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وزارة الطاقـــة واملعــــادن
قــرار وزاري

رقــم ٤2/2022

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون التعديـن

ا�ستنادا اإلى قانـــون الثــروة املعدنيــة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19، 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/9٦ بتعديل م�سمى وزارة النفط والغاز اإلى وزارة الطاقــة 

واملعـــادن وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمــي،

واإلى الالئحـة التنفيذيــــة لقانون التعدين ال�سادرة بالقــــرار الــــوزاري رقم 2010/77،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبنـــاء علــى ما تقت�سيــــه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

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

املــادة الثانيــــة 

 يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�شـدر فـي : 2٤ من �شــــــــوال 1٤٤3هـ

املـوافــــق : 2٥ من مــــــــايـــو 2022م

حممد بن حمد الرحمي

وزيــــــــــــــر الطاقـــــــــــة واملعـــــــــــادن
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون التعدين

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�ض املادة )71( من الالئحة التنفيذية لقانون التعدين، الن�ض الآتي:

املــادة ) 71 (

ل يجوز للمرخ�ض له التنازل عن ترخي�ض ال�ستغالل ال�سادر له اإلى الغري اأو عن احلقوق 

واللتزامات النا�سئة عنه اإل مبوافقة الوزارة الكتابية وفق ال�سروط الآتية:

1 - تقدمي طلب بذلك للوزارة.

2 - اأن يكون املتنازل اإليه موؤ�س�سة اأو �سركة م�سجلة فـي �سلطنة عمان، ولها �سجل 

جتاري خا�ض بن�ساط التعدين.

التزاماتهما  بكافة  اإليه  واملتنازل  التنازل  طلب  مقدم  وفاء  يثبت  ما  تقدمي   -  ٣

من  وغريها  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  جتاه  بالرتخي�ض  املت�سلة  املالية 

الأ�سخا�ض العتبارية العامة.

اأي من اجلرائم املن�سو�ض  اإليه ارتكاب  األ ي�سبق ملقدم طلب التنازل واملتنازل   - ٤

عليها فـي قانون الرثوة املعدنية با�سمه اأو حل�سابه اأو با�ستعمال اإحدى و�سائله، 

ما مل يتم الت�سالح فـي �ساأنها وفقا لأحكام قانون الرثوة املعدنية.

٥ - عدم وجود منازعات ق�سائية مرتبطة باحلقوق واللتزامات حمل التنازل.

٦ - اأن يكون الطلب عن كامل م�ساحة الرتخي�ض.

7 - انق�ساء مدة ل تقل عن )٦( �ستة اأ�سهر من ميعاد �سداد املرخ�ض له لأول اإتاوة 

للوزارة.

٨ - دفع املتنازل اإليه الإتاوة امل�ستحقة عن املخزون غري امل�ستغل والذي مت ا�ستخراجه 

من موقع الرتخي�ض، اأو الناجت من عملية املعاجلة والت�سنيع.

9 - توافر الكفاءة الفنية واملالءة املالية لدى املتنازل اإليه، لتنفيذ الربنامج التعديني 

املعتمد.
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10 - اأن تقت�سر مدة التنازل على املدة املتبقية من الرتخي�ض.
11 - �سداد املتنازل اإليه - فـي حال موافقة الوزارة املبدئية - ر�سوم املوافقة على الطلب 
بواقع )1%( واحد باملائة من القيمة احلالية ملخزون اخلام غري امل�ستخرج من 

موقع الرتخي�ض ح�سب الربنامج التعديني املعتمد.
12 - تقدمي املتنازل اإليه ال�سمان املايل املقرر.

1٣ - �سداد ر�سم درا�سة الطلب قدره )100( مائة ريال عماين.
1٤ - �سداد الر�سوم مقابل اإ�سدار �سهادة الرتخي�ض للمتنازل اإليه املن�سو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 2 (
ت�ساف مواد جديدة اإلى الالئحة التنفيذية لقانون التعدين، ن�سها الآتي:

املــادة )71 مكررا 1(

يجب اأن ي�ستمل طلب احل�سول على موافقة الوزارة على التنازل عن ترخي�ض ال�ستغالل، 
على البيانات وامل�ستندات الآتية: 

1 - ن�سخة من الرتخي�ض �ساري املفعول.
2 - ن�سخة من ال�سجل التجاري للمرخ�ض له وللمتنازل اإليه.
٣ - ما يفيد اخلربة الفنية للمتنازل اإليه فـي جمال التعدين.

مايل  مدقق  من  قانونيا  مدققة  اإليه  للمتنازل  املالية  احل�سابات  من  ن�سخة   -  ٤
معتمد ملدة ل تقل عن )2( �سنتني، اأو تقدمي �سمان مايل بقيمة ل تقل عن )٣0%( 
ثالثني باملائة من تكلفة الأعمال التعدينية املعتمدة من الوزارة ملدة ل تقل عن 

)12( اثني ع�سر �سهرا.
٥ - ن�سخة من م�ستند جرد لكميات املخزون امل�ستخرجة، وغري امل�ستغلة، اإن وجدت.

كافة  وا�ستكمال  الرتخي�ض  عن  النا�سئة  اللتزامات  باأداء  اإليه  املتنازل  تعهد   -  ٦
الأعمال املن�سو�ض عليها فـي الربنامج التعديني املعتمد من الوزارة، وفـي حال 
عدم وجود برنامج تعديني معتمد يقدم برناجما تعدينيا مت�سمنا درا�سة تقييم 

املخزون غري امل�ستخرج، مع تعهده ب�سحة البيانات الواردة فـي تلك الدرا�سة. 
7 - اإي�سال دفع الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب املن�سو�ض عليه فـي هذه الالئحة.

٨ - اأي بيانات وم�ستندات اأخرى حتددها الوزارة.
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ويعد تاريخ ا�ستيفاء تقدمي جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة، هو تاريخ ت�سلم الطلب. 
ويجوز للوزارة املوافقة على الطلب اأو رف�سه خالل مدة ل تتجاوز )٤٥( خم�سة واأربعني 
يوم عمل من تاريخ ت�سلم الطلب، على اأن يكون قرار الرف�ض م�سببا، ويعد م�سي تلك 

املدة دون رد موافقة على الطلب، ما مل يتم اإخطار مقدمه بتمديد تلك املدة.

املــادة )71 مكررا 2(

يجوز للمرخ�ض له بال�ستغالل التعاقد من الباطن مع الغري، على اأن يقدم طلبا بذلك 
اإلى الوزارة وي�سرتط للح�سول على موافقة الوزارة الآتي: 

قانون  املتعاقدين مع  الباطن بني  التعاقد من  اتفاقية  م�سودة  تتعار�ض  األ   -  1
الرثوة املعدنية وغريه من القوانني والقرارات املعمول بها، واأن توؤكد اأحكامها 

على اللتزام بكافة �سروط الرتخي�ض.
األ تزيد مدة التفاقية بني املرخ�ض له واملتعاقد معه على مدة الرتخي�ض   - 2

املتبقية.
٣ - اأن يقت�سر التعاقد على الأعمال الفنية والت�سغيلية املتعلقة با�ستخراج اخلامات 
وكافة  بالرتخي�ض  املتعلقة  والإدارية  املالية  العمليات  وتكون  ومعاجلتها، 
التزامات وحقوق الرتخي�ض من م�سوؤوليات املرخ�ض له، ول يجوز نقلها اإلى 

املتعاقد معه.
٤ - اأن يكون مقابل التعاقد مبلغ مقطوع ومعلوم يوؤديه املرخ�ض له اإلى املتعاقد 

معه.
اأن يلتزم املتعاقد معه مبتطلبات الأمن وال�سحــة وال�سالمـــة والبيئــــة عنـــد   - ٥

تنفيذه لعمليات التعدين. 
٦ - ت�سمــني م�ســودة اتفاقيــة التعاقــد مــن الباطــن الن�ض على اأنه فـي حال وقف 
فـي قانون  املن�سو�ض عليها  الأ�سباب  انق�ساء الرتخي�ض لأي من  اأو  اإلغاء  اأو 

الرثوة املعدنية فاإن ذلك ميتد اإلى التفاقية واأطرافها. 
7 - �سداد الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب بقيمة )100( مائة ريال عماين.

٨ - األ يبداأ العمل بالتفاقية اإل بعد اإ�سدار املوافقة النهائية من الوزارة.
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املــادة )71 مكررا ٣(

يجب اأن يرفق بطلب احل�سول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغري، 

البيانات وامل�ستندات الآتية: 

1 - ن�سخة من الرتخي�ض �ساري املفعول.

2 - ن�سخة من ال�سجل التجاري للمتعاقد معه.

٣ - م�سودة التفاقية املزمع توقيعها بني املرخ�ض له واملتعاقد معه.

٤ - ن�سخة من اخلربة الفنية واملالءة املالية للمتعاقد معه.

٥ - اإي�سال دفع الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب املن�سو�ض عليه فـي هذه الالئحة.

٦ - اأي بيانات وم�ستندات اأخرى حتددها الوزارة.

ويعد تاريخ ا�ستيفاء تقدمي جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة، هو تاريخ ت�سلم الطلب. 

املــادة )71 مكررا ٤(

علـــى الــوزارة البـــت فــــي طلــب احل�ســول علــى موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن 

مع الغري خالل مدة ل تتجاوز )٤٥( خم�سة واأربعني يوم عمل من تاريخ ت�سلم الطلب، 

اأن يكون قرار الرف�ض م�سببا، ويعد م�سي تلك املدة دون رد  وفـي حالة الرف�ض يجب 

موافقة على الطلب، ما مل يتم اإخطار مقدمه بتمديد تلك املدة.

وفـي جميع الأحوال، يجب على املرخ�ض له بال�ستغالل �سداد ر�سم املوافقة على الطلب 

قدره )2٥0 ر.ع( مائتان وخم�سون ريال عمانيا فـي مدة اأق�ساها )10( ع�سرة اأيام عمل 

من تاريخ اإخطاره بقبول الطلب، اأو من تاريخ انق�ساء مدة درا�سة الطلب دون البت فيه 

من الوزارة، واإل اعترب الطلب كاأن مل يكن.


