
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

الرتخيص مبزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية 

المتجددة  وزارة الكهرباء و الطاقة- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المدتهلك   :جهة الترخيص
 

 

: المستندات المطموبة /  1 
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 شيادة السجل التجارى 

 البطاقة الضريبية 
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 دراسة الجدوى الفنية و المالية لمنشاط و تحتوى عمى األقل: 

 التكاليف الرأسمالية و مصادر و نوع التمويل لمنشاط  -أ 

 التحميل الفنى و المالى الداء المنشأة -ب 
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 طريقة المحاسبة -ه 

 الرسومات اليندسية -و 

 خرائط المنطقة المراد مزاولة النشاط بيا موقع النشاط عمييا -ز 

   كافة التراخيص المطموبة من الجيات االخرى لالطالع عمييا
  تقرير صالحية الموقع و األثر البيئى لمنشاط 

  السيرة الذاتية لمقائمين عمى اإلدارة 

  المرفقات الممحقة باالشتراطات العامة لمترخيص مستكممة البيانات 

 - كافة التعاقدات المبرمة المزمع إبراميا مع أى مستيمك أو أى مرخص لو اخر 

 إيصال يثبت دفع مقابل طمب الترخيص 

 أية بيانات أو مستندات أخرى يطمبيا الجياز 
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قيمة مقابل دراسة الطمب بيان الطمب 
 1طمب ترخيص منشأة ذات سعة أعمى من 

 ميجاوات 10ميجاوات حتى 
 جنية مصرى 5000

 10طمب ترخيص منشأة ذات سعة أعمى من 
 ميجاوات 100ميجاوات حتى 

 جنية مصرى 10000

 100طمب ترخيص منشأة ذات سعة أعمى من 
ميجاوات 

 جنية مصرى 20000

 
. كما ال يجوز المطالبة باية فوائد عنو,ال يجوز استرداد مقابل دراسة طمب الترخيص سواء تم قبول الطمب أو رفضة 

 
  و تسرى ىذة )س منتجو مقابل إصدار ترخيص نشاط األنتاج . و.  لكل مميون ك 18.75يتم دفع

  2005/2006القيمة بالنسة لمتراخيص التى تصدر خالل العام المالى 
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يقوم طالب الترخيص بسداد قيمة مقابل دراسة طمب الترخيص و يرفق األيصال الدال عمى السداد بنموذج  .1
 .الطمب بعد استيفاء البيانات الواردة بو

 (.1مرفق)يستوفى الطالب البيانات المطموبة فى نموذج الطمب  .2

يرفق بالطمب كافة المستندات المطموبة و المحددة فى نموذج الطمب و تقدم ىذة المستندات دفعة واحدة من  .3
:  باستالم ىذة المستندات زأصل و ثالث صور ضوئية و يوقع قطاع التراخيص بالجيا

 
 .تختم كافة طمبات الترخيص بخاتم الشركة و ترقم كافة األوراق المقدمة -أ 

                                                 
 2000 لسنة 339قرار جوهىري رقن  - 

 2000 لسنة 339قرار جوهىري رقن -  



 

 

لطالب الترخيص فرصتين فقط الستكمال أوراقة,فإذا لم يستكمل أوراقة فى ىاتين الفرصتين فعميو  -ب 
 .شراء طمب ترخيص جديد

 

 

عمى طالب الترخيص أن يراعى أن مشروع التعاقد المزمع إبرامة مع أي مستيمك او مرخص لو اخر  .4
: ,يتضمن االحكام المتعمقو باالتي 

  مدة التعاقد وشروط تجديده 

  القدره والحد االدني لمطاقو الكيربيو المتعاقد عمييا 

  الموعد المقترح لبدء تنفيذ الخدمو  

  طريقة حساب السعر المقترح لمخدمو المقدمو و المتغيرات المختمفو التي تؤثر فيو 

  التزمات طرفي التعاقد 

  حاالت و اجراءات انياء التعاقد 

  شرط اقرار الجياز امشروع التعاقد 

 شرط الرجوع الي الجياز عند نشؤء أي نزاع طرفي التعاقد قبل المجوء لمقضاء 

 

يقوم الجياز باالعالن عن اعتزام طالب الترخيص القيام بالنشاط محل الترخيص في جريدة واسعة االنتشار او  . 5  
باي وسيمو اخري مناسبو يراىا الجياز ,وذلك عمي نفقو طالب التراخيص عمي ان يتضمن االعالن اعطاء ميمو 

خمسة عشرة يوما ليتقدم المتضرر باي اعترضات مسببو ويقوم الجياز ببحث تمك االعتراضات ولو في سبيل ذلك ان 
يعقد جمسمت استماع يحضرىا المتضرر وطالب الترخيص او أي جيو اخري او يجري اتصاالت او يتخذ من 

االجراءات ما يراه مناسبا في ىذا الخصوص  
 
يصدر مجمس االداره قراره بالموافقو عمي منح الترخيص او برفضو وذلك بناءا عمي مذكرة مقدمو من المدير  . 6

التنفيذي لمجياز ويكون قرار الرفض مشفوعا باالسباب  
 
يقوم الجياز باخطار طالب الترخيص كتابو بقرار مجمس االداره بالقبول او بالرفض مع مطالبتو بسداد قيمو . 7

مقابل اصدار الترخيص في حالو قبول الطمب  
 
. يقوم الجياز باصدار الترخيص عمي النموذج المعتمد منو بعد قيام طمب الترخيص بسداد قيمة مقابل اصداره ٍ  . 8



 

 

تقديم تظمم لمجياز فى خالل ستين يوما من تاريخ إخطار - فى حالة صدور قرار برفضة-يكون لطاب الترخيص.9
و يقوم الجياز ببحث ىذا التظمم و البت فيو و إخطار المتظمم بالنتيجة خالل ستين يومًا من , كتابة بقرار الرفض 
. تاريخ تقديم التظمم
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  الشخص األعتبارى المرخص لو بمزاولة نشاط إنتاج الطاقة الكيربية من مصادرىا :شركة اإلنتاج
 .المختمفة

 

  المستخدم النيائى لمطاقة الكيربية بناء عمى عقد مبرم بينو و بين شركة األنتاج: المستيمك. 

 

  و , المسافة االمنة عمى جانبى مسار الخط الكيربى التى يحددىا القانون الخاص بذلك:حرم الخطوط
 .التى يحظر فييا إقامة أية مبانى أو منشأت

 

  الغرض من الترخيص ىو التصريح لممرخص لو بمزاولة نشاط إنتاج الطاقة الكيربية داخل جميورية
و يصدر الجياز ترخيصا واحدا لمزاولة . مصر العربية و بيعيا الى مرخص لو اخر أو الى المستيمكين
و يمتزم المرخص لو بالمساواة بين , النشاط و لو تعددت مواقع اإلنتاج المصرح بمزاولة النشاط بيا

المنتفعين فى توفير الطاقة الكيربية لكافة طالبييا طبقا لممواصفات الفنية و شروط العقود المبرمة مع 
 .مرخص لو اخر أو المستيمك و التى يوافق عمييا الجياز

 
  األشتراطات العامة: 

 
و يصدر الجياز فى نياية كل سنة , تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابمة لمتجديد تبدأ من تاريخ صدوره -

من سنوات الترخيص شيادة لممرخص لو تنفيذ باستمرار سريان الترخيص بعد  التحقق من التزامو بشروط 
 .و فى حالة عدم االلتزام تطبق الجزاءات الخاصة بذلك. الترخيص خالل تمك السنة

 

فعميو التقدم بطمب التجديد لمجياز قبل انتياء , إذا رغب المرخص لو فى تجديد الترخيص بعد انتياء مدتو  -
و يكون لمجياز فى ىذة الحالة الحق فى قبول أو رفض طمب , مدة الترخيص بستة أشير عمى االقل 

 .التجديد فى ضوء أداء المرخص لو فى المدة السابقة

 
و مع ذلك , ال يجوز لمجياز تعديل شروط الترخيص خالل الخمس سنوات األولى من تاريخ منح الترخيص  -

يجوز لممرخص لو خالل تمك المدة إذا ما طرأت عوامل تدعو لذلك أن يتقدم لمجياز بطمب تعديل ىذه 



 

 

و يجوز لمجياز بعد انتياء تمك المدة , الشروط  و ال يكون التعديل نافذا إال من تاريخ موافقة الجياز 
 .تعديل بنود الترخيص باالتفاق مع المرخص لو إذا اقتضت الضرورة ذلك

 
و , و بيعيا إلى جيات أخرى مرخص ليا أو الى مستيمكين , لممرخص لو الحق فى إنتاج الطاقة الكيربية  -

 .شرائيا عند الحاجة إلييا من جيات أخرى مرخص ليا و ذلك طوال مدة سريان الترخيص

 
لممرخص لو الحق فى استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع حسب األحوال طبقا لشروط التعاقد المبرم  -

 .بينو و بين شركة النقل أة شركات التوزيع و الذى يقره الجياز

 
, يكون لممرخص لو أن يطمب من الجياز عدم تداول بيانات معينة مقدمة منو طبقا ليذة االشتراطات العامة  -

يقوم باالتصال بالمرخص لو و يناقشو فى ىذا , فإذا رأى الجياز أن بعض أو كل ىذة البيانات يمكن تداولة
 .األمر لموصول إلى صيغة يقبميا الجياز فى ىذا الشأن

 
يمتزم المرخص لو ببيع الطاقة الكيربية من خالل التعاقدات التى يقرىا الجياز إلى مرخص ليم اخرين أو  -

و ال يجوز لو األمتناع عن أداء ىذة الخدمة و مع ذلك يمكن لممرخص لو أن يحصل عمى , الى مستيمكين 
 :موافقة الجياز بإعفائو من تقديم ىذه الخدمة فى حالتين التاليتين 

 
 .إذا كانت القدرات الكيربية المطموبة تتجاوز القدرات المرخص بيا فى شبكة المرخص لو -أ 

إذا كان تنفيذ إنتاج الطاقة الكيربية يؤدى إلى اإلخالل بأى شرط من شروط الترخيص أو بأى تشريعات  -ب 
 .قائمة

يتعين عمى المرخص لو أن يقدم لمجياز جميع العقود التى يبرميا مع أى مرخص ليم اخرين أو مستيمكين  -
و لمجياز االحتفاظ بنسخة من ىذه . و يقع باطال كل تعاقد يبرم عمى خالف ذلك, لمراجعتيا و اعتمادىا 

 العقود

 
يمتزم المرخص لو بالحفاظ عمى سرية البيانات و المعمومات المتوفرة لديو عن المرخص ليم االخرين أو  -

و ال يجوز لو إعطاء ىذه البيانات إال إلى اشخاص أة جيات مصرح ليا , المستيمكين الذين يتعامل معيم 
 .قانونا بذلك 

 
 .ال يجوز لممرخص لو القيام بأى عمل يخل بالمنافسة المشروعة و ذلك ضمانا لمصمحة المستيمكين  -



 

 

يمتزم المرخص لو بتقديم تقرير سنوى لمجياز عن نشاطة المرخص بو يشمل النواحى ا لفنية المالية و  -
 .خدمة المستيمكين

 
و عميو ,عمى المرخص لو استخدام عمالة مؤىمة تضمن تنفيذ األنشطة المرخص بيا عمى الوجة األكمل  -

 .إعداد خطة سنوية لتنمية الموارد البشرية يقدميا إلى الجياز مع التقرير السنوى عن نشاطو

 
يجب عمى المرخص لو المجوء لمجياز لفض أى منازعات ذات صمو بالنشاط و التى قد تنشأ بينو و بين  -

 .أى من األطراف المعنية بالنشاط و ذلك فى حالو تعذر االتفاق عمى حل النزاع

 
يمتزم المرخص لو بأن يتيح لممثمى الجياز زيارة المقار و المواقع التابعة لو و تمكينيم من اإلطالع عمى  -

كافة المستندات و السجالت الخاصة بمباشرة النشاط المرخص بو لمتحقق من قيام المرخص لو بتنفيذ 
 .شروط الترخيص عمى الوجو األكمل

 
تتم المراسالت المتبادلة بين الجياز و المرخص لو كتابة و يتم تسميم أصول تمك المراسالت إما باليد أو  -

بالبريد المسجل عمى العناوين الموضحة فى الترخيص و عالوة عمى ذلك يمكن إرسال تمك المراسالت 
 .بالبريد اإللكترونى أو الفاكس

 
يكون لممرخص لو التظمم لمجياز من القرارات التى يصدرىا و المتعمقة بالغاء أو وفق أو تعديل الترخيص  -

و لو فى حالة رفض تظممو عرض األمر عمى المحكمة , أو أى قرارات أخرى يرى أنيا تمس حقوقو 
 .المختصة لمفصل فييا

 
  األشتراطات الخاصة بالنواحى الفنية: 

 
يمتزم المرخص لو بالمحافظة عمى مخزون من الوقود الالزم لموفاء بالتزاماتو التعاقدية لتوريد  -

و ذلك لمدة خمسة عشر يوما عمى األقل فى حالة الوقود السائل و سبعة أيام , الطاقة الكيربية 
 .فى حالة الوقود الغازى

عمى المرخص لو القيام بكافة األعمال و األجراءات التى تضمن توفر قدرة اإلنتاج التى تفى بالعقود  -
و إذا رغب المرخص لو فى تخفيض ىذه القدرة عميو . المبرمة معو أثناء فترة سريان ىذه العقود



 

 

إخطار التعاقدين معو بعزمو عمى ذلك قبل تنفيذ قراره بمدة ال تقل عن تسعين يوما طبقا لشروط 
 .التعاقد

عمى المرخص لو المرتبط بشبكة النقل أن يتيح قدرات إنتاج احتياطية طبقا لمعقد المبرم مع شركة  -
و . النقل لتمكينيا من استخداميا عند الحاجة بيدف التشغيل االمن و المستقر لشبكة النقل 

بالنسبة لموحدات غير المرتبطة بشبكة النقل يمتزم المرخص لو بتوفير قدرات إنتاج تكفى لمواجية 
 .األعطال المحتممة  األحمال اإلضافية الطارئة حسب العقود المبرمة

عمى المرخص لو إعداد الدراسات و خطط التوسع و التطوير لمنشات اإلنتاج و تنفيذىا طبقا  -
لبرامج تنفيذية محددة لموصول إلى مستويات فنية و اقتصادية مقبولة مع مراعاة المعايير المتعمقة 

عمى المرخص لو تقديم الخطط السنوية ليذا . بالبيئة و تحقيق أمان و استقرار التغذية الكيربية 
التطوير و برامج تنفيذىا إلى الجياز قبل بداية كل عام بشيرين عمى األقل لمراجعتيا و الموافقة 

 .عمييا

يمتزم المرخص لو بالقيام بأعمال الصيانة الدورية و الوقائية لميمات و منشات اإلنتاج طبقا  -
كما يمتزم بإجراء الصيانة الجسيمة أو الطارئة التى تتطمبيا . لبرامج تنفيذية يوافق عمييا الجياز

 .حالة وحدات اإلنتاج بما يحقق أمان و استقرار التغذية الكيربية

يمتزم المرخص لو بالقيام بأعمال اإلحالل و التجديد لميمات و منشات اإلنتاج الخاصة بو التى  -
قارب عمرىا االفتراضى عمى االنتياء أو لألجزاء المتيالكة بوحدات اإلنتاج ألى سبب من 

 .و ذلك طبقا لبرامج تنفيذية و استثمارات يوافق عمييا الجياز, االسباب 

يمتزم المرخص لو بمراعاة كود النقل و كود التوزيع و معايير األداء و القواعد المعمول بيا لمتحقق  -
و يعد المرخص لو تقريرا خالل تسعين يوما من تاريخ منح , من جودة الطاقة الكيربية المنتجة 

الترخيص يوضح خطتة بالنسبة لتحقيق معايير و مؤشرات األداء لموصول بالخدمة إلى المستويات 
و عميو أن يقدم لمجياز تقريرا سنويا عن األنشطة المنفذة . المقبولة العتمادىا من الجياز 

 .يتضمن تفاصيل األعمال التى قام بيا لتحقيق مستويات األداء السابق اعتمادىا من الجياز

لقياس األحمال و الطاقة الكيربية الموردة أو , يقوم المرخص لو بتركيب عدادات عمى نفقتو  -
وفقا لقواعد و معايير و أنظمة القياس الواردة , المتبادلة مع مرخص لو آخر أو إلى مستيمكين 

و عميو إجراء الصيانة الالزمة لمعدادات و التحقق بصفو دورية من درجة دقتيا و . بالعقود المبرمة
 .معايرتيا و تأمينيا لمنع العبث بيا أو إتالفيا لضمان صحة القياس و دقتو

عمى المرخص لو أن يقدم لمجياز دراسات التنبؤ باألحمال و الطاقة الكيربية المتوقع تغذيتيا وفقا  -
و ذلك عمى المدى القصير . لمؤشرات تنامى الطمب عمييا من خالل وحدات اإلنتاج التابعة لو

 .(عشرة أعوام)و المدى الطويل  (ثالثة أعوام)و المدى المتوسط  (عام)

 



 

 

يعد المرخص لو خطة لتحقيق إدارة الجودة الشاممة لألنشطة المحددة فى الترخيص و عميو  -
و . تطويرىا و تحديثيا طبقا لمنتائج و الخبرات المكتسبة خالل تنفيذىا و بمراعاة التقنيات الحديثة 

يقوم المرخص لو بإرسال ىذه الخطة إلى الجياز خالل تسعين يوما من تاريخ صدور الترخيص 
عمى أن تتضمن األىداف المحددة لالرتقاء بخدمة اإلنتاج و تحقيق الجودة الشاممة و طرق متابعة 

و يقدم المرخص لو . تحقيق ىذه األىداف و سمطة اتخاذ القرار فى مجال تنفيذ أنشطة اإلنتاج
 .لمجياز تقريرا سنويا عن الجيود و األعمال التى قام بيا تنفيذا ليذه الخطة

إذا رغب المرخص لو فى إضافة أو تشغيل وحدات إنتاج جديدة أو إجراء تعديل فى وحدات قائمة و  -
فعميو أن يحصل عمى تصريح بذلك , لم تكن ىذه اإلضافات أو التعديالت مدرجة فى خطتو السنوية

 .من الجياز

يمتزم المرخص لو بموافاة شركة النقل بما تطمبو من بيانات و معمومات الزمة إلدارة األحمال بشبكة  -
 .النقل و تشغيميا التشغيل االقتصادى 

يمتزم المرخص لو إذا كان مرتبطا بالشبكة القومية لمكيرباء بتنفيذ تعميمات المركز القومى لمتحكم  -
فى الطاقة و مراكز التحكم اإلقميمية التابعة لشركة النقل و ذلك بكل دقة ضمانا الستقرار التغذية 

و عمى . الكيربية إلتاحة تشغيل شبكة النقل و إدارة األحمال بطريقة فنية ة اقتصادية سميمة 
المرخص لو أن يضمن أن كل وحدة إنتاج خاضعة لمركز التحكم محممة إلى مستوي محدد من 

 .خالل برنامج تشغيل شركة النقل لضمان التشغيل األمثل و بمراعاة العقود المبرمة فى ىذا الشأن

 
  األشتراطات الخاصة بالنواحى المالية: 

 
بحيث يتيح ىذا ,  يمتزم المرخص لو بتطبيق نظام محاسبى يتفق مع المعايير المحاسبية المقررة قانونا    - 

النظام توفير معمومات و بيانات مالية تفصيمية و دقيقة تمكن المرخص لو من تقديم البيانات و المستندات التى 
. يطمبيا الجياز

 
يمتزم المرخص لو بتقديم كافة البيانات المالية التى يطمبيا الجياز و التى تمكنو من أداء دوره فى الرقابة  -

: و المتابعة و عمى األخص البيانات اآلتية
الموازنة التقديرية لمشركة عن كل سنة مالية تالية عمى أن تتضمن اإليرادات المستيدفة و المصروفات  -أ 

المتوقعة فى ضوء حجم الطمب المتوقع و سعر البيع و التكمفة التوقعة و الموازنة االستثمارية و الموازنة 
. النقدية لمشركة



 

 

القوائم المالية المعتمدة لمشركة عن كل سنة مالية و الحسابات الختامية مرفقا بيا تقرير مراقب الحسابات  -ب 
 .و ما يتضمنو من مالحظات عمى ىذه القوائم و الحسابات الختامية

 .تقارير ربع سنوية عن األداء المالى و التجارى لمشركة -ج 

 
ال يجوز أن تتجاوز مديونية المرخص لو التعمقة باألنشطة المرخص بيا الحدود التى يرى الجياز أنيا  -

. تتوافق مع التوازن المالى و االقتصادى لممرخص لو
 :يمتزم المرخص لو خالل مدة الترخيص بإخطار الجياز بإى من األعمال اآلتية -

التصرف فى أصول الشركة المخصصة لمقبام باألنشطة موضوع الترخيص سواء بالبيع أو التنازل أو  -أ 
 .الدمج أو التأجير أو أى وسيمة أخرى

تخفيض قيمة الممكية القائمة بالشركة خالل فترة سريان الترخيص بنسبة تزيد عمى خمسة و عشرين  -ب 
 %(.25)بالمائة

من رأس  (%25)إدخال طرفا آخر مساىما رئيسيا فى الشركة تجاوز حصتو خمسة و عشرين بالمائة  -ج 
 .المال 

 
عمى المرخص لو وضع نظام لمحاسبة المرخص ليم اآلخرين و المستيمكين عن قيمة الطاقة الكيربية  -

و أن يتضمن ىذا النظام آلية تسجيل الطاقة الموردة من واقع عدادات , الموردة أو أية خدمات أخرى 
و إصدار فواتير الطاقة المموردة و كيفية و مواعيد تحصيل الفواتير و , قياسات األحمال و الطاقة الكيربية 

اإلجراءات التى تتبع فى حالة عدم السداد قيمة الطاقة الموردة و غيرىا من اإلجراءات التى يرى المرخص 
لو وضعيا فى ىذ النظام بحيث تحقق التوازن بين مصالحو و مصالح المرخص ليم اآلخرين أو 

. و عمى المرخص لو تقديم ىذا النظام إلى الجياز لمموافقة عميو. المستيمكين 
يمتزم المرخص لو باالحتفاظ بحسابات مستقمة لألنشطة التى تدخل فى نطاق الترخيص و تكون منفصمة  -

 .تماما عن أية حسابا خاصة بأنشطة أخرى يزاوليا المرخص لو

عمى المرخص لو مراعاة عدم وجود دعم متبادل بين األنشطة المرخص بيا و أية أنشطة أخرى تابعة  -
لممرخص لو أو ألى من المساىمين فى رأس مالو و يمتزم المرخص لو سنويا بتقديم إقرار إلى الجياز 

 .يوضح التزامو التام بذلك

عمى المرخص لو أن يقدم إلى الجياز سنويا دراسة تفصيمية عن تكمفة إنتاج الطاقة الكيربية عمى أن  -
و عميو أيضا تقديم أى , طبقا لمميزانية السنوية المعتمدة , تشمل ىذه الدراسة عناصر التكمفة و اإليرادات 

لمتحقق من أن تكمفة إنتاج الطاقة الكيربية , بيانات أو مستندات أخرى يطمبيا الجياز فى ىذا الشأن 



 

 

تضمن مصالح المرخص ليم اآلخرين و المستيمكين و تحقق عائدا عادال لممرخص لو ضمانا الستمرار 
 .نشاطو و سالمة وضعو المالى

شراء الطاقة الكيربية لمرخص ليم / يتعين عمى المرخص لو الحصول عمى موافقة الجياز عمى أسعار بيع -
و عميو تقديم دراسة فى ىذا الشأن تشمل األسس و العناصر التى , اآلخرين و لممستيمكين قبل العمل بيا 

قام عمييا حساب ىذه األسعار و بما يضمن مراعاة مصمحة المرخص ليم اآلخرين و المستيمكين مع 
 .تحقيق عائد عادل لممرخص لو

و ذلك طبقا لما , يمتزم المرخص لو بسداد مقابل إصدار الترخيص و الخدمات التى يؤدييا الجياز سنويا -
و يكون لمجياز تحصيل فوائد تأخير من المرخص لو فى حالة عدم السداد فى . يحدده مجمس األدارة

 .المواعيد المحددة حسب سعر الخصم المعمن من البنك المركزى 

 
 

  األشتراطات الخاصة بالنواحى البيئية: 

 
يمتزم المرخص لو باتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لمحد من كمية االنبعاثات الناتجة عن تشغيل المحطات  -

 .الحرارية التابعة لو 

يمتزم المرخص لو بتقديم تقرير نصف سنوى إلى الجياز يحتوى عمى كافة المعمومات البيئية المتعمقة  -
 .بالنشاط و يشتمل أيضا عمى األجراءات التى اتخذىا و الخاصة بالشكاوى الموجية فى ىذا الشأن 

كما يمتزم بالتعاون مع الجيات المختصة فى , يمتزم المرخص لو بإجراء تقببم لألثر البيئى المرتبط بنشاطو  -
 .ىذا الشأن لضمان المحافظة عمى البيئة 

 
  يمغى الترخيص أو يتم إيقافو فى الحاالت األتية: 

 
فى حالة ارتكاب الممرخص لو مخالفة أو مخالفات من شأنيا اإلخالل بشروط الترخيص يقوم الجياز بإنذار  -

فإن لم يمتزم بذلك يكون لمجياز إما وفق , المرخص لو كتابة بضرورة تدارك تمك المخالفات خالل مدة معينة
 .الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه حسبما يتراءى لمجياز 

 
أما إلغاء , يكون وفق الترخيص فى حالة المخالفات التى يمكن إصالحيا أو تداركيا خالل مدة معينة -

 .الترخيص فيكون فى حالة عجز المرخص لو عن الوفاء بالتزاماتو التعاقدية 

 



 

 

يتعين أن يكون الوقف أو اإللغاء بقرار مسبب يصدره الجياز بعد انقضاء المدة المحددة باإلنذار و يخطر  -
 .بو المرخص لو كتابة 

 
فى جميع األحوال يتعين أن يؤخذ فى االعتبار عدم تعريض مصالح المرخص ليم اآلخرين أو المستيمكين  -

 .لمضرر 

 
لمقيام بإدارة نشاط اإلنتاج , فى حالة وقف أو إلغاء الترخيص يكون لمجياز أن يعين شخصا اعتباريا آخر -

بموجب ترخيص مؤقت لضمان حماية مصالح المرخص لو اآلخر أو مستيمكين و يكون المعين مسئوال عن 
و يتولى فى ىذه الحالة تنظيم العالقة بين المرخص لو و المعين , إدارة النشاط و االلتزام بشروط الترخيص

 .إلدارة النشاط 

 
يقوم الجياز بنشر قرار وقف أو إلغاء الترخيص و قرار تعيين المسئول عن إدارة النشاط فى الجريدة  -

و فى نفس الوقت يمتزم المعين إلدارة النشاط بإخطار كافة المرخص ليم اآلخرين و المستيمكين . الرسمية 
 .و ذوى الشأن بقرار تعيينو إلدارة النشاط 

 
يمتزم المرخص لو فى حالة وقف أو إلغاء الترخيص بأن يقدم لممعين إلدارة النشاط كافة الدفاتر و السجالت  -

و المعمومات و البيانات و أن يضع تحت تصرفو األصول التى يممكيا و الالزمة الستمرارية النشاط 
و يكون لممعين إلدارة النشاط فى ىذه الحالة ممارسة كافة الحقوق و االلتزامات الواردة , المرخص بو

 .بالترخيص باإلضافة إلى ما يصدره الجياز من تعميمات فى ىذا الشأن 

 
 
 
 
 
 
 
 

  األشتراطات الخاصة بنظامB.O.Tو B.O.O.T : 

                                                 
 2001 لسنة 695قرار رئيس هجلس الىزراء رقن -  



 

 

 : تشكل لجنة وزارية من السادة-  
 .وزير اإلسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية 

. وزبر الصناعة والتنمية التكنولوجية 
. وزير الكيرباء و الطاقة المتجددة 

. وزير النقل 
. وزير األتصاالت و المعمومات 

. وزير المالية 
. وزير التخطيط

. وزير الدولة لمشئون الخارجية 
 و نظام B.O.T     تكون ميمة المجنة التنسيق و الرقابة بشأن إسناد المشروعات القومية و المحمية بنظام 

B.O.O.T  , و ذلك وفقا لمضوابط التالية :
تعد كل وزارة بيانا بالمشروعات التى تحتاج إلييا لتحقيق تنمية القطاع المسئولية عنو خالل العشر سنوات  .1

 .القادمة 

يحدد فييا موقع المشروع و توافر األرض و , تقدم دراسة جدوى اقتصادية لممشروع قبل عرضو عمى المجنة .2
 .المرافق التى تخدمو 

 .تحدد مقترحات الوزارة بالنسبة لممكية المشروع و ما إذا كان يترك لمقطاع الخاص أو لمقطاع العام  .3

 .يحدد لكل مشروع أنسب طرق التمويل سواء كانت قروضا داخمية أو خارجية و تبعية كل منيا  .4

 لممشروع فيتعين أن يرفق بدراسة المشروع التحويالت B.O.O.T و نظام  B.O.Tفى حالة اقتراح نظام  .5
 .و مصادر الحصول عمى النقد األجنبى , السنوية لمممتزم طوال مدة االلتزام

 فى حالة ما إذا كانت التدفقات الصافية لممكمف أقل من  B.O.Tتكون األولوية لتنفيذ المشروعات بنظام  .6
 .أقساط القروض و الفوائد فى حالة التمويل من خالل االقتراض 

 و التى ستسدد قيمتيا من خالل التمويل لمخارج أن يقوم المكمف بشكل B.O.Tيشترط لمشروعات ال .7
 .مباشر أو غير مباشر بتصدير ما يعادل تحويالتو إلى الخارج سنويا 

تعد المجنة توصيتيا بأنسب مصادر التمويل قبل طرح المشروع و اإلعالن عنو و دعوة األطراف األخرى  .8
. لممشاركة 

                                                 
، B.O.T بإعادة تشكيل اللجنة الىزارية وهجوىعة العول لتنظين الوشروعات القىهية والوحلية بنظام 2002 لسنة 512قرار رئيس هجلس الىزراء رقن  

B.O.O.T 


