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نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتعديــن أتشــرف برفــع هــذا التقريــر لمجلــس الــوزراء الموقــر، حــول 
أعمــال الهيئــة، والــذي يشــمل مختلــف جوانــب عملهــا خــال عــام 2018 م.

يحــرص المجلــس علــى متابعــة أعمــال الهيئــة وذلــك مــن خــال االجتماعــات الدوريــة التــي يعقدهــا، وشــملت 
االجتماعــات التــي عقدهــا المجلــس خــال عــام 2018 علــى أربعة اجتماعات، واســتعرض من خالهــا الموضوعات 
ــا  ــرارات المناســبة فــي شــأنها، كم ــاذ الق ــة، لمناقشــتها ودراســتها التخ ــل الهيئ ــة مــن قب ــال المطروح واألعم

يســتعرض المجلــس المواقــف التنفيذيــة التــي تــم اعتمادهــا ســابقا.

ــا، مــع  ــد مــن األعمــال األساســية والتأسيســية المدرجــة فــي أعماله ــاز العدي ــة مــن إنج وقــد اســتطاعت الهيئ
ــة، إذ  ــع المســتحق للدول ــل الري ــة، وتحصي ــة المختلف ــا فــي األنشــطة التعديني ــف أعماله االســتقرار فــي مختل
أن الهيئــة تشــرف علــى جميــع األنشــطة المتعلقــة  بقطــاع التعديــن وفقــا للقوانيــن واألنظمــة المدرجــة تحــت 

مســؤوليتها.

الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  والمســتقبلية  الحاليــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الــدؤوب  الهيئــة  ســعي  إطــار  وفــي 
للمســتثمرين، فقــد تــم افتتــاح عــدد أربعــة إدارات جديــدة للهيئــة فــي المحافظــات باإلضافــة لوجــود إدارة 
الهيئــة العامــة للتعديــن بمحافظــة ظفــار  وهــي كاآلتــي: إدارة الهيئــة بمحافظتــي البريمــي و الظاهــرة فــي واليــة 
البريمــي، وإدارة الهيئــة بمحافظتــي جنــوب وشــمال الباطنــة بواليــة صحــار، وإدارة الهيئــة بمحافظتــي جنــوب 
وشــمال الشــرقية بواليــة إبــراء، وإدارة الهيئــة بمحافظتــي الداخليــة و الوســطى بواليــة نــزوى . والتــي بــا شــك 
ســيكون لهــا دور إيجابــي فــي تطــور قطــاع التعديــن وستســاهم فــي جــذب االســتثمارات وزيــادة األنشــطة 

ــة. ــي للهيئ ــدور الرقاب ــز ال ــة وتعزي التعديني

وكيل وزارة التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

سعادة المهندس/  أحمد حسن الذيب
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وقــد أعتمــد المجلــس خــال هــذا العــام  عــدد مــن توصيــات الدارســات التقييميــة المعــدة مــن قبــل فــرق الهيئــة 
المعنيــة بمبــادرات مختبــرات البرنامــج الوطنــي لتنويــع مصــادر الدخــل » تنفيــذ« لقطــاع التعديــن، والتــي ســعت 
الهيئــة بالتعــاون مــع وحــدة دعــم التنفيــذ والمتابعــة إلــى توفيــر ممكنــات للقطــاع ممــا يعــزز فــرص االســتثمار 
ــادرة  ــر المعــادن، ومب ــادرة التشــغيل الخارجــي لمختب ــادرات تشــمل كل مــن: مب ــات، وهــذه المب و تذليــل التحدي
تأطيــر وتنظيــم المســاهمة المجتمعيــة لقطــاع التعديــن، ومبــادرة الريــع الديناميكــي، ومبــادرة التشــغيل الخارجــي 

ألعمــال الرقابــة والتفتيــش، ومبــادرة المناطــق التعدينيــة )إجــراءات التنافــس ومعاييــر التقييــم(. 
ــة القادمــة، فقــد اعتمــد المجلــس  ــة بمــا يتناســب مــع المرحل ومــن أجــل رفــع مســتوى كفــاءة موظفــي الهيئ

ــة لعــام 2019م.  ــب موظفــي الهيئ خطــة تدري

ــات المختصــة لمراجعــة  ــام 2018م فــي التواصــل والتنســيق مــع الجه ــة جهودهــا خــال ع ــت الهيئ كمــا واصل
ــة  ــث تفضــل جال ــة، حي ــن هــذه الجهــات مجلســي الشــورى والدول ــة  ومــن بي ــروة المعدني ــون الث مشــروع قان
الســلطان  حفظــه اللــه و رعــاه فأصــدر مرســوم ســلطاني ســامي رقــم 19/ 2019 ، الــذي قضــى بإصــدار قانــون 
الثــروة المعدنيــة . وســتواصل الهيئــة فــي عامهــا القــادم جهودهــا فــي تطويــر اللوائــح والتشــريعات الجديــدة بمــا 

يســاهم فــي اســتمرار أدائهــا علــى النحــو األفضــل.

ــكادر  ــراد ال ــة وكافــة أف ــة واإلدارة التنفيذي ــس ادارة الهيئ ــام ال يســعني إال أن أثمــن دور أعضــاء مجل وفــي الخت
الوظيفــي علــى إخاصهــم فــي عملهــم وعلــى جهدهــم المبــذول فــي رقــي وتطــور قطــاع التعديــن بالســلطنة، 

متمنيــا لهــم التوفيــق والنجــاح.

������� ������ 2019/2 ����.indd   5 6/3/19   1:19 PM



6

التقرير السنوي
2018

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 المهندس/  أحمد حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

مجلس 
اإلدارة
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المهندس/ ناصر بن محمد الهاجري
عضو مجلس اإلدارة

خبير

الدكتور/ محمود بن سيف المحروقي
عضو مجلس اإلدارة

خبير

سعادة الشيخ/ سعيد بن محمد البريكي
عضو مجلس اإلدارة

المستشار بوزارة الداخلية

سعادة المهندس/  علي ين محمد العبري
عضو مجلس اإلدارة

وكيل وزارة البلديات اإلقليمية
وموارد المياة لشؤون موارد المياة
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تســعى الهيئــة العامــة للتعديــن إلــى تطويــر القطــاع بشــكل مســتمر لمــا يواكــب الخطــط والبرامــج التــي وضعتهــا 
الهيئــة لزيــادة اإلنتاجيــة وجــذب االســتثمارات، ومســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة، حيــث عملــت 
الهيئــة علــى إعــداد اســتراتيجية عمــان للتعديــن لتكــون خارطــة طريــق عمــل القطــاع خــال العشــر ســنوات 
القادمــة، إضافــة الــى موائمتهــا مــع مخرجــات مختبــرات التعديــن ضمــن البرنامــج الوطنــي للتنويــع االقتصــادي 
»تنفيــذ«، والــذي بــا شــك ســيكون لــه الدافــع الكبيــر لتطــور القطــاع بالســلطنة، إضافــة الــى الــدور الــذي 

ســيلعبه قانــون الثــروة المعدنيــة فــي توفيــر البيئــة المؤاتيــة لاســتثمار فــي القطــاع.

تعمــل الهيئــة علــى اســتمرارية نمــو القطــاع، وتعزيــز اإليــرادات، وذلــك مــن خــال تطويــر منظومــة العمــل 
وتحســين األداء وفــق األهــداف التــي وضعتهــا، وتكامــل األدوار داخــل منظومتهــا، فقــد عملــت الهيئــة علــى 
إصــدار 49 ترخيــص دائــم ومؤقــت لهــذا العــام، حيــث بلــغ إجمالــي التراخيــص العاملــة )الدائمــة والمؤقتــة( 
حتــى نهايــة 2018م، 486 ترخيــص تعدينــي موزعــة علــى محافظــات الســلطنة المختلفــة وفــي مختلــف الخامــات 

ــة. المعدني

يمثــل دور الرقابــة والتفتيــش علــى أنشــطة التعديــن أمــر فــي غايــة األهميــة للتأكــد مــن التــزام الشــركات العاملــة 
فــي القطــاع باشــتراطات وضوابــط التعديــن، حفاظــا علــى الثــروة المعدنيــة وســامة البيئــة، فقــد تمكنــت 
ــة  ــذا لخطــة الرقاب ــك تنفي ــع محافظــات الســلطنة وذل ــارة تفتيشــية شــملت جمي ــام ب356 زي ــة مــن القي الهيئ

والتفتيــش والتــي اثمــرت  بتصحيــح كثيــرا مــن الممارســات الغيــر قانونيــة.

سعادة المهندس/  هالل بن محمد البوسعيدي
الرئيس التنفيذي
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إن تعزيــز االحتياطــات مــن الخامــات المعدنيــة ومعرفــة جودتهــا، يمثــل محورا أساســيا نحو توفير بيئة اســتثمارية، 
مبنيــة علــى معلومــات وخرائــط جيولوجيــة، تســاهم فــي تقديــر االحتياطيات وأماكــن تواجدها، لتوجيه االســتثمار 
فــي االتجــاه المناســب، وعلــى ذلــك فــإن الهيئــة تعمــل علــى اســتمرار المســوحات الجيولوجيــة وتطويــر الخرائــط 
التعدينيــة، كمــا تقــوم بمراجعــة العديــد مــن البرامــج التنقيبيــة واإلشــراف علــى الدراســات التنقيبيــة القائمــة، 
حيــث بلــغ إجمالــي البرامــج التنقيبيــة التــي تمــت مراجعتهــا 79 برنامــج، فــي حيــن تــم اإلشــراف علــى 19 دراســة 

تنقيبيــة، باســتثمارات تقــدر 3.7 مليــون ريــال عمانــي فــي البرامــج التنقيبيــة. 

ــة إلحــداث  ــا الهيئ ــي تعــول عليه ــة كأحــد أهــم المشــاريع الت ــح الهيئ ــة لصال ــي مشــروع المناطــق التعديني ويأت
نقلــة نوعيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الطلبــات وتوجيههــا فــي المســار الــذي يخــدم تنويــع مصــادر الدخــل 
الوطنــي وتعزيــز دور القطــاع فــي منظومــة االقتصــاد، ويهــدف المشــروع إلــى تقديــم مواقــع تعدينيــة واعــدة 
للمســتثمرين ذات مســاحات تســمح باســتثمارات كبيــرة تســتطيع أن تســهم فــي سياســة التنويــع التــي تتبناهــا 
الســلطنة وذلــك مــن خــال عرضهــا لاســتثمار بمنهجيــة التفاضــل والتنافــس بعــد الحصــول علــى الموافقــات 
الازمــة لهــا، ولقــد تــم تقســيم هــذه المبــادرة الــى ثــاث مراحــل، مرحلــة تحديــد المناطــق التعدينيــة، مرحلــة 
تجهيــز المناطــق التعدينيــة ومرحلــة طــرح المناطــق التعدينيــة لاســتثمار. ولقــد قطعــت الهيئــة شــوطا كبيــرا 

فــي هــذا المشــروع والزال العمــل جــاري الســتكماله فــي القريــب العاجــل. 

تولــي الهيئــة اهتمامــا بالغــا بالكــوادر البشــرية التــي تعتبــر مــن أهــم ثرواتهــا والعمــود الفقــري ألداء واجباتهــا، 
وتحــرص الهيئــة علــى صقــل مهــارات موظفيهــا فــي كل الفــرص المتاحــة مــن خــال إشــراكهم فــي دورات 
وورش عمــل تدريبيــة ومشــاركتهم فــي المؤتمــرات والنــدوات والمعــارض ذات العاقــة حتــى يكــون الموظــف 
ذا دور فاعــل فــي تنميــة وتطــور القطــاع، كمــا عملــت الهيئــة علــى اســتقطاب الكــوادر ذات الكفــاءة لتســاهم 

فــي تعزيــز دورهــا فــي نمــو القطــاع وتطــوره.
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افتتــاح خمســة فــروع للهيئــة فــي محافظــات الســلطنة وتتمثــل فــي 
ــن  ــة بالمحافظــات لتســرع مــن نمــط عمــل قطــاع التعدي إدارات الهيئ
وتدفــع القطــاع نحــو التقــدم )إدارة الهيئــة العامــة للتعديــن بمحافظــة 
ظفــار، ومحافظتــي البريمــي والظاهــرة، ومحافظتــي جنــوب وشــمال 
الباطنــة، ومحافظتــي جنــوب وشــمال الشــرقية، ومحافظتــي الداخليــة 

والوســطى(.

إنجازات تطوير قطاع التعدين

استراتيجية عمان للتعدين
تم االنتهاء من إعداد االستراتيجية وتم رفعها لاعتماد من قبل من مجلس الوزراء الموقر، والتي تسعى إلى تحقيق خمسة اعتبارات رئيسية:

قانون الثروة المعدنية 
ــر القطــاع،  ــذي يتناســب مــع نمــو وتطوي وال
المعدنيــة،  الثــروة  حمايــة  فــي  يســاهم  و 
ويعــزز دور الهيئــة العامــة للتعديــن فــي رفــد 

الوطنــي. االقتصــاد 

تطويــر أنشــطة االســتثمار التعدينــي 
مــن خــال عــدد مــن المشــاريع مــن 
المناطــق  تحديــد  مشــروع  أهمهــا، 

التعدينيــة
 

يعتبــر قطــاع التعديــن مــن القطاعــات الواعــدة فــي خطــط التنميــة ويمثــل القطــاع بيئــة جاذبــة لاســتثمار فــي أنشــطته المختلفــة، األمــر 
ــر فــرص عمــل جديــدة، وتوطيــن المعــارف والتقنيــات الخاصــة بأنشــطة  ــرادات والصــادرات وتوفي ــادة اإلي الــذي مــن سيســاهم فــي زي
االستكشــاف والتنقيــب واإلنتــاج. وتعــد الثــروة المعدنيــة ثــروة بالغــة األهميــة ويجــب اســتغالها االســتغال األمثــل بمــا يخــدم الصالــح 

العــام، ويأتــي ذلــك مــن خــال تطويــر المشــاريع القائمــة وإيجــاد مشــاريع جديــدة ذات كفــاءة أكبــر تســاهم إيجابيــا فــي نمــو القطــاع.

مختبرات برنامج التنويع االقتصادي “ تنفيذ” 

خــرج مختبــر قطــاع التعديــن الــذي أقامتــه الهيئــة العامــة للتعديــن وبدعــم ومتابعــة مــن وحــدة دعــم التنفيــذ والمتابعــة بأكثــر مــن 43 مبــادرة ومشــروع، 
والتــي قــدرت قيمتهــا بحوالــي 813 مليــون ريــال عمانــي سيســاهم القطــاع الخــاص فيهــا بنســبة 99% ومــن المتوقــع أن تســاهم المبــادرات والمشــاريع 
بحلــول 2023 م فــي رفــع مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى ثاثــة أضعــاف المســاهمة الحاليــة. باإلضافــة إلــى توصيــات عــدة 
ستســاهم فــي رفــع مســتوى التنافســية فــي القطــاع مــن خــال مشــروع المناطــق التعدينيــة والتــي مــن المخطــط فــور إقرارهــا أن تعــرض للتنافــس.

توفير فرص عمل جديدة: 
تقدر بنحو 2000 فرصة عمل 

جديدة بحلول 2023.

زيادة في اإلنتاج:
 من 100 مليون طن متري 
في 2016 إلى 147 مليون 

طن متري في 2023.

إيجاد االستثمارات:
 80% على األقل من 

االستثمارات من القطاع 
الخاص.

زيادة الناتج المحلي 
اإلجمالي: من 118 مليون 
ريال عماني في 2016 إلى 

300 مليون ريال عماني في 
.2023

قابلــة  طريــق  خارطــة  توفيــر 
ســنوات   10 لمــدة  للتنفيــذ 

ع للقطــا

أداء  مؤشــرات  وضــع 
ع للقطــا

وضــع توصيــات لتشــجيع 
وجــذب االســتثمار

المحلــي  الســياق  أخــذ 
االعتبــار فــي 

الوطنيــة  األهــداف  أخــذ 
االعتبــار فــي  للحكومــة 

12345

التعدين استثمار وبناء لعمان
إضاءة على األداء

������� ������ 2019/2 ����.indd   10 6/3/19   1:19 PM



11

التقرير السنوي
2018

اإليرادات 2018

تسجيل وتجديد
847,670.600

بيع كتب
792.500

مختبر
17,475.000

فوائد حسابات
14,596.349

أخرى
95.111

رسوم أخرى )عبور(
7,322,669.400

بيع نماذج حكومية
7,316.750

إيجار عقارات
0

ريع تعدين
13,962,039.932

غرامات وجزاءات
1,545,099.644

حسابات منوعة
0

عدد التصاريح التعدينية:
محافظة مسندم 5

محافظة البريمي 28 محافظة شمال الباطنة 98
محافظة جنوب الباطنة 41

محافظة مسقط 7

محافظة شمال الشرقية 52

محافظة جنوب  الشرقية 21

محافظة ظفار  76

محافظة الداخلية 94

محافظة الظاهرة 49

الوسطى 15 

انتاج المعادن 2018

المجموع

23,717,755.286

الرخام )البلوكات(
374,448

)CHIPS (الرخام
355,491

الرخام )البودر(
505,912

الحجر الجيري
13,932,572

الجبس
9,085,579

الملح
11,537

الكروم
687,722

خام الحديد )اللترايت( 
536,664

مادة اللدن )الطين(
459,587

الرمل الزجاجي )الكثبان الرملية(
23,854

الكوارتزفيلد
265,051

النحاس
0

الكاولين
101,100
السيليكا
21,000

المنجنيز
36,082
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تعمــل الهيئــة علــى زيــادة جهودهــا فــي الجانــب التنظيمــي والتشــريعي، وذلــك بهــدف تنظيــم القطــاع 
وفــق أســس واضحــة المعالــم، فــي ســبيل توفيــر جاذبيــة أكثــر لاســتثمار مــع أهميــة المحافظــة 
علــى البيئــة والمســاهمة الفاعلــة فــي تنميــة المجتمــع، وعلــى ضــوء ذلــك وضعــت الهيئــة فــي ســلم 
ــر القطــاع، كإعــداد مســودة  أولوياتهــا، عــدد مــن المشــاريع األساســية، وذلــك بهــدف تنظيــم وتطوي
قانــون الثــروة المعدنيــة مــن أجــل مواكبــة النمــو الــذي يشــهده قطــاع التعديــن فــي الســلطنة والــذي 
ســيوفر المنــاخ المناســب لنمــو القطــاع وتعظيــم مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وكذلــك 
مشــروع اســتراتيجية عمــان للتعديــن، والتــي ســتحدد خارطــة طريــق عمــل القطــاع خــال 10 ســنوات 
القادمــة، وكذلــك مشــاركة قطــاع التعديــن والــذي تمثلــه الهيئــة فــي  البرنامــج الوطنــي لتعزيــز التنويــع 
االقتصــادي )تنفيــذ( كأحــد القطاعــات الواعــدة لاقتصــاد الوطنــي، كمــا قامــت الهيئــة بعــدد مــن 
األعمــال واألنشــطة التــي تســاهم فــي رفــع مســتوى العمــل وكفاءتــه، مــن خــال توظيــف الكفــاءات 

وتأهيلهــم وتنظيــم بيئــة العمــل.

البنية التنظيمية
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قانون الثروة المعدنية
قامــت الهيئــة العامــة للتعديــن بإعــداد مســودة مشــروع القانــون علــى 
ضــوء نتائــج دراســة التقييــم الشــامل لقطــاع المعــادن التــي قامــت 
بهــا أحــد الشــركات االستشــارية المتخصصــة ، واسترشــادا بعــدد مــن  
ــة  ــة،  وقــد حرصــت الهيئ ــة ذات الصل ــة واالقليمي التشــريعات الوطني
إّبــان إعدادهــا لمشــروع القانــون أن يتضمــن المحــاور األساســية التــي 
تتبناهــا الهيئــة لتطويــر قطــاع التعديــن ، والتــي تتمثــل فــي زيــادة 
تنافســية القطــاع لاســتثمار  ، وتســهيل وتســريع إجــراءات الحصــول 
تجهيــز  علــى  العمــل  إلــى  باإلضافــة   ، التعدينيــة  الموافقــات  علــى 
بنظــام  للتنافــس  وطرحهــا  الموافقــات  مكتملــة  تعدينيــة  مناطــق 
المزايــدة وفــق أســس تكافــؤ الفــرص والعانيــة والشــفافية ، مــع 
تشــديد العقوبــات علــى المخالفيــن وتوســيع صاحيــات للمفتشــين 
ــزام  ــا ، مــع الت ــة المحيطــة به ــة البيئ ــن وحماي ــات التعدي ــط عملي لضب

القطــاع بالمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي.

وقــد أحــال مجلــس الــوزراء مشــروع القانــون إلــى مجلــس ُعمــان ممثــا 
بمجلســي الدولــة والشــورى وفقــا ألحــكام النظــام األساســي للدولــة، 
ــة بمجلــس الشــورى عــدة اجتماعــات  ــة االقتصادي ــث عقــدت اللجن حي
ــون  ــدارس نصــوص وأحــكام مشــروع القان ــة لت ــن بالهيئ مــع المختصي
ومــن ثــم أحيــل لمناقشــته فــي إحــدى جلســات مجلــس الشــورى والــذي 
خلــص إلــى اقتــراح عــدد مــن التعديــات علــى المشــروع ، ومــن ثــم قــام 

بإحالتــه الــى مجلــس الدولــة .
وكذلــك عقــدت اللجنــة االقتصاديــة بمجلــس الدولــة عــدة اجتماعــات 
والتعديــات  القانــون  مشــروع  لتــدارس  بالهيئــة  المختصيــن  مــع 
ــم مناقشــة المشــروع فــي  المقترحــة مــن مجلــس الشــورى ، حيــث ت
إحــدى جلســات مجلــس الدولــة، ثــم  تــم رفعــه للمقام الســامي لموالنا 

ــن ســعيد المعظــم .  ــوس ب ــة الســلطان قاب حضــرة صاحــب الجال
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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 )2016-
2020(. كمــا تتوافــق االســتراتيجية مــع أهــداف التنويــع االقتصــادي والتنميــة اإلقتصاديــة المســتدامة 

ــة ُعمــان 2040(. ــة المســتقبلية   للســلطنة )رؤي المنصــوص عليهــا فــي الرؤي
تأتــي هــذه االســتراتيجية نتــاج عمــل لســتة أشــهر مــن الجهــود المكثفــة التــي بذلتهــا الهيئــة العامــة 
للتعديــن خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2017، بالتعــاون الوثيــق مــع القطاعيــن العــام والخــاص والشــركات 
اإلستشــارية العالميــة "إس آر كيــه لاستشــارات" و"مايــر بــراون" و"وود ماكنــزي". وقــد شــملت هــذه 
الجهــود المكثفــة: أواًل بحــث حجــم المســاهمة الحاليــة لقطــاع التعديــن فــي اإلقتصــاد واســتعراض 
كيفيــة رفــع هــذه المســاهمة، وتحديــد الفجــوات والتحديــات فــي القطــاع التــي قــد تحــول دون نمــوه 
فــي المســتقبل، والتوصيــة بمجموعــة مــن التغييــرات والتحســينات التــي مــن شــأنها أن تلبــي احتياجــات 

ــرى. ــات أخ ــي وجه ــة مــن مســتثمرين ومجتمــع محل ــف األطــراف المعني مختل

وبصــورة عامــة تهــدف اســتراتيجية عمــان للتعديــن فــي جوهرهــا إلــى تحقيــق أربعــة أهــداف اســتراتيجية 
رئيســية هــي:

1- تعظيم القيمة االقتصادية لقطاع التعدين.

2- إدارة التنمية المستدامة
 واالستغالل األمثل للموارد المعدنية.

٣- تطوير األصول واإلمكانات الوطنية 
لضمان التميز بعيد المدى. 

٤- تعظيم مساهمة قطاع التعدين
 في رفع المستوى المعيشي.
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محاور االستراتيجية

ســيتم تحقيــق األهــداف األربعــة لإلســتراتيجية مــن خــال تنفيــذ مجموعــة مــن التوصيــات ضمــن 
عــدة محــاور كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدنــاه.

وقــد حــددت االســتراتيجية مجموعــة مــن المســتهدفات لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي مبنيــة علــى 
تحقيــق خطــة التنميــة الخمســية التاســعة التــي وضعتهــا الحكومــة. تتوقــع هــذه االســتراتيجية معــدل 
نمــو مركــب بنســبة 9% )بالقيمــة الحقيقيــة لعــام 2010( حتــى عــام 2030، لتحقيــق هــذا النمــو فــي 

قطــاع التعديــن، علــى الهيئــة تنفيــذ عــدد مــن التوصيــات فــي كّل مــن المحــاور المختلفــة. 

 تعظيم القيمة
 االقتصادية لقطاع

التعدين

ارد
مو

 ال
ظة

حف
 م

وير
تط

ية 
لو

ألو
ت ا

 ذا
ية

دن
مع

ال
ريع

شا
ص م

 فر
عم

د

نية
عدي

 الت
ت

اعا
صن

ال

مار
سث

ب  اإل
وجذ

يع 
تشج

 مشاركة الشركات المحلية

والشركات المتوسطة والصغيرة

 مساهمة قطاع التعدين في

الناتج المحلي االجمالي

 ادارة التنمية
 المستدامة

 واالستغالل االمثل
للموارد المعدنية

 تعظيم مساهمة
 قطاع التعدين في رفع

 ضمان مشاركة البيئةمستوى المعيشة
والمجتمع

ت والقوانين
شريعا

طوير الت
 ت

طاع التعدين
لق

 تطوير النظم المالية

التعدينية

 تطوير منظومة

ص
التراخي

والتفتيش تطوير منظومة الرقابة
االستكشاف واحتياطات الموارد تطبيق المعايير الدولية لتقارير

 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

ت العلمية
 بالمخرجا

سبة
والمهنية المنا

 تطوير استراتيجية ادارة
التراث الجيولوجي
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تهــدف الهيئــة العامــة للتعديــن مــن خــالل  تطويــر االســتراتيجية إلــى تحديــد 
مجموعــة شــاملة وعمليــة مــن التوصيــات حــول كيفيــة تطويــر قطــاع التعديــن 
العمانــي خــالل الســنوات العشــر القادمــة علــى المســتوى الوطنــي، ومســاعدة 
الهيئــة علــى تحســين دورهــا فــي  تحقيــق ذلــك.  كمــا تســعى إلــى تحقيق خمســة 

اعتبــارات رئيســية:

وضع توصيات لتشجيع وجذب اإلستثمار:
والكفــاءات  الممكنــات  تطويــر  خــال  مــن   
واألدوات لجــذب المزيــد مــن اإلســتثمار المحلــي 
واإلقليمــي والدولــي، والــذي بــدوره لــن يأتــي إال 
مــن خــال تســويق فــرص التعديــن فــي عمــان 
ــة بشــكل أساســي. ــة اســتثمارية جاذب ــر بيئ وتوفي

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

والطويــل.  والمتوســط 

 وضع مؤشرات أداء للقطاع:
 عــن طريــق تحديــد كيفيــة مســاهمة التوصيــات 
عنهــا  الناتجــة  واالســتثمارات  االســتراتيجية 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  زيــادة مســاهمة  فــي 
الخطــة  )حســب هــدف  الوطنــي  اإلقتصــاد  فــي 
المســاهمة  جانــب  إلــى  التاســعة(،  الخمســية 
اإليجابيــة فــي مجموعــة مــن األهــداف اإلجتماعيــة 
الوظائــف،  توفيــر  )مثــل  األخــرى  واإلقتصاديــة 

إلــخ(.    ...، اإلقتصــادي  والتنــوع 
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أخذ السياق المحلي في اإلعتبار:
ومتطلبــات  ظــروف  فهــم  خــال  مــن 
والبيئــة  عمــان  فــي  المحليــة  المجتمعــات 
وإشــراك  التعديــن،  بقطــاع  تتأثــر  قــد  التــي 
الجهــات الحكوميــة المعنيــة فــي العمــل علــى 

الصناعــة.  لتطويــر  مســتدام  نهــج 

أخذ األهداف الوطنية للحكومة في اإلعتبار: 
مــن خــال اشــراك الجهــات الحكوميــة األخــرى 
فــي عمليــة تطويــر االســتراتيجية، والمســاهمة 
فــي المبــادرات الوطنيــة األخــرى مثــل خطــط 
التنميــة الخمســية ورؤيــة عمــان 2020 والرؤيــة 

المســتقبلية 2040.
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نشاط تشغيليمشروعمبادرة
45159699

البرنامــج  مختبــرات  فــي  االســتراتيجية  عرضــت 
)تنفيــذ(،   االقتصــادي  التنويــع  لتعزيــز  الوطنــي 
المبــادرات  مــن  العديــد  فــي  النظــر  تــم  حيــث 
المقترحــة ممــا ســرع فــي عمليــة التنفيــذ لعــدد مــن 

المبــادرات  هــذه 

إلدارة  مكتــب  إنشــاء  أيضــا،  تــم  كمــا 
االســتراتيجية وتعييــن فريــق عمــل، حيــث قــام 
بــإدارة  الخاصــة  المنهجيــة  بإعــداد  المكتــب 
االســتراتيجية، وإيجــاد األنظمــة التــي تعيــن فــي 

االســتراتيجية  تنفيــذ 

ولقــد تــم رســم خارطــة طريــق ُمبســطة تتضمــن تنفيــذ التوصيــات 
المرتبطــة بالمحــاور الرئيســية لاســتراتيجية، و ذلــك عــن طريــق 
إســقاط التوصيــات إلــى مبــادرات و برامــج تحقــق األهــداف الفرعيــة 

و التــي بدورهــا تحقــق األهــداف االســتراتيجية  

ان أحد األهداف الرئيسية لاستراتيجية هي رسم 
خارطة طريق طويلة األجل لقطاع التعدين. 

 وفي هذا اإلطار تم: 

تحديد خارطة طريق 
لتنفيذ االستراتيجية

1

2

3
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البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي
يعــد قطــاع التعديــن واحــدا مــن أهــم القطاعــات الواعــدة التــي ركــزت عليهــا مختبــرات البرنامــج الوطنــي لتعزيــز 
التنــوع االقتصــادي والــذي ركــز علــى عــدة قطاعــات أخــرى تتمثل في الســياحة والزراعــة و اللوجســتية والصناعات 
التحويليــة، حيــث يهــدف هــذا البرنامــج إلــى  التقليــل مــن االعتمــاد علــى المنتجــات النفطيــة وتنويــع مصــادر 
الدخــل القومــي باإلضافــة إلــى تحقيــق أهــداف الخطــة التنمويــة التاســعة )2016-2020( وتســريع وتيــرة تنفيــذ 
الخطــط فــي مجــال تعزيــز التنويــع االقتصــادي و توفيــر فــرص عمــل دائمــة للمواطنيــن، ووضــع خطــة واضحــة 
ومحكمــة لزيــادة االســتثمارات الخارجيــة والداخليــة، هــذا باإلضافــة إلــى تمكيــن الســلطنة مــن  رفــع درجــة 

التنافســية فــي المؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة. 

 ولمــا للتعديــن مــن أهميــة فــي جــذب االســتثمار واســتغال الخامــات المعدنيــة فــي الســلطنة فــي ظــل وجــود 
اإلمكانيــات الكبيــرة للخامــات المعدنيــة المتنوعــة والمتوزعــة بكميــات تجاريــة علــى محافظــات الســلطنة، والتــي 
لــم يتــم اســتغال ســوى 4% منهــا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة. عــاوة علــى النقــص الــذي شــهده القطــاع 
ــر، ممــا يعرقــل إمكانيــة تحقيــق اســتقرار دائــم علــى المــدى الطويــل للقطــاع.  فــي مشــاريع التنقيــب والتطوي
ــن  ــرات قطــاع التعدي ــام 2018 مختب ــل مــن الع ــى 26 إبري ــرة مــن 18 مــارس إل ــد انطلقــت فــي الفت ــه، فلق وعلي
الــذي أقامتــه الهيئــة العامــة للتعديــن بدعــم مــن وحــدة دعــم التنفيــذ والمتابعــة. وتهــدف هــذه المختبــرات إلــى 
ــروج  ــه القطــاع للخ ــي تواج ــات الت ــل التحدي ــن، وتذلي ــا قطــاع التعدي ــر به ــي يزخ االســتفادة مــن المقومــات الت

بمبــادرات ومشــاريع تعــزز دوره فــي االقتصــاد مــن خــال توجهــات اســتراتيجية. 
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ولقــد تمثلــت هــذه المختبــرات فــي العديــد مــن حلقــات العمــل التــي شــارك فيها عدد مــن المســؤولين المعنيين 
بالتنفيــذ فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة وجهــات القطــاع الخــاص والهيئــات األكاديمية ومؤسســات المجتمع 
المدنــي وذوي الخبــرة، ولقــد خرجــت هــذه المختبــرات والتــي اســتمرت لســتة أســابيع بـــ 43 مبــادرة ومشــروع. 
الجديــر بالذكــر أنــه هــذه المبــادرات تنــدرج تحــت ثاثــة محــاور رئيســية وهــي المعــادن الفلزيــة والمعــادن الصناعيــة 

والتشــريعات والممكنات: 

التشريعات والممكنات المعادن الفلزية المعادن الصناعية

مبــادرة  ضمنهــا  مــن  تنــدرج 
منصــة التعديــن ومبــادرة تفعيــل 
االســتقال المالــي ومبــادرة الريــع 
تخصيــص  ومبــادرة  الديناميكــي 
التشــغيل  ومبــادرة  المختبــر 
والتفتيــش  للرقابــة  الخارجــي 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن المبــادرات 
بالمســاهمة  المرتبطــة  الثانويــة 
التدريبيــة  والبرامــج  المجتمعيــة 

. ظفيــن للمو

خــرج هــذا المحــور بخمســة مبادرات رئيســية 
الحجــر  وتعديــن  الجبــس  تعديــن  وهــي 
الجيــري، وتعديــن الجابــرو والــركام وتعديــن 
ومشــاريع  الســيلكا  وكوارتــز  الكاوليــن 
الصناعــات التكميليــة، وهــي تهــدف إلــى 
زيــادة إنتــاج المعــادن الصناعيــة مــن 100 
طــن متــري فــي العــام 2016 إلــى 138 طــن 

متــري فــي العــام 2023.

المراحــل  مبــادرة  المحــور،  هــذا  ويشــمل 
والمبــادرة  النحــاس  لتصنيــع  األوليــة 
ومبــادرة  التعدينيــة  بالمناطــق  الخاصــة 
تبســيط إجــراءات التراخيــص ومبــادرة دمــج 
باإلضافــة  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم 
إلــى مبــادرة دراســة تراخيــص الكــروم الغيــر 
إنتــاج  زيــادة  إلــى  تهــدف  وهــي  نشــطة، 
الفلــزات مــن 1,1 طــن متــري فــي العــام 
2016 إلــى 1,8 طــن متــري فــي العــام 2023 
مــع التركيــز علــى القيمــة المرتفعــة فــي 

وغيــره.  النيــكل  الكــروم،  النحــاس، 
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جذب المزيد من االستثمارات

%80
سيساهم القطاع الخاص فيها بما 

نسبته 

%99

797 مليون ريال عماني 
قيمة المبادرات والمشاريع
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 توفير

 2000 

فرصة عمل للعمانيين

مضاعفة اإلنتاج من 

100 مليون طن في العام 2016
 إلى 

1٤7 مليون طن في العام 202٣

تهدف هذه المبادرات والمشاريع إلى 

رفع نسبة مساهمة القطاع من 118 

مليون ريال عماني في 2016 , إلى 

٣00 مليون ريال عماني بحلول عام 
202٣ أي إلى ثالثة أضعاف
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بيئة عمل محفزة

يعتبــر موظفــو الهيئــة مــن أهــم ثرواتهــا، حيــث تقــوم  الهيئــة بالعديــد مــن المهــام واإلجــراءات المتعلقــة بتنظيــم الــكادر البشــري 
بالهيئــة مــن حيــث اســتقطاب أصحــاب الكفــاءات المؤهلــة والحفــاظ عليهــم وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم.  وفــي العــام 2018 
ــة  ــم لتنمي ــة الفــرص له ــن؛ وإتاح ــر الموظفي ــة وتطوي ــى برامــج واســعة النطــاق لتنمي ــز عل ــي التركي ــة ف ــك مواصل ــت هنال كان
وتطويــر مســيرتهم المهنيــة، وتعلــم المهــارات التقنيــة والفنيــة واإلداريــة علــى حــد ســواء، ولتوفيــر بيئــة العمــل المحفــزة قامــت 

الهيئــة باآلتــي:

  تــم اإلعــان عــن صنــدوق األخــوة الخــاص بالهيئــة وتشــكيل اللجنــة التســييرية الخاصــة بــه وفــي انتظــار اعتمــاده خــال العــام 
الجــاري. كمــا تــم أيضــا اإلنتهــاء مــن عمــل المســودة األولــى لمنظومــة التحفيــز والتــي تهــدف إلــى تكريــم الموظفيــن وتحفيزهــم 

فــي بيئــة العمــل ورفــع روحهــم المعنويــة وزيــادة الــوالء الوظيفــي بمــا يخــدم مصالــح وتوجهــات الهيئــة ويحقــق أهدافهــا. 
وتشمل هذه المنظومة على أربعة أنواع رئيسية للتحفيز:

الحوافز 
المادية

الحوافز 
المعنوية

تعزيز
 االرتباط

التمــكــــيــــــن

هــي الحوافــز ذات الطابــع المــادي التــي تســهم فــي تشــجيع األفــراد علــى 
بــذل جهــد أكثــر فــي العمــل، وتجنيــد مــا لديهــم مــن قــدرات، واالرتفــاع 
بمســتوى كفاءتهــم. وتشــمل كل الطــرق المتعلقــة بدفــع مقابــل مــادي 

علــى أســاس إنجــاز أعمــال إضافيــة وزيــادة اإلنتــاج.

 تلــك التــي ال تعتمــد علــى المــال فــي تحفيــز العامليــن علــى العمــل، بــل 
تعتمــد علــى وســائل معنويــة أساســها احتــرام العنصــر البشــري وإظهــار 

االمتنــان لــه وغــرس الثقــة فيــه وتشــجيعه علــى العمــل. 

هــو تعزيــز وتقويــة انطبــاع وارتبــاط الموظــف بالمؤسســة، وبالتالــي 
يعكــس تصرفــات إيجابيــة عــن العمــل وعــن المؤسســة التــي ينتمــي لهــا.

 يشــير التمكيــن إلــى التدابيــر المقدمــة مــن المؤسســة لزيــادة درجــة 
االســتقالية واتخــاذ القــرار بيــن الموظفيــن مــن أجــل تمكينهــم مــن أداء 
ف، يعملــون وفًقــا لصاحيات  أعمالهــم بطريقــة مســؤولة وذاتيــة التصــرُّ

وظيفتهــم.
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استبيان رضا الموظفين:

تــم اعــداد اســتبيان للموظفيــن وذلــك الســتنتاج مســتوى الرضــا 
العــام، ولقــد حقــق اســتبيان الموظفيــن للعــام 2018 نجاحــا جيــدا 
وهــو يقــدم ألول مــرة، بعــد أن شــارك فيــه 52% مــن الموظفيــن 
ــن القيمــة حــول  ــى أراء و مقترحــات الموظفي ــه عل ــم التعــرف في و ت
تجربتهــم الوظيفيــة فــي الهيئــة. وأظهــرت النتائــج أن مســتوى الرضــا 
العــام حقــق مــا نســبته 70% وهــو مســتوى مرتفــع وفقــا للتدريــج 
المســتخدم وللموظفيــن محــل الدراســة،  كمــا حقــق محــور مســتوى 
ــة المحــاور حيــث  االنتمــاء الوظيفــي أعلــى نســبة رضــا مــن بيــن بقي
بلغــت 8٣%، ممــا يشــير إلــى وجــود انتمــاء مهنــي مرتفــع لــدى العينــة 

محــل الدراســة.

  %70
 مستوى 

الرضا العام 
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القوى العاملة في الهيئة للعام 2018

متعاقد بعقود مؤقتةموظفا

تم توظيفهم في 2018 مجموع الموظفين المنتدبين 
المعارين للهيئة

20127

6 ٣

من الموظفين في المقر الرئيسي %60
من موظفي الهيئة في االدارات التابعة لها

من موظفي المنافذ

%22
%18
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عدد الموظفين حسب المؤهل الدراسي

توزيع الموظفين حسب الفئات العمرية

من 51 الى 60من 41 الى 50من 31 الى40من 26 الى 30 من 20 الى25

من 26 الى 30

من 31 الى40

من 41 الى 50

من 51 الى 60
من 20 الى25

%1

%21

%53

%17

%8

مادون دبلوم التعلمي العام دبلوم التعليم العام الدبلوم البكالوريوس الماجستير الدكتوراه

%23

مادون دبلوم التعلمي العام

دبلوم التعليم العام

الدبلوم

البكالوريوس

الدكتوراهالماجستير

%4 %1 %7

%34%31
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البرامج التدريبية

حيــث تــم إلحــاق عــدد كبيــر مــن الموظفيــن فــي برامــج تدريبيــة طــوال الســنة ســعيا لتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم 
بمــا يحقــق أهــداف وتوجهــات الهيئــة. حيــث  تــم تنفيــذ عــدد 204   برنامــج تدريبــي بواقــع 346  فرصــة تدريبيــة 
موزعــة بيــن برامــج فرديــة وتعاقديــة بتكلفــة إجماليــة تقديريــة بلغــت 94,268 ريــال عمانــي. حيــث كانــت هنالــك 

زيــاده  بلغــت مــا نســبته 53% فــي عــدد البرامــج التدريبيــة للعــام 2018 عنــه فــي العــام المنصــرم. 

المنح الدراسية 

ــح  ــم من ــد ت ــى رأس العمــل، فق ــة الدراســة وهــم عل ــن لتكمل ــة الفــرص للموظفي ــة بإتاح ــا مــن الهيئ إيمان
فــرص دراســية بنســبة مســاهمة 50% مــن الرســوم الدراســية وطرحهــا للتنافــس وذلــك كالتالــي:

العددالمؤهل

2الماجستير

5البكالوريوس

6الدبلوم

مقارنة بين مجموع الفرص التدريبية ومجموع البرامج التدريبية لعامي 2017 و 2018

100

300
400

0

200

20182017

238 203 364 204

الفرص التدريبية البرامج التدريبية
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التمكين في تقنية المعلومات: 

ــه المعلومــات، ومســاعدة قطــاع  ــرة تقني ــذي تحققــه دائ ــى أقصــى اســتفادة مــن التقــدم ال ــة إل تســعى الهيئ
ــث التكلفــة. ــة مــن حي ــر كفــاءة وفاعلي ــح أكث األعمــال فــي أن يصب

  وفــي هــذا اإلطــار تــم البــدء فــي العــام 2018 فــي مشــروع المنصــة اإللكترونيــة للتعديــن، والتــي يمكــن 
مــن خالهــا تنظيــم وأرشــفة البيانــات بشــكل منظــم مــن خــال قاعــدة بيانــات مركزيــة. ومــن المتوقــع أن 
تشــتمل المنصــة علــى العديــد مــن الخدمــات مــن بينهــا: التراخيــص والســجل التعدينــي، المزايــدة علــى المناطــق 
التعدينيــة، خدمــات البحــوث والمســوحات الجيولوجيــة، تحصيــل الرســوم واإلتــاوات والغرامــات، والمســاهمة 

ــات.  ــة وتنظيــف ونقــل البيان ــى األدوات الذكي ــة. كمــا ســوف تشــتمل أيضــا عل المجتمعي

كما تم أيضا: 

توفير جميع المستلزمات التقنية لجميع الموظفين من حواسيب آلية وغيرها.	 
تــم توفيــر هواتــف IP لجميــع موظفــي الهيئــة ســواء فــي المبنــى الرئيســي أو إدارات الهيئــة بمختلــف 	 

المحافظــات حيــث أن هــذه الهواتــف متصلــة بالشــبكة ولهــا العديــد مــن المميــزات والتــي تســهل عمليــة 
التواصــل داخــل وخــارج الهيئــة .

توفيــر تقنيــة الفاكــس اإللكترونــي االفتراضــي، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تقليــل النفقــات فــي الهيئــة مــن 	 
ــار لهــا. ــر األوراق واالحب شــراء الفاكســات الســابقة وتوفي

كما أنه تم تقديم عدد )589 ( عملية دعم فني مسجلة من موظفي الدوائر المختلفة.	 

جهاز الدفع االلكتروني

تحديث رخص مكافح الفيروسات

أنظمة الهيئة المختلفة

الشبكة

آالت التصوير والطابعات

أجهزة الحاسب اآللي

منح وإلغاء صاحيات

البريد االلكتروني

8

200

20

10

131

66

10

144
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بيئة عمل صحية

ــر  ــداع والتطــور، و تعتب ــاخ األفضــل للعمــل واإلب ــة توفــر للعامليــن بهــا المن ــة هــي كل بيئ ــة العمــل الصحي بيئ
بيئــة العمــل ذات المواصفــات المتكاملــة بالشــروط الصحيــة والســامة المهنيــة مــن بيــن أهــم العوامــل فــي 
رفــع إنتاجيــة الموظفيــن ، و لقــد عملــت الهيئــة  علــى توفيــر كافــة الممكنــات فــي بيئــة العمــل ســواء كان فــي 
المقــر الرئيســي أو  اإلدارات التابعــة لهــا. و فــي هــذا الصــدد، تــم افتتــاح خمســة فــروع للهيئــة فــي محافظــات 
الســلطنة وتتمثــل فــي إدارات الهيئــة بالمحافظــات لتســرع مــن نمــط عمــل قطــاع التعديــن وتدفــع القطــاع نحــو 
ــة العامــة للتعديــن بمحافظــة ظفــار، ومحافظتــي البريمــي والظاهــرة، ومحافظتــي جنــوب  التقــدم )إدارة الهيئ

وشــمال الباطنــة، ومحافظتــي جنــوب وشــمال الشــرقية، ومحافظتــي الداخليــة والوســطى(.
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 حصــر وجــرد لألصــول الثابتــة 
ــود  ــد العق ــة وتجدي ــي الهيئ ف
الخاصــة بالصيانــة والتنظيف 
وتجديــد تراخيــص الســيارات.

المســتلزمات  جميــع  توفيــر 
العمــل  ببيئــة  المتعلقــة 
والمســتلزمات  األثــاث  مــن 

. لمكتبيــة ا
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يمثــل قطــاع التعديــن مــن المــوارد األساســية للنشــاط اإلنشــائي والصناعــي واللوجســتي فــي الســلطنة، ولقــد 
ســاهم بشــكل مباشــر فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع، فضــا عــن دوره فــي تنويــع مصــادر الدخــل فــي االقتصــاد 
الوطنــي، كمــا يمثــل بيئــة جاذبــة الســتثمارات القطــاع الخــاص مــن خــال أنشــطة التعديــن والتنقيــب واإلنتــاج 
ــي أو األنشــطة  ــر فــرص العمــل المختلفــة فــي النشــاط التعدين ــن، ممــا يســاهم فــي توفي فــي قطــاع التعدي

المســاندة لــه كالنقــل واللوجســتيات واألعمــال األخــرى المرتبطــة بــه.
و تعمــل الهيئــة علــى تطويــر القطــاع بشــكل مســتمر، مــن خــال االهتمــام بالمشــاريع والخطــط التــي تنهــض 
بالقطــاع وترتقــي بقدراتــه حتــى يســاهم فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مســاهمة فاعلــة،  كمــا تعمــل الهيئــة 
علــى تطويــر البنيــة التحتيــة للدولــة والمســاهمة فــي إنجــاز المشــاريع الحكوميــة مــن خــال اللجنــة الفنيــة لمنــح 
ــه الهيئــة يمثــل  ــة( . حيــث أن مــا تقــوم ب تراخيــص المــواد الردميــة )محاجــر الكســارات لتنفيــذ مشــاريع حكومي
خطــوة أساســية فــي البــدء بالمشــاريع الحيويــة، مــن خــال التراخيــص التــي تعمــل علــى إنجازهــا لتوفيــر المــواد 
األوليــة، كمــا تعمــل علــى دراســة المواقــع مــن جميــع الجوانــب الفنيــة واإلداريــة، لتســاهم بذلــك فــي تســريع 

وتيــرة العمــل فــي مشــاريع الدولــة.
إن العوامــل اإليجابيــة التــي يوفرهــا النشــاط التعدينــي، يغلفهــا إطــار تنظيمــي وتشــريعي يحفــظ للدولــة واألفــراد 
حقوقهــم ويضمــن ســامة البيئــة والمجتمــع، حيــث أن المســتثمرين والشــركات العاملــة فــي القطــاع تأطرهــم 
هــذه المســؤوليات التــي تفرضهــا القوانيــن واألنظمــة للحــد مــن أي مخاطــر قــد تنتــج مــن عمليــات التعديــن، 
وأن يســاهموا بإيجابيــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة فــي القطــاع دون ضــرر بيئــي، حيــث تعمــل الهيئــة فــي ســبيل 

تحقيــق هــذه المســؤولية مــن خــال الرقابــة والتفتيــش.   

بنية تعدينية مستدامة
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التراخيص التعدينية

دأبــت الهيئــة علــى العمــل المســتمر فــي دراســة الطلبــات الدائمــة والمؤقتــة الجديــدة أو المــراد تجديدهــا، 
ليتســنى لهــا تقييــم هــذه الطلبــات مــن جميــع الجوانــب، حيــث عملــت خــال العــام 2018 علــى إصــدار مجموعــة 

مــن التراخيــص بلــغ عددهــا 16 ترخيــص دائــم و33 ترخيــص مؤقــت.  

عدد التراخيص في 2018عدد التراخيص في 2017نوع الترخيص

2116التراخيص الجديدة )الدائمة( التي صدرت

4133تراخيص المشاريع )المؤقته( التي صدرت

6249المجموع

ولقــد بلــغ اجمالــي عــدد التراخيــص التعدينيــة حتــى نهايــة 2018م، 486 ترخيــص تعدينــي، موزعــة علــى محافظــات 
الســلطنة المختلفة
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عدد التراخيص 2018الموقع

4مشروع طريق بركاء - نخل

3مشروع طريق عبري - ينقل

4مشروع الباطنة السريع 

2مشروع خط الغار فهود - صحار

1مشروع أدم - ثمريت

2مشروع طريق بدبد - صور

2مشروع المنفذ الحدودي في أسود / شناص

4مشروع محوت - الدقم

1مشروع الطرق الداخلية بوالية عبري

1مشروع الطرق الداخلية بوالية العامرات

1مشروع الطرق الداخلية بالمنطقة االقتصادية الخاصة

1مشروع خط أنابيب المياه - هيما

26المجموع

برنامج اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية
)محاجر الكسارات لتنفيذ مشاريع حكومية(

قامــت اللجنــة ومــن خــال األعضــاء ممثلــي الجهــات المعنيــة بتســهيل واإلســراع فــي دراســة العديــد مــن 
الطلبــات المقدمــة مــن قبــل الشــركات العاملــة فــي المشــاريع الحكوميــة والموافقــة علــى تلــك الطلبــات ممــا 

ــاه  ســاهم فــي اصــدار 26 ترخيــص تعدينــي مؤقــت لتلــك الشــركات، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدن
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الرقابة و التفتيش 

وتســتمر الهيئــة ممثلــة بفريــق الرقابــة والتفتيــش بمهــام ميدانيــة مختلفــة تتنــوع بيــن معاينــة الشــكاوى وزيــارة 
حفــر اإلمــداد الخاصــة بمشــاريع البينــة التحتيــة وتجديــد التراخيــص وبعــض المحاجــر التــي يوجــد بهــا شــك فــي 
ــع  ــة شــملت جمي ــارات ميداني ــة، حيــث قــام الفريــق خــال عــام 2018 بزي ــاج المقدمــة للهيئ ــات اإلنت صحــة بيان
محافظــة الســلطنة وبلغــت 356 زيــارة، والتــي مــن خالهــا تــم ضبــط عــدد مــن المخالفــات لقوانيــن التعديــن وتــم 

إحالتهــا إلــى الدائــرة المعنيــة الســتكمال اإلجــراءات القانونيــة. 

20172018الموضوع

338356عدد الزيارات الميدانية للشركات

2225عدد الشركات التي لديها مخالفة الريع )فرقيات ريع(

3242الشركات التي لديها مخالفة العمل خارج الترخيص

1716الشركات التي لديها مخالفة العمل بدون الترخيص

5663)المخالفات التي تعرض على لجنة المخالفات(

عدد الزيارات 
الميدانية للشركات

عدد الشركات التي لديها مخالفة 
الريع)فرقيات ريع(

عدد الشركات التي لديها 
مخالفة 

العمل خارج الترخيص

عدد الشركات التي لديها مخالفة 
العمل بدون الترخيص

المخالفات التي تعرض على 
لجنة المخالفات

الرقابة والتفتيش

2017

338

356

22253242
1716

56
63

2018
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استراتيجية الرقابة والتفتيش 

ــة فــي كافــة محافظــات الســلطنة وأن  ــز متابعــة األنشــطة التعديني ــة والتفتيــش إلــى تعزي ــرة الرقاب تهــدف دائ
يكــون للرقابــة دور فعــال فــي متابعــة عمليــات اإلنتــاج والمبيعــات والتحقــق مــن حصــول الهيئــة علــى البيانــات 
الصحيحــة عــن المعــادن التــي تــم بيعهــا مــن المحجــر. ولقــد ســعت الهيئــة إلــى إعــداد اســتراتيجية وخطــط عمــل 
للرقابــة والتفتيــش وذلــك بهــدف ضمــان   تطبيــق   الشــركات   العاملــة   فــي   أنشــطة   التعديــن   للقوانيــن   واألنظمــة، 
وتضــع هــذه االســتراتيجية فــي الحســبان أن يتناســب عــدد طاقــم التفتيــش مــع عــدد المناجــم و المحاجــر، و أن 
تكــون االســتراتيجية مرنــة بحيــث يزيــد عــدد طاقــم التفتيــش بزيــادة المناجــم و المحاجــر فــي المنطقــة، كمــا تضــع 
فــي الحســبان أيضــا التفتيــش علــى كافــة الجوانــب المتعلقــة بنشــاط التعديــن مثــل الجوانــب الفنيــة و الجوانــب 

الماليــة و اإلداريــة، ووضــع إطــار الســتخدام التقنيــات الحديثــة.                                                                                                                                                                         
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تســعى الهيئــة جاهــدة إلــى زيــادة القيمــة المضافــة مــن خــال تطبيــق السياســات واالســتراتيجيات المرســومة 
التــي ســتوجد قيمــة مضافــة حقيقيــة لقطــاع التعديــن فــي االقتصــاد العمانــي، ومــن هذه السياســات اســتكمال 
تطويــر الخرائــط الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة والجيوكيميائيــة للســلطنة واالســتمرار فــي عمليــات التنقيــب عــن 
ــا ومعرفــة اســتخداماتها فــي مجــال الصناعــة بصفــة عامــة وتشــجيع ودعــم البحــوث  ــع أنواعه المعــادن بجمي
العلميــة للخامــات المعدنيــة، وتشــجيع وتحفيــز القطــاع الخــاص علــى اســتغال الخامــات المعدنيــة المتوافــرة 
البنــى  بالســلطنة فــي إقامــة صناعــات تحويليــة، والتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة لتوفيــر 
األساســية الازمــة النطــاق مســيرة التصنيــع والتصديــر المعدنــي كالطاقــة والطــرق والموانــئ واالتصــاالت 
والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة للوصــول إلــى حلــول الســتغال جميــع المواقــع التعدينيــة 
الواعــدة، وهــذا النهــج ســيكون مــردوده بالنفــع علــى كافــة القطاعــات داخــل الســلطنة، ومــا ينتــج عنــه مــن إيجــاد 
فــرص عمــل وتوطيــن المعــارف والتكنلوجيــا وزيــادة الميــزان التجــاري للســلطنة، وكذلــك التقليــل مــن اســتهاك 
ــي ســتكون لهــا  ــة عــدد مــن االســتراتيجيات الت ــك تنفــذ الهيئ ــى ذل الطــرق فــي نقــل المــواد الخــام. إضافــة إل

فعاليــة فــي تشــجيع االســتثمار وذلــك عبــر تبســيط اإلجــراءات وتطويــر قاعــدة البيانــات الجغرافيــة.

بنية استثمارية واعدة
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خدمات المستثمرين 

 فــي إطــار تشــجيع االســتثمار فــي مجــال التعديــن، وتقديــم الخدمــات والدعــم للمســتثمرين تواصــل الهيئــة 
ممثلــة فــي دائــرة خدمــات المســتثمرين باســتالم جميــع طلبــات االستكشــاف والتنقيــب والتعديــن )الكســارات 
والمشــاريع المؤقتــة والغرابيــل( وتقييمهــا حســب الشــروط والضوابــط وإصــدار التراخيــص الخاصــة بهــا، ولقــد 
تســلمت الهيئــة العديــد مــن طلبــات التنقيــب والتعديــن فــي العــام 2018 حيــث بلغــت 207 طلــب، وبلــغ عــدد 
الطلبــات فــي مجــال التعديــن 161طلــب، فــي حيــن بلــغ  عــدد طلبــات التعديــن ٤6 طلــب تعدينــي، وتــم اإلعتــذار 

عــن 2٣ منهــا  بســبب التداخــل ورفــض الجهــات الحكوميــة.

������� ������ 2019/2 ����.indd   42 6/3/19   1:19 PM



43

التقرير السنوي
2018

11 12

3

7

1
0

7

3 3

5

0
1 1

2
0

2

التراخيص التنقيبية الصادرة في 2018 التراخيص التنقيبية الصادرة في 2017

رخام كروم دولومايت الجبس الحجر الجيري البوتاس الطين اللدن السليكا
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رخام كروم الجبس الحجر الجيري النحاس

التراخيص التنقيبية التي تم تجديدها في 2018التراخيص التنقيبية التي تم تجديدها في 2017

التراخيص التنقيبية الصادرة

التراخيص التنقيبية التي تم تجديدها

ــة  ــا واعتمــاد دراســات الجــدوى االقتصادي ــة جودته ــة ومعرف ــات الخامــات المعدني ــز احتياطي وفــي ســبيل تعزي
لهــذه المواقــع واســتثمارها االســتثمار األمثــل، عليــه فقــد قامــت الهيئــة بمراجعــة العديــد مــن البرامــج التنقيبيــة 
واإلشــراف علــى الدراســات التنقيبيــة حيــث بلــغ  إجمالــي البرامــج التنقيبيــة التــي تمــت مراجعتهــا 79 برنامــج،  
فــي حيــن تــم اإلشــراف علــى 19 دراســة تنقيبيــة ، أمــا الزيــارات الميدانيــة التــي تــم تنفيذهــا فــي نفــس الفتــرة 
ــا فــي البرامــج  ــال عمانــي تقريب ــه  4 ماييــن  ري ــة  إلــى اســتثمار مــا قيمت ــارة، وتســعى الهيئ فقــد بلغــت 25 زي

التنقيبــة.
والرســم البيانــي أدنــاه يبيــن عــدد التراخيــص التنقيبــة التــي- تــم إصدارهــا فــي عامــي 2017 و2018 م باإلضافــة 

إلــى عــدد التراخيــص التــي تــم تجديدهــا لنفــس الفتــرة:

البرامج و الدراسات التنقيبية 
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المناطق التعدينية :

مرحلة تحديد المناطق التعدينية

مرحلة طرح المناطق التعدينية لالستثمار

مرحلة تجهيز المناطق التعدينية
 تضمنت هذه المرحلة عدة مراحل وهي:

قامــت الهيئــة بإطــاق مبــادرة المناطــق التعدينيــة والتــي تعــرف علــى أنهــا مواقــع ذات مســاحات كبيــرة يتــم 
اختيارهــا لــكل خــام مــن الخامــات المعدنيــة التــي توجــد بهــا مؤشــرات لوجــود هــذا الخــام بكميــات مبشــرة، مــن 
أجــل تقديــم مواقــع تعدينيــة واعــدة للمســتثمرين ذات مســاحات تســمح باســتثمارات كبيــرة تســتطيع ان تســهم 
فــي سياســة التنويــع التــي تتبناهــا الســلطنة وذلــك مــن خــال عرضهــا لاســتثمار بمنهجيــة التفاضــل والتنافــس 

بعــد الحصــول علــى الموافقــات الازمــة لهــا حيــث تــم تقســيم هــذه المبــادرة الــى ثــاث مراحــل :

تجميع البيانات 	 
إسقاط البيانات 	 
الزيارات الميدانية 	 
إجراء عمليات االستكشاف	 
تصنيف وتخطيط المنطقة التعدينية	 
اقتراح معايير منح المناطق التعدينية	 
إعداد كتيب تسويقي	 

2 1

٣

العرض االستثماري األفضل

العرض االستثماري

العرض االستثماري

110 موقع 
تعديني
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تبسيط إجراءات إصدار التراخيص التنقيبية والتعدينية

تعتبــر مبــادرة تبســيط إجــراءات إصــدار التراخيــص التنقيبيــة والتعدينيــة مــن ضمــن المبــادرات التــي خرجــت 
ــي يهــدف مــن خالهــا جــذب  ــدأ العمــل فيهــا فــي العــام 2018 والت ــي ب ــن، والت ــرات التعدي ــات مختب بهــا توصي
االســتثمارات الجــادة ذات المقــدرة الماليــة واإلداريــة وذلــك عــن طريــق تســهيل إجــراءات إصــدار التراخيــص 
لكافــة المســتثمرين فــي فتــرة زمنيــة محــددة، مــن خــال قيــام الهيئــة بإصــدار تراخيــص التنقيــب مباشــرة وذلــك 

ــة ذات االختصــاص. ــة مــع الجهــات الحكومي ــات الفني ــي للبيان ــط االلكترون باالســتعانة بالرب

مشروع الفرز

فــي ســبيل ســعي الهيئــة فــي تنظيــم اســتام وتقييــم طلبــات المســتثمرين لمختلــف المعــادن ووضــع آليــات 
وشــروط وضوابــط لاســتثمار بســبب تراكــم الكثيــر مــن الطلبــات القديمــة والتــي لــم يتــم البــت فيهــا وبســبب 
وجــود تداخــات بيــن الطلبــات القديمــة والجديــدة، فقــد شــرعت الهيئــة متمثلــة فــي المديريــة العامــة لشــؤون 
اســتثمارات المعــادن فــي فــرز وتصنيــف جميــع طلبــات المعــادن الــواردة لديهــا وتأســيس قاعدة بيانــات متكاملة 

لــكل الطلبــات، وقــد تــم ذلــك فــي عــدة مراحــل:

حصر وترتيب الطلبات.. 1
ــد . 2 ــى أربعــة تصنيفــات ) قي ــات  إل ــم تصنيــف هــذه الطلب ــب ومــن ث ــات الطل ــات الشــركة وبيان ــة بيان تعبئ

ــراء( ــد إج ــذار، مرفوضــة و ال يوج ــم اإلعت ــراء، ت اإلج
تحويل طلبات الفرز إلى دائرة نظم المعلومات الجغرافية لإلسقاط والتثبيت.. 3

عدد الطلبات التي تم فرزها على حسب الخام
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تطوير البحوث و الدراسات 

تعمــل الهيئــة بأنشــطة مهمــة وداعمــة لاســتثمار واالســتغال األمثــل للمــوارد الطبيعيــة، وذلــك مــن خــال 
ــز علــى البحــوث والمســوحات الجيولوجيــة ، و ال يمكــن تحقيــق ذلــك  إال بتضافــر الجهــود مــع الجهــات  التركي

البحثيــة  المختلفــة ، والجــدول التالــي يلخــص مــا أنجــز مــن أعمــال وأنشــطة فــي هــذا المجــال :

ما تم إنجازهالنشاط الرئيسي

مشروع المناطق التعدينية ودراسات تواجد الخامات 
لجميع محافظات السلطنة

ــك والرصــاص  ــد خامــات الذهــب والزن ــة لتواج ــع المحتمل ــد بعــض المواق ــم تحدي ت
والحديــد والســيليكا فــي مناطــق مختلفــة مــن الســلطنة وذلــك بهــدف دراســتها 

استكشــافيا

مشروع الخريطة الجيولوجية بمقياس رسم 
1:50,000

االنتهاء من وضع المواصفات الفنية للخريطة المطلوبة وبانتظار استكمال باقي 
اإلجراءات

المشــاركة فــي اجتماعــات فريــق عمــل اللجنــة الفنيــة بيــن الهيئــة وجامعــة الســلطان التعاون الثنائي مع جامعة السلطان قابوس
المديريــة  أنهــت  حيــث  المشــتركة،  المشــاريع  بشــأن  تــم  مــا  لتفعيــل  قابــوس 

باالشــتراك مــع الجامعــة تنفيــذ بعــض البرامــج التطبيقيــة والبحثيــة منهــا:
ــة 	  ــم الجــدوى االقتصادي ــاء مــن دراســة اإلستكشــاف الجيولوجــي وتقيي االنته

ــة فــي ســلطنة عمــان. لمواقــع أحجــار الزين
االنتهــاء مــن دراســة إمكانيــة اســتخدام صخــور الصــوان كمصــدر للســيليكا فــي 	 

صناعــة االســمنت حيــث كانــت النتائــج المخبريــة مبشــرة فــي هــذا المجــال 
)بالتعــاون مــع شــركة اســمنت عمــان( 

كما يتم التنسيق مع الجامعة في مشاريع:	 
إعــداد دراســة حقليــة أوليــة للبحــث عــن المعــادن فــي رواســب األوديــة فــي . 1

ســيح حطــاط 
إعداد دراسة حقلية أولية لتواجد معدن النيكل والكوبالت في الاترايت . 2
إعداد دراسة حقلية أولية للعناصر األرضية النادرة وأماكن تواجدها في . 3

السلطنة

المشاركة في مشروع الحفر الدولي لصخور أفيوليت ُعمان في  السلطنة مشروع الحفر الدولي لصخور أفيوليت ُعمان 
ومشاركة عدد 2 من الجيولوجيين من المديرية في الدراسات المخبرية في اليابان.

������� ������ 2019/2 ����.indd   46 6/3/19   1:19 PM



47

التقرير السنوي
2018

ما تم إنجازهالنشاط الرئيسي

التعاون المشترك مع الجامعات والمعاهد العالمية 
في ما يتعلق بالبحوث

تم التعاون مع عدد كبير من الباحثين من مختلف الجامعات ) جامعة نيجاتا 
اليابانية، جامعة إواتا اليابانية، جامعة كاليفونيا االمريكية، جامعة بأول سابتاير 
الفرنسية ، جامعة زيورخ السويسرية، جامعة تولوز الفرنسية، جامعة برست 

الفرنسية، جامعة كاميرينو اإليطالية ، جامعة جوتمبرغ السويدية ، جامعة خليفة 
بدولة االمارات العربية المتحدة(.

تم منح  19  شهادة تصدير خال هذه الفترة وذلك لدول مختلفة حول العالم ) شهادات تصدير العينات
اليابان، فرنسا، أمريكا،ألمانيا،سويسرا،السويد، بريطانيا ...( 

التنسيق المستمر   الستحداث القفل الجمركي بالمواصفات المعمول بها في 
شرطة عمان السلطانية لمنع تهريب أي من الثروات المعدنية الممنوع تصديرها 

لخارج البلد كالنيازك واألحافير إال بموافقة الهيئة، وبانتظار إرساء العطاء على 
الشركة المنفذة من قبل دائرة الشؤون المالية.

تــم اســتام  عــدد 14 رســم مســاحي لمواقــع الظواهــر الجيولوجيــة مــن أصــل 	 الظواهر الجيولوجية
21 موقــع- التــي ال يوجــد بهــا تداخــل مــع جهــات أخــرى- الموافــق عليهــا مــن 

ــل وزارة اإلســكان. قب
فــي انتظــار اســتام 7 رســوم مســاحية مــن ضمــن 21 موقــع الموافــق عليهــا 	 

مــن قبــل وزارة اإلســكان بالتنســيق مــع وزارة اإلســكان وبلديــة صحــار.
تــم التنســيق مــع وزارة الســياحة فــي الموقعيــن الواقعيــن فــي إحرامــات وزارة 	 

الســياحة لوضــع اآلليــة المناســبة للحمايــة، وفــي طــور التنســيق لزيــارة المواقــع 
التــي تقــع فــي إحرامــات مكتــب حفــظ البيئــة ووزارة البيئــة لوضــع آليــة لكيفيــة 

التعامــل وحفــظ هــذه الظواهــر. 
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تطوير قاعدة البيانات الجغرافية

تعتمــد عمليــة استكشــاف وتطويــر المعــادن بشــكل أساســي علــى 
بيانــات  قاعــدة  وجــود  فــإن  وبالتالــي  دقيقــة  جيولوجيــة  معلومــات 
ــام 2018 م  ــاء فــي الع ــم  االنته ــه ت ــر ضــروري. و علي ــة هــو أم متكامل
مــن مشــروع إنشــاء قاعــدة بيانــات جديــدة لتنظيــم وترتيــب  البيانــات 
الجغرافيــة وذلــك عــن طريــق التعاقــد مــع شــركة متخصصــة فــي هــذا 
المجــال  حيــث تــم إعــادة إســقاط كل الطلبــات والتراخيــص بشــكل 

يســهل التعامــل معهــا  

ولقد شمل هذا المشروع العديد من البيانات من ضمنها
 

بيانات طلبات الشركات	 
بيانات التراخيص االستكشافية، التنقيبية و التعدينية	 
قاعدة البيانات الجيولوجية باإلضافة إلى خرائط األساس	 
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 يشــمل التقريــر الحالــي أيضــا ، علــى جــداول وبيانــات تتعلــق بأهــم مؤشــرات نمــو القطــاع متمثلــة فــي اإليــرادات 
وإنتــاج المعــادن وقيمــة المبيعــات. ويتبيــن مــن خــال البيانــات والمعطيــات التــي أدرجــت أن أداء المؤشــرات 
األساســية فــي اإليــرادات  وهــي: الريــع المحصــل ورســوم العبــور انخفــض بمقــدار  يقــارب ) 12% ، 9% ( علــى 
التوالــي، وذلــك يعــزى إلــى تأخــر ســداد الشــركات للريــع وانخفــاض كميــات المــواد المصــدرة عبــر الحــدود البريــة 
بســبب األوضــاع االقتصاديــة، أمــا مؤشــر الغرامــات و الجــزاءات فقــد ارتفــع بمقــدار يقــارب  119 % مقارنــة 
بنفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة وذلــك بفضــل الجهــود المكثفــة للرقابــة والتفتيــش، أمــا فــي مــا يخــص 
مؤشــرات اإلنتــاج مــن الخامــات المعدنيــة فإنــه يوجــد انخفــاض بمقــدار 16 % مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن الســنة 
ــر  ــم تقاري ــر الشــركات فــي تقدي ــك تأخ ــى هــذه المــواد وكذل ــب عل ــى انخفــاض الطل ــذي يعــزى إل ــة وال الماضي

اإلنتــاج الشــهرية لهــا.
كذلــك يبيــن التقريــر بــأن الريــع الغيــر محصــل مــن الشــركات يقــارب 15% مــن مســتحقات الريــع للهيئــة للعــام 

2018 ، والتــي تبــذل جهــود مــن قبــل الهيئــة لتحصيلــه مــن الشــركات.

مؤشرات األداء 
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اإليرادات 

تميــزت إيــرادات الهيئــة بنــوع مــن الثبــات خــال الفترة من العام )2015 إلى 2018 ( بمتوســط يقــارب )23,200,000( 
ــاء  و  ــاده حجــم الطلــب لمــواد البن ــرادات فــي العــام 2017 نتيجــة زي ــادة ملموســه فــي اإلي ريــال عمانــي، مــع زي
ارتفــاع فــي بعــض أســعار بعــض الخامــات مــن مثــل خــام الكــروم . ولقــد ســجلت اإليــرادات للعــام 2018 انخفاضــا 

بلغــت نســبته 6.4% عــن اإليــرادات للعــام المنصــرم، ويعــزى ذلــك لعــدد مــن العوامــل أثــرت علــى اإليــرادات.

2018201720162015

23191607 23057029

25330709

23717755
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اجمالي اإليرادات الفعلية المحصلة لعام 2018م مقارنه باإليرادات الفعلية المحصلة لعام2017 م

اإليرادات الفعلية 2018ماإليرادات الفعلية 2017م اسم الحساب
التغير

النسبةالمبلغ

14.9 % 737,523.000847,670.600110,147.600تسجيل وتجديد

-11.8 %-15.833.397.37413,962,039.9321,871,357.442ريع تعدين

-8.5 %-8,004,862.1077,322,669.400682,192.707رسوم أخرى )عبور(

118.4 %707,347.9091,545,099.644837,751.735غرامات وجزاءات

70.3 %10,260.00017,475.0007,215.000مختبر

-46.3 %-1,475.000792.500682.500بيع كتب

21.03 %6,045.0007,316.7501,271.750بيع نماذج حكومية

-45.96 %-27,013.75614,596.34912,417.407فوائد حسابات

-86.9 %-724.80695.111629.695أخرى

000.0000إيجار عقارات

-100 %-2,060.00002,060.000حسابات منوعة

-6.4 %-25,330,708.95223,717,755.2861,612,953.666المجموع

اإلرادات الفعلية 2018ماإلرادات الفعلية 2017م

تسجيل 
وتجديد

ريع تعدين غرامات 
وجزاءات

بيع كتب بيع نماذج 
حكومية

فوائد 
حسابات

أخري إيجار 
عقارات

حسابات 
منوعة

رسوم 
أخرى 
)عبور(

مختبر

73
7,5

23
.00

0

8,0
04

,86
2.1

07

15
.83

3.3
97

.37
4

70
7,3

47
.90

9

10
,26

0.0
00

1,4
75

.00
0

6,0
45

.00
0

27
,01

3.7
56

72
4.8

06

0 2,0
60

.00
0

84
7,6

70
.60

0

7,3
22

,66
9.4

00

13
,96

2,0
39

.93
2

1,5
45

,09
9.6

44

17
,47

5.0
00

79
2.5

00

7,3
16

.75
0

14
,59

6.3
49

95
.11

1

0 .
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وبنظرة تحليلية على نتائج المقارنة في إيرادات الهيئة بين عامي 2017 و 2018 يتضح اآلتي:

1. سجل بند ريع التعدين انخفاضا شكل ما نسبته 11.8 %،  ويمكن أن يعزى إلى العوامل التالية: 
 وجود ريع غير مدفوع وتقارير غير مقدمة من الشركات. 	 
 تأخر الشركات في دفع ريع التعدين لوجود فترة سماح شهرين للشركات للقيام بعملية الدفع.  	 
  التفاوت في أوقات تقديم الشركات لتقاريرها. 	 

حيــث بلــغ عــدد الشــركات المتأخــرة فــي تقديــم تقاريــر اإلنتــاج والمبيعــات 120 شــركة حتــى نهايــة الربــع األخيــر 
مــن العــام 2018.  فــي حيــن بلــغ عــدد الشــركات المتأخــرة فــي دفــع الريــع 103 شــركة حتــى نهايــة الربــع األخيــر 
مــن العــام 2018. وبلــغ الريــع المســتحق للهيئــة وغيــر المدفــوع للعــام 2018 مــا نســبته 15% وبمبلــغ وقــدره  

ــام 2018.  ــي. مــن الع ــال عمان 2,042,821.460   ري

الريع المحصلالريع الغير مدفوع

%85

%15
2.042.821.460

الريع المستحق 2018مالريع المستحق 2017م

الرخام 
)البلوكات(

الرخام
)CHIPS (

الحجر 
الجيري

الجبس الملح الكروم خام 
الحديد 
)اللترايت(

مواد 
البناء

مادة الكوارتزفيلد
اللدن 

النحاس الرمل المنجنيز
الزجاجي 
)الكثبان 
الرملية(

الكاولين الرخام السيليكا
)البودر(

1,0
98

,27
7.5

00

12
7,7

96
.60

8

86
,22

1.6
30

40
,70

5.0
00

15
9,9

90
.02

0

24
8,7

12
.00

0

2,6
66

.75
0

12
6,2

33
.60

0

0 65
,22

9.6
00

39
,53

0.7
23

6,0
21

.60
0

2,8
66

,77
8.9

47

1,4
89

,80
5.3

78

1,9
27

,25
2.1

64

7,1
19

,94
0.9

60

84
0,2

22
.50

0

13
3,6

82
.05

5

10
1,2

71
.40

0

46
,11

2.5
00

13
2,5

15
.48

0

22
2,6

56
.40

0

5,8
72

.25
0

10
7,0

64
.80

0

0 31
,11

0.9
00

24
,73

2.8
16

28
,47

6.6
00

2,4
15

,11
7.0

46

1,5
76

,40
1.2

09

2,1
94

,07
6.7

40

5,6
35

,48
8.6

09
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ــا انخفاضــا ملحوظــا فــي  ــام 2017 يتضــح لن ــع المســتحق لع ــام 2018 مــع الري ــع المســتحق للع ــة الري و بمقارن
ــاء حيــث شــكل مــا نســبته 21% و بمبلــغ و قــدره 1,484,452.351   ــع المســتحق   للعــام 2018 فــي مــواد البن الري
ريــال عمانــي . و يمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى قلــة الطلــب ناهيــك قلــة عــدد طلبــات تراخيــص التعديــن )المشــاريع 
الحكوميــة( فــي العــام 2018  بســبب قلــة عــدد المشــاريع الحكوميــة وكذلــك بســبب االنتهــاء مــن تنفيــذ هــذه 

المشــاريع فــي العــام 2017 . 

2.  كمــا ســجل انخفاضــا أخــر فــي بنــد )رســوم أخــرى(، حيــث يعتمــد اإليــراد المحصــل فــي هــذا البنــد علــى عــدد 
الشــاحنات المحملــة بمنتجــات الكســارات والمحاجــر والمصــدرة عبــر المنافــذ الحدوديــة )بــرا وبحــرا( ، ويمكــن  أن 

يعــزى هــذا االنخفــاض إلــى  العوامــل التاليــة: 

انخفــاض عــدد الشــاحنات العابــرة للحــدود البريــة مــع دولــه االمــارات العربيــة المتحــدة بســبب األوضــاع االقتصاديــة 	 
الحاليــة 

فرض رسوم إضافية من قبل دولة اإلمارات على الشاحنات العابرة للحدود . 	 
خــروج بعــض الشــركات مــن الســوق بســبب نفــاذ الكميــات مــن مثــل شــركة )الظاهــرة كــوالس ش م ع م( والتــي 	 

تصــدر عبــر الحــدود البريــة

ــى  ــزى هــذا إل ــن أن يع ــن  ، و يمك ــن متتاليي ــى مــدى عاميي ــا و عل ــات و جــزاءات  ( ارتفاع ــد )الغرام 3. ســجل بن
العوامــل التاليــة : 

تشــكيل لجنــة المخالفــات  14 /2017/9 ، و التــي رصــدت أول مجموعــة مخالفــات بتاريــخ 2017/12/21 ، ممــا انعكــس 	 
علــى زيــادة اإليــرادات الفعليــة المحصلــة فــي العــام 2018 .  

رصد غرامات  في فرقيات الريع	 
وجود متأخرات ريع في الدائرة القانونية 	 
تفعيل غرامات األمن والسامة	 
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انتاج المعادن

ســجل مؤشــر انتــاج المعــادن انخفاضــا فــي كميــات اإلنتــاج فــي بعــض الخامــات ، بلغــت نســبته 16% عــن العــام 
ــم  ــك تأخــر الشــركات فــي تقدي ــى هــذه المــواد وكذل ــب عل ــى انخفــاض الطل ــذي يعــزى إل المنصــرم ، األمــر ال

تقاريــر اإلنتــاج الشــهرية لهــا عــن الموعــد المحــدد.

مقارنة بين كميات اإلنتاج لعامي 2017م و 2018 م 

كمية اإلنتاج )طن( 2018مكمية اإلنتاج )طن( 2017م المعدن
التغير

النسبةالكمية 

-29.8 %-533,779374,448159,331الرخام )البلوكات(

)CHIPS (10.9 %-398,899355,49143,408الرخام-

19.9 %422,044505,91283,868الرخام )البودر(

-26.7 %-19,010,12013,932,5725,077,548الحجر الجيري

4.8 %8,664,7049,085,579420,875الجبس

-36.03 %-18,03511,5376,498الملح

8.9 %631,594687,72256,128الكروم

-8.8 %-588,834536,66452,170خام الحديد )اللترايت(

-14.96 %-538,149459,58778,562مادة اللدن )الطين(

الرمل الزجاجي )الكثبان 
الرملية(

9,65723,85414,197% 147.01

-15.7 %-314,439265,05149,388الكوارتزفيلد

0 %000النحاس

-53.7 %-218,600101,100117,500الكاولين

6.6 %33,85736,0822,225المنجنيز

-38.2 %-34,00021,00013,000السيليكا

-15.97 %-31,416,711.00026,396,5995,020,112المجموع 
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كميات االنتاج

كمية اإلنتاج )م٣( 2018كمية االنتاج )م٣( 2017المعدن
التغير

النسبةالكمية

-15.15 %-47,371,59240,192,4227,179,170    مواد البناء 

مقارنه بين كميات اإلنتاج لمواد البناء لعامي 2017م و 2018 م

مواد البناء

كمية االنتاج )طن( 2018كمية االنتاج )طن( 2017

 الرخام
))البلوكات

الرخام
) CHIPS(

 الحجر
الجيري

الجبس الملح الكروم  خام
 الحديد

))اللترايت

 مادةالكوارتزفيلد
اللدن

 )الطين(

 الرملالمنجنيز
 الزجاجي
 )الكثبان
)الرملية

الكاولين  الرخامالسيليكا
))البودر

20182017

٤7,٣71,592 ٤0,192,٤22

53
3,7

79

39
8,8

99

42
2,0

44

8,6
64

,70
4

18
,03

5

63
1,5

94

58
8,8

34

53
8,1

49

9,6
57

31
4,4

39

21
8,6

00

33
,85

7

34
,00

0

19
,01

0,1
20

37
4,4

48

35
5,4

91

50
5,9

12

9,0
85

,57
9

11
,53

7

68
7,7

22

53
6,6

64

45
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كمية المبيعات

علــى الرغــم مــن االنخفــاض الــذي تــم تســجيله فــي انتــاج المعــادن للعــام 2018، إال أنــه  ســجل مؤشــر كميــة 
المبيعــات ارتفاعــا فــي بعــض الخامــات، بلغــت نســبته 6.8 % عــن العــام المنصــرم األمــر الــذي يمكــن  ان يعــزى 
إلــى تخفيــض الشــركات لإلنتــاج   فــي بعــض الخامــات لديهــا نتيجــة تكــدس كميــات منتجــة فــي العــام 2017 . 

مقارنة بين كميات المبيعات لعامي 2017م و 2018 م

كمية المباع )طن( 2018مكمية المباع )طن( 2017م المعدن
التغير

النسبةالكمية

-23.5 %-439,311336,089103,222الرخام )البلوكات(

)CHIPS (10.5 %-397,981356,29441,687الرخام-

19.9 %422,219506,35784,138الرخام )البودر(

8.1 %9,329,71310,088,906759,193الحجر الجيري

12.5 %8,355,6029,403,3161,047,714الجبس

13.3 %11,63013,1751,545الملح

-2.5 %-651,408635,12116,287الكروم

-13.4 %-573,814497,00276,812خام الحديد )اللترايت(

-9.2 %-519,973472,28747,686مادة اللدن )الطين(

الرمل الزجاجي )الكثبان 
الرملية(

10,667.0023,489.0012,822% 120.2

-15.2 %-315,584267,66247,922الكوارتزفيلد

0 %000النحاس

-52.3 %-217,432103,703113,729الكاولين

14.4 %29,25733,4824,225المنجنيز

-23.7 %-30,10822,9657,143السيليكا

6.8 %21,304,69922,759,8481,455,149المجموع
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مقارنه بين كميات المبيعات لمواد البناء لعامي 2017م و2018  م

كمية المباع )م٣( 2018كمية المباع )م٣( 2017المعدن
التغير

النسبةالكمية

-18.99 %-43,346,27735,113,6378,232,640    مواد البناء 

35,113,637

43,346,277

كمية المباع )م3( 2018

كمية المباع )م3( 2017

مواد البناء

 الرخام
))البلوكات

الرخام
) CHIPS(

 الحجر
الجيري

الجبس الملح الكروم خام 
الحديد 
)اللترايت(

 مادةالكوارتزفيلد
اللدن

 )الطين(

 الرملالمنجنيز
 الزجاجي
 )الكثبان
)الرملية

الكاولين  الرخامالسيليكا
))البودر

كمية المباع 2018كمية المباع 2017

وبنظرة تحليلية على نتائج المقارنة في كميات مبيعات الخامات المعدنية بين عامي 2017 و 2018 يتضح اآلتي:

ياحــظ وجــود انخفــاض فــي كميــة مبيعــات المعــادن بنســب متفاوتــة فــي عــدد مــن الخامــات منهــا الرخــام و البلــوكات، األمــر الــذي يمكــن . 1
أن يعــزى إلــى اغــاق بعــض المصانــع لنشــاطها نتيجــة قلــة الطلــب و بخاصــة التصديــر لخــارج الســلطنة. 

ســجل أيضــا انخفاضــا فــي كميــة المبيعــات فــي خــام الحديــد )اللترايــت(  الــذي يمكــن ان يعــزى إلــى توقــف محجــر الحديــد الــذي يخــص . 2
شــركة  الخليــج لمــواد المعــادن فــي إنتــاج الخــام 

ســجل أيضــا انخفاضــا فــي كميــة المبيعــات فــي مــادة اللــدن )الطيــن(  ، األمــر الــذي يمكــن ان يعــزى الغــاء بعــض التراخيــص فــي هــذا . 3
الخــام .

ســجل أيضــا انخفاضــا فــي كميــة المبيعــات  فــي مــواد البنــاء، ويمكــن ان يعــزى هــذا اإلنخفــاض إلــى عــدم تقديــم تقاريــر اإلنتــاج لعــدد مــن . 4
الشــركات فــي  هــذا الخــام، ناهيــك عــن قلــة الطلــب مــن بعــض الــدول المجــاورة .  
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قيمة المبيعات

ســجل مؤشــر قيمــة المبيعــات انخفاضــا فــي قيمــة مبيعــات المعــادن فــي العــام 2018 بنســب متفاوتــة عمــا 
كان عليــه فــي العــام 2017، ، بلغــت نســبته 12% عــن العــام المنصــرم ، األمــر الــذي يعــزى إلــى االنخفــاض 
ــاء .  ــة الطلــب و بخاصــة فــي مــواد البن ــاج و قل ــات المباعــة فــي بعــض الخامــات، بســبب خفــض اإلنت الكمي

قيمة المبيعات 2018قيمة المبيعات 2017المعدن
التغير

النسبةالقيمة

-23 % 2,580,550 -10,982,775.0008,402,225.000الرخام )البلوكات(

)CHIPS (5 %1,277,966.1001,336,820.54458,854الرخام

17%862,216.3001,012,714.000150,498الرخام )البودر(

6%14,898,053.77415,764,012.100865,958الحجر الجيري

14%19,272,521.63321,940,767.4002,668,246الجبس

13%407,050.000461,125.00054,075الملح

-16%4,516,619-28,667,789.44624,151,170.455الكروم

-17%274,745 -1,599,900.2001,325,154.800خام الحديد )اللترايت(

-21%14,844,524 -71,199,409.64156,354,886.068مواد البناء

-10%260,556-2,487,120.0002,226,564.000مادة اللدن )الطين(

120%26,667.50058,722.50032,055الرمل الزجاجي )الكثبان الرملية(

-15%191,688-1,262,336.0001,070,648.000الكوارتزفيلد

0%0.0000.0000النحاس

-52%341,187 -652,296.000311,109.000الكاولين

-37%147,979-395,307.236247,328.156المنجنيز

373%60,216.000284,766.000224,550السيليكا

-12%19,103,612-154,051,624.830134,948,013.023المجموع
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الرخام 
)البلوكات(

الرخام
)CHIPS (

الحجر 
الجيري

الجبس الملح الكروم خام 
الحديد 
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مواد 
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اللدن

)الطين( 

الرمل المنجنيز
الزجاجي 
)الكثبان 
الرملية(

الكاولين الرخام السيليكا
)البودر(

قيمة المبيعات

قيمة المبيعات 2018مقيمة المبيعات 2017م
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تصدير الخامات المعدنية

تشــرف الهيئــة علــى تصديــر الخامــات المعدنيــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة، حيــث بلغــت 
مســاهمة تصديــر الخامــات المعدنيــة حوالــي 31% مــن إيــرادات الهيئــة أي حوالــي 7.5 مليــون ريــال عمانــي، 
وعمــا علــى تســهيل تصديــر الخامــات المعدنيــة والتجــارة وســرعة إنجــاز المعامــات تــم االشــتراك مــع شــرطة 
عمــان الســلطانية ممثلــة فــي اإلدارة العامــة للجمــارك فــي مشــروع حوســبة اإلجــراءات والعمليــات الجمركيــة 

ــان(. ــة الواحــدة )بي ــر النافــذة اإللكتروني عب

الكمياتالخام 
)الطن(

عدد الشاحنات / 
الحاويات

22,529,467334,001مواد البناء

9,736,325161,303الجبس

169,7503,075الايترايت

7,500128الكاولين

51,9922,173البحص والبودرة

4,038,52367,133الحجر الجيري

22,000367السليكا

405,34015,094الرخام

934,54830,879الكروم

63,5002,490المنجنيز

00النحاس

37,958,946616,644المجموع
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نسبة توزيع كميات الخامات المعدنية خالل عام 2018م

مقارنة تصدير الموانيء البحرية للمعادن بين عامي 2017 و 2018

20172018الميناء

9,555,59011,581,085صالة

3,030,7806,002,739صحار

595,122713,499الدقم

1,913,9612,268,520خصب

15,095,45320,565,843المجموع

وبنظرة تحليلية على نتائج المقارنة في تصدير الموانيء البحرية للمعادن بين عامي 2017 و 2018 يتضح اآلتي:

ارتفــاع فــي كميــة المعــادن المصــدرة بنســبة 64% عــن عــام 2017م، حيــث ارتفعــت كميــة المعــادن المصــدرة  بحريــا . 1
مــن مــواد البنــاء والجبــس والحجــر الجيــري والمنجنيــز. حيــث أن زيــادة الطلــب مــن دولــة قطــر علــى مــواد البنــاء  و 

الجبــس، هــو الســبب الرئيســي الــذي أدى إلــى ارتفــاع الكميــات المصــدرة مــن  هــذه المــواد. 

%59

%26

%11 %1 %3

%0

%0

%0

%0
%0

مواد البناء

الجبس

الايترايت

الكاولين

الحجر الجيريالرخامالكروم

البحص والبودرة

السليكا
المنجنيز
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عملــت الهيئــة علــى تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة المختلفــة خــال عــام 2018م، حيــث تنوعــت هــذه 
األنشــطة منهــا علــى المســتوى الداخلــي ومنهــا علــى المســتوى الدولــي، فضــا عــن تفاعلهــا فــي المناســبات 
الوطنيــة بمشــاركة جميــع الموظفيــن، حيــث شــاركت الهيئــة فــي عــدد مــن االجتماعــات والمؤتمــرات المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بقطــاع التعديــن والتــي ســعت مــن خالهــا إلــى االســتفادة مــن تجــارب الــدول 

فــي هــذا المجــال وتعزيــز الشــراكة الدوليــة فــي القطــاع.

الشراكة و الفعاليات )الفعاليات واإلنجازات (
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المشاركات 

1- المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية - مصر
شــاركت الســلطنة، ممثلــة فــي الهيئــة العامــة للتعديــن، فــي المؤتمــر العربــي الدولــي الخامــس عشــر للثــروة 
المعدنيــة والمعــرض المصاحــب لــه تحــت شــعار »االســتثمار التعدينــي والتنميــة االقتصاديــة فــي الوطــن 
العربــي«، خــال الفتــرة مــن 26 إلــى 28 نوفمبــر الجــاري بجمهوريــة مصــر العربيــة، تحــت رعايــة فخامــة الرئيــس 
عبــد الفتــاح السيســي، وتنظمــه المنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن، التــي تعمــل ضمــن إطــار جامعة 
ــرأس وفــد الســلطنة المشــارك  ــة. وت ــة المصري ــروة المعدني ــرول والث ــة، وبالتعــاون مــع وزارة البت ــدول العربي ال
ــن.  ــة للتعدي ــة العام ــذي للهيئ ــس التنفي ــن محمــد البوســعيدي الرئي ــدس هــال ب ــي المؤتمــر ســعادة المهن ف
وشــاركت الهيئــة فــي المؤتمــر بورقــة عمــل بعنــوان »العاقــة التبادليــة بيــن الشــركات التعدينيــة والمجتمعــات 
المحليــة وأثــر هــذه العاقــة علــى ازدهــار األنشــطة التعدينيــة. ســلطنة عمــان نموذجــا«، قدمهــا صــاح بــن ســالم 

المســروري مديــر عــام المديريــة العامــة للشــؤون اإلداريــة والماليــة. 
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2- ملتقى الفجيرة الدولي السادس للتعدين
 شاركت الهيئة العامة للتعدين في الملتقى الدولي السادس للصخور الصناعية والتعدين والمعرض 

المصاحب له في الفترة من 26 – 28 فبراير 2018، برئاسة سعادة المهندس الرئيس التنفيذي والذي تنظمه 
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على مدار ثاثة أيام  بمشاركة أكثر من 400 متخصص وخبير من أكثر من 

20 دولة عربية وأجنبية يناقشون 50 ورقة عمل.

٣- مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا - دبي
شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن فــي مؤتمــر الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الدولــي، والــذي أقيــم فــي دولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة بإمــارة دبــي مــن الفتــرة 8 – 9 أكتوبــر 2018 وذلــك مــن خــال مشــاركة عــدد مــن 

موظفــي الهيئــة لاســتفادة مــن حضــور المؤتمــر والمعــرض المصاحــب لــه.

٤- مؤتمر التعدين والمعادن والثروة المعدنية في الوطن العربي ـ لندن
ــا  ــن ممث ــة العامــة للتعدي ــذي للهيئ ــس التنفي ــن محمــد البوســعيدي الرئي ــدس هــال ب شــارك ســعادة المهن
ــدن مــن  ــم فــي لن ــذي أقي ــي، وال ــة فــي الوطــن العرب ــروة المعدني ــن والمعــادن والث ــة فــي مؤتمــر التعدي للهيئ
الفتــرة 6 – 7 نوفمبــر 2018، حيــث قــدم ســعادته ورقــة تحــدث فيهــا عــن قطــاع التعديــن فــي الســلطنة، ويعتبــر 

المؤتمــر فرصــة لتبــادل الخبــرات فــي قطــاع التعديــن واالســتفادة مــن تجــارب الــدول فــي هــذا الجانــب.

5- المعرض الدولي للتعدين واآلالت - الهند
ــرة  ــد فــي الفت ــة الهن ــم فــي جمهوري ــذي أقي ــن واآلالت 2018، ال ــي للتعدي ــة فــي المعــرض الدول شــاركت الهيئ
مــن 31 أكتوبــر – 3 نوفمبــر 2018، حيــث كانــت المشــاركة فــي المؤتمــر فرصــة لاطــاع علــى الخبــرات الدوليــة 
واالســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن فــي قطــاع التعديــن، فضــا عــن االلتقــاء بالمســتثمرين للتعريــف بقطــاع 

ــن 2019. ــن فــي الســلطنة والتســويق لمؤتمــر ومعــرض عمــان للتعدي التعدي

6– االجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي للثروة المعدنية - المغرب
شــاركت الهيئــة العامــة للتعديــن فــي االجتمــاع التحضيــري الرابــع للمؤتمــر العربــي الدولــي الخامــس عشــر 
للثــروة المعدنيــة، وذلــك بمقــر المنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن بالربــاط.  وقــد ســاهمت 
الهيئــة فــي التحضيــر واإلعــداد لهــذا المؤتمــر مــن خــال مــا قدمتــه مــن مقترحــات للمحــاور التــي تعتقــد أنهــا 
تشــكل  أهميــة للتركيــز عليهــا مــن خــال هــذا المؤتمــر، وذلــك عبــر تمثيــل الهيئــة مــن قبــل المهنــدس محمــد 
ــة العاقــة  ــا الهيئ ــي تناولته ــة، وأهــم المقترحــات الت ــرة المســوحات الجيولوجي ــر دائ ــن ســالم البطاشــي مدي ب
المباشــرة بيــن التعديــن والمجتمــع حتــى يصبــح التعديــن داعمــا فعــاال فــي المجتمــع المحلــي، وتكثيــف التبــادل 
العلمــي والخبــرات العلميــة بيــن الــدول العربيــة واالســتفادة مــن تجــارب الــدول العربيــة فــي مختلــف المجــاالت 
ــة  ــن، والموازن ــى القيمــة المضافــة ألنشــطة التعدي ــز عل ــة والتركي ــة والتنظيمي ــة واالستشــارية واإلداري العلمي
بيــن أساســيات الحفــاظ علــى البيئــة وتنميــة التعديــن وبنــاء الكــوادر الفنيــة لتحقيــق نمــو فــي قطــاع التعديــن.
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 7– ندوة حول مشروع الحفر في صخور االفيواليت
اســتضافت الهيئــة العامــة للتعديــن نــدوة علميــة حــول مشــروع الحفــر فــي صخــور االفيوليــت والــذي تــم 
تنفيــذه فــي بعــض المواقــع بالســلطنة، وذلــك بحضــور ســعادة المهنــدس هــال بــن محمــد البوســعيدي 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة والمختصيــن مــن الجهــات المعنيــة المختلفــة  بالمشــروع  وبشــكل مباشــر مــن  وزارة 
البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه، واللجنــة التوجيهيــة لمتابعــة آليــة تنفيــذ المشــروع، و المكونــة مــن )وزارة 
البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه ، جامعــة الســلطان قابــوس، الهيئــة العامــة للتعديــن، وزارة البيئــة والشــؤون 
ــة تفاعــل صخــور االفيوليــت مــع المــاء تحــت ســطح األرض،  ــى دراســة كيفي ــة(، ويهــدف المشــروع إل المناخي
والــذي ينتــج عنــه العديــد مــن عوامــل التعريــة الجوفيــة بوجــود درجــات حــرارة عاليــة، حيــث إن هــذه النتائــج ســوف 

تكــون مهمــة للجانــب العلمــي واالقتصــادي المتمثــل فــي الكشــف عــن المعــادن فــي المســتقبل القريــب.
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الفعاليات 

1 –  االحتفال بيوم المرأة
ــدور المــرأة  ــة، وذلــك تجســيدا ل ــوم المــرأة العماني ــن حلقــة نقاشــية بمناســبة ي ــة العامــة للتعدي نظمــت الهيئ
العمانيــة فــي مســيرة التنميــة والعطــاء لهــذا الوطــن العزيــز، حيــث جــاءت هــذه الحلقــة بعنــوان تمكيــن المــرأة 
العمانيــة، وتضمنــت عــددا مــن المحــاور أهمهــا التمكيــن القيــادي للمــرأة، ودور المــرأة الريــادي فــي المجتمــع، 
وتبــادل الخبــرات النســائية فــي بيئــة العمــل، كمــا طــرح فــي الجلســة الــدور التــي تقــوم بــه المــرأة العمانيــة فــي 
دفــع عجلــة المجتمــع ومســاهمتها الفاعلــة فــي التنميــة والتطــور، كمــا تطرقــت الحلقــة حــول أهميــة هــذا اليــوم 

لتقديــم أفضــل مــا يمكــن لخدمــة عمــان.

2 – االحتفال بالعيد الوطني المجيد
ــن محمــد البوســعيدي  ــدس هــال ب ــد بحضــور المهن ــي المجي ــد الوطن ــن بالعي ــة العامــة للتعدي ــت الهيئ احتفل
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة بمشــاركة عــدد مــن موظفــي الهيئــة، وشــمل برنامــج الحفــل علــى العديــد مــن الفقرات 
الــذي عبــر فيــه موظفــي الهيئــة عــن فرحتهــم وابتهاجهــم بهــذه المناســبة المجيــدة. ويأتــي احتفــال الهيئــة بهــذه 
ــة المختلفــة لإلنجــازات التــي تحققــت  ــا مــع احتفــاالت الســلطنة ومؤسســات الدول المناســبة العظيمــة تزامن

بعصــر النهضــة المباركــة وتجديــد والــوالء والعرفــان لبانــي نهضــة عمــان.
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الشراكة مع الجهات األخرى 

1 - مذكرة تفاهم شركة تنمية نفط عمان
وقعــت الهيئــة العامــة للتعديــن وشــركة تنميــة نفــط ُعمــان بمقــر الشــركة مذكــرة تعــاون بيــن الطرفيــن شــملت 
ــة  ــب الهيئ ــرة مــن جان ــع المذك ــة. ووق ــة العام ــدم المصلح ــا يخ ــاون بم ــزز الشــراكة والتع ــود تع ــددا مــن البن ع
ســعادة المهنــدس هــال بــن محمــد البوســعيدي – الرئيــس التنفيــذي للهيئــة، ومــن جانــب الشــركة وقــع راؤول 

رستوشــي المديــر العــام للشــركة، كمــا حضــر عــدد مــن المســؤولين مــن الجانبيــن.

2 - تدشين مشروع تعدين النحاس بوالية المضيبي
دشــنت الهيئــة العامــة للتعديــن مشــروع تعديــن النحــاس بواليــة المضيبــي الــذي تنفــذه شــركة “الحديثــة 
للمصــادر«، والــذي جــاءت ضمــن مبــادرات مختبــر قطــاع التعديــن الــذي تنفــذه وحــدة دعــم التنفيــذ والمتابعــة، 
وذلــك فــي مؤتمــر صحفــي عقــد فــي مقــر الهيئــة، بحضــور ســعادة المهنــدس هــال بــن محمــد البوســعيدي 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة وممثلــي الشــركة وعــدد مــن المســتثمرين والمســؤولين ومشــايخ وأعيــان الواليــة.

������� ������ 2019/2 ����.indd   70 6/3/19   1:20 PM



71

التقرير السنوي
2018

������� ������ 2019/2 ����.indd   71 6/3/19   1:20 PM



72

التقرير السنوي
2018

@omanpammedia

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

������� ������ 2019/2 ����.indd   72 6/3/19   1:20 PM


