
 كغم( 05الموافقة على ترخيص مجمعات الغاز البترولي المسال  )باستخدام اسطوانات سعة

  الخدمة من املستفيدة الفئة
 الراغبون بإنشاء وتشغيل مجمعات الغاز املسال. 

 نافذة مديرية النفط ومشتقاته /خدمة الجمهور الهيئة / قسم   الخدمة تقديم مكان

 ال يوجد. الخدمة على الحصول  شروط

مذكرة توضيحية من مقدم الطلب، يبين فيها كافة املعلومات التفصيلية )معلومات عامة عن  -  املطلوبة الوثائق

 موقع، عدد االسطوانات التي ستستخدم، معدل االستهالك اليومي.

 مخطط موقع للمنشأة وملجمع االستهالك.  -

 مخططات هندسية تفصيلية ملجمع الغاز صادرة من جهة هندسية مؤهلة ومعتمدة  -

 اجراءات تقديم الخدمة

  املرحلة األولى:

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج الطلب الخاص للموافقة على انشاء  -1

/ نافذة مديرية  مجمع الغاز البترولي املسال لدى قسم خدمة الجمهور 

 النفط ومشتقاته ويرفق معه الوثائق املطلوبة

 ساعة

يقوم متلقي الخدمة بدفع رسوم الخدمة لدى قسم خدمة الجمهور  -2

 وتسليم الوصل الى نافذة مديرية النفط ومشتقاته .
 دقائق 5

يتم دراسة الطلب لدى مديرية النفط ومشتقاته / قسم توزيع  -3

 استيفائه لكافة الشروط والوثائق.املحروقات من حيث 
 ساعة

املشكلة من مندوبين عن كل من ) هيئة  عرض املوضوع على اللجنة -4

تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ، مؤسسة املواصفات واملقاييس االردنية، 

املديرية العامة للدفاع املدني، الجمعية العلمية امللكية، شركة مصفاة 

 لدراسة الطلب واإلجابة عليه. البترول األردنية(

 شهر

صاحب العالقة بنسخة عن تعليمات استخدام أسطوانات  الهيئةتزود  -5

 كغم(. 55الغاز البترولي املسال )سعة 
 ساعة

املكونة من الجهات ذات  يتم الكشف األولي على املوقع من قبل اللجنة -6

 .العالقة اعاله 
 اسبوع

 اسبوعين تصدر الهيئة املوافقة املبدئية على الطلب بناًء على تقرير كشف اللجنة.   -7

البدء في بناء مجمع الغاز املسال وحسب تعليمات استخدام أسطوانات  -8

 كغم(. 55الغاز البترولي املسال )وزن 
 

 املرحلة الثانية:

 بعد استكمال عملية البناء تتم اإلجراءات التالية:
 



 

مالك املنشأة بتقديم الوثائق التالية للجنة إلصدار املوافقة النهائية يقوم  -1

 الخطية:

 مخطط مجمع الغاز النهائي بالتفصيالت املطلوبة. –

موافقة املديرية العامة للدفاع املدني على أنظمة اإلطفاء )مكافحة  –

الحريق( وأنظمة اإلنذار التلقائية من الحريق وأنظمة الكشف عن 

 ى كافة املعدات والتجهيزات الالزمة لها.تسرب الغاز وعل

 

 ساعة

إصدار املوافقة النهائية من قبل الهيئة بناًء على تقرير كشف اللجنة في  -2

حالة مطابقتها لتعليمات استخدام اسطوانات الغاز البترولي املسال في 

 املنشآت.

 اسبوعين

 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية. -  الشريكة املؤسسات

 املديرية العامة للدفاع املدني. -

 الجمعية العلمية امللكية. -

 مصفاة البترول األردنية.شركة  -

تاريخ  1565بدل الخدمات بحسب القائمة املعلنة واملنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم   الخدمة رسوم

 في الهيئة. )مرفق( تدفع في املديرية املالية 25/3/2513

 الخدمة إنجاز وقت
 زمنية اقصاها ثالثة أشهر ، وبعد توفير املتطلبات الالزمة.فترة 


