
 

 منح شهادة إتمام عمل المنشأة إلنتاج الوقود الصناعي

 الوقود الصناعي من النفايات إلنتاجمنشآت  بإنشاءالراغبون   الخدمة من املستفيدة الفئة

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

املوافقات الالزمة على املخططات الهندسية للمنشأة من الجهات املختصة )مجلس التنظيم االعلى، امانة  الخدمة على الحصول  شروط

 املحلية واللوائية أو اية جهات اخرى ذات صالحية(.عمان الكبرى، اللجان 

املخططات الهندسية للمنشأة مبينا عليها متطلبات الوقاية والحماية الذاتية للمديرية العامة للدفاع املدني   املطلوبة الوثائق

 واي جهة ذات صالحية. وهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ومصادق عليها من مديرية الدفاع املدني 

 اجراءات تقديم الخدمة

املنشأة خالل ستة شهور من تاريخ حصوله  بإنشاءيقوم متلقي الخدمة بالبدء  -1

 على التصريح
 ستة اشهر

 عند مباشرته بعمليات اإلنشاء. وعند  -2
ً
يقوم متلقي الخدمة بإعالم الهيئة خطيا

 بذلك.
ً
 بإعالم الهيئة خطيا

ً
 االنتهاء يقوم أيضا

 بالكشف الحس ي القيام الفنية )املشكلة من الهيئة والشركاء ادناه( اللجنة تتولى -3

خالل شهر من تاريخ اعالم  الهيئة باالنتهاء من إقامة املنشأة وتتأكد  املنشأة على

( من 13في املادة ) الواردة للمتطلبات وفقا املنشأة قد تم إقامة اللجنة الفنية من

 ود الصناعيتعليمات تنظيم نشاطات الوق

 ثالثة اسابيع

 الى شهر

اذا تم التأكد من كافة البنود املذكورة أعاله ، يتم اعطائه شهادة اتمام عمل  -4

 املنشأة على ضوء الكشف اعاله  .  بإقامة
 يوم

اذا كان هناك اية مخالفات لهذه البنود ، يتم ابالغ املصرح له ملعالجتها  -5

 خالل فترة معينه تحددها اللجنة وفقا لطبيعة املخالفة. 

حسب املدة التي 

 تحددها اللجنة

6-  .
ً
 يوم بعد انتهاء املصرح له من ازالة املخالفات يتم اعالم الهيئة خطيا

 تقوم اللجنة بالكشف الحس ي على هذه املخالفات والتأكد من ازالتها .  -7
 ثالثة اسابيع

شهادة اتمام عمل . إعطائه. اذا تأكدت اللجنة من ازالة املخالفات يتم 8  يوم 
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 الكبرى. عمان أمانة البلدية / الشؤون وزارة -
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 ال يوجد .  الخدمة رسوم

 فترة زمنية أقصاها أربعة اسابيع. الخدمة إنجاز وقت


