تفويض عام 1028
االسكندريه فى 1028/ /
السادة /مصلحة الجمارك
السادة  /جمٌع الخطوط الجوٌة وشركات الطٌران
الســادة  /التوكٌالت المالحٌة والخطوط المالحٌة
الســادة  /جمارك اإلسكندرٌة والدخٌلة والسخنة و دمٌاط
السادة  /جمارك المحمودٌة
الســادة  /شركة اإلسكندرٌة لتداول الحاوٌات (مٌناء األسكندرٌة والدخٌلة )
السادة  /شركة تداول الحاوٌات (السخنة و دمٌاط وبورسعٌد شرق و غرب التفرٌعة)
السادة /مصلحة الكٌمٌاء
السادة /اٌداع  MTSساحة مرغم
السادة /االٌداعات الخاصة
السادة  /الهٌئة العامة للرقابة علً الصادرات و الواردات
السادة /جمٌع شركات الطٌران.
الســادة  /شركة المستودعات المصرٌة
السادة  /ادارة هٌئة مٌناء االسكندرٌة و الدخٌلة و دمٌاط البحري
السادة /الشركة الدولٌة لتداول الحاوٌات ( الصٌنٌة)
جمٌع الجهات الحكومٌة المعنٌة
تحٌة طٌبة وبعد ,
فوضنا نحن  --------------------------------------------------------- /بموجب هذا ،
ا لسادة  /شركة تراست فريت للشحن الدولى او من ٌنوب عنها:
اندراوس عٌد غطاس 36716311313632
32221161214523
جون نجٌب فهمً
سامى بحر عوض هللا 32713253312336
احمد احمد ٌاقوت 33514321311532
مٌنا امٌل كامل 32412341214662
رمضان عبد الرؤوف عبد العلٌم 32112161312343

محمد ٌحًٌ محمد 33422331213443
بٌتر امٌل كامل 32713361215325
مٌنا عجاٌبى بخٌت 32317241215143
وائل مجدى عبد الرحمن 32623262212246
جون مٌخائٌل ٌوسف 36416131211722

فً تمثٌل الشركة امام كافة التوكٌالت المالحٌة واستالم المستندات والبوالص وسحب اذونات التسلٌم للرسائل
والمهمات باسم شركتنا الواردة علً جمٌع الموانً البرٌة والبحرٌة واٌضا تقدٌم طلبات الشحن والبوالص
االصلٌة للرسائل المعاد تصدٌرها.
تمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارك واتمام االجراءات الجمركٌة (كشف – معاٌنة – تثمٌن – عرض موقوفات
واعفاءات) امام الدوائر الجمركٌة المختلفة وكذا االستالم واالفراج عن الرسائل والمهمات باسم شركتنا.
وكذلك امام وزارة الصحة – شئون البٌئة – الهٌئة العامة للرقابة علً الصادرات والواردات والقٌام بعروض
المفرقعات والمخدرات وادارة الدفاع المدنً والحماٌة المدنٌة للحرٌق وادارة مرور مٌناء االسكندرٌة وكافة
جهات العرض الرقابٌة فٌما ٌتعلق بالرسائل الواردة والصادرة باسم شركتنا ولحسابها والتفوٌض فً سداد
الرسوم او العوائد المستحقة عنها ولهم حق التوقٌع علً اقرار القٌمة بمصلحة الجمارك نٌابة عن الشركة واٌضا
فً استالم البضائع من المخازن والمستودعات المختلفة واستالم مشمول الرسائل من شركة االسكندرٌة لتداول
الحاوٌات بموانً " االسكندرٌة و الدخٌلة" وكذا القٌام بكافة اجراءات اعادة التصدٌرا لصادرات الشركة
المختلفة .وذلك حتً نهاٌة عام .3122
و هذا تفوٌض منا بذلك.
وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام ،

