إدارة تطوير االعمال

نموذج طلب إعادة تصدير
Re-Export Certificate Form
بيانات الجهة المصدرة

Exporter’s Name:
Membership:
Type of business:
Tel.:
Fax:
City:
P.o Box:

اسم المصدر:
رقم العضوية:
نوع النشاط:
| فاكس:

هاتف:

| ص.ب

المدينــة:

بيانات الجهة المستوردة

Importer’s Name
Address
P.o Box:
Code:
Tel:
| Fax:
Country:
City:

اسم المستورد:
العنوان :
ص .ب :

| الرمز :

هاتف:

| فاكس:

الدولة:

| المدينــة :

بيانات البضاعــة

GOODS DESCRIPTION

Goods Type :
Number of packages :
Kind :
Value in foreign currency
Manufacture of good :
Certificate of origin No:
Date: . .
from:

نوع البضاعة:
عدد الطـرود:
نوعها:
القيمة بالريال السعودي
منشأ البضاعة:
بموجب شهادة المنشأ رقم:
هـ
/
/
وتــــاريخ:
صــادرة من:
فاتورة رقم:
وتاريخ:

/

/

Invoice No:
Date: . .

هـ

ونتعهد بصحة جميع البيانات أعاله وعليه جرى التوقيع
االسـم:
التوقيع المعتمد بالغرفة:

بتاريخ:

يتم إصدار لهاذا النموذج شهادة رقم (

/

| الصفة:
/

/

ختم المنشأة:

هـ

خاص بإدارة تطوير االعمال
وتاريخ :

/

/

/

) بتاريخ :

/

هـ بموجب اإليصال رقم

هـ
مدير اإلدارة /ياسر بن عبد الرزاق حافظ

التوقيع

3-1
الصفحة
التالية

المملكة العربية ال�سعودية مكة المكرمة

Kingdom of Saudi Arabia Makkah AlMukarramah
مكة � Makkah: 21955ص.ب P.O.Box: 1086
فاك�س | Fax: +966125342904 :هاتف موحد Tel.: 920011121

إجراء طلب
شهادة إعادة التصدير
1.1استيفاء بيانات نموذج طلب شهادة إعادة التصدير.
2.2فاتورة نظامية مختومة برقم وتاريخ ونوع وسعر البضاعة المراد إعادة تصديرها .وتصديقها من الغرفة
3.3صورة من شهادة منشأ البضاعة المراد إعادة تصديرها وبموجب الفاتورة المقدمة وفي حال عدم توفرها تقديم تعهد
مختوم  ،بأن البضاعة مجمعة من السوق المحلي مع اإلشارة إلى منشأ البضاعة األصلي وبيانات المستورد ووفق
الفاتورة المقدمة وتصديقها(.مرفق صيغة التعهد)

إدارة تطوير االعمال

3-2
الصفحة
السابقة

الصفحة
التالية

المملكة العربية ال�سعودية مكة المكرمة

Kingdom of Saudi Arabia Makkah AlMukarramah
مكة � Makkah: 21955ص.ب P.O.Box: 1086
فاك�س | Fax: +966125342904 :هاتف موحد Tel.: 920011121

تعهـد
لمنشأ البضاعـة
أتعهد أنا
حيــث أؤكــد بموجبــه
وبتاريــخ:

وصاحــب (مؤسسة/شــركة):
إن البضاعــة المذكــــورة تفاصيلهــا فــي الفاتــورة الصــادرة مــن جهتنــا رقــم
هـــ والمصنفــة بنــوع:
/
/
والمباعة للسيد:
هي من أصل منشأ:

والمراد إعادة تصديرها إلى:

وأن كل خطــأ فــي تحديــد هويــة منشــأ هــذه البضاعــة ســيؤدى لتطبيــق العقوبــة القانونيــة المترتبــة
علــى ذلــك
علينا حسب أنظمة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية
وعليه جرى التوقيع.
الصفة

االســم:
ختم المنشأة
التاريخ :

التوقيع المعتمد بالغرفة :

/

/

هـ

مالحظة :يجب طباعة هذا التعهد على المطبوعات الرسمية للمنشاة مع استيفاء جميع بياناته

3-3
الصفحة
السابقة

المملكة العربية ال�سعودية مكة المكرمة

Kingdom of Saudi Arabia Makkah AlMukarramah
مكة � Makkah: 21955ص.ب P.O.Box: 1086
فاك�س | Fax: +966125342904 :هاتف موحد Tel.: 920011121

