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 املحتويات

 9 ----------------------------------------------------------------------------------- األولية األحكام األول: الباب

 10 ------------------------------------------------------------------- األولية واألحكام التعريفات األول: الفصل

 10 -------------------------------------------------------------------------------- املادة األولى: التعريفات:

 13 -------------------------------------------------------------------------------- املادة الثانية: األغراض:

 13 ------------------------------------------------------------- املادة الثالثة: األدلة اإلرشادية والنماذج:

 13 ---------------------------------------------------------------------------------------- اإلدارة الثاني: الفصل

 13 --------------------------------------------------- املادة الرابعة: التفويض وإسناد املهام والخدمات:

 14 -----------------------------------------------------------------------استطالع الرأي:املادة الخامسة: 

 14 --------------------------------- املادة السادسة: قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والسجالت:

 15 ------------------------------------------------------ املادة السابعة: التعامل اإللكتروني مع الوزارة:

 15 ---------------------------------------------------------- املادة الثامنة: السجالت التي تنشئها الوزارة:

 16 ------------------------------------- التعدينية واملجمعات املعدنية واالحتياطيات املعادن الثالث: الفصل

 16 ------------------------------------------------------------------------------------- القسم األول: املعادن:

 16 ------------------------------------------------------------------------- املادة التاسعة: فئات املعادن:

 16 -------------------------------------------------------------------------املادة العاشرة: ملكية املعادن:

 17 --------------------------------------- القسم الثاني: تخصيص األراض ي واملناطق لألنشطة التعدينية:

 17 ---------------------------------------- املادة الحادية عشرة: األراض ي ومناطق االحتياطي التعديني:

 17 ------------------------------------------------------------ املادة الثانية عشرة: املجمعات التعدينية:

 18 -------------------------------------------------- املادة الثالثة عشرة: تحديد منطقة طلب الرخصة:

 19 -------------------------------------------------------------------------------- الرخص أحكام الثاني: الباب

 20 -------------------------------------------------------------------------------- العامة األحكام األول: الفصل

 20 -------------------------------------------------------- املادة الرابعة عشرة: األحكام العامة للرخص:

املادة الخامسة عشرة: حماية حقوق الغير في مواقع طلبات رخص الكشف واالستغالل خارج 

 20 ----------------------------------------------------------------------------------- املجمعات التعدينية:

 21 ------------------------------------------------- املادة السادسة عشرة: البت في الطلبات املتعارضة:

 22 ------------------------------------ املادة السابعة عشرة: طلب الحصول على الرخصة عبر ائتالف:

 22 ------------------------------------------------------------------------------ الخاصة األحكام الثاني: الفصل
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 22 ------------------------------------------------------------------------- القسم األول: رخصة االستطالع:

 22 -------------------------------------------------------- املادة الثامنة عشرة: طلب رخصة االستطالع:

 23 ------------------------------------ :ستطالعاملادة التاسعة عشرة: الكفاية الفنية لطالب رخصة اال 

 23 ------------------------------------------- املادة العشرون: القدرة املالية لطالب رخصة االستطالع:

 24 ----------------------------------------- املادة الحادية والعشرون: البت في طلب رخصة االستطالع:

 24 --------------------------------------- املادة الثانية والعشرون: شروط والتزامات رخصة استطالع:

 25 ------------------------------------------- املادة الثالثة والعشرون: طلب تجديد رخصة االستطالع:

 25 --------------------------------------------------------------------------- القسم الثاني: رخصة الكشف:

 25 ----------------------------------------------------- املادة الرابعة والعشرون: طلب رخصة الكشف:

 26 -------------------------------- لفنية لطالب رخصة الكشف:املادة الخامسة والعشرون: الكفاية ا

 27 --------------------------------- املادة السادسة والعشرون: القدرة املالية لطالب رخصة الكشف:

 28 ------------------------------------------- ف:املادة السابعة والعشرون: البت في طلب رخصة الكش

 29 ---------------------------------------- املادة الثامنة والعشرون: حقوق والتزامات رخصة الكشف:

 30 ف:طالع والكشاملادة التاسعة والعشرون: االستثناءات املتعلقة بطلبات الحصول على رخص االست

 31 -------------------------------------------------------- املادة الثالثون: طلب تجديد رخصة الكشف:

 31 ------------------------------------ املادة الحادية والثالثون: البت في طلب تجديد رخصة الكشف:

 33 ------------------------------------ القسم الثالث: رخص التعدين واملنجم الصغير واألغراض العامة:

 33 --------------------------------------- املادة الثانية والثالثون: طلب رخصة تعدين أو منجم صغير:

 34 -------------------------- املادة الثالثة والثالثون: البت في طلب رخصة التعدين أو املنجم الصغير:

 35 ------------------- املادة الرابعة والثالثون: حقوق والتزامات رخصة تعدين ورخصة منجم صغير:

 36 --------------- املادة الخامسة والثالثون: طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير:

 37 ------ املادة السادسة والثالثون: البت في طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير:

 38 -----------------------------املادة السابعة والثالثون: طلب الحصول على رخصة األغراض العامة:

 39 ------------------------------------- املادة الثامنة والثالثون: البت في طلب رخصة األغراض العامة:

 39 ----------------------------------------- املادة التاسعة والثالثون: التزامات رخصة األغراض العامة:

 40 --------------------------------------------------------- املادة األربعون: دراسة الجدوى االقتصادية:

 42 ---------------------------------------------------------------- القسم الرابع: رخصة محجر مواد البناء:

 42 --------------------------- املادة الحادية واألربعون: طلب الحصول على رخصة محجر مواد البناء:
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 43 ------------------------- ملادة الثانية واألربعون: رخصة مواد بناء ملشاريع البنى التحتية الحكومية:ا

 44 ------------------------- املادة الثالثة واألربعون: الكفاية الفنية لطالب رخصة محجر مواد البناء:

 45 -------------------------- املادة الرابعة واألربعون: القدرة املالية لطالب رخصة محجر مواد البناء:

 46 --------------------------------- املادة الخامسة واألربعون: البت في طلب رخصة محجر مواد البناء

 47 -------------------------------------- املادة السادسة واألربعون: التزامات رخصة محجر مواد البناء

 47 ----------------------------------------- املادة السابعة واألربعون: تمديد رخصة محجر مواد البناء:

 49 ---------------------------- املادة الثامنة واألربعون: البت في طلب تمديد رخصة محجر مواد البناء

 50 ---------------------------------------------------- القسم الخامس: رخص األنشطة التعدينية األخرى:

 50 ---------------------------------- ربعون: من  رخص األنشطة التعدينية األخرى:املادة التاسعة واأل 

 50 -------- املادة الخمسون: رخصة فائض الخامات املعدنية في مواقع املشاريع أو األراض ي اململوكة:

 51 ------------------------- دة الحادية والخمسون: رخصة استخراج الخامات واملعادن للحرفيين:املا

 52 --------------------------------- القسم السادس: الطبقات األرضية املحددة والتعدين في قاع البحر:

 52 ------------------ الثانية والخمسون: طلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من األرض: املادة

 52 ------------------------------------------- املادة الثالثة والخمسون: التقديم لرخصة في قاع البحر:

 52 ---------------------------------------- عليها موافقات على الحصول  يتطلب التي األراض ي الثالث: الفصل

 52 -املادة الرابعة والخمسون: الطلبات املتعلقة باألراض ي التي يتطلب الحصول على موافقات عليها:

 53 املادة الخامسة والخمسون: البت في الطلبات الخاصة باألراض ي التي تتطلب الحصول على موافقات عليها:

 53 -------------------------------------------------------------------------- املنافسات إجراءات الرابع: الفصل

 53 ------------------------------------------- املادة السادسة والخمسون: تخصيص األرض للمنافسة:

 54 -------------- املادة السابعة والخمسون: الدخول لألراض ي وفحص املناطق املطروحة للمنافسة:

 54 ---------------------------------------------- الثامنة والخمسون: فحص مستندات املنافسة:املادة 

 55 ---------------------- املادة التاسعة والخمسون: املوافقة على إصدار رخصة عن طريق املنافسة:

 55 ------------------------------------------------------------ السارية الرخص على التعديل الخامس: الفصل

 55 ------------------------------------------------- املادة الستون: طلب التعديل على الرخص السارية:

 56 --------- أو االستغالل: املادة الحادية والستون: اكتشاف املعادن غير املشمولة برخصة الكشف

 57 --------------------------------------------------------- املادة الثانية والستون: التخلي عن الرخص:

 58 -------------------------------------------------------------- املادة الثالثة والستون: تحويل الرخص:

 59 --------------------------------------------------- املادة الرابعة والستون: تغيير سيطرة املرخص له:
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 60 -------------------------------------------------------------------- املادة الخامسة والستون: الرهون:

 60 ------------------------------------------------ له للمرخص العامة وااللتزامات الحقوق  السادس: الفصل

 60 ------------------------------------------------------- املادة السادسة والستون: حقوق املرخص له:

 61 ------------------------------------------------------- املادة السابعة والستون: التزامات املرخص له:

 62 ------------------------------------------- املادة الثامنة والستون: عمليات املسح والتصوير الجوي:

 63 -------------------------------- املادة التاسعة والستون: إجراءات التعامل عند حدوث قوة قاهرة:

 64 ----------------------------------------------------------------------------------- االستدامة الثالث: الباب

 65 ------------------------------------------------------------------------------------------ البيئة األول: الفصل

 65 ------------------------------------------------------------------------- القسم األول: دراسة األثر البيئي:

 65 ------------------------------------------------------ املادة السبعون: التقيد باملتطلبات واإلجراءات:

 65 -------------------------------------------------------- املادة الحادية والسبعون: دراسة األثر البيئي:

 65 -------------------------------------------------- املادة الثانية والسبعون: تقديم دراسة األثر البيئي:

 65 ------------------------------------------------ املادة الثالثة والسبعون: مراجعة دراسة األثر البيئي:

 66 ------------------------------------------------------------------- خطة إدارة األثر البيئي:القسم الثاني: 

 66 ----------- خطة إدارة األثر البيئي لرخص مواد البناء ورخص الكشف: املادة الرابعة والسبعون:

 66 ------------------------------- خطة إدارة األثر البيئي: اجعة وتعديلمر  املادة الخامسة والسبعون:

 66 ------------------------------------------------------------------------- القسم الثالث: الحوادث البيئية:

 66 -------------------------------------------------------- الحوادث البيئية: املادة السادسة والسبعون:

 67 ------- التقرير السنوي لخطة اإلدارة البيئية وخطة إدارة األثر البيئي: املادة السابعة والسبعون:

 67 -------- الخامات املعدنية: املادة الثامنة والسبعون: إدارة منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة

 68 ---------------------------------------------------------------------- واإلغالق التأهيل إعادة الثاني: الفصل

 68 ------------------------------------------------------------------- القسم األول: إعادة التأهيل واإلغالق:

 68 ------------------------------------------ :املادة التاسعة والسبعون: أعمال إعادة التأهيل واإلغالق

 69 ------------------------------------------------:املادة الثمانون: تقديم خطة إعادة التأهيل واإلغالق

 70 ------------------------- :املادة الحادية والثمانون: متطلبات محتوى خطة إعادة التأهيل واإلغالق

 72 ---------------- :املادة الثانية والثمانون: مراجعة وتعديل برنامج أو خطة إعادة التأهيل واإلغالق

 73 - :املادة الثالثة والثمانون: التقرير السنوي بشأن االلتزام ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل واإلغالق املعتمدة

 73 -------------------------------------------------- القسم الثاني: الضمان املالي إلعادة التأهيل واإلغالق:
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 73 ------------------------------------------------------- املادة الرابعة والثمانون: تقديم الضمان املالي:

 73 --- املادة الخامسة والثمانون: الضمان املالي لرخص التعدين واملنجم الصغير واألغراض العامة:

 74 ---------------------------------------: الضمان املالي لرخص مواد البناء:والثمانون  السادسةاملادة 

 75 -------------------------------------------------- املادة السابعة والثمانون: تعهدات طالب الرخصة:

 75 -------------------------------------- املادة الثامنة والثمانون: إجراءات املوافقة على الضمان املالي:

 76 ------------------------------------ :املادة التاسعة والثمانون: األنواع املقبولة من الضمانات املالية

 76 ------- :املادة التسعون: مراجعة الضمان املالي والقيمة التقديرية لتكلفة إعادة التأهيل واإلغالق

 77 ---------------------------------------- املادة الحادية والتسعون: نقل وتعديل وإلغاء الضمان املالي:

 77 --------------------------------------------------- :املادة الثانية والتسعون: استخدام الضمان املالي

 78 -------------------------------------------- املادة الثالثة والتسعون بعد املائة: إعادة الضمان املالي:

 78 ---------------------------------------------------------------- القسم الثالث: التوقف املؤقت واإلغالق:

 78 ---------------------------------------------------------- :املادة الرابعة والتسعون: العناية والصيانة

 80 ----------------------------------- :: طلب شهادة إعادة التأهيل واإلغالقاملادة الخامسة والتسعون 

 81 ----------------------------------------- :املادة السادسة والتسعون: شهادة إعادة التأهيل واإلغالق

 81- :منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنيةاملادة السابعة والتسعون: شهادة إغالق 

 82 -------------------------------------------------------------------- املهنية والسالمة الصحة الثالث: الفصل

 82 ------------------------------------------------ العامة:القسم األول: الحقوق والواجبات واملسؤوليات 

 82 ----------------------------- املادة الثامنة والتسعون: الواجبات والصالحيات العامة للمرخص له:

 82 ---------------------------------------- ة:القسم الثاني: معايير إدارة املخاطر والصحة والسالمة املهني

 82 ---------------------------------- املادة التاسعة والتسعون: معايير إدارة الصحة والسالمة املهنية:

 82 ---------------------------------------------------------------------------- املادة املائة: تقييم املخاطر:

 82 -------------------------------------------- املادة األولى بعد املائة: إصابات العمل والحوادث املهنية:

 82 ------------------------------------------------------------------------ املجتمعي: األداء إدارة الرابع: الفصل

 83 --------------------------------------------------------------------- سم األول: إدارة األداء االجتماعي:الق

 83 -- املادة الثانية بعد املائة: االلتزام بمتطلبات دراسة األثر االجتماعي وخطة إدارة األثر االجتماعي:

 84 -------------------------------------- املادة الثالثة بعد املائة: تكليف موظف بإدارة األداء املجتمعي:

 84 ------------------------------------------------------------------------ القسم الثاني: التنمية املجتمعية:

 84 ----------------------------------------------- يف من املجتمع املحلي:املادة الرابعة بعد املائة: التوظ
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 85 ----------------------------------------------- املادة الخامسة بعد املائة: الشراء من املجتمع املحلي:

 85 --------------------------------------------- املادة السادسة بعد املائة: خطة تنمية املحتوى املحلي:

 85 ------------------------------------- املادة السابعة بعد املائة: التقرير السنوي للتنمية االجتماعية:

 87 --------------------------------------------------------------------------------- املالية األحكام الرابع: الباب

 88 -------------------------------------------------------- الكشف لرخص لإلنفاق األدنى الحد األول: الفصل

 88 ----------------------------------------------- املادة الثامنة بعد املائة: الحد األدنى لإلنفاق السنوي:

 90 -------------------- ملادة التاسعة بعد املائة: اإلعفاء من شرط الحد األدنى ملبلغ نفقات الكشف:ا

 90 --------------------------------------------------- املادة العاشرة عشرة بعد املائة: اإليجار السطحي:

 91 ---------------------------------------------------------------------------------- املالي املقابل ثاني:ال الفصل

 91 ---------------------------------------املادة الحادية عشرة بعد املائة: املقابل املالي ملعادن الفئة )أ(:

 91 ------------------------------------ الي للمعادن للفئة )((:املادة الثانية عشرة بعد املائة: املقابل امل

 92 ------------------------------------- املادة الثالثة عشرة بعد املائة: املقابل املالي للمعادن للفئة )ج(:

 92 -- :لقيمة املعدن عند االستخراج للفئة )أ(ق املقابل املالي املادة الرابعة عشرة بعد املائة: استحقا

 93 ---------- املادة الخامسة عشرة بعد املائة: تحديد إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم للفئة )أ(:

 94 --------------- املادة السادسة عشرة بعد املائة: طرق تحديد قيمة املعدن عند نقطة االستخراج:

 95-- املادة السابعة عشرة بعد املائة: الطريقة األساسية الحتسا( قيمة املعدن عند نقطة االستخراج:

 95 ---------- املادة الثامنة عشرة بعد املائة: مصروفات تشغيل أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج:

 96 ---------------------------------------------- املادة التاسعة عشرة بعد املائة: املصروفات املستثناة:

 96 -------- املادة العشرون بعد املائة: مصروفات االستهالك في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج:

 97 ---------------------- ملستأجرة:املادة الحادية والعشرون بعد املائة: تعديالت االستهالك لألصول ا

 97 ------------- املادة الثانية والعشرون بعد املائة: تعديالت االستهالك لألصول املشتراة بالتقسيط:

 98 -------------------------------- عائد التقديري على رأس املال:املادة الثالثة والعشرون بعد املائة: ال

 98- :املادة الرابعة والعشرون بعد املائة: الطريقة البديلة الحتسا( قيمة املعدن عند نقطة االستخراج

 99 -------------------------------------------- :نقطة االستخراج الخامسة والعشرون بعد املائة:املادة 

 100 ------------------- :املبالغ التي تعكس التعامالت املستقلة املادة السادسة والعشرون بعد املائة:

لسابعة والعشرون بعد املائة: الطريقة التي يتعين استخدامها عند تحديد املبالغ التي تعكس املادة ا

 100 --------------------------------------------------------------------------------- :التعامالت املستقلة

 100 د االستخراج:ضوابط وشروط تخفيض املقابل املالي من قيمة املعدن عن املادة الثامنة والعشرون بعد املائة:
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 101 -------------------------------------- :معادل ضريبة الدخل املادة التاسعة والعشرون بعد املائة:

 106 -------------------------- ة لالستهالك:املادة الثالثة والثالثون بعد املائة: استبعاد األصول القابل

 107 ---------------------------------------- املادة الرابعة والثالثون بعد املائة: حسم الزكاة املستحقة:

 108 ---------------------------------------------------------------------------------- التصدير الثالث: الفصل

 108 ---------------- املادة الخامسة والثالثون بعد املائة: شروط وأحكام تصدير املعادن والخامات:

 109 -------------- املادة السادسة والثالثون بعد املائة: إجراءات طلب التصدير لألغراض التجارية:

 110 ----------------------------------------------------------------------- والتفتيش الرقابة الخامس: الباب

 111 ------------------------------------------------------------------------------------ التفتيش: األول: الفصل

 111 ---- الثون بعد املائة: الجهات املخولة بالرقابة والتفتيش وضبط املخالفات:املادة السابعة والث

 111 --------------------------------------------------- املادة الثامنة والثالثون بعد املائة: مهام املفتش:

 112 --------------------------------- تاسعة والثالثون بعد املائة: التزامات وواجبات املفتشين:املادة ال

 112 -------------------------------- املادة األربعون بعد املائة: االلتزام واإلفصاح عن تعارض املصالح:

 113 ------------------------------------------ التعدينية باألنشطة العاملين والتزامات حقوق  لثاني:ا الفصل

 113 ------ املادة الحادية واألربعون بعد املائة: واجبات العاملين باألنشطة التعدينية أثناء التفتيش:

 113 --------- املادة الثانية واألربعون بعد املائة: حقوق العاملين باألنشطة التعدينية أثناء التفتيش:

 114 --------------------------------------- املخالفات ضبط محضر وإعداد التفتيش أعمال الثالث: الفصل

 114 --------------------------------------------- املادة الثالثة واألربعون بعد املائة: اإلشعار بالتفتيش:

 114 --------------------------------------- املادة الرابعة واألربعون بعد املائة: محضر ضبط املخالفة:

 115 --------------------- املادة الخامسة واألربعون بعد املائة: حاالت تبليغ الجهات األمنية باملخالفة:

 115 ------------------------------------------------------------- الحكومية الجهات مع التعاون  الرابع: الفصل

خرى:ا
ُ
 115 --------- ملادة السادسة واألربعون بعد املائة: إحالة املخالفات التي تتبع لجهات حكومية أ

خرى:
ُ
 115 ------- املادة السابعة واألربعون بعد املائة: املخالفات املحالة للوزارة من جهات حكومية أ

 116 ---------------------------------------------------------------------- املضبوطات تحريز الخامس: الفصل

 116 ---------------------------------- املادة الثامنة واألربعون بعد املائة: إجراءات تحريز املضبوطات:

 116 ---------------------------املادة التاسعة واألربعون بعد املائة: إجراءات التصرف في املضبوطات:

 116 -------------------------------------------------------- املادة الخمسون بعد املائة: رد املضبوطات:

 117 ------------------------- له املرخص املوقع من الناتجة السلبية اآلثار معالجة تدابير :السادس الفصل

 لتصحي  اآلثار السلبية:
ً
 117 املادة الحادية والخمسون بعد املائة: إيقاف األنشطة التعدينية مؤقتا
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 118 --- املادة الثانية والخمسون بعد املائة: خطة اإلجراءات ملعالجة اآلثار السلبية على الصحة والسالمة والبيئة:

 118 --------------------------------- املادة الثالثة والخمسون بعد املائة: رفع التوصية بإنهاء الرخص:

 119 --------------------------------------------- تصري  بدون  والخامات املعادن نقل ضبط السابع: الفصل

:لة بدون تصري املادة الرابعة والخمسون بعد املائة: صالحية الوزارة في حجز املعادن والخامات املنقو 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 

 120 -------------------------------------------- الخالفات وتسوية والعقوبات، املخالفات السادس: الباب

 121 ------------------------------------------------- املادة الخامسة والخمسون بعد املائة: املخالفات:

 121 ------------------------------------------ املادة السادسة والخمسون بعد املائة: تقدير العقوبات:

 122 ------ املادة السابعة والخمسون بعد املائة: تكوين لجان النظر في املخالفات وتقرير العقوبات:

 122 -- املادة الثامنة والخمسون بعد املائة: صالحيات لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات وإجراءات عملها:

 122 -- ائة: استعادة املعادن والخامات محل املخالفة واألموال الناتجة عهها:املادة التاسعة والخمسون بعد امل

 123 ------------------------ املادة الستون بعد املائة: تبليغ املرخص له بالعقوبة وبحقه في االعتراض:

 123 ---------------------------------------------- املادة الحادية والستون بعد املائة: تسوية الخالفات:

 123 ---------------------------------------- املادة الثانية والستون بعد املائة: حدود مسؤولية الوزارة:

 124 ----------------------------------------------------------------------------- متنوعة أحكام لسابع:ا الباب

 125 ------------------------------------------------- املادة الثالثة والستون بعد املائة: نشر اإلشعارات:

 125 ------------------------- ثائق واملراسالت:املادة الرابعة والستون بعد املائة: اللغة املعتمدة في الو 

 125 -------------------------------------- املادة الخامسة والستون بعد املائة: احتسا( املدد الزمنية:

 126 -------------------------------------- ؤقتة:املادة السادسة والستون بعد املائة: البدء واألحكام امل

 127 -------------------------------------------------------------- )ج( و   )(( و   )أ( املعادن فئات (1) رقم ملحق

 131 -------------------------------------------------------------------- )أ( الفئة ملعادن املالي املقابل (2) ملحق

 133 ------------------------------------------------------------------ )(( الفئة ملعادن املالي املقابل (3) ملحق

 136 ------------------------------------------------------------------ )ج( الفئة ملعادن املالي املقابل (4) ملحق

 138 -------------------------------------------------------------------------------- السطحي يجاراإل  (5) امللحق

 141 ------------------------------------------------------ الكشف رخص على لإلنفاق األدنى الحد (6) امللحق
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 الفصل األول: التعريفات واألحكام األولية

 :املادة األولى: التعريفات

( 140نظام االسووووووووتثمار التعديني الصووووووووادر باملرسوووووووووم امللكي رقم )م املنصوووووووووف عليها في  ريفاتمع مراعاة التع

تكون لهذه الكلمات والعبارات واملصطلحات اآلتية، واألنظمة األخرى ذات العالقة،  (ه1441 10 19)وتاريخ 

 املعاني املوضحة أمام كل مهها:

 : اململكة العربية السعودية.ةاململك .1

 : الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني.الالئحة .2

: األدلة التي تصوووودرها الوزارة لتوضووووي  شووووروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام األدلة اإلرشــــادية .3

  .والالئحة

 ن.بين القانونيياملعايير املحاسبية املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاس املبادئ املحاسبية: .4

: اللجنة التي تختص بالبت في االعتراضوووووووووووووات على طلبات املناطق التعدينية وطلبات من  اللجنة الدائمة .5

 ه(.1441   10   17( وتاريخ )634الرخص التعدينية املشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 الشخص املفوض للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط املخالفات. املفتش: .6

رخص له ،املسؤول األعلى عن إدارة منشأة ُمقدم الطلب :سوول التنفيذ امل .7
ُ
 .أو امل

أو الجهات الحكومية التي لديها  ،أو الشووووركات ،أو املؤسووووسووووات ،مجموعة من األفراد أصــــحاب املصــــلحة: .8

 مصلحة في موقع الرخصة.

 من:املجتمعات املحلية .9
ً
 : هم عبارة عن كال

من موقع  قوووووامتهم الووووودائموووووة في مجتمعوووووات محليوووووة قريبوووووةالوووووذين تكون إ األشـــــــــــــخـــــا  ال بيعيو : .9.1

 ، ولفترة إقامة ال تقل عن ثالث سنوات خالل السنوات الخمس األخيرة.الرخصة

 من موقع الرخصووة األشــخا  االعتباريو : .9.2
ً
رة إقامة ولفت ،الذين يقع املقر الرئيسوو ي ألعمالهم قريبا

 ال تقل عن ثالث سنوات خالل السنوات الخمس األخيرة.

 لغرض الحصول على رخصة تعدينية.الئتالف: ا .10
ً
 هو مجموعة من الشركات تستهدف االشتراك معا

.مالك األرض .11
ً
    : الشخص الذي يمتلك مساحة محددة من األرض بموجب سند ثابت نظاما

 السووووتخدام مسوووواحة معينة من األرض، سووووواء املنتفع باألرض .12
ً
: الشووووخص الحاصوووول على سووووند ثابت نظاما

  ،بموجب اتفاقية
ً
 أو أي سبب نظامي آخر. ،أو حق ارتفاق ثابت نظاما
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ثبت جدوى املوارد املعدنية في املوقع، وحجم االسووووتثمار، والعائد دراســــة الجدوق االقتصــــادية .13
ُ
: دراسووووة ت

االقتصووووووووووووادي للمشووووووووووووروع، وقدرته على االسووووووووووووتدامة والنمو، وإيضوووووووووووواح املؤثرات الداخلية والخارجية على 

 .املشروع

األنشووووطة التي تمارس بموجب رخصووووة تعدين، أو رخصووووة منجم صووووغير، أو رخصووووة : عمليات االســــت الل .14

 محجر مواد بناء، أو رخصة أغراض عامة.

 .ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها ،التي تتضمن التزامات: الوثيقة التعهد .15

عادن االستطالع، والكشف عن املاستخدام أي من وسائل املسح الجوي للقيام بالبحث و : املسح الجو   .16

منطقووة مووا، ومسوووووووووووووح األسوووووووووووووط  أو املسوووووووووووووواعوودة في فحص، أو دراسووووووووووووووة  ،الفلزيووة، وغير الفلزيووة، والخووامووات

 .وركام املخلفات ،ومخزونات الخام ،املكشوفة

 وأبرنووامج أعمووال التعوودين،  وأبرنووامج أعمووال الكشوووووووووووووف،  وأبرنووامج أعمووال االسوووووووووووووتطالع،  :برنــاما العمــل .17

برنووامج أعمووال محوواجر مواد البنوواء الووذي سوووووووووووووينفووذه طووالوووب  وأبرنووامج أعمووال رخص املنوواجم الصوووووووووووووغيرة، 

 لحقوق والتزاموات  ،الرخصووووووووووووووة
ً
من أجول كشوووووووووووووف واسوووووووووووووتخراج املعوادن من موقع الرخصووووووووووووووة املقترح، وفقوا

 الرخصة.  

 ألسوووووووبا( العناية والصـــــــيانة .18
ً
: إدارة موقع الرخصوووووووة من قبل املرخص له الذي قرر إيقاف العمل به مؤقتا

 وإعادة املشروع إلى حالة التشغيل بعد، دة العمل فيه حال انتهاء تلك األسبا(فنية أو اقتصادية، ومعاو 

 فترة العناية والصيانة. 

أو الجهات األخرى ذات العالقة وتتضومن  ،ن الوزارةم: الوثيقة الصوادرة التأهيل واإلغالق إعادة شـهادة .19

 مل اأن املرخص له مستوفيً 
ً
 للنظام والالئحة. عايير إنجاز إعادة التأهيل واإلغالق، وفقا

: البرنامج الذي يعده طالب رخصوووووووووووووة االسوووووووووووووتغالل إلعادة تأهيل املوقع بعد انتهاء برنـاما إعـادة التـأهيـل .20

 أعمال الرخصة.

: دراسووة أثر األنشووطة التعدينية على املجتمع املحلي الواقع ضوومن موقع الرخصووة دراســة األ ر االمتما   .21

 .ى املجتمع املحليشروع علأو بقربها، وتقييم اآلثار االجتماعية للم

: إدارة األداء املجتمعي من خالل معووالجووة احتيوواجووات املجتمعووات املحليووة، وتحووديوود إدارة األ ر االمتمــا   .22

طريقووة التعوواموول مع التووأثيرات االجتموواعيووة املبوواشووووووووووووورة، والتوقعووات املحتملووة لوودى املجتمع، وتعزيز اآلثووار 

 م أو التخفيف أو الحد مهها.اإليجابية، وتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليه

 .الرخصة: عملية إعادة التأهيل التي يتم إجراؤها باستمرار خالل مدة إعادة التأهيل التدريج  .23

ق، : تقرير التكلفة الفعلية املطلوبة إلعادة التأهيل واإلغال تقرير إممال  تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة .24

  ني.أو عن أي نشاط تعدي ،املتبقية الناشئة عن املشروع ويشمل كذلك أي تكاليف الزمة ملعالجة اآلثار
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خطط لهاإلغالق املفاجئ .25
ُ
 أو غير املتوقع. ،: ُيقصد به اإلغالق غير امل

أو التربووة املتبقيووة بعوود فصوووووووووووووول و أو إزالووة املعووادن من  ،أو الطين الرخو ،الصوووووووووووووخور املعووالجووة :املخلفــات .26

 أو التربة التي توجد فيها املعادن.   ،الصخور 

دار من أجل  :نشــــدت ســــدود مالفات مراف  معالجة الخامات املعدنيةم .27
ُ
شووووييد وت

ُ
صوووومم وت

ُ
أي منشووووأة ت

 ع.   والتي قد يكون لها تأثير بيئي ناتجة عن املشرو  ،احتواء املخلفات املعالجة باملواد الكيميائية الخطرة

 سالمة وصحة العمال والزوار في موقع الرخصة. الصحة والسالمة املهنية: .28

ارة أو خسوو ،أو حادث كبير ،وتشوومل حدوث إصووابة عمل ،: األخطار التي ترتبط بأنشووطة املشووروعخاطرامل .29

 أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر.   ،أو إصابة ،أخرى 

: املبالغ املالية التي يجب على حامل رخصوووووووة الكشوووووووف صووووووورفها على أعمال الحد األدنى لإلنفاق الســـــــنو   .30

 الكشف خالل السنة الواحدة.

 للسووووووووووووونوة رة املقـابـل املـال فت .31
ً
: فترة اسوووووووووووووتحقواق قيموة املقوابول املوالي الوذي يجوب على املرخص لوه دفعوه وفقوا

 املالية للدولة. 

املكان الذي يتم فيه تخزين املعادن بعد االسووووووووووووتخراج، سووووووووووووواًء خضووووووووووووعت  مازو  املعاد  املســــــــــــتارمة: .32

 لعمليات تكسير أولية أم لم تخضع. 

رخص له برخصووووووووووووة اسووووووووووووتغالل ملعادن الفئة )أ( الذي يتم تحديده دخل املالدخل الخاضــــــــــــع لل ــــــــــــريبة:  .33

 .املقيمة في اململكة األموالبموجب أنظمة الضرائب ذات الصلة لشركة 

العمليات األولية أو املكملة، أو املترتبة على استخراج معدن من منطقة رخصة  أنش ة املراحل األولية: .34

 ن لنقطة االستخراج. االستغالل والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز املعد

هي عمليات املعالجة الالحقة ألنشووووووطة املراحل األولية، والتي تتم  أنشــــــ ة املراحل الالحقة لالســــــتارا : .35

 بعد نقطة االستخراج وقبل نقطة التقييم.

صوووووووافي اإليراد الذي يحققه املرخص له من خالل بيع ذلك املعدن  :نق ة االســـــــتارا عند قيمة املعد   .36

 .وال يشمل قيمة نقل املعدن والتأمين راجنقطة االستخعند 

ن حايدة بإرادة حرة، ودو وفق التعامالت امل: يقصوووووود به احتسووووووا( القيمة بطريقة تجارية الســــــعر الت ار   .37

 اعتبار ألي أفضلية.

ل املالي واملقاب ،إقرار يقدم من املرخص له برخصووووووة االسووووووتغالل يوضووووووح الكميات املسووووووتغلة إقرار تعديني: .38

 للمدد املحددة في الالئحةوطريقة احتسوووووابه  ،صوووووة االسوووووتغاللاملترتب على رخ
ً
رخص معتمد من املو  ،وفقا

 له أو املسؤول التنفيذي.
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 املادة الثانية: األغراض:

 تهدف هذه الالئحة إلى: .2.1

 .االستثمار التعدينيتعزيز مبادئ حوكمة  .2.1.1

 .النظامبيق لتطولية والكفاءة والفعالية واالستجابة ؤ تحديد اآلليات التي تعزز املس .2.1.2

 اتخاذ القرارفي وضوووووووووووع إجراءات واضوووووووووووحة للرخص مبنية على العدالة والشوووووووووووفافية ألجل بناء الثقة  .2.1.3

 .وتعزيز االستقرار املطلو( لتطوير الرواسب املعدنية لتحقيق الفائدة

 . األنشطة التعدينيةعلى ضمان كفاءة العمليات التي تجرى  .2.1.4

 وضع آليات فاعلة لتسوية الخالفات.  .2.1.5

 

  :والنماذ األدلة اإلرشادية : الثالثة املادة

ت لتوضووووي  شووووروط ومتطلبا ،الالزمة واإلجراءاتالتي توضووووح املعاني األدلة اإلرشووووادية أن تصوووودر لوزارة ل .3.1

 .وإجراءات بعض مواد النظام والالئحة

 .لكل إجراء الالزمةتصدر الوزارة النماذج  .3.2

 

 الفصل الثاني: اإلدارة

 :اد املهام والخدماتإسنالتفويض و : الرابعةاملادة 

 لإلجراءات النظامية -للوزير  .4.1
ً
ع ذات العالقة بقطاواملهام إسوووناد أي من الخدمات  -ملقتضووو ى الحالو  وفقا

 :ال الحصر سبيل املثالومن ذلك على  ،الوزارةتنشئها الشركات التي  وأ ،للهيئة التعدين

واألثر  ،ت االسوووووووووووووتوودامووةبمووا في ذلووك مراجعووة وتقويم دراسوووووووووووووووا ،الرخص التعوودينيووة دراسوووووووووووووووة طلبووات .4.1.1

 ودراسات الجدوى االقتصادية لطلبات الرخص التعدينية. ،االجتماعي واالقتصادي والبيئي

تطوير إجراءات الرخص التعدينية، وذلك من خالل: وضوووووووووووووع املمكنات الالزمة لتسوووووووووووووهيل وتسوووووووووووووريع  .4.1.2

 الرخص التعدينية بجميع أنواعها، وتطوير حلول تقنية وتنفيذها. إصدار إجراءات

الضوووبط في مواقع الرخص التعدينية، وذلك من خالل: اسوووتخدام وسوووائل الرقابة و ير إجراءات تطو  .4.1.3

رقوووابوووة متطورة وتقنيوووات حوووديثوووة، وتقوووديم خووودموووات تووودريوووب وتوووأهيووول ملراق ي قطووواع التعووودين، ودعم 

ليات آأعمال الضبط والرقابة امليدانية في مواقع الرخص التعدينية، ومراقبة االلتزام املالي، وتوفير 

 تقنيات ألعمال املسح، وقياس كميات اإلنتاج، وقياس مقدار التلوث في املواقع التعدينية.و 
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 :لووكبمووا في ذ ،تقووديم خوودمووات تنميووة االسوووووووووووووتثمووارات التعوودينيووة والترويج لهووا داخوول اململكووة وخووارجهووا .4.1.4

 دعم مديريات التعدين، وتشغيل مكاتب الخدمة الشاملة لجميع مناطق اململكة.

منصووووووووة االسووووووووتثمار التعديني سووووووووتثمار التعديني، وذلك من خالل: إنشوووووووواء وتطوير تقديم خدمات اال  .4.1.5

وإدارتها، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سوووووووووجالت الرخص التعدينية، وتقويم 

 واقع الرخص التعدينية، واإلشراف على تنفيذ هذه الخطط.ملغالق إعادة التأهيل واإل  خطط

 .لعوائد والغراماتلتحصيل تقديم خدمات ال .4.1.6

 لألسوووووووووس واملعايير التي ،أٍي من الشوووووووووركات أو املكاتب املتخصوووووووووصوووووووووة تأهيل للوزارة .4.2
ً
 ؛لوزارةاتضوووووووووعها  وفقا

 للقيام بكل أو بعض املهام اآلتية:

نشوووطة األالخاصوووة بوالبيانات  ،ومراجعة املعلومات ،الرقابة بما في ذلك حسوووا( الكميات املسوووتغلة .4.2.1

 .الصلةأو األعمال ذات  ،التعدينية

 والتقارير الالزمة.، إعداد املحاضرو ضبط املخالفات،  .4.2.2

 

 :: است الع الرأ الخامسةاملادة 

 باآلتي: القيام  أي تعديل على الالئحةإجراء قبل للوزارة  .5.1

 لإلجراءات نشر مسودة التعديالت املقترحة  .5.1.1
ً
 . النظاميةوفقا

  .الحظات على مسودة التعديالتامللتقديم للعموم إتاحة الفرصة  .5.1.2

 تقدم املالحظات بالشكل والطريقة التي تحددها اإلجراءات النظامية. .5.2

5.3. .
ً
 تدرس الوزارة املالحظات التي تردها ولها أن تأخذ بالتعديالت املقترحة حسبما تراه مناسبا

 ،ةالوسوووووووووويلة التي تراها مناسووووووووووببو  ،على الالئحة في الجريدة الرسووووووووووميةاملعتمدة تنشوووووووووور الوزارة التعديالت  .5.4

 . اءات املتبعةووفق اإلجر 

 في التاريخ املبّين في اإلشعار املنشور في الجريدة الرسمية.بعد تعديلها  الالئحةيعمل ب .5.5

 

 :قاعدة البيانات الجيولومية الوطنية والسجالت: السادسةاملادة 

وفق ما زارة الو  هاباألعمال التي تدخل ضوووومن اختصوووواصوووواتها، أو التي تطل تنسووووق الوزارة مع الهيئة للقيام  .6.1

 : على سبيل املثال ( من املادة الثالثة من النظام، ومهها9قض ي به الفقرة )ت

 تحديد مناطق االحتياطي التعديني. .6.1.1

  .تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية .6.1.2
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 .قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنيةمعلومات  تحديث .6.1.3

 .ربط قاعدة البيانات الجيولوجية بالسجالت التي تنشئها الوزارة .6.1.4

 وارد املعدنية. املدراسات تتعلق بأي ر أي خريطة، أو بيانات غير سرية، أو نتائج يفتو  .6.1.5

 إتاحة املعلومات والبيانات الجيولوجية للعموم. .6.1.6

 حفظ عينات الحفر في مكتبة عينات الحفر الوطنية. .6.1.7

 

 :لكتروني مع الوزارة: التعامل اإلالسابعةاملادة 

 ومن ذلك: ،املستفيدينلها تقديم خدمات يتم من خالللوزارة إنشاء منصة إلكترونية  .7.1

  .الرخصتقديم طلبات  .7.1.1

 .الرخص وتمديد تجديدإصدار و  .7.1.2

 ا.أو كلي   ،اأو التخلي عهها جزئي   ،الرخص وتحويل تعديل .7.1.3

 تقديم التقارير الدورية. .7.1.4

 .إرسال وتلقي اإلشعارات والبالغات .7.1.5

 أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة. .7.1.6

 .إليها الوصول وآلية  ومات املطلوبة لتقديم الخدمةتوضح املنصة اإللكترونية املعل .7.2

 

 :التي تنشئها الوزارة : السجالتالثامنةاملادة 

 : ت التاليةسجال بإنشاء التقوم الوزارة  .8.1

 : التالي الذي يحتوي علىطلبات الرخص سجل  .8.1.1

 .الرخص الجديدةطلبات  .8.1.1.1

 جزئي عهها ، أو التخليتعديل الرخصطلبات  .8.1.1.2
ً
  ، أوا

ً
 .كليا

ويتضووووووووووووومن  ،جميع أنواع الرخص التي تصووووووووووووووودرهوووا الوزارةلبيوووانوووات على مووول تيشوووووووووووووو سوووووووووووووجووول الرخص  .8.1.2

 : املعلومات التالية

 .بيانات املرخص له .8.1.2.1

 موقع الرخصة. .8.1.2.2

 .املعادن املشمولة بالرخصة .8.1.2.3

 الرهون املسجلة على الرخصة. .8.1.2.4
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 .الرخصبعمليات الخاصة  لبياناتلملخص  .8.1.2.5

 سجل مناطق االحتياطي التعديني. .8.1.3

 سجل املجمعات التعدينية. .8.1.4

 . باآللية والطريقة التي تراها مناسبة تقوم الوزارة بحفظ السجالت .8.2

 باآلتي:املتعلقة تعليمات الللوزارة وضع  .8.3

 شكل ومحتوى السجالت. .8.3.1

 .على البيانات املسجلة في السجالتطلبات الحصول  .8.3.2

 املعلومات األخرى ذات العالقة بالرخص. .8.3.3

 

 معات التعدينيةجعاد  واالحتياطيات املعدنية واملالفصل الثالث: امل

 :القسم األول: املعاد 

 :: فئات املعاد التاسعةاملادة 

 .الفئة )أ( والفئة )(( والفئة )ج( إلى: املعادن فئات فيتصن( من الالئحة 1يحدد امللحق رقم ) .9.1

أو إضوووووووافة أي معادن مؤهلة ألن تكون ضووووووومن الفئة )أ( أو الفئة  ،للوزارة تعديل تصووووووونيف قائمة املعادن .9.2

 .ئة )ج( على أن تتخذ الوزارة اإلجراءات النظامية الالزمة لتعديل الالئحة)(( أو الف

الفوسوووووووووووفات، والتانتلوم، والنيوبيوم، والعناصووووووووووور األرضوووووووووووية النادرة، والثوريوم، اآلتية:  ملعادناخضوووووووووووع ت .9.3

 والكوارتز، والحديد عالي النسبة، والبوكسايت عالي النسبة، وجميع املعادن أو العناصر املشعة لتنظيم

 وذلك بعد التنسووووويق، يتم االتفاق مع مقدم طلب الرخصوووووة لتحديد مراحل تطوير هذه املعادنو  ،خاف

 .ذات العالقةالحكومية الجهات مع 
 

 :: ملكية املعاد شرةالعااملادة 

 ملك الواقعة في أراضوووووو ي اململكةبأي شووووووكل أو تكوين جميع الرواسووووووب واملعادن والخامات تعد  .10.1
ً
 ريحصوووووو ا

ً
 ا

 :لكبما في ذ للدولة

 .سط  األرض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي واإلقليمي .10.1.1

 .الجداول أو مجاري املياهأو  األودية .10.1.2

 املناطق االقتصادية الخالصة. .10.1.3

 املناطق التي تغطيها املياه اإلقليمية والجرف القاري.  .10.1.4
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لتي حصووووووووول عليها خالل الحق في اسوووووووووتعمال املعادن والخامات ا والكشوووووووووف لحامل رخصوووووووووة االسوووووووووتطالع .10.2

 االستطالع لتحقيق أغراض الرخصة وفقعمليات 
ً
 .والالئحة لنظامل ا

األنشوووووووووووووطووة من الوودولووة إال بموجووب رخصوووووووووووووووة اسوووووووووووووتغالل أو رخص املعووادن الخووامووات و تنتقوول ملكيووة ال  .10.3

 ألحكام النظام والالئحة ى التعدينية األخر 
ً
 تلك املعادن: على أن تكون ، وفقا

 .مشمولة في الرخصة .10.3.1

 .ة من موقع الرخصةمستخرج .10.3.2

  .جميع املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة تاستوف .10.3.3

 

 :لألنش ة التعدينيةواملناط   يض االقسم الثاني: تاصيص األر 

 :ط  االحتياطي التعدينيامناألراض ي و عشرة: الحادية املادة 

قة بحرية كمنط ةن يخصص أي أرض أو منطقللوزير بعد التنسيق مع الجهات الحكومية املختصة، أ .11.1

 .احتياطي تعديني

 تخصيص مناطق االحتياطي التعديني الرخص التعدينية السارية.  فييراعى  .11.2

 االحتياطي التعديني يعد مخالف تخصيص يخالف ما ورد في قرار كل من .11.3
ً
 .لهذه الالئحة ا

فق و  االحتياطي التعديني أراضوو ي أو مناطقأو رخصووة اسووتطالع في  ،رخصووة كشووفطلب بالتقدم  يجوز  .11.4

 على أن يخضع الطلب لإلجراءات واملتطلبات الخاصة بطلب الرخصة ،ما ينص عليه قرار التخصيص

 ألحكام هذه الالئحة
ً
 .وفقا

 

 :عشرة: املجمعات التعدينيةالثانية املادة 

ن لتكو  خصووووووووووص أي أرٍض تاملنصوووووووووووف عليها في املادة العاشوووووووووورة من النظام، أن وفق اإلجراءات للوزارة  .12.1

 مجمع
ً
 تعديني ا

ً
 .ا

 أصوووووووووووحا( املصووووووووووولحةمن  يتخصووووووووووويص منطقة محددة كمجمع تعديني، و في رغبتها  أن تعلن عن لوزارةل .12.2

 من تواريخ اإلعالن، ولهوا أن تسوووووووووووووتبعود موا يتعوارض مع  (30)حيوال ذلوك خالل  ممهلوة إلبوداء مرئيواته
ً
يوموا

 
ً
 ملا تراه محققا

ً
 للمصلحة. حدود املنطقة املقترحة للمجمع التعديني وفقا

 تخصيص األرض كمجمع تعديني القيام باآلتي: على الوزارة قبل يجب  .12.3

 من  (30)خالل  إبداء مرئياتها على طلب التخصوويصبالجهات الحكومية ذات العالقة  إشووعار .12.3.1
ً
يوما

 تاريخ استالم اإلشعار.
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 في حوووووال عووووودم ورود أي مرئيوووووات من الجهوووووات الحكوميوووووة خالل تلوووووك الفترة تسوووووووووووووتكمووووول إجراءات .12.3.2

 .ويصدر الوزير قرار التخصيص تخصيصال

 ولها، رئياتامل تلكتدرس الوزارة  خالل تلك الفترة مرئيات من الجهات الحكوميةد أي و في حال ور  .12.3.3

  أن تعيد دراسووووووة طلب تخصوووووويص املجمع التعديني أو
ُ
 الحكومية اتالجهمن  اعتراض حيل أيأن ت

  الالئحة. ن من هذهيوالخمس الخامسةوفق املادة  إلى اللجنة الدائمة

واإلشووووووووووووراف عليها، األعمال داخل املجمعات التعدينية  وإدارة وقواعد لتنظيمتضووووووووووووع الوزارة ضوووووووووووووابط  .12.4

 املقابل املالي الخاف بتلك الخدمات.ويتم تحديد 

 

 :ةالرخص قة طلب منتحديد عشرة: الثالثة املادة 

ألفقية والرأسووووية تجاهات اعلى مقدم الطلب تحديد منطقة رخصووووة الكشووووف ورخصووووة االسووووتغالل باال .13.1

( واملراجع اإلسوونادية Coordinate Systemsملراجع الجيوديسووية وأنظمة اإلحداثيات الجغرافية )ا وفق

(Datums( ومسووووواقط الخرائط )Map Projection املعتمدة لدى الهيئة العامة للمسووووواحة واملعلومات )

 الجيومكانية التالية:

 يلحق به من تطور.( وما KSA-GRF17)املرجع الجيوديس ي الوطني  .13.1.1

( وموووا يلحق KSA-GEOID17( ونموذج الجيويووود للمملكوووة )KSA-VRF14)املرجع الرأسووووووووووووو ي الوطني  .13.1.2

 بهما من تطور.

 KSA-GRF17 / UTM zone 36N, 37N, 38N, 39N andمسوووووقط مركيتر املسوووووتعرض العالمي ) .13.1.3

40N الدولية ( وتشووومل هذه النطاقات على خطوط الطول ودوائر العرض الواقعة ضووومن الحدود

 .للمملكة
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 الباب الثاني: أحكام الرخص
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 الفصل األول: األحكام العامة

 املادة الرابعة عشرة: األحكام العامة للرخص:

يشوووووووووترط لقبول طلبات الحصوووووووووول على رخصوووووووووة الكشوووووووووف، أو رخصوووووووووة االسوووووووووتغالل، أو تجديد الرخص  .14.1

 ها، أو تحويلها، ما يلي: السارية مههما، أو تمديدها، أو تعديل

 ألنظمة اململكة.  .14.1.1
ً
 أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة وفقا

تقديم ما يثبت الكفاية الفنية، والقدرة املالية الالزمة للقيام بعمليات النشاط التعديني املقترحة  .14.1.2

 بكفاءة واقتدار وفق املتطلبات املوضحة في النظام والالئحة.

 إفالسه أو أنه خضع إلجراء من إجراءات نظام اإلفالس. يشهرنه لم أن يفصح مقدم الطلب بأ .14.1.3

أن يفصح املسؤول التنفيذي ملقدم الطلب بأنه لم يسبق إدانته بأي جريمة جنائية خالل الثالث  .14.1.4

 سنوات املاضية.

 

ف  مواقع طلبات رخص الكشف واالست الل خار  املجمعات  املادة الخامسة عشرة: حماية حقوق ال ير 

 دينية:التع

أو أراض ي مملوكة  ،يجوز التقدم بطلب رخصة كشف، أو رخصة استغالل على أراض ي مملوكة للدولة .15.1

 ملكية خاصوووووووووووووة ،ملكية خاصوووووووووووووة
ً
 للدولة واآلخر مملوكا

ً
 مهها مملوكا

ً
أو على املناطق  ،أو التي يكون جزءا

 البحرية.

 ويمكن ،بأعمال الكشووووووفأو مرافق عامة ال تتأثر  ،طلب رخصووووووة الكشووووووف مع ممتلكاتتداخل في حال  .15.2

فإنه يحق للوزارة إصووووووووووووودار الرخصوووووووووووووة، على أن يلتزم  ،وضوووووووووووووع االحتياطات الالزمة لتجنب أي تأثير عليها

مقوووودم الطلووووب بوووواطالعووووه الكوووواموووول على املوقع، وعوووودم التعرض أو العموووول بتلووووك املواقع بوووودون موافقووووة 

 لغير.مسبقة، وأن يتحمل كافة التعويضات في حال تسببت أعماله بأي أضرار ل

طلب رخصوة االسوتغالل مع ممتلكات خاصوة أو مرافق عامة، فيجب على مقدم الطلب تداخل في حال  .15.3

أو املنتفع بهووا أو الجهووات التي توودير املرافق العووامووة  ،أن يقوودم للوزارة مووا يثبووت اتفوواقووه مع مووالووك األرض

توقعووووة للعموووول بموقع الرخصووووووووووووووووة، أو تقووووديم خطووووة للتعويضووووووووووووووووات مشوووووووووووووتملووووة على كووووافووووة التكوووواليف امل

 أي أضرار للغير.في للتعويضات، وأن يتحمل مسؤولية أعماله في حال تسببت 
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 يسوووووووووووووتحق موووالوووك األرض أو املنتفع بهوووا  .15.4
ً
 ثوووابتوووا

ً
بسووووووووووووونووود نظوووامي بموقع داخووول رخصوووووووووووووووة ملكيوووة أو انتفووواعوووا

االسوووووووووتغالل، الذين قد يتأثر اسوووووووووتخدامهم لألرض، وانتفاعهم بها، بسوووووووووبب العمليات املنفذة في رخص 

 الحصول على تعويض.االستغالل، 

في حال رأت الوزارة تطبيق األحكام ذات العالقة بوضوووووووووووع اليد املؤقت على العقار الواردة في نظام نزع  .15.5

ملكيوووة العقوووارات للمنفعوووة العووواموووة ووضوووووووووووووع اليووود املؤقوووت على العقوووار، فيتحمووول مقووودم الطلوووب كوووافوووة 

 التكاليف والتعويضات املترتبة على ذلك.

 

 ت ف  ال لبات املتعارضة:املادة السادسة عشرة: الب

إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصوووووول على رخصوووووة كشوووووف، أو رخصوووووة اسوووووتغالل على نفس املوقع،  .16.1

 ،فتكون األولوية في من  الرخصة بناًء على أسبقية تقديم الطلب على النحو املسجل في سجل الطلبات

 اآلتي:  يراعىعلى أن 

ختلفة تكون األولوية بناًء على أسبقية استالمها، وينظر في إذا وردت الطلبات إلى الوزارة في أيام م .16.1.1

 
ً
، ومن ثم ينظر يوال  ،الطلوب املقودم أوال

ً
نظر في الطلبوات األخرى، إال إذا رفض الطلوب املقودم أوال

 في الطلب الذي يليه.

معها امل ويتعإذا قدم أكثر من طلب للوزارة في نفس اليوم تعتبر أنها اسوووووووووووووتلمت في نفس الوقت،  .16.1.2

 ملا هو موضح في الفقرة )وف
ً
 . املادة( من هذه 16.2قا

 في حال استالم أكثر من طلب في نفس اليوم، تقوم الوزارة باآلتي: .16.2

 إشعار مقدمي الطلبات بالطلبات املتعارضة.  .16.2.1

 إشعار مقدمي الطلبات بأن الرخصة سوف تمن  ملقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التالية:  .16.2.2

 صوف عليها في النظام والالئحة.االلتزام باملتطلبات املن .16.2.2.1

االلتزام بوووإجراء عمليوووات الكشوووووووووووووف، أو االسوووووووووووووتغالل بوووأكثر الطرق فووواعليوووة، وأن تكون محققوووة  .16.2.2.2

 ألفضل املعايير واالشتراطات البيئية. 

للوزارة أن تسوووووووووووووتعين بأشوووووووووووووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة الطلبات املتعارضوووووووووووووة وتقييمها، والتوصوووووووووووووية  .16.3

 ( من هذه املادة. 16,2,2شروط املنصوف عليها في الفقرة )بترشي  الطلب الذي يستوفي ال

 االعتبار وقت استالم الطلب.في إذا تساوت الطلبات فيؤخذ  .16.4
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 املادة السابعة عشرة: طلب الحصول على الرخصة عبر ائتالف:

باإلضوووووووافة إلى أي متطلبات منصووووووووف عليها في النظام والالئحة، إذا قدم طلب للحصوووووووول على رخصوووووووة  .17.1

خصوووة اسوووتغالل أو التقدم على األراضووو ي املطروحة للمنافسوووة من خالل ائتالف، فيجب أن كشوووف أو ر 

 يتضمن الطلب ما يلي: 

 بيانات أعضاء االئتالف. .17.1.1

 تحديد نسبة مشاركة كل عضو باالئتالف. .17.1.2

 نسخة من عقد االئتالف املوقع من جميع األطراف.  .17.1.3

 وتلقي املخاطبات واإلشعارات.تحديد ممثل قانوني لالئتالف الستكمال اإلجراءات، وإرسال  .17.1.4

 الكفاية الفنية والقدرة املالية ألعضاء االئتالف. .17.1.5

بغض النظر عن نسبة حصص الشركاء في الرخصة أو الشراكة، يكون كل عضو من أعضاء االئتالف  .17.2

 بالتقيد بشروط وأحكام الرخصة ويجوز للوزارة تحديد أي من أعضاء االئتالف 
ً
 يكون مسلملتزما

ً
ؤوال

 لتزام من التزامات املرخص له.عن أي ا

إذا تمت املوافقة على من  االئتالف أي رخصووووووووة فيجب أن تشوووووووومل الرخصووووووووة أسووووووووماء أعضوووووووواء االئتالف  .17.3

 وحصصهم غير املنقسمة. 

  تصدر الوزارة الرخصة بأسماء أعضاء االئتالف. .17.4

نسوووبة  قيلتزم أعضووواء االئتالف بعد حصوووولهم على الرخصوووة بإنشووواء شوووركة لجميع أعضووواء االئتالف وف .17.5

 للمدة التي تحددها الوزارة.
ً
 حصص األعضاء، وتحول الرخصة لهذه الشركة، وفقا

 

 الفصل الثاني: األحكام الخاصة

 القسم األول: رخصة االست الع:

 املادة الثامنة عشرة: طلب رخصة االست الع:

وضح م للشخص الطبيعي واالعتباري التقدم بطلب الحصول على رخصة االستطالع وفق ما هويجوز  .18.1

 في هذه الالئحة.

 إجراءات طلب الحصول على رخصة االستطالع: .18.2

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .18.2.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .18.2.2
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 يجب أن يتضمن الطلب املعلومات التالية:  .18.3

تحديد املنطقة اإلدارية ملوقع الرخصووووووووووووة املطلوبة، أو مسوووووووووووواحة وإحداثيات املوقع املحدد ضوووووووووووومن  .18.3.1

 نطقة اإلدارية.امل

 برنامج أعمال االستطالع املقترح.  .18.3.2

 مدة عمليات االستطالع املقترحة. .18.3.3

 الكفاية الفنية والقدرة املالية الالزمة إلجراء عمليات االستطالع. .18.3.4

بما في ذلك أي إيضووووووووووووواحات أخرى حول  ،للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضوووووووووووووافية .18.4

 كفايته الفنية وقدرته املالية.

 اد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.سد .18.5

 تشعر الوزارة مقدم الطلب باستالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب. .18.6

 

 :املادة التاسعة عشرة: الكفاية الفنية ل الب رخصة االست الع

 الستطالع:ضوابط ومعايير تقييم الكفاية الفنية ملقدم طلب رخصة ا .19.1

 على ف في حالة الشخص الطبيعي .19.1.1
ً
لوم عالقة بع يمؤهل علمي في تخصص ذيجب أن يكون حاصال

 األرض أو أن يكون لديه خبرة في األنشطة التعدينية.

 في علوم األرض، أو أن يلتزم بتوظيف يجوب توفر  في حوالوة الشوووووووووووووخص االعتبواري  .19.1.2
ً
 مختصوووووووووووووا

ً
موظفوا

مع شوووووووووووووخص أو جهووة مختصووووووووووووووة للقيووام بووأعمووال شوووووووووووووخص مختص في علوم األرض، أو أن يتعوواقوود 

 االستطالع.

 يكون ملقدم الطلب رخصة سابقة  .19.1.3
ّ

 .سنوات األخيرةالخالل ثالث أنهيت أال

 

 املادة العشرو : القدرة املالية ل الب رخصة االست الع:

 ضوابط ومعايير تقييم القدرة املالية ملقدم طلب رخصة االستطالع: .20.1

على األقل لتغطية تكاليف برنامج العمل املقترح للسنة  (٪100)ة التعهد بتوفير مبالغ مالية بنسب .20.1.1

 األولى.

 عن سووووووداد أي مبالغ مالية مسووووووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخصووووووة أو  .20.1.2
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

ّ
أال

 غرامات أو أي مستحقات أخرى.
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 :املادة الحادية والعشرو : البت ف  طلب رخصة االست الع

 من تووواريخ  (15)خالل طلوووب رخصوووووووووووووووة االسوووووووووووووتطالع تقوم الوزارة بوووالبوووت في  .21.1
ً
تقوووديم طلوووب رخصوووووووووووووووة يوموووا

 مما يلي: 
ً
 االستطالع، وتقرر أيا

 لكامل املتطلبات املنصوف عليها  .21.1.1
ً
قبول الطلب ومن  رخصة االستطالع؛ إذا كان الطلب مستوفيا

 في النظام، والالئحة.

ام نصووووووووووووف عليها في النظإشوووووووووووعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم اسوووووووووووتيفاء أي من املتطلبات امل .21.1.2

 والالئحة، وإشعاره بأسبا( الرفض.

ل للحصووول 15للوزارة من  مقدم الطلب مهلة ) .21.2  السووتيفاء متطلبات الرخصووة، وتقديم طلب ُمعدل
ً
( يوما

 على الرخصة.

 للنموذج املعد لذلك. .21.3
ً
ل وفقا عدل

ُ
م الطلب امل  يجب أن ُيقد 

 15على الوزارة خالل ) .21.4
ُ
ل قبول، أو رفض الطلب، وإشووووووووووعار مقدم الطلب ( يوًما من تقديم الطلب امل عدل

 بذلك. 

ل تقوم بإشعار مقدم الطلب بأسبا( الرفض.   .21.5 عدل
ُ
 في حال رفض الوزارة للطلب امل

 

 املادة الثانية والعشرو : شروط والتزامات رخصة است الع:

 تخضع رخصة االستطالع ألحكام النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة. .22.1

ة وتقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصوووووووووو ،خص له بتقديم تقرير سوووووووووونوي عن نتائج سووووووووووير العمليلتزم املر  .22.2

وباآللية التي تحددها الوزارة باإلضوووووووووووووافة ألي معلومات أخرى تطل ها الوزارة  ،وفق النموذج املعد لذلك

 تتعلق بأعمال االستطالع.

وزارة نتهاء من أعمال االسوووووتطالع، ولليلتزم املرخص له بتسوووووليم كافة الدراسوووووات ونتائج العينات بعد اال  .22.3

 االستفادة من البيانات واملعلومات الواردة فيها وفق الطريقة التي تراها مناسبة.

ال يجوز لحامل رخصوووة االسوووتطالع نقل العينات املحددة في الرخصوووة لفحصوووها وتحليلها خارج اململكة؛  .22.4

 بعد موافقة من الوزارة.
ّ
 إال

 يتجاوز وزن العينات .22.5
ّ

 من موقع الرخصوووووووووووووة عن )جمعت واسوووووووووووووتعملت التي  يجب أال
ً
 واحدا

ً
(، ويجب طنا

 زاد عن ذلك. مافيأخذ موافقة الوزارة 
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 :املادة الثالثة والعشرو : طلب ت ديد رخصة االست الع

يجوز للمرخص له باالستطالع في حالة استيفائه للمتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة طلب  .23.1

 90)ن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصووووووة بمدة ال تقل عن تجديد الرخصووووووة، بشوووووورط أ
ً
من  ( يوما

 .ئهاتاريخ انتها

 إجراءات طلب تجديد رخصة االستطالع: .23.2

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .23.2.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .23.2.2

 تجدد رخصة االستطالع ملرة واحدة، وملدة ال تزيد عن سنتين.  .23.3

 لإلجراءات املنصووووووووووووووف عليها في في حالة تقد .23.4
ً
يم املرخص له باالسوووووووووووووتطالع طلب تجديد الرخصوووووووووووووة وفقا

النظام والالئحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيسوووتمر سوووريان رخصوووة االسوووتطالع إلى حين البت في طلب 

 التجديد. 

 للوزارة تعديل شروط وأحكام الرخصة عند تجديدها. .23.5

 

 :القسم الثاني: رخصة الكشف

 والعشرو : طلب رخصة الكشف: رابعةالاملادة 

 إجراءات طلب الحصول على رخصة كشف:  .24.1

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .24.1.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .24.1.2

 يجب أن يتضمن الطلب املعلومات التالية: .24.2

 موقع وحدود الرخصة املطلوبة وفق ما هو محدد في املادة الثالثة عشر من هذه الالئحة. .24.2.1

 بررات الفنية التي توضح سبب اختيار املوقع أو الطبقة املحددة من األرض.امل .24.2.2

 املعادن أو الرواسب املطلوبة للكشف. .24.2.3

 مدة الرخصة املطلوبة. .24.2.4

 يراعى في تحديد مساحة ومدة رخصة الكشف فئة املعدن املطلو( للكشف. .24.2.5

 .-إن وجدت–االستطالع، والدراسات السابقة نتائج أعمال  .24.2.6

تثبت أن مقدم الطلب لديه الكفاية الفنية الالزمة إلجراء عمليات الكشوووووووووووووف املسوووووووووووووتندات التي  .24.2.7

 للمادة 
ً
 ن من هذه الالئحة.يوالعشر  الخامسةوفقا
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 للمادة  .24.2.8
ً
ن من ير والعشوو السووادسووةاملسووتندات التي تثبت أن مقدم الطلب لديه القدرة املالية وفقا

 هذه الالئحة.

التي سووووووووووويقوم مقدم الطلب  ،الكشوووووووووووفبرنامج أعمال الكشوووووووووووف يوضوووووووووووح طبيعة ونطاق عمليات  .24.2.9

 بتنفيذها. 

خطة إنفاق تفصووووووووووووويلية وفق برنامج أعمال الكشوووووووووووووف يحدد فيها املبالغ التي سووووووووووووويتم إنفاقها على  .24.2.10

 أعمال الكشف وفق النموذج املعد لذلك. 

 خطة إدارة األثر البيئي وخطة إدارة األثر االجتماعي وفًقا لهذه الالئحة. .24.2.11

اخل مع ممتلكات أو مرافق عامة ال تتأثر بأعمال الكشف ويمكن في حال أن طلب رخصة الكشف يتد .24.3

وضع االحتياطات الالزمة لتجنب أي تأثير عليها فإنه يحق للوزارة إصدار الرخصة، على أن يلتزم مقدم 

باطالعه الكامل على املوقع، وعدم التعرض أو العمل بتلك املواقع بدون موافقة مسووووووبقة، وأن الطلب 

 .يضات في حال تسببت أعماله بأي أضرار للغيريتحمل كافة التعو 

للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضووافية بما في ذلك أي إيضوواحات أخرى حول كفايته  .24.4

 الفنية وقدرته املالية.

 .سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام .24.5

 

 فنية ل الب رخصة الكشف:والعشرو : الكفاية ال الخامسةاملادة 

 الضوابط واملعايير التي يجب توفرها لدى مقدم طلب رخصة الكشف: .25.1

ألف ( 100أن تكون شووووووووخصووووووووية مقدم الطلب شووووووووركة مسووووووووجلة في اململكة، برأس مال ال يقل عن ) .25.1.1

 عالقة بأعمال الكشف والتعدين. اريال، ويكون نشاطها ذ

 .سنوات السابقةالخالل ثالث أنهيت يكون ملقدم الطلب رخصة  ن الأ .25.1.2

والتكاليف السوووووووووونوية التفصوووووووووويلية للبرنامج خالل  ،أن يقدم أهداف وبرنامج العمل املقترح تنفيذه .25.1.3

 مدة الرخصة.

 أن يكون لدى مقدم الطلب ملعادن الفئتين )أ( و )(( خبرة فنية حسب أي مما يلي: .25.1.4

 موظف أو أكثر من املختصين بعلوم األرض. .25.1.4.1

تقل خبرة املختصووووووووووووين لديها داخل اململكة أو  أالرط اتفاق عمل مع جهة فنية مختصووووووووووووة، بشوووووووووووو .25.1.4.2

خارجها عن خمس سووووووووووووونوات ذات صووووووووووووولة بأعمال الكشوووووووووووووف أو التعدين للمعادن املسوووووووووووووتهدفة 

 واملحددة في الطلب لتولي اإلدارة الفنية لبرنامج الكشف.
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في حال لم يكن ملقدم الطلب خبرة سووووابقة من خالل حصوووووله على رخص كشووووف أو رخصووووة اسووووتغالل   .25.2

 في شوووووووووركة أو لديه ن الفئتين )أ( و )(( داخل اململكة أو خارجها، أو ملعاد
ً
لم يكن مقدم الطلب شوووووووووريكا

خبرة سوووووابقة من خالل حصوووووولهم على رخص كشوووووف أو اسوووووتغالل لفئة املعدن  ذوو شوووووركاء في الشوووووركة 

 . رخصة كشف واحدة فقطالتقدم بطلب داخل اململكة أو خارجها، فيحق له املطلو( 

 للتقدم بطلب ال .25.3
ً
لفقرة لحصول على رخصة كشف ثانية ملن سبق له الحصول على رخصة كشف وفقا

، من هذه املادة (25,1الفقرة )من هذه املادة، فإنه باإلضووافة إلى الضوووابط واملعايير الواردة في  (25,2)

 فيجب أن يستوفي مقدم الطلب اآلتي: 

ئتين )أ( و)(( في اململكة أن يكون سوووووبق له الحصوووووول على رخصوووووة كشوووووف أو اسوووووتغالل ملعادن الف .25.3.1

 على األقل. انمض ى عليها سنت

 بتنفيذ برنامج العمل .25.3.2
ً
حكام وبأ ،والنفقات املالية لرخصوووووووووووووة الكشوووووووووووووف السوووووووووووووابقة ،أن يكون ملتزما

 النظام والالئحة وشروط الرخصة.

 (رخص كشف أو استغالل ملعادن الفئتين )أ( و)(على إذا كان ملقدم الطلب خبرة سابقة وسبق له الحصول  .25.4

داخل اململكة أو خارجها، فيحق له الحصوووووول على أكثر من رخصوووووة كشوووووف شوووووريطة أن تتوفر لديه الضووووووابط 

 من هذه املادة، باإلضافة إلى ما يلي: ( 25,1الفقرة )واملعايير املنصوف عليها في 

 تقرير عن الخبرات الفنية والرخص التي سبق ملقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.تقديم  .25.4.1

 بالرخص أ .25.4.2
ً
 السابقة والتقيد ببرنامج العمل والنفقات املالية.ن يكون ملتزما

 

 والعشرو : القدرة املالية ل الب رخصة الكشف: السادسةاملادة 

 ضوابط ومعايير تقييم القدرة املالية ملقدم طلب رخصة الكشف: .26.1

دة سوووووووووونتين من ( لتغطية الحد األدنى إلجمالي نفقات الكشووووووووووف مل٪100توفر مبالغ مالية بنسووووووووووبة ) .26.1.1

 .ةبرنامج أعمال الكشف لكل رخصة على حد

( من الحد األدنى إلجمالي نفقات الكشف ملدة الرخصة ٪100تقديم خطة تمويل بما ال يقل عن ) .26.1.2

 املطلوبة.

 إفالسه أو أنه خضع إلجراء من إجراءات نظام اإلفالس. لم يشهرأن يفصح بأنه  .26.1.3

 عن سووووووداد أي م .26.1.4
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

ّ
بالغ مالية مسووووووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخصووووووة أو أال

 غرامات أو أي مستحقات أخرى.
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 :والعشرو : البت ف  طلب رخصة الكشف السابعةاملادة 

 لآلتي: .27.1
ً
 تقوم الوزارة بالبت في طلب رخصة الكشف وفقا

 ن،يوالعشووووووووووووور  والخووامسووووووووووووووةن، يوالعشووووووووووووور  الرابعووةاملووادة في حووالووة اسوووووووووووووتكمووال املتطلبووات الواردة في  .27.1.1

 ،خه، وتاريالالئحة، تشعر الوزارة مقدم الطلب باستالم الطلب ورقمه ن منيوالعشر  ادسةوالس

 .عند سداد رسوم تقديم الطلب

للوزارة أن تسووووووووتعين بأشووووووووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب الحصووووووووول على رخصووووووووة الكشووووووووف،  .27.1.2

ى لوالتوصووووووووووووويوة فيموا إذا كوان طوالوب الرخصوووووووووووووة قود اسوووووووووووووتوفى كوافوة املتطلبوات الالزموة للحصوووووووووووووول ع

 الرخصة.

 من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر أيا مما يلي: (90)للوزارة خالل  .27.1.3
ً
 يوما

 لكووافووة املتطلبووات  .27.1.3.1
ً
قبول طلووب الحصوووووووووووووول على رخصووووووووووووووة الكشوووووووووووووف إذا كووان الطلووب مسوووووووووووووتوفيووا

 املنصوف عليها في النظام والالئحة.

 إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات، وإشعاره بأسبا( الرفض. .27.1.3.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتً إش .27.1.3.3

أشووووووووووووعرت الوزارة مقدم الطلب باسووووووووووووتيفاء متطلبات أخرى تتعلق بالطلب أو تعديله، فيمن  مقدم إذا  .27.2

 من تاريخ اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات، وتقديم طلب معّدل.  (30)الطلب مهلة 
ً
 يوما

 للنموذج املعد لذلك. .27.3
ً
 يجب أن يقدم الطلب املعّدل وفقا

ل أن تقرر ما يلي: (30)للوزارة خالل  .27.4 عدل
ُ
 من تاريخ تقديم الطلب امل

ً
 يوما

 كافة املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة  .27.4.1
ً
ل إذا كان الطلب مستوفيا عدل

ُ
قبول الطلب امل

 والنموذج املعد لذلك.

ل تشعر مقدم الطلب بأسبا( الرفض.في حال رفض الوزارة ل .27.4.2 عدل
ُ
 لطلب امل

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اإشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتً  .27.4.3

ل رفض الطلب ي .27.5 عدل
ُ
 في الحاالت التالية:امل

ل عدم تقديم الطلب  .27.5.1 عدل
ُ
 من تاريخ إشعاره. (30)خالل امل

ً
 يوما

عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك، بعد منحه  عدم اسوووووووووووتيفاء املتطلبات املنصووووووووووووف .27.5.2

لاملهلة املحددة للطلب  عدل
ُ
 .امل

 مع موقع رخصة أو طلب آخر مسجل على نفس املوقع. .27.5.3
ً
 أو جزئيا

ً
 إذا تعارض موقع الطلب كليا

إذا كان موقع الطلب يقع ضووووووووووومن املناطق التي سوووووووووووتطرحها الوزارة للمنافسوووووووووووة أو على املعادن التي  .27.5.4

 خضع لتنظيم خاف.ت
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ن من هذه يوالخمسوووووووو الخامسووووووووةوفق املادة إذا صوووووووودر قرار من اللجنة الدائمة بعدم قبول الطلب  .27.5.5

 .الالئحة

 تصدر الوزارة رخصة الكشف في حال توفر اآلتي:  .27.6

 استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط املنصوف عليها في النظام والالئحة. .27.6.1

وخطة إدارة األثر البيئي واالجتماعي املقدمة متوافقة مع  ،برنامج أعمال الكشووووف املقترح تناسووووب .27.6.2

 املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة.

موقع رخصة كشف أخرى، أو رخصة استغالل سارية  :أن موقع الرخصة املطلو( ال يتداخل مع .27.6.3

بق اعلى نفس املعدن املطلو( أو املعادن املصوووووووووواحبة له، أو طلب آخر مقدم على نفس املوقع سوووووووووو

 لهذا الطلب.

 به اسوووووووووووووتلمت، على الترتيب الذي املادةهذه من  (27,1,3,2)ال يؤثر اإلشوووووووووووووعار املقدم بموجب الفقرة   .27.7

ولن تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إال  ،الطلبات املتعارضووة وفق املادة السووادسووة عشوورة من الالئحة

 .املادة( من هذه 27,5بعد رفض هذا الطلب ألحد األسبا( املنصوف عليها في الفقرة )

 

 والعشرو : حقوق والتزامات رخصة الكشف:  الثامنةاملادة 

  ،تخضوووع جميع رخص الكشوووف للشوووروط املنصووووف عليها في املادة الحادية واألربعين من النظام .28.1
ً
ووفقا

 .للنموذج املعد لذلك

ري الحصيكون للمرخص له عند إثبات الجدوى االقتصادية الستغالل املعادن أو الخامات الحق  .28.1.1

 للتقدم بطلب رخصة استغالل داخل موقع الرخصة.

للمرخص له بالكشوووووووووووف الحق في اسوووووووووووتعمال املعادن، والخامات التي حصووووووووووول عليها خالل عمليات  .28.1.2

الكشووف، وإجراء جميع العمليات أو االختبارات الالزمة لتحقيق أغراض الرخصووة وفق ما يقضوو ي 

 به النظام والالئحة.

ات وجميع العينات وسووووووووووووجالت الحفر الفنية ألعمال الكشووووووووووووف على املرخص له تسووووووووووووليم الدراسوووووووووووو .28.1.3

  للوزارة عند انتهاء أو إنهاء الرخصة.

للمرخص له بالكشوووووف نقل وتصووووودير العينات املحددة في الرخصوووووة خارج اململكة التي ال تزيد عن  .28.1.4

 .شعر الوزارة بذلكتلفحصها وتحليلها على أن  ،كيلوجرام (500)

الرخصوووووووووووة خارج اململكة التي يزيد وزنها عن في ات املحددة للمرخص له بالكشوووووووووووف تصووووووووووودير العين .28.1.5

 إلجراء اختبارات املعالجة التجريبية عليها بعد موافقة الوزارة. ، كيلوجرام  (500)
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ال تنظر الوزارة في أي طلب آخر لرخصووووووووة كشووووووووف أخرى على موقع الرخصووووووووة واملعادن املشوووووووومولة  .28.1.6

 بالرخصة إال في الحاالت التالية: 

 املرخص له بتقديم طلب تجديد رخصة الكشف خالل املدة املحددة. إذا لم يلتزم .28.1.6.1

 إنهاء أو انتهاء رخصة الكشف.  .28.1.6.2

تقديم تقرير نصووف سوونوي وتقرير سوونوي عن سووير العمل أثناء مدة سووريانها، وتقرير شووامل عند انتهاء  .28.2

 .الرخصة وفق النماذج املعدة لذلك

من هذه  (6لكشف وفًقا ملا هو موضح بامللحق رقم )االلتزام بالحد األدنى لإلنفاق السنوي على أعمال ا .28.3

 الالئحة.

للوزارة بالتنسوووووويق مع الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة، قبل إصوووووودار الرخصووووووة إضووووووافة شووووووروط  .28.4

 إضافية على أي رخص كشف معينة لحماية املواقع ذات األهمية األثرية أو التاريخية.

 

 تعلقة ب لبات الحصول على رخص االست الع والكشف:: االستثناءات املالتاسعة والعشرو املادة 

املادة الثالثة عشوووووورة من النظام، يسووووووتثنى من  من (2بموجب االسووووووتثناءات املنصوووووووف عليها في الفقرة ) .29.1

متطلبات الحصوووووووووووووول على رخصوووووووووووووة االسوووووووووووووتطالع والكشوووووووووووووف املنصووووووووووووووف عليها في هذه الالئحة الجهات 

 الحكومية التالية:

 الهيئة. .29.1.1

 املعنية.الجهات الحكومية  .29.1.2

 الجامعات. .29.1.3

 املعاهد ومراكز البحوث الوطنية. .29.1.4

القيام بعمليات االسووووتطالع والكشووووف  ايجوز له املادةمن هذه  (29.1)بموجب الفقرة  ةمحدد جهةكل  .29.2

 بشرط التقيد بالتالي:

 للمتطلبات. الجهةقدم تأن  .29.2.1
ً
 للنموذج املعد لذلك ومستوفيا

ً
 للوزارة وفقا

ً
 طلبا

يات االسووووووووتطالع والكشووووووووف هو الحصووووووووول على املعلومات املتعلقة ملعأن يكون الغرض من إجراء  .29.2.2

 بالبحوث العلمية واألكاديمية وتوفير املعلومات الجيولوجية.

في إجراء عمليات اسووووووووتطالع أو  املادةمن هذه  (29.1في الفقرة ) دةاملحد الجهاتمن  جهةأي  تإذا رغب .29.3

  اإشوووووعار الوزارة برغبته عليهاكشوووووف ألغراض تجارية، فيجب 
ً
 منفصوووووال

ً
 واسوووووتيفاء ،في ذلك وتقديم طلبا

لك، لذ ةذج املعدالنمواالالئحة وفق  الكشووووووووووف وألحصووووووووووول على رخصووووووووووة االسووووووووووتطالع لاملتطلبات كافة 

 جميع متطلبات الشخصية االعتبارية األخرى. اوتسري عليه



 

31  
 

 

 املادة الثال و : طلب ت ديد رخصة الكشف:

 (. ال يجوز تجديد رخصة الكشف ملعادن الفئة )ج .30.1

يجوز تجديد رخصة الكشف ملعادن الفئتين )أ( و )(( ملدة تصل إلى خمس سنوات، بشرط أن يتقدم  .30.2

 30)كشف للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة ال تقل عن رخصة املرخص له ب
ً
 .( يوما

 إجراءات طلب تجديد رخصة الكشف: .30.3

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .30.3.1

 ددها.التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تح .30.3.2

 :يجب أن يتضمن طلب التجديد ما يلي  .30.4

 تقرير عمليات الكشف التي قام بها املرخص له في موقع الرخصة املطلو( تجديدها.  .30.4.1

يجوز للوزارة طلب تقرير من محاسوووووووووب قانوني معتمد عن إجمالي النفقات التي صووووووووورفها املرخص  .30.4.2

في نفس املنطقة  - إن وجدت -رخصووووووووووة كشووووووووووف والرخص املجاورة لها الصووووووووووادرة للمرخص له بله 

 خالل الفترة السابقة، وللوزارة االستعانة بأي جهة خارجية لتقييم التقرير. 

 برنامج العمل املقترح ملدة التجديد. .30.4.3

 تكلفة بنود العمل التفصيلية ملدة التجديد.  .30.4.4

 أي معلومات إضافية تطل ها الوزارة. .30.4.5

 

 : والثال و : البت ف  طلب ت ديد رخصة الكشف الحاديةاملادة 

 يخضع البت في طلب تجديد رخصة الكشف ملا يلي: .31.1

العشووورين، و  الخامسوووةة الفنية والقدرة املالية ملقدم الطلب املنصووووف عليها في املادة يتوفر الكفا .31.1.1

والعشووووووورين من هذه الالئحة، والتي تمكنه من االلتزام بتنفيذ برنامج العمل للمرحلة  والسوووووووادسوووووووة

 القادمة.

رخصوووووووووووووة الكشوووووووووووووف الخاصوووووووووووووة بمعادن الفئتين )أ( و )(( في الحاالت  ال تقبل الوزارة طلب تجديد .31.1.2

 التالية:

إخالل املرخص له بأي من االلتزامات املنصووووووووووووووف عليها بموجب النظام، والالئحة، وشوووووووووووووروط  .31.1.2.1

 وأحكام الرخصة. 

ملادة اعدم التزام املرخص له بالحد األدنى لإلنفاق على عمليات الكشووووووف وفق ما هو محدد في  .31.1.2.2

 ائة من هذه الالئحة. امل بعدالثامنة 
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في حال تقدم حامل رخصوووووووة الكشوووووووف بطلب التجديد وفق اإلجراءات املنصووووووووف عليها في النظام  .31.1.3

إلى حين البت في طلب والالئحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيسوووووووووووووتمر سوووووووووووووريان حقوق الرخصوووووووووووووة 

 التجديد.

 ألي متطلبات أخرى أو قيود منصوف عليها في النظام .31.1.4
ً
وط واللوائ  فرض شر  يجوز للوزارة، وفقا

 إضافية أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الكشف عند تجديدها.

من هووذه الالئحووة، تزود الوزارة مقوودم الطلووب  نيالثالث في حووال اسوووووووووووووتكمووال املتطلبووات الواردة في املووادة .31.2

 بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم طلب التجديد.

 من ت (30)للوزارة خالل  .31.3
ً
 اريخ تقديم طلب التجديد أن تقرر ما يلي:يوما

 لكامل املتطلبات املنصووووووووووف عليها في  .31.3.1
ً
قبول الطلب وتجديد الرخصوووووووووة إذا كان الطلب مسوووووووووتوفيا

 للنموذج املعد لذلك.
ً
 النظام والالئحة ووفقا

 إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وإشعاره بأسبا( الرفض. .31.3.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اطلب أن الوزارة تطلب وقتً إشعار مقدم ال .31.3.3

للوزارة أن تستعين بأشخاف من ذوي الخبرة لدراسة وتقييم طلب تجديد رخصة الكشف، والتوصية  .31.4

تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة املالية واسوووووووووووووتوفى جميع املتطلبات فيما إذا كان طالب الرخصوووووووووووووة 

 ول على الرخصة.الالزمة للحص

، فيمن  مقدم الطلب مهلة املادة( من هذه 31,3,1,2إذا أصوووودرت الوزارة اإلشووووعار املوضووووح في الفقرة ) .31.5

 من تاريخ اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معّدل.  (30)
ً
 يوما

 للنموذج املعد لذلك. .31.6
ً
 يجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه املعّدل وفقا

 من تقوديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإشوووووووووووووعوار مقودم الطلوب  (30)ة خالل على الوزار  .31.7
ً
يوموا

 بذلك.

 في حال رفض الوزارة للطلب املعّدل تشعر مقدم الطلب بأسبا( الرفض.   .31.8

 رفض طلب تجديد رخصة الكشف ملعادن الفئتين )أ( و )(( في أحد الحاالت التالية:ي  .31.9

 من تاريخ إشعاره. (30)عدم تقديم الطلب املعدل خالل  .31.9.1
ً
 يوما

عدم اسوووووووووووتيفاء املتطلبات املنصووووووووووووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك، بعد منحه  .31.9.2

 املهلة لذلك.

املنصووووووووف عليها في النظام أو الالئحة أو شوووووووروط وأحكام األحكام عدم التزام املرخص له بأي من  .31.9.3

 رخصة الكشف الحالية.
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أو أن طالب الرخصوووة قد  ،وعدم التجديد ،ة تسوووتوجب اإلنهاءإذا كان هناك مخالفات في الرخصووو .31.9.4

 للنظام. ،له رخصة استغالل أنهيت
ً
 أو كشف طبقا

 توافق الوزارة على طلب التجديد في حال:  .31.10

 استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط املنصوف عليها في النظام والالئحة. .31.10.1

 في الرخصة.استيفاء مقدم الطلب أي متطلبات إضافية منصوف عليها  .31.10.2

 

 :القسم الثالث: رخص التعدين واملن م الص ير واألغراض العامة

 :والثال و : طلب رخصة تعدين أو من م ص ير الثانيةاملادة 

 يشترط للتقدم بطلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي: .32.1

 أن يكون موقع الطلب داخل موقع رخصة كشف سارية. .32.1.1

 امات رخصة الكشف.جميع التز  استوفيتأن يكون  .32.1.2

أن يثبوووت وجود جووودوى اقتصووووووووووووووواديوووة السوووووووووووووتغالل الخووواموووات واملعوووادن وتوفر املوارد واالحتيووواطيوووات  .32.1.3

 املعدنية الالزمة لذلك.

عالقة بأعمال الرخصوووووووووووووة  اأن يكون مقدم الطلب شوووووووووووووركة مسوووووووووووووجلة في اململكة ويكون نشووووووووووووواطها ذ .32.1.4

 املطلوبة.

 إجراءات طلب رخصة التعدين أو املنجم الصغير: .32.2

 النموذج املعد لذلك.تعبئة  .32.2.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .32.2.2

 يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي: .32.3

 ن من هذه الالئحة.يدراسة جدوى اقتصادية وفق املادة األربع .32.3.1

 دراسة األثر البيئي واالجتماعي تتضّمن خطة اإلدارة البيئية. .32.3.2

ن من يوالثموان الحواديوةواإلغالق بموا يتوافق مع املتطلبوات املحوددة في املوادة  خطوة إلعوادة التوأهيول .32.3.3

 الالئحة.

 برنامج عمل وخطة تنفيذ املشروع. .32.3.4

 آلية الضمان املالي. .32.3.5

 للنموذج املعد لذلك. .32.3.6
ً
 أي متطلبات أخرى وفقا

 سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام. .32.4
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  رخص املناجم الصوووووووووووووغيرة معادن الفوسوووووووووووووفات، والتانتلوم، والنيوبيوم، والعناصووووووووووووور يسوووووووووووووتثنى من من .32.5

األرضووووووووووية النادرة، والثوريوم، والكوارتز، والحديد عالي النسووووووووووبة، والبوكسووووووووووايت عالي النسووووووووووبة، وجميع 

 املعادن أو العناصر املشعة.

 

 : والثال و : البت ف  طلب رخصة التعدين أو املن م الص ير الثالثةاملادة 

 ن من هووذه الالئحووة، تزود الوزارة مقوودميوالثالث الثووانيووةفي حووال اسوووووووووووووتكمووال املتطلبووات الواردة في املووادة  .33.1

 الطلب بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.

 بشووووووووأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضووووووووافية .33.2
ً
ك بما في ذل ،للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 إيضاحات أخرى حول قدرته املالية أو الفنية.أي 

 من اعتماد دراسوووووووووووووة األثر البيئي واالجتماعي من الجهة املختصوووووووووووووة، أن تقرر ما  (60)للوزارة خالل  .33.3
ً
يوما

 يلي:

 لكامل املتطلبات  .33.3.1
ً
قبول الطلب ومن  رخصووووة التعدين أو املنجم الصووووغير إذا كان الطلب مسووووتوفيا

 ة.املنصوف عليها في النظام والالئح

 إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات، وإشعاره بأسبا( الرفض. .33.3.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اإشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتً  .33.3.3

للوزارة أن تسووووتعين بأشووووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب الحصووووول على رخصووووة التعدين أو املنجم  .33.4

  صية فيما إذا كان مقدم الطلب استوفى كافة املتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة.الصغير، والتو 

، فيمن  مقدم الطلب مهلة املادة( من هذه 33.3.2إذا أصوووووووووودرت الوزارة اإلشووووووووووعار املوضووووووووووح في الفقرة ) .33.5

 من تاريخ اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معّدل.  (60)
ً
 يوما

 للنموذج املعد لذلك. يجب أن يقدم .33.6
ً
 الطلب املعّدل وفقا

ا من تقوديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإشوووووووووووووعوار مقودم الطلوب  (30)على الوزارة خالل  .33.7 يوموً

 بذلك.

 في حال رفض الوزارة للطلب املعّدل تشعر مقدم الطلب بأسبا( الرفض.   .33.8

 أحد الحاالت التالية:رفض الطلب املعدل لرخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير في ي  .33.9

 من تاريخ إشعاره. (60)عدم تقديم الطلب خالل  .33.9.1
ً
 يوما

عدم اسوووووووووووتيفاء املتطلبات املنصووووووووووووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك، بعد منحه  .33.9.2

 املهلة لذلك.

 تصدر الوزارة رخصة التعدين أو املنجم الصغير في حال استيفاء مقدم الطلب التالي:   .33.10
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 ملالية الالزمة لتمويل املشروع.القدرة ا .33.10.1

 الكفاية الفنية الالزمة لتنفيذ وإدارة املشروع. .33.10.2

 الخبرة املهنية للقيام بعمليات التعدين أو التحجير بكفاءة. .33.10.3

 اعتماد دراسة األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية. .33.10.4

 اعتماد خطة إعادة التأهيل واإلغالق. .33.10.5

 اعتماد الضمان املالي. .33.10.6

ذه ن من هيء متطلبات دراسووووووووووووة الجدوى االقتصووووووووووووادية املنصوووووووووووووف عليها في املادة األربعاسووووووووووووتيفا .33.10.7

 الالئحة.

 استيفاء أي متطلبات إضافية تطل ها الجهات الحكومية ذات العالقة على هذه الرخصة. .33.10.8

 اسوووووووووتلمتعلى الترتيب الذي  املادة( من هذه 33.3.2يجب أال يؤثر اإلشوووووووووعار املقدم بموجب الفقرة )  .33.11

 بات املتعارضة.به الطل

 

 والثال و : حقوق والتزامات رخصة تعدين ورخصة من م ص ير: الرابعةاملادة 

تخضوووووووع جميع رخص التعدين ورخص املنجم الصوووووووغير للحقوق وااللتزامات املنصووووووووف عليها في املادة  .34.1

حة وشووووووووووروط ئالثانية واألربعين، واملادة الثالثة واألربعين، واملادة الخامسووووووووووة واألربعين من النظام، والال 

 الرخصة. توأحكام الرخصة والبرامج والدراسات التي بموج ها منح

ال يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على األرض محل الرخصوووووووة إال بعد الحصوووووووول  .34.2

 على املوافقات والتصاري  الالزمة لذلك.

و املعادن املسوووووووووووووتخرجة من يجب على املرخص له عدم نقل أو السوووووووووووووماح بنقل أو بيع أي من الخامات أ .34.3

موقع الرخصوووووووووة إال بموجب وثيقة صوووووووووادرة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات 

 للخامات أو املعادن وكمياتها ابطريقة نظامية، على أن تتضووووووومن الوثيقة وصوووووووًف  اسوووووووتخرجتأو املعادن 

مراجعووة مع الوزارة عنوود الفحص، والجهووة املنقولووة لهووا، ويجووب االحتفووات بنسووووووووووووو  من تلووك الوثووائق لل

 ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.

يلتزم املرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحسا( الكميات املنتجة من املعادن املستغلة بموقع  .34.4

 الرخصة.
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على املرخص له وضووووع دفاتر للحسووووابات وسووووجالت لإلنتاج للرخصووووة وفًقا ملا تفرضووووه عمليات التعدين  .34.5

يات التجارية األخرى ذات العالقة، وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من االطالع على هذه الدفاتر والعمل

 والسجالت متى ما طلب منه ذلك.

تقديم تقرير سووووووووووووونوي وفق فئة املعدن وعلى النموذج املعد من قبل الوزارة، وفي املواعيد املحددة لها  .34.6

 وفق ما تحدده الالئحة.

ر السوووووووووووطحية املسوووووووووووتحقة على الرخصوووووووووووة، وفي املواعيد املحددة لها وفق ما هو دفع املقابل املالي واألجو  .34.7

 محدد في هذه الالئحة.

ذات العالقة قبل إصوووووووووووودار الرخصووووووووووووة، إضووووووووووووافة أي شووووووووووووروط للوزارة بالتنسوووووووووووويق مع الجهات الحكومية  .34.8

 إضافية على أي رخص تعدين أو رخصة منجم صغير معينة. 

ر األولوية في التقدم على رخصوووة على نفس املوقع عند للمرخص له برخصوووة التعدين أو املنجم الصوووغي .34.9

 بالنظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة
ً
على  ،انتهاء رخصته ومدة تجديدها، بشرط أال يكون مخال

 ( يوًما.180أن يتقدم قبل نهاية رخصته بمدة ال تقل عن )

دة بالرخصة، واملتواج يحق للمرخص له التقدم بطلب استغالل أي من فئات املعادن غير املشمولة .34.10

وذلوووك بعووود اسوووووووووووووتكموووال املتطلبوووات الالزموووة في النظوووام والالئحوووة للمعووودن املطلو(  ،في موقع الرخصوووووووووووووووة

 استغالله وتحديث الدراسات والخطط والبرامج الالزمة.

 

 والثال و : طلب ت ديد رخصة التعدين أو رخصة املن م الص ير: الخامسةاملادة 

رخصة املنجم الصغير طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب يجوز لحامل رخصة التعدين أو  .35.1

 من تاريخ انتهاء الرخصة.180للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة ال تقل عن )
ً
 ( يوما

 إجراءات طلب تجديد رخصة التعدين أو املنجم الصغير: .35.2

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .35.2.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .35.2.2

 :أن يتضمن طلب التجديد ما يلييجب  .35.3

 تقرير  .35.3.1
ً
 معتمد ا

ً
 من عضو مؤهل للموارد املعدنية واحتياطيات املعادن في موقع الرخصة.  ا

 تقرير  .35.3.2
ً
 غير.رخصة املنجم الص أو التعدينعن عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصة  ا

 تحديث .35.3.3
ً
ن هذه ن مية وفق املادة األربعلدراسووووة الجدوى االقتصووووادية شوووواملة جميع األبوا( املطلوب ا

 الالئحة. 
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 بيووانوو .35.3.4
ً
بمووا يتوافق مع املتطلبووات املحووددة في  ،إلعووادة التووأهيوول واإلغالق عن حووالووة الضووووووووووووومووان املووالي ا

 النظام والالئحة.

خطة اإلدارة البيئية توافق عليها الجهة املختصوووة و  ،خطة محدثة لدراسوووة األثر البيئي واالجتماعي .35.3.5

 بالبيئة.

 ادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في النظام والالئحة.خطة محدثة إلع .35.3.6

 للنماذج املعدة لذلك. .35.3.7
ً
 أي متطلبات أخرى وفقا

 .سداد رسوم تجديد الرخصة وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام .35.4

، أو عووودم االلتزام ال تقبووول الوزارة طلوووب التجوووديووود في حوووال إخالل املرخص لوووه بووواالشوووووووووووووتراطوووات البيئيوووة .35.5

 دراسات التي صدرت على أساسها الرخصة.البالخطط والبرامج املحددة في 

للوزارة طلووووب زيووووادة متطلبووووات املحتوى املحلي ودعم الصووووووووووووونوووواعووووات التحويليووووة والوطنيووووة وإدارة األداء  .35.6

 املجتمعي.

، ولم لالئحووةفي حووال تقوودم املرخص لووه بطلووب التجووديوود وفق اإلجراءات املنصووووووووووووووف عليهووا في النظووام وا .35.7

 تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان حقوق الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد.

 ألي متطلبات أخرى أو قيود منصوووووووووووف عليها في النظام واللوائ  .35.8
ً
 إضووووووووووافة شووووووووووروط ،يجوز للوزارة وفقا

خرى أو تعديل شروط الرخصة عند تجديدها.
ُ
 أ

 

 يد رخصة التعدين أو رخصة املن م الص ير:والثال و : البت ف  طلب ت د السادسةاملادة 

والثالثين من هذه الالئحة، تزود الوزارة مقدم  الخامسوووووةفي حال اسوووووتكمال املتطلبات الواردة في املادة  .36.1

 الطلب بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد طلب التجديد.

 بشووووووووووووأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب .36.2
ً
معلومات إضووووووووووووافية بما في ذلك  للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

ت وما يثب ،والضووووووووووووومان املالي ،وخطة إعادة التأهيل واإلغالق ،تحديث الدراسوووووووووووووات والتصووووووووووووواري  البيئية

 استمرار الكفاية الفنية والقدرة املالية للمرخص له.

 من اعتموواد دراسووووووووووووووة األثر البيئي واالجتموواعي (60)للوزارة خالل  .36.3
ً
ق وخطووة إعووادة التووأهيوول واإلغال  ،يومووا

 املحدثة من الجهة املختصة أن تقرر ما يلي:

 لكامل املتطلبات املنصوووووووووووف عليها في  ،قبول الطلب وتجديد الرخصووووووووووة .36.3.1
ً
إذا كان الطلب مسووووووووووتوفيا

 النظام والالئحة.

 إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات، وإشعاره بأسبا( الرفض. .36.3.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اافيً إض اإشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتً  .36.3.3
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للوزارة أن تسووووووتعين بأشووووووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب التجديد، والتوصووووووية فيما إذا كان مقدم  .36.4

  الطلب استوفى جميع املتطلبات الالزمة لتجديد الرخصة.

 (60)يمن  مهلة ، فاملادة( من هذه 36.3.2إذا أشووعرت الوزارة مقدم الطلب بما هو موضووح في الفقرة ) .36.5

 من تاريخ اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معّدل. 
ً
 يوما

 للنموذج املعد لذلك. .36.6
ً
 يجب أن يقدم الطلب املعّدل وفقا

ا من تقوديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإشوووووووووووووعوار مقودم الطلوب  (30)على الوزارة خالل  .36.7 يوموً

 بذلك.

 املعّدل تشعر مقدم الطلب بأسبا( الرفض.   في حال رفض الوزارة للطلب .36.8

 رفض طلب تجديد الرخصة في أحد الحاالت التالية:ي .36.9

 من تاريخ إشعاره.  (60)عدم تقديم الطلب املعدل خالل  .36.9.1
ً
 يوما

عدم اسوووووووووووتيفاء املتطلبات املنصووووووووووووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك، بعد منحه  .36.9.2

 املهلة لذلك.

دم الطلب أي من املتطلبات املنصووووووووووف عليها في النظام أو الالئحة أو شوووووووووروط عدم اسوووووووووتيفاء مق .36.9.3

 وأحكام الرخصة املطلو( تجديدها.

وإدارة األداء املجتمعي واملحتوى املحلي وخطة إعادة  ،سووات األثر البيئي واالجتماعياعدم االلتزام بدر  .36.10

 التأهيل واإلغالق.

 ملختصة تتعلق بالرخصة.عدم استيفاء أي متطلبات أخرى تطل ها الجهات ا .36.11

 تتم املوافقة على طلب التجديد في حال:   .36.12

 مقدم الطلب. ؛ثبوت استمرار الكفاية الفنية والقدرة املالية للمرخص له .36.12.1

اسووووووووتوفى جميع املتطلبات املنصوووووووووف عليها في النظام والالئحة وشووووووووروط قد أن مقدم الطلب   .36.12.2

ية أخرى وفق ما يتم االتفاق عليه وأحكام الرخصوووة املطلو( تجديدها، أو أي متطلبات إضووواف

 مع املرخص له.

 

 :والثال و : طلب الحصول على رخصة األغراض العامة السابعةاملادة 

يحق لحامل رخصوووة التعدين أو رخصوووة املنجم الصوووغير الحصوووول على رخصوووة األغراض العامة للقيام  .37.1

 بما يلي: 

 غراض الرخصة. خارج موقع الرخصة لتحقيق أ إنشاء مرافق أو استخدام أراٍض  .37.1.1

 االستمرار في استخدام املرافق الواقعة في موقع رخصة تعدين سابقة بعد انتهاء الرخصة. .37.1.2
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يحدد املرخص له مسوووووووووووواحة األرض املطلوبة للحصووووووووووووول على رخصووووووووووووة األغراض العامة، على أن تتوافق  .37.2

املنجم  أومسووووواحة األرض مع املنشوووووآت واملرافق التي يرغب في إقامتها لتحقيق أغراض رخصوووووة التعدين 

 الصغير.

 

 طلب الحصول على رخصة األغراض العامة: إجراءات .37.3

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .37.3.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .37.3.2

 90)تقديم الطلب قبل  .37.4
ً
على األقل من انقضاء رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير إذا كان  ( يوما

 للفقرة )
ً
 .املادةه ( من هذ37.1.2الطلب وفقا

 بو .37.5
ً
 ملا هو محدد في هذه املادة، ويكون مصحوبا

ً
  التالي: يقدم طلب رخصة األغراض العامة وفقا

 معلومات رخصة التعدين أو املنجم الصغير ذات العالقة بالطلب. .37.5.1

 املعلومات والبيانات التالية:  .37.5.2

 املرافق التي يرغب مقدم الطلب في إقامتها أو استخدامها. .37.5.2.1

 .موقع هذه املرافق .37.5.2.2

 مساحة الرخصة املطلوبة ومبرراتها.  .37.5.2.3

 ملا هو موضح في هذه الالئحة. .37.5.2.4
ً
 دراسة األثر البيئي واالجتماعي وفقا

 خطة إعادة التأهيل واإلغالق. .37.5.2.5

 الضمان املالي الالزم إلعادة التأهيل واإلغالق. .37.5.2.6

 .سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام .37.5.3

 

 والثال و : البت ف  طلب رخصة األغراض العامة: نةالثاماملادة 

 ملا هو محدد في املادة 
ً
 ئحة.من هذه الال  نيوالثالث السادسةيتم البت في طلب رخصة األغراض العامة وفقا

 

 : التزامات رخصة األغراض العامة:التاسعة والثال و  املادة 

الخامسوووووووووووووة واألربعين واملادة الثامنة تخضوووووووووووووع كافة رخص األغراض العامة للشوووووووووووووروط الواردة في املادة  .39.1

 واألربعين من النظام، والنموذج املعد لذلك. 

 استخراج أي معادن من املوقع. أوال تخول رخصة األغراض العامة استغالل  .39.2
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دون اإلخالل باملادة السووادسووة والعشوورين من النظام، إذا كان حامل رخصووة األغراض العامة ال يمتلك  .39.3

 الرخصة، فعليه القيام باألمور التالية: املرافق املوجودة بموقع

 بحالة جيدة ما أمكن.  .39.3.1
ً
 إرجاع هذه املرافق إلى صاحب األرض أو من يشغل األرض نظاميا

إزالة كافة املرافق على تكلفته الخاصوووووووووووووة، إذا لم يرغب مالك األرض أو املنتفع باألرض االحتفات  .39.3.2

 باملرافق. 

إال  ،أو أي نشووووووووووووواط تعديني على األرض محل الرخصوووووووووووووة ،ال يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري  .39.4

 بعد الحصول على املوافقات والتصاري  الالزمة لذلك.

 دفع األجور السطحية املستحقة على الرخصة، وفي املواعيد املحددة لها وفق ما تحدده الالئحة. .39.5

مة من راض العاللوزارة بالتنسوويق مع الجهات املختصووة إضووافة املزيد من االشووتراطات على رخصووة األغ .39.6

أجل حماية البيئة واملواقع ذات األهمية األثرية أو التاريخية، وكذلك املجتمعات املحلية التي قد تتأثر 

 من العمليات بمنطقة الرخصة. 

 

 املادة األربعو : دراسة الجدوق االقتصادية:

ر ما م الصوووغييجب أن تتضووومن دراسوووة الجدوى االقتصوووادية التي يقدمها طالب رخصوووة التعدين واملنج .40.1

 يلي:

  وتشتمل:العامة  املعلومات .40.1.1

و أي ممتلكات أيوضوووووووووووح فيها و تفاصووووووووووويل موقع املشوووووووووووروع، والخرائط الطبوغرافية والجغرافية  .40.1.1.1

 .مرافق أو منشآت أو حقوق عامة أو خاصة داخل املوقع

 .-إن وجد-بجميع الرخص التعدينية ملقدم الطلب أو الشركاء داخل وخارج اململكةقائمة  .40.1.1.2

االلتزاموات املواليوة السووووووووووووونويوة لكوافوة األنشوووووووووووووطوة الخواصووووووووووووووة برخص الكشوووووووووووووف، ورخص قوائموة بو .40.1.1.3

 .-إن وجد-االستغالل الصادرة له

 بيانات مالك الشركة وتفاصيل كفايتهم الفنية وقدرتهم املالية. .40.1.1.4

 .القوائم املالية للسنة املالية األخيرة ملقدم الطلب .40.1.1.5

 وتشتمل على اآلتي: املعلومات الجيولوجية واملوارد واالحتياطيات املعدنية .40.1.2

نتووائج الكشوووووووووووووف لألعمووال السووووووووووووووابقووة والوصوووووووووووووف الجيولو ي واألعمووال الكشوووووووووووووفيووة على املوقع،  .40.1.2.1

 .والتمعدنات واملكامن اإلضافية املحتملة

بيووان بعينووات الحفر، ونتووائجهووا، والنموذج الجيولو ي للتمعوودن، وحجم املوارد واالحتيوواطيووات  .40.1.2.2

 هل تقبله الوزارة.التعدينية حسب املعايير املعتمدة من عضو مؤ 
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 خطة التعدين وتشتمل: .40.1.3

طريقوووة التعووودين والخطوووة الزمنيوووة لالسوووووووووووووتخراج، والووودراسوووووووووووووووات الجيوتقنيوووة، وجووودولوووة مراحووول  .40.1.3.1

  .التعدين، ومنافذ املنجم، والبنية التحتية للمنجم وإدارة الخام املستخرج

ية صوووووووفطرق معالجة وفصووووووول الخامات والتصووووووواميم الهندسوووووووية لوحدات املعالجة والتركيز والت .40.1.3.2

 وخطة إنشائها. منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنيةوإدارة 

 القدرات والخبرات الفنية والدعم الفني الالزم لتنفيذ برنامج العمل: .40.1.4

 مقدم الطلب، وموظفيه. بيان بخبرات ومؤهالت .40.1.4.1

 ة.صالشراكات التي سوف يستعين بها لتنفيذ أنشطة أعمال الكشف والتعدين في موقع الرخ  .40.1.4.2

تفاصوووووويل تصووووووميم املوقع العام لجميع املنشووووووآت الصووووووناعية والتعدينية ومرافق الخدمات والبنية  .40.1.5

  .التحتية للمشروع

 القدرة املالية وهيكل ومصادر تمويل املشروع وتشتمل على اآلتي: .40.1.6

تفاصيل مصادر تمويل رأس املال والقروض وأدوات التمويل األخرى لتنفيذ املشروع معتمدة  .40.1.6.1

 مالي مقبول لدى الوزارة.من مستشار 

 خطا( تأييد القدرة املالية صادر من الشركاء أو من بنك معتمد. .40.1.6.2

 تمويل حصتهم في املشروع أو تسديد رأس املال.بالتزام الشركاء   .40.1.6.3

  التحليل املالي والتكاليف وتشتمل على اآلتي: .40.1.7

 .البيانات املالية والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع .40.1.7.1

 .قتصادي لجدوى املشروعالتحليل اال .40.1.7.2

 واملبيعات وتقديرات الدخل. اإلنتاجخطة  .40.1.7.3

  ة.تقديرات املقابل املالي واألجور السطحي .40.1.7.4

احتياجات املشوووووووووروع من املياه والطاقة، وسوووووووووبل ترشووووووووويدها وإعداد الدراسوووووووووات الهيدرولوجية  .40.1.7.5

   .وخطة توافر املياه وتوريدها وإعادة تدويرها

 ية.احتياجات املشروع من البنية التحت .40.1.7.6

  .الهياكل اإلدارية، والتوظيف، وخطة التدريب، وتوطين الوظائف .40.1.8

 .خطة إعادة التأهيل واإلغالق وتكاليفها .40.1.9

خطة تنمية املجتمعات املحلية وتقييم األثر االجتماعي واالقتصووادي للمشووروع ووصووف بيانات   .40.1.10

 .خط األساس االجتماعي واحتياجات املجتمع املحلي

 التحويلية الوطنية.م الصناعات خطة دعم املحتوى املحلي ودع .40.1.11



 

42  
 

 للمادة الخامسة عشرة من هذه الالئحة. .40.1.12
ً
 خطة التعويضات وفقا

 

 

 :القسم الرابع: رخصة محجر مواد البناء

 واألربعو : طلب الحصول على رخصة محجر مواد البناء:  الحاديةاملادة 

 إجراءات طلب رخصة محجر مواد البناء: .41.1

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .41.1.1

 م إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.التقد .41.1.2

 يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء ما يلي: .41.2

 على ما يلي: البرنامج عمل  .41.2.1
ً
 رخصة مشتمال

 األعمال التي ستتم في املوقع ومدد تنفيذها. .41.2.1.1

 .موعد بدء عمليات االستغالل .41.2.1.2

 .طريقة االستغالل املقترحة .41.2.1.3

 عليوه مواقع عمليوات االسوووووووووووووتغالل واألنشوووووووووووووطوة ذات مخطط ملوقع الرخصوووووووووووووة املطلو( م .41.2.1.4
ً
حوددا

 العالقة.

 وصف للمشروع. .41.2.1.5

 خطة االستغالل السنوية. .41.2.1.6

 التكاليف الرأسمالية للمشروع تتضمن تفاصيل املعدات واملنشآت الالزمة للمشروع. .41.2.1.7

 التكاليف التشغيلية للمشروع. .41.2.1.8

 أعمالها.الخبرات الفنية والرخص التي سبق ملقدم طلب الحصول عليها ونتائج  .41.2.1.9

 العاملين في املشروع ونسبة السعوديين مههم.املوظفين عدد  .41.2.1.10

 للمادة  .41.2.2
ً
 ن من هذه الالئحة.يوالسبع الرابعةخطة إلدارة األثر البيئي وفقا

 للمادة  .41.2.3
ً
 بعد املائة من هذه الالئحة. الثانيةخطة إلدارة األثر االجتماعي وفقا

من هذه  نيالتاسوووووووووووووعة والسوووووووووووووبعملحددة في املادة برنامج إلعادة التأهيل بما يتوافق مع املتطلبات ا .41.2.4

 .نموذج خطة إدارة األثر البيئي املعد من الوزارةووفق  الالئحة

من  نيناالسوووووووووادسوووووووووة والثمإلعادة التأهيل بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  ضووووووووومان مالي .41.2.5

 هذه الالئحة.
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 للمادة وفقما يثبت الكفاية الفنية والقدرة املالية ملقدم الطلب  .41.2.6
ً
 الرابعةلمادة لو واألربعين  الثالثةا

 .واألربعين من هذه الالئحة

 للنموذج املعد لذلك.  .41.2.7
ً
 أي متطلبات أخرى وفقا

 .سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام .41.3

ابل املالي تزام بسوداد املقااللتزام بسوداد األجور السوطحية والحد األدنى للمقابل املالي لالسوتغالل، واالل .41.4

 للكميات املستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد األدنى.

اختيوووار موقع داخووول املجمعوووات التعووودينيوووة، وإذا كوووان موقع الطلوووب خوووارج املجمعوووات التعووودينيوووة فيلزم  .41.5

يع لمشووووووووووار الحصووووووووووول على رخصووووووووووة كشووووووووووف على املوقع املطلو(، ويسووووووووووتثنى من ذلك الرخص املطلوبة ل

 الحكومية.

طلب رخصوووة محجر مواد بناء أو جزء منه يتداخل مع موقع رخصوووة كشوووف أو اسوووتغالل موقع إذا كان  .41.6

 مع املرخص له للحصوووول على رخصوووة محجر 
ً
سوووارية، فيجب على مقدم الطلب أن يقدم للوزارة اتفاقا

 مواد بناء للموقع املطلو( أو جزء منه.

 

 :واد بناء ملشاريع البنى التحتية الحكوميةواألربعو : رخصة م الثانيةاملادة 

يجوز للمتعاقد مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشووووووووووواريع البنى التحتية خارج النطاق العمراني أن يتقدم  .42.1

 للضوابط التالية:
ً
  للوزارة بطلب رخصة محجر مواد بناء لتنفيذ املشاريع الحكومية، وفقا

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .42.1.1

 ارة وفق الطريقة التي تحددها.التقدم إلى الوز  .42.1.2

 ومواد الردميات ومواد الكسارات. حص ىيقتصر من  الرخصة على مواد الرمل العادي وال .42.1.3

يجوز التقدم بطلب الحصول على الرخصة باملناطق املجاورة للمشروع في أقر( موقع تتوفر فيها  .42.1.4

 .املواد املطلوبة

 للمواصوووووووووووووفوات تمن  الرخصوووووووووووووة في حوال عودم وجود مجمع تعوديني تتوفر فيو .42.1.5
ً
ه املواد املطلوبوة وفقوا

 من موقع املشروع.  كيلومتر( 60الفنية للمشروع في حدود مسافة )

 أن يتضوووووووووووومن الطلب تأييد .42.1.6
ً
من الجهة الحكومية مالكة املشووووووووووووروع وفق النموذج املعد من الوزارة،  ا

 ويشتمل على ما يلي:  

 وأسبا( الحاجة لهذه املواد.، هئانتهاوصف للمشروع، ورقم العقد، وقيمته، ومدته، وتاريخ  .42.1.6.1

 نوع املواد املطلوبة ومواصفاتها. .42.1.6.2

 كمية املواد الالزمة.  .42.1.6.3
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 إحداثيات موقع املواد املطلو( نقلها وإحداثيات املشروع. .42.1.6.4

 .مدة الرخصة املطلوبة ومدة تنفيذ املشروع .42.1.6.5

ة كوووأن يكون املتقووودم بطلوووب الرخصوووووووووووووووة املقووواول الرئيس املتعووواقووود معوووه من قبووول الجهوووة الحكوميوووة موووال .42.2

 إرفاق التراخيص الالزمة من الجهات املختصة التي تخوله العمل باملوقع.املشروع، و 

 ( متر مربع.250.000أال تزيد مساحة املوقع املطلو( عن ) .42.3

42.4.  
ّ

 ألجله. رخص يستخدم املواد املستخرجة من املوقع إال للمشروع الذي التزام مقدم الطلب بأال

 تتجاوز مدة الرخصة املطلوبة م .42.5
ّ
 دة عقد املشروع.يجب أال

 حسووب نوع الخام بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  .42.6
ً
 ماليا

ً
 نيالثمانو  السووادسووةأن يقدم ضوومانا

 بعد التأكد من إعادة تأهيل موقع الرخصة
ّ
 وموافقة وزارة البيئة واملياه ،من الالئحة، وال يفرج عنه إال

 والزراعة. 

 افة العوائق، وال توجد به أي منشآت أو مساكن أو ملكيات خاصة.من ك اوخاليً  اأن يكون املوقع مالئًم  .42.7

 .التأهيلأن يقدم طالب الرخصة خطة إلدارة األثر البيئي وبرنامج إعادة  .42.8

 بإعادة تأهيل موقع الرخصة. .42.9
ً
 أن يقدم طالب الرخصة التزاما

 .سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام .42.10

ام بسووووووووداد األجور السووووووووطحية والحد األدنى للمقابل املالي لالسووووووووتغالل، وااللتزام بسووووووووداد املقابل االلتز  .42.11

 املالي للكميات املستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد األدنى.

 عن سووووووووووووداد أي مبالغ مالية مسووووووووووووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخصووووووووووووة، أو  .42.12
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

ّ
أال

 ات أو أي مستحقات أخرى.غرام

 

 واألربعو : الكفاية الفنية ل الب رخصة محجر مواد البناء: الثالثةاملادة 

 الضوابط واملعايير التي يجب توفرها لدى مقدم طلب رخصة محجر مواد بناء: .43.1

 أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة في اململكة. .43.1.1

43.1.2.  
ً
 .قة بأعمال التعدينعال اذ ايجب أن يتضمن سجل املنشأة التجاري نشاط

 عن عمليات موقع الرخصة، وأن يتم تدريبه الكتسا( الخبرة   .43.1.3
ً
االلتزام بتوظيف سعودي مسؤوال

 الالزمة ومتطلبات النظام والالئحة وأحكام وشروط الرخصة.

 .سنوات السابقةالأال يكون ملقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خالل ثالث  .43.1.4
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من خالل حصوله على رخص استغالل، فيحق له التقدم بطلب إذا لم يكن ملقدم الطلب خبرة سابقة  .43.2

تزيد مسووووووووووواحة الرخصوووووووووووة املطلوبة عن  أالالحصوووووووووووول على رخصوووووووووووة محجر مواد بناء واحدة فقط، على 

 وملدة ال تزيد عن خمسة سنوات. ،( متر مربع250,000)

من  (43,1) الفقرةللحصوووووووول على أكثر من رخصوووووووة محجر مواد بناء فإنه يتطلب إضوووووووافة إلى ما ورد في  .43.3

 :ما يليجميع  املادةهذه 

أن يكون لدى طالب الرخصة خبرة سابقة في مجال األنشطة التعدينية، وبحد أدنى حصوله على  .43.3.1

 .ن على األقلارخصة استغالل مض ى عليها سنت

 بتنفيذ املشووروع والبرامج والخطط لرخصووة محجر مواد البناء السووابقة .43.3.2
ً
بأحكام و  ،أن يكون ملتزما

 .ئحة وشروط الرخصةالنظام والال 

خالل السووووووووووووونتين  ريووووالألف ( 200أال يكون قوووود ارتكووووب أربع مخووووالفووووات تتجوووواوز عقوبووووة إحووووداهووووا ) .43.3.3

 .تيناملاضي

التي تملك مصووووووووانع وال يغطي موقع  يحق للمنشووووووووآت ،املادة( من هذه 43,2باسووووووووتثناء ما ورد في الفقرة ) .43.4

رة بشوورط أن تثبت للوزا ،ة أخرى للوزارة بطلب رخصوو أن تتقدم ،الرخصووة الخامات املطلوبة للمصووانع

 كفايتها الفنية وقدرتها املالية وحاجتها املاسة.

 

 واألربعو : القدرة املالية ل الب رخصة محجر مواد البناء: الرابعةاملادة 

 .ريالألف ( 100أن يكون رأس مال الشركة ال يقل عن ) .44.1

سوووووووووووووموواليووة للمشوووووووووووووروع، وإجمووالي ( من إجمووالي التكوواليف الرأ٪100تقووديم خطووة تمويوول بمووا ال يقوول عن ) .44.2

 .النفقات التشغيلية للسنة األولى للمشروع

( على األقوول من إجمووالي التكوواليف ٪40توفر مبووالغ موواليووة لإلنفوواق على تنفيووذ برنووامج العموول بنسوووووووووووووبووة ) .44.3

 الرأسمالية للمشروع.

 أن يفصح بأنه لم يتم إشهار إفالسه أو أنه قد خضع إلجراء من إجراءات نظام اإلفالس. .44.4

44.5.  
ّ

 عن سوووووووووووووداد أي مبالغ مالية مسوووووووووووووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخصوووووووووووووة، أو  أال
ً
يكون مقدم الطلب متأخرا

 غرامات أو أي مستحقات أخرى.
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 واألربعو : البت ف  طلب رخصة محجر مواد البناء الخامسةاملادة 

، واملوووادة نواألربعي الثوووالثوووةواألربعين، واملوووادة  الحووواديوووةفي حوووال اسوووووووووووووتكموووال املتطلبوووات الواردة في املوووادة  .45.1

إشوووووووعار اسوووووووتالم الطلب ورقمه وتاريخه بواألربعين من هذه الالئحة، تزود الوزارة مقدم الطلب  الرابعة

 .عند سداد رسوم تقديم الطلب

 بشوووأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضوووافية بما في ذلك ما  .45.2
ً
للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 .ية أو الفنيةيثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته املال

 من تقديم الطلب أن تقرر ما يلي: (30)للوزارة خالل  .45.3
ً
 يوما

 لكوووواموووول املتطلبووووات  .45.3.1
ً
قبول الطلووووب ومن  رخصووووووووووووووووة محجر مواد البنوووواء إذا كووووان الطلووووب مسوووووووووووووتوفيووووا

 .املنصوف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك

 ره بأسبا( الرفض.إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات، وإشعا .45.3.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اأن الوزارة تطلب وقتً بإشعار مقدم الطلب  .45.3.3

للوزارة أن تسوووووتعين بأشوووووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب الحصوووووول على رخصوووووة محجر مواد بناء،  .45.4

ميع ية، واسوووووووووووووتوفى جوالتوصوووووووووووووية فيما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة املال

  املتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة.

، فيمن  مقدم الطلب مهلة املادة( من هذه 45.3.2وإذا أصووووووودرت الوزارة اإلشوووووووعار املوضوووووووح في الفقرة ) .45.5

 من تاريخ اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معّدل (30)
ً
  .يوما

ا من تقو (30)على الوزارة خالل  .45.6 ديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإشوووووووووووووعوار مقودم الطلوب يوموً

 .بذلك

 :رفض طلب رخصة محجر مواد بناء في أحد الحاالت التاليةي .45.7

 من تاريخ إشعاره (30)عدم تقديم الطلب املعدل خالل  .45.7.1
ً
 .يوما

عدم اسوووووووووووتيفاء املتطلبات املنصووووووووووووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك، بعد منحه  .45.7.2

 .هلة الالزمةامل

   ل:تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء في حا .45.8

 استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط املنصوف عليها في النظام والالئحة. .45.8.1

  .أن برنامج أعمال رخصة محجر مواد بناء سوف يحقق أغراض الرخصة .45.8.2

 استيفاء أي متطلبات إضافية تطل ها الجهات الحكومية على هذه الرخصة. .45.8.3
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على الترتيووب الووذي تم بووه اسوووووووووووووتالم  املووادة( من هووذه 45.3.2ؤثر اإلشوووووووووووووعووار املقوودم بموجووب الفقرة )ال ي .45.9

الطلبات املتعارضوووووووووووووة، وال تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إال بعد رفض الطلب محل الدراسوووووووووووووة ألحد 

 .املادة( من هذه 45.7األسبا( املنصوف عليها في الفقرة )

 

 تزامات رخصة محجر مواد البناءواألربعو : ال السادسةاملادة 

 إضافة إلى االلتزامات الواردة في النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة يلتزم املرخص له بما يلي: .46.1

م بمتطلبات النظام والالئحة، يتواجد في موقع الرخصوووووة بشوووووكل مسوووووتمر في  .46.2 تعيين موظف سوووووعودي ُملت

 صة.للتأكد من استيفاء شروط وأحكام الرخ ؛أوقات التشغيل

إال  ،أو أي نشووووووووووووواط تعديني على األرض محل الرخصوووووووووووووة ،ال يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري  .46.3

 بعد الحصول على املوافقات والتصاري  الالزمة لذلك.

يجب على املرخص له عدم نقل أو السوووووووووووووماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو املعادن املسوووووووووووووتخرجة من  .46.4

ة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات إال بموجب وثيقة صوووووادر  ،موقع الرخصوووووة

للخووامووات أو املعووادن  اأو املعووادن تم اسوووووووووووووتخراجهووا بطريقووة نظوواميووة، على أن تتضووووووووووووومن الوثيقووة وصوووووووووووووفووً 

وكميووواتهوووا والجهوووة املنقولوووة لهوووا، ويجوووب االحتفوووات بنسووووووووووووو  من تلوووك الوثوووائق للمراجعوووة مع الوزارة عنووود 

 من تعليمات. الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة

يلتزم املرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحسا( الكميات املنتجة من املعادن املستغلة بموقع  .46.5

 الرخصة.

وضووووووووووع دفاتر حسووووووووووابات وسووووووووووجالت اإلنتاج لكل رخصووووووووووة اسووووووووووتغالل وفًقا ملا تفرضووووووووووه عمليات التحجير  .46.6

زارة من االطالع على هذه الدفاتر والعمليات التجارية األخرى ذات العالقة، وعليه أن يمكن ممثلي الو 

 والسجالت متى ما طلب منه ذلك.

تقديم التقارير املطلوبة وفق فئة املعدن وعلى النماذج املعدة من قبل الوزارة، وفي املواعيد املحددة  .46.7

 لها وفق ما تحدده الالئحة.

ا تحدده ددة لها وفق مدفع املقابل املالي واألجور السووطحية املسووتحقة على الرخصووة، وفي املواعيد املح .46.8

 الالئحة.

 

 :واألربعو : تمديد رخصة محجر مواد البناء السابعةاملادة 

 يجوز تمديد رخصة محجر مواد ملدة أو مدد ال يتجاوز كل مهها خمس سنوات. .47.1
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يجوز للمرخص له برخصووووووووووة محجر مواد بناء تقديم طلب تمديد الرخصووووووووووة، بشوووووووووورط أن ُيقدم الطلب  .47.2

 90)صة بمدة ال تقل عن للوزارة قبل انتهاء الرخ
ً
 .( يوما

 :إجراءات طلب التمديد .47.3

 .وفق النموذج املعد للطلبات من الوزارة .47.3.1

 .تقديم الطلب للوزارة .47.3.2

  :يجب أن يتضمن الطلب ما يلي .47.4

تقرير عن كافة عمليات االسوووووووووووووتغالل واألنشوووووووووووووطة األخرى ذات العالقة التي تم القيام بها بموجب  .47.4.1

 .رخصة محجر مواد بناء السارية

 ج عمل رخصة محجر مواد بناء ملدة التمديد املطلوبة.برنام .47.4.2

من  عينوالسوووووووووووووبالرابعوة تحوديوث خطوة إدارة األثر البيئي مع املتطلبوات املنصووووووووووووووف عليهوا في املوادة  .47.4.3

 .الالئحة

 لثووانيووةاتقرير محوودث عن خطووة إدارة األثر االجتموواعي بمووا يتوافق مع املتطلبووات املحووددة في املووادة  .47.4.4

 ئحة.بعد املائة من هذه الال 

 برنامج إعادة التأهيل أو تحديثه. .47.4.5

ة السوووووووووادسوووووووووإلعادة التأهيل بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  ضووووووووومان املاليبيان بحالة ال .47.4.6

 من هذه الالئحة. نيوالثمان

 .وفق النموذج املعد لذلكأي متطلبات إضافية  .47.4.7

 .سداد رسوم طلب التمديد وفق ما هو منصوف عليه في امللحق بالنظام .47.5

في حال تقدم حامل رخصوة محجر مواد بناء بطلب التمديد وفق اإلجراءات املنصووف عليها في النظام  .47.6

والالئحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيسووووووووتمر سووووووووريان رخصووووووووة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب 

 .التمديد

ألخرى ذات العالقة، أو إذا لم يلتزم املرخص له بالنظام والالئحة وشووروط وأحكام الرخصووة واألنظمة ا .47.7

كان سووووجل مخالفات املرخص له يشووووتمل على تقديم بيانات مالية أو معلومات عن الكميات املسووووتغلة 

غير صوووووووووحيحة أو مخالفات جسووووووووويمة أخرى، فللوزارة الحق في رفض تمديد رخص محجر مواد البناء، 

 أو أن يتم تمديدها ملدة ال تزيد عن سنة، ويعود تقدير ذلك للوزارة.
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 واألربعو : البت ف  طلب تمديد رخصة محجر مواد البناء الثامنةملادة ا

مقدم  ، تزود الوزارةواألربعين من هذه الالئحة السووووووووابعةفي املادة في حال اسووووووووتكمال املتطلبات الواردة  .48.1

 .إشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد تقديم طلب التمديدبالطلب 

 ب .48.2
ً
شوووأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضوووافية بما في ذلك ما للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 .يثبت من إيضاحات أخرى حول كفايته الفنية أو قدرته املالية

 من تقديم طلب التمديد أن تقرر ما يلي (15)للوزارة خالل  .48.3
ً
 :يوما

 لكوووامووول املتطلبوووات .48.3.1
ً
 قبول الطلوووب وتموووديووود رخصوووووووووووووووة محجر مواد بنووواء إذا كوووان الطلوووب مسوووووووووووووتوفيوووا

 .املنصوف عليها في النظام واللوائ  ووفق النموذج املعد لذلك

 .إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وإشعاره بأسبا( الرفض .48.3.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اأن الوزارة تطلب وقتً بإشعار مقدم الطلب  .48.3.3

يفاء اسوووووت خبرة ملراجعة طلب تمديد الرخصوووووة، والتوصوووووية فيللوزارة أن تسوووووتعين بأشوووووخاف من ذوي ال .48.4

وأن لووديووه الكفووايووة الفنيووة والقوودرة املوواليووة  ،مقوودم الطلووب جميع املتطلبووات الالزمووة لتمووديوود الرخصووووووووووووووة

 لالستمرار في عمليات الرخصة.

 ، فيمن  مقدم الطلب مهلةاملادةمن هذه  (48,3,2) إذا أصوووووووووودرت الوزارة اإلشووووووووووعار املوضووووووووووح في الفقرة .48.5

 من تاريخ اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معّدل (30)
ً
  .يوما

 للنموذج املعد لذلك .48.6
ً
 .يجب أن يقدم الطلب املعّدل وفقا

على الوزارة خالل عشوووووووووورة أيام من تقديم الطلب املعدل قبول أو رفض الطلب وإشووووووووووعار مقدم الطلب  .48.7

 .بذلك

 :مواد بناء في أحد الحاالت التالية رفض طلب التمديد املعدل لرخصة محجري .48.8

 من تاريخ إشعاره (30)عدم تقديم الطلب املعدل خالل  .48.8.1
ً
 .يوما

عدم اسوووووووووووتيفاء املتطلبات املنصووووووووووووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك، بعد منحه  .48.8.2

 .الفرصة

أو شوووووووووووووروط املنصووووووووووووووف عليها في النظام أو الالئحة  األحكامعدم اسوووووووووووووتيفاء مقدم الطلب أي من  .48.8.3

 .وأحكام رخصة محجر مواد بناء املطلو( تمديدها

 لإلجراءات املنصوف عليها في النظام والالئحة، ولم  .48.9
ً
عند تقديم املرخص له طلب تمديد الرخصة وفقا

 تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التمديد. 

 ألي متطلب .48.10
ً
ات أخرى أو قيود منصوووووووف عليها في النظام واللوائ  إضووووووافة شووووووروط يجوز للوزارة، وفقا

خرى أو تعديل شروط الرخصة عند تمديدها.
ُ
 أ
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 :: رخص األنش ة التعدينية األخرق الخامسالقسم 

 : منح رخص األنش ة التعدينية األخرق:التاسعة واألربعو  املادة 

 ي: رخص أخرى لألنشطة التعدينية، حسب اآلتيجوز التقدم بطلب  .49.1

 رخصة فائض الخامات املعدنية في مواقع املشاريع أو األراض ي اململوكة. .49.1.1

 استعمال الخامات واملعادن للحرفيين.رخصة  .49.1.2

 

 املادة الخمسو : رخصة فائض الخامات املعدنية ف  مواقع املشاريع أو األراض ي اململوكة:

في  دةو للفئة )ج( املوج فائض الخامات املعدنيةلمن  أي شوووووووووووووخص طبيعي أو اعتباري رخصوووووووووووووة  للوزارة .50.1

أو األراضووووووووووووو ي اململوكوة ملكيوات خواصووووووووووووووة، التي يتم نقلهوا خوارج املوقع بهودف بيعهوا أو  ،مواقع املشوووووووووووووواريع

 للضوابط التالية:
ً
 االستفادة مهها، وفقا

 .تعبئة النموذج املعد لذلك .50.1.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .50.1.2

 ملختصة التي تخوله العمل باملوقع.تقديم التراخيص الالزمة من الجهات ا .50.1.3

 يجب أن يكون مقدم الطلب هو مالك األرض أو املشروع، مع تقديم املستندات النظامية. .50.1.4

 تحديد مساحة املوقع املطلو( نقل املواد منه، وإحداثياته الجغرافية. .50.1.5

ا هيجب على طالب الرخصوووووووووووووة أن يحدد نوع وكمية الخامات املطلو( االسوووووووووووووتفادة مهها لنقلها وبيع .50.1.6

 خارج موقع الرخصة. 

أو  ،أو الطحن ،أو وحدات ذات عالقة بعمليات التكسير ،ال يجوز للمرخص له إقامة أي منشآت .50.1.7

 أو التنقية. ،املعالجة

 لتقدير الوزارة. ،واحدة ةال تتجاوز مدة هذه الرخصة سن .50.1.8
ً
 وتمدد املدة وفقا

ا في أو الخام املنصووووف عليه ،عدنسوووداد املقابل املالي لكميات املواد املطلو( نقلها حسوووب نوع امل .50.1.9

 الالئحة.

 باملحافظة على البيئة .50.1.10
ً
 وبتطبيق االشتراطات البيئية املطلوبة. ،أن يكون ملتزما
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أو السووووووووووووماح  ،أو املعادن املسووووووووووووتخرجة من موقع الرخصووووووووووووة ،الخاماتلمرخص له نقل ل ال يجوز  .50.1.11

ك بوت فيهوا أن حمولوة تلوإال بموجوب وثيقوة صوووووووووووووادرة منوه للنواقول لكول حمولوة، يث ،هواأو بيع هوابنقل

للخامات أو  ابطريقة نظامية، على أن تتضووووووووومن الوثيقة وصوووووووووًف  جتاسوووووووووتخر الخامات أو املعادن 

املعووادن وكميوواتهووا والجهووة املنقولووة لهووا، ويجووب االحتفووات بنسووووووووووووو  من تلووك الوثووائق للمراجعووة مع 

 .الوزارة عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات

 للوزارة القيام بمر  .50.1.12
ً
اقبة األعمال التي تخولها الرخصووووووووة والتأكد من الكميات املسووووووووتفاد مهها فعليا

 من املوقع.

 وفق ،يخضووووووع البت في الحصووووووول على هذه الرخصووووووة إلجراءات البت في رخصووووووة محجر مواد بناء .50.1.13

 .املتطلبات املذكورة في هذه املادة

 

 ي :والخمسو : رخصة استارا  الخامات واملعاد  للحرفي الحاديةاملادة 

للوزارة من  رخصووووووووووووووووة للمواطنين الحرفيين من ذوي الصوووووووووووووفووووة الطبيعيووووة، الووووذين يقومون بجمع مواد  .51.1

الرواسووووب امللحية، واملواد الطينية لألعمال الخزفية والتراثية، الرواسووووب املعدنية بطريقة يدوية، مثل 

 للضوابط التالية: والصخور واألحجار لألعمال الفنية،
ً
 وفقا

 .لذلك تعبئة النموذج املعد .51.1.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .51.1.2

 متر مربع. (10,000)ال تزيد مساحة املوقع عن  .51.1.3

 تحديد موقع الرخصة وإحداثياتها الجغرافية. .51.1.4

 االلتزام بعدم إقامة أي منشآت في املوقع. .51.1.5

 ءااللتزام بعودم اسوووووووووووووتخودام أي معودات أو آليوات تعمول بوالطواقوة في عمليوة االسوووووووووووووتخراج، واالكتفوا .51.1.6

 باستخدام األدوات اليدوية.

 لنوع وكمية الخام. .51.1.7
ً
 سداد املقابل املالي وفقا

 يكون ملقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خالل ثالث  .51.1.8
ّ
 .سنوات السابقةالأال

 عن سووووداد أي مبالغ مالية مسووووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخصووووة، أو  .51.1.9
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

ّ
أال

 غرامات أو أي مستحقات أخرى.

البت في الحصوووووووول على هذه الرخصوووووووة إلجراءات البت في رخصوووووووة محجر مواد بناء وفق يخضوووووووع  .51.1.10

 .املتطلبات املذكورة في هذه املادة
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 :: ال بقات األرضية املحددة والتعدين ف  قاع البحرالسادسالقسم 

 والخمسو : طلب الحصول على رخصة ل بقة محددة من األرض: الثانيةاملادة 

على رخصوووة لطبقة محددة من األرض ألحكام ومتطلبات تقديم الطلب  يخضوووع طلب التقدم للحصوووول  .52.1

 املنصوف عليها في هذه الالئحة وفق نوع الرخصة املطلوبة. 

 تقديم مبررات طلب طبقة محددة من األرض. .52.2

الدراسوووووات والطرق املسوووووتخدمة التي توضوووووح عدم إلحاق أضووووورار للطبقات األخرى املحيطة عند القيام  .52.3

 بعمليات الرخصة.

وال يرغب حامل الرخصوووووووووووووة في  ،ا كانت الطبقة املطلوبة تقع ضووووووووووووومن منطقة صوووووووووووووادر عليها رخصوووووووووووووةإذ .52.4

اسووووتغاللها، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسووووبة إلى تلك الطبقة ومنحها إلى شووووخص آخر، أو الطلب من 

 باملوقع املتداخل، وفي كل األحوا
ً
 لمقدم الطلب تقديم اتفاق مع املرخص له لوضوووووووووووووع آلية للعمل معا

 من من  الرخصة املطلوبة على الطبقة املحددة.
ً
 جوهريا

ً
 يجب أال تتأثر عمليات املرخص له تأثيرا

 

 :والخمسو : التقديم لرخصة ف  قاع البحر الثالثةاملادة 

( من املادة الثانية من النظام، يخضووووووووووع تقديم طلب الحصووووووووووول على 1مع مراعاة ما تقضوووووووووو ي به الفقرة ) .53.1

ع البحر، لألحكام واملتطلبات التي تحددها الوزارة والجهات املختصووووووة، رخصووووووة كشووووووف أو تعدين في قا

 للمرسووووووووووووووم امللكي رقم )م 
ً
القوواضووووووووووووو ي بوواملوافقووة على اتفوواقيووة األمم  (ه1416 09 11)( توواريخ 17ووفقووا

 .(م1982)املتحدة لقانون البحار لعام 

 

 األراض ي التي يت لب الحصول على موافقات عليها الفصل الثالث:

 والخمسو : ال لبات املتعلقة باألراض ي التي يت لب الحصول على موافقات عليها:  لرابعةااملادة 

يخضووووووع طلب الحصووووووول على رخصووووووة في األراضوووووو ي املخصووووووصووووووة للمرافق العامة، أو سووووووياحية أو أثرية أو  .54.1

 و  زهات الوطنية والبرية والجيولوجيةتتاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو املراعي والغابات واملن
ً
فقا

 ألحكام املادة الثامنة من النظام.

 لنوع الرخصوووووووووووووووة  .54.2
ً
يخضوووووووووووووع تقوووديم الطلوووب لألحكوووام واملتطلبوووات املنصووووووووووووووف عليهوووا في هوووذه الالئحوووة وفقوووا

 بووووووووووووووووووتقارير عن اإلجراءات التي سووووووف ينفذها مقدم الطلب 
ً
املطلوبة، ويجب أن يكون الطلب مصوووووحوبا

 ملقتضووووووووووووو ى الحووال
ً
 أو املواقع ذات ،أو املرافق العووامووة ،لتعوودينيومههووا حمووايووة منوواطق االحتيوواطي ا ،وفقووا
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نية أو املنتزهات الوط ،أو الغابات ،أو املراعي ،أو األثرية، أو محميات الحياة البرية ،األهمية التاريخية

أو األرض املسووووووووووتخدمة لألنشووووووووووطة السووووووووووياحية ضوووووووووود الضوووووووووورر املحتمل الذي قد ينتج عن  ،الجيولوجية

 ستغالل املحتملة.االستطالع أو الكشف أو عمليات اال 

 

ت لب الحصــــــول على موافقات توالخمســــــو : البت ف  ال لبات الخاصــــــة باألراضــــــ ي التي  الخامســــــةاملادة 

 :عليها

 من تقديم طلب الحصوووووووووول على رخصوووووووووة كشوووووووووف أو رخصوووووووووة اسوووووووووتغالل،  (30)الوزارة خالل تقوم  .55.1
ً
يوما

 قديم اإلفادة للوزارة خاللبإشوووعار الجهات الحكومية ذات العالقة بموقع الرخصوووة املطلوبة، وطلب ت

 من اإلشعار. (30)
ً
 يوما

، يعد  (30)إذا لم تقدم الجهات الحكومية ذات العالقة اعتراضووووووووها على املوقع املطلو( خالل مدة  .55.2
ً
يوما

 ذلك موافقة مهها.

ب ولها أن تطل ،من الجهات الحكومية ذات العالقة تقوم بدراسووووة االعتراض اإذا تلقت الوزارة اعتراضووووً  .55.3

 لتقديرها-دم الطلب تزويد الوزارة بأي معلومات أو دراسووووووووات إضووووووووافية، ثم تقرر من مق
ً
 مم-وفقا

ً
ا ، أيا

 يلي:

 لالعتراض املقدم من الجهات الحكومية. .55.3.1
ً
 إشعار مقدم الطلب بتعديل طلبه وفقا

إحالة الطلب إلى اللجنة الدائمة، على أن تشوووووووووووووعر مقدم الطلب بالقرارات التي تصووووووووووووودرها اللجنة  .55.3.2

 الدائمة.

 رفض الطلب، مع توضي  أسبا( الرفض. .55.3.3

 

 الفصل الرابع: إمراءات املنافسات

 والخمسو : تاصيص األرض للمنافسة: السادسةاملادة 

 على الوزارة عدم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسة إذا كان هذا التخصيص يؤدي إلى:  .56.1

 خصة.لديه رخصة سارية من أي حقوق تخولها الر الذي حرمان املرخص له  .56.1.1

اإلضووووووووووووورار باملرافق العامة أو املواقع ذات األهمية التاريخية أو األثرية، ومحميات الحياة البرية أو  .56.1.2

املراعي أو الغووووابووووات أو املنتزهووووات الوطنيووووة الجيولوجيووووة أو املرافق السووووووووووووويوووواحيووووة، إال بعوووود اتخوووواذ 

 اإلجراءات النظامية الالزمة.
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م الوزارة بنشوووووور إعالن للعموم وفق الوسووووووائل التي عند طرح أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسووووووة، تقو  .56.2

ثال ال على سووووووبيل امل-في النموذج املعد لذلك ومهها عليها تراها مناسووووووبة، ويشوووووومل املعلومات املنصوووووووف 

 :الحصر

 وصف لألرض أو املنطقة البحرية املطروحة للمنافسة. .56.2.1

لبووات افووة إلى املتطبوواإلضوووووووووووووومعووايير التووأهيوول التي سووووووووووووووف تسوووووووووووووتخوودمهووا الوزارة لتقييم املتنووافسوووووووووووووين  .56.2.2

 املنصوف عليها في هذا الفصل.

 التاريخ الههائي لتقديم عروض املتنافسين. .56.2.3

تكون املنافسووووووة وفق أحكام النظام والالئحة وما تقرره الوزارة في كراسووووووة الشووووووروط واملعايير الخاصووووووة  .56.3

 باملنافسة.

 

 فسة:: الدخول لألراض ي وفحص املناط  امل روحة للمناالسابعة والخمسو  املادة 

قة بعد الحصووول على مواف ،للمتنافس دخول وفحص األراضوو ي واملناطق البحرية املطروحة للمنافسووة .57.1

 الوزارة. 

يجب على املتنافس االلتزام بالشوووووووووووووروط واملتطلبات التي تضوووووووووووووعها الوزارة للدخول لألراضووووووووووووو ي واملناطق  .57.2

 البحرية املطروحة للمنافسة.

 

 نافسة: : فحص مستندات املالثامنة والخمسو  املادة 

 حدد الوزارة الشروط واملعايير للمنافسة، واملستندات املطلو( تقديمها.ت .58.1

 تخضع كافة العروض إلى إجراء تقييم موحد، وال يمن  أي من املتنافسين معاملة تفضيلية. .58.2

للوزارة أن تسووتعين بأشووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة عروض املتنافسووين من الناحية الفنية واملالية،  .58.3

املتطلبات  جميع واسوووووووووووووتيفائهم، لدى املتنافسوووووووووووووين الكفاية الفنية والقدرة املالية في توفر والتوصوووووووووووووية

 النظامية الالزمة. 

 تقوم الوزارة بتقييم املتنافسين وتتخذ ما يلي:  .58.4

من  الرخصووووووة للمتنافس الذي يحقق متطلبات وشووووووروط املنافسووووووة ويحصوووووول على أعلى نقاط من  .58.4.1

 معايير التقييم.

 نافسين األخرى.استبعاد عروض املت .58.4.2

 للوزارة عدم قبول جميع العروض التي قدمت للمنافسة إذا لم تحقق متطلبات املنافسة. .58.5
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في حال قررت الوزارة عدم قبول جميع العروض، فيجوز لها تمديد مدة املنافسوووووووووووووة إلتاحة الفرصوووووووووووووة  .58.6

 لتقديم املزيد من العروض أو إلغاء املنافسة.

ى أو تحديد الطريقة املثل ،املناطق البحرية للمنافسووووووة مرة أخرى للوزارة الحق بإعادة طرح األراضوووووو ي أو  .58.7

 لتطويرها.

 تقوم بإشعار جميع املتنافسين بذلك.، الوزارة إلغاء املنافسةفي حال قررت  .58.8

 

 : املوافقة على إصدار رخصة عن طري  املنافسة: التاسعة والخمسو  املادة 

املحددة في املنافسوووة، تقوم الوزارة بنشووور ما إذا تمت ترسوووية املنافسوووة وحصووول املتنافس على الرخصوووة  .59.1

 يلي: 

 اإلعالن بانتهاء املنافسة واختيار املتنافس. .59.1.1

 بيانات املتنافس. .59.1.2

 معلومات عن موقع الرخصة. .59.1.3

 تزامات الصادرة للرخصة.لملخص للحقوق واال .59.1.4

 

 الفصل الخامس: التعديل على الرخص السارية

 ة:املادة الستو : طلب التعديل على الرخص الساري

فيما عدا رخصوووووة االسوووووتطالع يحق لحاملي رخص الكشوووووف واالسوووووتغالل، خالل مدة سوووووريان الرخصوووووة،  .60.1

 التقدم بطلب للوزارة إلجراء تعديالت على حدود وإحداثيات موقع الرخصة.

إال بعوود موافقووة الوزارة  ،في أي نوع من الرخصبرامج العموول والخطط والوودراسوووووووووووووووات ال يجوز تعووديوول  .60.2

 عليها.

 لتعديل على الرخص السارية:إجراءات طلب ا .60.3

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .60.3.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .60.3.2

 تسري التعديالت على برامج العمل والخطط والدراسات بعد اعتمادها من الوزارة. .60.4

 يجب الوفاء بالقدرة الفنية واملالية املحددة بما يتوافق مع التعديل الجديد. .60.5

 ملا يلي: يجوز طلب تعديل .60.6
ً
 جزئي لحدود وإحداثيات موقع رخصة االستغالل، وفقا

 أال تزيد مساحة الرخصة عن املساحة النظامية. .60.6.1
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أن تكون أسوووووووووووووبوووا( التعوووديووول فنيوووة أو عوامووول طبيعيوووة تؤثر على تواجووود الخوووام ويعود تقووودير ذلوووك  .60.6.2

 للوزارة.

من إجمالي مسوووووووواحة  )٪50( أال تتجاوز نسووووووووبة التعديل على اإلحداثيات الجغرافية للموقع نسووووووووبة .60.6.3

 الرخصة.

 أال يتعارض التعديل مع رخصة كشف أو استغالل أخرى سارية، أو يتسبب بإعاقة أعمالها. .60.6.4

 يجب أن يتضمن طلب التعديل ما يلي: .60.7

 معلومات الرخصة وأي برنامج أو خطة تتعلق بطلب التعديل. .60.7.1

 أي وثيقة أو تقرير يوضح األسبا( التي تدعو إلى طلب التعديل. .60.7.2

 أخرى محددة بواسطة النموذج املعد لذلك. أي وثائق .60.7.3

وطلبات الحصووووووووووووول على رخص،  املادة( من هذه 60.7في حال اسووووووووووووتكمال املتطلبات الواردة في الفقرة ) .60.8

 إشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.بتزود الوزارة مقدم الطلب 

 من تاريخ تقديم الطلب  (30)للوزارة خالل  .60.9
ً
 أن تقرر ما يلي:يوما

 قبول طلب التعديل إذا: .60.9.1

 لكافة املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة. .60.9.1.1
ً
 كان الطلب مستوفيا

 بأي من أحكام النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة.  .60.9.1.2
ً
 إذا لم يكن املرخص له مخال

 إذا كانت املبررات مقبولة لدى الوزارة ويمكن تنفيذها. .60.9.1.3

 فض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات، وإشعاره بأسبا( الرفض.إشعار مقدم الطلب بر  .60.9.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اأن الوزارة تطلب وقتً بإشعار مقدم الطلب  .60.9.3

 وإشعار املرخص له بذلك.  (15)إذا قبل الطلب، تقوم الوزارة باستكمال اإلجراءات خالل  .60.10
ً
 يوما

 بشووووووووووووورط أن تتم معووالجووة ( 30)يم طلووب معوودل خالل إذا رفض الطلووب، يحق للمرخص لووه تقوود .60.11
ً
يومووا

 جميع األسبا( املحددة بإشعار الرفض. 

 

 والستو : اكتشاف املعاد  غير املشمولة برخصة الكشف أو االست الل: الحاديةاملادة 

 عند اكتشاف املرخص له أي معادن غير مشمولة برخصة الكشف أو االستغالل فعليه: .61.1

 من تاريخ االكتشاف. (90)ن املكتشفة خالل مدة ال تتجاوز إشعار الوزارة باملعاد .61.1.1
ً
 يوما

 توفير معلومات عن املعادن املكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها. .61.1.2

 للمتطلبووات  .61.1.3
ً
تقووديم طلووب في حووال رغبتووه في تعووديوول الرخصووووووووووووووة لتشوووووووووووووموول املعووادن املكتشوووووووووووووفووة وفقووا

 ن من الالئحة.ياملنصوف عليها في املادة الست
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 للفقرة ) طلب يجب أن يتضمن .61.2
ً
 ما يلي: املادة( من هذه 61.1تعديل الرخصة وفقا

 تحديد املعدن الذي تم اكتشافه. .61.2.1

تحديد البرامج التي سووووووووووووويقوم بها املرخص له في تعديل برنامج أعمال الكشوووووووووووووف أو االسوووووووووووووتغالل  .61.2.2

 ليشمل العمليات اإلضافية املتعلقة باملعدن املكتشف. 

 توفير أي معلومات إضافية تطل ها الوزارة. .61.2.3

، على الوزارة اعتمواد تعوديول رخصووووووووووووووة الكشوووووووووووووف أو املوادةهوذه  ( من61.4)مع مراعواة موا ورد في الفقرة  .61.3

 بالتزاماته املنصووووف عليها في أالاالسوووتغالل لتشووومل املعدن املكتشوووف، بشووورط 
ً
 يكون املرخص له مخال

 النظام والالئحة. 

، تزود الوزارة مقووودم الطلوووب ادةاملووومن هوووذه ( 61.1الفقرة )في حوووال اسوووووووووووووتكموووال املتطلبوووات الواردة في  .61.4

 من تاريخ تقديمه. (15)إشعار باستالم الطلب ورقمه وتاريخه خالل 
ً
  يوما

على الوزارة عدم قبول الطلب إذا كان هناك شوووووخص آخر لديه رخصوووووة كشوووووف، أو رخصوووووة اسوووووتغالل  .61.5

 فيها. تشفاكتتعلق باملعدن املكتشف، أو معدن آخر مرتبط بعمليات الشخص اآلخر في املنطقة التي 

 

 والستو : التال  عن الرخص: الثانيةاملادة 

 ملا تقض ي به املادة الحادية والثالثون من النظام يحق لحامل رخصة الكشف ورخص االستغالل  .62.1
ً
وفقا

ا التخلي  ا أو كلي   عن موقع الرخصة قبل انتهاء مدتها. جزئي 

ا يجب أن يتم طلب التخلي  .62.2 ا أو كلي   بًقا ألحكام هذه املادة.عن موقع الرخصة طجزئي 

 إجراءات طلب التخلي: .62.3

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .62.3.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .62.3.2

يجووب على طووالووب التخلي أن يسووووووووووووولم للوزارة جميع الوودراسووووووووووووووات ونتووائج العينووات على املوقع أو املعووادن  .62.4

 املتخلى عهها.

ي النظوووام والالئحوووة، توافق الوزارة على الطلوووب بعووود بووواملتطلبوووات املنصووووووووووووووف عليهوووا فاإلخالل مع عووودم  .62.5

 بإعادة التأكد من التزام املرخص له بجميع اإلجراءات الخاصة 
ً
التأهيل واإلغالق، وتصدر الوزارة قرارا

 من تاريخ املوافقة على الطلب.( 30)بالتخلي خالل 
ً
 يوما

 ال تقبل الوزارة طلب التخلي في الحاالت التالية: .62.6

 ص له بأحكام النظام أو الالئحة أو شروط وأحكام الرخصة. إذا أخل املرخ .62.6.1

 إذا لم يقدم املرخص له للوزارة السجالت والتقارير املتعلقة باملوقع أو املعادن. .62.6.2
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 إذا اتضح للوزارة مخالفة املرخص له للنظام أو الالئحة أو أحكام وشروط الرخصة. .62.6.3

اريخ إال بعد تعن جزٍء مهها لتخلي عهها أو ال تسقط مسؤولية املرخص له عن موقع الرخصة املطلو( ا .62.7

 نفاذ قرار التخلي.

 .يسري على طلبات التخلي عن رخص االستغالل أحكام واشتراطات ومتطلبات انتهاء الرخصة .62.8

 

 

 والستو : تحويل الرخص: الثالثةاملادة 

رخصووووووووووووووة  ن من النظووام، ال يعوود تحويووليمع عوودم اإلخالل بوواألحكووام املنصووووووووووووووف عليهووا في املووادة العشووووووووووووور  .63.1

 إال بعد صدور قرار من الوزارة.
ً
 الكشف أو رخص االستغالل نافذا

 إجراءات طلب التحويل: .63.2

 تعبئة النموذج املعد لذلك. .63.2.1

 التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. .63.2.2

 سداد رسوم طلب تحويل الرخصة وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام .63.3

 يلي: يجب أن يشمل طلب التحويل ما .63.4

 تحويلها.في نسخة من الرخصة التي يرغب املرخص له  .63.4.1

 الحصول على هذه الرخصة.في معلومات عن الشخص املؤهل الراغب  .63.4.2

 ل إليه بخصوف الرخصة.ل واملحو  نسخة من الوثيقة املتفق عليها بين املحوت  .63.4.3

 ما يثبت أن: .63.4.4

 شخص مؤهل تنطبق عليه متطلبات الرخصة.  عليهاملحول  .63.4.4.1

زم بأحكام النظام، والالئحة وشوووووووووووروط وأحكام الرخصوووووووووووة وقت تقديم طلب أن املرخص له ملت .63.4.4.2

 التحويل، وعدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه للوزارة.

التزام املرخص له بأن الحقوق واملسوووووووووؤوليات وااللتزامات التي تفرضوووووووووها الرخصوووووووووة سووووووووووف يتم  .63.4.4.3

ت ميع الضووووووووووووومووانووا( بمووا في ذلووك االلتزام بتقووديم جعليووه املحووالتحويلهووا إلى الشوووووووووووووخص املؤهوول )

 املالية واآلليات الخاصة بها وفق أحكام النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة.

 أي متطلبات محددة في النماذج املعدة لذلك. .63.4.5

في حال اسووووووووووتكمال املتطلبات الواردة في هذه املادة، تبلغ الوزارة مقدم الطلب باسووووووووووتالم الطلب ورقمه  .63.5

 حويل وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.وتاريخه عند سداد رسوم تقديم طلب الت



 

59  
 

 من تاريخ اسووووتالم الطلب بإشووووعار املرخص له والشووووخص املؤهل بأٍي مما ( 60)تقوم الوزارة خالل  .63.6
ً
يوما

 يلي:

 لكوووامووول املتطلبوووات املنصووووووووووووووف عليهوووا في النظوووام  .63.6.1
ً
قبول طلوووب التحويووول إذا كوووان الطلوووب مسوووووووووووووتوفيوووا

هو  وإشوووووووووووووعوواره بسووووووووووووووداد رسووووووووووووووم تحويوول الرخصووووووووووووووة وفق مووا .لووذلووك واللوائ  ووفق النموواذج املعوودة

 منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.

 .إشعار املرخص له برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وإشعاره بأسبا( الرفض .63.6.2

 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  اإشعار املرخص له أن الوزارة تطلب وقتً  .63.6.3

 استيفاءيتعلق بتستعين بأشخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب التحويل، والتوصية فيما  للوزارة أن .63.7

وأن  ،جميع املتطلبووووات الالزمووووة لتحويوووول الرخصووووووووووووووووةل( ليووووهع املحووووالالشوووووووووووووخص املؤهوووول )و  لووووه،املرخص 

 .( لديه الكفاية الفنية والقدرة املالية لالستمرار في عمليات الرخصةعليه املحالالشخص املؤهل )

 

 والستو : ت يير سي رة املرخص له: الرابعةادة امل

مع عودم اإلخالل بموا تقضووووووووووووو ي بوه املوادة الحواديوة والعشووووووووووووورون من النظوام، يجوب على املرخص لوه، وفق  .64.1

 من التواريخ ( 30)النموذج املعود لوذلوك، إشوووووووووووووعوار الوزارة بوأي تغيير في سووووووووووووويطرة املرخص لوه خالل 
ً
يوموا

 الذي تم فيه تغيير السيطرة. 

 :يلي على ما مل هذا اإلشعاريجب أن يش .64.2

 معلومات الرخصة. .64.2.1

 تفاصيل كاملة عن الكيانات أو األشخاف الذين لهم حق السيطرة. .64.2.2

 نسخة من االتفاقية التي تنظم عملية السيطرة. .64.2.3

 أي تغييرات في الكفاية الفنية والقدرة املالية من جراء السيطرة. .64.2.4

 عن األشخاف الذين لهم حق السيطرة. للوزارة الحق في طلب املزيد من املعلومات واإليضاحات .64.3

في حال اسوووووتكمال املتطلبات الواردة في هذه املادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشوووووعار باسوووووتالم الطلب  .64.4

 من( 30)ورقمه وتاريخه خالل 
ً
 تاريخ تقديمه. يوما

 للوزارة إشعار املرخص له بطلب املزيد من املعلومات أو اإليضاحات. .64.5
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 تو : الرهو :والس الخامسةاملادة 

بما تقضوووووووووووو ي به املادة الثانية والعشوووووووووووورون من النظام، على املرخص له، وفق النموذج  اإلخاللمع عدم  .65.1

املعد لذلك، إشعار الوزارة بالرهون على أي حقوق تخولها الرخصة قبل بداية تاريخ سريانه لتسجيله 

 في سجل الرخص. 

 يجب أن يتضمن اإلشعار، ما يلي: .65.2

 .معلومات عن املرتهن .65.2.1

 معلومات عن الرخصة. .65.2.2

 نسخة من وثيقة الرهن. .65.2.3

تعهود كتوابي من املرتهن بوأن أي تنفيوذ للرهن يخضوووووووووووووع ألحكوام النظوام والالئحوة، واألنظموة األخرى   .65.2.4

 ذات العالقة.

 من استالم اإلشعار بالرهن.( 30)على الوزارة إشعار املرخص له خالل  .65.3
ً
 يوما

 للوزارة إشعار املرخص له بطلب املزيد من املعلومات أو اإليضاحات. .65.4

 من تسوجيل الرهن في  (30) ال يجوز للمرخص له اتخاذ أي تصورف يتعلق بالرخصوة، إال بعد مرور .65.5
ً
يوما

 سجل الرخصة.

 في بيانات الرخصة ضمن سجل الرخص.الرهن تسجل الوزارة معلومات  .65.6

 

 العامة للمرخص له الفصل السادس: الحقوق وااللتزامات

 : حقوق املرخص له:السادسة والستو  املادة 

 مع مراعاة ما تقض ي به األنظمة ذات العالقة يجوز للمرخص له: .66.1

 .دخول منطقة الرخصة والقيام باألعمال التي تخولها حقوق الرخصة .66.1.1

حق اسووووووووتعمال العينات املسووووووووتخرجة برخصووووووووة االسووووووووتطالع والكشووووووووف لتصووووووووديرها ألغراض غير  .66.1.2

 تجارية.

حق للمرخص له بالكشووووف واالسووووتغالل اسووووتخدام املياه من مصووووادرها الطبيعية ضوووومن حدود ي .66.1.3

 موقع الرخصة وفق ما يقض ي به النظام.

 لحامل رخصة االستغالل حق حصري في: .66.2

إنشووووووووووووووواء وتشوووووووووووووييووود أو تنفيوووذ أي من مرافق البنيوووة التحتيوووة السوووووووووووووطحيوووة أو تحوووت سوووووووووووووط  األرض،  .66.2.1

زمة لتحقيق أغراض الرخصوووووووة بعد الحصوووووووول على واسوووووووتخدام أي معدات أو إجراء أي عمليات ال 

 .التصاري  الالزمة من الجهات ذات العالقة
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إنتاج واسووووووووووتغالل املعادن املحددة في رخصووووووووووة االسووووووووووتغالل، بواسووووووووووطة التنقيب والحفر والتعدين  .66.2.2

والتحجير واملعوووالجوووة بوووأنواعهوووا الكيميوووائيوووة والفيزيوووائيوووة وامليترولوجيوووة وإجراء عمليوووات التصووووووووووووونيع 

 والتركيز واإلذابة والتصفية. والتلميع

 ألحكام النظام والالئحة  .66.2.3
ً
نقل وتصووووووووووودير وبيع هذه املعادن بشوووووووووووكلها األصووووووووووولي أو بعد املعالجة طبقا

 وشروط وأحكام الرخصة.

تشووووووووييد وتشووووووووغيل وصوووووووويانة كافة املناجم واملحاجر واملباني واملصووووووووانع وخطوط األنابيب واملصووووووووافي  .66.2.4

مات املعدنية داخل موقع الرخصوووووووة أو خارجها بعد منشوووووووآت سووووووودود مخلفات مرافق معالجة الخا

 الحصول على املوافقات الالزمة لذلك.

تشووووييد السووووكك الحديدية والطرق السووووريعة ونظم االتصوووواالت ومحطات الطاقة واملرافق األخرى  .66.2.5

الضوووورورية أو املناسووووبة لتحقيق أغراض رخصووووة االسووووتغالل داخل موقع الرخصووووة أو خارجها بعد 

 فقات الالزمة لذلك.الحصول على املوا

 استخدام مواد الردم والحص ى والرمل واملواد املشابهة من داخل موقع الرخصة على النحو الالزم .66.2.6

ا لتحقيق أغراض الرخصوووووووووووووة أو بيعها أو االسوووووووووووووتفادة مهها  وذلك بعد دفع املقابل املالي لهذه تجاري 

 املواد.

 

 : التزامات املرخص له:السابعة والستو  املادة 

  إلخاللامع عووودم  .67.1
ً
ملوووا تقضووووووووووووو ي بوووه املوووادة الثوووامنوووة والعشووووووووووووورون من النظوووام، يكون املرخص لوووه مسوووووووووووووؤوال

 ذاتمسووووووؤولية كاملة عن جميع العمليات املنفذة بموجب الرخصووووووة، ويتحمل أي مخالفات أو أضوووووورار 

 وما يترتب عليها في موقع الرخصة وخارجها  قد تنشأ، عالقة بنشاط الرخصة

ألوقوووووات التقيووووود بجميع األنظموووووة املعمول بهوووووا في اململكوووووة وبوووووالنظوووووام يجوووووب على املرخص لوووووه في جميع ا .67.2

 والنماذج والتعليمات الصوووووووووووووادرة عن الوزارة وفقوالالئحة وشوووووووووووووروط وأحكام الرخصوووووووووووووة 
ً
ألحكام املادة  ا

 .الثالثة من الالئحة

يجب على املرخص له قبل القيام بأي نشووووووووووواط تخوله الرخصوووووووووووة اسوووووووووووتيفاء أي متطلبات أو شوووووووووووروط أو  .67.3

 تطل ها الوزارة أو الجهات ذات العالقة قبل بدء العمل بموقع الرخصة.تصاري  

 يشعر املرخص له الوزارة قبل القيام بأي نشاط غير املنصوف عليه في برنامج العمل بمدة كافية. .67.4

 يلتزم املرخص له بما يلي: .67.5



 

62  
 

 للتقنيات املتعارف عليها في صوووووووووووووناعة التعدين وبالطرق الت .67.5.1
ً
تعمل على  يتنفيذ كافة العمليات وفقا

تجنب حدوث تلف وضوووووووووووووياع وفقدان للثروات الطبيعية ومنع هدرها، وخفض اسوووووووووووووتهالك الطاقة 

 وترشيد املياه، وتحديثها بصفة دورية. 

تنفيذ عمليات التطوير والبناء ما قبل اإلنتاج بصوووووورة سوووووريعة بقدر اإلمكان بما يتوافق مع حجم  .67.5.2

 ى اقتصاديات املشروع.الرواسب املعدنية واحتياطياتها بحيث ال تؤثر عل

 تزويد الوزارة بأي دراسات يتم تحديثها عن موقع الرخصة والعمليات املرتبطة بها. .67.5.3

مع عدم اإلخالل بأي أحكام أخرى واردة في النظام أو الالئحة يجب على املرخص له، حفظ سوووووووووووووجالت  .67.6

 لنوع الرخصوووووووووووة وتقديمها وإتاحتها للفح
ً
مثلي ص من قبل مكاملة ومفصووووووووووولة عن العمليات املنفذة وفقا

 الوزارة متى ما طلب منه ذلك.

 ملا هو محدد في  تعديني تزويد الوزارة بإقرارعلى حامل رخصووة االسووتغالل  .67.7
ً
لنوع املعدن املسووتغل ووفقا

 هذه الالئحة. 

 محاسب قانوني معتمد. مراجع من تعديني سنوي تزويد الوزارة بإقرار على حامل رخصة االستغالل  .67.8

السووتطالع والكشووف واالسووتغالل أن يقدم للوزارة جميع العينات والدراسووات يجب على حامل رخصووة ا .67.9

ااملتعلقة بالرخصوووووة في حال  ا أو جزئي   للضووووووابط الانتهائها أو إنهائها أو التخلي عهها كلي 
ً
تي تحددها ، وفقا

 الوزارة.

 

 : عمليات املسح والتصوير الجو :الثامنة والستو  املادة 

نظمة ذات العالقة، إذا رغب املرخص له في القيام بمسوووووووووح جوي في منطقة مع مراعاة ما تقضووووووووو ي به األ  .68.1

 بذلك للوزارة، قبل إجراء أي شوووووووووكل من أشوووووووووكال املسوووووووووح أو التصووووووووووير 
ً
الرخصوووووووووة، فعليه أن يقدم طلبا

 الجوي.

 يجب أن يتضمن الطلب ما يلي: .68.2

 أن يكون وفق النموذج املعد لذلك. .68.2.1

 ج وتشمل:استكمال البيانات املنصوف عليها في النموذ .68.2.2

 نوع الرخصة.  .68.2.2.1

 حدود املنطقة التي يرغب في مسحها. .68.2.2.2

 البيانات الفنية عن املسوحات التي يرغب في إجرائها. .68.2.2.3

 األسبا( واملبررات األساسية للمسح. .68.2.2.4

 التعهد بمشاركة الوزارة بنتائج املسح الجوي. .68.2.2.5
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نصووووووووووووووف عليها في في حالة اسوووووووووووووتيفاء املتطلبات امل-أيام من اسوووووووووووووتالم الطلب  (10)تقوم الوزارة خالل  .68.3

بإحالة الطلب للجهة املختصوووة إلصووودار التراخيص أو املوافقات الالزمة  -املادة( من هذه 68.2الفقرة )

 وفق األنظمة والتعليمات.

ر يُ في حال رفض الطلب من الجهة املختصة،  .68.4  .مقدم الطلب مع توضي  أسبا( الرفضشع 

 

 قوة قاهرة:: إمراءات التعامل عند حدوث التاسعة والستو  املادة 

لحامل رخصوووووووووووة الكشوووووووووووف أو رخصوووووووووووة االسوووووووووووتغالل والذي تأثرت عملياته نتيجة لقوة قاهرة، أن يتقدم  .69.1

 فيه ما يثبت هذا التأثير والفترة املتوقعة النتهائها.
ً
 للنموذج املعد لذلك، مرفقا

ً
 بطلب للوزارة، وفقا

 بأي مما يلي: (30)تشعر الوزارة املرخص له خالل  .69.2
ً
 يوما

 قبول الطلب.  .69.2.1

 رفض الطلب مع توضي  أسبا( الرفض. .69.2.2

ا إشعار مقدم الطلب  .69.2.3  إضافي 
ً
 للنظر في الطلب ألسبا( يتم توضيحها.بأن الوزارة تطلب وقتا

 مما يلي:للوزارة في حال قررت املوافقة على قبول الطلب،  .69.3
ً
 أن تتخذ أيا

عيق نت .69.4
ُ
وقف فيهوووا العمووول أو أ

ُ
يجوووة لحووودوث القوة تموووديووود مووودة الرخصوووووووووووووووة ملووودة ال تقووول عن الفترة التي أ

 القاهرة.

في حووال كووانووت الرخصووووووووووووووة من معووادن الفئووة )ج(، فللوزارة في حووال توفر موقع بووديوول لنفس نوع الخووام  .69.5

 وبعد اسوووووووووووووتكمال املتطلبات النظامية 
ً
 متى ما كان ذلك ممكنا

ً
 بديال

ً
واملنطقة، من  املرخص له موقعا

 الالزمة.

 تسجل جميع إشعارات التمديد في سجل الرخص. .69.6
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 الباب الثالث: االستدامة
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 الفصل األول: البيئة

 :القسم األول: دراسة األ ر البيئي

 املادة السبعو : التقيد باملت لبات واإلمراءات:

 .فصلاملحددة في هذا الجراءات اإل متطلبات و بمع عدم اإلخالل بما يقض ي به نظام البيئة فإنه يجب التقيد 
 

 والسبعو : دراسة األ ر البيئي: الحادية املادة 

دراسة األثر  ، التقيد بتقديمطالب رخصة تعدين، أو منجم صغير، أو رخصة أغراض عامةيجب على  .71.1

 ما يلي: ، على أن تتضمنالبيئي

 االشتراطات املنصوف عليها في نظام البيئة. .71.1.1

  أي شروط إضافية تفرضها الوزارة وفق املادة الثالثة من هذه الالئحة.       .71.1.2
 

 والسبعو : تقديم دراسة األ ر البيئي: الثانيةاملادة 

 يذياملسوووووووووووووؤول التنف، على أن يلتزم دراسوووووووووووووة األثر البيئي العتمادها من الجهة املختصوووووووووووووة بالبيئة تقدم .72.1

 التعهد  بتقديم
ً
 :بما يليمتضمنا

ارة أو خطوووة اإلد ،إقراره وموافقتوووه على صوووووووووووووحوووة ودقوووة املعلوموووات الواردة في دراسوووووووووووووووة األثر البيئي .72.1.1

 البيئية.

 ة.ومتطلبات الجهة املختصة بالبيئ ،أن دراسة األثر البيئي تتوافق مع متطلبات نظام البيئة .72.1.2

باتخاذ جميع التدابير الالزمة، وتطبيق خطة اإلدارة البيئية، وأي اشووووتراطات أخرى  التزام املنشووووأة .72.1.3

 مههما. تتعلق باملوافقة على دراسة األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية، أو أّيٍ 
 

 والسبعو : مرامعة دراسة األ ر البيئي:  الثالثةاملادة 

يجب على حامل رخصة التعدين ورخصة املنجم الصغير ورخصة األغراض العامة مراجعة وتحديث   .73.1

 :-أيهما أسبق-أّيٍ مما يلي دراسة األثر البيئي وفق ما تقرره األنظمة ذات العالقة، أو عند حدوث 

 يلها.  تجديد الرخصة أو تعد .73.1.1

 وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة دراسة األثر البيئي. .73.1.2

ة جراء مراجعة للحد من اآلثار البيئيإل عند طلب الوزارة بعد التنسيق مع الجهة املختصة بالبيئة  .73.1.3

 السلبية أو منعها.

لى عيلتزم املرخص له بتطبيق دراسوووة األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية األخيرة إلى حين صووودور موافقة  .73.2

 تعديل دراسة األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية.
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  :القسم الثاني: خ ة إدارة األ ر البيئي

 خ ة إدارة األ ر البيئي لرخص مواد البناء ورخص الكشف: والسبعو : الرابعةاملادة 

 البطيجب على مع عدم اإلخالل باالشوووووووووووتراطات واملواصوووووووووووفات التي تضوووووووووووعها الجهة املختصوووووووووووة بالبيئة،  .74.1

 للنموذج املعد من رخصووووووووووو
ً
ة كشوووووووووووف، أو رخصوووووووووووة محجر مواد بناء، تقديم خطة إدارة األثر البيئي وفقا

 يتضمن ما يلي: ، على أنالوزارة

 األنظمة واللوائ  التي تخضع لها الخطة. .74.1.1

 بيانات املتقدم لطلب الرخصة. .74.1.2

 بيانات موقع الرخصة املطلوبة. .74.1.3

 التزامات خطة إدارة األثر البيئي. .74.1.4

 إدارة األثر البيئي.تنفيذي بااللتزام بخطة تعهد املسؤول ال .74.1.5

 

 خ ة إدارة األ ر البيئي: مرامعة وتعديل :الخامسة والسبعو  املادة 

 يجب على املرخص له مراجعة وتعديل خطة إدارة األثر البيئي في الحاالت التالية: .75.1

 تجديد الرخصة أو تعديلها. .75.1.1

 تحويل الرخصة. .75.1.2

 رة األثر البيئي.وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة خطة إدا .75.1.3

إذا طلبوووت الوزارة أو الجهوووة املختصووووووووووووووووة بوووالبيئوووة إجراء مراجعوووة الخطوووة للحووود من اآلثوووار البيئيوووة  .75.1.4

 السلبية أو منعها.

يجوز للوزارة من  إذن مؤقووت للسوووووووووووووموواح للمرخص لووه بووااللتزام بخطووة إدارة األثر البيئي املعوودلووة خالل  .75.2

 فترة مراجعتها.
 

 :القسم الثالث: الحوادث البيئية

 الحوادث البيئية: :السادسة والسبعو  املادة 

مع مراعاة ما تقضوووووووو ي به األنظمة ذات العالقة، على املرخص له تزويد الوزارة بنسووووووووخة من بالغات أي   .76.1

 حوادث بيئية ذات عالقة بنشاط الرخصة.  

ر ايجوووب على املرخص لوووه أن يتخوووذ كوووافوووة التووودابير الالزموووة ملواجهوووة أي حوادث بيئيوووة، أو الحووود من تكر  .76.2

 وقوع حوادث مماثلة.     
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 التقرير السنو  لخ ة اإلدارة البيئية وخ ة إدارة األ ر البيئي: :السابعة والسبعو  املادة 

يلتزم املرخص له برخصوووووووووة تعدين، أو رخصوووووووووة منجم صوووووووووغير أو رخصوووووووووة أغراض عامة، بتقديم تقرير   .77.1

 األثر البيئي.سنوي عن حالة االلتزام بخطة اإلدارة البيئية املعتمدة في دراسة 

يلتزم حامل رخصوووووووووووة محجر مواد بناء ورخصوووووووووووة الكشوووووووووووف بتقديم تقرير سووووووووووونوي إلى الوزارة عن حالة   .77.2

 االلتزام بخطة إدارة األثر البيئي.   

 

 :القسم الرابع: منشدت سدود مالفات مراف  معالجة الخامات املعدنية

 جة الخامات املعدنية:: إدارة منشدت سدود مالفات مراف  معالالثامنة والسبعو  املادة 

 ملتطلبات الجهة مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنيةعلى املرخص له إدارة منشوووآت سووودود  .78.1
ً
 طبقا

 املختصة بالبيئة ونظام البيئة أو دراسة األثر البيئي املعتمدة. وبحد أدنى من خالل تطبيق ما يلي: 

خالل فترة اسوووووووووتخدام منشوووووووووآت  عدنيةاإلدارة اآلمنة لسووووووووودود مخلفات مرافق معالجة الخامات امل .78.1.1

 سدود املخلفات، بما في ذلك اإلغالق.

األخذ في االعتبار جميع العناصوووووووور االجتماعية، البيئية، االقتصووووووووادية املحلية، والتقنية، في اتخاذ  .78.1.2

 القرارات ذات الصلة بسدود املخلفات خالل فترة استخدامها، بما في ذلك اإلغالق. 

التصوووووووووووووميم ملنشووووووووووووووآت سوووووووووووووودود مخلفووات مرافق معووالجووة الخووامووات  خطط ومعووايير يجووب أن تراعي .78.1.3

بمووووا في ذلووووك اإلغالق، ومووووا بعوووود  االفتراضووووووووووووو ي،عمره املخوووواطر لجميع مراحوووول الحوووود من املعوووودنيووووة؛ 

 اإلغالق.

 من أي مخاطر محتملة وعلمية للحدمبني على أسوووس معرفية منشوووآت السووودود تصوووميم أن يكون  .78.1.4

 اإلغالق وما بعد اإلغالق. ، بما في ذلكعمره االفتراض يلجميع مراحل 

التأكد من أن إدارة التخطيط واإلنشووواء والتشوووغيل ملنشوووآت سووودود املخلفات تقلل من املخاطر في  .78.1.5

 جميع مراحل تشغيلها، بما في ذلك اإلغالق، وما بعد اإلغالق.   

التأكد من أن إدارة تصووووووووووووميم وتنفيذ وتشووووووووووووغيل أنظمة املراقبة تقلل من املخاطر في جميع مراحل  .78.1.6

 نشآت السدود، بما في ذلك اإلغالق، وما بعد اإلغالق.   مل لعمر االفتراض يا

 وضع السياسات والنظم، وتحديد املسؤوليات لدعم سالمة وتكامل منشآت السدود. .78.1.7

بمووا في ذلووك  ،تطبيق نظم إدارة الجودة واملخوواطر لجميع مراحوول دورة حيوواة منشووووووووووووووآت السوووووووووووووودود .78.1.8

 اإلغالق. 
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إدارة الجودة واملخوووواطر، لجميع مراحوووول دورة حيوووواة منشووووووووووووووووآت وضوووووووووووووع، وتطبيق برامج ملراجعووووة  .78.1.9

 بما في ذلك اإلغالق. ،السدود

 وضع آلية لعملية التبليغ، ومعالجة املخاطر، ومخاوف املجتمعات املحلية. .78.1.10

وضوووووووووع خطط لالسوووووووووتعداد واالسوووووووووتجابة لحاالت الطوارئ عند وجود خلل، قد ينتج عنه حوادث  .78.1.11

 بمنشآت السدود.

 املخلفات.قد تنتج عند حدوث أي أضرار لسدود  ملعالجة أي آثار ىدإعداد خطة طويلة امل .78.1.12

مشووووووووووووووواركوووة الجهوووات الحكوميوووة ذات العالقوووة للحووود من األخطوووار، ومنع حووودوث انهيوووار لسووووووووووووووودود  .78.1.13

 املخلفات.

 

 إعادة التأهيل واإلغالقالفصل الثاني: 

 :القسم األول: إعادة التأهيل واإلغالق

  :دة التأهيل واإلغالق: أعمال إعاالتاسعة والسبعو  املادة 

ا يجب على املرخص له القيام بأعمال إعادة التأهيل واإلغالق للموقع ليكون  .79.1 ا جيوتقني  غير و مسوووووووووووووتقر 

 على سالمة اإلنسان أو الحيوان
ً
 وال يشكل خطرا

ً
 :وأن يقوم بما يلي ،ملوث بيئيا

ك قبووول البووودء ، وذلووو-إن وجووودت-من التربوووة سووووووووووووونتيمتر (20)تخزين وكشوووووووووووووط الطبقوووة العليوووا بعمق  .79.1.1

 بأعمال االستغالل، على أن يتم إعادتها للموقع كطبقة عليا عند إعادة التأهيل.

تهذيب حواف الحفر واملنحدرات الحادة أو غير املستقرة، وإنشاء قنوات لتصريف املياه، والتأكد  .79.1.2

 من عدم تجمعها. 

 ة.إحكام غلق فتحات املناجم تحت السطحية وفًقا للتصاميم الهندسية الالزم .79.1.3

حكام املادة السووووادسووووة والعشوووورين أإزالة املنشووووآت واملعدات واملرافق من املوقع بما ال يتعارض مع  .79.1.4

 من النظام.

ردم جميع أنقاض البنية التحتية واألسوووووووووووواسووووووووووووات املتبقية بسووووووووووووماكة متر واحد على األقل من مواد  .79.1.5

ان امليوووواه الردم التي يمكن اختراقهووووا بواسوووووووووووووطووووة جووووذور النبووووات، بشووووووووووووورط أال يؤثر ذلووووك على جريوووو

 .السطحية

ا إعادة تأهيل املنحدرات والتضاريس لتكون مستقرة  .79.1.6 أو  وأن تقاوم مخاطر االنهيار ةوآمنجيوتقني 

 السقوط.
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  عندها.وضع لوحات تحذيرية حماية املواقع الخطرة، و  .79.1.7

اتخاذ الوسائل وتطبيق املعايير الهندسية والبيئية الالزمة لتغطية وضمان سالمة مرافق معالجة  .79.1.8

 واملواد الخطرة األخرى. الخامات املعدنية ومخلفاتها

اتخاذ الوسوووائل وتطبيق املعايير الهندسوووية الالزمة لضووومان انسووويابية تدفق املياه من املوقع وعدم  .79.1.9

 إعاقتها.

 .اإلغالقتنفيذ خطط إدارة املوقع بعد  .79.1.10

 

 :املادة الثمانو : تقديم خ ة إعادة التأهيل واإلغالق

عدين، ورخصووووووووة املنجم الصووووووووغير، ورخصووووووووة األغراض العامة، تقديم خطة رخص الت طالبيجب على  .80.1

  .إعادة التأهيل واإلغالق للوزارة ضمن طلب الرخصة

تقوم الوزارة بإرسوووووووووووال خطة إعادة التأهيل واإلغالق إلى الجهة املختصوووووووووووة بالبيئة للموافقة عليها خالل  .80.2

  (60)مدة أقصاها 
ً
 .يوما

ي مع املتطلبات املحددة فبسوووووووووووووبب عدم توافقها التأهيل واإلغالق  خطة إعادةلم تتم املوافقة على إذا  .80.3

من هوووذه الالئحوووة، فيتعين على مقووودم الطلوووب تقوووديم خطوووة إعوووادة التوووأهيووول  نيالحووواديوووة والثمووواناملوووادة 

 من تاريخ إشوووووووووعار ( 30)واإلغالق املعدلة خالل 
ً
 ،خطة إعادة التأهيل واإلغالقعلى  بعدم املوافقة هيوما

 .لتي يتم االتفاق عليها مع الوزارةأو خالل املدة ا

إذا لم يلتزم مقوودم الطلووب بتقووديم خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق خالل املوودة املحووددة، أو خالل املوودة  .80.4

 املحددة التي يتم االتفاق عليها مع الوزارة، فيحق للوزارة حفظ طلب الرخصة.

 إعادةي الخبرة ملراجعة خطة يجوز للوزارة، وعلى نفقة مقدم الطلب، أن تسووووووووووتعين بأشووووووووووخاف من ذو  .80.5

أخرى للموافقووة على شوووووووووووووروٍط التووأهيوول واإلغالق، والتوصووووووووووووويووة بوواعتموواد الخطووة، أو رفضوووووووووووووهووا، أو فرض 

  الخطة.

صوووووودار رخصووووووة التعدين، أو رخصووووووة املنجم الصووووووغير، أو رخصووووووة لألغراض العامة ما لم تعتمد إال يتم  .80.6

 ، وبعوود الحصوووووووووووووول على مواإلغالقالوزارة خطووة إعووادة التووأهيوول 
ً
وافقووة الجهووة املختصووووووووووووووة بووالبيئووة طبقووا

 من املادة الخامسة والثالثين من النظام. (3)للفقرة 

يجوووب على مقووودم طلوووب رخص محووواجر مواد بنووواء تقوووديم برنوووامج إعوووادة التوووأهيووول للوزارة ضووووووووووووومن طلوووب  .80.7

 .الرخصة
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 :والثمانو : مت لبات محتوق خ ة إعادة التأهيل واإلغالق الحاديةاملادة 

   ة إعادة التأهيل واإلغالق، املعلومات التالية:خطتتضمن يجب أن  .81.1

املعلومووات التوواليووة في صوووووووووووووفحووة غالف خطووة إعووادة التووأهيوول  صوووووووووووووفحووة الغالف تضووووووووووووومنأن تيجووب  .81.1.1

وتفاصوووووويل  ،واسووووووم الشووووووركة ،وتاريخه واإلغالق: اسووووووم املشووووووروع، وعنوان الوثيقة، ورقم اإلصوووووودار

 لب(االتصال )بما في ذلك االسم والعنوان واالتصال بمقدم الط

 .، الجداول، والخرائطالرسوم التوضيحية :علىتشتمل املحتويات بقائمة  .81.1.2

 اإلغالق.تقديم خطة وأسبا( أهداف على أن يوضح فيه نطاق العمل تقديم  .81.1.3

   .قائمة بجميع املرافق، الطرق، األساسات والبنية التحتية، واملعدات  .81.1.4

 .ال وجودهافي ح الخامات املعدنية مخلفات تدابير إدارة مرافق معالجة  .81.1.5

أهيل املتعلقة بإعادة الت ،إلغالقلفي النظام والالئحة الواردة االلتزامات و  التعهدات تحديد جميع  .81.1.6

 واإلغالق وعرضها في جدول.

 . -إن وجد-لألراض ي بعد انتهاء املشروع  املقترحاالستخدام   .81.1.7

ي جوووب أخوووذهوووا فالتي ي والفرفلتحوووديووود املخووواطر البيئيوووة،  اإلغالقجراء تقييم للمخووواطر لخطوووة إ .81.1.8

االعتبووووار عنوووود التخطيط إلعووووادة التووووأهيوووول واإلغالق، ونتووووائج تقييم املخوووواطر بمووووا في ذلووووك ملخص 

للمخووواطر العووواليوووة واسوووووووووووووتراتيجيوووات التخفيف مههوووا واملخووواطر املتبقيوووة، وكوووذلوووك تحوووديووود األطراف 

 .قاإلغال املسؤولة عن تنفيذ االستراتيجيات. وتقديم تقييم كامل للمخاطر في ملحق خطة 

 .املادة( من هذه 81.5قائمة لتعهدات املسئول التنفيذي بموجب الفقرة ) .81.1.9

قيام املرخص له بتقييم االسوووووووووووووتقرار الجيوتقني للمنحدرات والتضووووووووووووواريس الصوووووووووووووخرية والرملية  .81.1.10

 .السطحية، والتدابير الالزمة؛ لضمان االستقرار الجيوتقني ملوقع الرخصة بعد اإلغالق

، ووصوووف املقترحة لعمليات التعدينواألنشوووطة الرئيسوووية  ملخص السوووتراتيجيات تنفيذ اإلغالق .81.1.11

 لبرامج عمل اإلغالق لكل جزء متعلق بالعمليات املقترحة.

تفاصووووووووووووويل إطار املراقبة الذي سووووووووووووويتم تنفيذه لكل معيار من معايير و وصووووووووووووويانة اإلغالق مراقبة  .81.1.12

العينوووات  اإلغالق، واملراقبوووة بووواسوووووووووووووتخووودام أنظموووة وإجراءات مراقبوووة الجودة املنووواسوووووووووووووبوووة في أخوووذ

والتحليل واإلشوووووووووووووعار عن النتائج، ومتابعة مراقبة ما بعد اإلغالق حتى يتم إثبات الوفاء بمعايير 

 اإلنجاز املتفق عليها.

 :املعلومات التالية أن يتضمن علىتقرير إجمالي تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة:  .81.1.13

 .التكاليف اإلدارية والتشغيلية .81.1.13.1

 .السنوية، حسب االقتضاء واإلغالقتكاليف إعادة التأهيل  .81.1.13.2
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  .معدالت الخصم املطبقة على حسابات القيمة املستقبلية .81.1.13.3

  .تكاليف تثبيت التربة واملنحدرات الصخرية واألسط  لتكون آمنة لإلنسان والحيوان .81.1.13.4

  .تكاليف تغطية وحماية الحفر الكشفية .81.1.13.5

ة أكوام حمووووايووووة مرافق سوووووووووووووووودود مخلفووووات مرافق معووووالجووووة الخووووامووووات املعوووودنيووووة، وتوووودابير إدار  .81.1.13.6

 .املخلفات الصخرية وتكاليفها

 .تكاليف تنظيف ومعالجة التلوث في موقع الرخصة .81.1.13.7

 .تقديرات تكلفة اإلغالق طول مدة املشروع .81.1.13.8

 بمخصوووووووووووصوووووووووووات االلتزام  .81.1.13.9
ً
فاتر دالفي  لإلغالقالقيم التقديرية املطلو( تخصووووووووووويصوووووووووووها سووووووووووونويا

 .لمرخص لهل املحاسبية

بما في ذلك حماية املياه على املدى الطويل  تكاليف إدارة مشوووووووووووووروع اإلغالق وإعادة التأهيل .81.1.13.10

  .والصيانة ،واملراقبة

تكاليف سوووووووالمة سووووووودود املخلفات القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش على مرافق سووووووودود  .81.1.13.11

 .مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية

تفكيك وهدم و أو إزالة املنشوووووووووووآت واملعدات ذات الصووووووووووولة باملشوووووووووووروع بما في ذلك حسوووووووووووا(  .81.1.13.12

 .اليف املتعلقة بهاالتك

 .تكاليف تصريف املياه السطحية وجريانها .81.1.13.13

من إجمالي ) ٪10(إضوووووووووووووافة احتياطي على إجمالي التكاليف التقديرية لإلغالق ال يقل عن  .81.1.13.14

 .التكاليف التقديرية

  .الفجوات واألمور غير املؤكدة في خطة إعادة التأهيل واإلغالق .81.1.13.15

خرى تطل  .81.1.13.16
ُ
  .ها الوزارةأي تدابير أو معلومات أو تقارير أ

ل  .81.1.14 ب   ونيمحاسووب قانمقبول لدى الوزارة ويصووادق على التكاليف خبير فني أن تتم املراجعة من قت

 .معتمد

 للفقرة ) .81.2
ً
غير قابلة للتطبيق على الرخصووة،  املادةمن هذه ( 81.1في حال كانت املعلومات املطلوبة وفقا

 لتطبيق، وتوضي  أسبا( ذلك.فيجب على مقدم الطلب اإلشارة إلى أن املعلومات غير قابلة ل

وصوووووووووووووًفا السوووووووووووووتراتيجيات إدارة التعدين اإلغالق ن توضوووووووووووووح خطة أ على توفير إدارة املعلومات والبيانات .81.3

الخاصوووووووووووووة باالحتفات بسوووووووووووووجالت املناجم وجميع املعلومات والبيانات  اإلجراءاتواإلغالق، بما في ذلك 

 .واإلغالقذات الصلة بإعادة تأهيل 

 تعليمات إضافية إلعداد وتنفيذ خطة إعادة التأهيل واإلغالق.يجوز للوزارة إصدار  .81.4
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  :يتعهد املسؤول التنفيذي بما يلي .81.5

 .أن املعلومات الواردة في خطة إعادة التأهيل واإلغالق صحيحة ودقيقة .81.5.1

ل ي الحوود األدنى من متطلبووات املحتو  .81.5.2
ُ
ي املنصووووووووووووووف عليهووا ف يوواتأن خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق ت

 .لإلغالقوالنماذج املعدة لذلك  املادةن هذه ( م81.1الفقرة )

  .أنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان امتثال مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل واإلغالق .81.5.3

 

 :إعادة التأهيل واإلغالقخ ة أو برناما : مرامعة وتعديل الثانية والثمانو  املادة 

إعوووادة التوووأهيووول واإلغالق وفق خطوووة أو ج برنووواميجوووب على املرخص لوووه بووواالسوووووووووووووتغالل مراجعوووة وتعوووديووول  .82.1

 :األنظمة الخاصة بها كل خمس سنوات أو في الحاالت التالية أيهما أسبق

 .تحويلهاأو  تعديلهاتمديدها أو أو عند تجديد الرخصة  .82.1.1

 .وجود تغيير كبير في برنامج عمل الرخصة قد يؤثر على إعادة التأهيل واإلغالق .82.1.2

 .كتوبة للمرخص له للقيام بذلكإصدار الوزارة تعليمات مسببة وم .82.1.3

املرخص له بالتعدين أو املنجم الصوووغير فإن على من هذه املادة ( 82.1باإلضوووافة إلى ما ورد في الفقرة ) .82.2

  :أو األغراض العامة ُمراجعة وتعديل خطة إعادة التأهيل واإلغالق في الحاالت التالية

 .أو إنهاء الرخصة عند اإلغالق املفا ئ .82.2.1

  .شهًرا (18)الق املقرر قبل تاريخ اإلغ .82.2.2

 .من الالئحة نيالرابعة والتسعتحت العناية والصيانة بموجب املادة  موقع الرخصةوضع  عند .82.2.3

ص له باالسوووووووووووووتغالل عندما يقدم طلًبا ملراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق أن يلتزم  .82.3 يجب على املرخل

عليها في  لالئحة وأن يلتزم باآللية املنصوفباملتطلبات املنصوف عليها في املادة الحادية والثمانين من ا

 املادة الثمانين من الالئحة. 

يلتزم املرخص لووه بتطبيق خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق األخيرة إلى حين صوووووووووووووودور موافقووة على تعووديوول  .82.4

 خطة إعادة التأهيل واإلغالق.

 لمرخص له بتطبيقيجوز للوزارة، بعد موافقة الجهة املختصوووووووووووووة بالبيئة، من  إذن مؤقت للسوووووووووووووماح ل .82.5

 .خطة إعادة التأهيل واإلغالق املقترحة لحين االنتهاء من إجراءات املوافقة عليها
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إعــــادة التــــأهيــــل واإلغالق ببرنــــاما أو خ ــــة : التقرير الســـــــــــــنو  بشــــــــــــــــأ  االلتزام الثــــالثــــة والثمــــانو  املــــادة 

  :املعتمدة

83.1.  
ً
ا يقدم املرخص له باالسوووووووووووووتغالل للوزارة تقريرا ادة إعخطة أو برنامج لة تنفيذ بخصووووووووووووووف حاسووووووووووووونوي 

  .التأهيل واإلغالق

  :يجب أن يتضمن التقرير السنوي بشكل مفصل ما يلي .83.2

 .إعادة التأهيل واإلغالقخطة أو ببرنامج اإلجراءات والتدابير املتخذة لاللتزام  .83.2.1

 والتدابير املتخذة ملعالجتها. ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل واإلغالقحاالت عدم االلتزام  .83.2.2

 .ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل واإلغالقنتائج أعمال التعدين أو التحجير املرحلي مقارنة  .83.2.3

 .تقييم أي آثار على إجمالي تكلفة اإلغالق والضمان املالي .83.2.4

  .تضمين أي متطلبات أخرى تطل ها الوزارة .83.2.5

 

 :إلعادة التأهيل واإلغالق القسم الثاني: ال ما  املال 

 : تقديم ال ما  املال :و  الرابعة والثماناملادة 

حدد هذه الالئحة 
ُ
ا إلعادة التأهيل واإلغالق، وت  مالي 

ً
يلتزم طالب رخصووووووة االسووووووتغالل بأن يقدم للوزارة ضوووووومانا

 لنوع الرخصة.
ً
 متطلبات وقيمة الضمان املالي وفقا

 

 مة:: ال ما  املال  لرخص التعدين واملن م الص ير واألغراض العاالخامسة والثمانو  املادة 

يلتزم طالب الرخصووة بتقديم ضوومان مالي إلعادة التأهيل واإلغالق وفق القيمة التقديرية إلعادة التأهيل  .85.1

واإلغالق الواردة في خطوووة إعوووادة التوووأهيووول واإلغالق، ووفق أحكوووام النظوووام والالئحوووة. ولوووه في ذلوووك األخوووذ 

 الخيارين التاليين: حدبأ

 للفقرة تقووديم ضووووووووووووومووان مووالي لكوواموول القيمووة التقووديريووة ل .85.1.1
ً
إلغالق في حووال كووان نوع الضووووووووووووومووان وفقووا

 .من هذه الالئحة (89.1.3)

( من القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق أو ما ٪10أو، تقديم ضووووووووومان مالي بما ال يقل عن ) .85.1.2

يعادل أول ثالث سووووووووونوات من خطة التعدين، أيهما أعلى، على أن يتم تعديل قيمة الضووووووووومان املالي 

 وفق امل
ً
 عادلة التالية:سنويا

 ÷ (ملتبقي من القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالقالزيادة السنوية ف  قيمة ال ما  املال  = )ا

 سنوات( 3 –)عدد سنوات الرخصة 
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 (15)وتقديمه إلى الوزارة خالل  ،الضووووووووومان املالي وطريقة تقديم يجب على طالب الرخصوووووووووة تحديد نوع .85.2

 من تاريخ املوافقة على
ً
 خطة إعادة التأهيل واإلغالق. يوما

تقديم قوائم مالية سنوية معتمدة من محاسب قانوني معتمد، بحيث توضح القوائم  على املرخص له .85.3

 مخصصات إعادة التأهيل واإلغالق طبقا للمعايير املحاسبية املعتمدة في اململكة.

املخصص  ( من قيمة٪120) عن نسبة الضمان املالي يقل أاليجب تجاري، فالالي املضمان ماعدا الفي  .85.4

 . املراجعةفي القوائم املالية 

85.5.  
ً
ألحكوام هوذه املوادة يلتزم املرخص لوه بتحوديوث الضوووووووووووووموان املوالي عنود مراجعوة وتعوديول خطوة إعوادة  وفقوا

 التأهيل واإلغالق.

 .ملاليةا بتعديل قيمة الضمان املالي وفق الزيادة السنوية لقيمة الضمان قبل نهاية السنة االلتزام .85.6

 

 : ال ما  املال  لرخص مواد البناء:والثمانو   السادسةادة امل

 ملدة الرخصة، ومساحتها،  .86.1
ً
حتسب القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق لرخص مواد البناء وفقا

ُ
ت

 التالي:ونوع الخام املستغل، حسب الجدول 
 

 مدة الرخصة نوع الخام

 القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق

لقيمة التقديرية اإلممالية ا

 أو مزء منها 2كم( 0.25ملساحة )

القيمة التقديرية اإلممالية لكل 

 منها مزء أو  إضاف  2كم( 0.25)

الرمل والحص ى 

والردميات وامللح 

 وال ي 

 ريال 125.000 ريال 250.000 سنوات 5إلى  1من 

 ريال 187.500 ريال 375.000 سنوات 10الى  6من 

 أحجار الزينة
 ريال 187.500 ريال 375.000 سنوات 5إلى  1من 

 ريال 281.250 ريال 562.500 سنوات 10الى  6من 

البحص 

والسكوريا ورمل 

 السيلكا

 ريال 250.000 ريال 500.000 سنوات 5إلى  1من 

 ريال 375.000 ريال 750.000 سنوات 10الى  6من 
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 ملا في الجدول الوارد في يجوز لطالب الرخصوووووووووووووة تقديم تكلفة تقديرية إلعادة  .86.2
ً
التأهيل واإلغالق، خالفا

 لخطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالقاملووادةمن هووذه  (86.1)الفقرة 
ً
  ،، وفقووا

ً
يقوم بووإعوودادهووا وتقووديمهووا وفقووا

 حة.ن من هذه الالئيوالثمان الحاديةملتطلبات محتوى خطة إعادة التأهيل واإلغالق الواردة في املادة 

 يقدم املرخص له  .86.3
ً
ا  ضوووووومانا قرة كان نوع الضوووووومان وفقا للفحال لكامل القيمة التقديرية لإلغالق في مالي 

( من القيموووووة ٪30، أو تقوووووديم جزء من القيموووووة التقوووووديريوووووة ال يقووووول عن )( من هوووووذه الالئحوووووة89.1.3)

ا على أن تعديل قيمة الضمان املالي  ،التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق  لية:وفق املعادلة التاسنوي 
 

 ÷من املتبقي من القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق(  ٪70ال ما  املال  = )الزيادة السنوية ف  قيمة 

 سنة واحدة( –)عدد سنوات الرخصة 
 

86.4.  
ً
ج أو خطة ببرناموتعديل مراجعة  ألحكام هذه املادة يلتزم املرخص له بتحديث الضووومان املالي عند وفقا

بتعديل قيمة الضوومان املالي وفق الزيادة السوونوية لقيمة الضوومان قبل  لتزاماال إعادة التأهيل واإلغالق

 املالية. نهاية السنة

 

 :: تعهدات طالب الرخصةالسابعة والثمانو  املادة 

  يتعهد ويلتزم مقدم طلب رخصة االستغالل بما يلي: .87.1

  .اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان تنفيذ إعادة التأهيل واإلغالق .87.1.1

 .ملفا ئاإلغالق او ة الضمان املالي تغطي التكلفة التقديرية لخطة إعادة التأهيل واإلغالق، أن قيم .87.1.2

 استمرار سريان الضمان املالي طوال مدة الرخصة وتجديد مدته حسب مقتض ى الحال. .87.1.3

 أن املعلومات الخاصة بتكلفة خطة إعادة التأهيل واإلغالق صحيحة ودقيقة. .87.1.4

إجمالي تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة في خطة إعادة التأهيل أن الشوووووووووووووخص املعين إلعداد تقرير  .87.1.5

  .واإلغالق وتكاليفها شخص مستقل ومؤهل

أن تقرير إجمووالي تكلفووة التووأهيوول واإلغالق املقوودرة يتوافقووان مع الحوود األدنى من متطلبووات الخطوة  .87.1.6

 والثمانين من هذه الالئحة. الحاديةاملحددة في املادة 

 الية والتعويضات املترتبة على مخالفة إجراءات التأهيل واإلغالق.تحمل كافة التبعات امل .87.1.7

 : إمراءات املوافقة على ال ما  املال :الثامنة والثمانو  املادة 

 من اسوووووووووووووتالم طلووب املوافقووة على نوع ( 30)تقوم الوزارة خالل  .88.1
ً
الضووووووووووووومووان املووالي، وطريقووة تقووديم يومووا

يوًما  (15)ملالي ال يفي باملتطلبات املحددة، ويمن  بإشوووووووووووعار مقدم الطلب باملوافقة، أو أن الضووووووووووومان ا

 .لتعديل أو استكمال الطلب
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يجوز للوزارة قبل اتخاذ القرار باملوافقة على الطلب أو رفضوووووووووووووه االسوووووووووووووتعانة بخبير أو أكثر على نفقة  .88.2

 املرخص له، ملراجعة الطلب أو أي من مكوناته.

 من إشوووووووووعاره باملوافقة  (15)وزارة خالل يجب على طالب الرخصوووووووووة تقديم الضووووووووومان املالي، إلى ال .88.3
ً
يوما

 على الطلب.

88.4.  
ً
إذا لم يقدم الضمان املالي خالل املدة املحددة أو خالل املدة التي يتم االتفاق عليها مع الوزارة، وفقا

   للظروف االستثنائية، يجوز للوزارة حفظ طلب الرخصة.

 دور الرخصة.أن يتوافق تاريخ بداية سريان الضمان املالي مع تاريخ ص .88.5

 

 :: األنواع املقبولة من ال مانات املاليةالتاسعة والثمانو  املادة 

 تقبل الوزارة أي من أنواع الضمانات املالية التالية: .89.1

  .ضمان بنكي صادر عن أي من البنوك العاملة في اململكة .89.1.1

 حسا( ضمان مالي عبر أحد البنوك العاملة في اململكة.  .89.1.2

الشركة املالكة لها إذا كانت شركة ذات قدرة مالية  وأمن الشركة ضمان تجاري أو سند تنفيذي  .89.1.3

محاسووووب قانوني عالية مسووووجلة في سوووووق األسووووهم السووووعودي الرئيسوووو ي مدعوًما بتقرير سوووونوي من 

 . معتمد

 صكوك حكومية سعودية قابلة للرهن. .89.1.4

 منتجات وأدوات التأمين والكفالة. .89.1.5

 

 :التقديرية لتكلفة إعادة التأهيل واإلغالق املادة التسعو : مرامعة ال ما  املال  والقيمة

 :يخضع الضمان املالي والقيمة التقديرية لتكلفة إعادة التأهيل واإلغالق للمراجعة في الحاالت التالية .90.1

 .تجديد الرخصة أو تحويلها أو تعديلها .90.1.1

  .مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق أو تعديلها .90.1.2

 .وجود تغيير كبير في برنامج العمل .90.1.3

  .تأثير الجوهري في املالءة املالية للشركة الضامنةال .90.1.4

 .إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة الضمان املالي .90.1.5

 .عند اإلغالق املفا ئ .90.1.6

 .كل خمس سنوات .90.1.7

قرر  .90.1.8
ُ
   .قبل سنتين من اإلغالق امل



 

77  
 

 .عندما يتم وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة .90.1.9

 ضوابط املراجعة:  .90.2

إجراء املراجعووووة خالل الفترة املشووووووووووووومولووووة في تقرير إجمووووالي تكوووواليف إعووووادة التووووأهيوووول واإلغالق تتم  .90.2.1

 .املادة( من هذه 90.1يوًما من الحاالت املنصوف عليها في الفقرة )( 30)املقدرة، أو خالل 

تقديم القوائم املالية من محاسوووووووب قانوني معتمد يوضوووووووح التزام املرخص له بمخصوووووووص التزامات  .90.2.2

 .تأهيل واإلغالقإعادة ال

إذا تبين من خالل مراجعة الضوووووووووووومان املالي وجود اجز في قيمة الضوووووووووووومان املالي، يجب على املرخص له  .90.3

 من إبالل الوزارة بوووذلوووك الالجز، أو خالل املووودة التي يتم  (60)زيوووادة قيموووة الضوووووووووووووموووان املوووالي خالل 
ً
يوموووا

 للظروف االستثنائية.
ً
 االتفاق عليها مع الوزارة وفقا

ن من خالل مراجعوة الضوووووووووووووموان املوالي فوائض في قيموة الضوووووووووووووموان املوالي عن املبلغ املطلو(، يجوز إذا تبي  .90.4

للُمرخص لووووه، التقوووودم بطلووووب إلى الوزارة لتخفيض قيمووووة الضووووووووووووومووووان املووووالي، على أن يوضوووووووووووووح الطلووووب 

 تخفيض قيمة الضمان املالي.مسوغات 
 

   :والتسعو : نقل وتعديل وإل اء ال ما  املال  الحاديةاملادة 

 ال يحق للمرخص له نقل أو تعديل أو إلغاء أو العودة في الضمان املالي إال بموافقة مكتوبة من الوزارة. 
 

 :: استادام ال ما  املال الثانية والتسعو  املادة 

 ال يجوز استخدام الضمان املالي ألغراض أخرى غير األغراض املخصصة له. .92.1

ل منفصووووووووول عن تدفقات اإليرادات األخرى للوزارة، مع تقوم الوزارة بالتعامل مع الضووووووووومان املالي بشوووووووووك .92.2

  .حفظه في سجالت منفصلة

 ملا يلي:ضوابط استخدام  .92.3
ً
 الضمان املالي وفقا

مع عوودم اإلخالل بووالتزام املرخص لووه بووالقيووام بووإعووادة التووأهيوول واإلغالق، فووإنووه يجوز للوزارة قبوول  .92.3.1

 أن تطلب من املرخص له دفع تكاليف اسوووووووووووووتخدام الضووووووووووووومان املالي، 
ً
إعادة التأهيل واإلغالق كامال

في األوقات واألحوال التي تحددها وتحمل التكاليف والتعويضوووووووات األخرى الناشوووووووئة بسوووووووبب ذلك، 

 الوزارة.

 للفقرة ) عدم التزامفي حالة  .92.3.2
ً
 وفقا

ً
( 92.3.1املرخص له دفع تكاليف إعادة التأهيل واإلغالق كامال

 أو جزء منهيحق للوزارة استخدام الضمان املالي املقدم ك
ً
 .امال

 ال يعفي املرخص له من مسوووؤولية إعادة التأهيل  .92.4
ً
قات ، أو النفواإلغالقاسوووتخدام الضووومان املالي كامال

 .  املتعلقة به
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 بعد املائة: إعادة ال ما  املال : الثالثة والتسعو  املادة 

 ملا يلي: .93.1
ً
 ُيعاد الضمان املالي أو جزء منه وفقا

زام املرخص له وحصوووووووووووله على شووووووووووهادة إعادة التأهيل واإلغالق ملوقع يعاد الضوووووووووومان املالي عند الت .93.1.1

 الرخصة.

يعاد الجزء املتبقي من الضمان املالي بعد استخدام الضمان من قبل الوزارة الستكمال إجراءات  .93.1.2

   إعادة التأهيل واإلغالق.

قة، يل املناطق املغلإلعادة تأه بالجزء املتبقياالحتفات إعادة جزء من الضووووووووووووومان املالي و يجوز للوزارة  .93.2

أو أي جزء مهها، فيما يتعلق باآلثار الكامنة، أو املتبقية، أو أي آثار بيئية أخرى، بما في ذلك ضوووو  املياه 

  .امللوثة، أو الدخيلة، لفترة محددة، وفًقا االشتراطات التي تراها الوزارة

 

 :القسم الثالث: التوقف املوقت واإلغالق

 :العناية والصيانة :الرابعة والتسعو  املادة 

يجوز للمرخص له برخصووووووووة التعدين واملنجم الصووووووووغير واألغراض العامة، أن يطلب من الوزارة وضووووووووع  .94.1

   .موقع الرخصة تحت العناية والصيانة

 :يجب أن يتضمن طلب وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة ما يلي .94.2

 .بيانات املرخص له وتفاصيل املشروع .94.2.1

 الية والضمان املالي وتقرير إجمالي تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة.خطة إعادة التأهيل الح .94.2.2

   .األسبا( التفصيلية لوضع املشروع تحت العناية والصيانة .94.2.3

   .املدة الزمنية املطلوبة للعناية والصيانة .94.2.4

 .املادة( من هذه 94.3خطة العناية والصيانة املتضمنة للمعلومات املنصوف عليها في الفقرة ) .94.2.5

 السوووووونوية عن حالة االلتزام بخطة اإلدارة البيئية املعتمدة في دراسووووووة األثر البيئيلتقارير لملخص  .94.2.6

   .للرخصة

 .املادة( من هذه 94.4تعهد من مقدم الطلب على النحو املطلو( بموجب الفقرة ) .94.2.7

 :يجب أن تتضمن خطة العناية والصيانة على الحد األدنى من املعلومات التالية .94.3

 ن املواد الكيميائية الخطرة، وطريقة التخلص مهها.تدابير إدارة تخزي .94.3.1

    .نتائج التقارير الخاصة بالتفتيش على خطة العناية والصيانة .94.3.2

 .خطة االستجابة لحاالت الطوارئ  .94.3.3
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  .تقييم املخاطر الناتجة من العناية والصيانة .94.3.4

 التدابير وااللتزامات للتخفيف من املخاطر. .94.3.5

 .وع إلى وضع التشغيل الطبيعيالتدابير وااللتزامات إلعادة املشر  .94.3.6

 .تدابير ضمان أمن موقع الرخصة .94.3.7

  .تدابير إدارة مرافق سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية وأكوام مخلفات الصخور  .94.3.8

 .خطة إدارة املياه باملوقع أثناء فترة العناية والصيانة .94.3.9

  ة.حمن هذه الالئ الثالثةدة وفق املاإلغالق املناجم  اإلرشاديأي تدابير أخرى موضحة بالدليل  .94.3.10

 :يتعهد املسؤول التنفيذي، بالتوقيع على البيانات التالية .94.4

  .أن املعلومات الواردة في خطة العناية والصيانة صحيحة ودقيقة .94.4.1

ل ي الحد األدنى من املعلومات املوضووووووحة في الفقرة ) .94.4.2
ُ
( 94.3أن خطة العناية والصوووووويانة شوووووواملة، وت

  .املادةمن هذه 

 جميع التدابير الالزمة لضمان التزام املرخص له بخطة العناية والصيانة. أنه سيتخذ .94.4.3

( من هذه 94.3على املرخص له في حال تعذر تطبيق أي من املتطلبات املنصوووف عليها في الفقرة رقم ) .94.5

 أن يبلغ الوزارة، وتقديم أسبا( ذلك. املادة

 من اسووووتالم خطة العناية ( 30)الل على الوزارة خ ة األخرى،يمع مراعاة متطلبات الجهات الحكوم .94.6
ً
يوما

  :والصيانة القيام بأٍي مما يلي

 تتجاوز مدتها سنتين، وتراجع هذه الخطة عند انقضاء مدتها. .94.6.1
ّ

 املوافقة على الخطة، على أال

  .املادة( من هذه 94.3رفض الخطة إذا لم تستوفت املتطلبات املنصوف عليها في الفقرة ) .94.6.2

 للنظر في الخطة ألسبا( يتم توضيحها. اإضافيً  ازارة تطلب وقتً إشعار مقدم الخطة أن الو  .94.6.3

قبل املوافقة على خطة العناية والصووويانة أو رفضوووها، على الوزارة التنسووويق مع الجهات الحكومية ذات  .94.7

 .العالقة حسب االقتضاء

للوزارة أن تسوووووووووووووتعين بوأشوووووووووووووخواف من ذوي الخبرة ملراجعوة الخطوة، والتوصووووووووووووويوة فيموا إذا كوانوت الخطوة  .94.8

 ستوفية لجميع املتطلبات الالزمة لوضع الرخصة تحت العناية والصيانة.م

حدد في إشعار الوزارة باملوافقة عليها .94.9
ُ
  .تسري خطة العناية والصيانة من بداية التاريخ امل

 .إذا رفضت الوزارة الخطة، فعليها إشعار املرخص له بتقديم خطة أخرى معدلة .94.10

 .يوًما من تاريخ إشعاره برفض الخطة (60)عدلة خالل يتعين على املرخص له تقديم الخطة امل .94.11

  لي:يوًما من استالم الخطة املعدلة القيام بما ي( 30)على الوزارة خالل  .94.12

 املوافقة على الخطة ملدة ال تتجاوز سنتين. .94.12.1
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 .رفض الخطة إذا لم تستوفت املتطلبات الالزمة .94.12.2

خالل املدة التي تحددها الوزارة، فُتعتبر  يوًما أو (60)إذا لم يقدم املرخص له الخطة املعدلة خالل  .94.13

خطة العناية والصووووووووووووويانة مرفوضوووووووووووووة، ويجب على املرخص له أن يبدأ بإجراء عمليات إعادة التأهيل 

  .واإلغالق

 :يخضع موقع الرخصة خالل فترة العناية والصيانة للتالي .94.14

ص ة املرخمراجعة الخطة بشوووووووكل مسوووووووتقل من قبل خبير مختص توافق عليه الوزارة، على نفق .94.14.1

 .له

يوًما من تاريخ ( 30) ُيقدم املرخص له تقرير مراجعة خطة العناية والصووووووووووووويانة إلى الوزارة خالل .94.14.2

 .انتهاء مراجعة من الخبير املختص من التقرير

 تصدر الوزارة موافقتها على تقرير مراجعة العناية والصيانة املعد من الخبير املختص. .94.14.3

إذا تعذر إعادة املشروع إلى حالة التشغيل  أهيل وإغالق املوقععلى املرخص له التقدم بطلب إعادة ت .94.15

 الطبيعية بعد فترة العناية والصيانة املعتمدة. 

ال يجوز لحامل رخصة تعدين أو منجم صغير أو رخصة األغراض العامة، تشغيل أي جزء من موقع  .94.16

معالجة الخامات الرخصوووة الخاضوووعة للرعاية والصووويانة، بما في ذلك منشوووآت سووودود مخلفات مرافق 

 .املعدنية، إال بموافقة الوزارة

 

 :التأهيل واإلغالق إعادة : طلب شهادةالخامسة والتسعو  املادة 

التأهيل واإلغالق على كامل املوقع أو جزء  إعادة طلب للحصووووول على شووووهادة للوزارة ُيقدم املرخص له .95.1

 بعد تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصوووووووووووووة، (180)منه وذلك خالل 
ً
أو التخلي الكلي أو الجزئي، أو إيقاف  يوما

 أي نشاط من أنشطة الرخصة وإعادة التأهيل املرحلي.

التووأهيوول واإلغالق، تقييم األداء الههووائي لخطووة إعووادة التووأهيوول إعووادة يجووب أن ُيضووووووووووووومن طلووب شوووووووووووووهووادة  .95.2

 واإلغالق.

هيل عادة تأيجب على املرخص له تقديم ما يثبت موافقة الجهة املختصوووووووووووووة بالبيئة على اسوووووووووووووتكمال إ .95.3

 موقع الرخصة.

   :يجب على املسؤول التنفيذي أن يقدم للوزارة تعهد يتضمن ما يلي .95.4

 .أن املعلومات الواردة في خطة تقييم األداء الههائي لإلغالق صحيحة ودقيقة .95.4.1

  .أن تقييم األداء الههائي لإلغالق شامل لجميع متطلبات إعادة التأهيل واإلغالق .95.4.2

   الالزمة لضمان التزام املرخص له بتقييم األداء الههائي لإلغالق. أنه سيتخذ جميع التدابير .95.4.3
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 ملوقع الرخصووووة، والنظر في تقييم األداء الههائي لإلغالق، ولها خالل  .95.5
ً
  (45)للوزارة أن تجري فحصووووا

ً
يوما

 لقيام بأٍي مما يلي:امن تقديم الطلب 

 املوافقة على تقييم األداء الههائي لإلغالق. .95.5.1

حددة.رفض تقييم األدا .95.5.2
ُ
 ء الههائي لإلغالق وإعادته، إذا كان ال يل ي املتطلبات امل

 إشووعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقت .95.5.3
ً
 إضووافي ا

ً
للنظر في تقييم األداء الههائي لإلغالق ألسووبا(  ا

 يتم توضيحها.

ا إذا مللوزارة أن تستعين بأشخاف من ذوي الخبرة ملراجعة تقييم األداء الههائي لإلغالق، والتوصية في .95.6

 كانت مستوفية لجميع املتطلبات الالزمة لقبول املراجعة الههائية.

 

 :اإلغالقإعادة التأهيل و : شهادة السادسة والتسعو  املادة 

 منه، عند موافقتها على تقييم إعادة التأهيل واإلغالق تصووووووودر الوزارة شوووووووهادة  .96.1
ً
ملوقع الرخصوووووووة أو جزءا

 .ختصة بالبيئة على اإلغالقاألداء الههائي لإلغالق وموافقة الجهة امل

مع مراعاة أحكام الضمان املالي الخاف بإعادة التأهيل واإلغالق، للوزارة عند إصدار شهادة اإلغالق،  .96.2

 ملقتضيات إدارة املوقع بعد اإلغالق.
ً
 إعادة الضمان املالي، أو جزء منه، إلى املرخص له، وفقا

مان املالي إلعادة التأهيل واإلغالق، أو ما تبقى منه ال تصوووودر الوزارة شووووهادة اإلغالق إذا كان قيمة الضوووو .96.3

 ال يغطي تكاليف إدارة املوقع بعد اإلغالق.

تصوووووووودر الوزارة شووووووووهادة اإلغالق عند اسووووووووتكمال جميع املتطلبات وااللتزامات الخاصووووووووة بإعادة التأهيل  .96.4

 واإلغالق.

 

 :جة الخامات املعدنية: شهادة إغالق منشدت سدود مالفات مراف  معالالسابعة والتسعو  املادة 

شووهادة إغالق منشووآت سوودود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية، بعد التنسوويق  تصوودر الوزارة .97.1

مع الجهوة املختصوووووووووووووة بوالبيئوة، وبعود توأكيود هوذه الجهوة بوأن منشوووووووووووووآت السووووووووووووودود قود اسوووووووووووووتوفوت املعوايير 

   والضوابط الالزمة للحصول على الشهادة.

الرخصووووووووة أو جزء منه بالتزامن مع طلب الحصووووووووول على شووووووووهادة إغالق يجوز تقديم طلب إلغالق موقع  .97.2

منشووووووآت سوووووودود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية، شووووووريطة أن تكون شووووووهادة إغالق منشووووووآت 

 .سدود املخلفات ُمنفصلة عن شهادة إغالق الرخصة
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 الفصل الثالث: الصحة والسالمة املهنية

 :ووليات العامةالقسم األول: الحقوق والوامبات واملس

 : الوامبات والصالحيات العامة للمرخص له:الثامنة والتسعو  املادة 

يجب على املرخص له االلتزام باألنظمة ذات العالقة بالصووحة والسووالمة املهنية والحماية من الحريق، وتوفير 

 معدات الوقاية الشخصية لجميع العاملين والزائرين في موقع الرخصة وتدري هم عليها.

 

 القسم الثاني: معايير إدارة املخاطر والصحة والسالمة املهنية:

  :: معايير إدارة الصحة والسالمة املهنيةالتاسعة والتسعو  املادة 

يجب على املرخص له التأكد من تنفيذ معايير إدارة الصووووووحة والسووووووالمة املهنية وتحديد مخاطر العمل  .99.1

ع الرخصوووة، وتنفيذ برامج السوووالمة والصوووحة املهنية بفعالية، واسوووتمرار التحكم في املخاطر داخل موق

  في موقع العمل أثناء عملية التعدين بأكملها.

 

  :املادة املائة: تقييم املخاطر

على املرخص له، قبل الشوووووروع في أي عمل قد يشوووووكل خطًرا على أي شوووووخص، إجراء تقييم للمخاطر  .100.1

خطوووار املحتملوووة، واالحتفوووات بنتوووائج تقييم في موقع العمووول بغرض تحوووديووود وتقييم وإدارة املخووواطر، واأل 

  املخاطر في موقع الرخصة.

 

 بعد املائة: إصابات العمل والحوادث املهنية: األولىاملادة 

مع مراعاة ما تقضووووووووووووو ي به األنظمة ذات العالقة، على املرخص له تزويد الوزارة بنسوووووووووووووخة من بالغات  .101.1

 الحوادث وإصابات العمل املتعلقة بأنشطة الرخصة.

 

 

 لفصل الرابع: إدارة األداء املجتمع :ا
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 القسم األول: إدارة األداء االمتما  :

 بعد املائة: االلتزام بمت لبات دراسة األ ر االمتما   وخ ة إدارة األ ر االمتما  : الثانيةاملادة 

على طالب رخصووووة الكشووووف ورخصووووة محجر مواد البناء أن يضوووومن في طلب الحصووووول على الرخصووووة  .102.1

 ألثر االجتماعي تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية.خطة إلدارة ا

على طالب رخصوووووة التعدين ورخصوووووة املنجم الصوووووغير ورخصوووووة األغراض العامة أن يضووووومن في طلبه   .102.2

 دراسة لألثر البيئي واالجتماعي تتضمن خطة إلدارة األثر االجتماعي ضمن دراسة األثر االجتماعي.

 ما يلي:جتماعي دراسة األثر اال يجب أن تشتمل   .102.3

 (100)تحديد االحتياجات ذات األهمية القصووووووووووووووى للمجتمعات املحلية في نطاق جغرافي قطره  .102.3.1

كيلو متر من موقع الرخصوووووووووووووووة على أن تراعى احتيووواجوووات املجتمعوووات املحليوووة األقر( من موقع 

  الرخصة.

 خط األساس االجتماعي واالستبيانات الكمية. .102.3.2

 حلية املحيطة بموقع الرخصة. معلومات تفصيلية عن املجتمعات امل .102.3.3

الطرق املسوووووووووووووتخوودمووة في جمع املعلومووات، بمووا في ذلووك وصوووووووووووووف املجتمعووات املحليووة أو أصوووووووووووووحووا(  .102.3.4

 املصلحة املشاركين في تطوير تقييم األثر االجتماعي.

 التأثيرات االجتماعية املباشرة املحتملة، وأهمية أي تأثيرات ومدتها، ومدى كل تأثير. .102.3.5

 ارة األثر االجتماعي ما يلي:يجب أن تشتمل خطة إد  .102.4

عمليووووات إدارة األداء املجتمعي ملقوووودم الطلووووب، التي تحوووودد التوقعووووات املحتملووووة لوووودى املجتمع،  .102.4.1

 والطريقة التي يقترحها للتعامل مع تلك التوقعات، وتعزيز اآلثار اإليجابية.

ي آثار جنب أاآللية التي سوووووووووووف يقوم بها مقدم الطلب ملعالجة احتياجات املجتمعات املحلية لت .102.4.2

 سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد مهها.

  خطة للتفاعل املستمر، واملنتظم مع املجتمعات املحلية. .102.4.3

  خطة توضح اآللية التي سيقوم بها إلدارة الشكاوى خالل مدة الرخصة. .102.4.4

 خطة التوظيف من املجتمع املحلي. .102.4.5

 خطة الشراء من املجتمع املحلي. .102.4.6

ت املتعلقووة بتوودابير التخفيف من اآلثووار االجتموواعيووة التي ترتبط تحووديوود األنظمووة والسووووووووووووويوواسووووووووووووووا .102.4.7

 بنوع الرخصة.
ً
 مباشرة
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تقوم الوزارة بتقييم دراسووووووووووووة األثر االجتماعي وخطة إدارة األثر االجتماعي املشووووووووووووار إليهما في الفقرتين  .102.5

خصووووووووة واملوافقة عليها خالل فترة دراسووووووووة طلب الحصووووووووول على الر  ،املادة( من هذه 102.4( )102.3)

 وفق نوع كل رخصة.

إشووووووووعار مقدم الطلب برفض الدراسووووووووة أو الخطة، وإشووووووووعاره بأسووووووووبا( الرفض، ومن  طالب رخصووووووووة  .102.6

 لتعووديوول الخطووة ويمن  طووالووب رخصووووووووووووووة التعوودين أو املنجم الصوووووووووووووغير أو  (15)محجر مواد بنوواء 
ً
يومووا

 لتعديل الدراسة.( 30)األغراض العامة مدة 
ً
 يوما

 ب( 30)على الوزارة خالل  .102.7
ً
عدلة، املوافقة عليها، أو رفضوووووووووووووها، يوما

ُ
عد اسوووووووووووووتالم الدراسوووووووووووووة أو الخطة امل

 وإشعار مقدم الطلب بذلك.

عدلة، أن توضح أسبا( الرفض. .102.8
ُ
  على الوزارة في حال رفضها للدراسة أو الخطة امل

 

 بعد املائة: تكليف موظف بإدارة األداء املجتمع : الثالثةاملادة 

 بإدارة األداء املجتمعي لتلقي يجب على حامل رخصة االستغالل، تكل .103.1
ً
 من املوظفين يكون معنيا

ً
يف أيا

 األسئلة والشكاوى أثناء ساعات العمل الرسمية.

، وأن يكون لوووديوووه املهوووارات   .103.2
ً
 سوووووووووووووعوديوووا

ً
يجوووب أن يكون املوظف املكلف بوووإدارة األداء املجتمعي مواطنوووا

 الالزمة.

 ى املوظف املكلف بإدارة األداء املجتمعييلتزم املسوووووووووووووؤول التنفيذي بالرد على الشوووووووووووووكاوى املرسووووووووووووولة إل  .103.3

 من تلقي الشكوى.( 30)خالل 
ً
 يوما

 يجب تضمين جميع الشكاوى والردود في تقرير التزامات املرخص له.  .103.4

 يلتزم حامل رخصة االستغالل بما يلي:  .103.5

 التعهد بخطة التفاعل املنتظم مع املجتمعات املحلية. .103.5.1

مع شوووووووووووووكواوى املجتمعوات املحليوة خالل فترة سوووووووووووووريوان التعهود بوالطريقوة التي سووووووووووووويتم التعوامول بهوا  .103.5.2

 الرخصة.
 

 :القسم الثاني: التنمية املجتمعية

 بعد املائة: التوظيف من املجتمع املحل : الرابعةاملادة 

مع مراعاة ما يقضوووووووو ي به نظام العمل، يجب أن تشووووووووتمل دراسووووووووة األثر االجتماعي وخطة إدارة األثر   .104.1

السوووووووووووووعوديين وتكون األفضوووووووووووووليووووووة في التوظيف للمواطنين  جتموووووواعي، خطووووووة لتوظيف املواطنيناال 

السووووووووووووعوديين من املجتمعات املحلية األقر( فاألقر( من موقع الرخصووووووووووووة، وتوفير فرف التدريب، 

 .وتنمية املهارات والتطوير لهم
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 من املواطنين   .104.2
ً
مع مراعواة موا يقضووووووووووووو ي بوه نظوام العمول يجوب على املرخص لوه أن يوظف عودًدا كوافيوا

 .املجتمعات املحلية السعوديين من

إذا لم يتمكن املرخص له من توظيف عدًدا كافًيا من املواطنين السعوديين من املجتمعات املحلية   .104.3

فينبغي عليه وعلى نفقته الخاصوووووة إعداد برامج متخصوووووصوووووة لتنمية مهارات املجتمع املحلي القريب 

 من موقع الرخصة بما يتناسب مع الظروف االجتماعية واملعيشية لهم.

 

 بعد املائة: الشراء من املجتمع املحل : الخامسةاملادة 

يجب أن تشوووتمل دراسوووة األثر االجتماعي أو خطة إدارة األثر االجتماعي خطة للشوووراء من املجتمعات   .105.1

 املحلية لتوفير الفرف التجارية للشركات واملؤسسات املحلية واألفراد.

موووالي الوووذي ينفقوووه املرخص لوووه على السووووووووووووولع يجوووب تحوووديووود نسوووووووووووووبوووة مئويوووة على األقووول من املبلغ اإلج  .105.2

والخدمات كل عام، لتخصووويصوووها للشوووراء من الشوووركات واملؤسوووسوووات واألفراد من املجتمعات املحلية 

 وال يشمل ذلك أجور القوى العاملة املحلية.

بسوووووووبب تدني الجودة، أو  املادة( من هذه 105.2إذا لم يسوووووووتطع املرخص له تنفيذ متطلبات الفقرة )  .105.3

أو األسووووووووعار غير التنافسووووووووية للسوووووووولع، أو الخدمات من املجتمعات املحلية، فعلى املرخص له  الكمية،

إعداد وتنفيذ برامج تنمية اجتماعية تل ي االحتياجات املحلية ذات األهمية بالتنسووووووووووووويق مع الجهات 

  ذات العالقة بما يعادل نسبة الشراء املحلي من املشتريات.

 

 ة تنمية املحتوق املحل :بعد املائة: خ  السادسةاملادة 

يجب على طالب رخصووووووووووة تعدين ورخصووووووووووة املنجم الصووووووووووغير ورخصووووووووووة األغراض العامة تضوووووووووومين خطة لدعم 

 عماله.أاملحتوى املحلي في 

 

 بعد املائة: التقرير السنو  للتنمية االمتماعية: السابعةاملادة 

عن مدى التزامه  يلتزم حامل رخصوووووووووووووة الكشوووووووووووووف، أو االسوووووووووووووتغالل، أن يضووووووووووووومن في تقاريره السووووووووووووونوية .107.1

 بمتطلبات خطة إدارة األثر االجتماعي.

 

 يجب أن يشتمل التقرير السنوي للتنمية االجتماعية بحد أدنى التالي: .107.2

 الالئحة. هذه( من 102.4االلتزام بالخطط املوضحة في الفقرة ) .107.2.1.1



 

86  
 

رسوووووووووولة إلى املوظف املعني بإدارة األداء املجتمعي والطريقة التي  .107.2.1.2
ُ
م بها تاألسووووووووووئلة والشووووووووووكاوى امل

 معالجتها.

من هوووذه (106، )( 105) ، (104)املواد وفق املسوووووووووووووووواهموووات املقووودموووة لتنميوووة املجتمع املحلي  .107.2.1.3

 .الالئحة

يجوز أن يشووومل التقرير السووونوي للتنمية االجتماعية طلًبا لتعديل الخطط املوضوووحة في الفقرة  .107.2.2

 الالئحة.هذه ( من 102.4)
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 األحكام املالية الباب الرابع:
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 الفصل األول: الحد األدنى لإلنفاق لرخص الكشف

 بعد املائة: الحد األدنى لإلنفاق السنو : الثامنةاملادة 

( 4املرخص له برخصة كشف بالحد األدنى لنفقات الكشف السنوية املوضحة في امللحق رقم )يلتزم  .108.1

 ت بموجب قرار من الوزير أو من يفوضه.من هذه النفقا ىيعفما لم  ،بهذه الالئحة

الحد األدنى لنفقات الكشف السنوية على أساس حسا( حاصل ضر( املساحة اإلجمالية  يحتسب .108.2

 ن يتم احتسووووووووووا( الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلومتر(أ )على ملوقع الرخصووووووووووة بالكيلومتر املربع

ة وفق ما هو موضوووووح في امللحق رقم لنفقات الكشوووووف السووووونوية لنفس السووووون األدنىقيمة الحد ضووووور( 

 ( بهذه الالئحة وفق املعادلة التالية:6)

دنى قيمة الحد األ  × مزء منه* أو  بالكيلومتر الحد األدنى لإلنفاق السنو  = املساحة اإلممالية للرخصة 

 لإلنفاق السنو  لتلك السنة

 يتم احتسا( الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلومتر أن*على 
 

 :فقات الكشف ما يليتشمل ن .108.3

 مصروفات الكشف عن املعادن والخامات في موقع رخصة الكشف املتعلقة بما يلي: .108.3.1

 األنشطة الجيولوجية واالستطالع. .108.3.2

 األنشطة الجيوكيميائية. .108.3.3

 األنشطة الجيوفيزيائية واملسح الجوي. .108.3.4

جميع أعمووووووال الكشوووووووووووووف والحفر والتقييم والوووووودراسوووووووووووووووووووات الجيولوجيووووووة، والهيوووووودرولوجيووووووة،  .108.3.5

 غرافية، والبيئية، واالجتماعية واملصاريف املترتبة عليها.والطبو 

 املكتبية املتعلقة بإعداد الدراسات وتقييم نتائج الكشف. األعمال .108.3.6

 .ملوقع الرخصة تكاليف الوصول  .108.3.7

 املصروفات التشغيلية الالزمة للقيام بأعمال الكشف داخل موقع الرخصة. .108.3.8

 الكشف بموقع الرخصة.املصروفات على إعادة التأهيل املرتبطة بأعمال  .108.3.9

رف االسووووتغالل املسووووتقبلي للمعادن بموقع الرخصووووة بما في ذلك  .108.3.10
ُ
املصووووروفات الالزمة لتقييم ف

 ودراسة األثر البيئي. واإلغالقإعداد دراسات الجدوى 

 اإليجار السطحي السنوي. .108.3.11

 مصاريف القوى العاملة في رخصة الكشف. .108.3.12
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 ومهها:يستثنى من نفقات الكشف الفعلي النفقات األخرى،  .108.4

  النفقات التي صرفت قبل الحصول على الرخصة. .108.4.1

 النفقات والرسوم املتعلقة بعمليات تحويل الرخصة أو االستحواذ عليها. .108.4.2

 النفقات املتعلقة بالغرامات والعقوبات. .108.4.3

 النفقات املتعلقة بتمويل عمليات الكشف. .108.4.4

دة كتب الرئيسوووووو ي واملسووووووانأو املخصووووووصووووووة ملصوووووواريف امل ،ُيحدد إجمالي النفقات غير املباشوووووورة املحولة .108.5

 :-أيهما أقل-اإلدارية لحامل الرخصة بإحدى الطرق التالية 

 من إجمالي نفقات الكشف السنوية. (20٪) .108.5.1

 .من الحد األدنى لإلنفاق السنوي  (20٪) .108.5.2

يجوز للمرخص له بالكشوف، والذي لديه أكثر من رخصوة كشوف متجاورة، أن يوزع إجمالي  .108.5.2.1

 رخص.قيمة اإلنفاق السنوي على هذه ال

يجب أن تكون نفقات الكشوووووووووووووف السووووووووووووونوية مسووووووووووووواوية أو أكثر من الحد األدنى للنفقات وفق  .108.5.2.2

 الضوابط املوضحة في هذه املادة.

يجوز نقووول نفقوووات الكشوووووووووووووف الزائووودة عن الحووود األدنى لإلنفووواق السووووووووووووونوي التي صووووووووووووورفوووت إلى  .108.5.2.3

 السنوات التي تليها.

ا بوووالحووود األدنى لإلنفووواق في سووووووووووووونوووة ا .108.5.2.4 ت إذا كوووان إجموووالي نفقوووا ،لتقييميعتبر املرخص لوووه ملتزموووً

مضوووافا إليه نفقات الكشوووف الزائدة من السووونوات السوووابقة أكبر  الكشوووف خالل تلك السووونة

 عادل الحد األدنى لإلنفاق لتلك السنة.يمن أو 

في حال عدم التزام املرخص له  ،مع مراعاة ما ورد في املادة السوووادسوووة والخمسوووين من النظام .108.5.2.5

نوي، تنتقل القيمة املتبقية من الحد األدنى لإلنفاق السوووووووووونوي إلى بالحد األدنى لإلنفاق السوووووووووو

وفي حال استمرار هذه املخالفة، فللوزارة عدم قبول تجديد الرخصة أو  ،تينالسنتين التالي

 الحصول على رخصة استغالل.في إلغاء حقه الحصري 

ات الي نفقيجوز للوزارة أن تطلب من املرخص له برخصة كشف تقديم تقرير مراجعة بإجم .108.5.2.6

 الكشف من محاسب قانوني معتمد.
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 :بعد املائة: اإلعفاء من شرط الحد األدنى ملبلغ نفقات الكشف التاسعةاملادة 

يجوز للمرخص له برخصووة كشووف تقديم طلب إلى الوزارة إلعفائه من االلتزامات املفروضووة بموجب  .109.1

 .بعد املائة من هذه الالئحة الثامنةاملادة 

ب بالشووووووووووووكل املحدد ويقدم هذه املعلومات على النحو املبين في األدلة اإلرشووووووووووووادية يجب أن يكون الطل .109.2

التي تصدرها الوزارة وفق املادة الثالثة من الالئحة، بما في ذلك الظروف االستثنائية أو الخاصة التي 

 يخضع لها مقدم الطلب.

ف بات مبلغ نفقات الكشوووووويجوز للوزير أو من يفوضووووووه من  إعفاء كلي أو جزئي من الحد األدنى ملتطل .109.3

ن فيما يتعلق بمقدم طلب محدد إذا كا ،بعد املائة من هذه الالئحةالثامنة املنصووووووف عليها في املادة 

 مقدم الطلب مسوووووووووووووتوفي
ً
أو لجميع  املادة،( من هذه 109.1للمتطلبات املفروضوووووووووووووة بموجب الفقرة ) ا

 :رخص الكشف، متى ما توفرت األسبا( التالية

قييم العمووول املنجز في موقع الرخصوووووووووووووووة، وتخطيط أنشوووووووووووووطوووة الكشوووووووووووووف أو الحووواجوووة إلى وقوووت لت .109.3.1

االسووووتغالل املسووووتقبلية بما في ذلك الحاجة إلى وقت إلنشوووواء وحدات املعالجة التجريبية وإنشوووواء 

املنشآت الالزمة األخرى حسب اقتضاء الحالة، على أن يقدم للوزارة ما يثبت اتخاذه لإلجراءات 

 .الالزمة للقيام بهذه األعمال

أن تكون منطقة رخصووووووووة الكشووووووووف منطقة ال يمكن العمل فيها ألسووووووووبا( خارجة عن إرادة حامل  .109.3.2

 الرخصة، كاألسبا( األمنية أو البيئية أو الصحية أو غيرها.

 

 :عشرة بعد املائة: اإلي ار الس ح  العاشرةاملادة 

فع ل دباسوووووووتثناء األراضووووووو ي اململوكة ملكية خاصوووووووة، يجب على املرخص له برخصوووووووة كشوووووووف واسوووووووتغال .110.1

 لكل سووووووونة من صووووووودور الرخصوووووووة (30)إيجاٍر سوووووووطحي سووووووونوي وذلك خالل 
ً
على أن يدفع اإليجار  ،يوما

 السطحي للسنة األولى قبل صدور الرخصة.

 ملا هو موضح في امللحق رقم ) يحسب .110.2
ً
 ( من هذه الالئحة.3اإليجار السطحي لرخص مواد البناء وفقا

 للمعادلة التالية:اإليجار السطحي لرخص االستغالل األخر  يحسب  .110.3
ً
 ى وفقا

 

قيمة اإلي ار الس ح  ×  *اإلي ار الس ح  السنو  = مساحة الرخصة بالكيلومتر املربع أو مزء منه

 السنو  للكيلو متر املربع

 يتم احتسا( الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلومتر أن*على 
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 ني: املقابل املال االفصل الث

 ائة: املقابل املال  ملعاد  الفئة )أ(:عشرة بعد امل الحاديةاملادة 

لزكاة الخاضع ل أويدفع املرخص له برخصة االستغالل ملعادن الفئة )أ( غير الخاضع لضريبة الدخل  .111.1

 
ً
 املقابل املالي التالي: وضريبة الدخل معا

 ملا هو موضووووووووح باملادة  .111.1.1
ً
 مهها الزكاة املسووووووووتحقة وفقا

ً
 التاسووووووووعةما يعادل ضووووووووريبة الدخل محسوووووووووما

 بعد املائة من الالئحة. نيشر والع

111.1.2.  
ً
املقوابول املوالي لقيموة املعودن عنود االسوووووووووووووتخراج: نسوووووووووووووبوة من قيموة املعودن عنود االسوووووووووووووتخراج وفقوا

في السووووووووووووونوات الخمس األولى من توواريخ  املرخص لووه ويعفى ،(2للنسووووووووووووووب املحووددة في امللحق رقم )

 صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل.

ى ضريبة لإباإلضافة  -غالل ملعادن الفئة )أ( الخاضع لضريبة الدخل يدفع املرخص له برخصة االست .111.2

 املقابل املالي التالي:  -الدخل 

111.2.1.  
ً
املقوابول املوالي لقيموة املعودن عنود االسوووووووووووووتخراج: نسوووووووووووووبوة من قيموة املعودن عنود االسوووووووووووووتخراج وفقوا

ريخ في السووووووووووووونوات الخمس األولى من تووا املرخص لووه ويعفى ،(2للنسووووووووووووووب املحووددة في امللحق رقم )

 صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل

 للمعادلة التالية: .111.2.2
ً
 يتم حسا( املقابل املالي لقيمة املعدن عند االستخراج وفقا

 

 X( 2املقابل املال  لقيمة املعد  عند االستارا  = نسبة املقابل املال  للمعد  املحددة ف  امللح  رقم )

 صاف  قيمة املعد  عند االستارا 

 

 عشرة بعد املائة: املقابل املال  للمعاد  للفئة )ب(: ثانيةالاملادة 

نسووووووبة  أو ،دفع املقابل املالي لكل طن من الخام املسووووووتغل املرخص له برخصووووووة االسووووووتغالل يجب على .112.1

أو النسووووووووووووبة املحددة في  ، أ(3مئوية من صووووووووووووافي إيرادات الرخصووووووووووووة وفق القيمة املحددة في امللحق رقم )

 الالئحة.  (( من هذه3امللحق رقم )

 للمعادلة التالية:  يحسب .112.2
ً
 املقابل املالي لالستغالل لكل طن من املعدن املستغل وفقا

حددة ف  امللح  رقم )
ُ
كمية الخام املنتا  X( 3املقابل املال  لالست الل = قيمة املقابل املال  للمعد  امل

 بال ن
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 للمعادلة التالية: املقابل املالي لالستغالل من قيمة مبيعات املعدن املستغليحسب  .112.3
ً
 وفقا

صاف  اإليرادات ف   X( 3املقابل املال  لالست الل= نسبة املقابل املال  للمعد  املحددة ف  امللح  رقم )

 بوابة الرخصة

 

 عشرة بعد املائة: املقابل املال  للمعاد  للفئة ) (: الثالثةاملادة 

ي لكوووول طن من الخووووام وفق قيمووووة الخووووام املرخص لووووه ملعووووادن الفئووووة )ج( دفع املقووووابوووول املووووال يجووووب على .113.1

 ( من هذه الالئحة.4املحددة في امللحق رقم )

 للمعادلة التالية: يحسب .113.2
ً
 املقابل املالي لكل طن من الخام وفقا

حددة ف  امللح  رقم )
ُ
كمية الخام  X( 4املقابل املال  لفئات املعاد  ) ( = قيمة املقابل املال  للمعد  امل

 املنتا بال ن

 

  :لقيمة املعد  عند االستارا  للفئة )أ(عشرة بعد املائة: استحقاق املقابل املال   الرابعةة املاد

 موواليوو   .114.1
ً
عن قيمووة املعوودن عنوود االسوووووووووووووتخراج، إذا حقق املعوودن صووووووووووووووافي قيمووة  ايوودفع املرخص لووه مقووابال

 
ً
بعد للمادة السووووووووووادسووووووووووة عشوووووووووورة موجبة، على أن يتم تحديد قيمة املعدن عند نقطة االسووووووووووتخراج وفقا

 .من هذه الالئحة املائة
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 عشرة بعد املائة: تحديد إممال  اإليرادات عند نق ة التقييم للفئة )أ(: الخامسةاملادة 

حدد )نقطة التقييم( عند تحقق أي مما يلي  .115.1
ُ
 -ت

ً
 : -أيهما يتحقق أوال

 إنتاج أول منتج قابل للبيع مشتق من املعدن. .115.1.1

 التوريد األولي للمعدن. .115.1.2

 خارج اململكة.تصدير املعدن  .115.1.3

 استخدام املعدن ألي غرض، وال يشمل ذلك زيادة تركيز املعدن أو إنتاج أول منتج قابل للبيع. .115.1.4

 لشوووووووووووووروط وأحكام الرخصوووووووووووووة .115.2
ً
وبناًء على دراسوووووووووووووة الجدوى  ،تحدد الوزارة أول منتج قابل للبيع، وفقا

 املقدمة في الطلب.

حووووالووووة بيع املعوووودن، أو  املووووادة في( من هووووذه 115,1,2يتم التوريوووود األولي للمعووووادن الواردة في الفقرة ) .115.3

 التصرف فيه، أو نقله، من قبل املرخص له برخصة االستغالل ألي طرف آخر مستقل.

 يشمل توقيت التوريد األولي الذي يقوم به املرخص له باالستغالل ما يلي: .115.4

 وقت تسليم املعدن. .115.1.1

 وقت انتقال ملكية املعدن إلى متلقي التوريد األولي. .115.1.2

 عند نقطة التقييم وفق الحاالت التالية:   اإليراداتالي إجم يحدد .115.5

إيرادات  تحتسوووووووبفي حالة إنتاج وبيع أول معدن قابل للبيع خالل فترة اسوووووووتحقاق املقابل املالي،  .115.5.1

 أنها إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم.  علىالبيع 

إجمالي  بل املالي، تحتسوووبخالل فترة اسوووتحقاق املقا يبعفي حالة إنتاج أول معدن قابل للبيع لم  .115.5.2

 على أساس املعادلة التالية: اإليرادات عند نقطة التقييم
 

املال   خالل فترة املقابل يبع= كمية أول معد  منتا قابل للبيع لم  إممال  اإليرادات عند نق ة التقييم

X  السعر املرمع  القابل للت بي 

 

 ات عند نقطة التقييم.هي إجمالي اإليراد :تكون قيمة بيع التوريد األولي .115.5.3

  في حال تصووووووووووودير أو اسوووووووووووتخدام أي معدن، تكون إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم .115.5.4
ً
مسووووووووووواوية

 للسعر التجاري في وقت التصدير أو في وقت ومكان استخدام املعدن.
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 السعر املرجعي ألول معدن قابل للبيع كما يلي:يحدد  .115.6

نافسووو ي، فإن السوووعر املرجعي هو متوسوووط سوووعر في حالة تداول أول معدن قابل للبيع في سووووق ت .115.6.1

أو في نشووووووورة معتمدة لدى  ،اإلغالق اليومي املعلن عنه في سووووووووق معادن دولي مقبول لدى الوزارة

 الوزارة خالل فترة املقابل املالي.

تداول أول منتج قابل للبيع في سووووووووووووووق تنافسووووووووووووو ي، يكون السوووووووووووووعر على النحو الذي  في حالة عدم .115.6.2

 ملنتج.تحدده الوزارة لذلك ا

 ألّيٍ  .115.7
ً
 مما يلي: يحدد السوق التنافس ي وفقا

 إذا كان هناك سعر ُمعلن أو منشور ألول منتج قابل للبيع في سوق معادن دولي مقبول للوزارة. .115.7.1

إذا كانت هناك نشرة معتمدة لدى الوزارة لعرض أو نشر أسعار أول منتج قابل للبيع في السوق  .115.7.2

 الدولية.

املسوووووتخدم ألول منتج قابل للبيع من املعدن مع وحدة القياس يجب أن يتوافق السوووووعر املرجعي  .115.7.3

 ليها.إاملعتمدة في السوق املستند 

 

 عشرة بعد املائة: طرق تحديد قيمة املعد  عند نق ة االستارا : السادسةاملادة 

 قيمة املعدن عند نقطة االستخراج خالل فترة املقابل املالي بإحدى الطرق التالية:  تحدد .116.1

 عشرة بعد املائة من الالئحة. السابعةساسية لحسا( صافي الرب  وفًقا للمادة الطريقة األ  .116.1.1

ن بعد املائة من الالئحة إذا اختار املرخص له يالطريقة البديلة وفًقا للمادة الخامسووووووووة والعشوووووووور  .116.1.2

  .فيجب أن ُيعتمد مسبًقا من الوزارة ،برخصة االستغالل استخدام الطريقة البديلة

يار إن أي اختف، املعتمدة من الوزارة برخصووة االسووتغالل الطريقة البديلة إذا اختار املرخص له .116.1.3

 يجب أن ُيعتمد مسبًقا من الوزارة. ،الحق الستخدام الطريقة األساسية لصافي الرب 

إذا تعذر تحديد قيمة املعدن عند نقطة االستخراج من قبل املرخص له وفًقا لألحكام السابقة  .116.1.4

وفق املووادة الحوواديووة ة بتحووديوود قيمووة املعوودن عنوود نقطووة االسوووووووووووووتخراج هووذه املووادة، تقوم الوزار  في

 .ن النظامموالخمسون 
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 عشرة بعد املائة: ال ريقة األساسية الحتساب قيمة املعد  عند نق ة االستارا : السابعةاملادة 

 ملا يلي: يحدد .117.1
ً
 قيمة املعدن عند نقطة االستخراج بالطريقة األساسية وفقا

 لفترة املقابل املالي.عند نقطة التقييم  يراداتاإل إجمالي تحديد  .117.1.1

 تحديد إجمالي املبالغ التالية: .117.1.2

فترة  خاللوحتى نقطة التقييم  ،مصوووروفات التشوووغيل ألنشوووطة املراحل الالحقة لالسوووتخراج .117.1.2.1

 عشوووووورة بعد املائة من هذه الثامنةاملقابل املالي الخاصووووووة باملعدن، وفق ما هو محدد في املادة 

 الالئحة.

رة وحتى نقطة التقييم خالل فت ،ت االستهالك ألنشطة املراحل الالحقة لالستخراجمصروفا .117.1.2.2

املقوابول املوالي الخواصووووووووووووووة بواملعودن، وفق موا هو محودد في املوادة العشووووووووووووورين بعود املوائوة من هوذه 

 الالئحة. 

رة وحتى نقطة التقييم لفت ،عائد تقديري على رأس املال لالسووووووووووووتثمارات الالحقة لالسووووووووووووتخراج .117.1.2.3

 من هذه الالئحة. بعد املائة والعشرين الثالثةملالي، وفق ما هو محدد في املادة املقابل ا

حسوووووووووب قيمة املعدن عند نقطة االسوووووووووتخراج بالطريقة األسووووووووواسوووووووووية من خالل حسوووووووووم املبلغ ت .117.1.2.4

من هذه  (117.1.1)من املبلغ املحدد في الفقرة  املادةمن هذه ( 117.1.2)املحدد في الفقرة 

 .املادة

 

 عشرة بعد املائة: مصروفات تش يل أنش ة املراحل الالحقة لالستارا : ةالثامناملادة 

هي أي مصوووووووووروفات باسوووووووووتثناء االسوووووووووتهالك، وفًقا للمبادئ املحاسوووووووووبية لفترة املقابل املالي، إذا تحققت  .118.1

 الشروط التالية:

 أن تكون املصروفات متعلقة بما يلي: .118.1.1

نفيذها لفترة املقابل املالي والتي يتم تممارسة األنشطة املتعلقة باملعادن املشمولة بالرخصة  .118.1.1.1

 بعد نقطة االستخراج وقبل تحقيق اإليرادات في نقطة التقييم.

 نقل املعدن على هيئته بعد نقطة التقييم. .118.1.1.2

 التأمين على نقل املعادن على هيئته بعد نقطة التقييم. .118.1.1.3

ئة من بعد املا ة عشووورةالتاسوووعأال تكون من ضووومن املصوووروفات املسوووتثناة من الحسوووم املحددة في املادة  .118.1.2

 هذه الالئحة.
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 بعد املائة: املصروفات املستثناة:  التاسعة عشرةاملادة 

مصوووروفات التشوووغيل ألنشوووطة املراحل الالحقة لالسوووتخراج  تسوووتثنى املصوووروفات التالية من الحسوووم في .119.1

 للفترة املقابل املالي الخاصة باملعدن:

والفوائد على القروض، وتوزيع األرباح،  تكاليف التمويل، وإصوووووووووووودار األسووووووووووووهم، وسووووووووووووداد األصووووووووووووول  .119.1.1

 والنفقات املماثلة.  ،وإعادة شراء األسهم أو استردادها

العمالت إذا كووان يتعلق بوواتفوواق املشوووووووووووووتقووات املوواليووة أو تحوط  وتحويوول التحوط أو اتفوواق صووووووووووووورف .119.1.2

 العمالت األجنبية. 

 .-وجدتإن -املصاريف اإلدارية واملكتبية العامة، وما يماثلها خارج اململكة  .119.1.3

 الزكاة وضريبة الدخل. .119.1.4

أي مبلغ مدفوع بأمر من محكمة، أو غرامة مدفوعة أو مستحقة عن أي عقوبة بموجب األنظمة  .119.1.5

 املحلية، والفوائد املرتبطة بالغرامات، بموجب القوانين الدولية.

 

 املادة العشرو  بعد املائة: مصروفات االستهالك ف  أنش ة املراحل الالحقة لالستارا :

ق مصووووروفات االسووووتهالك في أنشووووطة املراحل الالحقة لالسووووتخراج، إذا امتلك املرخص له األصوووول تطب .120.1

وقام باسوووووووووووووتخدامه، أو قام بتركيب أو إنشووووووووووووواء أصووووووووووووول لالسوووووووووووووتخدام لتنفيذ أنشوووووووووووووطة املراحل الالحقة 

 لالستخراج املتعلقة باملعدن املشمول في رخصة االستغالل.

 ملبلغ االسووووووووووووتهالك املحدد وفًقا ملبادئ يكون مبلغ اسووووووووووووتهالك األصوووووووووووول خالل فترة املق .120.2
ً
ابل املالي مسوووووووووووواويا

االسوووووتهالك لهذا الغرض على أسووووواس التكلفة وتجاهل أي عمليات إعادة  يحسوووووباملحاسوووووبة بشووووورط أن 

 تقييم.

، بحيث ال يحسووووب اسووووتهالك األصوووول للفترة املادةمن هذه  (120.2)املبلغ املحدد وفًقا للفقرة  يخفض .120.3

 لالسوووووووووووووتخدام، أو أن األصووووووووووووول التي يكون فيها غير مسوووووووووووووت
ً
 لغير أنشووووووووووووو  خدم، أو غير مثبت أو ليس جاهزا

 االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج.

120.4.  
ً

تنطبق أحكام هذه املادة على التحسووووووووووينات املتعلقة بالتجهيزات املرتبطة باألرض كما لو كانت أصووووووووووال

 عن األرض، سواء كانت هذه التحسينات ثابتة أو منقو 
ً
 لة.منفصال

 



 

97  
 

 والعشرو  بعد املائة: تعديالت االستهالك لألصول املستأمرة: الحاديةاملادة 

 وكان مطلوًبا منه اإلفصوووووواح عنه في حسوووووواباته وفًقا ملبادئ املحاسووووووبة،  .121.1
ً

إذا اسووووووتأجر املرخص له أصووووووال

 فيطبق ما يلي:

 ص له.خمعاملة استهالك األصل املستأجر املفصح عنه على أنه استهالك لألصل اململوك للمر  .121.1.1

 مدفوعات إيجار األصول املؤجرة كمصروفات. حسبال ت .121.1.2

ل .121.1.3 عام 
ُ
مع مصووووووووووووواريف تمويل اإليجار املتكبدة بموجب عقد اإليجار كتكاليف تمويل كما تم في  ت

 .الالئحةمن هذه  (119.1.1)الفقرة 

بحيووث ال  املووادةمن هووذه  (121.1.1)مبلغ اسوووووووووووووتهالك األصوووووووووووووول املفصوووووووووووووح عنووه في الفقرة  يخفض .121.1.4

 أ الك األصوووووووووووول للفترة التي يكون فيها غير مسووووووووووووتخدم،يحسووووووووووووب اسووووووووووووته
ً
و غير مثبت أو ليس جاهزا

 لالستخدام، أو أن األصل تم إنشاؤه لغير االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج.

 

 :والعشرو  بعد املائة: تعديالت االستهالك لألصول املشتراة بالتقسيط الثانيةاملادة 

 بموجب اتفاقية الشوووووووراء بالتقسووووووويط، وكان من إذا اسوووووووتأجر املرخص له  .122.1
ً

برخصوووووووة االسوووووووتغالل أصوووووووال

 الالزم اإلفصاح عنه في حساباته لألغراض املحاسبية وفًقا ملبادئ املحاسبة، فيطبق ما يلي:

رسووووووووووملته على أنه اسووووووووووتهالك لألصوووووووووول اململوك للمرخص له  تاسووووووووووتهالك األصوووووووووول الذي تم يعامل .122.1.1

 برخصة االستغالل.

 لشراء بالتقسيط على أنها تكاليف تشغيل.مدفوعات ا حسبتال  .122.1.2

مع مصوواريف رسوووم الشووراء بالتقسوويط وفًقا لعقد الشووراء بالتقسوويط كمصوواريف تمويل  تعامل .122.1.3

 .الالئحةمن هذه  (119,1,1)كما تم في الفقرة 

بحيووث ال  املووادةمن هووذه  (122.1.1)مبلغ اسوووووووووووووتهالك األصوووووووووووووول املفصوووووووووووووح عنووه في الفقرة  يخفض .122.1.4

 يحسووووووووووب اسووووووووووتهالك األصوووووووووول ل
ً
لفترة التي يكون فيها غير مسووووووووووتخدم، أو غير مثبت، أو ليس جاهزا

 لغير االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج. أنش  لالستخدام، أو أن األصل 

 

 

 



 

98  
 

 والعشرو  بعد املائة: العائد التقدير  على رأس املال: الثالثةاملادة 

االسوووووووووووووتخراج وحتى نقطووة التقييم لرخصوووووووووووووووة  مبلغ العووائوود التقووديري على رأس املووال من نقطووة يحوودد .123.1

 للمعادلة التالية: 
ً
 االستغالل لفترة املقابل املالي الخاصة باملعدن وفقا

]سعر السندات طويلة األمل لفترة  Xمبلغ العائد التقدير  على رأس املال = إممال  القيمة الدفترية 

 (365)÷( )  األيام ف  فترة املقابل املال([ )×( 0.05املقابل املال  + )
 

هي مجموع القيمة الدفترية  املادةمن هذه  (123.1)إجمالي القيمة الدفترية املشوووووووووووووار إليها في الفقرة  .123.2

لثانية ا املائة، واملادةبعد ن يالحادية والعشوووووووووور  واملادة املائة،ن بعد يالعشوووووووووور املواد لألصووووووووووول املحددة في 

مووة الوودفتريووة القي تخفض فيهوواقووابوول املووالي التي بعوود املووائووة من هووذه الالئحووة في بوودايووة فترة امل نيوالعشووووووووووووور 

بحيث ال يحسوووووووووب العائد على رأس املال للفترة التي يكون فيها األصووووووووول غير مسوووووووووتخدم، أو غير  ،لألصووووووووول

 لالستخدام أو 
ً
 . اجلالستخر  لغير االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة أنش  مثبت، أو ليس جاهزا

 املادةمن هذه  (123.1)املقابل املالي املشووووار إليه في الفقرة سووووعر السووووندات طويلة األجل لفترة حدد ي .123.3

 ملا يلي:
ً
 وفقا

سوووعودية للعشووور سووونوات التي تنشووورها الجهة املختصوووة الحكومية المتوسوووط عائدات السوووندات  .123.3.1

 لتلك الفترة.

إذا لم يتم نشوووووووور متوسووووووووط عائدات السووووووووندات السووووووووعودية الحكومية من الجهة املختصووووووووة لتلك  .123.3.2

 وزارة بتحديد متوسط تلك العائدات على أساس عادل ومعقول.لفترة، فتقوم الا

 

 :والعشرو  بعد املائة: ال ريقة البديلة الحتساب قيمة املعد  عند نق ة االستارا  الرابعةاملادة 

 ،يجوووب أن تكون أي طريقوووة بوووديلوووة ُمسوووووووووووووتخووودموووة لتحوووديووود إجموووالي إيرادات املعووودن في نقطوووة التقييم .124.1

ا ا ملعرفة قيمة املعدن عند نقطة االسوووووووووووتخراج، مع مراعاة ظروف موثو مناسوووووووووووبا و  تسوووووووووووتخدم مقياسوووووووووووً
ً
ق

املهام التي يؤديها واألصوووووووول التي يسوووووووتخدمها واملخاطر  -ومهها على سوووووووبيل املثال ال الحصووووووور-املرخص له 

التي يتعرض لها لتنفيذ أنشووووووووطة املراحل األولية وأنشووووووووطة املراحل الالحقة لالسووووووووتخراج، وكذلك جميع 

 .ذات الصلة املعلومات األخرى 

فإنه يجوز اسوووووووووووووتخدام الطريقة البديلة لتحديد قيمة املعدن  ،(124.1مع مراعاة ماورد في الفقرة ) .124.2

 للشروط التالية:
ً
 عند االستخراج وفقا

 ر(خآغير املرخص له )طرف طرف ن تكون أنشووووووطة املراحل الالحقة لالسووووووتخراج تمت من قبل أ .124.2.1

  بما في ذلك استخدام جميع األصول.
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 .مباشرة أو غير مباشرة للطرف اآلخر بشأن املعدن أي مصلحةهناك  أال يكون  .124.2.2

 بشٍكل مستٍقل تماًما.أن يكون التعامل مع الطرف اآلخر  .124.2.3

وتعتبر السووووووووق تنافسوووووووية إذا كان مسوووووووتوى  اآلخر، الطرف ملنتج تنافسوووووووية أن يكون هناك سووووووووق  .124.2.4

ار مع األخذ في االعتب، املسووووووتثمريتناسووووووب مع رأس املال اآلخر العائد الذي تحصوووووول عليه الطرف 

 .نشطةاملخاطر غير القابلة للتنويع املصاحبة ملثل هذه األ

تعتبر أي طريقة بديلة مقترحة مستوفية الشروط إذا حدد املرخص له قيمة املعدن عند االستخراج  .124.3

  ،األخرى  دون الحود من نطواق أو أنواع الطرق البوديلوة ،بشوووووووووووووكول معقول 
ً
من هوذه  (124.1)لفقرة ل وفقوا

 :بالطريقة التالية، ويمكن تحديد قيمة املعدن عند االستخراج بشكل معقول ةاملاد

ص عليهووووووا في الفقرة للشوووووووووووووروط وفقووووووا  ،التقييمعنوووووود نقطووووووة  اإليراداتإجمووووووالي تخفيض  .124.3.1
ُ
التي ن

 ،من اسوووووووووووووترداد املبالغ التاليةاآلخر بمبلغ يكفي لضووووووووووووومان تمكن الطرف  املادةمن هذه  (124.2)

 : ملحسومة التكاليف املرتبطة باملعدنعلى أال تتجاوز املبالغ ا

 أي تكاليف تشغيلية. .124.3.1.1

 . اآلخرمبلغ تعادل قيمته أي استهالك لألصول استخدمها الطرف  .124.3.1.2

 عائد على رأس املال وال يتجاوز االلتزامات الرأسمالية املستمرة. المبلغ يساوي  .124.3.1.3

عووودن عنووود لى قيموووة املإاملشوووووووووووووتري ا من قبووول الحقوووً خصوووووووووووووموووت ودفعوووت عوووادة كووول التكووواليف التي إ .124.3.2

 االستخراج. 

 

 :نق ة االستارا  والعشرو  بعد املائة: الخامسةاملادة 

 ستخراج وفق الحاالت التالية:اال تحدد نقطة  .125.1

 في حالة تخزين معدن في مخزون املعادن املستخرجة فإن نقطة االستخراج هي نقطة التخزين. .125.1.1

فتكون نقطة االسووتخراج هي نقل مباشوورة، و خزن املعدن في مخزون املعادن املسووتخرجة يإذا لم  .125.1.2

 املكان الذي ُينقل إليه املعدن ألول مرة.

و  (125.1.1)في حالة حصوووووووووووول التوريد األولي للمعدن قبل تحديد نقطة االسوووووووووووتخراج وفًقا للفقرتين  .125.2

  ،من هذه املادة( 125.1.2)
ً
تكون نقطة اسووووووووووووتخراج املعدن هي املكان الذي يوجد فيه املعدن مباشوووووووووووورة

 لي.قبل التوريد األو 
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 :املبالغ التي تعكس التعامالت املستقلة والعشرو  بعد املائة: السادسةاملادة 

إذا تبين للوزارة أن املرخص له لم يقيم املعادن املسوووووووووتخرجة بسوووووووووعر تجاري، فيجب على املرخص له  .126.1

 تعديل املبلغ بما يتفق مع تقييم السعر التجاري عند االستخراج.

خدام و االسوووووووووووتأوذلك لغرض البيع  ،يم املعادن بالسوووووووووووعر التجاري في حال عدم تقيد املرخص له بتقي .126.2

 لسعر التجاري. أن يقدم للوزارة قيمة املعدن با ى املرخص لهلنفسه أو ألي غرض آخر، فيجب عل

 

والعشــــــــــــرو  بعد املائة: ال ريقة التي يتعي  اســــــــــــتادامها عند تحديد املبالغ التي تعكس  الســــــــــــابعةاملادة 

 :التعامالت املستقلة

ة والعشووووووووورون بعد املائة من هذه الالئحة، وألغراض تحديد السوووووووووعر دسوووووووووألغراض تطبيق املادة السوووووووووا .127.1

يتم تحديد جميع املبالغ ذات الصوووولة باسووووتخدام طرق متوافقة مع نظام ضووووريبة الدخل، وال  ،التجاري 

 سيما تعليمات تسعير املعامالت.

 لتقوم الوزارة  إشوووووعاريجب عليه  ،تحديد السوووووعر التجاري عن في حال اجز املرخص له  .127.2
ً
الوزارة فورا

 بتقدير السعر التجاري.
 

ضـــــــــــــوابط وشـــــــــــــروط تافيض املقابل املال  من قيمة املعد  عند  والعشـــــــــــــرو  بعد املائة: الثامنةاملادة 

 االستارا :

ملعووال  ا ،لفئووة )أ(ايجوز للوزارة تخفيض قيمووة املقووابوول املووالي لقيمووة املعوودن عنوود االسوووووووووووووتخراج ملعووادن  .128.1

لكول مرحلوة من مراحول تصووووووووووووونيع املعودن للكميوات املسوووووووووووووتخودموة  ،(٪30)بنسوووووووووووووبوة  ،للتصووووووووووووووديروالقوابول 

ة سووواء كان تصوونيع املعدن بواسووط ،اإلضووافية داخل اململكة في سووالسوول القيمة املضووافة لذلك املعدن

 بشرط أن يستوفي املرخص له ما يلي: ،حامل الرخصة أو طرف صناعي مستقل داخل اململكة

 .نيع اإلضافية داخل اململكةإذا تمت مرحلة التص .128.1.1

إذا تمت املعالجة والتصوووووووونيع اإلضووووووووافية ليصوووووووول للمرحلة التالية إلنتاج سوووووووولعة قابلة للتداول في  .128.1.2

 سالسل القيمة املضافة.

سووووولعة تحتوي على معدن لطرف صوووووناعي مسوووووتقل داخل اململكة، يجب تقديم املسوووووتندات  بيعتإذا  .128.2

 الالزمة.

 .(٪50)حلة معينة من سالسل القيمة املضافة إلى يحق للوزير زيادة نسبة التخفيض ملر  .128.3

موووت األخرى، إذا تالفئوووات تخفيض قيموووة املقوووابووول املوووالي ملعوووادن  -بعووود االتفووواق مع وزير املووواليوووة-يجوز  .128.4

 ملا تحدده الوزارة.
ً
 معالجته داخل الدولة، ووفقا
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 :معادل ضريبة الدخل بعد املائة: التاسعة والعشرو املادة 

 ملا يلي:ُيحدد معادل ضريبة  .129.1
ً
 الدخل املستحق على املرخص له برخصة االستغالل وفقا

 ُيحدد عن كل سنة على حدة بخصوف كل رخصة استغالل يحصل عليها املرخص له. .129.1.1

 أو حصول املرخص له عليها. ،ُيحدد اعتباًرا من تاريخ إصدار رخصة االستغالل .129.1.2

ورد في الفقرة يكون معوووادل الضوووووووووووووريبوووة املسوووووووووووووتحق عن كووول سووووووووووووونوووة ترخيص بمبلغ يسوووووووووووووووواوي موووا  .129.1.3

 مما ورد في الفقرة ) ،( من هذه املادة129,1,3,1)
ً
( من هذه املادة حيث 129,1,3,2محسووووووووووووووما

 ن:إ

عن تلك السووووووونة على  هاملرخص له برخصوووووووة االسوووووووتغالل دفع علىالذي مبلغ ضوووووووريبة الدخل  .129.1.3.1

افتراض أن حامل الرخصوووووووووة هو شوووووووووركة أموال مقرها في اململكة تخضوووووووووع بالكامل لنظام ضوووووووووريبة 

 خل، ودخلها الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:الد

 املحققة من جميع املعادن التي تشملها رخصة االستغالل لتلك السنة.اإليرادات  إجمالي .129.1.3.1.1

الثالثون و  الثالثةمبالغ الدخل الخاضووووووعة للضووووووريبة املتعلقة باملبالغ املحددة وفًقا للمادة  .129.1.3.1.2

 بعد املائة من الالئحة.

املرخص له برخصة االستغالل دفعه عن تلك السنة على  املستحق علىريبة الدخل مبلغ ض .129.1.3.2

 افتراض أن الدخل الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:

 املحققة من جميع املعادن التي تشملها رخصة االستغالل لتلك السنة.اإليرادات  إجمالي .129.1.3.2.1

 ثالثون بعد املائة من الالئحة.وال الثالثةاملبلغ املحدد وفًقا للمادة  .129.1.3.2.2

 

رحلة املادة الثال و  بعد املائة:
ُ
 :الخسائر امل

 تعتبر الخسائر ُمرحلة عند تحديد ُمعادل ضريبة الدخل على املرخص له بالشروط التالية:  .130.1

قر أن يكون ما على افتراض أن يكون ترحيل الخسائر في وقت إصدار الرخصة أو الحصول عليه .130.1.1

 وأن تكون خاضعة لنظام ضريبة الدخل.  ،ةالشركة في اململك

أن تكون الخسوووائر ناتجة عن اإلنفاق أو االسوووتهالك، أو مرتبطة بأنشوووطة االسوووتطالع والكشوووف،  .130.1.2

والتطويريووووووة السوووووووووووووتغالل املوارد الطبيعيووووووة املتعلقووووووة برخص  ،وغيرهووووووا من األعمووووووال التمهيووووووديووووووة

 االستطالع أو الكشف.

   ل.على هذه الخسائر من قب املادة من هذه (130.1)أال يسبق تطبيق الفقرة  .130.1.3
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خرى حصووول عليها،  .130.2
ُ
لة إلى رخصوووة اسوووتغالل أ رحل

ُ
يجوز للمرخص له برخصوووة الكشوووف نقل الخسوووائر امل

لة بغرض تحديد ُمعادل ضوووووريبة الدخل املفروضوووووة  لة املنقولة خسوووووائر ُمرحل رحل
ُ
وتعتبر تلك الخسوووووائر امل

 يطة على حامل الرخصوووووووووة عن رخصوووووووووة االسوووووووووتغالل األخرى، شووووووووور 
ّ

رّحلة بالفعل ت أال
ُ
خصوووووووووم الخسوووووووووائر امل

 ألغراض تحديد ُمعادل ضريبة الدخل فيما يتعلق بأي رخصة استغالل.

لة لغرض تحديد معادل ضوووووووووووريبة الدخل ألي سووووووووووونة في حالة اسوووووووووووتيفاء  .130.3 رحل
ُ
يجوز خصوووووووووووم الخسوووووووووووائر امل

ة كانينظمة الضووووووووورائب ذات الصووووووووولة للسوووووووووماح بترحيل هذه الخسوووووووووائر وإمأالشوووووووووروط التي نصوووووووووت عليها 

 خصمها.

لة بعد تاريخ دخول هذه الالئحة حيز هذه ال تنطبق  .130.4 رحل
ُ
 .النفاذاملادة إال على الخسائر امل

 

والثال و  بعد املائة: ضـــــــــــــوابط تحديد املبالغ املســـــــــــــتق عة بســـــــــــــبب االســـــــــــــتهالك والدخل  الحاديةاملادة 

 األولى: نش ة املراحلالخاضع لل ريبة نتي ة التصرف ف  األصول القابلة لالستهالك واملخصصة أل

حدد مبالغ االسوووووووووووووتهالك والدخل الخاضوووووووووووووع للضوووووووووووووريبة بعد اسوووووووووووووتبعاد األصوووووووووووووول القابلة لالسوووووووووووووتهالك  .131.1
ُ
ت

نظمووة أواملسوووووووووووووتخوودمووة في توليوود قيمووة املعوودن املسوووووووووووووتخرج املتعلقووة برخصووووووووووووووة االسوووووووووووووتغالل، وبتطبيق 

 الضرائب ذات الصلة، وذلك لكل رخصة استغالل على حدة. 

مل إلى رخصووة االسووتغالل في حالة األصووول القابلة لالسووتهالك في الحاالت خصووص تكلفة األصوول بالكات .131.2

 التالية: 

إذا اسوووووووتخدمها املرخص له برخصوووووووة االسوووووووتغالل ألول مرة عند الحصوووووووول على الرخصوووووووة أو بعد  .131.2.1

 ذلك.

ولد قيمة املعدن املسووتخرج املتعلقة برخصووة  .131.2.2
ُ
إذا اسووتخدام األصوول فقط لتنفيذ األنشووطة التي ت

 .االستغالل

ا فقط لتنفيوووذ املوووادةمن هوووذه  (131.1)الفقرة طبقوووت  إذا .131.3 د األصووووووووووووووول ُمسوووووووووووووتخووودموووً ، وفيموووا بعووود لم يعوووُ

ولد قيمة املعدن املسوووووووووتخرج املتعلقة برخصوووووووووة االسوووووووووتغالل، يتعين تخفيض رصووووووووويد 
ُ
األنشوووووووووطة التي ت

مجموعة األصوووول القابلة لالسوووتهالك املتعلقة برخصوووة االسوووتغالل املنسووووبة إلى األصووول بالتناسوووب مع 

دام األصل املتعلق برخصة االستغالل فيما يخص استخدام األصل في أي نشاط آخر، ويسري استخ

 هذا التخفيض من تاريخ توقف استخدام األصل لتنفيذ األنشطة التي تولد قيمة املعدن املستخرج.
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، وبعد ذلك أصوووووووووووب  األصووووووووووول ُمسوووووووووووتخدًما ألغراض رخصوووووووووووة املادةمن هذه  (131.1)الفقرة  طبقتإذا  .131.4

أخرى، وكان لألصووووول رصووووويد متبقي في مجموعة األصوووووول القابلة لالسوووووتهالك املتعلق برخصوووووة اسوووووتغالل 

االسووووتغالل محل الرصوووويد، يجب تخصوووويص نسووووبة من الرصوووويد املتبقي إلى رخصووووة االسووووتغالل األخرى، 

على أن تمثل هذه النسوووبة قيمة اسوووتخدام األصووول املتعلق بالرخصوووة األخرى بقدر اسوووتخدام األصووول في 

 ويكون ذلك اعتباًرا من تاريخ استخدام األصل في رخصة االستغالل األخرى. ،اطتنفيذ النش

ُيخصووووووووووص جزء من تكلفة األصوووووووووول إلى رخصووووووووووة االسووووووووووتغالل في حالة األصوووووووووول القابل لالسووووووووووتهالك الذي  .131.5

اسووووتخدمه حامل الرخصووووة ألول مرة عند حصوووووله على الرخصووووة أو بعد ذلك، وعند اسووووتخدام األصوووول 

ولد قيمة املعدن املسوووووووووووووتخرج املتعلقة برخص االسوووووووووووووتغالل، جزئًيا لتنفيذ األنشوووووووووووووطة ا
ُ
دد هذا حيلتي ت

الجزء بالتناسووب مع اسووتخدام األصوول فيما يتعلق برخصووة االسووتغالل والخاصووة باسووتخدام األصوول في 

 أي نشاط آخر.    

يجب فمن قبل، وحدث تغيير في نسوووبة اسوووتخدام األصووول،  املادةمن هذه  (131.5)الفقرة  تإذا طبق .131.6

ل رصوووويد مجموعة األصووووول القابلة لالسووووتهالك املتعلق برخصووووة االسووووتغالل املنسوووووبة إلى األصوووول تعدي

ليتناسوووووب مع اسوووووتخدام األصووووول املتعلق برخصوووووة االسوووووتغالل، بعد التغيير الذي حدث في اسوووووتخدام 

 .    األصلاألصل في أي نشاط آخر، ويسري هذا التعديل من تاريخ تغيير نسبة استخدام 

من قبوول، وحوودث تغيير في اسوووووووووووووتخوودام األصووووووووووووووول ألغراض ( من هووذه املووادة 131.5)رة الفقطبقووت إذا  .131.7

في مجموعة األصوووووول القابلة لالسوووووتهالك املتعلق  رخصوووووة اسوووووتغالل أخرى، وكان لألصووووول رصووووويد متبٍق 

يجب تخصوويص نسووبة من هذا الرصوويد إلى رخصووة االسووتغالل األخرى، على أن فبرخصووة االسووتغالل، 

تخدام األصوول املتعلق بالرخصووة األخرى بقدر اسووتخدام األصوول في تنفيذ تمثل هذه النسووبة قيمة اسوو

 النشاط. ويكون ذلك اعتباًرا من تاريخ استخدام األصل في رخصة االستغالل األخرى. 

ُيخصوووص لرخصوووة االسوووتغالل كامل رصووويد مجموعة األصوووول القابلة لالسوووتهالك املنسووووبة إلى األصووول  .131.8

حصوووول على رخصوووة االسوووتغالل، والذي ُيسوووتخدم فقط لتنفيذ الذي اسوووتخدم ألول مرة قبل تاريخ ال

 األنشطة التي تولد قيمة املعدن املستخرج املتعلقة برخصة االستغالل.

يجب تخفيض رصووويد مجموعة األصوووول القابلة لالسوووتهالك املتعلق برخصوووة االسوووتغالل املنسووووبة إلى  .131.9

أي  ما يخص استخدام األصل فياألصل ليتناسب مع استخدام األصل املتعلق برخصة االستغالل في

خر، وذلك في حالة انطباق آنشووواط آخر، ويسوووري هذا التعديل من تاريخ اسوووتخدام األصووول في نشووواط 

 الشروط التالية:

 .( من هذه املادة131.8)الفقرة  أن طبقتإذا سبق  .131.9.1
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ولد قيمة املعدن املسوووووووووووتخرج املتعلقة  .131.9.2
ُ
إذا توقف اسوووووووووووتخدام األصووووووووووول عن تنفيذ األنشوووووووووووطة التي ت

 خصة االستغالل.بر 

خصوووص نسوووبة من رصووويد مجموعة األصوووول القابلة لالسوووتهالك إلى رخصوووة االسوووتغالل األخرى، ت .131.9.3

على أن تمثل هذه النسوووووووبة قيمة اسوووووووتخدام األصووووووول املتعلق بالرخصوووووووة األخرى بقدر اسوووووووتخدام 

 ة انطباق؛ في حالاألخرى األصل في تنفيذ النشاط اعتباًرا من تاريخ استخدام األصل في الرخصة 

 الشروط التالية: 

 ( من هذه املادة.131.8)الفقرة  تإذا سبق أن طبق .131.9.3.1

 إذا حدث تغيير في استخدام األصل ألغراض رخصة استغالل أخرى. .131.9.3.2

 ل.إلى ذلك األص في مجموعة األصول القابلة لالستهالك منسوٍ(  إذا كان هناك رصيد متبٍق  .131.9.3.3

ة لالسووووووتهالك املنسوووووووبة إلى ُيخصووووووص لرخصووووووة االسووووووتغالل جزء من رصوووووويد مجموعة األصووووووول القابل .131.10

أصل تم استخدامه ألول مرة قبل الحصول على ترخيص االستغالل والذي ُيستخدم جزئًيا لتنفيذ 

حدد هذا الجزء بما وياألنشووووووطة التي تولد قيمة املعدن املسووووووتخرج الخاصووووووة برخصووووووة االسووووووتغالل، 

 فيذ النشاط.  يتناسب مع استخدام األصل املتعلق بالرخصة بقدر استخدام األصل في تن

يجب تعديل الرصووووووووووويد املتبقي لألصووووووووووول في مجموعة األصوووووووووووول القابلة لالسوووووووووووتهالك املتعلق برخصوووووووووووة  .131.11

االسوووتغالل ليتناسوووب مع اسوووتخدام األصووول بعد تغيير اسوووتخدام األصووول في أي نشووواط آخر، ويسوووري 

 :ةخر، وذلك في حالة انطباق الشروط التاليآهذا التعديل من تاريخ استخدام األصل في نشاط 

 ( من هذه املادة.131.10)الفقرة  تإذا سبق أن طبق .131.11.1

 إذا حدث تغيير في نسبة استخدام األصل.   .131.11.2

تخصص نسبة من الرصيد املتبقي لألصل في مجموعة األصول القابلة لالستهالك املتعلق برخصة  .131.12

خرى، على أن تمثل هذه النسبة قيمة استخدام األصل املت
ُ
لق عاالستغالل إلى رخصة االستغالل األ

اعتباًرا من تاريخ اسوووتخدام األصووول في  ،بالرخصوووة األخرى بقدر اسوووتخدام األصووول في تنفيذ النشووواط

 ؛ وذلك في حالة انطباق الشروط التالية: األخرى الرخصة 

 ( من هذه املادة.131.10)الفقرة  تإذا سبق أن طبق .131.12.1

 إذا حدث تغيير في استخدام األصل ألغراض رخصة استغالل أخرى. .131.12.2

 . إلى ذلك األصل في مجموعة األصول القابلة لالستهالك منسوٍ(  اك رصيد متبٍق إذا كان هن .131.12.3
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 والثال و  بعد املائة: األرصدة السابقة ملجموعات األصول القابلة لالستهالك: الثانيةاملادة 

إضوووووووووووووافة األرصووووووووووووودة السوووووووووووووابقة ملجموعات األصوووووووووووووول القابلة  له برخصوووووووووووووة االسوووووووووووووتغالل يحق للمرخص .132.1

من هذه املادة إلى أرصووووووودة مجموعات ( 132,2)( و 132,1)ن االفقرتتنطبق عليها  لالسوووووووتهالك التي لم

األصوووووووول القابلة لالسوووووووتهالك ألغراض تحديد معادل ضوووووووريبة الدخل املسوووووووتحقة على حامل الرخصوووووووة 

ا ، وُيشووووووووار إليهكما لو أن مقر الشووووووووركة في اململكة وتخضووووووووع لضووووووووريبة الدخل لقاء رخصووووووووة االسووووووووتغالل

 جموعات األصول القابلة لالستهالك، وذلك بالشروط التالية:باألرصدة السابقة مل

 أن يكون ذلك وقت الحصول على رخصة االستغالل. .132.1.1

أن يكون لدى املرخص له برخصوووة االسوووتغالل أرصووودة من مجموعة األصوووول القابلة لالسوووتهالك  .132.1.2

تتعلق بأنشوووووووووووووطة االسوووووووووووووتطالع والكشوووووووووووووف واألعمال التمهيدية والتطويرية ذات الصووووووووووووولة برخص 

 ستطالع أو الكشف.اال 

إذا تكبد حامل الرخصوووووووة نفقات تتعلق بأنشوووووووطة االسوووووووتطالع والكشوووووووف بعد الحصوووووووول على رخصوووووووة  .132.2

 مع تلك النفقات وفقا لآلتي:  فيتعاملاالستغالل، 

ُتضواف النفقات إلى أرصودة فإذا كان لدى املرخص له برخصوة االسوتغالل رخصوة واحدة فقط،  .132.2.1

ا لألنظمة الضووووووريبية، وذلك ألغراض تحديد معادل مجموعات األصووووووول القابلة لالسووووووتهالك وفًق 

 ضريبة الدخل املستحقة على املرخص له برخصة االستغالل.

ا ُتضاف النفقات، وفًق فإذا كان لدى املرخص له برخصة االستغالل أكثر من رخصة استغالل،  .132.2.2

 مةملا يحدده حامل الرخصوووووووووووة، إلى أرصووووووووووودة مجموعات األصوووووووووووول القابلة لالسوووووووووووتهالك وفًقا لألنظ

الضوووووريبية، وذلك ألغراض تحديد معادل ضوووووريبة الدخل املسوووووتحقة على كل رخصوووووة اسوووووتغالل، 

 إلى األرصودة املذكورة أعاله مسواوًيا للمبلغسوتضواف بشورط أن يكون إجمالي مبالغ النفقات التي 

 الفعلي للنفقات التي تكبدها املرخص له برخصة االستغالل.   

ة مجموعووات األصوووووووووووووول القووابلووة لالسوووووووووووووتهالك بموجووب الفقرتين ُيشووووووووووووووار إلى املبووالغ املوودرجووة في أرصوووووووووووووود .132.3

من هوووذه املوووادة بووواألرصوووووووووووووووودة السووووووووووووووووابقوووة من مجموعوووات األصوووووووووووووول القوووابلوووة ( 132.2.2و ) (132.2.1)

 لالستهالك.

للمرخص له برخصوووووووة االسوووووووتغالل نقل كل أو جزء من رصووووووويد مجموعة األصوووووووول القابلة لالسوووووووتهالك   .132.4

إلى األرصوووودة السووووابقة إلى أي رخصووووة اسووووتغالل أخرى يحملها.  املتعلقة برخصووووة االسووووتغالل التي تعود 

 وفي حالة قيامه بنقل األرصدة على هذا النحو، يجب اتخاذ ما يلي:

تخفيض رصوووووووويد مجموعة األصووووووووول القابلة لالسووووووووتهالك فيما يتعلق برخصووووووووة االسووووووووتغالل بقيمة  .132.4.1

 رصيد مجموعات األصول القابلة لالستهالك املنقولة.
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ت األصووووووووول القابلة لالسووووووووتهالك املنقولة في مجموعات األصووووووووول القابلة إضووووووووافة رصوووووووويد مجموعا .132.4.2

لالسوووووووووووووتهالك ذات العالقووة أغراض تحووديوود معووادل ضوووووووووووووريبووة دخوول حوواموول الرخصووووووووووووووة فيمووا يتعلق 

 برخصة االستغالل األخرى، وُيشار إليها كأرصدة سابقة ملجموعات األصول القابلة لالستهالك.

األرصووووووودة السوووووووابقة ملجموعات األصوووووووول القابلة لالسوووووووتهالك يتعين اسوووووووتخدام األصوووووووول التي تتعلق بها  .132.5

لتوليوود الوودخوول الخوواضوووووووووووووع للضوووووووووووووريبووة ألغراض تحووديوود معووادل ضوووووووووووووريبووة دخوول املرخص لووه برخصووووووووووووووة 

 االستغالل، وذلك فيما يخص مجموعات األصول املتعلقة بالرخصة.

ات النفقاملادة فقط على أرصوووووووودة مجموعات األصووووووووول القابلة لالسووووووووتهالك الناشووووووووئة عن هذه طبق نت .132.6

 .نفاذاملتكبدة بعد تاريخ دخول هذا النظام حيز ال

 

 والثال و  بعد املائة: استبعاد األصول القابلة لالستهالك: الثالثةاملادة 

خذ في يجب األ فإذا استبعد املرخص له برخصة االستغالل أي أصل من األصول القابلة لالستهالك،  .133.1

يدها بالرجوع إلى مدى اسووووووووووتخدام األصوووووووووول املتعلق االعتبار نسووووووووووبة من عائدات االسووووووووووتبعاد، يتم تحد

 برخصة االستغالل في تنفيذ أي نشاط آخر، وذلك عند تحديد معادل ضريبة دخل حامل الرخصة.

في حال تصووووورف املرخص له برخصوووووة االسوووووتغالل في الرخصوووووة، يجب أن تتضووووومن ضوووووريبة دخل حامل  .133.2

لقاء التصوووورف في األصووووول، دون أن  الرخصووووة ألغراض تحديد معادل ضووووريبة الدخل، املقابل املدفوع

يتجاوز مجموع املبالغ التالية، إلى حد ارتباطها بالنفقات على أنشووووووطة االسووووووتطالع وأنشووووووطة الكشووووووف 

 وغيرها من األعمال التمهيدية والتطويرية الستغالل املوارد الطبيعية املتعلقة برخص الكشف:    

رّح  .133.2.1
ُ
د لة والنفقات واالسووووووتهالكات املطالب بها عناملبالغ املسووووووتقطعة مقابل الخسووووووائر السووووووابقة امل

 تحديد معادل ضريبة دخل املرخص له برخصة االستغالل.  

بواملقوابول املودفوع نظير عمليوات عوضوووووووووووووت أجزاء أرصووووووووووووودة مجموعوات األصوووووووووووووول املسوووووووووووووتهلكوة التي  .133.2.2

 التصرف في األصول.  

قت كشووف في و تعلق برخصووة الت التي -إن وجدت-أرصوودة مجموعات األصووول القابلة لالسووتهالك  .133.2.3

 التصرف في األصول.
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 والثال و  بعد املائة: حسم الزكاة املستحقة: الرابعةاملادة 

حسوووم الزكاة املسوووتحقة من املقابل املالي لالسوووتغالل لكل رخصوووة اسوووتغالل سووونويا. وذلك اعتباًرا من  .134.1
ُ
ت

 تاريخ الحصول على رخصة االستغالل.

 تحسم الزكاة عن أي سنة في الحاالت التالية: .134.2

ذا كان املرخص له برخصة االستغالل شركة مستقلة غير تابعة ُملزمة بتقديم إقرار الزكاة عن إ .134.2.1

تلك السووووووووووووونة بموجب الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، فيحدد مبلغ الزكاة املسوووووووووووووتحق حسووووووووووووومه 

بشوكل معقول على أسواس اإليرادات املحققة من عمليات التعدين الخاصوة بجميع املعادن التي 

 صة االستغالل لتلك السنة.تغطيها رخ

إذا كان املرخص له برخصوووة االسوووتغالل شوووركة تابعة ملزمة بتقديم إقرار الزكاة املوحد عن تلك  .134.2.2

السووووووووووووونة بموجب الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، فيحدد مبلغ الزكاة املسوووووووووووووتحق حسووووووووووووومه على 

على  ،عقول بشووووووووووووكل م ،الشووووووووووووركة حاملة الرخصووووووووووووة بموجب إقرار الزكاة املوحد عن تلك السوووووووووووونة

أسوووووووووووواس اإليرادات املحققة من عمليات التعدين الخاصووووووووووووة بجميع املعادن التي تغطيها رخصووووووووووووة 

 االستغالل لتلك السنة.

حدد املبلغ املسوووتحق حسووومه عن أي سووونة باسوووتخدام طرق مناسوووبة الحتسوووا( مبلغ الزكاة املسوووتحق ي .134.3

ي لق بجميع املعادن التوذلك فيما يتع ،حسووووومه على املرخص له برخصوووووة االسوووووتغالل عن تلك السووووونة

تغطيها رخصوووة االسوووتغالل عن تلك السووونة، مع مراعاة ظروف املرخص له برخصوووة االسوووتغالل، ومهها 

كبدها واملخاطر التي يت ،واألصووووووووول التي يسووووووووتخدمها ،على سووووووووبيل املثال ال الحصوووووووور، املهام التي يؤديها

جميع املعلومووات األخرى ذات لتنفيووذ أنشوووووووووووووطووة املراحوول األوليووة وأنشوووووووووووووطووة املراحوول الالحقووة، وكووذلووك 

 الصلة.    

تحديد مبلغ الزكاة املسوووووتحق حسووووومه بأي من الطرق التي تسوووووتوفي الشوووووروط التي نصوووووت عليها الفقرة  .134.4

  املادةمن هذه  (134.3)
ً
 لألسس التالية:  على أن يتم وفقا

صوووووووووة خقيام منشوووووووووأة منفصووووووووولة بعمليات التنقيب واملعالجة واإلنتاج التي يقوم بها املرخص له بر  .134.4.1

 لتنفيذ العمليات ذات الصووووووووولة بقيمة املعدن املسوووووووووتخرج التي تغطيها رخصوووووووووة 
ً
االسوووووووووتغالل فعليا

 االستغالل واملحققة خالل السنة.  

ع الخاصوووووة بجمي األوليةعدم وجود أي مصووووولحة للمنشوووووأة املنفصووووولة التي تقوم بأنشوووووطة املراحل  .134.4.2

 املعادن التي تحقق قيمة املعدن املستخرج.

خص له برخصووووووة االسووووووتغالل واملنشووووووأة املنفصوووووولة التي تقوم بأنشووووووطة املراحل تعامل كل من املر  .134.4.3

 مع بعضهما البعض بشٍكل مستٍقل تماًما. األولية
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 يجب مراعاة ما يلي: .134.5

  .أن هناك سوق طلب ملا تقوم به املنشأة املنفصلة التي تقوم بأنشطة املراحل األولية .134.5.1

وق تنافسوووووووية إذا كان مسوووووووتوى العائد أن تتسوووووووم السووووووووق بالتنافسوووووووية، ولهذا الغرض تعتبر السووووووو .134.5.2

ي تحصووول عليه املنشوووأة املنفصووولة التي تقوم بأنشوووطة املراحل األولية العاملة في هذه السووووق ذال

خاطر في االعتبار امل األخذيتناسوووب مع رأس املال الذي تسوووتخدمه الجهة في تنفيذ العمليات، مع 

 غير القابلة للتنويع املصاحبة ملثل هذه العمليات.

تجاوزت الزكاة املسوووووووووووووتحقة ألي سووووووووووووونة مبلغ املقابل املالي املعادل لضوووووووووووووريبة الدخل لتلك السووووووووووووونة،  إذا .134.6

فللمرخص له حسوووووم املبلغ الزائد من الزكاة املسوووووتحقة لتلك السووووونة من قيمة املقابل املالي للسووووونوات 

 التي تليها.

 

 الفصل الثالث: التصدير

 :ام تصدير املعاد  والخاماتوالثال و  بعد املائة: شروط وأحك الخامسةاملادة 

يحق للمرخص له برخصووة االسووتغالل تصوودير املعادن والخامات ألغراض تجارية بعد إجراء عمليات  .135.1

معالجة صووناعية لرفع نسووبة تركيز املعدن أو إزالة الشوووائب منه، سووواء كانت تلك املعالجة كيميائية 

القص والصوووووووووووووقل، وذلك لالسوووووووووووووتفادة من  أو ميترولوجية أو حرارية أو بالطرق الفيزيائية أو عمليات

 املعدن املعال  في مجال الصناعة، أو االستخدامات األخرى.

ألحكام وشروط الرخصة ووفق ما  املادة( من هذه 135.1يخضع تصدير املعادن املحددة في الفقرة ) .135.2

 تحدده الوزارة.

فع لفئة )(( بشوورط أن يديجوز تصوودير املعادن والخامات ألغراض تجارية بحالتها الطبيعية ملعادن ا .135.3

 مالي  
ً
  (٪10)ا للتصوووودير نسووووبته املرخص له مقابال

ّ
 من صووووافي مبيعات املعدن أو الخام املصوووودر على أال

من متوسووووووط الطاقة اإلنتاجية الفعلية السوووووونوية قبل إجراء معالجة  (٪30)تتجاوز نسووووووبة التصوووووودير 

 ملقتض ى
ً
 الحال. الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقا

م التي تتيجوز تصوووووووووووووووودير املعووووادن والخووووامووووات ألغراض تجوووواريووووة بحووووالتهووووا الطبيعيووووة ملعووووادن الفئووووة )ج(  .135.4

 للتصوودير نسووبته  ،معالجتها بالطرق الفيزيائية األولية
ً
 ماليا

ً
 (٪10)بشوورط أن يدفع املرخص له مقابال

 من صافي مبيعات املعدن أو الخام املصدر.

 



 

109  
 

 املائة: إمراءات طلب التصدير لألغراض الت ارية:والثال و  بعد  السادسةاملادة 

 يشترط لطلب تصدير معادن أو خامات معدنية ما يلي: .136.1

 أن يقدم طلب التصدير وفق النموذج املعد لذلك. .136.1.1

 أن تكون الرخصة سارية املفعول. .136.1.2

 عن سووووووداد أي مبالغ مالية مسووووووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخصووووووة،  .136.1.3
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

ّ
أال

 مات أو أي مستحقات أخرى.أو غرا

والثالثين بعد املائة من هذه  الخامسوووووووووةأن تكون املعادن والخامات وفق ما هو موضوووووووووح في املادة  .136.1.4

 الالئحة.

الوزارة زيووارة ملمثوول ويحق  ،تقووديم تقرير للوزارة عن مراحوول وطرق معووالجووة الخووام أو تصووووووووووووونيعووه .136.1.5

 موقع املعالجة أو التصنيع.

 الخووامسوووووووووووووووةلمعووادن فئووة )(( و )ج( وفق مووا هو محوودد في املووادة دفع املقووابوول املووالي للتصوووووووووووووودير ل .136.1.6

 والثالثين بعد املائة من هذه الالئحة.

ه ءفي حالة التصوووووووووووودير ألي من الخامات املعدنية من قبل غير حامل رخصووووووووووووة تعدينية أن يثبت شوووووووووووورا  .136.2

 للنموذج املعد لذ
ً
لى ع ،لكلهذه املعادن أو الخامات من حامل رخصوووووووة تعدينية سوووووووارية املفعول وفقا

 أن يتقيد بجميع االشتراطات واإلجراءات الوارد ذكرها أعاله.

 مما يلي: (30)تقوم الوزارة خالل  .136.3
ً
 بدراسة طلب التصدير، وتتخذ أيا

ً
 يوما

 املوافقة على الطلب وإصدار إذن التصدير، وإشعار املرخص له بذلك. .136.3.1

 رفض الطلب وإشعار املرخص له بأسبا( الرفض. .136.3.2
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 الفصل األول: التفتيش:

 والثال و  بعد املائة: الجهات املخولة بالرقابة والتفتيش وضبط املخالفات: السابعةاملادة 

 من: تتم أعمال الرقابة والتفتيش وضبط املخالفات من قبل كٍل  .137.1

 ن بهذا الغرض.  يالوزارة املكلف يممثل  .137.1.1

 .هذا الغرضبات التابعة للوزارة املكلفة الشرك .137.1.2

 الشركات أو املكاتب املتخصصة التي  .137.1.3
ُ
 ت
 
 للمراقبة وضبط املخالفات. هلؤ

 للصالحيات املناطة به .137.1.4
ً
 .اجهات الضبط الحكومية وفقا

 بتكليف املفتشين أحكاممع مراعاة  .137.1.5
ً
حدد على أن ي ،هذه املادة يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا

 املفتش ومدة تكليفه.القرار مكان عمل 

 

 والثال و  بعد املائة: مهام املفتش: الثامنةاملادة 

الوودخول إلى أي موقع فيووه نشوووووووووووووواط تعووديني، بمووا في ذلووك املنشووووووووووووووآت ذات  -في أي وقووت-يحق للمفتش  .138.1

 العالقة بالنشاط، سواًء بإذن أو بدون إذن، للقيام بما يلي:

 لرخصة والقرارات التي تصدرها الوزارة.التأكد من تطبيق النظام والالئحة وشروط وأحكام ا .138.1.1

أو أي وثيقوووة أخرى  اإللكترونيوووةفحص الووودفووواتر والسوووووووووووووجالت، والوثوووائق والبيوووانوووات الورقيوووة أو  .138.1.2

مرتبطة بتنفيذ النظام أو الالئحة أو شووووووروط وأحكام الرخصووووووة، وطلب الحصووووووول على صووووووور أو 

 مستخرجات مهها ألغراض الفحص. 

 لبرنامج تسوووووووووووووجيل الحالة العامة ملوقع الرخصووووووووووووو .138.1.3
ً
ة، ومدى التزام املرخص له بسوووووووووووووير العمل وفقا

 العمل.

املوقع، أو العمووال، عن أي أمر من األمور في منوواقشووووووووووووووة املرخص لووه أو من يمثلووه، أو املوجودين  .138.1.4

 املتعلقة بتطبيق أحكام النظام والالئحة.

ه، تخرجة منالحصوووووووووول على عينة أو عينات من املواد املسوووووووووتعملة أو املتداولة في املوقع أو املسووووووووو .138.1.5

 لبرنامج العمل. 
ً
 للتأكد من سالمة تنفيذ العمليات وفقا

قياس كميات االستغالل الفعلية من موقع النشاط التعديني، ومراجعة الوثائق الفنية املتعلقة  .138.1.6

بالقياس، أو الوثائق املالية واملحاسوووووووووووووبية للتأكد من سوووووووووووووالمة املعلومات التي يقدمها املرخص له 

 للوزارة.
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 على السووووووالمة واألمن والصووووووحة، أو على  التأكد من .138.1.7
ً
 ضووووووارا

ً
أن األعمال املنفذة باملوقع ال ترتب أثرا

 على املمتلكات، أو أن تلك األعمال قد تسوووووووووووببت في إتالف جوهرّيٍ 
ً
 البيئة أو أنها تسوووووووووووبب أضووووووووووورارا

للموقع، وعلى املفتش في حووال اتضوووووووووووووح لووه ذلووك، أن يشوووووووووووووعر املرخص لووه بمعووالجووة تلووك األعمووال 

 لتتخذ الوزارة اإلجراءات املقررة. ؛، مع تدوين ذلك في تقرير الزيارةبشكل عاجل

 تسجيل املحاضر والتقارير الفنية والدورية املرتبطة بموقع النشاط التعديني.  .138.1.8

  .( ألف ريال للمخالفة الواحدة200ضبط املخالفات وإيقاع العقوبات التي ال تزيد عن ) .138.1.9

( ألف ريال للمخالفة الواحدة، واتخاذ اإلجراءات 200ضبط املخالفات التي تزيد عقوبتها عن ) .138.1.10

 الالزمة إلحالتها إلى لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات.

ضوووووووووووبط وتحريز اآلالت واملعدات واملعادن والخامات، املسوووووووووووتخدمة أو املسوووووووووووتخرجة من املوقع  .138.1.11

 املخالف. 

 االستعانة بالجهات األمنية، متى ما دعت الحاجة لذلك. .138.1.12

اسوووووووووووووتخدام الوسوووووووووووووائل التقنية واإللكترونية في تنفيذ مهامه، وعند إعداد املحاضووووووووووووور  للمفتش .138.1.13

 والتقارير.

 

 بعد املائة: التزامات ووامبات املفتشي : التاسعة والثال و  املادة 

 يجب على املفتش عند القيام بمهامه االلتزام بما يلي: .139.1

 باملوقع املراد تفتيشه.  أن يحمل بطاقة العمل الرسمية لجهة عمله وإبرازها للموجودين .139.1.1

 ن. يتمهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة الالزم -أو ممثله  -أن يوضح للمرخص له  .139.1.2

الحرف واألمانة والدقة في القيام باألعمال املنوطة به، وأن يدون مالحظاته على ما يشووووووووووووواهده  .139.1.3

. بنفسه، واالمتناع عن تدوين أي ملحوظة عن أمور لم يطلع عليها، أو لم
ً
 كافيا

ً
 يلم بها إملاما

التعوواون مع املرخص لهم أو ممثليهم في كوول مووا من شووووووووووووووأنووه رفع مسوووووووووووووتوى األعمووال وكسووووووووووووووب ثقووة  .139.1.4

 .املستثمرين

 

 املادة األربعو  بعد املائة: االلتزام واإلفصاح عن تعارض املصالح:

 ارة.ا الوز التوقيع على إقرار وثيقة االلتزام التي تعتمدهعلى املفتش قبل القيام بمهام عمله  .140.1

على املفتش القيام بعمليات التفتيش ورصووووووووووووود الوقائع بمهارة ولباقة وحياد، وبروح تتسوووووووووووووم بال زاهة  .140.2

 واإلنصاف.
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لحة ، عن أي عالقة أو مصووووووو-قبل قيامه باملهمة املكلف بها-على املفتش أن يفصوووووووح لرئيسوووووووه املباشووووووور  .140.3

 تعديني، وإذا ظهر للمفتش مباشووووورة أو غير مباشووووورة، تربطه باألشوووووخاف الذين يعملون في أي نشووووواط

 بوذلوك، للنظر في 
ً
أثنواء قيواموه بعملوه عن وجود عالقوة، فيجوب عليوه إشوووووووووووووعوار رئيسووووووووووووووه املبواشووووووووووووور فورا

 استبداله بمفتش آخر.

على أي شووووخص يقوم بنشوووواط تعديني، أن يفصووووح للوزارة بشووووكل فوري، عن أي مصوووولحة مباشوووورة أو  .140.4

 .غير مباشرة، تربطه باملفتش الذي يقوم بتفتيش موقعه

، عن وجود عالقة بين املفتش والشخص القائم بالنشاط التعديني، لم  .140.5
ً
في حال ثبت للوزارة مستقبال

 حيال ذلك، ويجوز لها أن تشوووووووعر الجهات املختصوووووووة 
ً
يتم اإلفصووووووواح بها، تتخذ الوزارة ما تراه مناسوووووووبا

 بهذه املخالفة.   

أو خوودمووة من أي نوع خوواف  ،أو هبووات، ويرفض أي عرض ،على املفتش أن يتجنووب قبول أي هوودايووا .140.6

 أو أي شخص آخر. ،أو العمال ،سواء من املرخص له

 

 ةالتعديني باألنش ةالعاملي  الفصل الثاني: حقوق والتزامات 

 أ ناء التفتيش:العاملي  باألنش ة التعدينية واألربعو  بعد املائة: وامبات  الحاديةاملادة 

 ملفتش من دخول موقع النشووواط التعديني، واملنشوووآتبعدم منع ا العاملين باألنشوووطة التعدينيةيلتزم  .141.1

 التابعة له. واملرافق

أو من يمثله أن يقدم للمفتش، التسوووووووووهيالت الالزمة للقيام بأداء العاملين باألنشوووووووووطة التعدينية على   .141.2

 واجبه، وأن يقدم له ما يطلبه من أوراق وبيانات ووثائق تتعلق بطبيعة عمله.  

 أثناء التفتيش على حالتها وقت الضبط وعدم التصرف فيها. تحجز  الحفات على املضبوطات التي .141.3

 االلتزام بتوصيات املفتش، وما يصدره من تعليمات. .141.4

 

 أ ناء التفتيش:العاملي  باألنش ة التعدينية واألربعو  بعد املائة: حقوق  الثانيةاملادة 

 :عند إجراء عمليات التفتيش، طلب ما يلي لعاملين باألنشطة التعدينيةل .142.1

 تحديد صفة املفتش. .142.1.1

 أسبا( التفتيش. .142.1.2

 منحه الفرصة إلبداء مرئياته.  .142.1.3

 االستعانة بمن يرى من العاملين باملوقع أثناء التفتيش.  .142.1.4
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 الفصل الثالث: أعمال التفتيش وإعداد مح ر ضبط املخالفات

 واألربعو  بعد املائة: اإلشعار بالتفتيش: الثالثةاملادة 

ه بأنها ستقوم بتفتيش موقع الرخصة خالل مدة تحددها في اإلشعار، يجوز للوزارة إشعار املرخص ل .143.1

وذلووووك بهوووودف التووووأكوووود من االلتزام بتطبيق أحكووووام النظووووام والالئحووووة والتعليمووووات وشوووووووووووووروط وأحكووووام 

 الرخص.

للمرخص له طلب إعادة التفتيش وللوزارة املوافقة على طلبه إذا اتضوووووووووح لها أن املرخص له لم يمن   .143.2

 قديم أي معلومات أو بيانات أو تقارير بشكل كاف.الفرصة الكافية لت

 إذا وافقت الوزارة على طلب إعادة التفتيش فعليها تحديد الفترة التي سيتم فيها إعادة التفتيش. .143.3

 

 واألربعو  بعد املائة: مح ر ضبط املخالفة:  الرابعةاملادة 

 أن يتضمن ما يلي: ُيحرر محضر ضبط املخالفة وفق النموذج املعد لذلك من الوزارة، على .144.1

 تاريخ ووقت إعداد املحضر.  .144.1.1

 معلومات موقع املخالفة وتسجيل إحداثياتها. .144.1.2

 .-إن وجدت-بيانات الرخصة  .144.1.3

 .-اإن وجدو -بيانات املخالفين  .144.1.4

حصووووووووووووور املضوووووووووووووبوطووات ووصوووووووووووووفهووا، وأموواكن وجودهووا، واألحوال التي صوووووووووووووواحبووت اكتشوووووووووووووواف تلووك  .144.1.5

 ات املخالفة أو نفيها. أمٍر من األمور التي قد تفيد في إثب وأياملضبوطات، 

 .مهاعليها، أو التي طلب تقدي حصلعليها، أو التي  اطلعتحديد الوثائق والبيانات واألوراق التي  .144.1.6

سبت إليه أقوال أو إفادات. .144.1.7
ُ
 توقيع كل من ن

 .-إن وجدت –الوسائل واملعدات واآلليات املستخدمة في املخالفة وأرقام تسجيلها   .144.1.8

 ت التالية:يرفق مع محضر الضبط املستندا .144.1.9

 .-إن وجدت-بيانات الرخصة املخالفة  .144.1.9.1

 .وإحداثياتها الجغرافية رسم توضيحي ملكان املخالفة .144.1.9.2

 .-إن وجد-املخالفة والضرر الناتج عهها  .144.1.9.3

 صور فوتوغرافية للمخالفة. .144.1.9.4

 كافة األدلة املوجودة باملوقع التي تثبت وقوع املخالفة. .144.1.9.5

 .ش يء أي ُيعد محضر التفتيش ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط .144.2
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ر  .144.3   -ُيكتب محضووور التفتيش باللغة العربية، وُيحرل
ً
بدون أي شوووطب أو محو أو ترك  -في حال كان ورقيا

ع عليووووه من كتبووووه، ومن قووووام بووووالتفتيش
ل
وإذا دعووووت الحوووواجووووة إلى  ،فرال، وإذا وقع شووووووووووووو يء من ذلووووك وق

ع عليه املترجم ت
ّ
 .االستعانة بمترجم فُيذكر ذلك في املحضر، ويجب أن ُيوق

في إعداد محضووووور ضوووووبط املخالفة، واالسوووووتدالل على  واإللكترونيةز اسوووووتخدام الوسوووووائل التقنية يجو  .144.4

 املخالفات.

 

 واألربعو  بعد املائة: حاالت تبليغ الجهات األمنية باملخالفة: الخامسةاملادة 

 تبليغ الجهات األمنية باملخالفة في الحاالت التالية:للمفتش  .145.1

 عاون مع املفتش.هرو( أو امتناع املخالف عن الت .145.1.1

 مقاومة املخالف ألعمال التفتيش. .145.1.2

 إذا انطوت املخالفة على جريمة، أو ش هة جنائية. .145.1.3

 

 الفصل الرابع: التعاو  مع الجهات الحكومية

خرق: السادسةاملادة 
ُ
 واألربعو  بعد املائة: إحالة املخالفات التي تتبع لجهات حكومية أ

ة والتعليمووات املتعلقووة بووالجهووات الحكوميووة األخرى، متى مووا للمفتش تسوووووووووووووجيوول تقرير عن أي مخووالفووة لألنظموو

وقعت تلك املخالفات داخل مواقع الرخص أو املجمعات التعدينية، وللوزارة إحالة تلك املخالفات للجهات 

 املختصة التخاذ ما تراه بشأنها.

 

خرق:واألربعو  بعد املائة: املخالفات املحالة للوزارة من مهات حكوم السابعةاملادة 
ُ
 ية أ

 عند تلقي الوزارة مخالفة متعلقة باألنشطة التعدينية من أي جهة حكومية، تتخذ ما يلي: .147.1

ريال تقوم بإحالتها للجهة املختصوووووووووووووة في ألف ( 200)إذا كانت املخالفة ال تزيد قيمة غرامتها عن  .147.1.1

 الوزارة.

النظر في املخووالفووات ريووال تقوم بووإحووالتهووا للجنووة  ألف (200)إذا كووانووت املخووالفووة تزيوود قيمتهووا عن  .147.1.2

 وتقرير العقوبات.
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 الفصل الخامس: تحريز امل بوطات

 واألربعو  بعد املائة: إمراءات تحريز امل بوطات:  الثامنةاملادة 

املفتش عند ضووبطه ألي مخالفة، وفي حال ظهر لديه ما يسووتدعي ضووبط وتحريز أي معدة أو آلة على  .148.1

 أو معدن أو خام، أن يقوم بما يلي:  

كانت املضوووووووووووبوطات من املعدات أو اآلالت أو األدوات، يقوم بتصوووووووووووويرها ويضوووووووووووع عليها عالمة إذا  .148.1.1

 ملا تقرره الوزارة. 
ً
 تفيد بحجزها، وفقا

إذا كانت املضبوطات من األشياء الثمينة؛ فُتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو  .148.1.2

ر يوقع عليه املفتش، وتودع لدى أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضووووووووووو -إن أمكن-الوزن 

 الجهة املختصة. 

أيام عمل من تاريخ  (3)على املفتش تسليم محضر الضبط إلى الجهة املختصة في الوزارة خالل  .148.1.3

 تحرير محضر املضبوطات.

على املفتش أن يبين في محاضر املضبوطات ما يسرع إليه التلف مهها وما يستلزم حفظه نفقات  .148.1.4

 .كبيرة

 تكون نفقات تحريز املضبوطات ونقلها وحفظها وحراستها على املخالف. في كل األحوال .148.1.5

في حال تعذر التحريز، يقوم املفتش بوضووووع األختام أو امللصووووقات على أماكن املخالفات، وله أن  .148.1.6

 يضعها تحت الحراسة على نفقة املخالف.

 

 بعد املائة: إمراءات التصرف ف  امل بوطات: التاسعة واألربعو  املادة 

على  ،ض محاضوووووووور ضووووووووبط اآلليات واملعدات املسووووووووتخدمة في املخالفة والتي تسووووووووتلزم مصووووووووادرتهاتعر  .149.1

عمل من تاريخ الضووووووبط، وتدرس ( أيام 10)وذلك خالل  لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات

مة ردها أو مصووادرتها، وتصوودر توصوويتها برد املضووبوطات، أو املصووادرة واسووتكمال الرفع ءاللجنة مال

 للمحكمة. بذلك

 

 املادة الخمسو  بعد املائة: رد امل بوطات: 

 للمخالفة. .150.1
ً
 على ما كان محال

ً
 يجب أن يكون ضبط املخالفات وتحريزها مقصورا

 ملخالفة أو لم تستخدم فيها.  .150.2
ً
 لصاحب األشياء املضبوطة املطالبة برد املضبوطات، إذا لم تكن محال

إلى من كانت في حيازته وقت ضووووووووبطها ما لم تكن الزمة يجوز رد األشووووووووياء التي ضووووووووبطت أثناء التفتيش   .150.3

 للمصادرة.
ً
 للسير في إجراءات العقوبة أو محال
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فال يجوز  ،إذا حصل نزاع في ملكية املضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها  .150.4

 تسليمها ألحد وإنما يجب على صاحب الشأن التقدم بطلب للجهات املختصة. 

م األشياء املحرزة املحفوظة بموجب محضر يشتمل على عدد املحرزات، ووصف يكون تس .150.5
ّ
ليم وتسل

م واملتسلو  ،كّلٍ مهها، واملخالفة املتعلقة بها، ونوعها وموجز عهها، وأسماء أطرافها ت
ّ
 م.يوقعه املسل

 

 الفصل السادس: تدابير معالجة اآل ار السلبية النات ة من املوقع املرخص له

 لتصحيح اآل ار السلبية: يةالحاداملادة 
ً
 والخمسو  بعد املائة: إيقاف األنش ة التعدينية موقتا

 ألحكوام املوادة الرابعوة والعشووووووووووووور  .151.1
ً
ن من النظوام، إذا كوانوت أي عمليوة أو اسوووووووووووووتخودام أي معودة أو يوفقوا

سوووووولبية على السووووووالمة أو األمن أو صووووووحة موظفي  اممارسووووووة أي نشوووووواط في موقع الرخصووووووة يشووووووكل آثارً 

أو إذا كانت تلك اآلثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات  ،ه أو األشخاف اآلخريناملرخص ل

أو في إزعووووواج غير عوووووادي أو إتالف جوهري ألي موقع. يجوز للوزارة أن تطلوووووب من املرخص لوووووه أو 

الشوووووووووووووخص املسوووووووووووووؤول في موقع النشووووووووووووووواط التعووديني أو أي شوووووووووووووخص ينفووذ هووذه العمليووات أن يتخووذ 

 ة:اإلجراءات التالي

 اإيقاف أي عملية أو اسوووووووتخدام أي معدة أو ممارسوووووووة أي نشووووووواط في موقع الرخصوووووووة يشوووووووكل آثارً  .151.1.1

أو إذا كانت  ،سوووولبية على السووووالمة أو األمن أو صووووحة موظفي املرخص له أو األشووووخاف اآلخرين

تلك اآلثار قد تسووووووووووووببت في أضوووووووووووورار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتالف جوهري 

 ع.ألي موق

 مهها.  إيقاف عمليات األنشطة التعدينية أو جزء .151.1.2

 اتخاذ الخطوات الضرورية ملعالجة أسبا( اإليقاف. .151.1.3

أن يعوووود وينفووووذ خطووووة اإلجراءات التصوووووووووووووحيحيووووة الالزمووووة ملعووووالجووووة وتصوووووووووووووحي  مووووا ورد في الفقرة  .151.1.4

 .املادةمن هذه  (151.1.3)

 تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو مالئم. .151.1.5

متى ما اتضووووح للوزارة أن اآلثار  املادةمن هذه  (151.1)لفقرة لرة رفع أي إيقاف صوووودر وفًقا على الوزا .151.2

 لخطة اإلجراءات التصحيحية بموجب هذه الالئحة.صححتالسلبية قد 
ً
 ، وفقا
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والخمســـــــــــــو  بعد املائة: خ ة اإلمراءات ملعالجة اآل ار الســـــــــــــلبية على الصـــــــــــــحة والســـــــــــــالمة  الثانيةاملادة 

 والبيئة:

، لتصوووووحي  اآلثار السووووولبيةإذ .152.1
ً
 بإيقاف األنشوووووطة التعدينية أو جزء مهها مؤقتا

ً
 ،ا أصووووودرت الوزارة قرارا

 للموووادة الرابعوووة والعشووووووووووووور 
ً
أوقف يجوز للوزارة أن تطلوووب من املرخص لوووه الوووذي ن من النظوووام، يوفقوووا

 وذلك على النحو التالي:، التزاماتهنشاطه تقديم خطة إجراءات تصحيحية لتنفيذ 

 من توواريخ توجيووه الوزارة  (30)يم خطووة اإلجراءات التصوووووووووووووحيحيووة للوزارة خالل يجووب تقوود .152.1.1
ً
يومووا

 .املادة هذهمن  (152.1.4)بذلك، وحسب املنصوف عليه في الفقرة 

 من تاريخ تقديم الخطة إذا  (60)على الوزارة اعتماد خطة اإلجراءات التصوووووووووووووحيحية خالل  .152.1.2
ً
يوما

  املادة.هذه في  كانت تعال  اآلثار السلبية املنصوف عليها

 ،إذا رفضوووووووت الوزارة خطة اإلجراءات التصوووووووحيحية تقوم بإشوووووووعار املرخص له بأسوووووووبا( الرفض .152.1.3

وعلى املرخص لوووه تقوووديم خطوووة إجراءات تصوووووووووووووحيحيوووة معووودلوووة ومسوووووووووووووتوفيوووة لجميع املتطلبوووات 

 من تاريخ اإلشعار.  (30)املطلوبة خالل 
ً
 يوما

 عدلة، فيجب على املرخص له التقيد بها.إذا اعتمدت الوزارة خطة اإلجراءات التصحيحية امل .152.1.4

إذا لم يتقيووود املرخص لوووه بوووأي بنووود من البنود الواردة في خطوووة اإلجراءات التصوووووووووووووحيحيوووة، تقوم  .152.1.5

 الوزارة بإحالة هذه املخالفة إلى لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات.

 

 :والخمسو  بعد املائة: رفع التوصية بإنهاء الرخص الثالثةاملادة 

 ؛للجنوووة النظر في املخوووالفوووات وتقرير العقوبووواتلوزارة اتخووواذ اإلجراءات الالزموووة قبووول رفع توصووووووووووووويتهوووا ل .153.1

 إليقاف نشاط الرخصة، أو التوصية بإنهائها.

أو إنهاء الرخصووووووة، بموجب إشووووووعار للمرخص له،  النشوووووواط إيقافتقوم الوزارة باسووووووتكمال إجراءات  .153.2

 يتضمن ما يلي:

 شاط أو إنهاء الرخصة. األسبا( التي تستدعي إيقاف الن .153.2.1

 ملعالجة أسبا( إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة. (60)من  املرخص له مهلة  .153.2.2
ً
 يوما

 (60)خالل  من هذه املادة (153.2.1في حال اسوووووووووووووتحالة معالجة األسوووووووووووووبا( املذكورة في الفقرة ) .153.2.3

، تمن  الوزارة املرخص له 
ً
 لتوضي  األسبا( الضرورية الستمرار نشا (30)يوما

ً
ط الرخصة يوما

 وتوضي  أسبا( عدم معالجة إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.
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 األسوووووووووووووبووا( التي تسوووووووووووووتوجووب إعووادة النظر في إيقوواف النشوووووووووووووواط أو إنهوواء  .153.3
ً
إذا لم يقوودم املرخص لووه كتووابيووا

وم اللجنة لتق ؛الرخصووووووووووووة، فتحيل الوزارة هذه املخالفة إلى لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات

 إيقاف النشاط، أو التوصية بإنهاء الرخصة.بإصدار قرار ب

ال يخلي قرار إنهاء الرخصوووووووووووووة مسوووووووووووووؤولية املرخص له بااللتزامات املنصووووووووووووووف عليها فيما يتعلق باألمور  .153.4

 .واإلغالقالبيئية وخطط إعادة التأهيل 

 

 الفصل السابع: ضبط نقل املعاد  والخامات بدو  تصريح

 حية الوزارة ف  حجز املعاد  والخامات املنقولة بدو  تصريح:والخمسو  بعد املائة: صال  الرابعةاملادة 

نقل تيحق للمفتش، تفتيش أي وسيلة لنقل أي معادن أو خامات للتأكد من أن تلك الخامات أو املعادن التي 

 لإلجراءات املوضوووووووووووووحة في هذه الالئحة ،بطريقة نظامية تاسوووووووووووووتخرج
ً
االسوووووووووووووتعانة بالجهات له يجوز ، و ووفقا

 .تاملخالفاتلك  األمنية لضبط
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 الباب السادس: املخالفات والعقوبات، وتسوية الخالفات
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 والخمسو  بعد املائة: املخالفات: الخامسةاملادة 

 عقوبة:التستوجب  ،من التصرفات أو األفعال املنصوف عليها في هذه املادة مخالفة يعد أي   .155.1

 .ي دون رخصةالقيام بأي نشط تعدين .155.1.1

 .عدم االلتزام بالنظام أو اللوائ  أو شروط وأحكام الرخصة .155.1.2

 .تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة .155.1.3

 .التأخر أو التقصير في تقديم املعلومات أو التقارير التي تطل ها الوزارة .155.1.4

 .التأخر عن دفع املبالغ املستحقة بموجب أحكام النظام واللوائ  .155.1.5

بتنفيوذ االلتزاموات التي يفرضوووووووووووووهوا  -من تواريخ إشوووووووووووووعواره  ا( يوموً 60خالل ) -خص لوه عودم قيوام املر  .155.1.6

 .النظام واللوائ  وشروط وأحكام الرخصة

عدم قيام املرخص له بتصوووووووووووووحي  املخالفة التي أشوووووووووووووعر بها خالل املدة املحددة في اإلشوووووووووووووعار، أو  .155.1.7

 .تكراره املخالفة

شوووعار الوزارة في اتخاذ الوسوووائل الضووورورية من تاريخ تسووولمه إ ا( يوًم 180تأخر املرخص له مدة ) .155.1.8

 .للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو املواقع األثرية أو املناطق السياحية

أي عملية أو اسووتخدام أي معدة أو ممارسووة أي نشوواط في موقع الرخصووة عند وجود آثار سوولبية  .155.1.9

أو إذا كانت تلك  ،خرينعلى السوووووووووووالمة أو األمن أو صوووووووووووحة موظفي املرخص له أو األشوووووووووووخاف اآل 

ي أو إتالف جوهري أل  ،أو في إزعاج غير عادي ،اآلثار قد تسووووووببت في أضوووووورار للبيئة أو للممتلكات

 للمادة الرابعة والعشر 
ً
 ن من النظام.يموقع، وفقا

 

 والخمسو  بعد املائة: تقدير العقوبات: السادسةاملادة 

 يراعى عند تقدير العقوبة االعتبارات التالية: .156.1

 مل بدون ترخيص نظامي.الع .156.1.1

 جسامة املخالفة. .156.1.2

 تكرار املخالفة. .156.1.3

 تعدد املخالفات. .156.1.4

 .أو البيئة، أو األموال، أو األمن والصحة ،إذا ترتب على املخالفة إضرار بالسالمة .156.1.5

 إذا اقترنت املخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش أو عدم التعاون مع املفتش. .156.1.6

 .مساحة املوقع املخالف .156.1.7
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 ومقدار الكميات املستغلة. عدد اآلليات، .156.1.8

 :والخمسو  بعد املائة: تكوين لجا  النظر ف  املخالفات وتقرير العقوبات السابعةاملادة 

كون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للنظر في امل .157.1
ُ
 خالفات.ت

 ويعمل بها من تاريخ اعتمادها. ،يضع الوزير قواعد عمل اللجنة .157.2

د في قرار تكوين اللجنة مدة   .157.3  اللجنة، ورئيس اللجنة ونائبه.ُيحدل

تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضوووووووور أغلبية أعضوووووووائها على أن يكون من بيههم الرئيس أو نائبه، وتصووووووودر  .157.4

قراراتها بأغلبية أصووووووووات أعضوووووووائها الحاضووووووورين، وفي حالة التسووووووواوي ير ح الجانب الذي صووووووووت معه 

 رئيس االجتماع.

 ،واملسووووووووواندة ألعمال اللجنة، وإعداد املحاضووووووووور الالزمة تنشوووووووووأ أمانة أو أكثر تتولى التنسووووووووويق والتنظيم .157.5

 وحفظ امللفات. 

والخمســـــــــــــو  بعد املائة: صـــــــــــــالحيات لجنة النظر ف  املخالفات وتقرير العقوبات وإمراءات  الثامنةاملادة 

 عملها:

 :على سبيل املثال ال الحصر ،النظر في املخالفات وتقرير العقوبات الصالحيات التالية للجنة .158.1

حال إليها من الوزارة. النظر .158.1.1
ُ
 في املخالفات التي ت

 لنوع املخالفة. .158.1.2
ً
 إصدار العقوبات املالئمة وفقا

 تطلبه أعمالها. تاالستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة فيما  .158.1.3

في حال رأت اللجنة ضوووووورورة اسووووووتدعاء الشووووووخص املخالف، فيجوز لها اسووووووتدعاؤه، أو من يمثله  .158.1.4

ا بموجب وكالة سارية   شرعي 
ً
له صالحيات التمثيل.تمثيال  تخّوت

أيام من تاريخ مثوله أمام  (5)تلتزم اللجنة في حالة اسووتدعاء املخالف أو من يمثله بإشووعاره قبل  .158.1.5

 اللجنة.

 إشعار املخالف بقرار اللجنة فور صدوره. .158.1.6

 

 :ابعد املائة: استعادة املعاد  والخامات محل املخالفة واألموال النات ة عنه التاسعة والخمسو  املادة 

للوزارة الحق في استعادة جميع املعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل  .159.1

مخالف أو األموال الناتجة عهها، وتحصوووووووويل قيمة املقابل املالي للخامات واملعادن املسووووووووتغلة والناتجة 

 عن تلك العمليات.

 لإل  تستعاد .159.2
ً
 جراءات التالية:األموال الناتجة عن االستغالل املخالف وفقا
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تقدير الكميات من قبل املختصووووين الفنيين في هذا الشووووأن بالوسووووائل الفنية أو التقنية، وتقدير  .159.2.1

 .سعر املعدن أو الخام بالسعر املتعارف عليه

للوزارة أن تسوووووووووووووتعين بأشوووووووووووووخاف أو جهات من ذوي الخبرة لتقدير الكميات وقيمة املقابل املالي  .159.2.2

 للخامات محل املخالفة. 

 الستو  بعد املائة: تبليغ املرخص له بالعقوبة وبحقه ف  االعتراض: املادة

 ُيبلغ املخالف بقرار العقوبة متضمًنا أسبا( القرار. .160.1

يحق للمرخص له االعتراض على قرار عقوبة إيقاف النشوووووواط أو إنهاء الرخصووووووة الصووووووادرة من الوزارة  .160.2

 يوم (30)أو اللجنة خالل 
ً
حقه في االعتراض بعد مضووووووووووووو ي هذه  من تاريخ إشوووووووووووووعاره بالقرار، ويسوووووووووووووقط ا

 املدة.

 من توووواريخ  (15)خالل  (160.2حسوووووووووووووووووب الفقرة ) القرار املعترض عليووووه يتم النظر في .160.3
ً
 اسوووووووووووووتالميومووووا

. بشأن ذلك القراراالعتراض، ويكون 
ً
 نهائيا

 من 60يجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام املحكمة اإلدارية خالل )  .160.4
ً
( يوما

 .بالقرار إبالغه تاريخ

 والستو  بعد املائة: تسوية الخالفات: الحاديةاملادة 

في  تويبفي الوزارة بطلب من املرخص له،  ى يسووووووووووّ أي خالف ينشوووووووووأ بين الوزارة واملرخص له يجوز أن  .161.1

. (60)التسوية خالل 
ً
 يوما

ز التقووووُدم إلى ، يجو املووووادةمن هووووذه ( 161.1)الخالف خالل املوووودة املحووووددة في الفقرة  ُيسووووووووووووووى إذا لم  .161.2

، ويجوز للمرخص له االتفاق على أي تسوووووووووووووية أو نزاع أو خالف ينشووووووووووووأ عن طريق املحكمة املختصووووووووووووة

 ألحكام نظام التحكيم وذلك بعد موافقة الوزير.
ً
 التحكيم وفقا

 

 والستو  بعد املائة: حدود مسوولية الوزارة: الثانيةاملادة 

 سارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسبب ما يلي:ال تتحمل الوزارة املسؤولية عن أي ضرر، أو خ  .162.1

 ممارسة أي عمل أو أداء أي واجب بموجب النظام والالئحة.  .162.1.1

 عدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام والالئحة.  .162.1.2

 لي:ب ما يال تتحمل الوزارة املسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسب .162.2

 ملا هو منصوف عليه في الالئحة.  .162.2.1
ً
 ضبط وتحريز املضبوطات وفقا

 ملا هو منصوف عليه في الالئحة. .162.2.2
ً
 املصادرة وفقا
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 الباب السابع: أحكام متنوعة
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 والستو  بعد املائة: نشر اإلشعارات: الثالثةاملادة 

 ألحكام املادة الستين من النظام، تنشر .163.1
ً
 الوزارة كامل نص الوثائق التالية: وفقا

 القرارات ذات الطبيعة العامة. .163.1.1

 الرخص املمنوحة بموجب النظام. .163.1.2

 أو تعديل أو تحويل أو إنهاء ألي رخصة ممنوحة بموجب النظام. أو تمديد تجديد  .163.1.3

 اإلشعارات املتعلقة بالرهون على الرخص. .163.1.4

 تخصيص مناطق االحتياطي التعديني، واملجمعات التعدينية. .163.1.5

 إعالنات املنافسات. .163.1.6

 أي وثائق ذات عالقة بالالئحة أو األدلة اإلرشادية. .163.1.7

 بالوسائل التي تحددها الوزارة. من هذه املادة (163.1)تنشر الوثائق املشار إليها في الفقرة رقم  .163.2

 

 والستو  بعد املائة: الل ة املعتمدة ف  الو ائ  واملراسالت: الرابعةاملادة 

 وجب النظام والالئحة باللغة العربية، وتفسر وتعتمد بناًء على ذلك.تصدر الرخص املمنوحة بم .164.1

يجب أن تكون املراسوووووووووووووالت والوثائق األخرى باللغة العربية، ويجوز اسوووووووووووووتخدام لغة أخرى إلى جانوب  .164.2

اللغووة العربيووة على أن تكون اللغووة العربيووة هي اللغووة املعتموودة في تفسوووووووووووووير هووذه املراسوووووووووووووالت والوثووائق 

 وتنفيذها.

 

  :والستو  بعد املائة: احتساب املدد الزمنية الخامسةة املاد

حتسب املدد املحددة وفًقا للسنة املالية للدولة، وتقسم السنة إلى أربعة أرباع كل ربع هو عبارة عن  .165.1
ُ
ت

 من السنة. أشهر ثالثة

 املادةمن هذه  (165.1)عند صووووووودور أو تحويل أي رخصوووووووة خالل أي مدة من املدد املحددة في الفقرة  .165.2

جميع ما على الرخصووووة من حقوق والتزامات للمدة املتبقية من املدة التي صوووودرت أو حولت  ُيحتسووووب

 فيها الرخصة.
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 :ة والستو  بعد املائة: البدء واألحكام املوقتةدساملادة السا

 تسري هذه الالئحة من تاريخ العمل بالنظام. .166.1

 لالسوووووووووووووتثنووواءات الواردة في الفقرة ) .166.2
ً
ن من النظوووام، تظووول الحقوق ييوووة والسوووووووووووووت( من املوووادة الحووواد2وفقوووا

 (ه 1425 8 20)وتاريخ  (47م )املرسووووم امللكي رقم بالصوووادرة للمرخص له بموجب النظام الصوووادر 

 سارية ونافذة بشرط أن يتقيد املرخص له باملتطلبات املنصوف عليها في النظام من تاريخ سريانه.
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 (1ملح  رقم )

 

  ملعاد  )أ( و )ب( و ) (فئات ا
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 معادن الفئة )أ( الرقم

 (% Bauxite / Aluminum ore AL2O3 > 40) بوكسيت عالي النسبة  1

 (Copperالنحاس ) 2

 (% Iron Ore Fe > 40) خام الحديد عالي النسبة  3

 ( Ilmeniteاليمينايت  ) 4

 ( Nickelالنيكل ) 5

 (Niobiumنيوبيوم ) 6

 (Phosphate Rockالفوسفات ) 7

 (% Silica, Quartz Content > 95)كوارتز  8

 (Rare Earth Elementsالعناصر األرضية النادرة ) 9

 (Rutileروتيل ) 10

 (Serpentinite - Gemstone varietyسربنتين ) 11

 (Thoriumالثوريوم ) 12

 (Tinالقصدير ) 13

 (Tungstenتنغستون ) 14

 (Zincالزنك ) 15

 (Zirconiumزركوينيوم ) 16

 (Agateعقيق ) 17

 (Asbestosاسبستوس ) 18

 (Berylliumبيريليوم ) 19

 (Corundumكورندوم ) 20

 (Diamondsالماس ) 21

 (Diasporeدياسبور ) 22

 (Lithiumالليثيوم ) 23

 (Manganeseمنغنيز ) 24

 (Molybdenumموليبديوم ) 25

 (Platinum Group Metals) مجموعة عناصر البالتينيوم 26

 (Pyriteبيريت ) 27

 (Tantalumتنتاليوم ) 28

 (Uraniumيورانيوم ) 29

 ( Vanadiumفناديوم ) 30

 (Xenotimeزينوتيم ) 31

 (Cadmiumكادميوم ) 32

 (Chromiumكروميوم ) 33

34 
 أحجار كريمة –مجموعة معادن الجارنيت 

 (Garnet Group Minerals -Precious Stone) 

 (Gemstone  &Semi-Precious stonesأحجار كريمة وشبه الكريمة ) 35

 (Goldالذهب ) 36

 (Jasperجاسبر ) 37

 (Olivine - Peridot/ Gemstone varietyبيردوت / نوع حجر كريم ) –أوليفين  38

 (Silverالفضة ) 39

 (Hafniumالهفينيوم ) 40

 (Leadالرصاص ) 41

 (Leucoxeneلكوكسين ) 42

 ( Unlisted mineral or metal oreمعادن و خامات غير مدرجة ) 43
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 معادن الفئة )ب( الرقم

 (Bauxite/ Aluminium Ore - AL2O3 < 40%)بوكسيت منخفض النسبة  1

 (Red Clayالطين االحمر ) 2

 (Bentonite  &Kaolinبنتونايت وكاولين ) 3

 (Diatomiteدياتومايت ) 4

 (Dolomiteدولومايت ) 5

 (Feldspar; Incl: Felsitفلسبار ) 6

 (Fluoriteفلورايت ) 7

8 
 استخدامات أخرى  –مجموعة معادن الجارنت 

(Garnet Group Minerals -Other Uses) 

 (Gypsum  &Anhydriteجبس وانهيدرايت ) 9

 (Iron ore -  Fe<40%)خام الحديد منخفض النسبة  10

 ((Limestone for industryجيري للصناعة  حجر 11

 (Magnesiteمغنيزايت ) 12

 ((Marble for industry رخام للصناعة 13

 (Nepheline Syeniteنيفلين سيانيت ) 14

 (Kyanite, Andalusite  &Sillimaniteكيانيت و اندلوسيت و سلمنيت ) 15

 (Micaميكا ) 16

 (Olivine - Other Usesاستخدامات أخرى ) –أوليفين  17

 (Pyroxeniteبيروكسنايت ) 18

 (Talcالتلك ) 19

 (Perliteبيرليت ) 20

 (Potashبوتاس ) 21

 (Pozzolan for Cementبوزوالن  ) 22

 (Pyrophylliteبيروفيليت ) 23

 (Saltالملح ) 24

 (High grade Silica Sand SiO2 > 95%)رمل السيلكا عالي النسبة  25

 (Tronaرونا )تو 26

 (Unlisted Industrial Mineralمعادن صناعية غير مدرجة ) 27
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 معادن الفئة )ج( الرقم

1 
 البحص: )أي صخر مالئم لالستغالل كبحص(

(Aggregates: (any rock suitable to be crushed  

2 
  كسر رخام

(Crushed Marble) 

3 
 سكوريا

(Scoria) 

4 
 نسبة(رمل السيلكا )منخفض ال

  Low grade Silica Sand  SiO2 < 95%)) 

5 
 أحجار الزينة : صخور نارية )جرانيت و جابرو و بازلت(

(Igneous (Granite, Gabbro & Basalt Dimension Stone : 

6 
 شيست وفياليت –نيس  –رخام  –أحجار الزينة: صخور متحولة 

Dimension Stone : Metamorphic (marble, gneiss, schist   &
Phyllite( 

7 
 حجر جيري –حجر رملي  –دلومايت  –أحجار الزينة: صخر رسوبي 

Dimension Stone : Sedimentary (dolomite, sandstone, limestone) 

8 
  الملح للحرفيين

(Salt for Artisanal Miners) 

9 
 الرمل والحصى

 (Sand and Gravel) 

10 
  طين

(Clay) 

11 
  مواد ردميات

(Sub-base Materials) 
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 ( 2ملح  )

 

 املقابل املال  ملعاد  الفئة )أ(
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 الخامات المعدنية لفئة )أ( الرقم
 الستغالل لالمقابل المالي 

نسبة من صافي قيمة المعدن عند )
 (استخراجه

 ٪ 2,5 (% Bauxite / Aluminum ore AL2O3 > 40) بوكسيت عالي النسبة  1

 ٪ 1,5 (Copperالنحاس ) 2

 ٪ 4 (% Iron Ore Fe > 40) خام الحديد عالي النسبة  3

 ٪ 4,5 ( Ilmeniteاليمينايت ) 4

 ٪ 2 ( Nickelالنيكل ) 5

 ٪ 3 (Niobiumنيوبيوم ) 6

 ٪ 4 (Phosphate Rockالفوسفات ) 7

 ٪ 3,5 (% Silica, Quartz Content > 95) كوارتز  8

 ٪ 3 (Rare Earth Elementsية النادرة )العناصر األرض 9

 ٪ 3 (Rutileروتيل ) 10

 ٪ 3 (Serpentinite - Gemstone varietyسربنتين ) 11

 ٪ 3 (Thoriumالثوريوم ) 12

 ٪ 3 (Tinالقصدير ) 13

 ٪ 2 (Tungstenتنغستون ) 14

 ٪ 2 (Zincالزنك ) 15

 ٪ 2 (Zirconiumزركوينيوم ) 16

 ٪ 1 (Agateعقيق ) 17

 ٪ 1 (Asbestosاسبستوس ) 18

 ٪ 1 (Berylliumبيريليوم ) 19

 ٪ 1 (Corundumكورندوم ) 20

 ٪ 1 (Diamondsالماس ) 21

 ٪ 1 (Diasporeدياسبور ) 22

 ٪ 1 (Hafniumالهفينيوم ) 23

 ٪ 1 (Leadالرصاص ) 24

 ٪ 1 (   Leucoxeneلكوكسين ) 25

 ٪ 1 (     Lithiumالليثيوم ) 26

 ٪ 1 (Manganeseغنيز )من 27

 ٪ 1 (Molybdenumالموليبدينوم  ) 28

 ٪ 1 (Platinum Group Metalsمجموعة عناصر البالتينيوم ) 29

 ٪ 1 (Pyriteبيريت ) 30

 ٪ 1 (Tantalumتنتاليوم ) 31

 ٪ 1 (Uraniumيورانيوم ) 32

 ٪ 1 ( Vanadiumفناديوم ) 33

 ٪ 1 (Xenotimeزينوتيم ) 34

 ٪ 1,5 (Cadmiumم )كادميو 35

 ٪ 2,5 (Chromiumكروميوم ) 36

37 
 األحجار الكريمة -معادن مجموعة الجارنت 

 Garnet Group) Minerals - Precious Stone) 
2,5 ٪ 

 ٪ 2,5 ( Gemstone & semi-precious stonesأحجار كريمة وشبه الكريمة ) 38

 ٪ 1,5 (Goldالذهب ) 39

 ٪ 2,5 (Jasperجاسبر ) 40

41 
 بيردوت / نوع حجر كريم –أوليفين 

 (Olivine - Peridot/ Gemstone variety) 
2 ٪ 

 ٪ 1,5 ( Silverالفضة ) 42

 ٪ 4 ( Unlisted mineral or metal oreمعادن و خامات غير مدرجة ) 43
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 ( 3ملح  )
 

 املقابل املال  ملعاد  الفئة )ب(
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 لمعدنية لفئة )ب(الخامات ا الرقم
 الستغالل لالمقابل المالي 

 (سعودي للطنلاير )

 2,5 (Bauxite/ Aluminium Ore - AL2O3 < 40%بوكسيت منخفض النسبة ) 1

 2,25 (Red clayالطين االحمر ) 2

 4,5 (     Bentoniteبنتونايت ) 3

 3,25   (Kaolin )الكاولين     4

 35 (  Diatomiteدياتومايت ) 5

 4,5 طن   0 – 50.000( Dolomiteدولومايت ) 6

 6,75 طن    50.000+ ( Dolomiteدولومايت ) 7

 4,5 (Feldspar (incl. Felsit)فلسبار ) 8

 15 (    Fluoriteفلورايت ) 9

10 
 استخدامات أخرى -معادن مجموعة الجارنت 

 Garnet Group) Minerals - Other Uses ) 
3,5 

 3 (Gypsum & Anhydrite) جبس وانهيدرايت 11

 2,5 (Iron ore -  Fe<40%خام الحديد منخفض النسبة ) 12

 4,5 طن Limestone for industry) )0 – 50.000حجر جيري للصناعة  13

 6,75 طن Limestone for industry)) + 50.000حجر جيري للصناعة  14

 5 (Magnesiteمغنيزايت ) 15

 4,5 طن Marble for industry) )0 – 50.000رخام للصناعة  16

 6,75 طن  Marble for industry)) + 50.000رخام للصناعة  17

 4,5 (  Nepheline Syeniteنيفلين سيانيت ) 18

 4 (      Perliteبيرليت ) 19

 10 ( Potashبوتاس ) 20

 3,5 (Pozzolan for cementبوزوالن  ) 21

 3,5 (Baslt)البازلت  22

 3,5 (Pyrophylliteفيليت )بيرو 23

 4,5 (     Saltالملح ) 24

 7,5 (High grade Silica Sand SiO2 > 95%)رمل السيلكا عالي النسبة  25

 15 (Tronaتورونا ) 26

 6 (Wollastonite) والستونيت   27

 3 (Zeolite) الزيوليت  28
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 الخامات المعدنية لفئة )ب( الرقم
الستغالل لالمقابل المالي 

 (نسبة من المبيعات)

1 
  باريت

(Barite) 
5 ٪  

2 
 الجرافيت

 (Graphite) 
5 ٪ 

3 
 كيانيت و اندلوسيت و سلمنيت

(Kyanite, Andalusite & Sillimanite) 
5 ٪ 

4 
 ميكا

 (Mica) 
5 ٪ 

5 
 استخدامات أخرى –أوليفين 

 (Olivine - Other Uses) 
5 ٪ 

6 
 بيروكسنايت

 (Pyroxenite) 
5 ٪ 

7 
 التلك

 (Talc) 
5 ٪ 

8 
 معادن صناعية غير مدرجة

 (Unlisted Industrial Mineral ) 
5 ٪ 
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 ( 4ملح  )

 

 املقابل املال  ملعاد  الفئة ) (
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 الخامات المعدنية لفئة )ج( الرقم
المقابل المالي 

ستغالل باللاير لال
 السعودي للطن

 
 الموقع مساحةحسب  بالطن الحد األدنى للطاقة التعدينية

 

 2كم 1إلى  0,75أكبر من  2كم 0,75إلى  0,5أكبر من  2كم 0,5إلى  0,25أكبر من  2مك 0,25 إلى 0  

1 
 البحص : )أي صخر مالئم لالستغالل كبحص( 

(Aggregates: (any rock suitable to be crushed  
0,67 200,000 300,000 400,000 500,000 

2 
 كسر رخام

 Crushed Marble 
3,5 40,000 80,000 160,000 200,000 

3 
 سكوريا 
Scoria 

3,5 40,000 80,000 160,000 200,000 

4 
 طين

 Clay 
2,25 40,000 60,000 90,000 135,000 

5 
 )الجرانيت، الجابرو، النيس( –أحجار الزينة 

  Dimension Stone (Granite, Gabro,  gneiss) 
9 9,000 18,000 32,000 45,000 

6 
 بازلت 

  Basalt 
3 45,000 67,500 100,000 150,000 

7 
 )شيست وفيليت( -أحجار الزينة 

   Dimension Stone ( schist & Phyllite) 2,25 30,000 45,000 67,500 100,000 

8 
 )رخام( -أحجار الزينة 

 Dimension Stone (Marble)  4,2 12,000 24,000 42,000 60,000 

9 
 حجر جيري –دلومايت  –أحجار الزينة:

 (Dimension Stone - (limestone, dolomite 2,8 20,000 40,000 70,000 100,000 

10 
 أحجار الزينة: حجر رملي 

Dimension Stone (sandstone) 1,3 20,000 40,000 70,000 100,000 

11 
 الملح للحرفيين

 Salt for Artisanal Miners 
4,5 2,000 - - - 

12 
 الرمل والحصى

 Sand and Gravel 
0,53 130,000 195,000 260,000 325,000 

13 
 رمل السيلكا )منخفض النسبة(

  Low grade Silica Sand  SiO2 < 95%)) 5 50,000 75,000 112,000 168,000 

14 
 مواد ردميات

 Sub-base Materials  
4 15,000 22,500 33,000 50,000 
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 ( 5امللح  )

 

 اإلي ار الس ح 
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 الكشفيجار السطحي لرخص اإل

 السنة
  كيلومتر مربع أو جزء من الكيلومتر المربعلل

 )لاير(

1 0 

2 10 

3 15 

4 20 

5 30 

6 50 

7 100 

8 150 

9 200 

10 250 

11 500 

12 600 

13 700 

14 800 

15 900 
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 اإليجار السطحي لرخص االستغالل

 لاير المساحة نوع الرخص

 رخصة تعدين
كيلومتر مربع أو جزء من الكيلومتر لل

 المربع
 رخصة أغراض العامة 10,000

 رخصة المنجم الصغير

 محجر مواد بناء

 10,000 2مك 0,25 إلى 0  

 15,000 2كم 0,5إلى  0,25أكبر من 

 20,000 2كم 0,75إلى  0,5أكبر من 

 25,000 2كم 1إلى  0,75أكبر من 



 

141  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (6امللح  )

 

 على رخص الكشف السنو   لإلنفاق الحد األدنى
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 على رخص الكشفالسنوي لإلنفاق  األدنىالحد 

 السنة
 كيلومتر مربع أو جزء من الكيلومتر المربعلل

 )لاير(

1 750 

2 1,500 

3 3,000 

4 3,000 

5 4,500 

6 4,500 

7 5,600 

8 5,600 

9 7,500 

10 7,500 

11 7,500 

12 7,500 

13 7,500 

14 7,500 

15 7,500 


