جمهورية مرص
العربية
معلومات هامة للسادة املوردون
(السلع اإلستهالكية)

الربنــامـج
وفقا للامدة  92من املرسوم الوزاري  ، 770/2005فأن هناك فئات
معينة من السلع االستهالكية * املستوردة إىل جمهورية مرص
العربية يجب أن تتوافق مع املواصفات القياسية املرصية.

رشكة كوتكنا للفحص يف مرص
انشأت رشكة كوتكنا للفحص ىف عام  1974وىف مرص منذ عام
 ، 2004وتعد رشكة كوتكنا من الرشكات الرائدة ىف تقديم خدمات
التفتيش الدولية املتخصصة والفحص وإصدار الشهادات وقد
تم اعتامد رشكة كوتكنا مع الهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات
والواردات ( )GOEICللتحقق من املطابقة للمنتجات النسيجية.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن لرشكة كوتكنا أداء الفحص الظاهرى
ومساعدة املستوردين يف التحقق من املطابقة للمواصفات
القياسية املرصية من السلع االستهالكية األخرى التي يتم شحنها إىل
جمهورية مرص العربية.

عملية إصدار شهادة الفحص
تصدر رشكة كوتكنا للفحص شهادة التفتيش ( )COIلضامن مطابقة
هذه الشحنات مع املواصفات القياسية املرصية.

كـوتـكـنا تسـاعدك عـىل
تـوفــري الوقـت واملــال
تسهيــل التخليص الجمريك
↓

خـفــــض وقت عملية الفحص من أسابيع إىل أيـام
↓

ترسيـــع وصول البضاعة اىل السوق
↓

اســـتـالم نـقـــودك بـســـرعة !

القيمة املضافة بإستخدام كوتكنا
•لدى رشكة كوتكنا شبكة عاملية قوية
 4000موظف متخصص ووكيل ىف  100مكتب متواجدين ىف  60دولة حول العامل.

للحصول عىل شهادة  COIيجب عىل املستورد إثبات أن البضاعة قد
تم فحصها وتفتيشها قبل الدخول اىل مرص.
وميكن لرشكة كوتكنا ان توفر خدمات مصممة خصيصا ملساعدة
املستوردين يف هذه العملية:
• أخذ العينات واختبارها من الشحنات يف املختربات املعتمدة
( 17025االعتامد من قبل أعضاء )ILAC
• التفتيش الظاهرى يف البلد املصدر
• التوثيق
• صدور COI
(وفقا للقرار الوزاري ،فإن السلع التى تم فحصها ليست مستثناة
من تفتيش الصحة والتفتيش اإلشعاعى من قبل السلطات املرصية
لدى وصولها).
* لسلع االستهالكية تخضع للتفتيش
يرجى الرجوع إىل قامئة الهيئة العامة للرقابة عىل الصادارت
والواردات:

http://www.goeic.gov.eg/en/Goods_subject%20
_to_Imports%20Quality_ControL_and_their
Inspection_Fees.pdf

•الخربة والتجربة
أكرث من  38عاما من الخربة
•الكفاءة
ونحن نقدم حلوال مبتكرة وخدمات رسيعة ومصممة خصيصا للعمالء للوصول إىل السوق
ىف أرسع وقت ممكن.
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