
 

 بیان صحفى

 المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة:

أكبر- ضمن مصر في الذهب عن للبحث منطقة بـ82 ومصریة عالمیة شركة 11               فوز
 مزایدة عالمیة

  طرح مزایدة عالمیة جدیدة للبحث عن 10 معادن-

تم التى للذهب األولى المزایدة نتائج المعدنیة والثروة البترول وزیر المال طارق المهندس               أعلن

المتاحة المعلومات حزم اشترت شركة 23 باهتمام حظت والتى الماضى مارس شهر              طرحها
منها فاز شركة 17 منها تقدم حیث ، مسبوق غیر استثمارى إقبال في كورونا تحدیات من                  بالرغم

التى المناطق من الشرقیة بالصحراء مربع متر كیلو ألف 14 مساحة على قطاعا بـ82 شركة 11                
فازت وقد ، األولى البحث مراحل فى دوالر ملیون 60 أدنى بحد استثمارات بالتزام طرحها                 تم

الكندیة والشركات - االسترالیة سنتامین شركات وهى عالمیة شركات سبع القطاعات             بهذه

Lotus Gold Corporation – B2Gold – Red Seaو – Barrick GOLD geolgy            
مصریة شركات و4 SRK - النوبة ومناجم AKH gold– إنجلیزیتین وشركتین – Resources             

أن وأضاف جولد، فور وإبداع - والصناعة للتعدین أفریقیا وشمال - والعبادى - MDEAF                تضم
لإلسراع فورى بشكل األخیرة التشریعیة للتعدیالت وفقًا ستتم واالستكشاف البحث            عملیات

العروض أن وأوضح ، لإلنتاج التجارى الكشف تحقیق عند القانون إصدار یتم أن على                بالعملیات
الموقع على المنشورة والفنیة المالیة التقییمات وفق واضحة بشفافیة تقییمها جرى للمزایدة              المقدمة

 االلكترونى للمزایدة بموقع هیئة الثروة المعدنیة  .

الرئیس یولیه الذى للدعم المزایدة نتائج إلعالن عقده الذى الصحفى المؤتمر خالل المال               وأشار

وضع أجل من ، تطویره الستراتیجیة ومتابعته التعدین لقطاع الجمهوریة رئیس السیسى              عبدالفتاح

لمصر القومى الدخل فى مساهمتها زیادة طریق على تستحقها التى المكانة فى المعدنیة               الثروة
القت التى المعدنیة الثروة لتطویر استراتیجیة خالل من المضافة القیمة لتعظیم صناعات              وإقامة

والترویج الكوادر وتدریب التعدین قطاع إصالح فى االستمرار على ،وأكد المستثمرین من              ترحیبا
اقتصادى وإصالح نجاحات من مصر حققته ما مستغلین التعدینى االستثمار لفرص             الجید

البنیة وتطویر للتعدین مالئم تشریعى إطار واستحداث ، وأمنیًا وسیاسیًا اقتصادیًا             واالستقرار
 األساسیة من طرق ومطارات وموانئ وهو ما یهم المستثمرین وخاصة فى مجال التعدین .

مساحة على قطاعا 208 وهى األولى المزایدة مناطق باقى تضم ثانیة جولة طرح الوزیر                وأعلن
بذلك الطرح أن إلى مشیرا المعدنیة، الخامات عن للبحث الشرقیة بالصحراء متر كیلو ألف 38               

المناطق وإعادة ترسیتها تم التي المناطق عن اإلعالن خالل من وذلك العام مدار على                سیكون
 األخرى وكذلك مناطق التخلیات مما یتیح فرصًا مستمرة لالستثمار التعدینى فى مجال الذهب.

والمعادن التعدینیة الخامات عن للبحث جدیدة عالمیة مزایدة طرح عن المال إعالن المؤتمر               وشهد
والنحاس والفوسفات الحدید وتشمل 2021 مارس منتصف وحتى الیوم من اعتبارًا             المصاحبة

ناصر بحیرة وطمى والكاولین والزنك والرصاص البوتاسیوم وأمالح والفلسبار البیضاء            والرمال



مستحدثة تقییم معاییر لوجود مشیرًا مربعًا، مترًا كیلو 16 حوالى مساحة على قطاعات عدة                في
للمعادن والتحویلیة التصنیعیة العملیات خالل من مضافة قیمة من المستثمر یحققه ما مدى               تتضمن

 المستخرجة.


