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 ترخيص البحث عن البرتول

  الييئة المصرية العامة لمبترول  :جهة الترخيص

 
: المستندات /     1

(  3)مرفق رقم .                                   طمب الحصول عمى ترخيص البحث عن البترول  * 
 أو نسخة صحيحة منيا تبين االحداثيات الجغرافية 100.000:1خريطة مساحية بمقياس رسم * 

الركان المنطقة المطموبة وأطوال اضالعيا واتجاىاتيا موقعا عمييا من  (الكيمو مترية  )والقائمة 
. ميندس نقابى 

 أو نسخة صحيحة تبين المنطقة المطموبة بالنسبة 500.000:1خريطة مساحية بمقياس رسم * 
لمجيات والمناطق المجاورة ويبين عمييا المناطق التى سبق ان حصل الطالب بيا عمى تراخيص البحث 

. أو عقود االستغالل وموقعا عمييا من ميندس نقابى 
. نسخة من شروط الترخيص موقعا عمييا من مقدم الطمب * 
 
: الرسوم /  2

.  جنيو عن كل طمب 5رسم نظر  -
 
: اإلجراءات / 3
.                                       يقدم الطمب لممؤسسة عمى النموذج المرفق - 1
اذا رات الييئة السير فى اجراءات اصدار ترخيص البحث عرضت االمر عمى الوزير المختص التخاذ - 2

. اجراءات استصدار القانون الالزم 
 
: االشتراطات / 4

:  ال يجوز منح الترخيص فى البحث فى الحالتين االتيتينم  -
اذا كان الصالح العام يقتضى االحتفاظ بيذه المنطقة   -1
اذا كان لمغير اسبقية فى حق البحث فى المنطقة أو استغالليا وترد قيمة التأمين  -2

 .لمطالب فى ىاتين الحالتين 

 

                                                 


 . 1972لسنة  (758)الالئحة التنفيذية رقم 
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يوما من تاريخ 30  بمجرد صدور القانون بالترخيص تقوم الييئة باخطار الطالب بذلك ليقوم خالل  -
االخطار المشار إليو باقامة عالمة تحديد مبدئية ثابتة يطمق عمييا عالمة االستدالل وتكون فى 
مكان مكشوف عمى احد اضالع منطقة الترخيص وتكون قاعدتيا من البناء المتين ومقاساتيا 

: تقريبا كاالتى 
 سم  70*70قطاع القاعدة  -1
 سم من فوقو ، 25 سم تحت سطح االرض و20 سم منيا 45ارتفاع القاعدة  -2

ووسط العالمة قائم حديدى أو ماسورة ارتفاع مترين من سطح القاعدة ينتيى 
بموحة معدنية مبين عمييا بوضوح تام اسم المرخص لو وتاريخ اقامة ىذه العالمة 

لكل من اركانيا االربعة واطوال  (الكيمومترية  )ومساحة المنطقة واالحدثيات القائمة 
بالتقريب العالمة  (الكيمومترية  )واتجاىات اضالعيا وكذلك االحداثيات القائمة 

 .المشار الييا 

 فإذا وقع جزء من المنطقة فى المياه الساحمية يكتفى بوضع العالمات عمى اركان الجزء الواقع  -
عمى االرض أما فى حالة وقوع المنطقة بأكمميا فى المياه الساحمية فيجوز بموافقة الييئة 

. االستغناء عن وضع العالمات البحرية الالزمة 
 يؤشر فى سجل قيد طمبات البحث برقم وتاريخ القانون الصادر بالترخيص أو اسباب رفض الطمب  -

ومبدأ تاريخ ترخيص البحث من تاريخ توقيع العقد من الوزير المختص ويودع الطالب بخزينة 
الييئة خطاب ضمان تقبمو الييئة بما يوازى القيمة االيجارية لمسنة االولى لترخيص البحث ويعتبر 

 .التأمين النقدى السابق دفعو عند تقديم الطمب بمثابة ايجار عن السنة االولى 

 يجب ان تقدم طمبات تجديد تراخيص البحث كتابة الى الييئة قبل نياية مدة الترخيص بشيرين  -
عمى االقل مرفقا بكل طمب تقرير بما قام بو صاحب الترخيص عن اعمال البحث فى المنطقة خالل 

مصحوبا بالقيمة االيجارية الجديدة وكذلك  (4)المدة السابقة ، ويكون طمب التجديد مرفق رقم 
بتجديد خطاب الضمان بما يوازى القيمة االيجارية الجديدة ، وعمى الييئة ان تخطر المرخص لو 

 .بالموافقة أو الرفض وذلك قبل انتياء مدة الترخيص 

 عمى الطالب فى حالة التجديد عن جزء من المنطقة المرخص بيا ان يضع عالمات التجديد لمجزء  -
المطموب تجديد الترخيص عنو مع اخطار الييئة بذلك لتقوم بمراجعة مواقع ىذه العالمات عمى 

 .الطبيعة 

 . يجب ان يرفق بطمب التجديد الخرائط المساحية السابق ذكرىا  -

 عمى المرخص لو فى البحث ان يقدم لمييئة فى موعد اليجاوز نياية مايو من كل عام ، صورة  -
 :من برنامجو لالستكشاف خالل السنة المالية التالية ويكون البرنامج متضمنا المعمومات التالية 
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خريطة مساحية طبوغرافية لممنطقة أو المناطق المراد مسحيا مع بيان حدود تمك  -1
. المنطقة أو المناطق 

انواع اعمال المسح التى ستجرى فى المنطقة أو المناطق المشار الييا مع بيان اذا  -2
 .كانت ىذه االعمال ستتم بواسطة المرخص لو أو عن طريق المقاولين 

شير أو اطوال / مدى اعمال المسح مقدرة بالوحدات المعترف بيا مثل فرقة  -3
 .الخطوط السيزمية أو غير ذلك من الوحدات المماثمة 

 صور بجميع المعمومات التى يحصل 3 عمى المرخص لو فى البحث ان يقدم لمييئة بيانا من  -
عمييا نتيجة لكل من عمميات المسح ، كما يقدم تقاريره قبل النيائية متضمنة تفسيره ليذه 

 اشير من تاريخ انتياء عممية 6المعمومات طالما يتوفر ذلك لديو وعميو ان يقدم لمييئة خالل 
 صور متضمنا تفسيره ليذه المعمومات واى دراسات اخرى يقوم بيا فى 3المسح تقريره النيائى من 

. المنطقة موضوع البحث 
 من 29 يعد بالييئة سجل خاص تقيد فيو المناطق التى ترى طرحيا فى مزايدة عامة طبقا لممادة  -

 .1953 لسنة 66القانون رقم 

 : والذي يشمل 1990 لسنة 98صدر قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم  -

 
-  
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 (3)مرفق رقم 



 

 5 



 

 6 

( 4)مرفق رقم 
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