
 

 

 

  
 

 (1ملحق رقم )

 اإلدارية  المصروفات

 

اطات  هذه   تطبق اخيص،  وتجديد   السوق  أنشطة  أحد   مزاولة  ترخيص  عل   للحصول   والضوابط  واالجراءات  االشتر  : كالتال    وه    التر

 ي دادهايييتميييلييينقديةيقيمييه   .يرفضهيأوييالطلبييقبوليتمييسواءياستر

 دفع
ُ
يييت ييوالتقييميوالدراسةيوالمتابعةييالمراجعةييأعماليينظت   

ييالطلبيياستالميمنيبدءاييالجهازييبهاييييقومييالتر  .يفيهيالبتييمنيالنتهاءيوحتر

 

 نوع النشاط 
 قيمة المصروفات االدارية  الشرائح وفقا لكميات الغاز  

 )الجنيه المصري(  )المليون وحده حرارية(  )مليون متر مكعب(  الشريحة 

 التوزيع
)أقل من( الشريحة األولى   1,200 37,891,543 15,000 

 35,000 37,891,543 1,200 الشريحة الثانية )أكبر من(
 50,000 88,339,220 2,609 الشريحة الثالثة )أكبر من(

 التوريد
 15,000 37,891,543 146 الشريحة األولى )أقل من( 
 35,000 37,891,543 146 الشريحة الثانية )أكبر من(
 50,000 150,211,507 4,488 الشريحة الثالثة )أكبر من(

 النقل
 15,000 850,737,761 23,388 الشريحة األولى )أقل من( 
 35,000 850,737,761 23,388 الشريحة الثانية )أكبر من(
 50,000 1,701,475,523 46,777 الشريحة الثالثة )أكبر من(

 الشحن 
 15,000 850,737,761 23,388 الشريحة األولى )أقل من( 
 35,000 850,737,761 23,388 الشريحة الثانية )أكبر من(
 50,000 1,701,475,523 46,777 الشريحة الثالثة )أكبر من(

 خيص  تعديل لطلب  اإلدارية  المرصوفات  قيمة  : التر

يييبياناتييأيييتعديلييطلباتييعىلييثابتهييقيمةييتحديديييتم  
خيصييف  كاتييالصادريييالتر يييليييفقطييمرصيييجنيةيي2,500ييبقيمةييللشر سدديييغت 

ُ
ييعنديييت

يييكالتعديل،يوذلييطلبييتقديم  .يرفضهياوييإقرارهيقبليبالطلبيوالتدقيقيوالبحثييالدراسةياعماليمنييالجهازييبهيييقومييمايينظت 
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 (2ملحق رقم )

 التأمين االبتدائي

 
 : اخيص، وه  كالتال  اطات واالجراءات والضوابط للحصول عل ترخيص مزاولة أحد أنشطة السوق وتجديد التر  تطبق هذه االشتر

 يي  
يف   
يالنهائ  يالغرضيبتقديميالتأمي   خيصيوعدميتراجعه،يوهويمؤقتيينته  يهويضمانيجديةيطالبيالتر  

يالبتدائ  الغرضيمنيالتأمي  

يحالةيالرفض.يي  
 حاليالموافقةيعىليطلبهياويبردهيف 

 يالموحديللجهازيبالبنكيالمركزييبموجبيتحويليي يبالحسابيالمال   
يالبتدائ  ،يعىليأنييتميذلكيبموجبيييتميسداديقيمةيالتأمي   بنك 

وفقايي وتردي المبالغي هذهي عىلي فائدةي تحسبي ولي وتاريخهاي العمليةي رقمي فيهي موضحاي العمليةي إتمامي تثبتي إيداعي حافظةي ايصال/ي

اطات.ي اطاتيالواردةيبكراسةيالشتر  لالشتر

 طيموافقةيالجهازي يالبتيي-الرئيسيالتنفيذيييي–ييجوزيلُمقدميالطلبيوبشر يخصمايمنيمستحقاتهيلدىيالجهاز.يسداديقيمةيالتأمي    
 دائ 

 يطلبه.ي  
يأثناءيالبتيف   

يالبتدائ   لييجوزيلُمقدميالطلبيسحبيقيمةيالتـأمي  

 يتوقفيعىليطلبيُمقدمهيبدءايمن:ي يبغت   
يالبتدائ   ُيرديالتأمي  

المعلوماتيوالمس ▪ تتعلقيبصحةي التجديديألسبابيلي أوي خيصي التر بالحصوليعىلي يحاليرفضيطلبهي  
إعالمهيف  تنداتييتاريــــخي

 الُمقدمة.ي

خيصياويالتجديد.ي ▪ يحاليقبوليطلبهيبالحصوليعىليالتر  
 تاريــــخيسدادهيلكافةيمستحقاتهيالماليةيتجاهيالجهازيف 

 طيموافقةيالجهازيي يييي-الرئيسيالتنفيذييييي-يجوزيلُمقدميالطلبيوبشر  
يحسابيالجهازيف   

يالموجودةيف   
يالبتدائ  استخداميقيمةيالتأمي  

يأويرسومي  
يالنهائ  اخيصيللجهازيمعياستكمالهايإذايلزمياألمر.ييسداديالتأمي    التر

 ياألحوالياآلتية:ييي  
يمنيحقيالجهازيبمجردياإلخطاريف   

يالبتدائ   يكونيالتأمي  

يصحيحةيأويمضللة.ي (1 خيصيأييمعلوماتيغت   تقديميطالبيالتر

يالنه (2 خيصيأويسداديالتأمي   خيصيمنيسداديرسوميالتر خيصيباستكمالياجراءاتيالتر اميطالبيالتر يبعديصدوريالموافقةييعدميالتر   
ائ 

خيص/التجديديمنيمجلسيإدارةيالجهاز.ي  عىليطلبيالتر

خيص ويكون المبلغ كاف لضمان جدية     لمقدم طلب الحصول عل / تجديد التر
ن االبتدائ  هذا وقد تم اعتماد قيمة ثابته للتأمي 

خيص وعدم تراجعه، وتكون القيمة كالتال    : طالب التر

 

 نوع النشاط 
 التأمين االبتدائي قيمة 

 )الجنيه المصري(  

 150,000 النقل

 150,000 الشحن 

 50,000 التوزيع

 50,000 التوريد

ي

ي



 

 

 

ي

ي

 (3ملحق رقم )

 التأمين النهائي

اطات  هذه   تطبق اخيص،  وتجديد   السوق  أنشطة  أحد   مزاولة  ترخيص  عل   للحصول   والضوابط  واالجراءات  االشتر  : كالتال    وه    التر

 يييالتأمي  يييسدادييييتم  
خيصيييطالبييِقبلييمنييالنهائ  يييالتر  

يييبالحسابييالجهازيييحسابييف  ييجديتهييكضمانييالمركزي،ييبالبنكييالموحديييالمال 

امهيوحسن خيصييالتر   .يالجهازييقراراتيوكافةييإليهيالممنوحيبالتر

 خيصييطالبييعىل يييالتر  
يييالتأمي  يييقيمةييعملييأيامييسبعهييخالليييسدديييانييطلبهيييبقبوليييإبالغهييحالييف   

ييياليوميييمنييتبدأيييكاماليييالنهائ  ييالتال 

 .يبالموافقةيلإلخطاري

 خيصيييلطالبيييجوزي يييالجهازيييلدىييلهيييمستحقةييمبالغييأييياستخدام(ييالجهازييطلبيحال)يييالمؤيدةييوبالمستنداتييمنهييبطلبيييالتر  
ييف 

يييالتأمي  يييسدادي  
طييالنهائ  يييتمييوأنييبالسداديييإلزامهييوقتيييللرصفييصالحةيييتكونيييأنيييعىلييي–يييالتنفيذييييالرئيسييي-يييالجهازيييموافقةييبشر

ييعليهييالمستحقيالمبلغييكاملييسدادي  
 .يواحدييتاريــــخيييف 

 ييالتأمي  ييقيمةيسداديييتمييأنييمكني  
ييمجمعاييأوييترخيصيلكليييمنفصالييالنهائ   

ييوجودييحاليييف   .يترخيصيمنييأكت 

 مي خيصيالسنوييالتجديدييعنديييلهييالمرخصييلتر  ييالتأمي  ييقيمةيبتعديليييللتر  
 .يالجهازيييقرهيييلمايييوفقاييسدادهييالمطلوبيالنهائ 

 ي  
يييالفصليييتطبيقيييعدمييحاليييف  يييعىلييالتأمي  يييقيمةييحسابيييجوزييي،-يالتنفيذيييالرئيس-ييالجهازيييموافقةييوبعديييالمحاست   ييإجمال 

 .ييللتنظيميالخاضعةيياألنشطةيإيرادات

 ي  
وطييلهيييالُمرخصيييمخالفةيييحالةيييف  خيصيييشر امييأييييأويييالتر ييالعقوباتيييأويييالجزاءاتييمنييأيييتوقيعييللجهازييييحقيييعليهيييمقرريييالتر 

يييعليهايييالمنصوصي  
يييالجهازيييمنيييالصادرةيييالتنظيميةيييللقراراتييوفقايييأويييالتنفيذيةيييولئحتهييالقانونيييف   

ييالتأمي  يييقيمةيييمصادرةيييمنهايييوالتر

ط،ييأوييقيدييأييدون-ييالخطارييبمجرديييحدةيعىلييحالةيكلييحسب يكافةييياتخاذييإليباإلضافةيي-يلهييالُمرخصييبديهاييقدييمعارضةيأوييشر

ييالمشاركي  ييحقوقيعىلييللحفاظييالالزمةياإلجراءات  
 .ييالسوقيف 

 ي  
يييالتأمي  يييقيمةييمصادرةييحالييف   

ييالتأمي  يييقيمةيياستكمالييلهييالُمرخصييعىليييجبييالجهاز،يييِقبليييمنييحدةييعىلييحالةيييكلييحسبييالنهائ 

ي  
ييالنهائ   

ييمجدداييبهاييإبالغهييتمييالتر  
ةيأقصاهييموعدييف   .يالمصادرةييتاريــــخييمنيعمليييأياميعشر

 يييالتأمي  يييقيمةييسحبيييلهييللُمرخصيييحقييلي  
خيصييسنةييانتهاءييتاريــــخييبعدييياليييالنهائ  ييالجهازييييقرريييلمييمايييأشهريييبأربعهييالغاءهييأويييالتر

يييمايييأويييالمبلغيييكاملييإليهييُيرديييأنييعىلييذلك،ييخالف يييمنه،ييتبقر ةييتجاوزيييليييمدةييخالليييوذلكييمنهييطلبييعىلييتوقفييبغت  ييأياميييعشر

 .يعمل

 ييياستخدامهيييتميييالذيييياليرادييييشمل  
ييياإليراداتييكافةييالتأمي  يييقيمةيييحسابييف   

خيصيييصاحبيييعليهاييييحصلييالتر يمزاولةييمنيييالتر

 .يالتنفيذييالرئيس-ييالجهازيييعتمدهييلماييوفقاييللتنظيمييالخاضعيينشاطه

 يييالتأمي  يييقيمةيييتقييميييإعادةييييتمي  
يييوفقايييالجديديييللعامييالشيانيييشهادةيييإصداريييقبليييالمطلوبيييالنهائ  يييالمستخدمييياليراديييلتغت   

ييتحديديييف 

 .يالتأمي  ييقيمة

ي

ي



 

 

 

ي

ي

ي

    المعتمدة  للقيم  عرض  يل    وفيما 
ن
اخيص  إصدار   حال  ف ن   قيمة  تحديد   يتم  حيث  ، التر     التأمي 

  األنشطة  لكل  ثابته  مئوية  بنسبة  النهائ 

 : التال   للجدول وفقا  وذلك  النشاط،  لطبيعة  وفقا  منه تحسب الذي  الوعاء  اختالف مع

 
 نسبة التأمين النهائي  نوع النشاط 

 من قيمة االيراد المتوقع خالل العام  %0.125 النقل 

 يوم  30المتداول خالل من قيمة الغاز  %0.125  الشحن 

 من قيمة االيراد المتوقع خالل العام  %0.125 التوزيع 

 يوم  30من قيمة الغاز المتداول خالل  %0.125 غاز مملوك له   التوريد 

 من قيمة االيراد المتوقع خالل العام  %0.125 غاز غير مملوك له 

ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 (4ملحق رقم )

 السنوية(   الرسوم/ تجديد/  إصدار) التراخيص رسوم 

 

اطات  هذه   تطبق اخيص،  وتجديد   السوق  أنشطة  أحد   مزاولة  ترخيص  عل   للحصول   والضوابط  واالجراءات  االشتر  : كالتال    وه    التر

 يييتأخذيييللحسابيييالُمعتمدةييالمنهجيةي  
يييالمتداولييالغازيييكمياتييالعتباريييف   

خيصييطالبيييِقبلييمنيييالنشاطيييف  ييوحدهييبالمليونيييالتر

بييحاصلييهويييترخيصيييلكليياإلصداريييقيمةيييوتكونيييبريطانية،يييحرارية ييياإلصداريييرسمييض   
ييخالليييتداولهايييالمتوقعييالغازيييكمياتييف 

 .ييالسنةييتلك

 خيصيييرسميييتحديدييييتمي يييسنويايييالجهازيييإدارةيييمجلسيييقبليييمنييالتر
 
ييالواردةييللقيمةييياألقصيييالحدييييجاوزيييليييبمايييالنشاطييلنوعيييوفقا

ييسنتيي10)يبالقانوني  (.ييأمريك 

 خيصييطالبيييعىل يييالتر  
ييياليوميييمنيييتبدأي-ييعمليييأياميييسبعهيييخاللييييودعييانييإبالغهيييحاليييف  ييرسومييقيمةييي–يييباإليداعييلإلخطاريييالتال 

خيص  .يكاملةييالتر

 اخيصيرسوميقيمةييسداديييتمي ييالتر  
ييبالحسابييالجهازييحسابيف   .يالمركزييبالبنكيالموحدييالمال 

 اخيصيياصداريييقيمةييسدادييييتم يييالمرصيييالمركزييييالبنكييِقبلييمنييالُمعلنييالرصفييلسعريييوفقايييالمرصيييبالجنيةييالتر  
يييوميييتاريــــخييف 

 .ييالسدادي

 كةيييجوزي يييالجهازيييلدىييلهايييمستحقةييمبالغييأيييياستخدامي(ييالجهازييطلبييحال)ييالمؤيدةيييوبالمستنداتييمنهايييبطلبييللشر  
ييسداديييف 

اخيصيييرسوميييقيمة طييالتر يييتميييوأنييبالسدادييإلزامهييوقتيييللرصفيصالحةيتكونيييأنيييعىلييي–يييالتنفيذييييالرئيسييي-يييالجهازيييموافقةيبشر

يييعليهييالمستحقيييالمبلغييكاملييسدادي  
يييواحد،ييتاريــــخييف  ييالمركزييييالبنكيييمنييالُمعلنييالرصفييسعرييياستخداميييتمييالحالةييهذهييوف 

 .يطلبهييعىليالجهازييموافقةيلتاريــــخييالموافق

 اخيصييعىلييالجهازييإدارةيمجلسييمنييالُمقرييالرسمييُيطبقي  .يوالتوريدييوالتوزيــــعييوالنقليالشحنييألنشطةييالصادرةيالتر

 اخيصييعىلييالجهازيييإدارةييمجلسييمنييالُمقريييالرسمييُيطبق يييالتر  
اخيصييمرهيييألوليييإصدارهايييسيتمييالتر يييوالتر  

ييتجديدهايييسيتمييالتر

اخيصي ييوالتر  
خيصيمدةيخالليييشيانيشهادةيييلهاييسيصدرييالتر  .يالتر

 ي  
خيصييلنوعييوفقاييجديدهييرسوميياعتمادييسيتمييجديدهييألنشطةييتراخيصيييأييياصدارييتمييحاليييف  اطاتييالتر ييبالقانونيييالواردةييوالشتر

 .يالجهازيييقرهييلماييووفقاييالتنفيذيةييولئحته

 حددي
ُ
يييالكميةييت  

ييياستخدامهاييييتميييالتر  
خيصيييرسومييقيمةييحسابييف  كاتييبهيييتتقدمييمايييعىلييبناءييالتر يتداولهايييمتوقعييكمياتييمنييالشر

 .يالبياناتيتلكيصحةيييمنيللتأكدييالمؤيدةيالمستنداتيكافةييطلبييللجهازيييويحقيلهاييواعتمادهييالجهازييموافقةيوبعدييالعامييخالل

 اخيصييلرسومييتسويةييعمليييتم يييالتر  
 
يييالفعليةييللكمياتييوفقايييعامييكليينهايةييف  

كة،ييلكلييالعامييخاللييتداولهايييتمييوالتر يييتميييانييعىلييشر

يييالرصفيييألسعاريييووفقاييي2020ييللعاميييالمعتمدةيييالقيميينفسييباستخدامييالكمياتييتلكيييمعاملة  
ييلتلكييالرسومييقيمةيييسداديييتاريــــخييف 

 .يالكمية

 كاتيييحق يييتداولهايييالمتوقعييالغازيييكمياتييبتعديلييطلبييتقديمييللشر  
 
ييالكمياتييتلكييمعاملةيييتمييانييعىلييالعام،يييخاللييوقتييأيييف

ييالرصفيألسعارييووفقايي2020يللعاميييالمعتمدةيالقيميينفسيييباستخدام  
 .يالكميةييلتلكييالرسوميييقيمةييسدادييتاريــــخييف 

 اطاتييأويييالمتطلباتييمنييأيايييتعديليييأوي/يويييإلغاءييأوي/يويييإضافةييللجهازييييحق ييالمختلفةيييالسوقيييأطرافييبي  يييالتميت  يييدونييوذلكييالشتر



 

 

 

ييللقواعدييوطبقاي  
 .ييالجهازييُيحددهاييالتر

ي

خيص  طالب     قبل  من تدفع قيم  وه     حدود   داخل   الجهاز  قبل من  للتنظيم  الخاضعة األنشطة  أحد   بممارسة  لهم  السماح نظت    التر

   الدولة
خيص اصدار  رسم  ويكون  سيادتها،  فيها   تمارس  والبر  : يل كما   التر

 قيمة رسم االصدار  نوع النشاط 

. بريطانية  حرارية وحده مليون لكل سنت 0.0440 النقل   

 . بريطانية  حرارية وحده مليون لكل سنت 0.0240  الشحن 

 . بريطانية  حرارية وحده مليون لكل سنت 0.0164 التوزيع 

 . بريطانية  حرارية وحده مليون لكل سنت 0.0060  التوريد 

 
 


