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 وزارة البترول والثروة المعدنية
 الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

 2222لسنة  2ستغالل معدن ......طبقا للمزايدة رقم ترخيص ا

 ......................................................................مرخص لهسم الا

 ......................................نوع المعدن.....................................
 ...مساحة الترخيص..................................................................

 .............................................................. موقع مساحة الترخيص
 .....................................................................  اإليجار السنوي 

على    أن على دفعات ربع سنوية تسدد  ( من قيمة إجمالي اإلنتاج السنوي  )    % اإلتاوة
 تتم التسوية النهائية في نهاية العام .

 ...............................................................تاريخ ابتداء الترخيص
 .............................................................. ستغاللمدة ترخيص اال

      
 

 المرخص له
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 استغالل معادن ترخيص
                                   قد ابرم هذا الترخيص بين كال من: 2222انه في يوم       الموافق     /   / 

السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية بصفته مفوضا عنه السيد/ (  1)
طريق  3الجيولوجى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومقرها 

 صالح سالم ـ العباسية ـ القاهرة . 
 أو " الوزارة " "الهيئة" د ويشار إليها فيما بع                                                        

 ) طرف أول (                                                               
        (  شركة/                         ويمثلها قانونًا في التوقيع على هذا الترخيص                                                  2)

 بصفته والمقيم :                     السيد /            
     رقم قومي / 

 "بالمرخص له " ويشار إليه فيما بعد                                                          

 ) طرف ثاني (                                                                         
 ا يلي:وقد اتفق الطرفان على م   

 دتمهي
             -----بمنطقة  ---------بالقطاع  --------ث لخام بحصدر ترخيص  0202/  بتاريخ   /   -

                          -------- شركة / لصالح لمدة سنتان وجدد في    /    /        وانتهى في   /   /     

 . 0202لسنة  0نتيجة الترسية عليها فى المزايدة رقم 

 
وحيث ان الشركة قامت باالكتشاف التجارى للخام وأوفت بكافة التزاماتها خالل فترات البحث -

 وتقدمت للهيئة بدراسة جدوى اقتصادية الستغالل الخام والقت تلك الدراسة قبول الهيئة.
 

ترخيص  داخل / بكامل مساحةله بطلب لالستغالل الخام  تقدم المرخص    /       /     بتاريخ    

 البحث المذكور .
 ترخيص من الموافقات المطلوبة إلصدار  ـ وحيث أنه وردت للهيئة الموافقات األمنية والبيئية وغيرها

  . االستغالل

لسنة 891ن المنصوص عليه بالقانون رقم ـ وحيث أن الطالب قد قام بسداد القيمة اإليجارية والتأمي

والئحته التنفيذية الصادرة  0289لسنة  821قانون رقم والمعدل بالبشأن الثروة المعدنية  0282

 .0202لسنة  821بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 
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 تعريفات
 يقصد بها الوزير المختص بالثروة المعدنية. "السلطة المختصة "

 يقصد بها الهيئة المصرية المصرية العامة للثروة المعدنية. " الهيئة "
لطبيعى او االعتبارى ) الشركة ( الذى تم ترسية يقصد به الشخص ا " المرخص له"

المزايدة عليه فى القطاع محل الترخيص أو من يتنازل له بمقتضى عقد تنازل معتمد من 
 السلطة المختصة .

 تاريخ التوقيع على الترخيص من طرفيه. "تاريخ السريان" 
والعمليات وفقا " يقصد به على سبيل المثال وليس الحصر جميع االنشطة  االستغالل"  

 لبرامج العمل والميزانيات المعتمدة بموجب هذا الترخيص فيما يتعلق بما يلى :
مثل الحفر جميع االعمال الواجب القيام بها فى المنطقة بغرض الكشف عن الخام -1

 الرأسية وانشاء الممرات والحفر ..الخ.
يبات والخدمات وصيانة أعمال التصميم والحفر والتعدين واالنشاءات المدنية والترك-2

المعدات وخطوط الكهرباء والسكك الحديدية واالنابيب وأنظمة الصرف والتسهيالت 
ووحدات تعدين وتجهيز الخام والعمليات المتعلقة بها وأى نشاط أخر يساعد على تحضير 

 المناجم لالنتاج والنقل.
طة أخرى تكون ضرورية القيام باالنتاج والنقل والتخزين والتسويق أو أى عمل أو انش -3

 أو مكملة آلى من االنشطة المشار اليها اعاله.
وخاصة تلك  ة التى تم فيها اكتشاف تجارى للخام" يقصد بها المنطق االستغالل" منطقة 

 المحددة فى هذا الترخيص.
" يعنى الكشف عن الخام القابل لالستغالل التجارى وفقا الساليب  االكتشاف التجارى " 

جيدة المتعارف عليها وال يعتبر االستكشاف تجاريا ما لم تقدم الشركة الى الهيئة التعدين ال
دراسة جدوى تفصيلية مدعمة بالمستندات التى تثبت أن الخام عند أستغالله يمكن أن 

 يغطى جميع التكاليف خالل فترة تحددها دراسة الجدوى.
 حدد بذلك الترخيص.االكتشاف التجارى له والم" الخام " يقصد المعدن الذى تم 



4 

  
وأية  1893لسنة  111" تخضع الحكام قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم االثار " 

 قوانين أخرى تتعلق باالثار .
والمعدل بالقانون رقم  2112لسنة  189يقصد به القانون رقم   قانون الثروة المعدنية "" 

لسنة  119رئيس مجلس الوزراء رقم  والئحته التنفيذية الصادرة بقرار 2118لسنة  121
2121 

جمهورية مصر العربية بمقتضى بمقتضى  " يقصد بها الرسوم التى تفرضهاالضرائب " 
 القانون المطبق على الدخل والسلع والخدمات ...الخ.

" يقصد به قانون جمهورية مصر العربية المطبق فيما يتعلق بأى  قانون الضرائب" 
 حة الحقة ومرتبطة به.ضريبة وأى تشريع أو الئ

 بنود الترخيص
 البند األول

وشررررول المزايررردة   االسرررتغالل رخيصترررق وكافرررة اإلجرررراءات السرررابقة علرررى يعتبرررر التمهيرررد السررراب

 جزء ال يتجزء من هذا الترخيص ومكمالً ومتمماً ألحكامه .0202لسنة  0رقم 

 البند الثاني
 له مرخصحقوق ال -طقةوصف المن -نوع الخام -تاريخ سريانه  -ترخيصمدة ال

   والمعرررردل بالقررررانونثروة المعدنيررررة بررررال بشررررأن 0282لسررررنة  891بمقتضرررري أحكررررام القررررانون رقررررم 

 821والئحتررره التنفيذيرررة الصرررادرة بقررررار رئررريس مجلرررس الررروزراء  رقرررم  0289لسرررنة  821رقرررم 

 مرررررخص لررررهلل ترررررخيصيمررررنح الرررروزير بموجررررب هررررذا ال ترررررخيصوشرررررول هررررذا ال.  0202لسررررنة 

ث كامرررررل الحرررررق فررررري البحررررر  اعتبرررررارا مرررررن           /     /       ـرررررـ ـــــــــــــمررررردة فررررري دون سررررروا  

علرري سررطح أ   مررا يوجررد منرره ىلررعوالحصررول  ونقلرره ـــــــــــررـ والحفررر والتعرردين السررتخرا  خررام

قطعررررررررررررررررررررررررررررررررة األر  الكائنررررررررررررررررررررررررررررررررة  جررررررررررررررررررررررررررررررررزء أو ببالنرررررررررررررررررررررررررررررررره مررررررررررررررررررررررررررررررررن

"واقرررررن ركررررن للغرررررن فيهررررا هررررو تقررررال  .................................................................."

 مرافق لهذا الترخيص باللون األحمر".خطي الطول والعر  المحدد موقعها علي الرسم ال

حق عمل المغارات والحفر ووض   ترخيصفي حدود أحكام هذا ال مرخص لهويمنح الوزير أيضا لل

هوائية واألنابيب وخطول التليفون واستعمال وتشغيل ومد خطول السكك الحديدية وخطول األسالك ال
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 ترخيصالميكانيكية والمباني الالزمة لسكن مستخدمي صاحب ال اآلالت وإزالة وإنشاء الطرق وإقامة

وتخزين  صالخالستخرا  واست أجراؤهايجب  أو  التي تلزم خراآل واألعمالت وعماله وكل المنشآ

رخص له   آخرمساحة  أيةفي  أواالستغالل  ترخيصبداخل حدود المساحة الصادر عنها  ــــــــ خام

تلك  إقامةيخطر الجهات الحكومية كل منها فيما يخصه عن  أنبالتخزين فيها وذلك كله بشرل 

ائل التي تمكنه من ــــــالوس  باتخاذ جميبناء علي للبه  مرخص لهلل أيضا هيئةت وتصريح الالمنشآ

فاعا كامال وذلك االستغالل انت ترخيصتفاع بنقل وتصريف الخامات المعدنية .وبصفة عامة االن

تبعية وبالشرول التي يتفق عليها لبقا للقوانين والنظم واللوائح  ترخيص أو تراخيصبموجب 

 المعمول بها .

 ثالثالبند ال
 صرح باستخراجهامخامات المعادن غير ال

م خرررالف خرررا آخررررالحرررق فررري اسرررتخرا  أ  خرررام معررردن  مررررخص لرررهلل تررررخيصال يخرررول هرررذا ال

بشرررأن الثررررروة 0282لسرررنة  891رقرررم لبقرررا ألحكررررام القرررانون   هرررذا التررررخيصالمعررردن الموضرررح ب

والئحترررره التنفيذيررررة الصررررادرة بقرررررار رئرررريس  0289لسررررنة  821والمعرررردل بالقررررانون رقررررم المعدنيررررة 

 .0202لسنة  821مجلس الوزراء  رقم 

در بإخطررار الهيئررة أن يبررا مرررخص لررهفرري المنطقررة ال آخررركلمررا اكتشررف معرردنا  مرررخص لررهوعلرري ال

 لمسرراحةلرره حررق اسررتعمال الميررا  الترري قررد توجررد با أنكمررا .عامررة للثررروة المعدنيررة بررذلك المصرررية ال

 أو اآلبار التي يقوم بحفرها بالمنطقة بما تقتضيه حاجة أعماله فقط . ابه المرخص

 لرابع\لبند ا
 اإليجار واإلتاوة

ير مررن كررل عررام للهيئررة المصرررية العامررة مررن شررهر ينررا األولاليرروم  فررييرريد  المرررخص لرره مقرردما 

 ً خمسرررة وعشررررون  ألررررف )  بواقررر  هجنيررر مقرررردار  .................... للثرررروة المعدنيرررة إيجررراراً سرررنويا

عرررن كرررل كيلررو مترررر مربررر  ويراعررري فرري حسررران هرررذ  المسرراحة أن جرررزء الكيلرررو مترمربررر  جنيهررا    

 .يحسب كيلو متر مرب  كامالً 
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سررردد األترراوة المسرررتحقة عررن الخرررام محررل التررررخيص بنسررربة )       م المرررخص لررره بررأن يكمررا يلترررز

علرررى دفعرررات ربررر  سرررنوية علرررى أن ترررتم التسررروية النهائيرررة  تسررردد مرررن قيمرررة إجمرررالي اإلنترررا  السرررنو 

 للمسررراهمة فررري التنميرررة المجتمعيرررة بالمحافظرررة   8)قررردارها نسررربة  يخصرررص منهرررافررري نهايرررة العرررام 

كافرررة مسرررتحقات الدولرررة لبقررراً ألحكرررام ا يلترررزم بسرررداد كمرررالواقررر  بهرررا مسررراحة تررررخيص االسرررتغالل 

لسرررررنة  821والمعررررردل بالقرررررانون رقرررررم  بشرررررأن الثرررررروة المعدنيرررررة0282لسرررررنة  891رقرررررم القرررررانون 

 . 0202لسنة  821والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم  0289

نترررا  السرررنو  تسررردد علرررى   مرررن قيمرررة اجمرررالى اإل   كمرررا يلترررزم المررررخص لررره بسرررداد نسررربة )  

دفعرررات ربررر  سرررنوية علرررى ان ترررتم التسررروية النهائيرررة فررري نهايرررة العرررام بعرررد مراجعرررة محاسررربى اإلدارة 

العامرررة للشرررركات بالهيئرررة لمسرررتندات االسرررتخرا  المعتررردة مرررن اإلدارة العامرررة للتررررخيص والتفتررري  

 ومستندات البي  واالسعار السارية لسعر الخام للسوق في حينه.

بقرار رئيس مجلس  الصادرة والئحته التنفيذية زم بأي تعديالت تطرأ على قانون الثروة المعدنيةكما يلت
 ويقبل أي زيادة ترد على القيمة اإليجارية واألتاوة . 2121لسنة  119رقم  الوزراء

 خامسالبند ال

 الضرائب والرسوم
 نونررراً والمسرررتحقة عرررنات المقرررررة قايلترررزم المررررخص لررره بسرررداد كافرررة الضررررائب والرسررروم والررردمغ

هرررذا التررررخيص وتخصرررم مرررن مسرررتحقاته لررردى الهيئرررة مرررا لرررم يقررردم مرررا يفيرررد سررردادها   دون أن يكرررون 

 للمرخص له الحق في الرجوع بما سدد  من ضرائب أو رسوم أو دمغات على الهيئة .

 البند السادس
 تجديد ترخيص االستغالل

قد قام بجمي  االلتزامات الواردة في  مرخص لهأن ال ترخيصجل هذا التبين للوزير عند انقضاء أ إذا

بستة  ترخيصكتابة قبل انقضاء مدة ال السلطة المختصةبلغ قد أ مرخص لهوكان ال ترخيصهذا ال

بعد موافقة  السلطة المختصةاشهر علي األقل برغبته في التجديد يجدد هذا الترخيص بقرار من 

من  00ا عن خمسة عشر سنةً لبقا ألحكام المادة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد ال يزيد مجموعه

والئحته  0289لسنة  821والمعدل بالقانون رقم بشأن الثروة المعدنية  0282 لسنة 891القانون رقم 

ويحق للوزير رفض الطلب  0202لسنة  821التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 

بعد ذلك بالشرول التي  ترخيصتجديد ال مرخص لهوال ويجوز باالتفاق بين الوزارة. بقرار مسبب 

 يتفق عليها وفي هذة الحالة يكون التجديد بقانون .
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 سابعالبند ال

 للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة مرخص لهعدم جواز تنازل ال
 السلطة المختصةعلي هذا الترخيص دون موافقة 

ق المترتبرة علري هرذا التررخيص أو يتنرازل للمرخص له أن يريجر للغيرر كرل أو بعرض الحقرو زال يجو

  مرن 81لبقراً ألحكرام المرادة ) السرلطة المختصرةللغير عن أ  من تلك الحقوق دون موافقٍة كتابيٍة من 

والئحته  0289لسنة  821والمعدل بالقانون رقم بشأن الثروة المعدنية  0282لسنة  891رقم  القانون

 .0202لسنة  821زراء  رقم التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الو

 عتماد التنازل توافر الشروط اآلتية :ويشترط ال

 أن يكون المرخص له قد أوفى بالتزاماته المترتبة علي الترخيص .  8)

 أن يتضمن التنازل النص صراحة علي التزام المتنازل له بكافة بنود العقد األصلي وتعديالته .  0)

 تماد  . أن يقدم مشروع عقد التنازل للهيئة قبل اع  3)

 أن يقدم المتناَزل له ما تطلبه الهيئة من مستندات تثبت كفايته المالية والفنية .   2)

(1    ً والمعدل الثروة المعدنية بشأن  0282لسنة 891حكام القانون رقم ألأن يتم التنازل وفقا

      والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء   0289لسنة  821بالقانون رقم 

 . 0202لسنة  821قم ر

ل مثلي القيمة اإليجارية السنوية نظير التنازل باإلضافة إلى قيمة الترخيص وال أن يسدد المتناز   6)

 يسر  التنازل إال بعد اعتماد  من الوزير المختص .

 االلتزام بتقديم برنامج عمل عن الفتر  المتبقيه من مدة الترخيص.  7)

والمتنازل اليه ضامنين متضامنين فى كل االلتزامات  فى حالة التنازل الجزئى يكون المتنازل  1)

 .الهيئةالمنصوص عليها فى التراخيص تجا  

 المتنازل إليه مقيداً بسجل  الميهلين لدى الهيئة .أن يكون    9)

 أن يقدم المتنازل إليه التأمين الذ  تشترله الهيئة .  82)
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 ثامنالبند ال
 الرسومات

 
مات وقطاعات تبين عمليات التشغيل في المساحة بطريقة يقدم المرخص له خالل مدة الترخيص رسو

صحيحة وعلي النحو الذ  تحدد  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية خالل  شهر من تاريخ انتهاء 

كل سنة من سنوات الترخيص بصورتين من الرسومات والقطاعرات المرذكورة وتقريرر األعمرال التري 

يم تقرير فني يثبت وجود الخام والجدوى االقتصادية السرتغالله وخطرة قام بها خالل العام .ويلتزم بتقد

وبرنررامج االسررتغالل والضررمانات الالزمررة لتنفيررذها وذلررك دون إخررالل بحررق الهيئررة فرري رفررض التقريررر 

 بقرار مسبب .

 تاسعالبند ال
 آالت وأجهزة القياس

 
المستخرجة والتري ترر  الهيئرة  علي المرخص له أن يكون لديه األجهزة الالزمة لمعرفة كميات الخام

 المصرية العامة للثروة المعدنية مناسبتها ألداء هذا الغر  .

 البند العاشر
 إمساك الحسابات وعمل الكشوفات -سجالت الحسابات وفحصها

ي قررانون التجررارة وكررذلك السررجالت فرريجررب علرري المرررخص لرره أن يمسررك الرردفاتر المنصرروص عليهررا 

 0282لسرنة  891رقرم بقرا للقرانون التررخيص ل اق الالزمرة لتنفيرذ هرذوالكشوفات وغيرها من األورا

والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس  0289لسنة  821والمعدل بالقانون رقم بشأن الثروة المعدنية 

 ن يحرتف  بهرا جميعهرا بمحلره المخترار أو برأ  مكترب يتفرقوأ 0202لسرنة  821مجلس الروزراء  رقرم 

ن يكرون أعليه م  الهيئة المصررية العامرة للثرروة المعدنيرة علري أن يكرون بجمهوريرة مصرر العربيرة و

  شرراملة لجمير  األعمرال التري قررام المررخص لره بهرا فرري المسراحة أوال فرأول لبيرران آخررلديره سرجالت 

شرهرية  ه   ويجب أيضرا أن يبعرث إلري الهيئرة كشروفادن الذ  يكون قد استخرجه واحتف  بمقادير المع

تبين مقادير المعدن المستخر  والمحتف  به ومقدار الكميرات المبيعرة وأسرعار البير  بالتفصريل والجهرة 

 المباع إليها .

ويجب أن تكون الكشوفات الشهرية بالشكل الذ  تقر  الهيئة وموقعا عليها من مدير العمل وترسل هذ  

 الكشوفات للهيئة في خالل الشهر التالي .



9 

 عشر  حادىالبند ال
  ةمعاونة مندوبي الهيئ

كل فيما يخصه حق الدخول في المساحة الصادر في شانها هذا الترخيص وفي المناجم  الهيئةلمندوبي 

واالختبرارات  ولهرم أن يقومروا  برإجراء المسرح وعمرل الرسرومات  وفي مواق  التشغيل الموجودة بهرا 

وا آالت وأدوات المررخص لره بشررل أال وغيرها والخاصة بالمساحة ولتحقيق هذا الغر  أن يستعمل

يكون في ذلك خطر أو تعطيل للعمل ويجب علي وكالء المرخص لره ومسرتخدميه وعمالره مسراعدتهم 

 فعلية .

 عشر انىثالبند ال
 مدير العمل وتعيينه

يجب علي المررخص لره أن يعهرد برإدارة العمرل فري المسراحة لمردير مرن ذو  الكفراءة الفنيرة وعليره أن 

 ئة المصرية العامة للثروة المعدنية باسمه وميهالته وخبرته عند تعيينه .يخطر الهي

ويخول المدير المذكور أو من ينون عنه في حالرة غيابره السرلطة الكافيرة مرن قبرل المررخص لره لتنفيرذ 

كافة التعليمات التي تصدرها الهيئة أو تصدر من مندوبها لبقا لنصروص هرذا التررخيص والنصروص 

  وفي حالرة تغيرب المردير عرن مركرز العمرل يجرب أن ينيرب و التي تصدر فيما بعد أ رةواللوائح الصاد

 عنه من يقوم مقامه.

 عشر ثالثالبند ال
 سلطة مندوب الهيئة في إصدار التعليمات

 
حق في إصردار التعليمرات الالزمرة يكون لمندون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في المنطقة ال

انون واللرروائح المعمررول بهررا فرري إعطرراء التعليمررات الوقتيررة الترري ترردعو إليهررا حالررة تبرراع نصرروص القررال

 ينتج من التشغيل .قد االستعجال لمن  أو تفاد  أو تقليل الخطر أو اإليذاء لألرواح أو الممتلكات مما 

خص وتصدر هذ  التعليمات أو األوامر كتابة للمدير أو لمندون المرخص له في المساحة ويعتبر المر

نه ال يترتب علي ذلك بأية حال إعفاء المررخص لره فيذ تلك األوامر والتعليمات علي أله مسئوال عن تن

 عن تلك األعمال .أ ينش قد من تعويض الضرر الذ 
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 عشر رابعالبند ال
 شروط التشغيل

ص علي المرخص له أن يبدأ ويواصل العمل بطريقة جدية بالمنطقة خالل شهر من تاريخ هذا التررخي

شهر بغير موافقة الهيئة المصرية العامرة للثرروة أ ستةعطل مدة تزيد علي  إذاوال يعتبر العمل متصال 

 عرامكان العمل متصالً بطريقرة غيرر جديرة لمردة  إذاالمعدنية علي ذلك كتابة وبالشرول التي تراها, أو 

نوعية  ساحة الترخيص أوويعتبر العمل غير جد  متى كانت األعمال التي تتم بالموق  غير مناسبة لم

 الخام الجار  استخراجه.

 عشر خامسالبند ال
 بيان العمال والخام المستخرج والمفرقعات

يلتزم المرخص له بأن يقدم الي الهيئة تقارير رب  سنوية تشتمل علي البيانات المتعلقة بالعاملين لديه   

مبررراع   ومتوسرررط أسرررعار البيررر    والخرررام المسرررتخر    وتحليلررره   والمنقرررول منررره   والمخرررزون   وال

وغير ذلك من البيانات التي تحددها الالئحة التنفيذيرة  ,والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها 

وتكون هذ  البيانات سرية   واليجوز الكشف عن هذ  البيانات أل  لهذا القانون لضمان جدية األعمال 

 جهة إال في الحاالت المنظمة في القانون.

 عشر دسساالبند ال
 مراعاة القواعد والتعليمات 

يجب علي المرخص له أن يلترزم بمراعراة القواعرد والتعليمرات التري تصردرها الهيئرة المصررية العامرة 

 للثروة المعدنية بشأن تنظيم وحسن سير العمل في المساحة محل الترخيص .

ختلفة الخاصة بالوقاية من مختلرف اإلخطرار كما يلتزم بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الم

 .والمتعلقة بمساكن العمال وراحتهم وسالمتهم ومن  الخطر عن الغير

 عشر  سابعالبند ال
 اآلثــار

يبادر  أنوعلى المرخص له  دولةكل ما يعثر عليه المرخص له من االثار اثناء العمل يكون ملكا لل
يكشف من المقابر  عليه أو عن كل ما يعثر ةبالمنطقلهيئة بإيقاف األعمال واإلبالغ الفوري لمندوب ا

يتخذ جميع  أنغيرها وعليه  أو ةي األثريانأطالل المب أو تماثيل األثرية أو النقوش القديمةال أو
عنها وعليه عندئذ اتباع  ةعليها لحين اخطار مندوب الهيئ ةالتي تكفل المحافظ تاالحتياطيا
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بتسليمها فورا إلى مندوب  وعليه يقوم أنمندوبها في هذا الش أو ةيئالتعليمات التى تصدرها له اله
 متى طلبه منه ذلك. الحكومة

وأية قوانين  1893لسنة  111وذلك دون اإلخالل بأحكام قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 
 أخرى .

 عشر ثامنالبند ال
 المسئولية القانونية قبل الغير

الرجروع  وللهيئرةالمسئولية قبل الغيرر عرن كرل ضررر يرنجم عرن أعمالره تحمل كل المرخص له وحد  ي

 عليه بما عسا  أن يحكم عليها به من التعويض بسبب هذ  األعمال.

 عشرالتاسع البند 
 في التصرف فيها الهيئةملكية األرض وحق  

تفراع هذا الترخيص ال يمنح المرخص له أية حقروق تتعلرق بملكيرة المسراحة محرل التررخيص أو حرق ان

بتلك المساحة منفرداً وللهيئة الحق في التصرف في أ  جزء من المساحة المستغلة كما تشاء ألعمالها 

الخاصة أو العامة   كما أن لهرا الحرق فري إصردار ترراخيص البحرث أو ترراخيص االسرتغالل فيهرا عرن 

لمنطقرة   للغير وبشررل عردم التعرار  مر  حقروق المررخص لره أو األضررار بعملره فري اآخرمعادن 

  علري أر  المسراحة آخروعلي المرخص له أن يعمل علي من  الغير من إقامة مباٍن أو أية منشات 

كرران لديرره ترررخيص سررابق مررن الهيئررة المصرررية  إذاموضرروع هررذا العقررد أو اسررتخدامها بأيررة صررورة إال 

 العامة للثروة المعدنية.

 البند العشرون 
 يقاف الترخيص مؤقتاإ

 

 إذايقراف سرريان تررخيص االسرتغالل ميقتراً إ دارة الهيئرةإ مجلرسبعرد موافقرة  للسلطة المختصةيجوز 

شكل االستغالل خطراً جسيماً علي أمن وسالمة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقرة المررخص بهرا   

قررردمت الهيئرررة تقريررررين فنيرررين بوجرررود مخالفرررات فنيرررة بهرررا   وذلرررك وفرررق األحررروال والقواعرررد  إذاأو 

والمعردل بالقرانون رقرم بشأن الثروة المعدنية  0282لسنة  891لتي  حددها القانون رقم واإلجراءات ا

 .0202لسنة  821والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم  0289لسنة  821

 
 العشرون و  الحادىالبند
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   مخالفة الترخيص والحق في إلغائه ونتائجه
في  لبحثلغاء ترخيص اإموافقة مجلس إدارة الهيئة اصدار قرار ببعد  للسلطة المختصةيكون      
 : الت اآلتيةالحا

 يومًا من تاريخ االستحقاق . ستينخالل  عدم سداد القيمة اإليجارية أواإلتاوة .1

والمعدل بالقانون بشأن الثروة المعدنية   2112لسنة  189مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم  .2
لسنة  119رقم     ئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء وال 2118لسنة  121رقم 

2121. 

 .الترخيص أحكام أومن شروط  أيمخالفة  .3

 .صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفالس المرخص له .2

 .قضاء مدتهاان أوحلها  أوتصفيه الشركة المرخص لها  .1

م المساحة ألسباب ترجع تالعمال محل الترخيص لمدة اقصاها شهر من تاريخ اسعدم بدء األ .6
 للمرخص له ، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة ستة أشهر متصلة.

 التأجير من الباطن دون موافقة كتابيه من الهيئة. أوالغير  إلىالتنازل عن الترخيص  .1

رض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أقام المرخص له بتشوين المستخرجات على  إذا .9
 حصل على عقد إيجار عنها.ي أن

 اج خامات من خارج المساحة المرخص بها.ر ثبت قيام المرخص له باستخ إذا .8

حدهم الحلول محله خالل أ أوالترخيص ساريًا ولم يطلب ورثته  انالمرخص له وك فيتو  إذا .11
لوبه طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المط أو اوز تسعين يومًا من تاريخ الوفاةمدة ال تتج

 .لتنفيذ الترخيص

خالل ستين يوما من تاريخ  المخالفة ةلمرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالخالف ا إذا .11
 ذاره من الهيئة .إن

غم إنذاره المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجاتها ر  لمنطقةت تلوث اإذا ثب .12
 .بذلك من الهيئة

 ها .ثبت تزوير مستندات  أو ذبةإذا قدم المرخص له إلى الهيئة بيانات كا .13
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عدم إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على المستندات المقدمة للهيئة خالل تسعين يومًا من  .12
 إجراء التعديل .

 
ملغاة بصفة قطعية مع عدم اإلضرار بالحقوق التي  مرخص لهثر ذلك كافة حقوق الإتصبح ـ و 

 لترخيص .بموجب هذا ا رخص لهقد اكتسبتها ضد الم هيئةتكون ال
 والعشرون  ثانىالبند ال

 جل الترخيصأالعقارات والمنقوالت عند انقضاء 
 

عند انتهاء مدة الترخيص أصالً وتجديدأ يمنح المرخص له مهلرة قردرها ثالثرة أشرهر إلخرالء المسراحة 

على أن يسدد تعويضراً يعرادل ضرعف القيمرة اإليجاريرة عرن هرذ  المردة ة المنقوالت والمشونات من كاف

لسرنة  891رقرم لقرانون القانونيرة وفقرا ألحكرام ا جرراءاتاتخراذ اإلللهيئة التحف  عليهرا لحرين يحق  وإال

والئحترره التنفيذيررة الصررادرة  0289لسررنة  821والمعرردل بالقررانون رقررم بشررأن الثررروة المعدنيررة  0282

 .0202لسنة  821بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 

 
 والعشرون البند الثالث 

  تسليم المساحة
 

يسررلم المرررخص لرره المسرراحة إلررى  آخرررعنررد انقضرراء أجررل هررذا الترررخيص النتهرراء المرردة أو ألى سرربب 

 لى تنبيه أو إنذار .منول به التسليم وذلك بدون حاجة إمندون الهيئة ال

لي الهيئة جمي  الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حاالت إلغائه أو التنازل عنره وتيول إ

 .يانات المتعلقه بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة مدته عدا الخرائط والب أو انتهاء

 
 
 
 

 والعشرون  رابعالبند ال
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 التسويات المالية 
والمررخص هيئرة تظل جمي  النصوص الواردة في هذا الترخيص والمتعلقة باالرتبالات المالية برين ال

وذلررك حتررى تررتم التسرروية  آخرررأو أل  سرربب هررذا الترررخيص النتهرراء مدترره  إلغرراءلرره نافررذة المفعررول بعررد 

 . النهائية

 والعشرون  خامسالبند ال
 االختصاص القضائي 

و تختص محكمة القضاء اإلدار  بمجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أ  نزاع قد ينشرأ عرن تنفيرذ أ

 . تفسير أ  بند من بنود هذا الترخيص

 والعشرون دسالبند السا

 المحل المختار

ن بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا الترخيص هو محله المختار لهما وأن كافة أقر الطرفا

المكاتبات والمراسالت التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجرة لجمير  آثارهرا القانونيرة   وحرال تغييرر 

تبرر أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف اآلخر بذلك بخطان مسجل بعلم الوصول وإال اع

ويطبرق عليرره  مراسرلته علرى العنروان المبرين بهرذا التررخيص صرحيحة ومنتجرة لجمير  آثارهرا القانونيرة

 .   من قانون الثروة المعدنية 38أحكام المادة )

 والعشرون  سابعالبند ال
 القوة القاهرة 

 
رخيص ى نص أو بند مما ورد في هذا التهرية عن تنفيذ أعجز ألسبان ق إذاالمرخص له غير مسئول 

كان تأخير المرخص له في تنفيذ التزاماته الفنية في هذا الترخيص راجعا ألسبان قهرية ضمنت  إذاو

ى لتالفى هذا الضرر الناتج من جراء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب آخرمدة التأخير وكل مدة 
 هذا الترخيص .

ان أو ى ضررر أو حرمررخص لره عرن أسرئولة برأ  حرال قبرل المروم  كل ما تقدم ال تعتبرر الحكومرة م

 ىء .رى حادث من حوادث القوة القاهرة أو الطواتعطيل يصيبه من جراء وقوع أ

 
 والعشرون  ثامنالبند ال

 التأمين 
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لهيئرة المصررية العامرة للثرروة المعدنيرة عنرد التوقير  علرى هرذا التررخيص يسدد لعلى المرخص له أن 

مين بعررد انقضرراء مرردة الترررخيص بشرررل تنفيررذ كافررة ا التررأويرررد هررذ واحرردةجررار سررنة تأمينررا يرروازى إي

االشرترالات الررواردة فيرره ومراعراة كافررة الررنظم واللروائح الخاصررة بأعمررال التعردين وذلررك وفقرراً ألحكررام 

لسنة  821والمعدل بالقانون رقم  بشأن الثروة المعدنية 0282لسنة  891  من القانون رقم 32المادة )

   821مجلرس الرروزراء رقررم التنفيذيرة الصررادرة بقررار رئرريس  ردة بالالئحررةوأحكرام التررأمين الروا 0289

 .0202لسنة 

 التاسع والعشرون البند 

 العمال والموظفون 
 

زم المرخص له بمراعاة األحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصرريين ومجمروع مرا تيل

بشرأن بعرض األحكرام الخاصرة  8912 لسرنة 06يتقاضونه من أجور ومرتبرات المقرررة بالقرانون رقرم 

 بالشركات وما قد يطرأ عليها من تعديل .

 لثالثون البند ا

 حلول الورثة محل مورثهم 
 

ما توفرت فيهم الشرول وللبوا  إذاتوفى المرخص له يكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم  إذا

راعراة مرا تقضرى بره أحكرام القرانون ذلك كتابرة فري مردة ال تتجراوز تسرعين يومراً مرن تراريخ الوفراة مر  م

 في هذا الشأن. 8921لسنة  838الصادر بالقانون رقم المدني 

 
 
  

 والثالثون  حادىلبند الا
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لسنة   121بشأن الثروة المعدنية والمعدل بالقانون رقم  2112لسنة  189تسري أحكام القانون رقم 
. والالئحة  2121لسنة  119اء رقم والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزر  2118

وأحكام القانون المدني الصادر  2111لسنة  1866الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
وتسرى على التراخيص التى تصدر فى شبة جزيرة سيناء أحكام  1829لسنة  131بالقانون رقم 
 ين ذات الصلة.والئحته التنفيذية وأحكام القوان 2112لسنة  12القانون رقم 

 

 الثالثونو الثانىالبند 

 

 . عند مراجعته يلتزم الطرفان بأ  تعديالت يجريها مجلس الدولة على هذا الترخيص

 الثالثون و  الثالثلبند ا
 

الصادرة  والئحته التنفيذية 8992لسنة  2الصادر بالقانون رقم يلتزم المرخص له بأحكام قانون البيئة 

 حكامهمررراالقررررارات الصرررادرة تنفيرررذا ألو 8991لسرررنة  331رقرررم بقررررار رئررريس مجلرررس الررروزراء 

 .وتعديالتهما

 والثالثون الرابعالبند 

 ترخيصنسخ ال
 

مرن ثرالث نسرخ تسرلم للمررخص لره نسرخة واحردة منهرا وتحرتف  الهيئرة بالنسرختين  ترخيصهذا ال رحر

 . الباقيتين للعمل بموجبهما عند اللزوم واالقتضاء

 والثروة المعدنية البترول رـيوز                                               مرخص لهال

 بالتفويض                                                                      

 رئيس مجلس إدارة                                                                                   

 الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية                                                                    


