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مقدمـــة

شــهد قطــاع المعــادن والتعديــن نمــوًا كبيــرًا خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، وســيحظى هــذا القطــاع مســتقباًل 
بفــرص نمــو هائلــة تماشــيًا مــع رؤيــة 2030 للمملكــة العربيــة الســعودية ويجســدها توجــه “مســاهمة قطــاع 

التعديــن فــي االقتصــاد الوطنــي بكامــل طاقاتــه.
ــة كثيفــة  ــر مــن شــأنه أن ينمــي قطاعــات صناعي باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــر البــالد بتنــوع صناعــي واقتصــادي كبي
المــوارد، مثــل: اآلالت الصناعيــة والمعــدات الكهربائيــة والســيارات وغيرهــا مــن الصناعــات، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 
الطلــب علــى المعــادن والمنتجــات المعدنيــة. فضــاًل عــن قــرب المملكــة العربيــة الســعودية مــن بلــدان أخــرى فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الــذي يمنــح المصنعيــن المحلييــن مكانــًة ممتــازًة للتصديــر إلــى تلــك 
البلــدان. ويقــدم هــذا الطلــب الكبيــر علــى المنتــج الســعودي إلــى جانــب وفــرة المــواد الخــام فــي التربــة الســعودية 

ـ فرصــًا اســتثمارية كبيــرة لمســتثمري القطــاع الخــاص.
جــاءت خطــة التنميــة العاشــرة )2015 - 2019م( لتؤكــد علــى التركيــز علــى تعميــق التنويــع االقتصــادي بأبعــاده 
المختلفــة، وخاصــة فــي القطاعــات غيــر النفطيــة مــع التركيــز علــى االنشــطة ذات االنتاجيــة العاليــة والميــزات 

التنافســية الواعــدة.
وللحــّد مــن مخاطــر االعتمــاد علــى النفــط الخــام كمصــدر رئيــس للدخــل، خاصــة فــي ظــل تدهــور واضطــراب أســعاره 
ــج المحلــي  ــز مســاهمته فــي النات ــروة المعدنيــة وتعزي ــًا، أصبــح مــن الضــروري والمهــم النهــوض بقطــاع الث عالمي

اإلجمالــي وفــي توفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن.
وتركــز االســتراتيجية الشــاملة للتعديــن والصناعــات المعدنيــة بشــكل أســاس علــى تعظيــم القيمــة المحققــة مــن 
المــوارد الطبيعيــة للمملكــة، وذلــك مــن خــالل تطويــر االســتثمار التعدينــي وتحقيــق االســتغالل األمثــل للثــروات 
المعدنيــة ليصبــح قطــاع التعديــن الركيــزة الثالثــة لالقتصــاد الســعودي بجانــب صناعتــي النفــط والبتروكيماويــات، 
وفقــا لرؤيــة 2030 التــي تنطلــق مــن ضــرورة العمــل علــى التخفيــف مــن االعتمــاد علــى النفــط، مــن خــالل تنويــع 
ــة الواعــدة لتحقيــق قيمــة  ــرز القطاعــات االقتصادي ــر النفطيــة، ويمثــل قطــاع التعديــن أب ــة غي المــوارد االقتصادي
اقتصاديــة مضافــة للمملكــة، إذ يتوقــع أن تصــل مســاهمة صناعــة التعديــن فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكة 
إلــى حوالــي 97 مليــارا بحلــول 2020 وإلــى 240 مليــار ريــال، ورفــع إيــرادات الدولــة مــن هــذا القطــاع بأكثــر مــن 8.9 

مليــار ريــال، وتوليــد 219 الــف وظيفــة جديــدة بحلــول عــام 2030. 
فــي هــذا اإلصــدار تــم اســتعراض المؤشــرات االقتصاديــة لقطــاع الثــروة المعدنيــة باالعتمــاد علــى قاعــدة بيانــات 

الهيئــة العامــة لإلحصــاء وقاعــدة بيانــات وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة وغيرهــا مــن الجهــات ذات الصلــة.
ويهــدف هــذا المؤشــر بصــورة أساســية الــى بيــان أهميــة قطــاع الثــروة المعدنيــة ودوره فــي تحقيــق النمــو 
االقتصــادي للمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك مــن خــالل بيــان إســهاماته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وحجــم 
ــة فــي  ــة ممثل ــروة المعدني ــة ومصنوعاتهــا. كمــا يوضــح المؤشــر إنجــازات قطــاع الث التجــارة فــي المعــادن العادي
كميــات المــواد الخــام المســتغلة وأعــداد الرخــص التعدينيــة وإجمالــي االســتثمارات واربــاح المســتثمرين خــالل 
الســنوات القليلــة الماضيــة. ويســتعرض المؤشــر أيضــًا المنتجــات القائمــة على اســتخراج الخامــات المعدنية المحلية 
وحجــم إنتــاج المملكــة مــن المعــادن النفيســة ومعــادن األســاس والمعــادن الصناعيــة األخــرى، ويتطــرق المؤشــر 
الــى أعــداد الرخــص التعدينيــة ومســاحة هــذه الرخــص وغيرهــا كمــا ســيرد فــي األجــزاء الالحقــة مــن هــذا المؤشــر.
اســتند المؤشــر إلــى أســلوب التحليــل الوصفــي واإلحصائــي مــن خــالل بيــان النســب والمعــدالت المئويــة والرســوم 

البيانيــة التوضيحيــة لمجموعــة مــن المحــددات المتعلقــة بقطــاع الثــروة المعدنيــة.
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أهمية قطاع التعدين في المملكة:

تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن أكبــر المســتهلكين للخامــات المعدنيــة حــول العالــم، وتتفــوق علــى كبــرى 
االقتصاديــات فــي كميــة االســتهالك، حيــث يرتفــع الطلــب علــى المنتجــات القائمــة علــى المعــادن بشــكل كبيــر، 
وتعتبــر المملكــة ســوقًا هامــة علــى الصعيــد العالمــي لمختلــف المنتجــات المعدنيــة، حيــث أن الطلــب علــى 
المــواد المرتبطــة باإلنشــاءات كالحديــد والنحــاس وااللمونيــوم يضــع المملكــة ضمــن أكبــر خمســة عشــر دولــة 
مســتهلكة لتلــك الخامــات حــول العالــم. أمــا بالبنيــة التحتيــة واالنشــاءات يقــود المملكــة لتحتــل المرتبــة الثامنــة 
فــي اســتهالك الخرســانة، والسادســة فــي اســتهالك الســيراميك، والعاشــرة فــي اســتهالك الزجــاج والخامســة 
فــي اســتهالك الباريــت والبنتونيــت وكربونــات الكالســيوم وثانــي أكبــر مســتورد صافــي للمعــادن الثمينــة قبــل عــدة 
ســنوات )شــركة البوصلــة الذهبيــة لالســتثمار(. أمــا حجــم التجــارة فــي المنتجــات المعدنيــة العاديــة ومصنوعاتهــا 
)الصــادرات + الــواردات( لعــام 2018 حســب بيانــات التجــارة الخارجيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء فقــد 
ــاج المحلــي للمنتجــات المعدنيــة الوطنيــة ممــا  ــال. أضــف عليهــا اإلنت ــار ري بلغــت حوالــي )43.9+20.6( 64.5 ملي

يعــزز مــن اإلمكانــات الكامنــة للقطــاع والــذي يجعلــه الركيــزة الثالثــة للصناعــة الوطنيــة.

الوضع الراهن لقطاع التعدين بالمملكة )حقائق وأرقام(:

توضــح البيانــات واإلحصــاءات الصــادرة عــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة والــواردة فــي التقريــر الفنــي والمالــي 
واالحصائــي ألنشــطة حاملــي الرخــص التعدينيــة لعــام 2018م، أهــم إنجــازات الثــروة المعدنيــة لهــذا العــام حيــث 
قــدرت كميــات الخامــات المســتقلة لهــذا العــام بمــا يقــارب 400 مليــون طــن، وبلــغ عــدد الرخــص التعدينيــة نحــو 
2061 رخصــة باســتثمارات تزيــد عــن 250 مليــار ريــال وأربــاح تفــوق 3.2 مليــار ريــال. وبلغــت اإليــرادات الماليــة التــي 
تحصلــت عليهــا وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة مــن الرســوم والمقابــل المالــي لالســتغالل والغرامــات مــا يزيــد عــن 

511 مليــون ريــال.
وبالنســبة للمنتجــات القائمــة علــى اســتخراج الخامــات المعدنيــة المحليــة خــالل عــام 2018 فقــد بلــغ اإلنتــاج 
لألســمنت مــا يقــارب 44 مليــون طــن والســيراميك مــا يقــارب 56 مليــون متــر مربــع، وإنتــاج 27.5 مليــون كيلوجــرام 
مــن األدوات الصحيــة، وحوالــي 22 مليــون متــر مربــع مــن االلــواح الجبســية. أمــا بالنســبة للمعــادن النفيســة 
ومعــادن األســاس فقــد تــم انتــاج 13397 كيلوجــرام مــن الذهــب، و6480 كيلوجــرام مــن الفضــة، و79570 طــن 

مــن مركــزات النحــاس، و38821 طــن مــن مركــزات الزنــك.
كمــا تــم اســتخراج أكثــر مــن 34 مليــون طــن مــن الفوســفات ومــا يزيــد عــن 4.7 مليــون طــن مــن البوكســايت، وتــم 
اســتغالل مــا يزيــد عــن 2.3 مليــون طــن مــن الجبــس لمختلــف أنــواع المنتجــات الجبســية وغيرهــا مــن المنتجــات 
المرتبطــة بالصناعــة. وبلــغ عــدد رخــص محاجــر المــواد الخــام الســتغالل خامــات األســمنت نحــو 42 رخصــة بإجمالــي 
النفيســة ومعــادن  التعديــن الســتغالل المعــادن  700 كيلومتــر مربــع، وبلــغ عــدد رخــص  تزيــد عــن  مســاحات 
األســاس والحديــد والبريــدوت والفوســفات والبوكســايت والكبريــت والنيــكل والكوبالــت نحــو 25 رخصــة تعديــن 
بمجمــوع مســاحة بلغــت أكثــر مــن 786 كيلومتــر مربــع. وبالنســبة لرخــص اســتغالل المعــادن الصناعيــة المختلفــة 
األخــرى فقــد بلــغ عددهــا 27 رخصــة بمجمــوع مســاحة تقــدر بحوالــي 271 كيلومتــر مربــع، أمــا رخــص المناجــم 
الصغيــرة فقــد بلغــت 69 رخصــة بمجمــوع مســاحة تقــدر بنحــو 53 كيلومتــر مربــع، وبلــغ عــدد رخــص الكشــف نحــو 
541 رخصــة بمســاحة تقــدر بحوالــي 46 ألــف كيلومتــر مربــع، امــا رخــص محاجــر مــواد البنــاء فقــد بلــغ عددهــا 1355 

رخصــة بمســاحة اجماليــة تقــدر بنحــو 277 كيلومتــر مربــع.  
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مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة:

تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بمقــدرات معدنيــة كبيــرة  مــن معــادن األلمنيــوم والفوســفات والذهــب 
والنحــاس واليورانيــوم وغيرهــا، وقــد جــرى العمــل علــى تطويــر هــذا القطــاع وتأهيله ليســهم في الوفــاء باحتياجات 
الصناعــات والســوق الوطنيــة مــن المــوارد المعدنيــة، غيــر أن مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج المحلــى اإلجمالــي 
ال تــزال دون المأمــول إذ لــم تتجــاوز 13 مليــار ريــال، أي مــا يعــادل %2 فقــط مــن إجمالــي ناتــج قطــاع التعديــن 
والتحجيــر، ونحــو 0.44 فــي الناتــج المحلــى اإلجمالــي للمملكــة باألســعار الجاريــة وفقــًا للتقديــرات األوليــة لعــام 
2019م. لذلــك تســعي المملكــة لتكثيــف الجهــود نحــو تطويــر هــذا القطــاع الحيــوي ورفــع مســاهمته فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي إلــى 240 مليــار ريــال بحلــول العــام 2030م. ولتحقيــق ذلــك، تبنــت رؤيــة المملكــة 2030 
إجــراء عــدد مــن اإلصالحــات الهيكليــة فــي قطــاع التعديــن وإطــالق مجموعــة مــن المشــروعات، والمبــادرات، بمــا 
فــي ذلــك تكثيــف االستكشــاف وتســهيل اســتثمار القطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال ومراجعــة إجــراءات تراخيــص 
االســتخراج، وبنــاء نظــام بيانــات متكامــل حــول مقــدرات المملكــة، واالســتثمار فــي البنــي التحتيــة وتطويــر أســاليب 
التمويــل وتأســيس مراكــز التميــز لدعــم مشــروعات القطــاع، كمــا تتبنــى الرؤيــة تنفيــذ عــددًا مــن المشــروعات 
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، باإلضافــة للعمــل علــى رفــع تنافســية وإنتاجيــة الشــركات الوطنيــة عبــر مجموعــة 

مــن الشــراكات الدوليــة لتســهم فــي نمــو القطــاع وتوطيــن المعرفــة والخبــرات.

لمحة تاريخية عن الثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية:

بــدأ التنقيــب عــن المعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1931م عندمــا طلــب المغفــور لــه بــإذن اللــه 
الملــك عبــد العزيــز مــن الجيولوجــي األمريكــي ك. س. توثيشــل البحــث عــن الزيــت والمعــادن فــي المملكــة. وجــاءت 

أعمــال توثيشــل مؤكــدة لوجــود الزيــت فــي المنطقــة الشــرقية والذهــب فــي منطقــة الحجــاز.
وفــي عــام 1933م تــم إنشــاء مكتــب المناجــم واألشــغال العامــة تحــت مظلــة وزارة الماليــة، وذلــك لإلشــراف علــى 
أعمــال التعديــن فــي المملكــة. وفــي عــام 1935م تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن الحكومــة وشــركات بريطانيــة – أمريكيــة 
وهــي نقابــة التعديــن العربيــة الســعودية، )SAMS(، وذلــك لتشــغيل المناجــم القديمــة فــي مهــد الذهــب. وفــي 
ــة لجــذب الشــركات األجنبيــة لالســتثمار فــي المملكــة، أنشــأت الحكومــة مكتــب المناجــم ليقــوم بأعمــال  محاول
ــة األخــرى التــي  ــة الســعودية )SAMS( وبعــض الشــركات العالمي ــن العربي ــة التعدي الربــط بيــن وزارة الماليــة ونقاب

تملــك امتيــازات التعديــن فــي المملكــة.
وفــي عــام 1987م أعيــدت هيكلــة المديريــة العامــة للثــروة المعدنيــة للنهــوض بقطــاع التعديــن وإيجــاد قاعــدة 
عريضــة مــن الكفــاءات الســعودية التــي تكــون قــادرة علــى إدارة وتنظيــم القطــاع التعدينــي بالمملكــة وتقــوم 

ــة المختلفــة. ــة واإلداري باألعمــال الفني
وفــي عــام 1994م صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء علــى تعديــل مســمى المديريــة العامــة للثــروة المعدنيــة إلــى 

“ وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة “ وهــي مــا تــزال بهــذا االســم 
نتــج عنــه  الجيولوجــي واالستكشــاف المعدنــي  بإجــراء عمليــات المســح  الوكالــة  1999م قامــت  وحتــى عــام 
تجميــع قواعــد مــن المعلومــات الجيولوجيــة والفنيــة واالقتصاديــة عــن الثــروات المعدنيــة فــي المملكــة، وهــذه 
المعلومــات جاهــزة لالطــالع عليهــا أو شــرائها مــن قبــل المســتثمرين والقطاعــات الراغبــة األخــرى. وتشــمل 
المعلومــات الخرائــط الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة والجيوكيميائيــة، وخرائــط المناطــق الحضريــة األساســية فــي 
المملكــة، وتقاريــر الدراســات الفنيــة للرواســب المعدنيــة. وقــد قــادت تلــك المعلومــات إلــى اكتشــاف العديــد مــن 
الرواســب المعدنيــة )الفلزيــة والالفلزيــة( كالذهــب والفضــة والنحــاس والزنــك والحديــد والبوكســايت والفوســفات 

ــادرة، ومصــادر هائلــة ألحجــار الزينــة والمعــادن الصناعيــة. وقــد خضعــت بعــض الرواســب  ومعــادن العناصــر الن
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الواعــدة لدراســات تفصيليــة ودراســات مــا قبــل الجــدوى االقتصاديــة. ويعمــل لــدى الوكالــة أكثــر مــن 450 موظفــًا 
يحملــون شــهادات جامعيــة ودون الجامعيــة فــي التخصصــات الفنيــة واإلداريــة كالجيولوجيــا وهندســة التعديــن 

واالقتصــاد والمحاســبة وغيرهــا مــن التخصصــات ذات العالقــة بقطــاع التعديــن 
وتنتــج المملكــة حاليــا العديــد مــن المعــادن والمنتجــات المعدنيــة، ولهــا دور مهــم فــي سالســل القيمــة المضافــة 
الالفلزيــة؛  للمعــادن  وكذلــك  والفضــة”،  والذهــب  والزنــك  والنحــاس  واأللمنيــوم  “الحديــد  الفلزيــة،  للمعــادن 
“األســمدة واألســمنت والزجــاج والســيراميك”، إذ تعــد حصــة اإلنتــاج والصناعــات مــن األســمدة واأللمنيــوم 
واألســمنت األعلــى بيــن المعــادن، حيــث تحقــق االكتفــاء الذاتــي بمــا قــد يصــل إلــى التصديــر فــي بعــض الحــاالت 

.)www.dmmr.gov.sa وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة(

 نظام االستثمار التعديني الجديد:

إن تنويــع مصــادر الدخــل للملكــة أصبــح أكثــر إلحاحــًا مــع دخــول منافســين فــي صناعــة النفــط قادريــن علــى زيــادة 
اإلنتــاج بســرعة هائلــة ولذلــك أصبحــت كميــات النفــط المنتجــة تنمــو بوتيــرة أســرع مــن النمــو علــى الطلــب مــا 
جعــل المنافســة أكثــر شراســة، ولــذا فــإن دعــم أي قطاعــات أخــرى ذات قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي أصبحــت 
ضــرورة، والمملكــة لديهــا مــن اإلمكانــات والثــروات الطبيعيــة مــا يجعلهــا مقصــدًا لالســتثمارات األجنبيــة، ولذلــك 
تــم إقــرار نظــام التعديــن والــذي ســوف يجعــل االســتثمارات األجنبيــة تتدفــق علــى المملكــة مــن أجــل اســتخراج 
تلــك الثــروات التــي تزخــر بهــا أرض المملكــة والتــي ســوف تخلــق مزيــدًا مــن الفــرص الوظيفيــة المباشــرة وغيــر 
المباشــرة وكذلــك فتــح فــرص كثيــرة لقطــاع األعمــال فــي المملكــة ســواء قطــاع المقــاوالت أو قطــاع الخدمــات 
أو الصناعــات المحليــة وخصوصــًا أن هنالــك توجيهــًا مــن الحكومــة بــأن تحظــى الصناعــات الوطنيــة والمحتــوى 

المحلــي بأولويــة المشــتريات والعقــود عنــد منــح الترخيــص للشــركات األجنبيــة.
صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء الســعودي علــى نظــام االســتثمار التعدينــي الجديــد الــذي يعــد واحــًدا مــن أهــم 
مبــادرات االســتراتيجية الشــاملة للتعديــن والصناعــات المعدنيــة فــي المملكــة. ويشــتمل النظــام علــى 63 مــادة 
وحســب تصريــح معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة الســعودي لوكالــة األنبــاء الســعودية بتاريــخ 9/6/2020، 
أنــه مــن المنتظــر أن يحقــق النظــام فــي المســتقبل القريــب نقلــة نوعيــة لقطــاع التعديــن والصناعــة المعدنيــة بمــا 
يحقــق االســتغالل األمثــل للثــروات المعدنيــة فــي المملكــة والتــي تقــدر قيمتهــا فــي مواقــع التمعــدن بحوالــي 
5 ترليــون ريــال. وتوقــع معالــي الوزيــر أن يرفــع قطــاع التعديــن مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأكثــر مــن 
240 مليــار ريــال، وأن يســاهم فــي خفــض الــواردات بحوالــي 37 مليــار ريــال، وأن يولــد أكثــر مــن 200 ألــف وظيفــة 

مباشــرة وغيــر مباشــرة بحلــول عــام 2030.
 ويعــد النظــام مــن أبــرز أهــداف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وهــو مــن أهــم البرامــج 
التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي إيجــاد بيئــة اســتثمارية جاذبــة فــي قطــاع التعديــن تحقيقــًا لمســتهدفات رؤيــة 

المملكــة 2030.
ويهــدف النظــام الجديــد الــى حوكمــة القطــاع، وتعزيــز الشــفافية، وزيــادة ثقــة المســتثمرين بالقطــاع، باإلضافــة 
إلــى أهــداف أخــرى منهــا تحقيــق االســتدامة للقطــاع مــن خــالل االهتمــام الكبيــر الــذي أواله النظــام للمحافظــة 
علــى البيئــة ومراقبــة وتحقيــق االمتثــال للوائــــح البيئــــة والصحــــة والســــالمة للعامليــن فــي القطــاع والمجتمعــات 
المحليــة وتحفيزهــم علــى المشــاركة، مــا ســيؤدي، بطبيعــة الحــال، إلــى تحقيــق منافــع مجتمعيــة جمــة تســهم فــي 

تنميــة المناطــق المجــاورة للمشــاريع التعدينيــة.
وتجــدر اإلشــارة الــى أن مــن بيــن أهــم التعديــالت فــي النظــام الجديــد إنشــاء صنــدوق التعديــن لضمــان وجــود 
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التمويــل المســتمر للقطــاع ودعــم أنشــطة برامــج المســح الجيولوجــي واالستكشــاف، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى 
جــذب االســتثمارات الداخليــة والخارجيــة وتســارع عجلــة األنشــطة فــي هــذا المجــال وبالتالــي تحقيــق مســاهمة 

القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وصف النشاط التعديني ومراحله بالمملكة:

عمليــة التعديــن هــي اســتخالص معــدن مــا، أو عنصــر ذو أهميــة اقتصاديــة مــن الصخــور الحاويــة لــه. وتمــر عمليــة 
التعديــن بعــدة مراحــل علــى النحــو التالــي )منتــدى الريــاض االقتصــادي، 2017(:

المرحلة األولى: الدراسات المكتبية 

التقاريــر  مــن  البيانــات  خــالل جمــع  مــن  دراســته  المطلــوب  الخــاص  المكمــن  بتحديــد  التعدينيــة  العمليــة  تبــدأ 
المكتبيــة. بالدراســات  يعــرف  مــا  وهــو  المكمــن  لهــذا  الالزمــة  والمراجــع  والخرائــط  المحليــة  الجيولوجيــة 

المرحلة الثانية: الرحالت الحقلية وإعداد الخرائط

تشــمل هــذه المرحلــة القيــام بالرحــالت الحقليــة وإعــداد الخرائــط الجيولوجيــة وجمــع العينــات الســطحية، وتعريــف 
. Petrography Studies الخــام والصخــور المحيطــة مجهريــًا. وتعــرف المرحلــة بالدراســات المجهريــة

المرحلة الثالثة: مرحلة االستكشاف

 ،Geochemical Exploration تمــر هــذه المرحلــة بعــدة مراحــل فرعيــة تبــدأ بمرحلــة االستكشــاف الجيوكيميائــي
ثــم مرحلــة االستكشــاف الجيوفيزيائــي Geophysical Exploration، وعنــد الحصــول علــى نتائــج إيجابيــة مــن 
المراحــل الســابقة تأتــي مرحلــة الحفــر الضحــل لمكمــن المعــدن Shallow Pattern Drilling، ثــم تبــدأ مرحلــة 
أخــرى وهــي مرحلــة الحفــر العميــق التــي تتــم عندمــا تكــون هنــاك نتائــج إيجابيــة فــي مرحلــة الحفــر الضحــل. وتعــد 
مرحلــة الحفــر العميــق أكثــر مراحــل االستكشــاف حساســية ألنهــا تؤكــد مــدى إيجابيــة االســتمرار فــي العمليــات فــي 
مراحلهــا األخيــرة حتــى مرحلــة مــا يســمى الحفــر البينــي النهائــي Resource Evaluation Drilling. والهــدف مــن 

هــذا الحفــر أو االستكشــاف هــو تقييــم احتياطــي المعــدن المستكشــف اقتصاديــًا.

المرحلة الرابعة: دراسة الجدوى االقتصادية للمعدن

تشمل المرحلة إجراء الدراسات االقتصادية لتحديد مدى جدوى استغالل واستخراج وتصنيع المعدن.

المرحلة الخامسة: االستخراج

بنــاء علــى إيجابيــة الدراســة االقتصاديــة التقييميــة يتــم الشــروع فــي واحــدة مــن المراحــل المهمــة للتعديــن وهــي 
العمليــة االســتخراجية، وتســمى أحيانــًا الصناعــة االســتخراجية. وفــي بدايــة المرحلــة يتــم تحديــد نوعيــة عمليــة 
التعديــن )ســطحي، تحــت ســطحي، محلولــي، بحــري( ، ومــن ثــم يتــم البــدء فــي تطويــر المنجــم النموذجــي الــذي 

يشــتمل علــى المكونــات التاليــة:
• حفرة المنجم أو الحفريات تحت السطحية

• مناطق تخزين النفايات
• مناطق تكوين الصخور والخام

• الكسارة
• وحدة التصنيع) التجهيز والتركيز (

• البنية األساسية إلدارة المياه
• البنية األساسية العامة من طرق وكهرباء ومهابط طيران وإسكان أفراد
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ــر المنجــم حيــث يتــم اســتخراج الخامــات المعدنيــة فــي شــكل  ــز وتطوي تبــدأ عمليــة االســتخراج بعــد عمليــة تجهي
مركــزات الخــام بعــد أن يتــم التخلــص مــن النفايــات )بقايــا صخريــة صلبــة، ميــاه صــرف صحــي، مخلفــات كيميائيــة... 
إلــخ ( بطريقــة تراعــي حمايــة البيئــة وصحــة اإلنســان وســالمته، وبعــد ذلــك يصبــح الخام جاهزًا لطرحه في األســواق 

أو للتصنيــع النهائي

المرحلة السادسة: التصنيع

يتم نقل الخام من المعادن إلى مواقع التصنيع وتنطوي هذه المرحلة أيضا على مرحلتين:
• مرحلة تصنيع المنتجات الوسيطة.

• مرحلة تصنيع المنتجات النهائية.
حيــث تشــمل مرحلــة التصنيــع الوســيط تجهيــز المعــدن الخــام وتصنيعــه فــي شــكل منتــج وســيط، والمثــال علــى 
ذلــك بالنســبة لخــام النحــاس أو الذهــب أو األلمنيوم/إنتــاج الســبائك وتســمى المرحلــة هنــا مرحلــة التشــكيل 
النهائــي فتشــمل  التصنيــع  أمــا مرحلــة  المصافــي والمصاهــر،  دائمــا  الصناعــة  وتتولــى هــذه  للمنتــج.  األولــي 
مــن  والكابــالت  األســالك  إنتــاج  ذلــك  ومثــال  نهائيــة  منتجــات  إلــى  الوســيطة  المنتجــات  أو  الخــام  تحويــل 

النحــاس أو المجوهــرات مــن خــام الذهــب...  إلــخ.

مؤشرات قطاع التعدين السعودي:

الموحــد لجميــع  الدولــي  الصناعــي  التصنيــف  المنبثــق عــن  الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة  التصنيــف  حســب 
االنشــطة االقتصاديــة )ISIC4( ينقســم قطــاع التعديــن والتحجيــر فــي المملكــة الــى قســمين: االول خــاص بالزيــت 

ــة واالســتخراجية األخــرى. الخــام والغــاز الطبيعــي، والثانــي خــاص بالنشــاطات التعديني
والجــزء التالــي يوضــح المؤشــرات العامــة لقطــاع التعديــن والتحجيــر الســعودي فيمــا يتعلــق بمســاهمته فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي وغيرها.

1/ المساهمة النسبية لقطاع التعدين في الناتج المحلي االجمالي للمملكة

بلغــت مســاهمة قطــاع التعديــن والتحجيــر الســعودي )الزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي زائــدًا النشــاطات التعدينيــة 
والتحجيريــة االخــرى( فــي الناتــج المحلــي االجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية باألســعار الجاريــة حوالــي 826 

مليــار ريــال تمثــل نســبة %27.8 مــن اجمالــي الناتــج المحلــي لعــام 2019م )جــدول 1 شــكل 1(.

جدول )1( 
المساهمة النسبية لنشاط التعدين والتحجير في الناتج المحلي االجمالي للمملكة باألسعار الجارية بماليين الرياالت 

السعودية )2019(

النسبة من اجمالي المملكة )%(قيمة الناتجالنشاط

%82670627.8ناتج نشاط التعدين والتحجير

%214692072.2ناتج االنشطة االقتصادية االخرى

%2973626100الناتج المحلي االجمالي للمملكة
 https://www.ststs.gov.sa )2019( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الناتج المحلي
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2/ المساهمة النسبية لألنشطة التعدينية الفرعية لنشاط التعدين والتحجير

بلغــت مســاهمة األنشــطة التعدينيــة الفرعيــة لنشــاط التعديــن والتحجيــر والتــي تشــمل )الزيــت الخــام والغــاز 
الطبيعــي زائــدًا النشــاطات التعدينيــة والتحجيريــة االخــرى( باألســعار الجاريــة لعــام 2019م حوالــي 813.5 و13.2 
مليــار ريــال تمثــل نســبة %98 و%2 للزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي، والنشــاطات التعدينيــة والتحجيريــة االخــرى علــى 

التوالــي )جــدول 2 شــكل 2(.

جدول )2( 
المساهمة النسبية لألنشطة التعدينية الفرعية لنشاط التعدين والتحجير باألسعار الجارية بماليين الرياالت )2019(

النسبة من اجمالي ناتج التعدين قيمة الناتجالنشاط
والتحجير )%(

%81350398.4ناتج الزيت الخام والغاز الطبيعي

%132031.6ناتج األنشطة التعدينية والتحجيرية االخرى

%826706100اجمالي ناتج التعدين والتحجير
https://www.ststs.gov.sa )2019( المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الناتج المحلي

شكل )1( 
المساهمة النسبية لنشاط التعدين والتحجير في الناتج المحلي االجمالي للمملكة باالسعار الجارية

بماليين الرياالت )2019(

ناتج نشاط التعدين 
والتحجير 28 %

ناتج األنشطة االقتصادية 
اأُلخرى 72 %
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جدول )3(
 تطور المساهمة النسبية لألنشطة التعدينية في الناتج المحلي االجمالي للمملكة خالل الفترة 2019-2015 

باألسعار الجارية )ماليين الرياالت(

20152016201720182019السنة

589295522507643994870076813502الزيت الخام والغاز الطبيعي

98.1397.9198.2198.5898.40% الى اجمالي التعدين والتحجير

1121411129117671253713203أنشطة تعدينية وتحجيرية اخرى

1.872.091.791.421.60% الى اجمالي التعدين والتحجير

600508533636655761882613826706التعدين والتحجير

% قطاع التعدين والتحجير الى 
24.4822.0625.4029.9227.80الناتج المحلي االجمالي 

% االنشطة التعدينية والتحجيرية 
0.460.460.460.430.44االخرى الى الناتج المحلي االجمالي

24535122418508258219829494572973626الناتج المحلي االجمالي

 https://www.ststs.gov.sa2019 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات الناتج المحلي  

شكل )2( 

المساهمة النسبية لالنشطة التعدينية الفرعية لنشاط التعدين والتحجير بماليين الرياالت )2019( 

ناتج األنشطة التعدينيه 
والتحجيرية االخرى 2 %

ناتج الزيت الخام والغاز 
الطبيعي 98 %

3/ تطور المساهمة النسبية لألنشطة التعدينية في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة

يوضــح الجــدول )3( واالشــكال البيانيــة )3( الــى )6( تطــور الناتــج المحلــى اإلجمالــي للمملكة 
والناتــج المحلــي لنشــاط التعديــن والتحجيــر واألنشــطة المتفرعــة عنــه )الزيــت الخــام والغــاز 
الطبيعــي، واألنشــطة التعدينيــة والتحجيريــة االخرى( باألســعار الجاريــة للفترة 2019-2015 
بمالييــن الريــاالت. حيــث يالحــظ االتجــاه التصاعــدي للناتــج المحلــي عبــر الزمــن مــع تذبــذب 

طفيــف خــالل الفتــرة. 
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شكل )3( 

تطورالناتج المحلي اإلجمالي للمملكة خالل الفترة 2015 - 2019 باالسعار الجارية بماليين الرياالت

شكل )4( 

تطور الناتج المحلي للتعدين والتحجير خالل الفترة 2015 - 2019 باألسعار الجارية بماليين الرياالت

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة
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شكل )5( 

تطور الناتج المحلي للزيت الخام والغاز الطبيعي خالل الفترة 2015 - 2019 باألاسعار الجارية بماليين الرياالت 

شكل )6(

 تطور الناتج المحلي لألنشطة التعدينية والتحجيرية األخرى خالل الفترة
 2015 - 2019 باالسعار الجارية بماليين الرياالت

ناتج الزيت الخام والغاز الطبيعي

ناتج األنشطة التعدينية والتحجيرية األخريناتج األنشطة التعدينية والتحجيرية األخري
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4/ تجارة المملكة الخارجية في المعادن العادية ومصنوعاتها

تقوم المملكة العربية الســعودية باســتيراد وتصدير العديد من المعادن األساســية ومصنوعاتها 
مثــل الحديــد والصلــب، والنحــاس، والنيــكل، واأللومنيــوم، والرصــاص، والزنــك، والقصديــر وغيرهــا 

مــن المعــادن األخــرى ومصنوعاتهــا مــن والــى العديــد مــن دول العالــم.
4/1 واردات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها

يوضــح الجــدول )4( واالشــكال البيانيــة )7( و )8( تطــور حجــم وقيــم واردات المملكــة مــن المعــادن 
العاديــة ومصنوعاتهــا خــالل الفتــرة 2015 - 2018، ومــن الجــدول واالشــكال البيانيــة يالحــظ 
ــر الزمــن  اتجــاه مجمــوع واردات المملكــة مــن المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا الــى االنخفــاض عب
حيــث انخفــض حجــم الــواردات مــن نحــو 14648 ألــف طــن فــي عــام 2015 الــى نحــو 8613 ألــف 
طــن فــي عــام 2018. أي بنســبة انخفــاض بيــن العاميــن تقــدر بنحــو 41 %. وتبعــًا لالنخفــاض فــي 
ــال فــي عــام  ــار ري ــى نحــو 44 ملي ــال ال ــار ري ــواردات انخفضــت قيمتهــا مــن نحــو 64.4 ملي حجــم ال

2018. أي بنســبة انخفــاض بيــن العاميــن تقــدر بنحــو 32 %.
ويوضــح الشــكل البيانــي رقــم )9( قيمــة واردات المملكــة مــن المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا 
بالمليــون ريــال لعــام 2018م، حيــث يالحــظ ان الــواردات مــن الحديــد والصلــب ومصنوعاتهــا بلغــت 
نحــو 62 % مــن مجمــوع قيمــة واردات المملكــة مــن المعــادن العاديــة، يلــي ذلــك الــواردات مــن 

النحــاس وااللمنيــوم والمعــادن األخــرى بنســبة 16 %، 11 %، و 9 % علــى الترتيــب.

جدول )4( 
حجم وقيم واردات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها خالل الفترة 2015 - 2018- )الوزن باأللف الطن، 

والقيمة بالمليون ريال(

2015201620172018البيان

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

1008617986862012967551710195569512126الحديد والصلب )فوالذ(

299322356287017157248215959195914963مصنوعات من حديد أو صلب )فوالذ(

4159501376707232876232686899نحاس ومصنوعاته

3125210131462165نيكل ومصنوعاته

7558351535518349051004525016ألومنيوم ومصنوعاته

2017515119876449رصاص ومصنوعاته

84760756256878659733زنك )توتياء( ومصنوعاته

447337344358قصدير ومصنوعاته

2895173216415117435191703979معادن أخرى ومصنوعاتها

14648644731271347411907643449861343988المجموع

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية، نشرة إحصاءات الواردات
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 شكل )7( 
تطور حجم واردات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها باأللف طن خالل الفترة 2018-2015

شكل )8( 
تطورقيمة واردات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها بالمليون ريال خالل الفترة 2015 - 2018 

حجم واردات المملكة من المعادن 
العادية ومصنوعاتها

قيمة واردات المملكة من 
المعادن العادية ومصنوعاتها

حجم واردات المملكة من المعادن 
العادية ومصنوعاتها

قيمة واردات المملكة من 
المعادن العادية ومصنوعاتها
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شكل )9( 
قيمة واردات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها بالمليون ريال لعام 2018م

الحديد والصلب
٪ 28

مصنوعات من حديد أو صلب
٪ 34

نحاس 16 ٪

نيكل 0 ٪

ألومنيوم 11 ٪

رصاص 0 ٪

زنك )توتياء( 2 ٪
قصدير 0 ٪ معادن أخرى 9 ٪

2/4 صادرات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها

يوضــح الجــدول )5( واالشــكال البيانيــة )10( و )11( تطــور حجــم وقيــم صــادرات وإعــادة صــادرات 
الجــدول  ومــن   ،2018  -  2015 الفتــرة  خــالل  ومصنوعاتهــا  العاديــة  المعــادن  مــن  المملكــة 
واألشــكال البيانيــة يالحــظ اتجــاه مجمــوع صــادرات المملكــة مــن المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا 
الــى الزيــادة عبــر الزمــن حيــث ارتفــع حجــم الصــادرات مــن نحــو 2668 ألــف طــن فــي عــام 2015 
الــى نحــو 4539 ألــف طــن فــي عــام 2018. أي بنســبة زيــادة بيــن العاميــن تقــدر بنحــو 70 %. وتبعــًا 
للزيــادة فــي حجــم الصــادرات ارتفعــت قيمتهــا مــن نحــو 15.1 مليــار ريــال فــي عــام 2015 الــى نحــو 

20.6 مليــار ريــال فــي عــام 2018. أي بنســبة زيــادة بيــن العاميــن تقــدر بنحــو 37 %.
ويوضــح الشــكل البيانــي رقــم )12( قيمــة صــادرات المملكــة مــن المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا 
بالمليــون ريــال لعــام 2018م، حيــث يالحــظ ان صــادرات المملكــة مــن األلومنيــوم جــاءت فــي 
العاديــة  المعــادن  مــن  المملكــة  صــادرات  قيمــة  مــن مجمــوع   % 41 بنســبة  األولــى  المرتبــة 
ومصنوعاتهــا، يلــي ذلــك الصــادرات مــن الحديــد والصلــب والصــادرات مــن مصنوعــات الحديــد 
والصلــب والصــادرات مــن النحــاس بنســبة 26 %، 17 %، و 10 % علــى الترتيــب ثــم الصــادرات مــن 

بقيــة المعــادن بالنســب التــي يوضحهــا الشــكل )12(. 
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جدول )5(
 حجم وقيم الصادرات وإعادة الصادرات من المعادن العادية ومصنوعاتها خالل الفترة 2018-2015

 )الوزن باأللف الطن، والقيمة بالمليون ريال(

2015201620172018البيان

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

803149279913021097206423925277الحديد والصلب )فوالذ(

7363093771302472328098353546مصنوعات من حديد أو صلب )فوالذ(

1171756120157316921381382155نحاس ومصنوعاته

21123211332214922137نيكل ومصنوعاته

91576469117299102280819878478ألومنيوم ومصنوعاته

23122301424316430199رصاص ومصنوعاته

168121932612722131زنك )توتياء( ومصنوعاته

2314128201433قصدير ومصنوعاته

347672657643603100726معادن أخرى ومصنوعاتها

266815110270414155315316156453920645المجموع

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية، نشرة إحصاءات الصادرات

 شكل )10( 
تطور حجم صادرات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها بااللف طن خالل الفترة 2018-2015

حجم صادرات المملكة من 
المعادن العادية ومصنوعاتها

حجم صادرات المملكة من 
المعادن العادية ومصنوعاتها
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شكل ) 11( 
تطور قيمة صادرات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها بالمليون ريال خالل الفترة 2018-2015 

قيمة صادرات المملكة من 
المعادن العادية ومصنوعاتها

قيمة صادرات المملكة من 
المعادن العادية ومصنوعاتها
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شكل )12( 
قيمة صادرات المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها بالمليون ريال لعام 2018م

مصنوعات من حديد 
أو صلب 17 ٪

الحديد والصلب
٪ 26

نيكل 1 ٪

ألومنيوم 41 ٪

رصاص 1٪
زنك )توتياء( 1 ٪

قصدير 0 ٪

معادن أخرى 3 ٪

نحاس 10 ٪
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3/4 الميزان التجاري وحجم التجارة في المعادن العادية ومصنوعاتها

يوضــح الجــدول )6( والشــكل البيانــي رقــم )13( تطــور الميــزان التجــاري للمملكــة مــن المعــادن 
العاديــة ومصنوعاتهــا خــالل الفتــرة 2015 - 2018، ومــن الجــدول يالحــظ أن الميــزان التجــاري 
قــد ســجل عجــزًا طيلــة الفتــرة الســابقة الرتفــاع قيمــة الــوارد مقارنــة بالصــادرات وذلــك لجميــع 
المعــادن باســتثناء النيــكل وااللمنيــوم فــي بعــض الســنوات. كمــا يالحــظ ان العجــز فــي الميــزان 
التجــاري قــد ســجل تناقصــًا عبــر الزمــن )الشــكل 13(. ويوضــح الجــدول )6( والشــكل البيانــي رقــم 
)14( أيضــًا تطــور حجــم التبــادل التجــاري للمملكــة مــن المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا خــالل الفتــرة 
2015 - 2018، حيــث يالحــظ اتجــاه التبــادل التجــاري فــي المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا إلــى 

االنخفــاض عبــر الزمــن مــع زيــادة طفيفــة فــي الســنة األخيــرة.
العاديــة  المعــادن  فــي  التجــارة  لحجــم  النســبية  األهميــة   )15( رقــم  البيانــي  الشــكل  ويوضــح 
ومصنوعاتهــا بالمليــون ريــال لعــام 2018م، حيــث يالحــظ ان حجــم التبــادل التجــاري فــي الحديــد 
الصلــب ومصنوعاتــه قــد احتــل المرتبــة األولــى بنســبة 55 % مــن مجمــوع حجــم تجــارة المملكــة 
مــن المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا، يلــي ذلــك التجــارة فــي األلمنيــوم والنحــاس بنســبة 21 %، 

15 % علــى الترتيــب ثــم تأتــي بقيــة المعــادن بالنســب التــي يوضحهــا الشــكل رقــم )15(. 

 جدول )6(
الميزان التجاري وحجم التجارة للمعادن العادية ومصنوعاتها خالل الفترة 2015 - 2018 )مليون ريال(

حجم التجارةالميزان التجاريالبيان

20152016201720182015201620172018
الحديد والصلب 

19478142691225917403)6849()8131()11665()16494()فوالذ(

مصنوعات من حديد 
25449201811876818509)11417()13150()14133()19263(أو صلب )فوالذ(

112578645976110054)4744()5485()5499()7745(نحاس ومصنوعاته

248234295302)28(323)2(نيكل ومصنوعاته
ألومنيوم 
21162981346215997124821318113494)705(ومصنوعاته

2388150297261240248)53(رصاص ومصنوعاته
زنك )توتياء( 
602841718786864)659()532()679(ومصنوعاته

78496491)25()24()25()16(قصدير ومصنوعاته
معادن أخرى 
5940472741224705)3253()2916()3575()4406(ومصنوعاتها

79583615665960564633)23343()27293()33256()49363(المجموع

المصدر: إعداد الباحث من خالل تحليل بيانات التجارة الخارجية لألعوام 2018-2015
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شكل )13( 
تطورالميزان التجاري لبعض المعادن  العادية ومصنوعاتها بالمليون ريال خالل الفترة 2018-2015

شكل )14(
 تطورحجم االتجارة لبعض المعادن  العادية ومصنوعاتها بالمليون ريال خالل الفترة 2018-2015

الميزان التجاري لبعض المعادن 
العادية ومصنوعاتها

حجم التجارة لبعض المعادن 
العادية ومصنوعاتها

حجم التجارة لبعض المعادن 
العادية ومصنوعاتها

الميزان التجاري لبعض المعادن 
العادية ومصنوعاتها
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شكل )15(
 حجم تجارة المملكة من المعادن العادية ومصنوعاتها بالمليون ريال لعام 2018م

مصنوعات من حديد 
أو صلب 28 ٪

الحديد والصلب
٪ 27

نيكل 1 ٪

ألومنيوم 21 ٪

نحاس 15 ٪

معادن أخرى 7 ٪
قصدير 0 ٪

زنك )توتياء( 1 ٪
رصاص 1 ٪

5/ إنجازات قطاع الثروة المعدنية

يوضــح الجــدول )7( إنجــازات قطــاع الثــروة المعدنيــة خــالل الفتــرة 2015 - 2018، حيــث يشــير 
أربــاح  االســتثمارات،  اجمالــي  التعدينيــة،  الرخــص  عــدد  المســتغلة،  الخــام  المــواد  كميــات  الــى 
المســتثمرين، واإليــرادات الماليــة التــي تحصلــت عليهــا الــوزارة مــن الرســوم والتعويضــات الماليــة 
لالســتغالل والغرامــات. ومــن الجــدول )7( والشــكل البيانــي )16( يالحــظ التذبــذب الواضــح فــي 
كميــات المــواد الخــام المســتغلة مــع ميلهــا لالنخفــاض عبــر الزمــن مــن 435 مليــون طــن فــي عــام 
2015 الــى 400 مليــون طــن فــي عــام 2018 بنســبة انخفــاض قدرهــا 8 % بيــن العاميــن، وفــي 
المقابــل زادت أعــداد الرخــص التعدينيــة عبــر الزمــن مــن نحــو 2014 رخصــة فــي عــام 2015 الــى 
نحــو 2059 رخصــة فــي عــام 2018 بنســبة زيــادة بيــن العاميــن تقــدر بنحــو 2.2 % )الشــكل 17(. 
ومــن الجــدول )7( يالحــظ أيضــا االنخفــاض فــي أربــاح المســتثمرين )الشــكل 18( وإيــرادات الــوزارة 
مــن الرســوم والتعويضــات )الشــكل 19(، حيــث انخفضــت أربــاح المســتثمرين عبــر الزمــن مــن نحــو 
8.7 مليــار ريــال فــي عــام 2015 الــى نحــو 3.2 مليــار فــي عــام 2018 بنســبة قدرهــا 63 %. كمــا 
انخفضــت إيــرادات الــوزارة عبــر الزمــن مــن نحــو 550 مليــون ريــال فــي عــام 2015 الــى نحــو 511 

مليــون ريــال فــي عــام 2018م بنســبة انخفــاض بيــن العاميــن تقــدر بنحــو 7 % )الشــكل 19(.  
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جدول )7( إنجازات قطاع الثروة المعدنية خالل الفترة 2015 – 2018م

2015201620172018البيان

435420545400كميات المواد الخام المستغلة )مليون طن(

2014198520192059عدد الرخص التعدينية )رخصة(

250250250250اجمالي االستثمارات )مليار ريال(

8.76.64.23.2أرباح المستثمرين )مليار ريال(
اإليرادات المالية التي تحصلت عليها الوزارة 

من الرسوم والتعويضات المالية لالستغالل 
والغرامات )مليون ريال(

550540511511

 المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكالة الوزارة للثروة المعدنية، التقارير الفنية والمالية واالحصائية ألنشطة حاملي
.الرخص التعدينية الصادرة خالل الفترة 2015 – 2018م

شكل )16(  
تطوركميات المواد الخام  التعدينية المستغلة خالل الفترة 2015 - 2018 بالمليون طن

كميات المواد الخام المستغلةكميات المواد الخام المستغلة
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شكل )17( 
 تطورعدد الرخص التعدينية في المملكة خالل الفترة 2018-2015

شكل )18( 
 تطور أرباح المستثمرين في قطاع التعدين بالمملكة بالمليار ريال خالل الفترة 2018-2015

عدد الرخص التعدينية

أرباح المستثمرينأرباح المستثمرين
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شكل )19(  

تطور إيرادات  الوزارة من الرسوم والتعويضات المالية لألستغالل والغرامات بالمليون ريال خالل الفترة 
2018-2015

إيرادات الوزارة من الرسوم والتعويضات المالية

إيرادات الوزارة من الرسوم والتعويضات المالية
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6/ المنتجات القائمة على استخراج الخامات المعدنية المحلية

المعدنيــة  الخامــات  القائمــة علــى اســتخراج  المنتجــات  انتــاج  التطــور فــي   )8( الجــدول  يوضــح 
المحليــة خــالل الفتــرة 2015 – 2018م، حيــث يالحــظ مــن الجــدول أن هنــاك انخفــاض فــي انتــاج 
االســمنت مــن نحــو 60 مليــون طــن فــي عــام 2015 الــى نحــو 44 مليــون طــن فــي عــام 2018 
بنســبة 27 % بيــن العاميــن )الشــكل 20(، فــي ذات االتجــاه والمنحــى انخفــض انتــاج المملكــة 
مــن الســيراميك مــن نحــو 83 مليــون متــر مربــع فــي 2015 الــى نحــو 56 مليــون متــر مربــع فــي 
2018. أي بنســبة 32 % بيــن العاميــن )الشــكل 21(. وقــد يعــزى االنخفــاض فــي انتــاج االســمنت 
والســيراميك الــى اكتمــال العديــد مــن مشــاريع اإلســكان والبنيــة التحتيــة. أيضــًا يوضــح الجــدول )8( 
انتــاج المملكــة مــن األدوات الصحيــة واأللــواح الجبســية، حيــث يالحــظ الزيــادة الكبيــرة فــي انتــاج 
االلــواح الجبســية بالمليــون متــر مربــع مــن 13 مليــون فــي عــام 2015 الــى 22 مليــون فــي عــام 

2018 كمــا يتضــح مــن الشــكل )22(.
جدول )8(: المنتجات القائمة على استخراج الخامات المعدنية المحلية خالل الفترة 2015 – 2018م

2015201620172018البيان

59.9575844انتاج االسمنت )مليون طن(

2014198520192059عدد الرخص التعدينية )رخصة(

83835456انتاج السيراميك )مليون متر مربع(
444327.5انتاج األدوات الصحية )مليون قطعة / كيلوجرام( 

13212122انتاج االلواح الجبسية )مليون متر مربع( 
 المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكالة الوزارة للثروة المعدنية، التقارير الفنية والمالية واالحصائية ألنشطة حاملي

.الرخص التعدينية الصادرة خالل الفترة 2015 – 2018م
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شكل )20( تطور انتاج المملكة من االسمنت بالمليون طن خالل الفترة 2018-2015 

شكل )22( تطورانتاج المملكة من االلواح الجبسية بالمليون متر مربع خالل الفترة 2018-2015

شكل )21( تطور انتاج المملكة من السيراميك بالمليون متر مربع خالل الفترة 2015 - 2018

انتاج االسمنت

انتاج السيراميك

انتاج االلواح الجبسيةانتاج االلواح الجبسية

انتاج االسمنت

انتاج االسمنت

طن
ن 

يو
مل

بع
مر

تر 
 م

ون
ملي

بع
مر

تر 
 م

ون
ملي

Linear

Linear

Linear

70

90

25

15

5

20

10

0

60

80

30

50

59.9

83

58

54

57

83

44

56

0

20
10

0

2015

2015

2015

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2018

2018

2018

40

60

50

70

20

40

10

30

13

212122



25
قطاع دعـم األعمـال

المؤشر االقتصادي لقطاع التعدين
في المملكة العربية السعودية

مرصد قطاع دعــم األعمال

شكل )23( 
تطور أنتاج المملكة من الذهب بالكيلوجرام خالل الفترة 2018-2015 

انتاج الذهبانتاج الذهب
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7/ انتاج المملكة من المعادن النفيسة ومعادن األساس

يوضــح الجــدول )9( تطــور حجــم انتــاج المملكــة مــن المعــادن النفيســة ومعــادن األســاس بالطــن 
 5089 مــن  الذهــب  انتــاج  فــي  الطرديــة  الزيــادة  يالحــظ  حيــث   ،2018 -  2015 الفتــرة  خــالل 
كيلوجــرام فــي 2015 الــى 13397 كيلوجــرام فــي 2018 بنســبة 163 % )الشــكل 23(، فــي 
الشــكل  مــن  يتضــح  2015 و2018 كمــا  بيــن عامــي   % 44 بنســبة  الفضــة  انتــاج  زاد  المقابــل 
)24(. أيضــًا يوضــح الجــدول )9( أن هنالــك تذبــذب واضــح فــي انتــاج مركــزات النحــاس بيــن الزيــادة 
والنقصــان )الشــكل 25( ونفــس الشــي ينطبــق علــى مركــزات الزنــك كمــا يتضــح مــن الشــكل )26(. 

 جدول )9(: حجم اإلنتاج من المعادن النفيسة ومعادن األساس )الذهب، الفضة، النحاس، الزنك )بالطن خالل
الفترة 2018-2015

2015201620172018البيان

5.0896.94610.33313.397الذهب

4.5004.7115.0696.480الفضة

46.253110.00067.09779.570مركزات النحاس

39.0084.14621.78738.821مركزات الزنك

المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكالة الوزارة للثروة المعدنية

5089
6946

10333

13397



26
قطاع دعـم األعمـال

المؤشر االقتصادي لقطاع التعدين
في المملكة العربية السعودية

مرصد قطاع دعــم األعمال

شكل )24( 
تطورانتاج المملكة من الفضة بالكيلوجرام خالل الفترة 2018-2015

شكل )25(
 تطورانتاج المملكة من مركزات النحاس بالكيلوجرام خالل الفترة 2018-2015

أنتاج الفضة

أنتاج مركزات النحاسأنتاج مركزات النحاس
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شكل )26(
 تطورانتاج المملكة من مركزات الزنك بالكيلوجرام خالل الفترة 2018-2015

أنتاج مركزات الزنكأنتاج مركزات الزنك
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8/ المعادن الصناعية المستغلة

الفوســفات  مثــل  والمســتغلة  المســتخرجة  الصناعيــة  المعــادن  كميــات   )10( الجــدول  يوضــح 
والبوكســايت المســتخرجة بالمليــون طــن خــالل الســنوات 2015 - 2018، كمــا يوضــح كميــات 
ــة الملــح للمنتجــات القائمــة علــى  ــواع المنتجــات الجبســية، وكمي الجبــس المســتغلة لمختلــف أن
اســتغالل الملــح. ورمــل الســيليكا المســتخدم فــي صناعــة الزجــاج والصناعــات الكيميائيــة. ويوضــح 
الجــدول أيضــًا كميــة الطيــن )الصلصــال( المســتخدم فــي صناعــة الطــوب األحمــر، والفلدســبار 
المســتخدم فــي صناعــة الزجــاج والخــزف، والكاوليــن، والمغنيزايــت، والبــوزوالن المســتخدم فــي 
صناعــة الخرســانة والبلــك خفيــف الــوزن وغيرهــا مــن المعــادن الصناعيــة بالكميــات التــي يوضحهــا 

الجــدول )10(.

جدول )10(: المعادن الصناعية التي استغلتها المملكة خالل الفترة 2015 – 2018م

2015201620172018النوع

141034-الفوسفات )مليون طن(

3.83.74.7-البوكسايت )مليون طن(

2.781.61.82.3الجبس )مليون طن(

22.1522.1الملح )مليون طن(

1.20.90.7795341.4رمل السيليكا )مليون طن(
8.81.161.11.2الطين )الصلصال( )مليون طن(
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2015201620172018النوع

179000160521177372175594الفلدسبار )طن(

922000634745376829296552البوكسايت منخفض النسبة )طن(

187000189000190000212711الكاولين )طن(

810007769610413272373المغنيزايت )طن(

480000560000643000280000البوزوالن )طن(
-1.11.11.1كتل الجرانيت )مليون طن(

---972000خام الحديد منخفض النسبة )طن(
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكالة الوزارة للثروة المعدنية، التقارير الفنية والمالية واالحصائية 

ألنشطة حاملي الرخص التعدينية الصادرة خالل الفترة 2015 – 2018م.

9/ أعداد الرخص التعدينية

توضــح الجــداول )11( و )12( تطــور أعــداد ومســاحات الرخــص التعدينيــة بالمملكــة خــالل الفتــرة 
2015 – 2018م والتــي تشــمل رخــص محاجــر المــواد الخــام الســتغالل خامــات االســمنت والتــي 
زادت مــن نحــو 38 رخصــة فــي عــام 2015 واســتقرت عنــد 42 رخصــة فــي الســنوات الالحقــة 
كمــا يوضحــه الشــكل )27(. أيضــًا زادت رخــص التعديــن الســتغالل المعــادن النفيســة ومعــادن 
األســاس والحديــد مــن نحــو 20 رخصــة فــي عــام 2015 الــى نحــو 25 رخصــة فــي الســنوات التاليــة 
حتــى عــام 2018م بنســبة زيــادة بلغــت 25 % الشــكل )28(. أمــا بالنســبة لرخــص محاجــر المــواد 
الخــام الســتغالل المعــادن الصناعيــة المختلفــة األخــرى فقــد اســتقر عددهــا عنــد 27 رخصــة 
خــالل الســنوات 2015 - 2018 )الشــكل 29(. توضــح الجــداول )11(، )12( ايضــًا تطــور أعــداد 
ومســاحات رخــص المناجــم الصغيــرة، رخــص الكشــف، ورخــص محاجــر مــواد البنــاء كمــا هــو موضــح 

فــي االشــكال )30(، )31(، و)32( علــى الترتيــب وذلــك للفتــرة 2015 - 2018 م. 

جدول )11(: تطور أعداد الرخص التعدينية بالمملكة خالل الفترة 2015 – 2018م

2015201620172018 أعداد الرخص التعدينية

38424242رخص محاجر المواد الخام الستغالل خامات االسمنت
ومعــادن  النفيســة  المعــادن  الســتغالل  التعديــن  رخــص 
األســاس والحديــد والبريــدوت والفوســفات والبوكســايت 

والكبريــت والنيــكل والكوبالــت 
20252525

رخــص محاجــر المــواد الخــام الســتغالل المعــادن الصناعيــة 
27272727المختلفــة االخــرى

66736969رخص المناجم الصغيرة
508503545541رخص الكشف

1355131513111355رخص محاجر مواد البناء
2014198520192059مجموع الرخص التعدينية

المصــدر: وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة، التقاريــر الفنيــة والماليــة واالحصائيــة ألنشــطة حاملــي الرخــص التعدينيــة 
الصــادرة خــالل الفتــرة 2015 – 2018م.
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شكل )27( 
تطور أعداد رخص محاجر المواد الخام الستغالل خامات االسمنت في المملكة خالل الفترة 2018-2015

شكل )28( 
تطور أعدادرخص التعدين الستغالل المعادن النفيسة ومعادن األساس والحديد خالل 

الفترة 2018-2015

رخص محاجر المواد الخام الستغالل خامات االسمنت

رخص التعدين الستغالل المعادن النفيسة ومعادن األساس والحديد

رخص التعدين الستغالل المعادن النفيسة ومعادن األساس والحديد

رخص محاجر المواد الخام الستغالل خامات االسمنت
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شكل )29( 
تطور أعداد رخص محاجر المواد الخام الستغالل المعادن الصناعية المختلفة االخرى

 خالل الفترة 2018-2015

شكل )30( 
تطور أعداد رخص المناجم الصغيرة في المملكة خالل الفترة 2018-2015

رخص محاجر المواد الخام الستغالل المعادن الصناعية المختلفة االخري

رخص المناجم الصغيرةرخص المناجم الصغيرة

رخص محاجر المواد الخام الستغالل المعادن الصناعية المختلفة االخري
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شكل )31( 
تطور أعداد رخص الكشف في المملكة خالل الفترة 2018-2015

 شكل )32( 
تطور أعداد رخص محاجر مواد البناء في المملكة خالل الفترة 2018-2015

رخص الكشف

رخص محاجر مواد البناءرخص محاجر مواد البناء

رخص الكشف
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جدول )12(: تطور مساحات الرخص التعدينية بالمملكة خالل الفترة 2015 – 2018م

2015201620172018مساحات الرخص التعدينية )كلم مربع(

700700700700رخص محاجر المواد الخام الستغالل خامات االسمنت
ومعــادن  النفيســة  المعــادن  الســتغالل  التعديــن  رخــص 
األســاس والحديــد والبريــدوت والفوســفات والبوكســايت 

والكبريــت والنيــكل والكوبالــت 
552786786786

رخــص محاجــر المــواد الخــام الســتغالل المعــادن الصناعيــة 
306311311271المختلفــة االخــرى

51565353رخص المناجم الصغيرة
47820474305002646000رخص الكشف

339329327277رخص محاجر مواد البناء
49768496125220348087مجموع الرخص التعدينية

المصــدر: وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة، التقاريــر الفنيــة والماليــة واالحصائيــة ألنشــطة حاملــي الرخــص التعدينيــة 
الصــادرة خــالل الفتــرة 2015 – 2018م.

جدول)13(: توزيع الرخص التعدينية لعام 2018م

المساحة  % العددالرخص التعدينية 
 %)كلم2(

422.047001.46رخص محاجر المواد الخام الستغالل خامات االسمنت
ومعــادن  النفيســة  المعــادن  الســتغالل  التعديــن  رخــص 
األســاس والحديــد والبريــدوت والفوســفات والبوكســايت 

والكبريــت والنيــكل والكوبالــت 
251.217861.63

رخــص محاجــر المــواد الخــام الســتغالل المعــادن الصناعيــة 
271.312710.56المختلفــة االخــرى

693.35530.11رخص المناجم الصغيرة
54126.274600095.66رخص الكشف

135565.822770.58رخص محاجر مواد البناء
%48087100%2059100مجموع الرخص التعدينية

المصــدر: وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة، التقريــر الفنــي والمالــي واالحصائــي ألنشــطة حاملــي الرخــص التعدينيــة 
الصــادرة حتــى نهايــة عــام 2018م.

10/ توزيع الرخص التعدينية لعام 2018م 

يوضــح الجــدول )13( توزيــع أعــداد ومســاحات الرخــص التعدينيــة لعــام 2018م، ففــي جانب العدد 
احتلــت رخــص محاجــر مــواد البنــاء النصيــب األكبــر بنســبة 66 % مــن مجمــوع الرخــص التعدينيــة فــي 
المملكــة، جــاءت بعدهــا رخــص الكشــف بنســبة 26 % ثــم رخــص المناجــم الصغيــرة بنســبة 3 %، 

ثــم بقيــة الرخــص بالنســب الموضحــة فــي الجــدول )13( والشــكل )33(.
أمــا فــي جانــب المســاحة فقــد احتلــت رخــص الكشــف المرتبــة األولــى بنســبة 96 % تليهــا رخــص 
التعديــن الســتغالل المعــادن النفيســة ومعــادن األســاس والحديــد وغيرهــا بنســبة 2 %، يلــي 
ذلــك رخــص محاجــر المــواد الخــام الســتغالل خامــات االســمنت ورخــص محاجــر مــواد البنــاء وغيرهــا 

مــن الرخــص بالنســب الموضحــة فــي الجــدول )13( والشــكل )34(.
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شكل )33( 
أعداد الرخص التعدينية في المملكة خالل عام 2018م

شكل )34(
 مساحات الرخص التعدينية في المملكة في عام 2018م 

الرخص الستغالل المعادن 
الصناعية االخرى 1 %

الرخص  الستغالل المعادن 
النفيسة ومعادن األساس 2 %

رخص المحاجر  الستغالل خامات 
االسمنت 1 %

رخص محاجر مواد البناء 1 % رخص المناجم الصغيرة 0 %

رخص الكشف 96 %

الرخص  الستغالل المعادن 
النفيسة ومعادن األساس%1

رخص المحاجر  الستغالل 
خامات االسمنت 2%

رخص المناجم الصغيرة 4 %

رخص الكشف 26 %
رخص محاجر مواد البناء 66 %
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مصادر المؤشر:

https://www.ststs.gov.sa ،1. الهيئة العامة للحصاء
2. وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية العاشرة )2015 - 2019م(

.COVID-19 3. شركة البوصلة الذهبية لالستثمار، قطاع التعدين وأثر جائحة كورونا المستجد
4. وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة، التقاريــر الفنيــة والماليــة 
.  www.dmmr.gov.sa 2018 - 2015 واالحصائية ألنشطة حاملي الرخص التعدينية الصادرة
5. منتدى الرياض االقتصادي 2017، دراســة زيادة القيمة المضافة باســتغالل وتحفيز االســتثمار 

فــي قطــاع الثــروة المعدنية بالمملكة العربية الســعودية.
6. وكالة األنباء السعودية )واس(.
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