
اجلريدة الر�سمية العدد )1072(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/49

باإن�ســاء الهيئــة العامـــة للتعديــن واإ�ســدار نظامهـــا 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وعلــى نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحـدات اجلهاز الإداري 

للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/32 ، 

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

وال�سناعة  التجارة  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2005/102 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تن�ســاأ هيئــة عامــة ت�سمــى " الهيئــة العامــة للتعديــن " تتبــع وزارة التجـــارة وال�سناعـــة . 

املــادة الثانيــــة 

يكون للهيئة العامة للتعدين ال�سخ�سية العتبارية ، وتتمتع بال�ستقالل املايل والإداري ، 

وتكـــون لها اأهليــــة متلك الأمـــــوال الثابتـــة واملنقولــــة واإدارتهــــا والت�سرف فيهــــا ، ويعمـــــل 

فـي �ساأنها باأحكام النظام املرفق . 

املــادة الثالـثــــة 

يكون مقر الهيئة العامة للتعدين حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات 

بقرار من جمل�س اإدارتها . 
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املــادة الرابعــــة

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 

النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س اإدارة الهيئة . 

الإداري  املطبقة على وحدات اجلهاز  ال�سلطانية  واملرا�سيم  القوانني  الهيئة  وت�سري على 

للدولــة فيما مل يرد ب�ساأنه نـــ�س خــا�س فـي النظــــام املرفــق واللوائح والقـــرارات ال�ســـادرة 

تنفيذا لأحكامه . 

املــادة اخلام�ســة

توؤول اإىل الهيئة العامة للتعدين الخت�سا�سات واملخ�س�سات واملوجودات املتعلقة باملديرية 

العامــة للمعـــادن بوزارة التجــارة وال�سناعـــة ، كما ينقل اإليها موظفـــو تلك املديرية بـــذات 

درجاتهم املالية . 

ويكون اإعمال مقت�سى الأيلولة وفقا لالآلية التي يتم التفاق عليها بني وزير التجارة وال�سناعة 

والرئي�س التنفيذي للهيئة . 

املــادة ال�ساد�ســة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة ال�سابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر 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�ســل الأول 

تعريفــات 

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الهيئـــــــــــــــــــــــــــة : الهيئة العامة للتعدين . 

املجلـــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة الهيئة . 

الرئيـــــــــــــــــــــــ�س : رئي�س املجل�س . 

الرئي�س التنفيذي : الرئي�س التنفيذي للهيئة . 

الف�ســل الثانــي 

اأهــداف الهيئــة

املـــادة ) 2 (

للرثوات  الأمثل  ال�ستغالل  وحتقيق   ، التعدين  قطاع  وتنمية  تطوير  اإىل  الهيئة  تهدف 

املعدنية وا�ستثمارها مبا يخدم اأهداف التنمية والتنويع القت�سادي فـي ال�سلطنة . 

الف�ســل الثالــث

اخت�سا�ســات الهيئــة

املـــادة ) 3 (

للهيئة فـي �سبيل حتقيق اأهدافها ممار�سة الخت�سا�سات الآتية : 

1 - اإعداد ا�سرتاتيجية تت�سمن اخلطــط وال�سيا�ســات اخلا�سة بالبنية اجليولوجية 

الأ�سا�سيــة لل�سلطنة وتنمية قطاع التعدين ، فـي اإطار ال�سرتاتيجيــة الوطنيــة 

اإىل جمل�س  ورفعها   ، للتخطيط  الأعلى  املجل�س  ي�سعها  التي  للتنمية  ال�ساملة 

الوزراء لالعتماد . 
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2 - العمـــل علــى توفيــر البنية التنظيميـــة امل�سجعــة لنمــو وتطــور قطـــاع التعديـــن 

بالتن�سيــــق مع اجلهــــات املعنيــــة ، وذلك من خـــالل اقتـــراح م�سروعــــات القوانـــني 

ذات ال�سلــة بقطــاع التعديـن ، ومراجعــة القوانـــني والنظـــم والإجــراءات املعمــــول 

بها فـي هذا ال�ساأن . 

3 - اإعداد الدرا�سات والبحـــوث اجليولوجيــة والتعدينية لأغرا�س الك�سف والتنقيب 

عن الثــروات املعدنية ، وتنفيذ درا�سات ما قبل اجلــدوى القت�ساديــة للم�ساريـــع 

املتعلقة با�ستغالل املعادن . 

4 - ن�سر املعلومات والبيانات اجليولوجية والتعدينية وتوفريها بكافة الطرق املتاحة 

وت�سهيل احل�سول عليها ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . 

5 - الإ�ســراف علــى كافــــة الأن�سطــة املتعلقـــة بالك�ســـف والتنقيــب عــن املعـــادن وتنميـــة 

الرثوات املعدنية املكت�سفة ل�ستغاللها . 

6 - العمل على احلفاظ على الرتاث اجليولوجي وو�سع ال�سوابط الالزمة حلمايته ، 

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . 

7 - العمل على الرتويج ل�ستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة بكميات جتارية بالتن�سيق 

مع اجلهات املعنية . 

8 - املوافقة على ت�ساميم املناجم واملحاجر وخطط التحجري ومتابعة تنفيذها . 

9 - العمل على تطوير عالقات التعاون امل�سرتك مع اجلهات الوطنية املعنية واملنظمات 

الإقليمية والدولية ذات ال�سلة باخت�سا�سات الهيئة . 

10- متثيـــل ال�سلطنة فـي الجتماعات الدوليـــة والإقليميــة ذات ال�سلة باخت�سا�سات 

الهيئة . 

11- ممار�ســــة اخت�سا�ســــات وزارة التجارة وال�سناعــــة املن�ســــو�س عليهــــا فـــــي قانـــــون 

التعدين ، واأي مهام اأو اخت�سا�سات اأخرى ذات �سلة بالهيئة تن�س عليها القوانني 

واملرا�سيم ال�سلطانية الأخرى . 
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الف�صــل الرابــع

اإدارة الهيئـــة

املـــادة ) 4 (

يتولـــى اإدارة الهيئة وتنظيم �صوؤونها جملـــ�س اإدارة تكــون لــه كافــة ال�صالحيـــات الالزمــــة 

ملمار�صة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق اأهدافها ، وله ب�صفة خا�صة الآتي : 

1 - ر�صم ال�صيا�صة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها . 

2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئــة والتق�صيمــات الإداريـــة الفرعيــة بهـــا وحتديـــد 

اخت�صا�صاتها بالتن�صيق مع اجلهات املعنية . 

3 - اعتماد قرارات تنظيم العمل باملجل�س . 

4 - اإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة بعد موافقة 

جمل�س الوزراء . 

5 - اعتماد م�صروع امليزانية ال�صنوية للهيئة قبل رفعها اإىل وزارة املالية . 

6 - اعتماد احل�صاب اخلتامي املدقق للهيئة قبل رفعه اإىل وزارة املالية . 

7 - اإعداد تقرير ربع �صنوي عن اأن�صطة الهيئة ، ورفعه اإىل وزارة التجارة وال�صناعة . 

8 - اإعداد تقرير �صنوي عن اأن�صطة الهيئة ، ورفعه اإىل جمل�س الوزراء . 

9 - حتديد ر�صوم الرتاخي�س وحقوق المتياز والإتاوات ، ومراجعتهــا ب�صكل دوري 

بالتن�صيق مع وزارة املالية . 

10 - ممار�صــــة اخت�صا�صــــات وزيـــر التجارة وال�صناعــة املن�صــو�س عليهـــا فـي املـــادة )2( 

من املر�صوم ال�صلطاين رقم 2003/27 باإ�صدار قانون التعدين . 

املـــادة ) 5 (

ي�صكـــــل جملـــــــ�س الإدارة برئا�صـــة وكيـــل وزارة التجــــــارة وال�صناعـــة للتجـــارة وال�صناعـــــــة ، 

وع�صوية كل من : 
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1- ممثل عن كل من اجلهات التالية ، ل تقل درجته عن وكيل وزارة ي�سدر بت�سميته 

قرار من الوزير باجلهة التي ميثلها : 

اأ  - وزارة الداخلية . 

ب  - وزارة النفط والغاز . 

ج  - وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية . 

د - وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه . 

2 - اثنـــان من ذوي اخلبــــرة والكفـــاءة فـي جمـــــال التعدين ي�ســــدر بتعيينهمــا قـــرار 

من الرئيـــ�س ، تكـــون مدة ع�سويتهـــما باملجلــــ�س اأربـــع �سنــــوات قابـلــة للتجديــــد 

ملرة واحدة . 

املـــادة ) 6 (

يعــــني املجـــل�س فـي اأول اجتمــاع لـــه مــن بني اأع�سائـــه نائبـــا للرئيــ�س يحـــل حمـــل الرئي�س 

عند غيابه ، اأو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�سا�ساته . 

املـــادة ) 7 (

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو من يحل حمله ، اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ، 

ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور 

اأغلبية اأع�سائه على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه وت�سدر القرارات باأغلبية اأ�سوات 

احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع . 

املـــادة ) 8 (

يكون للهيئة رئي�س تنفيذي بالدرجة اخلا�سة ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين . 

املـــادة ) 9 (

ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�ساء ، وفـي �سالتها بالغري . 
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املـــادة ) 10 (

يكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول 

بها فـي اجلهاز الإداري للدولة ، وله ب�سفة خا�سة الآتي : 

1 - اإدارة الهيئة والإ�سراف على موظفيها . 

 ، اإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية واخت�سا�ساتها   - 2

ورفعهما اإىل املجل�س لالعتماد . 

3 - اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ، ورفعه اإىل املجل�س لالعتماد . 

4 - تنفيـــذ ال�سرتاتيجيــــة طويلـــة املـــــدى واخلطـــط وال�سيا�ســــات املعتمــدة لتنميــــة 

وا�ستغالل قطاع التعدين والقرارات ال�سادرة من املجل�س . 

5 - اإعداد تقارير دورية عن اأعمال الهيئة ، ورفعها اإىل املجل�س . 

6 - اإعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ، ورفعها اإىل املجل�س لالعتماد . 

7 - اإعداد م�سروعات التفاقيات ومذكرات التفاهم ، وعر�سهما على املجل�س . 

8 - اإعـــداد خطـــط التدريب والتاأهيل ملوظفــــي الهيئــــة لالرتقاء بقدراتهــــم العلميــــة 

والعملية ، ورفعها اإىل املجل�س لالعتماد . 

9 - ممار�سة اخت�سا�سات وزير التجارة وال�سناعة املن�سو�س عليها فـي قانون التعدين ، 

وذلك دون الإخالل بحكم البند )10( من املادة )4( من هذا النظام . 

10 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س . 

الف�ســل اخلامــ�س 

ماليــة الهيئــة

املـــادة ) 11 ( 

 ، املجل�س  اعتمادها من  املالية بعد  اإىل وزارة  �سنوية م�ستقلة ترفع  للهيئة ميزانية  تكون 

وتبداأ ال�سنة املالية لها فـي الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر 

دي�سمبـــــر مـــن كل عام ، وتبـــداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنتهــي 

فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام التايل . 
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املـــادة ) 12 (

تتكون موارد الهيئة من الآتي : 

1 - العتمادات التي تخ�س�س لها فـي امليزانية العامة للدولة . 

2 - الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء . 

3 - عوائد اأموال الهيئة . 

4 - اأي اإيرادات اأخرى يقرها املجل�س ، ويوافق عليها جمل�س الوزراء . 

املـــادة ) 13 (

مع عدم الإخالل باأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/111 باإ�سدار قانون الرقابة املالية 

والإداريـــة للدولـــة ، يتوىل تدقيـــق ح�سابات الهيئــة مراقب ح�سابات مرخــ�س لـــه مبزاولـــــة 

مهنة املحا�سبة واملراجعة ، ي�سدر بتعيينه وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س . 

املـــادة ) 14 (

 ، بال�سلطنة  امل�سارف املرخ�س لها  باأحد  اأكرث  اأو  الهيئة فـي ح�ساب م�سرفـي  اأموال  تودع 

وي�سدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ، 

وي�سدر بقواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال قرار من املجل�س . 

املـــادة ) 15 (

دون الإخالل باأحكام اأي قانون اأو مر�سوم �سلطاين اآخر ، تعفى الهيئة من كافة ال�سرائب 

والر�سوم . 

املـــادة ) 16 (

تعتبـــر اأمــــوال الهيئـــة اأموال عامـــة ، وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانـــة العامــــة وامتيازاتهـــا 

املن�سو�س  الإجراءات  ووفق  بالطرق  الأموال  هذه  حماية  وللهيئة   ، املدينني  اأموال  على 

عليها فـي نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز 

الإداري للدولة . 
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