
  ـ :والمالحات  الترخیص باستغالل المحاجر إجراءات

 ً لسنة  ١٩٨من الالئحة التنفیذية لقانون الثروة المعدنیة رقم  )٥، ٤، ٣(للمواد أرقام للمواد أرقام انه طبقا
  م٢٠١٤

ج قیمة رسم نظر ترخیص ٢٠٠٢,١٠به شیك بمبلغ  المعد لذلك مرفقا أـ طلب الترخیص على النموذج
ج قیمة رسم نظر الحصول على تحلیل عینة الخام المراد الترخیص ١٠٠١,٣٥لمحجر ، وشیك بمبلغ ا

   ٠وتحلیلھا بالمعامل المركزية للثروة المعدنیة  هباستغالل

  : يوضح بالطلب البیانات اآلتیة  :ب ـ البیانات 

  رض من الطلب ومؤھالته الفنیة والغ وجنسیته وعنوانهـ اسم الطالب ١

  ـ اسم الخام أو المادة محل الطلب ٢

   ٠موقعھا /  إحداثیاتھا/ أبعادھا /ـ المساحة المطلوبة ٣

   ٠ـ المدة المطلوبة ٤

  ـ رقم وتاريخ التراخیص القائمة والسابقة ونوعھا ومدتھا وتاريخ انتھائھا ٥

  ـ تاريخ أخر تقرير فنى عن نشاط الطالب ٦

  المعدات واآلالت المستخدمة أو المتوقع استخدامھا ــ بیان ٧

  ــ : يتعین أن يرفق بطلب الترخیص المستندات اآلتیة  :جـ ـ المستندات 

المالیة  ومقدرته، وكفاءته الفنیة  وخبرته،  وتخصصهـ المستندات الدالة على مؤھالت الطالب ن ١
خاص االعتبارية وفق آخر م األساسى لألشوالسجل التجارى مدونا به النشاط وعقد التأسیس أو النظا

  تعديل والبطاقة الضريبیة مدونا بھا النشاط وآخر إقرار ضريبى وتوكیل رسمى ممن له حق التوقیع 

  المالحة المطلوب ترخیصھا / ـ استمارة تحديد المساحة للمناجم والمیزانیة الشبكیة للمحجر ٢

  ــ تحلیل عینة مادة المحجر ٣

ـ عقد عمل موثق لجیولوجى أو مھندس تعدين له خبرة فى مجال النشاط المطلوب ويلتزم بالتواجد أثناء ٤
  العمل فى الموقع 

  موضح بھا الرقم التأمینى  االجتماعیةـ شھادة من الھیئة القومیة للتأمینات ٥

ً للبنود أرقام : ترخیص المحاجر رسوم    ٥٩، ٥٧، ٤٤، ٣٨، ٣٧تنفیذا

 ــ : م بواقع ١٠٠ ×م ١٠٠سنويا مقدما عن كل مساحة ال تقل عن  إيجاراؤدى المرخص له ي 
  جنیة لكل متر مربع عن أحجار الزينة  ٩
  الرمال البیضاء جنیة لكل متر مربع ٧
  الحجر الجیرى ، الطفلة ، والدلومیت ، بازلت  جنیة لكل متر مربع ٥
  لمواد البناء  جنیة لكل متر مربع ٣

  بقیمة  إيجارايؤدى المرخص له ً وعشرون ألف جنیھا عن كل كیلو متر قدرھا مائة  إيجاريهسنويا
 ، اثناء فترة اإلنتاج ، ومائة ألف جنیة أثناء فترة التجھیز ) كم ١×كم ١(مربع من مساحة المالحة 

  اإليجازيةيؤدى المرخص له تأمین يساوى القیمة  
  لحساب المساھمة % ١اإلتاوة ،من قیمة اإلنتاج السنوى لحساب % ١٣يؤدى المرخص له

 جتمعیة الم

 


