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7162  ) لسنة691( قانون رقم

law no. 196 of year 2017
issuing the" law for gas market activities regulation "
on behalf of the people
The president of the Republic
The Parliament authorized the law
stating
the following

"بإصدار "قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب
القانون اآلتي نصه و قد أصدرناه

Article I

المادة األولى

the attached law provisions applies to the regulation
of gas market activities and does not apply to
petroleum concession agreements issued by virtue of
a law the provisions of the attached law shall be
without prejudice to law no. 20 of year 1976 issued
for the establishment of the Egyptian General
Petroleum Corporation.

 وال،يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز
،تسري أحكامه على اتفاقيات االمتياز البترولية الصادرة بموجب قانون
فى شأن6921  لسنة71 و ذلك مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم
الهيئة المصرية العامة للبترول

المادة الثانية
Article II
the prime minister shall issue the executive
regulations of the attached law within six months
from the effective date of the attached law. All
entities practicing gas market activities on such date,
shall be required , once the executive regulations are
issued, to submit a request to the gas regulatory
authority in order to obtain licenses for the gas
activities they are practicing. such entities shall be
required to adapt their situation pursuant the law
provisions within one year from the date of issuance
of the executive regulations , unless otherwise
further periods are stated by the law provisions.

يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل
 وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل،ستة أشهر من تاريخ العمل به
في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة
سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق و فور صدور االئحة
 على أن توفق,التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط
أوضاعها طبقا ً ألحكام القانون المرافق خالل سنة من صدور الئحته
. ما لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مددا أخرى،التنفيذية

Article III :
the vertically integrated entities existing on the
effective date of the law, shall be required to adapt
their situation, in accordance with articles (43, 44,
45), during a period of 5 years starting from the date
of issuance of the executive regulations and such
period may be extended once for further 3 years by a
board of directors decision of the GasReg approved
by the majority of its members.

المادة الثالثة
على الجهات متعددة األنشطة وفق التعريف المنصوص عليه في القانون
المرافق و القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها طبقا ً للمواد
) منه خالل خمس سنوات من تاريخ صدور الالئحة34،33،34(
.التنفيذية له
ويجوز مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمرة واحدة بحد أقصى
ثالث سنوات بقرار من مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بأغلبية
. أعضائه

Article IV:
this law shall be published in the Egyptian gazette ,
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المادة الرابعة

and shall take effect starting from the day following
the publication date.

 ويعمل به من اليوم التالي،ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
.لتاريخ نشره

the law attached hereto shall be sealed by the state
and shall apply as one of the state laws.

 وينفذ كقانون من قوانينها,يبصم هذا القانون بخاتم الدولة

Issued at the presidency of the Republic on the 9th of Dhu
El- Qidah 1438 (Higera year)
Corresponding to the 1st of August 2017 (Gregorian year)

 هجري8341  ذي القعدة سنة9 صدر برئاسة الجمهورية في
)  م7182 ( الموافق أول أغسطس سنة

Abdelfatah El-sisi

عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
الباب األول
تعاريف

law for
gas market activities regulation
part 1:
definition of terms

)6( مادة

article (1)
for the purpose of this law, the terms shown below
shall be used with the following meanings:

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني
:الموضحة قرين كل منها

الوزارة
.الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية

ministry : is the ministry of petroleum and mineral
resources;

الوزير المختص
الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية

competent minister :means the minister of petroleum
and mineral resources
petroleum sector : means the following entities: the
ministry of petroleum, the Egyptian General
Petroleum Corporation, the Egyptian Natural Gas
Holding company ,Egyptian Petrochemicals Holding
Company and Ganoub El-Wadi Petroleum Holding
Company and their affiliatesin addition to the
companies whose activities are subject to the control
of those entities , and e the companies to the capital
thereof those entities contribute.
GasReg : means the Gas Regulatory Authority
established pursuant to article no. (2) of this law

قطاع البترول
 الهيئة المصرية،الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية
 الشركة، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،العامة للبترول
 شركة جنوب الوادي القابضة،المصرية القابضة للبتروكيماويات
 والشركات، والشركات التابعة والخاضع نشاطها لتلك الشركات،للبترول
.التي يساهم في رأس مالها أي من تلك الكيانات

Natural Gas: a mixture of hydrocarbons and nonhydrocarbon components and which exists in gaseous
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state in standard conditions including associated gas,
shale gas and gas produced from biomass (biogas)
whether in its gaseous state, liquefied or compressed
after processing and extracting any commercial
derivatives (condensate, lpg, commercial propane
considering the national grid specifications,
ethane/propane mixture) in accordance with the
national grid specifications. natural gas is considered
a commercial commodity

 يتواجد في حالة،خليط من مكونات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية
 بما في ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز،غازية في الظروف القياسية
الصخري أو المستخرج من الكتلة الحيوية( البيوجاز) وكذا أي نوع من
األنواع الغير التقليدية للغازسواء كان مساال أو مضغوطا او في حالة
 و ذلك بعد المعالجة و فصل أي مشتقات تجارية مثل المتكثفات, غازية
خليط األيثان بروبان و ذلك طيقا،  البروبان التجارى,  البوتجاز,
للمواصفات القياسية للشبكة القومية ويعتبر منتجا ً قابالً للبيع والتداول
.باألسواق

سوق الغاز
السوق الذي تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر
.العربية

Gas Market means the market in which gas market
activities are practiced and take place.

أنشطة سوق الغاز

Gas Market Activities means the activities of gas
shipping, transmission, distribution, storage, supply,,
marketing, trading and any activities related thereto.

أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز
. و أي اعمال متعلقة بها، بكافة صوره
أطراف سوق الغاز

Gas market parties means every legal entity licensed
to practice any of the gas market activities.
Gas market participants means gas market parties in
addition to eligible consumers and non-eligible
consumers.

.كل كيان قانوني يُرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز
المشاركون في سوق الغاز
. باإلضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين،أطراف سوق الغاز

جهة متعددة األنشطة
كل كيان قانوني يمارس أكثر من نشاط من أنشطة السوق الغاز

vertically integrated entity: is a legal entity
performing more than one gas market activity..

liquefied natural gas (hereinafter LNG)is natural gas
that has been sub cooled to – 259 Fahrenheit ( -161
degrees Celsius )where it is condensed and converted
to a colorless and odorless, non-toxic and noncorrosive cryogenic liquid

الغاز المسال
616-(  درجة فهرنهيت749 غاز طبيعي تم تبريده لدرجة حرارة سالب
 وهو، و تكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة،)درجة مئوية
.سائل فائق البرودة ه غير سام وغير مسبب للتآكل

NG activities refer to both liquefaction and
regasification activities, including ancillary services.

أنشطة الغاز المسال
أنشطة إسالة الغازوإعادة التغييز والخدمات التابعة له

تسهيالت الغاز المسال

LNG facility means a facility used for the gas
liquefaction or export or gas offloading or rePage 4 of 30
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gasification of LNG, including ancillary services and
storage necessary for the regasification process and
subsequent delivery to the transmission system.
Regasification means a process by which LNG is
returned to its gaseous state.
Gas storage means retaining gas quantities in storage
tanks or tankers including injection and withdrawal
activities in case of underground storage.
Storage facility means underground or inland tanks
used for the storing of gas depending on its state
(liquefied and/or compressed) those facilities do not
include the ones used in production operations nor
those used by transmission system operators.

أو إعادة تغييزه، أو تفريغه، أو تصديره، تسهيالت تُستخدم إلسالة الغاز
بما في ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت الالزم لعملية إعادة
.وما يتبع ذلك من تسليمه لشبكة النقل، التغييز

إعادة التغييز
.عملية يتم فيها تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة آخري
تخزين الغاز
 وتعد أنشطة حقن،تخزين كميات من الغاز في حاويات أو مستودعات
.الغاز في خزانات جوفية وسحبه لالستخدام ضمن نشاط التخزين

تسهيالت التخزين
حاويات أو مستودعات تحت األرض أو فوقها تستخدم لتخزين الغاز
وتختلف بحسب الحالة التي يتواجد عليها الغاز سواء كان مساال أو
 وال تشمل تسهيالت التخزين مستودعات التخزين، مضغوطا أو كليهما
المرتبطة بعمليات اإلنتاج أو التي يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز
.ألداء مهامهم

gas transmission means the transport of natural gas
throughout the transmission system or any other way
approved by the GasReg

نقل الغاز
أو من خالل أي طريقة آخري، نقل الغاز من خالل منظومة نقل الغاز
.يقرها الجهاز

Transmission system means the Egyptian natural gas
national grid composed of high-pressure pipelines
and (including compression and metering stations
and any other ancillary facilities) which transport
natural gas within the Arab Republic of Egypt.
Transmission System Operator (TSO) means any legal
entity that is licensed to manage and to operate the
transmission system.

منظومة نقل الغاز
الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عالي شاملة محطات الضواغط
 و يتم من خاللها نقل الغاز،ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها
.الطبيعي داخل جمهورية مصر العربية
مشغل منظومة نقل الغاز
.كل كيان قانوني ُمرخص له القيام بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز
كود استخدام منظومة نقل الغاز
مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل أسس العالقة الفنية والتجارية
الستخدام منظومة نقل الغاز

Transmission System code is a set of unified rules
constituting the technical and commercial terms for
the use of the transmission system.
Gas distribution means the delivery of natural gas to
consumers through the distribution systems.

توزيع الغاز
.تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خالل منظومة توزيع الغاز

Gas distribution system is a system consisting of
medium or low pressure pipelines, starting from an
entry point to the distribution system and ending in a
delivery point to the consumer, including pressure
reduction stations, metering stations, filters any other
ancillary facilities

منظومة توزيع الغاز
تبدأ من نقطة دخول، شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط
 باإلضافة إلى،إلى منظومة التوزيع وصوالً إلى نقطة التسليم للمستهلك
كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس و
.التنقية وغيرها
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مشغل منظومة توزيع الغاز
.كل كيان قانوني ُمرخص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز

Distribution system operator (DSO)means any legal
entity that is licensed to manage and to operate
distribution system
Distribution System code is a set of unified rules, ,
constituting the technical and commercial terms for
the use of the distribution system.

كوداستخدام منظومة توزيع الغاز
مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل أسس العالقة الفنية والتجارية
الستخدام منظومة توزيع الغاز

Gas storage facilities operator means any legal entity
that is licensed to manage and to operate gas storage
facilities.

مشغل تسهيالت تخزين الغاز
.كل كيان قانوني ُمرخص له بإدارة وتشغيل تسهيالت تخزين الغاز

Gas regasification facilities operator means any legal
entity that is licensed to manage and to operate gas
regasification facilities.

مشغل تسهيالت إعادة التغييز
.كل كيان قانوني ُمرخص له بإدارة وتشغيل تسهيالت إعادة التغييز

shipper means any legal entity licensed to
contractually arrange with gas networks and facilities
operators for the use of networks and facilities
subject to third party access

Supplier means any legal entity licensed sell his own
gas or gas owned by others to the consumers or to
other suppliers according to the gradual gas market
liberalization plan.
Gas sale means a commercial transaction whereby
quantities of natural gas are sold against a price
agreed upon between the parties of the gas sale
contract.

شاحن الغاز
كل كيان قانوني ُمرخص له بالتعاقد مع مشغلي الشبكات و التسهيالت
.على إستخدامها حال اتاحتها للغير

مورد الغاز
كل كيان قانوني ُمرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى
.المستهلكين أو إلي مورد أخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز
بيع الغاز
عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن متفق عليه
.بين أطراف عقد البيع

non-eligible consumer means a consumer supplied by
natural gas in accordance with the price set by the
cabinet of minister

المستهلك غير المؤهل
ً
المستهلك الذي يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية و باألسعار
.المعتمدة من مجلس الوزراء

Eligible consumer means a consumer who is supplied
by gas from a supplier of his own choice and at a
price agreed upon between such consumer and such
supplier.
Gas quality specifications refer to composition and
calorific value of natural gas produced, transported
and delivered in accordance with the natural gas
pressure and temperature specified in transmission
System code and distribution System code.

المستهلك المؤهل
المستهلك الذي يتم امداده بالغاز من خالل مورد غاز يقوم بإختياره
.وبسعر يتفق عليه بينهما
معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز
 طبقا ً للضغوط،سلم
َ التحاليل والقيمة الحرارية للغاز المنتج والمنقول وال ُم
.ودرجة الحرارة المحددة بأكواد استخدام منظومتي النقل والتوزيع
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Gas transit means natural gas transfer from a foreign
country to another foreign country through the
territories of the Arab Republic of Egypt.
Supplier of last resort means a supplier who accepted
to be a supplier of last resort when he was licensed as
a supplier. Such supplier is obliged – pursuant to
supplier license provisions – to supply gas temporarily
to eligible consumers at competitive market prices; in
case of failure of the original supplier to supply the
contracted quantities of gas.
Competitive market means a market based on free
competition where eligible consumers are entitled to
enter into a contract with the licensed suppliers to
provide them with their needs of natural gas at the
prices agreed upon in the gas sale contracts.
Gas networks and facilities means transmission
system, distribution system, storage facilities and LNG
facilities.

)الغاز العابر (ترانزيت
.الغاز المنقول من دولة الى أخرى عبر أراضي جمهورية مصر العربية

المورد البديل
مورد الغاز الذي يقبل عند إصدار الترخيص له أن يكون موردا بديال
والذي يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلي
المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض وبأسعار تحدد طبقا ً لمعايير
السوق التنافسية وذلك في حالة عدم وفاء المورد األصلى بإلتزامه
.بتوريد الغاز المتعاقد عليه

السوق التنافسية
السوق القائمة على المنافسة الحرة و التي يحق للمستهلك المؤهل من
خاللها التعاقد مع الموردين ال ُمرخص لهم على توفير احتياجاته من الغاز
.باألسعار التي يتم االتفاق عليها من خالل عقود البيع

الشبكات والتسهيالت
منظومات نقل وتوزيع الغاز وتسهيالت تخزين الغاز وتسهيالت الغاز
.المسال

الباب الثاني
تنظيم أنشطة سوق الغاز
:الفصل األول
جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

Part II
Gas Market Activities Regulation
Section 1:
GasReg
Article (2)

)7( مادة

A legal body shall be incorporated as a public
authority having legal personality and shall be called
the "GasReg". GasReg shall be subordinated to the
Competent Minister. GasReg’s headquarter shall be
located in Cairo and GasReg branches or offices may
be established in the Arab Republic of Egypt pursuant
to a decision of the GasReg board of directors.

تسمى (جهاز تنظيم، تنشأ هيئة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية
أنشطة سوق الغاز)وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها الرئيسي مدينة
القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها
داخل الجمهورية

Article (3)
The GasReg shall regulate, monitor and supervise
everything related to the Gas Market Activities as
stated in this Law in order to ensure the availability
of Natural Gas, to ensure the third party access and
to guarantee the quality of services provided, taking
into account the interests of all Gas Market

)4( مادة
يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة في هذا
 والعمل على ضمان،القانون و متابعتها و مراقبتها بما يحقق توافر الغاز
إتاحة شبكات وتسهيالت الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع
مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق
.المستهلكين
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كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع االستثمار ات في
مجال أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة
و الوصول إلي السوق التنافسية والعمل على تالفي الممارسات
االحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز ،وتوفير المعلومات والتقارير
والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز ،والتأكد من االستخدام
األمثل للبنية األساسية للشبكات والتسهيالت.

مادة 3
يباشر الجهاز جميع االختصاصات الالزمة لتحقيق أهدافه من خالل وضع
الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب اإلدارة التي تمكنه من أداء المهام
المنوطة بها وله على األخص ما يأتي :
ً
 .1تنظيم العالقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقا ألحكام القوانين
والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.
 .2منح تراخيص أنشطة سوق الغازو تعديلها و تجديدها و وقفها و
إلغاؤها وتحديد األسس العامة التي يلتزم بها ال ُمرخص لهم ،وذلك بعد
استيفاءهم كافة االشتراطات والموافقات الالزمة.
 .3إقرار أكواد استخدام الشبكات و التسهيالت بعد التشاور مع مشغليها.
 .4إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة اخرى خالف منظومة نقل
الغازووضع أليات حساب تعريفة اإلستخدام الخاصة به
 .5إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات و التسهيالت
دون تمييز
 .6مراجعة الخطط االستثمارية الخاصة بالشبكات و التسهيالت.
 .7وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات و التسهيالت مع مراقبة
تطبيقها  ،بما يراعى مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
 .8إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة
التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
 .9متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز و
مراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية طبقا ً لضوابط سوق الغاز.
وضع الضوابط الالزمة لتعدد األنشطة من جانب الكيانات
.11
المشاركة في سوق الغاز والتي تكفل المنافسة المشروعة على أن
تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين وال
يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.
 .11االطالع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز
فيما يخص التراخيص ،ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على
المعلومات التي تضمن دقة وسالمة عملية تنظيم أنشطة السوق.
 .12اعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير
المؤهلين باإلشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة
والعدالة والشفافية وإعتمادها من مجلس الوزراء.
 .13اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
 .14بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز
والعمل على حلها وفقا ً للقواعد والضوابط التي تحددها الالئحة
التنفيذية
 .15إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز
لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
 .16تقديم خدمات االستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.

Participants in the Gas Market and the protection of
consumers' rights. GasReg aims in particular to
attract and encourage investments in the field of Gas
Market Activities, to create a convenient
environment for free competition in order to avoid
monopolistic practices in the field of Gas Market
Activities. GasReg shall, as well, provide consumers
and Gas Market Participants with information,
reports and recommendations and shall ensure the
optimal use of Gas Facilities.
)Article (4
The GasReg shall exercise all powers necessary to
achieve its objectives including without limitation
setting development and business plans, work
programs and management rules and techniques that
will enable the GasReg to perform his functions,
including in particular the following:
1. Regulating relations among Gas Market
Participants in accordance with the laws, decrees and
regulations in force in the Arab Republic of Egypt.
2. Issuance, modification, renewal ,suspension
,cancelation of licenses needed to carry out Gas
Market Activities and identifying the general
liabilities and requirements by which the licensees
shall adhere after fulfillment of all the necessary
requirements and obtaining the necessary approvals.
3. Approving the Gas Facilities codes after
consultation with their operators
4- Approving the gas transmission code for
transmitting gas through any way or facility other
than the gas transmission facilities and setting the
tariff calculation there to.methodology.
5. Preparing the necessary rules to allow the
licensees to gain access to and use the Transmission
System and Distribution System without
discrimination.
6. Reviewing investment plans for the Gas Facilities.
7. Setting the methodologies for the calculation of
tariffs for Gas facilities, and monitoring such tariff
application taking into account the interests of all Gas
Market Participants.
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8. approving the contractual terms and conditions
for the activities of Gas Transmission, Gas
Distribution, Gas Storage and Regasification as well
as for the Gas supply standard contracts to the
Eligible Consumers.
9. following-up and monitoring licensees in practicing
the Gas Market Activities in order to regularly
evaluate their performance, according to the Gas
Market regulations.
10. Setting Gas Market Activities unbundling rules
that apply to the Gas Market Participants to ensure
fair competition provided that GasReg shall evaluate
the unbundling process taking into account the
interests of all Gas Market Participants,and in
compliance with law for competition and prevention
of monopolistic practices.
11. Accessing documents and information relating to
the Gas Market Activities with respect to the license,
and the development and issuance of specific
mechanisms to acquire necessary information in
order to ensure the accuracy and integrity of
regulation process for Gas Market Activities.
12. Preparation of technical studies and proposing
the prices of gas sale to Non-Eligible Consumers in
coordination with the concerned parties within an
equal, fair and transparent framework then send
such studies and prices to the Cabinet of Ministers
for ratification.

 التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية.17
.وبما يراعى مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز
 المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة.18
سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو
.اإلضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز
 تحديد المورد البديل.19
 وضع عقد نموذجى استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين و.21
تحديثه كلما دعت الحاجة ذلك
وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خالل
 باإلضافة إلى،السنة المالية والتطورات التي طرأت على سوق الغاز
 وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة، تقرير مالي في نهاية تلك السنة
كما يرسل الجهاز تقريرا سنويا عن نشاطه إلي اللجنة المختصة،التنفيذية
.بمجلس النواب بعد إعتماده من رئيس مجلس الوزراء

13. Proposing the criteria for Eligible Consumers
identification.
14. Handling the complaints submitted by Gas
Market Participants to GasReg and using endeavors
to settle such complaints in accordance with the
provisions of the Executive Regulations.
15. Availing information, reports and
recommendations Gas Market Participants, so that
they can discern to their rights and obligations.
16. Providing technical consultation and
recommendations related to the Gas Market.
17. Ensuring that the Gas market activities are carried
out in a transparent and competitive manner taking
into account the interests of all Gas Market
Participants.
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18. Participating in the preparation of draft laws and
decisions related to the Gas Market Activities and
presenting such to the Competent Minister to ensure
that no discrepancies or damage would affect the
objectives of the regulation of the Gas Market
Activities.
19- Identifying the Suppliers of Last Resort.
20- Making, and updating from time to time when
necessary. a standard contract model for gas sale to
eligible consumers
GasReg shall submit to the Competent Minister
periodic reports for its activities during the fiscal year
stating any evolution that occurred in the Gas
Market, in addition to a financial report at the end of
the fiscal year as illustrated in the Executive
Regulations.
GaReg shall send its activities annual report, after
being approved by the Prime Minister, to the
parliament concerned committee.
Article (5)
GasReg shall be managed by a board of directors
headed by the Competent Minister and composed of
the following members:
1. The Chief Executive Officer (CEO) of GasReg who
shall be selected from the Petroleum Sector.
2. Three members representing entities from the
Petroleum Sector carrying out Gas Market Activities.
3. The chairman of Egyptian competition Authority or
whom he has nominated.
4- Two independent members, other than Gas
Market Parties, with expertise in the technical or
economic or legal fields or from civil society
organizations .
5. The Chairman of Federation Of Egyptian Industries
or whom he has nominated.

)4 (مادة
يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل
:من
. الرئيس التنفيذي للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول.1
 ثالثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة ألنشطة سوق الغاز من قطاع.2
.البترول
 رئيس جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات اإلحتكارية أو من.3
.يرشحه
 عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجاالت الفنية أواالقتصادية.4
.أوالقانونية أومؤسسات المجتمع المدني من غير أطراف سوق الغاز
. رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.5

ويصدر بتشكيل مجلس اإلدارة وتحديد مكافأة األعضاء وبدل حضور
الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد
 ولمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو،لمدة واحدة مماثلة
 كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض،أكثر يعهد إليها ببعض المهام
.الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته

The members of the board of directors of the GasReg
shall be appointed for a period of three years,
extendable for one additional three years period.
Members of the board of directors shall be persons
with experience and high efficiency and good
reputation and having Egyptian nationality. A decree
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issued by the Prime Minister shall specify the
remuneration and attendance incentives of all
members of the board of directors. The board of
directors may form, from among its members, one or
more committee entrusted with certain tasks
necessary to carry out this Law. The board of
directors or its chairman may delegate certain
authorized powers to the Chief Executive Officer of
GasReg. .

Article (6)

GasReg the board of directors is considered the
competent authority managing the conduct of
GasReg, and is entitled to take the decisions it deems
necessary to achieve its objectives. The board of
directors exercises its powers in the manner stated in
this Law. Particularly, the board of directors shall :
1. Approve work and business plans of GasReg.
2. Approve the rules needed to carry out of the Gas
Market Activities to ensure free competition and
shall take the necessary actions in case of violation,
according to the provisions of this Law, and its
executive regulations.
3. Issue, modify, renew, suspend or cancel the
licenses of Gas Market Activities according to the
the rules stipulated in the executive regulations of
this Law.
4. Determine the licenses fees and the fees for the
services provided by GasReg in accordance with the
rules stipulated in the executive regulations of this
Law.
5.Approve the tariff paid to use of the Gas Facilities
and the tariff of gas transmission through any other
way or facility.
6.Approve a supervision and monitoring regime for
the licensees performance and set KPIs for the
licensees with respect to Gas Market Activities.

)1( مادة
 وله أن يتخذ،مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه
 ويباشر المجلس اختصاصاته،من القرارات ما يراه الزما ً لتحقيق أهدافه
: وله على األخص ما يلي،على الوجه المبين بهذا القانون
. اقرارخطط وبرامج عمل الجهاز.1
 اقرارالقواعد الالزمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذي.2
يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو اإلضرار بها واتخاذ اإلجراءات
.الالزمة في حالة المخالفة وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
 منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أوتجديدها أو.3
وقفها أو الغائها طبقا ً للقواعد والشروط واإلجراءات المنصوص
.عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية
 تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز.4
.للغير وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية
 إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيالت و تعريفة نقل الغاز بأي.5
.طريقة أخرى
 اعتماد نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير األداء لل ُمرخص لهم.6
.فيما يخص أنشطة سوق الغاز
 اعتماد القرارات الصادرة في الشكاوى المقدمة للجهاز من.7
المشاركين في سوق الغاز و التي تتصل بسير أنشطة سوق الغازو
.انتظامها
 اقراركل من الموازنة التقديرية السنويةوالحساب الختامي والمركز.8
.المالي والقوائم المالية للجهاز
 اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية.9
واإلدارية و شئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة
 وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية و،بتنظيم العمل فيه
القواعد والنظم الحكومية األخرى ووضع نظام للرعاية الصحية
.واالجتماعية للعاملين بالجهاز
. االستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.11
 قبول المنح والتبرعات التي ترد للجهاز بما ال يتعارض مع.11
ووفقا ً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.أهدافه
.  النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص.12

7. Ratify the decisions taken with respect to
complaints submitted to GasReg in relation Market
Activities
8.Approve the estimated , the closing account, the
financial position and the financial statements of
GasReg.
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9.Approve the organizational structure of GasReg as
well as the financial, technical and administrative
internal regulations and the human resources
regulations and any other internal regulations with
respect to the GasReg internal work procedures ,
without being restricted by the provisions of the Civil
services code or any other governmental rules and
regulations, and setting medical care regime and
social benefits for all GasReg employees.
10. Have recourse to the assistance of experts or
consultants and determine their remuneration.
11. accept grants and donations allocated to GasReg
provided that they do not conflict the objectives of
GasReg and in accordance with the respective
applicable laws
12. reviews all matters referred by the Competent
Minister to the board of directors.

Article (7)
The board of directors shall convene at least once
every month upon the invitation of the Chief
Executive Officer of GasReg after taking the approval
of the Chairman of the board of directors. The Board
may convene as well at any time when the need
arises. The chairman of the board of directors may
delegate the chief executive officer to head the
board of directors meeting in case the chairman is
not able to attend the meeting. The board of
director’s meeting shall only be valid in the presence
of its Chairman and the majority of its members; .
The board decisions shall be taken by the majority of
the votes of the attendees and in case the votes are
equal, the Chairman side shall prevail. The members
of the board abstain from deliberating or voting on
any matters in case of any conflict of personal
interest and in such case, the member shall be
required to disclose and clarify such conflict to the
board. The board may invite any person to assist in
the board meetings provided that such person shall
not be entitled to vote.

)7( مادة
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس
، وكلما اقتضت الحاجة ذلك،مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر
ويفوض رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لرئاسة اإلجتماع حالة
وال يكون اإلجتماع صحيحا ً إال بحضور رئيسه وأغلبية,تعذر حضوره
 وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي،أعضائه
يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يفوضه واليجوزألي عضو في
المجلس أن يشارك في المداوالت أوالتصويت في المسائل أو الموضوعات
المعروضةعلى المجلس في حالة وجود أية مصلحة له فيها ويلتزم
. باإلفصاح عن ذلك
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم دون أن يكون
.لهم حق التصويت
و يكون لمجلس اإلدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها
.و نظم عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز

The Secretariat of the Board of directors shall be
formed by a decision of the Chief Executive Officer.
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Such decision shall determine its composition, its
responsibilities and how it will function.
Article (8)
The Chief Executive Officer of Gasreg shall be
appointed for a period of three years by a decree of
the Prime Minister based on the nomination made by
the Competent Minister; such period may be
renewed once for one additional period of 3 years.
The Prime Minster decree shall determine the CEO's
financial wages and benefits. . The Chief Executive
officer who shall report to the board and be
responsible for managing the technical,
administrative, and financial affairs the GasReg, and
in particular the following:
1. Management of GasReg and handling its corporate
affairs as well as the general supervision of the work
flow and monitoring the implementation of the
regulations and the decisions of the GasReg.
2.Preparation and presentation of the topics to the
board of directors.
3.Implementation of the board of directors decisions.
4.Preparation and presentation of GasReg annual
budget planning, financial position and financial
statements to the board of directors.
5. Preparation and presentation of periodic reports
to the board of directors with respect to GasReg
Activities , workflow and achievements according to
developed plans and programs and identification of
performance obstacles and suggesting solutions to
avoid such obstacles.
6.Exercise of any other powers as stated in the
GasReg internal regulations
7. Carrying out any works or tasks assigned by the
board of directors to the Chief Executive Officer.

)8( مادة
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يَصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء
 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة،بناء على عرض الوزير المختص
 ويكون مسئوالً أمام مجلس، ويحدد القرار معاملته المالية،واحدة مماثلة
اإلدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا ً وإداريا ً ومالياً و له على األخص ما
:يلي
 إدارة الجهاز وتصريف أموره واإلشراف العام على سير العمل به.1
.ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز
. إعداد وعرض الموضوعات على مجلس اإلدارة.2
. تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.3
 إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم.4
.المالية للجهاز على مجلس اإلدارة
 عرض تقارير دورية على مجلس اإلدارة عن نشاط الجهاز وسير.5
العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد
.معوقات األداء والحلول المقترحة في شأنها
 مباشرة االختصاصات األخري التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.6
. القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.7
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة
.بعض اختصاصاته

The Chief Executive Officer may delegate one or
more of its powers to one or more directors in
GasReg. .

Article ( 9)
The Chief Executive Officer shall represent GasReg
before the courts and in all relations between GasReg
and any third party.
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)61( مادة

Article (10)

:تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي
ما يخصص له من إعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة-1

The financial resources of the GasReg consist of the
following:
1-Any amounts allocated from the state general
budget to GasReg.
2-Any fees collected by GasReg against the issuance
and renewal of the licenses; such fees shall be
calculated according to gas quantity traded between
the licensee and the consumer or any other licensee
as stipulated in the executive regulations.
3-Grants and donations accepted by the board of
directors as long as such are not provided by gas
market parties and do not contradict with the GasReg
purposes.
4-The fees collected by GasReg against providing
technical consultancy and recommendations to any
party (excluding licensees)as long as they are
consistent with the GasReg purposes.

حصيلة رسوم اصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقا لكمية-2
الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أي مرخص له أخر
.وذلك طبقا للضوابط والقواعد المحددة بالالئحة التنفيذية
المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس اإلدارة بشرط اال تكون مقدمة من-3
.أطراف سوق الغاز وأال تتعارض مع أغراض الجهاز
مقابل تقديم خدمات االستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز-4
.لغير ال ُمرخص لهم وتتفق مع أغراضه
.عائد استثمار أموال الجهاز-5
حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون-6
أية مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل لألعمال أو-7
الخدمات التى يؤديها

5-Return on investment of GasReg funds.
6- any amounts equivalent to the Fines paid
according to this Law.
7- any amounts collected against activities, works
and services performed by GasReg.
Article(11)
The budget of the GasReg shall be prepared in the
same pattern and form of the budgets of public
economic corporations. The financial year of GasReg
shall start and ends with the financial year of the
Arab Republic of Egypt. All GasRegs accounts shall be
deposited in the consolidated treasury account of the
Central Bank provided that GasReg shall keep 25% of
the annual surplus; such surplus shall be transferred
from any year to the following year. The GasReg may
create one or more accounts in any bank registered
at the central bank of Egypt upon prior approval of
the Minister of Finance..
Article(12)
GasReg is entitled to have its rights from pertinent
third parties through administrative detention
procedures in accordance with the provisions of Law
No. 308 of year 1955.
SECTION 2: GAS MARKET ACTIVITIES LICENSES

)66(مادة
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة
اإلقتصادية وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد
) من الفائض%74( في البنك المركزي علي أن يحتفظ الجحهاز بنسبة
المحقق سنويا ً ويرحل من سنه إلى إخري ويجوز للجهاز بعد موافقة
وزير المالية فتح حساب أو أكثر في أي بنك من البنوك المسجلة لدى
.البنك المركزي
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.6944  لسنة418 ألحكام القانون رقم
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Article(13)
According to the provisions of this Law and its
executive regulations, it is prohibited to practice any
Gas Market activity without obtaining a license from
GarReg. Any license issuance or modification or
renewal or suspension shall be made upon a decision
by the GasReg Board of Directors.
GasReg shall be entitled to issue a license for each
Gas Market Activity
, against a fee up to 0.1 US Dollars for every Million
British Thermal Unit; paid in equivalent Egyptian
Pounds. Such fees shall be determined according to
the nature of the Gas Activity, the quantities of gas
traded and any other criteria or rules determined by
the GasReg board of directors.
The license fee shall include the cost of publishing
any decisions related to the license in the Egyptian
Gazette.
The issuance of such licenses would not result in or
cause any monopolistic practices in the geographic
territory of the licensee.
Article (14)

)64( مادة
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على
ترخيص من الجهاز وفقا ً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية و يكون
إصدار الترخيص أو تعديله أو تجدده أ و وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس
.إدارة الجهاز
وللجهاز الحق في إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم
 (واحد من عشرة) من الدوالر األمريكي لكل مليون1.6 محددة بحد أقصى
وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنيه المصري و ذلك وفقا للنشاط و
كميات الغاز المتداولة و القواعد و الضوابط التي يحددها مجلس
إدارةالجهاز مضافا ً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز
.بشأن الترخيص في الوقائع المصرية

The license issuance or renewal application shall be
submitted to GasReg by the applicant or his legal
representative on approved standard forms. Each
application must include an supporting documents
evidencing that the administrative fees as well as the
Bid Bond were already paid by the applicant in
addition to all other documents substantiating the
financial and technical capability of the applicant as
stipulated in the executive regulations. GasReg shall
take the proper decision on each submitted
application within the period specified in the
executive regulations ; such period shall start to
count starting from the date of fulfillment of all
required documents and information. Where the
GasReg decides to reject an application or postpone
its decision on an application, GasReg decision shall
be based on justifiable grounds.

تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصاحب الشأن أو
ً من يمثلهم قانونا ً إلى الجهاز على النماذج التي يضعها الجهاز لذلك مرفقا
بها ما يفيد سداد المصروفات اإلدارية وقيمة التأمين االبتدائي
والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية التي تحددها االئحة
. التنفيذية
ويجب البت في الطلب خالل المدة التي تحددها الالئحة التنفيذية من تاريخ
 وفي حالة رفض الطلب أو،تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات
.ً تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مسببا

ويجب أال يترتب على منح الترخيص أي ممارسات احتكارية في النطاق
.الجغرافي ألي من ال ُمرخص لهم

)63( مادة

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها وقواعد تحديد
المصروفات اإلدارية والتأمين اإلبتدائي التي تسدد رفق الطلب او قيمة
. التأمبن النهائي الضامن لحسن وجدية التنفيذ

The executive regulations shall specify in details the
aforementioned application forms and the applicable
criteria for determining the value of the
administrative fees, the Bid Bond which will be paid
prior to application submission, and the final
insurance guarantying the applicant performance.
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Article (15 )

)64( مادة

A license issued by GasReg pursuant to Article 13 of
this Law shall include the following:
1- licensee data,
2- license term and its effective date,
3-thetype of the licensed Gas Market Activity,
4- quantities of traded gas,
5- license fee payment's proof,
6- Applicant representation to adhere to health,
safety and environment laws and requirements ,and
to gas market laws and and regulations and any
information or data required by the GasReg with
regards to the license.
7-any other data stipulated in the executive
regulations.
Article (16)

 من هذا القانون ما64 يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة
:يأتي
.بيانات ال ُمرخص له-1
 مدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه-2
.ونوع النشاط ال ُمرخص له بمزاولته-3
الكميات المتداولة من الغاز-3
سداد رسوم الترخيص-4
 إلتزام المرخص له بقوانين وقواعد السالمة والصحة المهنية والبيئية-1
والقوانين المنظمة لسوق الغاز و لوائحه و ما يطلبه الجهاز من معلومات
.وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص
أي بيانات أخري تحددها الالئحة التنفذية-2

The executive regulations of this law shall determine
the term of each license according to the type of
licensed Activity. GasReg shall annually issue a
validity certificate for the license after verifying the
licensee compliance to the license terms and
conditions to throughout the preceding year. In case
of non-compliance, the penalties prescribed by the
Law and its executive regulations shall apply on the
licensee in addition to any other penalty determined
by the GasReg board of directors in this regard.
Article (17)

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقا ً للنشاط المرخص
به ويُصدر الجهاز سنويا ً شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد
 وفي،التحقق من التزام ال ُمرخص له بشروط الترخيص خالل تلك السنة
حالة عدم إلتزامه تطبق اإلجراءات و التدابير والجزاءات المنصوص
عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية و ما يقرره مجلس إدارة الجهاز
في هذا الشأن

The GasReg is entitled to acquire any data and
information from licensees it deems necessary to
monitor the licensee compliance with the license
terms and conditions. GasReg shall not disclose any
information or data or financial or commercial
accounts qualified as "confidential" by the licensee
subject to GasReg agreement .
Article (18)
The licensee is not entitled to assign the license to,
nor to manage the license activity through, a third
party without the prior approval of GasReg.
Article (19)
if any change occurs, without prior approval of
GasReg , in the capital shares of the licensed legal
entity whether by sale, purchase , shares transfer,
capital change, assets change or any other action that
may affect the control of the licensed legal entity's
capital , GasReg may cancel the license.

للجهاز الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي تُمكنه من
 ويحافظ الجهاز على سرية،متابعة التزام ال ُمرخص له بشروط الترخيص
البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التي يحددها ال ُمرخص
.له ويقرها الجهاز

)61( مادة

)62( مادة

)68( مادة
يحظر على ال ُمرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى
الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إال بعد الحصول على موافقة
.مسبقة من الجهاز
)69( مادة
يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل في ملكية أسهم الكيان القانوني
المرخص له سواء كان عن طريق البيع او الشراء او تحويل لألسهم او
راس المال او االصول او اي تصرف اخر من شأنه تغيير السيطرة في
دون الحصول علي موافقة.راس مال الكيان القانوني المرخص له
مسبقة من الجهاز
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Article (20)

)71( مادة

if the licensee violates any of the license terms or any
obligation stipulated herein, GasReg may take the
necessary measures and apply any of the following
penalties:
1. Notify the licensee in writing that the license shall
be suspended or cancelled in case the licensee fails
to remedy such violation during the grace period
specified in the notification.
2. Remedy such violation at the licensee's sole
expense.
3. Suspend the license for a specified period not
exceeding one year.
4. Cancel the license and in such case, the Bid Bond
shall become GasReg's property.
In case of suspension or cancellation of the license,
GasReg shall take the necessary actions to protect
the rights of consumers in accordance with the
provisions of the Executive Regulations.

للجهاز في حالة مخالفة ال ُمرخص له شروط التراخيص أو أي التزام مقرر
: بموجب هذا القانون اتخاذ التدابير و توقيع أي من الجزاءات اآلتية
إنذار ال ُمرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه-6
مهلة إلزالة المخالفة.
إزالة المخالفة على نفقة ال ُمرخص له.7
وقف الترخيص لمدة محددة ال تتجاوز سنة.4
إلغاء الترخيص وفي هذه الحالة يصبح التأمين من حق-3
الجهاز
وفي حالتي وقف الترخيص أو الغائه يتخذ الجهاز اإلجراءات الالزمه
. للحفاظ علي حقوق المستهلكين وفقا ً لما تحدده الالئحة التنفيذية

Part three: Gas market Activities
Chapter one :organization the gas market Activities

 أنشطة سوق الغاز:الباب الثالث
 تنظيم أنشطة سوق الغاز:الفصل األول

Article (21)

)76( مادة

1) The Gas Market Activities shall be practiced in a
framework of free competition where Eligible
Consumers shall be entitled to choose their own
supplier and where Gas Market Participants shall be
treated without discrimination in order to avoid any
monopolistic practices as stipulated in the Executive
Regulations provisions.
2) Gas Regulation aims to avail Gas in domestic
market through economic and effective measures
and to ensure third party access to the Gas Facilities
without discrimination between the Gas Market
Parties who are granted such access pursuant to this
Law.
3) The Decrees issued by GasReg, pursuant to this law
and its executive regulations, , shall determine the
procedure booking capacity in the Gas Facilities , the
applicable regulations for the use of such Facilities, the
rules for balancing such Facilities, the procedure for
selecting gas suppliers and other rules allowing third
party access to the Gas Facilities.

تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية وحرية اختيار المستهلك
المؤهل لمورد الغاز وضمان عدم التمييز في التعامل بين المشاركين
في سوق الغاز والعمل على منع الممارسات االحتكارية وتحدد
.الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تحقق ذلك
يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق
المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة واإللتزام بالسماح باستخدام الشبكات
والتسهيالت ألطراف جدد دون تمييز بين أي من أطراف السوق ممن
.لهم حق االستخدام بموجب هذا القانون
تحدد القرارات التي تصدرمن الجهاز بموجب أحكام هذا القانون
والئحته التنفيذية اإلجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات
بشبكات وتسهيالت الغاز وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات
وتوازن تلك الشبكات والتسهيالت و اجراءات االختيار بين موردي
الغاز و القواعد الخاصة بالسماح ألطراف جدد باستخدام تلك
.الشبكات والتسهيالت
وفقا ألحكام هذا القانون- تحدد أكواد استخدام الشبكات و التسهيالت
االشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات- والئحته التنفيذية
والتسهيالت والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة أمنة
.وفقا لقواعد البيئة والصحة والسالمة المهنية
يُقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيالت بنا ًء على اقتراح من
.مشغليها
يستحق كل من مالك ومشغلى الشبكات والتسهيالت في حالة اتاحتها
للغيرمقابل استخدام طبقا ً أللية حساب تعريفة االستخدام المعتمدة من
.الجهاز
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4) The Gas Facilities codes shall, pursuant to This law
and its executive regulations, determine the technical
requirements for operating Gas Facilities and for their
development in order to guarantee safe gas
transmission in accordance with safety , health and
environment rules
5) The Gas Facilities codes shall be prepared by such
Facilities operators and shall be approved by GasReg.
6) The Gas Facilities owners and operators shall be
entitled to acquire tariffs against granting third party
access to Gas Facilities; Each tariff shall be calculated
according to the respective methodology approved by
GasReg.

)77( مادة

Article(22)

Gas Market Parties shall abide by the following:
1-An Eligible Consumer shall have the right to select a
Gas Supplier of its own choice.
2-Gas shall be freely traded subject to transactions
within the Gas Market in accordance with the
provisions of the executive regulations and GasReg
decisions in this regard.
3-Non- discriminatory access to Gas Facilities in a
pursuant to the provisions of this Law and its
executive regulations;
4-Payment of the respective tariffs against using the
Gas Facilities.
5-All Gas Market Participants engaged in Gas Market
Activities shall observe and be governed by the
applicable regulations Adherence to the Gas Facilities
codes.
6- The protection of the rights and interests of the
gas consumers

:يلتزم أطراف سوق الغاز باآلتي
. مراعاة حرية المستهلك المؤهل في اختيار مورد الغاز.8
 مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق وفقا ً للضوابط التي تحددها.7
الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الجهاز
.في هذا الشأن
 المساواة في السماح باستخدام الشبكات والتسهيالت طبقا ً لما.4
.يقرره هذا القانون والئحته التنفيذية
 سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيالت.3
 مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيالت.5
. مراعاة حقوق ومصالح مستهلكي الغاز.6
 حماية البيئة واالستخدام األمثل لمصادر الطاقة وفقا ً للقوانين.2
واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

7- The Protection of the environment and the
optimal use of energy resources, in compliance with
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the applicable laws and regulations in the Arab
Republic of Egypt.

Article (23)

)74( مادة

GasReg shall prepare in coordination with the
concerned parties in Egypt a transitional plan for the
market opening to reach the Competitive Market.
Such Plan shall be presented to the Competent
Minister for approval then presented to the Cabinet
of Ministers for ratification.

يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير
سوق الغاز للوصول للسوق التنافسية يتم عرضها على الوزير المختص
على أن,إلقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لالعتماد

The transitional plan shall include the market
liberalization phases, the duration of each phase,
the required procedures for its execution, and the
criteria to move from one phase to another to ensure
fair and free competition. The criteria for Eligible
Consumers determination shall be specified by a
decree issued by the Cabinet of Ministers based on
the presentation of the Competent Minister and
GasReg proposal with this regard.

 المدة الزمنية لكل مرحلة،تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق
واالجراءات الالزمة لتنفيذها ومعايير االنتقال من مرحلة إلى آخري و ذلك
 ويصدرمجلس الوزراء بنا ًء على.كله لضمان حماية المنافسة العادلة
 وذلك،عرض الوزير المختص قراراً بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين
.وفقا ً لما يقترحه الجهاز في هذا الشأن
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Chapter two : The gas market participants

 المشاركون في سوق الغاز:الفصل الثاني

First:Transmission system operator

مشغل منظومة النقل:أوال

Article (24(

)73( مادة

.
The Transmission System Operator license may be
granted to one or more legal entity pursuant to the

يجوز منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانوني واحد أو أكثر
.وذلك طبقا ً لالشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص

conditions of the license requirements.

)74( مادة

Article (25 )

يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام
المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقا ً لكود
 وتحدد التراخيص كود.استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز
استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل ومنها على األخص ما
:يأتي

The owner and the operator of the Gas Transmission
System shall permit third party access on a nondiscriminatory basis to ensure the availability of gas
to consumers in accordance with the Transmission
System code approved by the GasReg . the gas
Transmission System code and the licenses specify
the detailed obligations of the owner and the

إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة النقل بطريقة آمنة وفعالة-6
ووفق معايير اقتصادية ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات
،آخري
نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقاً لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز-7
،التي يقرها الجهاز

operator particularly the following :

التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقا ً لكود استخدام-4
منظومة نقل الغاز مع مراعاة متطلبات األمن القومي واألولويات
المتعارف عليها في هذا الشأن

1- To manage, operate, maintain and develop the Gas
Transmission System in a safe, efficient and economic
parameters as well as its connection with other
systems where possible ;
2- To transmit gas in accordance with the signed

وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات على-3
 ورفعها للجهاز للموافقة،أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على األقل
.عليها

contracts and against a transmission tariff approved
by the GasReg;
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3- To ensure that the transmission system pilpelines
are used in accordance with the transmission System
Code taking into consideration the requirements of
the national security and customary priorities in such
regard.
4- To prepare a five (5) year development plan for
the Transmission System and to be updated and
published at least every (2) years. This development
plan shall be submitted to the GasReg for approval.
)71 (المادة

Article ( 26)
The licenses and the transmission network code shall
establish rights and of the transmission System
Operator (TSO), particularly the following:
1-To manage and operate the Transmission System
including compression, pressure reduction, metering
stations and any other ancillary facilities owned by
another legal entity in accordance with the rules set
by the GasReg and in a way that allows the TSO to
perform his operational functions and
responsibilities.
2- To collect the gas transmission tariff

تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة
: نقل الغازومنها على األخص ما يأتي
إدارة و تشغيل منظومة نقل الغاز بما في ذلك محطات الضواغط-6
ً والتخفيض والقياس وغيرها و التي تكون مملوكة لكيان آخر وفقا
للقواعد التي يحددها الجهاز وبما يُمكنه من أداء مهامه و اإللتزام
.بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز
.تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز-7
تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كليا ً عن نقلها في-4
حاالت منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقا ً للتعاقد
 أوعدم استغالل كامل السعة المحجوزة أو،المبرم بينه وبين شاحن الغاز
استهالك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير
.مطابق للمواصفات

3- To reduce/ discontinue the transmission of
contracted gas quantities in case of non payment of
transmission tariff as per the contract with the
shipper; non utilization of booked capacity;
consuming gas above contracted quantities; or
shipping non conforming gas.
Article (27)
The Transmission System Operator shall prepare
the Transmission System Code which to include the
terms and conditions to be fulfilled by the Shippers
) and submit it to the GasReg for approval.

)72 ( المادة
يلتزم مشغل منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام المنظومة على أن
يتضمن البنود والشروط الواجب االلتزام والوفاء بها من جانب شاحن
.الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليها
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Article (28)

 مشغل منظومة توزيع الغاز:ثانيا
(78 (المادة

Second: Distribution system operator
The owner and operator of the distribution system
shall - considering the technical capability of the
system - allow third party access to the system for

يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز في حدود اإلمكانيات الفنية
للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة إلمداد مستهلكي الغاز
 مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقا ً للقواعد التي يعتمدها في، باحتياجاتهم
.هذا الشأن

gas delivery to consumers against a distribution tariff
approved by the GasReg according to its regulations.
)79) المادة

Article (29)
The licenses and the Distribution System Code set

تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل
:المنظومة ومنها على األخص ما يأتي

forth the obligations of the Distribution System
إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة-6
.وفعالة ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات آخري

Operator, particularly the following :
1-To manage, operate, maintain and develop the

.توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة-7

distribution System in a safe and efficient manner as

وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحي الفنية وفقاً لمعايير محددة و-4
و تعرض على الجهاز للموافقة عليها، ً تطويرها و تحديثها سنويا

well as its connection with other systems if possible;
2-To distribute gas in accordance with the signed
contracts
3- To set a technical plan for emergency situations in
accordance with set parameters, such plan to be
updated annually and submitted to the GasReg for
approval.

تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين في سوق الغاز ممن لهم اتصال-3
.مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال

4-Provide any necessary information of the gas
market participants directly concerned with the
distribution system to the transmission system
operator to ensure safe and efficient operation.

)41(مادة

Article(30)
The licenses and Distribution System Codes set forth
the rights of the Distribution System Operator,
particularly the following :
1- Establishing a control system to monitor and
automatically operate the distribution system
2-collecting the gas Distribution Tariff,
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3-reduce/stop distribution of contracted gas
quantities in case of non payment of the distribution
tariff as per the distribution contract with the
shipper; or non utilization of booked capacity;
consuming gas above the contracted quantities

.تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز منها-7
تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كليا ً عن توزيعها-4
ً في حاالت منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقا
، أوعدم استغالل كامل السعة المحجوزة، للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن
أو استهالك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها

Article 31

)46(مادة

 بغغإعغغداد كود اسغغغغغغتخغغدام منظومغغة،يلتزم مشغغغغغغغغغل منظومغغة توزيع الغغغاز
The distribution System Operators (DNOs) are shall  و الذي يتضغغغغغمن البنود والشغغغغغروط الواجب االلتزام والوفاء بها،التوزيع
prepare the distribution System Codes which
. فيما يخص توزيع وتوريد الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه
include the terms and conditions to be fulfilled by
the Shippers and submit it to the GasReg for
approval.

مشغل تسهيالت إعادة التغييز:ثالثا

Article(32)
Third:Regasification facilities operator

)47( مادة
The license to operate regasification facilities may be
issued to one or more legal entities according to the
terms and conditions of the licenses requirments.
Both the owner and operator of the regasification
facilities shall allow third party access to the facilities
(in case availed) on a non-discriminatory basis
against a certain tariff approved by the GasReg and in
accordance with the rules set forth by the GasReg to
ensure
Gas delivery to consumers and according to the license
requirements and the Regasification Code approved
by the GasReg which to cover both the rights and
obligations of the regasification facilities operator.
Article (33)
The Regasification facility Operator shall prepare the
regasification Code which to include the terms and
conditions to be fulfilled by the Shippers and submit
it to the Gas Reg for approval.

يجوز منح ترخيص مشغغغغغغغغل تسغغغغغغهيالت إعادة التغييز لكيان قانوني
واحغغد أو أكثر وذلغغك طبقغغا ً لالشغغغغغغتراطغغات التي تحغغددهغغا متطلبغغات
.الترخيص
و يلتزم مالك ومشغل تسهيالت إعادة التغييز بالسماح لغيرهما
باستخدام السعات الفائضة بالتسهيالت دون تمييز حال إتاحتها
مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز و طبقا ً للقواعد-لالستخدام
 وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين،التي يعتمدها في هذا الشأن
وذلك طبقا ً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيالت إعادة
التغييز المعتمدة من الجهاز والذي يتضمن حقوق وإلتزامات مشغل
تسهيالت إعادة التغييز

)44( مادة
يلتزم مشغغل تسهيالت إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيالت إعادة
التغييز و الذي يتضغغغمن البنود والشغغغروط الواجب االلتزام والوفاء بها من
جغانغب شغغغغغغاحن الغاز السغغغغغغتخدام تسغغغغغغهيالت إعادة التغييزورفعه للجهاز
.للموافقة عليه

Page 23 of 30

INDICATIVE NON-CERTIFIED ENGLISH TRANSLATION FOR LAW # 196 OF YEAR 2017

“Made without any liability on the Gas Regulatory Authority of Egypt”

)43(مادة
مشغل تسهيالت تخزين الغاز

Article ( 34)
Gas storage facilities operator
The license to operate gas storage facilities may be
issued to one or more legal entities according to the
terms and conditions licenses requirments.
Both the owner and operator of a gas storage
facility shall allow third party access to the facilities (
in case availed) on a non-discriminatory basis against
a certain tariff approved by the GasReg and in
accordance with the rules set forth by the Gasreg to
ensure the gas delivery to the consumers, according
to the license requirements and the Regasification
Code approved by the GasReg which cover both the
rights and obligations of the gas storage facilities
operator.
Article (35)
The Gas Storage facility Operator shall prepare the
Gas storage facilities Code which to include the terms
and conditions to be fulfilled by the Shippers and
submitit to the GasReg for approval.
Article (36)
Fifth:Gas shipper

يجوز منح ترخيص مشغغغغل تسغغغهيالت تخزين الغاز لكيان قانوني واحد أو
.أكثر وذلك طبقا ً لالشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص
و يلتزم مالك ومشغغغل تسغغهيالت تخزين الغاز بالسغغماح لغيرهما باسغغتخدام
 مقابل تعريفة اسغغغغغغتخدام- المنظومة دون تمييز حال إتاحتها لالسغغغغغغتخدام
 بما يكفل توفير،يقرها الجهاز طبقا ً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشغغغغغغأن
الغغغاز للمسغغغغغغتهلكين وذلغغك طبقغا ً لمتطلبغغات التراخيص و كود اسغغغغغغتخغغدام
تسغغغغغغهيالت تخزين الغغغاز المعتمغغد من الجهغغاز والغغذي يتضغغغغغغمن حقوق
والتزامات مشغل تسهيالت تخزين الغاز

)44( مادة
يلتزم مشغل تسهيالت تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيالت تخزين
الغاز والتي يتضمن البنود والشروط الواجب االلتزام والوفاء بها من
جانب شاحن الغاز الستخدام تسهيالت تخزين الغاز و رفعه للجهاز
للموافقة عليه
) 41(مادة
 شاحن الغاز:خامسا
:يحق لشاحن الغاز ما يأتي

The gas shipper has the right to:
اسغغتخدام الشغغبكات والتسغغهيالت مقابل سغغداد تعريفة اإلسغغتخدام التي
1-Use the gas Networks and facilities against a
certain tariff approved by the GasReg and complying يقرها الجهاز و بما يتماشغغغغغغى و متطلبات اتفاقيات االمتياز البترولية
.ذات الصلة و أحكام هذا القانون
with the relevant concession agreements and the
شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد
articles of this law.
.الحصول على الموافقات الالزمة لذلك وبيعه لموردي الغاز
2-Buy gas from importersor import gas himself after
الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفاءه
obtaining the necessary approvals) and sell such gas
.الشروط و في هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين
to suppliers,
 وذلك طبقا ً للخطة التدريجية لتحرر سوق،بيع الغاز إلي شاحن أخر
3-obtaining a supplier license after fulfilling the
.الغاز
supply license requirements by which he could sell
gas to consumers
4- sell gas to another shipper and that will be
according to the gradual plan of market liberalization.

.8
.7
.4
.3

)42( مادة

Article(37)
A shipper license shall set out all shipper obligations
including:
1-compliance with the license terms and conditions;
2- to ship gas in accordance with the technical
requirements of using the transmission and
distribution systems and in compliance with the
terms and conditions of the relevant contracts
3-to pay the gas transmission tariff

:تحدد التراخيص إلتزامات شاحن الغاز ومنها على األخص ما يأتي
. الوفاء بشروط الترخيص.8
 توفير الغغاز وفقغا للمتطلبغات الفنيغة السغغغغغغتخدام منظومتي النقل.7
 بالشغغغروط المنصغغغوص عليها في العقودالمبرمة ذات،والتوزيع
،الصلة
 سداد تعريفة ااستخدام منظومة نقل الغاز.3
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4-To provide the networks and facilities operators
with any necessary information needed to enable
them to perform their activities effectively.

 تقديم أية معلومات الزمة لمشغغغلي الشغغبكات و التسغغهيالت وبما.4
.يمكنهم من أداء أنشطتهم بطريقة فعالة

 مورد الغاز:سادسا
)48( مادة

Sixth: Gas Supplier
Article(38)
The supplier license shall set out specifically the
supplier obligations such as:
1-compliance with the license terms and conditions;
2-to pay the gas Distribution Tariff to the Distribution
System Operator in case used and in accordance with
the terms of the distribution System code
3-Supply the gas in compliance with the technical
requirements of the transmission and distribution
systems
4- supply the gas in compliance with the terms and
conditions of the relevant contracts where the
consumer to pay the price of delivered gas in
accordance with the dates and procedures provided
in the contracts.

:تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز على األخص ما يأتي
،الوفاء بشروط الترخيص-6
سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التي يقرها الجهاز-7
.حال إستخدامها وفقا الشتراطات كود أستخدام منظومة التوزيع
 توريد الغاز وفقا للمتطلبات الفنية الستخدام منظومتي النقل-4
،والتوزيع
توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقاً للبنود المنصوص-3
عليها في العقود المبرمة ذات الصلة علي أن يقوم المستهلك بسداد قيمة
سعر الغاز المورد له بالكمية التي يتسلمها وفقا ً للمواعيد واإلجراءات
.المنصوص عليها في هذه العقود

Article (39)

)49( مادة

The supplier license shall set out the supplier rights as
follows:
1-Receive and Buy gas from the Shipper and sell it to
the consumer
2- notify the Transmission and Distribution Systems
Operators in writing to cancel or suspend gas supply
to a certain Eligible Consumer in a case where i)
there is nonpayment of gas price by the consumer or
ii) the consumer takes gas quantities greater than the
contracted quantities from the supplier.
3-Selling gas to other suppliers in accordance with
the market liberalization plan.
4- Obtaining a gas shipper license without which he
cannot enter into a contractual arrangement with
Networks and facilities Operators.

:تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز و على األخص ما يأتي
.شراء و استالم الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك-6
وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار-7
كتابي لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز وذلك في حاالت منها
 أو سحبه كميات،عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهالكه للغاز
 و يكون الوقف أو التعليق،من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها
.بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقا لالئحته التنفيذية
بيع الغاز لموردين آخرين وذلك وفقا ً للخطة التدريجية لتحرير--4
.السوق
 وال يجوز له، الحصول على ترخيض بممارسة نشاط شحن الغاز-3
قبل الحصول علي هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلي
.الشبكات والتسهيالت

Article ( 40)
)40( مادة
GasReg shall identify of a supplier of last resort in case للجهغاز تحغديغد مورد بغديغل في حغالة عدم قيام أو إخفاق المورد األصغغغغغغلي
of failure of the original supplier to supply gas to his  وفي هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد.بإمداد المسغغغغغغتهليكن بالغاز
respective consumers. in such case, the supplier of last الغغاز للمسغغغغغغتهلكين طبقغا ً لنموذج العقغد الغذي يعغده الجهاز لهذا الغرض
.ووفقا ً للقرارات التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن
resort shall supply gas to those consumers in
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accordance to the contract template prepared by the
GasReg and the decisions issued by the GasReg in this
regard.
Article (41)
Seventh:Eligible consumer
The Eligible Consumer is the consumer who is allowed
to choose its own gas supplier in accordance with the
privisions of this Law and with the transitional phases
of the market liberalization plan. Eligible Consumers
are allowed to agree gas quantities and prices with the
supplier. Eligible consumers are shall allow
transmission and Distribution System Operators to
which they are connected to install gas-metering
equipment and to conduct periodic calibration of such
equipment and to pay the price of gas supplied.The
eligible consumer shall have the right to switch his
supplier with another one.

.
)41( مادة
المستهلك المؤهل:سابعا
يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا ّ للمعايير المقررة بموجب أحكام
،هذا القانون ووفقا ً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق
ويسمح للمستهلك المؤهل باالتفاق على أسعار وكميات الغاز الالزمة لهم
 ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلي منظومتي.مع مورد الغاز
نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز وإجراء
المعايرة الدورية لها وسداد مقابل قيمة كميات الغاز الموردة له
.
ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به

)42( مادة
المستهلك الغير مؤهل:ثامنا

Article (42)
Eighth: Non-eligible consumer
Non-eligible Consumer shall allow transmission and
distribution operators to which they are connected to
install gas-metering equipment and conduct periodic
calibration of such equipment and to pay the price
of gas supplied
The non-eligible Consumer can become an Eligible
Consumer based on his choice and can in this case
choose his own supplier and mutually agree the gas
price

يلتزم المسغغغغتهلك غير المؤهل بالسغغغغماح لمشغغغغغلي منظومتي نقل وتوزيع
الغغاز المتصغغغغغغل بهمغا بتركيغب معدات قياس وإجراء المعايرة الدورية لها
.وسداد مقابل قيمة كميات الغاز الموردة له
ويحق للمسغتهلك غير مؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته
وفي هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به وباألسغغغغغغعار التي
.يتم اإلتفاق عليها بينهما

Chapter III
Unbundling of Activities

الفصل الثالث
فصل األنشطة

)34( مادة
Article (43)
The Gas Market Activities are comprised of: service
activities which include operation of networks and تتكون أنشغغغطة سغغغوق الغاز من أنشغغغطة خدمية تشغغغمل تشغغغغيل الشغغغبكات
facilities and beneficiary activities which include والتسغهيالت وأنشغطة مسغتفيدة من هذه الشبكات و التسهيالت وتشمل
.الشحن والتوريد
Shipping and Supply.
)33( مادة

Article (44)
If any legal entity is licensed to practice any of the
market Activities and decided to practice any extra
gas market Activity it should:
1-If the entity is willing to engage in any of the outlined
service Activities along with the beneficiary Activities
and it owns the gas subject of such Activity, so each

اذارغب أي كيان قانوني مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق
:الغاز في أن يزاول نشاطا إضافي آخر فيتعين عليه اإللتزام باآلتي
ممارسغغغغغغة كل نشغغغغغغاط من خالل كيان قانوني مسغغغغغغتقل و له هيكل-6
تنظيمي منفصغغغغغغل إذا كغان النشغغغغغغاطان الذان يرغب في مزاولتهما
أحدهما خدمي واآلخر مسغغغغتفيد وكان الغاز محل النشغغغغاط المسغغغغغتفيد
.مملوكا له
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activity must be exercised through a separate legal  تجوز ممارسغغغغغغة النشغغغغغغاطين الخدمي و المسغغغغغغتفيد معا ً من خالل كيان-7
قانوني واحد بشغغغرط فصغغغل كل نشغغغاط منهما من الناحية المحاسغغغغبية في
entity which has a separate organizational structure
:الحاالت اآلتية
2- In the following cases, legal entities may practice
both service and beneficiary Activities through the
( أ ) إذا كغان النشغغغغغغاطغان اللغذان ا يرغغب في مزاولتهمغا أحغدهما خدمي
same legal entity provided that each activity must be
.واآلخر مستفيد وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له
financially separeted:
a- If the entity is willing to engage in any of the .( ب) إذا كان النشاطين الذي يرغب في مزاولتهما من األنشطة الخدمية
outlined service Activities along with the
beneficiary Activities and it does not own the gas
( ج ) إذا كان أحد النشاطين الذين يرغب في مزاولتهما غير خاضع
subject of such Activity
ألحكام هذا القانون
b-If both practiced Activities are service Activities.
c-if one the Activities practiced is not subject to
the provisions of this law.
(34)مادة
Article (45)
Persons responsible for operating and managing
service activities are prohibited from participating
directly or indirectly in the beneficiary Activities.
the operators of the gas facilities shall take
independent decisions regarding the operation and
management of such facilities. In case the facility
operator is part of a vertically integrated entity, that
does not change the right of the shareholders or
owners of networks and facilities in the adoption of
the annual financial plan for the operator and set
limits on its debts, but such shareholders or owners of
networks and facilities shall not instruct the operator
to the daily operation of the networks and facilities
which is managed by the operator.
Chapter IV
The rights of the gas market parties
Article ( 46)
Gas market parties are allowed to readily access the
Gas networks and Facilities in accordance with the
provisions set forth by the executive regulations of this
Law and the decisions issued by GasReg to ensure an
adequate supply of gas to consumers.

يحظر علي األشخاص المسئولين عن إدارة او تشغيل أي من األنشطة
الخدمية اإلشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في األنشطة المستفيدة
ويلتزم مشغل أي من تلك المنظومات أن يتخذ قراراً مستقالً بشأن
،تشغيلها وإدارتها
فإذا كان المشغل جزء من وجهة متعددة األنشطة فيجوز لمساهمي أو
لمالكي تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود علي
 دون أن يكون لهم الحق في توجيه تعليمات فيما يخص،مديونياته
التشغيل اليومي للمنظومات التي يقوم بإدارتها أو تشغيلها.

 حقـوق أطراف سوق الغاز:الفصل الرابع
)46( مادة
ً يسمح ألطراف سوق الغاز باستخدام شبكات و تسهيالت الغاز وفقا
للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي
 وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين،يصدرها الجهاز.
ويلتزم مشغغغغغلو الشغغغغبكات والتسغغغغهيالت بالسغغغغماح ألطراف سغغغغوق الغاز
باسغغتخدام تلك الشغغبكات والتسغغهيالت طبقا ً لقواعد االسغغتخدام المعنية التى
يقرها الجهاز ويَحظر على مشغغغلي شغغبكات وتسغغهيالت الغاز اسغغتخدام أية
معلومات سغغرية ذات طبيعة تجارية يَحصغغل عليها من أطراف سغغوق الغاز
خالل عمليات بيع أو شغغغراء غاز الحتياجاته أو ألي غرض آخر غير الذي
.حصل من أجله على تلك المعلومات

The Networks and Facilities operators shall allow third
Party Access to such networks and facilities in
accordance with the relevant codes approved by the
GasReg and they are prohibited to disclose or use any
confidential information obtained from the Gas
Market parties during the process of selling or buying
و يلتزم من يسغغغغمح لهم باسغغغغتخدام الشغغغغبكات والتسغغغغهيالت االلتزام بآلية
of gas for his own sake, or for any purpose other than حسغاب تعريفة االسغغتخدام التي يتم تطبيقها بموضغغوعية دون تمييز بين
the specific purpose for which the information was
.أطراف سوق الغاز ووفقاً لنوع النشاط
disclosed to them.
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Any entity permitted to access and use the Networks
and Facilities shall to comply with the set methodology
for the calculation of the tariff which shall be applied
objectively and on a non-discriminatory basis among
Gas Market parties in the Gas Market, according to the
type of the activity.
Article (47)
In case there is a lack of capacity within the Networks
and facilities or in case such access or use by any
parties would cause technical difficulties or economic
harm to such systems and/or facilities, and which
reduces the ability of the operators to perform their
required tasks , the operator may not allow the third
party access to the relevant network or facility.
The operator shall then notify the concerned party in
writing with reasons of such refusal. The party who is
affected by an action of an operator to refuse it access
or use is entitled to file a complaint with the GasReg.
It shall be within the GasReg’s power to consider and
decide the outcome of the complaint and to issue a
binding order about it.
Chapter V
Economic regulations and tariffs
Article ( 48)
The licensing fees shall be set in an objective and
transparent manner and on a non-discriminatory
basis to guarantee the improvement of the technical
and economic performance of the Gas market
activities.
The Gasreg shall determine the methodologies of
calculating networks and facilities usage tariffs ( in
case availed to Third Party Access) according to a
mechanism which takes into account the costs
related to investment, operation, maintenance and
development of the pertinent networks and
facilities, as well as a fair return on invested
capital. This mechanism shall also take into account
the goal of reducing costs and improving quality
performance of the services provided. This tariff
mechanism should be neutral and transparent, and
based on principles of non-discriminatory access,
and taking into account relevant developments in
the Gas Market
The GasReg shall establish the Conditions for payment
of such tariffs and fees which shall be transparent and
objective. Gasreg shall identify as well the actions that

)47( مادة
في حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات و التسهيالت او اذا أدى
استخدام أي منها الى صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين
على أداء المهام المطلوبة فيجوز لمشغلي الشبكات و التسهيالت عدم
.السماح للغير باستخدامها
و يتعين عندئذ على مشغلي الشبكات والتسهيالت اخطار الطرف المعني
.و الجهاز بأسباب الرفض كتابة
وللطرف المتضرر في هذه الحالة تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه
 وللجهاز سلطة البت في هذه الشكوى,من استخدام الشبكات والتسهيالت
. وإصدار قرار ملزم في شأنها

 معايير و ضوابط تحديد الرسوم و التعريفة:الفصل الخامس
)48( مادة
يتم تحدد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقا لمعايير
 وبما يضمن تحسين كفاءة اإلداء الفني،موضوعية وشفافة ودون تمييز
.واالقتصادي لتلك األنشطة
و يحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيالت في
 التكاليف المتعلقة:حالة إتاحتها للغير وفقاً آللية تضع في االعتبار
باالستثمار وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيالت وعائدا عادال
 و تشجيع خفض التكاليف وتحسين جودة أداء.على رأس المال المستثمر
 ويجب أن تكون هذه اآللية محايدة ومعلنة بشفافية ال.الخدمات المقدمة
.تمييز فيها و أن تراعي ما يطرأ على السوق من تطورات
ويضع الجهاز شروط عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم
والتعريفة كما يحدد اإلجراءات الالزمة في حاالت اإلخالل بتلك
.الشروط
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are necessary to be taken in cases of violation of such
conditions.
Article ( 49)

)49 ( مادة

the same tariff calculation mechanism that applies for
the use of the Gas networks and Facilities shall also
apply to the Transit gas- provided it is not consumedmoving within the borders of the Arab Republic of
Egypt in addition to the rights of any concerned parties
in A.R.E. , whether this right is in cash or in kind, in
accordance with the applicable regulations in such
regard. Such tariff shall be collected by the Gas
Facilities operators.

يطبق على الغغاز العغابرغير المسغغغغغغتهلغغك داخغل حغدود جمهوريغة مصغغغغغغر
،العربية ذات آلية حساب التعريفة المتبعة الستخدام الشبكات والتسهيالت
مضغغغافاً اليها مقابل حق الجهات المختصغغغة في الدولة في الحصغغغول على
مقابل مادي أو عيني إضغغغغغغافي وذلك للقوانين والنظم المعمول بها في هذا
.الشأن علي أن تحصل بمعرفة مشغلي الشبكات والتسهيالت

Part 4: Sanctions
Article (50)

 العقوبات: الباب الرابع
)41( مادة

Without prejudice to any greater penalty provided for
in penal code or any other law of the A.R.E., the
following fines or penalties shall be assessed against
the culprit, as the case may be::
1. A fine of not less than the value of the respective
license fees and not greater that the double of such
fees if the licensee violates any condition of the license
granted or the terms of any obligation under this law,
or violates the technical quality controls or standard
measures of quality performance of the licensed
service.
2. A fine equivalent to three times the value of the
respective license’fees, if any person practices a Gas
Market Activity without obtaining a license from
GasReg to, taking into account that the fine shall be
doubled in case of recurrence.
3. Without prejudice to the right of the concerned
parties to receive adequate compensation, a fine
equivalent to the value of the respective license ,if the
licensee has, stopped from providing any of the
licensedActivities without an instrument or an excuse
of the law.
4. A fine not exceeding double the value of the
respective license in addition to the license
cancellation, if the licensee assigned the license
without the prior approval of GasReg.
5. Without prejudice to the right of the concerned
parties to receive adequate compensation, a licensee

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشغغغغغد منصغغغغغوص عليها في قانون العقوبات
:أوأي قانون آخر
 يعاقب بغرامة ال تقل عن قيمة إصدار الترخيص و ال تجاوز مثلىي.8
 كل ُمرخص له خالف أي شغغغغرط من شغغغغروط الترخيص,هذه القيمة
الممنوح لغغغه أو أي التزام مقرر بموجغغغب هغغغذا القغغغانون أو خغغغالف
ضغغغوابط الجودة الفنية أو القياسغغغات المعيارية لجودة األداء للخدمة
.ال ُمرخص بها
 يعاقب بغرامة تعادل ثالثة أمثال قيمة إصغغغغغدار الترخيص كل من قام.7
بمزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من
. و تضاعف العقوبة في حاالت العود، الجهاز بذلك
 يعاقب، مع عدم اإلخالل بحق ذوي الشغغغغغأن في التعويض المناسغغغغغب.4
بغرامغة مغاليغة تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم
.أي من الخدمات ال ُمرخص له بها دون عذر أو سند من القانون
 يعغاقغب بغرامغة ال تجغاوز مثلى قيمغة إصغغغغغغدار الترخيص كل من قام.3
بالتنازل للغير عن الترخيص الصغغادر له دون الحصغغول على موافقة
. وذلك فضالً عن إلغاء الترخيص، الجهاز على هذا التنازل
تقضغغغغي، مع عدم اإلخالل بحق ذوي الشغغغغأن في التعويض المناسغغغغب.5
المحكمغة بغالزام ال ُمرخص له برد المبالغ التي قام بتحصغغغغغغيلها دون
وجه حق اذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز مضغغغغافا ً إليها عائد
.يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزي
 يعاقب،مع عدم اإلخالل بالحق ذوي الشأن في التعويض المناسب-1
 كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة،بغرامة مالية ال تجاوز مليون جنيه
 من62 آية معلومات أوبيانات تخص المرخصله بالمخالفة لنص المادة
هذا القانون
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shall repay any amounts collected unlawfully as a
result of violation of the tariffs approved by GasReg
plus an interest calculated in accordance with the rate
of the Central Bank .
6. Without prejudice to the right of the concerned
parties to acquire adequate compensation , a fine
which not exceeding one million Egyptian pounds shall
be assessed against any person who disclosed,
published or broadcasted any data or information
about the licensee in violation of article 17 of this law.

Article (51)

)46( مادة

Concerning sub-article (2) of article (50), the court
shall rule, in addition to the original penalty, that all
equipment, devices and connections used in the crime
shall be confiscated.
In addition, the court shall rule that the culprit return
all the amounts collected in violation with the
provisions of this law or its executive regulations or
their implementing decisions in addition to the
adequate compensation and this without prejudice to
sub article(5) of article (50) of this law.

) من المادة7( تحكم المحكمة في الحالة المنصوص عليها فى البند رقم
) من هذا القانون باإلضافة الى العقوبة األصليةبمصادرة كافة41(
المعدات واألجهزة والتوصيالت التي استعملت في ارتكاب الجريمة
كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد.
للجهاز ما يعادل جميع المبالغ التي َحصلها بالمخالفة ألحكام هذا القانون
أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاُ لهما فضالً عن التعويض
.) من هذا القانون41( ) من المادة4( المناسب وذلك بمراعاة حكم البند

)25( مادة
Article (52)
يكون للعااملين الاذين يرااااااادر بتحاديادوز ررار من وزير العد ب ا ل
The employees specified by a decision of the Minister
الجرااز
طلب الوزير المختص ر ا ة مومورا الطاابط القطااااي اي الباا
of Justice, based on the Competent Minister request,
.التي تقع بالمخال ة ألحكاز وذا القا ون
shall be empowered with the status of judicial control
officers to assess and prove the crimes committed in
violation of the provisions of this law.
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