
مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/19
باإ�ســدار قانــون الثــروة املعدنيــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/6 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/15 حــول البــحر الإقليمــي واجلــرف القـــاري واملنطقـــة 
القت�سادية اخلال�سة ، 

وعلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/77 ، 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

وعلى قانون حماية الرثوة املائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/29 ، 

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ، 

وعلــى قانــون املحمـــيات الطبيعيــة و�ســون الأحيــاء الفطريــة ال�ســادر باملر�سـوم ال�سلطـاين 
رقم 2003/6 ، 

وعلى قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ، 

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79 باإ�سدار نظام املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون الرثوة املعدنية املرفق . 
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املــادة الثانيــــة 
ي�ســدر جملـــ�س اإدارة الهيئــة العامــة للتعديــن الالئحـــة التنفيذيـــة لهذا القانـــون فــي مــدة 
اأق�ساها )1( �سنة مــن تاريخ اإ�سداره ، والقرارات الالزمـــة لتنفيـــذ اأحكامــه ، واإلى اأن ت�سدر 

ي�ستمــر العمل باللوائح والقرارات القائمة مبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة
ي�ستمر العمـل باتفاقيــات ال�ستغــالل املربمــة ، وبالرتاخيــ�س ال�ســادرة قبــل العمــل بهــذا 

القانون ، على اأن يكون جتديدهما وفق الأحكام املقررة فيه . 
ويكــون البت فـــي طلبـــات الرتخيــ�س املقدمــة قــبل العمـــل بهذا القانون وفق الإجراءات 

وال�سوابط املن�سو�س عليها فيه .
املــادة الرابعــة

يلغى قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ، كما يلغى كل ما يخالف 
هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الخام�سـة
ين�ســر هــذا املر�ســوم فـي اجلريـــدة الر�سميــة ، ويعمل بــه مــن اليــوم التالــي لنق�ســـاء )30( 

ثالثني يوما من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي :  8  مـن جمــادى الثانيـــة �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 13 مـن فبرايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون الثــروة املعدنيــة
البــاب الأول

تعريفـات واأحكـام عامـة
الف�ســل الأول

تعريفـــات
املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للكلمات وامل�سطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل 
منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الهيئــــة
الهيئة العامة للتعدين .

املجلـــ�س :
جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيــــ�س :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .

اجلهــات املخت�ســة : 
الوحدات احلكومية الأخرى غري الهيئة التي يتعني الرجوع اإليها فـي حدود اخت�سا�ساتها 

طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها .
اخلامـــات :

خامات املناجم اأو خامات املحاجر اأو خامات املالحات .
املناجــم :

املواقع التي ت�ستخرج منها خامات املناجم من باطن الأر�س ، اأو على �سطحها .
املحاجـــر :

املواقع التي ت�ستخرج منها خامات املحاجر من باطن الأر�س ، اأو على �سطحها .
املالحـــات :

املواقع التي ت�ستخرج منها الأمالح .
خامــات املناجــم :

والأحجـــار   ، والكيميائيــة  املعدنــية  والروا�سـب  والطبقــات  وال�سخور   ، وخاماتهــا  املعــادن 
الكرمية وما فـي حكمها ، واملياه املعدنية امل�ستخرجة من باطن الأر�س اإذا مت ا�ستغاللها 

ل�ستخال�س مواد معدنية منها .
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خامات املحاجــر :
احلجارة ، واحل�سى ، والرمــال ، وال�سل�ســال ، والرمــاد الربكانــي ، والرخــام واجلرانيـت ، 

وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي البناء ، وت�سييد الطرق ، ور�سفها.
املعـــادن :

كل مادة �سلبة متجان�سة طبيعيا بفعل عوامل غري ع�سوية ، لها تركيب كيميائي حمدد .
املعــادن الثمينــة :

معادن لها تركيب كيميائي ، وذات قيمة اقت�سادية ، تتكون ب�سورة طبيعية ، مثل الذهب ، 
والف�سة ، والبالتني .

الأحجــار الكرميــة :
اأي معــدن ، اأو �سخــر ذي قيمــة وجمــال و�سفافيــة وملعــان ، ل تقــل �سالبتــه عــن )7( �سبعــة 

فـي �سلم موهز الع�سري ، وميكن ا�ستخدامه فـي اأغرا�س الزينة ، و�سناعة املجوهرات .
ال�ستك�ســاف :

الفح�س الأويل ل�سطح الأر�س اأو باطنها للك�سف عن وجود خامات املناجم وخامات املحاجر 
وخامات املالحات فيها .

التنقيـــب : 
البحث التف�سيلي عن خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات ، وت�سمل عمليات 
اختبار خ�سائ�س حمتوى اخلامات لتعيني وحتديد حجم و�سكل وو�سع ودرجة جودتها ، 

وتقدير مدى جدوى ا�ستغاللها اقت�ساديا .
ال�ستغــالل : 

عملية ا�ستخراج خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات بغر�س معاجلتها لتكون 
�ساحلة لال�ستعمال .

الرتخيــ�س :
الإذن الكتابي ال�ضادر عن الهيئة للمرخ�ص له ملزاولة ن�ضاط اأو اأكرث من الأن�ضطة اخلا�ضعة 

لأحكام هذا القانون .
املرخــ�س لــه :

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري ال�سادر له الرتخي�س .
�ساحــب المتيــاز :

ال�سخ�س العتباري املربمة معه اتفاقية المتياز .
الالئحـــة :

الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
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الف�سل الثاين
اأحكــام عامــة
املــادة ) 2 ( 

تكون خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات الواقعة فـي اأرا�سي ال�سلطنة ، وما 
املياه الداخلية والإقليمية ومياه املنطقة القت�سادية اخلال�سة ومناطق  يوجد منها فـي 
ل�سخ�س  ، ول يجوز  ا�ستغاللها  تقوم على حفظها وح�سن  للدولة  ، ملكا  القاري  اجلرف 

متلكها اأو حيازتها اأو ا�ستغاللها اأو الت�سرف فيها اإل وفق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 3 ( 

مع مراعاة اأحكام نظام املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، تتولى الهيئة - دون غريها - اإبرام 
اتفاقيات المتياز ، واإ�سدار الرتاخي�س املتعلقة باأعمال ال�ستك�ساف والتنقيب وال�ستغالل 
للخامات ، اأو مزاولة اأي ن�ضاط يتعلق بها ، وذلك كله طبقا لل�ضروط وال�ضوابط املن�ضو�ص 

عليها فـي هذا القانون .
كما تتولى الهيئة تنظيم عمليات الك�سف والتنقيب عن اخلامات وا�ستغاللها ، والإ�سراف ،

والرقابــة علــى كــل مــا يتعلــق بهــا مبـــا يكفـــل املحافظـــة عليهـــا وح�ضـــن ا�ضتغاللهـــا ، وذلك 
على الوجه الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 4 ( 

ل يجــوز منــح ترخيــ�س ل�ستغالل اخلامات ملنطقة تزيد م�ساحتها على )5( خم�سة كيلو 
مرتات مربعة ، اأو للتنقيب اأو ال�ستغالل للمعادن الثمينة والأحجار الكرمية ، واإمنا يكون 

ذلك مبوجب اتفاقية امتياز على الوجه املبني فـي هذا القانون .

املــادة ) 5 ( 

الالزمــة  البنــاء  مــواد  ي�ستخــرج  اأن  المتيــاز  اأو �ساحــب  بال�ستغالل  له  للمرخ�س  يجوز 
لأعمال ال�ستغــالل فقــط ، واملوجــــودة فـي امل�ساحــة حمـــل الرتخيــ�س ، اأو حمــل اتفاقية 
المتيـــاز بح�ســب الأحوال دون اأن يوؤدي اإتاوة عنها ، على اأن يلتزم باإبالغ الهيئة بالكميات 

امل�ستخرجة ، واأوجه ا�ستخدامها .
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املــادة ) 6 ( 

باإعداد اخلرائط والدرا�سات والبحوث اجليولوجية والتعدينية  يجب على الهيئة القيام 
لأغـــرا�س ال�ستك�ســــاف والتنقيــــب علـــى الثـــروات املعدنيـــة ، ويجـــوز لهـــا - بعـــد التن�سيـــق 
 ، التي تكون حمال لهذه الأعمال  امل�ساحة  اأن تطــلب تخ�سيــ�س  مـع اجلهــات املخت�ســة - 
بالتخ�سي�س قرار من جمل�س  اأن ي�سدر  ، على  اقت�سادية  واعتبارها منطقة ذات جدوى 

الوزراء .

املــادة ) 7 ( 

خرائط  من  لديها  مبا   - ذلك  طلبت  متى   - الهيئة  تزويد  املخت�ضة  اجلهات  على  يجب 
للمواقع التي قد تتاأثر بالأن�ضطة اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ، وكذلك التن�ضيق معها 
فيما يخ�س توفري املرافق والبنية الأ�سا�سية للمناطق التعدينية وتطويرها ، دون اأن يخل 

ذلك باأحكام القوانني والأنظمة املعمول بها .

املــادة ) 8 ( 

ملبادئ  وفقا  للمناف�ســـة  وال�ستغـــالل  والتنقيــب  للك�سف  املواقع  بع�س  طرح  للهيئة  يجوز 
خا�ضة  لئحة  وفق  ذلك  ويكون   ، التناف�ص  وحرية  وامل�ضاواة  الفر�ص  وتكافوؤ  العالنية 
التعاقد والطرح والرت�سية و�سوابط  واإجراءات  ، تت�سمن تنظيم طرق  املجل�س  ي�سدرها 

املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات ، وذلك دون التقيد باأحكام قانون املناق�ضات .

املــادة ) 9 ( 

وجود  املحتمل  من  التي  املواقع  ب�ساأن  املخت�سة  اجلهات  مع  التن�سيق  الهيئة  على  يجب 
احلــدود  خــطـ  عــن  تبعــد  التي  احلدوديـــة  املناطـــق  فـــي  الأخــ�س  وعلى   ، فيــها  اخلامــات 
الع�سكرية  املواقع  بالقرب من  تقع  التــي  اأو   ، متــرات  كيـــلو  �ستـــة   )6( عـــن  تقــل  مب�سافــة 
 اأو الأمنية اأو احلكومية اأو الأثرية اأو املحميات الطبيعية ، وكذلك املواقع التي يوجد بها 
الكهرباء  �ضبكات  اأو  والغاز  البرتول  اأنابيب  خطوط  اأو  الأفالج  اأو  اخلزانات  اأو  ال�ضدود 

والت�سالت اأو املناطق ال�سكنية .
وال�سحة  وال�سالمة  البيئة  على  املحافظة  متطلبات  الهيئة  تراعي  الأحوال  جميع  وفـي 

العامة .
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املــادة ) 10 ( 
للجامعات  تاأذن  اأن   - الالئحة  حتددها  التي  وال�ضروط  لل�ضوابط  طبقا   - للهيئة  يجوز 
اخلا�سعة  بالأن�سطة  تتعلق  علمية  بحوث  اإجــراء  املتخ�س�ســـة  البحثيـــة  واملراكز  واملعاهد 
لأحكام هذا القانون لفرتات حمددة باإذن كتابي خا�س غري قابل للتنازل للغري ، ول مينح 
هذا الإذن اإل بعد التحقق من توفر الكفاءة العلمية والفنية واملالءة املالية للجهة طالبة 
 ، اإعدادها  النتهاء من  فور  البحوث  بن�سخة من هذه  الهيئة  تتم موافاة  اأن  ، على  الإذن 
ويحظر ا�ضتخدام تلك البحوث على اأي وجه مبا فـي ذلك الن�ضر الكامل لها اأو جلزء منها 

اأو ملخ�س عنها اأو نتائجها فـي اأي و�سيلة اإل بعد موافقة كتابية من الهيئة .

املــادة ) 11 ( 

يجوز نزع ملكية العقارات اململوكة لالأ�سخا�س لأهميتها التعدينية التي تقدرها الهيئة ، 
كما يجوز ال�ضتيالء عليها موؤقتا اإلى اأن تتم اإجراءات نزع امللكية ، وذلك كله طبقا لالأو�ضاع 
املقررة فـي قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ، على األ يدخل فـي تقدير التعوي�س احتمال 

وجود خامات معدنية فـي العقار املنزوعة ملكيته .

املــادة ) 12 ( 

مع مراعاة اأحكام القوانني املعمول بها ، ل يجوز ت�سدير اأي خامات خا�سعة لأحكام هذا 
القانون اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة ، ويكون للهيئة - بقرار منها - 
حتديد اخلامات التي يحظر ت�ضديرها متى اقت�ضت امل�ضلحة العامة ذلك ، على اأن يحدد 

هذا القرار مدة احلظر والقواعد التي تكفل ال�ستغالل الأمثل لها داخل ال�سوق املحلي . 

املــادة ) 13 ( 

يعــد فـــي الهيئــة �سجل تعديني تقيد فيه جميع طلبات الرتاخي�س ، واتفاقيات المتياز 
ال�سركـــات  واأ�سمـــاء   ، القانـــون  هـــــذا  لأحكـــــام  تطبيقـــــا  ال�ســـادرة  والرتاخيــــ�س   ، املربمــة 
 ، والتعدينية  اجليولوجية  والبيانــات  املعلومــات  وجميـــع   ، التعديـــن  قطــاع  فـي  العاملـــة 
ويجوز لالأ�سخا�س ذوي ال�سلة بقطاع التعدين الطالع على هذا ال�سجل وفق ال�سوابط 

والإجراءات التي حتددها الالئحة .
كما تقيد فـي هذا ال�سجل م�ساحات املناطق ذات اجلدوى القت�سادية امل�سار اإليها فـي املادة 
)6( من هذا القانون ، وامل�ساحات املميزة التي تتوفر فيها اخلامات بكميات جتارية ، على اأن 

يتم طرحهما وفق اأحكام الالئحة امل�سار اإليها فـي املادة )8( من هذا القانون .

-7-



البــاب الثانــي
الرتاخيـــ�س

الف�ســل الأول
اأحكـــام م�سرتكـــة

املــادة ) 14 ( 

ل يجوز ل�سخ�س القيام بعمليات ال�ستك�ساف اأو التنقيب اأو ال�ستغالل للخامات اأو مزاولة 
اأي ن�ضاط يتعلق بها ، ما مل يكن مرخ�ضا له بذلك من الهيئة .

لطالب  املالية  واملالءة  الفنية  الكفاءة  توفر  التحقــق من  بعـــد  اإل  الرتخيـــ�س  ول مينــح 
اأنواع  الالئحة  وحتدد   ، امل�سروع  بتكلفة  الهيئة  من  معتمدة  درا�سة  وتقدمي   ، الرتخي�س 
الرتاخي�س ، و�سروطها ، واإجراءات و�سوابط اإ�سدارها ، ومدتها ، واإجراءات جتديدها ، 
ومنوذج تقدمي طلب الرتخي�س وبياناته وامل�ستندات املرافقة له ، ومقدار الر�سوم الواجب 

�سدادها .

املــادة ) 15 ( 

يوؤدي طالب الرتخي�س للهيئة ، وقبل اإ�سدار الرتخي�س ، �سمانا ماليا ل يقل عن )%1( 
واحد باملائة من قيمة تكلفة امل�سروع املعتمدة من الهيئة ، ويكون هذا ال�سمان �ساريا طوال 
باللتزامات  والوفاء  الرتخي�ص  �ضروط  تنفيذ  ح�ضن  ل�ضمان  الهيئة  حتددها  التي  املدة 
اأو اللتزامـــات  املن�ضو�ص عليها فـي هذا القانون ، وفـــي حالــة الإخـــالل بهـــذه ال�ضـــروط 
الإدارية  الهيئة فـي توقيع اجلزاءات  اأن يخل ذلك بحق  املايل دون  تتم م�ضادرة ال�ضمان 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 16 ( 

اإيجارية  قيمة  الرتخي�س  حمل  امل�ساحة  عن  للهيئة  �سنويا  يوؤدي  باأن  له  املرخ�س  يلتزم 
واإتاوة ، وتوؤول ح�سيلتهما اإلى الهيئة ، وتورد اإلى اخلزانة العامة للدولة .

ب�سدادها  له  املرخ�س  يقوم  اأن  ، على  �سنويا  امل�ستحقة  الإيجارية  القيمة  الالئحة  وحتدد 
مقدما ، ول يجوز اأن تقل قيمة الإتاوة عن )5%( خم�سة باملائة من اإجمايل الإنتاج ال�سنوي 

للخام الذي ي�ستغله ، وطبقا ملا حتدده الالئحة بالن�سبة لكل خام . 
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ن�سبة  الوزراء  جمل�س  من  قرار  بتحديدها  ي�سدر  التي  للجهة  لــه  املرخــ�س  يــوؤدي  كمــا 
ل تقل عن )1%( واحد باملائة من اإجمايل الإنتاج ال�سنوي للخام الذي ي�ستغله تخ�س�س 
للم�ضاهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي الولية الواقعة بها م�ضاحة ال�ضتغالل ، وذلك 

طبقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 17 ( 

اأخذ راأي اجلهات  املبدئية على طلب الرتخي�س -  املوافقة  الهيئة - لأغرا�س  يجب على 
التخطيط  يتطلبها  و�ضوابط  �ضروط  من  ال�ضاأن  هذا  فـي  تقرره  ما  ومراعاة   ، املخت�ضة 
العمراين والإ�سكان ، و�سوؤون البيئة وال�سالمة وال�سحة العامة والأمن والدفاع عن الدولة ،
ويتعني على تلك اجلهات الرد على الهيئة خالل )60( ال�ستني يوما التالية لإر�سال طلب 

الراأي .
وفـي حالة عدم الرد اأو اعرتا�س اأو رف�س اإحدى اجلهات امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ، يكون 
راأت �سرورة  ، متى  ال�ساأن  بهذا  قرار  الوزراء لتخاذ  املو�سوع على جمل�س  للهيئة عر�س 

لذلك .

املــادة ) 18 ( 

ل يجوز ملالك الأر�ص ال�ضتك�ضاف اأو التنقيب عن اخلامات املوجودة فـي باطنها اأو على �ضطحها ، 
ول يحق له ا�ضتغاللها اأو الت�ضرف فيها اإل برتخي�ص من الهيئة ، وذلك وفق الإجراءات 
وال�ضوابط وال�ضروط التي حتددها الالئحة ، مبا فـي ذلك توفر الكفاءة الفنية واملالءة 
املالية ، ويعفى مالك الأر�ص من القيمة الإيجارية املقررة على اأن يلتزم ب�ضداد قيمة الإتاوة 

كاملة . 
هذه  فـي  الواقعة  املحاجر  خامات  ي�ضتخرج  اأن  الأر�ص  ملالك  يجوز   ، تقدم  مما  وا�ضتثناء 
الأر�ص لإقامة املباين وت�ضييد الطرق داخل حدودها ، �ضريطة األ يلحق ذلك �ضررا بالغري . 

املــادة ) 19 ( 

اأو ال�ستمرار فـي العمل بعد   ، امل�ساحة املرخ�س بها  يحظر على املرخ�س له العمل خارج 
انتهاء مدة الرتخي�س دون جتديده ، اأو جتاوز حدود ونطاق الرتخي�س ال�سادر له . 

-9-



املــادة ) 20 ( 

يحظر على املرخ�س له التاأجري من الباطن للم�ساحة املرخ�س بها ، اأو التنازل عن الرتخي�س 
ال�سادر له طبقا لأحكام هذا القانون اإلى الغري اأو التنازل عن احلقوق واللتزامات النا�سئة 
الإجراءات  الالئحة  ، وحتدد  املقررة  الر�سوم  و�سداد  الهيئة  كتابية من  دون موافقة  عنه 

وال�ضوابط الواجب اتباعها فـي هذه احلالة ، والآثار املرتتبة على ذلك .

املــادة ) 21 ( 

يجب على املرخ�س له اإخطار الهيئة فـي حالة تعديل ال�سكل القانوين له اأو بيع الأ�سهم 
اأو تعديـــل ح�ســ�س ال�سركـــاء اأو الندماج اأو التق�سيم اأو ال�ستحواذ اأو دخول �سركاء جدد 
اأو نقل امللكية بالتنازل اأو البيع ، ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه منا�سبا فـي هذه احلالة ، مبا 

فـي ذلك اإلغاء الرتخي�ص .

املــادة ) 22 ( 

مــع مراعــاة اأحكــام املـــادة )4( من هذا القانــون ، يجــــوز للهيئـــة تعديـــل امل�ساحـــة املرخــ�س 
بها بالزيادة بناء على طلب املرخ�س له ، اأو بالنق�سان عن طريــق ا�ستبعــاد اأي جــزء منهــا 
، وذلك كله وفق الإجراءات وال�ضوابط التي حتددها  متى اقت�ضت امل�ضلحة العامة ذلك 

الالئحة ، وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�ســة .

املــادة ) 23 ( 

يجــوز للمرخــ�ص له القيـــام بجميــع الأعمــال الالزمة ملزاولة الن�ضاط املرخ�ص به داخل 
املنطقة حمل الرتخي�ص مبا فـي ذلك اإقامة املباين ، واملن�ضاآت ، و�ضق الطرق ، وا�ضتخراج 
، وب�ضرط احل�ضول على موافقة  عينات اخلام ، وذلك على الوجه الذي حتدده الالئحة 

الهيئة واجلهات املخت�سة قبل القيام بهذه الأعمال . 

املــادة ) 24 ( 

يلتــزم املرخــ�س لــه باملحافظــة على عينات اخلامات بحالة جيدة فـي املنطقة املرخ�س بها ،
عناية  ذلك  حتقيق  �ضبيل  فـي  يبذل  اأن  على   ، ا�ضتخراجها  وموقع  تاريخ  فيها  يبني  واأن 
الرجل احلري�س ، ويجب اأن تكون هذه العينات متاحة للفح�س من قبل الهيئة متى طلبت 

ذلك ، وتوؤول اإليها عند اإلغاء الرتخي�ص ، اأو انق�ضائه .
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املــادة ) 25 ( 

اإر�ســـال عينـــات من اخلام حمل   - الهيئــة  له - وبعد موافقة كتابية من  يحق للمرخ�س 
الرتخي�س اإلى خارج الدولة لإجراء جميع الختبارات الالزمة لها بغر�س البحث والدرا�سة 
اأو لتحديد حمتواها وقيمتها القت�سادية ، وفـي كل الأحوال يجب موافاة الهيئة بنتائج 

تلك الختبارات .
املــادة ) 26 ( 

يجب على املرخ�س له اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التاأكد من اللتزام التام بالقوانني 
والأنظمة املعمول بها فـي الدولة ، وعلى الأخ�س ما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الوطنية ، 

وب�ضروط ال�ضالمة وال�ضحة العامة ، ومبتطلبات حماية البيئة .

املــادة ) 27 ( 

يلتزم املرخ�س له فـي حالة العثور على اأحجار النيازك اأو اأحافري اأو اآثار تاريخية اأو ظواهر 
باإيقاف   ، القانون  هذا  لأحكام  خا�سعة  غري  طبيعية  موارد  اكت�سافه  اأو  نادرة  جيولوجية 
اتباعها  الواجب  ، وحتدد الالئحة الإجراءات  الهيئة فورا لتخاذ الالزم  واإبالغ  الأعمال 

فـي هذه احلالت .

املــادة ) 28 ( 

، واأخذ عينات  اأي وقت  ، والتفتي�س عليها فـي  يكــون للهيئــة زيــارة املنطقــة املرخــ�س بهـا 
من اخلامات امل�ستخرجة ، واختبارها ، وفح�س جميع املرافق واملعدات والأدوات التي يتم 

ا�ضتخدامها ، وذلك كله على الوجه الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 29 ( 

البيانات  اأو  املعلومات  اأو  الأوراق  الهيئة كل ما تطلبه من  اإلى  يقدم  اأن  له  املرخ�س  على 
ال�ضبط  ماأموري  �ضفة  املخولني  ملوظفيها  ي�ضمح  واأن   ، به  املرخ�ص  بالن�ضاط  املتعلقة 
الق�سائي بالدخول اإلى اأماكن العمل ومقابلة العاملني لديه ومناق�ستهم ، وفح�س الدفاتر 

وال�سجالت امل�سار اإليها فـي املادة )41( من هذا القانون وجميع الأوراق املتعلقة بها .

�سفة  املخولني  اأحد  منع  يحاول  اأو  مينع  اأن  اآخر  �سخ�س  واأي  له  املرخ�س  على  ويحظر 
ماأموري ال�سبط الق�سائي من القيام باملهام وال�سالحيات املنوطة به طبقا لأحكــام هــذا 

القانون .
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املــادة ) 30 ( 

بالغيـــر  ن�ساطـــه  يلحقهـــا  التـــي  الأ�ســرار  له م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن  املرخ�س  يكون 
حتى لو وقع ال�ضرر خارج املنطقة املرخ�ص بها ، ما دام وقوعه كان نتيجة مزاولته الن�ضاط 

املرخ�س به .

املــادة ) 31 ( 

اآخر من عقوبات ، يجوز للهيئة  اأي قانون  اأو  مع عدم الإخالل مبا يفر�سه هذا القانون 
اإلغاء الرتخي�س فـي اإحدى احلالت الآتية : 

1 - عدم بدء الأعمال حمل الرتخي�س دون اإذن اأو عذر مقبول ملدة اأق�ساها )4( اأربعة 
اأ�سهر من تاريخ ت�سلم املرخ�س له امل�ساحة ، اأو التوقف عن العمل بدون اإذن كتابي 
من الهيئـــة ملـــدة )3( ثالثـــة اأ�سهـــر مت�سلـــة ، اأو ثبـــوت عـــدم جديـــة املرخــ�س لـــه 

فـي مزاولة الأعمال املرخ�س بها .
اآخر  مايل  التزام  اأي  اأو  الإيجارية  القيمة  اأو  الإتاوة  اأداء  عن  له  املرخ�س  تاأخر   -  2

للهيئة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ال�ستحقاق .
3 - التاأجري من الباطن للم�ساحة املرخ�س بها ، اأو التنازل عن الرتخي�س اإلى الغري - 
كليا اأو جزئيا - دون اتباع ال�ضروط والإجراءات املن�ضو�ص عليها فـي املادة )20( 

من هذا القانون .
4 - عدم موافاة الهيئة بالتقارير امل�سار اإليها فـي املادة )37( من هذا القانون ، وكذلك 

بالك�سوف والتقارير امل�سار اإليها فـي املادة )42( منه .
5- اإذا تبني من واقع تقارير التفتي�س اأن املرخ�س له قد تعمد اإعاقة موظفـي الهيئة 
املخولني �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي عن القيام مبهامهم املن�سو�س عليها 

فـي هذا القانون .
6 - خمالفة �ضروط الرتخي�ص ، اأو الأحكام املن�ضو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة ، 

اأو القوانني والأنظمة املعمول بها فـي الدولة .
7 - مزاولة ن�ضاط مل يرخ�ص به ، اأو جماوزة حدود اأو نطاق الرتخي�ص .

8 - عدم اإم�ساك الدفاتر وال�سجالت امل�سار اإليها فـي املادة )41( من هذا القانون .
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املــادة ) 32 ( 

يجوز للهيئة بدل من اإلغاء الرتخي�س اأن تتخذ حيال املرخ�س له املخالف ما ياأتي :
اأق�ساها )30( ثالثون يوما من تاريخ  اأ�سباب املخالفة خالل مدة  باإزالة  اإنذاره   - 1

الإنذار .
2 - وقف الرتخي�س ملدة ل جتاوز )30( ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى 

مماثلة ل يتجاوز جمموعها اأ�ضال وجتديدا عن )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة ) 33 ( 

ينق�سي الرتخي�س فـي اإحدى احلالت الآتية :
1 - انتهاء املدة املحددة له دون طلب جتديده .

2 - رف�س الهيئة جتديد الرتخي�س ، على اأن يكون قرارها م�سببا .

3 - اإع�سار املرخ�س له اأو �سدور حكم واجب النفاذ باإ�سهار اإفال�س ال�سخ�س العتباري 
املرخ�س له .

4 - ت�سفية ال�سخ�س العتباري املرخ�س له اأو حله اأو انتهاء مدته .

5 - زوال الغر�س الذي �سدر من اأجله الرتخي�س . 

6 - اإذا ثبــت ح�ســــول املرخـــــ�س لــه عـلــى الرتخيــ�س عــن طريــق الغــ�س اأو التدليـــ�س 
اأو التزوير اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة .

7 - اإذا توفـي املرخ�س له ، وكان الرتخي�س �ساريا ، ومل يطلب ورثته اأو اأحدهم احللول 
حمله خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ الوفاة ، اأو طلبوا احللول 

ومل تتوفر فيهم ال�ضروط املطلوبة وفق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 34 ( 

املنطــقة حمـــل  تاأهــيل  اإعادة  اإلغائه  اأو  انق�ساء الرتخي�س  عنـــد  له  املرخــــ�س  علــى  يجـب 
الرتخي�س واإزالة املخلفات وامل�سوهات على نفقته ، ومبا يتفـــق مــع متطلبـــات املحافظـــة 
على البيئة ، وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة ، وحتدد هذه الالئحة �ضمانات اللتزام 

بذلك .
وي�ضتثنى من ذلك ما ترى الهيئة اإبقاءه ، وعدم اإزالته لعتبارات تتعلق بامل�ضلحة العامة .
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املــادة ) 35 ( 

توؤول اإلى الهيئة اخلامات ، وخملفات اخلامات التي ترى الحتفاظ بها ، وجميع اخلرائط 
والبيانات املتعلقة بالرتخي�ص ، وذلك فـي حالة انق�ضاء الرتخي�ص اأو اإلغائه .

الف�سل الثاين

اأحكـام خا�سـة برتاخيـ�س الك�سـف والتنقيـب وال�ستغـالل

املــادة ) 36 ( 

تكون مدة ترخي�س ال�ستك�ساف وترخي�س التنقيب )1( �سنة ، قابلة للتجديد ملدة اأو مدد 
وفاء  ب�ضرط  �ضنوات  اأ�ضال وجتديدا على )3( ثالث  يزيــد جمموعهــا  اأخــرى مماثلـــة ل 
املرخ�س له بجميع التزاماته ، وي�سدر الرتخي�س وفق الإجراءات وال�سوابط املن�سو�س 

عليها فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 37 ( 

�سنوي  ربع  فنيا  تقريرا  الهيئة  اإلى  يقدم  اأن  بالتنقيب  اأو  بال�ستك�ساف  له  املرخ�س  على 
ي�ستمل على عمليات ال�ستك�ساف اأو التنقيب التي قام بها ، ويقدم تقريرا نهائيا عند انتهاء 
التجارية  وكمياتها  وجودتها  اكت�سافها  مت  التي  للخامات  تقديرات  يت�سمــن  الرتخيــ�س 
اأو اجلدوى القت�سادية ل�ستغاللها وغريها من البيانات اأو املعلومات التي حتددها الالئحة ، 
ويكـــون للهيئــة اأن تقبــل هــذه التقارير اأو ترف�سها بقرار م�سبب ، ولها اأن حتيل التقرير 
التعدين  قطاع  فـي  واخلربة  بالكفاءة  له  امل�سهود  ال�ست�سارية  املكاتــب  اأحــد  اإلى  النهائــي 

للمراجعة والتدقيق ، على اأن يتحمل املرخ�س له اأتعاب املكتب وكافة امل�ساريف .
 - واملعلومات  البيانات  - بحكم عمله على هذه  يلتزم كل من يطلع  الأحوال  وفـي جميع 
بال�سرية التامة ، وعدم الإف�ساح عنها ، اأو اإطالع الغري عليها اإل باإذن كتابي من الرئي�س .

املــادة ) 38 ( 

1 - يكــون للمرخ�س له بال�ستك�سـاف الأولويـــة فــــي احل�ســـول علـــى ترخيـــ�س التنقيـــب 
عن امل�ضاحة ذاتها اأو عن جزء منها ، على اأن يقدم طلبا بذلك خالل )3( ثالثة اأ�سهر 
مـــن تاريــــخ اإخطـــاره باعتمــاد الهيئـــــة للتقريـــر النهائـــي امل�ســـار اإليــه فـي املـادة )37( 

من هذا القانون ، واإل �ضقط حقه فـي ذلك .

-14-



2 - فـي حالة ما اإذا ثبت �سحة التقديرات الواردة فـي التقرير النهائي وفق اأحكام املــادة 
)37( مــن هـذا القانون من حيث وجود اخلامات املعدنية بكميات جتارية فـي امل�ساحة 
ترخي�س  على  احل�سول  فـي  الأولوية  بالتنقيب  له  للمرخ�س  فيكون   ، بها  املرخ�س 
ال�ضتغالل عن امل�ضاحة ذاتها اأو عن جزء منها ، على اأن يقدم طلبا بذلك خالل )3( 
ثالثة اأ�ضهر من تاريخ اإخطاره باعتماد الهيئة لهذا التقرير ، واإل �ضقط حقه فـي ذلك .

املــادة ) 39 ( 

تكون مدة ترخي�س ال�ستغالل )5( خم�ص �ضنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة 
ب�ضرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته ، وي�ضدر الرتخي�ص وفق الإجراءات وال�ضوابط 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 40 ( 

ل يجوز اإ�سدار ترخي�س ال�ستغالل خلام معدين اإل اإذا �سبقه ترخي�س التنقيب عن هذا 
اخلام فـي امل�ضاحة ذاتها ، ويجوز اأن يكون ذلك عن كل م�ضاحة التنقيب ، اأو عن جزء منها .

وت�ستعيــن الهيئة فـــي اإ�ســدار ترخيـ�س ال�ستغالل مبا اأثبته التقرير النهائي امل�سار اإليه 
اأن ي�سع  ، على  املادة )37( من هذا القانون من وجود اخلام املعدين بكميات جتارية  فـي 

املرخ�س له بالتنقيب خطة وبرنامج ال�ستغالل وال�سمانات الالزمة لتنفيذها . 
وفـي حالة رف�س املرخ�س له بالتنقيب ا�ستغالل اخلام املعدين الذي ثبت وجوده بكميات 
جتارية ، اأو فوات املدة امل�سار اإليها فـي املادة )38( من هذا القانون دون اأن يقدم طلبا بذلك ، 
اأو انق�ساء الرتخي�س اأو اإلغائه ، فيكون للهيئة احلق فـي ا�ستغالل هذا اخلام على الوجه 

املبني فـي املادة )8( من هذا القانون . 
وا�ضتثناء مما تقدم ، يجوز للهيئة اأن ت�ضدر ترخي�ص ال�ضتغالل دون اأن ي�ضبقه ترخي�ص 
التنقيب بالن�سبة خلامات املحاجر التي ل ت�ستدعي بطبيعتها عمليات التنقيب ، وم�ساحات 

املناطق ذات اجلدوى القت�سادية امل�سار اإليها فـي املادة )6( من هذا القانون .
املــادة ) 41 ( 

يلتزم املرخ�س له بال�ستغالل باإم�ساك دفاتر و�سجالت منتظمة يدون فيها جميع البيانات 
املتعلقة بعدد العاملني وكميات اخلام امل�ستخرج ونوعه ونتائج حتليله واملنقول منه واملخزون 

واملبيع ومتو�ضط الأ�ضعار ، وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي حتددها الالئحة .
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املــادة ) 42 ( 
يجب على املرخ�س له بال�ستغالل اأن يقدم اإلى الهيئة ك�سوفا �سهرية عن اخلام امل�ستخرج 
واملتفجرات  الأ�سعار  ومتو�سط  واملبيع  واملخزون  منــه  واملنقــول  حتليلــه  ونتائـج  وكمياتــه 
امل�ستخدمة وكمياتها واملتبقي منها ، وتقاريــر ربـــع �سنوية ت�ستمــــل علـــى بيانات العاملني 
لديه واأعمال التجهيز والتطوير والت�سغيل وال�ستغالل الذي يقوم به تنفيذا للرتخي�س 

ال�ضادر له ، وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي حتددها الالئحة .
وتكون هذه البيانات واملعلومات �سرية ، ول يجوز الإف�ساح عنها ، اأو الطالع عليها اإل باإذن 

من الرئي�س .

املــادة ) 43 ( 

فـي حالة تعذر املرخ�س له بال�ستغالل ا�ستخراج اخلام حمل الرتخي�س ب�سبب اختالطه 
بخام اآخر يخ�سع لأحكام هذا القانون ، فيكون له ا�ستخراج اخلام املختلط على اأن يخطر 

الهيئة خالل مدة اأق�ساها )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اكت�سافه له .
له حتى  ال�سادر  ال�ستغالل  اإلى ترخي�س  املختلط  اإ�سافة اخلام  له  املرخ�س  ويجب على 
يجوز له ا�ستغالله مع اللتزام ب�سداد الإتاوة املقررة على الإنتاج ال�سنوي لهذا اخلام وفقا 

ملــا حتدده الالئحة . 

البــاب الثالــث

اتفاقيـة المتيـاز

املــادة ) 44 ( 

يجوز منح امتياز ل�ستغالل اخلامات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون ، ومبراعاة القواعد 
والإجراءات التي حتددها الالئحة ، وعلى الأخ�س ما ياأتي :

اأ - األ تقل مدة المتياز عن )20( ع�سرين �سنة ، ول تزيد على )30( ثالثني �سنة .
ب - األ تقل م�ساحة املنطقة حمل المتياز عن )5( خم�سة كيلو مرتات مربعة .

ج - اأن يكون لدى طالب المتياز الكفاءة الفنية ، واملالءة املالية .
د - التاأكد من اجلدوى القت�سادية للمنطقة حمل المتياز ، و�سمان م�ستوى الإنتاج .

هـ - اأن حتــدد و�سائل الإ�سراف واملتابعة الفنية واملالية التي تكفل ح�سن �سري العمل 
فـي املنطقة حمل المتياز .

واملناطق   ، المتياز  للمنطقة حمل  الراهن  البيئــي  الو�سع  عـــن  درا�ســـة  تقديـــم   - و 
، واملخاطـــر املحتملــة مــن جراء ن�ساطه التعديني وطرق معاجلتها  املحيطة بها 

وخطة اإعادة التاأهيل .

-16-



ول يجوز منح المتياز اإل بعد اأخذ موافقة املجل�ص ، واإجراء مزايدة اأو ممار�ضة ب�ضاأنه ، 
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة امل�ضار اإليها فـي املادة )8( من هذا القانون .

املــادة ) 45 ( 

ل ت�سري اتفاقية المتياز املربمة طبقا لأحكام هذا القانون اإل بعد �سدور مر�سوم �سلطاين 
باإجازتها .

املــادة ) 46 ( 

مــع مراعــاة ال�سالحيــات املقــررة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ، وما قد يكون للبائع 
من حــــق امتيــــاز على املنقـــول املبيــع ، ل يجــــوز احلجــــز علــى الأجهــزة اأو الأدوات اأو الآلت 
اأو املعدات اأو و�ضائل النقل اأو اجلر اأو غريها مما يكون م�ضتخدما فـي تنفيذ اتفاقية المتياز ، 

ويقع باطال كل اإجراء يتم على خالف ذلك .

املــادة ) 47 ( 

يوؤدي طالــب المتيــاز - قبل منح المتيــاز - �سمانــا ماليــا ل يقــل عـــن )1%( واحد باملائة 
، ويكون �ساريا طوال مدة المتياز ل�سمان  امل�سروع املعتمدة من الهيئة  من قيمــة تكلفة 
ال�سمــان  مــن  اخل�ســم  للهيئــة  ويحــق   ، التزاماتــه  جميع  بتنفيــذ  المتيــاز  �ساحــب  قيام 
اإليها  املايل فـي احلــالت ، وبال�ضروط املن�ضو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة امل�ضار 

فـي املادة )8( منه .
وفـي حالة اخل�سم من هذا ال�سمان يجب على �ساحب المتياز ا�ستكمال قيمة ال�سمان 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره بذلك كتابة .

املــادة ) 48 ( 

اإيجارية  قيمة  المتياز  حمل  املنطقة  م�ساحة  عن  للهيئة  �سنويا  المتياز  �ساحب  يوؤدي 
واإتاوة ، وتوؤول ح�سيلتهما اإلى اخلزانة العامة للدولة .

ويجب الن�ص فـي �ضروط املمار�ضة اأو املزايدة على القيمة الإيجارية واحلد الأدنى لالإتاوة 
للخام حمل  ال�سنوي  الإنتاج  اإجمايل  باملائة من  اأن يقل عن )5%( خم�سة  الذي ل يجوز 
اتفاقية المتياز ، وحتدد هذه التفاقية مواعيد دفع القيمة الإيجارية والإتاوة ، وطرق 
ت�سويتهمــا ، والإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن الهيــئة فـــي حالــة تاأخــر �ساحب المتياز 

فـي اأدائهما .
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كما يوؤدي �ساحب المتياز ن�سبة ل تقل عن )1%( واحد باملائة من اإجمايل الإنتاج ال�سنوي 
الولية  املحلي فـي  املجتمع  اتفاقية المتياز تخ�س�س للم�ساهمة فـي تنمية  للخام حمل 
الواقعة بها م�ضاحة املنطقة حمل اتفاقية المتياز ، وذلك طبقا لالإجراءات وال�ضوابط 

التي حتددها اتفاقية المتياز .

املــادة ) 49 ( 

ل يجـــوز ل�ساحـــب المتيـــاز بيـع الأمـوال والأ�ســول اخلا�ســـة بامل�ســـروع حمـــل المتيــاز ، 
اأو الت�سرف فيها باأي طريقة اإل لغر�س تنفيذ برنامج الإحالل والتجديد املن�سو�س عليه 

فـي اتفاقية المتياز ، وبعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة .

املــادة ) 50 ( 

ل يجوز ل�ساحب المتياز اأن يتنازل عن اأي حق اأو التزام يكون نا�سئا عن اتفاقية المتياز ، 
واأل يحــل غيـــره حملـــه فـي ذلـــك ، واأل يرتب اأي حق عيني عليها ، ويقع باطال كل اإجراء 

اأو ت�ضرف يتم باملخالفة لذلك .
مع ذلك يجوز ل�ضاحب المتياز اأن يتنازل عن بع�ص حقوقه املالية النا�ضئة عن اتفاقية 
المتياز اأو ترتيب حق عيني عليها ، وذلك كله مبوافقة كتابية م�ضبقة من الهيئة ، وب�ضرط 

األ يرتتب على ذلك اأي م�ضا�ص بح�ضن تنفيذ اتفاقية المتياز .

املــادة ) 51 ( 

ذلك  فـي  ال�ضلطنة مبا  فـي  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  بكافة  المتياز  يلتزم �ضاحب 
القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية ، و�ضروط ال�ضالمة وال�ضحة العامة ، 

ومبتطلبات حماية البيئة .
وعلى �ساحب المتياز اأن يح�سل على جميع الرتاخي�س واملوافقات التي ت�سدرها الهيئة 
واجلـــهات املخت�ســـة ، ول يجـــوز لـــه التعاقـــد مــن الباطن مع اأي �سخ�س ب�ساأن تنفيذ اأي 
من اأحكام هذه التفاقية اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة ، وحتدد الالئحة 

�ضروط و�ضوابط ذلك ، واللتزامات املفرو�ضة على املتعاقد من الباطن .

املــادة ) 52 ( 

فـي حالة  المتياز  فـي منطقة  تعدينية  اأي عمليات  بالتوقف عن  المتياز  يلتزم �ساحب 
اكت�سافــه اأي مـــورد طبيعـــي غيــر م�سمول باتفاقية المتياز ، اأو اأي اآثار تاريخية اأو نيازك 
اأو اأحافري اأو ظواهر جيولوجية نادرة ، وعليه اأن يبلغ الهيئة بذلك فورا لتخاذ الإجراءات 
الإجراءات  ح�سب  الوطنية  الرثوة  من  الدولة  م�سلحة  حتقيق  �ساأنها  من  التي  الالزمة 

وال�سوابط التي حتددها الالئحة .
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املــادة ) 53 ( 

لالأ�ضول  بالن�ضبة  وذلك   ، اأنواعها  بجميع  املخاطر  بالتاأمني �ضد  المتياز  يلتزم �ضاحب 
الثابتة واملنقولة امل�ستخدمة فـي امل�سروع حمل المتياز .

كما يلتزم بالتاأمني على العاملني لديه ، وعن الأ�سرار التي تلحق الأ�سخا�س اأو املمتلكات 
اأو ما ينتج عنها ب�سبب  اأو ب�سببه  اأو البيئة من جراء العمل  اأو ال�سالمة وال�سحة العامة 
الإهمال ، واإذا حدث فـي اأثناء �سريان اتفاقية المتياز وقوع اأي اأ�سرار جاز للهيئة اأن تتخذ 
اإ�ضالح الأ�ضرار على ح�ضاب �ضاحب المتياز  من الإجراءات ما تراه لزما مبا فـي ذلك 

خ�سما من قيمة ال�سمان املايل امل�سار اإليه فـي املادة )47( من هذا القانون .

املــادة ) 54 ( 
يجب على �ضاحب المتياز اأن مي�ضك دفاتر ح�ضابية منتظمة جلميع الإيرادات وامل�ضروفات 
واأن يحتفظ   ، الهيئة  الذي حتدده  املكان  فـي  واأن ي�سعها   ، له  املمنوح  بالمتياز  اخلا�سة 
ب�سجالت يدون فيها جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بعدد العاملني واخلام امل�ستخرج 
واملتفجرات امل�ضتخدمة وكمياتها واملتبقي منها ، وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي 

حتددها الالئحة .
ويجب على �ساحب المتياز اأن ي�سع هذه الدفاتر وال�سجالت حتت ت�سرف الهيئة ، وعليه 
اأي وقــت متــى طلبــت منه ذلك ، مع ما يوؤيدها من م�ضتندات ، واأن  اأن يقدمهــا لها فـــي 
ميكنهــا مــن الطــالع على جميع الأوراق والبيانات واملعلومات الفنية اأو الإدارية اأو املالية 

اأو احل�سابية ، والتحقق من �سحتها ون�سخ �سور منها .
اإلى مراقـــب ح�سابـــات مرخـــ�س  اإ�سناد مراجعة ح�سابات �ساحب المتياز  ويكــون للهيئــة 
، وامل�سهود له بالكفاءة واخلربة وح�سن  له وفقا لقانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة 

ال�سمعة ، على اأن يتحمل �ساحب المتياز كافة م�ساريف واأتعاب هذا املراقب .

املــادة ) 55 ( 
يحق للهيئة الدخول اإلى اأي مكان فـي املنطقة حمل المتياز والطالع على �سري العمل 
، وعدم  والغري  بها  العاملني  املتخذة ل�سمان �سحة و�سالمة  الإجراءات  وكفاءته وتقييم 
وجود اآثار �سلبية على البيئة اأو ت�سبب اأ�سرارا للممتلكات العامة اأو اخلا�سة واإ�سدار الأوامر 
والتعليمات فـي هذا ال�ضاأن ، واإجراء التفتي�ص الالزم على كل الأعمال حمل المتياز ، وذلك 

كله على الوجه املبني فـي الالئحة ، وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة اإذا لزم الأمر .
ويحظر على �ساحب المتياز اأو اأي �سخ�س اآخر اأن مينع اأو يحاول منع اأحد املخولني �سفة 
ماأموري ال�سبط الق�سائي من القيام باملهام وال�سالحيات املنوطة به طبقا لأحكام هذا 

القانون .
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املــادة ) 56 ( 
تنق�سي اتفاقية المتياز بانق�ساء مدتها دون جتديدها ، اأو فـي حالة �سهر اإفال�س �ساحب 
المتياز اأو حله اأو ت�سفيته اأو انتهاء مدته ، وتوؤول اإلى الهيئة دون اتخاذ اأي اإجراء ق�سائي 
الحتفاظ  الهيئة  التي ترى  ، وخملفات اخلامات  تعوي�ص اخلامات  اأو  اأي مقابل  دفع  اأو 
بها ، واملباين ، واملن�ساآت ، والأجهزة ، والأدوات ، والآلت ، واملعدات ، وو�سائل النقل واجلر ، 
وغريها مما كان خم�ض�ضا ملزاولة الن�ضاط حمل اتفاقية المتياز ، وي�ضبح ال�ضمان املايل 

املودع من �ساحب المتياز حقا للهيئة .

املــادة ) 57 ( 

يجوز للهيئة - بعد اإعذار �ساحب المتياز - اإنهاء اتفاقية المتياز اإذا تكرر تاأخر �ساحب 
المتياز عن اأداء الإتاوة اأو القيمة الإيجارية اأو اأي التزام مايل اآخر فـي امليعاد املحدد دون 
اإذا  اأو   ، اإذا ثبت عدم جديته فـي مزاولة الأعمال حمل اتفاقية المتياز  اأو   ، عذر مقبول 

خالف اأحكام املواد )49 و 50 و 51 و 52 و 54 و 55 الفقرة الثانية( من هذا القانون .
اتفاقية  اإذا ح�سل �ساحب المتياز على  اإعذار  اتفاقية المتياز دون  اإنهاء  ويجوز للهيئة 
المتياز عن طريق الغ�س اأو التدلي�س اأو التزوير اأو قدم بيانات اأو معلومات جوهرية غري 

�سحيحة .
وفـي جميع الأحوال يجب اأن ي�سدر مر�سوم �سلطاين بالإنهاء ، ول ي�ستحق �ساحب المتياز 
اأي تعوي�ص عن ذلك ، وتوؤول اإلى الهيئة اخلامات ، وخملفات اخلامات التي ترى الهيئة 
الحتفاظ بهـا ، واملن�ســـاآت ، واملبانـــي ، والأدوات ، وغيــــرها مـــن الأ�سياء املنــ�سو�س عليهـــا 
فـي املادة )56( من هذا القانون ، وي�سبح ال�سمان املايل املودع من �ساحب المتياز حقا لها .

املــادة ) 58 ( 

يلتزم �ساحب المتياز باإعادة تاأهيل املنطقة حمل المتياز واإزالـــة املخلفـــات وامل�سوهـــات 
، مبا يتفق مع متطلبات  الأ�سباب  اتفاقية المتياز لأي �سبب من  انتهاء  على نفقته بعد 
املحافظة على البيئة ، وذلك على الوجه الذي حتدده الالئحة ، ووفقا ملا تق�ضي به اتفاقية 

المتياز ، وي�ضتثنى من ذلك ما ترى الهيئة عدم اإزالته .
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البــاب الرابــع

العقوبــات

املــادة ) 59 ( 
مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر ، يعاقب على اجلرائم 

املبينة فـي املواد التالية بالعقوبات املقررة فيها .

املــادة ) 60 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 
عن )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين 
كل من ا�ستخرج خاما من اخلامات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون دون ترخي�س اأو اإبرام 

اتفاقية امتياز .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 
ل تقل عن )50000( خم�سني األف ريال عماين ، ول تزيد على )150000( مائة وخم�سني 
األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كان اجلاين مرخ�سا له اأو مربما معه 

اتفاقية امتياز ، وقام عمدا با�ستخراج اخلام خارج حدود الرتخي�س اأو التفاقية .
املعدات والأجهزة والأدوات  امل�ضبوط وجميع  وفـي جميع الأحوال يحكم مب�ضادرة اخلام 
والآلت واملركبات امل�ستخدمة فـي ارتكاب اجلرمية ، ورد مثلي قيمــة مـــا تـــم ا�ستخراجــــه 

من خامات ، وذلك كله ل�ضالح الهيئة .

املــادة ) 61 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 
عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين 
كل مــن ارتكــب غ�ضــا اأو تدليــ�ضا فـي احل�ضابـــات اأو ال�ضجـــالت اخلا�ضــة بالن�ضــاط املرخــ�ص 

به اأو املربم ب�ساأنه اتفاقية امتياز اأو قام باإتالف اأي منها اأو تزويرها .
اأو معلومات ذات  اأوراقا  اأو  اأو وثائق  اإفادات  اأو  ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانات 

�ضلة بتطبيق اأحكام هذا القانون على غري احلقيقة مع علمه بذلك .
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املــادة ) 62 ( 
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )1( �سنة ، وبغرامة ل تقل 
عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من قام باأحد الأفعال الآتية : 
اإليها فـي املادة )29(  اأو املعلومـــات امل�ســـار  اأو البيانـــات  اأ - امتنــع عن تقديـــم الأوراق 

من هذا القانون .
باملهـــام  القــيام  مــن  الق�سائيــة  ال�سبطيـــة  املخوليـــن �سفـــة  اأحـــد  منــع  اأو  - عرقــل  ب 
وال�سالحيـــات املنوطـــة بـــه طبـــقا لأحكـــام هــذا القانون اأو حاول اأو �سرع فـي منعه 

من اأداء عمله �سواء بالقوة اأو بالعنف اأو بالتهديد با�ستعمال اأي منهما .
ج - عدم اإم�ساك الدفاتر احل�سابية وال�سجالت امل�سار اإليهما فـي املادة )41( من هذا 

القانون اأو امتنع عن تقدميها ملن لهم حق الطالع عليها .

املــادة ) 63 ( 

يعاقـــب بغرامـــة ل تقـــل عـــن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )20000( 
ع�سرين األف ريال عماين كل من خالف اللتزام املن�سو�س عليه فـي املواد )19 و 34 و 37 و 42( 

من هذا القانون .  
وفـي حالة العود ت�ساعف العقوبة فـي حديها الأدنى ، والأق�سى .

املــادة ) 64 ( 

ي�ساأل ال�سخ�س العتباري جنائيا ، ويعاقب بغرامة ل تقل عن )100000( مائة األف ريال 
اجلرائم  من  اأي  ارتكبت  اإذا  عماين  ريال  األف  مائتي   )200000( على  تزيد  ول   ، عماين 
املن�ضو�ص عليها فـي هذا القانون با�ضمه اأو حل�ضابه اأو با�ضتعمال اإحدى و�ضائله ، وكان ذلك 
نتيجة ت�سرف اأو اإهمال ج�سيم اأو موافقة اأو ت�سرت من رئي�س اأو اأحد اأع�ساء جمل�س اإدارته 
اأو مدير اأو اأي م�ضوؤول اآخر - فـي ذلك ال�ضخ�ص العتباري - اأو ممن يت�ضرف بهذه ال�ضفة ، 

ول يخل ذلك بامل�ضوؤولية اجلنائية لالأ�ضخا�ص الطبيعيني طبقا لأحكام هذا القانون .

املــادة ) 65 ( 

اإذا حتقق للجاين اأي عوائد مالية من اإحدى اجلرائم املرتكبة - فـي نطاق تطبيق اأحكام 
هذا القانون - فاإنها توؤول اإلى الهيئة ، وتورد اإلى اخلزانة العامة للدولة .
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املــادة ) 66 ( 
املواد  فـي  عليهــا  املن�ســو�س  اجلرائـــم  فـــي  الت�سالـــح  يفو�ســه  مــن  اأو  للرئيـــ�س  يجـــوز 
اأي حالة كانت عليها الدعوى  )60 الفقرة الثانية و 62 و 63 و 64( من هذا القانون فـي 
العمومية ، وقبل �ضدور حكم نهائي فيها ، مقابل دفع مبلغ مايل ل يقل عن �ضعف احلد 
 ، لهــذه اجلرميـــة  املقررة  للغرامة  الأق�سى  على �سعف احلد  يزيد  ول   ، للغرامة   الأدنى 

ول يجوز الت�سالح فـي حالة تكرار املخالفة .
ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .

املــادة ) 67 ( 

فـي حالة اإخالل �ساحب المتياز باأحد اللتزامات املفرو�سة عليه مبقت�سى هذا القانون 
اأو الالئحة اأو مل ينفذ الأوامر ال�سادرة له من الهيئة ، يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها 

)5000( خم�ضة اآلف ريال عماين عن كل خمالفة ، وعن كل يوم ت�ضتمر فيه املخالفة .
ول يخل توقيع هذا اجلزاء بتوقيع العقوبات واجلزاءات الأخرى املقررة طبقا لأحكام هذا 

القانون اأو الالئحة .

املــادة ) 68 ( 

حتدد الالئحة الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها فـي حالة ثبوت خمالفة اأحكام هذا 
ذلك  فـي  املخالف مبا  على  توقيعها  لها  يجوز  التي  الإدارية  اجلزاءات  وكذلك   ، القانون 
الغرامات الإدارية ، على األ تتجاوز قيمة الغرامة الإدارية مبلغ )5000( خم�سة اآلف ريال 

عماين . 
البــاب اخلامــ�س
اأحكـــام ختاميــة

املــادة ) 69 ( 
توؤول اإلى الهيئة مبالغ الغرامات املحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون ، وتورد اإلى اخلزانة 

العامة للدولة ، كما يتم تخ�سي�س ن�سبة )20%( ع�سرين باملائة من الإتاوة للهيئة .

املــادة ) 70 ( 

يكون ملوظفـي الهيئة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الهيئة 
هذا  لأحكام  باملخالفة  تقع  التي  اجلرائم  اإلى  بالن�سبة  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  �سفة 

القانون ، وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم .
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