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وزارة النفـط والغـاز

قــرار وزاري 

رقم 2012/14

باإ�صــدار الالئحـــة التنظيميـــة 

لفح�ص الآبار وحرق املواد البرتولية ونفث الغاز الطبيعي واملكثفات 

ا�ستنادا اإىل قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن فح�ص الآبار وحرق املواد البرتولية ونفث الغاز الطبيعي واملكثفات باأحكام 

الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ص مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

على ال�سركـــات امل�سغلـــة توفيـــق اأو�ساعهـــا فيمـــا يتعلـــق بحــرق املـــواد البرتوليـــة ونفــث الغاز 

الطبيعي واملكثفات ، وفقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 29 من ذي القعدة 1433هـ

املوافــــق : 16 من اأكتوبــــــــر 2012م

حممد بن حمد الرحمي

وزيـــــــــــــر النفــــــــط والغـــــــــــــاز
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الالئحــة التنظيميـــة لفحـــ�ص الآبـــار 

وحرق املواد البرتولية ونفث الغاز الطبيعي واملكثفات

الف�صل الأول

تعريفات واأحكام عامة 

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الـــوزارة :

وزارة النفـــط والغـــــاز .

املديرية : 

املديرية العامة ل�ستك�ساف واإنتاج النفط والغاز .

اتفاقية المتياز :

عقد تربمه احلكومة اأو من ينوب عنها مع الغري بق�سد ال�ستطالع والتنقيب والكت�ساف 

والتطوير وا�ستغالل املواد البرتولية ، اأو اأي من هذه الأن�سطة على ا�ستقالل .

�صاحب حق المتياز :

الطرف الذي تربم معه احلكومة اأو من ينوب عنها اتفاقية المتياز .

ال�صركة امل�صغلة :

�ساحب حق المتياز ، اأو ال�سركات العاملة فـي تكرير املواد البرتولية اأو الطرف الذي يربم 

معه �ساحب حق المتياز اتفاقية الت�سغيل امل�سرتكة وفقا لأحكام اتفاقية المتياز .

املواد اخلطرة :

املواد الطبيعية اأو امل�سنعة ذات اخلوا�ص ال�سارة اأو ال�سامة اأو القابلة لالنفجار اأو ال�ستعال 

اأو التي لها قدرة على اإحداث تاآكل اأو ذات ن�ساط اإ�سعاعي يزيد على )100( مائة بيكوريل / غرام 

وتوجد فـي البيئة بكميات اأو تركيزات من �ساأنها الإ�سرار بخوا�ص البيئة اأو ب�سحة الإن�سان 

اأو احلياة الفطرية اأو توؤثر على الأجنة .
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البئــــــر : 

ثقب فـي الأر�ص - �سواء على الياب�سة اأو البحر - مت اإحداثه عن طريق احلفر اأو التجويف 

اأو التنقيب اإىل عمق ميكن معه التنقيب عن املواد البرتولية اأو ا�ستغاللها .

املكمــــــن : 

الطبقات ال�سخرية اجلوفية التي حتتوي على املواد البرتولية .

العمليات : 

الأعمال مو�سوع اتفاقية المتياز .

فح�ص الآبار : 

العمليات املتعلقة بفح�ص الآبار �سواء كان ذلك فح�سا لالإنتاج اأم اإحداثا ل�سق اأم حتفيزا 

للمكمن وغري ذلك من عمليات .

النفط اخلام : 

الهيدروكربون ال�سائل �سواء كان فـي حالته الطبيعية اأو املكت�سبة بالتكثيف اأو بف�سل الغاز 

الطبيعي .

الهيدروكربونــات : 

العنا�سر املكونة للمواد البرتولية .

املواد البرتولية : 

النفــط اخلــام والغـــاز الطبيعـــي .

الغاز الطبيعي : 

الهيدروكربونات فـي حالتها الغازية �سواء مت احل�سول عليها من بئر النفط اأو بئر الغاز 

�سامال الغاز املتبقي من عملية ف�سل النفط اخلام .

املكثفـــات : 

فـي  �سائلة  ت�سبح  ولكنها  املكمن  فـي  الغازية  احلالة  فـي  تتواجد  التي  الهيدروكربونات 

الظروف ال�سطحية العادية .

حرق املواد البرتولية : 

فـي  اأو عند حدوث خلل  الآبار  اأثناء فح�ص  املنتجة  البرتولية  املواد  التخل�ص من  عملية 

حمطات املعاجلة ، وذلك عن طريق اإ�سعالها فـي الهواء الطلق .
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نفث الغاز واملكثفات : 

اإطالق الغاز الطبيعي واملكثفات فـي الهواء وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها . 

قانون العمل : 

قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 . 

اللوائح التنظيمية الأخرى :

 اللوائح ال�سادرة من قبل اجلهات احلكومية ذات العالقة ب�سناعة اأو ا�ستخراج اأو ت�سدير 

اأو نقل اأو تخزين اأو حرق اأو نفث املواد البرتولية اأو غريها من العمليات .

املـــادة ) 2 ( 

مع عدم الإخالل بالقوانني واللوائح التنظيمية الأخرى ، ل يجوز القيام بفح�ص الآبار 

اأو حرق املواد البرتولية اأو نفث الغاز الطبيعي واملكثفات ، اإل بعد احل�سول على ترخي�ص 

بذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املـــادة ) 3 ( 

ملوظفي الوزارة املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية القيام بزيارات ميدانية لفح�ص الآبار 

وملواقع احلرق والنفث ، وتلتزم ال�سركة امل�سغلة بتقدمي كافة الت�سهيالت لهم .

الف�صل الثاين

فحــ�ص الآبـــار

املـــادة ) 4 ( 

يقدم طلب احل�سول على ترخي�ص فح�ص البئر اإىل املديرية على النموذج الذي تعده لهذا 

الغر�ص ، قبل املوعد املحدد للفح�ص بـ )90( ت�سعني يوما على الأقل ، على اأن يكون الطلب 

م�سفوعا بالبيانات وامل�ستندات الآتية :

1 - اأهداف الفح�ص .
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2 - قائمة املخاطر املحتمل وقوعها اأثناء تنفيذ برنامج الفح�ص واخلطط الالزمة 

للحد منها .

3 - تفا�سيل تكلفة ومراحل تنفيذ الفح�ص .

4 - الت�سميـــم التكميلــــي للبئــــر والتفا�سيــــــل اجليولوجيــــة لهـــــا ، وخ�سائـ�ص املــواد 

البرتولية واملياه املتوقع اإنتاجها اأثناء الفح�ص .

5 - درا�سة اجلدوى القت�سادية للخيارات املتاحة ل�ستغالل املواد البرتولية املنتجة 

اأثناء فرتة الفح�ص ، وت�سريف املياه املنتجة اإىل املرافق والبنية التحتية القريبة 

من البئر .

6 - ك�سف بالأجهزة واملعدات املراد ا�ستخدامها فـي الفح�ص .

7 - كميــات املــواد البرتوليـــــة املتوقــــع اإنتاجهــــا اأو تخزينهـــا اأو حرقهـــا اأو ت�سريفهـــا 

اأو اإطالقها فـي الهواء اأو البيئة املحيطة .

8 - كميات املياه املتوقع اإنتاجها اأو تخزينها اأو ت�سريفها فـي البيئة املحيطة .

9 - موافقــة اجلهــات احلكومية املعنيــة على طريقــة التخلــ�ص من املـــواد البرتوليـــة 

واملياه املنتجة اأثناء تنفيذ الفح�ص اأو طريقة نقلها .

10- اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى تطلبها املديرية تكون ذات عالقة بالطلب .

املـــادة ) 5 ( 

تقوم املديرية بدرا�سة طلب فح�ص البئر والبت فيه خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

ا�ستالمه ، ويجب على املديرية اإخطار مقدم الطلب باملوافقة اأو الرف�ص قبل انق�ساء هذا 

امليعاد ، وفـي حال رف�ص الطلب يجب اأن يكون م�سببا .

املديرية خالل  التي تطلبها  امل�ستندات  اأو  البيانات  ا�ستيفاء مقدم الطلب  وفـي حال عدم 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره  بها ، يعترب الطلب كاأن مل يكن .

املـــادة ) 6 ( 

ل يجوز للمديرية الرتخي�ص بفح�ص البئر اإل بعد التحقق من توافر ال�سوابط الآتية :

1 - اأن يكون برنامج الفح�ص حمققا لالأهداف املتوخاة منه .
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2 - مطابقة برنامج الفح�ص للوائح التنظيمية اخلا�سة مبتطلبات ال�سحة وال�سالمة 

والبيئة .

3 - اأن يكـــون برنامــج الفح�ص متما�سيا مـــع املراجـــع الفنيــــــة العامليــــة املعمــــول بها 

املوجـــودة  البرتولية  املواد  وامل�سابهة لطبيعة وظروف ونوعية  الآبار  فـي فح�ص 

فـي املكمن املراد فح�سه . 

4 - مالءمة الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة فـي الفح�ص مع طبيعة املكمن املراد فح�سه 

واملواد البرتولية واملياه املوجودة فيه .

5 - موافقة املديرية على نتائج درا�سة اجلدوى القت�سادية املقدمة ، ويحق للمديرية 

املوافقــة لل�سركـــــة امل�سغلــــة على حـــرق املــــواد البرتوليـــة اأو نفــث الغــاز الطبيعي 

وفقا  املحيطة  البيئة  فـي  الفح�ص  اأثناء فرتة  املنتجة  املياه  وت�سريف  واملكثفات 

اإذا ما اأف�ست  لل�سروط التي ت�سعها الوزارة واجلهات احلكومية املعنية الأخرى 

نتائج الدرا�سة اأن ذلك هو اخليار الأمثل .

املـــادة ) 7 ( 

تلتزم ال�سركة امل�سغلة بعد ح�سولها على الرتخي�ص بفح�ص البئر بالآتي :

1 - تنفيذ برنامج الفح�ص بطريقة اآمنة ووفقا مل�ستوى العمليات البرتولية املعمول 

بها فـي هذا ال�ساأن ، مع اللتزام مبا ن�ص عليه قانون العمل واللوائح التنظيمية 

الأخرى .

2 - توفري املعلومات املو�سحة فـي النماذج التي تعدها املديرية لهذا الغر�ص ، واأي 

معلومات اأخرى تطلبها املديرية طوال فرتة الفح�ص .

3 - القيا�ص ال�سحيح لكمية املواد البرتولية واملياه التي �ستنتج خالل الفح�ص .

4 - ت�سليـــم املديريــة التقريـــر النهائـي لعمليـــة الفحــ�ص فـي موعــــد ل يتجـــاوز )30( 

ثالثني يوما من تاريخ انتهاء تلك العملية وفقا لربنامج الفح�ص .

5 - اتخاذ الحتياطات الالزمة عند تنفيذ برنامج الفح�ص ، للتقليل من اإنتاج املواد 

اخلطرة والتعامل معها .
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الف�صـــل الثالــــث

حرق املواد البرتولية ونفث الغاز الطبيعي واملكثفات 

املـــادة ) 8 ( 

يقدم طلب احل�سول على ترخي�ص حرق املواد البرتولية اأو نفث الغاز الطبيعي واملكثفات 

اإىل املديريــــة على النمـــوذج الـــذي تعده لهذا الغــر�ص ، قبل املوعد املحـدد للحرق اأو النفث 

بـــ )90( ت�سعني يوما على الأقل ، على اأن يكون الطلب م�سفوعا بالبيانات وامل�ستندات الآتية :

1 - اأ�سبــاب حــرق املـــواد البرتوليـــة ونفـــث الغـــاز الطبيعي واملكثفات ، وما يثبت تعذر 

ا�ستغالل املواد البرتولية .

2 - درا�سة اجلدوى القت�سادية حلرق املواد البرتولية ونفث الغاز الطبيعي واملكثفات .

3 - ك�سف باملخاطر حمتملة الوقوع خالل عمليات احلرق اأو النفث واخلطط الالزمة 

اأو املتبعة للحد منها .

4 - كميــــات وخ�سائــــ�ص املـــواد البرتولــية املتوقـــع حرقهــا وكميـــات وخ�سائــ�ص الغـــاز 

الطبيعـــي واملكثفـــات املتوقـع نفثها فـي الهواء اأو البيئة املحيطة ومواقع احلرق 

اأو النفث . 

5 - موافقة اجلهات احلكومية املخت�سة على طريقة احلرق اأو النفث .

6 - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى تطلبها املديرية تكون ذات عالقة بالطلب .

املـــادة ) 9 ( 

تقوم املديرية بدرا�سة طلب حرق املواد البرتولية اأو نفث الغاز الطبيعي واملكثفات والبت 

مقدم  اإخطار  املديرية  على  ويجب   ، ا�ستالمه  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  فيه 

اأن  يجب  الطلب  رف�ص  وفـي حال   ، امليعاد  هذا  انق�ساء  فور  الرف�ص  اأو  باملوافقة  الطلب 

يكون م�سببا .

املديرية خالل  التي تطلبها  امل�ستندات  اأو  البيانات  ا�ستيفاء مقدم الطلب  وفـي حال عدم 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بها ، يعترب الطلب كاأن مل يكن .



اجلريدة الر�سمية العدد )989(

املـــادة ) 10 ( 

ل يجوز الرتخي�ص بحرق املواد البرتولية اأو نفث الغاز الطبيعي واملكثفات اإل بعد التحقق 

من الآتي :

1 - ثبوت تعذر ا�ستغالل املواد البرتولية .

2 - موافقة املديرية على نتائج درا�سة اجلدوى القت�سادية املقدمة ، ويحق للمديرية 

املوافقـة لل�سركـة امل�سغــلــــة على حــــرق املـــــــواد البرتوليــــة اأو نفـــث الغــاز الطبيعــي 

واملكثفـــات فــــي البيئـــــة املحيطـــة وفقـــا لل�ســروط التي ت�سعهــا الـــوزارة واجلهــات 

احلكوميــة املعنيـــة الأخــــرى اإذا مـــا اأف�سـت نتائج الدرا�سة اإىل اأن ذلك هو اخليار 

الأمثل .

3 - ا�ستيفاء البيانات وامل�ستندات املبينة فـي املادة )8( من هذه الالئحة .

املـــادة ) 11 ( 

تلتــزم ال�سركــــة امل�سغلــــة املرخــ�ص لها بحـــرق املـــــواد البرتوليــــة اأو نفـــث الغـــاز الطبيعــي 

واملكثفات بالآتي :

1 - األ يتجاوز حرق املواد البرتولية اأو نفث الغاز الطبيعي واملكثفات احلد املربر فنيا 

واقت�ساديا وبيئيا ح�سب املراجع العاملية املعمول بها .

2 - اأن تقدم للمديرية تقريرا نهائيا عن عملية حرق املواد البرتولية اأو نفث الغاز 

الطبيعي واملكثفات فـي موعد ل يتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهاء تلك 

العملية ، على اأن ي�سمل ذلك التقرير مقارنة بني الكميات التي مت حرقها اأو نفثها 

وتلك املخطــط لها عند تقديــــم طلب املوافقـــة على طلــب حـرق املــواد البرتولية 

اأو نفث الغاز الطبيعي واملكثفات . 

3 - اأن تقــوم بتقييـــم عملية حــرق املــــواد البرتوليـــة اأو نفـث الغــاز الطبيعــي واملكثفات 

فـي منطقة المتياز ومرافق الإنتاج التابعة لها اإذا طلبت املديرية ذلك ، على اأن 

ي�سمل ذلك التقييم الت�سورات امل�ستقبلية املثلى فنيا واقت�ساديا لهذه العملية .



اجلريدة الر�سمية العدد )989(

الف�صــل الرابـــع

اجلــــزاءات

املـــادة ) 12 ( 

يجوز للمديرية فـي حال خمالفة اأحكام هذه الالئحة توقيع جزاء اأو اأكرث من اجلزاءات 

التالية ح�سب ج�سامة املخالفة :

1- الإنذار بوجوب ت�سحيح املخالفة خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الإنذار .

2 - وقف الرتخي�ص ملدة )30( ثالثني يوما فـي حال عدم ت�سحيح املخالفة خالل 

امليعاد املحدد فـي البند )1( .

3 - اإلغـــــاء الرتخيــــــ�ص فـي حـــــال عـــدم ت�سحيـــح املخالفــة خـــالل امليعـــاد املحــدد فـي 

البند )2( .

4 - وقف الن�ساط فـي حال عدم احل�سول على ترخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة .

وفـي جميع الأحوال يلتزم كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة بت�سحيح املخالفة على 

نفقته خالل املواعيد املحددة بهذه املادة ، وفـي حال تخلفه عن ذلك تقوم املديرية 

بت�سحيح املخالفة على نفقته .


