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وزارة التجــارة وال�صناعــة

قــرار وزاري 

رقـم 2013/38

بتعديـل بعـ�ض �أحكـام 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لتعديـن

ا�ستنادا اإىل قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون التعدين ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/77 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون التعدين امل�سار اإليها . 

�ملــادة �لثانيــــة 

ين�ســر هذا القــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـــل به من اليـــوم التالـــي لتاريـــخ ن�ســـره ، 

فيما عدا البندين )1( و )3( من املــادة )6( مكــررا من الالئحــة امل�ســار اإليهــا فيعمــل بهمـــا 

بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالن�سبة للحا�سلني على تراخي�ص �سارية . 

�صـدر فـي : 21 جمادى �لأوىل 1434هـ

�ملـو�فـــــق : 2  �بريــــــــــــــــــــــل 2013م

�لدكتور / علي بن م�صعود بن علي �ل�صنيدي

                                                                           وزيـــــــــر التجـــــــــارة وال�سناعـــــــــة
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تعديــل بعـ�ض �أحكـام 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لتعديـن

التنفيذية  الالئحة  البند )1( من  و )71(  و )37(  املواد )20(  بن�سو�ص  ي�ستبدل   : �أول 

لقانون التعدين الن�سو�ص الآتية : 

�ملـــادة ) 20 (

 ، اأخرى مماثلة  ملــدد  اأو  �سنــة واحــدة قابلة للتجديد ملدة  التنقيــب  تكـــون مــدة ترخيـــ�ص 

وفقا للمربرات التي تقدرها املديرية ، وبناء على موافقة املدير على الربنامج التنقيبي 

الإ�سافـي ، وينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يكن املرخ�ص له قد قدم طلبا للح�سول 

على ترخيــــ�ص اأو امتيـــاز تعديــــن حيث متتــــد مدة ترخيــــ�ص التنقيــــب فـي هـــذه احلالـــة 

حتى تاريخ البت فـي طلبه . 

�ملـــادة ) 37 (

ل يجوز للمديرية منح ترخي�ص التعدين اإذا كانت املنطقة حمل طلب الرتخي�ص م�سمولة 

برتخيـــ�ص تنقيــب اأو تعدين اأو امتياز تعدين اآخر اأو كان طالب الرتخي�ص غري مرخ�ص 

له بالتنقيــــب فـي املنطقـــة حمل الطلب اإل اإذا كان نـــوع الرتخيــــ�ص ل يتطلـــب احل�ســــول 

على ترخي�ص التنقيب وفقا ملا يقرره املدير فـي كل حالة على حدة . 

�ملـــادة ) 71 (

�لبنـــد ) 1 (

ل يجـــوز التنـــازل عن ترخيـــ�ص التنقيـــب اأو التعديـــن ، اإل مبوافقـــة الوزيـــر وبعد ا�ستيفاء 

ال�سروط الآتية : 

 اأ - �سداد الر�سوم املقررة . 

ب - تنفيذ ما ل يقل عن ن�سبة 40 % من الربنامج التعديني املعتمد . 

ج - توفري بيانات املتنازل له ، ومدى متتعه بالقدرة املالية والفنية الالزمتني لإدارة 

وت�سغيل امل�سروع . 
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ح�س�سها  فـي  اأو  ترخي�ص  على  احلا�سلة  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  فـي  الت�سرف  يجوز  ل  كما 

اإلغاء  للوزير  يجوز  ذلك  خمالفة  حالة  وفـي   ، املدير  من  كتابية  مبوافقة  اإل  اأ�سهمها  اأو 

الرتخي�ص . 

ثانيا : ت�ســــــاف مــــــادة برقــــــم )6( مكــــــررا اإلـى الالئحـــــــة التنفيذيـــــة لقانــــــون التعديـــــــن 

ن�سهــا الآتــي : 

�ملـــادة ) 6 ( مكــرر�

مع عدم الإخالل باللتزامات الواردة فـي املواد اأرقام )21( ، )33( ، )52( من هذه الالئحة ، 

يلتزم املرخ�ص لهم بالتنقيب اأو التعدين اأو �ساحب امتياز التعدين مبا ياأتي : 

1 - اأن يقت�سر ن�ساط املوؤ�س�سة اأو ال�سركة على ممار�سة الأن�سطة التعدينية والأن�سطة 

املتجان�سة ، وذلك ب�سورة منف�سلة عن اأي اأن�سطة اأخرى . 

2 - اأن يتمتع املرخ�ص له مبالءة مالية وقدرة فنية واإدارية لقيامه بتنفيذ الربنامج 

التنقيبي اأو التعديني املقرتح . 

3 - تاأ�سي�ص مكتب اإداري م�ستقل فـي حمل الرتخي�ص تتوفر به كافة البيانات املتعلقة 

الفني  الكادر  ، مع �سرورة توفري  واملتابعة  التدقيق  التعديني بغر�ص  بالن�ساط 

املوؤهـــل للم�ســـروع على اأن يكـــون من بينهــــم �سخـــ�ص من ذوي الكفـــاءة واخلبـــرة 

فـي جمال التنقيب والتعدين . 

4 - موافاة الوزارة بتقارير عن عمليات التنقيب اأو التعدين كل ثالثة اأ�سهر مو�سحا 

بها ما ياأتي :

 اأ - كمية املواد امل�ستخرجة . 

ب - كمية املواد املقدرة فـي املوقع . 

ج - اأية حــــوادث وقعـــت فـي املوقـــع نتيجـــة القيـــام باأعمـــال التنقيـــب اأو التعدين 

مما ت�سببت باآثار فـي البيئة املحيطة اأو العاملني اأو القاطنني فـي املوقع حمل 

الرتخي�ص ، والإجراءات التي متت ب�ساأنها . 


