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الفصل الخامس :تحريز املضبوطات 116 ----------------------------------------------------------------------
املادة الثامنة واألربعون بعد املائة :إجراءات تحريز املضبوطات116 ---------------------------------- :
املادة التاسعة واألربعون بعد املائة :إجراءات التصرف في املضبوطات116 ---------------------------:
املادة الخمسون بعد املائة :رد املضبوطات116 -------------------------------------------------------- :
الفصل السادس :تدابير معالجة اآلثار السلبية الناتجة من املوقع املرخص له 117 -------------------------
ً
املادة الحادية والخمسون بعد املائة :إيقاف األنشطة التعدينية مؤقتا لتصحي اآلثار السلبية117 :
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املادة الثانية والخمسون بعد املائة :خطة اإلجراءات ملعالجة اآلثار السلبية على الصحة والسالمة والبيئة118 --- :

املادة الثالثة والخمسون بعد املائة :رفع التوصية بإنهاء الرخص118 --------------------------------- :
الفصل السابع :ضبط نقل املعادن والخامات بدون تصري 119 ---------------------------------------------
املادة الرابعة والخمسون بعد املائة :صالحية الوزارة في حجز املعادن والخامات املنقولة بدون تصري :
119 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الباب السادس :املخالفات والعقوبات ،وتسوية الخالفات 120 --------------------------------------------
املادة الخامسة والخمسون بعد املائة :املخالفات121 ------------------------------------------------- :
املادة السادسة والخمسون بعد املائة :تقدير العقوبات121 ------------------------------------------ :
املادة السابعة والخمسون بعد املائة :تكوين لجان النظر في املخالفات وتقرير العقوبات122 ------ :
املادة الثامنة والخمسون بعد املائة :صالحيات لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات وإجراءات عملها122 -- :
املادة التاسعة والخمسون بعد املائة :استعادة املعادن والخامات محل املخالفة واألموال الناتجة عهها122 -- :

املادة الستون بعد املائة :تبليغ املرخص له بالعقوبة وبحقه في االعتراض123 ------------------------ :
املادة الحادية والستون بعد املائة :تسوية الخالفات123 ---------------------------------------------- :
املادة الثانية والستون بعد املائة :حدود مسؤولية الوزارة123 ---------------------------------------- :
الباب السابع :أحكام متنوعة 124 -----------------------------------------------------------------------------
املادة الثالثة والستون بعد املائة :نشر اإلشعارات125 ------------------------------------------------- :
املادة الرابعة والستون بعد املائة :اللغة املعتمدة في الوثائق واملراسالت125 ------------------------- :
املادة الخامسة والستون بعد املائة :احتسا) املدد الزمنية125 -------------------------------------- :
املادة السادسة والستون بعد املائة :البدء واألحكام املؤقتة126 -------------------------------------- :
ملحق رقم ( )1فئات املعادن (أ) و ()) و (ج) 127 --------------------------------------------------------------
ملحق ( )2املقابل املالي ملعادن الفئة (أ) 131 --------------------------------------------------------------------
ملحق ( )3املقابل املالي ملعادن الفئة ()) 133 ------------------------------------------------------------------
ملحق ( )4املقابل املالي ملعادن الفئة (ج) 136 ------------------------------------------------------------------
امللحق ( )5اإليجار السطحي138 --------------------------------------------------------------------------------
امللحق ( )6الحد األدنى لإلنفاق على رخص الكشف 141 ------------------------------------------------------
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الباب األول :األحكام األولية

9

الفصل األول :التعريفات واألحكام األولية
املادة األولى :التعريفات:
مع مراعاة التعريفات املنصو و وووف عليها في نظام االسو و ووتثمار التعديني الصو و ووادر باملرسو و وووم امللكي رقم (م )140
وتاريخ (1441 10 19ه) واألنظمة األخرى ذات العالقة ،تكون لهذه الكلمات والعبارات واملصطلحات اآلتية،
املعاني املوضحة أمام كل مهها:
 .1اململكة :اململكة العربية السعودية.
 .2الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني.
 .3األدلة اإلرش ــادية :األدلة التي تص وودرها الوزارة لتوض ووي ش ووروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام
والالئحة.
 .4املبادئ املحاسبية :املعايير املحاسبية املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 .5اللجنة الدائمة  :اللجنة التي تختص بالبت في االعتراض و و و ووات على طلبات املناطق التعدينية وطلبات من
الرخص التعدينية املشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )634وتاريخ (1441 10 17ه).
 .6املفتش :الشخص املفوض للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط املخالفات.
ُ
 .7املسوول التنفيذ  :املسؤول األعلى عن إدارة منشأة ُمقدم الطلب ،أو املرخص له.
 .8أص ــحاب املص ــلحة :مجموعة من األفراد ،أو املؤسو وس ووات ،أو الش ووركات ،أو الجهات الحكومية التي لديها
مصلحة في موقع الرخصة.
ً
 .9املجتمعات املحلية :هم عبارة عن كال من:
 .9.1األش ـ ـ ـ ـخ ــا ال بيعيو  :ال ووذين تكون إق ووامتهم ال وودائم ووة في مجتمع ووات محلي ووة قريب ووة من موقع
الرخصة ،ولفترة إقامة ال تقل عن ثالث سنوات خالل السنوات الخمس األخيرة.
ً
 .9.2األشــخا االعتباريو  :الذين يقع املقر الرئيسو ي ألعمالهم قريبا من موقع الرخصووة ،ولفترة إقامة
ال تقل عن ثالث سنوات خالل السنوات الخمس األخيرة.
ً
 .10االئتالف :هو مجموعة من الشركات تستهدف االشتراك معا لغرض الحصول على رخصة تعدينية.
ً
 .11مالك األرض :الشخص الذي يمتلك مساحة محددة من األرض بموجب سند ثابت نظاما.
ً
 .12املنتفع باألرض :الش ووخص الحاص وول على س ووند ثابت نظاما الس ووتخدام مس وواحة معينة من األرض ،س ووواء
ً
بموجب اتفاقية ،أو حق ارتفاق ثابت نظاما ،أو أي سبب نظامي آخر.
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ُ
 .13دراس ــة الجدوق االقتص ــادية :دراس ووة تثبت جدوى املوارد املعدنية في املوقع ،وحجم االس ووتثمار ،والعائد
االقتص و و و ووادي للمش و و و ووروع ،وقدرته على االس و و و ووتدامة والنمو ،وإيض و و و وواح املؤثرات الداخلية والخارجية على
املشروع.
 .14عمليات االس ــت الل :األنش ووطة التي تمارس بموجب رخص ووة تعدين ،أو رخص ووة منجم ص ووغير ،أو رخص ووة
محجر مواد بناء ،أو رخصة أغراض عامة.
 .15التعهد :الوثيقة التي تتضمن التزامات ،ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها.
 .16املسح الجو  :استخدام أي من وسائل املسح الجوي للقيام بالبحث واالستطالع ،والكشف عن املعادن
الفلزيووة ،وغير الفلزيووة ،والخووامووات ،أو املس و و و وواعوودة في فحص ،أو دراس و و و ووة منطقووة مووا ،ومس و و و ووح األس و و و ووط
املكشوفة ،ومخزونات الخام ،وركام املخلفات.
 .17برنــاما العمــل :برنووامج أعمووال االس و و و ووتطالع ،أو برنووامج أعمووال الكش و و و ووف ،أو برنووامج أعمووال التعوودين ،أو
برنووامج أعمووال رخص املنوواجم الص و و و ووغيرة ،أو برنووامج أعمووال محوواجر مواد البنوواء الووذي س و و و ووينفووذه طووالووب
ً
الرخص و و و ووة ،من أجول كش و و و ووف واس و و و ووتخراج املعوادن من موقع الرخص و و و ووة املقترح ،وفقوا لحقوق والتزاموات
الرخصة.
ً
 .18العناية والص ـ ــيانة :إدارة موقع الرخص و ووة من قبل املرخص له الذي قرر إيقاف العمل به مؤقتا ألس و ووبا)
فنية أو اقتصادية ،ومعاودة العمل فيه حال انتهاء تلك األسبا) ،وإعادة املشروع إلى حالة التشغيل بعد
فترة العناية والصيانة.
 .19شـهادة إعادة التأهيل واإلغالق :الوثيقة الصوادرة من الوزارة ،أو الجهات األخرى ذات العالقة وتتضومن
ً
ً
مستوفيا ملعايير إنجاز إعادة التأهيل واإلغالق ،وفقا للنظام والالئحة.
أن املرخص له
 .20برنـاما إعـادة التـأهيـل :البرنامج الذي يعده طالب رخص و و و ووة االس و و و ووتغالل إلعادة تأهيل املوقع بعد انتهاء
أعمال الرخصة.
 .21دراســة األ راالمتما  :دراسووة أثر األنشووطة التعدينية على املجتمع املحلي الواقع ضوومن موقع الرخصووة
أو بقربها ،وتقييم اآلثار االجتماعية للمشروع على املجتمع املحلي.
 .22إدارة األ ر االمتمــا  :إدارة األداء املجتمعي من خالل معووالجووة احتيوواجووات املجتمعووات املحليووة ،وتحووديوود
طريقووة التعوواموول مع التووأثيرات االجتموواعيووة املبوواش و و و وورة ،والتوقعووات املحتملووة لوودى املجتمع ،وتعزيز اآلثووار
اإليجابية ،وتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد مهها.
 .23إعادة التأهيل التدريج  :عملية إعادة التأهيل التي يتم إجراؤها باستمرار خالل مدة الرخصة.
 .24تقريرإممال تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة :تقرير التكلفة الفعلية املطلوبة إلعادة التأهيل واإلغالق،
ويشمل كذلك أي تكاليف الزمة ملعالجة اآلثار املتبقية الناشئة عن املشروع ،أو عن أي نشاط تعديني.
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ُ
 .25اإلغالق املفاجئُ :يقصد به اإلغالق غير املخطط له ،أو غير املتوقع.
 .26املخلفــات :الص و و و ووخور املعووالجووة ،أو الطين الرخو ،أو التربووة املتبقيووة بعوود فصو و و و وول و أو إزالووة املعووادن من
الصخور ،أو التربة التي توجد فيها املعادن.
ُ
ُ
ُ
 .27منش ــدت س ــدود مالفات مراف معالجة الخامات املعدنية :أي منش ووأة تص وومم وتش ووييد وتدار من أجل
احتواء املخلفات املعالجة باملواد الكيميائية الخطرة ،والتي قد يكون لها تأثير بيئي ناتجة عن املشروع.
 .28الصحة والسالمة املهنية :سالمة وصحة العمال والزوار في موقع الرخصة.
 .29املخاطر :األخطار التي ترتبط بأنشووطة املشووروع ،وتشوومل حدوث إصووابة عمل ،أو حادث كبير ،أو خسوارة
أخرى ،أو إصابة ،أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر.
 .30الحد األدنى لإلنفاق الس ـ ــنو  :املبالغ املالية التي يجب على حامل رخص و ووة الكش و ووف ص و وورفها على أعمال
الكشف خالل السنة الواحدة.
ً
 .31فترة املقـابـل املـال  :فترة اس و و و ووتحقواق قيموة املقوابول املوالي الوذي يجوب على املرخص لوه دفعوه وفقوا للس و و و ونوة
املالية للدولة.
 .32مازو املعاد املسـ ـ ـ ــتارمة :املكان الذي يتم فيه تخزين املعادن بعد االسو و و ووتخراج ،سو و و و ً
وواء خضو و و ووعت
لعمليات تكسير أولية أم لم تخضع.
 .33الدخل الخاضـ ـ ـ ــع لل ـ ـ ـ ــريبة :دخل املرخص له برخصو و و ووة اسو و و ووتغالل ملعادن الفئة (أ) الذي يتم تحديده
بموجب أنظمة الضرائب ذات الصلة لشركة األموال املقيمة في اململكة.
 .34أنش ة املراحل األولية :العمليات األولية أو املكملة ،أو املترتبة على استخراج معدن من منطقة رخصة
االستغالل والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز املعدن لنقطة االستخراج.
 .35أنش ـ ـ ة املراحل الالحقة لالسـ ــتارا  :هي عمليات املعالجة الالحقة ألنشو ووطة املراحل األولية ،والتي تتم
بعد نقطة االستخراج وقبل نقطة التقييم.
 .36قيمة املعد عند نق ة االس ـ ــتارا  :ص و ووافي اإليراد الذي يحققه املرخص له من خالل بيع ذلك املعدن
عند نقطة االستخراج وال يشمل قيمة نقل املعدن والتأمين.
 .37السـ ــعرالت ار  :يقص و وود به احتس و ووا) القيمة بطريقة تجارية وفق التعامالت املحايدة بإرادة حرة ،ودون
اعتبار ألي أفضلية.
 .38إقرار تعديني :إقرار يقدم من املرخص له برخصو ووة االسو ووتغالل يوضو ووح الكميات املسو ووتغلة ،واملقابل املالي
ً
املترتب على رخص ووة االس ووتغالل ،وطريقة احتس ووابه وفقا للمدد املحددة في الالئحة ،ومعتمد من املرخص
له أو املسؤول التنفيذي.
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املادة الثانية :األغراض:
 .2.1تهدف هذه الالئحة إلى:
 .2.1.1تعزيز مبادئ حوكمة االستثمار التعديني.
 .2.1.2تحديد اآلليات التي تعزز املسؤولية والكفاءة والفعالية واالستجابة لتطبيق النظام.
 .2.1.3وضو و و ووع إجراءات واضو و و ووحة للرخص مبنية على العدالة والشو و و ووفافية ألجل بناء الثقة في اتخاذ القرار
وتعزيز االستقرار املطلو) لتطوير الرواسب املعدنية لتحقيق الفائدة.
 .2.1.4ضمان كفاءة العمليات التي تجرى على األنشطة التعدينية.
 .2.1.5وضع آليات فاعلة لتسوية الخالفات.
املادة الثالثة :األدلة اإلرشادية والنماذ :
 .3.1للوزارة أن تص وودر األدلة اإلرش ووادية التي توض ووح املعاني واإلجراءات الالزمة ،لتوض ووي ش ووروط ومتطلبات
وإجراءات بعض مواد النظام والالئحة.
 .3.2تصدر الوزارة النماذج الالزمة لكل إجراء.

الفصل الثاني :اإلدارة
املادة الرابعة :التفويض وإسناد املهام والخدمات:
ً
 .4.1للوزير  -وفقا لإلجراءات النظامية وملقتض و ى الحال -إسووناد أي من الخدمات واملهام ذات العالقة بقطاع
التعدين للهيئة ،أو الشركات التي تنشئها الوزارة ،ومن ذلك على سبيل املثال ال الحصر:
 .4.1.1دراسو و و و ووة طلبووات الرخص التعوودينيووة ،بمووا في ذلووك مراجعووة وتقويم دراسو و و و ووات االس و و و وتوودامووة ،واألثر
االجتماعي واالقتصادي والبيئي ،ودراسات الجدوى االقتصادية لطلبات الرخص التعدينية.
 .4.1.2تطوير إجراءات الرخص التعدينية ،وذلك من خالل :وض و و و ووع املمكنات الالزمة لتس و و و ووهيل وتس و و و ووريع
إجراءات إصدار الرخص التعدينية بجميع أنواعها ،وتطوير حلول تقنية وتنفيذها.
 .4.1.3تطوير إجراءات الرقابة والض ووبط في مواقع الرخص التعدينية ،وذلك من خالل :اس ووتخدام وسووائل
رقووابووة متطورة وتقنيووات حووديثووة ،وتقووديم خوودمووات توودريووب وتووأهيوول ملراق ي قطوواع التعوودين ،ودعم
أعمال الضبط والرقابة امليدانية في مواقع الرخص التعدينية ،ومراقبة االلتزام املالي ،وتوفير آليات
وتقنيات ألعمال املسح ،وقياس كميات اإلنتاج ،وقياس مقدار التلوث في املواقع التعدينية.
13

 .4.1.4تقووديم خوودمووات تنميووة االس و و و ووتثمووارات التعوودينيووة والترويج لهووا داخوول اململكووة وخووارجهووا ،بمووا في ذلووك:
دعم مديريات التعدين ،وتشغيل مكاتب الخدمة الشاملة لجميع مناطق اململكة.
 .4.1.5تقديم خدمات االسو و ووتثمار التعديني ،وذلك من خالل :إنش و وواء وتطوير منص و ووة االس و ووتثمار التعديني
وإدارتها ،وتحديث قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات س و و ووجالت الرخص التعدينية ،وتقويم
خطط إعادة التأهيل واإلغالق ملواقع الرخص التعدينية ،واإلشراف على تنفيذ هذه الخطط.
 .4.1.6تقديم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات.
ً
أي من الشو و ووركات أو املكاتب املتخص و و وصو و ووة ،وفقا لألسو و ووس واملعايير التي تضو و ووعها الوزارة؛
 .4.2للوزارة تأهيل ٍ
للقيام بكل أو بعض املهام اآلتية:
 .4.2.1الرقابة بما في ذلك حسووا) الكميات املسووتغلة ،ومراجعة املعلومات ،والبيانات الخاصووة باألنشووطة
التعدينية ،أو األعمال ذات الصلة.
 .4.2.2ضبط املخالفات ،وإعداد املحاضر ،والتقارير الالزمة.
املادة الخامسة :است الع الرأ :
 .5.1للوزارة قبل إجراء أي تعديل على الالئحة القيام باآلتي:
ً
 .5.1.1نشر مسودة التعديالت املقترحة وفقا لإلجراءات النظامية.
 .5.1.2إتاحة الفرصة للعموم لتقديم املالحظات على مسودة التعديالت.
 .5.2تقدم املالحظات بالشكل والطريقة التي تحددها اإلجراءات النظامية.
ً
 .5.3تدرس الوزارة املالحظات التي تردها ولها أن تأخذ بالتعديالت املقترحة حسبما تراه مناسبا.
 .5.4تنش و و وور الوزارة التعديالت املعتمدة على الالئحة في الجريدة الرس و و وومية ،وبالوس و و وويلة التي تراها مناس و و ووبة،
ووفق اإلجراءات املتبعة.
 .5.5يعمل بالالئحة بعد تعديلها في التاريخ ّ
املبين في اإلشعار املنشور في الجريدة الرسمية.
املادة السادسة :قاعدة البيانات الجيولومية الوطنية والسجالت:
 .6.1تنس ووق الوزارة مع الهيئة للقيام باألعمال التي تدخل ض وومن اختص وواص وواتها ،أو التي تطل ها الوزارة وفق ما
تقض ي به الفقرة ( )9من املادة الثالثة من النظام ،ومهها على سبيل املثال:
 .6.1.1تحديد مناطق االحتياطي التعديني.
 .6.1.2تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
14

.6.1.3
.6.1.4
.6.1.5
.6.1.6
.6.1.7

تحديث معلومات قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
ربط قاعدة البيانات الجيولوجية بالسجالت التي تنشئها الوزارة.
توفير أي خريطة ،أو بيانات غير سرية ،أو نتائج أي دراسات تتعلق باملوارد املعدنية.
إتاحة املعلومات والبيانات الجيولوجية للعموم.
حفظ عينات الحفر في مكتبة عينات الحفر الوطنية.

املادة السابعة :التعامل اإللكتروني مع الوزارة:
 .7.1للوزارة إنشاء منصة إلكترونية يتم من خاللها تقديم خدمات املستفيدين ،ومن ذلك:
 .7.1.1تقديم طلبات الرخص.
 .7.1.2إصدار وتجديد وتمديد الرخص.
 .7.1.3تعديل وتحويل الرخص ،أو التخلي عهها جزئيا ،أو كليا.
 .7.1.4تقديم التقارير الدورية.
 .7.1.5إرسال وتلقي اإلشعارات والبالغات.
 .7.1.6أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة.
 .7.2توضح املنصة اإللكترونية املعلومات املطلوبة لتقديم الخدمة وآلية الوصول إليها.
املادة الثامنة :السجالت التي تنشئها الوزارة:
 .8.1تقوم الوزارة بإنشاء السجالت التالية:
 .8.1.1سجل طلبات الرخص الذي يحتوي على التالي:
 .8.1.1.1طلبات الرخص الجديدة.
ً
ً
 .8.1.1.2طلبات تعديل الرخص ،أو التخلي عهها جزئيا ،أو كليا.
 .8.1.2س و و و وجوول الرخص ويش و و و وتموول على بيووانووات لجميع أنواع الرخص التي تصو و و و وودرهووا الوزارة ،ويتض و و و وومن
املعلومات التالية:
 .8.1.2.1بيانات املرخص له.
 .8.1.2.2موقع الرخصة.
 .8.1.2.3املعادن املشمولة بالرخصة.
 .8.1.2.4الرهون املسجلة على الرخصة.
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 .8.1.2.5ملخص للبيانات الخاصة بعمليات الرخص.
 .8.1.3سجل مناطق االحتياطي التعديني.
 .8.1.4سجل املجمعات التعدينية.
 .8.2تقوم الوزارة بحفظ السجالت باآللية والطريقة التي تراها مناسبة.
 .8.3للوزارة وضع التعليمات املتعلقة باآلتي:
 .8.3.1شكل ومحتوى السجالت.
 .8.3.2طلبات الحصول على البيانات املسجلة في السجالت.
 .8.3.3املعلومات األخرى ذات العالقة بالرخص.

الفصل الثالث :املعاد واالحتياطيات املعدنية واملجمعات التعدينية
القسم األول :املعاد :
املادة التاسعة :فئات املعاد :
 .9.1يحدد امللحق رقم ( )1من الالئحة تصنيف فئات املعادن إلى :الفئة (أ) والفئة ()) والفئة (ج).
 .9.2للوزارة تعديل تص و وونيف قائمة املعادن ،أو إض و ووافة أي معادن مؤهلة ألن تكون ض و وومن الفئة (أ) أو الفئة
()) أو الفئة (ج) على أن تتخذ الوزارة اإلجراءات النظامية الالزمة لتعديل الالئحة.
 .9.3تخض و و ووع املعادن اآلتية :الفوس و و ووفات ،والتانتلوم ،والنيوبيوم ،والعناص و و وور األرض و و ووية النادرة ،والثوريوم،
والكوارتز ،والحديد عالي النسبة ،والبوكسايت عالي النسبة ،وجميع املعادن أو العناصر املشعة لتنظيم
خاف ،ويتم االتفاق مع مقدم طلب الرخص ووة لتحديد مراحل تطوير هذه املعادن ،وذلك بعد التنس وويق
مع الجهات الحكومية ذات العالقة.
املادة العاشرة :ملكية املعاد :
ً
ً
 .10.1تعد جميع الرواس و ووب واملعادن والخامات بأي ش و ووكل أو تكوين الواقعة في أراض و و ي اململكة ملكا حص و وريا
للدولة بما في ذلك:
 .10.1.1سط األرض وما فوقها وما تحتها ،والتي تقع داخل النطاق الجغرافي واإلقليمي.
 .10.1.2األودية أو الجداول أو مجاري املياه.
 .10.1.3املناطق االقتصادية الخالصة.
 .10.1.4املناطق التي تغطيها املياه اإلقليمية والجرف القاري.
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 .10.2لحامل رخص و و ووة االس و و ووتطالع والكش و و ووف الحق في اس و و ووتعمال املعادن والخامات التي حص و و وول عليها خالل
ً
عمليات االستطالع لتحقيق أغراض الرخصة وفقا للنظام والالئحة.
 .10.3ال تنتقوول ملكيووة الخووامووات واملعووادن من الوودولووة إال بموجووب رخصو و و و ووة اس و و و ووتغالل أو رخص األنش و و و وطووة
ً
التعدينية األخرى وفقا ألحكام النظام والالئحة ،على أن تكون تلك املعادن:
 .10.3.1مشمولة في الرخصة.
 .10.3.2مستخرجة من موقع الرخصة.
 .10.3.3استوفت جميع املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة.
القسم الثاني :تاصيص األراض ي واملناط لألنش ة التعدينية:
املادة الحادية عشرة :األراض ي ومناط االحتياطي التعديني:
 .11.1للوزير بعد التنسيق مع الجهات الحكومية املختصة ،أن يخصص أي أرض أو منطقة بحرية كمنطقة
احتياطي تعديني.
 .11.2يراعى في تخصيص مناطق االحتياطي التعديني الرخص التعدينية السارية.
ً
 .11.3كل من يخالف ما ورد في قرار تخصيص االحتياطي التعديني يعد مخالفا لهذه الالئحة.
 .11.4يجوز التقدم بطلب رخصووة كشووف ،أو رخصووة اسووتطالع في أراض و ي أو مناطق االحتياطي التعديني وفق
ما ينص عليه قرار التخصيص ،على أن يخضع الطلب لإلجراءات واملتطلبات الخاصة بطلب الرخصة
ً
وفقا ألحكام هذه الالئحة.
املادة الثانية عشرة :املجمعات التعدينية:
ض لتكون
 .12.1للوزارة وفق اإلجراءات املنص و و وووف عليها في املادة العاش و و وورة من النظام ،أن تخص و و ووص أي أر ٍ
ً
ً
مجمعا تعدينيا.
 .12.2للوزارة أن تعلن عن رغبتها في تخص و و وويص منطقة محددة كمجمع تعديني ،ويمن أص و و ووحا) املص و و وولحة
ً
مهلوة إلبوداء مرئيواتهم حيوال ذلوك خالل ( )30يوموا من تواريخ اإلعالن ،ولهوا أن تس و و و ووتبعود موا يتعوارض مع
ً
ً
حدود املنطقة املقترحة للمجمع التعديني وفقا ملا تراه محققا للمصلحة.
 .12.3يجب على الوزارة قبل تخصيص األرض كمجمع تعديني القيام باآلتي:
ً
 .12.3.1إشووعار الجهات الحكومية ذات العالقة بإبداء مرئياتها على طلب التخصوويص خالل ( )30يوما من
تاريخ استالم اإلشعار.
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 .12.3.2في ح ووال ع وودم ورود أي مرئي ووات من الجه ووات الحكومي ووة خالل تل ووك الفترة تس و و و ووتكم وول إجراءات
التخصيص ويصدر الوزير قرار التخصيص.
 .12.3.3في حال ورود أي مرئيات من الجهات الحكومية خالل تلك الفترة تدرس الوزارة تلك املرئيات ،ولها
ُ
أن تعيد دراس و ووة طلب تخص و وويص املجمع التعديني أو أن تحيل أي اعتراض من الجهات الحكومية
إلى اللجنة الدائمة وفق املادة الخامسة والخمسين من هذه الالئحة.
 .12.4تضو و و ووع الوزارة ضو و و وووابط وقواعد لتنظيم وإدارة األعمال داخل املجمعات التعدينية واإلش و و و وراف عليها،
ويتم تحديد املقابل املالي الخاف بتلك الخدمات.
املادة الثالثة عشرة :تحديد من قة طلب الرخصة:
 .13.1على مقدم الطلب تحديد منطقة رخص ووة الكش ووف ورخص ووة االس ووتغالل باالتجاهات األفقية والرأس ووية
وفق املراجع الجيوديسووية وأنظمة اإلحداثيات الجغرافية ( )Coordinate Systemsواملراجع اإلسوونادية
( )Datumsومس وواقط الخرائط ( )Map Projectionاملعتمدة لدى الهيئة العامة للمس وواحة واملعلومات
الجيومكانية التالية:
 .13.1.1املرجع الجيوديس ي الوطني ( )KSA-GRF17وما يلحق به من تطور.
 .13.1.2املرجع الرأس و و و و ي الوطني ( )KSA-VRF14ونموذج الجيويوود للمملكووة ( )KSA-GEOID17ومووا يلحق
بهما من تطور.
 .13.1.3مسو ووقط مركيتر املسو ووتعرض العالمي ( KSA-GRF17 / UTM zone 36N, 37N, 38N, 39N and
 )40Nوتشوومل هذه النطاقات على خطوط الطول ودوائر العرض الواقعة ضوومن الحدود الدولية
للمملكة.
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الباب الثاني :أحكام الرخص
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الفصل األول :األحكام العامة
املادة الرابعة عشرة :األحكام العامة للرخص:
 .14.1يشو و ووترط لقبول طلبات الحصو و ووول على رخصو و ووة الكشو و ووف ،أو رخصو و ووة االسو و ووتغالل ،أو تجديد الرخص
السارية مههما ،أو تمديدها ،أو تعديلها ،أو تحويلها ،ما يلي:
ً
 .14.1.1أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة وفقا ألنظمة اململكة.
 .14.1.2تقديم ما يثبت الكفاية الفنية ،والقدرة املالية الالزمة للقيام بعمليات النشاط التعديني املقترحة
بكفاءة واقتدار وفق املتطلبات املوضحة في النظام والالئحة.
 .14.1.3أن يفصح مقدم الطلب بأنه لم يشهر إفالسه أو أنه خضع إلجراء من إجراءات نظام اإلفالس.
 .14.1.4أن يفصح املسؤول التنفيذي ملقدم الطلب بأنه لم يسبق إدانته بأي جريمة جنائية خالل الثالث
سنوات املاضية.
املادة الخامسة عشرة :حماية حقوق ال ير ف مواقع طلبات رخص الكشف واالست الل خار املجمعات
التعدينية:
 .15.1يجوز التقدم بطلب رخصة كشف ،أو رخصة استغالل على أراض ي مملوكة للدولة ،أو أراض ي مملوكة
ً
ً
ً
ملكية خاص و و و ووة ،أو التي يكون جزءا مهها مملوكا للدولة واآلخر مملوكا ملكية خاص و و و ووة ،أو على املناطق
البحرية.
 .15.2في حال تداخل طلب رخصو ووة الكشو ووف مع ممتلكات ،أو مرافق عامة ال تتأثر بأعمال الكشو ووف ،ويمكن
وض و و و ووع االحتياطات الالزمة لتجنب أي تأثير عليها ،فإنه يحق للوزارة إص و و و وودار الرخص و و و ووة ،على أن يلتزم
مق وودم الطل ووب ب وواطالع ووه الك ووام وول على املوقع ،وع وودم التعرض أو العم وول بتل ووك املواقع ب وودون موافق ووة
مسبقة ،وأن يتحمل كافة التعويضات في حال تسببت أعماله بأي أضرار للغير.
 .15.3في حال تداخل طلب رخصوة االسوتغالل مع ممتلكات خاصوة أو مرافق عامة ،فيجب على مقدم الطلب
أن يقوودم للوزارة مووا يثبووت اتفوواقووه مع مووالووك األرض ،أو املنتفع بهووا أو الجهووات التي توودير املرافق العووامووة
للعم وول بموقع الرخص و و و و ووة ،أو تق ووديم خط ووة للتعويض و و و و ووات مش و و و ووتمل ووة على ك وواف ووة التك وواليف املتوقع ووة
للتعويضات ،وأن يتحمل مسؤولية أعماله في حال تسببت في أي أضرار للغير.
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ً
ً
 .15.4يس و و و ووتحق مووالووك األرض أو املنتفع بهووا ملكيووة أو انتفوواعووا ثووابتووا بس و و و ونوود نظووامي بموقع داخوول رخص و و و و ووة
االس و و ووتغالل ،الذين قد يتأثر اس و و ووتخدامهم لألرض ،وانتفاعهم بها ،بس و و ووبب العمليات املنفذة في رخص
االستغالل ،الحصول على تعويض.
 .15.5في حال رأت الوزارة تطبيق األحكام ذات العالقة بوض و و ووع اليد املؤقت على العقار الواردة في نظام نزع
ملكيووة العقووارات للمنفعووة العووامووة ووض و و و ووع اليوود املؤقووت على العقووار ،فيتحموول مقوودم الطلووب كووافووة
التكاليف والتعويضات املترتبة على ذلك.
املادة السادسة عشرة :البت ف ال لبات املتعارضة:
 .16.1إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحص ووول على رخص ووة كش ووف ،أو رخص ووة اس ووتغالل على نفس املوقع،
فتكون األولوية في من الرخصة ً
بناء على أسبقية تقديم الطلب على النحو املسجل في سجل الطلبات،
على أن يراعى اآلتي:
 .16.1.1إذا وردت الطلبات إلى الوزارة في أيام مختلفة تكون األولوية ً
بناء على أسبقية استالمها ،وينظر في
ً
ً
الطلوب املقودم أوال ،وال ينظر في الطلبوات األخرى ،إال إذا رفض الطلوب املقودم أوال ،ومن ثم ينظر
في الطلب الذي يليه.
 .16.1.2إذا قدم أكثر من طلب للوزارة في نفس اليوم تعتبر أنها اس و و و ووتلمت في نفس الوقت ،ويتعامل معها
ً
وفقا ملا هو موضح في الفقرة ( )16.2من هذه املادة.
 .16.2في حال استالم أكثر من طلب في نفس اليوم ،تقوم الوزارة باآلتي:
 .16.2.1إشعار مقدمي الطلبات بالطلبات املتعارضة.
 .16.2.2إشعار مقدمي الطلبات بأن الرخصة سوف تمن ملقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التالية:
 .16.2.2.1االلتزام باملتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة.
 .16.2.2.2االلتزام بووإجراء عمليووات الكش و و و ووف ،أو االس و و و ووتغالل بووأكثر الطرق فوواعليووة ،وأن تكون محققووة
ألفضل املعايير واالشتراطات البيئية.
 .16.3للوزارة أن تس و و و ووتعين بأش و و و ووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة الطلبات املتعارض و و و ووة وتقييمها ،والتوص و و و ووية
بترشي الطلب الذي يستوفي الشروط املنصوف عليها في الفقرة ( )16,2,2من هذه املادة.
 .16.4إذا تساوت الطلبات فيؤخذ في االعتبار وقت استالم الطلب.
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املادة السابعة عشرة :طلب الحصول على الرخصة عبرائتالف:
 .17.1باإلض و ووافة إلى أي متطلبات منص و وووف عليها في النظام والالئحة ،إذا قدم طلب للحص و ووول على رخص و ووة
كشووف أو رخصووة اسووتغالل أو التقدم على األراض و ي املطروحة للمنافسووة من خالل ائتالف ،فيجب أن
يتضمن الطلب ما يلي:
 .17.1.1بيانات أعضاء االئتالف.
 .17.1.2تحديد نسبة مشاركة كل عضو باالئتالف.
 .17.1.3نسخة من عقد االئتالف املوقع من جميع األطراف.
 .17.1.4تحديد ممثل قانوني لالئتالف الستكمال اإلجراءات ،وإرسال وتلقي املخاطبات واإلشعارات.
 .17.1.5الكفاية الفنية والقدرة املالية ألعضاء االئتالف.
 .17.2بغض النظر عن نسبة حصص الشركاء في الرخصة أو الشراكة ،يكون كل عضو من أعضاء االئتالف
ً
ً
ملتزما بالتقيد بشروط وأحكام الرخصة ويجوز للوزارة تحديد أي من أعضاء االئتالف ليكون مسؤوال
عن أي التزام من التزامات املرخص له.
 .17.3إذا تمت املوافقة على من االئتالف أي رخص و ووة فيجب أن تش و وومل الرخص و ووة أس و ووماء أعض و وواء االئتالف
وحصصهم غير املنقسمة.
 .17.4تصدر الوزارة الرخصة بأسماء أعضاء االئتالف.
 .17.5يلتزم أعضوواء االئتالف بعد حص ووولهم على الرخص ووة بإنشوواء شووركة لجميع أعضوواء االئتالف وفق نسووبة
ً
حصص األعضاء ،وتحول الرخصة لهذه الشركة ،وفقا للمدة التي تحددها الوزارة.

الفصل الثاني :األحكام الخاصة
القسم األول :رخصة االست الع:
املادة الثامنة عشرة :طلب رخصة االست الع:
 .18.1يجوز للشخص الطبيعي واالعتباري التقدم بطلب الحصول على رخصة االستطالع وفق ما هو موضح
في هذه الالئحة.
 .18.2إجراءات طلب الحصول على رخصة االستطالع:
 .18.2.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .18.2.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
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 .18.3يجب أن يتضمن الطلب املعلومات التالية:
 .18.3.1تحديد املنطقة اإلدارية ملوقع الرخصو و و ووة املطلوبة ،أو مسو و و وواحة وإحداثيات املوقع املحدد ضو و و وومن
املنطقة اإلدارية.
 .18.3.2برنامج أعمال االستطالع املقترح.
 .18.3.3مدة عمليات االستطالع املقترحة.
 .18.3.4الكفاية الفنية والقدرة املالية الالزمة إلجراء عمليات االستطالع.
 .18.4للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إض و و و ووافية ،بما في ذلك أي إيض و و و وواحات أخرى حول
كفايته الفنية وقدرته املالية.
 .18.5سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
 .18.6تشعر الوزارة مقدم الطلب باستالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.
املادة التاسعة عشرة :الكفاية الفنية ل الب رخصة االست الع:
 .19.1ضوابط ومعايير تقييم الكفاية الفنية ملقدم طلب رخصة االستطالع:
ً
 .19.1.1في حالة الشخص الطبيعي فيجب أن يكون حاصال على مؤهل علمي في تخصص ذي عالقة بعلوم
األرض أو أن يكون لديه خبرة في األنشطة التعدينية.
ً
ً
 .19.1.2في حوالوة الش و و و ووخص االعتبواري يجوب توفر موظفوا مختص و و و ووا في علوم األرض ،أو أن يلتزم بتوظيف
ش و و و ووخص مختص في علوم األرض ،أو أن يتعوواقوود مع ش و و و ووخص أو جهووة مختص و و و ووة للقيووام بووأعمووال
االستطالع.
ّ
 .19.1.3أال يكون ملقدم الطلب رخصة سابقة أنهيت خالل ثالث السنوات األخيرة.
املادة العشرو  :القدرة املالية ل الب رخصة االست الع:
 .20.1ضوابط ومعايير تقييم القدرة املالية ملقدم طلب رخصة االستطالع:
 .20.1.1التعهد بتوفير مبالغ مالية بنسبة ( )٪100على األقل لتغطية تكاليف برنامج العمل املقترح للسنة
األولى.
ّ
ً
 .20.1.2أال يكون مقدم الطلب متأخرا عن س و ووداد أي مبالغ مالية مس و ووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخص و ووة أو
غرامات أو أي مستحقات أخرى.
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املادة الحادية والعشرو  :البت ف طلب رخصة االست الع:
ً
 .21.1تقوم الوزارة بووالبووت في طلووب رخصو و و و ووة االس و و و ووتطالع خالل ( )15يومووا من توواريخ تقووديم طلووب رخصو و و و ووة
ً
االستطالع ،وتقرر أيا مما يلي:
ً
 .21.1.1قبول الطلب ومن رخصة االستطالع؛ إذا كان الطلب مستوفيا لكامل املتطلبات املنصوف عليها
في النظام ،والالئحة.
 .21.1.2إش و و ووعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم اس و و ووتيفاء أي من املتطلبات املنص و و وووف عليها في النظام
والالئحة ،وإشعاره بأسبا) الرفض.
ً
ل
 .21.2للوزارة من مقدم الطلب مهلة ( )15يوما السووتيفاء متطلبات الرخصووة ،وتقديم طلب ُمعدل للحصووول
على الرخصة.
ً
ُ
ل
 .21.3يجب أن ُيقدم الطلب املعدل وفقا للنموذج املعد لذلك.
يوما من تقديم الطلب املُ ل
 .21.4على الوزارة خالل (ً )15
عدل قبول ،أو رفض الطلب ،وإش و و ووعار مقدم الطلب
بذلك.
 .21.5في حال رفض الوزارة للطلب املُ ل
عدل تقوم بإشعار مقدم الطلب بأسبا) الرفض.
املادة الثانية والعشرو  :شروط والتزامات رخصة است الع:
 .22.1تخضع رخصة االستطالع ألحكام النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة.
 .22.2يلتزم املرخص له بتقديم تقرير س و و وونوي عن نتائج س و و ووير العمل ،وتقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخص و و وة
وفق النموذج املعد لذلك ،وباآللية التي تحددها الوزارة باإلض و و و ووافة ألي معلومات أخرى تطل ها الوزارة
تتعلق بأعمال االستطالع.
 .22.3يلتزم املرخص له بتس ووليم كافة الدراس ووات ونتائج العينات بعد االنتهاء من أعمال االس ووتطالع ،وللوزارة
االستفادة من البيانات واملعلومات الواردة فيها وفق الطريقة التي تراها مناسبة.
 .22.4ال يجوز لحامل رخصووة االسووتطالع نقل العينات املحددة في الرخصووة لفحصووها وتحليلها خارج اململكة؛
ّ
إال بعد موافقة من الوزارة.
ّ
ً
ً
 .22.5يجب أال يتجاوز وزن العينات التي جمعت واس و و و ووتعملت من موقع الرخص و و و ووة عن (طنا واحدا) ،ويجب
أخذ موافقة الوزارة فيما زاد عن ذلك.
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املادة الثالثة والعشرو  :طلب ت ديد رخصة االست الع:
 .23.1يجوز للمرخص له باالستطالع في حالة استيفائه للمتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة طلب
ً
تجديد الرخص و ووة ،بش و وورط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخص و ووة بمدة ال تقل عن ( )90يوما من
تاريخ انتهائها.
 .23.2إجراءات طلب تجديد رخصة االستطالع:
 .23.2.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .23.2.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .23.3تجدد رخصة االستطالع ملرة واحدة ،وملدة ال تزيد عن سنتين.
ً
 .23.4في حالة تقديم املرخص له باالس و و و ووتطالع طلب تجديد الرخص و و و ووة وفقا لإلجراءات املنص و و و وووف عليها في
النظام والالئحة ،ولم تبت الوزارة في طلبه ،فيس ووتمر س ووريان رخص ووة االس ووتطالع إلى حين البت في طلب
التجديد.
 .23.5للوزارة تعديل شروط وأحكام الرخصة عند تجديدها.
القسم الثاني :رخصة الكشف:
املادة الرابعة والعشرو  :طلب رخصة الكشف:
 .24.1إجراءات طلب الحصول على رخصة كشف:
 .24.1.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .24.1.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .24.2يجب أن يتضمن الطلب املعلومات التالية:
 .24.2.1موقع وحدود الرخصة املطلوبة وفق ما هو محدد في املادة الثالثة عشر من هذه الالئحة.
 .24.2.2املبررات الفنية التي توضح سبب اختيار املوقع أو الطبقة املحددة من األرض.
 .24.2.3املعادن أو الرواسب املطلوبة للكشف.
 .24.2.4مدة الرخصة املطلوبة.
 .24.2.5يراعى في تحديد مساحة ومدة رخصة الكشف فئة املعدن املطلو) للكشف.
 .24.2.6نتائج أعمال االستطالع ،والدراسات السابقة –إن وجدت.-
 .24.2.7املس و و و ووتندات التي تثبت أن مقدم الطلب لديه الكفاية الفنية الالزمة إلجراء عمليات الكش و و و ووف
ً
وفقا للمادة الخامسة والعشرين من هذه الالئحة.
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ً
 .24.2.8املسووتندات التي تثبت أن مقدم الطلب لديه القدرة املالية وفقا للمادة السووادسووة والعشورين من
هذه الالئحة.
 .24.2.9برنامج أعمال الكش و و ووف يوض و و ووح طبيعة ونطاق عمليات الكش و و ووف ،التي سو و و وويقوم مقدم الطلب
بتنفيذها.
 .24.2.10خطة إنفاق تفص و و و وويلية وفق برنامج أعمال الكش و و و ووف يحدد فيها املبالغ التي س و و و وويتم إنفاقها على
أعمال الكشف وفق النموذج املعد لذلك.
 .24.2.11خطة إدا ة األثر البيئي وخطة إدا ة األثر االجتماعي ً
وفقا لهذه الالئحة.
ر
ر
 .24.3في حال أن طلب رخصة الكشف يتداخل مع ممتلكات أو مرافق عامة ال تتأثر بأعمال الكشف ويمكن
وضع االحتياطات الالزمة لتجنب أي تأثير عليها فإنه يحق للوزارة إصدار الرخصة ،على أن يلتزم مقدم
الطلب باطالعه الكامل على املوقع ،وعدم التعرض أو العمل بتلك املواقع بدون موافقة مس و ووبقة ،وأن
يتحمل كافة التعويضات في حال تسببت أعماله بأي أضرار للغير.
 .24.4للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضووافية بما في ذلك أي إيضوواحات أخرى حول كفايته
الفنية وقدرته املالية.
 .24.5سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
املادة الخامسة والعشرو  :الكفاية الفنية ل الب رخصة الكشف:
 .25.1الضوابط واملعايير التي يجب توفرها لدى مقدم طلب رخصة الكشف:
 .25.1.1أن تكون ش و ووخص و ووية مقدم الطلب ش و ووركة مس و ووجلة في اململكة ،برأس مال ال يقل عن ( )100ألف
ريال ،ويكون نشاطها ذا عالقة بأعمال الكشف والتعدين.
 .25.1.2أن ال يكون ملقدم الطلب رخصة أنهيت خالل ثالث السنوات السابقة.
 .25.1.3أن يقدم أهداف وبرنامج العمل املقترح تنفيذه ،والتكاليف الس و و وونوية التفص و و وويلية للبرنامج خالل
مدة الرخصة.
 .25.1.4أن يكون لدى مقدم الطلب ملعادن الفئتين (أ) و ()) خبرة فنية حسب أي مما يلي:
 .25.1.4.1موظف أو أكثر من املختصين بعلوم األرض.
 .25.1.4.2اتفاق عمل مع جهة فنية مختصو و و ووة ،بش و و و ورط أال تقل خبرة املختصو و و ووين لديها داخل اململكة أو
خارجها عن خمس س و و و وونوات ذات ص و و و وولة بأعمال الكش و و و ووف أو التعدين للمعادن املس و و و ووتهدفة
واملحددة في الطلب لتولي اإلدارة الفنية لبرنامج الكشف.
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 .25.2في حال لم يكن ملقدم الطلب خبرة س ووابقة من خالل حص وووله على رخص كش ووف أو رخص ووة اس ووتغالل
ً
ملعادن الفئتين (أ) و ()) داخل اململكة أو خارجها ،أو لم يكن مقدم الطلب ش و و ووريكا في ش و و ووركة أو لديه
ش ووركاء في الش ووركة ذوو خبرة س ووابقة من خالل حص ووولهم على رخص كش ووف أو اس ووتغالل لفئة املعدن
املطلو) داخل اململكة أو خارجها ،فيحق له التقدم بطلب رخصة كشف واحدة فقط.
ً
 .25.3للتقدم بطلب الحصول على رخصة كشف ثانية ملن سبق له الحصول على رخصة كشف وفقا للفقرة
( )25,2من هذه املادة ،فإنه باإلضووافة إلى الضوووابط واملعايير الواردة في الفقرة ( )25,1من هذه املادة،
فيجب أن يستوفي مقدم الطلب اآلتي:
 .25.3.1أن يكون سو ووبق له الحصو ووول على رخصو ووة كشو ووف أو اسو ووتغالل ملعادن الفئتين (أ) و()) في اململكة
مض ى عليها سنتان على األقل.
ً
 .25.3.2أن يكون ملتزما بتنفيذ برنامج العمل ،والنفقات املالية لرخص و و و ووة الكش و و و ووف الس و و و ووابقة ،وبأحكام
النظام والالئحة وشروط الرخصة.
 .25.4إذا كان ملقدم الطلب خبرة سابقة وسبق له الحصول على رخص كشف أو استغالل ملعادن الفئتين (أ) و())
داخل اململكة أو خارجها ،فيحق له الحص ووول على أكثر من رخص ووة كش ووف ش ووريطة أن تتوفر لديه الض وووابط
واملعايير املنصوف عليها في الفقرة ( )25,1من هذه املادة ،باإلضافة إلى ما يلي:
 .25.4.1تقديم تقرير عن الخبرات الفنية والرخص التي سبق ملقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.
ً
 .25.4.2أن يكون ملتزما بالرخص السابقة والتقيد ببرنامج العمل والنفقات املالية.
املادة السادسة والعشرو  :القدرة املالية ل الب رخصة الكشف:
 .26.1ضوابط ومعايير تقييم القدرة املالية ملقدم طلب رخصة الكشف:
 .26.1.1توفر مبالغ مالية بنس و و ووبة ( )٪100لتغطية الحد األدنى إلجمالي نفقات الكش و و ووف ملدة س و و وونتين من
برنامج أعمال الكشف لكل رخصة على حدة.
 .26.1.2تقديم خطة تمويل بما ال يقل عن ( )٪100من الحد األدنى إلجمالي نفقات الكشف ملدة الرخصة
املطلوبة.
 .26.1.3أن يفصح بأنه لم يشهر إفالسه أو أنه خضع إلجراء من إجراءات نظام اإلفالس.
ّ
ً
 .26.1.4أال يكون مقدم الطلب متأخرا عن س و ووداد أي مبالغ مالية مس و ووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخص و ووة أو
غرامات أو أي مستحقات أخرى.
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املادة السابعة والعشرو  :البت ف طلب رخصة الكشف:
ً
 .27.1تقوم الوزارة بالبت في طلب رخصة الكشف وفقا لآلتي:
 .27.1.1في حووالووة اس و و و ووتكمووال املتطلبووات الواردة في املووادة الرابعووة والعش و و و وورين ،والخووامسو و و و ووة والعش و و و وورين،
والسادسة والعشرين من الالئحة ،تشعر الوزارة مقدم الطلب باستالم الطلب ورقمه ،وتاريخه،
عند سداد رسوم تقديم الطلب.
 .27.1.2للوزارة أن تسو و ووتعين بأشو و ووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب الحصو و ووول على رخصو و ووة الكشو و ووف،
والتوص و و و ويوة فيموا إذا كوان طوالوب الرخص و و و ووة قود اس و و و ووتوفى كوافوة املتطلبوات الالزموة للحص و و و ووول على
الرخصة.
ً
 .27.1.3للوزارة خالل ( )90يوما من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر أيا مما يلي:
ً
 .27.1.3.1قبول طلووب الحص و و و ووول على رخصو و و و ووة الكش و و و ووف إذا كووان الطلووب مس و و و ووتوفيووا لكووافووة املتطلبووات
املنصوف عليها في النظام والالئحة.
 .27.1.3.2إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات ،وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .27.1.3.3إشعار مقدم الطلب أن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .27.2إذا أش و و و ووعرت الوزارة مقدم الطلب باس و و و ووتيفاء متطلبات أخرى تتعلق بالطلب أو تعديله ،فيمن مقدم
ً
يوما من تا يخ اإلشعار لتزويد الوزا ة بكافة املتطلبات ،وتقديم طلب ّ
معدل.
الطلب مهلة ()30
ر
ر
ً
 .27.3يجب أن يقدم الطلب ّ
املعدل وفقا للنموذج املعد لذلك.
ً
يوما من تاريخ تقديم الطلب املُ ل
عدل أن تقرر ما يلي:
 .27.4للوزارة خالل ()30
ً
 .27.4.1قبول الطلب املُ ل
عدل إذا كان الطلب مستوفيا كافة املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة
والنموذج املعد لذلك.
ُ
ل
 .27.4.2في حال رفض الوزارة للطلب املعدل تشعر مقدم الطلب بأسبا) الرفض.
 .27.4.3إشعار مقدم الطلب أن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .27.5يرفض الطلب املُ ل
عدل في الحاالت التالية:
ً
 .27.5.1عدم تقديم الطلب املُ ل
عدل خالل ( )30يوما من تاريخ إشعاره.
 .27.5.2عدم اسو و و ووتيفاء املتطلبات املنصو و و وووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك ،بعد منحه
املهلة املحددة للطلب املُ ل
عدل.
ً
ً
 .27.5.3إذا تعارض موقع الطلب كليا أو جزئيا مع موقع رخصة أو طلب آخر مسجل على نفس املوقع.
 .27.5.4إذا كان موقع الطلب يقع ض و و وومن املناطق التي س و و ووتطرحها الوزارة للمنافس و و ووة أو على املعادن التي
تخضع لتنظيم خاف.
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 .27.5.5إذا صو و وودر قرار من اللجنة الدائمة بعدم قبول الطلب وفق املادة الخامسو و ووة والخمسو و وين من هذه
الالئحة.
 .27.6تصدر الوزارة رخصة الكشف في حال توفر اآلتي:
 .27.6.1استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط املنصوف عليها في النظام والالئحة.
 .27.6.2تناس ووب برنامج أعمال الكش ووف املقترح ،وخطة إدارة األثر البيئي واالجتماعي املقدمة متوافقة مع
املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة.
 .27.6.3أن موقع الرخصة املطلو) ال يتداخل مع :موقع رخصة كشف أخرى ،أو رخصة استغالل سارية
على نفس املعدن املطلو) أو املعادن املص و و وواحبة له ،أو طلب آخر مقدم على نفس املوقع س و و وابق
لهذا الطلب.
 .27.7ال يؤثر اإلش و و و ووعار املقدم بموجب الفقرة ( )27,1,3,2من هذه املادة ،على الترتيب الذي اس و و و ووتلمت به
الطلبات املتعارضووة وفق املادة السووادسووة عشوورة من الالئحة ،ولن تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إال
بعد رفض هذا الطلب ألحد األسبا) املنصوف عليها في الفقرة ( )27,5من هذه املادة.
املادة الثامنة والعشرو  :حقوق والتزامات رخصة الكشف:
ً
 .28.1تخضووع جميع رخص الكشووف للشووروط املنصوووف عليها في املادة الحادية واألربعين من النظام ،ووفقا
للنموذج املعد لذلك.
 .28.1.1يكون للمرخص له عند إثبات الجدوى االقتصادية الستغالل املعادن أو الخامات الحق الحصري
للتقدم بطلب رخصة استغالل داخل موقع الرخصة.
 .28.1.2للمرخص له بالكشو و و ووف الحق في اسو و و ووتعمال املعادن ،والخامات التي حصو و و وول عليها خالل عمليات
الكشووف ،وإجراء جميع العمليات أو االختبارات الالزمة لتحقيق أغراض الرخصووة وفق ما يقض و ي
به النظام والالئحة.
 .28.1.3على املرخص له تسو و و ووليم الدراس و و و وات وجميع العينات وسو و و ووجالت الحفر الفنية ألعمال الكشو و و ووف
للوزارة عند انتهاء أو إنهاء الرخصة.
 .28.1.4للمرخص له بالكش ووف نقل وتص وودير العينات املحددة في الرخص ووة خارج اململكة التي ال تزيد عن
( )500كيلوجرام ،لفحصها وتحليلها على أن تشعر الوزارة بذلك.
 .28.1.5للمرخص له بالكشو و و ووف تصو و و وودير العينات املحددة في الرخصو و و ووة خارج اململكة التي يزيد وزنها عن
( )500كيلوجرام  ،إلجراء اختبارات املعالجة التجريبية عليها بعد موافقة الوزارة.
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 .28.1.6ال تنظر الوزارة في أي طلب آخر لرخص و ووة كش و ووف أخرى على موقع الرخص و ووة واملعادن املش و وومولة
بالرخصة إال في الحاالت التالية:
 .28.1.6.1إذا لم يلتزم املرخص له بتقديم طلب تجديد رخصة الكشف خالل املدة املحددة.
 .28.1.6.2إنهاء أو انتهاء رخصة الكشف.
 .28.2تقديم تقرير نصووف سوونوي وتقرير سوونوي عن سووير العمل أثناء مدة سووريانها ،وتقرير شووامل عند انتهاء
الرخصة وفق النماذج املعدة لذلك.
 .28.3االلتزام بالحد األدنى لإلنفاق السنوي على أعمال الكشف ً
وفقا ملا هو موضح بامللحق رقم ( )6من هذه
الالئحة.
 .28.4للوزارة بالتنسو وويق مع الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة ،قبل إصو وودار الرخصو ووة إضو ووافة شو ووروط
إضافية على أي رخص كشف معينة لحماية املواقع ذات األهمية األثرية أو التاريخية.
املادة التاسعة والعشرو  :االستثناءات املتعلقة ب لبات الحصول على رخص االست الع والكشف:
 .29.1بموجب االسو ووتثناءات املنصو وووف عليها في الفقرة ( )2من املادة الثالثة عشو وورة من النظام ،يسو ووتثنى من
متطلبات الحص و و و ووول على رخص و و و ووة االس و و و ووتطالع والكش و و و ووف املنص و و و وووف عليها في هذه الالئحة الجهات
الحكومية التالية:
 .29.1.1الهيئة.
 .29.1.2الجهات الحكومية املعنية.
 .29.1.3الجامعات.
 .29.1.4املعاهد ومراكز البحوث الوطنية.
 .29.2كل جهة محددة بموجب الفقرة ( )29.1من هذه املادة يجوز لها القيام بعمليات االس ووتطالع والكش ووف
بشرط التقيد بالتالي:
ً
ً
ً
 .29.2.1أن تقدم الجهة طلبا للوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك ومستوفيا للمتطلبات.
 .29.2.2أن يكون الغرض من إجراء عمليات االس و ووتطالع والكش و ووف هو الحص و ووول على املعلومات املتعلقة
بالبحوث العلمية واألكاديمية وتوفير املعلومات الجيولوجية.
 .29.3إذا رغبت أي جهة من الجهات املحددة في الفقرة ( )29.1من هذه املادة في إجراء عمليات اس و ووتطالع أو
ً
ً
كش ووف ألغراض تجارية ،فيجب عليها إش ووعار الوزارة برغبتها في ذلك وتقديم طلبا منفص ووال ،واس ووتيفاء
كافة املتطلبات للحص و و ووول على رخص و و ووة االس و و ووتطالع أو الكش و و ووف وفق الالئحة والنماذج املعدة لذلك،
وتسري عليها جميع متطلبات الشخصية االعتبارية األخرى.
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املادة الثال و  :طلب ت ديد رخصة الكشف:
 .30.1ال يجوز تجديد رخصة الكشف ملعادن الفئة (ج).
 .30.2يجوز تجديد رخصة الكشف ملعادن الفئتين (أ) و ()) ملدة تصل إلى خمس سنوات ،بشرط أن يتقدم
ً
املرخص له برخصة كشف للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة ال تقل عن ( )30يوما.
 .30.3إجراءات طلب تجديد رخصة الكشف:
 .30.3.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .30.3.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .30.4يجب أن يتضمن طلب التجديد ما يلي:
 .30.4.1تقرير عمليات الكشف التي قام بها املرخص له في موقع الرخصة املطلو) تجديدها.
 .30.4.2يجوز للوزارة طلب تقرير من محاسو و ووب قانوني معتمد عن إجمالي النفقات التي صو و وورفها املرخص
له برخص و و ووة كش و و ووف والرخص املجاورة لها الص و و ووادرة للمرخص له  -إن وجدت  -في نفس املنطقة
خالل الفترة السابقة ،وللوزارة االستعانة بأي جهة خارجية لتقييم التقرير.
 .30.4.3برنامج العمل املقترح ملدة التجديد.
 .30.4.4تكلفة بنود العمل التفصيلية ملدة التجديد.
 .30.4.5أي معلومات إضافية تطل ها الوزارة.
املادة الحادية والثال و  :البت ف طلب ت ديد رخصة الكشف:
 .31.1يخضع البت في طلب تجديد رخصة الكشف ملا يلي:
 .31.1.1توفر الكفاية الفنية والقدرة املالية ملقدم الطلب املنص وووف عليها في املادة الخامس ووة والعش وورين،
والس و ووادس و ووة والعش و وورين من هذه الالئحة ،والتي تمكنه من االلتزام بتنفيذ برنامج العمل للمرحلة
القادمة.
 .31.1.2ال تقبل الوزارة طلب تجديد رخص و و و ووة الكش و و و ووف الخاص و و و ووة بمعادن الفئتين (أ) و ()) في الحاالت
التالية:
 .31.1.2.1إخالل املرخص له بأي من االلتزامات املنص و و و وووف عليها بموجب النظام ،والالئحة ،وش و و و ووروط
وأحكام الرخصة.
 .31.1.2.2عدم التزام املرخص له بالحد األدنى لإلنفاق على عمليات الكشو ووف وفق ما هو محدد في املادة
الثامنة بعد املائة من هذه الالئحة.
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 .31.1.3في حال تقدم حامل رخص و ووة الكش و ووف بطلب التجديد وفق اإلجراءات املنص و وووف عليها في النظام
والالئحة ،ولم تبت الوزارة في طلبه ،فيس و و و ووتمر س و و و ووريان حقوق الرخص و و و ووة إلى حين البت في طلب
التجديد.
ً
 .31.1.4يجوز للوزارة ،وفقا ألي متطلبات أخرى أو قيود منصوف عليها في النظام واللوائ فرض شروط
إضافية أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الكشف عند تجديدها.
 .31.2في حووال اس و و و ووتكمووال املتطلبووات الواردة في املووادة الثالثين من هووذه الالئحووة ،تزود الوزارة مقوودم الطلووب
بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم طلب التجديد.
ً
 .31.3للوزارة خالل ( )30يوما من تاريخ تقديم طلب التجديد أن تقرر ما يلي:
ً
 .31.3.1قبول الطلب وتجديد الرخصو و ووة إذا كان الطلب مسو و ووتوفيا لكامل املتطلبات املنصو و وووف عليها في
ً
النظام والالئحة ووفقا للنموذج املعد لذلك.
 .31.3.2إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .31.3.3إشعار مقدم الطلب أن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .31.4للوزارة أن تستعين بأشخاف من ذوي الخبرة لدراسة وتقييم طلب تجديد رخصة الكشف ،والتوصية
فيما إذا كان طالب الرخص و و و ووة تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة املالية واس و و و ووتوفى جميع املتطلبات
الالزمة للحصول على الرخصة.
 .31.5إذا أص وودرت الوزارة اإلش ووعار املوض ووح في الفقرة ( )31,3,1,2من هذه املادة ،فيمن مقدم الطلب مهلة
ً
يوما من تا يخ اإلشعار لتزويد الوزا ة بكافة املتطلبات وتقديم طلب ّ
معدل.
()30
ر
ر
ً
 .31.6يجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه ّ
املعدل وفقا للنموذج املعد لذلك.
ً
 .31.7على الوزارة خالل ( )30يوموا من تقوديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإش و و و وعوار مقودم الطلوب
بذلك.
 .31.8في حال فض الوزا ة للطلب ّ
املعدل تشعر مقدم الطلب بأسبا) الرفض.
ر
ر
 .31.9يرفض طلب تجديد رخصة الكشف ملعادن الفئتين (أ) و ()) في أحد الحاالت التالية:
ً
 .31.9.1عدم تقديم الطلب املعدل خالل ( )30يوما من تاريخ إشعاره.
 .31.9.2عدم اسو و و ووتيفاء املتطلبات املنصو و و وووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك ،بعد منحه
املهلة لذلك.
 .31.9.3عدم التزام املرخص له بأي من األحكام املنص و وووف عليها في النظام أو الالئحة أو ش و ووروط وأحكام
رخصة الكشف الحالية.
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 .31.9.4إذا كان هناك مخالفات في الرخص وة تس ووتوجب اإلنهاء ،وعدم التجديد ،أو أن طالب الرخصووة قد
ً
أنهيت له رخصة استغالل ،أو كشف طبقا للنظام.
 .31.10توافق الوزارة على طلب التجديد في حال:
 .31.10.1استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط املنصوف عليها في النظام والالئحة.
 .31.10.2استيفاء مقدم الطلب أي متطلبات إضافية منصوف عليها في الرخصة.
القسم الثالث :رخص التعدين واملن م الص يرواألغراض العامة:
املادة الثانية والثال و  :طلب رخصة تعدين أو من م ص ير:
 .32.1يشترط للتقدم بطلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي:
 .32.1.1أن يكون موقع الطلب داخل موقع رخصة كشف سارية.
 .32.1.2أن يكون استوفيت جميع التزامات رخصة الكشف.
 .32.1.3أن يثبووت وجود جوودوى اقتصو و و و وواديووة الس و و و ووتغالل الخووامووات واملعووادن وتوفر املوارد واالحتيوواطيووات
املعدنية الالزمة لذلك.
 .32.1.4أن يكون مقدم الطلب ش و و و ووركة مس و و و ووجلة في اململكة ويكون نش و و و وواطها ذا عالقة بأعمال الرخص و و و ووة
املطلوبة.
 .32.2إجراءات طلب رخصة التعدين أو املنجم الصغير:
 .32.2.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .32.2.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .32.3يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي:
 .32.3.1دراسة جدوى اقتصادية وفق املادة األربعين من هذه الالئحة.
ّ
تتضمن خطة اإلدارة البيئية.
 .32.3.2دراسة األثر البيئي واالجتماعي
 .32.3.3خطوة إلعوادة التوأهيول واإلغالق بموا يتوافق مع املتطلبوات املحوددة في املوادة الحواديوة والثموانين من
الالئحة.
 .32.3.4برنامج عمل وخطة تنفيذ املشروع.
 .32.3.5آلية الضمان املالي.
ً
 .32.3.6أي متطلبات أخرى وفقا للنموذج املعد لذلك.
 .32.4سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
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 .32.5يس و و و ووتثنى من من رخص املناجم الص و و و ووغيرة معادن الفوس و و و ووفات ،والتانتلوم ،والنيوبيوم ،والعناص و و و وور
األرض و و ووية النادرة ،والثوريوم ،والكوارتز ،والحديد عالي النس و و ووبة ،والبوكس و و ووايت عالي النس و و ووبة ،وجميع
املعادن أو العناصر املشعة.
املادة الثالثة والثال و  :البت ف طلب رخصة التعدين أو املن م الص ير:
 .33.1في حووال اس و و و ووتكمووال املتطلبووات الواردة في املووادة الثووانيووة والثالثين من هووذه الالئحووة ،تزود الوزارة مقوودم
الطلب بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.
ً
 .33.2للوزارة قبل أن تتخذ قرارا بشو و ووأن الطلب ،أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضو و ووافية ،بما في ذلك
أي إيضاحات أخرى حول قدرته املالية أو الفنية.
ً
 .33.3للوزارة خالل ( )60يوما من اعتماد دراس و و و ووة األثر البيئي واالجتماعي من الجهة املختص و و و ووة ،أن تقرر ما
يلي:
ً
 .33.3.1قبول الطلب ومن رخص ووة التعدين أو املنجم الص ووغير إذا كان الطلب مس ووتوفيا لكامل املتطلبات
املنصوف عليها في النظام والالئحة.
 .33.3.2إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات ،وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .33.3.3إشعار مقدم الطلب أن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .33.4للوزارة أن تس ووتعين بأش ووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب الحص ووول على رخص ووة التعدين أو املنجم
الصغير ،والتوصية فيما إذا كان مقدم الطلب استوفى كافة املتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة.
 .33.5إذا أص و و وودرت الوزارة اإلش و و ووعار املوض و و ووح في الفقرة ( )33.3.2من هذه املادة ،فيمن مقدم الطلب مهلة
ً
يوما من تا يخ اإلشعار لتزويد الوزا ة بكافة املتطلبات وتقديم طلب ّ
معدل.
()60
ر
ر
ً
ّ
 .33.6يجب أن يقدم الطلب املعدل وفقا للنموذج املعد لذلك.
 .33.7على الوزارة خالل ( )30يو ًموا من تقوديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإش و و و وعوار مقودم الطلوب
بذلك.
 .33.8في حال فض الوزا ة للطلب ّ
املعدل تشعر مقدم الطلب بأسبا) الرفض.
ر
ر
 .33.9يرفض الطلب املعدل لرخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير في أحد الحاالت التالية:
ً
 .33.9.1عدم تقديم الطلب خالل ( )60يوما من تاريخ إشعاره.
 .33.9.2عدم اسو و و ووتيفاء املتطلبات املنصو و و وووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك ،بعد منحه
املهلة لذلك.
 .33.10تصدر الوزارة رخصة التعدين أو املنجم الصغير في حال استيفاء مقدم الطلب التالي:
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 .33.10.1القدرة املالية الالزمة لتمويل املشروع.
 .33.10.2الكفاية الفنية الالزمة لتنفيذ وإدارة املشروع.
 .33.10.3الخبرة املهنية للقيام بعمليات التعدين أو التحجير بكفاءة.
 .33.10.4اعتماد دراسة األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية.
 .33.10.5اعتماد خطة إعادة التأهيل واإلغالق.
 .33.10.6اعتماد الضمان املالي.
 .33.10.7اسو و و ووتيفاء متطلبات دراسو و و ووة الجدوى االقتصو و و ووادية املنصو و و وووف عليها في املادة األربعين من هذه
الالئحة.
 .33.10.8استيفاء أي متطلبات إضافية تطل ها الجهات الحكومية ذات العالقة على هذه الرخصة.
 .33.11يجب أال يؤثر اإلشو و ووعار املقدم بموجب الفقرة ( )33.3.2من هذه املادة على الترتيب الذي اسو و ووتلمت
به الطلبات املتعارضة.
املادة الرابعة والثال و  :حقوق والتزامات رخصة تعدين ورخصة من م ص ير:
 .34.1تخض و ووع جميع رخص التعدين ورخص املنجم الص و ووغير للحقوق وااللتزامات املنص و وووف عليها في املادة
الثانية واألربعين ،واملادة الثالثة واألربعين ،واملادة الخامس و و ووة واألربعين من النظام ،والالئحة وش و و ووروط
وأحكام الرخصة والبرامج والدراسات التي بموج ها منحت الرخصة.
 .34.2ال يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على األرض محل الرخص و ووة إال بعد الحص و ووول
على املوافقات والتصاري الالزمة لذلك.
 .34.3يجب على املرخص له عدم نقل أو الس و و و ووماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو املعادن املس و و و ووتخرجة من
موقع الرخصو و ووة إال بموجب وثيقة صو و ووادرة منه للناقل لكل حمولة ،يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات
أو املعادن اس و ووتخرجت بطريقة نظامية ،على أن تتض و وومن الوثيقة وص و و ًوفا للخامات أو املعادن وكمياتها
والجهووة املنقولووة لهووا ،ويجووب االحتفووات بنس و و و و من تلووك الوثووائق للمراجعووة مع الوزارة عنوود الفحص،
ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.
 .34.4يلتزم املرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحسا) الكميات املنتجة من املعادن املستغلة بموقع
الرخصة.
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 .34.5على املرخص له وض ووع دفاتر للحس ووابات وس ووجالت لإلنتاج للرخص ووة ً
وفقا ملا تفرض ووه عمليات التعدين
والعمليات التجارية األخرى ذات العالقة ،وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من االطالع على هذه الدفاتر
والسجالت متى ما طلب منه ذلك.
 .34.6تقديم تقرير س و و و وونوي وفق فئة املعدن وعلى النموذج املعد من قبل الوزارة ،وفي املواعيد املحددة لها
وفق ما تحدده الالئحة.
 .34.7دفع املقابل املالي واألجور الس و و ووطحية املس و و ووتحقة على الرخص و و ووة ،وفي املواعيد املحددة لها وفق ما هو
محدد في هذه الالئحة.
 .34.8للوزارة بالتنسو و و وويق مع الجهات الحكومية ذات العالقة قبل إصو و و وودار الرخصو و و ووة ،إضو و و ووافة أي شو و و ووروط
إضافية على أي رخص تعدين أو رخصة منجم صغير معينة.
 .34.9للمرخص له برخص ووة التعدين أو املنجم الص ووغير األولوية في التقدم على رخص ووة على نفس املوقع عند
ً
انتهاء رخصته ومدة تجديدها ،بشرط أال يكون مخال بالنظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة ،على
أن يتقدم قبل نهاية رخصته بمدة ال تقل عن (ً )180
يوما.
 .34.10يحق للمرخص له التقدم بطلب استغالل أي من فئات املعادن غير املشمولة بالرخصة ،واملتواجدة
في موقع الرخصو و و و ووة ،وذلووك بعوود اس و و و ووتكمووال املتطلبووات الالزمووة في النظووام والالئحووة للمعوودن املطلو)
استغالله وتحديث الدراسات والخطط والبرامج الالزمة.
املادة الخامسة والثال و  :طلب ت ديد رخصة التعدين أو رخصة املن م الص ير:
 .35.1يجوز لحامل رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير طلب تجديد الرخصة ،بشرط أن يقدم الطلب
ً
للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة ال تقل عن ( )180يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.
 .35.2إجراءات طلب تجديد رخصة التعدين أو املنجم الصغير:
 .35.2.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .35.2.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .35.3يجب أن يتضمن طلب التجديد ما يلي:
ً
ً
 .35.3.1تقريرا معتمدا من عضو مؤهل للموارد املعدنية واحتياطيات املعادن في موقع الرخصة.
ً
 .35.3.2تقريرا عن عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير.
ً
 .35.3.3تحديثا لدراس ووة الجدوى االقتص ووادية ش وواملة جميع األبوا) املطلوبة وفق املادة األربعين من هذه
الالئحة.
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ً
 .35.3.4بيووان وا عن حووالووة الض و و و ومووان املووالي إلعووادة التووأهيوول واإلغالق ،بمووا يتوافق مع املتطلبووات املحووددة في
النظام والالئحة.
 .35.3.5خطة محدثة لدراسووة األثر البيئي واالجتماعي ،وخطة اإلدارة البيئية توافق عليها الجهة املختصووة
بالبيئة.
 .35.3.6خطة محدثة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في النظام والالئحة.
ً
 .35.3.7أي متطلبات أخرى وفقا للنماذج املعدة لذلك.
 .35.4سداد رسوم تجديد الرخصة وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
 .35.5ال تقب وول الوزارة طل ووب التج وودي وود في ح ووال إخالل املرخص ل ووه ب وواالش و و و ووتراط ووات البيئي ووة ،أو ع وودم االلتزام
بالخطط والبرامج املحددة في الدراسات التي صدرت على أساسها الرخصة.
 .35.6للوزارة طل ووب زي ووادة متطلب ووات املحتوى املحلي ودعم الص و و و ون وواع ووات التحويلي ووة والوطني ووة وإدارة األداء
املجتمعي.
 .35.7في حووال تقوودم املرخص لووه بطلووب التجووديوود وفق اإلجراءات املنص و و و وووف عليهووا في النظووام والالئحووة ،ولم
تبت الوزارة في طلبه ،فيستمر سريان حقوق الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد.
ً
 .35.8يجوز للوزارة وفقا ألي متطلبات أخرى أو قيود منص و و وووف عليها في النظام واللوائ  ،إض و و ووافة ش و و ووروط
ُ
أخرى أو تعديل شروط الرخصة عند تجديدها.
املادة السادسة والثال و  :البت ف طلب ت ديد رخصة التعدين أو رخصة املن م الص ير:
 .36.1في حال اس ووتكمال املتطلبات الواردة في املادة الخامس ووة والثالثين من هذه الالئحة ،تزود الوزارة مقدم
الطلب بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد طلب التجديد.
ً
 .36.2للوزارة قبل أن تتخذ قرارا بش و و و ووأن الطلب ،أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إض و و و ووافية بما في ذلك
تحديث الدراس و و و ووات والتص و و و وواري البيئية ،وخطة إعادة التأهيل واإلغالق ،والض و و و وومان املالي ،وما يثبت
استمرار الكفاية الفنية والقدرة املالية للمرخص له.
ً
 .36.3للوزارة خالل ( )60يومووا من اعتموواد دراس و و و ووة األثر البيئي واالجتموواعي ،وخطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق
املحدثة من الجهة املختصة أن تقرر ما يلي:
ً
 .36.3.1قبول الطلب وتجديد الرخص و و ووة ،إذا كان الطلب مس و و ووتوفيا لكامل املتطلبات املنص و و وووف عليها في
النظام والالئحة.
 .36.3.2إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات ،وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .36.3.3إشعار مقدم الطلب أن الوزا ة تطلب ً
وقتا إض ً
افيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
ر
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 .36.4للوزارة أن تسو ووتعين بأشو ووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب التجديد ،والتوصو ووية فيما إذا كان مقدم
الطلب استوفى جميع املتطلبات الالزمة لتجديد الرخصة.
 .36.5إذا أشووعرت الوزارة مقدم الطلب بما هو موضووح في الفقرة ( )36.3.2من هذه املادة ،فيمن مهلة ()60
ً
يوما من تا يخ اإلشعار لتزويد الوزا ة بكافة املتطلبات وتقديم طلب ّ
معدل.
ر
ر
ً
 .36.6يجب أن يقدم الطلب ّ
املعدل وفقا للنموذج املعد لذلك.
 .36.7على الوزارة خالل ( )30يو ًموا من تقوديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإش و و و وعوار مقودم الطلوب
بذلك.
ّ
 .36.8في حال رفض الوزارة للطلب املعدل تشعر مقدم الطلب بأسبا) الرفض.
 .36.9يرفض طلب تجديد الرخصة في أحد الحاالت التالية:
ً
 .36.9.1عدم تقديم الطلب املعدل خالل ( )60يوما من تاريخ إشعاره.
 .36.9.2عدم اسو و و ووتيفاء املتطلبات املنصو و و وووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك ،بعد منحه
املهلة لذلك.
 .36.9.3عدم اس و و ووتيفاء مقدم الطلب أي من املتطلبات املنص و و وووف عليها في النظام أو الالئحة أو ش و و ووروط
وأحكام الرخصة املطلو) تجديدها.
 .36.10عدم االلتزام بدراسووات األثر البيئي واالجتماعي ،وإدارة األداء املجتمعي واملحتوى املحلي وخطة إعادة
التأهيل واإلغالق.
 .36.11عدم استيفاء أي متطلبات أخرى تطل ها الجهات املختصة تتعلق بالرخصة.
 .36.12تتم املوافقة على طلب التجديد في حال:
 .36.12.1ثبوت استمرار الكفاية الفنية والقدرة املالية للمرخص له؛ مقدم الطلب.
 .36.12.2أن مقدم الطلب قد اس و ووتوفى جميع املتطلبات املنص و وووف عليها في النظام والالئحة وش و ووروط
وأحكام الرخصووة املطلو) تجديدها ،أو أي متطلبات إضووافية أخرى وفق ما يتم االتفاق عليه
مع املرخص له.
املادة السابعة والثال و  :طلب الحصول على رخصة األغراض العامة:
 .37.1يحق لحامل رخص ووة التعدين أو رخص ووة املنجم الص ووغير الحص ووول على رخص ووة األغراض العامة للقيام
بما يلي:
اض خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة.
 .37.1.1إنشاء مرافق أو استخدام أر ٍ
 .37.1.2االستمرار في استخدام املرافق الواقعة في موقع رخصة تعدين سابقة بعد انتهاء الرخصة.
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 .37.2يحدد املرخص له مسو و و وواحة األرض املطلوبة للحصو و و ووول على رخصو و و ووة األغراض العامة ،على أن تتوافق
مس وواحة األرض مع املنش ووآت واملرافق التي يرغب في إقامتها لتحقيق أغراض رخص ووة التعدين أو املنجم
الصغير.
 .37.3إجراءات طلب الحصول على رخصة األغراض العامة:
 .37.3.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .37.3.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
ً
 .37.4تقديم الطلب قبل ( )90يوما على األقل من انقضاء رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير إذا كان
ً
الطلب وفقا للفقرة ( )37.1.2من هذه املادة.
ً
ً
 .37.5يقدم طلب رخصة األغراض العامة وفقا ملا هو محدد في هذه املادة ،ويكون مصحوبا بوالتالي:
 .37.5.1معلومات رخصة التعدين أو املنجم الصغير ذات العالقة بالطلب.
 .37.5.2املعلومات والبيانات التالية:
 .37.5.2.1املرافق التي يرغب مقدم الطلب في إقامتها أو استخدامها.
 .37.5.2.2موقع هذه املرافق.
 .37.5.2.3مساحة الرخصة املطلوبة ومبرراتها.
ً
 .37.5.2.4دراسة األثر البيئي واالجتماعي وفقا ملا هو موضح في هذه الالئحة.
 .37.5.2.5خطة إعادة التأهيل واإلغالق.
 .37.5.2.6الضمان املالي الالزم إلعادة التأهيل واإلغالق.
 .37.5.3سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
املادة الثامنة والثال و  :البت ف طلب رخصة األغراض العامة:
ً
يتم البت في طلب رخصة األغراض العامة وفقا ملا هو محدد في املادة السادسة والثالثين من هذه الالئحة.
املادة التاسعة والثال و  :التزامات رخصة األغراض العامة:
 .39.1تخض و و و ووع كافة رخص األغراض العامة للش و و و ووروط الواردة في املادة الخامس و و و ووة واألربعين واملادة الثامنة
واألربعين من النظام ،والنموذج املعد لذلك.
 .39.2ال تخول رخصة األغراض العامة استغالل أو استخراج أي معادن من املوقع.
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 .39.3دون اإلخالل باملادة السووادسووة والعشوورين من النظام ،إذا كان حامل رخصووة األغراض العامة ال يمتلك
املرافق املوجودة بموقع الرخصة ،فعليه القيام باألمور التالية:
ً
 .39.3.1إرجاع هذه املرافق إلى صاحب األرض أو من يشغل األرض نظاميا بحالة جيدة ما أمكن.
 .39.3.2إزالة كافة املرافق على تكلفته الخاص و و و ووة ،إذا لم يرغب مالك األرض أو املنتفع باألرض االحتفات
باملرافق.
 .39.4ال يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري ،أو أي نش و و و وواط تعديني على األرض محل الرخص و و و ووة ،إال
بعد الحصول على املوافقات والتصاري الالزمة لذلك.
 .39.5دفع األجور السطحية املستحقة على الرخصة ،وفي املواعيد املحددة لها وفق ما تحدده الالئحة.
 .39.6للوزارة بالتنسوويق مع الجهات املختصووة إضووافة املزيد من االشووتراطات على رخصووة األغراض العامة من
أجل حماية البيئة واملواقع ذات األهمية األثرية أو التاريخية ،وكذلك املجتمعات املحلية التي قد تتأثر
من العمليات بمنطقة الرخصة.
املادة األربعو  :دراسة الجدوق االقتصادية:
 .40.1يجب أن تتض وومن دراس ووة الجدوى االقتص ووادية التي يقدمها طالب رخص ووة التعدين واملنجم الص ووغير ما
يلي:
 .40.1.1املعلومات العامة وتشتمل:
 .40.1.1.1تفاصو و و وويل موقع املشو و و ووروع ،والخرائط الطبوغرافية والجغرافية ويوضو و و ووح فيها أي ممتلكات أو
مرافق أو منشآت أو حقوق عامة أو خاصة داخل املوقع.
 .40.1.1.2قائمة بجميع الرخص التعدينية ملقدم الطلب أو الشركاء داخل وخارج اململكة-إن وجد.-
 .40.1.1.3قوائموة بوااللتزاموات املواليوة الس و و و وونويوة لكوافوة األنش و و و وطوة الخواص و و و ووة برخص الكش و و و ووف ،ورخص
االستغالل الصادرة له-إن وجد.-
 .40.1.1.4بيانات مالك الشركة وتفاصيل كفايتهم الفنية وقدرتهم املالية.
 .40.1.1.5القوائم املالية للسنة املالية األخيرة ملقدم الطلب.
 .40.1.2املعلومات الجيولوجية واملوارد واالحتياطيات املعدنية وتشتمل على اآلتي:
 .40.1.2.1نتووائج الكش و و و ووف لألعمووال السو و و و ووابقووة والوص و و و ووف الجيولو ي واألعمووال الكش و و و ووفيووة على املوقع،
والتمعدنات واملكامن اإلضافية املحتملة.
 .40.1.2.2بيووان بعينووات الحفر ،ونتووائجهووا ،والنموذج الجيولو ي للتمعوودن ،وحجم املوارد واالحتيوواطيووات
التعدينية حسب املعايير املعتمدة من عضو مؤهل تقبله الوزارة.
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 .40.1.3خطة التعدين وتشتمل:
 .40.1.3.1طريقووة التعوودين والخطووة الزمنيووة لالس و و و ووتخراج ،والوودراسو و و و ووات الجيوتقنيووة ،وجوودولووة مراحوول
التعدين ،ومنافذ املنجم ،والبنية التحتية للمنجم وإدارة الخام املستخرج .
 .40.1.3.2طرق معالجة وفص و وول الخامات والتص و وواميم الهندس و ووية لوحدات املعالجة والتركيز والتص و ووفية
وإدارة منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية وخطة إنشائها.
 .40.1.4القدرات والخبرات الفنية والدعم الفني الالزم لتنفيذ برنامج العمل:
 .40.1.4.1بيان بخبرات ومؤهالت مقدم الطلب ،وموظفيه.
 .40.1.4.2الشراكات التي سوف يستعين بها لتنفيذ أنشطة أعمال الكشف والتعدين في موقع الرخصة.
 .40.1.5تفاص و وويل تص و ووميم املوقع العام لجميع املنش و ووآت الص و ووناعية والتعدينية ومرافق الخدمات والبنية
التحتية للمشروع .
 .40.1.6القدرة املالية وهيكل ومصادر تمويل املشروع وتشتمل على اآلتي:
 .40.1.6.1تفاصيل مصادر تمويل رأس املال والقروض وأدوات التمويل األخرى لتنفيذ املشروع معتمدة
من مستشار مالي مقبول لدى الوزارة.
 .40.1.6.2خطا) تأييد القدرة املالية صادر من الشركاء أو من بنك معتمد.
 .40.1.6.3التزام الشركاء بتمويل حصتهم في املشروع أو تسديد رأس املال.
 .40.1.7التحليل املالي والتكاليف وتشتمل على اآلتي:
 .40.1.7.1البيانات املالية والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.
 .40.1.7.2التحليل االقتصادي لجدوى املشروع.
 .40.1.7.3خطة اإلنتاج واملبيعات وتقديرات الدخل.
 .40.1.7.4تقديرات املقابل املالي واألجور السطحية.
 .40.1.7.5احتياجات املش و و ووروع من املياه والطاقة ،وس و و ووبل ترش و و وويدها وإعداد الدراس و و ووات الهيدرولوجية
وخطة توافر املياه وتوريدها وإعادة تدويرها .
 .40.1.7.6احتياجات املشروع من البنية التحتية.
 .40.1.8الهياكل اإلدارية ،والتوظيف ،وخطة التدريب ،وتوطين الوظائف .
 .40.1.9خطة إعادة التأهيل واإلغالق وتكاليفها.
 .40.1.10خطة تنمية املجتمعات املحلية وتقييم األثر االجتماعي واالقتصووادي للمشووروع ووصووف بيانات
خط األساس االجتماعي واحتياجات املجتمع املحلي.
 .40.1.11خطة دعم املحتوى املحلي ودعم الصناعات التحويلية الوطنية.
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ً
 .40.1.12خطة التعويضات وفقا للمادة الخامسة عشرة من هذه الالئحة.

القسم الرابع :رخصة محجرمواد البناء:
املادة الحادية واألربعو  :طلب الحصول على رخصة محجرمواد البناء:
 .41.1إجراءات طلب رخصة محجر مواد البناء:
 .41.1.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .41.1.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .41.2يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء ما يلي:
ً
 .41.2.1برنامج عمل الرخصة مشتمال على ما يلي:
 .41.2.1.1األعمال التي ستتم في املوقع ومدد تنفيذها.
 .41.2.1.2موعد بدء عمليات االستغالل.
 .41.2.1.3طريقة االستغالل املقترحة.
ً
 .41.2.1.4مخطط ملوقع الرخص و و و ووة املطلو) محوددا عليوه مواقع عمليوات االس و و و ووتغالل واألنش و و و وطوة ذات
العالقة.
 .41.2.1.5وصف للمشروع.
 .41.2.1.6خطة االستغالل السنوية.
 .41.2.1.7التكاليف الرأسمالية للمشروع تتضمن تفاصيل املعدات واملنشآت الالزمة للمشروع.
 .41.2.1.8التكاليف التشغيلية للمشروع.
 .41.2.1.9الخبرات الفنية والرخص التي سبق ملقدم طلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.
 .41.2.1.10عدد املوظفين العاملين في املشروع ونسبة السعوديين مههم.
ً
 .41.2.2خطة إلدارة األثر البيئي وفقا للمادة الرابعة والسبعين من هذه الالئحة.
ً
 .41.2.3خطة إلدارة األثر االجتماعي وفقا للمادة الثانية بعد املائة من هذه الالئحة.
 .41.2.4برنامج إلعادة التأهيل بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة التاس و و و ووعة والس و و و ووبعين من هذه
الالئحة ووفق نموذج خطة إدارة األثر البيئي املعد من الوزارة.
 .41.2.5ض و و وومان مالي إلعادة التأهيل بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة الس و و ووادس و و ووة والثمانين من
هذه الالئحة.
42

ً
 .41.2.6ما يثبت الكفاية الفنية والقدرة املالية ملقدم الطلب وفقا للمادة الثالثة واألربعين وللمادة الرابعة
واألربعين من هذه الالئحة.
ً
 .41.2.7أي متطلبات أخرى وفقا للنموذج املعد لذلك.
 .41.3سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
 .41.4االلتزام بسوداد األجور السوطحية والحد األدنى للمقابل املالي لالسوتغالل ،وااللتزام بسوداد املقابل املالي
للكميات املستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد األدنى.
 .41.5اختيووار موقع داخوول املجمعووات التعوودينيووة ،وإذا كووان موقع الطلووب خووارج املجمعووات التعوودينيووة فيلزم
الحص و و ووول على رخص و و ووة كش و و ووف على املوقع املطلو) ،ويس و و ووتثنى من ذلك الرخص املطلوبة للمش و و وواريع
الحكومية.
 .41.6إذا كان موقع طلب رخصووة محجر مواد بناء أو جزء منه يتداخل مع موقع رخصووة كشووف أو اسووتغالل
ً
س ووارية ،فيجب على مقدم الطلب أن يقدم للوزارة اتفاقا مع املرخص له للحص ووول على رخص ووة محجر
مواد بناء للموقع املطلو) أو جزء منه.
املادة الثانية واألربعو  :رخصة مواد بناء ملشاريع البنى التحتية الحكومية:
 .42.1يجوز للمتعاقد مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشو و و وواريع البنى التحتية خارج النطاق العمراني أن يتقدم
ً
للوزارة بطلب رخصة محجر مواد بناء لتنفيذ املشاريع الحكومية ،وفقا للضوابط التالية:
 .42.1.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .42.1.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .42.1.3يقتصر من الرخصة على مواد الرمل العادي والحص ى ومواد الردميات ومواد الكسارات.
 .42.1.4يجوز التقدم بطلب الحصول على الرخصة باملناطق املجاورة للمشروع في أقر) موقع تتوفر فيها
املواد املطلوبة.
ً
 .42.1.5تمن الرخص و و و ووة في حوال عودم وجود مجمع تعوديني تتوفر فيوه املواد املطلوبوة وفقوا للمواص و و و وفوات
الفنية للمشروع في حدود مسافة ( )60كيلومتر من موقع املشروع.
ً
 .42.1.6أن يتضو و و وومن الطلب تأييدا من الجهة الحكومية مالكة املشو و و ووروع وفق النموذج املعد من الوزارة،
ويشتمل على ما يلي:
 .42.1.6.1وصف للمشروع ،ورقم العقد ،وقيمته ،ومدته ،وتاريخ انتهائه ،وأسبا) الحاجة لهذه املواد.
 .42.1.6.2نوع املواد املطلوبة ومواصفاتها.
 .42.1.6.3كمية املواد الالزمة.
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 .42.1.6.4إحداثيات موقع املواد املطلو) نقلها وإحداثيات املشروع.
 .42.1.6.5مدة الرخصة املطلوبة ومدة تنفيذ املشروع.
 .42.2أن يكون املتقوودم بطلووب الرخص و و و و ووة املقوواول الرئيس املتعوواقوود معووه من قبوول الجهووة الحكوميووة مووالك وة
املشروع ،وإرفاق التراخيص الالزمة من الجهات املختصة التي تخوله العمل باملوقع.
 .42.3أال تزيد مساحة املوقع املطلو) عن ( )250.000متر مربع.
ّ
 .42.4التزام مقدم الطلب بأال يستخدم املواد املستخرجة من املوقع إال للمشروع الذي رخص ألجله.
ّ
 .42.5يجب أال تتجاوز مدة الرخصة املطلوبة مدة عقد املشروع.
ً ً
 .42.6أن يقدم ضوومانا ماليا حسووب نوع الخام بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة السووادسووة والثمانين
ّ
من الالئحة ،وال يفرج عنه إال بعد التأكد من إعادة تأهيل موقع الرخصة ،وموافقة وزارة البيئة واملياه
والزراعة.
ً
 .42.7أن يكون املوقع ً
وخاليا من كافة العوائق ،وال توجد به أي منشآت أو مساكن أو ملكيات خاصة.
مالئما
 .42.8أن يقدم طالب الرخصة خطة إلدارة األثر البيئي وبرنامج إعادة التأهيل.
ً
 .42.9أن يقدم طالب الرخصة التزاما بإعادة تأهيل موقع الرخصة.
 .42.10سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
 .42.11االلتزام بس و ووداد األجور الس و ووطحية والحد األدنى للمقابل املالي لالس و ووتغالل ،وااللتزام بس و ووداد املقابل
املالي للكميات املستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد األدنى.
ّ
ً
 .42.12أال يكون مقدم الطلب متأخرا عن سو و و ووداد أي مبالغ مالية مسو و و ووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخصو و و ووة ،أو
غرامات أو أي مستحقات أخرى.
املادة الثالثة واألربعو  :الكفاية الفنية ل الب رخصة محجرمواد البناء:
 .43.1الضوابط واملعايير التي يجب توفرها لدى مقدم طلب رخصة محجر مواد بناء:
 .43.1.1أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة في اململكة.
ً
 .43.1.2يجب أن يتضمن سجل املنشأة التجاري نشاطا ذا عالقة بأعمال التعدين.
ً
 .43.1.3االلتزام بتوظيف سعودي مسؤوال عن عمليات موقع الرخصة ،وأن يتم تدريبه الكتسا) الخبرة
الالزمة ومتطلبات النظام والالئحة وأحكام وشروط الرخصة.
 .43.1.4أال يكون ملقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خالل ثالث السنوات السابقة.
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 .43.2إذا لم يكن ملقدم الطلب خبرة سابقة من خالل حصوله على رخص استغالل ،فيحق له التقدم بطلب
الحصو و و ووول على رخصو و و ووة محجر مواد بناء واحدة فقط ،على أال تزيد مسو و و وواحة الرخصو و و ووة املطلوبة عن
( )250,000متر مربع ،وملدة ال تزيد عن خمسة سنوات.
 .43.3للحص و ووول على أكثر من رخص و ووة محجر مواد بناء فإنه يتطلب إض و ووافة إلى ما ورد في الفقرة ( )43,1من
هذه املادة جميع ما يلي:
 .43.3.1أن يكون لدى طالب الرخصة خبرة سابقة في مجال األنشطة التعدينية ،وبحد أدنى حصوله على
رخصة استغالل مض ى عليها سنتان على األقل.
ً
 .43.3.2أن يكون ملتزما بتنفيذ املشووروع والبرامج والخطط لرخصووة محجر مواد البناء السووابقة ،وبأحكام
النظام والالئحة وشروط الرخصة.
 .43.3.3أال يكون ق وود ارتك ووب أربع مخ ووالف ووات تتج وواوز عقوب ووة إح ووداه ووا ( )200ألف ري ووال خالل الس و و و وونتين
املاضيتين.
 .43.4باسو و ووتثناء ما ورد في الفقرة ( )43,2من هذه املادة ،يحق للمنشو و ووآت التي تملك مصو و ووانع وال يغطي موقع
الرخصووة الخامات املطلوبة للمصووانع ،أن تتقدم للوزارة بطلب رخص وة أخرى ،بشوورط أن تثبت للوزارة
كفايتها الفنية وقدرتها املالية وحاجتها املاسة.
املادة الرابعة واألربعو  :القدرة املالية ل الب رخصة محجرمواد البناء:
 .44.1أن يكون رأس مال الشركة ال يقل عن ( )100ألف ريال.
 .44.2تقووديم خطووة تمويوول بمووا ال يقوول عن ( )٪100من إجمووالي التكوواليف الرأس و و و وموواليووة للمش و و و ووروع ،وإجمووالي
النفقات التشغيلية للسنة األولى للمشروع.
 .44.3توفر مبووالغ موواليووة لإلنفوواق على تنفيووذ برنووامج العموول بنس و و و وبووة ( )٪40على األقوول من إجمووالي التكوواليف
الرأسمالية للمشروع.
 .44.4أن يفصح بأنه لم يتم إشهار إفالسه أو أنه قد خضع إلجراء من إجراءات نظام اإلفالس.
ّ
ً
 .44.5أال يكون مقدم الطلب متأخرا عن س و و و ووداد أي مبالغ مالية مس و و و ووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخص و و و ووة ،أو
غرامات أو أي مستحقات أخرى.
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املادة الخامسة واألربعو  :البت ف طلب رخصة محجرمواد البناء
 .45.1في ح ووال اس و و و ووتكم ووال املتطلب ووات الواردة في امل ووادة الحووادي ووة واألربعين ،وامل ووادة الثووالث ووة واألربعين ،وامل ووادة
الرابعة واألربعين من هذه الالئحة ،تزود الوزارة مقدم الطلب بإش و ووعار اس و ووتالم الطلب ورقمه وتاريخه
عند سداد رسوم تقديم الطلب.
ً
 .45.2للوزارة قبل أن تتخذ قرارا بشووأن الطلب ،أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضووافية بما في ذلك ما
يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته املالية أو الفنية.
ً
 .45.3للوزارة خالل ( )30يوما من تقديم الطلب أن تقرر ما يلي:
ً
 .45.3.1قبول الطل ووب ومن رخص و و و و ووة محجر مواد البن وواء إذا ك ووان الطل ووب مس و و و ووتوفي ووا لك ووام وول املتطلب ووات
املنصوف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك.
 .45.3.2إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات ،وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .45.3.3إشعار مقدم الطلب بأن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .45.4للوزارة أن تس ووتعين بأش ووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب الحص ووول على رخص ووة محجر مواد بناء،
والتوص و و و ووية فيما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة املال ية ،واس و و و ووتوفى جميع
املتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة.
 .45.5وإذا أص و وودرت الوزارة اإلش و ووعار املوض و ووح في الفقرة ( )45.3.2من هذه املادة ،فيمن مقدم الطلب مهلة
ً
يوما من تا يخ اإلشعار لتزويد الوزا ة بكافة املتطلبات وتقديم طلب ّ
معدل .
()30
ر
ر
 .45.6على الوزارة خالل ( )30يو ًموا من تقوديم الطلوب املعودل قبول أو رفض الطلوب وإش و و و وعوار مقودم الطلوب
بذلك.
 .45.7يرفض طلب رخصة محجر مواد بناء في أحد الحاالت التالية:
ً
 .45.7.1عدم تقديم الطلب املعدل خالل ( )30يوما من تاريخ إشعاره.
 .45.7.2عدم اسو و و ووتيفاء املتطلبات املنصو و و وووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك ،بعد منحه
املهلة الالزمة.
 .45.8تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء في حال:
 .45.8.1استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط املنصوف عليها في النظام والالئحة.
 .45.8.2أن برنامج أعمال رخصة محجر مواد بناء سوف يحقق أغراض الرخصة .
 .45.8.3استيفاء أي متطلبات إضافية تطل ها الجهات الحكومية على هذه الرخصة.
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 .45.9ال يؤثر اإلش و و و وعووار املقوودم بموجووب الفقرة ( )45.3.2من هووذه املووادة على الترتيووب الووذي تم بووه اس و و و ووتالم
الطلبات املتعارض و و و ووة ،وال تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إال بعد رفض الطلب محل الدراس و و و ووة ألحد
األسبا) املنصوف عليها في الفقرة ( )45.7من هذه املادة.
املادة السادسة واألربعو  :التزامات رخصة محجرمواد البناء
 .46.1إضافة إلى االلتزامات الواردة في النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة يلتزم املرخص له بما يلي:
 .46.2تعيين موظف سو ووعودي ُم تلم بمتطلبات النظام والالئحة ،يتواجد في موقع الرخصو ووة بشو ووكل مسو ووتمر في
أوقات التشغيل؛ للتأكد من استيفاء شروط وأحكام الرخصة.
 .46.3ال يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري ،أو أي نش و و و وواط تعديني على األرض محل الرخص و و و ووة ،إال
بعد الحصول على املوافقات والتصاري الالزمة لذلك.
 .46.4يجب على املرخص له عدم نقل أو الس و و و ووماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو املعادن املس و و و ووتخرجة من
موقع الرخصو ووة ،إال بموجب وثيقة صو ووادرة منه للناقل لكل حمولة ،يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات
أو املعووادن تم اس و و و ووتخراجهووا بطريقووة نظوواميووة ،على أن تتض و و و وومن الوثيقووة وص و و و و ًفوا للخووامووات أو املعووادن
وكميوواتهووا والجهووة املنقولووة لهووا ،ويجووب االحتفووات بنس و و و و من تلووك الوثووائق للمراجعووة مع الوزارة عنوود
الفحص ،ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.
 .46.5يلتزم املرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحسا) الكميات املنتجة من املعادن املستغلة بموقع
الرخصة.
 .46.6وض و و ووع دفاتر حس و و ووابات وس و و ووجالت اإلنتاج لكل خص و و ووة اس و و ووتغالل ً
وفقا ملا تفرض و و ووه عمليات التحجير
ر
والعمليات التجارية األخرى ذات العالقة ،وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من االطالع على هذه الدفاتر
والسجالت متى ما طلب منه ذلك.
 .46.7تقديم التقارير املطلوبة وفق فئة املعدن وعلى النماذج املعدة من قبل الوزارة ،وفي املواعيد املحددة
لها وفق ما تحدده الالئحة.
 .46.8دفع املقابل املالي واألجور السووطحية املسووتحقة على الرخصووة ،وفي املواعيد املحددة لها وفق ما تحدده
الالئحة.
املادة السابعة واألربعو  :تمديد رخصة محجرمواد البناء:
 .47.1يجوز تمديد رخصة محجر مواد ملدة أو مدد ال يتجاوز كل مهها خمس سنوات.
47

 .47.2يجوز للمرخص له برخص و و ووة محجر مواد بناء تقديم طلب تمديد الرخص و و ووة ،بش و و وورط أن ُيقدم الطلب
ً
للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة ال تقل عن ( )90يوما.
 .47.3إجراءات طلب التمديد:
 .47.3.1وفق النموذج املعد للطلبات من الوزارة.
 .47.3.2تقديم الطلب للوزارة.
 .47.4يجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
 .47.4.1تقرير عن كافة عمليات االس و و و ووتغالل واألنش و و و ووطة األخرى ذات العالقة التي تم القيام بها بموجب
رخصة محجر مواد بناء السارية.
 .47.4.2برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء ملدة التمديد املطلوبة.
 .47.4.3تحوديوث خطوة إدارة األثر البيئي مع املتطلبوات املنص و و و وووف عليهوا في املوادة الرابعوة والس و و و ووبعين من
الالئحة.
 .47.4.4تقرير محوودث عن خطووة إدارة األثر االجتموواعي بمووا يتوافق مع املتطلبووات املحووددة في املووادة الثووانيووة
بعد املائة من هذه الالئحة.
 .47.4.5برنامج إعادة التأهيل أو تحديثه.
 .47.4.6بيان بحالة الضو و وومان املالي إلعادة التأهيل بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة السو و ووادس و و وة
والثمانين من هذه الالئحة.
 .47.4.7أي متطلبات إضافية وفق النموذج املعد لذلك.
 .47.5سداد رسوم طلب التمديد وفق ما هو منصوف عليه في امللحق بالنظام.
 .47.6في حال تقدم حامل رخصوة محجر مواد بناء بطلب التمديد وفق اإلجراءات املنصووف عليها في النظام
والالئحة ،ولم تبت الوزارة في طلبه ،فيس و ووتمر س و ووريان رخص و ووة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب
التمديد.
 .47.7إذا لم يلتزم املرخص له بالنظام والالئحة وشووروط وأحكام الرخصووة واألنظمة األخرى ذات العالقة ،أو
كان س ووجل مخالفات املرخص له يش ووتمل على تقديم بيانات مالية أو معلومات عن الكميات املس ووتغلة
غير صو و ووحيحة أو مخالفات جسو و وويمة 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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املادة الثامنة واألربعو  :البت ف طلب تمديد رخصة محجرمواد البناء
 .48.1في حال اسو و ووتكمال املتطلبات الواردة في املادة السو و ووابعة واألربعين من هذه الالئحة ،تزود الوزارة مقدم
الطلب بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد تقديم طلب التمديد.
ً
 .48.2للوزارة قبل أن تتخذ قرارا بشووأن الطلب ،أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضووافية بما في ذلك ما
يثبت من إيضاحات أخرى حول كفايته الفنية أو قدرته املالية.
ً
 .48.3للوزارة خالل ( )15يوما من تقديم طلب التمديد أن تقرر ما يلي:
ً
 .48.3.1قبول الطل ووب وتم وودي وود رخص و و و و ووة محجر مواد بن وواء إذا ك ووان الطل ووب مس و و و ووتوفي ووا لك ووام وول املتطلب ووات
املنصوف عليها في النظام واللوائ ووفق النموذج املعد لذلك.
 .48.3.2إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .48.3.3إشعار مقدم الطلب بأن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .48.4للوزارة أن تس ووتعين بأش ووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب تمديد الرخص ووة ،والتوص ووية في اس ووتيفاء
مقوودم الطلووب جميع املتطلبووات الالزمووة لتمووديوود الرخصو و و و ووة ،وأن لووديووه الكفووايووة الفنيووة والقوودرة املوواليووة
لالستمرار في عمليات الرخصة.
 .48.5إذا أص و و وودرت الوزارة اإلش و و ووعار املوض و و ووح في الفقرة ( )48,3,2من هذه املادة ،فيمن مقدم الطلب مهلة
ً
يوما من تا يخ اإلشعار لتزويد الوزا ة بكافة املتطلبات وتقديم طلب ّ
معدل .
()30
ر
ر
ً
 .48.6يجب أن يقدم الطلب ّ
املعدل وفقا للنموذج املعد لذلك.
 .48.7على الوزارة خالل عش و و وورة أيام من تقديم الطلب املعدل قبول أو رفض الطلب وإش و و ووعار مقدم الطلب
بذلك.
 .48.8يرفض طلب التمديد املعدل لرخصة محجر مواد بناء في أحد الحاالت التالية:
ً
 .48.8.1عدم تقديم الطلب املعدل خالل ( )30يوما من تاريخ إشعاره.
 .48.8.2عدم اسو و و ووتيفاء املتطلبات املنصو و و وووف عليها في النظام والالئحة والنموذج املعد لذلك ،بعد منحه
الفرصة.
 .48.8.3عدم اس و و و ووتيفاء مقدم الطلب أي من األحكام املنص و و و وووف عليها في النظام أو الالئحة أو ش و و و ووروط
وأحكام رخصة محجر مواد بناء املطلو) تمديدها.
ً
 .48.9عند تقديم املرخص له طلب تمديد الرخصة وفقا لإلجراءات املنصوف عليها في النظام والالئحة ،ولم
تبت الوزارة في طلبه ،فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التمديد.
ً
 .48.10يجوز للوزارة ،وفقا ألي متطلبات أخرى أو قيود منص و وووف عليها في النظام واللوائ إض و ووافة ش و ووروط
ُ
أخرى أو تعديل شروط الرخصة عند تمديدها.
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القسم الخامس :رخص األنش ة التعدينية األخرق:
املادة التاسعة واألربعو  :منح رخص األنش ة التعدينية األخرق:
 .49.1يجوز التقدم بطلب رخص أخرى لألنشطة التعدينية ،حسب اآلتي:
 .49.1.1رخصة فائض الخامات املعدنية في مواقع املشاريع أو األراض ي اململوكة.
 .49.1.2رخصة استعمال الخامات واملعادن للحرفيين.
املادة الخمسو  :رخصة فائض الخامات املعدنية ف مواقع املشاريع أو األراض ي اململوكة:
 .50.1للوزارة من أي ش و و و ووخص طبيعي أو اعتباري رخص و و و ووة لفائض الخامات املعدنية للفئة (ج) املوجودة في
مواقع املش و و و وواريع ،أو األراض و و و و ي اململوكوة ملكيوات خواص و و و ووة ،التي يتم نقلهوا خوارج املوقع بهودف بيعهوا أو
ً
االستفادة مهها ،وفقا للضوابط التالية:
 .50.1.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .50.1.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .50.1.3تقديم التراخيص الالزمة من الجهات املختصة التي تخوله العمل باملوقع.
 .50.1.4يجب أن يكون مقدم الطلب هو مالك األرض أو املشروع ،مع تقديم املستندات النظامية.
 .50.1.5تحديد مساحة املوقع املطلو) نقل املواد منه ،وإحداثياته الجغرافية.
 .50.1.6يجب على طالب الرخص و و و ووة أن يحدد نوع وكمية الخامات املطلو) االس و و و ووتفادة مهها لنقلها وبيعها
خارج موقع الرخصة.
 .50.1.7ال يجوز للمرخص له إقامة أي منشآت ،أو وحدات ذات عالقة بعمليات التكسير ،أو الطحن ،أو
املعالجة ،أو التنقية.
ً
 .50.1.8ال تتجاوز مدة هذه الرخصة سنة واحدة ،وتمدد املدة وفقا لتقدير الوزارة.
 .50.1.9س ووداد املقابل املالي لكميات املواد املطلو) نقلها حس ووب نوع املعدن ،أو الخام املنص وووف عليها في
الالئحة.
ً
 .50.1.10أن يكون ملتزما باملحافظة على البيئة ،وبتطبيق االشتراطات البيئية املطلوبة.
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 .50.1.11ال يجوز للمرخص له نقل الخامات ،أو املعادن املسو و و ووتخرجة من موقع الرخصو و و ووة ،أو السو و و ووماح
بنقلهوا أو بيعهوا ،إال بموجوب وثيقوة ص و و و ووادرة منوه للنواقول لكول حمولوة ،يثبوت فيهوا أن حمولوة تلوك
الخامات أو املعادن اسو و ووتخرجت بطريقة نظامية ،على أن تتضو و وومن الوثيقة وصو و و ًوفا للخامات أو
املعووادن وكميوواتهووا والجهووة املنقولووة لهووا ،ويجووب االحتفووات بنس و و و و من تلووك الوثووائق للمراجعووة مع
الوزارة عند الفحص ،ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.
ً
 .50.1.12للوزارة القيام بمراقبة األعمال التي تخولها الرخصو و ووة والتأكد من الكميات املسو و ووتفاد مهها فعليا
من املوقع.
 .50.1.13يخضو ووع البت في الحصو ووول على هذه الرخصو ووة إلجراءات البت في رخصو ووة محجر مواد بناء ،وفق
املتطلبات املذكورة في هذه املادة.
املادة الحادية والخمسو  :رخصة استارا الخامات واملعاد للحرفيي :
 .51.1للوزارة من رخص و و و و ووة للمواطنين الحرفيين من ذوي الص و و و وف ووة الطبيعي ووة ،ال ووذين يقومون بجمع مواد
الرواس ووب املعدنية بطريقة يدوية ،مثل الرواس ووب امللحية ،واملواد الطينية لألعمال الخزفية والتراثية،
ً
والصخور واألحجار لألعمال الفنية ،وفقا للضوابط التالية:
 .51.1.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .51.1.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .51.1.3ال تزيد مساحة املوقع عن ( )10,000متر مربع.
 .51.1.4تحديد موقع الرخصة وإحداثياتها الجغرافية.
 .51.1.5االلتزام بعدم إقامة أي منشآت في املوقع.
 .51.1.6االلتزام بعودم اس و و و ووتخودام أي معودات أو آليوات تعمول بوالطواقوة في عمليوة االس و و و ووتخراج ،واالكتفواء
باستخدام األدوات اليدوية.
ً
 .51.1.7سداد املقابل املالي وفقا لنوع وكمية الخام.
ّ
 .51.1.8أال يكون ملقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خالل ثالث السنوات السابقة.
ّ
ً
 .51.1.9أال يكون مقدم الطلب متأخرا عن س ووداد أي مبالغ مالية مس ووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخص ووة ،أو
غرامات أو أي مستحقات أخرى.
 .51.1.10يخض و ووع البت في الحص و ووول على هذه الرخص و ووة إلجراءات البت في رخص و ووة محجر مواد بناء وفق
املتطلبات املذكورة في هذه املادة.
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القسم السادس :ال بقات األرضية املحددة والتعدين ف قاع البحر:
املادة الثانية والخمسو  :طلب الحصول على رخصة ل بقة محددة من األرض:
 .52.1يخضووع طلب التقدم للحصووول على رخصووة لطبقة محددة من األرض ألحكام ومتطلبات تقديم الطلب
املنصوف عليها في هذه الالئحة وفق نوع الرخصة املطلوبة.
 .52.2تقديم مبررات طلب طبقة محددة من األرض.
 .52.3الدراس ووات والطرق املس ووتخدمة التي توض ووح عدم إلحاق أضو ورار للطبقات األخرى املحيطة عند القيام
بعمليات الرخصة.
 .52.4إذا كانت الطبقة املطلوبة تقع ض و و و وومن منطقة ص و و و ووادر عليها رخص و و و ووة ،وال يرغب حامل الرخص و و و ووة في
اس ووتغاللها ،جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنس ووبة إلى تلك الطبقة ومنحها إلى ش ووخص آخر ،أو الطلب من
ً
مقدم الطلب تقديم اتفاق مع املرخص له لوض و و و ووع آلية للعمل معا باملوقع املتداخل ،وفي كل األحوال
ً
ً
يجب أال تتأثر عمليات املرخص له تأثيرا جوهريا من من الرخصة املطلوبة على الطبقة املحددة.
املادة الثالثة والخمسو  :التقديم لرخصة ف قاع البحر:
 .53.1مع مراعاة ما تقض و و و ي به الفقرة ( )1من املادة الثانية من النظام ،يخض و و ووع تقديم طلب الحص و و ووول على
رخصو ووة كشو ووف أو تعدين في قاع البحر ،لألحكام واملتطلبات التي تحددها الوزارة والجهات املختصو ووة،
ً
ووفقووا للمرس و و و وووم امللكي رقم (م  )17توواريخ (1416 09 11ه) القوواض و و و و ي بوواملوافقووة على اتفوواقيووة األمم
املتحدة لقانون البحار لعام (1982م).

الفصل الثالث :األراض ي التي يت لب الحصول على موافقات عليها
املادة الرابعة والخمسو  :ال لبات املتعلقة باألراض ي التي يت لب الحصول على موافقات عليها:
 .54.1يخضو ووع طلب الحصو ووول على رخصو ووة في األراض و و ي املخص و وصو ووة للمرافق العامة ،أو سو ووياحية أو أثرية أو
ً
تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو املراعي والغابات واملنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية وفقا
ألحكام املادة الثامنة من النظام.
ً
 .54.2يخض و و و ووع تقووديم الطلووب لألحكووام واملتطلبووات املنص و و و وووف عليهووا في هووذه الالئحووة وفقووا لنوع الرخصو و و و ووة
ً
املطلوبة ،ويجب أن يكون الطلب مصو ووحوبا ب و و و و و ووتقارير عن اإلجراءات التي سو وووف ينفذها مقدم الطلب
ً
وفقووا ملقتض و و و و ى الحووال ،ومههووا حمووايووة منوواطق االحتيوواطي التعووديني ،أو املرافق العووامووة ،أو املواقع ذات
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األهمية التاريخية ،أو األثرية ،أو محميات الحياة البرية ،أو املراعي ،أو الغابات ،أو املنتزهات الوطنية
الجيولوجية ،أو األرض املس و و ووتخدمة لألنش و و ووطة الس و و ووياحية ض و و وود الض و و وورر املحتمل الذي قد ينتج عن
االستطالع أو الكشف أو عمليات االستغالل املحتملة.
املادة الخامسـ ــة والخمسـ ــو  :البت ف ال لبات الخاصـ ــة باألراض ـ ـ ي التي تت لب الحصـ ــول على موافقات
عليها:
ً
 .55.1تقوم الوزارة خالل ( )30يوما من تقديم طلب الحصو و ووول على رخصو و ووة كشو و ووف أو رخصو و ووة اسو و ووتغالل،
بإش ووعار الجهات الحكومية ذات العالقة بموقع الرخص ووة املطلوبة ،وطلب تقديم اإلفادة للوزارة خالل
ً
( )30يوما من اإلشعار.
ً
 .55.2إذا لم تقدم الجهات الحكومية ذات العالقة اعتراضو و ووها على املوقع املطلو) خالل مدة ( )30يوما ،يعد
ذلك موافقة مهها.
 .55.3إذا تلقت الوزارة اعترا ً
ضو وا من الجهات الحكومية ذات العالقة تقوم بدراس ووة االعتراض ،ولها أن تطلب
ً
ً
من مقدم الطلب تزويد الوزارة بأي معلومات أو دراس و ووات إض و ووافية ،ثم تقرر -وفقا لتقديرها ،-أيا مما
يلي:
ً
 .55.3.1إشعار مقدم الطلب بتعديل طلبه وفقا لالعتراض املقدم من الجهات الحكومية.
 .55.3.2إحالة الطلب إلى اللجنة الدائمة ،على أن تش و و و ووعر مقدم الطلب بالقرارات التي تص و و و وودرها اللجنة
الدائمة.
 .55.3.3رفض الطلب ،مع توضي أسبا) الرفض.

الفصل الرابع :إمراءات املنافسات
املادة السادسة والخمسو  :تاصيص األرض للمنافسة:
 .56.1على الوزارة عدم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسة إذا كان هذا التخصيص يؤدي إلى:
 .56.1.1حرمان املرخص له الذي لديه رخصة سارية من أي حقوق تخولها الرخصة.
 .56.1.2اإلض و و و ورار باملرافق العامة أو املواقع ذات األهمية التاريخية أو األثرية ،ومحميات الحياة البرية أو
املراعي أو الغ وواب ووات أو املنتزه ووات الوطني ووة الجيولوجي ووة أو املرافق الس و و و وي وواحي ووة ،إال بع وود اتخ وواذ
اإلجراءات النظامية الالزمة.
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 .56.2عند طرح أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسو ووة ،تقوم الوزارة بنشو وور إعالن للعموم وفق الوسو ووائل التي
تراها مناسو ووبة ،ويشو وومل املعلومات املنصو وووف عليها في النموذج املعد لذلك ومهها -على سو ووبيل املثال ال
الحصر:
 .56.2.1وصف لألرض أو املنطقة البحرية املطروحة للمنافسة.
 .56.2.2معووايير التووأهيوول التي س و و و وووف تس و و و ووتخوودمهووا الوزارة لتقييم املتنووافس و و و ووين بوواإلضو و و و وافووة إلى املتطلبووات
املنصوف عليها في هذا الفصل.
 .56.2.3التاريخ الههائي لتقديم عروض املتنافسين.
 .56.3تكون املنافس و ووة وفق أحكام النظام والالئحة وما تقرره الوزارة في كراس و ووة الش و ووروط واملعايير الخاص و ووة
باملنافسة.
املادة السابعة والخمسو  :الدخول لألراض ي وفحص املناط امل روحة للمنافسة:
 .57.1للمتنافس دخول وفحص األراض و ي واملناطق البحرية املطروحة للمنافسووة ،بعد الحصووول على موافقة
الوزارة.
 .57.2يجب على املتنافس االلتزام بالش و و و ووروط واملتطلبات التي تض و و و ووعها الوزارة للدخول لألراض و و و و ي واملناطق
البحرية املطروحة للمنافسة.
املادة الثامنة والخمسو  :فحص مستندات املنافسة:
 .58.1تحدد الوزارة الشروط واملعايير للمنافسة ،واملستندات املطلو) تقديمها.
 .58.2تخضع كافة العروض إلى إجراء تقييم موحد ،وال يمن أي من املتنافسين معاملة تفضيلية.
 .58.3للوزارة أن تسووتعين بأشووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة عروض املتنافسووين من الناحية الفنية واملالية،
والتوص و و و ووية في توفر الكفاية الفنية والقدرة املالية لدى املتنافس و و و ووين ،واس و و و ووتيفائهم جميع املتطلبات
النظامية الالزمة.
 .58.4تقوم الوزارة بتقييم املتنافسين وتتخذ ما يلي:
 .58.4.1من الرخص و ووة للمتنافس الذي يحقق متطلبات وش و ووروط املنافس و ووة ويحص و وول على أعلى نقاط من
معايير التقييم.
 .58.4.2استبعاد عروض املتنافسين األخرى.
 .58.5للوزارة عدم قبول جميع العروض التي قدمت للمنافسة إذا لم تحقق متطلبات املنافسة.
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 .58.6في حال قررت الوزارة عدم قبول جميع العروض ،فيجوز لها تمديد مدة املنافس و و و ووة إلتاحة الفرص و و و ووة
لتقديم املزيد من العروض أو إلغاء املنافسة.
 .58.7للوزارة الحق بإعادة طرح األراض و و ي أو املناطق البحرية للمنافسو ووة مرة أخرى ،أو تحديد الطريقة املثلى
لتطويرها.
 .58.8في حال قررت الوزارة إلغاء املنافسة ،تقوم بإشعار جميع املتنافسين بذلك.
املادة التاسعة والخمسو  :املوافقة على إصدار رخصة عن طري املنافسة:
 .59.1إذا تمت ترسووية املنافسووة وحصوول املتنافس على الرخصووة املحددة في املنافسووة ،تقوم الوزارة بنشوور ما
يلي:
 .59.1.1اإلعالن بانتهاء املنافسة واختيار املتنافس.
 .59.1.2بيانات املتنافس.
 .59.1.3معلومات عن موقع الرخصة.
 .59.1.4ملخص للحقوق وااللتزامات الصادرة للرخصة.

الفصل الخامس :التعديل على الرخص السارية
املادة الستو  :طلب التعديل على الرخص السارية:
 .60.1فيما عدا رخص ووة االس ووتطالع يحق لحاملي رخص الكش ووف واالس ووتغالل ،خالل مدة س ووريان الرخص ووة،
التقدم بطلب للوزارة إلجراء تعديالت على حدود وإحداثيات موقع الرخصة.
 .60.2ال يجوز تعووديوول برامج العموول والخطط والوودراسو و و و ووات في أي نوع من الرخص ،إال بعوود موافقووة الوزارة
عليها.
 .60.3إجراءات طلب التعديل على الرخص السارية:
 .60.3.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .60.3.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .60.4تسري التعديالت على برامج العمل والخطط والدراسات بعد اعتمادها من الوزارة.
 .60.5يجب الوفاء بالقدرة الفنية واملالية املحددة بما يتوافق مع التعديل الجديد.
ً
 .60.6يجوز طلب تعديل جزئي لحدود وإحداثيات موقع رخصة االستغالل ،وفقا ملا يلي:
 .60.6.1أال تزيد مساحة الرخصة عن املساحة النظامية.
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 .60.6.2أن تكون أس و و و وبووا) التعووديوول فنيووة أو عواموول طبيعيووة تؤثر على تواجوود الخووام ويعود تقوودير ذلووك
للوزارة.
 .60.6.3أال تتجاوز نسو و ووبة التعديل على اإلحداثيات الجغرافية للموقع نسو و ووبة ) (٪50من إجمالي مسو و وواحة
الرخصة.
 .60.6.4أال يتعارض التعديل مع رخصة كشف أو استغالل أخرى سارية ،أو يتسبب بإعاقة أعمالها.
 .60.7يجب أن يتضمن طلب التعديل ما يلي:
 .60.7.1معلومات الرخصة وأي برنامج أو خطة تتعلق بطلب التعديل.
 .60.7.2أي وثيقة أو تقرير يوضح األسبا) التي تدعو إلى طلب التعديل.
 .60.7.3أي وثائق أخرى محددة بواسطة النموذج املعد لذلك.
 .60.8في حال اسو و و ووتكمال املتطلبات الواردة في الفقرة ( )60.7من هذه املادة وطلبات الحصو و و ووول على رخص،
تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.
ً
 .60.9للوزارة خالل ( )30يوما من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر ما يلي:
 .60.9.1قبول طلب التعديل إذا:
ً
 .60.9.1.1كان الطلب مستوفيا لكافة املتطلبات املنصوف عليها في النظام والالئحة.
ً
 .60.9.1.2إذا لم يكن املرخص له مخال بأي من أحكام النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة.
 .60.9.1.3إذا كانت املبررات مقبولة لدى الوزارة ويمكن تنفيذها.
 .60.9.2إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات ،وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .60.9.3إشعار مقدم الطلب بأن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
ً
 .60.10إذا قبل الطلب ،تقوم الوزارة باستكمال اإلجراءات خالل ( )15يوما وإشعار املرخص له بذلك.
ً
 .60.11إذا رفض الطلووب ،يحق للمرخص لووه تقووديم طلووب معوودل خالل ( )30يومووا بش و و و وورط أن تتم معووالجووة
جميع األسبا) املحددة بإشعار الرفض.
املادة الحادية والستو  :اكتشاف املعاد غيراملشمولة برخصة الكشف أو االست الل:
 .61.1عند اكتشاف املرخص له أي معادن غير مشمولة برخصة الكشف أو االستغالل فعليه:
ً
 .61.1.1إشعار الوزارة باملعادن املكتشفة خالل مدة ال تتجاوز ( )90يوما من تاريخ االكتشاف.
 .61.1.2توفير معلومات عن املعادن املكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها.
ً
 .61.1.3تقووديم طلووب في حووال رغبتووه في تعووديوول الرخص و و و ووة لتش و و و وموول املعووادن املكتش و و و وفووة وفقووا للمتطلبووات
املنصوف عليها في املادة الستين من الالئحة.
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ً
 .61.2يجب أن يتضمن طلب تعديل الرخصة وفقا للفقرة ( )61.1من هذه املادة ما يلي:
 .61.2.1تحديد املعدن الذي تم اكتشافه.
 .61.2.2تحديد البرامج التي س و و و وويقوم بها املرخص له في تعديل برنامج أعمال الكش و و و ووف أو االس و و و ووتغالل
ليشمل العمليات اإلضافية املتعلقة باملعدن املكتشف.
 .61.2.3توفير أي معلومات إضافية تطل ها الوزارة.
 .61.3مع مراعواة موا ورد في الفقرة ( )61.4من هوذه املوادة ،على الوزارة اعتمواد تعوديول رخص و و و ووة الكش و و و ووف أو
ً
االسووتغالل لتشوومل املعدن املكتشووف ،بشوورط أال يكون املرخص له مخال بالتزاماته املنصوووف عليها في
النظام والالئحة.
 .61.4في ح ووال اس و و و ووتكم ووال املتطلب ووات الواردة في الفقرة ( )61.1من ه ووذه امل وادة ،تزود الوزارة مق وودم الطل ووب
ً
إشعار باستالم الطلب ورقمه وتاريخه خالل ( )15يوما من تاريخ تقديمه.
 .61.5على الوزارة عدم قبول الطلب إذا كان هناك شو ووخص آخر لديه رخصو ووة كشو ووف ،أو رخصو ووة اسو ووتغالل
تتعلق باملعدن املكتشف ،أو معدن آخر مرتبط بعمليات الشخص اآلخر في املنطقة التي اكتشف فيها.
املادة الثانية والستو  :التال عن الرخص:
ً
 .62.1وفقا ملا تقض ي به املادة الحادية والثالثون من النظام يحق لحامل رخصة الكشف ورخص االستغالل
التخلي كليا أو جزئيا عن موقع الرخصة قبل انتهاء مدتها.
 .62.2يجب أن يتم طلب التخلي كليا أو جزئيا عن موقع الرخصة ط ًبقا ألحكام هذه املادة.
 .62.3إجراءات طلب التخلي:
 .62.3.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .62.3.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .62.4يجووب على طووالووب التخلي أن يس و و و وولم للوزارة جميع الوودراسو و و و ووات ونتووائج العينووات على املوقع أو املعووادن
املتخلى عهها.
 .62.5مع ع وودم اإلخالل بوواملتطلب ووات املنص و و و وووف عليهووا في النظ ووام والالئح ووة ،توافق الوزارة على الطل ووب بعوود
ً
التأكد من التزام املرخص له بجميع اإلجراءات الخاصة بإعادة التأهيل واإلغالق ،وتصدر الوزارة قرارا
ً
بالتخلي خالل ( )30يوما من تاريخ املوافقة على الطلب.
 .62.6ال تقبل الوزارة طلب التخلي في الحاالت التالية:
 .62.6.1إذا أخل املرخص له بأحكام النظام أو الالئحة أو شروط وأحكام الرخصة.
 .62.6.2إذا لم يقدم املرخص له للوزارة السجالت والتقارير املتعلقة باملوقع أو املعادن.
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 .62.6.3إذا اتضح للوزارة مخالفة املرخص له للنظام أو الالئحة أو أحكام وشروط الرخصة.
جزء مهها إال بعد تاريخ
 .62.7ال تسقط مسؤولية املرخص له عن موقع الرخصة املطلو) التخلي عهها أو عن ٍ
نفاذ قرار التخلي.
 .62.8يسري على طلبات التخلي عن رخص االستغالل أحكام واشتراطات ومتطلبات انتهاء الرخصة.

املادة الثالثة والستو  :تحويل الرخص:
 .63.1مع عوودم اإلخالل بوواألحكووام املنص و و و وووف عليهووا في املووادة العش و و و وورين من النظووام ،ال يعوود تحويوول رخص و و و ووة
ً
الكشف أو رخص االستغالل نافذا إال بعد صدور قرار من الوزارة.
 .63.2إجراءات طلب التحويل:
 .63.2.1تعبئة النموذج املعد لذلك.
 .63.2.2التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
 .63.3سداد رسوم طلب تحويل الرخصة وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام
 .63.4يجب أن يشمل طلب التحويل ما يلي:
 .63.4.1نسخة من الرخصة التي يرغب املرخص له في تحويلها.
 .63.4.2معلومات عن الشخص املؤهل الراغب في الحصول على هذه الرخصة.
املحول واملحول إليه بخصوف الرخصة.
 .63.4.3نسخة من الوثيقة املتفق عليها بين ت
 .63.4.4ما يثبت أن:
 .63.4.4.1املحول عليه شخص مؤهل تنطبق عليه متطلبات الرخصة.
 .63.4.4.2أن املرخص له ملتزم بأحكام النظام ،والالئحة وشو و و ووروط وأحكام الرخصو و و ووة وقت تقديم طلب
التحويل ،وعدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه للوزارة.
 .63.4.4.3التزام املرخص له بأن الحقوق واملسو و ووؤوليات وااللتزامات التي تفرضو و ووها الرخصو و ووة سو و وووف يتم
تحويلهووا إلى الش و و و ووخص املؤهوول (املحووال عليووه) بمووا في ذلووك االلتزام بتقووديم جميع الض و و و ومووانووات
املالية واآلليات الخاصة بها وفق أحكام النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة.
 .63.4.5أي متطلبات محددة في النماذج املعدة لذلك.
 .63.5في حال اس و و ووتكمال املتطلبات الواردة في هذه املادة ،تبلغ الوزارة مقدم الطلب باس و و ووتالم الطلب ورقمه
وتاريخه عند سداد رسوم تقديم طلب التحويل وفق ما هو منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
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ً
بأي مما
 .63.6تقوم الوزارة خالل ( )60يوما من تاريخ اس ووتالم الطلب بإش ووعار املرخص له والش ووخص املؤهل ٍ
يلي:
ً
 .63.6.1قبول طلووب التحويوول إذا كووان الطلووب مس و و و ووتوفيووا لكوواموول املتطلبووات املنص و و و وووف عليهووا في النظووام
واللوائ ووفق النموواذج املعوودة لووذلووك .وإش و و و وعوواره بس و و و ووداد رس و و و وووم تحويوول الرخص و و و ووة وفق مووا هو
منصوف عليه في الجدول امللحق بالنظام.
 .63.6.2إشعار املرخص له برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وإشعاره بأسبا) الرفض.
 .63.6.3إشعار املرخص له أن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .63.7للوزارة أن تستعين بأشخاف من ذوي الخبرة ملراجعة طلب التحويل ،والتوصية فيما يتعلق باستيفاء
املرخص ل ووه ،والش و و و ووخص املؤه وول (املح ووال علي ووه) لجميع املتطلب ووات الالزم ووة لتحوي وول الرخص و و و و ووة ،وأن
الشخص املؤهل (املحال عليه) لديه الكفاية الفنية والقدرة املالية لالستمرار في عمليات الرخصة.
املادة الرابعة والستو  :ت ييرسي رة املرخص له:
 .64.1مع عودم اإلخالل بموا تقض و و و و ي بوه املوادة الحواديوة والعش و و و وورون من النظوام ،يجوب على املرخص لوه ،وفق
ً
النموذج املعود لوذلوك ،إش و و و وعوار الوزارة بوأي تغيير في س و و و وويطرة املرخص لوه خالل ( )30يوموا من التواريخ
الذي تم فيه تغيير السيطرة.
 .64.2يجب أن يشمل هذا اإلشعار على ما يلي:
 .64.2.1معلومات الرخصة.
 .64.2.2تفاصيل كاملة عن الكيانات أو األشخاف الذين لهم حق السيطرة.
 .64.2.3نسخة من االتفاقية التي تنظم عملية السيطرة.
 .64.2.4أي تغييرات في الكفاية الفنية والقدرة املالية من جراء السيطرة.
 .64.3للوزارة الحق في طلب املزيد من املعلومات واإليضاحات عن األشخاف الذين لهم حق السيطرة.
 .64.4في حال اسو ووتكمال املتطلبات الواردة في هذه املادة ،تزود الوزارة مقدم الطلب إشو ووعار باسو ووتالم الطلب
ً
ورقمه وتاريخه خالل ( )30يوما من تاريخ تقديمه.
 .64.5للوزارة إشعار املرخص له بطلب املزيد من املعلومات أو اإليضاحات.
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املادة الخامسة والستو  :الرهو :
 .65.1مع عدم اإلخالل بما تقض و و و و ي به املادة الثانية والعشو و و وورون من النظام ،على املرخص له ،وفق النموذج
املعد لذلك ،إشعار الوزارة بالرهون على أي حقوق تخولها الرخصة قبل بداية تاريخ سريانه لتسجيله
في سجل الرخص.
 .65.2يجب أن يتضمن اإلشعار ،ما يلي:
 .65.2.1معلومات عن املرتهن.
 .65.2.2معلومات عن الرخصة.
 .65.2.3نسخة من وثيقة الرهن.
 .65.2.4تعهود كتوابي من املرتهن بوأن أي تنفيوذ للرهن يخض و و و ووع ألحكوام النظوام والالئحوة ،واألنظموة األخرى
ذات العالقة.
ً
 .65.3على الوزارة إشعار املرخص له خالل ( )30يوما من استالم اإلشعار بالرهن.
 .65.4للوزارة إشعار املرخص له بطلب املزيد من املعلومات أو اإليضاحات.
ً
 .65.5ال يجوز للمرخص له اتخاذ أي تصورف يتعلق بالرخصوة ،إال بعد مرور ( )30يوما من تسوجيل الرهن في
سجل الرخصة.
 .65.6تسجل الوزارة معلومات الرهن في بيانات الرخصة ضمن سجل الرخص.

الفصل السادس :الحقوق وااللتزامات العامة للمرخص له
املادة السادسة والستو  :حقوق املرخص له:
 .66.1مع مراعاة ما تقض ي به األنظمة ذات العالقة يجوز للمرخص له:
 .66.1.1دخول منطقة الرخصة والقيام باألعمال التي تخولها حقوق الرخصة.
 .66.1.2حق اسو و ووتعمال العينات املسو و ووتخرجة برخصو و ووة االسو و ووتطالع والكشو و ووف لتصو و ووديرها ألغراض غير
تجارية.
 .66.1.3يحق للمرخص له بالكش ووف واالس ووتغالل اس ووتخدام املياه من مص ووادرها الطبيعية ض وومن حدود
موقع الرخصة وفق ما يقض ي به النظام.
 .66.2لحامل رخصة االستغالل حق حصري في:
 .66.2.1إنشو و و و وواء وتش و و و ووييوود أو تنفيووذ أي من مرافق البنيووة التحتيووة الس و و و ووطحيووة أو تحووت س و و و ووط األرض،
واس و ووتخدام أي معدات أو إجراء أي عمليات الزمة لتحقيق أغراض الرخص و ووة بعد الحص و ووول على
التصاري الالزمة من الجهات ذات العالقة.
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.66.2.2

.66.2.3
.66.2.4

.66.2.5

.66.2.6

إنتاج واس و و ووتغالل املعادن املحددة في رخص و و ووة االس و و ووتغالل ،بواس و و ووطة التنقيب والحفر والتعدين
والتحجير واملعووالجووة بووأنواعهووا الكيميووائيووة والفيزيووائيووة وامليترولوجيووة وإجراء عمليووات التص و و و وونيع
والتلميع والتركيز واإلذابة والتصفية.
ً
نقل وتصو و و وودير وبيع هذه املعادن بشو و و ووكلها األصو و و وولي أو بعد املعالجة طبقا ألحكام النظام والالئحة
وشروط وأحكام الرخصة.
تش و ووييد وتش و ووغيل وص و وويانة كافة املناجم واملحاجر واملباني واملص و ووانع وخطوط األنابيب واملص و ووافي
منش و ووآت س و وودود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية داخل موقع الرخص و ووة أو خارجها بعد
الحصول على املوافقات الالزمة لذلك.
تش ووييد الس ووكك الحديدية والطرق الس ووريعة ونظم االتص وواالت ومحطات الطاقة واملرافق األخرى
الض وورورية أو املناس ووبة لتحقيق أغراض رخص ووة االس ووتغالل داخل موقع الرخص ووة أو خارجها بعد
الحصول على املوافقات الالزمة لذلك.
استخدام مواد الردم والحص ى والرمل واملواد املشابهة من داخل موقع الرخصة على النحو الالزم
لتحقيق أغراض الرخص و و و ووة أو بيعها أو االس و و و ووتفادة مهها تجاريا وذلك بعد دفع املقابل املالي لهذه
املواد.

املادة السابعة والستو  :التزامات املرخص له:
ً
 .67.1مع عوودم اإلخالل ملووا تقض و و و و ي بووه املووادة الثووامنووة والعش و و و وورون من النظووام ،يكون املرخص لووه مس و و و ووؤوال
مسو ووؤولية كاملة عن جميع العمليات املنفذة بموجب الرخصو ووة ،ويتحمل أي مخالفات أو أض و ورار ذات
عالقة بنشاط الرخصة قد تنشأ ،وما يترتب عليها في موقع الرخصة وخارجها
 .67.2يج ووب على املرخص ل ووه في جميع األوق ووات التقي وود بجميع األنظم ووة املعمول به ووا في اململك ووة وب ووالنظ ووام
ً
والالئحة وش و و و ووروط وأحكام الرخص و و و ووة والنماذج والتعليمات الص و و و ووادرة عن الوزارة وفقا ألحكام املادة
الثالثة من الالئحة.
 .67.3يجب على املرخص له قبل القيام بأي نش و و وواط تخوله الرخص و و ووة اس و و ووتيفاء أي متطلبات أو ش و و ووروط أو
تصاري تطل ها الوزارة أو الجهات ذات العالقة قبل بدء العمل بموقع الرخصة.
 .67.4يشعر املرخص له الوزارة قبل القيام بأي نشاط غير املنصوف عليه في برنامج العمل بمدة كافية.
 .67.5يلتزم املرخص له بما يلي:
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ً
 .67.5.1تنفيذ كافة العمليات وفقا للتقنيات املتعارف عليها في ص و و و ووناعة التعدين وبالطرق التي تعمل على
تجنب حدوث تلف وض و و و ووياع وفقدان للثروات الطبيعية ومنع هدرها ،وخفض اس و و و ووتهالك الطاقة
وترشيد املياه ،وتحديثها بصفة دورية.
 .67.5.2تنفيذ عمليات التطوير والبناء ما قبل اإلنتاج بص ووورة س ووريعة بقدر اإلمكان بما يتوافق مع حجم
الرواسب املعدنية واحتياطياتها بحيث ال تؤثر على اقتصاديات املشروع.
 .67.5.3تزويد الوزارة بأي دراسات يتم تحديثها عن موقع الرخصة والعمليات املرتبطة بها.
 .67.6مع عدم اإلخالل بأي أحكام أخرى واردة في النظام أو الالئحة يجب على املرخص له ،حفظ س و و و ووجالت
ً
كاملة ومفص و و وولة عن العمليات املنفذة وفقا لنوع الرخص و و ووة وتقديمها وإتاحتها للفحص من قبل ممثلي
الوزارة متى ما طلب منه ذلك.
ً
 .67.7على حامل رخصووة االسووتغالل تزويد الوزارة بإقرار تعديني لنوع املعدن املسووتغل ووفقا ملا هو محدد في
هذه الالئحة.
 .67.8على حامل رخصة االستغالل تزويد الوزارة بإقرار تعديني سنوي مراجع من محاسب قانوني معتمد.
 .67.9يجب على حامل رخصووة االسووتطالع والكشووف واالسووتغالل أن يقدم للوزارة جميع العينات والدراسووات
ً
املتعلقة بالرخصو ووة في حال انتهائها أو إنهائها أو التخلي عهها كليا أو جزئيا ،وفقا للضو وووابط التي تحددها
الوزارة.
املادة الثامنة والستو  :عمليات املسح والتصويرالجو :
 .68.1مع مراعاة ما تقض و و و ي به األنظمة ذات العالقة ،إذا رغب املرخص له في القيام بمس و و ووح جوي في منطقة
ً
الرخصو و ووة ،فعليه أن يقدم طلبا بذلك للوزارة ،قبل إجراء أي شو و ووكل من أشو و ووكال املسو و ووح أو التصو و وووير
الجوي.
 .68.2يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
 .68.2.1أن يكون وفق النموذج املعد لذلك.
 .68.2.2استكمال البيانات املنصوف عليها في النموذج وتشمل:
 .68.2.2.1نوع الرخصة.
 .68.2.2.2حدود املنطقة التي يرغب في مسحها.
 .68.2.2.3البيانات الفنية عن املسوحات التي يرغب في إجرائها.
 .68.2.2.4األسبا) واملبررات األساسية للمسح.
 .68.2.2.5التعهد بمشاركة الوزارة بنتائج املسح الجوي.
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 .68.3تقوم الوزارة خالل ( )10أيام من اس و و و ووتالم الطلب -في حالة اس و و و ووتيفاء املتطلبات املنص و و و وووف عليها في
الفقرة ( )68.2من هذه املادة -بإحالة الطلب للجهة املختصووة إلصوودار التراخيص أو املوافقات الالزمة
وفق األنظمة والتعليمات.
 .68.4في حال رفض الطلب من الجهة املختصةُ ،يشعر مقدم الطلب مع توضي أسبا) الرفض.
املادة التاسعة والستو  :إمراءات التعامل عند حدوث قوة قاهرة:
 .69.1لحامل رخص و و ووة الكش و و ووف أو رخص و و ووة االس و و ووتغالل والذي تأثرت عملياته نتيجة لقوة قاهرة ،أن يتقدم
ً
ً
بطلب للوزارة ،وفقا للنموذج املعد لذلك ،مرفقا فيه ما يثبت هذا التأثير والفترة املتوقعة النتهائها.
ً
 .69.2تشعر الوزارة املرخص له خالل ( )30يوما بأي مما يلي:
 .69.2.1قبول الطلب.
 .69.2.2رفض الطلب مع توضي أسبا) الرفض.
ً
 .69.2.3إشعار مقدم الطلب بأن الوزارة تطلب وقتا إضافيا للنظر في الطلب ألسبا) يتم توضيحها.
ً
 .69.3للوزارة في حال قررت املوافقة على قبول الطلب ،أن تتخذ أيا مما يلي:
ُ
ُ
 .69.4تمووديوود موودة الرخصو و و و ووة ملوودة ال تقوول عن الفترة التي أوقف فيهووا العموول أو أعيق نتيجووة لحوودوث القوة
القاهرة.
 .69.5في حووال كووانووت الرخصو و و و ووة من معووادن الفئووة (ج) ،فللوزارة في حووال توفر موقع بووديوول لنفس نوع الخووام
ً
ً
ً
واملنطقة ،من املرخص له موقعا بديال متى ما كان ذلك ممكنا وبعد اس و و و ووتكمال املتطلبات النظامية
الالزمة.
 .69.6تسجل جميع إشعارات التمديد في سجل الرخص.
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الباب الثالث :االستدامة
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الفصل األول :البيئة
القسم األول :دراسة األ رالبيئي:
املادة السبعو  :التقيد باملت لبات واإلمراءات:
مع عدم اإلخالل بما يقض ي به نظام البيئة فإنه يجب التقيد بمتطلبات واإلجراءات املحددة في هذا الفصل.
املادة الحادية والسبعو  :دراسة األ رالبيئي:
 .71.1يجب على طالب رخصة تعدين ،أو منجم صغير ،أو رخصة أغراض عامة ،التقيد بتقديم دراسة األثر
البيئي ،على أن تتضمن ما يلي:
 .71.1.1االشتراطات املنصوف عليها في نظام البيئة.
 .71.1.2أي شروط إضافية تفرضها الوزارة وفق املادة الثالثة من هذه الالئحة.
املادة الثانية والسبعو  :تقديم دراسة األ رالبيئي:
 .72.1تقدم دراس و و و ووة األثر البيئي العتمادها من الجهة املختص و و و ووة بالبيئة ،على أن يلتزم املس و و و ووؤول التنفيذي
ً
بتقديم التعهد متضمنا بما يلي:
 .72.1.1إقراره وموافقتووه على ص و و و وحووة ودقووة املعلومووات الواردة في دراسو و و و ووة األثر البيئي ،أو خطووة اإلدارة
البيئية.
 .72.1.2أن دراسة األثر البيئي تتوافق مع متطلبات نظام البيئة ،ومتطلبات الجهة املختصة بالبيئة.
 .72.1.3التزام املنش ووأة باتخاذ جميع التدابير الالزمة ،وتطبيق خطة اإلدارة البيئية ،وأي اش ووتراطات أخرى
ّ
أي مههما.
تتعلق باملوافقة على دراسة األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية ،أو ٍ
املادة الثالثة والسبعو  :مرامعة دراسة األ رالبيئي:
 .73.1يجب على حامل رخصة التعدين ورخصة املنجم الصغير ورخصة األغراض العامة مراجعة وتحديث
ّ
أي مما يلي -أيهما أسبق:-
دراسة األثر البيئي وفق ما تقرره األنظمة ذات العالقة ،أو عند حدوث ٍ
 .73.1.1تجديد الرخصة أو تعديلها.
 .73.1.2وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة دراسة األثر البيئي.
 .73.1.3عند طلب الوزارة بعد التنسيق مع الجهة املختصة بالبيئة إلجراء مراجعة للحد من اآلثار البيئية
السلبية أو منعها.
 .73.2يلتزم املرخص له بتطبيق دراس ووة األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية األخيرة إلى حين ص وودور موافقة على
تعديل دراسة األثر البيئي وخطة اإلدارة البيئية.
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القسم الثاني :خ ة إدارة األ رالبيئي:
املادة الرابعة والسبعو  :خ ة إدارة األ رالبيئي لرخص مواد البناء ورخص الكشف:
 .74.1مع عدم اإلخالل باالش و و ووتراطات واملواص و و ووفات التي تض و و ووعها الجهة املختص و و ووة بالبيئة ،يجب على طالب
ً
رخصو و و وة كش و و ووف ،أو رخص و و ووة محجر مواد بناء ،تقديم خطة إدارة األثر البيئي وفقا للنموذج املعد من
الوزارة ،على أن يتضمن ما يلي:
 .74.1.1األنظمة واللوائ التي تخضع لها الخطة.
 .74.1.2بيانات املتقدم لطلب الرخصة.
 .74.1.3بيانات موقع الرخصة املطلوبة.
 .74.1.4التزامات خطة إدارة األثر البيئي.
 .74.1.5تعهد املسؤول التنفيذي بااللتزام بخطة إدارة األثر البيئي.
املادة الخامسة والسبعو  :مرامعة وتعديل خ ة إدارة األ رالبيئي:
 .75.1يجب على املرخص له مراجعة وتعديل خطة إدارة األثر البيئي في الحاالت التالية:
 .75.1.1تجديد الرخصة أو تعديلها.
 .75.1.2تحويل الرخصة.
 .75.1.3وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة خطة إدارة األثر البيئي.
 .75.1.4إذا طلب ووت الوزارة أو الجه ووة املختص و و و و ووة ب ووالبيئ ووة إجراء مراجع ووة الخط ووة للح وود من اآلث ووار البيئي ووة
السلبية أو منعها.
 .75.2يجوز للوزارة من إذن مؤقووت للس و و و وموواح للمرخص لووه بووااللتزام بخطووة إدارة األثر البيئي املعوودلووة خالل
فترة مراجعتها.
القسم الثالث :الحوادث البيئية:
املادة السادسة والسبعو  :الحوادث البيئية:
 .76.1مع مراعاة ما تقضو و و ي به األنظمة ذات العالقة ،على املرخص له تزويد الوزارة بنس و ووخة من بالغات أي
حوادث بيئية ذات عالقة بنشاط الرخصة.
 .76.2يجووب على املرخص لووه أن يتخووذ كووافووة التوودابير الالزمووة ملواجهووة أي حوادث بيئيووة ،أو الحوود من تكرار
وقوع حوادث مماثلة.
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املادة السابعة والسبعو  :التقريرالسنو لخ ة اإلدارة البيئية وخ ة إدارة األ رالبيئي:
 .77.1يلتزم املرخص له برخص و و ووة تعدين ،أو رخص و و ووة منجم ص و و ووغير أو رخص و و ووة أغراض عامة ،بتقديم تقرير
سنوي عن حالة االلتزام بخطة اإلدارة البيئية املعتمدة في دراسة األثر البيئي.
 .77.2يلتزم حامل رخص و و ووة محجر مواد بناء ورخص و و ووة الكش و و ووف بتقديم تقرير س و و وونوي إلى الوزارة عن حالة
االلتزام بخطة إدارة األثر البيئي.
القسم الرابع :منشدت سدود مالفات مراف معالجة الخامات املعدنية:
املادة الثامنة والسبعو  :إدارة منشدت سدود مالفات مراف معالجة الخامات املعدنية:
ً
 .78.1على املرخص له إدارة منشووآت سوودود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية طبقا ملتطلبات الجهة
املختصة بالبيئة ونظام البيئة أو دراسة األثر البيئي املعتمدة .وبحد أدنى من خالل تطبيق ما يلي:
 .78.1.1اإلدارة اآلمنة لس و و وودود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية خالل فترة اس و و ووتخدام منش و و ووآت
سدود املخلفات ،بما في ذلك اإلغالق.
 .78.1.2األخذ في االعتبار جميع العناص و وور االجتماعية ،البيئية ،االقتص و ووادية املحلية ،والتقنية ،في اتخاذ
القرارات ذات الصلة بسدود املخلفات خالل فترة استخدامها ،بما في ذلك اإلغالق.
 .78.1.3يجووب أن تراعي خطط ومعووايير التص و و و ووميم ملنشو و و و ووآت سو و و و وودود مخلفووات مرافق معووالجووة الخووامووات
املع وودني ووة؛ الح وود من املخ وواطر لجميع مراح وول عمره االفتراض و و و و ي ،بم ووا في ذل ووك اإلغالق ،وم ووا بع وود
اإلغالق.
 .78.1.4أن يكون تص ووميم منش ووآت الس وودود مبني على أس ووس معرفية وعلمية للحد من أي مخاطر محتملة
لجميع مراحل عمره االفتراض ي ،بما في ذلك اإلغالق وما بعد اإلغالق.
 .78.1.5التأكد من أن إدارة التخطيط واإلنش وواء والتش ووغيل ملنش ووآت س وودود املخلفات تقلل من املخاطر في
جميع مراحل تشغيلها ،بما في ذلك اإلغالق ،وما بعد اإلغالق.
 .78.1.6التأكد من أن إدارة تص و و و ووميم وتنفيذ وتش و و و ووغيل أنظمة املراقبة تقلل من املخاطر في جميع مراحل
العمر االفتراض ي ملنشآت السدود ،بما في ذلك اإلغالق ،وما بعد اإلغالق.
 .78.1.7وضع السياسات والنظم ،وتحديد املسؤوليات لدعم سالمة وتكامل منشآت السدود.
 .78.1.8تطبيق نظم إدارة الجودة واملخوواطر لجميع مراحوول دورة حيوواة منش و و و ووآت الس و و و وودود ،بمووا في ذلووك
اإلغالق.
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.78.1.9
.78.1.10
.78.1.11
.78.1.12
.78.1.13

وض و و و ووع ،وتطبيق برامج ملراجع ووة إدارة الجودة واملخ وواطر ،لجميع مراح وول دورة حي وواة منش و و و و ووآت
السدود ،بما في ذلك اإلغالق.
وضع آلية لعملية التبليغ ،ومعالجة املخاطر ،ومخاوف املجتمعات املحلية.
وضو و ووع خطط لالسو و ووتعداد واالسو و ووتجابة لحاالت الطوارئ عند وجود خلل ،قد ينتج عنه حوادث
بمنشآت السدود.
إعداد خطة طويلة املدى ملعالجة أي آثار قد تنتج عند حدوث أي أضرار لسدود املخلفات.
مش و و و و ووارك ووة الجه ووات الحكومي ووة ذات العالق ووة للح وود من األخط ووار ،ومنع ح وودوث انهي ووار لس و و و و وودود
املخلفات.

الفصل الثاني :إعادة التأهيل واإلغالق
القسم األول :إعادة التأهيل واإلغالق:
املادة التاسعة والسبعو  :أعمال إعادة التأهيل واإلغالق :
 .79.1يجب على املرخص له القيام بأعمال إعادة التأهيل واإلغالق للموقع ليكون مس و و و ووتقرا جيوتقنيا وغير
ً
ً
ملوث بيئيا وال يشكل خطرا على سالمة اإلنسان أو الحيوان ،وأن يقوم بما يلي:
 .79.1.1تخزين وكش و و و ووط الطبقووة العليووا بعمق ( )20س و و و وونتيمتر من التربووة-إن وجوودت ،-وذل وك قبوول البوودء
بأعمال االستغالل ،على أن يتم إعادتها للموقع كطبقة عليا عند إعادة التأهيل.
 .79.1.2تهذيب حواف الحفر واملنحدرات الحادة أو غير املستقرة ،وإنشاء قنوات لتصريف املياه ،والتأكد
من عدم تجمعها.
 .79.1.3إحكام غلق فتحات املناجم تحت السطحية ً
وفقا للتصاميم الهندسية الالزمة.
 .79.1.4إزالة املنش ووآت واملعدات واملرافق من املوقع بما ال يتعارض مع أحكام املادة الس ووادس ووة والعش وورين
من النظام.
 .79.1.5ردم جميع أنقاض البنية التحتية واألسو و و وواسو و و ووات املتبقية بسو و و ووماكة متر واحد على األقل من مواد
الردم التي يمكن اختراقه ووا بواس و و و وط ووة ج ووذور النب ووات ،بش و و و وورط أال يؤثر ذل ووك على جريو وان املي وواه
السطحية.
 .79.1.6إعادة تأهيل املنحدرات والتضاريس لتكون مستقرة جيوتقنيا وآمنة وأن تقاوم مخاطر االنهيار أو
السقوط.
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 .79.1.7حماية املواقع الخطرة ،ووضع لوحات تحذيرية عندها.
 .79.1.8اتخاذ الوسائل وتطبيق املعايير الهندسية والبيئية الالزمة لتغطية وضمان سالمة مرافق معالجة
الخامات املعدنية ومخلفاتها واملواد الخطرة األخرى.
 .79.1.9اتخاذ الوسووائل وتطبيق املعايير الهندسووية الالزمة لضوومان انسوويابية تدفق املياه من املوقع وعدم
إعاقتها.
 .79.1.10تنفيذ خطط إدارة املوقع بعد اإلغالق.
املادة الثمانو  :تقديم خ ة إعادة التأهيل واإلغالق:
 .80.1يجب على طالب رخص التعدين ،ورخص و ووة املنجم الص و ووغير ،ورخص و ووة األغراض العامة ،تقديم خطة
إعادة التأهيل واإلغالق للوزارة ضمن طلب الرخصة .
 .80.2تقوم الوزارة بإرس و و ووال خطة إعادة التأهيل واإلغالق إلى الجهة املختص و و ووة بالبيئة للموافقة عليها خالل
ً
مدة أقصاها ( )60يوما.
 .80.3إذا لم تتم املوافقة على خطة إعادة التأهيل واإلغالق بس و و و ووبب عدم توافقها مع املتطلبات املحددة في
املووادة الحوواديووة والثمووانين من هووذه الالئحووة ،فيتعين على مقوودم الطلووب تقووديم خطووة إعووادة التووأهيوول
ً
واإلغالق املعدلة خالل ( )30يوما من تاريخ إشو و ووعاره بعدم املوافقة على خطة إعادة التأهيل واإلغالق،
أو خالل املدة التي يتم االتفاق عليها مع الوزارة.
 .80.4إذا لم يلتزم مقوودم الطلووب بتقووديم خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق خالل املوودة املحووددة ،أو خالل املوودة
املحددة التي يتم االتفاق عليها مع الوزارة ،فيحق للوزارة حفظ طلب الرخصة.
 .80.5يجوز للوزارة ،وعلى نفقة مقدم الطلب ،أن تس و و ووتعين بأش و و ووخاف من ذوي الخبرة ملراجعة خطة إعادة
وروط أخرى للموافقووة على
التووأهيوول واإلغالق ،والتوص و و و ويووة بوواعتموواد الخطووة ،أو رفض و و و وهووا ،أو فرض ش و و و و ٍ
الخطة.
 .80.6ال يتم إصو وودار رخصو ووة التعدين ،أو رخصو ووة املنجم الصو ووغير ،أو رخصو ووة لألغراض العامة ما لم تعتمد
ً
الوزارة خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق ،وبعوود الحص و و و ووول على موافقووة الجهووة املختص و و و ووة بووالبيئووة طبقووا
للفقرة ( )3من املادة الخامسة والثالثين من النظام.
 .80.7يجووب على مقوودم طلووب رخص محوواجر مواد بنوواء تقووديم برنووامج إعووادة التووأهيوول للوزارة ض و و و وومن طلووب
الرخصة.
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املادة الحادية والثمانو  :مت لبات محتوق خ ة إعادة التأهيل واإلغالق:
 .81.1يجب أن تتضمن خطة إعادة التأهيل واإلغالق ،املعلومات التالية:
 .81.1.1يجووب أن تتض و و و وومن ص و و و ووفحووة الغالف املعلومووات التوواليووة في ص و و و ووفحووة غالف خطووة إعووادة التووأهيوول
واإلغالق :اسو ووم املشو ووروع ،وعنوان الوثيقة ،ورقم اإلصو وودار وتاريخه ،واسو ووم الشو ووركة ،وتفاصو وويل
االتصال (بما في ذلك االسم والعنوان واالتصال بمقدم الطلب)
 .81.1.2قائمة باملحتويات تشتمل على :الرسوم التوضيحية ،الجداول ،والخرائط.
 .81.1.3تقديم نطاق العمل على أن يوضح فيه أهداف وأسبا) تقديم خطة اإلغالق.
 .81.1.4قائمة بجميع املرافق ،الطرق ،األساسات والبنية التحتية ،واملعدات.
 .81.1.5تدابير إدارة مرافق معالجة مخلفات الخامات املعدنية في حال وجودها.
 .81.1.6تحديد جميع التعهدات وااللتزامات الواردة في النظام والالئحة لإلغالق ،املتعلقة بإعادة التأهيل
واإلغالق وعرضها في جدول.
 .81.1.7االستخدام املقترح لألراض ي بعد انتهاء املشروع -إن وجد. -
 .81.1.8إجراء تقييم للمخوواطر لخطووة اإلغالق لتحووديوود املخوواطر البيئيووة ،والفرف التي يجووب أخووذهووا في
االعتب ووار عن وود التخطيط إلع ووادة الت ووأهي وول واإلغالق ،ونت ووائج تقييم املخ وواطر بم ووا في ذل ووك ملخص
للمخوواطر العوواليووة واس و و و ووتراتيجيووات التخفيف مههووا واملخوواطر املتبقيووة ،وكووذلووك تحووديوود األطراف
املسؤولة عن تنفيذ االستراتيجيات .وتقديم تقييم كامل للمخاطر في ملحق خطة اإلغالق.
 .81.1.9قائمة لتعهدات املسئول التنفيذي بموجب الفقرة ( )81.5من هذه املادة.
 .81.1.10قيام املرخص له بتقييم االس و و و ووتقرار الجيوتقني للمنحدرات والتض و و و وواريس الص و و و ووخرية والرملية
السطحية ،والتدابير الالزمة؛ لضمان االستقرار الجيوتقني ملوقع الرخصة بعد اإلغالق.
 .81.1.11ملخص السووتراتيجيات تنفيذ اإلغالق واألنشووطة الرئيسووية لعمليات التعدين املقترحة ،ووصووف
لبرامج عمل اإلغالق لكل جزء متعلق بالعمليات املقترحة.
 .81.1.12مراقبة وص و و و وويانة اإلغالق وتفاص و و و وويل إطار املراقبة الذي س و و و وويتم تنفيذه لكل معيار من معايير
اإلغالق ،واملراقبووة بوواس و و و ووتخوودام أنظمووة وإجراءات مراقبووة الجودة املنوواس و و و وبووة في أخووذ العينووات
والتحليل واإلش و و و ووعار عن النتائج ،ومتابعة مراقبة ما بعد اإلغالق حتى يتم إثبات الوفاء بمعايير
اإلنجاز املتفق عليها.
 .81.1.13تقرير إجمالي تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة :على أن يتضمن املعلومات التالية:
 .81.1.13.1التكاليف اإلدارية والتشغيلية.
 .81.1.13.2تكاليف إعادة التأهيل واإلغالق السنوية ،حسب االقتضاء.
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 .81.1.13.3معدالت الخصم املطبقة على حسابات القيمة املستقبلية .
 .81.1.13.4تكاليف تثبيت التربة واملنحدرات الصخرية واألسط لتكون آمنة لإلنسان والحيوان.
 .81.1.13.5تكاليف تغطية وحماية الحفر الكشفية .
 .81.1.13.6حم وواي ووة مرافق س و و و و وودود مخلف ووات مرافق مع ووالج ووة الخ ووام ووات املع وودني ووة ،وت وودابير إدارة أكوام
املخلفات الصخرية وتكاليفها.
 .81.1.13.7تكاليف تنظيف ومعالجة التلوث في موقع الرخصة.
 .81.1.13.8تقديرات تكلفة اإلغالق طول مدة املشروع.
ً
 .81.1.13.9القيم التقديرية املطلو) تخصو و و وويصو و و ووها سو و و وونويا بمخص و و و وصو و و ووات االلتزام لإلغالق في الدفاتر
املحاسبية للمرخص له.
 .81.1.13.10تكاليف إدارة مش و و و ووروع اإلغالق وإعادة التأهيل بما في ذلك حماية املياه على املدى الطويل
واملراقبة ،والصيانة .
 .81.1.13.11تكاليف س و ووالمة س و وودود املخلفات القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش على مرافق س و وودود
مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية.
 .81.1.13.12تفكيك وهدم و أو إزالة املنشو و و ووآت واملعدات ذات الصو و و وولة باملشو و و ووروع بما في ذلك حسو و و ووا)
التكاليف املتعلقة بها.
 .81.1.13.13تكاليف تصريف املياه السطحية وجريانها.
 .81.1.13.14إض و و و ووافة احتياطي على إجمالي التكاليف التقديرية لإلغالق ال يقل عن ) (٪10من إجمالي
التكاليف التقديرية.
 .81.1.13.15الفجوات واألمور غير املؤكدة في خطة إعادة التأهيل واإلغالق .
ُ
 .81.1.13.16أي تدابير أو معلومات أو تقارير أخرى تطل ها الوزارة .
 .81.1.14أن تتم املراجعة من تقبل خبير فني مقبول لدى الوزارة ويصووادق على التكاليف محاسووب قانوني
معتمد.
ً
 .81.2في حال كانت املعلومات املطلوبة وفقا للفقرة ( )81.1من هذه املادة غير قابلة للتطبيق على الرخصووة،
فيجب على مقدم الطلب اإلشارة إلى أن املعلومات غير قابلة للتطبيق ،وتوضي أسبا) ذلك.
 .81.3توفير إدارة املعلومات والبيانات على أن توض و و و ووح خطة اإلغالق وص و و و و ًوفا الس و و و ووتراتيجيات إدارة التعدين
واإلغالق ،بما في ذلك اإلجراءات الخاص و و و ووة باالحتفات بس و و و ووجالت املناجم وجميع املعلومات والبيانات
ذات الصلة بإعادة تأهيل واإلغالق.
 .81.4يجوز للوزارة إصدار تعليمات إضافية إلعداد وتنفيذ خطة إعادة التأهيل واإلغالق.
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 .81.5يتعهد املسؤول التنفيذي بما يلي:
 .81.5.1أن املعلومات الواردة في خطة إعادة التأهيل واإلغالق صحيحة ودقيقة.
ُ
 .81.5.2أن خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق تل ي الحوود األدنى من متطلبووات املحتويووات املنص و و و وووف عليهووا في
الفقرة ( )81.1من هذه املادة والنماذج املعدة لذلك لإلغالق.
 .81.5.3أنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان امتثال مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل واإلغالق .
املادة الثانية والثمانو  :مرامعة وتعديل برناما أو خ ة إعادة التأهيل واإلغالق:
 .82.1يجووب على املرخص لووه بوواالس و و و ووتغالل مراجعووة وتعووديوول برنووامج أو خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق وفق
األنظمة الخاصة بها كل خمس سنوات أو في الحاالت التالية أيهما أسبق:
 .82.1.1عند تجديد الرخصة أو تمديدها أو تعديلها أو تحويلها.
 .82.1.2وجود تغيير كبير في برنامج عمل الرخصة قد يؤثر على إعادة التأهيل واإلغالق.
 .82.1.3إصدار الوزارة تعليمات مسببة ومكتوبة للمرخص له للقيام بذلك.
 .82.2باإلض ووافة إلى ما ورد في الفقرة ( )82.1من هذه املادة فإن على املرخص له بالتعدين أو املنجم الص ووغير
أو األغراض العامة ُمراجعة وتعديل خطة إعادة التأهيل واإلغالق في الحاالت التالية :
 .82.2.1عند اإلغالق املفا ئ أو إنهاء الرخصة.
 .82.2.2قبل تاريخ اإلغالق املقرر (ً )18
شهرا .
 .82.2.3عند وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة بموجب املادة الرابعة والتسعين من الالئحة.
 .82.3يجب على ل
املرخص له باالس و و و ووتغالل عندما يقدم ً
طلبا ملراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق أن يلتزم
باملتطلبات املنصوف عليها في املادة الحادية والثمانين من الالئحة وأن يلتزم باآللية املنصوف عليها في
املادة الثمانين من الالئحة.
 .82.4يلتزم املرخص لووه بتطبيق خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق األخيرة إلى حين ص و و و وودور موافقووة على تعووديوول
خطة إعادة التأهيل واإلغالق.
 .82.5يجوز للوزارة ،بعد موافقة الجهة املختص و و و ووة بالبيئة ،من إذن مؤقت للس و و و ووماح للمرخص له بتطبيق
خطة إعادة التأهيل واإلغالق املقترحة لحين االنتهاء من إجراءات املوافقة عليها.
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امل ــادة الث ــالث ــة والثم ــانو  :التقرير الس ـ ـ ـ ــنو بش ـ ـ ـ ـ ــأ االلتزام ببرن ــاما أو خ ــة إع ــادة الت ــأهي ــل واإلغالق
املعتمدة :
ً
 .83.1يقدم املرخص له باالس و و و ووتغالل للوزارة تقريرا س و و و وونويا بخص و و و وووف حا لة تنفيذ برنامج أو خطة إعادة
التأهيل واإلغالق .
 .83.2يجب أن يتضمن التقرير السنوي بشكل مفصل ما يلي:
 .83.2.1اإلجراءات والتدابير املتخذة لاللتزام ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل واإلغالق.
 .83.2.2حاالت عدم االلتزام ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل واإلغالق والتدابير املتخذة ملعالجتها.
 .83.2.3نتائج أعمال التعدين أو التحجير املرحلي مقارنة ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل واإلغالق.
 .83.2.4تقييم أي آثار على إجمالي تكلفة اإلغالق والضمان املالي.
 .83.2.5تضمين أي متطلبات أخرى تطل ها الوزارة .
القسم الثاني :ال ما املال إلعادة التأهيل واإلغالق:
املادة الرابعة والثمانو  :تقديم ال ما املال :
ً
ُ
يلتزم طالب رخص و ووة االس و ووتغالل بأن يقدم للوزارة ض و وومانا ماليا إلعادة التأهيل واإلغالق ،وتحدد هذه الالئحة
ً
متطلبات وقيمة الضمان املالي وفقا لنوع الرخصة.
املادة الخامسة والثمانو  :ال ما املال لرخص التعدين واملن م الص يرواألغراض العامة:
 .85.1يلتزم طالب الرخصووة بتقديم ضوومان مالي إلعادة التأهيل واإلغالق وفق القيمة التقديرية إلعادة التأهيل
واإلغالق الواردة في خطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق ،ووفق أحكووام النظووام والالئحووة .ولووه في ذلووك األخووذ
بأحد الخيارين التاليين:
ً
 .85.1.1تقووديم ض و و و ومووان مووالي لكوواموول القيمووة التقووديريووة لإلغالق في حووال كووان نوع الض و و و ومووان وفقووا للفقرة
( )89.1.3من هذه الالئحة.
 .85.1.2أو ،تقديم ض و و وومان مالي بما ال يقل عن ( )٪10من القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق أو ما
يعادل أول ثالث سو و وونوات من خطة التعدين ،أيهما أعلى ،على أن يتم تعديل قيمة الضو و وومان املالي
ً
سنويا وفق املعادلة التالية:
الزيادة السنوية ف قيمة ال ما املال = (املتبقي من القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق) ÷
(عدد سنوات الرخصة –  3سنوات)
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 .85.2يجب على طالب الرخص و و ووة تحديد نوع وطريقة تقديم الض و و وومان املالي ،وتقديمه إلى الوزارة خالل ()15
ً
يوما من تاريخ املوافقة على خطة إعادة التأهيل واإلغالق.
 .85.3على املرخص له تقديم قوائم مالية سنوية معتمدة من محاسب قانوني معتمد ،بحيث توضح القوائم
مخصصات إعادة التأهيل واإلغالق طبقا للمعايير املحاسبية املعتمدة في اململكة.
 .85.4في ماعدا الضمان املالي التجاري ،فيجب أال يقل الضمان املالي عن نسبة ( )٪120من قيمة املخصص
في القوائم املالية املراجعة.
ً
 .85.5وفقوا ألحكوام هوذه املوادة يلتزم املرخص لوه بتحوديوث الض و و و وموان املوالي عنود مراجعوة وتعوديول خطوة إعوادة
التأهيل واإلغالق.
 .85.6االلتزام بتعديل قيمة الضمان املالي وفق الزيادة السنوية لقيمة الضمان قبل نهاية السنة املالية.
املادة السادسة والثمانو  :ال ما املال لرخص مواد البناء:
ً
ُ
 .86.1تحتسب القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق لرخص مواد البناء وفقا ملدة الرخصة ،ومساحتها،
ونوع الخام املستغل ،حسب الجدول التالي:
القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق
نوع الخام

مدة الرخصة

القيمة التقديرية اإلممالية
ملساحة ( )0.25كم 2أو مزء منها

القيمة التقديرية اإلممالية لكل
( )0.25كم 2إضاف أو مزء منها

الرمل والحص ى
والردميات وامللح
وال ي

من  1إلى  5سنوات

 250.000ريال

 125.000ريال

من  6الى  10سنوات

 375.000ريال

 187.500ريال

من  1إلى  5سنوات
من  6الى  10سنوات
من  1إلى  5سنوات

 375.000ريال
 562.500ريال
 500.000ريال

 187.500ريال
 281.250ريال
 250.000ريال

من  6الى  10سنوات

 750.000ريال

 375.000ريال

أحجارالزينة
البحص
والسكوريا ورمل
السيلكا
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ً
 .86.2يجوز لطالب الرخص و و و ووة تقديم تكلفة تقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق ،خالفا ملا في الجدول الوارد في
ً
ً
الفقرة ( )86.1من هووذه املووادة ،وفقووا لخطووة إعووادة التووأهيوول واإلغالق ،يقوم بووإعوودادهووا وتقووديمهووا وفقووا
ملتطلبات محتوى خطة إعادة التأهيل واإلغالق الواردة في املادة الحادية والثمانين من هذه الالئحة.
ً
 .86.3يقدم املرخص له ضو وومانا ماليا لكامل القيمة التقديرية لإلغالق في حال كان نوع الضو وومان وفقا للفقرة
( )89.1.3من ه ووذه الالئح ووة ،أو تق ووديم جزء من القيم ووة التق ووديري ووة ال يق وول عن ( )٪30من القيم ووة
التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق ،على أن تعديل قيمة الضمان املالي سنويا وفق املعادلة التالية:
الزيادة السنوية ف قيمة ال ما املال = ( ٪70من املتبقي من القيمة التقديرية إلعادة التأهيل واإلغالق) ÷
(عدد سنوات الرخصة – سنة واحدة)
ً
 .86.4وفقا ألحكام هذه املادة يلتزم املرخص له بتحديث الضوومان املالي عند مراجعة وتعديل ببرنامج أو خطة
إعادة التأهيل واإلغالق االلتزام بتعديل قيمة الضوومان املالي وفق الزيادة السوونوية لقيمة الضوومان قبل
نهاية السنة املالية.
املادة السابعة والثمانو  :تعهدات طالب الرخصة:
 .87.1يتعهد ويلتزم مقدم طلب رخصة االستغالل بما يلي:
 .87.1.1اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان تنفيذ إعادة التأهيل واإلغالق .
 .87.1.2أن قيمة الضمان املالي تغطي التكلفة التقديرية لخطة إعادة التأهيل واإلغالق ،واإلغالق املفا ئ.
 .87.1.3استمرار سريان الضمان املالي طوال مدة الرخصة وتجديد مدته حسب مقتض ى الحال.
 .87.1.4أن املعلومات الخاصة بتكلفة خطة إعادة التأهيل واإلغالق صحيحة ودقيقة.
 .87.1.5أن الش و و و ووخص املعين إلعداد تقرير إجمالي تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة في خطة إعادة التأهيل
واإلغالق وتكاليفها شخص مستقل ومؤهل.
 .87.1.6أن تقرير إجمووالي تكلفووة التووأهيوول واإلغالق املقوودرة يتوافقووان مع الحوود األدنى من متطلبووات الخطوة
املحددة في املادة الحادية والثمانين من هذه الالئحة.
 .87.1.7تحمل كافة التبعات املالية والتعويضات املترتبة على مخالفة إجراءات التأهيل واإلغالق.
املادة الثامنة والثمانو  :إمراءات املوافقة على ال ما املال :
ً
 .88.1تقوم الوزارة خالل ( )30يومووا من اس و و و ووتالم طلووب املوافقووة على نوع وطريقووة تقووديم الض و و و ومووان املووالي،
بإشو و و ووعار مقدم الطلب باملوافقة ،أو أن الضو و و وومان املالي ال يفي باملتطلبات املحددة ،ويمن (ً )15
يوما
لتعديل أو استكمال الطلب.
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 .88.2يجوز للوزارة قبل اتخاذ القرار باملوافقة على الطلب أو رفض و و و ووه االس و و و ووتعانة بخبير أو أكثر على نفقة
املرخص له ،ملراجعة الطلب أو أي من مكوناته.
ً
 .88.3يجب على طالب الرخصو و ووة تقديم الضو و وومان املالي ،إلى الوزارة خالل ( )15يوما من إشو و ووعاره باملوافقة
على الطلب.
ً
 .88.4إذا لم يقدم الضمان املالي خالل املدة املحددة أو خالل املدة التي يتم االتفاق عليها مع الوزارة ،وفقا
للظروف االستثنائية ،يجوز للوزارة حفظ طلب الرخصة.
 .88.5أن يتوافق تاريخ بداية سريان الضمان املالي مع تاريخ صدور الرخصة.

املادة التاسعة والثمانو  :األنواع املقبولة من ال مانات املالية:
 .89.1تقبل الوزارة أي من أنواع الضمانات املالية التالية:
 .89.1.1ضمان بنكي صادر عن أي من البنوك العاملة في اململكة .
 .89.1.2حسا) ضمان مالي عبر أحد البنوك العاملة في اململكة.
 .89.1.3ضمان تجاري أو سند تنفيذي من الشركة أو الشركة املالكة لها إذا كانت شركة ذات قدرة مالية
ً
مدعوما بتقرير س وونوي من محاس ووب قانوني
عالية مس ووجلة في س وووق األس ووهم الس ووعودي الرئيسو و ي
معتمد.
 .89.1.4صكوك حكومية سعودية قابلة للرهن.
 .89.1.5منتجات وأدوات التأمين والكفالة.

املادة التسعو  :مرامعة ال ما املال والقيمة التقديرية لتكلفة إعادة التأهيل واإلغالق:
 .90.1يخضع الضمان املالي والقيمة التقديرية لتكلفة إعادة التأهيل واإلغالق للمراجعة في الحاالت التالية:
 .90.1.1تجديد الرخصة أو تحويلها أو تعديلها.
 .90.1.2مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق أو تعديلها .
 .90.1.3وجود تغيير كبير في برنامج العمل.
 .90.1.4التأثير الجوهري في املالءة املالية للشركة الضامنة .
 .90.1.5إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة الضمان املالي.
 .90.1.6عند اإلغالق املفا ئ.
 .90.1.7كل خمس سنوات.
ُ
 .90.1.8قبل سنتين من اإلغالق املقرر .
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 .90.1.9عندما يتم وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة.
 .90.2ضوابط املراجعة:
 .90.2.1تتم إجراء املراجع ووة خالل الفترة املش و و و وومول ووة في تقرير إجم ووالي تك وواليف إع ووادة الت ووأهي وول واإلغالق
املقدرة ،أو خالل (ً )30
يوما من الحاالت املنصوف عليها في الفقرة ( )90.1من هذه املادة.
 .90.2.2تقديم القوائم املالية من محاس و ووب قانوني معتمد يوض و ووح التزام املرخص له بمخص و ووص التزامات
إعادة التأهيل واإلغالق.
 .90.3إذا تبين من خالل مراجعة الض و و و وومان املالي وجود اجز في قيمة الض و و و وومان املالي ،يجب على املرخص له
ً
زيووادة قيمووة الض و و و ومووان املووالي خالل ( )60يومووا من إبالل الوزارة بووذلووك الالجز ،أو خالل املوودة التي يتم
ً
االتفاق عليها مع الوزارة وفقا للظروف االستثنائية.
 .90.4إذا تبين من خالل مراجعوة الض و و و وموان املوالي فوائض في قيموة الض و و و وموان املوالي عن املبلغ املطلو) ،يجوز
ُ
للمرخص ل ووه ،التق وودم بطل ووب إلى الوزارة لتخفيض قيم ووة الض و و و وم ووان امل ووالي ،على أن يوض و و و ووح الطل ووب
مسوغات تخفيض قيمة الضمان املالي.
املادة الحادية والتسعو  :نقل وتعديل وإل اء ال ما املال :
ال يحق للمرخص له نقل أو تعديل أو إلغاء أو العودة في الضمان املالي إال بموافقة مكتوبة من الوزارة.
املادة الثانية والتسعو  :استادام ال ما املال :
 .92.1ال يجوز استخدام الضمان املالي ألغراض أخرى غير األغراض املخصصة له.
 .92.2تقوم الوزارة بالتعامل مع الض و و وومان املالي بش و و ووكل منفص و و وول عن تدفقات اإليرادات األخرى للوزارة ،مع
حفظه في سجالت منفصلة .
ً
 .92.3ضوابط استخدام الضمان املالي وفقا ملا يلي:
 .92.3.1مع عوودم اإلخالل بووالتزام املرخص لووه بووالقيووام بووإعووادة التووأهيوول واإلغالق ،فووإنووه يجوز للوزارة قبوول
ً
اس و و و ووتخدام الض و و و وومان املالي ،أن تطلب من املرخص له دفع تكاليف إعادة التأهيل واإلغالق كامال
وتحمل التكاليف والتعويض و ووات األخرى الناش و ووئة بس و ووبب ذلك ،في األوقات واألحوال التي تحددها
الوزارة.
ً ً
 .92.3.2في حالة عدم التزام املرخص له دفع تكاليف إعادة التأهيل واإلغالق كامال وفقا للفقرة ()92.3.1
ً
يحق للوزارة استخدام الضمان املالي املقدم كامال أو جزء منه.
ً
 .92.4اسووتخدام الضوومان املالي كامال ال يعفي املرخص له من مسووؤولية إعادة التأهيل واإلغالق ،أو النفقات
املتعلقة به.
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املادة الثالثة والتسعو بعد املائة :إعادة ال ما املال :
ً
ُ .93.1يعاد الضمان املالي أو جزء منه وفقا ملا يلي:
 .93.1.1يعاد الض و و وومان املالي عند التزام املرخص له وحص و و وووله على ش و و ووهادة إعادة التأهيل واإلغالق ملوقع
الرخصة.
 .93.1.2يعاد الجزء املتبقي من الضمان املالي بعد استخدام الضمان من قبل الوزارة الستكمال إجراءات
إعادة التأهيل واإلغالق.
 .93.2يجوز للوزارة إعادة جزء من الض و و و وومان املالي واالحتفات بالجزء املتبقي إلعادة تأهيل املناطق املغلقة،
أو أي جزء مهها ،فيما يتعلق باآلثار الكامنة ،أو املتبقية ،أو أي آثار بيئية أخرى ،بما في ذلك ض و املياه
امللوثة ،أو الدخيلة ،لفترة محددةً ،
وفقا االشتراطات التي تراها الوزارة .
القسم الثالث :التوقف املوقت واإلغالق:
املادة الرابعة والتسعو  :العناية والصيانة:
 .94.1يجوز للمرخص له برخصو و ووة التعدين واملنجم الصو و ووغير واألغراض العامة ،أن يطلب من الوزارة وضو و ووع
موقع الرخصة تحت العناية والصيانة .
 .94.2يجب أن يتضمن طلب وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة ما يلي:
 .94.2.1بيانات املرخص له وتفاصيل املشروع.
 .94.2.2خطة إعادة التأهيل الحالية والضمان املالي وتقرير إجمالي تكلفة التأهيل واإلغالق املقدرة.
 .94.2.3األسبا) التفصيلية لوضع املشروع تحت العناية والصيانة .
 .94.2.4املدة الزمنية املطلوبة للعناية والصيانة .
 .94.2.5خطة العناية والصيانة املتضمنة للمعلومات املنصوف عليها في الفقرة ( )94.3من هذه املادة.
 .94.2.6ملخص للتقارير الس و وونوية عن حالة االلتزام بخطة اإلدارة البيئية املعتمدة في دراس و ووة األثر البيئي
للرخصة .
 .94.2.7تعهد من مقدم الطلب على النحو املطلو) بموجب الفقرة ( )94.4من هذه املادة.
 .94.3يجب أن تتضمن خطة العناية والصيانة على الحد األدنى من املعلومات التالية:
 .94.3.1تدابير إدارة تخزين املواد الكيميائية الخطرة ،وطريقة التخلص مهها.
 .94.3.2نتائج التقارير الخاصة بالتفتيش على خطة العناية والصيانة .
 .94.3.3خطة االستجابة لحاالت الطوارئ.
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 .94.3.4تقييم املخاطر الناتجة من العناية والصيانة .
 .94.3.5التدابير وااللتزامات للتخفيف من املخاطر.
 .94.3.6التدابير وااللتزامات إلعادة املشروع إلى وضع التشغيل الطبيعي.
 .94.3.7تدابير ضمان أمن موقع الرخصة.
 .94.3.8تدابير إدارة مرافق سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية وأكوام مخلفات الصخور .
 .94.3.9خطة إدارة املياه باملوقع أثناء فترة العناية والصيانة.
 .94.3.10أي تدابير أخرى موضحة بالدليل اإلرشادي إلغالق املناجم وفق املادة الثالثة من هذه الالئحة.
 .94.4يتعهد املسؤول التنفيذي ،بالتوقيع على البيانات التالية:
 .94.4.1أن املعلومات الواردة في خطة العناية والصيانة صحيحة ودقيقة .
ُ
 .94.4.2أن خطة العناية والصو وويانة شو وواملة ،وتل ي الحد األدنى من املعلومات املوضو ووحة في الفقرة ()94.3
من هذه املادة .
 .94.4.3أنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان التزام املرخص له بخطة العناية والصيانة.
 .94.5على املرخص له في حال تعذر تطبيق أي من املتطلبات املنصوووف عليها في الفقرة رقم ( )94.3من هذه
املادة أن يبلغ الوزارة ،وتقديم أسبا) ذلك.
ً
 .94.6مع مراعاة متطلبات الجهات الحكومية األخرى ،على الوزارة خالل ( )30يوما من اس ووتالم خطة العناية
بأي مما يلي :
والصيانة القيام ٍ
ّ
 .94.6.1املوافقة على الخطة ،على أال تتجاوز مدتها سنتين ،وتراجع هذه الخطة عند انقضاء مدتها.
تستوف املتطلبات املنصوف عليها في الفقرة ( )94.3من هذه املادة .
 .94.6.2رفض الخطة إذا لم
ت
 .94.6.3إشعار مقدم الخطة أن الوزا ة تطلب ً
ً
إضافيا للنظر في الخطة ألسبا) يتم توضيحها.
وقتا
ر
 .94.7قبل املوافقة على خطة العناية والصوويانة أو رفضووها ،على الوزارة التنسوويق مع الجهات الحكومية ذات
العالقة حسب االقتضاء.
 .94.8للوزارة أن تس و و و ووتعين بوأش و و و وخواف من ذوي الخبرة ملراجعوة الخطوة ،والتوص و و و ويوة فيموا إذا كوانوت الخطوة
مستوفية لجميع املتطلبات الالزمة لوضع الرخصة تحت العناية والصيانة.
ُ
 .94.9تسري خطة العناية والصيانة من بداية التاريخ املحدد في إشعار الوزارة باملوافقة عليها .
 .94.10إذا رفضت الوزارة الخطة ،فعليها إشعار املرخص له بتقديم خطة أخرى معدلة.
 .94.11يتعين على املرخص له تقديم الخطة املعدلة خالل (ً )60
يوما من تاريخ إشعاره برفض الخطة.
 .94.12على الوزارة خالل (ً )30
يوما من استالم الخطة املعدلة القيام بما يلي:
 .94.12.1املوافقة على الخطة ملدة ال تتجاوز سنتين.
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تستوف املتطلبات الالزمة.
 .94.12.2رفض الخطة إذا لم
ت
يوما أو خالل املدة التي تحددها الوزا ةُ ،
 .94.13إذا لم يقدم املرخص له الخطة املعدلة خالل (ً )60
فتعتبر
ر
خطة العناية والص و و و وويانة مرفوض و و و ووة ،ويجب على املرخص له أن يبدأ بإجراء عمليات إعادة التأهيل
واإلغالق .
 .94.14يخضع موقع الرخصة خالل فترة العناية والصيانة للتالي:
 .94.14.1مراجعة الخطة بش و ووكل مس و ووتقل من قبل خبير مختص توافق عليه الوزارة ،على نفقة املرخص
له.
ُ .94.14.2يقدم املرخص له تقرير مراجعة خطة العناية والص و و و وويانة إلى الوزارة خالل (ً )30
يوما من تاريخ
انتهاء مراجعة من الخبير املختص من التقرير.
 .94.14.3تصدر الوزارة موافقتها على تقرير مراجعة العناية والصيانة املعد من الخبير املختص.
 .94.15على املرخص له التقدم بطلب إعادة تأهيل وإغالق املوقع إذا تعذر إعادة املشروع إلى حالة التشغيل
الطبيعية بعد فترة العناية والصيانة املعتمدة.
 .94.16ال يجوز لحامل رخصة تعدين أو منجم صغير أو رخصة األغراض العامة ،تشغيل أي جزء من موقع
الرخصووة الخاضووعة للرعاية والصوويانة ،بما في ذلك منشووآت سوودود مخلفات مرافق معالجة الخامات
املعدنية ،إال بموافقة الوزارة.
املادة الخامسة والتسعو  :طلب شهادة إعادة التأهيل واإلغالق:
ُ .95.1يقدم املرخص له للوزارة طلب للحص ووول على ش ووهادة إعادة التأهيل واإلغالق على كامل املوقع أو جزء
ً
منه وذلك خالل ( )180يوما بعد تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخص و و و ووة ،أو التخلي الكلي أو الجزئي ،أو إيقاف
أي نشاط من أنشطة الرخصة وإعادة التأهيل املرحلي.
 .95.2يجووب أن ُيض و و و وومن طلووب ش و و و وهووادة إعووادة التووأهيوول واإلغالق ،تقييم األداء الههووائي لخطووة إعووادة التووأهيوول
واإلغالق.
 .95.3يجب على املرخص له تقديم ما يثبت موافقة الجهة املختص و و و ووة بالبيئة على اس و و و ووتكمال إ عادة تأهيل
موقع الرخصة.
 .95.4يجب على املسؤول التنفيذي أن يقدم للوزارة تعهد يتضمن ما يلي :
 .95.4.1أن املعلومات الواردة في خطة تقييم األداء الههائي لإلغالق صحيحة ودقيقة.
 .95.4.2أن تقييم األداء الههائي لإلغالق شامل لجميع متطلبات إعادة التأهيل واإلغالق.
 .95.4.3أنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان التزام املرخص له بتقييم األداء الههائي لإلغالق.
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ً
ً
 .95.5للوزارة أن تجري فحص ووا ملوقع الرخص ووة ،والنظر في تقييم األداء الههائي لإلغالق ،ولها خالل ( )45يوما
بأي مما يلي:
من تقديم الطلب القيام ٍ
 .95.5.1املوافقة على تقييم األداء الههائي لإلغالق.
ُ
 .95.5.2رفض تقييم األداء الههائي لإلغالق وإعادته ،إذا كان ال يل ي املتطلبات املحددة.
ً
ً
 .95.5.3إشووعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتا إضووافيا للنظر في تقييم األداء الههائي لإلغالق ألسووبا)
يتم توضيحها.
 .95.6للوزارة أن تستعين بأشخاف من ذوي الخبرة ملراجعة تقييم األداء الههائي لإلغالق ،والتوصية فيما إذا
كانت مستوفية لجميع املتطلبات الالزمة لقبول املراجعة الههائية.
املادة السادسة والتسعو  :شهادة إعادة التأهيل واإلغالق:
ً
 .96.1تص و وودر الوزارة ش و ووهادة إعادة التأهيل واإلغالق ملوقع الرخص و ووة أو جزءا منه ،عند موافقتها على تقييم
األداء الههائي لإلغالق وموافقة الجهة املختصة بالبيئة على اإلغالق.
 .96.2مع مراعاة أحكام الضمان املالي الخاف بإعادة التأهيل واإلغالق ،للوزارة عند إصدار شهادة اإلغالق،
ً
إعادة الضمان املالي ،أو جزء منه ،إلى املرخص له ،وفقا ملقتضيات إدارة املوقع بعد اإلغالق.
 .96.3ال تص وودر الوزارة ش ووهادة اإلغالق إذا كان قيمة الض ومان املالي إلعادة التأهيل واإلغالق ،أو ما تبقى منه
ال يغطي تكاليف إدارة املوقع بعد اإلغالق.
 .96.4تص و وودر الوزارة ش و ووهادة اإلغالق عند اس و ووتكمال جميع املتطلبات وااللتزامات الخاص و ووة بإعادة التأهيل
واإلغالق.
املادة السابعة والتسعو  :شهادة إغالق منشدت سدود مالفات مراف معالجة الخامات املعدنية:
 .97.1تصوودر الوزارة شووهادة إغالق منشووآت سوودود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية ،بعد التنسوويق
مع الجهوة املختص و و و ووة بوالبيئوة ،وبعود توأكيود هوذه الجهوة بوأن منش و و و ووآت الس و و و وودود قود اس و و و ووتوفوت املعوايير
والضوابط الالزمة للحصول على الشهادة.
 .97.2يجوز تقديم طلب إلغالق موقع الرخص و ووة أو جزء منه بالتزامن مع طلب الحص و ووول على ش و ووهادة إغالق
منش و ووآت س و وودود مخلفات مرافق معالجة الخامات املعدنية ،ش و ووريطة أن تكون ش و ووهادة إغالق منش و ووآت
سدود املخلفات ُمنفصلة عن شهادة إغالق الرخصة.
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الفصل الثالث :الصحة والسالمة املهنية
القسم األول :الحقوق والوامبات واملسووليات العامة:
املادة الثامنة والتسعو  :الوامبات والصالحيات العامة للمرخص له:
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 :معاييرإدارة املخاطروالصحة والسالمة املهنية:
املادة التاسعة والتسعو  :معاييرإدارة الصحة والسالمة املهنية:
 .99.1يجب على املرخص له التأكد من تنفيذ معايير إدارة الصو ووحة والسو ووالمة املهنية وتحديد مخاطر العمل
بفعالية ،واسووتمرار التحكم في املخاطر داخل موقع الرخصووة ،وتنفيذ برامج السووالمة والصووحة املهنية
في موقع العمل أثناء عملية التعدين بأكملها.
املادة املائة :تقييم املخاطر:
 .100.1على املرخص له ،قبل الشو ووروع في أي عمل قد يشو ووكل ً
خطرا على أي شو ووخص ،إجراء تقييم للمخاطر
في موقع العموول بغرض تحووديوود وتقييم وإدارة املخوواطر ،واألخطووار املحتملووة ،واالحتفووات بنتووائج تقييم
املخاطر في موقع الرخصة.
املادة األولى بعد املائة :إصابات العمل والحوادث املهنية:
 .101.1مع مراعاة ما تقض و و و و ي به األنظمة ذات العالقة ،على املرخص له تزويد الوزارة بنس و و و ووخة من بالغات
الحوادث وإصابات العمل املتعلقة بأنشطة الرخصة.

الفصل الرابع :إدارة األداء املجتمع :
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القسم األول :إدارة األداء االمتما :
املادة الثانية بعد املائة :االلتزام بمت لبات دراسة األ راالمتما وخ ة إدارة األ راالمتما :
 .102.1على طالب رخص ووة الكش ووف ورخص ووة محجر مواد البناء أن يض وومن في طلب الحص ووول على الرخص ووة
خطة إلدارة األثر االجتماعي تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية.
 .102.2على طالب رخص ووة التعدين ورخص ووة املنجم الص ووغير ورخص ووة األغراض العامة أن يض وومن في طلبه
دراسة لألثر البيئي واالجتماعي تتضمن خطة إلدارة األثر االجتماعي ضمن دراسة األثر االجتماعي.
 .102.3يجب أن تشتمل دراسة األثر االجتماعي ما يلي:
 .102.3.1تحديد االحتياجات ذات األهمية القص و و و وووى للمجتمعات املحلية في نطاق جغرافي قطره ()100
كيلو متر من موقع الرخص و و و و ووة على أن تراعى احتيوواج ووات املجتمع ووات املحلي ووة األقر) من موقع
الرخصة.
 .102.3.2خط األساس االجتماعي واالستبيانات الكمية.
 .102.3.3معلومات تفصيلية عن املجتمعات املحلية املحيطة بموقع الرخصة.
 .102.3.4الطرق املس و و و ووتخوودمووة في جمع املعلومووات ،بمووا في ذلووك وص و و و ووف املجتمعووات املحليووة أو أص و و و وحووا)
املصلحة املشاركين في تطوير تقييم األثر االجتماعي.
 .102.3.5التأثيرات االجتماعية املباشرة املحتملة ،وأهمية أي تأثيرات ومدتها ،ومدى كل تأثير.
 .102.4يجب أن تشتمل خطة إدارة األثر االجتماعي ما يلي:
 .102.4.1عملي ووات إدارة األداء املجتمعي ملق وودم الطل ووب ،التي تح وودد التوقع ووات املحتمل ووة ل وودى املجتمع،
والطريقة التي يقترحها للتعامل مع تلك التوقعات ،وتعزيز اآلثار اإليجابية.
 .102.4.2اآللية التي س و و وووف يقوم بها مقدم الطلب ملعالجة احتياجات املجتمعات املحلية لتجنب أي آثار
سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد مهها.
 .102.4.3خطة للتفاعل املستمر ،واملنتظم مع املجتمعات املحلية.
 .102.4.4خطة توضح اآللية التي سيقوم بها إلدارة الشكاوى خالل مدة الرخصة.
 .102.4.5خطة التوظيف من املجتمع املحلي.
 .102.4.6خطة الشراء من املجتمع املحلي.
 .102.4.7تحووديوود األنظمووة والس و و و ويوواسو و و و ووات املتعلقووة بتوودابير التخفيف من اآلثووار االجتموواعيووة التي ترتبط
ً
مباشرة بنوع الرخصة.
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 .102.5تقوم الوزارة بتقييم دراسو و و ووة األثر االجتماعي وخطة إدارة األثر االجتماعي املشو و و ووار إليهما في الفقرتين
( )102.4( )102.3من هذه املادة ،واملوافقة عليها خالل فترة دراسو و ووة طلب الحصو و ووول على الرخصو و ووة
وفق نوع كل رخصة.
 .102.6إشو و ووعار مقدم الطلب برفض الدراسو و ووة أو الخطة ،وإشو و ووعاره بأسو و ووبا) الرفض ،ومن طالب رخصو و ووة
ً
محجر مواد بنوواء ( )15يومووا لتعووديوول الخطووة ويمن طووالووب رخصو و و و ووة التعوودين أو املنجم الص و و و ووغير أو
ً
األغراض العامة مدة ( )30يوما لتعديل الدراسة.
ً
ُ
 .102.7على الوزارة خالل ( )30يوما بعد اس و و و ووتالم الدراس و و و ووة أو الخطة املعدلة ،املوافقة عليها ،أو رفض و و و ووها،
وإشعار مقدم الطلب بذلك.
ُ
 .102.8على الوزارة في حال رفضها للدراسة أو الخطة املعدلة ،أن توضح أسبا) الرفض.
املادة الثالثة بعد املائة :تكليف موظف بإدارة األداء املجتمع :
ً
ً
 .103.1يجب على حامل رخصة االستغالل ،تكليف أيا من املوظفين يكون معنيا بإدارة األداء املجتمعي لتلقي
األسئلة والشكاوى أثناء ساعات العمل الرسمية.
ً
ً
 .103.2يجووب أن يكون املوظف املكلف بووإدارة األداء املجتمعي مواطنووا س و و و ووعوديووا ،وأن يكون لووديووه املهووارات
الالزمة.
 .103.3يلتزم املس و و و ووؤول التنفيذي بالرد على الش و و و ووكاوى املرس و و و وولة إلى املوظف املكلف بإدارة األداء املجتمعي
ً
خالل ( )30يوما من تلقي الشكوى.
 .103.4يجب تضمين جميع الشكاوى والردود في تقرير التزامات املرخص له.
 .103.5يلتزم حامل رخصة االستغالل بما يلي:
 .103.5.1التعهد بخطة التفاعل املنتظم مع املجتمعات املحلية.
 .103.5.2التعهود بوالطريقوة التي س و و و وويتم التعوامول بهوا مع ش و و و وكواوى املجتمعوات املحليوة خالل فترة س و و و ووريوان
الرخصة.
القسم الثاني :التنمية املجتمعية:
املادة الرابعة بعد املائة :التوظيف من املجتمع املحل :
 .104.1مع مراعاة ما يقضو و و ي به نظام العمل ،يجب أن تش و ووتمل دراس و ووة األثر االجتماعي وخطة إدارة األثر
االجتم و وواعي ،خط و ووة لتوظيف املواطنين الس و و و ووعوديين وتكون األفض و و و وولي و ووة في التوظيف للمواطنين
الس و و و ووعوديين من املجتمعات املحلية األقر) فاألقر) من موقع الرخص و و و ووة ،وتوفير فرف التدريب،
وتنمية املهارات والتطوير لهم.
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ً
 .104.2مع مراعواة موا يقض و و و و ي بوه نظوام العمول يجوب على املرخص لوه أن يوظف ع ً
وددا كوافيوا من املواطنين
السعوديين من املجتمعات املحلية.
ً
 .104.3إذا لم يتمكن املرخص له من توظيف عددا ً
كافيا من املواطنين السعوديين من املجتمعات املحلية
فينبغي عليه وعلى نفقته الخاصو ووة إعداد برامج متخص و وصو ووة لتنمية مهارات املجتمع املحلي القريب
من موقع الرخصة بما يتناسب مع الظروف االجتماعية واملعيشية لهم.
املادة الخامسة بعد املائة :الشراء من املجتمع املحل :
 .105.1يجب أن تشووتمل دراسووة األثر االجتماعي أو خطة إدارة األثر االجتماعي خطة للش وراء من املجتمعات
املحلية لتوفير الفرف التجارية للشركات واملؤسسات املحلية واألفراد.
 .105.2يج ووب تح وودي وود نس و و و وب ووة مئوي ووة على األق وول من املبلغ اإلجم ووالي ال ووذي ينفق ووه املرخص ل ووه على الس و و و وولع
والخدمات كل عام ،لتخص وويص ووها للش وراء من الش ووركات واملؤس وس ووات واألفراد من املجتمعات املحلية
وال يشمل ذلك أجور القوى العاملة املحلية.
 .105.3إذا لم يس و ووتطع املرخص له تنفيذ متطلبات الفقرة ( )105.2من هذه املادة بس و ووبب تدني الجودة ،أو
الكمية ،أو األسو و ووعار غير التنافس و ووية للسو و وولع ،أو الخدمات من املجتمعات املحلية ،فعلى املرخص له
إعداد وتنفيذ برامج تنمية اجتماعية تل ي االحتياجات املحلية ذات األهمية بالتنس و و و وويق مع الجهات
ذات العالقة بما يعادل نسبة الشراء املحلي من املشتريات.
املادة السادسة بعد املائة :خ ة تنمية املحتوق املحل :
يجب على طالب رخص و و ووة تعدين ورخص و و ووة املنجم الص و و ووغير ورخص و و ووة األغراض العامة تض و و وومين خطة لدعم
املحتوى املحلي في أعماله.
املادة السابعة بعد املائة :التقريرالسنو للتنمية االمتماعية:
 .107.1يلتزم حامل رخص و و و ووة الكش و و و ووف ،أو االس و و و ووتغالل ،أن يض و و و وومن في تقاريره الس و و و وونوية عن مدى التزامه
بمتطلبات خطة إدارة األثر االجتماعي.
 .107.2يجب أن يشتمل التقرير السنوي للتنمية االجتماعية بحد أدنى التالي:
 .107.2.1.1االلتزام بالخطط املوضحة في الفقرة ( )102.4من هذه الالئحة.
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ُ
 .107.2.1.2األس و و ووئلة والش و و ووكاوى املرس و و وولة إلى املوظف املعني بإدارة األداء املجتمعي والطريقة التي تم بها
معالجتها.
 .107.2.1.3املس و و و و وواهم ووات املق وودم ووة لتنمي ووة املجتمع املحلي وفق املواد ()106( ، )105( ، )104من ه ووذه
الالئحة.
 .107.2.2يجوز أن يش وومل التقرير الس وونوي للتنمية االجتماعية ً
طلبا لتعديل الخطط املوض ووحة في الفقرة
( )102.4من هذه الالئحة.
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الباب الرابع :األحكام املالية
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الفصل األول :الحد األدنى لإلنفاق لرخص الكشف
املادة الثامنة بعد املائة :الحد األدنى لإلنفاق السنو :
 .108.1يلتزم املرخص له برخصة كشف بالحد األدنى لنفقات الكشف السنوية املوضحة في امللحق رقم ()4
بهذه الالئحة ،ما لم يعفى من هذه النفقات بموجب قرار من الوزير أو من يفوضه.
 .108.2يحتسب الحد األدنى لنفقات الكشف السنوية على أساس حسا) حاصل ضر) املساحة اإلجمالية
ملوقع الرخص و و ووة بالكيلومتر املربع (على أن يتم احتس و و ووا) الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلومتر)
ض وور) قيمة الحد األدنى لنفقات الكش ووف الس وونوية لنفس الس وونة وفق ما هو موض ووح في امللحق رقم
( )6بهذه الالئحة وفق املعادلة التالية:
الحد األدنى لإلنفاق السنو = املساحة اإلممالية للرخصة بالكيلومترأو مزء منه* × قيمة الحد األدنى
لإلنفاق السنو لتلك السنة
*على أن يتم احتسا) الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلومتر
 .108.3تشمل نفقات الكشف ما يلي:
 .108.3.1مصروفات الكشف عن املعادن والخامات في موقع رخصة الكشف املتعلقة بما يلي:
 .108.3.2األنشطة الجيولوجية واالستطالع.
 .108.3.3األنشطة الجيوكيميائية.
 .108.3.4األنشطة الجيوفيزيائية واملسح الجوي.
 .108.3.5جميع أعم و ووال الكش و و و ووف والحفر والتقييم وال و وودراس و و و و و ووات الجيولوجي و ووة ،والهي و وودرولوجي و ووة،
والطبوغرافية ،والبيئية ،واالجتماعية واملصاريف املترتبة عليها.
 .108.3.6األعمال املكتبية املتعلقة بإعداد الدراسات وتقييم نتائج الكشف.
 .108.3.7تكاليف الوصول ملوقع الرخصة.
 .108.3.8املصروفات التشغيلية الالزمة للقيام بأعمال الكشف داخل موقع الرخصة.
 .108.3.9املصروفات على إعادة التأهيل املرتبطة بأعمال الكشف بموقع الرخصة.
ُ
 .108.3.10املص ووروفات الالزمة لتقييم فرف االس ووتغالل املس ووتقبلي للمعادن بموقع الرخص ووة بما في ذلك
إعداد دراسات الجدوى واإلغالق ودراسة األثر البيئي.
 .108.3.11اإليجار السطحي السنوي.
 .108.3.12مصاريف القوى العاملة في رخصة الكشف.
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 .108.4يستثنى من نفقات الكشف الفعلي النفقات األخرى ،ومهها:
 .108.4.1النفقات التي صرفت قبل الحصول على الرخصة.
 .108.4.2النفقات والرسوم املتعلقة بعمليات تحويل الرخصة أو االستحواذ عليها.
 .108.4.3النفقات املتعلقة بالغرامات والعقوبات.
 .108.4.4النفقات املتعلقة بتمويل عمليات الكشف.
ُ .108.5يحدد إجمالي النفقات غير املباش و وورة املحولة ،أو املخص و وص و ووة ملص و وواريف املكتب الرئيس و و ي واملس و وواندة
اإلدارية لحامل الرخصة بإحدى الطرق التالية -أيهما أقل:-
 )٪20( .108.5.1من إجمالي نفقات الكشف السنوية.
 )٪20( .108.5.2من الحد األدنى لإلنفاق السنوي.
 .108.5.2.1يجوز للمرخص له بالكشوف ،والذي لديه أكثر من رخصوة كشوف متجاورة ،أن يوزع إجمالي
قيمة اإلنفاق السنوي على هذه الرخص.
 .108.5.2.2يجب أن تكون نفقات الكش و و و ووف الس و و و وونوية مس و و و وواوية أو أكثر من الحد األدنى للنفقات وفق
الضوابط املوضحة في هذه املادة.
 .108.5.2.3يجوز نقوول نفقووات الكش و و و ووف الزائوودة عن الحوود األدنى لإلنفوواق الس و و و وونوي التي ص و و و وورفووت إلى
السنوات التي تليها.
 .108.5.2.4يعتبر املرخص ل ووه ملتز ًم وا ب ووالح وود األدنى لإلنف وواق في س و و و ون ووة التقييم ،إذا ك ووان إجمووالي نفقووات
الكشووف خالل تلك السوونة مضووافا إليه نفقات الكشووف الزائدة من السوونوات السووابقة أكبر
من أو يعادل الحد األدنى لإلنفاق لتلك السنة.
 .108.5.2.5مع مراعاة ما ورد في املادة السووادسووة والخمسووين من النظام ،في حال عدم التزام املرخص له
بالحد األدنى لإلنفاق الس و و ونوي ،تنتقل القيمة املتبقية من الحد األدنى لإلنفاق الس و و وونوي إلى
السنتين التاليتين ،وفي حال استمرار هذه املخالفة ،فللوزارة عدم قبول تجديد الرخصة أو
إلغاء حقه الحصري في الحصول على رخصة استغالل.
 .108.5.2.6يجوز للوزارة أن تطلب من املرخص له برخصة كشف تقديم تقرير مراجعة بإجمالي نفقات
الكشف من محاسب قانوني معتمد.
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املادة التاسعة بعد املائة :اإلعفاء من شرط الحد األدنى ملبلغ نفقات الكشف:
 .109.1يجوز للمرخص له برخصووة كشووف تقديم طلب إلى الوزارة إلعفائه من االلتزامات املفروضووة بموجب
املادة الثامنة بعد املائة من هذه الالئحة.
 .109.2يجب أن يكون الطلب بالش و و و ووكل املحدد ويقدم هذه املعلومات على النحو املبين في األدلة اإلرش و و و ووادية
التي تصدرها الوزارة وفق املادة الثالثة من الالئحة ،بما في ذلك الظروف االستثنائية أو الخاصة التي
يخضع لها مقدم الطلب.
 .109.3يجوز للوزير أو من يفوض و ووه من إعفاء كلي أو جزئي من الحد األدنى ملتطلبات مبلغ نفقات الكش و وف
املنصو وووف عليها في املادة الثامنة بعد املائة من هذه الالئحة ،فيما يتعلق بمقدم طلب محدد إذا كان
ً
مقدم الطلب مس و و و ووتوفيا للمتطلبات املفروض و و و ووة بموجب الفقرة ( )109.1من هذه املادة ،أو لجميع
رخص الكشف ،متى ما توفرت األسبا) التالية:
 .109.3.1الحوواجووة إلى وقووت لتقييم العموول املنجز في موقع الرخص و و و و ووة ،وتخطيط أنش و و و وطووة الكش و و و ووف أو
االس ووتغالل املس ووتقبلية بما في ذلك الحاجة إلى وقت إلنش وواء وحدات املعالجة التجريبية وإنش وواء
املنشآت الالزمة األخرى حسب اقتضاء الحالة ،على أن يقدم للوزارة ما يثبت اتخاذه لإلجراءات
الالزمة للقيام بهذه األعمال.
 .109.3.2أن تكون منطقة رخص و ووة الكش و ووف منطقة ال يمكن العمل فيها ألس و ووبا) خارجة عن إرادة حامل
الرخصة ،كاألسبا) األمنية أو البيئية أو الصحية أو غيرها.
املادة العاشرة عشرة بعد املائة :اإلي ارالس ح :
 .110.1باس و ووتثناء األراض و و ي اململوكة ملكية خاص و ووة ،يجب على املرخص له برخص و ووة كش و ووف واس و ووتغالل دفع
ً
إيجار س و ووطحي س و وونوي وذلك خالل ( )30يوما لكل س و وونة من ص و وودور الرخص و ووة ،على أن يدفع اإليجار
ٍ
السطحي للسنة األولى قبل صدور الرخصة.
ً
 .110.2يحسب اإليجار السطحي لرخص مواد البناء وفقا ملا هو موضح في امللحق رقم ( )3من هذه الالئحة.
ً
 .110.3يحسب اإليجار السطحي لرخص االستغالل األخرى وفقا للمعادلة التالية:
اإلي ارالس ح السنو = مساحة الرخصة بالكيلومتراملربع أو مزء منه* × قيمة اإلي ارالس ح
السنو للكيلو متراملربع
*على أن يتم احتسا) الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلومتر
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الفصل الثاني :املقابل املال
املادة الحادية عشرة بعد املائة :املقابل املال ملعاد الفئة (أ):
 .111.1يدفع املرخص له برخصة االستغالل ملعادن الفئة (أ) غير الخاضع لضريبة الدخل أو الخاضع للزكاة
ً
وضريبة الدخل معا املقابل املالي التالي:
ً
ً
 .111.1.1ما يعادل ضو و ووريبة الدخل محسو و وووما مهها الزكاة املسو و ووتحقة وفقا ملا هو موضو و ووح باملادة التاسو و ووعة
والعشرين بعد املائة من الالئحة.
ً
 .111.1.2املقوابول املوالي لقيموة املعودن عنود االس و و و ووتخراج :نس و و و وبوة من قيموة املعودن عنود االس و و و ووتخراج وفقوا
للنس و و و ووب املحووددة في امللحق رقم ( ،)2ويعفى املرخص لووه في الس و و و وونوات الخمس األولى من توواريخ
صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل.
 .111.2يدفع املرخص له برخصة االستغالل ملعادن الفئة (أ) الخاضع لضريبة الدخل  -باإلضافة إلى ضريبة
الدخل  -املقابل املالي التالي:
ً
 .111.2.1املقوابول املوالي لقيموة املعودن عنود االس و و و ووتخراج :نس و و و وبوة من قيموة املعودن عنود االس و و و ووتخراج وفقوا
للنس و و و ووب املحووددة في امللحق رقم ( ،)2ويعفى املرخص لووه في الس و و و وونوات الخمس األولى من توواريخ
صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل
ً
 .111.2.2يتم حسا) املقابل املالي لقيمة املعدن عند االستخراج وفقا للمعادلة التالية:
املقابل املال لقيمة املعد عند االستارا = نسبة املقابل املال للمعد املحددة ف امللح رقم (X )2
صاف قيمة املعد عند االستارا
املادة الثانية عشرة بعد املائة :املقابل املال للمعاد للفئة (ب):
 .112.1يجب على املرخص له برخص و ووة االس و ووتغالل دفع املقابل املالي لكل طن من الخام املس و ووتغل ،أو نس و ووبة
مئوية من صو و و ووافي إيرادات الرخصو و و ووة وفق القيمة املحددة في امللحق رقم ( 3أ) ،أو النسو و و ووبة املحددة في
امللحق رقم ( )) 3من هذه الالئحة.
ً
 .112.2يحسب املقابل املالي لالستغالل لكل طن من املعدن املستغل وفقا للمعادلة التالية:
ُ
املقابل املال لالست الل = قيمة املقابل املال للمعد املحددة ف امللح رقم ( X )3كمية الخام املنتا
بال ن
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ً
 .112.3يحسب املقابل املالي لالستغالل من قيمة مبيعات املعدن املستغل وفقا للمعادلة التالية:
املقابل املال لالست الل= نسبة املقابل املال للمعد املحددة ف امللح رقم ( X )3صاف اإليرادات ف
بوابة الرخصة
املادة الثالثة عشرة بعد املائة :املقابل املال للمعاد للفئة ( ):
 .113.1يج ووب على املرخص ل ووه ملع ووادن الفئ ووة (ج) دفع املق وواب وول امل ووالي لك وول طن من الخ ووام وفق قيم ووة الخ ووام
املحددة في امللحق رقم ( )4من هذه الالئحة.
ً
 .113.2يحسب املقابل املالي لكل طن من الخام وفقا للمعادلة التالية:
ُ
املقابل املال لفئات املعاد ( ) = قيمة املقابل املال للمعد املحددة ف امللح رقم ( X )4كمية الخام
املنتا بال ن
املادة الرابعة عشرة بعد املائة :استحقاق املقابل املال لقيمة املعد عند االستارا للفئة (أ):
ً
 .114.1يوودفع املرخص لووه مقووابال مووالي وا عن قيمووة املعوودن عنوود االس و و و ووتخراج ،إذا حقق املعوودن صو و و و ووافي قيمووة
ً
موجبة ،على أن يتم تحديد قيمة املعدن عند نقطة االس و و ووتخراج وفقا للمادة الس و و ووادس و و ووة عش و و وورة بعد
املائة من هذه الالئحة.
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املادة الخامسة عشرة بعد املائة :تحديد إممال اإليرادات عند نق ة التقييم للفئة (أ):
ً
ُ
 .115.1تحدد (نقطة التقييم) عند تحقق أي مما يلي -أيهما يتحقق أوال: -
 .115.1.1إنتاج أول منتج قابل للبيع مشتق من املعدن.
 .115.1.2التوريد األولي للمعدن.
 .115.1.3تصدير املعدن خارج اململكة.
 .115.1.4استخدام املعدن ألي غرض ،وال يشمل ذلك زيادة تركيز املعدن أو إنتاج أول منتج قابل للبيع.
ً
وفقا لش و و و ووروط وأحكام الرخص و و و ووةً ،
وبناء على دراس و و و ووة الجدوى
 .115.2تحدد الوزارة أول منتج قابل للبيع،
املقدمة في الطلب.
 .115.3يتم التوري وود األولي للمع ووادن الواردة في الفقرة ( )115,1,2من ه ووذه امل ووادة في ح ووال ووة بيع املع وودن ،أو
التصرف فيه ،أو نقله ،من قبل املرخص له برخصة االستغالل ألي طرف آخر مستقل.
 .115.4يشمل توقيت التوريد األولي الذي يقوم به املرخص له باالستغالل ما يلي:
 .115.1.1وقت تسليم املعدن.
 .115.1.2وقت انتقال ملكية املعدن إلى متلقي التوريد األولي.
 .115.5يحدد إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم وفق الحاالت التالية:
 .115.5.1في حالة إنتاج وبيع أول معدن قابل للبيع خالل فترة اس و ووتحقاق املقابل املالي ،تحتس و ووب إيرادات
البيع على أنها إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم.
 .115.5.2في حالة إنتاج أول معدن قابل للبيع لم يبع خالل فترة اس ووتحقاق املقابل املالي ،تحتس ووب إجمالي
اإليرادات عند نقطة التقييم على أساس املعادلة التالية:
إممال اإليرادات عند نق ة التقييم = كمية أول معد منتا قابل للبيع لم يبع خالل فترة املقابل املال
 Xالسعراملرمع القابل للت بي
 .115.5.3تكون قيمة بيع التوريد األولي :هي إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم.
ً
 .115.5.4في حال تص و و وودير أو اس و و ووتخدام أي معدن ،تكون إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم مس و و وواوية
للسعر التجاري في وقت التصدير أو في وقت ومكان استخدام املعدن.
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 .115.6يحدد السعر املرجعي ألول معدن قابل للبيع كما يلي:
 .115.6.1في حالة تداول أول معدن قابل للبيع في س وووق تنافس و ي ،فإن الس ووعر املرجعي هو متوسووط سووعر
اإلغالق اليومي املعلن عنه في س و وووق معادن دولي مقبول لدى الوزارة ،أو في نش و وورة معتمدة لدى
الوزارة خالل فترة املقابل املالي.
 .115.6.2في حالة عدم تداول أول منتج قابل للبيع في س و و و وووق تنافس و و و و ي ،يكون الس و و و ووعر على النحو الذي
تحدده الوزارة لذلك املنتج.
ً
وفقا ّ
ألي مما يلي:
 .115.7يحدد السوق التنافس ي
ٍ
 .115.7.1إذا كان هناك سعر ُمعلن أو منشور ألول منتج قابل للبيع في سوق معادن دولي مقبول للوزارة.
 .115.7.2إذا كانت هناك نشرة معتمدة لدى الوزارة لعرض أو نشر أسعار أول منتج قابل للبيع في السوق
الدولية.
 .115.7.3يجب أن يتوافق السو ووعر املرجعي املسو ووتخدم ألول منتج قابل للبيع من املعدن مع وحدة القياس
املعتمدة في السوق املستند إليها.
املادة السادسة عشرة بعد املائة :طرق تحديد قيمة املعد عند نق ة االستارا :
 .116.1تحدد قيمة املعدن عند نقطة االستخراج خالل فترة املقابل املالي بإحدى الطرق التالية:
 .116.1.1الطريقة األساسية لحسا) صافي الرب ً
وفقا للمادة السابعة عشرة بعد املائة من الالئحة.
 .116.1.2الطريقة البديلة ً
وفقا للمادة الخامس و ووة والعش و وورين بعد املائة من الالئحة إذا اختار املرخص له
ً
مسبقا من الوزارة.
برخصة االستغالل استخدام الطريقة البديلة ،فيجب أن ُيعتمد
 .116.1.3إذا اختار املرخص له برخصووة االسووتغالل الطريقة البديلة املعتمدة من الوزارة ،فإن أي اختيار
ً
مسبقا من الوزارة.
الحق الستخدام الطريقة األساسية لصافي الرب  ،يجب أن ُيعتمد
 .116.1.4إذا تعذر تحديد قيمة املعدن عند نقطة االستخراج من قبل املرخص له ً
وفقا لألحكام السابقة
في هووذه املووادة ،تقوم الوزارة بتحووديوود قيمووة املعوودن عنوود نقطووة االس و و و ووتخراج وفق املووادة الحوواديووة
والخمسون من النظام.
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املادة السابعة عشرة بعد املائة :ال ريقة األساسية الحتساب قيمة املعد عند نق ة االستارا :
ً
 .117.1يحدد قيمة املعدن عند نقطة االستخراج بالطريقة األساسية وفقا ملا يلي:
 .117.1.1تحديد إجمالي اإليرادات عند نقطة التقييم لفترة املقابل املالي.
 .117.1.2تحديد إجمالي املبالغ التالية:
 .117.1.2.1مص ووروفات التش ووغيل ألنش ووطة املراحل الالحقة لالس ووتخراج ،وحتى نقطة التقييم خالل فترة
املقابل املالي الخاصو ووة باملعدن ،وفق ما هو محدد في املادة الثامنة عشو وورة بعد املائة من هذه
الالئحة.
 .117.1.2.2مصروفات االستهالك ألنشطة املراحل الالحقة لالستخراج ،وحتى نقطة التقييم خالل فترة
املقوابول املوالي الخواص و و و ووة بواملعودن ،وفق موا هو محودد في املوادة العش و و و وورين بعود املوائوة من هوذه
الالئحة.
 .117.1.2.3عائد تقديري على رأس املال لالس و و و ووتثمارات الالحقة لالس و و و ووتخراج ،وحتى نقطة التقييم لفترة
املقابل املالي ،وفق ما هو محدد في املادة الثالثة والعشرين بعد املائة من هذه الالئحة.
 .117.1.2.4تحسو و ووب قيمة املعدن عند نقطة االسو و ووتخراج بالطريقة األسو و وواسو و ووية من خالل حسو و ووم املبلغ
املحدد في الفقرة ( )117.1.2من هذه املادة من املبلغ املحدد في الفقرة ( )117.1.1من هذه
املادة.
املادة الثامنة عشرة بعد املائة :مصروفات تش يل أنش ة املراحل الالحقة لالستارا :
 .118.1هي أي مصو و ووروفات باسو و ووتثناء االسو و ووتهالكً ،
وفقا للمبادئ املحاسو و ووبية لفترة املقابل املالي ،إذا تحققت
الشروط التالية:
 .118.1.1أن تكون املصروفات متعلقة بما يلي:
 .118.1.1.1ممارسة األنشطة املتعلقة باملعادن املشمولة بالرخصة لفترة املقابل املالي والتي يتم تنفيذها
بعد نقطة االستخراج وقبل تحقيق اإليرادات في نقطة التقييم.
 .118.1.1.2نقل املعدن على هيئته بعد نقطة التقييم.
 .118.1.1.3التأمين على نقل املعادن على هيئته بعد نقطة التقييم.
 .118.1.2أال تكون من ضوومن املصووروفات املسووتثناة من الحسووم املحددة في املادة التاسووعة عشوورة بعد املائة من
هذه الالئحة.
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املادة التاسعة عشرة بعد املائة :املصروفات املستثناة:
 .119.1تسووتثنى املصووروفات التالية من الحسووم في مصووروفات التشووغيل ألنشووطة املراحل الالحقة لالسووتخراج
للفترة املقابل املالي الخاصة باملعدن:
 .119.1.1تكاليف التمويل ،وإصو و و وودار األسو و و ووهم ،وسو و و ووداد األصو و و ووول والفوائد على القروض ،وتوزيع األرباح،
وإعادة شراء األسهم أو استردادها ،والنفقات املماثلة.
 .119.1.2التحوط أو اتفوواق ص و و و وورف وتحويوول العمالت إذا كووان يتعلق بوواتفوواق املش و و و ووتقووات املوواليووة أو تحوط
العمالت األجنبية.
 .119.1.3املصاريف اإلدارية واملكتبية العامة ،وما يماثلها خارج اململكة -إن وجدت.-
 .119.1.4الزكاة وضريبة الدخل.
 .119.1.5أي مبلغ مدفوع بأمر من محكمة ،أو غرامة مدفوعة أو مستحقة عن أي عقوبة بموجب األنظمة
املحلية ،والفوائد املرتبطة بالغرامات ،بموجب القوانين الدولية.
املادة العشرو بعد املائة :مصروفات االستهالك ف أنش ة املراحل الالحقة لالستارا :
 .120.1تطبق مص ووروفات االس ووتهالك في أنش ووطة املراحل الالحقة لالس ووتخراج ،إذا امتلك املرخص له األص وول
وقام باس و و و ووتخدامه ،أو قام بتركيب أو إنش و و و وواء أص و و و وول لالس و و و ووتخدام لتنفيذ أنش و و و ووطة املراحل الالحقة
لالستخراج املتعلقة باملعدن املشمول في رخصة االستغالل.
ً
واويا ملبلغ االس و و و ووتهالك املحدد ً
وفقا ملبادئ
 .120.2يكون مبلغ اس و و و ووتهالك األص و و و وول خالل فترة املقابل املالي مس و و و و
املحاسو ووبة بشو وورط أن يحسو ووب االسو ووتهالك لهذا الغرض على أسو وواس التكلفة وتجاهل أي عمليات إعادة
تقييم.
 .120.3يخفض املبلغ املحدد ً
وفقا للفقرة ( )120.2من هذه املادة ،بحيث ال يحس ووب اس ووتهالك األص وول للفترة
ً
التي يكون فيها غير مس و و و ووتخدم ،أو غير مثبت أو ليس جاهزا لالس و و و ووتخدام ،أو أن األص و و و وول أنش و و و و لغير
االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج.
ً
 .120.4تنطبق أحكام هذه املادة على التحس و و ووينات املتعلقة بالتجهيزات املرتبطة باألرض كما لو كانت أص و و ووال
ً
منفصال عن األرض ،سواء كانت هذه التحسينات ثابتة أو منقولة.
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املادة الحادية والعشرو بعد املائة :تعديالت االستهالك لألصول املستأمرة:
ً
مطلوبا منه اإلفصو وواح عنه في حسو وواباته ً
ً
وفقا ملبادئ املحاسو ووبة،
 .121.1إذا اسو ووتأجر املرخص له أصو ووال وكان
فيطبق ما يلي:
 .121.1.1معاملة استهالك األصل املستأجر املفصح عنه على أنه استهالك لألصل اململوك للمرخص له.
 .121.1.2ال تحسب مدفوعات إيجار األصول املؤجرة كمصروفات.
ُ
 .121.1.3ت عامل مع مص و و و وواريف تمويل اإليجار املتكبدة بموجب عقد اإليجار كتكاليف تمويل كما تم في
الفقرة ( )119.1.1من هذه الالئحة.
 .121.1.4يخفض مبلغ اس و و و ووتهالك األصو و و و وول املفص و و و ووح عنووه في الفقرة ( )121.1.1من هووذه املووادة بحيووث ال
ً
يحس و و و ووب اس و و و ووتهالك األص و و و وول للفترة التي يكون فيها غير مس و و و ووتخدم ،أو غير مثبت أو ليس جاهزا
لالستخدام ،أو أن األصل تم إنشاؤه لغير االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج.
املادة الثانية والعشرو بعد املائة :تعديالت االستهالك لألصول املشتراة بالتقسيط:
ً
 .122.1إذا اس و ووتأجر املرخص له برخص و ووة االس و ووتغالل أص و ووال بموجب اتفاقية الش و وراء بالتقس و وويط ،وكان من
الال م اإلفصاح عنه في حساباته لألغراض املحاسبية ً
وفقا ملبادئ املحاسبة ،فيطبق ما يلي:
ز
 .122.1.1يعامل اس و و ووتهالك األص و و وول الذي تمت رس و و ووملته على أنه اس و و ووتهالك لألص و و وول اململوك للمرخص له
برخصة االستغالل.
 .122.1.2ال تحسب مدفوعات الشراء بالتقسيط على أنها تكاليف تشغيل.
 .122.1.3تعامل مع مصووا يف سوووم الش وراء بالتقسوويط ً
وفقا لعقد الش وراء بالتقسوويط كمصوواريف تمويل
ر ر
كما تم في الفقرة ( )119,1,1من هذه الالئحة.
 .122.1.4يخفض مبلغ اس و و و ووتهالك األصو و و و وول املفص و و و ووح عنووه في الفقرة ( )122.1.1من هووذه املووادة بحيووث ال
ً
يحس و و ووب اس و و ووتهالك األص و و وول للفترة التي يكون فيها غير مس و و ووتخدم ،أو غير مثبت ،أو ليس جاهزا
لالستخدام ،أو أن األصل أنش لغير االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج.
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املادة الثالثة والعشرو بعد املائة :العائد التقدير على رأس املال:
 .123.1يحوودد مبلغ العووائوود التقووديري على رأس املووال من نقطووة االس و و و ووتخراج وحتى نقطووة التقييم لرخصو و و و ووة
ً
االستغالل لفترة املقابل املالي الخاصة باملعدن وفقا للمعادلة التالية:
مبلغ العائد التقدير على رأس املال = إممال القيمة الدفترية [ Xسعرالسندات طويلة األمل لفترة
املقابل املال  )×( ])0.05( +األيام ف فترة املقابل املال (÷) ()365
 .123.2إجمالي القيمة الدفترية املش و و و ووار إليها في الفقرة ( )123.1من هذه املادة هي مجموع القيمة الدفترية
لألص و و ووول املحددة في املواد العش و و وورين بعد املائة ،واملادة الحادية والعش و و وورين بعد املائة ،واملادة الثانية
والعش و و و وورين بعوود املووائووة من هووذه الالئحووة في بوودايووة فترة املقووابوول املووالي التي تخفض فيهووا القيمووة الوودفتريووة
لألصو و وول ،بحيث ال يحسو و ووب العائد على رأس املال للفترة التي يكون فيها األصو و وول غير مسو و ووتخدم ،أو غير
ً
مثبت ،أو ليس جاهزا لالستخدام أو أنش لغير االستخدام في أنشطة املراحل الالحقة لالستخراج.
 .123.3يحدد س ووعر الس ووندات طويلة األجل لفترة املقابل املالي املش ووار إليه في الفقرة ( )123.1من هذه املادة
ً
وفقا ملا يلي:
 .123.3.1متوسووط عائدات السووندات الحكومية السووعودية للعشوور سوونوات التي تنشوورها الجهة املختصووة
لتلك الفترة.
 .123.3.2إذا لم يتم نش و وور متوس و ووط عائدات الس و ووندات الس و ووعودية الحكومية من الجهة املختص و ووة لتلك
الفترة ،فتقوم الوزارة بتحديد متوسط تلك العائدات على أساس عادل ومعقول.
املادة الرابعة والعشرو بعد املائة :ال ريقة البديلة الحتساب قيمة املعد عند نق ة االستارا :
 .124.1يج ووب أن تكون أي طريق ووة ب ووديل ووة ُمس و و و ووتخ وودم ووة لتح وودي وود إجم ووالي إيرادات املع وودن في نقط ووة التقييم،
ً
تسو و و ووتخدم مقيا ًس و و و وا مناسو و و ووبا وموثوقا ملعرفة قيمة املعدن عند نقطة االسو و و ووتخراج ،مع مراعاة ظروف
املرخص له -ومهها على س و ووبيل املثال ال الحص و وور -املهام التي يؤديها واألص و ووول التي يس و ووتخدمها واملخاطر
التي يتعرض لها لتنفيذ أنش و ووطة املراحل األولية وأنش و ووطة املراحل الالحقة لالس و ووتخراج ،وكذلك جميع
املعلومات األخرى ذات الصلة.
 .124.2مع مراعاة ماورد في الفقرة ( ،)124.1فإنه يجوز اس و و و ووتخدام الطريقة البديلة لتحديد قيمة املعدن
ً
عند االستخراج وفقا للشروط التالية:
 .124.2.1أن تكون أنشو ووطة املراحل الالحقة لالسو ووتخراج تمت من قبل طرف غير املرخص له (طرف آخر)
بما في ذلك استخدام جميع األصول.
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 .124.2.2أال يكون هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للطرف اآلخر بشأن املعدن.
مستقل ً
تماما.
بشكل
ٍ
 .124.2.3أن يكون التعامل مع الطرف اآلخر ٍ
 .124.2.4أن يكون هناك س و وووق تنافس و ووية ملنتج الطرف اآلخر ،وتعتبر الس و وووق تنافس و ووية إذا كان مس و ووتوى
العائد الذي تحصو وول عليه الطرف اآلخر يتناسو ووب مع رأس املال املسو ووتثمر ،مع األخذ في االعتبار
املخاطر غير القابلة للتنويع املصاحبة ملثل هذه األنشطة.
 .124.3تعتبر أي طريقة بديلة مقترحة مستوفية الشروط إذا حدد املرخص له قيمة املعدن عند االستخراج
ً
بش و و و وكول معقول ،دون الحود من نطواق أو أنواع الطرق البوديلوة األخرى ،وفقوا للفقرة ( )124.1من هوذه
املادة ،ويمكن تحديد قيمة املعدن عند االستخراج بشكل معقول بالطريقة التالية:
ُ
 .124.3.1تخفيض إجمو ووالي اإليرادات عن و وود نقط و ووة التقييم ،وفقو ووا للش و و و ووروط التي نص عليه و ووا في الفقرة
( )124.2من هذه املادة بمبلغ يكفي لض و و و وومان تمكن الطرف اآلخر من اس و و و ووترداد املبالغ التالية،
على أال تتجاوز املبالغ املحسومة التكاليف املرتبطة باملعدن:
 .124.3.1.1أي تكاليف تشغيلية.
 .124.3.1.2مبلغ تعادل قيمته أي استهالك لألصول استخدمها الطرف اآلخر.
 .124.3.1.3مبلغ يساوي العائد على رأس املال وال يتجاوز االلتزامات الرأسمالية املستمرة.
 .124.3.2إع ووادة ك وول التك وواليف التي خص و و و وم ووت ودفع ووت الح ًق وا من قب وول املش و و و ووتري إلى قيم ووة املع وودن عن وود
االستخراج.
املادة الخامسة والعشرو بعد املائة :نق ة االستارا :
 .125.1تحدد نقطة االستخراج وفق الحاالت التالية:
 .125.1.1في حالة تخزين معدن في مخزون املعادن املستخرجة فإن نقطة االستخراج هي نقطة التخزين.
 .125.1.2إذا لم يخزن املعدن في مخزون املعادن املسووتخرجة ونقل مباشوورة ،فتكون نقطة االسووتخراج هي
املكان الذي ُينقل إليه املعدن ألول مرة.
 .125.2في حالة حص و و ووول التوريد األولي للمعدن قبل تحديد نقطة االس و و ووتخراج ً
وفقا للفقرتين ( )125.1.1و
ً
( )125.1.2من هذه املادة ،تكون نقطة اس و و و ووتخراج املعدن هي املكان الذي يوجد فيه املعدن مباش و و و وورة
قبل التوريد األولي.
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املادة السادسة والعشرو بعد املائة :املبالغ التي تعكس التعامالت املستقلة:
 .126.1إذا تبين للوزارة أن املرخص له لم يقيم املعادن املسو و ووتخرجة بسو و ووعر تجاري ،فيجب على املرخص له
تعديل املبلغ بما يتفق مع تقييم السعر التجاري عند االستخراج.
 .126.2في حال عدم تقيد املرخص له بتقييم املعادن بالس و و ووعر التجاري ،وذلك لغرض البيع أو االس و و ووتخدام
لنفسه أو ألي غرض آخر ،فيجب على املرخص له أن يقدم للوزارة قيمة املعدن بالسعر التجاري.
املادة السـ ـ ـ ــابعة والعشـ ـ ـ ــرو بعد املائة :ال ريقة التي يتعي اسـ ـ ـ ــتادامها عند تحديد املبالغ التي تعكس
التعامالت املستقلة:
 .127.1ألغراض تطبيق املادة السو و ووادس و و وة والعشو و وورون بعد املائة من هذه الالئحة ،وألغراض تحديد السو و ووعر
التجاري ،يتم تحديد جميع املبالغ ذات الص وولة باس ووتخدام طرق متوافقة مع نظام ض ووريبة الدخل ،وال
سيما تعليمات تسعير املعامالت.
ً
 .127.2في حال اجز املرخص له عن تحديد الس ووعر التجاري ،يجب عليه إش ووعار الوزارة فورا لتقوم الوزارة
بتقدير السعر التجاري.
املادة الثامنة والعش ـ ـ ـ ــرو بعد املائة :ض ـ ـ ـ ــوابط وش ـ ـ ـ ــروط تافيض املقابل املال من قيمة املعد عند
االستارا :
 .128.1يجوز للوزارة تخفيض قيمووة املقووابوول املووالي لقيمووة املعوودن عنوود االس و و و ووتخراج ملعووادن الفئووة (أ) ،املعووال
والقوابول للتص و و و وودير ،بنس و و و وبوة ( ،)٪30للكميوات املس و و و ووتخودموة لكول مرحلوة من مراحول تص و و و وونيع املعودن
اإلضووافية داخل اململكة في سووالسوول القيمة املضووافة لذلك املعدن ،سووواء كان تصوونيع املعدن بواسووطة
حامل الرخصة أو طرف صناعي مستقل داخل اململكة ،بشرط أن يستوفي املرخص له ما يلي:
 .128.1.1إذا تمت مرحلة التصنيع اإلضافية داخل اململكة.
 .128.1.2إذا تمت املعالجة والتصو و وونيع اإلضو و ووافية ليصو و وول للمرحلة التالية إلنتاج سو و وولعة قابلة للتداول في
سالسل القيمة املضافة.
 .128.2إذا بيعت سو وولعة تحتوي على معدن لطرف صو ووناعي مسو ووتقل داخل اململكة ،يجب تقديم املسو ووتندات
الالزمة.
 .128.3يحق للوزير زيادة نسبة التخفيض ملرحلة معينة من سالسل القيمة املضافة إلى (.)٪50
 .128.4يجوز -بعوود االتفوواق مع وزير املوواليووة -تخفيض قيمووة املقووابوول املووالي ملعووادن الفئووات األخرى ،إذا تمووت
ً
معالجته داخل الدولة ،ووفقا ملا تحدده الوزارة.
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املادة التاسعة والعشرو بعد املائة :معادل ضريبة الدخل:
ً
ُ .129.1يحدد معادل ضريبة الدخل املستحق على املرخص له برخصة االستغالل وفقا ملا يلي:
ُ .129.1.1يحدد عن كل سنة على حدة بخصوف كل رخصة استغالل يحصل عليها املرخص له.
ُ .129.1.2يحدد اعتبا ًرا من تاريخ إصدار رخصة االستغالل ،أو حصول املرخص له عليها.
 .129.1.3يكون مع ووادل الض و و و ووريب ووة املس و و و ووتحق عن ك وول س و و و ون ووة ترخيص بمبلغ يس و و و و وواوي م ووا ورد في الفقرة
ً
( )129,1,3,1من هذه املادة ،محس و و و وووما مما ورد في الفقرة ( )129,1,3,2من هذه املادة حيث
إن:
 .129.1.3.1مبلغ ض و ووريبة الدخل الذي على املرخص له برخص و ووة االس و ووتغالل دفعه عن تلك الس و وونة على
افتراض أن حامل الرخصو و ووة هو شو و ووركة أموال مقرها في اململكة تخضو و ووع بالكامل لنظام ضو و ووريبة
الدخل ،ودخلها الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:
.129.1.3.1.1إجمالي اإليرادات املحققة من جميع املعادن التي تشملها رخصة االستغالل لتلك السنة.
.129.1.3.1.2مبالغ الدخل الخاضو ووعة للضو ووريبة املتعلقة باملبالغ املحددة ً
وفقا للمادة الثالثة والثالثون
بعد املائة من الالئحة.
 .129.1.3.2مبلغ ضريبة الدخل املستحق على املرخص له برخصة االستغالل دفعه عن تلك السنة على
افتراض أن الدخل الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:
.129.1.3.2.1إجمالي اإليرادات املحققة من جميع املعادن التي تشملها رخصة االستغالل لتلك السنة.
.129.1.3.2.2املبلغ املحدد ً
وفقا للمادة الثالثة والثالثون بعد املائة من الالئحة.
ُ
املادة الثال و بعد املائة :الخسائر املرحلة:
 .130.1تعتبر الخسائر ُمرحلة عند تحديد ُمعادل ضريبة الدخل على املرخص له بالشروط التالية:
 .130.1.1أن يكون ترحيل الخسائر في وقت إصدار الرخصة أو الحصول عليها على افتراض أن يكون مقر
الشركة في اململكة ،وأن تكون خاضعة لنظام ضريبة الدخل.
 .130.1.2أن تكون الخس ووائر ناتجة عن اإلنفاق أو االس ووتهالك ،أو مرتبطة بأنش ووطة االس ووتطالع والكش ووف،
وغيرهو ووا من األعمو ووال التمهيو ووديو ووة ،والتطويريو ووة الس و و و ووتغالل املوارد الطبيعيو ووة املتعلقو ووة برخص
االستطالع أو الكشف.
 .130.1.3أال يسبق تطبيق الفقرة ( )130.1من هذه املادة على هذه الخسائر من قبل.
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ُ
 .130.2يجوز للمرخص له برخصووة الكشووف نقل الخسووائر املُ ل
رحلة إلى رخصووة اسووتغالل أخرى حصوول عليها،
رحلة املنقولة خس ووائر ُم ل
وتعتبر تلك الخس ووائر املُ ل
رحلة بغرض تحديد ُمعادل ض ووريبة الدخل املفروض ووة
على حامل الرخصو و ووة عن رخصو و ووة االسو و ووتغالل األخرى ،شو و ووريطة ّأال تخصو و ووم الخسو و ووائر املُ ّ
رحلة بالفعل
ألغراض تحديد ُمعادل ضريبة الدخل فيما يتعلق بأي رخصة استغالل.
 .130.3يجوز خص و و ووم الخس و و ووائر املُ ل
رحلة لغرض تحديد معادل ض و و ووريبة الدخل ألي س و و وونة في حالة اس و و ووتيفاء
الش و و ووروط التي نص و و ووت عليها أنظمة الض و و ورائب ذات الص و و وولة للس و و ووماح بترحيل هذه الخس و و ووائر وإمكانية
خصمها.
ُ
 .130.4ال تنطبق هذه املادة إال على الخسائر امل ل
رحلة بعد تاريخ دخول هذه الالئحة حيز النفاذ.
املادة الحادية والثال و بعد املائة :ض ـ ـ ـ ــوابط تحديد املبالغ املس ـ ـ ـ ــتق عة بس ـ ـ ـ ــبب االس ـ ـ ـ ــتهالك والدخل
الخاضع لل ريبة نتي ة التصرف ف األصول القابلة لالستهالك واملخصصة ألنش ة املراحل األولى:
ُ
 .131.1تحدد مبالغ االس و و و ووتهالك والدخل الخاض و و و ووع للض و و و ووريبة بعد اس و و و ووتبعاد األص و و و ووول القابلة لالس و و و ووتهالك
واملس و و و ووتخوودمووة في توليوود قيمووة املعوودن املس و و و ووتخرج املتعلقووة برخص و و و ووة االس و و و ووتغالل ،وبتطبيق أنظمووة
الضرائب ذات الصلة ،وذلك لكل رخصة استغالل على حدة.
 .131.2تخصووص تكلفة األصوول بالكامل إلى رخصووة االسووتغالل في حالة األصووول القابلة لالسووتهالك في الحاالت
التالية:
 .131.2.1إذا اس و ووتخدمها املرخص له برخص و ووة االس و ووتغالل ألول مرة عند الحص و ووول على الرخص و ووة أو بعد
ذلك.
ُ
 .131.2.2إذا اسووتخدام األصوول فقط لتنفيذ األنشووطة التي تولد قيمة املعدن املسووتخرج املتعلقة برخصووة
االستغالل.
 .131.3إذا طبقووت الفقرة ( )131.1من هووذه املووادة ،وفيمووا بعوود لم ي ُع ود األصو و و و وول ُمس و و و ووتخوود ًم وا فقط لتنفيووذ
ُ
األنشو و ووطة التي تولد قيمة املعدن املسو و ووتخرج املتعلقة برخصو و ووة االسو و ووتغالل ،يتعين تخفيض رصو و وويد
مجموعة األصووول القابلة لالسووتهالك املتعلقة برخصووة االسووتغالل املنسوووبة إلى األصوول بالتناسووب مع
استخدام األصل املتعلق برخصة االستغالل فيما يخص استخدام األصل في أي نشاط آخر ،ويسري
هذا التخفيض من تاريخ توقف استخدام األصل لتنفيذ األنشطة التي تولد قيمة املعدن املستخرج.
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 .131.4إذا طبقت الفقرة ( )131.1من هذه املادة ،وبعد ذلك أصو و و ووب األصو و و وول ُمسو و و و ً
وتخدما ألغراض رخصو و و ووة
اس ووتغالل أخرى ،وكان لألص وول رص وويد متبقي في مجموعة األص ووول القابلة لالس ووتهالك املتعلق برخص ووة
االس ووتغالل محل الرص وويد ،يجب تخص وويص نس ووبة من الرص وويد املتبقي إلى رخص ووة االس ووتغالل األخرى،
على أن تمثل هذه النسووبة قيمة اسووتخدام األصوول املتعلق بالرخصووة األخرى بقدر اسووتخدام األصوول في
تنفيذ النشاط ،ويكون ذلك اعتبا ًرا من تاريخ استخدام األصل في رخصة االستغالل األخرى.
ُ .131.5يخص و و ووص جزء من تكلفة األص و و وول إلى رخص و و ووة االس و و ووتغالل في حالة األص و و وول القابل لالس و و ووتهالك الذي
اس ووتخدمه حامل الرخص ووة ألول مرة عند حص وووله على الرخص ووة أو بعد ذلك ،وعند اس ووتخدام األص وول
ُ
ً
جزئيا لتنفيذ األنش و و و ووطة التي تولد قيمة املعدن املس و و و ووتخرج املتعلقة برخص االس و و و ووتغالل ،يحدد هذا
الجزء بالتناسووب مع اسووتخدام األصوول فيما يتعلق برخصووة االسووتغالل والخاصووة باسووتخدام األصوول في
أي نشاط آخر.
 .131.6إذا طبقت الفقرة ( )131.5من هذه املادة من قبل ،وحدث تغيير في نسووبة اسووتخدام األصوول ،فيجب
تعديل رص وويد مجموعة األص ووول القابلة لالس ووتهالك املتعلق برخص ووة االس ووتغالل املنس وووبة إلى األص وول
ليتناسو ووب مع اسو ووتخدام األصو وول املتعلق برخصو ووة االسو ووتغالل ،بعد التغيير الذي حدث في اسو ووتخدام
األصل في أي نشاط آخر ،ويسري هذا التعديل من تاريخ تغيير نسبة استخدام األصل.
 .131.7إذا طبقووت الفقرة ( )131.5من هووذه املووادة من قبوول ،وحوودث تغيير في اس و و و ووتخوودام األصو و و و وول ألغراض
متبق في مجموعة األصو ووول القابلة لالسو ووتهالك املتعلق
رخصو ووة اسو ووتغالل أخرى ،وكان لألصو وول رصو وويد ٍ
برخصووة االسووتغالل ،فيجب تخصوويص نسووبة من هذا الرصوويد إلى رخصووة االسووتغالل األخرى ،على أن
تمثل هذه النسووبة قيمة اس وتخدام األصوول املتعلق بالرخصووة األخرى بقدر اسووتخدام األصوول في تنفيذ
النشاط .ويكون ذلك اعتبا ًرا من تاريخ استخدام األصل في رخصة االستغالل األخرى.
ُ .131.8يخص ووص لرخص ووة االس ووتغالل كامل رص وويد مجموعة األص ووول القابلة لالس ووتهالك املنس وووبة إلى األصوول
الذي اس ووتخدم ألول مرة قبل تاريخ الحص ووول على رخص ووة االس ووتغالل ،والذي ُيس ووتخدم فقط لتنفيذ
األنشطة التي تولد قيمة املعدن املستخرج املتعلقة برخصة االستغالل.
 .131.9يجب تخفيض رص وويد مجموعة األص ووول القابلة لالس ووتهالك املتعلق برخص ووة االس ووتغالل املنس وووبة إلى
األصل ليتناسب مع استخدام األصل املتعلق برخصة االستغالل فيما يخص استخدام األصل في أي
نش وواط آخر ،ويس ووري هذا التعديل من تاريخ اس ووتخدام األص وول في نش وواط آخر ،وذلك في حالة انطباق
الشروط التالية:
 .131.9.1إذا سبق أن طبقت الفقرة ( )131.8من هذه املادة.
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ُ
 .131.9.2إذا توقف اس و و ووتخدام األص و و وول عن تنفيذ األنش و و ووطة التي تولد قيمة املعدن املس و و ووتخرج املتعلقة
برخصة االستغالل.
 .131.9.3تخص ووص نس ووبة من رص وويد مجموعة األص ووول القابلة لالس ووتهالك إلى رخص ووة االس ووتغالل األخرى،
على أن تمثل هذه النس و ووبة قيمة اس و ووتخدام األص و وول املتعلق بالرخص و ووة األخرى بقدر اس و ووتخدام
األصل في تنفيذ النشاط اعتبا ًرا من تاريخ استخدام األصل في الرخصة األخرى؛ في حالة انطباق
الشروط التالية:
 .131.9.3.1إذا سبق أن طبقت الفقرة ( )131.8من هذه املادة.
 .131.9.3.2إذا حدث تغيير في استخدام األصل ألغراض رخصة استغالل أخرى.
منسو) إلى ذلك األصل.
متبق في مجموعة األصول القابلة لالستهالك
ٍ
 .131.9.3.3إذا كان هناك رصيد ٍ
ُ .131.10يخصو ووص لرخصو ووة االسو ووتغالل جزء من رصو وويد مجموعة األصو ووول القابلة لالسو ووتهالك املنسو وووبة إلى
أصل تم استخدامه ألول مرة قبل الحصول على ترخيص االستغالل والذي ُيستخدم ً
جزئيا لتنفيذ
األنش و ووطة التي تولد قيمة املعدن املس و ووتخرج الخاص و ووة برخص و ووة االس و ووتغالل ،ويحدد هذا الجزء بما
يتناسب مع استخدام األصل املتعلق بالرخصة بقدر استخدام األصل في تنفيذ النشاط.
 .131.11يجب تعديل الرص و و وويد املتبقي لألص و و وول في مجموعة األص و و ووول القابلة لالس و و ووتهالك املتعلق برخص و و ووة
االسووتغالل ليتناسووب مع اسووتخدام األصوول بعد تغيير اسووتخدام األصوول في أي نشوواط آخر ،ويسووري
هذا التعديل من تاريخ استخدام األصل في نشاط آخر ،وذلك في حالة انطباق الشروط التالية:
 .131.11.1إذا سبق أن طبقت الفقرة ( )131.10من هذه املادة.
 .131.11.2إذا حدث تغيير في نسبة استخدام األصل.
 .131.12تخصص نسبة من الرصيد املتبقي لألصل في مجموعة األصول القابلة لالستهالك املتعلق برخصة
ُ
االستغالل إلى رخصة االستغالل األخرى ،على أن تمثل هذه النسبة قيمة استخدام األصل املتعلق
بالرخص ووة األخرى بقدر اس ووتخدام األص وول في تنفيذ النش وواط ،اعتبا ًرا من تاريخ اس ووتخدام األص وول في
الرخصة األخرى؛ وذلك في حالة انطباق الشروط التالية:
 .131.12.1إذا سبق أن طبقت الفقرة ( )131.10من هذه املادة.
 .131.12.2إذا حدث تغيير في استخدام األصل ألغراض رخصة استغالل أخرى.
منسو) إلى ذلك األصل.
متبق في مجموعة األصول القابلة لالستهالك
ٍ
 .131.12.3إذا كان هناك رصيد ٍ
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املادة الثانية والثال و بعد املائة :األرصدة السابقة ملجموعات األصول القابلة لالستهالك:
 .132.1يحق للمرخص له برخص و و و ووة االس و و و ووتغالل إض و و و ووافة األرص و و و وودة الس و و و ووابقة ملجموعات األص و و و ووول القابلة
لالس و ووتهالك التي لم تنطبق عليها الفقرتان ( )132,1و ( )132,2من هذه املادة إلى أرص و وودة مجموعات
األص و ووول القابلة لالس و ووتهالك ألغراض تحديد معادل ض و ووريبة الدخل املس و ووتحقة على حامل الرخص و ووة
لقاء رخص و ووة االس و ووتغالل كما لو أن مقر الش و ووركة في اململكة وتخض و ووع لض و ووريبة الدخلُ ،ويش و ووار إليها
باألرصدة السابقة ملجموعات األصول القابلة لالستهالك ،وذلك بالشروط التالية:
 .132.1.1أن يكون ذلك وقت الحصول على رخصة االستغالل.
 .132.1.2أن يكون لدى املرخص له برخص ووة االس ووتغالل أرص وودة من مجموعة األص ووول القابلة لالس ووتهالك
تتعلق بأنش و و و ووطة االس و و و ووتطالع والكش و و و ووف واألعمال التمهيدية والتطويرية ذات الص و و و وولة برخص
االستطالع أو الكشف.
 .132.2إذا تكبد حامل الرخص و ووة نفقات تتعلق بأنش و ووطة االس و ووتطالع والكش و ووف بعد الحص و ووول على رخص و ووة
االستغالل ،فيتعامل مع تلك النفقات وفقا لآلتي:
ُ
 .132.2.1إذا كان لدى املرخص له برخصوة االسوتغالل رخصوة واحدة فقط ،فتضواف النفقات إلى أرصودة
مجموعات األص و ووول القابلة لالس و ووتهالك ً
وفقا لألنظمة الض و ووريبية ،وذلك ألغراض تحديد معادل
ضريبة الدخل املستحقة على املرخص له برخصة االستغالل.
 .132.2.2إذا كان لدى املرخص له برخصة االستغالل أكثر من خصة استغالل ،ف ُتضاف النفقاتً ،
وفقا
ر
ملا يحدده حامل الرخص و و ووة ،إلى أ ص و و وودة مجموعات األص و و ووول القابلة لالس و و ووتهالك ً
وفقا لألنظمة
ر
الض ووريبية ،وذلك ألغراض تحديد معادل ض ووريبة الدخل املس ووتحقة على كل رخص ووة اس ووتغالل،
بشورط أن يكون إجمالي مبالغ النفقات التي سوتضواف إلى األرصودة املذكورة أعاله مس ً
واويا للمبلغ
الفعلي للنفقات التي تكبدها املرخص له برخصة االستغالل.
ُ .132.3يشو و و و ووار إلى املبووالغ املوودرجووة في أرصو و و و وودة مجموعووات األص و و و ووول القووابلووة لالس و و و ووتهالك بموجووب الفقرتين
( )132.2.1و ( )132.2.2من ه ووذه امل ووادة ب وواألرص و و و و وودة الس و و و و ووابق ووة من مجموع ووات األص و و و ووول الق ووابل ووة
لالستهالك.
 .132.4للمرخص له برخص و ووة االس و ووتغالل نقل كل أو جزء من رص و وويد مجموعة األص و ووول القابلة لالس و ووتهالك
املتعلقة برخص ووة االس ووتغالل التي تعود إلى األرص وودة الس ووابقة إلى أي رخص ووة اس ووتغالل أخرى يحملها.
وفي حالة قيامه بنقل األرصدة على هذا النحو ،يجب اتخاذ ما يلي:
 .132.4.1تخفيض رص و وويد مجموعة األص و ووول القابلة لالس و ووتهالك فيما يتعلق برخص و ووة االس و ووتغالل بقيمة
رصيد مجموعات األصول القابلة لالستهالك املنقولة.
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 .132.4.2إض و ووافة رص و وويد مجموعات األص و ووول القابلة لالس و ووتهالك املنقولة في مجموعات األص و ووول القابلة
لالس و و و ووتهالك ذات العالقووة أغراض تحووديوود معووادل ض و و و ووريبووة دخوول حوواموول الرخص و و و ووة فيمووا يتعلق
برخصة االستغالل األخرىُ ،ويشار إليها كأرصدة سابقة ملجموعات األصول القابلة لالستهالك.
 .132.5يتعين اس و ووتخدام األص و ووول التي تتعلق بها األرص و وودة الس و ووابقة ملجموعات األص و ووول القابلة لالس و ووتهالك
لتوليوود الوودخوول الخوواض و و و ووع للض و و و ووريبووة ألغراض تحووديوود معووادل ض و و و ووريبووة دخوول املرخص لووه برخصو و و و ووة
االستغالل ،وذلك فيما يخص مجموعات األصول املتعلقة بالرخصة.
 .132.6تنطبق هذه املادة فقط على أرصو و وودة مجموعات األصو و ووول القابلة لالسو و ووتهالك الناشو و ووئة عن النفقات
املتكبدة بعد تاريخ دخول هذا النظام حيز النفاذ.
املادة الثالثة والثال و بعد املائة :استبعاد األصول القابلة لالستهالك:
 .133.1إذا استبعد املرخص له برخصة االستغالل أي أصل من األصول القابلة لالستهالك ،فيجب األخذ في
االعتبار نس و و ووبة من عائدات االس و و ووتبعاد ،يتم تحديدها بالرجوع إلى مدى اس و و ووتخدام األص و و وول املتعلق
برخصة االستغالل في تنفيذ أي نشاط آخر ،وذلك عند تحديد معادل ضريبة دخل حامل الرخصة.
 .133.2في حال تص وورف املرخص له برخص ووة االس ووتغالل في الرخص ووة ،يجب أن تتض وومن ض ووريبة دخل حامل
الرخص ووة ألغراض تحديد معادل ض ووريبة الدخل ،املقابل املدفوع لقاء التص وورف في األص ووول ،دون أن
يتجاوز مجموع املبالغ التالية ،إلى حد ارتباطها بالنفقات على أنشو ووطة االسو ووتطالع وأنشو ووطة الكشو ووف
وغيرها من األعمال التمهيدية والتطويرية الستغالل املوارد الطبيعية املتعلقة برخص الكشف:
 .133.2.1املبالغ املس و ووتقطعة مقابل الخس و ووائر الس و ووابقة املُ ّ
رحلة والنفقات واالس و ووتهالكات املطالب بها عند
تحديد معادل ضريبة دخل املرخص له برخصة االستغالل.
 .133.2.2أجزاء أرص و و و وودة مجموعوات األص و و و ووول املس و و و ووتهلكوة التي عوض و و و ووت بواملقوابول املودفوع نظير عمليوات
التصرف في األصول.
 .133.2.3أرصوودة مجموعات األصووول القابلة لالسووتهالك -إن وجدت -التي تتعلق برخصووة الكشووف في وقت
التصرف في األصول.
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املادة الرابعة والثال و بعد املائة :حسم الزكاة املستحقة:
ُ
 .134.1تحس ووم الزكاة املس ووتحقة من املقابل املالي لالس ووتغالل لكل رخص ووة اس ووتغالل س وونويا .وذلك اعتبا ًرا من
تاريخ الحصول على رخصة االستغالل.
 .134.2تحسم الزكاة عن أي سنة في الحاالت التالية:
 .134.2.1إذا كان املرخص له برخصة االستغالل شركة مستقلة غير تابعة ُملزمة بتقديم إقرار الزكاة عن
تلك الس و و و وونة بموجب الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة ،فيحدد مبلغ الزكاة املس و و و ووتحق حس و و و وومه
بشوكل معقول على أسواس اإليرادات املحققة من عمليات التعدين الخاصوة بجميع املعادن التي
تغطيها رخصة االستغالل لتلك السنة.
 .134.2.2إذا كان املرخص له برخصووة االسووتغالل شووركة تابعة ملزمة بتقديم إقرار الزكاة املوحد عن تلك
الس و و و وونة بموجب الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة ،فيحدد مبلغ الزكاة املس و و و ووتحق حس و و و وومه على
الشو و و ووركة حاملة الرخصو و و ووة بموجب إقرار الزكاة املوحد عن تلك السو و و وونة ،بشو و و ووكل معقول ،على
أسو و و وواس اإليرادات املحققة من عمليات التعدين الخاصو و و ووة بجميع املعادن التي تغطيها رخصو و و ووة
االستغالل لتلك السنة.
 .134.3يحدد املبلغ املسووتحق حسوومه عن أي سوونة باسووتخدام طرق مناسووبة الحتسووا) مبلغ الزكاة املسووتحق
حس وومه على املرخص له برخص ووة االس ووتغالل عن تلك الس وونة ،وذلك فيما يتعلق بجميع املعادن التي
تغطيها رخص ووة االس ووتغالل عن تلك الس وونة ،مع مراعاة ظروف املرخص له برخص ووة االس ووتغالل ،ومهها
على س و ووبيل املثال ال الحص و وور ،املهام التي يؤديها ،واألص و ووول التي يس و ووتخدمها ،واملخاطر التي يتكبدها
لتنفيووذ أنش و و و وطووة املراحوول األوليووة وأنش و و و وطووة املراحوول الالحقووة ،وكووذلووك جميع املعلومووات األخرى ذات
الصلة.
 .134.4تحديد مبلغ الزكاة املسو ووتحق حسو وومه بأي من الطرق التي تسو ووتوفي الشو ووروط التي نصو ووت عليها الفقرة
ً
( )134.3من هذه املادة على أن يتم وفقا لألسس التالية:
 .134.4.1قيام منشو و ووأة منفصو و وولة بعمليات التنقيب واملعالجة واإلنتاج التي يقوم بها املرخص له برخصو و ووة
ً
االس و و ووتغالل فعليا لتنفيذ العمليات ذات الص و و وولة بقيمة املعدن املس و و ووتخرج التي تغطيها رخص و و ووة
االستغالل واملحققة خالل السنة.
 .134.4.2عدم وجود أي مص وولحة للمنش ووأة املنفص وولة التي تقوم بأنش ووطة املراحل األولية الخاص ووة بجميع
املعادن التي تحقق قيمة املعدن املستخرج.
 .134.4.3تعامل كل من املرخص له برخص و ووة االس و ووتغالل واملنش و ووأة املنفص و وولة التي تقوم بأنش و ووطة املراحل
مستقل ً
تماما.
بشكل
ٍ
األولية مع بعضهما البعض ٍ
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 .134.5يجب مراعاة ما يلي:
 .134.5.1أن هناك سوق طلب ملا تقوم به املنشأة املنفصلة التي تقوم بأنشطة املراحل األولية.
 .134.5.2أن تتس و ووم الس و وووق بالتنافس و ووية ،ولهذا الغرض تعتبر الس و ووق تنافس و ووية إذا كان مس و ووتوى العائد
الذي تحصوول عليه املنشووأة املنفصوولة التي تقوم بأنشووطة املراحل األولية العاملة في هذه السوووق
يتناسووب مع رأس املال الذي تسووتخدمه الجهة في تنفيذ العمليات ،مع األخذ في االعتبار املخاطر
غير القابلة للتنويع املصاحبة ملثل هذه العمليات.
 .134.6إذا تجاوزت الزكاة املس و و و ووتحقة ألي س و و و وونة مبلغ املقابل املالي املعادل لض و و و ووريبة الدخل لتلك الس و و و وونة،
فللمرخص له حس ووم املبلغ الزائد من الزكاة املس ووتحقة لتلك الس وونة من قيمة املقابل املالي للس وونوات
التي تليها.

الفصل الثالث :التصدير
املادة الخامسة والثال و بعد املائة :شروط وأحكام تصديراملعاد والخامات:
 .135.1يحق للمرخص له برخصووة االسووتغالل تصوودير املعادن والخامات ألغراض تجارية بعد إجراء عمليات
معالجة صووناعية لرفع نسووبة تركيز املعدن أو إزالة الشوووائب منه ،سووواء كانت تلك املعالجة كيميائية
أو ميترولوجية أو حرارية أو بالطرق الفيزيائية أو عمليات القص والص و و و ووقل ،وذلك لالس و و و ووتفادة من
املعدن املعال في مجال الصناعة ،أو االستخدامات األخرى.
 .135.2يخضع تصدير املعادن املحددة في الفقرة ( )135.1من هذه املادة ألحكام وشروط الرخصة ووفق ما
تحدده الوزارة.
 .135.3يجوز تصوودير املعادن والخامات ألغراض تجارية بحالتها الطبيعية ملعادن الفئة ()) بشوورط أن يدفع
ّ
ً
املرخص له مقابال ماليا للتص وودير نس ووبته ( )٪10من ص ووافي مبيعات املعدن أو الخام املص وودر على أال
تتجاوز نسو ووبة التصو وودير ( )٪30من متوسو ووط الطاقة اإلنتاجية الفعلية السو وونوية قبل إجراء معالجة
ً
الخام ،وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقا ملقتض ى الحال.
 .135.4يجوز تص و و و و وودير املع ووادن والخ ووام ووات ألغراض تج وواري ووة بح ووالته ووا الطبيعي ووة ملع ووادن الفئ ووة (ج) التي تتم
ً ً
معالجتها بالطرق الفيزيائية األولية ،بشوورط أن يدفع املرخص له مقابال ماليا للتصوودير نسووبته ()٪10
من صافي مبيعات املعدن أو الخام املصدر.

108

املادة السادسة والثال و بعد املائة :إمراءات طلب التصدير لألغراض الت ارية:
 .136.1يشترط لطلب تصدير معادن أو خامات معدنية ما يلي:
 .136.1.1أن يقدم طلب التصدير وفق النموذج املعد لذلك.
 .136.1.2أن تكون الرخصة سارية املفعول.
ّ
ً
 .136.1.3أال يكون مقدم الطلب متأخرا عن س و ووداد أي مبالغ مالية مس و ووتحقة للوزارة تتعلق بأي رخص و ووة،
أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.
 .136.1.4أن تكون املعادن والخامات وفق ما هو موض و و ووح في املادة الخامس و و ووة والثالثين بعد املائة من هذه
الالئحة.
 .136.1.5تقووديم تقرير للوزارة عن مراحوول وطرق معووالجووة الخووام أو تص و و و وونيعووه ،ويحق ملمثوول الوزارة زيووارة
موقع املعالجة أو التصنيع.
 .136.1.6دفع املقووابوول املووالي للتصو و و و وودير للمعووادن فئووة ()) و (ج) وفق مووا هو محوودد في املووادة الخووامسو و و و ووة
والثالثين بعد املائة من هذه الالئحة.
 .136.2في حالة التصو و و وودير ألي من الخامات املعدنية من قبل غير حامل رخصو و و ووة تعدينية أن يثبت ش و و و وراءه
ً
لهذه املعادن أو الخامات من حامل رخص و ووة تعدينية س و ووارية املفعول وفقا للنموذج املعد لذلك ،على
أن يتقيد بجميع االشتراطات واإلجراءات الوارد ذكرها أعاله.
ً
ً
 .136.3تقوم الوزارة خالل ( )30يوما بدراسة طلب التصدير ،وتتخذ أيا مما يلي:
 .136.3.1املوافقة على الطلب وإصدار إذن التصدير ،وإشعار املرخص له بذلك.
 .136.3.2رفض الطلب وإشعار املرخص له بأسبا) الرفض.
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الباب الخامس :الرقابة والتفتيش
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الفصل األول :التفتيش:
املادة السابعة والثال و بعد املائة :الجهات املخولة بالرقابة والتفتيش وضبط املخالفات:
كل من:
 .137.1تتم أعمال الرقابة والتفتيش وضبط املخالفات من قبل ٍ
 .137.1.1ممثلي الوزارة املكلفين بهذا الغرض.
 .137.1.2الشركات التابعة للوزارة املكلفة بهذا الغرض.
ُ
 .137.1.3الشركات أو املكاتب املتخصصة التي تؤهل للمراقبة وضبط املخالفات.
ً
 .137.1.4جهات الضبط الحكومية وفقا للصالحيات املناطة بها.
ً
 .137.1.5مع مراعاة أحكام هذه املادة يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بتكليف املفتشين ،على أن يحدد
القرار مكان عمل املفتش ومدة تكليفه.
املادة الثامنة والثال و بعد املائة :مهام املفتش:
 .138.1يحق للمفتش -في أي وقووت -الوودخول إلى أي موقع فيووه نشو و و و وواط تعووديني ،بمووا في ذلووك املنشو و و و ووآت ذات
العالقة بالنشاطً ،
سواء بإذن أو بدون إذن ،للقيام بما يلي:
 .138.1.1التأكد من تطبيق النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة والقرارات التي تصدرها الوزارة.
 .138.1.2فحص الوودفوواتر والس و و و ووجالت ،والوثووائق والبيووانووات الورقيووة أو اإللكترونيووة أو أي وثيقووة أخرى
مرتبطة بتنفيذ النظام أو الالئحة أو ش و ووروط وأحكام الرخص و ووة ،وطلب الحص و ووول على ص و ووور أو
مستخرجات مهها ألغراض الفحص.
ً
 .138.1.3تس و و و ووجيل الحالة العامة ملوقع الرخصو و و و وة ،ومدى التزام املرخص له بس و و و ووير العمل وفقا لبرنامج
العمل.
 .138.1.4منوواقش و و و ووة املرخص لووه أو من يمثلووه ،أو املوجودين في املوقع ،أو العمووال ،عن أي أمر من األمور
املتعلقة بتطبيق أحكام النظام والالئحة.
 .138.1.5الحصو و ووول على عينة أو عينات من املواد املسو و ووتعملة أو املتداولة في املوقع أو املس و و وتخرجة منه،
ً
للتأكد من سالمة تنفيذ العمليات وفقا لبرنامج العمل.
 .138.1.6قياس كميات االستغالل الفعلية من موقع النشاط التعديني ،ومراجعة الوثائق الفنية املتعلقة
بالقياس ،أو الوثائق املالية واملحاس و و و ووبية للتأكد من س و و و ووالمة املعلومات التي يقدمها املرخص له
للوزارة.
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ً
ً
 .138.1.7التأكد من أن األعمال املنفذة باملوقع ال ترتب أثرا ضو ووارا على السو ووالمة واألمن والصو ووحة ،أو على
ً
البيئة أو أنها تس و و ووبب أضو و و ورارا على املمتلكات ،أو أن تلك األعمال قد تس و و ووببت في إتالف جوهر ّ ٍي
للموقع ،وعلى املفتش في حووال اتض و و و ووح لووه ذلووك ،أن يش و و و ووعر املرخص لووه بمعووالجووة تلووك األعمووال
بشكل عاجل ،مع تدوين ذلك في تقرير الزيارة؛ لتتخذ الوزارة اإلجراءات املقررة.
 .138.1.8تسجيل املحاضر والتقارير الفنية والدورية املرتبطة بموقع النشاط التعديني.
 .138.1.9ضبط املخالفات وإيقاع العقوبات التي ال تزيد عن ( )200ألف ريال للمخالفة الواحدة.
 .138.1.10ضبط املخالفات التي تزيد عقوبتها عن ( )200ألف ريال للمخالفة الواحدة ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة إلحالتها إلى لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات.
 .138.1.11ضو و و ووبط وتحريز اآلالت واملعدات واملعادن والخامات ،املسو و و ووتخدمة أو املسو و و ووتخرجة من املوقع
املخالف.
 .138.1.12االستعانة بالجهات األمنية ،متى ما دعت الحاجة لذلك.
 .138.1.13للمفتش اس و و و ووتخدام الوس و و و ووائل التقنية واإللكترونية في تنفيذ مهامه ،وعند إعداد املحاض و و و وور
والتقارير.
املادة التاسعة والثال و بعد املائة :التزامات ووامبات املفتشي :
 .139.1يجب على املفتش عند القيام بمهامه االلتزام بما يلي:
 .139.1.1أن يحمل بطاقة العمل الرسمية لجهة عمله وإبرازها للموجودين باملوقع املراد تفتيشه.
 .139.1.2أن يوضح للمرخص له  -أو ممثله  -مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة الالزمتين.
 .139.1.3الحرف واألمانة والدقة في القيام باألعمال املنوطة به ،وأن يدون مالحظاته على ما يش و و و وواهده
ً ً
بنفسه ،واالمتناع عن تدوين أي ملحوظة عن أمور لم يطلع عليها ،أو لم يلم بها إملاما كافيا.
 .139.1.4التعوواون مع املرخص لهم أو ممثليهم في كوول مووا من ش و و و ووأنووه رفع مس و و و ووتوى األعمووال وكس و و و ووب ثقووة
املستثمرين.
املادة األربعو بعد املائة :االلتزام واإلفصاح عن تعارض املصالح:
 .140.1على املفتش قبل القيام بمهام عمله التوقيع على إقرار وثيقة االلتزام التي تعتمدها الوزارة.
 .140.2على املفتش القيام بعمليات التفتيش ورص و و و وود الوقائع بمهارة ولباقة وحياد ،وبروح تتس و و و ووم بال زاهة
واإلنصاف.
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 .140.3على املفتش أن يفص و ووح لرئيس و ووه املباش و وور -قبل قيامه باملهمة املكلف بها ،-عن أي عالقة أو مصو و ولحة
مباش وورة أو غير مباش وورة ،تربطه باألش ووخاف الذين يعملون في أي نش وواط تعديني ،وإذا ظهر للمفتش
ً
أثنواء قيواموه بعملوه عن وجود عالقوة ،فيجوب عليوه إش و و و وعوار رئيس و و و ووه املبواش و و و وور فورا بوذلوك ،للنظر في
استبداله بمفتش آخر.
 .140.4على أي ش ووخص يقوم بنش وواط تعديني ،أن يفص ووح للوزارة بش ووكل فوري ،عن أي مص وولحة مباش وورة أو
غير مباشرة ،تربطه باملفتش الذي يقوم بتفتيش موقعه.
ً
 .140.5في حال ثبت للوزارة مستقبال ،عن وجود عالقة بين املفتش والشخص القائم بالنشاط التعديني ،لم
ً
يتم اإلفص و وواح بها ،تتخذ الوزارة ما تراه مناس و ووبا حيال ذلك ،ويجوز لها أن تش و ووعر الجهات املختص و ووة
بهذه املخالفة.
 .140.6على املفتش أن يتجنووب قبول أي هوودايووا ،أو هبووات ،ويرفض أي عرض ،أو خوودمووة من أي نوع خوواف
سواء من املرخص له ،أو العمال ،أو أي شخص آخر.

الفصل الثاني :حقوق والتزامات العاملي باألنش ة التعدينية
املادة الحادية واألربعو بعد املائة :وامبات العاملي باألنش ة التعدينية أ ناء التفتيش:
 .141.1يلتزم العاملين باألنش ووطة التعدينية بعدم منع املفتش من دخول موقع النش وواط التعديني ،واملنش ووآت
واملرافق التابعة له.
 .141.2على العاملين باألنشو و ووطة التعدينية أو من يمثله أن يقدم للمفتش ،التسو و ووهيالت الالزمة للقيام بأداء
واجبه ،وأن يقدم له ما يطلبه من أوراق وبيانات ووثائق تتعلق بطبيعة عمله.
 .141.3الحفات على املضبوطات التي حجزت أثناء التفتيش على حالتها وقت الضبط وعدم التصرف فيها.
 .141.4االلتزام بتوصيات املفتش ،وما يصدره من تعليمات.
املادة الثانية واألربعو بعد املائة :حقوق العاملي باألنش ة التعدينية أ ناء التفتيش:
 .142.1للعاملين باألنشطة التعدينية عند إجراء عمليات التفتيش ،طلب ما يلي:
 .142.1.1تحديد صفة املفتش.
 .142.1.2أسبا) التفتيش.
 .142.1.3منحه الفرصة إلبداء مرئياته.
 .142.1.4االستعانة بمن يرى من العاملين باملوقع أثناء التفتيش.
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الفصل الثالث :أعمال التفتيش وإعداد مح رضبط املخالفات
املادة الثالثة واألربعو بعد املائة :اإلشعار بالتفتيش:
 .143.1يجوز للوزارة إشعار املرخص له بأنها ستقوم بتفتيش موقع الرخصة خالل مدة تحددها في اإلشعار،
وذل ووك به وودف الت ووأك وود من االلتزام بتطبيق أحك ووام النظ ووام والالئح ووة والتعليم ووات وش و و و ووروط وأحك ووام
الرخص.
 .143.2للمرخص له طلب إعادة التفتيش وللوزارة املوافقة على طلبه إذا اتض و و ووح لها أن املرخص له لم يمن
الفرصة الكافية لتقديم أي معلومات أو بيانات أو تقارير بشكل كاف.
 .143.3إذا وافقت الوزارة على طلب إعادة التفتيش فعليها تحديد الفترة التي سيتم فيها إعادة التفتيش.
املادة الرابعة واألربعو بعد املائة :مح ر ضبط املخالفة:
ُ .144.1يحرر محضر ضبط املخالفة وفق النموذج املعد لذلك من الوزارة ،على أن يتضمن ما يلي:
 .144.1.1تاريخ ووقت إعداد املحضر.
 .144.1.2معلومات موقع املخالفة وتسجيل إحداثياتها.
 .144.1.3بيانات الرخصة -إن وجدت.-
 .144.1.4بيانات املخالفين -إن وجدوا.-
 .144.1.5حص و و و وور املض و و و ووبوطووات ووص و و و ووفهووا ،وأموواكن وجودهووا ،واألحوال التي صو و و و وواحبووت اكتشو و و و وواف تلووك
أمر من األمور التي قد تفيد في إثبات املخالفة أو نفيها.
املضبوطات ،وأي ٍ
 .144.1.6تحديد الوثائق والبيانات واألوراق التي اطلع عليها ،أو التي حصل عليها ،أو التي طلب تقديمها.
ُ
 .144.1.7توقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات.
 .144.1.8الوسائل واملعدات واآلليات املستخدمة في املخالفة وأرقام تسجيلها – إن وجدت.-
 .144.1.9يرفق مع محضر الضبط املستندات التالية:
 .144.1.9.1بيانات الرخصة املخالفة -إن وجدت.-
 .144.1.9.2رسم توضيحي ملكان املخالفة وإحداثياتها الجغرافية.
 .144.1.9.3املخالفة والضرر الناتج عهها -إن وجد.-
 .144.1.9.4صور فوتوغرافية للمخالفة.
 .144.1.9.5كافة األدلة املوجودة باملوقع التي تثبت وقوع املخالفة.
ُ .144.2يعد محضر التفتيش ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط أي ش يء.
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ً
ُ .144.3يكتب محض وور التفتيش باللغة العربيةُ ،وي ل
حرر  -في حال كان ورقيا  -بدون أي ش ووطب أو محو أو ترك
ل
فرال ،وإذا وقع ش و و و و يء من ذل ووك وقع علي ووه من كتب ووه ،ومن ق ووام ب ووالتفتيش ،وإذا دع ووت الح وواج ووة إلى
ُ ّ
ُ
وقع عليه املترجم.
االستعانة بمترجم فيذكر ذلك في املحضر ،ويجب أن ي ت
 .144.4يجوز اس ووتخدام الوس ووائل التقنية واإللكترونية في إعداد محض وور ض ووبط املخالفة ،واالس ووتدالل على
املخالفات.
املادة الخامسة واألربعو بعد املائة :حاالت تبليغ الجهات األمنية باملخالفة:
 .145.1للمفتش تبليغ الجهات األمنية باملخالفة في الحاالت التالية:
 .145.1.1هرو) أو امتناع املخالف عن التعاون مع املفتش.
 .145.1.2مقاومة املخالف ألعمال التفتيش.
 .145.1.3إذا انطوت املخالفة على جريمة ،أو ش هة جنائية.

الفصل الرابع :التعاو مع الجهات الحكومية

ُ
املادة السادسة واألربعو بعد املائة :إحالة املخالفات التي تتبع لجهات حكومية أخرق:
للمفتش تس و و و ووجيوول تقرير عن أي مخووالفووة لألنظموة والتعليمووات املتعلقووة بووالجهووات الحكوميووة األخرى ،متى مووا
وقعت تلك املخالفات داخل مواقع الرخص أو املجمعات التعدينية ،وللوزارة إحالة تلك املخالفات للجهات
املختصة التخاذ ما تراه بشأنها.
ُ
املادة السابعة واألربعو بعد املائة :املخالفات املحالة للوزارة من مهات حكومية أخرق:
 .147.1عند تلقي الوزارة مخالفة متعلقة باألنشطة التعدينية من أي جهة حكومية ،تتخذ ما يلي:
 .147.1.1إذا كانت املخالفة ال تزيد قيمة غرامتها عن ( )200ألف ريال تقوم بإحالتها للجهة املختص و و و ووة في
الوزارة.
 .147.1.2إذا كووانووت املخووالفووة تزيوود قيمتهووا عن ( )200ألف ريووال تقوم بووإحووالتهووا للجنووة النظر في املخووالفووات
وتقرير العقوبات.
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الفصل الخامس :تحريزامل بوطات
املادة الثامنة واألربعو بعد املائة :إمراءات تحريزامل بوطات:
 .148.1على املفتش عند ضووبطه ألي مخالفة ،وفي حال ظهر لديه ما يسووتدعي ضووبط وتحريز أي معدة أو آلة
أو معدن أو خام ،أن يقوم بما يلي:
 .148.1.1إذا كانت املضو و و ووبوطات من املعدات أو اآلالت أو األدوات ،يقوم بتصو و و ووويرها ويضو و و ووع عليها عالمة
ً
تفيد بحجزها ،وفقا ملا تقرره الوزارة.
 .148.1.2إذا كانت املضبوطات من األشياء الثمينة؛ ُ
فتجرد ،وتوصف ،وتصور ،ويبين مقدارها بالكيل أو
الوزن -إن أمكن -أو العد ،مع تحريزها ،ويثبت ذلك في محضو و و ور يوقع عليه املفتش ،وتودع لدى
الجهة املختصة.
 .148.1.3على املفتش تسليم محضر الضبط إلى الجهة املختصة في الوزارة خالل ( )3أيام عمل من تاريخ
تحرير محضر املضبوطات.
 .148.1.4على املفتش أن يبين في محاضر املضبوطات ما يسرع إليه التلف مهها وما يستلزم حفظه نفقات
كبيرة.
 .148.1.5في كل األحوال تكون نفقات تحريز املضبوطات ونقلها وحفظها وحراستها على املخالف.
 .148.1.6في حال تعذر التحريز ،يقوم املفتش بوض ووع األختام أو امللص ووقات على أماكن املخالفات ،وله أن
يضعها تحت الحراسة على نفقة املخالف.
املادة التاسعة واألربعو بعد املائة :إمراءات التصرف ف امل بوطات:
 .149.1تعرض محاض و وور ض و ووبط اآلليات واملعدات املس و ووتخدمة في املخالفة والتي تس و ووتلزم مص و ووادرتها ،على
لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات وذلك خالل ( )10أيام عمل من تاريخ الضو ووبط ،وتدرس
اللجنة مالءمة ردها أو مصووادرتها ،وتصوودر توصوويتها برد املضووبوطات ،أو املصووادرة واسووتكمال الرفع
بذلك للمحكمة.
املادة الخمسو بعد املائة :رد امل بوطات:
ً
ً
 .150.1يجب أن يكون ضبط املخالفات وتحريزها مقصورا على ما كان محال للمخالفة.
ً
 .150.2لصاحب األشياء املضبوطة املطالبة برد املضبوطات ،إذا لم تكن محال ملخالفة أو لم تستخدم فيها.
 .150.3يجوز رد األش و ووياء التي ض و ووبطت أثناء التفتيش إلى من كانت في حيازته وقت ض و ووبطها ما لم تكن الزمة
ً
للسير في إجراءات العقوبة أو محال للمصادرة.
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 .150.4إذا حصل نزاع في ملكية املضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها ،فال يجوز
تسليمها ألحد وإنما يجب على صاحب الشأن التقدم بطلب للجهات املختصة.
ّ
 .150.5يكون تسليم وتسلم األشياء املحرزة املحفوظة بموجب محضر يشتمل على عدد املحرزات ،ووصف
ّ
ّ
املسلم واملتسلم.
كل مهها ،واملخالفة املتعلقة بها ،ونوعها وموجز عهها ،وأسماء أطرافها ،ويوقعه ت
ٍ

الفصل السادس :تدابيرمعالجة اآل ارالسلبية النات ة من املوقع املرخص له

ً
املادة الحادية والخمسو بعد املائة :إيقاف األنش ة التعدينية موقتا لتصحيح اآل ارالسلبية:
ً
 .151.1وفقوا ألحكوام املوادة الرابعوة والعش و و و وورين من النظوام ،إذا كوانوت أي عمليوة أو اس و و و ووتخودام أي معودة أو
ممارسو ووة أي نشو وواط في موقع الرخصو ووة يشو ووكل آثا ًرا سو وولبية على السو ووالمة أو األمن أو صو ووحة موظفي
املرخص له أو األشخاف اآلخرين ،أو إذا كانت تلك اآلثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات
أو في إزعو وواج غير عو ووادي أو إتالف جوهري ألي موقع .يجوز للوزارة أن تطلو ووب من املرخص لو ووه أو
الش و و و ووخص املس و و و ووؤول في موقع النشو و و و وواط التعووديني أو أي ش و و و ووخص ينفووذ هووذه العمليووات أن يتخووذ
اإلجراءات التالية:
 .151.1.1إيقاف أي عملية أو اس و ووتخدام أي معدة أو ممارس و ووة أي نش و وواط في موقع الرخص و ووة يش و ووكل آثا ًرا
س وولبية على الس ووالمة أو األمن أو ص ووحة موظفي املرخص له أو األش ووخاف اآلخرين ،أو إذا كانت
تلك اآلثار قد تسو و و ووببت في أض و و و ورار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتالف جوهري
ألي موقع.
 .151.1.2إيقاف عمليات األنشطة التعدينية أو جزء مهها.
 .151.1.3اتخاذ الخطوات الضرورية ملعالجة أسبا) اإليقاف.
 .151.1.4أن يع وود وينف ووذ خط ووة اإلجراءات التص و و و ووحيحي ووة الالزم ووة ملع ووالج ووة وتص و و و ووحي م ووا ورد في الفقرة
( )151.1.3من هذه املادة.
 .151.1.5تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو مالئم.
 .151.2على الوزا ة فع أي إيقاف ص وودر ً
وفقا للفقرة ( )151.1من هذه املادة متى ما اتض ووح للوزارة أن اآلثار
رر
ً
السلبية قد صححت ،وفقا لخطة اإلجراءات التصحيحية بموجب هذه الالئحة.
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املادة الثانية والخمس ـ ـ ـ ــو بعد املائة :خ ة اإلمراءات ملعالجة اآل ارالس ـ ـ ـ ــلبية على الص ـ ـ ـ ــحة والس ـ ـ ـ ــالمة
والبيئة:
ً
ً
 .152.1إذا أص وودرت الوزارة قرارا بإيقاف األنش ووطة التعدينية أو جزء مهها مؤقتا ،لتص ووحي اآلثار الس وولبية،
ً
وفقووا للمووادة الرابعووة والعش و و و وورين من النظووام ،يجوز للوزارة أن تطلووب من املرخص لووه الووذي أوقف
نشاطه تقديم خطة إجراءات تصحيحية لتنفيذ التزاماته ،وذلك على النحو التالي:
ً
 .152.1.1يجووب تقووديم خطووة اإلجراءات التص و و و ووحيحيووة للوزارة خالل ( )30يومووا من توواريخ توجيووه الوزارة
بذلك ،وحسب املنصوف عليه في الفقرة ( )152.1.4من هذه املادة.
ً
 .152.1.2على الوزارة اعتماد خطة اإلجراءات التص و و و ووحيحية خالل ( )60يوما من تاريخ تقديم الخطة إذا
كانت تعال اآلثار السلبية املنصوف عليها في هذه املادة.
 .152.1.3إذا رفض و ووت الوزارة خطة اإلجراءات التص و ووحيحية تقوم بإش و ووعار املرخص له بأس و ووبا) الرفض،
وعلى املرخص ل ووه تق ووديم خط ووة إجراءات تص و و و ووحيحي ووة مع وودل ووة ومس و و و ووتوفي ووة لجميع املتطلب ووات
ً
املطلوبة خالل ( )30يوما من تاريخ اإلشعار.
 .152.1.4إذا اعتمدت الوزارة خطة اإلجراءات التصحيحية املعدلة ،فيجب على املرخص له التقيد بها.
 .152.1.5إذا لم يتقيوود املرخص لووه بووأي بنوود من البنود الواردة في خطووة اإلجراءات التص و و و ووحيحيووة ،تقوم
الوزارة بإحالة هذه املخالفة إلى لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات.
املادة الثالثة والخمسو بعد املائة :رفع التوصية بإنهاء الرخص:
 .153.1للوزارة اتخوواذ اإلجراءات الالزمووة قبوول رفع توص و و و وويتهووا للجنووة النظر في املخووالفووات وتقرير العقوبووات؛
إليقاف نشاط الرخصة ،أو التوصية بإنهائها.
 .153.2تقوم الوزارة باس و ووتكمال إجراءات إيقاف النش و وواط أو إنهاء الرخص و ووة ،بموجب إش و ووعار للمرخص له،
يتضمن ما يلي:
 .153.2.1األسبا) التي تستدعي إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.
ً
 .153.2.2من املرخص له مهلة ( )60يوما ملعالجة أسبا) إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.
 .153.2.3في حال اس و و و ووتحالة معالجة األس و و و ووبا) املذكورة في الفقرة ( )153.2.1من هذه املادة خالل ()60
ً
ً
يوما ،تمن الوزارة املرخص له ( )30يوما لتوضي األسبا) الضرورية الستمرار نشاط الرخصة
وتوضي أسبا) عدم معالجة إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.
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ً
 .153.3إذا لم يقوودم املرخص لووه كتووابيووا األس و و و وبووا) التي تس و و و ووتوجووب إعووادة النظر في إيقوواف النشو و و و وواط أو إنهوواء
الرخصو و و ووة ،فتحيل الوزارة هذه املخالفة إلى لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات؛ لتقوم اللجنة
بإصدار قرار بإيقاف النشاط ،أو التوصية بإنهاء الرخصة.
 .153.4ال يخلي قرار إنهاء الرخص و و و ووة مس و و و ووؤولية املرخص له بااللتزامات املنص و و و وووف عليها فيما يتعلق باألمور
البيئية وخطط إعادة التأهيل واإلغالق.
الفصل السابع :ضبط نقل املعاد والخامات بدو تصريح
املادة الرابعة والخمسو بعد املائة :صالحية الوزارة ف حجزاملعاد والخامات املنقولة بدو تصريح:
يحق للمفتش ،تفتيش أي وسيلة لنقل أي معادن أو خامات للتأكد من أن تلك الخامات أو املعادن التي تنقل
ً
اس و و و ووتخرجت بطريقة نظامية ،ووفقا لإلجراءات املوض و و و ووحة في هذه الالئحة ،ويجوز له االس و و و ووتعانة بالجهات
األمنية لضبط تلك املخالفات.
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الباب السادس :املخالفات والعقوبات ،وتسوية الخالفات
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املادة الخامسة والخمسو بعد املائة :املخالفات:
 .155.1يعد أي من التصرفات أو األفعال املنصوف عليها في هذه املادة مخالفة ،تستوجب العقوبة:
 .155.1.1القيام بأي نشط تعديني دون رخصة.
 .155.1.2عدم االلتزام بالنظام أو اللوائ أو شروط وأحكام الرخصة.
 .155.1.3تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة.
 .155.1.4التأخر أو التقصير في تقديم املعلومات أو التقارير التي تطل ها الوزارة.
 .155.1.5التأخر عن دفع املبالغ املستحقة بموجب أحكام النظام واللوائ .
 .155.1.6عودم قيوام املرخص لوه  -خالل ( )60يو ًموا من تواريخ إش و و و وعواره  -بتنفيوذ االلتزاموات التي يفرض و و و وهوا
النظام واللوائ وشروط وأحكام الرخصة.
 .155.1.7عدم قيام املرخص له بتص و و و ووحي املخالفة التي أش و و و ووعر بها خالل املدة املحددة في اإلش و و و ووعار ،أو
تكراره املخالفة.
 .155.1.8تأخر املرخص له مدة (ً )180
يوما من تاريخ تسوولمه إشووعار الوزارة في اتخاذ الوسووائل الضوورورية
للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو املواقع األثرية أو املناطق السياحية.
 .155.1.9أي عملية أو اسووتخدام أي معدة أو ممارسووة أي نشوواط في موقع الرخصووة عند وجود آثار سوولبية
على الس و و ووالمة أو األمن أو ص و و ووحة موظفي املرخص له أو األش و و ووخاف اآلخرين ،أو إذا كانت تلك
اآلثار قد تس و ووببت في أض و ورار للبيئة أو للممتلكات ،أو في إزعاج غير عادي ،أو إتالف جوهري ألي
ً
موقع ،وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.
املادة السادسة والخمسو بعد املائة :تقديرالعقوبات:
 .156.1يراعى عند تقدير العقوبة االعتبارات التالية:
 .156.1.1العمل بدون ترخيص نظامي.
 .156.1.2جسامة املخالفة.
 .156.1.3تكرار املخالفة.
 .156.1.4تعدد املخالفات.
 .156.1.5إذا ترتب على املخالفة إضرار بالسالمة ،أو األمن والصحة ،أو البيئة ،أو األموال.
 .156.1.6إذا اقترنت املخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش أو عدم التعاون مع املفتش.
 .156.1.7مساحة املوقع املخالف.
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 .156.1.8عدد اآلليات ،ومقدار الكميات املستغلة.
املادة السابعة والخمسو بعد املائة :تكوين لجا النظر ف املخالفات وتقريرالعقوبات:
ُ
 .157.1تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للنظر في املخالفات.
 .157.2يضع الوزير قواعد عمل اللجنة ،ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
ُ .157.3ي ل
حدد في قرار تكوين اللجنة مدة اللجنة ،ورئيس اللجنة ونائبه.
 .157.4تعقد اللجنة اجتماعاتها بحض و ووور أغلبية أعض و ووائها على أن يكون من بيههم الرئيس أو نائبه ،وتص و وودر
قراراتها بأغلبية أص و وووات أعض و ووائها الحاض و وورين ،وفي حالة التس و وواوي ير ح الجانب الذي ص و وووت معه
رئيس االجتماع.
 .157.5تنش و و ووأ أمانة أو أكثر تتولى التنس و و وويق والتنظيم واملس و و وواندة ألعمال اللجنة ،وإعداد املحاض و و وور الالزمة،
وحفظ امللفات.
املادة الثامنة والخمس ـ ـ ـ ــو بعد املائة :ص ـ ـ ـ ــالحيات لجنة النظر ف املخالفات وتقريرالعقوبات وإمراءات
عملها:
 .158.1للجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات الصالحيات التالية ،على سبيل املثال ال الحصر:
ُ
 .158.1.1النظر في املخالفات التي تحال إليها من الوزارة.
ً
 .158.1.2إصدار العقوبات املالئمة وفقا لنوع املخالفة.
 .158.1.3االستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة فيما تتطلبه أعمالها.
 .158.1.4في حال رأت اللجنة ض و وورورة اس و ووتدعاء الش و ووخص املخالف ،فيجوز لها اس و ووتدعاؤه ،أو من يمثله
ً
ّ
تخوله صالحيات التمثيل.
تمثيال شرعيا بموجب وكالة سارية ت
 .158.1.5تلتزم اللجنة في حالة اسووتدعاء املخالف أو من يمثله بإشووعاره قبل ( )5أيام من تاريخ مثوله أمام
اللجنة.
 .158.1.6إشعار املخالف بقرار اللجنة فور صدوره.
املادة التاسعة والخمسو بعد املائة :استعادة املعاد والخامات محل املخالفة واألموال النات ة عنها:
 .159.1للوزارة الحق في استعادة جميع املعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل
مخالف أو األموال الناتجة عهها ،وتحص و وويل قيمة املقابل املالي للخامات واملعادن املس و ووتغلة والناتجة
عن تلك العمليات.
ً
 .159.2تستعاد األموال الناتجة عن االستغالل املخالف وفقا لإلجراءات التالية:
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 .159.2.1تقدير الكميات من قبل املختص ووين الفنيين في هذا الش ووأن بالوس ووائل الفنية أو التقنية ،وتقدير
سعر املعدن أو الخام بالسعر املتعارف عليه.
 .159.2.2للوزارة أن تس و و و ووتعين بأش و و و ووخاف أو جهات من ذوي الخبرة لتقدير الكميات وقيمة املقابل املالي
للخامات محل املخالفة.
املادة الستو بعد املائة :تبليغ املرخص له بالعقوبة وبحقه ف االعتراض:
ً
متضمنا أسبا) القرار.
ُ .160.1يبلغ املخالف بقرار العقوبة
 .160.2يحق للمرخص له االعتراض على قرار عقوبة إيقاف النشو وواط أو إنهاء الرخصو ووة الصو ووادرة من الوزارة
ً
أو اللجنة خالل ( )30يوما من تاريخ إش و و و ووعاره بالقرار ،ويس و و و ووقط حقه في االعتراض بعد مض و و و و ي هذه
املدة.
ً
 .160.3يتم النظر في القرار املعترض علي ووه حس و و و و ووب الفقرة ( )160.2خالل ( )15يوم ووا من ت وواريخ اس و و و ووتالم
ً
االعتراض ،ويكون القرار بشأن ذلك نهائيا.
ً
 .160.4يجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام املحكمة اإلدارية خالل ( )60يوما من
تاريخ إبالغه بالقرار.
املادة الحادية والستو بعد املائة :تسوية الخالفات:
 .161.1أي خالف ينشو و ووأ بين الوزارة واملرخص له يجوز أن يسو و و ّووى في الوزارة بطلب من املرخص له ،ويبت في
ً
التسوية خالل ( )60يوما.
 .161.2إذا لم ُيس و و و وووى الخالف خالل امل وودة املح ووددة في الفقرة ( )161.1من ه ووذه امل ووادة ،يجوز التق و ُودم إلى
املحكمة املختصو و و ووة ،ويجوز للمرخص له االتفاق على أي تسو و و وووية أو نزاع أو خالف ينشو و و ووأ عن طريق
ً
التحكيم وفقا ألحكام نظام التحكيم وذلك بعد موافقة الوزير.
املادة الثانية والستو بعد املائة :حدود مسوولية الوزارة:
 .162.1ال تتحمل الوزارة املسؤولية عن أي ضرر ،أو خسارة ،مهما كانت طبيعتها ،إذا كانت بسبب ما يلي:
 .162.1.1ممارسة أي عمل أو أداء أي واجب بموجب النظام والالئحة.
 .162.1.2عدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام والالئحة.
 .162.2ال تتحمل الوزارة املسؤولية عن أي ضرر ،أو خسارة ،مهما كانت طبيعتها ،إذا كانت بسبب ما يلي:
ً
 .162.2.1ضبط وتحريز املضبوطات وفقا ملا هو منصوف عليه في الالئحة.
ً
 .162.2.2املصادرة وفقا ملا هو منصوف عليه في الالئحة.
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الباب السابع :أحكام متنوعة
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املادة الثالثة والستو بعد املائة :نشراإلشعارات:
ً
 .163.1وفقا ألحكام املادة الستين من النظام ،تنشر الوزارة كامل نص الوثائق التالية:
 .163.1.1القرارات ذات الطبيعة العامة.
 .163.1.2الرخص املمنوحة بموجب النظام.
 .163.1.3تجديد أو تمديد أو تعديل أو تحويل أو إنهاء ألي رخصة ممنوحة بموجب النظام.
 .163.1.4اإلشعارات املتعلقة بالرهون على الرخص.
 .163.1.5تخصيص مناطق االحتياطي التعديني ،واملجمعات التعدينية.
 .163.1.6إعالنات املنافسات.
 .163.1.7أي وثائق ذات عالقة بالالئحة أو األدلة اإلرشادية.
 .163.2تنشر الوثائق املشار إليها في الفقرة رقم ( )163.1من هذه املادة بالوسائل التي تحددها الوزارة.
املادة الرابعة والستو بعد املائة :الل ة املعتمدة ف الو ائ واملراسالت:
 .164.1تصدر الرخص املمنوحة بموجب النظام والالئحة باللغة العربية ،وتفسر وتعتمد ً
بناء على ذلك.
 .164.2يجب أن تكون املراس و و و ووالت والوثائق األخرى باللغة العربية ،ويجوز اس و و و ووتخدام لغة أخرى إلى جانوب
اللغووة العربيووة على أن تكون اللغووة العربيووة هي اللغووة املعتموودة في تفس و و و ووير هووذه املراس و و و ووالت والوثووائق
وتنفيذها.
املادة الخامسة والستو بعد املائة :احتساب املدد الزمنية:
ُ .165.1تحتسب املدد املحددة ً
وفقا للسنة املالية للدولة ،وتقسم السنة إلى أربعة أرباع كل ربع هو عبارة عن
ثالثة أشهر من السنة.
 .165.2عند ص و وودور أو تحويل أي رخص و ووة خالل أي مدة من املدد املحددة في الفقرة ( )165.1من هذه املادة
ُيحتس ووب جميع ما على الرخص ووة من حقوق والتزامات للمدة املتبقية من املدة التي ص وودرت أو حولت
فيها الرخصة.
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املادة السادسة والستو بعد املائة :البدء واألحكام املوقتة:
 .166.1تسري هذه الالئحة من تاريخ العمل بالنظام.
ً
 .166.2وفقووا لالس و و و ووتثنوواءات الواردة في الفقرة ( )2من املووادة الحوواديووة والس و و و ووتين من النظووام ،تظوول الحقوق
الصووادرة للمرخص له بموجب النظام الصووادر باملرسوووم امللكي رقم (م  )47وتاريخ ( 1425 8 20ه)
سارية ونافذة بشرط أن يتقيد املرخص له باملتطلبات املنصوف عليها في النظام من تاريخ سريانه.
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ملح رقم ()1
فئات املعاد (أ) و(ب) و( )
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)معادن الفئة (أ
الرقم
(Bauxite / Aluminum ore AL2O3 > 40 %)  بوكسيت عالي النسبة1
)Copper(  النحاس2
(Iron Ore Fe > 40 %)  خام الحديد عالي النسبة3
) Ilmenite(  اليمينايت4
) Nickel(  النيكل5
)Niobium(  نيوبيوم6
)Phosphate Rock(  الفوسفات7
(Silica, Quartz Content > 95 %)  كوارتز8
)Rare Earth Elements(  العناصر األرضية النادرة9
)Rutile(  روتيل10
)Serpentinite - Gemstone variety(  سربنتين11
)Thorium(  الثوريوم12
)Tin(  القصدير13
)Tungsten(  تنغستون14
)Zinc(  الزنك15
)Zirconium(  زركوينيوم16
)Agate(  عقيق17
)Asbestos(  اسبستوس18
)Beryllium(  بيريليوم19
)Corundum(  كورندوم20
)Diamonds(  الماس21
)Diaspore(  دياسبور22
)Lithium(  الليثيوم23
)Manganese(  منغنيز24
)Molybdenum(  موليبديوم25
)Platinum Group Metals(  مجموعة عناصر البالتينيوم26
)Pyrite(  بيريت27
)Tantalum(  تنتاليوم28
)Uranium(  يورانيوم29
) Vanadium(  فناديوم30
)Xenotime(  زينوتيم31
)Cadmium(  كادميوم32
)Chromium(  كروميوم33
مجموعة معادن الجارنيت – أحجار كريمة
)Garnet Group Minerals -Precious Stone( 34
)Semi-Precious stones & Gemstone(  أحجار كريمة وشبه الكريمة35
)Gold(  الذهب36
)Jasper(  جاسبر37
)Olivine - Peridot/ Gemstone variety(  نوع حجر كريم/  أوليفين – بيردوت38
)Silver(  الفضة39
)Hafnium(  الهفينيوم40
)Lead(  الرصاص41
)Leucoxene(  لكوكسين42
) Unlisted mineral or metal ore(  معادن و خامات غير مدرجة43
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)معادن الفئة (ب
)Bauxite/ Aluminium Ore - AL2O3 < 40%( بوكسيت منخفض النسبة
)Clay Red( الطين االحمر
)Kaolin & Bentonite( بنتونايت وكاولين
)Diatomite( دياتومايت
)Dolomite( دولومايت
)Feldspar; Incl: Felsit( فلسبار
)Fluorite( فلورايت
مجموعة معادن الجارنت – استخدامات أخرى
)Garnet Group Minerals -Other Uses(
)Anhydrite & Gypsum( جبس وانهيدرايت
)Iron ore - Fe<40%( خام الحديد منخفض النسبة
)Limestone for industry) حجر جيري للصناعة
)Magnesite( مغنيزايت
)Marble for industry) رخام للصناعة
)Nepheline Syenite( نيفلين سيانيت
)Sillimanite & Kyanite, Andalusite( كيانيت و اندلوسيت و سلمنيت
)Mica( ميكا
)Olivine - Other Uses( أوليفين – استخدامات أخرى
)Pyroxenite( بيروكسنايت
)Talc( التلك
)Perlite( بيرليت
)Potash( بوتاس
)Pozzolan for Cement( بوزوالن
)Pyrophyllite( بيروفيليت
)Salt( الملح
(High grade Silica Sand SiO2 > 95%) رمل السيلكا عالي النسبة
)Trona( تورونا
)Unlisted Industrial Mineral( معادن صناعية غير مدرجة
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

)معادن الفئة (ج
الرقم
) (أي صخر مالئم لالستغالل كبحص:البحص
1
Aggregates: (any rock suitable to be crushed(
كسر رخام
2
)Marble Crushed(
سكوريا
3
)Scoria(
)رمل السيلكا (منخفض النسبة
4
) Low grade Silica Sand SiO2 < 95%)
) صخور نارية (جرانيت و جابرو و بازلت: أحجار الزينة
5
Dimension Stone : Igneous (Granite, Gabbro & Basalt(
 صخور متحولة – رخام – نيس – شيست وفياليت:أحجار الزينة
Dimension Stone : Metamorphic (marble, gneiss, schist & 6
Phyllite(
 صخر رسوبي – دلومايت – حجر رملي – حجر جيري:أحجار الزينة
7
Dimension Stone : Sedimentary (dolomite, sandstone, limestone)

الملح للحرفيين
8
)Salt for Artisanal Miners(
الرمل والحصى
9
)Sand and Gravel(
طين
10
)Clay(
مواد ردميات
11
)Sub-base Materials(
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ملح ()2
املقابل املال ملعاد الفئة (أ)
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الرقم

الخامات المعدنية لفئة (أ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

بوكسيت عالي النسبة )(Bauxite / Aluminum ore AL2O3 > 40 %
النحاس ()Copper
خام الحديد عالي النسبة )(Iron Ore Fe > 40 %
اليمينايت () Ilmenite
النيكل () Nickel
نيوبيوم ()Niobium
الفوسفات ()Phosphate Rock
كوارتز )(Silica, Quartz Content > 95 %
العناصر األرضية النادرة ()Rare Earth Elements
روتيل ()Rutile
سربنتين ()Gemstone variety - Serpentinite
الثوريوم ()Thorium
القصدير ()Tin
تنغستون ()Tungsten
الزنك ()Zinc
زركوينيوم ()Zirconium
عقيق ()Agate
اسبستوس ()Asbestos
بيريليوم ()Beryllium
كورندوم ()Corundum
الماس ()Diamonds
دياسبور ()Diaspore
الهفينيوم ()Hafnium
الرصاص ()Lead
لكوكسين ()Leucoxene
الليثيوم ()Lithium
منغنيز ()Manganese
الموليبدينوم ()Molybdenum
مجموعة عناصر البالتينيوم ()Platinum Group Metals
بيريت ()Pyrite
تنتاليوم ()Tantalum
يورانيوم ()Uranium
فناديوم () Vanadium
زينوتيم ()Xenotime
كادميوم ()Cadmium
كروميوم ()Chromium
معادن مجموعة الجارنت  -األحجار الكريمة
)Garnet Group) Minerals - Precious Stone
أحجار كريمة وشبه الكريمة () Gemstone & semi-precious stones
الذهب ()Gold
جاسبر ()Jasper
أوليفين – بيردوت  /نوع حجر كريم
()Olivine - Peridot/ Gemstone variety
الفضة ()Silver
معادن و خامات غير مدرجة () Unlisted mineral or metal ore

37
38
39
40
41
42
43
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المقابل المالي لالستغالل
(نسبة من صافي قيمة المعدن عند
استخراجه)
٪ 2,5
٪ 1,5
٪4
٪ 4,5
٪2
٪3
٪4
٪ 3,5
٪3
٪3
٪3
٪3
٪3
٪2
٪2
٪2
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪1
٪ 1,5
٪ 2,5
٪ 2,5
٪ 2,5
٪ 1,5
٪ 2,5
٪2
٪ 1,5
٪4

ملح ()3
املقابل املال ملعاد الفئة (ب)
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

الخامات المعدنية لفئة (ب)
بوكسيت منخفض النسبة ()Bauxite/ Aluminium Ore - AL2O3 < 40%
الطين االحمر ()Red clay
بنتونايت ()Bentonite
الكاولين )( Kaolin
دياتومايت ()Diatomite
دولومايت ( 50.000 – 0 )Dolomiteطن
دولومايت ( 50.000 + )Dolomiteطن
فلسبار ())Feldspar (incl. Felsit
فلورايت ()Fluorite
معادن مجموعة الجارنت  -استخدامات أخرى
) Garnet Group) Minerals - Other Uses
جبس وانهيدرايت ()Gypsum & Anhydrite
خام الحديد منخفض النسبة ()Iron ore - Fe<40%
حجر جيري للصناعة ) 50.000 – 0 )Limestone for industryطن
حجر جيري للصناعة ) 50.000 + )Limestone for industryطن
مغنيزايت ()Magnesite
رخام للصناعة ) 50.000 – 0 )Marble for industryطن
رخام للصناعة ) 50.000 + )Marble for industryطن
نيفلين سيانيت () Nepheline Syenite
بيرليت ()Perlite
بوتاس ()Potash
بوزوالن ()Pozzolan for cement
البازلت ()Baslt
بيروفيليت ()Pyrophyllite
الملح ()Salt
رمل السيلكا عالي النسبة )(High grade Silica Sand SiO2 > 95%
تورونا ()Trona
والستونيت )(Wollastonite
الزيوليت )(Zeolite
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المقابل المالي لالستغالل
(لاير سعودي للطن)
2,5
2,25
4,5
3,25
35
4,5
6,75
4,5
15
3,5
3
2,5
4,5
6,75
5
4,5
6,75
4,5
4
10
3,5
3,5
3,5
4,5
7,5
15
6
3

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الخامات المعدنية لفئة (ب)
باريت
)(Barite
الجرافيت
)(Graphite
كيانيت و اندلوسيت و سلمنيت
()Kyanite, Andalusite & Sillimanite
ميكا
()Mica
أوليفين – استخدامات أخرى
()Olivine - Other Uses
بيروكسنايت
()Pyroxenite
التلك
()Talc
معادن صناعية غير مدرجة
() Unlisted Industrial Mineral
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المقابل المالي لالستغالل
(نسبة من المبيعات)
٪5
٪5
٪5
٪5
٪5
٪5
٪5
٪5

ملح ()4
املقابل املال ملعاد الفئة ( )
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الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الخامات المعدنية لفئة (ج)

المقابل المالي
لالستغالل باللاير
السعودي للطن

الحد األدنى للطاقة التعدينية بالطن حسب مساحة الموقع
 0إلى  0,25كم2

أكبر من  0,25إلى  0,5كم2

أكبر من  0,5إلى  0,75كم2

أكبر من  0,75إلى  1كم2

0,67

200,000

300,000

400,000

500,000

3,5

40,000

80,000

160,000

200,000

Scoria

3,5

40,000

80,000

160,000

200,000

Clay

2,25

40,000

60,000

90,000

135,000

)Dimension Stone (Granite, Gabro, gneiss

9

9,000

18,000

32,000

45,000

Basalt

3

45,000

67,500

100,000

150,000

2,25

30,000

45,000

67,500

100,000

)Dimension Stone (Marble

4,2

12,000

24,000

42,000

60,000

(Dimension Stone - (limestone, dolomite

2,8

20,000

40,000

70,000

100,000

)Dimension Stone (sandstone

1,3

20,000

40,000

70,000

100,000

4,5

2,000

-

-

-

0,53

130,000

195,000

260,000

325,000

5

50,000

75,000

112,000

168,000

4

15,000

22,500

33,000

50,000

البحص ( :أي صخر مالئم لالستغالل كبحص)
( Aggregates: (any rock suitable to be crushed

كسر رخام
Crushed Marble

سكوريا
طين
أحجار الزينة – (الجرانيت ،الجابرو ،النيس)
بازلت
أحجار الزينة ( -شيست وفيليت)
)Dimension Stone ( schist & Phyllite

أحجار الزينة ( -رخام)
أحجار الزينة –:دلومايت – حجر جيري
أحجار الزينة :حجر رملي
الملح للحرفيين
Salt for Artisanal Miners

الرمل والحصى
Sand and Gravel
رمل السيلكا (منخفض النسبة)
)) Low grade Silica Sand SiO2 < 95%

مواد ردميات
Sub-base Materials
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امللح ()5
اإلي ارالس ح
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السنة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

اإليجار السطحي لرخص الكشف
للكيلومتر مربع أو جزء من الكيلومتر المربع
(لاير)
0
10
15
20
30
50
100
150
200
250
500
600
700
800
900
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اإليجار السطحي لرخص االستغالل
نوع الرخص
رخصة تعدين
رخصة أغراض العامة
رخصة المنجم الصغير

محجر مواد بناء

المساحة
للكيلومتر مربع أو جزء من الكيلومتر
المربع

لاير

10,000

 0إلى  0,25كم2

10,000

أكبر من  0,25إلى  0,5كم2

15,000

أكبر من  0,5إلى  0,75كم2

20,000

أكبر من  0,75إلى  1كم2

25,000
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امللح ()6
الحد األدنى لإلنفاق السنو على رخص الكشف
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الحد األدنى لإلنفاق السنوي على رخص الكشف
السنة

للكيلومتر مربع أو جزء من الكيلومتر المربع
(لاير)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

750
1,500
3,000
3,000
4,500
4,500
5,600
5,600
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
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