
 PDACیبدأ المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة الیوم مشاركته في المؤتمر الدولى للتعدین  
 المنعقد في تورنتو بكندا حالیًا في إطار الترویج لما یشهده قطاع التعدین في مصر من تطورات تدعم جذب االستثمارات العالمیة في
 هذا المجال وكذلك الترویج للمزایدة العالمیة األولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء

 .الشرقیة على مساحة حوالى 170 ألف كیلو متر مربع
 وتتضمن مشاركة الوزیر في المؤتمر إلقاء كلمة افتتاحیة في الجلسة الوزاریة للمؤتمر الذى یعد أكبر محفل عالمى معني بشئون
 صناعة التعدین، ویشارك فیه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما یعقد لقاءات

 . موسعة ومكثفة مع المسئولین بالحكومة الكندیة ورؤساء كبرى الشركات العالمیة المتخصصة فى مجال التعدین
 وأكد المهندس طارق المال أن المشاركة المصریة رفیعة المستوى في اكبر محفل عالمى لصناعة التعدین هذا العام تعكس التزام

 الدولة بالعمل على كافة المحاور للنهوض بقطاع التعدین ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرین والشركات العالمیة
 .والترویج للفرص المتاحة بما یتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنیة كبیرة، وبما یصب في تحقیق النمو لالقتصاد المصري
 وعلى جانب أخر شارك أمس الوفد المصرى لوزارة البترول والثروة المعدنیة وغرفة البترول والتعدین باتحاد الصناعات فى الندوة

 الترویجیة لالستثمار فى مجال التعدین فى مصر والتي أقیمت ضمن فعالیات المؤتمر بحضور السفیر أحمد أبو زید سفیر مصر
 بكندا والمهندس عالء خشب نائب وزیر البترول للثروة المعدنیة والجیولوجى أسامة فاروق رئیس هیئة الثروة المعدنیة والدكتور

 تامر أبو بكر رئیس غرفة البترول والتعدین باتحاد الصناعات ، حیث تم خاللها الترویج للفرص االستثماریة من خالل أكبر مزایدة
 . للبحث عن الذهب في تاریخ مصر والتي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنیة

 وشهدت الندوة  عرض الحوافز والتعدیالت الجدیدة التي تم إقرارها لالستثمار بقطاع التعدین والتي تأتى ضمن برنامج طموح
 لتطویر وتحدیث قطاع التعدین المصرى ،   حیث استعرض الوفد المصرى التطورات الجدیدة بهذا القطاع من حیث  إصدار القانون

 الجدید والالئحة التنفیذیة واستبدال نظام االستثمار  وتغییره من نظام اقتسام األرباح واإلنتاج الى نظام اإلتاوة والضرائب المعمول
 . به عالمیًا،  وتم استعراض تفاصیل مزایدة الذهب بمارس من العام الجاري في اطار الترویج لها

 كما القت الندوة الضوء على الطفرة التي یشهدها االقتصاد المصري وحوافز االستثمار ، والتي انعكست إیجابًا على المناخ
 االستثماري وما تم تحقیقه من انجازات اقتصادیة خالل السنوات األخیرة و الجهود المبذولة لتحسین بیئة االعمال في مصر  والتي
 . یأتي من ضمنها قانون التعدین الجدید بما یحمله من حوافز كبیرة من المنتظر أن تسهم في احداث طفرة بقطاع التعدین في مصر


