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 رقم الصفحة

 ٤/٣٩.............................................................. ............. ........ عامتمهيد .١

  ٥/٣٩  .....جدول التركيب الكميائي للمعادن االقتصادية للرمال السوداء وأهم استخداماتها الصناعية  ١- ١

  ١٠/٣٩  ...........................................................................موضوع الطرح  ٢-١

 ١١/٣٩................................. ................. وإرشادات ومعلومات عامةإجراءات .٢

  ١١/٣٩  ...............................................................طلبات لن يلتفت إليها ١-٢

 ١١/٣٩    ........................................ المزايدة للشركات المؤهلة وبلالطرح بأس ٢-٢

 ١١/٣٩    ...............................................التزامات بشأن المواد المستخلصة   ٣-٢

 ١١/٣٩ ..................................................االستفسارات واإليضاحات والمعاينة  ٤-٢

 ١٢/٣٩ ....................... للمشروع االقتصادية نسخة من دراسة الجدوى لحصول علىا ٥-٢

 ١٣/٣٩.............................................................حق اإللغاء وحق الرفض  ٦-٢

 ٣٩/ ١٣.............................................................مدة سريان طلب التأهيل  ٧-٢

 ٣٩/ ١٣...............................................لغة العرض والمراسالت والمفاوضات  ٨-٢

 ٣٩/ ١٣.............................................................التعديالت على الكراسة  ٩-٢

 ١٣/٣٩ ..................................................تكاليف إعداد عرض طلب التأهيل  ١٠-٢

 ١٤/٣٩.............................................................................الكشط  ١١-٢

 ١٤/٣٩........................................حق توقيع العرض والمراسالت ذات الصلة  ١٢-٢

 ١٤/٣٩.............................................................أصل العرض والنسخ  ١٣-٢

 ١٤/٣٩................................ .................................تعريفات ومصطلحات .٣

 ١٥/٣٩......... .........................................................شروط قبول العرض .٤

  ١٥/٣٩.............................................االشتراطات العامة لمقدم طلب التأهيل  ١-٤

 ١٦/٣٩.............................................المستثمر /التزامات مقدم طلب التأهيل ٢-٤

  ١٧/٣٩..................... ................................................بنود طلب التأهيل .٥

 بيـــــــان المحتويـــــات
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  ١٩/٣٩ .........................................ستندات التأهيلفحص طلبات م .٧

 ١٩/٣٩....... .........................................أعباء مقدم طلب التأهيل .٨

 ١٩/٣٩ ................................................................... ن الحاكمةالقواني .٩

 ١٩/٣٩...........................موعد ومكان انعقاد جلسة المزايدة العلنية  .١٠
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  ٢١/٣٩................................................................... ............المرفقات. ١٢

  ٢٣/٣٩................................................................نموذج خطاب ضمان ) ١(مرفق 
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  ٢٥/٣٩...................................................إقرارات الشركة المتقدمة للتأهيل ) ٣(مرفق 
  ٢٦/٣٩...................................................استمارة تقييم التأهيل بنظام النقاط ) ٤(مرفق 
  ٣٤/٣٩...............................................بيانات الشركة والمؤسسين والشركاء ) ٥(مرفق 
  ٣٥/٣٩...................بيان بسابقة األعمال أو بيوت الخبرة التي سوف يتم االستعانة بها) ٦(مرفق 
  ٣٦/٣٩.......................................................................البيانات المالية ) ٧(مرفق 
  ٣٧/٣٩................................................................بيان إيرادات الشركة ) ٨(مرفق 
  ٣٨/٣٩...............................................بيان البنوك التي تتعامل معها الشركة) ٩(مرفق 
  ٣٩/٣٩......................................الخصومات القضائية والتحكميات المتداولة ) ١٠(مرفق 
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Project Site 

  

   تمهيد عام-١

بالمصبات الحالية  ر األبيض المتوسط ويرتبط تواجدها       منتشرة على ساحل البح    مناطقتتواجد الرمال السوداء في     
 حتى البحر الذي يلقـي بهـا علـى          إفريقيا في حمل فتات صخور وجبال المنابع       الذيوالقديمة لنهر النيل وهو     

 منطقـة  ١١، حيـث توجـد    شبه جزيرة سيناءوداء في منطقة ساحل الدلتا وساحل ال الس، وتتوزع الرمالساحل
  ) :التاليالشكل (تتوافر فيها الرمال السوداء تتواجد ما بين ادكو ورفح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 موقع المشروع

 اقع الرمال السوداءمو

 البحر األبيض المتوسط

 القاهرة
الدلتا
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 التركيب الكيميـائي للمعـادن االقتـصادية للرمـال الـسوداء وأهـم               التالييوضح الجدول     ١-١

  .الصناعية  استخداماتها

  الصناعياالستخدام  الكيميائيالتركيب   المعدن

  معادن التيتانيوم

 FeTiO3  األلمنيت

  TiO+Fe2O3  األلمنيت عالى الجودة
  TiO2  الروتيل

البويات، الدهانات، البالستيك، المطاط، أنواع الحبر، 
المنسوجات، بالط السيراميك، مستحضرات التجميل، 
الجلود، األدوية، الصابون، المواد الغذائية، الصلب 

م للحرارة التيتانيوم اإلسفنجى، الكربونى، الصلب المقاو
فلزالتيتانيوم، أسياخ اللحام، تبطين األفران، أعمال 

  المسبك، تغليف أنابيب البترول تحت سطح البحر
  معادن الزركونيوم

 ZrSiO4  الزركون

السيراميك، الزجاج، التجهيزات الصناعية، العواكس، 
ساسات، تبطين األفران، قلوب المفاعالت النووية، األ

  ، بعض الصناعات األخرىتسبائك مواتير السيارا
  المعادن األخرى

أحجار الجلخ، تلميع األسطح المعدنية، أوراق الصنفرة،  FeAISi3O9  الجارنيت
  فالتر المياه، الجرانيوليت والدهانات

ات الحديد اإلسفنجى، خام الحديد ويستخدم فى صناع  Fe3O4  الماجنتيت
الحديد الزهر عالى الجودة، تغليف أنابيب البترول تحت 

  سطح البحر، تثبيت وإزالة ملوحة التربة
  :المعادن المشعة

 Ce,La,Th,U)  المونازيت
PO4, SIO4 

مصدر إنتاج العناصر األرضية النادرة المستخدمة فى 
الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوى للحصول على 

  ريوم واليورانيومالثو



                                                                                                                 
   وزارة الكهرباء والطاقة        وزارة التجارة والصناعة                                                     

  هيئة المـواد النـووية                                  الهيئة العامة للتنميـة الصناعية
  
 

  مقدم العرض

  .................................................:توقيع

  : خاتم 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٩ من ٦ صفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Rev.0     Feb, 10    التأهيل لمشروع استغالل الرمال السوداءآراسة 

   شمال الدلتا–ر الشيخ  آف–بمنطقة البرلس 

دراسـة شـاملة لتقـدير      ب أعوام كاملة    ثالثة وعلى مدي حوالي     ٢٠٠٠ في سنة    قامت هيئة المواد النووية   و
 منطقة كثبان البـرلس     فياالحتياطات وفقا لكود التعدين االمريكى ، أسفرت عن العثور على احتياطي مؤكد             

غربا إلـى مـصرف     ) لى حافة بوغاز البرلس   ع(على ساحل وسط الدلتا والتي تمتد من قرية برج البرلس           
  .مك٧ حوالي إلى كم ثم امتدت شرق المصرف ٢٢الغربية شرقا على امتداد حوالي 

 على   مترا، تحتوى  ٣٠ المنطقة بوجود حزام من الكثبان الرملية يصل ارتفاعها أحيانا إلى حوالي              هذه تتميز
 وهذا االحتياطي يكفي لتغذية صناعة ضخمة ، موقع أخر على ساحل البحرأعلى متوسط ركاز معادن من أي

 ١٥ إلـى بمعدل يـصل  ( عاما ٢٠  حواليلفصل وتركيز المعادن االقتصادية تستمر على مدى ما يقرب من      
 األمر الـذي    ، صناعات على هذه المعادن     عدة ، وتوفر المعادن المستخلصة قاعدة إلنشاء     ) سنة  /مليون طن 

  .ستغالل هذه الثروة اقتصادياًال لدعوةدعي وزارة الكهرباء والطاقة ل

وحرصا على المشروع وضمانا لنجاحه، فقد تم التعاقد مع احد بيوت الخبرة العالمية إلعداد كراسة الشروط                
والمواصفات إلجراء دراسة الجدوى االقتصادية طبقا للقواعد الدولية لدراسات التعدين اآلمن  وقد تم طـرح                

  .٢٠٠٤ أغسطس فيوذلك  ، )Co.) DASTOUR  االلمانية"داستورشركة "المناقصة عالميا ،  فازت بها 

 وبناءا عن الشروط التي وضعتها تلك الشركة فقد تم طرح مناقصة عالمية الختيار شركة لتنفيـذ دراسـة                  
  .الجدوى للمشروع

جراء دراسة الجدوى االقتصادية المتكاملة للمشروع مـع شـركة روش           إل التعاقد تم   ٥/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ  
دونـر  " والتي تـم تغيـر اسـمها فيمـا بعـد إلـى شـركة         )   ROCHE Mining- MT(ترالية االس

ـ "وهى جزء من شركة  )  " (DOWNER EDI- Mining- MTمايننج (   "يا المعـادن ـشركة تكنولوج
INERAL TECHNOLOGY MT (ذات الخبرة العالمية فى مجال استغالل وتصنيع الرمال السوداء.   

التقرير المقـدم   خلص   ، حيث    ٢٠٠٨جدوى االقتصادية المتكاملة للمشروع فى نهاية       أنهت الشركة دراسة ال   
 ا اقتصادياويحقق عائدبالمقاييس العالمية    جدوى اقتصادية عالية جاذبة لالستثمار       ومن الشركة أن المشروع ذ    

   .امرتفع

مجلس الوزراء   اجتماع وزاري برئاسة السيد الدكتور رئيس  فيتم عرض ما تم التوصل له من نتائج         
  . طرح المشروع على المستثمرين بأسلوب المزايدة العلنية ألعلى عائد تقررحيث 
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  :  أهم نتائج دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع

 االسـترالية ،   تـسلمت        -بناء على التعاقد الذي تم بين هيئة المواد النووية و شركة تكنولوجيا المعـادن              -١
 والتي قامت الهيئة    ٢٠٠٣ إلى عام    ٢٠٠٠قامت بها الهيئة خالل الفترة من عام        الشركة كافة الدراسات التي     

دراسـات  : لمراجعتها وتدقيقها وكذلك التحقق منها بواسطة خبرائها وذلك بإجراء         ٢٠٠٥بتحديثها حتى عام    
حليـل   ، وكذلك  ت    هاوإعادة تحليل  العينات    عدد من   جمع ،  سالمة تقنيات الحفر    والتاكد من  ،حقلية ومعملية   

 .  باسترالياصناعي سواء في معامل الهيئة أو معامل الشركة بالتجريب الباألطنان عينات

أن الدراسة التي قامت بها هيئة المواد النووية قامت علـى أسـس              إلىخلصت تلك المراجعة وذلك التدقيق       -٢
وقد  أدى ذلك     حة لالستغالل   تتفق واالكواد الدولية للتعدين عند تقدير االحتياطيات المؤكدة المتا        علمية سليمة   

 .إلى توافر الثقة في إمكانيات الموقع اإلنتاجية

 ٣٣٠حوالي  ) غير قابل للشك  ( والمؤكد   تم تقدير االحتياطي التعديني المدقق    بناء على الدراسة التي أجريت       -٣
من المعادن الثقيلة وذلك في القطاع الغربي الـذي يقـع شـرق              % ٣,٢٩مليون طن يحتوي على متوسط      

 فـي  المؤكـد    التعـديني  االحتياطي تقدير   تم كما   ،كيلو متر ٢٢البرلس حتى مصرف الغربية بطول حوالي       
  .المعادن الثقيلة من % ٢,١ مليون طن يحتوى على متوسط ٤٨ بحوالي الشرقيالقطاع 

تكريك تم دراسة عدد من أساليب التنجيم لتطبيقها في استغالل خامات كثبان البرلس وقد تم اختيار أسلوب ال                 -٤
ويتم ذلك  . مصنع التركيز العائم خلف وحدة التكريك  كأنسب الطرق لتنجيم خامات كثبان البرلس              قطر  مع  

 أمتار تعوم عليها الكراكة وتقوم بشفط الرمال الخـام المختلطـة            ٥باستخدام بركة مياه ثابتة األبعاد بعمق         
يث يستخلص ركاز المعادن مـن الرمـال        بمياه البركة من مقدمة البركة وضخها لمصنع التركيز العائم ح         

 إعادة تشكيل الساحل وفق خطـة       التعديني األسلوب الحال ردم البركة من الخلف  وبذلك يتيح هذا           فيويعاد  
 مـسارات تكريـك محـددة بخطـة     في لإلمام الساحل عند الردم ويظل حجم البركة ثابتا مع تحركها  تنمية
 .التنجيم

ل ما يعرف باسم حزام التنجيم بحيث يكون بعيداً عن القـرى والمـزارع              تم إعداد خطة تنجيم للمنطقة داخ      -٥
 انهيارات تضر بهذه المنشآت بحدود كافية لتأمين تلك المنشآت مما يخلف بعض الكثبـان علـى                 أيلتفادي  

الحواف بدون تكريك ولعدم إهدار هذه االحتياطيات وتركها على الحواف فلقد تم التخطـيط لـدفع الجـزء                  
 .ه الكثبان إلى الداخل إلى ممرات بركة التكريكالسطحي لهذ
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ـ    فـي بعد استبعاد االحتياطيات    ( أمكن تقدير االحتياطيات القابلة للتنجيم داخل الحزام         -٦ )  ة المنـاطق المحذوف
من % ٢,٨٩وبه    %  ٣,٢٩ مليون طن في القطاع الغربي فقط  بمتوسط تركيز معادن قدرة             ٢٥٥بحوالي  

 %.١لقطع الركاز الثقيل، ويبلغ حد ا

سـاعة مـن المـواد      /  طن   ٢٥٠٠تم دراسة طاقة التصميم لمصنع التركيز العائم ووجد أن انسب طاقة               -٧
 مليون طن سنوياً وتم استخدام هذا الـرقم         ١٥الصلبة الجافة وهذا المعدل يكفي لجعل طاقة التشغيل حوالي          

 في عاماً على األقل     ١٧ل المشروع   كأساس للتصميم في دراسة الجدوى االقتصادية وهذه الكمية كافية لتشغي         
 . السوقفيالقطاع الغربي فقط ، بما يضمن تسويق المنتجات لتغطى النقص العالمي من المعروض 

تم تقدير كافة ما سبق ذكره من احتياطيات وفقا لشروط التعدين اآلمن الذي تتطلبه االكواد العالمية  للتعدين                   -٨
 . التعدين عالميا في وهى اعلي درجات الثقة المعروفة  %١٠± والتي ال تتعدى نسبة الخطأ فيه  

تم دراسة زيادة الموارد التنجيمية لزيادة عمر المشروع، حيث تم إعداد خطة تنجيم الحتياطيات أخرى فـي              -٩
 مليون طن، كما يوجـد احتيـاطي أخـر    ١٦بزيادة االحتياطي ) غرب مصرف الغربية ( القطاع  الغربي  

 مليون طـن تحتـاج لمزيـد مـن         ٨٤كما وجد هناك احتياطيات تقدر بحوالي        مليون طن،    ٤٨مؤكد قدرة   
 .الدراسة لرفع التصنيف لها إلى احتياطيات مثبتة

تم دراسة األسلوب األمثل للتخلص من النفايات أثناء عمليات تكريك الرمال ومنها تكـديس النفايـات فـي                   - ١٠
كما تم دراسة   . م والمتحرك خلف الكراكة     أعماق بركة التكريك خلف مؤخرة مصنع التركيز الرئيسي العائ        

 .خطة ما بعد التنجيم بحيث يمكن استغالل تلك المناطق ألي إغراض تنموية

تم إجراء تجارب نصف صناعية على عشرات األطنان من العينات التي تم الحصول عليها وقد تم الـتمكن                   - ١١
تصلح لالسـتخدام فـي     )  المشروع من كمية معادن  % ٨٠يمثل  (من إنتاج أنواع محسنة من معدن االلمنيت        

صناعة أكسيد التيتانيوم كما تمكنت أيضا من إنتاج معدن الجارنت ذو النقـاوة العاليـة، باإلضـافة إلـى                   
 .الزيركون والروتيل والماجنتيت

قامت الشركة بتصميم لوحة تشغيل صناعي كاملة الدوائر إلنتاج المعادن تالهـا التـصميمات الـصناعية                 - ١٢
من % ١٠±  وقد تم وضع التصميم الهندسي المبدئي إلى الدرجة التي تسمح بالوصول إلى              الكاملة للمشروع 

 .تقديرات رأس المال والتشغيل للمشروع

اعد التقرير دراسة حول البنية األساسية للمشروع من منشآت ومرافق وخدمات وقد حددت الدراسة تكاليف                - ١٣
لمشروع مثل توفير الكهرباء والمياه والغـاز الطبيعـي   رأس المال والتشغيل لتطوير تلك البنية لتتالءم مع ا       
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.  للمشروع، الطرق الداخلية التي يحتاجها المشروع و االتصاالت والصرف واإلسكان الالزمين للمـشروع            
وكذلك تم اختيار ميناء دمياط كأنسب ميناء لتصدير المنتجات المعدنية للمشروع نظراً لموقعـة والمنـشآت                

 .لمرافق الممتازة المتوفرة بالميناءالموجودة به ونتيجة ا

تم إجراء دراسة دقيقة للعرض و الطلب في السوق العالمي والحجم المناسب الذي يـضمن تـسويق كافـة                    - ١٤
المنتجات ودراسة مواصفات المعادن المنتجة من المشروع ومقارنتها بالمواصفات العالمية، ووضع تسعير            

لمي كما تم تحديد األسواق العالمية المفتوحة لتصدير منتجات         لكل معدن بناء على تنبؤ مدروس بالسوق العا       
أسعار المعادن  حجم اإلنتاج وتقدير    المشروع وقد توخت الدراسة أقصى درجات الحيطة والحذر عند تقدير           

، دون األخذ في االعتبار الطفرة التي طرأت على أسـعار            كأساس للدراسة  ٢٠٠٥ اتخذت أسعار عام     والتي
  ٢٠٠٨ وحتى منتصف ٢٠٠٦رة من نهاية  الفتفيالمعادن 

 آثار بيئيـة  أيتم أعداد دراسة بيئية واجتماعية لكافة اآلثار البيئية التي سوف يسفر عنها المشروع ولتفادي               - ١٥
قد تنجم عن التنجيم والتصنيع وقد قدم التقرير خطة لحماية الشواطئ من النحر ،وقد تم حصر الفوائد البيئية                  

ر بالغة النفع منها الوقاية من زحف الرمال ، وتقليل المعادن المشعة ، وفيما يخص                آثا ٧من التنجيم شملت    
اآلثار السلبية للمشروع فإن الخطة المقدمة عملت على تفاديها إال أن هناك آثر واحد يبقـى وهـو فقـدان                    

 اآلثـار   الكائنات البرية بالكثبان وهو أثر يحدث أيضاً في استصالح األراضي،  وقد أوضحت الدراسـة أن               
 .اإليجابية عالية النفع تفوق بمراحل اآلثار السلبية المحدودة

 عن جهاز شئون البيئـة وهيئـة حمايـة الـشواطئ            ينممثلخالل تنفيذ الدراسة تم تشكيل لجنة شارك فيها          - ١٦
الجتمـاع  الدراسة، ولقد تم عقـد ا     ب قامت التيالشركة  و جانب هيئة المواد النووية      إلىومحافظة كفر الشيخ    

 يشترطه  الذي األخيريزال يتبقى تنفيذ الجزء       بمدينة بلطيم بنجاح ، وال     ٢٠٠٦ في للمشاركة الشعبية    ولاأل
وااللتـزام  من إعالن في الصحف واالطالع على الدراسات البيئية للمشروع وغيرهـا            جهاز شئون البيئة    
  .ة للمشروعيباالشتراطات البيئ

 التكلفة الرأسمالية للمشروع باعتبار أن المشروع  ُمقام         هاحل أحد مرا  في قامت بالدراسة    التي ت الشركة رقد - ١٧
هيئـة   مليون دوالر، وقـد رأت  ١٨٦بمعدات وخامات وعمالة مستوردة وقد بلغ رأس المال الُمقدر حوالي         

 تنص على الموافقـة المتبادلـة بـين         التيوطبقاً لشروط التعاقد    غير واقعية    أن هذه التكلفة     المواد النووية   
بمراجعة ) مكتب العربي للتصميمات واالستشارات الهندسية    ال (مصريبيت خبرة   تم تكليف    ،الهيئةالشركة و 

هذه التقديرات حيث قام بفحص تصميمات المباني والمنشآت الصناعية والبنية األساسـية وتحديـد المـواد                
، وقام أيضاً بتقدير    ت تقوم بتنفيذ هذه المنشآ    التيية  المحلية التي تلبى مواصفات الشركة، والشركات المصر      
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ـ      المباني في ممثال   ،التكلفة الرأسمالية للشق المحلى من المشروع فقط         شركة  والمنشات وترك تقـديرات ال
 أدى إلى تخفيض التكلفة الرأسمالية للمـشروع        الذياألمر  . لتكاليف اآلالت والمعدات واألجهزة بدون تغيير     

لتقدير واعتبرته أساس دراستها للجـدوى االقتـصادية        الشركة هذا ا   أقرت مليون دوالر، وقد     ١٢٥لتصبح  
، بجانب حساب    مليون دوالر بند دراسات وأبحاث     ١٢,٥المتعاقد عليها لهذا المشروع، ويشتمل ذلك التقدير        

  .احتياطي عام للمشروع% ١٠لكل بند باإلضافة لحساب % ١٠احتياطي قدرة 

 شـاملة الدراسـات      مليـون دوالر   ١٢٥تبلغ حـوالي    لى أن التكلفة الرأسمالية للمشروع      عانتهت الدراسة    - ١٨
علـى  ، وأسفر التحليل المالي للمشروع أنه ذو جدوى اقتصادية جاذبة لالستثمار حيث يبلغ عائده              واألبحاث
 مليون دوالر وقد    ١١٦حوالي   ) NPV(بينما تبلغ القيمة المضافة للمشروع      % ٢٢حوالي  ) IRR(الدوالر  

 برغم وجود احتياطيات مثبته تكفي       ،    فقط ا عام ١٦المشروع عمره حوالي    أخذت الشركة في اعتبارها إن      
 . أعوام  أخرى على األقل٤المشروع 

-  ،صحة وسالمة تقديرات احتياطيـات الثـروة المعدنيـة         - : قدمت الشركة أربع شهادات ضمان تشمل      -١٩
 تتجاوز المخاطرة فيها    وصحة دراسة الجدوى المالية أال     -،االحتياطيات التنجيمية صحة وسالمة تقديرات    و

 كما قدمت الشركة الـشهادة      -،  وهي أعلى درجات الثقة الدولية المسموح بها في دراسات التعدين         % ١٠± 
 .الرابعة بضمان صحة وفعالية رسومات التشغيل والتصميمات الصناعية للمشروع

  -:ملحوظة هامة 

 ، وقد تـم وضـع        ٢٠٠٨ عام   ،  وقد صدرت    على المنطقة  أجريت التينتائج دراسة الجدوى    هذه  

  . على الدولة إلزامرشاد فقط  دون تملخصها لالس

   موضوع الطرح  ٢-١

 الـساحل   - كفر الـشيخ     –الترخيص بإقامة مشروع الستغالل الرمال السوداء المتواجدة بمنطقة البرلس            -١
  .الشمالي لجمهورية مصر العربية،  لفصل واستخالص المعادن الموجودة 

 كفر الشيخ  بالساحل  الشمالي المتواجـدة بهـا           –استغالل مساحة من األرض بمنطقة البرلس        الترخيص ب  -٢
)  مـصرف كتـشنر   (الرمال السوداء في القطاع الغربي من منطقة غرب البرلس وحتى مصرف الغربيـة              

وحد % ٣,٢٩ مليون طن ، وتحتوى على متوسط تركيز حوالي            ٣٣٠والتي يقدر االحتياطي فيها بحوالي      
من المعادن االقتصادية ، ويشتمل الترخيص على القطاع الشرقي من المنطقة ليشمل % ١ى للتنجيم قدره أدن

 مليون طن ومتوسط تركيز المعادن      ٤٨ كم واحتياطي مؤكد     ٥الكثبان شرق مصرف الغربية بطول حوالي       
  .ونفس الحد األدنى للتنجيم عند توفر الشروط الواردة بتقرير الشركة % ٢,١
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   عامة وإرشادات ومعلوماتاءاتإجر. ٢

  :طلبات لن يلتفت لها   ١-٢
الرمـال الـسوداء     اسـتغالل  طلبات سبق تقديمها للحصول على الترخيص لمشروع حـق           أيلن يلتفت إلى    
وآخر موعد للتقديم هـو     ،  وعلى الشركات الراغبة التقدم من جديد وفقاً لمطالب التأهيل          ،   المعادن الستخالص

  . عشر ظهرا الثانية الساعة ٢٠١٠ /٥ / ١٨افق   المو الثالثاءيوم 

  :الطرح بأسلوب المزايدة للشركات المؤهلة  ٢-٢
 سـتحددها لجنـة     والتي التأهيل المطلوبة وفقاً لما ورد بهذه الكراسة         اشتراطات حالة توافر    في    ١-٢-٢

تة بطلب سحب   على عناوينهم المثب   هذا الشأن ، سيتم إخطار الشركات المقبولة بذلك          فيمتخصصة  
  .كراسة الشروط المرجعية

المذكورة بالكراسة  طبقا لالشتراطات    المزايدة العلنية    بأسلوبالشركات المؤهلة   سيتم الطرح على       ٢-٢-٢
  .، وتعديالته والئحته التنفيذية١٩٩٨ لسنة ٨٩رقم  المناقصات والمزايدات وقانون

  . المتر المكعب من الرمال الخامستتم المزايدة بين الشركات المؤهلة على سعر   ٣-٢-٢
تلتزم الشركة التي رست عليها المزايدة بسداد قيمة رخصة المشروع على النحو المبين بالشروط                 ٤-٢-٢

  . المشار إليه وتعديالته والئحته التنفيذية١٩٩٨ لسنة ٨٩المالية، وبإحكام القانون رقم 

  : المستخلصةخاماتالتزامات بشأن ال  ٣-٢
طبقا بدون مقابل   المواد النووية    لهيئة المشعة خامات المعادن  على المستثمر أن يسلم جميع       يشترط  ١-٣-٢

 المـشروع وهيئـة المـواد       ممثلي، وبالتنسيق بين     ستتخذ فيما بعد   التي وقواعد الرقابة    إلجراءات
 .النووية

  .تكون األولوية لتوريد المواد المستخلصة للتصنيع المحلى   ٢-٣-٢

  ت واإليضاحات والمعايناتاالستفسارا  ٤-٢
يمكن لمن  ،   ١٥/٣/٢٠١٠ الموافق  االثنين  يوم   للتعريف بالمشروع    توضيحيسيتم عقد اجتماع    ١-٤-٢

 على  أيام اسم الشركة وممثليها في االجتماع قبل موعد االجتماع بثالث           إرسال يرغب في حضوره  
  .األقل
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ويـشترط   ،   ١٦/٣/٢٠١٠   الموافـق  لثالثاءاسيتم عمل زيارة ميدانية للموقع لمن يرغب يوم              ٢-٤-٢
  .والزيارة شراء الكراسةلحضور االجتماع 

 علـى  لإلجابة،  ٢٠١٠ /٤/ ١٢االثنين الموافـق  يوم للرد على االستفسارات د اجتماع   قم ع تسي   ٣-٤-٢
  . شراء كراسة الشروط والمواصفاته، يشترط لحضور التأهيل بعروض خاصةالستفسارات الا

  .الهيئة بالتنسيق مع  عينات معملية لتحليلهاقدمة للتأهيل زيارة الموقع واخذ أيركات المتيمكن للش  ٤-٤-٢

  : الرد على االستفسارات ٥-٤-٢

شارع خليـل   ٦ –يتم إرسال االستفسارات كتابة للسيد المهندس رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية             
ى االستفسارات هو يوم الخميس الموافق      أخر موعد لتلق  علما بان    القاهرة ،    – جاردن سيتي    –أغا  

٨/٤/٢٠١٠. 

ستقوم الهيئة بتجميع االستفسارات واإليضاحات الواردة وإعداد الرد عليها إلرسالها إلـى الـشركات             
 .المتقدمة

سيتم عقد اجتماع للرد على االستفسارات بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعنوان الموضح سابقا               
ـ    ١٢ ساعة تمام ال  وذلك في   ١٢/٤/٢٠١٠االثنـين الموافـق   اح يـوم    ظهرا  بتوقيت القاهرة صـب

لعرض جميع االستفسارات والرد عليها وتوصى الهيئة السادة ممثلي الشركات المتقدمة حضور هذا             
 .االجتماع

 .اإلجابات على أية أسئلة سيتم إرسالها لجميع الشركات المتقدمة  

لتأهيل والمعلومات المذكورة بها ملزمة لجميع المـستثمرين        اإلجابات على االستفسارات عن كراسة ا      
  . يتجزءا من شروط كراسة التأهيل  المتقدمين وتعتبر جزء ال

    الحصول على نسخة من دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع٥-٢
ادية يمكن للشركات المتقدمة في حالة رغبتها الحصول على نسخة الكترونية من كامل دراسة الجدوى االقتص              

 مع التزامها بحقوق    لحساب هيئة المواد النووية      ) دوالر ألف مائتي( ألف دوالر  ٢٠٠ تسدد مبلغ     أنللمشروع  
نقلها  عدمب ، وتعهدها  كتابي بهذا  إقرار وتحرير   شركة تكنولوجيا المعادن   لهيئة المواد النووية و    الملكية الفكرية 

وذلك بمقـر    ،   بإذن كتابي من الجهتين المالكتين     الإ صورة    أو النشر بأي    أخرى  أطراف ألي بها  يتسر أو
   .الهيئة بالقطامية 
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   حق رفض واإللغاء طلبات التأهيل٦-٢
للهيئة الحق في رفض الطلبات المقدمة كلها أو بعضها أو إلغاء العملية بالكامـل أو أن ترجئهـا دون أبـداء                     

مين أو لم يتضمن البيانات المطلوبـة       أسباب ، ولها على وجه الخصوص أن ترفض أي طلب لم يرفق به التأ             
طبقاً لكراسة التأهيل أو إذا كان الطلب غير واضح أو غير مكتمل أو مقترناً بشرط أو شروط تخالف ما جاء                    

  .بالكراسة 
   مدة سريان طلب التأهيل٧-٢

 ولمـدة   تكون الطلبات المقدمة للتأهيل سارية المفعول وملزمة ألصحابها اعتبارا من تاريخ فتح المظـاريف             
تسعون يوماً تالية لموعد فتح المظاريف وكذا آلخر أي مدة أخرى يمد فيها تلقى الطلبات، ويحق للهيئة                 ) ٩٠(

 يوما أخرى، وال يجوز خالل هذه المدة سحب الطلب أو إلغائه أو إجراء أي تعديل عليـه،                   ٩٠أن تمد الفترة    
  .هيئة  ويحق للهيئة مصادرة التامين االبتدائي وفى حالة حدوث ذلك يعتبر ذلك عدوالً عن الطلب المقدم لل

   لغة العرض والمراسالت والمفاوضات٨-٢

اإليضاحات  والمناقشات اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في جميع العروض المقدمة والمراسالت والردود و
  .ةجراءات تعاقديإ  منالمفاوضات وكل ما يتعلق بموضوع هذه الكراسة وما قد ينشأ عنهاو

أعدت مستندات عملية التأهيل باللغة العربية وعلى الشركة الراغبة في ترجمتها إلى لغة أخرى أن تتولى ذلك                 
  . بمعرفتها وعلى نفقتها الخاصة ولن يعتد إال بما ورد بالنسخة العربية 

  التعديالت على كراسة االشتراطات المرجعية  ٩-٢

ـ  مرجعية تتضمن أيه تعديالت تراها سـواءً      شتراطات ال للهيئة حق إصدار مالحق لكراسة اال      ذف أو   بالح
عتراض علـي   ألي منهم حق اال   ن يكون   ألي مقدمي العروض و دون      إاإلضافة أو التعديل دون الرجوع      
  .إصدار تلك المالحق أو محتوياتها

علـى   إلي الـسادة مقـدمي العـروض         - حال إصدارها وقبل موعد تقديم العروض      –تسلم تلك المالحق    و
   من كراسة االشتراطات المرجعية ال يتجزأو تعتبر جزًءم المثبتة بطلب سحب الكراسة عناوينه

   طلب التأهيلعرضتكاليف إعداد   ١٠-٢

إلعداد وتقديم عرضه وكذلك الرد علـي        الالزمةيتحمل مقدم العرض وحده كافة التكاليف والمصروفات        
ة بموضوع هذه الكراسة و ما قد ينتج عنها          المتعلق وجميع األنشطة  والمناقشات والمفاوضات االستفسارات  
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ي إليها أل والهيئة غير مسئولة عن سداد أي من المصروفات أو النفقات المشار            . من إجراءات تعاقدية معه   
  . المرفوضةأو المقبولة من العروض المقدمة سواًء

  الشطب والتعديل بالعروض، الكشط  ١١-٢

إضافة بالعرض المقدم ما لم يكن محدداً بـين قوسـين             تعديل أو حذف أو     شطب أو   كشط أو  ال يعتد بأي  
  .من الكراسة) ٥( وهو الموقع على المرفق رقم ول له حق توقيع العرضوموقع بجانبه من المخ

  حق توقيع العرض والمراسالت ذات الصلة  ١٢-٢
قدية التي قـد    حق توقيع العرض والمراسالت والردود ذات الصلة بهذه الكراسة واإلجراءات والترتيبات التعا           

 المرفق  وهو الموقع على   بموجب التفويض الصادر من مقدم العرض         للمفوض بذلك  تنشأ عنها يكون حصرياً   
  .من الكراسة) ٥( رقم

  أصل العرض والنسخ  ١٣-٢
  أصل كراسة الشروط المختومة بخاتم الهيئة والموقعة والمختومة بخاتم مقدم ويتكون من   :أصل العرض

مستندات الموقعة من مقدم العرض والمختومة بخاتمه والمقدمة منه جميع الالعرض وكذلك 
للهيئة طبقاً لالشتراطات الواردة بهذه الكراسة والتي تمثل في مجموعها مكونـات طلـب              

  .التأهيل
  .أربع نسخ  وعددها والمطلوب تقديمها" أصل العرض"النسخ الضوئية من    :نسخ العرض

  تعريفات ومصطلحات. ٣

لمصطلحات التالية بهذه الكراسة لالشتراطات المرجعية تحمل المعاني المحددة قرين كل منها إال إذا التعريفات وا
  .وصيغة المفرد تحمل معنى الجمع والعكس بالعكس، حملت معنى أو إيضاح آخر في سياق البنود

  

  الهيئة العامة للتنمية الصناعية    الهيئة 
 شروط التأهيل الواردة باستمارة التأهيل المعدة       المخاطبة بكراسة التأهيل الجتياز     الشركات 

  .بمعرفة هيئة المواد النووية ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية 
دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية المتكاملة التي أجريت على كثبان  البرلس في       دراسة الجدوى       

) ة مينرال تكنولـوجى   التابعة لشرك ( كفر الشيخ، وقد نفذتها شركة دونر مايننج        
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وزارة الكهرباء والطاقة، وهذه    -االسترالية العالمية، لحساب هيئة المواد النووية     
دراسـة جيولوجيـة، دراسـة      :  الدراسة تشمل تسعة دراسات رئيسية وهـى      

جيوتقنية، دراسة تنجيمية ، دراسة حول البنية األساسية للمنطقة، دراسة فلزيـة            
، )مصنعي التركيز والفصل  (تصميم المصانع   والتجريب الصناعي ، دراسة عن      

  . دراسة تسويقية للمعادن ، دراسة مالية وتقدير التكلفة ، دراسة بيئية 
هو التأكد من المقدرة الفنية والمالية للشركة أو المؤسسين في الشركة تحت   التأهيل 

  التأسيس لالضطالع بهذا المشروع
طبقاً لالشتراطات والقواعـد وبالكيفيـة      المستندات المقدمة من مقدم العرض      :   العرض 

  .الواردة بالكراسة ومرفقاتها
مجموعة أو إتحاد شركات المتقدم بعرض وفقاً للشروط والقواعـد          / الشركة  :   طلبمقدم ال 

  .الواردة بهذه الكراسة لالشتراطات المرجعية
  .هذه الكراسة لالشتراطات المرجعية بمرفقاتها:   الكراسة 
  . من الكراسة)١-٦( موعد تسليم العروض طبقاً للمادة :  تاريخ التقديم 
من الكراسة والملتزم فيها مقـدم      ) ٧-٢(لمحددة بالمادة رقم    الفترة الزمنية ا  :   صالحية العرض 

  .العرض بكل ما ورد بعرضه
  

  

  شروط قبول العرض. ٤

   : لمقدم طلب التأهيل العامة االشتراطات ١-٤
سداد التكاليف شراء كراسة الشروط والمواصفات لهذه المناقصة مقابل      يشترط لقبول طلب التأهيل        -١

 الدفع مقبول    شيك  أو مصرفي  بشيك نقدا أو  ) جنية   ألفعشرون  (جنية  ٢٠٠٠٠ وقدرها  المعيارية  
   .الهيئة العامة للتنمية الصناعيةباسم 

ه أن يفصح عـن  في حالة كون مقدم الطلب وكيالً بتوكيل رسمي موثق عن مجموعة أو شركة علي         -٢
اسم موكله وجنسيته وجميع المعلومات والبيانات التي تعبر عن سابقة خبرات موكليه والمـصادر              

  .التي يمكن االستعالم منها عنهم 
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غير مسموح بإقامة هذه المشروعات بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة او تحويلها فيما بعـد                  -٣
  لنظام المناطق الحرة

الطلب أن يكون مقدماً من شركة مساهمة مصرية منشأة أو تحت التأسيس وال يسمح              يشترط لقبول     -٤
بالتقدم لألفراد أو للكيانات األخرى ، وفى حالة ما إذا كانت الشركة تحت التأسيس يقدم بيان كامل                 

  .  والتوكيل الصادر منهم القانوني المؤسسين وممثلهم واتفاقوجنسيتهم وحصصهم بالمؤسسين 
 مقـدم الطلـب   / الـشركة  في بالكامل والمعلومات المتعلقة بالمساهمين الرئيسيين       األسماءح  ي توض  -٥

 لالسـتعالم  يرجع إليهـا     التي والمصادر   اإلدارةونسبتهم وجنسية الشركاء وأسماء أعضاء مجلس       
  . ال يجب بيان مقدم المعونة الفنيةعنهم ، وفى حالة كون مقدم الطلب مؤسسة مالية أو شركة أمو

   .المستثمر/مقدم طلب التأهيلالتزامات  ٢-٤
 . للموقعاألساسية البنية إعداد يقع على عاتق المستثمر .١

 . الجهات المعنيةوالحصول على موافقة كافة البيئيةالشروط يلتزم المستثمر بكافة   .٢

فترة التنجـيم لكـل     و) قطاعات التنجيم (مناطق التنجيم   تقديم خطة التنجيم للمشروع ويحدد فيها        .٣
 محافظة كفر الـشيخ     إلى من تنجيمها    ينتهي التي، مع تعهده بتسليم المنطقة       يقوم بتنجيمه  قطاع

  للمحافظـة  مساحة المنطقة المسلمة  يقل   بحيث ال و،  طبقا لخطة المحافظة  الستخدام تلك المنطقة    
 .اإلنتاجتاريخ بدء عند   المحددة بالترخيصلألرض اإلجماليةمن المساحة % ٤عن سنويا 

 أجنبيـة  أو سيتعاون معها لتنفيذ المشروع سواء كانت مـصرية          التين حول الشركات    تقديم بيا  .٤
 .  المشروع وقيمتهاأعمال كافة فيوتحديد مجاالت المساهمة المحلية 

 فـي   سـيوفرها  التيوفرص العمالة    للمشروع    المقدرة االستثماريةالتكلفة   إجماليتقدم الشركات    .٥
  .مراحل المشروع المختلفة

بعدم بيع أسهمهم بالشركة )  الشركةمؤسسي(كة بتقديم إقرار من المستثمرين األصليين    تلتزم الشر  .٦
 . قبل تمام اإلنتاج إال بموافقة الهيئة 

 وتقرير المراقب   اإليضاحاتبات شاملة   االمالية المعتمدة من مراقب الحس    يقدم صورة من القوائم      .٧
  بالنسبة للـشركاء أي    التأسيسركات تحت    الش أو للشركات القائمة     للسنوات الثالث السابقة   المالي

  .يكن مساهمتهم

 بنكـي  أو خطاب ضمان      مقبول الدفع أو مصرفي    امع الطلب شيك  على كل مقدم طلب أن يرفق        .٨
 وذلك وفقاً لنموذج    )عشرة مليون جنية     (جنيه مليون   ١٠غير مشروط وغير قابل لإللغاء بمبلغ       
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 المفعول لمدة تسعين يوماً تالية      ساريويكون  خطاب الضمان المرفق وذلك كتأمين لجدية الطلب        
ويجب أن يصدر خطاب الضمان أو يتم التصديق عليه مـن           ،  التأهيل موعد لتقديم طلبات     خرآل

  ) . ١( ملحق رقمفي جمهورية مصر العربية بالصيغة المبينة فيأحد البنوك المرخص لها بالعمل 
ع لها المالحق والجداول يـتم إضـافتها علـى           إضافة بيانات ال تتس    في حالة الرغبة    في  -:مالحظة  

 من مقدم   اإلضافية  مع توقيع الصفحات    مكان البيان المطلوب   في إليهاصفحات إضافية ويتم اإلشارة     
  . الطلب وختمها بخاتم الشركة

  بنود طلب التأهيل. ٥

  : للنقاط التالية ا وافيا يجب أن يتضمن طلب التأهيل  شرح
 االلمنيت والروتيل والزركون والجارنت والماجنيتيت والمونازيت، وفـى         هيقل  إنتاج ستة معادن على األ     .١

إنتاج تلك المعادن كحد ادني ال يتم تقيـيم بـاقي           طرق  تقديم شرح واف حول     على  ة المتقدم   حالة عدم قدر  
 البنود

معه  ية والعالمية حلم ال اتالخبرباالستعانة  ومدى    لمقدم الطلب وسابق خبرته المحلية والعالمية      الحاليالنشاط   .٢
 .مشروعات مماثلة تنفيذ  مجال في

 وفقاً للمحددات المنصوص عليها متضمنة مكونـات  Concept. Design العام المقترح للمشروع التصميم .٣
 .المشروع الرئيسية ودراسة فنية للمشروع ومراحل التنفيذ 

 . هذا المجالفيقة خبرته وساب للمعدات والمورد األجنبي ومنشأها استخدامهاالمخطط التكنولوجيا  .٤

بكامـل   اإلنتـاج    تماموحتى  استالم ارض المشروع    بدأ من تاريخ     ي والذيالمقترح   للتنفيذ   الزمنيالبرنامج   .٥
 . الطاقة السنوية

 . للتقييم والدراسةالمستوفاةتخضع جميع الطلبات  .٦

 ملحـق  فـي  يقـدمها   إضافة مزايا فنية أو خبرات سابقة أخرى إلى طلبه أن     في يرغب   الذيلمقدم الطلب    .٧
، باإلضافة إلـى     من مقدم الطلب وختمها بخاتم الشركة      اإلضافية مع توقيع الصفحات     مستقل يرفق بالطلب  

   :اآلتي
   .وتوزيعها على سنوات تنفيذ المشروع،  للمشروع التقديرية  بيان بالتكلفة االستثمارية-
  .استعمالهالم يسبق جديدة و المشروع في ستستخدم التي التعهد بأن كافة المعدات -
   . المشروع من أنواع الطاقة استهالك إجمالي -
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   .االستثماريةونسبة القروض للتكلفة ) أجنبي/محلى( تحديد نوع التمويل -
  . وسعتهاالنقل المطلوب لوسائل  التصدير والتصور خطط بيان -
 إال بموافقـة    اإلنتاجتمام   قبلبعدم بيع أسهم الشركة     )  الشركة مؤسسي(ن  ياألصليين   إقرار المستثمر  -

  .الهيئة 
  . تقييم التأهيل المرفقة الستمارةسوف يتم تقييم الطلبات بنظام النقاط وفقاً 

  

  تقديم مستندات طلب التأهيل. ٦

  موعد تقديم العروض ومكان تسليمها  ١-٦
التأمين  مرفقاً بها    صور موقعة ومختومة   أربع ٤ + من أصل    استيفائهاتسلم طلبات ومستندات التأهيل باليد بعد       

  باإلضافة إلى أصل كراسة الشروط المختومة بخاتم الهيئة موقعة ومختومـة أيـضاً              المستندات المطلوبة  وباقي
  : موضح عليه من الخارج البيانات التالية داخل مظروف مغلق 

  
  .  مقدم الطلب وعنوانه اسموموضحاً عليه اعية الهيئة العامة للتنمية الصنرئيس / باسم السيد المهندس -
   :التالي على العنوان ب مقدم الطلب أو من يمثله قانوناًيجب أن تسلم الطلبات باليد من جان -

   القاهرة– جاردن سيتي – شارع خليل اغا ٦ -الهيئة العامة للتنمية الصناعية

حسب توقيت جمهورية مصر  ( ١٤/٦/٢٠١٠موافق  الاالثنين ظهراً يوم    عشر وذلك قبل تمام الساعة الثانية    
  ) . العربية

   .طلبات ترد بعد التوقيت المذكور بأيةال يعتد  -

  الهيئة العامة للتنمية الصناعية
  مشروع استغالل الرمال السوداء

    شمال الدلتا- كفر الشيخ –بمنطقة البرلس 

  ٢٠١٠./ ........ / : المظروف الفني                        جلسة

  ....... .............. .............. : .............. .......مقدم من 

   : ...........................................................العنوان
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يعتد بأية طلبات ترسل بالبريد أو تبلغ شفوياً أو تليفونياً أو بطريق البرق أو الفـاكس أو الـتلكس أو                     ال -
  .لطلبات السابق تقديمها للهيئة من قبل  أو بأية وسيلة أخرى بخالف ما تقدم وال بااإللكترونيالبريد 

  فحص طلبات مستندات التأهيل. ٧

  :تقييم العروض المقدمة للتأهيل و  تحديد الطلبات المقبولة ١-٧ 
 . ومالحقه المقدمة من الشركة للتقييم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرضالفنييخضع التقييم  .١

 النقـاط  جمـالي  إمـن % ٦٠ تحـصل علـى   التيومؤهالً الطلبات يتم تقييمها بنظام النقاط ويعتبر مقبوالً       .٢
وثانيا ، وثالثا عن     أوال البنود الرئيسية    ى من  أ فييقل النقاط     ال أن، على    تقييم التأهيل    باستمارةالموضحة  

٥٠%. 

  .يتم إخطار مقدمى طلبات التأهيل بما يفيد قبولهم من عدمه وذلك إلستكمال باقى اإلجراءات .٣

 .  الطلبات جميع النفقات الالزمة إلعداد وتقديم طلباتهم يتحمل مقدموا .٤

  
  المستثمرين/أعباء مقدم طلب التأهيل. ٨

 الطلبات بتحملهم التكاليف المعيارية المستحقة للهيئة عن دراسة الطلب والمـستندات المقدمـة              مقدمييقر جميع   
 إبـرام  عملية التأهيل أو بمناسـبة       في اكاالشترمطالبات قد تواجههم نتيجة      بكراسة التأهيل وأية مصروفات أو    

  . العقود

  
  القوانين الحاكمة. ٩

  .التشريعات المصرية المطبقة إطار في تتم  للمشروع المقومات المادية والمعنويةاستغالل عملية طرح 
  

  

  موعد ومكان انعقاد جلسة المزاد . ١٠

  .األقلعلى  يوما ١٤ بمدة  المحددلموعد قبل اجلسة المزادبمكان وموعد فاة الشركات المؤهلة اسيتم مو
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  الشروط العامة للمشاركة بالمزايدة. ١١

 قيمة خطابات الضمان السابق تقديمها بمبلغ عشرة زيادة  التأهيل باجتياز أخطرت   التيعلى جميع الشركات     .١
     .سبوعينأ موعد أقصاه في  )١مرفق (ن مليون جنيه طبقا للنموذج المرفق يمليون جنيه إلى مبلغ عشر

  . تقدم بكراسة التأهيل تعتبر سارية وجزء ال يتجزأ من شروط المزايدة التيجميع اإلقرارات  .٢
  . وجزء ال يتجزأ من شروط المزايدة تعتبر ساريةاالستفساراتجميع البيانات السابق تقديمها واإلجابات عن  .٣
  . ة  من مقدم الطلب مع ختمها بخاتم الشرك المرفقةاإلقراراتيتم توقيع  .٤
  .من الرمل الخام محل المزايدة المكعب يتم التزايد على أعلى سعر للمتر  .٥
 أجماليها الرمال محل المزايدة بسداد قيمة رخصة النشاط البالغ استغالل رسى عليها مزاد التيتلتزم الشركة  .٦

   .مزاد، وذلك خالل شهرين من تاريخ جلسة الة كامل وهى لحساب هيئة المواد النووية مليون جنيه٨٠
وذلك خالل شهر مـن      رسو المزاد    بعددفعة مقدمة    % ٥٠) أ: (على دفعتين    ويجوز للشركة سداد المبلغ      .٧

 بالسعر المعلـن    مضافاً إليها الفائدة القانونية   ) األخرى% ٥٠( قيمة الرخصة    باقي )ب( .تاريخ جلسة المزاد  
  .  أقصىحد ك استالم الموقع ثالث سنوات من تاريخ خاللوذلك  المركزيبالبنك 

 على  أشهر ثالثكل   االستغالل عليها المشروع بسداد قيمة الرمال محل المزايدة عند          الراسيتلتزم الشركة    .٨
   المقدم من الشركة والمقبول من الهيئة الفني بالعرض أوسنة / مليون متر مكعب ٦ ادنى، بحد األكثر

يكون من حق الهيئة العامة للتنمية الصناعية        الميعاد المحدد لذلك     فئ حالة عدم سداد قيمة مقدم الرخصة        في .٩
  .كذا ترسية المزايدة على أعلى سعر تال بالمزايدة  و خطاب الضمان تسيل

 المحدد من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض يكون من حق الهيئـة             األساسيإذا لم يصل سعر المزاد للسعر        .١٠
  .حجب الرخصة وإلغاء المزايدة 

   .إداريةمن قيمة الرخصة مصاريف % ٥ا المزاد بسداد  عليهالراسيتلتزم الشركة  .١١
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  ]استيفاء المرفقات والبيانات والجداول المرفقة بالكراسة[االشتراطات الخاصة   .١٢
  

  : والبيانات والجداول التالية المرفقة بكراسة التأهيل المرفقات استيفاءتتولى الشركة 
  .نموذج خطاب ضمان ) ١ (مرفق
  .يض باإلستعالم البنكى تفو) ٢ (مرفق
  .إقرارات الشركة المتقدمة للتأهيل ) ٣ (مرفق
  .إستمارة تقييم التأهيل بنظام النقاط ) ٤ (مرفق
  .بيانات الشركة والمؤسسين والشركاء ) ٥ (مرفق
  .أو بيوت الخبرة التى سوف يتم االستعانة بهابيان بسابقة األعمال ) ٦ (مرفق
  .البيانات المالية ) ٧ (مرفق
  .بيان إيرادات الشركة ) ٨ (مرفق
  . البنوك التى تتعامل معها الشركةبيان) ٩ (مرفق
  .الخصومات القضائية والتحكيمات المتداولة ) ١٠ (مرفق
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  ابتدائيخطاب ضمان 

  

  الهيئة العامة للتنمية الصناعية/ السادة 

  بعد التحية 

  والمقدم من السادة     /        / باإلشارة إلى العرض المؤرخ    

  

 المقومات المادية والمعنوية لمشروعات إستغالل الرمال السوداء استغالل شأن عملية التأهيل لشراء حق في

التى ترغب الهيئة طرحها لمستثمرين يرغبون فى إقامة هذا المشروع يتعهد  مصرفنا تعهداً نهائياً غير 

 منكم بذلك وبصرف مكتوبنقداً لدى تلقيه أول طلب .............  لغ مشروط وغير قابل لإللغاء بسداد مب

............. النظر عن أية معارضة منا أو من مقدم العرض المذكور أو أى طرف آخر وذلك حتى يوم  

   . ٢٠١٠/     / الموافق      

  

عميلنا رض المقدم من  العاختيار شأن في المفعول حتى قيامكم بإصدار قرار ساري االلتزامويظل هذا 

يستمر هذا الخطاب سارياً و طرف أيوبصرف النظر عن أية معارضة منا أو من مقدم العرض المذكور أو 

  . بتمام توقيع الترخيصإخطاركمتلقائيا وحتى قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ) تسعون يوماً( يوماً ٩٠لمدة 

  

   . خطابات الضمانإلصدارد المصرح به لمصرفنا ونعزز ان الضمان المذكور صادر منا فى حدود الح

  االحتراموتفضلوا بقبول فائق 

  

التوقيع                                                           ختم البنك

                              

  

  

  )١(مرفق رقم

  االبتدائينموذج خطاب الضمان
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  / اه ـــــــأنا الموقع أدن

  بعد التحية 

الهيئة العامـة  أفوض وأصرح بموجب ذلك     ........................................ نونياً عن   بصفتى ممثالً قا  

فى الحصول على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالـة الماليـة ونـشاط وسـمعة               للتنمية الصناعية     

إلسـتعالم مـن البنـوك      سواء فى مصر أو الخارج ويكون من حق الهيئة ا         ................................  

والمؤسسات المالية عن كافة المعامالت المصرفية والحسابات ومن المتفق عليه أن قيام الهيئـة بالحـصول                

  .على هذه المعلومات أو اإلفصاح عنها للغير إذا كان هناك ما يبرر ذلك لن يعرضها ألى نوع من المسئولية 

  

  :األســــــم  

  :الصفـــــة   

   :التوقيــــع   

  : التاريــــخ    

  

  . على حده  كليجب التصديق على التوقيع من كل من البنوك المتعامل معها: ملحوظة 

  

  

                             ختم البنك                                                            التوقيع  

  

  

  

  

  

  )٢(مرفق رقم

 تفويض باإلستعالم البنكى



                                                                                                                 
   وزارة الكهرباء والطاقة        وزارة التجارة والصناعة                                                     

  هيئة المـواد النـووية                                  الهيئة العامة للتنميـة الصناعية
  
 

  مقدم العرض

  .................................................:توقيع

  : خاتم 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٩ من ٢٥ صفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Rev.0     Feb, 10    التأهيل لمشروع استغالل الرمال السوداءآراسة 

   شمال الدلتا–ر الشيخ  آف–بمنطقة البرلس 

  

  

  

  

   :يلي التأهيل وتقر بما  على مستندات كراسةاطلعتتقر الشركة بأنها 

  . على جميع التشريعات المصرية المعمول بها وعلى وجه خاص المرتبطة بالمشروع اطلعت )١

  .شئون البيئة  جهاز سوف تقوم الشركة بكافة الدراسات الخاصة للحصول على موافقة )٢

 التنجيم المقدمة من  لخطة محافظة كفر الشيخ طبقاإلى من تنجيمها دوريا   ينتهي التيتعهد بتسليم المناطق    ي )٣

وبحيث اليقل مساحة المنطقة المسلمة للمحافظة سنويا ،  طبقا لخطة المحافظةالستخدام تلك المناطقالشركة 

  .من المساحة االجمالية لالرض المحددة بالترخيص عند تاريخ بدء االنتاج% ٤عن 

  .بلتعهد بتسليم جميع خامات المواد المشعة لهيئة المواد النووية بدون مقا )٤

التى حددها فى عرضة كحد ادنى ، وفى حالـة عـدم            المشاركة المحلية فى المشروع     تعهد بااللتزام بنسبة    ي )٥

  .االلتزام بها يحق للهيئة اتخاذ االجراءات التى تراها من غرامة او سحب ترخيص

  .تقر الشركة بقبول حق الهيئة فى رفض أى طلب دون اإلفصاح عن سبب الرفض  )٦

  .قبل تمام اإلنتاج الفعلى إال بموافقة الهيئة بعدم بيع اسهمهم بالشركة يقر مؤسسى الشركة  )٧

تقر الشركة بأن عنوان المراسلة الموضح بالمستندات المرفقة بكراسة الـشروط هـو المـوطن القـانونى          )٨

للشركة وأن اإلخطارات المرسلة على هذا العنوان منتجة آلثارها القانونية ضد الشركة وال يحـق للـشركة                 

  . تجاج بما يخالف ذلك إال إذا تم إخطار الهيئة رسمياً بعنوان آخر اإلح

  حالـة  وفـى   ، تقر الشركة بالقبول واإللتزام بكافة اإلشتراطات العامة والخاصة الواردة بكراسـة التأهيـل             )٩

ظه حفللهيئة العامة للتنمية الصناعية     عدوالً عن طلب التأهيل ويحق      ذلك   البنود يعتبر     تلك المخالفة ألى من  

  . دون الحاجة إلى إبداء األسباب 

ـ   لهـا ويعتبر التوقيع على هذه اإلقرارات قبوالً من الشركة لهذه الشروط وال يحق          )١٠ أى مـن  رد  المطالبـة ب

  . أنفقتها للتأهيل للمشروع التى تكاليف ال

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  

  )٣(مرفق رقم

  بيــــــــان 

 إقرارات الشركة المتقدمة للتأهيل

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#b‚
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  النسبيالوزن   البنـــــــــــــد  م

  :برات الشركة   سابقة خ-أوالً 

  من التقييم % ٣٥تمثل)  نقطة ٣٥٠ ( عدد النقاط بإجمالي

  ٦٠خبرات المستثمر السابقة أو من يستعين بهم فى مشروعات تعدين الرمال السوداء   ١-١

  ٤٠  خبرات المستثمر السابقة أو من يستعين بهم فى صناعات أخرى مماثلة  ٢-١

ستغالل مشروعات الرمال السوداء  مجال افي المتقدم استثمارات إجمالي  ٣-١

  .مماثلة والصناعات األخرى 

٥٠  

  ٥٠  .التقييم المالى لمحفظة المستثمر والضمانات البنكية المتاحة  ٤-١

  ٤٠  تقييم مستوى المستثمر كهيكل حالى   ٥-١

  ٤٠  تقييم مصادر التمويل  ٦-١

  ٤٠  تقييم السجل القانونى والتحكيمات   ٧-١

  ٣٠  عن المتقدم نتائج اإلستعالم   ٨-١

   مقومات المشروع–ثانياً 

  من التقييم%  ٤٥  تمثل)  نقطة٤٥٠(بإجمالى عدد النقاط 

  ٦٠  معدل استرجاع منتجات المعادن من محتويات الرمال الخام من المعادن  ١-٢

  ٥٠  .  التى تقلل الهدر وتتناسب مع طبيعة التربةالتنجيم  بطرق االلتزام  ٢-٢

ز والفصل والتي تتناسب مع ي ولوحة التشغيل لوحدات التركتقديم التصميمات  ٣-٢

   .تكفل االستفادة المثلى منهوطبيعة الخام  

٥٠  

االلتزام بخطة تالفى اآلثار البيئية السالبة وتدعيم اآلثار البيئية الموجبة الناشئة   ٤-٢

   . عن تنفيذ المشروع

٦٠  

  ٥٠من  وبدء تشغيل التنجيم والفصل  المنشآت وتركيب المعداتإلقامة الزمنيالجدول   ٥-٢

   )٤( مرفق رقم 

 إستمارة تقييم التأهيل بنظام النقاط
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  . تسلم منطقة المشروع تاريخ 

  ٥٠  .االلتزام بتغطية احتياجات السوق المحلى من منتجات المعادن أوال   ٦-٢

، وهيكل واعداد العمالة المقترحة  المصرية  للعمالةلمتوقعةاالتدريب ميزانية   ٧-٢

  للمشروع 

  لتشغيل اثناء االنشاء واونسب العمالة المصرية 

٥٠  

  ٤٠)  بنية أساسية- تركيبات– إنشاءات –معدات ( وتوزيعها  حجم التكلفة اإلستثمارية  ٨-٢

  نظام الجودة المقترح تطبيقة فى المشروع   ٦-٢

  

٤٠  

   المشروعفي نسبة المكون المحلى -ثالثا 

  :والصناعات التكميلية على منتجات المشروع

  من التقييم % ٢٠لتمث)   نقطة٢٠٠( عدد النقاط بإجمالي

  نسبة مشاركة المكون المحلى الى المكون األجنبى   ١-٣

 االنشاءات ، تصميمات،االستشارات وال يحدد المستثمر نسبة المكون المحلى فى

الخ وغيرها فى كافة بنود ......وااخامات المستخدمةالتركيبات، المعدات ، 
  المشروع 

  

  

٢٠٠  

  
٢-٣  

  
ع من خالل اقامة صناعات تكميلية على منتجات نسبة القيمة المضافة للمشرو

المشروع من المعادن سوف تتم وفق التدرج التالى للصناعات من حيث المستوى 
  :التكنولوجى

  :صناعات وسيطة وصناعات مبدئية)أ(
 صناعة - صهر االلمنيت وانتاج خبث التيتانيوم والحديد الغفل-تبييض الزركون

اعة سبائك الفيروتيتانيوم من االلمنيت  صن-الروتيل المخلق من االلمنيت
  )البجمنت( صناعة أكسيد التيتانيوم التجارى -والماجنيتيت

  :صناعات متوسطة) ب(
   صناعة الزركونيا- صناعة السبائك-صناعة أكسيد الزركونيوم التجارى

  

هذا بند اضافى 

  ال يتم تقييمه
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  :صناعات متقدمة تكنولوجيا) ج(
ة أكسيد الزكونيوم صناع- صناعة التيتانيوم ميتال-صناعة التيتانيوم االسفنجى

   الصناعات القائمة على هذه المنتجات-والزركونيوم ذو النقاوة النووية
   

  

  اى منعلى اال تقل الدرجة المحصلة فى  ، من درجات التقييم% ٦٠يعتبر الطلب مؤهل إذا حصل على * 

  %.٥٠البنود الريئسية اوال، ثانيا ، ثالثا عن 

  

   تقييم التأهيلباستمارةتوضيح طريقة حساب النقاط المذكورة 
  :سابقة خبرات الشركة : أوال 

  : فى مشروعات الرمال السوداء  او من يستعين بهم   خبرات المستثمر السابقة١-١

 فـى مجـال اسـتغالل وتـصنيع     هـم  لديه أو من يستعين ب    سابقة   وجود خبرات    عنالمتقدم  يقيم  

  المطلوبـه  م التكنولوجيا يقد المرشحين لت  اءذكًر فى بيانه إسم   ، على ان ي   السوداءمشروعات الرمال   

  .هم للتعاقد دمع تقديم مستند يفيد استعدا وخبرته فى مشاريع مماثلة  المتقدم لهفى المشروع 

  .وال يمنح أية نقاط فى حالة عدم وجود خبرات سابقة فى هذا المجال 

  :ثلةامم فى صناعات أخرى ن يستعين بهم  او م  خبرات المستثمر السابقة٢-١

فى مجـال إقامـة المـشروعات        لديه أو من يستعين بهم          وجود خبرات سابقة   عن   المتقدم   يقيم  

 التكنولوجيا فى   المرشحين لتقديم    اءإسم فى بيانه   ، على ان يذكًر     األخرى ذات العالقة أو المكملة      

 م مع تقديم مستند يفيد استعداده      مشاريع مماثلة     وسابق الخبرة فى   المزمع إقامته المكمل  المشروع  

  .للتعاقد 

  . وال يمنح أية نقاط فى حالة عدم وجود خبرات سابقة فى الصناعات األخرى 

ذات العالقة تقدم   والصناعات   إجمالى إستثمارات المتقدم فى مجال مشروعات الرمال السوداء٣-١

  : مؤيدة بمستندات

  %١٠٠  او اكثر  مليون دوالر٢٠٠إستثمارات 

  )نسبة% (  الى ال يوجد استثمارات مليون دوالر ٢٠٠استثمارات أقل من 

  صفر   عدم وجود إستثمارات صناعية أو عدم تقديم مستندات
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  :مؤيدة بمستندات والضمانات المالية المتاحة   التقييم المالى لمحفظة المستثمر ٤-١

  %١٠٠  ثر   او اك مليون دوالر١٠٠ايرادات عالمية ومحلية 

  )نسبة% (   مليون دوالر١٠٠ايرادات عالمية ومحلية أقل  من  

  صفر   عدم وجود إيرادات عالمية ومحلية أو عدم تقديم مستندات  

  

  :  تقييم مستوى المستثمر كهيكل حالى  مؤيدة بمستندات ٥-١

يوضح المتقدم الهيكل الحالى للعمالة الموجودة عنده والهياكل 

  يستعين بهم التنظيمية لمن 

     عامل وموظف عمالة مباشرة٥٠٠ او تساوى أكثر من

  

  

١٠٠%  

  )نسبة% (    عامل وموظف عمالة مباشرة ٥٠٠ أقل من  

  صفر   عدم وجود هيكل حالى أو عدم تقديم مستندات  

  

  :  تقييم مصادر التمويل   ٦-١

    شراكه محلية مع إستثمارات أجنبية 

   % ٤٠ى بنسبة التقل عن مساهمة الشريك المحلفى حالة 

  

١٠٠%  

  )نسبة% (  نسبة مشاركة إالستثمارات أالجنبية و المحلية 

  صفر  عدم تقديم بيانات 

  

   : مؤيدة بالمستندات –  تقييم السجل القانونى والتحكيمات ٧-١

  %نسبة   تقييم إيجابى ألنواع الخالفات 

  صفر  يانات   تقييم سلبى أو عدم تقديم بيانات صحيحة أو عدم تقديم ب

  

  :  نتائج اإلستعالم عن المتقدم  ٨-١

  %١٠٠  مع تكاملهاتوافر الصحة فى البيانات المقدمة 
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  صفر   وجود أخطاء سواء كانت متعمدة أو عن طريق السهو أو الخطأ  

  

  :مقومات المشروع  : ثانيا 
  :السوداء  الرمال  محتويات المعادن من منتجاتمعدل استرجاع   ١-٢

 فيما عدا من المعادن المحتواه فى الرمال% ٧٥ع أكثر من استرجا

  ت يمعدن الجارن

١٠٠%  

  

  %٥٠   %٧٥-% ٦٥معدل استرجاع من 

  صفر  %   ٦٥معدل استرجاع أقل من 

  

  .  االلتزام بطرق التنجيم التى تقلل الهدر وتتناسب مع طبيعة التربة٢-٢   

  

ى من طرق التنجيم التى تكفل االستفادة القصواستخدام 

 مع طبيعة المنطقة، ويتم باالحتياطيات المؤكدة ، وبما يتناس

عدم تأثر و ،عدم وجود هدر فى الخامات عتبارال في ااخذا التقييم 

اى منطقة سكنية من هذا التنجيم ، وكذلك عدم حدوث اى 

، مع تقديم خطة تنجيم واضحة تبين التقسيمات انهيارات أرضية

جيم ومايتم من معالجة لتلك الخاصة باالرض الى قطاعات تن

االرض بعد تنجيمها لتسليمها الى المحافظة فور االنتهاء من 

  . االستفادة من الخامات التى تحويها

  عدم التوضيح  

  )  نسبة ( %

  

  

  

  

  

  

  

  صفر  

  

   :تقديم التصميمات ولوحة التشغيل لوحدات التركز والفصل والتي تتناسب مع طبيعة الخام  ٣-٢
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ة التشغيل الصناعى وتصميمات التركيز والفصل استخدام لوح

  االستفادة المثلى منعمل علىوالتي تتناسب مع طبيعة الخام وت

   لتقليل الفقد وتكفل ارتفاع جودة المنتج وتودي الخام 

  ) نسبة% (

  

  

  صفر  عدم التوضيح  

  

  

  الموجبة الناشئة عن تنفيذ المشروع  االلتزام بخطة تالفى اآلثار البيئية السالبة وتدعيم اآلثار البيئية ٤-٢ 

  

االلتزام بخطة تالفى اآلثار البيئية السالبة وتدعيم اآلثار البيئية 

 الساحل إعداد :الموجبة الناشئة عن تنفيذ المشروع ،  فيما يخص

 وتغذيته عمليات تدعيم الساحل وإجراء  ،لالستغالل بعد التنجيم

النفايات وردم البرك والتخلص من  ، بالرمال لتقليل نحر البحر

، والمستنقعات والمناطق المنخفضة حول منطقة المشروع 

والحفاظ على المسافات اآلمنة بين مناطق التنجيم والقرى 

 ، والمزارع والطرق ومصيف بلطيم وكافة المنشآت المحيطة

 .ن المياه الجوفية بمنطقة المشروعوتحسين التربة واستعادة تواز

  )نسبة % (

  

  

  

  

  

  

  

  صفر   االلتزام او التوضيح عدم

  

تشغيل التنجيم والفصل من تـاريخ تـسلم        المنشآت وتركيب المعدات وبدء      إلقامة الزمنيالجدول   ٥-٢

  :منطقة المشروع 

 إلقامةاالرض من تاريخ  تسلم واضح زمني وضع جدول 

بما يكفل بدء اإلنتاج في اقصر مدة المشروع وتركيب المعدات 

  :زمنية 

  عروض المقدمةاقل مدة فى ال

   

  

١٠٠%  

٥٠%  

  ) نسبة% (  اطول مدة فى العروض المقدمة المدة الزمنية المقترحة
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  صفر عدم التوضيح                                                      

  

   :االلتزام بتغطية احتياجات السوق المحلى من منتجات المعادن أوال  ٦-٢

اسبة لتغطية احتياجات السوق المحلى ايضاح االليات المن

 مع االتزام والصناعات التكميلية التى تعتمد على منتجات المشروع

  :بتغطية احتياجات السوق المحلى قبل التصدير

    التوضيح 

  

  

  

  %) نسبة(

  صفر  عدم التوضيح   

  

  :  ...... العمالة واعداد وهيكل للعمالة المصريةالمتوقعةميزانية التدريب   ٧-٢

  

 يقدمه الذياللتزام ا مناسبة تظهر مدى  للتدريبوضع ميزانية

 العمالة المصرية التدريب المناسب الذى يكفل نقل بتلقيالمتقدم  

  الخبرة لهم سواء من خالل  استقدام خبراء أو ارسالهم للخارج

وكذلك توضيح هيكل العمالة المقترح اثناء االنشاء والتشغيل وعدد 

 المشروع  تنفيذمقترحة فى مختلف مراحلالعمالة المصرية ال

  :التركيز والفصل  التعدين و من فى تشغيلةوالمراحل المختلفة

  االلتزام بالبند كما هو موضح التوضيح و

  

  

  

  

  

  

  ) نسيه (%

  صفر  عدم االلتزام أو عدم التوضيح

  

  )  :اسية   وبنية أس- تركيبات– إنشاءات –معدات (وتوزيعها   حجم التكلفة االستثمارية ٨-٢

التكلفة االستثمارية لهذه البنود  فى حدود المعدالت 

  .العالمية 

   عدم التوضيح 

 %

 )نسبة (

  صفر
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  :نظام الجودة المقترح تطبيقة فى المشروع  ٩-٢

، فى المشروعتقديم شرح وافى حول نظام الجودة المقترح تطبيقة 

 .مقترحوتقديم امثلة لمشاريع مماثلة تم فيها تطبيق نظام الجودة ال

  )نسبة % (

  

  

  صفر  عدم التوضيح  

  

  :   نسبة المكون المحلى فى المشروع-ثالثا 

  :   نسبة مشاركة المكون المحلى١-٣

تقديم خطة متكاملة لالستفادة من االمكانيات المحلية 

 االنشاءات  الستشارات والتصميمات،وخاصة فى مجاالت

لعمل على اواعداد البنية التحتية للموقع و، والتركيبات 

   .المتوفرة محليا مكانيات االاالستفادة من 

    مكون محلى % ٥٠أكثر من 

  

  

  

  

١٠٠%  

  %٩٠  مكون محلى% ٥٠

% ٥عن كل % ١٠يخصم   %٥٠أقل من 

  نقص

  صفر  عدم التوضيح 

  

   :  نسبة القيمة المضافة للمشروع من خالل اقامة صناعات تكميلية على منتجات المشروع٢-٣

  ) هذا بند اضافى  (                   
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  بيانات مقدم طلب التأهيل وصاحب حق التوقيع على الطلب والمراسالت ذات الصلة

  

  

   إضافتها يمكن أخرى   بيانات 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------  

    الشركة /  المتقدم اسم  ١

     الرئيسيعنوان المقر   ٢

 ممثل الشركة اسم  ٣

  وصفته

  

    أرقام التليفون  ٤

    الفاكسأرقام   ٥

    البريد اإللكترونى  ٦

  مكان تسجيل الشركة   ٧

  ريخ التسجيل تا

  

  الجنسية  )نوالمتقدم(أسماء الشركاء والمساهمين فى الشركة   

    الصفة  اإلسم  

    )المسئول عن االدارة (الشريك      ١

٢        

٣        

٤        

٥        

   )٥(ممرفق رق

    مقدمة طلب التأهيلبيانات الشركة

 @والمؤسسين والشركاء
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   يالمصرسعر التحويل للجنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصنع/ إسم المشروع 

حجم اجمالى 

 االعمال السنوية 

  بالمليون جنيه

 أعمال منتهيه

   جنية بالمليون

أعمال جارية 

وتاريخ اإلنتهاء 

  المتوقع

العنوان والتليفونات 

وسائل األتصال 

  والمسئول للرجوع إليه

١            

٢            

٣            

٤            

٥            

٦            

٧            

  )٦(مرفق رقم

  بيان بسابقة األعمال  

 او بيوت الخبرة التى سوف يتم االستعانة بها  
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  سعر التحويل للجنية المصرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متوقع ال  الخمس سنوات السابقة
  المعلومات المالية

٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  

                الثابته إجمالى األصول   ١

                اجمالى االصول المتداولة   ٢

                اجمالى الخصوم   ٣

                إجمالى اإللتزامات  ٤

                اإللتزامات الحالية  ٥

                األرباح قبل الضرائب  ٦

               األرباح بعد خصم الضرائب   ٧

  )٧(مرفق رقم

 البيانات المالية  
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 بيان إيرادات الشركة   
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ل معها الشركة بيان البنوك التى تتعام
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 تحتوى على رينالمستثمالمطلوب ذكر الخالفات القضائية والتحكيم فى كل الموضوعات الخاصة بالمتقدم أو *   
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 االعباء – قيمة التقاضى – مكان التقاضى – جهة التقاضى – نوع الخالف –اطراف النزاع : مع توضيح 
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  الخصومات القضائية 

 والتحكيمات المتداولة   


