
  /أ١٣نموذج رقم /                                                                                                                                                         
  القيمة بآالف الليرات السورية                راتجدول التوزيع السلعي للصاد                                                              

  
  نسبة التغيير

    ٢٠١٧عـام   ٢٠١٨عام 
  الوحدة

  
  اسـم السلعة

رقــــــــم الفصــــــــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــــــــــــن المجموع المخطط  الجمركي المق

٣١/١٢/٢٠١٧ – ١/٧  
  ٣٠/٦/٢٠١٧الفعلي حتى 

        كمية  قيمة  كمية  قيمة  كمية  قيمة  كمية  قيمة  كمية  قيمة
    البضائع المصدرة : – ١                      
                          
                          
                          
                          
                          
    مجموع السلع                       
تمــــأل مــــن قبــــل البنــــك :الخــــدمات-٢                      

  المركزي
  

                          
    مجموع الخدمات                       
    المجموع العام                       

  المرجع المختص           مدير التخطيط               مدير المالي ال
  
  



  ب/١٣نموذج رقم /  
  القيمة باالف الليرات السورية            جدول التوزيع االقتصادي للصادرات حسب طبيعة المواد                           

    مصنعة  نصف مصنعة  خــام  المجمـوع
  اســم الســلعة 

 البــــيانرقـــم 
  مخطط  الجمركي

٢٠١٨  
وتقديريفعلي

٢٠١٧  
   مخطط
٢٠١٨  

 وتقديري فعلي
٢٠١٧  

     مخطط
٢٠١٨  

وتقديريفعلي
٢٠١٧  

  مخطط
٢٠١٨  

وتقديري يفعل
٢٠١٧  

    البضائع المصدرة  – ١                
                    
                    
                    
                    
    المجمـوع                
تمأل مـن قبـل  الخدمات : -٢                

  يالبنك المركز 
  

                    
                    
                    
    المجمـوع                
    المجموع العام                

  
  المرجع المختص             مدير التخطيط               المدير المالي 

  



  ج/١٣نموذج رقم /                          جدول الصادرات حسب أسلوب الدفع                                  
  القيمة بآالف الليرات السورية                                                                                                                  

   اسم السلعة  القطع الحر  تسهيالت ائتمانية  المجموع 
الجمركي  البيـانرقم 

     مخطط
٢٠١٨ 

 وتقديري فعلي
٢٠١٧ 

     مخطط
٢٠١٨ 

 قديريوت فعلي
٢٠١٧ 

     مخطط
٢٠١٨ 

 وتقديري فعلي
٢٠١٧ 

  

  
  

 

 
  

 

  البضائع المصدرة :  – ١    
  
  
  
  

   المجموع       
  تمأل من قبل البنك المركزيالخدمات:-٢      

  
  
 

  

 المجموع       

 المجموع العام       

  المرجع المختص             مدير التخطيط               المدير المالي 
  



  د/١٣نموذج رقم /                                                                                                                     
  القيمة باالف الليرات السورية        جدول التوزيع الجغرافي للصادرات 

االتحاد بلدان   أوربا  دانقية بلب  بلدان أميركية  اآلسيوية البلدان   بلدان مختلفة  المجمـوع
  األوربي 

    بلدان عربية
  اسم السلعة

  
رقم 

  الفصل
مخطــط
٢٠١٨  

 فعلي
 وتقديري
٢٠١٧  

مخطــط
٢٠١٨  

فعلي
 وتقديري
٢٠١٧  

مخطــط
٢٠١٨  

 فعلي
 وتقديري
٢٠١٧  

مخطــط
٢٠١٨  

فعلي
 وتقديري
٢٠١٧  

مخطــط
٢٠١٨  

فعلي
 وتقديري
٢٠١٧  

مخطــط
٢٠١٨  

فعلي
 وتقديري
٢٠١٧  

مخطــط
٢٠١٨  

 عليف
 وتقديري
٢٠١٧  

  البضائع – ١                   
  المصدرة :                     
                       
                       
                       
                       

    المجموع                   
تمــــأل الخــــدمات:-٢                   

مــــــــن قبــــــــل البنــــــــك 
  المركزي

  

                       
                       
    المجموع                   
    المجموع العام                   

 
  المرجع المختص             مدير التخطيط               المدير المالي 

                                                                                               



                                                                                              
       /أ١٤نموذج رقم /                                                 

  القيمة باالف الليرات السورية                    جدول التوزيع السلعي للمستوردات
  

  نسبة التغيير
 ٢٠١٨خطة عام

  
   ٢٠١٧عــام

  الوحدة

  
  اســم الســلعة 

ل رقم الفص
  الجمركي

 المقـدر من المجموع المخطط
٣١/١٢/٢٠١٧– ١/٧  

 ٣٠/٦/٢٠١٧الفعلي حتى

 كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة  كمية  قيمة
    البضائع المستوردة : – ١              
                  
                  
                  
    تمأل من قبل البنك المركزي : الخدمـات – ٢              
                  
                  
    المجمـوع              

    األقساط : – ٣              
  آ)    االقساط المكفولة من               

  صندوق الدين العام     
  ب)  السندات غير المكفولة

  

    مجموع األقساط              
    المجموع العام               

 
  المرجع المختص             مدير التخطيط               المالي  المدير

                                                                                                



  /ب١٤نموذج رقم /                                                                                                                                
  القيمة باالف الليرات السورية                      جدول التوزيع االقتصادي للمستوردات

    استهالك نهائي  استهالك وسيط  تكوين رأسمالي  المجموع قيمة 
  اســم الســلعة

ــــــم الفصــــــل  رق
   مخطط  الجمركي

٢٠١٨  
وتقديريفعلي

٢٠١٧  
 مخطط
٢٠١٨  

وتقديري فعلي
٢٠١٧  

   مخطط
٢٠١٨  

وتقديريفعلي
٢٠١٧  

 مخطط
٢٠١٨  

وتقديريفعلي
٢٠١٧  

    البضائع المستوردة : – ١                
                    
                    
                    
    المجمـوع                
    تمأل من قبل البنك المركزي لخدمـات :ا -٢                
                    
    المجمـوع                
    األقساط : – ٣                
    االقساط المكفولة من  –آ)                 
    صندوق الدين العام                      
    ب) السندات غير المكفولة                 
    مجموع األقساط                
  المجموع العام                

 
  المرجع المختص             مدير التخطيط               المدير المالي 



  /ج١٤نموذج رقم /                                                                                                                                
  القيمة باالف الليرات السورية             جدول أشكال التبادل التجاري للمستوردات             

    االجنبيالقطع   تسهيالت ائتمانية  المجموع 
  اســم الســلعة

ــــــم الفصــــــ ل رق
وتقديريفعلي ٢٠١٨ططمخ  الجمركي

٢٠١٧  
وتقديريفعلي ٢٠١٨مخطط

٢٠١٧  
وتقديريفعلي ٢٠١٨مخطط

٢٠١٧  
    البضائع المستوردة : – ١            
                
                
    المجمـوع            
    تمأل من قبل البنك المركزي الخدمـات : -٢            
                
    المجمـوع            
    : األقساط – ٣            
    االقساط المكفولة من  –آ)             
    صندوق الدين العام                  
    ب) السندات غير المكفولة             
    مجموع األقساط            
  المجموع العام            

 
  المرجع المختص       مدير التخطيط               المدير المالي 

                                                                                               



  /د١٤نموذج رقم /                                                        
  القيمة باالف الليرات السورية          جدول التوزيع الجغرافي للمستوردات 

   بلدان عربية االتحاد األوربيدانبل بلدان أوربابقية  بلدان أميركية آلسيويةالبلدان ا بلدان مختلفة  المجموع قيمة
  اســم الســلعة

رقم 
الفصل 
  الجمركي

مخطــــــــــــط 
٢٠١٨  

ــــــــــــــي  فعل
 وتقـــــديري
٢٠١٧  

مخطــــــــــــط
٢٠١٨  

ــــــــــــــي  فعل
 وتقـــــديري
٢٠١٧  

مخطــــــــــــط 
٢٠١٨  

ــــــــــــــي  فعل
 وتقـــــديري
٢٠١٧  

مخطــــــــــــط 
٢٠١٨  

ــــــــــــــي  فعل
 وتقـــــديري
٢٠١٧  

مخطــــــــــــط
٢٠١٨  

ــــــــــــــي  فعل
ـــــديري  وتق
٢٠١٧  

مخطــــــــــــط
٢٠١٨  

ــــــــــــــي  فعل
 وتقـــــديري
٢٠١٧  

مخطــــــــــــط
٢٠١٨  

ــــــــــــــي  فعل
ـــــدي  ريوتق
٢٠١٧  

    البضائع المستوردة – ١                 
                     
                     
                     
                     
    المجموع                 

ـــك  الخدمــــات : – ٢                  ـــل البن (مـــن قب
  المركزي)

  

                     
                     
                     
    مجموع الخدمات                  
  األقساط : – ٣                 

  
  

    آ)  االقساط المكفولة                  
    من صندوق الدين العام                      
    ب) السندات غير المكفولة                 
    مجموع األقساط                 
    المجموع العام                  

 
  المرجع المختص             دير التخطيط م              المدير المالي 


