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 بيان صحفى

 

جنة رأس المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الل

  االستشارية الُمَشكلة لتعديل الالئحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل

 145على التعديل بالقانون رقم بعض احكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى 

 .الماضىشهر أغسطس  فى 2019لسنة  

والمالية والبترول والثروة المعدنية ع وزارات الدفا ىحضر اجتماع اللجنة ممثل

والثروة المعدنية وهيئات الرقابة اإلدارية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية 

، والمساحة العسكرية والمجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزى للمحاسبات  

ووكيل الغرفة للتعدين ورئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات المصرية 

 وممثلى المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية .

نه يتم العمل على تعديل الالئحة التنفيذية أو أكد المهندس طارق المال خالل االجتماع  

النشاط  ىفالسلبيات التي تواجه المستثمرين للقانون بما يؤدى الى تالفى كافة 

يضبط من خالل اطار قانونى متوازن  تعزيز الشفافية والحوكمة    ىويساعد فالتعدينى  

يحفظ تحفيز المستثمرين وتشجيعهم و ىف يسهموآليات العمل بالمناجم والمحاجر 

، مشيرا الى الوقت ذاته  ىفحقوق الدولة وعائداتها من استغالل ثرواتها التعدينية 

إجراءات منح آلية لتيسير لقانون التعدين  الالئحة التنفيذية تضمنأهمية ان ت

، مشددا على سرعة اجراء حصر التراخيص والموافقات الالزمة لممارسة االعمال  

ع المناجم والحاجر والمالحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن اعدادها جمي

 ىوحجم انتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالى ، مع اتخاذ اإلجراءات الت

 أنشطتهامنظومة العمل التعدينى لممارسة  ىف ودخولها أوضاعهاتيسر تقنين 

بصورة مشروعة  حفاظا على حقوق الدولة وايرادات استغالل المحاجر والمالحات 

 من الهدر .

يهدف اليها قانون التعدين  ىتحقيق المرونة التو أضاف أن الالئحة ستعمل على 

النشاط التعدينى ، مشددا   ىو مستجدات فأى تغيرات  أبعد تعديله بحيث يسهل مواكبة  

كافة األمور المتعلقة بإدارة ل بنود الالئحة  ىفكامل ال ضرورة توافر الوضوحعلى 

الغموض اللبس وإزالة  ىبما يسهم فمام المستثمرين أالتعدينية وممارسة األنشطة 

على االنطالق  تشجيعهممن ثم و، تعرقل عمل المستثمرين  ىوسد الثغرات الت

 ستغالل األمثل لثرواتها التعدينية.تحقيق اهداف الدولة لال  ىبأنشطتهم والمساهمة ف

من الخامات التعدينية هدف رئيسى تعمل القيمة المضافة  زيادة  أنالوزير  و أكد

التنفيذية وإعطاء أولوية وتشجيع المستثمرين من خالل الالئحة  على تطبيقه    الوزارة

من الخامات التعدينية بدال من تصديرها على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية  
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منتجات وسيطة  ويوفربما يزيد عائد الدولة من استغالل مواردها التعدينية خاما 

، الفتا الى أنه سيجرى وفقا لالئحة وضع خريطة ونهائية يحتاجها السوق المحلى 

وفرص إقامة صناعات ناطق تواجد الخامات  تتضمن مالتعدينية  بالفرص  استثمارية  

 .  تحويلية جديدة من الخامات المنتجة 

الوزارة تعمل حاليا على عدة مسارات لتطوير كافة الجوانب الخاصة  وأشار الى أن

من اجل بممارسة النشاط التعدينى وذلك بالتوازى مع اإلصالحات التشريعية الجارية  

الناتج القومى بما يتوافق مع اإلمكانيات التعدينية  ىزيادة مساهمة قطاع التعدين ف

صناعة التعدين   ىفلمصر  مزايا تنافسية كبيرة  خاصة  مع وجود  تزخر بها مصر    ىالت

كافة انحاء البالد والكوادر البشرية المدربة   ىالمتنوعة والممتدة فالبنية التحتية  مثل  

  أن الوزارة  الفتا الىالتعدينية  االنطالق باألنشطة ىتعد عامال بالغ األهمية ف ىوالت

مالية والنماذج النظم ال حديثبالتعاون مع استشارى عالمى على تتعمل حاليا 

بما يحقق التوازن هذا المجال    ىالعالمية ف  النظمتماشيا مع افضل  المتبعة  االستثمارية  

 .بين الدولة والمستثمر 

 

   


