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يمثــل مؤتمــر ومعــرض عمــان للتعديــن منصــة دوليــة تســعى الهيئــة العامــة للتعديــن مــن خاللهــا إلــى 

اســتعراض البحــوث والدراســات الجيولوجيــة والتعدينيــة، وجــذب االســتثمارات والتقنيــات الحديثــة 

فــي القطــاع، وكذلــك اســتعراض أفضــل الممارســات الحديثــة المســتخدمة فــي األنشــطة التعدينيــة 

المختلفــة. 

ونســعى فــي الهيئــة مــن خــالل محــاور المؤتمــر إلــى الترويــج للفــرص االســتثمارية التعدينيــة، وتعزيــز 

دور البحــوث والصناعــات التعدينيــة واالبتــكار فــي قطــاع التعديــن، وكذلــك تعزيــز التنميــة المســتدامة 

والمســؤولية االجتماعيــة، وبنــاء وتأهيــل القــوى العاملــة فــي مجــال التعديــن واألنشــطة المرتبطــة بــه، 

كمــا نســعى لعــرض تجــارب حيــة الســتغالل مخلفــات التعديــن الفلزيــة والصناعيــة.

إن الــدور الحيــوي الــذي تعمــل عليــه الهيئــة لتطويــر القطــاع لمــا يواكــب الخطــط والبرامــج التــي 

وضعتهــا لزيــادة اإلنتاجيــة، ومســاهمتها فــي رفــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة، هــي جملــة مــن 

األعمــال والبرامــج والمشــاريع، التــي وضعتهــا الهيئــة لتســاهم فــي رفــع مســتوى االســتثمار فــي 

القطــاع، ويأتــي هــذا المؤتمــر والمعــرض المصاحــب كجــزء مــن المنظومــة المتكاملــة لهــذه األعمــال، 

ــط  ــر الخرائ ــة، وتطوي ــة والتعديني ــي المســوحات الجيولوجي ــا، االســتمرار ف ــي فــي مقدمته ــذي يأت وال

المرتبطــة بهــا، واالســتثمار فــي عمليــات التنقيــب عــن المعــادن بجميــع أنواعهــا ومعرفــة اســتخداماتها 

فــي مجــال الصناعــة بصفــة عامــة، وتوجيــه االســتثمار فــي القطــاع بنحــو يحقــق االســتغالل األمثــل 

للمــوارد المتاحــة فــي البــالد لتنويــع مصــادر الدخــل القومــي وتوســيع قاعدتــه اإلنتاجيــة،  كمــا تســعى 

الهيئــة إلــى زيــادة القيمــة المضافــة للمنتــج قبــل تصديــره مــن خــالل إصــدار اللوائــح المنظمــة لذلــك، 

وتحفيــز المســتثمرين علــى الدخــول فــي العمليــات التصنيعيــة، التــي تعتمــد علــى الخامــات المعدنيــة 

المحليــة. 

إننــا فــي الهيئــة نســعى إلــى تحســين وتطويــر أداءنــا بشــكل مســتمر، ونعمــل علــى إيجــاد اآلليــات التــي 

تســاهم فــي ذلــك، لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية التــي رســمناها للقطــاع والمتمثلــة فــي: 

• تعظيم القيمة االقتصادية لقطاع التعدين.

• إدارة التنمية المستدامة واالستغالل األمثل للموارد المعدنية.

• تطوير األصول واإلمكانات الوطنية لضمان التميز بعيد المدى.

• تعظيم مساهمة قطاع التعدين في رفع المستوى المعيشي.
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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. 
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يعتبــر قطــاع التعديــن مــن القطاعــات األساســية والهامــة فــي تنويــع 
مصــادر الدخــل ويســاهم بشــكل فَعــال فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع 
ورفــد االقتصــاد الوطنــي، إضافــة إلــى إيجــاد فــرص عمــل للشــباب 
العمانــي فــي النشــاطات التعدينية والنشــاطات األخــرى ذات العالقة 
كالتمويــن والنقــل، وتعزيــز دور المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي ذلــك، ويمثــل القطــاع وجهــة مشــجعة وجاذبــة  الســتثمار مــن 
خــالل التعديــن والتنقيــب واإلنتــاج، وتعمــل الهيئــة العامــة للتعديــن 
علــى تطويــر القطــاع، مــن خــالل االهتمــام بالمشــاريع والخطــط التــي 
تنهــض بــه وترتقــي بقدراتــه خــالل المرحلــة القادمــة وحتــى يســاهم 
ــة وفــي ســبيل ذلــك  ــي مســاهمة فاعل ــي االجمال ــج المحل فــي النات
قامــت الهيئــة بخطــوات جديــة، منهــا إعــداد قانــون الثــروة المعدنيــة 
والــذي دخــل حيــز التنفيــذ بعــد صــدور المرســوم الســلطاني الســامي 
رقــم ٢٠١٩/١٩م، والــذي جــاء  مواكبــا لمتطلبــات المرحلــة القادمــة 
ــد مــن االســتثمارات وتخطــي المعوقــات  فــي القطــاع لجــذب المزي
والتحديــات، اضافــة الــى وجــود تفاصيــل أكثــر بالنســبة آلليــة اصــدار 
التراخيــص واشــتراطاتها، كمــا أن الهيئــة عملــت علــى اســتراتيجية 
القريــب  المدييــن  فــي  للتطبيــق  قابلــة  بأهــداف  للتعديــن  عمــان 
قطــاع  بتنميــة  الخاصــة  والسياســات  الخطــط  تتضمــن  والبعيــد 
علــى  الرقابــة  أداء  تحســين  علــى  أيضــا  الهيئــة  وتعمــل  التعديــن، 

ــة. األنشــطة التعديني
وفــي هــذا االســتطالع نتعــرف علــى دور قطــاع التعديــن بالســلطنة 
والتطــور الــذي يشــهده، بمســاهمة الهيئــة األساســية فــي قيــادة 

ــه. ــر فــي مختلــف جوانب هــذا التطوي
بدايــة  قــال معالــي الدكتــور أحمــد بــن محمــد الفطيســي وزيــر النقــل 
واالتصــاالت لثــروة: إن لقطــاع التعديــن دور أساســي ومهــم فــي 
تنفيــذ مشــاريع البنيــة األساســية، حيــث يعتبــر المكــون الرئيســي 

التعدين
ثروة لبناء عمان

فــي تشــييد وبنــاء الطــرق والجســور والموانــئ والمطــارات وغيرهــا، 
وتتولــى وزارة النقــل واالتصــاالت فــي إطــار اختصاصاتهــا بتنفيــذ 
الخطــط التــي رســمتها الحكومــة بتطويــر البنــى األساســية واإلشــراف 
علــى أنشــطة النقــل البــري والبحــري والجــوي، بمــا يضمــن توفيــر 
أفضــل الخدمــات فــي مجــال نقــل األشــخاص والبضائــع لخدمــة 

أهــداف ومتطلبــات التنميــة االقتصاديــة.
ــأن الــوزارة إلــى جانــب الخطــط والمشــاريع  ــر ب كمــا أكــد معالــي الوزي
فقــد نفــذت شــبكة مــن الطــرق األســفلتية والترابيــة امتــدت لتربــط 
كافــة محافظــات وواليــات الســلطنة ببعضهــا، كمــا تربــط بعضــًا 
منهــا بالــدول المجــاورة، وهــذا بــدوره يمَكــن القطاعــات الحيويــة 
قطــاع  مقدمتهــا  وفــي  بهــا  المنــوط  دورهــا  لعــب  مــن  األخــرى 
التعديــن، كمــا تســتمر الــوزارة فــي تحديــث هــذه الشــبكة مــن خــالل 
رفــع كفاءتهــا وازدواجيتهــا حيــث تســعى الــوزارة بالتعــاون مــع الجهــات 
ــل: مشــروع  ــرى مث ــذ مشــاريع مســتقبلية كب ــى تنفي ذات العالقــة إل
طريــق دبــا - ليمــا -خصــب، ومشــروع إضافــة حارتيــن علــى طريــق 
الرســيل - بدبــد، ومشــروع إزدواجيــة طريــق حفيــت - وادي صــاع 
،ومشــروع طريــق عبــري اإللتفافــي، ومشــروع تأهيــل طريــق محــوت- 
الدقــم، ومشــروع إنشــاء طريــق المعبيلــة - فنجــاء، حيــث أن كل تلــك 
ــة مــن أجــل تنفيذهــا،  المشــروعات تتطلــب مــواد وتراخيــص تعديني
إلــى جانــب ذلــك افتتحــت الــوزارة مشــروعات حيويــة واســتراتيجية مــن 
مطــارات وموانــئ كان لقطــاع التعديــن مســاهمة إيجابيــة تركزت على 
ــق باســتخدام  ــة فيمــا يتعل األعمــال اإلنشــائية والتشــطيبات النهائي

ــي. الرخــام العمان
القطاعــات  يعــد مــن  البــري  النقــل  بــأن  الدكتــور  وأوضــح معالــي 
المهمــة التــي تســاهم فــي االقتصــاد الوطنــي نظــرًا لمــا يوفــره مــن 
خدمــات لتســهيل حركــة نقــل البضائــع علــى المســتويين المحلــي 

ــر وتحســين هــذا القطــاع فــي  ــى تطوي ــوزارة إل ــي، وتســعى ال والدول
الســلطنة نظــرًا الرتباطــه الوثيــق بكافــة القطاعــات الخدميــة األخــرى، 

ــة. ــة التنمي ومســاهمته فــي دفــع عجل
ــه فــي إطــار تنظيــم هــذا القطــاع ولتســهيل  ــه بأن كمــا أوضــح معالي
حركــة وســائل النقــل بكافــة أنواعهــا، أصــدرت الــوزارة جملــة مــن 
تصاريــح النقــل البــري تمثلــت فــي تصريــح دخــول وســائل النقــل 
البــري األجنبيــة الفارغــة، وذلــك لتعزيــز عمليــات النقــل والتصديــر 
العالميــة  العمانيــة  المجموعــة  تعكــف  كمــا  التعدينيــة،  للمــواد 
تربــط مناطــق منجــي  )أســياد( إلنشــاء ســكة حديــد  للوجيســتيات 
والشــويمية بالدقــم وذلــك لتســهيل نقــل المــواد التعدينيــة، إلــى 
جانــب ذلــك تســعى المجموعــة إلــى زيــادة الطاقــة التصديريــة للمــواد 
اإلســتثمارية  الفــرص  وإتاحــة  العمانيــة،  الموانــئ  عبــر  التعدينيــة 

للشــركات التعدينيــة فــي المناطــق الحــرة.
ــل  ــب وكي ــن حســن الذي ــدس أحمــد ب ــد ســعادة المهن ــه  أك مــن جانب
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
للتعديــن فــي حديثــه لثــروة: »اســتطاعت الهيئــة العامــة للتعديــن 
منــذ التأســيس أن تنجــز الكثيــر مــن األعمــال التــي تنظــم قطــاع 
التعديــن وتهيــئ البيئــة االســتثمارية ، محافظــة علــى أداء عملهــا فــي 
األنشــطة التعدينيــة المتنوعــة، حيــث حققــت نمــو متواصــل فــي 
إيراداتهــا، و تواصــل الهيئــة العمــل علــى مجموعــه مــن المشــاريع 
وتنفيــذ خططهــا  أدائهــا  تطويــر  فــي  التــي ســاهمت  واألنشــطة، 
وبرامجهــا المتعــددة، ويأتــي فــي مقدمتهــا قانــون الثــروة المعدنيــة 
ــر  ــي الكبي ــر اإليجاب ــه األث ــذي ســيكون ل ــذ، وال ــز التنفي ــذي دخــل حي ال
ــدا مــن االســتثمارات، كمــا أن اســتراتيجية  علــى القطــاع وجــذب مزي
عمــان للتعديــن ســيكون لهــا الــدور الكبيــر فــي وضــع خارطــة الطريــق 

المناســبة للهيئــة خــالل العشــر الســنوات القادمــة بــإذن اللــه«.
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األخيــرة  الســنوات  فــي  الملحــوظ  التطــور  »إن  وأضــاف ســعادته 
لقطــاع التعديــن مكنــه ليتصــدر مــع مجموعــة مــن األنشــطة األخــرى 
الرئيســية فــي القيمــة األعلــى للصــادرات العمانيــة لغيــر النفــط 
والغــاز، ليســاهم فــي تعزيــز ســجل الميــزان التجــاري العمانــي، ونمــو 
ــغ هــذا  ــث بل ــي حي ــج اإلجمال ــد فــي مســاهمة القطــاع فــي النات جي
النمــو ١5٪ فــي النصــف األول مــن عــام ٢٠١٨م، األمــر الــذي يبيــن 
ــي، كمــا  ــى االقتصــاد الوطن ــي عل ــة القطــاع ومــردوده اإليجاب أهمي
ــن كمدخــل رئيســي للصناعــة، ســاهم فــي  ــة قطــاع التعدي أن أهمي
المتنوعــة،  المعدنيــة  الخامــات  المتنامــي علــى  العالمــي  الطلــب 
فضــال عــن مــا توليــه الحكومــة الموقــرة في تشــجيع قيــام الصناعات 
المختلفــة اعتمــادا علــى الخامــات المعدنيــة كقيمــة مضافــة عليهــا«. 

التعدين استثمار أمثل  
وانطالقــا مــن دور األساســي للهيئــة فــي تنميــة قطــاع التعديــن 
ــدس ســالم  ــل، تحــدث المهن ــى اســتثماره اســتثمار أمث والعمــل عل
بــن عمــر آل إبراهيــم مديــر عــام المديريــة العامــة للمناجــم والمحاجــر 
ــا اســتراتيجيا،  ــن قطاع ــل قطــاع التعدي ــن: يمث ــى التعدي ــة عل والرقاب
تنمويــا، واقتصــادي بمــا يحققــه مــن نتائــج مباشــرة وغيــر مباشــرة، 
لمتطلبــات  وتلبيتــه  يحققهــا  التــي  الماليــة  اإليــرادات  خــالل  مــن 
الصناعيــة والتطويــر والبنيــة العمرانيــة للمشــاريع الوطنيــة ومشــاريع 
المعدنيــة  الخامــات  مــن  العديــد  ووجــود  المختلفــة،  المواطــن 
باحتياطيــات  المختلفــة  الكســارات  ومنتجــات  والالفلزيــة  الفلزيــة 
ــا للقطــاع ومــا يوفــره  ــك االهتمــام المتنامــي عالمي ــزة، وكذل متمي
مــن قيمــه اســتثمارية وفــرص عمــل وتنميتــه للمجتمعــات والعديــد 
مــن العوائــد اإليجابيــة األخــرى، كل ذلــك يســتوجب تنظيمــه بمــا 
يحقــق االســتغالل األمثــل لــه وبمــا يخــدم الصالــح العــام ويضمــن 

هــذا  ومــن  الحيــوي،  القطــاع  لهــذا  التصاعــدي  األداء  اســتمرارية 
المنطلــق تأسســت الهيئــة العامــة للتعديــن بمرســوم ســلطاني رقــم 
٢٠١٤/٤٩ لينــاط بهــا هــذا الــدور الهــام، والــذي مــا لبثــت حتــى قامــت 

بجهــود حثيثــة للتأســيس التنظيمــي والتشــريعي واالســتراتيجي.
قيمة مضافة 

المديــرة  عــام  مديــر  الراجحــي  ســالم  بــن  علــي  الدكتــور  وأضــاف 
العامــة للبحــوث العامــة والمســوحات الجيولوجيــة » تســعى الهيئــة 
جاهــدة إلــى زيــادة القيمــة المضافــة مــن خــالل تطبيــق السياســات 
واالســتراتيجيات المرســومة لخلــق قيمــة مضافــة حقيقيــة لقطــاع 
التعديــن فــي االقتصــاد العمانــي، ومــن هــذه السياســات اســتكمال 
البنيــة الجيولوجيــة والمعدنيــة وذلــك فــي تطوير الخرائــط الجيولوجية 
والجيوفيزيائيــة والجيوكيميائيــة للســلطنة واالســتمرار فــي عمليــات 
اســتخداماتها  ومعرفــة  أنواعهــا  بجميــع  المعــادن  عــن  التنقيــب 
المختلفــة لتعدينهــا فــي رفــد  الصناعــة الوطنيــة وتشــجيع ودعــم 
البحــوث العلميــة للخامــات المعدنيــة، وتشــجيع وتحفيــز القطــاع 
الخــاص علــى اســتغالل الخامــات المعدنيــة المتوافــرة بالســلطنة في 
إقامــة صناعــات تحويليــه، والتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات 
العالقــة لتوفيــر البنــى االساســية الالزمــة النطــالق مســيرة التصنيــع 
واالتصــاالت  والموانــئ  والطــرق  كالطاقــة  المعدنــي  والتصديــر 
والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة للوصــول إلــى حلــول 
الســتغالل جميــع المواقــع التعدينيــة الواعــدة، وهــذا النهــج ســيكون 
مــردوده بالنفــع علــى كافــة القطاعــات داخــل الســلطنة، ومــا ينتــج 
عنــه مــن إيجــاد فــرص عمــل وتوطيــن المعــارف والتكنولوجيــا وزيــادة 
الميــزان التجــاري للســلطنة، وكذلــك التقليــل مــن اســتهالك الطــرق 

فــي نقــل المــواد كخــام.  

إدارات الهيئة 
تعمــل الهيئــة العامــة للتعديــن بجهــود حثيثــة لتســهيل إجــراءات 
مختلــف  فــي  التعدينيــة  األعمــال  علــى  واإلشــراف  العمــل، 
ــة  مواقعهــا فــي الســلطنة، وذلــك مــن خــالل فتــح إدارات للهيئ
في المحافظات، وأول إدارة تم مباشــرة العمل فيها إدارة الهيئة 
بمحافظــة ظفــار، حيــث تحــدث المهنــدس ســالم الكثيــري مديــر 
اإلدارة حــول أهميــة عمــل اإلدارة، حيــث قــال:  تعتبــر إدارة الهيئــة 
العامــة للتعديــن بمحافظــة ظفــار إحــدى البوابــات األساســية التي 
اعتمدتهــا الهيئــة العامــة للتعديــن لتســهيل وتبســيط إجراءاتهــا 
وجــدوا  أينمــا  والمســتثمرين  للمراجعيــن  الخدمــات  وتقديــم 
حيــث قامــت الهيئــة باعتمــاد ضمــن هيكلهــا التنظيمــي خمــس 
إدارات إقليميــة فــي جميــع محافظــات الســلطنة، وتباشــر االدارة 
بتمثيــل الهيئــة العامــة فــي المحافظــة مــن خــالل تقديــم خدماتهــا 
واالختصاصــات  الصالحيــات  وفــق  والمســتثمرين  للمراجعيــن 
المناطــة لهــا ضمــن النطــاق اإلداري لمحافظــة ظفــار، وحســب 
تقســيماتها اإلداريــة والفنيــة المختلفــة وبالتنســيق المباشــر مــع 

المركــز الرئيســي للهيئــة بمســقط.
التصدير 

الســلطنة  فــي  التعديــن  قطــاع  يرافــق  الــذي  التطــور  إن 
ــد  ــئ بمســتقبل واع ــب ينب والمؤشــرات المهمــة فــي هــذا الجان
لقطــاع التعديــن، خاصــة مــع صــدور قانــون الثــروة المعدنيــة، 
المشــاريع  عــن  فضــال  للتعديــن،  عمــان  اســتراتيجية  وجاهزيــة 
التــي تقودهــا الهيئــة لجــذب االســتثمارات الكبيــرة فــي القطــاع، 
حيــث أن الســلطنة بمــا تزخــر بــه مــن خامــات معدنيــة بمواصفــات 

المتنامــي  متميــزة والطلــب 

المهندس سالم بن عمر آل إبراهيم
مدير عام المديرية العامة للمناجم 

والمحاجر والرقابة على التعدين
الهيئة العامة للتعدين

سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب
 وكيل وزارة التجارة والصناعة

 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير 
وزير النقل واالتصاالت
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لهــذه المنتجــات عالميــا، جعــل التصديــر خيــارا أساســيا فــي تســويق 
المنتجــات ســواء كمــواد خــام أو بعــد مرورهــا بمراحــل التصنيــع 
عالميــا  األولــى  المرتبــة  الســلطنة  حققــت  حيــث  المختلفــة، 
فــي تصديــر خــام الجبــس لمــا يتميــز بــه الخــام مــن نقــاوة عاليــة 
ــان  ــي يقدمــه نظــام بي ــرة، كمــا أن التســهيالت الت ــات كبي واحتياطي
والموانــئ،  الحدوديــة  المنافــذ  فــي  الســلطانية  عمــان  وشــرطة 
ســاهم فــي تســهيل عمليــات التصديــر، وحــول التصديــر عبــر مينــاء 
صاللــة تحــدث محمــد بــن عوفيــت المعشــني مديــر عــام شــؤون 
ــد األعمــدة الرئيســية  ــئ أح ــل الموان ــه، » تمث ــاء صالل الشــركة بمين
فــي تصديــر المعــادن لمــا لهــا مــن مزايــا تتفــوق عــن التصديــر البــري، 
ويعتبــر مينــاء صاللــه أحــد المنافــذ البحريــة فــي الســلطنة التــي لهــا 
دور فعــال فــي تصديــر المعــادن ومــواد الخــام لمــا لــه ميــزات إضافية 
ممــا جعلــه أكبــر مصــدر للجبــس الخــام فــي العالــم، وكذلــك الموقــع 
االســتراتيجي للمينــاء الــذي يطــل علــى ممــرات التجــارة الرئيســية بين 
ــا، والشــرق األوســط ـ  ــة ـ أوروب ــارة الهندي ــا، وشــبه الق آســيا ـ أوروب
أوروبــا ويشــكل قربــه مــن تلــك الممــرات التجاريــة الرئيســية إلــى 
جانــب النمــو الســريع فــي أســواق شــرق إفريقيــا والهنــد مصــدرًا ذا 
ــي تبحــث عــن االســتفادة مــن الســوقين مــن  ــة للشــركات الت أهمّي
موقــع واحــد فّعــال وآمــن، إذ أن الموقــع المميــز لمينــاء صاللــه 
المعدنيــة،  للخامــات  التصديــر  زيــادة  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهم 
لمناولــة  المســتوى  عالميــة  محطــات  قــدرات  المينــاء  ويمتلــك 
شــحنات المــواد الســائلة والمعــادن، ويمكــن للمينــاء أن يســتوعب 
أكبــر ســفن حاويــات فــي العالــم  كمــا أن القــدرة التشــغيلية للمينــاء 

تمكنــه مــن تصديــر أكبــر عــدد مــن المــواد وذلــك بفضــل األرصفــة 
ــرًا. ــا ١٨مت ــغ عمقه ــي يبل ــه الت ــا وقنوات ــي يمتلكه الت

وأضــاف المعشــني، إن  تصديــر المعــادن مــن مينــاء صاللــه يعتبــر 
ذو أهميــة رئيســية لمحطــة البضائــع العامــة وهــي التــي تســاهم 
ــر  ــة التصدي ــرادات المحطــة ،وتمثــل عملي ــادة إي ــر فــي زي بشــكل كبي
لهــذه المعــادن القســم األكبــر مــن األنشــطة، وهنــاك آليــه متبعــة 
فــي تصديــر المعــادن فــي المينــاء إذ أنــه يتــم تصديــر المعــادن عــن 
طريــق محطــة البضائــع العامــة فــي المينــاء مــن خــالل تخزيــن المــواد 

فــي أماكــن تجميــع  مخصصــة لهــذا الغــرض داخــل المينــاء.
نظام بيان

   بــدأت الهيئــة التطبيــق العملــي لنظــام النافــذة االلكترونيــة الواحدة 
 ٢5 بتاريــخ  المعــادن  تصديــر  شــهادات  )تصاريــح(  إلصــدار  )بيــان( 
ســبتمبر ٢٠١7م، مــن خــالل التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم فــي مجــال 
ــة وشــرطة  ــن الهيئ ــع بي ــة واالفصــاح عــن البضائ الخدمــات الجمركي
عمــان الســلطانية )اإلدارة العامــة للجمــارك(، وحــول ذلــك تحــدث 
المقــدم منصــور بــن ناصــر الرحبــي مديــر مشــروع نظــام » بيــان« فــي 
اإلدارة العامــة للجمــارك بشــرطة عمــان الســلطانية حــول التعــاون 
بيــن الهيئــة العامــة للتعديــن وشــرطة عمــان الســلطانية فيمــا يتعلــق 
بتصديــر المعــادن عبــر المنافــذ الحدوديــة والتســهيالت التــي تقدمهــا 
ــة نظــام  ــك أهمي ــب، وكذل اإلدارة العامــة للجمــارك فــي هــذا الجان
ــر المعــادن، حيــث قــال:  ــان فــي تســهيل وتســريع إجــراءات تصدي بي
إن اإلدارة العامــة للجمــارك تعتبــر شــريك اســتراتيجي للهيئــة العامــة 
للتعديــن فيمــا يتعلــق بتصديــر المنتجــات المعدنيــة فــي مختلــف 

المنافــذ الجمركيــة، إذ أن شــرطة عمــان الســلطانية ممثلــة فــي 
اإلدارة العامــة للجمــارك تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع الهيئــة فــي هــذا 
الجانــب، وتعنــى الهيئــة باإلشــراف والتصريــح للخامــات والمنتجــات 
المعدنيــة مــن خــالل متابعــة خروجهــا فــي المنافــذ الجمركيــة ، ويعتبر 
دور الهيئــة إصــدار التصاريــح والتأكــد مــن صحــة البيانــات المتوافــرة 
لــدى مقــدم الطلــب،  ويمثــل  دور اإلدارة العامــة للجمــارك فــي  
المــراد  المعدنيــة  الخامــات  ونوعيــة  التصاريــح  تلــك  مــن  التأكــد 
تصديرهــا وكذلــك الكميــة بجانــب عــدد مــن اإلجــراءات المتبعــة فــي 
هــذا الشــأن، ويأتــي ذلــك مــن خــالل الدخــول فــي نظــام بيــان إذ أنــه 
ــل  ــح مــن قب ــم التصاري ــدءًا بتقدي ــا، ب ــم هــذا الجانــب تقني ــم تنظي يت
طالبيــن الخدمــة مــن خــالل نظــام بيــان، حيــث تــم تصميــم شاشــات 
ــح للبــت  ــة المعنييــن بمتابعــة هــذه التصاري خاصــة لموظفــي الهيئ
فيهــا وبعــد موافقــة الهيئــة يتــم إلكترونيــا إعــادة الطلــب إلــى النظــام 
ــب ودفــع  ــة الطل ــى جه ــق إشــعارات إل ــة عــن طري وإرســال الموافق
الرســوم الخاصــة لهــذه التصاريــح، ويتــم تحصيــل الرســوم إلكترونيــا 
عــن طريــق النظــام وإحالــة هــذه الرســوم إلــى وزارة الماليــة بشــكل 
مباشــر ويتــم تزويــد الهيئــة بتقاريــر دوريــة حــول هــذه التحصيــالت.

دور القطاع الخاص 
تلعــب الشــركات التعدينيــة الــدور التشــغيلي للعمليــات التعدينيــة، 
التنقيــب  عمليــات  خــالل  مــن  للقطــاع  األساســي  والمحــرك 
والتعديــن، وإنتــاج المــواد التعدينيــة المختلفــة، وتلتــزم الشــركات 
التعدينيــة بــأدوار مهمــة مــن خــالل ممارســة نشــاطها التعدينــي، 
ــر  ــن فــي تطوي ــة العامــة للتعدي ــب مــع الهيئ ــى جن ــا إل لتكــون جنب

المهندس سالم بن بخيت الكثيري
 مدير إدارة  محافظة ظفار

الهيئة العامة للتعدين

الدكتور علي بن سالم الراجحي
 مدير عام المديرة العامة للبحوث العامة 

والمسوحات الجيولوجية
الهيئة العامة للتعدين

محمد بن عوفيت المعشني 
مدير عام شؤون الشركة بميناء صالله
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ــل.   ــى وجــه أمث القطــاع واســتغالله عل
ــن ســيف  ــدس ناصــر ب ــه المهن ــدور وأهميت ــا حــول هــذا ال وحدثن
المقبالــي نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة تنميــة معــادن ُعمــان: 
حيــث قــال تمثــل الشــراكة بيــن تنميــة معــادن عمــان والهيئــة 
ــادرات  ــف المب ــر مختل ــا فــي تطوي ــن عنصــرا مهم العامــة للتعدي
والتســويق  وتنميتــه  القطــاع  تطويــر  يخــدم  بمــا  والمشــاريع 
المحليــة  االســتثمارات  مختلــف  جــذب  فــي  يســاعد  بمــا  لــه 
التشــريعية  الجهــة  للتعديــن كونهــا  العامــة  والدوليــة. فالهيئــة 
والرقابيــة لقطــاع التعديــن تعمــل جاهــدة علــى تنظيــم وتحســين 
ــن فــي  ــة األعمــال فــي مختلــف المجــاالت المرتبطــة بالتعدي بيئ
الســلطنة بمــا يحقــق أهــداف الحكومــة لالســتفادة المســتدامة 
مــن هــذا القطــاع الحيــوي والمعــول عليــه ضمــن خطــط الحكومــة 
االســتراتيجية للتنويــع مــن مصــادر الدخــل. وكذلــك الحال بالنســبة 
لشــركة تنميــة معــادن عمــان والتــي أنشــأتها الحكومــة بغــرض 
االســتثمار فــي مختلــف الخامــات المعدنيــة الفلزيــة والصناعيــة 
لتحقيــق االســتفادة االكبــر مــن العوائــد مــن هــذا القطــاع فــي 

كامــل سلســلة القيمــة.
ويؤكــد المقبالــي: إن دور الهيئــة فــي اقامــة مؤتمــر ومعــرض 
عمــان للتعديــن يأتــي مكمــال لجهــود الهيئــة فــي الترويــج لهــذا 
القطــاع الحيــوي. حيــث مــن المؤمل أن تتحقق عــدد من األهداف 
لهــذا المؤتمــر والمعــرض، منهــا أنــه يمثــل فرصــة ســانحة للقطاع 
لاللتقــاء وتبــادل الخبــرات والمعلومــات. المعــرض يمثــل لشــركة 
تنميــة معــادن عمــان وللشــركات العامــة فــي قطــاع التعديــن 

فرصــة لالطــالع علــى الجهــود القائمــة فــي تطويــر المشــاريع 
المختلفــة فــي قطــاع التعديــن وتبــادل اآلراء واألفــكار مــع مختلف 

الشــرائح مــن المعنييــن فــي قطــاع التعديــن.
كمــا حدثنــا حــول هــذا الــدور وأهميتــه الشــيخ عبــد اللــه بــن أحمــد 
الهــادي رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــركات الخليــج للتعديــن 
األنشــطة  مــن  والتحجيــر  التعديــن  قطــاع  يعتبــر  قــال:  حيــث 
فــي  والتطــور  للنمــو  والقابلــة  الواعــدة  التحويليــة  الصناعيــة 
ســلطنة عمــان، نظــرًا لجغرافيــة الســلطنة وتضاريســها المتنوعــة، 
وتقــع الســلطنة علــى مخــزون كبيــر مــن أحجــار األفيوليــت، كمــا 
تتميــز جبالهــا وســهولها باحتوائهــا علــى مخزونــات هائلــة ووفيــرة 
مــن المــواد الخــام التعدينيــة الصلبــة ذات التركيــب الكيميائــي 
والبالتيــن  والفضــة  والذهــب  كالنحــاس  طبيعيــًا  المتجانــس 
ــن وغيرهــا مــن المعــادن  ــز واللترايــت والكاولي والكــروم والمنجني
الخــام  المــواد  وكذلــك  عاليــة،  اقتصاديــة  قيمــة  ذات  الفلزيــة 
والجرانيــت  والرخــام  الجيــري  والحجــر  الجبــس  مثــل  الالفلزيــة 
والحصــى، والرمــال، والصلصــال وغيرهــا مــن المــواد اإلنشــائية، 
وهــذه المــواد منتشــرة فــي العديــد مــن محافظــات الســلطنة 
ــا حضــرة  ــًا وحكومــة موالن ــى ظفــار جنوب مــن مســندم شــماال إل
صاحــب جاللــة الســلطان المعظــم - حفظــه اللــه ورعــاه - وأمــده 
بالصحــة والعافيــة، تحــث المهتميــن فــي القطــاع الخــاص بالعمل 
واالســتثمار فــي هــذا القطــاع الحيــوي، وتقــدم لهــم العديــد مــن 
هيئــة  إنشــاء  أهمهــا  ولعــل  والحوافــز،  والتســهيالت  الدعــم، 

مســتقلة تعنــى بقطــاع التعديــن.

المقدم منصور بن ناصر الرحبي
 مدير مشروع نظام " بيان" 

اإلدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية

المهندس ناصر بن سيف المقبالي
 نائب الرئيس التنفيذي

 لشركة تنمية معادن ُعمان

الشيخ عبد الله بن أحمد الهادي 
رئيس مجلس إدارة

 مجموعة شركات الخليج للتعدين

 فرص العمل في القطاع
ــر  ــد مــن فــرص العمــل المباشــرة أو الغي ــن العدي يوفــر قطــاع التعدي
مباشــرة، كمــا أن القطــاع يحظــى بنســبة جيــدة مــن التعميــن فــي 
ــر  ــك المحاج ــع المرتبطــة بتل ــر والكســارات والمصان مجــاالت المحاج
ويوفــر العديــد مــن فــرص التوظيــف فــي المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة مــن حيــث اتاحــة تأســيس شــركات مســاهمة محليــة 
قادرة على تأســيس وإدارة المشــاريع المتعلقة بالمحاجر والكســارات. 
كمــا أن فــرص العمــل تتمثــل فــي الحصــول علــى أعمــال مباشــرة فــي 
شــركات التعديــن، وفــرص غيــر مباشــرة تتمثــل فــي الدعــم اللوجســتي 
للشــركات العاملــة فــي مجــال التعديــن مثــل خدمــات النقــل والصيانــة 
مؤسســات  قيــام  وكذلــك  والتصديــر.  للمحاجــر  الميــاه  وتوصيــل 
ــي  ــة والت ــى الخامــات المعدني ــا عل ــرة ومتوســطة يعتمــد عمله صغي

تنتجهــا الشــركات المرخصــة كمؤسســات تقطيــع وتلميــع الرخــام.
ومــن جانــب آخــر تســعي الهيئــة إلــى موائمــة توســيع االســتثمارات 
والمخرجــات  القادمــة  الســنوات  خــالل  التعديــن  قطــاع  فــي 
الهيئــة  وضعــت  لذلــك  القطــاع،  فــي  المتخصصــة  التعليميــة 
أهميــة فــي مشــاركتها مؤسســات القطــاع الخــاص العاملــة فــي 
والتدريبيــة  التعليميــة  السياســات  وضــع  فــي  التعديــن  قطــاع 
التعليميــة مــع ســوق  المخرجــات  توائــم  بحيــث  الســلطنة  فــي 
العمــل، وعليــه فــإن الهيئــة تعمــل علــى التنســيق مــع مجلــس 
التعديــن  باحتياجــات قطــاع  العامــة  التوجهــات  لتحديــد  التعليــم 
مــن التخصصــات الدراســية المســتقبلية ومــا ســتتاح مــن فــرص 

وظيفيــة بنــاء علــى ذلــك.
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الحراك البحثي
الجيولوجيا والتعدين

أ.د. صبحي جابر نصر
مدير مركز أبحاث علوم األرض  

 جامعة السلطان قابوس

ــر  ــددة، األم ــر متج ــوارد غي ــة مــن م ــم اســتخراج الســلع المعدني يت
الــذي يثيــر المخــاوف بشــأن توافرهــا علــى المــدى الطويــل. يعتقــد 
ــه بينمــا يســتغل المجتمــع رواســبه المعدنيــة الحاليــة  الكثيــرون أن
المواتيــة ويضطــر إلــى اســتغالل رواســب عاليــة الجــودة تكــون أكثــر 
بعــدًا وأكثــر صعوبــة فــي معالجتهــا، وبالتالــي ســترتفع التكاليــف 
الحقيقيــة وأســعار الســلع المعدنيــة األساســية. هــذا يمكــن أن 
التنميــة  ويجعــل  المقبلــة  لألجيــال  المعيشــة  يهــدد مســتويات 
المســتدامة أكثــر صعوبــة أو مســتحيلة. يميــل اســتنفاد المعــادن 
إلــى رفــع األســعار الحقيقيــة للســلع المعدنيــة مــع مــرور الوقــت. 
ومــع ذلــك، تميــل األبحــاث الجيولوجيــة فــي مجــال االبتــكارات 
والتقنيــات الحديثــة إلــى تخفيــف هــذا الضغــط التصاعــدي مــن 
خــالل تســهيل العثــور علــى رواســب جديــدة، ممــا يتيــح اســتغالل 
تعديــن  تكاليــف  وخفــض  الرواســب،  مــن  تماًمــا  جديــدة  أنــواع 
الســلع المعدنيــة ومعالجتهــا. مــع االبتــكارات والتقنيــات الحديثــة، 
يمكــن اســتبدال مــوارد أكثــر وفــرة بمــوارد أقــل وفــرة. فــي المــدى 
ــن  ــج ســباق بي ــى نتائ ــة عل ــل، يعتمــد توافــر الســلع المعدني الطوي
اآلثــار المتزايــدة للتكاليــف الناجمــة عــن النضــوب واآلثــار التي تقلل 
ــكارات الناتجــة  ــدة وغيرهــا مــن االبت ــات الجدي التكلفــة للتكنولوجي

عــن البحــث العلمــي فــي مجــال التعديــن واالستكشــاف، وقــد ادى 
ذلــك إلــى خفــض التكاليــف الحقيقيــة لمعظــم الســلع المعدنيــة، 
ــر. كمــا انخفضــت  ــة، بشــكل كبي علــى الرغــم مــن طبيعتهــا الدوري
األســعار الحقيقيــة، وهــي مقيــاس آخــر معتــرف بــه لتوفــر المــوارد، 
بالنســبة للعديــد مــن الســلع المعدنيــة؛ علــى الرغــم مــن أن بعــض 
العلمــاء يؤكــدون أن هــذا االتجــاه اإليجابــي قــد انتهــى مؤخــًرا، 
ولكــن ليــس هنــاك مــا يضمــن أن التكنولوجيــات الجديــدة ســوف 
تبقــي خطــر نفــاد المعــادن إلــى أجــل غيــر مســمى. ومــع ذلــك، 
فــإن البحــث والتطويــر، إلــى جانــب التقنيــات الجديــدة التــي تنتجهــا، 

يشــكالن أفضــل ســالح فــي ترســانة المجتمــع للقيــام بذلــك.
ــدة  ــات جدي ــى تقني ــن إل ــر فــي التعدي لقــد ســاهم البحــث والتطوي
الســلع  جــودة  مــن  أيًضــا  وعــززت  اإلنتــاج  تكاليــف  مــن  تقلــل 
المعدنيــة الموجــودة مــع تقليــل اآلثــار البيئيــة الســتخراجها وإنشــاء 
ــى ســبيل  ــا. فــي القــرن العشــرين، عل ــدة تماًم ــة جدي ســلع معدني
اليورانيــوم،  علــى  النوويــة طلًبــا  الطاقــة  تطويــر  خلــق  المثــال، 
علــى  الطلــب  زيــادة  فــي  الموصــالت  أشــباه  تطــور  وتســبب 

النقــاء. عالــي  والســيلكون  الجرمانيــوم 
ومــن أحــد المنتجــات المهمــة لالســتثمار فــي البحــث والتطويــر 

هــو تأثيــره المفيــد علــى التعليــم. حيــث تدعــم صناديــق البحــث 
التــي تتدفــق إلــى الجامعــات الطــالب علــى المســتويين الجامعــي 
والدراســات العليــا وتوفــر الفــرص للطــالب للعمــل بشــكل وثيــق 
مــع األســاتذة. وبصــورة تآزريــة، تســاعد صناديــق البحــث والتطويــر 
فــي ضمــان توافــر إمــدادات مــن العلمــاء والمهندســين المدربيــن 
تدريبــًا جيــدًا فــي مجــاالت التعديــن واالستكشــاف، بمــا فــي ذلــك 
األفــراد الذيــن ســيعملون فــي مجــاالت االستكشــاف واالســتخراج 
والمعالجــة والصحــة والســالمة وحمايــة البيئــة، وكذلــك الباحثيــن 

والمربيــن والمنظميــن.
المســتهلكين  إلــى  عــام  البحــث والتطويــر بشــكل  تعــود فوائــد 
والمنتجيــن علــى حــد ســواء، حيــث يتمتــع المســتهلكون بمعظــم 
الفوائــد علــى المــدى الطويــل. بصفتهــا مســتهلًكا ومنتًجــا رئيســًيا 
للســلع المعدنيــة، مــن المرجــح أن تســتفيد ســلطنة عمــان بشــكل 
خــاص مــن البحــث والتطويــر الناجحيــن فــي تكنولوجيــات التعديــن.

توجــد العديــد مــن الفــرص للبحــث والتطويــر التــي مــن شــأنها 
االســتفادة بشــكل كبيــر مــن االستكشــاف، والتــي ينطــوي الكثيــر 
ــة مــن المجــاالت األخــرى. إن  ــات الحالي ــق التقني ــى تطبي منهــا عل
دعــم التطويــر التكنولوجــي، وبشــكل أساســي تصغيــر تقنيــات 

البحــث  مجــال  فــي  االســتثمارات  بــأن  المعلــوم  مــن 
مــن  أصغــر  المعدنيــة  الصناعــة  فــي  والتطويــر 
االســتثمارات فــي الصناعــات األخــرى لعــدة أســباب. 
عــادًة مــا يكــون االســتثمار فــي البحث والتطويــر محفوًفا 
التعديــن  فــإن صناعــة  ذلــك،  علــى  عــالوة  بالمخاطــر. 
ــا مــا تعتبــر االستكشــاف نفســه شــكاًل مــن أشــكال  غالًب
البحــث. لذلــك، بــداًل مــن اســتثمار أمــوال البحــوث فــي 
تطويــر تقنيــات جديــدة، اســتثمرت الصناعــة بكثافــة فــي 
ــرة أو  ــودة أو كبي ــة الج ــع عالي ــاد ودائ االستكشــاف إليج
غيرهــا مــن الودائــع األكثــر جاذبيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى 

وضــع أفضــل فــي بيئــة األعمــال التنافســية.
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الحفــر واألدوات التحليليــة، يمكــن أن يحســن بشــكل كبيــر مــن 
كفــاءة االستكشــاف وتحســين عمليــة التعديــن. علــى الرغــم مــن 
ــا تطويــر معظــم التقنيــات الجيوكيميائيــة  أن الصناعــة تدعــم حالًي
والجيوفيزيائيــة الجديــدة، إال أن األبحــاث األساســية حــول الكيميــاء 
ــادن يمكــن أن  ــف الطيفــي للصخــور والمع ــا والتوصي والبيولوجي
تفيــد صناعــة المعــادن بشــكل كبيــر. ســيكون الدعــم الحكومــي 
المتواصــل لالستشــعار عــن بعــد المحمــول فــي الفضــاء، وخاصــة 
هــذه  وصــول  لضمــان  ضرورًيــا  الطيفيــة،  الفائقــة  األنظمــة 
التكنولوجيــا إلــى مرحلــة يمكــن مــن خاللهــا أن تكــون تجاريــة. فــي 
مجــال العلــوم الجيولوجيــة، ســيوفر المزيــد مــن الدعــم للعلــوم 
والبحــوث  الجيولوجيــة  الخرائــط  ذلــك  فــي  بمــا  األساســية، 
فــي  تدريجيــة  كانــت  وإن  تدريجيــة  تحســينات  الجيوكيميائيــة، 
استكشــاف المعــادن. إن ســد الثغــرات فــي المعرفــة األساســية، 
بمــا فــي ذلــك البيانــات الديناميكيــة الحراريــة والحركيــة واألطــر 
الجيولوجيــة التفصيليــة ثالثيــة األبعــاد ألنظمــة الــركاز، مــن شــأنه 
أن يوفــر فوائــد ليــس فقــط الستكشــاف المعــادن وتطويرهــا 
ولكــن أيًضــا فــي مجــال التعديــن ومعالجــة المعــادن. ســتؤدي 
البيانــات الديناميكيــة الحراريــة إلــى فهــم أفضــل لكيفيــة تطــور 

أنظمــة الــركاز عبــر الزمــن، وكيــف ســتتفاعل المعــادن فــي الخامات 
ــن فــي  ــد التعدي ــا بع ــرات م ــد التعــرض لتغي ــات بع وصخــور النفاي
جديــدة.  تقنيــات معالجــة  تطويــر  ينبغــي  وكيــف  الهيدرولوجيــا، 
يشــتمل اإلطــار الجيولوجــي لنظــام خــام علــى التوزيع ثالثــي األبعاد 
ألنــواع الصخــور وهيكلهــا، مثــل العيــوب والكســور، وكذلــك البعــد 
الرابــع للزمــن - كيفيــة تكويــن الصخــور والهيــاكل. هــذا اإلطــار مهــم 
الستكشــاف ناجــح وتعديــن فّعــال واســتصالح الحــق. قــد تــؤدي 
البحــوث المركــزة حــول تطويــر نمــاذج االستكشــاف لرواســب خــام 
"صديقــة للبيئــة" إلــى نتائــج مهمــة علــى المــدى القصيــر. مــن 
شــأن وجــود آليــة لتركيــز البحــث علــى أهــم القضايــا، كمــا حددتهــا 
الصناعــة، أن تســاعد فــي تركيــز المــوارد الصناعيــة والحكوميــة 

واألكاديميــة علــى هــذه المشــكالت.
البحــث العلمــي فــي مجــال الجيولوجيــا والتعديــن هــو أحــد أنــواع 
البحــث المنظــم الــذي يقــوم بــه الباحــث بهــدف تقديــم معلومــات 
جديــدة فــي جيولوجيــة منطقــة محــددة لدواعــي االستكشــاف 
ــم والتفســير. ويعــد البحــث  ــؤ والتقيي ــر والتنب والوصــف والتطوي
ــة مــن  ــة اإلبداعي العلمــي الجيولوجــي مــن النشــاطات الجيولوجي
حيــث الحصــول علــى معلومــات جديــدة تســاعد فــي تطــور العلــوم 

هــذه  وتنعكــس  كبيــرة  أهميــة  ولذلــك  وتقدمهــا  الجيولوجيــة 
األهميــة بشــكل كبيــر علــى المجتمــع وعلــى االقتصــاد، حيــث   
الطبيعيــة،  الظواهــر  دراســة  فــي  الجيولوجــي  العلمــي  البحــث 
والمســح الجيولوجــي للصخــور والمعــادن، ودراســة كافــة األمــور 
التــي تحيــط بهــا وذلــك مــن أجــل التفســيرات المنطقيــة لهــا. 
أبحــاث  هــو  األول  نوعيــن  إلــى  الجيولوجيــة  األبحــاث  وتقســم 
تفســيرية بحتــة ويســعى الباحــث مــن خاللهــا إلــى تطويــر المعرفــة 
فــي موضــوع البحــث، أمــا النــوع الثانــي فهــو األبحــاث التوضيحيــة 
المجتمــع  تفيــد  علميــة  حلــول  عنهــا  ينتــج  والتــي  التطبيقيــة 
ــى األمــام.  ــه إل ــة التطــور في واالقتصــاد بشــكل عــام ويدفــع عجل
الباحثيــن فــي  زيــادة خبــرة  الجيولوجيــة فــي  البحــوث  وتســاهم 
تزيــد مــن معرفتهــم وتســاعدهم  الجيولوجيــة، كمــا  المجــاالت 
علــى التوصــل إلــى حقائــق جديــدة ومفيــدة وتزيــد مــن خبرتهــم 
فــي اســتخراج المعلومــات مــن المصــادر والمراجــع وترفــع مــن 
مكانتهــم فــي المجتمــع. وهكــذا نــرى أن للبحــوث الجيولوجيــة 
العديــد مــن األهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا، وذلــك مــن أجــل 
أن يســاهم فــي تطــور ورقــي المجتمــع، وتصحيــح المعلومــات 

الخاطئــة وتأكيــد المعلومــات الصحيحــة.

الربع الخالي 
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عمان
جنة

 جيولوجية 

تشــكل التاريــخ الجيولوجــي العمانــي عبــر مالييــن الســنين حتــى وصــل إلــى 
مــا نجــده اليــوم مــن التكوينــات والظواهــر المتنوعــة، والــذي يشــمل معظــم 
األحــداث التكوينيــة والمناخيــة فــي تاريــخ األرض الجيولوجــي ورغــم أن عمــان 
تقــع حاليــا فــي المنطقــة المداريــة الواقعــة إلــى الشــمال مــن خــط االســتواء، 
إال أن الدراســات الجيولوجيــة تشــير أن هــذا الموقــع قــد تغيــر عــدة مــرات عبــر 
األزمنــة الجيولوجيــة القديمــة. فالرواســب الثلجيــة القديمــة المكتشــفة فــي 
المنطقــة الداخليــة تثبــت أن عمــان كانــت قبــل مــا يزيــد عــن ٨٦٠ مليــون ســنة 
تقــع علــى خــط عــرض قريــب مــن القطــب الجنوبــي، واليــوم وعلــى قمــة جبــل 
شــمس )أعلــى قمــة فــي الســلطنة( يمكــن مشــاهدة مســتحثات ومتحجــرات 
بحريــة كانــت يومــا مــا تعيــش فــي الميــاه الضحلــة للمحيــط االســتوائي. كمــا 
أن  الفحــم كان لــه تواجــده فــي عمــان وهــو دليــل آخــر علــى وجــود غابــات 
قديمــة. ويذكــر أن الســلطنة معروفــة بأنهــا »جنــة الجيولوجيــا« وقــد جعلهــا 
التنــوع الجيولوجــي الجــذاب والمتمثــل فــي الجبــال والصحــاري واألوديــة 

والكهــوف مكانــًا فريــدًا لدراســة كال القشــرتين القاريــة والمحيطيــة. 
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ــى خمــس حقــب  ــخ الجيولوجــي لعمــان إل ويمكــن تقســيم التاري
ــا هــذا: ــى يومن ــة تكــون األرض إل ــذ بداي ــدأ من ــة تب زمني

١- عصــر مــا قبــل الكامبــري: حيــث الصخــور القاعيــة المتبلــرة 
وهــي التــي شــكلت جرانيــت جبــل جعــالن والتــي يبلــغ عمرهــا ٨6٠ 
مليــون ســنة، وكذلــك التــي تغطيهــا الصخــور الرســوبية المتحولــة 
بظفــار فــي المنطقــة بيــن مربــاط وحاســك وجنــوب جبــل ســمحان 
وتمتــد إلــى الشــمال بالقــرب مــن ســاحل قلهــات وكذلــك صخــور 
ــة الحوشــي حقــف  ــل األخضــر. وفــي منطق ســيح حطــاط والجب
ــري  ــل الكامب ــره توجــد صخــور مــا قب ــرة مصي ــة جزي الواقعــة قبال
التــي تتألــف مــن تتابــع يشــمل صخــور الكوارتزايــت والصخــور 
الجيريــة. وتعــرف هــذه الصخــور باســم صخــور الحقــف. وقــد 
أشــارت تحاليــل بعــض الصخــور المتحولــة بســيح حطــاط إلــى أن 

عمليــة التحــول هــذه قــد حدثــت قبــل نحــو 33٠ مليــون ســنة.
٢- عصــر الحقبــة القديمــة، وفــي بداياتهــا ظهــرت أول أشــكال 
ــا  ــاخ فيه ــة، وكان المن ــة الخلي ــات أحادي ــة فــي كائن ــاة متمثل الحي
اســتوائيا حــارا بشــكل عــام حيــث كانــت تقتــرب مــن مــدار الجــدي، 
ــة تعــرف بالكربونــي وصلــت  ــرة معينــة مــن هــذه الحقب وفــي فت
الســلطنة بالقــرب مــن القطــب الجنوبــي وأصبحــت ذات منــاخ 
جليــدي بــارد هــذا المنــاخ أدى إلــى تكــون صخــور مميــزة. تتمثــل 
الفائــدة االقتصاديــة لصخــور هــذه الحقبــة فــي مجموعــة هيمــاء 
وتشــكل أكبــر خــزان رســوبي نفطــي للغــاز فــي البــالد ويتميــز 

بمســاميته ونفاذيتــه الممتــازة الحتــواء المــواد النفطيــة.
3- الحقبــة الوســطى: والتــي تمتــد مــن ٢٤٨و إلــى65 مليــون ســنة 

مــن عمــر األرض حيــث اســتغرقت حوالــي ١٤٠ ســنه، حيــث تتميــز 
هــذه الحقبــة بصســيادة الزواحــف مــن أشــكال الحيــاة البريــة 

كذلــك ســادت فــي بحارهــا الالفقاريــات الرخويــات.
٤- الحقبــة الحديثــة: وتعــد أقصــر حقبــة زمنيــة وتســتمر إلــى 
ــا الدافــئ والرطــب نظــرًا لوجــود  ــز بمناخه ــي، وتتمي ــا الحال وقتن
الســلطنة مــا بيــن خــط الســرطان وخــط االســتواء ممــا أدى إلــى 
ترســيب معظــم الصخــور الجيريــة األقــل عمــرا ومــا صاحبهــا 
مــن الحيــاة البريــة، باإلضافــة إلــى ذلــك شــهدت هــذه الفتــرة 
االقتصاديــة  القيمــة  أمــا  الثدييــات.  وبعــض  اإلنســان  ظهــور 
لهــذه العصــر هــي اســتخراج الخــام وتكــون الكهــوف علــى صخــور 
ــر  ــره الكثي ــق وغي ــل كهــف مجلــس الجــن وكهــف طي العصــر مث
مــن الكهــوف فــي الســلطنة والتــي يمكــن اســتغاللها ســياحيا.

ــة االفيواليــت : وهــو االســم العلمــي لصخــور الغــالف  5- حقب
أن  حيــث  اليابســة  فــوق  يتواجــد  عندمــا  المحيطــي  الصخــري 
المنظــر  ذي  األخضــر  بالســربنتين  غنيــة  االفيواليــت  صخــور 
األكبــر  الجــزء  ســمائل  افيواليــت  ويمثــل  الناعــم.  والملمــس 
ألفيواليــت ُعمــان، حيــث تغطــي صخــور االفيوليــت مناطــق 
شاســعة فــي جبــال شــمال عمــان وتمتــد مــن صــور فــي الجنــوب 

الشــرقي إلــى محافظــة مســندم فــي الشــمال الغربــي. 
ويمكــن تقســيم جيولوجيــة عمــان إلــى ثــالث أقاليــم متميــزة 

وهــي:
١-جبال شمال عمان المعروفة بجبال الحجر.
٢-وسط عمان المعروفة بجيولوجيا الحقف.

3- إقليم ظفار في جنوب عمان.
وقــد تأثــرت جيولوجيــة الوحــدات الثــالث بجيولوجيــة البحــار التــي 
تطــل عليهــا، فجيولوجيــة بحــر عمــان تركــت بصماتهــا علــى إقليــم 
ــرت  ــم الحقــف تأث ــة إقلي ــال شــمال عمــان، كمــا أن جيولوجي جب
ــرت  ــة إقليــم ظفــار تأث ــة بحــر العــرب وكذلــك جيولوجي بجيولوجي

بالتاريــخ الجيولوجــي لخليــج عــدن.
مــن جهتهــا قامــت الهيئــة ببــذل الجهــود للمحافظــة واالهتمــام 
ــوع، فقــد قامــت  ــا المتن ــة ســلطنة عمــان وثرائه ــى جيولوجي عل

بعــدد مــن األعمــال فــي ســبيل المحافظــة عليهــا ومــن أهمــا:
١- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالخامات المعدنية.

عمــان  لســلطنة  الشــاملة  الجيولوجيــة  الخرائــط  إعــداد   -٢
مختلفــة. رســم  بمقاييــس 

3- اســتقطاب الهيئــات والجهــات العلميــة اإلقليميــة والعالميــة 
للقيــام بعمــل الدراســات والبحــوث علــى جيولوجيــة عمــان.

بكافــة  وتوفيرهــا  والجيولوجيــة  التعدينيــة  البيانــات  نشــر   -٤
مــع  بالتنســيق  عليهــا  الحصــول  وتســهيل  المتاحــة  الطــرق 

األخــرى. الجهــات 
5- القيــام بالبحــوث والدراســات الجيولوجيــة المتعلقــة بزيــادة 
أفضــل  عــن  بالبحــث  المعدنيــة  للخامــات  المضافــة  القيمــة 

الصناعــة. فــي  اســتخداماتها 
ــة  ــات اإلقليمي 6- التنســيق مــع الجامعــات والمنظمــات والهيئ

ــة. ــة فــي مجــال البحــوث والدراســات الجيولوجي والدولي
المنظمــات  مــع  الجيولوجيــة  البحــوث  فــي  المشــاركة   -7
والهيئــات المختصــة بالبحــث العلمــي مجــال فــي علــوم األرض.
البيانــات والتقاريــر والخرائــط الجيولوجيــة الرقميــة،  ٨- إدخــال 
وإعــداد وتوفيــر قواعــد نظــم المعلومــات الجغرافيــة للتقاريــر 

المقاييــس. بمختلــف  الرقميــة  الجيولوجيــة  والخرائــط 
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إن الهيئــة العامــة للتعديــن تســعى ســعيا حثيثــا لتشــجيع االســتثمار 
فــي مجــال التعديــن، وتقديــم الخدمــات والدعــم للمســتثمرين مــن 
خــالل دائــرة شــؤون خدمــات المســتثمرين حيــث تقــوم باســتالم 
طلبــات االستكشــاف والتنقيــب والتعدين وتقييمهــا من خالل كادر 
مختــص حســب المعاييــر والضوابــط المعتمــدة فــي الهيئــة، وذلــك 
مــن أجــل تســهيل اســتصدار التراخيــص، كمــا تعمــل الهيئــة جاهــدة 
علــى تطويــر صالــة خدمــات المســتثمرين وفــق األنظمــة الحديثــة 
لتســهيل خدمــات المراجعــة والمتابعــة واســتقبال المســتثمرين، 
جديــر بالذكــر أن جهــود الهيئــة العامــة للتعديــن أثمرت عن مســاهمة 
قطــاع التعديــن فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بقيمــة تجــاوزت ١٢٠ 
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١6م و١33 مليــون ريــال عمانــي فــي 

عــام ٢٠١7م وفــق تقديــرات المركــز الوطنــي لإلحصــاء.
تنــوع  نتيجــة  الســلطنة واعــدة جــدا  تعــد فــرص االســتثمار فــي 
الخامــات المعدنيــة وتوزعهــا علــى مختلــف أنحــاء الســلطنة بكميــات 
كبيــرة، باإلضافــة إلــى وقــوع العديــد منهــا بالقــرب مــن موانــئ 
التصديــر، فعلــى ســبيل المثــال ُأنشــئت مصانــع إلنتــاج الفيروكــروم 
فــي منطقــة صحــار الصناعيــة ومصانــع لرفــع الجــودة ونقــاوة الخــام 
فــي مناطــق أخــرى، وتعمــل الهيئــة حاليــا بالتنســيق مــع الشــركات 
العاملــة فــي المشــاريع التنقيبيــة والتعدينيــة عــن النحــاس إلنشــاء 

مصنــع لرفــع جــودة ونقــاوة النحــاس، كمــا تمثــل خامــات الحجــر 
الجيــري فرصــا جيــدة وبيئــة مناســبة إلقامــة مصانــع للرخــام، كذلــك 
الجيــر المطفــئ، واإلســمنت، والحديــد، و تشــكل خامــات األطيــان 
وخــام الجبــس فرصــا إلقامــة مصانــع إلنتــاج الســيراميك واأللــواح 
الجبســية، باإلضافــة إلــى مــواد البنــاء كصخــور الجابــرو والدولمايــت 
والطــرق،  والموانــئ  اإلنشــاءات  تنميــة  فــي  ستســاهم  والتــي 
وتؤكــد الدراســات العلميــة أن الســلطنة تحتــوي علــى كميــات جيــدة 
مــن خامــات النحــاس والكــروم فــي شــمال الســلطنة وعلــى خامــات 

الجبــس والحجــر الجيــري فــي جنوبهــا.
وفــي إطــار اهتمــام الســلطنة بتنميــة قطــاع التعديــن فقــد ُأقيمــت 
مختبــرات التعديــن بالشــراكة بيــن الهيئــة العامــة للتعديــن ووحــدة 
رئيســية  محــاور  ثالثــة  نوقشــت  حيــث  والمتابعــة  التنفيــذ  دعــم 
تمثلــت فــي المعــادن الفلزيــة والالفلزيــة والتشــريعات والممكنات، 
وخــرج المختبــر بأكثــر مــن ٤3 مبــادرة ومشــروع توزعــت على الشــقين 
العلــوي والســفلي وقــد ُقــدرت قيمتهــا بحوالــي 7٩7 مليــون ريــال 
 ،٪٩٩ بنســبة  فيهــا  الخــاص  القطــاع  والتــي سيســاهم  عمانــي، 
ــة فــي  ــاوز ١٪ والمتمثل ــة بنســبة ال تتج ــون مســاهمة الحكوم لتك
إنشــاء بعــض البنــى األساســية والقيــام ببعــض التســهيالت وبنــاء 
األنظمــة الالزمــة لتمكيــن القطــاع، ومــن المتوقــع أن تســاهم 

تلــك المبــادرات والمشــاريع بحلــول عــام ٢٠٢3م فــي رفــع مســاهمة 
القطــاع فــي الناتــج المحلــي إلــى ثالثــة أضعــاف المســاهمة الحاليــة 
ليصــل إلــى حوالــي 37٠ مليــون ريــال عمانــي، كمــا ســتوفر أكثــر مــن 
ــي  ــاج التعدين ــن، وســترفع اإلنت ١6٠٠ فرصــة عمــل مباشــرة للعمانيي

ــر مــن 5٠٪ فــي عــام ٢٠٢3م. للســلطنة بأكث
تولــي الهيئــة العامــة للتعديــن أهميــة بالغــة مــن أجــل تطويــر قطــاع 
حيــث  بالســلطنة،  التعدينيــة  االســتثمارات  حجــم  ورفــع  التعديــن 
ســجل قطــاع التعديــن إنتــاج أكثــر مــن ٢6 مليــون طــن مــن الخامــات 
مــواد  مــن  مكعــب  متــر  مليــون   ٤٠ وحوالــي  المختلفــة  المعدنيــة 
البنــاء فــي عــام ٢٠١٨م، هــذا وقــد قامــت الهيئــة بإصــدار 37 ترخيصــا 
تنقيبيــا وتجديــد ٩ تراخيــص تنقيبيــة فــي عــام ٢٠١٨م، وقــد بلــغ عــدد 
التراخيــص التعدينيــة الحاليــة الدائمــة والمؤقتــة ٤٨6 ترخيصــا تعدينيــا 
بنهايــة ٢٠١٨ منهــا ٢6 ترخيصــا تعدينيــا ســيخدم الشــركات العاملــة فــي 

ــة. المشــاريع الحكومي
إن الهيئــة العامــة للتعديــن تعمــل جاهــدة فــي إطــار تنميــة قطــاع 
التعديــن وذلــك عبــر تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات، حيــث 
تعمــل الهيئــة حاليــا علــى اســتكمال مشــروع المناطــق التعدينيــة، 
والــذي يشــمل تحديــد مناطــق تعدينيــة مســبقة الموافقــات وتوجــد 
بهــا مؤشــرات جيــدة علــى توافــر الخامــات المعدنيــة المختلفــة، حيــث 

فرص استثمارية واعدة
تتميــز ســلطنة عمــان بموقــع جغرافــي متفــرد أتــاح لهــا أهميــة اســتراتيجية فــي خلــق بيئــة جاذبــة لالســتثمار، حيــث 
تتمركــز الســلطنة فــي جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة بمســاحة 3٠٩.5 كــم مربــع، ولقــد حباهــا اللــه بشــواطئ 
تمتــد شــماال مــن مضيــق هرمــز - والــذي يشــكل المنفــذ البحــري الرئيســي الــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالخليــج 
العربــي – إلــى حــدود اليمــن جنوبــا بطــول 3,١٦5 كــم، وهــو مــا مكــن الســلطنة مــن إنشــاء وتطويــر موانــئ مهمــة 
مثــل مينــاء صحــار ومينــاء الدقــم ومينــاء صاللــة، والتــي تســهم فــي تقديــم خدمــات لوجســتية مهمــة لقطــاع 

التعديــن، حيــث يتــم تصديــر مختلــف الخامــات المعدنيــة إلــى جميــع أنحــاء العالــم عبــر هــذه الموانــئ.
إضافــة إلــى التفــرد الجغرافــي، تزخــر عمــان بتكوينــات صخريــة نــادرة تشــكلت عبــر تاريخهــا الجيولوجــي والتــي تعتبــر 
مقصــدا هامــا للباحثيــن الجيولوجييــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، حيــث تمتــد سلســلة جبــال الحجــر بطــول ٨٠٠ كــم، 
نــة مــن صخــور األفيواليــت وطبقــات مــن الصخــور الرســوبية التــي تمتــد مــن شــمال عمــان إلــى جنوبهــا، هــذه  مكوَّ
التركيبــة الجيولوجيــة الفريــدة أثــرت ســلطنة عمــان بحوالــي ١٨ نــوع مــن الصخــور الجيولوجيــة التــي تحتــوي علــى 
معــادن فلزيــة مثــل النحــاس والكــروم ضمــن تكويــن األفيواليــت والمعــادن الالفلزيــة مثــل الرخــام والحجــر الجيــري 

ضمــن تكوينــات الصخــور الرســوبية.
تاريخيــا، اهتــم اإلنســان العمانــي فــي العصــور القديمــة بالمعــادن الموجــودة فــي جبال عمــان، حيث تشــير الحفريات 
األثريــة إلــى وجــود مصاهــر وأفــران قديمــة لتعديــن خــام النحــاس وتصديــره إلــى الحضــارات المجــاورة فــي األلــف 
الرابعــة قبــل الميــالد، ولعــل مــن أبــرز الشــواهد علــى ذلــك تناثــر َخبــث النحــاس فــي مناطــق مختلفــة مــن الســلطنة 
وهــو مــا يدلــل علــى العمليــات التعدينيــة التــي قــام بهــا العمانــي منــذ فجــر التاريــخ، حيــث تعــود الدالئــل األثريــة 
إلــى مملكــة مجــان – االســم القديــم لســلطنة عمــان – والتــي تعنــي أرض النحــاس فــي اللغــة الســومرية القديمــة.
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قامــت الهيئــة بتحديــد ١١٠ منطقــة تعدينيــة كدفعــة أولــى بمســاحات 
وخامــات مختلفــة، وقــد تــم اعتمــاد هــذا المشــروع كأحــد مخرجــات 
مختبــرات التعديــن المنفــذة فــي الفتــرة بيــن ١٨ مــارس إلــى ٢6 إبريــل 
٢٠١٨، وتواصــل الهيئــة تجهيــز المناطــق التعدينيــة عــن طريــق تجميــع 
البيانــات وتصنيفهــا ومخاطبــة الجهــات المعنيــة وعقــد االجتماعــات 
التنفيــذ  وحــدة  مــن  بدعــم  الموافقــات  علــى  للحصــول  معهــا 
طرح المواقــع التعدينيــة علــى المســتثمرين  والمتابعــة حيــث ســُتُ
وفــق آليــة قائمــة علــى نظــام المزايــدات والتنافســية وتضمينهــا 
فــي الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الثــروة المعدنيــة، هــذا ومــن المتوقــع 
ــة الموافقــات  ــة كمواقــع مكتمل ــدد مــن المناطــق التعديني طــرح ع

ــر مــن العــام الحالــي. وجاهــزة لالســتثمار فــي الربــع األخي
ترفــد  أن  المؤمــل  مــن  التــي  الواعــدة  المشــاريع  أبــرز  مــن  إن 
االقتصــاد العمانــي بنقلــة نوعيــة، هــو مشــروع الشــويمية ومنجــي 
بمحافظــة ظفــار والــذي قامــت شــركة تنميــة معــادن عمــان بتنفيــذ 
لخامــات  المتواجــدة  االحتياطيــات  لتحديــد  عليــه  تنقيبيــة  دراســة 
ــر  ــى تواف ــت، وتشــير الدراســة إل ــري واألتبولجي ــر الجي الجبــس والحج
هــذه الخامــات بكميــات تجاريــة ونقــاوة عاليــة، إضافــة إلــى وجــود 
احتياطيــات أخــرى مقــدرة بأكثــر مــن مليــار طــن لــكل مــن الجبــس 
والحجــر الجيــري والتــي تتطلــب مزيــدا مــن العمل التنقيبــي المفصل، 

الصــادرات  حجــم  مــن  المشــروع  هــذا  يرفــع  أن  المتوقــع  ومــن 
ر أول لخــام الحجــر  المعدنيــة للســلطنة بحيــث يتــم تصنيفهــا كمصــدِّ
الجيــري عالميــا وتحافــظ علــى صدارتهــا فــي إنتــاج خــام الجبــس، تجــدر 
ر األول لخــام الجبــس  اإلشــارة إلــى أن الســلطنة حاليــا تعتبــر المصــدِّ

ر الخامــس لخــام الحجــر الجيــري. والمصــدِّ
وفــي ســبيل اهتمــام الهيئــة بخــام النحــاس ومــا يصاحبــه مــن معــادن 
فقــد عمــدت الهيئــة إلــى مراجعــة حالــة التراخيــص التنقيبيــة الصــادرة 
للشــركات العاملــة فــي مناطــق النحــاس والتــي توقفــت عــن العمــل 
لفتــرات زمنيــة متفاوتــة، حيــث قامــت الهيئــة بتجديــد 5 تراخيــص 
تراخيــص   ٤ إصــدار  علــى  والموافقــة  النحــاس  خــام  عــن  تنقيبيــة 
الســلطنة،  مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي  تتــوزع  للنحــاس  تعدينيــة 
والتــي مــن أبرزهــا مشــروع المضيبــي ومشــروع الغيزيــن وغيرهــا 
مــن المشــاريع الواعــدة، األمــر الــذي يعــد إحيــاء لصناعــة النحــاس 
المتوقفــة منــذ مــا يقــرب مــن ١٤ ســنة، جديــر بالذكر أن الهيئة تســعى 
جاهــدة للعمــل مــع الشــركات العاملــة فــي التنقيــب عــن النحــاس من 
أجــل تســريع وتيــرة التنقيــب واإلعــالن عــن اكتشــافاتها، إضافــة إلــى 
تجديــد التراخيــص التنقيبيــة األخــرى فيمــا يتعلــق بالنحــاس والمعــادن 

ــة. المصاحب
هــو  منهــا  االنتهــاء  تــم  التــي  المهمــة  المشــاريع  ضمــن  ومــن 

مشــروع فــرز الطلبــات الــذي يهــدف إلــى متابعــة ومراجعــة 
طلبــات المســتثمرين التــي تراكمــت فــي الســنوات الماضيــة 
ولــم يتــم البــت بشــأنها، حيــث شــرعت الهيئــة ممثلــة فــي 
فــرز  فــي  المعــادن  اســتثمارات  لشــؤون  العامــة  المديريــة 
وتصنيــف جميــع طلبــات المعــادن الــواردة لديهــا وتأســيس 
قاعــدة بيانــات متكاملــة لــكل الطلبــات حيــث ســتتخذ الهيئــة 
ــي  ــدم االســتثمار المحل ــا يخ ــراءات المناســبة تجاههــا بم اإلج
عــن  الهيئــة  وســتعلن  التعديــن،  بقطــاع  ويرقــى  والعالمــي 
اإلجــراءات المتخــذة حيالهــا بعــد اعتمادهــا فــي قــادم الوقــت. 
إضافــة إلــى هــذه المشــاريع، فــإن الهيئــة العامــة للتعديــن 
وبالتعــاون مــع وحــدة دعــم التنفيــذ والمتابعــة تســعى ســعيا 
التــي  التعديــن  مختبــرات  مخرجــات  تنفيــذ  أجــل  مــن  حثيثــا 
ستســهم فــي تســهيل االســتثمار وتطويــر فاعليتــه والتــي 
مــن أبرزهــا مشــروع تســهيل إجــراءات اســتصدار التراخيــص 
الجغرافيــة،  المعلومــات  نظــم  وربــط  والتعدينيــة  التنقيبيــة 
ــة مــن شــأنها أن ترقــى  ختامــا فــإن كل هــذه الجهــود المبذول
بقطــاع التعديــن وتطــور مــن إنتاجيتــه كرافــد أساســي مــن 
روافــد االقتصــاد الوطنــي والعالمــي وذلــك مــن أجل اســتغالل 
الخامــات المعدنيــة علــى أمثــل وجــه بمــا يخــدم الصالــح العــام.

دراسة 
االحتياطيات الجيولوجية لخام الجبس بأكثر من 

٢٦٠ مليون طن متري وبنسبة نقاوة ٩3%

إنتاج أكثر من ٦٦ مليون طن من الخامات 
المعدنية المختلفة لعام ٢٠١٨م

4٨٦ ترخيصا تعدينيا بنهاية ٢٠١٨
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ونظــرا لمــا شــهده القانــون مــن تعديــالت تشــريعية جوهريــة فقــد 
راعــى ان تكــون هنــاك فتــرة انتقاليــة مدتهــا )3٠( يومــًا قبــل البــدء 
ــات المســتهدفة مــن  ــك ليتســنى للفئ ــق أحكامــه وذل فــي تطبي
االطــالع علــى نصوصــه واحكامــه وفهــم مقاصــده وغاياتــه، كمــا 
نــص القانــون علــى اســتمرارية العمــل باتفاقيــــات االستغــــالل 
المبرمــــة وبالتراخيــــص الصــــادرة قبــــل العمــــل بــه لحيــن انتهائهــا 
حفاظــًا علــى اســتقرار المراكــز القانونيــة للمســتثمرين، الجديــر 
ــر وبشــكل جــذري مــن  ــة قــد غّي ــروة المعدني ــون الث ــر ان قان بالذك
اليــة منــح التراخيــص لتصبــح بطريقــة المنافســة العلنيــة مــا بيــن 
المســتثمرين وفــق مبــادئ تحقــق العدالــة والشــفافية وتكافــؤ 
الفــرص بــدال مــن ان تكــون بنظــام تقديــم الطلبــات الفرديــة، 
وتعمــل الهيئــة حاليــا علــى تجهيــز المناطــق التعدينيــة بالتنســيق 
ــًا  ــم طرحهــا للتنافــس قريب ــة المختصــة ليت مــع الجهــات الحكومي
وفــق الئحــة خاصــة ســتصدر لهــذا الغــرض والتــي ســوف تتضمــن 
العطــاءات  اســتالم وتقييــم  واليــة  المنافســة  وإجــراءات  طــرق 
االســتثمارية  العــروض  أفضــل  إلــى  وصــوال  فيهــا  والبــّت 
فــي  القانــون  ان  وبالرغــم   ، والتحويليــة  التعدينيــة  للصناعــات 
للقطــاع  تنظيمــه  مــن خاللــه  لالســتثمار  جاذبــا  يعتبــر  مجملــه 
بشــكل محكــم وواضــح، إال انــه كذلــك تضمــن نصوصــًا وأحكامــًا 
ذات جاذبيــة خاصــة تتعلــق بزيــادة مــدة ســريان التراخيــص إلــى 
كيلومتــرات   )5( إلــى  الترخيــص  مســاحة  وزيــادة   ، ســنوات   )5(
مربعــة، باإلضافــة إلــى تمكيــن المســتثمر مــن إضافــة أكثــر مــن 
خــام إلــى ترخيصــه التعدينــي ، كمــا فتــح المجــال امــام ابــرام 
اتفاقيــات االمتيــاز طويلــة المــدى للمســاحات التعدينيــة التــي 
تتجــاوز )5( كيلومتــرات مربعــة وكذلــك للمعــادن الثمينــة مثــل 
الذهــب والفضــة والبالتيــن وغيرهــا مــن المعــادن ذات الطابــع 
ــون  ــة، كمــا أوجــد القان ــة العالي االســتراتيجي والقيمــة االقتصادي
مرونــة فــي تحديــد نســب اإلتــاوة المســتحقة لــكل خــام واتــاح 
المجــال لتكــون هــذه النســبة متغيــرة ومرنــة بحســب نــوع الخــام 
علــى خــالف الوضــع القائــم حاليــا وهــو ثبــات النســبة بـــ )١٠ ٪ ( 

قانون الثروة المعدنية

لجميــع انــواع الخامــات المعدنيــة ، وقــد انتهــت الهيئــة مؤخــرا مــن 
ــه  ــوع الخــام وقيمت ــاوة بحســب ن ــد نســب االت اجــراء دراســة لتحدي

االقتصاديــة وتكلفــة اســتخراجه. 
كمــا وقــّد تضمــن القانــون الجديــد العديــد مــن األحكام التــي ُتمّكن 
ــث  ــي للتســارع ، حي ــة االســتثمار التعدين ــة مــن الدفــع بعجل الهيئ
نــص علــى إلــزام الجهــات الحكوميــة بتزويــد الهيئــة بمــا لديهــا مــن 
خرائــط للمواقــع التــي قــد تتأثــر بأنشــطة التعديــن فــي الســلطنة 
حتــى تتمكــن الهيئــة مــن التخطيــط والتوزيــع الســليم للمواقــع 
التعدينيــة ، كمــا الــزم القانــون ايضــا الجهــات الحكوميــة بالتنســيق 
مــع الهيئــة لتوفيــر المرافــق والبنية األساســية للمناطــق التعدينية 
لتكــون هــذه المناطــق اكثــر جاذبيــة للمســتثمرين ولتســّهل عليهــم 
التعدينيــة والتحويليــة  الصناعــات  تطويــر اســتثماراتهم وإقامــة 
للخامــات المعدنيــة ، وايمانــًا مــن المشــّرع بأهمية إجراء الدراســات 
والبحــوث الجيولوجيــة لمختلــف المواقــع فــي الســلطنة ، فقــد 
منــح القانــون الهيئــة الحــق فــي أن تخصــص لهــا تلــك المســاحات 
التــي ُتجــرى عليهــا الدراســات والبحــوث باعتبارهــا مناطــق ذات 
جــدوى اقتصاديــة ، كمــا نــص القانــون علــى جــواز نــزع ملكيــة 
العقــارات المملوكــة لألشــخاص لصالــح الهيئــة اذا مــا رأت الهيئــة 

أهميــة تلــك العقــارات مــن الناحيــة التعدينيــة.
بالبيئــة  مباشــر  تمــاس  ذات  التعدينيــة  االعمــال  ألن  ونظــرا 
وبالمجتمــع فقــد جــاء القانــون لتوفيــر الحمايــة الالزمــة لهذيــن 
بمراعــاة  والمســتثمر  الهيئــة  الــزم  حيــث  الهاميــن،  العنصريــن 
متطلبــات حمايــة البيئــة ومــوارد الميــاة والتــراث والبنية األساســية 
خــالل  مــن  وذلــك  الســلطنة  مناطــق  مختلــف  فــي  المنتشــرة 
متطلبــات اجــراء دراســات التأثيــر البيئــي قبــل البــدء فــي تنفيــذ 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  المعــادن  واســتغالل  اســتخراج  اعمــال 
المختصــة، باإلضافــة إلــى إلــزام المســتثمرين بتنفيــذ خطــة إعــادة 
تأهيــل المواقــع تجنبــًا ألي تأثيــرات بيئيــة مســتقبلية ، وايمانــا 
بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة فــإن قانــون الثــروة المعدنيــة يعتبــر 
مــن التشــريعات الرائــدة التــي نّصــت علــى إلــزام المســتثمرين 

للمجتمــع  ليكــون  المحلــي  المجتمــع  تنميــة  فــي  بالمســاهمة 
نصيــب مــن قيمــة مبيعــات هــذه المعــادن ، وتقــوم الهيئــة حاليــا 
بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة لوضــع آليــة واضحــة ومحــددة 
تتعلــق بكيفيــة تحصيــل وصــرف هــذه المســاهمات الماليــة فــي 

األغــراض المخصصــة لهــا قانونــًا.
ثــروة  أنواعهــا باعتبارهــا  اجــل حمايــة المعــادن بمختلــف  ومــن 
وطنيــة، ومــن اجــل تحقيــق االســتقرار فــي هــذا القطــاع الحيــوي 
وحمايــة االســتثمارات الجــاّدة التــي مــن خاللها يتحقق االســتغالل 
األمثــل للثــروة المعدنيــة، فقــد تضمــن القانــون نصوصــَا وأحكامًا 
تكفــل هــذه الحمايــة وفــرض العقوبــات والجــزاءات الرادعــة للذيــن 
يتعمــدون القيــام بممارســات خاطئــة تــؤدي إلــى هــدر الثــروة 
المعدنيــة بغيــة الكســب غيــر المشــروع علــى حســاب حــق الدولــة 
والبيئــة والمجتمــع ، وقــد راعــى القانــون فــي ذات الوقــت تناســب 
الجــزاء مــع جســامة الفعــل بغيــر أفــراط وال تفريــط تحقيقــًا للعدالــة 
وحفاظــا علــى اســتقرار قطــاع التعديــن واالســتثمارات القائمــة 

عليــه.
التــوازن  قــد حقــق  المعدنيــة  الثــروة  قانــون  بــان  نشــير  ختامــًا 
حيــث  بــه،  المخاطبيــن  األطــراف  كافــة  بيــن مصالــح  الدقيــق 
وتعظيــم  المعــادن  اســتغالل  حســن  فــي  الدولــة  حــق  كفــل 
الفائــدة منهــا وتحقيــق القيمــة المضافــة وتشــجيع الصناعــات 
التعدينيــة والتحويليــة وتعزيــز اإليــرادات المباشــرة وغيــر المباشــرة 
لهــذا القطــاع ، كمــا حفــظ حــق المســتثمر فــي حمايــة مصالحــه 
وعــدم الــزج باســتثماراته لحافــة المخاطــر مــن خــالل تعزيــز مبــادئ 
ــك  ــون كذل ــن، كمــا كفــل القان الحوكمــة الرشــيدة لقطــاع التعدي
حمايــة البيئــة والمجتمــع مــن خــالل المســاهمات المجتمعيــة 
والتدابيــر المفروضــة علــى المســتثمرين للحــد مــن االثــار البيئيــة 
ادنــى  إلــى  بهــا  والوصــول  التعدينــي  النشــاط  علــى  المترتبــة 
المســتويات المقبولــة دوليــا ، وفــي مقابــل كل ذلــك لــم يغفــل 
الخامــات  القانــون حمايــة حــق المســتهلك فــي ضمــان توفــر 

المعدنيــة وحســن اســتغاللها فــي الســوق المحلــي.

زياد بن علي بن يوسف البلوشي
مدير الدائرة القانونية

مــع تأســيس الهيئــة العامــة للتعديــن فــي عــام ٢٠١4 م كجهــة حكوميــة مســتقلة ُتعنــى بتنظيــم قطــاع التعديــن والعمــل علــى تحقيــق االســتغالل األمثــل 
للثــروة المعدنيــة المتنوعــة التــي تزخــر بهــا ســلطنة ُعمــان، فقــد اولــت الهيئــة اهتمامــا بالغـــًا بتحديــث التشــريعات المنّظمــة لقطــاع التعديــن، وجعلــت 
مــن هــذا المشــروع أحــد أهــم أولوياتهــا لتطويــر القطــاع بغيــة ايجــاد جاذبيــة اقتصاديــة وخلــق منــاخ آمــن لالســتثمار حيــث تعتبــر القوانيــن هــي العمــود 
الفقــري لقيــام أي قطــاع بتحقيــق أهدافــه والوصــول إلــى غاياتــه ، وإن تعزيــز الثقــة فــي وجــود بيئــة تشــريعية متزنــة وثابتــه تعــد األكثــر تأثيــرا علــى ارتفــاع 
معــدالت االســتثمار، لذلــك تحّتــم علــى الهيئــة العمــل علــى غــرس هــذه الثقــة إّبــان اعدادهــــــا لمشــروع القانــون ، لذلــك قامــت بعقــد حلقــات عمــل تضــم 
ممثليــن لمختلــف الجهــات والقطاعــات الحكوميــة والخاصــة ، وذلــك الســتطالع الــرؤى واألفــكار وتحليــل البيئــة العامــة لقطــاع التعديــن فــي الســلطنة 
ومقارنتهــا بالــدول األخــرى وصــوال إلــى تشــخيص جوانــب الضعــف والقــوة وتحديــد الفــرص والتحديــات التــي يشــهدها القطــاع ، وقــد ســاهمت 
مخرجــات هــذه اللقــاءات والدراســات بشــكل رئيســي وفاعــل فــي تحديــد االطــار العــام والتوجهــات الرئيســية للقانــون وصــوال إلــى الصيغــة التوافقيــة 

التــي صدرهــا بهــا مؤخــرا بعــد أن تــم اجــراء دراســات مقارنــة لعديــد مــن التشــريعات المشــابهة لعــدة دول إقليميــة وعربيــة وعالميــة. 
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قانون الثروة المعدنية قد حقق التوازن الدقيق 
بين مصالح كافة األطراف المخاطبين به



بالفكــر والعلــم، والبحــث عــن أســباب  تبنــي األمــم حضارتهــا اإلنســانية 

ــة والبشــرية، ومــع الزمــن  ــا ومواردهــا الطبيعي التطــور والنهــوض بمقدرته

يبقــى األثــر مــن ذلــك بــارزا لتتناقلــه األجيــال، ولعــل أقــدم مــا ســخر اإلنســان 

إمكانياتــه فيهــا، هــو التعديــن ليكــون قــادرا علــى تلبيــة متطلباتــه األساســية، 

فــكان البنــاء والتشــييد واحــدا مــن اآلثــار الخالــدة فــي البشــرية، والــذي اعتمــد 

اإلنســان عليهــا فــي نهضتــه وبنــاء حضارتــه، لتبقــى معالــم توثــق حقبــة 

ــاء حضــارة اإلنســان  ــة األساســية فــي بن ــل اللبن ــن يمث مــن الزمــن، فالتعدي

ــة. العمراني

التنقيــب  أعمــال  عرفــت  التــي  العالــم  دول  أقــدم  مــن  واحــدة  عمــان  و 

والتعديــن، بحســب مــا كشــفته أغنــى مســتوطنات النحــاس فــي الســلطنة،  

النحــاس  التاريخيــة واألثريــة مــن تصديــر  تــم توثيقــة عبــر المصــادر  ومــا 

العمانــي إلــى بــالد مــا بيــن النهريــن منــذ أكثــر مــن الفيــن ســنة قباللميــالد.

 إن الحضــارة العمانيــة صاحبهــا تطــورا فــي أعمــال  التعديــن، والــذي انعكــس 

علــى تطــور بنيــة المجتمــع واالهتمــام بالصناعــات والعمــران كتشــييد األبراج 

الحجريــة مثــل أبــراج بــات بواليــة عبــري، ليتطــور األمــر الحقــا إلــى بنــاء القــالع 

ــذ نشــأتها، ومــا  ــة من ــي رافقــت الحضــارة العماني والحصــون الشــامخة والت

نشــهده فــي حاضرنــا الحديــث لهــو امتــدادا لتاريــٍخ ســطره اإلنســان العمانــي 

فــي بنــاء حضارتــه اإلنســانية فــي كل مجاالتهــا.

التعدين حضارة إنسان

الهيثم بن حمد المشيفري 
مدير دائرة اإلعالم والعالقات العامة

فالتعديــن رافــق تطــور البشــرية عبــر العصــور، فــازدادت أهميتــه عالميــا 

ــد عــدد الســكان،  كنتيجــة مباشــرة للتطــورات الصناعيــة والتكنولوجيــة وتزاي

ــن مــن القطاعــات الرئيســية التــي تلعــب دورا  ليصبــح بعدهــا قطــاع التعدي

أساســيا فــي التنميــة االقتصاديــة للبلــدان، وتتشــابك معــه العديــد مــن 

القطاعــات واألنشــطة األخــرى.

فقــد أرســت حيويــة قطــاع التعديــن وأهميتــه فــي بنــاء التنميــة الحديثــة 

الصناعيــة  الثــورة  تغذيــة  فــي  دوره  تعاظــم  عــن  فضــال  واســتمرارها، 

والتكنلوجيــة، أهميــة إنشــاء هيئــة مســتقلة تعنــى بقطــاع التعديــن، لتكــون 

ــة القطــاع فــي الســلطنة وتحقيــق  ــر وتنظيــم وتنمي منطلقــا رئيســيا لتطوي

أهــداف  يخــدم  بمــا  واســتثمارها  المعدنيــة  للثــروات  األمثــل  االســتغالل 

االقتصــادي. والتنويــع  التنميــة 

 إن توفــر األركان األساســية لنهــوض قطــاع التعديــن يمثــل عامــال مهمــا 

لتطــور التعديــن ومــا يصاحبــه مــن صناعــات تســاهم فــي إضافــة قيمــة 

علــى المــواد الخــام، وهــو دورا تجســده الهيئــة  برؤيــة مســتنيرة، يســير إلــى 

ــل  ــة وفــق اســتراتيجية محكمــة تمث ــل  لمــوارد عمــان الطبيعي اســتثمار أمث

جســرا مهمــا لترســيخ التعديــن كقطــاع واعــٍد و مثمــر، ويبقــى امتــدادا لتاريــخ 

يمثــل فيــه التعديــن حضــارة انســان.
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