
  ١: رقم األصدار
  ١٠/٧/٢٠١١: تاريخ األصدار
 ٢  من  ١  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  االدارة المرآزية للصادرات

  والمنشأ والبحوث والمواصفت واإلرشاد الفني
  محضر فحص الجلود
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   فحص الجلود  فحص الجلود محضرمحضر
  ٢٠١١٢٠١١ لسنة  لسنة ٣٠٤٣٠٤طبقا للقرار الوزاري  رقم طبقا للقرار الوزاري  رقم 

  …………………: رقم 

  جمهورية مصر العربية
   والتجارة الخارجية وزارة الصناعة

  الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
  ………………………………………:فرع 

  ………..….…………:  أسم المصدر

  ………………:  رقم التعامل الضريبي

  ..................... .........:المنطقة الحرة 

  ....................: ......... المنفذ الجمركي

  ……........…:  رقم الشهادة الجمركية

  ........ ........:تاريخ الشهادة الجمركية 

  ....................... : ...رقم السيارة
  :  ................رقم السيل الجمركي 

 ميناء التصدير
  

   االستيراددولة
  

  

   ٢المساحة ق م  القطع/ عدد الطرود   جمرآيالبند ال        الصنف       رقم اللوط  م
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          
١٠          

كافة مشتمالت الرسـالة   قامت اللجنة المشكلة بمعاينة     :  /  /  الموافق ........... انة في يوم  
ـ    الموضحة بعاليه   وتبين مطابقتها لقـرار وزيـر       ............................ بمقر المنطقة الحرة ب

  .  وهي من االصناف غير المحظور تصديرها ٢٠١١ لسنة ٣٠٤الصناعة والتجارة الخارجية رقم 

  : تشكيل لجنة الفحص 
  .... ...................:......الجهة :  ................التوقيع :........................... االسم 
  .........................: ...الجهة :  ................التوقيع .....................  :.....االسم 
  ..........................:...الجهة   :  ..............التوقيع :..........................  االسم 
  ...........................:..الجهة : ............... التوقيع  :.......................... االسم 



  ١: رقم األصدار
  ١٠/٧/٢٠١١: تاريخ األصدار
 ٢  من  ٢  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  االدارة المرآزية للصادرات 

  والمنشأ والبحوث واالرشاد الفنى
  محضر فحص الجلود
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  ) ) صـــــــــوره صـــــــــوره (  (  
  …………………: شهادة اإلذن بالتصدير رقم 

  جمهورية مصر العربية
  وزارة التجارة والصناعة

  الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
  ………………………………………:فرع 

  ميناء التصدير
  

  ميناء االستيراد
  

  
  

  …………………………: أسم المصدر 
  ……………………: العالمة التجارية 

  …………………: رقم سجل المصدرين 
……………………………………  

  …………………: جموعة م/ رقم الرسالة  
  ……………………: رقم الشهادة الجمركية 

  
  

  ………………………………: مدة الصالحية 
  …...……: يسرى مفعول هذه الشهادة حتى يوم  

  م ٢٠:    /    /   الموافق 
  ……………………………………: الساعة 

  ………………………… :مالحظات 

……………………………………  

…………………………………… 

عدد الطرود   الصنف والرتبة  رقم اللوط  م
  بالحروف

/ وزن الطرد 
  آجم

١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          
١٠          

  بتصدير الرسالة عالية ………………بأذن لجمرك 
بعد التأكد من وجود أختام الفرع علي جميع الطـرود          

  وخالل مهلة الشحن الممنوحة وإخطار الهيئة بما يتم  
  م ٢٠     /    /   ..............: المكان والتاريخ 

  ………………………: أسم مستخرج الشهادة 
  ……………………………………: التوقيع 

 استلمت شهادة االذن بتصدير الرسالة الموضـح بياناتهـا        

اعاله لتقديمها للجمارك بعد التأكد من ختم جميع طـرود          

  .الرسالة واتعهد بشحنها خالل فترة الصالحية الممنوحة

  ......:..........................اسم مستلم الشهادة

  ...............:...........................التاريخ 

  ...............:............................الصفة 

  ..................:........................التوقيع 

 رقم : صادرات  " ٤استمارة 



  ١: رقم األصدار
  ١٠/٧/٢٠١١: تاريخ األصدار
 ٢  من  ٣  صفحة

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات
  االدارة المرآزية للصادرات 

  والمنشأ والبحوث واالرشاد الفنى
  محضر فحص الجلود
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