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  نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتعديــن أتشــرف برفــع هذا التقريــر ملجلس 
الــوزراء املوقــر، حــول أعمــال الهيئــة العامــة للتعديــن، والــذي يشــمل مختلــف جوانــب عملها 

خالل العــام 2017م.

ــة التــي يعقدهــا،  يقــوم املجلــس بمتابعــة أعمــال الهيئــة مــن خــالل االجتماعــات الدوري
والتــي اشــتملت يف عقــد أربعــة اجتماعــات خــالل 2017م ، اســتعرض مــن خاللهــا املجلــس 
ــن  ــب م ــا يناس ــاذ م ــتها واتخ ــة، لدراس ــل الهيئ ــن قب ــة م ــال املطروح ــات واألعم املوضوع
ــذت  ــي اتخ ــرارات الت ــة للق ــف التنفيذي ــتمرار املواق ــتعرض باس ــا يس ــأنها، كم ــرارات بش الق

ســابقا.

فقــد اســتطاعت الهيئــة العامــة للتعديــن أن تنجز الكثيــر من األعمال األساســية والتأسيســية 
املنوطــة بهــا، مــع املحافظــة ىلع أداء عملهــا يف األنشــطة التعدينيــة املتنوعــة، 
وتحصيــل الريــع املســتحق للدولــة، محققــة إيــرادات إجماليــة تخطــت 25 مليــون و300 ألــف 
ريــال عمانــي وبنســبة زيــادة عــن العــام املنصــرم تصــل إلــى 10%، فيمــا بلغــت املصروفــات 
الفعليــة وااللتزامــات للهيئــة مــا يقــارب ثالثــة مالييــن ونصــف ريــال عمانــي، والتــي شــملت 

املصروفــات الجاريــة والرأســمالية للهيئــة. 

كمــا عملــت الهيئــة ىلع مجموعــه مــن املشــاريع واألنشــطة اإلداريــة، ســاهمت يف تطويــر 
ــات  ــالل إدارة املخصص ــن خ ــك م ــابقا، وذل ــدة س ــا املع ــا وبرامجه ــذ خططه ــا وتنفي أدائه
ــد،  ــى مقرهــا الجدي ــت إل ــة انتقل ــة، كمــا أن الهيئ ــة ، وإدارة مواردهــا البشــرية واإلداري املالي
ــن  ــيمات م ــأة بتقس ــبة ومهي ــل مناس ــة عم ــر بيئ ــى توفي ــه إل ــن خالل ــت م ــذي تمكن وال
شــأنها أن تســاهم يف زيــادة إنتاجيــة وكفــاءة عمــل املوظفيــن، وكذلــك تســهيل اجــراءات 

ــن. املراجعي

وقــد اعتمــد املجلــس خــالل هذا العــام اللوائــح التنظيميــة لعمل اللجــان الفرعيــة باملجلس، 
كمــا تابــع مراحــل عمــل مشــروع اســتراتيجية عمــان للتعديــن، وآليــات ســير أعمــال تنفيــذه، 
وتابــع عــن كثــب الطلبــات التعدينيــة املتأخــرة لــدى الجهــات الحكوميــة والنظــر يف آليــة 
تســريع الــردود مــن قبــل الجهــات، واطلــع املجلــس أيضــا ىلع النتائــج األوليــة ملشــروع فــرز 
ــدر  ــة،  وأص ــركات األهلي ــاع الش ــة، و أوض ــق التعديني ــروع املناط ــة، ومش ــات التعديني الطلب

التوجيهــات املناســبة يف هــذه املواضيــع. 

ونتطلــع خــالل عــام 2018 واألعــوام املقبلــة بــإذن اهلل تعإلــى أن تســتمر الهيئــة يف أدائهــا 
اإليجابــي مــن خــالل األهــداف املرســومة وخارطــة الطريــق التــي وضعتهــا إلنجــاز املشــاريع 
والخطــط التــي بنتهــا، وأن تعمــل ىلع تنميــة قطــاع التعديــن وتحقيــق االســتغالل األمثــل 
للثــروات املعدنيــة واســتثمارها كمــا ينبغــي، حتــى تســاهم الهيئــة بفاعليــة يف التنويــع 

االقتصــادي للســلطنة. 

ــن،  ــس اإلدارة املحترمي ــاء مجل ــى أعض ــل إل ــكر الجزي ــدم بالش ــرني أن أتق ــام يس ويف الخت
وجميــع موظفــي الهيئــة ىلع جهودهــم املخلصــة وعملهــم الــدؤوب، متمنيــا لهــم دوام 

ــق والســداد. التوفي



التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان10

سعادة املهندس
 أحمد حسن الذيب
رئيس مجلس اإلدارة

وكيل وزارة التجارة والصناعة

سعادة
نجيب بن علي الرواس 

عضو مجلس اإلدارة
وكيل وزارة البيئة والشؤون املناخية

سعادة املهندس
سالم بن ناصر العويف 
نائب رئيس مجلس اإلدارة
وكيل وزارة النفط والغاز

مجلس 
اإلدارة



11 التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان

سعادة الشيخ
سعيد بن محمد البريكي

عضو مجلس االدارة
املستشار بوزارة الداخلية

املهندس
ناصر بن محمد الهاجري

عضو مجلس االدارة
خبير

الدكتور
حمود بن سيف املحروقي

عضو مجلس االدارة
خبير

سعادة املهندس
 علي بن محمد العبري

عضو مجلس االدارة
وكيل وزارة البلديات اإلقليمية 

وموارد املياة لشؤون موارد املياة



التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان12

التعدين ُنمو متواصل
سعادة املهندس/ هالل بن محمد البوسعيدي

 الرئيس التنفيذي



13 التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان

ــدا ىلع ان  ــرا جي ــتهدف مؤش ــم املس ــى الرق ــل إل ــام 2017 ليص ــالل ع ــة خ ــرادات الهيئ ــو إي ــل نم يمث
ــات املتاحــة. فقــد كان  الهيئــة ماضيــة يف النهــوض بقطــاع التعديــن يف الســلطنة وبحســب اإلمكان
نمــو إيــرادات ريــع املعــادن بأكثــر مــن 25% داللــة ىلع ان أنشــطة التعديــن تســير يف الطريــق الصحيــح. 
وســوف يتعــزز هــذا النمــو مــن خــالل تنفيــذ مخرجــات االســتراتيجية الوطنيــة للتعديــن وكذلــك مخرجــات 
مختبــرات برنامــج التنويــع االقتصــادي »تنفيــذ« لقطــاع التعديــن والــذي ســينفذ يف النصــف األول مــن 

عــام 2018. 

ــج  ــط والبرام ــداف والخط ــق األه ــالل تحقي ــن خ ــاع، م ــو القط ــتمرارية نم ــة ىلع اس ــل الهيئ ــث تعم حي
التــي وضعتهــا، وتكامــل األدوار داخــل منظومتهــا، فقــد عملــت الهيئــة إضافــة ىلع تجديــد التراخيــص 
التعدينيــة الدائــم واملؤقتــة ، وبمنهجيــة تضمــن االســتغالل األمثــل لهــذه التراخيــص ، بإصــدار مــا يقــارب 
٦8 ترخيصــا دائمــا ومؤقتــا لهــذا العــام، حيــث بلــغ اجمالــي التراخيــص العاملــة حتــى نهايــة 2017م  ٤7٩ 
ترخيــص تعدينــي موزعــة ىلع محافظــات الســلطنة املختلفــة، والتــي مــن شــأنها زيــادة اإلنتــاج مــن 
ــج  ــادة مســاهمة القطــاع يف النات ــرادات وزي ــادة اإلي ــدوره سيســهم يف زي ــذي ب ــة وال الخامــات املعدني

املحلــي اإلجمالــي وخلــق فــرص عمــل جديــدة.

وتســتمر الهيئــة العمــل ىلع عــدد مــن املشــاريع التنقيبيــة والتــي تمثــل مــن أولويــات تطويــر القطــاع 
مــن خــالل النتائــج التــي ستكشــف عــن مكامــن الخامــات املعدنيــة وتقيمهــا اقتصاديــا ومنهــا: مشــروع 
الدراســة االقتصاديــة لتقييــم خــام الجبــس بمحافظــة ظفــار، ومشــروع دراســة تواجــد خــام الكــروم يف 
شــمال عمــان، ومشــروع دراســة خــام الحجــر الجيــري يف منطقــة أذكــدات وغــرب عيــون بمحافظــة ظفــار، 
مشــروع تحديــد مناطــق تعدينيــة، ومشــروع دراســة تواجــد الجبــس يف منطقتــي منجــي والشــويمية 
بمحافظــة ظفــار مــع شــركة تنميــة معــادن عمــان، كمــا أصــدرت وجــددت الهيئــة  2٩ ترخيــص تنقيبــي 
خــالل هــذا العــام، وذلــك يف إطــار تقييــم احتياطيــات الخامــات املعدنيــة ومعرفــة جودتهــا واعتمــاد 

دراســات الجــدوى االقتصاديــة لهــذه املواقــع واســتثمارها االســتثمار األمثــل.

 ونظــرا ملــا تمثلــه الرقابــة والتفتيــش ىلع أنشــطة التعديــن مــن أهميــة بالغــة يف التأكــد مــن التــزام 
الشــركات العاملــة يف القطــاع باشــتراطات وضوابــط التعديــن، حفاظــا ىلع الثــروة املعدنيــة وســالمة 
البيئــة، فقــد تمكنــت الهيئــة مــن رصــد مــا يزيــد عــن 3 مليــون ريــال عمانــي مخالفــات لقوانيــن التعديــن، 

مــن خــالل مــا يزيــد عــن 338 زيــارة تفتيشــية شــملت جميــع املحافظــات. 

وتكامــال يف دور الهيئــة مــن متابعــة وتقييــم انتــاج املعــادن، وحثهــا املســتمر ىلع أهميــة اســتغاللها 
ــة  ــات املعدني ــر الخام ــة أيضــا ىلع اإلشــراف املســتمر يف تصدي ــة، تعمــل الهيئ ــا كقيمــة مضاف محلي
ــي %33  ــة حوال ــات املعدني ــر الخام ــاهمة تصدي ــت مس ــث بلغ ــة، حي ــات املعني ــع الجه ــيق م بالتنس
ــس  ــام الجب ــدر لخ ــدول كأىلع مص ــة ال ــلطنة قائم ــدرت الس ــث تص ــرة، حي ــة املباش ــرادات الهيئ ــن إي م
ــع  ــم االتفــاق م ــة وســرعة إنجــاز املعامــالت ت ــات املعدني ــر الخام ــا، وعمــال ىلع تســهيل تصدي عاملي
شــرطة عمــان الســلطانية ممثلــة يف اإلدارة العامــة للجمــارك يف مشــروع حوســبة اإلجــراءات والعمليــات 

الجمركيــة )بيــان( عبــر النافــذة االلكترونيــة الواحــدة. 

إن فاعليــة الــدور والتقــدم الــذي تحــرزه الهيئــة باســتمرار، كان نتــاج اهتمامهــا املتجــدد بالعنصــر البشــري 
يف معادلتهــا الخطيطــة والتنفيذيــة، فالــكادر البشــري هــو العمــود الفقــري لعمــل الهيئــة والتــي بدورها 
أولتــه أهميــة كبيــرة يف التدريــب والتأهيــل لرفــع كفــاءة العمــل، وكذلــك اســتمرار جهودهــا يف توظيــف 
ــو  ــودا نح ــل صع ــل العم ــة، لتواص ــي يف الهيئ ــكادر الوظيف ــدد ال ــادة ع ــة لزي ــة املتاح ــوارد املالي امل

تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا املنشــودة.
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التقديم

استثمار
تمثــل الهيئــة وجــه اســتثمارية مهمــة، حيــث تتلقــى العديــد مــن الطلبــات وتصــدر وتجــدد عــددا مــن التراخيــص التعدينيــة 
الدائمــة والمؤقتــة بمــا يعكــس حجــم اإلقبــال علــى هــذا القطــاع باعتبــاره قطاعــا واعــدا مــن الناحيــة االســتثمارية، وقــد 
وصلــت عــدد التراخيــص الدائمــة والمؤقتــة التــي تــم اصادرهــا لعــام 2017م   68 ترخيــص، بينمــا تــم تجديــد 173 
ترخيــص دائــم ومؤقــت، وفــي ســبيل تنظيــم فــرز وتقيــم الطلبــات عملــت الهيئــة علــى مشــروع فــرز وتقييــم طلبــات 

المســتثمرين لمختلــف المعــادن ووضــع آليــة وشــروط وضوابــط لالســتثمار . 

مرافق
أنجــزت الهيئــة تجهيــز المقــر الرئيســي لهــا خــالل عــام 2017م، بمــا يحقــق رؤيتهــا وتطلعاتهــا فــي إيجــاد بيئــة عمــل 
متميــزة، إضافــة للمرافــق األساســية فــي عملهــا، كمختبــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة والخدمــات الفيــة اللذيــن يمثــالن 
دعامــه مهمــة للهيئــة بمــا يقدمانــه مــن معلومــات وتحاليــل وخرائــط تســاعد صانعــي القــرار داخــل الهيئــة والشــركات 
االســتثمارية والباحثيــن علــى اتخــاذ قراراتهــم ورســم خططهــم فــي أســرع وقــت وبدقــة عاليــة، وعليــه فقــد كان لهمــا 
نصيبــا وافــرا مــن االهتمــام تمــت ترجمتــه عــن طريــق تطويــر األنظمــة والبرمجيــات المســتخدمة مــن خــالل عــدة مشــاريع.

دراسة وتقييم
الخامــات المعدنيــة ومــدى تواجدهــا وأنواعهــا تحتــاج -وبصفــة مســتمرة- إلــى البحــث والتنقيــب بهــدف زيــادة المخــزون 

ويتبيــن مــن خــالل البيانــات والمعطيــات التــي أدرجــت فــي هــذا التقريــر أن الريــع المحصــل لعــام 2017م، 15 مليــون 
و336 ألــف ريــال عمانــي تقريبــا، ويشــكل ريــع خــام مــواد البنــاء نصــف اإلجمالــي مــن الريــع تقريبــا. 

األنشطة التعدينية
يمثــل قطــاع التعديــن محــركا إيجابيــا نحــو تنميــة المجتمعــات بمــا يقدمــه مــن خدمــات أساســية ترتكــز علــى مــواد الخــام 
ــة يجــب اســتغاللها  ــة األهمي ــروة بالغ ــة ث ــى األساســية، فاألنشــطة التعديني ــر البن ــى تطوي ــي تعمــل عل ــة والت المعدني
االســتغالل األمثــل بمــا يخــدم الصالــح العــام، مــن خــالل تطويــر المشــاريع القائمــة وإيجــاد مشــاريع جديــدة ذات كفــاءة 
أكبــر تســاهم إيجابيــا فــي نمــو القطــاع، فقــد وصــل اإلنتــاج مــن المــواد المعدنيــة لهــذا العــام إلــى مــا يقــارب 66 مليــون 

طــن، وبلغــت كميــة البيــع إلــى 54.4 مليــون طــن تقريبــا.

ــة الســنة وحتــى نهايتهــا، ألعمــال وأنشــطة الهيئــة واملشــاريع  اشــتمل عــام 2017م منــذ بداي
التــي ابتدأتهــا منــذ بدايــة العــام، وكذلــك االســتمرار يف أداء دورهــا املعتــاد يف إدارة األنشــطة 
التعدينيــة، ويســرد هــذا التقريــر تفاصيــل األنشــطة واملشــاريع واإلنجــازات التــي تمــت خــالل عــام 

2017م، والتــي تمحــورت يف الجوانــب التاليــة:

األهداف 
والبرامج املنجزة 

لعام 2017م

إدارة وتطوير 
البحوث 

والدراسات

إدارة وتطوير 
األنشطة 

التعدينية 
والتنقيبية

إدارة وتطوير 
املوارد 

البشرية 
واملالية

أهم مشاركات 
وأنشطة 

الهيئة

12345
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واكتشــاف مواقــع جديــدة وتعويــض الفاقــد نتيجــة العمــل فــي المواقــع التعدينيــة الحاليــة، وتقييــم المواقــع المكتشــفة 
لدراســة جدواهــا االقتصاديــة تمهيــدا للترويــج لهــا، فقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن هــذه الدراســات لخامــات الجبــس والكــروم 

وخــام الحجــر الجيــري فــي مناطــق مختلفــة مــن الســلطنة.

مشاريع الهيئة 
يأتــي مشــروع حجــز المناطــق التعدينيــة لصالــح الهيئــة كأحــد أهــم المشــاريع التــي تعــول عليهــا الهيئــة إلحــداث نقلــة 
نوعيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الطلبــات وتوجيههــا فــي المســار الــذي يخــدم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز دور القطــاع فــي 
منظومــة االقتصــاد، وقــد قطعــت الهيئــة شــوطا كبيــرا فــي هــذا المضمــار وهــي تأمــل فــي تفهــم الجهــات المختصــة 
ــن بمجموعــة مــن المشــاريع الداعمــة للقطــاع  ــة العامــة للتعدي ــه، كمــا قامــت الهيئ لضــرورات هــذا المشــروع ومبررات
وأهمهــا، مشــروع الدراســة االقتصاديــة لتقييــم خــام الجبــس بمحافظــة ظفــار، مشــروع دراســة تواجــد خــام الكــروم فــي 
شــمال عمــان،  مشــروع دراســة خــام الحجــر الجيــري فــي منطقــة أذكــدات وغــرب عيــون بمحافظــة ظفــار،  مشــروع دراســة 

.MDO تواجــد الجبــس فــي منطقتــي منجــي والشــويمية بمحافظــة ظفــار مــع شــركة تنميــة معــادن عمــان
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األهداف 
والبرامج 
املنجزة 

لعام 2017م



التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان18

)1( خلق فرص استثمارات واعده

البرنامج           ما تم إنجازه 

ــدد 82  • ــد ع ــم تحدي ــة ت ــق التعديني ــروع املناط ــالل مش ــن خ م
ــن  ــى م ــة أول ــة كمرحل ــات معدني ــي لعــدد 8 خام ــع تعدين موق
املشــروع، وتــم إنشــاء قاعــدة بيانــات للخامــات املعدنيــة 
تتضمــن البيانــات التفصيليــة لــكل خــام مــن حيــث االحتياطــي 
ــروع ــذا املش ــا يف ه ــزال جاري ــل ال ي ــام والعم ــذا الخ ــودة ه وج

إيجاد مناطق تعدينية واعدة لالستثمار

ــك   • ــر 2017 وذل ــده يف نوفمب ــة الواح ــام املحط ــل نظ ــم تفعي ت
ــدء العمــل  ــدور األرضــي و ب ــة خدمــات املســتثمرين بال يف صال
ىلع اســتالم الطلبــات وتســجيلها إلكترونيــا. حاليــا ٤ موظفيــن 

ــم اعطائهــم الصالحيــة الســتخدام املحطــة الواحــدة ت

توفير البيئة التنظيمية من خالل تفعيل 
نظام املحطة الواحدة بما يكفل سهولة 

استالم وتقييم الطلبات.

ــص  • ــدد 5 تراخي ــي ، وع ــص تنقيب ــدد 20 ترخي ــد ع ــدار وتجدي ــم إص ت
ــة تعديني

تعزيز الشراكة بين االطراف املستفيدة 
يف قطاع التعديين.

تــم االنتهــاء مــن فــرز عــدد 3110 طلــب للخامــات املعدنيــة  •
بمختلــف أنواعهــا عــدد الطلبــات التــي اســتالمها منــذ نوفمبــر 
ــب تنقيــب و عــدد ٦1  ــى ديســمبر 2017م، بلغــت 10٦ طل 2017 إل

ــن. ــب تعدي طل
عدد طلبات الشركات األهلية بلغت 55 طلب. •

االنتهاء من فرز وتقييم جميع طلبات 
التنقيب والتي لم يتخذ فيها أي اجراء 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

تــم االنتهــاء مــن صياغــة مشــروع قانــون الثــروة املعدنيــة  •
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة.

تم االنتهاء من صياغة مسودة الالئحة التنفيذية للقانون. •
تــم وضــع منهجيــة العتمــاد املخالفــات التعدينيــة بمــا يحقــق  •

الشــفافية واملســاواة يف التعامــل مــع الجميــع

 ابتكار لوائح ذات مرونة وشفافية تحقق 
جاذبية استثمارية واستغالل امثل للثروة 

املعدنية

ارتفــاع اجمالــي اإليــرادات بنســبة 50% عــن اإلجمالــي املحقــق  •
للعــام الســابق

تطوير مختبر املعادن وتعزيز إيرادات

)2( تعظيم اإليرادات املباشرة

البرنامج           ما تم إنجازه 

تــم اإلنتهــاء مــن تقييــم عــدد 31 برنامجــا تنقيبيــا وعــدد  •
ــة  ــات معدني ــا لخام ــارة 2٤ موقع ــم زي ــة وت ــة تنقيبي 1٤ دراس

مختلفــة

عظيم العائد من الخامات املعدنية من 
خالل التقييم واالشراف ىلع االعمال 

التنقيبية.

مشــروع دراســة تواجــد خــام الكــروم يف شــمال عمــان: أســندت  •
املناقصــة لشــركة أزد لالستشــارات الهندســية وقــد قامــت 
ــروع،  ــل باملش ــير العم ــن س ــهرية ع ــر ش ــة تقاري ــم خمس بتقدي
ومــن النتائــج االوليــة للدراســة تواجــد 70 منكشــفا لخــام الكــروم  
ــم تنتهــي الشــركة مــن الدراســة يف الوقــت املحــدد حيــث  ول
أنــه طلبــت تمديــد املشــروع لشــهرين اضافييــن ومــن املتوقــع 

ــخ ٩/3/2018م           ــن الدراســة بتاري اإلنتهــاء م

القيام بالدراسات التفصيلية لتعزيز القيمة 
االقتصادية للمواقع.

أوال: األهداف والبرامج املنجزة لعام 2017م
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 تحصيــل التســويات املاليــة الناتجــة مــن املخالفــات التــي تــم  •
ضبطهــا للشــركات املخالفــه مــن قبــل دائــرة الرقابــة والتفتيــش 
والدائــرة القانوينــة وتــم تحصيــل مبلــغ يقــارب )707( ألــف ريــال 

عمانــي خــالل عــام 2017. 
تحصيــل مــا يقــارب 8٤% مــن إجمالــي  متأخــرات إيــرادات الهيئــة  •

لــدى الغيــر للعــام 201٦ بمــا يقــارب 2 مليــون ريــال عمانــي. 
  التحصيــل الفعلــي والحقيقــي لريــع التعديــن  مــن خــالل  •

التعــاون مــع دائــرة الرقابــة والتفتيــش  بالتدقيــق ىلع  اجمالــي 
ــد  ــز بن ــى تعزي ــذي أدى إل ــر ال ــركات االم ــض الش ــات البع املبيع
ــي   ــال عمان ــون ري ــدره  )15( ملي ــي وق ــى اجمال ــل إل ــع ليص الري
ــام 201٦. ــالل ع ــه خ ــم تحصيل ــا ت ــن م ــا )25(% ع ــادة وقدره بزي

التحصيــل الفعلــي  لرســوم عبــور الشــاحنات بشــكل دقيــق   •
ومفصــل  وفــق مذكــرة  التعــاون مــع  شــرطة عمــان الســلطانية  
ــارب )8(  ــا يق ــد م ــذا البن ــه به ــم تحصيل ــا ت ــي م ــل إجمال ليص

ــي.. ــال عمان ــون ري ملي
 اســتحداث نظــام داخلــي  يف قســم اإليــرادات ســاهم يف عرض  •

الرســوم البيانيــة ورصــد املؤشــرات الجمالي اإليــرادات املحصلة

املساهمة يف تعزيز إيرادات الهيئة

)3( ترسيخ ثقة املواطن بأنشطة التعدين من خالل الرقابة والتفتيش ومشاركة املجتمع املحلي.

البرنامج           ما تم إنجازه 

حيــث تــم إنجــاز 75% مــن املشــروع .باالتفــاق مــع مــع وزارة  •
ــلة وزارة  ــة ومراس ــم مخاطب ــكان : ت ــة وزارة اإلس ــاع : مخاطب الدف
االســكان إلصــدار رســوم مســاحية منــذ شــهر ينايــر 2017 وحتــى 

ــع ــة ىلع 20 موق ــم املوافق ــر ، ت ــهر اكتوب ش

ــات  • ــة الجه ــم مخاطب ــوان: ت ــياحة والدي ــة والس ــة البيئ مخاطب
وتــم الــرد علينــا لتحديــد موعــد لإلجتمــاع وزيــارة املواقــع 

لتحديــد اآلليــة املناســبة لحفــظ الظواهــر .
ــدار  • ــة إلص ــع خط ــم وض ــة: ت ــر الجيولوجي ــاب الظواه ــف كت تألي

ــوان الظواهــر الجيولوجيــة يف ســلطنة عمــان ، يف  ــاب بعن كت
الفتــرة الحاليــة توجــد املــادة العلميــة مــع وجــود التوثيــق 
وزيــادة  الصــور  تحديــث  إلــى  يحتــاج  لكــن  الفوتوغــرايف 

املعلومــات املرتبطــة بــكل ظاهــرة جيولوجيــة
ــة يف  • ــع الواقع ــارة املواق ــم زي ــة : ت ــر الجيولوجي ــارة الظواه زي

ــم . ــوت والدق ــار ومح ظف

الحفاظ ىلع التراث الجيولوجي والنيازك 
ووضع الضوابط الالزمة لحمايته
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النيازك:

كتيب النيازك: تم تأليف الكتيب وطباعته. •
ــن  • ــات م ــع املعلوم ــور جم ــازك:يف ط ــي يف الني ــاب تفصيل كت

ــري. ــي السويس ــق العمان ــع الفري ــاون م ــا بالتع مصادره
ــي  • ــض موظف ــراك بع ــم اش ــازك: ت ــن يف الني ــب املوظفي تدري

املديريــة يف العمــل امليدانــي لالســتفادة مــن املعرفــة لــدى 
ــرن.  علمــاء جامعــة بي

ــم التنســيق  • ــم االنتهــاء مــن املبنــى وت مبنــى مخــزن النيازك:ت
حســب  املبنــى  لتهيئــة  العــروض  لتوفيــر  الشــركات  مــع 

املواصفــات.
• 
ــات مــن البحــوث بطــرق  • توفيــر املعلومــات الجيولوجيــة والبيان

ــة  ــم الجغرافي ــرة النظ ــليم دائ ــم تس ــث ت ــة  حي ــهلة ورقمي س
ــة ــة الكتروني ــل مكتب ــقاطها وعم ــم اس ــة ليت ــخة إلكتروني نس

 الحفاظ ىلع التراث الجيولوجي والنيازك 
ووضع الضوابط الالزمة لحمايته

ــا ومصــر  • ــرات تعــاون مــع تركي ــم اعــداد مذك ــرة التعــاون: ت مذك
ــا . ــوب افريقي ــرب وجن ــس واملغ وتون

مذكــرة تعــاون املنشــآت الســلطانية: تــم اعــداد مذكــرة التعــاون،  •
ــزة للتوقيع. جاه

تســهيل اإلجــراءات للباحثيــن: تقديــم الدعــم وتســهيل اإلجراءات  •
. للباحثين 

تدريب املوظفين: اشراك املوظفين يف العمل الحقلي. •
تصديــر عينــات :تــم معاينــة العينــات املصــدرة وبموجبهــا تــم  •

ــر. اصــدار تراخيــص للتصدي

العمل ىلع تطوير عالقات التعاون مع 
الجهات الوطنية واملنظمات العلمية يف 

مجال الجيولوجيا والتعدين

تم تسليم دائرة النظم الجغرافية نسخة إلكترونية ليتم 
اسقاطها وعمل مكتبة الكترونية

توفير املعلومات الجيولوجية 
والبيانات من البحوث بطرق سهلة 

ورقمية

الشــركات  • إحالــة  تــم  فقــد  الهيئــة  اســتحقاقات  ملتابعــة 
املتخلفــة عــن ســداد مبالــغ )الريــع( للهيئــة حيــث بلــغ اجمالــي 
ــه  ــة )12072٤0ر.ع( ، ومن ــال للمحكم ــتهدف واملح ــغ املس املبل
ــغ )51537ر.ع( الزال  ــى مبل ــغ )1155702ر.ع( وتبق ــترداد مبل ــم اس ت

ــي. ــذ القضائ ــد التنفي قي
ــراد  • ــركات وأف ــدد )7( ش ــة ع ــم إحال ــن ت ــق ردع للمخالفي  لتحقي

ــى االدعــاء العــام ملخالفــة قانــون التعديــن وامتناعهــم عــن  إل
ــغ  ــة مبل ــات املالي ــة املطالب ــدر قيم ــات ، وتق ــوية املخالف تس
)2888782ر.ع( تــم تحصيــل مبلــغ )85500ر.ع( والزالــت القضايــا 

ــام . ــاء الع ــام االدع ــورة ام منظ
ومنــح  • )1500000ر.ع(  وقــدره  بمبلــغ  مخالفــات  اعتمــاد  تــم 

والزالــت   ، اوضاعهــم  لتســوية  يــوم   )٦0( مهلــة  مرتكبيهــا 
مســتمرة املتابعــة 

ردع اي مخالفة ألحكام القانون 
وتحصيل اإليرادات الفعلية الواجبة 
السداد وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية
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تــم االنتهــاء مــن صياغــة مشــروع قانــون الثــروة املعدنيــة  •
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة.

تم االنتهاء من صياغة مسودة الالئحة التنفيذية للقانون. •
تــم وضــع منهجيــة العتمــاد املخالفــات التعدينيــة بمــا يحقــق  •

الشــفافية واملســاواة يف التعامــل مــع الجميــع

ابتكار لوائح ذات مرونة وشفافية 
تحقق جاذبية استثمارية واستغالل 

امثل للثروة املعدنية

نتيجــة لتفعيــل دور الدائــرة القانونيــة بشــكل أكثــر فاعليــة  •
ومشــاركتها متخــذي القــرار يف املراجعــة والتدقيــق القانونــي 
وتقديــم الــرأي واملشــورة فقــد انخفضــت القضايــا املقامــة ضــد 
الهيئــة بنســبة 35%  حيــث كانــت القضايــا املقامــة ضــد الهيئــة 
يف عــام 201٦ م عــدد )20( قضيــة بينمــا بلغــت يف عــام 2017 م 

عــدد ) 13 ( قضيــة انتهــت جميعهــا يف مصلحــة الهيئــة.
ــدرت  • ــبق وان ص ــي س ــة الت ــكام القضائي ــة األح ــذ كاف ــم تنفي ت

ــذ ــع التنفي ــا موض ــة وجعله ــد الهيئ ض

الحد من القضايا املقامة ضد الهيئة 
والتحكم بآثارها

ــرة  • ــع دائ ــيق م ــة بالتنس ــة فني ــداد مواصف ــل ىلع إع ــم العم ت
املتطلبــات  اعــداد  تــم   -2 بالهيئــة.   املعلومــات  تقنيــة 
املحتــوى واملــراد وضعــه يف املوقــع االلكترونــي. 3 تــم اطــالع 
مســؤولي الهيئــة واإلتفــاق ىلع املحتــوى واملوصفــات الفنيــة. 
٤ تــم التنســيق مــع هيئــة تقنيــة املعلومــات إلعــداد مســتند 

ــا ــدا إلعتماده ــا، تمهي ــاري مراجعته ــة وج املناقص

إنشاء موقع إلكتروني للهيئة

ــق  • ــع التواصــل االجتماعــي وف ــة مواق ــح حســابات الهيئ ــم فت ت
ــه يف ــط ل املخط

تــم اعــداد منشــورات أســبوعية مبدئيــا ملوظفــي الهيئــة،  •
ونشــرها عبــر البريــد االلكترونــي ملوظفــي الهيئــة وكذلــك عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي واملرحلــة القادمــة ســتكون نشــره 

ــة. شــهرية متكامل

إنشاء نشرة إلكترونية شهرية للهيئة..

)4( تمكين الهيئة ماديا وبشريا وتقنيا لتقديم خدمات أفضل ذو كفاءة عالية 

البرنامج           ما تم إنجازه 

استجار مبنى يف غال •
تزويــد املبنــى بكافــه املســتلزمات املكتبيــة و التقنيــة و  •

التفاعليــة الشاشــات 
استئجار عدد 10 سيارات       •
شراء مستلزمات العمل امليداني •

تهيئة البيئة املكتبية املناسبة 
لجميع التقسيمات بالهيئة

تــم جـــرد وحصــر األصـــول الثابتــة ، والتأكد مــن مطابقة األصـــول  •
املذكــورة بالشئـــون اإلداريـــة مـــع املسـجـــلة حســابيا يف 

ــابات الهيـئـة  حسـ
صيانة جميع األصول الثابتة       •

املحافظة ىلع أصول وممتلكات 
الهيئة وتنمية استثمارها
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التأمين ىلع املركبات ومتابعة وثائق التأمين وصالحيته   •
التخلــص مــن األصــول الثابتــة الغيــر املســتفاد منهــا ، واملنتهي  •

العمــر االفتراضــي لها
املحافظة ىلع أصول وممتلكات 

الهيئة وتنمية استثمارها

توزيــع املخصصــات املاليــة املتاحــة لتلبيــة معظــم املتطلبــات  •
املاديــة والخدميــة 

 اســتحداث نظــام داخلــي يف قســم املصروفــات والرواتــب  •
والبيانــات  الصــرف واســتخراج املؤشــرات  ملتابعــة عمليــات 

الالزمــة ملصروفــات الهيئــة واتاحتهــا ملتخــذي القــرار.
االلتزام باملنشورات املالية الصادرة من وزارة املالية  •
اعــداد املوازنــة الجاريــة والرأســمالية التقديريــة للعــام 2018  •

بصيغــة موازنــة البرامــج واألداء موزعــا بهــا املخصصــات املاليــة 
ــاريع. ــب املش حس

 اعــداد كشــف تفصيلــي باملوازنــة اإلنمائيــة للخطــة الخمســية  •
التاســعة موزعــه ىلع ٦ قطاعــات ومفصــال بهــا املشــاريع ملــدى 

3 ســنوات.

رفع كفاءة إنفاق املورد املالي

تفعيل نظام مورد ونظام بيان الجمركي •

تعزيز كفاءة العمل اإلداري والفني 
واملالي  باستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واألنظمة 
املتاحة وحوسبة العمل اإلداري

إنشاء وتجهيز غرفة لألجهزة املركزية وملحقاتها • تجهيز البنية التقنية يف الهيئة 
باملستلزمات والخدمات الالزمه لها

    تطوير  نظام وزن الشاحنات •
تطوير األنظمة التقنية الحاليه التي 
تخدم العمل وتفعيل استخدامها من 

مستخدمي الهيئة

استحداث قائمة لتصنيف الوثائق  املشتركة • تصنيف الوثائق الخصوصية والعمل 
ىلع متابعة الوثائق املشتركة.

بناء منظومة التدقيق الداخلي يف الهيئة •
ــرح  • ــق واقت ــال التدقي ــب مســتقل ليقــوم باعم ــف مكت ــم تكلي ت

ــة ــة مســتقلة للهيئ اعــداد الئحــة مالي

       التدقيق ىلع القوانين والقرارات 
واللوائح والسياسات التي تحكم أعمال 
الهيئة من الناحية املالية واإلدارية.                        

)5(زيادة نسبة التوظيف.

البرنامج           ما تم إنجازه 

تعيين 37 •
نقل إلى الهيئة ٤ •
إنتداب من خارج الهيئة 10 •
إنتداب داخلي 7 •
إعارة 1 •
اإلعالن عن 33 وظيفة مؤقتة •
توفير عدد 238 فرصة تدريبية •

رفد الهيئة بالكوادرالبشرية املؤهلة 
وتطويرها وتعزيز ارتباطها بالعمل



23 التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان

)٦(جذب وتوطين املعارف التعدينية.

البرنامج           ما تم إنجازه 

ــب  • ــر تتناس ــق معاي ــة وف ــات الجغرافي ــدة البيان ــر قاع ــم تطوي ت
ــة  ــات القديم ــدة البيان ــتبدال قاع ــرى واس ــات االخ ــع املديري م
ــن  ــة م ــذه الجزئي ــن ه ــاء م ــم االنته ــدة ت ــات جدي ــدة بيان بقاع
ــرة  ــدة لدائ ــات الجدي ــدة البيان ــليم قاع ــم تس ــركة وت ــل الش قب

البيانــات الجغرافيــة.

 تطوير قاعدة البيانات الجغرافية

 بيانات املديرية العامة للمناجم و املحاجر
التراخيص:

املكتملة: ٤5٦ •
غير مكتملة: غير معروف •

الطلبات:
الكسارات جميع محافظات السلطنة مكتملة 5٦7 •
 بيانات املديرية العامة إلستثمارات املعادن  •

التراخيص:-
املكتملة: 125 •
الغير مكتملة : غير معروف •

الطلبات:-
الكروم مكتمل: 27٩ •
الرخام مكتمل: ٦15 •
املعادن االخري مكتملة: 871 •
املعادن االخري غير مكتملة: غير معروف •

محافظة ظفار:
التراخيص املكتملة: ٤٦ •
التراخيص الغير مكتملة: غيرمعروف •

 الدراسات التعدينية:
الدراسات التي تم إضافتها لقاعدة البيانات: 2 •
الدراسات املتبقية: 7  •
ــة  • ــات رقمي ــي بيان ــة ال ــل دراســة جيولوجي ــم البــدء يف تحوي ت

يف  املوجــودة  الدراســات  كامــل  تحويــل  إمكانيــة  لدراســة 
ــا يف  ــتفادة منه ــة االس ــة و محاول ــات رقمي ــي بيان ــيف ال االرش

ــات ــدة البيان ــم قاع دع

توفير البيانات الرقمية الخاصه بنظم 
املعلومات الجغرافية
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مشــروع إنتــاج خارطــة جيولوجيــة جديــدة: تم تحديــد منطقتين  •
إلنتــاج خارطــة جيولوجيــة جديــدة بمقيــاس 1:50,000 بمــا يمثــل 

نســبة 30% من املشــروع
املشــاركة يف  مشــروع البحــث عــن املعــادن النــادرة يف صخــور    •

الكربونيتايت
املشــاركة يف دراســة واستكشــاف جيولوجــي وتقييــم الجــدوى  •

االقتصاديــة ملواقــع احجــار الزينــة يف ســلطنة عمــان.
املشــاركة يف دراســة إمكانيــة اســتخدام صخــور الصــوان كمصدر  •

للســيلكا يف صناعــة االســمنت حيــث كانــت النتائــج املخبريــة 
مبشــرة يف هــذا املجــال )بالتعــاون مــع شــركة اســمنت عمــان(

ــاط  • ــة يف وادي حط ــات املعدني ــد الخام ــة تواج ــة دراس مناقش
Wadi Hattat Window

استكمال البنية التحتية الجيولوجية.
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ــؤون  • ــة لش ــة العام ــى املديري ــل إل ــروع بالكام ــليم املش ــم تس ت
ــوب  ــم املطل ــواع الدع ــة أن ــم كاف ــادن وتقدي ــتثمارات املع إس

والــرد ىلع اإلستفســارات

تقديم الدعم لتحديد مناطق 
تعدينية واعدة لالستثمار.

تــم الــرد ىلع استفســارات ورســائل بعــض املؤسســات والجهــات  •
الحكوميــة والخاصــة ومنهــا وزارة التــراث والثقافــة وشــرطة 
عمــان الســلطانية ووزارة النفــط والغــاز وبلديــة مســقط وشــركة 
االتصــاالت العمانيــة )عمانتــل(، وأيضــا شــركة تمديدانابيــب 
امليــاه بيــن واليــة صحــار ومحافظــة الظاهــرة ومديريــات الهيئــة 

ــات     ــة لهــذه املديري ــم املشــورة الفني وتقدي
اإلســكان  • وزارة  مــن  الــواردة  الســكنية  املخططــات  إســقاط 

التداخــل                                                                                  إشــكاليات  ومعالجــة  مخططــا   3٤ وعددهــا 

 توفير بيانات املسوحات الجيولوجية.
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إدارة 
وتطوير 

األنشطة 
التعدينية 
والتنقيبية
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  تقــوم المديريــة العامــة للمناجــم والمحاجــر والرقابــة علــى التعديــن بــدور حيــوي فــي إدارة وتطويــر األنشــطة التعدينيــة 
مــن خــالل انجازاتهــا فــي األنشــطة التاليــة: 

ثانيا: إدارة وتطوير األنشطة التعدينية والتنقيبية

عدد التراخيص 201٦م عدد التراخيص 2017م نوع الترخيص  

1٩٩ 1٦٦ التراخيص التعدينية )الدائمة( التي تم تجديدها

1٤ 18 التراخيص الجديدة )الدائمة( التي صدرت

2٤ 7 تراخيص املشاريع )املؤقتة ( التي تم تجديدها

35 ٤٩ تراخيص املشاريع )املؤقتة( التي صدرت

متابعة أنظمة املحاجر القائمة ىلع رأس عملها ومتابعة إجراءات تجديد تراخيصها.
دراســة وتقييــم محاجــر الشــركات التــي لــم تبــدأ العمــل والشــركات املتوقفــة عــن العمــل والنظــر يف أســباب 

عــدم بدئهــا أو توقفهــا، واتخــاذ اإلجــراء القانونــي حيالهــا.
دراســة املواقــع التعدينيــة املقترحــة ملحاجــر مــواد البنــاء املقدمــة مــن قبــل الشــركات أو تلــك املواقــع 

العامــة املقترحــة مــن قبــل الهيئــة كمواقــع عامــة.
دراســة الطلبــات الســابقة التــي لــم يتخــذ حيالهــا أي إجــراء، ودراســة الطلبــات املكتملــة املوافقــات مــن قبــل 

الجهــات الحكوميــة واســتكمال إصــدار التراخيــص التعدينيــة لهــا.
ــراءات  ــت إج ــي أنه ــام والت ــاء الع ــى االدع ــة إل ــابقة واملحال ــة الس ــص التعديني ــقاطات التراخي ــح إس تصحي
املخالفــات املتعلقــة بهــا، كذلــك تصحيــح التراخيــص التعدينيــة الســابقة التــي يختلــف واقعهــا التعدينــي 

.)WGS-84( ــروف ــام املع ــي وبالنظ ــص التعدين ــن الترخي ع
دراسة وتقيم طلبات الشركات األهلية. 

ــراد  ــدة أو امل ــة الجدي ــة واملؤقت ــات الدائم ــة الطلب ــتمر يف دراس ــل املس ــة ىلع العم ــت الهيئ ــد دأب  فق
تجديدهــا، ليتســنى لهــا تقييــم هــذه الطلبــات مــن جميــع الجوانــب، حيــث عملــت خــالل عــام 2017 ىلع 
تجديــد وإصــدار مجموعــة مــن التراخيــص، تمثلــت يف تجديــد 1٦٦ ترخيــص دائــم، و 7 تراخيــص مؤقتــه، بينمــا 
أصــدرت 18 تراخيــص دائمــة و ٤٩ ترخيــص مؤقــت، والجــدول التالــي يلخــص مــا تــم إنجــازه يف عــام 2017م، 

للتراخيــص التعدينيــة ومحاجــر وكســارات مــواد البنــاء:

1. التراخيص التعدينية لمحاجر وكسارات مواد البناء )الدائمة(.
2. التراخيص والطلبات التعدينية المؤقتة )المواد الردمية(. 

3. أنشطة اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية.
4. الرقابة والتفتيش على األنشطة التعدينية.

5. متابعة انتاج المعادن.
6. تحصيل ومتابعة الريع.

7. شهادات تصدير الخامات التعدينية.

1- التراخيص التعدينية ملحاجر وكسارات مواد البناء:
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حيــث بلــغ اجمالــي عــدد التراخيــص التعدينيــة حتــى نهايــة 2017م، 479 ترخيــص تعدينــي، موزعــة علــى محافظــات 
الســلطنة المختلفــة، كمــا يشــير الرســم البيانــي التالــي: 

شمال
الباطنة

جنوب 
الباطنة

الداخلية جنوب 
الشرقية

شمال 
الشرقية

الظاهرة الوسطى البريمي مسندم مسقط ظفار

92 42 103 19 52 54 13 24 5 9 66
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2- برنامج اللجنة الفنية ملنح تراخيص املواد الردمية 

)محاجر الكسارات لتنفيذ مشاريع حكومية(

ــات  ــد مــن الطلب ــة بتســهيل واإلســراع فــي دراســة العدي ــات المعني ــي الجه ــة ومــن خــالل األعضــاء ممثل قامــت اللجن
المقدمــة مــن قبــل الشــركات العاملــة فــي المشــاريع الحكوميــة والموافقــة علــى تلــك الطلبــات ممــا ســاهم فــي اصــدار 

23 ترخيــص تعدينــي مؤقــت لتلــك الشــركات، والجــدول التالــي يوضــح التراخيــص الصــادرة:

عدد التراخيص املوقع م

تم إصدار عدد 7 تراخيص تعدينية مؤقتة. طريق أدم – ثـمريت 1

تم إصدار عدد 5  تراخيص تعدينية مؤقتة. غير معدل طريق ادم – ثـمريت 2

تم إصدار ترخيص تعديني  واحد مؤقت.  مشروع دوار صالن 3

تم إصدار عدد 5  تراخيص تعدينية مؤقتة.  محضة ٤

تم إصدار عدد 3 تراخيص تعدينية مؤقتة.  طريق بدبد – صور املرحلة الثانية 5

تم إصدار ترخيص تعديني واحد مؤقت.  ميناء الصيد بالدقم ٦

تم إصدار ترخيص تعديني واحد مؤقت.  طريق خصب الساحلي 7
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3- الرقابة والتفتيش:

تقــوم الهيئــة ممثلــة بفريــق الرقابــة والتفتيــش بمهــام ميدانيــة مختلفــة تتنــوع بيــن معاينــة الشــكاوى وزيــارة حفــر 
اإلمــداد الخاصــة بمشــاريع البينــة التحتيــة وتجديــد التراخيــص وبعــض المحاجــر التــي يوجــد شــك فــي صحــة بيانــات 
اإلنتــاج المقدمــة للهيئــة، حيــث قــام الفريــق خــالل عــام 2017 بزيــارات ميدانيــة شــملت جميــع محافظــة الســلطنة 
وبلغــت 338 زيــارة، والتــي مــن خاللهــا تــم ضبــط عــددا مــن المخالفــات لقوانيــن التعديــن وتــم إحالتهــا إلــى الدائــرة المعنيــة 

ــم تســجيلها. ــي ت ــل المخالفــات الت ــي يوضــح تفاصي ــة، والجــدول التال الســتكمال اإلجــراءات القانوني

املجموع املوضوع

338 عدد الزيارات امليدانية للشركات

20 عدد الشركات التي لديها املخالفة ريع )فرقيات ريع(

32 الشركات التي لديها املخالفة العمل خارج الترخيص

ما يزيد عن 3 مليون ريال مجموع املبالغ املرصوده
)املخالفات تعرض ىلع لجنة املخالفات(
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توضــح البيانــات األوليــة بــأن مــواد البنــاء تتصــدر الكميــات املنتجــة مــن املعــادن يف عــام 2017م وتقــدر بـــ )38,5٦3,٩53 م3(، 
وبلغــت كميــة مبيعــات 2017م  ) 35,٤22,1٦0 م3(، حيــث انــه مــن املتوقــع زيــادة األرقــام الخاصــة بعــام 2017م عنــد اكتمــال 

اســتالم التقاريــر مــن الشــركات.

4- إنتاج املعادن 

كمية املباع 
)طن(
2017م

كمية 
املباع)طن(

201٦م

كمية 
االنتاج)طن(

2017م

كمية االنتاج 
)طن(
201٦م

املعدن

35,٤22,1٦0 ٤2,8٦٤,3٦3 38,5٦3,٩53 ٤5,833,210 مواد البناء  )متر مكعب(

1,157,28٩ 1,238,378 1,235,0٤8 1,38٦,585 الرخام

8,٩01,557 10,157,5٦2 1٦,٦78,٤5٦ 12,٤71,107 الحجر الجيري

٦,875,٤51 ٦,81٤,٤87 7,٤٦1,3٩3 7,8٩0,5٩٩ الجبس

10,٩80 11,٦٤0 17,182 12,08٤ امللح

٤35,838 58٦,751 ٤18,٦58 582,0٤2 الكروم

525,5٤٦ 5٩٦,235 52٦,72٦ ٦28,81٦ خام الحديد )اللترايت(

٤57,2٩3 500,887 ٤7٩,530 52٤,108 مادة اللدن )الطين(

10,03٩ 35,303 ٩,21٤ 3٦,5٤٩ الرمل الزجاجي )الكثبان الرملية(

315,58٤ 338,502 31٤,٤3٩ 3٦1,5٤0 الكوارتزفيلد

0 0 0 0 النحاس

1٩٩,515 187,03٦ 1٩7,700 188,300 الكاولين

٩,000 30,0٦2 13,٦00 1٤,٦28 منغنيز

30,108 20,3٤5 3٤,000 1٦,٦00 السيليكا

مقارنة بين كميات االنتاج واملباع لعامي 201٦م و2017م:
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5- التصدير:

ــت  ــث بلغ ــة، حي ــة املعني ــات الحكومي ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــات املعدني ــر الخام ــة ىلع تصدي ــرف الهيئ تش
مســاهمة تصديــر الخامــات املعدنيــة حوالــي 33% مــن إيــرادات الهيئــة حوالــي 8 مليــون ريــال عمانــي، وعمــال ىلع 
تســهيل تصديــر الخامــات املعدنيــة والتجــارة وســرعة إنجــاز املعامــالت تــم االشــتراك مــع شــرطة عمــان الســلطانية 
ــذة  ــر الناف ــان( عب ــة )بي ــات الجمركي ــراءات والعملي ــبة اإلج ــروع حوس ــارك يف مش ــة للجم ــة يف اإلدارة العام ممثل

االلكترونيــة الواحــدة.

 النافذة االلكترونية الواحدة )بيان(:
 بــدأ التطبيــق العملــي لنظــام النافــذة االلكترونيــة الواحــدة )بيــان( إلصــدار )تصاريــح( شــهادات تصديــر املعــادن 
بتاريــخ 25 ســبتمبر 2017م، وتــم التوقيــع ىلع اتفاقيــة برنامــج التعــاون يف مجــال الخدمــات الجمركيــة واالفســاح 
عــن البضائــع بيــن الهيئــة وشــرطة عمــان الســلطانية )اإلدارة العامــة للجمــارك( بتاريــخ  28 ديســمبر 2017م، حيــث 
يتــم حاليــا إصــدار تصاريــح التصديــر خــالل 2٤ ســاعة مــن وقــت إحالــة الطلــب، دون الحاجــة إلــى مراجعــة الهيئــة، 
وتــم إنجــاز 1٩0٩ معاملــة و إصــدار 1313 تصريــح )شــهادة تصديــر معــادن وخطــاب عــدم ممانعــة( مــن خــالل نظــام 
بيــان. كمــا تــمً إصــدار أســرع تصريــح خــالل ٤٦ ثانيــة مــن تقديــم الطلــب، باإلضافــة إلــى ذلــك فــأن الهيئــة مــن 

ضمــن الثــالث وزارات التــي بــدأت يف نظــام إدارة املخاطــر.
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الخامات املعدنية املصدرة خالل عام 2017م

الرسوم عدد الشاحنات الكميات الخام

8,00٤,8٦2

251,327 13,725,٩02 مواد البناء

130,٤17 7,77٦,٤35 الجبس

8,٩٤8 ٤03,٩10 الالترايت

1,071 50,520 الكاولين

10,228 766,316 البحص والبودرة

55,943 3,456,975 الحجر الجيري

325 26,000 السليكا

22,965 758,178 الرخام

44,617 1,309,156 الكروم

1,014 22,500 املنجنيز

526,855 28,295,892 املجموع
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مقارنة بين تصدير الخامات املعدنية لعام 201٦م و2017م:

الفرق املعادن املصدرة خالل عام 
201٦م

املعادن املصدرة خالل عام 2017م

عدد الشاحنات / 
الحاويات

الكميات عدد 
الشاحنات / 

الحاويات

الكميات عدد 
الشاحنات 
/ الحاويات

الكميات الخام

٤٦,8٩1 2,385,2٦3 20٤,٤3٦ 11,3٤0,٦3٩ 251,327 13,725,٩02 مواد البناء

2٦,٩3٦ 1,351,058 103,٤81 ٦,٤25,377 130,٤17 7,77٦,٤35 الجبس

-347 -132,825 9,295 536,735 8,948 403,910 الالترايت

-123 400 1,194 50,120 1,071 50,520 الكاولين

1,494 435,104 8,734 331,212 10,228 766,316 البحص والبودرة

-14,992 70,935 4,462,098 55,943 3,456,975 الحجر الجيري

149 12,600 176 13,400 325 26,000 السليكا

-942 38,011 23,907 720,167 22,965 758,178 الرخام

24,199 796,226 20,418 512,930 44,617 1,309,156 الكروم

-896 -26,590 1,910 49,090 1,014 22,500 املنجنيز

-322 -14,961 322 14,961 0 0 النحاس

82,047 3,839,164 444,808 24,456,729 526,855 28,295,892 املجموع

	
	
	
	

	

الحاویات/ عدد الشاحنات 

2017 526,855

2016 444,808
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ــة املعــادن  ــث ارتفعــت كمي ــة املعــادن املصــدرة بنســبة 13.5% عــن عــام 201٦م، حي ارتفــاع يف كمي
املصــدرة مــن مــواد البنــاء والجبــس والبحــص والبــودرة والكــروم. حيــث أن زيــادة الطلــب مــن دولــة قطــر 
ىلع مــواد البنــاء وبــدأ العمــل يف محاجــر الجابــرو يف واليتــي لــوى وشــناص، أحــد األســباب التــي أدت 
إلــى ارتفــاع الكميــات املصــدرة مــن مــواد البنــاء، وأمــا ســبب ارتفــاع صــادرات خــام الكــروم فيعــود إلــى 

ارتفــاع الســعر العاملــي لخــام الكــروم.

انخفــاض يف صــادرات الخامــات املعدنيــة التاليــة: الالترايــت والكاوليــن والحجــر الجيــري والرخــام 
واملنجنيــز، بســبب:

ــاض  ــبب انخف ــي 13,2٩% بس ــة بحوال ــات املعدني ــر الخام ــن تصدي ــرة م ــرادات املباش ــاض يف اإلي انخف
يف صــادرات مــواد البنــاء )الرمــل والكنكــري( والحجــر الجيــري مــن املنافــذ البريــة، وزيــادة التصديــر عبــر 
املوانــئ البحريــة، علمــا أن التصديــر عبــر املوانــئ البحريــة رســمه هــو ريــال واحــد فقــط مقارنــة ب ٤1 
ريــال للشــاحنة يف املنافــذ البريــة. ولكــن يف الجانــب املقابــل ســاهمت أنشــطة التعديــن يف زيــادة 

تشــغيل املوانــئ

ــر مــن حيــث الكميــات  ــاء )مــواد الكســارات والحصــى والرمــل والكنكــري( النســبة األكب تشــكل مــواد البن
املصــدرة بنســبة ٤٩% مــن صــادرات الســلطنة مــن املعــادن، واإليــراد األكبــر مــن الرســوم املحصلــة مــن 

التصديــر. 

ــا  ــة املصــدرة، فم ــة الخامــات املعدني ــة الجبــس حيــث يشــكل 27% مــن كمي ــة الثاني يأتــي يف املرتب
ــة حيــث يشــكل نســبة %12. ــة الثالث ــري يف املرتب ــي الحجــر الجي يأت

ارتفــاع أســعار الكــروم العاملــي، وبالتالــي زيــادة نســبة الصــادرات والعائــدات مــن املبيعــات خــالل العــام 
الحالــي.

التحليل:

ارتفــاع الرســوم ىلع الخامــات املعدنيــة املصــدرة مــن خــالل املنافــذ البريــة حيــث يصــل الرســم 
ــال ووزارة  ــة 20 ري ــارك العماني ــال، والجم ــة ٤1 ري ــوم الهيئ ــال )رس ــي 105 ري ــاحنة حوال ىلع كل ش
النقــل واالتصــاالت 10 ريــال، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 300 درهــم إمارتــي، ومكاتــب التخليص 

الجمركــي حوالــي )3- 5 ريــال للمعاملــة(.
ــة  ــر الالترايــت بســبب اســتيراد اإلمــارات العربيــة املتحــدة الالترايــت مــن جمهوري انخفــاض تصدي
إيــران اإلســالمية والنحــاس مــن جمهوريــة الهنــد الــذي يحــل محــل الالترايــت يف صناعــة اإلســمنت.

-1

-2
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الكميات املصدرة من الخامات املعدنية

املجموع ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو ابريل مارس فبراير يناير الشهر

3,03,780 503,793 531,067 423,900 396,050 333,150 17٦,٤٩0 28٤,٩00 88,000 55,000 10٤,200 13٤,230 الكمية 
املصدرة

تــم البــدء يف العمــل بمحاجــر مــواد البنــاء الجديــدة )محاجــر الجابــرو( يف واليــات لــوى وشــناص، التــي 
أدت إلــى زيــادة كميــات تصديــر الجابــرو خــالل هــذا العــام، كذلــك الطلــب الكبيــر مــن دولــة قطــر ىلع 
ــم  ــث ت ــة، حي ــات املعدني ــات املصــدرة مــن الخام ــى ارتفــاع الكمي ــري أدى إل ــرو والحجــر الجي خــام الجاب

تصديــر أكثــر مــن 3,030,780 طــن مــواد البنــاء إلــى دولــة قطــر، موضــح يف الجــدول التالــي:

	
	
	
	
	

	

ینایر فبرایر مارس إبریل یونیو یولیو أغسطس سبتمبر أکتوبر نوفمبر  دیسمبر
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٦- األنشطة التنقيبية:

أوال: املشاريع التنقيبية:
ــى  ــب عــن املعــادن، وصــواًل بهــا إل ــة املتعلقــة بالبحــث والتنقي ــة والتفصيلي ــة بالدراســات املبدئي تقــوم الهيئ
ــواء  ــة س ــاريع املختلف ــات واملش ــراف ىلع الدراس ــم واإلش ــة وتقيي ــة ومتابع ــدوى االقتصادي ــل الج ــا قب ــة م مرحل
املنفــذة عــن طريــق الهيئــة العامــة للتعديــن، أو عــن طريــق الشــركات الحاصلــة ىلع تراخيــص تنقيــب، فخــالل 

ــة: ــن بالدراســات األتي ــة العامــة للتعدي عــام 2017م قامــت الهيئ

1- مشروع الدراسة االقتصادية لتقييم خام الجبس بمحافظة ظفار
   تــم مخاطبــة الشــركات واملؤسســات الحاصلــة ىلع تراخيــص التنقيــب وعددهــا 17 شــركة باملعاييــر الجديــدة 
املطلوبــة إلصــدار تراخيــص التعديــن، وذلــك تفعيــال للنتائــج التــي خلصــت بهــا الدراســة االقتصاديــة لخــام الجبــس 

يف محافظــة ظفــار وهــي: 

تــم تحديــد خمــس مناطــق تعدينيــة يف محافظــة ظفــار وهــي ثمريــت والشــويمية وثقبيــت والســده 
ومرمــول بنــاًء ىلع االمتــداد الجيولوجــي واملنكشــفات ىلع الســطح.

تعتبــر منطقــة ثمريــت هــي املنطقــة التــي يوجــد بهــا بنيــة تحتيــة وقربهــا مــن امليناء لــذا فاالســتثمار 
فيهــا جاهــز مقارنــة باملناطــق االخرى.

ــص  ــول ىلع تراخي ــة للحص ــات الحكومي ــن الجه ــات م ــة املوافق ــات مكتمل ــن الطلب ــد م ــد العدي يوج
ــب. تنقي

احتياجات السلطنة تمثل 10% من اإلنتاج الكلي يف الصناعات القائمة.
ال يمكــن وقــف تصديــر الجبــس الخــام للخــارج وذلــك ملحدوديــة اســتخدامه يف الصناعــات الداخليــة يف 

داخــل الســلطنة.
يتم حاليا تصدير الجبس العماني إلى الهند وبعض الدول اآلسيوية. 

ــام  ــتغالل خ ــا الس ــة اقتصادي ــون مالئم ــة لتك ــة املختلف ــق التعديني ــية للمناط ــى األساس ــر البن تطوي
ــس.  الجب

ــك للنظــر يف الطريقــة األنســب  ــة املختلفــة وذل ــي لدراســة املناطــق التعديني  إعــداد برنامــج تنقيب
ــل. ــتغالل األمث ــتثمرين لالس ــا للمس لطرحه

مشروع القطار املتصل بميناء صاللة سيقلل تكلفة النقل ويدعم انشاء صناعات تحويلية.
الحصــول ىلع املوافقــة لتحديــد مناطقــة تعدينيــة يف مواقــع تابعــة لــوزارة الدفــاع يف ثـــمريت ووزارة 

الســياحة يف منطقــة الشــويمية.
قيــام الهيئــة بتحديــد ســعر الطــن مــن خــام الجبــس يتــم االتفــاق عليــه مــن املنتجيــن الحالييــن وذلــك 
ــن  ــة بي ــر صحي ــة غي ــود منافس ــام ووج ــعر الخ ــاض س ــرا النخف ــة، نظ ــواق الخارجي ــام لألس ــه كخ لبيع

ــن. املنتجي
املضــي يف تطبيــق آليــة جديــدة لتقييــم الطلبــات والتراخيــص الحاليــة مــن الناحيــة الفنيــة واملاليــة 
ــام  ــتثمار يف الخ ــم لالس ــص ىلع قدرته ــي التراخي ــات وحامل ــاب الطلب ــة أصح ــن أهلي ــد م ــك للتأك وذل

ــة. ــة الصحيح ــة الفني ــروع بالطريق ــا وإدارة املش ــتخدمة عاملي ــى املس ــة املثل بالطريق
عمل دراسة تفصيلية للصناعات املختلفة املعتمدة ىلع خام الجبس املتوافر يف السلطنة.

الفرصــة مواتيــة لعمــل مصنــع لإلســمنت األبيــض باســتخدام خامــات الجبــس والحجــر الجيــري املتواجــدة 
يف محافظــة ظفــار.

فتح باب التصدير املقنن ودخول الجبس العماني كمنافس يف السوق اإلقليمي.

وىلع ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة باآلتي:

-1

-2

-3
-4

-5

-6

-7
-8

-9
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2. مشروع دراسة تواجد خام الكروم يف شمال عمان
ــز االحتياطيــات مــن خــام الكــروم بالســلطنة ودعــم الصناعــات املحليــة القائمــة والتــي تعتمــد  يف ســبيل تعزي
ــزة  ــة جاه ــق تعديني ــد مناط ــى تحدي ــة إل ــذا باإلضاف ــروم، ه ــبائك الفيروك ــاج س ــة يف انت ــات املحلي ىلع الخام
ــناد  ــم اس ــع وت ــة و11 موق ــدد 17٤ إحداثي ــور لع ــروع املذك ــة املش ــرح مناقص ــة بط ــت الهيئ ــد قام ــتثمار فق لالس
املشــروع لشــركة أزد لالستشــارات الهندســية وبــدأت الشــركة يف تنفيــذ املشــروع يف شــهر يوليــو 2017م، حيــث 
قامــت الشــركة بتقديــم خمســة تقاريــر شــهرية عــن ســير العمــل باملشــروع، حيــث اقترحــت الشــركة 10 مناطــق 
الســتكمال عمليــات االستكشــاف والتنقيــب، باســتخدام الطــرق الجيوفيزيائيــة والجيوكيميائيــة، وذلــك بنــاء ىلع 

ــارس 2018م. ــن الدراســة يف م ــع االنتهــاء م ــة،  و يتوق دراســتها وىلع زياراتهــا امليداني

3. مشروع دراسة خام الحجر الجيري يف منطقة أذكدات وغرب عيون بمحافظة ظفار

قامــت شــركة أزد لالستشــارات الهندســية بالبــدء يف تنفيــذ الدراســة لخــام الحجــر الجيــري بهــدف دراســة الجانــب 
الجيولوجــي والتخطيطــي واالقتصــادي للمنطقــة، وقــد تــم االنتهــاء مــن حفــر عــدد ٤ حفــر جوفيــة وبعمــق 50 متــر 
املتفــق عليهــا وتــم اخــذ عينــات جوفيــة لفحصهــا، حيــث تــم ارســال 50 عينــة جوفيــة إلــى مختبــر الهيئــة يف 
مســقط للتحليــل والفحــص وهــي يف طــور التحليــل كمــا تــم إرســال 150 عينــة ســطحية وجوفيــة إلــى الجمهوريــة 
ــليم  ــركة بتس ــتقوم الش ــج س ــك النتائ ــاء ىلع تل ــا، وبن ــة عليه ــات الكيميائي ــراء الفحوص ــة إلج ــالمية اإليراني اإلس

الدراســة النهائيــة للمشــروع. 
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4. مشروع تحديد مناطق تعدينية
قامــت الهيئــة بإطــالق مشــروع املواقــع التعدينيــة لــكل الخامــات املعدنيــة التــي توجــد بهــا مؤشــرات مبشــرة من 
أجــل تقديــم مواقــع تعدينيــة واعــدة للمســتثمرين ذات مســاحات تســمح باســتثمارات كبيــرة تســتطيع أن تســهم 
يف سياســة التنويــع التــي تتبناهــا الســلطنة والســعي للحصــول ىلع املوافقــات الالزمــة لهــا لعرضهــا لالســتثمار 
ــة، وتــم  ــف الخامــات املعدني ــد عــدد 82 موقــع تعدينــي ملختل ــم تحدي ــة التفاضــل والتنافــس، حيــث ت بمنهجي
إنشــاء قاعــدة بيانــات للخامــات املعدنيــة تتضمــن البيانــات التفصيليــة لــكل خــام مــن حيــث االحتياطــي وجــودة 
هــذا الخــام.  وتــم إنجــاز مــا نســبته ٤0% مــن املشــروع ىلع أمــل ان ينتهــي املشــروع يف نهايــة شــهر مايــو 2018، 

والجــدول التالــي يوضــح خارطــة ســير العمــل يف املشــروع.

5. مشــروع دراســة تواجــد الجبــس يف منطقتــي منجــي والشــويمية بمحافظــة ظفــار مــع شــركة 
MDO تنميــة معــادن عمــان

قامــت الشــركة بالبــدء يف تنفيــذ املشــروع وانتهــت مــن حفــر 2٩ حفــرة لبيــة بمجمــوع أطــوال 25٩1 متــر، وذلــك 
مــن أجــل تحديــد االحتياطــات مــن خــام الجبــس والحجــر الجيــري واألتابولجيــت مــن أماكــن مختلفــة مــن منطقــة 

املشــروع وال تــزال الدراســة قيــد االجــراء ومــن املتوقــع االنتهــاء منهــا يف شــهر مايــو 2018م. 
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ثانيا: البرامج والدراسات التنقيبية:
 يف ســبيل تعزيــز االحتياطيــات املعدنيــة قامــت الهيئــة بمراجعــة العديــد مــن البرامــج التنقيبيــة واإلشــراف ىلع 

الدراســات التنقيبيــة يف 2017م، وهــي كالتالــي:

املبالغ التي سيتم االستثمار 
بها يف البرامج التنقيبية

الزيارات امليدانية 
التي تمت

الدراسات التنقيبية التي تم 
اإلشراف عليها

البرامج التنقيبية 
املراجعة

النشاط

٤,٤07,737.0٩ ريال عماني 2٤ زيارة 1٤ دراسة 31 برنامج العدد / 
املبلغ 
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تعدين تنقيب نوع الطلب

78 210 العدد

ثالثا: خدمات املستثمرين: 
ــرة خدمــات  ــم الخدمــات والدعــم للمســتثمرين فــإن دائ ــن، وتقدي يف إطــار تشــجيع االســتثمار يف مجــال التعدي
ــة  ــاريع املؤقت ــارات واملش ــن )الكس ــب والتعدي ــاف والتنقي ــات االستكش ــع طلب ــتالم جمي ــوم باس ــتثمرين تق املس

ــط وإصــدار التراخيــص الخاصــة بهــا: ــل( وتقييمهــا حســب الشــروط والضواب والغرابي

1-  دراسة الطلبات:

أ- الطلبات املستلمة: 
بلــغ عــدد طلبــات التنقيــب التــي تــم اســتالمها يف عــام 2017م   ملختلــف الخامــات املعدنيــة  210 طلــب كمــا بلــغ 

عــدد طلبــات التعديــن 78 طلــب كمــا هــو موضــح أدنــاه.

	
	
	
	
	
	

	

الباریتفحم حجريأحجار الزینةدولومایتاتبوالجایتالجرانیتامللحالنحاساملنجنیزطین لدنالجبسالالترایتالحجر الجیريالکرومالرخام املجموع 
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الرســم البيانــي أعــاله يوضــح عــدد الطلبــات التــي تــم اســتالمها يف عــام 2017 ملختلــف املعــادن حيــث تصــدرت 
خامــات الرخــام والكــروم والحجــر الجيــري والالترايــت  قائمــة هــذه الطلبــات وذلــك لحاجــة املصانــع املحليــة والعاملية 

لهــذه املــواد ،ممــا يعكــس ثقــة املســتثمرين يف قطــاع التعديــن وبالتالــي تنامــي االســتثمار.
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الرســم البيانــي أعــاله يوضــح عــدد طلبــات مــواد البنــاء لعــام 2017 حيــث تصــدرت كســارات مــواد البنــاء والجابــرو 
ــرو  ــك لحاجــة الســوق املحلــي واألســواق املجــاورة لهــذه املــواد وباألخــص خــام الجاب قائمــة هــذه الطلبــات وذل

والــذي تزايــد عليــه الطلــب مؤخــرا مــن قبــل دولــة قطــر.
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ب- الطلبات التعدينية التي تم االعتذار لها:

رفض الجهات الحكومية بسبب التداخل دواعي االعتذار

7 23 العدد

يوضح الجدول التالي الطلبات التي تم االعتذار لها فالفترة من )1يونيو -31 ديسمبر( لألسباب املوضحة.

ت- عــدد الطلبــات التــي تــم عرضهــا ىلع لجنــة إصــدار التراخيــص التعدينيــة للموافقــة ىلع 
مخاطبــة الجهــات الحكوميــة املعنيــة:

	
	
	
	

	
	

أتبولجیتجبسأحجار الزینةمحجر وکسارةالسیلکاالطین اللدنالحجر الجیريالکرومالرخام

Series1 1695217212

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ت
لبا

لط
د ا

عد

 عدد الطلبات التي تم عرضها 1 لجنة إصدار التراخیص التعدینیة
للموافقة 1 مخاطبة الجهات الحکومیة املعنیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 بلــغ عــدد الطلبــات التــي تــم عرضهــا ىلع لجنــة إصــدار التراخيــص التعدينيــة للموافقــة ىلع مخاطبــة الجهــات 
املعنيــة خــالل عــام 2017 م  ملختلــف الخامــات املعدنيــة ٤5طلــب كمــا هــو موضــح فالرســم البيانــي أدنــاه.
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تراخيص التنقيب التي تم تجديدها )2017(

2- التراخيص التنقيبية:

 يف إطــار تقييــم احتياطيــات الخامــات املعدنيــة ومعرفــة جودتهــا واعتمــاد دراســات الجــدوى االقتصاديــة لهــذه 
ــي خــالل عــام  ــد عــدد 2٩ ترخيــص تنقيب ــم إصــدار وتجدي ــه فقــد ت ــل علي ــع واســتثمارها االســتثمار األمث املواق

2017م، وذلــك بعــد موافقــة لجنــة إصــدار التراخيــص التعدينيــة.
والرســم البيانــي أدنــاه يبيــن عــدد التراخيــص التنقيبــة التــي   تــم إصدارهــا يف عامــي 201٦ و2017 م باإلضافــة إلــى 

عــدد التراخيــص التــي تــم تجديدهــا لنفــس الفتــرة:
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3- مشروع فرز الطلبات والتراخيص:

ــط  ــروط وضواب ــة وش ــع آلي ــادن ووض ــف املع ــتثمرين ملختل ــات املس ــم طلب ــتالم وتقيي ــم واس ــبيل تنظي يف س
لالســتثمار فقــد شــرعت دائــرة خدمــات املســتثمرين يف فــرز وتصنيــف جميــع طلبــات املعــادن املســجلة لــدى 
الهيئــة العامــة للتعديــن واملتمثلــة يف خامــات الرخــام والكــروم واملنجنيــز والحجــر الجيــري والالترايــت والســليكا 

والدولومايــت وأحجــار الزينــة وفــق جــدول زمنــي محــدد.

فرز طلبات الشركات األهلية )محاجر مواد بناء وغرابيل(:

بلغ عدد طلبات الشركات األهلية 187 مقسمة كالتالي:

 55 طلب محاجر مواد بناء وغرابيل.

 132 طلب تم فرزه من ضمن مشروع فرز املعادن األخرى.

تم تصنيف نتائج الفزر كالتالي:

حسب االجراءحسب املحافظات 

قاعدة بيانات بالتراخيص التنقيبية:

تــم االنتهــاء مــن فــرز عــدد  1٤0 ترخيــص تنقيبــي ملختلــف املعــادن الفلزيــة والالفلزيــة يف الفتــرة مــن 23 
ــة ليســهل التعــرف  ــر 2017 وحتــى 18 ديســمبر 2017 وســيتم تثبيتهــا يف نظــام املعلومــات الجغرافي نوفمب

عليهــا وتفــادي التداخــالت مــع طلبــات أخــرى.
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4- دليل املستثمر

يف ســبيل توجــه الهيئــة العامــة للتعديــن لتســهيل وتنظيــم إجــراءات املســتثمرين يف مجــال املعــادن، فــإن 
ــل  ــداد دلي ــت بإع ــتثمرين قام ــات املس ــرة خدم ــة يف دائ ــادن متمثل ــتثمارات املع ــؤون اس ــة لش ــة العام املديري
ــا  ــات وتقييمه ــول الطلب ــراءات قب ــق بإج ــا يتعل ــتثمرين فيم ــا للمس ــح الرؤي ــى توضي ــدف إل ــذي يه ــتثمر وال للمس
ــرة خدمــات املســتثمرين. ــل الوقــت والجهــد ىلع دائ ــا يعمــل ىلع تقلي واصــدار التراخيــص بشــتى أنواعهــا كم

محتوى دليل املستثمر: 

متطلبات قبول دراسة الطلبات بكل أنواعها. •
مراحل اصدار التراخيص بشتى أنواعها. •
الدراسات املطلوبة يف كل مرحلة من مراحل اصدار الترخيص. •
املكاتب االستشارية الجيولوجية. •
جدول الرسوم. •
استمارة تقديم الطلب. •

سوف يحصل جميع املستثمرين ىلع نسخة من هذا الدليل  من خالل صالة خدمات املستثمرين بالدور األرضي. 

سلطنة ُعمان 
الهيئة العامة للتعدين

دليل 
المستثمر
التعدين استثماُر وبناء لُعمان
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إدارة 
وتطوير 
البحوث 

والدراسات
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ثالثا: إدارة وتطوير البحوث والدراسات

ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــوارد الطبيعي ــل للم ــتغالل األمث ــتثمار واالس ــة لالس ــة وداعم ــطة مهم ــة بأنش ــل الهيئ تعم
التركيــز ىلع البحــوث واملســوحات الجيولوجيــة ونظــم املعلومــات الجغرافيــة، والتــي قدمــت العديــد مــن املهــام 

واألنشــطة خــالل 2017م  ، والجــدول التالــي يلخــص مــا أنجــز مــن أعمــال وأنشــطة يف هــذا املجــال :

ما تم إنجازه النشاط الرئيسي

تم تسليم املشروع بالكامل إلى املديرية العامة لشؤو ن أستثمارات املعادن مشروع املواقع 
التعدينية

التحضيــر لألعمــال املبدئيــة لوضــع املواصفــات الفنيــة للخريطــة واختيــار املواقع  •
املحتملــة لهــذه الخريطــة واألســس التــي ســيتم ىلع أساســها تفضيــل منطقــة 

يط لتخر ا

مشروع الخريطة 
الجيولوجية بمقياس 

رسم 1:50,000

زيارة موقع قارة الكبريت يف والية هيما ملعاينة موقع امللح •
زيارة منطقة الحقف يف والية محوت ملعاينة مواقع االطيان املختلفة •
زيارة إلى الجبل األخضر ملعاينة 3 مواقع للظواهر الجيولوجية •
زيــارة ميدانيــة ملواقــع الحفــر ضمــن مشــروع الحفــر يف صخــور االفيوليــت املرحلــة  •

األولى
زيارة ميدانية لدراسة مواقع عامة لخام الكروم يف والية محضة •
اســتراتيجية عمــان  • املديريــة يف مشــروع  املوظفيــن يف  بعــض  مشــاركة 

للتعديــن، وقــام بعــض املوظفيــن بمرافقــة فريــق االســتراتيجية يف زيــارات 
ميدانيــة.

الزيارات امليدانية

العمــل ضمــن فريــق إعــداد شــروط وضوابــط لتأســيس الشــركات األهليــة العاملــة  •
ــك  ــودة تل ــاز مس ــم انج ــد ت ــم 2017/2٤8 وق ــرار رق ــا للق ــن وفق ــال التعدي يف مج

ــى ســعادة الرئيــس التنفيــذي. الشــروط والضوابــط ورفعهــا إل
املشــاركة يف اجتماعــات اللجنــة الفنيــة املشــتركة املعنيــة باآلليــة املرحليــة  •

للتخطيــط العمرانــي بــوزارة اإلســكان.
املشــاركة يف اجتماعــات املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن ممثــال  •

عــن الهيئــة املهنــدس/ مديــر املســوحات الجيولوجيــة.
ــكان  • ــل وزارة األس ــن قب ــة م ــكنية املقترح ــات الس ــن املخطط ــد م ــقاط العدي إس

ىلع نظــام املعلومــات الجغرافيــة، وتــم ابــداء الــرأي وموافــاة الــوزارة بــرأي الهيئــة 
حــول تلــك املواقــع.

تــم الــرد ىلع استفســارات ورســائل بعــض املؤسســات والجهــات الحكوميــة  •
والخاصــة ومنهــا وزارة التــراث والثقافــة وشــرطة عمــان الســلطانية ووزارة النفــط 
ــركة  ــا ش ــل(، وأيض ــة )عمانت ــاالت العماني ــركة االتص ــقط وش ــة مس ــاز وبلدي والغ

ــرة. ــة الظاه ــار ومحافظ ــة صح ــن والي ــاه بي ــب املي تمديدانابي

املشاركات 
واالستفسارات مع 

الجهات ذات العالقة
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ــة  • ــة وجامع ــن الهيئ ــة بي ــة الفني ــل اللجن ــق عم ــات فري ــاركة يف اجتماع املش
ــتركة. ــاريع املش ــأن املش ــم بش ــا ت ــل م ــوس لتفعي ــلطان قاب الس

حيــث تقــوم الهيئــة باالشــتراك مــع الجامعــة يف تنفيذ بعــض البرامــج التطبيقية  •
والبحثيــة منها:

مشروع البحث عن املعادن النادرة يف صخور الكربونيتايت. •
الجدوى االقتصادية ملواقع احجار الزينة يف                سلطنة عمان. •
دراســة إمكانيــة اســتخدام صخــور الصــوان كمصــدر للســيليكا يف صناعــة االســمنت  •

ــة مبشــرة يف هــذا املجــال )بالتعــاون مــع شــركة  ــج املخبري ــت النتائ حيــث كان
اســمنت عمــان(.

قامــت الهيئــة  بالتعــاون العلمــي مــع مركــز علــوم األرض بجامعــة الســلطان  •
قابــوس  يف بعــض املشــاريع املختلفــة.

•  Wadi مناقشــة مشــروع دراســة تواجــد الخامــات املعدنيــة يف وادي حطــاط
Hattat Window

التعاون الثنائي مع 
جامعة السلطان قابوس

قامــت الهيئــة بمناقشــة بعــض الفــرق البحثيــة مــن مختلــف الجامعــات واملعاهــد  •
العلميــة حــول العالــم والتنســيق لتنفيــذ بحــوث علميــة داخــل الســلطنة

ــلطنة  • ــان يف  الس ــت ُعم ــور أفيولي ــي لصخ ــر الدول ــروع الحف ــاركة يف مش املش
ــة يف  ــات املخبري ــة يف الدراس ــن الهيئ ــن م ــن الجيولوجيي ــدد 2 م ــاركة ع ومش

ــان. الياب
جــاري التنســيق مــع الجامعــات واملعاهــد الســتكمال البحــوث العلميــة وذلــك مــن  •

ــلطنة،  ــى الس ــن إل ــن القادمي ــل الباحثي ــهيل عم ــة وتس ــة العلمي ــالل املتابع خ
إضافــة إلــى ذلــك توســعة مجــال البحــث العلمــي لجامعــات عامليــة جديــدة، مــن 

ضمنهــا:
• Camerino University
• California University
• Cardiff University
• Lehigh University
وصــول بعثــات جامعيــة والبــدء يف العمــل الحقلــي يف مختلــف مناطــق  •

الســلطنة ، ومــن ضمنهــا :
جامعة كاميرونو اإليطالية من تاريخ ٦ ديسمبر 2017 وحتى 1٦ ديسمبر 2017م •
جامعــة كالفورنيــا بالواليــات املتحــدة االمريكيــة مــن تاريــخ 10 ديســمبر 2017م إلــى  •

تاريــخ 22 ديســمبر 2017م.
جامعة نيجاتا اليابانية من تاريخ 15 ديسمبر 2017م إلى 2٦ ديسمبر 2017م. •
ــن  • ــر م ــى 18 يناي ــمبر 2017م وحت ــخ 28 ديس ــن تاري ــرية م ــورخ السويس ــة زي جامع

ــة. ــب الخط ــنة 2018م حس س
عملــت الهيئــة ىلع فتــح بــاب التعــاون محليــا مــع املنشــآت الســلطانية املتمثــل  •

ــرد  ــيثري الس ــذي س ــاء- وال ــد االنش ــان )قي ــر الزم ــان عب ــف عم ــروع متح يف مش
ــا( وتــم  ــا وعاملي الجيولوجــي العمانــي و أيضــا يثــري املعرفــة الجيولوجيــة محلي
اعتمــاد الصيغــة النهائيــة ملذكــرة التعــاون باتفــاق الطرفيــن. وبنــاء عليــه ســوف 
يتــم التوقيــع الرســمي يف الفتــرة القادمــة. كمــا تضمــن التعــاون توفيــر عينــات 

مــن املعــادن لعرضهــا يف املتحــف وســيتم تســليم الجهــة املخولــة بذلــك.

التعاون مع الجامعات 
ومراكز البحوث املختصة

ــر  • ــب والتقاري ــط والكت ــن الخرائ ــخة م ــارب  100 نس ــا يق ــع م ــة ببي ــت الهيئ قام
الجيولوجيــة خــالل العــام.

الخرائط والدراسات 
والكتب الجيولوجية
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ــك  • ــق السويســري، وذل ــع الفري ــازك م ــة بالبحــث عــن الني ــق مــن الهيئ شــارك فري
خــالل شــهري )ينايــر – فبرايــر 2017 ( بالبحــث امليدانــي عــن النيــازك  يف 

محافظتــي ظفــار والوســطى.
تــم وضــع خطــة عمــل الســتكمال مشــروع جمــع وتصنيــف النيــازك لعــام 2018م،  •

ىلع أن يبــدأ العمــل الحقلــي يف 13 مــن ينايــر 2018 وينتهــي يف 13 مــن نوفمبــر 
بمشــاركة فريــق عمانــي مــن الهيئــة وفريــق سويســري مــن جامعــة بيــرن 

ــرية. السويس
جــاري العمــل ىلع كتيــب النيــازك والــذي يتضمــن مــادة علميــة مناســبة للباحثيــن  •

والعامة.

مشروع النيازك املشترك 
بين الهيئة ومتحف 

التاريخ الطبيعي 
السويسري

تــم االنتقــال إلــى املرحلــة التاليــة يف مشــروع تحديــد وتصنيــف الظواهــر  •
الجيولوجيــة وهــي مخاطبــة الجهــات ذات العالقــة. بنــاء عليــه تــم االتفــاق مــع 
وزارة الدفــاع لوضــع آليــة للتعامــل وحفــظ املواقــع التــي تقــع تحــت احراماتهــم. 
ــومات  ــدار رس ــكان إلص ــة وزارة اإلس ــول ىلع موافق ــم الحص ــك ت ــى ذل ــة إل اضاف

مســاحية )الكروكــي( لـــ )21( موقعــا.
ــة بشــان  • ــة ووزارة الســياحة ووزارة البيئ جــار ي التنســيق مــع مكتــب حفــظ البيئ

ــة التعامــل  ــة لكيفي ــات هــذه الجهــات لوضــع آلي ــي تقــع يف احرام ــع  الت املواق
وحفــظ هــذه الظواهــر.

الظواهر الجيولوجية

تلبية احتياجات والرد ىلع استفسارات الجهات الحكومية ذات العالقة. •
إسقاط مسارات الطرق التابعة لوزارة النقل واالتصاالت وعمل الخرائط لها. •
ــات  • ــع الطلب ــا م ــا او تعارضه ــدى توافقه ــان م ــكنية وبي ــات الس ــقاط املخطط إس

ــة ــع التعديني واملواق
فرز و تحديث بيانات تراخيص الكسارات واملحاجر. •
ادخال طلبات شركة تنمية معادن عمان وعمل الخرائط للمواقع. •
تحديث بيانات محافظة ظفار وعمل طبقة خاصة ملنطقة روية. •
)الشــمال  • الجغرافيــة  التعاقــد مــع شــركة متخصصــة يف نظــم املعلومــات 

ــات نظــم املعلومــات  لألنظمــة( مــن أجــل تقييــم وتنظيــم وتهيئــة قاعــدة بيان
الجغرافيــة.

وضــع اليــة للربــط بيــن الدوائــر عــن طريــق اســتخدام جــداول تتماشــى مــع برنامــج   •
نظــم. املعلومــات الجغرافيــة وتتــم عمليــة الفــرز مــن خاللها.

االشــراف ىلع عمليــات الفــرز للطلبــات التــي تقــوم بهــا بعــض املديريــات  •
للتماشــي مــع برنامــج نظــم املعلومــات الجغرافيــة.

انشاء طبقة مستقلة للمناطق التعدينية وعمل التصنيفات لها •
فتح نافذة من البرنامج ملديرية شؤون استثمار املعادن ملتابعة أعمالهم. •
متابعة موضوع تعيين خبير نظم معلومات جغرافية. •

أعمال نظم املعلومات 
الجغرافية

ــدول مختلفــة حــول  • ــك ل ــرة وذل ــر خــالل هــذه الفت ــح ٤٦ شــهادات تصدي ــم من ت
العالــم وهــي )إيــران، الدنمــارك، الواليــات املتحــدة االمريكيــة، اململكــة املتحــدة، 

ــان(. ــا، فرنســا، الياب أملاني
ــروات  • ــن الث ــب أي م ــع تهري ــي ملن ــل الجمرك ــتحداث القف ــة ىلع اس ــم املوافق ت

املعدنيــة املمنــوع تصديرهــا لخــارج البلــد كالنيــازك واألحافيــر إال بموافقــة 
الهيئــة، وتــم التنســيق مــع شــرطة عمــان الســلطانية لفهــم اآلليــة املتبعــة يف 
ــل. ــذا القف ــر ه ــركات لتوفي ــع الش ــل م ــور التواص ــأن. واالن يف ط ــذا الش ــارك به الجم

شهادات تصدير العينات



57 التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان

ملخص  أعمال نظم املعلومات الجغرافية

2016 2017 املهمة/ العمل

250 235 الطلبات الجديـــــدة

350 560 تحديث بيانــــــــات

150 60 اسقاط نتائج االعمال امليدانـيـــة

970 1680 اصـــدار الخرائــــــط
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إدارة 
وتطوير 
املوارد 

البشرية 
واملالية
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رابعا: إدارة وتطوير املوارد البشرية واملالية

أ- )املوارد البشرية(:
 تقــوم الهيئــة بالعديــد مــن الخطــوات املهمــة واملرتبطــة بتنظيــم الــكادر البشــري وزيــادة الكفــاءة وذلــك إليجــاد 
الحلــول للمشــاكل التــي قــد تواجههــا، حيــث أن هــذا االهتمــام سيســاهم بشــكل كبيــر يف اإلنتاجيــة لذلــك تســعى 
دائمــا لتوفيــر كل مــا يعــزز مــن رفــع كفــاءه الــكادر الوظيفــي مــن خــالل توفيــر بيئــة عمــل تعتمــد ىلع الجــودة 

والتنافســية.
ــع الجهــات املختصــة،  ــق التنســيق م ــف الشــاغرة عــن طري ــن الوظائ ــة باإلعــالن عــن عــدد م ــد قامــت الهيئ وق
واتخــذت كافــة إجــراءات التوظيــف والنقــل باإلضافــة إلــى النــدب واإلعــارة، كمــا قامــت بالتخطيــط لتحديــد ومعرفــة 
االحتياجــات التدريبيــة لتنميــة املــوارد البشــرية وإعــداد خطــط تدريبيــة ســنوية لتحســين أداء املوظفيــن ورفــع 

مســتوياتهم ومهاراتهــم الفنيــة واإلداريــة.

أوال: إحصائيات شؤون املوظفين:

1- توزيع املوظفين حسب موقع العمل حتى 31 ديسمبر 2017م:
سوف يحصل جميع املستثمرين ىلع نسخة من هذا الدليل  من خالل صالة خدمات املستثمرين بالدور األرضي. 

نسبة الذي تم 
شغره

العدد املطلوب حسب 
متطلبات الهيكل التنظيمي

عدد 
املوظفين

املوقع

%3٩.٦ 305 121 املقر الرئيسي بمحافظة مسقط

%7٦.٦ 30 23 إدارة الهيئة بمحافظة ظفار

47.3% 19 9 إدارة الهيئة بمحافظتي 
البريمي والظاهرة

42.1% 19 8 إدارة الهيئة بمحافظتي شمال 
وجنوب الباطنة

20% 15 3 إدارة الهيئة بمحافظتي شمال 
وجنوب الشرقية

16.6% 16 1 إدارة الهيئة بمحافظتي 
الداخلية والوسطى

100% - 6 منفذ الوجاجة

100% - 6 منفذ خطمه مالحة

100% - 12 منفذ البريمي

100% - 6 منفذ الروضة

100% - 6 موظفي دعم املنافذ

49.7%% 404 201 املجموع
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ــث أن  ــة ٤0.2 حي ــار يف الهيئ ــط األعم ــغ متوس ــد بل ــن، فق ــة للموظفي ــات العمري ــع الفئ ــى توزي ــبة إل ــا بالنس أم
ــة: ــات التالي ــح يف البيان ــو موض ــا ه ــنة كم ــى ٤0 س ــن 31 إل ــم بي ــراوح أعماره ــر تت ــريحة األكب الش

العدد الفئة العمرية

13 من 20 إلى 25

38 من 2٦ إلى 30 

10٤ من 31 إلى ٤0

30 من ٤1 إلى 50

1٦ من 51 إلى ٦0

201 املجموع

٤0 سنة 	متوسط األعمار
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2- التوظيف، التعيين، النقل، والندب:

ــخ  ــة بتاري ــود دائم ــن بعق ــت وتعيي ــة بتثبي ــة املدني ــع وزارة الخدم ــاون م ــن بالتع ــة للتعدي ــة العام ــت الهيئ قام
2017/12/٦م، وذلــك للموظفيــن الــذي تــم اإلعــالن عــن شــواغر لتوظيفهــم بتاريــخ 201٦/11/3م يف وظائــف مؤقتــة 
والتــي كانــت بنــاء ىلع اجــراء مقابــالت شــخصية واختبــارات تحريريــة لهــم وتــم اختيــار عــدد 31 موظــف وموظفــة 

لشــغل الوظائــف املبينــة يف الجــدول التالــي:

العدد الدرجة املالية املقدرة الوظيفة م

7 العاشرة جيولوجي )ذكر( 1

٤ العاشرة جيولوجي )انثى( 2

3 العاشرة جيوفيزيائي )ذكر( 3

1 العاشرة جيوفيزيائي )انثى( 4

2 العاشرة اخصائي نظم معلومات جغرافية 
)ذكر/انثى(

5

2 العاشرة مهندس شبكات )ذكر/انثى( 6

10 الثانية عشر فني مساحة )ذكر( 7

2 الثانية عشر فني مناجم ومحاجر )ذكر( 8

علما أن جميعهم قد تم تثبيتهم وتعيينهم بعقود ما عدا موظف واحد قد قدم استقالته قبل عملية التثبيت.

كمــا أن ســعي الهيئــة مســتمر يف تعزيــز الكــوادر الوظيفيــة لكافــة التقســيمات عــن طريــق التنســيق مــع وزارة 
الخدمــة املدنيــة لتعييــن الخرجيــن بعقــود دائمــة ومؤقتــه، ومــن جهــة أخــرى تعمــل الهيئــة ىلع اســتقطاب 
الكفــاءات ذات الخبــرة واملمارســة مــن مختلــف الوحــدات الحكوميــة والخاصــة، وعليــه فقــد التحــق مجموعــة مــن 

املوظفيــن خــالل عــام 2017م كمــا يبيــن الجــدول التالــي:

عن طريق الدائرة الوظيفة م

ترشيح من وزارة الخدمة املدنية الدائرة القانونية باحث قانوني  1

ترشيح من وزارة الخدمة املدنية الوثائق فني وثائق 2

ترشيح من وزارة الخدمة املدنية االعالم والعالقات العامة كاتب شؤون ادارية 3

ترشيح من وزارة الخدمة املدنية تقنية املعلومات مبرمجة حاسب آلي 4

نقل من الهيئة العمانية 
لالعتماد االكاديمي

دائرة الشؤون املالية رئيس قسم املوازنة وحسابات 
املشاريع

5
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عن طريق الدائرة الوظيفة م

وزارة املالية دائرة الشؤون املالية أخصائي شؤون مالية 6

ترشيح من وزارة الخدمة املدنية دائرة التدقيق الداخلي كاتب تدقيق حسابات 7

ترشيح من وزارة الخدمة املدنية دائرة التدقيق الداخلي كاتب تدقيق حسابات 8

العدد الدائرة الوظيفة م

1 الدرجة املالية مدير إدارة الهيئة بمحافظتي البريمي والظاهرة 1

1 الثامنة مدير إدارة الهيئة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة 2

1 الثامنة مدير إدارة الهيئة بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية 3

1 الثامنة مدير إدارة الهيئة بمحافظتي الداخلية والوسطى 4

وتجــدر اإلشــارة بأنــه تــم تعييــن مديــر عــام شــؤون اســتثمارات املعــادن عــن طريــق نظــام اإلعــارة ملــدة ســنتين 
مــن تاريــخ 2017/8/20م قادمــا مــن شــركة تنميــة نفــط عمــان.

ــت  ــخ 2017/8/17م وكان ــق بتاري ــة يف املناط ــراقية إلدارات الهيئ ــف اإلش ــن الوظائ ــدد م ــن ع ــة ع ــت الهيئ أعلن
ــي: ــف كالتال الوظائ

اما بالنسبة للموظفين بعقود املشاريع فبلغ عددهم 5 موظفين موزعين ىلع مختلف الدوائر.

الرسم البياني يمثل عدد التعيين يف الهيئة منذ 2015م إلى نهاية 2017م كالتالي: 
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عدد املوظفين 
حسب املؤهل 

الدراسي

املؤهل

1 الدكتوراه

14 املاجستير

60 البكالوريوس

51 الدبلوم

67 دبلوم التعليم العام

8 ما دون دبلوم التعليم العام

3- املؤهالت األكاديمية بالهيئة:

	
	
	
	
	

	

الدکتوراه املاجستیر البکالوریوس الدبلوم دبلوم التعلیم العام
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4- إنهاء الخدمة من يناير حتى 31 ديسمبر 2017م:

الوفاة غير الئق طبيا االستقالة بلوغ سن الستين عدد املوظفين املنتهية خدماتهم لعام  2017

0 0 2 1 العدد

5- تقاويم األداء:
ــح يف  ــو موض ــا ه ــبة 87,٦% كم ــم بنس ــم تقييمه ــن ت ــن الذي ــام 2017م للموظفي ــم األداء لع ــط تقاوي ــغ متوس بل

ــي: ــي التال الرســم البيان

	
	
	
	
	
	
	
	

	

ممتاز جید جدا جید متوسط ضعیف
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ثانيا: احصائيات تنمية املوارد البشرية:

1- التدريب:
تعــي الهيئــة أهميــة التدريــب وتنميــة الــكادر الوظيفــي مــن خــالل صقــل مهــارات وتدريــب املوظفيــن بما يتناســب 
مــع مهــام عملهــم، وأيضــا لالســتفادة مــن خبراتهــم ممــا يســاهم يف رفــع مســتوى الهيئــة لذلــك قامــت بوضــع 
خطــط تدريبيــة تشــمل عــدد مــن املوظفيــن مــن خــالل الحاقهــم بعــدة برامــج يف مختلــف مجــاالت الهيئــة ممــا 

ســينعكس إيجابــا ىلع أدائهــم، وقــد كانــت بيانــات التدريــب حتــى 31 ديســمبر 2017م كالتالــي:

201٦ 2017 البرامج التدريبة

187 238 مجموع الفرص التدريبية

85 148 البرامج الفردية

5 6 البرامج التعاقدية

90 154 مجموع البرامج التدريبية

45.098 57,695 التكلفة االجمالية للبرامج التدريبية  
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ــام 28  ــذا الع ــالل ه ــم خ ــي عدده ــغ اجمال ــد بل ــة فق ــارج الهيئ ــن خ ــل م ــب ىلع رأس العم ــبة للتدري ــا بالنس أم
ــة. ــدرب ومتدرب مت
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2- التأهيل:

وفيمــا يتعلــق بالتأهيــل، فقــد طرحــت الهيئــة مؤخــرا ٦ منــح دراســية تتحمــل الهيئــة 50% مــن الرســوم الدراســية 
لــكل منحــة، وقــد تــم فــرز املتنافســين وفــق املعاييــر والضوابــط املعتمــدة لــدى الهيئــة. علمــا ان بعــض الحاصلين 
ىلع املنــح اســتنفذوا املــدة املحــددة لالســتفادة مــن هــذه املنــح وقــد تــم تحويلهــا تلقائيــا ىلع املتنافســين 

الذيــن يليهــم. وقــد كانــت املنــح الدراســية حســب التالــي:

املاجستير البكالوريوس الدبلوم املؤهل

1 2 2 الفرص املستغلة

50% 50% 50% نوع املنحة

تنتهي يف نوع الدراسة التخصص املؤهل

30/7/ 2018م ىلع نفقة وزارة التعليم العالي مسح كميات البكالوريوس

أما بالنسبة للمتفرغين للدراسة فإن بيانتهم هي كالتالي:

توزيع البرامج التدريبية حسب نوعية املراكز واملعاهد
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ب- )الشؤون املالية(:

أوال: املساهمة يف تعزيز إيرادات الهيئة:

ــابات  ــات والحس ــين االلي ــتحقة وتحس ــة املس ــرادات الفعلي ــل اإلي ــاءة تحصي ــع كف ــة ىلع رف ــت الهيئ عمل
نهايــة  حتــى  للهيئــة  املحصلــة  الفعليــة  اإليــرادات  إجمالــي  بلــغ  فقــد  لذلــك  ونتيجــة  املتبعــة 

عمانــي. ريــال   )25,300,70٩( وقــدره  إجمالــي  شهرديســمبر2017 
ــدى الغيــر حتــى عــام 201٦م والتــي كانــت تبلــغ  ــرادات ل كمــا تابعــت الهيئــة تحصيــل املتأخــرات مــن اإلي
)3,٦10,3٦1( ريــال عمانــي، وذلــك بالتنســيق مــع الدائــرة القانونيــة وكانــت النتيجــة تحصيــل مــا يقــارب %8٤ 
ــى  ــام 201٦، ليتبق ــى ع ــر حت ــدى الغي ــة ل ــرادات الهيئ ــرات إي ــي متأخ ــن إجمال ــي م ــال عمان )3,033,118( ري
ــي فقــط وجــارى اســتكمال تحصيلهــا  ــال عمان ــغ )577,2٤3( ري ــي املتأخــرات الواجــب تحصيلهــا مبل اجمال

بالتعــاون مــع الجهــات األخــرى.
رفــع كفــاءة تحصيــل اإليــرادات بتحصيــل اإلتــاوة وذلــك بدراســة عينــات مــن القوائــم املاليــة بالتعــاون مــع 
املحلــل املالــي ونتيجــة لذلــك تــم ضبــط عــدد املخالفــات املاليــة بســبب تقديــم تقاريــر غيــر صحيحــة 
وتــم تســوية تلــك املخالفــات مــن خــالل ســداد الفــرق بيــن قيمــة املبيعــات الصحيحــة وقيمــة املبيعــات 

الغيــر صحيحــة، االمــر الــذي أدى إلــى تعزيــز بنــد الريــع لهــذا العــام بنســبة ملحوظــة.
ــة  ــا للهيئ ــة تحصيله ــاحنات ومتابع ــور الش ــوم عب ــل رس ــم يف تحصي ــان القائ ــام بي ــل نظ ــهيل تفعي تس

ــة. ــرطة و وزارة املالي ــع الش ــيق م والتنس
إعــداد ورقــة تفصيليــة وتحليليــة بالتعــاون مــع الخبيــر املالــي وفريــق الرقابــة والتفتيــش بشــأن دراســة 

إيــرادات الهيئــة مــن عــام 2012 إلــى عــام 201٦م  وخرجــت هــذه الدراســة بنتائــج ومؤشــرات.
إعــداد مســودة مســار تحصيلــي إليــرادات الهيئــة وخاصــة )إيــراد الريــع( بالتعــاون مــع الخبيــر املالــي وفريــق 
الرقابــة والتفتيــش و  التدقيــق الداخلــي  لضمــان التحصيــل الفعلــي لإليــرادات املســتحقة  ولفــك التداخــل 
بيــن الدوائــر والتأكــد مــن مراجعــة تلــك املبالــغ  وفــق القوائــم املاليــة التــي تــرد الهيئــة مــن الشــركات، 

واملســار يف طــور االعتمــاد.
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ثانيا: رفع كفاءة إنفاق املورد املالي وتوفير املخصصات املالية لتلبية متطلبات الهيئة:

تــم إعــداد تقريــر مشــروع الرقابــة والتفتيــش مــع ملخــص املخصصــات املاليــة الــالزم لتعزيــز هــذا القطــاع 
والنتيجــة تــم اعتمــاد مبلــغ )مليــون ريــال عمانــي( لتغطيــة احتياجــات تعزيــز منظومــة الرقابــة والتفتيــش.

تــم توفيــر املخصصــات املاليــة الالزمــة لتلبيــة معظــم املتطلبــات املاديــة والخدميــة الــواردة للدائــرة وذلــك 
وفــق أســس محــددة وتخطيــط مالــي واســتنادا لدراســات تحليليــة لتلــك الطلبــات.

تحســين آليــة متابعــة املصروفــات الجاريــة والرأســمالية واإلنمائيــة مــن خــالل اســتحداث نظــام إلكترونــي 
يف قســم املصروفــات والرواتــب يقــوم بعمليــات متداخلــه الحتســاب اجمالــي الصــرف ىلع كل بنــد مالــي 
)للســلفة والبنــود( والنتيجــة تســهيل عمليــة إعــداد املقارنــات واملؤشــرات والبيانــات الالزمــة ملصروفــات 
ــي حســب متطلبــات مجلــس اإلدارة أو متخــذي القــرار، كمــا يســهل عمليــة طباعــة  ــكل عــام مال الهيئــة ل

الســندات مــن الســلفة بمــا يتوافــق مــع الســندات اآلليــة. 
تحســين وتطويــر إجــراءات الصــرف املالــي للمتطلبــات التــي تــرد للدائــرة مــن خــالل دراســتها دراســة شــاملة 
قبــل الشــروع يف اعتمادهــا ونتيجــة لذلــك فقــد تــم تخصيــص اعتمــادات ماليــة لتغطيــة مشــاريع متكاملــة 
الجوانــب مثــل مشــروع تعزيــز منظومــة الرقابــة والتفتيــش ومشــروع التوســع يف اإلدارات ومشــروع االنتقــال 
ــزة  ــة االجه ــز غرف ــاء وتجهي ــروع إنش ــازك ومش ــزن الني ــث مخ ــروع تأثي ــتأجر ومش ــد املس ــى الجدي للمبن

املركزيــة باملبنــى ومشــروع تعزيــز مهمــات أعمــال البحــوث والدراســات.
التحــول التدريجــي مــن موازنــة البنــود إلــى موازنــة البرامــج واألداء ونتيجــة لذلــك فقــد تــم إعــداد املوازنــة 
ــب  ــات حس ــا املخصص ــا به ــة موزع ــذه الصيغ ــام 2018م به ــمالية للع ــة والرأس ــة الجاري ــة للموازن التقديري

املشــاريع.
ــات  ــه ىلع ٦ قطاع ــعة موزع ــية التاس ــة الخمس ــة للخط ــة اإلنمائي ــي باملوازن ــف تفصيل ــداد كش ــم إع ت

ــنوات. ــدى 3 س ــريحة ىلع م ــكل ش ــة ب ــاريع املدرج ــا املش ــال به ومفص
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إجمالــي اإليــرادات املحصلــة لعــام 2017م مقارنــة باإليــرادات الفعليــة 
املحصلــة لعــام 201٦م

الفائض/ العجز الفعلي 2017م تقديرات الهيئة 
لعام 2017م

الفعلي 201٦م نوع اإليراد رقم الحساب

النسبة املبلغ

%21 218.576 1.235.669 426.797 1.017.093 تسجيل وتجديد 11055101

%25 3.111.351 15.335.251 12.784.782 12.223.900 ريع تعدين 11121101

%11 - 1.009.954 - 8.004.862 11.709.338 9.014.816 رسوم أخرى )عبور( 11055508

%5 - 37.944 - 707.348 313.769 745.292 غرامات وجزاءات 11101102

%115 5.494 10.260 7.760 4.766 مختبر 11122607

%7 - 115 - 1.475 2.858 1.590 بيع كتب 11122601

%47 -  5.341 - 6.045 3.560 11.386 بيع نماذج 
حكومية

11091207

%37 7.282 27.014 19.987 19.732 فوائد حسابات 11084202

%87 - 4.729 - 725 0 5.454 أخرى 11122612

0 0 0 0 إيجار عقارات 11072912

2.060 2.060 0 0 حسابات منوعة 0

فائض 
بنسبة 

10%

2.286.681 25.330.709 25.268.851 23.044.028 اإلجمالي
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إجمالــي اإليــرادات الفعليــة للبنــود األساســية مقارنــة بإجمالــي اإليــرادات 
التقديريــة لعــام 2017

بيان باإليرادات الفعلية الشهرية املحققة للعام 2017م.
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إجمالــي اإليــرادات املحصلــة لعــام 2017م مقارنــة باإليــرادات الفعليــة 
املحصلــة لعــام 201٦م

الفائض/ العجز الفعلي 2017م الفعلي 201٦م نوع اإليراد رقم الحساب

النسبة املبلغ

%21 218.576 1.235.669 1.017.093 تسجيل وتجديد 11055101

%25 3.111.351 15.335.251 12.223.900 ريع تعدين 11121101

%11 - - 1.009.954 8.004.862 9.014.816 رسوم أخرى )عبور( 11055508

%5 - - 37.944 707.348 745.292 غرامات وجزاءات 11101102

%115 5.494 10.260 4.766 مختبر 11122607

%7 - - 115 1.475 1.590 بيع كتب 11122601

%47 - - 5.341 6.045 11.386 بيع نماذج 
حكومية

11091207

%37 7.282 27.014 19.732 فوائد حسابات 11084202

%87 - - 4.729 725 5.454 أخرى 11122612

0 0 0 إيجار عقارات 11072912

2.060 2.060 0 حسابات منوعة 0

فائض 
بنسبة 

10%

2.286.681 25.330.709 23.044.028 اإلجمالي
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إجمالــي اإليــرادات املحصلــة لعــام 2017م مقارنــة باإليــرادات الفعليــة 
املحصلــة لعــام 201٦م

	

تسجیل وتجدید ریع تعدین )عبور(رسوم أخرى  غرامات وجزاءات

الفعلي الحالي 1,235,669 15,335,251 8,004,862 707,348

الفعلي السابق 1,017,093 12,223,900 9,014,816 745,292
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ــا نســبته 8,٩٩%   ــي تشــكل يف مجموعهــا م ــود األساســية الت ــورة هــي البن ــود األربعــة املذك ــر البن تعتب
ــام 2017. ــي لع ــال عمان ــغ 25,330,70٩ ري والبال

حققــت الهيئــة يف البنديــن )بنــد الريــع وبنــد التســجيل والتجديــد( زيــادة بنســب بلغــت ىلع الترتيــب 
)21% و25%( عمــا حققتــه يف العــام املاضــي 201٦.

يوجــد انخفــاض يف البنديــن )بنــد رســوم العبــور وبنــد الغرامــات والجــزاءات( بنســب بلغــت )11% و5%( ىلع 
الترتيب.

ــا  ــادة وقدره ــود زي ــظ وج ــابق 201٦ يالح ــام الس ــع الع ــام 2017 م ــة للع ــرادات الهيئ ــي إي ــة اجمال بمقارن
2,28٦,٦81 وبنســبة تصــل إلــى %10.

التحليل:

 -1

 -2

 -3

 -4
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ج- )تقنية املعلومات(:

أوال: تطوير وتحليل األنظمة:

توفيــر التقاريــر املختلفــة عبــر نظــام املحطــة الواحــدة ونظــام وزن الشــاحنات ونظــام شــهادات التصديــر، 
والتــي تطلــب مــن مختلــف التقســيمات بالهيئــة.

حصــر جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمواطنيــن واملســتثمرين وإدخــال بياناتهــا يف نظــام تقييــم 
الخدمــات اإللكترونيــة التابــع لهيئــة تقنيــة املعلومــات.

تهيئــة وتفعيــل نظــام الخدمــة الذاتيــة لنظــام إدارة املــوارد البشــرية )مــورد( التابــع لــوزارة الخدمــة املدنيــة 
ــم  ــهيل تقدي ــة وتس ــراءات الورقي ــن اإلج ــتغناء ع ــل االس ــن أج ــة، م ــي الهيئ ــزة موظف ــع أجه ىلع جمي
طلبــات اإلجــازات إلكترونيــا مــن خــالل األجهــزة املكتبيــة أو اللوحيــة أو مــن خــالل تطبيــق الهواتــف الذكيــة 

)Mawred Mobile App(؛ لتقليــل الجهــد والوقــت، وذلــك بالتنســيق مــع دائــرة املــوارد البشــرية.
تدشــين العمــل ىلع نظــام بيــان الجمركــي التابــع لشــرطة عمــان الســلطانية والــذي يوفــر بيئــة إلكترونيــة 
ــة  ــراج عــن الشــاحنات املحمل ــح واإلف ــر ودفــع الرســوم املســتحقة والتصري ــة إلصــدار شــهادات التصدي آمن

باملــواد التعدينيــة، وذلــك بالتنســيق مــع دائــرة املنافــذ واملوازيــن.
تدشــين نظــام محلــل فواتيــر خطــوط الهاتــف واإلنترنــت )Bill Analyzer( التابــع للشــركة العمانيــة لإلتصاالت 
ــرض  ــتخدام وع ــة االس ــة تكلف ــام ومراقب ــر النظ ــهرية عب ــر الش ــتخراج الفواتي ــن إس ــث يمك ــل(، بحي )عمانت

مقارنــات وبيانــات تحليلــه.
توفيــر الدعــم التقنــي وجميــع البيانــات املعلوماتيــة التــي تطلــب واملشــاركة يف فريــق العمــل التنفيــذي 

إلدارة مشــروع اســتراتيجية عمــان للتعديــن.

ثانيا: الدعم الفني والشبكات وإدارة العمليات التقنية:

االنتهــاء مــن إعــداد املســودة النهائيــة ملســتند مناقصــة إنشــاء غرفــة األجهــزة املركزيــة وتوفيــر أجهــزة 
الربــط الشــبكي والتوصيــالت الشــبكية والصوتيــة والكهربائيــة.

طــرح مناقصــة إنشــاء غرفــة األجهــزة املركزيــة وتوفيــر أجهــزة الربــط الشــبكي والتوصيــالت الشــبكية للمقــر 
الرئيســي الجديــد للهيئة.

اســتالم عــروض مناقصــة إنشــاء غرفــة األجهــزة املركزيــة والتوصيــالت الشــبكية للمبنــى الجديــد والبــدء 
يف التحليــل الفنــي ملســتندات عــروض األســعار واختيــار الشــركة املنفــذة وإعــداد مســودة العقــد.

ــت يف منفــذ  ــة وخــط اإلنترن ــي وملحقاتهــا وخــط الشــبكة الحكومي ــب وأجهــزة الحاســب اآلل نقــل مكات
ــذ. ــائية باملنف ــال اإلنش ــبب األعم ــة؛ بس ــة مالح خطم



التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان76

العدد الوصف م

733 تجهيز وتهيئة الكابالت والنقاط الشبكية 1

1 توفير وتدشين خط الشبكة الحكومية الخاص بالهيئة )PAM MPLS( باملقر الرئيسي. 2

1 توفير وتفعيل خط انترنت مستأجر ىلع األلياف البصرية 
)Fiber Leased Line(

3

2 )Firewall( توفير وتفعيل جدار ناري 4

2 )Core Switches( توفير وتفعيل جهاز الربط الشبكي الرئيسي 5

16 )Access Switches( توفير وتفعيل أجهزة الربط الشبكي الفرعية 6

200 IP Phones توفير أجهزة هواتف 7

2 IP Phones توفير أجهزة ونظام إدارة هواتف 8

4 توفير أجهزة مركزية فعلية )Physical Servers( يمكن أن تحتوي ىلع )20( جهاز 
)Virtual Servers( مركزي افتراضي

9

1 )Storage( توفير جهاز مركزي خاص بالتخزين 10

1 )Type Library( توفير جهاز مركزي خاص بالنسخ االحتياطية 11

4 )Racks for Servers( توفير رفوف لألجهزة املركزية 12

1 )Generator( توفير مولد كهربائي 13

6 )UPSs( توفير وحدات تغذية كهربائية 14

إعداد قائمة البروتوكوالت األساسية للشبكة )IP Schema( ومراجعتها من قبل قطاع الشبكة الحكومية 
بهيئة تقنية املعلومات.

إجراء عملية الربط الشبكي بين الهيئة والجهات التالية ادناه:

وزارة الخدمة املدنيةوزارة التجارة والصناعةوزارة املالية
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تقديم عدد )71٩( عملية دعم فني مسجلة تلقتها الدائرة من موظفي الهيئة بدوائرها املختلفة كما 
يوضح الشكل البياني ادناه مقارنة بعمليات الدعم املقدمة خالل عام 201٦م والتي بلغت )5٩7( عملية 
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د- دائرة الشؤون اإلدارية:

توفير مبنى مالئم يستوعب موظفي الهيئة:
طرحــت الهيئــة مناقصــة عامــة الســتئجار مبنــى بمحافظــة مســقط رقــم 2017/2م بتاريــخ 2017/3/7م وتقــدم 
لشــراء املناقصــة شــركتان فقــط حيــث وقــع االختيــار ىلع مبنــى الفاضــل / ماجــد العلــوي ألن املبنــى حديث 

ــعرا. وأقل س

تجهيز املبنى الجديد واالنتقال :
ــى،  ــم املبن ــم )1( تصمي ــة رق ــي: املمارس ــي كالتال ــد وه ــى الجدي ــز املبن ــات لتجهي ــالث ممارس ــرح ث ــم ط ت
املمارســة رقــم )2( توفيــر وتركيــب أثــاث ملبنــى الهيئــة، املمارســة رقــم 3 عمــل تقســيمات جبســيه وزجاجية 
وديكوريــه ملبنــى الهيئــة، وبعــد تجهيــز املبنــى تــم االتفــاق مــع شــركة مــن شــركات رواد األعمــال للقيــام 

بنقــل كل املســلزمات مــن املبنــى الســابق للمبنــى الجديــد.

استئجار مباني جديدة إلدارات الهيئة باملحافظات:
انطالقــا مــن االهتمــام الــذي توليــه الهيئــة ألعمالهــا يف مختلــف محافظــات الســلطنة ولتســهيل عمليــات 
الرقابــة والتفتيــش، ســعت إلــى افتتــاح إدارات لهــا يف املحافظــات، حيــث تــم طــرح ثالثــة مناقصات الســتئجار 

عــدد ثــالث مبانــي لتكــون مقــار إلدارات الهيئــة يف كل مــن واليــة صحــار وواليــة نــزوى وواليــة ابــراء.

عمل مزاد علني لبيع األثاث القديم:
تــم نشــر اعــالن يف الجرائــد اليوميــة لبيــع األثــاث املســتعمل والســيارة باملــزاد العلنــي، وتــم التنســيق مــع 

إدارة ظفــار لبيــع األثــاث القديــم عــن طريــق األظــرف املغلقــة، وذلــك بعــد التنســيق مــع وزارة املاليــة.

النقليات:
تــم طــرح مناقصــة رقــم )2017/1م( بشــأن اســتئجار عــدد )10( مركبــات ألغــراض الرقابــة والتفتيــش وأعمــال 

ــة يف املحافظــات. ــر الرئيســي وإدارات الهيئ ــة يف املق الهيئ

بناء مخزن للنيازك يف املختبر بغال:
تــم اســـناد العمــل لشــركة متخصصــة لبنــاء املخـــزن يف مبنــى املختبــر ليكــون مخـــزن للنيــازك تابــع إلدارة 
البحــوث والتــراث الجيولوجــي، حيــث تــم بنــاء هــذا املخــزن بمســاحة اجماليــة تبلــغ ثـــمانين متــر مربــع، وتــم 
تزويـــد هــذا املـــخزن بتوصيــالت شــبكية لالســتخدام املســتقبلي يف حـــالة تحويــل املخــزن إلــى مكاتــب 

ــن. للموظفي
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خامسا: مشاركات وأهم أنشطة الهيئة لعام 2017م 

1- مؤتمر ومعرض تعدين عمان 2017م

شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن يف أعمــال التحضيــر ملؤتمــر ومعــرض تعديــن عمــان 2017م، والــذي افتتــح يف 
ينايــر 2017 بمركــز ُعمــان للمؤتمــرات واملعــارض، برعايــة رســمية مــن قبــل الهيئــة العامــة للتعديــن وبتنظيــم كل 
مــن شــركة )ُعمــان إكســبو( و ) مكتــب أوتــاد لالستشــارات الجيولوجيــة والبيئــة ( ،  حيــث ســلط الضــوء ىلع أهميــة  
ــك مــن خــالل  ــة ذات القيمــة امُلضافــة ىلع املســتوى التجــاري يف الســلطنة، وذل ــن والصناعــة التعديني التعدي

التعريــف بكيفيــة اإلســتثمار يف هــذا املجــال ومــدى أهميتــه وأهميــة إســهاماته يف الــدورة االقتصاديــة. 
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3-مشــاركة الهيئــة العامــة للتعديــن يف االجتمــاع التحضيــري األول بالربــاط 
ــة  ــة العربي ــة باملنظم ــروة املعدني ــر للث ــس عش ــي الخام ــي الدول ــر العرب للمؤتم

ــن  ــة والتعدي ــة الصناعي للتنمي

2- مشــاركات الهيئــة يف اجتماعــات لجنــة وكالء ورؤســاء هيئــات التعديــن بــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي

ــس  ــدول مجل ــن ب ــات التعدي ــاء هيئ ــة وكالء ورؤس ــي للجن ــاع الثان ــن يف االجتم ــة للتعدي ــة العام ــاركت الهيئ ش
ــة العامــة ملجلــس  ــك بدعــوة مــن األمان ــاض، وذل ــة الري التعــاون الخليجــي، باململكــة العربيــة الســعودية بمدين

ــس. ــة للمجل ــة العام ــي األمان ــور ممثل ــس وبحض ــدول املجل ــن ب ــات التعدي ــاء هيئ ــوكالء ورؤس ــاون، ل التع
ناقــش االجتمــاع مشــروع املبــادئ العامــة املوحــدة للتعديــن التــي تــم التوصــل لهــا يف االجتمــاع الحــادي واألربعين 
للجنــة مســئولي الثــروة املعدنيــة بــدول املجلــس، والتــي جــاءت بنــاء ىلع التوصيــات واملقترحــات املطروحــة 
يف االجتمــاع األول للجنــة وكالء ورؤســاء هيئــات التعديــن بــدول املجلــس، واملشــكلة ىلع ضــوء قــرارات لجنــة 
ــة املوحــدة  ــادئ العام ــذي ناقــش املب ــن وال ــدول املجلــس يف اجتماعهــا الخامــس والثالثي ــي ب التعــاون البترول
وتشــمل كل املبــادئ األساســية لتشــريعات التعديــن املوحــدة لــدول مجلــس التعــاون، للوصــول إلــى وضــوح الرؤيــة 

والرســالة ولتوحيــد الطاقــات والجهــود لالســتخدام األمثــل للمــوارد املعدنيــة املتوفــرة.

شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن يف االجتمــاع التحضيــري األول للمؤتمــر العربــي الدولــي الخامــس عشــر للثــروة 
املعدنيــة بمقــر املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن بالربــاط ، واملقــرر عقــده يف القاهــرة يف نوفمبر 
2018م، بالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن، و ناقــش االجتمــاع مجموعــة مــن النقــاط 
ــش ىلع  ــا ناق ــر، كم ــات املؤتم ــة لفعالي ــب التنظيمي ــر، و الجوان ــاور املؤتم ــة ملح ــة الصياغ ــكيل لجن ــا،  تش أبرزه
مــدى يوميــن الجوانــب الفنيــة لفعاليــات املؤتمــر ، وكذلــك الجوانــب اإلداريــة واملاليــة لفعاليــات املؤتمــر واملعــرض 

املصاحــب لــه.
ــالل  ــن خ ــا م ــز عليه ــة للتركي ــا األهمي ــد فيه ــي تج ــاور الت ــات للمح ــن املقترح ــة م ــة بمجموع ــت الهيئ وتقدم
ــرة املســوحات  ــر دائ ــن ســالم البطاشــي مدي ــد ب ــدس محم ــل  املهن ــن قب ــة م ــل الهيئ ــر تمثي ــر، عب هــذا املؤتم
الجيولوجيــة،  ومنهــا التركيــز ىلع التنميــة املســتدامة لقطــاع التعديــن، العالقــة املباشــرة بيــن التعديــن 
واملجتمــع بحيــث يصبــح التعديــن داعمــا للمجتمــع املحلــي، زيــادة التبــادل العلمــي والخبــرات العلميــة بيــن الــدول 
العربيــة واالســتفادة مــن تجــارب الــدول العربيــة يف شــتى املجــاالت العلميــة واالســتثمارية واإلداريــة والتنظيميــة، 
التركيــز ىلع القيمــة املضافــة ألنشــطة التعديــن، املوازنــة بيــن متطلبــات الحفــاظ ىلع البيئــة وتنميــة التعديــن، 

وبنــاء الكــوادر الفنيــة لتحقيــق متطلبــات نمــو قطــاع التعديــن.
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4- مشاركة الهيئة العامة للتعدين يف ملتقى الفجيرة الدولي

شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن يف ملتقــى الفجيــرة الدولــي الخامــس للصخــور الصناعيــة والتعديــن واملعــرض 
املصاحــب لــه يف الفتــرة مــن 18 – 20 ابريــل 2017م والــذي نظمتــه مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة بالتنســيق 
مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن ، وذلــك يف إمــارة الفجيــرة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
ــار  ــرة وبحضــور عــدد مــن كب ــي عهــد الفجي ــات امللتقــى ول ــح فعالي ــر ملســتقبلنا. افتت ــا خي تحــت شــعار مواردن
املســؤولين، ومــا يقــارب 1000 مشــارك مــن خبــراء ومتخصصيــن مــن 20 دولــة عربيــة وأجنبيــة يناقشــون ٤0 ورقــة 
عمــل، حــول التعديــن يف الــدول العربيــة. وتمثلــت مشــاركة الهيئــة بورقــة عمــل بعنــوان املحافظــة ىلع البيئــة 
واالســتغالل األمثــل للمناجــم واملحاجــر بعــد انتهــاء النشــاط التعدينــي، قدمهــا الهيثــم بــن حمــد املشــيفري مديــر 
ــى العوامــل اإليجابيــة التــي يوفرهــا النشــاط  ــرة اإلعــالم والعالقــات العامــة بالهيئــة، حيــث أشــارت الورقــة إل دائ
التعدينــي منــذ القــدم، مؤكــدة يف الوقــت ذاتــه ىلع أهميــة تأطيرهــا بنظــام تشــريعي يحفــظ للدولــة واألفــراد 
ــل أن يتــم وفــق  ــة واملجتمــع حيــث أن هــذا النشــاط بفعــل اإلنســان، وهــو قاب حقوقهــم ويضمــن ســالمة البيئ
اشــتراطات تســاهم يف الحفــاظ ىلع البيئــة واملجتمــع، وأهميــة تحقيــق تنميــة مســتدامة يف القطــاع دون ضــرر 
بيئــي. أوضحــت الورقــة أن اســتثمار مواقــع التعديــن بعــد االنتهــاء مــن األنشــطة التعدينيــة، يســاهم يف إعــادة 
تأهيــل املواقــع املســتخدمة بطــرق وأســاليب مبتكــرة، لالســتفادة االجتماعيــة واالقتصاديــة. لــذا جــاء طــرح الورقــة 
ــا االســتغالل األمثــل للمناجــم واملحاجــر  يف جانبييــن أساســيين، األول ســالمة البيئــة واملجتمــع املحلــي، وثاني

بعــد انتهــاء النشــاط التعدينــي متخــذة مــن ســلطنة ُعمــان نموذجــا.
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5-مشــاركة الهيئــة العامــة للتعديــن يف االجتمــاع الســابع للجنــة الفنيــة  لتحديث 
الخريطــة الرقميــة الجيولوجيــة واملعدنيــة للوطــن العربي

ــة  ــة الجيولوجي ــة الرقمي ــث الخريط ــة لتحدي ــة الفني ــابع للجن ــاع الس ــن يف االجتم ــة للتعدي ــة العام ــارك الهيئ ش
ــن بالعاصمــة املغربيــة  ــك بمقــر املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعدي واملعدنيــة للوطــن العربــي، وذل
الربــاط، وتعنــى اللجنــة بتطويــر أســاليب العمــل العربــي املشــترك يف قطــاع التعديــن وإبــراز الفــرص االســتثمارية 
املتاحــة ومناطــق التمعــدن والقوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة بطريقــة رقميــة بهــدف جلــب اســتثمارات كبيــرة 
ــروات  ــر اســتفادة مــن الث ــة والتكامــل العربــي يف هــذا القطــاع بمــا يحقــق أكب ــة العربي وتشــجيع التجــارة البيني
املعدنيــة العربيــة وتعظيــم دورهــا يف خدمــة االقتصــاد. ويف كلمــة الهيئــة  الــذي ألقاهــا املهنــدس محمــد بــن 
ــوط بهــذه  ــال " ان العمــل املن ــاع ق ــة االجتم ــة يف افتتاحي ــرة املســوحات الجيولوجي ــر دائ ســالم البطاشــي مدي
اللجنــة ومــا أنجزتــه مــن مهــام لهــو تجســيد عملــي للجهــود العربيــة الدؤوبــة لتطويــر قطــاع التعديــن واالرتقــاء 
بــه ودعــم وتحفيــز االســتثمار فيــه مــن خــالل مــا تقدمــه البوابــة الجيولوجيــة مــن عــرض للتمعدنــات يف البــالد 
العربيــة ومــا تعرضــه مــن فــرص اســتثمارية عديــدة، ومؤشــرات اإلنتــاج للصناعــات االســتخراجية والتحويليــة ومــا 
ينشــر عبرهــا مــن قوانيــن وتشــريعات،  وهــو األمــر الــذي يحفــز املســتثمرين ىلع انتهــاز تلــك الفــرص واملبــادرة 

إلــى االســتثمار يف هــذا القطــاع بــكل قــوة وثقــة.

٦- توقيع استراتيجية عمان للتعدين

ــلتنج  ــركة إس آر ك كونس ــع ش ــن، م ــان للتعدي ــتراتيجية عم ــذ اس ــد تنفي ــن عق ــة للتعدي ــة العام ــت الهيئ وقع
والشــركات املســاندة لهــا "مايــر بــراون" و  "وود ماكنــزي" ، والــذي يمثــل مــن أهــم املشــاريع التــي عكفــت عليــه 
ــادر  ــا الص ــواردة بنظامه ــة ال ــات الهيئ ــد اختصاص ــا أح ــار ىلع أنه ــذه باالعتب ــك أخ ــن، وذل ــة للتعدي ــة العام الهيئ
باملرســوم الســلطاني رقــم 201٤/٤٩م والــذي ينــص ىلع "إعــداد اســتراتيجية تتضمــن الخطــط والسياســات الخاصــة 
ــة" ــة للتنمي ــن، يف إطــار االســتراتيجية الوطني ــة قطــاع التعدي ــة االساســية للســلطنة وتنمي ــة الجيولوجي بالبني

وأتــى التوقيــع مــع الشــركة املنفــذة والشــركات املســاندة بعــد أن رســت عليهــا املناقصــة التــي طرحتهــا الهيئــة 
ــم )201٦/٤(  ــة رق ــاء املناقص ــم إرس ــا، وت ــركة بعطاءاته ــت 13 ش ــذي تقدم ــو 201٦م، وال ــن يف يوني ــة للتعدي العام
ــف  ــن ىلع عطــاء تحال ــات استشــارية إلعــداد اســتراتيجية عمــان لقطــاع التعدي ــتأهيل مســبق وخدم الخاصــة بـ

الشــركات املذكــورة.
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7- مشاركة الهيئة يف املؤتمر الدولي للتعدين بدبي

ــه، بمركــز دبــي الدولــي  شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن يف املؤتمــر الدولــي للتعديــن واملعــرض املصاحــب ل
ــلطنة  ــد الس ــرأس وف ــدة ، وت ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول ــن وزارة الطاق ــة م ــارض ، برعاي ــرات واملع للمؤتم
ــة  ــة العام ــذي للهيئ ــس التنفي ــعيدي الرئي ــد البوس ــن محم ــالل ب ــدس ه ــعادة املهن ــر س ــارك يف املؤتم املش
للتعديــن، والــذي حضرهــا عــدد مــن  أصحــاب املعالــي والســعادة املعنييــن بقطــاع الثــروة املعدنيــة، وبمشــاركة 
ــالل  ــن خ ــتثمار م ــن واالس ــاع التعدي ــة بقط ــة ذات العالق ــة واألجنبي ــركات العربي ــات والش ــوزارات والهيئ ــة لل فاعل

ــر.  ــاور املؤتم ــف مح ــي مختل ــوث تغط ــل وبح ــم أوراق عم تقدي
ــه  ــن خالل ــح م ــلطنة أوض ــن يف الس ــول التعدي ــا ح ــة عرض ــذي للهيئ ــس التنفي ــدس الرئي ــعادة املهن ــدم س و ق
املؤشــرات التــي تبيــن أهميــة قطــاع التعديــن يف الســلطنة مــن خــالل الدراســات والبحــوث والخرائــط الجيولوجيــة 
والبيانــات التعدينيــة التــي تراكمــت ىلع مــدى عقــود مــن الزمــن، والتــي تبيــن حجــم الخامــات املعدنيــة التــي 

تختزنهــا أرض الســلطنة، وتمثــل فرصــا نحــو االســتثمار املتميــز يف هــذا القطــاع بالســلطنة.

8- الهوية البصرية للهيئة

ــل نجــاح إعــالم  ــل واحــدة مــن عوام ــي تمث ــة، والت ــة للهيئ ــة البصري ــة ىلع اعــداد مناقصــة للهوي ــت الهيئ عمل
املؤسســات، حيــث يمثــل امتــالك هويــة متميــزة قــوه تســويقية للهيئــة محليــا ودوليــا وكذلــك تنظيمــا للعناصــر 

ــوان والخطــوط. البصريــة داخــل الهيئــة، وتشــمل الهويــة البصريــة العناصــر التاليــة: الشــعار واألل
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9- تصوير مواقع تعدينية وجيولوجية

انطالقــا مــن األهميــة يف توثيــق وتصويــر أهــم املعالــم الجيولوجيــة واملناطــق التعدينيــة يف مختلــف مناطــق 
الســلطنة، للتوثيــق والحفــظ وكذلــك بغــرض اســتخدامها يف مطبوعــات الهيئــة واملنشــورات االلكترونيــة، قــام 
فريــق تصويــر مــن الهيئــة يف جولــة ملختلــف محافظــات الســلطنة لتصويــر أهــم املعالــم الجيولوجيــة واملواقــع 
التعدينيــة وبعــض الشــركات القائمــة يف املجــال، وغطــت الجولــة حتــى اآلن كل مــن محافظــة ظفــار والبريمــي 

والظاهــرة والداخليــة والباطنــة شــمال.

87 التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان



التقرير السنوي 2017 - التعدين استثماُر وبناء لُعمان88

10- زيارة ميدانية 

تفعيــال للمتابعــة والتقييــم لألنشــطة التعدينيــة والوقــوف ىلع مــا يــرد للهيئــة مــن مالحظــات وبالتنســيق مــع 
بعــض الجهــات املعنيــة، قــام ســعادة املهنــدس هــالل بــن محمــد البوســعيدي الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة 
للتعديــن بزيــارات ميدانيــة وبمرافقــة عــددا مــن املســؤولين واملختصيــن بالهيئــة، وذلــك تماشــيا مــع اإلجــراءات 
التــي تتبعهــا الهيئــة يف تنظيــم عمــل املواقــع التعدينيــة والتــي تتمثــل يف دراســة املناطــق الصالحــة 
لالســتغالل وتحديدهــا تمهيــدا لتخليــص معامالتهــا مــن الجهــات املعنيــة، وبعدهــا يتــم اصــدار تراخيــص مزاولــة 

األنشــطة التعدينيــة حســب املتبــع يف هــذا الشــأن.

11- إطالق مواقع التواصل االجتماعي

قامــت الهيئــة بإطــالق مواقــع التواصــل االجتماعــي تزامنــا مــع احتفــاالت الســلطنة بالعيــد الوطنــي ٤7 املجيــد، 
حيــث تــم إطــالق حســابات الهيئــة التاليــة:

@Omanpammedia   الهيئة العامة للتعدين

عدد الوصول
18 نوفمبر / 31 ديسمبر 2017م

عدد املنشورات موقع 
التواصل

21.800 ألف 15 تويتر

51.182 ألف 15 فيسبوك

180 15 انستغرام

73.162 ألف املجموع
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تصميم وتصوير: خميس الجرادي
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@omanpammedia

email:m.p.r@pam.gov.om

tel:+968- 24225000


