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 كلمة السيد المهندس الرئيس التنفيذي  

 لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 
 

استحداث  في  المصرية  الدولة  بدأت  حالياً،  الجارية  الطموحة  التنموية  المشروعات  الحتياجات  تلبيةً 
استراتيجية جديده تبنتها القيادة السياسية فى التوجه إلعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحسين اإلطار المؤسسي  

للط إقليمي  كمركز  للعالم  مصر  تقديم  على  يساعد  بما  لسياساتها  استوجب  والتنظيمي  الذي  األمر  اقة. 
األهداف  من  مجموعة  لتحقيق  وذلك  الطبيعي  الغاز  سوق  في  خاصة  اإلجراءات  بعض  بتنفيذ  التعجيل 

عبر دمج سوق الغاز المصري مع    الغاز الطبيعياالقتصادية القومية من اههما توفير احتياجات البالد من  
وتحقيق التنمية    االحتكارية  ومنع الممارساتوحرية المنافسة    وتشجيع االستثمارأسواق الغاز العالمية  

المستدامة. ومن أهم هذه اإلجراءات، صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والئحته التنفيذية و الذى تم 
 بموجبه إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز".

 

ة السوق من خالل  على كافة المشاركين في أنشط  آثار إيجابية تهدف هذه الخطوات اإلصالحية إلى إحداث  
العاملة به ووضع قواعد وأسس التعامل في السوق والسماح ألطراف  الغاز والكياناتإعادة تنظيم سوق 

أخرى باستخدام الشبكات والتسهيالت نظير مقابل عادل دون تمييز يسمح بتغطية أعباء التشغيل واسترداد 
عات التوسعة والتطوير للبنية التحتية بسوق  التكاليف االستثمارية باإلضافة الى توفير استثمارات لمشرو

 .الغاز المصري
 

وبناء عليه ونظراً للبدء فى تفعيل آليات السوق المفتوح ورغبةً من الجهاز في تسهيل إجراءات الحصول 
التحول إلدارة  مرنة  سياسات  الجهاز  يتبع  التراخيص،  المفتوح    الى  على  وأنالسوق  تكون    والحر 

االستثمارات   مراعاة حجم  الترخيص مع  طالب  جدية  إلثبات  وكافية  تعجيزية  المطلوبة غير  االلتزامات 
 .المصريالمتداولة ومصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز 
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 مقدمة ال

بشطنن تنظيم أنشططة سطوق الغاز فى    2017لسطنة    196، صطدر القانون رقم  2017األول من أغسططس سطنة  فى   .1

تشطمل أنشططة شطحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسطويق وتجارة الغاز بكافة    يجمهورية مصطر العربية والت

 أعمال متعلقة بها. يصوره وأ

 :اآلتيالقانون المشار إليه، تم إنشاء جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز الذى يهدف إلى  ( من2المادة ) بموجب .2

 تنظيم كل ما يتعلق بننشطة سوق الغاز ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز. ▪

 للغير. وتسهيالت الغازالعمل على ضمان إتاحة شبكات  ▪

  وحماية حقوقاركين فى سططوق الغاز ضططمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصططالح جميع المشطط ▪

 المستهلكين.

 مجال أنشطة سوق الغاز. يف وتشجيع االستثماراتجذب  ▪

السططوق التنافسططية والعمل على تالفى   والوصططول إلىلتحقيق حرية المنافسططة  تهيئة المناخ المناسططب  ▪

 .االحتكاريةالممارسات 

 الغاز. والمشاركين بسوقللمستهلكين  والتقارير والتوصياتتوفير المعلومات  ▪

   .والتسهيالتاألمثل للبنية األساسية للشبكات  االستخدامالتنكد من  ▪

من أنشططة سطوق الغاز دون الحصطول على ترخيص من  نشطاط يحظر مزاولة أي ( من القانون، 13وفقاً للمادة ) .3

 أو إلغطاؤهأو وقفطه    دهيطتجطد تعطديلطه أو الترخيص أوالجهطاز وفقطاً ألحكطام القطانون والئحتطه التنفيطذية ويكون إصطططططدار  

 بقرار من مجلس إدارة الجهاز.

( من القانون، تقدم طلبات الحصطططول على التراخيص أو تجديدها من أصطططحاب الشطططنن أو ممن  14وفقاً للمادة ) .4

ارية و قيمة  اإلد  المصطططططروفاتسطططططداد   ما يفيديضطططططعها الجهاز لذلك مرفقاً بها    ييمثلهم قانوناً على النماذج الت

 .التنفيذيةتحددها الالئحة  يو المستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية و الفنية الت االبتدائيالطتنمين 

 قام  يعاقب بغرامة تعادل ثالثة أمثال قيمة إصطدار الترخيص كل من( من القانون، 51والمادة )(  50وفقاً للمادة ) .5

 ةفي حال  وتضططاعف العقوبة، بذلك بمزاولة أي من أنشطططة سططوق الغاز دون الحصططول على ترخيص من الجهاز

  يالت   واألجهزة والتوصطططيالتباإلضطططافة إلى العقوبة األصطططلية بمصطططادرة كافة المعدات    وتحكم المحكمة  .العود

ارتكاب الجريمة. كما تقضطططى المحكمة من تلقاء نفسطططها بالزام المحكوم عليه بنن يرد للجهاز ما    ياسطططتعملت ف

حصططلها بالمخالفة ألحكام القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصططادرة تنفيذاً لهما    ييعادل جميع المبالغ الت

 فضالً عن التعويض المناسب.

تجطاه    هيجطب على ططالطب الترخيص أن يقطدم مطا يفيطد التزامط  من القطانون(  22(، )21(، )15(، )3وفقطاً للمواد ) .6

وكفاءة  والمتعاملين معه أو المتنثرين بننشطططة الشططركة بسططوق الغاز وحماية البيئة   سططالمة وصططحة العاملين به

المسطططتدام األمثل للموارد    واالسطططتخداموجودة الخدمة المقدمة لشطططركاء سطططوق الغاز ومسطططتهلكي الغاز، الطاقة  

 واالصول.

ممارسطة أنشططة سطوق الغاز و يحق لجهاز تنظيم أنشططة سطوق الغاز تعديل هذا   يتضطمن هذا المسطتند ضطوابط  .7

دون التمييز بين أطراف   ذلكو  االشططتراطاتإلغاء ووأو تعديل أيا من المتطلبات أو  إضططافة ووأو  المسططتند سططواء  

  يحددها الجهاز. يتالسوق المختلفة وطبقا للقواعد ال
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لطالب الترخيص تقديم    جوزي، المسطططتند  هذا  بالموضطططحة  المتطلبات أو االشطططتراطات  حالة عدم توافر أياً من  في  

  هابتوفير قتا من تلك المتطلبات أو االشططططتراطات على ان يلتزم  ؤباعفائه م  -مقترنا بالمبررات الالزمة   -التماس  

 .المقدم رفض االلتماسقبول او وللجهاز الحق في يحددها الجهاز  ةمد خالل
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 شتراطات عامة متطلبات وا

 

استيفائها الستكمال    الالزم  العامة  والمستندات والبياناتتحدد هذه المتطلبات واالشتراطات العامة الضوابط والقواعد  

   :إجراءات الحصول على الترخيص

من   "قرص مضططغوط"   الكترونية  نسططخة(  2عدد )وضططوئية    ة( نسططخ1يجب على طالب الترخيص تقديم عدد ).1

 مقسمة كالتالي: من الجهاز المطلوبةوالنماذج البيانات والمستندات 

 مختومة بخاتم الشركة.  PDF  نسخة -

 ز.ألي نماذج تم إعدادها عن طريق جهاز تنظيم أنشطة سوق الغا   wordو Excel Formatنسخة ُ -      

 يجب على طالب الترخيص ملء جميع النماذج المرفقة دون شطب او كشط..2

 جميع المستندات المقدمة للجهاز يجب أن تكون مختومة بخاتم الكيان القانوني طالب الترخيص..3

جميع المسطططططتنطدات المقطدمطة للجهطاز يجطب أن تكون بطاللغطة العربيطة وعلى ططالطب الترخيص تقطديم ترجمطة معتمطدة  .4

 باللغة العربية ألى مستند مقدم بلغة أخرى.  

بموجب تفويض موقع منه  من الممثل القانوني للشطططركة   يمثل الشطططركة فى تقديم المسطططتندات شطططخص مفوض.5

ويكون مسطططئوالً مسطططئولية كاملة عن متابعة الطلب   االشطططتراطاتة  المرفق بكراسططط  وممهور بخاتم الشطططركة

 والتعامل مع الجهاز.

 وبالبريد االلكتروني الموضح أدناه. يد إلدارة الترخيص والعقودتسلم جميع المستندات المطلوبة بال.6

،  دات المطلوبة غير مسطتوفى البيانات والمسطتنكان  إذاالبريد االلكتروني اسطتالم لطلب ترخيص  اسطتالم   يعتبر  ال.7

ويكون تاريخ االسططتالم عند اسططتيفاء كافة البيانات والمسططتندات المطلوبة وسططداد الرسططوم والتنمين االبتدائي  

 الخاصة بالترخيص المطلوب.

  ي، وللجهطاز الحق ف لطلطب الترخيص تكون على مسطططططؤوليطة ططالطب الترخيصالمقطدمطة  البيطانطات والمسطططططتنطدات  .8

 تبين عدم دقة أو وضوح البيانات المقدمة.إذا الرجوع على طالب الترخيص 

 إلى: اإلليكترونيتكون بالبريد المسجل أو بالبريد  الموجهة واإليضاحاتجميع المراسالت .9

 eadly@gasreg.org.eg: يالبريد اإلليكترون  - العقود المشرف على عام التراخيص و مدير 

 . ظهراً( 2 –صباحاً  9)خالل أيام العمل من  01101270033 – 01101270044 الهاتفية: االستفسارات خطوط 

 يحق للجهاز قبول أو رفض طلب الحصول على الترخيص دون أدنى مسئولية على الجهاز..10

وفى حالة موافقة الجهاز على إصططططدار وختمها    هذا المسططططتنديقوم طالب الترخيص بالتوقيع على كل أوراق  .11

 الترخيص الصادر من الجهاز. من جزء ال يتجزأ يعد هذا المستندالترخيص، 

يلتزم طالب الترخيص  فى حالة التقدم لطلب الحصول على ترخيص لمزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز،  .12

 بتقديم المستندات اآلتية للجهاز:

صورة رسمية سارية المفعول من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للكيان القانون طالب الترخيص   -
   أو بيان بالموقف الضريبي

طالب الترخيص    عقد تنسيس الكيان القانوني القانوني )الخاصة بالكيان    االستثمارصحيفة    نسخة من -
 . ( ونظامه األساسي

mailto:eadly@gasreg.org.eg
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 صورة من العقود المنظمة للنشاط والعالقات بين األطراف المعنية.  -

 أية موافقات الزمة لمزاولة النشاط المطلوب الحصول على ترخيص لمزاولته.  -

الترخيص    القانوني طالب عن الكيان  صاصات الوظيفية  والهيكل التنظيمي واالختمعلومات عن اإلدارة   -

 . ونسب مساهمتهم الكيان ن فىمساهميالأو  نمالكيالمتضمنا بيان ب

الممتلكات   - على  التنمين  محلبوالص  والسلع  والمنقوالت  المطلوب  واألصول  على    النشاط  الحصول 
 ترخيص لمزاولته. 

 يقررها مجلس إدارة الجهاز. أية مستندات أخرى   -

طالب الترخيص في الحصول على ترخيص لمزاولة أي من أنشطة  تشغيل وإدارة الشبكات أو  في حالة رغبة  .13

  و   بينه  المحرر  والتشغيل  اإلدارةأو عقد    التسهيالت  أوملكية أو حيازة الشبكات    سندالتسهيالت يلتزم بتقديم  

   .( عالية12المستندات الموضحة فى البند )باإلضافة إلى  المالك بين

فى حالة رغبة طالب الترخيص فى الحصول على ترخيص لمزاولة أى من أنشطة شحن أو توريد الغاز، يلتزم  .14

موافقة الجهة المختصة بقطاع البترول على مصدر وكميات الغاز المتوقع شحنها أو توريدها داخل  بتقديم  

(  12باإلضافة إلى المستندات الموضحة فى البند ) -الحرارية البريطانية    ةالمكعب والوحدمقدرة بالمتر      سوقال

 . هعالي

المستندات  .15 جميع  تقديم  الترخيص  طالب  على  الواردةيجب  والنماذج  المتطلبات    والبيانات  كراسة  فى 

الغاز   التنفيذية واالشتراطات وفى قانون تنظيم أنشطة سوق  تاريخ سحب    يوم عمل من   30خالل    والئحته 

يلتزم  بتجديد وتحديث    ،يقر طالب الترخيص، أنه حال حصوله على الترخيصو   كراسة الشروط والمتطلبات

بكافة الضوابط واالشتراطات  كما يلتزم    ،وعند حدوث أي تغيير بهاأالبيانات والمستندات المقدمة بشكل دورى  

يعتبر مخالفا لذلك،  على علم بننه حال مخالفته  ويقر بننه  من وقت آلخر    -التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز

التراخيص  اشتراطات    الشتراطات  مخالفة  على  المترتبة  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  للجهاز  ويحق  الصادرة 

 . الترخيص
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 واشتراطات فنية متطلبات 
 

الستكمال   استيفائها  الالزم  والبيانات  والمستندات  والقواعد  الضوابط  كافة  الفنية  واالشتراطات  المتطلبات  هذه  تحدد 
 :  وعلى سبيل المثال  الترخيص،إجراءات الحصول على 

   النقل:أ . المتطلبات الفنية الخاصة بترخيص مشغل منظومة  

على جميع نقاط دخول وخروج منظومة النقل بجميع خصائصها )الحد االدنى واالقصى للسعات   يقائمه تحتو .1
   (.خصائص محطات القياسو نوع و  للضغطو 

مواصفات  قائمه تحتوى على جميع خطوط و مكونات منظومة النقل المطلوب تشغيلها بجميع خصائصها ) .2
  : مثل  الغاز  والخارجي  خطوط  الداخلي  البحر,القطر  ,ارتفاعها عن مستوى سطح  االقصى    ,اطوال  الحد 

 (. .. الخ.الضاغط  مواصفات و الضغط التشغيلي متوسطووالضغط للسعات 
جغرافية .3 النطاق    ( (shape fileخريطة  بها  موضح  النقل  منظومة  أنابيب  لممارسة   الجغرافي لخطوط 

   والبلوف وأية نقطة أخرى متصلة بمنظومة النقل. والضاغط،النشاط، وجميع نقاط الدخول والخروج، 
الهيدروليكي  .4 النقل (hydraulic modeling .MDB format)   النموذج  منظومة  أنابيب    لخطوط 

موضح بها النطاق الجغرافي لممارسة    (offline simulator) الخاص ببرنامج المحاكاة الغير لحظي
الدخول   نقاط  النقل  و  والضاغط،  والخروج،النشاط، وجميع  بمنظومة  متصلة  أخرى  نقطة  وأية   البلوف 

 dump of full)لخطوط الغاز  والخارجي   الداخليالقطر  ,عن مستوى سطح البحر  خطوط الغاز   ارتفاع ,
hydraulic model  (database . 

النقل    لخطوط  (hydraulic modeling .MDB format)الهيدروليكي  النموذج   .5 منظومة  أنابيب 
بها النطاق الجغرافي لممارسة النشاط،    موضح  (online simulator)  اللحظيالخاص ببرنامج المحاكاة  

خطوط   وجميع نقاط الدخول والخروج، والضاغط، والبلوف وأية نقطة أخرى متصلة بمنظومة النقل، ارتفاع
 . القطر الداخلي والخارجي لخطوط الغاز عن مستوى سطح البحر، الغاز

 النقل. كود استخدام منظومة  .6
فى حالة توافرها لدى شركات    الخطة واإلجراءات المتبعة لالتصال بننظمة االسكادا الخاصة بشركات التوزيع .7

مليات لتبادل البيانات  بحيث تشتمل على األقل بيانات ومعلومات وإجراءات عمل وهياكل تدفق ع التوزيع 
البلوف التي تربط المنظومتين  أالتشغيلية و للغاز وحاالت  التدفق  وامر التحكم وحاالت الضغوط والكميات 

 بمنهجية التحكم المتبعة وحسابات االتزان الفني للمنظومتين )الناقل والموزع( ...الخ.
لمراقبة  .8 المستخدمة  التقارير  و  المنهجية  و  كود  و  الشاحن  واإلجراءات  تجاه  التزاماتهم  لضمان  الشاحنين 

طبقا    المقدمة    الجودة للخدمة ضبط  استخدام منظومة النقل.مقترح لمعايير مؤشرات األداء الخاص باجراءات  
 النقل والمستندات الفنية المرفقة.  ، كودالتراخيص لمتطلبات

 دليلوخطةوسياسة التشغيل والصيانة لمنظومة نقل الغاز.  .9
بنيمستند   .10 يتعلق  فيما  التفصيلية  الفنية  بالخطة  تنفيذ   خاص  أو  والتحكم    تطوير  وتشغيل  مشروع مراقبة 

بحيث تشمل     .............(   رامج الصيانة المحاكاة, ب,برامج    خطوط، اسكادا)  سنوات  3بمنظومة النقل لمدة  
الخطة على األهداف من التطوير ، مبررات التطوير ، الجدوى الفنية من التطوير ، المخطط الزمنى المبدئي  

العوائد   المتوقعة،  التنفيذية  المراحل  السعات  الفنية  ،  وإتاحة  الشبكة  لتطوير عمل  التشغيلي  والمستهدف 
شروعات فضال عن تفاصيل تلك المشروعات  وتحسين جودة الخدمات وتطوير القياسات وما الى ذلك من م

 (.   work break down structure  ،project execution planالتي تدخل حيز التنفيذ 
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االسم و إجمالي  ) المسجلين لدى مشغل منظومة النقل موضح به بياناتهم التفصيلية بالشاحنين  مستند خاص   .11
نقاط الدخول  ل  BASE conditionsيطانية و الط  الكميات الشهرية بالمتر المكعب والوحدة الحرارية البر 

 والخروج وفقا للعقود المبرمة للشحن مع الناقل مع تقديم صور العقود و .....إلخ(. 
مكونات   .12 وهياكل  التفصيلية  البيانات  على  يحتوى  خاص  والصيانمنظومة  مستند  به    (  ة التشغيل  موضح 

خطة توصيل المستهلكين  و سياسة  .تفصيليا جميع البنود الفنية المدرجة في العملية التشغيلية لمنظومة النقل 
 بشبكة منظومة نقل الغاز. 

 خطة توصيل المستهلكين وغرف البلوف والربط بنظام االسكادا وبرنامج المحاكاة.وسياسة   .13
 سياسة خدمة العمالء.  تفاصيل نظام و  .14
  – النماذج المرفقة والخاصة بالبيانات التفصيلية الفنية والتشغيلية للنشاط الكترونيا )اكسل شيت  استيفاء   .15

 (. 16و  15,  12النماذج  

   التوزيع: ب. المتطلبات الفنية الخاصة بترخيص مشغل منظومة  

الغاز بجميع خصائصها )الحد االدنى واالقصى    تحتوي ة  قائم  .1 نقاط دخول وخروج منظومة توزيع  على جميع 
إلى المحتوى الحرارى   نقطة باإلضافةالتشغيلي والكمية المسحوبة عند كل    الضغطمتوسط  الضغوط،  للسعات و  
 إن أمكن(. 

اصفات خطوط الغاز مثل  مو)خصائصها  قائمه تحتوى على جميع خطوط ومكونات منظومة توزيع الغاز بجميع   .2
القطر الداخلي والخارجي ,اطوال ,ارتفاعها عن مستوى سطح البحر إن امكن, الحد االقصى للسعات والضغط  : 
 الضغط التشغيلي ..... الخ(   متوسطو

لممارسة النشاط،  ( لخطوط أنابيب منظومة التوزيع موضح بها النطاق الجغرافي(shape fileخريطة جغرافية .3
   نقطة أخرى متصلة بمنظومة التوزيع. والبلوف وأيةوجميع نقاط الدخول والخروج،  

الهيدروليكي   .4 التوزيع    (hydraulic model .MDB)النموذج  منظومة  أنابيب  ببرنامج  لخطوط  الخاص 
وجميع نقاط   بها النطاق الجغرافي لممارسة النشاط،  موضح (offline simulator) لحظيالمحاكاة الغير  

عن مستوى سطح  خطوط الغاز  ، ارتفاع التوزيعنقطة أخرى متصلة بمنظومة  والبلوف وأية الدخول والخروج، 
 . ( dump of full hydraulic model database القطر الداخلي والخارجي لخطوط الغاز البحر،

 .   كود استخدام منظومة التوزيع .5

 بين مشغل المنظومة والمالك. التوزيع وصيانة منظومةمستند حيازة منظومة التوزيع والعقد الخاص بتشغيل   .6

 سكادا وبرامج محاكاة منظومة توزيع الغاز.  االخطةوالسياسة الخاصة بانشاءوتطوير نظام  .7

اإلجراءات و المنهجية و التقارير المستخدمة لمراقبة مختلف الشاحنين لضمان التزاماتهم تجاه كود استخدام   .8
 التوزيع(. اكواد مشغلي منظومة  به بعد اعتمادمنظومة التوزيع )سوف يتم العمل  

وكود التوزيع    صالتراخيمتطلبات  طبقا ومقترح لمستند معايير مؤشرات األداء الخاص باجراءات الجودة الفنية   .9
 والمستندات الفنية المطلوبة. 

 دليلوخطةوسياسة التشغيل والصيانة لشبكة التوزيع.  .10

ية ومراقبة  تمستند خاص بالخطة الفنية التفصيلية فيما يتعلق بني تطوير أو تنفيذ مشروع خاص بالبنية التح .11
، التشغيل والصيانة   برامج المحاكاة، برامجسنوات )خطوط، اسكادا،    3لمدة  التوزيع    وتشغيل والتحكم بمنظومة 

بحيث تشمل الخطة على األهداف من التطوير ، مبررات التطوير ، الجدوى الفنية من التطوير ،    .......إلخ(
والمستهدف التشغيلي لتطوير عمل الشبكة  الفنية  المخطط الزمنى المبدئي ، المراحل التنفيذية المتوقعة، العوائد  

تحسين جودة الخدمات وتطوير القياسات وما الى ذلك من مشروعات فضال عن تفاصيل تلك وإتاحة السعات و
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التنفيذ   حيز  تدخل  التي   work break down structure  ،project executionالمشروعات 
plan . 

التشغيل والصيانة )موضح به تفصيليا  نظومة على البيانات التفصيلية وهياكل مكونات م يمستند خاص يحتو .12
   .لمنظومة التوزيع جميع البنود الفنية المدرجة في العملية التشغيلية 

مستند خاص بالشاحنين المسجلين لدى مشغل منظومة التوزيع موضح به بياناتهم التفصيلية )االسم وإجمالي   .13
 الكميات الشهرية و ..... إلخ(. 

 الغاز. سياسة وخطة توصيل المستهلكين بشبكة منظومة توزيع  .14

إن وجد .15 المحاكاة  وبرنامج  االسكادا  بنظام  المستهلكين  وخطة توصيل  اسكادا  ،  سياسة  وفى حالة عدم وجود 
 وبرنامج محاكاه يلتزم المرخص له بتقديم خطة فنية ومالية لتوفير تلك االنظمة. 

 تفاصيل نظام و سياسة خدمة العمالء.  .16

شيت  استيفاء   .17 )اكسل  الكترونيا  للنشاط  والتشغيلية  الفنية  التفصيلية  بالبيانات  والخاصة  المرفقة    –النماذج 
   (.14الى   12النماذج من  

 

 شاحن الغاز: الخاصة بترخيص ج. المتطلبات الفنية 

لتنفيذ متطلبات رخصة المزاولة المزمع التقدم لها وفى تلك الحالة "رخصة شاحن" لكفاءة الفنية على ا للداللةبيان  .1
في مجال الشحن وخبرة العمل السابقة    التى تمتوصفًا لمقدم الطلب والعمليات الحالية والعمليات  على ان تتضمن  

ودول ونطاقات جغرافية    نكومنهجيته اإلدارية وإجراءات العمل شاملة تدفق العمليات  لتنفيذ اعمال مماثلة في اما
أو ما يفيد بالتعاقد المبدئي مع شركات لها سابق خبرة في هذا المجال وشهادات الخبرة    أخرى إقليمية او دولية

" مثل التنفيذ    الخاصة بالمالك وخطط األعمال وغيرها من البنود أو المعلومات التي تثبت الكفاءة الفنية واإلدارية 
من خالل وحدات تغييز عائمة مثال او ادخال غاز عبر خطوط انابيب برية او بحرية من  الفني العمال شحن الغاز  

الغاز فعليا   إقليمية او دولية تخضع لضوابط مثل ضوابط االتحاد االوروبى او غيرها فضال عن ادخال  منظومات 
 . وشحنه من حقول انتاج برية او بحرية او غيره ...على سبيل المثال ال الحصر" 

 لممارسة النشاط. لجغرافي االنطاق  .2
 المستهلكين المتوقع التعامل معهم.  .3
 معهم. المتوقع التعامل   الشاحنينوالموردين  .4
 والتوزيع.    قلالن بمنظومتي كميات ومواصفات الغاز المتوقع توريدهوشحنه  .5
 الشبكات والتسهيالت.  مشغليمع أكواد استخدام الخطة المتوقع تنفيذها للتوافق  .6
 commercialاألنظمة والمنهجيات والبرامج وما يستتبع ذلك لمتابعة التزام تحقيق االتزان التجارى  .7

balancing portfolio 
 ج. المتطلبات الفنية الخاصة بترخيص مورد الغاز: 

"  موردبيان للدالله على الكفاءة الفنية لتنفيذ متطلبات رخصة المزاولة المزمع التقدم لها وفى تلك الحالة "رخصة   .1
في مجال التوريد وخبرة العمل السابقة   التى تمت والعمليات     على ان تتضمن وصفًا لمقدم الطلب والعمليات الحالية 

ودول ونطاقات جغرافية    نومنهجيته اإلدارية وإجراءات العمل شاملة تدفق العمليات  لتنفيذ اعمال مماثلة في اماك
أو ما يفيد بالتعاقد المبدئي مع شركات لها سابق خبرة في هذا المجال وشهادات الخبرة    أخرى إقليمية او دولية

ك وخطط األعمال وغيرها من البنود أو المعلومات التي تثبت الكفاءة الفنية واإلدارية " مثل التنفيذ  الخاصة بالمال
 " للمستهلك النهائيوالعميلالغاز  توريد الفني العمال  

 النطاق الجغرافي لممارسة النشاط .2
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 المستهلكين المتوقع التعامل معهم.  .3
 المتوقع التعامل معهم.  الشاحنين .4
 كميات ومواصفات الغاز المتوقع توريده.   .5
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  متطلبات واشتراطات السالمة واالستدامة

"للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وكفاءة  في ما يخص نظم االدارة المتكاملة  واالشتراطاتالمتطلبات 

إجراءات الحصول على  الستكمالونظم إدارة سالمة العمليات التشغيلية الالزم استيفائها   الطاقة وإدارة األصول"،

 الترخيص، على النحو التالي: 

 أ . متطلبات السالمة واالستدامة الخاصة بترخيص مشغل منظومة النقل: 

متطلبات نظم اإلدارة المتكاملة "للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وكفاءة الطاقة وإدارة    أوأل:

 االصول":

 الدولية المعتمدة من أحد الجهات المانحة لكالً من:  ( ISOتقديم نسخة من شهادات الط)

 (، ISO 45001:2018شهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية )  .1

 (، ISO 14001:2015)  دارة البيئةشهادة نظام إ .2

 (، ISO 9001:2015شهادة نظام إدارة الجودة )  .3

 (،ISO 50001:2018شهادة نظام إدارة كفاءة الطاقة )  .4

 (.  ISO 55001:2014شهادة نظام إدارة االصول )  .5

الدليل   هو  المخاطر  إلدارة  بالشركة  المطبقة  المتكاملة  االدارة  نظم  مرجع  يكون  ان  ) على   ISOاالسترشادي 

31000:2018 .) 

للتوافق   تنفيذية  خطة  الطالبة للجهاز  الشركةتقدم    ذكورة،من الشهادات الم   اكثر  أو  واحدةحالة عدم حصول الشركة على    في"

وتقديم صورة طبق    من تاريخ التقدم  شهر   18  خالل  لهاإصدار    وأحدث   طبقا    والحصول عليها  الشهادات مع متطلبات  

 االصل للجهاز".

 متطلبات نظم إدارة سالمة العمليات التشغيلية:   ثانياً:

تقديم تقرير عن كيفية تطبيق منظومة إدارة سالمة العمليات التشغيلية طبقاً وأحدث إصدار ألياً من الدليلين  

سالمة العمليات التشغيلية المرفق بالنموذج رقم  االرشاديين التاليين أو ما يماثلهم وفقاً للعناصر المذكورة بدليل 

(10  :) 
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1. Risk Based Process Safety from Center for Chemical Process Safety 

(RBPS-CCPS). 

2. Energy Institute Process Safety Management (EI-PSM). 

 توفير نسخة من المستندات االتية: 

 الممثل القانوني للكيان طالب الترخيص. مدة من ( معت IMS Policyسياسة اإلدارة المتكاملة )  .1

 الممثل القانوني للكيان طالب الترخيص. ( معتمدة من PSM Policyسياسة سالمة العمليات التشغيلية ) .2

أخر ثالثة تقارير للجان السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وكفاءة الطاقة وإدارة االصول   .3

 التشغيلية بالشركة المنعقدة برئاسة االدارة العليا بالشركة. وسالمة العمليات 

 .( على نظم االدارة المتكاملةISOأخر تقرير للمراجعة الخارجية من الشركة المانحة لشهادات الط ) .4

شهور( من جهة مستقلة لتقييم منظومة إدارة سالمة العمليات التشغيلية طبقاً    10) تقرير مراجعة حديث .5

 أو ما يماثلهم.  RBPS-CCPS)أو )(EI-PSM) ومتطلبات 

لكالً من نظم االدارة  (Management Review Report) أخر تقرير سنوي لمراجعة االدارة العليا  .6

ونظم إدارة   دارة االصول" السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وكفاءة الطاقة والمتكاملة "ا

 سالمة العمليات التشغيلية موضح بها: 

 مؤشرات قياس االداء لنظم اإلدارة المتكاملة وسالمة العمليات التشغيلية.  •

العمليات   • وسالمة  المتكاملة  االدارة  لنظم  السنوية  والمستهدفات  المدى  طويلة  االهداف  موقف 

 التشغيلية بالشركة. 

لسالمة  ا  – المنتج المقدم    فيما يخص )جودة الخدمة أو   موقف الشكاوى المقدمة من اصحاب المصلحة  •

 الحوادث واالصابات ........إلخ(.  -الضوضاء  – االنبعاثات  – والصحة المهنية 

 إحصائيات الحوادث واالصابات بالشركة.  •

 مقترحات فرص تحسين االداء.  •

للعملية  تزامات الفنية التشغيلية الخاصة بمنظومة النقل تعكس المتطلبات الوظيفية واالل ئخطة الطوار .7

   .  لخدمة وفقا لمتطلبات كود تشغيل منظومة النقلالتشغيلية وا

إجراءات تقييم المخاطر و نظم اإلدارة للتحكم في   و سجل المخاطر القائمة والمحتملة المتعلقة بنشاط الشركة .8

 المخاطر. 
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التشغيلية بالشركة على ان يكون جزء مكمل  اإلطار العام والدليل التنفيذي لمنظومة إدارة سالمة العمليات  .9

 لكود مشغل منظومة النقل. 

إجراء االستعداد   و الشركةسجل سيناريوهات الطوارئ واالزمات المحتملة طبقاً وطبيعة نشاط  .10

 واالستجابة لحاالت الطوارئ واالزمات على ان تكون جزء مكمل لكود مشغل منظومة النقل. 

يق في الحوادث و نشر الدروس المستفادة على ان تكون جزء مكمل لكود  إجراء التسجيلو اإلبالغ و التحق .11

 مشغل منظومة النقل. 

السجل البيئي موضح به موقف التوافق مع المتطلبات البيئية طبقاً ومتطلبات قانون البيئة المصري   .12

والمشروعات التي تم تنفيذها  واللوائح التنفيذية وتوصيات جهاز شئون البيئة لمكونات النشاط القائم 

 والمشروعات الجارية. 

لمكتب العمل   هنسخة من أخر تقرير نصف سنوي مجمع إلحصائيات الحوادث واالصابات للشركة تم إرسال .13

 التابع لوزارة القوى العاملة. 

 ب. متطلبات السالمة واالستدامة الخاصة بترخيص مشغل منظومة التوزيع:  

متطلبات نظم اإلدارة المتكاملة "للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وكفاءة الطاقة وإدارة    أوأل:

 االصول":

 :الشهادات األتية وتحديثاتها الدولية المعتمدة من أحد الجهات المانحة لكالً من ( ISOتقديم نسخة من شهادات الط)

 (، ISO 45001:2018شهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية )  .1

 (، ISO 14001:2015)  شهادة نظام إدارة البيئة .2

 (، ISO 9001:2015شهادة نظام إدارة الجودة )  .3

 (،ISO 50001:2018شهادة نظام إدارة كفاءة الطاقة )  .4

 (.  ISO 55001:2014شهادة نظام إدارة االصول )  .5

إلدارة   بالشركة  المطبقة  المتكاملة  االدارة  نظم  مرجع  يكون  ان  ) على  االسترشادي  الدليل  هو   ISOالمخاطر 

31000:2018 .) 
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للتوافق   تنفيذية  خطة  الطالبة للجهاز  الشركةتقدم    ذكورة،من الشهادات الم   اكثر  أو  واحدةحالة عدم حصول الشركة على    في"

وتقديم صورة طبق    من تاريخ التقدم  شهر   18  خالل  لهاإصدار    وأحدث   طبقا    والحصول عليها  الشهادات مع متطلبات  

 االصل للجهاز".

 

 متطلبات نظم إدارة سالمة العمليات التشغيلية:   ثانياً:

تقديم تقرير عن كيفية تطبيق منظومة إدارة سالمة العمليات التشغيلية طبقاً وأحدث إصدار ألياً من الدليلين  

رة بدليل سالمة العمليات التشغيلية المرفق بالنموذج رقم  االرشاديين التاليين أو ما يماثلهم وفقاً للعناصر المذكو 

(10  :) 

1. Risk Based Process Safety from Center for Chemical Process Safety 

(RBPS-CCPS). 

2. Energy Institute Process Safety Management (EI-PSM).   

 توفير نسخة من المستندات االتية: 

 . الممثل القانوني للكيان طالب الترخيص  ( معتمدة من IMS Policyالمتكاملة ) سياسة اإلدارة  .1

 . الممثل القانوني للكيان طالب الترخيص  ( معتمدة من PSM Policyسياسة سالمة العمليات التشغيلية ) .2

  أخر ثالثة تقارير للجان السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وكفاءة الطاقة وإدارة االصول .3

 وسالمة العمليات التشغيلية بالشركة المنعقدة برئاسة االدارة العليا بالشركة. 

 .( على نظم االدارة المتكاملةISOأخر تقرير للمراجعة الخارجية من الشركة المانحة لشهادات الط ) .4

اً  شهور( من جهة مستقلة لتقييم منظومة إدارة سالمة العمليات التشغيلية طبق  10) تقرير مراجعة حديث .5

 أو ما يماثلهم.  RBPS-CCPS)أو )(EI-PSM) ومتطلبات 

لكالً من نظم االدارة  (Management Review Report) أخر تقرير سنوي لمراجعة االدارة العليا  .6

ونظم إدارة   لسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وكفاءة الطاقة وأدارة االصول" المتكاملة "ا

 سالمة العمليات التشغيلية موضح بها: 

 مؤشرات قياس االداء لنظم اإلدارة المتكاملة وسالمة العمليات التشغيلية.  •
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موقف االهداف طويلة المدى والمستهدفات السنوية لنظم االدارة المتكاملة وسالمة العمليات التشغيلية   •

 بالشركة. 

لسالمة  ا  –موقف الشكاوى المقدمة من اصحاب المصلحة في ما يخص )جودة الخدمة أوالمنتج المقدم   •

 الحوادث واالصابات........إلخ (.  –الضوضاء   –االنبعاثات  –والصحة المهنية   

 إحصائيات الحوادث واالصابات بالشركة.  •

 مقترحات فرص تحسين االداء.  •

للعملية   مة التوزيع تعكس المتطلبات الوظيفية وااللتزامات الفنية التشغيلية الخاصة بمنظو  ئخطة الطوار .7

 وفقا لمتطلبات كود تشغيل منظومة التوزيع. التشغيلية والخدمة 

إجراءات تقييم المخاطر و نظم اإلدارة للتحكم في   و سجل المخاطر القائمة والمحتملة المتعلقة بنشاط الشركة .8

 المخاطر. 

التنفيذي لمنظومة إدارة سالمة العمليات التشغيلية بالشركة على ان يكون جزء مكمل  اإلطار العام والدليل  .9

 لكود مشغل منظومة التوزيع. 

إجراء االستعداد   ووطبيعة نشاط الشركة  سجل سيناريوهات الطوارئ واالزمات المحتملة طبقا  .10

 مة التوزيع. واالستجابة لحاالت الطوارئ واالزمات على ان تكون جزء مكمل لكود مشغل منظو

إجراء التسجيلو اإلبالغ و التحقيق في الحوادث و نشر الدروس المستفادة على ان تكون جزء مكمل لكود   .11

 مشغل منظومة التوزيع. 

السجل البيئي موضح به موقف التوافق مع المتطلبات البيئية طبقاً ومتطلبات قانون البيئة المصري   .12

يئة لمكونات النشاط القائم والمشروعات التي تم تنفيذها  واللوائح التنفيذية وتوصيات جهاز شئون الب

 والمشروعات الجارية. 

نسخة من أخر تقرير نصف سنوي مجمع إلحصائيات الحوادث واالصابات للشركة تم إرسالة لمكتب العمل   .13

 التابع لوزارة القوى العاملة. 

 ج. متطلبات السالمة واالستدامة الخاصة بترخيص الشاحن:

السالمة واالستدامة في نشاط شحن الغاز على نقاط الدخول الممثلة في أحد أنظمة تسهيالت الغاز األتية:  تحدد متطلبات  

االنتاج   لشركات  التابعة  الغاز  معالجة  الغازات    – )محطات  إستخالص  المسال    –مصانع  الغاز  تغييز  إعادة  محطات 

 "FSRU " –  .)خطوط الغاز العابرة بين الدول 
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الجهاز على اإلمداد اآلمن المستدام للغازات من خالل تسهيالت نقاط الدخول ومنع الحوادث الجسيمة  في إطار حرص  

(Major Accident Hazards  والحد من العواقب والتنثيرات الناجمة عن تلك الحوادث، وضمان عدم الحيود )

 كة نقل الغاز. عن حدود التشغيل االمن لكافة المعدات واالنظمة لكالً من تسهيالت الشحن وشب

لكل نقاط الدخول )التسهيالت( التي    (Safety Case Study)لذلك يجب إفادتنا بنسخة من دراسة حالة السالمة  

الدليل  ولدليل الفني إلجراءات إعداد دراسة حالة السالمة  ليتم من خاللها شحن شبكة الناقل بالغاز، والتي تتم وفقاً  

وتحديثاتهم، على أن    عن الهيئة المصرية العامة للبترولين  حالة السالمة، الصادراالسترشادي لنطاق تنفيذ دراسة  

 As Lowيكون موضح بالدراسة أن التسهيالت التي يتم من خاللها شحن الغاز لشبكة الناقل تعمل في حدود ال"  

As reasonably practicable ALARP” المقررة من الهيئة المصرية العامة للبترول . 
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 متطلبات واشتراطات مالية واقتصادية 
 

تحدد هذه المتطلبات واالشتراطات المالية واالقتصادية وكافة الضوابط والقواعد والمستندات والبيانات الالزم استيفائها  

ة اإلدارة  يمسئول وااللتزامات المالية الالزم سدادها الستكمال إجراءات الحصول على الترخيص ويكون تفسير أيا منها  

 االقتصادية للجهاز: 

 وعليه يلتزم طالب الترخيص بتقديم التالي:    

ما يفيد سططداد المصططروفات اإلدارية المقررة وقيمة التنمين االبتدائي عند تقديم طلب الحصططول على الرخصططة    .1

 )إيصال اإليداع و التحويل موضحا فيه رقم العملية، قيمتها وتاريخها(.

الدخل وقائمة التدفقات النقدية( مرفق بها تقرير    المالية المعتمدة للشططططركة )الميزانية، قائمة  نسططططخة من القوائم .2

مراقب الحسططابات، وكافة اإليضططاحات المتممة لها، على ان تغطي وبحد اقصططى خمس سططنوات حديثة ومتتالية  

  .وفقا لتاريخ االنشاء

 األقل(.التقارير السنوية السابقة للشركة )خمس سنوات على  .3

على أن يتم    مسطتقبلية،الموازنة المالية التقديرية التفصطيلية للشطركة طالبة الترخيص عن السطنة الحالية وسطنة   .4

 منفصلة لكل نشاط ترغب الشركة بالحصول على ترخيص فيه.  وموازنةتقديم موازنة للشركة 

)في حال ممارسطة أحد األنشططة  دراسطة اقتصطادية ومالية منفصطلة لكل نشطاط المطلوب الحصطول على ترخيص فيه   .5

توضح تكلفة أنشطة تشغيل الشبكات أو التسهيالت ومقترح تعريفة االستخدام وااليرادات المتوقعة، مع    الخدمية(

 توضيح األسس المستخدمة في الحساب ومبرراتها بشكل تفصيلي.

مشطروعات التطوير والتوسطع المتوقع  كافة  لوفقا للمعايير المتعارف عليها  دراسطة الجدوى المالية واالقتصطادية     .6

 تنفيذها للشبكات والتسهيالت، في حال ممارسة أحد األنشطة الخدمية )ثالث سنوات على االقل(.

المتوقعين لكل نشطططاط ترغب الشطططركة بالحصطططول على ترخيص فيه يشطططمل نوع العميل    /بيان بالعمالء الحاليين   .7

لجغرافي وكمية الغاز المتداول وتاريخ التعاقد )ال يشطمل المنزلي ويسطتعاض عنه باجمالي العمالء وفقا  والموقع ا

 .للمناطق الجغرافية(

 مصادر تمويل الشركة والنشاط وذلك كما يلى:  .8

 خطة بمصادر التمويل المتوقعة للنشاط حال منحه الترخيص )ثالث سنوات على االقل(. ▪

 بقا من قِبل طالب الترخيص )خمس سنوات(.طرق التمويل المستخدمة سا ▪

الخطة التسطويقية لطالب الترخيص على أن تشطمل على سطبيل المثال ال الحصطر )حجم السطوق المتوقع التعامل فيه   .9

ونسطططب اسطططتحواذ المنافسطططين، حجم السطططوق المتوقع االسطططتحواذ عليه من قبل الشطططركة، الخطة االسطططتراتيجية  

 ين أو المستهدفين.. الخ(.للتسويق، عمالء الشركة المتوقع

 خطة عمل الشركة للنشاط الخاضع للتنظيم )ثالث سنوات مستقبلية(. .10

ما يفيد سطططداد قيمة رسطططوم اصطططدار الترخيص )إيصطططال اإليداع و التحويل موضطططحا فيه رقم العملية، قيمتها     .11

 على الرخصة.وتاريخها(، وقيمة التنمين النهائي فى حال إخطاره بالموافقة على طلبة للحصول 

على ان يشططمل تاريخ التشططغيل  اخرى( يشططمل الخطوط والمكونات  ..التوزيع    /بيان تفصططيليي للمنظومة )النقل   .12

 والتكلفة الدفترية لكل أصل وطبيعة الموقع.

 العمالء والحفاظ على سرية المعلومات. /تقرير تفصيليي بسياسة وإجراءات الشركة لحماية المستهلكين .13
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 الشركة عند التعاقد للحصول على أية أصول أو خدمات. تقرير يوضح سياسة .14

تقرير يوضطح سطياسطات الشطركة المتعلقة باصطدار الفواتير وآليه تحصطيلها وتسطوية أي خالفات خاصطة بها مرفقا   .15

 بها نموذج للفواتير المصدرة لكل خدمة.

ية التي قد تتعرض لها خالل  تقرير يوضطح سطياسطات الشطركة المتعلقة بادارة وتنمين المخاطر المالية واالقتصطاد .16

 أداء النشاط.

يتم تقديم خطة تفصططيلية لمقترح الشططركة لتحقيق    األنشطططة،في حال عدم وجود فصططل محاسططبي وإداري بين   .17

 وآليه التنفيذ والمدى الزمنى المطلوب. المطلوبالفصل 

 

 كما يلتزم طالب الترخيص بط:

الحصطول على الترخيص من الجهاز وأثناء التجديد السطنوي  سطداد كافة االلتزامات المالية المقررة عليه قبل   .1

للترخيص، على أن يتم إيداعوتحويل قيم كافة تلك االلتزامات فيوإلى حساب الجهاز بحساب الخزينة الموحد  

 .(9300695501بالبنك المركزي رقم )

تُحدده الجريدة وقت  تحمل تكاليف نشططططر كافة قرارات الجهاز ذات الصططططلة به بالوقائع المصططططرية وفقا لما  .2

 النشر.

سطداد المصطروفات اإلدارية والرسطوم الالزمة في حال تقديم طلب بتعديل الترخيص الصطادر له والتي تُتحدد   .3

 من قِبل الجهاز في حينه وفقا لحجم ونوع التعديل المطلوب.

 لتي يقرها الجهاز.سداد مقابل األعمال والخدمات التي يؤديها الجهاز طبقاً لألسس والمعايير والمواعيد ا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


