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 النموذج اإلحصائي الموحد للصادرات  
 13نموذج رقم 
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  الرقم الضريبي  ............................................................................  اإلسم

 ............................................................................  العنوان
  الكيان القانوني 
  رقم الفاكس

  البريد األلكتروني 
  موقع اإلنترنت      الجنسية 

  رقم المحمول   رقم الهاتف 
  تاريخ القيد   سجل مصدرين 

  تاريخ القيد   سجل مستوردين 
  تاريخ القيد   سجل تجاري 

 ....................... ............................................................................................................................. ...................................................   مالحظات :
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  الدفتر   السنة  الجمرك
    46مسلسل    نظام جمركي 

  مالحظات  المجمع 
 .............................................................. ...................................................................................................................................  مقدم البيان :  

ن 
ح
ش

 ال
ت

نا
يا
ب

 

    وكيل الشحن  رقم البوليصة 
    نوع الطرود   عدد الطرود 
    الوزن الكلي /      / تاريخ الشحن
    الوزن الصافي     ميناء الشحن
    وسيلة النقل   ميناء الوصول 
       دولة اإلستراد  

شأ 
من
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ش

 

 /     /        تاريخ اإلصدار   مكتب اإلصدار 

  مسلسل الشهادة   نوع الشهادة 
 مالحظات

 

 التوقيع :                                                                     األسم :
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  نوع التعاقد      العملة  رقم الفاتورة 
  النولون  التأمين /    /     تاريخ الفاتورة 
  اخرى  0م     اسلوب السداد
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  اسم السلعة      بند التعريفة  1

  قيمة الفاتورة     الكمية   سعر الوحدة 

  القيمة النهائية     كمية إحصائية   الوزن الصافي 

  البار كود   رقم القطعة 

  العنوان  المنتج

  اسم السلعة      بند التعريفة  2

  قيمة الفاتورة     الكمية   سعر الوحدة 

  القيمة النهائية     كمية إحصائية   الوزن الصافي 

  البار كود   رقم القطعة 

  العنوان  المنتج

  اسم السلعة      بند التعريفة  3

  قيمة الفاتورة     الكمية   سعر الوحدة 

  القيمة النهائية     كمية إحصائية   الوزن الصافي 

  البار كود    رقم القطعة 

  العنوان   المنتج

  اسم السلعة      بند التعريفة  4

  قيمة الفاتورة     الكمية   سعر الوحدة 

  القيمة النهائية     كمية إحصائية   الوزن الصافي 

  البار كود   رقم القطعة 

  العنوان  المنتج

  اسم السلعة      بند التعريفة  5

  قيمة الفاتورة     الكمية   سعر الوحدة 

  القيمة النهائية     كمية إحصائية   الوزن الصافي 

  البار كود   رقم القطعة 

  العنوان  المنتج

 1960لسنة  35بيانات هذا النموذج التستخدم إال لألغراض اإلحصائية فقط طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم  

                


