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 الرتخيص بإقامة املرافق الالزمة لعمليات البحث أو اإلنتاج للبرتول

"    ايجاس"الشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية/  الييئة المصرية العامة لمبترول  :جهة الترخيص
وشركة جنوب الوادى القابضة لمبترول                                        

 

 
: المستندات /     1

. طمب مرفقا بو الرسومات والبيانات الخاصة بيذه المنشات ومواقعيا  -
 
: الرسوم /    2

  جنيو عن كل طمب5رسم نظر  -

   ترى الييئة المصرية لمبترول رفع قيمة ىذا الرسم وذلك ضمانًا لمجدية .
 
:  اإلجراءات /    3

لممستغل أن يقوم فى داخل حدود منطقة ترخيص البحث أو عقد االستغالل بجميع االعمال الالزمة  -
قامة المنشآت المؤقتة ومد خطوط   السكك الحديديةلعمميات البحث أو االنتاج مثل انشاء الطرق وا 

. ووصالت االبار 
 :يجب ان يحصل المستغل أو المرخص لو فى البحث عمى موافقة الييئة فى الحاالت التالية  -

مد خطوط السكك الحديدية   -1
 .اقامة المبانى والمنشات الدائمة التى تعد لالستعمال لمدة تزيد عن سنة  -2

 .مد خطوط انابيب المياه العذبة  -3

وفى ىذه الحاالت يجب ان يكون الطمب المقدم مرفقا بو الرسومات والبيانات الخاصة بيذه 
المنشات ومواقعيا ، وال يجوز البدء فى اقامة ىذه المنشات قبل صدور موافقة الييئة عمى 

. اقامتيا 
يصدر الترخيص الخاص باقامة المنشات أو ىدميا من الييئة وفقا لمقوانين والموائح المعمول بيا  -

عمى ان يكون استعمال .وذلك فى خالل شيرين من تسمميا لطمب الموافقة عمى االنشاء أو اليدم 
. ىذه المنشات فى االعمال المتعمقة بتراخيص البحث أو عقود االستغالل 
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ينتيى الترخيص بانتياء مدة سريان اخر ترخيص لمبحث أو عقد االستغالل المتعمق بو ما لم يطمب  -
 .حاممو قبل ذلك انيائو 

 .يمغى ىذا الترخيص اذا استمر فى اغراض اخرى غير المرخص لو بيا  -

 
 
 

 

: االشتراطات /    4
ال يجوز ىدم المبانى أو المنشات المستديمة داخل حدود ترخيص البحث أو عقود االستغالل اال بعد  -

موافقة الييئة عمى ذلك ، ومع عدم االخالل بما يكون الدارات الحكم المحمى من اختصاص فى ىذا 
. الشأن فى مناطق عقود االستغالل 

اليعطى ىذا الترخيص لصاحبو اى حق فى تممك االرض التى بيا تمك المنشات كما اليجوز لو  -
 .استعمال ىذه المنشات كوسيمة لالستثمار اال بموافقة كتابية من الييئة 

عمى المرخص لو أو المستغل أن يخطر الييئة اذا الحظ ان الغير قد اقام مبان أو منشات اخرى  -
عمى االرض التى يشمميا ىذا العقد والتى تممكيا الحكومة خارج كردونات المدن أو اذا الحظ 
استعمال تمك االرض باية صورة من الصور بدون ترخيص سابق من الييئة وكل تقصير من 

المنصوص عمييا فى - المرخص لو أو المستغل فى ىذا الشان يحممو عالوة عمى الجزاءات 
 تعويص جميع – 1972 لسنة 758الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير الصناعة رقم 

 .االضرار التى تنشا لمحكومة عن ذلك 

اذا لم يقم المرخص لو بالبحث أو لممستغل ان ينشئوا بموافقة الحكومة عمى نفقتيم الخاصة طرقا  -
وال يترتب عمى ىذا اكتساب اى حقوق كانت عمى ىذه الطرق كما ال .فى اراضى الحكومة الخالية 

يجوز ليم منع الغير من استعماليا مالم يكن ذلك مضرا بحسن سير العمل بالمناطق واعتماد 
 .المؤسسة لذلك 

ال تمتزم الحكومة من جانبيا بانشاء طرق مواصالت لممناطق المؤجرة أو المرخص بيا وال ان  -
 .تحافظ عمى الطرق الموجودة حاليا أو التى توجد فى المستقبل وال ان تقوم باصالحيا 

صدور الترخيص وفقًا ألحكام قوانين االلتزام المنظمة وتعديالتيا وأحكام القوانين السارية فى  -
. ع وما قد يطرأ عمييا من تعديالت فيما لم يرد بشأنو نص فى قوانين االلتزام .م.ج


