اقرار وتعهد وطلب إصدار شهاده تصدير للجمارك
Export Certificate Issuance Request and Undertaking to Customs
السادة :بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م)

)To: Emirates National Bank of Dubai (S.A.E.

فرع_______________________ :

________________________________ Branch:

برجاء اصدار شهاده تصدير

Please arrange to issue Export certificate

موجهه الي جمارك___________________________________ :

___________________________________ Addressed to customs:

هذا ونصرح لكم تصريح نهائي ال رجعة فيه بالخصم على حسابنا طرفكم كافة
العموالت والمصاريف الخاصة ببنككم.

We, hereby declare to you a final and irrevocable declaration to
debit our company account held with your good bank all your
bank commissions and charges.

باإلشارة إلى طلبنا بخصوص اصدار شهادة اتصدير لصالح الجمارك بما يفيد أننا شركة_______________________________________________ /
سوف نقوم من خالل مصرفكم بتنفيذ عملية تصديرية طبقا للبيانات التالية:
 -1نوع البضاعة____________________________________ :
 -2المبلغ( _______________________ :فقط _________________________________________________الغير)
 -3العملة__________________________________________ :
 -4رقم الفاتورة( _____________________________________ :مرفق صورة من الفاتورة)
 -5بلد المستورد____________________________________ :
-6شروط الدفع:
إطالع
أجل
دفع مقدم
أخرى
-7طبيعة العملية التصديرية:
إعتماد مستندي
تحصيل مستندي
أخرى
-8مرفق صورة من تعليماتنا الى المستورد إلضافة حصيلة التصدير لحسابنا طرف مصرفكم.
نقر ونتعهد ،تعهدا نهائيا غير قابل لإللغاء ،بتقديم كافة مستندات الشحن الخاصة بهذه العملية فور االنتهاء من أعدادها إلى بنككم وذلك إلرسالها إلى المستورد
للتحصيل وإضافة القيمة لحسابنا طرفكم،
أو موافاتكم بصورة من المستندات الدالة على الشحن الصادر على قوتها الشهادة المذكورة بعاليه ،وذلك حال إرسالنا لمستندات الشحن مباشرة إلى المستورد دون
تداولها طرفكم (على أن تتضمن تعليماتنا للمستورد بالتحويل المباشر بذكر رقم الفاتورة وبوليصة الشحن ضمن رسالة التحويل الواردة) على أال تتجاوز فترة
التحصيل وورود الحصيلة لمصرفكم عن مدة _______ يوم من تاريخ الشحن الذي سوف يتم فى ____________ (مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الشحن).
كما نقر بكامل علمنا ومعرفتنا أنه في حالة عدم ورود الحصيلة الخاصة بالعملية التصديرية المشار اليها بعاليه خالل المدة المذكورة أعاله ودون تقديم أي مبرر من
جانبنا يفيد تأجيل ورود الحصيلة التصديرية مشفوعا ً ومؤيدا ً بالمستندات الرسمية الدالة على أسباب هذا التأخير ،سوف يقوم مصرفكم باتخاذ اإلجراءات المنصوص
عليها من قِبل البنك المركزي المصري في هذا الشأن وإبالغ الجهات المعنية عن هذا اإلخفاق وذلك أعماال لمنشور البنك المركزي المؤرخ .28ابريل 2013-والصادر
إعماالً لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم  235لسنة  2013والصادر في -18ابريل.2012-
تحريرا في ___________

___________ On

الشركة___________________________________________ :

________________________________________ Company:

الموقع___________________________________________ :

________________________________________ Signatory:

الصفة___________________________________________ :

_________________________________________ Capacity:

التوقيع:

Signature:
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