
 

تصنيع الروالت ل من الخارج V.Rاو   االسفلتالحصول على رخصة استيراد  شروط

 االسفلتية

 
       

 -لوثائق التالية :امعه  مرفق لوزارة الطاقة والثروة المعدنية طلب تقديم .1

 

 .اسم الشركة وسجل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة  - أ

 ة الروالت االسفلتية .لصناع االسفلتالمواقع التي سيتم تزويدها بمادة  - ب

 

 االستيراد منها . سيتمالتي وبلد المنشا د الجهة يحدت .2

 

ملن الجهلة التلي سليتم االسلتيراد  مصلدقالمدة ال تقلل علن ثةثلة ا لهر  استيراد مادة االسفلتعقد صورة عن  تقديم .3

  منها مبينا فيه :

 

 استيرادها  بالطن . م تالتي سياالجمالية الكمية        - أ

 .التفريغمرافق / ومكان التحميل  قمكان مراف - ب

 تاريخ بداية العقد ونهايته . - ج

 

حاصلة على تلريي  ملن هي لة تن ليم النقلل البلر  لنقلل كميلات االسلفلت عقد نقل مع  ركة نقل  تقديم صورة عن    .4

حنلب  فلي الحاللة البلاردة ملن يلةر البراميلل او الحاللة النلائلة ملن يلةر الصلهاري  مادة االسلفلت سواء كانت 

لنقلل كميلات االسلفلت بهلا وتحديلد  النواقين والمركبات  لدى دائرة التريي  لهذه الصهاري   المواصفة المعتمدة

 نوعية االسفلت المنتورد في الحالة الباردة او النائلة . 

 

معهلا عللى الشلوار  االلتزام بعدم النماح باصطفاف الصهاري  المحملة او الفارغة والعائدة لشركة النقل المتعاقلد      .5

 المؤدية الى موقع مرافق التفريغ .

 

المحمللة والمفرغلة بشلكل  تلتزم الشركة المري  لها بتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بجدور يبين الكميات      .6

  هر  / سنو  ( معززا بصورة عن البيانات الجمركية ./) يومي

 

للشلاحنات والصلهاري   ) المرفلق طيلا ( وأيلة تعلديةت تلتم عليهلا  التقيد بمتطلبات و روط وقواعد النلةمة العاملة    .7

ومديرية األمن العام والمديرية العامة لللدفا  وهي ة تن يم النقل البر  التي تحددها وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

  . وأية جهة رسمية أيرى ،المدني 

  

التريي  أل  سبب مهما كانت  قد ينشا عن منحتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أ  منؤولية أو التزام ال ت    .8

 طبيعته.

 

او بيعهلا ال  طلرف  بملادة االسلفلتاالتجلار   V.Rاو ملادةال ينمح للشركات المري  لها باستيراد مادة االسفلت    . 9

 قة وزارة الطاقة والثروة المعدنيةثاني او مبادلتها اال في حاالت ياصة وبعد مواف

 

 الريصة التي ستمنح سارية المفعور لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ اصدارها  .11

 

اللى المملكلة لةسلتمدام  . تتحمل الشركة المري  لها كافة التكاليف التي تترتب على استيراد واديلار ملادة االسلفلت11

 . ولتصنيع الروالت االسفلتية الحصر  في المرافق العائدة لها
 

 وفقا للتشريعت النافذة .باالستيراد . تقديم موافقة الجهات المعنية 12
 

%( من قيمة البضاعة 21تقديم كفالة حنن تنفيذ وتشغيل للريصة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وبقيمة ) .13

 المطلوب استيرادها وحنب النموذج المرفق.

 

له بممالفة  روط الريصة من يةر بيع أو تزويد المادة الى ا  طرف اير وبدون  في حار قيام المري  .14

 موافقة الوزارة يتم إلغاء الريصة وتغريمه كفالة حنن التنفيذ أو جزء منها.

 



 

 

 

 


