
 اتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوارد
 االدارة المركزية

 الهندسية والسلع الصناعية  للواردات

  4رقم األصدار: 
 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 2من    1 صفحة 

 طلب ادراج الشركة المنتجة
 فحص الظاهرىفى قوائم ال
 

HQ-IE-QR-03 

 

 ـ أسم المستورد أو الوكيل التجارى : 1

 ـ أسم مقدم الطلب : 2

 ـ الصفه القانونية : 3

 وكيل الوكيل التجارى          الوكيل التجارى               وكيل المستورد                   مستورد              

 ـ بيانات البطاقة الشخصية لمقدم الطلب : 4

 المحافظة لمركزقسم / ا رقم البطاقة

   

 

 ـ بيانات المستورد : 5

 رقم الفاكس رقم التليفون رقم سجل الوكالء رقم سجل المستوردين

    

 عنوان المستورد أو الوكيل التجارى :

 عنوان المراسالت :

                                             

 ة على الجودة :ـ المستندات الدالة على أن المنتج لديه نظام رقاب 6

 الماركة الصنف تاريخ إنتهاء صالحية الشهادة المصدرة الجهة رقم الشهادة

     

 

 المواصفة القياسية :

 عنوانه أسم المنتج

  

 

 م202/    /      فيتحريرا 

 وقيع مقدم الطلبت                                                                                                

 

 



 اتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوارد
 االدارة المركزية

 الهندسية والسلع الصناعية  للواردات

  4رقم األصدار: 
 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 2من    2 صفحة 

 طلب ادراج الشركة المنتجة
 فحص الظاهرىفى قوائم ال
 

HQ-IE-QR-03 

 تابع طلب االدراج
 الشركة المعتمدة  مصانع

 عنوان المصنع أسم المصنع م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مراكز التوزيع المعتمدة :

 عنوان مركز التوزيع أسم مركز التوزيع م

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 وقيع العميلت                                                                           تحريرا فى :   /    /

 



 اتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوارد
 االدارة المركزية

 للواردات الهندسية والسلع الصناعية

  الرابعرقم األصدار: 
 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 نموذج شهادة من الشركة المنتجة
 

HQ-IE-QR-29 

TO GOEIC 

We are (co. name and address) , the producer owner of (……………….. 

brand) . 

 We certify that Our production of (product) are manufactured 

according to (name of specification) . (…………………………..) 

which is in compliance with the Egyptian standard. 

 We produce our products in our factories with our approval with the 

same quality and quality standards . 

 Our factories have the same quality certificate (ISO ……) and they 

are :- 

Name of Factory Address 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 We also have distribution centers export our original products to A. 

R. E. and they are : 

Distribution center Address 

  

 Our products will be shipped from :- 

 

 The shipping documents will issue from :- 



 اتردالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا
 االدارة المركزية

 للواردات الهندسية والسلع الصناعية

  الرابعرقم األصدار: 

 1/6/2020ألصدار: تاريخ ا

 1  من  1  صفحة

 منتجةالشركة المن  الوارد لخطابلنموذج 
 

HQ-IE-QR-28 

 

 من الشركة المنتجة للخطاب الواردنموذج 

 بالمنتجات والمواصفات القياسية ومراكز التوزيع                             

 نحن شركة :

 وعنوان الشركة :

 (                                        المالك الوحيد ألسم )الماركة / العالمة التجارية( )  

 نشهد بأنه :

 نا من ))                    تحديد أسم الصنف                    ((* يتم إنتاج

 طبقا للمواصفة القياسية ))                تحديد أسم المواصفة               ((

 والتى تتوافق مع المواصفات المصرية .

ننا ة الخاصنة بمواصنفات الجنود* ومنتجاتنا يتم تصنيعها بترخيص منا فى المصانع الموجودة بالبلدان التالية بننف  

 (  ISO          ، وبنف  جودة اإلنتاج وحاصلة على نف  شهادات الجودة الشاملة ) 

 

 عنوان المصنع بدولة المنشأ أسم المصنع

  

 

ألصننلية * كمنا يوجنند لنندينا مراكنن  تو يننع )فنى حالننة وجننود مراكنن  تو يننع لهندا المصنننع( يقننوم بتصنندير منتجاتنننا ا

 إلى جمهورية مصر العربية من الدول اآلتية :من مصانعنا المنتجة 

 العنوان مرك  التو يع

  

 

 يتم الشحن من

 ومستندات الشحن تصل من

 

 



 اتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوارد
 االدارة المركزية

 للواردات الهندسية والسلع الصناعية

  4رقم األصدار:
 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 تعهد
 

  HQ-IE-QR-27 

 

 أتعهد أنا شركة :

 الخاصة بشركة ISOبتجديد شهادة رقابة الجودة الـ 

 م 202  /   /   المقدمة للهيئة للتسجيل بقوائم الفحص الظاهرى وذلك قبل إنتهاء صالحيتها فى  

رارات قارج وفى حالة عدم إحضار التجديد يتم التعامل مع رسائل الشركة المنتجة كرسائل عادية خ

 . الظاهريالفحص 

 

 ،، بذلك اوهذا تعهد من

 

 فيه ر بماالمق                                                                  

 : االسم                                                                  

 قيع :التو                                                                  

 



 تاردالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الوا

 االدارة المركزية
 للواردات الهندسية والسلع الصناعية

  4رقم األصدار: 

 1/6/2020تاريخ األصدار: 

 1  من  1  صفحة

 خطاب مكاتبة
 

HQ-IE-QR-19 

 السيد/ مدير إدارة التحصيل

 تحية طيبة وبعد

 

 ( الغير الفان وخمسمائة جنيه مصري)   ( فقط وقدره 2500برجاء التكرم بقبول توريد مبلغ)  

 2005 /770 من الالئحة(   94)   شركة منتجة بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة طبقاً للمادةمقابل خدمة تسجيل  

سنة ( ل789مقابل الخدمة لبعض الخدمات األخرى ( من قرار مجلس اإلدارة رقم )وذلك بناء على البند الثالث )

  في شأن تعديل بعض مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة. 2017

   /مقدمة من شركة

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام 

 /      تحريراً      / 
 

 مقدمه لسيادتكم 

 الشركة/

/بطاقة ضريبية رقم  

ممثل الشركة/                                                                    

التوقيع)                                  (                             

................................................................................................................................ 

 الخزينة 

 يحصل المبلغ المذكور عاليه 

 دير االدارةم                                                                                                    

)                       ( 
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