مسح التجارة الخارجية السلعية غير
النفطية (عبر منافذ اإلمارات األخرى)
بيانات

مــــــســــــلــــــســــــل اإلســـــــــتـــــــــمـــــــــارة

رقــــــــــم الـــــمـــــنـــــشـــــأة بـــالـــعـــيـــنـــة

2013

 .1اسم المنشأة:
 .2اإلقليم:
 .3المنطقة:
 .4رقم الحوض  /الحي:
 .5اسم الشارع ورقمه:
 .6الرقم التنظيمي /الحالي للمبنى:
 .7موقع المنشأة بالمبنى:
 .8اسم مالك المبنى:
 .9رقم الهاتف:
 .10رقم الفاكس:
 .11ص .ب:
 .12بريد إلكتروني:
 .13موقع اإلنترنت:

رقم الهاتف المتحرك
اسم المراقب

رقم الهاتف المتحرك

ســرية البيانــات مكفولة بموجب
القانــون رقــم  7لســنة  2008وال
تستخدم إال ألغراض اإلحصاء

تاريخ تعبئة االستمارة

/

/

 .1البيانات التعريفية للمنشأة
101

 .aاالسم التجاري للمنشأة

c.هاتف

 .bالموقع االلكتروني للمنشأة

 d.البريد اإللكتروني للمنشأة

102

رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية

103

رقم العضوية في غرفة التجارة والصناعة

104

اسم المدير المسؤول

105

رقم الهاتف

اسم المسؤول عن تعبئة االستمارة

رقم الهاتف

التوقيع والختم:
 .2خصائص المنشأة

201
a 202

حالــة المنشـأة
 .1تعمل بشكل دائم
 .2تعمل بشكل موسمي
النشاط االقتصادي الرئيسي (كما هو في إطار المنشآت)

هل تغير النشاط االقتصادي عما كان عليه في السؤال السابق
 .1 b 202نعم
 .2ال
(اذا كانت اإلجابة “نعم” :يرجى تعبئة سؤال )c 202

 c 202النشاط االقتصادي الرئيسي بالتفصيل
الكيان القانوني للمنشأة
.1منشأة فردية
.2شركة تضامن
.3شركة ذات مسؤولية محددة
.4شركة توصية بسيطة

 .5شركة توصية باألسهم
 .6شركة مساهمة خاصة
 .7شركة مساهمة عامة
 .8جمعية تعاونية
 .9هيئة ال تهدف إلى الربح

 .10فرع شركة أجنبية
 .11مكتب تمثيل
.12حكومية
.13أخرى (تحدد) ................ ... ... :

صفة المنشأة
204

 .1مفردة ليس لها فروع

 .2مركز رئيسي له فروع

عدد الفروع داخل إمارة أبو ظبي

 .3فرع يمسك حسابات مستقلة  .4فرع ال يمسك حسابات مستقلة
205

عنوان المركز الرئيسي
 .1إمارة أبو ظبي

رقم الهاتف
.2اإلمارات األخرى (حدد).

 .3خارج الدولة
 .3النشاط التجاري للمنشأة

301

هل تقوم المنشأة باستيراد بضائع من خارج الدولة:
 .1نعم
 .2ال

302

هل تقوم المنشأة بتصدير بضائع الى خارج الدولة:
 .1نعم
 .2ال

303

هل تقوم المنشأة بإعادة تصدير بضائع الى خارج الدولة:
 .1نعم
 .2ال

• إذا كانت اإلجابة في جميع األسئلة  303 ،302 ،301ال توقف ،وغير ذلك استمر
هل يتم االستيراد من و/أو التصدير إلى و/أو إعادة التصدير إلى العالم الخارجي من خالل منافذ االمارات األخرى أو المناطق الحرة التجارية او
المستودعات الجمركية التابعة لها ،باستثناء إمارة ابوظبي:
304

 .1نعم

 .2ال

(إذا كانت اإلجابة “نعم” :يرجى االستمرار)...
(إذا كانت اإلجابة “ال” :يرجى التوقف)

305 a

الرقم
المتسلسل

يرجى رصد الواردات عبر المنافذ الجمركية لدولة االمارات ما عدا إمارة أبو ظبي في الجدول الالحق

السنة

الشهر

رمز النظام
المنسق

وصف
السلعة

وسيلة
النقل

منفذ
الوصول

اسم بلد
المنشأ

القيمة/
سيف

الوزن
الصافي

العدد (ان
وجد)

305 b

الرقم
المتسلسل

يرجى رصد الصادرات عبر المنافذ الجمركية لدولة االمارات ما عدا إمارة أبو ظبي في الجدول الالحق

السنة

الشهر

رمز النظام
المنسق

وصف
السلعة

وسيلة
النقل

اسم بلد
منفذ الخروج المقصد
األخير

القيمة/فوب

الوزن
الصافي

العدد (ان
وجد)

305 c

الرقم
المتسلسل

يرجى رصد المعاد تصديره عبر المنافذ الجمركية لدولة االمارات ما عدا إمارة أبو ظبي في الجدول الالحق

السنة

الشهر

رمز النظام
المنسق

وصف
السلعة

وسيلة
النقل

اسم بلد
منفذ الخروج المقصد
األخير

القيمة/فوب

الوزن
الصافي

العدد (ان
وجد)

305 c

Item
Number

Please monitor re-exports through customs ports from the United Arab Emirates, with the exception of ports of
the Emirate of Abu Dhabi, in the following table

Year

Month

HS Code

Item
Mode of
Port of
Description Transport Departure

Country
Number (if
of Final Value(Fob) Net Weight
relevant)
Destination

305 b

Item
Number

Please monitor exports through customs ports from the United Arab Emirates, with the exception of ports of the
Emirate of Abu Dhabi, in the following table

Year

Month

HS Code

Item
Mode of
Port of
Description Transport Departure

Country
Number (if
of Final Value (Fob) Net Weight
relevant)
Destination

305 a

Item
Number

Please monitor imports through customs ports to the United Arab Emirates, with the exception of ports of the
Emirate of Abu Dhabi in the following table

Year

Month

HS Code

Item
Mode of
Description Transport

Port of
Arrival

Country of
Number (if
Value (Cif ) Net Weight
Origin
relevant)

1. Profile of the Establishment
Trade name of the establishment

Phone

Website of establishment

Email

101

102

License number issued by the Department of Economic
Development

103

Member number of the Chamber of Commerce and Industry

104

The name of the director in charge

Phone number

Name of person responsible for completing the form:
105

Phone number:
Signature:
2. Characteristics of Establishment

201
202a

Working basis of establishment
1. Operates permamently
2. Operates on a seasonal basis
The main economic activity of the establishment (as it is in the framework of installations)

Is the economic activity different to that stated in the previous question?
202b 1. yes 2. no
If the answer is “yes”, please fill 202 c

202c The main economic activity in detail
The legal entity of the establishment

203

1. Sole proprietorship
2. Partnership company
3. Simple Limited Partnership
4. Limited Liability Company

5. Limted Liability Company
6. Public Joint Stock Company
7. Private Joint Stock Company
8. Cooperative Sector

204

What type is the establishment (select one)
1. Single establishment without branches
2. Head office, which has branches
Number of branches within the Emirate of Abu Dhabi
3. Branch, which holds separate accounts
4. Branch, which does not hold separate accounts

205

The location of the main center
1. Emirate of Abu Dhabi
2. Other UAE (please state)
3. Outside the State

9. Not for Profit
10. Branch of Foreign Establishment
11. Representative Office
12. Government
13. Other (specify)……………

Phone number

3. Business of Establishment
Does the establishment import goods from outside United Arab Emirates
1. Yes
2. No
Does the establishment export goods to outside United Arab Emirates
302 1. Yes
2. No
Does the establishment re-export goods to outside United Arab Emirates
303 1. Yes
2. No
· If you answered ‘No’ to all questions 301, 302 and 303 then you may stop the survey, otherwise please complete
Is the import from and/or export and/or re-export to outside United Arab Emirates through other Emirates ports
(including free trade areas or customs warehouses or its subsidiaries):
1. Yes
304
2. No
301

(If the answer is “Yes”: Please continue ...)
(If the answer is “No”: Please Stop ...)

Serial No.

Foreign Trade Survey in non-oil Goods
(through other emirates ports)
Data

Est No.

2013

1. Establishment Name:
2. Region:
3. Zone:
4. Sector / District:
5. Street Name & No.:
6. Addressing Code:
7. Est. Location:
8. Building Owner:
9. Tel No:
10. Fax No:
11. P.O.Box:
12. E-mail:
13. E-Web Site:
Mobile No

Researcher’s Name

Mobile No
Data confidentiality is Guaranteed
underthe Law No.(7) of the year 2008
and used only for statistical purpose

I nfor mation I n This Page Filled B y SCAD

date

/

/

