
 الموافقة على منح رخصة وكالة توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال

  الخدمة من املستفيدة الفئة
 كغم/ اسطوانة على املستهلكين  5.21الراغبون في توزيع اسطوانات الغاز البترولي املسال سعة 

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

 رخصة مهن صادرة عن الجهة التنظيمية املختصة وبالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني2 -5 الخدمة على الحصول  شروط

موقع  الهيئةمن  اتفاقية تخزين وامداد اسطوانات الغاز البترولي املسال وفق النموذج املعتمد-.

حسب االصول من قبل كل من املرخص له بالنقل والتخزين واملرخص له بالتوزيع ومصادق عليه 

واملديرية العامة للدفاع املدني، بحيث يكون كل من مستودع الغاز ووكالة التوزيع هيئة من ال

 2 الهيئةواقعين في نفس املحافظة باستثناء الحاالت التي تحددها 

اري املفعول صادر عن املديرية العامة للدفاع املدني لكل سيارة توزيع تابعة لوكالة تصريح س-3

 التوزيع2

 شهادة اتمام عمل لتوزيع اسطوانات الغاز البترولي املسال -4

 -وثائق لغايات املوافقة املبدئية:  املطلوبة الوثائق

تخزين موافقة خطية من املرخص له بالنقل والتخزين تتضمن موافقته على  -5

االسطوانات العائدة ملقدم الطلب اضافة الى موافقته على امداد مقدم الطلب 

باألسطوانات وبمادة الغاز البترولي املسال عند ممارسته لنشاط توزيع االسطوانات 

موافقة خطية من املرخص له بالتعبئة او    ومادة الغاز البترولي املسال للمستهلكين

دم الطلب بمادة الغاز البترولي املسال عند ممارسته تتضمن موافقته على تزويد مق

لنشاط توزيع االسطوانات ومادة الغاز البترولي املسال للمستهلكين في حالة كان مقدم 

 الطلب يقع في محافظة ال يوجد فيها مرخص له بالنقل والتخزين2

 دراسة جدوى اقتصادية لوكالة التوزيع الجديدة2 -.

 -ادة إتمام العمل:وثائق لغايات الحصول على شه

 صورة عن الهوية الخصية ملقدم الطلب -5

 موافقة مبدئية صادرة عن  الهيئة  -.

       تقديم سند ملكية حديث ملكتب توزيع مجهز وفقا لهذه التعليمات باسم مقدم الطلب أو عقد -3

مكتب التوزيع ملمارسة هذا  إيجار مصدق من الجهة التنظيمية يخول مقدم الطلب استخدام

 النشاط2

 مخطط موقع تنظيمي حديث لقطعة األرض املقام عليها مكتب التوزيع4-2

 إذن أشغال ساري املفعول الخاص بالعقار الذي يقع فيه مكتب التوزيع1-2

درة عن إدارة تقديم صورة عن رخصة / رخص سيارات التوزيع املجهزة وفقا لهذه التعليمات صا-6

الطلب على أن يكون صفة االستعمال اقين واملركبات مسجلة باسم مقدم ترخيص السو 

 املوجودة في الرخص )توزيع اسطوانات الغاز البترولي املسال(2 

( دينار لاللتزام بكافة البنود الواردة في هذه 222.تعهد عدلي من مقدم الطلب بقيمة )-7

 التعليمات2



 

 كل سيارة توزيع صادرة عن الجهة التنظيمية املختصة2رخصة مهن خاصة ب-8

 اجراءات تقديم الخدمة

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج الطلب الخاص باملوافقة املبدئية  52

للحصول على رخصة توزيع اسطوانات الغاز البترولي املسال لدى قسم 

خدمة الجمهور / نافذة مديرية النفط ومشتقاته ويرفق معه الوثائق 

 املطلوبة

 ساعة

لدى قسم خدمة ( دينار  22.)  م متلقي الخدمة بدفع رسوم الخدمةيقو  2.

 الجمهور وتسليم الوصل الى نافذة مديرية النفط ومشتقاته 2
 دقائق 1

الكشف على  يتم منح او حجب املوافقة املبدئية ملقدم الطلب بناء   32

 الحس ي  للوكالة 2
 انسبوعا

املوافقة املبدئية يقوم بتزويد الهيئة بعد حصول مقدم الطلب على  42

 بالوثائق الخاصة بمنحه اتمام عمل خاص بوكالة التوزيع2

 3-من اسبوع 

 اشهر

بعد تقديم الوثائق املطلوبة يتم الكشف من قبل لجنة الترخيص على  12

 مكتب وسيارات التوزيع2
 ساعة

املطلوبة يتم منح او حجب شهادة اتمام عمل استنادا الى تقديم الوثائق  62

 وتوصيات لجنة الترخيص2
 اسبوع

على  بالحصول يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج الطلب الخاص  72

توزيع اسطوانات الغاز البترولي املسال لدى وكالة خصة على ر املوافقة 

قسم خدمة الجمهور / نافذة مديرية النفط ومشتقاته ويرفق معه 

 الوثائق املطلوبة

 ساعة

على  انات الغاز البترولي املسال بناء  حجب رخصة توزيع اسطو 2 يتم منح او 7

 توفير الوثائق املطلوبة2
 اسبوعان

 .املديرية العامة للدفاع املدني -  الشريكة املؤسسات

 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية2 -

ريخ تا 5161بدل الخدمات بحسب القائمة املعلنة واملنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم   الخدمة رسوم

 املالية في الهيئة2 )مرفق(تدفع في املديرية  253./2/3.

 الخدمة إنجاز وقت
 ساعة بعد توفير املتطلبات2 48


