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 الرتخيص مبد خطوط أنابيب البرتول 

 

 (حسب االختصاص)جنوب الوادى / إيجاس /  الييئة المصرية العامة لمبترول    :  جهة الترخيص

 : التعريف/ 1

يقصد بخطوط أنابيب البترول األنابيب الحاممة لممواد الييدروكربونية السائمة أو الغازية الالزمة لنقل 
ىده المواد من مناطق اإلنتاج أو معامل التكرير الي مناطق التوزيع و ممحقاتيا من حجرات البموف 

 البترولية و نقط تالالزمة ليذه األنابيب و محطات التدفيع و تخفيض الضغط لمغازات و المنتجا
الحماية الكاثودية و محطات نقل المعمومات و التحكم و نقط الغاز الالزمة ليذه الخطوط و غيرىا من 

. المنشآت التي تستخدم في ىذا الغرض

 :المستندات/ 2

مشفوعًا " ـ طمب تبين فيو الجية الطالبة طبيعة األعمال المطموب إجراؤىا ووصفا دقيقا ليا 
" . بالرسومات الفنية الالزمة لبيان نوع وطبيعة األعمال موضوع طمب الترخيص

 :الرسوم/ 3

وضع خطوط األنابيب و إقامة المنشآت الالزمة ليا في األراضى الممموكة لمدولة بغير مقابل و    * 
  بدون أية رسوم ، وفى حالة مرور خطوط األنابيب داخل الممكيات الخاصة تمتزم الجية طالبة 

. الترخيص بتعويض المالك بالتعويض المناسب

 :اإلجراءات/ 4

ـ يصدر قرار من وزير البترول و الثروة المعدنية بالموافقة عمي االستيالء المؤقت عمى األراضى 
. الالزمة لتنفيذ المشروع خالل مدة التنفيذ و ينشر القرار و مذكرتو اإليضاحية في الوقائع المصرية

 

                                                 


.  بشان اصدار الالئحة التنفيذية لهذا القانىن 1988 لسنة 292 بشأن خطىط اأنابيب ، قزار وسيز البتزول رقم 1988 لسنة 4 قانىن  
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ـ تتولي الجية القائمة عمي تنفيذ المشروع إخطار المالك أو واضعى اليد عمى األراضي الالزمة 
 لممشروع بالمدة الالزمة لتنفيذه بكتب موصى عمييا بعمم وصول و ذلك قبل البدء في التنفيذ 

 بثالثون  يومًا عمي األقل ،و يجوز في حالة االستعجال تقصير ىذا الميعاد و في ىذه  الحالة  
.          يتم اإلخطار عن طريق جية اإلدارة

ـ اذا لم يقبل المالك أو واضعوا اليد تنفيذ األعمال المطموبة في األراضى الممموكة ليم أو التي 
.  يضعون يدىم عمييا يتم التنفيذ بالطريق االدارى

 
ـ تعد الجية المالكة لخطوط أنابيب البترول خرائط يوضح بيا مسار ىذه الخطوط تخطر بيا  الوزارات 

. و الييئات المعنية ووحدات الحكم المحمي
 و يحظر عمي ىذه الجيات اجراء اى عمل من أعمال الحفر أو اليدم أو الرصف أو مد أنابيب 
 أو كابالت ألي غرض من االغراض أو اجراء أعمال الصيانة أيا كانت في االجزاء أو المسافات 
 الوارد بشأنيا الحظر المنصوص عميو في البند السابق إال بعد الحصول عمي ترخيص بذلك من 

 الرئيس التنفيذى لمييئة بناء عمي طمب تبين فيو الجية الطالبة  طبيعة األعمال المطموب 
. اجراؤىا ووصفا دقيقا ليا

 
ـ يصدر قرار بالترخيص باجراء األعمال أو رفضيا خالل أسبوعين عمي األكثر من تاريخ تقديم 
 الطمب و يحدد القرار الصادر بالترخيص كيفية تنفيذ األعمال و االحتياطات الضرورية الواجب 

.  اتخاذىا
 

ـ يعرض الرئيس التنفيذى لمييئة عمي وزير البترول و الثروة المعدنية بناء  عمي طمب الجية صاحبة 
 و التي يترتب 1988 لسنة 4الشأن بيانا بالمنشآت و األشجار الموجودة قبل العمل بالقانون رقم 

عمي اإلبقاء عمييا ضرر يتعذر تداركو و ذلك لمنظر في اصدار قرار من الوزير بازالتيا و يخطر ذوو 
الشأن بقرار االزالة بكتاب موصي عميو بعمم الوصول و يتم تنفيذ قرار االزالة المشار اليو بالطريق 

. االدارى بعد مضى ثاللثين يوما عمي األقل من اخطار ذوى الشأن
 

ـ يعرض الرئيس التنفيذى لمييئة عمي وزير البترول والثروة المعدنية بيانا بأى مخالفة ألحكام البنود 
  اذا ترتب عمي المخالفة ضرر يتعذر تداركو  و ذلك لمنظر في 1988 لسنة 4السابقة من القرار رقم 

. اصدار قرار من الوزير بازالة أسباب المخالفة بالطريق االداري عمى نفقة المخالف
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ـ تتولي الجية المالكة لممشروع صرف تعويضات الزراعات و األشجار باألراضى التي يمر بيا     
.  المسار أثناء تنفيذ المشروع و ممحقاتو و ذلك قبل البدء في التنفيذ

 :االشتراطات / 5

ـ يمتزم مالك العقار أو واضع اليد عميو بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الييدروكربونية  السائمة 
أو الغازية بباطن األرض، كما يمتزم بالسماح بتنفيذ جميع األعمال الالزمة لوضع أو  تركيب 

. أو صيانة أو اصالح ىذه الخطوط ، و ذلك بعد إخطاره في المواعيد 
 

ـ عمي الجيات القائمة عمي مد خطوط األنابيب المشار الييا مراعاة أن يتم تنفيذ ىذه األعمال 
.  بطريقة ال تعرض سالمة العقار أو شاغميو أو الغير لمخطر

 
ـ يحظر اقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غير حقمية فوق خطوط األنابيب و عمي مسافة 

 تقل عن مترين من كل جانب  من جانبي ىذه الخطوط داخل كردون المدن و القرى و ستة 
 أمتار من كل جانب من جانبييا خارج كردون المدن و القرى، و يستثنى من ذلك الفروع 

.   المغذية لممستيمكين و التى تقضى طبيعة االستيالك أن تالصق أو تتخمل المنشآت
 

ـ اذا اقتضت الضرورة وضع خطوط األنابيب عمى مسافة تقل عن المسافات المشار الييا، جاز 
.  وضعيا بقرار من الرئيس التنفيذى لمييئة، عمى أن يراعى التصميم االحتياطات الفنية الواجبة

 
ـ يحظر بغير ترخيص من الرئيس التنفيذى لمييئة أو من يفوضو إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو 
اليدم أو الرصف أو مد أنابيب أو كابالت ألي غرض من األغراض أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت 

. في األجزاء أو المسافات الواردة
 

ـ يمتزم مالك العقار أو واضع اليد عميو بالسماح بمرور خطوط أنابيب البترول بباطن األرض التي 
 يممكيا أو يضع يده عمييا كما يمتزم بالسماح بتنفيذ جميع األعمال الالزمة لوضع أو تركيب أو 

.  صيانة أو اصالح ىذه الخطوط 
 

ـ يمتزم مالك العقارات وواضعوا اليد عمييا بعدم إقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غير  حقمية 
فوق خطوط أنابيب البترول و عمي مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبي ىذه  الخطوط 
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داخل كردون المدن و القرى و ستة أمتار من كل جانب من جانبييا خارج كردون  المدن و القرى و 
يستثنى من ذلك الفروع المغذية لممستيمكين و التى تقضي طبيعة االستيالك  أن تالصق أو 

. تتخمل المنشآت
 

ـ ال يجوز و ضع خطوط أنابيب البترول عمي مسافة تقل عن المسافات المشار الييا في البند 
.  السابق 

 
ـ يجوز  بقرار من الرئيس التنفيذى لمييئة اذا اقتضت الضرورة ذلك وضع خطوط األنابيب عمي 

مسافة تقل عن المسافات المشار الييا و يحدد القرار االحتياطات الفنية الواجبة في التصميم بعد أخذ 
. رأى الجية القائمة عمى تنفيذ ىذه الخطوط 

 
ـ في جميع األحوال ال يجوز ألى فرد أو جية  اجراء أى عمل من ىذه األعمال في المسافات 
 الوارد بشأنيا الحظر ما لم يحصل عمي الترخيص الالزم بشأنيا، و في حالة المخالفة يصدر 

.  وزير البترول و الثروة المعدنية قرارا بوقف ىذه األعمال ينفذ بالطريق اإلدارى
 

ـ فيما عدا االراضى الممموكة يكون لصاحب الحق في العقار الحصول عمى تعويض عادل عن 
 . 1988 لسنة4 األضرار التى تمحق بو نتيجة تنفيذ أحكام القانون رقم 

 
ـ تتولي تقدير التعويض المنصوص عميو في البند السابق لجنة تشكل بقرار من وزير البترول و 
 الثروة المعدنية برئاسة أحد أعضاء الييئات القضائية ترشحو الجية المختصة و أربعة أعضاء  

.  منيم اثنان من الموظفين الفنيين بمصمحة المساحة، ترشحيم الجيات التابعة ليا
 

ـ ال يكون انعقاد المجنة صحيحًا اال بحضور رئيسيا و ثالثة من أعضائيا عمى األقل و تصدر 
 قراراتيا بأغمبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح الجانب الذى منو الرئيس، و لمجنة 

.  أن تدعو من تراه من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتيا عمى أال يكون لو صوت معدود
 

تصدر المجنة قرارىا برفض التعويض أو تقدير قيمتو و ذلك فى خالل شير من تاريخ أول جمسة _ 
.  تعقدىا و يتم اخطار ذوى الشأن بقرار المجنة و أسبابو بكتاب موصى عميو بعمم الوصول
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اذا قبل أصحاب الشأن قيمة التعويض الذى قدرتو المجنة صرف ليم و يحرر بذلك محضر يودع _ 
 مكتب الشير العقارى المختص أما اذا لم يقبل أصحاب الشأن قيمة التعويض أو اذا لم يجيبوا 
 الدعوة لحضور جمسات المجنة تودع قيمة التعويض خزانة الجية المالكة لممشروع مع اخطار 
 ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عميو بعمم الوصول و ال يترتب عمى عدم االتفاق عمى مقدار 
 التعويض أو لجوء أصحاب الشأن الى المحكمة المختصة وقف تنفيذ األعمال أو صرف مبمغ 

 . التعويض المقدر

/ الييئة )االلتزام بكافة الموائح واالشتراطات الفنية المعمول بيا فى الجية مانحة الترخيص  -
  .(جنوب/ ايجاس

 . بشأن خطوط األنابيب 1988 لسنة 4يتم الترخيص وفقًا ألحكام القانون رقم  -

 


