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 استمارة الحصول على حوافز التصدير

ساعة على األقل من تسليم البضاعة للجمارك( 34بيانات قبل الشحن: )تقدم قبل   

 بيانات المصدر

  تهاسم المصدر أو ممثله وصف

  رقم الموبايل  رقم الهاتف

  البريد االلكتروني  رقم الفاكس

  العنوان

 بيانات الشركة )المنتجة(

  اسم الشركة
نوع الشركة توصية، 

 مساهمة.
 

  الرقم الضريبي  الجنسية

  العنوان

  الهاتف  الفاكس

  الموبايل  البريد االلكتروني

رقم وتاريخ القيد في سجل 
 المصدرين

 
هادة تسجيل في الغرفة ش

 الصناعية أو الزراعية.
 

 )السلعة( الشحنةبيانات 

  البند الجمركي للسلعة  اسم السلعة

  القيمة المضافة السورية  العالمة التجارية

  كغ// وزنها القائم  كميتها

  عدد الطرود
نوع الطرود: طبليات 

 كراتين
 

 بيانات الشحن

اسم المخلص الجمركي أو 
 ممثله

  شركة التخليص 

  تاريخ الشحن  وكيل الشحن

  ميناء الوصول  وسيلة الشحن

  شركة التأمين على الشحنة  دولة االستيراد

  جنسيته  اسم المستورد

  طريقة تسديد قيمة الشحنة  عملة التسديد

  األمانة الجمركية  ..9، ب6نوع البيان ب

 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية    

 هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات    

 

http://www.edspa.gov.sy/


                                                     
                 

     وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات دعم صندوقمديرية  -هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات

                           9291333فاكس:  9291373هاتف:     .خورشيد أول-مهاجرين-دمشق

email: info@edpa.gov.sy              www.edspa.gov.sy: Website 

 
  

  تاريخ تسليم الشحنة للجمارك
يل أو الجودة شهادات التحل

 للشحنة
 

  رقم شهادة المنشأ والجهة الُمصدرة وتاريخها

  نسبة التصدير من اإلنتاج  حجم اإلنتاج السنوي

الضرائب المستحقة في عام التصدير)وفقاً للميزانية المقدمة إلى 
 وزارة المالية(

 

  الرسوم المستحقة في عام التصدير ونوعها

الرسوم الجمركية المسددة عن إدخال المواد الداخلة في البضاعة 
 المصدرة

 

  التأمينات االجتماعية المستحقة في  عام التصدير

قيمة استجرار الطاقة )الكهربائية، المازوت، الفيول( في عام 
 التصدير

 

  :إقرار

 :أنا الموقع أدناه 

 بعد اطالعي على كل من: 

 .9009/ لعام 99المرسوم التشريعي رقم / -
 .99/4/9090/ تاريخ 9969قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / -
 .3/99/9009/ وتاريخ 9789التعليمات التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات رقم / -
 .99/8/9090/ وتاريخ 9936قرار السيدة وزيرة االقتصاد والتجارة رقم / -

 
اإلنتاج تنمية دعم ولى حوافز من صندوق أقر بصحة جميع البيانات المقدمة من قبلي للحصول ع

حقق عن ذلك، وأتعهد بإعالمكم عن أي تغيير يطرأ على تالصادرات، وأقبل أي عمليات تالمحلي 

أسدد ثالثة أضعاف الحوافز الممنوحة لي  ساعة من وقوع التغيير، وأقبل أن 94البيانات أعاله خالل 

اإلنتاج تنمية دعم وحوافز بناء على طلب هيئة عن أي مخالفة مرتكبة من قبلي في الحصول على ال

 الصادرات.المحلي و

 االسم: 

 والختم: التوقيع

 التاريخ:

 

 

 المدير العام      
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