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طلــــــــب
توصية للجمارك لإلفراج المؤقت عن سيارة ركوب بنظام السماح المؤقت ( الموقوفات )
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :توصية للجمارك لإلفراج المؤقت عن سيارة ركوب لشركــة ..........................
العنـوان...................................................................................................... :
تليفون .......................................................................................................:
فاكـ ــس........................................................................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب

بيان المستندات المطلوبة

م

المستندات
المقدمه

تحرر بمعرفة الموظف المختص

استيفاء المستندات
(*)

ل
مستوفاه شك ا

غير مستوفاه شكلا

طلــب باس ـ رئــيس قطــاع خــدمات االســتثمار موق ـ ممــن ل ـ حــق
التوقيــ ومختــو بخ ــات الشــركةت يوضــة بيان ــات الســيارة بالكام ــل

 1المارك ـ ــة -المودي ـ ــل – رقـ ـ ـ الموت ـ ــور – رقـ ـ ـ الشاس ـ ــية – الل ـ ــون –
الجمــرك المـراد ارســال التوصــي اليـ ت بيانــات كاملــة عــن المســتثمر







مالك السيارة

مســتخرج مــن الســجل التجــارد او شــتاده بيانــات حديثـ مــن الســجل

 2التج ــارد تفيـ ــد ص ــف ص ــاحب الس ــيارة للت كـ ــد م ــن اس ــتمرار ص ــفت
بالشركة كمستثمر وعد زوالتا عن بالتخارج.

3
4
5







أصــل جـواز الســفر للطــلع عليـ مـ صــورة ضــوئية منـ موضـحا

بتا إقامة االستثمار شريط ان تكون سارية





صــورة ضــوئية مــن ق ـرار الت ســيس او صــحيفة االســتثمار متضــمنة
اس المستثمر األجنبي طالب السيارة على ان يكون مؤسس للشركة








صورة ضوئية مـن فـاتورة السـيارة او رخصـتتا ر صـورة ضـوئية مـن
دفتر المرور الجمركي دفتر التربيتك ت

 6توكيــل رســمي بالشــتر العقــارد مــن رئــيس مجلــس ا دارة أو مــن لـ
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حــق التوقيـ عــن الشــركة بالتعامــل مـ الجتــات الحكوميــة  ،ويمكــن
االستعاضة عن التوكيل بتفويض ممن ل حـق التوقيـ

صحة التوقي من البنك

بعـد إثبـات

 7إيصال يفيد سداد رس مقابل الخدمة وقدره  500ج .







وتتعتد الشركة ب ن المستندات الموضحة أعله تتفق في الشكل والمضمون م صحية القانون وا جراءات المتبعة
المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االس /الصفة:

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

اس المستل :

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

التوقي ـ ـ ـ :

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

التوقي ـ ـ ـ :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

التليفـ ــون :

..................................................
* ت استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

توصية للجمارك لإلفراج
المؤقت عن سيارة ركوب
بنظا السماح المؤقت
الموقوفات ت

الجهة المستحقة

مكان السداد

التيئة العامة
 500ج

للستثمار والمناطق
الحرة

خزينة التيئة
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الخطـــــــــوات -:
 -1التوج إلى الشباك المختص بالصالة المخصصة لذلك بقطاع خدمات االستثمار لتقدي الطلب مرفقا ب
المستندات المشار إليتا .

 -2ترسل التوصية بالبريد للسيد /مدير عا الجمرك الموجود ب السيارة

زمن أداء الخدمــة :

 -يومين عمل اعتبا ار من اليو التالي الستل الطلب .

ملحوظة:

حرصاا على االلت از بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتذر التيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة عـن قبـول أد طلبـات غيـر

مستوفاة للمستندات المطلوبة.

