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الملخص التنفيذي:

واقع وفرص قطاع التعدين  في المملكة

يحظى قطاع التعدين كغيره من القطاعات الصناعية

ل السعودية بدعم واهتمام الدولة الكبير به، حيث ُيشك

الركيزة الثالثة للصناعات السعودية في اإلسهام في زيادة

الناتج المحلي اإلجمالي، وخلق الفرص الوظيفية للشباب

السعودي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق

كما أنه سيسهم بصورة مباشرة في تحسين المستوى المعيشي لألفراد، ويحقق أهداف رؤية المملكة
2030 في االستفادة القصوى من الثروات الطبيعية بالمملكة.

وقد تناول المحور األول لهذا التقرير نبذة تاريخية عن نشاط قطاع التعدين بالمملكة، باإلشارة إلى بداية
التنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية في عام 1931م، عندما طلب المغفور له- بإذن الله-
الملك عبد العزيز من الجيولوجي األمرييك "ك. س. توتيشل" البحث عن الماء والمعادن في المملكة،
وبالفعل، باشر توتشل رحالته الجيولوجية الميدانية، بعد لقائه الملك عبدالعزيز، بحثاً عن موارد المياه
ومكامن الثروات الطبيعية، فتنقل في أرجاء البالد منقباً في الحجاز ونجد واألحساء وغيرها، وكتب نتائج

أعماله التنقيبية في تقريٍر مفّصٍل رفعه إلى جاللة الملك بعد انتهاء أعمال التنقيب.
وركز المحور الثاني للتقرير على األهمية االقتصادية لقطاع التعدين في المملكة؛ بالنظر إلى أن قطاع

ل أهمية كبيرة لألجيال القادمة. التعدين له تأثير استراتيجي في اقتصاد الدولة، وُيشك
وسلط المحور الثالث الضوء على التحديات التي تواجه البيئة االستثمارية للتعدين في المملكة، من منطلق 

أن قطاع التعدين في السعودية لم

ُيستغل حتى اآلن بالشكل المطلوب على

الرغم من وجود ثروات معدنية كبيرة

ومتنوعة بالمملكة
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 وتضمنت أبرز التحديات:

وفي سياق متصل تناول المحور الرابع إشكاالت الصناعات التحويلية الناتجة عن التعدين وسبل
تجاوزها. في حين اهتم المحور الخامس بالسياسات واإلجراءات المقترحة لتحسين البيئة االستثمارية

لقطاع التعدين في السعودية، والتي يعد من أبرزها:

-عدم توفر البنية
التحتية والخدمات

المساندة.

ضعف
 دور القطاع

 الخاص.

محدودية مصادر
التمويل المحلية

للمشاريع التعدينية.

بجانب التكلفة
المرتفعة لالستكشاف

التعديني.

التعديات على
األراضي المحجوزة

لألنشطة التعدينية.

تدخل إمارات
المناطق، وندرة
الكوادر الفنية.

تكثيف االستكشاف

ع في أعمال والتوس

استغالل الثروة

المعدنية.

إعادة تنظيم 

هيكلة قطاع

 التعدين.

توفير بنية أساسية

تساند قطاع

التعدين في

المناطق النائية.

المساهمة في

 تطوير المناطق

 النائية.

زيادة العوائد 

المالية من قطاع

 التعدين.

إعداد المختصين

 والكوادر الفنية.
تجهيز المناطق

بالطرق وسكة

الحديد وما تحتاج

إليه من خدمات

االستمرار في

العمل على تحسين

بيئة االستثمار

عموًما.

الحوكمة 

وتقنين األوضاع 

القانونية.

زيادة المحتوى

 المحلي والصناعات

 التحويلية.
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وانطالقاً مما تمثله االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية من أهمية للمملكة،
فقد عني المحور السادس للتقرير بتوضيح أهم أبعاد ومبادرات هذه االستراتيجية في تنمية الثروة

المعدنية للمملكة وكذلك الصناعات المرتبطة بها.
أما المحور السابع فقد تعرض لنظام االستثمار التعديني 1441هـ والئحته التنفيذية كآلية تشريعية
للنهوض بقطاع التعدين السعودي؛ تأسيساً على دور التشريعات في النهوض بقطاع التعدين وغيره

من القطاعات بالدولة.
وجاء المحور الثامن للتقرير معنياً باإلشارة إلى دور هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تنمية

الموارد المعدنية منذ إنشاء الهيئة في عام 1420ه  /1999م، بقرار رقم 115 والصادر عن مجلس الوزراء. 
 بينما تناول المحور التاسع آليات حماية المحتوى المحلي في مجال التعدين، باإلشارة إلى إمكانية إنشاء
هيئة ملكية أو وزارة تشرف عليه، وتكون مقررة ومتابعة ولها صالحيات مطلقة، وتكون هذه الهيئة
سيادية على القطاعين العام والخاص، جنباً إلى جنب مع االستفادة من التجارب العالمية الناجحة في

سياسات المحتوى المحلي.
وأخيراً فقد أوضح التقرير النقلة النوعية لقطاع التعدين السعودي في ضوء رؤية 2030؛ حيث تم تحديد
أهداف طموحة واستراتيجية شاملة لقطاع التعدين من خالل رؤية 2030 بالتعاون مع برنامج التحول

الوطني
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 عنيت الرؤية 2030 فيما يخص قطاع التعدين بالعمل على التوسع في استكشاف

الثروات المعدنية وتطويرها، ومساهمة قطاع التعدين بشكل متزايد في الناتج

المحلي اإلجمالي ليصل إلى 240 مليار ريال سعودي، مع عام 2030 والتركيز بشكل

أكبر على االستدامة وتنمية رأس المال البشري.
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ف الحكومة عن منافسة القطاع الخاص، خاصة في مراحل الصناعات التحويلية، مع 1-توق
تشجيع القطاع الخاص للدخول في صناعة المعادن الفلزية والالفلزية.

2-أن تتكفل الحكومة بتكاليف دراسات الجدوى (األولية) لهذه المشاريع.
3-زيادة الصادرات من المنتجات المعدنية، وإحالل الخامات المحلية محل الخامات المعدنية
المستوردة، فال يزال استيراد المملكة من المعادن والمنتجات المعدنية يصل إلى عشرات

المليارات، رغم ما تزخر به المملكة من ثروة معدنية ضخمة ومتنوعة.
4-تشجيع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على تأسيس أقسام ومعاهد متخصصة

موجهة لقطاع صناعة التعدين بجميع مراحله: (االكتشاف، االستخراج، التصنيع، التحويل،
أخرى). 

5-تأسيس بنك متخصص لتمويل مشاريع التعدين في المملكة برأس مال يناسب
احتياجات القطاع.

BUSINESS 6-يجب أن تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعداد نماذج تجارية
MODEL مبنية على دراسات مسحية لفرص االستثمار في قطاع التعدين، بحيث يطمئن

المستثمر إلى الجدوى االقتصادية والعائد على استثماره، على أن ُتتاح هذه الفرص
للمستثمر السعودي أوًلا، ثم للتحالفات المختلطة واألجنبية.

7-إدماج اإلدارات التشريعية والتنظيمية المختلفة تحت هيئة مستقلة، تكون لها
الصالحيات الكاملة في إدارة نشاط التعدين.

8-منع ملكية األراضي على أسس قبلية، بحيث تكون األرض ملك للدولة.
9-التركيز على التدريب والتعليم إلعداد الكوادر الوطنية المطلوبة في قطاع التعدين.

10-تكثيف الندوات التوعوية عن صناعة التعدين، وكل الفرص المتاحة بشكل مباشر وغير
مباشر؛ من خالل اإلعالم، أو الغرف التجارية.

11- إنشاء الشركة السعودية لخدمات التعدين لتكون أداة تمكين للوزارة في تحقيق
أهدافها وتسهم في تقديم خدمات متقدمة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر في قطاع

التعدين ودعم ومراقبة اإلمتثال للوائح البيئية والصحية والسالمة.

 وفي ضوء ما تقدم، تم االنتهاء إلى التوصيات التالية:
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•مقدمة. 
يعرف قطاع التعدين على أنه "استخراج المعادن التي تتواجد بشكل طبيعي سواء في باطن األرض
أو على سطحها أوفي قاع البحار" (1). والتعدين في صورته األساسية قائم على "استغالل الخامات
الطبيعية وتحويرها إلى صناعات تقوم على هذه الخامات، وهي نوعان: صناعة استخراجية مثل
صناعة الكربونات والرمل الزجاجي وصناعات تحويلية مثل صناعة األسمدة وصناعة األسمنت

وغيرها"(2).
ويحظى قطاع التعدين كغيره من القطاعات الصناعية السعودية بدعم واهتمام الدولة الكبير به،
ل الركيزة الثالثة للصناعات السعودية لإلسهام في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي، وتوفير حيث ُيشك
الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وتشكيل مدن جديدة
على طراز حديث يواكب المدن الصناعية العالمية. فاالنفتاح في المجاالت التعدينية وما يرافقه من
بنى تحتية وأساسية لهذه المجاالت الصناعية يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الوظيفية
للشباب السعودي، ويؤدي إلى تنويع مصادر االقتصاد السعودي، ويزيد الناتج المحلي، ويرفع من
مستوى الدخل القومي دون االعتماد على العنصر األجنبي. كما أنه سيسهم بصورة مباشرة في
تحسين المستوى المعيشي لألفراد، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في االستفادة القصوى من

الثروات الوطنية.

7

تركز االستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية بشكل أساسي
على "تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية للمملكة،
وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد المعدنية وتطوير االستثمار
التعديني بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات وفقا لرؤية 2030 التي
هدفت إلي زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج اإلجمالي المحلي

والعمل على توليد الوظائف وتنمية القدرات البشرية الوطنية 
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 نمو قطاع التعدين مستقبًال
سيكون رافداً لفرص عديدة في

قطاعات الصناعة والطاقة
والخدمات اللوجستية (4).

•نبذة تاريخية عن نشاط قطاع التعدين بالمملكة.
بدأ التنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية في عام 1931م، عندما طلب المغفور له- بإذن
الله- الملك عبد العزيز من الجيولوجي األمرييك "ك. س. توتيشل" البحث عن الماء ومكامن الثروات
الطبيعية في المملكة، وجاءت أعمال "توتيشل" لتثبت وجود مئات المواقع للمناجم القديمة لمعدن

الذهب والنحاس ومؤشرات عن إمكانية استخراج المعادن. 
 وفي عام 1933م تم إنشاء مكتب المناجم واألشغال العامة تحت مظلة وزارة المالية، وذلك لإلشراف

على أعمال التعدين في المملكة. 
وأعقب ذلك في عام 1935م توقيع اتفاقية بين الحكومة وشركات بريطانية – أمريكية، وهي نقابة
التعدين العربية السعودية (SAMS)، وذلك لتشغيل المناجم القديمة في مهد الذهب. وفي محاولة
لجذب الشركات األجنبية لالستثمار في المملكة، أنشأت الحكومة مكتب المناجم ليقوم بأعمال الربط
بين وزارة المالية ونقابة التعدين العربية السعودية (SAMS) وبعض الشركات العالمية األخرى التي

تملك امتيازات التعدين في المملكة. 
 وفي عام 1987م أعيدت هيكلة المديرية العامة للثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين، وإيجاد
قاعدة عريضة من الكفاءات السعودية التي تكون قادرة على إدارة وتنظيم القطاع التعديني بالمملكة،

وتقوم باألعمال الفنية واإلدارية المختلفة.
 وشهد عام 1994م صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى المديرية العامة للثروة المعدنية

إلى "وكالة الوزارة للثروة المعدنية
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طورت وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً (وزارة

الصناعة والثروة المعدنية حالياً) إستراتيجية لتطوير

قطاع التعدين ما بين عامي 1996م و1997م، للبحث

عن الفرص المتاحة في قطاع التعدين بالمملكة.

وكانت إحدى أهم توصيات االستراتيجية هي إصدار نظام االستثمار التعديني الجديد وتطويره والذي
يراعي تحفيز تطوير القطاع مما يعزز االستثمار األجنبي من خالل تخفيض نسبة الضريبة إلى ٪20،
وبالتالي أصبحت المملكة من بين أكثر مناطق التعدين تنافسية على مستوى العالم بعد تخفيض نسبة
الضريبة التي اختلفت بشكل كبير جًدا عن نسبة الضريبة السابقة التي بلغت 45٪، ولم تكن هناك أي
تغييرات على النظام المالي بعد تطبيق النظام، لكن النظام ركز بشكل كبير على حماية المستثمرين بما
يتناسب مع المعايير الدولية. كذلك من التوصيات التي خرجت بها اإلستراتيجية؛ إنشاء وحدة متخصصة
تتألف من فريق مسؤول عن توجيه طريقة تعزيز االستثمار في قطاع التعدين، تتولى العديد من المهام

الرئيسية ومن أبرزها: (5).
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"تطوير مسار االستثمار التعديني من خالل تعزيز االستثمار 

النوعي، وضمان استثمار أكبر عدد من الشركات.

مراقبة أثر مبادرات القطاع على القدرة التنافسية وتكامل للقطاع.

إنشاء محتوى تسويقي، والمهام االستثمارية، والتواصل مع المستثمرين.

تحسين األدوات واألنظمة وصيانتها، وتشمل موقع وزارة الصناعة والثروة

المعدنية، والمقاييس القطاعية، ووضع خطة توظيف المنظومة، وتوظيف

وتدريب الموظفين على وظائف محددة.

تحديد خرائط العمليات، ومؤشرات األداء الرئيسية لتعزيز 

االستثمار، وتكامل رحلة المستثمر، والتحسين المستمر.

تمكين تحفيز االستثمار من خالل مراقبة وتعزيز عرض القيمة والقدرة التنافسية

للمملكة وتحسينها، وهيكلة الفرص االستثمارية المؤدية لنمو الفرص االستثمارية،

والعمل مع الكيانات القائمة والمبادرات لتسهيل جهود التمكين في القطاع.

تطوير سالسل اإلمداد المعدنية ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة

السعودية من خالل االستفادة من الموارد المعدنية للمملكة، والطلب المحلي،

واالستفادة من األسواق العالمية لتنويع الناتج المحلي اإلجمالي، ونمو الوظائف".

1

2

3

4

5

6

7
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وتم الحقاً إعادة هيكلة ما كان ُيطلق عليه وزارة البترول والثروة المعدنية، وأصبحت منظومة تضم
(وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً "وزارة الصناعة والثروة المعدنية حالياً"، وهيئة
المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وأخيًرا
ل تم وضع ستة مسارات لهذه البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية)، وحسب برنامج التحو
المنظومة، وكل مسار يحوي عدًدا من المبادرات بلغت في مجموعها 113 مبادرة، والمسارات الستة

هي:

دعم ريادة األعمال

والمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

تطوير 

الصناعات 

االستراتيجية.

تحقيق

االستدامة 

االستغاللالبيئية.

األمثل للثروة

المعدنية (42

مبادرة).

تطوير

المحتوى

المحلي.

البرنامج 

الوطني للطاقة

المتجددة
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يسعى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في خلق إقتصاد مزدهر تتنوع فيه
مصادر الدخل وتتحق من خالله اإلستدامة وفرص النمو وخلق الوظائف النوعية لتصبح المملكة

وجهة إستثمارية مثالية وتنافسية ويهدف البرنامج إلي:
-تنمية وتنويع إقتصاد المملكة 

-جذب اإلستثمارات في قطاعات البرنامج 
-زيادة المحتوي المحلي

-تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجستية 
-زيادة فرص العمل مع التركيز على الوظائف النوعية

-تحقيق اإلستغالل األمثل للموارد 
-تحسين الميزان التجاري في المملكة 

NIDLP برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية •

التعدين

الطاقة

المحتوى
المحلي

الثورة الصناعية 
الرابعة

الخدمات اللوجستية

الصناعة

شكل رقم (1)
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ف على أكثر من 40 نوًعا من الرواسب التعر تم
المعدنية حتى اآلن في المملكة، وهناك ما ال يقل

عن 15 نوًعا من المعادن الصناعية من الممكن
ا استخالصها تجاري

مثل: الحجر الجيري، والفلسبار، والسيليكا، والجبس، والرخام، والدولوميت، باإلضافة إلى أنه يوجد لدى
المملكة أكبر احتياطيات في العالم من الفوسفات والتانتالوم الفلزي، ويوجد لدينا احتياطيات كبيرة

من الذهب، والبوكسيت، والنحاس، والزنك، واأللومنيوم، والرصاص، والفضة، والقصدير، والحديد.
 وبالنظر "لوفرة ونوعية الثروات المعدنية التي تزخر بها أرض المملكة العربية السعودية وقلة فاعلية
القطاع التعديني، تبرز أهمية الصناعات التعدينية للخامات االستراتيجية؛ باعتبارها سبيًال أساسياً
لتكوين قاعدة إنتاجية ذاتية، يتحقق بموجبها تنويع حيوي في مصادر الدخل، وتأمين نمو اقتصادي قادر

على االستمرار بعيداً عن عائدات النفط"(6).
ق استثمارات مالية.  والواقع أن استغالل الثروات المعدنية بالشكل المطلوب يحتاج إلى تدف 

إن طموح قطاع التعدين والصناعات المعدنية أن يصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بما
يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030 من خالل تعظيم أثر القطاع على الناتج المحلي اإلجمالي، ورفع
نسبة مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين

الممكنات التشريعية واالستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية. 

•األهمية االقتصادية لقطاع التعدين في المملكة.
ل أهمية كبيرة لألجيال القادمة؛ ألنه قطاع التعدين له تأثير استراتيجي في اقتصاد الدولة، وُيشك

د الصناعات والخبرات والبنية األساسية المطلوب توفيرها.  سُيحد
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حيث من الممكن أن تسهم سالسل القيمة في
قطاع التعدين والصناعات المعدنية بأكثر من 281

مليار ريال سعودي في الناتج المحلي اإلجمالي، وخلق
أكثر من 265 ألف فرصة عمل جديدة، وتخفض من

صافي الواردات بما يعادل 10.9 مليار ريال سنويا
بحلول عام 2030م.

14

ا في السنوات القادمة، خصوًصا إذا هذه األرقام تعني أن قطاع التعدين ُمقبٌل على نمو كبير جد
استمرت الدولة في االستثمار، وفي تطوير البنية األساسية في قطاعي النقل والطاقة منخفضة
التكاليف، وال ننسى أهمية االستثمار في توفير التكنولوجيا والخبرات والمهارات المطلوبة لمساندة

قطاع التعدين.
وهناك أيًضا قطاعات ذات صلة بالتعدين يمكن أن تساعد على تجاوز مسألة االكتفاء بتصدير المواد
المعدنية الخام فقط، في حين نستطيع االستثمار في معالجة أو صناعات الخامات المستخرجة؛
ا متكامًلا. ولألسف، ال توجد ا؛ ألنه سيصنع قطاًعا اقتصادي جد فاالستثمار في الصناعات التحويلية مهم
دراسات وافية عن مستقبل الصناعات التحويلية الناتجة عن قطاع التعدين. أيًضا ال ننسى أن هناك
ا لقطاع التعدين، وهي األضرار التي ممكن أن تلحق بالبيئة المحلية، وال يمكن تجاهل أهمية تأثيراً سلبي
ع في بحماية البيئة إذا أردنا التوس ر الخبرات والتكنولوجيا التي تختص تقنيات حماية البيئة، والبد من توف

هذا المجال.
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ا لمساندة قطاع التعدين، مثل:  وهناك عدد من الصناعات والخبرات المتاحة إلتقانها مستقبلي 

15

خبرات

 التنقيب عن 

المعادن.

تقنيات 

معالجة

 التعدين.

صناعات

 معدات

 التعدين.

الصناعات

التكميلية.

الخدمات

الهندسية

واالستشارية

المختصة

الخدمات

اللوجستية.

البرامج

والقدرات

التكنولوجية

المساندة.

التعليم 

والتدريب في

القطاع

 المعدني.

األمن 

والسالمة

 البيئية.

 األبحاث

التعليمية التي

تختص بالقطاع

التعديني.

كما أن صناعة التعدين بالدرجة األولى هي صناعة استخراجية (EXCAVATION INDUSTRY) وفًقا
للترميز الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية (ISIC4)، وكذلك الدليل السعودي لألنشطة االقتصادية
في وزارة التجارة واالستثمار، وهي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، خاصة المعادن النفيسة، مثل
الذهب والفضة والبالتين والمعادن الفلزية بصفة عامة، وكذلك تقنيات متقدمة، والدرع العربي الذي
تبلغ مساحته أكثر من ٦٣٠٠٠٠ كم٢ غني بالذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والعناصر النادرة،

وأغلب استثمارات القطاع الخاص هي في مجال استغالل الخامات الالفلزية، مثل: 

-مواد البناء

-الطوب

-أحجار الزينة

-مواد اإلسمنت -الجص

-الرمل الحجر الجيري الرمل الزجاجي

البازلت

ويحظى قطاع التعدين اآلن بعناية خاصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك مواكبة لرؤية
وتوجيهات القيادة.
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•التحديات التي تواجه البيئة االستثمارية للتعدين في المملكة.
قطاع التعدين في المملكة قطاع لم ُيستغل بالشكل المطلوب؛ فعلى الرغم من وجود ثروات
ا، إال أن القطاع مازال يعاني من قيود بيروقراطية كبيرة، وثمة حاجة إلى إجراء المزيد معدنية كثيرة جد
من التغييرات التنظيمية لنتمكن من االستفادة الكاملة من احتياطات المملكة التعدينية التي لم

ُتستغل بالشكل المطلوب.
وبالتطرق إلى الوضع الراهن لقطاع التعدين، والتحديات التي يعاني منها هذا النشاط، وهي كثيرة، لن

نزيد عما قاله ولي العهد سمو األمير محمد بن سلمان- حفظه الله

إضافة إلى احتياطات من الذهب، والفضة، والُنحاس، والفوسفات، والتي لم ُيستغل منها سوى %3-
5% وبطريقة غير صحيحة. ورغم ما تزخر به المملكة من ثروة معدنية متنوعة، بتقديرات أولية حوالي
خمسة تريليونات ريال، وما يمكن أن يسهم به القطاع في التنمية؛ من حيث توفير فرص التوظيف،
والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي كمصدر من مصادر الدخل الوطني، فإنه ال يزال مساهمته

ا، ال تتعدي 2.2% في GDP؛ ألسباب عديدة أهمها: ضعيفة جد
1-عدم توفر البنية التحتية والخدمات المساندة: 

يعد عدم توافر التجهيزات األساسية والخدمات المساندة (النقل، والحفر، والمعامل) في معظم
مناطق التعدين الواعدة عائًقا رئيًسا أمام استغالل الخامات المتاحة فيها، ويعد أحد معوقات
االستثمار التعديني في المملكة، خاصة مع وجود المشاريع التعدينية الواعدة في مناطق نائية وبعيدة
عن العمران، تفتقر إلى جميع متطلبات التنمية االقتصادية، من تجهيزات الطرق، والكهرباء، والماء،

ومرافق أساسية.
وعلى الرغم من هذا، إال أن تجاوز هذا الوضع ليس بالصعب، فلدى المملكة الخبرات التي تخدم أرامكو،
فالفكرة واحدة أقلها إنشاء وإدارة هذا النوع من الشركات الخدمية. ومن الحلول السريعة لذلك أن
يقوم القطاع الخاص بشراكات فعلية وليس وكالء مع شركات أجنبية في هذا الجانب، وذلك أفضل
من أن تكون هناك شركة أجنبية 100% على أن يكون لها وكيل فقط، هذا النموذج يوصى بأن ُيمنع

في كل المجاالت؛ لما له من آثار سلبية على عملية التنمية وتوطين العمل.

لدينا 6% من احتياط
 اليورانيوم في العالم 
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2-ضعف دور القطاع الخاص:
ال تزال مشاركة القطاع الخاص في مجال استغالل الخامات الفلزية دون التطلعات، وتقتصر على
استغالل الخامات الالفلزية، مثل: مواد البناء، والطوب، وأحجار الزينة، ومواد اإلسمنت، والرمل،

والجص، والحجر الجيري، والبازلت، والرمل الزجاجي.
 وُيعزى هذا الوضع إلى أسباب عديدة؛ منها: 

3-محدودية مصادر التمويل المحلية للمشاريع التعدينية:
يعد التمويل من العوامل األساسية لدعم االستثمارات التعدينية، وال تزال مصادر التمويل المحلية من
القطاع الخاص (بنوك) والقطاع الحكومي (صناديق التنمية) غير مستعدة لدعم االستثمارات التعدينية

سها في هذا المجال. بالشكل المناسب؛ لمحدودية معايير اإلقراض، وعدم تمر
حاليا بدأ هذا التحدي يزول بسبب تغير نظام صندوق التنمية في منح القروض االستثمارية لمشاريع
التعدين وكذلك نّصت اإلستراتيجية الشاملة للتعدين الصناعي على إنشاء صندوق لالستكشاف

والتنقيب عن المعادن رغم أنه لم يرى النور حتي تاريخه 
4-التكلفة المرتفعة لالستكشاف التعديني:

أيضاً فإن من أهم المعوقات في النشاط التعديني هو عملية االستكشاف، فهي مكلفة، وقد ينفق
المستثمر عشرات الماليين ثم ال يجد الخام بكميات تجارية. وفي المملكة ال يوجد صندوق حكومي وبنك

خاص يوافق على تمويل االستكشاف. 

تكلفة  االستثمار العالية لمشاريع التعدين.

د جهات إكمال اإلجراءات الخاصة بإصدار التراخيص. تعد

د اللوائح واإلجراءات. تعد-

-نقص أعداد القوى العاملة الماهرة في مجال التعدين.

-ضعف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال لالستثمار

في سلسلة القيمة المضافة في صناعات التعدين، وبالذات التحويلية.
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لذلك أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكبر برنامج استكشاف الكتشاف 54 موقع تشمل
مساحة 4000 كم مربع ضمن مستهدفات رؤية 2030 في كل من منطقة الرياض ومكة والمدينة
وعسير وحائل ونجران وكذلك برنامج الكشف العام يشمل الدرع العربي بمساحة 630 ألف كم مربع. 

5- التعديات على األراضي المحجوزة لألنشطة التعدينية:
 هناك العديد من حاالت التعديات والتملك على األراضي المخصصة لالستثمار التعديني، بجانب عدم
وجود سجل أراضي يبين ملكيات الجهات الحكومية، مثل: الزراعة، والبلديات، وغيرها حتى يتم

استثناؤها من التعدين. حاليا يجري العمل على تحديد األراضي الحكومية. 

18

في مقارنة حول ما ُيصرف على الكشف

التعديني؛ نجد أن الدول المتقدمة في

استخراج وصناعة التعدين تصرف 130-110

دوالًرا على الكيلومتر المربع، وفي المملكة

من 26-30 دوالًرا، وهذا من أهم معوقات

النشاط التعديني. 
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7-ندرة الكوادر الفنية: 
يعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في الوقت الحالي ندرة الكوادر الفنية المؤهلة؛ مما
يصعب تحقيق نسبة السعودة المطلوبة. وعلى الرغم من وجود فرع لهندسة التعدين في جامعة
الملك عبد العزيز والمعهد السعودي التقني للتعدين بمدينة عرعر ويجري العمل على عدة برامج
لتأهيل الشباب السعودي في مجال صناعة التعدين إال أن الذي حدث مع الوقت أنه لم يكن هذا
المجال محل استقطاب للشباب لندرة فرص العمل، فمعظم الجيولوجيين اتجهوا للعمل في
مجال البترول لسبب واضح. لدينا نقص في مهندسي التعدين والفنيين أكثر من الجيولوجيين،
فهذه ليست عقبة في طريق التعدين من باب أنها سُتعطل العمل، ولكنها قد تضاعف الِحْرمان

من إيجاد فرص لتوظيف لشبابنا وفتياتنا.

 إن ما تقوم به بعض اإلمارات من إيقاف

المجمعات المحجوزة للتعدين، وإلغاء الرخص

الموجودة بها رغم االستثمارات الكبيرة التي

ُصرفت عليها، وكثرة الشكاوى الكيدية التي

تتجاوب معها اإلمارات- يعد من التحديات

الرئيسة التي تواجهها بيئة االستثمار.

6- تدخل إمارات المناطق:
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•إشكاالت الصناعات التحويلية الناتجة عن التعدين وسبل تجاوزها.

وربما لم تحقق الصناعات التحويلية من الصناعات البتروكيماوية كمثال النجاح المطلوب؛ بسبب
أسلوب بعض الشركات وما شابهها من الشركات في بيع البتروكيماويات باألسعار العالمية داخل
المملكة؛ مما جعل الُمصّنعين المحليين للمنتجات التحويلية يجدون صعوبات كبيرة في منافسة
المنتجات المستوردة، ومن باب أولى تصدير المنتجات التحويلية إلى الخارج لرفع القيمة الُمضافة
للبتروكيماويات. الوضع أصعب بالنسبة للمنتجات التعدينية األساسية، حيث يسمح نظام شركة

معادن باالستثمار في كافة مراحل اإلنتاج، وأصبح الطريق مغلًقا في وجه القطاع الخاص.

المملكة لم تستطع استقطاب الخبرات األجنبية

في صناعة البتروكيماويات التحويلية بصفة عامة،

والخشية أن نفشل أيًضا في تحويلية المعادن،

وذلك على الرغم من أن هناك الكثير من

الشركات األجنبية التي تختص بالصناعات التحويلية

والمستعدة للدخول في السوق السعودي

كالشركات األسترالية، والصينية بالتحديد.

 تشتمل الصناعات التحويلية في مجال التعدين

على عمليات المعالجة والتصنيع للمواد

المستخرجة. فالتقنيات متوافرة لكن تنقصنا

الخبرات الالزمة، وإذا أردنا الدخول في الصناعات

التحويلية فسنعتمد في المرحلة األولية على

الشراكات األجنبية الكتساب الخبرات.
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الصين لها تجربة كبيرة في التعدين؛ ألنها اتجهت للقارة اإلفريقية منذ أكثر من 15 سنة، وزادت
استثماراتها ألكثر من 25 ضعًفا في خالل ١٠ سنوات، وتكاد تسيطر على عدد كبير من المواد المهمة
المنتجة في إفريقيا، خاصة ما ُيطلق عليه المعادن الثمينة، مثل: الذهب، والفضة، واليورانيوم،

والنحاس.
الشركات الغربية كانت دائًما مترددة في الدخول للقارة اإلفريقية؛ نظًرا للمشاكل الجيوسياسية
المستمرة، اليوم الصين أصبحت المنتج الرئيس لعدد كبير من المعادن المستخرجة من إفريقيا،

وستكون أفضل شريك أجنبي نتعامل معه؛ ألنه يوجد لديها الخبرات والتمويل.
ا، وال تقل أبًدا ا وفني ويمكن في هذا اإلطار االتجاه للصين في هذه الصناعة، حيث إن لها القدرة مالي 
عن أستراليا أو أمريكا في هذا الشأن. وربما أنهم أكثر تفهًما في مجال الصناعة التحويلية. وال يخفى
صراع الغرب مع الصين في استكشاف اليورانيوم والذي تحتاجه الصين، بعكس سيطرتها على
العناصر النادرة RARE EARTH ELEMENTS، والتي تدخل في صناعات استراتيجية؛ كالطائرات

الحربية المتقدمة، والصواريخ الباليستية. حيث تستحوذ الصين على ما يقرب 80% من هذه العناصر.
يضاف إلى ذلك أن خبرات وقدرات الصين في قطاع التعدين أصبحت أفضل من عدد كبير من
الشركات الغربية التي كانت تحتكر التقنية لزمن طويل. كما أن لنا مشاركات كبيرة متعددة مع

شركات غربية في قطاعي البتروكيماويات والنفط.

 ومن األفضل استراتيجًيا تقليل االعتماد على

الغرب في قطاع التعدين وأن تكون شراكاتنا

ل عدم االعتماد على الخارجية متوازنة، وُيفض

مجموعة دول معينة دون غيرها؛ ألن التقنيات

ا. والخبرات التعدينية متوفرة اليوم عالمي
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•السياسات واإلجراءات المقترحة لتحسين البيئة االستثمارية لقطاع التعدين.
ليك نتمكن من إتقان القطاع التعديني واالستفادة منه أسوة بقطاع النفط والبتروكيماويات، البد من
أن نتغلب على العقبات الموجودة، وأهمها: توفير التمويل، وتدريب وتعليم الطاقات البشرية الوطنية
المطلوبة؛ ألننا سنحتاج إلى توظيف مئات اآلالف من األفراد، وعلى المدى الطويل سيكون عدد
العمالة المطلوب تلبيتها في قطاع التعدين المتكامل أكثر من عدد الموظفين في قطاعات حكومية
رئيسة، مثل القطاع العسكري؛ لذلك ال نستطيع تجاهل األهمية االستراتيجية لقطاع التعدين، واألثر

اإليجابي على اقتصادنا وبنيتنا البشرية.

والبد أن يؤدي القطاع الخاص
ا في تنمية قطاع دوًرا حيوي

الثروة المعدنية، وهذا ما
أكدت عليه الرؤية 2030

أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة، وزيادة المساهمة في الناتج اإلجمالي المحلي، وتوليد
وزيادة توطين الوظائف، والمؤمل عليه أن تقدم االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات

المعدنية الحلول لكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين. 
 كما أنه البد من تهيئة بيئة استثمارية مواتية ومحفزة لدخول مستثمرين وشركات جديدة، واعتماد
الة لتشجيع االستثمارات الخاصة في نشاطات التعدين، وإزالة المعوقات المشار إليها سلفاً حلول فع
من خالل تطبيق االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، وفتح المجال بصورة
كاملة أمام استثمارات القطاع الخاص الوطني واألجنبي، باإلضافة إلى توفير التمويل الالزم عن طريق
الصناديق الحكومية، والتسهيالت االئتمانية الالزمة لمساندة مساهمة القطاع الخاص في األنشطة

التعدينية.
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وعلى نحو محدد، تتمثل أهم السياسات واإلجراءات المقترحة لتحسين البيئة االستثمارية لقطاع
التعدين في المملكة العربية السعودية فيما يلي:

ع في أعمال استغالل الثروة المعدنية، وذلك من خالل: أوال: تكثيف االستكشاف والتوس•

االستمرار في إجراء عمليات المسح الجيولوجي، وإعداد الخرائط

بمختلف مقاساتها، وتنفيذ األبحاث الجيولوجية والجيوكيميائية

والجيوفيزيائية والهيدرولوجية في أراضي المملكة البرية والبحرية.

استخدام أفضل الوسائل في أعمال المسح الجيولوجي، والتنقيب عن

المصادر المعدنية للمناطق واألحزمة المتمعدنة، ومصادر المياه ألغراض

التعدين، وتحديد المناطق ذات النتائج اإليجابية باستخدام أحدث التقنيات.

إيجاد قاعدة معلومات تفصيلية عن األحزمة والرواسب المعدنية،

وتقدير كمية الخام المتوفرة، والجدوى االقتصادية المتاحة للمستثمرين،

وكذلك قواعد معلومات عن الفرص االستثمارات التعدينية.

•ثانًيا: إعادة تنظيم هيكلة قطاع التعدين، وتوفير فرص عمل مباشر وغير مباشر
للمواطنين، وذلك من خالل:

1.تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين القطاع التعديني والقطاعات األخرى ذات العالقة، مثل:
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والجامعات السعودية لتحديث مناهج التعليم

والتدريب، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
2.إيجاد معاهد وكليات، واستحداث برامج تدريبية لتدريب الكفاءات المطلوبة (الفنيين) في صناعة

التعدين.
3.معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الكبيرة والصغيرة التي تضم معظم العمالة الوافدة، ليك

تصبح أكثر مالءمة لتوظيف القوى العاملة الوطنية.
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4.تسهيل اإلجراءات، وتحسين األنظمة، وتطوير اآلليات المتبعة في إصدار التراخيص التعدينية
ومتابعتها.

5.استقطاب الخبرات األجنبية المتخصصة في المجاالت ذات العالقة لدعم وتطوير الكوادر الفنية
السعودية.

6.القيام بالدراسات الفنية واالقتصادية، وإعداد الخرائط الجيولوجية عن فرص االستثمار التعديني
ر في مناطق المملكة، وتحليل العرض والطلب على المعادن المتوفرة في المملكة، ومتابعة تطو

مسار أسعارها.

•ثالًثا: توفير بنية أساسية تساند قطاع التعدين في المناطق النائية، وذلك من خالل:

التواصل مع الجهات الحكومية ذات العالقة والقطاع الخاص لتسريع توفير الخدمات األساسية لدعم

األنشطة التعدينية، مثل: السكك الحديدية، والطرق البرية، ومحطات الكهرباء والماء، والمؤسسات

التمويلية لدعم المشاريع التعدينية في المناطق النائية أو القريبة من التجمعات السكانية الصغيرة.

حث وتشجيع المستثمرين في قطاع التعدين والقطاع الخاص على االستثمار في توفير البنية

األساسية الالزمة للمشاريع التعدينية الواعدة، المؤمل إقامتها في المناطق النائية، أو القريبة من

التجمعات السكانية الصغيرة.

توفير القروض الميسرة إلقامة البنية األساسية.

نشر المعلومات عن الرواسب المعدنية المتاحة في المناطق النائية أو القريبة من التجمعات
السكانية الصغيرة، واإلعالن عنها والتشجيع على استغاللها.

د حامل الرخصة السياسات والمعايير التي سيتم تنفيذها لتحقيق تنمية المناطق النائية أو أن ُيحد
القريبة من التجمعات السكنية الصغيرة التي تقع الرخصة بها، مع خطة العمل التجاري.

•رابًعا: المساهمة في تطوير المناطق النائية، وذلك من خالل:
.1

.2
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تشجيع واستقطاب

 المستثمرين المحليين واألجانب

 لالستثمار في قطاع التعدين،

 واستغالل الخامات

 المعدنية المحلية.

تحسين الكفاءة

االستثمارية للمشاريع

التعدينية القائمة، والسعي

إلى إيجاد فرص استثمارية

جديدة.

تشجيع االستثمار في

سلسلة القيمة المضافة

للخامات المعدنية، وبالذات

المنشآت الصغيرة

والمتوسطة وريادة

األعمال.

العمل على إلغاء كافة الحواجز

الخاصة بالرسوم أو غيرها، التي ُتقّيد

بيع المعادن أو المنتجات المصنعة

السعودية في األسواق األجنبية،

وذلك بالتعاون مع المنتجين

اآلخرين في العالم، عن طريق

منظمة التجارة العالمية.

دعم زيادة المحتوى

المحلي، وإيجاد شركات

مع شركات عالمية.

•سادساً: إعداد المختصين والكوادر الفنية في قطاع التعدين: 
وذلك عن طريق االبتعاث، وبناء مراكز تدريب لحملة الكفاءة والثانوية لتخريج فنيين، وهم بأهمية
المهندسين والجيولوجيين. وال بأس من التعاون في هذا الصدد مع مؤسسة التعليم الفني، فلديها
تخصصات اآلن، مثل: الكهرباء، وميكانيكا المولدات، وغيرها. ومن الوارد إنشاء مركز تدريب ُتشرف
غ للتدريس عليه هيئة المساحة؛ لمعرفتها باالحتياجات المطلوبة، ولوجود الكوادر التي يمكن أن ُتفر

والتدريب.
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غرفة معلومات عن كل موقع معروض لالستثمار، تحوي كل ما هو متعارف عليه، وأهمها:
مقدار االحتياطي المتوقع، وما هي الطرق التي أوصلت لهذا المقدار. وُيستحسن أن يكون

المقدار موّثقا بشهادة من شركات مختصة بتقييم االحتياطيات.
EXPLORATION AND ى في صناعة النفط تجهيز اتفاقية الشراكة مع المستثمر، وهي ُتسم
PRODUCING SHARING AGREEMENT (EPSA)، وال تختلف في المضمون عن التعدين،
د العالقات المالية والفنية واإلدارية بين الطرفين، حسب البرامج المتعلقة بـ فهي ُتحد

(االكتشاف، اإلنتاج، التطوير).

•سابعاً: تجهيز المناطق بالطرق والسكك الحديدية وما تحتاج إليه المناطق من خدمات: 
وهذا ال يمكن عمله لعدم جدواه في فترة التقييم واالستكشاف؛ ألن عملية التعدين هي ثالث مراحل:
تنفيذ برنامج االستكشاف، وهذا ملزم للمستثمر، وفيه شراكة مع الدولة، حيث تتحمل جزًءا من
التكلفة؛ وبرنامج اإلنتاج إذا أثبت برنامج االستكشاف الجدوى التجارية؛ وبرنامج التطوير، أي البحث عن
أحزمة معدنية وترسبات ُتضاف لالحتياطي المكتشف. وتبنى طرق دائمة وسكة حديد في حال قرار
اإلنتاج، يعتمد في البداية على طرق ممهدة ومحطات كهرباء تكفي مرحلة االستكشاف، وهذه ضمن

ميزانية االستكشاف.
•ثامناً: االستمرار في العمل على تحسين بيئة االستثمار عموًما، والحوكمة والوضع القانوني:
فالمعروف أن صناعة التعدين كما هي صناعة البترول تستلزم قبل دعوة أي مستثمر محلي أو أجنبي

تجهيز اآلتي:
.1

.2

•تاسعاً: زيادة المحتوى المحلي والصناعات التحويلية:
فمما ال شك فيه أن الركيزة األساسية في األخذ بالتعدين كمصدر ثالث للدخل، هي زيادة المحتوى
المحلي، واالستفادة من كل المراحل في هذه الصناعة، من حيث توطينها، وزيادة الدخل من كل
مرحلة. كما أن من المهم أن ُتحدد االتفاقيات التعامل مع المنتج فيما يخص حصة المستثمر، هل يتم
ا لزيادة القيمة الُمضافة، أو حتى للدولة شراؤها لتصنيعها محلي بيعها في السوق العالمي، أو يحق
لتصديرها لكسب أسواق تدعم منتجات أخرى، أو لتوثيق العالقات التجارية، ومن َثم توثيق عالقات

اقتصادية وسياسية.
اع القرار، وهي تطوير المجمعات السكانية التي ستنشأ حول وثمة عوامل أخرى يجب أال تغيب عن ُصن

المناجم، وما تحتاجه من مدارس ومستشفيات تخدم العاملين من سعوديين وغير سعوديين.
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•االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية. 
وافق مجلس الوزراء على االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية؛ األمر الذي
يتوقع له أن يحقق قفزة نوعية في النشاط التعديني والصناعات األساسية والتحويلة التي تقوم على

هذا القطاع وسوف تقدم الحلول لكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين. 
 وتحمل االستراتيجية بين طياتها 42 مبادرة ترتكز على تحفيز االستثمار المحلي واألجنبي في قطاع
التعدين وتنمية المناطق األقل نمو وزيادة الصناعات المحلية في الثروات المعدنية وتسهيل األنظمة
واللوائح واإلجراءات وتسريع إصدار الرخص لجذب المستثمرين بالقطاع الخاص من خالل عدة

مبادرات وآليات أهمها: (8).

إنشاء صندوق للكشف والتنقيب عن المعادن.
 

تطوير نظام التعدين ولوائحه.
 

إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية تفصليه عن األحزمة والرواسب المعدنية وإتاحة المعلومات
للمستثمرين.

 
توفير البنية التحتية للمشاريع التعدينية مثل إنشاء الطرق وتوفير الكهرباء والمياه بالمشاركة مع

القطاع الخاص.
 

تطوير أعمال الخدمات المساندة للتعدين بإنشاء شركات في مجال الحفر والنقل والمعامل.
 

تشجيع االستثمار في سلسلة القيمة المضافة في صناعة التعدين (الخامات المعدنية) بالذات
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMES) وريادة األعمال.

 
إيجاد منصة إلكترونية لتسهيل وأتممت إجراءات إصدار الرخص التعدينية وتطوير أليات متابعتها.

 
تأسيس مراكز التميز لدعم المشروعات التعدينية وتوفير البنية األساسية لها من معامل

ومختبرات البتكار منتجات صناعية جديدة تعتمد على الخامات المعدنية والتمكين المؤسسي.
 

بناء مراكز إلنتاج الذهب في المنطقتين الشمالية والوسطى.
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وإجماًال فإن االستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التحويلية تعمل على رفع إسهام القطاع في
الناتج المحلي وخلق الفرص االستثمارية والوظائف للمواطنين مع ارتفاع رخص التعدين، بما يتواكب
ورؤية 2030، استنادا لتوفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ 1.3 تريليون دوالر (5 تريليون ريال) وفي
ظل تزايد الطلب العالمي. ومن نجاحات االستراتيجية، إطالق مبادرة االستكشاف المسرع إلجراء
المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمداً إضافة إلى البدء في
تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلومتر متر مربع في منطقة الدرع

العربي (9).
وتتحدد آليات تمكين االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة في خمس ممكنات رئيسية:

.(10)

تسريع

عمليات

االستكشاف

والتنقيب.

تعزيز المنافع

 االجتماعية التي

 تنشأ عن

 سلسلة

 القيمة.

تشجيع

االستثمار

وتحسين

هيكلة القطاع.

تعزيز الجدوى

االقتصادي

للمشاريع.

رفع مساهمة

القطاع

إليرادات

الدولة.

نظام االستثمار التعديني 1441هـ والئحته التنفيذية كآلية تشريعية للنهوض بقطاع التعدين.

بالنظر إلى دور التشريعات في النهوض بقطاع التعدين وغيره من القطاعات بالدولة، فقد صدر
نظام االستثمار التعديني بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19/10/1441هـ الموافق 11/6/2020م. 

وقد حدد النظام على وجه الدقة أن النشاط التعديني هو "أي عمليات على الرواسب عن طريق
االستطالع أو الكشف أو االستغالل أو المعالجة أو التنقية أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة بالنشاط
التعديني". أما قطاع التعدين فيشمل "الوزارة والهيئة والشركات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة
وجميع الكيانات األخرى ذات العالقة بالنشاط التعديني". بينما التعدين هو "عملية استخراج الخامات
أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من األرض أو المناطق البحرية، أو المواد األخرى الناتجة عن
التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، بما في ذلك أي نشاط تعديني مباشر أو غير

مباشر يكون ضرورياً لذلك". 
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كما عرف نظام االستثمار التعديني 1441هـ الرواسب بأنها "المعادن أو الخامات الموجودة في
موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية"، بينما الخامات "تجمعات من
معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية." أما
المعادن في ضوء النظام فهي "المركبات غير العضوية، الفلزية وغير الفلزية، والتي لها تكوين كيميائي

وصفات طبيعية مميزة، وتصنف إلى الفئات اآلتية: (11).

–الفئة (أ): المعادن الفلزية واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات

التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح

–الفئة (ب): المعادن غير الفلزية والمعادن الصناعية والمواد

 الخام على النحو المصنف في اللوائح.

–الفئة (جـ): المواد التي تستخدم في أغراض البناء على

 النحو المصنف في اللوائح. 

وأتاح نظام االستثمار التعديني 1441هـ وفقاً لما ورد بالمادة الثانية واألربعون، أن "تصدر وزارة الصناعة
والثروة المعدنية رخصة تعدين، لمدة ال تتجاوز ثالثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد ال
تتجاوز في مجموعها ثالثين سنة أخرى، على أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو
تمديدها على ستين سنة، وأال تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وأن تكون
أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة
االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئتين (أ) و(ب). وفي حال
رغبة المرخص له في استغالل المعادن من الفئة (جـ) داخل موقع الرخصة فعليه التقدم بطلب

بذلك إلى الوزارة ودفع المقابل المالي لذلك، وفقاً لما تحدده اللوائح".(12).
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كذلك فقد سمح نظام االستثمار التعديني 1441هـ طبقاً للمادة الخامسة واألربعون من النظام أن
"يكون لحامل رخصة االستغالل الحقوق الحصرية اآلتية الستغالل المعادن المشمولة بالرخصة:

1-إنتاج واستغالل المعادن المحددة في الرخصة الموجودة في موقع الرخصة، وذلك عن طريق
الحفر والصقل والتركيز والصهر والمعالجة.

2-نقل وبيع المعادن والخامات في حالتها األصلية أو بعد تنقيتها، وفق ما تحدده اللوائح.
3-تصدير المعادن والخامات ألغراض تجارية.

4-تصدير عينات غير تجارية وفق ما تحدده اللوائح.
5-بناء وتشغيل وصيانة جميع المناجم والمباني والمعامل والورش وخطوط األنابيب ومصانع
المعالجة ومرامي المخلفات وغيرها من المرافق الضرورية أو المناسبة لتحقيق أغراض النشاط

التعديني المسموح به في موقع الرخصة
6-إنشاء شبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول واألنابيب ومحطات

الطاقة والسكك الحديدية والطرق الخاصة، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.
7-القيام بعمليات المسح والكشف في موقع الرخصة عن الخامات والمعادن بعد إشعار الوزارة.

8-استخدام الصخور والحصى والرمل والمواد المشابهة الموجودة ضمن موقع الرخصة على النحو
الالزم لتحقيق أغراض الرخصة، وذلك بعد دفع المقابل المالي لهذه المواد.

9-استخدام مصادر المياه المتاحة لتنفيذ عمليات المرخص له وفق ما تحدده المادة (الثالثة والثالثون)
من النظام".(13).
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وفي سياق متصل، فقد صدرت في عام 1442هـ الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني في
المملكة والتي هدفت وفقاً لما ورد في مادتها الثانية إلى: (14)

"تعزيز مبادئ  حوكمة  االستثمار  التعديني.

تحديد اآلليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفعالية واالستجابة لتطبيق النظام.

وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية ألجل بناء الثقة في اتخاذ

القرار وتعزيز االستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة.

ضمان كفاءة العمليات التي تجري على األنشطة التعدينية.

وضع آليات فاعلة لتسوية الخالفات".
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•هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ودورها في تنمية الموارد المعدنية.
أنشئت "هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في عام 1420ه /1999م، بقرار رقم 115 والصادر عن
مجلس الوزراء. وترتبط هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ارتباطاً مباشراً بوزارة الصناعة
والثروة المعدنية. ولها شخصية اعتبارية وتتمتع باألهلية الكاملة لتحقيق التنظيم الخاص بها" (15).

ا، وبالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية وقد بدأ المسح الجيولوجي في المملكة مبكًرا جد
األمريكية والبعثة الفرنسية، وربما بعثات أخرى؛ درست مناطق التعدين بكثافة ولسنين طويلة،
ولديها معلومات فنية عن الدرع العربي، وهو مصطلح جيولوجي يشمل كل الصخور النارية
ى الدرع والمتحولة في موازاة البحر األحمر، ويقابله التركيب نفسه في مصر والسودان، وُيسم

النوبي، فلدى الهيئة اآلن 5500 موقع معدني.
وقد حرصت حينها جامعة الملك عبد العزيز على إنشاء قسم هندسة التعدين في أوائل
ى كلية علوم الثمانينّيات، وكذلك ضمت إليها معهد الجيولوجيا التطبيقية في جدة تحت ُمسم
األرض. كان هذا المعهد حينها تحت إشراف كلية البترول في الظهران وكذلك وزارة البترول،
وهدف إلى تغذية هيئة الثروة المعدنية بالمهندسين والجيولوجيين، فضال عن ذلك فإن هيئة
الثروة المعدنية كانت ومازالت تبتعث حملة البكالوريوس للحصول على درجتي الماجستير

والدكتوراه.
ما أضعف الهيئة لسنين طويلة هو أنها أُديرت بعقلية اإلدارة الحكومية وبيروقراطيتها؛ مما
أضعف همم العاملين بها، فهي تتبع نظام الخدمة المدنية. َفلو أديرت منذ التأسيس بنموذج
أرامكو كشركة فلربما كان الحال أفضل. أيًضا لم تكن جهة ربحية، أقلها إنها مقننة ومراقبة

لصناعة التعدين، والتي لم تصل الحد التجاري. 
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ويالحظ أن الهيئة العامة للمساحة الغرض
الرئيس منها، هو القيام باألعمال المساحية

الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية، وإنتاج
الخرائط ذات مقياس الرسم (واحد إلى خمسة
وعشرين ألًفا) فأصغر، وبناء نظم المعلومات
الجغرافية المتعلقة بأعمال الهيئة وتطويرها.
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في حين أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مسؤولة عن كافة األعمال المتخصصة في
علوم األرض، بدًءا من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن، وإعداد وتنفيذ الخرائط
والدراسات الجيولوجية، وتنمية الموارد المعدنية بكافة أنواعها. وصوًلا إلى إتاحة الفرص
االستثمارية في مجال التعدين، وهو ما يتوافق مع تلك األعمال التي تقوم بها الهيئات العالمية
للمسح الجيولوجي، كما أن الهيئة تقوم- حسب نظامها - بإجراء الدراسات الهيدروجيولوجية،
ورصد دراسة الزالزل والبراكين، ومراقبة المخاطر الجيولوجية األخرى، وجيولوجيا المياه،
والجيولوجيا البيئية، والجيولوجيا الهندسية، وتوفير الخدمات المعلوماتية المتعددة، خصوًصا تلك
المتعلقة بتزويد الجهات الحكومية والخاصة في المملكة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية

عن الثروات المعدنية، والتراكيب الجيولوجية المتواجدة في كافة أراضي المملكة (16).
•آليات حماية المحتوى المحلي في مجال التعدين.

ثمة تساؤل مهم مفاده: كيف نجعل االستثمار المحلي في مجال التعدين ناجًحا؟ وكيف نحمي
المحتوى المحلي؟ وما هي اآلليات المطلوبة لتحقيق ذلك؟

والواقع أن المحتوى المحلي ال ُيترك للجهات المنفذة لرؤية 2030، بل يتم إنشاء هيئة ملكية أو
وزارة تشرف عليه، وتكون مقررة ومتابعة ولها صالحيات مطلقة، وتكون هذه الهيئة سيادية
على القطاعين العام والخاص. اآلن كل الشركات الكبرى لديها برامج للمحتوى المحلي، وربما هي
غير ناجحة بالقدر المطلوب؛ والسبب أن هناك تعارًضا في المصلحة؛ لذا فإن وجود هيئة رصينة
تملك كفاءات عالية في كل التخصصات مهم يك تكون عين ولي األمر وصاحب القرار األعلى على
كافة األنشطة. حتًما من غير المناسب تحميل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بعض
عوامل المحتوى المحلي، وهو السعودة، فهي ليست الجهة المعنية؛ فالوزارة تعمل على تنظيم

ا. ا كان أو أجنبي السوق العمالي بكل ما يحتاج، سعودي
يضاف إلى ما تقدم، إمكانية اإلفادة من التجارب العالمية في سياسات المحتوى المحلي، وأغلبها
ناجح. كما أن المحتوى المحلي كمؤسسة مستقلة في كل الدول، وألهميتها فهي منشأة مهمة
حتى في الدول المتقدمة الصناعية، فهي عين الدولة على القطاعين العام والخاص. ومن
م متطلبات منح الرخصة في النظام الجديد وحتى القديم - ولكنها غير مقننة بشكل واضح- أن يقد
المستثمر خطة عن التشغيل، واالستغالل التجاري األمثل للخام، والتدريب، والسعودة؛ وخطة
أخرى عن كيفية تنمية المنطقة الموجود بها الخام (عادة منطقة نائية، أو قليلة النمو). وإذا أراد
توفير الخدمات، مثل الكهرباء والماء، فله حق تزويد اآلخرين االنتفاع بدخلها. والخطط ُتراجع
وُتعدل حتى تقبلها الوزارة بشروطها، وتطوير المحتوى المحلي من المتطلبات األساسية لدى

الوزارة. 
إضافة إلى ذلك؛ من ضمن آليات تنفيذ مبادرات رؤية 2030، وجود مركز إنجاز والتدخل السريع

لمتابعة تنفيذ المبادرات، وهو بمثابة نظام رقابي آخر من خارج الوزارة.
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•النقلة النوعية لقطاع التعدين بالمملكة في ضوء رؤية 2030.
تواصلت جهود المملكة العربية السعودية للنهوض بقطاع التعدين وصوًال إلى النقلة النوعية في
القطاع التعديني بعد إطالق رؤية المملكة 2030 والتي استهدفت تنويع القاعدة االقتصادية في

المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. 

تم تحديد أهداف طموحة واستراتيجية
شاملة لقطاع التعدين من خالل رؤية

السعودية 2030 بالتعاون مع برنامج
التحول الوطني. 

 حيث ركز برنامج التحول الوطني في هذا الصدد على إعطاء األولوية العتماد االستراتيجية الشاملة
للقطاع وتنفيذها، وتم تحديد تطوير قطاع التعدين كمبادرة ذات أولوية، فضًال عن العديد من
المبادرات الهادفة إلى تطوير النظام البيئي الصناعي األوسع نطاقا وبيئة قطاع األعمال، وتطوير
نظام التعليم للتكنولوجيا التطبيقية، وتطوير سلسلة التوريد المحلية، وتحسين كفاءة الموانئ، وتنفيذ
استراتيجية االستثمار الوطنية، واالعتماد على الموارد الهيدروكربونية والمعدنية لتنمية المناطق
النائية، وربط شبكة الكهرباء بتلك المناطق. في حين عنيت رؤية 2030 فيما يخص قطاع التعدين

بالعمل على: (17)

تنمية الطموح ودعم تطوير االقتصاد السعودي: من خالل: رفع القدرة التنافسية واإلنتاجية

للشركات الوطنية، وتشجيع الشركات السعودية الكبرى على التوسع عالمًيا لتصبح متقدمة

إقليمًيا وعالمًيا.

التركيز بشكل أكبر ووضع التوقعات لقطاع التعدين، من خالل: التوسع في استكشاف الثروات

المعدنية وتطويرها، ومساهمة قطاع التعدين بشكل أكبر في الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى

97 مليار ريال سعودي، بجانب مراجعة إجراءات استخراج الرخص.

التركيز بشكل أكبر على االستدامة وتنمية رأس المال البشري، وذلك بالتركيز بشكل أكبر على

الصادرات غير النفطية، وتحسين االبتكار والتكنولوجيا، والحد من التلوث، وتحفيز ترشيد استهالك

المياه، ومكافحة التصحر، وتنمية سلسلة القيمة المحلية، وجذب المواهب وتطويرها.
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وتجدر اإلشارة إلى أن السعودية قد "حققت الكثير بعد التحول الذي شهده قطاع
التعدين بعد إطالق رؤية المملكة 2030، حيث تمكنت المملكة من جذب ثمانية مليارات
دوالر لقطاع التعدين من االستثمار األجنبي المباشر للقطاع، وأصدرت 145 ترخيصاً في
القطاع، وتستهدف المملكة جذب استثمارات جديدة بقيمة 32 مليار دوالر في قطاع

التعدين وإنتاج المعادن عبر تسعة مشاريع مختلفة" (18).
وفي إطار رؤية المملكة انطلق قطاع التعدين السعوي في مسيرة متعددة المجاالت،
تهدف إلى "الوصول به إلى العالمية، وترمي إلى استغالل الثروات المعدنية للمملكة
لتعزيز االقتصاد الوطني، وخلق آالف الوظائف النوعية، مع وضع االستدامة بكل أبعادها

نصب أعين المخططين والمنفذين"(19).
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8- سمو ولي العهد السعودي: احتياطيات اليورانيوم في المملكة، متاح على الموقع اإللكتروني:

HTTPS://WWW.ALARABIYA.NET

9- إبراهيم محمد ناظر: التعدين الركيزة الثالثة في اقتصادنا الوطني رؤية 2030، 25/11/2018م، متاح على الرابط اإللكتروني:

HTTP://WWW.GEOSCIENCE.ORG.SA/AR/ARTICLES/14 

10- استراتيجية التعدين.. صناعات مستدامة، متاح على الرابط اإللكتروني: 

HTTPS://ALBILADDAILY.COM/2022/02/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1

11- االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، مجلة أرض، الجمعية السعودية لعلوم األرض، ع (15)، 1439هـ.

12- نظام االستثمار التعديني الصادر بتاريخ 19/10/1441هـ الموافق 11/6/2020م، متاح على الرابط اإللكتروني:

HTTPS://LAWS.BOE.GOV.SA/BOELAWS/LAWS/LAWDETAILS/9560F620-E77E-476C-B9EA-

ABDD00B87480/1

13- المصدر السابق.

14- المصدر السابق.

15- الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني الصادر بالمرسوم المليك (م/140) وتاريخ 19/10/1441هـ، متاح على الرابط

اإللكتروني:

HTTPS://MINING.MIM.GOV.SA/RESOURCES/IMAGES/DOCS/MININGRULES.PDF

16- هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، متاح على الرابط اإللكتروني:

/HTTPS://SGS.GOV.SA/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9 

17- المصدر السابق.

18- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: رحلة التعدين في المملكة من عهد التأسيس إلى عهد الرؤية، متاح على الرابط اإللكتروني:

HTTPS://MIM.GOV.SA/MIM/ABOUTMINING.HTML

  19- حازم بن حسين: تطوير قطاع صناعة التعدين.. وإتاحة البيانات الجيولوجية، 23/11/2022م، متاح على الرابط اإللكتروني:

HTTPS://WWW.ALRIYADH.COM/1984032

  20- عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون وآخرون: التعدين في المملكة العربية السعودية: سيرة ومسيرة، مؤتمر التعدين الدولي،

الرياض، 2022م.

تقرير رقم (96)
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المشاركون:
•المستشار إبراهيم ناظر.

•أ. محمد الدندني.
•م. حسام البحيري.

•أ. جمال مالئكة.
•م. أسامة كردي. 
•د. خالد الرديعان.

•د. حميد الشايجي.
•د. فوزية البكر.

•د. رياض نجم.
•د. حامد الشراري.

تقرير رقم (96)



@MultaqaAsbar

@Multaqa_Asbar

00966114624229

www.asbar.com

https://cutt.us/U0nnC

تأسس الملتقى في 28 يونيو 2015م

https://www.youtube.com/channel/UCmdgSiM6sRC4vZnLfrvmwUg

