
  : يف شأن الفحص الظاهري ٢٠٠٥ لسنة ٧٧٠من القرار ) ٩٤(املستندات املطلوبة لتطبيق املادة 

طلب إدراج الشركة املنتجة يف قوائم الفحص الظاهري يقدم من الوكيل التجاري للمنتج أو ممثله أو املستورد حمـددا بـه                      -١

  ) .04-07(لدول املختلفة طبقاً  للنموذج رقم العالمات التجارية واألصناف اليت يتم إنتاجها ومناطق إنتاجها يف ا

أن يكون املنتج لدية نظام للرقابة على اجلودة على ما يقوم بإنتاجه أو على ما ينتج بترخيص منه وتقدم املستندات الداله على                       -٢

 :ذلك مع طلب التسجيل وهى عبارة عن 

 .) ملاركةأو ا(شهادة اجلودة احلاصل عليها املنتج املالك للعالمة التجارية  •

احلاصل على شهادة اجلودة يفيد إنه مالك للعالمة التجاريـة ويقـوم             ) 05-07منوذج رقم   (خطاب من املنتج     •

، وذلك  ) تتوافق مع شهادة اجلودة احلاصل عليها        به األصناف املراد تسجيلها على أن        وحيدد(بإنتاج هذا الصنف    

مبصانعه ىف كل من البلدان اليت تقوم بإنتاج هذا الصنف وبنفس العالمة التجارية أو املاركة وبـنفس املواصـفات                   

إذاذ كـان لديـه     ) وحيددها باألسم والعنوان  (وحتت إشرافه ومسئولياته وإنه ميتلك مراكز توزيع ىف البلدان التالية           

ملواصفات القياسية املعتمدة من اهليئة املـصرية العامـة للمواصـفات           مراكز توزيع ، وان يتم اإلنتاج وفقاً ألحد ا        

 :واجلودة وحيدد ذلك ىف اخلطاب الصادر عن املصنع املنتج للصنف مع العلم بان املواصفات املعتمدة هى 

i.  غري الزامية / الزامية (املصرية. ( 

ii.  العاملية وهى :ISO- JASO – AFNOR – ANSI – API – SAE DIN – IEC 

– EN- BSI – JIS - ASTM  



 ١ من ١صفحة رقم   ١: رقم اإلصدار   اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 ممثل اإلدارة: املعتمد  : تاريخ اإلصدار    املركزية للواردات اهلندسية والسلع الصناعيةاإلدارة 

 

  HQ-IE-QR-07-03  

  تعهـــد

  :أتعهد أنا شركة 

 املقدمة للهيئة للتسجيل بقوائم الفحص الظـاهرى وذلـك قبـل إنتـهاء              ISOبتجديد شهادة رقابة اجلودة الـ      

  م٢٠٠/    /   صالحيتها ىف     
  

  ،،وهذا تعهد مىن بذلك

  

                                                                 املقر مبا فيه

  :                                            األسم        

  :                                                  التوقيع 

 



 ١ من ١صفحة رقم   ١: رقم اإلصدار   اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 ممثل اإلدارة: املعتمد  : تاريخ اإلصدار    اإلدارة املركزية للواردات اهلندسية والسلع الصناعية

 

HQ-IE-QR-07-04 

  طلب إدراج الشركة املنتجة فى قوائم الفحص الظاهرى

  : ـ أسم املستورد أو الوكيل التجارى ١

  : ـ أسم مقدم الطلب ٢

  :ة ـ ـ الصفه القانوني٣

  وكيل الوكيل التجارى             الوكيل التجارى           وكيل املستورد       مستورد         

  :م الطلب  ـ بيانات البطاقة الشخصية ملقد٤

  احملافظة  املركز/ قسم   رقم البطاقة

      

  : ـ بيانات املستورد ٥

  رقم الفاكس  رقم التليفون  رقم سجل الوكالء  رقم سجل املستوردين

        

  :عنوان املستورد أو الوكيل التجارى 

  : ـ املستندات الدالة على أن املنتج لديه نظام رقابة على اجلودة ٦

املاركة                 الصنف            تاريخ إنتهاء صالحية الشهادة  اجلهه املصدرة رقم الشهادة

          

  :املواصفة القياسية 

  عنوانه  أسم املنتج

    

  م٢٠٠/    /  حتريرا ىف    

  توقيع مقدم الطلب                                                                     

 



 ١ من ١صفحة رقم   ١: رقم اإلصدار   اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 ممثل اإلدارة: املعتمد  : تاريخ اإلصدار    اإلدارة املركزية للواردات اهلندسية والسلع الصناعية

 

HQ-IE-QR-07-05  

  منوذج شهادة من الشركة املنتجة          

  باملنتجات واملواصفات القياسية ومراكز التوزيع

  :حنن شركة 

  :وعنوان الشركة 

  ) (                                                     ) .العالمة التجارية/ املاركة (املالك الوحيد ألسم 

  :نشهد بأنه 

  ))             حتديد أسم الصنف                    ((       يتم إنتاجنا من * 

  ))حتديد أسم املواصفة               ((                طبقا للمواصفة القياسية 

ومنتجاتنا يتم تصنيعها بترخيص منا ىف املصانع املوجودة بالبلدان التالية بنفس مواصفات اجلودة اخلاصـة بنـا ،                  * 

   ) ISO(                              لة على نفس شهادات اجلودة الشاملة وبنفس جودة اإلنتاج وحاص

  عنوان املصنع بدولة املنشأ  أسم املصنع

    

يقوم بتصدير منتجاتنا األصلية املنتجـة      ) حالة وجود مراكز توزيع هلذا املصنع     ىف  (كما يوجد لدينا مراكز توزيع      * 

  :بنفس اجلودة وبنفس املواصفات إىل مجهورية مصر العربية من الدول اآلتية 

  العنوان  مركز التوزيع

    

  


	Kayıt için gerekli belgeler listesi

