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 وزارة البترول والثروة المعدنية

 الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
 ص بحث عن المعادن ترخينموذج 

 2222( لعام 2المزايدة العامة للبحث عن بعض الخامات والمعادن المصاحبة لها رقم )
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 -----------------------------------------------موقع مساحة البحث :

 ----------------------------------------------------: رقم القطاع

 ---------------------------------------------داء الترخيص :تاريخ ابت

 --------------------------------------------------مدة الترخيص :
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 2222لسنة  2طبقا للمزايدة رقم  ........ دنترخيص بالبحث عن مع
 

                                   :كال منبين قد ابرم هذا الترخيص  2222 /   /    يوم       الموافق  انه في
الجيولوجى  بصفته مفوضا عنه السيد/البترول والثروة المعدنية  السيد المهندس / وزير(  1)

صالح سالم ـ  طريق 3الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومقرها  رئيس مجلس ادارة
 العباسية ـ القاهرة . 

 ويشار إليها فيما بعد  "الهيئة" أو " الوزارة "                                                          

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

 والمقيم :بصفته                   السيد /                       
 رقم قومي / 

  ويشار إليه فيما بعد " بالمرخص له"                                                                           

 ) طرف ثاني (                                                                    
 : وقد اتفق الطرفان على ما يلي   

 دــيـهـتم
حيث أن كافة الثروات المعدنية فى المناجم والمحاجر والمالحات فى االراضى المصرية والمياه االقليمية 

 ليها واستغاللها االستغالل االمثل .والمنطقة االقتصادية الحصرية هى ملك للشعب وعلى الدولة الحفاظ ع
 وحيث أن تراخيص البحث عن المعادن فى المناجم تصدر عن مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة الوزير .

لمزاولة عمليات البحث عن المعادن تم ترسية  2222لسنة  2وحيث انه من خالل المزايدة العامة رقم 
ا هو محدد فى الملحق المرفق بهذا الترخيص وتقر الشركة للبحث عن خام....... كمالقطاع رقم ........ 

بأن لديها الكفاءة الفنية والخبرة فى العمليات التعدينية والقدرة المالية لتنفيذ وأداء تلك العمليات بموجب هذا 
 الترخيص.

 .  ترخيصموافقات المطلوبة إلصدار الـ وحيث أنه وردت للهيئة الموافقات األمنية والبيئية وغيرها من ال
لسنة  891رقم  انون ـأمين المنصوص عليه بالقـوالت اإليجـاريةيمة ـداد القـام بسـد قـب قـالــ وحيث أن الط

والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس  2289لسنة  821والمعدل بالقانون رقم  بشأن الثروة المعدنية 2282
 .2222لسنة  821مجلس الوزراء  رقم 
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 تعريفات 
 
 نية.المعد " يقصد بها الوزير المختص بالثروة ة المختصةالسلط"

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

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

 تاريخ التوقيع على الترخيص من طرفيه."تاريخ السريان"  
 .يقصد به التاريخ الذى يتم فيه تسليم منطقة البحث للشركة" تاريخ بدء البحث "  

" يقصد بها على سبيل المثال وليس الحصر أختبار السطح وما تحت االرض  " أنشطة البحث
الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيقية التى تؤدى الى التعرف على  بكل الوسائل خاصة

المعادن بواسطة صفاتها الطبيعية والمغناطيسية والكهربية أو أى صفات أخرى بواسطة عمل 
وجود الخام ويشمل البحث أيضا االختبار احتمالية  حفر أختبارية أو ثقوب لتأكيد وجود أو

ض بواسطة كافة أعمال الحفر والتعدين التى تؤدى الى تحديد التفصيلى للسطح وما تحت االر 
وجود الخامات المعدنية وكمياتها ومواصفاتها والطرق االقتصادية الستخراجها ومعالجتها 

أجسام الخام وتقدير االحتياطيات االقتصادية للخام ومواصفاته التعدينية  \وتسويقها وتحدي
المطلوبة للتقييمات االقتصادية بما فى ذلك وليس على والفنية وكذلك انشاء البيانات الفنية 

 سبيل الحصر التقييمات االقتصادية التمهيدية ودراسات الجدوى الخاصة بها.
يقصد بها المنطقة أو القطاع المخصصة للشركة للبحث وخاصة تلك المحددة  " البحث منطقة" 

 فى هذا الترخيص.
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ام القابل لالستغالل التجارى وفقا الساليب التعدين " يعنى الكشف عن الخ التجارى  االكتشاف" 
الجيدة المتعارف عليها وال يعتبر االستكشاف تجاريا ما لم تقدم الشركة الى الهيئة دراسة جدوى 
تفصيلية مدعمة بالمستندات التى تثبت أن الخام عند أستغالله يمكن أن يغطى جميع التكاليف 

 خالل فترة تحددها دراسة الجدوى.
لترسية بالبحث واالستكشاف عنه داخل قطاع او منطقة " يقصد المعدن الذى تم ا لخاما" 

 البحث.
تشير الى جميع النفايات والمخلفات المتواجدة فى المنطقة والناتجة عن " التشوينات والنفايات " 

أعمال تعدين قديمة سبق تنفيذها قبل تاريخ سريان الترخيص وتمتلك الهيئة تلك التشوينات 
المخلفات وال يحق للمرخص له نقلها أومعالجتها أو بيعها ويتعين تركها فى مكانها أو أن يتم و 

 نقلها فيما بعد بمعرفة الهيئة.
وأية  8911لسنة  881" تخضع الحكام قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم  االثار" 

 قوانين أخرى تتعلق باالثار .
 821والمعدل بالقانون رقم  2282لسنة  891رقم  به القانون  يقصد  " قانون الثروة المعدنية "

 2222لسنة  821رقم  الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراءوالئحته التنفيذية  2289لسنة 
جمهورية مصر العربية بمقتضى بمقتضى القانون " يقصد بها الرسوم التى تفرضها الضرائب" 

 المطبق على الدخل والسلع والخدمات ...الخ.
" يقصد به قانون جمهورية مصر العربية المطبق فيما يتعلق بأى ضريبة وأى  الضرائب قانون  "

 تشريع أو الئحة الحقة ومرتبطة به.
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 بنود الترخيص
 البند األول

وكافة اإلجراءات السابقة على  2222لسنة  2وشروط المزايدة رقم  ةالسابقوالتعريفات يعتبر التمهيد 
 .ء من هذا الترخيص ومكماًل ومتممًا ألحكامه الترخيص جزء ال يتجز 

 الثانيالبند 
 سريانهالترخيص ومدة 

 

على الرسم المرافق لهذا الترخيص  ةالمحدد المنطقة في ------- خام يمنح المرخص له حق البحث عن
 . -----مساحته  -----وهى على شكل 

مقدم بواقع خمسة  سنوي  بإيجاروذلك  22    /   /  إلى 22    /   / من تبدأ  سنتانومدة هذا الترخيص 
جزء منه ويجبر كسر الكيلو  أوأالف جنيه مصري لكل مساحه قدرها كيلو متر مربع من مساحة البحث 

 وفي حالة تجديد هذا الترخيص يحصل إيجار سنوي مقدم على النحو التالي : الي كيلو متر مربع
 بحث عن فترة البحث الثانية .ـ عشرة آالف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة ال

 . الثالثةجنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث  ألفعشر خمسة ـ 
 . األخيرةجنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث  ألف ون ـ عشر 

 .التزامات أعمال البحث عن فترة البحث االولىوقد تقدم المرخص له بخطاب ضمان بقيمة 
 الثالثالبند   

 الضرائب والرسوم
يلتزم المرخص له بسداد كافة الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانونًا والمستحقة عن هذا الترخيص 
وتخصم من مستحقاته لدى الهيئة ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، دون أن يكون للمرخص له الحق في الرجوع 

 . لى الهيئةبما سدده من ضرائب أو رسوم أو دمغات ع
 الرابعالبند 

 حق المرخص له في المعادن الموجودة بالمنطقة   
أي معدن  أو أحجار كريمةاالستيالء على  في نانوع ك يأحق من  يأال يخول هذا الترخيص لحامله 

 .غير ذلك  أوخر )حتى المعدن الصادر عنه الترخيص ( آ
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 الخامسالبند 

 التزامات المرخص له بالبحث
 ثالثون يوماً  أقصاهامده  في ةالمعدني ةللثرو  العامة ةالمصري ةالهيئ إلىيقدم  أنمرخص له بالبحث بيلتزم ال

عمال من م القيام بها وما تستلزمه تلك األعمال البحث التى يعتز أل مفصالً  شروعاً من تاريخ الترخيص م
قضى شهر دون أن إذاع و على ذلك المشرو  ةيحصل على موافقة الهيئ أنمنها لتنفيذها و  فاقنلألمبالغ 
تستلزمها  التيفاق كافة المبالغ ناعتبر ذلك موافقة منها كما يلتزم بإ المشروعات الهيئة على اعتراضب إخطاره

 تقريراً كل ثالثة أشهر  ةيقدم للهيئ أنكما يلتزم ب على النحو الذي توافق عليه الهيئة.عمال البحث هذه أ 
يكون هذا  أنفاقه عليها من مبالغ ويجب أنتم ومقدار ما  األعمالك ه بتنفيذ تليبين فيه مدى قيام مفصالً 

 . )مراحل البحث ونتائجه( فاقنبالمستندات الدالة على التنفيذ واأل التقرير مؤيداً 
 والبياناتللثروة المعدنية ( جميع الخرائط ) للهيئة المصرية العامة يسلم  أنكما يلتزم المرخص له بالبحث ب

عند  أوعن الترخيص ارير عن األعمال التي قام بها طوال مدة البحث وذلك لدى نزوله والتحاليل والتق
يحافظ عليها  أنللدولة وعليه وتكون المعادن وخاماتها التي يستخرجها المرخص له بالبحث ملكًا  انتهائه

 هذا الترخيص . سريانطيلة مدة 
 سادسالبند ال

 مدة الترخيص وتجديده
على  ويجوز تجديده لمدتين كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة سنتينمدة هذا الترخيص 

ستة مدة الترخيص ب انتهاءكتابة قبل  ةالمعدني ةللثرو  ةالعام ةيكون تقديم طلب التجديد للهيئة المصري أن
 -:قل مصحوباً أشهر على األ

على  الدالةوبالمستندات  الكافية خرائط اإليضاحيةبال مشفوعاً  قرير مفصل عن نتائج أبحاثه السابقةبت -ال:أو 
 .ةوافقت عليه الهيئ الذيللمشروع  فاق طبقاً ناأل

بدأ فعال وواصل القيام بأعمال األبحاث المرخص له  ناك إذاال وال يقبل طلب تجديد الترخيص إ -:ياانث
يكون  أنرخيص بشرط عن المعادن موضوع الت بقصد الحصول على معلومات وغيرها وبصفة مستمرة جدية

اللوائح وال  أو ينانالقو  أو الترخيصسواء بموجب هذا  المقررة حكامراعى تنفيذ جميع األ المرخص له قد
من الهيئة  كتابي إذنبغير  ة أشهرمدة تزيد على ثالث قفتأو  إذا تعتبر األعمال مستمرة بصفة جدية

 .هيئة تقررها ال التيبالشروط  المعدنية امة للثروةالع المصرية
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استغالل طبقا  ترخيصيطلب  أنمن حق المرخص له  أصبحه أن رأت إذاال تتقيد الهيئة بتجديد الترخيص و 
بإبالغه بخطاب موصى عليه مصحوب  ةله وقامت الهيئ الثروة المعدنية والالئحة المكملة ون انقلنصوص 

 استغالل.ترخيص بعلم الوصول بوجوب طلب 
 

 السابعالبند 
 ة التعليمات والقواعد وجوب مراعاة كاف

للثروة  ةالعام ةصرييلتزم بمراعاة كافة التعليمات والقواعد التى تصدرها الهيئة الم أنيجب على المرخص له 
 فيتنظيم وحسن سير اعمال البحث  انلضم خر فيما يتعلق بكل ما تراه ضرورياً آل أنالمعدنية من 

  المساحة المرخص بها.
 ثامنالبند ال

عمال البحث ومقدار أ  فيجميع العمال الذين يستخدمهم  عن صحيحة ببياناتالمرخص له يحتفظ  أنيجب 
 اتانالبيكشوفا بهذه  ةالهيئ إلىيرسل  أنها باعتبارها ملكا للدولة وعليه جااستخر  تم ىتخامات المعادن ال

 وغيرها حسب النماذج الموضوعه لهذا الغرض.
 تاسعالبند ال

تناسب المشروع الذي  التي قة لمدير حائز على الكفاءة الفنيةالمنط في يعهد بالعمل أنعلى المرخص له 
 ةالكافي ةبمجرد تعيينه وتخول للمدير السلط ةيخطر عنه الهيئ أنبتنفيذه طوال مدة الترخيص وعليه  لتزما

 ةنيالمعد ةالثرو  ون انوقتصدر من مندوبها طبقا لنصوص الترخيص  أو ةتصدرها الهيئ التيلتنفيذ التعليمات 
 المستقبل. فيما يصدر من تعديالت  أوالتنفيذية  هوالئحت

 شراعال البند
 التعليمات الالزمة إصدار في ةالهيئ سلطة مندوبي

باع الت   الالزمةالتعليمات  إصدار فيالحق  المنطقة في ةالمعدني ةللثرو  ةالعام ةالمصري ةالهيئيكون لمندوب 
االستعجال لمنع  حالة إليهاتدعو  التي الوقتيةالتعليمات  عطاءإ  فيواللوائح المعمول بها و  ون انالقنصوص 

 والممتلكات مما قد ينتج عن التشغيل. لألرواح اإليذاء أوتقليل الخطر  أوتفادى  أو
وبذلك يكون المرخص له  المنطقة فيلمندوبه  أوامر كتابة للمرخص له و األ أووتعطى هذه التعليمات 

 حينه. فيمسئوال عن تنفيذها 
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 (ثاراآل) عشر الحادىبند ال
بإيقاف يبادر  أنوعلى المرخص له  دولةكل ما يعثر عليه المرخص له من االثار اثناء العمل يكون ملكا لل

تماثيل ال أويكشف من المقابر  أوعليه  عن كل ما يعثر ةبالمنطقاألعمال واإلبالغ الفوري لمندوب الهيئة 
تكفل  التي تاالحتياطيايتخذ جميع  أنغيرها وعليه  أو ةاألثري يانالمب أطالل أو النقوش القديمة أواألثرية 
 أو ةعنها وعليه عندئذ اتباع التعليمات التى تصدرها له الهيئ ةعليها لحين اخطار مندوب الهيئ ةالمحافظ
 متى طلبه منه ذلك. مندوب الحكومة إلىبتسليمها فورا  وعليه يقوم أنهذا الش فيمندوبها 

 وأية قوانين أخرى . 8911لسنة  881ل بأحكام قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم وذلك دون اإلخال
 عشر ثانىالبند ال

 المسئولية
تحمل وحده كل وي مرخص له بها تحت مسئوليته الشخصيةال في المساحةيقوم المرخص له بالعمل 

التعويض الذى قد  دولةتحمل عن الي أنوعليه  أعمالهقبل الغير عن كل ضرر ينجم عن  القانونيةالمسئولية 
 عماله.أ التعويض نتيجة عمل من  أنك إذاأو االدعاءات أو الطلبات  اإلجراءات أولب به في القضايا ايط

 عشر الثالثالبند 
 للغير رخص لهعدم جواز تنازل الم

 .السلطة المختصةعن أي حق من الحقوق المترتبة علي هذا الترخيص دون موافقة  
أو نوح له مالمالترخيص الناشئة عن  وااللتزامات الحقوق  جزئيًا عن أويتنازل كليًا  أنله  رخصملل زال يجو 

خالل التنازل عن طريق بيع أسهم الملكية للشخص االعتباري المرخص له دون موافقة كتابية من جهة  من
 االختصاص .
( من الالئحة مصحوبًا 1جهة االختصاص على النموذج المنصوص عليه في المادة ) إلىويقدم الطلب 

 برسم النظر المقرر .
 : ر الشروط اآلتيةافتو  يجب  عتماد ذلك التنازلالنظر في ا وحتى يمكن

 المنصوص عليها في الترخيص وقت التنازل .التزاماته جميع ب فيأو المتنازل قد يكون  أن (8)

 . يكون المتنازل له مقيدًا بسجل المؤهلين لدى جهة االختصاص أن (2)

 .الماليةوالمقدرة والفنية  الكفاءةالمتنازل إليه للهيئة ما يثبت في  رتتواف أن  (1)

 . يلتزم المتنازل إليه بكافة شروط الترخيص أن (2)
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 .التنازل لجهة االختصاص عند تقديم طلبالمتنازل بسداد مثلى القيمة االيجاريه السنويه  ( يقوم 1)   
 هة االختصاص حال عدم سداده .يقدم المتنازل إليه التأمين الذي تشترطه ج أن(  6) 
 ( االلتزام بتقديم برنامج العمل عن الفترة المتبقية من مدة الترخيص .1) 

يكون المتنازل والمتنازل إليه ضامنين متضامنين في كل االلتزامات جزئي ( في حالة التنازل ال1)  
 ه جهة االختصاص .تجاالمنصوص عليها في التراخيص 

 إليه مقيداً بسجل  المؤهلين لدى الهيئة . ــ أن يكون المتنازل9 

 ـــ أن يقدم المتنازل إليه التأمين الذي تشترطه الهيئة .01

 عشر رابعالبند ال
 تراخيص استغالل أوطلب ترخيص 

لسنة  821والمعدل بالقانون رقم  2282لسنة  891وفقًا ألحكام قانون الثروة المعدنية رقم للمرخص له 
 ناسري أثناء فيو ,  2222لسنة  821ية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم والئحته التنفيذ 2289

الهيئة إلى  يتقدم بطلب أن فيالحق  وبعد االكتشاف التجارى للخامد يدجتمدة ال أومدة الترخيص األصلية 
 تياآل تلالشتراطا تراخيص استغالل طبقاً  أوعلى ترخيص للحصول  ةالمعدني ةللثرو  ةالعام ةالمصري

 -ها:نابي
 جزء منها. أو المساحةيشمل ترخيص االستغالل كل  أن -أ
موضـــحًا بهـــا مربـــع  أوتـــرخيص اســـتغالل علـــى شـــكل مســـتطيل  أي فـــي مســـاحة منفصـــلة تكـــون كـــل أن -ب

 إحــداثي الــركن الشــمالي الغربــي وزاويــة االنحــراف وكافــة البيانــات المنصــوص عليهــا بالالئحــة التنفيذيــة
 .2222لسنة  821راء رقم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوز 

ها طلـــب تـــرخيص اســـتغالل أنيضـــع المـــرخص لـــه بمعرفتـــه وتحـــت مســـئوليته لكـــل مســـاحة مقـــدم بشـــ أن -ج
وال يصدر له تـرخيص  ةالمعدني ةللثرو  ةالعام ةالهيئة المصريبها بعالمات التحديد طبقا للوائح المعمول 

يحــافظ  أنويجــب عليــه  ليــه الهيئــةعلــى الوجــه الــذي توافــق عتــم وضــع هــذه العالمــات  إذا إالاســتغالل 
 تكون دائما بحاله جيده. أنمواقعها وعلى  فيطيلة مدة الترخيص على تلك العالمات 

بشرط المرفق بالمزايدة خيص االستغالل تر  فييبرم ترخيص االستغالل على اساس الشروط المعمول بها  -د
 ترخيص البحث. ناسري إثناءيطلب ترخيص االستغالل  أن
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 عشر سخامالبند ال
 ثر المترتب على منح المرخص له ترخيص استغالل عن جزء من منطقة البحثاأل 

 

الصادر عنها  أجزاء من المنطقة أوتراخيص استغالل عن جزء  أوعندما يمنح المرخص له ترخيص 
 بالنسبةقائما  ذا الجزء ويظل ترخيص البحث األصليالترخيص يبطل مفعول هذا الترخيص فيما يتعلق به

تراخيص استغالل بشرط اال تزيد مدة  أوطلب ذلك وقت تقديمه بطلب ترخيص  إذا الباقية مساحةال إلى
  .وتجديداً  صالً أالمدة المحددة بالقانون الترخيص على 

 عشر سادسالبند ال
 منطقه الترخيص فيالتصرف  في هيئةحق ال

 أو تشاء ألعمالها الخاصةأو كلها كما جزء من المساحة المرخص بها  أي فيالتصرف  فيالحق  هيئةلل
خرى بشرط أمنح رخص للبحث فيها عن معادن  فيالحق  المعدنية للثروةو للهيئة المصريه العامه  العامة

كافة  فينهائيا  الهيئة أيويكون ر  المنطقة فيبعمله  األضرار أوعدم تعارض ذلك مع حقوق المرخص له 
 .األحوالهذه 

 عشر السابعالبند 
 القوة القاهرة

هذا الترخيص  فيتعهد مما ورد  أونص  أيعن تنفيذ  قهريةعجز ألسباب  إذارخص له غير مسئول الم
نفيذ التزاماته الفنية عدم قيام المرخص له بت فيالسبب  أن المعدنية للثروة العامة ةلهيئة المصريثبت ل إذاو 

الناتج من جراء التأخير  لضررا فيتلزم لتال أخرى  وكل مدة التأخيرتخصم مدة  أنيجوز  القاهرة يرجع للقوة
 .خص له قد قام بكافة التزاماته األخرى يكون المر  أنبموجب الترخيص بشرط  من المدة المقررة

 انحرم أوضرر  أيحوال قبل المرخص له عن ية حال من األأمسئوله ب دولةومع كل ما تقدم ال تعتبر ال
  الطوارئ. أو القاهرةع أي حادث من حوادث القوة تعطيل يصيبه من جراء وقو  أو

 
 

 عشر الثامنالبند 
 إيقاف الترخيص مؤقتا
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 البحث شثكل  إذامؤقتثاً  البحث يقاف سريان ترخيص إ دارة الهيئةإ مجلسبعد موافقة  للسلطة المختصةيجوز 

قثدم  الهيئثثة  إذاخطثراً سسثيماً يلثم أمثن ةسثثعمة العمثل ةالعثاملين أة الليثر أة المنطقثثة المثرخص بهثا   أة 

رين فنيين بوسود مخالفات فنية بها   ةذلك ةفق األحوال ةالقوايد ةاإلسراءات التم  حددها القانون رقم تقري

ةالئحته التنفيذية الصثادرة بقثرار رئثيس مجلثس  4109لسنة  021ةالمعدل بالقانون رقم  4102لسنة  091

 .4141لسنة  011الوزراء  رقم 

 عشرتاسع البند ال
 هونتائج هإلغائمخالفة الترخيص والحق في 

 : الت اآلتيةفي الحا لبحثلغاء ترخيص اإبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة اصدار قرار ب للسلطة المختصةيكون 

 يومًا من تاريخ االستحقاق . ستينخالل  عدم سداد القيمة اإليجارية .8

بالقانون رقم والمعدل بشأن الثروة المعدنية   2282لسنة  891رقم  القانون  أحكامحكم من  أيمخالفة  .2
 .2222لسنة  821والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم  2289لسنة  821

 .الترخيص أحكام أومن شروط  أيمخالفة  .1

 .صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفالس المرخص له .2

 .مدتها قضاءان أوحلها  أوتصفيه الشركة المرخص لها  .1

م المساحة ألسباب ترجع للمرخص مدة اقصاها شهر من تاريخ استالعمال محل الترخيص لعدم بدء األ .6
 .شهر متصلةأ ستةمن الهيئة لمدة  كتابي إذنالتوقف بدون  أو،  له

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

 أناحة المرخص له بها دون رض خارج حدود المسأقام المرخص له بتشوين المستخرجات على  إذا .1
 يحصل على عقد إيجار عنها.

 اج خامات من خارج المساحة المرخص بها.ر ثبت قيام المرخص له باستخ إذا .9

حدهم الحلول محله خالل مدة ال أ أوالترخيص ساريًا ولم يطلب ورثته  ناالمرخص له وك فيتو  إذا .82
 .م تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبه لتنفيذ الترخيصطلبوا الحلول ول أو اوز تسعين يومًا من تاريخ الوفاةتتج

من  ذارهإنخالل ستين يوما من تاريخ  المخالفة ةلمرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالخالف ا إذا .88
 الهيئة .
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بذلك  إنذارهغم المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجاتها ر  لمنطقةت تلوث اإذا ثب .82
 .الهيئةمن 

 ها .ثبت تزوير مستندات  أو ات كاذبةانبيإلى الهيئة خص له قدم المر  إذا .81

عدم إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على المستندات المقدمة للهيئة خالل تسعين يومًا من إجراء  .82
 التعديل .

تكون  التيملغاة بصفة قطعية مع عدم اإلضرار بالحقوق  مرخص لهثر ذلك كافة حقوق الإتصبح ـ و 
 بموجب هذا الترخيص . رخص لهضد الم قد اكتسبتها هيئةال

 ون عشر الالبند 
 التي محل الترخيص بالحالة ةتهاء فترة البحث دون الحصول على ترخيص استغالل تسلم المساحانبعد 

مع نقل كافة المعدات واالالت منها  ةعلى البيئ ةت عليها وقت تسلمها وبما يتفق مع معايير المحافظانك
خصما من عليه على نفقة المرخص له  ناما ك إلىعادة الحال إب مت الهيئةقاال وإ يوماثالثين خالل 

والتحاليل والخرائط والخامات والمواد التى اسفر جميع التقارير  الهيئة إلىتؤول  أنمستحقاته لديها على 
ة وتقوم الهيئ تعويض أيب المطالبةالترخيص بدون  انتهاءبعد  الهيئة إلىبالموقع  المشونةعنها البحث 

بشأن  2282لسنة  891رقم  القانون المنصوص عليها في  القانونية اإلجراءات هاءإنبالتحفظ عيها لحين 
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس  2289لسنة  821والمعدل بالقانون رقم  الثروة المعدنية

 .2222لسنة  821الوزراء  رقم 
 العشرون و  الحادى البند

ا ذلك ما توفرت فيهم الشروط وطلبو  إذاالحلول محل مورثهم  فيفيكون لورثته الحق المرخص له  فيتو  إذا
الصادر  انون المدنيالق أحكاممن تاريخ الوفاة مع مراعاة ما تقضى به ز تسعون يوما و اكتابة مده ال تتج

 .أنهذا الش في  8921لسنة  818بالقانون رقم 
 

 والعشرون  الثانىالبند 
 التأمين
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عند التوقيع على هذا  ةالمعدني ةللثرو  ةالعام ةالهيئة المصري ةانبخز يودع  أنرخص له ويجب على الم
مدة الترخيص  قضاءانالترخيص ويرد هذا التأمين بعد  ي سيسر  السنة التي يجارإمينا يوازى أالترخيص ت

 عمال التعدين .أبشرط تنفيذ كافة النظم واللوائح الخاصة ب
مخالفة بسبب  الفعلية األضرارتحمله من افة ما تك بعضه لتغطية أوتأمين مصادرة كل ال فيالحق  للهيئةو 

وجب  الفعلية األضرارالمذكور لتغطية لم يكف التأمين  إذانظم ولوائح التعدين و  أوحد بنود هذا الترخيص أ
 . على المرخص له تسديد الفرق 

 والعشرون الثالث البند 
  االختصاص القضائي

         ري بمجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ تختص محكمة القضاء اإلدا
 . ترخيصأو تفسير أي بند من بنود هذا ال

 والعشرون  الرابعالبند 
 المحل المختار

المختار لهما وأن كافة  المحلأقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا الترخيص هو 
ت التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية ، وحال تغيير أحد المكاتبات والمراسال

الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف اآلخر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول وإال اعتبر مراسلته 
( من 18)وال تطبق عليه المادة  على العنوان المبين بهذا الترخيص صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية

   . قانون الثروة المعدنية 
 والعشرون  الخامسالبند 

 2289لسنة   821دل بالقانون رقم والمع بشأن الثروة المعدنية 2282لسنة  891تسري أحكام القانون رقم 
الخاصة الصادرة  والالئحة . 2222لسنة  821والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

لسنة  818وأحكام القانون المدني الصادر بالقانون رقم  2281لسنة  8966مجلس الوزراء رقم بقرار رئيس 
 2282لسنة  82وتسرى على التراخيص التى تصدر فى شبة جزيرة سيناء أحكام القانون رقم  8921

 .وأحكام القوانين ذات الصلة والئحته التنفيذية
 

 والعشرون  السادسالبند 
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 . يالت يجريها مجلس الدولة على هذا الترخيص عند مراجعتهيلتزم الطرفان بأي تعد
 

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

 .هماوالقرارات الصادرة تنفيذا ألحكامهما وتعديالت 8991لسنة  111رئيس مجلس الوزراء رقم 
 
 والعشرون  البند الثامن
 ترخيصنسخ ال

من ثالث نسخ تسلم للمرخص له نسخة واحدة منها وتحتفظ الهيئة بالنسختين الباقيتين  الترخيصحرر هذا 
 . للعمل بموجبهما عند اللزوم واالقتضاء

 

 

 لمعدنيةوالثروة ا البترول يـروز                                      المرخص له              

 بالتفويض                                                                                               

 رئيس مجلس إدارة                                                                                           

 الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية                                                                            

 


