
 

 

 

 

                                              31/07/9032ـي: القاهــرة فـ

 

 تقرير شعبة المحاجر عن:      

 المحاجر قانون مشروع على إقرارها التى التعديالت همأ        

 :ى اللجنة المشتركةرأ

( من الدستور والتى تلزم الدولة بالحفاظ 23مع نص المادة ) ن مشروع القانون المعروض جاء متواكبا  أ اللجنة  رأت

على مواردها الطبيعية المتاحة وحسننن اسننتا لكا وكالا اهتجاو نحو تعظيم القيمة الم نناكة لتلا الموارد الطبيعية بما 

 يدعم اهقتصاد القومى ويسكم بفاعلية كى تحقيق خطط التنمية اهقتصادية للدولة .

 تى:لمعروض من مزايا تمثلت فيما يأمشروع القانون ا التعديل علي تضمنهوذلك من خالل ما 

سة  عدم التقيد  - ساحات كبيرة لدرا شاف كى التعدين يحتاج الى م شاف نظرا هن اهستك ساحات للبحث واهستك بم

 أماكن تواجد المعادن بكا.

 اهستثمار واعادة توزيع اهتاواتو ع حد اقصى ل تاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على  -

 على الجكات المعنية بالدولة .

تاوة هيجارية واهاعادة التوازن المالى بين حقوق الدولة والمستثمرين كى هالا المجال الحيوى كيما يخص القيمة ا -

 .ورسوم الترخيص

 التواكق مع احكام الدستور كيما يخص مدد البحث واهستكشاف واهستا ل . -

ستا ل نظرا هن زيادة ك - صل البحث عن اه ستثمار كى مجال البحث عن الثروات التعدينية من خ ل ك رص اه

 كترة البحث قد تستارق وقتا طوي  نسبيا لمزيد من المرونة لجالب اهستثمارات كى مجال اهستكشاف التعدينى .

ساس القانون بالعقود القديمة السنابقة علي  كيما يخص مقدار اهتاو - ر ة والقيمة اهيجارية بما يوكر اهسنتقراعدم م

 واهمان ل ستثمار .

جالب المزيد من اهسننتثمارات اهجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحواكز اهسننتثمارية الواردة بقانون اهسننتثمار  -

سنة  23رقم  سواء حواكز  نريبية او جمركية او ييرها من الحواكز اه اكية اهخرى كالخصنم من  3102ل

 كاليف اهستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المراكق للمشروع اهستثمارى والتدريب الفنى للعاملين .الت

تشنننجيع المسننناهمة كى التنمية المجتمعية للمحاكظات لمسننناعدتكا كى القيام بمسنننئوليتكا تجاو هالا المجال الحيوى  -

 للتنمية المجتمعية .من قيمة اهنتاج السنوى لخامات المحاجر  %2بتقرير نسبة 

كا اهزدوجية والتشنننابا بتحديد جكات الوهية على وج  القطع والو نننوي بنن يكون الترخيص للمناجم خاص  -

بكيئة الثروة المعدنية اما المحاجر والم حات كيكون للمحاكظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب اهحوال تحت 

 اشراف هيئة الثروة المعدنية .



لتشنننجيع  %05والنزول بالحد اهقصنننى الى  %5دون تعديل وهو لإلتاوة اهبقاء على الحد اهدنى رأت اللجنة  -

المسنننتثمرين على اهسنننتثمار كى مجال التعدين والمحاجر وحتى ه تكون الكيئة جكة جباية وخاصنننة أن نسنننبة 

 . %33اهتاوة كى يالبية الدول المتقدمة كى مجال التعدين تتراوي ما بين صفر الى 

 أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة

 :أهمهاقررت اللجنة بعض التعدي ت علي بعض مواد مشروع القانون كي إطار تحقيق الكدف من المشروع 

 المادة الثانية 

 ( و المتعلقة بالتعريفات :3مادة )

المحجربة أدى الى سننوء نظرا لوجود تشنناب  بين مسننميات واسننتخدامات بعض المواد والخامات المنجمية والخامات 

سعار  سلب على ا ساس أنكا خامات محجرية مما اثر بال ستخدام بعض الخامات المنجمية من قبل المحاكظات على ا ا

 تلا الخامات واهدارها اهمر الالى يستلزم مع   تحديد الخامات المحجرية على وج  الدقة والو وي .

مت اللجنة بتعريف وحصنننننر خامات المحاجر : الحجر  –الطفلة  –البازلت  –الدلوميت  –الزلط  –رمال البناء  قا

 الرخام بننواع  المختلفة . –الجرانيت  –الجيرى 

 (:7مادة )

 الفقرة االولى :

 والمتعلقة بمن ل  الحق البحث عن المواد المعدنية ايا كانت شركة او جمعية او مؤسسة .

شركة أو المؤسسة صة  رأت اللجنة قصر حق البحث على ال دون الجمعية نظرا لعدم تواكر بعض اهشتراطات الخا

بكا للحصننول على الترخيص منكا عدم تواكر سننجل تجارى أو بطاقة  ننريبية للقيام بتلا اهعمال باعتبارها أعمال 

 الات طبيعة تجارية .

 (:33مادة )

 الفقرة الرابعة :

يجارية لمسنننناحات المحاجر والم حات   كقد أطلقت المتعلقة بجواز قيام الجكة المختصننننة باقتراي تعديل القيمة اهو

العنان للجكة اهدارية همكانية تعديل القيمة اهيجارية دون  ابط زمنى اهمر الالى يخل بمبدأ اهمان كى اهستثمار   

 لالا رأت اللجنة أن يكون اقتراي التعديل كل ث ث سنوات .

 الفقرة السادسة :

سبة  صة من قيمة ا %6والمتعلقة بن ستا ل محجر او م حة للجكة المخت سنوى التى يؤديكا المرخص ل  با هنتاج ال

 والتى قد تكون المحاكظة أو هيئة المجتمعات العمرانية .

 كى اطار تشجيع اهستثمار كى هالا المجال . %6بده من  %2رأت اللجنة النزول بتلا النسبة الاتكا لتكون 

 

 

 



 ( :29مادة )

 والثانية :الفقرتان االولى 

 بالعقوبات المفرو ة على استخراج الخام من المناجم او المحاجر او الم حات دون ترخيص .والخاصة 

حيث رأت اللجنة تاليظ العقوبة من الحبس سننتة اشننكر الى الحبس سنننة و كى حالة تكرار المخالفة تالظ العقوبة من 

 الحبس سنة الى الحبس سنتين كنوع من الردع الخاص .

 رة الرابعة :الفق

 والمتعلقة بمعاقبة قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية يير مرخصة .

رأت اللجنة حالف عبارة " مع علم  باللا " لت من نص المادة قرينة قانونية تفيد تواكر الركن المعنوى هتيان الفعل 

لمواد المحجرية دون الحصنننول على الفعل المؤثم باكتراض اتجاو ارادة قائد المركبة الى اهشنننتراا كى اسنننتخراج ا

صة قائد المركب يحمل بون حمولة  وتصريح من المحجر كاالا لم يحمل بون حمولة وتصريح  الترخيص ال زم وخا

 من المحجر كاالا لم يحمل بون الحمولة والتصريح المحجرى يفترض كي  علم  بالجريمة.

 (:21مادة )

 الفقرة االولى :

التننرخيص مننن الجكننة المختصننة وقننام باقامننة المحجننر او اسننتعمال  او اسننتخدام  او المتعلقننة بمننن صنندر لنن  و

تشنننايل  علنننى ارض زارعينننة او مستصنننلحة دون مواكقنننة وزارة الزراعنننة   رأت اللجننننة اعنننادة صنننياية هنننالو 

 .الفقرة لمزيد من الو وي وعدم اللبس

 الفقرة الثانية : 

  رأت اللجنة اعادة حجر او اسننننتعمل  او شننننال  مع علم  باللا والمتعلقة بمعاقبة من صنننندر ل  الترخيص واقام الم

سوء الني   شتراط  صدر ل  التراخيص واقام المحجر هن عدم ا سوء الني  كيمن ي صياية تلا الفقرة مع ابراز وجود 

من جكة ادارية و ه يسنل المرخص  كون صادرا  ييخالف قرينة البراءة المفتر ة كى المرخص ل  اال أن الترخيص س

 ل  عن عدم استيفاء هالو الجكة لمواكقة وزارة الزراعة قبل اصدار الترخيص .

 

 وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام،،،،،                                

   

 (                                   )    عـــــالتوقي                                                                                    
 (ـيـــد غالــحمــأم ــإبراهيــ)  دســــالمهن                                                                                    

 المحاجــــــر ةصناعرئيـــــس شعبــــــة                                                                                   

 وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد                                                                                  
 


