
                                                                              

 

 ائلةترخيص لمحالت ومحطات توزيع المحروقات السلا
 (ان طلب هذا الرتخيص يقدم يف مركز احملافظة)

 
 ( 4، املادة 8822/92مرسوم  ) :المستندات المطلوبة

 .طلب موقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا   -1
شبركة فنخب ة عبن ذ اعو با  ب الرخةبةالباسم طالبب الرخةبة مبع صبونة عبن  بذكرة هويوبه وعنوانبه وهبو ذقاموبه وذ ا كبان ط -8

 .الوجانية
 .موقع ذنشاء احملطة ونقم العقان والشانع واحمللة -3

      بني موقع احملطة بالنخبة حملطات وهالت يبع 1/055خريطة مبقياس    -:اخلرائط 
 .و وزيع احملروقات الخائلة يف العقانات اجملاونة      

  بيني البناء  1/155خةة البناء مع خريطة مبقياس اخلرائط املطلوبة للحةول على ن     -
 .وحدود سطح الطريق والرصيف وأج زة الووزيع مع اخلزانات حتت سطح األنض                          

 أج زة بيان امكنة   بني هوويات البناء بكامله مع 1/155مبقياس   فةيلية خريطة -  
 .غريهوالومديدات و  الووزيع                 
   لوحمو  موانوهضمان خريطة مقطع  بني مساكة حديد اخلزانات وكيفية صنعه و  -  
 .كمية احملروقات امل زونة فيه     
 .براءة  مة عقانية ال يعود  انخي ا ألكثر من سنة -4
 .(ا فاق عقد  –عقد اجيان  –افادة عقانية  –سند متليك )وثيقة نمسية  ثبت قانونية ذشغال العقان -0

                   455.555و ل فئة اوىل .ل 055.555وقدنها  ال من اخلزينة يثبت دفع مةانيف الوحقق يف الطلبذية    -6
 .ل فئة ثانية.ل

 .افادة ختطيط من الونظيم املدين ال يعود  انخي ا الكثر من ش رين -9

 
 

 .ا ذىل احملاف ذن هذه املعاملة جيب أن  قرتن مبوافقة اجمللس البلدي امل وص قبو ذعادهت: مالحظة
 

، 69/69نقبم  يشبرتاعاالرسبوم املو ( قبانون الرسبوم والعبالوات البلديبة و عديال به ) 01املبادة   65/22نقم قانون  :الرسوم المتوجبة
    881/23انون نقم قالو ( نسم الطابع املايل و عديال ه )8و 1نقم  اجلدول

 احلد األقةى          
 .ل.ل 855،555   :نسم الرتخيص حملالت وهطات  وزيع احملروقات الخائلة    
 %. 10نسم اضايف على نسم  رخيص اسوثمان هطات  وزيع احملروقات الخائلة : نسم الوعمري     
 .ل.ل  155،555       :نسم االسوثمان الخنوي عن كو عداد    
 ل    .ل  905،555        (: ذنشاء )نسم طابع مايل     
 .ل.ل  80،555         (:                            اسوثمان )نسم طابع مايل     
 .ل.ل  055،555: الفئة األوىل     نسم الوحقيق يدفع خلزينة الدولة    



                                                                              

 

   .ل.ل  455،555: الفئة الثانية                               
 
 

 .2و 9، املادة 1238ل، سنة /81 ياشرتاعمرسوم  :مهلة اإلنجاز
  .ما عدا امل لة اليت  أخذها املعاملة امام اللجنة الةحية اش ر انبعة

 
 .6املادة  24 /0052مرسوم  و 35و  16- 2املواد  1245سنة  LR /90قران   :مالحظات

  .احملاف  باملفرق ما مل حيةو على نخةة من  جيوز ألحد أن خيزن هروقات سائلة برسم البيعال -1

ذ ا مل يخبوثمر خببالل او  خبالل سبنة لبيببع احملروقبات الخبائلة ا ا مل يفبوح احملبو  فبوح هبوفيبه ب رخصالقبران املبول يبزول مفعب -8
 . موواليونيسنوني 

جيبب أن . للمحطبةب مكا ب ال جيوز أن حتوبوي األبنيبة البيت  قبام يف هطبة  وزيبع ذال علبى طبابق أنضبي وطبابق أول يخبوعمو  -3
  .العمومية رائ ا يف أبنية احملطة خانج حدود الطريقجتري مجيع العمليات املرخص بإج

وختببببزين و عبئببببة  الشببببروت الونظيميببببة العامببببة جملمعببببات املشببببوقات النفطيببببة الخببببائلة وصبببب اني  النقببببو وهطببببات الووزيببببع  طبببببق  -4
. 0052/24ملرسبوم امللحبق با 1وفقا  للجبدول نقبم  .احملروقات املخيلة اعوبانا  من  انيخ نشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية

 (1املادة  ،0052/24مرسوم )
 

 

 

 

 

 

 
 


