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الرتخيص بإقامة شركات للعمل يف جمال نقل وتوزيع املنتجات البرتولية والغاز الطبيعى  

 

شركة /  الشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية  / الييئة المصرية العامة لمبترول  :  جهة الترخيص
/  جنوب الوادي القابضة لمبترول 

يتم نقل وتوزيع المنتجات البترولية من خالل خطوط األنابيب وكذا بواسطة سيارات  *** 
 .الصياريج أول من خالل سفن الشحن 

  اإلجراءات والمستندات 1

 : تقديم طمب إلى جية الترخيص موضحا بو  - 

.  وعنوانيا طالبة الترخيصاسم الشركة    * 

. تزاوليا الشركة ساألنشطة التي    * 

. أسماء المؤسسين وخبراتيم ونسب المساىمة    * 

. المعدات واآلالت واألجيزة التي ستستخدميا الشركة    * 

 : االشتراطات والضوابط 21/2 

 بشأن 1988لسنة  (4)االلتـزام بالشـروط والضوابـط والمواصفـات الواردة بالقانون رقم   - 
 بشأن إصدار الالئحة التنفيذية 1988 لسنة 292وقرار رقم خطوط أنابيب البترول 

 .1988 لسنة 4لمقانون رقم 

. عـدم البـدء في مباشـرة النشاط قبل الحصول عمى موافقة جية الترخيص  - 

. االلتزام باشتراطات قانون البيئة  - 

 جاءت 1988 لسنة 4 بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لمقانون رقم 1988 لسنة 292وفقا لمقرار رقم 
: االشتراطات والضوابط كالتالي 
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 واضع اليد عميو بالسماح بمرور خطوط انابيب البترول بباطن ويمتزم مالك العقار أ .1
االرض التى يممكيا أو يضع يده عمييا كما يمتزم بالسماح بتنفيذ جميع األعمال الالزمة 

لوضع أو تركيب أو صيانة أو اصالح ىذه الخطوط و تتبع فى ىذا الشأن االجراءات 
 :اآلتية 

o (أ)  يصدر قرار من وزير البترول و الثروة المعدنية بالموافقة عمى تنفيذ المشروع
 و ينشر القرار و مذكرتو االيضاحية فى الوقائع المصرية

ال يجوز وضع خطوط انابيب البترول عمى مسافة تقل عن المسافات المشار الييا فى  .2
المادة السابقة ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس مجمس ادارة الييئة المصرية العامة 

لمبترول اذا اقتضت الضرورة ذلك وضع خطوط االنابيب عمى مسافة تقل عن المسافات 
المشار الييا و يحدد القرار االحتياطات الفنية الواجبة فى التصميم بعد أخذ رأى الجية 

 .القائمة عمى تنفيذ ىذه الخطوط 

تعد الجية المالكة لخطوط انابيب البترول خرائط يوضح بيا مسار ىذه الخطوط تخطر  .3
و يحظر عمى ىذه الجيات .بيا الوزارات و الييئات المعنية و وحدات الحكم المحمى 

اجراء أى عمل من أعمال الحفر أو اليدم أو الرصف أو مد أنابيب أو كابالت ألى 
غرض من االغراض أو اجراء أعمال الصيانة أيا كانت فى االجزاء او المسافات الوارد 

بشأنيا الحظر المنصوص عميو فى المادة السابقة اال بعد الحصول عمى ترخيص بذلك 
 بناء عمى طمب تبين فيو الجية رئيس مجمس إدارة إيجاس/ التنفيذى لمييئةرئيس المن 

 .الطالبة طبيعة األعمال المطموب اجراؤىا و وصفا دقيقا ليا 

 

 


