
 

 الموافقة على ترخيص محطات المحروقات
  الخدمة من املستفيدة الفئة

 الراغبون بإنشاء محطات املحروقات.

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

 .ال يوجد الخدمة على الحصول  شروط

 أو عقد إيجار قابل للتأجير .سند ملكية حديث باسم مقدم الطلب  -  املطلوبة الوثائق

 .( حديثمخطط موقع تنظيميمخطط موقع وترسيم ) -

 مخطط أراض ي حديث . -

 إحداثيات املوقع . -

 موافقة من املرخص له بالتوزيع لتزويده باملحروقات عند تشغيل املحطة. -

 مخطط طبوغرافي يوضح بداية ووسط ونهاية الشارع املار أمام قطعة األرض املقترحة من قبل -

 مساح مرخص.

تفويض أحد الشركاء )في حال وجود أكثر من شريك مسجلين بسند امللكية ( على أن يكون  -

 التفويض مصادق عليه من كاتب عدل .

تفويض من كافة الشركاء )في حال كان مقدم الطلب ليس من أحد الشركاء في سند امللكية(  -

 .وعلى أن يكون التفويض مصادق عليه من قبل كاتب عدل

 اجراءات تقديم الخدمة

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج الطلب الخاص للحصول على املوافقة  -1

الفنية على املوقع لدى قسم خدمة الجمهور / نافذة مديرية النفط 

 ومشتقاته/ قسم توزيع املحروقات ويرفقه بالوثائق املطلوبة 

 ساعة

(  03لخدمة لدى قسم خدمة الجمهور ) يقوم متلقي الخدمة بدفع رسوم ا -2

 دينار وتسليم الوصل الى نافذة مديرية النفط ومشتقاته .  
 دقائق 5

يتم أجراء الكشف الفني على املوقع املقترح إلقامة محطة املحروقات من  -0

رة وزاقبل اللجنة الفنية والتي تضم مندوبين عن كل من ) وزارة البيئة/ 

املياه/ وزارة االشغال/ وزارة الشؤون البلدية / املواصفات واملقاييس/ 

الدفاع املدني/ دائرة السير املركزية( وبما يتوافق مع تعليمات محطات 

بهذا الخصوص  الهيئةاملحروقات وصهاريج توزيع املحروقات الصادرة عن 

 وحسب اولوية الطلب.

 ن ثالثة اسابيعم

 ستة اسابيع–

تقوم اللجنة بإصدار قرار املوافقة أو عدم املوافقة على املوقع من الناحية  -4

 .الفنية واعالم متلقي الخدمة من خالل الهاتف
 اسبوعينخالل 

على املوقع بالحصول على الفنية يقوم متلقي الخدمة في حال املوافقة  -5

 :املوافقات التالية

 -شهور  6من 

 سنة



 الداخلية/االمن العاماملوافقة االمنية : تمنح من قبل وزارة -

املوافقة التنظيمية: تمنح من قبل الجهات التنظيمية في وزارة الشؤون البلدية -

 وامانة عمان الكبرى .

ي ف  خالل ستة اشهر ويتم التمديد بمهله ستة اشهر اخرى  وتزويد الهيئة بها  

 من تاريخ صدور املوافقة الفنية حال لم يتم استكمال املوافقات واالجراءات

 على املوقع املقترح وبخالف ذلك تعتبر املوفقة الغية : 

بعد الحصول على املوافقات االمنية والتنظيمية يتم تقديم املخططات  -6

ملديرية النفط ومشتقاته/ قسم توزيع  املبدئية إلقامة محطة محروقات

  املحروقات حيث يتم دراستها واعتمادها.

 خالل اسبوع

يقوم متلقي الخدمة باملصادقة على املخططات الهندسية املعتمدة من قبل  -7

نقابة املهندسين االردنيين، الجهة التنظيمية التابع لها املوقع  الهيئة من كل من:

 ، الدفاع املدني.

 اشهر 6خالل 

مديرية النفط ومشتقاته/ قسم توزيع املحروقات بنسخة مصدقة  يتم تزويد -8

  .من املخططات الهندسية املعتمدة 

يقو صاحب الخدمة بتقديم طلب انشاء محطة محروقات ودفع الرسوم  -9 يوم

 ( دينار. 1333املقررة ) 

 إصدار تصريح إنشاء محطة املحروقات . -13

 املحافظة / املشاركة بالكشف على املوقع ومنح املوافقة األمنية. وزارة الداخلية/ –  الشريكة املؤسسات

 وزارة البيئة / املشاركة بالكشف على املوقع من خالل لجنة فنية. –

 وزارة املياه والري / املشاركة بالكشف على املوقع من خالل لجنة فنية. –

وقع ومنح املوافقة ة بالكشف على املوزارة الشؤون البلدية / أمانة عمان الكبرى / املشارك –

 التنظيمية

 وزارة اإلشغال العامة واإلسكان / املشاركة بالكشف على املوقع. –

 مؤسسة املواصفات واملقاييس االردنية / املشاركة بالكشف على املوقع من خالل لجنة فنية. –

 املديرية العامة للدفاع املدني / املشاركة بالكشف على املوقع. –

 ملشاركة بالكشف على املوقع من خالل لجنة فنية.دائرة السير املركزية / ا –

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

 تدفع في املديرية املالية في الهيئة )مرفق( 23/0/2310

 الخدمة إنجاز وقت
 أشهر.اصدار املوافقة املبدئية على املوقع خالل ثالثة 


