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سعادة المهندس/  أحمد حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة 
العامة للتعدين أتشرف برفع هذا التقرير 

لمجلس الوزراء الموقر، حول أعمال 
الهيئة، والذي يشمل مختلف جوانب 

عملها خالل عام 2019 م.

يحرص المجلس على متابعة أعمال الهيئة 
وذلك من خالل االجتماعات الدورية 

التي يعقدها، وشملت االجتماعات التي 
عقدها المجلس خالل عام 2019 على 
أربعة اجتماعات، استعرض من خاللها 
الموضوعات واألعمال المطروحة من 

قبل الهيئة، لمناقشتها ودراستها التخاذ 
القرارات المناسبة في شأنها، كما 

يستعرض المجلس المواقف التنفيذية 
التي تم اعتمادها سابقا.

التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 82019



تواصــل الهيئــة العامــة للتعديــن منذ إنشــائها جهودها 
الراميــة فــي تنظيــم وإدارة قطــاع التعديــن مــن خــالل 
األنظمــة والقوانيــن التي وضعتها لضمان االســتفادة 
وتطويــر  واســتكمال  المعدنيــة  للثــروة  الُمثلــى 
الخرائــط الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة والجيوكيميائيــة 
عــن  التنقيــب  فــي عمليــات  للســلطنة واالســتمرار 
المعــادن بجميــع أنواعهــا ومعرفــة اســتخداماتها فــي 
مختلــف المجــاالت والمحافظــة علــى البيئــة والحــد 
مــن التلــوث الناتــج عــن األنشــطة التعدينيــة وحمايــة 
منهــا  االســتفادة  وإمكانيــة  الجيولوجيــة  الظواهــر 
ــا. ــا وعالميًّ اقتصاديــا والترويــج للثــروة المعدنيــة محليًّ

الثــروة  قانــون  إعــداد  مــن  الهيئــة  انتهــت  وقــد 
المعدنيــة الجديــد والــذي صــدر فــي 19 فبرايــر 2019 
وفــق المرســوم الســلطاني الســامي رقــم 19/  2019 
علــى ضــوء نتائــج دراســة التقييــم الشــامل لقطــاع 
المعــادن واسترشــادا بعــدد مــن التشــريعات الوطنيــة 
واإلقليميــة ذات الصلــة. حيــث يســاهم قانــون الثــروة 
المعدنيــة الجديــد الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي مــارس 
بالقطــاع  االســتثمار  وتشــجيع  تبســيط  فــي   2019
عبــر تجهيــز الموافقــات للمناطــق التعدينيــة وطرحهــا 
ــة وتكافــؤ الفــرص.  ــادئ العالني للمنافســة وفــق مب
كمــا تواصــل الهيئــة العمــل فــي مشــروع المواقــع 
التعدينيــة ونظــام المزايــدة عليهــا، حيــث يهــدف هــذا 
المشــروع  إلــى جذب االســتثمارات المحليــة واألجنبية 
إلــى قطــاع التعديــن فــي الســلطنة مــن خــالل إيجــاد 
فــرص اســتثمارية حقيقيــة وجاذبــة، وســوف يوفــر 
الجهــد والوقــت والمــال علــى المســتثمر فــي البحــث 
عــن مواقــع تموضــع مختلــف الخامــات ، وفــي ذات 
ــار المســتثمر  ــة مــن اختي ــن الهيئ الوقــت ســوف يمّك
األمثــل صاحــب الكفــاءة الماليــة والفنيــة علــى خلــق 
قيمــة محليــة مضافــة مــن خــالل إقامــة صناعــات 
عمــل  فــرص  وخلــق  الخامــات  بمختلــف  مرتبطــة 

مرتبطــة بهــا، وكمرحلــة أولــى قامــت الهيئــة بتحديــد 
الموافقــات  وأخــذ  تعدينيــة  منطقــة   110 عــدد 
الالزمــة عليهــا مــن الجهــات المختصــة حيــث اكتملــت 
الموافقــات حاليــا إلــى 15 منطقــة تعدينيــة ومــا زال 
العمــل جــاري فــي متابعــة الجهــات ألخــذ الموافقــات، 
المواقــع  علــى  المزايــدات  الئحــة  إصــدار  تــم  كمــا 

التعدينيــة والخامــات.
تقديــم  فــي  للتعديــن  اســتراتيجية عمــان  وتواصــل 
نتائــج جيــدة مواكبــة ألهدافهــا المرســومة علــى نهــج 
أهــداف التنويــع االقتصــادي والتنميــة االقتصاديــة 
للســلطنة  المســتقبلية  الرؤيــة  فــي  المســتدامة 
ــة العمــل فــي  ــث أن منهجي ــة ُعمــان 2040(، حي )رؤي
اســتراتيجية عمــان للتعديــن منهجيــة منظمــة وتعتمــد 
علــى متابعــة مؤشــرات األداء  وهــي مطــورة بشــكل 
مســتمر ويؤمــل مــع إطــالق نظــام أداء -وهــو نظــام 
إلكترونــي إلدارة اســتراتيجية عمــان للتعدين- أن تكون 
أكثــر ســهولة وانســيابية أمــام كافــة المســتخدمين 
لمتابعــة مؤشــراتهم والتدخــل فــي الوقــت المناســب.
ــذي  ــة اهتمامــا بالغــا بالكــوادر البشــرية ال ــي الهيئ تول
ألداء  الفقــري  والعمــود  ثرواتهــا  أهــم  مــن  تعتبــر 
ــارات  ــى صقــل مه ــة عل ــا تحــرص الهيئ ــا، كم واجباته
خــالل  مــن  المتاحــة  الفــرص  كل  فــي  موظفيهــا 
الــدورات والــورش التدريبيــة وكذلــك مشــاركتهم فــي 
العالقــة،  ذات  والمعــارض  والنــدوات  المؤتمــرات 
كمــا  القطــاع،  وتطــور  تنميــة  فــي  يســاهم  ممــا 
عملــت الهيئــة علــى اســتقطاب الكــوادر ذات الكفــاءة 
لتســاهم مــن تعزيــز دورهــا فــي نمــو القطــاع وتطــوره
أعضــاء  دور  أثمــن  أن  إال  يســعني  ال  الختــام  وفــي 
مجلــس إدارة الهيئــة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة أفــراد 
الــكادر الوظيفــي علــى إخالصهــم فــي عملهــم وعلــى 
جهدهــم المبــذول فــي رقــي وتطــور قطــاع التعديــن 

ــق والنجــاح. ــا لهــم التوفي بالســلطنة، متمني
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سعادة المهندس/ سالم بن ناصر العوفي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وكيل وزارة النفط والغاز

سعادة نجيب بن علي الرواس
عضو مجلس اإلدارة

وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية

سعادة الشيخ/ سعيد بن محمد البريكي
عضو مجلس اإلدارة

المستشار بوزارة الداخلية

سعادة المهندس/  علي بن محمد العبري
عضو مجلس اإلدارة

وكيل وزارة البلديات اإلقليمية
وموارد المياة لشؤون موارد المياة

المهندس/ ناصر بن محمد الهاجري
عضو مجلس اإلدارة

خبير

الدكتور/ محمود بن سيف المحروقي
عضو مجلس اإلدارة

خبير

سعادة المهندس/  أحمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

مجلس 
اإلدارة
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التعدين
استثمار وبناء لُعمان
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تعمل الهيئة العامة للتعدين بخطى مدروسة 
لتطوير قطاع التعدين من خالل تنفيذ 

االختصاصات المنوطة بها لتطوير قطاع 
التعدين واالستغالل األمثل للثروة المعدنية، 
ومن خالل تحقيق األهداف المرسومة وفق 
مشاريع وخطط وضعتها لجذب االستثمارات 

ألنشطة التعدين، وهذا كله تحت توجهات 
منظومة استراتيجية عمان للتعدين. حيث 

تجدر اإلشارة إلى أن حجم االستثمارات 
المرصودة خالل عام 2019م في عمليات 

التنقيب واالستكشاف وصلت إلى ما 
يقارب المليون ريال عماني، كما نتوقع أن 

تصل حجم االستثمارات في المحاجر بناء 
على دراسات الجدوى االقتصادية للتراخيص 

الصادرة في عام 2019م خالل الخمس 
سنوات إلى ما يزيد عن 625 مليون ريال 
عماني، حيث يمثل ذلك مؤشر اقتصادي 

هام في قياس أداء القطاع وتطور مساهمته 
في تنويع مصادر الدخل.  كذلك فقد بدى 

واضحا وضع السلطنة على خارطة العالم في 
مجال التعدين، من خالل وصول السلطنة 
كأحد أكبر مصدري الجبس في العالم. وال 
ننسى أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي 

والذي يمثل فيه قطاع التعدين شريك 
أساسي في تنمية المجتمعات ويساهم 

بشكل واضح في تنمية الواليات والقرى 
القريبة من األنشطة التعدينية.

سعادة المهندس/  هالل بن محمد البوسعيدي
الرئيس التنفيذي للهيئة
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إن مــن أهــم المشــاريع التــي انجــزت خــالل عــام 2019 هــو 
صــدور قانــون الثــروة المعدنيــة الجديــد بموجــب المرســوم 
الســلطاني رقــم 2019/19  والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 
ــل اإلطــار التشــريعي  ــذي يمث مــارس مــن العــام نفســه، ،وال
لقطــاع التعديــن، بمــا يحققــه مــن دور فاعــل فــي تنظيــم 
القطــاع وضمــان حفــظ حــق الدولــة فــي االســتغالل األمثــل 
للثــروة المعدنيــة، وضمــان حــق المســتثمر في حمايــة مصالح 
ــر الخامــات  ــان تواف إســتثماراته، وحــق المســتهلك فــي ضم
المعدنيــة لتلبيــة متطلباتــه، وكذلــك حــق البيئــة والمجتمــع 
فــي الحــد مــن األثــار البيئيــة المترتبــة علــى النشــاط التعدينــي، 

ــي. ــة المجتمــع المحل ــة لتنمي وفــرض مســاهمة ثابت
كمــا شــهدت الهيئــة خــالل هــذا العــام أيضــا إصــدار الئحــة 
قفــزة  تمثــل  والتــي  التعدينيــة،  المواقــع  علــى  المزايــدات 
فــي مجــال االســتثمار فــي القطــاع، لمــا ســيكون لهــا مــن 
مهنــي  بشــكل  وادارتــه  بالقطــاع  النهــوض  فــي  هــام  دور 
ــة  ــروات المعدني ــل للث ــق االســتغالل األمث ــل فــي تحقي وفاع
واســتثمارها بمــا يخــدم أهــداف التنميــة والتنويــع االقتصــادي 
فــي الســلطنة، وذلــك مــن خــالل تحديــد مواقــع تعدينيــة 
ــدة  ــا مؤشــرات جي ــي توجــد به ذات مســاحات مختلفــة، والت
علــى  والحصــول  المعدنيــة  الخامــات  توافــر مختلــف  علــى 
التفاضــل  بمنهجيــة  عرضهــا  ثــم  لهــا  الالزمــة  الموافقــات 
ــى  ــة عل والتنافــس كفــرص جاهــزة لالســتثمار، وتعمــل الهيئ
ــة  ــة الموافقــات كمرحل ــز  110 منطقــة تعدينيــة مكتمل تجهي
أولــى، حيــث تــم فعليــا تجهيــز عــدد مــن المناطــق التعدينيــة 
مكتملــة الموافقــات، وجــاري العمــل علــى تجهيــز المواقــع 
 ،2020 عــام  مــن   بدايــة  تباعــا  ســتطرح  والتــي  األخــرى 
حيــث ســيمكن هــذا المشــروع قطــاع التعديــن فــي إحــداث 
نقلــة نوعيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع التراخيــص التعدينيــة، 
وكذلــك مــن خــالل إيجــاد فــرص اســتثمارية حقيقيــة وجاذبــة، 
وتســاهم فــي توفيــر الجهــد والوقــت والمــال فــي البحــث عــن 

مواقــع تموضــع مختلــف الخامــات.
وتعمــل الهيئــة علــى تطويــر أداء عملهــا بشــكل مســتمر مــع 
التطــور الــذي يشــهده قطــاع التعديــن، وذلــك مــن خــالل 
ــة  ــت الهيئ ــة فقــد عمل ــدد مــن التراخيــص التعديني إصــدار ع
ــام 2019  ــم ومؤقــت خــالل ع ــى إصــدار 33 ترخيــص دائ عل
نهايــة  حتــى  العاملــة  التراخيــص  عــدد  إجمالــي  بلــغ  حيــث 
محافظــات  علــى  موزعــة  تعدينــي  ترخيــص   285  ،2019
الســلطنة بمختلــف الخامــات المعدنيــة، إلــى جانــب ذلــك 
ــة  ــة بدورهــا بشــكل متواصــل فــي مجــال الرقاب تقــوم الهيئ
علــى  للحفــاظ  كبيــرًا،  اهتمامــًا  توليــه  الــذي  والتفتيــش 
الثــروة المعدنيــة والتأكــد مــن تحصيــل الهيئــة لكافــة حقــوق 
الدولــة مــن الريــع، وكذلــك متابعــة أداء الشــركات العاملــة 

ــن  ــة والقواني ــاوز األنظم ــدم تج ــد مــن ع فــي القطــاع والتأك
داخــل المحجــر أو المنجــم، حيــث تمكنــت الهيئــة فــي عــام 
2019 بضبــط وتصحيــح عــدد مــن الممارســات التــي تقــوم 
بهــا بعــض الشــركات العاملــة بالقطــاع، إذ أن الهيئــة تقــوم 

بزيــارات ميدانيــة بشــكل مســتمر.
وتواصــل الهيئــة تفعيــل وتطبيــق مخرجــات اســتراتيجية عمان 
للتعديــن مــن خــالل ترجمــة األهــداف االســتراتيجية والفرعيــة 
إلــى برامــج ومشــاريع ذات خطــط تفصيليــة ومتابعــة التقــدم 
ــاءه  واإلنجــاز فــي تنفيذهــا مــن خــالل نظــام إلكترونــي تــم بن

خصيصــا لهــذا الغــرض.
واســتمرارا للنهــج الــذي تقــوم بــه الهيئــة فــي االســتفادة 
إلــى  القصــوى مــن التقنيــات الحديثــة لالنتقــال بخدماتهــا 
التحــول اإللكترونــي، فقــد عملــت الهيئــة علــى إنشــاء منصــة 
التعديــن اإللكترونيــة وتــم إنجــاز المرحلــة األولــى منهــا،  تعمــل 
المنصــة علــى قاعــدة بيانــات مركزيــة تهــدف إلــى أرشــفة 
المعلومــات والبيانــات التــي يتــم تجميعهــا بشــكل منهجــي 
ومنظــم وســهل الرجــوع إليــه، وتســاهم فــي تنســيق الجهــود 
عمليــة  لتســهيل  إلكترونيــة  بصــورة  المعنيــة  الجهــات  مــع 
إصــدار التراخيــص.  ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء من العمل 
بهــا خــالل عــام 2020. وكمــا تــم اإلشــارة إليــه ســابقا،  فقــد 
عملــت الهيئــة علــى إنشــاء نظــام إلكترونــي إلدارة الخطــط 
االســتراتيجية بواســطة التقنيــات الحديثــة )نظــام أداء( والــذي 
ــر نقلــة نوعيــة لتهيئــة بيئــة عمــل مهنيــة وتقنيــة وإدارة  يعتب
الخدمــات واألصــول بكفــاءة، حيــث يســعى النظــام إلــى إدارة 
جمــع المبــادرات مــن خــالل نظــام فّعــال، وتقييــم أداء الهيئــة 
فــي مــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية، وإدارة الخطــط 

الخمســية والســنوية.
أنهــا  إذ  البشــري  بالــكادر  االهتمــام  علــى  الهيئــة  وتحــرص 
ــة بشــكل دوري،  ــذ االحتياجــات التدريبي تقــوم بدارســة وتنفي
للمســاهمة فــي تطويــر القــدرات الوظيفيــة للعامليــن بالهيئــة 
المتعــددة،  والفنيــة  اإلداريــة  التقســيمات  مختلــف  فــي 
وذلــك مــن خــالل إشــراكهم فــي البرامــج والــدورات التدريبــة 
وورش العمــل المختلفــة، وكذلــك مشــاركتهم فــي النــدوات 

والمؤتمــرات المحليــة والدوليــة.
كمــا قامــت الهيئــة خــالل هــذا العــام بعــدد مــن الفعاليــات 
حيــث  والدولــي،  المحلــي  المســتويين  علــى  والمشــاركات 
أقامــت الهيئــة مؤتمــر ومعــرض عمــان للتعديــن، والذي يمثل 
أول مؤتمــر ومعــرض دولــي فــي مســقط تقيمــه الهيئــة، 
حيــث  حقــق نجاحــا جيــدا علــى مســتوى الحضــور والتنظيــم، 
كمــا أقامــت محليــا ملتقــى ومعــرض ظفــار للتعديــن فــي 
واليــة صاللــة، وشــاركت الهيئــة فــي عــدد مــن الفعاليــات 

التعدينيــة واالجتماعــات األخــرى علــى المســتوى الدولــي.
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الهيئة العامة للتعدين اليوم

ســاهمت الهيئــة منــذ انشــائها فــي العــام 2014م إلــى تعزيــز مفهــوم التنويــع االقتصــادي للســلطنة 
فــي القطــاع التعدينــي كأحــد القطاعــات الواعــدة لالقتصــاد الوطنــي، إضافــة إلــى تركيــز جهودهــا علــى 
الجانــب التنظيمــي والتشــريعي للقطــاع بهــدف تنظيمــه وجعلــه قطاعــا يعمــل وفــق أســس واضحــة 

المعالم.

نمو قطاع التعدين
ينتــج قطــاع التعديــن حاليــا مــا يزيــد عــن 90 مليــون طــن مــن المــواد الخــام، ويســاهم بحوالــي 143 

مليــون ر.ع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 0.5 %.

الرخامالرخام )البلوكات(المعدن
 )البحص(

الرخام 
الكرومالملحالجبسالحجر الجيري)البودر(

 كمية اإلنتاج
333,487.00343,148.00441,654.009,669,152.0010,663,185.0015,003.00607,749.00)طن)

كمية اإلنتاج )طن( 2019م

142.6
2018

147.8
2017

122.9
2016

110.5
2015

* قيمة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة  )مليون ريال عماني(

خام الحديد 
)اللترايت(

مادة اللدن 
)الطين(

الرمل الزجاجي 
المجموعالسيليكاالمنجنيزالكاولينالنحاسالكوارتزفيلد)الكثبان الرملية(

508,225.00664,676.0072,491.00227,308.00012,500.0033,005.0024,000.0023,615,583.000

* لم تصدر بيانات 2019 من المركز الوطني لإلحصاء و المعلومات 
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التصاريح التعدينية العاملة 

اإليرادات الفعلية )ر.ع( 2019 

4

56

24

48

8

40

28

18

7

14

38

محافظة مسندم
محافظة شمال الباطنة

 محافظة البريمي
 محافظة جنوب الباطنة

 محافظة الظاهرة

 محافظة مسقط
 محافظة الداخلية

 محافظة شمال الشرقية

 محافظة جنوب الشرقية
 محافظة الوسطى

 محافظة ظفار

بيع نماذج حكومية
5,910

تسجيل وتجديد
485,575

فوائد حسابات
12,191

أخرى
6,719

ريع تعدين
12,778,109

غرامات وجزاءات
352,358

مختبر
4,293

بيع كتب
370

رسوم أخرى )عبور(
7,395,754

اإلجمالي

21,041,278
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شــهد االقتصــاد العالمــي فــي العــام 2019 حالــة تباطــؤ فــي النمــو، مســجال بذلــك أبطــأ 
وتيــرة منــذ األزمــة الماليــة العالميــة وفقــا لمــا أعلنــه صنــدوق النقــد الدولــي، ويعكــس هــذا 
التغيــر فــي األداء تراجــع مســتوى الثقــة لــدى قطــاع األعمــال وضعــف المعنويــة لالســتثمار 
فــي ظــل تصاعــد حالــة عــدم اليقيــن بشــأن السياســات الجديــدة والتشــدد علــى مســتوى 
األوضــاع الماليــة العالميــة باإلضافــة إلــى تصاعــد حــدة التوتــرات التجاريــة. وقــد تــرك تزايــد 
التوتــرات التجاريــة فــي ظــل تباطــؤ األنشــطة االقتصاديــة العالميــة أثــرا علــى التجــارة البينيــة 
والنمــو فــي حجــم التجــارة العالميــة الــذي شــهد تراجعــا حــادا، وهــو مــا يعكــس تباطــؤ 
االقتصــادات المتقدمــة وكذلــك اقتصــادات الســوق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. )المصــدر: 

صنــدوق النقــد الدولــي، تقريــر افــاق االقتصــاد العالمــي، ابريــل 2019(.
وانكمــش اقتصــاد الســلطنة  1.9 % مــن حيــث القيمــة اإلســمية فــي النصــف األول مــن 
العــام 2019  مــع انكمــاش القطــاع غيــر النفطــي جــراء انخفــاض أســعار النفــط فــي األعــوام 
األخيــرة، غيــر أن التراجــع االقتصــادي خــالل العــام الجــاري نتــج مــن األنشــطة الصناعيــة غيــر 

البتروليــة وقطــاع الخدمــات*.
و لقــد تأثــر قطــاع التعديــن مثلــه كبقيــة القطاعــات بهــذا االنكمــاش االقتصــادي العالمــي، 
ــاج فــي بعــض الخامــات،  ــاج المعــادن انخفاضــا فــي كميــات اإلنت حيــث ســجل مؤشــر إنت
ــذي يعــزى انخفــاض الطلــب علــى  بلغــت نســبته 13.7 % عــن العــام المنصــرم، األمــر ال
هــذه المــواد وكذلــك تأخــر الشــركات فــي تقديــم تقاريــر اإلنتــاج الشــهرية لهــا.  و علــى الرغــم 
مــن تســجيل نمــو فــي القطــاع بلــغ مــا يقــارب 16 % خــالل العــام 2017، إال أن هــذا النمــو 
أعقبــه انخفــاض بلغــت نســبته 2.2 % فــي العــام 2018م ، و بلغــت مســاهمته فــي 

إجمالــي القيمــة الُمضافــة المتأتيــة مــن الصناعــات غيــر النفطيــة 5 %  فقــط. 
كمــا تميــزت إيــرادات الهيئــة بنــوع مــن الثبــات خــالل الفتــرة )مــن العــام 2015 إلــى 2019( 
بمتوســط يقــارب 23,300,000 ريــال عمانــي، مــع زيــادة ملموســة فــي اإليــرادات فــي 
العــام 2017 م نتيجــة زيــادة حجــم الطلــب لمــواد البنــاء وارتفــاع فــي أســعار بعــض الخامــات 
ــام 2019 انخفاضــا بلغــت نســبته  ــرادات للع ــن ســجلت اإلي ــروم .  فــي حي ــام الك ــل خ مث
11 % عــن اإليــرادات للعــام المنصــرم.  و لقــد كان االنخفــاض فــي بنــد ريــع التعديــن 
العامــل المؤثــر األكبــر فــي هــذا االنخفــاض، األمــر الــذي يعــزى بشــكل أساســي نتيجــة  لتأخــر 
الشــركات فــي دفــع ريــع التعديــن لوجــود فتــرة ســماح شــهرين للشــركات للقيــام بعمليــة 
ــتأخر  فــي تقديــم الشــركات لتقاريرهــا. حيــث بلــغ الريــع المســتحق  الدفــع، ناهيــك عــن الـ

للهيئــة وغيــر المدفــوع للعــام 2019 مبلــغ وقــدره 1,874,890.575 ريــال عمانــي.  

إضاءة  على بيانات 2019 

*) المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي، تقريــر افــاق االقتصــاد العالمــي، ابريــل 2019؛ التقريــر الســنوي 
2018، البنــك المركــزي العمانــي(.  
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كان أيضــا االنخفــاض فــي بنــد )غرامــات وجــزاءات( عامــال مؤثــرا فــي انخفــاض اإليــرادات، و قــد يعــزى 
هــذا االنخفــاض إلــى:

التــزام الشــركات فــي قطــاع التعديــن بالقواعــد واألنظمــة، زيــادة الوعــي بيــن المســتثمرين فــي . 1
القطــاع، ممــا انعكــس علــى نقــص اإليــرادات الفعليــة المحصلــة فــي العــام 2019.  

عــدم تفعيــل منظومــة الرقابــة والتفتيــش بمــا هــو مخطــط لــه فــي العــام 2019، وذلــك نتيجــة عــدم . 2
ــر ســلبا فــي  ــى التأثي ــذي عمــل عل ــي ،األمــر ال ــد فــي العــام الحال ــة لهــذا البن وجــود مخصصــات مالي

إيــرادات الهيئــة.

اإليرادات ) ر.ع( لألعوام من 2015-2019م 
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ســجلت اإليــرادات للعــام 2019م انخفاضــا بلغــت نســبته 11 % عــن اإليــرادات للعــام المنصــرم، ويعــزى 
ذلــك لعــدة عوامــل أثــرت علــى اإليــرادات. 

مؤشرات اإليرادات:

اإليرادات الفعلية المحصلة لعام 2019 مقارنة باإليرادات الفعلية المحصلة لعام 2018

اإليرادات الفعلية 2019ماإليرادات الفعلية 2018ماسم الحساب

التغير

النسبةالمبلغ

43- %362,096-847,671485,575تسجيل وتجديد

8- %1,183,931-13,962,04012,778,109ريع تعدين

1 %7,322,6697,395,75473,085رسوم أخرى )عبور(

77- %1,192,742-1,545,100352,358غرامات وجزاءات

75- %13,182-17,4754,293مختبر

53- %423-793370بيع كتب

19- %1,407-7,3175,910بيع نماذج حكومية

16- %2,406-14,59612,191فوائد حسابات

6964 %956,7196,623أخرى

 0%000إيجار عقارات

 0%000حسابات منوعة

11- %2,676,477-23,717,75521,041,278المجموع
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تسجيل وتجديد

ريع تعدين

رسوم أخرى )عبور(

غرامات وجزاءات
مختبر

بيع كتب
بيع نماذج حكومية

فوائد حسابات
أخرى

847,671
13,962,040
7,322,669
1,545,100
17,475
793
7,317
14,596
95

485,575
12,778,109

7,395,754

352,358
4,293

370
5,910

12,191
6,719

20182019

اإليرادات الفعلية المحصلة لعام 2019 مقارنة باإليرادات الفعلية المحصلة لعام 2018
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مؤشرات الريع:

ســجل مؤشــر الريــع المحصــل انخفاضــا بلغــت نســبته 30 % عمــا كان عليــه فــي العــام المنصــرم، و يعــزى 
ذلــك إلــى العوامــل التاليــة:

ــر مدفــوع  1.87 . 1 ــع الغي ــغ الري ــر مقدمــة مــن الشــركات حيــث بل ــر غي ــر مدفــوع وتقاري ــع غي وجــود ري
ــام 2019.  ــي للع ــال عمان ــون ري ملي

تأخر الشركات في دفع ريع التعدين لوجود فترة سماح شهرين للشركات للقيام بعملية الدفع.  . 2
التفاوت في أوقات تقديم الشركات لتقاريرها. . 3

1,874,890
الريع الغير مدفوع 2019

الريع المحصل لعام 2019 مقارنة بالريع المحصل لعام 2018

الرخام )البلوكات(

الرخام )البحص(

الرخام )البودر(

الحجر الجيري
الجبس
الملح
الكروم

خام الحديد )اللترايت(
مواد البناء

مادة اللدن )الطين(

الرمل الزجاجي 

الكوارتزفيلد

الكاولين

المنجنيز

السيليكا

المجموع

868,345.000

23,717,75521,041,278

134,002.005
101,271.400
1,577,977.590
2,334,187.835
46,112.500
2,285,644.265
136,817.480
5,801,185.770
222,656.400
6,834.890
107,064.800
34,311.900
20,802.148
28,476.600

682,449.201
127,332.240
80,759.000

1,478,694.880
1,858,615.230

34,142.500
960,540.506
97,680.760

3,880,757.636
193,396.500

9,894.340
95,900.800
2,527.000
5,849.202

27,815.989

20182019

*يمثــل الريــع المحصــل: الريــع المحصــل الفعلــي )المدفــوع( والــذي تــم الحصــول عليــه مــن تقاريــر اإلنتــاج 
مــن الشــركات للفتــرة الزمنيــة مــن )ينايــر – ديســمبر ( للعــام 2019. 
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مؤشرات اإلنتاج:

ســجل مؤشــر إنتــاج المعــادن انخفاضــا فــي كميــات اإلنتــاج فــي بعــض الخامــات، بلغــت نســبته 13.7 % 
عــن العــام المنصــرم، و يعــزى ذلــك إلــى العوامــل التاليــة:

انخفاض الطلب على هذه المواد.. 1
تأخر الشركات في تقديم تقارير اإلنتاج الشهرية.. 2

كمية اإلنتاج )طن( 2019كمية اإلنتاج  )طن( 2018المعدن

التغير

النسبةالكمية 

16.2- %64,257-397,744333,487الرخام )البلوكات(

6.3- %23,008-366,156343,148الرخام )البحص(

12.7- %64,258-505,912441,654الرخام )البودر(

31.0- %4,351,300-14,020,4529,669,152الحجر الجيري

10.3 %9,666,70110,663,185996,484الجبس

30.0 %11,53715,0033,466الملح

31.3- %277,127-884,876607,749الكروم

7.7- %42,239-550,464508,225خام الحديد )اللترايت(

44.6 %459,587664,676205,089مادة اللدن )الطين(

51.3 %47,92072,49124,571الرمل الزجاجي )الكثبان الرملية(

14.2- %37,743-265,051227,308الكوارتزفيلد

0 %000النحاس

88.7- %97,800-110,30012,500الكاولين

26.2- %11,687-44,69233,005المنجنيز

14.3 %21,00024,0003,000السيليكا

13.7- %3,339,065-27,352,39223,615,583المجموع

مقارنة بين كميات اإلنتاج لعامي 2018 و2019
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كميات اإلنتاج 

الرخام 
)البلوكات(

الرخام
) CHIPS(

 الحجر
الجيري

الجبس الملح الكروم خام الحديد 
)اللترايت(

مادة الكوارتزفيلد
اللدن

)الطين( 

الرمل المنجنيز
الزجاجي 
)الكثبان 
الرملية(

الكاولين الرخام السيليكا
)البودر(

كمية اإلنتاج  )طن( 2018م
كمية اإلنتاج  )طن( 2019م
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2
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15
6
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7,
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8

مقارنه بين كميات اإلنتاج لمواد البناء لعامي 2018 و 2019م

كمية اإلنتاج )م3( 2019كمية اإلنتاج )م3( 2018المعدن
التغير

النسبةالكمية

26.0- %11,678,160.000-44,888,55233,210,392    مواد البناء 

44,888,552 
الكميات المنتجة 2018

33,210,392

الكميات المنتجة 2019
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مؤشرات المبيعات:

ــة المبيعــات انخفاضــا فــي بعــض الخامــات بلغــت نســبته 6.2 % عــن العــام المنصــرم،  ســجل مؤشــر كمي
وأيضــا فيمــا يخــص مؤشــر قيمــة المبيعــات فقــد ســجل انخفاضــا بلغــت نســبته 23.3 % عــن العــام المنصــرم.

كمية المباع)طن( المعدن
2018

كمية المباع )طن( 
2019

التغير

النسبةالقيمة

16.4- %57,032-347,338290,306الرخام )البلوكات(

6.6- %24,339-366,959342,620الرخام )البحص(

12.9- %65,415-506,357440,942الرخام )البودر(

3.9- %391,206-10,098,5289,707,322الحجر الجيري

8.1- %814,171-10,015,3909,201,219الجبس

20.9- %2,760-13,17510,415الملح

27.4- %228,741-836,084607,343الكروم

6.8 %511,342546,31934,977خام الحديد )اللترايت(

42.2 %472,287671,631199,344مادة اللدن )الطين(

45.5 %47,55569,20521,650الرمل الزجاجي )الكثبان الرملية(

10.4- %27,910-267,662239,752الكوارتزفيلد

0 %000النحاس

91.8- %105,022-114,3739,351الكاولين

21.5- %8,980-41,69232,712المنجنيز

8.5 %22,96524,9171,952السيليكا

6.2- %1,467,653-23,661,70722,194,054المجموع

مقارنة بين كميات المبيعات لعامي 2018 و2019



27 التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 2019

كميات المبيعات

الرخام 
)البلوكات(

الرخام
) CHIPS(

 الحجر
الجيري

الجبس الملح الكروم خام الحديد 
)اللترايت(

مادة الكوارتزفيلد
اللدن

)الطين( 

الرمل المنجنيز
الزجاجي 
)الكثبان 
الرملية(

الكاولين الرخام السيليكا
)البودر(

كمية المباع 2018م

كمية المباع 2019م
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مقارنة بين كميات المبيعات لمواد البناء لعامي 2018 و2019

كمية المباع )م3( 2019كمية المباع )م3( 2018المعدن
التغير

النسبةالكمية

0.235- %9,169,901-38,978,35529,808,454    مواد البناء 

38,978,355
كمية المباع 2018

29,808,454

كمية المباع 2019
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قيمة المبيعاتالمعدن
2018 

قيمة المبيعات
2019 

التغير

النسبةالقيمة

16.4- %1,425,782.990-8,683,450.0007,257,667.010الرخام )البلوكات(

2.3- %30,265.645-1,340,020.0441,309,754.399الرخام )البحص(

12.9- %130,830.000-1,012,714.000881,884.000الرخام )البودر(

4.4- %688,737.114-15,779,775.91415,091,038.800الحجر الجيري

8.1- %1,899,908.700-23,341,878.35021,441,969.650الجبس

20.9- %96,600.000-461,125.000364,525.000الملح

34.8- %10,463,455.788-30,090,345.52819,626,889.740الكروم

10.6- %144,564.200-1,368,174.8001,223,610.600خام الحديد )اللترايت(

30.6- %19,067,320.132-62,395,775.43043,328,455.298مواد البناء

13.1- %292,599.000-2,226,564.0001,933,965.000مادة اللدن )الطين(

44.8 %68,348.90098,943.40030,594.500الرمل الزجاجي )الكثبان الرملية(

10.4- %111,640.000-1,070,648.000959,008.000الكوارتزفيلد

0.0000.0000.000النحاس

92.6- %317,849.000-343,119.00025,270.000الكاولين

21.9- %72,875.657-333,354.476260,478.819المنجنيز

8.5 %284,766.000308,973.88724,207.887السيليكا

23.3- %34,687,625.839-148,800,059.442114,112,433.603المجموع

مقارنة بين قيمة المبيعات ) بالريال العماني (  لعامي 2018 و2019
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قيمة المبيعات

الرخام 
)البلوكات(

الرخام
) CHIPS(

 الحجر
الجيري

الجبس الملح الكروم خام الحديد 
)اللترايت(

مادة الكوارتزفيلد
اللدن

)الطين( 

 مواد
البناء

الرمل المنجنيز
الزجاجي 
)الكثبان 
الرملية(

الكاولين الرخام السيليكا
)البودر(

قيمة المباع 2018

قيمة المباع 2019
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مؤشرات تصدير الخامات المعدنية  

تشــرف الهيئــة علــى تصديــر الخامــات المعدنيــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة، حيــث بلغــت 
ــال  ــون ري ــة أي حوالــي 7.4 ملي ــرادات الهيئ ــة حوالــي 35 % مــن إي ــات المعدني ــر الخام مســاهمة تصدي

عمانــي. و ســجل ارتفاعــا بنســبة 4.6 %  فــي التصديــر عبــر الموانــئ البحريــة عــن العــام 2018م.

الخام
الكميات 2019 )الطن(الكميات 2018 )الطن(

جويبحري بريجويبحريبري

11,125,93611,736,8570.272_12,409,20910,635,708مواد البناء

_77,5778,992,698_88,8109,647,515الجبس

__254,401__169,750الالترايت

_____7,500الكاولين

 _19,85714,301_34,75715,793البحص والبودرة

1,806,1813,232,1010.072_1,275,6742,762,849الحجر الجيري

_4012,000__22,000السليكا

218,443186,8960.986127,843153,7261.268الرخام

 _601,508__278,700655,848الكروم

_49,750__63,500_المنجنيز

_ ____النحاس

_268,500____الدولوميت

14,504,84423,968,1090.96813,411,83525,061,4411.612المجموع

38,472,95438,473,278المجموع الكلي

مقارنة بين كميات الخامات المصدرة لعامي 2018 و2019
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التعمين 
في قطاع التعدين لعام 2019م
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1118
موظف
% 22 

3941
موظف
% 78 

القوى 
العاملة 
العمانية

القوى 
العاملة 
الوافدة

المصدر: وزارة القوى العاملة 
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يعتبــر رصــد حجــم االســتثمارات فــي القطــاع التعدينــي لقيــاس أداء القطــاع وتطويــر مســاهمته فــي 
تنــوع مصــادر الدخــل الوطنــي، حيــث يهــدف إلــى معرفــة التبايــن فــي قيمــة االســتثمار لــكل خــام، وجــذب 
ــة. حيــث  ــة التعديني ــر نحــو فــرص محفــزة فــي البيئ ــه خطــط اســتثماراتهم بثقــة أكب المســتثمرين وتوجي
ــع  ــات االستكشــاف والتنقيــب العــام 2019م لجمي ــغ المرصــودة إلنفاقهــا فــي عملي ــي المبال ــغ إجمال بل
الشــركات الحاصلــة علــى التراخيــص التنقيبيــة إلــى مــا يقــرب المليــون ريــال عمانــي، 3 % منهــا تــم 
إنفاقهــا فعليــًا فــي عمليــات االستكشــاف والتنقيــب المتعلقــة بخامــّي الطيــن اللــدن ومــواد البنــاء فقــط. 
أمــا فيمــا يخــص عمليــات التعديــن فيتوقــع أن تصــل قيمــة االســتثمار فــي الحاجــر بالقطــاع التعدينــي بنــاء 
علــى دراســات الجــدوى االقتصاديــة المقدمــة مــن الشــركات الحاصلــة علــى التراخيــص التعدينيــة فــي عــام 
2019م ما يقارب 625 مليون ريال عماني، في االســتثمارات للعشــر الســنوات القادمة. وســتعمل هذه 
االســتثمارات إليجــاد مــا يقــرب 245 فرصــة عمــل للعمانييــن. هــذا وقــد بلغــت االســتثمارات للتراخيــص 
ــي وإيجــاد مــا يقــارب 147  ــال عمان ــون ري ــي صــدرت فــي عــام 2018م مــا يقــارب 97 ملي ــة الت التعديني

فــرص عمــل للعمانييــن.

االستثمار المقدر في القطاع التعديني في العامين 2018-2019

أبرز المشاريع التي شكلت أعلى قيمة في االستثمار:

شــكل النحــاس أعلــى قيمــة متوقعــة لالســتثمار فــي الخامــات بالقطــاع التعدينــي بنســبة بلغــت 73 % . 1
ــي.  ــال عمان ــون ري ــى 239 ملي ــة اســتثمار تصــل إل ــي صــدرت فــي عامــي 2018م و2019م، وقيم ــص الت للتراخي

ــي بنســبة . 2 ــى قيمــة متوقعــة لالســتثمار فــي الخامــات بالقطــاع التعدين ــي أعل ــاء ثان شــكلت محاجــر مــواد البن
ــي. ــال عمان ــون ري ــى 35 ملي بلغــت 14 %، وقيمــة اســتثمار تصــل إل

بينمــا جــاء الجبــس ثالثــا مــن حيــث أعلــى قيمــة متوقعــة لالســتثمار فــي الخامــات للقطــاع بنســبة بلغــت 5 % . 3
وقيمــة اســتثمار تصــل إلــى 16 مليــون ريــال عمانــي.

عدد التراخيص الصادرة في 2019:

35
ترخيص
 تنقيبي

21
ترخيص
 تعديني

دائم
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االستثمار  
في المحاجر 

2019

االستثمار  
في المحاجر 

2018

)625 مليون(

)97 مليون(

66 مليون ر.ع

33 مليون ر.ع

559 مليون ر.ع

64 مليون ر.ع

 التكلفة الرأسمالية 

 التكلفة الرأسمالية 

التكلفة التشغيلية

التكلفة التشغيلية

عدد الوظائف المخصصة للعمانيين 245 وظيفة

عدد الوظائف المخصصة للعمانيين 147 وظيفة

قيمة االستثمار في عمليات التعدين:
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تعمــل الهيئــة العامــة للتعديــن علــى نمــو القطــاع وتنظيمــه بمــا يحقــق 
االســتغالل األمثــل ورفــد االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق أهــداف التنويــع 
االقتصادي للســلطنة، حيث تعد فرص االســتثمار التعديني في الســلطنة 
ــى  ــا عل ــة وتوزعه ــوع فــي الخامــات المعدني ــه مــن تن ــز ب ــا تتمي ــدة؛ لم واع
مختلــف أنحــاء البلــد بكميــات متميزة؛وذلــك لوجود المقومــات الجيولوجية 
المتنوعــة والفريــدة، وكذلــك البنيــة الجيولوجيــة والمتمثلــة فــي البحــوث 
والدراســات والخرائــط التــي تشــير إلــى وجــود تنــوع فــي الخامــات المعدنيــة 
وإمكانيــة اســتغاللها اقتصاديــا، باإلضافــة إلــى وجــود تشــريعات وقوانيــن 
تنظيميــة حديثــة تهــدف إلــى تحســين بيئــة األعمــال فــي الســلطنة وزيــادة 
المعاييــر  مــع  يتواكــب  بمــا  واألجنبيــة  المحليــة  لالســتثمارات  جاذبيتهــا 
واالتفاقيــات الدوليــة ، كمــا أن االســتقرار األمنــي والسياســي واالجتماعــي 
فــي الســلطنة جعــل منهــا الوجهــة األمثــل لالســتثمار فــي المنطقــة، حيــث 
ــر  إن اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي الواضــح للقطــاع يســاهم بشــكل كبي
فــي التنظيــم واالســتغالل األمثــل للمــوارد المعدنيــة ويدعــم االقتصــاد 
الوطنــي، فقــد وضعــت الهيئــة منــذ التأســيس علــى ســلم أولوياتهــا تنظيم 

هــذا الجانــب، مــن خــالل تبنيهــا عــدد مــن المشــاريع المنظمــة للقطــاع.

استدامة التنمية 
واالستغالل األمثل 
للموارد المعدنية  

القانون ونظام المزايدات 	 
استراتيجية عمان للتعدين 	 
منظومة التراخيص 	 
منظومة الرقابة والتفتيش 	 
البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي )تنفيذ( 	 
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يساهم قانون الثروة المعدنية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 
2019 في تبسيط وتشجيع االستثمار بالقطاع من خالل التالي:

القانون ونظام المزايدات:
قانون الثروة المعدنية والئحته التنفيذية 

تجهيز الموافقات للمناطق 
التعدينية وطرحها 

للمنافسة وفق مبادئ 
العالنية وتكافؤ الفرص.

زيادة الحد األدنى لمدة 
الترخيص التعديني من 

)1( سنة إلى )5( سنوات، 
واتفاقية االمتياز ال تقل 

عن )20( سنة.

زيادة الحد األعلى 
لمساحة الترخيص 

من )3 كم مربع(
 إلى )5 كم مربع(

 تمكين المستثمر من 
إضافة أكثر من خام 
للترخيص التعديني.
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تعاون الجهات الحكومية 
لتوفير المرافق والبنية 

األساسية للمناطق 
التعدينية وتطويرها.

التزام الجهات الحكومية 
المختصة بإبداء رأيها على 

طلبات التراخيص خالل 
مدة أقصاها )60 يوما(.

جواز نزع ملكية العقارات 
المملوكة لألشخاص لصالح 

الهيئة إذا ما قررت الهيئة 
أهميتها التعدينية 

ومــن أبــرز المحــاور التــي جــاء بهــا قانــون الثــروة المعدنيــة ليســاهم فــي جــذب االســتثمارات هــو  
ــات  ــى الموافق ــراءات الحصــول عل ــادة تنافســية القطــاع لالســتثمار، وتســهيل وتســريع إج زي
التعدينيــة، ونظــم القانــون آليــة منــح التراخيــص بمختلــف أنواعهــا، وحــدد الشــروط واألحــكام 
والمعاييــر الواجــب توافرهــا لمنــح تلــك التراخيــص، وحقــوق والتزامــات المســتثمرين فــي 
القطــاع، وألــزم المســتثمرين بالمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي، وتضمــن أيضــا أحكـــام 
ــاصة بتنظيــم آليــة تحديــد وحجــز واســتغالل المواقــع التعدينيــة ذات الجــدوى االقتصاديــة،  خـ
وطرحهــا للتنافــس وفــق مبــادئ العالنيــة وتكافــؤ الفــرص. ويســاهم كذلــك فــي تحقيــق 
االســتغالل األمثــل للثــروة المعدنيــة وتبســيط اإلجــراءات وتوفيــر جاذبيــة أكثــر لالســتثمار 
وحمايــة أكبــر للبيئــة والســالمة العامــة ومكافحــة التجــارة المســتترة والمســاهمة الفاعلــة فــي 
تنميــة المجتمــع المحلــي. وأيضــا إعــداد ســجل تعدينــي تقيــد فيــه جميــع التراخيــص واتفاقيــات 
االمتيــاز، وأســماء الشــركات العاملــة فــي قطــاع التعديــن، وجميــع المعلومــات والبيانــات 

ــاج إليهــا المســتثمر. ــة التــي يحت ــة والتعديني الجيولوجي
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 وبموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2019/19 الصــادر بتاريــخ 13 فبرايــر ســنة 2019م بإصــدار قانــون الثــروة 
ــة  ــس إدارة الهيئ ــه " يصــدر مجل ــى أن ــص عل ــي تن ــة مــن هــذا المرســوم والت ــادة الثاني ــى الم ــة، واســتنادًا إل المعدني
العامــة للتعديــن الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون فــي مــدة أقصاهــا )1( ســنة مــن تاريــخ إصــداره" فلقــد انتهــت 
الهيئــة مــن إعــداد مشــروع الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الثــروة المعدنيــة، وبعــد عــرض المشــروع علــى مجلــس اإلدارة 
وّجــه بمخاطبــة الجهــات المختصــة إلبــداء رأيهــا ومالحظاتهــا حــول المشــروع فــي حــدود اختصاصاتهــا طبقــًا للقوانيــن 

واألنظمــة المعمــول بهــا.
ــات البحــث والمســح الجيولوجــي، والكشــف والتنقيــب عــن الخامــات  ــم عملي ــى تنظي ــة إل وتهــدف الالئحــة التنفيذي
واستغاللها، واإلشراف والرقابــــة علــــى كــــل مــــا يتعلــــق بهــــا بمـــــا يكفـــــل المحافظـــــة عليهـــــا وحســـــن استغاللهـــــا 
وفقــًا ألحــكام القانــون. حيــث أنهــا ســتتضمن ســائر الشــروط واألحــكام والضوابــط والحقــوق وااللتزامــات المتعلقــة 
بتراخيــص االستكشــاف والتنقيــب واالســتغالل التعدينــي واتفاقيــات االمتيــاز وعمليــات البحــوث العلميــة وتصديــر 
المعــادن التــي حــدد القانــون أُطرهــا العامــة، كمــا ســتتضمن إجــراءات تحصيــل الرســوم واإلتــاوة والقيمــة اإليجاريــة 
الســنوية والضمانــات الماليــة والمســاهمة المجتمعيــة وآليــة احتســابها وتحديــد قيمتهــا. وفــي انتظــار مــا تســفر عنــه 
مالحظــات الجهــات المعنيــة علــى المشــروع حتــى يتســنى للهيئــة اســتكمال متطلبــات إصــدار الالئحــة خــالل األجــل 

المقــرر. الجديــر بالذكــر أن الهيئــة قــد أنجــزت  90 % مــن  مشــروع الالئحــة التنفيذيــة للقانــون.

القانون يضمن الحقوق التالية:

حق 
الدولة

حسن استغالل المعادن وتعظيم 
الفائدة منها وتحقيق القيمة المضافة 

وتشجيع الصناعات التعدينية 
والتحويلية وتعزيز اإليرادات المباشرة 

وغير المباشرة لهذا القطاع.

حماية مصالحه وعدم الزج باستثماراته 
لحافة المخاطر من خالل تعزيز مبادئ 
الحوكمة الرشيدة لقطاع التعدين، وتبسيط 
اإلجراءات وتوفير المعلومات،  وعدم 
اإلخالل بالتوقعات المشروعة.

حق 
المستثمر

حق 
المستهلك

ضمان توفر الخامات المعدنية وحسن 
استغاللها في السوق المحلي.

حق البيئة 
والمجتمع

الحد من اآلثار البيئية المترتبة على 
النشاط التعديني للوصول بها إلى أقل 
المستويات المقبولة دوليا، وتوفير 
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، 
وفرض مساهمة ثابتة لتنمية المجتمع 
المحلي من حصيلة مبيعات المعادن. 
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الئحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات

منــذ صــدور قانــون الثــروة المعدنيــة فــي شــهر فبرايــر 2019م، قامــت الهيئــة فــي شــهر أكتوبــر 2019م 
بإصــدار الئحــة المزايــدات علــى المواقــع التعدينيــة والخامــات والتــي تعتبــر  األولــى مــن نوعهــا مــن حيــث 
تناولهــا لتنظيــم عمليــات االســتثمار فــي المواقــع التعدينيــة  حيــث يدخــل المســتثمر فــي مزايــدة للحصــول  
التعدينيــة مكتملــة  المواقــع  مبــادرة  لتأطيــر وحوكمــة  الالئحــة  وتأتــي   ، الهيئــة  مــن  الترخيــص  علــى 
ــق  ــي وفاعــل وتحقي ــه بشــكل مهن ــن وإدارت ــة فــي النهــوض بقطــاع التعدي الموافقــات ســعيًا مــن الهيئ
االســتغالل األمثــل للثــروات المعدنيــة واســتثمارها بمــا يخــدم أهــداف التنميــة والتنويــع االقتصــادي فــي 
الســلطنة وترســيخ مبــادئ الشــفافية والمســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي منــح التراخيــص التعدينيــة ، حيــث 
ــام، كمــا اجــازت بموافقــة  ــدة العامــة كأصــل ع ــة للمزاي ــى أن تطــرح المواقــع التعديني نصــت الالئحــة عل

مجلــس اإلدارة اســتخدام بعــض المســارات األخــرى المتمثلــة فــي:

المزايــدة المحليــة والتــي تســتهدف الشــركات العاملــة فــي نطــاق المحافظــة أو الواليــة التــي يقــع . 1
فيهــا الموقــع التعدينــي المعــروض لالســتثمار.

المزايــدة المحــدودة والتــي تتــم عــن طريــق توجيــه الدعــوة لفئــة محــددة مــن الشــركات كالشــركات . 2
المتخصصــة فــي مجــال معيــن أو كأصحــاب المصانــع القائمــة الراغبــة فــي تزويــد تلــك المصانــع 

بالخامــات المعدنيــة.
الممارســة والتــي تتــم عــن طريــق توجيــه الدعــوة لعــدد مــن الشــركات والتفــأو ض معهــا للوصــول . 3

إلــى أفضــل عــرض مالــي.

كمــا نظمــت هــذه الالئحــة اجــراءات وقواعــد بيــع الخامــات المعدنيــة بالمــزاد العلنــي، وذلــك عندمــا تكــون 
هــذه الخامــات جاهــزة لالســتغالل التعدينــي

رسوم مستند المزايدة	 
الشروط والضوابط	 

تسديد قيمة العرض المالي	 
توقيع إتفاقية إمتياز	 
إصدار ترخيص تنقيبي	 
إصدارترخيص تعديني 	 

إجراءات التنافس على المناطق المطروحة للمزايدة

اإلعالن
تقديم  
العروض

إيصال شراء المستند	 
العرض المالي	 
العرض الفني	 
التأمين المالي المؤقت	 

تقييم 
العروض

توقيع اتفاقيات 
أو  إصدار التراخيص
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استراتيجية عمان للتعدين

وتواصــل اســتراتيجية عمــان للتعديــن فــي تقديــم نتائــج جيــدة مواكبــة ألهدافهــا المرســومة علــى نهــج أهــداف 
التنويــع االقتصــادي والتنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي الرؤيــة المســتقبلية للســلطنة )رؤيــة ُعمــان 2040(، 

وارتكــزت االســتراتيجية علــى أربعــة أهــداف تســعى للوصــول إليهــا خــالل الســنوات العشــر القادمــة، وهــي:

وقــد حــددت مرتكــزات اســتراتيجية ُعمــان للتعديــن بمــا يتوافــق مــع تطويــر القطــاع وأهميــة مســاهمته 
فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل تطويــر آليــات االســتثمار األمثــل للمعــادن وجــذب المســتثمرين اصحــاب 
المــالءة الفنيــة والماليــة ورفــع وتطويــر المهــارات والكفــاءات للكــوادر المحليــة فــي قطاع التعديــن وتطوير 
ورفــع مســتوى قاعــدة البيانــات الخاصــة بالتعديــن وتطويــر الدراســات واألبحــاث المتعلقــة بالتعديــن 
والمواءمــة بيــن البيئــة واألنشــطة التعدينيــة ورفــع عمليــات الرقابــة والتفتيــش وتبســيط وتحســين 
االجــراءات المتعلقــة بمنــح التراخيــص وتحديــد مؤشــر ونمــو مســاهمة قطــاع التعديــن فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي ودعــم المجتمــع العمانــي وتحســين مــوارد الهيئــة الماليــة وتطويــر القوانيــن والتشــريعات. 

وتواصــل االســتراتيجية العمــل فــي الجهــود المخطــط لهــا ســابقا والبحــث عــن الفجــوات والتحديــات التــي 
تعيــق نمــو القطــاع ثــم التوصيــة بمجموعــة مــن اآلليــات واالتجاهــات الجديــدة والتحســينات التــي ســتعزز 
نمــو القطــاع اقتصاديــًا واجتماعيــًا، ولقــد بلغــت نســبة إنجــاز مشــاريع االســتراتيجية بنهايــة العــام 2019   

مــا يقــارب 63 % مــن المشــاريع المســتهدفة. 

تعظيم القيمة االقتصادية
 لقطاع التعدين

تطوير األصول واإلمكانات الوطنية 
لضمان التميز بعيد المدى

إدارة التنمية المستدامة 
واالستغالل األمثل للموارد المعدنية

تعظيم مساهمة قطاع التعدين
 في رفع المستوى المعيشة 
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إن مؤشــرات األداء الرئيســية قيمــة قابلــة للقيــاس توضــح مــدى فعاليــة المؤسســة فــي تحقيــق وإنجــاز 
أهــداف العمــل الرئيســية، وهــي داللــة قياســية تشــير إلــى األداء الفعلــي لمقارنتــه بــاألداء المســتهدف، 
ولقــد تــم فــي العــام 2019 االنتهــاء مــن إعــداد وضــع مؤشــرات األداء ســواء كانــت لألهــداف االســتراتيجية 
أو العمليــات أو مؤشــرات إنجــاز المشــاريع، حيــث سيســهم وجــود هــذه المؤشــرات فــي معرفــة العوائــق 
التــي تحــول دون الوصــول إلــى االهــداف وكســب معرفــة أعمــق عــن التحســينات المســتقبلية، وتكويــن 
ــر فــي تقــدم إنجــاز األهــداف االســتراتيجية، فهــي تعمــل باعتبارهــا  صــورة واضحــة للمتغيــرات التــي تؤث

بوصلــة لتوجيــه االســتراتيجية للوفــاء باألهــداف.

مؤشرات أداء االستراتيجية 
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مؤشرات األداء 
لألهداف العملياتية

إدارة المشاريع 
مؤشرات اإلنجاز

إدارة العمليات 

إدارة االستراتيجية
مؤشرات األداء لألهداف 

االستراتيجية   
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منظومة التراخيص
تسهيل إجراءات تراخيص االستكشاف والتعدين

ــى تراخيــص االستكشــاف  ــا كل مســتثمر للحصــول عل ــي يمــر به ــراءات الت ــادرة لتســهيل اإلج جــاءت المب
ــة  ــة نظــام مبســط للمســتثمر لتخليــص المعامــالت مــع الهيئ ــن، حيــث وضعــت الهيئ وتراخيــص التعدي
العامــة للتعديــن والجهــات المعنيــة، مــن خــالل وضــع اتفاقيــات مســتوى الخدمــة وصياغتهــا قانونيــًا 
لتوائــم قانــون التعديــن والئحتــه التنفيذيــة، ثــم خرجــت الهيئــة بمقتــرح توحيــد اإلحرامــات بنــاًء علــى دراســة 
ــات المتفرعــة واختــالف اإلحرامــات  ــدول الرائــدة فــي التعديــن ونتيجــة لمــا واجهتــه مــن التحدي تجــارب ال

واالشــتراطات التــي مــن شــأنها أن تأخــر عمليــة تبســيط اإلجــراءات.

 باإلضافــة إلــى ذلــك انتهــت الهيئــة مــن ربــط نظــام الخرائــط الجغرافيــة الــذي يجمــع بيانــات الجهــات 
الموافقــة علــى الربــط فــي نافــذة واحــدة، متضمنــة مواقــع منشــآت تلــك الجهــات وإحراماتهــا. 

تتطلــع الهيئــة فــي عــام 2020 علــى اعتمــاد آليــة تبســيط اإلجــراءات. كمــا ســيتم تضميــن التعديــالت علــى 
االتفاقيــات بنــاًء علــى توجيهــات الفريــق الــوزاري، وإرســال االتفاقيــات إلــى الجهــات الحكوميــة المعنيــة، 
ــن  ــة العامــة للتعدي ــة، واعتمــاد ســعادة رئيــس الهيئ ــرة القانوني ــل الدائ ــة مــن قب وإجــراء المراجعــة النهائي

للمســودة النهائيــة التفاقيــة مســتوى الخدمــة، ثــم التوقيــع علــى االتفاقيــة.

وتواصــل الهيئــة العمــل المســتمر فــي دراســة الطلبــات الدائمــة والمؤقتــة الجديــدة أو المــراد تجديدهــا، 
ــد  ليتســنى لهــا تقييــم هــذه الطلبــات مــن جميــع الجوانــب، حيــث عملــت خــالل العــام 2019 علــى تجدي
ــد 89 ترخيــص دائــم، و1مــن التراخيــص المؤقتــة،  وإصــدار مجموعــة مــن التراخيــص، تمثلــت فــي تجدي

بينمــا أصــدرت 21 تراخيــص دائمــة و12ترخيــص مؤقــت.  

التراخيص التعدينية

التراخيص الدائمة التي تم تجديدها

التراخيص الجديدة )الدائمة( التي صدرت

تراخيص المشاريع )المؤقتة( التي تم تجديدها

تراخيص المشاريع )المؤقتة( التي صدرت

68
16
9
33

89

21
1

12

20182019
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وقــد بلــغ إجمالــي عــدد التراخيــص التعدينيــة ) العاملــة/ الجديــدة/ لــم تبــدأ العمــل(  372 ترخيــص تعدينــي 
موزعــة علــى محافظــات الســلطنة المختلفــة حتــى نهايــة 2019 . فــي حيــن بلــغ عــدد التراخيــص للمــواد 

الردميــة 11 ترخيصــا.

تراخيص التعدين ) الدائمة( ) العاملة/ الجديدة/ لم تبدأ العمل( )2019)
المجموعأخرى جبسحجر جيريكرومرخامكساراتالمحافظة

815157  33محافظة ظفار
4560 30813محافظة الداخلية
144 162223محافظة الظاهرة
217 11112محافظة البريمي
محافظة جنوب 

118   161الشرقية

محافظة شمال 
936  1098الشرقية

محافظة جنوب 
28   4 24الباطنة

محافظة شمال 
1088 57984الباطنة

313 2  8محافظة الوسطى
27 1  4محافظة مسقط
4     4محافظة مسندم

2135036201934372المجموع
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التراخيص التنقيبية

البرامج والدراسات التنقيبة 2019

الطلبات المستلمة 2019

البرامج التنقيبية 
المراجعة

تعدين 

الدراسات التنقيبية التي 
تم اإلشراف عليها

تنقيب

عدد الزيارات 
الميدانية

الطلبات التعدينية المعتذر لها

64

9

67

5

15

112

 2 مليون ر.ع

المبالغ المستثمرة في 
البرامج التنقيبية

التراخيص التنقيبية الصادرة
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المجموعمواد البناءالحجر الجيريالرخامالكرومالنحاسنوع الخام

3312514العــــدد

التراخيص التنقيبية التي تحولت لتراخيص تعدينية 

49 التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 2019



التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 2019

منظومة الرقابة والتفتيش 

تلعــب دائــرة الرقابــة والتفتيــش دورا مهمــا فــي متابعــة التراخيــص التعدينيــة 
وذلــك حســب االســتراتيجية والمنهجيــة المرســومة لهــا، وبهــدف اســتمرارية 
التفتيــش والرقابــة تــم وضــع منظومــة خاصــة لمتابعــة هــذه التراخيــص للتأكــد 
مــن التــزام الشــركات العاملــة بــكل األنظمــة والقوانيــن المتبعــة فــي الســلطنة، 
واســتدامتها  المعدنيــة  الثــروات  لهــذه  األمثــل  االســتغالل  لضمــان  وذلــك 
وبالســبل التــي تكفــل المحافظــة علــى البيئــة وصحــة اإلنســان، حيــث يتــم 
التفتيــش علــى جميــع األنشــطة المتعلقــة بالتعديــن كالجانــب الفنــي والبيئــي 
والجوانــب الماليــة واإلداريــة، وقــد أدى افتتــاح اإلدارات فــي المحافظــات إلــى 
زيــادة الــدور الرقابــي للمفتشــين وذلــك لقربهــم الدائــم مــن المحاجــر والمناجــم، 
وهنــاك ســعي دائــم مــن الهيئــة للتوفيــق بيــن إعــداد المناجــم والمحاجــر فــي 

ــإلدارة. ــن ل المحافظــات مــع إعــداد المفتشــين التابعي
للتكامــل والتعــاون مــع  الرقابــة والتفتيــش  بدائــرة  الهيئــة ممثلــة  وتســعى 
النتائــج والحلــول فــي  المؤسســات الحكوميــة والخاصــة للوصــول ألفضــل 
مجــال الرقابــة والتفتيــش، وذلــك مــن خــالل توقيــع اتفاقيــات تعــأو ن وإدخــال 

أحــدث التقنيــات واألســاليب. 
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كمــا اســتمرت الدائــرة فــي مهامهــا الميدانيــة المختلفــة وتتنــوع بيــن معاينــة الشــكاوي وزيــارة حفــر 
ــي يوجــد شــك فــي  ــد التراخيــص وبعــض المحاجــر الت ــة وتجدي ــة التحتي اإلمــداد الخاصــة بمشــاريع البني
صحــة بيانــات اإلنتــاج المقدمــة للهيئــة، حيــث قــام فريــق الرقابــة والتفتيــش خــالل عــام 2019 بزيــارات 
ميدانيــة شــملت جميــع محافظــات الســلطنة وبلغــت 197 زيــارة، والتــي مــن خاللهــا تــم ضبــط عــدٍد مــن 
المخالفــات لقوانيــن التعديــن وتــم إحالتهــا إلــى الدائــرة المعنيــة الســتكمال اإلجــراءات القانونيــة. ولقــد 

ــر تفتيشــي قــررت بشــأنها التالــي:  تلقــت لجنــة المخالفــات فــي العــام 2019م 57 تقري
أوال: اعتماد 20 مخالفة حيث تم:

إحالة 12 مخالفة لالدعاء العام 	 
إغالق 3 تراخيص 	 
التسوية والتصالح 5 مخالفات 	 

ثانيا: عدم اعتماد 12 مخالفة 
ثالثا: إعادة 25 تقرير تفتيشي للدوائر المختصة لمزيد من البحث والتحقق 

ولقــد تّوزعــت المخالفــات مــا بيــن العمــل بــدون ترخيــص، تجــاوز حــدود ونطــاق الترخيــص، تقديــم تقاريــر 
إنتــاج  ومبيعــات غيــر صحيحــة.

عدد الشركات 
التي لديها مخالفة 
ريع )فرقيات ريع(

الشركات التي 
لديها مخالفة 
العمل خارج 

الترخيص

الشركات التي 
لديها مخالفة 
العمل بدون 

الترخيص

المخالفات التي 
تعرض على لجنة 

المخالفات

عدد الزيارات 
الميدانية 
للشركات

201835625421663

2019197632932
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البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي
يواصــل البرنامــج الوطنــي لتعزيــز التنــوع االقتصــادي )تنفيــذ( الجهــود الراميــة نحــو تنويــع مصــادر الدخــل 
فــي االقتصــاد الوطنــي والوقــوف علــى التحديــات والصعوبــات التي تواجههــا الجهات الحكوميــة والخاصة 
والمدنيــة فــي ســبيل تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة الخمســية التاســعة 2016-2020م. حيــث تواصلــت 

الجهــود فــي دعــم مبــادرات الهيئــة المعــززة لنمــو وُرقــّي القطــاع اجتماعيــا واقتصاديــا.

المبادرات الرئيسية:
المناطق التعدينية )الموافقات وإعادة تحديد المناطق التعدينية(

المناطق التعدينية )إجراءات التنافس واإلسناد(

تسهيل إجراءات التراخيص

ربط نظام الخرائط الجغرافية

تسريع مراجعة تراخيص الكروم الغير مفعلة

االبتكار في مجال التعدين

منصة التعدين

تحسين آلية اعتماد الموارد المالية للهيئة العامة للتعدين

التشغيل الخارجي لخدمات المختبر

التشغيل الخارجي للرقابة والتفتيش

الريع الديناميكي

تندرج ضمن مبادرات التشريعات والممكنات عدد من المبادرات وعددها 15 مبادرة تنقسم إلى رئيسية وثانوية: 
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المبادرات الثانوية: 

تنظيم أسعار 
الجبس

المسؤولية 
المجتمعية

التدريب الموجه

الموازنة المعتمدة في عام 2019
2,870,660 ر.ع

% 70
نسبة األداء 2019
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ســعت الهيئــة العامــة للتعديــن منــذ إنشــائها إلــى تســهيل إجــراءات منــح 
التراخيــص والتســريع مــن اســتصدارها لتشــجيع االســتثمار فــي القطــاع 
واســتدامته بالطريقــة المثلــى، حيــث ال يأتــي ذلــك إال بإيجــاد آليــة تضمــن 
تحقيــق  يضمــن  بمــا  المعدنيــة  الثــروات  واســتغالل  القطــاع  اســتدامة 
القيمــة المضافــة، وكان ذلــك بالعمــل علــى مشــروع تعدينــي يســاهم 
فــي الدفــع بالقطــاع ويعــزز النمــو االقتصــادي فــي الســلطنة، وســعيا مــن 
الهيئــة إلــى تنظيــم التراخيــص وســرعة اســتصدارها مــن خــالل الفــرص 
التعدينيــة الجاهــزة لالســتثمار، لــذا أتــت الحاجــة الملحــة لقيــام مشــروع 
المواقــع التعدينيــة .حيــث أن المشــروع سيســاهم فــي إيجــاد محفظــة 
فــي  ويســاهم  البيئيــة  اآلثــار  مــن  ويحــد  منظــم  وقطــاع  اســتثمارية، 
االســتدامة بالقطــاع. حيــث تحفــز الهيئــة  المســتثمرين فــي القطــاع علــــى 
استغالل الخامــات المعدنيــة المتوافــرة بالســلطنة فــي إقامــة صناعــات 
تحويليــــة، والتعاون والتنســــيق مــــع الجهــــات ذات العالقة لتوفيــــر البنــــى 
األساســــية الالزمــة النطــالق مســــيرة التصنيــــع والتصديــــر المعدنــــي 
كالطاقــة والطــرق والموانــئ واالتصــاالت، وكذلك التعاون مــع الجهــات 
الحكوميــــة ذات العالقة للوصــــول إلــــى حلــــول الستغالل جميــع المواقــع 
التعدينيــــة الواعــــدة، وهــــذا النهــــج ســــيكون مــــردوده بالنفــــع علــى كافــة 
القطاعــــات داخــــل الســــلطنة، ومــــا ينتــــج عنــــه مــــن إيجــــاد فــــرص عمــــل 
وتوطيــــن المعــــارف والتكنولوجيــا  وزيــــادة الميــــزان التجــــاري للســــلطنة.

تعظيم القيمة 
االقتصادية للقطاع

محفظة الموارد المعدنية 	 
فرص مشاريع الصناعات المعدنية  	 
جذب االستثمار 	 

55 التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 2019



56

واصلــت الهيئــة العمــل بفعاليــة فــي مبــادرة المناطــق التعدينيــة، حيــث تــم إطــالق هــذا المبــادرة مــن أجــل 
ــرة تســتطيع ان تســهم  ــة واعــدة للمســتثمرين ذات مســاحات تســمح باســتثمارات كبي تقديــم مواقــع تعديني
فــي سياســية التنويــع لمصــادر الدخــل القومــي التــي تتبناهــا الســلطنة مــن خــالل عرضهــا لالســتثمار بمنهجيــة 
التفاضــل والتنافــس بعــد الحصــول علــى كافــة الموافقــات الالزمــة، حيــث تــم تقســيم المبــادرة علــى ثــالث 
مراحــل. وتتمثــل المرحلــة األولــى فــي تحديــد المناطــق التعدينيــة، أمــا الثانيــة فتتمثــل فــي مرحلــة تجهيــز 
المناطــق التعدينيــة وتجــري خاللهــا عــدة عمليــات مهمة كتجميع وإســقاط البيانات وإجراء عمليات االستكشــاف 
أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي مرحلــة طــرح المناطــق التعدينيــة لالســتثمار حيــث تســعى الهيئــة إلــى تحديــد معاييــر 

وإجــراءات التنافــس علــى المناطــق التعدينيــة بــكل شــفافية ووضــوح مــن خــالل الالئحــة التنظيميــة.

محفظة الموارد المعدنية
فرص استثمارية واعدة مسبقة الموافقات

)مبادرة المناطق التعدينية(

تعظيم القيمة 
االقتصادية 
للمواقع

تسهيل إجراءات 
الحصول على 

التراخيص

وجود رفد منتظم 
ومستدام للفرص 
االستثمارية

وجود آلية مبنية على 
التنافسية الختيار 
المستثمر األمثل 

تحقيق 
الشفافية 
والتنافسية

 حصر اآلثار 
البيئية بالمناطق 

التعدينية

أهداف مبادرة
 المناطق التعدينية
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المساحة )كم مربع(عدد المناطق نوع المعدن 

3013,948الكروم
131,117الرخام

122,911الحجر الجيري
20308الدولوميت
8293السيليكا
3589الجبس

40.23الكربوناتيت
20.494الكاولين

2143األتابولجيت
20.5الطين اللدن

110البازلت
8500الالتيريت
524الفلسبار 
11019,844المجموع

الموافقات وإعادة تحديد المناطق التعدينية

ــة المختصــة،  ــة للموافقــة عليهــا مــن قبــل الجهــات الحكومي ــة 110 منطقــة تعديني حيــث عرضــت الهيئ
وقــد تــم الحصــول علــى 15 منطقــة تعدينيــة مكتملــة الموافقــات، والتــي تــم تخصيــص بعضهــا لشــركة 

تنميــة معــادن عمــان وســيتم عــرض باقــي المناطــق لالســتثمار التنافســي عبــر نظــام المزايــدات.
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إجراءات تجهيز
المناطق التعدينية 

تحديد مناطق تواجد 
الخامات من قبل 

المديرية العامة للبحوث و 
المسوحات الجيولوجية 

التنسيق مع الجهات الحكومية 
للموافقات

 )دائرة شؤون االستكشاف والتنقيب 
 + دائرة االستثمار التعديني(

تحديد نوع طرح المنطقة التعدينية
)دائرة شؤون االستكشاف 

والتنقيب( تحديد نوع 
طرح المنطقة 

التعدينية
)دائرة شؤون 
االستكشاف 
والتنقيب 

)

تجزئة )إذ تطلب األمر( 
، تغذية البيانات
)دائرة شؤون 
االستكشاف 

والتنقيب(

إعداد كتيب  الشروط 
واالحكام

 ) بما فيها الفنية 
والمالية (

)دائرة شؤون 
االستكشاف 

والتنقيب(

اعتماد مجلس 
اإلدارة 

)الرئيس التنفيذي(  

12
3

4

5
67
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أنواع المناطق التعدينية التي تطرح للمزايدة:
مناطق تطرح التفاقية االمتياز

مناطق تطرح لتراخيص التنقيب وتستكمل إلى التعدين

مناطق تطرح لتراخيص التنقيب فقط

مناطق تطرح لتراخيص التنقيب فقط

مساحات كبيرة للتنقيب إلى التعدين.	 
مساحات للتعدين تزيد عن 5 كم2 	 
تشمل المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.	 
تصل مدة االمتياز من 20-30 سنة.	 
حق االمتياز في تنقيب وتعدين أي من المعادن المحددة في البرنامج التنقيبي.	 

غير محدودة المساحة.	 
لصاحــب الترخيــص الحــق فــي تنقيــب وتعديــن أي مــن المعــادن المحــددة فــي 	 

التنقيبــي. البرنامــج 
الحق في إصدار أكثر من ترخيص تعديني )لمساحة تقل عن 5 كم مربع(.	 

غير محدودة المساحة.	 
المناطق التي ال تتوفر عنها معلومات أو كانت المعلومات قليلة.	 
الحق في التنقيب فقط.	 
يطبق نظام استرجاع التكاليف + هامش الربح.	 

المناطق التي تقل مساحتها عن أو تساوي )5( كم مربع.	 
تم تحديد االحتياطيات المتوفرة فيها.	 
ال تحتاج إلى أعمال تنقيبية مكثفة على ضوء المعطيات المتوفرة.	 
الحق في التعدين مباشرة  ألي من الخامات المتفق عليها.	 
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تنامي سمعتنا 
كأحد أكبر مصدري الجبس في العالم

فلقــد أكــدت المؤشــرات االقتصاديــة أن الســلطنة تصــدرت قائمــة الــدول األكثــر تصديــرا للجبــس فــي العــام 2017، 
ولقــد ارتفعــت صــادرات الجبــس فــي عمــان بنســبة 25 % فــي العــام 2018، فــي حيــن تجــاوزت صــادرات الجبــس 
بأكثــر مــن 9.0 مالييــن طــن فــي عــام 2019 إلــى البلــدان المســتفيدة الرئيســية فــي آســيا وجنــوب / شــرق إفريقيــا.  
وهــذا النمــو يؤكــد القــوة التنافســية والجــودة العاليــة لخــام الجبــس العمانــي، وعلــى الــدور الــذي يلعبــه قطــاع 
التعديــن فــي الســلطنة متمثــال فــي الهيئــة العامــة للتعديــن فــي تنظيــم وتوجيــه القطــاع، حيــث إن ريــع خــام الجبــس 
وصــل إلــى مــا يقــارب 1.8 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 2019. وتعتبــر الهنــد واليابــان وتايــوان وإندونيســيا 
وفيتنــام وبنجالديــش، أكبــر المســتوردين للجبــس العمانــي، وتملــك الســلطنة احتياطيــات مــن خــام الجبــس تزيــد 
عــن مليــار طــن متــري، مــا يضعهــا فــي وضــع مهــم وأساســي كمصــدر للجبــس، ويمكنهــا مــن تلبيــة الطلــب العالمــي 
المتزايــد علــى هــذا الخــام ومــع تنامــي االهتمــام بهــذا الخــام، فقــد ســعت الهيئــة العامــة للتعديــن لتكريــس كافــة 
جهودهــا وإمكانياتهــا لتحقيــق االســتغالل األمثــل لخــام الجبــس وتطويــر البنــى األساســية لتكــون مالئمــة اقتصاديــا 
الســتغالل هــذا الخــام. كمــا كانــت هنالــك مســاٍع حثيثــة مــن الهيئــة فــي إعــداد منهجيــة مقننــة فــي التصديــر لهــذا 

الخــام لمــا لــه مــن أهميــة وإيجــاد اآلليــة المناســبة لتقنيــن أســعاره لتتوافــق مــع األســعار العالميــة.

1,858,615.230 ر.ع

الريع لخام 
الجبس 2019

حجم صادرات الجبس في 
العام 2018

9.7 مليون طن

 احتياطات السلطنة للخام

أكثر من مليار طن متري
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إدارة وتطوير البحوث والدراسات
تعمــل الهيئــة بأنشــطة مهمــة وداعمــة لالســتثمار واالســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة، وذلــك مــن خــالل 
التركيــز علــى البحــوث والمســوحات الجيولوجيــة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة، والتــي قدمــت العديــد مــن 

المهــام واألنشــطة خــالل 2019 يمكــن إجمالهــا فــي التالــي:   

مشروع دراسة أولية حول الرمل األسود في جزر الحالنيات 1
مشروع إنتاج فهرس الخرائط 2

مشروع المنشورات اإلعالمية للمعادن االقتصادية في السلطنة 3
التعاون المشترك مع الجامعات والمعاهد العالمية في ما يتعلق بالبحوث

تم التعاون مع 40 جامعة 4
شهادات تصدير العينات

منح  35  شهادة تصدير منها في ) اليابان، فرنسا، أمريكا،ألمانيا،سويسرا،السويد، بريطانيا( 5
الزيارات الميدانية

تم تحديد 3 مواقع واعدة لتكون مواقع تعدينية بالتعاون مع الباحثين 6

استمرار التعاون الثنائي مع جامعة السلطان قابوس 7
)Laterite( دراسة خام الالترايت 8

مشروع العناصر األرضية النادرة )Rare Earth Elements( وأماكن تواجدها في السلطنة 9
مشروع المناطق الثالث للبحث عن خام النحاس 10

مشروع الخريطة الجيولوجية بمقياس رسم 1:50,000 11
دراسة رواسب األودية في منطقة الصخور المتحولة في سيح حطاط 12
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فرص مشاريع الصناعات التعدينية 
تحظــى ســلطنة ُعمــان بإمكانيــات متفاوتــة بيــن القطاعــات التعدينيــة والمعــادن الصناعيــة والبنيــة التحتيــة. 
ولقــد تطرقــت اســتراتيجية عمــان للتعديــن إلــى تقييــم وضــع اإلنتــاج الحالــي فــي قطــاع التعديــن وتحديــد 
فــرص المشــاريع للصناعــات التعدينيــة الناتجــة عــن النمــو المتوقــع فــي نشــاطات االستكشــاف والتنقيــب. 
تــم تحديــد هــذه الفــرص ذات األولويــة والمتاحــة للمســتثمر بنــاءا علــى الســلع المعدنيــة ذات األولويــة 

العاليــة والتــي تــم تحديدهــا خــالل التقييمــات الفنيــة.  
حيــث تحفــز الهيئــة المســتثمرين فــي القطــاع علــــى اســتغالل الخامــــات المعدنيــــة المتوافــــرة بالســــلطنة 
فــي إقامــة صناعــات تحويليــة، والتعاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقة لتوفيــر البنــى األساســية 
ــر المعدنــي ولقــد قامــت الهيئــة بعــدد مــن األعمــال التــي  ــع والتصديــ ــيرة التصنيــ الالزمــة النطــالق مســ
تســاهم فــي دعــم فــرص مشــاريع الصناعــات التعدينيــة، وفيمــا يلــي اســتعراض لبعــض مــن هــذه الجهــود. 

يعتبــر الرخــام مــن الخامــات المهمــة التــي يتــم إنتاجهــا فــي ســلطنة عمــان ، و فيمــا يخــص تصديــر الرخــام،  
فلقــد ســعت الهيئــة الســتكمال الجهــود فــي التقنيــن لتصديــر هــذا الخــام ، و لقــد كانــت البدايــة مــن خــالل 
المديريــة العامــة للمعــادن التابعــة لــوزارة التجــارة والصناعــة ، حيــث تــم إصــدار قــرار إداري ينظــم تصديــر 
الرخــام، وذلــك مــن أجــل زيــادة القيمــة المضافــة حيــث تــم منــع تصديــر مكعبــات الرخــام )بلــوكات(، وتــم 
العمــل بــه إلــى حيــن صــدور القــرار اإلداري  رقــم )2019/359( مــن الهيئــة العامــة للتعديــن، بشــأن حظــر 

تصديــر خــام الرخــام ســواء علــى شــكل كتــل أو  مكعبــات أو  ألــواح تزيــد ســماكتها علــى )3 ســم(.

يعتبــر الجبــس مــن الخامــات المهمــة التــي يتــم إنتاجهــا فــي ســلطنة عمــان خصوصــا فــي جنــوب الســلطنة 
والــذي يأتــي فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن الخامــات األعلــى إنتاجــا فــي الســلطنة بعــد الحجــر الجيــري ومــواد 
البنــاء. ولقــد كانــت هنالــك مســاٍع حثيثــة مــن الهيئــة فــي إعــداد منهجيــة مقننــة فــي التصديــر لهــذا الخــام 
لمــا لــه مــن أهميــة. وكان مــن بينهــا صــدور قــرار إداري رقــم 264 / 2016 لتنظيــم أســعار الجبــس بحيــث 
يكــون ســعر التصديــر علــى ظهــر الســفينة  مــا يقــارب 4.79  ريــال عمانــي، وتحديــد الســعر داخــل المحجــر 

بمــا قيمتــه 2.34  ريــال عمانــي ويتــم بموجبــه احتســاب الريــع. 

استراتيجية تصدير الرخام 

منهجية التصدير لخام الجبس

 كما تم تحديد عددًا من الشروط إلصدار تراخيص التعدين عن خام الجبس وهي:
 أن تستهدف دراسة الجدوى ليكون عمر المشروع التعديني ال يقل عن 15 سنة.. 1
تلتــزم الشــركات بزيــادة القيمــة المضافــة مــن خــالل إقامــة مشــروع صناعــي مرتبــط بخــام الجبــس أو  . 2

ــن )25 %(  ــو ال تقــل ع ــق نســبة نم ــع( تحقي ــي )المصن ــم يشــمل المشــروع الصناع ــع قائ ــد مصن تزوي
فــي الســنة الخامســة مــن عمــر المشــروع بواقــع )5 % ســنويا( وفــي حالــة عــدم تحقيــق نســبة النمــو 

المطلوبــة يتــم تقليــص كميــة اإلنتــاج  مــن المحجــر بمــا يتناســب مــع القــدرة الفعليــة للمصنــع.
يتم السماح للشركة بفترة سماح لمدة عام اعتبارا من بداية اإلنتاج  الفعلي للشركة.. 3
في حالة عدم التزام الشركة بإكمال مشروع فإن المصنع يحظر على الشركة تصدير الخام.. 4
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جذب االستثمار
ســعت الهيئــة العامــة للتعديــن منــذ إنشــائها إلــى تشــجيع االســتثمار فــي القطــاع واســتدامته بالطريقــة 
المثلــى، لــذا أتــت الحاجــة الملحــة لقيــام عــدد مــن المشــاريع التــي تســاهم فــي رفــع جاذبيــة قطــاع التعديــن 
للمســتثمرين وزيــادة اســتثمارات التعديــن فــي الســلطنة علــى وجــه التحديــد، فلقــد قامــت الهيئــة متمثلــة 
فــي المديريــة العامــة لشــؤون اســتثمارات المعــادن بإعــداد دليــل المســتثمر، ناهيــك عــن قيامهــا بإعــداد 
دليــل توضيحــي إلجــراءات مناطــق التنقيــب إلــى التعديــن، وفيمــا يلــي اســتعراض لبعــض مــن هــذه 

الجهــود التــي تمــت فــي العــام 2019. 
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مبادرة الترويج اإللكتروني لالستثمار في قطاع التعدين

ــادرة الترويــج اإللكترونــي لالســتثمار فــي قطــاع التعديــن إلــى إعــداد محتــوى للترويــج لقطــاع  تهــدف مب
التعديــن فــي الســلطنة يعــرض فــي الموقــع اإللكترونــي للهيئة العامــة للتعدين وذلك لجذب االســتثمارات 
وتعظيــم القيمــة االقتصاديــة لقطــاع التعديــن، حيــث يســتعرض المحتــوى  أهــم عوامــل جــذب  االســتثمار 
ــل االســتقرار السياســي واالقتصــادي و الموقــع االســتراتيجي للســلطنة  ــام مث فــي الســلطنة بشــكل ع
ووجــود قانــون اســتثمار رأس المــال األجنبــي ووجــود نظــام جمركــي لتســهيل إجــراءات التصديــر مــع 
وجــود اإلعفــاءات الجمركيــة، وأيضــا يســتعرض عوامــل جــذب االســتثمار فــي التعديــن بشــكل خــاص 
مثــل وجــود هيئــة حكوميــة تنظــم القطــاع وتوفــر ثــروات معدنيــة متنوعــة فــي الســلطنة ووجــود قانــون 
للثــروة المعدنيــة مــع وجــود آليــة لطــرح مناطــق تعدينيــة ) مكتملــة الموافقــات ( لالســتثمار تســعى الهيئــة 
ــات  ــر بيان ــى توفي ــوى إل ــدأ الشــفافية وتســاوي الفــرص، كمــا يهــدف المحت ــى مب مــن خاللهــا للعمــل عل
ــواع المزايــدات و اإلجــراءات  ــواع المناطــق التعدينيــة و ان مرجعيــة للمســتثمرين مــن خــالل اســتعراض أن
و المســتندات المطلوبــة إلصــدار التراخيــص، باإلضافــة إلــى اســتعراض أهــم البحــوث و الدراســات و 
الخرائــط المتوفــرة فــي الهيئــة  و المميــزات التــي يمنحهــا قانــون الثــروة المعدنيــة )2019/19( فــي تبســيط 
ــادة الحــد األدنــى لمــدة الترخيــص التعدينــي مــن )1( ســنة إلــى )5(  وتشــجيع االســتثمار بالقطــاع مثــل زي
ســنوات ، واتفاقيــة االمتيــاز ال تقــل عــن )20( ســنة، زيــادة الحــد األعلــى لمســاحة الترخيــص مــن )3 كــم 
مربــع ( إلــى ) 5كــم مربــع ( و تمكيــن المســتثمر مــن إضافــة أكثــر مــن خــام للترخيــص التعدينــي و التــزام 
الجهــات الحكوميــة المختصــة بإبــداء رأيهــا علــى طلبــات التراخيــص خــالل مــدة أقصاهــا ) 60 يومــا (، وأيضــا 
جــواز نــزع ملكيــة العقــارات المملوكــة لألشــخاص لصالــح الهيئــة إذا مــا قــررت الهيئــة أهميتهــا التعدينيــة.
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دائرة شؤون االستكشاف 
والتنقيب 
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لماذا استثمر في قطاع التعدين

بسلطنة عمان؟
وجود هيئة حكومية تنظم القطاع

االستقرار السياسي واالقتصادي

الموقع االستراتيجي للسلطنة

توفر بنية تحتية أساسية عصرية متكاملة

وجود نظام جمركي لتسهيل إجراءات تصدير المعادن

مناطق تعدينية مكتملة الموافقات

ثروات معدنية متنوعة

االتفاقيات التجارية

الدراسات والبحوث

وجود قانون الثروة المعدنية

وجود قانون استثمار رأس المال األجنبي 

اإلعفاءات الجمركية

01
02

03
04
05

06
07

08

09
10
11

12

دائرة شؤون االستكشاف 
والتنقيب 
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مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة
إن دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي ســلطنة ُعمــان مجــال واســع يمتــد لمــا هــو أبعــد مــن 
دور لمؤسســة واحــدة، وإن دور الهيئــة العامــة للتعديــن يرتكــز علــى دعــم األنشــطة المتعلقــة بقطــاع 
التعديــن والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي األنشــطة األخــرى.  ولقــد كانــت مشــاركة الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة أحــد المحــاور التــي تطرقــت إليهــا اســتراتيجية عمــان للتعديــن، فقــد أوصــت بمجموعــة مــن 
اإلجــراءات والتدابيــر التــي يجــب أن تقــوم بهــا الهيئــة بهــدف إدارة عمليــة مشــاركة هــذه الشــركات وزيــادة 
التواجــد المحلــي فــي قطــاع. ولقــد تعــددت وســائل التمكيــن التــي اســتهدفتها الهيئــة فــي العــام 2019 مــا 
بيــن إشــراك لهــذه المؤسســات فــي المنافســة علــى مواقــع الردميــات واإلشــراك أيضــا فــي إعــادة التدويــر 
للمخلفــات التعدينيــة، ناهيــك عــن منحهــم الفــرص فــي المشــتريات والتوريــدات للشــركات التنقيبيــة 

ــة.  والتعديني
فلقــد عرضــت الهيئــة 34 فرصــة اســتثمارية فــي قطــاع التعديــن وذلــك فــي ملتقــى »ابــدأ مشــروعك« 
الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )ريــادة( بمركــز عمــان للمعــارض 
والمؤتمــرات وبمشــاركة الهيئــة العامــة للتعديــن. الملتقــى مبــادرة يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع عــدد مــن 
ــرواد األعمــال  ــا فرصــا اســتثمارية فــي الســلطنة ل ــي تقــدم مــن خالله ــة والخاصــة والت ــات الحكومي الجه
وخريجــي الكليــات والجامعــات والباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب المواهــب واالبتــكارات، حيــث جمــع الجهــات 
الداعمــة إلنشــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؛ ليكــون بذلــك منصــة تجمــع مــا يحتاجــه الشــباب للبدء 
فــي مشــاريعهم الخاصــة، وبمــا يتســق مــع التوجــه الوطنــي فــي جعــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

الركيــزة األساســية لضمــان إيجــاد فــرص العمــل وتحقيــق قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي.                                    
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تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
منافسات مواقع الردميات العامة

مشتريات وتوريدات الشركات التنقيبية والتعدينية

إعادة تدوير المخلفات التعدينية

استحداث المواقع والحصول على الموافقات الحكومية. 1
عرض الفرص من خالل منصة ريادة اإللكترونية. 2
اختبار عروض المتنافسين واختيار العرض األنسب . 3
اجراء دراسة جدوى اقتصادية واستكمال إجراءات توقيع االتفاقية مع الهيئة والتشغيل. 4

تحديد الشركات التعدينية فرص مشتريات وتوريدات والموافقة على التعاقد مع رائد اعمال. 1
عرض الفرص من خالل منصة ريادة اإللكترونية. 2
اختبار عروض المتنافسين واختيار العرض األنسب . 3
اجراء دراسة جدوى اقتصادية واستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة التعدينية والتشغيل. 4

موافقة الشركات التعدينية لتوفير المواد الخام. 1
عرض الفرص من خالل منصة ريادة اإللكترونية. 2
اختبار عروض المتنافسين واختيار العرض األنسب . 3
اجراء دراسة جدوى اقتصادية واستكمال إجراءات التشغيل. 4

لضمــان  بانتظــام  ومراجعتهــا  داعمــة  سياســات  وضــع 
ومراحــل  التشــغيلية  الســاحة  فــي  للتغيــرات  مواكبتهــا 

والمتوســطة الصغيــرة  الشــركات  تطــور 

وضــع أنظمــة وتشــريعات تدعــم المنافســة وتوفــر فرًصــا 
متســاوية لجميــع الشــركات.

ــم  ــر أدوات لتقيي ــل، توفي ــى التموي تســهيل الحصــول عل
ــر المعلومــات الموثوقــة، اإلعــالن  وإدارة المخاطــر، توفي
والترويــج للفــرص اإلســتثمارية، توفيــر فــرص الوصــول 
وتصميــم  الحاضنــات  توفيــر  الحكوميــة،  العقــود  إلــى 

ــاء القــدرات. ــم برامــج مناســبة لبن وتقدي

السياسات

ممكنات تنظيمية و تشريعية

ممكنات تشغيلية

وفيما يتعلق بزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستركز الهيئة على العوامل التالية:    
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عملــت الهيئــة علــى االســتفادة القصــوى مــن التقنيــات الحديثــة لالنتقــال 
بخدماتهــا لعمليــة ابتكاريــة ونموذجيــة، مــن خــالل إنشــاء منصــة التعديــن 
اإللكترونيــة حيــث تعمــل المنصــة علــى قاعــدة بيانــات مركزيــة تهــدف 
إلــى أرشــفة المعلومــات والبيانــات التــي يتــم تجميعهــا بشــكل منهجــي 
ومنتظــم وســهلة الحصــول عليهــا كمــا عملــت علــى إنشــاء نظــام إلكترونــي 
ــة  ــة نوعي ــر نقل ــذي يعتب ــن )نظــام أداء( وال إلدارة اســتراتيجية عمــان للتعدي
لتهيئــة بيئــة عمــل مهنيــة وتقنيــة وإدارة الخدمــات واألصــول بكفــاءة. 
ــى تســهيل إدارة الخطــط االســتراتيجية بواســطة  ــث يســعى النظــام إل حي
اســتخدام التقنيــات الحديثــة. باإلضافــة إلــى حــرص الهيئــة علــى االهتمــام 
بالــكادر البشــري إذ انهــا تقــوم بدارســة احتياجاتهــم التدريبيــة بشــكل دوري 
إلعطائهــم التدريــب والتطويــر فــي مختلــف مجاالتهــم الوظيفيــة للتطويــر 

مــن أدائهــم الوظيفــي.

تطوير األصول واالمكانات 
الوطنية لضمان التميز 

بعيد المدى

تطوير نظام البيانات 	 
تطوير استراتيجية البحث واالبتكار 	 
رفد قطاع التعدين بالمخرجات العلمية والمهنية المناسبة	 
تعزيز القدرات في الهيئة العامة للتعدين 	 
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تطوير نظام البيانات 
مبادرة منصة التعدين )التحول اإللكتروني(

ســعت الهيئــة لالنتقــال بخدماتهــا إلــى نمــوذج عمــل مبتكــر يعتمــد علــى التقنيــات الرقميــة مــن خــالل إنشــاء 
ــى أرشــفة المعلومــات  ــة تهــدف إل ــات مركزي ــدة بيان ــا قاع ــرف بأنه ــي تع ــة الت ــن اإللكتروني منصــة التعدي
والبيانــات التــي يتــم تجميعهــا بشــكل منهجــي ومنتظــم وســهلة الحصــول عليهــا لزيــادة رضــا الموظفيــن 
والشــركاء والمســتفيدين مــن القطــاع، وتعمــل علــى تنســيق الجهــود مــع الجهــات المعنيــة الثمانيــة بصــورة 
إلكترونيــة ســريعة ودقيقــة، وتيســير رحلــة المســتثمر عــن طريــق تســهيل إجــراءات التراخيــص التــي يمــر بهــا، 
وتقليــص الوقــت المســتغرق لــكل إجــراء، باإلضافــة إلــى خلــق بيئــة شــفافة جاذبــة لالســتثمار.  وتنقســم 
هــذه المبــادرة إلــى مرحلتيــن: مرحلــة الدراســة االستشــارية والتــي تــم اإلنتهــاء منهــا فــي العــام 2019.  

وتســتعد الهيئــة فــي عــام 2020 للدخــول فــي مرحلــة تنفيــذ النظــام.

الدراسة االستشارية 2019
إعداد دليل الخدمات. 1
2 .)AS IS( توثيق إجراءات األعمال
توثيق الوضع الحالي للبنية التقنية. 3
إجراءات األعمال المستقبلية المقترحة. 4
المواءمة مع المبادرات الوطنية. 5
تحديد توصيات البنية التقنية. 6
تحديد SLA وKPI لكل خدمة وإجراء.. 7

مشروع منصة التعدين

وزارة السياحة

وزارة البيئة 
والشؤون 
المناخية

وزارة الداخلية
وزارة التراث 

والثقافة
وزارة الدفاع

وزارة البلديات 
اإلقليمية 

وموارد المياه

وزارة االسكان

شرطة عمان 
السلطانية

إ         



71 التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 2019

يعتبــر نظــام أداء نقلــة نوعيــة لتهيئــة بيئــة عمــل مهنيــة وتقنيــة وإدارة الخدمــات واألصــول بكفــاءة. حيــث 
يســعى النظــام إلــى تســهيل إدارة الخطــط االســتراتيجية بواســطة اســتخدام التقنيــات الحديثــة. ويهــدف 

المشــروع الــذي تــم االنتهــاء منــه فــي العــام 2019 إلــى:

انشاء نظام )إلكتروني( 
إلدارة استراتيجية عمان للتعدين )نظام أداء( 

إدارة جميع المبادرات من خالل نظام إلكتروني فعال.. 1
تقييم أداء الهيئة في مدى تحقيقها لألهداف االستراتيجية.. 2
إدارة الخطط الخمسية والخطط السنوية.. 3
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تطوير استراتيجية البحث واإلبتكار
مبادرة اإلبتكار التعديني في الصناعات التعدينية

تعتبــر مبــادرة االبتــكار فــي قطــاع التعديــن هــي إحــدى مخرجــات مختبــرات البرنامــج الوطنــي لتعزيز التنــوع االقتصادي 
)تنفيــذ( وذلــك لمــا يمثلــه هــذا القطــاع مــن أهميــة باعتبــاره واحــدا مــن القطاعــات االقتصاديــة الخمســة الواعــدة. وقــد 
قامــت الهيئــة العامــة للتعديــن بوضــع اســتراتيجية لتنميــة هــذا القطــاع ليصبــح مســاهما رئيســيا فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي الوطنــي عمومــا وتــم تضميــن البحــث واالبتــكار كأحــد العوامــل التمكينيــة الحاســمة لهــذه االســتراتيجية.
تأتــي هــذه المبــادرة تنفيــذا وتمكينــا لسياســة الهيئــة العامــة للتعديــن فــي جعــل االبتــكار فــي مجــال التعديــن والمعادن 
العبــا رئيســيا فــي تنميــة هــذا القطــاع وتطويــر الصناعــات التعدينيــة فيــه لتلعــب دورا مهمــا وحيويــا فــي تعزيــز 
إمكانــات المــوارد المعدنيــة الغنيــة والكبيــرة المتاحــة فــي البــالد. تتكــون هــذه المبــادرة مــن شــقين حيــث تهــدف فــي 
شــقها األول إلــى تطويــر اســتراتيجية ابتكاريــة للتعديــن بالتعــاون بيــن الهيئــة ومركــز االبتــكار الصناعــي تكــون بمثابــة 
خارطــة طريــق لالبتــكار فــي قطــاع التعديــن. وتهــدف فــي شــقها الثانــي إلــى تنفيــذ األهــداف الرئيســية لالســتراتيجية 
والمتمثلــة إجمــاال فــي تطويــر قطــاع التعديــن مــن خــالل تطبيــق االبتــكار، وبنــاء بنيــة تحتيــة تتميــز باالبتكار المســتدام، 
ووضــع أســس لقطــاع متنــاٍم ليصبــح واحــدًا مــن ركائــز االقتصــاد العمانــي. وتأتــي أهميــة هــذه االســتراتيجية مــن أن 
تنفيذهــا ونجاحهــا ســوف يحســن كفــاءة القطــاع ككل بــدءًا مــن مرحلــة االستكشــاف والتنقيــب ومــرورا إلــى مرحلــة 
التســويق. والتــي مــن شــأنها تطويــر رأس المــال البشــري والتقنيــات والمعرفــة والحــرف والصناعــات المتقدمــة 

والخدمــات اللوجســتية ومــا يصاحبهــا. 
كمــا تتمثــل مخرجــات هــذه االســتراتيجية فــي تحديــد أولويــات المعــادن بنــاًء علــى توفرهــا فــي ســلطنة عمــان وأيضــا 
علــى قيمتهــا. بعــد االنتهــاء مــن إعــداد هــذه االســتراتيجية، ســيتم تحديــد الفــرص المبتكــرة الممكنــة لــكل معــدن يتــم 
اختيــاره مــن ثــم تطويــره إلــى فــرص تجاريــة. كمــا أنــه ســيعزز أداء القطــاع ويجعلــه قــادًرا علــى المنافســة علــى مســتوى 
العالــم مــن خــالل تحســين الصناعــات القائمــة وإنشــاء شــركات صغيــرة ومتوســطة جديــدة. ومــن المؤمــل الشــروع 

فــي تنفيــذ أهــداف االســتراتيجية فــي الربــع األول مــن العــام 2020م.
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وتتمحور االستراتيجية حول ثالث أهداف رئيسة:

تطويــر فــرص اســتثمارية مبتكــرة، وذلــك بتحديــد المعــادن ذات األولويــة بنــاًء علــى توفرهــا فــي 
ســلطنة عمــان وأيضــا علــى قيمتهــا ومــن ثــم الشــروع فــي استكشــاف وتقييــم واختيــار الفــرص 
االســتثمارية الواعــدة ومــن ثــم تطبيقهــا مــن خــالل تحســين الصناعــات القائمــة وإنشــاء شــركات 

صغيــرة ومتوســطة جديــدة.
1

تطويــر نظــام ابتــكاري مســتدام لقطــاع التعديــن وذلــك عــن طريــق غــرس وتعزيــز ثقافــة  االبتكار 
فــي هــذا القطــاع وتعزيــز التعــاون المحلــي والدولــي فــي مجــال االبتــكار وتطويــر قاعــدة بيانــات 
معرفيــة تكــون رافــد للقطــاع. كمــا يتضمــن إنشــاء مختبــر لالبتــكار فــي التعديــن  وإيجــاد تمويــل 

دائــم لضمــان االســتمرارية فــي تطويــر  القطــاع

2

وضــع إطــار وطنــي اســتراتيجي لالســتمرارية فــي تطويــر القطــاع وذلــك بوضــع قواعــد إرشــادية 
بأفضــل الممارســات الدوليــة فــي قطــاع التعديــن وتطويــر خارطــة طريــق لتنفيــذ جميــع الفــرص 
االســتثمارية المستكشــفة وبيــان اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة المحتملــة الناتجــة عــن 

هــذه الفــرص.

3
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بالمخرجــات  التعديــن  قطــاع  برفــد  االهتمــام  كان  ولقــد 
تطرقــت  التــي  المحــاور  أحــد  المناســبة  والمهنيــة  العلميــة 
ــن، فلقــد أوصــت بمجموعــه  إليهــا اســتراتيجية عمــان للتعدي
مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي يجــب ان تقــوم بهــا الهيئــة 
إلــى االســتجابة الحتياجــات القطــاع مــن المخرجــات وتشــجيع 
الخريجيــن لالنخــراط فــي هــذا القطــاع. ولضمــان رفــد قطــاع 
بيــن  الموائمــة  فيجــب  المناســبة  بالمخرجــات  التعديــن 
المخرجــات األكاديميــة وســوق العمــل فــي القطــاع.  وتقتــرح 
االســتراتيجية عــدد مــن المبــادرات والتوصيــات لضمــان ذلك. 

رفد قطاع التعدين 
بالمخرجات العلمية والمهنية المناسبة

تصميم دورات مهنية جديدة بالتعاون مع شركات 
التعدين تستهدف تنمية المهارات المتخصصة. 

إنشاء برنامج بحثي يعالج قضايا وتحديات قطاع التعدين 
في عمان.

مقترح إدخال مادتي الجيولوجيا والتعدين في المناهج 
المدرسية لمرحلة التعليم األساسي وما بعده. 

تنظيم “يوم للوظائف “ للترويج لفرص العمل وبناء 
الجسور بين الشركات التعدينية والباحثين عن عمل. 

تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالمخرجات التعليمية وتوفير 
احتياجات القطاع من التخصصات على شكل خطط خمسية 

تحديد مناجم نموذجية تساهم في الترويج أن القطاع 
مفتوح للعالم وينمو بشكل مضطرد.

1

2

3

4

5

6
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كمــا ســعت الهيئــة لمتابعــة التوظيــف فــي مشــاريع مخرجــات قطــاع التعديــن، ويواصــل الفريــق الفنــي 
المعنــي بمتابعــة التوظيــف تحقيــق النســب المســتهدفة للوظائــف التــي أقرتهــا مختبــرات تنفيــذ فــي الموعــد 
المحــدد لــه، مــن خــالل خطــط التعميــن والتشــغيل المقترحــة مــن قبــل الشــركات المتضمنــة عــدد الوظائــف 
المقترحــة عــن طريــق التوظيــف المباشــر والتوظيــف المقــرون بالتدريــب وخطــة اإلحــالل. ومــن األهــداف 
ــع فــرص العمــل للعمانييــن والمتفــق عليهــا فــي  المرســومة التــي مــن المتوقــع تحقيقهــا هــي حصــر جمي
برنامــج تنفيــذ، باإلضافــة إلــى النظــر فــي فــرص اإلحــالل للمشــاريع االقتصاديــة فــي برنامــج تنفيــذ وتقديــم 
خطــط اإلحــالل ومتابعتهــا، وتحديــد أولويــات التدريــب واحتياجــات ســوق العمــل بالقطــاع مــن الكفــاءات 

والمهــارات بهــدف اإليفــاء بمتطلبــات وتطلعــات الشــركات التعدينيــة مــن الكفــاءات والتخصصــات.

الفريق الفني لمتابعة التوظيف 
في مشاريع مخرجات قطاع التعدين
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تمثــل الكــوادر البشــرية المحــرك األساســي لقطــاع التعديــن ومــن هــذا المنطلــق فقــد كان التركيــز مــن الهيئــة 
منــذ البدايــة منصبــا علــى تأهيــل هــذه الكــوادر لتطويــر قدراتهــا المهنيــة وصقــل مهاراتهــا.

تعزيز القدرات في الهيئة العامة للتعدين

كوادرنا تنمو بشكل مستمر
حرصــا مــن الهيئــة علــى تمكيــن الشــباب العمانــي الطمــوح وتأكيــدا علــى المضــي قدمــا نحــو خطــط الســلطنة 
فــي التعميــن والــذي شــهد تطــورا ملحوظــا فــي الســنوات األخيــرة وبلغــت نســبته 22.10 % بنهايــة العــام 
2019م.  كمــا قامــت الهيئــة العامــة للتعديــن بتعييــن 80 موظفــا وموظفــة بنظــام العقــود المؤقتــة )55 
ــي  ــة توســع أنشــطة القطــاع التعدين ــة لتلبي ــام 2019 م(، فــي خطــوة إيجابي ــم تعيينهــم خــالل الع منهــم ت

وزيــادة المشــاريع االســتثمارية فــي القطــاع.

التدريب والتأهيل

تنمية المواهب والمهارات

المرأة في مسيرة التعدين

وتولــي الهيئــة جــل اهتمامهــا واســتثماراتها بهــذا العنصــر الواعــد وذلــك بتأميــن القــدر الكافــي مــن 
التدريــب لتطويــر القــدرات الذاتيــة لموظفيهــا، حيــث تقــوم بدراســة االحتياجــات التدريبيــة للموظفيــن 
بشــكل دوري مــن أجــل تطويــر أدوارهــم الوظيفيــة وتحســين مهاراتهــم التطبيقيــة والفنيــة الالزمــة. 
ــى بالعمــل  ــة تعن ــا البشــري فــي ورش ودورات مختلف ــاق رأس ماله ــى إلح ــة إل ــك ســعت الهيئ لذل
الجماعــي والتفكيــر اإلبداعــي وصقــل مهاراتهــم األخــرى، باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص مواصلــة 

التعليــم لموظفيهــا للحفــاظ علــى تقدمهــم وتقــدم الهيئــة ونموهــا.

تتبنــى الهيئــة ترســيخ روح اإلخــاء والتعــاون بيــن الموظفيــن والعمــل علــى تجســيد المعنــى الحقيقــي 
لبيئــة محفــزة ومثمــرة يعيــش موظفوهــا علــى معاييــر قيــّم المشــاركة، واإلبــداع، واإلنجــاز المســتمر. 
ويأتــي انطــالق صنــدوق األخــوة كوســيلة لتوثيــق العالقــة وترســيخ التعــاون بيــن الموظفيــن، 
واكتشــاف المواهــب لــدى الموظفيــن واالســتفادة منهــا فــي بيئــة العمــل، وغــرس روح انتمــاء 

الموظفيــن وتمثيلهــا فــي الفعاليــات والمســابقات التــي تقــام داخــل وخــارج الســلطنة.

أولــت حكومــة الســلطنة وقيادتهــا الرشــيدة اهتمامــا كبيــرا بــدور المــرأة فــي المجتمــع وضمنــت 
حقهــا فــي المشــاركة واالســهام فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية والتنمويــة كال حســب اختصاصــه. 
ومضــت الهيئــة العامــة للتعديــن علــى هــذا النهــج بتمكين المــرأة العمانية، حيث بلغ عــدد الموظفات 
العمانيــات فــي قطــاع التعديــن بمختلــف مســتوياته51 موظفــة بنهايــة العــام 2019م. وتــوزع الــكادر 

النســائي ليتولــى مناصــب إداريــة عليــا وإشــرافية فــي مختلــف أقســام وأفــرع الهيئــة. 
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51 227
عدد الموظفين اإلناثعدد الموظفين الذكور

361545 16265176

19880221
برنامجا تدريبيا داخل موظف بعقد مؤقتموظف بعقد دائم

وخارج السلطنة

توزيع 
الموظفين 

حسب الفئات 
العمرية

% 19% 9

% 20 % 52

من 51 إلى 60 من 26 إلى 30 

 من 31 إلى 40 من 41 إلى 50



79 التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 2019

ية
قد

عا
الت

ج 
ام

لبر
ا

ة 
يبي

در
الت

ج 
ام

لبر
ع ا

مو
مج

ة 
دي

فر
 ال

مج
برا

ال

210

180

156

مجموع الفرص التدريبية 2019

366

المؤهل الدراسي

11الدكتوراه
114الماجستير

8724البكالريوس أو ما يعادلها
5719الدبلوم ) قبل البكالريوس(

11الدبلوم العالي
662دبلوم التعليم العام أو ما يعادله

10اإلعدادية
20االبتدائية

10يقرأ ويكتب
00أمي ) ال يعرف القراءة وال الكتابة(



التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 802019



يعتبــر قطــاع التعديــن شــريكًا أساســيًا فــي تنميــة المجتمعــات ويســاهم 
األنشــطة  مــن  القريبــة  والقــرى  الواليــات  تنميــة  فــي  واضــح  بشــكل 
التعدينيــة، مــن خــالل  توطيــن الوظائــف وتوفيــر التدريــب الــالزم لأليــدي 
العاملــة، كمــا يمكــن للمجتمــع المحلــي االســتفادة من البنية األساســية التي 
تنشــئها شــركات التعديــن الكبيــرة لتنفيــذ مهامهــا التعدينيــة مثــل خطــوط 
الكهربــاء وشــبكات الميــاه والطــرق والخدمــات الطبيــة، كمــا أن ســتوفر هــذا 
المشــاريع فــرص عمــل مباشــرة فــي شــركات التعديــن، وفــرص غير مباشــرة 
تتمثــل فــي الدعــم اللوجســتي للشــركات العاملــة فــي مجــال التعديــن مثــل 
خدمــات النقــل والصيانــة وتوصيــل الميــاه للمحاجــر والتصديــر وغيرهــا. 
وكذلــك قيــام مؤسســات صغيــرة ومتوســطة يعتمــد عملهــا علــى الخامــات 
المعدنيــة والتــي تنتجهــا الشــركات المرخصــة كمؤسســات تقطيــع وتلميــع 
الرخــام، فضــال عمــا ينصــه قانــون التعديــن فــي الســلطنة مــن تخصيــص 

نســبة للمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي.

تعظيم مساهمة 
قطاع التعدين 

في رفع جودة الحياة
 

ضمان مشاركة البيئة والمجتمع	 
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فلقــد وضعــت االســتراتيجية مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيز 
الحفــاظ علــى البيئــة وضمــان مشــاركة المجتمع

المحافظة على البيئة وضمان مشاركة المجتمع
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ولتشجيع دعم الممارسات الصناعية العالمية 
الجيدة وثقافة القيمة المشتركة في قطاع التعدين

موائمة التصاريح البيئية واالجتماعية للتنمية لتتوافق مع جميع مراحل األنشطة التعدينية  1
موائمــة المتطلبــات التشــريعية االجتماعيــة والبيئيــة مــع الممارســات الصناعيــة العالميــة 

)GIIP( الجيــدة  2

وضــع أدلــة ومبــادئ توجيهيــة للحفــاظ علــى البيئــة فــي قطــاع التعديــن بالتعــاون مــع وزارة 
البيئــة والشــؤون المناخيــة 3

تعزيــز التنســيق مــع مؤسســات التنميــة الصناعيــة اإلقليميــة والوطنيــة لتطويــر وتنفيــذ 
المحلــي المحتــوى  بروتوكــول  4

تنظيم مشاركة المجتمع والشركاء منذ بداية منح الترخيص إلى إغالق الموقع 5
بناء قدرات الهيئة في الجوانب التنظيمية االجتماعية والبيئية 6
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مبادرة المسؤولية المجتمعية
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إيجــاد إطــار تنظيمــي وتشــريعي الحتســاب وتحصيــل وصــرف المســاهمة 
المجتمعيــة بقطــاع التعديــن وذلــك مــن خــالل اقتــراح آليــة عمليــة ومعاييــر منهجيــة للتحصيــل والصــرف 

ــة. ــة لقانــون الثــروة المعدني ــراح نــص قانونــي فــي الالئحــة التنفيذي انتهــاًء باقت
ولقــد قــام فريــق العمــل فــي المبــادرة فــي العــام 2019 بدراســة كافــة البدائــل المطروحــة آلليــة احتســاب 
وتنظيــم المســاهمة المجتمعيــة وآليــة صرفهــا، وتــم اعتمــاد اآلليــة المقترحــة مــن مجلــس اإلدارة، حيــث 
ــة  ــة مباشــرة مــن الشــركات التعديني ــل قيمــة المســاهمة المجتمعي ــم تحصي ــأن يت ــس اإلدارة ب ــرر مجل ق
ــا مــع الريــع والرســوم األخــرى. ولقــد تــم تضميــن النــص القانونــي الــذي يوضــح هــذه اآلليــة فــي  توازي

مســودة الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الثــروة المعدنيــة علــى أن يتــم اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء. 
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ــات  ــن خــالل العــام 2019م مجموعــة مــن الفعالي ــة العامــة للتعدي نظمــت الهيئ
ــى توســيع  ــة إل ــي. إضاف ــي والدول ــى المســتويين المحل ــة عل واألنشــطة المتنوع
المحليــة  عــدد مــن االجتماعــات والمؤتمــرات  نطــاق عملهــا ومشــاركاتها فــي 
واإلقليميــة والدوليــة مــع الجهــات المختصــة بقطــاع التعديــن وذلــك حتــى يتســنى 
لهــا تحقيــق أكبــر قــدر مــن الفائــدة فــي تبــادل الخبــرات وتعزيــز التعاون والشــراكات 

الدوليــة فــي الجانــب التعدينــي.

المشاركات والفعاليات
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شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن فــي ملتقــى الفجيــرة الدولــي الســابع للصخــور الصناعيــة والتعديــن خــالل الفتــرة مــن 18 20- مــارس 2019 ، 
والــذي تنظمــه مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة والصناعــة، والمنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن، 
بمشــاركة أكثــر مــن 450 متخصــص وخبيــر مــن 20 دولــة عربيــة وأجنبيــة يناقشــون 44 ورقــة عمــل ، ويهــدف الملتقــى إلــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة فــي هــذا القطــاع الهــام مــن خــالل تبــادل الخبــرات ونقــل التكنولوجيــا الحديثــة وتعزيــز دور الصناعــات التعدينيــة للرفــع مــن القيمــة 
المضافــة وتشــجيع اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة واالبتــكار فــي القطــاع التعدينــي والصناعــي واالســتغالل األمثــل للثــروات المعدنيــة 
ــة إلدارة وتحســين كفــاءة  ــة المبتكــرة فــي رفــع القيمــة المضافــة واألســاليب والنظــم الحديث ــة التعديني ــات التحويلي . وناقــش دور الصناع
الطاقــة فــي المنشــآت التعدينيــة والصحــة والســالمة والبيئــة والمســؤولية المجتمعيــة فــي قطــاع التعديــن، وتنشــيط الســياحة الجيولوجيــة 

وحمايــة التــراث الجيولوجــي.

لقاء سعادة المهندس بأصحاب األعمال بقطاع التعدين بمحافظة البريمي
27 فبراير 2019

مؤتمر االستثمار في التعدين “ اندابا “ جنوب افريقيا
4-7 فبراير 2019

االجتماع الثالث واألربعين للجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول 
مجلس التعاون الخليجي – الرياض

27 مارس 2019

ــن  ــة العامــة للتعدي ــة بالتنســيق مــع غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان بالبريمــي، لقــاء ســعادة المهنــدس الرئيــس التنفيــذي للهيئ نظمــت الهيئ
بأصحــاب األعمــال بقطــاع التعديــن وذلــك بفــرع غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان بالبريمــي. حيــث قــدم ســعادة المهنــدس كلمــة حــول القطــاع 
وأهــم المشــاريع واإلجــراءات التــي تعمــل عليهــا الهيئــة فــي ســبيل تطويــر العمــل، كمــا ُفتــح بــاب النقــاش والحــوار حــول واقــع القطــاع فــي 

المحافظــة.

شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن فــي مؤتمــر االســتثمار فــي التعديــن “ اندابــا “ بجمهوريــة جنــوب افريقيــا بمدينــة كيــب تــاون وذلــك مــن 
ــرات الدوليــة فــي مجــال التعديــن، وشــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الشــركات  ــر  المؤتمــر واحــد مــن أكبــر المؤتم 4-7 فبرايــر 2019م، ويعتب
والمســتثمرين مــن أنحــاء العالــم، ويمثــل فرصــة لالطــالع واالســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة المشــاركة فــي المؤتمــر والمعــرض المصاحــب 
لــه وعلــى هامــش المؤتمــر اجتمــع ممثلــي الهيئــة مــع ســعادة موســى مابــوزا الرئيــس التنفيــذي  لمجلــس علــوم األرض األفريقــي، وذلــك 

لفتــح آفــاق التعــاون بيــن الهيئــة والمجلــس، والــذي يمتلــك خبــرة وتجربــة كبيــرة فــي مجــال التعديــن.

شــاركت الســلطنة ممثلــة بالهيئــة العامــة للتعديــن فــي االجتمــاع الثالــث واألربعيــن للجنــة مســؤولي الثــروة المعدنيــة بــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، والــذي عقــد بمدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية. ، حيــث ناقــش االجتمــاع عــددا مــن البنــود المتعلقــة بتعزيــز التعــاون 
والتنســيق بيــن دول المجلــس فــي قطــاع الثــروة المعدنيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي هــذا القطــاع الحيــوي والمهــم، تضمــن 
ــن  ــراح الفــرص االســتثمارية فــي قطــاع التعدي ــة، واســتكمال مناقشــة اقت ــروة المعدني ــة لقطــاع الث ــات والمعلومــات الفني ــث البيان تحدي
بــدول المجلــس بمــا يحقــق التكامــل بينهــم، والتوعيــة بأهميــة الثــروة المعدنيــة والصناعــات االســتخراجية القائمــة عليهــا فــي دول المجلــس، 
كمــا ناقــش االجتمــاع االســتراتيجيات القائمــة والتــي فــي طــور اإلعــداد لــدول األعضــاء وأهميــة االســتفادة المتكاملــة لــدول المجلــس فــي 
هــذا اإلطــار، واســتعرض االجتمــاع  نتائــج عــدد مــن المؤتمــرات والمعــارض التــي أقيمــت فــي الفتــرة الســابقة، كمــا تــم التطــرق مــن خــالل 
االجتمــاع أيضــا لمؤتمــر ومعــرض عمــان للتعديــن، حيــث خــرج االجتمــاع بتوصيــات لتفعيــل الشــراكة بيــن دول المجلــس منهــا، اســتعراض 
تجــارب دول المجلــس الرائــدة فــي االجتماعــات القادمــة، وأهميــة اســتعراض اســتراتيجيات الــدول فــي قطــاع التعديــن مــع إمكانيــة وضــع 
مبــادئ عامــة موحــدة الســتراتيجيات التعديــن لــدول المجلــس، كمــا وصــى االجتمــاع بأهميــة تفعيــل دور اإلعــالم مــن خــالل فعاليــات 

وأنشــطة تثقيفيــة وتوعويــة بقطــاع التعديــن

لقاء الموظفين السنوي
نظمــت الهيئــة العامــة للتعديــن حفــل ســنوي لموظفــي الهيئــة والتــي تحــرص علــى اســتمرار هــذا اللقــاء الســنوي لمــا لهــا أهميــة فــي انســجام 
ــة، حيــث يمثــل هــذا اليــوم لقــاء مفتــوح بيــن موظفــي  وتعــأو ن الموظفيــن، وذلــك بحضــور ســعادة المهنــدس الرئيــس التنفيــذي للهيئ

الهيئــة، ويســاهم بشــكل كبيــر فــي تبــادل اآلراء واكتســاب الخبــرات ممــا يجعــل العمــل بــروح الفريــق الواحــد.

ملتقى الفجيرة الدولي السابع للصخور الصناعية والتعدين
18 – 20 مارس 2019



89 التعدين فرص واستدامة - التقرير السنوي 2019

اجتماع اللجنة االستشارية لقطاع الثروة المعدنية – الرباط
7 أبريل 2019

شــاركت الســلطنة ممثلــة بالهيئــة العامــة للتعديــن فــي االجتمــاع الخامــس والعشــرين للجنــة االستشــارية لقطــاع الثــروة المعدنيــة فــي مقــر 
ــع  ــددا مــن المواضي ــاع الخامــس والعشــرين ع ــث ناقــش االجتم ــاط ، حي ــة الرب ــة فــي العاصمــة المغربي ــة الصناعي ــة للتنمي المنظمــة العربي
المدرجــة علــى جــدول األعمــال، ومــن أهمهــا نتائــج وتوصيــات االجتمــاع التشــاوري الســابع ألصحــاب المعالــي الــوزراء العــرب المعنييــن بقطــاع 
الثــروة المعدنيــة ونتائــج وتوصيــات المؤتمــر العربــي الخامــس عشــر للثــروة المعدنيــة والمعــرض المصاحــب لــه، وتــم اســتعراض برنامــج 
عمــل إدارة الثــروة المعدنيــة للعاميــن 2019 – 2020، كمــا اســتعرضت المنظمــة نشــاطها فــي قطــاع الثــروة المعدنيــة خــالل الفتــرة مــا بيــن 
ــة للمؤتمــر العربــي الدولــي  ــة التحضيري ــع والعشــرين والخامــس والعشــرين، وكذلــك جــرى تشــكيل اللجن اجتماعــي اللجنــة االستشــارية الراب

الســادس عشــر للثــروة المعدنيــة والمعــرض المصاحــب لــه.

مؤتمر ومعرض عمان للتعدين
15 – 17 أبريل 2019

نظمــت الهيئــة العامــة للتعديــن مؤتمــر ومعــرض عمــان للتعديــن تحــت شــعار “التعديــن اســتثمار أمثــل ومســؤولية اجتماعيــة”، بالشــراكة مــع 
شــركة أعمــال المعــارض الُعمانيــة )ُعمــان إكســبو( ويعتبــر واحــد مــن أبــرز المؤتمــرات والمعــارض فــي الشــرق األوســط وشــاركت بــه مجموعــة 
مــن شــركات التعديــن فــي ســلطنة ُعمــان والمنطقــة، وذلــك فــي مركــز عمــان للمؤتمــرات والمعــارض. ومــن أهــم أهــداف المؤتمــر عــرض 
الفــرص االســتثمارية التعدينيــة وأهميــة اســتغاللها االســتغالل األمثــل بمــا يحقــق المســاهمة الفاعلــة فــي تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي، 
وتعزيــز دور البحــوث والصناعــات واالبتــكار فــي القطــاع، وكذلــك تعزيــز التنميــة المســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة وبنــاء وتأهيــل القــوى 
العاملــة فــي قطــاع التعديــن، وكذلــك اســتعراض تجــارب حيــة الســتغالل مخلفــات التعديــن. وشــارك فــي المؤتمــر عــدد مــن الخبــراء الدولييــن 
لتقديــم خبراتهــم فــي مجــاالت تعدينيــة مختلفــة، وتــم التطــرق فــي المؤتمــر إلــى عــدة موضوعــات تهــم القطــاع وزيــادة قيمتــه المضافــة 

مــن خــالل نقــل الخبــرة العمليــة والتكنولوجيــا المتقدمــة، وتنميــة المجتمــع واالســتدامة البيئيــة.
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الموقع اإللكتروني 
15 أبريل 2019

الهوية البصرية 
 الشعار اللفظي للهيئة

15 أبريل 2019

فيلم حول قطاع التعدين 
»التعدين حضارة إنسان«

15 أبريل 2019
الملحق الصحفي ثروة 

15 أبريل 2019

ــي ليكــون  ــن الموقــع اإللكترون ــة العامــة للتعدي دشــنت الهيئ
وأهــم  الهيئــة  أعمــال  علــى  للتعــرف  الــزوار  لجميــع  متاحــا 
مشــاريعها، وليكــون منصــة إلكترونيــة لتقديــم المعلومــات 
والــذي  القطــاع  مــن  والمســتفيدين  للشــركاء  والخدمــات 
والمهتميــن  الشــركاء  مــع  والتفاعــل  التواصــل  يســتهدف 
فــي قطــاع التعديــن مــن األفــراد والمجتمــع والمســتثمرين 

والدارســين. والباحثيــن 

أطلقــت الهيئــة العامــة للتعديــن الهويــة البصريــة لتكــون 
انعكاســا لدورهــا الــذي تقدمــه اقتصاديــا وعلميــا واجتماعيــا، 
ــا المتمثلــة فــي الجبــال بمختلــف  والتــي تعكــس الجيولوجي
التــي تتميــز بهــا الســلطنة، ودالالتــه  ارتفاعاتهــا وأنواعهــا 
مرتبطــة بســمات الجيولوجيــا والتعديــن، والحداثــة والمهنيــة 
والحمايــة والخبــرة والعالميــة والديناميكيــة واالستكشــاف 

والتوســع والنمــو.
كمــا تــم إطــالق الشــعار اللفظــي للهيئــة، »التعديــن فــرص 
واســتدامة«، وذلــك لمــا يســتمده هــذا الشــعار مــن رؤيــة 
 300 بنحــو  ليســاهم  التعديــن  قطــاع  »تطويــر  الهيئــة 
عــام  بحلــول  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  ريــال  مليــون 
للثــروات  األمثــل  »االســتغالل  رســالتها  وكذلــك   ،»2030
وتفعيــل  العالميــة  الممارســات  أفضــل  وفــق  المعدنيــة 
ــة  ــوع االقتصــادي والتنمي ــق التن ــة لتحقي الشــراكة المجتمعي

المســتدامة«.

حــول قطــاع  وثائقــي  فلــم  للتعديــن  العامــة  الهيئــة  أنتجــت 
التعديــن والــذي يعتبــر األول مــن نوعــه فــي الســلطنة، بعنــوان 
القطــاع  تفاصيــل  يســرد  حيــث  إنســان«،  حضــارة  »التعديــن 
علــى  طــرأت  الــذي  والتغيــرات  الســلطنة،  فــي  نشــأته  منــذ 
الجيولوجيــا العمانيــة، كمــا تحــدث الفيلــم عــن أهميــة قطــاع 
التعديــن والتطــور الــذي شــهده فــي الســنوات الماضيــة، ورؤيــة 

واســتراتيجية الهيئــة للقطــاع خــالل الســنوات القادمــة.

ــاح  ــا مــع افتت ــروة “تزامن ــن ملحــق “ ث ــة العامــة للتعدي أصــدرت الهيئ
مؤتمــر ومعــرض عمــان للتعديــن وهــو عبــارة عــن ملحــق نشــر مــع 
ــة بقطــاع  ــدة عمــان تضمــن عــددا مــن الموضوعــات ذات األهمي جري
التعديــن، كمــا تنــاول عــددا مــن الكلمــات والتصريحــات الصحفيــة 

لمســؤولين بقطــاع التعديــن أو القطاعــات المرتبطــة بــه. 
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اتصل بنااإلدارات اإلقليميةالخدمات المركز اإلعالميعن الهيئةالصفحة الرئيسية سلطنة عمان
Sultanate of Oman

ع

الرؤية والرسالة الشروط واألحكامقيمناعن الهيئة

الرؤية
تطوير قطاع التعدين ليساهم ب 300 مليون ريال في الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  2030

الرسالة
االستغالل األمثل للثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات العالمية وتفعيل الشراكة مع المجتمعية 

لتحقيق التنوع االقتصادي و التنمية المستدامة.

 افتتاح معرض ومؤتمر عمان للتعدين

أخبار شركائنا أحدث األخبار

القوانين واألنظمةاستراتيجية عمان للتعدينالهيكل التنظيمياالستثمار

سجل الموردينالوظائفالمناقصات

الخدمات

للتواصلوصلة اضافيةعن الهيئة

روابط حكومية
الشروط واألحكام

سياسية الخصوصية 
مساعدة

أنشــئت الهيئــة العامــة للتعديــن بموجــب المرســوم 
الســلطاني الســامي رقــم 2014/49 وتــم اصــدار نظامهــا 

ــخ 21 ســبتمبر 2014م ــك بتاري األساســي، وذل

P.O.Box 2088
Muscat
Sultanate of Oman
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استراتيجية عمان للتعدين
تعــرض االســتراتيجية خطــة التطويــر المســتقبلي لقطــاع التعديــن فــي الســلطنة، 
والــذي تــم تحديــده كأحــد أهــم القطاعــات الخمــس التــي ينبغــي التركيــز عليهــا فــي 
الخطــة الخمســية التنمويــة التاســعة )٢٠١6-٢٠٢٠(. كمــا تتوافــق االســتراتيجية مــع 
أهــداف التنويــع االقتصــادي والتنميــة اإلقتصاديــة المســتدامة المنصــوص عليهــا 

فــي الرؤيــة المســتقبلية للســلطنة )رؤيــة ُعمــان ٢٠٤٠(.
تأتــي هــذه االســتراتيجية نتــاج ســتة أشــهر مــن الجهــود المكثفــة التــي بذلتهــا الهيئــة 
العامــة للتعديــن، بالتعــاون الوثيــق مــع القطاعيــن العــام والخــاص والشــركات 
اإلستشــارية العالميــة "إس آر كيــه لالستشــارات" و"مايــر بــراون" و"وود ماكنــزي". 
الحاليــة لقطــاع  المســاهمة  بحــث حجــم  المكثفــة  الجهــود  وقــد شــملت هــذه 
وتحديــد  المســاهمة،  هــذه  رفــع  كيفيــة  واســتعراض  اإلقتصــاد  فــي  التعديــن 
الفجــوات والتحديــات فــي القطــاع التــي قــد تحــول دون نمــوه فــي المســتقبل، 
تلبــي  أن  التــي مــن شــأنها  التغييــرات والتحســينات  والتوصيــة بمجموعــة مــن 
ــات  ــي وجه ــة مــن مســتثمرين ومجتمــع محل ــف األطــراف المعني ــات مختل احتياج

أخــرى.
 إن االســتراتيجية تهــدف فــي جوهرهــا إلــى تحقيــق أربعــة أهــداف اســتراتيجية 
التنميــة  إدارة  و  التعديــن،  لقطــاع  االقتصاديــة  القيمــة  تعظيــم  هــي  رئيســية 

المســتدامة
 واالســتغالل األمثــل للمــوارد المعدنيــة، و تطويــر األصــول واإلمكانــات الوطنيــة  
لضمــان التميــز بعيــد المــدى، واخيــرا تعظيــم مســاهمة قطــاع التعديــن  فــي رفــع 

المســتوى المعيشــي.
و ســيتم تحقيــق األهــداف األربعــة لإلســتراتيجية مــن خــالل تنفيــذ مجموعــة مــن 

التوصيــات ضمــن عــدة محــاور كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل.

ــا  ــي وضعته ــة الخمســية التاســعة الت ــق خطــة التنمي ــى تحقي ــة عل ــي مبني ــي اإلجمال ــج المحل ــة مــن االهــداف لنمــو النات ــد حــددت هــذه اإلســتراتيجية مجموع وق
الحكومــة. تتوقــع هــذه االســتراتيجية معــدل نمــو مركــب بنســبة ٩٪ )بالقيمــة الحقيقيــة لعــام ٢٠١٠( حتــى عــام ٢٠3٠، ولتحقيــق هــذا النمــو فــي قطــاع التعديــن، علــى 

الهيئــة تنفيــذ عــدد مــن التوصيــات فــي كل مــن المحــاور المختلفــة. 
كمــا تهــدف الهيئــة مــن خــالل  تطويــر اإلســتراتيجية إلــى تحديــد مجموعــة شــاملة وعمليــة مــن التوصيــات حــول كيفيــة تطويــر قطــاع التعديــن العمانــي خــال الســنوات 

العشــر القادمــة علــى المســتوى الوطنــي، ومســاعدة الهيئــة علــى تحســين دورهــا فــي  تحقيــق ذلــك. و تســعى االســتراتيجية إلــى تحقيــق خمســة اعتبــارات رئيســية:

لمــدة  للتنفيــذ  قابلــة  طريــق  خارطــة  توفيــر 
عشــر ســنوات للقطــاع: حيــث أنهــا ال تقتصــر 
علــى توفيــر الرؤيــة واألهــداف طويلــة األجــل 
فحســب، بــل توفــر أيضــًا مجموعــة مــن إجــراءات 
التنفيــذ العمليــة وترتيــب األولويــة علــى المــدى 

القصيــر والمتوســط والطويــل. 

 وضع مؤشرات أداء للقطاع:
اإلســتراتيجية  التوصيــات  تســاهم  كيــف  تحديــد  طريــق  عــن   
ــي  ــج المحل ــادة مســاهمة النات ــا فــي زي واالســتثمارات الناتجــة عنه
اإلجمالــي فــي اإلقتصــاد الوطنــي )حســب هــدف الخطــة الخمســية 
التاســعة(، إلــى جانــب المســاهمة اإليجابيــة فــي مجموعــة مــن 
األهــداف اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة األخــرى )مثــل توفيــر الوظائــف، 

التنــوع اإلقتصــادي(.  

وضع توصيات لتشجيع وجذب اإلستثمار:
والكفــاءات  الممكنــات  تطويــر  خــالل  مــن   
اإلســتثمار  مــن  المزيــد  لجــذب  واألدوات 
المحلــي واإلقليمــي والدولــي، والــذي بــدوره 
لــن يأتــي إال مــن خــالل تســويق فــرص التعديــن 
جاذبــة  اســتثمارية  بيئــة  وتوفيــر  عمــان  فــي 

أساســي. بشــكل 

أخذ األهداف الوطنية للحكومة في اإلعتبار: 
األخــرى  الحكوميــة  الجهــات  إشــراك  خــالل  مــن 
فــي عمليــة تطويــر اإلســتراتيجية، والمســاهمة 
خطــط  مثــل  األخــرى  الوطنيــة  المبــادرات  فــي 
والرؤيــة   ٢٠٢٠ عمــان  ورؤيــة  الخمســية  التنميــة 

.٢٠٤٠ المســتقبلية 

أخذ السياق المحلي في اإلعتبار:
مــن خــالل فهــم ظــروف ومتطلبــات المجتمعــات 
المحليــة فــي عمــان والبيئــة التــي قــد تتأثــر بقطــاع 
التعديــن، وإشــراك الجهــات الحكوميــة المعنيــة 
فــي العمــل علــى نهــج مســتدام لتطويــر الصناعــة. 

 تعظيم القيمة
 االقتصادية لقطاع

التعدين

 ادارة التنمية
 المستدامة

 واالستغالل االمثل
للموارد المعدنية

 تعظيم مساهمة
 قطاع التعدين في رفع

مستوى المعيشة

 تطوير االصول
 واالمكانات الوطنية
 لضمان التميز بعيد

المدى

 تطوير نظام البيانات
المتكاملة وبوابة االنترنت

واالبتكار تطوير استراتيجية البحث

 تعزيز القدرات في الهيئة

العامة للتعدين

طاع التعدين
 رفد ق
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 مشاركة الشركات المحلية

والشركات المتوسطة والصغيرة

 مساهمة قطاع التعدين في

الناتج المحلي االجمالي

ت والقوانين
شريعا
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 ت

طاع التعدين
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 تطوير النظم المالية

التعدينية

 تطوير منظومة

ص
التراخي

والتفتيش تطوير منظومة الرقابة

االستكشاف واحتياطات الموارد تطبيق المعايير الدولية لتقارير

 ضمان مشاركة البيئة
والمجتمع

 تطوير استراتيجية ادارة
التراث الجيولوجي

تنسيق التنفيذ
وإدارته جيدًا

تنسيق التنفيذ
وإدارته جيدًا
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االجتماع الرابع واألربعون للجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول 
مجلس التعاون - الرياض 

26 يونيو 2019
شــاركت الســلطنة ممثلــة بالهيئــة العامــة للتعديــن فــي االجتمــاع الرابــع واألربعيــن للجنــة مســؤولي الثــروة المعدنيــة بــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، حيــث ترأســت الســلطنة دورة االجتمــاع الــذي ناقــش عــددا مــن البنــود والمحــاور المرتبطــة بتعزيــز التعــاون المشــترك بيــن دول 
ــاول  المجلــس فــي قطــاع الثــروة المعدنيــة لتحقيــق األهــداف المشــتركة، واســتعرض نتائــج مؤتمــر ومعــرض عمــان للتعديــن 2019. وتن
االجتمــاع تقريــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حــول تجربــة مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، فيمــا يتعلــق بقطــاع مــواد البنــاء 
ــن الرؤيــة والرســالة  واالســتغالل األمثــل لهــا. وناقــش مقترحــات الــدول األعضــاء لوضــع إطــار عــام لقطــاع التعديــن فــي دول المجلــس يتضمَّ
واألهــداف والمبــادرات؛ بهــدف وضعــه فــي إطــار موحــد وعرضــه علــى لجنــة الــوكالء. كمــا بحــث االجتمــاع آخــر االســتعدادات للمؤتمــر العربــي 

الدولــي الســادس عشــر للثــروة المعدنيــة والمعــرض المصاحــب لــه فــي إمــارة الفجيــرة عــام 2020.

ملتقى التعدين األول بمحافظة ظفار
5 – 9 أغسطس 2019

نظمــت الهيئــة العامــة للتعديــن ملتقــى التعديــن األول بمحافظــة ظفــار، والــذي كان يهــدف إلــى االســتثمار فــي القطــاع ودوره فــي تنميــة 
االقتصــاد الوطنــي، والمشــاركة المجتمعيــة فــي ذلــك، حيــث أن القطــاع فــي نمــو متواصــل ومقبــل علــى مشــاريع تعدينيــة واعــدة، تتطلــب 
تعزيــز دور الهيئــة فــي دعمــه وفــق اســتراتيجية عمــان للتعديــن، إلــى جانــب التوعيــة والتثقيــف حــول أهميــة القطــاع، وناقــش الملتقــى عــددا 
ــن، رابعــا: دور  ــا: اســتراتيجية عمــان للتعدي ــة الواعــدة، ثالث ــا: المناطــق التعديني ــة، ثاني ــروة المعدني ــون الث ــل فــي أوال: قان مــن المحــاور تتمث
البحــوث والدراســات الجيولوجيــة فــي االســتثمار التعدينــي، وخامســا: دراســة حــول العالقــة التبادليــة بيــن الشــركات التعدينيــة والمجتمعــات 
المحليــة وأثــر هــذه العالقــة علــى نمــو وازدهــار األنشــطة التعدينيــة بالســلطنة، كمــا تخلــل الملتقــى جلســة نقاشــية مــع المســتثمرين 

والمهتميــن بالقطــاع.
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االجتماع التاسع للجنة الفنية لتحديث الخريطة الرقمية الجيولوجية 
والمعدنية للوطن العربي - الرباط

15 – 17 أكتوبر 2019
شــاركت الســلطنة ممثلــة بالهيئــة العامــة للتعديــن فــي االجتمــاع التاســع للجنــة الفنيــة لتحديــث الخريطــة الرقميــة الجيولوجيــة والمعدنيــة 
للوطــن العربــي، بمقــر المنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن بالعاصمــة المغربيــة الربــاط، حيــث مثــل الهيئــة المهنــدس محمــد بــن 

ســالم البطاشــي مديــر دائــرة المســوحات الجيولوجيــة.                                            
وناقــش االجتمــاع عــددا مــن الموضوعــات التــي تخــص اللجنــة والتطــورات واإلنجــازات التــي توصلــت لهــا وأبــرز العقبــات التــي تواجــه اللجنــة 
الفنيــة وقطــاع التعديــن بشــكل عــام، كمــا ناقــش االجتمــاع عــددا مــن توصيــات االجتمــاع الثامــن للجنــة الفنيــة لتحديــث الخريطــة الرقميــة 
الجيولوجيــة والمعدنيــة للوطــن العربــي ومتابعــة تنفيذهــا. واســتعرض اإلنجــازات التــي حققتهــا الجهــات العربيــة ذات االختصــاص بشــأن 
تحديــث الخريطــة الرقميــة المتعلقــة بالفــرص االســتثمارية التعدينيــة والمناطــق والرخــص التعدينيــة والتمعدنــات المحدثــة، وناقــش أيضــا مــا 

تــم إنجــازه مــن طــرف المنظمــة بشــأن مشــروع البوابــة الجيولوجيــة والمعدنيــة للــدول العربيــة.

ملتقى ابدأ مشروعك
8 – 10 أكتوبر 2019

عرضــت الهيئــة العامــة للتعديــن 34 فرصــة اســتثمارية فــي قطــاع التعديــن وذلــك فــي ملتقــى »ابــدأ مشــروعك« الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة 
لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )ريــادة( بمركــز عمــان للمعــارض والمؤتمــرات وبمشــاركة الهيئــة العامــة للتعديــن. الملتقــى مبــادرة 
يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة والتــي تقــدم مــن خاللهــا فرصــا اســتثمارية فــي الســلطنة لــرواد األعمــال 
ــث جمــع الجهــات الداعمــة إلنشــاء المؤسســات  ــكارات، حي ــن عــن عمــل وأصحــاب المواهــب واالبت ــات والجامعــات والباحثي وخريجــي الكلي
الصغيــرة والمتوســطة؛ ليكــون بذلــك منصــة تجمــع مــا يحتاجــه الشــباب للبــدء فــي مشــاريعهم الخاصــة، وبمــا يتســق مــع التوجــه الوطنــي 
فــي جعــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الركيــزة األساســية لضمــان إيجــاد فــرص العمــل وتحقيــق قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي.                                        
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االحتفال بالعيد الوطني المجيد
18 نوفمبر 2019

يوم المرأة العمانية
17 أكتوبر 2019

احتفلــت الهيئــة العامــة للتعديــن بالعيــد الوطنــي المجيــد بحضــور ســعادة المهنــدس هــالل بــن محمــد البوســعيدي الرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
ــم  ــن فرحته ــة ع ــه موظفــي الهيئ ــر في ــذي عب ــرات ال ــد مــن الفق ــى العدي ــة، وشــمل برنامــج الحفــل عل ــدد مــن موظفــي الهيئ بمشــاركة ع

وابتهاجهــم بهــذه المناســبة المجيــدة.

احتفلــت الهيئــة العامــة للتعديــن بيــوم المــرأة العانيــة تقديــرا لمكانتهــا ودورهــا الفاعــل فــي تنميــة المجتمــع ومســاهمتها المتميــزة فــي خدمــة 
الوطــن فــي شــتى المجــاالت وتجســيدا لــدور المــرأة العمانيــة فــي مســيرة التنميــة والعطــاء لهــذا الوطــن العزيــز. وتخلــل االحتفــال عــدد مــن 

الفعاليــات والحلقــات النقاشــية والتــي تســتفيد منهــا الموظفــات فــي مســيرتهن العمليــة فــي مختلــف المهــام واألدوار المنوطــة بهــن.
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