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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/49
ب�إن�شــاء الهيئــة العامـــة للتعديــن و�إ�صــدار نظامهـــا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلــى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحـدات اجلهاز الإداري
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/27
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/102بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ هيئــة عامــة ت�سمــى " الهيئــة العامــة للتعديــن " تتبــع وزارة التج ــارة وال�صناع ــة .
املــادة الثانيــــة
يكون للهيئة العامة للتعدين ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،
وتك ــون لها �أهليـ ــة متلك الأم ـ ــوال الثابت ــة واملنقولـ ــة و�إدارتهـ ــا والت�صرف فيهـ ــا  ،ويعم ـ ــل
فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يكون مقر الهيئة العامة للتعدين حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات
بقرار من جمل�س �إدارتها .
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املــادة الرابعــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام
النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة الهيئة .
وت�سري على الهيئة القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولــة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن ــ�ص خــا�ص فـي النظـ ــام املرفــق واللوائح والق ــرارات ال�ص ــادرة
تنفيذا لأحكامه .
املــادة اخلام�ســة
ت�ؤول �إىل الهيئة العامة للتعدين االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات املتعلقة باملديرية
العامــة للمع ــادن بوزارة التجــارة وال�صناع ــة  ،كما ينقل �إليها موظف ــو تلك املديرية ب ــذات
درجاتهم املالية .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني وزير التجارة وال�صناعة
والرئي�س التنفيذي للهيئة .
املــادة ال�ساد�ســة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعــــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من �سبتمبـــــــــــــر �سنة 2014م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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نظــام الهيئــة العامــة للتعديــن
الف�صــل الأول
تعريفــات
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للتعدين .
املجلـــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفيذي  :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
الف�صــل الثانــي
�أهــداف الهيئــة
املـــادة ( ) 2
تهدف الهيئة �إىل تطوير وتنمية قطاع التعدين  ،وحتقيق اال�ستغالل الأمثل للرثوات
املعدنية وا�ستثمارها مبا يخدم �أهداف التنمية والتنويع االقت�صادي فـي ال�سلطنة .
الف�صــل الثالــث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املـــادة ( ) 3
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
� - 1إعداد ا�سرتاتيجية تت�ضمن اخلطــط وال�سيا�ســات اخلا�صة بالبنية اجليولوجية
الأ�سا�سيــة لل�سلطنة وتنمية قطاع التعدين  ،فـي �إطار اال�سرتاتيجيــة الوطنيــة
ال�شاملة للتنمية التي ي�ضعها املجل�س الأعلى للتخطيط  ،ورفعها �إىل جمل�س
الوزراء لالعتماد .
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 - 2العم ــل علــى توفيــر البنية التنظيمي ــة امل�شجعــة لنمــو وتطــور قط ــاع التعدي ــن
بالتن�سيـ ــق مع اجلهـ ــات املعنيـ ــة  ،وذلك من خ ــالل اقت ــراح م�شروعـ ــات القوان ــني
ذات ال�صلــة بقطــاع التعديـن  ،ومراجعــة القوان ــني والنظ ــم والإجــراءات املعمـ ــول
بها فـي هذا ال�ش�أن .
� - 3إعداد الدرا�سات والبح ــوث اجليولوجيــة والتعدينية لأغرا�ض الك�شف والتنقيب
عن الثــروات املعدنية  ،وتنفيذ درا�سات ما قبل اجلــدوى االقت�صاديــة للم�شاري ــع
املتعلقة با�ستغالل املعادن .
 - 4ن�شر املعلومات والبيانات اجليولوجية والتعدينية وتوفريها بكافة الطرق املتاحة
وت�سهيل احل�صول عليها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 5الإ�شــراف علــى كافـ ــة الأن�شطــة املتعلق ــة بالك�ش ــف والتنقيــب عــن املع ــادن وتنمي ــة
الرثوات املعدنية املكت�شفة ال�ستغاللها .
 - 6العمل على احلفاظ على الرتاث اجليولوجي وو�ضع ال�ضوابط الالزمة حلمايته ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 7العمل على الرتويج ال�ستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة بكميات جتارية بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
 - 8املوافقة على ت�صاميم املناجم واملحاجر وخطط التحجري ومتابعة تنفيذها .
 - 9العمل على تطوير عالقات التعاون امل�شرتك مع اجلهات الوطنية املعنية واملنظمات
الإقليمية والدولية ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
 -10متثي ــل ال�سلطنة فـي االجتماعات الدولي ــة والإقليميــة ذات ال�صلة باخت�صا�صات
الهيئة .
 -11ممار�سـ ــة اخت�صا�صـ ــات وزارة التجارة وال�صناعـ ــة املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا ف ـ ــي قان ـ ــون
التعدين  ،و�أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى ذات �صلة بالهيئة تن�ص عليها القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية الأخرى .
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الف�صــل الرابــع
�إدارة الهيئـــة
املـــادة ( ) 4
يتول ــى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل ــ�س �إدارة تكــون لــه كافــة ال�صالحي ــات الالزمـ ــة
ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئــة والتق�سيمــات الإداري ــة الفرعيــة به ــا وحتدي ــد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 3اعتماد قرارات تنظيم العمل باملجل�س .
� - 4إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة بعد موافقة
جمل�س الوزراء .
 - 5اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها �إىل وزارة املالية .
 - 6اعتماد احل�ساب اخلتامي املدقق للهيئة قبل رفعه �إىل وزارة املالية .
� - 7إعداد تقرير ربع �سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إىل وزارة التجارة وال�صناعة .
� - 8إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إىل جمل�س الوزراء .
 - 9حتديد ر�سوم الرتاخي�ص وحقوق االمتياز والإتاوات  ،ومراجعتهــا ب�شكل دوري
بالتن�سيق مع وزارة املالية .
 - 10ممار�سـ ــة اخت�صا�صـ ــات وزي ــر التجارة وال�صناعــة املن�صــو�ص عليه ــا فـي امل ــادة ()2
من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/27ب�إ�صدار قانون التعدين .
املـــادة ( ) 5
ي�شك ـ ــل جمل ـ ـ ــ�س الإدارة برئا�س ــة وكي ــل وزارة التجـ ـ ــارة وال�صناع ــة للتج ــارة وال�صناع ـ ـ ــة ،
وع�ضوية كل من :
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 -1ممثل عن كل من اجلهات التالية  ،ال تقل درجته عن وكيل وزارة ي�صدر بت�سميته
قرار من الوزير باجلهة التي ميثلها :
�أ  -وزارة الداخلية .
ب  -وزارة النفط والغاز .
ج  -وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
د  -وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
 - 2اثن ــان من ذوي اخلبـ ــرة والكف ــاءة فـي جم ـ ــال التعدين ي�صـ ــدر بتعيينهمــا ق ــرار
من الرئي ــ�س  ،تك ــون مدة ع�ضويته ــما باملجلـ ــ�س �أرب ــع �سنـ ــوات قابـلــة للتجديـ ــد
ملرة واحدة .
املـــادة ( ) 6
يعـ ــني املج ــل�س فـي �أول اجتمــاع ل ــه مــن بني �أع�ضائ ــه نائب ــا للرئيــ�س يح ــل حم ــل الرئي�س
عند غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املـــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله � ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املـــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي بالدرجة اخلا�صة ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .
املـــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
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املـــادة ( ) 10
يكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها .
� - 2إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية واخت�صا�صاتها ،
ورفعهما �إىل املجل�س لالعتماد .
� - 3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،ورفعه �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 4تنفي ــذ اال�سرتاتيجيـ ــة طويل ــة امل ـ ــدى واخلط ــط وال�سيا�سـ ــات املعتمــدة لتنميـ ــة
وا�ستغالل قطاع التعدين والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
� - 5إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة  ،ورفعها �إىل املجل�س .
� - 6إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة  ،ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
� - 7إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضهما على املجل�س .
 - 8إ�ع ــداد خط ــط التدريب والت�أهيل ملوظفـ ــي الهيئـ ــة لالرتقاء بقدراتهـ ــم العلميـ ــة
والعملية  ،ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 9ممار�سة اخت�صا�صات وزير التجارة وال�صناعة املن�صو�ص عليها فـي قانون التعدين ،
وذلك دون الإخالل بحكم البند ( )10من املادة ( )4من هذا النظام .
� - 10أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صــل اخلامــ�س
ماليــة الهيئــة
املـــادة ( ) 11
تكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع �إىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س ،
وتبد أ� ال�سنة املالية لها فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر
دي�سمب ـ ــر م ــن كل عام  ،وتب ــد أ� ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهــي
فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
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املـــادة ( ) 12
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 3عوائد �أموال الهيئة .
� - 4أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س  ،ويوافق عليها جمل�س الوزراء .
املـــادة ( ) 13
مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/111ب�إ�صدار قانون الرقابة املالية
والإداري ــة للدول ــة  ،يتوىل تدقي ــق ح�سابات الهيئــة مراقب ح�سابات مرخــ�ص ل ــه مبزاول ـ ــة
مهنة املحا�سبة واملراجعة  ،ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
املـــادة ( ) 14
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املـــادة ( ) 15
دون الإخالل ب�أحكام �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر  ،تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب
والر�سوم .
املـــادة ( ) 16
تعتب ــر �أمـ ــوال الهيئ ــة �أمواال عام ــة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزان ــة العامـ ــة وامتيازاته ــا
على �أموال املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة .

