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انتـرخيـص بإقـامـت وإدارة اآلالث احلـراريـت وادلراجـم انبخاريـت اخلاصـت بإنتـاج وتكريـر وتوزيع 

 انبرتول 
 

 وزارة البتروؿ/ شركة جنوب الوادي القابضة لمبتروؿ/الييئة المصرية العامة لمبتروؿ : جهة الترخيص

: تعريف /   1 

باآللة الحرارية كؿ آلة تدار بمصدر مف مصادر الطاقة كالبنزيف أو الكيروسيف أو : اآللة الحرارية  
السوالر أو الديزؿ أو الغاز أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية وتزيد قدرتيا عف 

  .( حصاف ميكانيكى 1000حوالى ) كيمو وات 750

كؿ جياز يدار بالبخار المائى بضغط اكبر مف الضغط الجوى سواء كاف أفقيا أو راسيا : المرجؿ البخارى 
ثابتا أو متنقال بتوفير المياه أو الميب ، الستعماؿ ىذا البخار فى األغراض الصناعية 

أو الخدمية أو توليد القوى كأجيزة الطيى والصباغة والتجييز وأجيزة التعقيـ 
. بالمستشفيات واآلالت والتوربينات البخارية وغيرىا 

. وال يندرج تحت ىذا المدلوؿ أجيزة تسخيف المياه طالما ال يتولد بداخميا بخار تحت ضغط 

 اإلجراءات والمستندات/  2

دارة اآلالت الحرارية والمراجؿ البخارية لمييئة - 1 العامة لمبتروؿ  متضمنا البيانات طمب الترخيص بإقامة وا 
 (  11/1)مرفؽ رقـ :                                اآلتية

فييا  (المرجؿ / اآللة )الجية المراد إقامة -  اسـ طالب الترخيص                                  -

نوع الوقود أو الطاقة المستخدـ فى التشغيؿ                     - (المرجؿ / اآللة )الغرض مف إقامة - 
                                                 


 . بشاى إقاهت وإدارة  اآلالث الحزاريت والوزاجل البخاريت ، والئحته التنفيذيت 1977 لسنت 55 قانوى رقن   


 بشاى اقاهت وادارة اآلالث 1977 لسنت 55باصذار الالئحت التنفيذيت للقانوى  بشأى 1978 لسنت 49  قزار األهانت العاهت للحكن الوحلي رقن 

 الحزاريت والوزاجل بالبخاريت

  بشأى تعذيل بعض أحكام 1997 لسنت 16تعذيل قزار وسيز االدارة الوحليت رقن  بشأى 2007 لسنت 55 رقن قزار وسيز التنويت الوحليت 

 فى شأى اقاهت وادارة الوزاجل البخاريت واآلالث الحزاريت الصادرة بقزار وسيز الحكن الوحلى 1977 لسنت 55الالئحت التنفيذيت للقانوى رقن 

 1978 لسنت 49والتنظيواث الشعبيت رقن 

  فى شأى اقاهت 1977 لسنت 55بشأى تعذيل بعض أحكام الالئحت التنفيذيت للقانوى رقن  2007 لسنت 154 رقن قزار وسيز التنويت الوحليت 

 1978 لسنت 49وادارة الوزاجل البخاريت واالآلث الحزاريت الصادرة بقزار وسيز الذولت للحكن الوحلى والتنظيواث الشعبيت رقن 
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الطراز واسـ الصانع و بمد المنشأ                                                          - (المرجؿ / اآللة )رقـ - 

القدرة - سنة الصنع                                          - 

كالفاتورة مبينا بيا رقـ السجؿ التجارى والبطاقة الضريبية أو عقد  )مستند الممكية لآللة أو المرجؿ - 2
أو اى مستند يوضح مصدر الحصوؿ عمى اآللة  (البيع مصدؽ عمى التوقيع فيو مف الشير العقارى 

ذف اإلدارة وذلؾ فى حالة سبؽ الترخيص باآللة أو المرجؿ أو  أو المرجؿ مع إرفاؽ رخصة اإلقامة وا 
. سبؽ صدور اإلذف باإلدارة 

، حيث يتعيد فيو طالب  (11/2)إقرار ممكية مصدؽ عمى التوقيع فيو مف الشير العقارى  مرفؽ رقـ - 3
وقبؿ اى شريؾ أخر يظير فى ممكية . الترخيص بمسئوليتو قبؿ الجية اإلدارية المختصة أو الشركاء 

محسوبا عمى  )مع توضيح نصيب كؿ مف الشركاء الظاىريف بالقيراط . اآللة أو المرجؿ مستقبال 
. ( قيراطا 24أساس الممكية الكاممة 

: بالنسبة لآلالت الحرارية والمراجؿ البخارية الثابتة يرفؽ االتى - 4

 يبيف عمييا موقع اآللة أو المراجؿ المراد 2500 : 1خريطػة مساحية مقيػاس    * 
. ترخيصيا 

 عمى شفػاؼ كمؾ يبيف المسقػط األفقي لمأوى اآللة أو 500 : 1رسـ ىندسي     * 
 متر مف جميع 50المراجػؿ وما يجػاوره مػف طػرؽ أو مسػاكف لمسافة 

. االتجاىات 

.  صور مف الرسـ اليندسي السابؽ ذكره 8عدد    * 

عمى أف تعتمد جميع ىذه األوراؽ مف ميندس نقابي حر مع توضيح اسـ الميندس ورقـ   
. قيده النقابي ورقـ سجمو اليندسي وكذلؾ رقـ بطاقتو الضريبية 

. شيادة صالحية التصنيع وتصدر مف الشركة المنتجة بالنسبة لممراجؿ - 5

. شيادة ضماف ضد عيوب الصناعة وتصدر أيضا مف الشركة المنتجة لممراجؿ -  6
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 بوزارة الصناعة أو شيادة التفتيش الييئة المصرية العامة لممواصفات والجودةشيادة معتمدة مف -  7
الجيات العالمية المعترؼ بيا تفيد بأف المرجؿ قد تـ تصنيعو طبقا لممواصفات الدولية مف إحدى 

 القياسية المعتمدة ، 

. تعيد بمسئولية الشركة عف القياـ بالتركيب طبقا لتعميمات المنتج أو تحت أشرافو - 8

 

اإلجراءات  /   3

دارة اآلالت الحرارية والمراجؿ البخارية لمييئة  - .   العامة لمبتروؿتقديـ طمب الترخيص بإقامة وا 
 سنوات ويجوز تجديده بعد 10يسرى الترخيص بإقامة اآللة الحرارية أو المرجؿ البخارى لمدة  -

 .انتياء مدتو ويتبع نفس الخطوات السابقة 

يجب عمى الجية اإلدارية المختصة أف تجرى االختبارات اآلتية قبؿ منح االذف بإدارة اآللة  -
 :الحرارية أو المرجؿ البخارى 

تجربة اآللة الحرارية محممة بالحمؿ الكامؿ مدة كافية عمى أجيزة الصناعة أو الغرض  .1
 .المخصصة لو 

تجربة المرجؿ البخارى تحت ضغط مائى يزيد عف ضغط التشغيؿ الحقيقى المعتمد  .2
 رطؿ 90حوالى  ) 3سـ / كجـ 6ليذا المرجؿ بمقدار معادؿ عمى أال تتعدى الزيادة 

ويشترط عدـ حدوث تنقيص فى المرجؿ أثناء معاينة جميع  (عمى البوصة المربعة 
 .أجزائو ، وال يجوز البناء حوؿ المرجؿ أو عزلو حراريا قبؿ إجراء التجربة 

 : تعاد التجربة المنوه عنيا فى الفقرتيف السابقيف فى الحالتيف اآلتيتيف  .3

  عند طمب ترخيص جديد لآللة الحرارية او المرجؿ البخارى وعند تجديد إذف
. اإلدارة 

  شيور عمى أخر تجربة دوف صدور إذف إدارة 6إذا انقضت مدة قدرىا  .

 االشتراطات والضوابط/    4 

:  والئحتو التنفيذية 1977 لسنة 55 وفقا لما جاء بالقانوف رقـ 

 : يشترط قبؿ الموافقة عمى آلو حرارية توافر االشتراطات التالية  - 
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أف يتوافر في الموقع الذي يقاـ بو اآللة الحرارية الثابتة وسائؿ األماف والوقاية    * 
. الالزمة وأال تعموه أية مباني 

أف تكوف اآللة الحرارية مف النوع الذي يدار بالغاز الطبيعي كمصدر رئيسي    * 
لمطاقة وذلؾ بالمناطؽ التي تمتد إلييا الشبكة القومية لمغاز الطبيعي وفيما عدا 

كالبنزيف أو الكيروسيف أو السوالر  )ذلؾ يمكف استخداـ مصادر الطاقة األخرى 
 6بشرط أال تقؿ قدرتيا عف  (أو الديػزؿ أو الطاقػة الشمسيػة أو الطاقة النووية 

 .حصاف وتعمؿ في مجاؿ الصناعة 

 : يشترط قبؿ الموافقة عمى إقامة مرجؿ بخاري توافر االشتراطات التالية  - 

. أف يوضع المرجؿ داخؿ بناء خرساني متيف مصمـ طبقا لقوى تشغيؿ المراجؿ    * 

عمػؿ سواتػر خرسانية قوية وبخاصة لمحائطيف العمودييف عمى محور ماسورة    * 
. الميب 

. أف يكوف سقؼ المأوى مف مادة غير قابمة لالشتعاؿ وال تعموه أي مباني    * 

يشترط أف يكوف المرجؿ البخاري مف النوع الذي يولد البخار المائي بضغط ال يقؿ عف   - 
ضعؼ الضغط الجوي سواء كاف أفقيا أو رأسيا أو ثابتا أو متنقال ويعمؿ بمواسير ليػب 

. أو مواسير مياه بغرض استعماؿ ىذا البخار المتولد في أغراض توليد القوى 

. تنفيذ كافة االشتراطات بدقة   - 

أف تتػرؾ مسافػات بيػف كؿ جيػاز وآخػر باتسػاع كاؼ حتى يتسنى إجراء عمميػات   - 
جراء عمميات  الصيانػة وإلمكػاف عمػؿ الطرقات لسيولة مرور عربات الحريؽ وا 

. المكافحة وكذا لعدـ انتشار الحريؽ مف جياز آلخر 

أف توضع اآلالت والماكينات التي تدير األجيزة في مكاف منفصؿ يبعد عنيا بعدا كافيا   - 
. لضماف سالمة تشغيميا 

أف يجػرى فحص األجزاء المختمفة مف األجيزة دوريا في أوقات تتناسب مع ظػروؼ   - 
العمػؿ وتدوف نتائػج الفحػص في دفاتػر تعػد لذلؾ مبينًا بيا تخانات األجػزاء الميمػة 
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جراء عمميات الصيانة الالزمة واستبداؿ األجزاء غير  باألجيػزة ومػعدؿ التآكؿ وا 
. الصالحة 

أف تزود األجيزة التي تعمؿ تحت ضغط والتي يحتمؿ أف يرتفع فييا الضغط عف   - 
الضغػط المسمػوح بو وكذلؾ األجيزة التي يحتمؿ أف ينخفض فييا الضغط إلى أقؿ مما 

. يتحممو الجياز بصمامات أماف 

أف تخصص غرفة لمغاليات تنشأ مف مواد غير قابمة لالحتراؽ ويجوز ترؾ الغاليات   - 
 متر إذا 30بدوف غرفة عمى أف تكوف بعيدة عف األجيزة الخطرة بمسافة ال تقؿ عف 

. كانت محكمة الغمؽ وتعمؿ أوتوماتيكيًا 

: اشتراطات االماف قبؿ منح الترخيص 

: بالنسبة لممراجؿ البخارية * 

 حصاف فعمى 30 جو وال يتجاوز 2اف تكوف اقرب نقطة مف المرجؿ البخارى الذى يزيد ضغط تشغيمو عف 
 اما المرجؿ البخارى الذى – متر عمى االقؿ مف المبانى والمنشات والمرافؽ العامة المجاورة لو 5عمى بعد 

 أمتار عمى االقؿ مف المبانى 10فيجب اف تكوف المسافة بيف اقرب نقطة منو عمى بعد .. تجاوز ذلؾ 
كما يشترط اف تكوف مدخنة المرجؿ بارتفاع ال يقؿ عف متريف ..والمنشات والمرافؽ العامة المجاورة لو 

.  مترا ، واف تزود نيايتيا بمانعة شرر50عف اعمى مبنى بالمنطقة فى دائرة نصؼ قطرىا 

: بالنسبة لآلالت الحرارية * 

 امتار عمى االقؿ 5 حصاف فعمى بعد 30 الى 6اف تكوف اقرب نقطة مف االلة الحرارية التى قدرتيا مف 
مف المبانى والمنشات والمرافؽ العامة المجاورة ليا ، اما بالنسبة لالالت الحرارية التى تزيد قدرتيا عف 

 امتار عمى االقؿ مف المبانى والمنشات 10 فيجب اف تكوف ىذه النقطة عمى بعد – حصاف فعمى 30
. المجاورة ليا 

فيجب اف تكوف اقرب نقطة مف االلة أو .. وفى حالة ما اذا كاف ممحقا بااللة خزاف لميواء المضغوط 
.  متر مف المبانى والمنشات المجاورة ليا 10خزاف اليواء أو اييما اقرب عمى بعد 

كما يشترط تركيب مانعة شرر بنياية ماسورة العادـ عالوة عمى مخفض الصوت ، ويجب اف تكوف 
. ماسورة العادـ مرتفعة عمى سقؼ ماوى االلة بمسافة متريف عمى االقؿ 
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يجب اف تقاـ االلة أو المرجؿ داخؿ ماوى مف البناء المتيف يتفؽ مع الغرض المنشا مف اجمو واف * 
. يكوف سقؼ ىذا الماوى مف مادة غير قابمة لالشتعاؿ واال تعموه ايو مبانى 

عند تجديد ترخيص االالت الحرارية والمراجؿ البخارية السابؽ الترخيص بيا قبؿ العمؿ باحكاـ القانوف * 
 والتى اليتوفر بشانيا شرط المسافة المنصوص عميو بالفقرتيف السابقتيف ، يكتفى 1977 لسنة 55

 متر مف االلة أو المرجؿ وبارتفاع الماوى وبسمؾ ال 2باقامة ساتر مف البناء المتيف عمى بعد ال يقؿ عف 
.  سـ ويكوف ىذا الساتر مف الجية التى لـ يتوفر بالنسبة ليا شرط المسافة 25يقؿ عف 

: ويجب توافر االشتراطات الفنية االتية 

:  بالنسبة لممرجؿ البخارى * 

اف يكوف لكؿ مرجؿ بخارى لوحة معدنية مبيف عمييا اسـ الصانع وتاريخ االنتاج ورقـ المرجؿ - 1
. عمى اف تثبت ىذه الموحة فى مكاف ظاىر عمى المرجؿ ..وأقصى ضغط لمتشغيؿ وضغط التجربة 

اف يكوف لكؿ مرجؿ بخارى صماماف أمف يتيسر ليما أو الحدىما تصريؼ البخار الزائد عند بموغ - 2
ويجب اف تكوف فتحة الصماـ كافية لتحفظ ضغط البخار داخؿ المرجؿ ميما .. الضغط نيايتو القصوى 

ويجوز تركيب اكثر مف صماميف لتصريؼ البخار .. كانت قوة النار بحيث ال يتعدى الضغط المسموح بو 
. الزائد 

اف يكوف بكؿ مرجؿ بخارى مانومتر سميـ يوضح بمراى مف الوقاد ويجب اف يكوف مقسما بكيفية تدؿ - 3
ويجب اف يكوف عمى المانومتر عالمة حمراء واضحة يظير .. عمى ضغط البخار الحقيقى فى المرجؿ 
. منيا اقصى ضغط تشغيؿ مسموح بو 

اف يكوف لكؿ مرجؿ بخارى صماـ عدـ رجوع متحرؾ حركة نسبية بضغط الماء وموضوع عند نياية - 4
. ماسورة التغذية بالمرجؿ 

. اف يكوف لكؿ مرجؿ محبس بخار يوضع عمى المرجؿ عند بداية ماسورة البخار - 5

اف يكوف لكؿ مرجؿ بخارى جيازاف لتغذيتو بالماء مف مصدريف مختمفيف وكؿ منيما كافى ليذا - 6
. الغرض 
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اف يكوف لكؿ مرجؿ جيازاف منفصالف احدىما عف االخر يستدؿ بيما عمى منسوب المياه داخؿ -  7
ويوضعاف بمراى مف العامؿ المكمؼ بتغذية المرجؿ ويكوف احد ىذيف الجيازيف مكوف مف . المرجؿ 

ولكؿ أنبوبة جراب معدنى واقى . أنبوبتيف مف الزجاج يسيؿ تنظيفيا زابداؿ احدىما باالخرى إذا لـز االمر 
ومعيما جياز أماف يعمؿ تمقائيا فى حالة كسر زجاجة البياف لمنع خروج البخار والمياه الساخنة عالوة 

أما الجياز الثانى فيكوف مف نوع اخر وبطريقة فنية تراىا الجية االدارية المختصة التى . عمى المحابس 
. ستقـو بالمعاينة 

اف يركب بسقؼ فرف المرجؿ البخارى سدادة مف النحاس حسب مقتضيات الحالة وما تقرره الجية - 8
االدارية المختصة وتكوف ىذه السدادة مساوية ذات قطر مناسب وبحيث يكوف الجزء البارز الذى يعمو 
سقؼ الفرف مف جية المياه اليقؿ ارتفاعو عف بوصة وبيا سبيكة مف الرصاص تنصير عند انخفاض 

ويكوف الجزء االخر مف ىذه السدادة بمستوى سقؼ الفرف . منسوب المياه بداخؿ المرجؿ عف الحد المقرر
وذلؾ لغرض اطفاء النار ووقاية المرجؿ مف التمؼ ، وبالنسبة إلى المراجؿ ذات االفراف الخارجية 

فيستعاض مف ذلؾ بجياز تنبيو لالنذار فى حالة انخفاض منسوب المياه داخؿ المرجؿ عف المستوى 
. المقرر أو عند زيادة ىذا المنسوب ايضا 

تعتبر االجيزة االتوماتيكية الموجودة فى المراجؿ الحديثة والتى يرى المختص انيا تفى بالغرض بديمة - 9
. لمسمار الخفير المشار إليو فى البند السابؽ ويشترط صالحية ىذه االجيزة 

يشترط معالجة المياه المعدنية لممراجؿ كيماويا - 10

. يجب تركيب ممؼ تقوير اسفؿ المرجؿ لتصريؼ المياه الزالة الرواسب - 11

: بالنسبة لآلالت الحرارية : ثانيا 

. اف يكوف لكؿ الة حرارية لوحة معدنية تحمؿ رقـ اآللة واسـ المصانع والقدرة وتاريخ االنتاج  -1
فى حالة وجود خزاف لميواء المضغوط ممحؽ بااللة يشترط اف يكوف ىذا الخزاف عميو لوحة  -2

موضحا بيا رقـ الخزاف واقصى ضغط لمتشغيؿ وضغط التجربة ، واف تكوف ىذه البيانات محفورة 
كما يشترط اف يكوف ىذا الخزاف موضوعا عمى قاعدة معدنية ومركبا عميو .عمى بدف الخزاف 

 . صماـ أمف يفتح عند بموغ الضغط داخؿ الخزاف نيايتو القصوى 

ويجب اف يزود الخزاف بمانومتر سميـ يوضح الضغط داخؿ الخزاف كما يجب اف يكوف عمى  -3
 مع تركيب –مقياس المانومتر عالمة حمراء واضحة يظير منيا اقصى ضغط تشغيؿ مسموح بو 

 .بمؼ تقوير لمخزاف 
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: المواصفات القياسية : ثالثا 

يجب اف تكوف جميع اآلالت الحرارية والمراجؿ البخارية وممحقاتيا الواردة مف الخارج مصنعة -  
طبقا لممواصفات القياسية المصرية أو العالمية أو المواصفات القياسية لمبمد المنتج ، ويشترط 

. اال تقؿ عف مستوى المواصفات القياسية المصرية 

أما بالنسبة لممراجؿ البخارية واآلالت الحرارية وممحقاتيا المصنعة محميا فيجب اف تكوف -   
خاضعة لممواصفات القياسية المصرية الصادرة فى ىذا الشأف أو أية مواصفات قياسية عالمية 

. أو أجنبية تعتمدىا الييئة العامة المصرية لممواصفات والجودة  

ال تشمؿ الرخصة المعطاة مف اآللة الحرارية أو المرجؿ البخارى الترخيص بالصناعة التى  -
. تستعمؿ اآللة الحرارية أو المرجؿ البخارى مف أجميا 

عمى المرخص لو أف يحصؿ عمى الموافقات والرخص الالزمة لتمؾ الصناعة مف الجيات  -
 .صاحبة االختصاص 

يحظر تشغيؿ اآلالت الحرارية والمراجؿ البخارية اال بعد تجربتيا بمعرفة الجية المختصة بمنح  -
 يتسممو –الترخيص وثبوت صالحيتيا لمعمؿ ، وتصدر ىذه الجية اذف إدارة لآللة أو المرجؿ 
المرخص لو ويحدد فى ىذا االذف مدة سريانو وذلؾ حسب الحالة الفنية لآللة أو 

 .بحيث التقؿ عف سنة .المرجؿ 

يجب عمى المرخص لو إمساؾ سجالت يثبت بيا تاريخ تركيب المرجؿ واسـ المنتج وضغط  -
التشغيؿ المسموح بو وكافة البيانات الفنية التى تتعمؽ بالمرجؿ والتعديالت واإلصالحات اليامة 

التى أدخمت عميو ، مع تحديد تواريخيا واثبات ما تـ تنفيذه أثناء الممرات بما فى ذلؾ قطع 
الغيار التى تـ تركيبيا عمى اف تراجع الجية اإلدارية المختصة بإصدار تراخيص اإلقامة وأذوف 

إدارة ىذه السجالت أثناء التفتيش الدورى والمفاجىء لمتحقؽ مف أف أعماؿ الصيانة 
 .واإلصالحات والعمرات تتـ وفقا لتعميمات المنتج وما تتطمبو اعتبارات األمف 

تقـو الجية اإلدارية المختصة بالتفتيش المفاجىء عمى اآللة الحرارية أو المرجؿ البخارى مرة  -
عمى األقؿ كؿ سنة تفتيشا ظاىريا لمتأكد مف سالمة أجيزة األماف وعدـ تجاوز ضغط التشغيؿ 

 .المسموح بو بالنسبة لممراجؿ البخارية 
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فى حالة انتقاؿ ممكية آلة أو مرجؿ مما تسرى عميو أحكاـ ىذا القانوف مف المرخص ليـ الى  -
سبب كاف يجب عمى مف آلت إليو الممكية إبالغ الجية اإلدارية المختصة خالؿ شيريف عمى 

األكثر مف تاريخ نقؿ الممكية بأسمائيـ وباسـ مف ينوب عنيـ ، وعمييـ أف يتخذوا مف جانبيـ 
اإلجراءات الالزمة لنقؿ الترخيص إلييـ ، ويظؿ المالؾ القديـ مسئوال مع المالؾ الجديد عف 

 .تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف إلى أف يتـ التأشير عمى الرخصة 

 .يتولى ميندسو الجيات بصفة دورية المرور عمى اآلالت الحرارية والمراجؿ البخارية  -

الرسوم  / 5

 حصاف ، 6 جنيو لآلآلت الحرارية التى تزيد قوتيا عف 5رسـ نظر شامال مصاريؼ المعاينة   * 
 ضغط جوى وال 2والمراجؿ البخارية التى يزيد ضغطيا عف 

.  حصانا فعميا 30تتجاوز 

 . جنيو لما تزيد قوتيا عف ذلؾ 10

 

 .عػدـ البػدء في مباشػرة النشاط قبؿ الحصوؿ عمى موافقة جية الترخيص  - 
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