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 عقد ترخيص بحث

 بين
 الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

 و
 -----------------شركة 

 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة
 جمهورية مصر العربية –بالصحراء الشرقية 

 
 )تمهيد(

 

 "(تاريخ السريان)" 02تحرر هذا الترخيص بتاريخ ______، ______

 
 أطراف هذا الترخيص هم:

جمهورية القاهرة،  -العباسية  –طريق صالح سالم  3ومقرها  -الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  – المعدنية وزارة البترول والثروة
 مصر العربية.

 
لقرار الوزاري ض الصادر لسيادته باويمثلها قانونا في التوقيع على هذا الترخيص السيد األستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته بالتفوي

 .-----------لسنة  ----------رقم 

  
 

ً بموجب قرارالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتعديالته، ومقرها  6891لسنة  54رقم  رئيس الجمهورية ، هيئة مؤسسة قانونا

لعامة الهيئة المصرية ا مجلس إدارة السيد األستاذ/ رئيسالقاهرة، جمهورية مصر العربية، ويمثلها طريق صالح سالم، العباسية،  3القانوني 
  .للثروة المعدنية

 ويشار اليها فيما بعد "الهيئة"
 )طرف اول(

 
 ومقرها الرئيسي في: ------------------------في شركة مؤسسة   -------------شركة 

 ---------------(: 6عنوان )
 (: شارع _____________________0عنوان ) 

 ------------------------------------------------المدينة، الوالية، الرمز البريدي: 
 
 

------السيد : _________________، ويمثلها في هذا الترخيص بطاقة ضريبية رقم ،  ------------------- وسجلها التجاري رقم

 ----------------------------شركة قرار مجلس إدارة من ، بموجب  -------------
 

 )ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة"(
 )طرف ثانى(
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المعدنية في المناجم والمحاجر والمالحات في األراضي المصرية والمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الحصرية  الثروات كافةأن  حيث

 هي ملك للشعب، وعلى الدولة الحفاظ عليها واستغاللها االستغالل األمثل،

 زير،مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوتصدر عن وحيث أن تراخيص البحث عن المعادن في المناجم 
 

بحث عدد من قطاعات تم ترسنننننننية  للبحث عن الذهب والمعادن المصننننننناحبه 0202لسننننننننة  (6)رقم  المزايدة العالميةمن خالل  هوحيث أن

أن لديها المعرفة الفنية  الشننننركة تقرو، على الشننننركة من هذا الترخيص 6-كما هو محدد في الملحق أ   (----------------------(كالتالي: 

   لتنفيذ وأداء تلك العمليات بموجب هذا الترخيص، والقدرة المالية، التعدينية والخبرة في العمليات
 

 

، بأسلوب ينطوي على تعزيز االستقرار على المدى البعيد في الذهب والمعادن المصاحبةوحيث أن الهدف من هذا الترخيص هو البحث 

المناجم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ومجتمعاتها من خالل عملية يتحقق فيها انتاج واستخدام  مجالفي ظروف االستثمار 

 الموارد الطبيعية غير المتجددة في إطار متكافئ.

ى ما فقد اتفق األطراف علذات القيمة  االعتباراتالمتبادلة المتضمنة في هذا الترخيص، وغير ذلك من  وااللتزاماتوبمراعاة الحقوق  لذلك

 يلي:
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 :التعريفات والتفسير 1-0

 :التعريفات 1-1

 :" يقصد به الشركةتابع“" الشركات التابعة“

تكون أسهههم رأسههمالها المخولة ألةلبية األصههوات في اجتماعات مسههاهمي هذ  الشههركة مملوكة بشههكل مباشههر أو ةير مباشههر ألحد أطراف هذا  التي -1

 الترخيص، أو

 قية، أوالتي تكون المالكة بشكل مباشر أو ةير مباشر ألسهم رأس المال المخولة ألةلبية األصوات في اجتماعات مساهمي أحد أطراف هذ  االتفا -2

 اعاتالتي تكون أسهم رأسمالها المخولة ألةلبية األصوات في اجتماعات مساهمي هذ  الشركة وأسهم رأس المال المخولة ألةلبية األصوات في اجتم -3

 .مساهمي طرف من أطراف هذا الترخيص مملوكة بشكل مباشر أو ةير مباشر لنفس تلك الشركة

 .0-34دولة كما هو معرف أكثر في البند يقصد به قانون ال  " القانون المطبق"

 .الثروة المعدنيةوزير البترول و" يقصد بها السلطة"

" يقصد بها الفضة والبالتنيوم والرصاص والزنك والنحاس وةيرها من المعادن المصاحبة بشكل طبيعي للذهب، بالقدر الذي يمكن المعادن المصاحبة"

 .لذهبفيه استخراجها أو طحنها أو معالجتها مع ا

 ." يقصد به البنك المركزي للدولةالبنك المركزي

" يقصهههد بها خطة التخفيف أو السهههيطرة على أي تهديد جوهري أو مرتقب على الصهههحة العامة أو البيئة أو إزالته أو احتوائه، والذي من خطة اإلغالق"

 .المحتمل وقوعه عند توقف العمليات في إحدى التسهيالت

ي ألسههاليب التعدين الجيدة المتعارف عليها" يعناالكتشاا  التاايي"  ي الكشههف عن الذهب والمعادن المصههاحبة له القابل للتنمية واالسههتغالل التجاري وفقا

ي ما لم تقدم الشركة إلى الهيئة دراسة جدوى تفصيلية مدعمة بالمستندات ال3-2وفقا لتقدير الشركة والهيئة وطبقا للبند  ي ت، وال يعتبر راسب الذهب تجاريا

 .تثبت أن الراسب عند استغالله يمكن أن يغطي جميع التكاليف خالل فترة تحددها دراسة الجدوى

 ." تحمل المعنى المسند لها في التمهيدالشركة"

 .2-27" تحمل المعنى المسند لها في البند المعلومات السرية"

كة لغرض تبادل المعلومات واألفكار ووجهات النظر حول المسههائل المتعلقة " يقصههد به عملية عامة شههاملة وةير قسههرية تتم بين الهيئة والشههرالتشاااوي"

  .بتنفيذ المشروع. ويلتزم األطراف بالسعي باإلفصاح المسبق الكامل للمعلومات ذات الصلة قبل أي قرارات يتم اتخاذها كجزء من التشاور
 

ث للشركة بعد أن تحصل الشركة على كافة التصاريح الالزمة والموافقات المطلوبة " يقصهد به التاريخ الذي يتم فيه تسليم منطقة البحتاييخ بدء البحث"

 .البحث انشطةلبدء 

 ." يقصد به يوم عمل في الدولةيوم"

 .يُقصد بها بيان األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية وتقييم األثر االجتماعي وخطة العمل وخطة اإلةالق المستندات" "

 .المعنى المسند له في التمهيد" يحمل تاييخ السريان"

 ." يقصد بها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنيةالهيئة"

 " يقصهد به دراسهة تنظيمية للطابع البيئي لمنطقة البحث من أجل وضهع أسههاس للظروف البيئية القائمة ولتقييم الم ثرات والتأثيرات البيئيةالتقييم البيئي"

 .تقدير أهميتهاالمتعلقة بالمشروع من أجل 

  .4-2" يقصد بها الخطة المطلوب من الشركة وضعها وتقديمها للدولة بموجب البند خطة اإلداية البيئية"

 " تعني جميع النفقات المباشرة وةير المباشرة أو العرضية للعمليات بموجب هذا الترخيص.النفقات"
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ي لبرام  العمل والميزانيات المعتمدة األن جميع-الحصهرعلى سهبيل المثال وليس -" يقصهد بهاالساتالال "  التجاري، شفالكبعد تحديد شهطة والعمليات وفقا

والمرتبطة بها بعد  البحثوفيما يتعلق بجميع التعدين والعمليات ذات الصهلة في منطقة  البحثفيما يتعلق بتطوير وبناء مشهروع تعدين تجاري في منطقة 

 :يتعلق بـفيما  البحثبدء اإلنتاج التجاري في منطقة 

 .جميع األعمال الواجب القيام بها في المنطقة بغرض الكشف عن جزيئات الخام مثل عمل الُحفر الرأسية وإنشاء الممرات والَحفر، إلخ)أ( 

حديدية لسكك الأعمال التصميم والحفر والتعدين وتصميم المحاجر واإلنشاءات المدنية والتركيبات والخدمات وصيانة المعدات، وخطوط الكهرباء وا)ب( 

ير ضهههواألنابيب، وأنظمة الصهههرف والتسههههيالت ووحدات تعدين وتجهيز الخام وتنقية الخامات والعمليات المتعلقة بها  وأي نشهههاط آخر يسهههاعد على تح

 .المناجم أو المحاجر لإلنتاج والنقل إلى محطات الشحن

 .ة أخرى تكون ضرورية أو مكملة ألي من األنشطة المشار إليها أعال القيام باإلنتاج والنقل والتخزين والتسويق أو أي عمل أو أنشط)ج( 

 

"" يقصههههد بها على سههههبيل المثال وليس الحصههههر، اختبار السههههطح وما تحت األرض بكل الوسههههائل خاصههههة الجيولوجية والجيوكيميائية أنشااااطة البحث"

ة والمغناطيسية والكهربائية، أو أي صفات أخرى بواسطة عمل ُحفر اختباريوالجيوفيزيقية التي ت دي إلى التعرف على المعادن بواسطة صفاتها الطبيعية 

ي االختبار التفصيلي للسطح وما تحت األرض بواس ة كافة طأو ثقوب لتأكيد وجود أو احتمالية وجود الذهب والمعادن المصهاحبة له. ويشهمل البحث أيضها

معدنية وكمياتها ومواصفاتها والطرق االقتصادية الستخراجها ومعالجتها وتسويقها، وتحديد أعمال الحفر والتعدين التي ت دي إلى تحديد وجود الخامات ال

ة المطلوبة الفنيأجسههام الخام وتقدير االحتياطيات االقتصههادية وموارد الخام والمعادن المصههاحبة، ومواصههفاتها التعدينية والفنية، وكذلك إنشههاء البيانات 

التقييمات االقتصادية التمهيدية، ودراسات الجدوى األولية ودراسات الجدوى الخاصة بها،  -وليس على سبيل الحصر- للتقييمات االقتصادية، بما في ذلك

ي لكود اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام والضروري للقيد في  101-43مثل الوثيقة الوطنية  المطلوبة للقيد في بورصة تورونتو، أو التقارير العامة وفقا

 .اليابورصة أستر

من هذا الترخيص، والتي يجوز  1-" يقصههد بها المنطقة المخصهههصهههة للشهههركة للبحث، وخاصهههة تلك المحددة في الملحق أ المنطقة" او "منطقة البحث"

إلى هذ   أي إشههارة واردة هنا إلى "منطقة البحث" أو "المنطقة" هي إشهههارة .تقليصههها من وقت رخر بموجب هذا الترخيص والقوانين واللوائح المطبقة

 .المنطقة في الوقت الحالي ، بعد اى تنازل يتم تطبيقه مسبقا

 .7-2بموجب البند فترة سنتين  يقصد بها" البحث"فترة 

   .3-2" يقصد بها تلك الدراسة المطلوب من الشركة تقديمها للهيئة قبل تحويل ترخيص البحث إلى ترخيص استغالل بموجب البند دياسة الادوى"

" يقصههههههد بهها أي حههدال أو ظرف ال يُتوقع من أي طرف منعهه أو التحكم فيهه على نحو معقول، بمها في ذلههك الحروب أو العصههههههيهان أو القااررةالقوة "

 ت أو الحرائقاالضطرابات المدنية أو الحصار أو الحظر أو االضرابات أو أعمال الشغب أو األوبئة أو الزالزل أو األعاصير أو الفيضانات أو االنفجارا

  .أو الصواعق أو األعمال االرهابية، إلخ

 ." يقصد به معدن الذهب المنت  نتيجة عمليات التنمية واالستغالل بعد طحن ومعالجة وصهر خامات الذهبالذرب"

 ." تنطبق على خامات الذهب والمعادن المصاحبة له فوق أو تحت سطح األرضيواسب الذرب"

نفايات والمخلفات المتواجدة في المنطقة والناتجة عن أعمال تعدين قديمة سهههبق تنفيذها قبل تاريخ بدأ البحث. " تشهههير إلى جميع الالتشاااوينات والنفايات"

 .د بمعرفة الهيئةبعوتمتلك الحكومة تلك التشوينات والمخلفات وال يحق للشركة نقلها أو معالجتها أو بيعها ويتعين تركها في مكانها أو أن يتم نقلها فيما 

" يقصد بها ممارسة تلك الدرجة من المهارة والحرص والتعقل والحكمة المتوقعة على النحو المعقول والمعتاد من يمة المرعية في الصناعةاألصو  السل

لدولي التوجيهات التي يقدمها المجلس ا -وليس على سهبيل الحصر–شهخص يتمتع بالمهارة والخبرة ويشهتغل في مجال صهناعة التعدين العالمية، تتضهمن

  .14001ومعايير أداء م سسة التمويل الدولية ومعايير األيزو  -على حسب الحالة-عدين والمعادنللت

 ." يقصد بها معايير األداء الخاصة بم سسة التمويل الدولية حول االستدامة البيئية واالجتماعيةمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية"

التعدين ولديه خبرة مناسبة لمدة عشر سنوات كحد أدني في مجال التعدين بصفة عامة، وعلى " يقصد به شخص متخصص في صناعة خبير فرد مستقل"

 وجه التحديد في البحث عن نوع رواسههب هذا الترخيص وفي النشههاط الذي يزاوله هذا الشههخص. وفضههال عن ذلك يجب أن يكون الخبير الفرد المسههتقل

ي في إحدى الجمعيات المهنية المعترف ب ا مرموقا ها في مجال صههناعة التعدين، كما يجب أن يكون الخبير مسههتقال تماما كشههخص مختص وفق كود عضههوي

ا  101-43اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام لمنطقة أستراليا وشخص م هل وفق الوثيقة الوطنية الفنية الكندية  وفي حالة عدم كون هذا الشخص شخصي
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ا أو م هالي  ي من تاريخ قيام الهيئة أو  90تفاق كتابة على الخبير الفرد المسههتقل، وفي حالة االخفاق في ذلك خالل ويجوز للهيئة والشههركة اال. مختصههي يوما

رة الدولية االشههههركة ب بالط الطرف األخر بوجود مسههههألة تتطلب تعيين خبير ف نه يجوز ألي من الطرفين مطالبة المركز الدولي للخبرة التابع لغرفة التج

 .رد المستقل وفق قواعد الخبرة لغرفة التجارة الدوليةتعيين هذا الخبير الف

؛ على وجه اليقين ، تم تحديد ا الترخيص، بما في ذلك جميع مالحق هذ اهذ البحثالممنوح بموجب ترخيص  البحهثترخيص يقصههههههد بهها " الترخيص"

 .الملحق ب( 3، و ) 2- الملحق أ،  1- أ الملحق( 2( الترخيص ؛ )1)شروط هذا الترخيص في ما يلي: 

 ." بقصد بها الخام والمعادن المصاحبة لهالمعادن"

 0-31حمل المعنى المسند له في البند ي" اإلخطاي"

" يقصهههد به أي شهههخص معين أو متخصهههص أو موظف لدى أي كيان مختص وعأو هيئة عامة، وهو فرد يعمل ألي من تلك الجهات أو موظف يسااامي"

 .الهيئة

التي تقع ضههمن أي من التعريفات التالية بناءاي على نتائ  عمليات البحث أو التنمية التي يتم تنفيذها وبقوم المرخص له  " يقصههد به خامات المعادنالخام"

 .ب خطار الهيئة بها

 ." يقصد بهم الوزير والهيئة والشركةاألطرا "

 ." يقصد به الوزير أو الهيئة أو الشركة وفقا لمتطلبات السياقالطر "

 لبحث.ابما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي تصاريح دخول إلى الصحراء مطلوبة لبدء عملية  والموافقات،تعني جميع التصاريح  "التصاييح"
 

 3-2بموجب البنديكون من الضروري على الشركة أن تقدمها للهيئة  -إن أعدت-" يقصد به تلك الدراسة االختيارية التي التقييم االقتصادي األولي

-2ند وجب البـهيئة بمــركة أن تقدمها للـروري على الشـهـهيكون من الض - إن أعدت-" يقصد بها تلك الدراسة االختيارية التي سة الادوى المبدئيةديا"

3.  

ي لهذا الترخيص المشروع" مقتضا ، متضمناي وب" يقصد به التنقيب والبحث في منطقة البحث بموجب الترخيص، وكذلك جميع األنشطة المتعلقة بذلك وفقا

 .كافة التسهيالت والبنية التحتية على نحو معقول وضروري للمشروع بموجب األصول السليمة المرعية في الصناعة

، وأي الئحة أخرى قد تصههههدرها 2020لسههههنة  108" يقصههههد بها الالئحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصههههادرة بقرار رئيس الوزراء رقم اللوائح"

 .ت المختصة بموجب أي قوانين مطبقةالسلطا

 ." يقصد به الخطة المطلوب من الشركة وضعها وتقديمها إلى الهيئة بموجب البندتقييم التأثير الماتمعي وخطة العمل"

 ." يقصد بها الفترة التي تبدأ من تاريخ السريان وتنتهي في تاريخ إنهاء هذا الترخيصفترة االستقراي"

 .ورية مصر العربية أو مصر" يقصد بها جمهالدولة"

 ." يقصد بها الرسوم التي تفرضها الدولة بمقتضى القانون المطبق على الدخل والسلع والخدمات، وتوظيف وصحة وفاهية األشخاصالضرائب"

 ." يقصد به قانون الدولة المطبق فيما يتعلق بأي ضريبة وأي تشريع أو الئحة الحقة ومرتبطة بهقانون الضرائب"

 

 تفسيرال 1-2

 :في هذا الترخيص ما لم يتطلب سياق النص ةير ذلك

 .المفرد يشمل الجمع والعكس صحيح  أ()

 .ال ت ثر العناوين على تفسير هذا الترخيص  ب()

 .اإلشارة إلى جزء أو فقرة أو جدول أو ملحق أو مرفق هو إشارة إلى جزء أو فقرة أو جدول أو ملحق أو مرفق في هذا الترخيص ج()

 .اإلشارة الى الترخيص تشمل جميع الجداول ومالحق هذا الترخيص د()

ل الاإلشارة إلى ترخيص أو وثيقة أو مستند أو ةير ذلك من مستندات سوف تتضمن نفس هذا الشيء، ويشمل ما يدخل عليه من تعديل أو تغيير أو إح  ()

 .أو إضافة من حين رخر

 .حكمة في الدولةاإلشارة إلى محكمة هي إشارة إلى م و()
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اإلشهارة إلى أي تشههريع أو نص تشههريعي يتضهمن أي تعديل تشههريعي أو إعادة إصههدار ذلك التشهريع أو النص التشههريعي أو اسههتبداله أو إصههدار أي  ز()

 .تشريعات ثانوية بموجبه

 .اإلشارة إلى يوم أو شهر أو سنة هي إشارة إلى يوم أو شهر أو سنة ميالدية ح()

 .إلى الجنيه المصري هي إشارة إلى العملة الرسمية للدولةاإلشارة  ط()

 ."التعبيرات "بما في ذلك" و"تتضمن" و"متضمنة" سوف تحمل المعنى وكأنها متبوعة بعبارة "وليس على سبيل الحصر ي()

الطرف صهههاط كل وعأو أي جزء من هذا  ال يتم تطبيق القاعدة القانونية لتفسهههير هذا الترخيص في ةير مصهههلحة أحد األطراف على أسهههاس أن ذلك ك()

 .الترخيص

 .حيثما يتم تعريف كلمة أو عبارة ما فسوف يكون ألشكالها اللغوية معنى مطابق ل()

 

 

 :الحقوق القائمة  1-3  

الترخيص سوف تظل باقية وملزمة الحقوق وااللتزامات والمسهئوليات الخاصهة بالوزير وعأو الهيئة وعأو الشهركة والقائمة اعتباراي من تاريخ سهريان هذا 

 .لألطراف خالل مدة هذا الترخيص

 

 

 :مدة الترخيص ومنطقة البحث  2-0 

 مدة رذا الترخيص  2-1

ا  ي لمدة سنتين اعتباري ن تاريخ بدء ميدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ عند التوقيع عليه من جانب الهيئة والشهركة واعتماد  من الوزير، وسهوف يظل سهاريا

  :البحث بعد ذلك ما لم

ي وفي هذ  الحالة ينتهي هذا الترخيص فقط فيما يتعلق بالمنطقة الت ،الترخيصيدخل حيز التنفيذ قبل انتهاء هذ  تحصهل الشهركة على عقد لالسههتغالل  )أ(

 االستغالل؛يغطيها ترخيص 

 ؛ أو المطبقوالقانون هذا الترخيص  هذا الترخيص وفقيا لشروط )ب( تقوم الشركة ب نهاء

 .وتعديالته أو الئحته التنفيذية 2014لسنة  198يتم إنهاء هذا الترخيص في أقرب وقت وفقيا لشروطه أو وفقيا ألحكام القانون رقم )ج( 

رخص له بطلب مويكون ترخيص البحهث لمهدة سههههههنتين، ويجوز تجهديهد  لمهدتين، كما يجوز تجديد  لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على ان يتقدم ال

 .التجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على األقل 

ي للخام قبل تاريخ االنقضاء وتقدمت بطلب لالستغالل يكون للشركة أن  ي تجاريا حتفظ بمنطقة تبالرةم من انقضاء هذا الترخيص، إذا حققت الشركة اكتشافا

 لهذ  المنطقة، يجب ان يستمر حتى تاريخ سريان ترخيص االستغالل.هذا الترخيص االكتشاف كما تحتفظ بحقوقها والتزاماتها لهذا المنطقة بموجب 

د استغالل ، والتي يجب أن تعكس شروط هذا الترخيص إلى الح ترخيص، تُمنح الشركة  المطبقةوفقيا لهذا الترخيص والقوانين  الهيئةعند تقديم طلب إلى 

ي بتقديم ها باإلضافة إلى أي معلومات أخرى تعتبر الترخيص،. وفقيا لهذا الكشف التجارى تحدد هوية الهيئة لى دراسة جدوى كاملة إالشركة  المطبق ، رهنا

بموجب ترخيص االسههههتغالل بشهههكل معقول من قبل الشهههركة ، بناءي على دراسههههة  البحثبشهههكل معقول ضهههرورية لعملية التقييم. يتم تحديد منطقة  الهيئة

 الجدوى.

 البحثرة بالتزام النفقات لفت الشركة أن تكون قد أوفتط سيكون لدى الشركة خيار إنهاء هذا الترخيص في أي وقت شر االستغالل،قبل إصدار ترخيص 

 .الحالية في ذلك الوقت

االقتصهههادية الالزمة لتحقيق الطرفين لعائد اسهههتثماري يتناسهههب مع  الجدوىمن منطلق حسهههن النية، بتحقيق  لالسهههتغالل،يلتزم الطرفان في حالة التحول 

 .المعايير الدولية، والقوانين واللوائح المنظمة

مليات عبعد تحقيق اكتشهاف تجارى بالمنطقة بواسهطة الشهركة، يجوز للشركة االحتفاظ ببعض األجزاء من المنطقة ذات االحتياطيات الممكنة واستكمال 

 لتقييم بشرط تقديم برنام  عمل بالتزامات الفنية والمالية توافق عليها الهيئة.البحث التفصيلية وا
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 :منح حقوق الدخو  والحصرية 2-2 

ذلك  بموجهب أحكهام ههذا الترخيص، يكون للشههههههركة الحق الكامل والتام لدخول منطقة البحث مع مراعاة القانون المطبق وأحكام هذا الترخيص، بما في

تيراد والتشهههييد وتركيب وتشهههغيل المعدات في منطقة البحث وطرق السهههكك الحديدية والطرق والكباري والمطارات والموان  حقوق االسهههتحواذ واالسههه

ل وواألرصهههفة البحرية وحواجز األمواج وخطوط األنابيب وتسههههيالت توليد ونقل الطاقة، فضهههالي عن أي بنى تحتية أخرى تكون مطلوبة على نحو معق

 .صل الشركة على جميع التراخيص من الهيئة والسلطات المختصةللعمليات، شريطة أن تح

ي ألحكامه والقوانين واللوائح المطبقة  .يكون للشركة ضمان الحيازة ولن يتم تعليق أو إنهاء أو مراجعة هذا الترخيص إال وفقا

هذا الترخيص. وتلتزم الهيئة في منطقة البحث  للشهركة الحق الحصهري للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة البحث بموجب شروط وأحكام

ق حقوبضمان عدم قيام أي جهات أخرى بالعمل ألجل نوعية أخرى مختلفة من الموارد على نحو قد يتداخل بشكل ةير معقول مع عمليات الشركة. إن ال

وق حصههرية داخل منطقة البحث. تتعهد الهيئة بأال الممنوحة للشههركة في هذا الترخيص لممارسههة أنشههطة البحث عن الذهب والمعادن المصههاحبة هي حق

رف طتمنح أي حقوق للتنقيب أو البحث عن الذهب والمعادن المصهاحبة في منطقة البحث أو لتسهويق الذهب والمعادن المصاحبة من منطقة البحث ألي 

    .من الغير خالل مدة هذا الترخيص

ي إلى الهيئة، الحق في أي وقت في التخلي عن كل حقوقها في منطقة البحث أو جزء 90يكون للشهركة، بموجب إخطار كتابي مسهبق مدته تسههعون ) ( يوما

 .منها شريطة أن تظل الشركة مسئولة فيما يتعلق بالمنطقة المتخلى عنها عن كافة االلتزامات المتراكمة قبل تاريخ التخلي

على األقل من منطقة البحث التي لم تتضهههمن حينئذ  %20فترة بحث التخلي عن  وبالرةم من التخليات السههابق ذكرها، يتعين على الشههركة في نهاية كل

ي، أو لم يقدم عنها طلب للحصهول على ترخيص استغالل. وعلى أية حال ففي نهاية آخر فترة بحث تلتزم الشركة بالتخلي عن ج يع أجزاء ماكتشهافاَ تجاريا

ي، أو  )32)وفق البند لم يقدم عنها طلب للحصول على ترخيص استغالل.  منطقة البحث التي لم تتضمن حينئذ اكتشافاَ تجاريا

غير لال يوجد في هذا الترخيص ما من شهههأنه منح أي حق للشهههركة خالف تلك الحقوق الممنوحة صهههراحة فيه. وتحتفظ الهيئة بالحق في إبرام عقود مع ا

أال تتدخل أي أنشطة لهذ  األطراف الثالثة بشكل جوهري  طشر هذا الترخيصتتعلق بالموارد خالف الذهب والمعادن المصاحبة في المنطقة التي يشملها 

 بأي شكل من األشكال في أنشطة الشركة بموجب هذا الترخيص أو أي ترخيص استغالل.

بها،  البحث المرخصعند تحقيق اكتشهههاف تجاري للخام المرخص له، تتفق الهيئة والشهههركة على المنطقة التي تحتوي على هذا االكتشهههاف داخل منطقة 

البحث حتى  ةواسهتناداي على هذا االتفاق تبرم الهيئة والشهركة ترخيصها لالسهتغالل يتم إصهدار  بقانون. ويكون للشهركة أن تحتفظ بالجزء الباقي من منطق

  .انتهاء ترخيص البحث

 .أو شركة تابعة مصريةلشركة تنفيذ اتفاقية االستغالل من خالل شركة تابعة دولية مملوكة بالكامل و ع يمكن ل

 

 

  :التقييم االقتصادي األولي ودياسة الادوى المبدئية ودياسة الادوى  2-3

ي لمطلق تقديرها، إجراء تقييم اقتصادي أولي ودراسة جدوى مبدئية. وفي حالة قيام الشركة بعمل تقييم اقتصادي أولي أ دراسة جدوى  ويجوز للشركة، وفقا

ي لكود اللجنة األسههترالية المشههتركة الحتياطيات الخام أو الئحة الوثيقة الوطنية الفنية الكندية مبدئية أو ةيرها من  تلتزم الشههركة  101-43المسههتندات وفقا

 أو نسخة مطبوعة من التقرير إلى الهيئة.  وقبل التحول من ترخيص البحث إلى ترخيص استغالل يكون مطلوبا من PDF بتقديم نسخة إليكترونية بنظام

( طرف ثالث مسههتقل من 1الشههركة إعداد دراسههة جدوى. ويجوز إعداد التقييم االقتصههادي األولي أو دراسههة الجدوى المبدئية ودراسههة الجدوى بمعرفة )

ي عليها  2الغير أو ) المرعية في على أساس مبادئ هندسية واقتصادية سليمة وفقا لألصول السليمة ، NI 43-101وفقيا لمتطلبات لوائح ( الشركة ومصدقا

 :الصناعة. ويتعين أن تتضمن دراسة الجدوى

ي مثل ارشهههادات اللجنة المشهههتركة الحتياطيات الخام من اسهههتراليا أو والئحة الو ()أ ي للمعايير المقبولة دوليا يقة الفنية ثتقدير احتياطيات المناجم وفقا

 .من كندا 101-43الوطنية 

 .نطقة البحثدراسة سوقية للخام يتم إعدادها في م  ()ب

 .تقييم للرواسب االقتصادية المعروفة في إطار حدود منطقة البحث، باإلضافة إلى المعادن المطلوب استغاللها في منشآت المشروع ()ج
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اسههههبة المنوصههههف للعملية التكنولوجية المسههههتخدمة في كل حالة مع نتائ  أي اختبارات معملية أو اختبارات أخرى تسههههتهدف تحديد الوسههههائل  ()د

ي لتصنيع الخام المستخدم  .تكنولوجيا

 .خطة أولية للمنجم تشير إلى معدالت االسترداد المتوقعة () 

 .وصف عام للمتطلبات المرتبطة بالحصول على التصاريح المطلوبة، بما في ذلك التكلفة التقديرية للتقيد ولتنفيذ خطة اإلدارة البيئية ()و

ت المشههروع، بما في ذلك قائمة باإلنشههاءات األسههاسههية وارالت والمعدات المسههتخدمة وخصههائص المواد الخام وصهف وخطط لمنطقة تسهههيال ()ز

 .والخدمات )بما في ذلك االحتياجات الكهربائية والميا (

 .رسم تنظيمي واحتياجات العاملين ()ح

 .جداول البدء في اإلنشاءات وجداولها ()ط

ل البنية التحتية والتسهههيالت المتعلقة بها )مثل الطاقة واالتصههاالت والنقل والطرق والميا  العذبة والمعالجة( وصههف للخطط العامة لكافة أعما ()ي

ي إلى تحقيق دبما في ذلك بيان البنود الرئيسههههية والتركيبات والمواد الخام وتقييم إمكانية مشههههاركة هذ  البنى التحتية مع مسههههتخدمين آخرين على نحو ي 

 .امة للمجتمعات في منطقة البحثالتنمية المستد

خطط إمداد الكهرباء ألنشهههطة البحث، بما في ذلك المصهههداقية وتكلفة الخدمات التي تتضهههمن تقدير إمكانية مشهههاركة إمدادات الكهرباء والبنى  ()ك

 .التحتية مع مستخدمين آخرين بطرق ت دي للنهوض بالتنمية المستدامة للمجتمعات في منطقة البحث

 .البحث عملياتتصريف التشوينات من محطات معالجة الخام، ومخلفات الصخور والمواد الناتجة عن  خطط ()ل

 .وصف أي مخططات إلعادة معالجة المواد أو التشوينات المحتملة ()م

 راسة الجدوى.وذلك حين وقت تقديم د التشغيل،( لتكاليف رأس المال وتكاليف %15تقديرات بدقة تصل إلى خمسة عشرة بالمائة ) ()ن

لية بتقييم اقتصههادي وتحليل مالي )عائد االسههتثمار المقدر والتدفق المالي لمراحل البحث المختلفة( بما في ذلك االسههتثمارات رأسههمالية المسههتق ()س

 ؛و المحتملة والمالحظات على الجدارة المالية للبحث

عمليات استخالص أو مزيد من المعالجات للمعادن التي تنفذها الشركة داخل  ألقصهى مدى ممكن من الناحية العملية، مقترحات تفصهيلية ألي ()ع

 .الدولة

 

 :تقييم التأثير البيئي وخطة اإلداية البيئية 2-4
 

، 1994 لسههنة 4تلتزم الشههركة ب عداد تقييم للتأثير البيئي بناءاي على مبادئ هندسههية واقتصههادية سههليمة، مع مراعاة مقتضههيات قانون البيئة المصههري رقم 

مع وضع خط أساس للشروط  1وتعديالته والئحته التنفيذية، واألصول السليمة المرعية في الصناعة، بما في ذلك معيار أداء م سسة التمويل الدولية رقم 

 .، وتقييم الم ثرات والتأثيرات البيئية ذات الصلة بالمشروع سريان البحثالبيئية القائمة من تاريخ 

ل وأيضاُ بأن يكون لديها خطة إدارة بيئية معدة على أساس تقييم التأثير البيئي والمبادئ الهندسية واالقتصادية السليمة، مع مراعاة األصكما تلتزم الشركة 

لهيئة أو الجهة بناء على طلب ا-وإذا تم إعداد خطة اإلدارة البيئية  .1السهليمة المرعية في الصناعة، بما في ذلك معيار أداء م سسة التمويل الدولية رقم 

ارة دإتاحة خطة اإلدارة البيئية للعامة. ويتعين تحديث خطة اإلدارة البيئية قبل أي تغيير رئيسهي على خطة التعدين. والبد أن تتضمن خطة اإل -المختصهة

 :البيئية ما يلي

ي في المشروع كما هو مبين في دراسة الجدوىاإلجراءات التي تعتزم الشركة اتخاذها للتقليل من النتائ  العكسية المتكبدة من المضي ق)أ(   .دما

تقوم  مخطط لغرض إدارة وإصهالح وإعادة تأهيل والتحكم في كافة الجوانب البيئية للمشهروع، وال يتضهمن ذلك جميع المسائل البيئية القديمة التي ل)ب( 

 :بها الشركة، بما في ذلك

ي  خطة لتفادي التأثيرات على التنوع البيولوجي داخل (1)  .منطقة البحث، وتقليلها وتخفيف حدتها وإعادة تأهيلها والتعويض عنها حيثما كان ذلك مالئما

ه أو ل خطة لمنع وتقليل وتخفيف التأثيرات البيئية المعاكسة على األنهار وةيرها من ميا  الشرب، وضمان أال ي دي ذلك التلوال إلى ضرر ال داعي (2)

 .أو أسماك الميا  العذبة او الزرعدمار لحياة اإلنسان أو الحيوان، 

  .( فرص لغرض تحسين اإلدارة والحفاظ على الموارد الطبيعية في منطقة البحث3)
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ب لتعريفهها بموجهب اللجنهة الحكوميهة الدولية المعنية بتغيير 4) لمناخ من ا( خطهة لتفهادي أو تقليهل انبعهاثهات الغهازات المسههههههببهة لالحتبهاس الحراري )وفقها

ي المشروع، مع ا ي وتجاريا  .لوضع في الحسبان التكنولوجيا ذات الجدوى اقتصاديا

مقترح ل( خطة إلدارة موارد التربة على نحو فعال للسههماح لالسههتخدام المسههتقبلي لألرض التي تجري فيها عمليات البحث بما يتوافق مع االسههتخدام ا5)

 .عمليات التعدينبعد لألرض 

ةالق قبل االنتهاء من العمر المخطط لإلحاجة  وفى حالة وجودل أي فترات إةالق م قت أو وقف العمليات، وصف لإلجراءات التي يتم اتخاذها خال)ج( 

 .لخطة التعدين طويلة األجل

ي )د(   .خطة لغرض االستصالح المتزامن بالقدر المناسب عمليا

ي ) (    .آمنة وثابتة ومناسبة لالستخدام عقب عمليات التعدين خطة الستعادة كافة المناطق التي جرت فيها عمليات تعدين لتصبح في النهاية أرضا

 .خطة تتعلق باستخدام األرض بعد عمليات التعدين في منطقة البحث)و( 

للوائح ا يتعين على الشههههههركهة التقيهد بهأحكهام قهانون البيئهة والئحتهه التنفيهذيهة التي تصههههههدرها الدولة من وقت رخر خالل مدة هذا الترخيص، بما في ذلك

وحماية  ،يمات التي تصههدرها المحافظة، وبما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية جودة الميا  والهواء واألرض، والحفاظ على موارد الحياة الطبيعيةوالتعل

صاريح البيئية، تالتنوع البيولوجي والتخلص من النفايات الخطيرة وةير الخطيرة. ويشهكل عدم االلتزام الجوهري بقوانين البيئة وأحكام التراخيص أو ال

  .أو بشروط جميع إجراءات وقيود تخفيف ارثار المتضمنة في خطة اإلدارة البيئية، وتعديالتها من وقت رخر مخالفة لهذا الترخيص

 

 تكاليف ونفقات البحث 2-5

ام التي اد خطة تمويل على أن تتضمن األحكتكون الشهركة مسهئولة عن توفير التمويل الالزم لتنفيذ أنشهطة البحث الخاصة بالمشروع. تلتزم الشركة ب عد

دها في يترى الشههركة أنها تتسههق مع متطلباتها التجارية واألصههول السههليمة المرعية في الصههناعة. يجب تقديم خطة التمويل الخاصههة بالشههركة للهيئة لق

  .السجالت

 

 االمتثا  للقانون والتالييرات التي تطلبها الهيئة      2-6

أجهزتها المعنية بمراجعة المسهتندات في أسهرع وقت ممكن عمليا بعد استالمها وإخطار الشركة بمالحظاتها على المستندات وبأي نقص في تكلف الهيئة 

عرض  وااللتزام بالقانون المطبق أو شروط هذا الترخيص. يتعين على الشركة تصحيح أي نقص في االلتزام بالقانون المطبق أو شروط هذا الترخيص أ

، في حالة عدم تقدم الهيئة بأية مالحظات عن أي نقص في المسهههتندات لتحقيق االمتثال للقانون المطبق أو 0-29ألة التخاذ قرار بشهههأنها طبقا للبند المسههه

ق لن ما سب ( يوما من استالم المستندات، يتم اعتبار المستندات مستوفاة لمتطلبات هذا الترخيص، شريطة أن90شروط هذا الترخيص خالل مدة تسعين )

   .يعفي الشركة من التزامها باالمتثال للقانون المطبق

م األثر وتقييويجوز أن توجه الهيئة أو أي من الجهات المختصههههههة إخطارا للشههههههركة لمطالبتها ب جراء مراجعات لتقييم األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية 

التطوير الفعال للبنية التحتية المحلية الالزمة ولدعم االحتياجات القومية والمحلية  المجتمعي وخطة العمل وخطة اإلةالق بشهههههكل معقول للمسهههههاهمة في

ال يكون أ –باإلضافة لذلك  –، وبشرط البحثاألخرى، شريطة أن تكون تلك المراجعات المطلوبة ذات صلة بالمشروع وأن تستخدمها الشركة في منطقة 

    :وائد االقتصادية للشركةلتلك المراجعات المطلوبة أي أثر جوهري على الع

( يوما من اسهتالم المستندات، 90في حالة إذا ما وجهت الهيئة أو أي من الجهات المختصهة إخطاراي بتلك المراجعات المطلوبة خالل تسهعين ) )أ(   

ة للشههههركة فيما يخص أي مراجعات مطلوبة ( يوما من تاريخ اإلخطار الكتابي الذي توجهه الهيئ30يتعين على الشههههركة والهيئة االجتماع خالل ثالثين )

لمسههتند ابحيث تسههتطيع الهيئة والشههركة التشههاور حول المراجعات المتعلقة بأي من المسههتندات. يتعين على الهيئة والشههركة تحديد إطار زمني لمراجعة 

المراجعات المطلوبة. وفي حالة تعذر وصول الهيئة  ( يوما من إخطار الهيئة للشركة فيما يخص90خالله، على أال يتجاوز ذلك اإلطار الزمني تسعين )

( يوما من اإلخطار الكتابي الموجه من الهيئة للشركة فيما يخص المراجعات المطلوبة، يجوز إحالة األمر من 45والشركة التفاق خالل خمس وأربعين )

  .0-29جانب أي من الطرفين التخاذ قرار بشأنه طبقا للبند 
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( يوما من استالم المستندات، يتم 90توجه الهيئة أو أي من الجهات المختصة إخطاراي بتلك المراجعات المطلوبة خالل تسعين )في حالة إذا لم  )ب( 

 .اعتبار المستندات مستوفاة لشروط هذا الترخيص

 

 أنشطة البحث  2-7

ليه وفقيا للجدول الزمني المنصوص عالزمني المنصوص عليه تلتزم الشركة ببدء أنشطة البحث خالل مدة شهرين من تاريخ بدء البحث طبقا للجدول )أ( 

تجارييا لاللتزام بهذ  الفترات الزمنية أو  المناسبة، ويجب بذل الجهود ا الترخيصبهذ 2-المنصوص عليها في الملحق أ  البحثفي السنة األولى من أنشطة 

الشركة االلتزام بتلك الفترات الزمنية أو أي تعديل لها وفقا لما ينص عليه هذا ويجب على  أي تعديل عليها على النحو المنصوص عليه في هذا الترخيص.

 .الترخيص

المرفق بهذا الترخيص. يجب أال تنفق الشهركة في كل سنة من سنوات التعاقد مبلغا أقل من  أ -2تلتزم الشهركة بتنفيذ برنام  األنشهطة المحدد في الملحق 

   .ي مراجعة له متفق عليها، كمصروفات فعلية ومباشرة على البحثالمبلغ المحدد في ذلك البرنام  أو أ

إجراء تغييرات في برنام  األنشطة والمصروفات المحددة فيه من وقت رخر حسبما  –بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة  –يجوز للشركة 

الحرص والعناية الالزمة طبقا لألصول السليمة المرعية في مجال التعدين، مع مراعاة أن تلك التغييرات يجب أال ت ثر على  يقتضي الحال وما يستوجبه

على أن ت خذ أوضهاع السهوق في االعتبار بالنسهبة للذهب والمعادن المصهاحبة له وةيرها من األوضاع  0-3الحد األدنى للمصهروفات المحدد في البند 

   .لعالمية ذات الصلةاالقتصادية ا

هنا، يتعين على الشههههركة  1-2خالل مدة ال تتجاوز تسهههعين يوما قبل تاريخ انقضههههاء كل فترة بحث مدتها عامين من تاريخ نفاذ هذا الترخيص طبقا للبند 

حالة رةبة الشركة في تجديد فترة  والهيئة معا إجراء مراجعة لما تم تنفيذ  من خطة أعمال البحث بموجب هذا الترخيص. وفي ضوء تلك المراجعة وفي

تعديالت لالبحث، يتعين على الشهركة عرض برنام  أنشهطتها لفترة العامين التاليين، متضهمنا جدوال مراجعا للمصهروفات السنوية المتوقعة، مع إجراء ا

 .المرفق بهذا الترخيص تبعا لذلك 2الالزمة لبرنام  أنشطتها السابق، ويتم تعديل الملحق 

،  لبحثاشهرين على األقل من االنتهاء من كل برنام  وميزانية سنوية جارية في ذلك الوقت ، ستضع الشركة برام  وميزانيات سنوية ألنشطة  )ب( قبل

دنى من األ د)يُشههار لكل منها "البرنام  السههنوي والميزانية"(. يجب أن يشههتمل كل برنام  وميزانية سههنوية على النفقات التي سههتسههمح للشههركة بتلبية الح

 النفقات التي يجب أن تقوم بها الشركة في الفترة المعمول بها ، كما هو موضح أدنا .

توصيات ةير ملزمة للشركة إلجراء تعديالت أو تغييرات أخرى على  الهيئة. قد تقدم الهيئة)ج( يجب على الشركة تقديم كل برنام  سنوي وميزانية إلى 

 حة ويجب على الشركة النظر في هذ  التوصيات.البرنام  والميزانية السنوية المقتر

، سههههيكون الحد األدنى المتوقع للنفقات التي يتعين على الشههههركة دفعها للبرام  )والتي تشههههمل ، من بين أمور أخرى ، التنقيب البحث)د( بالنسههههبة لفترة 

 ترة االستكشاف على النحو التالي :الجيولوجي والجيوفيزيائي ، وحفر الثقوب االستكشافية ، والشرائح والدراسات( خالل ف

 فترة البحث المدة االلتزام الفنى االلتزام الفنى

 االولى سنتين  

 

 .للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبه 2020 لسنة (1)المزايدة العالمية رقم * تستند االلتزامات المالية فقط إلى الفترات الممنوحة بموجب 

الحد األدنى من النفقات المشهار إليها أعال  فيما يتعلق ب عداد دراسهة الجدوى ، على الرةم من إصهدار ترخيص االستغالل قبل  يتحملقد يتم  للتأكيد،) ( 

 االنتهاء من دراسة الجدوى هذ .

 

 األشياء ذات الطبيعة األثرية أو التاييخية 2-8

منطقة البحث تكون مملوكة للدولة. تلتزم الشركة ب خطار الهيئة كتابة على الفور عند جميع ما تكتشفه الشركة من أشياء ذات طبيعة أثرية أو تاريخية في 

لك ذالعثور على أي شههههههيء ذو طبيعة أثرية أو تاريخية في منطقة البحث وموقع ذلك االكتشههههههاف، وتقوم الهيئة ب خطار الجهات المختصههههههة في الدولة ب

 .االكتشاف
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ريخية في منطقة البحث، تلتزم الشههركة ب يقاف األعمال واتخاذ كافة التدابير االحتياطية لضههمان محافظتها عقب اكتشههاف أي شههيء ذو طبيعة أثرية أو تا

صة في هذا تعلى ذلك الشهيء األثري أو التاريخي وتجنب التأثير عليه بشهكل سهلبي وتلتزم الشركة ب تباع التعليمات الصادرة عن الهيئة أو الجهات المخ

 .الشأن

 

 اي السنويقيمة اإليا  3-0

عديل القيمة ت تلتزم الشههركة بأن تدفع للهيئة قيمة اإليجار السهههنوي لكل كيلو متر مربع من األرض الواقعة في منطقة البحث طبقا للقانون المطبق. ويجوز

 21لمختص طبقا للمادة اإليجارية كل ثالال سهههههنوات بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد عرض الوزير ا

  .من الالئحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية. ويتم دفع القيمة اإليجارية مقدما

يلو ك يُحصل إيجار سنوي عن كل كيلو متر مربع من منطقة البحث أو أي جزء منها في أي ترخيص بحث على النحو التالي مع جبر كسر الكيلو متر إلى 

 :متر مربع

 .جنيه مصري( لكل كيلو متر مربع عن كل سنة من فترة البحث األولى البالغة عامين 5000آالف جنيه ) خمسة -1

 .جنيه مصري( لكل كيلو متر مربع عن كل سنة من فترة البحث الثانية البالغة عامين )لكل من  العامين الثالث والرابع( 10000عشرة آالف جنيه ) -2

جنيه مصري( عن لكل كيلو متر مربع عن كل سنة من فترة البحث الثالثة البالغة عامين )لكل من  العامين الخامس  15000عشر آلف جنيه ) خمسهة -3

  .والسادس(

ع جنيه مصهههههري( لكل كيلو متر مربع عن كل سهههههنة من فترة البحث األخيرة البالغة عامين )لكل من  العامين السهههههاب 20000عشهههههرون ألف جنيه ) -4

   .والثامن(

 

 الرسوم الامركية  4-0

بنظام مناطق االستثمار  2019لسنة  145والمعدل بالقانون رقم  2014لسنة  198يجوز ممارسهة األنشهطة الخاضعة ألحكام قانون الثروة المعدنية رقم 

لعاملة في هذ  األنشطة بالحوافز المنصوص عليها . كما تتمتع المشروعات ا2017لسنة  72المنصوص عليها في قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

والمعدل  2014لسنة  198دون اإلخالل بأحكام القانون رقم  2017لسنة  72( من قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 13، 12، 11، 10في المواد )

   .2019لسنة  145بالقانون رقم 

 

 التأمين 5-0

باالحتفاظ بوثائق تأمين على المشروع من خالل  –مدة سريان ترخيص البحث هذا وتكلف مقاوليها من الباطن في جميع األوقات طوال  –تلتزم الشركة 

لغ مباشههركات تأمين ذات مركز مالي سههليم وسههمعة جيدة ومقبولة من الهيئة ضههد الحوادال والطوارئ وبأنواع التأمين والشههروط والمبالغ )بما في ذلك 

تأمين الذاتي، في حالة إذا ما كانت االحتياطيات الكافية متوفرة فيما يخص ذلك التأمين( المتسهقة مع األصهول السليمة الخصهومات والتأمين المشهترك وال

 .المرعية في الصناعة

ة بشكل ذففي حالة إخفاق الشركة في أي وقت في الحصول على جميع وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا الترخيص أو أي منها واالحتفاظ بها سارية ونا

الحصههههول على وثائق التأمين تلك واالحتفاظ بها، على أن تدفع الشههههركة جميع المبالغ المعقولة التي تكبدتها  –وفق تقديرها وحدها  –كامل، يحق للهيئة 

  .الهيئة في سبيل ذلك

 

 الضرائب  6-0

باسهتثناء في الحاالت التي تكون الشهركة فيها معفاة سواء بشكل تخضهع الشهركة لجميع التشهريعات المالية المطبقة في الدولة من وقت ل،خر،  )أ( 

 عكلي أو جزئي من تطبيق أحكام قانون ضههههرائب محدد بموجب تصههههريح ممنوح بشههههكل سههههليم طبقا للقانون المطبق، مع األخذ في االعتبار اتفاقيات من

 .االزدواج الضريبي الموقعة بين الدولة ودولة الشركة
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تقديم اإلقرار الضهههريبي عن العام السهههابق  للشهههركة،أو خالل أربعة أشههههر بعد نهاية السهههنة المالية  عام،ول من مايو من كل يجب على الشهههركة قبل األ

 وجميع المستندات المطلوبة. المخصص لذلكلمصلحة الضرائب وفقيا للنموذج 

لسههنة  145وتعديالته بالقانون رقم  2014لسهنة  198المعدنية رقم اسهتغالل يتم إصهدار  بقانون )وفقيا لقانون الثروة  ترخيصفي حالة التحويل إلى )ب( 

قصارى جهدها فيما يتعلق بالدخل النات  عن تطوير واستغالل المعادن وتعفى من  الهيئة تبذل  وسهوف،(2020لسهنة  108والئحته التنفيذية رقم  2019

مزيد من ل .ات والضههرائب ذات الصههلة خالل فترة ترخيص االسهتغاللجميع الضهرائب المفروضههة في جمهورية مصهر العربية باسههتثناء ضههريبة الشهرك

 هيبذل الطرفان قصارى جهدهما التخاذ جميع الخطوات والتدابير الالزمة لتحقيق الجدوى االقتصادية واالستقرار ألي منجم تم تطوير  وتشغيل التوضيح،

 ست دي هذ  الخطوات والتدابير إلى معدل عائد داخلي ، على النحو الذي تحدد  دراسة الجدوى وللتأكيد،في منطقة االستكشاف. 

 

 تحويل وإتاحة العمالت األجنبية  7-0

باسههههتثناء في حالة فرض ضههههوابط تسههههري بوجه عام على أسههههاس ةير تمييزي خالل فترة زمنية محددة لحالة طوارئ مالية حقيقية وبموجب  )أ( 

مركزي، يتمتع العائد وحصص األرباح وكافة المدفوعات األخرى نظير البضائع والخدمات بحرية التحويل من الدولة، وفي حالة االحتياج موافقة البنك ال

العملة  ةلعملة أجنبية لسهههداد تلك المدفوعات وذلك باإلضهههافة لتلك المتاحة من حسهههابات العملة األجنبية المرخص بها بموجب هذا الترخيص، سهههيتم إتاح

 .ألجنبية لسداد تلك المدفوعات حتى قيمة مدفوعات العملة األجنبية المسددة من الشركة للهيئة والمحولة لعملة الدولةا

يحق للشهههههركة فتح حسهههههابات بنكية في الدولة وإيداع األموال فيها واالحتفاظ بها بالجنيه المصههههههري والدوالر األمريكي طبقا للقانون المطبق  )ب( 

 .مركزي، وكذلك الحال بالنسبة للحسابات البنكية بالعملة األجنبية خارج الدولةوتعليمات البنك ال

يحق للشهههركة العودة بحرية للخارج والتصهههرف بحرية في جميع العائدات وسهههداد أي دفعات أخرى في الخارج )بما في ذلك المبلغ األصهههلي  )ج( 

   .للقرض والفائدة(

 .ويله للدوالر األمريكي بسعر صرف البنك األهلي المصريأي التزام يُذكر بعملة الدولة يتم تح )د( 

دد حألةراض تحديد امتثال الشركة للمدفوعات المطلوبة بعملة الدولة بموجب القانون المطبق )بما فيها على سبيل المثال ال الحصر أي قانون ي ) ( 

يتم تحويلها للجنيه المصري بسعر صرف البنك األهلي المصري في تاريخ الحد األدنى لألجور(، ف ن قيمة أي دفعة تسهددها الشهركة بالدوالر األمريكي 

 .السداد

يحق للشهههركة تحويل واسهههتالم جميع المدفوعات والعوائد وتكاليف التمويل والمبلغ األصهههلي ورسهههوم اإلدارة وةيرها من بنود األموال الثابتة  )و( 

  .أو المتصلة بها مستحقة الدفع الناتجة عن عمليات المشروع أو الناشئة عنها

 :يقر األطراف بأنه يجوز للشركة )ز( 

 .الحصول على األموال وامتالكها وتداولها وصرفها بالطريقة والعمالت وفي األماكن التي تحددها وفقا لتقديرها المطلق (1)

 .أن تجلب إلى الدولة األموال الالزمة لتنفيذ المشروع بشكل جيد (2)

 .أو التي تكتسبها خارج الدولة إلى الدولة تحويل العملة األجنبية المستحقة لها (3)

 .تحويل الحصيلة )في شكل عملة أو ةيرها( وإعادة رأس المال )في شكل نقد أو أصول( إلى خارج الدولة (4)

ي ومن كالمبالغ المحصهلة والمصهروفات المنفقة بالجنية المصههري أو الدوالر األمريكي سهيتم تحويلها من الجنيه المصههري إلى الدوالر األمري )ح( 

  .الدوالر األمريكي للجنيه المصري على أساس سعر صرف البنك األهلي المصري في يوم إجراء المعاملة ذات الصلة

المبالغ المحصههلة والمصههروفات المنفقة بعمالت أخرى ةير الدوالر األمريكي أو الجنيه المصهههري يجب تحويلها للدوالر األمريكي أو الجنيه  )ط( 

 .وسط سعر الصرف اليومي للبنك األهلي المصري في يوم إجراء المعاملة ذات الصلةالمصري على أساس مت

 

 الضمانات القانونية  8-0

ال يتم مصهادرة ملكية رأس مال الشركة وتابعيها وممتلكاتهم وأصولهم، إال ألةراض أو مصلحة عامة وفقط بموجب إعمال القانون على نحو  )أ( 

   .ط تقديم تعويض فوري كافي ونافذ طبقا للقانون المطبقصحيح وعلى أساس ةير تمييزي وبشر
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يخضههع رأس مال الشههركة وتابعيها وملكيتها للممتلكات الثابتة والمنقولة في مصههر وجميع حقوق ومصههالح الشههركة بما فيها حقوق الحصههرية  )ب( 

ميم أو المصههادرة أو التصههفية أو الحجز ما لم يكن ذلك بموجب القانون في منطقة البحث أو فيما يتصههل بها للحماية القانونية من التأ 2-2المبينة في البند 

في اليوم  ةالمطبق، وفي كل حالة نظير تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير وتكون قيمته مسههههاوية للقيمة االقتصههههادية العادلة للممتلكات منزوعة الملكي

ممتلكات أو الحجز عليها أو التصرف فيها أو وضعها تحت إدارة أي إدارة حكومية أو ممثل السابق على تاريخ قرار نزع الملكية. ال يجوز مصادرة تلك ال

 .مفوض إال بموجب القانون المطبق وأمر من محكمة مختصة إذا كان القانون المطبق يقتضي ذلك

و ل باستثناء ما يقتضيه القانون المطبق أعدم ممارسهة أي تدخل في حقوق أو مصهالح الشركة في منطقة البحث أو فيما يتعلق بالشركة بأي حا )ج( 

   .هذا الترخيص

 

  الساالت والقوائم المالية والمعايير المحاسبية والعمالت 9-0

 المدفوعات وأسعاي الصر  9-1

ويل القابل للتحما لم ينص على خالف ما يلي في هذا الترخيص، يجوز سههداد المدفوعات للهيئة وجميع الجهات المختصههة بالدوالر األمريكي  )أ( 

  .بحرية مباشرة إلى حساب الهيئة أو أي من الجهات المختصة

يكون سهداد التزامات الشهركة المباشهرة للجهات المختصهة للضهرائب والرسهوم بالجنيه المصهري ما لم تصهدر تلك الجهات المختصة تعليمات  )ب( 

ها لصالح أي من الجهات المختصة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر بخالف ذلك. ومع ذلك، يكون سداد مدفوعات الشركة للمبالغ التي تحصل

 االضرائب المستقطعة من مرتبات أو أجور موظفي الشركة وأي مبالغ أخرى واجبة الدفع ألشخاص آخرين يقتضي القانون استقطاع أو خصم جزء منه

 .المرتبات أو األجور أو تلك المدفوعات األخرىبمعرفة الشركة لصالح الجهات المختصة بالعملة التي تدفع بها تلك 

انعقدت نية األطراف على أنه ال يجوز ألي من الطرفين تحقيق أي مكسهب أو التعرض ألي خسهارة تنت  عن أسهعار الصهرف على حساب أو  )ج( 

ها إلى الحسهههابات أو خصهههمها منها لصهههالح الطرف ارخر. ومع ذلك، في حالة حدوال أي مكسهههب أو خسهههارة نتيجة صهههرف العمالت، ف نه يجب إضهههافت

 .باحتساب متوسط أسعار الصرف اليومية طبقا للبند المحدد في السجالت أو القوائم المحاسبية ذات الصلة

 

  الساالت والقوائم المالية    9-2

 حالة ةياب أي أحكام، تطبق المعايير وفي -تكون الشههركة مسههئولة عن االحتفاظ بسههجالت محاسههبية دقيقة طبقا لمعايير المحاسههبة المصههرية  )أ( 

وذلك بالعملة التي توافق عليها الهيئة وألةراض االمتثال للقانون المطبق وهذا الترخيص ولدعم إعداد اإلقرارات المالية أو أي  –الدولية للتقارير المالية 

   .تقارير محاسبية أخرى يتطلبها القانون المطبق فيما يتعلق بالمشروع

على الشههركة االحتفاظ بدفاتر وسههجالت فنية وتجارية كاملة ودقيقة ومحدثة داخل الدولة لكل عمليات البحث بموجب هذا الترخيص، بما يجب  )ب( 

ات الفنية نفي ذلك الدفاتر والسههههجالت الخاصههههة باإليرادات والمصههههروفات وجميع الخرائط والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات التعدين والبيا

    .ةيرها من البيانات والسجالت والتفسيرات والتحليالت المعدنية والعينات والتقارير المتعلقة بعمليات البحث والناشئة عنهاو

لشههكل ايجب على الشههركة تقديم وإيداع المعلومات الفنية والتجارية والتقارير واإلقرارات والقوائم في األوقات التي يحددها القانون المطبق وب )ج( 

  .ذي يقتضيهال

( سنوات 6يجب االحتفاظ بكافة الدفاتر والسهجالت وإتاحتها للفحص من جانب مراقب يتم تعيينه بموجب هذا الترخيص وطبقا له لمدة الست ) )د( 

 .   .انت أطولالتالية للسنة الميالدية التي يتم إنشاء الدفاتر والسجالت فيها، أو المدة ذات الصلة التي ينص عليها القانون المطبق إذا ك

 يجب على الشههههركة االحتفاظ بجميع الدفاتر والسههههجالت المالية والعمالية والتجارية وةيرها من السههههجالت والدفاتر واالمتثال اللتزامات رفع ) ( 

 .وجيهات المطبقةللوائح والتالتقارير والحفظ األخرى المنصوص عليها في القانون المطبق وكذلك تلتزم الشركة بتنفيذ أنشطتها طبقا للقانون المطبق وا
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 االلتزامات المتبادلة 10-0

  تطبيق قانون البيئة واللوائح  10-1

 .تلتزم الشركة بممارسة أنشطتها بما يتفق مع القانون المطبق واللوائح الخاصة بالبيئة واإلدارة ومكافحة التلوال

 

 مكافحة الفساد 10-2

 التزامات الشركة 10-2-1   

ومسهئولوها وأعضهاء مجلس إدارتها وموظفوها ويقرون ويوافقون على خضهوعهم ألحكام مكافحة الرشهوة والفسهاد المنصهوص عليها في تلتزم الشهركة 

، وأنهم (القانون المطبق وتلك المطبقة في نطاق االختصهاص القضهائي التي تخضع له الشركة أو تمارس أعمالها فيه )مجتمعين "قوانين مكافحة الفساد"

 .نشطتهم داخل الدولة طبقا اللتزاماتهم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الفسادسيزاولون أ

 

 قواعد مطبقة أخرى 10-2-2   

س أو أعضاء مجليقر األطراف ويوافقون على أن هذا البند وجميع المدفوعات التي تسددها الشركة أو أي من مقاوليها أو مقاوليها من الباطن أو مسئوليها 

 .فين الحكوميين على كافة المستويات ستكون معلومات عامة ومعلنة طبقا للقانون المطبقإداراتها للموظ

 

 تفهم األطرا  10-2-3   

  :يتفهم أطراف هذا الترخيص ما يلي

بما في  –أن تقديم أي عرض ذو طبيعة مالية أو ةيرها أو أي محاولة استمالة أو قبول أي عرض أو وعد أو هدية ذات طبيعة مالية أو ةير ذلك  (1)

ألي طرف خاص أو موظفين حكوميين بهدف التصهههرف أو االمتناع عن  –ذلك تسههههيل مدفوعات سهههواء بشهههكل مباشهههر أو من خالل وسهههطاء 

  التصرف فيما يتصل بأداء مهامهم الرسمية لتحقيق أي منفعة أو بخالف ذلك للحصول على أي مزايا تجارية؛ و

البند بما في ذلك التحريض والمسهاعدة والمشاركة واإلةراء الرتكاب أو السماح بارتكاب أي  أي أفعال تنطوي على التصهرف المذكور في هذا (2)

من تلك األفعال تمثل تصهههههرفات مخالفة للقانون المطبق وقوانين مكافحة الفسهههههاد وهذا الترخيص وتخضهههههع للقانون الجنائي المعني وةير  من 

 .اإلجراءات التنفيذية والعقوبات

 

  الحكوميين إلى المشروع دخو  الموظفين 11-0

الدخول لمنطقة البحث لمعاينتها مع تحمل التكاليف  –( سههاعة 48في أي وقت معقول وبموجب إخطار مدته ثمان وأربعين ) –يحق للموظفين الرسههميين 

 .والمخاطرة وذلك للتأكد من أن جميع عمليات البحث يتم تنفيذها طبقا للترخيص وأحكام القانون المطبق

 

 .حص الدفاتر والساالت والمعلومات والمراقب المستقلف  12-0

( من نهاية 2يحق للهيئة مراجعة الحسابات والدفاتر والسجالت التي تعدها الشركة بموجب هذا الترخيص والقانون المطبق وذلك خالل سنتين ) )أ( 

ع فني أو مراقب مسههههتقل م هل مهنيا، ويتم االنتهاء من المراجعة كل سههههنة ميالدية من فترة العامين. ويتم إجراء تلك المراجعة بمعرفة ومن خالل مراج

  .( شهرا من بدايتها، ويجب أن تجرى تلك المراجعة باألسلوب الذي ينت  عنه أدنى حد من المضايقة بالنسبة للشركة12خالل أثنى عشر )

اء أثن –قع ومصههانع وتسهههيالت ومخازن ومكاتب الشههركة يحق لمراجع أو مراقب الهيئة فيما يتصههل بتلك المراجعة زيارة وفحص جميع موا )ب( 

والتي تخدم أنشطة الشركة سواء بشكل مباشر أو ةير مباشر بموجب هذا الترخيص وكذلك زيارة وس ال العاملين  –ساعات العمل االعتيادية في أي يوم 

   .المرتبطين بتلك األنشطة طبقا للقانون المطبق

مثلي الهيئة كافة المزايا والتسهيالت المقدمة لموظفيها في الموقع وأن توفر لهم استخدام مساحة مكتبية معقولة وسكن تلتزم الشركة بأن تقدم لم )ج( 

  .أثناء تواجدهم في الموقع لغرض تيسير تحقيق أهداف عملية المراجعة التي يقومون بها –دون مقابل  –بأثاال مناسب 
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باستخدام تلك المعلومات فقط في الغرض الذي تم اإلفصاح عنها ألجله وليس  –مراقب سوف يلتزم  وتضهمن أن أي مراجع أو –تلتزم الهيئة  )د(  

إداراتها  ألي ةرض آخر والحفاظ على سرية جميع المعلومات المقدمة للهيئة أو أي من وكالئها أو مستشاريها أو ممثليها أو مسئوليها أو أعضاء مجلس

عنها أو بخالف تلك التي تحصل عليها الهيئة أو أي من وكالئها أو مستشاريها أو ممثليها أو مسئوليها أو أعضاء  أو موظفيها من جانب الشهركة أو نيابة

 .مجلس إدارتها أو موظفيها فيما يتصل بعملية المراجعة الخاصة بالشركة أو أعمالها

 

 التصاييح  13-0

لتسهههههريع توفير جميع الموافقات  –بقا لشهههههروط هذا الترخيص والقانون المطبق إلى أقصهههههى حد ممكن وط –تتعهد الهيئة بأن تبذل قصهههههارى جهدها )أ( 

لهيئة ا والمسههاعدة ألجل عملية البحث وخالف ذلك فيما قد تطلبه الشههركة بشههكل معقول فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة لها بموجب هذا الترخيص. سههتقوم

المطلوبة لعملية البحث بما يتفق مع القانون المطبق وذلك لعدم حجب أو تأخير تلك به عهداد إجراءات بسههههههيطة وعاجلة للموافقة على جميع التصههههههاريح 

 .التصاريح بشكل ةير معقول

 قصارى جهدها لتحقيق ما يلي: الهيئة)ب( تبذل 

مواد بنسههخ من هذ  المعلومات وال ها، وتزويدللشههركة البحثالمتعلقة بمنطقة للهيئة ( توفير جميع المعلومات والبيانات الموجودة مسههبقيا والمتاحة 1)     

 ؛ المقررة لمنطقة البحثدفع الرسوم  بعد

 .لبحثاالمساعدة إلى الشركة فيما يتعلق بمسائل الحيازة والتصاريح والمسائل األخرى التي تحكم حقوق الشركة فيما يتعلق بمنطقة  تقدم الهيئة( 2)     

 

 العمالة األجنبية  41-0

على تصاريح العمل حسبما تكون مطلوبة للسماح للعاملين األجانب التي توظفهم الشركة وعائالتهم المباشرة بالدخول إلى الدولة تلتزم الشركة بالحصول 

  .والعمل بها واإلقامة فيها فيما يتصل بعمليات البحث وكذلك بمغادرة الدولة، طالما ألزموا أنفسهم بالتصرف طبقا للقانون المطبق

 

 التحتيةالبنية   15-0

 إتاحة البنية التحتية القائمة  15-1

مة ألنشطة البحث زيجوز للهيئة والشركة االتفاق على شروط وأحكام معقولة الستخدام البنية التحتية القائمة بدال من النص على إنشاء بنية تحتية جديدة ال

 .بعد الحصول على موافقة الجهات المختصةشريطة أن تكون البنية التحتية القائمة تمتلك الطاقة االستيعابية الكافية و

   

 الدخو  إلى البنية التحتية  15-2

ي ذلك البنية ف إلى الحد المجدي تجاريا، تلتزم الشركة بالسعي لتخطيط وتطوير جميع أشكال البنية التحتية الالزمة للوفاء بالتزامات ترخيص البحث )بما

 .يا  الشرب واالتصاالت والطرق والنقل(التحتية للطاقة الكهربائية ومعالجة الميا  وم

 

 الحكومة ومالكو األياضي  16-0

 .تتعاون الهيئة مع الشركة والحكومة لحل النزاعات بين الشركة والحكومة ومالك األراضي

 

 حقوق الشركة 17-0

 قرايات التعيين الصادية عن الشركة 17-1

، يحق للشهركة في جميع األوقات اختيار موظفيها ويكون لها الحرية في توظيف األشخاص من ةير مواطني الدولة وفقا لما يلزم للتنفيذ 0-24طبقا للبند 

طبقا لقانون  9:1الفعال للمشروع، وذلك طالما التزمت الشركة بالنسبة المنصوص عليها بين عدد الموظفين األجانب إلى عدد الموظفين المصريين وهي 

ينص القانون المطبق على حد أدنى من الم هالت الفنية أو حد أدنى من مستوى التخصص ألي وظيفة فنية، تتعهد الهيئة باعتماد الم هالت  العمل حيثما
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ت التخصص تلك صادرة أو الشههادات الفنية المعادلة للتخصهص والتي يحملها أشخاص من ةير مواطني الدولة، شريطة أن تكون م هالت وعأو شهادا

تنفيذ ب عن م سهسهات أو سلطة قانونية معترف بها في أي دولة أخرى تطبق معايير مساوية لتلك المنصوص عليها في القانون المطبق. كما تلتزم الشركة

 .برنام  لتعريف جميع الموظفين والمقاولين األجانب بالقانون المطبق وضوابط الدولة

هذ ، أنه في حالة تغيير أو اسهههتبدال موظفين رئيسهههيين، سههههواء أكانوا أجانب أو محليين، أن يكون  البحثويجب على الشهههركة طوال مدة تنفيذ رخصهههة 

 بشروط مناسبة تجاريا. الشخص المرشح للتغيير أو االستبدال على األقل بنفس الم هالت الخاصة بالشخص الذي تم تغيير  أو استبداله

 

 األمن  17-2

سواء بشكل مباشر أو ةير مباشر أو بموجب التعاقد  –يحق للشركة في إطار التزامها بأحكام القانون المطبق تعيين واالحتفاظ بحراس األمن الخاص بها 

أن يتم تسليم أي  ( التوقيف )على1لغرض حماية العاملين لديها أو الحفاظ على األمن في منطقة البحث مع منحها كل من سهلطة ) –مع أشهخاص آخرين 

( اإلقصاء من منطقة البحث على أن يتقيد ذلك اإلقصاء بالشكل المالئم وأن 2شهخص يتم توقيفه إلى أقرب قسهم شهرطة في أسهرع وقت ممكن عمليا(؛ و)

هم االستجواب ولن يسمح ل يكون لدواعي السالمة أو دواعي أمنية.  سيخضع جميع حراس األمن في جميع األوقات للقوانين المطبقة ولن يكون لهم سلطة

ة ذلك ببمنع دخول الشههرطة المحلية لمنطقة البحث. تلتزم الشههركة بضههمان التزام حراس األمن في جميع األوقات بالتصههرف طبقا للقانون المطبق ومراق

 .من وحقوق اإلنسان)بما في ذلك جميع القوانين المتعلقة بالتوقيف واالحتجاز وحقوق اإلنسان( وكذلك بالمبادئ الطوعية بشأن األ

  

 التزامات البحث  18-0 

 ةيجب على الشههركة أن تمارس حقوقها والتزاماتها بموجب هذا الترخيص ووفقيا للشههروط الواردة به والمسههتندات وبما يتوافق مع األصههول السههليم )أ( 

  .المرعية في الصناعة والقانون المطبق

 .الشركة وتسدد جميع تكاليف ومصروفات البحث المطلوبة لتنفيذ جميع عمليات البحث بموجب هذا الترخيص تتحمل )ب( 

 .تبذل الشركة قصارى جهدها لتوفير التسهيالت المطلوبة وتنفيذ عمليات البحث بالعناية الواجبة والكفاءة واالقتصاد حتى تاريخ بدء البحث )ج( 

هود المعقولة تجاريا لتحسين عملية استخالص للمعادن كما هو منصوص عليه في التقييم االقتصادي المبدئي وعأو دراسة تلتزم الشركة بأن تبذل الج )د( 

القانون اعة والجدوى المبدئية وعأو أي دارسة جدوى الحقة أو خطة للمنجم، على أن تتم جميع العمليات بما يتوافق مع األصول السليمة المرعية في الصن

 .المطبق

قدم الشركة تُ  ال يجوز للشركة إجراء أي تغييرات جوهرية على العمليات المبينة تفصيالي في التقييم االقتصادي المبدئي ودراسة الجدوى المبدئية ما لم  ) (

المبدئي  تقييم االقتصههاديهذ  التغييرات أوالي إلى الهيئة للتعليق عليها بعد اتباع نفس اإلجراءات الموضههحة أعال  للحصههول على مالحظات الهيئة على ال

 .ودراسة الجدوى المبدئية

ي من استالم ترخيص البحث بتقديم مشروع مفصل عن عمليات البحث التي ترةب في تنفيذها إلى 60)و( تلتزم الشهركة خالل فترة أقصهاها ستين ) ( يوما

 .الهيئة فضالي عن التكاليف والمصروفات ذات الصلة والمطلوبة للقيام بذلك

 .شركة بتقديم تقرير كل ثالثة أشهر إلى الهيئة توضح فيه مراحل البحث ونتائجهتلتزم ال

ي بالمستندات توضح فيه األعمال المنفذة والمبالغ المتكبدة  .كما تقدم الشركة إلى الهيئة تقرير مفصل ومدعما

ي تزويد الهيئة في نهاية كل مرحلة بحث والتي تبلغ مدتها سهنتين بالبيا نية ذات نات الجيولوجية والجيوفيزيائية وةيرها من البيانات الفوعلى الشهركة أيضها

 .الصلة التي تم جمعها نتيجة لجميع أنشطة البحث الم هلة

 

 استخدام السلع والخدمات المحلية 19-0

 :بما يلي بشرط أال يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا األمرتلتزم الشركة ومقاوليها ومقاوليها من الباطن 
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إعطاء األولوية للمقاولين والمقاولين من الباطن المحليين بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة طالما كان أداؤهم تبذل الهيئة قصارى جهدها في  )أ( 

( %10) المائةن عشههرة في متماثالي مع معايير األداء الدولية وأن أسههعار خدماتهم ال تزيد على أسههعار المقاولين والمقاولين من الباطن ارخرين بأكثر م

 ومناسب تجاريا.

ي طالمــــا أنها متماثلة من ناحية تبذل الهيئة قصارى جهدها في  )ب(  إعطاء األفضلية للمواد والمعدات وارالت والسلع االستهالكية المصنوعة محليا

ي الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات وارالت والسلع االستهالكية المتوافرة د  .وليا

كانت أسعارها المحلية ( 1: )ومع ذلك يجوز استيراد تلك المواد والمعدات وارالت والسلع االستهالكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذا الترخيص إذا  

رسوم الجمركية ولكن ( عن سعر مثيلها المستورد قبل إضافة ال%10في مقر عمل الشهركة في جمهورية مصر العربية تزيد بأكثر من عشرة في المائة )

( ليس من الناحية التجارية اسهههتخدام المواد والمعدات والمواد االسهههتهالكية المصهههنعة محلييا ، في ظل هذ  2)او  .بعد إضهههافة مصهههاريف النقل والتأمين

 .الظروف

 

 تنمية الماتمع المحلي 20-0

 تنمية الماتمع 20-1

  والسياسة العامة لوزارة التضامن االجتماعيتخضع التنمية المجتمعية إلى القانون المطبق 

 

 توظيف وتدييب المواطنين المحليين   21-0

 الحد األدنى لمستويات التوظيف  21-1

دسههههين نعند اختيار الشههههركة لموظفين لتنفيذ عمليات البحث الخاصههههة بها بموجب هذا الترخيص، تعطي األفضههههلية للمديرين التنفيذيين والموظفين والمه

 بما يتناسب عواالسهتشهاريين والفنيين والعمال المهرة وشهبه المهرة الم هلين من حاملي الجنسهية المصهرية والمقيمين في المحافظة التي يقع فيها المشرو

 .تجارييا

 

 االستثمار في مهارات القوى العاملة المحلية  14-1

 :تتولى الشركة وضع وتنفيذ خطة تدريب سنوية بهدف

 تدريب موظفيها لرفع مستوى مهارات الموظفين وتوفير المزيد من الخبرة العملية؛تنظيم  )أ( 

 )ب( تدريب الموظفين بما يتماشى مع خطط الشركة قصيرة ومتوسطة األجل فيما يتعلق بالموارد البشرية؛ و

على أسهههاس تعاقدي بهدف تنمية م هالتهم رفع مسهههتوى م هالت الموظفين المختارين عن طريق الحاقهم بدراسهههات داخل الدولة أو خارجها  )ج( 

 .المهنية

 

 التدييب اإلدايي وتعزيز القديات  21-3

ي لما يتفق عليه بين الشههركة والهيئة، -على نفقتها الخاصههة-تتولى الشههركة  وضههع وتنفيذ برام  تدريبية لموظفي الهيئة في الدولة وفي البلدان األخرى وفقا

  :ة والمكتبية واإلدارية بهدفوذلك من أجل تأهيلهم للوظائف الفني

 إنشاء وتشغيل معهد تدريب مهني لتقديم برام  التدريب المهني والفني المتقدم في المجتمع؛ )أ( 

 ىتقديم تدريب أثناء العمل، ليس فقط في الدولة، ولكن في مكاتب الشهههركة في الدولة وخارجها كلما أمكن ذلك من الناحية العملية، حتى يتسههههن )ب( 

 يدين تلقي التدريب في الجوانب الخارجية من أنشطة الشحن والتسويق والمحاسبة للشركة؛للمستف

 تقديم منح دراسية لسكان المجتمعات المتأثرة بالمشروع لمتابعة الدراسات، بما في ذلك الدراسات المتقدمة في الدولة أو في الخارج؛ و )ج( 

 .في محيط المجتمع المحلي تعزيز فرص التدريب والتعليم الموجودة بالفعل )د( 
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 معايير العمل  22-0

 معايير العمل  22-1

 .تلتزم الشركة بأحكام القانون المطبق بشأن العمل والعمال )أ( 

من الباطن بالتوجيهات الصههادرة عن القانون المطبق والهيئة واألصههول السههليمة  تلتزم الشههركة والشههركات التابعة لها والمقاولون والمقاولون )ب( 

يها وتحترم حق ا فالمرعية في الصههناعة، وكذلك معايير العمل المعترف بها دولييا فيما يتعلق بجميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكون الدولة طرفي 

 .تلك االتفاقياتموظفيها في تنظيم أنفسهم في نقابات كما تنص 

ي للقانون المطبق )ج(    .تعتمد الشركة نظام إدارة الصحة والسالمة وفقا

 

  الصحة والسالمة 22-2

تلتزم الشههركة بأحكام القانون المطبق واألصههول السههليمة المرعية في الصههناعة لحماية الصههحة والسههالمة العامة لموظفيها وجميع األشههخاص  )أ( 

 .الشركة والذين لديهم حق الدخول القانوني إلى المنطقة التي يغطيها هذا الترخيصارخرين المتعاقدين مع 

يتعين على الشهههركة تركيب واسهههتخدام أدوات السهههالمة الحديثة المتعارف عليها ومراعاة احتياطات السهههالمة الحديثة المتعارف عليها بموجب  )ب( 

د من أن البنية التحتية والمعدات التي تم إنشههاؤها أو الحصههول عليها فيما يتعلق بالمشههروع األصههول السههليمة المرعية في الصههناعة. وعلى الشههركة التأك

 .والمطلوبة للعمليات الجارية في حالة آمنة وسليمة طوال فترة هذا الترخيص

ا )ج(   .تتولى الشركة تدريب موظفيها وفقيا إلجراءات وممارسات الصحة والسالمة المقبولة عمومي

ركة بناء وصههيانة وتشههغيل البرام  والمرافق الصههحية لخدمة موظفيها على أن تعتمد هذ  البرام  والمرافق على تركيب وصهههيانة تتولى الشهه )د( 

ي.  ي للمعايير الطبية المقبولة دوليا بناء أي  ويتعينواسههتخدام األجهزة والمعدات الصههحية الحديثة وممارسههة اإلجراءات واالحتياطات الصههحية الحديثة وفقا

 .توفر  الشركة وفقيا لمعايير تحافظ على بيئة معيشية مناسبة ومالئمة للصحة والسالمة وتتوافق مع معايير الصرف الصحي المطبقةسكن 

 

 التكاليف والمصروفات والنفقات 22-3

نشطة يتم تصنيفها وتوزيعها على األمع مراعاة أحكام هذا الترخيص، تلتزم وتتحمل الشهركة وحدها وتدفع مباشرةي كافة التكاليف والمصروفات ارتية، و

ي لألصول المحاسبية السليمة المتعارف عليها  :طبقا

 :العمالة والتكاليف المتعلقة بها ()أ

ر ومرتبات وأجور موظفي الشهههههركة الذين يعملون مباشهههههرة في األنشهههههطة المختلفة بموجب القانون المطبق وهذا الترخيص بما في ذلك المرتبات واألج

ي لقانون العمل المطبق والمالمدفوعة لل ي بهذ  األنشطة. وتصنف هذ  األجور والمرتبات وفقا ايير عجيولوجيين والموظفين ارخرين المكلفين والعاملين م قتا

  .المحاسبية المصرية ويعتمدها مكتب محاسبة عام معتمد

ييرات في سههياسههات الشههركة وتعديالت قانون العمل المطبق. ولغرض تجرى التعديالت المناسههبة على تلك المرتبات واألجور مع األخذ في االعتبار التغ

 : المبالغ الخاضعة للتقييم ضريبة الدخل في جمهورية مصر العربية بما في ذلك ما يليواألجور وهذ  المادة ف ن المرتبات 

 تعنى العمولة التي تدرج ضمن سياق عالقة العمل؛ -1

 التي قد يتقاضاها العامل مقابل ما ينتجه أو يبيعه أو يجمعه فضالي عن أتعابه التي تحدد تلك النسبة عنها؛ النسبة -2

ي كان سبب استحقاقها أو نوعها؛ -3  الحوافز أيا

 المزايا العينية التي يسددها صاحب العمل والتي ال تقتضيها متطلبات العمل؛ -4

و أمكافأة تمنح للموظف باإلضههههافة إلى أجر  وجميع ما يسههههدد إليه نظراي ألمانته أو كفائتة طالما كانت منصههههوص عليها في عقود العمل الفردية  أي -5

 الجماعية أو في النظام األساسي للعمل والتي أصبحت مستحقة عادةي بمجرد استيفاء صفات العمومية واالستمرارية واالنتظام؛

 ي تمنح للموظف مقابل ظروف أو مخاطر محددة يتحملها صاحب العمل أثناء أداء عمله؛البدالت الت -6

 حصة الموظف في األرباح؛ و -7
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 .اإلكرامية التي يحصل عليها الموظف إذا كانت مستحقة السداد عادةي وتوجد قواعد تسمح بتحديدها -8

المكافآت وأجر العمل اإلضافي والبدالت والمزايا المعتادة بناء على سياسات الشركة  مزايا وبدالت العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: )ب(  

ي قيمتها ف وما يماثل السائد في شركات التعدين وكما هو مستحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع نسبة محددة تطبق على نظام األجور وتكون مساوية

ي لس   .ياسات الشركة وقانون العمل المصري أيهما أعلىللحد األقصى لمكافأة نهاية الخدمة وفقا

 .)ج( المواد: المواد والمعدات واإلمدادات التي تشتريها أو توردها الشركة بهذا الوصف

ي إليه أي تكاليف متعلقة بها بعد خصههم كا (1) ة فالمشههتريات: المواد والمعدات واإلمدادات المشههترا  يجب قيدها بالسههعر الذي تدفعه الشههركة مضههافا

ي ا  .لتخفيضات التي تحصل عليها فعليا

 :المواد التي توردها الشركة (2)

كات بالشههر تشههترى الشههركة كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشههرة كلما أمكن، ويجوز للشههركة أن تورد مثل هذ  المواد من المخازن الخاصههة بها أو

  :التابعة لها خارج جمهورية مصر العربية. وذلك بالشروط ارتية

 :لمواد الجديدة )حالة "أ"(ا (1)

يد تكلفة زالمواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشهركة أو من الشههركات التابعة لها أو من الممتلكات األخرى يتم تسههعيرها بسههعر التكلفة بشههرط أال ت

 .ي وردت فيه هذ  الموادالمواد الموردة عن األسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في الجودة وشروط التوريد في الوقت الذ

 :و "ج"(“ المواد المستعملة )حالة "ب   (2)

المواد المسهتعملة التي تكون في حالة سهليمة وصهالحة إلعادة االستعمال دون حاجة إلعادة تجديد تصنف كحالة )ب( وتسعر بخمسة وسبعين  أ()          

 .( من سعـــر الجديد منها%75في المائة )

المسههههتعملة التي ال يمكن تصههههنيفها كحالة "ب" ولكن يمكن اسههههتعمالها في الغرض األصههههلي منها ولكن ألسههههباب جوهرية ال يمكن  المواد ب()          

 .( من سعر الجديد منها% 50استخدامها بدون إعــادة تجديدها تصنف كحالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة )

 .ها كحالة "ب" أو "ج" وهذ  تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامهاالمواد المستعملة التي ال يمكن تصنيف ج()          

 .الصهاري  والمباني وةير ذلك من المعدات المتعلقة بتكاليف اإلنشاء تحسب تكلفتها بالنسبة المئوية المناسبة من أدنى سعر للجديد منها د()          

الشهركة المواد التي توردها بما يزيد على أو ينقص عن الضهمان الذي قدمه الموزع أو الشههركة ضهمان المواد الموردة من الشهركة: ال تضهمن ( 3)      

المصنعة أو  الشركات المصهنعة لهذ  المواد، وفى حالة وجود مواد معيبة ال تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إال بعد أن تتسلم الشركة قيمة التسوية من الشركةع

 .وكالئها

 :عادة توزيع العاملينتكاليف نقل وإ )د( 

 .نقل المعدات والمواد والتوريدات الالزمة إلدارة أنشطة الشركة (1)

ظفون ومصروفات السفر والنقل في الحدود التي تغطيها السياسات المقررة بالشركة بالنسبة للموظفين األجانب والمصريين التي تحملها ودفعها الم (2)

 .أو لصالحهم والمتعلقة بتنفيذ أعمال الشركة

 .اليف نقل وإعادة توزيع الموظفين المصريين تكون في الحدود التي تغطيها السياسات المقررةتك (3)

 :الخدمات )هـ( 

ها من رالخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير، باإلضافة الي تأجير المعدات والماكينات وةي (1)

 .األدوات المتعلقة بالبحث

تكلفة الخدمات التي قدمتها الشههركة أو الشههركات التابعة لها في المنشههأت الواقعة داخل أو خارج جمهورية مصههر العربية، تلتزم الشههركة أو    (2)

ركة أو وتحملها الشهههالشهههركات التابعة لها بأداء الخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تحليل التسهههجيالت المغناطيسهههية وعأو التحاليل األخرى 

واحتسهابها على أسههاس سهعر السههوق التنافسهي السههائد مقابل تلك الخدمات، كما تلتزم الشهركة أو الشههركات  الشهركات التابعة لها بسهعر عقد متفق عليه

 .التابعة لها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية على أساس سعر السوق التنافسي السائد
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تتناسههب مع تملك األصههل وتشههغيله وبشههرط أال تزيد هذ  بتكلفة في حال اسههتعمال المعدات المملوكة بالكامل للشههركة أو الشههركات التابعة لها   (3)

 .القيمة عن األسعار التنافسية السائدة فى جمهورية مصر العربية

 .إدارية عامة أو تكاليف إضافيةاألسعار التي تطالب بها الشركة والشركات التابعة لها ال تتضمن أي مصروفات  (4)

األضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات الالزمة إلزالة أو إصالح األضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف  ز()

ي عن أو سهرقة أو حوادال أو أي سهبب آخر يقع خارج سهيطرة الشهركة مع ما تبذله من جهد وعناية معقولة، وعلى الشهركة  أن ترسههل للهيئة إخطاراي كتابيا

( دوالر أمريكي عن كل حادال وذلك في أسرع وقت ممكن من تلقي 100000األضرار أو الخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة آالف )

 .الشركة تقريراي عن الحادال

بالممتلكات وةير ذلك من التأمين على مسئولية الشركة وعأو األطراف أو أي )ح( التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين على المسهئولية العامة واإلضرار 

صيلة . وتقيد حمنهما تجا  موظفيهم وعأو أي أطراف خارجية حسبما تتطلبه القوانين واللوائح واألوامر الصادرة من الدولة، أو حسبما يتفق عليه األطراف

ي منها ا-أي من هذ  التأمينات أو المطالبات   .على حساب العمليات -لتكاليف الفعلية لعمل المطالبةمخصوما

ي في صههناعة التعدين، تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا ا خطر التي لفي حالة عدم التأمين ضههد خطر معين حسههب األصههول السههليمة المرعية دوليا

  .واألحكام وةير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية تحملتها ودفعتها الشركة في تسوية أي من وكل الخسائر والمطالبات والتعويضات

الطرق  ات)ط( المصروفات ةير المباشرة: المصروفات العامة ألماكن المخيمات والمرافق مثل المكاتب الم قتة بالموقع والمخازن وشبكات الميا  وشبك

 .مساعدين والموظفين العموميين ارخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق ةير مباشرومرتبات ومصروفات المشرفين على الموقع والموظفين بالموقع وال

جلة ا)ي( المصههههروفات القانونية: كافة التكاليف والمصهههههروفات التي تنفق في التقاضههههي أو الخدمات القانونية أو ةيرها من الخدمات الضهههههرورية والع

وفاتهم على نحو ما هو منصههوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة األحكام التي صههدرت ضههد ألةراض حماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصههر

 ااألطراف أو أي منهم بسههبب العمليات المنصههوص عليها في هذا الترخيص، وكذلك المصههروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف هذ

أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضهههوع الترخيص. وإذا كانت هناك دعاوى أو الترخيص في سهههبيل الحصهههول على أدلة الدفاع في أي دعوى ترفع 

ات لعمليمطالبات تمس المصالح الواردة في هذا الترخيص وتوالها الموظفون القانونيون    لواحد أو أكثر من أطراف هذا الترخيص، فيجوز أن تحمل ا

 .بتكاليف مناسبة ألداء وتقديم هذ  الخدمات

 :ات اإلدارية والنفقات العامة)ك( المصروف

التكاليف الالزمة أثناء مباشههرة الشههركة عمليات البحث لتزويد المكتب الرئيسههي للشههركة في جمهورية مصههر العربية بالموظفين إلدارته وعأو  (1)     

في منشأة في الموقع وباستثناء مرتبات موظالمكاتب االخرى التي ت سسها الشركة في جمهورية مصر العربية على نحو مناسب، وذلك بخالف المكاتب ال

ي بالمنطقة  .ويخدمونها بطريقة مباشرة البحث الشركة الملحقين م قتا

أثنهاء مبهاشههههههرة الشههههههركهة للعمليهات، يتم التحميل على العمليات تكاليف موظفي الشههههههركة الذين يعملون في األعمال الكتابية والمكتبية العامة  (2)     

الذين يقضهههون وقتهم بصهههفة عامة بالمكتب الرئيسهههي دون الموقع، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصهههفة عامة من الموظفين والمشهههرفين والموظفين 

ي   العموميين واإلداريين الذين ال يتم تحميل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصههههههروفات، وتوزع هذ  المصههههههروفات كل شهههههههر على عمليات البحث وفقا

 .ليمة والعمليةلألساليب المحاسبية الس

 .كافة الضرائب أو الرسوم الضريبية التي تدفعها الشركة في جمهورية مصر العربية في نطاق هذا الترخيص  :الضرائب )ل( 

 ، قد تتحملها الشركة بموجب3-22أي تكاليف أو مصروفات أو نفقات خالف ما شملته وتناولته األحكام الواردة أعال  في البند   :نفقات أخرى )م( 

 .خطط العمل والموازنات المعتمدة

 

 التقايير السنوية  23-0

ا من نهاية كل سههنة ميالدية 90خالل تسههعين )-تقدم الشههركة  ي لمقتضهه-إلى الهيئة يُغطي برنام  أنشههطتها في منطقة البحث ويتضههمن  تقريراي -( يومي ى طبقا

 :معلومات وافية حول االتي -الحال
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خالل السهنة الميالدية، بما في ذلك الخرائط والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية التي توضح األعمال الُمنجزة والنتائ  أعمال البحث التي تم إنجازها  -

التعدين المقترحة وتحليالت المعايير البيئية ؛ بيان بكمية الذهب والمعادن المصههاحبة المسههتخرجة كعينات أو لغرض  تكنولوجيا؛ التي تم الحصههول عليها

 ر ؛ تفاصيل أي تعديالت مقترحة على برنام  األنشطة وأسباب هذ  التعديالت.االختبا

جيدة ، بجزء تمثيلي من عينات الذهب والمعادن المرتبطة به التي تم الحصول عليها أثناء االستكشاف حتى انتهاء هذا ال الظروفتحتفظ الشهركة ، في  -

 البحث.إليها لتحليل جزء من أي عينة تم الحصول عليها أثناء من الشركة كتابييا أن تسلم  الهيئةالترخيص. قد تطلب 

 

 حقوق مواطني الدولة   24-0

 آليات التظلم ضد الشركة 24-1

 23يتعين على الشركة، على نفقتها الخاصة، أن تستجيب على الفور لمخاوف المجتمعات المتعلقة بعمليات البحث على النحو المبين في الفقرة  )أ( 

 .لم سسة التمويل الدولية 1األداء رقم من معيار 

سهوف تضع الشركة آلية تظلم لتلقي وتسهيل حل مخاوف المجتمعات المتضررة وتظلماتها بشأن األداء البيئي واالجتماعي للشركة. ويجب أن  )ب( 

جبر  الهيئة. ويجب أال تعيق ارلية الوصول إلى سبلتكون آلية التظلم متناسبة مع المخاطر وارثار الضارة للمشروع ويتم وضع آلية التظلم بالتشاور مع 

ي للقانون المطبق إلبالط المجتمعات المتأثرة بارلية في سياق عم  .شراك المجتمعلية إالضرر القضائية أو اإلدارية. وتتخذ الشركة اإلجراءات المناسبة وفقا

 

 ريئة الفصل في المطالبات والنزاعات فيما يخص مواطنى الدولة 24-2

على ق، وجوز ألي مواطن طبيعي من الدولة لديه مطالبة أو نزاع بشههههأن عمليات البحث تقديم هذ  المطالبة أو النزاع لتسهههههويتها بموجب القانون المطبي

 .الشركة االمتثال الختصاص الم سسات المحلية لتلك األةراض

 

 التزامات المقاولين والمقاولين من الباطن 25-0

 على المقاولين ومقاوليهم من الباطنتطبيق االلتزامات  25-1

 نيتعين أن يتضهههمن أي اتفاق بين الشهههركة والمقاولين أو المقاولين من الباطن على الشهههروط المناسهههبة التي يقر المقاول أو المقاول من الباط )أ( 

 .لباطنبموجبها بشروط هذا الترخيص بالقدر الذي ينطبق على األنشطة التي يباشرها المقاول ومقاولو  من ا

ي ف تضهمن الشهركة أن رقابة وإدارة مقاوليها ومقاوليهم من الباطن كافية إلبالةها عندما قد تتسهبب ممارسههات مقاوليها أو مقاوليهم من الباطن )ب( 

  .تعرضهم أو تعرض الشركة إلى خطر انتهاك هذا الترخيص

ت بموجب هذا الترخيص على الرةم من تكليف أي مقاول أو مقاوليه من لم يرد في هذا الترخيص ما يعفي الشركة من بعض أو كل االلتزاما )ج( 

 .الباطن بتلك االلتزامات

 

  تطبيق االلتزامات على الشركات التابعة 25-2

 بشروط-إلى الحد المعقول والمالئم بموجب القانون المطبق -تضهمن الشهركة التزام الشهركات التابعة لها والمشاركة في األنشطة بموجب هذا الترخيص 

 .هذا الترخيص كما لو كانت طرفيا فيه

 

 التناز  26-0

  التناز  26-1

ي عن الحقوق وااللتزامات الناشههههئة عن هذا الترخيص  ي أو جزئيا اعتماد من الهيئة وشههههرط ان يكون التنازل بموافقة كتابية  يجوز للشههههركة أن تتنازل كليا

ي بالرسوم المقررة3المنصوص عليه في المادة )الوزير. ويقدم طلب التنازل إلى الهيئة على النموذج   .( من الالئحة التنفيذية مصحوبا

 :وحتى يمكن النظر في طلب التنازل يجب توافر الشروط التالية
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 .أن يكون المتنازل قد أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في الترخيص وقت التنازل -1

 .الهيئةأن يكون المتنازل إليه مقيداي بسجل الم هلين لدى  -2

 .أن تتوافر في المتنازل إليه الكفاءة الفنية والمقدرة المالية -3

 .أن يلتزم المتنازل إليه بكافة شروط الترخيص -4

 .أن يقوم المتنازل بسداد مثلي القيمة اإليجارية السنوية للهيئة عند تقديم طلب التنازل -5

 .أن يقدم المتنازل إليه التأمين الذي تشترطه الهيئة -6

 .المتنازل إليه برنام  عمل عن الفترة المتبقية من مدة الترخيصأن يقدم  -7

 .وفي حالة التنازل الجزئي يكون المتنازل والمتنازل إليه متضامنين عن كل االلتزامات المنصوص عليها في هذا الترخيص أمام الهيئة

 .لهيئة بذلكوفي حالة بيع كل أو بعض أسهم الملكية للشخص االعتباري المرخص له يتعين إخطار ا

ازل الجزئي على نيترتب على التنازل الكلي عن الترخيص انتقال التراخيص المرتبطة به والتابعة له إلى المتنازل إليه، ويقتصر هذا االنتقال في حالة الت

 .الحقوق وااللتزامات بقدر الحصة المتنازل عنها، وال ينت  التنازل أي آثار إال بعد موافقة الوزير

 تن كانت الشهركة تحالفا مكونا من أكثر من عضهو، يلتزم جميع أعضهاء هذا التحالف بالتضامن فيما بينهم في تنفيذ كافة االلتزامات والواجباوفي حالة أ

كات الشههههههرحدى المقررة بههذا الترخيص، وال يجوز أليها منهم التنهازل أو التخهارج من ههذا التحالف قبل إنتهاء فترة البحث األولى. ما لم يكن التنازل إل

 .التابعة، وبشرط أن يحصل طلب التنازل على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة واعتماد الوزير

 

 التناز  من جانب الهيئة 26-2

ولكن  ة الشركةيحق للهيئة نقل حقوقها أو التزاماتها الواردة في هذا الترخيص أو التنازل عنها إلى أي من الشركات التابعة لها دون الحصول على موافق

  .بشرط الحصول على موافقة الوزير

  

 توافر المعلومات 27-0

 رذا الترخيص وثيقة عامة  27-1

، من قبل أي من األطراف السههههههابقة والحالية هي وثيقة عامة وتكون متاحة 4-2ههذا الترخيص والمسههههههتنهدات المطلوبة تقديمها بموجب البند  )أ( 

 .للفحص من جانب أي موظف رسمي مختص بكل حرية

هنهاك افتراض بهأن أي معلومهات تتعلق بههذا الترخيص أو األنشههههههطهة التي يتم تنفيهذهها بموجهب ههذا الترخيص هي معلومهات عهامهة، بخالف  )ب( 

 .المعلومات السرية

م الشركة، شريطة أن يتجميع التقارير والبيانات المقدمة من الشركة إلى الهيئة، وجميع ردود الهيئة، متاحة مجانيا عند الطلب من الهيئة أو من  )ج( 

 .مراجعة المعلومات السرية قبل الكشف عنها

تحتفظ الشههههركة بملفات لتسهههههيل الوصههههول إلى هذا الترخيص والمسههههتندات والمشههههاركات الموثاقة لجميع المشههههاورات المطلوبة بموجب هذا  )د( 

ديثات والتعديالت المعتمدة عليها، ومعلومات عن المدفوعات الترخيص. ويتعين أن تحتوي ههذ  الملفهات على ههذا الترخيص والمسههههههتندات وجميع التح

 .الرسمية لوالتقارير المقدمة بموجب هذا الترخيص. ويتعين االحتفاظ بهذ  الملفات في مكاتب الشركة والهيئة، وتكون متاحة للعامة خالل ساعات العم

 

  سرية بعض المعلومات 27-2

ركة طوال فترة والش سرية في سرية تامة وال يجوز الكشف عنها للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئةتحتفظ الهيئة والشركة بالمعلومات ال )أ( 

وال يجوز حجب تلك الموافقة أو تعليقها بشهههروط أو تأخيرها بشهههكل ةير منطقي، وتعتبر موافقة الشهههركة متحققة إذا لم يتم منعها كتابةي سهههريان هذا العقد 

 .الهيئة للشركة كتابةي بالحالة الطارئة التي يكون فيها الكشف مطلوبيا لحماية صحة وسالمة وأمن المواطنين ساعة بعد إخطار 24خالل 

 :)ب( "المعلومات السرية" تعني االتي
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 المعلومات التي تكون سرية بموجب القانون المطبق؛ (1)

فيها الموظفون أو ةيرهم شههيء من الخصههوصههية وأى  شهه ون الموظفين أو السههجالت الصههحية للموظفين أو ةيرها من المسههتندات التي يتوقع (2)

 مسائل أخرى تنطوي على خصوصية األفراد؛

 المعلومات الفنية أو الملكية الخاصة التي تتعلق بالمعدات أو ابتكارات األعمال أو أسرار العمل؛ (3)

 المسائل القانونية السرية، بما في ذلك استشارات المحامين؛ (4)

 لقة بالمشروع، بما في ذلك المعلومات الجيولوجية واالحتياطيات المعدنية؛الملكية الفكرية للشركة المتع (5)

 أعال ؛ 11المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة المالية كما هو موضح في البند  (6)

موجه للطرف ارخر  المعلومات التي تم الكشههف عنها للطرف ارخر في هذا الترخيص والتي تم تصههنيفها على أنها "سههرية" عن طريق إخطار (7)

في وقت الكشهف األولي لهذا الطرف، مع اعتبار هذا التصهنيف بمثابة إقرار من الطرف الُمفصح أنه بناء على مراجعة هذ  المعلومات وجد أن 

ي لحماية أسرار العمل أو المعلومات الخاصة؛ و  الحفاظ على سرية هذ  المعلومات ضروريا

 .نطقة البحث والذي تخلت عنه الشركةالمعلومات التي تتعلق بأي جزء من م (8)

 :ال يعني مصطلح "المعلومات السرية" أو يتضمن المعلومات التي )ج( 

 أصبحت متاحة للعامة بدون الكشف ةير المشروع؛ (1)

 ؛حصل عليها أي طرف من الغير ال يعلم الطرف الذي حصل على المعلومات أنه يخضع ألي التزام بالسرية فيما يتعلق بهذ  المعلومات (2)

يكون مطلوبا اإلفصاح عنها بموجب القانون المطبق، أو بموجب أي قانون تخضع له الشركة أو الشركات التابعة لها، أو بموجب أي إجراءات  (3)

 قضائية أو قرار تحكيم، أو أي قاعدة قابلة للتطبيق في البورصة؛ و

 .لمحتملينيتم الكشف عنها للشركات التابعة والمستشارين المهنيين ومقدمي التمويل ا (4)

البحث وفقيا  ةتقوم الشركة بنقل جميع البيانات والمعلومات الضرورية للهيئة والتي تضمن الممارسة الفعالة لصالحيات ووظائف الهيئة فيما يتعلق بمنطق

 .ألحكام هذا البند

 :انات والمعلومات التالية إلى الهيئةعند انتهاء أو إنهاء هذا الترخيص، تلتزم الشركة، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، بتقديم البي

زمة من النسههخ من البيانات الجيولوجية والبيئية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية فى اكتسههبتها الشههركة أثناء تنفيذ برنام  األنشههطة، والتي تعتبر  ( 1)     

 أجل الممارسة الفعالة لسلطات ووظائف الهيئة فيما يتعلق بمنطقة البحث؛

 نتقديرات المناطق القابلة للتعدين، عندما يتم تحديد هذ  المناطق، والتي يجب أن تتضمن تفاصيل عن درجة وكمية احتياطيات الذهب والمعاد ( 2)     

 الممكنة وظروف التعدين المتوقعة؛المصاحبة الم كدة والمحتملة و

المقدمة من أو لصالح الشركة والتي تعتبر ضرورية وذات صلة بالممارسة الفعالة نسهخ من التقارير الجيولوجية والفنية والمالية واالقتصهادية ( 3)       

 لسلطات ووظائف الهيئة فيما يتعلق بمنطقة البحث؛

 نمعلومات تفصهههههيلية كافية عن المعدات المسهههههتخدمة لتنفيذ أعمال البحث، بما في ذلك نتائ  االختبارات التي أجريت لتحديد تكنولوجيا التعدي ( 4)     

 المقترحة؛ و

 .بيان بكمية الذهب والمعادن المصاحبة المستخرجة كعينات أو لغرض االختبار ( 5)     

ا تقديم البيانات والمعلومات المشههههار إليها إلى الهيئة قبل انتهاء هذا الترخيص أو في حالة أن قدمت الشهههههركة طلبا بالموافقة ع ة عمل لى خطيجب أيضههههي

 .عن حقوقها في منطقة البحث بالقدر الذي تتعلق فيه تلك البيانات والمعلومات بالمنطقة التي تم التخلي عنها لالستغالل أو إذا تخلت الشركة

 

 القوة القاررة، تعليق العمليات لظرو  السوق  28-0

 تعريف القوة القاررة 28-1

 2020مارس  11الصههههههحة العالمية على أنه جائحة في تشههههههمل تفشههههههي أو وجود فيروس كورونا الجديد الذي صههههههنفته منظمة ، القوة القاهرة""للتأكيد 

"(COVID-19 بما في ذلك ، على سهبيل المثال ال الحصهر ، أي قوانين سارية تم سنها في االستجابة لـهههههه ، )"COVID-19الطرفان ويوافقان  ها. يقر
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ي تاريخ السريان ، باإلضافة إلى أي قوانين أو السارية كما ف COVID-19يجب أن يتضهمن أي قوانين سهارية أو ظروف تتعلق بـهههههه وعلى أن ما سهبق 

 ظروف سارية قد تنشأ في أي وقت بعد تاريخ السريان ، سواء كان ذلك في تاريخ نهائي. أو على أساس متقطع.

 

 :التزامات األطرا  في حالة القوة القاررة 28-2

جزئييا، بسههههههبب حالة أو ظرف من ظروف القوة القاهرة، فيجب عليها إخطار في حالة أن منعت الهيئة أو الشههههههركة عن االلتزام بهذا الترخيص، كلييا أو 

هذا  الطرف االخر كتهابة في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد حدوال هذا الظرف )مع تحديد طبيعة الحدال أو الظرف، وما هو مطلوب لمعالجة

لمعالجة أو التغلب على هذا الحدال أو الظرف وااللتزامات التي ال يمكن تنفيذها بشكل إذا كانت معالجته ممكنة  وكذلك الوقت المقدر ل -الحدال أو الظرف 

مبالغ بخالف دفع ال-صحيح أو في الوقت المناسب بسبب هذا الحدال أو الظرف(، وأثناء استمرار هذ  القوة القاهرة يتم تعليق كافة التزامات هذا الطرف 

  .رف من ظروف القوة القاهرةالتي تعذر أداؤها بسبب حدال أو ظ -المستحقة

 

 تمديد الترخيص 28-3

 .يتم تمديد مدة هذا الترخيص تلقائييا لفترة القوة القاهرة
 

 التفاوض في حالة القوة القاررة 28-4

حسههن النية لمراجعة (، يتعين على الهيئة والشههركة الدخول في مفاوضههات من منطلق 1إذا تم تعليق أي التزام بسههبب القوة القاهرة ألكثر من عام واحد )

ي خالل الفترة التي يتفاوض فيها الطرفان على شروط أي مراج ة عشروط هذا الترخيص لتعكس الظروف المتغيرة، شريطة أن يظل هذا الترخيص ساريا

ها ة إال بشروط مقبولة لديمن هذا القبيل وكذلك شريطة أنه ال يوجد في هذا الترخيص ما يلزم الشركة بتسوية أي إضراب أو ةير ذلك من نزاعات عمالي

 .أو بالطعن في صحة أو قابلية التنفيذ ألي قانون أو الئحة أو أمر أو قرار أو أي إجراء قانوني آخر

 

 تعليق العمليات 28-5

ي بقرار من الوزير في الحاالت التالية  :يتم تعليق هذا الترخيص م قتا

ي على سالمة وأمن  -1  .العمل أو العمال أو الغير أو منطقة البحثإذا شكلت عمليات البحث خطراي جسيما

إذا تم تعليق العمل ألسهههباب تتعلق ب رادة الشهههركة أو إهمالها، عندئذ يجب احتسهههاب مدة التعليق ضهههمن فترة الترخيص مع عدم اإلخالل بحق  -2

 .الهيئة في الحصول على كافة التعويضات الالزمة عن أي أضرار في منطقة البحث

سههباب خارجة عن إرادة الشههركة أو ألسههباب القوة القاهرة أو حادال مفاج ، يتم إضههافة فترة التعليق إلى فترة الترخيص إذا تم تعليق العمل أل -3

  .دون المطالبة بقيمة اإليجار المستحقة عن تلك الفترة

 .ار المذكورة أعال يتسبب في األضرية بالمعايير والمراجع الفنفي حالة قيام القسم الفني التابع للهيئة بتقديم تقريرين فنيين عن وجود إخالل  -4

ي لقرار الوزير  .ويجوز إعادة سريان الترخيص بناءي على طلب الشركة وذلك عند إزالة أسباب قرار التعليق ووفقا

 

 التعاون وحل النزاعات والتحكيم 29-0

إنهائه أو بطالنه بين الهيئة والشههركة يتم تسههويته بطريقة أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشههأ عن هذا الترخيص أو تتعلق به أو باإلخالل به أو  ( أ)

ا من تاريخ إبالط أي من الطرفين للطرف ارخر 90ودية من خالل المفاوضهههات بين اإلدارة العليا للهيئة والشهههركة خالل فترة ال تتجاوز تسهههعين ) ( يومي

  .بوجود مثل هذا النزاع أو الخالف أو المطالبة

الشهركة في تسهوية النزاع أو الجدل أو المطالبة خالل الفترة المذكورة، يجوز ألي من الهيئة أو الشركة إحالة موضوع النزاع أو في حالة إخفاق الهيئة و

هذا ية في تاريخ ارالخالف أو المطالبة للتحكيم وفقيا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي )"المركز"(، والتي تكون س

ي للطرفين ي وملزما  .الترخيص. ويكون حكم المحكمين نهائيا

 .( محكمين3يكون عدد المحكمين ثالثة ) ( ب)
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ا من استالم 30(. وإذا لم يقم المدعى عليه ب خطار المدعي كتابةي باسم المحكم الذي عينه، خالل ثالثين )1يعين كل طرف محكما واحدا ) ( ج) ( يومي

  .م يجوز للمدعي أن يطلب من )"المركز"( أن يعين المحكم الثانيإخطار المدعي بتعيين محك

ا 30( المعينان على هذا النحو المحكم الثالث الذي يعمل كرئيس لهيئة التحكيم. وإذا لم يتفق المحكمان خالل ثالثين )2يختهار المحكمان ) ( د) ( يومي

ي لقواعد . وتعين أن يكون من تعيين المحكم الثهاني على اختيار المحكم الرئيس ، فيتم تعيي نه من قابل مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي ووفقا

ة ريهذا المحكم الرئيس من جنسهية ةير الجنسهية المصهرية أو من جنسهية )جنسهيات( الشهركة، ويجب أن يكون من دولة لها عالقات دبلوماسية مع جمهو

  .يكون لديه مصلحة اقتصادية في أعمال التعدين الخاصة باألطراف الموقعة علي هذا الترخيص مصر العربية ودولة )دول( الشركة ويشترط أال

 .يجرى التحكيم، بما في ذلك عملية إصدار األحكام، في القاهرة، جمهورية مصر العربية (  )

ي لألطراف، بما في ذلك مصروفات التحكيم وجميع  ( و) ي وملزما القضايا ذات الصلة، ويتم إحالة تنفيذ قرار المحكمين إلى يكون قرار المحكمين نهائيا

ي للقانون المصري رقم    .وتعديالته 1994لسنة  27المحاكم المختصة وفقا

 .يتم تطبيق القانون المصري، ويتم اتخاذ إجراءات التحكيم باللغتين العربية واإلنجليزية ( ز)

 

  التخلي واإلنهاء 30-0

  التخلي 30-1

ي من ممثل 60للشههركة أن تتخلى عن حقوقها بموجب هذا الترخيص بموجب إخطار كتابي مسههبق بمدة سههتين )يجوز  )أ(  ي للهيئة ويكون موقعا ( يوما

  .الشركة المفوض

ي لذ )ب(  ك لوعند إجراء هذا التخلى، ال يكون على الشهركة أي التزامات أو مسهئوليات بموجب هذا الترخيص باسهتثناء ما هو منصههوص عليه خالفا

  .على وجه الخصوص

إتمام  ءتظل الشركة مسئولة عن كافة االلتزامات المستحقة قبل تاريخ سريان التخلى وكذلك االلتزامات التي يجب الوفاء بها بعد اإلنهاء باستثنا )ج( 

 .المشروع والتكلفة والتزامات السداد المحددة في هذا الترخيص

 

  اإلنهاء بمعرفة الوزير  30-2

  اإلنهاء في حاالت معينة  30-2-1

  :يجوز للوزير، بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنهاء ترخيص البحث في حالة وقوع أي من الحاالت التالية

 .( يوم من تاريخ االستحقاق60)أ( عدم سداد القيمة اإليجارية أو اإلتاوة خالل ستين )

  .ذية)ب( اإلخالل بأي من أحكام القانون أو الئحته التنفي

بمثل هذا  الهيئةمن  اخطارما لم يتم عالجه من قبل الشهههركة في ةضهههون فترة زمنية معقولة من تلقي  )ج( اإلخالل بأي من شهههروط أو أحكام الترخيص

 االخالل

  .)د( إصدار حكم قابل للتنفيذ ب فالس الشركة

  .) ( التصفية أو الحل أو انتهاء مدة الشركة المرخصة

األعمال موضهوع الترخيص لفترة ال تتجاوز شههراي واحداي من تاريخ االستحواذ على المنطقة ألسباب ترجع للمرخص له أو توقف األعمال )و( عدم بدء 

  .دون الحصول على تصريح كتابي من الهيئة وذلك لمدة ستة أشهر متتالية

  .حصول على موافقة كتابية من الهيئة)ز( التنازل عن الترخيص للغير أو تأجير المنطقة المرخصة من الباطن دون ال

  .)ح( في حالة قيام المرخص به بتخزين المستخرجات في أي أرض خارج حدود منطقة البحث دون إبرام عقد إيجار لها

 اذا اثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.ط( )

 الة المخالفة خالل ستين يوما من تاريخ انذار  من الهيئة.)ى( اذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم ب ز

  .( في حالة ثبوت تلوال المنطقة المرخصة ألسباب ترجع للمرخص له وعدم قيام المرخص له ب صالحها برةم من تحذير الهيئة لهك)
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  .( في حالة قيام المرخص له بتقديم بيانات أو مستندات خاطئة للهيئة، وتم إثبات تزويرهال)

 .وتكون كافة الخرائط والبيانات الخاصة بالترخيص مملوكة للهيئة وذلك في حالة اإلنهاء

 

  اإلنهاء من جانب الشركة  30-3

اقها خفيجوز للشركة إنهاء هذا الترخيص مع عدم اإلخالل بأي حقوق أخرى قد تمتلكها وذلك في حالة إخالل الهيئة بنص جوهري في هذا الترخيص أو ا

( يوما من قيام الشركة بتوجيه اخطار تطالب 60في القيام باإلجراءات الالزم اتخاذها بشكل معقول ومستمر إلصالح هذا اإلخالل خالل ستين )أو إهمالها 

   .فيه ب صالح اإلخالل

 

 .االحتفاظ باألصو  عند التخلي أو االنتهاء أو اإلنهاء من الوزير 30-4

زير أو التخلي عنه من الشهههههركة، يتعين تسهههههليم المنطقة المرخصهههههة للهيئة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت عند انتهاء هذا الترخيص أو إنهائه من الو

ي لمعاير المحافظة على البيئة. كما يتم نقل كافة ارالت والمعدات من المنطقة خالل ثالثين ) ( يوما، وإال سههههتقوم الهيئة ب عادة 30تسههههلميها للشههههركة ووفقا

حالة التي كانت عليها عند تاريخ التسليم وذلك على نفقة الشركة وخصم تكلفتها من مستحقات الشركة لدى الهيئة. وكافة التقارير الفنية المنطقة إلى نفس ال

 .عويضتوالتحاليل والخرائط والخامات والمواد الناتجة عن البحث في المنطقة سوف تصبح ملكا للهيئة دون أن يكون للشركة الحق في المطالبة بأي 

 

 االحتفاظ بالدفاتر والساالت 30-5

( سههههنوات دون الحصههههول على 5ال يجوز للشههههركة نقل أي دفاتر أو سههههجالت من الدولة عند انتهاء هذا الترخيص أو التخلي عنه أو إنهائه لمدة خمس )

   .واالحتفاظ بها خارج البالدالموافقة المسبقة من الهيئة باستثناء أنه يجوز للشركة الحصول على نسخ من دفاتر وسجالت المشروع 

 

 .االلتزامات بعد االنتهاء أو التخلي أو االنهاء  30-6

اق ففي تاريخ انتهاء هذا الترخيص أو التخلي عنه أو إنهائه من الوزير، يتم وقف حقوق والتزامات الشهركة وال يحق لها اتخاذ أي إجراء أو ات )أ( 

  :ين على الشركة القيام بما يليأو صفقة فيما يتعلق بمنطقة البحث، كما يتع

تأمين منطقة البحث بطريقة مرضهية بشهكل معقول للهيئة وذلك لمنع وقوع إصابات لألشخاص أو للثروة الحيوانية أو ةير ذلك من الممتلكات  (1)     

 وكذلك لمنع وقوع اضرار خارج الموقع،

 هي مطلوبة لتجنب وقوع أي ضرر وشيك للبيئة، االلتزام بخطة اإلدارة البيئية أو خطة اإلةالق كما  (2)     

 االلتزام بالقانون المطبق، و (3)     

 .3-30تسليم المنطقة للهيئة في نهاية الفترة المنصوص عليها في البند  (4)     

 

  اإلخطايات 31-0

  أحكام عامة  31-1

التي سهيتم إرسالها أو توجيها ألي طرف بموجب هذا الترخيص )يشار إلى كل منها بـهههههه"اإلخطار"( يتعين أن تكون كتابة ويتم تسليمها  كافة اإلخطارات

  :إلى

 مصر . –القاهرة  –العباسية  –شارع صالح سالم  3   :الهيئة

  :الشركة

  تاليير العناوين 31-2

 .ارخريجوز ألي طرف تغيير عنوانه بموجب إخطار للطرف 
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  طرق التسليم 31-3

  :يتم توجيه كافة اإلخطارات

ج في رتُسلم شخصيا )بما في ذلك البريد السريع(، والتي تعتبر قد تم تسليمها في اليوم الذي تم تسليمها فيه للشخص المسئول على العنوان المد )أ( 

 .1-31البند 

  عن طريق البريد المسجل المدفوع مقدما، أو )ب( 

عن طريق البريد اإللكتروني الموقع من الراسههههل والمبين عليه عناية الشههههخص المحدد أعال ، مع إرسههههال نسههههخة ورقية على العنوان المبين  )ج( 

  .أعال 

 

  تاييخ سريان التسليم  31-4

ي لهذا على عنوان المرسل إليه الثابتكون كافة اإلخطارات نافذة وتعتبر قد تم استالمها في تاريخ التسليم الشخصي أو التسليم بموجب خطاب مسجل  ت وفقا

ت العمل االترخيص وذلك في حالة تسههليمها خالل سههاعات العمل المعتادة في أي يوم، أو في يوم العمل التالي للتسههليم في حالة عدم تسههليمها خالل سههاع

 .التالي لتاريخ هذا اإلرسالالمعتادة. وأي خطار يتم توجيهه بالبريد اإللكتروني يعتبر قد تم استالمه في يوم العمل 

 

 التخليات 32-0

 :التخليات اإلجبايية 32-1

( من المساحة األصلية في ٪20للهيئة عن إجمالي نسبة عشرين ) في نهاية كل فترة بحث بعد تاريخ بدء البحث لهذا الترخيص، يتعين على الشركة التخلى

 جميع نع تتخلىأن  كةرلشا على بيج،  رةألخيالبحث ا رةفت نهاية فيو كلذ معوتاريخ بدء البحث والتي لم يتم تحويلها حينئذ إلى ترخيص اسههههتغالل. 

 كلذ في بما(  IN 34-101 في ددلمحا ولنحا على،  ددمح نيدمعأو خام  ريتجا فكتشاا على ويتحت لتيا قطلمنا( ا1) فبخالالبحث  قةطمن زاءجأ

 بةولطم تكمجاال دوىلجا سةدرا في ددةلمحا تلمجاال( ا2الهيئة ، ) لىإ يمهادتقأو  سةدرالا نم ءالنتهاا ميت مل  اقتصادية دوىج  لها ونيك لتيا قطلمناا

 على ولللحص بلط ميدتق مت لتيا قطلمنا( ا3؛ أو )بشههههرط اال يكون في خارج  نطاق عقد االسههههتغالل  ممنج لتشغيأو  ريطوبت لمتعلقةا  لتحتيةا للبنية

 .لها لستغالا خصةر

ص لى ترخيويتعين أن يكون هذا التخلى في وحدة واحدة من قطاعات كاملة للبحث أو األجزاء الموجودة أصالي من قطاعات البحث التي لم يتم تحويلها إ

 .افق الهيئة على خالف ذلك( وذلك للوفاء بمتطلبات التخليات بمنتهى الدقةاستغالل )ما لم تو

 

  :التخليات االختيايية 32-2

يجوز للشههههركة خالل أي فترة بحث أن تتخلى بمحض اختيارها عن كل أو أي جزء من منطقة البحث في شههههكل وحدة واحدة من قطاعات بحث كاملة أو 

 البحث ةأجزاء من قطاعات البحث بشههرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي االختياري بالتزامات البحث عن تلك الفترة بموج بهذا الترخيص لفتر

 .أعال  1-32الجارية عندئذ. ويخصم هذا التخلى االختياري من حساب التخلي اإلجباري المنصوص عليه في أحكام التخلي اإلجباري الواردة في البند 

 

 حالة التحويل لالستالال  فيونسبة المشايكة الماانية  معد  اإلتاوة 33-0

( إتاوة ربع سنوية ٪-----خمسة بالمائة ) الهيئةيجب على الشركة أن تدفع إلى  االستغالل،ولمدة ترخيص  البحث)أ( عند بدء اإلنتاج التجاري في منطقة 

 من قيمة بيع الذهب.

ا لمعايير من صافي الربح وفقي  )...٪( نسبة مشاركة مجانية للهيئةتدفع الشركة  االستغالل، ترخيصومدة  البحث)ب( عند بدء اإلنتاج التجاري في منطقة 

 حاسبة المصرية.الم

على  FRSمعيار ل حسههابه طبقاخصههص ، يتم ت، يتم حسههاب صههافي األرباح على أسههاس معايير المحاسههبة المصههرية وفي حالة عدم وجود م للتأكيد)ج( 

 .أساس سنوي من قبل شركة محاسبة معترف بها دولييا تحتفظ بها الشركة
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 القانون المطبق 34-0

ي لقانون الثروة المعدنية رقم  والئحته التنفيذية  2019لسههنة  145المعدل بموجب القانون رقم  2014لسههنة  198يخضههع هذا الترخيص ويتم تفسههير  وفقا

ة التي تثمار الثنائيوقوانين ولوائح وقرارات الدولة كافة، بما في ذلك االتفاقات الدولية واتفاقات االس 2020لسنة  108الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 

ي فيها )ويشار إليهم مجتمعين بـ"القانون المطبق"(  .تكون الدولة طرفا

 

  المراجعة الدويية  35-0

  التعديالت والمراجعة 35-1

د تاريخ ( أشهههههههر قبل تاريخ االنتهاء وذلك كل عامين بع3للمراجعة الدورية خالل ثالثة ) -بناء على طلب كتابي من أي طرف -يخضههههههع هذا الترخيص

ي ف السريان ي أو مرةوبا ي لما قد يكون ضروريا ه يألةراض المناقشات من منطلق حسن النية للنظر في أي تعديل )تعديالت( مقترحة على هذا الترخيص وفقا

ي  على  في ضههههوء أي تغييرات جوهرية في الظروف التي قد تحدال خالل العامين السههههابقين، أو الخبرة المكتسههههبة في هذ  الفترة. وتوافق األطراف دائما

  في هذا اسهههتعدادها لمناقشههههة أي أمر قد يسههههاعد في زيادة مزايا التطوير اإليجابية للمشههههروع أو للحد من التأثيرات ةير المرةوب فيها.    وما من شهههه

ي خاللالترخيص من شهأنه أن يمنع أي طرف من أن يطلب من الطرف األخر إجراء مناقشات تتعلق بأي حكم فيه، شريطة أن يظل هذا الترخيص سار  يا

 وان اى قرار ينت  عن هذ  المناقشات يكون بموافقة طرفى التعاقد. .فترة قيام األطراف ب جراء تلك المناقشات
 

 أحكام ثانوية 36-0

  الترخيص الكامل  36-1

حل كافة بموضوع هذا الترخيص، كما يحل مهذا الترخيص والمسهتندات المشار إليها فيه تتضمن التفاهم واالتفاق الكامل بين الهيئة والشركة فيما يتعلق 

مجرد فيه ب االتفاقات والتفاهمات السههههههابقة بين الهيئة والشههههههركة فيما عدا ما هو مذكور فيه. وكافة المالحق والجداول والمرفقات بهذا الترخيص مدرجة

  .اإلشارة لها وتشكل جزءاي من هذا الترخيص
 

  استمراي سريان أحكام معينة 36-2

بنود لإنهاء هذا الترخيص ألي سبب، بما في ذلك اإلنهاء نظراُ لبطالن أو عدم سريان أو عدم قابلية تنفيذ هذا الترخيص أو أي جزء منه، ف ن )ا بالرةم من

علق به. أو تت ( تظل سهارية بعد هذا اإلنهاء وتظل كاملة النفاذ واألثر فيما يتعلق بأي مسائل تخضع لهذا الترخيص أو تنشأ عنه29)أ(، 12، 2-9، 6رقم 

هذا الترخيص وعالوة على ذلهك، فه ن هذا اإلنهاء ال يخل بالحقوق والواجبات وااللتزامات المسههههههتحقة قبل اإلنهاء. وبالرةم من هذا اإلنهاء، ف ن أحكام 

 .زمةعد هذا اإلنهاء للفترة الالوالتي تكون ضرورية بشكل معقول لممارسة وتنفيذ هذ  الحقوق والواجبات وااللتزامات بالكامل يتعين أن تظل باقية ب
 

 التعديالت 36-3

يل أو تغيير دال يجوز تعديل هذا الترخيص أو تغيير  أو اإلضافة عليه إال بموجب مستند كتابي موقع من الهيئة والشركة ومعتمد من الوزير. ويعد أي تع

ي أو إضافة مزعومة على هذا الترخيص ةير كتابية وموقعة من األطراف باطالي وال  .ةيا
 

 استقاللية النصوص 36-4   

و أي حكم أيتعين أن تكون أحكام هذا الترخيص مستقلة وقابلة لالنفصال عن بعضها البعض بالقدر الذي لو تم فيه الحكم ببطالن أو عدم سريان أي جزء 

يذ من قبل األطراف في منطقة االختصهاص هذ  أو جزء منه في أي منطقة اختصهاص قضهائي، فعندئذ تظل باقي أحكام هذا الترخيص ملزمة وقابلة للتنف

ند أو الجزء لبويتم تفسههيرها كما لو قد تم تحرير هذا الترخيص بدون هذا الحكم ةير السههاري وةير القابل للتنفيذ أو أي جزء منه، شههريطة أال ي ثر هذا ا

 .الذي تم فصله بشكل جوهري على باقي أحكام هذا الترخيص

 حدود التناز  36-5

قيام الهيئة أو الشهههركة بتنفيذ أي من نصهههوص هذا الترخيص في أي وقت لن يتم تفسهههير  على أنه تنازل عن النص أو أي جزء منه، أو حق أي إن عدم 

 .طرف بعد ذلك في تنفيذ كل جزء من النص المتعلق بأي تقصير أو إخالل الحق

 :حقوق كل طرف بموجب هذا الترخيص )أ( 

 دعت الضرورة؛يجوز ممارستها كلما ( 1)    
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 تكون هي التعويضات الحصرية والوحيدة لألطراف فيما يتعلق إخالل أو تقصير أو إخطار إنهاء بموجب هذا الترخيص أو أي نزاع يتعلق به، أو( 2)    

 بخالف ذلك يتعلق بهذا الترخيص أو موضوعه؛ و

 .ال يجوز التنازل عنها إال كتابييا وتحديداي ( 3)    

 .ممارسة أو عدم ممارسة أي من هذ  الحقوق ليس تنازالي عن هذا الحقالتأخير في  )ب( 
 

 تعويض الشركة والهيئة 36-6

  التعويض لمخالفة الترخيص 36-6-1

أي إخالل من أي طرف بهذا الترخيص ألي التزام منصوص عليه في هذا الترخيص يمنح الطرف المتضرر من اإلخالل حق الحصول على تعويض من 

 .بمبلغ يعادل حجم الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر. ويخضع مبلغ التعويض وسداد  للقانون المطبقالطرف المخل 
 

 تعويض الشركة للهيئة 36-6-2

ابة أو إصهههيتعين على الشهههركة في كل األوقات تعويض وإبراء ذمة الهيئة والدولة ومسهههئوليها ووكالئها من كافة المطالبات وااللتزامات الخاصهههة بوفاة 

ه أو لاألشهخاص أو تلف الممتلكات من أي سهبب نات  عن عمليات البحث إلى الحد الذي ينشهأ فيه ذلك السهبب من عدم التزامها بأي قانون مطبق تخضع 

  .بأحكام هذا الترخيص
 

 لالة الترخيص  36-7

ي من اللغتين وتوافق األطراف على أنه في حالة وجود أيتم تقهديم وتنفيهذ هذا الترخيص باللغتين العربية واإلنجليزية، بيد كل طرف نسههههههخة من كل لغة 

  .نزاع قانوني حول تفسير أو تحرير هذا الترخيص، فسوف ي خذ بالنص العربي
 

 اإلجراءات األخرى 36-8

يق االسههتفادة وتحقيتعين على األطراف تحرير تلك المسههتندات والقيام باإلجراءات التي توجد في نطاق صههالحيتهم، والضههرورية لتفعيل هذا الترخيص 

 .الكاملة منه
 

 نسخ الترخيص  36-9

ا ذيجوز تحرير هذا الترخيص من ثالال نُسهخ أو أكثر، وتمثل كل نسهخة منها نسههخة أصهلية، وتشههكل جميعها نفس المسهتند، وليس ثمة ضههرورة إلثبات ه

 .الترخيص أن يتم إصدار أو عمل أكثر من أصل واحد له
 

  اإلقرايات والضمانات  36-10

ته ايضهههمن كل طرف للطرف ارخر أنه في تاريخ هذا الترخيص لديه كامل الصهههالحيات والسهههلطة القانونية لتحرير وتسهههليم هذا الترخيص وأداء التزام

مه أو يدبموجبه. وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحةي في هذا الترخيص، لم يكن هناك أي إقرار أو إةراء أو ضمان، قبل تحرير هذا الترخيص، تم تق

إعطاؤ  من أحد الطرفين بموجب هذا الترخيص بقصهد حث الطرف ارخر على تحرير هذا الترخيص، وأي إقرارات أو إةراءات أو ضمانات قد تكون 

 .أعطيت بموجبه فهي مرفوضة ومنكرة
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  حسن النية  37-0

ي بالتصرف بحسن نية في كافة  ي بسيطا  .المسائل التي تتعلق بهذا الترخيصيتحمل أطراف هذا الترخص التزاما

 

 

 والثروة المعدنية  وزير البترو

 تفويض الب

 يئيس مالس إداية

 طر  او  – الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

                                      االسم: 

 التوقيع:  

 التاريخ:

 

 طرف ثانى – ------------- شركة

 االسم:     

 المنصب: 

 التوقيع:  

 التاريخ:
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 الملحق أ

 خريطة توضيحية:  1 -الملحق أ

 

تبين المنطقة التي تغطيها ويحكمها هذا الترخيص. تبلغ مساحة المنطقة - -------------هو خريطة توضيحية مقياس رسم تقريبي  1 -الملحق أ 

 8ع1درجة فى  8ع1ومعرفة على شبكة  ----------------------------- قطاع ---------من كيلومتر مربع. وهو تتكون  -------------حوالى 

   .درجة

هي خطوط توضيحية ومبدأية فقط ال تبين على وجه الدقة الموقع  1-لحق أومن المالحظ ان الخطوط التي تحدد قطاعين البحث الفردية في الم

 الحقيقى لتلك القطاعات بالنسبة لالثار الكائنة والمعالم الجغرافية.

  1 –فيما يلى جدوال إلحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذى يعتبر جزءا ال يتجزأ من الملحق أ  دونور

 (WGS_1984_UTM_Zone_36N)نظام االسقاط : 
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 الخطة الفنية وأنشطة البحث المتوقعة 2-الملحق أ
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 خطاب الضمان ب الملحق 

  (022خطاب الضمان رقم___) القاهرة___ 
 الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  )الهيئة(

 
 السادة األعزاء، 

الموقع أدناه البنك األهلي المصننري )أو أحد البنوك العاملة في جمهورية مصننر العربية الخاضننعة إلشننراف البنك المركزي 
المصننري ولها تصنننيف ائتماني ال يقل عن التصنننيف اإلئتماني لجمهورية مصننر العربية( بصننفته ضننامنا يضننمن بمقتضننى 

إليها فيما يلي بـننن" الهيئة"( في حدود مبل_ _____ دوالر أمريكي ، أن  هذا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية )ويشار
تقوم " _______" )ويشار إليها فيما يلي بـن" الشركة "( بتنفيذ التزاماتها المطلوبة لعمليات البحث بننفاق مبل_ ال يقل عن 

بموجننب ترخيص  ( من فترة البحننث0______ )______________( مليون دوالر أمريكي خالل أول عننامين )
البحث عن المعادن )المشنننار إليها فيما يلي باسنننم "الترخيص"(، والذي يغطي _______منطقة_______ الموصننننوفة 

 ._____ " بهذه االتفاقية المبرمة بين الهيئة والشركة بتاريخ6-في الملحق "أ 

البحث عن المعادن باإلضنننافة إلى من المفهوم أن هذا الضنننمان والتزام الضنننامن بموجب هذا الملحق سننناري لمدة ترخيص 

 .( أشهر أخرى1ستة )
في حالة مطالبة الهيئة بعدم أداء أو التخلي عن الترخيص من جانب الشنننننركة قبل الوفاء بالحد األدنى من التزامات اإلنفاق  

إلى يئة ما لم وبموجب الترخيص المذكور، فلن تكون هناك أي مسنننؤولية على الضنننامن الموقع أدناه عن دفع المبل_ إلى اله

 .أن يتم إثبات هذه المسئولية بنقرار كتابي من الهيئة يثبت المبل_ المستحق بموجب الترخيص
 

 ً  :ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا
أال يصنب  خطاب الضنمان هذا نافذ المفعول إال إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من الشركة والهيئة بأن الترخيص  (1)

  .ة والشركة قد أصب  ساريا وفقًا لشروطه ويصب  هذا الضمان ساريًا في تاريخ سريان الترخيصالمبرم بين الهيئ

 

(2)   ً  :وعلى أية حال ينتهي هذا الضمان تلقائيا
 ( أشهر من تاريخ سريانه ، أو1( وستة )0بعد عامين ) )أ( 

والشننننركة مسنننناوياً أو يتجاوز مبل_ الحد  )ب( في الوقت الذي يكون فيه إجمالي المبال_ الموضننننحة في بيان مشننننترك للهيئة

 .األدنى من التزامات اإلنفاق المذكورة، أيهما أقرب
وبالتالي فنن أي مطالبة تتعلق بما سنننبق يجب تقديمها إلى الضنننامن قبل أي من تاريخي االنتهاء المذكورين أعاله   (3)

 المبل_ الذي لم تنفقه الشركة ومؤداه أن الشركة لم لخطاب الضنمان على األكثر، مصحوبة بنقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه

  .تقم بالتزاماتها باإلنفاق المشار إليه في هذا الضمان

 

  .يرجى إعادة خطاب الضمان هذا في حالة عدم سريانه أو عند انتهائه

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير، 

 

 __________:المحاسب

 

 ____________:المدير

   

   


