دائرة الجمارك

وزارة المالية

طلب االشتراك في تقديم معامالت خدمة الجمهور على موقع الجمارك االلكتروني
عطوفة مدير عام الجمارك
نرجووو عفوووفتكم نحووش شر/ةؤمسة ووة _________________________ الموافقووة
علووى منحنووا اةووم م ووت د و/لمووة موورور وحلوون متووى نووتمكش مووش اةووت دا خدمووة تقووديم المعووامالت
ال اصة بنا عبر الموقع االلكتروني للجمارك على شبكة االنترنت .
وادرا/ووا منووا بوواا الكلمووة التووي ةووتمنح لنووا هووي بمبابووة التوقيووع الص ووي للمعووو عووش
الصوور/ة ،فو ا شوور/تنا ؤ مسة ووتنا م ووسولة م ووسولية /املووة عووش الحعووا علووى ةوورية هوولك الكلمووة
بصووتى الفوورل والوةووائن لدووماا عوود ت ووربها / .مووا نلتو بووابالا الوودائرة فووي مالووة ت وور /لمووة
المرور ،ونتحمن م سولية ما قد يترتب على حلن مش آثار قانونية ودوا تحمن دائرة الجمارك الي
م ووسولية مهمووا /انووت  ،وتا شوور/تنا ؤ مسة ووتنا تقوور تنهووا م ووسولة م ووسولية /املووة عووش صووحة
المعلومات والوثائق الواردة في هلا الفلب وعش الوثائق التي ةيتم ارفاقها في المعامالت المقدمة
مش خالل هلا النظا .

الرقم الدريبي مش 9
خانات

شر/ة ت ليص
رقم شر/ة الت ليص

-

اةم المدير المعو
بالتوقيع م ب ال جن
التجاري

اةم المدير المعو
بالتوقيع م ب ال جن
التجاري

توقيع المدير المعو
بالتوقيع وال تم الرةمي

توقيع المدير المعو
بالتوقيع وال تم الرةمي

ةوف ت ن رةالة ق يرة عند تقديم /ن معاملة برم تأ/يد االشتراك الدخاله وتنعيل المعاملة .
ةوف ت ن رةالة ق يرة بحالة المعامالت المقدمة الى الرقم تعالك .

تفو ال يد ( :
الجمارك
التاريخ:
).

) الةتال /لمة ال ر مش دائرة
التوقيع:

رقم الهاتف( :

مالمظات -1 :تقد الفلبات الى مديرية خدمة الجمهور .
 -2الوثائق المفلوبة (ةجن تجاري مديث,هوية االموال المدنية,تعويض تصولي م ادل عليه مش البنن على متش
النموحج تعالك تو مدور صامب العالقة ش يا).
-3يجدد الفلب ةنويا ً في الصهر األول مش /ن عا وبغير حلن يتم ايقاف العمن باةم الم ت د ضمانا ً لحقول
الصر/ة.
-4ضرورة ابالا الدائرة عش تي تغيير خالل العا ( المعوضيش بالتوقيع تو المعوضيش بالمتابعة عش الصر/ة تو
غيرها .)....

