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 الفصل األول: التعريفات واألحكام األولية 

 املادة األولى: التعريفات 

في   عليها  املنصوص  التعاريف  مراعاة  )م/مع  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التعديني  االستثمار  وتاريخ  140نظام   )

 لهذه الكلمات والعبارات واملصطلحات اآلتية، املعاني املوضحة أمام كل منها: ، تكون "النظام"هـ19/10/1441

 : اململكة العربية السعودية.اململكة (1)

 : الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني.الالئحة (2)

ي فحص، أو : االســتطالع، والبح ، والكشــف عن املعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات. أو املســاعدة فاملســا الجو   (3)

دراســة منطقة ما باســتخدام أي من وســائل املســح الجوي، واملســح لألســطح املكشــوفة ومخزونات الخام وركام املخلفات   

 كجزء من العمليات بموجب رخصة االستطالع ورخصة الكشف أو رخصة االستغالل.

 : نظام التحكيم السعودي.نظام التحكيم (4)

الخدمات اإللكترونية التابعة للوزارة، الخاصــة بالتواصــل مع املســتثمرين واســتقبال  : موقع أو مواقع  املنصــة اإللكترونية (5)

 طلبات الرخص وما يتعلق بها وتقديم خدمات قطاع التعدين.

مة إلى أي لجنة عاملية للمعايير الدولية لتقارير االحتياطات املعدنية، توافق  العضــــــو املؤهل (6)
ى
: أي عضــــــو مدي في دولة ُمنظ

 ب عليها الوزارة،
ً
 فيما يتعلق باملؤهالت أو الخبرة. التي تفرضها الوزارة واالشتراطاتاملتطلبات وملتزما

ــــالحيات بموجباملفوَّض (7) ـــ ــــهم الوزير بالصـــــ ـــ ــــخاص الذين يفوضـــــ ـــ ــــخص أو األفـــــ ـــ ــــة من  1الفقرة )  : الشـــــ ـــ ( من املادة الخامســـــ

 الالئحة.

م صــغير، أو رخصــة محجر مواد بناء، : األنشــطة التي تمارب بموجب رخصــة تعدين، أو رخصــة منجعمليات االســتغالل (8)

 أو رخصة أغراض عامة.

: برنامج االعمال التي يخطط حامل رخصـــــة االســـــتغالل تنفيذها في موقع الرخصـــــة الســـــتغالل  برنامج أعمال االســـــتغالل (9)

 املعادن.

الالئحة، بموجب صـالحياهها  : اإلرشـادات التي تصـدرها الوزارة لتحديد شـروط ومتطلبات تنفيذ في بعض مواد  اإلرشـادات (10)

 ( من املادة الثالثة من النظام.1املنصوص عليها في الفقرة )

: املنظمة الدولية املفوضــــة، بموجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، لتنظيم وةدارة  الســــلطة الدولية لقاع البحار (11)

 ية لصالح البشرية بأكملها.ومراقبة كافة األنشطة املتعلقة بالتعدين في منطقة قاع البحار الدول

ـــــبـات املعـدنيـة التي في بـاطن  تقرير املوارد املعـدنيـة واحتيـاطيـات الخـام (12) ـــ ـــــف عن الترســـــ ـــ ـــــح نتـائج الكشـــــ ـــ : التقرير الـذي يوضـــــ

 األرض، أو فوق سطح األرض، أو تحت سطح األرض، ذات العالقة بالطلب وتضم التفاصيل التالية:

 وق سطح األرض أو تحت سطح األرض.نوع املعادن املتوافرة في باطن األرض أو ف - أ

 موقع وعمق ومدى هذه املعادن وطريقة تحديد مداها. -ب

 النتائج التحليلية املتحصلة من عينات تلك املعادن. - ج

 .النماذج املعدة لذلك: منسوبو الوزارة الذين يعينهم الوزير ألداء أي التزام بموجب النظام أو الالئحة أو مسئولو الوزارة (13)

مـا إذا ـكانـت هنـالـك معـادن متوافرة في   تحـديـداملخطط الـذي يجـب اتبـاعـه من أجـل البرنـامج : الســــــــــــتطالعبرنـامج أعمـال ا (14)

 موقع الرخصة املقترح.



  التنفيذي. املسؤول: ُيقصد بها التأكيد الرسمي الصادر عن التعهد (15)

رخص  :التنفيذ   املسؤول (16)
ُ
ُيقصد به املنصب األعلى للمدير التنفيذي أو املدير أو املسؤول عن إدارة ُمقدم الطلب أو امل

 أو أي فخص يملك صالحية املسؤولية الكاملة على املنشأة.

قدم خالل فترة إعداد التقارير وفًقا لدراســة األثر البيئي واالجتماعيتقرير االمتثال (17)
ُ
د وامل ع 

ُ
عتمدة    : ُيقصــد به التقرير امل

ُ
امل

 أو خطة إدارة األثر البيئي، حسبما تقتض ي الحالة.    

: يقصـــــــــــــد بهـا املحـافظـة على البيئـة، وتشـــــــــــــمـل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحـد من تدهور البيئة،  حمـاية البيئـة (18)

ية أو العالجية املتعلقة  وضمان تحقيق التنمية املستدامة  وذلك من خالل االلتزام باملقاييس واملعايير واإلجراءات الوقائ

 ألحكام النظام 
ً
 للمادة األولى من نظام و  والالئحةبالبيئة وفقا

ً
  .لبيئةاوفقا

ُيقصد به أي حدث مفاجئ مثل وقوع تسرب كبير أو نشوب حريق أو حدوث انفجار في سياق املشروع، والذي قد  :حادث (19)

 على العمال أو العامة أو البيئة، وينطوي يتضـــــــمن مادة خطرة واحدة أو أك ر و/أو التي تشـــــــكل خطًرا مباشـــــــرً 
ً

ا أو محتمال

 على كارثة بيئية.   

: ُيقصــــد به أي حادث فجاثي مثل التســــرب الكبير أو الحريق أو االنفجار في مجرى نشــــاط داخل منشــــأة ذات حادث كبير (20)

لبيئـة عـاجال أو الجال وفق مخـاطر كبرى ويتضـــــــــــــمن مـادة خطرة أو أك ر ويؤدي الى خطر أكبر على العمـال أو الجمهور أو ا

 املادة الثامنة والعشرون بعد املائة من نظام العمل.

حــــدد لهــــا بموجــــب إعالن األمم املتحــــدة للمبــــاد  املنظمــــة لقــــاع البحــــار   :منطقــــة قــــاع البحر الــــدوليــــة (21)
ُ
تحمــــل املعنُ امل

 واملحيطات، وباطنهما، خارج حدود الدولة.

ــــد بها القواعد و الدولية لقاع البحارقانون التعدين التابع للســـــــلطة   (22) ـــ واإلجراءات الصــــــــادرة عن الســــــــلطة   الالئحة: يقصـ

الـدوليـة لقـاع البحـار في اإلطـار القـانوني العـام الـذي وضـــــــــــــعتـه اتفـاقيـة األمم املتحـدة لقـانون البحـار لتنظيم التنقيـب عن 

 املعادن البحرية في منطقة قاع البحار الدولية واستكشافها واستغاللها.    

خطط ملوقع الرخصة بعد تنفيذ اإلغالق.   االستخدام التالي لألراض ي (23)
ُ
 : ُيقصد به االستخدام امل

 ُيقصد به أي أنشطة تنطوي على استخراج املعادن والرواسب املغمورة من قاع البحار.   :التعدين في قاع البحار (24)

الحاليين باململكة دون املســـــاب بالقدرة على تلبية   ُيقصـــــد بها التنمية التي تلبي احتياجات املواطنين :التنمية املســـــتدامة (25)

  االحتياجات الخاصة لألجيال القادمة.

  واململكة عضًوا فيها. 1982ُيقصد بها اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار: (26)

التعدين، وبرنامج أعمال رخص املناجم الصــــــــــــغيرة، ُيقصــــــــــــد به برنامج أعمال الكشــــــــــــف، وبرنامج أعمال   :برنامج العمل (27)

الـذي ينوي طـالـب الرخصـــــــــــــة اتبـاعـه من أجـل كشـــــــــــــف واســـــــــــــتخراج املعـادن من موقع   وبرنـامج أعمـال محـاجر مواد البنـاء

 لحقوق الرخصة
ً
 .  الرخصة املقترح، وفقا

  : ُيقصد بها إدارة موقع الرخصة، الذي:الرعاية والصيانة (28)

 جب النظام. يخضع للرخصة الصادرة بمو  . أ 

 تم وقف العمل فيه مؤقًتا. .ب

  سوف ُيعاود مزاولة األنشطة بُمجرد ُمعالجة سبب التوقف أو زواله. .ج

رخص له مســــــتوفي معايير االنجاز على شـــــهادة اإلغالق (29)
ُ
صــــــادق على أن امل

ُ
: ُيقصــــــد بها الوثيقة الصــــــادرة عن الوزارة والتي ت

رض ي للوزارة.
ُ
 النحو امل



يســـــــتثنُ من  ، و نشـــــــاط مادي يتم تنفيذه بهدف تطوير رخصـــــــة االســـــــتغالل بما في ذلك إعداد املوقع: تعني بدء أي  البداية (30)

  ذلك أي نشاط مادي يحدث بناًء على مراجعة أو دراسة الجدوى في موقع الرخصة.

لوزارة  معايير اإلنجاز الخاصــــــة به وأصــــــدرت ا النظام: ُيقصــــــد بها املرحلة التي يســــــتوفي فيها نشــــــاط خاضــــــع للوائح  اإلنجاز (31)

 من الالئحة. الثالثة بعد املائةبشأنه شهادة إغالق على النحو املوضح في املادة 

حرز والتنفيذ النهاثي للتعهدات   معيار اإلنجاز: (32)
ُ
ُيقصـد به املسـتويات املسـفهدفة املوضـوعية املسـتخدمة لقياب التقدم امل

 املنصوص عليها في خطة إعادة التأهيل واإلغالق.

: ُيقصــــد بها دراســــة األثر البيئي التي تشــــكل جزًءا من دراســــة األثر البيئي واالجتماعي املنصــــوص عليها يدراســــة األثر البيئ (33)

 ( من املادة الخامسة والثالثون من النظام والتي تنعكس بدورها في خطة إعادة التأهيل واإلغالق.1بموجب الفقرة )

رة: (34)
قـدة

ق
االلتزامـات التي تعهـد بهـا مقـدم الطلـب أو املرخص لـه في خطـة ُيقصــــــــــــــد بـه املبلغ املطلوب لتنفيـذ   تكلفـة اإلغالق امل

 إعادة التأهيل واإلغالق.

: يقصـــــــــد به الضـــــــــمان املالي املطلوب بموجب املادة الســـــــــابعة والثالثون من النظام إلثبات أن املرخص له الضــــــــمان املالي  (35)

رخص له ُملزًما بتقديمها كلًيا أو جزئًيا قبل بدء لديه املوارد املالية املتاحة للوفاء بتكاليف اإلغالق  
ُ
رة، والتي يكون امل قد 

ُ
امل

  االستغالل.

: يقصـــــد بها اآلثار البيئية التي يســـــبخها نشـــــاط يخضـــــع، أو يجب أن يكون، خاضـــــًعا لرخصـــــة صـــــادرة بموجب  اآلثار الكامنة (36)

  النظام، والتي قد تظهر فقط بعد اإلغالق ولكن قبل إصدار الشهادة.

: يقصــــــــــــــد بهـا عمليـة إعـادة التـأهيـل التي يتم إجرامهـا بـاســـــــــــــتمرار طوال عمر املشـــــــــــــروع والتي تم دة التـههيـل التـدري ي إعـا (37)

  تصميمها لتلبية معايير اإلنجاز.

: يقصـــــــــــــد بهـا اآلثـار البيئيـة واالجتمـاعيـة بعـد إصـــــــــــــدار شـــــــــــــهـادة اإلغالق وبعـد اتخـاذ ـكافـة اإلجراءات الالزمة  اآلثـار املتبقيـة (38)

  هذه اآلثار وةعادة التأهيل والتصحيح.للتخفيف من 

من الالئحة ألغراض تحديد تكلفة    التاســـــــــــعة والثمانون : يقصـــــــــــد به التقرير املطلوب إعداده وفًقا للمادة التقرير الداعم (39)

رة. قد 
ُ
  اإلغالق امل

خطط له أو غير املتوقع.اإلغالق املفاجئ  (40)
ُ
 : ُيقصد به اإلغالق غير امل

ـــــدإجمالي تكلفة اإلغالق (41) ـــ شـــــــــــــاملة أي تكاليف الزمة ملعالجة اآلثار   بعد االغالق املقدر به التكلفة الفعلية املطلوبة : يقصـــــ

  املتبقية الناشئة عن املشروع أو عن أي نشاط يجب أن يخضع لرخصة بموجب النظام.

من الصــــخور أو   ُيقصــــد بها الصــــخور املعالجة أو الطين الرخو أو التربة املتبقية بعد فصــــل و/أو إزالة املعادن :املخلفات (42)

 التربة التي توجد فيها املعادن.  

دار من أجل احتواء املخلفات الناتجة عن املشروع.     :منشهة املخلفات (43)
ُ
شييد وت

ُ
صمم وت

ُ
 ُيقصد بها أي منشأة ت

: يقصـد به املنطقة املخصـصـة لتجميع مخلفات التعدين بما في ذلك الصـخر املسـتخرج والذي  أكوام مخلفات الصـخور  (44)

 ي على تركيزات معادن ذات قيمة اقتصادية.   ال يحتو 

 من موقع الرخصة أو أي    150: ُيقصد بها املنطقة الواقعة ضمن مسافة  النطاق الجغرافي للمجتمعات املحلية (45)
ً
كيلومترا

 .مسافة أخرى فيما يتعلق بمنطقة محددة في اململكة

م خالل  تقرير االلتزام (46) قد 
ُ
عد  وامل

ُ
عتمدة  : ُيقصـــــــد به التقرير امل

ُ
فترة إعداد التقارير وفًقا لدراســـــــة األثر البيئي واالجتماعي امل

 أو خطة إدارة األثر البيئي.



 : ُيقصد به مجموعة أفخاص تعيش بشكل متجاور ودائم في منطقة معينة، بغض النظر عن حجمها.ملجتمع ا (47)

 : ُيقصد بها األحوال التالية:املجتمعات املحلية (48)

 في نطاق   في حالة األفـخاص الطبيعيين: . أ 
ً
كيلومتر من موقع الرخصـة لفترة إجمالية ال   150إقامفهم الدائمة عادة

 تقل عن ثالث سنوات في السنوات الخمس األخيرة.

ــــ ي ألعمالها في نطاق  .ب ــــركات: وقوع املقر الرئيعـ ــــة لفترة إجمالية ال تقل  150في حالة الشـ كيلومتر من موقع الرخصـ

 رة.عن ثالث سنوات في السنوات الخمس األخي

وينظر فيها مقدم    املجتمعية،  اإلدارةُيقصــــد بها مشــــكلة أو شــــكوى يرســــلها عضــــو في املجتمع إلى املوظف املعني    الشـــكوى: (49)

 طلب الرخصة أو املرخص له ويرد عليها.

: ُيقصــــــــد به الشــــــــخص الذي يمتلك ســــــــنًدا قانونًيا على مســــــــاحة معينة من األرض، ســــــــواء بصــــــــورة فردية أو مالك األرض (50)

 أفخاص الخرين، سواء في موقع الرخصة أو قريب منه.مشتركة مع 

: ُيقصـــــــد به الشـــــــخص الذي يمتلك ســـــــنًدا قانونًيا الســـــــتخدام مســـــــاحة معينة من األرض، ســـــــواء بموجب  األرضاملنتفع ب (51)

 اتفاقية أو حق ارتفاق أو أي سبب الخر معترف به قانوًنا، ويمارب تلك الحقوق في موقع الرخصة أو قريب منه.

ــات على طلبات املناطق التعدينيةريةاللجنة الوزا (52) ـــ ــار إليها    : اللجنة الدائمة للبت في االعتراضـــــ ـــ قرار مجلس الوزراء  في  املشـــــ
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ستخدمة في أنشطة املشروع.ملعداتا (53)
ُ
 : ُيقصد بها القطع واألدوات واملواد امل

والســـــيارات، واملراجل، واألفران، وأجهزة التكســـــير، ومحطات اختزال الخامات  : ُيقصـــــد بها املحركات، والجرافات،  اآلالت (54)

أو تركيزها، ومعدات الضـــــــ، واللف، وجميع معدات النقل ســـــــواء كانت ثابتة أو متحركة، والســـــــكك الحديدية، إلى جانب 

يتعلق باملشـروع أو ملعالجة    جميع األدوات واملعدات املتعلقة بها، وتشـمل جميع األجهزة املسـتخدمة من أي نوع في أو فيما

  أي منتج من منتجات املشروع.

بين له بموجب نظام العمل ويشمل  :صاحب العمل (55)
ُ
  وجه التحديد املرخص له. علىيحمل نفس املعنُ امل

ستخدم إلحداث تفجير أو تأثير مواد حارقة وتتضمن عامل تفجير.املواد املتفجرة (56)
ُ
صنع أو ت

ُ
 : ُيقصد بها أي مادة ت

املواد الكيميائية الخطرة: ُيقصـــــــــــد بها أي مادة ســـــــــــامة أو ضـــــــــــارة أو ُمســـــــــــببة للتآكل أو مهيجة أو خانقة أو خليط من تلك  (57)

املواد بمــا في ذلــك تلــك املواد التي قــد يتم تحــديــدهــا في الحــدود القصـــــــــــــوى للتعرض املدي في الــدليــل االرشــــــــــــــادي للصـــــــــــــحــة 

 الحدود القصوى للتعرض املدي، والتي تشكل خطًرا.  أو في حالة عدم تحديدها في  ،والسالمة املهنية

 : ُيقصد به حسب ترتيب األفضلية:النهج الهرمي (58)

مكن عملًيا وبشكل معقول. . أ 
ُ
 إزالة املخاطر بالقدر امل

 وحين ال يمكن إزالة املخاطر، يتم تقليل املخاطر من خالل اإلجراءات الهندسية أو التشغيلية. .ب

العمل أو نظام التأمينات االجتماعية، وأي ملحقات أو توجيهات أو إخطارات أو قواعد ُيقصـــــــــــــد بها نظام  :أنظمـة العمـل (59)

ممارســــة أو األدلة اإلرشــــادية املنشــــورة بواســــطة الهيئة العليا لألمن الصــــناعي ووزارة املوارد البشــــرية والتنمية االجتماعية  

   أو أي نظام الخر ينظم السالمة والصحة املهنية.    

 : ُيقصد بها صخًرا شديد السخونة وشبه سائل يقع تحت سطح األرض.ةاملواد املنصهر  (60)



اقبة الطبية (61) : ُيقصـــــــــد بها التقييم املنتظم للعمال الذين يتعرضـــــــــون أو قد يتعرضـــــــــون ألي مخاطر أو أخطار في مكان  املر

 العمل.

ل الـوزارة:  (62) ِّ
ة
ل الوزارة للقيام باملهام املسندة إليه. ممث ِّ

 
 أيُّ فخص يمث

حمل نفس املعنُ املبين لها بموجب املادة الســادســة والثالثون بعد املائة من نظام العمل بصــيغته التي    ية:األمراض املهن (63)

قرأ فيها مع امللحق ذي الصلة بملحق األمراض املهنية لنظام التأمينات االجتماعية أو الدليل االرشادي املتعلق بالسالمة 
ُ
ت

 والصحة املهنية.

 د بها سالمة وصحة ورفاهية العمال والزوار.يقص  السالمة والصحة املهنية: (64)

املادة ُيقصــد بها املســتندات املطلوب االحتفاا بها بواســطة صــاحب العمل بموجب    ســجالت الســالمة والصــحة املهنية: (65)

 الالئحة. منالثانية عشرة بعد املائة 

ـــح بموجب املادة   : ُيقصــــد به نظام إدارة الســــالمة والصــــحة املهنيةنظام إدارة الســــالمة والصــــحة املهنية (66) ـــعةاملوضـ   التاسـ

 من الالئحة ويشمل سياسات وةجراءات التشغيل املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية.بعد املائة 

: ُيقصــــــــــــــد بـه حـد التعرض املدي الـذي حـددتـه الوزارة أو الهيئـة العليـا لألمن الصـــــــــــــنـاعي أو وزارة املوارد  حـد التعرض امليي (67)

ـــــريـة والتنميـة   ـــ االجتمـاعيـة للمواد الكيميـائيـة الخطرة أو عوامـل اإلجهـاد األخرى في مكـان العمـل وكمـا يتم تعـديلهـا من  البشـــــ

 وقت آلخر.

ســتخدمة أو تلبس أو املخصــصــة لحماية العمال أو الزوار  معدات الحماية الشــخصــية (68)
ُ
: ُيقصــد بها املعدات أو األجهزة امل

 ض للمخاطر أو إصابات العمل أو الحوادث الكبرى.أو غيرهم من األفخاص في مكان العمل لتقليل التعر 

ُيقصد بها أي اجراء قابل للتنفيذ شريطة أن يتم تحديد شدة أي حادث مدي ُمحتمل، أو حادث  :مناسبة وقابلة للتنفيذ (69)

كبير، أو إصــــــابة عمل أو مرض مدي أو خطر على الصــــــحة التي يمكن أن ينطوي عليها ذلك االجراء، ودرجة خطر حدوثه  

 :أن يكون هناك معرفة بما يليو 

 .الحادث الكبير أو إصابة العمل أو الضرر بالصحة - أ

 مخاطر وقوع ذلك الحادث الكبير أو إصابة العمل أو الخطر على الصحة. -ب

وسـائل القضـاء على تلك املخاطر أو تخفيفها أو التخفيف من احتمال وقوع الحادث الكبير أو إصـابة العمل أو الخطر   - ج

 الصحة.على 

 أن تكون الوسائل املشار اليها في الفقرة  )ج( أعاله مناسبة من حي  التكلفة والتوفر. -د

: ُيقصـــــــد بها التدابير املطلوب اتخاذها لتنفيذ النمج الهرمي من أجل ضـــــــمان نظام المن  تدابير مناســـــــبة وقابة للتنفيذ (70)

 للعمل وةجراءات السالمة والصحة املهنية في مكان العمل.

قصـــــــــد بها احتمال حدوث إصـــــــــابة عمل أو حادث كبير أو خســـــــــارة أخرى أو إصـــــــــابة أو نتيجة ضـــــــــارة أخرى : يُ املخاطر (71)

 ناجمة عن الخطر.

: تشـــــــــمل املخاطر واألخطار التي قد ترتبط بشـــــــــكل خاص بأنشـــــــــطة املشـــــــــروع بما في ذلك تلك مخاطر وأخطار محددة (72)

فصلة في املادة 
ُ
 بعد املائة من هذه الالئحة. الرابعةامل

: ُيقصــــــد بها الصــــــخور املعالجة أو الطين الرخو أو التربة املتبقية بعد فصــــــل أو إزالة  ت الخام املعالج كيميائيامخلفا (73)

  املعادن من الصخور أو التربة التي توجد فيها املعادن باستخدام املواد الكيميائية.



شيي :منشهة سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا (74)
ُ
صمم وت

ُ
دار من أجل احتواء املخلفات  ُيقصد بها أي منشأة ت

ُ
د وت

 الناتجة عن املشروع.   

: ُيقصــــــد به طريقة تعدين الســــــتخراج املعادن من تحت ســــــطح األرض باســــــتخدام ممر أفقي أو التعدين تحت األرض (75)

 رأس ي أو نفق أو سرداب.

 : ُيقصد بها أي عميل أو زبون أو مقاول في موقع رخصة املشروع.الزائر (76)

رخص له في املشروع. : يحمل املعنُالعامل (77)
ُ
 املبين له في نظام العمل ويشمل العامل الذي يستخدمه امل

قرأ فيها مع إصــــــــابة عمل (78)
ُ
: تحمل املعنُ املبين لها في املادة الرابعة والثالثون بعد املائة من نظام العمل بصـــــــــيغفها التي ت

لحق ذا الصــــــلة الخاص باألمراض املهنية لنظام التأمينات االجتماعية أ
ُ
و الدليل االرشــــــادي املتعلق بالســــــالمة والصــــــحة  امل

ا مهنًيا
ً
 .املهنية وتتضمن مرًضا مهنًيا أو حادث

 : ُيقصد به موقع الرخصة.مكان العمل (79)

 

 املادة الثانية: األغراض:

 ههدف هذه الالئحة إلى:

 .للنظامتعزيز مباد  الحوكمة  - أ

 .والكفاءة والفعالية واالستجابة وتطبيق النظامتحديد اآلليات التي تعزز املسئولية والشفافية  -ب

ـــــتقرار   - ج ـــ ـــــفـافيـة ألجـل بنـاء الثقـة التخـاذ القرار وتعزيز االســـــ ـــ ـــــحـة للرخص مبنيـة على العـدالـة والشـــــ ـــ ـــــع إجراءات واضـــــ ـــ وضـــــ

 .املطلوب لتطوير الرواسب املعدنية لتحقيق الفائدة ألصحاب املصلحة

 . ينيةاألنشطة التعدضمان كفاءة العمليات التي تجرى بموجب  -د

 وضع الليات فاعلة لتسوية الخالفات.  -ه

 

 املادة الثالثة: العالقة بين الالئحة والنظام:

(  1يجب أن تفســــر هذه الالئحة بما يتوافق مع النظام، ويتم نشــــرها بموجب صــــالحيات الوزارة املنصــــوص عليها في الفقرة ) (1)

 .الثانية والستين من النظاماملادة من املادة الثالثة من النظام. وصالحيات الوزير املنصوص عليها في 

 في حال وجود تضارب ال يمكن معالجته بين النظام وهذه الالئحة تسود أحكام النظام. (2)

 

 املادة الرابعة: اإلرشادات والنماذج 

 الالزمة لتنفيذ أحكام النظام والالئحة. واإلجراءاتتصدر الوزارة اإلرشادات التي توضح املعاني  (1)

 الوزارة النماذج الالزمة التي تحدد البيانات املطلوبة لكل إجراء.تصدر  (2)

 

 الفصل الثاني: اإلدارة 



 املادة الخامسة: صالحيات الوزير

 تتلخص الصالحيات املمنوحة للوزير في النظام باآلتي:  (1)

 إصدار قرار بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية لالحتياطي التعديني. - أ

 لبعض األنشطة التعدينية. زيادة مدة اعتماد دراسة األثر -ب
ً
 البيئي عن )ستين( يوما

 التنفيذية للنظام والتعديل عليها.  ةحالالئإصدار  - ج

 تخصيص موارد الشركات وةيرادات صندوق التعدين. -د

 لإلجراءات النظامية. -ه
ً
 إسناد بعض املهام والخدمات للشركات التي تؤسسها الوزارة وفقا

 املخالفات وتقرير العقوبات، واعتماد القواعد املنظمة لعملها ومكافآت أعضائها.تكوين لجان النظر في  -و

 إنهاء الرخصة بناًء على توصية مسببة من لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات. - ز

 النظام. في ( من هذه املادة، القيام باملهام املذكورة 1في الفقرة ) ما ورد يجوز للوزارة فيما عدا (2)

 

 إسناد املهام والخدمات.التفويض و املادة السادسة: 

 لإلجراءات النظامية-( من املادة الخامســة والخمســون من النظام، للوزير 1بموجب الفقرة ) (1)
ً
إســناد أي من الخدمات    -وفقا

 :على سبيل املثال، ما يلي ذات العالقة بقطاع التعدين ألي من الشركات التي تؤسسها الوزارة بما في ذلكواملهام 

 .تقديم خدمات دراسة الطلبات - أ

 تعلق باألنشطة التعدينية.إدارة املجمعات التعدينية وما ي -ب

 .ألنشطة التعدينيةل ،واملتابعة والفحص وضبط املخالفات التفتيشالرقابة و  - ج

 تحصيل اإليرادات. -د

 لألسس واملعايير التي  ،أٍي من الشركات أو املكاتب املتخصصة  تأهيل  للوزارة (2)
ً
تضعها الوزارة للقيام بكل أو بعض املهام    وفقا

 اآلتية:

ــتغلة - أ ـــ ــاب الكميات املســـــ ـــ ـــــطة   ،ومراجعة املعلومات  ،الرقابة، بما في ذلك حســـــ والبيانات املقدمة من القائمين على األنشـــــ

 التعدينية أو األعمال ذات العالقة.

 والتقارير الالزمة.، ضبط املخالفات، بما في ذلك إعداد املحاضر -ب

 

 : استطالع الرأ سابعةالاملادة 

 قبل نشر أي تعديل على الالئحة تقوم الوزارة باآلتي:  (1)

 نشر مسودة بالتعديالت املقترحة في املوقع اإللكتروني الخاص بنشر اللوائح.  - أ

( -ب
ً
ــة للعـامـة لتقـديم مالحظـات على مســـــــــــــودة التعـديالت ملـدة ال تقـل عن )ثالثين يومـا وللوزارة تمـديـد مـدة   ،إتـاحـة الفرصـــــــــــ

 أراء العموم إذا رأت ذلك. استطالع

 والطريقة التي تحددها اإلجراءات النظامية. ،تقدم املالحظات بالشكل (2)

 للبيئة التنظيمية. (3)
ً
 تدرب الوزارة املالحظات التي تردها، ولها أن تأخذ بالتعديالت املقترحة حسبما تراه مناسبا



 تنشر الوزارة التعديالت على الالئحة في الجريدة الرسمية.  (4)

ن في اإلشعار املنشور في الجريدة الرسمية. (5)  تدخل الالئحة حيز النفاذ في التاريخ املبي 

 

 : هيئة املساحة الجيولوجية السعودية )الهيئة( الثامنةاملادة 

 تنسق الوزارة مع الهيئة للقيام بما يلي: 

  .تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية - أ

ـــــــــأة بموجــب الفقرة ) ،وحفظ قــاعــدة البيــانــات الجيولوجيــة الوطنيــة ،تحــديــ  - ب ـــــجالت املنشـــــ ـــ ـــــمــل الســـــ ـــ ( من املــادة 7وتشـــــ

 من الالئحة. التاسعة

 واملناطق البحرية التي يجوز منح الرخص فيها بموجب النظام.  ،االحتفاا بسجل لجميع األراض ي املخصصة -ج

ـــــخــــاص حق االطالع على البيــــانــــات املحفوظــــة في قــــاعــــد -د ـــ  للمتطلبــــات منح األفـــــ
ً
ة البيــــانــــات الجيولوجيــــة الوطنيــــة وفقــــا

 الالئحة. من  التاسعةاملادة ( من 10الفقرة )املنصوص عليها في 

 

 لكتروني مع الوزارة عبر املنصة اإللكترونية: التعامل اإلالتاسعةاملادة 

 والتواصل مع املرخص لهم ومن ذلك: ،للوزارة إنشاء منصة إلكترونية يتم من خالل تقديم الخدمات (1)

  .الرخص الجديدة - أ

 .تجديد الرخص الحالية -ب

  ،تعديل الرخص الحالية - ج
ً
  ،أو التخلي عنها جزئيا

ً
 أو تحويل الرخص الحالية. ،أو كليا

 للوزارة.  ةاإللكتروني البوابةيمكن الدخول إلى املنصة اإللكترونية عبر  (2)

 املعلومات املطلوبة لتقديم الخدمة.توضح املنصة اإللكترونية  (3)

 

 قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والسجالت: التاسعة )مكرر( املادة 

 يلي: يجب أن تربط قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، بما (1)

ــ ي املتعلقة بالنظام .أ ــ ي إلكتروني يعمل كقاعدة بيانات وطنية لجميع األراضـ ويشـــمل ذلك البيانات الخاصـــة    ،ســـجل أراضـ

 بالطلبات املقدمة إلى املنصة اإللكترونية. 

 للمتطلبات املنصـــــــــــوص عليها بموجب النظام .ب
ً
والنماذج املعدة لذلك   ،والالئحة ،التقارير التي يقدمها املرخص لهم وفقا

 لكل أنواع الرخص.

 تتيح قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية اآلتي:  (2)

 املادة.هذه ( من 4الفقرة )والتي تنص عليها  ،السجالت املنشأة بموجب املادة الرابعة من النظام - أ

اآلليـات التي يمكن للعـامـة من خاللهـا الـدخول على البيـانـات غير الســـــــــــــريـة املحفوظـة في قـاعـدة البيـانـات الجيولوجيـة    -ب

 الوطنية. 

 اإللكترونية. املنصةالدخول إلى قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية من خالل  يمكن (3)

 من قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية:  (4)
ً
 تنش ئ الوزارة السجالت اآلتية والتي تشكل جزءا



 سجل الطلبات الذي يحتوي على:  - أ

 .الرخص الجديدة .1

 أو تحويل الرخص الحالية. ،أو الكلي ،الجزثي أو التخلي ،التعديل .2

 : اآلتيسجل الرخص والذي يحتوي على املعلومات الخاصة بـ  -ب

 املرخص له. .1

 موقع الرخصة. .2

 املعادن املشمولة بالرخصة .3

 املقابل املالي الذي يدفعه املرخص له. .4

 اإلشعارات الهامة املوجهة إلى املرخص له. .5

 عشرة من الالئحة. الثانيةسجل مناطق االحتياطي التعديني حسب ما هو منصوص عليها في املادة  - ج

 عشرة من الالئحة. الثالثةسجل املجمعات التعدينية حسب ما هو منصوص عليها في املادة  -د

 تقوم الوزارة بحفظ السجالت بالتعاون مع الهيئة.  (5)

 اآلتي:للوزارة وضع تعليمات لتنظيم أي مسألة تتعلق ب (6)

 والنماذج. ،شكل ومحتوى السجالت - أ

 طلبات الدخول على البيانات املسجلة في السجالت.   -ب

ــــرية  ،توفر الهيئة بموجب املتطلبات الواردة في املادة الرابعة من النظام، أي خريطة (7) أو نتائج الدراســـــــــات   ،أو بيانات غير ســـــ

 للهيئة وف
ً
 ق الشروط التالية: تتعلق بموارد اململكة املعدنية ألي فخص يقدم طلبا

 أن يكون الطلب في النموذج املعد لذلك. - أ

 أن يدفع مقدم الطلب املقابل املالي لهذه الخدمة.  -ب

 

 جمعات التعدينية عادن واالحتياطيات املعدنية وامل الفصل الثالث: امل 

 القسم األول: املعادن 

 : فئات املعادنالعاشرةاملادة 

  من هذه الالئحة. (1في امللحق رقم )القائمة املحددة الفئة )أ( أو الفئة )ب( أو الفئة )ج( وفق  إلى: تصنف املعادن - أ

 لذلك-للوزارة   -ب
ً
أو إضــــافة أي معادن مؤهلة ألن تكون ضــــمن الفئة )أ(   ،تعديل تصــــنيف قائمة املعادن -متُ ما رأت داعيا

أو الفئــة )ب( أو الفئــة )ج( على أن تتخــذ الوزارة اإلجراءات النظــاميــة الالزمــة لتعــديــل الالئحــة، وذلــك من خالل نشـــــــــــــر 

 إشعار باملنصة الخاصة بنشر اللوائح.

 



 : ملكية املعادنالحادية عشرةاملادة 

النظام جميع الرواســب واملعادن والخامات بأي شــكل أو تكوين الواقعة في أراضــ ي اململكة العربية وفًقا للمادة )الثانية( من   (1)

 السعودية هي ملك
ً
 حصري ا

ً
 .للدولة ا

 املعادن والرواسب والخامات املشار إليها، وتشمل تلك الواقعة:  (2)

 .للمملكةفي سطح األرض وما فوقها وما تحفها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي واإلقليمي  - أ

 .في األنهار أو الجداول أو مجاري املياه في جميع أنحاء اململكة -ب

 املناطق االقتصادية الخالصة. - ج

 املناطق التي تغطيها املياه اإلقليمية والجرف القاري.  -د

 :أي معادن أو خامات يتم استخراجها أثناء عمليات االستطالع بموجب رخصة االستطالع (3)

 للدولة. - أ
ً
 تكون ملكا

 ال يتم التصرف فيها أو نقلها خارج اململكة دون موافقة من الوزارة.  -ب

أي معادن أو خامات يتم الحصـــــــول عليها خالل عمليات االســـــــتطالع، يجب اســـــــتعمال  إذا رغب حامل رخصـــــــة اســـــــتطالع في  (4)

 للنماذج التي تحددها الوزارة مع مراعاة املتطلبات املنصوص علي
ً
 ة. حها في النظام والالئعليه تقديم طلب إلى الوزارة وفقا

ا للدولة ويجب عدم  (5)
ً
تكون املعادن أو الخامات التي يتم اســـــــــتخراجها خالل عمليات الكشـــــــــف بموجب رخص الكشـــــــــف ملك

 التصرف فيها أو نقلها خارج اململكة دون موافقة مسبقة من الوزارة.

ــــتعمالإذا رغب أي حامل رخصـــــة كشـــــف في  (6) ــــف، فيجب عليه أي معدن أو خام تم الحصـــــول عليها خال  اسـ ل عمليات الكشـ

 للنموذج الذي تحدده الوزارة.
ً
 تقديم طلب إلى الوزارة على النحو املحدد ووفقا

والخامات التي    ،تحدد التعليمات التي تصـدرها الوزارة الحاالت التي بموجخها لحامل رخصـة الكشـف حق اسـتعمال املعادن  (7)

ـــــف ـــ ـــــــــل عليهـا خالل عمليـات الكشـــــ ـــــوص عليهـا في الفقر وذلـك بعـد تقـديم طلـب   ،حصـــــ ـــ ( من املـادة 3) ةوفق املتطلبـات املنصـــــ

 عشرة من الالئحة وتشمل على العمليات الخاصة بـ:  الرابعة

 جمع العينات. - أ

 الفحص. -ب

  .التحليل - ج

 التجريبي.املعالجة والتصنيع  -د

 أي عمليات فحص مماثلة.  -ه

 ( من املادة الثانية من النظام، إذا كانت تلك املعادن: 2تنتقل ملكية املعادن إلى حامل رخصة االستغالل، بموجب الفقرة )  (8)

 .مشمولة في الرخصة - أ

 له باستخراجها -ب
ً
 .مستخرجة من موقع الرخصة والتي يكون املرخص له مصرحا

 . روط وأحكام الرخصةاستوفى جميع املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة وش - ج

 



 لألنشطة التعدينية  يض ا القسم الثاني: تخصيص األر 

 عشرة: منطقة االحتياطي التعديني الثانيةاملادة 

ــيقنظام، وبعد الفي املادة التاســـعة من  صـــالحياته املنصـــوص عليها للوزير، بموجب   (1) ،  املختصـــة   مع الجهات الحكومية  التنسـ

 كمنطقة احتياطي تعديني.أن يخصص أي أرض أو مناطق بحرية 

 يراعى في تخصيص مناطق االحتياطي التعديني الرخص التعدينية السارية املفعول.  (2)

 .الباب السادبأي فخص يخالف ما ورد في قرار االحتياطي التعديني يعد مخالف لهذه الالئحة ويطبق عليه أحكام  (3)

أو رخصـة اسـتطالع في موقع رخصـة يتعارض مع منطقة االحتياطي التعديني    ،أي فـخص يرغب في التقديم لرخصـة كشـف (4)

 :القيام باآلتي يجب عليه

 .إلجراءات التي تحددها الوزارةوفق النماذج واتقديم طلب للوزارة   - أ

 .تطلخها الوزارة لذلكأن يلتزم بأي متطلبات إضافية  -ب

 : القيام باآلتي لوزارة عند استالم الطلبل  (5)

 .إخطار الجهات الحكومية ذات العالقة بالطلب - أ

 من استالم ذلك   ،دعوة الجهات الحكومية ذات العالقة لتقديم مالحظاهها -ب
ً
وتوصياهها على الطلب في غضون ثالثين يوما

 اإلخطار.

أو رفضـــه في  ،واملوافقة على الطلب ،والتوصـــيات التي تعدها الجهات الحكومية ذات العالقة ،تدرب الوزارة املالحظات  - ج

 من استالم الطلب.
ً
 غضون ثالثين يوما

 

 عشرة: املجمعات التعدينية الثالثةاملادة 

 لتكون مجمع خصص أي أرٍض تاملنصوص عليها في املادة العاشرة من النظام، أن وفق اإلجراءات للوزارة  (1)
ً
 تعديني ا

ً
 .ا

نيفهـا عن تخصـــــــــــــيص منطقـة محـددة كمجمع تعـديني، وتمنح ذوي العالقـة مهلـة إلبـداء مرئيـاههم حيـال    أن تعلن عن لوزارةل (2)

 من تاريخ اإلعالن، ولها أن  
ً
 ملا ذلك خالل ثالثون يوما

ً
تستبعد ما يتعارض مع حدود املنطقة املقترحة للمجمع التعديني وفقا

 للمصلحة.
ً
 تراه محققا

القرار  على أن يحتوي    اإلجراءات النظامية،وفق عند تخصــــــيص أي أرض كمجمع تعديني، تنشــــــر الوزارة قرار التخصــــــيص   (3)

 املجمع التعديني. العمليات التي تجوز ممارسفها والتي ال تجوز ممارسفها في ى عل

أو مرئيــــات حيــــال اإلعالن في تلــــك الفترة، تقوم الوزارة بــــدراســــــــــــــــة مــــا يرد إليهــــا من    ،وفي حــــال اســـــــــــــتالم الوزارة أي اعتراض (4)

 . أو مرئيات ،اعتراضات

 قبل تخصيص األرض كمجمع تعديني، للوزارة القيام باآلتي:  (5)

 .إخطار الجهات الحكومية ذات العالقة بالطلب - أ

 من استالم ذلك   ،الحكومية ذات العالقة لتقديم مالحظاههادعوة الجهات   -ب
ً
وتوصياهها على الطلب في غضون ثالثين يوما

 اإلخطار.

ـــــيـات التي تعـدهـا الجهـات الحكوميـة ذات العالقـة ،تـدرب الوزارة املالحظـات  ـــ ــه في  ،واملوافقـة على الطلـب ،والتوصـــــ أو رفضـــــــــــ

 من استالم الطلب.
ً
 غضون ثالثين يوما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني: أحكام الرخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول: األحكام العامة 

 الرخص هنواعبعشرة: األحكام العامة املتعلقة  الرابعةاملادة 

 الرخص الصادرة بموجب النظام، وذلك كما يلي: أنواعتطبق األحكام الواردة في هذه املادة على 

ــــــــ ي به الفقرة ) (1) ـــ ــــــــرة من النظام1مع مراعاة ما تقضـ ـــ ــــــــتغالل    ،تمنح رخص الكشــــــــــــف  ،( من املادة الثالثة عشـ ـــ ورخص االسـ

 للشخص ذي الصفة االعتبارية فقط.

 ا، التقيد باآلتي: أو تحويله ،أو تعديلها ،أو عند التقدم لتجديدها ،ستغاللاال أو رخصة  ،كشفالعلى طالب رخصة  (2)

  - أ
ً
 . ألنظمة اململكةأن تكون شركة مسجلة وفقا

 .نظام اإلفالب والئحته التنفيذية تطبيق أحكامإجراءات من أال يكون قد باشر أي  -ب

 ألي  - ج
ً
 .نظام اإلفالب والئحته التنفيذية ضمن أحكام إجراءأال يكون خاضعا

 .جريمة جنائية خالل الثالث سنوات املاضيةأن يفصح املسؤول التنفيذي بأنه لم يبسق إدانته بأي  -د

ــــاط التعــدينيوالتجــارب الالزمــة للقيــام بعمليــات    ،والخبرة  ،والقــدرة املــاليــة  ،أن يثبــت بــأن لــديــه الكفــايــة الفنيــة (3) ـــ ـــ   النشـــــ

 والالئحة. النظام وفق املتطلبات املوضحة في بكفاءة واقتداراملقترحة 

ـــــح   (4) ـــ أو تجــارب يجــب توفرهــا في  ،أو خبرات  ، أو قــدرات مــاليــة،فنيــة معينــة  كفــايــاتأي   النمــاذج التي تعــدهــا الوزارة،توضـــــ

 طالب رخصة الكشف أو االستغالل.

إذا رغب أي فـــــخص اعتباري في التقديم لرخصـــــة اســـــتطالع فيجب عليه اســـــتيفاء املتطلبات املنصـــــوص عليها بموجب   (5)

 للحصول على رخصة من الالئحة الثامنة عشرةاملادة 
ً
 االستطالع.  لكي يكون مؤهال

 إذا رغب أي فخص طبيعي في التقديم لرخصة استطالع فيجب أن يستوفي الشروط التالية:  (6)

 .أن يكون مكتمل األهلية - أ

 .أو أك ر ،أن يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة -ب

والتجـــارب واملوارد املـــاليـــة الضـــــــــــــروريـــة للقيـــام بعمليـــات االســـــــــــــتطالع   ،والخبرات  ،أن تكون لـــديـــه اإلمكـــانيـــات الفنيـــة - ج

 املقترحة. 

 يجب أن تقدم طلبات الرخص وفق اآلتي:  (7)

 تعبئة النموذج املخصص للرخصة. - أ

 االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة.  -ب

  أو استغالل التقيد باآلتي: ،أو كشف ،يجب على كل طالب رخصة استطالع (8)

 سداد رسوم التقديم املحددة وفق املادة التاسعة واألربعين من النظام.  - أ

 . وفق النماذج التي تعدها الوزارةإجراء التقييم الالزم واملحدد في النظام والالئحة  -ب

متلكات  ن من النظام، للوزارة الحق في إصدار أي نوع من أنواع الرخص على امليالثانية والثالث مع مراعاة ما ورد في املادة (9)

 والعامة حسب نوع الرخصة. ،الخاصة

تقديم برنامج عمل   أو رخصـــــــة منجم صـــــــغير ،لحامل رخصـــــــة الكشـــــــف الذي يرغب في الحصـــــــول على رخصـــــــة تعدين (10)

ـــــطــة املقترح تنفيــذهــا ،مقترح للوزارة يوضـــــــــــــح طبيعــة ـــ واملجتمعـات    ،وتقييم ملخــاطر املشـــــــــــــروع على البيئــة ،وحجم األنشـــــ



ــــة ــــة    ،املحليـ ــــةاملجت  اإلدارةوخطـ البرنـــــامج املقترح    ،معيـ التـــــأهيـــــل واالغالق، وطلـــــب االجتمـــــاع مع الوزارة لعرض  وةعـــــادة 

 والحصول على املالحظات واملقترحات. ،ملناقشته

بتوظيف ســــعوديين في موقع الرخصــــة، يتم تدريخهم على   كشــــف أو اســــتغالل  يلتزم مقدم طلب الحصــــول على رخصــــة (11)

 الخاصة بنشاط الرخصة. املجتمعية واإلدارة ،مة املهنيةوةجراءات الصحة والسال  ،وأحكام الرخصة ،شروط

 

 عشرة: أسبقية البت في الطلبات  الخامسةاملادة 

ــــرة من النظام (1) ـــ أو رخصــــــــــــة   ،أك ر من طلب للحصــــــــــــول على رخصــــــــــــة كشــــــــــــفت الوزارة  إذا تلق  ،مع مراعاة املادة الثامنة عشـــــ

ـــــتغالل تتعلق بنفس املعــادن ـــ تكون األولويــة في منح الرخصـــــــــــــــة بنــاًء على أســـــــــــــبقيــة تقــديم الطلــب على النحو  واملوقع ف  ،اســـــ

 املسجل في سجل الطلبات على أن يتم مراعاة اآلتي: 

ـــب أســـــبقية اســـــتالمها  حال كانت الطلبات وردت إلى الوزارة في في - أ لب يســـــتلم وأي ط  ،أيام مختلفة يتم التعامل معها حســ

 
ً
 .بعد ذلك التاريخ ال يتم البت فيه إال إذا رفض الطلب املقدم أوال

ـــــتلمــت في نفس الوقــتفي حــال كــانــت   -ب ـــ  ملــا هو   ،الطلبــات مقــدمــة في نفس اليوم تعتبر كــأنهــا اســـــ
ً
ويتم التعــامــل معهــا وفقــا

 . هذه املادةمن ( 2منصوص عليه في الفقرة )

 فيجب على الوزارة: في حال استالم أك ر من طلب في نفس اليوم، (2)

 إبالغ مقدمي الطلبات بالطلبات املتعارضة.  - أ

 إخطار مقدمي الطلبات بأن الرخصة سوف تمنح ملقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التالية:  -ب

 .والالئحة ،االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في النظام .1

ومحققة ألفضـــل املعايير واالشـــتراطات  وأن تكون    ،أو االســـتغالل بأك ر الطرق فاعلية  ،االلتزام بإجراء عمليات الكشـــف - ج

 . البيئية

الطلب الذي يســـتوفي الشـــروط    لتوصـــية بترشـــيحل  املتعارضـــةملراجعة الطلبات  تســـتعين بأفـــخاص ذوي خبرة  أن    للوزارة -د

 . هذه املادة( من 2املنصوص عليها في الفقرة )

 

 ائتالف عبر الحصول على الرخصة  عشرة: طلب السادسةاملادة 

 للحصـــول على رخصـــة كشـــف أو  و  النظامباإلضـــافة إلى أي متطلبات منصـــوص عليها في  (1)
ً
  أرضالالئحة، إذا قدم ائتالف طلبا

 : كما يلي مطروحة للمنافسة أو رخصة استغالل، يجب أن يوضح الطلب بالتفصيل

 سماء جميع أعضاء االئتالف  أ - أ

 عضو باالئتالف.تحديد نسبة مشاركة كل  -ب

 أن يتضمن الطلب نسخة من عقد االئتالف املوقع من جميع األطراف.  - ج

 إثبات القدرة املالية والكفاية الفنية. -د

 هم غير املنقسمة. ص إذا تم منح الطلب أي رخصة فيجب أن تشمل الرخصة أسماء الشركاء وحص   (2)



 عن التقيد بكافة االلتزامات على بغض النظر عن نســــبة حصــــص الشــــركاء في الرخصــــة أو الشــــراكة، يكون كل   (3)
ً
منهم ضــــامنا

ـــــــــة  و بموجــب النظــام  املرخص لهم   ويكونون مجتمعين ومنفردين مســـــــــــــئولين عن جميع التزامــات االئتالف  الالئحــة والرخصـــــ

 ويشمل ذلك أي جزاءات مترتبة على االتالف. 

 املادة السابعة عشرة: دراسة الجدوى االقتصادية

  :تحتوي على األقل علىدراسة جدوى يجب أن 

   :املعلومات العامة (1)

 .تفاصيل موقع املشروع والخرائط الطبوغرافية والجغرافية وأي ممتلكات أو حقوق عامه أو خاصة داخل املوقع - أ

قائمة بجميع الرخص في اململكة والدول األخرى التي يحملها مقدم الطلب وتوضــــــــــــيح االلتزامات املالية الســــــــــــنوية لكافة  - ب

 .األنشطة لرخص الكشف ولرخص االستغالل الصادرة له

 .بيانات بمالكي الشركة وتفاصيل املقدرة املالية والفنية للمالك -ج

 .القوائم املالية األخيرة ملقدم الطلب -د

  .املعلومات الجيولوجية واملوارد واالحتياطيات التعدينية (2)

شــافية على املوقع، والتمعدنات واملكامن االضــافية  نتائج االســتكشــاف الســابقة والوصــف الجيولوجي واالعمال االســتك - أ

 .املحتملة

بيان بعينات الحفر، ونتائجها، والنموذج الجيولوجي للتمعدن، وحجم املوارد واالحتياطيات التعدينية حســـــــــــــب املعاير  - ب

 .الدولية املقبولة للوزارة معتمده من فخص مؤهل، وترابط البيانات وموثوقية البيانات

 .خطة التعدين (3)

طة التعدين املقترحة والتي تشــــــمل طرق التعدين والخطة الزمنية لالســــــتخراج والبنية التحتية للمنجم، والدراســــــات  خ - أ

  .الجيوتقنية، وجدولة التعدين، ومنافذ املنجم، وةدارة ركام املنجم

ت املعالجة  طرق معالجة وفصــــــــل الخامات وتشــــــــمل اختبارات املعالجة امليترولوجية والهندســــــــية لتصــــــــميم وبناء املعدا - ب

  .والتركيز والتصفية وادارة مرادم املخلفات املعالجة كيميائيا

 .القدرات والخبرات الفنية والشراكات والدعم الفني الالزم لتنفيذ برنامج العمل (4)

توفر القـــدرة الفنيـــة والخبرة املطلوبـــة إلدارة العمـــل املطلوب تنفيـــذه، وخبرات املوظفين في االســـــــــــــتكشـــــــــــــــاف والتعـــدين   - أ

  .واملؤهالت التي يتمتعون بها

بيان الخبرات واملؤهالت التي يتمتع بها مقدم الطلب أو الشـــراكات التي ســـوف يســـتعين بها لتنفيذ أنشـــطة االســـتكشـــاف   - ب

 .والتعدين في منطقة رخصة االستغالل

  .تفاصيل تصميم املوقع العام لجميع املنشآت الصناعية والتعدينية ومرافق الخدمات (5)

  .ية وهيكل ومصادر تمويل املشروعالقدرة املال (6)

تفاصـــــيل مصـــــادر تمويل رأب املال والقروض وادوات التمويل األخرى ملتطلبات تنفيذ املشـــــروع معد من مســـــتشـــــار مالي  - أ

  .معتمد



ـــــرـكاء  وفق النمـاذج املعـدة لـذلـك  تقـديم خطـاب تـأييـد القـدرة املـاليـة صــــــــــــــادر من الشـــــــــــــرـكاء أو بنـك - ب ـــ ، والـذي يلتزم بـه الشـــــ

 .أو تسديد رأب املال وتقرير عن املالءة املالية لتمويل حصفهم

  :التحليل املالي والتكاليف (7)

 .التفاصيل املالية والرأب مالية والتشغيلية للمشروع - أ

 .التحليل االقتصادي لجدوى املشروع - ب

  .خطة االنتاج واملبيعات وتقديرات الدخل وتقديرات املقابل املالي واالجور السطحية -ج

ية واملياه والطاقة وســبل ترشــيدها وأعداد الدراســات الهيدرولوجية وخطة توافر املياه وتوريدها احتياجات البنُ التحت -د

   .واعادة توريدها

  .الهياكل االدارية والتوظيف وخطة التدريب والتوطين (8)

ــاه والبي (9) ــة للحفـــاا على مصـــــــــــــــادر امليـ ــات الالزمـ ــاطيـ ــاعي وةدارة األثر البيئي واالحتيـ ــة والحيـــاة  دراســـــــــــــــة األثر البيئي واالجتمـ ئـ

 .الفطرية

 .االحتياطات البيئية والصحة والسالمة واالثر البيئي وخطة ادارة االثر البيئي والتشجير واالستدامة وةدارة املخلفات (10)

 .الخطة التفصيلية إلعادة تأهيل املوقع واإلغالق وتكاليفها (11)

 .األثر االقتصادي واالجتماعي للمشروع (12)

وتقييم االثر االجتمــاعي ووصـــــــــــــف بيــانــات خط االســـــــــــــــاب االجتمــاعي وتلبيــة احتيــاجــات  خطــة تنميــة املجتمعــات املحليــة   (13)

 .املجتمع املحلي

 خطة دعم املحتوى املحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية. (14)

 

 الفصل الثاني: األحكام الخاصة 

 القسم األول: رخصة االستطالع: 

 

 عشرة: طلب رخصة االستطالع: الثامنةاملادة 

 للمـاد (1)
ً
ـــــرة، الفقرة )وفقـا ـــ أ( واملـادة الثـامنـة والثالثون واملـادة التـاســـــــــــــعـة والثالثون من النظـام يجـب أن يكون  /1ة الرابعـة عشـــــ

 طلب رخصة االستطالع:

 .املعد للطلباتوفق النموذج  - أ

 .النماذج املعدة لذلكمقدم للوزارة وفق الطريقة املوضحة في  -ب

 على اآلتي:  يجب أن يشتمل الطلب  (2)

 الرخصة املطلوبة.وصف موقع  - أ

 خريطة طبوغرافية تحدد حدود موقع الرخصة املطلوبة. -ب

 برنامج أعمال االستطالع املقترح الخاص بعمليات االستطالع التي ينوي مقدم الطلب إجراءها.  - ج



 مدة عمليات االستطالع املقترحة. -د

 ت االستطالع.شهادة تثبت الكفاية الفنية ملقدم الطلب والقدرة املالية الالزمة إلجراء عمليا -ه

 . في ملحق النظام املحددة رسومالسداد  -و

 

 :: الكفاية الفنية لطالب رخصة االستطالععشرة التاسعةاملادة 

 . - إن وجدت-  تقرير عن الخبرات الفنية والتقنية والرخص التي سبق ملقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها( 1)

 يكون ملقدم الطلب رخصة سبق ( 2)
 
 .إنهائها خالل الثالث سنوات السابقةأال

الطلب(  3) مقدم  يكون  بتوظيف فخص    أن  يلتزم  أو  املجال  بهذا  متخصص  موظف  لديه  أو  األرض  علوم  في  مؤهل  لديه 

   متخصص أو يتعاقد مع فخص أو جهة متخصصة للقيام بأعمال االستطالع.

 .ة وتكاليفه والنتائج املتوقعةبرنامج العمل املقترح تنفيذه خالل مدة الرخص  واهدافتفاصيل ( 4)

 

 القدرة املالية لطالب رخصة االستطالع:: العشرون املادة

 التكاليف بنود برنامج العمل املقترحة للسنة االولى.على األقل لتغطية   %100توفر مبالغ مالية بنسبة ( 1)

 عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تت(  2)
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

 
، أو غرامات  علق بأي رخصة يحملها مقدم الطلبأال

 أو أي مستحقات أخرى. 

 

 : البت في طلب رخصة االستطالعالعشرونالحادية و املادة 

 بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما   (1)
ً
يثبت من إيضاحات للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 قدرته املالية أو الفنية. أخرى حول 

من الالئحة، تزود الوزارة مقدم    الثامنة عشــــــرة والتاســــــعة عشــــــرة والعشــــــرونفي حال اســــــتكمال املتطلبات الواردة في املادة   (2)

 أيام من تاريخ تقديمه. خمسةوتاريخه خالل  ،إشعار باستالم الطلب ورقمهالطلب 

ــتعين بأفــــــخاص ذوي خبرة للوزارة   (3) ــة االســــــتطالعأن تســــ ــية فيل  ،ملراجعة طلب الحصــــــول على رخصــــ ـــ ما إذا كان الطلب لتوصـ

 من عدمه.املقترحة  االستطالعوالفنية الالزمة للقيام بعمليات  ،لديه املوارد املالية

 أن تقرر بعد تسلمها للطلب ما يلي:  لوزارةل (4)

 لكامل املتطلبات املنصـــوص عليها في النظام   قبول الطلب ومنح رخصـــة االســـتطالع - أ
ً
  والالئحة،  إذا كان الطلب مســـتوفيا

 ، أووما تقرره الوزارة

 وةشعاره بأسباب الرفض. ،إبالغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة -ب

 الستيفاء متطلبات الرخصة. خمسة عشرمقدم الطلب مدة ةمهال و  - ج
ً
 يوما

 للنم -د
ً
ل وفقا  .املعدة لذلكذج ايجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه املعد 

 وةشعار مقدم الطلب بذلك.  ،أو رفض الطلب ،على الوزارة خالل )خمسة عشر( يوًما من تقديم الطلب املعدل قبول  -ه

ل تشعر -و  مقدم الطلب بأسباب الرفض.   في حال رفض الوزارة للطلب املعد 



  ،من تاريخ السـريان املوضـح في رخـصة االسـتطالع أحكام النظام والالئحة  يبدأ سـريان رخـصة االسـتطالع الـصادرة بموجب   (5)

 وتستمر ملدة سنتين. 

 

 العشرون: الشروط التي يجب توفرها في رخصة استطالع:و  الثانيةاملادة 

وكذلك املنصــوص   ،للشــروط املنصــوص عليها في املادة )التاســعة والثالثون( من النظاميجب أن تخضــع رخصــة االســتطالع   (1)

 . الرخصةعليها في 

، يجوز للوزارة، بالتنســــيق مع الجهات الحكومية األخرى ذات والرخصــــة  ،باإلضــــافة إلى الشــــروط املنصــــوص عليها في النظام (2)

 .على أي رخص استطالع معينة أخرى العالقة، إضافة شروط 

 

 والعشرون: االستثناءات املتعلقة بطلبات الحصول على رخص االستطالع: الثالثةادة امل

املتطلبات املنصـــوص من  ( من املادة الثالثة عشـــرة من النظام، تســـتثنُ  2بموجب االســـتثناءات املنصـــوص عليها في الفقرة ) (1)

 الجهات التالية: ( من املادة الثامنة عشرة من الالئحة2عليها في الفقرة )

 الهيئة. - أ

 الجهات الحكومية املعنية. -ب

 الجامعات. - ج

 املعاهد ومراكز البحوث الوطنية. -د

 : التقيد بالتالي من هذه املادة يجوز له القيام بعمليات االستطالع بشرط (1)أي فخص محدد بموجب الفقرة  (2)

 للنموذج - أ
ً
 للوزارة وفقا

ً
 للمتطلبات  ،املعد لذلك أن يقدم ذلك الشخص طلبا

ً
 للنمومستوفيا

ً
 .املعدة لذلكذج اوفقا

العلميـة واألـكاديميـة  أن يكون الغرض من إجراء علميـات االســـــــــــــتطالع هو الحصـــــــــــــول على املعلومـات املتعلقـة بـالبحوث   -ب

 وتوفير املعلومات الجيولوجية.

( من هذه املادة في إجراء عمليات اســـــــــتطالع ألغراض تجارية،  1إذا رغب أي فـــــــــخص من األفـــــــــخاص املحددين في الفقرة )  (3)

 مع النموذج  ،فيتوجــــب على ذلــــك الشـــــــــــــخص إخطــــار الوزارة برغبتــــه
ً
 متوافقــــا

ً
 منفصـــــــــــــال

ً
ويفي بــــاملتطلبــــات   ،وتقــــديم طلبــــا

 نصوص عليها في النظام والالئحة.امل

 والعشرون: تجديد طلب رخصة االستطالع الرابعةاملادة 

عن ثالثة تقل   ال  الرخصــة بمدةقبل انفهاء    بشــرط أن يتقدم للوزارة،  يجوز لحامل رخصــة االســتطالع طلب تجديد الرخصــة (1)

 أشهر من تاريخ انفهاء سريانها.

 يجب أن يكون طلب التجديد: (2)

 الوزارة. للطلبات منالنموذج املعد وفق  - أ

 تقديم الطلب للوزارة. -ب

 :توافق الوزارة على طلب تجديد الرخصة في حال استيفاء املرخص له للمتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة (3)

 . سنتينوملدة ال تزيد عن  ،تجدد رخصة االستطالع ملرة واحدة (4)



التجديد وفق اإلجراءات املنصوص عليها في النظام والالئحة، ولم تبت الوزارة  في حال تقدم حامل رخصة االستطالع بطلب  (5)

 يستمر سريان رخصة االستطالع إلى حين البت في طلب التجديد. في طلبه، ف

 ألي متطلبـات أخرى  (6)
ً
ـــــوص عليهـا في النظـام  ،يجوز للوزارة وفقـا ـــ أو تعـديل   ،فرض شـــــــــــــروط إضـــــــــــــافيـة  والالئحـة  ،أو قيود منصـــــ

 لرخصة االستطالع عند تجديدها. الشروط الحالية

 

 القسم الثاني: رخصة الكشف  

 والعشرون: طلب رخصة الكشف الخامسةاملادة 

 للفقرة ) (1)
ً
ــــرة، واملادة    /1وفقا على النحو    يجب أن يكون طلب رخصـــــة الكشـــــف  ،من النظام  أربعون ب( من املادة الرابعة عشـ

 :التالي

 الوزارة. للطلبات منوفق النموذج املعد  - أ

 للوزارة. تقديم الطلب -ب

 يجب أن يتضمن الطلب على اآلتي: (2)

 وموقع الرخصة املطلوبة. ،وصف مكتوب للمعادن - أ

 .التي استدل عليها املرخص له الختيار املوقع ،واملبررات الفنية ،والدراسات ،-إن وجدت– نتائج أعمال االستطالع -ب

 الرخصة املطلوبة وفق متطلبات الوزارة.خريطة طبوغرافية على أن تحدد حدود موقع  - ج

 و الدراسات التي استدل عليها املرخص الختيار املوقع. أ ،-إن وجدت-تقديم نتائج أعمال االستطالع  -د

املســـــــــــــتنــدات التي تثبــت الكفــايــة الفنيــة والقــدرة املــاليــة الالزمــة لــدى مقــدم الطلــب إلجراء عمليــات الكشـــــــــــــف املقترحـة،   -ه

مقدم الطلب لديه رأب مال لتغطية الحد األدنى إلجمالي نفقات الكشـف لسـنتين من برنامج   واملسـتندات التي تثبت أن

 أعمال الكشف.

 برنامج أعمال الكشف الذي يوضح طبيعة ونطاق عمليات الكشف التي ينوي مقدم الطلب إجراءها.  -و

ـــب برنامج الكشــــف يحدد فيها املبالغ التي يعتزم مقدم الطلب إنفاقها على عمليات الكشــــف   - ز خطة إنفاق تفصــــيلية حسـ

 الخاصة به. 

 أن تكون املدة الزمنية املطلوبة إلكمال برنامج رخصة الكشف خمس سنوات.  - ح

 ( من الالئحة.الثمانون خطة إدارة األثر البيئي وفًقا ملا ورد في املادة ) - ط

 . في ملحق النظام املحددة لرسومسداد ا -ي

 

 : الكفاية الفنية لطالب رخصة الكشف:والعشرون السادسة املادة

 :
ً
  فيحق له   الرخصة خبرة سابقة من خالل رخصة سبق له الحصول عليها داخل اململكة أو خارجها،إذا لم يكن لطالب    أوال

 وفق ما يلي: الكفاية الفنية إذا توافرت فيه فقط،  واحدة كشفالتقدم بالحصول على رخصة 

تكون شركة مسجلة   (1)  ألنظمةأن 
ً
الشركة    وفقا مال  برأب  )اململكة،  يقل عن  ريال 100,000ال  ألف  مائة  ويكون  (   ،

 نشاطها ذو عالقة بأعمال الكشف والتعدين. 



 يكون ملقدم الطلب رخصة سبق إنهائها خالل الثالث سنوات السابقة. (2)
 
 أال

 ب( موظف معين أو عقد مع جهة فنية كمدير فني للبرنامج ولديه: والفئة )  أ( الطلب ملعادن الفئة )أن يكون لدى مقدم   (3)

 أو التعدين للمعادن املسفهدفة واملحددة في الطلب.،  خبرة ال تقل عن خمسة سنوات ذات صلة بأعمال الكشف . أ 

 في منظمة مهنية دولية مقبولة لدى الوزارة.  .ب
ً
 عضوا

 خالل السنة األولى من الرخصة.مختصين بعلم الجيولوجيا  سعودي أو أك ر بتوظيف االلتزام (4)

 أهداف وتفاصيل بنود برنامج العمل املقترح تنفيذه والتكاليف السنوية للبرنامج خالل مدة الرخصة.تقديم  (5)

 من هذه املاد
ً
: للحصول على رخصة كشف ثانية فإنه يتطلب باإلضافة إلى ما ورد في البند أوال

ً
 ة ما يلي:ثانيا

 تقرير عن الخبرات الفنية والتقنية والرخص التي سبق ملقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها. - أ

 سبق الحصول على رخصة كشف في اململكة ملدة سنتين على األقل. -ب

والالئحة وش - ج النظام  وبأحكام  السابقة  الكشف  لرخصة  املالية  والنفقات  العمل  برنامج  بتنفيذ   
ً
ملتزما يكون  روط  أن 

 الرخصة.

 عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب -د
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

 
، أو  أال

 غرامات أو أي مستحقات أخرى. 

: للحصول على رخص إضافية ملن سبق له الحصول على  
ً
كشف فإنه يتطلب باإلضافة إلى ما ورد في البند    أك ر من رخصةثالثا

   ما يلي:  
ً
 أوال

الكشف السابقة وبأحكام النظام والالئحة وشروط    لرخصالتزام بتنفيذ برنامج العمل والنفقات املالية  أن يكون قد   -أ 

 الرخصة.

 عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة ي -ب
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

 
، أو  حملها مقدم الطلبأال

 غرامات أو أي مستحقات أخرى. 

 

 القدرة املالية لطالب رخصة الكشف: والعشرون: السابعةاملادة 

 .( مائة ألف ريال100,000ال يقل عن )أن يكون رأب مال الشركة   (1)

سنتين من برنامج أعمال    ملدة   على األقل لتغطية الحد األدنى إلجمالي نفقات الكشفمئة باملئة  بنسبة    مبالغ مالية توفر   (2)

 من الحد األدنى إلجمالي نفقات الكشف ملدة الرخصة املطلوبة.   %100، وتقديم خطة تمويل مقبولة بما ال يقل عن  الكشف

 يكون تحت إجراءات  (3)
 
 .نظام اإلفالب والئحته التنفيذية تطبيق أحكامأال

 عن سداد أي مبالغ مالية مست  (4)
ً
 يكون مقدم الطلب متأخرا

 
حقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب أو غرامات  أال

 أو أي مستحقات أخرى. 

 



 والعشرون: البت في طلب رخصة الكشف الثامنةاملادة 

من الالئحة،  والسابعة والعشرون    والسادسة والعشرون  والعشرون  الخامسةفي حال استكمال املتطلبات الواردة في املادة   (1)

 أيام من تاريخ تقديمه. خمسةبإشعار استالم الطلب ورقمه وتاريخه خالل  الطلبتزود الوزارة مقدم 

 بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت (2)
ً
من إيضاحات   للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 قدرته املالية أو الفنية. أخرى حول 

تتوافر ما إذا كان الطلب  لتوصية فيل  ،الكشفملراجعة طلب الحصول على رخصة  أن تستعين بأفخاص ذوي خبرة  للوزارة   (3)

  واستوفى جميع املتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة. ،املالية لديه الكفاية الفنية والقدرة

 من تاريخ تقديم الطلب وفق املتطلبات املنصــــــــوصتقوم الوزارة،   (4)
ً
ــــةعليها في املادة   خالل تســــــــعون يوما ـــ   والعشــــــــرون  الخامسـ

 الوسيلة التي تراها مناسبة إما:باتخاذ ، من الالئحةوالسابعة والعشرون  والسادسة والعشرون

 لكامل املتطلبات املنصـــــــوص عليها في النظام  قبول الطلب ومنح رخصـــــــة الكشـــــــف - أ
ً
والالئحة    ،إذا كان الطلب مســـــــتوفيا

 لنمــاذج الطلــب املعــدة لــذلــك
ً
ـــــــــة املقترح هو نفس املوقع أو يتــداخــل مع موقع في نطــاق  ، مــاووفقــا لم يكن موقع الرخصـــــ

 أو  .املصاحبةأو املعادن  ،أو رخصة استغالل سارية متعلقة بنفس املعدن ،رخصة كشف

 وةشعاره بأسباب الرفض. ،متطلبات الرخصةبرفض طلبه لعدم استيفاء إبالغ مقدم الطلب  -ب

تنوي  لوزارة أو أن ا ،وتطلـب تعـديـل الطلـب ،يتعـارض مع مواقع محظورة لالســـــــــــــتكشــــــــــــــافإبالغ مقـدم الطلـب أن املوقع   - ج

 ألخذ املوافقات الالزمة. من النظام رفعها للجهة املختصة في املادة التاسعة

 من تـاريخ املـادة/ب( من هـذه 3إذا أصــــــــــــــدرت الوزارة اإلشـــــــــــــعـار املوضـــــــــــــح في الفقرة ) (5)
ً
، فيمنح مقـدم الطلـب مهلـة ثالثين يومـا

ل.  ،عار لتزويد الوزارة بكافة املتطلباتاإلش  وتقديم طلب معد 

 للنموذج واإلجراءات املنصوص عليها في  (6)
ً
ل وفقا  .النماذج املعدة لذلكيجب أن يقدم الطلب املعد 

وةشـعار مقدم الطلب   ،أو تمديده ،أو رفض الطلب  ،على الوزارة خالل )عشـرين( يوًما من تاريخ تقديم الطلب املعدل قبول  (7)

 .بذلك

ل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.   (8)  في حال رفض الوزارة للطلب املعد 

 يتم رفض طلب رخصة الكشف في أحد الحاالت التالية: (9)

 من تاريخ إشعاره. - أ
ً
 عدم تقديم الطلب املعدل خالل ثالثين يوما

 للنماذج املعدة لذلكعدم استيفاء املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة  -ب
ً
 ، بعد منحه الفرصة لذلك.ووفقا

  - ج
ً
 أو جزئيا

ً
 مع طلب الخر مسجل على نفس املوقع أو متداخل معه.إذا تعارض موقع الرخصة املطلوبة كليا

ـــــمن من منـاطق االحتيـاطي التعـديني أو  -د ـــ املنـاطق التي ســـــــــــــتطرحهـا الوزارة للمنـافســــــــــــــة أو في إذا ـكان موقع الطلـب يقع ضـــــ

 مناطق املعادن التي تخضع لتنظيم خاص.

 تصدر الوزارة رخصة الكشف في حال: (10)

 ثبوت أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على: - أ

 القدرة املالية الالزمة. .1

 الكفاية الفنية. .2

 الخبرة املهنية للقيام بعمليات الكشف بكفاءة. .3



ـــــب   -ب ـــــف املقترح مناسـ وخطة إدارة األثر البيئي املقدمة متوافقة مع املتطلبات املنصــــــوص عليها في أن برنامج أعمال الكشـ

 النظام.

إذا كان موقع الرخصــــــــة املقترح ليس نفس املوقع أو ال يتقاطع مع نفس املوقع الذي تغطيه رخصــــــــة كشــــــــف أو رخصــــــــة  - ج

 ادن املرتبطة.استغالل سارية فيما يتعلق بنفس املعدن أو املع

 .بموجب النظامي متطلبات إضافية منصوص عليها أأن مقدم الطلب قد استوفى  -د

 يبدأ سريان رخصة الكشف من تاريخ صدورها، وتستمر وفق املدة املحددة في الرخصة وال تزيد عن: (11)

 ذا كانت أقل من خمس سنوات.إاملدة املطلوبة في الرخصة  - أ

 خمس سنوات في حال منح رخصة الكشف للمعادن من الفئة )أ( أو الفئة )ب(   -ب

 سنة واحدة في حال منح رخصة الكشف للمعادن من الفئة )ج(. - ج

ـــــعار املقدم بموجب الفقرة )ب (12) وفق ة  ، على الترتيب الذي تم به اســــــتالم الطلبات املتعارضــــــهذه املادة( من  3/ال يؤثر اإلشـ

ـــــرةاملــادة   ـــ ــــة عشـــــ ـــ ـــ الئحــة ولن تنظر الوزارة في أي طلبــات أخرى إال بعــد رفض هــذا الطلــب ألحــد األســـــــــــــبــاب  من ال  الخــامســـــ

 .املادة( من هذه 8املنصوص عليها في الفقرة )

 

 والعشرون: الشروط التي يجب توفرها في أ  رخصة كشف:  التاسعةاملادة 

 للنماذج يجب أن تخضــــــــــع جميع رخص الكشــــــــــف للشــــــــــروط املنصــــــــــوص عليها في املادة الحادية واألربعين من النظام   (1)
ً
ووفقا

 .املعدة لذلك

يكون لحامل رخصــة الكشــف الحق الحصــري للتقديم لرخصــة اســتغالل فيما يتعلق بموقع الرخصــة واملعادن التي تنظمها   (2)

ر لرخصـــــــــة كشـــــــــف أخرى على موقع الرخصـــــــــة واملعادن املشـــــــــمولة التي  رخصـــــــــة الكشـــــــــف، وال تنظر الوزارة في أي طلب الخ

 تنظمها رخصة الكشف املمنوحة إال في الحاالت التالية: 

عدم التزام حامل رخصــــة الكشــــف في تقديم طلب تجديد رخصــــة الكشــــف خالل املدة املحددة أو عدم تقيده باألحكام  - أ

 واإلجراءات للحصول على رخصة استغالل.

 إنهاء أو انفهاء رخصة الكشف.  -ب

  - ج
ً
 النظام. ألحكامإلغاء رخصة الكشف طبقا

 للنماذج املعدة لذلك ،وباإلضـــــــــــــافة إلى الشـــــــــــــروط املنصـــــــــــــوص عليها في النظام (3)
ً
، يجوز للوزارة، بالتنســـــــــــــيق مع الجهات  ووفقا

ــــة  الحكومية األخرى ذات العالقة، إضــــــــافة شــــــــروط إضــــــــافية على أي رخص كشــــــــف معينة من أجل حماية ا ـــ ألمالك الخاصـ

 واملواقع ذات األهمية األثرية أو التاريخية، وكذلك حماية املجتمعات التي قد تتأثر بعمليات الكشف.

 

 : تحديد عدد رخص الكشف التي يمكن منحها:الثالثون املادة 

 ال ُيمنح مقدم الطلب إال رخصة كشف واحدة في الحاالت التالية:    (1)

إذا لم تكن لديه خبرة ســـابقة من خالل الحصـــول على رخصـــة كشـــف أو اســـتغالل في اململكة أو أي رخص مماثلة في أي   - أ

 .دولة أخرى 



ارج أو داخل  إذا لم يكن لدى مقدم الطلب شــــــــــركاء في الشــــــــــركة لدلهم خبرة ســــــــــابقة من خالل حصــــــــــولهم على رخص خ -ب

 اململكة.

 بإنهاء رخصــة صــادرة له وفًقا للمادة الخامســة والعشــرين من النظام، إال بعد مضــ ي ثالث ســنوات  إذا صــدر بحقه  - ج
ً
قرارا

 من تاريخ اإلنهاء على أن يتم منحه رخصة واحدة فقط بعد انفهاء هذه املدة.

من هذه املادة تقديم طلب رخصـــــــة  (1)الفقرة  يجوز لحامل رخصـــــــة الكشـــــــف التي تقع ضـــــــمن الفئات املنصـــــــوص عليها في   (2)

 كشف ثانية إذا كان املرخص له: 

 يحمل رخصة كشف ملدة سنتين على األقل. - أ

 قد التزم باملتطلبات بموجب النظام والالئحة خالل مدة السنتين التي حمل خاللها رخصة الكشف االولى.  -ب

من هذه املادة والتي منحت له  (1)يجوز لحامل رخصـــــة الكشـــــف التي تقع ضـــــمن إحدى الفئات املنصـــــوص عليها في الفقرة   (3)

ــــوص عليها في الفقرة ) ـــ ــــتثناءات املنصـ ـــ ــــف ثانية بموجب االسـ ـــ ــــة كشـ ـــ ( من هذه املادة، تقديم طلب رخصــــــــة كشــــــــف 2كرخصـ

 إضافية إذا كان املرخص له: 

 يحمل رخصة الكشف الثانية ملدة سنتين على األقل. - أ

جب النظام والالئحة خالل مدة الســـــــنتين التي حمل خاللها رخصـــــــة الكشـــــــف قد التزم باملتطلبات املنصـــــــوص عليها بمو  -ب

 الثانية وأنجز برنامج العمل.

 أال يكون قد أنهيت له رخصة خالل ثالث سنوات من بعد قرار اإلنهاء بموجب املادة الخامسة والعشرون من النظام.  - ج

 

 الحصول على رخص الكشف:: االستثناءات املتعلقة بطلبات الحادية والثالثون املادة 

املادة الثالثة عشـرة من النظام، يسـتثنُ من املتطلبات املنـصوص عليها ( 2الفقرة )بموجب االسـتثناءات املنـصوص عليها في  (1)

 من الالئحة الجهات الحكومية التالية: والسابعة والعشرون ،والسادسة والعشرون ،والعشرون الخامسةاملادة  في

 الهيئة. - أ

 .املعنية الجهات الحكومية -ب

 الجامعات. - ج

 املعاهد ومراكز البحوث الوطنية. -د

 :التقيد بالتالي ملادة يجوز له القيام بعمليات الكشف بشرطمن هذه ا (1)كل فخص محدد بموجب الفقرة  (2)

  - أ
ً
 للمتطلبات  للوزارةأن يقدم ذلك الشخص طلبا

ً
 للنموذج املعد لذلك ومستوفيا

ً
 للنماذج املعدة لذلكوفقا

ً
 .ووفقا

ة  أن يكون الغرض من إجراء علميـــات الكشـــــــــــــف هو الحصـــــــــــــول على املعلومــات املتعلقـــة بــالبحوث العلميـــة واألـكـاديميــ -ب

 .وتوفير املعلومات الجيولوجية

من هـذه املـادة في إجراء عمليـات كشـــــــــــــف ألغراض تجـاريـة،    (1)إذا رغـب أي فـــــــــــــخص من األفـــــــــــــخـاص املحـددين في الفقرة    (3)

 مع النموذج املعـد لـذلـك ويفي 
ً
 متوافقـا

ً
 منفصـــــــــــــال

ً
فيجـب على ذلـك الشـــــــــــــخص إخطـار الوزارة برغبتـه في ذلـك وتقـديم طلبـا

  و من الالئحة    والسـابعة والعشـرون  ،والسـادسـة والعشـرون  ،والعشـرون  الخامسـةاملادة  فيباملتطلبات املنصـوص عليها  
ً
وفقا

 ، وتسري عليه جميع متطلبات الشخصية االعتبارية األخرى.للنماذج املعدة لذلك

 



 : تجديد رخصة الكشف:الثالثون الثانية و املادة 

مع عدم اإلخالل باملتطلبات املنصـوص عليها في النظام والالئحة، يجوز تجديد رخصـة الكشـف الخاصـة باملعادن من الفئة   (1)

 )أ( أو الفئة )ب( ملدة تصل إلى خمس سنوات، على أال تتجاوز مدة الرخصة وتجديداهها خمسة عشر عاًما. 

 للقيود املنصوص عليها في  (2)
ً
ن من النظام ال يجوز تجديد رخصة الكشف الخاصة باملعادن و األربعاملادة  من  ( 2الفقرة )وفقا

 من الفئة )ج(. 

 بشـرط أن يتقدم للوزارة، يجوز لحامل رخصـة الكشـف، الخاصـة باملعادن من الفئة )أ( والفئة )ب(، طلب تجديد الرخصـة (3)

 عن ثالثة أشهر. تقل ال الرخصة بمدةقبل انفهاء 

 يجب أن يكون طلب التجديد: (4)

 موذج املعد للطلبات من الوزارة.النوفق  - أ

 .تقديم الطلب للوزارة -ب

 يجب إرفاق املستندات التالية مع الطلب:  (5)

 تقرير عن:  - أ

 عمليات الكشف التي قام بها بموجب رخصة الكشف الحالية.  .1

 التكاليف املباشرة لعمليات الكشف. .2

 املوافقة على طلب التجديد.البرنامج املقترح للمرحلة الجديدة من عمليات الكشف في حال  -ب

 التكلفة التفصيلية لبنود العمل التقديرية للمرحلة التالية لعمليات الكشف. - ج

 لتطبيق إجراءات نظام اإلفالب والئحته التنفيذية. -د
ً
 أال يكون خاضعا

 للنماذج املعدة لذلكإضافية أي معلومات  -ه
ً
 . وفقا

 اململكة بسبب مخالفة النظام أو الالئحة.أال يكون قد سحبت منه رخصة استغالل أو كشف في  (6)

ال تقبل الوزارة طلب تجديد رخصــة الكشــف الخاصــة باملعادن من الفئة )أ( والفئة )ب( في حال إخالل املرخص له بأي من   (7)

 االلتزامات املنصوص عليها بموجب النظام، والالئحة، وشروط وأحكام الرخصة. 

د وفق اإلجراءات املنصـــــوص عليها في النظام والالئحة، ولم تبت الوزارة  في حال تقدم حامل رخصـــــة الكشـــــف بطلب التجدي (8)

 شف إلى حين البت في طلب التجديد.يستمر سريان رخصة الكفي طلبه، ف

 ألي متطلبــات أخرى أو قيود منصـــــــــــــوص عليهــا في النظــام واللوائح فرض شـــــــــــــروط إضــــــــــــــافيــة أو تعــديــل   (9)
ً
يجوز للوزارة، وفقــا

 عند تجديدها. الشروط الحالية لرخصة الكشف

 

 : البت في طلب تجديد رخصة الكشف: والثالثون  الثالثةاملادة 

 أن يثبت املرخص له استمرار الكفاءة املالية والقدرة الفنية في طلب التجديد. (1)

 من هذه الالئحة. الثالثين أن تتوفر لدى مقدم طلب التجديد جميع الشروط واملواصفات املنصوص عليها في املادة (2)

من هذه الالئحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشـــــــعار اســـــــتالم الطلب الثالثين  في حال اســـــــتكمال املتطلبات الواردة في املادة   (3)

 أيام من تاريخ تقديمه. خمسةورقمه وتاريخه خالل 

 من تـــاريخ تقـــديم طلـــب التجـــديـــد وفق املتطلبـــات املنصـــــــــــــوص عليهـــا في الفقرة ) (4)
ً
من    لثالثينا( من املـــادة  4خالل ثالثين يومـــا

 الالئحة، يجب على الوزارة أن تقرر بالوسيلة التي تراها مناسبة:



 لكامل املتطلبات املنصـــــــــوص عليها في النظام   - أ
ً
   والالئحةقبول الطلب وتجديد الرخصـــــــــة إذا كان الطلب مســـــــــتوفيا

ً
ووفقا

 للنماذج املعدة لذلك.

 ةشعاره بأسباب الرفض.إبالغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة و  -ب

 إبالغ مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقت إضافي للنظر في الطلب ألسباب يتم توضيحها. - ج

للوزارة دراســـــــــــة وتقييم طلب التجديد بواســـــــــــطفها أو باالســـــــــــتعانة بطرف الخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه  (5)

  .ات املطلوبة للحصول على الرخصةالقدرة املالية والكفاية الفنية واستوفى جميع املتطلب

 من تـاريخ املـادةب( من هـذه /4إذا أصــــــــــــــدرت الوزارة اإلشـــــــــــــعـار املوضـــــــــــــح في الفقرة ) (6)
ً
، فيمنح مقـدم الطلـب مهلـة ثالثين يومـا

ل.   اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معد 

 للنموذج واإلجراءات  (7)
ً
ل وفقا  .والنماذج املعدة لذلكويجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه املعد 

 وةشعار مقدم الطلب بذلك. على الوزارة خالل )عشرة( أيام من تقديم الطلب املعدل قبول أو رفض الطلب (8)

ل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.   (9)  في حال رفض الوزارة للطلب املعد 

 يتم رفض طلب تجديد رخصة الكشف للمعادن من الفئة )أ( والفئة )ب( في أحد الحاالت التالية: (10)

 من تاريخ إشعاره. - أ
ً
 عدم تقديم الطلب املعدل خالل ثالثين يوما

 ، بعد منحه الفرصة لذلك.والنماذج املعدة لذلكعدم استيفاء املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة  -ب

عدم اســتيفاء مقدم الطلب أي من املتطلبات املنصــوص عليها في النظام أو الالئحة أو شــروط وأحكام رخصــة الكشــف   - ج

 الحالية.

ــــتوجب اإلنهاء وع -د ـــ ــــة تسـ ـــ دم التجديد أو أن طالب الرخصــــــــة قد ســــــــحبت منه رخصــــــــة إذا كان هناك مخالفات في الرخصـ

 للنظام.
ً
 االستغالل أو الكشف طبقا

 على طلب تجديد رخصة الكشف للمعادن من الفئة )أ( والفئة )ب( في حال:  توافق الوزارة   (11)

 أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على: - أ

 القدرة املالية الالزمة  .1

 الكفاية الفنية .2

 للقيام بعمليات التعدين بكفاءة.والخبرة املهنية  .3

أن مقدم الطلب اســــــــــــتوفى جميع املتطلبات املنصــــــــــــوص عليها في النظام والالئحة وشــــــــــــروط وأحكام رخصــــــــــــة الكشــــــــــــف  -ب

 الحالية.

 .الرخصةي متطلبات إضافية منصوص عليها في أأن مقدم الطلب قد استوفى  - ج

 

 القسم الثالث: رخص التعدين واملنجم الصغير 

 الثالثون: طلب رخصة تعدين أو منجم صغير الرابعةاملادة 

 للفقرة ) (1)
ً
/ب( من املــادة الرابعــة عشـــــــــــــرة، واملــادة الثــانيــة واألربعين واملــادة الثــالثــة واألربعين من النظــام  2/أ( والفقرة )2وفقــا

يجب أن يكون طالب رخصـــــــة التعدين أو املنجم الصـــــــغير قد ســـــــبق له الحصـــــــول على رخصـــــــة كشـــــــف على املوقع املطلوب 

بت الجدوى االقتصـــــــــادية للموارد املعدنية، ويســـــــــتثنُ من ذلك املناطق التي تطرح للمنافســـــــــة العامة، وأن يكون الطلب وأث

 وفًقا ملا يلي:



 .النموذج املعد للطلبات من الوزارةوفق  - أ

 .تقديم الطلب للوزارة -ب

 يجب أن يرفق مع طلب رخصة املنجم الصغير اآلتي: (2)

إذا كان الطلب يتعلق بأرض غير مملوكة ملقدم الطلب، فيثبت طالب الرخصـــــــــــــة بأنه قام باســـــــــــــتشـــــــــــــارة مالك األرض أو  - أ

إذا كان الطلب متعلق بأرض مملوكة ملكية خاصــة ثابتة بســند نظامي أو كان ألحد األفــخاص حق ثابت بها  -املنتفع بها  

 
ً
 للمتطلبات الواردة في املادة  -نظاما

ً
 .النظاممن  لثالثينالثانية واوفقا

إذا كان موقع الطلب أو جزء منه يتداخل مع موقع رخصة كشف أو استغالل سارية، فيثبت بأنه قد تم الحصول على  -ب

 من صـــــــدور  
ً
موافقة كتابية من املرخص له بخصـــــــوص املوقع املطلوب أو جزء منه، بعدم تضـــــــرر املرخص له مســـــــتقبال

 رخصة املنجم الصغير.

 يشتمل على املعلومات املنصوص عليها في هذه املادة. برنامج أعمال التعدين - ج

 والسبعون من الالئحة. الخامسةدراسة األثر البيئي واالجتماعي بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  -د

 بعد املائة من الالئحة. عشرةالثامنة بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  املجتمعية اإلدارةتقرير عن  -ه

 والتسعون من الالئحة.الرابعة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  ضمان مالي -و

 والثمانون من الالئحة. التاسعةخطة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  - ز

 .املحددة في ملحق النظام رسومالسداد  - ح

 للنماذج املعدة لذلكأي متطلبات أخرى  - ط
ً
 .    وفقا

من النظام، يجب أن يرفق مع الطلب دراســــة جدوى   ن و باإلضــــافة إلى املتطلبات املنصــــوص عليها في املادة الخامســــة والثالث (3)

 ومعلومات إضافية عن طلبه تحتوي على اآلتي: 

 ألنظمة اململكةشر بشرط أن تكون ، تفاصيل مقدم الطلب - أ
ً
 .كة مسجلة وفقا

 وصف مكتوب للمعادن وموقع الرخصة املطلوبة. -ب

 خريطة املوقع على أن تحدد حدود موقع الرخصة املطلوبة. - ج

التشـــغيلية  و   الرأســـمالية  دراســـة جدوى اقتصـــادية توضـــح املوارد واالحتياطات وطرق اســـتخراجها وتصـــنيعها والتكاليف -د

 وخطة توفير الخبرات الفنية الالزمة والتمويل الالزم للمشروع.للمملكة  االجتماعيوالعائد االقتصادي و 

 برنامج أعمال التعدين ويشمل على املعلومات املنصوص عليها في هذه املادة. -ه

 التزام الشركاء في الشركة أو إثبات توافر املوارد املالية لتمويل رأب املال في خطة تمويل املشروع. -و

 الجدوى االقتصادية.دراسة  - ز

 تقديم اتفاق أو خطة للتعويضات في حالة امللكية الخاصة.  - ح

 خطة تنمية الصناعة التحويلية ودعمها داخل اململكة من املواد املنتجة من الرخصة. - ط

، وفي حـال عـدم ، على طريقـة العمـل والليـات التعويضمع أصـــــــــــــحـاب األمالك والحقوق الخـاصـــــــــــــة  هاتفـاقـمـا يثبـت تقـديم  -ي

 يلزم تقديم خطة للوزارة للتعويض. االتفاق 

 والسبعون من الالئحة. الخامسةدراسة األثر البيئي واالجتماعي بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  - ك

 بعد املائة من الالئحة. عشرة الثامنةبما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  املجتمعية اإلدارةتقرير عن  - ل

 والتسعون من الالئحة.الرابعة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  ضمان مالي -م



 والثمانون من الالئحة. التاسعةخطة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  -ن

 خطة تنمية املحتوى املحلي. -ب

( 3قرير عن املوارد املعدنية أو احتياطي الخامات يعده فخص مختص أو بيان وفق املعلومات املوضحة في الفقرة )ت - ع

 من هذه املادة 

 إقرار املتقدم وما يثبت ذلك بالتوافق مع أصحاب األمالك والحقوق الخاصة أو مقترح بخطة مقترحة للوزارة. -ف

 وق في موقع الرخصة أو خطة مقترحة لذلك.إثبات التوافق مع الجهات العامة صاحبة الحق -ص

 .الرسوم املحددة في ملحق النظامسداد  - ق

 .    النظام ورخصة الكشفأي متطلبات أخرى منصوص عليها في  - ر

 التصاميم الهندسية والفنية إلجراء املشروع. -ش

 

 والثالثون: البت في طلب رخصة التعدين أو املنجم الصغير  الخامسةاملادة 

من هذه الالئحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشــعار اســتالم   الرابعة والثالثون في حال اســتكمال املتطلبات الواردة في املادة  (1)

 الطلب ورقمه وتاريخه خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات  (2)
ً
يثبت من إيضاحات ا  في ذلك مما بإضافية  للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 .قدرته املالية أو الفنية أخرى حول 

ــة على مبالغ التعويض عن اال  (3) ـــ ــة االســــــتغالل أو االتفاق مع الجهات الحكومية والخاصـ  لرخصــــ
ً
ــيقوم بها وفقا حداثات التي ســــ

 تقديم خطة للتعويضات بما في ذلك نزع امللكية.

 من    سـتون خالل  (4)
ً
، تقوم الوزارة بالوسـيلة التي تراها مناسـبة  من الجهة املختصـةي  دراسـة األثر البيئي واالجتماعاعتماد  يوما

 إما:

 لكامل املتطلبات املنصــــــــوص عليها في  - أ
ً
قبول الطلب ومنح رخصــــــــة التعدين أو املنجم الصــــــــغير إذا كان الطلب مســــــــتوفيا

 مملوك ملكية خاصة. ، ما لم يكن موقع الرخصة املقترحوالنماذج املعدة لذلكالنظام والالئحة 

 غ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وةشعاره بأسباب الرفض.إبال  -ب

 إبالغ مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقت إضافي للنظر في الطلب ألسباب يتم توضيحها. - ج

ما إذا  لتوصـية فيل  التعدين أو املنجم الصـغير،ملراجعة طلب الحصـول على رخصـة أن تسـتعين بأفـخاص ذوي خبرة للوزارة   (5)

  واستوفى جميع املتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة. ،املالية تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرةكان الطلب 

 من  املادةمن هذه  /ج(  4أو )/ب( 4إذا أصـــــــدرت الوزارة اإلشـــــــعار املوضـــــــح في الفقرة ) (6)
ً
، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثالثين يوما

ل. تاريخ اإلشعار لتزويد الوزارة بكاف  ة املتطلبات وتقديم طلب معد 

(7)  
ً
ل وفقا  .والنماذج املعدة لذلكإلجراءات ليجب أن يقدم الطلب املعد 

 على الوزارة خالل )عشرين( يوًما من تقديم الطلب املعدل قبول أو رفض الطلب وةشعار مقدم الطلب بذلك. (8)

ل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.   (9)  في حال رفض الوزارة للطلب املعد 

 تم رفض طلب رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير في أحد الحاالت التالية:ي (10)

 من تاريخ إشعاره. - أ
ً
 عدم تقديم الطلب املعدل خالل ثالثين يوما



 ، بعد منحه الفرصة لذلك.والنماذج املعدة لذلكعدم استيفاء املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة  -ب

 املنجم الصغير في حال:  تصدر الوزارة رخصة التعدين أو  (11)

 ثبوت أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على: - أ

 لتمويل املشروع. القدرة املالية الالزمة .1

 الكفاية الفنية. .2

 الخبرة املهنية للقيام بعمليات التعدين بكفاءة. .3

 .من الالئحة السابعة عشرة املادةأن دراسة الجدوى قد استوفت جميع املتطلبات املنصوص عليها في  -ب

 .بموجب الجهات األخرى أن مقدم الطلب قد استوفى اي متطلبات إضافية منصوص عليها  - ج

ـــــبما  قبل منح رخصــــــة التعدين أو رخصــــــة املنجم الصــــــغير يجوز للوزارة إجراء اســــــتقصــــــاء أو مفاوضــــــات أو ارتباطا (12) ت حسـ

 ( من هذه املادة قد تم استيفامها أم ال. 11تكون ضرورية لتمكينها من تقييم ما إذا كانت املتطلبات املوضحة في الفقرة )

على الترتيب الذي تم به اســـــــتالم الطلبات املتعارضـــــــة،    من هذه املادة /ب(4يجب أال يؤثر اإلبالغ املقدم بموجب الفقرة )  (13)

ويجب أال تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إال بعد رفض الطلب محل الدراســــة ألحد األســــباب املنصــــوص عليها في الفقرة  

 ( من هذه املادة.10)

 

 جم صغيروالثالثون: الشروط التي يجب توفرها في أ  رخصة تعدين أو أ  رخصة من السادسةاملادة 

واملادة   ،يجب أن تخضـــع جميع رخص التعدين ورخص املنجم الصـــغير للشـــروط املنصـــوص عليها في املادة الثانية واألربعين (1)

وشــــروط وأحكام الرخصــــة والبرامج التي بموجخها تم منح    والالئحة  ،ادة الخامســــة واألربعين من النظاموامل  ،الثالثة واألربعين

 .رخصة والدراسات املوافق عليهافي الوكذلك املنصوص عليها  الرخصة،

، للوزارة بالتنســــــــــيق مع الجهات  والالئحة وشــــــــــروط وأحكام الرخصــــــــــةوباإلضــــــــــافة إلى الشــــــــــروط املنصــــــــــوص عليها في النظام  (2)

 الحكومية األخرى ذات العالقة، إضافة أي شروط إضافية على أي رخص تعدين أو رخصة منجم صغير معينة. 

 

 والثالثون: طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير السابعةاملادة 

مع عدم اإلخالل باملتطلبات املنصــــوص عليها في النظام والالئحة، يجوز تجديد رخصــــة التعدين أو رخصــــة املنجم الصــــغير   (1)

ربعين سنة ألك ر من مرة بشرط أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها على ستين سنة لرخصة التعدين، وأ

 لرخصة املنجم الصغير. 

الرخصة قبل انفهاء    بشرط أن يتقدم للوزارة،  يجوز لحامل رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير طلب تجديد الرخصة (2)

 أشهر من تاريخ انفهاء سريانها. (ستة)عن تقل  ال بمدة

 يجب أن يكون طلب التجديد: (3)

 .من الوزارةللطلبات املعد وفق النموذج  - أ

 .تقديم الطلب للوزارة -ب

 يجب إرفاق املستندات التالية مع الطلب:  (4)

 تقرير حول املوارد املعدنية واحتياطي الخامات للرواسب املعدنية في موقع الرخصة.  - أ



 تقرير عن: -ب

 عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير الحالية. .1

 املباشرة لعمليات التعدين.التكاليف  .2

 تحدي  لدراسة الجدوى االقتصادية شاملة جميع األبواب املطلوبة  - ج

 خطة زيادة املحتوى املحلي. -د

 خطة لزيادة دعم الصناعات التحويلية التي تستخدم املنتج. -ه

 والسبعون من الالئحة. الخامسةاألثر البيئي واالجتماعي بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة حديثة دراسة  -و

 تحدي  دراسة الجدوى االقتصادية. - ز

 تحدي  خطة إدارة األثر البيئي.  - ح

ـــــرة  الثــامنــةبمــا يتوافق مع املتطلبــات املحــددة في املــادة   املجتمعيــة  اإلدارةتقرير عن   - ط ـــ من    الالئحــة  من  املــائــة  بعــد  عشـــــ

 الالئحة.

والتســـعون من  الرابعة  ق مع املتطلبات املحددة في املادة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتواف ضـــمان ماليبيان عن حالة   -ي

 الالئحة.

 والثمانون من الالئحة. التاسعةالتأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  محدثة إلعادة خطة - ك

 .الرسوم املحددة في ملحق النظامسداد  - ل

 مفروضة بموجب الرخصة.أي متطلبات إضافية  -م

الوزارة طلب تجديد رخصــة التعدين أو رخصــة املنجم الصــغير في حال إخالل املرخص له باالشــتراطات البيئية، أو ال تقبل   (5)

عدم االلتزام بالخطط والبرامج املحددة في دراســات الجدوى التي على أســاســها صــدرت الرخصــة املنصــوص عليها في النظام 

 .والالئحة وشروط وأحكام الرخصة

 .املجتمعية اإلدارةو للوزارة زيادة متطلبات املحتوى املحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية  (6)

في حال تقدم حامل رخصـــــة التعدين أو رخصـــــة املنجم الصـــــغير بطلب التجديد وفق اإلجراءات املنصـــــوص عليها في النظام  (7)

 البت في طلب التجديد.رخصة إلى حين لايستمر سريان والالئحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، ف

خرى أو تعديل الشروط   (8)
ُ
 ألي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح إضافة شروط أ

ً
يجوز للوزارة، وفقا

 الحالية لرخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير عند تجديدها.

 

 أو رخصة املنجم الصغير والثالثون: البت في طلب تجديد رخصة التعدين الثامنةاملادة 

ـــــــــةفي حـال اســـــــــــــتكمـال املتطلبـات الواردة في املـادة   (1) والثالثين من هـذه الالئحـة، تزود الوزارة مقـدم الطلـب بـإشـــــــــــــعـار   الخـامســـــ

 استالم الطلب ورقمه وتاريخه خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 بشـــــــــــأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلو  (2)
ً
ــات  للوزارة قبل أن تتخذ قرارا مات إضـــــــــــافية بما في ذلك تحدي  الدراســــــــ

 قدرته املالية.كفايته الفنية و والتصاريح البيئية وما يثبت 

 لكامل املتطلبات املنصـــــــوص  - أ
ً
قبول الطلب ومنح رخصـــــــة التعدين أو رخصـــــــة املنجم الصـــــــغير إذا كان الطلب مســـــــتوفيا

 .مقدم وفق النموذج املعد لذلكعليها في النظام والالئحة و 



 رخص له أن الوزارة بحاجة إلى مدة أطول لدراسة الطلب على أن يستمر سريان رخصة التعدين لحين البت.إبالغ امل -ب

 إبالغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وةشعاره بأسباب الرفض. - ج

 طلب مهلة محددة. -د

حديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه للوزارة دراســـــــــــة وتقييم طلب التجديد بواســـــــــــطفها أو باالســـــــــــتعانة بطرف الخر لت (3)

 القدرة املالية والكفاية الفنية واستوفى جميع املتطلبات املطلوبة للحصول على الرخصة.

 من تـاريخ املـادةب( من هـذه /2وةذا أصـــــــــــــدرت الوزارة اإلشـــــــــــــعـار املوضـــــــــــــح في الفقرة ) (4)
ً
، فيمنح مقـدم الطلـب مهلـة ثالثين يومـا

ل. اإلشعار لتزويد   الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معد 

(5)  
ً
ل وفقا  .والنماذج املعدة لذلكإلجراءات لويجب أن يقدم الطلب املعد 

 على الوزارة خالل )عشرين( يوًما من تقديم الطلب املعدل قبول أو رفض الطلب وةشعار مقدم الطلب بذلك. (6)

ل تشعر مقدم الطلب بأس (7)  باب الرفض.  وفي حال رفض الوزارة للطلب املعد 

 يتم رفض طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير في أحد الحاالت التالية: (8)

 من تاريخ إشعاره.  - أ
ً
 عدم تقديم الطلب املعدل خالل ثالثين يوما

 ، بعد منحه الفرصة.والنموذج املعد لذلكعدم استيفاء املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة  -ب

دم الطلب أي من املتطلبات املنصــوص عليها في النظام أو الالئحة أو شــروط وأحكام رخصــة التعدين عدم اســتيفاء مق - ج

 أو رخصة املنجم الصغير الحالية.

 .واملحتوى املحلي وخطة إعادة التأهيل واإلغالق املجتمعية واإلدارةعدم االلتزام بدارسات األثر البيئي واالجتماعي  -د

 والرخصة البيئية، وعدم تنفيذ برامج الخطط املقدمة واملدرجة في الخطة.عدم تجديد التصريح  -ه

 تتم املوافقة على طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير في حال:   (9)

 أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل: - أ

 القدرة املالية الالزمة  .1

 الكفاية الفنية .2

 والخبرة املهنية للقيام بعمليات التعدين بكفاءة. .3

أن مقدم الطلب اســـــــــتوفى جميع املتطلبات املنصـــــــــوص عليها في النظام والالئحة وشـــــــــروط وأحكام رخصـــــــــة التعدين أو   -ب

 رخصة املنجم الصغير الحالية.

 للنموذج املعد لذلكأن مقدم الطلب قد استوفى اي متطلبات إضافية  - ج
ً
 .وفقا

 

 القسم الخامس: رخصة محجر مواد البناء 

 : طلب الحصول على رخصة محجر مواد البناء والثالثون  التاسعةاملادة 

(1 
ً
ملادة الرابعة عشـــــــرة، واملادة الرابعة واألربعين من النظام يجب أن يكون طلب رخصـــــــة محجر مواد  من اج(  /2لفقرة )ل( وفقا

 :البناء

 .النموذج املعد للطلبات من الوزارة - أ

 .تقديم الطلب للوزارة -ب



 :حجر مواد البناء اآلتي( يجب أن يرفق مع طلب رخصة م2)

ــة بـأنـه قـام  - أ إذا ـكان الطلـب خـارج املجمعـات التعـدينيـة ويتعلق بـأرض غير مملوكـة ملقـدم الطلـب، فيثبـت طـالـب الرخصـــــــــــ

إذا كان الطلب متعلق بأرض مملوكة ملكية خاصـــــــــة ثابتة بســـــــــند نظامي أو كان  -مالك األرض أو املنتفع بها    باالتفاق مع

 
ً
 للمتطلبات الواردة في املادة   -ألحد األفـخاص حق ثابت بها نظاما

ً
، ويرفق نتائج أعمال  نظامالمن  الثانية والثالثين  وفقا

 دراسة األثر البيئي.الكشف، وتصريح بيئي من الجهة املختصة أو 

إذا كان موقع الطلب أو جزء منه يتداخل مع موقع رخصة كشف أو استغالل سارية، فيثبت بأنه قد تم الحصول على  -ب

 من صـــــــدور  
ً
موافقة كتابية من املرخص له بخصـــــــوص املوقع املطلوب أو جزء منه، بعدم تضـــــــرر املرخص له مســـــــتقبال

 رخصة محجر مواد بناء.

( من  3جر مواد البناء وخطة إلعادة التأهيل يشــتمل على املعلومات املنصــوص عليها في الفقرة )برنامج عمل رخصــة مح - ج

 .هذه املادة

ـــــرة  الثــامنــةبمــا يتوافق مع املتطلبــات املحــددة في املــادة   املجتمعيــة  اإلدارةتقرير عن   -د ـــ من    الالئحــة  من  املــائــة  بعــد  عشـــــ

 الالئحة.

 والتسعون من الالئحة.الرابعة فق مع املتطلبات املحددة في املادة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوا ضمان مالي -ه

 والثمانون من الالئحة. التاسعةخطة إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  -و

 .الرسوم املحددة في ملحق النظامسداد  - ز

 للنموذج املعد لذلكأي متطلبات أخرى  - ح
ً
 .    وفقا

 الكفاية الفنية ملقدم الطلب.ما يثبت  - ط

 ما يثبت القدرة املالية ملقدم الطلب. -ي

/ج( من هذه املادة، املعلومات الخاصــــة بعمليات االســــتغالل املرتبطة  2يجب أن تتضــــمن املتطلبات املشــــار إليها في الفقرة ) (3)

 :بطلب الرخصة وتشمل

 .موعد بدء عمليات االستغالل - أ

 .املناسبةطريقة االستغالل  -ب

 موقع ومساحة األرض املتوقع أن تتم عليها عمليات االستغالل واألنشطة األخرى ذات العالقة. - ج

 خطة إعادة تأهيل وةغالق املحجر وتكاليفها. -د

 

 : الكفاية الفنية لطالب رخصة محجر مواد البناء:األربعون  املادة

بناء واحدة   بالحصول على رخصة مواد  التقدم  له  البناء رخصة سابقة فيحق  لم يكن لطالب رخصة محجر مواد  إذا   :
ً
أوال

 وفق ما يلي:إذا توافرت فيه الكفاية الفنية ( متر مربع وملدة ال تزيد عن خمسة سنوات 250,000ملساحة ال تزيد عن )

 .اطها ذو عالقة بأعمال الكشف والتعدينأن تكون شركة مسجلة في املمملكة، ويكون نش( 1)

 يكون ملقدم الطلب رخصة سبق إنهائها خالل الثالث سنوات السابقة( 2)
 
 .أال

 يتضمن ما يلي:3)
ً
 ( أن يقدم تقريرا

 أ. وصف للمشروع. 



 ب. برنامج العمل املقترح. 

 ج. خطة االستغالل السنوية. 

 د.خطة إدارة األثر البيئي 

 تماعي تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية. ه. خطة إدارة األثر االج

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

 ز. التكاليف التشغيلية للمشروع.

 ح. خطة إعادة التأهيل واإلغالق وتكاليفها. 

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

 ي. عدد املوظفين العاملين في املشروع ونسبة السعوديين منهم. 

التشغيل لديه تدريب في متطلبات الرخصة  مواطن    توظيف(  4) سعودي مختص يتواجد في املوقع بشكل مستمر في أوقات 

 املتطلبات الواردة في الالئحة.  ستوفيوي

 :
ً
 من هذه املادة ثانية فإنه يتطلبمحجر مواد بناء للحصول على رخصة  ثانيا

ً
 :مايلي إضافة إلى ما ورد في البند أوال

 .في اململكة ملدة سنتين على األقل محجر مواد بناءسبق الحصول على رخصة .أ

 .ب
ً
ملتزما يكون  البناءلرخصة    والخطط   برامج وال  املشروع   بتنفيذ   أن  مواد  والالئحة وشروط    محجر  النظام  وبأحكام  السابقة 

 .الرخصة

 يكون قد.ج
 
 مخالفات خالل السنتين املاضية.   من أربع  أك رسجلت على طالب الرخصة  جسيمة أو ارتكب مخالفات   أال

: للحصول   
ً
فإنه يتطلب إضافة إلى ما ورد   مواد بناءمحجر  أك ر من رخصة  إضافية ملن سبق له الحصول على    على رخص   ثالثا

 من هذه املادة مايلي
ً
 : في البند أوال

بتنفيذ . أ  التزام  قد  يكون  و   أن  بناءرخصتي  وخطط    جامبر مشاريع  مواد  وشروط    محجر  والالئحة  النظام  وبأحكام  السابقة 

 الرخصة.

 يكون قد خالف مخالفة جسيمة أو .ب
 
 لفات خالل السنتين املاضية. سجلت على طالب الرخصة أك ر من ثالث مخا أال

 

 : القدرة املالية لطالب رخصة محجر مواد البناء:الحادية واألربعون  املادة

 .( مائة ألف ريال100,000أن يكون رأب مال الشركة ال يقل عن ) (1)

التكاليف الرأسمالية للمشروع، وتقديم خطة    إجمالي  من  على األقل  %40بنسبة  لإلنفاق على تنقيذ برنامج  توفر مبالغ مالية   (2)

إجمالي التكاليف الرأسمالية للمشروع، وةجمالي النفقات التشغيلية للسنة األولى    من  %100يقل عن    ال  تمويل مقبولة بما 

 .للمشروع

 يكون تحت إجراءات  (3)
 
 .نظام اإلفالب والئحته التنفيذية تطبيق أحكامأال

الطلب   (4) مقدم  يكون   
 
الطلبأال مقدم  يحملها  رخصة  بأي  تتعلق  للوزارة  مستحقة  مالية  مبالغ  أي   عن سداد 

ً
أو  متأخرا  ،

 غرامات. 



 من هذه املادة.1ويستثنُ طالبي رخصة محجر مواد البناء للرمل العادي والردميات من الفقرة )
ً
 ( من البند أوال

 

 مواد البناءاألربعون: البت في طلب التقديم لرخصة محجر الثانية و املادة 

ـــــعـــة والثالثينفي حـــال اســـــــــــــتكمـــال املتطلبـــات الواردة في املـــادة   (1) ـــ من هـــذه    األربعين، واملـــادة الحـــاديـــة واألربعينواملـــادة    ،التـــاســـــ

 .الالئحة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستالم الطلب ورقمه وتاريخه خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه

 بشأن  (2)
ً
من إيضاحات الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت  للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 .قدرته املالية أو الفنية أخرى حول 

 على الوزارة: ،من تقديم الطلب أيام[ عشرةخالل ] (3)

 لكامل املتطلبات املنصـــــــــــــوص عليها في النظام  - أ
ً
قبول الطلب ومنح رخصـــــــــــــة محجر مواد البناء إذا كان الطلب مســـــــــــــتوفيا

 أو .والنماذج املعدة لذلك والالئحة

 أو إبالغ مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقت إضافي للنظر في الطلب ألسباب يتم توضيحها. -ب

 .إبالغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء املتطلبات املوضحة وةشعاره بأسباب الرفض - ج

ـــــية فيل مواد بناء،ملراجعة طلب الحصـــــــــول على رخصـــــــــة أن تســـــــــتعين بأفـــــــــخاص ذوي خبرة للوزارة   (4) ـــ ما إذا كان الطلب لتوصـ

 واستوفى جميع املتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة. ،املالية تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة

 من تـاريخ ، فيمنح مقـدم الطلـب مهلـة ثالثين يو املـادة/ب( من هـذه 3وةذا أصـــــــــــــدرت الوزارة اإلشـــــــــــــعـار املوضـــــــــــــح في الفقرة ) (5)
ً
مـا

ل   .اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معد 

 .على الوزارة خالل )ثالثين( يوًما من تقديم الطلب املعدل قبول أو رفض الطلب وةشعار مقدم الطلب بذلك (6)

ل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض (7)    .في حال رفض الوزارة للطلب املعد 

 :اد بناء في أحد الحاالت التاليةيتم رفض طلب رخصة محجر مو  (8)

 من تاريخ إشعاره - أ
ً
 .عدم تقديم الطلب املعدل خالل ثالثين يوما

 .، بعد منحه الفرصةالنموذج املعد لذلكعدم استيفاء املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة و  -ب

   :يمنح الوزير الرخصة وتصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء في حال (9)

 استيفاء النموذج املعد لذلك.املتطلبات املنصوص عليها في النظام واملادة األربعين من الالئحة و قد تم استيفاء  -أ

  .أن برنامج أعمال رخصة محجر مواد بناء سوف يضمن استعمال فعال ومفيد للمعادن -ب

 - املادةهذه ( من أ/3قد تم الحصول على املوافقة املشار إليها في الفقرة ) -ج
ً
 .-إن كان ضروريا

على الترتيب الذي تم به اســـــــتالم الطلبات املتعارضـــــــة،    من هذه املادة /ب(3يجب أال يؤثر اإلبالغ املقدم بموجب الفقرة )  (10)

ويجب أال تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إال بعد رفض الطلب محل الدراســــة ألحد األســــباب املنصــــوص عليها في الفقرة  

 .ادة( من هذه امل9)

، يحق للوزارة منح رخصـــــــــــــــة محجر مواد بنـــاء بـــدون هـــذه املـــادة/ج( من  10مع عـــدم اإلخالل بـــاألحكـــام الواردة في الفقرة ) (11)

 :األرض أو حامل رخصة كشف قائمة في املنطقة املتقدم إليها في حالاملنتفع بموافقة صاحب األرض أو 

ملرخص لـــه إلى تقـــديم مالحظـــاههم إلى الوزارة من أجـــل تحـــديـــد  قـــام مقـــدم الطلـــب بـــدعوة مـــالـــك األرض أو املنتفع بهـــا أو ا  -أ

 من ذلك
ً
 .أسباب رفض رخصة محجر مواد بناء، وأنهم لم يتوصلوا التفاق خالل )ثالثين( يوما



 األرض أو املرخص له من منح رخصة محجر مواد بناء.ب املنتفعلن يتضرر صاحب األرض أو  -ب

 

 لحقة بجميع رخص محجر مواد البناءواألربعون: الشروط امل الثالثةاملادة 

إلى الشــــــــروط الواردة في املادة الرابعة واألربعين واملادة الخامســــــــة واألربعين    ( يجب أن تخضــــــــع كافة رخص محجر مواد البناء1)

 .النماذج املعدة لذلكمن النظام وكذلك 

ــــيق مع للوزارة، يحق  التعليمات( إضــــــــافة إلى الشــــــــروط الواردة في 2) ـــ الجهات املختصــــــــة فرض املزيد من الشــــــــروط على ، بالتنسـ

 رخصة محجر مواد البناء.

 

 :واألربعون: ضوابط منح رخص مواد البناء الرابعةاملادة 

 رخصة محجر مواد البناء إال للشخص ذي الصفة االعتبارية.الحصول على ال يجوز  (1)

التقدم للحصــــــــــول على رخصــــــــــة مواد بناء واحدة  إذا لم يكن لطالب رخصــــــــــة محجر مواد البناء، رخص ســــــــــابقة، فيحق له  (2)

 ( ألف كيلو متر، وملدة ال تزيد عن خمسة سنوات فقط.250بمساحة ال تزيد عن )

ـــــط، إذا لم يتم االلتزام    ملـدة ال تجـديـدهـارخص محجر مواد البنـاء، أو  تجـديـدللوزارة الحق في رفض  (3) ـــ تزيـد عن حـدهـا املتوســـــ

ــــجل مخالفات املرخص،  مة األخرى املعمول بهاوشــــــــــــروط الرخصــــــــــــة، واألنظ  والالئحةبالنظام  ـــ ــ له  وةذا كان ســـــ ــ ـــ على مل  تيشـــــ

 .وعدم تسديد املقابل املاليغير صحيحة كميات املستغلة المالية ومعلومات عن  تقديم بيانات

ال يحق ملن صــــــــــــــدر بحقـه قرار إنهـاء الرخصــــــــــــــة، التقـدم بطلـب رخصــــــــــــــة محجر مواد البنـاء جـديـدة إال بعـد مرور مـدة ثالث  (4)

 .نهاء، ويتم منحه رخصة واحدة فقطسنوات من تاريخ قرار اإل

 

 رخصة محجر مواد البناء تجديدواألربعون:  الخامسةاملادة 

 للمتطلبات 1)
ً
رخصــة محجر مواد ملدة أو    تجديدنظام والالئحة ورخصــة محجر مواد البناء، يمكن  ال عليها فياملنصــوص  ( وفقا

 سنوات.مدد ال يتجاوز كل منها خمس 

عن   ، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انفهاء الرخصة بمدة ال تقلالرخصة تجديديجوز لحامل رخصة محجر مواد بناء طلب   (2) 

 أشهر من تاريخ انفهاء سريانها.  (ثالثة)

 :التجديد( يجب أن يكون طلب 3)

 .املعد للطلبات من الوزارةوفق النموذج  - أ

 .تقديم الطلب للوزارة -ب

  :إرفاق املستندات التالية مع الطلب( يجب 4)

 :تقرير عن - أ

 .عمليات االستغالل واألنشطة األخرى ذات العالقة التي تم القيام بها بموجب رخصة محجر مواد بناء الحالية .1

 .التكاليف املباشرة لعمليات رخصة محجر مواد بناء .2

 .برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء وخطة اإلغالق ملدة التمديد املطلوبة -ب

 .من الالئحة الثمانون تحدي  خطة إدارة األثر البيئي مع املتطلبات املنصوص عليها في املادة  - ج



 بعد املائة من الالئحة. عشرة الثامنةبما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  املجتمعية اإلدارةعن  محدث تقرير -د

 .والثمانون من الالئحة التاسعةبما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  تحدي  خطة إعادة التأهيل واإلغالق -ه

ـــمان  البيان بحالة  -ي ـــــ ـــ والتســــــــــــعون من  الرابعة  إلعادة التأهيل واإلغالق بما يتوافق مع املتطلبات املحددة في املادة  الياملضـ

 الالئحة.

 .الرسوم املحددة في ملحق النظامسداد  -و

 .وفق النموذج املعد لذلكأي متطلبات إضافية  - ز

ـــــوص عليهـا في( ال تقبـل الوزارة طلـب تجـديـد رخصــــــــــــــة محجر مواد بنـاء في حـال إخالل املرخص لـه بـأٍي من االلتزامـات  5) ـــ  املنصـــــ

  .النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة

في حال تقدم حامل رخصـــة محجر مواد بناء بطلب التجديد وفق اإلجراءات املنصـــوص عليها في النظام والالئحة، ولم تبت  ( 6)

 .التجديدستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب فيالوزارة في طلبه، 

 ألي متطلبات أخرى أو قيود  7)
ً
خرى أو تعديل الشروط  النظام   منصوص عليها في( يجوز للوزارة، وفقا

ُ
واللوائح إضافة شروط أ

 الحالية لرخصة محجر مواد بناء عند تمديدها.

 

 رخصة محجر مواد البناء تجديدواألربعون: البت في طلب  السادسةاملادة 

من هـــذه   الحـــاديـــة واألربعينالتـــاســـــــــــــعـــة والثالثين، واملـــادة األربعين، واملـــادة  في املـــادة  ( في حـــال اســـــــــــــتكمـــال املتطلبـــات الواردة  1)

 .، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستالم الطلب ورقمه وتاريخه خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمهالالئحة

 بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك   (2)
ً
ما يثبت من إيضاحات للوزارة قبل أن تتخذ قرارا

 .املالية أو الفنيةقدرته  أخرى حول 

 من تقديم طلب التمديد، على الوزارة (خمسة عشر)وخالل  (3)
ً
 :يوما

 لكـامـل املتطلبـات   - أ
ً
ـــــوص عليهـا فيقبول الطلـب ومنح رخصــــــــــــــة محجر مواد بنـاء إذا ـكان الطلـب مســـــــــــــتوفيـا ـــ النظـام   املنصـــــ

 .ووفق النماذج املعدة لذلكواللوائح 

 .ملتطلبات املوضحة وةشعاره بأسباب الرفضإبالغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء ا -ب

للوزارة دراســـــــــــة وتقييم طلب التجديد بواســـــــــــطفها أو باالســـــــــــتعانة بطرف الخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه ( 4)

واســتوفى جميع املتطلبات املطلوبة للحصــول على ، واالســتدامة لالســتمرار في عمليات الرخصــة، القدرة املاليةو الكفاية الفنية  

 الرخصة.

ـــــح في الفقرة )( وةذا أصـــــــــــــدرت الوزارة اإلشـــــــــــــعـ5) ـــ  من تـاريخ  3ار املوضـــــ
ً
/ب( من هـذه املـادة، فيمنح مقـدم الطلـب مهلـة ثالثين يومـا

ل   .اإلشعار لتزويد الوزارة بكافة املتطلبات وتقديم طلب معد 

 للنموذج واإلجراءات املنصوص عليها في 6)
ً
ل وفقا  للنماذج املعدة لذلك( يجب أن يقدم الطلب املعد 

ً
 .ووفقا

 .رة خالل )عشرة( يوًما من تقديم الطلب املعدل قبول أو رفض الطلب وةشعار مقدم الطلب بذلك( على الوزا7)

ل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.8)   ( وفي حال رفض الوزارة للطلب املعد 

 :( يتم رفض طلب تجديد رخصة محجر مواد بناء في أحد الحاالت التالية9)

 من تاريخ إشعارهعدم تقديم الطلب املعدل خالل ثالثين ي - أ
ً
 .وما



 .، بعد منحه الفرصةالنموذج املعد لذلكعدم استيفاء املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة و  -ب

عدم اســـــتيفاء مقدم الطلب أي من املتطلبات املنصـــــوص عليها في النظام أو الالئحة أو شـــــروط وأحكام رخصـــــة محجر   - ج

 .مواد بناء الحالية

 ملا يلي: تجديدرخصة محجر مواد بناء طلب ( يجوز لحامل 10)
ً
  الرخصة وفقا

ــايـــة الفنيـــة  التجـــديـــديتوافر في مقـــدم طلـــب  أن   - أ ـــــتغالل  ، و القـــدرة املـــاليـــة، و الكفـ ـــ الخبرة املهنيـــة للقيـــام بعمليـــات االســـــ

 .بكفاءة

ــــوص عليها في النظام والالئحة   -ب ــــتوفى جميع املتطلبات املنصـ وشـــــروط وأحكام رخصـــــة محجر مواد أن مقدم الطلب اسـ

 .بناء الحالية

 .النماذج املعدة لذلكي متطلبات إضافية منصوص عليها في أأن مقدم الطلب قد استوفى  - ج

 بـ -د
ً
 :يجب أن يكون الطلب مصحوبا

  :تقارير عن .1

 .محجر مواد البناء القائمة العمليات التعدينية املنفذة بموجب رخصة - أ

  الناجمة عن عمليات رخصة محجر مواد البناءالتكاليف املباشرة  -ب

 برنامج عمل رخصة محجر مواد البناء للمرحلة التالية من العمليات .2

 ألخطة إدارة ا .3
ً
 من الالئحة. للمادة الثمانون ثر البيئي وفقا

 للمادة   املجتمعية  اإلدارةتقرير حول املزيد من عمليات   .4
ً
ـــــر   امنةالثالتي تتقيد باملتطلبات املنصــــــوص عليها وفقا  ةعشـ

 بعد املائة من الالئحة.

 سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في امللحق بالنظام. .5

 للنماذج املعدة لذلكأي متطلبات أخرى  .6
ً
 .وفقا

رخصــــــــــة محجر مواد البناء في حال إخالل املرخص له بأٍي من االلتزامات املنصــــــــــوص عليها في  تمديدال تقبل الوزارة طلب  ( 11)

  .النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة

 .الوزارةسوف تظل رخصة محجر مواد البناء سارية لحين يتم البت في الطلب بواسطة ( 12)

 ألي متطلبات أخرى بموجب ( 13)
ً
خرى أو تعديل شـــروط الرخصـــة القائمة    لوزارةلواللوائح، يحق    النظاموفقا

ُ
إضـــافة شـــروط أ

 .عند تجديد رخصة محجر مواد البناء

 

 القسم السادس: رخصة األغراض العامة 

 واألربعون: طلب الحصول على رخصة األغراض العامة السابعةاملادة 

 الحصول على رخصة لألغراض العامة ملا يلي: لحامل رخصة التعدين إذا رغب في (1)

 إنشاء مرافق أو استخدام أراض ي خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة.  - أ

االســــــــتمرار في اســــــــتخدام املرافق التعدينية والصــــــــناعية الخاصــــــــة بها الواقعة في موقع الرخصــــــــة بعد انقضــــــــاء رخصــــــــة  -ب

 ، وال يشمل ذلك املرافق العامة.التعدين



 للنماذج املعدة لذلك،  العامة وفقتحديد مسـاحة األرض املطلوبة للحصـول على رخصـة األغراض   (2)
ً
وأن تتوافق مع املنشـآت  ا

 واملرافق التي يرغب في إقامفها.

 للفقرة ) (3)
ً
من املادة الرابعة عشــرة واملادة الثامنة واألربعون من النظام يجب أن يكون طلب الحصــول على رخصــة  / د(1وفقا

 األغراض العامة على النحو التالي:  

 .للطلباتوفق النموذج املعد  - أ

 .تقديم الطلب للوزارة -ب

 التقديم قبل ثالثة أشهر على األقل من انقضاء رخصة التعدين.أن يتم  - ج

  الرابعة والثالثون يجب أن يقدم طلب رخصـــة األغراض العامة بنفس طريقة طلب الحصـــول على رخصـــة التعدين بموجب   (4)

 بـ: 
ً
 من هذه الالئحة ويكون مصحوبا

 نسخة من رخصة التعدين - أ

 وصف لـ: -ب

 .املرافق التي يراد املرخص له استخدامها .1

 .موقع هذه املرافق .2

 مساحة الرخصة املطلوبة.  .3

 ملا هو موضح في هذه الالئحة. .4
ً
 دراسة اآلثار البيئية واالجتماعية وفقا

 خطة إعادة التأهيل واإلغالق. .5

 األجور السطحية للمساحة املغطاة بموجب رخصة األغراض العامة.تعهد بدفع  - ج

 .في النماذج املعدة لذلكأي وثائق أو تقارير أو تقييمات تأثير أخرى واردة  -د

 

 واألربعون: البت في طلب رخصة األغراض العامة الثامنةاملادة 

 يتم البت في طلب رخصـــــة األغراض العامة بنفس اللية طلب الحصـــــول على رخصـــــة ال
ً
من هذه   الخامســـــة والثالثون تعدين وفقا

 الالئحة.

 

 واألربعون: الشروط امللحقة برخصة األغراض العامة التاسعةاملادة 

( تخضــــــــــــع كافة رخص األغراض العامة للشــــــــــــروط الواردة في املادة الخامســــــــــــة واألربعين واملادة الثامنة واألربعين من النظام،  1)

 . والنموذج املعد لذلك

( يجب أال تســـتغل رخصـــة األغراض العامة أي معادن أو إجراء أي عمليات تعدين في املنطقة املشـــمولة بموجب الرخصـــة ما  2)

 عمليات قد تم السماح بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة املنجم الصغير أو رخصة محجر مواد البناء.لم تكن هذه ال

( دون اإلخالل باملادة الســــــــادســــــــة والعشــــــــرين من النظام، إذا كان حامل رخصــــــــة األغراض العامة ال يمتلك املرافق املوجودة 3)

 بموقع الرخصة، فعليه:

 بحالة جيدة ما أمكن ذلك. إرجاع هذه املرافق إلى صاحب األ  -أ
ً
 رض أو من يشغل األرض نظاميا

 االحتفاا باملرافق.  -ب
ً
 إزالة كافة املرافق على تكلفته الخاصة، إذا لم يرغب صاحب األرض أو من يشغل األرض نظاميا



ـــــافة املزيد من    ة،، يحق للوزارة، بالتنســــــيق مع الجهات املختصــــــفي النموذج املعد لذلك( إضــــــافة إلى االشــــــتراطات الواردة  4) إضـ

االشـــتراطات على رخصـــة األغراض العامة من أجل حماية البيئة واملواقع ذات األهمية األثرية أو التاريخية، وكذلك املجتمعات  

 املحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة. 

 

 القسم السابع: الرخص األخرى 

 التعدينية: الرخص األخرى لألنشطة الخمسون املادة 

 ملا تقضـــــ ي به 
ً
ــــرة من    (1فقرة )الوفقا املادة الخمســـــون من النظام، للوزارة أن تصـــــدر رخص من   (4الفقرة )و املادة الحادية عشـ

 أخرى لألنشطة التعدينية ومنها: 

 رخصة نقل مواد ملعادن الفئة )ج( داخل مواقع املشاريع تحت اإلنشاء: (1)

واالســــــــتفادة من مواد ملعادن الفئة )ج( الناتجة من مواقع املشــــــــاريع أو األراضــــــــ ي اململوكة ملكيات يجب على كل من يقوم بنقل  

 خاصة وتتطلب تسويفها وتطويرها خارج حدود املشروع، على أن يقوم طالب الرخصة بما يلي:

 للنموذج املعد - أ
ً
 لذلك. تقديم موافقة الجهة املالكة للمشروع لنقل هذه املواد واالستفادة منها وفقا

 تحديد مساحة املوقع املطلوب نقل املواد وةحداثياته الجغرافية. -ب

 ال يتعارض املوقع مع أي حقوق أخرى.أيجب  - ج

 تحديد الكمية املطلوب نقلها. -د

 هذه الالئحة. (2رقم )لحق املفي االلتزام بدفع املقابل املالي للكميات املطلوب نقلها وفق ما هو محدد  -ه

 االلتزام بإدارة األثر البيئي واالجتماعي وفق ما هو محدد في هذه الالئحة.  -و

 الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة التي تخوله العمل باملوقع. - ز

 لح اليدوي:رخصة استغالل امل (2)

 الرخصة. بموجب شروط وأحكامتضع الوزارة الشروط واملواصفات الخاصة  - أ

 يمنح هذه الرخص لألفخاص الطبيعيين الذين يقومون باستغالل وتجميع الرواسب امللحية بطريقة يدوية.  - ب

 من هذه الالئحة.  (2رقم )لحق  املااللتزام بدفع املقابل املالي للكميات وفق ما هو محدد في  -ج

 

 : الطبقات األرضية املحددة والتعدين في قاع البحرالثامنالقسم 

 : طلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من األرضالحادية والخمسون املادة 

 للمادة الرابعة عشـــرة والخامســـة عشـــرة
ً
يجوز التقدم بطلب الحصـــول على رخصـــة لطبقة محددة من األرض  من النظام،    وفقا

 لنوع الرخصة املطلوبة. 
ً
 ويخضع الطلب لألحكام واملتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة وفقا

 



 : البت في طلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من األرضالخمسون و  الثانية املادة

يخضــــــــع البت في طلب الحصــــــــول على رخصــــــــة لطبقة محددة من األرض، لألحكام واملتطلبات املنصــــــــوص عليها في هذه الالئحة  

 لنوع الرخصة املطلوبة.
ً
 وفقا

 للمتطلبات املنصوص باستالم الطل  باإلشعار( يقوم مسؤول الوزارة املعني  1)
ً
ب كتابة خالل عشرة أيام من تقديم الطلب وفقا

 للنموذج املعد لذلك الحادية والخمسين من الالئحةعليها في املادة 
ً
 .ووفقا

ــأنه،  ( 2) ــ الطلب من مقدم طلب رخصـــــــــة تتعلق بطبقة أرضـــــــــية محددة   للوزارة  يجوز بعد النظر في الطلب وقبل اتخاذ قرار بشـــــ

 القدرة املالية ملقدم الطلب. الكفاية الفنية، أو توفير أي معلومات إضافية تتعلق بالطلب وتشمل تقديم إثبات يدعم 

 من استالم الطلب، تقوم الوزارة، ( 3)
ً
 :باآلتيخالل )عشرين( يوما

ـــــين من  منح طلـب الرخصــــــــــــــة التي تتعلق بطبقـة أرضـــــــــــــيـة محـددة إذا اســـــــــــــتوفى املتطلبـات املحـددة في املـادة   -أ ـــ الحـاديـة والخمســـــ

 أو املعد لذلك. والنموذجنظام ال، و الالئحة

اســـــــتيفاء املتطلبات املحددة  لم يتم  رفض طلب مقدم طلب الحصـــــــول على رخصـــــــة الطبقة األرضـــــــية املحددة إذا فشـــــــل في  -ب

 .وةشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض

ــــوص عليها في رخصـــــــــة الطبقة األرضـــــــــية املحددة إذا    ( تمنح الوزارة4)  ــتيفاء املتطلبات املنصـــــ ــ والنموذج    والالئحةنظام التم اســـــ

 .لكاملعد لذ

 

 والخمسون: الشروط امللحقة برخصة لطبقة محددة من األرض الثالثةاملادة 

 الشروط التي سوف تطبق على كافة الرخص فيما يتعلق برخصة لطبقة محددة من األرض. لتعليماتتحدد ا (1)

، يحق للوزارة، بالتنســـــــــــيق مع الجهات املختصـــــــــــة األخرى إضـــــــــــافة املزيد من  التعليماتإضـــــــــــافة إلى االشـــــــــــتراطات الواردة في   (2)

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

 العمليات بمنطقة الرخصة. 

 

 قاع البحروالخمسون: التقديم لرخصة التعدين في  الرابعةاملادة 

ــــ ي به الفقرة ) من النظام، يخضـــــــــع تقديم طلب الحصـــــــــول على رخصـــــــــة التعدين في قاع   الثانية( من املادة 1مع مراعاة ما تقضـــــ

 من الالئحة. املادة الرابعة والثالثينالبحر، لألحكام واملتطلبات املنصوص عليها في 

 يجب أن يكون طلب التقديم لرخصة التعدين في قاع البحر:  (1)

 وفق النموذج املعد لذلك. - أ

 تقديم الطلب للوزارة. -ب

 بـ: 2)
ً
 ( يجب أن يكون الطلب مصحوبا

 النموذج املعد لذلك.الوثائق املحددة في  -أ

 .سداد الرسوم املحددة في ملحق النظام -ب

 



 والخمسون: البت في طلب الحصول على رخصة التعدين في قاع البحر الخامسةاملادة 

ــــوص عليها في يخضــــــــع البت في طلب الحصــــــــول على رخصــــــــة التعدين في قاع البحر، لألحكام وا ـــ ــــملتطلبات املنصـ ـــ ة  املادة الخامسـ

 الالئحة.من  والثالثين

ــــعارباإل ( يقوم مســــــــــــؤول الوزارة املعني  1) ـــ ــــرة أيام من تقديم   شـــــ ـــ ــــتالم الطلب خالل عشـــــ ـــ  للمتطلبات في املادة و   ،طلبالباســـــ
ً
وفقا

 .والنماذج املعدة لذلك من الالئحة الرابعة والخمسين

ـــــأنه، يحق ( 2) الطلب من مقدم طلب رخصــــــة تتعلق برخصــــــة التعدين في قاع    للوزارةبعد النظر في الطلب وقبل اتخاذ قرار بشـ

القدرة  أو    الكفاية الفنية،  أي إيضــاحات أخرى تثبت ما يدعم البحر توفير أي معلومات إضــافية تتعلق بالطلب وتشــمل تقديم

 املالية ملقدم الطلب. 

 من تقوم الوزارة، ( 3)
ً
  :باآلتيالطلب، استالم خالل )عشرين( يوما

ـــــتوفى املتطلبــات املحــددة في املـادة   التعــدين في قـاع البحرمنح طلــب رخصــــــــــــــة   -أ ـــ ـــــينإذا اســـــ ـــ   النظــام، و الرابعــة والخمســـــ

 أو والالئحة والنماذج املعدة لذلك.

ـــــــتوفالتعدين في قاع البحر  رفض طلب رخصـــــــــــة   -ب ـــ ــــــباب    ،املتطلبات املحددة  إذا لم يسـ ـــــــعار مقدم الطلب بأســـــ ـــ وةشـ

 .الرفض

ــــوص عليها في الإذا  التعدين في قاع البحر  منح رخصــــــــة   للوزارة( 4) ـــ ـــتيفاء املتطلبات املنصـ والنموذج املعد   والالئحةنظام  تم اســـــ

 .لذلك

 

 والخمسون: الشروط امللحقة برخصة التعدين في قاع البحر   السادسةاملادة 

الشـــــــــــــروط التي ســـــــــــــوف تطبق على ـكافـة رخص التعـدين من قـاع البحر والتي يجـب أن تتوافق مع املتطلبـات  النمـاذجتحـدد   (1)

 املنصوص عليها بواسطة السلطة الدولية لقاع البحار.

، يحق للوزارة، بالتنسـيق مع الجهات املختصـة األخرى إضـافة املزيد  في النماذج املعدة لذلكإضـافة إلى االشـتراطات الواردة   (2)

من االشــــــــــتراطات على رخصــــــــــة التعدين في قاع البحر من أجل حماية البيئة واملواقع ذات األهمية األثرية أو التاريخية، وكذلك 

 املجتمعات املحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة. 

 

 

 ض ي التي يتطلب الحصول على موافقات عليها األرا  الفصل الثالث: 

افقات عليها  السابعةاملادة   والخمسون: الطلبات املتعلقة باألراض ي التي يتطلب الحصول على مو

( يكون طلب الحصــــــــول على رخصــــــــة في األراضــــــــ ي املخصــــــــصــــــــة للمرافق العامة، أو ســــــــياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات  1)

 ألحكام املادة  والغابات واملتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية للحياة الفطرية أو املراعي
ً
 من النظام. الثامنةوفقا

 لنوع الرخصــــــــة املطلوبة، ويجب أن يكون  2)
ً
( يخضــــــــع تقديم الطلب لألحكام واملتطلبات املنصــــــــوص عليها في هذه الالئحة وفقا

 بـتقارير عن اإلجراءات التي سوف ينفذها مقدم ا
ً
 لطلب لـ: الطلب مصحوبا



حمــايــة منــاطق االحتيــاطي التعــديني أو املرافق العــامــة أو املواقع ذات األهميــة التــاريخيــة أو األثريــة، أو محميــات الحيـاة   - أ

البرية أو املراعي أو الغابات أو املنتزهات الوطنية الجيولوجية أو األرض املســـــتخدمة لألنشـــــطة الســـــياحية ضـــــد الضـــــرر  

 طالع أو الكشف أو عمليات االستغالل املحتملة.املحتمل الذي قد ينتج عن االست

 فيها.التقيد بكافة  - ب
ً
  األنظمة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية والتي تكون اململكة طرفا

افقات عليها الثامنةاملادة   والخمسون: البت في الطلبات الخاصة باألراض ي التي يتطلب الحصول على مو

 ألحكــام املــادة  
ً
( من قرار مجلس الوزراء رقم  الثــامنــة من النظــام،يخضـــــــــــــع البــت لهــذه الطلبــات وفقــا

ً
 للبنــد )ثــانيــا

ً
( 634)  ووفقــا

 .ه17/10/1441وتاريخ 

ـــــــعار( يقوم مســـــــــــؤول الوزارة املعني  1)  ـــ ـــــــرة أيام من تقديم    باألشـ ـــ ـــــــتالم الطلب خالل عشـ ـــ  للمتطلبات في املادة و  ،طلبالباسـ
ً
وفقا

 .والنماذج املعدة لذلك السابعة والخمسين من الالئحة

 للمتطلبات ل( 2)
ً
، إشـعار  ن من الالئحةالسـابعة والخمسـياملادة  املنـصوص عليها لوزارة خالل سـبعة أيام من تقديم الطلب وفقا

 كافة الجهات الحكومية ذات العالقة التي لها اختصاص على موقع الرخصة املقترحة للطلب.

 : فللوزارة ،في هذه املادةاملشار إليه  االشعار( كجزء من 3)

 دعوة الجهات الحكومية املختصة لـ: -أ 

 دراسة الطلب  .1

 .املنح أم الإعداد تقارير توضح ما إذا كان الطلب يتوجب  .2

 .تحديد الشروط التي يجب على املرخص له االلتزام بها إذا ما تم منح الطلب .3

 من إشعارهم. للوزارةالطلب من الجهات الحكومية املختصة تقديم طلبات  -ب
ً
 خالل ثالثين يوما

 التقارير املقدمة بواسطة الجهات الحكومية املختصة.بدراسة  تقوم الوزارة( 4)

ــهاالجهات الحكومية ذات العالقة   لم تقدم( إذا  5) ــ    اعتراضـ
ً
ــــة  خالل مدة الثالثين يوما ، عندها تعتبر الجهات الحكومية املختصـ

 بأنها قد وافقت على الطلب. هذه املادةاملحددة في 

ـــــــــافيــة   فللوزارةقبــل اتخــاذ قرار،  و ( بعــد النظر في الطلــب،  6) تتعلق بــالطلــب الطلــب من مقــدم الطلــب توفير أي معلومــات أإضـــــ

 القدرة املالية ملقدم الطلب. الكفاية الفنية، أو وتشمل تقديم إثبات يدعم 

 من اإلقرار باستالم الطلب، ستين( خالل )7)
ً
  فللوزارة:( يوما

  األراض ي املستثناة من عمليات التعدين في حال: منح طلب رخصة  -أ

 والنماذج املعدة لذلك.، السابعة والخمسين من الالئحةاملادة و  ،النظاماستوفى املتطلبات املحددة في   .1

 .سواء بمتطلبات إضافية محددة أو بدونها لطلبل هذه املادةالجهات الحكومية املختصة املحددة في  عدم معارضة .2

 في حال:  الرفضرفض طلب الرخصة املتعلقة باألراض ي املستثناة من عمليات التعدين املحددة وتقديم أسباب  -ب

 .املتطلبات املحددة لم يستوف .1

 . صدور قرار من اللجنة املختصة برفض الطلب.في حال  .2

 

 الفصل الرابع: إجراءات املنافسات العامة 



 والخمسون: تخصيص األرض للمنافسة التاسعةاملادة 

 يجب على الوزارة عدم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية إذا كان هذا التخصيص سوف: ( 1)

 .يحرم حاملي الرخص السارية من أي حقوق تخولها الرخصة  - أ

املراعي أو الغــابــات أو يضـــــــــــــر بــاملرافق العــامــة أو املواقع ذات األهميــة التــاريخيــة أو األثريــة، ومحميــات الحيــاة البريــة أو   - ب

 .إال بعد اتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة، املنتزهات الوطنية الجيولوجية أو املرافق السياحية

عند طرح أي أرض أو منطقة بحرية للمنافســــــــــة العامة، تقوم الوزارة بنشــــــــــر إعالن للعموم وفق الوســــــــــائل التي تراها    (2)

 :-على سبيل املثال ال الحصر-ومنها  ج املعدة لذلكفي النماذمناسبة، يشمل املعلومات املنصوص 

 وصف لألرض أو املنطقة البحرية املطروحة للمنافسة. - أ

معايير التأهيل التي تســـــــــــــتخدمها الوزارة لتقييم املتنافســـــــــــــين باإلضـــــــــــــافة إلى املتطلبات املنصـــــــــــــوص عليها بموجب الباب   - ب

 التاسع من هذه الالئحة.

 املتنافسين.التاريخ النهاثي لتقديم عروض  -ج

، وتبدأ في التاريخ الذي يتم فيه نشــــــــر اإلشــــــــعار  والنماذج املعدة لذلكالنظام والالئحة  تكون إجراءات املنافســــــــة وفق  (3)

 ( من هذه املادة.2املحدد في الفقرة )

 

 : الدخول وفحص املناطق املطروحة للمنافسةالستون املادة 

  املتطلبات.( يحق للمتنافس دخول وفحص املنطقة املطروحة للمنافسة من أجل إكمال 1)

( على املتنــافس قبــل دخول املنطقــة املطروحــة للمنــافســــــــــــــة، تقــديم طلــب دخول إلى املنطقــة من الوزارة والتقيــد بــاملتطلبــات  2)

 في كراسة الشروط واملواصفات الخاصة باملنافسة.املنصوص عليها 

 للوزارة منح أو رفض الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ استالم الطلب.( 3)

 

 : املستندات املقدمة في املنافسات العامةوالستون  الحاديةاملادة 

تحدد كراســـة الشـــروط واملواصـــفات للمنافســـة املســـتندات املطلوب تقديمها لتقديم العروض ويجب أن تكون متوافقة مع   (1)

 .متطلبات الحصول على الرخص

 ( يجب أن تخضع كافة الطلبات إلى نفس إجراء التقييم وسوف لن يحصل أي طلب على معاملة تفضيلية.2)

للوزارة دراســــــــــة وتقييم طلب التجديد بواســــــــــطفها أو باالســــــــــتعانة بطرف الخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه  (3) 

 ات املطلوبة للحصول على الرخصة.واستوفى جميع املتطلب، القدرة املاليةو الكفاية الفنية 

 ( خالل املدة املحددة في كراسة الشروط واملواصفات تقوم الوزارة بتقييم املتنافسين وتمنح الرخصة على النحو التالي: 4)

 .منح الرخصة للمتنافس الذي تحصل على أعلى نقاط من املعايير املنصوص عليها في كراسة الشروط واملواصفات -أ

 طلبات املتنافسين الذين تحصلوا على نقاط أقل من املتنافس املتأهل.رفض  -ب

 .( تستبعد الوزارة الطلبات التي لم تستوفِّ املتطلبات الالزمة وفًقا للمدة املحددة للمنافسة6)

 ( يحق للوزارة منح رخصة كشف أو رخصة استغالل فقط إذا تحقق اآلتي:7)

 .والنماذج املعدة لذلكحصول مقدم الطلب على أعلى نقاط في املعايير املنصوص عليها في كراسة الشروط واملواصفات   -أ 



 القدرة املالية، والخبرة املهنية لتنفيذ عمليات تعدين فعالة.و  الكفاية الفنية، استيفاء املتطلبات بما في ذلك -ج

 للمتطلبات في  األثر البيئيتوفر دراسة غير يجب في حالة املنافسة لرخصة تعدين أو منجم ص-د
ً
 والالئحة.نظام الوفقا

 .الالئحةهـ أستوفي مقدم الطلب أي متطلبات أخرى واردة في 

 

افقة على إصدار رخصة عن طريق املنافسة الثانية و املادة   الستون: املو

 للمتطلبات املنصــــوص عليها في  ،ترســــية املنافســــة وحصــــل املتنافس على رخصــــة كشــــف  ت( إذا تم1)
ً
أو رخصــــة اســــتغالل وفقا

 من الالئحة، تقوم الوزارة بنشر ما يلي:  املادة الحادية والستين

 .أن املنافسة قد تم قبولها .أ

 .بيانات املتنافس الفائز .ب

 .معلومات عن موقع الرخصة .ج

 للحقوق والتزامات الص  .د
ً
 .ادرة للرخصةملخصا

 الحادية والستين من الالئحة.( يحق للوزارة عدم قبول جميع الطلبات التي قدمت للمنافسة وفًقا ألحكام 2)

( في حــال إذا قررت الوزارة عــدم قبول جميع الطلبــات، يحق لهــا تمــديــد مــدة املنــافســــــــــــــة إلتــاحــة الفرصــــــــــــــة لتقــديم املزيــد من  3)

 الطلبات أو إلغاء املنافسة.

 حال قررت الوزارة إلغاء املنافسة، تقوم بما يلي:( في 4)

 إشعار جميع املتنافسين بإلغاء املنافسة. .أ

للوزارة إعالن أن املنطقــة لم تعــد متــاحــة للمنــافســـــــــــــــة، وللوزارة الحق بــإعــادة طرحهــا في املنــافســـــــــــــــة مرة أخرى أو تحــديــد   .ب

 الطريقة املثلى لتطوير املنطقة.

 

 الرخص السارية الفصل الخامس: التعديل على  

 والستون: التعديالت على الرخص السارية وبرامجها وخططها وأحكامها وشروطها الثالثةاملادة 

ــة، التقـدم بطلـب للوزارة برغبتـه في إجراء تعـديالت على برامج العمـل  1) ( يحق لحـامـل الرخصـــــــــــــة، خالل مـدة ســـــــــــــريـان الرخصـــــــــــ

 .والخطط والدراسات وتعديل جزثي على إحداثيات املوقع

 ( يجب أن يكون طلب التعديل على النحو التالي:2)

 .وفق النموذج املعد لذلك .أ

 .تقديم الطلب للوزارة .ب

 .بعد قبولها من قبل الوزارة( تسري التعديالت على برامج العمل والخطط والدراسات 3)

 بعد موافقة الوزارة عليها.الشروط واألحكام املنصوص عليها في أي نوع من الرخص إال موقع الرخصة و ( ال يجوز تعديل 4)

 بـ: 5)
ً
 (  يجب أن يكون الطلب مصحوبا

 .نسخة من الرخصة وأي برنامج أو خطة تتعلق بطلب التعديل - أ

 أي وثيقة أو تقرير توضح األسباب التي تدعو إلى طلب التعديل. - ب

 .النموذج املعد لذلكأي وثائق أخرى محددة بواسطة  -ج



 النظام. ملحق سداد الرسوم املحددة في -د

، تزود الوزارة مقدم الطلب إشــــعار باســــتالم الطلب ورقمه  هذه املادة( من  5لبات الواردة في الفقرة )( في حال اســــتكمال املتط6)

 وتاريخه خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 للمتطلبات 7)
ً
 من تاريخ تقديم الطلب وفقا

ً
من هذه  ( 5املنصـوص عليها في الفقرة )( تقوم الوزارة خالل )خمسـة وعشـرين( يوما

 مما يلي: بأيٍ املادة 

 املوافقة على طلب التعديل إذا: -أ 

 استوفى املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة أو الرخصة. .1

 بأي من أحكام النظام والالئحة وشروط وأحكام الرخصة.  .2
ً
 إذا لم يكن حامل الرخصة مخال

 .إذا كانت املبررات مقبولة لدى الوزارة ويمكن تنفيذها .3

ل وةشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.   -ب  رفض الوزارة للطلب املعد 

ـــــعــار  ( إذا تم قبول الطلـــب، تقوم الوزارة بتنفيـــذ التعـــديالت خالل )خم8) ـــ ــــة( أيـــام من تـــأكيـــد أن الطلـــب قـــد تم منحـــه وةشـــــ ـــ ـــ ســـــ

 املرخص له بأن التعديالت قد تم إجرامها. 

 . رفضاملحددة لل سباباأل بشرط أن تتم معالجة كامل ( إذا رفض الطلب، يكون ملقدم الطلب الحق في تقديم طلب معدل 9)

 

 والستون: اكتشاف املعادن غير املشمولة بموجب رخصة الكشف الرابعةاملادة 

 ( عند اكتشاف املرخص له أي معادن جديدة أثناء عمليات الكشف غير مشمولة في الرخصة الصادرة له، فعليه:1)

 من تاريخ االكتشاف -أ 
ً
 إشعار الوزارة باملعادن املكتشفة خالل تسعين يوما

 املعادن املكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافهاتوفير معلومات عن  -ب 

 للمتطلبات املنصــــوص   ،تقديم طلب إذا رغب في تعديل رخصــــة الكشــــف لتشــــمل هذه الرواســــب  -ج
ً
أو املعادن املكتشــــفة وفقا

 .الثالثة والستون من الالئحة عليها في املادة

 للفقرة ) ( يجب أن يشتمل2)
ً
 على ما يلي: ،املادةهذه ( من 1طلب تعديل رخصة الكشف وفقا

 .تحديد املعدن الذي تم اكتشافه -أ

 .توفير تفاصيل الظروف التي تم فيها كشف املعدن -ب

ــــافية املتعلقة تحديد اآل  -ج ــــف اإلضـ ــــمل عمليات كشـ ــــف ليشـ ــــيقوم بها املرخص له في تعديل برنامج أعمال الكشـ لية التي سـ

 باملعدن املكتشف. 

 .النماذج املعدة لذلكبواسطة توفير أي معلومات إضافية محددة  -د

على الوزارة منح الطلب واعتماد تعديل رخصــــــــــــة الكشــــــــــــف لتشــــــــــــمل املعدن    هذه املادة،( من  4( مع مراعاة ما ورد في الفقرة )3)

 املكتشف، بشرط أن املرخص له غير مخل بالتزاماته املنصوص عليها في النظام والالئحة. 

ــة كشـــــــــــــف( على الوزارة عـدم قبول الطلـب إذا ـكا4) ـــــتغالل فيمـا يتعلق بـاملعـدن  ،ن هنـاك أي فـــــــــــــخص الخر لـديـه رخصـــــــــــ ـــ أو اســـــ

 أو معدن مرتبط في املنطقة التي تم فيها اكتشافه. ،املكتشف

 



 والستون: كشف املعادن غير املنظمة تحت رخصة االستغالل الخامسةاملادة 

 االستغالل غير مشمولة في الرخصة الصادرة له، فعليه:( عند اكتشاف املرخص له أي معادن جديدة أثناء عمليات 1)

 من تاريخ االكتشاف -أ
ً
 .إشعار الوزارة باملعادن املكتشفة خالل تسعين يوما

 توفير معلومات عن املعادن املكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها -ب

 للمتطلبـات   -ج
ً
تقـديم طلـب إذا رغـب في تعـديـل رخصـــــــــــــة االســـــــــــــتغالل لتشـــــــــــــمـل هـذه الرواســـــــــــــب أو املعـادن املكتشـــــــــــــفـة وفقـا

 .من الالئحة والستون  الثالثةاملنصوص عليها في املادة 

 ( يجب أن يشتمل الطلب: 2)

 .الوزارة للطلبات منالنموذج املعد وفق  -أ

 تقديم الطلب للوزارة. -ب

، تزود الوزارة مقدم الطلب إشــــعار باســــتالم الطلب ورقمه  هذه املادة( من  2( في حال اســــتكمال املتطلبات الواردة في الفقرة )3)

  وتاريخه خالل أربعة عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 ملا هو منصوص عليه في املادة 4)
ً
 من الالئحة.الثالثة والستون ( تتم إجراءات الطلب وفقا

 

 والستون: التخلي  لسادسةااملادة 

من النظام، يحق للمرخص له   الحادية والثالثون ( بموجب الحقوق الصـــادرة لحاملي رخص الكشـــف أو االســـتغالل في املادة  1)

 التخلي كلًيا عن الرخصة أو جزًءا من موقع الرخصة قبل انفهاءها. 

 من موقع الرخصة 2)
ً
 .ا ألحكام هذه املادةطبًق ( يجب أن يتم طلب التخلي عن الرخصة أو جزءا

ـــــوص عليهـا في 3) ـــ  بـالتخلي خالل النظـام والالئحـة( مع عـدم االخالل بـاملتطلبـات املنصـــــ
ً
، توافق الوزارة على الطلـب وتصـــــــــــــدر قرارا

 من تاريخ استالم الطلب.
ً
 )خمسة وعشرون( يوما

 ( ال تقبل الوزارة طلب التخلي في الحاالت التالية:4)

 إذا أخل املرخص له بكل من النظام أو الالئحة أو الرخصة.  .أ

 إذا لم يقدم املرخص له للوزارة السجالت والتقارير املتعلقة بعمليات الكشف. .ب

النظــام والالئحــة وأحكــام وشـــــــــــــروط  إذا اتضـــــــــــــح للوزارة عــدم قــدرة املرخص لــه التقيــد بــاملتطلبــات املنصـــــــــــــوص عليهــا في   .ج

 . الرخصة

 قدرة املرخص له على االمتثال لشروط الرخصة إذا تم التخلي عن جزء من موقعها إذا اتضح للوزارة عدم .د

 عنها أو جزًءا منها إال بعد نفاذ قرار التخلي. ي( ال تسقط مسؤولية املرخص له عن موقع الرخصة املطلوب التخل5)

 

 والستون: تحويل الرخص السابعةاملادة 

تحويل رخص الكشف ورخص االستغالل  يعد  من النظام، ال    العشرون( مع عدم اإلخالل باألحكام املنصوص عليها في املادة  1)

 
ً
 من الوزارة. قرارعد صدور بإال نافذا

 للمتطلبات التالية طلب تحويل رخصة كشف أو رخصة استغالليتم تقديم ( 2)
ً
 :وفقا

 .الوزارة للطلبات منالنموذج املعد وفق  -أ



 تقديم الطلب للوزارة. -ب

 ( يجب أن يشمل الطلب:3)

 نسخة من الرخصة التي يرغب املرخص له تحويلها -أ 

 معلومات شاملة عن كل من املرخص له والشخص املؤهل -ب 

 نسخة من االتفاقية التي تنظم التحويل -ج 

 ما يثبت أن: -د 

 ة وفق نوع الرخصة املطلوبة. فخص مؤهل تنطبق عليه متطلبات الرخص املحال إليه  .1

 .غير مخل بأي من أحكام النظام، أو الالئحة وشروط وأحكام الرخصة -وقت التحويل-املرخص له  .2

)املحال  أن حقوق ومســؤوليات والتزامات حامل الرخصــة بموجب الرخصــة ســوف يتم تحويلها إلى الشــخص املؤهل   .3

 إليه( بما في ذلك تقديم الضمانات املالية وفق شروط واللية ضمان الرخصة.

 .سداد الرسوم املحددة في ملحق النظام .4

 في النماذج املعدة لذلك.أي متطلبات محددة  .5

، تزود الوزارة مقدم الطلب إشـــــعار باســـــتالم الطلب ورقمه وتاريخه خالل هذه املادة( في حال اســـــتكمال املتطلبات الواردة في 4)

 عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 من استالم الطلب بإبالغ املرخص له والشخص املؤهل بأيٍ 5)
ً
 مما يلي: ( تقوم الوزارة خالل خمسة وثالثين يوما

 على الطلب املوافقة -أ 

 رفض الطلب. -ب 

 .طلب املزيد من املعلومات أو التوضيح -ج 

 هذه املادة.( تقوم الوزارة باملوافقة على الطلب إذا تم استيفاء كافة املتطلبات املنصوص عليها في 6)

 .( إذا تم رفض الطلب، تشعر الوزارة املرخص له والشخص املؤهل بأسباب رفض الطلب7)

ــاح من املرخص له أو الشــــــخص املؤهل، تقوم الوزارة بإشــــــعارهم بقبول    الوزارة املزيد من املعلومات أو  طلب( في حال 8) اإليضــــ

 من تاريخ تقديم املعلومات اإليضاحية.
ً
 الطلب أو رفضه خالل )عشرين( يوما

 ( تقوم الوزارة بتسجيل تحويل الرخصة في سجل الرخص. 9)

 ملرخص لهوالستون: تغيير سيطرة ا الثامنةاملادة 

( مع عدم اإلخالل بما تقضـــــــــــ ي به املادة الحادية والعشـــــــــــرون من النظام، يجب على املرخص له، بالطريقة والنحو املحدد في 1)

 من التاريخ  النماذج املعدة لذلك
ً
، إشـــــعار الوزارة بأي تغيير مباشـــــر أو غير مباشـــــر في ســـــيطرة املرخص له خالل ثالثين يوما

 الذي تم فيه تنفيذ تغيير السيطرة. 

 ( يجب أن يشمل هذا اإلشعار:2)

 .نس، من الرخصة املعنية -أ 

 .تفاصيل كاملة عن الكيانات أو األفخاص الذين يكتسبون السيطرة -ب 

 .ن االتفاقية التي تنظم تغيير السيطرةنسخة م -ج 

 القدرة املالية وتقديم ضمان مالي من املحول له.الكفاية الفنية و إثبات  -ه

 .في النماذج املعدة لذلكهـ أي متطلبات إضافية  



ورقمه وتاريخه خالل ، تزود الوزارة مقدم الطلب إشــــعار باســــتالم الطلب هذه املادة( في حال اســــتكمال املتطلبات الواردة في  3)

 خمسة وثالثين من تاريخ تقديمه، وةخطار املرخص له عما إذا كان مطلوب املزيد من املعلومات أو اإليضاح.

 

 والستون: الرهون  التاسعةاملادة 

د في ( مع عدم االخالل بمـا تقضـــــــــــــ ي به املادة الثـانيـة والعشـــــــــــــرون من النظـام، على املرخص له، بالطريقـة أو على النحو املحـد1)

 ي رهن مطلوب على رخصة االستغالل أو رخصة الكشف قبل سريان الرهن. أ، إشعار الوزارة بالنماذج املعدة لذلك

 ما يلي: على سبيل املثال( يجب أن يشمل اإلشعار 2)

 .نسخة من الرخصة -أ 

 .نسخة من االتفاقية التي تنظم الرهن -ب 

  الحادية والعشـــرونو   العشـــرونو   الســـادســـة عشـــرةتعهد كتابي من املرههن بأن أي تنفيذ للرهن يخضـــع ألحكام املواد    -ج 

.
ً
 من النظام، أينما كان منطبقا

 .عليها في النماذج املعدة لذلكأي متطلبات إضافية منصوص -هـ 

 من اســـــــــــــتالم االبالغ بــالرهن3)
ً
، إخطــار املرخص لــه عمــا إذا كــان مطلوب املزيــد من  ( على الوزارة، خالل خمســــــــــــــة وثالثون يومــا

 املعلومات أو اإليضاح.

 في بيانات الرخصة ضمن سجل الرخص.الرهن على الوزارة تسجيل ( 4)

 

 الفصل السادس: حقوق والتزامات املرخص لهم 

 : حقوق املرخص لهالسبعون املادة 

 )الخامس( من النظام، يحق للمرخص له:( باإلضافة إلى الحقوق املنصوص عليها في الباب 1)

ــــة دخول موقع   -أ األرض أي مصـــــــــنع أو ماكينات أو معدات وبناء وتشـــــــــييد أو تنفيذ أي بنية تحتية    في هذه  وةحداثالرخصـــــ

 .سطحية أو تحت األرض أو تحت البحر قد تكون مطلوبة لتنفيذ عمليات الكشف أو االستغالل

 املستخرجة برخصة االستطالع والكشف لتصديرها ألغراض تجارية.حق استعمال العينات  -ب

ــــوص عليها بموجب املتطلبات    -ج ، اســـــتخدام املاء من أي نبع طبيعي أو بحيرة أو نهر أو مجرى يقع في أو  املياه نظامفي املنصـ

 ومســــــــــتخدمة ألغراض الكشــــــــــف
ً
ــبقا ــة أو من أي حفريات تمت مســــــــ ـــــتغالل في موقع   ،يتدفق عبر موقع الرخصــــــــ أو االســـــ

 .الرخصة

تنفيذ أي أنشـــــطة أخرى بشـــــكل عرضـــــ ي على عمليات االســـــتطالع أو الكشـــــف أو االســـــتغالل املفوضـــــة بموجب الرخصـــــة  -د

 نظام أو الالئحة.البشرط أال يخالف هذا النشاط أحكام 

 ( لحامل رخصة االستغالل حق حصري في:2)

ـــــــطة التنقيب والحفر واملعالجة    إنتاج واســـــــــــتغالل املعادن املحددة في رخصـــــــــــة  -أ ـــ ـــــــة، بواسـ ـــ ـــــــتغالل داخل موقع الرخصـ ـــ االسـ

 .والتصنيع والتعدين والتلميع والتركيز واإلذابة بواسطة الحرارة والتصفية وامليثولوجي بأنواعها الكيمياثي والفيزياثي

   -ب
ً
وشـــــــروط   في النظام والالئحةالواردة    لالشـــــــتراطاتنقل وتصـــــــدير وبيع هذه املعادن بشـــــــكلها األصـــــــلي بعد املعالجة طبقا

 واملرتبطة بأعمال الرخصة فقط. ،وأحكام الرخصة



ـــــافي ومكبات النفايات داخل موقع   -ج ـــــانع وخطوط األنابيب واملصـــــ ـــــيانة كافة املناجم واملباني واملصـــــ ـــــغيل وصـــــ ـــــييد وتشـــــ تشـــــ

 وخارجها بعد الحصول على املوافقات الالزمة. الرخصة

تشــــييد الســــكك الحديدية والطرق الســــريعة ونظم االتصــــاالت ومحطات الطاقة املطلوبة واملرافق األخرى الضــــرورية أو   -د

املناســـــــــــبة إلنجاز أغراض االســـــــــــتغالل في موقع الرخصـــــــــــة أو خارجها بعد الحصـــــــــــول على املوافقات الالزمة من الجهات  

 املختصة.

  .هـ إجراء أنشطة املسح والكشف في موقع الرخصة

اســــــــــتخدام ردم الصــــــــــخور والحمــــــــــ ُ والرمل واملواد املماثلة داخل موقع الرخصــــــــــة حســــــــــبما هو مطلوب لتحقيق غرض   -و

 
ً
  .الرخصة الخاضعة لشروط رخصة االستغالل ودفع املقابل املالي لها إذا كان الغرض بيعها واالستفادة منها تجاريا

 

 : التزامات املرخص لهم الحادية والسبعون املادة 

ـــــ ي به املادة 1)  مســــــؤولية كاملة عن جميع   الثامنة والعشــــــرون( مع عدم االخالل ملا تقضـ
ً
من النظام، يكون املرخص له مســــــؤوال

 .رخصالالعمليات املنفذة بموجب 

وشروط   والنماذج املعدة لذلك( يجب على املرخص له في كل األوقات التقيد بااللتزامات املنصوص عليها في النظام والالئحة  2)

 وأحكام الرخصة واألنظمة األخرى.

 بل القيام بأي نشاط منصوص عليه في الرخصة اتخاذ ما يأتي:( يجب على املرخص له ق3)

أو الرخص أو التصاريح التي تطلخها   النماذج املعدة لذلكاستيفاء أي شروط الزمة لبدء العمل وفق النظام أو الالئحة أو    -أ

 الجهات ذات العالقة.

 .النماذج املعدة لذلكمحدد في  هو يقوم املرخص له قبل بدء العمل بإشعار الوزارة بمدة كافية وفق ما -ب

 ( يجب على املرخص له:4)

 للتقنيــات الحــديثــة املعترف بهــا في صـــــــــــــنــاعــة التعــدين وبتلــك الطريقــة التي تعمــل على تجنــب    -أ
ً
تنفيــذ كــافــة العمليــات وفقــا

 حدوث تلف وضياع وفقدان لل روات الطبيعية وخفض اسفهالك الطاقة وترشيد املياه. 

عمليات التطوير والبناء ما قبل اإلنتاج بصـــــــورة ســـــــريعة بقدر اإلمكان حســـــــب حجم الرواســـــــب املعدنية وأحوال  تنفيذ   -ب

 السوق وتأمين متطلبات السالمة ومنع الهدر.

( مع عدم اإلخالل بأي أحكام أخرى واردة في النظام أو الالئحة يجب على املرخص له، حفظ ســــــــــــجالت كاملة ومفصــــــــــــلة عن  5)

 للرخصة بما في ذلك:العمليات املنف
ً
 ذة وفقا

 لإلجراءات واملدد الزمنية املحددة في  -أ 
ً
 أو الرخصة. النماذج املعدة لذلكتقديم السجالت للوزارة وفقا

 لإلجراءات املحـددة في   -ب 
ً
من  املادة الثالثون بعـد املائة إتاحة الســـــــــــــجالت املطلوبة للفحص من قبـل ممثلي الوزارة وفقـا

 . ملعدة لذلكوالنماذج االالئحة 

تقديم إقرار بالكميات املســـــــــــتغلة واملقابل املالي املترتب على رخصـــــــــــة االســـــــــــتغالل موقع عليه من صـــــــــــاحب الرخصـــــــــــة أو    -ج

  املسؤول
ً
 للمادة الثامنة والعشرون بعد املائة.التنفيذي واملدير املالي طبقا

 



 السبعون: عمليات املسا والتصوير الجو  الثانية و املادة 

 بذلك للوزارة، قبل إجراء أي شــــــــكل  ( إذا  1)
ً
رغب املرخص له في القيام بمســــــــح جوي في منطقة الرخصــــــــة، فعليه أن يقدم طلبا

 من أشكال املسح أو التصوير الجوي.

 ( يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:2)

 النماذج.أن يكون على النحو املحدد في  -أ 

 ل:استكمال البيانات املنصوص عليها في النموذج وتشم -ب 

 نوع الرخصة التي يحملها املرخص له.  .1

 خارطة طوبوغرافية للمنطقة التي يرغب في مسحها. .2

 نوع الطائرة التي يرغب في استخدامها إلجراء املسح، .3

 البيانات الفنية عن نوع املسوحات التي يرغب في إجرائها،  .4

 األسباب واملبررات األساسية للمسح املقترح. .5

 املعلومات عن مشغل الطائرة. .6

تقــديم نســـــــــــــخــة أصـــــــــــــليــة من التقــارير والــدراســــــــــــــات ونتــائج التحــاليــل الكيميــائيــة لجميع األعمــال التي تمــت في موقع  .7

 الرخصة عند إنهاء أو انفهاء الرخصة وباآللية التي تحددها الوزارة. 

 التعهد بمشاركة الوزارة بنتائج املسح الجوي. .8

 .تقديم الطلب للوزارة -ج

ــــعار( تقوم الوزارة  3)  للمتطلبات املنصـــــوص عليها في   بإشـ
ً
املرخص له باســـــتالم الطلب خالل ســـــبعة أيام من تقديم الطلب وفقا

 من هذه املادة.ج( /2الفقرة )

ـــــ االطلـب، يجـب على املرخص لـه تقـديم نســـــــــــــخـة من املوافقـة إلى ـكافـة أصـــــــــــــحـاب األر  ت املوافقـة علىتمـ( إذا  4) ـــ والقـاطنين    يضـــــ

 من املسح. يض االشرعيين لألر 
ً
 والتي تشكل ملكيفها جزءا

 .إشعار مقدم الطلب بأسباب الرفضيتم ( إذا رفض الطلب، 5)

 والسبعون: القوة القاهرة الثالثةاملادة 

الوزارة ببداية وانقـضاء  ( يحق لحامل رخـصة الكشـف أو رخـصة االسـتغالل والذي تأثرت عملياته نتيجة لقوة قاهرة، إشـعار  1)

 وطبيعة حدث القوة القاهرة.

 .( يكون اإلشعار وفق النموذج املعد لذلك2)

 ( تقوم الوزارة: 3)

 اإلفادة باستالم اإلشعار خالل خمسة أيام من تاريخ استالمه. -أ 

خالل خمسـة أيام من تاريخ تسـليم اإلفادة، تشـعر الوزارة املرخص له برفض اإلشـعار أو قبوله مع تحديد مدة تمديد  -ب

 الرخصة. 

( يجــب أن تكون مــدة تمــديــد الرخصــــــــــــــة ملــدة ال تقــل عن فترة بقــاء القوة القــاهرة التي تم فيهــا إيقــاف أو إعــاقــة العمــل نتيجـة  4)

 لحدوث القوة القاهرة.

 تسجل جميع إشعارات التمديد في سجل الرخص.( 5)

  ( إذا تم رفض إشعار طلب التمديد، تشعر الوزارة املرخص له بأسباب رفض الطلب. 6)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث: االستدامة 

  



 الفصل األول: البيئة 

 والتطبيق والسبعون: الهدف الرابعةاملادة 

البيئة، ههدف هذه املادة إلى إيضـــــاح اآلليات التنفيذية ملا تقضـــــ ي به املادة الخامســـــة والثالثون  دون إخالل بما يقضـــــ ي به نظام 

 من النظام، وذلك على النحو التالي:

دة اآلثار البيئية الناجمة عن األنشطة التعدينية. توفير إطار عمل  (1)  للتخفيف من حِّ

رخص له في تطبيق أفضل التقنيات املتاحة   (2)
ُ
 واإلجراءات خالل مدة املشروع.   تحديد التزامات امل

رخص له باألنظمة واللوائح ذات العالقة بالبيئة.   (3)
ُ
 توضيح التزام امل

 اللية الحصول على املوافقات الالزمة األخرى وفق األنظمة األخرى.  (4)

الفصل في  على ما ينص في عليه في هذا في حالة وجود تعارض بين أحكام النظام واللوائح فيسود نظام البيئة ولوائحه  (5)

 حالة تعارضها. 

 

 القسم األول: دراسة األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية

 والسبعون: إجراءات تقديم دراسة األثر البيئي واالجتماعي  الخامسةاملادة 

لصــغير ( من املادة الخامســة والثالثون من النظام، على طالب رخصــة التعدين واملنجم ا1وفقا ملا تقضــ ي به الفقرة )  (1)

ن يضـــــمن في طلبه دراســـــة لألثر البيئي واالجتماعي وخطة إلعادة تأهيل املوقع 
ٔ
ورخص األغراض العامة عند تقديم الطلب ا

واإلغالق، ويلتزم بموجخها باتخاذ جميع الوســـــــائل واالحتياطات الالزمة للحفاا على مصـــــــادر املياه والبيئة والحياة الفطرية 

 
ٔ
ي مخلفات خطرة ا

ٔ
 ملا هو موضح في هذه الالئحة.وحمايفها من ا

ً
ي ضرر بيئي، وفقا

ٔ
 و ا

 يجب على حامل رخصة تعدين، أو منجم صغير، أو رخصة أغراض عامة االلتزام بما يلي: (2)

االشــــــــتراطات املنصــــــــوص عليها بموجب الرخصــــــــة البيئية الصــــــــادرة من الجهة املختصــــــــة بالبيئة، وخطة اإلدارة البيئية   -أ

عتمدة ضمن دراسة 
ُ
 األثر البيئي واالجتماعي.امل

 أي شروط إضافية تفرضها الوزارة أو الجهة املختصة بالبيئة.        -ب

 

 والسبعون: متطلبات دراسة األثر البيئي واالجتماعي: السادسةاملادة 

 من  يجب أن تتضــــــــــــمن دراســــــــــــة األثر البيئي واالجتماعي املتطلبات التي يفرضــــــــــــها نظام البيئة، باإلضــــــــــــافة إلى الحد األدنى  (1)

 املعلومات واملتطلبات التالية:

 تفاصيل ومعلومات التأهيل للشخص، أو الجهة التي قامت بإعداد دراسة األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية. .أ

 موقع ونطاق عمل املشروع. .ب

 تقييم االستقرار الجيوتقني ملوقع الرخصة. .ت

رتبطة بها على مقياب رسم مناسب. مخطط للمشروع يحدد مواقع األنشطة املقترح تنفيذها،   .ث
ُ
 ومنشآت البنية التحتية امل

ــة املتعلقة باملياه والهواء واألرض والتربة والكائنات الحية والتنوع البيولوجي والغازات   . ج ــاسـ ــيل الجوانب البيئية الحسـ تفاصـ

 املحيطة واملسطحات املائية، والتي تخص موقع الترخيص واملناطق املحيطة به.



توقعة للمشروع.   اآلثار البيئية . ح
ُ
 امل

  أوجه القصور والفجوات في التقييم. . خ

 اآلثار البيئية التراكمية. . د

حددة عند الطلب  . ذ
ُ
 .معلومات خط األساب البيئي تتضمن الوسائط البيئية امل

 خطة اإلدارة البيئية. .ر

 تقييم األثر االجتماعي على أن يتضمن اآلتي:  .ز

 باملشروع.تحديد األنظمة والسياسات املتعلقة  .1
ً
 بتدابير التخفيف من اآلثار االجتماعية التي ترتبط مباشرة

  معلومات تفصيلية عن املجتمعات املحلية املحيطة باملشروع. .2

 البيانات األساسية التي تغطي املسائل الرئيسة للمجتمعات املحلية املتأثرة. .3

ـــــاركين في الطرق املســــــتخدمة في جمع املعلومات، بما في ذلك وصــــــف املجتمعات امل  .4 ـــــلحة املشـ ـــــحاب املصـ حلية أو أصـ

 تطوير تقييم األثر االجتماعي.

 التأثيرات االجتماعية املباشرة املحتملة، وتوقع أهمية أي تأثيرات ومدهها، ومدى كل تأثير. .5

دة اآلثار البيئية واالجتماعية، وتشـــــــــــمل تدابير التخفيف املناســـــــــــبة للمرافق عالية امل .ب قترحة لتخفيف حِّ
ُ
خاطر  التدابير امل

، أكوام مخلفـات الصـــــــــــــخور، مرافق تخزين امليـاه، منـاطق  
ً
بمـا في ذلـك: منشــــــــــــــآت ســــــــــــــدود مخلفـات الخـام املعـالج كيميـائيـا

، العمليات الســـطحية  
ً
تخزين واســـتخدام املواد الكيميائية الخطرة، منشـــآت إدارة ســـدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 والجوفية، والرافعات.

 دى تأثيره. تحديد منطقة األثر وم .ش

 .( من هذه املادة4فقرة )تعهد املسؤول التنفيذي، على االشتراطات الواردة في ال .ص

ــة األثر البيئي واالجتمـاعي، التي يفرضـــــــــــــهـا نظـام البيئـة،    (2) يجـب أن تتضـــــــــــــمن خطـة اإلدارة البيئيـة املقـدمـة كجزء من دراســـــــــــ

 املعلومات واملتطلبات التالية: باإلضافة إلى الحد األدنى من

 ل ومعلومات التأهيل للشخص أو الجهة التي قامت بإعداد خطة اإلدارة البيئية.تفاصي .أ

خريطة بمقياب رســـــــم ُمناســـــــب للنشـــــــاط املقترح، واملنشـــــــآت املرتبطة به، والبنية التحتية، على أســـــــاب الجوانب البيئية   .ب

 املناطق العازلة.الحساسة ملوقع الرخصة املطلوبة، مع اإلشارة إلى أي مناطق ينبغي تجنخها، بما في ذلك 

تحـديـد أي جوانـب بيئيـة متعلقـة بـامليـاه والهواء واألرض والتربـة، والكـائنـات الحيـة والتنوع البيولوجي والغـازات املوجودة في  .ت

 الهواء املحيط واملسطحات املائية، والتي تخص موقع الرخصة واملناطق املحيطة بها.

دهها خالل مدة  تفاصـــــيل الجوانب البيئية، وما يرتبط بها من الثار و  .ث مخاطر بيئية، يتعين تجنخها وةدارهها، والتخفيف من حِّ

 املشروع.  

  وصف اإلجراءات املقترحة إلدارة اآلثار البيئية، مع تحديد الطريقة التي ستتحقق بها نتائج إدارة تلك اآلثار. . ج

 أي إجراءات أخرى من أجل: . ح

 تجنب أو تعديل، أو معالجة، أو التحكم، أو إيقاف أي عمل، أو نشاط، أو عملية تسبب التلوث أو التدهور البيئي.   .1

 االلتزام بأي معايير أو ممارسات محددة بشأن اإلدارة البيئية. .2

 االلتزام بأي أحكام بموجب النظام فيما يتعلق باإلغالق، عند االقتضاء.    .3

 زمة لتقييم مدى تنفيذ إجراءات إدارة اآلثار البيئية، ومنمجيات تلك املتابعة.إجراء املتابعة الال  . خ



 الشخص املسؤول عن تنفيذ إجراءات إدارة األثر البيئي. . د

 الفترات التي يجب خاللها تنفيذ إجراءات إدارة األثر البيئي. . ذ

 إجراءات اإلبالغ عن أي التزامات، وةجراءات إبالغ الوزارة عند الضرورة. .ر

 إدارة ملعالجة الشكاوى. توفير .ز

 التوعية البيئية وخطة التدريب. .ب

 .( من هذه املادة4الفقرة )تعهد املسؤول التنفيذي، على االشتراطات الواردة في  .ش

ــــة املطلوبة، يجب على مقدم الطلب 2( و)1في حالة أن املعلومات الواردة في الفقرة )  (3) ( في هذه املادة ال تنطبق على الرخصـــــ

 وتوضيح أسباب ذلك. اإلشارة إلى ذلك

 يجب أن يتعهد املسؤول التنفيذي باآلتي:  (4)

 إقراره وموافقته على صحة ودقة املعلومات الواردة في دراسة األثر البيئي واالجتماعي، وخطة اإلدارة البيئية. . أ 

الجهة املختصـــة بالبيئة  أن دراســـة األثر البيئي واالجتماعي شـــاملة، وتتوافق مع متطلبات نظام البيئة ولوائحه ومتطلبات   .ب

ـــــــوص عليها في هذه املادة و 1ومع الفقرة ) ـــ ـــــــوص تطلبات  امل( من هذه املادة، وتغطي الحد األدنى من املتطلبات املنصـ ـــ املنصـ

 . عليها في الالئحة

رخص له بتطبيق خطة اإلدارة البيئية، وأي اشتراطات أخرى تتعلق باملوافقة على دراسة األثر البيئي واال  .ت
ُ
جتماعي  التزام امل

 وخطة اإلدارة البيئية، أو أي  منهما.

 أن الشخص الذي أعد دراسة األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية مستقل ومؤهل بشكل كاف.    .ث

أنـه بموجـب الصـــــــــــــالحيـات املمنوحـة لـه، ســـــــــــــيقوم بـاتخـاذ جميع التـدابير الالزمـة لضـــــــــــــمـان االلتزام بـدراســــــــــــــة األثر البيئي   .ج

 واالجتماعي.    

 

افقة على دراسة األثر البيئي وخطة إدارة والسبعون: السابعةاملادة   :البيئة املو

ـــــوص عليها في املادة    (1) ـــــمن في   الخامســــــــــة والثالثون بموجب املتطلبات املنصـــــ ـــــة أن يضـــــ من النظام، يجب على طالب الرخصـــــ

 طلبه دراسة األثر البيئي واالجتماعي.

 دراسة األثر البيئي واالجتماعي ما يلي:أيام من استالم  (خمسة)على   الوزارة خالل   (2)

 إشعار مقدم الطلب باستالم دراسة األثر البيئي واالجتماعي. . أ 

 تزويد الجهة املختصة بالبيئة بنسخة من دراسة األثر البيئي. .ب

 إشعار مقدم الطلب بأنه قد تم تزويد الجهة املختصة بالبيئة بنسخة من دراسة األثر البيئي.  .ت

 اسة قبل إرسالها إلى الجهة املختصة بالبيئة.للوزارة مراجعة الدر  .ث

من النظام بإشـــــــعار   الخامســـــــة والثالثون املادة    ( من2الفقرة ) تقوم الجهة املختصـــــــة بالبيئة خالل الفترة املحدد بموجب  (3)

 بقرارها على أن يتضمن ما يلي:
ً
  الوزارة كتابيا

 املوافقة على دراسة األثر البيئي وةصدار التصاريح والرخص الالزمة لذلك. . أ 

  أو أن دراسة األثر البيئي املقدمة ال تلبي املتطلبات املحددة. .ب

إذا كانت دراســــة األثر البيئي ال تلبي املتطلبات املحددة. على الوزارة والجهة املختصــــة بالبيئة خالل خمســــة أيام أن تطلب   (4)

. (ثالثين)من مقدم الطلب تقديم دراسة األثر البيئي واالجتماعي املعدلة الى الوزارة خالل 
ً
  يوما



 لبيئي واالجتماعي املعدلة، عليها القيام بما يلي:أيام من استالم الوزارة لدراسة األثر ا (خمسة) خالل  (5)

 إشعار مقدم الطلب باستالم دراسة األثر البيئي املعدلة. -أ

 تزويد الجهة املختصة بالبيئة بنسخة من دراسة االثر البيئي املعدلة.  -ب

 إشعار مقدم الطلب بأنه تم تزويد الجهة املختصة بالبيئة بنسخة من الدراسة املعدلة. -ت

من النظام بإشـــــــعار   الخامســـــــة والثالثون   املادة  ( من2الفقرة ) ة املختصـــــــة بالبيئة خالل الفترة املحدد بموجبتقوم الجه  (6)

 بقرارها على أن يتضمن ما يلي:
ً
 الوزارة كتابيا

 مشروطة أو بدون شروط. . أ 
ً
 موافقفها على دراسة األثر البيئي موافقة

( من  4الفقرة )وبالتالي يجب اســـتكمال اإلجراءات الواردة في  املحددة،أو أن دراســـة األثر البيئي املقدمة ال تلبي املتطلبات   .ب

  من الالئحة. الخامسة والسبعون املادة 

( على الوزارة، بالتزامن مع منح أو رفض الرخصــــة ذات الصــــلة، إشــــعار مقدم طلب دراســــة األثر البيئي واالجتماعي بموافقفها  7)

 على الدراسة موافقة مشروطة أو بدون شروط. 

 (  تسري دراسة األثر البيئي واالجتماعي من التاريخ املذكور في الرخصة. 8)

 

 والسبعون: مراجعة خطة اإلدارة البيئية الواردة في دراسة األثر البيئي واالجتماعي  الثامنةاملادة 

 :-ألهما أسبق  -يجب على املرخص له مراجعة وتحدي  خطة اإلدارة البيئية كل ]خمس[ سنوات أو عند   (1)

 تجديد التصريح البيئي. .أ

 تجديد الرخصة ذات الصلة، أو نقل حقوقها لشخص الخر.   .ب

 برنامج العمل ذي الصلة بالرخصة.وجود تغيير في  .ت

رخص له. .ث
ُ
 نقل ألغلبية أسهم أو أصول امل

 وقوع حادث يستدعي مراجعة خطة اإلدارة البيئية. . ج

 مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق أو تعديلها.   . ح

بيئية الســـلبية أو طلب الوزارة، بناء على التنســـيق مع الجهة املختصـــة بالبيئة، إجراء هذه املراجعة للتخفيف من اآلثار ال . خ

 منعها.

من الالئحة، وأن    الســـــــادســـــــة والســـــــبعون يجب أن يتضـــــــمن طلب مراجعة خطة اإلدارة البيئية املتطلبات الواردة في املادة    (2)

 من الالئحة. السابعة والسبعون يقدم للوزارة وفقا لآللية املنصوص عليها في املادة 

 ن مراجعة خطة اإلدارة البيئية.   على الوزارة النظر في الخر تقرير لاللتزام كجزٍء م  (3)

خالل فترة االنتظــار للحصـــــــــــــول على املوافقــة على خطــة اإلدارة البيئــة املعــدلــة من الجهــة املختصـــــــــــــــة بــالبيئــة  يجــب على   (4)

رخص له االلتزام بخطة اإلدارة البيئية الحالية.
ُ
 امل

ــتثنائية، منح إذن مؤقت للســــــماح للُمرخص له بااللتزام بخطة اإلدارة   (5) البيئة املعدلة خالل يجوز للوزارة، في الظروف االســــ

 فترة مراجعفها.

 ملقتض ُ الحالة، زيادة مسافة النطاق الوارد في تعريف املجتمعات املحلية. (6)
ً
 يجوز للوزارة، ووفقا



 والسبعون: تعديل خطة اإلدارة البيئية: التاسعةاملادة 

 يجوز للُمرخص له تقديم طلب إلى الوزارة لتعديل خطة اإلدارة البيئية الخاصة به.  (1)

من الالئحة، وأن    الســـــــــادســـــــــة والســـــــــبعون جب أن يتضـــــــــمن طلب تعديل خطة اإلدارة البيئية املتطلبات الواردة في املادة ي  (2)

 من الالئحة. السابعة والسبعون يقدم للوزارة وفقا لآللية املنصوص عليها في املادة 

رخص له االلتزام بخطة اإلدارة    خالل فترة االنتظار للحصــــــــول على املوافقة على خطة اإلدارة البيئة املعدلة  يجب  (3)
ُ
على امل

 البيئية الحالية.

يجوز للوزارة، في الظروف االســــتثنائية، منح إذن مؤقت للســــماح للُمرخص له بااللتزام بخطة اإلدارة البيئة املعدلة خالل   (4)

 فترة تعديلها.

 

 لرخص الكشف ورخص محاجر مواد بناء القسم الثاني: خطة إدارة األثر البيئي

 خطة إدارة األثر البيئي لرخص محاجر مواد البناء ورخص الكشف: :الثمانون املادة 

من النظام، يجب على مقدم طلب الحصـــــــول على رخصـــــــة كشـــــــف، أو   الخامســـــــة والثالثون املادة ( 5الفقرة )وفقا ألحكام    (1)

 رخصة محجر مواد بناء، تقديم خطة إدارة االثر البيئي إلى الوزارة مع طلب الحصول على الرخصة.

ـــــمن    (2) ـــــة بالبيئة، وفقا لألنظمة واللوائح يجب أن تتضـــــ ـــــفات تحددها الجهة املختصـــــ ـــــافة إلى توفير أي متطلبات ومواصـــــ إضـــــ

 ثر البيئي، كحد أدنى املعلومات والبيانات التالية: خطة إدارة اال

 الحد األدنى ملحتويات خطة إدارة األثر البيئي الخاصة برخصة محجر مواد بناء يتضمن: أ. 

 معلومات مقدم الطلب. .1

 معلومات الرئيس التنفيذي. .2

 طرق إدارة االلتزام. .3

 الجغرافية، واالستخدام الحالي للموقع، واملجتمعات املحلية املجاورة.تفاصيل موقع الرخصة بما في ذلك اإلحداثيات  .4

ـــــتخـدامهـا، واملعـدات / اآلالت  .5 ـــ ـــــيتم اســـــ ـــ ـــــطـة املخطط لهـا بمـا في ذلـك مـدههـا، وطبيعفهـا، والعمليـات التي ســـــ ـــ ـــــف األنشـــــ ـــ وصـــــ

 الرئيسية التي سيتم استخدامها، وعدد املوظفين في املوقع.

 .تدابير والتزامات إدارة األثر البيئي .6

 املراقبة البيئية وأنواعها ومدى تكرارها. .7

 األنظمة واللوائح التي تنطبق على املشروع. .8

خريطة بمقياب رســــم مناســــب تشــــير إلى البنية التحتية املقترحة، والطرق، والســــمات البيئية الرئيســــية، واملســــتقبالت   .9

 الحساسة.

بار الناتج، األنواع النباتية والحيوانية، املوارد املائية،  الظروف البيئية الســــــائدة بما في ذلك ما يتعلق بنوعية التربة، الغ.10

 واملستقبالت الحساسة.

 نوع املحجر..11

 خطة إعادة التأهيل واإلغالق..12

 الطرق املتبعة لحفظ السجالت..13

 طرق اعداد تقارير االلتزام..14



 طرق تكسير / تقسيم الصخور الستخدامها )مثل التفجير(..15

 ير والتزامات إدارة األثر البيئي.األدوار واملسؤوليات لتنفيذ تداب.16

 مخطط املوقع..17

 التدريب وبناء القدرات على املتطلبات املرتبطة بتنفيذ خطة ادارة األثر البيئي..18

 إدارة املخلفات..19

 مصادر املياه..20

 الحد األدنى ملحتويات خطة إدارة األثر البيئي الخاصة برخصة الكشف يتضمن: ب. 

 معلومات مقدم الطلب. .1

 بيانات الرئيس التنفيذي. .2

 طرق إدارة االلتزام. .3

ـــــتخـدامهـا، واملعـدات واآلالت   .4 ـــ ـــــيتم اســـــ ـــ ـــــطـة املخطط لهـا بمـا في ذلـك مـدههـا، وطبيعفهـا، والعمليـات التي ســـــ ـــ ـــــف األنشـــــ ـــ وصـــــ

 الرئيسية التي سيتم استخدامها، وعدد املوظفين في املوقع.

 دام الحالي للموقع واملجتمعات املجاورة.تفاصيل موقع الرخصة بما في ذلك اإلحداثيات الجغرافية واالستخ .5

 طرق الحفر. .6

 تدابير والتزامات إدارة األثر البيئي. .7

 املراقبة البيئية وأنواعها ومدى تكرارها. .8

 معايير املراقبة. .9

 التي تنطبق على املشروع. األنظمة واللوائح.10

 املعادن التي يجري استكشافها..11

 طرق اعداد تقارير االلتزامات..12

 األدوار واملسؤوليات لتنفيذ تدابير والتزامات اإلدارة البيئية..13

في حال كانت أي من املعلومات املنصـــوص عليها في الفقرة )أ( و )ب( ال تنطبق على رخصـــة ما، فعلى مقدم الطلب اإلشـــارة    (3)

 إلى أن املعلومات ال تنطبق على الرخصة، وتقديم أسباب ذلك.

 التنفيذي مقدم خطة إدارة األثر البيئي لرخصة محجر مواد بناء أو رخصة الكشف بما يلي:    املسؤوليتعهد   (4)

من النظام مع الحد األدنى    الخامسـة والثالثيناملادة ( من  5الفقرة )أن تتوافق خطة إدارة األثر البيئي املنصـوص عليها في  .أ

ـــــوص عليهــــا في   ـــ ، وأي متطلبــــات  والنمــــاذج املعــــدة لــــذلــــك  هــــذه املــــادة  من  الفقرة )أ( و )ب(للمتطلبــــات واملحتويــــات املنصـــــ

 ومواصفات تحددها الجهة املختصة بالبيئة بموجب األنظمة واللوائح.  

رخص له بما وردى في خطة إدارة األثر البيئي. .ب
ُ
 التزام امل

   اتخاذ جميع التدابير الالزمة في حدود سلطته لضمان التزام مقدم الطلب لخطة إدارة األثر البيئي.   .ت

يجب على املرخص له بالكشـــــــف أو املرخص له باســـــــتغالل محجر مواد البناء االلتزام بأي تعهدات، والتزامات منصـــــــوص   (5)

 من النظام خالل مدة الرخصة. الخامسة والثالثون املادة ( من 5الفقرة )عليها في خطة إدارة األثر البيئي، وفق 

ــ  (6) ــ ـــ ـــ ة بخطـــة إدارة األثر البيئي من قبـــل الرئيس التنفيـــذي ملقـــدم طلــب  أن يتم التوقيع على املتطلبـــات، وااللتزامـــات الخـــاصـــــ

 الحصول على رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، ويجب االلتزام الكامل بها  وتكون جزًءا من طلب الرخصة.



افقة عليها:الحادية والثمانون املادة   : تقديم خطة إدارة األثر البيئي واملو

 يجب على مقدم طلب رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء تقديم خطة إدارة األثر البيئي للوزارة.  (1)

 على   الوزارة إشعار مقدم الطلب باالستالم خالل ]خمسة[ أيام من استالم خطة إدارة األثر البيئي.    (2)

الطلـب بأنهـا وافقـت على خطـة إدارة األثر على الوزارة بالتزامن مع منح أو رفض الرخصـــــــــــــة ذات الصـــــــــــــلـة، إشـــــــــــــعـار مقـدم    (3)

 البيئي بشروط أو بدونها.

 تسري خطة إدارة األثر البيئي من بداية التاريخ املذكور في الرخصة.  (4)

 

 خطة إدارة األثر البيئي: مراجعة الثمانون:الثانية و املادة 

 أو عند:يجب على املرخص له مراجعة وتعديل خطة إدارة األثر البيئي كل ]خمس[ سنوات   (1)

 تجديد الرخصة أو نقل حقوقها. . أ 

 إذا حدث تغيير في خطة التعدين للمشروع. .ب

رخص له. .ت
ُ
 نقل أغلبية أسهم أو أصول امل

 وقوع حادث يستدعي مراجعة الخطة. .ث

 مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق لرخصة محجر مواد بناء أو تعديلها.   .ج

 إذا طلبت الوزارة إجراء هذه املراجعة  للتخفيف من اآلثار البيئية السلبية أو منعها. .ح

 يجب أن يكون طلب مراجعة خطة إدارة األثر البيئي:  (2)

 بمتطلبات محتوى الخطة املنصوص عليها في املادة  . أ 
ً
 من الالئحة. الثمانون ملتزما

 للوزارة وفًقا اآللية املنصوص عليها في املادة  .ب
ً
 من الالئحة. الحادية والثمانون مقدما

 على الوزارة إشعار مقدم الطلب باالستالم خالل ]خمسة[ أيام من استالم خطة إدارة األثر البيئي املعدلة.  (3)

خالل ]ثالثين يوًما[ من اســـــــتالم طلب مراجعة خطة إدارة األثر البيئي، تشـــــــعر الوزارة مقدم الطلب بقرارها باملوافقة على   (4)

 خطة إدارة االثر البيئي املعدلة أو رفضها.

 على الوزارة النظر في الخر تقرير التزام كجزٍء من مراجعة خطة إدارة األثر البيئي.     (5)

ــ  (6) ــ رخص له االلتزام بخطة إدارة  خالل فترة انتظار الحصـ
ُ
ول على املوافقة على خطة إدارة األثر البيئي املعدلة، يجب على امل

 األثر البيئي الحالية.

يجوز للوزارة في الظروف االســـــــــــــتثنـائيـة، منح إذن مؤقـت للســـــــــــــمـاح للُمرخص لـه بـااللتزام بخطـة إدارة األثر البيئي املعـدلـة    (7)

 خالل فترة مراجعفها.

 

 تعديل خطة إدارة األثر البيئي: والثمانون: ثةالثالاملادة 

 ( يجوز للمرخص له التقدم إلى الوزارة لتعديل خطة إدارة األثر البيئي الخاصة به.1)

 ( على طلب تعديل خطة إدارة األثر البيئي أن يكون:2)

  -أ 
ً
 .املادة الثمانون من هذه الالئحة في مع متطلبات املحتوى املنصوص عليهمتوافقا

 من الالئحة. الحادية والثمانون يتبع اآللية املنصوص عليها في املادة  -ب



رخص لـه االلتزام بخطـة إدارة  3)
ُ
( خالل فترة انتظـار للحصـــــــــــــول على املوافقـة على خطـة إدارة األثر البيئي املعـدلـة، يجـب على امل

 األثر البيئي الحالية.

ت للســـــــــــــمـاح للُمرخص لـه بـااللتزام بخطـة إدارة األثر البيئي املعـدلـة ( يجوز للوزارة، في الظروف االســـــــــــــتثنـائيـة، منح إذن مؤقـ4)

 خالل فترة تعديلها.

 

 القسم الثالث: التبليغ بالحوادث وتقارير االلتزام 

 التبليغ بالحوادث: والثمانون: الرابعةاملادة 

رخص له تبليغ الوزارة بالحوادث التي    (1)
ُ
باإلضــــــــــــافة إلى التزامات بالتبليغ املنصــــــــــــوص عليه في األنظمة واللوائح، يجب على امل

 تحدث في مواقع الرخصة، أو التي ترتبط بشكل مباشر، أو غير مباشر بالرخصة.  

اجهة أي حوادث، أو منع تكرار وقوع حوادث يجب على املرخص له أن يتخذ، التدابير النظامية الالزمة لحماية البيئة  ملو  (2)

 مماثلة.     

 

 التقرير السنو  بشهن االلتزام بخطة إدارة األثر البيئي أو خطة اإلدارة البيئية املعتمدة: ن:و والثمان الخامسةاملادة 

رخص لـه بـاألغراض العـامـة، بتقـديم  (1)
ُ
رخص لـه بـاملنجم الصـــــــــــــغير، وامل

ُ
رخص لـه بـالتعـدين، وامل

ُ
تقرير ســـــــــــــنوي عن    يلتزم امل

 حالة االلتزام ألي خطة إدارة بيئية معتمدة، وشروط املوافقة على دراسة األثر البيئي واالجتماعي إلى الوزارة.

يلتزم املرخص لـه بـالكشـــــــــــــف أو بمحجر مواد بنـاء، بتقـديم تقرير ســـــــــــــنوي إلى الوزارة عن حـالـة االلتزام ألي خطـة إدارة أثر    (2)

 طة.   بيئي، وشروط املوافقة على الخ

 يحدد تقرير االلتزام، ما يلي:     (3)

 مدى االلتزام بشروط خطة اإلدارة البيئية، أو خطة إدارة األثر البيئي، حسب االقتضاء. . أ 

من الالئحة،    السـادسـة والثمانون كفاية اإلجراءات إلدارة منشـآت سـدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا وفًقا للمادة  .ب

 حسب االقتضاء.  

 كفاية التدابير إلدارة اآلثار البيئية ألكوام املخلفات الصخرية، في حال وجودها. .ت

 البيئي.أي فجوات في خطة اإلدارة البيئية أو خطة إدارة األثر  .ث

 مدى استمرار تطبيق تدابير حماية البيئة، وتجنب الثارها، وةدارهها، وتخفيفها. .ج

حدد ُمسبًقا. .ح
ُ
 أي الثار ومخاطر بيئية جديدة لم ت

 الفعالية املستمرة لخطة اإلدارة البيئية، أو خطة إدارة األثر البيئي، حسب الحاجة. .خ

 لتطبيق خطة إدارة البيئة، أ .د
ً
 و خطة إدارة األثر البيئي.أي تعديل قد يكون ضروريا

 مصادقة الرئيس التنفيذي على صحة ودقة تقرير االلتزام. .ذ

رخص   هذه املادةمن  ( 3لفقرة )إذا لم تكن املعلومات املنصـــــــوص عليها في ا  (4)
ُ
واجبة التطبيق على رخصـــــــة ما، فيجب على امل

 ك.له اإلشارة إلى أن هذه املعلومات ال تنطبق على الرخصة، مع تقديم أسباب ذل



   القسم الرابع: منشآت سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

: السادسةاملادة 
ً
 والثمانون: إدارة منشآت سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

على املرخص له إدارة منشآت سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا طبقا ملتطلبات الجهة املختصة بالبيئة ونظام البيئة    (1)

 دراسة األثر البيئي املعتمدة وبحد أدنى من خالل:  ولوائحه أو

 خالل فترة اســـــــــتخدام منشـــــــــأة ســـــــــدود املخلفات، بما في ذلك  .أ
ً
دعم اإلدارة اآلمنة لســـــــــدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 اإلغالق.

ــلة  .ب ــادية املحلية، والتقنية، في اتخاذ القرارات ذات الصــــــــ ــر االجتماعية، البيئية، االقتصــــــــ األخذ في االعتبار جميع العناصــــــــ

 بسدود املخلفات خالل فترة استخدامها، بما في ذلك اإلغالق. 

  من أجل تقليل املخاطر لجمي .ت
ً
ع مراحل دورة خطط ومعايير التصـــــــــــــميم ملنشـــــــــــــأة ســـــــــــــدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 حياته، بما في ذلك اإلغالق، وما بعد اإلغالق.

تطبيق تصـــميم مبني على املعرفة، ويقلل من أخطار فشـــل ســـد املخلفات فيما يتعلق باألفـــخاص والبيئة، لجميع مراحل   .ث

 دورة حياة منشأة سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا، بما في ذلك اإلغالق وما بعد اإلغالق.

أن ادارة التخطيط، اإلنشـاء، والتشـغيل ملنشـآت سـدود املخلفات تقلل من املخاطر في جميع مراحل تشـغيلها،    التأكد من . ج

 بما في ذلك اإلغالق، وما بعد اإلغالق.   

التأكد من أن إدارة تصــــــــــــميم، وتنفيذ، وتشــــــــــــغيل أنظمة املراقبة، تقلل من املخاطر في جميع مراحل دورة حياة منشــــــــــــآت   . ح

، بما في ذلك اإلغالق، وما بعد اإلغالق.   سدود مخلفات الخا
ً
 م املعالج كيميائيا

.    . خ
ً
 وضع السياسات والنظم، وتحديد املسؤوليات لدعم سالمة، وتكامل منشأة سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

ــأة ســــــدود مخلفات الخام املعالج كيميائ . د ــع نظم إدارة الجودة، واملخاطر لجميع مراحل دورة حياة منشــــ يا، بما في ذلك وضــــ

 اإلغالق. 

وضع، وتطبيق برامج للمراجعة ذات مستويات  كجزء من نظام إدارة الجودة واملخاطر، لجميع مراحل دورة حياة منشأة   . ذ

، بما في ذلك اإلغالق.
ً
 سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 وضع اللية لعملية التبليغ، ومعالجة املخاطر، ومخاوف املجتمعات املحلية. .ر

ــ .ز ع خطط لالســـــــتعداد واالســـــــتجابة لحاالت الطوار  عند وجود خلل، قد ينتج عنه حوادث بمنشـــــــأة ســـــــدود مخلفات  وضـــــ

.
ً
 الخام املعالج كيميائيا

 اعداد خطة طويلة األمد للتعافي في حالة حدوث فشل كارثي لسدود املخلفات. .ب

 فشل كارثي لسدود املخلفات. مشاركة أصحاب املصلحة من الجهات الحكومية الرسمية للتخفيف من أخطار حدوث .ش

.   الدليل اإلرشادي للبيئةيتضمن   (2)
ً
 في التعدين توجيهات ُمحددة تتعلق بإدارة سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 

  القسم الخامس: التعدين في قاع البحار  

 والثمانون: التعدين في قاع البحار السابعةاملادة 

يجب أن يحصــــــل أي مشــــــروع ألنشــــــطة تعدينية في قاع البحار على جميع الرخص، والتصــــــاريح الالزمة، قبل البدء، وذلك   (1)

 وفق األنظمة ذات العالقة.   



من الالئحة، يجب أن تتضـــمن دراســـة األثر البيئي    الخامســـة والســـبعون باإلضـــافة إلى املتطلبات املنصـــوص عليها في املادة    (2)

 بحار التالي:للتعدين في قاع ال

 تقييم اآلثار املباشرة على النظام البيئي البحري، والكائنات البحرية، وتدمير أو تغيير املوائل البحرية. . أ 

تقييم اآلثار املباشـرة وغير املباشـرة بما في ذلك ما يتعلق بإثارة العوالق والرسـوبيات بقاع البحر، ونزح املياه، وتلوث املياه   .ب

 باملواد السامة.

 نطقة التأثير.تحديد م .ت

 التغييرات طويلة األجل في الظروف املادية، بما في ذلك هياكل الرواسب املتغيرة. .ث

حتمل لالنتشار والتصريف السطحي. .ج
ُ
 األثر امل

 قياسات خط األساب للتيارات البحرية. .ح

 مصادر التعرض للعناصر السامة املحتملة. .خ

حتمل للعناصر السامة. .د
ُ
 الثار التعرض امل

 كائنات البحرية.الثار الترابط لل .ذ

حتمل، وةجراءات إعادة التأهيل.   .ر
ُ
 التخفيف امل

 اآلثار التراكمية ألنشطة التعدين في قاع البحار. .ز

 قدرة النظم البيئية البحرية على التعافي بعد اإلغالق. .ب

دولية لقاع  يخضــــــــــــع التعدين في قاع البحار التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وقانون التعدين الخاص بالســــــــــــلطة ال  (3)

 البحار.

 لالئحة البيئية للتعدين، من بين أمور أخرى، على ما يلي: النموذجينص   (4)

 التخطيط، التصميم، البناء التشغيل، الصيانة واإلغالق، وةدارة ما بعد اإلغالق ألنشطة التعدين في قاع البحار.  . أ 

 توجيهات ُمحددة ههدف إلى ضمان االلتزام باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. .ب

 

 الفصل الثاني: إغالق املناجم 

  :والثمانون: خطط إعادة التههيل واإلغالق الثامنةاملادة 

ال يجوز الشروع في أي أنشطة تتطلب الحصول على رخصة تعدين، أو رخصة املنجم الصغير، أو رخصة لألغراض   (1) 

  (3للفقرة ) العامة ما لم توافق الجهة املختصة بالبيئة على خطة إعادة التأهيل واإلغالق، وتقوم الوزارة باعتمادها وفًقا

      .من النظام  الخامسة والثالثون لمادة ل

ال يجوز الشروع في أي أنشطة تتطلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء، ما لم تعتمد الوزارة خطة إعادة التأهيل    (2)

     .واإلغالق وفًقا لهذه الالئحة

االلتزام بالتعهدات املقدمة بموجب خطة  ( من هذه املادة  2( و )1لفقرة )جب على املرخص لهم املنصوص عليهم في اي (3)

 ت.إعادة التأهيل واإلغالق املعتمدة في جميع األوقا

 :غالق وةعادة تأهيل محاجر التعدين والحفر الناتجة عنها وفق التاليإيكون ( 4) 

 على سالمة اإلنسان أو  اتخاذ الوسائل الهندسية لجعل املوقع مستقرا جيوتقنيا وغير ملوث  -أ 
ً
  .الحيوانوال يشكل خطرا



وفًقا  -ب الغلق  محكمة  األرض  تحت  املناجم  فتحات  تكون  وأن  املستقرة،  غير  أو  الحادة  واملنحدرات  الحفر  حواف  ههذيب 

 .للتصميمات الهندسية

 .إزالة املنشآت واملعدات من املوقع -ت

يجب تغطية جميع أنقاض البنية التحتية واألساسات املتبقية بمتر واحد على األقل من مواد الردم، بشرط أال يؤثر ذلك على   - ج

السطحية،   املياه  موادتكون  و جريان  جذور  ال  من  بواسطة  اختراقها  يمكن  التربة    النبات،ردم  بمادة  مغطاة  بدورها  والتي 

 .السطحية

 .النهائية مستقرة جيوتقنيا والمنه وأن تقاوم مخاطر االنهيار أو السقوطأن تكون أشكال التضاريس  - ح

 .حماية املوقع في حال وجود مخاطر وةحاطة املواقع الخطرة بلوحات تحذيرية - خ

الخطرة   -د واملواد  كيميائيا  املعالج  الخام  مخلفات  تخزين  مرافق  سالمة  وضمان  لتغطية  الالزمة  الهندسية  الوسائل  اتخاذ 

 .األخرى 

 . عاقفهاإاتخاذ الوسائل الهندسية لضمان انسيابية تدفق املياه من املوقع وعدم  -ذ

  .ذلك ممكنا نما كاالنباتي متُ  السطحية والغطاءاعادة التربة   - ر

  - ز
ً
 .نسان والحيوانعلى سالمة اإل حماية حفرة املنجم السطحي بأكوام أو حواجز ووضع عالمات تحذيرية حفاظا

 كان هناك مخلفات خطرة حسب متطلبات الجهة املختصة بالبيئة.  إذاتنفيذ خطط إدارة املوقع بعد االغالق  -ب

 

 :والثمانون: متطلبات محتوى خطة إعادة التههيل واإلغالق التاسعةاملادة 

    :يتعين أن تشمل خطة إعادة التأهيل واإلغالق، بحد أدنى، على جميع املعلومات التالية  (1)

 .خطاب تغطيه-أ 

 .( من هذه املادة4الفقرة )قائمة لتعهدات الرئيس التنفيذي بموجب  -ب

 .قائمة املحتويات مشتملة على األشكال، الجداول، والخرائط-ت

 .نطاق العمل والهدف -ث

   .عداتنظرة عامة على املشروع بما في ذلك قائمة بجميع املرافق، الطرق، األساسات والبنية التحتية، وامل -ج

 .تدابير إدارة مرافق مخلفات الخام املعالج كيميائيا في حال وجودها -ح

 .تحديد التزامات وتعهدات اإلغالق -خ

  .استخدام األراض ي بعد انفهاء املشروع وأهداف اإلغالق -د

 .تطوير معايير اإلنجاز -ذ

   .جمع بيانات اإلغالق وتحليلها -ر

   .غالقتحديد وةدارة مشكالت اإل  -ز

قيام املرخص له بتقييم االستقرار الجيوتقني، والتدابير الالزمة  لضمان االستقرار الجيوتقني ملوقع الرخصة بعد  -ب

 .اإلغالق

    .مراحل اإلغالق، وخطة التنفيذ-ش

  .رصد وصيانة اإلغالق -ص

   .الضمان املالي لإلغالق، والتقرير الداعم -ض



 .التأثيرتحديد منطقة  -ط

  .املخاطر، والفرص املرتبطة باإلغالق -ا

  .االفتراضات -ع

  .توفير إدارة املعلومات، والبيانات -غ

غير قابلة للتطبيق على أي رخصة، يتعين على مقدم   ( من هذه املادة1لفقرة )عندما تكون املعلومات املنصوص عليها في ا (2)

 .لة للتطبيق، ويوضح أسباب ذلكالطلب اإلشارة إلى أن املعلومات غير قاب

إغالق املناجم لتكملة، أو توضيح املعلومات املطلوبة  لتضمينها في خطة إعادة التأهيل    تعليماتيجوز للوزارة نشر  (3)

  .واإلغالق

   :يتعهد الرئيس التنفيذي ملقدم الطلب بما يلي (4)

 .يحة ودقيقةأن املعلومات الواردة في خطة إعادة التأهيل واإلغالق صح .أ 

لبي الحد األدنى من متطلبات املحتوى املنصوص عليها في ا .ب
ُ
هذه  من ( 1لفقرة )أن خطة إعادة التأهيل واإلغالق شاملة، وت

 .إلغالق املناجم والنماذج املعدة لذلكاملادة 

  .إعادة التأهيل واإلغالقأنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة في حدود سلطته لضمان امتثال مقدم الطلب لخطة  .ت

 

 :: اعتماد خطة إعادة التههيل واإلغالقالتسعون املادة 

يجب على مقدم طلب رخص التعدين، ورخصة املنجم الصغير، ورخصة األغراض العامة، تقديم خطة إعادة    (1)

  .التأهيل واإلغالق وةيداعها والتعهد بااللتزام بها

محاجر مواد بناء تقديم وةيداع والتعهد بااللتزام بخطة إعادة التأهيل واإلغالق  يجب على مقدمي طلبات رخص    (2)

      .وفًقا لهذه الالئحة

تقديم خطة إعادة التأهيل واإلغالق   هذه املادة( من 2( و )1)فقرة يجب على مقدمي الطلبات املشار إليهم في ال  (3)

 .زارةالعتمادها من الوزارة، مع تقديم طلب الرخصة إلى الو 

(4)   
ً
 .تقوم الوزارة بإرسال خطة إعادة التأهيل واإلغالق الى الجهة املختصة بالبيئة للموافقة عليها خالل ستون يوما

 باستالم خطة إعادة التأهيل واإلغالق في غضون    (5)
ً
يجب أن تقوم الجهة املختصة بالبيئة بإشعار الوزارة كتابيا

 .أهيل واإلغالق]خمسة[ أيام من استالم خطة إعادة الت

 من استالم خطة إعادة التأهيل    (6)
ً
 خالل ]ستون[ يوما

ً
يجب على الجهة املختصة بالبيئة أن تشعر الوزارة كتابة

 :واإلغالق، بأنها قد قامت

 .باملوافقة على خطة إعادة التأهيل واإلغالق . أ 

  .مع املتطلبات املحددةأو أن الخطة بحاجة الى املزيد من املعلومات، إذا كانت ال تتوافق  .ب

إذا كانت خطة إعادة التأهيل واإلغالق ال تتوافق مع املتطلبات املحددة، فيتعين على املرخص له تقديم خطة إعادة    (7)

 .التأهيل واإلغالق معدلة إلى الوزارة

(8)   
ً
 من عدم قبول خطة  يتعين على املرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل واإلغالق املعدلة في غضون ]ثالثون[ يوما

    .إعادة التأهيل واإلغالق



يجوز للوزارة، وعلى نفقة املرخص له، توجيه خبير أو أك ر، بما في ذلك مهندب مؤهل بشكل مناسب، ملراجعة    (9)

خطة التأهيل واإلغالق، واالعتماد على توصيات الخبير في املوافقة، أو الرفض لخطة إعادة التأهيل واإلغالق، أو فرض  

ا أخرى للموافقة على خطة التأهيل واإلغالقش
ً
    .روط

يجب على الوزارة وفي غضون ]عشرة[ أيام من موافقة الجهة املختصة بالبيئة على خطة إعادة التأهيل واإلغالق،    (10)

 :إشعار مقدم الطلب بأنها

  .ا ألي شروط تفرضهاوافقت على خطة التأهيل واإلغالق بشروط، أو بدون، على أن تقدم الوزارة أسبابً  . أ 

حددة. وتوضح الوزارة أسباب قرارها .ب
ُ
  .أو رفضت خطة التأهيل واإلغالق، إذا لم تكن متوافقة مع املتطلبات امل

إذا رفضت الوزارة خطة إعادة التأهيل واإلغالق، فيجب على املرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل واإلغالق    (11)

 .املعدلة إلى الوزارة

 من رفض خطة إعادة    (12)
ً
يجب على املرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل واإلغالق املعدلة خالل ]ثالثين[ يوما

    .التأهيل واإلغالق

      .يسري نفاذ خطة إعادة التأهيل واإلغالق اعتباًرا من تاريخ اعتمادها من الوزارة  (13)

  إذا لم يلتزم املرخص له بتقديم خطة   (14)
ً
إعادة التأهيل واإلغالق خالل املدة املحددة، أو خالل املدة املحددة وفقا

، فيحق للوزارة حفظ طلب رخصة االستغالل
ً
  .للظروف االستثنائية التي يتم االتفاق عليها مع الوزارة كتابيا

على رخصة التعدين،   من النظام، يجب على مقدم طلب الحصول ( من املادة الخامسة والثالثون 4للفقرة )وفًقا   (15)

ورخصة املنجم الصغير، إرفاق دراسة جدوى اقتصادية تتضمن تكلفة إعادة التأهيل واإلغالق كجزء من الخطة عند  

 .تقديمها للوزارة للموافقة عليها

 

 :: مراجعة خطة إعادة التههيل واإلغالقوالتسعون  الحاديةاملادة 

دة التأهيل واإلغالق لرخص التعدين ورخص املناجم الصغيرة يجب على املرخص له مراجعة وتحدي  خطة إعا  (1)

 :ورخص األغراض العامة كل ]خمس[ سنوات ولرخص مواد بناء كل سنتين أو في الحاالت التالية ألهما أسبق

 .عند تجديد الرخصة ذات الصلة أو نقل حقوقها . أ 

 .وجود تغيير في برنامج خطة التشغيل ألحد املشروعات .ب

رخص لهنقل أل  .ت
ُ
 .غلبية أسهم أو أصول امل

   .إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق .ث

 .إصدار الوزارة تعليمات مسببة ومكتوبة للمرخص له للقيام بذلك .ج

  :التأهيل واإلغالق في الحاالت التاليةيجب على املرخص له بالتعدين أو املنجم الصغير ُمراجعة خطة إعادة   (2)

 .عند اإلغالق املفاجئ . أ 

قرر  .ب
ُ
  .ثمانية عشر شهًرا قبل اإلغالق امل

 .من الالئحة الحادية بعد املائةعندما يتم وضع مشروع تحت الرعاية والصيانة بموجب املادة   .ت

من الالئحة وااللتزام باآللية    التاسعة والثمانون  ملادةيجب على املرخص له االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في ا  (3)

 .من الالئحة، عندما يقدم طلًبا ملراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق التسعون املنصوص عليها في املادة  



في املادة  على الوزارة بالتنسيق مع الجهة املختصة بالبيئة، اعتماد اآللية وااللتزام بالفترات الزمنية املنصوص عليها  (4)

 .من الالئحة عند النظر في طلب مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق 86

كجزء من مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق، على الوزارة بالتنسيق مع الجهة املختصة بالبيئة، النظر في    (5)

    .أحدث تقرير سنوي للمرخص لهم

رخص له االلتزام   خالل فترة انتظار الحصول على املوافقة على  (6)
ُ
خطة إعادة التأهيل واإلغالق املعدلين، يجب على امل

 .بخطة إعادة التأهيل واإلغالق الحالية

في الظروف االستثنائية، يجوز للوزارة، بعد التنسيق مع الجهة املختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للُمرخص    (7)

 .دلة لحين االنفهاء من إجراءات املوافقة عليهاله بااللتزام بخطة إعادة التأهيل واإلغالق املع

.  إلغالق املنجم يحق للوزارة نشر نماذج مراجعة طلب خطة إعادة التأهيل واإلغالق  (8)
ً
 وفق ما تراه مناسبا

 

  :التسعون: تعديل خطة إعادة التههيل واإلغالقالثانية و املادة 

 .لتعديل خطة إعادة التأهيل واإلغالقيجوز للُمرخص له تقديم طلب إلى الوزارة   (1)

من الالئحة، وااللتزام باآللية    التاسعة والثمانون يجب على املرخص له االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في املادة   (2)

  .من الالئحة عندما يقدم طلًبا للوزارة لتعديل خطة إعادة التأهيل واإلغالق التسعون املنصوص عليها في املادة  

رخص له االلتزام    (3)
ُ
عدلة، يجب على امل

ُ
خالل فترة انتظار الحصول على املوافقة على خطة إعادة التأهيل واإلغالق امل

 .بخطة إعادة التأهيل واإلغالق الحالية

يجوز للوزارة أن تطلب من املرخص له تقديم التعديالت على خطة إعادة التأهيل واإلغالق املعتمدة، خالل الوقت    (4)

  .ي تحدده الوزارةالذ

في الظروف االستثنائية، يجوز للوزارة، بعد التنسيق مع الجهة املختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للُمرخص    (5)

 .له بااللتزام بخطة إعادة التأهيل واإلغالق املعدلة لحين االنفهاء من إجراءات املوافقة عليها

 

  :بشهن االلتزام بخطة إعادة التههيل واإلغالق املعتمدة والتسعون: التقرير السنو   الثالثةاملادة 

 بخصوص حالة خطة إعادة التأهيل واإلغالق  (1)
ً
 سنويا

ً
  .يقدم املرخص له للوزارة تقريرا

  :يجب أن يتناول التقرير السنوي بشكل مفصل ما يلي  (2)

 .واإلغالقاإلجراءات والتدابير املتخذة لاللتزام بخطة إعادة التأهيل  . أ 

   .حاالت عدم االلتزام بخطة إعادة التأهيل واإلغالق والتدابير املتخذة ملعالجة حاالت عدم االلتزام .ب

 .مدى استيفاء معايير اإلنجاز .ت

  .أي تغييرات جوهرية على هيكل اإلدارة أو الهيكل املؤسع ي للمرخص له .ث

 .تعدينأي تغييرات في العمليات التشغيلية أو طرق ال .ج

 .كل ما قد يؤثر على مبلغ الضمان املالي .ح

  .تضمين أي متطلبات أخرى تطلخها الوزارة .خ

 



  القسم الثاني: الضمان املالي 

 :التعدين ورخصة املنجم الصغير ورخصة األغراض العامةوالتسعون: رخصة  الرابعةاملادة 

التأهيل واإلغالق وفق القيمة املقدرة في    الرخصة  طالبيلتزم   (1)   التأهيل   إعادة  خطةبتقديم ضمان مالي إلعادة 

، التي تشمل ما  والنماذج املعدة لذلكوفق االشتراطات واالعتبارات الواردة في هذه الالئحة  دراسة الجدوى، و و 

  :يلي

 .أنواع وخيارات الضمانات املالية . أ 

 املالية اللية تقديم الضمانات   .ب

 .قيمة الضمان املالي، ومنمجيات احتسابها وةعادة تقييمها .ت

 إجراءات واشتراطات تسييل أو تحرير الضمانات املالية  .ث

 االستثناءات املتعلقة بالضمان املالي .ج

   .أي تفاصيل أخرى ضرورية لتنظيم الضمانات املالية، ولتنفيذ أحكام النظام والالئحة .ح

رخصة ، تقديم ضمان مالي  الباإلضافة إلى االلتزام بأهداف االغالق الواردة في هذه الالئحة، يجب على مقدم طلب   (2)

وتقرير داعم إلى الوزارة خالل ]خمسة[ أيام من تاريخ تقديم الطلب للوزارة. على أن يتم تحديد قيمة الضمان املالي بعد 

  ودراسة الجدوى  مراجعة البيانات الواردة في التقرير الداعم

 :يجب أن يتضمن الحد األدنى للتقرير الداعم للضمان املالي املعلومات التالية  (3)

 .التكاليف اإلدارية والتشغيلية . أ 

 .تدابير وتكاليف إعادة التأهيل السنوية، حسب االقتضاء .ب

 .جميع التكاليف املرتبطة بتنفيذ إجراءات وتدابير اإلغالق .ت

  .خصم املطبقة على حسابات القيمة الحاليةمعدالت ال .ث

  .تكاليف إعادة التأهيل وتسوية التربة بعد أعمال الحفر .ج

  .تغطية تكاليف الحفر االستكشافي .ح

، وتدابير إدارة أكوام املخلفات الصخرية وتكاليفها .خ
ً
  .تغطية مرافق سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 .لجة التلوث في موقع الرخصةتكاليف تنظيف ومعا .د

 .تقديرات تكلفة اإلغالق طول عمر املشروع .ذ

املسؤولية املالية املطلوب تخصيصها سنويا بمخصصات االلتزام إلغالق املنجم في دفاتر املرخص له املحاسبية، في   .ر

 .تنفيذ الفوري لإلغالق(حالة اكمال التعدين واإلغالق املفاجئ )الذي يجب أن يعكس جميع التكاليف الالزمة لل

  .تكاليف إدارة مشروع اإلغالق بما في ذلك إدارة املياه على املدى الطويل واملراقبة والصيانة .ز

  .ب
ً
 .تكاليف سالمة السدود القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش على مرافق سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 .املنشآت واملعدات ذات الصلة باملشروع بما في ذلك التكاليف املتعلقة بهاتفكيك وهدم و/أو إزالة  .ش

 .تكاليف إدارة املياه الجوفية والسطحية .ص

 .تكاليف إدارة املخلفات .ض

  .% احتياطي من مجموع التكاليف املذكورة أعاله10احتساب  .ط



  .قالفجوات واألمور غير املؤكدة في خطة إعادة التأهيل واإلغال  .ا

  .أي تدابير أخرى مطلوبة بموجب الدليل االرشاد إلغالق املناجم .ع

(4)   
ً
غير قابلة للتطبيق على الرخصة، فيجب على    هذه املادة( من 3)للفقرة  في حال كانت املعلومات املطلوبة وفقا

  .مقدم الطلب اإلشارة إلى أن املعلومات غير قابلة للتطبيق، وتوضيح أسباب ذلك

 

 :ءمواد البناوالتسعون: رخص  الخامسةاملادة 

من النظام، على طالب رخصــة محجر مواد البناء، تقديم ضــمان مالي وفق ما    الســابعة والثالثون مع مراعاة ما تقضــ ي به املادة  

 ، وبما يتوافق مع مساحة املوقع ونوع الخام املستغل ومدة املطلوبة للرخصة. الوزارةتحدده 

 

 والتسعون: تعهدات طالب الرخصة السادسةاملادة 

  :بما يلي رخصة االستغالل مقدم الطلب يتعهد

 .أن الضمان املالي كافِّ لتكلفة اإلغالق، أو اإلغالق املفاجئ . أ 

 .الداعم صحيحة ودقيقة أن املعلومات الواردة في التقرير  .ب

    .أن الشخص املعين لحساب مبلغ الضمان املالي، وةعداد التقرير الداعم فخص مستقل ومؤهل بشكل مناسب .ت

 .( من الالئحة3) 90أن الضمان املالي، والتقرير الداعم يتوافقان مع الحد األدنى من متطلبات املادة  .ث

 .التكاليف املطلوبة لتنفيذ خطة إعادة التأهيل واإلغالق والحصول على شهادة إغالقأن الضمان املالي يغطي  .ج

  .أنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة في حدود سلطته، لضمان تنفيذ مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل واإلغالق .ح

 

افقة على الضمان املالي  السابعةاملادة    :والتسعون: املو

في الالئحة   املنصوص عليها  وفق نوع الرخصة،لضمان املالي والتقرير الداعم مع املتطلبات يجب أن يتوافق ا  (1)

 والتعليمات. 

تقوم الوزارة بإشعار مقدم الطلب باستالم طلب املوافقة على الضمان املالي والتقرير الداعم خالل ]عشرة[ أيام    (2)

  .من تاريخ استالمه

 من إشعار مقدم الطلب باالستالم، ان تقوم بما يليعلى الوزارة في غضون ]ثالثين[   (3)
ً
   :يوما

تأكيد املوافقة على الضمان املالي، والتقرير الداعم، وتحديد النسبة املئوية للضمان املالي املطلوب تقديمه قبل   . أ 

 .البدء، والفترة التي يجب خاللها تقديم الباقي

املالي أو التقرير الداعم ال يفي باملتطلبات املحددة، ويمنح مقدم الطلب ]أربعة  أو إشعار مقدم الطلب بأن الضمان   .ب

 .عشر[ يوًما لتقديم ضمان مالي معدل، أو تقرير داعم إضافي/تكميلي

قبل اتخاذ القرار باملوافقة، أو رفض الضمان املالي، والتقرير الداعم. يجوز للوزارة، وعلى نفقة املرخص له،    (4)

خبير أو أك ر ملراجعة الضمان املالي، والتقرير الداعم، واالعتماد على توصياته ملساعدة الوزارة في تقييم الضمان  االستعانة ب

 .املالي، والتقرير الداعم



عند صدور املوافقة على الضمان املالي، يجب على ُمقدم طلب رخصة االستغالل  ، النماذجوفق ما هو موضح في  (5)

  :القيام بما يلي

املتفق عليه مع الوزارة، قبل البدء بأعمال التعدين   يديم ضمان مالي أولي يشكل نسبة من قيمة الضمان املالتق . أ 

 .والتشغيل

 .االلتزام بتقديم النسب املتبقية من قيمة الضمان املالي موزعة على الفترة املتفق عليها مع الوزارة .ب

رخص له باالستغالل تقديم    (7)
ُ
عتمد مع موافقة الوزارة، إلى الوزارة خالل]سبعة[ أياميجب على امل

ُ
  .الضمان املالي امل

، أو    (8)
ً
إذا لم يقدم املرخص له، أو مقدم الطلب الضمان املالي املعدل، أو التقرير الداعم خالل ]أربعة عشر[ يوما

 للظروف االستثنائية التي يتم االتفاق عليها مع الوزا
ً
، يجوز للوزارة حفظ طلب رخصة  خالل املدة املحددة وفقا

ً
رة كتابيا

   .االستغالل

 للوزارة، ويسري من بداية   (9)
ً
 تاريخ صدور الرخصة يعتبر الضمان املالي مقدما

إذا رفضت الوزارة الضمان املالي والتقرير الداعم، أو أي منهما، فيجوز لها أن تطلب من مقدم الطلب، أو املرخص   (10)

ده الوزارة، وتقديم ضمان مالي جديد أو ُمعدل، أو تقديم تقرير داعم جديد أو ُمعدل أو كليهما،  له معالجة، أي قصور تحد

 من هذا الرفض
ً
     .خالل ]ستين[ يوما

 برفض الضمان املالي، والتقرير الداعم، أو أي منهما،   (11)
ً
يجب على ُمقدم طلب رخصة االستغالل الذي تلقى إشعارا

 تقديم ضمان مالي معدل، وتق
ً
  .رير داعم معدل، أو أي منهما، خالل]ستين[ يوما

تشعر الوزارة مقدم الطلب باستالم املستندات خالل]خمسة[ أيام من استالم التقرير الداعم املعدل، والضمان   (12)

  .املالي املعدل

 من االشعار باالستالم بما يلي (13)
ً
   :تشعر الوزارة مقدم الطلب خالل]ثالثين[ يوما

    .املوافقة على الضمان املالي املعدل والتقرير الداعم تأكيد . أ 

حددة .ب
ُ
 .أو إشعاره برفض الضمان املالي املعدل، أو التقرير الداعم املعدل، بكونه ال يفي باملتطلبات امل

 

 :والتسعون: األشكال املقبولة من الضمانات املالية الثامنةاملادة 

وفق  و مقدم طلب رخصة االستغالل بتقديم أي من أشكال الضمانات املالية التالية، وفق ما تراه الوزارة،  يلتزم (1)

 . املعتمدة لدى الوزارةاالشتراطات واملعايير 

  .اململكةضمان بنكي صادر عن أي من البنوك العاملة في  . أ 

 أو ضمان مالي من شركة ذات قدرة مالية عالية مسجلة في سوق أسهم رئيع ي تقبله الوزارة.   ضمان تجاري  .ب

 ن. قابلة للرهحكومية صكوك  .ت

 . أصول قابلة للرهن .ث

 .منتجات وأدوات التأمين والكفالة .ج

 . ضمانات أخرى  .ح

 .لإللغاء أن يقدم الضمان املالي بشكل نهاثي غير قابل   (2)

 



 :والتسعون: مراجعة الضمان املالي  التاسعةاملادة 

 :يخضع مبلغ الضمان املالي ونموذجه للمراجعة عند  (1)

 .تجديد الرخصة ذات الصلة أو نقل حقوقها - أ

  .مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق أو تعديلها -ب

   .وجود تغيير في برنامج خطة التشغيل ألحد املشروعات - ج

رخص لهنقل  -د
ُ
  .ألغلبية أسهم أو أصول امل

    .إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة الضمان املالي -ه

 .إصدار الوزارة تعليمات للُمرخص له بذلك -و

  :يجب أيًضا ُمراجعة الضمان املالي في الحاالت التالية  (2)

 .عند اإلغالق املفاجئ - أ

  كل خمس سنوات -ب

قرر قبل ]ثمانية عشر[  - ج
ُ
   .شهًرا من اإلغالق امل

 .من الالئحةالحادية بعد املائة عندما يتم وضع مشروع تحت الرعاية والصيانة بموجب  -د

طبق على رخص االستغالل، يتم اتخاذ اإلجراءات التالية  (3)
ُ
 :ملراجعة الضمان املالي امل

( من  1عليها في الفقرة )من املراجعة املنصوص  إجراء املراجعة خالل الفترة املشمولة بالتقرير أو، خالل]ثالثين[ يوًما - أ

 هذه املادة. 

   .إجراء املراجعة عبر خبير ُمؤهل ومقبول لدى الوزارة -ب

 .يصادق عليها مراجع حسابات مستقل - ج

  تقديم اثبات  مدقق من مراجع خارجي يوضح التزام حامل الرخصة بمخصص التزامات اإلغالق وةعادة التأهيل   -د

، خالل]ثالثين[ يوًما من تاريخ  التي تحددها الوزارة( ، بالصيغة د( و)جاملتطلبات الواردة في الفقرة )أ( و)ب( و)تقديم  -ه

 .االنفهاء من التقرير الذي ُيعده املراجع الخارجي

رخص له، تعيين مقيم مستقل   (4)
ُ
ملراجعة  إذا لم توافق الوزارة على مراجعة الضمان املالي، فيجوز لها، وعلى حساب امل

   .الضمان املالي

رخص له،  قيمة  باملائة[ في  نعشرو إذا أشارت أي مراجعة إلى وجود عجز يتجاوز نسبة ]  (5)
ُ
الضمان املالي، يجب على امل

 من إشعار الوزارة بذلك العجز أو، في الظروف االستثنائية، خالل فترة أطول على  
ً
زيادة مبلغ الضمان املالي خالل]ستين[ يوما

 .املسموح به من الوزارةالنحو  

إلى تجاوز مبلغ الضمان املالي املبلغ املطلوب،  ( من هذه املادة 4( و )1فقرة )إذا أشارت املراجعة املنصوص عليها في ال  (6)

  .يجوز للُمرخص له، التقدم بطلب إلى الوزارة لتخفيض مبلغ الضمان املالي

معلومات تخفيض مبلغ الضمان املالي، ويكون  ( من هذه املادة 6لفقرة )يجب أن يوضح الطلب املنصوص عليه في ا  (7)

 .الذي تحدده الوزارةبالشكل  



   : نقل الضمان املالي )مكرر(  والتسعون  التاسعةاملادة 

ص عليها  في حالة تقديم طلب لنقل الرخصة، وفًقا للنظام، فيجوز للُمرخص له نقل الضمان املالي وفًقا للمتطلبات املنصو 

   الوزارة.لدى 

 

 :: استخدام الضمان املالي املائةاملادة 

بينة في الالئحة  (1)
ُ
 . ال يجوز استخدام الضمان املالي ألغراض أخرى غير تلك امل

على الوزارة التعامل مع الضمان املالي بشكل منفصل عن تدفقات اإليرادات األخرى للوزارة، مع حفظه في حساٍب    (2)

  .منفصل

 لألغراض املنصوص عليها في الالئحة، يجوز للوزارةعند    (3)
ً
  :الظروف االستثنائية، أو وفقا

 الطلب من املرخص له بتوفير كامل الضمان املالي . أ 

 .استخدام الضمان املالي كامال أو جزء منه  .ب

   :: إعادة الضمان املالي الحادية بعد املائةاملادة 

رخص له بعد   من النظام،  لسابعة والثالثون امع مراعاة ما تقض ي به املادة   (1)
ُ
ُيعاد الضمان املالي أو جزء منه إلى امل

   . هذه املادةإصدار شهادة اإلغالق ملوقع الرخصة، أو جزء منه بموجب 

ق  يجوز للوزارة االحتفاا بجزء من الضمان املالي املطلوب إلعادة تأهيل املناطق املغلقة، أو أي جزء منها، فيما يتعل (2)

التي  باآلثار الكامنة، أو املتبقية، أو أي الثار بيئية أخرى، بما في ذلك ض، املياه امللوثة، أو الدخيلة، لفترة محددة، وفًقا للقيود 

  .تحددها الوزارة

 

 القسم الثالث: اإلغالق 

 :: الرعاية والصيانةبعد املائة الثانيةاملادة 

موقع الرخصة، بما في ذلك منشأة سدود مخلفات الخام املعالج  ال يجوز ألي ُمرخص له تشغيل أي جزء من   (1)

، تحت بند الرعاية والصيانة، من دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بموجب هذه الالئحة
ً
 .كيميائيا

  .يجوز للُمرخص له أن يطلب من الوزارة وضع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة (2)

 :ع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة ما يلييجب أن يتضمن طلب وض (3)

رخص له وتفاصيل املشروع . أ 
ُ
 .بيانات امل

 .خطة إعادة التأهيل الحالية والضمان املالي والتقرير الداعم .ب

   .الدوافع املفصلة لوضع املشروع تحت الرعاية والصيانة .ت

   .املدة الزمنية املتوقعة للرعاية والصيانة .ث

من    الحادية بعد املائة  املادةمن  (4)الفقرة خطة الرعاية والصيانة املتضمنة للمعلومات املنصوص عليها في    .ج

 .الالئحة

   .مراجعة تقارير االلتزام للرخصة .ح

 .هذه املادة( من 5) الفقرةتعهد من مقدم الطلب على النحو املطلوب بموجب    .خ



 :املعلومات التالية -حد أدنى ب -تتضمن خطة الرعاية والصيانة    (4)

    .تدابير إدارة تخزين املواد الكيميائية، والخطرة، والتخلص منها . أ 

    .االلتزامات املتعلقة باإلبالغ، ومراجعة االلتزام بخطة الرعاية والصيانة .ب

 .خطة االستجابة لحاالت الطوار    .ت

  .تقييم املخاطر على البيئة املادية، واالجتماعية، واالقتصادية  .ث

التدابير وااللتزامات للتخفيف من أي مخاطر على البيئة املادية، واالجتماعية، واالقتصادية خالل فترة الرعاية    .ج

 .والصيانة

 .التدابير وااللتزامات إلعادة املشروع إلى وضع التشغيل الطبيعي  .ح

 .ير ضمان أمن موقع الرخصةتداب  .خ

 .تدابير منع التآكل .د

 .تدابير إدارة املواد الخطرة .ذ

  .تدابير إدارة مرافق سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا وأكوام مخلفات الصخور  .ر

 .تدابير إدارة محطات املعالجة .ز

 .الظروف االجتماعية االقتصادية .ب

 .خطة إدارة املياه .ش

  .إغالق املناجم تعليماتتدابير أخرى مطلوبة بموجب  أي .ص

  –يتعهد الرئيس التنفيذي للُمرخص له أمام الوزارة   (5)
ً
 :بما يلي -كتابة

  .أن املعلومات الواردة في خطة الرعاية والصيانة صحيحة ودقيقة . أ 

لبي الحد األدنى من متطلبات املحتو  .ب
ُ
بينة في أن خطة الرعاية والصيانة شاملة، وت

ُ
  .هذه املادة( من 4) الفقرةى امل

    .لضمان التزام املرخص له بخطة إعادة الرعاية والصيانة - في حدود سلطته  -أنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة  .ت

غير قابلة للتطبيق على أي رخصة، يجب على   هذه املادة( من  4)الفقرة عندما تكون املعلومات املنصوص عليها في   (6)

رخص له اإلشارة إلى أن املعلومات غير قابلة للتطبيق، ويوضح أسباب ذلك
ُ
 .امل

قدم خطة الرعاية والصيانة إلى الوزارة للموافقة عليها خالل]خمسة[ أيام من تقديم طلب إلى الوزارة لوضع موقع    (7)
ُ
ت

   .الرخصة تحت الرعاية والصيانة

على الوزارة خالل]عشرة[ أيام من استالم خطة الرعاية والصيانة أن تشعر املرخص له باستالم الخطة. على الوزارة    (8)

 من استالم خطة الرعاية والصيانة القيام بما يلي
ً
  :خالل]ثالثين[ يوما

  .افقةاملوافقة على خطة الرعاية والصيانة ملدة ال تتجاوز سنتين، وبعدها تتم مراجعة املو  ()أ

  ( من4)الفقرة أو رفض خطة الرعاية والصيانة، إذا لم تلبي املتطلبات املحددة لخطة الرعاية والصيانة الواردة في  ()ب

  .هذه املادة

قبل املوافقة على خطة الرعاية والصيانة أو رفضها، على الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة    (9)

 .حسب االقتضاء

جوز للوزارة، وعلى نفقة املرخص له، االستعانة بخبير أو أك ر ملراجعة خطة الرعاية والصيانة، واالعتماد على  ي  (10)

 .توصيات الخبير ملساعدهها في تقييم الخطة



عتمدة إلى الوزارة خالل]خمسة[ أيام من استالم موافقة الوزارة بموجب   (11)
ُ
رخص خطة الرعاية والصيانة امل

ُ
ُيقدم امل

  .حةالالئ

حدد في إشعار الوزارة باملوافقة عليها (12)
ُ
عتبر خطة الرعاية والصيانة ُمقدمة للوزارة، وتسري من بداية التاريخ امل

ُ
  .ت

رخص له بتقديم خطة معدلة  (13)
ُ
     .إذا رفضت الوزارة خطة الرعاية والصيانة، فعليها إشعار امل

رخص له تقديم خطة  (14)
ُ
 .الرعاية والصيانة املعدلة خالل]ستين[ يوًما من استالم الرفض من الوزارةيتعين على امل

 .تشعر الوزارة مقدم الطلب باستالم خطة الرعاية والصيانة املعدلة خالل]عشرة[ أيام من استالمها (15)

  :على الوزارة خالل]ثالثين[ يوًما من استالم خطة الرعاية والصيانة املعدلة القيام بما يلي (16)

  .املوافقة على خطة الرعاية والصيانة ملدة ال تتجاوز سنتين، وبعد ذلك تتم مراجعة املوافقة . أ 

 .رفض خطة الرعاية والصيانة إذا لم تلبي املتطلبات املحددة لخطة الرعاية والصيانة في الالئحة .ب

رخص له في تقديم خطة الرعاية والصيانة املعدلة   (17)
ُ
خالل]ستين[ يوًما أو في الظروف االستثنائية في املدة  إذا أخفق امل

رخص له أن يبدأ باإلغالق
ُ
، فُتعتبر خطة الرعاية والصيانة مرفوضة، ويجب على امل

ً
  .التي يتم االتفاق عليها مع الوزارة كتابيا

 :خالل فترة الرعاية والصيانة  (18)

 .قبل فخص مؤهل بشكل مناسب تخضع خطة الرعاية والصيانة للمراجعة بشكل مستقل من  . أ 

ستقل من التقرير .ب
ُ
 .ُيقدم تقرير مراجعة الرعاية والصيانة إلى الوزارة خالل]ثالثين[ يوًما من تاريخ انفهاء املراجع امل

  .تصدر الوزارة موافقفها على تقرير مراجعة الرعاية والصيانة وفًقا لالئحة .ت

 .من الالئحة  التاسعة والتسعون وُيعدل وفًقا للمادة  ُيحفظ الضمان املالي، وُيراجع وُيقيم .ث

 .إغالق املناجم نطاق عمل ومحتوى املراجعة وتحدي  خطة الرعاية والصيانة تحدد تعليمات (19)

يجوز للُمرخص له أن يطلب من الوزارة تعديل خطة الرعاية والصيانة باتباع اإلجراءات املنصوص عليها في املادة    (20)

 .حةمن الالئ 88

رخص له    (21)
ُ
إذا تعذر العودة باملشروع إلى حالة التشغيل الطبيعية خالل فترة الرعاية والصيانة املعتمدة، يقدم امل

 .الالئحةمن   بعد املائة الثالثةطلب إغالق بموجب املادة 

 

 :: طلب اإلغالقبعد املائة الثالثةاملادة 

م طلب للحصول على شهادة   (1)  من االنقضاء، أو التخلي، أو  180اإلغالق كاملة أو جزئية إلى الوزارة خالل ]ُيقد 
ً
[ يوما

رتبطة بقسم معين من الرخصة
ُ
  .إلغاء، أو توقف، أو التنازل عن، أو االنفهاء من الرخصة، أو األنشطة امل

شهادة اإلغالق، تقييم  إذا رغب املرخص له في إغالق عملية تشغيل، أو أي قسم ُمحدد، فيجب أن يتضمن طلب   (2)

 .إغالق املناجملتعليمات األداء النهاثي لخطة إعادة التأهيل لإلغالق، وفًقا 

 إلى الوزارة لتأكيد ما يلي  (3)
ً
م تقريرا   :يجب أن ُيجرى املرخص له تقييم األداء النهاثي، وُيقد 

 .استيفاء متطلبات جميع األنظمة واللوائح ذات الصلة . أ 

الوفاء بأهداف اإلغالق كما هو موضح في خطة إعادة التأهيل لإلغالق النهائية، أو خطة إدارة األثر البيئي، حسبما   .ب

 .تقتض ي الحالة

  .ت
ً
 .إعادة التأهيل إلى املستوى الذي تعتبره الوزارة مقبوال

عتمدتحقيق االستخدام التالي لألراض ي، وفًقا لبرنامج خطة إعادة التأهيل لإلغالق ا .ث
ُ
 .مل



رخص له .ج
ُ
 .تحديد جميع اآلثار املتبقية الناتجة عن عمليات امل

تحديد مخاطر اآلثار الكامنة التي قد تحدث، ومقدارها، وتقييم الترتيبات الخاصة بإدارهها، ووضع التدابير ملعالجة   .ح

 .تلك اآلثار

   :يتعهد الرئيس التنفيذي للُمرخص له بما يلي  (4)

 .املعلومات الواردة في خطة تقييم األداء النهاثي صحيحة ودقيقةأن   . أ 

 .إغالق املناجم تعليماتأن تقييم األداء النهاثي شامٌل، ويلبي الحد األدنى من متطلبات املحتوى املنصوص عليها في  .ب

    .األداء النهاثي لضمان التزام مقدم الطلب لتقييم  - في حدود سلطته  -أنه سيتخذ جميع التدابير الالزمة  .ت

 ملوقع الرخصة، ولها أن تنظر في    (5)
ً
مع مراعاة أهداف اإلغالق املنصوص عليها في الالئحة. للوزارة ان تجري فحصا

 من تقديم الطلب أن
ً
  :تقييم األداء النهاثي، ولها خالل]خمسة وأربعين[ يوما

 .توافق على تقييم األداء النهاثي . أ 

حددة ترفض تقييم األداء .ب
ُ
 .النهاثي وةعادته، إذا كان ال يلبي املتطلبات امل

رخص له، االستعانة بخبير أو أك ر، ملراجعة تقييم األداء النهاثي، واالعتماد على توصياته    (6)
ُ
يجوز للوزارة، على نفقة امل

  .ملساعدهها في تقييمه

عتمد إلى   (7)
ُ
رخص له تقييم األداء النهاثي امل

ُ
 .الوزارة خالل]خمسة[ أيام من استالم موافقة الوزارةُيقدم امل

 

 :بعد املائة: شهادة اإلغالق الرابعةاملادة 

 منه، عند موافقفها على تقييم األداء النهاثي  (1)
ً
، أو جزءا

ً
 .يجوز للوزارة إصدار شهادة اإلغالق ملوقع الرخصة كامال

   عند إصدار الوزارة لشهادة اإلغالق، ُيعاد الضمان  (2)
ً
رخص له، حسبما تراه الوزارة مناسبا

ُ
املالي، أو جزء منه، إلى امل

 .وفًقا للمادة من الالئحة

تصدر الوزارة شهادة اإلغالق عند اقتناعها بأن حالة موقع الرخصة، أو الجزء املعين منه املتأثر باملشروع، واملشار    (3)

و على صحة اإلنسان وسالمته. وذلك مع استيفاء جميع الشروط  إليه في شهادة اإلغالق لم يعد ُيشكل خطًرا على البيئة، أ

   .الواردة في خطة إعادة التأهيل لإلغالق أو خطة إدارة األثر البيئي، حسبما تقتض ي الحالة

 )مكرر(  بعد املائة الرابعةاملادة 
ً
 :: إغالق منشآت سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 من دون إصدار شهادة إغالق منشأة سدود  ال يجوز إغالق أي   (1) 
ً
منشأة لسدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 .مخلفات الخام املعالج كيميائيا لتلك املنشأة

من الالئحة عند طلب الحصول على شهادة إغالق   ثالثة بعد املائةال املادةيتم تطبيق االجراءات املنصوص عليها في   (2)

 . املعالج كيميائيا مع التغييرات الضرورية حسب السياق منشأة سدود مخلفات الخام

من   الثالثة بعد املائة املادةللوزارة إصدار شهادة إغالق منشأة سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا بموجب    (3)

ات الخام املعالج  الالئحة بعد التنسيق مع الجهة املختصة بالبيئة، وبعد تأكيد الجهة املختصة بالبيئة أن منشأة سدود مخلف

، ال تشكل ههديًدا للبيئة، أو صحة وسالمة اإلنسان، أو الحيوان
ً
   .كيميائيا



 أو جزء منه بالتزامن مع طلب الحصول على شهادة إغالق منشأة    (4)
ً

يجوز تقديم طلب إلغالق موقع الرخصة كامال

سدود املخلفات ُمنفصلة فيما يتعلق بمنشأة    سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا، شريطة إصدار شهادة إغالق منشأة

 .سدود املخلفات

 

 الفصل الثالث: الصحة والسالمة املهنية 

 القسم األول: الحقوق والواجبات واملسؤوليات العامة 

 بعد املائة: الواجبات والصالحيات العامة لصاحب العمل: الخامسةاملادة 

( يتخذ صاحب العمل جميع اإلجراءات العملية الالزمة في مكان العمل حسب نظام العمل وأنظمة السالمة والصحة املهنية  1)

ي حالة تعارضـــها  واســـتخدام مكافحة الحريق الصـــادرة من الجهات املختصـــة والتي تســـود على ما ينص في عليه في هذا الفصـــل ف

 من أجل:

 االلتزام بواجبات صاحب العمل املنصوص عليها بموجب نظام العمل ولوائحه. . أ 

االلتزام بأي أنظمة أو متطلبات تنظيمية أخرى مفروضـــــــــة أو موافقات مطلوبة بواســـــــــطة الهيئة العامة لألمن الصـــــــــناعي    .ب

  للمنشآت الخاضعة إلشرافها.

ـــــحة املهنية، وأي أنظمة  نماذج معدة من الوزارة    ةلالزمة، وأيتنفيذ ومراقبة اإلجراءات العملية ا  .ت ـــــالمة، والصـــــ تتعلق بالســـــ

 عمل سارية فيما يتعلق بتلك املخاطر، واألخطار التالية طول فترة املشروع:

 الحرير الصخري )االسبستوب(. .1

 األماكن املغلقة. .2

 السيانيد. .3

 النفايات الخطرة. .4

  الغوص. .5

 املركبات. .6

 واملعدات الكهربائية.اآلالت  .7

 حاالت الطوار . .8

 حفر/هبوط األرض. .9

 املتفجرات..10

 املواد الكيميائية الخطة املنظم استخدامها.11

 حاالت الطقس الشديدة..12

 .املواد القابلة لالشتعال ومصادر االشتعال.13

 الحرائق..14

 املخاطر البيولوجية..15

 املخاطر الكيميائية..16

 .املعدات الثقيلة املتحركة.17



  املعزولون.العمال .18

 الرصاص..19

  املصاعد والساللم املتحركة وناقالت الركاب..20

 الصهارة البركانية..21

 الضوضاء التي تسبب فقدان السمع..22

 حدود التعرض املدي للمواد خطرة..23

 معدات الضغط..24

 سالمة الطرق واملواصالت..25

 سالمة موقع الرخصة..26

 غبار السيليكا والغبار بأنواعه..27

التي يمكن لألفـــــــــــــخـاص الوصـــــــــــــول إليهـا في موقع العمـل أو املنـاطق املحيطـة بـه املتـأثرة   اســـــــــــــتقرار األرض في املنـاطق.28

 بأنشطة املشروع.

29..
ً
 منشآت سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا

 املخاطر الحرارية..30

 التعدين تحت سطح االرض..31

 التحرك تحت سطح األرض..32

 التعدين تحت املاء..33

 الفهوية واإلضاءة..34

 منطقة مخلفات الصخور..35

 العمل في املرتفعات..36

 ث. اعتماد وتنفيذ نظام إدارة السالمة والصحة املهنية املناسب بما في ذلك خطط االستعداد للطوار .

ج. تحــديـد وتنفيــذ اإلجراءات العمليــة الالزمـة طول فترة املشـــــــــــــروع فيمــا يتعلق بـأي مخــاطر وأخطــار محــددة للمشـــــــــــــروع من  

 خالل ما يلي:

تنفيــذ تــدابير للتقييم، واملراقبــة، والتفتيش الــدوري ملكــان العمــل لتحــديــد املخــاطر، بمــا في ذلــك املخــاطر واألخطــار  .1

 من الالئحة. بعد املائة العاشرةاملحددة في املادة 

ن  الفقرة )د( م تحديد وترسيم وتنظيم املناطق املعرضة ملخاطر معينة، بما في ذلك املخاطر، واألخطار املحددة في  .2

 من الالئحة.  عاشرة بعد املائةالاملادة 

 ح. توفير معدات الحماية الشخصية للعمال والزوار. 

 خ. تحديد وتنفيذ اإلجراءات العملية الالزمة طول فترة املشروع لتوفير السالمة، والصحة املهنية لزوار موقع الرخصة. 

 لصحة والسالمة املهنية.ا ليماتتعد. االحتفاا بسجالت ألي مواعيد مطلوبة بموجب هذه الالئحة أو 

 تنطبق هذه الواجبات على صاحب العمل بغض النظر عن إنهاء الرخصة. (2)

 



 بعد املائة: واجبات العمال والزوار: السادسةاملادة 

 يجب على كل زائر أو عامل، وفًقا ملا يشير إليه السياق:   (1)

 نظام العمل، ولوائحه. االلتزام بواجبات العمال على النحو املنصوص عليه في  . أ 

 منشورة تتعلق بالسالمة، والصحة املهنية ويمكن تطبيقها على العمال.    تعليماتااللتزام بالنظام، والالئحة، وأي  .ب

أي تدابير يتخذها العاملون بموجب نظام إدارة السالمة والصحة املهنية، وأي سياسات، أو إجراءات، أو توجيهات، أو   .ت

 ا صاحب العمل. تعليمات يصدرها أو يقدمه

عين بموجب  .ث
ُ
  تنفيذها من العاملين. هذه املادةأي تدابير يطلب الشخص امل

 اتخاذ تدابير عملية بشكل مناسب لضمان صحته وسالمته.  .ج

اتخاذ االجراءات العملية الالزمة لضمان أن أفعاله ال تؤثر على صحة وسالمة العمال اآلخرين، أو الزوار، أو األفخاص   .ح

 ن باملشروع، أو يعرضه للخطر. الذين قد يتأثرو 

 ارتداء معدات الحماية الشخصية املقدمة له، والعناية بها والحفاا عليها.  .خ

 عن:  .د
ً
 أن يبلغ فورا

 أي إصابات عمل.  .1

 الحوادث الكبيرة.  .2

 تتعلق بالسالمة والصحة املهنية.  تعليماتعدم االلتزام بالنظام والالئحة، وأي  .3

عين بموجب  .4
ُ
هذه  أي أمر الخر قد يؤدي إلى مخاطر على السالمة والصحة املهنية  ولصاحب العمل، أو الشخص امل

 .املادة

ال يجوز ألي عامل أو أي فخص الخر في مكان العمل إزالة، أو استبدال، أو إتالف، أو تدمير، أو حمل، أي معدات   (2)

، إال ألغراض اإلصالح أو االستبدال، أو غير ذلك شريطة  حماية فخصية، أو غيرها من أجهزة السالمة أو الحماية

عين بموجب 
ُ
 .هذه املادةوجود تعليمات مكتوبة من الشخص امل

ال يجوز ألي عامل أو أي فـــــــــــخص الخر في مكان العمل، إجراء تعديل في اآلليات أو الطرق، أو العمليات املعتمدة لحماية   (3)

 ي املشروع، أو املتأثرين به.العاملين، أو الزوار، أو غيرهم من األفخاص ف

ال يجوز ألي عــامــل، أو أي فـــــــــــــخص الخر في مكــان العمــل، أن يتقــاعس، أو يتجــاهــل القيــام بــأي تــدابير منــاســـــــــــــبــة وقــابلــة  (4)

 للتنفيذ، لحماية حياته وصحته وسالمته، أو غيره من العمال، أو األفخاص في مكان العمل أو بالقرب منه.

 

 العاملين: بعد املائة: حقوق  السابعةاملادة 

 يتمتع العامل بجميع حقوق العمال املنصوص عليها بموجب نظام العمل ولوائحه.   (1)

 ملا هو منصـوص عليه في نظام العمل  يجوز ألي عامل أو زائر، ترك أي مكان في موقع الرخصـة، عندما تنشـأ أو تتوقع  (2)
ً
وفقا

 على سالمته أو صحته مع وجود مبرر معقول لذلك.  
ً
 كبيرا

ً
 ظروف تشكل خطرا

 للفقرة )  (3)
ً
عين وفقا

ُ
ـــة بعد املائةمن املادة ( 1ال يجوز اتخاذ أي اجراء ضــــــــد أي عامل، بما في ذلك الشــــــــخص امل من   الســــــــادســـــ

هذه الالئحة، أو أي زائر بســـــبب ممارســـــة حق من حقوقه املكتســـــبة بموجب هذه املادة أو بســـــبب إبالغ صـــــاحب العمل عن 

 من الالئحة.   /د( من املادة السادسة بعد املائة 1الفقرة )أي مشكلة بموجب 

 



 خص االستغالل بعد املائة: تكليف عامل مؤهل في ر  الثامنةاملادة 

تتوفر فيه الشــروط   هذه املادةباســتثناء رخص محاجر مواد البناء على املرخص له، تكليف عامل للقيام باملهام الواردة في    (1)

 التالية:

أن يكون ذو خبرة منـاســـــــــــــبـة ومؤهل ملتـابعـة معـايير االلتزام بالســـــــــــــالمة والصـــــــــــــحـة املهنيـة وةدارههـا بموجب النظـام والالئحة   . أ 

 داخل موقع العمل.  

 وأن يكون مواطًنا سعودًيا. .ب

  يلتزم املرخص له بتقديم نسخة من قرار تكليف العامل، أو أي تغيير يطرأ عليه إلى الوزارة. (2)

 

كلف: التاسعةاملادة 
ق
 بعد املائة: واجبات املوظف امل

 من الالئحة تفقد موقع الرخصة واتباع ما يلي:( من املادة الثامنة بعد املائة 1فقرة )على الشخص املكلف بموجب ال  (1)

في النظام  اإلفادة بأن موقع العمل أو أي جزء تابع له المن، ويتفق مع معايير الســـــــالمة والصـــــــحة املهنية املنصـــــــوص عليها   .أ

 والالئحة.

ـــــوص عليها في  .ب ـــــحة املهنية املنصـ ـــــالمة والصـ أو اإلفادة بأن موقع العمل أو أي جزء تابع له غير المن وال يتفق مع معايير السـ

 النظام والالئحة، وأن املرخص له مطلوًبا منه أن يتخذ اإلجراءات اإلصالحية الالزمة.  

أن موقع العمل، أو أي  من الالئحة  ( من املادة الثامنة بعد املائة  1)فقرة  بموجب الإذا أصـــــــــــبح واضـــــــــــًحا للشـــــــــــخص املكلف    (2)

تخذ التدابير العملية املناســـبة ملعالجته، فعليه تحذير جميع 
ُ
، ولم ت

ً
 واضـــحا

ً
، أو أن هناك خطرا

ً
جزء تابع له، يشـــكل خطرا

 للخطر، واتخاذ جميع الخطوات الال 
ً
زمة إلخراج هؤالء األفـــــــخاص  العمال، أو الزوار أو أي فـــــــخص الخر قد يكون معرضـــــــا

 من املوقع الرخصة أو أي منطقة متأثرة بالرخصة. 

( 2( و)1الفقرة )إدراج أي إقرار بموجب  من الالئحة  ( من املادة الثامنة بعد املائة  1فقرة )بموجب العلى الشــــخص املكلف    (3)

 هنية، أو كليهما ملوقع الرخصة.من الالئحة في سجالت معايير السالمة والصحة املمن املادة التاسعة بعد املائة 

، على أي مدخالت في سجالت السالمة والصحة املهنية.      (4)
ً
 على املسؤول التنفيذي للمرخص له التأكيد، كتابة

 يجب أن تكون سجالت السالمة والصحة املهنية متاحة للوزارة لفحصها في أي وقت.    (5)

 

 القسم الثاني: أنظمة إدارة املخاطر والسالمة والصحة املهنية: 

 بعد املائة: أنظمة إدارة السالمة والصحة املهنية  العاشرةاملادة 

يجب على صــــــــــاحب العمل التأكد من تنفيذ نظام إدارة الســــــــــالمة والصــــــــــحة املهنية  لتحديد األخطار بفعالية، واســــــــــتمرار    (1)

ـــــحة في موقع العمل أثناء عملية التعدين  ـــــالمة والصـ ـــــطة، وبرامج السـ ـــــة، ودمج أنشـ التحكم في املخاطر داخل موقع الرخصـ

  بأكملها.

 بحد أدنى، جميع املعلومات التالية: ،املهنية يجب أن يشمل نظام إدارة السالمة والصحة  (2)

 تفاصيل املشروع. - أ

ـــــحـة املهنيـة، كمـا ينص عليهـا نظـام العمـل والنظـام، و  -ب ـــ ـــــالمـة والصـــــ ـــ ـــــالمـة  ا  تعليمـاتااللتزامـات بموجـب معـايير الســـــ ـــ لســـــ

جتماعية، أو صــادرة عن وزارة املوارد البشــرية والتنمية اال   تعليماتوالصــحة املهنية، وأي قرارا الخر معمول به، أو أي  



 الهيئة العليا لألمن الصناعي أو الوزارة.

 تحديد ملخاطر السالمة والصحة املهنية وتقييمها. - ج

 :تقييمات املخاطر وخطط التخفيف من املخاطر، والتي يجب أن -د

 تحدد أي أخطار ومخاطر)محتملة( في موقع العمل. .1

 تحدد أي أخطار ومخاطر )محتملة( محددة. .2

ــاثعة في مواقع  تأخذ في  .3 االعتبار طبيعة موقع العمل، ونوع العمل، وظروف العمل في املوقع املحدد، وظروف العمل الشــــ

 العمل املماثلة.

 ٌتقيم وتحدد سبل إدارة املخاطر، واألخطار املحتملة التي قد تعرض العمال إلصابات العمل. .4

 .حتملة، وأي إصابات عمل، والتعامل معهاتشمل خطة إلدارة املخاطر لتجنب املخاطر املحددة، واملخاطر امل .5

  خطط االستعداد للطوار ، والتي يجب أن: -ه

عد باتباع نمج قائم على املخاطر بوضــــــــــع التصــــــــــور املتوقع، وتوفير املوارد الالزمة بحســــــــــب الظروف الخاصــــــــــة باملوقع،   .1
ُ
ت

 .والدعم بالوثائق

 ألي   .2
ً
مســــــــــــؤول في وزارة املوارد البشــــــــــــرية والتنمية االجتماعية، أو أي  ُيحتفظ بها في ملف في موقع الرخصــــــــــــة، وتتاح فورا

 مسؤول حكومي، أو مسؤول في الهيئة العليا لألمن الصناعي بناًء على طلب منهم.

 يبلغ بها العمال في موقع العمل، وتقدم إلى أي عامل يطلخها في موقع العمل. .3

تخذ إجراءات إلخضاعها للمراجعة الدورية .4
ُ
 .ت

ـــــبمـا تقت -و ـــ ضـــــــــــــ ي الضـــــــــــــرورة ودون اإلخالل بـااللتزام بتحـديـد أي مخـاطر وأخطـار محـددة في تقييمـات املخـاطر  تعـد حســـــ

 والتدابير والخطط إلدارة مرافق سدود مخلفات الخام املعالج كيميائيا وأي أخطار ومخاطر تتعلق بها.

و سـالمة العمال، وغيرهم  أنظمة املمارسـة أو إجراءات التشـغيل القياسـية التي قد تتناول أي مسـألة تؤثر على صـحة أ - ز

 من األفخاص الذين قد يتأثرون مباشرة باألنشطة املدارة داخل املنجم.

دة املخاطر. - ح  أحكام املراجعة السنوية ألية خطط للتخفيف من حِّ

 خطط التنفيذ. - ط

 أحكام التفتيش واملراقبة. -ي

 وأحكام التدقيق الحسابي وتقديم التقارير. - ك

الوزارة، أو الهيئة العليا لألمن الصـــناعي، أو وزارة املوارد البشـــرية والتنمية االجتماعية،  أي معلومات أخرى قد تطلخها  - ل

أو كليهما، أو أي مســــــــــــؤول حكومي، أو مســــــــــــؤول في الهيئة العليا لألمن الصــــــــــــناعي، أو وزارة املوارد البشــــــــــــرية والتنمية  

 االجتماعية.

  .( من هذه املادة2الفقرة ) ليها فيإاملحتويات املشار ملهنية لسالمة والصحة االنماذج والتعليمات الخاصة با توضح (2)

 

 وقوانين املمارسة: بعد املائة: تقييم املخاطر الحادية عشر املادة 

على صاحب العمل، قبل الشروع في أي عمل قد يشكل خطًرا على أي فخص، إجراء تقييم للمخاطر في موقع العمل    (1)

  بغرض تحديد وتقييم وةدارة املخاطر، واألخطار املحتملة.

ن  م  العاشرة بعد املائة املادة( من  2الفقرة )يشمل تقييم املخاطر، بحد أدنى، جميع املعلومات املنصوص عليها في   (2)



 الالئحة. 

  للسالمة والصحة املهنية على إجراء تقييمات إجبارية للمخاطر فيما يتعلق باألخطار واملخاطر املحددة. تنص النماذج  (3)

 يحتفظ صاحب العمل بنتائج تقييم املخاطر في موقع الرخصة.  (4)

 

اقبة الطبية:   القسم الثالث: العالج الطبي واملر

 بعد املائة: اإلسعافات األولية والعالج الطبي: عشرة الثانيةاملادة 

 يجب أن تتناول الرعاية الطبية واإلسعافات األولية جميع الجوانب التالية:  (1)

 تجهيزات للتعامل مع النزيف، والحروق، والتسمم، والصدمات، وحاالت الطوار  املتعلقة بالتنفس. . أ 

 العالقة.حقيبة إسعاف أولية وفق ما هو مقرر في األنظمة ذات  .ب

 .دليل اإلسعافات األولية .ت

أي عنـايـة طبيـة خـاصــــــــــــــة بـاإلســـــــــــــعـافـات األوليـة أخرى قـد تطلخهـا الوزارة أو الهيئـة العليـا لألمن الصـــــــــــــنـاعي، أو وزارة املوارد   .ث

البشـــــــــــرية والتنمية االجتماعية، أو كليهما، أو أي مســـــــــــؤول وزاري، أو مســـــــــــؤول في الهيئة العليا لألمن الصـــــــــــناعي، أو وزارة  

 ارد البشرية والتنمية االجتماعية.املو 

 يجب ان يلتزم صاحب العمل بنظام العمل فيما يتعلق بالرعاية الطبية الخاصة باإلسعافات األولية.  (2)

  يجب على صاحب العمل التأكد من توفر رعاية طبية كافية، فيما يتعلق باإلسعافات األولية لجميع العمال والزوار.  (3)

 لعاملين من ذوي املؤهالت الالزمة، لتقديم الرعاية الطبية لإلسعافات األولية.على املرخص له تعيين أحد ا  (4)

عين بموجب   (5)
ُ
بمراجعة تدابير الرعاية الطبية لإلسعافات األولية، أو تحديثها، أو استبدالها، أو   هذه املادةيقوم العامل امل

 بحد أدنى.  
ً
 كل ما سبق مرة واحدة سنويا

مكتوًبا، كي ُيدرج في سجالت السالمة والصحة   املادة،هذه  بموجب ة من قرار التعيين يقدم املرخص له للوزارة، نسخ   (6)

 املهنية، وأي تغييرات تطرأ عليه. 

 

 بعد املائة: العالج والفحص الدور   عشرة الثالثةاملادة 

 على صاحب العمل االلتزام بنظام العمل ونظام الضمان الصحي التعاوني فيما يتعلق بالفحوصات الطبية الدورية.  (1)

 على صاحب العمل االحتفاا بسجالت السالمة والصحة املهنية لجميع عمليات املسح الطبي  (2)

املهنية الخاصـــــــة بالعامل، ويمكن إتاحفها  على صـــــــاحب العمل التأكد من الحفاا على ســـــــرية ســـــــجالت الســـــــالمة والصـــــــحة    (3)

 فقط:

 وفًقا ألخالقيات املمارسة الطبية. . أ 

  أو في حال كان ذلك مطلوًبا بموجب نظام أو حكم قضاثي. .ب

 باإلفصاح عن تلك املعلومات. .ت
ً
  أو كان العامل يحمل إذًنا كتابيا

 



  رفع التقارير: القسم الرابع:

 ت العمل والحوادث املهنية:عشرة بعد املائة: إصابا الرابعةاملادة 

  تخضع إصابات العمل، والحوادث املهنية ألحكام نظام العمل.

 

 عشرة بعد املائة: رفع التقارير عن الحوادث: الخامسةاملادة 

رفع تقارير بإصابات العمل وفًقا ملا يقتضيه نظام العمل. (1)
ُ
 ت

 إلى الوزارة.  (2)
ً
رفع تقارير إصابات العمل فورا

ُ
  ت

 

 القسم الخامس: متطلبات املشاريع املتداخلة والتعدين في قاع البحار: 

تداخلة السادسةاملادة 
ق
 :عشرة بعد املائة: املشاريع امل

( 1)الفقرة    بعند وجود رخصـــــــــــتين، أو أك ر على نفس املوقع أو وجود تداخل بينهما فإن على األفـــــــــــخاص املكلفين بموج (1)

ــــة بعد املائةاملادة  ــــادسـ ــــالمة   السـ ــــبة املتعلقة بالسـ ــــيق ببنهما لتنفيذ اإلجراءات العملية املناسـ من الالئحة، االتفاق والتنسـ

والصــــــــحة املهنية للعاملين، أو الزائرين، أو األفــــــــخاص اآلخرين، أو جميع ما ســــــــبق  ممن قد يتعرضــــــــون للخطر بســــــــبب 

 مشاريع املرخص لهم.  

ســـــجل أي اتفاقيات يتم التوصـــــل إليها بين األفـــــخاص (2)
ُ
وُيحتفظ ،  من الالئحة من هذه املادة( 1)الفقرة    بموجباملعينين    ت

  بها في السجالت طول فترة سريان أنشطة املشروع.

 

 عشرة بعد املائة: التعدين في قاع البحار: السابعةاملادة 

م املتحدة لقانون  للســــــــــــالمة والصــــــــــــحة املهنية باإلضــــــــــــافة إلى أي أمور أخرى، ما نصــــــــــــت عليه اتفاقية األم تنص النماذج املعدة

 البحار من التزامات.  

 

 

 

 الفصل الرابع: اإلدارة املجتمعية: 

 القسم األول: املشاركة والتعويض: 

 عشرة بعد املائة: االلتزام بمتطلبات اإلدارة املجتمعية: الثامنةاملادة 

مع مراعـاة مـا تقضـــــــــــــ ي بـه املـادة الخـامســـــــــــــة والثالثون من النظـام، فعلى طـالبي الرخص االلتزام بتقـديم املتطلبـات والـدراســـــــــــــات  

 والخطط ما نصت عليه املادة على النحو التالي: 

 

  على طالب رخصــــــــــــة الكشــــــــــــف ورخصــــــــــــة محجر مواد البناء تقديم خطة عن اإلدارة املجتمعية لخطة إدارة األثر االجتماعي (1)

 
ً
 .للنماذج املعدة لذلكوتنمية املجتمعات املحلية  وفقا



  دراســــة عن اآلثار االجتماعية،على طالب رخصــــة التعدين ورخصــــة املنجم الصــــغير ورخصــــة األغراض العامة تقديم    (2)
ً
وفقا

 .للنماذج املعدة لذلك

شار إليها في الفقرة املحتملة يجب أن تشتمل دراسة اآلثار االجتماعية  (3)
ُ
 ما يلي:( من هذه املادة 2) امل

 من دراسة األثر البيئي واالجتماعي املنصوص عليها في املادة  - أ
ً
 .من الالئحة الخامسة والسبعينأن تكون الدراسة جزءا

  للمجتمع القريب من الرخصة. من الشخص الذي ينسق معه مقدم الطلب د االحتياجات الجوهرية األك ر أهميةيتحد -ب

ـــــلبيـة واقعـة على املجتمع أو   - ج ـــ ـــــح اآلليـة التي يقوم بهـا مقـدم الطلـب بمعـالجـة احتيـاجـات املجتمع، وتجنـب أي الثـار ســـــ ـــ توضـــــ

 تخفيفها أو الحد منها.

 لنوع   (4)
ً
يجب أن تشـــــــــــــتمل دراســـــــــــــة اآلثار االجتماعية في دراســـــــــــــة األثر البيئي واالجتماعي، أو خطة إدارة األثر االجتماعي وفقا

 الرخصة كما يلي:

ــــة عن عمليــة   - أ ـــ ـــ املجتمعيــة ملقــدم الطلــب، وتحــدد املخــاوف التي يثيرهــا املجتمع، والطريقــة التي   اإلدارةالبنود الخــاصـــــ

  ل مع تلك املخاوف.يقترحها مقدم الطلب للتعام

  خطة للتفاعل املستمر، واملنتظم مع املجتمع. -ب

  خطة توضح اآللية التي سيقوم بها مقدم الطلب بإدارة شكاوى املجتمع طوال مدة الرخصة. - ج

 .من الالئحة الحادية والعشرونخطة التوظيف من املجتمع املحلي وفقا للمادة  -د

 من الالئحة. لثانية والعشروناخطة الشراء من املجتمع املحلي وفقا للمادة  -ه

 لإلدارة املجتمعية.في النماذج املعدة أي معلومات أخرى منصوص عليها  -و

 ما يلي:في هذه املادة املجتمعية  اإلدارةيجب أن تراعي نتائج عملية   (5)

ص على نتائج عملية  -أ  .في الدراسة املجتمعية اإلدارةأن ُينى

اتخاذها للتعامل مع اآلثار الســــــــلبية املحتملة على املجتمع في املشــــــــروع وتعزيز اآلثار  التدابير التي يقترح مقدم الطلب   -ب

 اإليجابية.

شار إليها في  -ج
ُ
  .( من هذه املادة4الفقرة )محتوى الخطط امل

   واملوافقة على الخططمن هذه املادة    4على الوزارة تقييم الدراســــــــة، والخطط املشــــــــار إليها في الفقرة   (6)
ً
 )....خالل وفقا

ً
، (يوما

 .والنماذج املعدة لذلكإذا استوفت املتطلبات بموجب النظام والالئحة، 

 ملعالجة  (7)
ً
عند رفض الوزارة الدراســــــة والخطط، تقوم بإشــــــعار مقدم الطلب مع تقديم أســــــباب الرفض، ومنحه ثالثون يوما

عدلة.
ُ
 املالحظات وةرسال الخطط امل

عدلة وفًقا (8)
ُ
 لإلدارة املجتمعية.النماذج املعدة لآللية، والشكل املحدد بموجب  يجب على مقدم الطلب إرسال الخطط امل

عدلة، املوافقة على الخطط، أو رفضــــــــــها، وةشــــــــــعار  ثالثون على الوزارة خالل] (9)
ُ
 بعد إرســــــــــال مقدم الطلب للخطط امل

ً
[ يوما

 مقدم الطلب بقرارها.

عدلة، أن تقدم أسباب الرفض. ( 10)
ُ
  على الوزارة في حال رفضها للخطط امل

عدلة إذا لم تستوف ( 11)
ُ
 لإلدارة املجتمعية.النماذج املعدة و املتطلبات بموجب النظام والالئحة  يعلى الوزارة رفض الخطط امل

 



 :املجتمعية باإلدارةعشرة بعد املائة: تكليف موظف  التاسعةاملادة 

  أحدهم  يكون    ينيجب على حامل رخصة االستغالل، تكليف موظف  (1)
ً
شكاوى أثناء السئلة و األ لتلقي    املجتمعية  باإلدارةمعنيا

 ساعات العمل الرسمية.

 النماذج املعدةقد استوفى املهارات، واملؤهالت، والخبرات املنصوص عليها في   املجتمعية  باإلدارةاملوظف املكلف   يشترط في  (2)

 لإلدارة املجتمعية.

. املجتمعية باإلدارةيجب أن يكون املوظف املكلف   (3)
ً
 سعوديا

ً
 مواطنا

 من تلقي   املجتمعية  باإلدارةيلتزم املســــــــــؤول التنفيذي بالرد على الشــــــــــكاوى املرســــــــــلة إلى املوظف املكلف    (4)
ً
خالل ثالثون يوما

 الشكوى.

ا للمتطلبـــات الواردة في    (5) ــً ن جميع الشـــــــــــــكـــاوى والردود في تقرير التزامـــات املرخص لـــه وفقـ املـــادة ( من هـــذه  4الفقرة )تضـــــــــــــم 

 جتمعية.لإلدارة املالنماذج املعدة و 

 يلتزم حامل رخصة االستغالل بالتعهدات الواردة في:  (6)

 .هذه املادة )ب( من (4الفقرة ) خطة التفاعل املنتظم مع املجتمع املشار إليها في . أ 

ــار إليها بموجب   .ب شــــ
ُ
ــة وامل ــكاوى املجتمع طوال فترة الرخصــــ ــيدير بها مقدم الطلب شــــ ــح الطريقة التي ســــ الخطة التي توضــــ

 ة.من هذه املاد (5) الفقرة

ــاعات العمل الرســــــــــمية ملتابعة تنفيذ   (7) يجب على جميع املرخص لهم توظيف مواطن ســــــــــعودي مؤهل ومدرب يتواجد في ســــــــ

العمال وحفظ الوثائق الالزمة الطالع الجهات املختصة، وأن يقدم ما يثبت ذلك للوزارة على أن تقوم إدارة املراقبة بالتأكد 

ـــــــــةمن تواجــد املوظف وتــأهيلــه وتــدريبــه على النظــام و  ـــــتراطــات الرخصـــــ ـــ ـــــريح البيئي  اشـــــ ـــ   املجتمعيـة  واإلدارةومتطلبــات التصـــــ

 .وتصاريح العمل والسالمة والصحة املهنية

 

 :من رخص االستغالل بعد املائة: التعويض لصالا مالكي األرض ومنتفعي األرض املتضررين العشروناملادة 

ــند نظامي  (1) ــقة لها يســــــتحق مالك األرض، أو املنتفع باألرض بســــ ـــ ــة أو مالصـ ـــ ــيتأثر  والواقعة داخل الرخصـ ـــ ، الذين يتأثر أو سـ

 بســـــبب العمليات املنفذة في رخص االســـــتغالل، الحصـــــول على تعويض بموجب 
ً
اســـــتخدامهم لألرض، وانتفاعهم بها، ســـــلبا

 من النظام. الثانية والثالثيناملادة ( من 1الفقرة )

اســــتحقاقه لذلك التعويض في حالة بدء العمليات في الرخصــــة   يثبتيلتزم حامل رخصــــة االســــتغالل بتعويض أي فــــخص    (2)

 إلدارة املجتمعية.ا تعليماتذات الصلة، وفًقا لإلجراء املحدد في 

  في حال وجود اختالف بين حامل رخصـة االسـتغالل وأي فـخص يسـتحق التعويض  (3)
ً
، فإنه يجب على حامل الرخصـة نظاما

 للمتطلبات بموجب
ً
 من النظام. الثانية والثالثيناملادة  ( من2الفقرة) إبالغ الوزارة بذلك التخاذ القرار بشأنه وفقا

 بشـــــــــأن أي فـــــــــخص يســـــــــتحق التعويض  (4)
ً
   إذا وافق حامل رخصـــــــــة االســـــــــتغالل، أو اتخذت الوزارة قرارا

ً
، فيلتزم حامل  نظاما

 للمتطلبات املنصـــــوص عليها رخصـــــة االســـــتغالل بتع
ً
( 1بموجب الفقرة)ويض املتضـــــررين عن خســـــارههم أو أضـــــرارهم، وفقا

 رضباأل   منتفع، أو شــــرعي  إذا لم يســــتطع حامل رخصــــة االســــتغالل، وأي مالك أرض ،من املادة الثانية والثالثين من النظام

( من املادة الثانية  2بموجب الفقرة)وفًقا    ، الوصــــــــــول إلى اتفاق بشــــــــــأن مبلغ التعويض املســــــــــتحق، فيجب حل النزاعنظامي

 .والثالثين من النظام



 إي اتفاقية أو قرار تصدره الوزارة في ضوء هذه الالئحة يجب أن:  (5)

 يسري بعد إصدار الرخصة لصالح مقدم الطلب. . أ 

 بعد تجديد رخصة االستغالل. .ب
ً
 يجددا تلقائيا

 ملزم لجميع األطراف وورثفهم. .ت

 من انف  (6)
ً
هاء الســــنة الثالثة إلصــــدار الرخصــــة، وفي حالة التغير الجوهري في الظروف، يجوز للمرخص له خالل عشــــرون يوما

أو مــــالــــك األرض أو املنتفع من األرض، مطــــالبــــة الطرف اآلخر، بــــالتفــــاوض بشــــــــــــــــأن اتفــــاقيــــة جــــديــــدة فيمــــا يخص أي من  

ـــــــحة في الفقرة ) ـــ ـــــــوعات املوضـ ـــ ـــــــر   الثانية والثالثيناملادة   ( من1املوضـ ـــ هذه ي املتطلبات املنصـــــــــــوص عليها في من النظام. وتسـ

 .املادة

 

 القسم الثاني: التنمية املجتمعية

 بعد املائة: التوظيف من املجتمع املحلي: العشرونالحادية و  املادة 

شـــار إليها في  (1)
ُ
 ()د(4الفقرة ) مع مراعاة ما يقضـــ ي به نظام العمل، يجب أن يشـــتمل طلب الحصـــول على الرخصـــة، الخطة امل

ـــــــرة بعد املائة من هذه املادة ـــ من الالئحة لتوفير فرص التدريب والتوظيف، وتنمية املهارات للمواطنين   في املادة الثامنة عشـ

ـــــعوديين وتطويرهم، وبـالتحـديـد املوا ـــ ـــــعوديين من املجتمعـات املحليـة  الســـــ ـــ ـــــكـل املحـدد في   -طنين الســـــ ـــ إلدارة  ا  تعليمـاتبـالشـــــ

 املجتمعية.

شــــــــــــــار إليهـا بموجـب  (2)
ُ
ـــــرة بعـد املـائـة4الفقرة ) يجـب أن تســـــــــــــتنـد الخطـة امل ـــ من الالئحـة إلى النتـائج   ( )أ( من املـادة الثـامنـة عشـــــ

شار إليه في  املجتمعية اإلدارةاملنصوص عليها في تقرير 
ُ
  من الالئحة. املادة الثامنة عشرة بعد املائةامل

 

في حــال تقــدم مرفـــــــــــــحين أو أك ر لوظيفــة شـــــــــــــــاغرة لــدى أعمــال املرخص لــه بــاملؤهالت ذاههــا، فينبغي أن تكون األفضـــــــــــــليــة   (3)

 لرخصة.للمواطنين السعوديين، وبالتحديد املواطنين السعوديين من املجتمعات املحلية األقرب فاألقرب ملوقع ا

 من املواطنين الســـــــــــــعوديين من املجتمعـات املحليـة مـا يمثـل الحـد األدنى على   (4)
ً
يجـب على املرخص لـه أن يوظف عـدًدا ـكافيـا

ــــوص عليه في   عن املبلغ اإلجمالي    النماذج املعدةالنحو املنصـ
ً
لإلدارة املجتمعية، لكال من العدد اإلجمالي للموظفين، فضـــــال

 ور املوظفين واستحقاقاههم كل عام.الذي ينفقه املرخص له على أج

إذا لم يســــــــتطع املرخص له، بعد بذل الجهد الكافي، توظيف عدًدا كافًيا من املواطنين الســــــــعوديين من املجتمعات املحلية    (5)

ـــــــــب قيــاديــة كــافيــة للوفــاء بمتطلبــات   رخص لــه في مقــابــل ذلــك على ( من هــذه املــادة4الفقرة )في منــاصـــــ
ُ
، فينبغي أن ينفق امل

 إلدارة املجتمعية.ا تعليماتمهارات املجتمع املحلي، بالطريقة املحددة في تنمية 

 

 بعد املائة: الشراء من املجتمع املحلي: والعشرون الثانيةاملادة 

شــــار    النماذج املعدةيجب أن يشـــــتمل طلب الحصـــــول على الرخصـــــة، بالشـــــكل املحدد في   (1)
ُ
لإلدارة املجتمعية، على الخطة امل

ـــــرة بعــد املــائــة  إليهــا في املــادة   ـــ من الالئحــة لتوفير الفرص التجــاريــة للشـــــــــــــركــات املحليــة واالفراد من املجتمعــات  الثــامنــة عشـــــ

 املحلية.



ـــــبــة معينــة على األقــل، على النحو املحــدد في    (2) ـــ إلجمــالي الــذي  لإلدارة املجتمعيــة، من املبلغ ا  النمــاذج املعــدةيجــب إنفــاق نســـــ

ينفقه املرخص له على الســــلع والخدمات )باســــتثناء القوة العاملة( كل عام، على الشــــركات املحلية واالفراد من املجتمعات  

 املحلية.

ـــــتطع املرخص له الوفاء بمتطلبـات املادة   (3) ـــ ـــــرة بعـد املائةإذا لم يســـــ ـــ ـــــبـب الجودة، أو الكميـة، أو  الثـامنـة عشـــــ ـــ من الالئحـة بســـــ

فعــــ ي للســــلع، أو الخدمات التي تعرضــــها الشــــركات املحلية، أو االفراد من املجتمع املحلي، فيجب أن ينفق الســــعر غير التنا

ـــــنــاعيــة والتكنولوجيــة للمجتمع املحلي، بــالطريقــة املحــددة في   ـــ  النمــاذج املعــدةاملرخص لــه في مقــابــل ذلــك على التنميــة الصـــــ

  لإلدارة املجتمعية.

 

 املائة: التنمية االجتماعية للمجتمع املحلي:العشرون بعد و  الثالثةاملادة 

 النماذج املعدةيجب أن يســـــاهم املرخص له بنســـــبة من إجمالي أرباحه الســـــنوية في تنمية املجتمع املحلي، بالطريقة املحددة في  

 لإلدارة املجتمعية.

 

 القسم الثالث: التنفيذ: 

 والعشرون بعد املائة: تقرير االلتزام: الرابعةاملادة 

يلتزم املرخص له بالكشــــــف، أو االســــــتغالل، بإرســــــال تقرير التزام ســــــنوي للوزارة عن حالة التزامه باملتطلبات بموجب هذه   (1)

 لإلدارة املجتمعية. النماذج املعدةالالئحة وفًقا لآللية املحددة بموجب 

 لإلدارة املجتمعية، على أن يشتمل بحد أدنى على التالي: النماذج املعدةد في يجب أن يكون تقرير االلتزام بالشكل املحد  (2)

 من الالئحة.الثامنة عشرة بعد املائة  ( من املادة4الفقرة )االلتزام بالخطط املوضحة في  - أ

رسلة إلى املوظف املعني  -ب
ُ
 والطريقة التي تم بها معالجفها. املجتمعية باإلدارةاألسئلة والشكاوى امل

 . من الالئحة الثالثة والعشرون بعد املائةهمات املقدمة لتنمية املجتمع املحلي في ضوء املتطلبات بموجب املادة  املسا - ج

من  ( من املادة الثامنة عشرة بعد املائة 4في الفقرة )يجوز أن يشمل تقرير االلتزام طلًبا لتعديل الخطط املوضحة  -د

 . الالئحة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع: األحكام املالية الباب  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم األول: الحد األدنى لإلنفاق

 :املادة الخامسة والعشرون بعد املائة: الحد األدنى لإلنفاق على أعمال الكشف

اإللتزام بالحد األدنى  ( مع مراعاة ما ورد في املادة السادسة والعشرون بعد املائة من هذه الالئحة، على حامل رخصة الكشف  1)

 لإلنفاق على أعمال الكشف.

( يتم احتساب الحد األدنى لإلنفاق على أعمال الكشف عبر حساب حاصل ضرب عدد الكيلومترات املربعة ملوقع الرخصة  2)

 في الحد االدنى للنفقات املوضحة وفق النماذج املالية التي تصدرها الوزارة. 

 لجميع األنشطة التي تم تنفيذها خالل العام  ( يجب أن يكون مبلغ نفقات الكش3)
ً
ف الفعلي املتعلق برخصة الكشف مساويا

 :وفق الشروط املوضحة في الرخصة ويشمل ذلك اإلجراءات املتعلقة بإعادة التأهيل ويستثنُ من ذلك النفقات التالية

 النفقات التي تمت قبل الحصول على رخصة الكشف. - أ

 يات رخصة الكشف. النفقات والرسوم املتعلقة بعمل -ب

 . رخصة الكشف بتحويلالنفقات والرسوم املتعلقة  - ج

 بالغرامات والعقوبات.النفقات املتعلقة  -د

 النفقات املتعلقة بتمويل عمليات الكشف.  -ه

 .من الحد األدنى لنفقات الكشف %15يتجاوز املبلغ اإلجمالي للنفقات اإلدارية املتعلقة بنفقات الكشف عن  ( يجب أن ال 4)

إذا كان لحامل رخصة كشف، أك ر من رخصة كشف أخرى تقع بجوار الرخصة املطلوبة، فيجوز تقسيم اجمالي التكاليف  (  5)

 .على كامل اجمالي الرخص املتجاورة

 يجب أن تكون نفقات الكشف السنوية مساوية أو أك ر للحد األدنى للنفقات وفق الضوابط املوضحة في هذه الالئحة.  ( 6)

 ألحكام هذه الالئحة.  ( عدم إلتزام7)
ً
 حامل الرخصة بالضوابط والتعليمات املوضحة في هذه املادة يعتبر مخالفا

 

 املادة السادسة والعشرون بعد املائة: ضوابط تعديل الحد األدنى لنفقات الكشف: 

املادة الخامسـة والعشـرون بعد ( لحمال رخصـة الكشـف تقديم طلب إلى الوزارة بطلب إعفائه من بعض القيود املوضـحة في 1)

 املائة.

 ( على املرخص له أن يتقدم بالطلب وفق النموذج املعد لذلك. 2)

 لظروف التي تواجهه للحصول على هذا اإلعفاء. ل( يجب على املرخص له تقديم ما يثبت األسباب واملبررات، 3)

 ة من تعليمات. (  يجب على املرخص له التقيد بالنظام والالئحة وما تصدره الوزار 4) 

 بإعفاء كامل أو  5)
ً
( تدرب الوزارة طلب تعديل الحد األدنى لنفقات الكشف املقدم من املرخص له، وللوزير أن يصدر قرارا

 جميع حاملي رخص الكشف في الحاالت التالية:  ل، ويجوز تقديم اإلعفاء املشار إليه أعاله  قيود الحد األدنى لإلنفاقجزثي من 

 الطلب ملعدن واحد أو معادن محددة. إذا كان  - - أ

 إذا كان الطلب ملنطقة محددة.  - -ب

( املبررات واألسباب املقبولة للدراسة من الوزارة، للتقدم بطلب اإلعفاء الكلي أو الجزثي من الحد األدنى لإلنفاق على أعمال  6)

 الكشف:  



التي تم تنفيذها بموجب شروط الرخصة أو إذا كان    إذا كان املرخص له يحتاج الى فترة زمنية كافية لتقييم أعمال الكشف-أ

يرغب التقديم إلعداد الدراسات املطلوبة لالستغالل في القريب العاجل أو إذا كان يرغب بالحصول على التمويل لتنفيذ هذه  

 األعمال. 

 املوقع. إذا كان يحتاج الى فترة زمنية كافية لشراء وتركيب اآلليات واملعدات املطلوبة لالستكشاف في  -ب

إذا لم يتمكن حامل رخصة الكشف من العمل في املوقع ألسباب صحية أو أمنية أو بيئية مرتبطة بموقع الرخصة أو الوصول  -ج

 إليه، أو كان موقع رخصة الكشف غير صالح للعمل ألسباب محددة.

 إذا وجدت أسباب خارجة عن إرادته تثبت وجود بعض العقبات في املوقع. -د

ك تطورات ترتبط بالوضع البيئي للموقع يمنع طالب الرخصة من الحصول على موافقة الوزارة لتنفيذ أعمال  إذا كان هنا-ه

 الكشف.

 

 الرسوم املالية: القسم الثاني: 

 املادة السابعة والعشرون بعد املائة: الرسوم املرتبطة بالرخص:

 بدفع الرسوم الواردة في أحكام املادة التاسعة واألربعون من النظام واملحددة في ملحق النظام. وحاملها يلتزم طالب الرخصة

 

 املادة الثامنة والعشرون بعد املائة: املقابل املالي:

 لالستغالل وفق املادة الخمسين من النظام، ووفق النسب الواردة في جدول 1)
ً
 ماليا

ً
( يدفع حامل رخصة االستغالل مقابال

 .قابل املالي لالستغالل امللحق بالالئحةامل

 وفق ما يلي2)
ً
 ماليا

ً
 :( يدفع حامل رخصة االستغالل للفئة )أ( غير الخاضع للضريبة مقابال

 منه قيمة الزكاة-أ 
ً
 يعادل قيمة ضريبة الدخل محسوما

ً
 ماليا

ً
 .مقابال

 يعادل نسبة من صافي قيمة إيرادات املعدن  -ب
ً
 إضافيا

ً
 ماليا

ً
  مقابال

ً
الخام الناتجة من النشاط املحدد في الرخصة مخصوما

 .منها تكاليف معالجة املعدن وتشغيل وةدارة املنجم

 يعادل  3)
ً
 إضافيا

ً
 ماليا

ً
 إليها مقابال

ً
( يدفع حامل رخصة االستغالل للفئة )أ( الخاضع للضريبة، قيمة ضريبة الدخل مضافا

الناتج الخام  ايرادات املعدن  املعدن  نسبة من صافي قيمة  تكاليف معالجة  منها   
ً
في الرخصة مخصوما النشاط املحدد  ة من 

 .وتشغيل وةدارة املنجم

 لكل طن مستخرج من املعدن وفق اإلقرار الذي يقدمه املرخص  4)
ً
 ماليا

ً
( يدفع حامل رخصة االستغالل للفئة )ب( و)ج( مقابال

 له.

اإلضافي5) املالي  املقابل  قيمة  تخفيض  يتم  الضوابط  –(  الوزارةوفق  تضعها  القيمة     - التي  مراحل سالسل  من  مرحلة  لكل 

( ذو قيمة مضافة مناسبة وحسب تقييم الوزارة، وذلك للمعادن الفئة )أ( بحد  
ً
التصنيعية والتي تنتج سلعة أو منتج )متداوال

 أقم ُ ثالث مراحل.  

املالي  6) للمقابل  الخاضعة  املستغلة  والكميات  اإليرادات  تقدير  يتم  الناتجة عن رخصة  (  والكميات  اإليرادات   على 
ً
استنادا

 االستغالل وفق اإلقرار الذي يقدمه املرخص له. 

 



 املادة التاسعة والعشرون بعد املائة: اقرارات االستغالل التعديني وتقارير األداء:

 لالستغالل التعديني، يشتمل على حساب  1)
ً
 ربع سنويا

ً
الكميات املستغلة وقيمة املقابل املالي  ( على حامل الرخصة تقديم إقرارا

 لالستغالل، وذلك بحد أقم ُ ستين يوما من نهاية الربع السنوي. 

، لالستغالل تعديني، يشتمل على حساب الكميات املستغلة وقيمة املقابل املالي  (2)
ً
 سنويا

ً
على حامل الرخصة تقديم إقرارا

 من نهاية السنة.   لالستغالل، يتم تدقيقه من قبل مراجع خارجي، وتقدي
ً
 مه للوزارة خالل تسعين يوما

( للوزارة الحق في التفتيش واملراجعة والتدقيق للتحقق من صحة املعلومات الواردة في تقارير االستغالل، وفي حال ثبت أن  4)

 مة األخرى. حامل الرخصة قدم معلومات وبيانات غير صحيحة، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات وفق أحكام النظام واألنظ

  :( يلتزم حامل الرخصة بتقديم تقارير أداء سنوية ألعمال الرخصة تتضمن ما يلي5)

تقرير املوارد املعدنية واحتياطي الخام املشتمل على املعلومات املتعلقة بعمليات االستطالع والكشف واالستغالل التي تم    -أ

 جميع التكاليف املتعلقة بتلك األنشطة.
ً
 تنفيذها، شاملة

االنتاج واملبيعات باإلضافة الى كافة املعلومات املتعلقة بالكميات املستخرجة أو املعالجة ويشمل درجات املعادن وكمياهها    -ب

  ومتوسط أسعار بيعها وةيراداهها 

خصة  املعلومات والتكاليف الخاصة بجميع أعمال التحجير والتعدين والتشغيل واإلدارة والصيانة واإلنتاج ضمن حدود الر   -ج

 .أو خارجها

 املعلومات املتعلقة بعدد املوظفين العاملين في موقع الرخصة وجنسياههم ومن هم من املجتمع املحلي   -د

 األعمال املتعلقة بإعادة التأهيل واإلغالق وحماية البيئة.  -ه

 أي اعمال متعلقة بالتنمية املجتمعية للمجتمع املحلي القريبة من املنجم.  -و

  خرى تطلخها الوزارة مرتبطة بأعمال التعدين أو البيئة أو الصحة والسالمة.أي تقارير أ -ز

 أي تكاليف رأسمالية تم الصرف عليها خالل العام. -ح

 

 املادة الثالثون بعد املائة: اإليجار السطحي السنو :

 دفع إيجار سنوي ملوقع الرخصة. الكشف واالستغالل،( يتوجب على حامل 1)

عبر حساب حاصل ضرب املساحة املحددة للرخصة في سعر اإليجار السنوي للكيلومتر    السطحييجار  ( يتم احتساب اإل 2)

 وفق جدول اإليجار السطحي الصادر عن الوزارة. أو جزء من الكيلو متر مربع، املربع

 تجديدها.  عند  أو إصدار الرخصةقبل يجب سداد قيمة اإليجار السطحي  (3)

أصحاب  4) إعفاء  يتم  للممتلكات  (  املستأجرين  واالفخاص  األرض  لهذه  ملكيفهم  يثبت  شرعي  يحملون صك  الذين  املوقع 

 الخاصة من دفع اإليجار السنوي.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس: الرقابة والتفتيش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بعد املائة: التفتيش الحادية والثالثون املادة 

الرقابة والتفتيش وفحص مواقع األنشطة التعدينية املرخصة أو غير املرخصة، في أي    بعملياتالقيام   الوزارة  مثلييحق مل(  1)

للتأكد من االلتزام بأحكام النظام والالئحة  وذلك وقت سواء تم أو لم يتم إشعار الشخص الذي يعمل على النشاط التعديني، 

 وشروط وأحكام الرخص.والتعليمات 

زارة توجيه الشخص املسؤول عن النشاط التعديني بطلب إبراز أي مستندات أو سجالت أو بيانات أو  الو   ممثلي يجب على( 2)

  الفحص أي وثيقة أخرى بما في ذلك الوثائق اإللكترونية أو املعلومات أو البيانات املرتبطة بعمليات النشاط التعديني بغرض  

 بيانات. أو الحصول على نس، أو ملخصات للوثائق أو املعلومات أو ال

حق له تقديم طلب للوزارة  يف،  الفحص( في حال لم يتم إشعار املرخص له، أو تم إشعاره في أقل من سبعة أيام قبل إجراء  3)

 . الفحصخالل عشرة أيام من تاريخ استالم تقرير ممثل الوزارة عن   الفحص إلعادة 

 للنموذج املعد لذلك.3من املرخص له املنصوص عليه في الفقرة )  الفحص( يجب أن يكون طلب إعادة  4)
ً
 ( من هذه املادة، وفقا

الفرصة الكافية لتقديم أي معلومات أو    يمنحإذا اتضح أن املرخص له لم    الفحص( على الوزارة املوافقة على طلب إعادة  5)

 . بيانات أو تقارير بشكل كاف

 يها تحديد الفترة الذي سيتم فيه إعادة الفحص. ( إذا وافقت الوزارة على الطلب، فعل6)

 

 والثالثون بعد املائة: اإليقاف الثانيةاملادة 

 ألحكام املادة الرابعة والعشرون من النظام،  ( إذا اتضح للوزارة1)
ً
أن هناك مخالفة أو شخهة مخالفة أو اخالل بأي من    ،وفقا

ي نظام الخر قد حدثت أو تحدث في موقع الرخصة أو املكان الذي  أحكام النظام أو الالئحة أو شروط وأحكام الرخصة أو أ

تجرى فيه عمليات األنشطة التعدينية، يحق للوزارة توجيه املرخص له أو الشخص املسؤول في موقع النشاط التعديني أو أي  

 فخص ينفذ هذه العمليات أن:  

 خطوات ملعالجة أي مخالفة -أ
ً
 . يتخذ فورا

 منهايقوم بإيقاف تلك  -ب
ً
   . العمليات أو جزءا

يعد وينفذ خطة اإلجراءات التصحيحية الالزمة ملعالجة وتصحيح املخالفة أو أي اخالل ألي من أحكام النظام أو   -ج

 الصحة والسالمة.   نظام البيئة أو األمن الصناعي أوالالئحة أو شروط وأحكام الرخصة أو 

 تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو مالئم. -د

( من هذه املادة متُ ما اتضــــــــــــح للوزارة بأن املخالفة الوزارة بأن 1فع أي إشــــــــــــعار باإليقاف صــــــــــــدر وفًقا الفقرة )( على الوزارة ر 2)

 املخالفة قد تم تصحيحها.

 



 والثالثون بعد املائة: خطط اإلجراءات التصحيحية الثالثةاملادة 

 شكل ومحتوى خطة اإلجراءات التصحيحية. التعليمات( تحدد 1)

 من تاريخ توجيه الوزارة له املنصوص عليه في الفقرة  ( يجب تقديم  2)
ً
خطة اإلجراءات التصحيحية للوزارة خالل ثالثين يوما

 من الالئحة. الثانية والثالثون بعد املائة  ج( من املادة ()1)

( على الوزارة، خالل )عشرة( أيام من استالم الخطة إشعار مقدم خطة اإلجراءات التصحيحية باستالمها.  وخالل )عشرين(  3)

أو اإلخالل بأي من أحكام    من اشعاره باالستالم اعتماد الخطة إذا كانت تعالج بشكل مالئم املخالفة أو شخهة املخالفة 
ً
يوما

 . أنظمة األمن الصناعي وأنظمة املوارد البشرية وأنظمة البيئةام الرخصة أو النظام أو الالئحة أو شروط وأحك

( في حال رفض الوزارة للخطة اإلجراءات التصحيحية تقوم بإشعار املرخص له بأسباب الرفض وعلى املرخص له تقديم  4)

 اإلشعار.    خطة اإلجراءات التصحيحية معدلة ومستوفية بجميع املتطلبات خالل )عشرة( أيام من تاريخ

 ( إذا اعتمدت الوزارة خطة اإلجراءات التصحيحية، فيجب على املرخص له التقيد بها. 5)

 ( يكون املرخص له قد خالف الالئحة إذا لم يتقيد بخطة اإلجراءات التصحيحية. 6)

النشاط أو اتخاذ اإلجراءات  ( إذا لم يتقيد املرخص له بأي من البنود الواردة في خطة اإلجراءات التصحيحية، فللوزارة إيقاف  7)

 . باإلحالة إلى لجنة النظر في العقوبات لرفع التوصية للوزير بشأن إنهاء الرخصةالنظامية 

 

 والثالثون بعد املائة: إيقاف النشاط والتوصية بإنهاء الرخص الرابعةاملادة 

)الســـــابعة والخمســـــون( من النظام، يحق  ( مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصـــــوص عليها في املادة )الســـــادســـــة والخمســـــون( و1)

ـــــــة،  عن طريق لجنة النظر في املخالفات وتقرير العقوبات،  للوزارة   ـــ ـــــــاط الرخصـ ـــ  ملا   أو إنهائهاإيقاف نشـ
ً
بقرار من الوزير وفقا

 السابعة والخمسون من النظام.و  والسادسة والخمسون  والخامسة والعشرون الرابعة والعشرون تقض ي به املواد

، يتضمن مايلي: الرخصة، بإشعارإيقاف النشاط أو إنهاء  الستكمال إجراءات( تقوم الوزارة 2)
ً
 املرخص له كتابيا

  الرخصة،األسباب التي تستدعي إيقاف النشاط أو إنهاء  -أ 

 ملعالجة أسباب إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة. -ب 
ً
 منح املرخص له مهلة ال تزيد عن ستين يوما

 لتوضيح األسباب الضرورية في حا  -ج 
ً
، تمنح الوزارة املرخص له عشرين يوما

ً
ل استحالة معالجة األسباب خالل ستين يوما

 الستمرار نشاط الرخصة باإلضافة إلى عدم معالجة أسباب إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.

ــــة، إذا لم يقدم املرخص له األســــــــباب املالئمة كتابًيا موضــــــــًحا فيها عدم مالئمة اتخا (3) ـــ ــــاط أو إنهاء الرخصـ ـــ ذ قرار إيقاف النشـ

لتقوم اللجنة بإصــــدار قرار بإيقاف النشــــاط، أو  ،العقوبات النظر في املخالفات وتقريراإلحالة إلى لجنة  ،  ق للوزارةفإنه يح

 توصية مسببة للوزير إلنهاء الرخصة، وتقوم الوزارة بعد صدور قرار الوزير بإشعار املرخص له بذلك.

يخلي قرار إنهاء الرخصـــــــــة مســـــــــؤولية املرخص له بااللتزامات املنصـــــــــوص عليها فيما يتعلق باألمور البيئية وخطط إعادة ( ال  4) 

 التأهيل واالغالق.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املخالفات والعقوبات، وتسوية الخالفات الباب السادس:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والثالثون بعد املائة: املخالفات والعقوبات الخامسةاملادة 

 للمادة 1)
ً
 ، تكون لجنة أو أك ر بقرار من الوزير لـ:النظاممن    السابعة والخمسون ( وفقا

 ألحكام النظام أو الالئحة -أ
ً
  وأحكام وشروط الرخصة. تتولى النظر في املخالفات وتقرير العقوبات وفقا

 .يتعلق بالعقوبات املالئمة بموجب النظامتصدر اللجنة قرارهها فيما  -ب

 .( يتم تحديد مهام وصالحيات وأعضاء اللجنة ومكافآههم بقرار من الوزير2)

املادتين3) ألحكام   
ً
وفقا غرامات  فرض  للوزارة  يحق  والخمسون   (  والخمسون  و   السادسة  النظام،السابعة  تتجاوز   من    ال 

 ريال.  ألف مائتي( 200.000)

 اللجنة فيما يتعلق بأي:  إلحالة إلىا ( على الوزارة 4)

 . للعقوبة الواحدة وبحد أعلى مليون ريالريال   مائتي ألف( 200.000)غرامات تتجاوز  -أ

 الرخصة. إيقاف أو إنهاء   -ب

استعادة جميع املعادن والخامات ومشتقاهها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو استعادة األموال    -ج

 .الناتجة عنها

 

( إذا تطلبت أي مخالفة، العقوبة بمصادرة اآلليات واملعدات املستخدمة باملخالفة، فتعد اللجنة توصية بذلك، وتحيلها    5)

 للمحكمة املختصة، للنظر فيها. 

 واإلنهاء: إيقافبعد املائة:  والثالثون  السادسةاملادة 

(1)   
ً
ألحكام املادتين الرابعة والعشـــرون والســـادســـة والخمســـون من النظام، وفق مهام  يجب اتخاذ إجراء اإليقاف واإلنهاء وفقا

 من الوزارة ولجنة النظر في املخالفا
ً
 .وتطبيق العقوبات تكال

 

 :مخالفات وعقوبات اإلدارة املجتمعية: والثالثون بعد املائة السابعة املادة

ــــة  املـــادة  ( )ب( من  1الفقرة )بموجـــب    (1) ـــ ـــ ــــادســـــ ـــ ـــ ا للنظـــام إذا لم يلتزم   والخمســـــــــــــون الســـــ من النظـــام، يعـــد املرخص لـــه مخـــالفـــً

 لإلدارة املجتمعية. النماذج املعدةبمتطلبات الالئحة أو 

ــــةلإلدارة املجتمعيــة، على الوزارة تطبيق املــادتين    النمــاذج املعــدةإذا لم يلتزم املرخص بمتطلبــات الالئحــة، أو    (2) ـــ ـــ ــــادســـــ ـــ ـــ  الســـــ

 النظام. من والخمسون  والسابعة والخمسون 

 :، فيتم اتخاذ اآلتيلإلدارة املجتمعية النماذج املعدةفي حال تبين أن املرخص له انفهك متطلبات هذه الالئحة أو   (3)

ـــــةإيقاع عقوبة وفًقا للمتطلبات املنصــــــوص عليها في املادة  . أ  ـــــادسـ ـــــابعة  والخمســــــون   السـ من النظام، على   والخمســــــون   والسـ

ــه  تالنحو الـــذي   ــاذج  كملـ ــا    ةاملعـــدة لإلدار النمـ ــة التي انفهـــك بهـ ــالفـ ــة للمخـ ــاليـ ــة املـ ــادل القيمـ ــة، والتي يجـــب أن تعـ املجتمعيـ

 من الالئحة. املادة الثامنة عشرة بعد املائةاملرخص له املتطلبات بموجب 



املادة ( من  2)الفقرة  من النظام، وتطبق بموجب    الســابعة والخمســيناللجنة املشــار اليها في املادة   منأو إيقاع أي عقوبة  .ب

 النظام، على أن تكون معقولة ومتناسبة في ضوء طبيعة املخالفة ومداها.السادسة والخمسين 

 

 بعد املائة: الحق في معرفة األسباب والثالثون  الثامنةاملادة 

قرار للوزير، أو الوزارة، أو طرف ثال  معين بواسطة الوزير ذات صلة    ن يحق ألي فخص تأثرت حقوقه بشكل ضار م (1)

 من  
ً
بالعقوبات، أو الذي تم رفض طلبه املقدم بموجب الالئحة، أن يطلب من الوزارة مسببات القرار خالل ثالثين يوما

   إبالغه.تاريخ 

 بعد استالم هذا الطلب، أن يوضح األ   (2)
ً
 سباب التي دفعته التخاذ هذا القرار.على من أصدر القرار خالل عشرين يوما

 

 بعد املائة: تسوية الخالفات بين املرخص لهم والوزارة والثالثون  التاسعةاملادة 

  والوزارة بواسطة ( يتم تسوية أي خالف أو عدم اتفاق بين مقدم الطلب لرخصة الكشف أو رخصة االستغالل أو املرخص له  1)

 لنظام التحكيم في اململكة. ويجوز للوزارة إحالة الخالف إلى التحكيم ، القضاء املختص
ً
 وفقا

 الوزير والتي يجب أن توضح سبب الخالف. كتابية إلى( يجب على الطرف املتضرر قبل رفع دعوى التحكيم، تقديم مذكرة  2)

كلف وسيط مستقل ملحاولة تسوية الخالف  ( تقوم الوزارة بإشعار املتضرر خالل سبعة أيام من تاريخ استالمها للمذكرة، وت3)

 بين املتضرر والوزارة. 

، عندها خالل ثالثين    الوسيط( إذا لم يتمكن األطراف من حل الخالف عبر عملية  4)
ً
يحق ألي طرف إحالة الخالف إلى    يوما

 لإلجراءات واملتطلبات املحددة في نظام التحكيم.
ً
 التحكيم والذي سيتم إجرامه وفقا

 الوزارة واملرخص له بعد املائة: الخالفات بين بعون األر املادة 

 ( ال تتحمل حكومة اململكة، أو جهة رسمية أخرى، املسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعفها، أو بسبب: 1) 

 .  والالئحةممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام  -أ

 .  والالئحةعدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام   -ب

 

 :بعد املائة: املخالفات البيئية واألربعون  الحاديةاملادة 

، فتطبق الوزارة عليـه أحكـام  النمـاذج شـــــــــــــروط وأحكـام الرخصــــــــــــــة أو  الالئحـة، أوالنظـام أو إذا لم يلتزم املرخص لـه بمتطلبـات  

النظام تبين للوزارة أن املرخص له انفهك متطلبات    حال وفياملادتين الســـادســـة والخمســـون والســـابعة والخمســـون من النظام، 

 :لإلدارة املجتمعية فللوزارة القيام باآلتي املعدة النماذجهذه الالئحة أو أو 

من النظام، والتي يجب   الســابعة والخميســنأو   الســادســة والخمســين.إيقاع عقوبة وفًقا للمتطلبات املنصــوص عليها في املادة أ

 .الالزمة أن تعادل القيمة املالية للمخالفة التي انفهك بها املرخص له املتطلبات



ــــار اليها في املادة  أو إيقاع أي ع .ب ــــ ي بها اللجنة املشـ ــــينقوبة توصـ ــــابعة والخمسـ   ( من2الفقرة ) من النظام، وتطبق بموجب  السـ

 من النظام، على أن تكون معقولة ومتناسبة في ضوء طبيعة املخالفة ومداها.السادسة والخمسين املادة 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب السابع: أحكام متنوعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واألربعون بعد املائة: نشر اإلشعارات الثانيةاملادة 

 ألحكام املادة ستين من النظام، تنشر الوزارة كامل نص الوثائق التالية بأي وسيلة تراها مناسبة: 1)
ً
 ( وفقا

 . أي قرار ذو طبيعة عامة  -أ

 .أي رخصة ممنوحة بموجب النظام -ب

 أي تجديد أو تعديل أو تحويل أو إنهاء ألي رخصة ممنوحة بموجب النظام.   -ج

 . اإلشعارات املتعلقة بالرهون على الرخص -د

 . هـ تخصيص مناطق االحتياطي التعديني، واملجمعات التعدينية

 . إعالنات املنافسات العامة -و

 أو اإلرشادات.    بالالئحة أي وثائق ذات عالقة  -ز

 اإلرشادات.  -ح

 ( سيتم نشر اإلشعارات بأي وسيلة تراها مناسبة. 2)

 

 واألربعون بعد املائة: نسخة الرخصة املعتمدة  الثالثةاملادة 

 هي النسخة املعتمدة.   الالئحةتكون النسخة العربية ألي رخصة ممنوحة بموجب النظام و 

 

 واألربعون بعد املائة: اسم الالئحة الرابعةاملادة 

 .ملنظال التنفيذيةلالئحة اتسمُ هذه الالئحة:  

 

 واألربعون بعد املائة: البدء واألحكام املؤقتة الخامسةاملادة 

 ( تسري هذه الالئحة من تاريخ العمل بالنظام. 1)

من تاريخ  نماذج  الو   والتعليماتنصوص عليها في النظام والالئحة ( يجب على املتقدمين لرخص جديدة التقيد باملتطلبات امل2)

 النظام. سريان 

 لالستثناءات الواردة في الفقرة )3)
ً
حقوق الصادرة للمرخص لهم  ( من املادة )الحادية والستون( من النظام، تظل ال2( وفقا

هـ سارية ونافذة بشرط أن يتقيد املرخص لهم    20/8/1425وتاريخ    47الصادر بواسطة املرسوم امللكي رقم م/ لنظامبموجب ا

 في النظام من تاريخ سريانه.باملتطلبات املنصوصة عليها 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1امللحق رقم ) 

 فئات املعادن )أ( َو )ب( َو )ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

أ -معادن الفئة   

 اسم املعدن باللغة العربية  اسم املعدن باللغة االنجليزية  الرقم  اسم املعدن باللغة العربية  اسم املعدن باللغة االنجليزية  الرقم 

1 
Bauxite/ Aluminium Ore - 

AL2O3 > 40% 
 بوكسيت عالي النسبة 

23 
Lithium  الليثيوم 

2 Copper 24 النحاس Manganese منغنيز 

3 Iron ore - Fe> 40% 25 خام الحديد عالي النسبة Molybdenum موليبديوم 

4 Ilmenite & Rutile   26 اليمينايت و روتيل Platinum Group Metals  مجموعة عناصر البالتينيوم 

5 Nickel  27 النيكل Pyrite بيريت 

6 Niobium  28 نيوبيوم Tantalum  تنتليوم 

7 Phosphate Rock  29 الفوسفات Uranium  اليورانيوم 

8 Quartz - Silica Content > 95% 30 السيلكا Vanadium   فناديوم 

9 Rare Earth oxides  النادرة االكاسيد األرضية  31 Xenotime  زينوتيم 

10 Rutile  32 روتيل Cadmium  كادميوم 

11 Serpentinite - Gemstone variety  33 سربنتين Chromium كروميوم 

12 Thorium الثيروم 
34 Garnet Group Minerals - Precious 

Stone 

أحجار   –مجموعة معادن الجارنيت 

 كريمة 

13 Tin  35 القصدير Gemstone & semi-precious stones   أحجار كريمة وشبه الكريمة 

14 Tungsten  36 تنغستون Gold  الذهب 

15 Zinc  37 الزنك Jasper  جاسبر 

16 Zirconium  38 زركينيوم Olivine - Peridot/ Gemstone variety  بيردوت / نوع حجر كريم  –أوليفين  

17 Agate 39 عقيق Silver الفضة 

18 Asbestos 40 اسبستوس Unlisted mineral or metal ore   معادن و خامات غير مدرجة 

19 Beryllium  41 بيريليوم Hafnium  الهفينيوم 

20 Corundum  42 كورندوم Lead  الرصاص 

21 Diamonds 43 املاس Leucoxene لكوكسين 

22 Diaspore  دياسبور  

 

 



 

 

 

 

 

 

ب -معادن الفئة   

املعدن باللغة االنجليزية اسم  الرقم   اسم املعدن باللغة العربية  اسم املعدن باللغة االنجليزية  الرقم  اسم املعدن باللغة العربية  

1 
Bauxite/ Aluminium Ore - AL2O3 

< 40% 
 بوكسيت منخفض النسبة 

15 
Kyanite, Andalusite & Sillimanite كيانيت و اندلوسيت و سلمنيت 

2 Red clay  16 الطين االحمر Mica  ميكا 

3 Bentonite & Kaolin  17 بنتونيت وكاولين Olivine - Other Uses  استخدامات أخرى  –أوليفين  

4 Diatomite 18 دياتومايت Pyroxenite  بيروكسنايت 

5 * Dolomite  19 دولومايت Talc التلك 

6 Feldspar (incl. Felsite) 20 فلسبار Unlisted Industrial Mineral   معادن صناعية غير مدرجة 

7 Fluorite  21 فلورايت Perlite بيرليت 

8 
Garnet Group Minerals - Other 

Uses 

  –مجموعة معادن العقيق 

 استخدامات أخرى 

22 
Potash  بوتاس 

9 Gypsum & Anhydrite 23 جبس وانهيدريت Pozzolan & basalt for cement  بوزالن 

10 Iron ore -  Fe<40% 24 خام الحديد منخفض النسبة Pyrophyllite بيروفيليت 

11 
Limestone used for Cement (or 

other industrial purpose) 

حجر جير  لصناعة االسمنت 

 واستخدامات صناعية أخرى 

25 
Salt امللا 

12 Magnesite  26 مغنيزايت Silica Sand - SiO2 > 95% (high grade)  رمل السيلكا عالي النسبة 

13 
Marble used for Cement (or other 

industrial purposes) 

رخام لصناعة االسمنت 

 وصناعات أخرى 

27 
Trona  تورونا 

14 Nepheline Syenite   نيفلين سيانيت  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ج  -معادن الفئة   

االنجليزية اسم املعدن باللغة  الرقم   اسم املعدن باللغة العربية  

1 

Aggregates: Crushed Igneous rock (any rock suitable to be 

crushed) 

Crushed Marble  

 البحص : الصخور النارية املكسرة )أ  صخر مالئم لالستغالل كبحص( رخام مكسر 

2 Aggregates: Scoria  حص ى : سكوريا 

3 Clay undifferentiated  غير محدد  –طين  

4 Dimension Stone - Igneous (granite, gabbro, basalt) )أحجار الزينة : صخور نارية )جرانيت و جابرو و بازلت 

5 Dimension Stone - Metamorphic (marble, gneiss, schist & Phyllite)  شيست وفياليت –نيس  –أحجار الزينة : صخور متحولة  

6 Dimension Stone - Sedimentary (limestone, dolomite, sandstone)  حجر رملي   –دلومايت  –أحجار الزينة : صخر رسوبي  

7 Salt لاامل  

8 Sand (and Gravel)  رمل وحص ى 

9 Silica Sand - SiO2 < 95% (low grade)  رمل السيلكا 

10 Sub-base Materials  مواد ردميات ودفان 

 


