواعيد العمل من االحد الى الخميس فقط  من الساعة 9:00  ص الى الساعة 5:00 م،  •

مع مرعاة ان التعاقد  يستغرق 45 دقيقه تقريبا.


