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تبحــث دول العالــم دائمــاً عــن البدائــل امُلتاحــة لزيــادة 
حجــم اإليــرادات الحكوميــة وتنويــع اقتصاداتهــا، وهنــا 
تعمــل الــدول عــى اســتغالل الثــروات الطبيعيــة التــي 
ــة  ــروات املعدني ــع بهــا وتتوافــر لديهــا. وتعــد الث تتمت
مــن بــن املــوارد التــي تســعى الــدول للتنقيــب عنهــا 
ــم  ــة والدع ــات كاف ــر اإلمكاني ــا، وتوف ــل أراضيه داخ
الــالزم للــركات الســتخراج هــذه املعــادن واالســتفادة 
القصــوى منهــا. ويف هــذا الصــدد، يحــاول هــذا املقــال 
تســليط الضــوء عــى الثــروات املعدنيــة يف دول مجلــس 
ــب  ــن جان ــا م ــة توظيفه ــي، وكيفي ــاون الخليج التع
هــذه الــدول لتنويــع اقتصاداتهــا، واالســتعداد ملرحلــة 

مــا بعــد النفــط. 

ريادة غربية:
ــن  ــوارد التعدي ــدة يف م ــدول الرائ ــر إىل ال ــد النظ عن

ــام  ــة يف ع ــوارد الطبيع ــة امل ــى قيم ــاًء ع ــم، بن يف العال
2021؛ تأتــي روســيا يف املقدمــة، حيــث احتفظــت 
ــو 75  ــة بنح ــا اإلجمالي ــدر قيمته ــة تُق ــوارد طبيعي بم
ــة  ــم قيم ــون دوالر أمريكــي، ويتضمــن هــذا الرق تريلي
املــوارد الطبيعيــة التــي تشــمل الفحــم والنفــط والغــاز 
الطبيعــي والذهــب واألخشــاب واملعــادن األرضيــة 
النــادرة. وتليهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف املركــز 
ــون  ــاوز 45 تريلي ــوقية تتج ــة س ــاً بقيم ــي عاملي الثان
دوالر، ثــم اململكــة العربيــة الســعودية بقيمــة تتجــاوز 

34 تريليــون دوالر. 

ـــي  ـــام الحكوم ـــاق الع ـــم اإلنف ـــر لحج ـــن بالنظ لك
ـــغ يف  ـــد بل ـــام 2021، فق ـــب يف ع ـــاع التنقي ـــى قط ع
ــو 800 مليـــون دوالر، ويف أســـراليا 531  ــدا نحـ كنـ
مليـــون دوالر، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة نحـــو 

ــون دوالر.  345 مليـ
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــالل املوقــع اإللكرونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعالمي ــة، والتوجه ــالت املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح

آراء المستقبل
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دوافع خليجية:
تكشــف الخريطــة الجيولوجيــة ملنطقــة الخليــج العربي 
ــة  ــروات الطبيعي ــن الث ــد م ــى العدي ــا ع ــن احتوائه ع
ــد  ــطحها، وق ــى س ــن األرض أو ع ــت يف باط ــواء كان س
ــتغاللها يف  ــج باس ــات دول الخلي ــام حكوم ــد اهتم تزاي
ــات  ــل املنظم ــن ِقب ــوات م ــع الدع ــرة. وم ــرة األخ الف
ــون  ــار الكرب ــن انتش ــد م ــات للح ــة والحكوم الدولي
واالعتمــاد عــى الطاقــة النظيفــة، وغرهــا من القــرارات 
التــي مــن شــأنها الحــد مــن اســتخدامات النفــط؛ كان 
عــى دول الخليــج البحــث عــن مصــادر أخــرى متجددة 

ــة مــا بعــد النفــط. ــز ملرحل وغــر متجــددة للتجهي

ــي  ــاع التعدين ــر القط ــج لتطوي ــعى دول الخلي وتس
ــط  ــعار النف ــذب يف أس ــع التذب ــاً م ــا، خصوص لديه
خــالل الســنوات املاضيــة، والــذي يعــد املصــدر 
الرئيــي لإليــرادات لديهــا. وتعمــل هــذه الــدول عــى 
مرحلــة اقتصــاد مــا بعــد النفــط، والقائــم عــى املــوارد 
ــج  ــط دول الخلي ــر إىل خط ــد النظ ــة. وعن ــر النفطي غ
للنهــوض بالقطــاع التعدينــي، نجــد تريعــات ولوائــح 
قــد تــم ســنها يف الســنوات األخــرة مــن أجــل النهــوض 

ــاع. ــذا القط به

كمــا تمــت دعــوة الــركات املحليــة والعامليــة 
ــن  ــتفادة م ــي لالس ــاع الحكوم ــع القط ــاركة م للمش
ــج.  ــا أرايض الخلي ــر به ــي تزخ ــة الت ــروات الطبيعي الث
ــداً إىل  ــة كان معتم ــذه املنطق ــي يف ه ــاع التعدين فالقط
حــد كبــر عــى اســتخراج النفــط، مــن دون االهتمــام 
ــرة،  ــة كب ــت ذات قيم ــي أصبح ــرى الت ــروات األخ بالث
خصوصــاً مــع مشــكالت سالســل اإلمــداد التي يعيشــها 
ــة. ــاً يف ظــل الحــرب الروســية – األوكراني ــم حالي العال

تحركات إماراتية:
ــروة  ــدة إىل الث ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــر دول تنظ
املعدنيــة عــى أنهــا “كنــز اســراتيجي”، وفــق ما رصح 
بــه الوكيــل املســاعد لقطــاع البــرول والغــاز والثــروة 
ــة،  ــة يف الدول ــة التحتي ــة والبني ــوزارة الطاق ــة ب املعدني
ــراً  ــايض، معت ــر امل ــي، يف فراي ــد الكعب ــد محم أحم
ــي  ــاد اإلمارات ــر االقتص ــية يف تطوي ــزة أساس ــاه ركي إي
ــن  ــث يمك ــط، حي ــد النف ــا بع ــة م ــه يف مرحل وتنويع
أن يقــوم عليهــا عــدد مــن الصناعــات األساســية مثــل 

ــتقبالً.  ــاً ومس ــاء حالي ــواد البن م

ــة  ــراتيجية متكامل ــالق اس ــارات إلط ــتعد اإلم وتس

لقطــاع التعديــن يف الفــرة املقبلــة، مــن أجــل تعظيــم 
ــر  ــن الحج ــا م ــة لديه ــروات التعديني ــتغالل الث اس
الجــري والبازلــت وصخــور الدولوميــت وغرهــا. فيمــا 
تســتهدف الخطــة التشــغيلية لــوزارة الطاقــة والبنيــة 
ــا  ــن بينه ــراتيجية، م ــداف اس ــق 7 أه ــة تحقي التحتي
تنظيــم وتنميــة قطــاع الطاقــة وامليــاه والتعديــن بمــا 
يضمــن أمنــه واســتدامته. وتنــدرج تحــت هــذا الهــدف 
عــدة مبــادرات تعمــل عــى تعزيــز القطــاع التعدينــي، 
ــة.  ــات اإلحصائي ــة واملعلوم ــادرة إدارة املعرف ــل مب مث
ــر  ــا تطوي ــطة، أبرزه ــى 5 أنش ــز ع ــرة ترتك واألخ
قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة والتعدينيــة وإعــداد 

ــن. ــرول والتعدي ــال الب ــة يف مج ــر الدوري التقاري

عــالوة عــى ذلــك، تــم إصــدار أول كتــاب مرجعــي 
ــة  ــي لدول ــور الجيولوج ــن التط ــة ع ــة العربي باللغ
اإلمــارات خــالل أكثــر مــن 600 مليــون ســنة، إضافــة 
ــة  ــادن يف الدول ــور واملع ــس للصخ ــدار أول أطل إىل إص
ــة  ــر بمنزل ــذي يعت ــة وال ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغت
دليــل اسرشــادي للمســتثمرين والباحثــن ويوفــر لهــم 
ــرص  ــح الف ــع توضي ــادية م ــة واإلرش ــات الفني املعلوم

ــة. ــة يف الدول ــتثمارية امُلحتمل االس

خطط السعودية وُعمان:
العربيـة  اململكـة  مثـل  الخليـج  يف  أخـرى  دول  تسـعى 
مـن  االسـتفادة  لتعظيـم  ُعمـان،  وسـلطنة  السـعودية 
ثرواتهـا املعدنيـة. وبالنسـبة للسـعودية، فتلعـب وزارة 
الطاقـة والثـروة املعدنية دوراً مهماً يف رسـم السياسـات 
العامة واالسـتثمارية للقطـاع التعدينـي يف اململكة، ولدى 
اململكـة  “رؤيـة  مـع  تتوافـق  واضحـة  خطـة  الـوزارة 
2030” لتحسـن دور القطـاع التعدينـي يف الناتج املحيل 

اإلجمـايل غـر النفطـي للسـعودية.

وعنــد النظــر إىل حجــم املواقــع امُلستكشــفة يف 
ــدر  ــع، وتُق ــت إىل 5300 موق ــا وصل ــعودية، فإنه الس
ــن  ــعودي، م ــال س ــات ري ــو 5 تريليون ــا بنح قيمته
بينهــا الفضــة والذهــب والنحــاس والزنــك والفوســفات 
ــن  ــعودية م ــادرات الس ــت الص ــا بلغ ــت. بينم والجراني
ــارات  ــعودي )7 ملي ــال س ــار ري ــو 26 ملي ــادن نح املع
قطــاع  مســاهمة  ووصلــت   ،2021 عــام  يف  دوالر( 
ــال  ــار ري ــايل 64 ملي ــيل اإلجم ــج املح ــن يف النات التعدي
ــا  ــه، فيم ــام نفس ــار دوالر( يف الع ــعودي )17 ملي س
بلــغ عــدد الرخــص التعدينيــة املمنوحــة حتــى مــارس 

ــة. ــو 2054 رخص ــايض نح امل



ما بعد النفط.. فرص االستثمار التعديني في الخليج

3

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 
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وعــى صعيــد مــؤرشات قطــاع التعديــن يف ســلطنة 
ُعمــان، فقــد وصــل إجمــايل اإلنتــاج مــن املعــادن إىل مــا 
يزيــد عــن 60 مليــون طــن بقيمــة اقتصاديــة قدرهــا 
230 مليــون ريــال ُعمانــي )600 مليــون دوالر(، وهــذا 
يعــزز اهتمــام الســلطنة بقطــاع التعديــن والــذي يعمل 
فيــه مــا يزيــد عــى 4248 عامــالً بإجمــايل 22 رخصــة 

مــا بــن الرخصــة التنقيبيــة والتعدينيــة الدائمــة.

ــب  ــن جان ــد م ــام متزاي ــاك اهتم ــام، هن ــكل ع وبش
ــن،  ــاع التعدي ــي بقط ــاون الخليج ــس التع دول مجل
حيــث يوجــد اتجــاه واضــح لــدى الحكومــات لوضــع 
ــر  ــتقبلية لتطوي ــادرات مس ــة ومب ــراتيجيات عام اس
ــاف  ــدء يف اكتش ــركات للب ــجيع ال ــاع، وتش ــذا القط ه
ــار  ــة، يف إط ــا املنطق ــي تحتويه ــة الت ــروات الطبيعي الث

ــط.  ــد النف ــا بع ــة م ــتعداد ملرحل االس

شراكة فّعالة:  
ثمــة تســاؤل حــول مــدى اســتعداد الــركات الخاصــة 
للتعــاون مــع القطــاع الحكومــي يف دول الخليــج 
لتنشــيط قطــاع التعديــن الــذي يعــد يف مراحلــه األولية. 
ــة تعاونــاً كبــراً بــن  ــة املقبل وقــد نــرى خــالل املرحل
ــالل  ــن خ ــي م ــاع الحكوم ــة والقط ــركات املحلي ال
 public–private partnership عقــود  يف  املشــاركة 
PPP((، والتــي القــت نجاحــاً يف العديــد مــن القطاعــات 
مثــل التشــييد والبنــاء وغرهــا، ومــن املمكــن أن 
تتوســع دائــرة العقود لتشــمل عقــود الخدمــة، واإلدارة، 

ــركة. ــاريع املش ــاز، واملش ــر، واالمتي والتأج

ــة  ــاً للراك ــرى دوراً مهم ــن أن ن ــتقبالً، يمك ومس
ــاع  ــة قط ــي يف تنمي ــاص والحكوم ــن الخ ــن القطاع ب
التعديــن، وهــو اتجــاه ســيتكرس بوضــوح يف منطقــة 
ــهل  ــة تُس ــح تنظيمي ــن ولوائ ــن قوان ــع س ــج م الخلي

ــر  ــادة التدوي ــك إع ــب، وكذل ــث والتنقي ــات البح عملي
للمعــادن واملنتجــات املعدنيــة، وتوفــر قواعــد بيانــات 
ــول  ــراءات الحص ــهيل إج ــاع، وتس ــن القط ــة ع ُمحدث

ــص. ــى الراخي ع

ــات دول  ــدأت حكوم ــاه، ب ــذا االتج ــوة يف ه وكخط
ــدء يف  ــراتيجية، والب ــط االس ــل الخط ــج يف تعدي الخلي
االســتفادة مــن حجــم الثــروة املعدنيــة املوجــودة لديها، 
ــي  ــح الجيولوج ــأنها املس ــن ش ــادرات م ــذ مب وتنفي
للمنطقــة وإطــالق املنصــات الوطنيــة للمعلومــات 
ــن  ــاعدة الباحث ــأنها مس ــن ش ــي م ــة والت الجيولوجي
وامُلســتثمرين وتشــجيعهم عــى الدخــول يف هــذا القطاع 
ــن  ــا م ــتثمارية وغره ــن االس ــن القوان ــالل س ــن خ م

ــم.  ــة له ــور الداعم األم

ــركات  ــون لل ــن أن يك ــر، يمك ــب آخ ــى جان ع
التقنيــة الناشــئة دور جوهــري يف املرحلــة املقبلــة مــن 
ــى  ــات ع ــة والحكوم ــركات الدولي ــاعدة ال ــالل مس خ
توفــر أدوات تقنيــة حديثــة تُســهل مــن عمليــات البحث 
ــتخراج،  ــد االس ــا بع ــة م ــك يف مرحل ــب، وكذل والتنقي

ــر.  ــادة التدوي وإع

الخالصــة، يمكــن القــول إن قطــاع الثــروة التعدينية 
ــاً،  يف دول الخليــج لديــه فرصــة كبــرة للمنافســة عاملي
واالســتحواذ عــى حصــة ليســت بالقليلــة مــن أســواق 
إنتــاج وتصديــر املعــادن عــى املســتوى العاملــي. إذ إنــه 
ــح مركــزاً لوجســتياً  ــج أن تصب بإمــكان منطقــة الخلي
ــاط  ــزز النش ــوف يُع ــو س ــى نح ــادن، ع ــاع املع لقط
االقتصــادي بهــا، عــالوة عــى معالجــة مشــكالت 
سالســل اإلمــداد التــي يعانيهــا العالــم حاليــاً يف مجــال 
ــية -  ــرب الروس ــبب الح ــة؛ بس ــام املعدني ــواد الخ امل

ــة.  األوكراني


