TIR ADMISSION-LIST OF REQUIRED DOCUMENTS
قائمة المستندات المطلوبة للقبول في نظام الـتير

1المرحلة

Stage 1

المستندات المطلوبة لطلب شهادة براءة ذمة من الجمارك
السعودية

Required Documents for requesting NOC
From Saudi Customs.

)نموذج القبول في نظام الـتير (األصل) (ختم الغرفة التجارية
)رخصة مزاولة نشاط النقل الدولي (مع ختم المستند بختم الشركة

TIR Admission Form (Original) (Chamber Attested)
International Road Transportation Activity License
(Company stamp affixed)
The commercial registration (Company stamp affixed)
VAT Registration (Company stamp affixed)
Municipality license (Company stamp affixed)
*Min 3 months valid

)السجل التجاري (مع ختم المستند بختم الشركة
)شهادة اإلقرار الضريبي (مع ختم المستند بختم الشركة
)رخصة البلدية (مع ختم المستند بختم الشركة
 أشهر فأعلى3 تكون صالحية المستندات

المستندات المطلوبة للتحقق المالي

Required Documents for Financial
Due-Diligence

 شهور (األصل) أو6 كشف حساب بنكي آلخر
)تقرير التدقيق المالي للعام األخير (صورة

Last Six months Bank Statements (Original) or
Recent year financial Audit Report (Copy)

المستندات المطلوبة للتفويض الشخصي في الـتير

Required Documents for Authorizing
TIR Personal
Authorize TIR personal for Signing on
TIR Carnet
Authorize TIR Personal for Ordering,
Collecting & Returning TIR Carnet from/to SATA.
Copy of national ID or Passport of Owner, TIR Focal Point,
TIR Authorized Signatory and TIR representative to
order and collect TIR Carnet from SATA,

Stage 2
Required TIR Contractual Documents
Declaration of Engagement (Original)
Annex 1 to DoE : Fines & Penalties (Original)
Annex 2 to DoE : Use of Sub- Contractors (Original)
Annex 3 to DoE : List of Sub- Contractors (Copy)

TIR Admission Fees Payment
Refundable Admission Guarantee
(Bank Guarantee or Cash) (USD 4000)
Admission Fee (Cash/ Bank Transfer)

Other Documents
Acknowledgement Receipt of TIR Holder’s Manual
Specific TIR Stamp from Company
(Stamp Specimen & Original)
List of details of Fleets for TIR (Own/lease/rent)

 تفويض شخص مسؤول للتوقيع على دفتر الـتير.1
 استالم وإعادة دفاتر الـتير، تفويض شخص مسؤول عن طلب.2
.من وإلى سـاتا
 الشخص المسؤول للتوقيع،صور من الهوية الوطنية أو جواز السفر للمالك
 استالم وإعادة دفاتر التير، الشخص المسؤول عن طلب،على دفاتر التـير
.من وإلى سـاتا

2المرحلة
المستندات التعاقدية المطلوبة للتـير
 اعالن االلتزام.1
 العقوبات والغرامات المالية: من اعالن االلتزام1  المرفق.2
) استخدام طرف ثالث (مقاول: من اعالن االلتزام2  المرفق.3
 قائمة بالمقاولين: من اعالن االلتزام3  المرفق.4

دفع رسوم القبول في الـتير
) دوالر4444( ) ضمان قبول مسترد (ضمان بنكي او نقدي.1
) حوالة بنكية/ رسوم القبول (نقدي.2

مستندات أخرى
 إقرار استالم دليل حامل دفتر الـتير.1
 ختم الشركة الذي سيتم استخدامه على غالف دفتر التير.2
)(عينة من الختم & الختم األصلي
) المستأجرة/قائمة بتفاصيل االسطول المستخدم في الـتير (المملوك

