
 

 

 لغايات الترانزيت  V.Rمادة متبقي التقطير الفراغي استيراد على طلبات  شروط الموافقة

 

 

 -مرفق معه الوثائق التالية :الطاقة والثروة المعدنية تقديم طلب لوزارة  .1
 

بحياث تواوش كاركة ارةنياة ماؤ ميا ولية لشركة لدى وزارة الصناعة والتجاارة حديث لسجل  - أ

الشركاؤ حيب االصول من غاياتها استيراة مااةة متققاا التقطيار محدوةة ميجلة لدى مراقب 

لغايااؤ الترانيياا اما كاناا الشاركة ارةنياة او وثيقاة تياجيل الشاركة فاا بلاد   V.Rالفراغاا

 تيجيلها اما كانا غير ارةنية مصدقة حيب االصول .

 

و مياتاررة ،  وفاا مقين فيها اليعاؤ التخيينياة فاا العققاة م مملوكاة االمواقع العائدة للشركة  - ب

حااال كااوش اليااعاؤ ميااتيررة تقااديم عقااد ايجااار مااع الجهااة المالوااة لليااعاؤ مصااد  حيااب 

 االصول.

 

 لغاياؤ الترانييا . التا سيتم االستيراة منهاوبلد المنشي تحديد الجهة  .2
 

 مصدقا من الجهة التاساري المفعول  V.Rالتقطير الفراغا  متققاماةة تقديم صورة عن عقد استيراة  .3

 -سيتم االستيراة منها  مقينا فيه :
 

 الومية االرمالية التا سيتم  استيراةها  بالطن . - أ

 تاريخ بداية العقد ونهايته .  - ب

 . استيراةها من ققل الشركةالومية اليومية المنوي  - ة
 

التقطياار  متققاااماااةة تقااديم صااورة عاان عقااد نقاال اولااا مااع الشااركة  الناقلااة التااا سااتقو  بنقاال كمياااؤ   .4

 هيئة تنظيم النقل القري وارفا  المعيز.برا  بحيث تووش الشركة مرخصة من  V.R الفراغا
 

 . V.Rاش تقد  الشركة اقرارا باش الصهاريج مهيئة لنقل ماةة متققا التقطير الفراغا  .5
 

 

تقديم الشركة اقرارا باولوية استخدا  رصيف النفط من ققل كاركة مصافاة القتارول االرةنياة و   او اي  .6

لمناولاة الانفط الخاا  والمشاتقاؤ النفطياة والماواة الويماوياة لتلقياة حاراة المملواة منهاا علا  طرف اخر 

 استخدامها لرصيف النفط لمناولة الماةة العائدة لها مهما طالا المدة .

 

 اش تحصل الشركة عل  موافقة الجهاؤ االمنية لممارسة هذا النشاط . .7

 

المشاتقاؤ النفطياة المدعوماة بهادف الخلاط والتاا تقاا  فاا اش تلتي  الشركة بعد  كراء اي كمياؤ مان  .8

محطاؤ المحروقاؤ اال من خالل كركة مصفاة القترول االرةنية وباسعار الولفة الحقيقة  وتحا طائلة 

المياا ولية القانونيااة واحوااا  قااانوش الجمااارت  واما ثقااا قيامهااا بخلااط ماااةة متققااا التقطياار الفراغااا 

، اضااعاف سااعر الماااةة المدعومااة الميااتخدمة فااا 11ي  باادفع مااا يعاااةل مبمشااتقاؤ نفطيااة مدعومااة تلتاا

 عملية الخلط .

 

اش تلتي  الشركة  بدفع كافة الرسو  والضرائب المترتقة عل  ممارسة هاذا النشااط وحياب التشاريعاؤ  .9

 اليارية بالخصوص .

 

ة لشركة النقل المتعاقاد بعد  اليماح باصطفاف الصهاريج المحملة أو الفارغة والعائد اش تلتي  الشركة  .11

 .فا العققةمعها عل  الشوار  الم ةية ال  موقع مرافق التفريغ 

 

بتيوياد الحاصلة عل  موافقة استيراة ماةة متققا التقطير الفراغاا لغايااؤ الترانيياا الشركة  اش تلتي  .11

وميااؤ التاا ياتم فاا العققاة والوزارة الطاقة والثروة المعدنية بجدول يقاين الوميااؤ المحملاة والمفرغاة 

 بشول م كهري   سنوي ،   معيزا بصورة عن القياناؤ الجمركية.تصديرها 
 

 التقيد بمتطلقاؤ وكروط وقواعد اليالمة العامة للصهاريج والطر  م المرفاق طياا ،اش تلتي  الشركة ب .12

ة تنظايم النقال وأية تعديالؤ تتم عليها التا تحدةها وزارة الطاقة والثاروة المعدنياة ووزارة النقال  وهيئا

 .  القري ومديرية األمن العا  والمديرية العامة للدفا  المدنا وأية رهة رسمية أخرى

 



 

 

 

 
 

موافقاة اساتيراة مااةة  قاد ينشاي عان مان ال تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي مي ولية أو التيا   .13

    ألي سقب مهما كانا طقيعته.متققا الفراغا لغاياؤ الترانييا
 

لغاياؤ الترانييا   V.Rالتقطير الفراغا  متققاماةة ال ييم  للشركاؤ المرخص لها  باستيراة  .14

ةاخل حدوة اراضا أو بيعها الي طرف ثانا أو مقاةلتها  V.Rبماةة مخلفاؤ التقطير الفراغا االتجار 

 المملوة االرةنية الهاكمية واش تقد  التيا  بذلك .
 

 .فعول لمدة ثالثة أكهر اعتقارا من تاريخ إصدارهاسارية الم الموافقة التا ستمن  .15
 

التقطير  متققاماةة كافة التواليف التا تترتب عل  استيراة واةخال المرخص لها تتحمل الشركة  .16

 .لغاياؤ الترانيياال  المملوة  V.Rالفراغا 
 
 

قيمة القضاعة  %، من11اش تقد  الشركة كفالة حين تنفيذ لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وبقيمة م .17

 المطلوب استيراةها لغاياؤ الترانييا وحيب النمومج المرفق.

 

الميتورةة لغاياؤ الترانييا لالرراءاؤ وااللياؤ المتفق V.R تخضع  ماةة متققا التقطير الفراغا  .18

عليها ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وةائرة الجمارت االرةنية واية تعديالؤ تطرا عل  هذه 

 لياؤ .اال

 

فا حال قيا  الشركة بمخالفة اي بند من الشروط اعاله الي سقب مهما كانا طقيعته و   او من خالل  .19

بيع أو تيويد الماةة ال  اي طرف اخر ةاخل حدوة المملوة االرةنية الهاكمية وبدوش موافقة الوزارة يتم 

التقطير الفراغا لغاياؤ الترانييا  إلغاء الموافقة الحاصلة عليها الشركة لغاياؤ استيراة ماةة متققا

 وتغريمها كفالة حين التنفيذ والتشغيل أو ريء منها.

 

 


