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املناجم واحملاجر

 م٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(قانون رقم 
 بشأن المناجم والمحاجـر

 -:باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 -: اآلتي نصهأصدرنا القانون
 البــــاب األول
 احكام تمهيدية
 الفصل األول 
 التسمية والتعاريف

 ).قانون المناجم والمحاجر(يسمى هذا القانون  )١(مادة
 يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية المعاني المحددة قرين كل منها ما لـم             )٢(مادة

  :يقتض سياق النص معنى آخر
 الجمهورية اليمنية :الجمهورية 
 حكومة الجمهورية اليمنية :كومـةالح 
 وزارة النفط  والمعادن :الـوزارة 
 وزير النفط والمعادن :الوزيـر 
 هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية: الهيئــة 
 مجلس إدارة الهيئة: مجلس اإلدارة 
 رئيس مجلس إدارة الهيئة: رئيس مجلس اإلدارة 
 .نالالئحة التنفيذية لهذا القانو: الالئحة 
كل المعادن الطبيعية وخاماتها بما فيها العناصر الكيميائية        : المواد المعدنية  

والعناصر المشعة واالحجار النفيسة وما في حكمها والصخور والطبقـات          
والرواسب المعدنية التي توجد فوق سطح األرض او في باطنهـا او فـي              

الخارجة من باطن   المياه اإلقليمية والجرف القاري ، وكذلك المياه المعدنية         
األرض إذا كان استثمارها بقصد استخراج مواد معدنية منها، ويستثنى من           

 .ذلك النفط والغاز والماء
هي أماكن تواجد المواد المعدنيـة والمـواد الصـناعية          : المكامن الطبيعية  

 .واإلنشائية
المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من بـاطن          : المناجـم 

 .رض او من سطحها األ
المكامن الطبيعية التي تسـتخرج منهـا المـواد الصـناعية            :المحاجـر 

 .واإلنشائية من سطح األرض

٥٣٩
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هي المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى استخالص فلز         : المعادن الفلزية  
أو أكثر مثل الحديد والنحاس والنيكل والرصـاص والزنـك واأللمنيـوم            

 .والكوبالت
هي المعادن التي تستغل صناعيا بحالتهـا األوليـة وال          : المعان الالفلزية  

 .يمكن أن تستخلص منها فلزات مثل المغنسيوم والصوديوم
هي من المعادن الفلزية وتتميز بأنها مصدر فلزات الوقود         : المواد المشعة  

 .النووي مثل اليورانيوم والراديوم والثور يوم وخاماته
ادن الفلزية ، وتتميـز عـن بقيـة         هي من مجموعة المع   : المعادن النفيسة  

المعادن بخصائص تجعلها وعاءا للتبادل والمقايضة ومقياسا للقيمة المادية         
البالتـين والـذهب والفضـة      (للسلع المتبادلة وتشمل ثمانية معادن هـي        

 ).واألحجار النفيسة كالماس والياقوت واللؤلؤ والمرجان
 المواد والصخـــور 
مواد التي تستخدم او تدخل في الصناعة وفـي         هي ال : الصناعية واألنشائية  

عمليات البناء والتشييد مثل الصخور واألحجـار الزخرفيـة والصـناعية           
والرمل والجبس والطـين والرخـام والبازلـت والجرانيـت والجـابرو            

 .والترافرتين والحصى والكاولين والفيلدسبار
 هو مسـح ودراسـة سـطح األرض بجميـع         : البحث عن المواد المعدنية    

 .الوسائل العلمية الالزمة لتحديد مواقع تواجد المواد المعدنية او مؤشراتها
هو اختبار سطح األرض او باطنهـا بجميـع         : الكشف عن المواد المعدنية    

الوسائل العلمية الالزمة التي تؤدي إلى التعرف على المعادن ومكامنها من           
 .خالل خواصها الطبيعية

ستفادة التجارية من المـواد المعدنيـة       أي عمل يهدف إلى اال     :االستغالل 
 .والمواد الصناعية واإلنشائية في حالتها الطبيعية او بعد تصنيعها

 .هي حق القيام بأعمال البحث: اإلجازة 
 .هو حق القيام بأعمال الكشف :الترخيص 
هو العقد الموقع طبقا ألحكام هذا القانون بين الهيئـة وأي           : عقد االستغالل  

 .وي الستثمار المعان والمواد الصناعية واإلنشائيةشخص طبيعي أو معن
يقصد به العمليات اليدوية غير الميكانيكية بصفة رئيسية        : التعدين الحرفي  

 .والتي يقوم بها األشخاص
 .كل من لديه إجازة او ترخيص او عقد استغالل ساري المفعول: المستثمر 

 الفصل الثاني
 والصخور الصناعية واإلنشائيةملكية الدولة للمواد المعدنية والمواد 
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 مع مراعاة قانون االستمالك للمنفعة العامة واألحكام الواردة في هذا           )٣(مادة
 -:الفصل يستثنى من تطبيق هذا القانون ما يلي

الحقوق القائمة فعال والمتعارف عليها وقت صـدور هـذا القـانون             .  أ
صول على  للمواطنين في أي منطقة من مناطق الجمهورية والمتعلقة بالح        

حق االستغالل لبعض أنواع المـواد المعدنيـة والصـخور الصـناعية            
واإلنشائية وعلى أصحاب هذه الحقوق القيـام بتسـجيلها لـدى الهيئـة             

وتبـين الالئحـة مواعيـد    .. والحصول على عقد استغالل لهذه المـواد  
وإجراءات التسجيل والقواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم استغالل المـواد         

 .ية والصخور الصناعية واإلنشائيةالمعدن
الحقوق وااللتزامات الشرعية والقانونيـة ألصـحاب األمـالك او           .  ب

 .المستخدمين لسطح أي أرض
النفط والغاز والمواد المشتقة منهما والتي تحكمها اتفاقيات وقـوانين          . ج

 .خاصة بها وكذلك المياة
ي تعتبـر مـن     األراضي التي تشغلها فعال المساجد او المقابر أو الت        . د

 .المواقع الدينية او األثرية 
األراضي التي تقوم عليها شوارع او مطارات  أو طرق عامـة او             . هـ

خطوط  أألنابيب أو مواقع المحميات  الجيولوجية علـى أنـه إذا تبـين        
وجود مواد معدنية من المفيد استخراجها من تحت سطح هذه األراضي           

بقرار من رئيس مجلس الـوزراء      فإنه يجوز الخروج عن هذا االستثناء       
 .بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على مقترح الهيئة وعرض الوزير

 مع مراعاة حقوق الملكية الخاصة المنصوص عليهـا فـي الفقـرتين             )٤(مادة
من المادة السابقة يكون ملكا للدولة المواد المعدنيـة والصـخور           ) أ،ب(

رض او فوقها او في مياهها      الصناعية واإلنشائية الموجودة في باطن األ     
اإلقليمية او االمتداد القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة ويكون للدولة         
الحق المطلق في البحث والكشف عن تلك المواد المعدنيـة والصـخور            
الصناعية واإلنشائية والتصرف بها عدا ما هو منصوص عليه صراحة          

او التنازل عنها أو إبطالها     في هذا القانون ،  وال يمكن نقل هذه الملكية           
 .او سقوطها بالتقادم

 ال يؤثر على ملكية الدولة للمواد المعدنيـة  والصـخور  الصـناعية               )٥(مادة
واإلنشائية وفقا للمادة السابقة ما تمنحه من إجازات او تراخيص او مـا             
توقعه من عقود متعلقة بالبحث او الكشف او االسـتغالل لتلـك المـواد           

 لألراضي المشمولة بهذه الوثائق ولما فوقها او في باطنها          وكذلك ملكيتها 
من مواد وخامات وال يجوز ترتيب أي حـق عينـي او تبعـي عليهـا                

٥٤١



 
املناجم واحملاجر

ويقتصر أثر تلك الوثائق على تخويل صاحبها حق البحـث والكشـف            
واالستغالل للمواد المعدنية او مواد الصخور الصناعية واإلنشائية  طبقا          

 .لهذا القانون
تقوم الهيئة بتطبيق وتنفيذ هذا القانون والرقابة على المناجم والمحاجر           )٦(مادة

ولها أن تقوم بنفسها بأعمال البحث والكشف عن المواد المعدنية ومـواد            
الصخور الصناعية  واإلنشائية واستغاللها  او أن تعهد بذلك إلى غيرها            
 وفقا للشروط واألوضاع المنصوص عليها في هـذا القـانون ، وتبـين            

 .الالئحة القواعد التفصيلية المنفذة الحكام هذه المادة
 الباب الثاني

 المناجم والمحاجر
 الفصل األول

 البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية واإلنشائية
 تصدر إجازة البحث عن المـواد المعدنيـة والصـخور الصـناعية             )٧(مادة

ـ          دم لـرئيس مجلـس     واإلنشائية من قبل الهيئة بناء على طلب كتابي يق
 .اإلدارة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية

وتبت فيـه بعـد     ) ٧( تدرس الهيئة الطلب المنصوص عليه في المادة       )٨(مادة
التأكد من استيفائه للبيانات والمعلومات وسداد الرسوم المقررة عليه وفقا          

 .لالئحة التنفيذية
لبحث سارية المفعول للمدة المحددة بها والمبينـة علـى           تعتبر إجازة ا   )٩(مادة

طبيعة المواد المعدنية والصخور الصناعية واإلنشائية المراد بحثها بمـا          
ال يتجاوز سنة ويجوز للهيئة تجديدها عند األقتضاء لمدة مماثلـة بعـد             

 .استيفاء الرسوم المقررة لذلك
ا الهيئة كتابة وعلى الهيئة   على كل من وجد مواد معدنية أن يبلغ عنه         )١٠(مادة

ان تسجل له حق الكشف في سجل تعده لذلك الغرض ويكون لـه حـق               
األولوية في الحصول على ترخيص في الكشف عن هذا المعدن شريطة           
أن تتوفر فيه الشروط الالزمة للحصول على ذلك الترخيص في الكشف           

لـى  عن هذا المعدن شريطة أن تتوفر فيه الشروط الالزمة للحصول ع          
ذلك الترخيص إذا لم تكن المنطقة ممنوحة لمسـتثمر آخـر وان يتقـدم              
بطلب ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديمه البالغ عن الكشـف وإال             

 .سقط حقه في األولوية 
 

 الفصل الثاني
 الكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية واإلنشائية

ية والصـخور الصـناعية      يصدر ترخيص الكشف عن المواد المعدن      )١١(مادة
واإلنشائية من قبل الهيئة يصادق عليه الوزير ولمدة أقصاها سنتان بناءا           

٥٤٢
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على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس اإلدارة وتنظم الالئحـة التنفيذيـة            
 .الشروط واإلجراءات الالزمة لذلك

 تدرس الهيئة الطلب المنصوص عليه في هذا القانون بعد التأكد من            )١٢(مادة
 .ائه للشروط والبت فيه في المواعيد التي تحددها الالئحة التنفيذيةاستيف

 يستوفي من كل ترخيص رسم سنوي تحدده الهيئـة وفقـا لالئحـة              )١٣(مادة
المالية وبحسب المساحة المرخص بها المطلوب الكشف فيها وظـروف          

 .التعدين أو ألية اعتبارات أخرى تتعلق بمنطقة التعدين
 له بالكشف أثناء سـريان مـدة التـرخيص حـق             يكون للمرخص  )١٤(مادة

الحصول على عقد استغالل عن كل المساحة المرخص له الكشف فيها           
أو في بعضها بالشروط واألوضاع المقررة في الفصل الثالث من الباب           

 .الثاني من هذا القانون
 ال يجوز للمرخص له بالكشف أن يقوم بالكشف عن أية معـادن أو              )١٥(مادة

 غير المادة المعدنية المرخص له بالكشف  عنها ما لم تكن            خامات أخرى 
هذه الخامات أو المواد مختلطة  مع خام المادة المعدنية المرخص بها ،             
وفي هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإضافة أسماء هذه المواد           
معدنية كانت أو مواد صناعية أو إنشائية  إلى ترخيص الكشف الصادر            

يوما مـن   ) ١٥(لمرخص له أن يبلغ  الهيئة كتابيا بذلك خالل          له وعلى ا  
 .تاريخ عثوره على الخام أو المادة المعدنية المختلطة

 الفصل الثالث
 استغالل المعادن والصخور

 توقع عقود استغالل المواد المعدنية ومـواد الصـخور الصـناعية            )١٦(مادة
 -:واإلنشائية وفقا لما يلي

غالل المـواد والصـخور الصـناعية       تبت الهيئة في عقـود اسـت       .  أ
 .واإلنشائية

يصدر قانون بالمصادقة على عقود استغالل المعادن الفلزية والمواد          .  ب
 .المشعة والمعادن النفيسة

 يشترط  لتوقيع عقد االستغالل أن يكـون مقـدم الطلـب مسـتوفيا               )١٧(مادة
 .للشروط واإلجراءات المحددة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 يجب أن يتضمن عقد االستغالل األحكام والشروط العامة والخاصة          )١٨(ةماد
للحقوق وااللتزامات لكل من الهيئة وصاحب العقد أو الغير وكيفية حـل            
الخالفات بينهما وشروط التنازل أو نقل الملكية أو اإليجار وغيرها مـن            

 .الشروط واألوضاع األخرى
 الباب الثالث

 ةالصخور الصناعية واإلنشائي

٥٤٣
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 -: تقسم مواد الصخور الصناعية واإلنشائية إلى قسمين )١٩(مادة
الصخور واألحجار والرمال والمواد التي تستعمل كمواد خام في معامل           .  أ

 .التصنيع كاألسمنت والزجاج وماشابهها
الصخور واألحجار والرمال والمواد المستعملة كمواد بناء في حالتها          .  ب

نيع بسيط عليهـا وتبـين الالئحـة        الطبيعية أو بعد أجراء تكييف او تص      
التنفيذية أنواع الخامات الداخلة تحت أي من القسمين المنصوص عليهمـا           

 .في هذه المادة 
 ال يجوز استثمار او استغالل الصخور الصـناعية واإلنشـائية إال            )٢٠(مادة

بموجب عقد يصدر وفقا ألحكام هذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة           
 . ذلك ما كان لغرض االستخدام الشخصي للمالكلذلك ويستثنى من

 يجب أن يتضمن العقد مقدار الرسوم السنوية المستحقة للدولة نظير           )٢١(مادة
 .االستغالل وفقا لما تحدده الالئحة المالية  التي يقرها مجلس اإلدارة

 إذا كانت المواد الصناعية واإلنشائية موجودة فـي أرض مملوكـة            )٢٢(مادة
ون لمالكيها حق األولوية في الحصول على عقد اسـتثمارها          لألفراد فيك 

 .طبقا لإلجراءات المقررة لذلك
 إذا كانت األرض التي يطلب منح العقد الستثمارها مملوكـة لغيـر             )٢٣(مادة

مقدم الطلب فعلى مقدم الطلب أن يرفق به عقد إيجار معمد من الجهات             
الكهـا ومـدة اإليجـار      المعنية متضمنا مقدار اإليجار المتفق عليه مع م       

والغرض منه وال يترتب على مقدار ايجار األراضي المشـار إليـه أي             
تبعية في حساب مقدار أي من الرسوم المستحقة للدولة بموجب الالئحـة       

 .المالية
 تحدد الالئحة التنفيذية القواعد واالحكام المكملة ألحكام هذا الباب بما           )٢٤(مادة

لالزمة إلصدار العقود وبحسب أهميتها     في ذلك األوضاع واإلجراءات ا    
للعمليات التنموية وتحدد الالئحة المالية المزايا واإلعفاءات التي يتمتـع          

 .بها أصحاب العقود
 يصادق مجلس اإلدارة بناءا على اقتـراح رئـيس مجلـس اإلدارة             )٢٥(مادة

بتفويض فروع الهيئة سلطات وصالحيات إصدار عقود الستغالل مـواد          
 .اعية واإلنشائية وفقا الحكام هذا القانونالصخور الصن

 الباب الرابع
 االحكام المشترآة

 يمنع البحث والكشف عن المواد المعدنيـة والصـخور الصـناعية            )٢٦(مادة
واإلنشائية واستغاللها في الجمهورية بما في ذلك المياه اإلقليمية والميـاه       

٥٤٤
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واألحكام المقـررة   الدولية المحاذية لها واالمتداد القاري خالفا للشروط        
 .في هذا القانون

 يجب أن يتضمن طلب الحصول على إجازة بحث أو ترخيص كشف            )٢٧(مادة
أو عقد استغالل للمواد المعدنية وكذا طلبات رخص استثمار الصـخور           

 .الصناعية واإلنشائية المعلومات والبيانات المحددة في الالئحة التنفيذية
للقانون البيانات عن كل إجازة أو رخصـة أو          تنظم الالئحة التنفيذية     )٢٨(مادة

 .عقد استغالل يصدر بموجب هذا القانون
 تنحصر الحقوق الممنوحة  بموجب اإلجازة أو الترخيص أو العقـد            )٢٩(مادة

في ذات المادة المعدنية أو مواد الصخور الصناعية واإلنشـائية وفـي            
ير محـدد   حدود المساحة المحددة في هذه الوثائق وإلى عمق عمودي غ         

بحيث ال يمتد أفقيا إلى ما يتبقى من هذه المادة أو عروقها أو شـعبها أو                
 .طبقاتها الكائنة وراء حدود تلك المساحة

 ال يجوز ألي شخص طبيعي او اعتبـاري البحـث او الكشـف أو               )٣٠(مادة
اإلستغالل أو المتاجرة بالمعادن أو مواد الصخور الصناعية واإلنشـائية          

إذن بذلك وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيـة         قبل الحصول على    
وتكون المواد المستخرجة خالفا ألحكام هذه المادة ملكا للدولة وليس لمن           

 .قام بها حق الرجوع عليها بشيء مما أنفقه في سبيل ذلك
 ال يجوز تصدير أي مادة من المواد المعدنيـة او مـواد الصـخور               )٣١(مادة

إال بعد الحصول على إذن بذلك من الهيئة وينطبق         الصناعية واإلنشائية   
 .ذلك على العينات التجريبية مهما كانت كميتها

 تحدد األسبقية في منح إجازة البحث أو ترخيص الكشف او توقيـع             )٣٢(مادة
عقود االستغالل للمـواد المعدنيـة وفقـا ألسـبقية اسـتيفاء الشـروط              

 .واإلجراءات القانونية المنظمة لذلك
 يجب أن يقدم طلب التجديد لإلجازة أو الترخيص أو العقد قبل انتهاء             )٣٣(مادة

المدة المحددة في أي منها بمدة ال تقل  عن شهرين وتعتبر فـي حالـة                
 .الموافقة على التجديد صادرة من التاريخ المعين إلنتهائها

 -: للهيئة أن تلغي اإلجازة أو الترخيص أو العقد في األحوال اآلتية)٣٤(مادة
ذا خالف المستثمر الشروط الواردة في اإلجازة أو الترخيص أو العقد           إ .  أ

 .أو لم يلتزم بتنفيذ ما طلب منه وفقا لها
إذا لم يسدد المبالغ المستحقة األداء للدولة في أوقاتها المحددة وبعـد             .  ب

 .مرور شهر واحد على إنذاره ما لم تكن هناك قوة قاهرة حالت دون ذلك
 اإلجازة او الترخيص أو العقد أو انقطع عن ذلـك          إذا لم يقم باستعمال   . ج

 .بدون سبب مشروع للمدة المحددة بهذا القانون

٥٤٥
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إذا ثبت تهريبه كمية من المواد المعدنيـة او الصـخور الصـناعية             . د
واإلنشائية دون دفع العوائد والمبالغ المسـتحقة عليهـا للدولـة أو قـام              

 .الئحته التنفيذيةبإستخراجها واستغاللها خالفا لهذا القانون و
إذا رفض تقديم المعلومات المطلوبة عن الكميات المستثمرة من قبله          . هـ

 .أو قدم معلومات غير صحيحة
 .إذا لم يتخذ التدابير الالزمة للحفاظ على البيئة. و
إذا تبين عدم التزامه بمسك السـجالت الالزمـة إلثبـات الكميـات             . ز

 .المستخرجة والمباعة
 .بيا بطلب إنهاء اإلجازة أو الترخيص أو العقد إذا تقدم كتا. ح
 .إذا خالف أي من شروط عقد اإلستغالل. ط
 ال يحق لصاحب اإلجازة او الترخيص او العقد الملغاة وفقا للمـادة             )٣٥(مادة

السابقة ان يطلب من الهيئة او الحكومة أي تعويض او اسـترجاع ألي             
 .بدل أو مبالغ 

الحاالت التي يتم فيها إنهاء او إلغاء اإلجازات او          يلتزم المستثمر في     )٣٦(مادة
 -:التراخيص او عقود االستغالل باآلتي

أن يزيل من موقع العمليات جميع اآلالت والمعدات واألجهزة واألدوات           -أ 
والمخلفات والعالمات بما في ذلك تسييج مداخل المناجم والمحاجر وسـد           

 من تـاريخ اإلنهـاء او       الحفر في المنطقة خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر       
 .اإللغاء وإال فتقوم الهيئة بذلك على نفقته

أن يسلم للهيئة جميع المناجم والمحاجر ضمن حدوده  وبحالة يمكـن             -ب 
االستفادة منها وله أن يزيل جميع المنشآت الخاصة بذلك إذا كان رفعها ال             

ـ              اء يحدث أضرارا ، وإذا لم يتم إزالتها خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلنه
او اإللغاء فيعتبر قد تم التخلي عنها للهيئة دون مقابل ، كما أن عليـه أن                

 .يصلح جميع أألضرار الناجمة عن االستثمار
يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة شراء أصول المستثمر بـالثمن            -ج 

الذي يتفق عليه حسب حالتها وإذا لم يتفقا واقتضـت المصـلحة العامـة              
 من قبل لجنة تثمين مكونة من ثالثة عدول يختار كل           شراءها فتقدر قيمتها  

طرف عدال ويختار العدل الثالث من قبل العدلين المختارين ويكون قرار           
 .هذه اللجنة ملزما

 على جميع القائمين بعمليات البحث او الكشف او االستغالل للمـواد            )٣٧(مادة
سـخ مـن    المعدنية او مواد الصخور الصناعية واإلنشائية االحتفـاظ بن        

الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائيـة والمسـوحات االخـرى المتعلقـة          

٥٤٦
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بنشاطاتهم المنجمية او المحجرية بحسب األحوال ، وكذلك بنسخ مـن           
 .نتائج االبحاث التي يجرونها وموافاة الهيئة بنسخ منها بمجر د القيام بها

العمليات علـى    إذا عثر الباحث او الكاشف او المستثمر اثناء قيامه ب          )٣٨(مادة
خامات مشعة كاليورانيوم والثوريوم  والراديوم ونحوها  وجـب عليـه            
إبالغ الهيئة على الفور بمجرد العثور على أي من هذه المـواد وعلـى              
الهيئة اتخاذ التدابير والمعالجات واإلجراءات المناسبة حسـب طبيعـة          

 .  وخطورة المادة المشعة المكتشفة
ئة المفوضين كتابيا دخول مواقع عمليات البحـث         يحق لموظفي الهي   )٣٩(مادة

والكشف واالستغالل للمواد المعدنيـة ومـواد الصـخور الصـناعية           
واإلنشائية ألغراض التفتيش والمراقبة لسائر العمليات الجارية بما فـي          
ذلك فحص السجالت والدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطهم والتأكد من         

المهنية ونظـام تخـزين  المتفجـرات        تطبيق أنظمة الصحة والسالمة     
وغيرها من وسائل الرقابة والتحري وعلى المسـتثمر تقـديم جميـع            

 .التسهيالت  والمساعدات التي تكفل أدائهم لمهامهم
 . على المستثمر  االستفادة من البضائع والمواد والخامات المحلية)٤٠(مادة
ستثمرون عند تنفيـذهم     مع مراعاة ما ورد في قانون العمل يلتزم الم         )٤١(مادة

للعمليات المتعلقة بالبحث او الكشف او االستغالل للمـواد المعدنيـة او            
 -:مواد الصخور الصناعية واإلنشائية بما يأتي

إعطاء األولوية للعمالة اليمنية وعلى األخص اولئك الـذي يحملـون           .أ 
 .المؤهالت والخبرات والمهارات المطلوبة

 الضروريين للعمال وفق بـرامج دوريـة        توفير التدريب والتأهيل  . ب 
 .بحسب مستوى وطبيعة عملياتهم

 الباب الخامس
 العقوبات والجزاءات

 مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها فـي القـوانين             )٤٢(مادة
ريـال وال تزيـد     )١٠٠,٠٠٠(النافذة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة الف       

س مدة ستة اشهر كل مـن       ريال أو بالحب  )٥٠٠,٠٠٠(عن خمسمائة الف  
 -:ارتكب أحد األفعال اآلتية

باشر أعمال البحث أو الكشف أو االستغالل للمواد المعدنية قبل حصوله            .  أ
 .على إجازة أو ترخيص

استخدام االجازات أو التراخيص أو العقود الخاصة بالمواد المعدنيـة           .  ب
 .في غير األغراض المحددة لها

٥٤٧
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ل استخراجها دون أن يكون لديه عقد       استخرج المواد المعدنية او حاو    . ج
 .استغالل وفقا الحكام هذا القانون

 .قام بتهريب المواد المعدنية إلى الخارج. د
قدم أية بيانات كاذبة او مزورة لغرض الحصـول علـى إجـازة أو              .هـ

 .ترخيص  او عقد استغالل المواد المعدنية
في القوانين النافذة    مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها          )٤٣(مادة

ريال وال تزيـد عـن      )١٠,٠٠٠(يعاقب بغرامة  ال تقل عن عشرة االف       
ريال أو بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر كـل           )١٠٠,٠٠٠(مائة الف 

 -:من ارتكب أحد األفعال اآلتية
 .استخرج الصخور الصناعية واإلنشائية خالفا ألحكام هذا القانون -أ 
لمستحقات المقررة للدولة الخاصـة     امتنع عن تسديد الرسوم وسائر ا      -ب 

 .باستغالل الصخور الصناعية واإلنشائية
 .هرب الصخور الصناعية واإلنشائية إلى الخارج.  -ج 
 .استخدم تراخيص المحاجر في غير األغراض المحددة لها -د 
رفض تقديم التسهيالت والمساعدات المطلوبة للموظفين المفوضـين         -ه 

 .شكال دون قيامهم بواجباتهممن قبل الهيئة أو حال بأي شكل من األ
قدم أية بيانات غير صحيحة لغرض الحصول على عقد استغالل مواد           -و 

 .الصخور الصناعية واإلنشائية
ريال ) ٥,٠٠٠( يعاقب بالغرامة الفورية التي ال تقل عن خمسة االف         )٤٤(مادة

ريال كل من ارتكـب فعـال مـن         )١٠,٠٠٠(وال تزيد عن عشرة االف    
 -:االفعال اآلتية

 .م التقيد بتجديد األجازات والتراخيص في المواعيد المحددةعد .  أ
عدم تقديم التقارير والبيانات المطلوبة من المسـتثمر وفقـا لهـذا             .  ب

 .القانون واللوائح المنفذة له
 تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفات المشار إليهـا فـي المـواد             )٤٥(مادة

 .السابقة من هذا الباب
ت والجزاءات والغرامات السابقة في أيلولـة المـواد          ال تخل العقوبا   )٤٦(مادة

المعدنية أو مواد الصخور الصناعية واإلنشائية محل المخالفات للدولة أو          
 .قيمتها بما في ذلك أي ريع تم الحصول عليه
 الباب السادس
 األحكام الختامية

مـن هـذا    ) ٣( مع مراعاة قانون االستمالك للمنفعة العامة والمـادة        )٤٧(مادة
قانون للحكومة أن تضع اليد على أية أرض مهما كانت طبيعتها لقـاء             ال

٥٤٨
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تعويض عادل إذا ظهرت فيها أية مواد معدنية أو صـخور صـناعية             
 .وإنشائية اقتضت المصلحة العامة استثمارها وفقا لهذا القانون

 بموجب أحكام هذا القانون على الجهات المخولة بصرف األراضـي          )٤٨(مادة
ثل اإلسكان واألوقاف أن تلتزم تلك الجهات والوحدات        ألغراض البناء م  

اإلدارية التابعة لها بالتنسيق مع الهيئة للتأكد من خلو تلك األراضي من            
 .الثروات المعدنية

 في حالة حدوث خالف بين المشمولين بأحكام هذا القـانون، يحـل             )٤٩(مادة
 -:الخالف على النحو اآلتي

 والهيئة حول تحديد نوع وصنف أي       إذا وقع خالف بين المستثمرين    . أ
مادة معدنية يعرض األمر على الوزير للفصل فيه وللمـتظلم اللجـوء            

 .للقضاء
إذا وقع خالف بين أصـحاب االجـازات والتـراخيص وعقـود            . ب 

االستغالل  بشأن الحدود الفاصلة بين مناجمهم ومحاجرهم  تقوم الهيئة           
ازعة ويصدر عنها قـرار     بترسيم هذه الحدود على نفقة األطراف المتن      

مسبب، ولمن يدعي اإلجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصـة خـالل           
يوما من إبالغه بذلك القرار، وتعتبر الدعوى في حالة الـدعاوى           ) ١٥(

 .المستعجلة
مع مراعاة ما جاء في قانون قضايا الدولة إذا حدث خـالف بـين              . ج 

 تطبيق احكام هـذا     الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية االخرى بسبب      
القانون يعرض الخالف على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قـراره           

 .نهائيا
 يتمتع الخاضعون الحكام هذا القانون بالمزايا واإلعفاءات الـواردة          )٥٠(مادة

 .والمنصوص عليها في قانون االستثمار
يـا   إذا منعت قوة قاهرة أو اعاقت أو اخرت المستثمرين  عن تنفيذ أ             )٥١(مادة

من التزاماته  في الموعد المحدد له فإن التعطيل أو التـأخير ال يعتبـر               
إهماال أو تقصيرا في العمل أو األداء وللهيئة أن تمدد الفترة التي كانـت              
محددة للعمل الذي توقف او تعطل لمدة تساوي فترة القوة القاهرة متى تم          

 .التأكد من ذلك
من هذا القـانون يكـون   ) ٢٩،١٤،٩( مع مراعاة ما ورد في المواد        )٥٢(مادة

تقديم طلبات الحصول على تراخيص التعدين الحرفي إلى الهيئة أو مـن            
 .تفوضه وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية

 تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بنـاء            )٥٣(مادة
ميليـة  على عرض الوزير على أن تتضمن هذه الالئحـة القواعـد التك           

٥٤٩
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والتفصيلية المتعلقة بتنظيم المناجم والمحاجر من حيث تهويتها وقيـود          
استعمال المتفجرات واألحكام المنظمة للتعدين الحرفي وكـذلك نمـاذج          
عقود االستغالل واإلجازات والتراخيص وتـدابير الصـحة والسـالمة          
المهنية ومسائل التدريب والتأهيل وسائر األحكـام التنظيميـة األخـرى         

 .منصوص عليها في هذا القانونال
 تصدر الهيئة الالئحة المالية الخاصـة بتحديـد اإلتـاوات ومقـدار             )٥٤(مادة

اإليجارات وغيرها من العوائد األخرى وكذا أنواع التأمينات والضمانات         
النقدية والمصرفية المطلوبة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعـد   

 . الوزيرموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض
م بشـأن   ١٩٩١لسـنة   ) ٥٠( يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم       )٥٥(مادة

المناجم والمحاجر وأي قانون أو حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكـام             
 .هذا القانون

 . يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)٥٦(مادة
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤٢٣/ادي االولىجم/١٠بتاريخ 
 مـ٢٠٠٢/يوليـــو/٢٠الموافق 

 علي عبد اهللا صالح        
 رئيس الجمهوريـة         

  

٥٥٠


