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اجراءات منح رخص البحث واالستكشاف وعقودات التعدين الصغير
اولا :رخص البحث والستكشاف :
أ .الشروط :
 )1تقديم طلب الحصول علي رخصة البحث واالستكشاف .
 )2ابراز الئحة تاسيس الشركة وشهادة تسجيل سارية المفعول او شهادة تسجيل اسم عمل من المسجل التجاري .
 )3ابراز مايفيد بان لمقدم الطلب حساب جاري باحد البنوك التجاريه المحلية علي ان ال يقل رصيده عن ( )222الف
جنيه او مايعدلها بالعملة االجنبية كحد ادني  ،وفي حالة كون مقدم الطلب شركة اجنبية عليها ابراز مقدرة مالية
موثقة من سفارة السودان في البلد المعني وفي حالة عدم وجود سفارة سودانية يكون التوثيق من السفارة التي ترعي
مصالح السودان في البلد المعني .
 )4ابراز المقدرة المالية مت خالل كشف حساب بنكي يوضح حركة الحساب للستة اشهر االخيرة .
 )5ابراز السيرة الذاتية لمقدم الطلب تتضمن مجال عمله وخبراته السابقة في مجال التعدين .
 )6توضيح تفاصيل عناوين ومقر مقدم الطلب في السودان .
الشركة والمستندات التي تثبت مقدرة الشريك الفنية والمالية.
ا
 )7في حالة الشراكة يتم ارفاق عقد هذه
 )8ابراز شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة.
ب .الجراءات :
 )1تقديم الطلب والمستندات المطلوبة (اصول) وتسليمها لسكرتارية لجنة التعدين.
 )2سداد رسوم النظر والبالغ قدرها ثالثة الف جنيه سوداني .
 )3تتولي سكرتارية لجنة التعدين فحص الملف والتاكد من استيفائه لجميع المتطلبات .
 )4يتم تحويل الطلب من سكرتارية لجنة التعدين الي اللجان الفرعية للفحص كل لجنة حسب اختصاصها .
 )5يتم رفع الملف من اللجنة الفرعية المختصة الي لجنة التعدين لدراسة الملف والتوصية للسيد الوزير بحيث ال تزيد
المساحة للرخصة عن خمسة كيلو متر مربع .
 )6يصدر السيد الوزير ق ارره باعتماد الطلب او رفضه.

ثاني ا  :عقد التعدين
أ .شروط منح عقد التعدين :
 )1ان يكون صاحب الطلب حاصالً علي رخصة سارية المفعول للبحث واالستكشاف .
 )2تقديم تقرير فني معد بواسطة جيولوجي ذو خبرة ودراية ومدعماَ بنتائج التحليل .
 )3تقديم طلب للحصول علي عقد التعدين .
 )4تقديم كروكي للموقع المطلوب من سبعة نسخ معتمد من قبل المساحة الوالئية والقومية .
ب .الجراءات :
 )1تقديم طلب لسكرتارية لجنة التعدين للحصول علي عقد التعدين .
 )2تقوم سكرتارية لجنة التعدين باستالم الطلب وفحصه للتاكد من استيفائه للشروط.
 )3تقوم سكرتارية لجنة التعدين بمخاطبة كافة الجهات المعنية ذات الصلة واعداد الملف والتوصية بشأنه ورفعه للسيد
الوزير ،بحيث ال تزيد مساحة الرخصة عن واحد كيلو متر مربع .
 )4يصادق الوزير علي العقد.
 )5سداد الرسوم المقررة .
 )6اصدار العقد والتوقيع عليه.
 )7ال يجوز التصرف في العقد بالبيع او الرهن او المشاركة او الهبة اال بموافقة السيد الوزير .

