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 ( GTL )إقامة شركات للعمل يف جمال حتويل الغاز إىل منتجات برتولية سائلة الرتخيص ب

 

وزارة البترول  /  الشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية    :  جهة الترخيص

  اإلجراءات والمستندات 14/1 

 : تقديم طمب إلى جية الترخيص موضحا بو  - 

. أسم الشركة المطموب الموافقة ليا وعنوانيا    * 

. األنشطة التي تزاوليا الشركة    * 

. أسماء المؤسسين وخبراتيم في ىذا المجال ونسب المساىمة    * 

. موقـع المصنــع    * 

تحديد مصدر الحصول عمى الغازات الطبيعية عمى أن يتم االتفاق مع قطاع    * 
. البترول عمى الكميات والمواصفات واألسعار مسبقاً 

. أسواق تصريف المنتجات البترولية  * 

غاز طبيعي أو أية أنواع أخرى )تحديد أنواع كميات ومواصفات الوقود المطموب *  
ومصادر الحصول عمييا ، وفي حالة طمبيا من قطاع البترول يتم  (لموقود

. االتفاق عمى كمياتيا وأسعارىا مسبقاً 

. احتياجات ربط خدمات المشروع مع الشبكات القومية في حالة طمبيا     * 

 

يرفق بالطمب خريطة بموقع المصنع موضح عمييا مسارات التشغيل وموقع وحدات   - 
 ( . لممصنعرسم تخطيطي  )المشروع 

 



 

 2 

 : االشتراطات والضوابط 14/2 

الواردة و في مثل ىذه المصانعالعامة الواجب توافرىا القانونية االلتزام باالشتراطات   - 
والمعدل بقرار وزير اإلسكان   1963 لسنة 201بقرار وزير اإلسكان والمرافق رقم 

 لسنة 201تعديل بعض أحكام القرار رقم  بشأن 1972 لسنة 391والمرافق رقم 
 :  وتشمل باالشتراطات العامة الواجب توافرىا فى معامل تكرير البترول1963

. اشتراطات إقامة المباني واألسوار    * 

. االشتراطات التنظيمية الداخمية لممعمل    * 

. اشتراطات أعمال وأجيزة الصرف    * 

. االشتراطات الوقائية    * 

. االشتراطات الخاصة باألجيزة    * 

. االشتراطات الواجب توافرىا في أماكن استعمال الكيماويات السامة والكاوية    * 

. اشتراطات المعمل الكيماوي    * 

 .   اشتراطات الوقاية من الحريق ووسائل مكافحتيا    * 
 .االلتزام باشتراطات قانون البيئة -  

 :تضمن القرار االشتراطات والضوابط اآلتية

   يجب فى معامل تكرير البترول توافر االشتراطات العامة الواجب توافرىا فى المحال الصناعية والتجارية 
 :كما يجب توافر االشتراطات اآلتية ، وغيرىا من المحال المقمقة لمراحة والمضرة بالصحة والخطرة 

مترين  أن يسور موقع المعمل بسياج ثابت منشأ من مواد غير قابمة لالحتراق وبارتفاع ال يقل عن (1   )
 .مع تشديد المراقبة حول المعمل 

أن تحدد مساحة خالية حول جياز حرق الغازات الزائدة عن الحاجة من جميع الجيات ال يسمح  (2   )
وتقدر أبعاد ىذه ، فييا باقامة أية منشآت وأجيزة خالف األجيزة الضرورية الالزمة لتشغيل الشعمة 
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المساحة بحسب التصميم اليندسى لممعمل وكمية ونوع الغازات المراد التخمص منيا بطريق الحرق 
 .وارتفاع وقطر ونوع ماسورة الشعمة بحيث تمنع أية أخطار عمى المنشآت واألجيزة داخل المعمل 

 مترا بين السور الخارجى وبين أجيزة المعمل من أفران وأبراج التقطير 30أال تقل المسافة عن  (3   )
والمكثفات والمبردات وأجيزة العازل الحرارى والمواسير والمعدات األخرى التى تحتوى عمى زيت خام أو 

طبقا الختيار بنسكى  ( م 56ر6 ) ف 150" غازات أو منتجات بترولية ذات درجة وميض تقل عن 
 .وال يجوز تشوين المواد المذكورة فى المسافات الخالية ، مارتن المغمق 

 متر من 300أال تقل المسافة بين األجيزة المشار الييا فى البند السابق وبين المساكن عن  (4    )
 .جميع الجيات 

 .أن ينشأ المعمل من مواد غير قابمة لالحتراق  (5   )

أن يزود المعمل بمواد لممياه النقية الصالحة لالستعمال اآلدمى وطريقة صرف أيا كان عدد  (6   )
 .العمال 

أن ينظم المعمل تنظيما فنيا وتفصل أمكنة األجيزة عن مبانى المخازن والورش والمكاتب وما شابو  (7  )
كما تنظم أجيزة المعمل من أفران وأبراج التقطير والمكثفات والمبردات وأجيزة التبادل ، ذلك بطرقات واسعة 

 الحرارى 

 .وصياريج التفريغ والمواسير بحيث تتم العمميات بطريقة سيمة آمنة 

 .أن يكون المعمل خاليا من الحشائش واألشجار التى قد تسبب أخطار الحريق  (8   )

التخمص من الغازات و األبخرة القابمة لالشتعال المتخمفة عن عمميات التكرير باحدى الطرق الفنية  (9  )
 .لمنع التركيز الخطر 

 :   وفى حالة حرقيا بواسطة شعمة فى اليواء يراعى اآلتى 

 .تزود الشعمة بجياز اشعال آمن وفعال يكون بعيدا عن مكان الشعمة (أ)        
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يسور فضاء حول ماسورة الشعمة بسور مصمت من البناء أو التراب أو أى مادة أخرى  (ب)        
 سم ويبعد ىذا السور عن ماسورة الشعمة بدائرة نصف 50مماثمة غير قابمة لالحتراق بارتفاع ال يقل عن 

 .قطرىا اليقل عن خمسة أمتار مركزىا ماسورة الشعمة 

ال يسمح لمعمال بالدخول فى منطقة الشعمة إال بعد التأكد من خموىا من الغازات أو األبخرة  (ج)       
 .القابمة لالشتعال 

أن تخصص غرفة لمغاليات تنشأ من مواد غير قابمة لالحتراق ويجوز ترك الغاليات بدون غرفة  (10  )
 مترا اذا كانت محكمة الغمق وتعمل 30عمى أن تكون بعيدة عن األجيزة الخطرة بمسافة التقل عن 

 .أوتوماتيكيا 

 .يراعى أن تكون األماكن المسقوفة جيدة التيوية واالضاءة  (11   )

أال يستعمل أى نوع من أنواع االضاءة الصناعية غير االضاءة بالكيرباء وأن تكون جميع  (12  )
مصابيح االضاءة والمفاتيح وغيرىا مصنوعة من مواد غير قابمة لالحتراق ومن النوع الذى ال تتسرب اليو 

الغازات كما ال يجوز داخل معمل التكرير استعمال بطاريات من أى نوع إال البطاريات المصممة ضد 
 .الغازات 

أن تكون االضاءة ليال متوفرة وبصفة خاصة فى الممرات المعمقة والساللم المؤدية ليا واألجيزة  (13  )
 .ومواقع تشغيل األجيزة كفتح وقفل الصمامات وقراءة البيانات والعدادات 

 .أن تحفظ األسالك والكابالت الكيربائية معزولة وبعيدة عن درجات الحرارة المرتفعة  (14   )

أن تكون الطرقات والممرات واألرضيات والساللم نظيفة وخالية من الزيوت المسكوبة والعوائق كما  (15  )
 .يجب أن تكون أسطح الساللم والممرات مقاومة لمتزحمق 

ال يجوز ترك الخرق المبممة بالزيوت مبعثرة أو ترك السوائل المسكوبة بل يجب وضعيا فى  (16  )
األماكن أو األوعية المعدنية المزودة بغطاء والمعدة ليذا الغرض كما ال يجوز ترك الفضالت مثل رواسب 

أو القائيا بجوار األجيزة بل يجب التخمص من الخرق والفضالت بالطرق  (بيروفوريك)كبريتور الحديد 
 .الفنية اآلمنة 

 .تميز خطوط األنابيب التى فوق سطح األرض بعالمات خاصة لمداللة عمى ما تحويو من مواد  (17   )
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أن تحدد أماكن الكابالت الكيربائية وأنابيب المواد البترولية التى تمر تحت أرضية المعمل  (18  )
بعالمات ظاىرة وتمنع عمميات الحفر بالمنطقة إال بتصريح كتابى من شخص مسئول وتحت اشراف 

 .الفنيين بالمعمل 

أال يقل أرتفاع أى حبال تثبيت أو كابالت أو مواسير أو شابو ذلك فوق الطرقات أو الممرات عن  (19   )
أربعة أمتار فاذا وضعت بغرض مؤقت بارتفاع أقل من ذلك فيجب أن توضع عالمة حمراء مميزة وتتخذ 

 .االجراءات الالزمة المترتبة عمى ذلك 

أن تصفى المخمفات السائمة المتجمعة من األجيزة المختمفة قبل الصرف النيائى وذلك بواسطة  (20   )
اجيزة فصل الزيت من ذات الكفاءه العالية كما تعالج المخمفات التى تحتوى عمى مواد كيماوية بطريقة 

 .تجعميا صالحة لمصرف النيائى قبل خروجيا من المعمل 

 .أن تكون أعمال صرف دورات المياه مستقمة تماما عن أعمال صرف متخمفات المعمل األخرى  (21    )

أن تكون أجيزة الصرف ذات سعة كافية لتفادى الطفح كما تقام حواجز حول المجارى المكشوفة  (22   )
 .ذات القطاعات الكبيرة 

 .أن تزود كل مجارى مخمفات المعمل بعدد كاف من موانع امتداد الميب  (23    )

 .يزود المعمل بورش لمصيانة تكون مستوفاة لالشتراطات المقررة لكل  (24    )

أن تطبق االشتراطات الخاصة بالصياريج الواردة بالقرار الوزارى فى شأن االشتراطات العامة  (25   )
 .الواجب توافرىا فى مستودعات البترول عمى أماكن تخزين البترول بالمعمل 

أال يسمح بالتدخين أو ايقاد نيران سواء بداخل أماكن التكرير أو عمى مقربة منيا وأن تترك كل  (26   )
عمب الكبريت والوالعات وأدوات التدخين فى مكان خاص أمين قبل الدخول الى المعمل عمى أنو يجوز 

 .التصريح بالتدخين فى أماكن خاصة تعد لذلك بعد عمل االحتياطات الالزمة 

أال يسمح بدخول المعمل لغير المشتغمين بو أو المشرفين عميو إال بتصريح خاص من  (27   )
 .المسئولين عن المعمل 

أن تكون وسائل النقل داخل المعمل من النوع اآلمن الذى ال يحدث شرر عمى أن يكون انتقال  (28   )
 .ىذه الوحدات داخل المعمل فى الطرقات المحددة واليجوز الخروج عنيا إال بتصريح خاص 
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 .أن تقام حواجز عمى أعمال الحفر أو العراقيل وتوضع اضاءة حمراء مميزة عندىا ليال  (29   )

 .عمى من يؤدى عمال خطرا أن يكون تحت مراقبة شخص آخر عمى األقل  (30   )

 .تزويد أماكن العمل بعدد كاف من وسائل االغتسال  (31   )

أن تعد أماكن لخمع المالبس و تزود بدواليب ذات فتحات لمتيوية ويكون الجزء المخصص لكل  (32  )
 .عامل من ىذه الدواليب مقسم الى قسمين منفصمين أحدىما لمالبس العمل واآلخر لممالبس العادية 

أن تخصص غرفة أو أكثر لالسعافات األولية والغيارات فى مكان مناسب يسيل الوصول إلييا  (33  )
 متر مالم تتوافر وسيمة النقل السريع 300بشرط أال تزيد المسافة بين تمك الغرفة وأبعد مكان لمعمل عن 

 .لممصابين كالسيارات وغيرىا 

    كما يجب توافر النقاالت ومواد االسعاف وأجيزة التنفس المزودة باسطوانات األوكسجين بكميات 
تتناسب مع عدد العمال عمى أن يعيد الى ممرض أو ممرضة تحمل شيادة التمريض معترف بيا من 

 .وزارة الصحة الجراء االسعافات األولية لممصابين 

أن تتوافر المالبس الوقائية الكافية والالزمة لكل عممية خاصة وأن يزود العمال بيا وتكون فى  (34   )
حالة نظيفة وصالحة لالستعمال بصفة مستمرة كما يجب أن تكون فى متناول اليد لمعمال المشتغمين فى 

 :أماكن يحتمل تصاعد األتربة واألبخرة والغازات الضارة بيا وىى كاآلتى 

 .أجيزة تنفس لموقاية من األتربة والغازات واألبخرة الضارة  (أ)       

أجيزة لوقاية الوجو واألعين من الرذاذ والغازات واألبخرة واالشعاعات الضارة كالقناعات  (ب)     
 .والنظارات وكذلك لمعمال الذين يعممون أمام أجيزة زجاجية تشتغل تحت ضغط مرتفع 

مالبس لموقاية من المواد الكيماوية ومن الحرارة مثل البدل والجاكيت والسروال والمرايل  (ج)      
 .والقفازات واألكمام 

أحذية ذات رقبة طويمة لوقاية القدم من المواد الضارة وأحذية ذات مقدمة حديدية لموقاية من  (د)      
 .الصدمات 
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  خوذات لمعمال الذين يعممون فى أماكن يحتمل سقوط أشياء بيا وكذلك لمعمال الذين يعممون  (ىـ)     
فى أماكن معرضة لمصدمات وكذلك يزود العمال الذين يعممون فى اصالح صمامات أو مواسير أو أى 

 .أجيزة تحتوى عمى مواد كيماوية تحت ضغط بقناعات واقية من الكيماويات 

 .يراعى أال تكون مالبس العمال ممزقة أو مبممة بالشحوم أو الزيوت  (35    )

 .يحاط العمال عمما بجميع األخطار التى يمكن أن يتعرضون ليا من المواد أو اآلالت أو غيرىا  (36    )

 


