شروط الحصول على رخصة استيراد مادة الفحم البترولي ()Pet coke
من الخارج لشركة مصانع االسمنت
.1

تقديم طلب لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مرفق معه الوثائق التالية -:
أ-
ب-

اسم الشركة وسجل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة .
المواقع التي سيتم تزويدها بمادة الفحم البترولي.

.2

تحديد الجهة وبلد المنشا التي سيتم االستيراد منها .

.3

تقددديم صددورة ع د عقددد اسددتيراد مددادة الفحددم البترولددي للكميددة المطلددوب اسددتيرادها مصدددقا م د الجهددة التددي سدديتم
االستيراد منها مبينا فيه :
أ-
ب-
ج-

الكمية االجمالية التي سيتم استيرادها بالط .
مكان مرافق التحميل  /ومكان مرافق التفريغ.
تاريخ بداية العقد ونهايته .

 .4ا -تقديم صورة ع عقد نقل مع شركة نقل حاصلة على ترخيص م هيئة تنظيم النقل البدر مرخصدة لنقدل البادائع
العامددة علددى الطددر لنقددل مددادة ( الفحددم البترولددي ) داخددل المملكددة الددى مواقددع الشددركة  /الم س ددة  ،و فددي ح دال
االسددتيراد عبددر منافددل المملكددة البحريددة ( مينا العقبددة ) تقددديم موافقددة م س ددة المددوانى وسددلطة منطقددة العقبددة
االقتصادية الخاصة .
ب -االلتزام باتفاقيات النقل الموقعة مع دول الجدوار فدي حدال النقدل البدر مد خدارج االردن وعبدر المنافدل الحدوديدة
البريددة للمملكددة ( مراجعددة وزارة النقددل للحصددول علددى تعليمددات النقددل عبددر المنافددل الحدوديددة االردنيددة البريددة
للمملكة )
ج -التقيد بمتطلبات وشدروط نقدل المدواد الخطدرة او المدواد القابلدة لرنفجدار الصدادرة بموجدب المدادة  44مد قدانون
ال ير الم قت وتعديرته رقم  44ل نة  ،2001وأية تعديرت تتم عليها والصادرة ع وزارة الداخلية.
د -في حال استيراد المادة بشكلها ال دائب او شدكلها المطحدون تلتدزم الشدركة بنقلهدا بواسدطة ال ديارات الشداحنة المعددة
لنقل المواد ال ائبة.
.5

االلتزام بعدم ال ماح باصطفاف ال يارات الشداحنة المحملدة او الفارةدة والعائددة لشدركة النقدل المتعاقدد معهدا علدى
الشوارع الم دية الى موقع مرافق التفريغ .

.4

تلتزم الشركة المرخص لها بتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بجدول يبي الكميات المحملدة والمفرةدة بشدكل
( يومي/شهر  /سنو ) معززا بصورة ع البيانات الجمركية .

 .4التقيد بمتطلبات وشروط نظام ادارة المواد الاارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم  24ل نة  2005وايدة تعدديرت تدتم
عليها التي تحددها وزارة البيئة.
 .8على الشركة المرخص لها التقيد بمتطلبات وشروط نظام حماية الهوا رقم  28ل نة  2005واية تعديرت تتم عليها
التي تحددها وزارة البيئة.
. .9الحصول على موافقة وزارة البيئة فيما يتعلق باستخدام ومواقع التخزي لمادة الفحم البترولي (.)Pet coke
 .10ال تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أ م ولية أو التزام قد ينشا ع منح الترخيص أل سبب مهما كانت
طبيعته.
 .11ال ي مح للشركات المرخص لها باستيراد مادة الفحم البترولي االتجدار بمدادة الفحدم البترولدي او بيعهدا ال طدرف
ثاني او مبادلتها.
 .12الرخصة التي ستمنح سارية المفعول لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد اعتبارا م تاريخ اصدارها.
 . 13تتحمدل الشددركة المددرخص لهددا كافددة التكدداليب التددي تترتددب علدى اسددتيراد وادخددال مددادة الفحددم البترولددي الددى المملكددة
لرستخدام الحصر في المرافق العائدة لها.
 .14تقديم موافقة الجهات المعنية باالستيراد (وزارة الطاقة ،وزارة البيئدة ،وزارة الصدناعة والتجدارة) ووفقدا للتشدريعات
النافلة .
تنفيل وتشغيل للرخصة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وبقيمة ( )%20م قيمة البااعة
 .15تقديم كفالة ح
المطلوب استيرادها وح ب النموذج المرفق.
.14في حال قيام المرخص له بمخالفة شروط الرخصةالمبينة اعره و/او م خرل بيع أو تزويد المادة الى ا طرف
اخر يتم إلغا الرخصة وتغريمه كفالة ح التنفيل أو جز منها مع االخل بعي االعتبار احكام قانون الجمارك رقم
( )20ل نة  1998وتعديرته.

