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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بحمــد اللــه وتوفيقــه أكملــت الهيئــة عامهــا الثامــن عشــر، وهــي تقــوم بدورهــا الوطنــي فــي تحقيــق األهــداف المرســومة فــي خطــط التنميــة االقتصاديــة لبالدنــا 
الحبيبــة. لتوفيــر حيــاة كريمــة لــكل مــن  يعيــش علــى أرضهــا. هــذا العــام هــو العــام الرابــع مــن بدايــة خطــة التنميــة العاشــرة، وفيــه تأمــل الهيئــة- بعــون اللــه- تحقيــق 
أهدافهــا وآمالهــا المنشــودة، وأن يكــون عملهــا امتــدادًا للخطتيــن الثامنــة والتاســعة مــن خطــط التنميــة. إن جميــع الخبــرات الفنيــة واإلداريــة فــي الهيئــة تقــوم 
علــى أداء مهامهــا بــكل دقــة واحترافيــة وهــذا مــا جعــل الهيئــة- وبحمــد اللــه- واحــدة مــن أهــم المؤسســات الحكوميــة المتميــزة والرائــدة فــي مجــال عملهــا. 
هــذا التقريــر الــذي بيــن أيديكــم يتنــاول إنجــازات الهيئــة للعــام المالــي 1440/1439هـــ )العــام المالــي الرابــع لخطــة التنميــة العاشــرة( ويعطــي مؤشــرًا للجهــود التــي 
بذلهــا العاملــون فيهــا مــن النواحــي الفنيــة واإلداريــة وخدمــة المجتمــع. فــي التقريــر نبــذة عــن مشــاريع الهيئــة الفنيــة، مــن أعمــال المســح الجيولوجــي والتنقيــب 
عــن المعــادن والجيولوجيــا التطبيقيــة ودراســات الصحــارى والدراســات الزلزاليــة والبركانيــة واألعمــال فــي مجــال تقنيــة المعلومــات والمعامــل والمختبــرات والدعــم 
واإلمــداد الحقلــي، وغيرهــا. نســأل اللــه العلــي القديــر أن يوفــق قادتنــا ووالة أمورنــا وأن يحفــظ بالدنــا الحبيبــة ويرعاهــا مــن كل ســوء والحمــد للــه رب العالميــن 

وصلــى اللــه علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
مهندس خالد بن عبد العزيز الفالح
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تســعى هيئة المســاحة الجيولوجية الســعودية إلى تكملة مســيرة خطتها الخمســية العاشــرة للعام الرابع من هذه الخطة وذلك 
بالقيــام بعــدة مشــاريع هامــة فــي مجــاالت علــوم األرض المختلفــة، لتســاهم فــي خدمــة المجتمــع ودعــم مشــاريع المســتثمرين 
مــن خــالل اكتشــاف رواســب معدنيــة ذات عائــد اقتصــادي، مــع دعــم مشــاريع خدمــة المجتمــع مثــل دراســات الســيول ومجــاري 

األوديــة، إضافــة إلــى مشــاريع المخاطــر الجيولوجيــة كالــزالزل والبراكيــن.

ــر  ــدة وإخــراج مختلــف عــن التقاري ــة جدي ــر تقريرهــا الســنوي برؤي ــر هــذا العــام قدمــت اإلدارة العامــة للتخطيــط والتطوي فــي تقري
الســابقة، حيــث انتهــج معــدو التقريــر تســهيل وتبســيط المعلومــة علــى قــارئ التقريــر المتخصــص، وغيــر المتخصــص، وذلــك لقراءتــه 
بــكل ســهولة وإعطائــه معلومــة علميــة وإحصائيــة وفنيــة بطريقــة مختصــرة، وصــور معبــرة ألعمــال هــذه المشــاريع، التــي وصلــت 

39 مشــروًعا تابًعــا لســت )6( إدارات مختلفــة.

كمــا تضمــن التقريــر نبــذة عــن إنجــازات إدارات الهيئــة المختلفــة بوجــه عــام، شــملت قطــاع المــوارد البشــرية وقطــاع تطويــر األعمــال 
إضافــة إلــى تطويــر القــوى البشــرية مــن خــالل التدريــب واالبتعــاث واإليقــاد.

وأخيــرًا أقــول إن جميــع المنجــزات تمــت بتضافــر كافــة الجهــود والتعــاون الدائــم بيــن منســوبي الهيئــة، كمــا أود أن أشــير إلــى الــدور 
الرئيــس الــذي لعبتــه الكــوادر التقنيــة الســعودية فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات، وذلــك تماشــًيا مــع توجيهــات معالــي وزيــر الطاقــة 

والصناعــة والثــروة المعدنيــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة وجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الموقــر.

مدير عام التخطيط والتطوير
حسان بن محمد حسن المرزوقي

كلمة مدير اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير

1

واصلــت الهيئــة أعمالهــا ومســؤلياتها خــالل العــام 1440/1439هـــ الموافــق )2018م(، كصــرح استشــاري للدولــة فــي كافــة مجــاالت علــوم األرض، وحــارس أميــن علــى 
استكشــاف مكنــون األرض مــن ثــروات ومعــادن، ودرءًا للمخاطــر الجيولوجيــة.

يعكــس هــذا التقريــر الجهــود التــي بذلهــا منســوبي الهيئــة مــن النواحــي الفنيــة، واإلداريــة، والخدميــة، واالجتماعيــة. ويســلط الضــوء علــى مشــاريع الهيئــة مــن أعمــال المســح، 
والتنقيــب، والدراســات واألبحــاث التعدينيــة، ودراســات الجيولوجيــا التطبيقيــة، والدراســات الزلزاليــة والبركانيــة تمثلــت فــي العمــل علــى تنفيــذ )39( مشــروع فنــي، ويتضمــن 

كذلــك األعمــال الممكنــة فــي مجــاالت تقنيــة المعلومــات، والمعامــل والمختبــرات، والدعــم الحقلــي والجــوي.
ويبــرز التقريــر إنجــازات قطاعــات الهيئــة المختلفــة تماشــيًا مــع دورهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة لرؤيــة المملكــة 2030، والمســاهمة فــي تعظيــم القيمــة 
المتحققــة مــن قطــاع التعديــن، وتعزيــز نمــوه واســتقراره وقدراتــه التنافســية، والتحــول نحــو االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. وذلــك بالقيــام بدورهــا الريــادي بتنفيــذ عــدد 
مــن مبــادرات االســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن، فــي جوانــب المســح الجيولوجــي الشــامل لكامــل مســاحة المملكــة، وبنــاء قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة، كمــا 

ســتعمل علــى تســريع عمليــات االستكشــاف لتحقيــق النمــو المأمــول فــي مخرجــات التعديــن. 
لــم يكــن لهــذه اإلنجــازات أن تتــم لــوال فضــل اللــه الــذي َمــنَّ علــى مملكتنــا الغاليــة بقيــادة حكيمــة ورؤيــة طموحــة يقودهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز – أيــده اللــه – ويعاضــده صاحــب الســمو الملكــي ولــي عهــده األميــر محمــد بــن ســلمان – وفقــه اللــه – والدعــم الــذي نلمســه لتحقيــق إنجــازات ُمبهــرة علــى جميــع 
األصعــدة وبشــكل خــاص علــى قطــاع التعديــن الواعــد. وكذلــك توجيهــات معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ومجلــس إدارة الهيئــة. ومجهــودات زمالئــي 

العامليــن فــي الهيئــة مــن ذوي الخبــرات ومــن الشــباب الســعودي المؤهــل درع الوطــن وحماتــه فــي مجــال تخصصنــا. 
رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
مهندس/ حسين بن مانع العتيبي

أتوجه بخالص الشكر لكل من ساهم في نجاح أعمال الهيئة لعام 2018م من الشركاء والموظفين والمواطنين الذين نعمل من أجلهم.

كلمة رئيس الهيئة
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3

تمهيد
يتطــرق هــذا التقريــر إلــى أهــم إنجــازات قطاعــات الهيئــة المختلفــة ووضــع القــوى البشــرية والتدريــب خــالل العــام المالــي 1440/1439هـــ الموافــق 2018م،. 
تــم إعــداد التقريــر عــن الســنة الماليــة 1439/ 1440هـــ الموافــق 2018م، التــي توافــق الســنة الرابعــة مــن خطــة التنميــة العاشــرة )1436/ 1437هـــ - 1441/ 

1442هـ الموافق 2015م- 2019م(.

تمــت إنجــازات الهيئــة وأنشــطتها لهــذا العــام بتضافــر كافــة الجهــود والتعــاون المســتمر بيــن منســوبي الهيئــة، مســتفيدين مــن كافــة اإلمكانــات والمــوارد 
المتاحــة، هــذا ولعبــت الكــوادر الفنيــة الســعودية دورًا رئيًســا فــي تحقيــق هــذه المنجــزات، وذلــك تماشــًيا مــع توجيهــات معالــي رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 

وأعضــاء مجلــس اإلدارة الموقريــن.

ففــي هــذا العــام ســارت الهيئــة علــى نفــس الخطــى الواثقــة والمدعومــة مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين أيــده اللــه، وولــي عهــده األميــن، يحفظــه 
اللــه، لتحقيــق األهــداف والطموحــات المرجــوة فــي مجــاالت علــوم األرض، بإجــراء أعمــال المســح الجيولوجــي، والتنقيــب عــن المعــادن، ودراســات الجيولوجيا 

التطبيقيــة، والدراســات واألبحــاث لتنميــة وتطويــر صناعــة التعديــن، ودراســات الصحــاري، ودراســات الــزالزل والبراكيــن.
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5

مهامنا
لتتمكــن الهيئــة مــن أداء أعمالهــا المنوطــة بهــا لتزويد المجتمــع بالمعلومات الجيولوجية 

األساســية فهــي تقــوم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بالمهام اآلتية:

إنتاج الخرائط الجيولوجية للمملكة العربية السعودية.	 

استخدام أفضل الوسائل الحديثة في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.	 

إجــراء األبحــاث الجيولوجيــة، والجيوكيميائيــة، والجيوفيزيائيــة، والهيدروجيولوجيــة 	 
)دراســات الميــاه( والتعــرف علــى المخاطــر الجيولوجيــة ووضــع الحلــول المناســبة 

للتخفيــف مــن آثارهــا.

القيــام بالدراســات واألبحــاث الالزمــة لرصــد األنشــطة الزلزاليــة والبركانيــة المحتمــل 	 
وقوعهــا فــي المملكــة، واســتقصاء الفيضانــات الناجمــة مــن األمطــار والســيول، 
أنــواع  لجميــع  الخطــر  لمســتويات  خرائــط  ووضــع  األرضيــة،  االنهيــارات  ومواقــع 
الكــوارث الجيولوجيــة والطبيعيــة وإعــداد ســجل تاريخــي بهــا ومحاولــة الــدرء مــن 

آثارهــا.

إجــراء دراســات مــا قبــل الجــدوى االقتصاديــة علــى بعــض الخامــات الواعــدة للمســاعدة 	 
فــي صناعــة التعديــن ودعــم االســتثمار فــي قطــاع التعديــن، وتقديــم كافــة البيانــات 
والمعلومــات المتعلقــة بهــا، وتنفيــذ بعــض الدراســات بتكاليــف محــددة إذا ُطلــب منهــا 

ذلــك.

وإعــداد 	  وتقويمهــا،  التعدينيــة  بالمصــادر  الخاصــة  الجيولوجيــة  المعلومــات  تصنيــف 
ــر والخرائــط الجيولوجيــة المختلفــة وغيرهــا مــن الخرائــط ذات العالقــة بأعمالهــا،  التقاري

وطبعهــا ونشــرها وتخزيــن بياناتهــا باســتخدام الحاســب اآللــي.

دعم المشاريع اإلنشائية والحضرية بدراسات الجيولوجية الهندسية.	 

القيــام، بنفســها أو بواســطة غيرهــا، باألبحــاث والدراســات، وتقديــم الخدمــات 	 
االستشــارية التــي تتعلــق بأعمالهــا وأنشــطتها إلــى الجهــات الحكوميــة والخاصــة، 
ــات والجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي  وكذلــك االشــتراك مــع الشــركات والهيئ

ــزاول أعمــااًل مشــابهة ألعمالهــا. وغيرهــا مــن الجهــات التــي ت

علــى 	  والتعــرف  الميــاه،  مصــادر  لتحديــد  والتنقيــب  المســح  بأعمــال  القيــام 
المخــزون المائــي، وتحديــد النوعيــات والكميــات الممكــن اســتخراجها، وتحديــد 
مــدى صالحيتهــا لألغــراض المختلفــة، وذلــك بالتشــاور مــع وزارة البيئــة والميــاه 

والزراعــة.

دراســة النواحــي الجيولوجيــة للشــؤون البيئيــة، بمــا فــي ذلــك التعــرف علــى أفضــل 	 
األنشــطة  مــن  الناجمــة  والنفايــات  للتعديــن،  الضــارة  اآلثــار  مــن  للتخلــص  الســبل 

التعدينيــة.

نقل الخبرة في إدارة األعمال الجيولوجية إلى األيادي السعودية وتطويرها.	 

رؤيتنا:
تهــدف  األرض،  علــوم  مجــاالت  كافــة  فــي  رائــدة  مؤسســة  الهيئــة  تكــون  أن 
ــة  ــة، وتســخير التقني ــة نموذجي ــن لخلــق بيئ ــع المهتمي إلــى خدمــة المجتمــع وجمي
المتطــورة والحوافــز المتاحــة لتعزيــز قدراتنــا، وتحقيــق أهدافنــا وأن تســعى لتوفيــر 

حيــاة أفضــل لمجتمعنــا.

أهدافنا:
1. توفير المسوحات إلنتاج الخرائط الجيولوجية المختلفة لتزويد المجتمع بها.

2. استكشاف احتياطيات من الموارد المعدنية وتنميتها.

3. رصد ومتابعة المخاطر الزلزالية والجيولوجية والمساهمة في الحد منها.

4. الحد من المشاكل البيئية للمحافظة عليها من التلوث.

5. رفع كفاءة األداء وتطوير الموظفين.

6. رفع كفاءة الخدمات اإللكترونية والدعم الفني.

رسالتنا:
كافــة  فــي  ومدربــة  متخصصــة  كــوادر  عبــر  والمجتمــع،  للدولــة  المشــورة  تقديــم   .1

األرض. علــوم  مجــاالت 

2. تطبيــق التقنيــة الحديثــة والمتقدمــة لتوفيــر المعلومــات المطلوبــة، وتأميــن مصــادر 
وطنيــة كافيــة مــن الثــروات المعدنيــة والميــاه.

3. العمــل علــى حمايــة بيئتنــا ومراقبــة جميــع المخاطــر الطبيعيــة لتحقيــق الحياة األفضل 
التــي يصبــو إليهــا مجتمعنا.

4
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رؤية 2030
انطالقــًا مــن رؤيــة المملكــة 2030م واستشــعارًا مــن دور هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية فــي تقديــم المشــورة للدولــة وللمجتمــع عبــر كــوادر فنيــة 
متخصصــة ومدربــة فــي كافــة مجــاالت علــوم األرض، وتطبيــق التقنيــة المتقدمــة لتوفيــر المعلومــات المطلوبــة، وتأميــن مصــادر وطنيــة كافيــة مــن الثــروات 

المعدنيــة والميــاه، وكذلــك العمــل علــى حمايــة بيئتنــا، ومراقبــة جميــع المخاطــر الطبيعيــة لتحقيــق الحيــاة األفضــل التــي يصبــو إليهــا مجتمعنــا.

وتحقيًقا ألهداف التنمية االقتصادية لرؤية المملكة 2030 قامت الهيئة بوضع أهدافها ومبادراتها لتتماشى مع أهداف التنمية االقتصادية التالية:

1. التحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة.

2. رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في االقتصاد الوطني واالستدامة والبيئة.

3. توسيع الطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطني، وتعزيز نموه، واستقراره، وقدراته التنافسية
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نبذة عن الهيئة
أنشــئت هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية بموجــب قــرار مجلس الــوزراء رقم )115( 
بتاريــخ 16/ 7/ 1420هـــ، وترتبــط بــوزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة. ومقرهــا 
لتحقيــق  الكاملــة  باألهليــة  وتتمتــع  اعتباريــة  شــخصية  ذات  وهــي  جــدة،  محافظــة 
أهدافهــا. وتقــوم الهيئــة بتقديــم المشــورة للدولــة والمجتمــع فــي كافــة مجــاالت 
لتأميــن  المطلوبــة  المعلومــات  لتوفيــر  المتقدمــة  التقنيــة  وتطبيــق  األرض،  علــوم 
مصــادر وطنيــة كافيــة مــن الثــروات المعدنيــة والميــاه. وكذلــك العمــل علــى حمايــة 
البيئــة، وتقييــم ومراقبــة جميــع المخاطــر الجيولوجيــة الطبيعيــة والحضاريــة. وبهــذا فــإن 
الهيئــة تشــبه مثيالتهــا مــن هيئــات المســاحة الجيولوجيــة فــي العالــم بدراســة كل مــا 

يخــص علــوم األرض.

وفــي عــام 1425هـــ صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )228( وتاريــخ 13/ 8/ 1425هـــ 
بإســناد عمليــة الرصــد الزلزالــي بالمملكــة إلــى الهيئــة، والتبليــغ الفــوري عــن وقــوع أي 
هــزات أرضيــة للجهــات ذات الصلــة، كمــا قامــت الهيئــة بإجراء الدراســات الهيدرولوجية 
والطبوغرافيــة للســيول فــي بعــض مناطــق المملكــة تفعيــاًل لقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )151( وتاريــخ 4/ 5/ 1428هـــ. وصــدر األمــر الســامي الكريــم رقــم )51218( 
وتاريــخ 28/ 11/ 1422هـــ القاضــي بتكليــف الهيئــة بدراســة ظاهــرة تكــرار االنهيــارات 
األرضيــة فــي مناطــق القصيــم والجــوف وحائــل. وصــدر األمــر الســامي الكريــم رقــم 
027411( وتاريــخ 14/ 7/ 1435هـــ القاضــي بتشــكيل فريــق فنــي مــن الهيئــة يتولــى 
المتابعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ مشــروع تحديــد مجــاري األوديــة وأحرامهــا التــي 
تشــكل خطــرًا محتمــاًل علــى األرواح والممتلــكات علــى خرائــط الصــور الجويــة وفــق 
ــة األخــرى  ــوزارات والجهــات الحكومي ــات توضــح ذلــك، بالتعــاون مــع بعــض ال إحداثي

ذات العالقــة.

األرض  بعلــوم  المتخصصــة  األعمــال  كافــة  عــن  مســؤولة  فالهيئــة  لذلــك  إضافــة 
ضمــن كافــة أراضــي المملكــة، بــدءًا مــن أعمــال المســح الجيولوجــي، والتنقيــب عــن 
المعــادن، وإعــداد وتنفيــذ الخرائــط والدراســات الجيولوجيــة، وتنميــة المــوارد المعدنيــة 

بكافــة أنواعهــا، ووصــواًل إلتاحــة الفــرص االســتثمارية فــي مجــال التعديــن وكذلــك 
عمــل الدراســات األوليــة للجــدوى االقتصاديــة، والمعالجــات والتطبيقــات الصناعيــة 
الهيدرولوجيــة  الدراســات  بإجــراء  الهيئــة  تقــوم  كمــا  واإلحصــاء،  الســوق  ودراســات 
والهيدروجيولوجيــة )جيولوجيــا الميــاه(، ورصــد الــزالزل والبراكيــن، ودراســة المخاطــر 
والدراســات  الهندســية،  والجيولوجيــا  البيئيــة،  والجيولوجيــا  األخــرى  الجيولوجيــة 
الحكوميــة  الجهــات  لتزويــد  المتعــددة  المعلوماتيــة  الخدمــات  وتوفيــر  التعدينيــة، 

والخاصــة فــي المملكــة.

مشــروع  منهــا  والتــي  االســتراتيجية  المشــاريع  بعــض  الهيئــة  إلــى  أســندت  كمــا 
استكشــاف اليورانيــوم والثوريــوم فــي العديــد مــن مناطــق المملكــة وجــاري العمــل 
ــة  ــل الجهــات الحكومي ــة مــن أوائ ــر الهيئ علــى استكشــاف المواقــع وتقييمهــا، وتعتب

التــي تعتمــد نظــام الجــودة وتقــوم بتحديثــه ســنويًا.
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أواًل: 

قطاع الشؤون الفنية

10



12

التقرير السنوي 2018م )1439-1440هـ(

13

عدد المشاريع المنجزة في قطاع الشؤون الفنية

مشاريع قطاع الشؤون الفنية

إدارة المسح 
الجيولوجي

ب 
قي

لتن
ة ا

دار
إ

دن
عا

لم
ن ا

ع

إدارة الجيولوجيا 

طبيقية 
الت

إدارة الدراسات 
واألبحاث التعدينية 

سات 
درا

دارة 
إ

حارى
الص

14

57

5

3

إداراتمشروع فنيفني وإداري

235345

% 6
غير سعودي

% 94
سعودي



14

التقرير السنوي 2018م )1439-1440هـ(

15

100 %مدة المشروع: سنتينعدد أعضاء المشروع: 6

نسبة اإلنجاز السنوي

20172018 

موقــع المشــروع:  يبعــد مربــع وادي كمــال التابــع ألمــارة منطقــة المدينــة المنــوره 
 350 يبعــد حوالــي  والــذي  البحــر  ينبــع  كيلومتــرًا شــمال شــرق مدينــة   15 حوالــي 

ــرًا عــن مدينــة جــدة. كيلومت

أهداف المشروع: 
1. رسم خريطة جيولوجية لمربع وادي كمال بمقياس رسم  100,000:1

2. عمل دراسة جيولوجية مفصلة للوحدات الصخرية ماقبل الكامبري.

جيولوجيا المنطقة: 
تتكــون منطقــة الدراســة بشــكل رئيســي مــن معقــدات صخريــة تتــراوح فــي تركيبهــا مــن 
الصخــور الفــوق مافيــة إلــى المافيــة وكذلــك وجــود بعــض المتداخــالت مــن الجابــرو 

والديوريــت والجرانوديوريــت وكذلــك صخــور النايــس.

األعمال المنجزة: 
1. اإلنتهاء من تجميع ودراسة األعمال السابقة لمنطقة العمل.

2. اإلنتهاء من األعمال الحقلية.
3. اإلنتهاء من تجميع وإرسال العينات صخرية للمعمل الجيولوجي والكيميائي.

األعمال المتبقية: 
1. الخريطة الجيولوجية لمربع وادي كمال بمقياس رسم 100,000:1.

2. كتابة التقرير الفني لمربع وادي كمال.

1-2  إســم المشــروع: إعــداد الخريطــة الجيولوجيــة لمربــع وادي كمــال 
بمقيــاس رســم  100,000:1
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صخــور المونزوجرانيــت مشــوهه ومطويــة ويســتدل علــى ذلــك مــن إعــادة 
تشــكيل عــرق الكوارتــز حيــث يظهــر حركــة فــي االتجــاه اليســاري

صخــور جابــرو تحتــوي علــى مكتنفــات مــن صخــور الجرانيــت ممــا يثبــت أن 
صخــور الجابــرو أحــدث مــن الجرانيــت

ــدرع العربــي  موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــرقي مــن ال
ــة الدوادمــي. وتبعــد 30كــم عــن مدين

أهداف المشروع: 
دراسة وتخريط منكشفات صخور الدرع العربي بمربع البجادية بمنطقة الرياض.

األعمال المتبقية: 
إســتكمال األعمــال المكتبيــة لرســم الخريطــة الجيولوجيــة لمنطقــة الدراســة ومــن ثــم 

كتابــة التقريــر الفنــي.

جيولوجيا المنطقة: 
تتكون جيولوجية المنطقة من األقدم إلى األحدث كالتالي:

ــة فــي معقــد  اأُلفيوليــت ومتكــون   مجموعــة ســواج ثــم مجموعــة عــرض والمتمثل
العبــط ثــم مجموعــة الحليفــة والمتمثــل فــي متكــون النقــرة ثــم بعــد ذلــك مجموعــة 
مردمــة والمتمثلــة فــي متكــون زيــدي ثــم متكــون فريــده ومــن ثــم متكــون حبشــي  
باإلضافــة إلــى وجــود بعــض المتداخــالت الناريــة داخــل هــذه المجموعــات والمتكونــات 

الصخريــة.

1-1 إســم المشــروع: إعــداد خريطــة جيولوجيــة لمربــع البجادية بمقياس 
رسم 100,000:1

أ - جيولوجيا الدرع العربي

75 %مدة المشروع: سنتينعدد أعضاء المشروع: 4

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2018 

14

األعمال المنجزة: 
1. اإلنتهاء من األعمال الحقلية وذلك برســم جميع حدود التماس بين المجموعات 

والمتكونات الصخرية.  
2. تحديد جميع أنواع الصخور التابعة لهذه المجموعات. 

3. االنتهــاء مــن تحديــد جميــع أنــواع التراكيــب الجيولوجيــة األوليــة والثانويــة وأخــذ 
القياســات الالزمــة لهــا.

1-1 إدارة المسح الجيولوجي
نفــذت إدارة المســح الجيولوجــي )14( مشــروعًا فنيــًا خــالل عــام 2018م، وفيمــا يلــي نبــذًة 

عنهــا:

صورة توضح صخرالساندستون )حجر رملي( في متكون زيدي التابع لمجموعة مردمة في مربع البجادية 
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األعمال المتبقية: 
1. إستكمال العمل علي تحديث العمود الجيولوجي.

2. العمل علي حقب الحياة المتوسطة والحديثة.

1-4 إسم المشروع: التتابع الطبقي 

20 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 4

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2019 

أهداف المشروع: 
1. تحديث التتابع  الطبقي الصخري للمملكة.

2. توحيد مسميات المتكونات.
3. وضع المعايير لتسمية المتكونات.

األعمال المنجزة: 
1. تم مراجعة ما تم إنجازه لعصر الباليوزوي.

الوســيع  لمتكــون  الطبقــي  التتابــع  لمراجعــة  جيولوجيــة  برحلتيــن  القيــام  تــم   .2
والبيــاض.

3. عقــد عــدة اجتماعــات فــي مقــر الهيئــة مــن قبــل اعضــاء اللجنــة والتــي تتكــون 
مــن عــدة جهــات مثــل ارامكــو ووزارة الزراعــة ومدينــة الملــك عبدالعزيــز وجامعــة 
الملــك ســعود وجامعــة الملــك عبدالعزيــز وجامعــة الملــك فهــد البتــرول وجامعــة 

طيبــة.

منكشف عضو هريسان من متكون البياض

منكشف متكون الوسيع

دراسة متكون الوسيع

األعمال المتبقية: 
إستكمال العمل علي بقية الخرائط خصوصا حواف الدرع العربي الجنوبي.

أهــداف المشــروع: تصحيــح  خطــوط التمــاس بيــن المتكونــات مــن مربــع إلــى آخــر 
وإعــادة رســمها وهــي عبــارة عــن صخــور رســوبية  فتاتيــة وكربوناتيــة. 

األعمال المنجزة: 
الــدرع العربــي الشــمالي وتجميــع الخرائــط وإنتــاج  تــم اإلنتهــاء مــن خرائــط حــواف 

أوليــة. خريطــة  1-3 إســم المشــروع: إعــداد الخريطــة الجيولوجيــة التجميعيــة الرقميــة 
للمملكــة بمقيــاس رســم  1,000,000:1 

ب- الصخور الرسوبية

20 %مدة المشروع: مستمرعدد أعضاء المشروع: 8

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 ......... 

صورة توضح تطبق )Sigmoidal( متموج متقاطع

صورة توضح رواسب نهرية مقطوعة بقناة من المدملكات 

صورة توضح تطبق مستٍو متقاطع في جبل فرد البان
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األعمال المتبقية: 
العمل على استكشاف األحافير المتواجدة في المنطقة واستخراجها وتصنيفها.

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الغربــي مــن الــدرع العربــي  
ويمتــد المتكــون مــن منطقــة مكــة المكرمــة وحتــى منطقــة المدينــة المنــورة.

أهداف المشروع: 
1. استكشاف األحافير الموجودة في متكوني الدراسة.

2. تحديد عمر وبيئة الترسيب.
3. معرفة التاريخ الجيولوجي واألحفوري للمنطقة قبل انفتاح البحر األحمر.

1-6 إسم المشروع: إستكشاف األحافير الفقارية بمتكوني الشميسي 
وعسفان 

ج- األحافير

100 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 9

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2019 

جيولوجيا المنطقة: 
تتألــف المنطقــة مــن الصخــور الطباقيــة والصخــور الجوفيــة  التابعــة لعصــر مــا قبــل 
الكامبــري والصخــور الرســوبية التابعــة للعصــر الثالثــي فــي الغــرب لمربــع مكــة وطفــوح 

بركانيــة مــن عصــر الميوســين إلــى الباليوســين فــي شــمال مربــع مكــة.

األعمال المنجزة: 
1. خــالل العمــل الميدانــي فــي عــام 2018م تــم اإلنتهــاء مــن جمــع 65 عينــة تمثــل 

وبريــات و زواحــف وثدييــات.
2. تم تنظيف وتصنيف العينات المكتشفة وترميمها.

صورة توضح أحفورة ضلع كبير إلحدى الثدييات 

صورة توضح فريق عمل األحافير خالل العمل الحقلي

حــوض ســرحان طريــف الرســوبي والــذي يمتــد باتجــاه الشــمال الشــرقي فــي األردن ويعتبــر 
 ،)Diagenesis( حــوض الوديــان الرســوبي غيــر مســتقر نتيجــة تعرضــه لعمليــات التحــور
ممــا أدى إلــى صعوبــة حفــظ األحافيــر والتــي يمكــن أن تســاعد فــي تحديــد أعمــار الصخــور 
بشــكل علمــي متخصــص ويبــدأ التتابــع الطبقــي فــي الخريطــة مــن متكــون بدنــه التابــع 
لمجموعــة العرمــه الكريتــاوي المتأخــر ومتكــون أم رضمــة مــن الباليوســين المبكــر إلــى 

األيوســين المبكــر ومتكــون أجفــر  المايوســين األوســط ترتيبــًا تصاعديــًا.

األعمال المتبقية: 
اإلســتمرار فــي عمــل المقاطــع الرأســية للمجموعــات والمتكونات الصخرية واإلســتمرار 
فــي رســم جميــع خطــوط التمــاس فــي المربــع ودراســة التغيــرات الجانبيــة فــي متكــون 

أم رضمــة ودراســة ووصــف متكــون أجفــر.

األعمال المنجزة: 
1. تم خالل عام 2018م دراسة ورسم خطوط التماس للمتكونات الجيولوجية.

2. دراســة تغير الســحنة الصخرية لمتكون بدنه التابع لمجموعة العرمة من الكريتاوي 
المتأخر وصخور متكون أم رضمة من الباليوســين المبكر إلى األيوســين المبكر. 

صورة توضح تعاقب طبقات المتبخرات وحجر الجير التي تسبب عمليات االذابة في صخور متكون أم رضمة

موقــع المشــروع:  يقــع مربــع العويقيلــة فــي الجــزء الشــمالي مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية، ضمــن منطقــة الحــدود الشــمالية اإلدارية.

أهداف المشروع: 
تغطــي  التــي  الرســوبية  للصخــور  الجيولوجيــة  الخرائــط  إعــداد  إســتكمال   .1
صخــور الــرف القــاري الرســوبي مــن حقــب الحيــاة الظاهــرة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. 
2. تحديــث المعلومــات الجيولوجيــة حيــث أن الخريطــة الجيولوجيــة المتوفــرة صــدرت 

فــي عــام 1963م وبمقيــاس رســم 500,000:1 . 
3. دراســة التتابــع الطبقــي للمتكونــات الجيولوجيــة الصخريــة فــي مربــع العويقيلــة 

والتــي تتوافــق مــع تقســيمات المربعــات المجــاورة . 
4. تحديــد تراكيــب اإلنهيــارات الممتــدة فــي المربــع  وذلــك لمــا  لهــذه التراكيــب مــن 

مخاطــر جيولوجيــة وبيئيــة. 
5. تحديــد تواجــد المعــادن الصناعيــة  مثــل: )الدلوميــت األبيــض والجبــس وحجــر الجيــر 

النقــي المناســب لصناعــة األســمنت وغيرهــا مــن المعــادن الصناعيــة(.

جيولوجيا المنطقة: 
تمثــل الوحــدات الصخريــة فــي مربــع العويقيلــة جــزء مــن صخــور حقــب الحيــاة الظاهرة التي 
ترســبت فــي حــوض الوديــان الرســوبي الــذي يمتــد باتجــاه العــراق شــرقًا ويحــده مــن الغرب 

العويقليــة   إعــداد خريطــة جيولوجيــة لمربــع  المشــروع:  1-5  إســم 
250,000:1 رســم   بمقيــاس 

75 %مدة المشروع: 3 سنواتعدد أعضاء المشروع: 3

نسبة اإلنجاز السنوي

2018 2020 
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موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة علــي الحــدود المشــتركة بيــن المملكــة 
العربيــة الســعودية والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، وتمتــد مــن مدينــة حقــل غربــًا إلــى 

حالــة عمــار شــرقًا.

أهداف المشروع: 
1. إســتخدام طرق االستكشــاف الجيوكيميائي لتحديد المناطق ذات اإلمكانيات 

المعدنيــة العاليــة و الجــدوي االقتصاديــة علــي الحــدود بين البلدين.

1-8 إسم المشروع: المسح الجيوكيميائي على جانبي الحدود األردنية السعودية 

د-  المسح الجيوكيميائي

15 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 8

نسبة اإلنجاز السنوي

2014 2018 
جيولوجيا المنطقة: 

منطقة الدراســة مغطاة بصخور ما قبل الكامبري وبشــكل رئيســي الصخور 
البركانيــة المتحولــة والمنزوجرانتيــت والســانوجرانيت والســيانايت والجرانيت. 
الكوارتــز منزونيــت مخترقــة علــى نطــاق واســع بواســطة )Dykes الفلســية 
 Veins لحقــب  المنتمــي  الرملــي  الحجــر  الشــرق  مــن  يحدهــا  والمافيــة(، 
الحيــاة القديمــة الســفلي حيــث يعلــو صخــور مــا قبــل الكامبــري بشــكل غيــر 

متوافــق.

األعمال المنجزة: 
في انتظار الجانب االردني إلستكمال كتابة التقرير الفني.

2. عمل قاعدة بيانات جيوكيميائية مشتركة لفائدة الطرفين.
3. تبــادل األفــكار والمعلومــات العلميــة حــول المحتــوى المعدنــي ذو األهميــة 

االقتصاديــة.
4. تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال اإلستكشاف الجيوكيميائي.

صورة توضح الطبقة الحاوية على عنصر اليورانيوم في مربع حقلصورة توضيحية لصخور الحجر الرملي الحاوية على عنصر اليورانيوم )متكون العال(

األعمال المنجزة: 
1. تــم جمــع 104 عينــة مــن منطقــة طعــس الغضــى وجمــع 45 عينــة مــن منطقــة 

جبــل أم حمــار وتمثــل ثدييــات وزواحــف وبرمائيــات.
2. تم ترميم العينات وترتيباها وحفظها في المعمل.

3. عمل مسح ضوئي وطباعة ثالثية األبعاد لعدد 40 عينة.

األعمال المتبقية: 
إســتكمال العمــل علــى المنطقتيــن واســتخراج المزيــد مــن الحفريــات ومــن ثــم كتابــة 

التقريــر النهائــي.

موقــع المشــروع: تبعــد منطقــة طعــس الغضــى حوالــي 130 كــم جنــوب شــرق 
مدينــة تيمــاء التابعــة ألمــارة تبــوك. وتقــع منطقــة جبــل أم حمــار حوالــي 30 كــم غــرب 

مدينــة تربــة التابعــة ألمــارة مكــة المكرمــة.

أهداف المشروع: 
1. التنقيــب عــن الحفريــات الفقاريــة مــن طعــس الغضــى بمنطقــة النفــود الكبيــر التابــع 
لمحافظــة تيمــاء، وحفظهــا فــي قوالــب جبســية كبيــرة ونقلهــا مــن الموقــع فــي 

الصحــراء إلــى مقــر هيئــة المســاحة الجيولوجيــة بجــدة لدراســتها.
2. استكشــاف مواقــع أخــرى فــي النفــود قــد تحــوي طبقــات بحيــرات قديمــة، وجمــع 

مــا يوجــد علــى الســطح أو حفــر المحاجــر.
3. جمــع األحافيــر الفقاريــة مــن متكــون أم حمــار بالقــرب مــن حــرة حضــن )جنــوب 
شــرق الطائــف(، الســتكمال بقيــة احافيــر الزواحــف البحريــة التــي جمعــت ســابقًا مــن 

المنطقــة.

1-7 إسم المشروع: اإلستكشاف العام لألحافير في المملكة 

100 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 9

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2019 

جيولوجيا المنطقة: 
1. طعــس الغضــى: تمثــل الطبقــات الرســوبية بيئــات ترســيب عذبــة لبحيــرات قديمــة 

لعصــر الباليستوســين.
2. جبــل أم حمــار: تمثــل الطبقــات الرســوبية روســب بيئــات مختلفــة بحريــة وعذبــة 

لعصــر اإليوســين.

صورة توضح منطقة العمل والطبقات الرسوبية للبحيرات القديمة والمنتجة على أحافير 
الفقاريات البرية في طعس الغضى غرب صحراء النفود شمال غرب المملكة العربية السعودية

صورة توضح عظمة الحوض )فقرات العصعص(ألحد المفترسات الكبيرة التي تم استخراجها 
من طبقات الرسوبيات البحرية من منطقة العمل في طعس الغضى غرب النفود
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موقــع المشــروع: تقــع المنطقــة قيــد الدراســة شــرق المدينــة المنــورة و شــمال 
مهــد الذهــب و تغطــي مســاحة قدرهــا 16000 كيلــو متــر مربــع.

أهداف المشروع: 
إستكمال األطلس الجيوكيميائي للمملكة العربية السعودية.

1-10 إسم المشروع: المسح الجيوكيميائي لمربع الحسو 

10 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 10

نسبة اإلنجاز السنوي

2018 2022 

جيولوجيا المنطقة: 
منطقــة الدراســة مغطــاة بصخــور مــا قبــل الكامبــري وبشــكل رئيســي الصخــور البركانيــة 
الفلســية  والعــروق  بالســدود  مخترقــة  الجرانيــت،  وصخــور  المتحولــة  والرســوبية 

والمافيــة.

األعمال المنجزة: 
1. فــي العــام 2018م تــم اإلنتهــاء مــن األعمــال المكتبيــة والتــي شــملت دراســة 

األعمــال الجيولوجيــة الســابقة، الخرائــط الطبوغرافيــة، وصــور األقمــار الصناعيــة.
2. تحديــد مواقــع جمــع العينــات. كمــا تــم جمــع 275 عينــة جيوكيميائيــة مــن مجــاري 

الوديان.

األعمال المتبقية: 
1. إستكمال جمع العينات الجيوكيميائية )حوالي 400 عينة(.

2. إرسال العينات إلى المعمل الجيولوجي إلعدادها للتحليل الكيميائي.
3. تجهيز عينات ضبط الجودة.

4. إرسال العينات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها للعناصر الرئيسية والنزرة.
الخرائــط  ورســم  الجيوكيميائيــة  البيانــات  وتفســير  اإلحصائيــة  الدراســات  عمــل   .5

الفنــي. التقريــر  وكتابــة  الجيوكيميائيــة 

جيوكيميائي من فريق العمل يأخذ العينة الجيوكيميائية بعد اختيار الموقع المناسبصورة توضح أخذ العينة من عمق 30 سم وتعطى رقمًا خاصًا بها ويتم توثيق موقعها بواسطة جهاز تحديد المواقع

موقــع المشــروع: تقــع المنطقــة قيــد الدراســة علــى الحــدود الشــمالية للمملكــة 
العربيــة الســعودية وتغطــي مســاحة قدرهــا حوالــي 1000 كيلومتــر مربــع بين مدينتي 

حقــل وحالــة عمــار.

أهداف المشروع: 
اســتخدام تقنيــات المســح اإلشــعاعي األرضــي لتحديــد الصخــور المضيفــة لليورانيــوم 

والعناصــر ذات الصلــة.

1-9 إسم المشروع: إستكشاف اليورانيوم والثوريوم في مربع حقل

مدة المشروع: 3 سنواتعدد أعضاء المشروع: 10
2018 2020 

جيولوجيا المنطقة: 
منطقــة الدراســة مغطــاة بصخــور مــا قبــل الكمبــري وبشــكل رئيســي الصخــور البركانيــة 
والرســوبية المتحولــة، المنزوجرانيــت، الســيانوجرانيت، الســيانايت، الجرانيــت، والكوارتــز 
منزونيــت مخترقــة علــى نطــاق واســع بواســطة ســدود وعــروق فلســية ومافيــة. يحــد 
الحجــر الرملــي المنتمــي لحقــب الحيــاة القديمــة الســفلي الحافــة الشــرقية لصخــور مــا 

قبــل الكمبــري حيــث يعلوهــا بشــكل غيــر متوافــق.

األعمال المتبقية: 
1. إستكمال جمع العينات الجيوكيميائية من صخور الحجر الرملي.

2. إرسال العينات إلى معمل خارجي لتحليلها لعنصر اليورانيوم والعناصر المصاحبة.
3. عمل دراسات تحليلية ومعدنية لمعرفة ارتباط اليورانيوم وإمكانية استخالصه.

4. دراســة وتحديــد البيئــة الجيولوجيــة الخاصــة بترســيب اليورانيــوم والعوامل المتحكمة 
بــه وتطبيقهــا فــي استكشــاف اليورانيــوم فــي المناطق المشــابهة. 

5. كتابة التقرير الفني.

2. تــم تســجيل 600 مــن المواقــع تحتــوي علــى قــراءات عاليــة لليورانيــوم وتــم أخــذ مــا 
مجموعــه 300 عينــة صخريــة مــن هــذه المواقــع. 

3. النتيجــة األبــرز لهــذه الدراســة هــي اكتشــاف حجــر رملــي يحتــوي علــى عنصــر اليورانيــوم 
بتركيــزات عاليــة تتــراوح بيــن 100 و1900  جــزء فــي المليــون. 

4. تــم تحليــل أربــع عينــات مــن الحجــر الرملــي لليورانيــوم بمعامــل جامعــة ديالويــر بالواليــات 
ــراوح بيــن 2.609 إلــى 6.085 جــزًءا  المتحــدة األمريكيــة والتــي أظهــرت قيــم لليورانيــوم تت

فــي المليــون مــع متوســط تركيــز 3.595 جــزًءا مــن المليــون. 
5. تــم تحليــل عينتيــن بمعامــل هيئــة الطاقــة الذريــة الصينيــة والــذي أظهــر أن صخــور الحجــر 
الرملــي تحتــوي، باإلضافــة إلــى اليورانيــوم، علــى عناصــر األرض النــادرة )REE( بتركيــز يتجــاوز 
الـــ %5. نســبة اليورانيوم/الثوريــوم )U/Th( فــي عينــات الحجــر الرملــي مرتفعــة إلــى حــد 
كبيــر وتتــراوح بيــن 1 و50  ممــا يشــير إلــى أن اليورانيــوم حــدث لــه إثــراء وأن الصخــور تحــت 

الدراســة تحتــوي علــى رواســب حقيقيــة لليورانيــوم. 
6. بعــض المواقــع فــي الحجــر الرملــي أعطــت قياســات عاليــة جــدًا للثوريــوم تتــراوح بيــن 

1000 و4000  جــزء فــي المليــون.

% 10

نسبة اإلنجاز السنوي

األعمال المنجزة: 
1. اشــتمل العمــل خــالل العــام 2018م علــى جمــع المزيــد مــن عينــات صخــور الحجــر الرملــي 
بمنطقــة الدراســة. وكجــزء مــن هــذه الدراســة، قــام قســم المســح الجيوكيميائــي بعمــل 
 HD-2002 Portable( مســح إشــعاعي أرضــي باســتخدام مطيــاف أشــعة جامــا المحمــول
العينــات  ألخــذ  أهــداف  لتحديــد  استكشــاف  كأداة    )Gamma-Ray Spectrometer

ــة.  الجيوكيميائي
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موقــع المشــروع: تمتــد منطقــة الدراســة بطــول الجــزء الشــرقي مــن البحــر األحمــر التابــع 
ــة الســعودية. للمملكــة العربي

أهداف المشروع: 
1. دراســة معاصــرة وحديثــة لألخــوار واألوديــة )الموســمية( وعالقتهــا بالخصائــص البيئيــة 
الســاحلية مــن المملكــة العربيــة الســعودية والمحاذيــة للجهــة الشــرقية مــن البحــر األحمــر.
2. تحديــد مالمــح الســاحل الجيومورفولوجيــة للجــزر الظاهــرة والمغمــورة عــن بعــد، 
وســوف تضــم البيانــات المقدمــة فــي الدراســة مختلــف الخصائــص الجيولوجيــة التــي 
لــم يشــار إليهــا مــن قبــل، والعمليــات المســؤولة عــن تكونهــا، ومــن أجــل لحصول على 
قاعــدة بيانــات شــاملة متكاملــة ترفــع مــن حصــص اإلســتفادة العلميــة وحصــص بيــع 

المــواد العلميــة الصــادرة مــن هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية.
3. تحليــل البيانــات والمخرجــات وتقييمهــا علميــًا مــع األخــذ فــي االعتبــار جوانــب العلــوم 

التطبيقية.

1-12 إســم المشــروع:  مشــروع البيئــات الســاحلية والبحريــة للبحــر األحمــر 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

5 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2019 

األعمال المنجزة: 
لم يتم إنجاز أي أعمال في المشروع.

األعمال المتبقية: 
اإلعداد للرحالت الحقلية لعام 2019م إبتداءًا من شهر مارس.

صورة توضح دراسة الصخور البركانية في منطقة أبو عريش

صورة توضح دراسة الصخور البركانية في منطقة صبيا

صورة توضح دراسة الصخور البركانية في منطقة عسير

موقع المشروع: دراسات على شامل البحر األحمر.

أهداف المشروع: 
1. جمــع أبحــاث علميــة خاصــة بالبحــر األحمــر لنشــرها فــي كتــاب يســاهم فــي فهــم 

طبيعــة وبيئــة البحــر األحمــر. 
2. التعامــل مــع العلمــاء المهتميــن باألبحــاث الخاصــة بعلــوم المحيطــات والدراســات 
الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة لحــوض هــذا المحيــط الوليــد. كمــا أنــه ســيخدم الفئــة 
الغيــر متخصصــة مــن كافــة المجتمــع ســواء كانــوا الطــالب أو العلمــاء المهتميــن 

فــي توســيع معارفهــم فــي العلــوم البحريــة فــي البحــر األحمــر.
3. ينــدرج هــذا الكتــاب تحــت سلســة الكتــب التــي تقــوم بتنفيذهــا هيئــة المســاحة 
الجيولوجيــة الســعودية حيــث ســتكون أحــد المراجــع العلميــة الهامــة والمصــادر 
المعلوماتيــة التــي تســلط الضــوء علــى أهميــة الثــروات الطبيعيــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية وذلــك لنشــر الوعــي وخدمــة المجتمــع.

1-11 إســم المشــروع:  إعــداد كتــاب البحــر األحمــر الثانــي عــن التكــون، 
ــد )الجــزء  ــة لحــوض المحيــط الولي ــة والبيئي التشــكل، الدراســات البحري

الثانــي( 

هـ- الجيولوجيا البحرية

100 %مدة المشروع: 4 سنواتعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2018 

األعمال المنجزة: 
  .Springer اإلنتهاء من طباعة الكتاب ونشره من قبل الناشر سبرنجر
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موقــع المشــروع: تقــع محافظــة أملــج فــي منطقــة تبــوك شــمال مدينــة ينبــع والتــي 
تبعــد عنهــا مســافة 160 كــم علــى طــول ســاحل البحــر االحمــر للمملكة العربية الســعودية.

أهداف المشروع: 
فهــم ودراســة ورســم خرائــط توضــح نمــط وانتشــار الرواســب فــي محافظــة أملــج 

)رواســب ســاحلية وبحريــة( وجزيــرة جبــل حســان. 

1-14 إســم المشــروع: مشــروع دراســة خصائــص الرواســب الســاحلية 
والبحريــة لمدينــة ُأملــج وجبــل حســان 

90 %مدة المشروع: 6 سنواتعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

2013 2018 

جيولوجيا المنطقة: 
تتميــز المنطقــة برواســب قاريــة فــي الجــزء الشــرقي مــن منطقــة الدراســة )المنطقــة 
الشــاطئية( والرواســب الموجــودة حــول الجــزر تحتــوي علــى نســبة عالية مــن الكربونات 

باإلضافــة إلــى وجــود شــعاب مرجانيــة متفرقــة فــي المنطقــة.

األعمال المنجزة: 
.)XRD - 1. اإلنتهاء من الدراسات الجيو كيميائية  )كربونات الكالسيوم

2. اإلنتهاء من تحليل التيارات البحرية وعمل خرائط لها. 
3. اإلنتهاء من التحليل الحجمي للحبيبات. 

4. اإلنتهاء من الدراسات المجهرية الخاصة بعينات الرواسب. 
5. تحليل بعض بيانات الشعاب المرجانية. 
6. عمل خرائط توضح أسماء الجزر عليها. 

األعمال المتبقية: 
 .)Total Organic Carbon( 1. إستكمال بعض التحاليل الجيوكيميائية

2. إستكمال تحليل باقي بيانات مواقع الشعاب المرجانية. 
3. إستكمال الخرائط الخاصة بتوزيع الحجم الحبيبي. 

4. كتابة التقرير النهائي.

تكون الحشائش البحرية في بعض مواقع الدراسة

جزيرة المنقلب شمال غرب أملج

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن البحــر 
األحمــر وتمتــد بالتــوازي مــع الســاحل علــى نحــو 60 كــم ضمــن المنطقــة اإلداريــة 

لمنطقــة تبــوك.

أهداف المشروع: 
تجميــع البيانــات مــن أجــل الحصــول علــى فهــم أفضــل للبحــر األحمــر وبيئاتــه الفرعيــة 

المختلفــة.

1-13 إســم المشــروع: دراســة خصائــص قــاع البحــر لضفة الوجــه وأهميتها 
البيئية

70 %مدة المشروع: 4 سنواتعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2018 

جيولوجيا المنطقة: 
يشــكل إلتفــاف ســتة مــن الجــزر الكبيــرة، الممتــدة بشــكل عمــودي، حاجــز مرجانــي 
ــرة  ــر مــن أربعيــن جزي ــرة شــبه مغلقــة تحــوي أيضــًا علــى أكث يحيــط بمنطقــة خــور كبي
صغيــرة ومتوســطة المســاحة ومتنوعــة بيئيــًا. بعضهــا يحتــوي علــى حشــائش بحريــة 
وطحالــب ونبــات الشــورى وشــعب مرجانيــة مختلفــة، أكبــر الجــزر الموجــودة فــي 
المنطقــة هــي جزيــرة بريــم والتــي تقــع غــرب مرســى الخــرج والتــي تبلــغ مســاحتها 
حوالــي 19 كــم2، وتعــد أقصــى جــزر المنطقــة باتجــاه الغــرب، والجزيــرة مقوســة 
الشــكل ســواحلها الشــرقية غيــر منتظمــة حيــث يتعمــق فــي الجزيــرة مــن شــمالها 
معظــم  فــي  أيضــًا  تنتشــر  التــي  الشــورى  نباتــات  تغطيــه  ضحــل  خليــج  الشــرقي 
ســواحلها الشــرقية ويحدهــا مــن الناحيــة الغربيــة ميــاه عميقــة يصــل عمقهــا إلــى أكثــر 

مــن 200م.

األعمال المنجزة: 
1. تم تجميع بعض العينات الرسوبية من أجزاء مختلفة من منطقة الدراسة.

مــن  تــم جمعهــا  التــي  للعينــات  الحبيبــي  بالحجــم  الخاصــة  التحاليــل  عمــل  تــم   .2
لمنطقــة. ا

3. تم تجميع بعض قياسات التيارات البحرية. 

األعمال المتبقية: 
1. إستكمال جمع العينات الرسوبية لمنطقة الدراسة. 

2. دراسات الشعاب المرجانية. 
3. إستكمال تجميع قياسات التيارات البحرية لبقية المنطقة. 

4. عمل مسوحات قياس األعماق لمنطقة الدراسة. 
5. إســتكمال التحاليــل الخاصــة بالرواســب البحريــة )الحجــم الحبيبــي( باإلضافــة إلــى 

الجيوكيميائيــة. التحاليــل 

جزيرة عيقة رزق جنوب غرب منطقة الدراسة ويتضح نمو نباتات الشورى عليها
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مكتشــفة ســابقًا واألطــر التــي تحكمــت فــي توزيعهــا وانتشــارها علــى الكيفيــة التــي هــي عليهــا 
لمحاولــة إيجــاد البيئــة الجيولوجيــة الموجــودة فــي الجانــب االخــر المقابــل لهــا فــي الصحــراء 
الشــرقية بجمهوريــة مصــر العربيــة )الحتوائهــا علــي رواســب ذات احتياطيــات ضخمــة لعــدد كبيــر 
مــن التمعدنــات خاصــة لتمعــدن الذهــب( وكذلــك لوجــود تشــابه كبيــر بيــن البيئــات الجيولوجيــة 
الحــدود  بمناطــق  تحيــط  التــي  المناطــق  تلــك  أو  ليثولوجيــًا(،  )المتشــابهة  الجانبيــن  علــى 
اإلقليميــة وحــدود التمــاس للتراكيــب اإلقليميــة )فالــق ابــا القــزاز، فالــق ابــا العجــاج، فالــق الــدور، 
فالــق حنبــق وغيرهــا(، وذلــك لتســريع وتمكيــن استكشــاف المزيــد مــن الرواســب المعدنيــة الغيــر 
معروفــة واستكشــاف االمتــدادات المعدنيــة للرواســب المعدنيــة األخــرى. وقــد تمــت زيارتهــا 
ــة معروفــة  ــة تحــت أرقــام توثيقي ــات الهيئ ــن ســواء تلــك المدرجــة فــي قواعــد بيان بإقليــم مدي
أو تلــك التواجــدات المبنيــة علــي التشــابه فــي بيئــات التكويــن الجيولوجيــة  كمــا أنــه ســيتم 
ــرة الهيئــة وذلــك لتســهيل  االســتعانة بالمســح الجــوي بواســطة فريــق العمــل باســتخدام طائ

الوصــول لألماكــن الوعــرة الصعــب الوصــول إليهــا بالســيارات.
االســتراتيجية التــي تــم اتباعهــا فــي اعمــال المســح الجــوي: بعــد أن تــم الربــط بيــن الجانبيــن  
تــم عمــل شــبكة وهميــة بطــول امتــداد الفوالــق الرئيســية ونطاقــات القــص اإلقليميــة بحيــث 
ــدر،  ــا العجــاج، ال ــا القــزاز، أب تغطــي خطــوط الشــبكة الوهميــة حــدود فوالــق ونطاقــات قــص أب
حنبــق، وغيرهــا مــن الفوالــق ذات مقيــاس الرســم اإلقليمــي بحيــث تكــون تلــك الشــبكة تغطــي 
مســاحة 6500 كــم2 وبطــول 1202 كــم وبعــرض 58 كــم فــي أعــرض جــزء، وقــد تــم الطيــران 

فــوق تلــك المنطقــة والتــي تتوســطها مدينــة الوجــه مــن ناحيــة الغــرب.
علــي  تحتــوي  موقــع   47 تحديــد  إلــى  الجويــة  للمســوحات  األوليــة  النتائــج  أظهــرت  وقــد 
منكشــفات متمعدنــة إمــا بمعــادن فلزيــة أو ال فلزيــة، وقــد تــم جمــع 184 عينــة مــن كافــة 
الجيولوجيــة  الدراســات  إلجــراء  إلرســالها  العينــات  تلــك  إعــداد  يتــم  وســوف  المواقــع  تلــك 
والبتروجرافيــة والمعدنيــة والتحاليــل الكيميائيــة بمعامــل الهيئــة بمــا يتوافــق مــع نوعيــة العينات 

التــي تــم جمعهــا. 
أعمال الرحلة الحقلية الثانية:

تــم البنــاء علــى برنامــج الرحلــة الحقليــة الســابقة إلقليــم مديــن التــي تمثلــت فــي إجــراء مســوحات 
جويــة )Aerial survey( للمناطــق المقابلــة للشــمال الشــرقي لمدينــة الوجــه، والتــي جــاءت 

علــى هيئــة حزمتيــن مــن البروفيــالت الوهميــة، وقــد تــم رســم عــدد 21 بروفيــل شــمال الوجــه 
بطــول80 كيلومتــر وبمســافة فاصلــة 2 كيلومتــر بيــن كل بروفيــل والــذي يليــه بمســاحة كليــة 
3360 كيلومترمربــع، وعــدد 14 بروفيــل جنــوب مدينــة الوجــه بطــول 100 كيلومتــر وبمســافة 
فاصلــة 2 كيلومتــر بيــن كل بروفيــل والــذي يليــه بمســاحة كليــة 2800 كيلومتــر مربــع، وتــم 
مســح تلــك البروفيــالت بواســطة هيلوكوبتــر الهيئــة، وقــد تــم تحــري الدقــة فــي أن تكــون 
المواقــع المعدنيــة التــي تــم التوصــل إليهــا أثنــاء تلــك المســوحات ليســت مســجلة مســبقًا 
فــي قاعــدة بيانــات الهيئــة. و بعــد إتمــام إجــراء تلــك المســوحات الجويــة للمنطقتيــن المشــار 
إليهمــا ســابقا تــم تســجيل عــدد 42 تواجــد جديــد لعــروق مــرو ممتــدة لمســافات كبيــرة تحمــل 
مالمــح البعــض منهــا وجــود معــادن، وقــد تــم جمــع عينــات ممثلــة مــن كل تلــك المواقــع 
بالكيفيــة التــي تتوائــم والغــرض المطلــوب لهــا فــي المشــروع وســوف يتــم تحليــل عينــات تلــك 
المواقــع تبعــًا للغــرض المطلــوب منهــا وعنــد الحصــول علــى النتائــج ســوف نقــوم بفــرز المواقــع 
التــي تحــوى معــادن فلزيــة أم ال فلزيــة حيــث نســعى للبحــث عــن تمعــدن الذهــب والنحــاس 
والمعــادن المصاحبــة لهمــا تبعــا إلســتراتيجية العمــل فــي المشــروع علــى تلــك المنطقــة، وقــد 
تــم جمــع عــدد 226 عينــة، وســوف يتــم اســتكمال الجــزء الجنوبــي مــن إقليــم مديــن وهــي 
الشــبكة األخيــرة الجنوبيــة والتــي تغطــي الفالــق اإلقليمــي لحنبــق والــذي يغطــي معقــد جــار 
ســالجه وذلــك لضيــق الوقــت وعــدم التمكــن مــن مســحه ضمــن أعمــال هــذا العــام فســوف 
يتــم مســحة أثنــاء أعمــال األنشــطة الحقليــة إلقليــم الحجــاز وهــو مــن المناطــق القريبــة لــه. وبعــد 
إتمــام الجــزء الجنوبــي ســيكون لدينــا الفرصــة بعــد إجــراء التحاليــل علــى رســم المالمــح المعدنيــة 
إلقليــم مديــن عمومــًا ودرع زعــم بشــكل خــاص علــى نطــاق إقليمــي وبصــورة شــمولية داخــل 
إقليــم مديــن والــذي يمثــل الوجــه االماميــة للمنطقــة المحيطــة بمنجــم الســكري وهــو مــا كان 
يمثــل الهــدف الرئيســي لفريــق العمــل بالكيفيــة التــي قــام بهــا الفريــق للحصــول علــى النتائــج 
المرجــوة والتــي تتمثــل فــي رســم النمــوذج المعدنــي )Metallogenic model( لــدرع زعــم 
والــذي تتشــابه بيئــة التكويــن للوحــدات الصخريــة والتراكيــب اإلقليميــة الموجــودة فيــه مثيالتهــا 

علــى الجانــب اآلخــر بالصحــراء الشــرقية بمصــر. 
المحــور الثانــي: يتــم وضــع اللمســات األخيــرة بهــدف اســتكمال التقريــر العــام لمشــروع خريطــة نشــأة 
الرواســب المعدنيــة للمملكــة والــذي أصبــح فــي صورتــه النهائــي، حيــث يتــم كتابــة الخالصــة وتجميــع 

ــدرع العربــي  موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــرقي مــن ال
ــاض. وتبعــد 180كــم عــن العاصمــة الري

أهداف المشروع: 
1. إســتنباط العالقــة مــا بيــن الرواســب المعدنيــة المكتشــفة فــي المملكــة وبيــن 
التراكيــب الليثولوجيــة اإلســتراتجرافية والبنائيــة عــن طريــق تجميــع ومضاهــاة وتفســير 
للتعــرف  المكتشــفة،  المعدنيــة  الرواســب  بهــذه  المتعلقــة  الفنيــة  المعلومــات 
الدقيــق علــى الوضــع الجيولوجــي وطبيعــة البيئــات الجيولوجيــة الترســيبية والعمليــات 

الجيولوجيــة التــي أدت إلــى ترســب وتكــون خامــات هــذه المعــادن.
التكويــن، وتحديــد خصائصهــا  2. تقديــر األعمــار الجيولوجيــة للتمعدنــات وظــروف 

والجيوفيزيائيــة. الجيوكيميائيــة  وبصماتهــا 
قاعــدة  وبنــاء  المعدنيــة،  الرواســب  هــذه  وتكــون  نشــأة  أصــول  مــن  التحقــق   .3
مســتفيضة  دراســات  إجــراء  فــي  قدمــًا  والمضــي  لهــا،  الميتالوجينيــة  المعلومــات 
المكتشــفة   Deposits Models المعدنيــة  للرواســب  نمــاذج  إليجــاد  ومتخصصــة 
التــي يمكــن مــن خاللهــا فتــح آفــاق اســتثمارية واســعة الكتشــاف تواجــدات معدنيــة 

2-1 إســم المشــروع: خريطة نشــأة الرواســب المعدنية للمملكة بمقياس 
رسم 1,000,000:1

الخريطة الميتالوجينية إلقليم مدين بمقياس رسم  500,000:1

80 %مدة المشروع: مستمرعدد أعضاء المشروع: 18

نسبة اإلنجاز السنوي

2013 ........ 

1-2 : إدارة التنقيب عن المعادن

األعمال المنجزة: 
ارتكــز العمــل فــي الفتــرة منــذ 2018/1/1م  إلــى 2018/12/31م  لمشــروع خريطــة 

نشــأة الرواســب فــي العمــل علــى عــدة محــاور متوازنــة وهــي:
I-   إستكمال االعمال والدراسات فيما يخص مناطق إقليم مدين.

II-  إستكمال التقرير العام لمشروع الخريطة والذي أوشك على االنتهاء.
تــم اختيارهــا فــي  التــي  III- اإلنتهــاء مــن إجــراء الدراســات والقياســات المتطــورة  
المرحلــة األولــى لتمثــل 11 مكمــن وراســب معدنــي ومنجــم فــي المعامــل العالميــة 

خــارج المملكــة.
المحــور األول: تــم تنفيــذ البرنامــج الحقلــي للمناطــق التــي تــم الترتيــب لهــا حســب 
برنامــج العمــل فــي الفتــرة المقبلــة والتــي تشــتمل علــى عــدد مــن التواجــدات المعدنيــة 
التــي تمــت زيارتهــا بإقليــم مديــن )وهــو المشــروع الحالــي تحــت مظلــة نشــأة الرواســب 
المعدنيــة( ســواء تلــك المدرجــة فــي قواعــد بيانــات الهيئــة تحــت أرقــام توثيقيــة معروفــة 
أو تلــك التواجــدات المبنيــة علــي التشــابه فــي بيئــات التكويــن الجيولوجيــة )المتشــابهة 
ليثولوجيــًا(، أو تلــك المناطــق التــي تحيــط بمناطــق الحــدود اإلقليميــة وحــدود التمــاس 
للتراكيــب اإلقليميــة، والتــي ســوف يتــم التوصــل إليهــا بإســتخدام تقنيــات االستشــعار 
عــن بعــد، وذلــك ألهميــة تطبيقهــا لتســريع وتمكيــن استكشــاف المزيــد مــن الرواســب 
المعدنيــة  للرواســب  المعدنيــة  االمتــدادات  واستكشــاف  معروفــة  الغيــر  المعدنيــة 
األخــرى. كمــا أنــه قــد تــم إجــراء المســح الجــوي. وفــي هــذا الســياق تــم إجــراء رحلتيــن 
الوجــه  الشــرقي لمدينــة  الشــمالي والشــمالي  الجــزء  ركــزت علــى  حقليتيــن إحداهمــا 

والثانيــة ركــزت علــى المنطقــة شــرق وجنــوب شــرق مدينــة الوجــه كمــا يلــي: 
أعمــال الرحلــة الحقليــة األولــى: اعتمــدت أعمــال تلــك الرحلــة علــى إجــراء المســوحات 
الجويــة لمســاحة 65002  كــم وذلــك باســتخدام إحــدى طائــرات الهيئــة وقــد كان 
الغــرض الرئيســي منهــا هــو التأكيــد علــى وجــود منكشــفات لرواســب معدنيــة غيــر 

أ- المعادن الفلزية

مماثلــة وجديــدة وتحديــد المناطــق األوفــر حظــًا عــن غيرهــا احتــواء علــي رواســب 
معدنيــة مماثلــة لمــا هــو معلــوم فــي المملكــة. نفذت اإلدارة )5( مشاريع خالل عام 2018م، وفيما يلي نبذًة عنها:



30

التقرير السنوي 2018م )1439-1440هـ(

31

نالتــه الرواســب المعدنيــة المســجلة فــي الــدرع العربــي مــن دراســات، وهــو مــا نعمــل 
عليــه فــي الفترتيــن الحاليــة والمقبلــة.

 لذلك تم تقديم ورشة عمل للتعريف بفاعليات المشروع علي مدار 5 أيام بمعدل 
4 ســاعات يوميــًا بمجمــوع 20 ســاعة، وقــد تــم عــرض مــا تــم إنجــازه لوضع منســوبي 
الهيئــة فــي بــؤرة اهتمامــات المشــروع الــذي يعــول عليــه الكثيــر ســواء إلنعــاش 
وإعطائهــا  مناطــق  بترشــيح  وذلــك  للمملكــة  المعدنــي  االستكشــاف  أنشــطة 
األولويــة لبرامــج االستكشــاف المعدنــي إلدارة التنقيــب، او لجــذب المســتثمرين 
فــي قطــاع التعديــن لحثهــم علــى البحــث والتنقيــب فــي العديــد مــن المناطــق 

الواعــدة التــي تحتــوي علــى رواســب ذات احتمــاالت مشــجعة ومبشــرة.

األعمال المتبقية: 
المشــروع  أعمــال  2016م ضمــن  ينايــر  منــذ  بإقليــم مديــن  العمــل  تــم  أن  منــذ 
العــام لدراســات نشــأة الرواســب المعدنيــة للمملكــة العربيــة الســعودية )الخريطــة 
الميتالوجينيــة(، فعلــى غيــر العــادة بالنســبة لالســتراتيجية التــي تــم اتباعهــا فــي 
أعمــال المشــروع التفصيليــة بالنســبة لألقاليــم األخــرى التــي ســبق دراســتها والتــي 
إجــراء  وتــم  رواســب معدنيــة مكتشــفة مســبقا،  تنــاول  علــى  باألســاس  تركــزت 
دراســات فنيــة خضعــت لبرامــج تنقيــب وللعديــد منهــا ســجالت عــن احتياطيــات 
واعــدة لهــا )وهــي أقاليــم عفيــف والريــن والدوادمــي(، إال أن فريــق العمــل اتفــق 
منــذ بدايــة العمــل فــي إقليــم مديــن علــى تغييــر تلــك االســتراتيجية والتــي تتمثــل 
وذلــك  شــمولي  منظــور  مــن  للمشــروع  استكشــافي  ُبعــد  وضــع  ضــرورة  فــي 

لالعتبــارات التاليــة:
1. التاريــخ االستكشــافي لإلقليــم يوضــح أنــه لــم يحــظ باالهتمــام الــذي يســتحقه 
حيــث يحتــوي علــى )318( تواجــدًا معدنيــًا منهــا )57( راســبًا ومكمنــًا، وإنــه نظــرا 
لمســاحة اإلقليــم التــي تبلــغ حوالــي )42000 كــم2( وهــي تمثــل حوالــي )7.45%( 
مــن إجمالــي مســاحة الــدرع العربــي، وبالتالــي فــإن التواجــدات المعدنيــة المكتشــفة 

باإلقليــم ال تتوافــق مــع مســاحته الكبيــرة نســبيا وال مــع تنــوع الســحن الصخريــة المنكشــفة 
والممتــدة فــي ربوعــه، وكذلــك اختــالف تراكيبــه البنائيــة التــي تأثــرت بحــركات تكتونيــة معقــدة 

وممتــدة إقليميــًا.
2. تؤكــد عمليــات الربــط والمضاهــاة بيــن الوحــدات الصخريــة بيــن تلــك الممتــدة علــى جانبــي 
البحــر األحمــر )إلقليــم مديــن والصحــراء الشــرقية( تشــابها كبيــرا فــي البيئــات الجيولوجيــة، التــي 
أكــدت األنشــطة التعدينيــة الواســعة فــي الجانــب اآلخــر فــي الصحــراء الشــرقية بجمهوريــة مصــر 
العربيــة وجــود رواســب معدنيــة تحتــوي علــى احتياطيــات ضخمــة لعــدد كبيــر مــن الرواســب 
رواســب  استكشــاف  إلمكانيــة  كشــواهد  الرواســب  تلــك  أخــذ  يمكــن  وبالتالــي  المعدنيــة. 
معدنيــة مشــابهة لهــا فــي ظــروف النشــأة والتكويــن علــى الجانــب الســعودي يمكــن البنــاء 
عليهــا، وبالفعــل تــم إجــراء بعــض األعمــال االستكشــافية الشــمولية ونتــج عنهــا مالحظــة 
تواجــد المزيــد مــن المواقــع المعدنيــة التــي يعتــد بأهميتهــا. وعليــه فقــد تــم تفعيــل مســح 
جــوي بالهليكوبتــر وكذلــك تــم اعتمــاد آليــة االستشــعار عــن بعــد بإســتخدام العديــد مــن صــور 
األقمــار االصطناعيــة الستكشــاف مثــل هــذه المواقــع المعدنيــة خاصــة تلك التــي لها اتجاهات 
إقليميــة مــع الجانــب األخــر مــن البحــر األحمــر، وخلصــت نتائــج الدراســات األوليــة بعــد أن تــم 
إجــراء المســوحات الجويــة المشــار إليهــا فــي المحــور األول إلــى وجــود رواســب معدنيــة جــاري 
العمــل علــى إجــراء القياســات الكيميائيــة والدراســات الجيولوجيــة عليهــا بعدهــا يتــم معالجــة 

تلــك النتائــج.
3 . إن اســتكمال أصــل النشــأة للرواســب المعدنيــة المكتشــفة مســبقًا حســب مــا تــم اتباعــه فــي 
األقاليــم األخــرى ســوف ينتــج عنــه تحديــد بيئــات التكويــن واألنظمــة المعدنيــة ذات االمتــدادات 
الكبيــرة فــي هــذا اإلقليــم مــن شــأنه أن يرســم حــدود تلــك البيئــات لــكل عنقــود تمعدنــي ليأتــي 
بعدهــا دور االستكشــاف المعدنــي التفصيلــي فيمــا بعــد ليزيــد القيمــة المضافــة ألهميــة التعديــن 

فــي اإلقليــم وقــد يرفــع احتياطيــات الرواســب المعدنيــة المكتشــفة. 
تنقســم االعمــال المتبقيــة إلــى جزئييــن أساســيين أولهمــا فيمــا يخــص الرواســب المعدنيــة 

المختــارة بإقليــم مديــن وتتمثــل فيمــا يلــي:
1. ســوف يتــم اســتكمال الجــزء الجنوبــي مــن إقليــم مديــن وهــي الشــبكة األخيــرة الجنوبيــة 
والتــي تغطــي الفالــق اإلقليمــي لحنبــق والــذي يغطــي معقــد جــار ســالجه وذلــك لضيــق 

وتصنيــف وقولبــة المراجــع والمصــادر التــي تمــت االســتعانة بهــا فــي كتابــة التقريــر العــام الــذي 
يمثــل باكــورة مخرجــات المشــروع. كمــا يتــم دمــج وترقيــم المتــون واألشــكال والجــداول لتكــون فــي 

صــورة متواليــة تمهيــدًا لرفــع التقريرلمديــراإلدارة لبــدء إجــراءات إرســاله للمراجــع الخارجــي.
المحــور الثالــث: تــم إجــراء جــزء كبيــر مــن القياســات المتطــورة )الموجهــة للرواســب المعدنيــة 
لعــدد   )CNNC( الصينيــة  القوميــة  النوويــة  الهيئــة  بمعامــل  عفيــف(  إقليــم  داخــل  المختــارة 
إقليــم عفيــف  داخــل  راســب معدنــي   11 لتمثــل  فائقــة  بعنايــة  انتقاءهــا  تــم  لبيــة  عينــة   72
 )Intrusion Related( والنجــادي   )Volcanic Massive Sulphides( النقــرة  وهــي 
  )Intrusion Related(والشــمطة &  )Intrusion Related   Orogenic Gold(والصخيبــرات
 Highly differentiated granite, pegmatites(والسلســلة  )Porphyry Copper(والغثيرة
 Highly differentiated granite tungsten( وبــدع الجمالــة   )and stanifrous quartz
quartz( والدويحــي)Porphyry Gold(  وبيــر طويلــة  )Orogenic Gold-Tungsten(وظلــم  
النظــم  مختلــف  المناطــق  تلــك  وتمثــل   ،  )Intrusion Related(وبلغــة  )Orogenic Gold(

المعدنيــة األكثــر شــيوعًا فــي الــدرع.
وتتمثــل تلــك القياســات فــي )1( المكتنفــات الســائلية  )Fluid Inclusions(، وســوف يتــم 
إدراج تلــك التحاليــل فــي األشــكال المتخصصــة تمهيــدًا لوضــع التفســيرات الخاصــة بهــا، وكذلــك 
تــم التعــرف علــي المحتــوى الغــازي للمكتنفــات الســائلية. والــذي يعــول عليــه فــي التعــرف علــى 
تصنيــف الرواســب المعدنيــة بعــد معالجــة تلــك البيانــات ووضــع التفســيرات لهــا. )2( النظائــر 
المشــعة الثابتــة )Stable Isotopes( لنظائــر األوكســجين والكربــون والكبريــت، وتــم إجــراء تلــك 
القياســات لجميــع العينــات، وســوف يتــم إدراج تلــك التحاليــل فــي األشــكال المتخصصــة لتحديــد 
نــوع المحلــول الــذي تكــون منــه الراســب المعدنــي وضــع التفســيرات الخاصــة بــه. )3( جــاري 
اســتكمال بقيــة العينــات لقيــاس النظائــر المشــعة الغيــر ثابتــة )Unstable Isotopes( التــي 
ــة التــي تــم فصــل  ــد أعمــار الراســب المعدنــي. أجــزاء مــن المعــادن الكبريتي تســتخدم فــي تحدي
حبيباتهــا مــن الصخــر المســتضيف، والمنحنــي الــذي تــم احتســاب عمــر التمعــدن فيــه لمناطــق 
بــدع الجمالــة والصخيبــرات والتــي أوضحــت عمــر الراســب المعدنــي فــي كليهمــا. وذلــك ألهميــة 
تلــك القياســات والدراســات فــي عمــل النمــاذج المعدنيــة )Metallic Models( اعتمــادًا علــى 
معطيــات نتائــج القياســات والتحاليــل تمهيــدًا إلخضاعهــا لبرامــج يمكــن البنــاء عليهــا للتعــرف 

ــة مثــل العمــق  ــن تلــك الرواســب المعدني ــرودة وتكوي ــاء ب علــى مختلــف الظــروف الســائدة اثن
 ،)Homogenization Temperature( الــذي تكونــت عنــده، درجــة الحــرارة الســائدة )Depths(
الضغــط )Pressure(، درجــه الملوحــة للمحلــول الحرومائــي )Salinities(، انســيابية المحلــول 
الحرومائــي )Rate of Flow( وغيرهــا مــن التفســيرات التــي تــؤدي إلــى االلمــام الجيــد بحالــة 
 Identifying the sources,( التكويــن  بيئــات  وتحديــد  ومصادرهــا  وتصنيفهــا  التمعدنــات 
ages, genetic environments of the mineralization events(. ليــس فقــط للمناطــق 
التــي ســيتم إجراءهــا ولكنهــا أيضــًا ســوف تســهم فــي رســم الخطــوط العريضــة لكافــة األنظمــة 
المعدنيــة التــي توجــد فــي البيئــات الجيولوجيــة المتنوعــة بإقليــم عفيــف مــن منظــور شــمولي 

 )Holistic vision for the Afif Metallogenic Model(
المحــور الرابــع: يتمثــل هــذا المحــور فــي توجــه فريــق العمــل للتعريــف بمخرجات المشــروع لكافة 
التعديــن فــي الشــركات  العامليــن بقطــاع  الهيئــة او  الفئــات المســتهدفة )ســواء منســوبي 
الخاصــة والمؤسســات الحكوميــة ذات االرتبــاط( لالســتفادة مــن منتوجاتــه المتنوعــة والفوائــد 
المســتهدفة منــه، وذلــك بشــكل منهجــي ومتــدرج وفــي هــذا الســياق  تــم انعقــاد ورشــة عمــل 
بمركــز التدريــب بالهيئــة فــي الفتــرة مــن 12-16 رمضــان الجــاري الموافــق 27-31 مايــو 2018م، 
وكان عــدد الحضــور 23 متــدرب، وكانــت الفئــة المســتهدفة هــي منســوبي الهيئــة مــن اإلدارات 
المختلفــة التــي تتعلــق أعمالهــا باألســاس بأعمــال المشــروع مــع إعطــاء أولويــة لمنســوبي إدارة 
التنقيــب عــن المعــادن وذلــك لقــرب انتهــاء فريــق العمــل مــن إخــراج التقريــر العــام لمشــروع نشــأة 
الرواســب المعدنيــة للمملكــة )الخريطــة الميتالوجينيــة( وهــو يمثــل أول المنتوجــات، والــذي 
ــر الفنيــة الموجهــة لمختلــف أقاليــم الــدرع العربــي تباعــًا، ونظــرًا  ســيتبع الحقــًا بسلســلة التقاري
لمــا يتضمنــه هــذا التقريــر مــن معلومــات وبيانــات فنيــة ناقشــت الخطــوط العريضــة ألنظمــة 
ــع  ــه المختلفــة مــن أقاليــم ودروع وأحزمــة ومجامي ــي بمكونات ــدرع العرب ــوع ال التمعــدن فــي رب
وتكاويــن جيولوجيــة ووحــدات صخريــة تــم دمجهــا وتأثرهــا بحــركات تكتونيــة وتراكيــب بنائيــة 
علــى مقاييــس إقليميــة ممتــدة أوعلــى مقاييــس محليــة. ممــا نتــج عنــه تكــون صحــب متنوعــة 
لرواســب معدنيــة تنتمــي لعــدة أنظمــة معدنيــة أمكــن التوصــل إلــي خصائصهــا الجيولوجيــة 
والمعدنيــة بمضاهاتهــا بنظائرهــا مــن الرواســب المعدنيــة المشــابهة لهــا فــي ظــروف النشــأة 
والتكويــن والمنتشــرة فــي ربــوع العالــم والتــي أخــذت قســطًا مــن الدراســات الجينيــة أكثــر ممــا 
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جيولوجيا المنطقة: 
عبــارة عــن متداخــالت جرانيتيــة وتنقســم هــذي المتداخــالت إلــى قســمين رئيســين 

ــاء علــى األعمــار: بن
1. متداخــل جرانيتــي قديــم يصــل عمــره إلــى 620 مليــون ســنة ويتكــون مــن النايــس 

والكوارتــز ديورايــت و الميتــا جابــرو. 
2. متداخــل جرانيتــي حديــث يصــل عمــره مــا بيــن 590-565 مليــون ســنة ويتكــون مــن 
الصخــور الجرانيتيــة القلويــة وهــذه الصخــور فــي الغالــب هــي الحاويــة علــى تمعدنــات 

اليورانيــوم والعناصــر األرضيــة النــادرة مثــل جبــال أجــا.

األعمال المتبقية: 
تمعدنيــة  مؤشــرات  أعطــت  التــي  للمناطــق  الســطحية  العينــات  زيــادة  ســيتم   .1

المســتهدف. االقليــم  باقــي  فــي  العمــل  اســتكمال  وكذلــك 
2. تم استقبال جميع طلبات المعمال الكيميائي وقد أعطت بعضها مؤشرات ايجابية.

3. سيتم إعادة زيارة هذه المواقع والعمل بها بشكل أكبر وزيادة العينات السطحية.
4. رسم الخرائط الجيولوجية لها وتحديد مواقع تركيز التمعدن في الصخور الحاملة للتمعدن.

5. تحليــل هــذه النتائــج ودراســتها وعمــل قطاعــات وخرائــط جيوكيميائيــة بواســطة برنامــج 
الســيرفر لمعرفــة ومقارنــة العناصــر بعضهــا ببعــض.

األعمال المنجزة: 
1.  االنتهــاء مــن تجميــع كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تخــص منطقــة الدراســة إلقليــم 
حائــل مــن تقاريــر وخرائــط  جيولوجيــة وصــور األقمــار الصناعيــة التــي تغطــي إقليــم حائــل 
مــع التركيــز علــى الصخــور الجرانيتيــة الحاملــة للمعــادن االرضيــة النــادرة والمعادن المشــعة.
2. بنــاءًا علــى الخطــة الموضوعــة وعلــى حســب األولويــة وأهميــة كل منطقــة مســتهدفة 

فــي كل رحلــة حقليــة، فقــد تــم جمــع عينــات ســطحية بواقــع 200عينــة مــن الســحن 
والصخــور الحاويــة علــى التمعــدن وقــد أعطــت بعــض العينــات مؤشــرات إيجابيــة لبعــض 
المواقــع فقــد تــم التركيــز علــى منطقتيــن وهمــا  منطقــة النيســية ومنطقة جوبا بســبب 
الدراســة  امتــدادات منطقــة  لمعرفــة  زيــارة حقليــة  تمــت  المشــجعة فقــد  نتائجهمــا 
المتمعدنــة ومعرفــة البيئــة الجيولوجيــة الحاملــة للتمعــدن ورســم خريطــة جيولوجيــة 
مبدئيــة لموقعــي الدراســة وتــم أخــذ 13 عينــة وإرســالها للمعمــل الجيولوجــي لمعرفــة 

تركيبهــا المعدنــي و محتواهــا مــن المعــادن ذات األهميــة.
3. أوضحــت الدراســات المجهريــة للعينــت تواجــد معــدن الزركــون الحامــل للعناصــر 

.XR-D األرضيــة النــارة وكذلــك تــم أخــذ عينــة واحــدة لعمــل

صورة توضح الصخور الجرانيتية القلوية الحاملة للعناصر األرضية النادرة

الوقــت وعــدم التمكــن مــن مســحه ضمــن أعمــال هــذا العــام فســوف يتــم مســحه أثنــاء 
أعمــال األنشــطة الحقليــة إلقليــم الحجــاز وهــو مــن المناطــق القريبــة لــه.

2. إجــراء التحاليــل الكيميائيــة للعينــات التــي تــم جمعهــا للمناطــق محــل التقريــر الحالــي والمناطق 
المتبقيــة بطــول فالــق حنبــق االقليمي.

3. االنتهــاء مــن الدراســات الجيولوجيــة )البتروجرافيــة والمعدنيــة لبقية الرواســب( بعد اســتكمال 
إرســالها للمعمل.

4. معالجة تلك البيانات والبدء في كتابة التقرير.

الجــزء المتبقــي الثانــي ويتمثــل فــي اســتكمال تخريــج التقريــر العــام للمشــروع الــذي مــا زال 

العمــل قائمــًا عليــه فــي الفتــرة الحاليــة والــذي يتضمــن تلخيصــًا موجهــًا لخدمــة األهــداف 
الرئيســية للمشــروع لجميــع البيانــات الفنيــة والعلميــة المتراكمــة مــن األعمــال الســابقة الــواردة 
فــي جميــع الدراســات التعدينيــة التــي قامــت بهــا البعثــات األجنبيــة وبخاصــة فــي مجــاالت 
العربــي  الــدرع  فــي  المعدنــي  والتنقيــب  والتخريــط  والجيوكيميائــي  الجيوفيزيائــي  المســح 
وكذلــك المشــاريع التــي قامــت بهــا هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية منــذ إنشــاءها حتــى 

االن. 
ويعــد التقريــر العــام مرجعيــة مدققــة ذات رؤيــة ومنهجيــة لجميــع األعمــال التــي أجريــت علــى 
الرواســب المعدنيــة بالمملكــة منــذ بــدء النشــاط التعدينــي قبــل منتصــف القــرن الماضــي 
ــة ممــا جعلهــا جاهــزة  وقولبتهــا فــي شــكل موجــه يخــدم الهــدف مــن دمجهــا بتلــك الكيفي
للمعالجــة ببرنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتــم منهــا اســتنباط عــدد ال محــدود مــن 
الليثولوجــي  المنتوجــات نتيجــة لدمــج الطبقــات المختلفــة لنتائــج جيــدة لتحقيــق االرتبــاط 
والبنائــي بنوعيــة معينــة مــن الرواســب المعدنيــة فتــم الحصــول علــى تفســيرات منطقيــة 
لهــذه االرتباطــات الســتخدامها فــي الهــدف األساســي وهــو التوصــل إلــى األماكــن ذات 
االحتياطيــات المبشــرة. وهــو مــا يصــب فــي النهايــة لتحقيــق هــدف المشــروع مــن أعمــال 
الربــط واســتنباط العالقــة بيــن الرواســب المعدنيــة المكتشــفة فــي المملكــة وبيــن التراكيــب 
الليثولوجيــة واإلســتراتجرافية والبنائيــة عــن طريــق تجميــع ومضاهــاة وتفســير المعلومــات 

الفنيــة المتعلقــة بتلــك الرواســب المعدنيــة المكتشــفة.
صور توضح جانب من منكشفات النطاقات المتمعدنة والتي تم التعرف عليها وتسجيلها وجمع عينات ممثلة منها 
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2-4 إســم المشــروع:  الدراســة التفصيليــة لرمــال الســيليكا والحجــر 
الجيــري عاليــة النقــاوة بحوطــة بنــي تميــم وليلــى بمنطقــة الريــاض

25 %مدة المشروع: 3 سنواتعدد أعضاء المشروع: 10

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2019 

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة ضمــن نطــاق منطقــة الريــاض إذ 
ــًا وتحــده مــن الجهــة الشــمالية، مدينــة  تبعــد عــن مدينــة الريــاض 200 كــم جنوب
الخــرج بمســافة 40 كــم ومــن الجهــة الغربيــة حوطــة بنــي تميــم وليلــى بمســافة 

30 كــم.

أهداف المشروع: 
1.الكشــف عــن مصــادر عاليــة النقــاوة مــن رمــال الســيليكا والحجــر الجيــري بمنطقــة 
فــي  أساســية  أدوار  مــن  الخاميــن  لهذيــن  لمــا  ممتــازة  بمواصفــات صناعيــة  الريــاض 

والمتطــورة.  الهامــة  الصناعــات  مــن  العديــد 
2. إيجاد مصادر جديدة وواعدة من هذه الخامات لتلبي حاجة السوق.

جيولوجيا المنطقة: 
تتبــع تواجــدات رمــال الســيليكا بالمنطقــة لمتكــون البيــاض التابــع للعصــر الطباشــيري 
ويتألــف المتكــون مــن ثالثــة أعضــاء ) الدغــم ـ ســال ـ هريســان( وهــو يتألــف أساســًا مــن 
حبيبــات المــرو الشــفافة جيــدة التصنيــف وتتميــز بنقاوتهــا. تتبــع تواجــدات الحجــر الجيــري 
بالمنطقــة لمتكــون الســلي ومتكــون اليمامــة ومتكــون بويــب  التابــع للعصــر الطباشــيري 

والتــي تتميــز بلونهــا األبيــض إلــى الكريمــي.

األعمال المنجزة:
التــي أعطــت  الجيــدة  النتائــج  الفنيــة للعينــات والتركيــز علــى  البيانــات  تــم تحليــل   .1
مؤشــرات ايجابيــة للمواقــع الواعــدة. ونظــرا ألن المنطقــة غيــر واضحــة المعالــم وينــدر 
بهــا التواجــدات الســطحية للمنكشــفات الخاصــة برمــال الســيليكا وأن بعــض المواقــع 
مغطــاة بالكثبــان الرمليــة، عليــه تقــرر القيــام بعمــل خنــادق إختباريــة لنتمكــن من الكشــف 

علــى التواجــدات التحــت ســطحية لتكــون لدينــا رؤيــة واضحــة للمنطقــة.
2. تــم حفــر ثمانيــة خنــادق علــى جــزء بســيط مــن منطقــة الدراســة بطــول أربعــة أمتــار 
وســمك يتــراوح بيــن 3.5 ـ 5 أمتــار وعــرض 2.5 متــر وتــم تجميــع عينــات مــن هــذه الحفــر 
وإرســالها إلــى المعمــل الكيميائــي. ولــم يســتكمل العمــل بالمنطقــة نظــرًا لألعطــال 
ــة اســتكمال  ــا مــن وعــورة بعــض المواقــع ممــا تســبب فــي عــدم إمكاني التــي واجهتن
العمــل بالمنطقــة واالكتفــاء بمــا تــم. ويــرى أعضــاء فريــق المشــروع القيام بعمــل برنامج 
ــر إيجابيــة. ويســبق  حفــر لبــي علــى منطقــة الدراســة للوصــول إلــى نتائــج واضحــة وأكث
ذلــك القيــام بعمــل دراســة جيوفيزيائيــة علــى المناطــق التــي أعطــت مؤشــرات جيــدة 
فــي نتائــج التحاليــل الكيميائيــة وتحديــد المنطقــة التــي تكــون ســمك الطبقــات الرمليــة 
كبيــرة وذلــك بالتزامــن مــع قيــام قســم المســاحة بأعمــال الرفــع المســاحي للمنطقــة 
وتحديــد خطــوط العمــل للدراســات الجيوفيزيائيــة ) الســايزمية والكهربائيــة (. وتمــت 
الدراســة وقــام فريــق عمــل قســم الجيوفيزيــاء بكتابــة تقريــر فنــي علــى المنطقــة. وعلــى 
ضــوء هــذا التقريــر ســيتم تحديــد المواقــع التــي أعطــت نتائــج جيــدة والبــدء ببرنامــج 

الحفــر عليهــا.

األعمال المتبقية:
تنفيــذ برنامــج الحفــر وتجميــع العينــات وإرســالها للمعامــل وبعــد ذلــك يتــم تحليــل 

للمشــروع. النهائــي  التقريــر  وكتابــة  النتائــج 

موقــع المشــروع: تقــع حــرة رهــط )الجــزء الشــمالي( فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية مــا بيــن مكــة والمدينــة علــى بعــد حوالــي 200كــم.

أهداف المشروع: 
فــي  المتواجــدة  البازلــت  مــن صخــور  الزجاجــي  الســيراميك  إنتــاج  فــي  1. االســتمرار 
المملكــة العربيــة الســعودية بكميــات كبيــرة والتــي هــي غيــر مســتغلة بغــرض إنتــاج 
مــواد رخيصــة الثمــن مــن الزجــاج والســيراميك الزجاجــي ذو صفــات تكنولوجيــة متميــزة.
ــر جيــدة علــى الخريطــة ووضعهــا  ــد المواقــع ذات النتائــج الجيــدة والغي 2. تحدي

فــي نطاقــات يســهل علــى المســتثمر الرجــوع لهــا. 

2-3 إســم المشــروع: إســتخدام البازلت في إنتاج الســيراميك الزجاجي 
فــي الجــزء الشــمالي مــن حــرة رهط

100 %مدة المشروع: 4 سنواتعدد أعضاء المشروع: 3

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2018 

األعمال المنجزة: 
1. األعمال المكتبية.           4.  األعمال الحقلية.

2. اإلختبارات المعملية والتطبيقية.        5. اإلختبارات الفيزيائية والهندسية.
3. التقرير النهائي .

جيولوجيا المنطقة: 
ناتجــة عــن ثــالث مراحــل كبــرى مــن الثــوران البركانــي حيــث بــدأت المرحلــة األولــى )منــذ 
10 إلــى 2.5  مليــون ســنة فــي عهــد ميوســن - بليوســين وعلــى امتــداد شــروخ ذات 
اتجــاه شــمالي إلــى شــمالي غربــي تكــون مخاريــط الســكوريا والبراكيــن الدرعيــة التــي 
تمثــل الحجــم الكلــي للحــرة . وانبثقــت المرحلــة الثانيــة )منــذ  2.5 - 1.7 مليــون ســنة 
علــى امتــداد شــروخ ذات اتجــاه شــمالي- جنوبــي( كذلــك بصــورة أساســية مــن مخاريــط 
الســكوريا مــع قليــل مــن البراكيــن الدرعيــة وبعــض القبــاب وطفــوح مــن الموجيرايــت 
والبنمورايــت . أمــا المرحلــة الثالثــة )علــى امتــداد خطــوط انخفاضيــة ذات اتجــاه شــمالي 
إلــى شــمالي شــرقي( فقــد أنتجــت أيضــًا مخاريــط الســكوريا البازلتيــة مــع بعــض البراكيــن 
الدرعيــة التــي التوجــد إال فــي الجــزء الســفلي مــن الوحــدة . ومــن الشــائع وجــود قبــاب 
مــن الالبــا تصاحبهــا رواســب فتاتيــة بركانيــة مــن الموجيرايــت والبنمورايــت والتراكيــب . 
وتتميــز طفــوح التراكيــب باتجــاه شــمالي إلــى جنوبــي يظهــر عنــد تقاطــع أول نقتطيــن 
مــن مجموعــات الشــقوق. ويعتبــر االنفجــاران البركانيــان التاريخيــان فــي ســنة 641م 

و1256م تابعيــن لهــذه المرحلــة.

ب- المعادن الصناعية

صورة توضح قطع بازلتية منتشرة في مساحات شاسعةتالل بازلتية داكنة اللون
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جيولوجيا المنطقة: 
.)SAG Sand Stone( عبارة عن صخور رملية تسمى

األعمال المتبقية: 
1. إستكمال األعمال الحقلية ووضع الخرائط. 

2. اإلســتمرار فــي عمليــات المعالجــة ووضــع النمــوذج المناســب وإرســال العينــات 
هيئــة  لــدى  إجرائهــا  يتوفــر  ال  التــي  االختبــارات  لعمــل  الخارجيــة  المراكــز  أحــد  إلــى 
المســاحة الجيولوجيــة الســعودية لتقييــم رمــال الســيليكا فــي إســتخدامها فــي تقنيــة 

  )hydraulic fracturing(.
3. كتابة التقرير النهائي.

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة جنــوب منطقــة تيمــاء 25 كــم و بالقــرب 
مــن منطقــة االمتيــاز التعدينيــة للســيليكا ســاند حيــث تقــع منطقــة الدراســة شــمال 

جنــوب منطقــة االمتيــاز التعدينيــة.

أهداف المشروع: 
الرمــال  نقــاوة  لرفــع درجــة  الالزمــة  الدراســة وإجــراء االختبــارات  تقييــم منطقــة   .1

التطبيقــات.  مــن  نوعيــن  فــي  إلســتخدامها  وذلــك  الســيليكاتية 
2. إنتــاج رمــال الســيليكا ذو النقــاوة العاليــة إلســتخدامها فــي صناعــة الزجاج والصناعات 

المتقدمة.
3. إختبــار رمــال الســيليكا إلســتخدامها فــي تقنيــة إحــداث شــقوق فــي آبــار النفــط الصخري 

. )Fracsand( والتي تسمى

3-1 إسم المشروع: معالجة رمال السيليكا في تيماء

80 %مدة المشروع: 3 سنواتعدد أعضاء المشروع: 10

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2019 

األعمال المنجزة: 1-3 : إدارة الدراسات واألبحاث التعدينية
يجــب  لــذك  المســاحة  حيــث  مــن  واســع  نطــاق  ذات  الدراســة  منطقــة  تعتبــر 
المتابعــة فــي عمليــة جمــع العينــات ووضــع الخرائــط، أمــا فــي مــا يختــص بعمليــة 

المعالجــة لتنقيــة رمــال الســيليكا تــم العمــل علــى :
1. إزالــة الشــوائب مــن العينــات حيــث كانــت النتائــج جيــدة وواعــدة وعلــى ســبيل 
المثــال تــم تقليــل نســبة أكســيد الحديــد )Fe2O3(  الــذي يعتبــر مــن أهــم الشــوائب 
التــي يجــب يتــم تقليــل تركيزهــا حيــث توصلنــا إلــى نســبة أقــل )0.01 %( بعــض العينــات.

2. عمل نموذج لطريقة المعالجة. 
3. دراســة الشــكل الحبيبي للعينات تحت المجهر لمعرفة إمكانية اســتخدام رمال 
 )hydraulic fracturing( الســيليكا فــي توســعة شــقوق آبــار النفــط فــي تقنيــة
 Roundness(  وكانــت النتائــج قيمــة حيــث أن القيمــة فــي اختبار الشــكل الحبيبي
and Sphericity( يجــب أن تكــون )0.6(  أو أكثــر، حيــث كان ناتــج االختبــار أكثــر 
مــن )0.06(  مثــال  )Roundness= 0.8, Sphericity=0.76(، ويتطلــب إرســال 

العينــات إلــى أحــد المراكــز المتخصصــة إلســتكمال وإجــراء االختبــارات الالزمــة.

أ- مركز أبحاث ومعالجة المعادن

نفذت اإلدارة )5( مشاريع خالل عام 2018م، وفيما يلي نبذًة عنها: 2-5 إســم المشــروع: مشــروع اإلستكشــاف العــام لألحجــار الكريمــة 
فــي حــرات المملكة_إقليــم عســير

40 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 5

نسبة اإلنجاز السنوي

2018 2019 

ج- األحجار الكريمة 

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي إقليــم عســير وتشــمل الحــرات 
التاليــة: حــرة حضــن وحــرة نواصــف والبقــوم وحــرة البــرك وحــرة جــازان وحــرة ســراة 

عبيــدة.

أهداف المشروع: 
1. البحث عن أحجار كريمة.

2. البحــث عــن مناطــق واعــدة بغــرض الدراســات التفصيليــة فــي المســتقبل عــن 
الكريمــة. األحجــار 

جيولوجيا المنطقة: 
عبارة عن حرات بركانية مافية وفوق مافية.

األعمال المنجزة: 
1. تــم العمــل علــى حــرة جــازان وحــرة ســراة عبيــدة وحــرة حضــن ومــن ثــم تــم جمــع عــدد 

102 عينــة مختلفــة مــن رواســب األوديــة وأخــرى صخريــة. 
2. تم إرسال العينات للمعمل الكيميائي  ومعمل الصخور والمعادن  لدراستها.

3. كتابة جزء من التقرير للمناطق التي تم العمل عليها.

األعمال المتبقية: 
1. إتمام العمل الحقلي على باقي الحرات.  

2. إســقاط العينــات علــى الخريطــة بعــد اســتالم نتائــج التحليــل من المعمــل الكيميائي 
والصخور.

3. كتابة الجزء المتبقي من التقرير واإلعداد إلخراج تقرير نهائي للمشروع.

حرة جازان

حرة سراة عبيدة
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3-3 إسم المشروع: الكتاب اإلحصائي السنوي للمعادن

95 %مدة المشروع: سنةعدد أعضاء المشروع: 8

نسبة اإلنجاز السنوي

2018  

أهداف المشروع: 
1. المســاعدة فــي تطويــر وتحديــث البيانــات الجيولوجيــة للخامــات المعدنيــة فــي 

المملكــة.
2. تقليل االعتماد على الخامات المعدنية المستوردة واستبدالها بالمحلية.

3. مســاعدة برامــج االستكشــاف فــي معرفــة توجهــات ســوق المعــادن المحلــي 
والعالمــي.

األعمال المنجزة: 
1. زيارة الشركات التي لها عالقة بالخامات المعدنية.

2. جمع واستخراج البيانات. 
3. تحليل وادخال البيانات. 

4. كتابة ومراجعة التقرير النهائي.

األعمال المتبقية: 
صدور التقرير. 

ب- الدراسات اإلحصائية للخامات المعدنية

خريطة توضح مواقع الحجر الجيري في المملكة 

3-2 إسم المشروع: معالجة خام النيفلين سيانيت في جبل سودا

80 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 10

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2018 

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــمال الغربــي مــن المملكــة 
وتبعــد حوالــي 33 كــم جنــوب مدينــة حقــل.

أهداف المشروع: 
1. البحــث إليجــاد أمثــل طريقــة لمعالجــة خــام النيفيليــن ســيانيت الســتخدامه كمــادة 

مســاعدة فــي عمليــات الحــرق بديــال للفلدســبار فــي صناعــات الســيراميك والزجــاج.
2. البحث إليجاد الحجم الحبيبي المناسب الستخدامه في الصناعة.

جيولوجيا المنطقة: 
يمتــد جبــل ســودا بأبعــاد تتــراوح حوالــي 2 * 2.5 كــم باتجــاه الشــرق والغــرب ويتكــون 
مــن الفلدســبار القلــوي إلــى النيفيليــن ســيانيت محاطــًا بصخــور المنطقــة األصليــة وهــي 

عبــارة عــن الجرانيــت.

األعمال المنجزة: 
1. إجــراء عمليــات المعالجــة علــى عينــات الخــام  فــي مركــز أبحــاث ومعالجــة المعــادن 
بالهيئــة شــاملة التكســير والطحــن ومــن ثــم عمليــة النخــل للوصــول للحجــم المطلــوب.

2. إجراء عمليات فصل الشــوائب من عينات الخام وذلك بعملية الفصل المغناطيســي 
فــي المركز بالهيئة.

3. الحصــول علــى نتائــج التحاليــل الكيميائيــة للعينــات لمعرفــة نســب العناصــر المكونــة 
للخــام.

األعمال المتبقية: 
تم تمديد المشروع لمدة 6 أشهر )حتى 2019/06/30م( إلتمام األعمال التالية:

المواصفــات  إلــى  للوصــول  المركــز  فــي  المعالجــة  و  البحــث  أعمــال  إســتكمال   .1
والزجــاج. الســيراميك  صناعــة  فــي  الخــام  إلســتخدام  المناســبة 

2. كتابة التقرير الفني النهائي للمشروع.

صورة توضح مرحلة تكسير الخام باستخدام الكسارة الفكية )Jaw Crusher( بمركز أبحاث ومعالجة المعادن بالهيئة

صورة توضح الخام الناتج عن مرحلة التكسير بالكسارة الفكية 



40

التقرير السنوي 2018م )1439-1440هـ(

41

األعمال المتبقية: 
1. دراسة نتائج العينات المستلمة من المختبر والمعامل.

2. معالجة تركيز عينات رمال السليكا المنخفضة المأخوذة من موقع الدراسة.
3. كتابة مسودة للتقرير النهائي.

4. كتابة التقرير النهائي.

3-5 إســم المشــروع: مشــروع التقييــم االقتصــادي ومعالجــة رمــال 
ــل الشــهبة خــام الســيليكا جنــوب جب

95 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 10

نسبة اإلنجاز السنوي

2018 2019 

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة االستكشــافية  لمنكشــفات متكــون 
الوســيع علــى امتــداد حــزام بطــول 12.5كــم  بمنطقــة جنــوب جبــل الشــهبة حوالــي 

90 كــم إلــى الجنــوب الشــرقي مــن مدينــة الخــرج.

أهداف المشروع: 
يرتبــط المشــروع بالهــدف االســتراتيجي: تأميــن احتياطــات اســتراتيجية مســتدامة مــن 

المعدنيــة. المــوارد 
يعمل المشروع على تحقيق األهداف التالية:

1. معالجــة الخــام إلمكانيــة رفــع نســبة خــام رمــال الســليكا المنخفضــة إلــى نســبة عاليــة 
جــدًا بنهايــة 2019م.

2. تقييم الخام المعالج لإلستخدام األمثل صناعيًا.
3. توفير فرص إستثمارية للمستثمرين.

ــادة المناطــق المستكشــفة لخــام رمــال الســيليكا  ــات مــن خــالل زي ــراء قاعــدة البيان 4. إث
بنهايــة 2019م.

5. خدمة المجتمع بإيجاد فرص وظيفية وإنعاش المنطقة إقتصاديًا.

األعمال المنجزة: 
1. دراسة مكتبية للدراسات السابقة للمشروع.

2. زيارات حقلية لموقع المشروع.
3. أخذ عينات سطحية.

4. حفر خنادق وأخذ عينات.
5. عمل دراسة بيئية أولية.

6. إرسال العينات إلى المختبر والمعامل.

جيولوجيا المنطقة: 
تقــع منطقــة الخــرج فــي سلســلة مــن الصخــور الرســوبية تتشــكل علــى خــط أحــادي فــي 

زاويــة منخفضــة للغايــة إلــى الشــرق فــي جــزء مــن منطقــة الدراســة فــي جبــل الشــهبة، 
تشــمل التكوينــات الخارجيــة مــن األقــدم إلــى األصغــر: متكــون أرومــا، متكــون الوســيع، 

بيــاض الحجــر الرملــي.

صورة توضح عملية جمع عينات جيولوجية سطحية

3-4 إسم المشروع: دليل تكاليف خدمات التعدين بالمملكة

100 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2018 

ج- الدراسات التعدينية

موقع المشروع: جميع مناطق المملكة.

أهداف المشروع: 
1.  دعــم صناعــة التعديــن عــن طريــق تحديــث قاعــدة المعلومات االقتصادية والهندســية 

ذات العالقة. 
2.  تجهيــز المعلومــات التــي تفيــد فــي دراســات الجدوى االقتصادية األولية والتفصيلية 

للمشاريع التعدينية. 
3.  تشــجيع القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي صناعــة التعديــن بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 

 .2030 المملكــة 

األعمال المنجزة: 
بالتكاليــف األساســية والتشــغيلية والــذي  المتعلــق  الجــزء  1. اإلنتهــاء مــن تحديــث 
المختبــرات  التعدينيــة،  باألنشــطة  الخاصــة  )المعــدات  مــن  كاًل  أســعار  علــى  يشــمل 

التحتيــة(.  والبنــى 

2. اإلنتهــاء مــن تحديــث قائمــة الخدمــات التــي تقدمهــا المكاتــب االستشــارية البيئيــة 

والفنيــة وكذلــك إضافــة األســعار لــكل خدمــة.   

3. اإلنتهاء من كتابة التقرير النهائي.

األعمال المتبقية: 
تسليم التقرير إلى قسم المطبوعات.

Cost of hydraulic excavator

Price (SR)Bucket  
Capacity (m3)

Net Power
(hp)

Weight   
(kg)ModelLocal DealerInternational 

Company

6,900,0007.4746154,0006015B

ZAHID TRACTORCATERPILLAR

13,550,000111,0432546020B

19,000,000151,5303266030

1,700,0002.838747,919349D2L

4,100,0005.755192,020390FL

355.0000.811821.400SK210HDBAKHEETKOBELCO

Cost of crawler dozer

Price (SR)Blade  
Capacity (m3)

Net Power
(hp)

Weight   
(kg)ModelLocal DealerInternational 

Company

2,495,0008.730537,771D8R

ZAHID
TRACTOR CATERPILLAR

3,400,00013.540548,784D9R

4,900,00018.563070,171D10T

6,900,00027.2850104,000D11T

580,000PD220Y HAZZA TRACTORS
 & HEAVY

MACHINERY

 SHANGHAI
PENGPU 800,000PD320Y

1,100,00018.563670.2D375A-6R Abdul Latif Jameel
MachineryKOMATSU
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موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة ضمــن الحــدود االداريــة فــي مــدن الدمــام 
والظهــران والخبــر .

أهداف المشروع: 
1. بنــاء خريطــة قيــاس الجرعــات اإلشــعاعية لمــدن الدمــام والخبــر والظهران. ســتعرض 
الخريطــة الخلفيــة االشــعاعية  وكذلــك تحديــد المناطــق المشــعة العاليــة ومســتويات 

الجرعــة المحتملــة التــي قــد تؤثــر علــى الســكان. 
2. تقييــم وتحديــد مــدى مالئمــة الصخــور المختلفــة فــي مدينــة الدمــام الســتخدامها 

كحجــر زينــة أو مــواد بنــاء مــن ناحيــة االشــعاع الطبيعــي.

4-2 إســم المشــروع: تقييــم اآلثــار االشــعاعية البيئيــة والمخاطــر الصحيــة 
المرتبطــة لمدينــة الدمــام.

100 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

20182019

األعمال المنجزة: 
1. اعــداد قاعــدة بيانــات لتراكيــز النظائــر المشــعة ومعــدل الجرعــة الممتصــة مــن 
المــواد األرضيــة لمواقــع القيــاس وادخــال قيــم قيــاس المســح الحقلــي فــي برنامــج 

اكســيل.  ميكروســوفت 
2. تــم االنتهــاء مــن مرحلــة الدراســات المكتبيــة واعــداد خرائــط األســاس ومواقــع 

القيــاس للمشــروع وعمــل شــبكية لمنطقــة الدراســة والحــدود االداريــة لهــا. 
3. تم إعداد ورسم خارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة ووضع الوحدات الجيولوجية. 

ب- الجيولوجيا البيئية

األعمال المتبقية: 
1. اســتكمال قياســات المســح الحقلي لمنطقة الدراســة باســتخدام جهاز تحليل الطيف 

الجامي )RS-230( للنظائر المشعة الطبيعية )اليورانيوم الثوريوم البوتاسيوم(. 
الســنوية  اإلشــعاعية  الجرعــة  وحســاب  العمــل  نتائــج  وتفســير  البيانــات  تحليــل   .2
ــر التعــرض الخارجــي ألشــعة جامــا )األشــعة  ــرة علــى الســكان والناتجــة مــن تأثي المؤث

الكونيــة، األشــعة الناتجــة مــن المــواد األرضيــة الصخــور والتربــة(. 
3. رســم الخرائط االشــعاعية للنظائر المشــعة الطبيعية )اليورانيوم، الثوريوم والبوتاســيوم( 

والجرعة االشــعاعية الســنوية المؤثرة. 
4. إعداد التقرير الفني النهائي.

 4. فــي العمــل الحقلــي تــم قيــاس 585 موقــع بجهــاز تحليــل الطيــف الجامــي 
)RS-230( للنظائر المشعة الطبيعية )اليورانيوم الثوريوم البوتاسيوم(.

خريطة توضح مواقع قياس النشاط اإلشعاعي لمدينة الدمام والظهران والخبر

موقــع المشــروع: تقــع فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة علــى خــط )34-38( درجــة 
شــمااًل وخــّط طــول )43-46( درجــة شــرقًا فــي الجــزء الشــرقي مــن هضبــة نجــد، 

وتبعــد حوالــي 800كــم عــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وتعتبــر مركــز منطقــة 

الريــاض وعاصمــة للمملكــة العربيــة الســعودية.

أهداف المشروع: 
1. دراسة المنطقة جيومورفولوجيًا وجيولوجيًا.

2. إجراء الدراسات المناخية وتحديد العواصف المطرية المؤثرة على المنطقة. 

3. إجراء الدراسات الهيدرولوجية لألحواض المؤثرة على أرض المشروع. 

4. تحديد الحلول الهندسية المناسبة لدرء مخاطر السيول. 

5. إجــراء الدراســات الهيدرولوجيــة لتقديــر ذروة الســيل وحجــم الميــاه التــي يمكــن أن 

تتجمــع مــن أحــواض التصريــف المؤثــرة علــى منطقــة الدراســة. 

6. تحديد الحلول الهندسية المناسبة لدرء مخاطر السيول.

4-1 إســم المشــروع: الدراســات الهيدرولوجيــة والطبوغرافيــة لمخاطــر 
الســيول بمدينــة الريــاض.

100 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 8

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2018 

األعمال المنجزة: 1-4 : إدارة الجيولوجيا التطبيقية
1. جمع الخرائط والمعلومات المتعلقة بمنطقة الدراسة. 

2. الدراسات المبدئية والحقلية األولية. 
3. استخالص مجاري السيول المؤثرة على منطقة الدراسة. 

4. تحليل البيانات المطرية. 
5. تقدير كمية الفواقد المطرية. 

6. تقدير ذروة التدفق المائي.

أ- المخاطر الجيولوجية

األعمال المتبقية: 
مراجعة التقرير الفني من قبل مستشار القسم.

نفذت اإلدارة )7( مشاريع خالل عام 2018م، وفيما يلي نبذة عنها:
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موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــمالي من الغطاء الرســوبي 
وتبعــد مدينــة ســكاكا عــن الحــد الجنوبــي مــن المربع ثالثــة كيلومترات.

أهداف المشروع: 
1. توفير المعلومات واإلحصائيات الخاصة بمصادر المياه للمنطقة.

2. التعرف على كمية ونوعية المياه.
3. إنشاء قاعدة بيانات هيدروجيولوجية وهيدرولوجية.

4. ربــط قاعــدة البيانــات الهيدروجيولوجيــة والهيدرولوجيــة باألحــواض المائيــة مــن 
خــالل أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة.

5. تحديد مناطق تغذية الخزانات الجوفية.
6. تحديث البيانات السابقة إن وجدت.

7. إنتاج خرائط هيدروكيميائية وهيدروجيولوجية وإحصائية وخرائط التوزيع المطري.
8. إصدار تقرير نهائي. 

4-4 إســم المشــروع: إنتاج الخرائط الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية 
لمربع الشــويحطية

100 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 4

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2018 

األعمال المنجزة: 
1. تم معالجة البيانات المطرية ونتائج التحاليل الكيميائية.

2. كتابة التقرير.ج- جيولوجيا المياه
3. إنتاج الخرائط الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية لمنطقة الدراسة.

10-TR-2018. 4. تسليم مسودة التقرير للمطبعة برقم

منظر عام ألحد القيعان المنتشرة في منطقة الدراسة

سد وادي المعتدل الواقع في منطقة الدراسة

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــرقي مــن الــدرع لعربــي 
وتبعــد 180كــم عــن العاصمــة الريــاض.

أهداف المشروع: 
تقديــر مســتويات تراكيــز غــاز الــرادون )222Rn( للتربــة الســطحية لمدينــة الدمــام علــى 

أعمــاق مختلفــة )30ســم ، 80ســم(. 

4-3 إســم المشــروع: قيــاس تركيــز غــاز الــرادون فــي البيئــة الخارجيــة 
الدمــام لمدينــة 

100 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 5

نسبة اإلنجاز السنوي

2018 2019 

األعمال المنجزة: 
1. إعــداد قاعــدة بيانــات لتراكيــز غــاز الــرادون المشــع لمواقــع القيــاس وإدخــال قيــم 

قيــاس المســح الحقلــي فــي برنامــج ميكروســوفت اكســيل. 
األســاس  خرائــط  وإعــداد  المكتبيــة  الدراســات  مرحلــة  مــن  االنتهــاء  تــم   .2
 ومواقع القياس للمشــروع وعمل شــبكية لمنطقة الدراســة والحدود االدارية 

لها. 
الوحــدات  ووضــع  الدراســة  لمنطقــة  جيولوجيــة  خارطــة  ورســم  إعــداد  تــم   .3

لجيولوجيــة.  ا
4. فــي العمــل الحقلــي تــم اإلنتهــاء مــن جمــع قياســات غــاز الــرادون المشــع فــي 

التربــة خــالل العــام 2018م وإعــداد الخرائــط لذلــك.

األعمال المتبقية: 
1. سيتم قياس مستوى الرادون في المياه الجوفية خالل العام 2019م. 

2. تحليــل البيانــات وتفســير نتائــج العمــل وحســاب مســتوى تراكيــز الــرادون فــي الميــاه 

الجوفيــة لمنطقــة الدراســة وإعــداد الخرائــط لذلــك. 

3. إعداد التقرير الفني النهائي 

صورة توضح جهاز )AS30( لقياس مستوى اإلشعاع في منطقة الدراسة
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األعمال المتبقية: 
1. إعادة إصدار تصاريح الحفر )تجديد(.

2. حفر 60 بئر مراقبة )شبكة آبار(.

3. وصف جيولوجي آلبار المراقبة.

4. الرفع المساحي لآلبار المقترحة واآلبار التى تم حصرها.

5. جمع القياسات الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية لآلبار.

6. أعمال تجارب الضخ.

7. معالجة البيانات الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية.

8. إعــداد الخرائــط المختلفــة للميــاه الجوفيــة وتحديــد مواقــع الخطــورة )ارتفاع منســوب 

الميــاه الجوفية(.

9. البدء في إعداد التقرير النهائي.

4. تم عمل شبكة لمواقع  60 بئر مراقبة مقترحة للحفر داخل منطقة الدراسة، 

5. تــم عمــل 12 تجربــة ترشــيح للتعــرف علــى معــدل النفاذيــة للميــاه الســطحية 

ــة.  فــي الترب

صورة توضح مواقع تجارب الترشيح المقترحة لمنطقة الدراسة    

4-5 إســم المشــروع: مشــاكل إرتفــاع منســوب الميــاه الجوفيــة فــي 
الجــزء الغربــي مــن المملكــة )المدينــة المنــورة(

10 %مدة المشروع: سنتان ونصفعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

2017 2018 

موقــع المشــروع: تقــع المدينــة المنــورة فــي الجــزء الغربــي مــن المملكــة 
مــن  عــدد  يوجــد  حيــث  المدينــة  منطقــة  أمــارة  ضمــن  الســعودية  العربيــة 
المحافظــات والمراكــز تابعــة لهــا مثــل ينبــع والعــال والحناكيــة ومهــد الذهــب 

وخيبــر.

أهداف المشروع: 
1. إجــراء دراســات هيدروجيولوجيــة وهيدروكيميائيــة وبكتيريــة وهيدرولوجية تفصيلية 

للمدينــة )علــى حســب موقعهــا مــن الحــوض المائي(. 

2. دراســة الوضــع الجيولوجــي والتراكيــب الجيولوجيــة ومــدى تأثيرهــا مــن النواحــي 

الهيدروجيولوجيــة. 

3. دراســة وتحليــل نوعيــة الميــاه للوقــوف علــى حركتهــا وتأثيراتهــا الســلبية علــى 

البنيــة التحتيــة والبيئيــة. 

4.  تحديــد مســارات األوديــة داخــل المدينــة وحصــر المناطــق المنخفضــة التــي تســاعد 

علــى تجمــع الميــاه الســطحية. 

5. تحديــد أعمــاق منســوب الميــاه الجوفيــة ونطاقــات معــدالت خطــورة إرتفاعهــا 

داخــل المــدن. 

األعمال المنجزة: 
1. تــم االنتهــاء مــن معظــم األعمــال المكتبيــة والمتعلقــة بتجميــع الدراســة 

والتقاريــر الســابقة وصــور األقمــار الصناعيــة والخرائط الطبوغرافيــة والجيولوجية 

والهيدروجيولوجيــة. 

2. تــم رســم الحــوض المائــي الرئيســي واألحــواض الفرعيــة ومجــاري األوديــة 

داخــل النطــاق العمرانــي للمدينــة.  

3. تــم مســح كامــل منطقــة الدراســة وحصــر آبــار أمانــة المدينــة المنــورة، واآلبــار تغطــي 

كامــل النطــاق العمرانــي، حيــث تــم حصــر 93 بئــرًا حيــث تــم أخــذ إحداثياتهــا، ولــم نتمكــن 

مــن إجــراء القياســات المختلفــة األخــرى لــكل بئــر مثــل: قطــر البئــر، قيــاس منســوب الماء 

ــر، التعــرف علــى ســماكة الرواســب والصخــور المختلفــة  ــة، العمــق الكلــي للبئ الجوفي

لرفــع  المنــورة  المدينــة  أمانــة  مــع  التنســيق  تــم  حيــث  اآلبــار  غلــق  نتيجــة إلحــكام 

المضخــات وذلــك للتعــرف علــى الوضــع الهيدروجيولوجــي فــي المنطقــة.

جيولوجيا المنطقة: 
تقــع منطقــة الدراســة علــى الطــرف الشــمالي مــن حــرة رهــاط علــى صخــور الــدرع 

العربــي، وترتكــز معظــم المدينــة المنــورة علــى تشــكيالت مــن غطــاء العصــر الرباعــي 

) QUATERNARY (، وتحيــط بهــا الصخــور البازلتيــة مــن العصــر الثالثــي والرباعــي 

والحصــى  الرمــل  مــن  المكونــة  الوديانيــة  الرواســب  يتخللهــا  حيــث  رهــاط،  لحــرة 

والطمــي. 

6. وضــع حــل شــامل لمشــكلة إرتفــاع منســوب الميــاه الجوفيــة وفقــًا لخصائصهــا 

والهيدروجيولوجيــة.  الجيولوجيــة 
7. تصميــم برنامــج مراقبــة شــامل لمتابعــة المتغيــرات التــي يمكــن أن تحــدث فــي 

المســتقبل مــن خــالل شــبكة آبــار المراقبــة.
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موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن الغطــاء 
الرســوبي علــى الحــدود الســعودية االردنيــة وتبعــد 1200كــم عــن العاصمــة الريــاض.

أهداف المشروع: 
1. دراسة الخواص الهندسية للتربة.

2. رسم خريطة جيولوجية هندسية. 

4-7 إسم المشروع: دراسة الخواص الهندسية للتربة في مدينة القريات

100 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 7

نسبة اإلنجاز السنوي

2018 2019 

األعمال المنجزة: 
1. جمع الخرائط و التقارير الهندسية.

2. تم إجراء تجربة الكثافة الحقلية لمواقع مختارة. 
3. أخذ عينات مشوهة و إجراء التجارب المعملية لها.

4. إجراء تجربة اإلختراق المخروطي الديناميكي.

األعمال المتبقية: 
1. رسم خريطة جيولوجية بمقياس رسم 50,000:1 

2. أخذ عينات غير مشوهة و إجراء التجارب المعملية لها. 

3. إدخال بيانات الحفر و التقارير الهندسية. 

4. تحليل نتائج التجارب الحقلية و المعملية. 

5. رسم خريطة جيولوجية هندسية. 

6. كتابة التقرير النهائي.

صورة توضح تجربة المثقاب الحلزوني

صورة توضح تجربة الكثافة الحقلية

د- الجيولوجيا الهندسية

موقــع المشــروع: تقــع المنطقــة فــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتبعــد عــن مدينــة جــدة بحوالــى 900كــم  وهــي ضمــن الغطــاء الرســوبي 

للمملكــة.

أهداف المشروع: 
1. توفير المعلومات واالحصائيات الخاصة بمصادر المياه الخاصة بالمنطقة.

2. التعرف على نوعية وكميات المياه.
3. إنشاء قاعدة بيانات هيدروجيولوجية وهيدروكميائية.

4. ربــط قاعــدة البيانــات الهيدروجيولوجيــة والهيدرولوجيــة باألحــواض المائيــة مــن 
ــة. خــالل نظــم المعلومــات الجغرافي

5. تحديد مناطق تغذية الخزنات الجوفية. 
6. إنتاج خرائط هيدروجيولوجية وهيدروكيميائة وإحصائية وخرائط توزيع األمطار.

4-6 إســم المشــروع: إنتــاج الخرائــط الهيدروجيولوجيــة والهيدروكميائيــة 
لمربــع ثنيــة طريــف

40 %مدة المشروع: سنتانعدد أعضاء المشروع: 6

نسبة اإلنجاز السنوي

2018 2019 

األعمال المنجزة: 
1. جمع الدراسات السابقة. 

2. إرجاع الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية وصور األقمار الصناعية. 
3. البدء في رسم الخرائط.

4. االنتهاء من كتابة باب الجيولوجيا.

األعمال المتبقية: 
1. إستكمال األعمال الحقلية. 

2. معالجة نتائج التحاليل الكيميائية.
3. إنتــاج الخرائــط الهيدروجيولوجيــة والهيدروكيميائيــة والخرائــط المصاحبــة فــي إنتــاج 

التقريــر.
4. كتابة التقرير الفني.
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موقــع المشــروع: صحــراء الدهنــاء عبــارة عــن شــريط رملــي ضيــق علــى شــكل 
قــوس يقــع فــي شــرق المملكــة العربيــة الســعودية، تبعــد 70 كــم شــرق مدينــة 

الريــاض وتمتــد مــن صحــراء النفــود شــماال إلــى صحــراء الربــع الخالــي جنوبــًا.

أهداف المشروع: 
1. جمــع المعلومــات الجيولوجيــة عــن صحــراء الدهنــاء وتوفيــر قاعــدة معلومــات عــن 

تصنيــف الكثبــان الرمليــة ومســاحاتها.
فــي  الرمليــة  الكثبــان  اســتغالل  إمكانيــة  مــدى  عــن  والدراســات  األبحــاث  إجــراء   .2

اإلنشــائية.  األعمــال 
3. دراسة تحركات الكثبان الرملية. 

الريــاح فــي الصحــراء لتفســير أســباب إختــالف أشــكال  4. إســتغالل دراســة ســرعة 
بديلــة مســتدامة. منهــا كطاقــة  اإلســتفادة  وإمكانيــة  الرمليــة  الكثبــان 

5. تحديد المواقع السياحية في الصحراء. 
 6. تحديــد مســتوى تركيــز الجســيمات العالقــة الدقيقــة في الهــواء ذات األحجام 

    10ميكرون وأقل.
7. تحديد الخصائص الهندسية لتربة الصحراء. 

5-2 إسم المشروع: دراسة صحراء الدهناء

90 %مدة المشروع: 10 سنواتعدد أعضاء المشروع: 4

نسبة اإلنجاز السنوي

األعمال المنجزة:  2019 2010
1. عمــل تحاليــل كيميائيــة وهندســية لعينــات مــن صحــراء الربــع الخالــي والدهنــاء 
والنفــود لدراســة اإلختالفــات فــي التصنيــف الهندســي و المعــادن الرئيســية للتربــة.
2. إنتــاج خريطــة توضــح ســرعة وإتجاهــات الريــاح فــي المراصــد المجــاورة لمنطقــة 
أماكــن مناســبة إلنتــاج  الكثبــان وإلقتــراح  أشــكال  إختــالف  لبحــث ســبب  الدراســة 

الريــاح.  بواســطة  المســتدامة  الطاقــة 
3. أخذ قياسات تحرك الكثبان الرملية في منطقة الجدول. 
4. إختيار بعض المناطق الصحراوية لإلستفادة منها سياحيًا.

األعمال المتبقية: 
1. خريطة توضح لبعض األماكن السياحية المهمة في منطقة الدراسة. 

2. جمع وتفسير التصنيف الهندسي لكافة عينات الدهناء. 

3. خريطة توضح مجاري الوديان وعالقتها بتكوين الدهناء. 

4. إستكمال دراسة نسبة السيليكا في عينات الدهناء.

جيولوجيا المنطقة: 
تتلخــص جيولوجيــة منطقــة الدراســة بــأن الطبقــات الجيولوجيــة المغطــاة برمــال صحــراء 
الدهنــاء تعــود إلــى حقــب الحيــاة المتوســطة، متمثلــة بصخــور العصــر الطباشــيري التابعــة 

التابــع لبدايــة  لمجموعــة العرمــة، تعلوهــا بســطح عــدم توافــق متكــون أم الرضمــة 
العصــر الحديــث، تعلوهــا طبقــات مــن الحصــى ورواســب المــراوح القاريــة والتــي تغطيهــا 

الرواســب الريحيــة وتغطــي الرواســب الريحيــة كامــل منطقــة الدراســة.

صورة توضح تثبيت الغطاء النباتي لمنطقة شاسعة من الرمال المتحركة في غرب صحراء الدهناء بشكل ملحوظ

موقــع المشــروع: تقــع منطقــة تبــوك فــي شــمال غــرب المملكــة العربيــة 
حائــل  منطقــة  الشــرق  ومــن  األردن  دولــة  الشــمال  مــن  وتحدهــا  الســعودية 

والجــوف ومــن الجنــوب منطقــة المدينــة المنــورة ومــن الغــرب خليــج العقبــة 

األحمــر.   والبحــر 

أهداف المشروع: 
1. حصر المعالم في منطقة الدراسة.

2. عمل دراسة جيولوجية للمعالم المختارة.

3. البحث عن أفضل الطرق للوصول إليها.

4. وضع التوصيات وسبل المحافظة عليها.

5-1 إسم المشروع: دراسة المعالم الجيولوجية في منطقة تبوك

10 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 6

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2019 

األعمال المنجزة: 1-5 : إدارة دراسات الصحارى
تــم اإلنتهــاء مــن دراســة المعالــم فــي محافظــة أملــج والوجــه وضبــا والبــدء 
بعمــل مســح أولــي لمحافظــة البــدع واختيــار المعالــم الجيولوجيــة البــارزة 

فيهــا.

األعمال المتبقية: 
وجمــع  الدراســة،  فــي  المشــمولة  المناطــق  لبقيــة  الحقليــة  الرحــالت  إســتكمال 

النهائــي. التقريــر  وكتابــة  المطلوبــة،  المعلومــات 

جيولوجيا المنطقة: 
تتكــون جيولوجيــة المنطقــة بشــكل عــام مــن صخــور الــدرع العربــي، والتــي تظهــر فــي 
المحافظــات الغربيــة مــن منطقــة الدراســة، وتعلوهــا صخــور الغطــاء الرســوبي كلمــا 
اتجهنــا شــرقا. كمــا توجــد عــدد مــن الحــرات مثــل حــرة الرحــى، وحــرة الشــاقة، وكذلــك 

رواســب ســاحل البحــر األحمــر فــي الجــزء الغربــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية.     

نفذت اإلدارة )3( مشاريع خالل عام 2018م، وفيما يلي نبذة عنها:

صورة توضح التشققات الطينية
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موقــع المشــروع: تقــع منطقــة الدراســة فــي حــدود متكــون أم رضمــة الــذي 
يمتــد مــن الحــدود الشــمالية فــي المملكــة مــرورًا بمنطقــة الريــاض ويختفــي تحــت 

ــي. ــع الخال رمــال الرب

أهداف المشروع: 
1. دراســة ورصــد جيولوجــي متكامــل يعتمــد علــى تحديــد الوضــع الطبقــي للمتكونــات 

التــي تتواجــد بهــا الكهــوف والمغامــرات والدحــول الطبيعية المنشــأ.
2. تحديــد الوحــدات الصخريــة الحاويــة لهــا، دراســة وضعهــا الجيولوجــي وعالقتهــا 

بالطبقــات التــي أســفل منهــا والتــي تعلوهــا.
3. إســقاط مواقعهــا علــى الخريطــة الجيولوجيــة والطبغرافيــة والتراكيــب الجيولوجيــة 
التــي لهــا عالقــة بظاهــرة االنخســاف الــذي يحدثــه الذوبــان البيئــي. دراســة مخاطرهــا 

الجيولوجيــة علــى االنســان والممتلــكات.

5-3 إسم المشروع: دراسة الكهوف والدحول في متكون أم الرضمة

80 %مدة المشروع: 5 سنواتعدد أعضاء المشروع: 5

نسبة اإلنجاز السنوي

2015 2019 

األعمال المنجزة: 
1. رســم خرائــط داخليــة لعــدد 3 مــن الدحــول الواقعــة فــي منطقــة الصمــان التابعــة 

ألم رضمــة .
2. إكتشاف مواقع جديدة للدحول في منطقة الصمان. 

3. إلتقــاط عينــات صخريــة )صواعــد كلســية( مــن باطــن الدحــول لغــرض دراســة بيئيــة 
المنــاخ القديــم. 

4. إلتقــاط عينــات حيويــة )عظــام( مــن باطــن الدحــول المنتشــرة فــي منطقــة الصمــان 
لغــرض دراســة البيئــات األلبريــة القديمــة . 

5. تجهيز كتب خاصة بالكهوف والدحول في المملكة.

األعمال المتبقية: 
تحديــد  تــم  التــي  والدحــول  للكهــوف  تفصيليــة  دراســات  علــى  العمــل  إســتكمال 

مواقعهــا لغــرض تقييمهــا مــن النواحــي العلميــة والبيئيــة واالقتصاديــة فــي منطقــة 

الصمــان )شــمال شــرق الريــاض(.

جيولوجيا المنطقة: 
ســمي المتكــون بهــذا االســم نظــرًا لوجــود جزئــه العلــوي فــي آبــار أم رضمــة الواقعــة 
علــي بعــد 65  شــمال شــرق االرطاويــة ، ويمتــد منكشــف التكويــن لمســافة 200 كــم 
مــن الحــدود الشــمالية وحتــى وادي الدواســر جنوبــًا بعــرض يتــراوح مــن  50 إلــى 120 
كــم . يعلــو هــذا التكويــن تكويــن العرمــة الــذي يتشــكل مــن أحجــار جيريــة ودولوميــت 
بينمــا تغطيــه أحجــار جيريــة طباشــيرية تتبــع متكــون الــرس أو تكويــن الدمــام ورواســب 
الرباعــي . وتتكــون طبقــات أم الرضمــة مــن صخــور حجــر الجيــر والدلوميــت  العصــر 

ويتــراوح عمــره بيــن البالوســين وااليوســين الســفلي مــن دهــر الحياه الحديثــة ، ويختلف 
ســمك هــذا التكويــن مــن مــكان آلخــر ويبلــغ حوالــي 490م فــي المنطقــة الشــرقية.

التقاط عينات صخرية من باطن كهف الفندق
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ثانيًا: 

المركز الوطني للزالزل والبراكين
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صــورة توضــح معبــد قديــم كان يســتخدم لعبــادة الشــمس والقمــر يقــع جنــوب 
خيبــر تضــرر جزئيــًا بســبب حــدوث الــزالزل التــي حدثــت  فــي حــرة خيبــر

صورة يوضح توزيعات درجات الحرارة في آبار حرة رهاط لعام 2018م

تموجات سطح الموهو وذوبان جزئي للتركيب الصخري تحت حرتي خيبر واالثنين:
تــم إجــراء دراســة عــن خصائــص التركيــب الصخــري وعمــق ســطح الموهــو تحــت حــرة خيبــر واالثنيــن 
باســتخدام تقنيــة مشــتقة دوال الموجــات الطوليــة لتســجيالت الــزالزل البعيــدة، وذلــك بغــرض 
الكشــف عن األجســام الصهارية وتحديد اختالفات عمق ســطح الموهو تحت الحرتين، وأوضحت 
الدراســة أن عمــق ســطح الموهــو يختلــف مــن موقــع إلــى آخــر، ممــا يــدل علــى تموجــات في ســطح  
الموهــو تحــت الحرتيــن، والــذى يشــير إلــى اختــالف ظــروف تكتونيــة ارتفاعــات الموهــو أســفلهما. 
Vp/( كمــا تــم حســاب قيمــة نســبة ســرعات الموجــات الطوليــة إلــى ســرعات الموجــات المســتعرضة
Vs( بغــرض التعــرف علــى خصائــص الصخــور بالتركيــب الصخــري تحــت الحرتيــن والتــي تشــير إلــى 
عــدم تواجــد غــرف للصهــارة أســفلهما، ولكــن يوجــد فقــط ذوبــان جزئــي وليــس كلــي للصخــور تحــت 
بعــض المواقــع بالحرتيــن، والتــي تمثــل مصــدر ارتفــاع درجــة حــرارة الينابيــع الســاخنة بتلــك المواقــع. 

) ب () أ (

شكل يوضح عمق سطح الموهو تحت حرتي خيبر واالثنين )انظر النص للتفاصيل(

موقع المشروع: 
يغطــي المشــروع كاًل مــن حــرة الشــاقة، وحــرة رهــاط، وحــرة خيبــر، وحــرة عويــرض، وحــرة هتيمــة، 

وحــرة االثنيــن.

أهداف المشروع: 
إنشــاء شــبكات محليــة لمراقبــة ورصــد النشــاط الزلزالــي والبركانــي فــي الحــرات البركانيــة الحديثــة 
مثــل حــرة الشــاقة وحرتــي رهــاط وخيبــر بالمدينــة المنــورة، وحــرة عويــرض فــي تبــوك، وحــرة 
االثنيــن وحــرة هتيمــة وذلــك لمراقبــة النشــاط الزلزالــي والحــراري والحركــي واالنتفاخــات فــي 
ســطح كل حــرة، ولرصــد أي تغيــرات تحــدث فــي المنطقــة، وذلــك تنفيــذًا لألمــر الســامي الكريــم 

رقــم )7747/م ن(، وتاريــخ 1430/9/20هـــ.

األعمال المنجزة:
1. تــم قيــاس ومراقبــة النشــاط الحــراري فــي حــرة رهــاط خــالل عــام 2018م فــي 220 بئــرًا، 
وبمقارنــة هــذه النتائــج مــع نتائــج قياســات عــام 2017م،  لنفــس الفتــرة لوحــظ زيــادة طفيفــة 
فــي درجــات الحــرارة فــي بعــض اآلبــار فــي شــمال المدينــة المنــورة  بمقــدار ثالثــة درجــات مئويــة 
عــن العــام الســابق، وتتركــز الحــرارة بالقــرب مــن منطقــة البــركان التاريخــي، وفــي شــمال حــرة 
ــو الــدود فــي أقصــي الشــمال الغربــي، وكانــت  رهــاط ،  وشــمال المدينــة المنــورة ومنطقــة أب

نتائــج القيــاس فــي أقصــي شــمال المدينــة هــي األعلــى نســبيًا.

2. تــم قيــاس ومراقبــة النشــاط الحــراري فــي حــرة الشــاقة )لونييــر( لعــدد ثمانيــن بئــرًا، وذلــك 
بهــدف مراقبــة حركــة البــؤر الوشــاحية الســاخنة ومــا يصاحبهــا مــن مخاطــر جيولوجيــة علــى 
الســطح، وبمقارنــة هــذه النتائــج مــع نتائــج قياســات عــام 2017م، لنفــس الفتــرة، لوحــظ وجــود 
زيــادة فــي درجــات حــرارة بعــض اآلبــار بمقــدار يتــراوح بيــن 2 إلــى 4 درجــة مئويــة تتركــز فــي وادي 

)مــرخ(.

3. تــم قيــاس ومراقبــة النشــاط الحــراري فــي 45 بئــر فــي منطقــة الوجــه ووادي المنجــور ووادي 
حنبــق شــمال غــرب حــرة الشــاقة حيــث حدثــت مجموعــة مــن الهــزات الزلزاليــة الخفيفــة، وجــاءت 

نتائــج القياســات تشــير إلــى أن درجــة حــرارة العيــن الحــارة وصلــت إلــى 49 درجــة مئويــة.

4. تــم قيــاس ومراقبــة النشــاط الحــراري فــي ثمانيــن بئــر فــي حــرة خيبــر، وجــاءت نتائــج القياســات 
فــي معدالتهــا الطبيعيــة لمعظــم اآلبــار، مــا عــدا بعــض اآلبــار لوحــظ وجــود زيــادة طفيفــة 

للحــرارة فيهــا.

5. تــم قيــاس ومراقبــة النشــاط الحــراري فــي خمســة وتســعون بئــرًا فــي حــرة عويــرض، وجــاءت 
نتائــج القياســات فــي معادالتهــا الطبيعيــة.

6. تــم قيــاس ومراقبــة النشــاط الحــراري فــي 35 بئــرًا فــي حــرة هتيمــة فــي حائــل، وجــاءت نتائــج 
القياســات فــي معدالتهــا الطبيعيــة.

7. تــم اســتكمال العمــل فــي المربــع الثانــي والثالــث مــن عمليــات التخريــط الجيولوجــي فــي 
حــرة خيبــر، بهــدف تقســيم الصخــور البركانيــة )الالبــات البركانيــة والفوهــات البركانيــة والصخــور 
الفتاتيــة( فــي منطقــة خيبــر، والربــط مــا بيــن تدفقــات ُكل ثــوران بركانــي وتحديــد مصــدره 
وعمــره لتحديــد فتــرة تكــرار حــدوث البراكيــن فــي حــرة خيبــر وإعــداد خريطــة جيولوجيــة لحــرة 
خيبــر بمقيــاس رســم 50,000:1، وقــد تــم تجميــع عينــات صخريــة  وصــل عددهــا 314 عينــة 
منــذ  بدايــة المشــروع إلــى الوقــت الحاضــر، منهــا عــدد 49 عينــة خــالل عــام 2018م، وذلــك 
بهــدف  تحديــد عمــر الثورانــات البركانيــة فــي حــرة خيبــر للصخــور البركانيــة لعناصــر أرجــون/
بوتاســيوم وتحديــد معــدل  حــدوث  البراكيــن لتقديــر المخاطــر البركانيــة، وقــد أوضحــت نتائــج 
تحليــل العينــات حــدوث ثمانيــة ثورانــات بركانيــة تاريخيــة فــي حــرة خيبــر خــالل فتــرة زمنيــة أقــل 
مــن 20 ألــف ســنة. وتــم تركيــب عــدد 12 محطــة رصــد للغــازات فــي المنجــور وعويــرض وهتيمــة 

والشــاقة.

2-1   اســم المشــروع: مشــروع مراقبــة النشــاط الزلزالــي والبركانــي فــي 
الحــرات البركانيــة فــي المملكة
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6. شمال أملج )314( هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.1 درجة على مقياس ريختر.
7. حرة خيبر  )28( هزه أرضية بلغ أقصى قدر لها 1.8 درجة على مقياس ريختر. 

8. وسط البحر األحمر )50( هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.8 درجات على مقياس ريختر.
9. شمال النماص )46( هزة أرضية حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.0 درجة على مقياس ريختر.

10. منطقة جازان )32( هزه أرضية بلغ أقصى قدر لها 2.6 درجة على مقياس ريختر. 
11. جنوب البحر األحمر )32( هزة أرضية بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس  ريختر.

12. حرة هتيمة )52( حيث بلغ أقصى قدر زلزالي إلى 2.4 درجة على مقياس ريختر. 
13. حرة عويرض )10( حيث بلغ أقصى قدر زلزالي إلى 1.6 درجة على مقياس ريختر. 

ويرجــع النشــاط الزلزالــي فــي كل مــن البحــر األحمــر بشــكل عــام وخليــج العقبــة إلــى الوضــع الحركــي 
الشــمال  اتجــاه  فــي  العربيــة  الصفيحــة  األحمــر ودوران  البحــر  انفتــاح  نتيجــة  العربيــة  للصفيحــة 
الشــرقي، بينمــا فــي حــرة الشــاقة  فيرجــع إلــى النشــاط البركانــي فــي الحــرة، أمــا المنطقــة الجنوبيــة 

فيرجــع النشــاط الزلزالــي إلــى إعــادة تنشــيط الصــدوع الموجــودة فــي هــذه المصــادر.

شكل يوضح خريطة النشاط الزلزالي لعام 2018م

خليج العقبة
شمال البحر األحمر
وسط البحر األحمر

حرة هتيمة
حرة الشاقة

حرض
النماص

شمال أملج
جنوب أملج

% 6% 5% 5
% 16

% 45

% 20

% 1

% 1
% 1

رسم بياني يوضح النسبة المئوية لعدد الزالزل في كل مصدر خالل عام 2018 م شــكل )أ و ب( فــي الصفحــة الســابقة يمثــل عمــق ســطح الموهــو وكذلــك قيــم نســبة 
ســرعات الموجــات الطوليــة إلــى ســرعات الموجــات المســتعرضة )Vp/Vs( تحــت حرتــي خيبــر  
واإلثنيــن، كمــا هــو موضــح أســفل بالقطاعــات األفقيــة، اللــون األحمــر يــدل علــى ارتفــاع قيمــة 
الـــ )Vp/Vs( وزيــادة عمــق ســطح الموهــو، أمــا اللــون األخضــر فيــدل علــى انخفــاض قيمــة الـــ  

)Vp/Vs( وعمــق ســطح الموهــو.
تــم تنفيــذ عــدد 26 خــط بطريقــة التصويــر ثنائــي األبعــاد للمقاومــة الكهربائيــة بهــدف تحديــد 
مواقــع مناســبة لحفــر آبــار مراقبــة النشــاط الحــراري بمنطقــة المدينــة المنــورة،  ويوضــح الشــكل 
أدنــاه أحــد هــذه المقاطــع الكهربائيــة ثنائــي األبعــاد للخــط رقــم 3A ، الــذي يوضــح  وجــود طبقــة 
مــن الطفــوح البازلتيــة، ويتضــح انخفــاض قيــم المقاومــة الكهربيــة بمنتصــف المقطــع بعمــق 
ــاه.  كمــا يالحــظ وجــود طبقــة محــدودة االبعــاد مــن  ــر،  ممــا يشــير إلــى تشــبعها بالمي 120 مت
الطفــوح البركانيــة ذات المقاومــة الكهربيــة العاليــة فــي وســط المقطــع علــى عمــق مــن 50 

إلــى 60 متــر.

شكل يوضح أحد المقاطع الجيوكهربية بمنطقة المدينة المنورة

2-2   اسم المشروع: دراسة النشاط الزلزالي بالمملكة

100 %مدة المشروع: مستمرعدد أعضاء المشروع: 20

نسبة اإلنجاز السنوي

2005 ..... 

أهداف المشروع: 
دراســة النشــاط الزلزالــي علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية ومــا حولهــا، وذلــك نظــرًا لحــدوث 
النشــاط الزلزالــي علــى الحــدود الفاصلــة بيــن الصفيحــة العربيــة وبيــن الصفيحــة اإلفريقيــة والصفيحــة 
اإليرانيــة، والحــدود التركيــة، مــع مالحظــة وجــود نشــاط زلزالــي داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 
وفهــم  وتفســيره،  وتحليلــه  دراســته  ضــرورة  يســتلزم  ممــا  العربــي،  الــدرع  منطقــة  فــي  وخاصــة 
مســبباته مــن خــالل ربطــه بالظواهــر الجيولوجيــة، لفهــم الوضــع الحركــي للصفيحــة العربيــة بشــكل 
عــام والمملكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص، وإعــداد قاعــدة بيانــات زلزاليــة متكاملــة ومتجانســة 

ــة الســعودية. ــة فــي المملكــة العربي ــم الخطــورة الزلزالي للمملكــة، إلســتخدامها فــي دراســة وتقيي

األعمال المنجزة:
مــن  الفتــرة  فــي  أرضيــة  هــزة   )7172( الزلزالــي  للرصــد  الوطنيــة  الشــبكة  محطــات  ســجلت 

حيــث:  حولهــا،  ومــا  العربيــة  الصفيحــة  داخــل  2018/12/31م  حتــى  2018/1/1م 
1.  بلــغ عــدد الهــزات األرضيــة فــي حــرة الشــاقة )3027( هــزة أرضيــة وبلــغ أقصــى قــدر زلزالــي 2.7 

درجــة علــى مقيــاس ريختــر.
2. فــي منطقــة حــرض بلــغ عــدد الهــزات األرضيــة )1316( هــزة أرضيــة حيــث بلــغ أقصــى قــدر زلزالــي 

3.5 درجــة علــى مقيــاس ريختر. 
3. شمال البحر األحمر )1066( هزة أرضية وقد بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر. 

4. خليج العقبة )376( هزة أرضية وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.3 درجة على مقياس ريختر. 
5. ثم جنوب شرق املج )338( هزة أرضية حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.7 درجة على مقياس ريختر. 
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2-4  اســم المشــروع: إجــراء دراســات وبحــوث زلزاليــة بالمناطــق النشــطة 
زلزاليًا

100 %مدة المشروع: مستمرعدد أعضاء المشروع: 15

نسبة اإلنجاز السنوي

2011 ..... 

أهداف المشروع: 
تحديــد المناطــق النشــطة زلزاليــًا ودراســتها دراســة تفصيليــة لفهــم ومعرفــة أســباب النشــاط 
ــة  ــة وتقييــم الخطــورة الزلزالي الزلزالــي، واســتخدام هــذه الدراســات فــي دراســات النطــق الزلزالي

وتحســين كــود البنــاء الســعودي واختيــار مواقــع اإليــواء. 
ــة الســعودية إلــى نمــوذج  ــة 2030 بتحــول المملكــة العربي فــي إطــار التطلعــات الطموحــة لرؤي
عالمــي رائــد فــي مختلــف جوانــب الحيــاة، ونظــرًا ألهميــة مشــروع "منطقــة "نيــوم" التــي قــد 
تصــل ميزانيتهــا إلــى 500 مليــار دوالر، فقــد تــم إجــراء اســتطالع أولــي للوقــوف علــى الوضــع 
الزلزالــي والحركــي بهــذه المنطقــة إليضــاح الحاجــة إلجــراء الدراســات المكثفــة علــى مشــروع جســر 

الملــك ســلمان وفــي منطقــة نيــوم لتحديــد المخاطــر الزلزاليــة.
تقــع  منطقــة مشــروع نيــوم داخــل أهــم المكامــن )المصــادر( الزلزاليــة النشــطة والمؤثــرة علــى 
المملكــة حيــث َتعّرضــت هــذه المنطقــة إلــى حشــود زلزاليــة متكــررة، فــي عــام 1995م تــم تســجيل 
حشــود زلزاليــة عددهــا إثنتــي عشــر ألــف )12000( هــزة أرضيــة بلغــت أقصــى قــوة زلزاليــة لهــا 7.3 
درجــة علــى مقيــاس ريختــر، وقــد أّثــر ذلــك علــى المــدن الواقعــة علــى خليــج العقبــة ووصــل الشــعور 
بهــذا الزلــزال إلــى المدينــة المنــّورة، كمــا حــدث زلــزال بمدخــل الخليــج فــي عــام 1969 بقــوة 6.6 
درجــة علــى مقيــاس ريختــر تســبب فــي رفــع جزيــرة شــدوان، وفــي عــام 1993م تــم تســجيل ســبعمائة 
)700( هــزة أرضيــة، بلغــت أقصــى قــوة زلزاليــة لهــا 5.8 درجــة علــى مقيــاس ريختــر، وفــي عام  1983م 
تــم تســجيل حشــود زلزاليــة عددهــا 244 هــزة أرضيــة بلغــت أقصــى قــوة زلزاليــة لهــا 4.8 درجــة علــى 
مقيــاس ريختــر، وأخيــرًا حــدث نشــاط زلزالــي فــي يــوم 2015/6/27م بلغــت أقصــى قــوة زلزاليــة لــه 

5.1 درجــة علــى مقيــاس ريختــر تالهــا توابــع زلزاليــة بلــغ عددهــا ثالثيــن 30 هــزة أرضيــة. ومــا زالــت 
ــزالزل فــي هــذه المنطقــة،  كمــا حــدث نشــاط  ــًا عــددًا مــن ال محطــات الرصــد الزلزالــي تســجل يومي
زلزالــي يــوم 2004/6/22م جنــوب شــرق مدينــة تبــوك بقــوة أقصاهــا 4.95 درجــة علــى مقيــاس 
ــة  ــة التحّولــي ذي اإلزاحــة الجانبي ــج العقب ــي بهــذه المنطقــة بصــدع خلي ــر. يرتبــط النشــاط الزلزال ريخت
اليســارية، حيــث تحــدث حركــة نســبية ســنوية علــى امتــداد هــذا الصــدع يتــراوح مقدارهــا مــا بيــن 5 – 7 
مليمتــرات ســنويًا، ويمــر هــذا الصــدع النشــط تحــت الموقــع المقتــرح لجســر الملــك ســلمان الواقــع 
بيــن جزيــرة تيــران وشــرم الشــيخ يوجــد بعــض الفوالــق الحديثــة فــي منطقــة نيــوم التــي حــدث عليهــا 
إزاحــات حديثــة فــي العصــر الرباعــي المتأخــر، ومنهــا صــدع شــرمة ذو إزاحــة يســارية بمقــدار حوالــي 
40 متــر عــالوة علــى إزاحــة رأســية بمقــدار حوالــي واحــد متــر،  كمــا تقطــع هــذه المنطقــة عــدد مــن 
الصــدوع موازيــة لخليــج العقبــة ذات إزاحــات يســارية تصــل أقصاهــا إلــى خمســة كيلومتــر فــي الجــزء 
الغربــي مــن ســاحل خليــج العقبــة،  وتقــل هــذه اإلزاحــة فــي الصــدوع الموجــودة فــي الجــزء الشــرقي 
مــن ســاحل خليــج العقبــة، باإلضافــة إلــى ذلــك يوجــد صــدوع تتجــه شــرق-غرب، منهــا صــدع يســمى 
الشــق بطــول 70 كــم يمتــد غربــًا مــن منطقــة خريبــة إلــى حــرة عويــرض شــرقًا، وتشــير الســمات 

الجيولوجيــة إلــى حــدوث إعــادة تنشــيط علــى هــذا الصــدع نتيجــة تكويــن خليــج العقبــة. 

تبــوك  مدينــة  غــرب  الموجــود  )الشــق(  الكبيــر  الصــدع  توضــح  صــورة 
الصــدع جانبــي  علــى  تماثــل  عــدم  وجــود  ويتضــح  كــم،   80 بمســافة 

2-3  اســم المشــروع: إنشــاء وتحديــث محطــات الرصــد الزلزالــي فــي 
المملكــة

23 %مدة المشروع: مستمرعدد أعضاء المشروع: 11

نسبة اإلنجاز السنوي

2011 ..... 

بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )228( وتاريــخ 1425/8/13ه، القاضــي بإســناد مســئولية 
الرصــد واإلبــالغ عــن الهــزات األرضيــة إلــى هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، وحرصــًا مــن 
الهيئــة علــى القيــام بتنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا فــي هــذا المجــال، فقــد ســارعت الهيئــة إلــى 
تنفيــذ هــذا القــرار مــن خــالل خطــة مدروســة تــم وضعهــا بدقــة، وذلــك لضمــان اســتمرار تنفيــذ 

المشــروع وتحقيــق األهــداف المرجــوة منــه. 

أهداف المشروع: 
ــة للرصــد الزلزالــي، واســتقبال بياناتهــا فــي المركــز الرئيســي  العمــل علــى إنشــاء الشــبكة الوطني

بهيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية.

األعمال المنجزة:
تــم بنــاء وتركيــب وتشــغيل عــدد )7( محطــات رصــد زلزالــي بالمناطــق: مكــة المكرمــة والمدينــة 

المنــورة وتبــوك.

أداء شبكة الرصد الزلزالي
تحتــوي شــبكة الرصــد الزلزالــي علــى عــدد 230 محطــة رصــد زلزالــي منهــا عــدد 69 محطة داخل 
الحــرات البركانيــة لمراقبــة النشــاط الزلزالــي فــي الحــرات البركانيــة، تعمــل منهــا عــدد 60 محطــة 
بصــورة جيــدة وبياناتهــا متاحــة بنســبة ٪100، وعــدد 3 محطــات بياناتهــم أقــل مــن 90٪، 

ــارة حقليــة إلصالحهــا. أمــا محطــات الرصــد الزلزالــي  وعــدد 6 محطــات عاطلــة وتحتــاج إلــى زي
خــارج الحــرات البركانيــة وعددهــا 161 محطــة رصــد زلزالــي، فقــد أتضــح أن عــدد 125 محطــة 
تعمــل بصــورة جيــدة وبياناتهــا متاحــة بنســبة ٪100، وعــدد 7 محطــات بياناتهــم تتعــدى 90٪،  
ــاج  ــة وتحت ــى عــدد 23 محطــة عاطل وعــدد 6 محطــات بياناتهــم أقــل مــن ٪90، باإلضافــة إل

إلــى زيــارة حقليــة إلصالحهــا. 

صورة باألقمار الصناعية توضح مواقع محطات الرصد الزلزالي التي تم تشغيلها عام 2018م
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2-5  اسم المشروع:  تحديث خريطة النطق الزلزالية

100 %مدة المشروع: مستمرعدد أعضاء المشروع: 15

نسبة اإلنجاز السنوي

2011 ..... 

موقع المشروع: 
يغطي المشروع كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

أهداف المشروع: 
1. تحديــث خريطــة النطــق الزلزاليــة للمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل تحديــد المصــادر الزلزاليــة 

النشــطة التــي تســتخدم فــي التقييــم التحليلــي والتحديــدي للخطــورة الزلزاليــة، 
2. إجــراء الدراســات الجيوتقنيــة، وخاصــة قياســات الشوشــرة الســيزمية والمســح الســيزمي الضحــل، 
لتحديــد خــواص  وطبيعــة التربــة، وخاصــة معامــالت التكبيــر والتوهيــن، وتحديــد التــرددات الســائدة 

فــي كل نطــاق زلزالــي، وتحديــد ســرعات القــص حتــى عمــق 30 م. 
3. إنشــاء خرائــط تمنطــق زلزالــي دقيــق للمــدن الهامــة بالمملكــة، التــي يمكــن مــن خاللهــا إجــراء 
دراســات تقييــم الخطــورة الزلزاليــة. هــذه الخرائــط ذات أهميــة كبيــرة للمهندســين ألنهــا المصــدر 
األساســي والموثــوق فيــه ألســس التصميــم التــي يجــب وضعهــا فــي االعتبــار عنــد تصميــم وإنشــاء 

المبانــي والمشــاريع االقتصاديــة واالســتثمارات الكبــرى. 

األعمال المنجزة:
تم إجراء مســح بتقنية الشوشــرة الســيزمية في مدينة أملج بهدف معرفة توزيع الترددات الســائدة 
ومعامــل التكبيــر للموجــة الزلزاليــة التــي تعكــس تأثيــر التربــة فــي تضخيــم الموجــات الزلزاليــة ومــدى 
توافــق تــردد الموجــات الزلزاليــة للموقــع مــع تــردد المبنــى ممــا قــد يؤثــر علــى المبانــي، كمــا أن لهــا 

أهميــة فــي تحســين كــود البنــاء الســعودي المقــاوم للــزالزل الــذي يهــدف إلــى تخفيــف األضــرار فــي 
حــال حــدوث زالزل، حيــث تــم تقســيم المنطقــة إلــى  شــبكة مــن النقــاط بمســافة بينيــة 1000 م،  
وتــم تجميــع بيانــات الشوشــرة الحقليــة لعــدد 129 نقطــة،  طبقــًا للمواصفــات القياســية المعمــول 
بهــا دوليــا والمســتخدمة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويعتمــد التغيــر فــي قيمــة التــردد الســائد ومعامــل 
التكبيــر للموجــة الزلزاليــة علــى الطبيعــة الجيولوجيــة للموقــع وســماكة حــوض الترســيب وطبوغرافيــة 
الموقــع، فكلمــا زاد ســمك التربــة يقــل قيمــة التــردد الســائد للمنطقــة ويزيــد معامــل التكبيــر للموجــة 
الزلزاليــة، أظهــرت النتائــج أن معظــم قيــم التــرددات الســائدة فــي منطقــة الدراســة تتــراوح مــا بيــن 

0.3 إلــى 2.0 هيرتــز، فيمــا تتــراوح قيــم معامــل التكبيــر مــا بيــن 0.6 إلــى 5 .

شكل خريطة توضح التردد F0  ومعامل التكبير A0  للنقاط في مدينة أملج

وكان أكثــر نطــاق حــدث بــه تشــققات أرضيــة مصاحبــة لزلــزال 1995م يمتــد علــى ســاحل 
خليــج العقبــة بطــول 33كــم، حيــث حــدث تشــققات  أرضيــة فــي خمســة مواقــع علــى بعــد 
ــزال، أحدهــا شــق بطــول 11كــم يقــع علــى ســاحل خليــج  20كــم مــن المركــز الســطحي للزل
العقبــة بالقــرب مــن نقطــة حــرس ســواحل الشــريح وعلــى مســافة 30كــم جنــوب مدينــة 

حقــل.
وقــد تــم دراســة ميكانيكيــة حــدوث الــزالزل علــى الــزالزل التــي حدثــت جنــوب شــرق مدينــة تبــوك، 
وعلــى ســبيل المثــال الهــزة التــي وقعــت يــوم 2004/6/22 م بقــوة 4.95 درجــة علــى مقيــاس 
ريختــر، حيــث اتضــح أن الصــدع المســبب للهــزة صــدع عــادي ويأخــذ اتجــاه شــمال غــرب – جنــوب 

شــرق.
كمــا قامــت الهيئــة بعمــل خريطــة اســتطالعية للعجلــة الزلزاليــة عنــد 1 ثانيــة بهــدف تقييــم 
الخطــورة الزلزاليــة بمنطقــة نيــوم، لفتــرات تكــرار 475 ســنة  بإحتماليــة حــدوث %10 لفتــرة زمنيــة 
تســاوي 50 ســنة، وتشــير نتائــج الخريطــة أن هنــاك درجــة عاليــة مــن الخطــورة يجــب وضعهــا فــي 

اإلعتبــار.  
أكــدت هــذه الدراســة االســتقصائية إلــى أن المشــاريع االســتثمارية التــي ســيتم إنشــاءها 
بمنطقــة نيــوم تقــع بجانــب صــدوع مــن الممكــن أن تعرضهــا إلــى مخاطــر الــزالزل، ولذلــك 
فإنــه مــن الضــروري اإلســراع فــي إجــراء دراســات تفصيليــة للمخاطــر الزلزاليــة لمنطقــة نيــوم 
وجســر الملــك ســلمان حســب خطــة العمــل التــي أعدتهــا الهيئــة بالتعــاون مــع جامعــة الملــك 
عبداللــه للعلــوم والتقنيــة ومصلحــة المســاحة الجيولوجيــة األمريكيــة، باإلضافــة إلــى أهميــة 

اإلســراع فــي إنشــاء نظــام إنــذار مبكــر بمنطقــة نيــوم وجســر الملــك ســلمان.

شــكل يبيــن صــدع )شــق( بطــول 1.5 متــر علــى الســاحل بيــن 
مركــز الســلطانية ومحطــات حــرس الســواحل بالشــرايع.

صورة توضح صدع الشرمة واإلزاحة الرأسية بمقدار متر
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شكل يوضح التردد السائد ومعامل التكبير لمشروع التمنطق في مدينة جدة

وحدة التوعية والتثقيف

اإلنجازات:
1. التعــاون مــع اإلدارة العامــة لألمــن والســالمة المدرســية بــوزارة التعليــم مــن أجــل عمــل برامــج 
للطــالب  وقــت حدوثهــا  التصــرف  وكيفيــة  والبراكيــن  الــزالزل  عــن  تثقيفيــة  توعويــة  ومحاضــرات 

التدريــس ومنســقي األمــن والســالمة المدرســية.  وأعضــاء هيئــة 
2. تــم إلقــاء محاضــرة توعويــة تثقيفيــة مــن أخطــار الــزالزل وكيفيــة التصــرف وقــت حدوثهــا فــي  

جامعــة طيبــة.  
3. تــم عمــل إنفوجرافيــك لكيفيــة التصــرف قبــل وأثنــاء وبعــد حــدوث الــزالزل وتــم نشــرها إلكترونيــا 

عبــر حســابات الهيئــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.                 

 4.  تــم عمــل مطويــة لكيفيــة التصــرف قبــل وأثنــاء وبعــد حــدوث الــزالزل وتــم توزيعهــا خــالل برامــج 
التوعيــة  والتثقيــف فــي  المــدارس.

5. المشاركة في المعارض.
6. المناهج التعليمية:

ــر للخدمــات  ــر التعــاون مــع شــركة تطوي ــراء المحتــوى التعليمــي فــي المناهــج الدراســية عب ــم إث   ت
التعليميــة فيمــا يخــص معلومــات وصــور وخرائــط عــن مناطــق الــزالزل والبراكيــن.

  تــم تزويــد شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة بخرائــط الحقــول البركانيــة، ومحطــات الرصــد الزلزالــي 
وبيــان بعــدد محطــات الرصــد الزلزالــي ورموزهــا وأســمائها وذلــك لالســتفادة مــن هــذه المعلومــات 

فــي المناهــج الدراســية. 
الطــوارئ  لحقيبــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  نمــوذج  أول  عمــل  الطــوارئ:  حقيبــة   .7
ومحتوياتهــا والتــي يمكــن اســتخدامها فــي حــاالت الطــوارئ بعــد الكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزالزل 
والبراكيــن، وتســعى وحــدة التوعيــة والتثقيــف فــي المرحلــة القادمــة مــن خــالل عمــل شــراكات 
مــع مؤسســات الســالمة مــن أجــل تصميــم مثــل هــذه الحقائــب وتوزيعهــا علــى منافــذ البيــع حتــى 
تكــون متاحــة للجميــع وخصوصــًا فــي المناطــق الخطــرة زلزاليــًا مثــل )منطقــة تبــوك ومنطقــة 
جــازان(، كمــا يتــم عرضهــا للطــالب أثنــاء الجــوالت التوعويــة وللــزوار أثنــاء المعــارض التــي تشــارك 

فيهــا وحــدة التوعيــة والتثقيــف.
8. البحــث والتواصــل مــع الشــركات ألجــل الحصــول علــى مواصفــات وأســعار المنصــة المتحركــة التــي 
تحاكــي الــزالزل لشــرائها وتركيبهــا فــي الهيئــة ، والتــي يســتطيع الــزوار مــن خاللهــا تجربــة الشــعور 

بالــزالزل والتــدرب علــى كيفيــة التصــرف.
9. تقديــم مقتــرح لمديــر عــام المركــز الوطنــي للــزالزل والبراكيــن إلنشــاء مركــز علــوم األرض للمعرفــة 

والــذي يحــوي التصاميــم والنمــاذج التعليميــة التفاعليــة التــي تتعلــق بعلــوم األرض. 
10. تقديــم مقتــرح توزيــع األدوار والمهــام إلدارة األمــن والســالمة والتــي يجــب إتباعهــا فــي حــال 

حــدوث زالزل ال قــدر اللــه لمديــر عــام المركــز الوطنــي للــزالزل والبراكيــن.
11. تقديــم مقتــرح إلنشــاء لجنــة فرعيــة تحــت لجنــة تنامــي الهــزات تســمى لجنــة التوعيــة والتثقيــف 

لــدرء مخاطــر الــزالزل.
12. عمل ملف للترشيح للجوائز اإلجتماعية  )جائزة مكة للتميز – جائزة األميرة صيته(.



فريق استكشاف هيئةة المساحة الجيولوجية-بيشة
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ثالثًا: 

المبادرات
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بالمنظومــة والمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة »أداء«، حيــث تشــير 
نتائــج تقاريــر الربــع الرابــع للعــام 2017م والمرفوعــة مــن قبــل مركــز أداء للجهــات 
المختصــة إلــى ســير أعمــال مشــاريع مبــادرا ت هيئــة المســاحة الجيولوجيــة علــى 
المســار الصحيــح والمخطــط لــه وفــق المعاييــر المعتمــدة للقيــاس مــن قبــل 

أداء..

3-4  مبادرة البرنامج الوطني لعلوم األرض:
تهــدف مبــادرة البرنامــج الوطنــي للمعلومــات الجيولوجيــة إلــى دعــم اإلنفــاق علــى 
أعمــال المســوحات الجيولوجيــة المختلفــة للحصــول علــى معلومــات وبيانــات علــوم 
األرض الضروريــة بهــدف إســتقطاب المســتثمرين وتزويــد قاعــدة البيانــات الوطنيــة 
بالمعلومــات الجيولوجيــة بغــرض تطويرهــا لكــي تســهم فــي عمليــات اإلستكشــاف 
المعدنــي والنهــوض بقطــاع التعديــن الــذي يمثــل أحــد الروافــد الرئيســية لإلقتصــاد 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

منجزات مبادرة البرنامج الوطني لعلوم األرض خالل العام 2018م: 
1. وضــع الخطــة التفصيليــة لتنفيــذ مبــادرة إنشــاء البرنامــج الوطنــي للمعلومــات 

الجيولوجيــة وتجميــع البيانــات الالزمــة لتنفيــذ البرنامــج. 
والمســح  والطيفيــة  الكيميائيــة  بالتحاليــل  الخاصــة  األجهــزة  مواصفــات  تحديــد   .2
للمســوحات  الفنيــة  باألعمــال  للقيــام  إتباعهــا  الالزمــة  والمواصفــات  الجيوفيزيائــي 

لمختلفــة. ا
فــي مرحلتــه  الجــوي  المســح  المنفــذة لمشــروع  للجهــات  التأهيــل  3. طــرح كراســة 

األولــى.
4. تأهيــل الشــركات المتقدمــة بطلــب التأهيــل لمشــروع المســح الجــوي فــي مرحلتــه 

األولــى.

ــه  5. طــرح كراســة الشــروط والمواصفــات للمتأهليــن لمشــروع المســح الجــوي فــي مرحلت
األولــى.

6. طرح كراسة التأهيل ألعمال المسح الجيوكيميائي في مرحلته األولى.
7. طرح كراسة التأهيل ألعمال التخريط الجيولوجي في مرحلته األولى.

8. طرح كراسة التأهيل ألعمال المتابعة واإلشراف على مشاريع المبادرة.

3-5   مبادرة إنشاء قاعدة البيانات الوطنية المطورة لعلوم األرض
 تشــكل قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة اللبنــة األســاس لركيــزة التنميــة التعدينيــة 
المنشــودة لرؤيــة المملكــة 2030  بمــا ســوف ُتتيحــه قواعــد بياناتهــا المكانيــة مــن 
الوصــول  واتاحــة  األرض،  علــوم  تطبيقــات  لمختلــف  اقتصاديــة وعلميــة  معلومــات 
إلــى المعلومــات والبيانــات الجيولوجيــة عبــر االنترنــت لتســهيل حصــول المســتثمرين 
متعــددة  قطاعــات  وتمكيــن  البيانــات  هــذه  علــى  التعديــن  قطــاع  فــي  والباحثيــن 
بالدولــة وخارجهــا لدعــم وتطويــر قطــاع التعديــن والصناعــات التعدينيــة بالمملكــة، 
كمــا ستســاهم قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة بدعــم اتخــاذ القــرار لمجــاالت 
تنميــة المــوارد المعدنيــة المتاحــة بالدولــة، واســتغالل الثــروات المعدنيــة المكتشــفة 
بهــا وفقــًا الحتياجــات ومتطلبــات الســوق العالميــة، إضافــة إلــى إتاحــة بيانــات المســح 
ســينعكس  ممــا  المســتفيدين،  لقاعــدة  المعدنيــة  للمــوارد  الجيولوجيــة  والتنقيــب 
أثــره إيجابــًا بالنهــوض بعجلــة صناعــة التعديــن بالمملكــة، معــززًا بذلــك رؤيــة الدولــة 
لإلرتقــاء بالقطــاع ضمــن مصــاف أكبــر ثالثــة روافــد حيويــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي، 
وتتضمــن بوابتهــا العديــد مــن البيانــات والمعلومــات الرقميــة الجيولوجيــة والتعدينيــة 

واللوجســتية. واالقتصاديــة 

العــام  خــالل  األرض  لعلــوم  المطــورة  الوطنيــة  البيانــات  قاعــدة  إنشــاء  مبــادرة  منجــزات 
2018م: 

البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة  العــام لمتطلبــات مشــروع قاعــدة  التصــور  1.  وضــع 

والمســاهمة  الجيولوجيــة  المخاطــر  ومتابعــة  رصــد  مبــادرة   1-3
ــاج الخارطــة الجيوطبيــة للمملكــة العربيــة  فــي الحــد مــن آثارهــا وإنت

الســعودية:
والجيوبيئيــة  الجيولوجيــة  المخاطــر  وتقييــم  ورصــد  بمراقبــة  المبــادرة  هــذه  تعنــى 
انبعــاث  األرضيــة،  االنخســافات  الســيول،  الصخريــة،  االنهيــارات  البراكيــن،  )الــزالزل، 
الغــازات المشــعة( ســواًء كانــت هـــذه المخاطــر طبيعيــة أو متعلقــة بأنشــطة اإلنســان 
بســبب ســوء اســتخدامه للمـــوارد الطبيعيــة مــن منظــور جيولوجــي. وكذلــك أيضــًا مــن 
خالل محطات الرصد الزلزالية والبركانية أو بواسطة الفرق البحثية التي تتولى تقييم 
ــر االضــرار الناتجــة عــن المخاطــر الجيولوجيــة علــى حيــاة اإلنســان وممتلكاتــه  مــدى أث
التــي  الجيولوجيــة والجيوبيئيــة  المعلومــات  الحلــول لتفاديهــا. ومــن خــالل  ووضــع 
تمتلكهــا الهيئــة فقــد ارتــأت أن يتــم البــدء فــي إعــداد مشــروع وطنــي إلنتــاج الخارطــة 
الجيوطبيــة لمناطــق المملكــة وذلــك بســبب عــدم وجــود معلومــات توافقيــة بيــن 
تأثيــر المعــادن والصخــور واالنبعاثــات الناتجــة عــن بعضهــا وبيــن أثرهــا علــى المجتمــع. 

مخرجات المبادرة:
1.  إنتاج خريطة جيوطبية لمنطقة المدينة المنورة.

2.  إنشاء وتركيب محطات رصد زلزالي ومحطات رصد نشاط حراري.
3.  تقرير تقييم الخطورة الزلزالية للمناطق اإلدارية بالمملكة.

4.  تقرير تقييم المخاطر الزلزالية والبركانية بحرة خيبر.
5.  تقرير دراسة التصحر في وادي بيش.

6.  تقرير تحديد مخاطر القبة الملحية بمدينة جازان وما حولها.
7.  خريطة المخاطر الجيولوجية لمنطقة مكة المكرمة.

3-2   مبادرة تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة:
عــن  ينتــج  ال  ونقيــة  طبيعيــة  مصــادر  هــي  والمتجــددة  البديلــة  الطاقــة  مصــادر 

اســتخدامها أي تلــوث بيئــي، وحيــث أشــارت الدراســات األوليــة إلــى إمكانيــة تطويــر 
الطاقــة المســتمدة مــن المعــادن، والطاقــة الحراريــة األرضيــة المســتمدة مــن الحمــم 
لمــا  إلــى طاقــة. ونظــرًا  الحراريــة  الســاخنة والصخــور  القديمــة، والينابيــع  البركانيــة 
تملكــه هيئــة المســاحة الجيولوجيــة مــن قاعــدة معلومــات فــي هــذا المجــال أصبــح 
بمقدورهــا البحــث والتطويــر لهــذه المصــادر الســتثمارها فــي مجــال إنتــاج الطاقــة 

المتجــددة.

مخرجات المبادرة: 
إصــدار تقريــر فنــي وخرائــط تفصيليــة توضــح المواقــع الواعــدة إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 

مــن مصــادر الطاقــة الحراريــة الجوفيــة فــي منطقــة المدينــة المنــورة

3-3  مبــادرة إنشــاء شــركة لالستشــارات والخدمــات الجيولوجيــة تابعــة 
للهيئة:

والتعديــن  الصناعــة  فــي قطاعــي  والعامليــن  المجتمــع  لتزويــد  المبــادرة  وتهــدف 
بجميــع المعلومــات المتعلقــة بعلــوم األرض مــن خــالل توفيــر قواعــد معلومــات 
جيولوجيــة وبيانــات شــاملة ممــا يدعــم ويحفــز الشــركات المحليــة والعالميــة فــي 
االســتثمار بقطــاع التعديــن والمعــادن مــن خــالل تقديــم خدمــات متنوعــة )استشــارات 
فنيــة، جيوتقنيــة، تعدينيــة، لوجســتية( وســوف تســهم المبــادرة فــي دعــم االقتصــاد 
الوطنــي عــن طريــق عقــد ورش عمــل ونــدوات اســتثمارية بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة 
وظيفيــة  فــرص  واســتحداث  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  المعدنيــة،  والثــروة  والصناعــة 

للشــباب الســعودي.

مخرجات المبادرة: 
إنشاء شركة لالستشارات والخدمات الجيولوجية تابعة للهيئة.

الرؤيــة  المبــادرات دوريــًا مــع مكتــب تحقيــق  ويتــم متابعــة ســير العمــل فــي 
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5.  إعــداد كراســة الشــروط )RFP( لالســتعانة بالشــركات والجهــات االستشــارية لتنفيــذ 
المبــادرة.

6.  حجز عدد من المكامن لصالح المبادرة لحين االنتهاء من أعمال الكشف.

3-7   مبادرة تطوير الخدمات التي تقدمها مكتبة عينات الحفر
توفــر معلومــات قيمــة عــن البيئــات الجيولوجيــة التحــت ســطحية مــن خــالل األرشــفة 
اللبيــة آلبــار الحفــر االستكشــافي وتقــدم المكتبــة معلومــات  اإللكترونيــة للعينــات 
للمســح الطيفــي للحفــر والصــور فائقــة الدقــة ذات االبعــاد الثنائيــة والثالثيــة باإلضافــة 
 )NGD( الوطنيــة  الجيولوجيــة  البيانــات  بقاعــدة  إلكترونيــًا  المعلومــات  هــذه  لربــط 

لمعلومــات المشــاريع الجيولوجيــة.

منجــزات مبــادرة تطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا مكتبــة عينــات الحفــر خــالل العــام 
2018م: 

لمعرفــة  ببكيــن   ،)CGS( الصينيــة  الجيولوجيــة  المســاحة  هيئــة  مقــر  زيــارة    .1
إمكانياتهــم وخبراتهــم فــي تقديــم الدعــم بمــا يخــص تطويــر مكتبــة الحفــر الوطنيــة 

بالهيئــة.
2.  إدخــال البيانــات الفنيــة لصناديــق الحفــر الخاصــة بمشــروع العناصــر األرضيــة النــادرة، 
فــي قاعــدة بيانــات الحفــر، وإدخــال البيانــات الفنيــة لصناديــق الحفــر لعــدد مــن مشــاريع 

اليورانيــوم.
3.  تقييم شامل لمستودعات الحفر وقاعدة بيانات الحفر بالهيئة.

4.  االجتمــاع مــع شــركة Furgo land لمناقشــة إمكانيــة تطويــر خدمــات مكتبــة الحفــر 
الوطنــي، والقيــام بزيــارة ممثلــي الشــركة لمســتودعات الحفــر بالهيئــة.

5.  إعداد كراسة التأهيل لتنفيذ أعمال المبادرة.
6.  طرح كراسة الشروط التأهيلية ودعوة الشركات.  

مبادرة مركز التميز لقطاع التعدين والصناعات المعدنية  8-3
يهدف المركز إلى: 

1.  البحــث الــذي يركــز علــى أفضــل الســبل والتقنيــات الحديثــة فــي اســتخراج ومعالجــة 
المعــادن.

2.  تحســين جــودة الخامــات المعدنيــة وأفضــل التطبيقــات الصناعيــة إلحاللهــا بــداًل عــن 
الخامــات المعدنيــة المســتوردة.

3.  تقديــم الخدمــات االستشــارية والدعــم الفنــي لشــركات وبرامــج االستكشــاف داخــل 
الهيئــة وخارجهــا. 

4.  تنظيــم حلقــات البحــث العلمــي وورش العمــل فــي مجــال اســتخراج ومعالجــة الخامات 
المعدنية للمســتثمرين المحليين للمشــاريع التعدينية الصغيرة والمتوســطة.

5.  تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجاالت المعالجة والتطبيقات.
6.  التركيــز علــى االبتــكار التطبيقــي Applied Innovation بــداًل عــن البحث والتطوير 
R&D لضمــان تطــوره باســتمرار لتلبيــة احتياجــات القطــاع وذلــك بالتواصــل عــن طريــق 

العمــل المشــترك وإبــرام االتفاقيــات مــع المراكــز المتميــزة عالميــًا.
7.  تعزيــز األداء فــي مجــال صحــة وســالمة البيئــة علــى مســتوى القطــاع مــن 
خــالل تقديــم التدريــب األمثــل لموظفــي الشــركات مــع التركيــز علــى الصحــة 

والســالمة.

منجــزات مبــادرة مركــز التميــز لقطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة خــالل العــام 
2018م:

1.  تقييــم الوضــع الحالــي لمركــز أبحــاث ومعالجــة المعــادن ومتطلبــات ترقيتــه لمركــز 
التميــز وعمــل رفــع مســاحي وتصميــم مخطــط لتوســعة المركــز الحالــي، وتحديــد عــدد 

القــوى العاملــة واألجهــزة والمعــدات األوليــة الالزمــة للتنفيــذ.
العالميــة  والجهــات  المراكــز  مــن  للعديــد  الزيــارات  وعمــل  والتباحــث  التواصــل    .2
المتخصصــة فــي أنشــطة مماثلــة، لمناقشــة وضــع تصــور وتطويــر كراســات الشــروط 

والمواصفــات.

ووضــع خارطــة الطريــق العامــة للمشــروع مــع وضــع الجــدول الزمنــي التقريبــي لتنفيــذ 
المشــروع. 

2.  جمــع البيانــات الخاصــة بالهيئــة والتــي تمثــل حجــر األســاس لالســتراتيجية الشــاملة 
للتعديــن وتكاملهــا مــع قاعــدة البيانــات المركزيــة بالهيئــة.

3.  ترقيــة نظــام التخزيــن فــي الهيئــة لتصبــح الســعة التخزينيــة 150تيرابايــت حيــث أن 
الســعة ســابقًا 70 تيرابايــت. 

4.  ترقيــة دوائــر الربــط الرقميــة لتصبــح ســرعة اإلنترنــت 300ميجابــت حيــث أن الســرعة 
ســابقًا 50 ميجابــت. 

5.  تطويــر بوابــة المستكشــف الجيولوجــي الحاليــة والموجــودة علــى شــبكة الهيئــة 
الداخليــة اإلنترانــت الخاصــة بالهيئــة وعمــل الترابــط مــع األنظمــة.

6.  إطــالق النســخة التجريبيــة مــن المشــروع )NGD v.1 Beta( علــى شــبكة اإلنترنــت. 
https://( والتــي تعــد اللبنــة األولــى فــي إنشــاء قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة

 .)ngp.sgs.org.sa/ngd-portal
7.  إعداد كراسة الشروط والمواصفات للدراسة االستشارية. 

الوطنيــة علــى  الجيولوجيــة  البيانــات  بقاعــدة  الخاصــة  الدراســة االستشــارية  رفــع    .8
الشــركات. بالهيئــة، ودعــوة  اعتمــاد  منصــة 

9.  اإلنتهــاء مــن كراســة الشــروط والمواصفــات الخاصــة بمركــز المعلومــات المؤقــت 
وطــرح الكراســة علــى منصــة اعتمــاد وإرســال الدعــوات للشــركات.

 10. االنتهاء من طرح توسعة وترقية سعة دوائر اإلنترنت بسرعة 300 ميجابت كدائرة 
إضافية للمشروع مع شركة موبايلي. 

 11.  االنتهاء من طرح ترقية شبكة األلياف الضوئية بسرعة 40 جيجا بايت للشبكة الداخلية 
لدعم مشروع قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية ,ودعوة الشركات.

الحكوميــة  بالمنافســات  البــت  لجنــة  عــن طريــق  األربعــة  المشــاريع  12.  فتــح مظاريــف 
بالهيئــة.

 13.  االنتهاء من النسخة التعريفية للمبادرة باللغة العربية للمشاركة بها في المعارض 
والمؤتمرات الخارجية.

 14. االنتهاء من النسخة التعريفية للمبادرة باللغة اإلنجليزية للمشاركة بها في المعارض 
والمؤتمرات الخارجية.

الجيوفيزيائيــة  بالمســوحات  المتعلقــة  اإلقليميــة  والمعلومــات  البيانــات  تجهيــز   .15
االشــعاعية والجاذبيــة والمغناطيســية لتحديــث قواعــد بيانــات المســح الجيوفيزيائــي 

بهــا.
إلــى  بيانــات علــوم األرض بهيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية  16. ترحيــل قواعــد 
 Spatial Enterprise بهــا  المكانيــة  الخــواص  وتمكيــن  الجديــد  المكانــي  المحتــوى 

Database
17. البــدء بالعمــل علــى ترميــز المناطــق اإلداريــة والمحافظــات بالمملكــة بمــا يتوافــق 

مــع مدخــالت قواعــد البيانــات المعتمــدة لــدى الهيئــة.

3-6   مبادرة برنامج االستكشاف المسرع للمناطق الواعدة
أعمــال  تكثيــف  إلــى  الواعــدة  للمكامــن  المســّرع  االستكشــاف  مبــادرة  تهــدف 
االستكشــاف ودفــع عجلتهــا للتمكــن مــن عرضهــا كفــرص اســتثمارية مميــزة وذلــك 
العمــل علــى تطوريهــا، وكذلــك حســاب  يجــري  اســتثمارية  نمــاذج  عــدة  عــن طريــق 
بيانــات  علــى  بنــاء  برامــج متقدمــة  باســتخدام  المستكشــفة  للمكامــن  االحتياطيــات 
االستكشــاف والحفــر، إضافــة لتدريــب ورفــع كفــاءة الجيولوجييــن الســعوديين للعمــل 

متخصصيــن. كمستكشــفين 

منجزات مبادرة برنامج االستكشاف المسرع للمناطق الواعدة خالل العام 2018م: 
1.  تحديد عدد القوى العاملة الالزمة للتنفيذ.

2.  عقد ورش عمل لتطوير نطاق العمل والجوانب الفنية وخطط تنفيذ المبادرة.
3.  مراجعــة تقريــر االســتراتيجية الفنــي للمــوارد المعدنيــة المحتملــة )MPA(، والتقاريــر 

الفنيــة بالهيئــة وتحديــد الرواســب المعدنيــة المســتهدفة لالستكشــاف.
4.  تحديد األحزمة المعدنية المستهدفة خالل الخمس سنوات القادمة.
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3.  استقطاب خبراء للعمل على وضع التصور وتطوير كراسات الشروط والمواصفات.

3-9   مبادرة إنشاء شركة لخدمات قطاع التعدين
إنشــاء شــركة لخدمــات التعديــن تحــت إشــراف هيئــــة المساحـــة الجيولوجيـــــة الســعودية 

لتقديــم الخدمــات المحوريــة الالزمــة لتطويــر قطــاع التعديــن فــي المملكــة.

منجزات المبادرة إنشاء شركة لخدمات قطاع التعدين خالل العام 2018م:

إعداد نموذج أعمال أولي للشركة.

3-10 مبادرة إنشاء صندوق وطني لخدمات االستكشاف
دعــم نمــو القطــاع فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل توفيــر التمويــل 
ــرة والمتوســطة )Junior( فــي المملكــة  لتمكيــن ومشــاركة الشــركات الصغي
 50 مــن  أقــل  بنســبة  )تمويــل  إستكشــاف  بأعمــال  والقيــام  االســتثمار  مــن 

بالمائــة(.

منجزات مبادرة إنشاء صندوق وطني لخدمات االستكشاف خالل العام 2018م:

عقد ورش عمل لوضع تصور للصندوق.
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رابعًا: 

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات واالتصاالت
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جدول يوضح عدد الطلبات الداخلية والخارجية لقسم االستشعار عن بعد خالل عام 2018م

الطلبات الداخليةم
عدد 

الطلبات
الطلبات الخارجية

عدد 
الطلبات

7طلبات خارجية40إدارة المسح الجيولوجي1

19إدارة التنقيب عن المعادن2

6إدارة الجيولوجيا التطبيقية3

10إدارة نظم المعلومات المكانية4

5المركز الوطني للزالزل والبراكين5

4إدارة دراسات الصحاري6

 

 

إدارة المسح الجيولوجي

إدارة التنقيب عن المعادن

إدارة الجيولوجيا التطبيقية

إدارة نظم المعلومات المكانية

المركز الوطني للزالزل والبراكين

إدارة دراسات الصحارى

طلبات خارجية

% 44

% 21

% 7

% 11

% 5
% 4 % 8

رسم بياني يوضح نسبة أهم إنجازات القسم لطلبات األقسام األخرى

مشاركة قسم االستشعار عن بعد في مبادرات رؤية المملكة 2030:

1. مبادرة البرنامج الوطني لقواعد البيانات الجيولوجية:
ــغ  ــواع المستشــعرات وبل ــات المتوفــرة لــدى أرشــيف القســم وتصنيفهــا حســب أن ــم حصــر البيان ت
حجــم البيانــات حوالــي 24 تيرابايــت وذلــك ليتــم معالجــة وتصحيــح البيانــات الخــام إلضافتهــا فــي 
بوابــة المستكشــف. وتــم عقــد عــدد مــن اإلجتماعــات مــع إدارات وأقســام الهيئــة المختلفــة 
لمكاملــة البيانــات لمعالجتهــا ورفعهــا فــي قاعــدة البيانــات الرئيســة تمهيــدًا إلدراجهــا ضمــن بوابــة 

المستكشــف الجيولوجــي.

2. مبادرة المسح الجيولوجي العام:
تــم تجهيــز عــدد مــن الصــور الفضائيــة والخرائــط لمســاندة أعضــاء المبــادرة فــي تحديــد البيانــات 
الجيولوجيــة لغــرض االســتفادة منهــا فــي إعــداد كراســة المواصفــات الفنيــة لبرنامــج المســح 

ــر الجــوي. الجيولوجــي الشــامل – الجيوكيميائــي والجيوفيزيائــي والتصوي

3 - مبادرة تسريع االستكشاف المعدني في الدرع العربي:
تــم إعــداد وتجهيــز عــدد مــن الصــور والبيانــات الفضائيــة والخرائــط لتوضيــح أماكــن التواجــدات 

المعدنيــة فــي الــدرع العربــي بهــدف وضــع أولويــات مراحــل االستكشــاف.

.4-1-1 قسم االستشعار عن بعد

طلبات األعمال المنجزة:
حــرص قســم االستشــعار عــن بعــد علــى خدمــة جميــع أقســام هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
والخارجيــة، وكذلــك  الداخليــة  الطلبــات  وتنفيــذ  اســتالم  فــي  مــن جهــود  يســتطيع  بمــا 
بالمحاولــة فــي إثــراء القســم ببيانــات تخــدم بقيــة األقســام حيــث تــم تنفيــذ 84 طلــب داخلــي 
و7 طلبــات خارجيــة، وتــم اســتقطاب وجمــع وتحليــل بيانــات حديثــة ذات دقــة وضــوح عاليــة 
وتــم أرشــفتها، ونشــير فــي الجــدول التالــي إلــى مــا تــم تنفيــذه مــن أعمــال خــالل العــام 

2018م:

4-1  إدارة نظم المعلومات المكانية
ســاهمت أنظمــة المعلومــات المكانيــة بالعديــد مــن األعمــال المطــورة مــن خــالل األقســام 
المعنيــة بــاإلدارة، ومــن خــالل المشــاريع المتعــددة والمطــورة مــن قبــل فنّيــي ومستشــاري 

اإلدارة: 
لقاعــدة  اإللكترونيــة  البوابــة  مــن   Beta version األوليــة النســخة  تطويــر وإطــالق    
البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة، خــالل األســبوع األول مــن شــهر أكتوبــر 2018م، وافتتاحــه 
ضمــن فعاليــات ملتقــى برنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية بمدينــة 

الريــاض.
  تصميــم النســخة العربيــة مــن الفيديــو التوضيحــي الخــاص بالبوابــة اإللكترونيــة لقاعــدة 
البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة، والمســاهمة بــه بملتقــى برنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة 
ــة  ــر 2018م بمدين والخدمــات اللوجســتية، والمنعقــد خــالل األســبوع األول مــن شــهر أكتوب

الريــاض.
  تصميم النســخة اإلنجليزية من الفيديو التوضيحي الخاص بالبوابة اإللكترونية لقاعدة 
الدولــي  والتعديــن  المــوارد  بمؤتمــر  بــه  والمســاهمة  الوطنيــة،  الجيولوجيــة  البيانــات 

ــر 2018م. ــة شــهر أكتوب بمدينــة ملبــورن بأســتراليا IMARC 2018 والــذي انعقــد نهاي
2018م  نوفمبــر  شــهر  نهايــة  والمنعقــد  بالقاهــرة  العربــي  التعديــن  بمؤتمــر  المســاهمة   
بالنســختين العربيــة واإلنجليزيــة مــن الفيديــو التوضيحــي الخــاص بالبوابــة اإللكترونيــة لقاعــدة 

الوطنيــة. الجيولوجيــة  البيانــات 
  المســاهمة بالمشــاركة في افتتاح مشــروع وعد الشــمال بمنطقة الحدود الشــمالية 
– مدينــة طريــف فــي فعاليــة افتتــاح المعــرض المصاحــب للحــدث الــذي شــرفه بافتتــاح 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اللــه، وســمو 

ولــي عهــده األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أيــده اللــه بنصــره وتوفيقــه.
 Version 1 البــدء بأعمــال تطويــر النســخة األولــى مــن قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة  
ــر البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالخدمــة خــالل األســبوع  والمزمــع إطــالق خدماتهــا الرقميــة عب

األخيــر مــن شــهر مــارس مــن العــام 2019م 
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4-1-2  قسم نظم المعلومات الجغرافية

مقدمة:
تعنــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة بإنشــاء وجمــع وإدارة وتحليــل البيانــات المكانيــة بمختلــف 
أشــكالها وصورهــا وإنتــاج الخرائــط الرقميــة ذات العالقــة مــن خــالل اســتخدم تقنيــات نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة،  وتعــد هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية واحــدة مــن الجهــات 
الحكوميــة الرائــدة فــي اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافية في مختلف أنشــطتها المتنوعة 
والمتعــددة حيــث ســاهمت نظــم المعلومــات الجغرافيــة مســاهمة فاعلــة فــي العديــد مــن 
المشــاريع الهامــة وإمــداد متخــذ القــرار بالمعلومــات ذات البعــد الجغرافــي والتــي ســاهمت 
بشــكل فاعــل فــي نجــاح تلــك المشــاريع، كمــا قامــت الهيئــة بالمســاهمة بتقديــم االستشــارات 
وتنفيــذ المشــاريع وإنشــاء مراكــز نظــم المعلومــات الجغرافيــة للعديــد مــن الجهــات الحكوميــة 

والخاصــة والمراكــز البحثيــة وإمدادهــم بالبيانــات الجغرافيــة الالزمــة.

1. الخدمات المقدمة لألكاديميين والدارسين:
البحثــي والعلمــي  بالجانــب  بالغــًا  اهتمامــا  الســعودية  الجيولوجيــة  المســاحة  تولــي هيئــة 
إليمانهــا التــام بأهميــة دعــم هــذا المجــال لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي دفــع عجلــة التنميــة، 
وقــد قــدم قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة خــالل العــام المنصــرم 2018م العديــد مــن 
الخدمــات واالستشــارات للباحثيــن )ماجســتير -  دكتــوراه( والدارســين فــي مختلــف الجامعــات 
والمراكــز البحثيــة فــي المملكــة،  والتــي تتطلــب أعمالهــم بيانــات أو معلومــات ذات عالقــة 

بنظــم المعلومــات الجغرافيــة وبطبيعــة عمــل هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية.

2. الخدمات المقدمة للمستفيدين من داخل وخارج الهيئة:
يقــوم القســم بتقديــم العديــد مــن الخدمــات الفنيــة الخاصــة بنظــم المعلومــات الجغرافيــة 
لمختلــف اإلدارات الفنيــة بالهيئــة والتــي تشــمل خدمــات التحليــل المكانــي وعمــل الخرائــط 
التطبيقــات وذلــك عــن طريــق  الجغرافيــة لمختلــف  المعلومــات  باســتخدام نظــم  الرقميــة 
تقديــم طلــب خدمــة إلكترونــي، كمــا يقــوم القســم بخدمــة العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة 

والخاصــة وتوفيــر الخدمــات والبيانــات الجيومكانيــة لهــا عبــر تقديــم طلــب إلكترونــي إلدارة 
تطويــر األعمــال بالهيئــة والتــي ُتعنــى بالتواصــل مــع الجهــات الخارجيــة.

 جدول يوضح عدد الطلبات الداخلية والخارجية 

لقسم نظم المعلومات الجغرافية خالل العام 2018م

الوزن النسبيالعددنوع الطلب

6253.45خارجي

5446.55داخلي

116100المجموع

 

خارجي

داخلي
% 53.45% 46.55

 شكل يوضح نسب الطلبات الداخلية والخارجية المنجزة 
لقسم نظم المعلومات الجغرافية خالل العام 2018م

 

كمــا يقــوم القســم بتوفيــر البيانــات الرقميــة إلدارات الهيئــة والتطويــر الــدوري لقواعــد البيانــات 
المســتخدمة وتتضمــن األعمــال التاليــة:

خريطة توضح أماكن التواجدات المعدنية في األقاليم الجيولوجية في الدرع العربي

مشاركة قسم االستشعار عن بعد في المشاريع الخارجية المنفذة من قبل الهيئة:

1. البرنامج الوطني إلستكشاف اليورانيوم والثوريوم في المملكة
قــام القســم بتوفيــر عــدد كبيــر مــن البيانات والصــور الفضائيــة )WorldView-3( بكامل القنوات 
الطيفيــة بالتعــاون مــع مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة لجميــع المناطــق المرشــحة 

بنــاًءا علــى االجتماعــات التــي عقــدت فــي الصيــن مــع ممثلــي الهيئــة.

2. مشروع قناة شرق سلوى
تم توفير البيانات والصور الفضائية الالزمة بدقة مكانية مختلفة للمنطقة الحدودية )منفذ سلوى(. 

3. دراسة تحديد مصدر تلوث اآلبار لوادي الشعبين بقرية المصرخ بمنطقة الباحة
  تــم تنفيــذ دراســة للمنطقــة باســتخدام مجموعــة مــن البيانــات والصــور الفضائيــة وإعــداد خرائــط وتقريــر  

فنــي لتحديــد مصــدر التلــوث بطلــب مــن قســم الجيولوجيــا البيئيــة.

إضافة بيانات جديدة ألرشيف قسم االستشعار عن بعد
تــم العمــل علــى إثــراء مكتبــة القســم مــن البيانــات والصــور لتكــون إضافــة جيــدة وفعالــة ألعمــال 

القســم الداخليــة والخارجيــة، والبيانــات التــي تــم إدراجهــا مؤخــرًا:
)Global Land Data Assimilation System )GLDAS بيانات  

ALOS DEM 12.5 بيانات  
 SENTINEL 2B  بيانات  

مشاريع القسم الحالية )الغير معتمدة بميزانية(
أ - مشروع بئر عمق:

تم اإلنتهاء من التقرير وهو في طور المراجعة لتسليمه للجنة األبحاث لتحكيمه.
ب - مشروع المسح الطيفي:

  عمل إجتماع في الرياض لعمل إتفاقية في تاريخ 1439/01/11هـ
  تــم جمــع عــدد مــن العينــات الصخريــة مــن خــالل الرحــالت الحقليــة مــع المشــاريع األخــرى 

للهيئــة وعمــل تحاليــل لهــا فــي المعمــل الجيولوجــي والمعمــل الكيميائــي.
  تــم إجــراء المســح الطيفــي لعــدد مــن العينــات التابعــة لمنطقــة بئــر عمــق بمدينــة الملــك عبــد 

العزيــز للعلــوم والتقنيــة بمدينــة الريــاض.

مشاركات قسم االستشعار عن بعد
  مشاركة القسم في المؤتمر الدولي لالستشعار عن بعد في ماليزيا بملصقات علمية.

  حضور مؤتمر ESRI User في أمريكا.
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  لجنة تحديث النطاق اإلشرافي بين منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض ومنطقة عسير.
  لجنة تحديث النطاق اإلشرافي لمنطقة نجران ومحافظاتها.

  لجنة تحديث النطاق اإلشرافي لمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف منطقة مكة المكرمة.
  لجنــة تحديــث النطــاق اإلشــرافي لمركــز مدركــة التابــع لمحافظــة الجمــوم بمنطقــة مكــة 

المكرمــة.
 

نماذج من أهم األعمال المنجزة خالل العام 2018م:
  المخاطر الجيولوجية التي تقع بالقرب من المناطق الصناعية بالمملكة.

  توزيع السبخات في محافظات منطقة مكة المكرمة:
  مشاريع هيئة المساحة الجيولوجية في البحر األحمر.

  الموقع العام لمشروع نيوم.

  خارطة نطاق اإلشراف اإلداري لمحافظة ثار.
.»GM 145 C« الخارطة الجيولوجية لمربع رماح  

  الخارطة الجيولوجية لمربع األرطاوية.
  مناطــق المســح الجيولوجيــة التســعة الخاصــة بمشــروع استكشــاف خامــات اليورانيــوم والثوريــوم 

بالمملكة.
  الخارطة الجيولوجية لحرة لونير بمقياس رسم 100,000:1

 
4-2. إدارة المشاريع والعمليات

نبذة عن اإلدارة
إدارة المشــاريع والعمليــات هــي إحــدى إدارات اإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت، 
تــم تأســيس اإلدارة بهــدف تقديــم االستشــارة والدعــم لــإلدارات والقطاعــات الفنيــة فــي الهيئــة 
لتطبيــق أفضــل الممارســات فــي إدارة المشــاريع حســب معاييــر معهــد )PMI( العالمــي. تســعى 
ــة  ــع األدوات الالزمــة لرفــع مســتويات ممارســات إدارة المشــاريع الفني ــر جمي ــى توفي اإلدارة إل
فــي هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية حتــى تتــم رفــع كفائــة تنفيــذ أعمــال ومخرجــات 

المشــاريع الفنيــة.
تقوم اإلدارة باإلشــراف الكامل وإدارة مشــروع »إنشــاء وتشــغيل مكتب إدارة المشــاريع«، كما 
تقــوم بالمشــاركة فــي اإلشــراف علــى مبــادرة )قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة( إحــدى 
مبــادرات اإلســتراتيجية الشــاملة للتعديــن . باإلضافــة إلــى األعمــال التنظيميــة المتعلقــة بــاإلدارة 

العامــة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت.

إنجازات اإلدارة:
إنشاء مكتب إدارة المشاريع

األعمــال  والعمليــات  المشــاريع  إدارة  بــدأت  2017م،  ســنة  نهايــة  فــي  العقــد  توقيــع  بعــد 
التحضيريــة والتجهيــز إلدارة مشــروع »إنشــاء وتشــغيل مكتــب إدارة المشــاريع« فــي مقــر هيئــة 
المســاحة الجيولوجيــة فــي جــدة حيــث تــم تقســيم مراحــل المشــروع إلــى المراحــل الرئيســية 

التاليــة:

1. صيانــة الــدوال واإلجــراءات البرمجيــة، تنفيــذ االســتعالمات، معالجــة البيانــات الرقميــة، تحديث 
قاعــدة البيانــات، إضافــة مصطلحــات علميــة جديــدة لفهــارس تطبيقــات علــوم األرض، إعــداد 

التقاريــر والمتابعــة الدوريــة.

2. تحديــث بيانــات )الوصــف اللبــي للتتابــع الطبقــي – التمعدنــات – التحــول المعدنــي – التراكيب 
الجيولوجيــة والبنائيــة، البيانــات الفنيــة للحفــر(، ومعالجــة وتحديــث نتائــج التحاليــل الكيميائيــة 
للعينــات الصخريــة التحــت ســطحية لقاعــدة بيانــات الحفــر، كمــا هــو ظاهــر فــي المثــال الموضــح 

أدنــاه لمشــاريع العناصــر النــادرة التابعــة إلدارة التنقيــب وهــي علــى النحــو التالــي:

 جدول يوضج آبار مشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية المحدثة 

بقاعدة بيانات علوم األرض بالهيئة خالل العام 2018م

عدد العيناتعدد الحفرالمشروع

82078السوقين

91951طواله

205760شمال أبوالدود

114924جنوب أبوالدود

91626أم البرك

92112جبل الحمراء

155829ليبد

البيانــات المتعلقــة بالميــاه الجوفيــة والتــي تمثــل خرائــط  كمــا يقــوم القســم بحصــر وجمــع 
توزيــع التحاليــل الكيميائيــة وجــودة الميــاه، وأيضــًا الخرائــط الهيدروجيولوجيــة والمحتويــة علــى 
توزيــع شــبكة المجــاري المائيــة واالرتفاعــات، وتحديــد مناســيب الميــاه الجوفيــة، والتراكيــب 

الجيولوجيــة، وتصنيــف المنكشــفات الصخريــة، ليتــم تحويلهــا مــن خرائــط ورقيــة إلــى خرائــط ذات 
مرجــع جغرافــي وعرضهــا بالبوابــة اإللكترونيــة للمستكشــف الجيولوجــي.

3. المؤتمرات والملتقيات وورش العمل والتدريب:
تــم إلتحــاق العديــد مــن فنيــي القســم بعــدد مــن الــدورات التخصصيــة وورش العمــل والملتقيات 
داخــل المملكــة وخارجهــا، والتــي ســوف يكــون لهــا األثــر الكبيــر فــي رفــع مســتوي األداء وإبقــاء 

الفنييــن علــى إطــالع دائــم علــى أحــدث التقنيــات فــي مجــال تخصصهــم.

4. المبادرات والمشاريع المشتركة:

  مبادرة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
  مبادرة تسريع االستكشاف.

  مبادرة مكتبة الحفر الوطنية.
  مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة.

  مشروع المكتبة الطيفية.
  مشروع الخرائط الهيدرولوجية والهيدروكميائية لمربع ثنية طريف.

  مشروع دراسة الصبخات في منطقة مكة المكرمة.
  مشاريع العناصر األرضية النادرة.

  مشروع القناة المائية بمنطقة سلوى.
  الدراسات الخاصة بمنطقة نيوم.

  مشروع تقييم المخاطر الجيولوجية في منطقة مكة المكرمة.
  مشروع خرائط ساحل البحر األحمر بالتعاون مع هيئة المساحة العامة.
  مشروع تطوير تطبيقات الموارد البشرية »برنامج بيانات الموظفين«.

  مشروع تطوير برنامج األرشيف الجيولوجي.

5. اللجان: 
يشــارك فنيــو القســم فــي عــدد مــن اللجــان التــي تعنــي بتحديــد وتحديــث النطــاق اإلشــرافي 

ــة الســعودية وهــي كالتالــي: لعــدد مــن المناطــق والمحافظــات بالمملكــة العربي
  لجنة تحديث النطاق اإلشرافي بين منطقتي مكة المكرمة وعسير.
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ويتضمن تمويل المبادرات الخاصة بالقطاعات الحكومية:

  المركز الوطني لقياس أداء ااألجهزة العامة )أداء(.
  برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

  مكتب إستراتيجية التعدين.
  مكتب تحقيق الرؤية.

  مكتب ترشيد اإلنفاق.
  وزارة المالية.

أعمال اإلدارة العامة لتقنية المعلومات واإلتصاالت
ــة الخاصــة  شــاركت إدارة المشــاريع والعمليــات فــي إدارة ومتابعــة األعمــال والوثائــق التنظيمي
بــاإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت واإلدارات الفرعيــة التابعــة. وذلــك عــن طريــق 
تحضيــر وتحديــث وجمــع الوثائــق التنظيميــة الخاصــة بــاإلدارة العامــة. يذكــر منهــا هنــا علــى ســبيل 

المثــال:

  اإلستراتيجية العامة.
  سياسات اإلدارة العامة واإلدارات الفرعية.

  إجراءات العمل في اإلدارة العامة واإلدارات الفرعية.
  وثائق الجودة والمراجعة الداخلية في اإلدارة العامة واإلدارات الفرعية.

4-3  إدارة المعرفة
تقــوم إدارة المعرفــة بــإدارة مصــادر المعرفــة المتوفــرة بالهيئــة عــن طريــق جمــع وتصنيــف 
وتنظيــم وحفــظ وطباعــة ونشــر كافــة أنــواع المعرفــة ذات العالقــة بأنشــطة وأعمــال الهيئــة، 
وتســهيل الوصــول إلــى مصــادر المعرفــة وإتاحــة اســتخدام المعلومــات الجيولوجيــة عبــر النشــر 
االلكترونــي مــن خــالل البوابــة الداخليــة والخارجيــة للهيئــة، باإلضافــة إلــى تســويق وإيصــال 

خدمــات ومنتجــات الهيئــة بفعاليــة أكبــر عبــر القنــوات اإللكترونيــة.

وتتكون إدارة المعرفة من أربعة أقسام هي:
  قسم التحرير الفني والترجمة

  قسم النشر االلكتروني.
  قسم التصميم والطباعة.

  قسم المكتبة المركزية.

4-3-1 قسم التحرير الفني والترجمة
يقــوم قســم النشــر االلكترونــي بتهيئــة وتحويــل المعلومــات لعرضهــا وحفظهــا ونشــرها علــى 
التخزيــن  وحــدات  علــى  أو  المختلفــة  اإلتصــال  شــبكات  عبــر  )اإللكترونيــة(  الرقميــة  الصيغــة 
ــة المختلقــة، وقــد تكــون هــذه المعلومــات فــي شــكل نصــوص، أو صــور، أو رســومات  الرقمي

تتــمُّ معالجتهــا آليــًا.

نظرة عامة على أعمال القسم األساسية
  إضافة وتحديث المحتوى المعلوماتي للمواقع اإللكترونية.

  متابعة مالحظات وشكاوى مستخدمي المواقع اإللكترونية.
  إعداد نشر تصميم مقاطع الوسائط المتعددة على مواقع التواصل اإلجتماعي.

  إنشاء وتصميم النشرات اإللكترونية بمختلف أنواعها.
  معالجة الصور والرسومات اإللكترونية.

  أرشفة الصور والبيانات وحفظها على هيئة إلكترونية.
  نشر وتحديث المحتوى بيانات المتجر اإللكتروني.

  نشر وتحديث بيانات الخدمات اإللكترونية على البوابة الخارجية.

  نشر وتحديث بيانات الخدمات اإللكترونية على البوابة الداخلية.
  نشر وتحديث المحتوى المعلومات للبوابة اإللكترونية الخارجية.
  نشر وتحديث المحتوى المعلومات للبوابة اإللكترونية الداخلية.

  البدء والتخطيط:
إعداد الوثائق األساسية )ميثاق المشروع، خطة إدارة المشروع، الجدول الزمني( وغيرها. 

  تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة المشاريع:
-  مقابالت شخصية وجماعية مع جميع أصحاب المصلحة.
.)OPM3( تقرير مستوى نضج ممارسات إدارة المشاريع  -

-  مخططات التطوير والتحسين.
  تصميم نظام مكتب إدارة المشاريع:

التصميم النهائي الشامل لجميع أجزاء نظام مكتب إدارة المشاريع.
  تطوير منهجية مكتب إدارة المشاريع

-  إعداد نموذج الحوكمة
-  إعــداد جميــع الوثائــق والنمــاذج الرئيســية )العمليــات، إجــراءات العمــل، مصفوفــة تحديــد 

المســؤليات( 
-  وضع إستراتيجية إدارة التغيير.

-  وضع خطة التدريب ونقل المعرفة.

  تطوير نظام مكتب إدارة المشاريع
-  أتمتة نماذج العمليات حسب إجراءات العمل المعدة في المنهجية.

-  تقارير بيانات سير عمل المشروع.
-  لوحــات مؤشــرات األداء )محافــظ المشــاريع، برامــج المشــاريع، المشــاريع( حســب صالحيــات 

أصحــاب المصلحــة.

  تطبيق منظومة مكتب إدارة المشاريع
-  بــدء البرامــج التدريبيــة علــى )منهجيــة ونظــام( مكتــب إدارة المشــاريع ألصحــاب المصلحــة 

المعنييــن. 
-  اإلطالق التجريبي لنظام مكتب إدارة المشاريع.

  إغالق المشروع
إســتمرار التشــغيل التجريبــي لمــدة ســنة إبتــداء مــن بدايــة الســنة الميالديــة 2019 م، ومــن ثــم 

التشــغيل لمــدة ســنة إبتــداء مــن بدايــة الســنة الميالديــة 2020 م، ثــم يتــم إغــالق المشــروع.

البرنامج  التدريبي
ــدء بتطبيــق خطــة التدريــب ونقــل المعرفــة وذلــك  ــات فــي الب قامــت إدارة المشــاريع والعملي
عــن طريــق عمــل مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة وتقســيم أصحــاب العالقــة صممــت لتمكيــن 
مــدراء ومســؤولي المشــاريع مــن تطبيــق ممارســات إدارة المشــروع حســب المنهجيــة. البرنامــج 

التدريبــي مقســم إلــى المراحــل التاليــة:

  المرحلة األولى: منهجية إدارة المشاريع

Microsoft Project المرحلة الثانية: جدولة المشاريع باستخدام  

  المرحلة الثالثة: نظام إدارة المشاريع  لمدراء المشاريع

  المرحلة الرابعة: نظام إدارة المشاريع لإلدارة العليا

 )Microsoft Project فــي  )مقدمــة  فــي  4 ورش عمــل مســتقلة  عــدد  تقديــم  تــم 
لعــدد 45 متــدرب مــن مســؤولي المشــاريع فــي قطــاع الشــؤون الفنيــة لتدريبهــم علــى 

أساســيات اســتخدام البرنامــج ومــن ثــم إدخــال بيانــات مشــاريعهم.

مبادرة )قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية(
شــاركت إدارة المشــاريع والعمليــات فــي إدارة ومتابعــة األعمــال المتعلقــة بمبــادرة )قاعــدة 
البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة( إحــدى مبــادرات اإلســتراتيجية الشــاملة للتعديــن. وذلــك عــن 
طريــق تحضيــر وتحديــث الوثائــق الخاصــة بالمبــادرة ومتابعــة أعمــال المشــاريع المتعلقــة بهــا. 

ــا علــى ســبيل المثــال: يذكــر منهــا هن

  خارطة الطريق.
  وثيقة متطلبات المبادرة.

  ميزانية المبادرة.
  طلبات )مقترحات العمل( للمشاريع المتعلقة بالمبادرة.

  إنشاء وتحديث الجدول الزمني للمبادرة.
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صورة توضح إحدى آالت الطباعة الرقمية

  

  

    
  

صور توضح بعض آالت المطبعة

4-3-4 قسم المكتبة المركزية

أعمال القسم:
  متابعة اإلعارة وإرسال إشعارات لموظفي الهيئة إلنتهاء فترة اإلعارة لديهم.

  القيام بأعمال اإلعارة والفهرسة والتصنيف والخدمات العامة.
  اإلعــالن بشــكل مســتمر عــن اإلصــدارات الجديــدة التــي تصــل إلــى المكتبــة عــن طريــق الموقــع 

الداخلــي للهيئــة كمــا فــي الجــدول أدنــاه: 

عددأنواع التقارير

21التقارير الفنية الواردة

11المجالت والدوريات العلمية

4الكتب العلمية

1الموسوعات واألطالس

3الرسائل الجامعية

المنجزات :
ــع المســتفيدين مــن خارجهــا  ــة وجمي ــة خدماتهــا لزوارهــا مــن منســوبي الهيئ   قّدمــت المكتب

والتــي شــملت خدمــات اإلعــارة واالســترجاع لجميــع محتويــات المكتبــة.  
  تم تزويد المكتبة بعدد من الكتب واإلصدارات الجديدة. .

مشاريع القسم
  مشروع تطوير وتحديث البوابة اإللكتروني الخارجية للهيئة 2019م )تحت اإلنشاء(.

  مشروع تطوير وتحديث المتجر اإللكتروني 2019م )تحت اإلنشاء(.
  مشروع تطوير وتحديث الخدمات اإللكترونية 2019م )تحت اإلنشاء(.

 نظرة عامة على حالة أعمال القسم خالل عام 2018 م

الحالةالوصفالعمل المطلوب

تعديالت على البوابة 
اإللكترونية

منجزةتم إضافة أقسام جديدة وتغير ترتيب األقسام 

تعديل قسم– البوابة 
الخارجية

إجــراء التعديــالت واإلضافــات المطلوبــة فــي قســم »الزالزل 
والبراكيــن« مــن الموقــع الخارجــي للهيئــة بكافــة فروعه

منجزة

تعديل قسم – البوابة 
الخارجية

إجــراء التعديــالت واإلضافــات المطلوبــة فــي قســم »الدعــم 
الفنــي« مــن الموقــع الخارجــي للهيئــة بكافــة فروعــه

منجزة

تعديل قسم – البوابة 
الخارجية

قســم  فــي  المطلوبــة  واإلضافــات  التعديــالت  إجــراء 
ــة بكافــة فروعــه ــا« مــن الموقــع الخارجــي للهيئ »منتجاتن

منجزة

نشر وتحديث قسم أخبار 
الهيئة على البوابة الخارجية

نشــر وتحديــث قســم أخبــار الهيئــة علــى البوابــة الخارجيــة بصفــة 
مســتمرة

مستمر

تحديث قسم – الملف 
الصحفي على البوابة الخارجية

مستمرتحديث قسم )الملف الصحفي(

قسم الوسائط – البوابة 
الخارجية

مستمرتحديث صفحة الوسائط على الموقع الخارجي

رفع مواد المتجر االلكتروني 
– البوابة الخارجية

تــم رفــع وتحديــث المــواد المتوفــرة على المتجــر االلكتروني 
بعــد التهيئــة للعــرض علــى الموقع.

منجزة

الحالةالوصفالعمل المطلوب

منجزةإضافة النشرات العلميةرفع مواد – البوابة الداخلية

4-3-2 قسم النشر اإللكتروني
يقــوم قســم النشــر االلكترونــي بتهيئــة وتحويــل المعلومــات لعرضهــا وحفظهــا ونشــرها علــى 
التخزيــن  وحــدات  علــى  أو  المختلفــة  االتصــال  شــبكات  عبــر  )اإللكترونيــة(  الرقميــة  الصيغــة 
ــة المختلقــة، وقــد تكــون هــذه المعلومــات فــي شــكل نصــوص، أو صــور، أو رســومات  الرقمي

تتــمُّ معالجتهــا آليــًا.

4-3-3 قسم التصميم والطباعة
اإلداريــة والفنيــة  الهيئــة  أقســام  بدعــم ومســاندة جميــع  التصميــم والطباعــة  يســعى قســم 
بالتصاميــم الفنيــة الالزمــة للمعــارض وكذلــك تصميــم النمــاذج المختلفــة وتصويــر التقارير والمالزم 
وطباعــة المنشــورات والكتيبــات والمجــالت اإلعالميــة باإلضافــة إلــى نســخ األقــراص المضغوطــة 

ألعمــال الهيئــة التــي تشــارك بهــا فــي المعــارض الوطنيــة.
وقــد اســتلم قســم التصميــم والطباعــة فــي ســنة 2018م بمــا يقــارب 793 طلبــًا للتصميــم 
للمعــارض مــن نشــرات وبوســترات ونمــاذج وشــهادات وكتيبــات وتــم اســتالم مــا يقــارب 4345 
طلبــًا ألعمــال الطباعــة والتصويــر وتــم اســتالم مــا يقــارب 129 طلبــًا لنســخ األقــراص المضغوطــة 

لكافــة اإلدارات واألقســام بالهيئــة.
وقــد نفــذت تلــك الطلبــات وللــه الحمــد فــي موعدهــا خــالل الفتــرة المذكــورة وتمثلــت فــي 
تصويــر بمــا يقــارب )1951746( نســخة ورقــة مــع تجليــد مــالزم وكتيبــات وتقاريــر فنيــة مــن 
أقســام الهيئــة المختلفــة، وتوفيــر وتوزيــع كافــة أبــواك الهيئــة الرســمية، والخطابــات الرســمية 

بكافــة أنواعهــا وجميــع أعمــال الهيئــة الرســمية وتوزيــع الظــروف بكافــة أحجامهــا.
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4-4-2 قسم الخدمات اإللكترونية

المنجزات
إدارة ومتابعة برنامج مركبتي )متابع(:

نظــام إدارة ومتابعــة اســطول مركبــات الهيئــة، ويتــم العمــل علــى تطويــر وتحســين النظــام وإعادة 
تقييــم النظــام بشــكل ربــع ســنوي لتقويمــه بالشــكل الــذي يتــم االســتفادة منــه بأعلــى طاقــه لــه، 

كمــا تــم إطــالق عــدة خدمــات إضافيــة تســاعد فــي تســهيل آليــة عمــل جميــع المســتخدمين.

نظام اإلتصاالت اإلدارية »إنجاز«:
تــم اطــالق نظــام انجــاز فــي بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2018, وهــو نظــام االتصــاالت اإلداريــة 
مراعــاة جميــع  تــم  وقــد  والخارجيــة،  الداخليــة  المعامــالت  وتيســير جميــع  تســيير  يتولــى  الــذي 
احتياجــات المختصيــن للعمــل عليــه وإصــدار التقاريــر باإلضافــة لتطويــر لوحــة المعلومــات لتســهيل 

متابعــة أداء االعمــال.

نظام وثق :
تــم إطــالق نظــام )وثــق( لألرشــفة اإللكترونيــة فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2018م وذلــك لتوثيــق 

البيانــات والمعلومــات وإدارتهــا إلكترونيــًا لحفظهــا وصيانتهــا وتســهيل الرجوع إلىها. 
  تم عمل خطة لتشغيل النظام خالل الربع الرابع لعام 2018م لإلدارات التالية:

-  إدارة العقود والمناقصات .
-  إدارة الشئون القانونية .

-  إدارة الموارد البشرية .
-  إدارة تطوير األعمال .

-  إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت.

دعم ومتابعة تقرير برامج العمل الفنية:
برنامــج يســهل عمــل التقريــر الســنوي لبرامــج العمــل فــي الهيئــة بإضافــة جميــع المشــاريع 

التقريــر  ويتــم طباعــة  المشــاركين فيهــا  فتــرة عملهــا ومــن  لــكل مشــروع ومتــى  والمهــام 
بشــكل منســق موضــح فيــه ملخــص المشــروع وهــدف المشــروع والدعــم المطلــوب وتوضيــح 
المهــام والمشــاركين فيهــا بشــكل مفصــل باألســابيع وتحديــد نســبة العمــل لــكل مشــارك فــي 

المشــروع.

شكل يوضح برنامج العمل السنوي الذي يتم تزويده بالبيانات عن طريق الشبكة الداخلية للهيئة

4-4.  إدارة التطبيقات
التطبيقــات  إدارة  وتعمــل  بالهيئــة،  بهــا  المعمــول  األنظمــة  عــن جميــع  إدارة مســؤولة  هــي 
علــى تطويــر وتشــغيل مختلــف الخدمــات اإللكترونيــة واألنظمــة الجاهــزة والمطــورة لمختلــف 
قطاعــات الهيئــة بأيــادي وكفــاءات ســعودية شــابة، وينــدرج تحــت هــذه اإلدارة ثالثــة أقســام 

هــي:

  اإلنترنت واإلنترانت.
  الخدمات اإللكترونية.

  دعـــم المستفيدين.

تســليمها  يتــم  أن  إلــى  الخدمــة  حيــاة  دورة  بدايــة  مــن  انســيابي وســلس  بشــكل  تعمــل  حيــث 
للمســتفيد ودعمهــا فنيــًا مــن خــالل قنــوات الدعــم الفنــي المفّعلــة مــن قبــل اإلدارة العامــة لتقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت.

4-4-1 قسم اإلنترنت واإلنترانت

البوابة الداخلية:
تــم إطــالق البوابــة الداخليــة بحلتهــا الجديــدة فــي الربــع األول مــن عــام 2018م، وعــن طريقهــا 
أعمالهــم،  لتســهيل  اإللكترونيــة  والخدمــات  األنظمــة  اســتخدام  الموظفيــن  لجميــع  يمكــن 
باإلضافــة لبعــض الخدمــات األخــرى كاألخبــار والصــور والفيديوهــات التعليميــة التــي تقدمهــا 
اإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وهــي تحــت التحديــث المســتمر بحســب مــا 

تتطلبــه حاجــة العمــل.

شكل يوضح البوابة الداخلية

البوابة الخارجية:
يجــد زائــر موقــع الهيئــة كل مــا هــو جديــد مــن األخبــار واألحــداث العلميــة. باإلضافــة إلــى تقديــم 
فــي  كاًل  المتخصصيــن  الجيولوجييــن  مــن  نخبــة  عليهــا  يشــرف  والتــي  واألبحــاث  الدراســات 
مجــال عملــه والتــي تتــم عــن طريــق الموقــع. باإلضافــة إلــى تقديــم االستشــارات والــرد عــن 

االستفســارات عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة الرســمية للهيئــة.

المتجر اإللكتروني:
تــم إطــالق المتجــر االلكترونــي الخــاص ببيــع منتجــات الهيئــة الجاهــزة كالتقاريــر والخرائــط والكتــب 
العلميــة والتــي تســاعد الطــالب الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الرجــوع إليهــا كأحــد المصــادر العلميــة 

الموثوقــة.
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  تم اإلنتهاء من اإلعدادات الخاصة بإحتساب رواتب نظام الخدمة المدنية.
  إضافة بند بدل غالء المعيشة لمنسوبي الهيئة السعوديين حسب القرار الملكي. 

  تحديــث بنــد بــدل الســكن وذلــك مــن خــالل حســاب البــدل بشــكل تلقائــي وتحديــد الحد األقصى 
مــن قبــل النظام حســب الالئحــة الهيئة.

  تفعيل تقرير العالوة الدورية بحيث يتم تحديث النظام بشكل تلقائي بمجرد إصدار القرار الملكي.
  تحديــث الئحــة اإلجــازات بنظــام SAP بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء برقــم )350( بتاريــخ 

1439/7/3هـــ.
  إعــداد وتطويــر آليــة احتســاب بــدالت اإلنتدابــات لمنســوبي الهيئــة باإلضافــة إلــى تجهيــز 
النظــام فــي حــاالت إنشــاء طلــب اإلنتــداب وحــذف طلــب اإلنتــداب وتســجيل اإلنتــداب علــي 
 Dynamic action and time constraints( متتاليــة  شاشــات  شــكل  فــي   SAP نظــام 

.)configurations
  وضع تصميم وحلول وإختبار تقرير قاعدة المعلومات لمنسوبي الهيئة.

  تفعيــل نظــام اإلجــازات للعامليــن ببرنامــج صيانــة وتشــغيل الطائــرات والخبــراء والعمالــة الفنيــة 
المســاندة.

  تغذية النظام ببيانات بدالت اإلنتداب الخاصة بالخبراء.
  االنتهاء من جزئية تكامل األجور والرواتب مع وزارة المالية.

4-4-3 قسم دعم المستفيدين
المنجزات

  إدارة و صيانــة وتطويــر برنامــج دعــم )ServiceDesk Plus(: حيــث يتــم متابعــة عمــل البرنامــج 
و حــل المشــاكل التقنيــة التــي تطــرأ علــى البرنامــج ولتوثيــق وأرشــفة الطلبــات إلكترونيــًا وللتأكــد 
مــن اســتمرارية اســتقبال جميــع الطلبــات آليــًا وتســجيل البالغــات واســتقبال الطلبــات بشــكل 

مباشــر.
  وضــع المواصفــات القياســية والمعياريــة لجميــع األجهــزة والطابعــات والبرامــج والتأكــد مــن 
تنفيذهــا لضمــان توافقهــا مــع مكونــات ومتطلبــات أنظمــة تشــغيل شــبكة الحاســب اآللــي 

ــًا لألعطــال. ــات واســتقرار أنظمــة وبرامــج الشــبكة وتفادي ــة للحفــاظ علــى ثب بالهيئ

:SAP األعمال المنجزة في نظام
تصميم وطباعة أوامر الصرف الجديدة:

تــم تعديــل طباعــة أمــر الصــرف ليتناســب مــع متطلبــات المراقــب المالــي ووزارة الماليــة وطباعــة 
أمــر الصــرف اإلجمالــي المجمــع والتفصيلي.

تعديل العهد النقدية لتتناسب مع متطلبات اإلدارة المالية: 
ــة الخاصــة بســنوات ماضيــة  تعديــل اإلجــراءات المســَتَنِدّية للعهــدة ليتــم تســوية العهــد النقدي

وأيضــا تعديــل طباعــة التســوية لتتناســب مــع اإلجــراءات الماليــة الجديــدة لــوزارة الماليــة.
1. طباعة التسوية الجديدة.

2. شاشة إنشاء التسوية العهدة النقدية بعد تطويرها.
  تعديل تقرير العهد لتظهر فيه التعديالت الجديدة.

  تصميم تقرير أوامر الصرف / أوامر الدفع.

SAP تصميم االجراءات المستندية لالنتداب على النظام
اإلنتــداب علــى منصــة  إعــداد طلــب  تبــدأ مــن  اإلنتدابــات والتــي  إجــراءات  تــم تصميــم كامــل 
الهيئــة وأخــذ الموافقــات عليهــا إلكترونيــًا ومراجعــة المرفقــات والمســتندات الخاصــة باإلنتــداب 
وعمــل شاشــة موافقــة قســم المــوارد البشــرية وشاشــة موافقــة قســم التذاكــر إلصــدار التذاكــر 
ــام اإلنتــداب وطباعــة قــرارات اإلنتــداب  وأيضــا شاشــة إلنشــاء مســير اإلنتــداب وطباعــة حصــر أي
والمرفقــات بقســم االســتحقاق و التكامــل مــع الماليــة عــن طريــق إنشــاء أمــر الصــرف وأخيــرًا عمــل 

ــر يوضــح كافــة معلومــات اإلنتــداب الخاصــة بالموظــف لمتابعــة حالــة كل إنتــداب. تقري
  تعديل شاشة االرتباط ليتم إدخال رقم اإلنتداب وربطه أتوماتيكيًا بقسم الموارد البشرية.
  تصميم شاشة اإلنتداب في إدارة الموارد البشرية وربطها أتوماتيكيًا مع المنصة بالهيئة.

تعديل أمر الدفع إلظهار ضريبة القيمة المضافة 5%
تــم تعديــل أمــر الدفــع ليتــم طباعــة أمــر دفــع منفصــل لضريبــة القيمــة المضافــة وأمــر دفــع أخــر 

خــاص بصافــي أمــر الصــرف لفواتيــر المورديــن الخاضعــة للضريبــة.
ما تم إنجازه في إدارة الموارد البشرية بنظام SAP لعام 2018 م:

دعم ومتابعة نظام مكتبتي :
برنامــج مكتبتــي إلدارة المــوارد الفنيــة فــي الهيئــة مــن كتــب علميــة وتقاريــر فنيــة وخرائــط 
جيولوجيــة تســهل علــى الموظفيــن البحــث عنهــا والحصــول عليهــا باســتعارتها مــن المكتبــة 
المركزيــة فــي الهيئــة، وكذلــك يمكــن لمــن خــارج الهيئــة مــن طلبــة العلــم والباحثيــن البحــث عــن 

المــوارد العلميــة.

برنامج مكتبتي في الشبكة الداخلية للهيئة

خدماتي )منصة الخدمات اإللكترونية لنظام ساب( : 
  اإلجازات:

ــة لنظــام ســاب )خدماتــي( لدعــم موظفــي نظــام العقــود  تحديــث منصــة الخدمــات اإللكتروني
اإلجــازات  طلبــات  لتقديــم  اإللكترونيــة  االجــازات  خدمــات  مــن  لالســتفادة  المطــار  ونظــام 

المنصــة. علــى  ومتابعتهــا 

شكل يوضح تقديم طلبات اإلجازات لمنسوبي الهيئة عن طريق برنامج خدماتي اإللكتروني

  اإلنتدابات اإللكترونية:
التكامــل  2018م وتحقيــق  الثالــث لعــام  الربــع  تــم إطــالق خدمــة اإلنتدابــات اإللكترونيــة فــي 
اإللكترونــي مــع أنظمــة المــوارد البشــرية والشــؤون الماليــة ممــا ســهل علــى الموظــف تقديــم 
طلــب اإلنتــداب ومتابعــة الطلــب واإلطــالع علــى الموافقــات والمالحظــات والتوصيــات ومراحــل 
ســير المعاملة في إدارة الموارد البشــرية وإدارة الشــؤون المالية لحين صدور أمر الدفع لإلنتداب.
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والتــي تمكــن المســتخدم مــن إدارة حســابة بشــكل ذاتــي وآلــي وآمــن )تغيــر الرقــم الســري - ربــط 
الحســاب بالبريــد االلكترونــي الخــاص - تفعيــل الخدمــات أو إلغائهــا(.

4. ترقيــة وتحديــث نظــام حمايــة المواقــع: تــم خــالل عــام 2018م تركيــب نظام حماية الشــبكة 
الداخليــة عنــد اســتضافة ونشــر مواقــع اإلنترنــت الخاصــة بالهيئــة مــن الموقــع الرئيــس أو موقــع 

الســوق الخــاص بالهيئة. 
5. توفيــر وتركيــب نظــام نســخ احتياطــي جديــد: تــم خــالل عــام 2018م تركيــب نظــام 
للبيانــات  نســخة  حفــظ  علــى  يعمــل  وأمــن  وســرعة  كفــاءة  أكثــر   )Rubrik r6408s(
والمعلومــات واألنظمــة الخاصــة بالعمــل بشــكل آمــن وفــي حالــة التلــف أو التعطــل أو 
حــدوث الكــوارث فــإن النظــام يعمــل علــى إعادتهــا بشــكل ســريع ويحافــظ علــى عــدم تعطــل 

العمــل. 
6. ترقيــة وتغييــر نظــام اإلتصــاالت الرقمــي إلــى اإلتصــاالت الشــبكي: تــم خــالل عــام 2018م 
تركيــب نظــام اإلتصــاالت الشــبكي وتحويــل نظــام الهواتــف الرقمــي الحالــي إلــى نظــام رقمــي 
يعتمــد علــي الشــبكة المحليــة كمــا يمّكــن مــن اإلتصــال الصوتــي والمرئــي وتنظيــم عمليــة إدارة 
ــر وتركيــب عــدد )550( جهــاز هاتــف شــبكي علــى  اإلتصــاالت بيــن فــروع الهيئــة حيــث تــم توفي

منســوبي الهيئــة.
ــن  ــر وتركيــب نظــام تخزي ــم خــالل العــام 2018م توفي ــات: ت ــة للبيان ــة الســعة التخزيني 7. ترقي
بســعة 100 تيرابايــت لزيــادة الســعة التخزينيــة للبيانــات لتتواكــب مــع الزيادة المســتمرة لألعمال 

التشــغيلية لمشــاريع الهيئــة.

8. إســتضافة الموقــع الخارجــي/ الداخلــي: تــم خــالل عــام 2018م إســتضافة الموقــع الخارجــي 
عبــر  للعالــم  المحتــوى  الداخليــة ونشــر  الشــبكة  علــى  الداخلــي  الموقــع  إلــى  إضافــة  بالهيئــة 

اإلنترنــت. 
9. ترقيــة البريــد االلكترونــي إلــى الخدمــات الســحابية: تــم خــالل عــام2018م تحويــل عــدد 
)350( مســتخدم علــى خدمــة البريــد اإللكترونــي الســحابي )Licenses Office365 10( بســعة 

تخزينيــة 1 تيرابايــت لــكل مســتخدم.
هــي   :Data Leakage Prevention )DLP( البيانــات  تســريب  نظــام حمايــة  تفعيــل   .10
اســتراتيجية أمنيــة شــاملة للحفــاظ علــى البيانــات المهمــة مــن األشــخاص الغيــر مصــرح لهــم  

ــات  ــة و مــكان هــذه البيان باإلطــالع عليهــا ومنــع تداولهــا خــارج نطــاق المنظمــة بإختــالف حال
In-( أو أجهــزة المســتخدمين والخــوادم )In-rest( ســواء كانــت مخزنــة علــى وحــدات التخزيــن

.)In-motion( أو متنقلــة مــن خــالل الشــبكة )Use
11. تفعيــل التحكــم فــي البرامــج الســحابية: يقــوم البرنامــج بالتحكــم بالعديــد مــن 
 )Dropbox, google drive, etc.( الســحابي  التخزيــن  برامــج  مثــل  الســحابية  البرامــج 
وأيضــا برامــج وتطبيقــات التواصــل االجتماعيــة ).Facebook, twitter, etc( وغيرهــا كثيــر 
حيــث يمنــع اســتخدام تلــك البرمجيــات أو المواقــع الخاصــة بهــا أو يحــد مــن اســتخدامها 
وعــدم الســماح بتســريب البيانــات الخاصــة بالعمــل عــن طريقهــا أو حتــى عــن طريــق البريــد 

اإللكترونــي.

12. مبنــى اليورانيــوم: تــم خــالل عــام 2018م تجهيــز المبنــى تقنيــًا ) نقــاط شــبكة – أجهــزة 
محوريــة – موزعــات( وربطــه بشــبكة الحاســب اآللــي لإلســتفادة مــن المــوارد الخاصــة بالشــبكة 

والنظــم المتطــورة األمنيــة واإلتصــاالت.

ــة والرخــص: تــم خــالل العــام 2018م المحافظــة علــى اســتمرارية  13. تجديــد عقــود الصيان
التخزيــن  ووســائط  وبرامــج  والمعــدات  لألجهــزة  والرخــص  الصيانــة  عقــود  بتجديــد  العمــل 

وأجهــزة اإلتصــال الســلكي والالســلكي واألجهــزة المركزيــة.

14. تحديــث وتطويــر السياســات واإلجــراءات األمنيــة: تــم خــالل العــام 2018م تحديــث 
الجيولوجيــة  المســاحة  بهيئــة  التقنيــة  المــوارد  اســتخدام  سياســات  وثيقــة  وتطويــر 
الســعودية )الحســاب - البريــد اإللكترونــي -اإلنترنــت - حقــوق الملكيــة - اإلســتخدام الغيــر 

مقبــول(.

15. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن قســم البنيــة التحتية/أمــن المعلومــات يقــوم باإلشــراف الدائــم 
الروتينــي والطــارئ لألجهــزة والمعــدات الخاصــة بمركــز المعلومــات والشــبكة وذلــك يتمثــل 

بالتالــي:

  مراقبة وتطوير الخوادم اإلفتراضية ألكثر من 80 خادم/جهاز مركزي.
  تحديث نظم تشغيل وبرمجيات الخوادم ألكثر من 850 خادم/ جهاز مركزي.

  تجديد الشهادة الخاصة بمواقع الهيئة على اإلنترنت.

  تــم اإلنتهــاء  مــن تثبيــت ونقــل 350 موظــف علــى office365 وجــاري العمــل علــى اإلنتهــاء 
مــن نقــل باقــي موظفــي الهيئــة علــى حســب الجــدول الزمنــي.

ــر أجهــزة حاســب آلــي محمــول لغــرض اإلعــارة فــي حالــة احتيــاج أحــد الموظفيــن وفــق    توفي
آليــات وإجــراءات متبعــة.

  توفير وتركيب مستلزمات الطابعات الموصلة على شبكة الحاسب اآللي بمختلف أنواعها.
. )PCs( تركيب وضبط أنظمة التشغيل والبرامج على محطات العمل  

  توصيل أجهزة محطات العمل والطابعات بشبكة الحاسب اآللي.
  إصالح األعطال وصيانة األجهزة والبرامج للمستفيدين من الشبكة.

  توفير وتركيب مستلزمات الطابعات الموصلة بالشبكة من أحبار وعمل الصيانة لها.
  تحديث وترقية األجهزة والبرامج للمستفيدين من الشبكة وإجراء الصيانة الدورية عليها.

  تهيئة وتثبيت برنامج )SAP(على األجهزة للجهات المستفيدة بالهيئة.
مــع  بالمشــاركة  اإلداريــة،  اإلتصــاالت  برنامــج  لتشــغيل  الباركــود  وتركيــب طابعــات  توفيــر    

.  )SAP( لمشــروع  المنفــذة  الشــركة 
  تــم تقديــم الدعــم والمســاندة المتكاملــة لــكل الــدورات أو المحاضــرات أو الفعاليــات التــي 

تقــام فــي الهيئــة فيمــا يتعلــق بالحاســب اآللــي.
 )Windows 7( تــم حصــر جميــع أجهــزة الحاســب اآللــي التــي تعمــل علــى نظــام التشــغيل  

وذلــك بترقيــة نظــام التشــغيل أو اســتبدال الجهــاز.
ــر  ــه أكث ــي مــن المســتخدمين الــذي فــي عهدت ــم العمــل علــى ســحب أجهــزة الحاســب اآلل   ت
مــن جهــاز وإعــادة تدويرهــا إلــى الموظفيــن الذيــن ليــس فــي حوزتهــم أجهــزة واالســتغناء عــن 

ــل لهــا. ــر البدي ــر صالحــة لالســتعمال وتوفي األجهــزة الغي
  تم تجهيز وتسليم ما مجموعه )50( طابعة جديدة وناسخ وطابعة باركود.

  تــم تســجيل واســتقبال مــا مجموعــه 2000 طلــب مــا بيــن مشــاكل فنيــة وصيانــة أجهــزة 
الحاســب وتــم إنجازهــا عــن طريــق برنامــج دعــم.

  تــم إعــداد وتجهيــز خطــة أوليــة كاملــة بإحتياجــات الهيئــة مــن أجهزة الحاســب اآللي والطابعات 
والماسحات الضوئية ومستلزماتها للعام القادم 2020/2019م.

  تطبيق أنظمة الجودة لتطوير العمل في القسم من ناحية التنظيم والتطوير.

التدريب والتطوير 
  تم إلحاق عدد )8( موظف من منسوبي إدارة التطبيقات بدورات تدريبية داخل المملكة.

  تم إلحاق عدد )5( من منسوبي إدارة التطبيقات بدورة تدريبية خارج المملكة.

5. إدارة الشبكات واالتصاالت

نظرة عامة
تدعــم إدارة الشــبكات واالتصــاالت فــي الهيئــة جميــع أنشــطة الهيئــة فــي مجــال الشــبكات 
وقواعــد المعلومــات وأمــن المعلومــات مــن خــالل وضــع الخطــط المســتقبلية لتطويــر البنيــة 
التحتيــة واإلشــراف والصيانــة والمراقبــة والتحديــث ألنظمــة تشــغيل شــبكة الحاســب اآللــي، 
ــات لمــوارد الشــبكة للمســتفيدين منهــا،  كمــا يقــوم باإلشــراف والتحكــم فــي إعطــاء الصالحي
كمــا تعمــل جاهــدة علــى تطويــر وتحســين نوعيــة الخدمــات التــي تدعــم التواصــل بيــن مختلــف 
ــة  ــة لدعــم كل قطاعــات الهيئ ــة وآمن ــة متكامل ــول تقني ــم حل ــة، وتقدي إدارات وقطاعــات الهيئ
الفنيــة واإلداريــة وذلــك بإســتخدام أفضــل التقنيــات بمواصفــات ومنهجيــات عاليــة بمــا يتوافــق 
مــع احتياجــات الهيئــة، وتحديثهــا بإســتمرار لمواكبــة آخــر التطــورات التقنيــة وضمــان ســرية وأمــن 

المعلومــات وقواعــد البيانــات والمحافظــة عليهــا مــن التلــف والفقــدان. 

اإلنجازات
1. توفيــر وتركيــب أجهــزة الربــط بيــن فــروع الهيئــة: تــم خــالل العــام 2018 م ربــط فــروع الهيئــة 
)مكتــب الهيئــة بالريــاض - فــرع المطــار – المركــز الوطنــي للــزالزل والبراكيــن ( بدائــرة انترنــت/

انترانــت مغلقــة ومؤمنــة.
2. تركيــب نظــام تأميــن أســماء نطاقــات الهيئــة علــى االنترنــت: خــالل عــام 2018م تــم توفيــر 
النظــام لتأميــن أســماء ونطاقــات الهيئــة ومواقــع الهيئــة الخارجيــة علــى اإلنترنــت مــن محــاوالت 

اإلختــراق والتجســس.
ــة للموظفيــن: تــم خــالل العــام 2018م تفعيــل الخدمــات الذاتيــة  3. تفعيــل الخدمــات الذاتي



92

التقرير السنوي 2018م )1439-1440هـ(

93

  توريد وتركيب رخص برنامج التواقيع.
  تجديد الشهادة الخاصة بمواقع الهيئة على اإلنترنت.

  عمل خوادم جديدة في البرامج السحابية وربطها مع شبكة الهيئة.
  وضــع/ تحديــث الخطــط لــكل المشــاريع الخاصــة بــاإلدارة باســتخدام )MS Project( لمتابعتهــا 

وتقييــم العمل.
  إعادة تهيئة لمركز المعلومات للمركز الوطني للزالزل والبراكين.

  ترقيــة وتحديــث بيئــة قواعــد المعلومــات حيــث أصبحــت تحتــوي البيئــة الخاصــة بقواعــد 
الخــوادم  أحــد  تعطــل  إذا  بحيــث  اإلتاحــة  عالــي  بشــكل  تعمــل  خــوادم  أربعــة  علــى   البيانــات 

ال يتعطل العمل ويستمر العمل بباقي األجهزة.

  إنشاء/تحديث مستخدم/بريد ألكثر من 1003 مستخدم.
  إنشاء/تحديث مجموعات بريدية/ مجلدات المشاركة/ الصالحيات ألكثر من 200 مستخدم.

  نســخ احتياطــي ألكثــر مــن 850 خــادم/ جهــاز مركــزي بشــكل يومــي وأســبوعي وأيضــا 
شــهري.

  حل مشاكل الشبكة للمستخدمين أو األجهزة ألكثر من 3122 مشكلة.
  إضافة/ تحديث أكثر من 120 طابعة شبكة.
  تركيب/ نقل/ ترقية أكثر 116 نقطة شبكة.

  تركيب/ استبدال أكثر من 23 جهاز موزع سلكي والسلكي.



ICP Mass NexION 2000 جهاز البالزما الكتلي
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خامسًا: 

اإلدارة العامة للدعم الفني

94
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تم تدعيم المعامل والمختبرات بعدد من األجهزة على النحو التالي:
  جهــاز البالزمــا الكتلــي ICP-MS)NexION2000( لعمــل تحاليــل للعناصــر الشــحيحة والعناصــر 

األرضيــة النــادرة بدقــة عاليــة.
  جهــاز الميكروويــف )Cold Block( لتحضيــر عينــات الذهــب خــالل 30 دقيقــة بــداًل من تحضيرها 

ســابقًا خالل 24 ســاعة. 
  جهاز ترقيق الشرائح ولم يتم تشغيله من قبل الشركة المصنعة.

  جهــاز التحليــل الطيفــي للميــاه مــن )PHOTO Lab-7600uv-vis( لتحليــل جميــع العناصــر فــي 
المياه. 

معدات الحفر

5-2  إدارة الدعم الحقلي 
 ُتعنــي إدارة الدعــم الحقلــي بتقديــم الدعــم اللوجســتي الحقلــي لجميــع مشــاريع الهيئــة الداخليــة 
عبــر  وذلــك  المملكــة  مناطــق  فــي جميــع  األفــراد"  الخــاص،  الحكومــي،  "القطــاع  والخارجيــة 

قســميها:

2-1 قسم النقل
وهــو قســم يدعــم مشــاريع الهيئــة الداخليــة والخارجيــة وذلــك بتأميــن الدعــم اللوجســتي علــى 
األرض لتســهيل عمــل اإلدارييــن والفنييــن مــن خــالل تزويدهــم بالمركبــات )الحقليــة واإلداريــة(، 
والمعــدات الثقيلــة )بوكليــن، بلــدوزر، شــيول، رافعــات، وغيرهــا(، والســائقين، وأجهــزة االتصــاالت 
الفضائية )الثريا(، ورؤســاء المعســكرات، والمعدات )المولدات الكهربائية، مناشــير الحفر، وغيرها(.
يبلــغ عــدد الكــوادر البشــرية لمنســوبي قســم الدعــم والنقــل )44( موظفــًا بيــن إدارييــن، ورؤســاء 

معســكرات، وســائقين.

اإلنجازات:

وحدة المركبات:
وحــدات  جميــع  تخــدم  إداريــة  مركبــة  و)87(  حقليــة،  ومعــدات  مركبــة   )190( الهيئــة  تملــك 

الهيئــة. وإدارات  وأقســام 

معدات حقلية 

5-1 إدارة المعامل والمختبرات
تقــوم إدارة المعامــل والمختبــرات بإجــراء تحاليــل واختبــارات ذات مرجعيــة علميــة لجميــع عينــات 
مشــاريع الهيئــة وعينــات القطــاع الحكومــي والخــاص واألفــراد، وذلــك مــن خــالل اســتخدام 
المعامــل  إدارة  تحــوي  واالختبــارات.  النتائــج  أدق  علــى  للحصــول  وحديثــة  متطــورة  أجهــزة 
والمختبــرات علــى خمســة معامــل ومختبــرات متخصصــة موضحــة أدنــاه، باإلضافــة إلــى العمــل 
ــة  ــوم والعناصــر األرضي ــل اليورانيــوم والثوري علــى تأســيس معمــل للقياســات اإلشــعاعية لتحلي

والمشــعة.

  المعمل الكيميائي. 
  معمل المياه والبيئة. 

  معمل الصخور والمعادن
  مختبر التطبيقات الصناعية. 
  مختبر الجيولوجيا الهندسية.

اإلنجازات:
مــن  عينــة   8190 والمختبــرات  المعامــل  إدارة  لــدى  المســتلمة  العينــات  عــدد  مجمــوع  بلــغ 
مشــاريع الهيئــة ومشــاريع )القطــاع الحكومــي، الخــاص، االفــراد(، أنجــز منهــا 8064 عينــة حيــث 

بلغــت نســبة اإلنجــاز 97.2 %. 

جدول يوضح منجزات المعامل والمختبرات

المعمل/ المختبر
عدد العينات 

المستلمة 

عدد العينات 

المنجزة
نسبة اإلنجاز

100 %27222722المعمل الكيميائي

100 %38973897معمل المياه

86 %890764معمل الصخور والمعادن

جدول يوضح منجزات المعامل والمختبرات

المعمل/ المختبر
عدد العينات 

المستلمة 

عدد العينات 

المنجزة
نسبة اإلنجاز

100 %239239مختبر التطبيقات الصناعية

100 %422422مختبر الجيولوجيا الهندسية 

97.2 %81908064اإلجمالي
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الهندسية 
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شكل بياني يوضح العينات المستلمة والمنجزة
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جدول يوضح أنواع الحفارات بالهيئة

عمق الحفرموديل الحفارةنوع الحفارة الرقم

3LF702004500 متر

4D25200660 متر

5ACKER2008500 متر

6MOBLE-B8020161000 متر

اإلنجازات:
 خــالل الفتــرة مــن مــارس 2018م إلــى ديســمبر 2018م، تــم حفــر مشــروعين بمجمــوع أطــوال 

)1780( متــر، بواقــع عــدد )6( حفــر ماســية لمشــاريع الهيئــة. 

جدول يوضح مشاريع الحفر بالهيئة 

المستفيداسم المشروع
إجمالي 

األمتار

إجمالي عدد 

الحفر الحلزونية

إجمالي عدد 

الحفر الماسي

مشروع صدع الرياض
خدمة 
المجتمع

114.402

مشروع استكشاف النحاس 
البورفيري

التنقيب عن 
المعادن

1665.6004

178006اإلجمالي

صورة من مشروع صدع الرياض 

5-3   إدارة الدعم الجوي
تقــدم إدارة الدعــم الجــوي الدعــم لجميــع مشــاريع الهيئــة مــن خــالل تشــغيل وصيانــة الطائرات 
العاموديــة )هليكوبتــر(، وتعتبــر وســيلة لتســهيل عمليــة المســح أو التنقيــب أو الدراســات فــي 
إلــى  المناطــق الوعــرة والمرتفعــات والصحراويــة فــي جميــع مناطــق المملكــة، باإلضافــة 
تقديــم الدعــم )اســتخدام الطائــرات، اإليــواء، الصيانــة( للقطــاع الحكومــي والخــاص واألفــراد 

فيمــا يخــص األعمــال المشــابهة ألعمــال الهيئــة.
تمــت االســتفادة مــن خدمــات الطائــرات العموديــة لمشــاريع الهيئــة خــالل عــام 2018م لعــدد 
التجريبــي  الطيــران  إلــى  باإلضافــة  ســاعة،   )242.9( طيــران  ســاعات  بمجمــوع  المشــاريع  مــن 

للطائــرات والطياريــن. المطلــوب 

شكل يوضح توزيع مركبات الهيئة الحقلية 

مركبات الهيئة الحقلية لجميع اإلدارات

مركبات مشروع اليورانيوم والثوريوم

مركبات الحوض بيك أب
حفارات

مركبات دراسات وأبحاث زمزم

مركبات التشريفات

شاحنات حقلية
معدات حقلية
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الشؤون اإلدارية والمالية

الدعم الفني

الحفر

التخطيط

المركز الوطني للزالزل والبراكين

مكتب الوزير

مكتب الرياض

الدعم الجوي

تقنية المعلومات

تطوير األعمال

الخبراء المتعاقدون

مكتب معالي الرئيس

مركز وأبحاث زمزم

المرافق والمشاريع

العالقات واإلعالم

الشؤون الفنية

األمن والسالمة

شكل يوضح توزيع مركبات الهيئة اإلدارية

تــم تنفيــذ )500( طلــب لتأميــن المركبــات بنظــام )مركبتــي( للمشــاريع الحقليــة )مشــاريع الهيئــة 
والمشــاريع الخارجيــة( خــالل عــام 2018م.

وحدة المعدات:
ــة "مشــروع استكشــاف النحــاس  ــات للمشــاريع الحقلي ــم توصيــل )2( حاوي خــالل عــام 2018م ت
البورفيــري بمنطقــة الرويضــة، ومشــروع صــدع الريــاض بمنطقــة الريــاض"، إلــى جانــب تنزيــل عينــات 
الحفــر بمشــروع اليورانيــوم والثوريــوم جبــل صايــد حيــث أصبــح عــدد الصناديــق التــي تــم إرجاعهــا 
وتنزيلهــا فــي مســتودعات األرشــيف الجيولوجــي )2087( صنــدوق. هــذا باإلضافــة إلــى مشــاركة 
عــدد )4( رؤســاء معســكرات فــي األشــراف وإدارة معســكرات مشــاريع اليورانيــوم والثوريــوم 
)مشــروع القريــة، ومشــروع ثنيــة طريــف(. تــم تزويــد رؤســاء المشــاريع والفنييــن بالهيئــة بعــدد 

)29( مــن أجهــزة االتصــاالت الفضائيــة الثريــا. 

2-2  قسم الحفر 
والمطرقــي(،  العكســي،  والــدوران  )اللبــي،  أنواعــه  بجميــع  الحفــر  خدمــات  بتقديــم  القســم  يقــوم 
واالفــراد(. والخــاص،  الحكومــي،  )القطــاع  والخارجيــة  الداخليــة  الهيئــة  ومشــاريع  أعمــال  لمســاندة 

تتكــون الكــوادر البشــرية لمنســوبي قســم الحفــر مــن )25( موظفــًا مــن الحفاريــن، ومســاعدين 
حفاريــن، وميكانيكييــن. 

يتوفــر بالهيئــة عــدد )6( حفــارات واحــدة فقــط حديثــة، أمــا الحفــارات األخــرى قديمــة ولكنهــا فــي 
حالــة جيــدة.

جدول يوضح أنواع الحفارات بالهيئة

عمق الحفرموديل الحفارةنوع الحفارة الرقم

1LONGYEAR1981200 - 300 متر

2RESKA1982200 - 300 متر
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جهاز فحص الضغط ألجهزة التكييف للطائرات

جهاز فحص الضغط ألجهزة التكييف للطائرات

جهاز مضخة لفحص نظام التكييف للطائرات

جدول يوضح ساعات الطيران لكل مشروع

مشاريع الهيئة213.7

المشاريع الخارجية0

الطيران التجريبي29.2

المجموع242.9

جدول يوضح عدد ساعات الطيران لعدد من مشاريع الهيئة لعام 2018م

من اإلنجازات:
1. الحصــول علــى رخصــة التشــغيل رقــم )133( مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، وتعتبــر 

الرخصــة رقــم )1( علــى مســتوي المملكــة.
األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات   429 بيــل  الطائــرة  علــى  التنشــيطية  الــدورة  مــن  اإلنتهــاء   .2

ديلفــو. كارينــو  والطيــار  ســنديوني  حمــزة  للطياريــن 
3. الحصــول علــى اســم مســتخدم ورقــم ســري الخــاص بالربــط بيــن الهيئــة ممثلــة فــي الدعــم 
الخاصــة  الطقــس  تقاريــر  للدخــول مباشــرة واالطــالع علــى  العامــة لألرصــاد  الجــوي والهيئــة 

بالطيــران وأخــذ نســخ وطباعتهــا.
4. تقديــم خدمــات اإليــواء لطائــرات القطــاع الخــاص )شــركة جيــت افيشــن وشــركة ســمانا(، لمــدة 

)31( يــوم.
5. تدريــب جميــع منســوبي إدارة الدعــم الجــوي علــى الــدورات المطلوبــة مــن الهيئــة العامــة 

للطيــران المدنــي.
وتــم تدعيــم حظيــرة الطائــرات بالدعــم الجــوي بشــراء عــدد مــن األجهــزة الخاصــة للطائــرات 

إلــى بعــض قطــع غيــار للطائــرات. جهاز لموازنة المراوح الخلفية للطائرةباإلضافــة 

هيلوكوبتر الهيئة بحظيرة الطائرات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
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  خدمات المجمعات السكنية:
المجمعــات الســكنية عددهــا خمســة مجمعــات تحتــوي علــى )130( وحــدة ســكنية، وعــدد 
مجمعــات ضيافــة الخبــراء الزائريــن )2( تحتــوي علــى )41( غرفــة مــع ملحقاتهــا. والخدمــات التــي 

تقــدم للمجمعــات:
-  تسكين الخبراء والضيوف.

-  استقبال احتياجات وشكاوى الساكنين داخل مجمع الهيئة.
-  التنســيق الدائــم مــع وحــدة الصيانــة ووحــدة التشــغيل علــى جاهزيــة نظافــة المواقــع التــي 

تحــت اشــرافها.
-  الصيانة الدورية والوقائية لجميع الوحدات، وغرف الزائرين بالمجمعات السكنية.

-  العمل على التطوير الدائم للموجودات والخدمات المقدمة للضيوف والزائرين.
  المنشآت الرياضية: 

-  التنسيق الدائم لمواعيد الُمنشآت الرياضية.
-  اإلشراف على صيانة الُمنشآت.

المشاريع
اإلشــراف علــى أعمــال المشــاريع ســواء اإلنشــائية أو الترميمــات للفلــل، أو التصاميــم لمختلــف 

مبانــي ومرافــق الهيئــة، رفــع بمســتخلصاتها، وإعــداد محاضــر اإلنجــاز لهــا.

5-4   إدارة المرافق والمشاريع
تقــوم إدارة المرافــق والمشــاريع علــى تحقيــق إســتراتيجية ورؤيــة الهيئــة والمســاهمة فــي رفــع 
الكفــاءة واإلهتمــام بجميــع مرافــق ومنشــآت الهيئــة بمختلــف النواحــي التشــغيلية والتنظيميــة 
التشــغيل  أعمــال  تكاليــف  خفــض  مــع  الهيئــة  ألهــداف  وترتقــي  لتتناســب  وتطويرهــا  وتهيئتهــا 
والصيانــة باتبــاع األســس العلميــة وتهيئــة بيئــة العمــل المناســبة والملموســة لمنســوبي الهيئــة، 
وذلــك للوصــول للغايــة المنشــودة فــي رؤيــة الهيئــة. وإيمانــًا بأهميــة تقديــم الخدمــات والدعــم 
الفنــي قامــت إدارة المرافــق والمشــاريع خــالل عــام )2018م( بتقديــم خدماتهــا علــى النحــو التالــي:

 
التشغيل والصيانة:

تشــمل األعمــال المدنيــة واألعمــال الكهربائيــة وأعمــال قيــاس منســوب ميــاه التحليــة وميــاه 
الصــرف الصحــي ومحطــة معالجــة الميــاه وأعمــال النقــل والتحميــل وأعمــال النظافــة العامــة 
وأعمــال الزراعــة ومكافحــة اآلفــات وأعمــال الصيانــة الدوريــة والوقائيــة بخطــط وجــداول أعمــال 

شــهرية تحــت متابعــة مشــرفي الهيئــة علــى ُمشــغل عقــد أعمــال الصيانــة والتشــغيل. 

شكل بياني يوضح تفاصيل أعمال التشغيل والصيانة

حة آفات
مكاف

تحميل
أخرى

160يناير

140

120

100

80

60

40

20

0

فبراير

مارس

أبريل

ماي

جون

جوالي

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

أغسطس

عة
زرا

فة
نظا

لحام
جارةبناءدهان

ن
اكة

سب
كييف

ت
رباء

كه

وفي مايلي توضيح لبعض األعمال:
  أعمــال صيانــة وترميــم للفلــل الســكنية: تــم عمــل طلبــات لترميــم عــدد مــن المبانــي الســكنية 

بمختلــف مرافــق الهيئــة.
  أعمــال عــزل مائــي وحــراري تــم رفــع طلــب عــزل مائــي وحــراري لعــدة مبانــي إداريــة 
وســكنية بمختلــف مواقــع الهيئــة ومــن ضمنهــا حظيــرة الطائــرات بمطــار الملــك عبدالعزيــز 

الدولــي.
  أعمــال الصيانــة الدوريــة والوقائيــة حيــث يتــم فحــص المبانــي الرئيســية بشــكل يومــي 
علــى البنــود الرئيســية )غــرف التكييــف، غــرف الكهربــاء، الســباكة، اإلنــارة(، ويتــم الرفــع بتقريــر 
فنــي فــي حالــة وجــود أي أعطــال أو أعمــال تحتــاج للصيانــة. بالنســبة للصيانــة الوقائيــة 
يتــم اإللتــزام بالجــداول الُمعــدة ُمســبقًا لهــذة األعمــال ُكاًل علــى حــده ومــن ضمــن هــذه 

ــاء، وأعمــال الســباكة(. األعمــال )أعمــال التكييــف، أعمــال الكهرب

الورشة
تتكــون وحــدة الورشــة مــن )14( فنــي ))2( فنــي ديــزل، )5( فنــي بنزيــن، )1( ســمكري، )2( 
بويجــي ســيارات، )2( كهربائــي، وعــدد )1( عامــل بنشــر،  )1( عامــل محطــة بنزيــن وديــزل. وتتســع 
الورشــة لعــدد )30( مركبــة أو معــدة  يتــم صيانتهــا وإصالحهــا بالورشــة. يتــم إرســال عــدد آخــر 
مــن المركبــات أو المعــدات إلصالحهــا وصيانتهــا خارجيــا لعــدم إمكانيــة اســتيعاب الورشــة أو 

ألســباب أخــرى.

المرافق
الرياضيــة ويتــم تقديــم  الســكنية والمنشــآت  المبانــي اإلداريــة والمجمعــات   وتشــمل جميــع 

خدماتهــا علــى النحــو التالــي:
  الخدمات اإلدارية:

-  عمل طلبات االحتياجات للمكاتب اإلدارية والفنية.
-  تنسيق مواعيد قاعات االجتماعات.

-  متابعة احتياج الموظف لجميع الخدمات الفنية. 
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اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية
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تســتهدف إدارة المــوارد البشــرية بصــورة أساســية اســتقطاب الكفــاءات وتهيئــة المنــاخ المناســب 
لهــا، والعمــل علــى تنميتهــا، وحثهــا علــى االســتمرار بــأداء الــدور المطلــوب ممــا يــؤدي إلــى 

ــة. ــات األساســية واألهــداف المنشــودة للهيئ تحقيــق الغاي
كمــا تقــوم اإلدارة علــى التقديــر الكمــي والكيفــي لالحتياجــات المســتقبلية مــن الكــوادر البشــرية 
المؤهلــة وتطويــر مســتوياتها خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، ورســم االســتراتيجيات لســد االحتياجــات 
مــن القــوى العاملــة المدربــة فــي الوقــت المناســب مــن خــالل دراســات تحليليــة، حيــث يعــد 
التنظيميــة،  الرئيــس ألداء األعمــال وتحقيــق األهــداف  العنصــر  الهيئــة  البشــري فــي  العنصــر 

ــة. ــة لتحقيــق األهــداف التنظيمي ــة للقــوى العامل ــة اإلنتاجي ــادة الفاعلي ــد علــى زي والتأكي
يوضــح الشــكل أدنــاه تواجــد عــدد كبيــر مــن منســوبي الهيئــة المشــمولين بنظــام الخدمــة المدنيــة 

بالمرتبــة الثامنــة حيــث بلــغ عددهــم )19( موظفــًا..
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توزيع موظفي الهيئة المشمولين بنظام الخدمة المدنية عام 2018م.

كمــا يتضــح مــن الشــكل أدنــاه تجمــع عــدد كبيــر مــن منســوبي الهيئــة المشــمولين بنظــام العمــل 
بالمرتبــة الرابعــة عشــر والمرتبــة الثالثــة عشــر حيــث بلــغ عــدد منســوبي الهيئــة المعينيــن فــي 

المرتبــة الرابعــة عشــر )136( موظفــًا والمرتبــة الثالثــة عشــر )124( موظفــًا.
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توزيع موظفي الهيئة حسب مراتب نظام العمل لعام 2018م.
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سابعًا: 

اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير
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وتتكون إدارة التطوير والتدريب من: 

قسم التدريب
وفــرت الهيئــة مــن خــالل قســم التدريــب )182( برنامــج تدريبــي مختلــف بيــن دورات عامــة 
ودورات متخصصــة تطويريــة لعمــوم موظفيهــا، وشــمل ذلــك علــى برامــج متنوعــة لكافــة 
المســتويات اإلداريــة. وشــهد مجــال التدريــب نمــوًا خــالل العــام، وشــمل ذلــك تدريــب )157( 
برنامــج تطويــر  )123( موظــف فــي  الداخليــة والخارجيــة، وتدريــب  المراكــز  موظــف فــي 

ومهــارة، وتدريــب )39( موظــف فــي معهــد اإلدارة العامــة. 

فرص الفنيين

فرص اإلداريين
175298

شكل يوضح عدد فرص التدريب للفنيين واالداريين

وتتضمن برامج التدريب على:

أواًل: برامج التدريب في المراكز والمعاهد التدريبية: 
تشمل جميـــع الـمــراكــــــز التـدريبيــــة التي يتـــم تدريب المـــوظفـيـــــن بـــها داخـــــــل وخــــارج المملـكــــــة 

الـعـــربـيـــــة الســعودية.

3

قطاع الشؤون
الفنية

2

1

قطاع اإلدارة العامة 
للدعم الفني

قطاع اإلدارة العامة 
للشؤون اإلدارية 

والمالية

39

قطاع اإلدارة العامة 
للتخطيط والتطوير

قطاع رئيس الهيئة

46

قطاع اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 

واالتصاالت

67

المركز الوطني 
للزالزل والبراكين

116

مكتب الهيئة 
بالرياض
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53

25 221316
27

شكل يوضح عدد فرص تدريب الموظفين داخل وخارج المملكة 

وأتــاحــــــت الهيـئــــة الفــــــرص التدريبيــــة لجميـــــع قطاعــــات الهيئة وحظي قطاع الشئون الفنيــــة على 
النســبة األكبــر مـــن إجمالــي الفــرص حـيـــث بلغـــت فـــرص التدريــب )146( فرصــة مــن إجمالــي الفـــرص 

الـــتدريبية اســتفاد منهــا عـــدد )106( مــن موظفــي القطــاع بنســبة 31 % مــن إجمالــي المتدربيــن.
يوضح الشكل التالي مقارنة البرامج والفرص التدريبية خالل األعوام 2017م - 2018م

البرامج التدريبيةالموظفين المتدربين

20182017

الفرص التدريبية
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شكل يوضح مقارنة التدريب خالل العامين: 2017م و 2018م

7-1  إدارة التخطيط
تهــدف إلــى تحقيــق البنــاء التخطيطــي فــي أعلــى مســتوياته فــي اســتراتيجيات السياســات 
خــالل  مــن  الســعودية  الجيولوجيــة  المســاحة  لهيئــة  المســتقبلية  والمشــاريع  والبرامــج 
التعــاون بيــن جميــع وحــدات الهيئــة الفنية واإلداريــة، ودعــم عمليــات التطويــر داخــل الهيئــة 
ومــع الجهــات الخارجيــة المحليــة والدولية التــي تتعــاون مــع الهيئــة، باإلضافــة إلــى ترســيخ 
التخطيــط كعمليــة متواصلــة ومســتمرة طويلــة المــدى لتحقيــق أهــداف الهيئــة فــي األداء 
الفنــي واإلداري. كمــا تقــوم إدارة التخطيــط فــي إعــداد وإصــدار التقاريــر الســنوية للهيئــة، 

وهــي كالتالــي: 
1.  التقرير السنوي لمجلس الوزراء. 

2.  التقرير السنوي للهيئة.
3.  برنامج عمل المشاريع الفنية للهيئة.

7-2  إدارة المتابعة
تهــدف إلــى متابعــة ســير األعمــال الفنيــة واإلداريــة والتأكــد مــن ســالمة تطبيــق الخطــة 
الخمســية وبرنامــج عمــل المشــاريع. وكذلــك متابعــة تطبيــق اللوائــح واألنظمــة بالهيئــة 
والتأكــد مــن تطبيــق اإلجــراءات والعمليــات وحصــر المعوقــات التــي تــؤدي إلــى تعطــل ســير 

األعمــال وتحليلهــا، ورفــع التوصيــات بالحلــول الالزمــة.

منجزات إدارة المتابعة خالل العام 2018م: 
1.  إصــدار أربــع تقاريــر متابعــة لســير أعمــال مشــاريع القطــاع الفنــي والمركــز الوطنــي للــزالزل 
والبراكيــن بالهيئــة للعــام 2018م، متضمنــة البيانــات الخاصــة بدعــم المشــاريع والــواردة مــن 

قطاعــي الدعــم الفنــي وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. 
2.  القيــام بعــدد مــن الزيــارات الحقليــة لمتابعــة أعمــال مشــاريع الهيئــة الفنيــة للعام 2018م، 

للتأكــد مــن حســن ســير األعمــال بهــا وبحــث المعوقــات ورفــع التوصيات.
3.  إصدار تقريرين لمتابعة قطاعات الهيئة اإلدارية. 

4.  القيام بزيارات مكتبية للتأكد من سير إجراءات العمل ومطابقتها لألنظمة واللوائح.

5.  إدخــال بيانــات المشــاريع الفنيــة الواقعــة ضمــن الحــدود اإلداريــة لمنطقــة الريــاض فــي 
نظــام متابعــة المشــاريع التابــع للهيئــة العليــا لتطويــر الريــاض.

6.  متابعة الشكاوى والمالحظات التي ترد لإلدارة وإيجاد الحلول المناسبة.
7.  متابعــة مايــرد إلــى اإلدارة مــن مالحظــات وتوجيهــات مــن قبــل ســعادة رئيــس الهيئــة، 

ومــدراء العمــوم.
8.  متابعة أعمال اللجان الداخلية للهيئة، وإصدار تقارير متابعة ألعمالها.

9.  متابعــة مشــاريع مبــادرات الهيئــة التابعــة لبرنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة، وتعبئــة 
النمــاذج الخاصــة بالمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة الحكوميــة )أداء( بشــكل دوري كل 

ــة بالمنظومــة. ــة أشــهر بالتعــاون مــع إدارة التخطيــط ومكتــب تحقيــق الرؤي ثالث

7-3  إدارة اإلحصاء والمعلومات 
تهــدف إلــى توفيــر بنيــة معلوماتيــة تحتيــة تواكــب التطــور فــي المجــاالت المختلفــة وتقــوم 
بتزويــد طالبــي الخدمــة بمعلومــات حيويــة ومؤشــرات تعكــس الواقــع وتنير الطريق للمســتفيدين 
وصنــاع القــرار فــي التخطيــط للمســتقبل وبذلــك فإنهــا تســاهم فــي بنــاء مجتمــع معرفــي تعاوني 

يرقــى بالهيئــة مــن النواحــي العمليــة والعلميــة.

منجزات إدارة اإلحصاء والمعلومات خالل العام 2018م :
1. المساهمة في توفير بنية تحتية للمعلومات تواكب التطور في المجاالت المختلفة.

2. تزويد الهيئة العامة لإلحصاء بالمعلومات اإلحصائية عن أعمال ومنجزات الهيئة.
3. بناء قاعدة معلومات لمواقع التمعدن في مناطق المملكة.

4. أتمتة نماذج اإلدارات إلكترونيًا ليتم تعبئتها في البوابة الداخلية للهيئة.

7-4  إدارة التطوير والتدريب
تهــدف إدارة التطويــر والتدريــب إلــى زيــادة اإلنتاجيــة واألداء التنظيمــي وتطويــر القــوى 
البشــرية فــي الهيئــة مــن خــالل التدريــب واالبتعــاث واإليفــاد بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيات 

ــر العمليــات اإلداريــة فــي الهيئــة. الهيئــة، وتطوي
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ثانيًا: برامج التدريب في معهد اإلدارة العامة: 
ــد اإلدارة العامــة للموظفيــن داخــل  ــة التــي يقدمهــا معـهـ ــدريب المجــانيــ تشــمل برامــج التـ
المملكــــة العربيــة الســعودية؛ اســـتـــفاد منســوبي الهيئــة مــن البرامــج التدريبيــة الــذي قدمهــا 
معهــد اإلدارة العامــة حيــث شــارك عــدد )39( موظـــــف فــي )56( برنامــــج تدريبـــي مـــن 

إجمالــي الفــرص التدريـبـيــــة والتــي بلــــغت )77( فرصــــة تدريبيــة.

ثالثًا: برنامج تطوير ومهارة:
قـــــامت إدارة التطويــر والتدريــب خــالل عــام 2018م بتنظيــم )6( برامــج تدريبيــة داخــل مقــر 
الهيئــة. وذلــك بالتنســيق مــع مختلــف اإلدارات بالهيئــة، وقــد تمــت االســتعانة بالخبــرات 
المتوفــرة داخليــًا، وبالمتخصصيــن مــن خــارج الهيئــة. وقــد بلغــت الفــرص التدريبيــة )153( 
فرصــة تدريبيــة %62 منهــا فنيــة مقابــل %38 إداريــة اســتفاد منهــا )123( مــن منســوبي 

الهيئــة.

رابعًا: برنامج التدريب التعاوني مع الكليات والجامعات السعودية:
تقــوم الهيئــة بتقديــم برنامــج التدريــب التعاونــي إيمانــًا منهــا بدورهــا الفاعــل فــي خدمــة 
المجتمــع، وهــو موجــه لتمكيــن الدارســين فــي الكليــات الجامعيــة والكليــات المتوســطة 
الثانويــة  كالمعاهــد  المتخصصــة  الثانويــة  المعاهــد  فــي  والمتدربيــن  والصناعيــة  التقنيــة 
الصناعيــة والتجاريــة لإللمــام ببعــض الخبــرات العلميــة فــي المجــاالت ذات العالقــة بأنشــطة 

الهيئــة. وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج )58( طالــب. 

خامسًا: المحاضرات العامة والعلمية داخل الهيئة:
ــر المعــرفـــة العــامـــة والعلميـــة قـــامت الهـيـئــــة باستـضافـــة  ــار الـتـثــقيـــــف ونـشــ وفــي إطــ
بعــض رمـــوز الـمـعـــرفـــة مـــن خــــارج الهـيـئـــــة وبعـــض المخـتـصيــــن مـــن داخــــل الهيئــة لعمــل 
محاضــرات تثقيفيــة عامــة ومتخصصــة لمنســوبيها، حيــث تــم إقامــة محاضرتيــن فــي رحــاب 

الهيئــة.
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8-5  الحفظ واألرشفة:
1. أرشفة وحفظ الصور الجوية من األقراص الصلبة CDR إلى وحدة تخزين وسائط كبيرة.

2. مراجعــة وتدقيــق أرشــفة أصــول الخرائــط الطبوغرافيــة مقيــاس رســم 50,000:1 التــي تــم 
حفظهــا فــي وحــدات تخزيــن وســائط كبيــرة.

8-6 الصور الجوية:
1. تلبية احتياجات األقسام في جدة من الصور الجوية مع توضيح النقاط الجيوديسية.

2. اســتقبال طلبــات الجهــات الحكوميــة خاصــة طلبــات المحاكــم مــع توضيــح النقــاط الجيوديســية 
والمساحات.

3. توفيــر المعلومــات للشــركات والمواطنيــن والطــالب والباحثيــن مــن الصــور الجويــة وأفــالم 
الموزايــك.

8-7  المبيعـات:
تقــدم هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية –مــن خــالل مهامهــا– خدمــات للجهــات الحكوميــة 
الخرائــط  وتعــد  المختلفــة،  األرض  علــوم  مجــاالت  فــي  المجتمــع  شــرائح  وكافــة  والخاصــة 
والمعلومــات المســاحية واإلصــدارات المختلفــة إحــدى الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة، ومــن 
خــالل مكتبهــا بالريــاض وقــد تــم تزويــد بعــض القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والمواطنيــن بعــدد 

ــة واإلصــدارات والمعلومــات المســاحية. مــن الخرائــط والصــور الجوي

8-8  مهـام أخـرى:
1.  اســتقبال الــزوار مــن باحثيــن وخبــراء وطــالب ومهتميــن وتعريفهــم بــدور وأعمــال الهيئــة 
والجيولوجيــة  الطبوغرافيــة  الخرائــط  مــن  لهــم  المطلوبــة  المعلومــات  وتقديــم  المختلفــة 

المتنوعــة.
2.  يقــوم المكتــب بالعمــل والتعــاون مــع العديــد مــن إدارات وأقســام مقــر الهيئــة الرئيســي 
ــارات التــي تتــم معهــم أو مــن خــالل تزويدهــم بخرائــط وصــور  بجــدة مــن خــالل التواصــل أو الزي

ــة. جوي

3.  يقــوم المكتــب بالتحضيــر الجتماعــات مجلــس اإلدارة الســنوي فــي حــال انعقــاده فــي الريــاض 
باســتضافة اللجنــة اإلداريــة والماليــة لالجتمــاع الخــاص بمجلــس اإلدارة برئاســة معالــي وزيــر 

ــروة المعدنيــة رئيــس مجلــس اإلدارة. الطاقــة والصناعــة والث
4.  المشاركة في المعارض واألنشطة التي تقوم بها الجامعات والمعارض، حضور اإلجتماعات 
التــي يتــم التكليــف بهــا، تنظيــم المعــارض بمدينــة الريــاض وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع الجهات 

المختلفة، والمشــاركة في الركن الجيولوجي بالمعرض العلمي )إبداع الســفراء 8(. 

8-1  اللجـان:
تشارك الهيئة من خالل مكتبها بالرياض بعدد من اللجان منها:

أ-  اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية.
ويمثلها مدير عام مكتب الهيئة بالرياض في لجنة المسميات، ويتم عقد اجتماع شهري لها. 

ب-  لجنــة الجنادريــة واإلعــداد لمعــرض الهيئــة فــي المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة )الجنادريــة( 
الســنوي.

ج- لجنة إعداد وتجهيز الملتقى السنوي )أرضنا(.
أقيــم الملتقــى الســنوي الرابــع )أرضنــا( بعنــوان البيئــة الطبيعيــة فــي المملكة الواقع والمأمول، وضم ورشــة 
عمــل ومحاضــرات علميــة تحــت رعايــة معالــي رئيــس الهيئــة بمشــاركة العديــد مــن الخبــراء واألكاديمييــن 

وبعــض منســوبي الهيئــة والمهتميــن بالمجــال الجغرافــي والجيولوجــي والخرائــط بشــكل عــام.

8-2  اإلصدارات:
وطــرق  وتنميتهــا  الطبيعيــة  بالمــوارد  المتعلقــة  بالمعلومــات  العالقــة  ذات  الجهــات  تزويــد 
المحافظــة عليهــا وعــدم استنـــزافها، يتمثــل هــذا االهتمــام مــن خــالل تزويــد الباحثيــن والمهتميــن 
بالمعلومــات المتنوعــة التــي تتعلــق بأعمــال الهيئــة المختلفــة عــن طريــق النــدوات والمحاضــرات 

ــات واألفــالم المتنوعــة. ــر والكتــب والمطوي والرحــالت العلميــة وإصــدار الخرائــط والتقاري

1.  الكتب:
كتاب »الحرات في المملكة« 

يشــمل هــذا الكتــاب معلومــات عامــة عــن الحــرات فــي المملكــة ونشــأتها، ومعلومــات تفصيليــة 
عــن كل حــرة مــن الحــرات؛ تشــمل وصفــًا جغرافيــًا وجيولوجيــًا، إضافــة إلــى مســاحتها، وأهــم 
ــة.  ــة، والتجمعــات الســكانية المحيطــة بهــا. والكتــاب مدعــم بخرائــط توضيحي مخاريطهــا البركاني

ــه. ــة لطباعت ــة اإلعــداد والتدقيــق والمراجعــة النهائي وهــو فــي مرحل

كتاب »المملكة العربية السعودية حقائق وأرقام« 
الثانيــة لكتــاب حقائــق وأرقــام والــذي يحــوي معلومــات عــن المملكــة  تــم إصــدار النســخة 

بشــكل عــام إضافــة إلــى معلومــات وإحصائيــات تفصيليــة عــن التقســيم االداري فــي المملكــة 
وســكانها ومســاحتها وتكوينهــا الجيولوجــي ومظاهــر ســطحها المختلفــة. ويشــمل أيضــا˝ 
نظــام وخطــوط األســاس لمناطقهــا البحريــة وطرقهــا، مدعمــة بخرائــط توضيحيــة. كمــا يتضمــن 
الطبيعيــة  المظاهــر  بعــض  لوصــف  محليــة  ومصطلحــات  موجــزة  وأرقــام  حقائــق  الكتــاب 

والبشــرية فــي المملكــة.

8-3  نظم المعلومات الجغرافية والخرائط:
1. توفيــر المعلومــات الرقميــة مــن الخرائــط الطبوغرافيــة والجيولوجيــة وغيرهــا المتاحــة للوحــدة 
للباحثيــن والطــالب والشــركات والمســتثمرين برســوم ماليــة متفــق عليهــا بالتعــاون مــع مركــز 

تطويــر األعمــال وخدمــة المجتمــع بجــدة.
2. تحديــد المواقــع علــى الخرائــط الطبوغرافيــة والجيولوجيــة مــع كامــل المعلومــات المطلوبــة 
للخريطــة مــن جهــة مقــدم الطلــب، وحســاب المســاحات، ثــم عمــل االخــراج النهائــي للخريطــة 

وطباعتهــا وحفظهــا علــى أقــراص مدمجــة.
3. توقيــع نقــاط جيوديســية علــى الخرائــط الطبوغرافيــة والجيولوجيــة لبعــض األقســام فــي جــدة 

بشــكل مستمر.
البــدء بمشــروع الخرائــط الرقميــة الطبوغرافيــة 250,000:1 بالتعــاون مــع أحــد الشــركات   .4
المتخصصــة، وتــم تقســيم المشــروع إلــى ثــالث مراحــل، وتــم اســتالم المرحلــة األولــى للمراجعــة 

والتدقيــق.

8-4  المسح الضوئي:
1. عمــل مســح ضوئــي لعــدد مــن أصــول الخرائــط الطبوغرافيــة 250,000:1 دعمــًا لمشــروع 

تحديــث الخرائــط الرقميــة.
ــر الخرائــط الجيولوجيــة ذات مقيــاس رســم 250,000:1 وحفظهــا  2. عمــل مســح ضوئــي لتقاري

علــى وحــدة تخزيــن وســائط كبيــرة إضافــة إلــى الملــف الخــاص بالقســم.
3. عمــل مســح ضوئــي لبعــض الصــور الجويــة وحفظهــا فــي وحــدة تخزيــن وســائط كبيــرة حســب 

حاجــة العمــل.
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9-1  إدارة المراجعة الداخلية
تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة وبصــورة مســتقلة وموضوعيــة بتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة 
تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر والحوكمــة بالهيئــة باســتخدام منهجيــة المراجعــة 
الهيئــة،  برئيــس  الداخليــة مرتبطــة وظيفيــًا وإداريــًا  المراجعــة  إدارة  المخاطــر.  المعتمــدة علــى 
ولغــرض أداء واجباتهــا لــإلدارة مطلــق الصالحيــة للدخــول إلــى كافــة مواقــع الهيئــة والمعلومــات 

والمســتندات والموظفيــن.
خضعــت أعمــال الهيئــة خــالل العــام المالــي 1440/1439ه )2018م( لعمليــات مراجعــة دوريــة، 
حيــث نفــذت إدارة المراجعــة الداخليــة عمليــات المراجعــة المخططــة لعــام 2018م والمعتمــدة 
مــن قبــل رئيــس الهيئــة، للتحقــق بشــكل موضوعــي ومســتقل مــن كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة 
الداخليــة فــي حمايــة أصــول الهيئــة، وتقويــم مــدى مناســبة األداء للســيطرة علــى المخاطــر 
المحتملــة، باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي تنفيــذ بعــض المهمــات الخاصــة. كمــا تولــت اإلدارة 
المتابعــة المســتمرة مــع اإلدارات التنفيذيــة المســؤولة عــن تنفيــذ توصياتهــا الــواردة فــي تقاريــر 
المراجعــة، للتأكــد مــن تنفيذهــا حســب المواعيــد واإلجــراءات المحــددة لضمــان ســالمة إجــراءات 

الرقابــة الداخليــة.
قــام مراقــب الحســابات الخارجــي الُمعّيــن لمراجعــة حســابات الهيئة للعــام المالي 2018م )مكتب 
حســين الحميدانــي - مستشــارون ومحاســبون قانونيــون( بمراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة ضمــن 
نطــاق مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة للهيئــة، ولــم تظهــر عمليــات المراجعــة المشــار إليهــا 
ضعفــًا جوهريــًا فــي نظــام الرقابــة الداخلــي بالهيئــة، مــا يعكــس القناعــة بفعاليــة إجــراءات الرقابــة 

الداخليــة المتبعــة.

9-2  إدارة تطوير األعمال
ر إجمالــي إيــرادات الهيئــة لألعمــال والخدمــات والمنتجــات المقدمــة للغيــر بمقابــل مالــي  ُقــدِّ

خــالل عــام 2018م بأكثــر مــن 5.7 مليــون ريــال .
تشــكل إيــرادات المشــاريع والدراســات %62 مــن إجمالــي اإليــرادات، تليهــا مراجعــة واعتمــاد 

تقاريــر الدراســات الجيولوجيــة والهيدرولوجيــة بنســبة 32%.
تم تنفيذ 434 عملية بيعية عن طريق إدارة تطوير األعمال خالل عام 2018م.

دراسات ومشاريع

مراجعة واعتماد التقارير

أخرى

% 62
% 32

% 6

شكل يوضح عدد الخدمات المقدمة خالل العام 2018م

9-3  إدارة الجودة الشاملة 
تم عمل استقطاب للشركات المانحة لشهادة االيزو 9001:2015م.
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 بكل آيات الشكر واالمتنان، تود اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير 

 في نهاية هذا التقرير أن تتقدم بشكرها وعرفانها لكل الجهود المخلصة 

 ولكل من ساهم من منسوبي الهيئة في االرتقاء بمستوى إعداد وإخراج 

اءة والتوجيهات المقدرة   هذا التقرير وُنكن اعتزازنا لكل اآلراء البنَّ

التي كان لبصمتها كبير األثر في إخراج هذا التقرير.

122

الغراميل- العال
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