SEP Dept.

إدارة برنامج الصادرات السعودية

نمـوذج تسجيـل المصدريـن السعـوديين
Registration Form for Saudi Exporters

Significant Information about registration of
exporters:
Dear Saudi Exporter:
To support us to complete the registration of
your firm, please pay particular attention to
the following requirements:
1- Please type or print all the requested
information on this form either in Arabic or
English.
2- An authorized official should sign the
form and certify it with the certified stamp of
the company.
3- Attach a copy of the business license and
the registration with the Chamber of
Commerce.
4- Exporters not registered with SEP are not
eligible for its services and financial
facilities.
5- SEP assures Exporters that all
information provided in this form will be kept
strictly confidential and it will be only used
for the purposes intended.

Please send registration form to following
address:
The Saudi Fund FOR Development
Saudi Export Program
P.O. Box 50483 Riyadh 11523
Tel. 0112794000

info@sep.gov.sa
www.sep.gov.sa

معلومات هامة عن تسجيل المصدرين السعوديين
: عزيزي المصدر السعودي
،لمساعدتنا في استكمال إجراءات تسجيلكم
ولضمان جاهزية وتكامل المعلومات الخاصة بكم
 نأمل منكم التفضل بمراعاة المتطلبات التالية،لدينا
:قدر اإلمكان
 استكمال جميع المعلومات المطلوبة في هذا- 1
.النموذج باللغة العربية أو اإلنجليزية
 توقيع النموذج من قبل الموظف المسئول- 2
.وتصديقه بالختم الرسمي
 إرفاق نسخة من السجل التجاري والترخيص- 3
.بمزاولة النشاط
 يعتبر التسجيل لدى البرنامج شرطا ً للحصول- 4
.على الخدمات التي يقدمها البرنامج
 يلتزم البرنامج بسرية كافة المعلومات المقدمة- 5
في هذا النموذج وأن يكون استخدامها فقط
.لألغراض التي قدمت من أجلها

: الرجاء إرسال النموذج على العنوان التالي
الصندوق السعودي للتنمية
برنامج الصادرات السعودية
11523  الرياض50483 ب.ص
0112794000 : هاتف
info@sep.gov.sa
www.sep.gov.sa

إدارة برنامج الصادرات السعودية

SEP Dept.

بيانات المنشأة
االسم:
العنوان:
الهاتف:
بريد إلكتروني:
الموقع على اإلنترنت:
أسماء المسئولين عن نشاط التصدير
االسم:1
الوظيفة:
الهاتف:
جوال
بريد إلكتروني:
االسم:2
الوظيفة
الهاتف:
جوال
بريد إلكتروني:
الوضع القانوني للمنشأة
□ شركة مساهمة
□ شركة ذات مسئولية محدودة
□ شركة تضامن
□ مؤسسة فرديـة
□ أخرى
تاريخ البدء في مزاولة النشاط؟
هل لدى المنشأة تجارب تصديرية سابقة؟
✔
□ ال
□ نعم
اذا كانت االجابة بنعم نأمل ذكرها باختصار

Organization
Name:
Address:
Tel.:
E-mail:
Website:

NAMES OF EXPORTER CONTACTS
Name1:
Position:
Tel.:
Mobile:
E-mail:
Name2:
Position:
Tel.:
Mobile:
E-mail:

Legal Status of the firm

□ Joint Stock Co.
□ Limited Liability Co.
□ Joint Liability Co.
□ Private Establishment
□ Other
?Date of stating the business
?Has the company any exporting experiences

□ No

□ Yes

If yes. Write about them briefly, please.

SEP Dept.

إدارة برنامج الصادرات السعودية

النشاط الرئيسية

Main Line of Business
Industrial

□
□ Trade
□ Services

□
□ تجاري
□ خدمي

صناعي

Main Exports & Current Markets
أهم الصادرات و األسواق الحالية
المبلغ
وصـف الصادرات
الـدولة
Amount

Description of Exports

Indicate your main export Products

المواصفات الفنية للمنتج
Specifications of the Products

Certification
We hereby certify that the representations
mad, facts stated and data provided in this
registration are true to our best knowledge
and belief and we have not misrepresented or
omitted any material facts to the registration.

Authorized name:
Position:

Country

أهم الصناعات المؤهلة للتصدير
المنتج
Products

المصادقة على صحة المعلومات
نؤكد لكم أننا قمنا بتعبئة كافة المعلومات الواردة في
 وأننا لم نتعمَّد إخفاء أو، هذا النموذج بكل دقة وعناية
تغيير أي من الحقائق أو المعلومات المتعلقة بمحتويات
 كما أننا على استعداد تام لتزويدكم بأي، النموذج
.معلومات إضافية عند طلبكم

:اسم المسئول المفوض
:الوظيفـة

Signature:

التوقيع

Date

التاريخ

Certified Stamp:

الختـم الرسمي

