
 الموافقة على منح رخصة )نقل وتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال(

  الخدمة من املستفيدة الفئة
  الراغبون في نقل وتخزين اسطوانات الغاز البترولي املسال  

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

اتفاقيةةةة تخةةةزين وامةةةدان تاوسةةةطوانات والغةةةاز البترولةةةي املسةةةال مةةةة املةةةر   لةةةه تالت ب ةةةة موق ةةةة  - الخدمة على الحصول  شروط

 .هي ةالطرفين ومصانق عليه من الحسب اوصول من 

 شهانة اتمام عمل.  -

توثيقةةةةةةةة بسةةةةةةةمية تبةةةةةةةين اسةةةةةةةتنم املديريةةةةةةةة ال امةةةةةةةة للةةةةةةةدفا  املةةةةةةةد   ملهمةةةةةةةات ولةةةةةةةوازم  هي ةةةةةةةةتزويةةةةةةةد ال -

 ومتطلبات الوقاية والحماية الخاصة تاملستون .

 سجل تجابي للمستون  مبين فيه املخول تالتوقية. -

 املوافقة املبدئية على املوقة :وثائق لغايات   املطلوبة الوثائق

سند ملكية حديث لقط ة اوبض تاسم مقدم الطلب التي يقةة مةما ا املوقةة املقتةر  نو سةند  -

تسةةجيل حةةديث وعقةةد ايجةةاب تاسةةم مقةةدم الطلةةب مصةةانق عليةةه مةةن الجهةةة التن يميةةة املختصةةة 

 إذا لم يكن مقدم الطلب مالكا لقط ة االبض.

 يث.مخطط موقة وترسيم )تن يمي( حد -

 إحداثيات املوقة املقتر  مصانق علي ا حسب االصول. -

مخطةةةةةط  رومةةةةة  للموقةةةةةة ال ةةةةةام م ةةةةةد مةةةةةن قبةةةةةل مسةةةةةا  مةةةةةر   يبةةةةةين ن  ةةةةةان ومسةةةةةاحة املوقةةةةةة  -

 املقتر  ومكانه من قط ة اوبض التي تشتمل على هذا املوقة.

 مخطط نباض ي حديث. -

ومةةةةانة  سةةةةطواناتتإموافقةةةةة  طيةةةةة مبدئيةةةةة مةةةةن املةةةةر   لةةةةه تالت ب ةةةةة لت ويةةةةد مقةةةةدم الطلةةةةب  -

 الغاز البترولي املسال عند تشغيل املستون  املران اقامته.

ت هةةةد عةةةدلي يلتةةة م تموابةةةه صةةةاحب املسةةةتون  تتغييةةةر املوقةةةة حةةةال تةةةم ت قةةةق البنةةةدين التةةةاليين  -

 مجتم ين: 

  .إذا تم تغيير صفة التن يم ملوقة املستون  الى تن يم سكني نو تجابي 

  على السنمة ال امة.إذا اصبح املستون  يشكل  طوبة 

 للمستون  املران إ شاؤه على املوقة املقتر . اقتصانيةنباسة ادوى  -

 وثائق لغايات الحصول على شهانة اتمام ال مل:

مسةةةةتون  اسةةةةةطوانات الغةةةةةاز البترولةةةةةي  إل شةةةةةا املوافقةةةةة التن يميةةةةةة املبدئيةةةةةة علةةةةى املوقةةةةةة املقتةةةةةر   -

 املسال.

 مستون  اسطوانات الغاز البترولي املسال. إل شا ر  املوافقة البيئية على املوقة املقت -

 املوافقة االمنية ملقدم الطلب. -

مخططةةات هندسةةية مبدئيةةة لكافةةة مكونةةات املسةةتون  م ةةدة مةةن قبةةل مكتةةب هند ةة ي مةةر    -



 لهةةةةةةةذه الت ليمةةةةةةةات واسترشةةةةةةةانا تمخططةةةةةةةات مسةةةةةةةتونعات تخةةةةةةةزين 100:2تمقيةةةةةةةا  بسةةةةةةةم )
ا
( وفقةةةةةةةا

( وباو  ةةةةان واملسةةةةافات الةةةةوابنة فةةةةي 2الةةةةوابنة فةةةةي املرفةةةةق بقةةةةم )اسةةةةطوانات الغةةةةاز البترولةةةةي املسةةةةال 

( حسةةةب النمةةةوذ  الةةةذي يسبةةةة لةةةه املسةةةتون ا وان يبةةةين فةةةي هةةةذه املخططةةةات مافةةةة 1املرفةةةق بقةةةم )

مكونةةةةات املسةةةةتون  وصةةةةفة اسةةةةت مالها ومواصةةةةفان ا مطةةةةل : منطقةةةةة تخةةةةزين االسةةةةطوانات امل بةةةة ةا 

نابةا موقةة  ةزان ميةاه اال،فةا ا مواقةم الت ميةل منطقة تخزين االسطوانات الفابغةا مبنة  اإل 

والتفريةةةةش للشةةةةاحناتا متطلبةةةةات الوقايةةةةة والحمايةةةةة الذاتيةةةةة املطلوبةةةةة مةةةةن قبةةةةل املديريةةةةة ال امةةةةةة 

 للدفا  املد   ومدا ل ومخاب  املستون ...الخ.

ة وثيقةةةةة بسةةةةمية تبةةةةين اسةةةةتنم املديريةةةةة ال امةةةةة للةةةةدفا  املةةةةد   ملهمةةةةات ولةةةةوازم ومتطلبةةةةات الوقايةةةة -

 والحماية الخاصة تاملستون .

 سجل تجابي للمستون  مبين فيه املخول تالتوقية. -

اتفاقيةةةةة تخةةةةزين وامةةةةدان تاوسةةةةطوانات والغةةةةاز البترولةةةةي املسةةةةال مةةةةة املةةةةر   لةةةةه تالت ب ةةةةة موقةةةةة  -

 .هي ةحسب اوصول من الطرفين ومصانق عليه من ال

يةةةةةانة شةةةةةةاحنات تمطةةةةةةل هةةةةةةذه ب صةةةةةة قيةةةةةةانة نبننيةةةةةةة لسةةةةةةائق الشةةةةةاحنة سةةةةةةابية املف ةةةةةةول ت هلةةةةةةه لق -

 الحموالت.

سةةةةابية املف ةةةةول صةةةةانبة عةةةةن نائةةةةرة تةةةةر ي   مسةةةةت ارةب صةةةةة شاحنةنشةةةةاحنات مملو ةةةةة وناو  -

السةةةواقين واملر بةةةةات ومطرةةة  علةةةةى ب صةةةةة الشةةةاحنة صةةةةفة اسةةةةت مال )نقةةةل اسةةةةطوانات الغةةةةاز(ا 

 ( مةةةةةةةن هةةةةةةةذه21ت يةةةةةةث يتةةةةةةةوفر فةةةةةةةي الشاحنةنالشةةةةةةةاحنات االشةةةةةةةترا،ات املةةةةةةذموبة فةةةةةةةي املةةةةةةةانة بقةةةةةةةم )

 الت ليمات.

 اجراءات تقديم الخدمة

يقوم متلق  الخدمة تت ب ة نموذ  الطلب الخاص للموافقة على ن شا   -2

وتشغيل مستونعات الغاز البترولي املسال يتضمن عدن االسطوانات 

املران تخزيا اا وم لومات عامة عن مقدم الطلب لدى قسم  دمة 

 م ه الوثائق املطلوبةالجمهوب ن نافذة مديرية النفط ومشتقاته ويرفق 

 ساعة

يقوم متلق  الخدمة تدفة بسوم الخدمة لدى قسم  دمة الجمهوب  -1

 وتسليم الوصل الى نافذة مديرية النفط ومشتقاته .
 نقائق 5

 إل شا  لجنة التر ي  على املوقة املقتر يتم الكشم االولي من قبل  -3

واملمطلة من الهي ة مستون  اسطوانات الغاز البترولي املسال املشكلة في 

ا وزابة هي ة تن يم قطا  الطاقة وامل انن الجهات ذات ال نقة )

الش ون البلديةا وزابة البي ةا املديرية ال امة للدفا  املد  ا م سسة 

 املواصفات واملقاييسا امانة عمان الكبرى(

 اساتية 3

تاملخططات الهندسية االصولية للمستون  مصانق علي ا  هي ةتزويد ال -4

التن يمية امل نية واملديرية  املهندسين الجهةمن قبل مل من: نقاتة 

 ال امة للدفا  املد  

 شهر



 

 شهر املستون . إل شا الفنية على املوقة املقتر   هي ةاصداب موافقة ال -5

 شهر املستون . إل شا حجب او اصداب تصريح  -1

 يوم ا شا  املستون  حسب ت ليمات الهي ة. -7

  د  شم لجنة التر ي  يتم منح او حجب شهانة تمام عمل  -8

 املستون  صانبة عن الهي ة.
 اسبو 

توثائق شاحنات وسائق  شاحنات النقل حسب  هي ةتزويد ال -9

 الت ليمات الصانبة عن الهي ة تمهيدا للكشم على تلك الشاحنات .
 

ب صة )نقل وتخزين( اسطوانات الغاز البترولي املسال . منح او حجب 20

 حسب الت ليمات الصانبة عن الهي ة.
 

 شر ة مصفاة البترول اوبننيةةةةةةةةةةةةةة. -  الشريكة املؤسسات

 وزابة الش ون البلديةن نمانة عمان الكبرى. -

 م سسة املواصفات واملقاييةةةةةةةةةةةةةةس اوبننية. -

 للدفا  املدنةةةةةةةةةةةة .املديرية ال امة  -

 ة .بة البي ةةةوزا -

 

تابيخ  2515تدل الخدمات ت سب القائمة امل لنة واملنرطقة عن قراب مجلس الوزبا  بقم   الخدمة رسوم

 الهي ة. )مرفق(تدفة في املديرية املالية في  1023ن3ن10

 نل ستة نشهر وي تمد ذلك على توفير متلق  الخدمة للمتطلبات حسب الت ليمات الصانبة عن  الخدمة إنجاز وقت

 الهي ة.


