
جمهورية مصر العربية
وزارة المالية

مصلحة الجمارك
مركز الخدمات اللوجيستية

ض على الحساب الرئيسي للمنشأة بمنصة نافذة طلب تغيير المفوَّ

صاحب شأن / مكتب تخليص / وكيل مالحي / وكيل شحن / هيئة / وزارة/ سفارة : ..................................................................................................................................

 بطاقة ضريبية رقم : ..........................................................................   وسجل تجاري رقم : ............................................................................... 

بموجب هذا التفويض بأننا فوضنا السيد/اآلنسة/السيدة / ............................................................................................................................................................................................

ويحمل/تحمل بطاقة رقم قومي : ......................................................................................................

والذي/التي يظهر توقيعه/توقيعها أدناه مندوبًا عني/عنا ويشار إليه/إليها فيما بعد بـــ »المندوب«، مفوضُا بكامل الصالحيات من قبلي/
قبلنا بالتعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية )نافذة( وهي:

ض على الحساب الرئيسي للمنشأة نيابة عني/عنا.. 1 تغيير المفوَّ
ض على الحساب الرئيسي( نيابة عني/عنا.. 2 تقديم المستندات المطلوبة ونموذج )طلب تغيير المفوَّ
توقيع أي مستند يتعلق بطلب تشغيل الخدمات اإللكترونية  ويكون ملزمًا لي/لنا.. 3

وذلك عن طريق مركز الخدمات اللوجيستية ومن خالل العمليات سالفة الذكر بيني/بيننا وبينكم يقوم المندوب بالتصرف بكامل الفعالية 
واألثر من جميع النواحي واالغراض كما لو كنت حاضرًا/حاضرين شخصيًا.

ويعتبر توقيعه نافذًا وعلى مسؤوليتنا اعتبارًا من تاريخه وحتى تاريخ انتهاء التفويض أو إشعار أخر.

ض الجديد  ض على الحساب الرئيسي للمنشأة. و أقر بأن بيانات المفوَّ كما أنا/نحن الموقع/الموقعين أدناة أطلب/نطلب من منظومة »نافذة« تغيير المفوَّ
ض الجديد( لة كافة الصالحيات في إنشاء/تعديل بيانات  على الحساب الرئيسي الواردة في الطلب حقيقة وصحيحة ويكون الحساب الرئيسي )المفوَّ

الحسابات الفرعية لموظفي الشركة على منظومة »نافذة« و ايضًا لة صالحية التوقيع إلكترونيًا على كافة المستندات من خالل وحدة التوقيع اإللكتروني 
ض على الحساب الرئيسي.  )e-token( الخاصة بة، و ان الشركة مسؤولة وحدها عن ما يلحق بها نتيجة تغيير المفوَّ

كما أوافق على الشروط و األحكام العامة إلدارة الحسابات و الخدمات اإللكترونية عبر اإلنترنت لمنصة »نافذة« ، والتي أطلعت عليها و أوافق  على االلتزام بها 
كما إنني على دراية تامة بأن تلك األحكام و الشروط المشار إليها سوف تطبق على أي حساب إلكتروني لخدمات منصة »نافذة« والتي تعتبر جزء ال يتجزء من 

هذا الطلب مكملة لة ونحيل إليها.

تاريخ اإلصدار         /        /

بيانات الحساب الرئيسي  الحالي للمنشأة  طبقًا للبيانات الُمسجلة على منصة نافذة

الي تاريخ:         /       /تفويض دائم

ض الجديد  باإلضافة الي نموذج »إقرار وتعهد«  Nafeza-fm02يرجي إرفاق صور بطاقة الرقم القومي و رخصة التخليص )إن وجد(  للشخص المفوَّ

مصادقة البنك/صحة التوقيع الختم الُمعتمد للمنشأة اسم من له حق التوقيع بالمنشأة

األسم الرباعي

التوقيع

التوقيع الوظيفة/المنصب  اسم المندوب

الوظيفة/الصفة رقم المتعاملين بطاقة الرقم القومي األسم الرباعي

اإلجراء المطلوب على الحساب الرئيسي الحالي

ض الحالى على الحساب الرئيسي للمنشأة بيانات المفوَّ 1

ض الجديد على الحساب الرئيسي للمنشأة كالتالي: برجاء تدوين بيانات الشخص المفوَّ

الوظيفة/الصفة رقم المتعاملين بطاقة الرقم القومي األسم الرباعي

ض الجديد على الحساب الرئيسي للمنشأة بيانات المفوَّ 2

تحويل الى حساب فرعي على المنشأةحذف نهائي من على المنشأة


