تـفـويـــــــض

Authorization

رقم السجل المدني#
رقم المستورد بالحاسب #
رقم التفويض #
استيراد

Civil Record #
Importer Computer #
Authorization #
تصدير

Export

سعادة مدير عام جمرك ميناء الجاف الرياض

Director General of Customs Port Riyadh Dry-port

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,

Dear Sir,

أقــــر أنا
المقيم في
رمز بريدي
ص .ب
فاكس:
هاتف:
صـــادر من
---سجـــل تجــاري رقــم
ينتهي
---تاريخ
وعـضـو بالغـرفـه التـجـاريه والصـناعـيه
رقــم عـضـويـه
---في

Zip Code:
تلكس- - - - :
----------

بانـنـي فـوضـت المخـلـص الجـمـركي سعيد بن مانع األحمري رخصه رقم 59
وتاريخ  1401 /01 / 06بإنهـاء كـافـة اإلجـراءات الجـمـركـيـة والتـعـقـيـب عـلى
الـمعـامـالت وتـقديـم كـافـة المســتـنـدات الـمطـلـوبه وحـضور إجراءات المعـايـنـه
والـكـشـف وسـداد الـرسـوم و التـوقـيع على بطاقـة الـفـسح واستــــــالم الـبضـاعـه.
كـما اقـر بـاالتي:
نـشـاطي التجـــاري والبـضائع التي أتــعامل فـيها وأقـوم
o
---باسـتـيـرادها عــباره عــن:
البضائع الوارده عباره عن:
o
مصدرها
وكميتها:
وأن هــــــــذه اإلرســـــــالـيـة /اإلرســـــالـيـات تـعـود لي شـخــصـيا ,
وأنـنـي مـســـــئـول مـســئـوليه كامـــــلة عن صـــحة هذه الـمـعلومــات ,وأنـهـا
مـطـابـقــة لتصــريحي على بيــان ........................................
والــمسـتـنـدات الـمرفــقــه بــه .كــمـا أنـنـي مســـــئول عــــن اي مخالفة تـرتـكـب
بـسـبـب هــذا الـتـفــــــــويـــض.
o

Import

يـعـتـبـر هــذا الـتـفـويـض ســاري لـمـرة واحــدة فـقـط

I,
Residing in
P.O. Box:
Tel.:

Fax:
 Telex: - ----Issued by:
---C.R.#
Date:
---expire on
---Member of Chamber of Commerce and industry
In
---holding membership #
---Do hereby state that I have authorized customs broker
Name: Saeed Ali Mani’e Al Ahmary License #: 59
Date: 06/01/1401 to finalize all customs procedures,
expedite transactions, submit all required documents,
attend inspection and examination, pay customs duties,
sign release card and receive the goods. I also state the
following:
o
My commercial activity and goods I deal with and
import and export it is
---o
The imported goods is:
Quantity:
Origin:
This consignment(s) belongs to me personally. I shall be
fully responsible for the validity of the information. It is
……………………… conforming with my statement on the
declaration and documents attached to it. I am also
responsible for any violation committed in connection with
this authorization.
o
This authorization is valid for one time only.

اسم العميل:

Name of the consignee :

التوقيع:

Signature:

نصـادق على صحة التوقيع

Certified the validity of the signature

اسم المؤســسة:

Corporation Name:

اسم المفوض

Authorizer Name:

التوقيع:

Signature:

الختم:

Seal:
Seal Chamber of Commerce
الختم بالغـرفـه التـجـاريه

