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 المستندات المطلوبة 
 

یتم عمل نسختین من جمیع المستندات التالیة ویتم تقدیم نسخة بالوزارة ونسخة یتم 
 االحتفاظ بھا طرف الشركة : 

  ٠ بیان من الدعم -١

االسم الموجود فى " ٠" وزارة التجارة والصناعة "  جم ٥٠ نموذج من الدعم بقیمة -٢

   ٠السجل التجارى 

  ٠" ترانسبیرنت "  وتكون شفاف  فاتورة التصدیر-٣

  ٠ ١٣ نموذج -٤

  ٠ تفویض لمقدم البیانات -٥

  ٠ إقرار الرجوع للبنك موقع من العضو المنتدب -٦

  ٠" بھا رقم الكونیتینر "  البولیصة الماستر -٧

  ٠" بھا االسم و العمیل " البولیصة الھاوس  + -٨

  ٠" بھ رقم البنك واسم العمیل "  إشعار البنك -٩

  ٠ إیصال نولون الشحن أو فاتورة الشحن -١٠

  ٠ صورة السجل التجارى -١١

  ٠ صورة شھادة األیزو -١٢

 مالحظة : 

یتم تقدیممن قیمة النولون و% ٥٠  الفریقیا  البحرى و البرىبالنسبة لمساندة الشحن  

٠ المالحى نولون الشحن معتمدة من التوكیلفاتورة  -١   

  ٠ن التوكیل المالحى  بولیصة شحن معتمدة م-٢

 مالحظة : " المغرب – كینیا – الجزائر – السنغال – لیبیا " ٠ 

٠روسیا یتم تقدیم المانفیستو الخاص بالمركب لصادرات وبالنسبة   

 مالحظات عامة :
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: مع مراعاة اآلتى " سیف "  یتم صرف الحافز على اساس القیمة -١  

ًأوال : فى حالة تقدیم الفاتورة " سیف " : یتم صرف الحافز على اساس اجمالى   

  ٠القیمة سیف أو التحویل البنكى أیھما أقل 

ًثانیا : فى حالة تقدیم الفاتورة " فوب " : یتم صرف الحافز على اساس قیمة الفاتورة 

حنة أو وكیلھما ًمضافا إلیھا النولون بشرط تقدیم المستند الدال على ذلك من الشركة الشا

وعلى أن تكون القیمة المحولة ال تقل عن القیمة فوب وفى حالة عدم تقدیم المستند 

  ٠المذكور یعتد بأقل سعر للنولون الموجود لدى صندوق تنمیة الصادرات 

یتم "  األردن – العراق – السودان – الیمن – لیبیا –سوریا " وبالنسبة للسداد النقدى 

  ٠ برقم الفاتورة عمل ایداع فى البنك

 االسترداد : ٥٠% بعد مراجعة الورق ٠ 

  ٠عند تقدیم المیزانیة فى الدعم % ٥٠            و


