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تقديم نموذج اعتراض المستورد على رفض فسح االرسالية مصدق من الغرفة التجارية 

تقديم كامل مستندات ووثائق الشحنة 

تقديم طلب االعتراض خالل 60 يومًا من صدور قرار الفسح 

عدم تكرار تقديم االعتراض ألكثر من مره للفرع لنفس البيان الجمركي

تحمل المستورد تكاليف إجراء التحاليل المخبرية الجديدة بعد الموافقة على إعادة االختبارات. 

تحمل المستورد مسؤولية قيمة االرضيات في حال الزالت البضاعة بالمنفذ أثناء دراسة اعتراض 

المستورد على قرار رفض فسح االرسالية.

تأمين قارئ حرارة منذ صدور قرار الرفض لإلرسالية حتى شخوص المفتش مرة أخرى او صدور قرار 

الفسح النهائي لإلرساليات ذات ظروف تخزين متدنية (المجمد / المبرد)

يدوياً (ورقي) عن طريق خدمة العمالء / االتصاالت اإلدارية في الفروع التابع لها منفذ الدخول 

لإلرسالية

الكترونيًا عن طريق البريد االلكتروني:
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سعادة المدير التنفيذي للقطاع .....................................                                     سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 

إشارة لقرار الهيئة بشأن اإلرسالية العائدة لنا والموضحة بياناتها أدناه. 

أتعهد بتحمل تكاليف اجراء التحاليل المخبرية الجديدة عند تبليغي بالتكلفة التقديرية إلعادة 
االختبار وافادة القطاع / المختبر برقم فاتورة سداد خالل ثالث أيام عمل

لهيئة غير مسؤولة عن قيمة االرضيات في حال الزالت البضاعة بالمنفذ 
أتعهد بتأمين قارئ حرارة منذ صدور قرار الرفض لإلرسالية حتي شخوص المفتش مرة أخرى او 

صدور قرار الفسح النهائي لإلرساليات ذات ظروف تخزين متدنية وخاصة (المجمد / المبرد)

نأمل تفضل سعادتكم باالطالع وإعادة النظر بالقرار، وفقًا للمبررات الموضحة أعاله، ومرفق طيه 

نسخة لكامل مستندات اإلرسالية.

تصديق الغرفة التجارية الصناعية   
ال يقبل طلب االعتراض بعد 60-يوم من تاريخ خطاب الجمارك 

لم يسبق تقديم طلب االعتراض للفرع لنفس البيان الجمركي او الحالة 
تقديم كامل مستندات ووثائق الشحنة

                                                          (يعاد نسخ هذا التعهد على مطبوعات المستورد)

اسم الشخص المسئول:                                                      التوقيع:                            التاريخ:        

        /        /     -

        /        /     -
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