املمَلكة العَربيَة السُعودِية
وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية
طـلـب تـصـديـر – ملف جديد
(لمصانع العزل المائي والزيوت والمنتجات المكررة)
 .1خطاب موجه لمعالي المستشار لشؤون الشركات
 مصدق من الغرفة التجارية. تحديد المنتجات المراد تصديرها. تحديد الكمية بالطن وعدد (البراميل أو العبوات المصنعية). تحديد المنافذ المراد التصدير منها. تحديد الدول المصدر إليها. .2تعهد خطي (حسب الصيغة المرفقة) مصدق من الغرفة التجارية.
 .3سجل تجاري:
 باسم المصنع أو المالك. يحدد النشاط بناء على الترخيص الصناعي. ساري الصالحية. .4ترخيص صناعي:
 ساري الصالحية. يرخص بتصنيع المواد المراد تصديرها. .5شهادة تأهيل بيئي:
 باسم المنشأة. سارية الصالحية. تحدد الموقع. .6صورة هوية صاحب المنشأة – سارية الصالحية.
 .7رخصة البلدية للموقع  -سارية الصالحية.
 .8رخصة الدفاع المدني للموقع  -سارية الصالحية.
 .9شهادة الزكاة والدخل – برقم السجل التجاري  -سارية الصالحية.
 .10شهادة التأمينات االجتماعية – برقم السجل التجاري  -سارية الصالحية.
 .11شهادة مكتب العمل (السعودة) – برقم السجل التجاري  -سارية الصالحية.
 .12كشف تفصيلي لمهن العاملين من مكتب العمل.
 .13المواصفات الفنية للمنتجات المراد تصديرها.
 .14كروكي واضح لموقع المصنع :يوضح به العنوان ،الهاتف أو الجوال.
 .15مخطط توضيحي لجميع مرافق المصنع (الخزانات ،األنابيب ،التوصيالت ،خطوط االنتاج).
 .16وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمندوب مع صورة هويته الوطنية.
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وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

تعهد خطي
نتعهد نحن شركة/مؤسسة/مصنع  .........................................بأن المواد األساسية (اللقيم) الداخلة
في صناعة منتجاتنا هي:
..................................................1
..................................................2
..................................................3
..................................................4
ويتم الحصول عليها بموجب عقود/فواتير شراء من:
...................................................1
..................................................2
..................................................3
..................................................4
وأنه يحق لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيارة موقعنا في أي وقت ودون إشعار مسبق وأخذ عينات
من منتجاتنا للتحقق من عدم احتوائها على أي منتجات بترولية مدعومة غير الموضحة أعاله ،وفي حال اكتشاف
خالف ذلك فإنه يحق للوزارة إلغاء تصريح التصدير واتخاذ ما تراه مناسباً.

كما يرجى التحقق من توافر اآلتي قبل قيام المختصين بزيارة الموقع:
 .1وجود لوحة توضح اسم المصنع ورقم الترخيص الصناعي.
 .2وجود ترخيص الدفاع المدني في مكان بارز.

 .3وجود عالمات تعريفية واضحة على خزانات اللقيم (اسم المواد الداخلة) ،اتجاه خطوط األنابيب ،خزانات
االنتاج (اسم المنتجات النهائية) ،أماكن التفريغ والتعبئة.

