
 رخصة استيراد مادة الفحم البترولي من الخارج

  الخدمة من املستفيدة الفئة
إسمنت.شركات مصانع الإ

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

إ.ال يوجد الخدمة على الحصول  شروط

إللشركة.السجل التجاري  –  املطلوبة الوثائق

 تحديد املواقع التي سيتم تزويدها بمادة الفحم البترولي. –

 تحديد الجهة وبلد املنشأ التي سيتم االستيراد منها –

صووورة  ووو   قوود اسوووتيراد مووادة الفحوووم البترولووي للامهوووة امل لووول اسوووتيرادها مصوودقا مووو  الجهوووة  –

 التي سيتم االستيراد منها مبينا فهه: 

 إبال  .ستيرادها الامهة االجمالهة التي سيتم ا

 .بمكان مرافق التحمهل / ومكان مرافق التفريغ 

 . تاريخ بداية العقد ونهايته 

صوووووورة  ووووو   قووووود نقووووول موووووع شوووووركة نقووووول  اصووووولة   ووووو  تووووور ه  مووووو  هه وووووة تن وووووهم النقووووول ال وووووري  –

لنقوووول مووووادة ا الفحووووم البترولوووويى دا وووول اململاووووة الوووو  لنقوووول الب وووواةع العامووووة   وووو  ال وووور   مر صووووة

العقبووة ى  ملؤسسووة و و  ووي  وواي االسووتيراد   وور منافووذ اململاووة البحريووة ا مهنووا مواقووع الشووركة / ا

إتقديم موافقة مؤسسة املوانئ وسل ة من قة العقبة االقتصادية الخاصة .

 ى.Pet cokeموافقة وزارة البي ة فهما يتعلق باستخدام ومواقع التخزي  ملادة الفحم البترولي ا –

وبقهمة ه ة تن هم ق اع ال اقة واملعادن للر صة لهتقديم كفالة  س  تنفهذ وتشغهل  –

إى م  قهمة الب ا ة امل لول استيرادها و سب النموذج املعتمد.%02ا

 اجراءات تقديم الخدمة

يتم تقديم طلب ال  قسم  دمة الجمهور / نافذة مديرية النفط  -1

 ومشتقاته مرفق به كافة مت لبات تحقهق شروط الحصوي     الر صة.
 يوم

يقوم متلقي الخدمة بتعب ة نموذج ال لب الخاص للحصوي     ر صة  -0

استيراد مادة الفحم البترولي لدى قسم  دمة الجمهور / نافذة مديرية 

النفط ومشتقاته ويرفق معه الوثائق امل لوبة وا ادته ال  نافذة مديرية 

 النفط مشتقاته.

 

مندوبين    كل املشكلة م  يتم  قد اجتماع للجنة ر   االستيراد  -3

هه ة تن هم ق اع النقل ال ريو وزارة الصنا ة والتجارة و دائرة م  ا

الجمارك االردنهةو سل ة من قة العقبة االقتصاديةى ويتم التنسيب 

لع وفة الرئيس التنفهذي باملوافقة او  دم املوافقة     منح الشركة 

 الصنا هة او مصانع االسمنت ر صة االستيراد.

 ايام 5



 

يتم ا الم متلقي الخدمة بدفع رسوم الخدمة لدى قسم  دمة الجمهور  -4

إوتسلهم الوصل ال  نافذة  مديرية النفط ومشتقاته .
 سا ة

. تصدر الر صة  سب االصوي ويتم ا الم متلقي الخدمة بشكل رسمي5  يومين -يوم  

 هه ة تن هم ق اع النقل ال ري. -  الشريكة املؤسسات

 الصنا ووووووووووة والتجووووووووووووارة .وزارة  -

 دائرة الجموووارك االردنهوووووووووووووووووووووووووة. -

 سل ة من قة العقبة االقتصادية. -

إ.وزارة البي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة -

تاريخ  1555املعلنة واملنبثقة    قرار مجلس الوزرا  رقم بدي الخدمات بحسب القائمة   الخدمة رسوم

إتدفع  ي املديرية املالهة  ي الهه ة امرفقى. 02/3/0213

 الخدمة إنجاز وقت
إ.اسبوع ال   شرة ايام


