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 ترخيص مد وتوصيل الغاز الطبيعى الرتخيص 

" إيجاس" الشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية / الييئة المصرية العامة لمبترول  :  جهة الترخيص

: المستندات /  1

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

 

: الرسوم / 2

قامة المنشآت الالزمة لو فى اآلراضى الممموكة لمدولة بدن مقابل  ويكون مرور خطوط الغاز الطبيعى وا 
ودون أداء أية رسوم، وفى حالة مرور خطوط األنابيب داخل الممكيات الخاصة تمتزم الجية طالبة 

. الترخيص بتعويض المالك بالتعويض المناسب
  

االجراءات  /  3

تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى لممناطق السكنية بمحافظات - 1
القاىرة والجيزة وغيرىا من المحافظات التى تمر بيا خطوط أنابيب الغاز الطبيعى ويحدد مجمس ادارة 

الشركة عمى ضوء ما تراه الييئة المصرية العامة لمبترول المناطق واألحياء والعقارات التى يتقرر 
. إمدادىا تباعا بالغاز الطبيعى فى ىذه المحافظات بواسطة الشركة 

 
تتولى الييئة المصرية العامة لمبترول باالشتراك أو االشراف أو االسناد أو الموافقة لشركات أخرى من - 2

شركات القطاع أو المنشأة طبقا لمقوانين المصرية والتى تتوافر فييا القواعد والشروط والمواصفات 
الفنية والمادية التى تضعيا الييئة لمقيام ببعض أو كل األنشطة المشار إلييا والمحددة بالمادة االولى 

. من القانون 

                                                 


. 1996 لسنة 820 بشان الغاس الطبيعى ، والالئحة التنفيذية بقزار وسيز البتزول رقم 1980 لسنة 217 قانون  
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ويحدد مجمس إدارة الييئة الشركات التى يعيد إلييا القيام بيذه األعمال وذلك فى المناطق السكنية 
. والمصانع ومحطات القوى فى المحافظات التى تحددىا الييئة طبقا لخطتيا العامة فى ىذا الشأن 

 
تتولى الييئة العامة لمبترول االشراف عمى الشركات بنفسيا أو تعيد بيذا االشراف الى أى من - 3

. شركات قطاع البترول التابعة ليا ويصدر مجمس ادارة الييئة قرارا بتنظيم كيفية القيام بيذا االشراف 
 
تتولى الييئة المصرية العامة لمبترول وضع خطة سنوية بالتنسيق مع شركات الغازات البترولية - 4

وغيرىا من الشركات المنفذة وشركة أنابيب البترول المداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى لممصانع 
. ومحطات القوى وغيرىا 

 
يتم توصيل الغاز الطبيعى لممصانع ومحطات القوى طبقا لممواصفات وباالشتراطات التى يتم االتفاق - 5

. عمييا فى كل حالة عمى حدة مع الشركة المنفذة والجية الطالبة 
 
تحدد مواصفات التوصيالت والتركيبات داخل المبانى والمنشآت بقرار يصدر من مجمس ادارة الشركة - 6

المنفذة بما يكفل حماية المنتفع والغير والعقار مع االلتزام التام بخطة وتعميمات الييئة الصادرة فى 
. ىذا الشأن 

 
تتولى الشركة المنفذة إخطار مالك العقار أو شاغمو أو واضعى اليد عميو بخطاب موصى عميو - 7

مصحوب بعمم الوصول أو بأى وسيمة أخرى تؤدى ذات الغرض بما تنوى إجراءه من توصيالت معدة 
لنقل الغاز الطبيعى فوق العقار أو تحتو أو من خاللو أو القيام بتنفيذ األعمال الالزمة لتركيب ىذه 

. التوصيالت ، وذلك قبل البدء فى تنفيذىا بشير واحد يبدأ حسابو من تاريخ ارسال األخطار 
 
عمى المنشأت الجديدة التى يتقرر امدادىا بالغاز الطبيعى أو عند إقامة إنشاءات أو اجراء تعديالت - 8

: فى العقار المركب عميو أو تمر بو خطوط الغاز الطبيعى يجب اتباع االجراءات التالية 
التقدم لشركة الغازات البترولية أو الشركة المنفذة بطمب عمى النموذج الذى تعده الشركة  (أ

ليذا الغرض موضحا بو االنشاءات أو التعديالت المراد تنفيذىا بالعقار قبل البدء فييا 
. بشيرين عمى األقل تحسب من تاريخ تقديم الطمب 



 

 3 

لمشركة أن توافق عمى تنفيذ االنشاءات أو اجراء التعديالت بعد إدخال ما تراه من تعديالت  (ب
عمييا ويبمغ صاحب الشأن بذلك خالل شيرين من تاريخ تقديم الطمب واالجاز لمقدم الطمب 

. تنفيذ االنشاءات أو إجراء التعديالت التى تقدم بطمبيا 
إذا لم توافق الشركة عمى تنفيذ االنشاءات أو اجراء التعديالت وخالف المالك أو واضعى  (ج

. اليد ذلك تتخذ اجراءات نزع ممكية العقار لممنفعة العامة 
 

تتولى الييئة المصرية العامة لمبترول تحديد الشركات التى يصرح ليا بإجراء أعمال التركيبات أو - 9
التعديالت أو إصالحات أو صيانة خطوط الغاز الطبيعى داخل المناطق السكنية أو المنشآت الكائنة 

ستعماالتيا وأغراضيا وكذلك داخل المصانع ومحطات القوى ومحطات  بيذه المناطق بجميع أنواعيا وا 
. خدمة تموين السيارات وغيرىا من األماكن أو المنشآت التى يصرح بمدىا بالغاز الطبيعى 

وتمنح الييئة الموافقة ليذه الشركات بعد التأكد من أنيا مؤىمة ماديا وفنيا وعمميا لمقيام بيذه 
. األعمال 

 
تتولى الييئة المصرية العامة لمبترول تحديد المناطق لمشركات المرخص ليا باألعمال الواردة - 10

. بالمادة السابقة 
ويحظر عمى الشركات المنفذة مباشرة أى من األعمال الواردة فى ىذه المادة قبل الحصول عمى 

. موافقة الييئة 
 

تقوم شركات مشروعات الغاز الطبعى باألعمال الواردة بالمادة األولى من الالئحة تحت إشراف - 11
. شركة الغازات البترولية فى األحياء والعقارات التى يتقرر إمدادىا بالغاز الطبيعى بواسطة الشركة 

وتشرف الييئة المصرية العامة لمبترول أو احدى شركات تالقطاع التى تحددىا الييئة عمى 
. الشركات المنفذة المرخص ليا باألعمال الواردة بالقانون 

 
يتم توريد الغاز الطبيعى الى المستيمكين طبقا لنموذج العقد الذى تعده شركة الغازات البترولية أو - 12

الشركة المنفذة بعد إعتماده من الييئة والذى يتضمن الشروط والقواعد العامة لتوريد الغاز الى 
عمال تركيب صيانة الوصالت والتركيبات الداخمية والعدادات وتحويالت األجيزة  المشتركين وا 

. والتعريفة وطريقة الدفع 
ولرئيس مجمس ادارة الشركة المتعاقدة تفويض من يراه لمتوقيع عمى ىذه العقود نيابة عن   

. الشركة 
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رئيس مجمس إدارة إيجاس أن يضع القواعد التى تسرى فى شأن ما قد / لمرئيس التنفيذى الييئة - 13

. يعرض فى العمل من إجراءات تقتضييا تنفيذ احكام ىذه الالئحة 
 

مع عدم اإلخالل بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى الجية القائمة عمى إمداد - 14
: وتوصيل الغاز الطبيعى المشار إلييا فى المادة األولى من الضرائب والرسوم اآلتية

جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم اإلنتاج واإلستيالك والدمغة المستحقة  (1)
عمى الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محميا أو مستوردة وكذا المستحق منيا عمى 

. المستورد من السمع الو سيطة واالستثمارية الالزمة لتنفيذ أغراضيا 
. رسوم الدمغة بكافة أنواعيا فيما يتعمق بالقيام بنشاطيا  (2)
ضريبة األرباح التجارية المستحقة عمى األرباح التى تحققيا وتوزيعاتيا والضريبة عمى  (3)

إيرادات القيم المنقولة وممحقاتيا وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام توصيل 
. الغاز الطبيعى 

. الضرائب المستحقة عمى فوائد القروض الخارجية التى تعقدىا لتحقيق أىدافيا  (4)
الضرائب والرسوم الجمركية وغيرىا من الضرائب والرسوم المستحقة عمى اآلالت والمعدات  (5)

والسيارات والميمات وقطع الغيار والمنقوالت األخرى الالزمة لتنفيذ عمميات إمداد وتوصيل 
الغاز الطبيعى فيما عدا األثاث وسيارات الركوب وذلك بناء عمى إقرار من الييئة المصرية 

العامة لمبترول بأنيا مستوردة والزمة ليذا الغرض وذلك سواء تم االستيراد عن طريق 
مداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاولييا  . الجية القائمة عمى توصيل الغاز وا 

. ويحظر استعمال ىذه األصناف أو التصرف فييا لغير األغراض المخصصة لممشروع 
وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرىا من الضرائب والرسوم 

.  طبقا ألحكام قانون الجمارك 
 

: اشتراطات / 4

عمى شاغمى أو مالكى أو واضعى اليد عمى العقارات الكائنة بالمناطق التى يتقرر إمدادىا بالغاز - 1
الطبيعى تمكين العاممين المختصين بشركة الغازات البترولية أو الشركة المنفذة من دخول ىذه 

العقارات ألجراء الدراسات والمعاينات الالزمة لتوصيل الغاز الطبيعى وعمى الشركة إخطار أصحاب 
. الشأن قبل القيام بيذه الدراسات والمعاينات بوقت كاف 
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عمى الجيات القائمة عمى تنظيم المبانى والمالك و واضعى اليد قبل الترخيص بإقامة مناطق جديدة - 2

بالمناطق التى يتقرر إمدادىا بالغاز الطبيعى أو عند إقامة إنشاءات أو إجراء تعديالت فى العقار 
. المركب عميو أو تمر بو خطوط الغاز الطبيعى 

 
وعمى الجيات القائمة عمى إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى مراعاة أن يكون إمرار ىذه التوصيالت - 3

عمى أنو إذا تررتب . وتنفيذ ىذه األعمال بطريقة ال تعرض سالمة العقار أو شاغميو أو الغير لمخطر 
. عمى مرور ىذه التوصيالت أى أضرار لمالك العقار أو واضع اليد عميو كان لو الحق فى التعويض 

ال يجوز لمجية القائمة عمى تنظيم المبانى الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديالت فى العقار - 4
المركب عميو أو تمر بو خطوط الغاز الطبيعى بغير موافقة الجية القائمة عمى إمداد وتوصيل الغاز 

. وتنظيم الالئحة التنفيذية االجراءات التى تتبع لمحصول عمى ىذه الموافقة . الطبيعى 
واذا لم توافق الجية القائمة عمى امداد وتوصيل الغاز الطبيعى عمى اقامة ىذه االنشاءات أو عمى 

إجراء تمك التعديالت وخالف المالك أو واضع اليد ذلك تتخذ إجراءات نزع ممكية العقار لممنفعة 
. العامة 

 
يختص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ممكية العقارات الالزمة إلمداد وتوصيل الغاز - 5

. الطبيعى طبقا ألحكام قانون نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة أو التحسين وتعديالتو 
 
ال يجوز إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو اليدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا - 6

كانت فى الطرق والميادين العامة وفى المناطق واألحياء التى تقرر توريد الغاز الطبيعى إلييا اال وفقا 
لتخطيط وبرنامج زمنى يتم التنسيق بين األجيزة المعنية بيذه األعمال والجيات القائمة عمى إمداد 

. وتوصيل الغاز الطبيعى 
ذا ترتب عمى مخافة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركو فورا يكون لمجية القائمة عمى إمداد وتوصيل  وا 

الغاز الطبيعى إزالة أسباب المخالفة إداريا عمى نفقة المخالف وذلك إخالل بحقيا فى التعويضات طبقا 
. لمقواعد العامة المقررة 

 
عمى شاغمى أومالكى العقارات الكائنة بالمناطق التى تقرر إمدادىا بالغاز الطبيعى تمكين العاممين - 7

المختصين بالجية القائمة عمى امداد وتوصيل الغاز الطبيعى من دخول ىذه العقارات إلجراء 
. الدراسات ومعاينة األجيزة والتركيبات الداخمية وذلك طبقا لألوضاع التى تحددىا الالئحة التنفيذية 
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لمشركات التى تقوم عمى إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى احتجاز نسبة من األرباح السنوية القابمة - 8

. كاحتياطى لتمويل مشروعات الغاز الطبيعى % 50لمتوزيع بحد أقصى 
 
جميع المبالغ التى تستحق لمجية القائمة عمى إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى بمقتضى ىذا القانون - 9

 من القانون المدنى 1139والئحتو التنفيذية يكون ليا امتياز عمى أموال المدين وفقا ألحكام المادة 
عمى أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ، وتحصل بطريق الحجز 

. اإلدارى 
مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس - 10

مدة التقل عن شير وبغرامة التقل عن مائة جنيو وال تزيد عن خمسمائو جنيو أو بإحدى ىاتين 
 ويعاقب بغرامة 1980 لسنة 217من القانون رقم  (2،5)العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 

. ال تزيد عن خمسين جنييا كل من خالف أحكام المادة السادسة من ىذا القانون 
 
 

  


