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نظام االستثمار التعديينوزارة الصناعة والرثوة المعدنية

تكــون للكلمــات والعبــارات والمصطلحــات اآلتيــة -أينمــا وردت يف 
هــذا النظــام- المعــاين الموضحــة أمــام كل منهــا: 

المادة األوىل :

النظام: نظام االستثمار التعديني.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الهيئة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

النشــاط التعدينــي: أي عمليات على الرواســب عــن طريق 
االســتطالع، أو الكشــف، أو االســتغالل، أو المعالجة، أو التنقية 

أو أي أنشــطة أخــرى ذات عالقة بالنشــاط التعديني.

قطاع التعديــن: الــوزارة والهيئة والشــركات التي تؤسســها 
الــوزارة، أو الهيئــة وجميــع الكيانــات األخــرى ذات العالقــة 

ــي. ــاط التعدين بالنش

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية.

الرخصــة: وثيقــة تصدرهــا الــوزارة تتضمــن الموافقــة علــى 
قيام شــخص بممارســة نشــاط تعديني فــي منطقــة محددة 

ــا ألحــكام النظــام واللوائح. وفًق

الشــخص المؤهــل: شــخص انطبقــت عليــه شــروط 

الحصــول علــى الرخصــة وفًقــا ألحــكام النظــام واللوائــح.

المرخــص لــه: شــخص منــح رخصــة وفًقــا ألحــكام النظــام 

واللوائــح. 

موقــع الرخصــة: موقــع محــددة إحداثياتــه الجغرافيــة في 

الرخصة.

ــخص  ــى ش ــه إل ــص ل ــن المرخ ــة م ــل الرخص ــل: نق التحوي

مؤهــل آخــر.

االســتطالع: مســح جيولوجــي مبدئــي للتعــرف علــى البيئة 

الجيولوجية والشواهد الســطحية لوجود المعادن والخامات 

بصفــة عامة قبــل البدء بالكشــف.

الكشــف: نشــاط تفصيلــي يــؤدي إلــى استكشــاف الرواســب 

بالطــرق الجيولوجيــة أو الجيوفيزيائيــة أو الجيوكيميائيــة أو 

الحفــر بأنواعــه أو أي طريقــة أخــرى مناســبة، فــي أي موقــع؛ 

بغرض تحديــد وجــود تلــك الرواســب، وامتداداتهــا، وكمياتها، 

ونوعياتهــا، وجــدوى تعدينهــا.

التعريفات
و األحكام األولية
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االســتغالل: اســتخراج الخامات والمعــادن )تعدينـًـا أو تحجيــًرا(، بمــا في ذلك 
أي نشــاط مباشــر أو غير مباشــر الزم لتحقيــق ذلك.

التعدين: عملية اســتخراج الخامــات أو التكوينــات المعدنيــة ذات الفائدة من 
األرض أو المناطــق البحريــة، أو المــواد األخــرى الناتجــة عــن التبخيــر مــن ميــاه 

البحــر أو إمــدادات الميــاه الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك أي نشــاط تعديني مباشــر 

أو غيــر مباشــر يكــون ضرورًيــا لذلك.

الرواســب: المعــادن أو الخامــات الموجــودة فــي موضعهــا بشــكل طبيعــي 
والمتوافــرة بكميــات ذات مؤشــرات اقتصاديــة.

الخامــات: تجمعــات مــن معــدن واحــد أو أكثر فــي منطقــة محــددة تجعلها 
ذات قيمــة اقتصاديــة، وتوجــد علــى حالتهــا الطبيعية. 

 

المعــادن: مركبــات غيــر عضويــة، فلزيــة وغيــر فلزيــة، ولهــا تكويــن كيميائــي 
وصفــات طبيعيــة مميــزة، وتصنــف إلــى الفئــات اآلتيــة:

الفئــة )أ(: المعــادن الفلزيــة واألحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة والخامــات التــي 

تحتــاج إلــى عمليــات متقدمــة وتركيــز علــى النحــو المصنــف فــي اللوائــح.

الفئــة )ب(: المعــادن غيــر الفلزيــة والمعــادن الصناعيــة والمــواد الخــام علــى 

النحــو المصنــف فــي اللوائــح.

الفئــة )جـــ(: المــواد التــي تســتخدم فــي أغــراض البنــاء علــى النحــو المصنــف 

فــي اللوائــح.

التكوينــات المعدنيــة: أشــكال أو هيئــات جيولوجيــة طبيعيــة توجــد فيهــا 
خامــات أو معــادن. 

المــواد الناتجــة عــن التبخيــر: المنتجــات المســتخلصة أو الناتجــة عــن 
طريــق تبخيــر الميــاه.

المنجــم: مكان يســتخرج منــه معــدن أو خامــة ذات فائدة، ســواء من ســطح 
األرض، أو باطنهــا، أو مياه البحــر، أو إمــدادات المياه الطبيعية التي تســتخلص 

منهــا المــواد والمعــادن الناتجة عــن التبخير.

المنجــم الصغيــر: منجــم ال تتجــاوز مســاحته الكيلــو متــر المربــع، وحجــم 
راســبه المعدنــي وإنتاجــه مــن الخــام واالســتثمارات الرأســمالية تســوغ اعتباره 

كذلــك، ويعــود تقديــر ذلــك إلــى الــوزارة.

المحاجــر: أماكن فــي الجبــال أو فــي األرض تقتلع منهــا الصخــور أو المعادن 
الخامات. أو 

المعالجة: تنقية الخامات، أو إزالة الشوائب، أو زيادة التركيز.

الحفر: إحداث حفرة أو فتحة في األرض، مهما كان نوعها.

الصقل: جلي سطح المعادن أو الصخور لجعله أملَس براًقا.

ــة  ــل التنقي ــن أج ــرى م ــيلة أخ ــأي وس ــرارة أو ب ــادن بالح ــة المع ــر: إذاب الصه
والمعالجــة.

التركيز: نسبة معدن ما  في منتج.

الصخــور: مــواد أرضيــة طبيعية علــى هيئــة صلبــة، وتتكــون فــي الغالب من 
تجمــع معدنــي متحجر يتألــف مــن معــدن أو أكثر.

الحصى: األحجار الصغيرة التي تتراوح أقطارها بين )٢-٥٧( ملم.
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الرمــل: مــادة تنشــأ مــن جــراء تفتــت مكونــات القشــرة األرضيــة أو تكســرها أو تآكلهــا أو حتهــا أو تعريتهــا، وتكــون بأقطــار تقــل 
عــن )٢( ملــم.

الطبقة: طبقة من األرض ذات خصائص متسقة تميزها عن الطبقات األخرى.

مناطق االحتياطــي التعديني: مناطــق تحتوي علــى كمية من الخامــات أو المعــادن في مواقــع قابلة للتعدين ذات مؤشــرات 
اقتصادية مثبتــة جيولوجًيا أو محتملة بحســب أحجام التكوينــات المعدنية.

المجمعات التعدينية: األراضي المحددة لممارسة األنشطة التعدينية. 

المرافــق العامــة: األراضــي التــي تقــوم عليهــا شــبكات الطــرق أو الشــوارع أو الســكك الحديديــة العامــة أو المطــارات أو الموانــئ 
أو أنابيــب البتــرول والغــاز أو مشــروعات الطاقــة أو المخصصــة لمشــاريع الميــاه المعتمــدة.  

ــة  ــة والجيوكيميائي ــات الجيولوجي ــى المعلوم ــوي عل ــة تحت ــات رقمي ــدة بيان ــة: قاع ــة الوطني ــات الجيولوجي ــدة البيان قاع
والجيوفيزيائيــة والطبوغرافيــة والجغرافيــة للدولــة، ونتائــج دراســات وأعمــال المســح وأنشــطة االستكشــاف، ومعلومــات الرخص 

ومناطــق االحتياطــي التعدينــي والمجمعــات التعدينيــة.

إعــادة التأهيــل: أعمــال يجب علــى المرخــص لــه القيــام بها إلعــادة موقــع الرخصــة إلــى حالــة طبيعيــة مالئمة عنــد االنتهــاء من 
أي نشــاط داخل الموقــع وفــق األنظمة.

اإلغــالق: أعمــال يجــب علــى المرخص لــه القيــام بهــا؛ إلغــالق موقــع الرخصــة بعــد االنتهــاء مــن أي نشــاط داخــل الموقــع، وإكمال 
أعمــال إعــادة التأهيل.

المــواد الهيدروكربونيــة: مركبــات الهيدروجيــن والكربون فــي حالتهــا الســائلة أو الغازية، ســواء أكانــت تقليديــة أو غيــر تقليدية، 
ــان،  ــدرات الميث ــري، وهي ــاز الصخ ــي، والغ ــاز الطبيع ــات، والغ ــري، والمكثف ــت الصخ ــس، والزي ــت الحبي ــام، والزي ــت الخ ــل: الزي مث

والقطــران الطبيعــي، والقــار، التــي يتــم اســتخراجها أو اســتخالصها مــن باطــن األرض أو ظاهرهــا.

المخلفــات الخطــرة: مخلفــات تحــوي مــواًدا ضــارة باإلنســان أو البيئــة، تنتــج عــن النشــاط التعدينــي، ســواًء أكانــت علــى هيئــة 
صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو إشــعاعية.

األجور السطحية: مبالغ يدفعها المرخص له الستئجار األرض المشمولة بالرخصة. 

المناطق البحرية: المناطق البحرية المشمولة بنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.

السيطرة: اإلمكانية أو القدرة -المباشرة أو غير المباشرة- على ممارسة تأثير فّعال على أعمال وقرارات شخص آخر.
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 جميــع الرواســب ملــك للدولــة، وال يجــوز أن يكتســبها الغيــر بالتقــادم، ويشــمل ذلــك الخامــات بجميــع أنواعهــا . 	

ــري  ــة الب ــم الدول ــك إقلي ــمل ذل ــا، ويش ــي باطنه ــطح األرض أو ف ــى س ــت عل ــواًء أكان ــا، س ــكلها أو تركيبه ــاً كان ش أي

ــة.  ــا البحري ومناطقه

 تنتقــل ملكيــة المعــادن والخامــات المشــمولة برخصــة االســتغالل إلــى المرخــص لــه بمجــرد اســتخراجها مــن . 	

موقــع الرخصــة، وذلــك خــالل مــدة الرخصــة، وفًقــا ألحــكام النظــام.

المادة الثانية

المادة الثالثة
دون إخالل باختصاصــات الجهات المعنية، تكون الوزارة هــي الجهة المختصة 

بتطبيق أحكام النظام واإلشــراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على ســبيل المثال- 
يأتي: القيام بما 

ــادات  ــراءات واإلرش ــاذج واإلج ــح والنم ــدار اللوائ 	.   إص
ــام. ــكام النظ ــذ أح ــة لتنفي الالزم

التعديــن  بقطــاع  الخاصــة  السياســات  وضــع      .	
تنفيذهــا.  علــى  واإلشــراف 

 
3.   تحديــد األراضي والمناطــق البحرية التــي يجوز منح  
رخــص عليهــا بمقتضــى أحــكام النظــام، بالتنســيق مع 

ــا يخصها. وزارة الطاقة فيم
 

4.   تحديد األجور الســطحية والمقابــل المالي للرخص 
والخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة، وفًقــا ألحــكام النظام 

ومــا تقــرره اللوائح.

5.    دراســة الطلبــات المقدمــة للحصــول علــى أي نوع 
ــام  ــكام النظ ــى أح ــح بمقتض ــي تمن ــوق الت ــن الحق م
وفًقــا  الحقــوق  لتلــك  المانحــة  الرخــص  وإصــدار 

ألحكامــه.

والعوائــد  المالــي  والمقابــل  الرســوم  6.    تحصيــل 
ــات  ــطحية والغرام ــور الس ــات واألج ــة للمنافس المالي

ــام. ــكام النظ ــا ألح ــررة طبًق المق

7.   تشــجيع البحــث والتطوير والتخطيط واالســتثمار 

ــاط التعديني. ــال النش في مج

ــة  ــم للبني ــع المنظ ــق التوس ــى تحقي ــعي إل 8.    الس

ــة  ــات ذات الصل ــي والخدم ــاط التعدين ــة للنش التحتي

ــة. ــة وموثوق ــتدامة وفعال ــة مس بطريق

9.    التنســيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي:

تحديد مناطــق لالحتياطي التعديني.

الوطنيــة  الجيولوجيــة  البيانــات  قاعــدة  بتطويــر 

. يثهــا تحد و

توفير الخرائط المختلفة وبيانات المســح والدراســات 

ــتثمار التعديني. والبحوث الالزمة لالس

0	.   التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتوفيــر مرافــق 

التعدينيــة،  للمناطــق  المطلوبــة  التحتيــة  البنيــة 

ويشــمل ذلك: الطــرق، والســكك الحديديــة، والموانئ، 

ومحطــات الطاقــة، وخطــوط إمــداد الطاقــة والميــاه. 

		.   التكامــل والتعاون مــع الجهــات المعنيــة لمراقبة 

مواقــع األنشــطة التعدينية. 

		.   مراقبــة تدابيــر الصحــة والســالمة المهنيــة التــي 

يتوجــب علــى المرخــص لــه القيــام بهــا.

3	.   التنســيق مــع وزارة الداخليــة لتطبيــق التعليمات 

ــق  ــن الحري ــة م ــالمة والحماي ــات الس ــة وتعليم األمني

الصــادرة منهــا فــي مجــال النشــاط التعدينــي. 

4	.   اإلشــراف والمراقبــة علــى جميــع أوجــه نشــاطات 

المرخــص لــه.

5	.   تحديــد محتــوى وشــكل أي دراســة أو تقريــر أو 

توجيــه يطلــب وفًقــا للنظــام أو اللوائــح.

لقطــاع  التطويريــة  والبرامــج  الخطــط  وضــع     .	6

تنفيذهــا. ومتابعــة  وتحديثهــا  التعديــن 

التــي  والعناصــر  والمعــادن  الخامــات  تحديــد     .	7

ال يجــوز تطويرهــا أو التــي ُيحتفــظ بهــا للكشــف أو 

االســتغالل فــي وقــت الحــق أو التــي تخضــع لتنظيــم 

ــاص. خ

8	.   تأهيــل شــركات أو مكاتــب متخصصــة للقيــام 

بمهمــات المراقبــة وضبــط المخالفــات، وفًقــا لمــا 

نظام االستثمار التعديين
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ــري أحكام النظام على ما يأتي: دون إخالل بأحكام المادة )الثانية(، ال تس

	     المواد أو الرواســب أو الموارد الهيدروكربونية، ويســتثنى من ذلك الفحم الحجري.

	     الآللئ والمرجان والمواد البحرية المشــابهة.

المادة الخامسةالمادة الرابعة

تنشئ الوزارة السجالت اآلتية:

ــجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة إلى الوزارة. 	    س

	    ســجل الرخــص: تقيــد فيــه جميــع الرخــص الصــادرة ومــا يتــم عليهــا مــن تجديــد، أو تعديــل، أو تحويل، 

أو تمديــد، أو رهــن أو إنهــاء أو انتهــاء وكل مــا يؤثــر فيها.

3    ســجل مناطق المعــادن: تقيــد فيــه تفاصيــل مناطق المعــادن، بمــا فــي ذلــك: المجمعــات التعدينية، 

ومناطــق االحتياطــي التعديني.

وتتيح الوزارة بالتنســيق مع الهيئة للعموم االطالَع على جميع الســجالت وفقاً للوائح.

نظام االستثمار التعديينوزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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 األرايض والمناطق
 المشمولة

 بالنشاط التعديين
والمستثناة منها

2

مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة وأحكام النظام، يكون النشــاط 
التعديني  علــى أراض مملوكة للدولة أو مملوكة ملكيــة خاصة أو التي يكون جزء 

منها مملوًكا للدولة، ويكون اآلخــر مملوًكا ملكية خاصة، أو علــى المناطق البحرية.
يســتثنى مما ورد في الفقرة )	( من هذه المادة ما يلي: 

األراضي التي تشــغلها األماكن المقدسة.. 	

األراضي التي تشــغلها المنشــآت العســكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد . 	

ــاًء على طلب من الوزير. ــر المختص برفع الحظر عنها بن الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزي

ــدد بقرار من مجلس الوزراء.. 3 األراضي والمناطق البحرية التي تح

يجوز منح رخصة اســتطالع على األراضي والمناطق البحرية كافة عدا األراضــي والمناطق الواردة في الفقرة )	( من 

المادة )السادسة( من النظام.

يجوز منح رخصة كشف أو رخصة اســتغالل على األراضي والمناطق اآلتية بعد 
الحصول علــى الموافقات والتصاريح الالزمة من الجهــات الحكومية ذات العالقة:

	     أراضي المرافق العامة.

	     المناطق التي تحدد -بناء على النظام- بأنها ســياحية أو أثريــة أو تاريخية أو محميات للحيــاة الفطرية أو المراعي والغابات 

والمتنزهات الوطنيــة والبرية والجيولوجية.

المادة السابعة

المادة السادسة

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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ــي  ــن األراض ــى أي م ــتغالل عل ــف أو اس ــة كش ــى رخص ــول عل ــروط للحص ــل الش ــا مكتم ــوزارة طلًب ــتلمت ال إذا اس

ــة  ــة ذات العالق ــات الحكومي ــى الجه ــة إل ــا الكتاب ــام فعليه ــن النظ ــابعة( م ــادة )الس ــي الم ــددة ف ــق المح والمناط

ــح الالزمــة. وفــي حــال عــدم ورود أي اعتــراض مــن تلــك الجهــات خــالل مــدة  للحصــول علــى الموافقــات والتصاري

ــّد ذلــك موافقــة منهــا، ولمقــدم الطلــب عنــد ورود اعتــراض مــن إحــدى الجهــات  ــا مــن تاريــخ االســتالم ُع )30( يوًم

اســتبعاد األراضي والمناطــق محــل االعتــراض والمتداخلة مــع األراضــي والمناطــق المذكورة فــي المادة )الســابعة(، 

ــا مــن تاريــخ إشــعار مقــدم الطلــب بذلــك. واســتكمال طلبــه خــالل مــدة أقصاهــا )30( يوًم

 دون إخــالل بمــا ورد فــي المــادة )السادســة( مــن النظــام، وبعــد التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة، للوزيــر أن 

ــموح  ــر المس ــطة غي ــد األنش ــي، وتحدي ــي التعدين ــة لالحتياط ــة بحري ــص أي أرض أو منطق ــراًرا بتخصي ــدر ق يص

بهــا فيهــا مــن أجــل الحفــاظ عليهــا الســتخدامها فــي الوقــت المناســب ألغــراض النشــاط التعدينــي.

إذا رغبــت الــوزارة فــي تخصيــص مجمــع تعدينــي، فعليهــا تبليــغ الجهــات ذات العالقــة بذلــك، وفــي حــال عــدم 

ورود أي اعتــراض مــن أي مــن تلــك الجهــات خــالل )30( يوًما  مــن تاريــخ اســتالم التبليــغ ٌعّد ذلــك موافقــة منها. 

المادة التاسعة المادة الثامنة 

المادة العارشة 

نظام االستثمار التعديين
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 األحكام العامة
للرخص

3

	     تقــوم الــوزارة بوضــع الشــروط الخاصــة بأنــواع الرخــص، وتحديــد إجــراءات إصدارهــا، وتجديدهــا، وتمديدهــا وتحويلها 

وتعديلهــا أو التخلــي عنهــا أو عــن جــزء مــن موقــع الرخصــة وفقــاً ألحــكام النظــام ومــا تحــدده اللوائح.

	     تُقــدم جميــع طلبــات الحصــول علــى الرخصــة أو تجديدهــا أو تمديدهــا أو تحويلهــا أو تعديلهــا أو التخلــي عنهــا أو 

عــن جــزء مــن موقــع الرخصــة طبًقــا للنظــام إلــى الــوزارة باســتخدام النمــاذج واإلجــراءات الموضحــة فــي اللوائــح. 

ال يجــوز تعديــل شــروط وأحــكام الرخصــة أثنــاء فتــرة ســريانها إال بطلــب مــن المرخــص لــه، وموافقــة الــوزارة. ويكــون 

تجديدهــا أو تمديدهــا بالشــروط واألحــكام التــي يتــم االتفــاق عليهــا مــع المرخــص لــه، وفقــاً لمــا تحــدده اللوائــح.

فيما عدا رخصة االستطالع، ال يجوز منح الرخص الواردة في النظام إال للشخص ذي الصفة االعتبارية. 

ال يجــوز ألي شــخص القيــام بــأي عمليــة اســتطالع أو كشــف أو اســتغالل قبــل الحصــول علــى الرخصــة التــي تخولــه 

للقيــام بذلــك، ويســتثنى مــن ذلــك مــا يأتــي:

	       الهيئة، ويجوز لها -بعد إشـعار الوزارة- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهمات واألعمال الواردة في تنظيمها.

	       الجهــات الرســمية ذات العالقــة والجامعــات والمعاهــد ومراكــز األبحــاث الوطنيــة، ويجــوز لهــا -بعــد موافقــة الــوزارة- إجــراء أبحــاث علميــة 

ذات عالقــة باالســتطالع أو بالكشــف، علــى أال تســتخدم تلــك األبحــاث ألغــراض تجاريــة إال بموافقــة الــوزارة. ويجــب أن تــزود الــوزارة بنســخة مــن 

نتائــج األبحــاث العلميــة.

المادة الثانية عرشة 

المادة الثالثة عرشة 

المادة الحادية عرشة 
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	       الرخص التي تخول الحقــوق وفقاً للنظام، هي:

االستطالع.	  رخصة 

الكشف.	  رخصة 

االستغالل.	  رخصة 

	      تشمل رخصة االستغالل ما يأتي:

التعدين.	  رخصة 

الصغير.	  المنجم  رخصة 

رخصة محجر مواد بناء.	 

رخصة األغراض العامة.	 

3      مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الثالثــة عشــرة( يجــوز ألي شــخص الحصــول 
علــى أكثــر مــن رخصــة، وفًقــا للضوابــط التــي تحددهــا اللوائــح.

المادة الرابعة عرشة 
يجــوز التقــدم بطلــب للحصــول علــى رخصــة لطبقــة محــددة مــن األرض، ويجــوز للــوزارة وضــع قيــود علــى طبقــة 

محــددة، وفقــاً لمــا تحــدده اللوائــح.

ــدرة  ــة والق ــة الفني ــة الكفاي ــب الرخص ــي طال ــر ف ــب أن يتواف ــة، يج ــة ذات العالق ــه األنظم ــي ب ــا تقض ــاة م ــع مراع م

الماليــة وفقــاً لنــوع الرخصــة المطلوبــة، ممــا يمكنــه مــن القيــام بالتزاماته بشــكل فعــال، وفقــاً لمــا تحــدده اللوائح.

ال يجــوز رفــض طلــب الحصــول علــى أي رخصــة، أو تجديدهــا، أو تمديدهــا أو تعديلهــا وفًقــا للنظــام واللوائــح إال بناء 

علــى أســباب واضحــة ومكتوبــة، ويحــق لمقــدم الطلــب التظلــم مــن ذلــك أمــام المحكمــة اإلدارية.

المادة الخامسة عرشة 

المادة السادسة عرشة 

المادة السابعة عرشة 

نظام االستثمار التعديين
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مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )التاســعة عشــرة( والفقــرة )6( مــن المــادة )الحاديــة 
ــع  ــى موق ــة عل ــى رخص ــول عل ــب للحص ــن طل ــر م ــوزارة أكث ــت ال ــن(، إذا تلق واألربعي
واحــد، فتكــون األولويــة فــي منــح الرخصــة بنــاًء علــى أســبقية تقديــم الطلــب، وعلــى 

النحــو المســجل فــي ســجل الطلبــات بشــرط مــا يأتــي:
	    الوفاء بمتطلبات المادة )السادســة عشرة(.

	   دفع رســوم طلب الرخصة، واســتيفاء المتطلبات األخرى لمنح هذه الرخصة وفًقا لما تحدده اللوائح.

المادة الثامنة عرشة 

للــوزارة تحديــد أراٍض أو مناطــق بحريــة لطرحهــا للمنافســة، وال يجــوز منــح رخــص عليهــا إال عــن طريــق المنافســة، 

وفًقــا ألحــكام النظــام ومــا تحــدده اللوائــح.

المادة التاسعة عرشة 

	      يجــوز تحويــل أي رخصــة كشــف أو اســتغالل -بعــد تقديــم طلــب مــن المرخــص لــه- إلــى شــخص مؤهــل، ويتــم 

ــي  ــددة ف ــل المح ــروط التحوي ــرت ش ــب إذا تواف ــض الطل ــوز رف ــح. وال يج ــتحددها اللوائ ــي س ــة الت ــل بالكيفي التحوي

أحــكام النظــام واللوائــح.

ــه  ــة إلي ــى الشــخص المحول ــه إل 	      ينتقــل مــا للرخصــة مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات مــن المرخــص ل

ــك. الرخصــة، فــور صــدور القــرار بذل

3      اســتثناًء مــن الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة، ال يجــوز تحويــل رخصــة الكشــف بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

خــالل الســنة األولــى مــن بدايــة مدتهــا.

4     ال يعد طلب التحويل نافــًذا إال بعد صدور قرار من الوزارة بذلك.

المادة العرشون 

دون إخــالل بمــا ورد فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )العشــرين( 

مــن النظــام، يبلــغ المرخــص لــه الــوزارة إذا حــدث أي تغييــر فــي 

ــر. ــدوث التغيي ــن ح ــا م ــالل )30( يوًم ــه خ ــيطرة علي الس

المادة الحادية والعرشون 

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه األحــكام الشــرعية واألنظمــة ذات 

ــه  ــص ل ــوز للمرخ ــتطالع، يج ــة االس ــدا رخص ــا ع ــة، وفيم العالق

ــد بالرهــن إال  أن يرهــن الحقــوق التــي تخولهــا الرخصــة، وال يعت

بعــد إبــالغ الراهــن )المرخــص لــه( الــوزارة بتســجيله فــي ســجل 

الرخص وفــق ما تحــدده اللوائــح. ويحــق للمرتهــن أو مــن يعينه 

تنفيــذ أي حق مرهــون فــي الرخصــة، ونقل تلــك الحقوق بشــرط 

اســتيفاء متطلبــات المادتيــن )السادســة عشــرة( و)العشــرين(.

المادة الثانية والعرشون 

	     تعــد البيانــات والمعلومــات المقدمــة مــن طالــب الرخصــة 

ــخ  ــن تاري ــا م ــي )80	( يوًم ــل مض ــاؤها قب ــوز إفش ــرية، وال يج س

رفــض الطلــب.

	    تعـــد جميع التقـــارير الجيولوجيـــة المقدمة مــن أي مرخص 

لــه بموجــب اللوائــح ســـرية متــى مــا طـــلب المرخــص لــه ذلــك، 

وال يجــوز نشرهـــا دون موافقتــه إال علــى النحــو اآلتــي:

ــص 	  ــر للرخ ــتالم التقاري ــن اس ــنوات م ــس س ــي خم ــد مض بع

ــارية. الس

بعــد مضــي )80	( يوًمــا مــن تاريــخ انتهــاء الرخصــة أو إنهائهــا 	 

أو التخلــي الجزئــي عــن موقــع الرخصــة.

أو  البيانــات  فــي  التصــرف  األحــوال  جميــع  فــي  وللــوزارة 

المعلومــات أو التقاريــر بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام.

المادة الثالثة والعرشون 

نظام االستثمار التعديين
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يجــوز للــوزارة أن تصــدر القــرارات التــي تراهــا ضروريــة لوقف أي 

عمليــة أو اســتخدام أي معــدات أو ممارســات أو أي نشــاط فــي 

موقــع الرخصة عنــد وجــود آثــار ســلبية علــى الســالمة أو األمن 

ــن أو إذا  ــخاص اآلخري ــه، أو األش ــص ل ــي المرخ ــة موظف أو صح

كانت تلــك اآلثار قــد تســببت فــي أضــرار للبيئــة، أو للممتلكات 

ــى  ــع. وعل ــري ألي موق ــالف جوه ــادي، أو إت ــر ع ــاج غي ــي إزع أو ف

الــوزارة إنهــاء الوقــف حــال التأكــد مــن زوال أســبابه.

المادة الرابعة والعرشون 

دون إخــالل باألحــكام األخــرى الــواردة فــي النظــام واللوائــح، ال 

يجــوز إنهــاء الرخصــة إال بنــاًء علــى أحــد األســباب اآلتيــة:

تأخــر المرخص له عن دفــع المبالــغ المســتحقة للدولة . 	

لمــدة تزيد علــى )80	( يوًما.

تقديــم المرخــص لــه معلومــات غيــر صحيحــة إلــى . 	

الــوزارة تخــل جوهرًيــا بأعمالــه أو بياناتــه.

ــخ . 3 ــا مــن تاري ــه -خــالل )60( يوًم عــدم قيــام المرخــص ل

إشــعاره كتابياً- بتنفيذ االلتزامــات التي يفرضهــا النظام 

واللوائــح وشــروط وأحــكام الرخصة.

عــدم قيــام المرخــص لــه بتصحيــح المخالفــة التــي . 4

أشــعر بها خــالل المــدة المحددة فــي اإلشــعار، أو تكراره 

ــة. للمخالف

تأخــر المرخــص لــه مــدة )80	( يوًمــا مــن تاريخ تســلمه . 5

ــوزارة الكتابــي فــي اتخــاذ الوســائل الضروريــة  إشــعار ال

للمحافظــة علــى البيئــة، أو الحيــاة الفطريــة أو المواقع 

األثريــة، أو المناطــق الســياحية.

وإذا أنهيــت الرخصــة فــال يحــق لمــن كانــت ممنوحــة لــه، وال 

لــذوي العالقــة التقدم -خــالل ثــالث ســنوات- بطلــب الحصول 

علــى رخصــة أخــرى علــى الموقــع ذاتــه، أو جــزء منــه، وتحــدد 

اللوائــح اإلجــراءات المتصلــة بإنهــاء الرخصــة.

المادة الخامسة والعرشون 

ــى  ــب عل ــك األرض، يج ــع مال ــابق م ــاق س ــأي اتف ــالل ب دون إخ

المرخــص له خــالل )80	( يوًما من تاريــخ إنهاء أو انتهــاء الرخصة 

ألي ســبب كان أن يزيــل أي مبنــى أو مصنــع أو آليــة أو معــدات 

ــتخرج أو أي  ــام المس ــرى أو الخ ــواد أخ ــات أو م أو أداة أو مخلف

ــة  ــت ثابت ــواًء أكان ــا، س ــاً كان نوعه ــكات أي ــن الممتل ــر م ــوع آخ ن

ــوزارة إبقــاءه لمقتضــى  ــرى ال ــة، وذلــك باســتثناء مــا ت أم منقول

المصلحــة العامــة، وتحــدد اللوائــح الشــروط والضوابــط لذلــك.

المادة السادسة والعرشون 

يكــون لممثلي الــوزارة المختصيــن صفة الضبــط، ولهم دخول 

موقع الرخصــة بموجب النظــام؛ للتفتيــش، والمراقبة، وضبط 

المخالفــات، والتأكــد مــن تقيــد المرخص لــه بالنظــام واللوائح 

وشــروط وأحكام الرخصــة. وعلــى المرخص لــه أن يتعــاون مع 

ممثلي الــوزارة بمــا يمكنهم مــن أداء  المهام علــى أكمل وجه.

المادة السابعة والعرشون 

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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 الحقوق
وااللزتامات

4
المادة التاسعة والعرشون 

مــع مراعاة مــا تقضــي بــه األنظمــة ذات العالقــة، إذا رغــب المرخــص له فــي القيــام بمســح جــوي، فعليــه أن يحصل 

علــى إذن كتابي مــن الــوزارة للقيــام بهذا النشــاط.

المادة الثالثون 
إذا منعــت قوة قاهــرة أو أعاقــت أو أخــرت قيــام المرخص لــه بأي مــن التزاماتــه في الوقــت المحــدد، فــإن التعطيل 

أو التأخيــر الناتــج عــن ذلــك، ال يعــد إهمــاالً أو تقصيــًرا فــي العمــل أو األداء. وللــوزارة فــي هــذه الحالــة تمديــد الفتــرة 

ــح  ــرة، أو أن تمن ــوة القاه ــاء الق ــرة بق ــن فت ــل ع ــدة ال تق ــل لم ــف، أو تعط ــذي توق ــل ال ــددة للعم ــت مح ــي كان الت

المرخــص لــه موقعــاً بديــالً للرخصــة متــى مــا كان ذلــك ممكنًــا، وفقــاً لنــوع الخــام والرخصــة.

ويقصــد بالقــوة القاهرة فــي أحــكام هــذه المــادة: األحــداث المتعــارف عليهــا أصولًيا كقــوة قاهــرة ناجمة عــن ظروف 

غيــر متوقعــة وقــت إصــدار الرخصــة، والتــي ال يرجــع وجودهــا إلــى أي مــن الطرفيــن، وتجعــل تنفيــذ المرخــص لــه 

اللتزاماتــه المحــددة بالرخصــة مســتحياًل.

المادة الحادية والثالثون 
ــا  ــا لم ــأنه، وفًق ــي ش ــة ف ــادرة الرخص ــع الص ــن الموق ــزء م ــن ج ــه، أو ع ــن رخصت ــى ع ــه أن يتخل ــص ل ــوز للمرخ يج

ــح. ــدده اللوائ تح

تكون العمليات التي تنفذ بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية المرخص له و إشرافه وإدارته.

المادة الثامنة والعرشون 

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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المادة الثانية والثالثون 

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه المــادة )الثانيــة( مــن النظــام، إذا كان موقــع رخصــة 
ــوًكا ملكيــة خاصــة ثابتــة بســند نظامــي، أو  الكشــف أو االســتغالل أو جــزء منــه ممل
كان ألحــد األشــخاص حــق انتفــاع ثابــت بهــا نظامــاً، فــإن علــى المرخــص لــه أن يقــوم 

ــة: ــراءات اآلتي باإلج

تقديــم الرخصــة إلــى مالــك األرض أو المنتفــع بهــا متــى مــا طلــب منــه ذلــك. وال يجــوز للمرخــص لــه أن يبــدأ . 	

بممارســة الحقوق محــل الرخصــة الممنوحة لــه أيــاً كان نوعهــا، إال بعــد أن يتفق مــع مالــك األرض أو المنتفع 

علــى تعويــض عــادل عمــا كان ســيعود بــه اســتعمال األرض مــن نفــع، وعــن األضــرار التــي قــد تلحــق بــاألرض 

نتيجــة العمليــات المرخــص بهــا، وأن يقــدم ذلــك االتفــاق إلــى الــوزارة قبــل بــدء عملياتــه علــى هــذه األرض. 

ــق . 	 ــادل، فتطب ــض الع ــول التعوي ــاق ح ــى اتف ــا إل ــع به ــك األرض أو المنتف ــه ومال ــص ل ــل المرخ ــم يتوص إذا ل

الوزارة فــي هــذه الحالــة األحــكام ذات العالقــة بوضــع اليــد المؤقت علــى العقــار الــواردة في نظــام نــزع ملكية 

العقــارات للمنفعــة العامــة، ووضــع اليــد المؤقــت علــى العقــار.

ــل  ــة، وبأق ــة معقول ــة ممارس ــى الرخص ــة بمقتض ــوق الممنوح ــارس الحق ــب أن تم ــه يج ــوال، فإن ــع األح ــي جمي وف

قــدر ممكــن مــن التأثيــر علــى مصالــح المالــك أو المنتفــع، وبمــا يتمشــى مــع التنفيــذ المالئــم ألغــراض الرخصــة

المادة الثالثة والثالثون 
	      يكــون للمرخــص لــه جميــع حقــوق االرتفــاق الالزمــة لتمكينــه مــن تنفيــذ عملياتــه علــى أي أرض تملكهــا الدولة 

خــارج موقــع الرخصــة، وذلــك بمقتضــى تصريــح مــن الــوزارة بعــد موافقــة الجهــات الحكوميــة المختصــة، بشــرط 

أال تكــون متعارضــة مــع حقــوق أخــرى لغيــره علــى األرض.

ــي، أو  ــند نظام ــة بس ــة ثابت ــة خاص ــة ملكي ــى أرض مملوك ــة عل ــاق المطلوب ــوق االرتف ــن حق ــت أي م 	      إذا وقع

علــى موقــع رخصــة أخــرى، فعلــى المرخــص لــه أن يتفــق مــع مالــك األرض، أو المنتفــع بهــا، أو المرخــص لــه اآلخــر 

ــوق. ــك الحق ــاب تل ــا الكتس ــددة نظاًم ــة المح ــوق بالطريق ــك الحق ــى تل ــول عل للحص

ــادة دون  ــذه الم ــراض ه ــاق -ألغ ــوق االرتف ــمل حق ــادة، تش ــذه الم ــن ه ــرة )	( م ــه الفق ــا تضمنت ــالل بم 3      دون إخ

ــي  ــة، وف ــحية والجوفي ــياه السـطـ ــتلفة والمـ ــاالت المـخـ ــوط االتصـ ــا وخط ــرق بأنواعه ــتخدام الط ــق اس ــر- ح حص

حــال عــدم توافــر بدائــل عــن مصــادر الميــاه الضروريــة لتنفيــذ عمليــات المرخــص لــه، علــى أال يخــل ذلــك بأنظمــة 

ــاه. ــى المي ــة عل ــات المحافظ وتعليم

المادة الرابعة والثالثون 
على المرخص له أن يتقيــد باألنظمة واألوامر والقرارات المعمول بهــا ، وبالنظام واللوائح.

نظام االستثمار التعديينوزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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المادة الخامسة والثالثون 

	     علــى كل طالــب رخصــة تعديــن أو رخصــة منجــم صغيــر أو رخصة 

األغراض العامــة أن يضمن في طلبه دراســة األثــر البيئــي واالجتماعي، 

وخطة إعــادة تأهيل الموقــع واإلغالق وفــق ما تحــدده اللوائــح، ويلتزم 

بموجبهــا باتخــاذ جميــع الوســائل واالحتياطــات الالزمــة للحفــاظ علــى 

مصــادر الميــاه والبيئــة والحيــاة الفطريــة وحمايتهــا مــن أي مخلفات 

خطــرة، أو أي ضــرر بيئــي آخر وفــق مــا تحــدده اللوائح.

	     يكــون اعتمــاد دراســة األثــر البيئــي مــن الجهــة المختصــة نظاًمــا 

عــن البيئــة فــي المملكــة خــالل مــدة )60( يوًمــا مــن تســلم الدراســة، 

وللوزيــر زيــادة المــدة لبعــض األنشــطة التعدينيــة.

ــد  ــوزارة بع ــن ال ــالق م ــل واإلغ ــادة التأهي ــة إع ــاد خط ــون اعتم 3     يك

ــة. ــة بالبيئ ــة المختص ــة الجه ــى موافق ــول عل الحص

4     علــى كل طالــب رخصــة تعدين ورخصــة منجــم صغيــر أن يضمن 

في طلبه دراســة للجــدوى االقتصاديــة للمشــروع تتضمن المســاهمة 

ــة،  ــع الرخص ــن موق ــة ضم ــة الواقع ــات المحلي ــة المجتمع ــي تنمي ف

ــع  ــل الموق ــادة تأهي ــة إع ــي، وتكلف ــوى المحل ــم المحت ــا ودع أو بقربه

واإلغــالق.

5     علــى كل طالــب رخصــة كشــف ورخصــة محجــر مــواد بنــاء أن 

يضمــن فــي طلبــه خطــة إلدارة األثــر البيئــي تتوافــق مــع االشــتراطات 

والمواصفــات التــي تضعها الجهــة المختصــة بالبيئــة. وأن يقدم خطة 

إلدارة األثــر االجتماعــي لألنشــطة التــي تتضمــن المســاهمة فــي تنمية 

المجتمعــات المحليــة وفًقــا لمــا تحــدده اللوائــح.

المادة السادسة والثالثون 

يحافــظ المرخــص لــه علــى ما قــد يوجــد فــي موقــع الرخصــة مــن مواقع 

أثريــة، ســواًء أكانــت بنــاًء أو نقشــاً أو كتابــة أو رســًما  أو غيــر ذلــك، ويبلــغ 

الــوزارة فــور علمــه بوجــود تلــك اآلثار.

المادة السابعة والثالثون 

	     يلتــزم حامل رخصــة االســتغالل بتقديم ضمــان مالي إلعــادة التأهيل 

واإلغالق.

	     تحــدد اللوائــح مقــدار الضمــان بحســب طبيعــة كل نشــاط تعدينــي، 

وال يتــم إعادتــه أو مــا تبقــى منــه إال بموافقــة الجهــة المختصــة بالبيئــة 

بعــد تحققهــا مــن التــزام المرخــص لــه بخطــة إعــادة التأهيــل.

نظام االستثمار التعديين
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حقوق الرخص
5

المادة الثامنة والثالثون 

المادة التاسعة والثالثون 

تصدر الــوزارة رخصــة اســتطالع مدتهــا ال تتجــاوز ســنتين علــى أي منطقــة يحددها طالــب الرخصــة، ويجــوز تمديدها 

أو تجديدهــا لفتــرة إضافيــة واحــدة مدتها ال تزيــد عن ســنتين، وتحــدد اللوائــح شــروط الرخصة. 

تخول رخصة االســتطالع المرخص له بمسح واســتطالع الموقع المحدد في الرخصة، 
ويكون للمرخــص له حق غير حصري في موقع الرخصــة للقيام بما يأتي:

  فحص الرواسب المشــمولة بالرخصة وأخذ العينات.. 	

  فحص المنطقة -التــي تغطيها الرخصة- غير المســتثناة بموجب النظام.. 	

  اســتعمال الوســائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.. 3

  القيام بأي عمل آخر من أعمال االســتطالع من قبيل الفحص المبدئي لألراضــي التي يحتمل وجود . 4

معادن أو خامات فيها.

  االطالع على الخرائط والبيانات غير الســرية لدى الوزارة.. 5

  أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح.. 6

وال تخــول هــذه الرخصــة المرخص لــه الحــق فــي الحفــر بأنواعه وال فــي بنــاء منشــآت ثابتــة، وال فــي إنتــاج المعادن 

مــن أجــل اســتعمالها أو بيعهــا. وال تمنحــه الحــق فــي اســتخدام أي متفجــرات أو إلحــاق الضــرر بــأي غطــاء نباتــي 

أو إزالتــه، وال تمنحــه أي أفضليــة أو أي حــق فــي اســتصدار أي رخصــة أخــرى. وال يمنــع وجــود رخصــة اســتطالع فــي 

منطقــة معينــة الــوزارة مــن منــح رخصــة أخــرى علــى المنطقــة نفســها أو علــى أي جــزء منهــا، ســواء للمرخــص لــه 

ــاً اســتبعاد المناطــق المشــمولة بهــذه الرخصــة  ــاً حصري ــب علــى منــح رخصــة تخــول حاملهــا حّق ــره. ويترت أو لغي

ــول  ــي الدخ ــق ف ــتطالع الح ــة االس ــول رخص ــوزارة. وال تخ ــى ال ــؤولية عل ــتطالع دون أي مس ــة االس ــاق رخص ــن نط م

إلــى أي أرض خاصــة. وعلــى الُمرخــص لــه قبــل دخــول هــذه األراضــي الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن مالــك 

األرض، أو مــن يملــك حــق االنتفــاع بهــا وفقــاً للشــروط التــي يتفــق عليهــا معهــم.

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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المادة األربعون 

تخول رخصة الكشــف للمرخص له الحقوق الحصريــة اآلتية في موقع الرخصة:
	    الكشــف عن جميع المعادن المرخص له بها.

ــتغاللها  ــا أو اس ــدم بيعه ــرط ع ــا، بش ــص به ــادن المرخ ــود المع ــد وج ــة لتحدي ــع الرخص ــن موق ــات م ــذ عين 	    أخ

ــا. ــتغالالً تجاريًّ اس

ــابقة لإلنتاج التجاري. 3    استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف الس

4    إنشــاء المخيمات والمرافق لحفظ العينات واآلالت والمعدات الالزمة ألغراض الكشــف.

5    استخدام الرمل والحصى والمواد المشــابهة بحســب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة.

ــون  ــرط أن يك ــف بش ــة الكش ــع رخص ــل موق ــتغالل داخ ــة اس ــى رخص ــة عل ــريان الرخص ــدة س ــاء م ــول أثن 6    الحص

قــد وفــى بجميــع التزاماتــه وحقــق جميــع متطلبــات الحصــول علــى رخصــة االســتغالل بموجــب النظــام واللوائــح، 

وأثبــت وجــود جــدوى اقتصاديــة الســتغالل الخامــات والمعــادن. وإذا انقضــت مــدة رخصــة الكشــف قبــل البــت فــي 

طلــب الحصــول علــى رخصــة اســتغالل داخــل موقــع الرخصــة، تعــد رخصــة الكشــف قــد مــددت حكمــاً إلــى تاريــخ 

البــت فــي الطلــب، وُيعفــى المرخــص لــه فــي هــذه الحالــة مــن دفــع أي مبالــغ مفروضــة بموجــب النظــام عــن فترة 

التمديــد الحكمــي لهــذه الرخصــة.

7    أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح.

المادة الحادية واألربعون 

المادة الثانية واألربعون 

تصــدر الــوزارة رخصــة تعديــن لمــدة ال تتجــاوز ثالثيــن ســنة، قابلــة للتجديــد أو التمديــد لمــدة أو مــدد ال تتجــاوز فــي 

مجموعهــا ثالثين ســنة أخــرى، علــى أال يزيد مجمــوع ســنوات مــدة الرخصــة ومــدد تجديدهــا أو تمديدها على ســتين 

ســنة، وأال تزيــد مســاحة موقــع الرخصــة علــى خمســين كيلــو متــر مربــع، وأن تكــون أجــزاؤه علــى شــكل تجمعــات 

ــة  ــة واالقتصادي ــارات الفني ــة االعتب ــع الرخص ــاحة موق ــر مس ــي تقدي ــى ف ــوزارة. ويراع ــول لل ــكل مقب ــاورة بش متج

ــتغالل  ــي اس ــه ف ــص ل ــة المرخ ــال رغب ــي ح ــن )أ( و)ب(. وف ــن الفئتي ــادن م ــى المع ــة عل ــر الرخص ــة. وتقتص والبيئي

المعــادن مــن الفئــة )جـــ( داخــل موقــع الرخصــة فعليــه التقــدم بطلــب بذلــك إلــى الــوزارة ودفــع المقابــل المالــي 

لذلــك، وفًقــا  لمــا تحــدده اللوائــح.

المادة الثالثة واألربعون 
ــدد ال  ــدة أو م ــد لم ــد أو التمدي ــة للتجدي ــنة، قابل ــرين س ــاوز عش ــدة ال تتج ــر لم ــم صغي ــة منج ــوزارة رخص ــدر ال تص

تتجاوز عشــرين ســنة أخــرى، علــى أال يزيــد مجمــوع ســنوات مــدة الرخصــة ومــدد تجديدهــا أو تمديدهــا علــى أربعين 

ســنة، وأن تكــون أجــزاؤه علــى شــكل تجمعــات متجــاورة بشــكل مقبــول للــوزارة. ويراعــى فــي تقديــر مســاحة موقــع 

الرخصــة االعتبــارات الفنيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. وتقتصــر الرخصــة علــى بعــض معــادن الفئتيــن )أ( و)ب(، وفقــاً 

لمــا تحــدده اللوائــح.

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية

تصدر الوزارة رخصة كشــف، وتحدد مســاحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفًقا لما يلي:

ــد  ال  ــن )أ( و)ب(، ولم ــن الفئتي ــادن م ــى المع ــبة إل ــع بالنس ــر مرب ــو مت ــة كيل ــى مائ ــع عل ــاحة الموق ــد مس 	     ال تزي

تزيــد عــن خمــس ســنوات، ويجــوز تجديدهــا لمــدد ال تتجــاوز خمــس ســنوات لــكل مــدة، علــى أال تزيــد مــدة الرخصــة 

ومــدد تجديدهــا علــى خمــس عشــرة ســنة، وفًقــا لمــا تحــدده اللوائــح. 

	    ال تزيــد مســاحة الموقــع علــى خمــس كيلــو متــر مربــع بالنســبة إلــى المعــادن مــن الفئــة )جـــ(، ولمــدة ال تزيــد 

علــى ســنة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد، وفًقــا لمــا تحــدده اللوائــح.
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المادة الرابعة واألربعون 

تصــدر الــوزارة رخصــة محجــر مــواد بنــاء لمــدة ال تتجــاوز عشــر ســنوات، قابلــة للتمديــد لمــدة أو مــدد ال يتجــاوز كل 

منهــا خمــس ســنوات، علــى أال تزيــد مســاحة موقــع الرخصــة علــى كيلــو متــر مربــع، وأن تكــون أجــزاؤه متماســكة 

ــة.  ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــارات الفني ــة االعتب ــع الرخص ــاحة موق ــر مس ــي تقدي ــى ف ــوزارة. ويراع ــول لل ــكل مقب بش

وتقتصــر الرخصــة علــى المعــادن مــن الفئــة )جـــ(، وفقــاً لمــا تحــدده اللوائــح.

المادة الخامسة واألربعون 

	     دون إخــالل بأحــكام المــادة )الثانيــة والثالثيــن( مــن النظــام، تخــول رخصــة االســتغالل حاملهــا االســتثمار فــي 

عمليــات التعديــن واســتخراج الخامــات والمعــادن، بمــا فيها أي نشــاط مباشــر أو غيــر مباشــر الزم لتحقيــق أهداف 

االســتثمار التعدينــي، وفقــاً لمــا تحــدده اللوائــح.

ــى  ــة إل ــه أن يتقــدم كتاب ــه رواســب لمعــادن أخــرى غيــر مشــمولة فــي الرخصــة جــاز ل 	     إذا اكتشــف المرخــص ل

الــوزارة خــالل )90( يوًمــا مــن تاريــخ االكتشــاف بطلــب منحــه رخصــة اســتغالل عليهــا، أو تعديــل رخصتــه الحاليــة.

3     ال تخــول رخصــة االســتغالل حاملهــا حــق تملــك أي جــزء مــن األرض موقــع الرخصــة، وال تخولــه أيًضــا فــي  أي 

حــق لــم ُينــص عليــه صراحــة فيهــا. 

4     دون إخــالل بأحــكام المــادة )الخامســة والثالثيــن( مــن النظــام، يكــون لحامــل رخصــة االســتغالل وفًقــا لشــروط 

وأحــكام الرخصــة- الحقــوق الحصريــة اآلتيــة الســتغالل المعــادن المشــمولة بالرخصــة:

ــز،  ــل، والتركي ــر، والصق ــق الحف ــن طري ــك ع ــة، وذل ــع الرخص ــي موق ــودة ف ــة الموج ــي الرخص ــددة ف ــادن المح ــتغالل المع ــاج واس أ .     إنت

ــة. ــر، والمعالج والصه

نقل وبيع المعادن والخامات فــي حالتها األصلية أو بعد تنقيتهــا، وفق ما تحدده اللوائح.

ب .   تصدير المعــادن والخامات ألغراض تجارية.

ــة وفق ما تحدده اللوائح. ج .   تصدير عينات غير تجاري

ــع المعالجــة ومرامــي المخلفــات  ــة جميــع المناجــم والمبانــي والمعامــل والــورش وخطــوط األنابيــب ومصان د .   بنــاء وتشــغيل وصيان

وغيرهــا مــن المرافــق الضروريــة أو المناســبة لتحقيــق أغــراض النشــاط التعدينــي المســموح بــه فــي موقــع الرخصــة.

ه .   إنشــاء شــبكات الميــاه والكهربــاء، والهاتــف، والصــرف الصحــي، وتصريــف الســيول واألنابيــب، ومحطــات الطاقــة، والســكك الحديديــة، 

والطــرق الخاصــة، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مــن الــوزارة.

و .   القيام بعمليات المســح والكشــف في موقع الرخصة عن الخامات والمعادن بعد إشعار الوزارة.

ــراض  ــق أغ ــالزم لتحقي ــو ال ــى النح ــة عل ــع الرخص ــن موق ــودة ضم ــابهة الموج ــواد المش ــل والم ــى والرم ــور والحص ــتخدام الصخ ز .   اس

ــواد. ــذه الم ــي له ــل المال ــع المقاب ــد دف ــك بع ــة، وذل الرخص

ح .   اســتخدام مصادر المياه المتاحة لتنفيذ عمليــات المرخص له وفق ما تحدده المادة )الثالثــة والثالثون( من النظام.

نظام االستثمار التعديين
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المادة السادسة واألربعون 

إذا اشــتملت رخصــة االســتغالل علــى أكثر مــن معــدن، ولم يقــم المرخــص لــه باســتغالل أحدها، فعلــى الــوزارة إبالغ 

المرخــص لــه كتابــة بضــرورة اســتغالل ذلــك المعــدن. فــإذا لــم يبــدأ المرخــص لــه باســتغالله خــالل )90( يوًمــا مــن 

تاريــخ اإلبــالغ، جــاز للــوزارة إنهــاء حقوقــه بالنســبة إلــى ذلــك المعــدن، ومنــح شــخص آخــر رخصــة اســتغالل للمعدن 

ــا علــى عمليــات المرخص لــه األول. غيــر المســتغل، بشــرط أال يؤثــر ذلــك تأثيــًرا جوهريًّ

المادة السابعة واألربعون 

ــع  ــي موق ــودة ف ــق الموج ــى المراف ــة إل ــي حاج ــة، وكان ف ــد الرخص ــد أو تمدي ــي تجدي ــه ف ــص ل ــب المرخ ــم يرغ إذا ل

الرخصــة الســتخدامها، ألنهــا جــزء مكمــل لعمليــات التعديــن فــي موقــع رخصــة أخــرى، فيجــوز للــوزارة الســماح لــه 

بذلــك وفًقــا لمــا تحــدده اللوائــح.

المادة الثامنة واألربعون 

إذا رغــب حامــل رخصــة االســتغالل فــي إنشــاء مرافــق أو اســتخدام أراٍض خــارج موقــع الرخصــة لتحقيــق أغــراض 

ــح. ــوزارة للحصــول علــى رخصــة األغــراض العامــة وفقــاً للنظــام واللوائ ــى ال ــم طلــب إل ــه تقدي الرخصــة، فعلي
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المادة التاسعة واألربعون 

يحدد الجدول الملحق بالنظام الرســوم التي يتعين دفعها، وهي:
الطلب.. 	 رسوم تقديم 

رســوم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.. 	

الرخصة. . 3 رسم تحويل 

ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرســوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بنــاًء على اقتراح من الوزير.
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المادة الخمسون 
	    يدفع حامل رخصة االســتغالل للمعادن من الفئة )أ( مقابــالً مالًيا على النحو اآلتي:

ــخص غير الخاضع لضريبة الدخل: بالنسبة إلى الش
أوالً: يدفــع مقابــالً ماليــاً لالســتغالل مــن الدخــل الصافــي الســنوي بما يعــادل ضريبــة الدخــل، على أن تحســم 

الــزكاة المســتحقة عليــه مــن ذلك.
ثانيــاً: يدفــع مقابــالً ماليــاً لــكل طــن مــن الخــام المنتــج أو نســبة مــن صافــي اإليــرادات الناتجــة مــن النشــاط 
ــنوات  ــي الس ــى ف ــة، ويعف ــع وزارة المالي ــاق م ــد االتف ــح، وبع ــدده اللوائ ــا تح ــاً لم ــة، وفق ــي الرخص ــدد ف المح

الخمــس األولــى مــن تاريــخ صــدور الرخصــة مــن دفــع قيمــة هــذا المقابــل.
بالنسبة إلى الشــخص الخاضع لضريبة الدخل:

ــا لــكل طــن مــن الخــام المنتــج، أو نســبة مــن صافــي اإليــرادات  يدفــع -إضافــة لضريبــة الدخــل- مقابــالً مالًي
ــة،  ــع وزارة المالي ــاق م ــد االتف ــح، وبع ــدده اللوائ ــا تح ــاً لم ــة، وفق ــي الرخص ــدد ف ــاط المح ــن النش ــة م الناتج

ــل. ــخ صــدور الرخصــة مــن دفــع قيمــة هــذا المقاب ــى مــن تاري ويعفــى فــي الســنوات الخمــس األول

	    باإلضافــة إلــى مســتحقات الــزكاة وضريبــة الدخــل والمســتحقات األخــرى للجهــات المعنيــة يدفــع حامــل رخص 
االســتغالل لفئــات المعــادن )ب( و)جـــ( مقابــالً ماليــاً لالســتغالل تحــدده اللوائح بعــد االتفــاق مــع وزارة المالية.

ــت  ــه إذا تم ــط من ــدن أو خلي ــي ألي مع ــل المال ــة المقاب ــض قيم ــة- تخفي ــع وزارة المالي ــاق م ــد االتف ــر -بع 3    للوزي
ــح. ــة وفقــاً لمــا تحــدده اللوائ معالجتــه داخــل الدول

4    تحــدد اللوائــح قيمة األجــور الســطحية اإليجــار الســطحي لألراضــي المملوكــة للدولــة، والمقابل المالــي للرخص 
األخــرى والخدمات بعــد االتفــاق مــع وزارة المالية.

المادة الثانية والخمسون 
ــة  ــام ضريب ــاص نظ ــه خ ــرى، وبوج ــة األخ ــي األنظم ــررة ف ــز المق ــام- بالحواف ــى النظ ــه -بمقتض ــص ل ــع المرخ يتمت

ــي. ــتثمار األجنب ــام االس ــل ونظ الدخ

المادة الثالثة والخمسون 
ــه؛ مــن  ــار المســتوردة الالزمــة لتنفيــذ أي نشــاط تعدينــي مرخــص ل تعفــى جميــع المعــدات واآلليــات وقطــع الغي

ــوزارة. ــات وقوائــم معتمــدة مــن ال ــاًء علــى بيان الرســوم الجمركيــة بن

المادة الحادية والخمسون 
إذا لــم يكــن للمعــدن، أو المــادة، أو مشــتقاتها فــي نقطــة التصديــر أو نقطــة االســتغالل داخــل الدولــة ســعر متعــارف 

عليه، فتقدر الــوزارة القيمــة العادلــة للمعدن، أو المــادة، أو مشــتقاتها المشــمولة في النظام بحســب مقتضــى الحال.

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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المادة الرابعة والخمسون 

ينشــأ صنــدوق للتعديــن في الــوزارة يهــدف إلــى إيجاد مصــادر تمويــل مســتدامة من 
أجــل تطوير ودعــم النشــاط والقطــاع التعدينــي، وتتألــف موارده مــن المصــادر اآلتية:

ــات التي تقدمها الوزارة.. 	 المقابل المالي للرخص والخدم

الغرامات التــي توقع وفقاً للنظام.. 	

السطحية.. 3 األجور 

العوائد المالية للمنافســات.. 4

والتبرعات واألوقاف.. 5 الهبات 

وتــودع تلــك المــوارد فــي حســاب باســم صنــدوق التعديــن فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، أو فــي حســابات 

فــي البنــوك المرخــص لهــا بالعمــل فــي المملكــة. ويصــدر الوزيــر -باالتفــاق مــع وزيــر الماليــة- الئحــة تتضمــن آليــة 

تخصيــص هــذه المبالــغ، أو بعضهــا لقطــاع التعديــن والخدمــات والجهــات المرتبطــة بهــا.

المادة الخامسة والخمسون 

نظام االستثمار التعديين

ــركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات عالقة بقطاع التعدين. ــئ الوزارة -وفقاً لإلجراءات النظامية-  ش 	     تنش

	     يكــون رأس مــال الشــركات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )	( مــن هذه المــادة مــن مــوارد صنــدوق التعدين المشــار 

إليــه فــي المــادة )الرابعــة والخمســين( وفقــاً لقــرار يصــدر مــن الوزير.

3     تكــون مــوارد الشــركات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة مــن المقابــل المالــي الــذي تحصــل عليه 

الشــركات نظيــر الخدمــات التــي تقدمهــا، ومــن إيــرادات صنــدوق التعديــن وفقــاً لمــا يخصصــه الوزيــر بقــرار منه. 
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المخالفات
والعقوبات

7

المادة السادسة والخمسون 

	    دون إخــالل بمــا ورد فــي المــادة )الخامســة والعشــرين( مــن النظــام، يعــد القيام بــأي مــن التصرفــات أو األفعال 

ــة مخالفــة للنظام:  اآلتي

القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة. 	 

عدم االلتزام بالنظام، أو اللوائح، أو شــروط وأحكام الرخصة.	 

ــة أو غير صحيحة إلى الوزارة.	  تقديم معلومات مضلل

التأخر أو التقصير فــي تقديم المعلومات أو التقاريــر التي تطلبها الوزارة.	 

التأخر عن دفع المبالغ المســتحقة بموجب أحــكام النظام واللوائح.	 

	    دون اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر، يعاقــب كل مــن يرتكــب أي مخالفــة مــن المخالفــات 

المشــار إليهــا فــي الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة بعقوبــة واحــدة أو أكثــر مــن العقوبــات اآلتيــة:

غرامة ال تزيد على )000,000,	( مليــون ريال عن كل مخالفة.	 

النشاط.	  إيقاف 

الرخصة.	  إنهاء 

ــتخدمة في المخالفة.	  مصادرة اآلليات والمعدات المس

ــام-  ــن النظ ــين( م ــابعة والخمس ــادة )الس ــي الم ــا ف ــار إليه ــة المش ــن اللجن ــرار م ــى ق ــاء عل ــوزارة -بن ــوم ال 3    تق

باســتعادة جميــع المعــادن والخامــات ومشــتقاتها الناتجــة عــن العمليــات التــي تمــت بشــكل مخالــف أو األمــوال 

الناتجــة عنهــا، وتحصيــل قيمــة المقابــل المالــي للخامــات والمعــادن المســتغلة والناتجــة عــن تلــك العمليــات.

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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المادة السابعة والخمسون 

نظام االستثمار التعديينوزارة الصناعة والرثوة المعدنية

	       تفــرض الــوزارة غرامــة ال تتجــاوز )00	( ألف ريــال عند ارتــكاب أي مــن المخالفــات المنصــوص عليها فــي الفقرة 

)	( مــن المــادة )السادســة والخمســين( مــن النظــام، وإذا رأت أن المخالفــة تســتوجب فــرض غرامــة تتجــاوز )00	( 

ألــف ريــال فتحيــل المخالفــة إلــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )	( مــن هــذه المادة.

	       مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة، تكــّون لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر مــن خمســة مــن 

المختصيــن يكــون مــن بينهــم عضــو مؤهــل تأهيــالً شــرعياً أو نظاميــاً وآخــر ماليــاً وآخــر فنيــاً، وتتولــى النظــر فــي 

المخالفــات، وتقريــر العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )	( مــن المــادة )السادســة والخمســين( عدا مــا يأتي:

عقوبة إنهاء الرخصة فتكــون بقرار من الوزير بناًء على توصية مســببة من اللجنة. 	 

عقوبة المصادرة فتحــال المخالفة إلى المحكمة المختصــة للنظر فيها. 	 

ويجــوز تظلــم صاحــب الشــأن مــن القــرارات الصــادرة فــي حقــه أمــام المحكمــة اإلداريــة خــالل )60( يوًمــا مــن تاريــخ 

إبالغــه بالقــرار، ويصــدر الوزيــر القواعــد المنظمــة لعمــل تلــك اللجــان ومكافــآت أعضائهــا.
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أحكام عامة
8

المادة الثامنة والخمسون 

يجــوز االتفــاق علــى تســوية أي نــزاع أو خــالف ينشــأ بيــن أي مرخــص لــه والــوزارة عــن طريــق التحكيــم وفًقــا ألحــكام 

نظــام التحكيــم. وألغــراض هــذا النظــام تعــد المحكمــة اإلداريــة، وهــي الجهــة المختصــة أصــالً  بالنظــر فــي النــزاع.

المادة التاسعة والخمسون 

ــا أو  ــتخدامها أو بيعه ــوم(، أو اس ــوم والثوري ــك اليوراني ــي ذل ــا ف ــعة )بم ــواد مش ــالك أي م ــخص امت ــوز ألي ش ال يج

التصــرف فيهــا إال بموجــب أحــكام النظــام واللوائــح واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة. وعلــى الشــخص الــذي يكتشــف 

أي مــواد مشــعة إبــالغ الــوزارة فــوراً بذلــك.

وزارة الصناعة والرثوة المعدنية
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المادة الستون 

ــي تراهــا مناســبة- أن  ــح وبالوســيلة الت ــاً لمــا تحــدده اللوائ ــوزارة -وفق ــى ال عل
ــي: ــكل ممــا يأت تنشــر النــص الكامــل ل

القرارات ذات الطابع العام.. 	

ــا، وإنهائها، وتحويلها.. 	 قرارات إصدار الرخص، وتجديدها، وتمديده

ــعارات المتعلقة بالرهون المسجلة على الرخص.. 3 اإلش

قرارات تخصيص مناطق االحتياطــي التعديني والمجمعات التعدينيــة أو إنهاء هذا التخصيص.. 4

المنافسات.. 5 إعالن 

القرارات أو الوثائق األخرى التي ينــص عليها في اللوائح.. 6

المادة الثانية والستون 

يصدر الوزير اللوائح، وتنشــر في الجريدة الرســمية، وُيعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثالثة والستون 

ُينشــر النظام في الجريدة الرســمية، وُيعمل به بعد مائة وثمانين يوًما  من تاريخ نشره.

المادة الحادية والستون 

    يحــل النظــام محــل نظــام االســتثمار التعدينــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/47( وتاريــخ 0	/5/8	4	هـــ، . 	

ويلغــي كل مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام. 

    اســتثناًء مــن الفقــرة رقــم )	( مــن هــذه المــادة، يســتمر ســريان الحقــوق الناشــئة فــي ظــل نظــام االســتثمار . 	

التعدينــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/47( وتاريــخ 0	/5/8	4	هـــ إذا كانــت تلــك الحقــوق نافذة قبل ســريان 

العمــل بالنظــام، علــى أن تطبــق األحــكام الماليــة المقــررة فــي النظــام واللوائــح علــى أصحــاب تلــك الحقــوق، وذلك 

مــن تاريــخ العمــل بهــا.
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