الهيئة المصرية العامة للبترول

اإلجراءات المتبعة النشاء و ترخيص محطة و قود ( منفذ تسويق )
 يتقدم مالك األرض إلحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  -مرفق بيان الشركات ( أو تقوم شركة التسويق بتوفير األرض بمعرفتها ) فى سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقىبالموقع المقترح .
 تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة لتتأكد من مطابقة الموقع لإلشتراطات المقررة من قبل الهيئة وكذا دراسةالجدوى اإلقتصادية للمشروع.
 تتقدم شركة التسويق للهيئة لطلب الموافقة على إنشاء منفذ التسويق بالموقع المقترح . تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق للتأكد من توافر اإلشتراطات التي أقرتها الهيئة في ديسمبر 2015و هي كالتالي :
أوالً  -:مساحة الموقع ال تقل عن  1000متر مربع.
ثانيا ً  -:طول الواجهة ال يقل عن  25متر.
ثالثا ً  -:المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس االتجاه من الطريق ال تقل عن  500متر .
 يستتتتثنى متتتن االشتتتتراطات الستتتابقة محافوتتتات القتتتاهرة و الجيتتتنة و القليوبيتتتة و االستتت ندرية حيتتت تطبتتتق عليهتتتا
اشتراطات القرار الوزارى رقم  1649لسنة  1956و تعديالته.
 ال تؤختتتذ منافتتتذ ا لتستتتويق التتتتى تتتتم تقنتتتين أوتتتتاعها فتتتى االعتبتتتار عنتتتد احتستتتا شتتترط المستتتافة البينيتتتة بتتتين
المحطات ( عهد أكبر أو أصغر من  200م ، 2قوائم أسعار  ،سوق مدينة  ،مخازن  ،مستودعات ).
 يم ن السماح بتفاوت  % 10بحد أقصى بجميع االشتراطات السابقة.
 يشترط وجود عدد  2دورة مياه على األقل على أال تقل أبعاد الواحدة منها عن  100سم  150 Xسم.
 هتتتتذا ويراعتتتتى أن تشتتتتمل خنانتتتتات المحطتتتتات التتتتتى تقتتتتام علتتتتى منوومتتتتة  ATGطبقتتتتا ً والمواصتتتتفات التتتتتى يتتتتتم
إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنوومة المشار إليها بعاليه.
 بعد التأكد من توافر جميع االشتراطات المشار إليها بعاليه يتم عرض الموتوع على لجنة المحطات بالهيئة إلستصدارموافقة الهيئة على إقامة منفذ التسويق بالموقع المقترح من شركة التسويق و ت ون مشروطة بأن تتماشى مع شروط
وتعليمات اللوائح والرخص.
يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من اإلدارة المحلية
( األحياء أو مجالس المدن) وهي الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة و منها على
سبيل المثال ( وزارة النراعة (حماية االراتى)  ،الطرق وال بارى  ،األثار  ،البيئة  ،الدفاع المدنى  ،المرور  ..إلخ ).

