تسجيل مستورد جديد الذي يطلب استيراد سلع الخاضعة للمعايير الرسمية
اإلفادات
المطلوبة

تفاصيل
الوكالء

تفاصيل
المستورد

تفاصيل المستورد

إرفاق
المستندات

( الحقول التي تحمل العالمة نجمة إلزامية )

الغرض من هذا النموذج هو تسجيل مستورد في قاعدة بيانات المستوردين وليس المقصود منه تحديث تفاصيل التوكيل أو تفاصيل
ا
مسجال في قاعدة بيانات المستوردين في الجمارك ،فلن تتم الموافقة على طلبات استالم السلع.
المستورد .للعلم :إذا لم تكن
رقم المعرّف

نوع معرّف المستورد
رقم الهوية

رقم الشركة

شركة عامة

اسم الشركة

نعم
االسم الشخصي

كال

اسم العائلة

العنوان
الرجاء ادخال عنوان الشركة  /المستورد

البلدة

رقم البيت

الشارع

رقم الشقة

صندوق بريد

الرمز البريدي

الرمز البريدي لصندوق البريد

عنوان إضافي

الموقع

البلدة

هل هذا هو العنوان إلرسال البريد؟

نعم

كال
العنوان إلرسال البريد

البلدة

رقم البيت

الشارع

رقم الشقة

صندوق بريد

الرمز البريدي

الرمز البريدي لصندوق البريد

عنوان إضافي

البلدة

الموقع

طرق االتصال

الهاتف المحمول

فاكس

هاتف

البريد اإللكتروني

رابط لموقع الشركة

رقم الهاتف المحمول لجهة االتصال

اسم جهة االتصال

تفاصيل الشركة
المساهم المسيطر في الشركة 1

رقم المعرّف
رقم الشركة

حذف المساهم المسيطر في الشركة

رقم الهوية
االسم الشخصي للمساهم المسيطر

اسم الشركة

إضافة مساهم مسيطر في الشركة
هل هناك شركات التابعة لشركة المستورد
نعم

كال

هل هناك شركات التابعة للمساهمون المسيطرون في شركة المستورد أو الشركات المدرجة في البند أعاله؟
نعم

كال

االنتقال إلى المرحلة التالية

تفاصيل
الوكالء
تفاصيل الوكالء (الحقول التي تحمل العالمة نجمة إلزامية)

كال

نعم

وكيل 1
رقم الوكيل المعتمد

نوع المعرّف
رقم الشركة

رقم المعرّف

رقم الهوية

اسم الوكيل الشخصي

اسم عائلة الوكيل

العنوان
الشارع

البلدة

الرمز البريدي

رقم الشقة

رقم البيت

صندوق بريد

الرمز البريدي لصندوق البريد

هل هذا هو العنوان إلرسال البريد؟
نعم

كال

البلدة

رقم البيت

الشارع

رقم الشقة

الرمز البريدي

صندوق بريد

الرمز البريدي لصندوق البريد

طرق االتصال
الهاتف المحمول

هاتف

فاكس

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف المحمول لجهة االتصال

جهة االتصال

توكيل المستورد
اختيار ملف
إضافة وكيل
االنتقال إلى المرحلة التالية

االنتقال إلى المرحلة التالية

اإلفادات
المطلوبة
اإلفادات المطلوبة ( الحقول التي تحمل العالمة نجمة إلزامية)
انا المستورد أقر وأتعهد بما يلي :

أنا المفوض بالتوقيع في شركة المستورد ،أقرّ وأتعهد باسم الشركة وباسم جميع أصحاب المناصب في الشركة.

أقرّ بأن كافة المعلومات والتفاصيل الواردة في هذا النموذج هي حقيقية ،صحيحة وكاملة .

أنا والشركة وجميع أصحاب المناصب في الشركة على دراية بجميع الواجبات المفروضة علينا بموجب جميع القوانين ،بما في ذلك مرسوم االستيرا د والتصدير ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ضرورة
إبالغ مسجل المستوردين بأي تغيير في التفاصيل الواردة في هذا النموذج خالل فترة أقصاها  14يوم عمل من موعد التغيير.
أنا أدرك بأن عدم استيفاء متطلبات القانون قد يؤدي إلى حذفي من سجل المستوردين ،هذا باإلضافة إلى جميع العقوبات التي ينص عليها القانون.

الرجاء االختيار
أقر بموجب هذا بأنني لم أُ دان أو اتُهم بارتكاب مخالفات بموجب المواد  290 ، 239حتى  383 ، 297حتى  ، 393أو  414حتى  438من قانون العقوبات لعام . 1977
لقد تمت إدانتي أو تقديم الئحة اتهام ضدي الرتكاب مخالفات بموجب المواد  290 ، 239حتى  383 ، 297حتى  ، 393أو  414حتى  438من قانون العقوبات لعام  ، 1977ومع ذلك ،أطلب منكم النظر في
طلبي لألسباب المذكورة في المستند المرفق بالطلب.

بالنسبة للشركات التي أنا أو أحد أقاربي مساهم مسيطر فيها :

("قريب"= زوج ،أخ ،أخت ،والد ،جد ،ابن أو ابنه ،أو ابن أو ابنة الزوج ،أخ أو أخت الزوج أو والد الزوج أو زوج كل منهم)
هل هناك شركات التي أنا أو أحد أقاربي مساهم
مسيطر فيها المدرجة في سجل المستوردين؟

تفاصيل الشركات المدرجة في السجل
نعم

كال

هل كانت مدرجة على السجل وتم إلغاء التسجيل أو
تعليقه أو تصنيفها كشركات التي ارتكبت مخالفة
اساءة االئتمان؟

تفاصيل الشركات التي تم إلغاء /تعليق تسجيلها أو تصنيفها كشركات التي ارتكبت مخالفة اساءة االئتمان؟
نعم

كال

لقد قرأت وفهمت كافة التعليمات والمتطلبات لتقديم طلب للتسجيل في سجل المستوردين كما ترد في الرابط التالي
رقم هوية مقدم اإلفادة

وظيفة مقدم اإلفادة

اسم مقدم اإلفادة

للعودة إلى المرحلة السابقة

االنتقال إلى المرحلة التالية

إرفاق الملفات
إرفاق الملفات

(الحقول التي تحمل العالمة نجمة إلزامية)

تعليمات إرفاق الملفات

إلرفاق ملف ،انقر فوق حقل الملف
يمكن إرفاق ملفات صور ( ) gif , tif , jpg, jpegوملفات  PDFفقط .
الستبدال أو حذف ملف ،يجب الوقوف على عالمة إرفاق الملفات والنقر على زر الفأرة األيسر
يجب أن يكون المسح الضوئي باألسود واألبيض وبدقّة ال تتجاوز  ، DPI 300ويجب التحقق
بأن الملف قابل للقراءة

الحد األقصى لحجم الملف  800كيلوبايت .
يجب أال يتجاوز الحجم اإلجمالي لجميع الملفات المرفقة  6ميغابايت .
الرجاء التأكد من أن الملفات المرفقة ليست محمية بكلمة مرور

انقر هنا لالنتقال إلى مرشد تقليص حجم الملفات .
الملفات
حجم الملفات المرفقة للنموذج :
ملف اضافي

اختيار ملف
اختيار ملف

المفوض بالتوقيع
ّ
محام تؤكد بأن من قام بتعبئة النموذج هو شخص
مصادقة موقّ عة من قبل
ٍ
االنتقال إلى المرحلة التالية

طباعة

ارسال

