
 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

 دارة المركزية للصادرات  اال
 والمنشأ والبحوث واالرشاد الفنى 

  الخامس رقم األصدار:  
 1/11/2022تاريخ األصدار: 

 2  من  1  صفحة

 شهادة اذن بتصدير رسالة 

 

                          HQ-EO-QR-07 

08/03/23 

  )  أصــــــــــــــــــل ( )  أصــــــــــــــــــل ( 

شههههههههههبالتصدير صقا : ههههههههههه   ص  ههههههههههه ص ص

ص…………………

ص

ص

ص………..………………أس صد م   ص صص

ص……….……………د عالمةصد :جا  ةص ص

ص………………   صسجلصد م    نص ص

ص….………………………………
ص…………….   صد  سا ةصص/صمجموعةص ص……

ص   صد شبالتصد جم كيةص ص……………………

ص
ص

 جمهورية مصر العربية 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 

فرع 

ص:………………………………………

صميناءصد :    ص

ص......................ص

صميناءصدالس:ي دل

ص......................ص
مههههههههههههههههههههههههه تصد  هههههههههههههههههههههههههال يةص ص

ص………………………………

 صص هههو ص سههه فصملعهههواصشهههة صد شهههبالتص :ههه ص

ص………

ص صص20د مودفقص صصصص/صصصص/صصص

د سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاعةص ص

ص……………………………………

ص…………………………صصمال ظاتص 

ص……………………………………

ص……………………………………

صوز صد ط لص/صكج صصع لصد ط ولصقا ح وفصصد  نفصود  تبةص   صد لوطص 

صصصصص1

صصصصص2

صصصصص3

صصصصص4

صصصصص5

صصصصص6

صصصصص7

صصصصص8

صصصصص9

صصصصص10

صعا يةص……ق:    صد  سا ةص…....أر ص جم كص 
أك صمنصوجولصأخ:ها صد له عصعلهمصجميهطصد طه ولصقع صد :

صص.وخالاصمبلةصد شحنصد ممنو ةصوإخطا صد بيئةصقماص : ص
ص ص20/صصصص/صصصصصصصصد مكا صود :ا  خص ص..............

صأس صمس:خ جصد شبالتص ص……………………

ص………………………………د :و يطص ص

صخات صشعا صد جمبو  ةص

 رقم " صادرات  4استمارة  



 الواردات  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و

 االدارة المركزية للصادرات  
 والمنشأ والبحوث واالرشاد الفنى 

  الخامس رقم األصدار:  
 1/11/2022تاريخ األصدار: 

 2  من  2  صفحة

 شهادة اذن بتصدير رسالة 

 

         HQ-EO-QR-07 

  )  صـــــــــوره (  )  صـــــــــوره (  

  ص  ههههههههههه ص صشههههههههههبالتصدير صقا : ههههههههههه 

ص………………

ص

ص

ص…………………………أس صد م   ص صص

ص……………………د عالمةصد :جا  ةص ص

ص…………………   صسجلصد م    نص ص

ص……………………………………
ص   صد  سا ةصص/صمجموعةص ص…………………

ص   صد شبالتصد جم كيةص ص……………………

ص
ص

 جمهورية مصر العربية 

 وزارة التجارة والصناعة

 والواردات  الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات

ص………………………… ……… فرع :

صميناءصد :    ص

ص

صميناءصدالس:ي دل

ص
ص………………………م تصد  ال يةص صص

ص….… س فصملعواصشة صد شبالتص : ص و صص صص

ص صص20د مودفقص صصصص/صصصص/صصص

ص……………………………د ساعةص ص

ص…………………………صصمال ظاتص 

ص……………………………………

ص……………………………………

صوز صد ط لص/صكج صصع لصد ط ولصقا ح وفصصد  نفصود  تبةص   صد لوطص 

صصصصص1

صصصصص2

صصصصص3

صصصصص4

صصصصص5

صصصصص6

صصصصص7

صصصصص8

صصصصص9

صصصصص10

ص أر ص جم كص…....……ق:    صد  سا ةصعا يةص
قع صد :أك صمنصوجولصأخ:ها صد له عصعلهمصجميهطصد طه ولص

صص.وخالاصمبلةصد شحنصد ممنو ةصوإخطا صد بيئةصقماص : ص
ص ص20/صصصص/صصصصصصصصا  خص ص..............د مكا صود :

صأس صمس:خ جصد شبالتص ص……………………

صد :و يطص ص………………………………

دسهه:لمشصشههبالتصدالر صق: هه   صد  سهها ةصد مو هه ص

قياناتباصدعال ص :ق  مباص لجما كصقعه صد :أكه صمهنصخه: ص

جميههطصطهه ولصد  سهها ةصودتعبهه صقشههحنباصخههالاصف:هه تص

صد  ال يةصد ممنو ة.

ص...... شبالت ..........................دس صمس:ل صد

ص...............د :ا  خص ...........................

ص...............د  لةص ............................

ص..................د :و يطص ........................

ص
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