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 الرتخيص حبفر بئر برتول

  الييئة المصرية العامة لمبترول  :جهة الترخيص

 
: المستندات /     1

( 5)مرفق رقم .            طمب لمحصول عمى ترخيص كتابى بالحفر من ثبلث صور   -
 .ترخيص البحث أو االستغبلل  -

 يبين موقع البئر المطموب حفره و جميع المنشآت والتفاصيل 500/ 1يرفق بالطمب رسم مقياس  -
 وموقع البئر 100000/ 1 مترًا ومركزىا البئر ،و رسم آخر بمقياس 50داخل دائرة نصف قطرىا 

 .المطموب حفره واآلبار السابق حفرىا بالمنطقة

 
: الرسوم /   2
.  جنيو عن كل طمب 5رسم نظر - 

 
: اإلجراءات /    3

عمى المرخص لو بالبحث أو االستغبلل أو صاحب العقد قبل الشروع فى ايو عممية خاصة بحفر  .1
بئر فى منطقة ترخيص البحث أو عقد االستغبلل ان يقدم لمييئة طمبا لمحصول عمى ترخيص كتابى 

. بالحفر 
 :يقدم الطمب من ثبلث صور  مدعمًا بالبيانات اآلتية .2

o  يمزم بناء عبلمتين لكل منطقة عمى أن تكونا من بناء ثابت ومتين ال يقل ارتفاع كل منيما
 .عن متر واحد

o وتعرف بعبلمة االستدالل وىى النقطة التى يبتدئ منيا تحديد المنطقة ويجب -العبلمة األولى
 .بناؤىا فى أحد أركان المنطقة

o وتعرف بعبلمة االتجاه ويجب أن تبنى فى مكان يمكن رؤيتو من عبلمة -العبلمة الثانية
 .االستدالل

o  إذا امتد خط بين عبلمة االستدالل وعبلمة االتجاه كان ىو نفس الخط الذى يحد أحد جوانب
 .المنطقة
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o يجب أن تحمل كل عبلمة البيانات اآلتية حتى يمكن التعرف عمييا: 

 نوع العبلمة أى عبلمة االستدالل أو عبلمة االتجاه. 

 رقم تصريح البحث أو عقد االستغبلل. 

 تاريخ التجديد. 

 (يجب أن تدون ىذه البيانات عمى لوحة تثبت بأعمى العبلمة)  
o  تكفى عبلمة استدالل واحدة و عبلمة اتجاه لكل مجموعة مكونة فى منطقتين أو ثبلث أو

 .أربع مناطق مبلصقة لبعضيا

o يجب إعادة استمارة التجديد إلى المؤسسة المصرية العامة لمبترول مبينة بيا النقط اآلتية: 

 يجب توقيع خطى الطول والعرض لعبلمة االستدالل : موقع المنطقة الجغرافية
 .وكذلك مواقع وأبعاد الجبال أو العبلمات المعروفة فى األراضى المجاورة

 حجر )يجب بيان مقاييس العبلمة والنوع المشيدة منو :عبلمة االستدالل–
 .(أسمنت-رخام

 حجر رخام)يجب بيان مقاييس العبلمة والنوع المشيدة منو :عبلمة االتجاه-
 .(أسمنت

o  يبين المنطقة و عبلمات التحديد250000/ 1رسم كروكى بمقياس . 

تصدر الييئة المصرية العامة لمبترول الترخيص المطموب خبلل مدة ال تزيد عن ثبلثين يوما من  .3
تاريخ استبلميا لطمب الحفر وذلك متى كان موقع وبرنامج الحفر المقترح يحققان الشروط الواردة 

  .1972لسنة (758)بالبلئحة التنفيذية رقم 

 
 :االشتراطات /    4
  أشير من منحو الترخيص فيعتبر الترخيص الغيا ويمزم 6إذا لم يقم المرخص لو بالحفر فى خبلل 

 .الحصول عمى ترخيص آخر

 

  عمى المرخص لو أن يستمر فى حفر البئر المرخص بالحفر فييا حتى يصل الى اليدف المقترح
 .فى برنامج الحفر المعتمد من الييئة 

 

  ال يجوز إيقاف الحفر بالبئر أوىجره مؤقتًا أو نيائيًا قبل الوصول الى اليدف المقترح فى برنامج
الحفر إال بعد الحصول عمى موافقة الييئة المصرية العامة لمبترول و بالشروط التى تراىا ،فاذا 
رغب القائم بالعمميات فى ايقاف الحفر فى البئر أو ردمو أوتركو فعميو موافاة الييئة المصرية 
العامة لمبترول بصفة مستعجمة بصورتين من كل التسجيبلت الكيربائية المختمفة التى يقوم 
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باجرائيا بالبئر و كذلك بصورتين من القطاع النيائى لمبئر و تقوم الييئة المصرية العامة لمبترول 
 . ساعة من تسمميا لمبيانات المطموبة24بابداء الرأى فى طمب اإليقاف أو الردم فى خبلل 

 

  يجوز لمييئة المصرية العامة لمبترول أن توافق عمى بئر استكشافى أو بئر لممياه دون التقيد بكل
 مكا فى المرفق 1972لسنة  (758)أو بعض البيانات المنصوص عمييا فى البلئحة التنفيذية رقم

 (.6)رقم 

 

 يراعى فى تحديد مواقع اآلبار االستكشافية توافر الحد األدنى المنصوص عميو فيما يمى: 

 مائتى متر من الورش و محطات التجميع و أية منشآت صناعية أخرى. 

 مائة متر من خطوط األنابيب الرئيسية أو الفرعية الواصمة الى اآلبار. 

  ثبلثمائة متر من المساكن و األماكن الدينية والمقابر وغيرىا من المناطق المحظورة و
 .التى تعينيا الييئة المصرية العامة لمبترول

 

  عمى المرخص لو أو المستغل أن يراعى أن يتم حفر اآلبار بصفة عامة بطريقة رأسية و أن يتجنب
االنحراف الكبير عن الخط العمودى أثناء الحفر وعميو فى سبيل ذلك أن يقوم بقياس درجات 

 مترًا و ال يجوز القيام بالحفر المائل إال بموافقة سابقة من الييئة 250االنحراف كل حوالى 
 .المصرية العامة لمبترول

 

 عمى المرخص لو أو المستغل أو صاحب العقد خبلل عمميات الحفر أن يراعى ما يمى: 

 .تزويد البئر بالمواد و المعدات الضرورية لمنع االنفجارات -

 

حماية جميع الطبقات المحتوية عمى المياه العذبة و ذلك عن طريق التغميف بالقيسونات و  -
التبطين باألسمنت و عممية إجراء االختبارات لمضغط لمتأكد من عزل ىذه الطبقات بصورة 

 .فعالة

 

حماية الطبقات الحاممة لمزيت أو الغاز و ذلك عن طريق التغميف بالقيسونات و التبطين  -
باألسمنت و يجوز فى حالة االنتاج من طبقات صخرية صمبة أو متشققة أن يترك الجزء 

 .األسفل من البئر دون تغميف ذاتى 

 

أخذ البيانات الجيولوجية المبلئمة من البئر الذى يجرى حفره مع االحتفاظ ما أمكن بعينات  -
من الزيت الخام و الغازات والمياه الجوفية و بعينات الطبقات التى تخترقيا اآلبار و ترسل 

فإذا رأت الييئة . أجزاء من كل ىذه العينات ليحتفظ بيا فى الييئة المصرية العامة لمبترول
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ضرورة قطع عينات اسطوانية أو إجراء اختبارات إنتاجية أو إعادة ىذه االختبارات تطمب من 
المرخص لو أو المستغل ذلك كتابة و عميو تنفيذ ىذا الطمب إال إذا حالت ظروف العمل 

 .بالبئر دون ذلك ووافقت الييئة المصرية العامة لمبترول
 

القيام بعمل اختبار الطبقات بمجرد التأكد من وجود شواىد ىيدروكربونية وذلك أثناء حفر  -
اآلبار االستكشافية ولتحقيق ىذا يجب عمى المرخص لو بالبحث أن يزود أجيزة الحفر عمى 
مواقع اآلبار االستكشافية بكل اإلمكانيات و األجيزة المستحدثة و التى تساعد عمى التعرف 
عمى قراءة الشواىد الغازية أثناء الحفر وتحميل مكوناتيا ،فإذا ما حالت الظروف الميكانيكية 
البئر دون اجراء اإلختبار المطموب جاز لممرخص لو بموافقة الييئة المصرية العامة لمبترول 
عدم إجراء ىذا اإلختبار،وبعد وصول الحفر فى البئر اإلستكشافى الى العمق النيائى عمى 

المرخص لو بالبحث التقدم الى الييئة المصرية العامة لمبترول ببرنامج مفصل عن 
المسافات التى يرى اختبارىا عمى ضوء النتائج التى تبرزىا القطاعات الجيولوجية و 

التسجيبلت الكيربائية النيائية لمبئر ولمييئة اقتراح أى اختبارات أخرى ترى من وجية نظرىا 
أنيا ضرورية لتقييم محتويات الصخور بالبئر وعمى المرخص لو أن يقوم بعمل ىذه 

 .االختبارات بناء عمى توصية كتابية من الييئة المصرية العامة لمبترول

 

إجراء التسجيبلت البلزمة كالتسجيل الكيربائي واالشعاعى و الصوتي وغير ذلك من  -
و تبمغ الييئة المصرية العامة لمبترول كتابة بنتائج .التسجيبلت المستحدثة و الضرورية

 .االختبارات و التسجيبلت  خبلل ثبلثة أيام من تاريخ الحصول عمييا

 

  عندما يتم اكتشاف البترول فى بئر ما ويصدر عقد االستغبلل الخاص بيا يقوم صاحب العقد
يوضع نظام لممسافات من اآلبار المزمع حفرىا لتنمية الكشف طبقًا لمقواعد المثمى الستغبلل حقول 
البترول نتيجة لمبحوث والدراسات التى يقوم بيا ويراعى منذ بدء اكتشاف البترول توزيع انتشار 

اآلبار فى االتجاىات المختمفة لتحديد امتداد وشكل الحقل وخصائص الخزان البترولى و السوائل و 
الغازات المختمفة و ذلك لكى يمكن إنجاز الدراسات و البحوث المختمفة المؤدية الى تحديد 

و يراعى أن تكون المسافات بين اآلبار البلزمة لئلنتاج من .المسافات من اآلبار فى أقل مدة ممكنة
طبقة معينة بالقدر و الشكل المطموب إلتمام استنزاف البترول بأحسن قدرة و كفاية و يمزم أن 

. تكون ىذه المسافات منتظمة الشكل و المقدار بقدر اإلمكان
 لكل طبقة منتجة عمى  Grid mapsو تقدم نتائج الدراسات مع صور من خرائط مواقع اآلبار 

حدة مصحوبة بمذكرات تفصيمية العتمادىا من الييئة المصرية العامة لمبترول و ال يجوز التعديل 
 .فى ىذه الخرائط بعد اقرارىا بالحذف أو االضافة إال بموافقة الييئة بعد تقديم المبررات الفنية
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 يراعى فى تحديد المسافات بين اآلبار اإلنتاجية توفر الحد األدنى المنصوص عميو فيما يمى: 

  أن تكون المسافة بين البئر و حدود منطقة العقد مساوية مرة عمى األقل لممسافة   بين
اآلبار طبقًا لنظام المسافات المشار اليو فى البند السابق ، فإذا لم تكن المسافات قد 

 متر من خطوط الحدود إال إذا وافقت الييئة المصرية 400حددت بعد تكون المسافة 
 .العامة لمبترول كتابة عمى غير ذلك

 مائة متر من الورش ومحطات التجميع و أية منشآت صناعية أخرى. 

 خمسون مترا من خطوط األنابيب الرئيسية أو الفرعية الواصمة من اآلبار. 

  مائة و خمسون مترًا من المساكن و األماكن الدينية و المقابر و غيرىا من المناطق
 .المحظورة التى تعينيا الييئة

  يجوز لمييئة المصرية العامة لمبترول تعديل المسافات المشار الييا فى ىذا البند طبقا لما
 .تراه من  دواعى الظروف الخاصة

 

  عمى الرخص لو فى الحفر أن يزود جميع اآلبار المنتجة و اآلبار التى يتقرر استغبلليا ألغراض
 :الحقن أو المبلحظة، بالمعدات المبلئمة فى قاع البئر و فى فوىتو لتحقيق ما يمى 

 مراقبة اإلنتاج أو الحقن. 

 السماح بقياس قاع البئر. 

 منع تسرب السوائل من طبقة الى أخرى. 

 

  عمى المرخص لو بالحفر عند تركيب المعدات المشار الييا فى البند السابق و بغض النظر عن
االختبارات التى أجريت قبل إكمال البئر أن يجرى اختبارًا لتقدير الطاقة االنتاجية القصوى لمبئر و 
تحديد أنسب المعدالت المبلئمة إلستغبللو و عميو كذلك القيام بعمميات قياس الضغوط الجوفية 

بقاع البئر سواء بالنسبة لآلبار المنتجة أو اآلبار التى يتقرر استعماليا ألغراض الحقن أو 
 .المبلحظة

 

  عمى المرخص لو فى الحفر أن يقدم لمييئة المصرية العامة لمبترول تقاريرًا خبلل عمميات الحفر
إلى أن يتم إكمال أو ردم البئر أو ىجره ويبين فى ىذه التقارير مدى تقدم وضع البئر و عميو 

موافاة الييئة تباعا بنتائج ما يقوم بو من فحص باليونوتولجى و تحميبلت طبيعية لعينات اآلبار و 
مساحات الضغوط التى تتم باآلبار و كذلك نتائج التحميبلت الكيمائية التى يقوم بيا لما يحصل 
عميو من عينات الزيت الخام والغازات والمياه الجوفية، وعمى المرخص لو أو المستغل إخطار 
الييئة المصرية العامة لمبترول فورًا إذا عثر أثناء الحفر عمى معادن أخرى ذات أىمية غير 
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بترولية و عميو الحصول عمى عينات اسطوانية لمصخور و الحاممة ليا ما أمكن ذلك و موافاة 
 .الييئة بالنصف من كل عينة من ىذه العينات

 

  يوما من تاريخ 90عمى المرخص لو أو المستغل أن يقدم لمييئة المصرية العامة لمبترول خبلل 
 .إتمام البئر تقريرا من ثبلث صور يصحح وينقح و يعيد تفسير البيانات والتقارير المتقدمة 

 

  عمى المرخص لو أو المستغل أن يحصل عمى موافقة الييئة المصرية العامة لمبترول مقدما إذا أراد
تعميق بئر ما أو إذا أراد استخدام أى بئر لحقن الغازات أو السوائل لرفع  ضغط الخزان أو 

المحافظة عميو و ذلك بواسطة اليواء أو الغاز الضغوط أو المياه و عميو أن يتقدم بذلك برنامجا 
 .مفصبل الى الييئة المصرية العامة لمبترول أو مندوبيا لمموافقة عمييا قبل الشروع فى العمل

 

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل أن يتبع األصول المرعية فى ردم اآلبار عند ىجرىا نيائيا سواء
كانت جافة أو نضب معينيا من حيث العمل عمى عزل الطبقات الحاممة لمبترول أو الغاز أو المياه 
عزال تاما بعضيا عن بعض واتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة لضمان إمكان إعادة حفر تمك اآلبار 

لبلنتفاع بيا بأي صورة ويكون الردم طبقا لمبرنامج الذى توافق عميو الييئة المصرية العامة 
 . لمبترول كتابة

 

  فى حالة ردم أى جزء من البئر تخطر الييئة المصرية العامة لمبترول بخطاب يتضمن المبررات و
 .كذا بيانا عن الطريقة والمواد التى تستعمل

 

  ال يجوز ىجر بئر منتجة أو ردميا جزئيا أو كميا إال إذا ثبت أن اإلنتاج منيا ال يحقق ربحا ووافقت
واذا حفرت بئر يمكن أن تنتج مواد بترولية أو اذا كانت .الييئة المصرية العامة لمبترول عمى ذلك

ىناك  بئر استغمت ثم نضب معينيا فممييئة المصرية العامة لمبترول الحق فى اإلحتفاظ بالبئر دون 
ردميا وفى حالة تسمح باستعمال البئر وذلك اذا رأت أنو من الممكن استخدميا فى أية أغراض 

عمى أال ينتج من استعمال الييئة المصرية العامة لمبترول ليذا البئر أى تعطيل لممستغل أو 
 .المرخص لو فى مزاولة أعمالو أو أضرار بالطبقات الحاممة لمبترول

 

  إذا رغب المستغل فى إجراء أى تغيير فى الطبقة المنتجة فى البئر أو أى تعديبلت فى حالة البئر
الميكانيكية فعميو أن يقدم طمبا بذلك لمييئة المصرية العامة لمبترول لمحصول عمى موافقتيا قبل 

 :بدء العمميات بالبئر و عميو أن يبين فى الطمب البيانات التالية

 رسم و موقع البئر. 
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  (إصبلح أو تعميق أو ردم أو تنظيف أو أية أعمال أخرى)نوع العمل المطموب. 

 مبررات العمل المطموب. 

 البرنامج المقترح إلنجاز العمل. 

 

  عمى المستغل القيام بعممية اختبار منفردة لموقوف عمى طريقة أداء اآلبار وذلك مرة كل شير
 .وتقديم نتائج ىذه اإلختبارات لمييئة المصرية العامة لمبترول أو مندوبيا فى الحقول 

 

  يحظر عمى المستغل أن يتجاوز فى إنتاجو ألى بئر معدل اإلنتاج السميم لذلك البئر و لتحقيق ىذا
الغرض ينبغى عمى المستغل أن يراقب بصورة دقيقة و فعالة نسبة الغاز الى الزيت و نسب الماء 
الى الزيت بالنسبة لكل بئر عمى حدة طوال فترة اإلنتاج و تقديم البيانات المتعمقة ييذه النسب الى 

الييئة المصرية العامة لمبترول بصورة منتظمة وبالكيفية التى تقررىا الييئة ،وتخطر الييئة 
المستغل عن كل حالة تعتقد أنيا غير عادية وذلك إلتخاذ اإلجراءات البلزمة من قبل المستغل 

لعبلج ىذه الحالة،و يجوز لمييئة أن تأمر بغمق البئر إذا تبين ليا أن المستغل لم يتخذ مثل ىذه 
 .اإلجراءات

 

  عمى المستغل أن يجرى مرتين فى السنة عمى األقل أعمال قياسات الضغوط الجوفية لمجموعة
مختارة من اآلبار وذلك لمعرفة متوسط الضغط فى الطبقة الحاوية و تقديم نتائج ىذه القياسات 

 . يوما من اتخاذىا30كتابة لمييئة المصرية العامة لمبترول خبلل 

 

  عمى المستغل أن يتخذ اإلجراءات البلزمة لتصحيح الوضع بالنسبة لآلبار التى تظير ضغوطا غير
عادية و يجوز لمييئة المصرية العامة لمبترول أن تأمر بغمق البئر اذا تبين لعا أن المستغل لم 

 .يتخذ مثل ىذا اإلجراء

 

  يوما من نياية كل شير تقريرا عن 15عمى المستغل أن يقدم لمييئة المصرية لمبترول خبلل 
 : صور متضمنا عمى األقل المعمومات التالية3اإلنتاج فى ذلك الشير من 

تاريخ آخر اختبار لئلنتاج بالنسبة لكل بئر و نتائج تمك اإلختبارات مع بيان معدل اإلنتاج  - أ
اليومى و نسبة الغاز الى الزيت و الضغط عند فوىة البئر و سعة فتحة اإلنتاج وكثافة 

 .الزيت حسب مقياس معيد البترول األمريكى،والرواسب و نسبة الماء

 .عدد اآلبار فى كل حقل وفى كل طبقة حاوية - ب

. عدد أيام اإلنتاج-          ج
. حالة البئر فى نياية الشير-          د
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. اإلنتاج الشيرى و الكمى لمزيت والغاز والماء من كل بئر وحقل وطبقة حاوية-          ى
 

  عمى المستغل أن يقدم لمييئة المصرية العامة لمبترول دراسة عن أداء الطبقة المنتجة و ذلك بعد
فترة معقولة من بدء إنتاجيا عمى أن تتضمن ىذه الدراسة تحميبلت لعينات السوائل و الصخور و 

تحميبل لبيانات اإلنتاج و الضغط و تغيرات القطاعات الكيربية لآلبار باإلضافة الى الخرائط التركيبية 
وخرائط خطوط الضغط المتساوية و خرائط خطوط لمسمك المتساوية و طبيعة قوى الدفع المؤثرة 
عمى الطبقة المنتجة والتنبؤات عن أداء ىذه الطبقة بمرور الوقت مع بيان تأثير معدالت اإلنتاج 
عمى الحصيمة النيائية لبلنتاج و أية معمومات أخرى  مماثمة ، كما ينبغى عمى المستغل أن يقدم 
خبلل الربع األول من كل عام تقريرا سنويا عن الدراسة الشار الييا فى الفقرة السابقة و ذلك فى 

ضوء األداء الفعمى لمطبقة المنتجة خبلل تمك الفترة مع تحميل أية اختبلفات قد تظير بين التوقعات 
و اذا تبين من التحميل أن االستمرار فى اإلنتاج و تحت الظروف السائدة من . و األداء الفعمى

شأنو أن يمحق الضرر بالطبقة المنتجة أو يؤثر تأثيرا سيئا عمى الحصيمة النيائية لئلنتاج فعمى 
وينبغى أن تتضمن كل من الدراسة .المستغل أن يتخذ فورا اإلجراءات البلزمة لتصحيح ىذا الوضع

 .األولية و المراجعة السنوية المشار الييا أعبله تقديرا لكمية اإلحتياطى المخزون بالطبقة المنتجة

 

  عمى المستغل القيام  بأعمال اإلنتاج الثانوى لمطبقة المنتجة عندما يكون ذلك مقبوال من الناحيتين
 .الفنية و االقتصادية

 

  يجوز لمييئة المصرية العامة لمبترول أن تأمر المستغل بإيقاف اإلنتاج الثانوى من الطبقة الحاوية
 .اذا لم يراع األسس الفنية السميمة

 

 يخضع اإلنتاج من الطبقات الحاوية عمى الزيت المتكثفCondensate  لنظام إعادة الغاز لمخزان 
بواسطة الحقن و إذا تبين أن ىذه الطريقة غير إقتصادية فيقتصر اإلنتاج فى ىذه الحالة عمى 

 .   إمكان استغبلل الغازات 

 

  اذا رغب المستغل فى القيام بعمميات اإلنتاج الثانوى ألية طبقة منتجة عن طريق حقن الغاز أو
الماء أو اليواء أو البخار أو المذيبات أو أية طرق أخرى فعميو الحصول عمى اذن كتابى مسبق 

من الييئة المصرية العامة لمبترول و يقدم مع طمب اإلذن دراسة اقتصادية و فنية تتضمن 
 :المعمومات اآلتية

 اسم ووصف الطبقة المنتجة و الحقل الذى تقع فيو. 
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  خرائط خطوط السمك المتساوية و خطوط الضغط المتساوية مع بيان جميع اآلبار التى
تم حفرىا و تحديد األماكن الممتازة لحفر آبار اإلنتاج اإلضافية و كذلك اآلبار المزمع 

 .حفرىا و إعادة إكماليا ألغراض الحقن

  بيان لممادة التى ستستعمل فى عممية الحقن و مصدرىا و الكمية المتوقع حقنيا منيا
 .يوميا 

  كشف يوضح سجل اإلنتاج لكل بئر مع بيان قياسات الضغوط الجوفية و آخر اختبار
 .لؤلنتاج منيا

 بيان خطوات  المشروع وبرنامج التنفيذ فى المنطقة التى يشمميا. 

  البيانات والرسومات عن حالة الطبقة وقت تقديم المشروع و التوقعات لئلنخفاض
الطبيعى و الضغوط وكذلك التحسن المرتقب فى تمك الطبقة نتيجة لعممية الحقن عمى 

 .أن تدعم ىذا البيان بالرسومات البيانية و المعادالت المستعممة

  نتائج اإلختبارات التجريبيةPi ot testالتى قد يكون أجراىا المستغل . 

 النتائج اإلقتصادية و المرتقبة لممشروع. 

 

  عمى المستغل أن يقدم لمييئة المصرية العامة لمبترول  عندما تبدأ عممية الحقن تقريرا شيريا
يوضح مقدار المواد المنتجة والتى تم حقنيا خبلل الشير و كذلك مقدارىا منذ بداية المشروع و 
عميو كذلك تقديم تقرير شيرى عن ضغط الحقن و ضغط الطبقة المنتجة و التغيرات التى طرأت 
عمى الضغط فى ىذه الطبقة إن وجدت بالمقارنة مع الشير السابق و إذا رأى المستغل وقف 

مشروع اإلنتاج الثانوى أو التخمى عنو فعميو الحصول عمى موافقة الييئة بعد أن يقدم طمبا كتابيا 
بذلك مبينا أسباب التوقف أو التخمى و النتائج التى توصل إلييا حتى ذلك التاريخ و أية معمومات 

 .أو بيانات أخرى تؤيد الطمب

 

  إذا تبين أن الطبقة المنتجة تمتد فى مناطق تخص أكثر من مستغل واحد فممييئة المصرية العامة
لمبترول أن تطمب من أصحاب اإلمتياز االتفاق فيما بينيم لمقيام بجيود مشتركة لتحقيق أفضل 

استغبلل لتمك الطبقة وفقا لؤلصول الرعية فى صناعة البترول باعتبار أن الطبقة المذكورة  تمثل 
حقبل واحدا و اذا لم يتفق أصحاب العبلقة خبلل ستة أشير من تاريخ إخطارىم بذلك من قبل الييئة 

،فممييئة أن تضع القواعد التى تراىا محققة ليذا الغرض و تكون ىذه القواعد ممزمة لجميع 
و عمى أية حال يتعين الحصول عمى موافقة سابقة من الييئة عمى أى اتفاق يتم . أصحاب العبلقة

 .بين أصحاب العبلقة فى ىذا الشأن



 

 10 

  عمى المستغل توفير المعدات الضرورية البلزمة لتحقيق فصل الغاز عن الزيت فصبل سميما و ذلك
بالصورة التى تكفل الحصول عمى أعمى نسبة ممكنة من الزيت كما يجب عميو تركيب عدادات 

لقياس الغاز قياسا دقيقا عمى جميع خطوط نقل الغاز المتصمة بأجيزة الفصل المشار إلييا و عمى 
 .الخطوط التى تنقل الغاز ألغراض االستعمال

 

  عمى المستغل اتخاذ جميع اإلجراءات الناسبة من الناحية اإلقتصادية الستعمال الغاز المصاحب
 :لمزيت فى أى من األغراض اآلتية

  الحقن فى الطبقات الحاممة لمزيت أو غيرىا من الطبقات األخرى لممحافظة عمى الضغوط
 .فى الطبقة المنتجة طبقا لمنظم الفنية المتعارف عمييا فى الصناعة البترولية

  األغراض المنزلية أو التجارية أو الصناعية بما فى ذلك استعمالو كوقود فى المنشآت
 .الخاصة بالمستغل

 التخزين تحت سطح األرض طبقا لمنظم الفنية المتعارف عمييا فى الصناعة البترولية. 

 استخراج الجازولين الطبيعى و غيره من السوائل الخفيفة التى يحتوييا الغاز الرطب. 

 

  اذا لم يقم المستغل باستخدام الغازات طبقا لما ىو وارد فى البند السابق فممييئة المصرية العامة
لمبترول الحق فى استبلم ىذا الغاز بعد مروره بجياز الفصل دون مقابل الستعمالو فى األغراض 

 .التى تراىا مناسبة

 

  الغاز المصاحب لمزيت الذى ال يمكن استغبللو أو استعمالو طبقا لحكم البندين السابقين يقوم
 .المستغل بالتخمص منو بطريقة مأمونة

 

  يحظر عمى المستغل إنتاج الغاز من القبة الغازية إال اذا كان قد استغل جميع ما لديو من الغاز
المصاحب لمزيت أو فى االحوال التى توافق عمييا اليييئة المصرية العامة لمبترول فى ظروف 

 .خاصة

 

  عمى المستغل أن يتخمص من األمبلح أو المياه المالحة التى تنتج مع الزيت بإحدى الطرق
 :اآلتية

  التبخير فى حفر خاصة ذات قاع غير نفاذ و محاطة بسور أو حائط ال يقل ارتفاعو عن
 .متر

 الحقن فى الطبقة التى أنتجت منيا أو أية طبقة أخرى تأكد أنيا حاممة لممياه المالحة  . 

 أى طريقة أخرى مأمونة توافق عمييا المؤسسة. 
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  عمى المستغل اتخاذ اإلحتياطات البلزمة لمنع تسرب الزيت عمى السطح،أما بالنسبة لمزيت الذى
يتم استخراجو فى اإلختبارات التى تجرى أثناء حفر و إكمال اآلبار و الذى ال يمكن جمعو و كذلك 

 .أى زيت آخر فاقد فإنو ينبغى حرقو فى حفر مفتوحة

 

  عمى المستغل أن يخطر المؤسسة فورا أو مندوبيا و بأسرع وسيمة عن أى حريق أو كسر أو
خرير يحدث لرؤوس اآلبار أو خطوط التدفق أو خطوط التجميع أو أجيزة الفصل أو الصياريج و 
أية منشآت أخرى مماثمة عمى أن يقدم تقريرا كتابيا مفصبل لممؤسسة خبلل خمسة أيام من وقوع 

مثل ىذه الحوادث و ينبغى أن يتضمن ىذا التقرير المعمومات البلزمة عن مكان الحادث و 
أسبابو و عن الخطوات التى تم اتخاذىا لمعالجة الموقف و كمية الزيت أو الغاز التى فقدت أو 

 .تمفت أو تسربت

 

 ( 758)يتعين بالنسبة لصياريج التخزين التى يتم إنشاؤىا بعد تاريخ العمل بالبلئحة التنفيذية رقم
  أن يراعى فى اختيار مواقعيا توفر الحد األدنى من المسافات التالية مقاسة من 1972لسنة 

 :أقرب نقطة من محيط قاع الصيريج

 ما يعادل قطر الصيريج- الي حافة الطريق الرئيسى. 

 ما -الي أقرب سكة حديد أو الي أقرب طريق تستعمميا سيارات الشحن الثقيمة
 .يعادل مرة و نصف قطر الصيريج

 ما يعادل ضعف قطر الصيريج- الي المبانى و المستودعات. 

 ما يعادل ثبلثة أمثال - الي المساكن أو األماكن المكشوفة لمنيران أو الحرائق
 .قطر الصيريج

 

  ينبغى أن تكون صياريج التخزين محكمة بحيث ال تسمح بتسرب البخار مع طبلئيا بالمون
 .األبيض أو أى لون فاتح آخر

 

  ينبغى إحاطة كل صيريج تخزين بأسوار من الحجر أو األسمنت أو الرمال عمى أن يكون الحجم
المحصور بين الصيريج و األسوار معادال مرة و نصف حجم الصيريج و تكون المسافة التى 

تفصل الصيريج عن القاعدة الداخمية لمسور معادلة عمى األقل إلرتفاع الصيريج عمى أن يتوفر 
فى السور متطمبات الثبات و المقاومة و أن تكون األرض المحصورة بين الصيريج و السور و 

كذلك المحيطة بالسور مباشرة خالية من النباتات و األعشاب الجافة و األشجار و أى مادة أخرى 
قابمة لئلشتعال و ينبغى أن تتوفر فى األرض المحصورة بين السور و الصيريج منافذ لتصريف 

 .مياه األمطار
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  يجب أن تتم معايرة الصيريج أو أى أجيزة أخرى مستخدمة فى قياس الزيت و الغاز المنتج
 .بحضور مندوب عن المؤسسة و يتعين إعادة عمميات المعايرة بصورة دورية

 

  يجب عمى القائمين بالعمل فى مناطق تراخيص البحث و استغبلل البترول مراعاة  اتخاذ
االحتياطات الواجبة لؤلمان و الوقاية وفقا لؤلصول المرعية فى الصناعة وعمى سبيل 

 :المثال 

 فى عمميات الحفر و االنتاج: 

  أن تكون جميع اآلالت و المعدات المستخدمة فى العمميات فى حالة جيدة و
مستوفية لجميع الشروط البلزمة لضمان حسن استخداميا و أن تكون بالقدرة 

 .الكافية لمعمل المخصصة من أجمو

  أن يكون برج الحفر أرضيتو و جميع أجزائو من مواد تتحمل أقصى األثقال التى قد
تتعرض ليا كما يجب المحافظة عمييا و صيانتيا بحالة جيدة و أن تكون روافع و 
مفاتيح مواسير الحفر و اإلنتاج و القيسونات فى حالة جيدة و تختبر دوريا و تعد 

 .فى وضع مناسب مع تزويد المفاتيح بأقفال األمان البلزمة

  صيانة و مراقبة مواسير التغميف و الميمات الموجودة عمى البئر لمتحكم فى أى
انفجار مفاجئ لمماء أو الزيت أو لمغاز خبلل عمميات الحفر أو اإلختبار أو عند 

 .تكممة أو إصبلح اآلبار

 
و يراعى عند تركيب صمام مانع االنفجار أن يكون مناسبا لمعمق الواجب حفره و الضغوط 

المتوقع مقابمتيا و كذلك عند حاالت غمق البئر كمية أو عمى مواسير الحفر أو االنتاج أو أى 
معدات أخرى يجرى استعماليا داخل البئر و يزود رأس البئر أسفل صمام مانع االنفجار بخطين 

من األنابيب عمى كل منيما صمام يستخدم فى تصفية السوائل أو إلخماد البئر فى حالة 
و يراعى عدم مواصمة الحفر بعد تثبيت مواسير التغميف سطحية أو متوسطة إال بعد .الضرورة

اختبار صمام مانع االنفجار بضغط مناسب لمتأكد من صبلحيتو لمعمل و توضع ضوابط صمام  
مانع االنفجار خارج حدود قاعدة البرج و يجرى اختبارىا يوميا عمى األقل خبلل عمميات الحفر 

 .و فى حالة حدوث أى خمل يجب وقف الحفر حتى تكممة اإلصبلحات

 مترا من البئر أو أجيزة فصل 25عدم السماح بالتدخين عمى برج الحفر أوفى حدود 
الزيت عن الغاز أو صياريج الزيت الخام أو أى مصدرمكشوف لؤلبخرة القابمة 

لئلشتعال و كذلك عدم استعمال سخانات أو أجيزة كيربائية مكشوفة عمى مسافة 
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تقل عن الحدود المذكورة كما أن مواسير العادم الخارج من ماكينات االحتراق 
الداخمى الموضوعة عمى مسافة تقل عما سبق يجب عزليا أو تبريدىا لدرجة كافية 

منعا ألى اشتعال لممواد القابمة لئللتياب و يجب وضع لوحات ظاىرة و بحروف 
 .كبيرة لمتحذير من التدخين أو استعمال األنوار المكشوفة أو مصدر لئللتياب

  اتخاذ جميع االحتياطات لمنع إصابة القائمين بالعمل أو غيرىم خاصة بسبب
األجزاء المتحركة باآلالت المستعممة و يجب تزويد العمال بوسائل الوقاية كالخوذات 
المعدنية و القفازات و األحذية الواقية و مبلبس العمل المناسبة و يزود عامل البرج 

 .بحزام أمان يكون دائما بحالة جيدة

  ال يجوز بقاء العمال فى أماكن العمل مدة تزيد عمى ثمان ساعات فى اليوم إال فى
الحاالت الطارئة أو بإذن خاص لمنع وقوع حوادث أو لتبلفى خطر أو اصبلح ما 

 .نشأ عنو

  يحظر دخول أماكن العمل عمى غير العمال والموظفين المكمفين بذلك واألشخاص
الذين يحممون إذنا خاصا من الجية الحكومية المختصة، كما يحظر عمى العامل 

 .دخول أماكن العمل و ممحقاتو فى غير أوقات العمل بغير إذن

 

 اإلسعافات و سبلمة العمال: 

  عمى المرخص لو أو المستغل إعداد و صيانة جميع معدات اإلسعافات الطبية
البلزمة إلسعاف العمال الذين يصابون فى منطقة العمل بصفة دائمة و بدون أخذ 
مقابل من العمال،و عميو اإلحتفاظ بيذه الميمات فى مكان خاص فى منطقة العمل 
سواء أكان بئرا أو محطة طممبات أو أى مكان آخر يتجمع فيو خمسة عمال فأكثر 

 .فى وقت واحد

  عمى المرخص لو أو المستغل أن يعد فى كل منطقة يشتغل فييا خمسون عامبل أو
أكثر مكانا قريبا مناسبا يحتوى عمى غرفة واحدة عمى األقل مجيزة بالمعدات و 

األدوات البلزمة لئلسعافات و الحاالت الطارئة و ينبغى أال تقل األمكنة المخصصة 
 .لمعبلج عما يكفى لمعالجة ثبلثة فى المائة من عدد العاممين بمنطقة العمل

  عمى المرخص لو أو المستغل أن يضع فى مكان ظاىر الئحة بالمغة العربية لتنظيم
العمل و األوامر الخاصة بالسبلمة العامة و عميو تقديم المبلبس و األدوات الخاصة 

بالوقاية مجانا لعمالو و مستخدميو و أال يكمف العمال باألعمال ما لم يمبسوا 
و عميو عمل البلزم لتنظيم التيوية و درجة .مبلبس الوقاية المناسبة بيذا العمل

 .الحرارة سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا بالمناطق التى تستمزم ذلك
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 وسائل مكافحة الحريق و اإلخطار عن الحرائق: 

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل أن يحتفظ بالوسائل الكافية لمكافحة الحريق
مثل مواسير المياه أو البخار أو الفوميت أو ما يعادليما فى أماكن مناسبة ويجب 

 .بالقرب من محطات التجميع و الصياريج و المكاتب و المساكن و الورش

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل إعداد محطة و فرقة دورية لمكافحة الحريق
بكل منطقة بترولية و تكون الفرقة تحت اشراف شخص مسئول يبمغ اسمو 

لممؤسسة و لمركز الشرطة التابعة لو المنطقة و تقوم ىذه الفرقة بعمل مناورة مرة 
كل شير عمى األقل و يحتفظ بالمحطة بسيارة حريق مناسبة و مزودة بالمضخات و 
أدوات مكافحة الحريق البلزمة كما يجب أن تضاء ىذه المحطات ليبل باستمرار بنور 

 .أحمر

  عمى المرخص لو أو المستغل أن يضع بيانا بأنظمة مكافحة الحريق و التعميمات
الخاصة بذلك فى أماكن ظاىرة فى مناطق العمل و الورش و المبانى و غيرىا و 

ترسل صورة منيا الى الييئة المصرية العامة لمبترول إلعتمادىا و عميو أن يخطر 
الييئة أو مندوبييا بالحقول فورا بحدوث الحرائق التى تشب فى آبار البترول أو 
الصياريج أو خبلفيا سواء فى ذلك تمك التى يممكيا أو يديرىا مباشرة، أو تحت 

و عميو أيضا فور .اشرافو أو فى المنشآت الموجودة بالمناطق المتاخمة لممنطقة
نشوب حرائق بمنطقتو أن يخطر السمطة المختصة و أصحاب االمتياز المجاورين 

 .أو وكبلئيم و أن يطمب منيم المعونة البلزمة

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل أن يتخذ كافة االحتياطات البلزمة وفقا ألنجح و أحدث الوسائل
المتبعة لمنع ضياع البترول أو الغاز أو كمييما فى عمميات الحفر أو اإلنتاج أو التخزين كما يجب 
عميو أيضا  اإلعتناء باستخدام البترول أو الغاز وأن يعمل بالوسائل الفعالة لمنع تسربيا من اآلبار 

 .أو الصياريج أو المواسير
فضبل عن معناىا العادى المعروف الضياع االقتصادى و التمف  (ضياع)يقصد بمفظ  " :ممحوظة 

الذى يحدث لمبترول تحت سطح األرض أو فوقيا و كذلك الضياع المترتب عمى عممية اإلنتاج 
 ."بزيادتو عن مقدرة النقل أو التخزين

و لمؤسسة البترول أن تمنع أية عممية من العمميات فى أى بئر قد يترتب عمييا ضياع أو تمف لمبئر 
 .أو الحقل

 

  عمى المرخص لو أو المستغل اتباع اآلتى: 
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  إذا تصادف وجود طبقات حاممة لمبترول أو غازاتو أو المياه العذبة أو كان من المتوقع وجود
ىذه الطبقات خبلل عمميات حفر اآلبار وجب القيام بعمل كل ما يمزم من االختبارات و التحاليل و 

اتخاذ التدابير البلزمة التى تكفل عدم تسرب الغازات أو السوائل فى الطبقات الحاممة ليا الى 
الطبقات األخرى و أن تذكر فى يومية حفر اآلبار الوسائل والطرق التى اتبعت فى ذلك بكل 

و يبين فى سجبلت الحفر وفى .تفصيل و دقة كما تذكر النتائج التى أمكن الحصول عمييا
الرسومات البيانية كمية األسمنت ونوعو ووزنو ونوع مواسير التغميف وكذلك أية مادة أخرى 

 .استعممت فى البئر بقصد وقاية الطبقات

 

  يجب أن تكون مواسير التغميف المستخدمة بحالة جيدة و مناسبة الوزن و النوع عمى أن تثبت
مواسير التغميف السطحية باألسمنت حتى السطح و تثبت مواسير التغميف األخرى باألسمنت 

 قدم من قاع الغبلف و بعد اتمام عممية التثبيت باألسمنت يجرى عمى 600لمسافة ال تقل عن 
القيسون االختبار بضغط يحسب مقداره باألرطال عمى البوصة المربعة بضرب طول القيسون 

البوصة المربعة ما لم تطمب المؤسسة أو مندوبيا غير / رطل1500 بحد أقصى 20بالقدم فى 
 دقيقة و تعتبر المواسير غير صالحة اذا انخفض الضغط بأكثر 15ذلك ويستمر اإلختبار لمدة 

  %.10من 

 

  عمى المرخص لو أن يخطر مندوب المؤسسة بالموقع ببرنامج التغميف و االختبار فى كل حالة و
عن الوقت الذى يعتزم فيو القيام بعممية اختبار صبلحية مواسير التغميف قبل الموعد المحدد 

لئلختبار بوقت كاف وعميو كذلك إخطار مندوب المؤسسة عند اختبار صبلحية أى سدادة 
ذارأت المؤسسة أن اإلختبار ال يفى بالغرض .أسمنتية أو معدنية الغرض منيا عزل خزان جوفى وا 

يقوم المرخص لو أو المستغل بعمل ما يمزم إلعادة اإلختبار و تمكين مندوب المؤسسة من 
 .حضور االختبار المعاد حتى تثبت الصبلحية البلزمة

 

  يجب اتخاذ اإلحتياطات البلزمة لمنع تدفق البترول أو الغازات أو الماء و يمزم تجييز البئر
وعند حدوث تدفق سريع فى أى من اآلبار يجب إخطار .بالصمامات واألجيزة البلزمة إلغبلقو

 .مندوب المؤسسة فى الحال و إحاطتو عمما بجميع الظروف

    عمى المرخص لو أن يخطر المؤسسة أو مندوبيا بموعد اختبار البئر و معدل االنتاج الذى تسفر
و عمى المستغل مراعاة ذلك فى حالة مقابمة الحفر طبقة بترولية غير .عنو عممية االختبار

 .معمومة أو عند اكتشاف تركيب بترولى جديد
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     ال يجوز استخراج البترول من عدة طبقات حاممة لو فى وقت واحد داخل ماسورة واحدة  إال    

 .بعد موافقة الييئة المصرية العامة لمبترول  

 

    يجوز بموافقة الييئة المصرية العامة لمبترول اإلنتاج من طبقتين أو أكثر فى وقت واحد
باستعمال مواسير اإلنتاج مختمفة و فواصل إنتاج بين ىذه الطبقات فإذا ظير أن ىناك أى 
اتصال بين ىذه الطبقات و بعضيا داخل أو خارج مواسير اإلنتاج أو التغميف فيجب عمى 

المستغل اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع ىذا االتصال فاذا استحال ذلك فنيا فيردم البئر إال فى 
 .الحاالت التى ترى الييئة المصرية العامة لمبترول عكس ذلك

 

    عمى المستغل أن يبذل أقصى جيده فى اتباع أحدث الطرق و األساليب المتبعة فى صناعة
البترول عالميا فى اكتشاف كافة التجمعات البترولية داخل منطقة العقد سواء فى انتاج الحصيمة 
االبتدائية أو الثانوية منيا بغرض الحصول عمى أقصى عائد ممكن من منطقة العقد و فى أجل 

 .معقول طوال فترة منحو لو

 

  عمى المستغل اتخاذ ما يمزم إلنتاج اآلبار بالقدر الذى ال يضر الخزان و عميو تبلفى زيادة نسب
و عميو مبلحظة إنتاج الغاز و بذل أقصى جيد لئلنتفاع .الغاز أو المياه و الرواسب فى انتاج اآلبار

أو باستخبلص - إما بإعادتيا لمخزان الجوفى بموافقة الييئة المصرية العامة لمبترول-بيذه الغازات
أو تصنيع ما يمكن الحصول عميو منيا من مواد ذات قيمة تجارية طالما كان أيا من ذلك اقتصاديا 

 .و اذا استحال ذلك تحرق الغازات

 

  لمييئة المصرية العامة لمبترول أن توجو نظر المستغل إذا رأت أنو ال يتبع األصول الفنية لممحافظة
عمى البترول و غازاتو فوق السطح أو تحتو و عميو الرد عمى مبلحظاتيا فإذا لم يقدم المستغل 
تفسيرا معقوال لذلك و استمر فى مخالفتو بالرغم من التبميغ الموجو اليو جاز ليا عندئذ أن تأمر 

 .المستغل بما تجده ضروريا إلتباع تمك األصول الفنية

 

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل أن يقيس البترول والغاز والمياه المستخرجة المحتفظ بيا
ولمندوب الييئة المصرية .بالطريقة التى توافق عمييا و تعتمدىا الييئة المصرية العامة لمبترول

 .العامة لمبترول الحق فى مراجعة القياس و فحص و تجربة األجيزة المعدة لعمل ىذا القياس

 

  إذا تبين من تمك المراجعة أو من ذلك الفحص أن جيازا بو خمل فالييئة المصرية العامة لمبترول
أن تكمف المرخص لو أو المستغل بإصبلح ذلك الجياز عمى حسابو فى المدة التى تحددىا لذلك 
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فإذا لم يقم بذلك كان لمييئة المصرية العامة لمبترول أن تقوم بإصبلح الجياز بمعرفتيا والرجوع 
 .عمى المرخص لو أو المستغل بمصاريف اإلصبلح

 

  إذا أسفر الفحص المشار اليو عن وجود خمل فى الجياز نشأ عنو خطأ فى تقدير كمية البترول
فيكون لمييئة المصرية العامة لمبترول أن تقرر بعد سماع أقوال المرخص لو أو المستغل بأن ذلك 
الخمل كان قائما منذ ثبلثة أشير سابقة عمى اكتشافو أو أن وقوعو يرجع الى تاريخ آخر فحص 
حصل عميو فى مدة ثبلثة أشير ويجب تصحيح مدار اإلتاوة تبعا لذلك، فإذا رغب المرخص لو أو 
المستغل فى تعديل أى جياز من أجيزة المقاييس وجب عميو أن يخطر الييئة المصرية العامة 

 .لمبترول بذلك مقدما وفى الوقت المناسب لكى يتسنى لمندوبيا حضور ذلك التعديل

 

 يجب عمى المرخص لو أو المستغل طوال مدة العقد مراعاة اآلتى: 

أن يعد ويحتفظ دائما بكافة الرسومات و البيانات التى تبين عمميات التشغيل التى يقوم بيا  -أ 
بالمنطقة أوال بأول مع بيان حالة المنطقة و ما بيا من آبار وخبلفو وذلك بالمقياس المناسب 

. وعمى النحو الذى تشير بو الييئة المصرية العامة لمبترول من آن آلخر
أن يحتفظ بمنطقة العمل بجميع البيانات والرسومات الخاصة بكل بئر والتى يجب أن تتضمن  -ب 

 .كافة األعمال والقياسات والتفسيرات الجارى إعدادىا أوال بأول لتبيان حالة المنطقة

أن يعد ويحتفظ بالمنطقة بسجبلت نظامية لمحسابات شاممة لجميع التفاصيل التى تنظميا الييئة  -ج 
المصرية العامة لمبترول و أيضا سجبلت أخرى شاممة لجميع األعمال التى قام بيا المستغل فى 

 .المنطقة أوال بأول مع بيان مقادير و أثمان البترول الذى يكون قد استخرجو و احتفظ بو

أن يقدم لمييئة المصرية العامة لمبترول خبلل شير يناير من كل عام تقريرا من ثبلث نسخ عن  -د 
األعمال التى تمت خبلل العام السابق مرفقا بو الخرائط والصور واإلحصائيات البلزمة عمى أن 

 :يشمل التقرير ما يمى

مناطق الترخيص التى فى حوزتو و نوعيا و مساحتيا مع ذكر االمتيازات   المكتسبة  (1)
. أو المحولة أو المتنازل عنيا أو التى تقرر إسقاطيا خبلل السنة

أعمال االستكشاف و التنقيب والتوسع فى االستثمار و كافة األعمال األخرى التى  (2)
تمت بالمنطقة خبلل السنة مع نتائج األبحاث و المعمومات اليندسية و الجيولوجية و 
الجيوفيزيقية التى حصل عمييا عن المنطقة مؤيدا ذلك بالقطاعات الجيولوجية التى 

. تبين التكوينات تحت السطح الحاممة لمبترول أو المحتمل وجود بترول بيا
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الخرائط والرسومات التى توضح مواقع اآلبار و المنشآت و المبانى و الخزانات  (3)
ومحطات القوى والطممبات و خطوط التجميع و التوزيع و سائر المنشآت األخرى 

. بالمنطقة
بيانا حسابيا يتضمن الميزانية العمومية وميزانيات التشغيل بالمناطق مع بيان  (4)

. المصروفات السنوية التى أنفقت فى أعمال البحث أو اإلستغبلل بكل منطقة
البيانات التفصيمية لتكمفة المنشآت و الخدمات التى تؤدى لمحكومة أو لمجميور أو  (5)

. لمييئات األخرى ويدفع مقابل انتفاع عنيا
بيانا تفصيميا بعدد المستخدمين والعمال و وجنسيتيم وأجورىم و نوع األعمال التى  (6)

يزاولونيا مع توضيح المساعدات الطبية و الثقافية و االجتماعية التى نالوىا و أحوال 
. معيشتيم

 

أن يقدم لمييئة المصرية العامة لمبترول خبلل شير يناير من كل عام برنامج العمل الذى سيشرع - ى
فى تنفيذه خبلل السنة يبين فيو أعمال االستكشاف والتنقيب والتوسع فى االستثمار والمنشآت و كافة 

. األعمال األخرى التى سيشرع فى تنفيذىا خبلل السنة و كذلك اإلنتاج الذى يتوقع الحصول عميو
 

أن يوافى الييئة المصرية العامة لمبترول بصورتين من كافة البيانات و الرسومات الخاصة -و
بالدراسات اليندسية و الكيميائية والجيولوجية والجيوفيزيقية التى تتم باآلبار و الطبقات و المنابع 

. البترولية مصحوبة بأحدث التفسيرات وذلك فور إعدادىا أو مرة عمى األقل كل ستة أشير
 
أن يرسل لمييئة المصرية العامة لمبترول صورا من جميع النظم و التعميمات الخاصة والتى تتبع -ز

. فى تنظيم العمل أو تمك التى يعمل بيا أى شخص أو شركة تشتغل لحسابو بالمنطقة
 
أن يقدم لمييئة المصرية العامة لمبترول التقارير اليومية و األسبوعية و الشيرية والسنوية - ح

. البلزمة وفقا لما تطمبو الييئة المصرية العامة لمبترول
 
أن يوافى المؤسسة بجميع الخرائط و البيانات و التقارير التى فى حوزتو لدى التنازل عن - ط

. الترخيص أو العقد أو انياء المدة
 

ترسل صورة منيا بمعرفة المستغل الى مندوب الييئة  (×) التقارير التى أماميا عبلمة:ممحوظة
. المصرية العامة لمبترول بمواقع العمميات

 

 يجب عمى المرخص لو أو المستغل مراعاة ما يأتى عند التخمص من الفضبلت: 
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 :المناطق األرضية .1

 فضبلت سائل الطفمة: 

يجب أن تعمل حفرة أو أكثر قبل اإلبتداء فى حفر أى بئر لتمقى فييا المياه المحممة بالطين 
وفتات األحجار من سائل الطفمة ويجب أن تردم ىذه الحفر وتسوى بمستوى سطح األرض عند 
اإلنتياء من عممية البئر فإذا كان المرخص لو أو المستغل فى حاجة إلييا فيجب عميو إقامة 

. الحواجز البلزمة لوقايتيا 
 فضبلت صياريج البترول أو اآلبار: 

يجب عمى المرخص لو أو المستغل أن يعد حفرا أو خزانات إلستقبال فضبلت اآلبار أو الصياريج 
وال يجوز بأى حال من األحوال أن .وذلك فى مكان مناسب مأمون بعيدا عن اآلبار أو المبانى

تفيض ىذه الفضبلت عمى سطح األرض كما ال يجوز تصريف البترول أو فضبلتو عمى شاطئ 
. البحر أو عمى الطرق العامة أو عمى األرض التى تغمرىا المياه

 :المناطق البحرية .2

يجب عمى المرخص لو أو المستغل مراعاة عدم تموث مياه البحار حسب ما تنص عميو البنود 
التالية التى تنظم التخمص من نفايات الزيت ومياه حقول البترول وجميع المواد األخرى الناتجة 

: من عمميات الحفر أو اإلنتاج أو النقل الخاصة بالزيت والغازو الكبريت
    الزيت الخام ونفايات الزيت و ممحقات الزيت و مستحمب الزيت والماء أو أى خميط حاو لمزيت  

      يمزم جمعيا والتخمص منيا بإحراقيا أو بأى عممية أخرى فى المنطقة المرخص بيا و التى 

 .نتجت منيا النفايات بحيث ال يترتب عنيا أخطار التموث

  ال يجوز إطبلقا تفريغ أى  سوائل زيتية أو تدفقيا عمى سطح األرض كما ال يجوز نقميا من منطقة
 .ترخيصيا فى حفرة مكشوفة إلى أى مجرى مائى أو بحيرة أو أى جسم مائى

  تزود جميع اآلبار  البحرية والمائية بقاعدة عديمة النفاذية أو بوسيمة أخرى لجمع تسربات الزيت
 .من تركيبات البئر 

  جميع مواعين الحفر سواء كانت لعمميات اإلصبلح أو الحفر يمزم أن تكون مجيزة عند نياية
فتحات الخطوط  والبموف وما شابييا بوسيمة لمنع أى زيت أو سائل زيتى من التسرب منيا الى 
المياه و يجب أن تقام ىذه الوسيمة بكيفية تصمح لتعديميا بما يتبلئم مع تغيرات سطح الماء فى 
المد والجزر وجميع الزيت المتسرب من ىذه الفتحات يجب جمعو والتخمص منو طبقا لمبندين 

 .السابقين أعبله
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  جميع الواعين الحاوية لوحدات حفر أو اصبلح أو قوى يجب أن تكون مجيزة بمصايد أو أى
وسيمة أخرى حتى يمكن تصريف الزيت أو السوائل الزيتية الى الصيريج الخاص بتجميع تسربات 

 .الزيت

 يجب اتخاذ جميع االحتياطات لمنع فقدا أى زيت خبلل عمميات اإلصبلح. 

  جميع صياريج التخزين و صياريج فصل الماء عن الزيت بجوار البئر و محطات التجميع
والمعدات المتشابية المقامة فوق المياه أو البحيرات أو المستنقعات والتى يتعذر إحاطتيا بحوائط 
لحمايتيا ضد الحرائق يمزم أن تكون القواعد التى تحمميا عديمة النفاذية و محاطة بمزراب من 

ويمكن لمقائم .الصمب يؤدى الى حوض لتصيد الزيت و الماء المتيرب لمتخمص منيا فيما بعد
بالعمميات أن يقوم بإتمام ىذا الغرض بأى وسيمة أخرى يقرىا مندوب الييئة المصرية العامة 

 .لمبترول سمفا

  يمزم التفتيش و الفحص الدورى المنتظم عمى جميع خطوط تجميع الزيت أو أية خطوط تستخدم
و يجب .لنقل الزيت و يجب إصبلح الخطوط فورا إذا حدث أى تسرب منيا وتجميع الزيت المتسرب

أن تكون جميع المواعين المستعممة فى نقل الخام أو منتجاتو بحالة جيدة و المواعين التى يحث 
فييا تسرب لمزيت يجب إصبلحيا قبل إعادة تشغيميا و يجب أن تتم عممية شحن البترول بعناية و 
حرص حتى ال يتسرب الزيت من إسكبلت أو أرصفة الشحن أو من نيايات خطوط الشحن أو من 

فتحات شحن الناقبلت و يجب أن تحاط ىذه المنشآت بمجارى مائمة الى مصيدة أو أن تزود بقاعدة 
أو أن تزود بأية - عديمة النفاذية مجيزة بمزارب من الصل يؤدى الى مصيدة لتجميع النفايات

و يجب .وسيمة أخرى تؤدى نفس الغرض يعتمدىا مندوب الييئة المصرية العامة لمبترول سمفا
التخمص من النفايات الزيتية الموجودة بيذه المصائد دوريا و نقميا بانتظام،و بعد كل عممية 

تموين لماعون أو ناقمة يجب تصريف الزيت من خرطوم الشحن و جميع التوصيبلت كما يجب 
 .تفريغ مصائد تجميع نفايات الزيت الى ناقمة أو ماعون تمييدا لمتخمص منيا

  ال يجوز نقل أى مياه مالحة خارج نطاق المنطقة المرخص باستغبلليا حتى يكون قد تم التخمص
كمية من جميع بقايا الزيت بيا إال فى الحاالت التى يوافق فييا مندوب  الييئة المصرية العامة 

و يراعى عند .لمبترول كتابة عمى نقل ىذه المياه من منطقة الترخيص الى محطة معالجة مركزية 
انشاء و تشغيل مصائد بقايا الزيت الى خارج منطقة الترخيص إال الى محطة المعالجة المركزية و 

يجب أن تتوفر فى مواصفات بقايا الزيت االشتراطات  و الحدود التى يضعيا مندوب الييئة 
و فى حالة تصريف المياه المالحة الناتجة من حقول .المصرية العامة لمبترول لكل حقل و ترخيص

 . جزء فى المميون30البترول إلى مياه جارية يجب أال تزيد نسبة الزيت بيا عن 
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  يجب عدم تصريف أى مياه مالحة خاصة بحقول البترول إلى أى مجرى مائى أو بحيرة أو أى
جسم مائى آخر أو الى أى منخفض أو مصرف سطحى يؤدى الى مجرى مائى أو بحيرة أو أى 
جسم مائى آخر إذا ما قرر مندوب الييئة المصرية العامة لمبترول أن ذلك سوف يجعل مذاق 

مصدر المياه العذبة غير مستساغ لدرجة كبيرة أو يجعميا ضارة بالصحة العامة أو بأى صناعة أو 
أو إذا كان ذلك يؤثر تأثيرا ضارا عمى الزراعة و . منشأة قانونية تقوم باستخدام مياه الشرب ىذه

تربية الماشية أو أى ثروة سمكية أو حيوانية أو نباتية تعيش أو تستخدم ىذه المياه ىذا مع 
مراعاة أنو يمكن تصريف المياه المالحة الخالية من الزيت الخام بعد تخفيضيا الى الدرجة القصوى 
التى تضعيا الحكومة لكل مجرى مائى وحقل، أو التى حددىا خبلل فترة معينة لتكون المياه خالية 

 .من أخطار التموث و نافعة لمصالح العام

  فى الحاالت التى يمكن التخمص فييا من المياه المالحة لحقول البترول بواسطة حقنيا فى آبار
خاصة لتصريف المياه فيجب أن يتم ذلك بحقن المياه فى طبقات أسفل مستوى المياه العذبة و 
يشترط فى مثل ىذه اآلبار التى تحفر خصيصا ليذا الغرض أن تكون مغمقة بقيسونات مثبتة 

باألسمنت و مجيزة لتشغيميا بحيث ال يحدث أى تموث لمطبقات الحاممة لممياه العذبة و ال يمزم 
التقيد بالتخمص من المياه المالحة فى آبار خاصة إذا ما قرر مندوب الييئة المصرية العامة 

لمبترول بأن تصريف المياه المالحة فى األجسام المائية المجاورة لن ينتج عنو ضرر نظرا الرتفاع 
 .مموحة مياىيا

  يجب أن يكون استعمال الموانى أو المراسى أو استخدام وسائل المبلحة الداخمية أو وضع اإلشارات
 .البحرية فى أية منشأة خاضعة لموافقة السمطات المختصة

  يجب أن تجيز اآلبار البحرية بالتجييزات البلزمة لعدم تعطيل المبلحة وفقا لطمب مصمحة الموانى
 .و المنائر

 

   يعد المرخص لو أو المستغل جميع الرسومات و البيانات و دفاتر الحسابات الجارى العمل فييا           

      تنفيذا لبلشتراطات المدرجة بيذه البلئحة لفحصيا بمعرفة الييئة المصرية العامة لمبترول فى جميع     

      األوقات التى تسمح بذلك لمييئة المصرية العامة لمبترول أن تأخذ صورا من ىذه الرسومات و بيانات  

            من دفاتر الحسابات وعمى المرخص لو أو المستغل موافتيا بالرسومات و البيانات المذكورة متى 

 .طمبت منو ذلك

  لمندوبى الييئة المصرية العامة لمبترول المرخص ليم بإثبات المخالفات حق الدخول فى المناطق و  
فى الحقول وفى مواقع التشغيل الموجودة بيا و األعمال التابعة ليا و ليم أن يقوموا بفحص الدفاتر 

و    والسجبلت و األوراق لتنفيذ قانون لوائح المناجم وليم إجراء المساحات و عمل الرسومات     



 

 22 

بشرط          اإلختبارات و غيرىا و لتحقيق ىذا الغرض ليم أن يستعمموا آالت و أدوات صاحب العمل 
 .أال يكون فى ذلك خطر أو تعطيل لمعمل

 

  يجب عمى القائمين بالعمل من مستخدمين و عمال مساعدة ىؤالء المندوبين مساعدة فعمية و
تزويدىم بالمعمومات والبيانات شفيية كانت أوخطية و عمى وكبلء المستغل تقديم كافة التسييبلت 

لمندوبى الييئة المصرية العامة لمبترول التى من شأنيا أن تمكنيم القيام بميام وظيفتيم عمى 
 .أحسن وجو

 

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل اتباع تعميمات الييئة المصرية العامة لمبترول فى شأن طرق
التشغيل أو الحفر و تبطين آلبار بالمواسير و استعمال الطفمة واألسمنت و غيرىا و عزل الطبقات 

الحاممة لمبترول و لمغاز ولممياه العذبة و طرق اإلنتاج و التحكم فى انسياب البترول والغازات 
والعمل عمى تفادى اإلسراف فى اإلنتاج أو ضياع البترول أو الغاز و كل ما يتعمق بتنقية و تخزين 

البترول و الغاز و نقميا و تصريف المياه و المواد األخرى المستغنى عنيا و إصبلح اآلبار و 
ردميا عند الضرورة و مايمزم لكل ما تقدم من احصائيات و برامج و بيانات و رسومات و تقارير و 

ما يتعمق بالوقاية من الحريق ووقاية اآلالت و الفتحات و الحواجز و مساكن العمال وجميع 
الوسائل األخرى التى ترى الييئة المصرية العامة لمبترول لزوميا لتنظيم و ضمان حسن سير 

العمل فى المنطقة المرخص بيا أو المؤجرة أو لممحافظة عمى صحة وسبلمة وراحة األفراد سواء 
 .فى ذلك العمال أو غيرىم من المشتغمين عمى مقربة من المنطقة أو السكان المجاورين

 

  تعتبر جميع التعميمات المذكورة أو التى تصدر من آن آلخر جزءا  متمما لترخيص البحث أو عقد  
االستغبلل عمى أال يترتب عمييا أى مساس بالحقوق المكتسبة التى منحت لممرخص لو أو 

 .المستغل بمقتضى ترخيص البحث أو عقد االستغبلل

   يتحمل المرخص لو أو المستغل وحده المسئولية القانونية كاممة قبل الغير عن كل ضرر
ينجم عن أعمالو و لمحكومة الحق فى الرجوع عميو بما عساه أن يحكم بو عمييا من 

 .تعويض نتيجة ليذه األعمال

  كل ما يعثر عميو المرخص لو أو المستغل من اآلثار أثناء العمل فى المنطقة المرخص بيا أو
المؤجرة يكون ممكا لمحكومة و عميو تسميمو فى أقرب وقت لمندوب الييئة المصرية العامة لمبترول  

 .فى منطقة العمل وعميو العناية بو و المحافظة عميو لحين تسميمو

 

  عمى المرخص لو أو المستغل أن يبادر بإخطار مندوب الييئة المصرية العامة لمبترول بالمنطقة
عن كل ما يكتشفو أو يعثر عميو من المقابر أو التماثيل األثرية أو النقوش القديمة أو أطبلل 
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وعميو فى ىذه الحالة .المبانى أو غيرىا من اآلثار القديمة مما ال يسيل نقميا أو تسميميا فى الحال
اتخاذ جميع االحتياطات التى تكفل المحافظة عمييا لحين إخطار مندوب الييئة المصرية العامة 

 .لمبترول عنيا  و عميو أيضا اتباع التعميمات التى يصدرىا المندوب المذكور فى ىذا الشأن

 

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل أن يحتفظ ببيانات دقيقة عن جميع المستخدمين و العمال
الذين استخدميم و عميو أن يرسل تمك البيانات شيريا عمى النماذج المعدة ليذا  الغرض الى 

الييئة المصرية العامة لمبترول بحيث يشمل اإلسم و العنوان و المؤىل والخبرة و أقرب رقم تميفون 
و .و أن توافى الييئة المصرية العامة لمبترول بأى تعديبلت طارئة عمى ىذه البيانات فور حدوثيا
أن يوافى الييئة المصرية العامة لمبترول  مقدما بأسماء و مؤىبلت خبرائو و موظفيو و عمالو 

األجانب الذين يرغب فى استخداميم لمحصول عمى موافقتيا قبل استقداميم لمببلد وفقا لمتعميمات 
و عميو تعيين مساعدين مصريين .التى تصدرىا الييئة المصرية العامة لمبترول فى ىذا الخصوص

ليؤالء األجانب و العمل عمى تدريبيم ليحموا محميم بعد فترة مناسبة كما يجب موافاة الييئة 
 .المصرية العامة  لمبترول بتقارير دورية عن تقدم ىؤالء المساعدين 

 

  ال يجوز لممرخص لو أو المستغل أن يؤجر لمغير كل أو بعض الحقوق المترتبة عمى ترخيص
البحث أو عقد االستغبلل أو أن يتنازل لمغير عن أى من تمك الحقوق دون موافقة الوزير كتابة و 

 :يتعين إلمكان النظر فى إعتماد ذلك التنازل توافر الشروط اآلتية

أن يكون المرخص لو أو المستغل قد قام بالتزاماتو المترتبة عمى ترخيص البحث أو عقد / 1
االستغبلل عمى أحسن وجو و بخاصة أن يكون قد أدى اإليجار و اإلتاوة و الرسوم 

. المستحقة كاممة فى مواعيدىا المقررة
أن يقدم المطموب التأجير لو أو التنازل إليو لمييئة المصرية العامة لمبترول ما يثبت / 2

. كفايتو المالية و الفنية
أن ينص فى عقد اإليجار من الباطن أو عقد التنازل عمى التزام المستأجر من الباطن أو / 3

المتنازل إليو باتباع كافة األحكام و الشروط الواردة فى ترخيص البحث أو عقد االستغبلل 
مع ما قد يكون لحقيا من تعديبلت أو اضافات و يجب تقديم مشروع العقد لمييئة 

. المصرية العامة لمبترول لمراجعتو قبل اعتماده
أن يكون قد ثبت لدى الييئة المصرية العامة لمبترول أن المساحة المطموب تأجيرىا أو / 4

و كل عقد يتضمن التنازل .المتنازل عنيا تحتوى عمى األقل عمى بئر واحدة منتجة لمبترول
عن أى حق من الحقوق الممنوحة لممرخص لو أو المستغل بموجب ترخيص بحث أو عقد 
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استغبلل يجب تقديمو لمييئة المصرية العامة لمبترول لتسجيمو فى سجبلت بيا وذلك فى 
. خبلل ثبلثين يوما من تاريخ الموافقة عميو

 
  يجب عمى المرخص لو أو المستغل أن يخطر المقاولين أو غيرىم ممن يقومون عنيم بأية   

أعمال فى المنطقة المرخص بيا أو المؤجرة ضرورة اتباع القوانين و الموائح الخاصة بالييئة 
المصرية العامة لمبترول و مصالح الوزارات المختمفة و يعتبر المرخص لو أو المستغل مسئول 

 .دائما عن كل من ينتج من أعمال المقاولين من الباطن

 

  ال يعتبر المرخص لو أو المستغل مسئوال إذا عجز ألسباب قيرية عن تنفيذ أى نص أو تعيد   
لسنة  (758)وارد فى ترخيص البحث أو عقد االستغبلل أو أى نص فى البلئحة التنفيذية رقم

فإذا كان تأخير المرخص لو أو المستغل فى تنفيذ أى شرط من شروط البحث أو عقد  .1972
االستغبلل يرجع ألسباب قيرية ضمت مدة التأخير و كل مدة أخرى الزمة لتبلفى الضرر من 

 .التأخير إلى المدة المقررة بموجب ترخيص البحث أو عقد االستغبلل
و مع ذلك ال تعتبر الحكومة مسئولة قبل المرخص لو أو المستغل عن أى ضرر أو حرمان أو 

 .تعطيل يصيبو من وقوع أى حادث من حوادث القوة القاىرة

 

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل عند انقضاء أجل ترخيص البحث أو عقد االستغبلل بانتياء  
مدتو أو ألى سبب آخر أن يسمم األرض ألى موظف منوط بو التسميم من الييئة المصرية 

العامة لمبترول طبقا لمنصوص المدرجة فى ترخيص البحث أو عقد االستغبلل و ذلك بغير حاجة 
 .الى تنبيو أو إنذار

 
 

  يجب عمى المرخص لو أو المستغل عند انقضاء ترخيص البحث أو عقد اإلستغبلل، بانتياء مدتو  
أو ألى سبب آخر أن يسمم لمييئة المصرية العامة لمبترول المنطقة موضوع ترخيص البحث  أو 

عقد االستغبلل بحالة جيدة بما عمييا من الممتمكات المنقولة أو الثابتة بالقدر الذى يمزم 
الستمرار تشغيل ىذه المنطقة فيما عدا ما يكون مخصصا لبلستعمال فى مناطق أخرى بنفس 
الجية و يمنح المرخص لو أو المستغل ميمة قدرىا ستة أشير يرفع خبلليا من المنطقة كل 
الممتمكات الثابتة أو المنقولة التى ال تمزم لمغرض المتقدم و التى ال تشتمل عمى وحدات من 

 :األنواع اآلتية
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ميمات اإلنتاج المستعممة فعبل بما فييا الطممبات و األذرع و األنابيب و الروافع و / أ
المحركات و الطممبات الرئيسية و األبراج أو معدات صيانة اآلبار كالروافع والصوارى و 

. أدوات تنظيف اآلبار و طممبات تنظيفيا
معدات جمع البترول فى المنطقة بما فييا خطوط تدفيع الزيت أو الغاز و صياريج أو / ب

. عدادات القياس و محابس الغاز وعدادتو و طممبات و صياريج التخزين
الميمات اإلضافية المستعممة فى المنطقة مثل أنابيب المياه و الطممبات و أجيزة /ج

. اإلضاءة والمعدات الكيربائية و التميفونية
وعمى كل حال فإن كل ما يتبقى بالمنطقة من ممتمكات ثابتة أو منقولة بعد مدة ستة أشير تصبح ممكا 

. خالصا لمحكومة بغير مقابل دون التزاميا بأية تعويضات عنيا
وبالنسبة لممبانى و األمبلك الثابتة و المنقولة التى ال تمزم الستمرار تشغيل المنطقة،فيكون لمحكومة 
الخيار فى أن تطالب المرخص لو أو المستغل إما بيدميا أو نقميا و إما بتركيا فى المنطقة عمى 

.  حالتيا عمى أن تصبح ممكا خالصا لمحكومة بغير مقابل
فإذا باع المرخص لو لمغير أية ممتمكات ثابتة أو منقولة من المنطقة الممنوحة عنيا ترخيص بحث أو 

عقد إستغبلل فيجب إزالة ىذه الممتمكات من المنطقة خبلل الستة أشير سالفة الذكر ،فإن لم يتم إزالتيا 
خبلل تمك المدة تصبح الممتمكات المذكورة ممكا خالصا لمحكومة دون إلزاميا بأى تعويض لممرخص لو 

. أو المشترى
  يجب أن يشتمل كل عقد أو انفاق بالتنازل عن الممتمكات المرخص بيا لو بالمنطقة أو بيعيا و 

 .التصرف فييا لمغير عمى االشتراطات السابقة

 

  ال يجوز لممستغل خبلل الثبلث سنوات األخيرة لمعقد أو امتداده أن يتنازل أو يبيع أو يتصرف بأى
وجو كان فى الممتمكات المنقولة او الثابتة الموجودة بالمنطقة لمغير إال بعد إعطاء المؤسسة ميمة 

قدرىا خمسة و أربعون يوما الستعمال حق الشراء بنفس األسعار و الشروط الممكن الحصول 
 .عمييا من الغير

  إذا لم تستعمل الييئة المصرية العامة لمبترول حقيا فى الشراء خبلل تمك المدة كان لممستغل   
و إذا استعممت المنطقة مركزا لتشغيل عدة مناطق تقسم . الحق فى التصرف فى ىذه الممتمكات

 .الممتمكات الموجودة فى المنطقة قسمة عادلة لتحديد ما سيؤول منيا لمحكومة

 

  يكون لمندوبى الييئة المصرية العامة لمبترول الذين ليم صفة رجال الضبط القضائى الحق فى   
إصدار التعميمات البلزمة إلتباع نصوص الموائح المعمول بيا و فى إعطاء التعميمات الوقتية 
التى تدعو إلييا حاالت االستعجال لكى يتجنب المرخص لو أو المستغل بما يشاء من الوسائل 
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الخسارة أو إيذاء األرواح أو اإلضرار بالممتمكات مما قد ينتج عن األعمال التى يقوم بيا 
و ليم فى الحاالت التى يخشى معيا وقوع ضرر تداركو فورا الحق .بمقتضى الترخيص أو العقد

فى إزالة المخالفة إداريا عمى نفقة المرخص لو أو المستغل و ليم أيضا أن يقوموا بإثبات 
المخالفات ألحكام قانون المناجم والمحاجر والقرارات الصادرة تنفيذا لو و تصدر ىذه التعميمات و 

 .األوامر كتابة لممدير أو المندوب المرخص لو فى المنطقة

 

  يعتبر المرخص لو أو المستغل مسئوال عن تنفيذ تمك األوامر و يكون مسئوال عن تعويض الضرر   
 .الذى قد ينشأ عن تمك األعمال مما فى ذلك اإلتاوة المستحقة عما قد يفقد من مواد منتجة

 

 لموزير المختص الحق فى فسخ العقد أو الترخيص أو إلغائو بقرار منو فى الحاالت اآلتية  : 

إذا زال عن المستغل أو المرخص لو شرط الكفاية الفنية أو المالية أو اتضح أن ىذا / 1
. الشرط لم يكن يتوافر فيو

إذا امتنع المستغل أو المرخص لو عن دفع األجرة أو اإلتاوة أو لم يقم بالدفع خبلل ثبلثة /2
. أشير من تاريخ تنبيو الييئة المصرية العامة لمبترول عميو كتابة بالوفاء

إذا أجر المرخص لو أو المستغل من الباطن أو تنازل لمغير عن الحقوق الممنوحة لو /3
بموجب الترخيص أو العقد كميا أو بعضيا دون الحصول مقدما عمى موافقة مكتوبة من 

. الييئة المصرية العامة لمبترول
إذا استخرج المرخص لو أو المستغل أى معدن بدون إذن الييئة المصرية العامة / 4

. لمبترول
. إذا لم ينفذ المرخص لو أو المستغل قرار ىيئة التحكيم/ 5
إذا ارتكب المرخص لو أو المستغل أية مخالفات لشروط التعاقد أو ألحكام قانون المناجم / 6

. و المحاجر
و ال يحل إلغاء العقد بما تكون الحكومة قد اكتسبتو من الحقوق قبل المستغل بموجب 

. التعاقد
  يعتبر نشر القرار الصادر من الوزير بإلغاء ترخيص البحث او عقد االستغبلل فى الوقائع المصرية 

بمثابة إعبلن لممرخص لو أو المستغل نقل أى شئ من منطقة الترخيص أو االستغبلل قبل استيفاء 
 .الحكومة لحقوقيا

 

: التوقيتات/ 5
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  تصدر الييئة المصرية العامة لمبترول الترخيص بحفر بئر بترول خبلل مدة ال تزيد عن
ثبلثين يوما من تاريخ استبلميا لطمب الحفر و ذلك متى كان موقع وبرنامج الحفر المقترح 

   .1972لسنة  (758)يحققان الشروط الواردة فى البلئحة التنفيذية رقم
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( 5)مرفق رقم 
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( 6)مرفق رقم 
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