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إهداء

إهداء

إىل هذا الوطن العزيز،
قيادته وحكومته وشعبه الكريم.
إىل جميع الذين أسهموا بفكرهم وجهدهم الستلهام املايض
العريق ،وبناء املستقبل الواعد لقطاع التعدين وللوطن،
وإىل جميع الذين سيعيشون هذا املستقبل الواعد ،بإذن اهلل،
متسائلني عن جذور هذه الشجرة الطيبة
ُ
وعما ب ُذل من جهو ٍد لتؤيت أكلها يف كل حني بإذن ربها
نُهدي هذا الكتاب،
سائلني اهلل التوفيق والسداد.

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

8

شكر وتقدير

شكر وتقدير

9

مــا كان لهــذا الكتــاب أن يكتمــل ويصــدر إال بفضــل اهلل وتوفيقــه،
أوال ً وأخــراً،
ثــم بتضافــر وتكامــل جهــود وإســهامات عــد ٍد ال يُســتهان بــه مــن
األ شــخاص،
منهــم مســؤولون وموظفــون ،ســابقون وحاليــون ،يف قطــاع شــؤون
التعديــن ،ويف وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ،ويف هيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية ،ويف اجلامعــات ،ويف غريهــا مــن اجلهــات
احلكوميــة والــركات.
ولهذا فإن قطاع شؤون التعدين يف وزارة الصناعة والرثوة املعدنية،
بعد حمد اهلل عىل ما ّ
وفق إليه وأعان عليه،
يتوجّ ه بصادق الشكر واالمتنان،
إىل كل من أسهم ،بعلمه أو بعمله ،أو بهما معاً،
يف إعداد وإصدار هذا الكتاب بهذه احل ُ َّلة القشيبة التي ظهر بها.
ّ
وفق اهلل اجلميع إىل كل ما فيه اخلري والنجاح.
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مقدمة

مقدمة
منــذ إطــاق رؤيــة «اململكــة  ،»2030يف إبريــل مــن عــام 2016م،
بقيــاد ٍة وتوجي ـ ٍه مــن خــادم احلرمــن الرشيفــن ،امللــك ســلمان بــن
ودعم من صاحب
وختطيط ومتابعة
عبدالعزيز آل سعود -أي ّده اهلل-
ٍ
ٍ
الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود؛
ويل العهــد ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر الدفــاع ،وقطــاع
التعديــن يف اململكــة العربيــة الســعودية يعيــش ،كســائر جوانــب
احليــاة واالقتصــاد فيهــا ،حــراكا ً تنموي ـا ً وتطويري ـا ً غــر مســبوق ،يرمــي
إىل اإلســهام يف حتقيــق واحـ ٍـد مــن أهــم مســتهدفات الرؤيــة ،أال وهــو
تطويــر جميــع القطاعــات االقتصاديــة يف اململكــة لتكــون روافــد قويــة
و ُمســتدامة تنوّع موارد االقتصاد الوطني ،وتُعزز متانته ،وتُســهم يف
حتقيــق األهــداف الكــرى للرؤيــة وهــي بنــاء مجتمـ ٍـع حيــوي ،واقتصــاد
مزدهــر ،ومجتمـ ٍـع طمــوح.
ِّ
مقدمتهــا
تهــدف رؤيــة «اململكــة  ،»2030وبرامجهــا التنفيذيــة ،ويف
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية ،إىل تنميــة
ـامل ومتن ـ ِّو ٍع ،عاملــي املســتوى،
ـاع شـ ٍ
وتطويــر قطــاع التعديــن إىل قطـ ٍ
ـادر عــى املنافســة بقــوة يف األســواق الدوليــة ،وعــى أن يكــون
قـ ٍ
الركيــزة الثالثــة للصناعــة الســعودية إىل جانــب صناعتــي النفــط
والبرتوكيميائيــات ،اللتــن حتتــان مكان ـ ًة عاملي ـ ًة مرموقــة ،وي ُصبــح،
بذلــك ،مــوردا ً غني ـا ً يُضــاف إىل مــوارد االقتصــاد الوطنــي ،فيُعـ ِّـزز
ّ
ويؤكــد ثباتــه واســتقراره ،ويدعــم منــوه.
تن ّوعــه،
هــذه اجلهــود تقــوم عــى اســتثمار الــروات املعدنيــة التــي حبــا اهلل
بهــا اململكــة العربيــة الســعودية ،واالســتفادة مــن الطلــب املحــي
الكبــر واملتنامــي عــى املعــادن باختــاف أنواعهــا ،واســتغالل املوقــع
اجلغــرايف االســراتيجي للمملكــة ،الــذي جيعلهــا قريبـ ًة مــن أكــر أســواق
العالــم املنتجــة واملســتهلكة للمعــادن واملصنوعــات املعدنيــة ،وكذلــك
االســتفادة مــن التجــارب العامليــة الناجحــة ،وتطبيــق أرفــع املعايــر
والقواعــد العامليــة لتطويــر وتفعيــل قطــاع التعديــن ،ذي األهميــة
القصــوى يف حيــاة النــاس ومعايشــهم.
فمــن املالحــظ أنــه عندمــا يتح ـ ّدث النــاس عــن املعــادن ،أن أول مــا
خيطــر يف بالهــم رمبــا كان احلديــد الــذي يُســتخدم يف أعمــال البنــاء،
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أو يف صناعــة الســيارات؛ أو الذهــب والفضــة اللذيــن ال جتــد شــخصا ً
لــم يســتخدمهما كحليــة يتزيــن بهــا ،أو املعــادن املختلفــة كالنحــاس
والقصدير واأللومنيوم التي تُستخدم يف صناعة أواين الطبخ وغريها
من األدوات املنزلية .ومن النادر أن نرى شخصا ً ي ّ
ُفكر ،عند احلديث
عــن املعــادن ،يف امللــح الــذي ال تســتقيم احليــاة اليوميــة لإلنســان
بدونــه ،أو يف الزجــاج الــذي نســتخدمه يف شــتى االســتعماالت يف
حياتنــا ،والــذي ي ُص ّنــع مــن معــدن الســيليكا ،أو يف اخلزفيــات مــن
وأوان ومــواد صحيــة ،التــي تُص ّنــع كلهــا مــن الكاولــن!!
أطبــاق
ٍ
ويف الســياق نفســه ،لــو ذكرنــا تصنيــع املعــادن واســتغاللها ،فــإن َّ
قل ـ ًة
مــن النــاس قــد تعــرف تاريــخ هــذه الصناعــة احليويــة ،وقليـ ٌ
ـل منهــم
ـات مــن الســنني،
مــن ي ُرجــع هــذا النشــاط اإلنســاين املهــم إىل بضــع مئـ ٍ
بينمــا ّ
يؤكــد العلمــاء واملؤرِّخــون أن اســتخالص وتصنيــع املعــادن قديــمٌ
ُ
قدم البرشية نفسها ،وأن هناك دالئل تشري إىل أن عمر هذا املجال
يرجــع إىل ســتة آالف ســن ٍة قبــل امليــاد.
ويف اجلزيــرة العربيــة ،واململكــة العربيــة الســعودية ،التــي ت ُ ّ
مثــل قرابــة
 %70مــن مســاحة اجلزيــرة العربيــة ،كان للتعديــن والصناعــات
املرتبطــة بــه تاريـ ٌ
ـخ عريـ ٌ
ـق حافــل ،وكانــت دالئلــه وآثــاره ،وأهميتــه
بالنســبة حليــاة النــاس ،و ُمســتقبله الواعــد ،ســببا ً يف توجُّ ــه القيــادة
الســعودية إىل إطــاق أعمــال التنقيــب ،حتــى قبــل اكتمــال توحيــد
اململكــة العربيــة الســعودية ،والعمــل عــى تطويــر هــذا القطــاع
احليــوي ،وهــذا املــورد الغنــي ،ليكــون دعام ـ ًة مــن دعامــات التنميــة
الوطنيــة ،التــي اســتمرت متواتــر ًة منــذ عهــد جاللــة امللــك املؤســس
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود -ط ّيــب اهلل ثــراه -ومــن ثــم يف
عهــود أبنائــه الــررة ،رحمهــم اهلل.
ويف النصــف األول مــن عــام 2016م ،شــهدت جهــود التنميــة الوطنيــة
الشــاملة منعطف ـا ً تارخيي ـا ً عندمــا أعلنــت اململكــة عــن إطــاق رؤيتهــا
لعــام 2030م ،وبــات قطــاع التعديــن ترس ـا ً يف آل ـ ٍة تنمويــة وطني ـ ٍة
عمالقــة تعمــل يف تناغـ ٍـم باهــر ،يوجهــه خــادم احلرمــن الرشيفــن؛
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -أي ّــده اهلل -ويقــوده باقتــدار،
ع ـ ّراب الرؤيــة ،صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز آل ســعود ،ويل العهــد ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء،
وزيــر الدفــاع ،حفظــه اهلل.
يف إطــار رؤيــة «اململكــة  ،»2030انطلــق قطــاع التعديــن يف مســرة
متعـ ِّـددة املجــاالت ،تهــدف إىل الوصــول بــه إىل العامليــة ،وترمــي إىل
اســتغالل الــروات املعدنيــة للمملكــة لتعزيــز االقتصــاد الوطنــي،
وتنويــع مــوارده ،ونــر التنميــة الشــاملة يف جميــع أرجــاء اململكــة،
وخلــق آالف الوظائــف النوعيــة ألبنــاء وبنــات اململكــة ،مــع وضــع
االســتدامة ،بــكل أبعادهــا ،نُصــب أعــن املُخططــن واملنفذيــن.
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وُضعــت لقطــاع التعديــن والصناعــات التعدينيــة ،يف إطــار هــذه
ـق
الرؤيــة الطموحــة ،اســراتيجية شــاملة هــي يف الواقــع خارطــة طريـ ٍ
ُ
ـتقبل زاهـ ٍـر للقطــاع ،وأطلقــت املبــادرات العمالقــة الواحــدة
حنــو مسـ
ٍ
تلــو األخــرى لتحديــث نظــام التعديــن ولواحئــه التنفيذيــة ،وإجــراء
املســوح اجليوفيزيائيــة واجليوكيميائيــة التــي لــم يشــهد العالــم مثـ ً
ـا
ّل رقمــي غــر مســبوقة ،وتــم تبنــي مبــادئ
لهــا ،وبــدأت رحلــة حت ـو ٍ
ـس لتطويــر القطــاع،
ـ
س
كأ
ـتثمار
ـ
س
اال
ـم
ـ
ع
ود
الشــفافية واالســتدامة
ٍ
ونُفــذت مرشوعــات تعدينيــة عمالقــة باملقيــاس العاملــي ،يف طــول
البــاد وعرضهــا؛ يف وعــد الشــمال ،ورأس اخلــر ،ومهــد الذهــب،
وحــزم اجلالميــد وغريهــا كثــر.
مــن وجهــة نظـ ٍـر تعدينيــة ،حت َّولــت اململكــة العربيــة الســعودية إىل
منجـ ٍـم كبــر يتــم فيــه اســتخراج جوهــر هــذا الوطــن وشــعبه األصيــل،
لبنــاء مســتقبل واعـ ٍـد و ُمســتدام ألجيالــه القادمــة.
لهذا ،ي ُسعدنا أن نُق ّدم للقارئ الكريم هذا الكتاب ،الذي نسري ،من
خاللــه ،بالقــارئ يف رحلـ ٍة شــامل ٍة ،تُلقــي الضــوء عــى أهميــة التعديــن
ـاز عــن جغرافيــة اململكــة
واملعــادن يف حيــاة اإلنســان ،ثــم تتحــدث بإجيـ ٍ
العربيــة الســعودية وجيولوجيتهــا ،وبعــد ذلــك تســتعرض تاريــخ
التعديــن يف اجلزيــرة العربيــة قبــل قيــام اململكــة العربيــة الســعودية،
وبعــد توحيدهــا .وتــد ِّون تطــور التنظيــم اإلداري لقطــاع التعديــن
السعودي وقيام مؤسساته ووضع نُظمه ،وتُعطي صور ًة موجز ًة عن
املعــادن يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ أنواعهــا ومواضعهــا ،لتنتقــل
بعــد ذلــك إىل االنطالقــة املباركــة التــي يشــهدها قطــاع التعديــن منــذ
إعــان رؤيــة «اململكــة  »2030وعــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة،
مبــا يف ذلــك احلديــث عــن االســراتيجية الشــاملة للتعديــن والصناعــات
التعدينيــة ،وهيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،والتعليــم
والتدريــب املُتعلقــن بقطــاع التعديــن ،وغــر ذلــك مــن املوضوعــات
املُرتبطــة بالتعديــن وأعمالــه.
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ولهــذا ،فإننــا نــرى أن هــذا الكتــاب ،رُغــم شــموله وتنــوع موضوعاتــه،
إمنــا هــو بـ ٌ
ـروع مســتمر ومتنامــي ،إذ قــد نــأيت إليــه بعــد بضعــة
ـذرة ملـ
ٍ
أعــوام لنُضيــف إليــه املزيــد واملزيــد مــن اإلجنــازات والتطــورات التــي
س ـيُحققها قطــاع التعديــن الســعودي ،بــإذن اهلل.
نأمــل أن جيــد القــارئ الكريــم يف هــذا الكتــاب مــاد ًة مُمتعــة ومفيــدة،
ّ
تؤكد أن جناح اإلنسان يف رسم وحتقيق طموحات املستقبل ،يستند،
بعــد توفيــق اهلل ،إىل اســتيعابه لعراقــة جــذوره وعمــق تارخيــه ،وهــذا
هــو حجــر األســاس الــذي قامــت عليــه جهــود تطويــر وتنميــة قطــاع
التعديــن الســعودي يف هــذا العهــد الزاهــر.
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الفصل األول

التعدين واملعادن يف
حياة اإلنسان
أسهم يف إعداد هذه املادة :األستاذ سلطان بن جمال شاويل

(((

(((	األستاذ سلطان بن جمال شاويل هو ،حالياً ،كبري املستشارين للتعدين
ٌ
حاصل عىل املاجستري يف جيولوجيا
يف وزارة الصناعة والرثوة املعدنية،
الفوسفات يف شمال اململكة ،من كلية علوم األرض يف جامعة امللك
عبدالعزيز يف جدة .عمل جيولوجيا ً يف وزارة البرتول والرثوة املعدنية،
ثم عضوا ً منتدبا ً يف رشكة أركاس السعودية الفرنسية ،ثم وكيالً للوزارة
للرثوة املعدنية ،ورئيسا ً لهيئة املساحة اجليولوجية السعودية ،وهو عض ٌو
يف مجالس إدارة العديد من الرشكات والهيئات احلكومية واجلمعيات
اخلريية.
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واملغنيســيوم ،والفوســفور ،والبوتاســيوم ،والصوديــوم ،واحلديــد،
والنحــاس ،فهــذه املعــادن تُســهم يف بنــاء أجســامنا ،وعمــل أعضائنــا،
ووجودهــا بدرجــة أقــل مــن الكميــات الرضوريــة يُحــدث خلـاً يف تــوازن
أجســامنا.

مــن نعــم اهلل ،ســبحانه وتعــاىل ،التــي ال تُعـ ُّد وال حتــى ،عــى البــر
أن أوجــد لإلنســان املعــادن والعنــارص الطبيعيــة يف القــرة األرضيــة،
التــي تتكـوَّن منهــا صخــور الغــاف اخلارجــي للكــرة األرضيــة ،حيــث
تزخــر األرض مبــا يزيــد عــى  3000نــوع مــن املعــادن الثمينــة والفلزيــة
والصناعيــة ومــواد البنــاء واألحجــار الكرميــة.
نــرى بأبصارنــا هــذه الكنــوز ،ونلمســها ،ونســتخدمها يف كل جوانــب
حياتنــا اليوميــة ،حتــى أصبحنــا ال نســتطيع العيــش بدونهــا ،ألن
جميــع مــا حولنــا معــادن .لقــد أصبــح للمعــادن أثــر بالــغ يف معيشــتنا
وحياتنــا؛ فمنهــا مجوهراتنــا ،ومســاكننا ،وأدويتنــا ،وألواننــا،
ومالبســنا ،ومركباتنــا األرضيــة والفضائيــة ،ووســائل نقلنــا ،بــل
وطعامنــا.
وللمعــادن ،كذلــك ،دور كبــر يف صحتنــا ،ووظائــف أجســامنا،
حيــث يُخــزن اجلســم ،للــرورة ،كميــات متفاوتـ ًة مــن الكالســيوم،

وكمــا تتعـ َّدد املعــادن يف الطبيعــة ،تتعـ َّدد ،كذلــك ،اســتخداماتها يف
احليــاة اليوميــة مــن خــال عديــد مــن الصناعــات ،وفــق خصائصهــا
الفيزيائيــة والكيميائيــة .ويف هــذا الفصــل املوجــز ،ن ُ ّ
ركــز عــى أنــواع
مــن املعــادن ،ومشــتقاتها الفيزيائيــة ،وخواصهــا الكيميائيــة،
واســتعماالتها الصناعيــة ،وعــى النواحــي التــي تُســهم مــن خاللهــا،
بشــكل مؤثـّ ٍـر ،يف حيــاة البــر وتق ّدمهــم ورقيهــم ،وقــد يكــون بعــض
هــذه املعــادن معروفـا ً للقــارئ الكريــم ،أو أنــه رمبــا يســمع عنهــا هنــا
ألول مـ َّرة ،إال أن هــذا ال ي ُقلــل مــن أهميتهــا ودورهــا يف حياتنــا
اليوميــة .ومــن أهــم هــذه املعــادن:
األلومينــا والبوكســايت :هــذه هــي خامــات األملنيــوم ،الــذي يُســتخدم،
عامليـاً ،عــى نطــاق واســع .إذ مــن خواصــه املميــزة قوتــه وخفــة وزنــه
ومقاومتــه ،كمــا ميتــاز خباصيــة عــدم االشــتعال أو إصــدار الــرر عنــد
طرقــه ،وميتــاز أيضـا ً خباصيــة الطــرق والســحب ،األمــر الــذي يســمح
ُ
بصنــع لفائــف األملنيــوم الرقيقــة .كمــا تشــر خاصيتــه هــذه إىل إمــكان
إنتاج سبائك معدنية أقوى .وي ُعد خام البوكسايت املصدر األسايس،
تقريبـاً ،ملعــدن األملنيــوم .ومــن الناحيــة النظريــة ،ميكــن حتويــل  4أطنــان
مــن البوكســايت إىل ط ّنــن مــن األلومينــا ،التــي ميكــن أن تتحـوَّل،
بدورهــا إىل طــن واحــد مــن معــدن األملنيــوم احلــر ،وأغلــب اســتخدامات
األملنيــوم املختلفــة هــي يف املبــاين واإلنشــاءات ويف التعليــب ،خاصـ ًة

خام املنجنيز.

الفصل األول :التعدين واملعادن يف حياة اإلنسان

صخرة من منجم األمار حتتوي عىل
خام الذهب.
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معدن الزئبق أثناء تدفقه من آلة خاصة.

علــب املرشوبــات ،ويف األعمــال الكهربائيــة ،ويعتمــد جــز ٌء مــن إنتــاج
األملنيــوم عــى إعــادة تصنيــع خــردة األملنيــوم املســتخدم ،مثــل علــب
األملنيــوم الفارغــة.
ُ
ّل يف صناعة السيارات ،خلفة
وقد أصبح استخدام األملنيوم نقطة حتو ٍ
وزنــه ،األمــر الــذي أدى إىل جعــل الســيارات تعمــل بكفــاءة أعــى،
فيمــا يتعلــق باســتهالك الوقــود ،وهــو مــا عـ ّزز مفهــوم احلفــاظ عــى
ٌ
رشكات كربى؛ مثل معادن السعودية وألكوا
البيئة .وقد استثمرت
األمريكيــة ،يف إقامــة مصانــع إلنتــاج صفائــح األملنيــوم ،تشــمل مصــايف
ومصاهــر ومعامــل للدرفلــة.
األنتيمــون :يوصــف معــدن األنتيمــون احلــر بأنــه معــدن متبلــور هــش،
ضعيف التوصيل احلراري والكهربايئ واالستخدامات األساسية ملعدن
األنتيمون يف البطاريات ،واملواد الكيميائية ،والزجاج ،والسرياميك.
الزرنيــخ :هــو مــن أكــر املــواد الســامة املصاحبــة ،بكميــات ضئيلــة،
ألغلــب خامــات املعــادن األســاس ،مثــل خامــات النحــاس والرصــاص
والزنــك ،و %70مــن إنتــاج الزرنيــخ يُســتخدم يف كيميائيــات الزراعــة،
كأكســيد الزرنيــخ ،ويف ســبائك املعــادن غــر احلديديــة ،كمــا يســتخدم
بكــرة يف عمليــات حفــظ اجللــود وحفــظ األخشــاب.
البارايــت :منتــج طبيعــي يوجــد كمعــدن عــى هيئــة كربيتــات ،وترجــع
أهميتــه التجاريــة لكثافتــه العاليــة .أمــا االســتخدامات الرئيســة لــه
فهــو يســتخدم ككســاء كيمــايئ ثقيــل يف تبطــن اآلبــار ،ويســتخدم،
كذلــك ،بــدال ً مــن الرصــاص يف احلمايــة مــن أشــعة إكــس يف العيــادات
الطبيــة.
الربيليــوم :يُعـ ّد معــدن الربيليــوم مــن الفلــزات اخلفيفــة الــوزن،
ويســتخدم يف صناعــة الســبائك املعدنيــة األســاس ،مثــل الســبيكة
التــي تُســتخدم يف صنــع أقمشــة مكابــح الســيارات ،كمــا يُســتخدم
يف اإللكرتونيــات التــي تتطلــب أدا ًء عاليـا ً كتلــك التــي تُســتخدم يف
صناعة الطريان وصناعة األقطاب الكهربائية ،والنوابض الزنربكية،
واألدوات اخلاملــة التــي ال تصــدر رشراً.
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كوارتز ُطيل بالتيتانيوم فنتج عن ذلك
ألوان تُشبه ألوان قوس املطر.
انعكاس
ٍ

البزمــوث :هــو مــن املعــادن الثقيلــة غــر الســامة ،ولــه اســتخدامات
عديــدة يف مجــال إنتــاج الســبائك ،كمــا يســتخدم يف اجللفنــة ،ويف
صناعــة الســبائك املعدنيــة القابلــة لإلذابــة ،ويف حلــام املعــادن ،ويف
صناعــة الذخائــر احلربيــة.
البــورون :عنــر البــورون النقــي أســود اللــون ،وهــو مــن أشــباه
ّ
املوصــات ،ويدخــل يف صناعــة الزجــاج والســراميك بشــكل واســع،
حيــث يتــم اســتخدامه يف صناعــة األليــاف الزجاجيــة العازلــة ،وكذلــك
يف صناعــة الصابــون واملنظفــات واملبيضــات واملطهــرات الطبيــة،
ويســتخدم يف الزراعــة ،حيــث يُعـ ّد البــورون أحــد العنــارص املغذيــة
للنبــات ،كمــا يســتخدم يف مكافحــة النــران.
الكروم :هو فل ٌّز معدين ذو لون رمادي ،ومن االستخدامات الرئيسة
ملعــدن الكــروم اســتخدامه يف إنتــاج احلديــد الصلــب ،كمــا يُســتخدم
يف صناعــة الكيميائيــات ،وبشــكل واســع يف معاجلــة اجللــود ،وحفــظ
األخشــاب ،ويف حتســن مظهــر املعــادن ،ويُســتخدم ،كذلــك ،بصــورة
أكاســيد الكــروم يف الطــاءات واألصبغــة.
الفحــم احلجــري :يُعـ ّد الفحــم احلجــري مــن الصخــور القابلــة لالحــراق،
حيــث يرجــع تكوينــه إىل بقايــا أخشــاب ونباتــاتُ ،
طمــرت برسعــة
ضمــن الصخــور الرســوبية ،وأصبحــت متحجــرة .ومنــه فحــم أســود
وقاس؛ يطلق عليه الفحم البيتوميني ،ونوع آخر بني اللون
صلب
ٍ
ناعــم؛ يطلــق عليــه فحــم الليجنيــت ،ويُعـ ُّد الفحــم احلجــري أحــد
مصــادر الطاقــة الرئيســة ،وهــو يُســتخدم بشــكل واســع يف محطــات
توليــد الكهربــاء ،ويف عمليــات التعديــن ،وفصــل املعــادن ،خاصـ ًة يف
أفــران ومصاهــر صناعــة احلديــد والصلــب.
الكوبالــت :معــدن الكوبالــت مــن العنــارص املعدنيــة املتوفــرة ،ويوصــف
بأنه معدن هش وصلب معاً ،كما ميتاز بأن له خواص مغناطيسية
مشــابهة للحديــد .ويُعـ ّد الكوبالــت أحــد أهــم املعــادن املرتبطــة
بالطاقــة ،ويُســمى «الذهــب األزرق» ،حيــث يُســتخدم يف صناعــة
البطاريــات املُســتعملة يف الســيارات الكهربائيــة ،والهواتــف الذكيــة،
كمــا أن أحــد أنواعــه ي ُنتــج أشــعة «جامــا» التــي تُســتخدم يف التصويــر

الفصل األول :التعدين واملعادن يف حياة اإلنسان

اإلشــعاعي الطبــي .ويُســتخدم الكوبالــت ،كذلــك ،يف صناعــة الزجــاج
والســراميك إلنتاج لون أزرق داكن ،كما يســتخدم بشــكل أســاس يف
صناعة السبائك املعدنية القوية ،وصناعة محركات الدفع النفاث،
ملــا يتمتــع بــه مــن قــوة أداء عاليــة ،وقــوة حتمــل لدرجــات احلــرارة
العالية .والكوبالت ي ُع ُّد أقوی مغناطيس مستقر ،وهو يستخدم يف
البطاريــات إلعــادة الشــحن.

19

األنديــوم :هــو مــن العنــارص املعدنيــة الناعمــة والنــادرة ،تقريبـاً،
ويســتخدم يف صنــع الرتانزســتورات يف األجهــزة اإللكرتونيــة ،ويف صنــع
مرايــا ســاطعة أكــر مقاومــة للتــآكل.
احلديــد :احلديــد مــن أشــهر العنــارص املوجــودة يف القــرة األرضيــة ،وهــو
مــن أكــر املعــادن إنتاجـا ً واســتخداماً ،حيــث يُســتخدم خــام احلديــد
بأشــكاله املختلفــة مــن احلديــد ،واحلديــد الصلــب ،وســبائك الصلــب
يف مجــاالت عديــدة منهــا اإلنشــاء ،وصناعــة الســيارات ،وغريهــا مــن
اآلالت.

النحــاسُ :عــرف معــدن النحــاس منــذ القــدم ،فقــد تــم اســتخراجه
واســتخدامه تارخييـا ً قبــل أكــر مــن خمســة آالف عــام ،ويتميــز خباصيــة
الطــرق والســحب واملرونــة والتوصيــل الكهربــي والتوصيــل احلــراري
واســتخداماته كثـ ٌ
ـرة لكــن أغلبهــا يف اإلنشــاءات ومتديــدات ســباكة
املبــاين .كمــا يُســتخدم يف صناعــة اإللكرتونيــات كأجهــزة االتصــاالت
واإلضــاءة وأســاك التوصيــل الكهربــي ،ويف معــدات النقــل؛ مثــل
الســيارات والطائــرات ،وغريهــا مــن االســتخدامات مثــل العملــة
املعدنيــة وذخائــر األســلحة واألواين املنزليــة وغريهــا.

الرصــاص :يُعـ ّد الرصــاص مــن املعــادن الثقيلــة ،العاليــة املرونــة ،فهــو
معــروف منــذ مــا يقــارب ثالثــة األلــف عــام ،إذ اســتعمله الرومــان يف
مــد أنابيــب الرصــاص التــي مــازال اســتخدامها يف بعــض األماكــن قامئـا ً
إىل اآلن ،وهــو يســتخدم يف صنــع البطاريــات الســائلة ،واألصبــاغ،
وذخائــر األســلحة ،وتغليــف الكوابــل مــن اخلــارج.

الفلورســبار :هــو االســم التجــاري الــذي يطلــق عــى معــدن الفلورايــت،
وي ُع ّد مصدرا ً لعنرص الفلور ،وهو يدخل يف تصنيع حمض الفلوريك،
املســتخدم يف الصناعــة ،كمــا يدخــل يف عمليــات التعديــن الصناعيــة،
ومنها إنتاج الصلب واألملنيوم.

آن واحــد،
املغنيســيوم :املغنيســيوم مــن املعــادن اخلفيفــة والقويــة ،يف ٍ
وال يوجــد يف الطبيعــة بشــكل حــر ،وغالبـا ً مــا يُســتعمل يف تبطــن
األفــران املســتخدمة لصهــر بعــض املعــادن ،كمــا يُســتخدم يف الزراعــة
وإنتــاج الكيميائيــات وغريهــا.

الذهــب :يُعـ ُّد الذهــب مــن املعــادن النــادرة ،ولــه قــدرة عــى التشــكل
والطــرق والســحب ،ولــه خاصيــة عاليــة يف التوصيــل احلــراري
والكهربــايئ ،كمــا ميتــاز خباصيــة مهمــة جــداً ،هــي مقاومتــه للتــآكل،
وقــد اسـتُعمل الذهــب منــذ القــدم ألغــراض الزينــة ،ولســك العمــات
الذهبيــة منــذ مــا يقــارب اخلمســة آآلف عــام ،كمــا أنــه يســتخدم يف
طــب األســنان ،ويســتخدم أغلبــه يف صناعــة احلــي واملجوهــرات.

املنجنيــز :ال يوجــد معــدن املنجنيــز ،يف الغالــب ،وحــده ،حيــث يوجــد
ضمــن الصخــور متحــدا ً مــع غــره مــن العنــارص ،كمــا أنــه يوجــد يف
طبقــات الرســوبيات البحريــة .وهــو يدخــل يف صناعــة ســبائك احلديــد
والصلــب ،ويُســتخدم لتقويــة متاســك الصلــب ،حيــث تُعـ ّد ســبيكة
صلــب املنجنيــز مقاومــة للتــآكل ،وتســتخدم يف معظــم االســتعماالت
الشــاقة مثــل نقــاط ســكة احلديــد ،وغرافــات املعــدات الثقيلــة.

ٌ
طبيعي من
خليط
البوكسايت هو
ٌ
أكاسيد األملنيوم ،يُستخدم يف إنتاج
األلومينا ،وبالتايل يف إنتاج هياكل
السيارات وغريها من املنتجات
الصناعية.
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الزئبق :معدن الزئبق من املعادن ذات الكثافة العالية ،حيث يوجد
بشــكل ســائل يف درجــة حــرارة الغرفــة .ويف الغالــب ،يوجــد يف خامــه
معــدن الســنبار .ومعــدن الزئبــق معــدن طيــار متبخــر ،وأخبرتــه ســامَّة.
واســتعماالت الزئبــق بــدأت تتناقــص بســبب مــا لهــا مــن تأثــر سُ ـ ِّـمي.
ولكنه ي ُستخدم يف صناعة البطاريات اجلافة ،واألصبغة .كما أن ربع
االســتهالك العاملــي مــن الزئبــق يُســتخدم يف إنتــاج الصــودا الكاويــة،
ويف اســتخالص الذهــب مــن خاماتــه ،ويف األجهــزة اإللكرتونيــة،
ومبيــدات احلــرات.
ُ
قاومــة .يســتخدم،
املولبيديــوم :هــو أحــد املعــادن النــادرة الصلبــة امل ِ
يف الغالــب ،يف ســبائك الصلــب والســبائك فائقــة القــوة ،إلكســابها
القســاوة والصالبــة واملقاومــة املطلوبــة ضــد التــآكل ،كمــا يســتخدم يف
صناعــة فوهــات مواســر البنــادق ،والقطــع املختلفــة اخلاصــة بصناعــة
املسدســات.
النيــكل :هــو مــن املعــادن الصلبــة ،املرنــة ،القابلــة للطــرق والســحب،
وحيمــل صفــات مغناطيســية ،أمــا قدرتــه عــى التوصيــل احلــراري
والكهربي فهي ضعيفة .وملعدن النيكل ملعان ،ومقاومته عالية ضد
التــآكل ،وهــو يُســتخدم يف صناعــة الســبائك املعدنيــة؛ مثــل ســبائك
الصلــب ،خاصــة ســبائك الصلــب غــر القابلــة للصــدأ ،ويســتخدم يف
صناعــة الســبائك الفائقــة القــوة ،وكذلــك يف صناعــة وتلبيــس وطــاء

ُ
صخ ٌر أخرض يدل لونه عىل أنه حيوي أكسيد النحاس.
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األدوات املعدنيــة املختلفــة ،مبــا فيهــا أدوات املطبــخ املعدنيــة .ومــن
اســتخدامات النيــكل احلديثــة واملهمــة صناعــة بطاريــات الليثيــوم-
آيــون ،نظــرا ً ألن الكتلــة الكبــرة مــن البطاريــة تتكـوّن مــن معــدن
النيــكل.
النيوبيــوم :مــن املعــادن النــادرة ،وهــو يُســمى اآلن النيوبيــوم بــدال ً
مــن اســمه التجــاري الســابق «كولومبيــوم» .وهــو يســتخلص ،عــادة،
مقرتنا ً ومرتافقا ً مع معدن التنتاليوم .وملعدن النيوبيوم استعماالت
صناعيــة مهمــة ،إذ إنــه ي ُعطــي ســبائك الصلــب القــوة ،فإضافــة كميــة
قليلــة مــن النيوبيــوم إىل ســبيكة الصلــب الكربونيــة تكســبها املتانــة
واملرونــة ،هــذا فضـاً عــن اســتخدامه يف بعــض صناعــات الصلــب
املقــاوم للصــدأ ،ويف صناعــة محــركات الطائــرات.
البالتني :تشمل عنارص مجموعة البالتني املعدنية كالً من البالتني
والبالديــوم والروديــوم واإليريديــوم واألوزميــوم الريثنيــوم ،إال أن
األكــر اســتخداما ً همــا معدنــا البالتــن والبالديــوم .ويتصــف معــدن
البالتــن بأنــه معــدن مثــن ،مــرن قابــل للســحب والطــرق ،أبيــض فــي
اللون ،تأيت قيمته من جماله ومقاومته العالية للتأكل .وفضالً عن
اســتخدامه يف صناعــة احلــي ،يُســتخدم البالتــن يف صناعــة شاشــات
الكريســتال الســائل ،ســواء يف التلفزيــون أو احلاســب اآليل أو الهاتــف
اجلــوال وغريهــا.
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منتج الفوسفات.

الفوســفات :يُعـ ّد الفوســفات مــن احلاجــات الرضوريــة لنمــو النبــات
وتغذية احليوانات ،فأكرث إنتاج صخور الفوسفات يذهب يف عمليات
حتضیــر حمــض الفوســفور وحمــض الفوســفور العــايل األداء ،إلنتــاج
ســماد فوســفات األمونيــوم ،وحتضــر غــذاء احليوانــات .ويســتخدم
الفوســفات كســماد زراعــي .كمــا يُســتخدم ،كعنــر الفســفور،
يف املحاليــل املطهــرة ،ومبيــدات احلــرات ،ورؤوس أعــواد الثقــاب
اآلمنــة ،ويف تلميــع األملنيــوم ،وحفــظ األخشــاب ،وصناعــة أفــام
التصوير ،ومعاجني األسنان ،وكرميات احلالقة ،والصابون ،وكرميات
الوجــه ،ودهانــات الشــعر ،ويف أصبغــة األنســجة ،ويف البنزيــن .وتتبــوأ
رشكــة معــادن الســعودية مركــزا ً عامليـا ً م ِّ
ُتقدمـا ً يف صناعــة األســمدة
الفوســفاتية ثُنائيــة األمونيــوم ،حيــث تَســتخرج خامــات الفوســفات
من مناجمه يف شمال اململكة العربية السعودية ،وتُعاجله يف مصانع
ـل إلنتــاج األســمدة يف مدينــة
ضخمــة للرتكيــز هنــاك ،ومصنـ ٍـع متكامـ ٍ
رأس اخلــر التعدينيــة ،عــى ســاحل اخلليــج العربــي رشق اململكــة.
البوتــاس :يُعـ ّد البوتاســيوم ،الــذي يُعــرف جتاريـا ً بالبوتــاس ،رضوريـا ً
لبناء أنسجة النبات واحليوان ،وي ُستخدم  %90منه كسماد للرتبة،
كمــا يســتعمل يف محاليــل الصابــون ،واألنســجة ،ويف الشــحوم
الصناعيــة ،وكعامــل م ِّ
ُنشــط للتفاعــات.
العنــارص األرضيــة النــادرة :هــي عبــارة عــن مجموعــة عنــارص معدنيــة
قــد ال تكــون نــادرة وال أرضيــة ،إال أنهــا غالبـا ً مــا تُعــرف كمعــادن.
وقــد أحدثــت هــذه املعــادن نقلــة كبــر ًة يف صناعــة األجهــزة اإللكرتونيــة
احلديثــة كاحلاســبات اآلليــة املتنقلــة ،والهواتــف الذكيــة ،ومحــركات
الســيارات الهجينــة ،والشاشــات التلفزيونيــة املُسـ ّ
ـطحة ،واألقمــار
االصطناعيــة ،وكثــر مــن األجهــزة الصغــرة احلجــم ذات الكفــاءة
العاليــة .وأغلــب هــذه املعــادن دقيقــة ناعمــة مرنــة ســهلة الطــرق
والســحب ،وهــي شــديدة التفاعــل ،تســتخدم يف صنــع الســراميك،

حج ٌر صغ ٌ
ري من خام التيتانيوم الذي
يُستخدم يف صنع السبائك اخلفيفة.

وتلميع الزجاج ،وكعامل م ِّ
ُنشط للتفاعل يف معامل تكرير النفط،
ويف فســفور القطــب املوجــب ألنابيــب األشــعة ،ويف الــرادارات.
الســيليكون والســيليكون احلديــدي (احلديــد الســيليكايت) :الســيليكون
من أشباه املعادن ،وأشباه املوصالت ،وهو متوفر بكرثة يف الطبيعة،
وي ُع ُّد الكوارتز ،أو ثاين أكسيد السيليكون ،هو املادة الرئيسة لصناعة
الزجاج ،كما أنه املصدر الرئيس ملعدن السيليكون املستخدم ،بشكل
واسع ،يف صناعة الصلب ،ورقاقات احلاسب اآليل ،ويف خاليا الضوء
ٍ
الكهربيــة ،والســبائك املعدنيــة الفائقــة القــوة ،ويصنــع الســيليكون
احلديــدي بصهــر خــام احلديــد مــع الكوارتزيــت والفحــم احلجــري.
الفضــة :الفضــة مــن عنــارص املعــادن النــادرة ،نســبياً ،وقــد اســتخدمت
آلالف الســنني كعملــة نقديــة متداولــة .وملعــدن الفضــة خاصيــة
توصيــل حــراري وكهربــي عاليــة ،كمــا أن لــه اســتعماالت شــتى يف
مجــال صناعــة اإللكرتونيــات ،وكذلــك يف صناعــة احلــي واملجوهــرات،
واألدوات الفضيــة ،ويف صناعــة أفــام التصويــر ،ويف معاجلــة الزجــاج
لصنــع املرايــا.
الكربيــت :يوصــف الكربيــت بأنــه مــادة صفــراء هشــة متبلــورة غــر
معدنية ،استخدمت منذ ألفي سنة قبل امليالد وأكرث من  %90من
إنتــاج الكربيــت يُســتخدم يف صناعــة حمــض الكربيتيــك ،الــذي يُعـ ّد
عنــرا ً مهمـا ً يف عديــد مــن الصناعــات.
التلــك :هــو أحــد أهــم املعــادن الصناعيــة ،وقيمــة التلــك الصناعيــة
تأيت من کونه خامالً كيميائياً ،ومن خاصية ملعانه وضيائه ،وكذلك
خاصيتــه يف امتصــاص الزيــوت والشــحوم .وملعــدن التلــك اســتخدامات
ٌ
عديدة يف صناعة السرياميك ويف الدهانات ،واألصبغة ،ويف صناعة
الــورق والبالســتيك ،ويف صناعــة مســتحرضات التجميــل بصــورة أقــل.
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التانتلــم :هــو مــن املعــادن النــادرة ،البالغــة القســاوة ،وميتــاز بأنــه
ال يتفاعــل مــع املــاء أو الهــواء ،كمــا أنــه مقــاوم ألغلــب األحمــاض
الكيميائيــة .ويســتخدم معــدن التانتلــم كأحــد مكونــات املوصــات
عاليــة األداء املســتخدمة يف أجهــزة الهاتــف اجلـوَّال ،ويف احلاســبات
اآلليــة ،واألجهــزة اإللكرتونيــة يف الســيارات .ويســتخدم معــدن
التانتلم ،أيضاً ،يف صناعة السبائك املعدنية الفائقة القوة ،املقاومة
للتآكل واحلرارة الشــديدة ،املســتخدمة يف صناعة محركات الطائرات
النفا ثــة.
القصدير :استُخدم القصدير منذ العهود القدمية ،وهو معدن مرن،
قابــل للســحب والطــرق ،وعنــد إضافتــه إىل النحــاس يشــكل ســبيكة
الربونــز املعدنيــة القويــة ،ولــه قيمــة يف تصفيــح الصلــب ،ويف تركيــب

ســبائك املعادن ،كما يســتخدم يف حلام املعادن ،ويف عمليات تســليح
وتقويــة زجــاج النوافــذ ،ويف تبطــن شاشــات البالزمــا التلفزيونيــة
املســطحة ،وشاشــات الكريســتال الســائل املســطحة.
التيتانيــوم :معــدن التيتانيــوم ،بشــكل عــام ،مــن العنــارص املتوفــرة،
حيــث يوجــد ،بشــكل رئيــس ،عــى هيئــة خــام معــدن األملنیــت وخــام
معــدن الروتيــل ،ويســتخدم كصبــغ يف الدهانــات واألصبــاغ ،كمــا
يُســتخدم يف صناعــة الــورق والبالســتيك ومســتحرضات التجميــل
ٌ
استخدامات يف صناعة الطريان ،كما
واألطعمة وحرب الطباعة ،وله
يُســتخدم يف مجــاالت الطــب ،وصناعــة الســيارات واملحــركات ،ويف
الــدروع واملصفحــات احلربيــة ،ويف العمليــات الكيميائيــة ،ويف صناعــة
األدوات البحريــة واألدوات الرياضيــة.
التنجســن :معــدن التنجســن مــن املعــادن النــادرة ،نســبياً ،يف
القــرة األرضيــة ،كمــا أنــه يُعـ ُّد واحــدا ً مــن أثقــل املعــادن ،ولــه درجــة
انصهــار عاليــة جــداً ،ممــا جيعلــه مــن أقــوى املعــادن املعروفــة .وخامــات
التنجســن هــي معــدن وولفرمیــت ومعــدن الشــيليت ،وهــو يُســتخدم

قطع من خام النيوبيوم النقي.

خام معدن البورون النقي.
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يف شــكل مركــب کربيــد التنجســن ،يف آالت احلفــر والقطــع ،ويف
آالت الصلــب الــدوارة ذات الرسعــات العاليــة ،ويف الســبائك املعدنيــة
الفائقــة القــوة ،ويف كثــر مــن األجهــزة واالســتخدامات الكهربائيــة،
ومــن أشــهرها اخليــط الرفيــع داخــل املصابيــح الكهربائيــة.
اليورانيــوم :يُعـ ّد اليورانيــوم مــن املعــادن الثقيلــة ،ومــن املعــادن
املشــعة ،وبســبب أهميتــه لتوليــد الطاقــة واســتخدامه يف األســلحة
النوويــة ،ويف مفاعــات الطاقــة النوويــة ،فــإن لــه حساســية خاصــة يف
السياســة الدوليــة.

الفاناديــوم :معــدن الفاناديــوم مــن عنــارص املعــادن الدقيقــة الناعمــة
املرنــة ،املعروفــة يف القــرة األرضيــة ،ومعظــم معــدن الفاناديــوم
يســتخرج مــن اجلســم املعــدين للحديــد التيتــاين للمجنتايــت ،كمــا ميكــن
اعتبــار بقايــا الزيــت ،أو رمــاد محطــات الطاقــة ،ومخلفــات محفــزات
التفاعــل ،مصــادر أخــرى مهمــة لــه .كمــا يُعـ ُّد الفاناديــوم مــن النواتــج
الثانويــة خلامــات الیورانيــوم وصخــور الفوســفات ،واســتعماله كعنــر
مضــاف يف الســبائك املعدنيــة املختلفــة للصلــب ،حيــث تعطيهــا
وتكســبها مزيــدا ً مــن القــوة والصالبــة ويســتعمل كذلــك يف ســبائك
التيتانيــوم
َّ
الهشــة
الزنــك :معــدن الزنــك مــن املعــادن املعروفــة ،وهــو مــن املعــادن
نســبياً ،كمــا أنــه مــرنٌ قابـ ٌ
ـل للطــرق والســحب ،وهــو يســتخلص يف
الغالــب مــن معــدن الســفلیرایت .ومــن أهــم اســتخدامات الزنــك،
تبطــن الصلــب ،حبيــث حيســن مــن مقاومتــه للتــآكل ،كمــا أنــه
يســتخدم يف الســبائك املعدنيــة إلنتــاج معــدين الربونــز والنحــاس
ـك تســتخدم يف إنقــاص الــوزن
األصفــر ،ويســتهلك كمركبــات زنـ ٍ
واحلميــة الغذائيــة وكذلــك يف األســمدة الزراعيــة.
الليثيــوم :وهــو فلـ ٌّز خفيـ ٌ
ـف ل ّيــن ،كثافتــه منخفضـ ٌـة ،وال يوجــد حُ ـ ّرا ً
ـول زيتــي معــدين .وهــو أهــم
يف الطبيعــة .لذلــك ،جيــب حفظــه يف محلـ ٍ
ٍ
الفلـ ّزات لصناعــة أجــود البطاريــات الكهربائيــة .ومــن مُميــزات بطاريــة
الليثيــوم؛ صغــر حجمهــا ،وخفــة وزنهــا ،ورسعــة شــحنها ،وبـ ُـطء
ٌ
ـتخدامات أخــرى يف
تفريغهــا ،وعمرهــا الزمنــي الطويــل .ولليثيــوم اسـ
ُّ
صناعــة أدويــة األعصــاب ،وصناعــة الشــحوم والزجــاج.
واخــراً ،وليــس آخــراً ،امللــح :يتكـوَّن امللــح املعــروف ،بشــكل رئيــس،
مــن مركــب كيميــايئ يعــرف بكلوريــد الصوديــوم ،ينتمــي إىل مجموعــة
أكرب من األمالح .ويوجد امللح يف الطبيعة عىل هيئة ّ
بلورات معدنية
تُعــرف بامللــح الصخــري ،كمــا يوجــد بكــرة يف مــاء البحــار ،حيــث هــو
ُ
الرئيــس فيــه ،إذ حيتــوي املحيــط عــى قرابــة  35جرامـا ً
امل َكـ ِـوّن املعــدين َّ
مــن امللــح لــكل لــر .وامللــح رضوريٌ حليــاة اإلنســان واحليــوان والنبــات،
وهــو مــن أقــدم وأوفــر التوابــل واملنكهــات ،إذ يعــود اســتخدامه إىل
حــوايل  8000ســنة .وباإلضافــة إىل أهميتــه كجــزء مــن طعــام النــاس،
فهــو أيضـا ً يُســتخدم يف حفــظ األطعمــة.
واآلن ،هــل ميكــن ٍّ
ألي منــا أن يتصــور احليــاة بــدون معــادن .أعتقــد أن
هــذا أمـ ٌر عسـرٌ جــداً.

أعىل :حجر من خام الكروم.
وسط :مجموعة من معدن
الفانادينايت أو خام الفاناديوم.
أسفل :خام البوتاسيوم وكريستال
السيلفينايت.

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

24

25

الفصل الثاين

جغرافية اململكة العربية
السعودية وجيولوجيتها

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

26

27

الفصل الثاين :جغرافية اململكة العربية السعودية وجيولوجيتها

جغرافية اململكة
العربية السعودية
املوقع
تقــع اململكــة العربيــة الســعودية يف جنــوب غربــي قــارة آســيا ،ضمــن
اجلــزء الــذي اصطلــح اجلغرافيــون عــى تســميته «جزيــرة العــرب» أو
«شبه اجلزيرة العربية» ،بني دائريت عرض  13درجة شماال ً و 32درجة
شــماال ً تقريبـاً ،وخطــي طــول  35درجــة رشقـا ً و 56درجــة رشقـا ً تقريبـاً،
موقع يتوسط قارات العالم القديم ،ويضفي عليها أهمية كبرية،
يف
ٍ
فجزيرة العرب التي تقع يف أقىص جنوب غربي آسيا وت ُ ّ
شكل امتدادا ً
طبيعيـا ً لهــا ،تتصــل بإفريقيــا عــن طريــق ســيناء ،وتــكاد تالمســها عــن
طريــق مضيــق بــاب املنــدب يف جنــوب البحــر األحمــر ،وهــي ليســت
بعيــدة عــن أوروبــا ،وهــذا مــا جعلهــا جــرا ً بــن هــذه القــارات.
وتُحيــط جبزيــرة العــرب حبــارٌ وخلجــانٌ سـهّلت اتصالهــا بالعالــم املحيــط
بهــا ،فهنــاك حبــر العــرب ،الــذي يُعـ ُّد امتــدادا ً للمحيــط الهنــدي ،مــن
اجلنــوب ،والبحــر األحمــر مــن الغــرب ،واخلليــج العربــي وحبــر عمــان
مــن الــرق ،فيمــا يقــع البحــر األبيــض املتوســط غــر بعيــد إىل الشــمال
الغربــي منهــا.

املناخ
تقــع جزيــرة العــرب ،وبالتــايل اململكــة العربيــة الســعودية ،ضمــن
اإلقليــم املــداري احلــار ،وهــي ت ُ ّ
مثــل اجلــزء األوســط مــن النطــاق
الصحــراوي ،الــذي ميتــد مــن إقليــم الســند ،يف شــبه القــارة الهنديــة،
رشقـا ً إىل إفريقيــا غربـاً .كمــا أنهــا تقــع ضمــن منطقــة الضغــط املرتفــع
املــداري ،حيــث نطــاق الريــاح التجاريــة الشــمالية الرشقيــة اجلافــة،
وهــذا مــا جعــل جزيــرة العــرب جافــة شــحيحة املطــر ،يف معظــم
أجزائهــا وأوقاتهــا .ومــع أن جزيــرة العــرب محاطــة بالبحــار مــن ثــاث
جهــات إالّ أن تأثــر هــذه البحــار يــكاد ال ي ُذكــر يف ختفيــف شــدة احلــرارة.
فاخلليــج العربــي والبحــر األحمــر يُعـ ّدان حبريتــن ضيقتــن ،كمــا أن
حبــر العــرب ،ومــن ورائــه املحيــط الهنــدي مفصــوالن عــن وســط جزيــرة
العــرب مبرتفعــات حرضمــوت واملــكال وكثبــان الربــع اخلــايل ،ولهــذا ،ال
يصــل تأثريهمــا إىل الداخــل .ونظــرا ً لوقــوع جزيــرة العــرب بــن إقليمــن
موســميني هما :اإلقليم املوســمي للهند واإلقليم املوســمي للحبشــة،

فــإن املنطقــة اجلنوبيــة الغربيــة منهــا تتمتــع بأمطــار موســمية يف
الصيــف ،فيمــا تتأثــر أطرافهــا الشــمالية بالعواصــف الشــتوية املمطــرة
القادمــة مــن البحــر األحمــر.

املساحة واحلدود
تغطــي اململكــة العربيــة الســعودية مســاحة تُقـ ّدر حبــوايل مليــوين
كيلومــر مربــع ،أي أنهــا تشــغل حنــو  %70مــن مســاحة جزيــرة العــرب
البالغــة حنــو مليونــن ومثامنائــة ألــف كيلومــر مربــع .وتشــرك اململكــة،
يف حدودها الربية ،مع سبع دول عربية شقيقة مجاورة ،حبدود يبلغ
مجمــل طولهــا أكــر مــن  4500كيلومــر ،وهــذه الــدول هــي :اململكــة
األردنيــة الهاشــمية ،وجمهوريــة العــراق ،ودولــة الكويــت ،ودولــة
قطر ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،وسلطنة عمان ،واجلمهورية
اليمنيــة ،وأطــول هــذه احلــدود مــع اجلمهوريــة اليمنيــة إذ تبلــغ 1327
كيلومــراً ،وأقرصهــا مــع دولــة قطــر إذ تبلــغ  86كيلومــراً.
دول فيهــا وهــي:
أمــا حدودهــا البحريــة ،فاململكــة تشــرك مــع عــر
ٍ
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ومملكــة البحريــن ،ودولــة قطــر،
ودولــة الكويــت ،واجلمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ،يف اخلليــج العربــي.
وجمهوريــة الســودان ،واجلمهوريــة اليمنيــة ،واململكــة األردنيــة
الهاشمية ،وجمهورية مرص العربية ،ودولة أريترييا يف البحر األحمر.

تضاريس اململكة
تتنوَّع تضاريس اململكة العربية السعودية من وديان سحيقة ،وجبال
شاهقة ،وسواحل طويلة ،وشعاب مرجانية ،وجزر عديدة ،وسهول
ســاحلية ،وواحــات ،وحبــار مــن الكثبــان الرمليــة ،وصحــارى شاســعة.
وقــد أدى هــذا التنـوّع إىل تقســيم جزيــرة العــرب ككل ،واململكــة

صورة من وادي قنونا أحد أكرب األودية
يف جنوب غرب اململكة.
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العربيــة الســعودية بوجـ ٍه خــاص ،إىل مناطــق ،أو أقاليــم ،متميــزة
بتضاريســها .ومــن هــذه األقاليــم :مرتفعــات الــدرع العربــي وخاصــة
اجلنوبيــة الغربيــة ،وأخــدود البحــر األحمــر ،والســهل الســاحيل الرشقــي
للبحــر األحمــر ،وهضــاب جنــد والصمــان ،والســهل الســاحيل الغربــي
للخليــج العربــي ،واألحــواض واألوديــة والســباخ ،وكثبــان الرمــال يف
صحــارى الربــع اخلــايل واجلافــورة والبيضــاء والدهنــاء والنفــود الكبــر.
وقــد أســهمت احلــركات البنائيــة (التكتونيــة) ،التــي حدثــت قبــل
عــرات ومئــات املاليــن مــن الســنني ،يف تشــكيل التضاريــس احلاليــة
يف اجلزيــرة العربيــة عامــة ،واململكــة العربيــة الســعودية خاصــة،
ومــن أبرزهــا ارتفــاع املنطقــة املتمثلــة يف الــدرع العربــي ،وانكشــاف
صخــور القاعــدة فيهــا ،ومــا صاحــب ذلــك مــن انشــقاق أخــدود البحــر
األحمــر وخليــج عــدن ،والصــدوع التحوليــة خلليــج العقبــة والبحــر
امليــت ،وكذلــك صــدوع حبــر العــرب .كمــا أســهمت هــذه احلــركات يف
انفصــال وابتعــاد مــا يُعــرف بالبالطــة العربيــة عــن البالطــة اإلفريقيــة،
واصطدامهــا بالبالطتــن اإليرانيــة والرتكيــة ،األمــر الــذي نتــج عنــه
تكـوّن سالســل جبــال عمــان ،وجبــال زاجــروس وطــوروس ،وث َـ َوران
سلســلة مــن الرباكــن يف رشيــط مــن احلـ ّرات ميتــد مــن جنــوب غربــي
اليمــن إىل جنــوب رشقــي تركيــا.

سهول تِهامة
ي ُطلــق اســم تِهامــة ،محليـاً ،عــى الســهل الســاحيل املُمتــد عــى طــول
البحــر األحمــر ،بــن البحــر واملرتفعــات املحاذيــة لــه ،وهــذا الســهل هــو
عبــارة عــن منطقــة انتقاليــة ضيقــة ،بــن رف البحــر األحمــر وحافــة
السـ َـر َوات الواقعــة إىل الــرق منــه ،ويشــتد ضيــق الســهل
مرتفعــات َّ
الســاحيل يف الشــمال ويتســع باجتــاه اجلنــوب ،وتتنـوَّع فيــه املظاهــر
التضاريســية مثــل ِّ
الســباخ واأللســنة والــروم.

أودية تِهامة
تُعـ ُّد حافــة مرتفعــات الــروات م ِّ
ٌقســما ً مائيـا ً واضحـاً ،بــن ميــاه
األوديــة التــي تنــرف حنــو الــرق ،واألوديــة التــي تنحــدر إىل الغــرب،
َّ
تتدفــق إىل البحــر األحمــر مــن هــذه
حنــو ســهول تهامــة ،واألوديــة التــي
احلافــة .وتتميــز أوديــة تهامــة باحندارهــا الشــديد واســتقبالها أمطــارا ً
غزيرة خالل فصول السنة ،تقل كلما اجتهنا شماالً ،ويتميز بعضها
بالســيول اجلارفــة وجريــان امليــاه الدائــم.

كمــا تكـوّن ،جـ َّراء هــذه التحــركات ،عديــد مــن الرتاكيــب البنائيــة
املتن ِّوعــة ،ومنهــا الطيــات املحدبــة (األقــواس واجلبــال) والطيــات املقعّ ــرة
(األحواض واخلفوس والوديان) ،وغريها .ويف الطبقات حتت السطحية
تكوّنت الطيات املحدبة العظمى ،التي ّ
شكلت مصائد لكميات هائلة
مــن النفــط .وباإلضافــة إىل تأثــر احلــركات البنائيــة ،ســاعدت عمليــات
التعريــة اجلويــة والتغــرات املناخيــة ،خــال الفــرات اجلليديــة واملطــرة
واجلافة ،خالل فرتة البليستوســن ،التي بدأت قبل حنو مليوين ســنة،
عــى تشــكيل املظاهــر التضاريســية املختلفــة يف جزيــرة العــرب.

البحر األحمر
البحــر األحمــر مســطح مــايئ ضيــق ،يفصــل شــمال رشقــي إفريقيــا
عــن شــبه اجلزيــرة العربيــة ،وميتــد ملســافة تبلــغ حــوايل  2000كيلومــرِ
طــوالً ،يبــدأ جنوبـا ً عنــد مضيــق بــاب املنــدب ،الــذي يصــل املحيــط
الهنــدي بالبحــر األحمــر عــر خليــج عــدن ،ويبلــغ أقــى اتســاع لــه يف
أجزائــه اجلنوبيــة ،عنــد جــازان ،إذ يصــل عرضــه هنــاك إىل حــوايل 400
كيلومــر ،فيمــا تقــع أعمــق نقطــة فيــه جنــوب غــرب مدينــة جــدة ،إذ
يبلــغ عمقهــا حــوايل  29ألــف مــر ،وتُســمى «أتالنتــس».
وتعيــش يف البحــر األحمــر حــوايل  1300نــوع مــن األســماك ،وحــوايل
 200نــوع مــن الشــعاب املرجانيــة ،كمــا تشــمل الــروات املعدنيــة
الكامنــة فيــه الزنــك والنحــاس والذهــب والفضــة والرصــاص واملنجنيــز
والنيــكل وامللــح الصخــري والبوتاســيوم واجلبــس والنفــط.

ٌ
صورة فضائية خلليج العقبة.

29

الفصل الثاين :جغرافية اململكة العربية السعودية وجيولوجيتها

جبال احلِجاز
سُ ميت جبال احلجاز بهذا االسم ألنها حتجز بني تهامة غربا ً وهضبة
ن َجْ ــد إىل الــرق منهــا .ويقــال ألعالهــا الــراة أو الــروات .وهــي متتــد
عىل شكل حزام جبيل عىل طول ساحل البحر األحمر ،من العقبة
شــماال ً حتــى جنوبــي اليمــن .وي ُطلــق عــى جزئهــا الشــمايل جبــال
مديــن ،وعــى وســطها جبــال احلجــاز الوســطى ،وعــى جزئهــا اجلنوبــي
جبال الرسوات .وأقىص ارتفاع تبلغه هذه اجلبال يف اململكة العربية
الســعودية يزيــد قليـاً عــى  3000مــر فــوق ســطح البحــر ،يف جبــل
السودة قرب مدينة أبها يف منطقة عسري ،فيما يقل االرتفاع كلما
ُّ
اجتهنــا شــماال ً حتــى يصــل إىل  1000مــرٍ فقــط ،شــمال غــرب املدينــة
املنــورة ،يف املنطقــة التــي يصــل فيهــا هــذا احلــزام إىل أقــى اتســاع لــه.

الهضاب
السـعُو ِدي َّة،
تُغطــي الهضــاب أكــر مــن نصــف مســاحة اململكــة العربيــة ُّ
حيــث متتــد الهضــاب الغربيــة إىل الــرق مــن املرتفعــات الغربيــة .أمــا
هضبة ن َجْ د فتشغل مساحات واسعة من وسط اململكة ،بينما متتد
هضبتــا احل َ َمــاد واحلَجْ ـ َـرة يف أقــى شــمالها ،كمــا متتــد هضبــة ُّ
الصمَّ ــان

ـكل عــام ،تنحــدر هــذه الهضــاب تدرجييـا ً مــن الغــرب
يف رشقهــا .وبشـ ٍ
إىل الــرق أو إىل الشــمال ،وتــرز فيهــا الســهول والقمــم الصخريــة
ـاب مئـ ُ
ـات األوديــة اجلافــة ،التــي متتــد مــع
املعزولــة .وتقطــع هــذه الهضـ َ
االجتــاه العــام لالحنــدار ،والتــي تك َّونــت يف فــرات جيولوجيـ ٍة ســابقة.

الصحارى
تغطــي الصحــارى الرمليــة نصــف املنطقــة الرســوبية ،أو مــا يُعــرف
بال َّر ّ
ف العربي ،يف اململكة العربية الســعودية ،أو ثلث مســاحة شــبه
اجلزيــرة العربيــة ،وتبلــغ جملــة مســاحتها  780ألــف كيلومــر مربــع
تقريباً .ويقع حنو  %90من هذه الصحارى يف ثالثة حبار رملي ٍة رئيسة
هي :صحراء النفود الكبري ،وصحراء الدهناء ،وصحراء الربع اخلايل.
وهــذه الصحــارى الرمليــة مــن أبــرز مالمــح شــبه اجلزيــرة العربيــة.

اخلليج العربي
يقــع اخلليــج العربــي رشق اململكــة العربيــة الســعودية ،وهــو ضحــل
وشبه مغلق ،حتده بيئة جافة من كل جوانبه .وهو ميتد من الشمال
الغربي حنو اجلنوب الرشقي ،ويبلغ طوله حوايل  1000كيلومرت ،من
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ٌ
مجموعة من جزر
خريطة تظهر فيها
البحر األحمر الكبرية والصغرية.
ٌ
ٌ
فضائية للخليج العربي.
صورة

مصــب شــط العــرب ،يف العــراق ،شــماالً ،حتــى مضيــق هرمــز جنوبـاً،
ويــراوح عرضــه بــن  200و 450كيلومــراً ،ويبلــغ متوســط عمقــه 35
مرتاً ،ويصل العمق يف بعض أحواضه ،الواقعة يف الشمال الرشقي،
إىل  100مــر أو أكــر قليـاً .وأعمــق نقطــة فيــه تقــع قــرب مدخــل
مضيــق هرمــز ،إذ يصــل عمقهــا إىل  120مــراً .ويبلــغ إجمــايل املناطــق
الضحلة يف اخلليج العربي حوايل  %18من املساحة اإلجمالية%74 ،
منهــا مناطــق داخليــة ،فيمــا يتكـوَّن الباقــي مــن الضفــاف الســاحلية
ومناطــق الشــعاب املرجانيــة .وتبلــغ مســاحة اخلليــج العربــي اإلجماليــة
 226ألف كيلومرتٍ مربع .وتصب يف اخلليج العربي أنهار شط العرب،
وهو ملتقى نهري دجلة والفرات يف العراق ،ونهر قارون من منطقة
ـي حبقــول النفــط يف مســامات صخــوره
عربســتان يف إيــران .وهــو غنـ ٌ
ُ
الرســوبية ،كمــا أن مــن الظواهــر املميــزة للخليــج العربــي وجــود
عيــون ميــاه عذبــة ،يف مياهــه املاحلــة ،منهــا عــن غمســة رشق اجلبيــل،
وقــد كانــت هــذه العيــون مصــدرا ً رئيسـا ً للمــاء العــذب للبحــارة أثنــاء
رحالتهــم للغــوص حبثـا ً عــن اللؤلــؤ ،عندمــا كانــت هــذه املهنــة هــي
األكــر رواجـا ً يف اخلليــج العربــي حتــى بدايــات القــرن العرشيــن.

سهول اخلليج العربي
متتــد الســهول الســاحلية للخليــج العربــي ،مــن الشــمال الغربــي حنــو
اجلنــوب الرشقــي ،عــى شــكل حــزام يــراوح عرضــه بــن  50و100
كيلومــر ،بــن هضبــة الصمــان إىل الغــرب وشــاطئ اخلليــج العربــي إىل
الــرق .وبشــكل عــام ،ترتفــع ســهول اخلليــج العربــي كلمــا توغلنــا إىل
الداخل غرباً ،حتى تصل إىل ارتفاع  250مرتا ً تقريباً ،مبحاذاة هضبة
الصمــان .وســهل اخلليــج العربــي منبســط تغطيــه الرمــال يف أجــزاء
(ســباخ)،
كبــرة ،بينمــا حت َّولــت باقــي األجــزاء إىل مســطحات ملحيــة ِ
قصبــة
وينحــر امتــداد ســهول اخلليــج العربــي ،يف اململكــة ،بــن أم
َ
دويهــن جنــوب خَ ــور ال ُع َديــد.
شــمال اخلفجــي ،و َدوحــة
ِ

الواجهات البحرية
للمملكــة العربيــة الســعودية أربــع واجهــات حبريــة ،مجمــوع أطوالهــا
 3800كيلومــرٍ تقريبـاً؛

واجهتــان يف الغــرب طولهمــا  2600كيلومــر؛ عــى البحــر األحمــر
بطــول  2420كيلومــراً ،أي مــا يُقــارب  %80مــن طــول الســاحل
الرشقــي للبحــر األحمــر ،وعــى خليــج العقبــة بطــول  180كيلومــراً.
وواجهتــان يف الــرق طولهمــا  1200كيلومــر ،يف شــمال اخلليــج
العربي ،بطول  1100كيلومرت ،ويف جنوب اخلليج العربي ،عىل خور
الع َديــد ،بطــول  100كيلومــر.

اجلزر
يبلــغ عــدد اجلــزر التابعــة للمملكــة العربيــة الســعودية  1285جزيــرة
كبرية ومتوسطة وصغرية .وتتصف جزر البحر األحمر بأنها اندفاعات
صخــور ناريــة جوفيــة أو ناجتـ ٍة عــن ثــورات بركانيــة ،أو صخــور رســوبية
ارتفعــت بســبب انبثاقــات صخــور ملحيــة عميقــة ،أو جتمعــات حيويــة
بســبب منو الشــعب املرجانية ،أو بســبب ترســبات رمال حبرية ناصعة
البيــاض ورمــال كثبانيــة .أمــا جــزر اخلليــج العربــي فقــد تك َّونــت ،يف
معظمهــا ،مــن صخــور رســوبية جرييــة ومرجانيــة ،ورمليــة ،وطينيــة،
فيمــا تكــون بعضهــا بســبب انبثاقــات ملحيــة.
وتتبايــن تضاريــس اجلــزر وارتفاعاتهــا ،فبعــض اجلــزر ال يتجــاوز ارتفاعهــا
أعــى مــن منســوب البحــر ،ويطلــق أهــل اخلليــج العربــي عــى مثــل هــذه
ســان ،يف منطقــة جــازان
اجلــزر اســم «فشــت» ،فيمــا يُســميها أهــل َف َر َ
«ظهــور» .وبعضهــا اآلخــر جــزر جبليــة مرتفعــة وعــرة مثــل جزيــرة
ثــران ،التــي اشـتُهرت باســم «تــران» التــي يبلــغ ارتفاعهــا أكــر مــن
 500مــرٍ فــوق مســتوى ســطح البحــر ،وجزيــرة فرســان الكبــر التــي
ترتفــع  72مــرا ً فــوق ســطح البحــر.
ومعظــم اجلــزر الســعودية غــر مأهولــة ،واملأهــول منهــا خمــس جــزر
تشــمل ثــاث جــزر ضمــن أرخبيــل جــزر فرســان ،يف منطقــة جــازان،
هــي فرســان الكبــر وســجيد وقمّ ــاح ،وجزيرتــان يف اخلليــج العربــي همــا
تــاروت وأبــو عــي.
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جيولوجية اململكة
العربية السعودية
البالطة العربية وجزيرة العرب
ـان
يتكـوّن ســطح األرض التــي نعيــش عليهــا ،مبــا فيــه مــن جبـ ٍ
ـال ووديـ ٍ
ـات وأنهــار وحبــار ومحيطــات ،مــن كتلتــن رئيســتني
وصحــارى وغابـ ٍ
مــن الصخــور؛ قــرة أرضيــة قاريــة ،وقــرة أرضيــة محيطيــة .وتنقســم
هــذه الصخــور إىل صفائــح أو بالطــات تكتونيــة ،تطفــو فــوق صخــور
ُّ
بالصهــارة (املاجمــا) ،التــي تتحكــم
مائعــة يف جــوف األرض ،تُعــرف
حركــة تياراتهــا اجلوفيــة يف حتريــك مــا فوقهــا مــن بالطــات .ورُغــم مــا
نــراه بالعــن املجـ ّردة مــن ثبــات األرض ،إال أن هــذه البالطــات تتحــرك
حركة دؤوبة؛ تنفصل عن بعضها يف اجتاه ،وتصطدم ببعضها اآلخر
يف االجتــاه اآلخــر.
ويف هــذا اإلطــار ،تقــع جزيــرة العــرب فــوق مــا يُعــرف بالبالطــة العربيــة
( ،)Arabian Plateالتــي كانــت متصلــة بالبالطــة اإلفريقيــة ،التــي
شــكلت جــزءا ً مــن قــارة «جوندوانــا» العظمــى ،التــي انفصلــت عــن
قــارة «باجنيــا» األعظــم ،وكان ي ُحيــط بهــا محيــط «تيثــس» العظيــم
مــن الشــمال والــرق.
وقبل ماليني السنني ،حتركت البالطة العربية ،وكانت ال تزال جزءا ً
(((
مــن البالطــة اإلفريقيــة ،وتع َّرضــت لعمليــات جيولوجيــة تكتونيــة
ُّ
ـار ،وتباعــد،
مــن تصــادم ،وحتطــم ،وزوال صخــور قدميــة ،واحنســار حبـ ٍ
وتكـوّن حبــار فتيــة ،وظهــور صخــور جوفيــة .كمــا ثــارت فيهــا الرباكــن
وتطايــرت حممهــا ،وســالت عليهــا الصخــور الناريــة املائعــة امللتهبــة.
وحتركــت هــذه البالطــة ،عــر تارخيهــا اجليولوجــي الطويــل ،حتــى وصلــت
املنطقــة القطبيــة املتجمــدة اجلنوبيــة ،فغطتهــا طبقــات اجلليــد ملاليــن

ٌ
ُشتقة من كلمة تكتون  Tektonباليونانية ،وهي تعني
((( التكتونيات ،م
البناء ،وهي الفرع العلمي ضمن علم اجليولوجيا الذي يهتم ببنية القرشة
األرضية .إضافة للقوى واحلركات التي حتدث يف مناطق مع َّينة من القرشة
األرضية لتخلق بنية جديدة أو ظواهر جيولوجية مثل الزالزل والرباكني.
واحلركة التكتونية هي احلركة أو احلركات التي أسهمت ،وال تزال تُسهم يف
إعادة بناء القرشة األرضية وتشكيلها.

وادي الديسة وتشكيالت متن ِّوعة من أعمدة
أحجار الرمل احلمراء.

السنني ،ملا ال يقل عن سبع فرتات ،وتعاقبت عليها البحار بني غمر
واحنسار ،ومرت عليها فرتات مطرية فاكتست أرضها بالغابات اخلُرض
الكثيفة الوارفة الظالل ،وأعقبتها فرتات جفاف فتصحرت وأجدبت.
وبقيــت البالطــة العربيــة عــى هــذه احلــال إىل أن أحنــر عنهــا حبــر
تيثــس بســبب حتـ ُّرك البالطــات ،وتصــادم القــارات ،لتتكـوَّن ،بــدال ً

عنــه ،سالســل جبــال عظيمــة ،فقــد كانــت جزيــرة العــرب ،والبالطــة
ـب ،جيولوجيـاً،
العربيــة ،كمــا ذكرنــا ،متصلـ ًة ،حتــى عهــد قريـ ٍ
بإفريقيا والبالطة اإلفريقية ،إال أنها انشطرت عنها ،قبل حنو ثالثني
مليــون ســنة ،عــى امتــداد أخــدود عظيــمُ ،عــرف بالصــدع اإلفريقــي
العظيــم ،تكــون عــى امتــداده خليــج عــدن ،والبحــر األحمــر ،وخليجــا
العقبة والسويس ،وجنم عن قوة هذا الصدع انفصال منطقة الدرع
العربــي ،التــي تقــع يف غربــي اجلزيــرة العربيــة ،عــن الــدرع النوبــي،
التــي تقــع يف رشقــي إفريقيــا ،كمــا تك َّونــت جبــال الــروات يف غــرب
اجلزيــرة العربيــة .وأخــذت البالطــة العربيــة بالتحــرك ،باجتــاه الشــمال
الرشقي ،حتى اصطدمت بآسيا والتحمت بها ،وتكوّن ،عىل امتداد
ذلــك االصطــدام ،سالســل جبــال طــوروس ،يف اجلنــوب الرشقــي مــن
آسيا الصغرى (تركيا اليوم) وجبال زاجروس يف غربي إيران ،وجبال
ُعمان ،يف رشقي اجلزيرة العربية ،ولم يبق من حبر تيثس العظيم إال
اخلليــج العربــي وحبــر عمــان .وال تــزال البالطــة العربيــة تتحــرك ،باجتــاه
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الشــمال الرشقي ،بزحزحة جانبية عىل امتداد صدوع خليج العقبة
والبحــر امليــت ،وصــدوع حبــر العــرب االنزالقيــة ،بعيــدا ً عــن البالطــة
اإلفريقيــة ،مبعــدل ســنتيمرتٍ ونصــف إىل ســنتيمرتين ســنوياً ،لتصطــدم
بالبالطة اإليرانية الرتكية ،ولعل هذا هو تفسري الزالزل التي ترضب
غربي إيران وجنوب رشقي تركيا ،والهزات الزلزالية التي يشــعر بها
ســكان الســاحل الرشقــي للبحــر األحمــر ،والســاحل الغربــي للخليــج
العربــي بــن احلــن واآلخــر.
وهكــذا ،فــإن البالطــة العربيــة تشــمل املنطقــة املمتــدة مــن حبــر العــرب
جنوبـاً ،إىل سالســل جبــال طــوروس شــماالً ،ومــن البحــر األحمــر غربـا ً
إىل سالســل جبــال زاجــروس رشقـاً ،وهــي متثــل وحــدة جيولوجيــة
واضحــة املعالــم واحلــدود الطبيعيــة ،تُعــرف بالبالطــة ،أو الصفيحــة،
العربيــة ،ألن جزيــرة العــرب ّ
متثــل جــزءا ً كبــرا ً منهــا.
ويف اجلزيــرة العربيــة ،تضــم هــذه البالطــة إقليــم الــدرع العربــي املكـوّن
مــن صخــور ناريــة ومتحولــة ،وحيتــوي عــى كثــر مــن املعــادن ذات
القيمــة االقتصاديــة العاليــة ،والـ ّ
ـرف العربــي؛ املكـوّن مــن صخــور
رســوبية ،والــذي يضــم حــوض الرتســيب العربــي الكبــر ،الــذي يتكـوَّن
مــن عــدد كبــر مــن األحــواض الصغــرة ،التــي حتتــوي عــى واحـ ٍـد مــن
ـت وغــاز ،يف العالــم ،وتتمثــل العالقــة
أكــر مخزونــات النفــط ،مــن زيـ ٍ
بني اململكة العربية السعودية والبالطة العربية يف أن جزيرة العرب
ِّ
توضح مواقع واجتاهات احلركة
خارطة
التكتونية للبالطة العربية (الصفيحة
العربية).

تشــغل معظــم مســاحة البالطــة العربيــة ،وأن اململكــة تشــغل معظــم
مســاحة جزيــرة العــرب.

جيولوجية البالطة العربية
حيتفــظ التتابــع الطبقــي الصخــري للبالطــة العربيــة بســجل جيولوجــي
دقيــق آلثــار العمليــات واألحــداث اجليولوجيــة التكتونيــة التــي مــرت
بهــا خــال الدهــور الســحيقة ال ِقــدم ،التــي ترجــع إىل أكــر مــن 540
مليــون ســنة ،كمــا حيفــظ هــذا الســجل أدلـ ًة عــى مــا تعرضــت لــه
البالطــة مــن تغــرات مناخيــة ،ومــا غطاهــا مــن جليــد ،ســوا ٌء بســبب
مــا يُعــرف بكــرة اجلليــد (جتمــد األرض) ،وبســبب اقرتابهــا مــن القطــب
املتجمــد اجلنوبــي ،ومــا غمرهــا واحنــر عنهــا مــن حبــار ،وغــر ذلــك.
وتنقســم البالطــة العربيــة ،بنائيـا ً أو تركيبيـاً ،إىل إقليمــن رئيســن،
هما :املنطقة املستقرة ،ومنطقة احلزام املتحرك .أما املنطقة املستقرة
فتشــمل إقليــم الــدرع العربــي ،وإقليــم الـ ّ
ـرف العربــي ،الــذي ينقســم
الرف الداخيل املستقر ،أو املنطقة الداخلية أحادية امليل ،والرفّ
ّ
إىل
غــر املســتقر ،أو املصطبــة الداخليــة.
ـي الــذي يشــمل
وأمــا منطقــة احلــزام املتحــرك فمــن ضمنهــا حــزام الطـ ّ
سلســلتي جبــال زاجــروس وطــوروس.
ـي يف احتوائهمــا عــى
وتكمــن أهميــة املصطبــة الداخليــة وحــزام الطـ ّ
مختلــف أنــواع الرتاكيــب البنائيــة ،مــن طيــات محدبــة ،وقبــاب
ملحيــة ،وصــدوع ،عملــت كمصائــد للنفــط.

جيولوجية اململكة
ُقســم اجليولوجيــون اململكــة إىل أربعــة أقاليــم جيولوجيــة
عــاد ًة مــا ي ّ
ّ
هــي :إقليــم الــدرع العربــي أو صخــور القاعــدة ،وإقليــم الــرف العربــي،
الــذي يُعــرف أيضـا ً باســم الرصيــف القــاري العربــي أو منطقــة الغطــاء

زحف جليدي تعرَّضت له جزيرة
آثار
ٍ
العرب يف أواخر العرص األروردوفييش.
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الرســوبي ،وإقليــم البحــر األحمــر ،وإقليــم احلـ ّرات .لكننــا نــرى أن
مــن املهــم أن نُضيــف إىل هــذه األقاليــم إقليمــن مهم ّيــن همــا :إقليــم
الكثبــان الرمليــة ،وإقليــم ِّ
الســباخ.

إقليم الدرع العربي
يقع أغلب إقليم الدرع العربي يف غربي اململكة العربية السعودية،
وهــو ضيــق االتســاع يف الشــمال واجلنــوب ،إذ إن عرضــه يف الشــمال
ال يتعــدى  50إىل 100كيلومــر ،ويف اجلنــوب يـ ُـراوح اتســاعه بــن 200
ً
ـاع لــه ،يف الوســط ،إىل حنــو
و 250كيلومــرا ،بينمــا يصــل أقــى اتسـ ٍ
 700كيلومــرٍ .وتنكشــف مســاحات صغــرة مــن صخــور الــدرع العربــي
يف األردن ،واليمن .وتبلغ مساحة الدرع العربي ،يف اململكة العربية
السعودية حوايل  630ألف كيلومرتٍ مربع ،أي ما يزيد عىل  %32من
مســاحة اململكــة العربيــة الســعودية.
وقــد تعـ َّرض الــدرع العربــي لــدورات تكتونيــة وحــركات بنــاء وهــدم
متالحقــة ،وي ُعتقــد بــأن ترسُّ ــخ الــدرع العربــي قــد اكتمــل خــال الفــرة
مــا بــن  1150إىل  550مليــون ســنة خلــت .أي أن اســتقراره اســتغرق

ٌ ُ
ظهر انتشار املعادن الفلزية يف منطقة الدرع العربي يف اململكة العربية السعودية.
خارطة ت ِ

تنتصب هذه األقواس املفتوحة
واملكوَّنة من أحجار الرمل غري
بعيد عن بلدة عردة ،وتعرف باسم
«اخلرب».

صخور
حوايل  600مليون سنة ،كما أن هناك دالئل تشري إىل وجود
ٍ
فيــه عمرهــا أكــر مــن  2400مليــون ســنة.
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ٌ
ٌ
صخري من
تشكيل
صخرة الفيل؛
احلجر الرميل نتج عن عوامل التعرية
بالرياح يف ال ُعال.

أعمدة صخرية من احلجر الرميل
َّ
تشكلت نتيجة تعرُّض طبقات
الصخور للتعرية باملستوى نفسه
من جميع اجلوانب.

وينكشــف أوضــح متــاس بــن صخــور الــدرع العربــي وصخــور الـ ّ
ـرف
العربي ،الذي يقع إىل الرشق منه ،عند مدينة القويعية ،التي تقع
إىل الغــرب مــن العاصمــة الريــاض حبــوايل  180كيلومــراً ،حيــث تظهــر
صخــور الـ ّ
ـرف الرســوبية املُتطبقــة الفاحتــة اللــون فــوق صخــور الــدرع
الناريــة ُ
الكتَليــة واملتح ِّولــة الداكنــة اللــون.
وتشــر دراســات الربوفيســور أحمــد الشــنطي والدكتــور بيــر جونســون
( )Peter R. Johnsonوفائــق قطــان وغريهــم ،إىل أن صخــور
ـل مــن صخــور ناريــة
الــدرع العربــي تك ّونــت بســبب اندفاعــات مــن كتـ ٍ
جوفيــة ،وصخــور ســطحية بركانيــة ،وكذلــك صخــور رســوبية قدميــة،
ثــم تع َّرضــت هــذه الصخــور ،الناريــة اجلوفيــة والســطحية والرســوبية،
َّ
أنوع أخرى من الصخور
معقدة ليتحوَّل بعضها إىل
لعمليات بنائية
ٍ
ِّ
تُعــرف بالصخــور املتحولــة.
وتتكـوَّن صخــور الــدرع العربــي بشــكل عــام مــن صخــور متن ِّوعــة ،ناريــة
جوفيــة ،وناريــة ســطحية (بركانيــة) ،ورســوبية قدميــة .والــدرع العربــي
غنــي برثواتــه الطبيعيــة املعدنيــة ،وخاصــة الفلزيــة منهــا؛ كالذهــب
والفضــة والنحــاس والقصديــر واحلديــد وغريهــا ،كمــا أنــه غنــي بصخــور
البنــاء ،والزينــة؛ كاجلرانيــت والرخــام وغريهــا.
ُقســم اجليولوجيــون الــدرع العربــي إىل خمســة أقاليــم جيولوجيــة هــي؛
وي ّ
إقليــم عســر ،وإقليــم احلجــاز ،وإقليــم مديــن ،وهــذه تكـوّن اجلــزء الغربــي
من الدرع ،وإقليم عفيف وإقليم الرين ،التي تكوّن اجلزء الرشقي منه.
وتشــمل الصخــور التــي حيتــوي عليهــا إقليــم عســر صخــور البازلــت،
واألنديزايــت ،والصخــور الرســوبية ،وبعــض الصخــور املحقونــة،
ويـ ُـراوح عمــر هــذه املجموعــات مــا بــن حــوايل  950و 800مليــون
ســنة .أمــا إقليــم احلجــاز فيحتــوي عــى ثــاث مجموعــات مــن الصخــور

ُّ
الصهاريــة املتالحقــة ،يقـ َّدر عمرهــا حبــوايل  805ماليــن ســنة.
ويُعـ ّد إقليــم مديــن أقــل األقاليــم وضوحـا ً مــن النواحــي اجليولوجيــة
التكتونية نظرا ً لتعرضه للتهشم الشديد واإلزاحات ،ومن املالحظ
أن عمــر الصخــور يف هــذا اإلقليــم أحــدث نســبياً ،إذ ترجــع إىل حــوايل
ـور جرانيتيــة
 680مليــون ســنة .وحيتــوي إقليــم عفيــف عــى صخـ ٍ
حديثة نسبياً ،عمرها أحدث من حوايل  640إىل 580مليون سنة،
كمــا أنــه حيتــوي عــى تتابعــات مــن صخــور بركانيــة وصخــور رســوبية،
تســتقر بــا توافــق فــوق القاعــدة الناريــة واملتحولــة .وإقليــم الريــن هــو
أصغــر أقاليــم الــدرع العربــي مســاحة ،وهــو يقــع يف الطــرف الرشقــي
للــدرع ،حيــث تعلــو صخــور حقــب احليــاة القدميــة الرســوبية صخــور
الــدرع العربــي بــا توافــق ،وحيــوي اإلقليــم صخــورا ً جوفيــة وصخــورا ً
متطبقــة.

ّ
الرف العربي
إقليم
يقــع إقليــم الــرف العربــي إىل الــرق والشــمال واجلنــوب مــن الــدرع
العربــي .ويشـ ِّـكل حنــو ثلثــي مســاحة شــبه اجلزيــرة العربيــة .وقاعدتــه
هي إقليم الدرع العربي نفسه .والرف العربي هو تتابع من الصخور
الرسوبية ،التي ترسبت عىل اليابسة ويف املياه الضحلة ،ومتتد أعمار
صخــور الــرف العربــي ،بشــكل عــام ،مــن العــر الكمــري إىل الفــرة
احلديثــة ،أي أن أعمارهــا أقــل مــن  540مليــون ســنة.
وبصفــة عامــة يكــون ميــل طبقــات صخــور الــرف العربــي باجتــاه الــرق
والشــمال الرشقــي واجلنــوب الرشقــي ،أي بعيــدا ً عــن الــدرع العربــي،
ويكــون ميلهــا خفيفـاً ،حبيــث يــراوح ســمكها بــن ِّ
الصفــر يف الطــرف
القريــب مــن الــدرع العربــي يف الغــرب ،إىل حنــو  6آالف مــر يف حــوض
اخلليــج العربــي والربــع اخلــايل.
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وتتكـوَّن الصخــور األقــدم ،التــي ترســبت خــال حقــب احليــاة القدميــة،
َّ
والطفــل والقليــل مــن أحجــار اجلــر وامل ُ ِّ
تبخــرات .أمــا
مــن احلجــر الرمــي
َ
الصخور التي ترسبت يف احلِقب املتوسطة ،فتتألف إجماال ً من احلجر
َّ
والطفــل ،وأحجــار الرمــل ،ورمــال الســيليكا .فيمــا تتكـوَّن
اجلــري،
وغ ْريـَـن وأحجــار اجلــر،
صخــور حقــب احليــاة احلديثــة مــن أحجــار رمــل ِ
وقــد تكـوَّن النفــط يف الطبقــات الرســوبية ،الغنيــة باملــواد العضويــة،
وذلــك بفعــل الضغــط واحلــرارة الواقعــن عــى الرواســب املطمــورة ،ثــم
هاجــر النفــط املتولــد يف هــذه الطبقــات إىل طبقــات أخــرى ،مــن خــال
الصخــور املســامية ،حيــث احنبــس يف مكامــن تُعــرف باملصائــد ،منهــا
البنائيــة املُحدبــة والطباقيــة ،وهــذه املصائــد تعلوهــا صخــور حابســة
ليســت ذات نفاذيــة.
زيت وغاز ،حتتوي طبقات الصخور املسامية
وإضافة إىل النفط ،من
ٍ
يف الـ ّ
ـرف العربــي عــى خزانــات مهمــة للميــاه اجلوفيــة ،أهمهــا خــزان
الوســيع ،وخــزان املنجــور يف املنطقــة الوســطى مــن اململكــة ،ومكمــن
أم رضمــة يف اجلــزء الرشقــي منهــا ،ومكمــن ســاق يف الوســط والشــمال
الغربــي ،وخزانــات طبقــات مجموعــة الوجيــد يف اجلنــوب.
والــرف العربــي غنــي برثواتــه الطبيعيــة ،وخاصــة الالفلزيــة منهــا،
كالفوســفات ،والبوكســايت ،والكاؤولينايــت ،واألمــاح ،واجلبــس،
باإلضافــة إىل النفــط وغريهــا ،كمــا أنــه حيــوي صخــور البنــاء والزينــة
كأحجــار الرمــل ،وأحجــار اجلــر ،ورمــال الســيليكا وغريهــا.

إقليم البحر األحمر
هــو عبـ ٌ
ـارة عــن حــوض طــويل يتجّ ــه مــن الشــمال الغربــي إىل اجلنــوب
ٍ
ُ
حديث العمر جيولوجياً ،تكوّن قبل حوايل  30مليون سنة،
الرشقي،

ٌ
بركانية تكونت ،قدمياً ،نتيجة
مخاريط
النشاط الربكاين واندفاع ُّ
الصهارة إىل
السطح وتراكمها حول الفتحات التي
نفذت منها احلمم الربكانية.

عندمــا أدى حــدوث الصــدع اإلفريقــي العظيــم إىل انفصــال البالطــة
العربيــة عــن البالطــة اإلفريقيــة وتكـوّن أخــدود البحــر األحمــر ،وقــد
أ ّدت عمليــات التصـ ّدع إىل تكويــن سلســلة مــن األحــواض الرســوبية
عــى امتــداد الســاحل الرشقــي للبحــر األحمــر.
وينحــر إقليــم البحــر األحمــر بــن ســاحل البحــر األحمــر غربـا ً
واملرتفعــات الغربيــة (جبــال الــروات) رشقـاً ،ويتكـوَّن مــن عــدد
مــن أحــواض الرتســيب املختلفــة ،وصخــوره عبــارة عــن مدملــكات
رتاصفـ ُـة الثابتــة) ،وأحجــار رمليــةَ ،
وط ْفــل،
أو رواهــص (الصخــور ُ امل ُ ِ
وأحجــار جرييــة ،وصخــور شــعاب مرجانيــة ،ومتبخــرات (أمــاح)،
ـاب ملحيـ ٍة ،وتصــل ســماكة هــذه الصخــور إىل حــوايل  5000مــر.
و ِقبـ ٍ
وأبــرز ثرواتــه الطبيعيــة هــي األمــاح ،واملعــادن ،والنفــط.
خارطة تظهر انتشار
احلرّات يف اململكة
العربية السعودية.
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ُ
بقايا براكني سود ،وأخرى نادر ٍة بيض،
يف رشقي حرّة خيرب.

ال ُّد ُ
حول (جمع ْ
دحل) هي جز ٌء من عالم ما حتت سطح األرض ،وهي
ٌ
غريبة ،حيتوي بعضها أشكاالً
وتكوينات طبيعية جميلة ،وقد
جتاويف
ٍ
ً
غازات مُشعّ ة.
رطبة قليلة األوكسجني ،وقد حتتوي عىل
تكون
ٍ

إقليم احلرّات

تبلغ مساحتها حوايل  20ألف كيلومرت مربع ،وأصغرها حرة طفيل،
التــي تبلــغ مســاحتها حــوايل  80كيلومــرا ً مربعـاً ،وتُعـ ُّد حــرة رساة
عبيــدة ،يف منطقــة عســر ،أقــدم حــرات اململكــة ،إذ يــراوح عمرهــا
بني  30و 25مليون سنة ،وتبلغ مساحتها حوايل  700كيلومرتٍ مرب ّع.

احلـ ّرات ،ومُفردهــا َحـ ّرة ،هــي عبـ ٌ
ـارة عــن طفــوح بازلتيــة تك ّونــت مــن
حمــم الصخــور الربكانيــة املنصهــرة ،التــي َّ
تدفقــت مــن باطــن األرض إىل
نشاطات
شقوق وصدوع وفوهات بركانية؛ نتيجة
سطحها ،من خالل
ٍ
ٍ
حركية وزلزالية ،وهي تعرف بالالبات ،ومفردها البة .وي ُطلق مسمى
«احلـ ّرة» أو «الالبــة» عــى الرباكــن مــن مخاريــط وفوهــات ،وعــى
مُخرجاتهــا مــن الصخــور التــي تكـ ِّون الالبــات والرمــاد وغريهــا.

أمــا الرباكــن ،التــي هــي الســبب ،يف الغالــب ،يف نشــأة احلـ َّرات،
فأشهرها وأح ُدثها بركان املدينة املنورة؛ جبل امللساء ،الذي ثار سنة
 654للهجرة (1256م) ،وكاد أن يصل فيضه إىل احلرم املدين ،كما أن
مــن فوهــات الرباكــن النــادرة براكــن األبيــض ،والبيضــاء ،واملنســف،
وهــي براكــن نــادرة صخورهــا بيضــاء اللــون تتكـوَّن مــن صخــور بركانيــة
حمضيــة تعــرف بالكوموندايــت.

وتُعـ ُّد احلـ ّرات معالــم طبوغرافيــة متميــزة ،إذ ميكــن للمســافر بــرا ً مــن
منطقــة القصيــم أو منطقــة حائــل إىل املدينــة املنــورة أن يــرى بوضــوح
حجــارة البازلــت الســود التــي تُغطيهــا .وقــد تك َّونــت احلـ ّرات يف أرايض
اململكــة العربيــة الســعودية خــال فــر ٍة تـ ُـراوح مــا بــن  30مليــون ســنة
و 5ماليــن ســنة ،نتيجــة التدفقــات الربكانيــة التــي صاحبــت انشــقاق
أخــدود البحــر األحمــر.

إقليم الرمال

وتنتــر معظــم احلـ ّرات يف اجلــزء الغربــي مــن اململكــة ،ويتكـوَّن معظمهــا
من صخور البازلت القلوي ،ويف مواقعها تكون صخورها فوق صخور
الــدرع العربــي ،وهــي متتــد ،بشــكل رئيــس ،مــن جنــوب اململكــة إىل
شــمالها ،ويبلــغ إجمــايل مســاحاتها ،يف اململكــة ،حــوايل  90ألــف
كيلومــر مربــع ،متثــل حــوايل  %4.6مــن مســاحة اململكــة .وتقــع جميــع
احلـ ّرات يف اجلانــب الغربــي مــن اململكــة عــدا حـ ّرة ال ُهتيمــة إذ تقــع يف
الوســط يف منطقــة حائــل .وأكــر حــرات اإلقليــم هــي حــرة رهــاط ،التــي

يُعـ َّرف الرمــل ،جيولوجيـاً ،بأنــه حبيبــات يـ ُـراوح قطرهــا بــن  %6مــن
املليمــر ومليمرتيــن ،بغـ ّ
ـض النظــر عــن مكوناتهــا أو ألوانهــا .ويتــدرج
حجــم حبيبــات الرمــل مــن اخلشــن إىل الناعــم ،وأخشــن منهــا احلصبــاء
الغ ْريـَـن (الطــن) ،وتتكـوَّن معظــم الرمــال مــن
(احلــى) ،وأنعــم منهــا ِ
حبيات كوارتز ،أو ملح ،أو جري ،أو كسارة أصداف ،أو رماد بركاين،
أو نيــازك ،أو مــواد أحرقتهــا النيــازك ،أو معــادن ثقيلــة؛ كالزركــون
واحلديــد والتيتانيــوم .وإذا التحمــت حُ بيبــات الرمــل ببعضهــا ك ّونــت
مــا يعــرف بأحجــار الرمــل .وأصــل الرمــال أنهــا ناجتــة مــن تعـ ُّرض صخــور
قدميــة ،تشــمل صخــورا ً ناريــة جوفيــة وبركانيــة ســطحية ،وصخــورا ً
رســوبية ،ومتحولــة ،وبقايــا عضويــة ،لعوامــل التعريــة والتحـوّل
اجلوية ،ثم نُقلت وترسبت بواسطة شبكة من األنهار اجلارية ،خالل
الفــرات املطــرة .ويف فــرات اجلفــاف ،تعـ ّرت تلــك الرواســب ،وعملــت

الفصل الثاين :جغرافية اململكة العربية السعودية وجيولوجيتها

الريــاح عــى نقلهــا وترســيبها عــى هيئــة كثبــان رمليــة ،أمــا ألــوان
الرمــال فمتن ِّوعــة ،فمنهــا األبيــض ،واألصفــر ،واألحمــر ،واألســود،
وذلــك حســب ألــوان مكونــات مصادرهــا املعدنيــة والعضويــة.
وتُشــكل الكثبــان الرمليــة وحــدة جيولوجيــة وجيومورفولوجيــة متميــزة
يف إقليمــي الـ ّ
ـرف العربــي والــدرع العربــي ،وهــي تغطــي حنــو  635ألــف
كيلومــرٍ مربــع ،أي حنــو  ،%33مــن مســاحة اململكــة .وأكــر حبــار الرمــال
مساحة يف اململكة هو الربع اخلايل ،الذي تبلغ مساحته حنو  430ألف
كيلومــر مربــع ،يليــه النفــود ،مبســاحة تبلــغ حــوايل  65ألــف كيلومــر
مربــع ،ثــم الدهنــاء ،ومســاحتها تُقــارب  45ألــف كيلومــر مربــع ،ثــم
اجلافــورة ،ومســاحتها  32ألــف كيلومــر مربــع ،ثــم نفــود املظهــور ،الــذي
تبلــغ مســاحته  11ألــف كيلومــر مربــع ،وأخــرا ً صحــراء البيضــاء ،التــي
تبلــغ مســاحتها  9آالف كيلومــر مربــع .وهنــاك جتمعــات كثبــان رمــال
أصغــر مســاحة يف مختلــف مناطــق الــرف العربــي والــدرع العربــي.

إقليم ِّ
السباخ
ِّ
سـ ْبخَ ة وهــي أرض مســتوية ،عــادة مــا تقــع بــن
الســباخ جمــع َ
ً
الصحــراء والبحــر ،أو رمبــا كانــت ،فيمــا ســبق ،حبــرا أو حبــرة ملحيــة،
السبخة هي إحدى البيئات الساحلية
اجلافة املجاورة للبحر ،والتي ختضع
ٌ
تتابع
لظروف بيئي ٍة معينة ينتج عنها
ٍ
خليط من صخور امل ُ ِّ
ٌ
تبخرات مثل
أو
الهاليت واجلبس.

تُشكل الكثبان الرملية وحدة
جيولوجية وجيومورفولوجية متميزة
ّ
الرف العربي والدرع
يف إقليمي
العربي.
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ويتميــز ســطحها بوجــود ترســبات ملح ّيــة وجبسـ ّية وترســبات
لكربونــات الكالســيوم ،وكذلــك رواســب جلبتهــا الريــاح واملــد املــايئّ،
وكذلــك امليــاه اجلوفيــة القريبــة مــن الســطح ،وقــد حتتــوي عــى املــاء
طبقـا ً لطــور تكوّنهــا ،وبعضهــا ممالــح تُســتخرج منهــا األمــاح
ملختلــف األغــراض.
والســباخ نوعــان؛ ســاحلية قريبــة مــن البحــار ومحاذيــة لهــا ،وداخليــة
حيــث القيعــان عدميــة النفاذيــة كتلــك التــي يف فوهــات الرباكــن
الواســعة وبــن كثبــان الرمــال.
وأكــر ســباخ جزيــرة العــرب هــي ســبخة أم الســميم ،التــي تقــع
يف جنــوب رشقــي الربــع اخلــايل ،ومتتــد بــن اململكــة و ُعمــان ،وتبلــغ
ـي ومســاحتها حــوايل
مســاحتها  3500كيلومــر مربــع ،ثــم ســبخة ُمطـ ّ
 3300كيلومــر مربــع ،وأصغرهــا ســبخة قــاع قصيبــاء يف شــمايل
القصيــم ،التيصــص تبلــغ مســاحتها حــوايل  10كيلومــرات مربعــة.
ومــن الســباخ الداخليــة املعروفــة ،ســبخة حضوضــاء ،يف منطقــة
اجلــوف ،ومســاحتها  540كيلومــر مربــع ،والســباخ الواقعــة بــن
الكثبــان الرمليــة للربــع اخلــايل .وتبلــغ مســاحة الســباخ الرئيســة أكــر
مــن  11ألــف كيلومــر مربــع.
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التعدين يف جزيرة العرب؛
ٌ
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ألنــه أكــر قــو ًة وأطــول عمــرا ً مــن النحــاس .وكانــت مناطــق غــرب
آســيا ،والــرق األدىن ،التــي تُمثــل اجلزيــرة العربيــة جــزءا ً منهــا ،أوىل
املناطــق التــي دخلــت العــر الربونــزي ،مــع ظهــور حضــارة ســومر ،يف
بالد ما بني النهرين ،يف منتصف األلفية الرابعة قبل امليالد .حيث
يــرى املؤرخــون أن العــر الربونــزي ظهــر يف الــرق األدىن ،يف بــاد مــا
بني النهرين ،وهضبة األناضول (تركيا حالياً) ،ومرص ما بني عامي
 3000و 1200قبــل امليــاد.

عــرف اإلنســان املعــادن واســتغلها يف احتياجاتــه املختلفــة ،منــذ
بــدء احليــاة البرشيــة والنشــاط البــري ،وقــد قــاد هــذا علمــاء
التاريــخ واآلثــار واإلنســانيات إىل تســمية بعــض العصــور بأســماء
ُّ
ـدن مــا فيهــا ،مثــل العــر
تعكــس
توصــل اإلنســان إىل اســتغالل معـ ٍ
النحــايس ،وهــو فــرة مــن فــرات تطــور احلضــارات البرشيــة بــدأت
بعــد العــر احلجــري ،حــوايل األلــف الرابــع قبــل امليــاد ،وبــدأ معهــا
اســتخدام األدوات املعدنيــة إىل جانــب األدوات احلجريــة .وقــد أثبتــت
االكتشــافات األثريــة ،يف اجلزيــرة العربيــة أن ُعمــان ،أو مجــان كمــا
كان ي ُطلــق عليهــا ســابقاً ،شــهدت نشــاطا ً تعدينيـا ً مكثفـا ً إلنتــاج
النحــاس ،ومعاجلتــه وتصديــره يف نهايــة األلفيــة الرابعــة قبــل امليــاد،
حيــث كان النحــاس يُصـ ّدر منهــا إىل بــاد مــا بــن النهريــن (العــراق
حاليـا ً).
تــى ذلــك ،العــر الربونــزي ،وهــو العــر الــذي ظهــرت فيــه قــدرة
اإلنســان عــى صنــع الســبائك ،عندمــا عــرف اإلنســان كيــف يصهــر
أمــاح النحــاس مــع الفحــم النبــايت يف األفــران لصهرهمــا ،وكان
خيلــط النحــاس اخلــام مــع القصديــر أو ويصهرهمــا معـا ً ليُنتــج الربونــز
ليســتخدمه يف صناعــة املجــارف والســكاكني وغريهــا مــن األدوات،

ويأيت بعد ذلك ،العرص احلديدي ،وهو الفرتة من العصور التارخيية
التــي بــرز فيهــا اســتعمال اإلنســان للحديــد يف صناعــة األدوات
واألسلحة ،وأصبح استعمال احلديد فيها دارجا ً يف صناعة األدوات
العاديــة ،خاصـ ًة األدوات الزراعيــة واحلربيــة ،مثــل الســيوف الطويلــة
والقصــرة ،ورؤوس احلــراب ،والســهام ،والفــؤوس .ورغــم أن
هنــاك اختالفـا ً حــول بدايــة العــر احلديــدي ،اعتمــادا ً عــى املناطــق
اجلغرافيــة ،إال أن املؤرخــن يــرون أن بدايتــه كانــت يف القــرن الثــاين
عــر قبــل امليــاد ،أي مــا بــن عامــي  1500و 1000قبــل امليــاد ،يف
مناطــق الــرق األوســط والهنــد واليونــان.
ولــم تكــن أرض جزيــرة العــرب ،التــي ت ُ ّ
مثــل اململكــة العربيــة
الســعودية جــزءا ً منهــا ،بعيــدة عــن التطـوُّرات التــي شــهدها قطــاع
التعديــن ،واســتخالص وتصنيــع املعــادن ،عــر التاريــخ ،ف ُعمــر
منجــم مهــد الذهــب الواقــع يف منطقــة املدينــة املنــورة ،عــى ســبيل
ّ
ويؤكــد املؤرِّخــون وعلمــاء اآلثــار
املثــال ،يعــود إىل حــوايل  3000عــام.
ُ
ُ
واجليولوجيون أن دراسات الكربون املشع ،التي أجريت عىل بعض
ُّ
رجــع نشــاطات
اللقــى التارخييــة يف موقــع منجــم مهــد الذهــب ،ت ُ ِ
التعدين فيه إىل عهد نبي اهلل؛ سليمان -عليه السالم -أي حوايل
 1000عــام قبــل امليــاد .كمــا يؤكــدون أن التعديــن كان مســتمرا ً يف
املنجــم خــال العرصيــن األمــوي والعبــايس قبــل حــوايل  1300عــام.
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منجم العبالء.

ذكر املعادن يف القرآن الكريم:
يف أهــم مراجــع الثقافــة اإلســامية ،سُ ــمّ يت ســورة مــن ســور القــرآن
ـواع مــن
الكريــم باســم أحــد املعــادن؛ وهــو احلديــد ،كمــا ورد ذكــر أنـ ٍ
املعادن يف مواضع عديدة من القرآن الكريم ،ومن ذلك ،عىل سبيل
ْ
املثــال ،قــول اهلل ســبحانه وتعــاىل« :وأَنْز َْل َنــا ْ
س شَ ـ ِدي ٌد
ال َح ِديـ َد ِفيـ ِه بـَـأ ٌ
َ
ََّ
وم َنا ِفـ ُع لِل َّنــاس ولِيعْ لَــم َّ
ْ
ُ
َ
ُ
اللــه َمــنْ ي َ ْن ُ
غَ
ـ
ي
ال
ب
ه
ل
ـ
ر
و
ه
ر
صـ
ـب إِنَّ الل َقـ ِـويٌّ
ُسُ
ُ
ْ
ِ َ َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
(((
ٌ
َع ِزيـز»

َّ َ
ُ
ـن آ َمنـُـوا َو َع ِملـُـوا َّ
ـات
ـات َج َّنـ ٍ
الصالِ َحـ ِ
وقولــه تعــاىل« :إِنَّ الل ي ُْد ِخــل الَّ ِذيـ َ
َّ
ْ
َ
ـاورَ ِمــنْ َذ َهــب َول ُ ْؤلـ ُـؤا ً
ت َجْ ـ ِـري ِمــنْ ت َحْ ِت َهــا الأَنْ َهــار ُ ي َُحلـو َ
ْن ِفي َهــا ِمــنْ أ َ
سـ ِ
ٍ
(((
َولِ َباسُ ـ ُهمْ ِفي َهــا َح ِريـرٌ»
وقوله تعاىل« :ي ُ ْر ُ
ُ ٌ
ُ
َّ
ان»
ار َون ُ َح ٌ
اس َفلَا ت َنت ِ
َ
َص َر ِ
سل َعلَ ْيك َما ش َواظ ِّمن ن ٍ

(((

النســا ِء و ْ
َّ
ن
ـب
ـاس حُ ـ ُّ
الشـ َه َو ِ
ال َب ِنـ َ
ات ِمـ َ
وقولــه تعــاىل« :زُيـِّ َ
َ
ـن ِّ َ
ـن لِل َّنـ ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
و ْ
َّ
َ
َّ
ْ
اطــرِ ْال ُ َق َ
ـام
ال َق َن ِ
نطـ َـر ِة ِمـ َ
َ
ـل ال َ
ـب َوال ِفضـ َّ ِةُ َوالخَ ْيـ ِ
ـن الذ َهـ ِ
سـ َّو َم ِة َوالأن َعـ ِ
ْ
ْ
ْ
(((
ٰ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
حُ
ـآب»
ث ذلِــك َم َتــاع ال َح َيــا ِة الدن َيــا َوالل ِعنـ َده
ْ
َوال َحـ ْر ِ
ســن الـ ِ
ومــن املالمــح اجليولوجيــة التــي وردت يف القــرآن الكريــم قولــه ســبحانه
َّ
وتعــاىل« :أَلـَـمْ تـَ َـر أَنَّ اللَ أَنـز َ
ات
ـن َّ
السـ َـما ِء َمــا ًء َفأَ ْخ َرجْ َنــا بِـ ِه ث َ َمـ َـر ٍ
َل ِمـ َ

(((
(((
(((
(((

اآلية
اآلية
اآلية
اآلية

 25من سورة احلديد
 23من سورة احلج
 35من سورة الرحمن
 14من سورة آل عمران

ـن ْ
ُّخ َت ِلـ ٌ
الجبــال جُ ـ َد ٌد بيـ ٌ
ـض َوحُ مْ ـ ٌر م ْ
م ْ
ـف أ َ ْل َوان ُ َهــا
ُّخ َت ِلفـا ً أ َ ْل َوان ُ َهــا َو ِمـ َ
ِ َ ِ
ِ
(((
ٌ
ـب سُ ــود»
َو َغ َرابِيـ ُ

ّ
السنة املطهرة:
ذكر املعادن يف

أنواع من املعادن يف أحاديث السنة املطهّرة ،ومنها الذهب
ورد ذكر
ٍ
والفضــة ،والنحــاس ،والياقــوت ،والزبرجــد ،وامللــح ،وغريهــا ،ومــن
ذلــك أحاديــث أحــكام بيــع الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة،
وأحاديــث حتريــم األكل يف آنيــة الذهــب والفضــة ،وأحاديــث حتريــم
الذهب عىل الرجال وإباحته للنساء .وكذلك ورد احلديد ،عىل سبيل
املثال ،يف قوله ،عليه أفضل الصالة والسالم ،يف حديث عبداهلل بن
ن احلـ ِّ
ـج
العبــاس -ريض اهلل عنهمــا -الــذي
ّ
حســنه الذهبــي« :تابِعــوا بـ َ
ُّ
َّ
ـث
ـان الفقـ َـر
ـوب ،كمــا ينفــي الكـر ُ خبـ َ
والذنـ َ
وال ُعمــر ِة ،فإن ُهمــا ينفيـ ِ
احلديـ ِد ،».وذكــر -صــى اهلل عليــه وسـ ّـلم -امللــح يف حديــث أبــي هريــرة
ريض اهلل عنــه -الــذي صححــه مســلم ،حيــث قــالَ « :مــن أَرَا َد أ َ ْهـ َـل
هـ ِذه الب ْلـ َد ِة بسُ ــو ٍء ،يعْ ِنــي امل َ ِدي َنـ َة ،أ َ َذابـ ُه َّ
الل ـ ُه كمــا يـَ ُـذ ُ
وب امل ِ ْلــحُ يف
َ
َ
َ
املـ َـا ِء ،».وقولــه -صــى اهلل عليــه وســلم -مــن حديــث أبــي هريــرة -ريض
اهلل عنــه« :-النــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة ،خيارهــم يف
اجلاهليــة خيارهــم يف اإلســام إذا فقهــوا  ،»..وغــر ذلــك كثــر.

املعادن والتعدين يف ُكتب الرتاث
وردت كثــر مــن اإلشــارات ،يف كتــب الــراث العربــي ،إىل
ـكل عــام ،كمــا
التعديــن واملعــادن ،يف جزيــرة العــرب أو بشـ ٍ
((( اآلية  27من سورة فاطر

ٌ
تاريخ عريق
الفصل الثالث :التعدين يف جزيرة العرب؛

أثبتــت املشــاهدات اآلثاريــة ،التــي دوّنهــا ،خــال القــرن امليــادي
التاســع عــر ،عــد ٌد مــن الرحالــة الغربيــن ،وكذلــك الدراســات
اآلثاريــة ،التــي جــرت خــال القــرن العرشيــن ،مــن قبــل البعثــات
اآلثارية ،وجود مواقع قدمية للتعدين ،يف أرايض اململكة العربية
ّ
يؤكــد أن
الســعودية ،رمبــا يتجــاوز عددهــا األلــف موقــع ،وهــذا
إنســان جزيــرة العــرب قــد بــارش عمليــات التعديــن منــذ فــرات
موغلــة يف القــدم .وقــد ذكــر الربوفيســور أحمــد محمــود الشــنطي،
يف كتابــه «الرواســب املعدنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية»،
الصــادر عــام 1995م ،أن النشــاط التعدينــي يف شــبه اجلزيــرة
العربية يعود إىل ما قبل ثالثة آالف عام ،وقد بلغ هذا النشاط
ذروتــه يف الفــرة التــي تلــت انتشــار اإلســام ،خاصــة أيــام اخلالفــة
األمويــة وأوائــل اخلالفــة العباســية.
وفيمــا يتعلــق بذكــر التعديــن واملعــادن يف كتــب الــراث العربــي ،يــرى
عالمــة اجلزيــرة العربيــة؛ الشــيخ حمــد اجلــارس -رحمــه اهلل ((( -أن مــن
أقــدم مــن ألّــف يف التعديــن واملعــادن هــو أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر
اجلاحــظ ،الــذي عــاش يف أواخــر القــرن الثامــن وأوائــل القــرن التاســع
ـاب لــه
امليــادي ،أي مــا بــن القرنــن الثــاين والثالــث الهجريــن ،يف كتـ ٍ
ـف تفصيــي ملحتــواه كتبــه اجلاحــظ
مفقــود ،لكننــا عرفنــا عنــه مــن وصـ ٍ
ٍ
وعب َتنــي بكتــاب
يف مقدمــة كتابــه املشــهور «احليــوان» حيــث قــالِ ...« :
املعــادن ،والقــول يف جواهــر األرض ،ويف اختــاف أجنــاس الفلـ ّز،
واألخبــار عــن ذائبهــا وجامدهــا ،ومخلوقهــا ومصنوعهــا ،وكيــف يـ ُـرع
االنقالب إىل بعضها ،وي ُبطئ عن بعضها ،وكيف صار بعض األلوان
يصبــغ ،وبعضهــا يصبــغ
يصبــغ وال ينصبــغ ،وبعضهــا ينصبــغ وال
ِ
ِ
وينصبــغ ،ومــا القــول يف اإلكســر والتلطيــف».
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أمــا أبــو محمــد احلســن بــن أحمــد ال َهمْ ــداين؛ صاحــب كتــاب «صفــة
جزيرة العرب» ،وكتاب «املسالك واملمالك» ،فقد ألّف يف الكيمياء
كتــاب «اجلوهرتــن العتيقتــن املائعتــن الصفــراء والبيضــاء» ،ولــم
يهتــم الهمــداين يف هــذا الكتــاب بتحويــل النحــاس إىل ذهــب ،وهــو
مــا كان شــائعا ً يف عــره ،بــل درس املعــادن املعروفــة يف عــره،
وخواصهــا ،وطــرق تنقيتهــا ،واســتعماالتها الصناعيــة والطبيــة .وكان
أهــم مــا م ّيــز الهمــداين يف هــذا الكتــاب اعتمــاده عــى املنهــج التجريبــي.
وي ُعتقــد أن الهمــداين هــو أول مــن أشــار إىل حقيقــة اجلاذبيــة األرضيــة،
يف هــذا الكتــاب ،بقولــه «فمــن كان حتتهــا (أي يف اجلانــب األســفل مــن
األرض) فهــو يف الثابــت يف قامتــه كمــن فوقهــا ،ومســقطه وقدمــه
إىل ســطحها األســفل كمســقطه إىل ســطحها األعــى ،وكثبــات قدمــه
عليــه ،فهــي مبنزلــة حجــر املغناطيــس الــذي جتــذب قــواه احلديــد إىل كل
جانب »..وذكر الشــيخ حمد اجلارس أن األســتاذ دي .أم .دنلوب ،من
جامعــة كولومبيــا ،نــر حبثـا ً عــن معــادن الذهــب والفضــة يف اإلســام
عنــد الهمــداين ،يف أحــد أعــداد مجلــة «ســتديا إســاميك» (Studia
 )Islamicصــدر يف عــام 1957م.
أمــا العالــم والطبيــب أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي ،املتوفــى حــوايل
عــام 924م ،أي 311هــ ،فقــد وضــع مؤلفــات عديــدة يف الكيميــاء
قســم فيــه املعــادن إىل
والطــب ،مــن أشــهرها كتابــه «احلــاوي» الــذي ّ
ســتة أقســام حســب خواصهــا ،كمــا قــام بقيــاس الــوزن النوعــي لعــدد
كبري منها .ثم جاء أبو جعفر أحمد بن إبراهيم أبو طالب القريواين،
وهــو أحــد علمــاء القــرن العــارش امليــادي ،أي الرابــع الهجــري أيضـاً،
فكتــب بإســهاب عــن األحجــار.

فيمــا يعتقــد بعــض املؤرخــن ،ومنهــم املُســترشق ســارتون ،أن
عطــارد بــن محمــد احلســيب ،الــذي عــاش يف القــرن التاســع امليــادي،
أي بني أواخر القرن الثاين وأوائل القرن الثالث الهجري ،هو مؤلف
أقــدم كتــاب عربــي عــن األحجــار ،وكان بعنــوان «منافــع األحجــار»،
وقــد اشــتمل عــى دراســة خــواص األحجــار الكرميــة ،وقــد أشــار إليــه أبــو
بكــر الــرازي يف كتابــه احلــاوي.
ويف الفــرة نفســها ،أي القــرن التاســع امليــادي ،عــاش أبــو يوســف
الكنــدي؛ فيلســوف العــرب ،الــذي تــرك آثــارا ً
يعقــوب بــن أســحق ِ
مكتوبة يف دراسة املعادن االقتصادية ،منها كتاب «اجلواهر واألشباه»
ومــا كتبــه عــن اجلواهــر الثمينــة ،وعــن الســيوف واحلديــد.

((( من محارض ٍة ألقاها العالمة الشيخ حمد اجلارس ،بدعوة من بنك
الرياض ،وكان عنوانها« :التعدين واملعادن القدمية يف جزيرة العرب» ولم
ٌ
محفوظ.
نعرث عىل تاريخ إلقائها ،ولكن نصها

الكندي ترك
أبو يوسف يعقوب بن إسحق ِ
آثارا ً مكتوبة يف دراسة املعادن االقتصادية منها
كتاب «اجلواهر واألشباه».
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املعادن والتعدين عند العرب

البــروين،
وتطـ َّرق العالــم والفيلســوف؛ أبــو الرحيــان محمــد بــن أحمــد ِ
يف كتابــه «اجلماهــر يف معرفــة اجلواهــر» ،الــذي ألّفــه حــوايل عــام
1020م ،أي حــوايل عــام 410هــ ،إىل عــدد كبــر مــن املعــادن واألحجــار
الكرمية والفلزات من بينها :الياقوت ،واألملاس ،واللؤلؤ ،واملرجان،
والدهنــج (املاالكايــت) ،واليشــب ،والزئبــق ،والذهــب ،وغريهــا.
وأفــرد ابــن ســينا ،الــذي تــويف حــوايل عــام 1038م ،أي 428هــ ،يف
وقســم
كتابــه الشــفاء ،جــزءا ً خاصـا ً عــن املعــادن واألحجــار الكرميــة،
ّ
املــواد املعدنيــة إىل أربعــة أقســام رئيســة هــي :األحجــار ،والذائبــات،
والكباريــت ،واألمــاح.
أمــا شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن يوســف التيفــايش ،وهــو
مــن أبنــاء املغــرب العربــي ،ولــد يف عــام 1184م ،أي عــام 580هــ ،فلــه
مصنفــات عديــدة منهــا «أزهــار األفــكار يف جواهــر األحجــار» ،وقــد
ص ّنــف يف هــذا الكتــاب خمســة وعرشيــن نوعـا ً مــن املعــادن واألحجــار
ّ
وخواصــه،
الكرميــة ،ورشح فيــه كيفيــة تكويــن املعــدن ،وتركيبــه،
رجــم هــذا الكتــاب إىل
وج ّيــده ،ورديئــه ،وب ّيــن مثينــه ،وفوائــده .وقــد ت ُ ِ
اإليطاليــة والفرنســية.

ذكر كثريٌ من املراجع أن العرب كانوا يستدلون عىل املعادن بطبيعة
بعــض املواقــع ،أو بــروز بعضهــا ،أو وجــود عالمــات واضحــة للعيــان يف
األحجار .وقد اكتسبوا ،مع الوقت معرف ًة ،مبواقع الذهب والفضة،
واألحجــار التــي كانــت تكــر فيهــا .وكانــوا يــرون أن وجــود أحجــار
املــرو ،خاصــة عندمــا تكــون عروقـا ً ممتــدة يف األرض أو يف اجلبــال،
داللــة عــى وجــود املعــدن .وكانــوا يتبعــون تلــك العــروق باحلفــر عنهــا
وتكســرها ،واســتعمال الوســائل التــي يعرفونهــا الســتخالص الذهــب
ـاق غائــرة يف
أو الفضــة منهــا .وكثــرا ً مــا كان يفــي بهــم احلفــر إىل أعمـ ٍ
األرض ،فيطغــى عليهــم املــاء بغــزارة ،حبيــث ال يســتطيعون مواصلــة
اســتثمار املعـ ِـدن .وقــد ينتهــي األمــر مبثــل هــذه املناجــم إىل أن تصبــح
آبــارا ً يســتعمل النــاس املجــاورون لهــا ماءهــا .أمــا الطــرق التــي كانــوا
يســتعملونها يف التعديــن ويف اســتخالص املعــادن فقــد كانــت طرقـا ً
بشكل ال
تتالءم مع ذلك العهد ،من حيث البساطة وتدين اإلتقان
ٍ
ي ُتيــح اســتغالل املعــدن عــى الوجــه األكمــل.
وقــد عملـ ْ
ـت يف التعديــن واســتخراج املعــادن ومعاجلتهــا قبائــل عــدة
مــن اجلزيــرة العربيــة ،لعــل أشــهرها بنــو فـ ّران ،وهــم مــن بنــي فــران بــن
عمرو بن عمليق ،ورمبا كانوا من بني فران بن بيل ،أو هما معا ً مع
جمع من بني سُ ليم ،كما يرى العالمة حمد اجلارس .وإليهم ي ُنسب
ٍ
معـ ِدن فـ ّران املعــروف اليــوم مبهــد الذهــب ،والــذي كان يُعــرف قدميـاً،
أيضـاً ،مبعـ ِـدن بنــي ســليم .ومــن هــذه القبائــل أيضـا ً بنــو األختــم بــن
ُ
«القيــون» الشــتغالهم
عــوف بــن عصيــة بــن ســليم ،الذيــن يُقــال لهــم
بالتعديــن ،وكان لهــم معــدن حديــد يدعــى فــران يف بــاد بنــي سُ ــليم.
ومــن هــذه القبائــل ،أيضـاً ،بنــو حنيفــة ،وقــد كان لهــم معـ ِـدنٌ  ،أشــار
إليــه ياقــوت احلمــوي يف معجــم البلــدان ،يقــال لــه معــدن العيصــان.

كذلك ،ألَّف محمد بن إبراهيم بن ســاعد الســنجاري ،املعروف بابن
األكفاين ،يف القرن الرابع عرش امليالدي ،أي القرن الثامن الهجري،
کتــاب «خنــب الذخائــر يف أحــوال اجلواهــر» ووصــف فيــه أربعــة عــر
حجــرا ً مــن األحجــار الكرميــة ،هــي اجلواهــر يف نظــره.
وأشــار العالمــة حمــد اجلــارس إىل أن ممــن كتبــوا عــن املعــادن ،مــن
املتأخرين ،املُسترشق األملاين؛ برنهارد موريتس ،الذي أدرك نهاية القرن
التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،حيث ألّف رسال ًة سماها «املعادن
يف البــاد العربيــة القدميــة» ،نــر شــكيب أرســان خالصتهــا يف كتابــه؛
«االرتسامات اللطاف» ،ونرشتها مجلة العرب كامل ًة ،برتجمة الدكتور
أمــن روحيــة ،عــى الصفحــة  580مــن مجلــد الســنة الثانيــة.

ٌ
ٌ
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أســماء عــد ٍد مــن القبائــل العربيــة األصيلــة التــي امتهنــت التعديــن
وتصنيــع املعــادن.
وقــد أشــارت الدراســات والبحــوث احلديثــة إىل أن ســكان اجلزيــرة
العربيــة قامــوا باســتغالل مناجــم الذهــب ،والفضــة ،والنحــاس،
واحلديــد ،يف القرنــن الثامــن والتاســع امليــادي؛ أي خــال اخلالفتــن
األمويــة والعباســية ،ويعتقــد الكثــرون بــأن بعــض هــذه املناجــم قــد
اسـتُغل قبــل ذلــك التاريــخ بكثــر ،مثــل منجــم مهــد الذهــب ،الــذي
يُعـ ّد مــن أكــر املناجــم القدميــة يف جزيــرة العــرب ،حيــث يــرى املؤرخــون
أن تاريــخ اســتخراج الذهــب منــه يعــود إىل حــوايل  3000عــام ،حيــث
ّ
يؤكــد املؤرخــون وعلمــاء اآلثــار واجليولوجيــون ،اســتنادا ً إىل فحــوص
النظائــر املشــعة ملخلفــات التعديــن يف منجــم مهــد الذهــب ،أن
نشــاطات التعديــن كانــت قامئـ ًة يف املنجــم يف عهــد نبــي اهلل؛ ســليمان
عليــه الســام -حــوايل عــام  961قبــل امليــاد ،أي قبــل حــوايل 3000عــام تقريبـاً.

الرازي.

وهناك أيضا ً قبيلة باهلة ،التي اشتغل عديد من أفرادها بالصناعة
ومنهــا التعديــن ،ومــا ذاك إال ألن املعــادن تكثـُـر يف بــاد باهلــة .وبنــو
الهالــك بــن عمــرو بــن أســد بــن خزميــة .وبنــو القــن بــن فهــم بــن عمــرو
بن قيس عيالن ،وبنو القني بن جرس بن شيع اهلل من قضاعة .وبنو
القــن مــن بنــي ســليم .وبنــو القــن مــن بنــي بــي.
ُ
«القيــون»،
ولعــل القــارئ الحــظ أن عديــدا ً مــن هــذه القبائــل سُ ــمّ يت
ـن يف اللغــة هــو احل َـ َّداد ،فــكل عامــل
أو «بنــو القــن» ،وذلــك ألن ال َق ْيـ َ
ْ
باحلديــد هــو عنــد العــرب َق ْيـ ٌ
ـان ال َح ِديـ َد َة َق ْينـا ً إذا
ـن .وتقــول العــرب َقـ َ
سـوَّا َها ،ويف هــذا يقــول الشــاعر:
َع ِملَ َهــا َو َ
ُوح ٌة َق ْد ب َ َد ْ
ت بِ َها
َولِي َ
ڪبِ ٌد َمجْ ر َ
ْ
َ
ُ
ص ُدو ُع ال َه َوى لَ ْو أنَّ َق ْينا ً ي َ ِقينُ َها
ويرى بعض أهل اللغة أن القني هو كل صانع يعالج صنعة بنفسه.
وتــأيت كلمــة التقيــن مبعنــى التزيــن ،واملُق ّينــة مــن النســاء هــي التــي
تقــوم بتزيــن العــروس وإصــاح حالهــا لعرســها ،وهــو معنــى يعرفــه
عــوام أهــل احلجــاز يف أمثالهــم الشــعبية ،وكذلــك يف بعــض الــدول
العربيــة ،إىل اليــوم .وألن مــن معــاين كلمــة القــن يف العربيــة؛ العبــد
واملــوىل ،اعتقــد بعــض املؤرخــن أن العبيــد هــم الذيــن كانــوا يعملــون
ـح عــى اإلطــاق ،وقــد ب ّينــا
يف املعــا ِدن لكــن هــذا االعتقــاد غــر صحيـ ٍ

وقد ذكر الدكتور محمد عبده مياين يف كتابه «اجليولوجيا االقتصادية
والــروة املعدنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية» ،الــذي صــدر يف عــام
1986م ،أي عام 1406هـ ،أن املسلمني عرفوا معادن الزينة واألحجار
الكرميــة وبعــض اخلامــات ،وعرفــوا خواصهــا الطبيعيــة والكيميائيــة،
وأماكــن وجودهــا ومنافعهــا ،وزينــوا بهــا قصــور حكامهــم وخلفائهــم،
التــي اشــتهرت مبــا احتــوت عليــه مــن آلئل وجواهــر مثينــة ومعــادن
نفيســة كالذهــب والفضــة والفــروز والزمــرد والزبرجــد باإلضافــة إىل
النحــاس.

مواقع التعدين يف جزيرة العرب
ذكــر الهمــداين مــن معــادن جزيــرة العــرب؛ العــر والعــرة ،وهمــا
جبــان مبعــاة مكــة .ومعـ ِدن عشــم يف أرض كنانــة .حيــث قــال« :أمــا
املعــادن املعلومــة فمعــدن عشــم مــن أرض كنانــة ،وذهبــه أحمــر جيــد
يأيت رطله بعيار العلوي مائة دينار منطوقة وأربعة دنانري ،وهو جي ٌد
ومعدن القفاعة من
ومعدن ضنكان من أرض كنانة واألزد.
غزير»،
ِ
ِ
أرض احلــرة يف خــوالن .أمــا مــا ذكــره ممــا ســمَّ اه معــادن جنــد فأولهــا
معـ ِدن الهجــرة مــن نهــد ،ومعــدن بيشــة ،ومعــدن العقيــق ،ومعــدن
احلســن ،ومعدن احلضري ،ومعدن الضبيب ،ومعدن الثنية ،ومعدن
العوســجة ،وغريهــا.
وذكــر الشــيخ حمــد اجلــارس أن املســترشق األملــاين موريتــس الحــظ أن
«مناطــق الذهــب يف البــاد العربيــة ،التــي ّ
أكدتهــا األخبــار املتواتــرة،
موجـ ٌ
ـودة إىل جانــب سلســلة اجلبــال التــي تفصــل بــن داخــل البــاد
ٌ
وبــن املنطقــة الســاحلية (تهامــة) .كمــا توجــد منطقــة أخــرى للذهــب
يف وســط البــاد ،ال نعــرف بالضبــط درجــة اتســاعها حنــو اجلنــوب وحنــو
الــرق».
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قوله :معدن بني سليم هو معدن فران ،به قرية كبرية بطريق جند،
بهــا آبــار وبــرك عــى مائــة ميــل مــن املدينــة».

صورة قدمية جلبل مهد الذهب ،الذي
يُظن أنه أحد مناجم الذهب لنبي اهلل
سليمان -عليه السالم.-

ومــن املعــادن املعروفــة قدميـاً ،مهــد الذهــب ،أو معـ ِدن بنــي سُ ــليم،
الذي أرشنا إليه آنفاً ،نسبة للقبيلة التي كان يقع يف بالدها .ويطلق
عــى هــذا املعــدن أســماء مختلفــة منهــا معــدن فــران ،كمــا أســلفنا.
وســمى ،الهمــداين ،يف كتــاب «صفــة جزيــرة العــرب» ،هــذا املعــدن
معـ ِـدن «املحجّ ــة» ،وذكــر أنــه بــن العمــق وأفيعيــة ،وذلــك بســبب
وقوعــه عــى درب احلــاج العراقــي إىل مكــة املكرمــة ،وهــو مــن أشــهر
معــادن اجلزيــرة عــى اإلطــاق .ويف كتــاب «وفــاء الوفــاء» للســمهودي

وقــد ذكــر ابــن ســعد ،يف كتابــه «الطبقــات الكــرى» ،أن معــدن بنــي
سليم انفتح يف عهد أبي بكر الصديق -ريض اهلل عنه .-ولكن الشيخ
حمــد اجلــارس ال يتفــق معــه يف ذلــك ،وجــاء يف كالم ابــن ســعد ،يف
الطبقــات ،يف ترجمــة أبــي بكــر مــا نصــه« :وكان قـ ِـدم عليــه مــال مــن
معدن بني سليم
معدن القبيلة ،ومن معادن جهينة كثري ،وانفتح
ِ
يف خالفــة أبــي بكــرُ ،
فقـ ِدم عليــه منــه بصدقتــه ،فــكان يوضــع يف بيــت
املــال ،فــكان أبوبكــر يقســمه عــى النــاس نُقــرا ً نُقــراً ،فــكان ي ُصيــب
ـان كــذا وكــذا ».....ويــروي بعــض املؤرِّخــن أن اخلليفــة
كل مائــة إنسـ ٍ
العبــايس؛ هــارون الرشــيد اســتخرج منــه مقاديــر وافــرة مــن الذهــب،
حيــث ُعــر يف الســنوات املاضيــة عــى حجــر بقربــه فيــه كتابــة مؤرخــة
يف ســنة 304هــ.
ويف العــر احلديــث ،أجــرى الرحالــة واملســترشق تشــارلز داويت خــال
الفــرة مــا بــن عــام  1876وعــام 1878م ،بدراســات جيولوجيــة آثاريــة،
يف شــمال غربــي جزيــرة العــرب ،وقــام برســم أول خريطــة جيولوجيــة
للمنطقــة.
كمــا أجــرى الرحالــة ريتــرد بريتــون دراســات أوليــة عــى املناطــق
التعدينيــة الواقعــة عــى طــول ســاحل البحــر األحمــر ،واملمتــدة مــن
خليــج العقبــة إىل وادي احلمــض قــرب مدينــة الوجــه .وكتــب تقريــرا ً
عنهــا رفعــه إىل اخلديــوي حاكــم مــر يف عــام 1878م .ثــم أصــدر ،يف
عام 1879م ،كتابا ً سمَّ اه «أرض مدين» (.)The land of Midian
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خارطة رسمها الرحالة ريترشد بريتون
لساحل البحر األحمر.

صخو ٌر من مربع أبها الذي يضم تسعة
مناجم للذهب والنحاس واحلديد ،مع
دالئل عىل وجود معادن التيتانيوم
والتنجستني والربيليوم.

وشــاهد بريتــون ،يف منطقــة الدوادمــي ،رســوما ً ونقوشـاً ،عــى صخــور
اجلرانيت ،يرجع تارخيها إىل حوايل عام 800م .كما شاهد رسوما ً ونقوشاً
مشــابهة غــرب مدينــة الطائــف .وحملتــه هــذه املشــاهدات عــى القــول بــأن
الذهــب ،يف األماكــن التــي زارهــا ،البــد أن يكــون قــد اسـتُغل خــال عصــور
كثــرة ،ورمبــا كان ذلــك خــال الفــرة مــا بــن عــام  750وعــام 950م.

وزار بیرتون مناطق عديدة يف أرض مدين منها؛ وادي رشمة ،شمال
املويلــح ،واجلبــل األبيــض ،حيــث شــاهد تــاال ً مــن املــرو جنــوب رشق
اجلبــل األبيــض ،كمــا وجــد النحــاس يف ثالثــة أماكــن أكربهــا قريــب مــن
رشمــة ،عــى بعــد حــوايل خمســة كيلومــرات شــمال غــرب عينونــة أو
جبــل زهــد ،وشــاهد ،كذلــك ،مناجــم ذهــب رمبــا تكــون قــد اسـتُغلت
يف الفــرة مــا بــن عامــي  846و861م ،وهــذه املناجــم هــي :العرقــة،
والفــرع ،وزول املــروة ،ووادي الكــرا.

أمــا األماكــن التعدينيــة القدميــة ،التــي شــاهدها بريتــون خــال
جولتــه االســتطالعية يف إقليــم املويلــح ،جنــوب مديــن ،فتشــمل
وادي دخنــة جنــوب وادي أظلــم ،حيــث شــاهد بقايــا تعديــن،
والنباغة؛ غرب املرة ،شمال الوجه ،كما شاهد بقايا أفران ومرو
يف َفــرات ،ومنجمـا ً كبــرا ً يف أم القريــات ،وزار القبــة واخلــور ،غــرب
أم القريــات ،وأم احلــراب وأبــا القــزاز يف الفــرع العلــوي مــن وادي
صلبــة ،وغريهــا كثــر.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،اختــار بريتــون مناجــم قدميــة ورد ذكرهــا يف بعــض
ُكتــب الــراث ،وأوىص بالبح ــث والكتاب ــة عنـه ــا .ومنهــا ،حســب
وصفــه ،منجــمٌ يُقــال لــه معــدن يف الطائــف ،فيــه ذهــب وفضــة،
ومنجــم الوســقة يف الطائــف أيضـاً ،فيــه فضــة ،ومنجــم مندحــة ،أو
رمبــا منضحــة ،يف الطائــف ،فيــه ذهــب ،ومنجــم الهجــرة ،يف الطائــف،
باجتــاه جنــد ،فيــه ذهــب ،ومنجــم ال َه َبلَــة يف املدينــة املنــورة فيــه ذهــب،
وبطبيعــة احلــال ،منجــم مهــد الذهــب ،قــرب املدينــة املنــورة ،فيــه
ذهب ،ومنجم النجادي ،يف املدينة املنورة أيضاً ،فيه ذهب ،ومنجم
املــروة ،يف املدينــة املنــورة باجتــاه ينبــع ،فيــه ذهــب ،ومنجــم رضــوى يف
جبــال ينبــع ،فيــه ذهــب ،وغريهــا.
ويف سنة 1914م ،كتب الرحالة بالنكنهورن تقريرا ً عن حقول النفط
عنــد البحــر امليــت واملعــادن يف أرض مديــن ،قــال فيــه إن الذهــب
موجــود بكــرة ،يف أرض مديــن ،يف مناجــم كبــرة قريبــة مــن مينــاء
الوجــه ،ومــن أهــم هــذه املناجــم مــا وصفــه ريتــرد بريتــون عــن أم
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الرحالة ريترشد بريتون.

منجــم احلِســان ،ويقــع قــرب سلســلة جبــال النــر ،ويف منطقــة باهلــة،
عــى اجلانــب األيــر مــن وادي اليــد ،يقــع أيضـا ً منجــم حنــاس وفضــة
يســمى شــامان ،ي ُعتقــد بأنــه مــن أكــر أمثالــه يف البــاد العربيــة.

القريات ،وأبو مروة ،وب ّين أن الذهب املوجود يف املرو يكون مصاحبا ً
لصخور اجلرانيت .كما ذكر أن الذهب وجد ،أيضاً ،يف وادي عينونة،

كمــا وجــدت الفضــة يف جبــل الفحيصــات ،جنــوب مقنــا ،أمــا اجلالينــا،
وهــي الشــكل املعــدين الطبيعــي لكربيتيــد الرصــاص الثنــايئ ،واملعـ ٍـدن
اخلــام األهــم للرصــاص ،فقــد ذكــر بالنكنهــورن أنهــا وجــدت يف وادي
عينونــة ويف اجلبــل األبيــض ،كمــا وجــد احلديــد التيتــاين ،ووجــدت بقايــا
مــن الفضــة يف رشم ضبــا .ومــن مراكــز التعديــن الكبــرة يف األزمنــة
القدمية التي ذكرها بالنكنهورن؛ مرو ،وأم قزاز ،وشواق ،وشغب،
ومرخــة ،مشــرا ً إىل أنــه توجــد بالقــرب مــن مرخــة دالئــل عــى عمــل
تعدينــي قديــم للنحــاس.

كمــا ذكــر بالنكنهــورن منطقتــن رئيســتني كان تعديــن الذهــب نشــطا ً
فيهما يف األزمنة القدمية؛ إحداهما تقع قرب الشــاطئ ،جبوار ميناء
الوجــه ،بــن وادي احلمــض ووادي أظلــم إىل الشــمال منــه .وذكــر أن
رواســب اخلــام يف هــذه املنطقــة عبــارة عــن عــروق مــرو يف اجلرانيــت،
بعضهــا كبــر احلجــم ،وب ّيــن أن عــروق املــرو كثــرة جــداً ،ولكــن أغلبهــا،
يف هــذا النــوع مــن املنكشــفات ،قــد تكــون فقــرة يف اخلــام.
أمــا املنطقــة الرئيســة الثانيــة للتعديــن عــن الذهــب ،التــي أشــار إليهــا
بالنكنهــورن ،فتقــع يف اجلــزء األوســط مــن هضبــة جنــد ،وقــد ســماها
«اليمامة» ،وأشار إىل أنها حتتوي عىل كثري من مناجم الذهب ،وال
يبــدو أن هــذا الوصــف وهــذه التســمية صحيحــان ألن صخــور اليمامــة
رســوبية جرييــة وال حتتــوي عــى ذهــب.
كمــا وصــف اجلغــرايف العربــي؛ الهمــداين الرواســب املعدنيــة يف هــذه
املنطقــة بالتفصيــل فذكــر منهــا :ســاق الفرويــن ،ويقــع غــرب جبــال
أبــان ،أو أبانــات ،غــرب مدينــة الــرس ،عــى وادي الرمــة .ومعــدن أو

وباإلضافــة إىل بريتــون وبالنكنهــورن قــام عــدد مــن املستكشــفني
الغربيــن بدراســات جيولوجيــة عــن أحنــاء متفرقــة مــن جزيــرة العــرب،
منهــم؛ تشــارلز هوبــر ،الــذي قــام بأعمــال جيولوجيــة وآثاريــة خــال
الفــرة بــن عامــي  1878و1880م ،ورحــات مــن حائــل (جبــل شــمر)
إىل القصيــم ،ونـ ُـرت نتائــج رحلتــه يف عــام 1891م ،وقــد اشــتملت
عــى خريطــة حتتــوي عــى بعــض املعلومــات اجليولوجيــة ،كمــا جمــع
عينــات مــن األحافــر.
وهنــاك أيضـاً ،إلويــس موســيل ،الــذي قــام ،خــال الفــرة مــن عــام
 1908إىل عــام 1915م ،جبــوالت يف شــمايل جزيــرة العــرب ،ووضــع
خريطــة ملعظــم أجــزاء املنطقــة ،ودوَّن مالحظــات جيولوجيــة حــول

ٌ
جيولوجية ملنطقة الدرع العربي.
خارطة

ٌ
تاريخ عريق
الفصل الثالث :التعدين يف جزيرة العرب؛

تتابــع صخــور زمــن احليــاة الظاهــرة ( )Phanerozoicلتلــك املنطقــة،
ونــر عــددا ً مــن الكتــب.
وكوبر ،الذي قام ،يف عام 1919م ،بدراسة الطبقات املتكشفة ،عىل
امتداد سكة حديد احلجاز ،إىل املدينة املنورة .ودرس ووصف الصخور
الربكانية يف حرة رهاط يف احلجاز.
والمار ،الذي درس ،يف عام 1930م ،الصخور الرسوبية والربكانية
احلديثة يف وسط جزيرة العرب واليمن .وتع ّرف إىل صخور
القاعدة عىل جانبي البحر األحمر ،وسماها الدرع العربي-النوبي
(.)Arabian-Nubian Shield
كما قام عد ٌد من الرحالة من أمثال برترام توماس ،وعبداهلل فيلبي،
ـرات عــروا فيهــا الصحــارى كصحــراء الربــع
وولفريــد ثيســيجر ،مبغامـ ٍ
اخلــايل ،وجمعــوا ع ِّينــات صخريــة وأحافــر ،وكتبــوا عــن مشــاهداتهم
ملعالــم جيولوجيــة يف جزيــرة العــرب .وغــر هــؤالء كثـرٌ ممــن يتعــذر
حرصهــم ورسدهــم هنــا.
كذلك ،أىت كارل أس توتشل عىل ذكر مناجم الذهب القدمية يف احلجاز
وجنــد ،يف كتــاب لــه حــول هــذا املوضــوع ،بعــد أن زار مناجــم عديــدة يف

أول خارطة لشمال غرب جزيرة العرب
وضعها املستكشف تشارلز داويت.
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وح ِّليــت،
جنــوب مديــن ،واملدينــة املنــورة ،والطائــف ،ومهــد الذهــبِ ،
والدوادمــي .وأوىص توتشــل بالعمــل يف منجــم ال َّن َجــادي ،الــذي أرشنــا
إليــه آنفـاً ،ويف بعــض املناجــم التــي شــاهدها ريتــرد بريتــون .ووصــف
توتشــل كالً مــن مناجــم أم القريــات ،ورأس الشــطا ،ومهــد الذهــب،
ذاكرا ً أن مهد الذهب قد استُغل خالل حكم اخلليفة العبايس هارون
الرشــيد .ووجــد توتشــل ،يف تاريــخ الســودان التعدينــي ،مــا يفيــد بــأن
أهــل اجلزيــرة العربيــة عــروا البحــر األحمــر واشــتغلوا بالتعديــن هنــاك.
وأوىص بإنشــاء مكتــب للتحاليــل الكيميائيــة ،يكــون مقــره الوجــه أو
ينبــع ،وأشــار إىل أنــه ميكــن االســتفادة مــن مينــاء الوجــه يف األعمــال
التعدينيــة التــي تتــم يف جنــوب مديــن ،ألنــه عـ ّد إقليــم مديــن مــن أكــر
مكــن االســتفادة مــن مينــاء ينبــع يف
أقاليــم التعديــن ،كمــا ب ّيــن أنــه ت ُ ِ
األعمــال التعدينيــة يف منجــم مهــد الذهــب حبكــم قربــه مــن املــكان.
ويف محــارض ٍة ألقاهــا عالمــة اجلزيــرة العربيــة؛ الشــيخ حمــد اجلــارس
رحمــه اهلل ،-رسد الشــيخ اجلــارس أســماء عديــد مــن املعــادن القدميــةيف اجلزيــرة العربيــة ،ووصــف مواقعهــا ،وأســباب تســميتها ومــا
احتــوت عليــه مــن معــادن ،فذكــر مــن معــادن الذهــب؛ معـ ِـدن بنــي
سُ ــليم (مهــد الذهــب) ،ومعـ ِدن بنــات حــرب ،ومعـ ِـدن البــر ،ومعـ ِـدن
بيشــة ،ومعـ ِـدن ِح ِّليــت ،ومعـ ِدن شــيبان ،ومعـ ِـدن ضنــكان ،ومعـ ِـدن
عشــم ،ومعـ ِدن العقيــق (عقيــق ُعقيــل) ،ومعــادن القبليــة ،ومعـ ِـدن
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تشارلز داويت.

ثالثــة مواضــع ،والرابــع فضــاء ،وهــذه مســاحتها عــى فئتــن؛ هــذا
للجــل مــن احلجــارة والــراب ،فــإذا كان للــدق مــن الــراب ،ضمــه فصــار
ضلعــي مثلــث ،أو ضمــه ثنيــا ،فيخــرج مــن فنــاء هــذه املفتــل الــراب،
وي ُتحصل الذرو والسحالة من مؤخر املفتل ،فإذا ذهب منه جوشه،
ّ
وقلبــه بيــده ،فمــا الح لــه مــن حبــة ذرو ،تدركهــا وتنالهــا
تصحّ فــه
األمنلة وتعلق بالريق ،علقها يف قصبة يراع صغرية عليه صمام ،ثم
أدخلهــا يف شــعر رأســه إن كان ذا شــعر ،أو حجزتــه ،إن كان طميمــا.
ثــم زاد فأحالــه ونســفه وهــو يلقــط ،حتــى يتقــاذف الــراب مبــا فيــه مــن
الســحالة فيعزلــه ناحيــة ،ثــم ينســفه برفــق ،وهــو يف مكتــل صغــر،
وي ّ
ُحصلــه مبــاء يف جفنــة ،فــإن كان ســحالة متينــة كســحيق املكحــل
لقطهــا بالزئبــق ،وهــو أن ي ُص ّيــر الســحالة يف جفنــة ويصــب عليهــا
مــن الزئبــق أضعافهــا مــع غمــر اجلميــع يف املــاء ،ثــم يعــرك اجلميــع
بشقف من خزف مجانس للجفنة ،حتى علم أن الزئبق قد أىت عىل
الســحالة فأكلهــا .شَ ـ ّنه خبرقــة ضعيفــة ،فخــرج الزئبــق وبقــي الذهــب
مبــا جمعــه مــن الزئبــق جــوزة مجتمعــة ،فشــواها حتــى حيــرق زئبقهــا».
وقال يف وصف استخالص ال ِفضة:
ُ
الق ّفاعــة ،ومعـ ِدن الهجــرة .وذكــر مــن معــادن ال ِفضــة؛ معـ ِدن
الــررضاض ،ومعــدن شــمام ،ومعـ ِدن الكوكبــة .وذكــر كذلــك معــادن
أخرى كمع ِدن البلور (الكريستال) يف رساة عدوان ،ومع ِدن اجل َ َم ْ
شت
(أو اجلمســت) ومعــدنٌ للحجــر الشـ ّـفاف ،يف الصفــراء القريبــة مــن
ـب يف جبــل األشــعر (ال ِفقــرة) ،وجميــع
املدينــة املنــورة ،ومعـ ِـدن الشـ ّ
هــذه املعــدن مذكــورة يف ُكتــب اجلغرافيــن والعلمــاء العــرب القدامــى
ككتــاب «صفــة جزيــرة العــرب» ،وكتــاب «بــاد العــرب» ،وكتــاب
«اجلوهرتــن» للهمــداين ،وكتــاب «اجلماهــر» للبــروين ،و«معجــم
البلــدان» لياقــوت احلمــوي ،وغريهــا.

«أما معادن الفضة فتوجد يف غريان اجلبال وأعماق األرض ،ودليلها
الكحــل اإلمثــد ،فحيثمــا ُوجــد ُعلــم أنــه خبــار الفضــة ،وأن اجلوهــر حتتــه،
ُ
ســر عــى هيئــة الزبيــب الكبــار ،ومــا كان
خرج ،ثــم ُك ّ
فحُ فــر عليــه واسـت ِ
ُ
ّ
مــن دقــة ومــن شــذرة لــت باملــاء ،مــع يشء مــن الطــن األصفــر قــدر

مــا جيمعــه ،ثــم ي ُبنــي التنــور ،ويكــون تنــوره بــزالق ،ويكــون إىل ورائــه
منــاق خلفــه حــوض ،فيُســد ذلــك املنــاق ،واملنــاق هــو منســم التنــور،

استخالص الذهب والفضة عند القدماء
وصــف الهمــداين ،يف كتــاب «اجلوهرتــن العتيقتــن املائعتــن الصفــراء
ُّ
الطـرُق
والبيضــاء» ،الــذي حققــه العالمــة الشــيخ حمــد اجلــارس،
التــي كان يســتخدمها امل ُ ِّ
عدنــون القدمــاء الســتخراج خــام الذهــب
والفضــة واســتخالصهما منــه ،بتفصيــل يـ ُدل عــى أن هــذه الصناعــة
بلغــت مســتوى رفيعـا ً مــن الدرايــة واملهــارة الفنيــة ،فقــال يف وصــف
اســتخالص الذهــب:
«امل ُ ِّ
عدنــون القدمــاء كانــوا يبحثــون عــن معــدن الذهــب حبفــر آبــار
ضيقــة ،يوســعونها كلمــا نزلــوا ،ورمبــا تقاربــت احلفــر ،فانفتــح مــا
بــن أســافلها ،فأفضــت واحــدة إىل الثانيــة ،في ِّ
ُعمــق مــا َقــدر ،ويتبــع
مجــاري املــاء والشــعاب ،وحيــث ي ُعلــم كــرة البخــار ،فمــا خــرج مــن
ُ
ـدان لــه
ِقبــل تلــك احلفــرة ُميــزت منــه احلجــارة ،ثــم نســف مبفتــل عيـ ٍ
جــدارٌ مــن موضعــن ،نصــف مربعــة عــى قطريــن اثنــن ،ورمبــا كان مــن

من املناجم القدمية يف أبها.

ٌ
تاريخ عريق
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صورة قدمية ملنجم مهد الذهب يظهر
فيها آثار التنقيب القدمية.

ويكــون التنــور مبنفــاخ أو باثنــن ،عــى قــدر مــا يوضــع فيــه مــن اجلوهــر
مــن قلتــه وكرثتــه ،وقــدر كــر التنــور ولطفهــا ،ويكــون املنفــاخ منفــاخ
جداء كبري من األصواف واجللود .ثم يوضع طني أسود من ّ
الق ّرظ يف
أسفل التنور ،ثم طبق جوهر ،ثم طني أسود ،ثم طني جوهر ،حتى
يبلــغ الــرأس ،ورمبــا شــيب الســود الثقيــل مــن القــرظ بأخــف منــه مــن
السمُر والعرعر ،ليكون ألني له ،وأكرث الستخراج ما يف اجلوهر ،ثم
َّ
ي ُو ِقــد عليــه ،بذينــك املنفاخــن ،رجــان َج ِلــدان مائطــان ،ال يقفــان،
فــإذا ّ
خيطــف املنفــاخ عــى عجــل لئــا يفــر
كل أحدهمــا عقبــه آخــرِ ،
ال ُوقــود ،فيكــون عــى املنفــاخ رجــان ،وعــى املنفاخــن أربعــة ،ورمبــا

كان بــن املنفاخــن والتنــور جــدار حيجــز مــا بــن املنفاخــن وبــن خبــار
التنــور ،ألن خبــار األرسب شــديد العمــل يف الدمــاغ .فــإذا نــزل التنــور
وأوطــئ ،وصــار قطعــة واحــدة مثــل قطعــة احلديــد بـُرِّد ،ثــم فُتــح املنــاق
الــذي خلفــه حتــى خيــرج الرصــاص كلــه إىل احلــوض ،ويصــر نقــرة ،ثــم
َع ِمــد إىل الرصــاص وأخــذه ،وأخــرج مــا يف التنــور إذا بـَرُد  ،فلقــط مــن
ّ
وحصلــه ،وضمــه مــع النقــرة ،ثــم َع ِمــد إىل
شــذر الرصــاص ،أو غســله
رمــاد الــراب ،أو رمــاد العرعــر ،فنخلــه باملنخــل ،ولينــه باملــاء ،وعمــل
لــه كــر اإلخــاص ،وجعــل فيــه الرمــاد ،وحفنــة قــد رصعهــا بشــهر
مكمكــم مــن احلجــارة رصعـ ًة جيــدة ،حتــى تصــر يابســة ،ثــم وضــع
ّ
ـاس ،مثــال
الرصــاص وســط تلــك احلفنــة ،وركــب عليهــا منفاخـا ً بِ ّروبـ ٍ
منفــاخ املخلــص ،وطــرح ســود العرعــر فــوق الرصــاص ،وهــو ي ُو ِقــد وهــو
يطــرح الســود أبــداً ،والرصــاص حيــرق ،ويصــر مرتــكاً ،حتــى إذا احــرق
الرصــاص كلــه وبقيــت الفضــة يف وســط املرتــك ،بـ َّ
ـل خرقــة وطرحهــا
َ
فوقهــا ،فداخلتهــا الــرودة بهــا ،ثــم صــب عليهــا املــاء ،ثــم قلــع املرتــك
كمــا هــو ،واســتخرج الفضــة مــن وســطه».
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من موارد االقتصاد الوطني ،جنبا ً إىل جنب مع الصناعات النفطية
ـتوى عاملــي ،وســيكون
ـأن ومسـ ً
والبرتوكيميائيــة ،التــي باتــت ذات شـ ٍ
لنــا حديـ ٌ
ـول مقبلــة مــن الكتــاب.
ـث عــن هــذا يف فصـ ٍ

منــذ إطــاق رؤيــة «اململكــة  ،”2030شــهد قطــاع التعديــن الســعودي
فــور ًة غــر مســبوق ٍة يف جهــود تطويــره؛ حيــث اسـتُثمرت مليــارات
الريــاالت ليــس يف مجــال التعديــن نفســه فقــط ،وإمنــا ،كذلــك ،يف
تطويــر وبنــاء أي متطلبــات تُعـ ّد رضوريــة جلعــل التعديــن والصناعــات
التعدينيــة الركيــزة الثالثــة للصناعــة الســعودية ،ومــوردا ً إضافيـا ً غنيـا ً

خارطة ملواقع رخص التعدين الصادرة
وسارية املفعول.

صيغــت ،يف إطــار رؤيــة «اململكــة  ،»2030وضمــن برنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية ،وهــو أحــد أكــر الربامــج
التنفيذيــة للرؤيــة ،اســراتيجية شــاملة للتعديــن والصناعــات
ُ
التعدينيــة وتــم اعتمادهــا .ويف إطارهــا ،أطلقــت قرابــة أربعــن
مبــادر ًة لتطويــر القطــاع كان منهــا إجــراء مراجعــة شــامل ٍة
ومُفصلـ ٍة لنظــام االســتثمار التعدينــي ،وصياغــة لواحئــه التنفيذيــة
ومتطلباتــه ،وعديــد مــن املبــادرات لرقمنــة وتيســر وتعزيــز ســهولة
ممارســة األعمــال يف القطــاع ،كمــا تــم إطــاق مجموعــة مــن
مرشوعــات املســح اجليولوجــي الكــرى .ولعلنــا نتحــدث عــن هــذه
املبــادرات وغريهــا بــي ٍء مــن التفصيــل يف الفصــول املخصصــة لذلــك
مــن الكتــاب.

56

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

ويف الفصــل الســابق ،حتدثنــا عــن التاريــخ العريــق والعميــق ألعمــال
التعديــن واســتغالل املعــادن يف اجلزيــرة العربيــة .ومــن خــال النظــر
آالف الســنني يف أعمــاق التاريــخ ،تأكــدت قناعــة احلكومــة الســعودية
بأن التعدين ،بصفته واحدا ً من أقدم الصناعات يف البالد ،سيكون
أحــد أهــم العنــارص الدافعــة وراء انطالقـ ٍة تطويريـ ٍة كــرى للبــاد.
فإمكانات قطاع التعدين ال ميكن جتاهلها ،والقيادة السعودية ترى،
بوضوح أن تطوير قطاع التعدين سيسهم يف حتقيق أحد أهم أهداف
رؤية «اململكة  ،»2030أال وهو تنويع موارد االقتصاد الوطني ،كما
سـيُعزز جهــود اململكــة الراميــة إىل احلفــاظ عــى موقعهــا كواحــد مــن
أكــر االقتصــادات يف العالــم.
أمــا تارخييـاً ،فيمكننــا القــول إن االنطالقــة احلقيقــة ملســرة التعديــن يف
اململكــة العربيــة الســعودية كانــت يف الثالثينيــات مــن القــرن امليــادي
املــايض ،حيــث شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية ،قُبيــل إعــان
اكتمــال توحيدهــا ،بدايــة أعمــال التعديــن والتنقيــب عــن املعــادن،
عندمــا التقــى جاللــة امللــك عبدالعزيــز ،رحمــه اهلل ،رجـ َ
ـل األعمــال
والســيايس األمريــي؛ تشــارلز كريــن ( ،)Charles Craneيف جــدة،
يف شــهر فربايــر مــن عــام 1931م ،حتـ ّدث جاللــة امللــك عبدالعزيــز ،يف
اللقــاء نفســه ،عــن طموحــه وآمالــه يف اكتشــاف مــوارد امليــاه ومكامــن
الــروات الطبيعيــة يف بــاده ،وعــرض كريــن عليــه أن ي ُرســل إليــه
جيولوجــي تعديــن ليســاعد يف ذلــك.
وبالفعــل بـ ّر كريــن بوعــده ،حيــث وصــل اجليولوجــي كارل أس توتشــل
إىل جــدة يف شــهر إبريــل مــن عــام 1931م ،ولقــي امللــك عبدالعزيــز،
واســتمع إىل توجيهاتــه ،ثــم بــارش رحالتــه اجليولوجيــة امليدانيــة حبثـا ً
عــن مــوارد امليــاه ومكامــن الــروات الطبيعيــة ،فتنقــل يف أرجــاء البــاد
مستكشــفا ً ومنقبـا ً يف احلجــاز وجنــد واألحســاء وغريهــا ،وكتــب نتائــج
ّ
ـل رفعــه إىل جاللــة امللــك بعــد انتهــاء
أعمالــه التنقيبيــة يف تقريـ ٍـر
مفصـ ٍ

زيارة البعثة اجليولوجية اليابانية
ملنطقة الوجه ويتوسطهم رئيس
اجليولوجني املهندس غازي سلطان.

أعمــال التنقيــب .وباإلضافــة إىل املعلومــات عــن مكامــن النفــط
واملعادن ،وموارد املياه يف اململكة ،التي احتوتها التقارير واملعلومات
ـات عــن التاريــخ
التــي ق ّدمهــا توتشــل ،اشــتملت تقاريــره عــى معلومـ ٍ
القديــم للتعديــن يف مواقــع مختلفـ ٍة مــن اململكــة ،أرشنــا إىل بعضهــا
يف الفصــل الســابق.
وبعــد ذلــك ،ويف إطــار ســعي توتشــل إىل البحــث عــن امليــاه واملعــادن يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،قــام بتأســيس «نقابــة التعديــن العربيــة
السعودية» (سامس) “– Saudi Arabian Mining Syndicate
 ”SAMSيف شــهر مايــو مــن عــام 1934م ،التــي ّ
وقعــت اتفاقيــة تعديــن
مــع احلكومــة الســعودية يف  23ديســمرب مــن عــام 1934م ،وبــارشت
عمليــات البحــث عــن املعــادن ،وتشــغيل بعــض املناجــم القدميــة ،مثــل
مهــد الذهــب َ
والســوق.
وظلــم
ُّ
ويف فرباير من عام 1935م ،صادق صاحب السمو املليك ،األمري فيصل
بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اهلل -الــذي كان ،آنــذاك ،نائبـا ً جلاللــة
امللك يف احلجاز ،عىل هذه االتفاقية ،وبارشت النقابة عملها يف تشغيل
املنجم القديم يف مهد الذهب ،يف األول من مارس عام 1935م.
وبــن عامــي 1939م و1954م ،قامــت «نقابــة التعديــن العربيــة
الســعودية» باســتخراج وتركيــز معــدين الذهــب والفضــة مــن منجــم
ُ
مهد الذهب ،حيث استمر العمل هناك ملدة  15عاماً ،أنتج خاللها
مــا يزيــد عــى  760ألــف أوقيـ ٍة مــن الذهــب ،وأكــر مــن مليــون أوقيـ ٍة
مــن الفضــة ،أســهمت يف دعــم االقتصــاد الوطنــي ،كمــا أســهمت
أعمــال النقابــة يف توطــن وتشــغيل أبنــاء الباديــة يف تلــك املنطقــة.
ويف عام 1947م ،م َّرت ،يف البحر األحمر ،سفينة البحوث السويدية؛
«ألباتــروس» ،التــي كان مــن مهماتهــا قيــاس درجــة احلــرارة وامللوحــة
يف ميــاه البحــار واملحيطــات .ويف تلــك الرحلــة اكتُشــف أن حــرارة امليــاه
وصل اجليولوجي كارل توتشل إىل جدة يف إبريل من عام 1931م ،والتقى جاللة امللك
عبدالعزيز -رحمه اهلل -ثم انطلق يف أعمال املسح اجليولوجي التنقيبي التي غطت
مناطق عدة من اململكة عىل امتداد ساحل البحر األحمر ويف جند واألحساء وغريها.

57

الفصل الرابع :التعدين يف اململكة يف العهد احلديث

خريطة اململكة العربية السعودية ،تبني موقع مهد الذهب ومنطقة االمتياز
لنقابة التعدين العربية السعودية (رسمت حوايل سنة 1937م).

أول مرسوم بإعطاء ترخيص
الستخراج املعادن يف اململكة لنقابة
التعدين العربية السعودية.

إحدى شهادات حملة األسهم يف نقابة
التعدين العربية السعودية يف لندن
والتي أسسها توتشل عام 1934م.
قام مهندس التعدين كارل توتشل
برحالت استكشافية عرب جزيرة
العرب من احلجاز إىل جند ،ثم
األحساء ،وقد استعان بعدد من
العربات إلجناز مهماته االستطالعية،
الصورة إلحدى رحالته املبكرة يف 19
يناير 1932م.
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جاللة امللك
عبدالعزيز بن
عبدالرحمن
آل سعود -رحمه
اهلل.-

جاللة امللك
سعود بن
عبدالعزيز -رحمه
اهلل.-

يف البحــر األحمــر تزيــد مــع العمــق خبــاف البحــار األخــرى ،كمــا أن
ـنوات تاليـ ٍة ،اهتمــت
امللوحــة تــزداد فيــه مــع ازديــاد العمــق ،ويف سـ
ٍ
وزارة البــرول والــروة املعدنيــة بهــذا االكتشــاف.
وشــهدت الفــرة بــن عامــي 1956م و1963م ،إجــراء عمليــات مســح
ُ
جيولوجــي مناطقــي ،وأعــدت ،بنــا ًء عليهــا 21 ،خريطــة جيولوجيــة
وجغرافية للمملكة ،مبقياس رسم  ،1:500,000متثل بداية تأسيس
البنيــة التحتيــة جليولوجيــة اململكــة.
ويف عــام 1961م ،عقــدت اململكــة اتفاقـا ً مــع رشكــة هانتينــج ســريف
الكنديــة ،ومقرهــا مدينــة تورونتــو ،لتنفيــذ أول مســح جيوفيزيــايئ
جــوي ملناطــق اململكــة ،ألغــراض املســح اجليولوجــي وحتديــد مواقــع
مكامــن الرواســب املعدنيــة.
كما شهد عام 1963م إبرام اتفاق بني احلكومة السعودية ،وحكومة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ممثلــة يف مصلحــة املســاحة اجليولوجيــة
األمريكيــة ،لالســتفادة مــن خــرات املصلحــة الفنيــة يف وضــع اخلرائــط

طائرة بيل  206العامودية يف منطقة
رأس كركومة عىل ساحل البحر األحمر
لدعم عمليات الكشف والتنقيب عن
البوتاس.

اجليولوجيــة الطبيعيــة ألرض اململكــة ،وتقديــر اإلمكانــات التعدينيــة
يف املنطقتــن الوســطى والغربيــة منهــا.
ُ
ويف عــام 1964م ،أبــرم اتفــاق بــن احلكومــة لســعودية ،ومكتــب
البحوث اجليولوجية املعدنية الفرنيس ،ومركزه باريس ،الستكشاف
معــادن الذهــب والنحــاس والكربيتيــدات والكــروم.
ُ
ويف عــام 1966م ،أبــرم اتفــاق بــن احلكومــة الســعودية وحكومــة
اليابــان ،إليفــاد خــراء يابانيــن للبحــث عــن املعــادن ،وتقييــم رواســب
خامــات احلديــد وغريهــا يف اململكــة .وتــم بعــد ذلــك ،تأســيس البعثــة
اجليولوجيــة اليابانيــة يف اململكــة.
ويف عــام 1968م ،وافــق مجلــس الــوزراء ،يف قــراره رقــم ،1006
عــى نظــام متلــك ثــروات البحــر األحمــر ،وصــدر بذلــك مرســوم
ملــي كريــم.
ويف عــام 1974مّ ،
وقــع وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة آنــذاك ،معــايل
األســتاذ أحمــد زيك ميــاين -رحمــه اهلل -ووزيــر التعديــن والصناعــة يف
الســودان اتفاقـا ً إلنشــاء الهيئــة الســعودية الســودانية الســتغالل
ثــروات البحــر األحمــر ،ون ُ ّفــذت ،عــى أثــر هــذا االتفــاق ،دراســات
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جاللة امللك
فيصل بن
عبدالعزيز -رحمه
اهلل.-

جاللة امللك خالد
بن عبدالعزيز
-رحمه اهلل.-

اســتمرت  15عامـاً ،تــم خاللهــا اكتشــاف وحتديــد عــدد مــن املكامــن
املتمعدنــة العميقــة بــن اململكــة والســودان ،حيــث اكتُشــفت خامــات
الذهب والزنك والنحاس يف أعماق البحر األحمر ،ثم تىل ذلك منح
رخصــة ،يف عــام 2009م ،إلحــدى رشكات القطــاع اخلــاص الســعودية
الســتغالل اخلامــات املعدنيــة يف البحــر األحمــر.
ويف عام 1968م ،أيضاً ،عقدت وزارة البرتول والرثوة املعدنية اتفاقا ً
مــع رشكــة احلفــر العربيــة ،اململوكــة ،آنــذاك ،لــكل مــن يس جــي جــي
الفرنســية واملؤسســة العامــة للبــرول واملعــادن (برتومــن) ،التــي
أُسســت للقيــام جبميــع مــا حتتــاج إليــه اململكــة مــن أعمــال احلفــر حبثـا ً
عــن املعــادن .وتضمَّ ــن االتفــاق قيــام الرشكــة باحلفــر املــايس ،ملــدة ثالثــة
أعــوام ،ملعرفــة مــا حتتويــه أرايض اململكــة مــن معــادن.
ُ
ويف العــام نفســه أسســت الرشكــة العربيــة للجيوفيزيقيــا واملســاحة،
مناصفـ ًة بــن املؤسســة العامــة للبــرول واملعــادن يف اململكــة ورشكــة
ّ
وتركــز نشــاط هــذه الرشكــة يف استكشــاف
يس جــي جــي الفرنســية.
املعــادن والبــرول بالطــرق اجليوفيزيائيــة .وقــد أســهمت هــذه الرشكــة
يف إعــداد عديــد مــن التقاريــر وإجنــاز أعمــال املســح اجليوفيزيائيــة عــى
املعــادن يف اململكــة.
ويف عــام 1974م ،أبرمــت احلكومــة الســعودية والرشكــة الكنديــة؛
ِّ
واتــس جريفــس وماكــوات ،اتفاقـا ً
توفــر مبوجبــه الرشكــة جميــع
اخلدمــات االستشــارية للمديريــة العامــة للــروة املعدنيــة ،مــن خــال
عد ٍد من اخلرباء اجليولوجيني الكنديني ،وغريهم من األجانب ،ذوي
املكانــة العامليــة ،لتعزيــز مخــزون اخلــرة الفنيــة يف املديريــة ،وإعانــة
اجليولوجيــن الســعوديني عــى اكتســاب اخلــرة املهنيــة.
ُّ
الصلــب
ويف عــام 1975م ،اتفقــت احلكومــة الســعودية ،مــع رشكــة
الربيطانيــة احلكوميــة؛ بريتــش ســتيل ،عــى إجــراء دراســات لتحديــد
حجــم ونــوع الرواســب الطبيعيــة خلــام احلديــد يف وادي الصواويــن،
ومعرفــة إمــكان اســتغالله جتاريـاً ،ومــدى صالحيــة هــذه الرواســب،
وتقديــر احتيــاج اململكــة مــن هــذا اخلــام.

وشــهدت الفــرة مــن منتصــف الســبعينيات إىل نهايــة الثمانينيــات،
من القرن العرشين ،إبرام عدد من االتفاقات املهمة ،التي أسهمت
يف تقييــم واكتشــاف عديــد مــن الرواســب الصناعيــة والفلزيــة املهمــة
يف اململكــة ،ومنهــا االتفــاق مــع رشكــة ريوفنكــس الربيطانيــة ،حيــث
تُعـ ُّد التقاريــر التــي أصدرتهــا ريوفنكــس مراجــع مهمـ ًة يف مجــال
االستكشــاف املعــدين يف اململكــة ،وكذلــك االتفــاق مــع رشكــة بروســاك
األملانيــة ،الستكشــاف اجلــروف االقتصاديــة يف شــمال البحــر األحمــر.
وكانــت الفــرة بــن عامــي 1973م و1986م ،عــى وجــه التحديــد ،مهمـ ًة
جدا ً يف مسرية وضع القواعد األساس للكشف املعدين واملسح اجليولوجي
يف اململكــة ،حيــث متــت فيهــا عمليــات للمســح اجليولوجــي واجلغــرايف،
وإعداد اخلرائط اجليولوجية (الطبوغرافية واجليوفيزيائية والبيوكيميائية
ُ
والهيدروجيولوجية) ،وأنتج فيها ما يزيد عىل  2800خريطة ،مبقاييس
رســم مختلفــة ،مثلــت املرحلــة الثانيــة مــن رســم خرائــط اململكــة.
ويف هــذه املرحلــة ،أنشــأت الــوزارة نظــام توثيــق املواقــع املتمعدنــة
(ّ ،)MODS
ونفــذت مئــات اآلالف مــن عمليــات احلفــر املــايس ،بأنــواع
مختلفــة .وجــرى إعــداد دراســات اجلــدوى لعــدد مــن الرواســب مثــل؛
اجلالميــد ،والزبــرة ،وحديــد الصواويــن ،ومهــد الذهــب ،واحلجــار،
وجبل صائد .وقد متيزت تلك الفرتة بتزايد عدد الكفاءات السعودية
مــن اجليولوجيــن ومهنــديس التعديــن والفنيــن.
ويف الفــرة نفســها ،وحتديــدا ً يف عــام 1979مُ ،عقــد اتفـ ٌ
ـاق بــن اململكــة
ورشكــة ميناتــوم الفرنســية ،املتخصصــة ،عامليـاً ،يف أعمــال الكشــف عــن
اليورانيــوم ،بهــدف تنفيــذ مــروع البحــث عــن خامــات اليورانيــوم،
وحتديد البيئات املحتملة لوجوده .وقد متت الدراسات بالفعل ،وحُ ددت
املواقــع املحتملــة ملعــدن اليورانيــوم ،يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ـرع
كمــا قامــت رشكــة شــل الهولنديــة ،يف عــام 1980م ،بتأســيس فـ ٍ
لهــا ،باســم رشكــة شــل العربيــة الســعودية للتنقيــب عــن املعــادن،
وحصلــت الرشكــة عــى ترخيــص اســتطالع للبحــث عــن املعــادن يف
منطقــة الــدرع العربــي .وقــد م َّهــد ذلــك حلصولهــا ،مــع رشكــة برتومــن،
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عــى رخصــة كشــف عــن املعــادن النفيســة واألســاس يف منطقــة أم
الشــاهيب.
ويف العام التايل ،أبرمت وزارة البرتول والرثوة املعدنية اتفاقا ً مع رشكة
سلرتســت الربيطانيــة ،املتخصصــة يف استكشــاف املتبخــرات ،لتنفيــذ
ـج للكشــف والتنقيــب عــن املعــادن املرتســبة ،عــن طريــق التبخــر،
برنامـ ٍ
وتقييمهــا ،وخاصــة يف منطقــة املالحــات عــى ســواحل البحــر األحمــر.
وقد تم إجناز العمل عىل سواحل البحر األحمر وجزيرة فرسان ،حيث
اكتُشف عديد من مكامن خام البوتاس ،يف جزيرة فرسان ،يف منطقة
جــازان ،ويف رأس كركومــة ،ووادي عفــال ،شــمال غــرب اململكــة.

خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز
آل سعود -رحمه اهلل -يفتتح منجم مهد الذهب،
يف عام 1983م ،حبضور ويل عهده ،صاحب السمو
املليك األمري عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
-رحمه اهلل.-

ويف عــام 1983م ،يف عهــد خــادم احلرمــن الرشيفــن ،امللــك فهــد بــن
ُ
عبدالعزيز -يرحمه اهلل -أعيد افتتاح منجم مهد الذهب ،حيث بدأ
اإلنتــاج التجــاري منــه يف إبريــل عــام 1988م ،ومــا زال املنجــم منتجـا ً
لســبائك الذهــب والفضــة وم ّ
ُركــزات النحــاس والزنــك.
وشــهد عــام 1988م ،إكمــال أعمــال التنقيــب ،عــن معــدن الذهــب،
يف مكمــن احلجــار مبحافظــه بيشــةُ ،
وص ّبــت أول ســبيكة مــن الذهــب
مــن هــذا املنجــم حبضــور معــايل وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة ،آنــذاك،
األســتاذ هشــام محــي الديــن ناظــر -رحمــه اهلل.-

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ
ُ

ويف عام 1989م ،أكمل التنقيب ،عن معدن الذهب ،يف راسب حنظا
اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
يف منطقه عسريُ .
وص ّبت أول سبيكة ذهب منه حبضور صاحب السمو

أول تقرير سنوي عن
التعدين يف اململكة
العربية السعودية.

ﻗﺮاراتالبــرول
ﺑﻤﻮﺟﺐعــايل وزيــر
عبدالعزيــز ،وم
ﺗﻢبــن بنــدر بــن
واﻟﺘﻲصــل
امللــي األمــر في
وزارﻳﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
والرثوة املعدنية ،آنذاك ،األستاذ هشام محي الدين ناظر -رحمه اهلل.-
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خادم احلرمني
الرشيفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز
-رحمه اهلل.-

ويف العــام نفســه ،أُبــرم اتفـ ٌ
ـي مهــمٌ  ،بــن الــوزارة ورشكــة
ـاق فنـ ٌ
واتــس جريفــس وماكــوات الكنديــة ،اســتمر حتــى عــام 1992م،
واقتــى قيــام الرشكــة مبراجعــة وتقييــم جميــع تقاريــر وأعمــال
الــروة املعدنيــة ،التــي زادت ،آنــذاك ،عــى خمســة آالف تقريــر
وخريطــة جيولوجيــة وعمــل مســحي أو تنقيبــي أو استكشــايف
ودراســة جــدوى ،متــت خــال اخلمســن عامـا ً الســابقة ،ونتــج عــن
ذلــك إعــداد  38تقريــرا ً فنيـا ً عــن الوضــع الراهــن والتوصيــات حــول
جميــع رواســب املعــادن يف اململكــة.
كذلك ،عملت الوزارة ،منذ عام 1989م عىل إصدار كثري من الوثائق
الفنيــة ،والعلميــة ،واجليولوجيــة ،التــي أســهمت يف اســتقطاب
االســتثمارات يف مجــال التعديــن .ومــن أهــم هــذه اإلصــدارات خرائــط
املــوارد املعدنيــة الصناعيــة ،التــي أســهمت يف تنميــة صناعــة التعديــن
يف اململكــة .وأطلــس املعــادن الصناعيــة ،وكتــاب الــروات املعدنيــة،
الــذي يُعـ ُّد مرجعـا ً رئيسـا ً ألماكــن وجــود املعــادن الفلزيــة يف اململكــة.
باإلضافــة إىل  15نــر ًة إعالميـ ًة باللغــة العربيــة ،و 13نــر ًة إعالميـ ًة،
ـاب مخصــص
باللغــة اإلجنليزيــة ،عــن اخلامــات املعدنيــة الصناعيــة .وكتـ ٍ
لتشــجيع االســتثمار األجنبــي .وقــد وُزعــت آالف النســخ مــن هــذه
املطبوعــات داخــل اململكــة وخارجهــا.
ُ
ويف  23مــارس مــن عــام 1997م ،أسســت رشكــة التعديــن العربيــة
السعودية (معادن) مبوجب مرسوم مليك كريم ،بغرض ممارسة
مختلف أوجه النشاط التعديني والصناعات املعدنية يف اململكة.
ويف عام 2007مّ ،
وقعت رشكة التعدين العربية السعودية(معادن)
والرشكــة الســعودية للصناعــات األساســية (ســابك) اتفاقيــة رشاكــة
اســراتيجية تتعلــق مبــروع معــادن للفوســفات ،وهــو مــن أهــم
املرشوعــات التعدينيــة يف اململكــة.

ويف عــام 2012م ،وافــق مجلــس الــوزراء عــى إنشــاء مدينــة وعــد
ُ
الشــمال للصناعــات التعدينيــة .ويف العــام الــذي أعقبــه ،أسســت
رشكــة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات ،كمــروع مشــرك لرشكــة
معــادن مــع رشكتــي موزاييــك األمريكيــة وســابك الســعودية.
ويف عــام 2016مَّ ،
دشــن خــادم احلرمــن الرشيفــن؛ امللــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز آل ســعود -حيفظــه اهلل -مرشوعــات صناعــة التعديــن،
ومرشوعات صناعية وتنموي ًة أخرى ،يف مدينة رأس اخلري الصناعية.
ٍ
كمــا ُد ّ
ٌ
شــن ،يف العــام نفســه ،عــدد مــن مناجــم الذهــب ،يف أحنــاء
اململكــة ،ليصــل عــدد املناجــم املنتجــة إىل ســتة.
ّ
تفضــل خــادم احلرمــن الرشيفــن ،امللــك ســلمان بــن
ويف عــام 2018م،
عبدالعزيز آل سعود ،حبضور صاحب السمو املليك؛ األمري محمد بن
ســلمان بــن عبدالعزيــز ،ويل العهــد ،حيفظهمــا اهلل ،بتدشــن املرحلــة
الثانيــة مــن مرشوعــات مدينــة وعــد الشــمال التعدينيــة والتنمويــة،
ووضــع حجــر األســاس للمرحلــة الثالثــة منهــا.

ويف العــام نفســه ،وافــق مجلــس الــوزراء عــى إنشــاء مــروع ســكة
حديــد الشــمال – اجلنــوب ،املعــروف بســكة حديــد معــادن ،الــذي ربــط
مناجم الفوسفات ،يف حزم اجلالميد وأم وعال يف املناطق الشمالية
من اململكة ،ومناجم األملنيوم ،يف القصيم وحائل ،مبدينة رأس اخلري
الصناعيــة ،عــى ســاحل اخلليــج العربــي.
ُ
ويف عام 2009م ،أسست رشكة معادن لألملنيوم ،كمرشوع مشرتك
بني رشكة معادن ورشكة ألكوا األمريكية ،الستثمار وتطوير مناجم
البوكســايت يف منطقتــي القصيــم وحائــل ،وبنــاء مصفــاة لأللومينــا،
ومصهــر لصفائــح األملنيــوم ،يف مدينــة رأس اخلــر الصناعيــة.
ويف عــام 2010م ،بــدأت عمليــات نقــل م ّ
ُركــزات الفوســفات ،عــى
الســكك احلديديــة ،مــن منجــم حــزم اجلالميــد إىل مدينــة رأس اخلــر
الصناعيــة.

خارطة توضح مسار القطارات من مناجم الفوسفات إىل رأس اخلري.

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

62

63

الفصل اخلامس

معادن اململكة؛ أنواعها
وأماكن انتشارها ،وأهم
مناجمها
أسهم يف إعداد مادة هذا الفصل :األستاذ سلطان بن جمال شاويل

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

64

65

الفصل اخلامس :معادن اململكة؛ أنواعها وأماكن انتشارها ،وأهم مناجمها

واملعــروف أن اململكــة العربيــة الســعودية هــي أكــر قــو ٍة اقتصاديـ ٍة
يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وهــي مــن أكــر عرشيــن
اقتصادا ً يف العالم ،وقد توجهت إىل تعزيز استغالل ما حباها اهلل به
ـروات معدنيــة لتنويــع مــوارد اقتصادهــا الوطنــي ،وتعزيــز متانتــه
مــن ثـ
ٍ
واســتقراره واســتدامته ،ويف هــذا الفصــل ســنحاول أن نســتعرض مــع
القــارئ الكريــم املعــادن التــي تزخــر بهــا اململكــة العربيــة الســعودية،
مــع اإلشــارة إىل أهميتهــا ومواقعهــا األبــرز.

الـذهـب Gold
ـث تلفزيــوين ،بـ ُ ّ
ـث يف منتصــف عــام 2017م ،لصاحــب الســمو
يف حديـ ٍ
املليك ،األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ويل العهد
الســعودي ،أشــار ســموه إىل أهميــة قطــاع التعديــن بالنســبة للتنميــة
واالســتثمارات يف اململكــة ،ولتنويــع مــوارد االقتصــاد الوطنــي ،ويف
معـ ِـرض حديــث ســموه ،أشــار إىل أن التقديــرات ،التــي تعــود أساسـا ً
إىل الســبعينيات مــن القــرن امليــادي املــايض ،ملخزونــات املعــادن يف
اململكــة ،تُق ّدرهــا حبــوايل خمســة تريليونــات ريــال ســعودي ،أو ترليــون
وثالمثائــة مليــار دوالر أمريــي ،وب ّيــن ســموه أن حجــم املخــزون مــن
الذهــب يُقـ ّدر حبــوايل تســعمائة مليــار ريــال ســعودي ،أو  240مليــار
دوالر أمريــي.

هــو معــدن رقيــق ل ّيــن ســهل َّ
الطــرقُ ،عــرف منــذ القــدم كمعــدن مثــن،
وهــو غــر نشــط كيميائيـاً ،ويتصــف بقــوة توصيــل احلــرارة والكهربــاء،
وبعدم التلف أو االحنالل ،ولذلك كان من أفضل املعادن فـي صناعة
احلـ ُـي والعمــات ،كمــا أنــه يســتخدم فــي أغــراض الزينــة والزخرفــة
لــدوام بريقــه وعــدم انطماســه عنــد تعرضــه للهــواء أو املــاء .باإلضافــة
إىل صالحيتــه لالســتخدام فــي تطبيقــات صناعيــة مهمــة ودقيقــة.
وألنــه مــن أكــر املعــادن قابليــة للطــرق أمكــن تقطيعــه إىل رشائــح
وخيوط غاية فـي الدقة .وعىل مر العصور ،استُخدم الذهب مقياسا ً
جتاريـا ً عنــد تثمــن الســلع واملــواد .واألونصــة ،أو األوقيــة ،هــي وحــدة
وزن الذهــب املســتخدمة عامليــا.

وأثنــاء احتفــال قطــاع شــؤون التعديــن وهيئــة املســاحة اجليولوجيــة
الســعودية بانطــاق أعمــال الربنامــج العــام للمســح اجليولوجــي يف
منطقــة الــدرع العربــي ،يف شــهر أغســطس مــن عــام 2021مّ ،
أكــد
معــايل نائــب وزيــر الصناعــة والــروة املعدنيــة لشــؤون التعديــن،
املهندس خالد بن صالح املديفر ،صحة هذه التقديرات ،وأن الهدف
األســاس مــن الربنامــج العــام للمســح اجليولوجــي هــو تعزيــز دقــة هــذه
املعلومات ،واكتشاف مزيد من مخزونات املعادن يف مناطق اململكة
املختلفــة ،وبالتــايل إتاحــة معلومــات املســح اجليولوجــي وخرائطــه
وتقاريــره لعامــة الراغبــن يف االطــاع عليهــا ،وخاصـ ًة املُســتثمرين
احلاليــن واملُســتقبليني لتعزيــز توجههــم إىل االســتثمار يف هــذا القطــاع
احليــوي يف اململكــة.

ينتــر خــام الذهــب ،فــي اململكــة ،ضمــن صخــور الــدرع العربــي ،وقــد
اكتُشــف مــا يقــارب  1000مكمنـا ً للذهــب فــي اململكــة ،وأهــم مناجــم
الــذهب املنتجــة يف اململكــة هــي؛ منجــم مهــد الذهــب ،يف منطقــة
املدينــة املنــورة ،عــى بعــد حــوايل  220كيلــو مــرا ً جنــوب رشق املدينــة

ّ
ويؤكــد اجليولوجــي املعــروف؛ الربوفيســور عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن
ّ
لعبــون أن ســكان اجلزيــرة العربيــة القدمــاء عرفــوا املعــادن ونقبــوا
عــن الذهــب والفضــة واحلديــد والنحــاس وغريهــا واكتشــفوا ومارســوا
التعديــن يف أكــر مــن ألــف موقــع يف اململكــة العربيــة الســعودية.

عملية صب سبائك الذهب يف معمل
منجم مهد الذهب.

66

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

قطعة صخرية حتتوي عىل الذهب اخلام.

املنــورة ،ومنجــم اآلمــار ،يف منطــقة الريــاض ،عــى بُعــد مــا يقــارب
 200كيلــو مــر جنــوب غــرب الريــاض ،ومنجــم الصخيــرات ،الواقــع
يف منطقــة القصيــم ،عــى بُعــد  210كيلومــرات جنــوب غــرب مدينــة
بريــدة ،ومنجــم بَلغــة ،الواقــع عــى بُعــد  200كيلومــرٍ رشق املدينــة
املنــورة ،ومنجــم احلَجــار ،الواقــع يف منطقــة عســر ،عــى مســافة 90
كيلومرتا شمال غرب مدينة بيشة ،ومنجم الدوحيي ،الواقع جنوب
رشق مكــة املكرمــة عــى بعــد  350كيلومــراً.

الفضة Silver
ـون أبيــض ،ولهــا
الفضــة مــن املعــادن النفيســة التــي تنفــرد وتتميــز بلـ ٍ
ـاف ،وهــي مرنــة ولينــة قابلــة للتمــدد بالطــرق .وللفضــة
بريــق صـ ٍ
ُ
مكانــة مهمــة فــي صناعــة املجوهــرات واحلــي ،ولهــا رونــق وجاذبيــة
جيعالنهــا واحــد ًة مــن أهــم املــواد املســتعملة يف أدوات الزينــة والزخرفــة
وصناعــة العمــات النقديــة ،ورمبــا اســتخدمها البعــض يف صناعــة
األواين الفاخــرة .وتُعـ ّد الفضــة أفضــل ناقــل للكهربــاء واحلــرارة ،لذلــك

تســتخدم فــي عديــد مــن التطبيقــات الصناعيــة الكهربائيــة ،ومــن
أهمهــا أجهــزة التالمــس الكهربائيــة بســبب خاصيــة عــدم تعرضهــا
للتــآكل.
توجــد الفضــة ،فــي اململكــة ،فــي منطقــة صخــور الــدرع العربــي ،يف
عديــد مــن املكامــن واملواقــع ،حيــث تكــون ،غالبـاً ،مصاحبــة خلامــات
الذهــب .ولذلــك هــي موجــودة يف منجــم مهــد الذهــب ،يف منطقــة
املدينة املنورة ،وهناك مكامن تكون فيها الفضة معدنا ً رئيساً ،مثل
ســمرة وســمرية ،اللذيــن يقعــان عــى بُعــد  15كيلومــرا ً جنــوب
راســبي َ
غــرب محافظــة الدوادمــي ،وعــى بُعــد حــوايل  250كيلومــرا ً غــرب
العاصمــة الريــاض ،كمــا أنهــا توجــد يف عــدد مــن املواقــع تشــمل وادي
الغــول ،ومكامــن أم حديــد ،وحجــان ،والســدرية ،ومرجــان ،ويتــم
إنتــاج الفضــة ،بالفعــل ،مــن مناجــم مهــد الذهــب واألمــار والدوحيــي
وبَلغــة بكميــات اقتصاديــة.

أكاسيد النحاس ذات اللون األخرض يف
منجم احلجار.

النحاس Copper
يــرى املؤرخــون أن النحــاس هــو أول معــدن اســتخدمه اإلنســان منــذ
قديــم الزمــن ،حيــث اسـتُخدم فــي صناعــة الســهام والســكاكني
وأدوات قطع األشجار .ويتميز النحاس بقدرته العالية عىل السحب
ّ
موصل جيد للكهرباء واحلرارة ،وي ُعد الثاين،
والطرق واللدونة ،وهو
فــي الرتتيــب ،بالنســبة للتوصيــل احلــراري ،بعــد معــدن الفضــة.
كمــا يتميــز النحــاس بإمــكان إعــادة اســتعماله مــرات عديــدة دون
أن يفقــد خواصــه .وبســبب لدونتــه ،ميكــن تشــكيله بالتســخني أو
دون تســخني .ويتــم ســبك النحــاس فــي قوالــب مــع عنــارص أخــرى،
حيــث تكــون لــكل ســبيكة تركيبـ ٌـة معدنيـ ٌـة خاصـ ٌـة ،وصفــات فيزيائيــة
وكيميائيــة مختلفــة ،واســتخدامات متن ِّوعــة .ومــن ذلــك النحــاس
األصفــر؛ وهــو ســبيكة مــن النحــاس والزنــك ،والربونــز؛ وهــو ســبيكة
مــن النحــاس والقصديــر ،ويف القــرآن الكريــم ورد قــول اهلل ،ســبحانه
ْ
ســا َوىٰ
وتعــاىل ،عــى لســان ذي القرنــن« :آتُونـِـي زُبـَ َـر ال َح ِديـ ِـد َح َّتـ ٰـى إ ِ َذا َ
ُ
ـال ُ
انف ُ
خــوا َح َّتـ ٰـى إ ِ َذا َج َعلَـ ُه نـَـارا ً َقـ َ
ـن َقـ َ
ـن َّ
ـال آتُونـِـي أ ْفـ ِـر ْغ َعلَ ْيـ ِه
ب َ ْيـ َ
الص َد َف ْيـ ِ
ٌ
ً (((
ِق ْطــرا»  ،واحلديــد معــروف أمــا ال ِقطــر فهــو مصهــور النحــاس .وقــد
وجــد العلمــاء ،حديثـاً ،أن إضافــة النحــاس ،أو ال ِقطــر ،إىل احلديــد
يضاعــف مــن قــوة الســبائك.
وقــد أكتُشــف مــا يزيــد عــى  800مكمــن خلــام النحــاس فــي اململكــة،
ومــن أهــم الرواســب املكتشــفة ،منجــم املصانــع؛ وهــو عبــارة عــن

((( اآلية  96من سورة الكهف
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القويعيــة ،ومناجــم اآلمــار ومهــد الذهــب واملصانــع ،حيــث ينتــج
الزنــك كمُركــزات .وكذلــك مناجــم ُّ
الشــقيب ،الواقعــة جنــوب مدينــة
تثليــثُ ،
وكتــام الواقــع غــرب جنــران ،ومنجــم يف جنــوب رشقــي مدينــة
ظهــران اجلنــوب يف منطقــة عســر.

النيكل Nickel

خام النحاس عىل رشيط ناقل يف منجم
جبل صايد.

راســب غنــي بأنــواع متعــددة مــن املعــادن الفلزيــة املحتويــة عــى عنــارص
النحــاس والزنــك والذهــب ،يقــع عــى بُعــد  90كيلومــرا ً شــمال غــرب
مدينــة جنــران .وجـب ــل صــاي ــد؛ الــذي يقــع فــي منطقــة املدينــة املنــورة،
عىل ب ُعد  200كيلومرتٍ جنوب رشق املدينة املنورة .وك ـُتــام؛ الذي يقع
عــى بُعــد  54كيلومــرا ً غــرب مدينــة جنــران .كمــا توجــد رواســب جيــدة
للنحــاس فــي كل مــن جبــال ســمران وبيــدان وشــيبان يف منطقــة مكــة
املكرمــة ،ويف النقــرة مبنطقــة القصيــم ،وحالحيلــة يف منطقــة جنــران،
ُّ
والشــقيب وظهــار يف منطقــة
والشــيزم يف منطقــة املدينــة املنــورة،
عســر ،وشــواق مبنطقــة تبــوك.

النيــكل عبــارة عــن معــدن صلــب المــع ،يتميــز بلــون أبيــض فــي،
وهــو موصــل للكهربــاء واحلــرارة نســبياً ،ولــه القــدرة عــى االندمــاج مــع
غــره مــن املعــادن ،وتتشــابه الصفــات الكيميائيــة للنيــكل مــع صفــات
معــدن احلديــد .وملعــدن النيــكل قابليــة للمغنطــة والطــرق والســحب.
كما يتميز النيكل بصالبته وقوة مقاومته للتآكل واألكسدة ،لذلك
يســتعمل فــي عــدد كبــر مــن الصناعــات مثــل املعــدات الزراعيــة،
وآالت القطع ،وقطع غيار السفن واملركبات ،والطواحني الفوالذية،
واملعدات الالزمة إلنتاج الطاقة ،ومعدات التعدين ،خاصة معدات
حفر اآلبار ،ومعدات وأدوات البناء ،ويتميز النيكل بسهولة إعادة
تدويــره واســتعماله مــرات عديــدة فــي الكثــر مــن الصناعــات دون أن
يفقــد خواصــه.
ويوجــد خــام النيــكل ،يف الطبيعــة ،يف حــاالت محــددة ،مــع خامــات
النحــاس ،ضمــن الصخــور القاعديــة وفــوق القاعديــة .وفــي اململكــة
العربيــة الســعودية ،يوجــد النيــكل ضمــن صخــور الــدرع العربــي .ومــن
مواقعــه جبــل ِق ْطــن ،بكــر القــاف وســكون الطــاء ،وهــو مجموعــة
مــن اجلبــال تقــع بــن منطقتــي القصيــم واملدينــة املنــورة ،ووادي وسـ ْ
ـط،
َ
الــذي يتوســط منطقــة جنــران ومحافظــة يدمــة ومحافظــة ثــار ،وكذلــك

الــزنــك (اخلارصني) Zinc
مييــل لــون الزنــك إىل األبيــض أو الرمــادي الفاتــح أو األزرق الفاتــح،
ويدخــل فــي إنتــاج عديــد مــن الســبائك ،ويســمى فــي اللغــة العربيــة
«اخلارصــن» .وقــد اســتعمل منــذ القــدم فــي ســك العمــات .ويعتقــد
أن أول استخدام للزنك كان فـي صناعة النحاس األصفر ،الذي هو
عبــارة عــن ســبيكة مــن الزنــك والنحــاس .وينتــر اســتخدام الزنــك فــي
الصناعــة الخنفــاض تكاليفــه ،حيــث يســتعمل ،بشــكل واســع ،فــي
صنــع الســبائك ،والتغليــف ،واالســتخدامات الكيميائيــة ،وصناعــة
الســيارات ،والدهانــات.
ينتــر يف صخــور منطقــة الــدرع العربــي أكــر مــن  400منجــم للزنــك،
ومن أهم املواقع املوثقة خلام الزنك فـي اململكة؛ راسب اخلنيقيـة ،يف
منطقــة الريــاض ،عــى بُعــد حــوايل  35كيلومــرا ً شــمال غــرب محافظــة

البحث عن الذهب يف منجم اآلمار.
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مركــز األمــواه يف منطقــة عســر ،ويف وادي كمــال الــذي يبعــد حــوايل
 180كيلومــرا ً غربــي املدينــة املنــورة ،ووادي حميــان ،الــذي يقــع يف
اجلهــة الشــمالية لطريــق احلجــاز القديــم ،شــمال مدينــة احلفــرة يف
منطقــة الريــاض.

الكـروم Chromite
ـي،
الكــروم عنــر يتفــاوت لونــه بــن األســود واألســود املائــل إىل البنـ ّ
مــع ملعــان معــدين ،وهــو يتميــز بدرجــة ذوبــان عاليــة ،كمــا أنــه قابــل
للتشــكيل بالطــرق .ويســتعمل الكــروم فــي حـفــر النحــاس ،وصناعــة
البطاريــات ،وتصفيــح احلديــد الصلــب ،وكذلــك فــي صناعــة األصبــاغ،
وفــي مــزج أنــواع مســحوق احلديــد الصلــب .كمــا أنــه يُســتخدم فــي
بطـانة األفران ،التي تعكس احلرارة الشديدة ،نظرا ً ملقاومته للصهر.
كذلــك ،يُســتخدم الكــروم فــي صناعــة احلديــد الصلــب املقــاوم للصــدأ،
وإنتــاج الفــوالذ املقــاوم للحــرارة ،وفــي الكســاء التزيينــي املضــاد للتلــف
واخلــدش ،وفــي املــواد املل ِّونــة .ويتــم خلــط الكــروم مــع الفــوالذ إلنتــاج
فــوالذ مقــاوم للتــآكل ،ومــن أمثلــة ذلــك اســتخدامه فــي إنتــاج الفــوالذ
الــذي ال يصــدأ ،وهــو فــوالذ المــع كمــا أنــه ،فــي نفــس الوقــت ،قــوي
ومقــاوم للتأكســد.
يوجــد الكــروم يف صخــور منطقــة الــدرع العربــي ،خاصــة الصخــور
القاعديــة وفــوق القاعديــة ،مصاحبـا ً خلــام احلديــد ،أو خامــات النيــكل
واحلديــد ،وقــد متكنــت وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة مــن حتديــد
عــدد مــن رواســب ومناجــم خــام الكــروم فــي اململكــة ،ومــن أهمهــا؛
العيــص ،يف منطقــة املدينــة املنــورة ،التــي حتتــوي عــى مــا يقــارب
جبــال ِ
 400عدســة كــروم ،أكربهــا عدســة جبــل الوســك ،التــي بلــغ حجمهــا
أربعــة آالف طــن ،ومناجــم بــر طلــوح ،التــي تقــع بــن منطقــة القصيــم
ومنطقــة حائــل ،وهــي عبــارة عــن سلســلة مــن العدســات بعــرض مــرٍ
إىل مرتيــن وطــول أمتــار عــدة ،ووادي احلمــض وهــو مــن أعظــم أوديــة
غربــي اجلزيــرة العربيــة ،يُعــرف تارخييـا ً باســم وادي إ ِ َ
ضــم ،يبلــغ طولــه
حوايل  400كيلومرتٍ تقريباً .وميتد يف منطقة املدينة املنورة حتى يبلغ
البحــر األحمــر قــرب مدينــة الوجــه .كمــا يوجــد الكــروم أيضـا ً يف َظ ْلــم،
شــمال رشق مدينــة الطائــف ،عــى بعــد  230كيلومــرا ً تقريبـا ً عنهــا،
وهــو تابــعٌ ملنطقــة مكــة املكرمــة ،ويف جبــل التيــس ،وهــو مــن جبــال
جنوبــي جنــد.

احلـديـد Iron
يتم ّيــز احلديــد بقابليتــه للســحب والطــرق والثنــي ،ولــه خاصيــة
مغناطيســية ،ومييــل لونــه األصــي ،عندمــا يكــون نقيـاً ،إىل الفــي
املُب ّيض ،ولكن رسعان ما يتغري إىل اللون األحمر أو البني إذا تعرض
لألكســدة ،واحلديــد هــو املكــون الرئيــس ملعظــم صخــور النيــازك ،ولعــل
َ
سـ ْـل َنا ر ُسُ ـلَ َنا
يف هــذا تفســرا ً لقــول اهلل ســبحانه وتعــاىل« :لَ َقـ ْـد أ ْر َ

زنك جبل ميالن يف تبوك.

كرومات العيص.

ـاس ب ْ
ْ
ـات وأَنز َْل َنــا مع ُهـ ُم ْ
ْ
ـط
َان لِ َي ُقــو َم ال َّنـ ُ
ال ِق ْ
سـ ِ
ال ِك َتـ َ
َ َ
ـاب َوالِيـز َ
بِال َب ِّي َنـ ِ َ
ِ َّ ُ
ْ
ْ
ْ
ـاس َولِ َيعْ لَـ َـم الل َمــن
َوأَنزَل َنــا ال َح ِديـ َد ِفيـ ِه بـَـأ ٌ
س شَ ـ َّ ِدي ٌد َو َم َنا ِفـ ُع لِل َّنـ ِ
َ
ُ ْ
يَ ُ
ـب إِنَّ الل َقـ ِـويٌّ َع ِزيـ ٌز» (((.
نصـرُهُ َور ُسُ ـلَه بِالغَ ْيـ ِ
ويُعــد احلديــد مــن أكــر املعــادن وأوســعها اســتعماال ً مــن ِقبــل اإلنســان،
ُّ
ولتوفــره فــي القــرة
ويرجــع ذلــك ملميزاتــه العديــدة وخواصــه،
األرضيــة ،وإمــكان اســتخالصه وفصلــه مــن صخــوره.
واحلديد هو أساس الصناعات ،خاصة الصناعة الهيكلية ،فسبائكه
شائعة االستعمال يف جميع الهياكل املعدنية ،والهندسية البنائية،
ويف أعمال اخلراطة واملشغوالت ،وصناعة وسائل النقل ،واملكابس،
واألربطة احلديدية ،واآلالت.
وتوجــد خامــات احلديــد يف صخــور منطقــة الــدرع العربــي ،التــي تعــود
إىل عــر مــا قبــل الكامــري ،كمــا توجــد يف صخــور رســوبية مــن العــر
الثــايث .وقــد حُ ــددت رواســب احلديــد فــي اململكــة فــي مواقــع عــدة؛

((( اآلية  25من سورة احلديد يف القرآن الكريم
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القعــود ،واملحمديــة ،وهــذا تســتغله مصانــع اإلســمنت ،باإلضافــة إىل
رواســب حديــد ،مــن النــوع الرســوبي ،تقــع يف غــرب األفــاج ،التابعــة
ملنطقــة الريــاض.

الفوسفات Phosphate

منجم فوسفات اجلالميد.

منها راسب وادي الصواوين ،الذي يقع عىل بعد حوايل  80كيلومرتا ً

جنوب غرب مدينة تبوك ،وي ُعد هذا الراسب من أهم رواسب خام
احلديد فـي اململكة ،وراسب جبل أدســاس (أقساس) ،الذي يقع عىل
بعــد حــوايل  220كيلومــرا ً جنــوب غــرب الريــاض.
أمــا رواســب احلديــد التــي توجــد يف الصخــور الرســوبية فأهمهــا راســب
حديــد وادي فاطمــة ،الــذي يقــع غــرب مكــة املكرمــة ،حيــث ينتــر
الراســب فــي مواقــع عــدة منهــا الشــمييس ،وفــجّ كريـّـم ،وحشــف

خام احلديد من منجم يدمة يف جنران.

الفوســفات مُركــب معــدين يتكـوَّن مــن خامــس أكســيد الفوســفور،
ال يوجــد فــي الطبيعــة كعنــر فوســفور فــي شــكله الــذايت ،ألنــه
رسيــع التفاعــل مــع األوكســجني ،وتتبايــن ألوانــه مــا بــن الداكــن
إىل الفاتــح ،ويظهــر عــى شــكل رواســب فتاتيــة أو متصلبــة .وتطلــق
كلمــة فوســفورايت عــى رواســب الفوســفات التــي ميكــن تعدينهــا
واســتغاللها اقتصاديـاً ،بينمــا ي ُطلــق مصطلــح الصخــور الفوســفاتية
عىل الصخور التي حتتوي عىل نسب منخفضة من الفوسفات .وأهم
مصــدر لعنــر الفوســفور هــو معــدن األباتيــت ،كمــا تتكـوَّن رواســب
الفوســفات مــن عظــام احليوانــات واألســماك املرتاكمــة واملطمــورة يف
تتابعــات صخريــة .ورواســب الفوســفات املكتشــفة يف اململكــة تتكــون
جزئيــا مــن هــذا النــوع.
اكتُشــف الفوســفات ،يف ســنة 1965م ،فــي شــمال غــرب اململكــة،
عــى بُعــد  70كيلومــرا ً رشق مدينــة طريــف ،يف صخــور مــن العــر
الطباشــري ،ومنــذ ذلــك االكتشــاف ،ن ُ ّفــذ عديــد مــن برامــج املســح
اجليولوجــي واالستكشــايف ،ونتــج عنهــا حتديــد وجــود احتياطــي ضخــم
مــن الصخــور الفوســفاتية يف رواســب عــدة منــه منجــم اجلالميــد،

خام احلديد من منجم وادي الصواوين.
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من منتجات معادن ،أكسيد
املغنيسيوم.

الــذي يقــع عــى بُعــد  100كيلومــرٍ شــمال غــرب مدينــة عرعــر ،ويضــم
املوقــع منجمـا ً ومصنعـا ً لرفــع نســبة تركيــز اخلــام .وتبلــغ مســاحته حنــو
خمســن كيلومــرا ً مربعـاً .ويُقـ ّدر إنتــاج املنجــم مــن اخلــام بأكــر مــن
أحد عرش مليون ونصف مليون طن يف السنة .أما املصنع فينتج حنو
خمسة ماليني طن يف السنة من مركزات الفوسفات اجلافة .وهناك
أيضـا ً منجــم أم وعــال ،الــذي يقــع عــى بعــد  35كيلومــرا ً رشق مدينــة
ُ
طريــف ،وقــد أنشــئت بالقــرب منــه مدينــة وعــد الشــمال للصناعــات
التعدينيــة ،وراســب العامــود ،الــذي يقــع عــى بعــد  120كيلومــرا ً
جنــوب مدينــة طريــف ،وراســب الثنيــات ،الــذي يقــع جنــوب غــرب
مدينــة القريــات ،وكذلــك هنــاك راســب ســنام ،وراســب اجلــب .وي ُنقــل
خــام الفوســفات املطحــون ،مــن منجــم اجلالميــد ،بواســطة ســكة
حديــد الشــمال-اجلنوب (قطــار معــادن) إىل مرافــق إنتــاج األســمدة

منجم البعيثة للبوكسايت.

الكشف عن معادن نفيسة ومعادن
األساس يف مكمن حالحلة  -جنران -
حبونا بدر اجلنوب.

الفوسفاتية وحامض الكربيتيك يف املجمع الصناعي ،يف مدينة رأس
اخلــر الصناعيــة عــى ســاحل اخلليــج العربــي.

البوكسايت Bauxite
ـدن غنــي باألملنيــوم ،مييــل
البوكســايت مُصطلــح يطلــق عــى صخـ ٍـر ومعـ ٍ
مصدر لعنرص األلومنيوم ،إذ ي ُستخدم
لونه إىل االحمرار ،وهو أهم
ٍ
خـام البـوكـسـايت األحمـر ،ذو الــدرجـة الـعـالـيـة ،فـي إنـتـاج األلومينا،
وهي املادة األولية إلنتاج األملنيوم ،بينــما تستـخـدم األنــواع األخرى،
األقــل درجــة ،فــي صناعــة مــواد الصنفــرة ،واحلراريــات ،واإلســمنت
عــايل املحتــوى مــن األملنيــوم ،واملــواد املــزيلة لألصبــاغ ،واملُرشــحات،
كمــا يُســتخدم فــي الصناعــات الكيميائيــة وصنـاع ــة السريامـيــك.
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ولكــن قــد تتــدرج ألوانــه مــن األبيــض إىل األســود ،وال يُعـ ّد اللــون
مــؤرشا ً عــى النقــاوة ،وهــو موجــود فــي الطبيعــة عــى هيئــة كتــل
أرضيــة أو عــروق غــر منتظمــة ،واملغنيســايت هــو اخلــام الرئيــس
لعنــر املغنيســيوم ،ثامــن العنــارص مــن حيــث االنتشــار يف القــرة
األرضيــة.

خام املغنيسايت.

البعيثــة ،يف منطقــة
ويوجــد خــام البوكســايت ،بــن منطقتــي
َ
القصيــم ،وال َزبــرة ،يف منطقــة حائــل .ويتــم اســتغالل البوكســايت
عايل النسبة من منجم البعيثة ،والبوكسايت منخفض النسبة من
املنطقتني؛ البعيثة والزبرية .وهناك مواقع أخرى ما زالت يف مرحلة
االستكشاف األويل .وينقل خام البوكسايت املستخرج من البعيثة،
بقطــار معــادن ،إىل املجمــع الصناعــي يف مدينــة رأس اخلــر الصناعيــة،
عــى اخلليــج العربــي ،إلنتــاج األلومينــا واألملنيــوم منــه.

املغنيسايت Magnesite
املغنيســايت مُصطلــح ي ُطلــق عــى املعــدن املتكـ ِّون مــن كربونــات
املغنيســيوم ،وعــى الصخــر الــذي حيتــوي عــى نســبة مرتفعــة مــن
املغنيســايت .وعــادة مــا يكــون لــون الصخــر أبيــض إىل رمــادي اللــون،

ومــن أهــم منتجاتــه املغنيســيا املقاومــة للصهــر ،التــي تُشـ ِّـكل %85
مــن اإلنتــاج ،وتُســتخدم فــي مصانــع الفــوالذ لتبطــن األفــران ،كمــا
تُستخدم لتغطية املحوالت الكهربائية ،وفـي مسابك النحاس ،وفـي
تبطــن أفــران اإلســمنت.
يوجــد املغنيســايت يف عــدد مــن األماكــن منهــا رضغــط ،التــي تقــع عــى
بعــد  160كيلومــرا ً جنــوب غربــي مدينــة حائــل ،عــى الطريــق التــي
تربــط مدينــة حائــل باملدينــة املنــورة ،ومنهــا يتــم اســتخراج اخلــام ليُنقــل
إىل املنطقة الصناعية يف املدينة املنورة ملعاجلته وإنتاج املغنيسيا .كما
يوجــد يف منطقــة جبــل الرخــام ،التــي تقــع عــى بُعــد  190كيلومــرا ً
جنــوب رشقــي املدينــة املنــورة .وهــو موجــو ٌد ،كذلــك ،بنســب متفاوتــة
يف مواقع أخرى ،منها رشق الدفينة ،يف منطقة مكة املكرمة ،وجبل
بــران ،يف منطقــة الريــاض ،وجبــل آبــت يف منطقــة املدينــة املنــورة.

النيفيلني سيانايت Nepheline Syenite
النيفيلــن ســيانايت صخـ ٌر خشــن إىل متوســط احلبيبــات ،يتكـوَّن
أساسـا ً مــن الفلدســبار ((( القلــوي والفلدســباثويد ،وبعــض املعــادن
الغامقــة .ومعــدن النيفيلــن ســيانايت هــو أحــد معــادن الفلدســباثويد
وهــو املكـ ِّون الرئيــس للصخــر .وينشــأ صخــر النيفيلــن ســيانايت خاليـا ً
ـب أكــر مــن تلــك
مــن الكوارتــز ،ومحتويــا عــى أملنيــوم وصوديــوم بنسـ ٍ
التــي فــي الصخــور اجلرانيتيــة.
ً
ـب مرتفعـ ٍة مــن األلومينــا
ونظــرا الحتــواء النيفيلــن ســيانايت عــى نسـ ٍ
والقلويــات ،وكذلــك ملحتــواه املنخفــض مــن احلديــد واملغنيســيوم ،فإنــه
يُعـ ُّد مصــدرا ً جيــدا ً للفلدســبار املُســتخدم فــي صناعــة الزجــاج ،خاصــة
فـي صناعة األواين واأللواح الزجاجية ،كما أنه ي ُستخدم فـي صناعة
البيــض الصلبــة والطــاء ،ويســتخدم،
اخلــزف ،مبــا يف ذلــك األواين
ِ
كذلــك ،كمــادة حشــو فــي الدهانــات واملطــاط واللدائــن.

صخرة من خام النيفيلني سيانايت.

	الفلدسپار ،أو سيليكات األلومنيوم ،وتسمى أيضا ً الفلسبار أو حجر
(((
القمر ،هي مجموعة من املعادن التي ت ُ ّ
شكل الصخور ،والتي تُشكل
حنو  %60من القرشة األرضية ،والفلدسبار هو املعدن الذي يدخل يف
تركيب معظم الصخور النارية .لونه ضارب إىل البياض ،وي ُمكن تقطيعه
واستخدامه أحجارا ً كرمية .يلمع ّ
الضوء من خالله ،ولكن ليس بدرجة
شفافية الكوارتز أو املرو.
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ويوجــد النيفيلــن ســيانايت فــي جبــل ســودة ،قريبـا ً مــن خليــج
العقبــة ،يف منطقــة تبــوك ،حيــث ميثــل اجلبــل جســما ً جوفيـا ً يبلــغ
قطره حوايل كيلومرتين ،وهو املوقع الوحيد املســجل ،حتى اآلن ،يف
قاعــدة بيانــات املواقــع املتمعدنــة يف اململكــة.

الداياتوميت Diatomite
الداياتوميــت صخــر يتكـوَّن برتاكــم الدياتــوم ،وهــي طحالــب وحيــدة
اخلليــة كانــت تعيــش يف ميــاه البحــار وامليــاه العذبــة ،وهــو خفيــف
الوزن ،إذ إن كثافته أقل من كثافة املاء ،وملمسه طباشريي ،ولونه
أبيض إىل أصفر إىل رمادي .وقد استخدمه اإلغريق ،قبل  2000عام
ّ
الفخار والطوب .وهو من مواد الصقل والتلميع،
تقريباً ،يف صناعة
ِّ
ـحوق
التــي تشــمل أنــواع الســيليكا املتعــددة ،وهــو عبــارة عــن مسـ
ٍ
ي ُستخدم فـي تلميع الفلزات ،ويف صقل األسنان ،كما ي ُستخدم فـي
ترشــيح الســوائل واملحاليــل ،خاصــة عصائــر الفواكــه .وهــو موجــود يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،يف منطقــة النفــود الكــرى ،الواقعــة بــن
مناطــق حائــل وتبــوك واجلــوف ،ومــن أهــم مواقــع وجــوده؛ بــر حيــزان
فــي منطقــة تبــوك.

داخل منجم مهد الذهب.

البرياليت Perlite
البرياليــت صخـ ٌر زجاجــي بــركاين ،ي ّ
ُمثــل ثــاين أكســيد الســيليكون أكــر
والتكســر املحــاري
مــن  %72مــن تركيبــه ،ويتميــز بالربيــق اللؤلــؤي،
ّ
والتشــقق الدائــري .وتوجــد أجســام البرياليــت عــى هيئــة قواطــع أو
قبــاب ،كمــا توجــد عــى هيئــة حــوايش محيطــة بالتكوينــات الربكانيــة.
ويستخدم البرياليت فـي أغراض العزل احلراري والصويت ،وفـي إنتاج
اخلرســانة خفيفــة الــوزن.
يوجد البرياليت مصاحبا ً للصخور الربكانية احلامضية ،التي تصاحبت
مــع النشــاطات الربكانيــة التــي شــهدتها جــزرة العــرب يف الفــرة قبــل
خمســة ماليــن إىل خمســة وعرشيــن مليــون ســنة .ومــن هــذه املواقــع
حــرة شــاما ،عــى بُعــد حــوايل  90كيلومــرا ً شــمايل مدينــة الليــث ،عــى
ســاحل البحــر األحمــر ،ويف حــرة خيــر ،الواقعــة شــمايل املدينــة املنــورة.

البـارايت Barite
يتكـوَّن البارايــت مــن كربيتــات الباريــوم ،وحيتــوي عــى حــوايل %67
مــن أكســيد الباريــوم ،وحــوايل  %33مــن أكســيد الســيليكون ،ويوجــد
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خام الفلدسبار.

خام البارايت.

البارايــت ،غالبـاً ،مصاحبـا ً للمــرو والصــوان والدولومايــت وبعــض
األنــواع األخــرى مــن الصخــور .ويظهــر بلــون أبيــض إىل عديــم اللــون
عندمــا يكــون نقيـاً ،ولكنــه بشــكل عــام يتـأثــر بصبغــة الشوائــب
ـدرج ،أو إىل
املصاحبــة لــه ،فيـتــراوح لـونــه مــن رمــادي إىل أســود متـ ٍ
األصفــر واألخــر واألزرق ،ويشـ ِّـكل البارايــت املــادة الالصقــة حلُبيبــات
الصخــور فــي التتابعــات الرســوبية الطبقيــة .ويُســتخدم البارايــت يف
تربيــد وتشــحيم معـ َّدات احلفــر القاطعــة للصخــور ،ورفــع الصخــور
املتكــرة مــن احلفــر ،وتقويــة جــدران مثاقــب احلفــر ،ولذلــك ،يســتخدم
 %90مــن البارايــت املنتــج فــي عمليــات احلفــر العميقــة.
يوجــد أكــر راســبني معروفــن للبارايــت عنــد مدينــة رابــغ ،يف راســب
رابغ ،أو أم اجلراد ،يف مرتفع الصخور القاعدية ،بطول  20كيلومرتا ً
وعــرض  4كيلومــرات ،يف منطقــة مكــة املكرمــة ،ويف الــعقيق ،يف
منطقــة الباحــة .وهنــاك مواقــع أخــرى فــي وادي شــعيلة ،والنقــرة
الشــمالية ،وجبالــة ،التــي تقــع جميعهــا عــى بُعــد  100إىل 200
كيلومــرٍ شــمال رشقــي املدينــة املنــورة ،كمــا يوجــد البارايــت فــي مواقــع
عديــدة عــى طــول الســهل الســاحيل للبحــر األحمــر ،خاصــة فــي وادي
األزنــم وجبــل ديــان يف منطقــة تبــوك ،ويف ينبــع البحــر يف منطقــة
املدينــة املنــورة.

الفلدسبار Feldspar
الفلدســبار هــو مجموعــة معــادن تتكـوَّن مــن ســيليكات الصوديــوم

والبوتاســيوم والكالســيوم ،وهــو ذو ألــوان فاحتــة ،غالبـاً ،كاألبيــض
والوردي واألصفر والربتقايل والرمادي .وهو املك ِّون الرئيس يف جميع
أنــواع الصخــور اجلرانيتيــة والقاعديــة وفــوق القاعديــة.
ويستخدم الفلدسبار فـي صناعات عديدة؛ أهمها صناعة الزجاج،
واخلــزف .ويســتخدم أيضـا ً كمــواد حشــو فــي صناعــة البالســتيك،
والدهانــات ،واملطــاط ،وصناعــة العــوازل الكهربائيــة .كمــا أنــه
ـاالت معينــة مثــل األمازونايــت
يُســتخدم كأحجــار شــبه كرميــة يف حـ ٍ
أخــر اللــون.
ويوجــد الفلدســبار ،يف مناطــق عديــدة ،وختتلــف اســتخداماته مــن
منطقة ألخرى ،ومن هذه املناطق؛ منطقة الرويضة ،التي تقع عىل
بُعــد  250كيلومــرا ً جنــوب غربــي الريــاض ،ويف منطقــة بــر ابــن رسار،
التــي تقــع عــى بُعــد  80كيلومــرا ً شــمايل مدينــة بيشــة ،والفلدســبار
املوجــود يف هاتــن املنطقتــن مالئــم لصناعــة اخلــزف ،ويف منطقــة بــر
ن َ ْبــط ،التــي تقــع عــى بُعــد  110كيلومــرات شــمايل ينبــع البحــر ،وهــذا
اخلــام مالئــم لصناعــة الســراميك ،كمــا يوجــد الفلدســبار يف منطقــة
جبــل ســودة ،التــي تقــع عــى بُعــد  40كيلومــرا ً جنوبــي مدينــة حقــل،
عــى خليــج العقبــة.

الطني Mudstone
الطــن ،مصطلــح ي ُطلــق عــى مجموعــة واســعة مــن املعــادن
الصفاحئيــة؛ مثــل الصلصــال ،والبنتونايــت ،والكاؤولــن،
والســمكتايت ،واإللّيــت ،واالتابوجلايــت ،واملونتموراليــت ،وغريهــا.
وهو من أقدم املواد التي استخدمها اإلنسان فـي مسرية احلضارية،
حيــث متــت الكتابــة عــى ألــواح الصلصــال ،ومنــه ُ
صنعــت األواين،
وقوالــب الطــوب ،واملبــاين.
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بريدة ،ورشقي مدينة تبوك ،ويف أحد املسارحة ((( فـي منطقة جازان.
أمــا البنتونايــت الصــودي ،وهــو النــوع الــذي ينتفــخ ويــزداد حجمــه مــن
 15إىل  20مـ َّرة عنــد إضافــة املــاء إليــه ،فلــم يثبــت وجــوده يف اململكــة
حتــى اآلن.

البوزوالن Pozzolan
البوزوالنية ،يف األصل ،مصطلح يدل عىل صفة فيزيائية هي القدرة
عىل اإللصاق أو خلق االلتحام ،ويطلق عىل املادة الربكانية الفقاعية
خفيفة الوزن ،التي تُعرف باسم الفتات الربكاين (اإلسكوريا) .وهذه
املــادة عــادة مــا تُشـ ِّـكل املكــون الرئيــس ألجســام املخاريــط الربكانيــة،
وتتميــز باللــون األســود.
خام الطني.

واملعــروف أن هــذه املــواد الطينيــة تتحـوَّل إىل عجينــة لدنــة عنــد
إضافــة املــاء إليهــا ،ثــم إىل مــواد حجريــة عنــد حرقهــا .وتــأيت معظــم
املعــادن الطينيــة نتيجــة حتلــل وتفتــت صخــور ومعــادن أخــرى مثــل
الفلدســبارات ،ومجموعــة معــادن امليــكا ،ومجموعــة معــادن
الكلورايــت وغريهــا.
ومــن أهــم الصفــات الطبيعيــة فــي املعــادن الطينيــة؛ درجــة اللدونــة،
التــي تتحكــم يف إمــكان تشــكيل الطــن قبــل حرقــه ،ودرجــة التماســك
ودرجــة االنكمــاش ،وهمــا اللتــان تتحكمــان فــي إمــكان حــرق املعــدن
الطينــي بعــد تشــكيله ،أمــا القابليــة للصهــر فهــي التــي حتـ ِّـدد درجــة
احلــرارة التــي عندهــا ميكــن اســتخدام املعــادن الطينيــة كمــواد مبطنــة
ألفــران الصهــر.
ويُســتخدم الطــن فــي صناعــة األواين الفخاريــة ،وصناعــة اخلــزف
وأواين الصينــي ،واألرضيــات ،واألدوات الصحيــة ،وســراميك
اجلــدران واألرضيــات ،كمــا أنــه يدخــل فــي صناعــة العــوازل
الكهربائيــة ،واملــواد املبطنــة ألفــران صهــر الفلــزات ،ويف صناعــة
َّ
ـواع مــن
البواتــق ،ومعـدات صهــر الزجــاج ،ومنــه يتــم تصنيــع أنـ ٍ
أنابيــب امليــاه والــرف الصحــي.
ومن أنواع الطني؛ الطني الكاؤوليني ،يف منطقة خشم رايض وجبل
ســعد رشقــي الريــاض ،وفــي
شــهبي فــي محافظــة اخلــرج ،ويف درب ِ
ال َّزبرية جنوب رشقي حائل ،وكذلك فـي رضما ومرات غربي وشمال
غربــي الريــاض ،وهــذا الطــن يالئــم صناعــة الفخــار واخلزفيــات ،كمــا
يوجــد طــن البنتونايــت الكلــي ،وهــو طــن ال ينتفــخ وال يــزداد
حجمــه عنــد إضافــة املــاء إليــه ،يف مدركــة وخليــص وعســفان وحبــرة
واجلمــوم ،يف منطقــة مكــة املكرمــة .كذلــك ،يوجــد الطــن املناســب
لصناعة الطوب األحمر ومواد البناء فـي مناطق عديدة منها شمايل

ومنــذ بضعــة عقــود ،بــدأت بعــض مصانــع اإلســمنت فــي العالــم
باســتخدام البــوزوالن إلنتــاج اإلســمنت البورتالنــدي البــوزوالين ،نظــرا ً
ألن البــوزوالن يزيــد مقاومــة اإلســمنت الكيميائيــة للميــاه املاحلــة،
ويلعــب دورا ً فــي جعــل عجينــة اإلســمنت أكــر لدانــة أثنــاء فــرة
التصلــب ،ويقلــل مــن نفاذيــة اإلســمنت ،ويقلــل مــن كميــة اإلســمنت
املســتخدمة فــي اخلرســانة والطــوب البــوزوالين.
يوجــد البــوزوالن يف أكــر مــن َ 13حـ َّر ًة بازلتيــة؛ منهــا حــرة ِرهــاط وحــرة
كشب ،يف منطقة مكة املكرمة ومنطقة املدينة املنورة ،وحرة خيرب،
يف منطقة املدينة املنورة ومنطقة حائل ،وحرة العويرض ،يف منطقة
املدينة املنورة ومنطقة تبوك ،وحرة احلرة ،يف منطقة اجلوف ومنطقة
احلــدود الشــمالية ،وحــرة الــرك ،يف منطقــة عســر ومنطقــة مكــة
املكرمــة ومنطقــة جــازان ،وحــرة نواصــف ،يف منطقــة مكــة املكرمــة
ومنطقــة الباحــة ،وحــرة الشـ َّ
ـاقة ،يف منطقــة املدينــة املنــورة ومنطقــة
تبــوك ،وحــرة اثنــن والكــرى ،يف منطقــة حائــل ،وحــرة الهتيمــة ،يف
منطقــة حائــل أيضـاً ،وحــرة عكــوة وأم القمــم ،يف منطقــة جــازان،
وتضــم هــذه احلــرات أكــر مــن  2000ألفــي مخــروط بــركاين ،لكنهــا
ليســت بوزوالنيــة كلهــا.

امللح Salt
امللح ،معدن طبيعي حيتوي عىل عنرصين هما؛ الكلور والصوديوم،
ويُعــرف كيميائيـا ً باســم كلوريــد الصوديــوم ،وقــد عرفتــه شــعوب

((( أحد املسارحة إحدى مدن منطقة جازان ،وقد سُ ميت بهذا االسم ألنه
ٌ
ٌ
أسبوعية يوم األحد ،وهذه التسمية مما جرت به
سوق
كانت تُقام فيها
العادة يف مناطق جنوب وجنوب غرب غربي اململكة ،إذ جتد هناك مدنا ً
وقرى مثل خميس مشط ،وثلوث املنظر ،وجمعة ربيعة ،وسبت العالية
وغريها.
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منكشف للحجر امللحي عايل النقاوة
رشق الرياض.

األرض منــذ قديــم الزمــن ،وبلــغ مــن أهميتــه أن بعــض الشــعوب
اســتخدمته ،قدميـاً ،كعملــة نقديــة ،وكســلعة للمقايضــة ،بــل إن
الرومــان كانــوا يدفعــون رواتــب اجلنــود ملحـاً ،ومــن هنــا جــاء اشــتقاق
لفــظ  Salaryباإلجنليزيــة ،ويعنــي الراتــب مــن األصــول الالتينيــة
للفــظ امللــح ،ومــن أشــهر أنــواع امللــح ملــح الطعــام الــذي ال غنــى لنــا
عنــه ،وكذلــك اســتخدامه للحيوانــات ،ويف مختلــف الصناعــات.
وشفاف إىل شبه َّ
َّ
شفاف ،ولكن يف بعض
وامللح أبيض اللون ،بلوري
األحيــان يصطبــغ بلــون بعــض الشــوائب أو املعــادن التــي قــد ختتلــط
معه .وهو جيد الذوبان يف املاء ،كما يتميز بقدرته عىل إذابة الثلوج
ـكال عديــدة؛ فهــو يوجــد
واجلليــد .ويوجــد امللــح فــي الطبيعــة عــى أشـ ٍ
عــى شــكل محاليــل ملحيــة طبيعيــة مثــل ميــاه البحــار واملحيطــات
وبعــض الينابيــع ،وعــى شــكل ملــح صلــب كرواســب طبقيــة ،وعــى
شــكل قبــاب ملحيــة ،وســباخ ســاحلية وداخليــة.
توجــد طبقــات الصخــور امللحيــة فــي مناطــق عــدة مــن أهمهــا؛
الرواســب امللحيــة عــى ســاحل البحــر األحمــر يف منطقــة جــازان ،إذ

خام الكاولني.

ـاب ملحيــة عــى ســطح األرض ،ويف جــزر
يظهــر امللــح عــى شــكل قبـ ٍ
فرســان ،حيــث توجــد طبقــات امللــح عــى هيئــة قبــاب ملحيــة حتــت
ســطح األرض ،حتــت طبقــات احلجــر اجلــري املكـوّن لصخــور اجلــزر،
كمــا توجــد يف منطقــة تبــوك ،يف حــوض مديــن رشقــي خليــج العقبــة،
ويف رأس كركومــة ،الــذي يقــع شــمال مدينــة أملــج .ويف منطقــة مكــة
املكرمــة ،يف وادي الكــراع ،الــذي يقــع شــمال محافظــة جــدة ،ويف
الزبيديــة ،التــي تقــع شــمال مدينــة رابــغ ،ويف املنطقــة الرشقيــة ،يف
ســبخة الريــاس ،التــي تقــع جنــوب مدينــة اجلبيــل ،ويف ســبخة جيــب
عويـّـد التــي تقــع إىل اجلنــوب مــن شــاطئ العقــر ،ويف ســبخة رأس
القرية ،التي تقع جنوب مدينة الدمام ،ويف سبخة أبا احلمام ،التي
تقــع جنــوب غــرب مدينــة الدم ــام ،ويف منطقــة الريــاض ،يوجــد امللــح
صــب ،التــي تقــع عــى بعــد  90كيلومــرا ً شــمال غربــي
يف مملحــة ال َق َ
محافظــة رضمــا ،كمــا يوجــد امللــح يف وادي الرسحــان ،الــذي يقــع فــي
أقــى شــمال اململكــة ،ويف الشــقة العليــا ،التــي تقــع إىل الغــرب مــن
مدينــة بريــدة ،ويف العوســجية ،التــي تقــع إىل اجلنــوب مــن بريــدة يف
منطقــة القصيــم .كمــا توجــد ســبخات ترســبات ملحيــة عــى ســاحل
البحــر األحمــر؛ مثــل ســبخة خليــج ســلمان ،الواقــع شــمال محافظــة
جدة ،وسبخة السودة يف الشعيبة ،الواقعة شمال محافظة الليث
يف منطقــة مكــة املكرمــة.

الكاولني Kaolin
الكاولني صخر طيني دقيق احلبيبات ،غالبا ً ما يكون أبيض اللون،
وقد يتدرج إىل اللون الرمادي أو األصفر .ويوجد الكاولني ،يف
أشكال عدة ،عىل هيئة عدسات مسطحة أو
الطبيعة ،عىل
ٍ
طبقية .ومن خواصه القدرة عىل امتصاص املاء ،كما أنه يتمدد
يف وجود املاء ،وهو مادة خاملة ،كما أن قدرته عىل نقل احلرارة
والكهرباء ضعيفة ،ويتميز باعتدال مثنه .ويستخدم الكاولني
يف صناعة الورق ،والبالستيك ،والسرياميك ،واملطاط ،ومواد
الطالء ،والدهانات.
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خام اجلبس.

يوجــد الكاولــن يف ال َّزبــرة ،التــي حتتــوي عــى كميــات كبــرة منــه ،عــى
امتداد  105كيلومرتات يف منطقة حائل ،ويف خشم رايض ،عىل بعد
 45كيلومــرا ً رشقــي اخلــرج ،ويف جبــل شــهبى عــى بعــد  15كيلومــرا ً
جنوبــي خشــم رايض ،ويف درب ِســعد عــى بعــد  60كيلومــرا ً شــمال
رشقــي الريــاض.

اجلبس Gypsum
يتكـوَّن اجلبــس مــن ثنــايئ هيــدرات كربيتــات الكالســيوم ،أي كربيتــات
الكالســيوم املائيــة ،ويوجــد فــي الطبيعــة كمعــدن أو كصخــر رســوبي.
وعــادة مــا يتصاحــب ،فــي الطبيعــة ،مــع احلجــر اجلــري والطــن،
ويتــدرج لونــه مــن الزجاجــي الشــفاف إىل األبيــض شــبه الشــفاف
فالرمــادي ،ومــن البنــي إىل األحمــر .وللجبــس اســتخدامات صناعيــة
عديــدة؛ حيــث يشـ ِّـكل النــوع مــن اجلبــس املُســمى «جــص باريــس»،
حــوايل  %95مــن اســتخدامات اجلبــس ،وأكــر اســتخداماته فــي البنــاء
مثــل :الالصقــات اجلداريــة ،واأللــواح الالصقــة ،وألــواح اجلــدران،
وبــاط األســقف ،وبطانــة اجلــدران ،والفواصــل .كمــا أنــه يســتخدم
كعــازل حــراري وكمنظــم لقيــاس الرطوبــة .ويُســتخدم ،كذلــك ،فــي
إنتــاج اإلســمنت البورتالنــدي .ويســتخدم اجلبــس الطبيعــي كســماد
طبيعي ،وفـي صناعة الزجاج ،ويستخدم اجلبس الناعم فـي صناعة
ـواع مُعاجلـ ٍة
الدهانــات والصمــغ ،وفــي صناعــة حشــوات الــورق ،وألنـ ٍ
ٌ
ـتخدامات طبيـ ٌـة يف تثبيــت الكســور وحنــو ذلــك.
منــه اسـ
يوجــد اجلبــس عــى امتــداد ســاحل البحــر األحمــر ،مــن خليــج العقبــة
شــماال ً إىل جــازان جنوبـاً ،وترتكــز مواقعــه بــن خليــج العقبــة ومدينــة
ينبع البحر وهي تشمل منطقة مقنا ،الواقعة شمال غربي اململكة،
حيــث تــراوح ســماكة راســب اجلبــس هنــاك مــا بــن  8أمتــار و 17مــراً،
ويف رشم محــار ورشم حــي عــى البحــر األحمــر ،حيــث توجــد كميــة
كبرية من رواسب اجلبس قرب السطح ،سماكتها ترتاوح بني مرتين
وثالثــة أمتــار ،كمــا يوجــد اجلبــس فــي جبــل بوانــة ،الــذي يقــع شــمال

خام الكوارتزايت.
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رشم محــار ،ويوجــد اجلبــس أيضـا ً يف منطقــة القصــب ((( ،التــي تقــع
عــى بُعــد  80كيلومــرا ً إىل الشــمال مــن ينبــع البحــر ،ويف رشم اخلــور،
وهــو أرض منبســطة مســاحتها حــوايل  20كيلومــرا ً مربعـاً ،وهــو
مصــدر للجبــس األبيــض الــذي يضــاف إىل اإلســمنت ويُســتخدم فــي
صناعــة األســمدة ،كمــا يوجــد اجلبــس يف محافظــة اخلــرج ،القريبــة مــن
الريــاض ،حيــث يوجــد فــي الســهول اجلنوبيــة ،وجنــوب رشق أشــقر
مراغــة ،وفــي العيــون .ويف منطقــة القصيــم ،توجــد رواســب اجلبــس
منكشــفات
عــى بُعــد  80كيلومــرا ً شــمال مدينــة بريــدة ،حيــث تظهــر
ِ

((( هذه غري القصب التي أرشنا إليها آنفا ً والتي تُع ُّد من مناجم امللح يف
اململكة

سميكة من اجلبس ،يقدر سمكها بأكرث من  15مرتاً .وهناك ،أيضاً،
كميات كبرية من اجلبس يف املنطقة الشمالية ،ويف املنطقة الرشقية،
يف موقــع خشــم أم حويــض عــى خليــج ســلوى ،حيــث توجــد طبقــات
من اجلبس تتــراوح سماكتها ما بني  20و 50مرتاً ،كما يوجد اجلبس
أيضـا ً فــي عــن دار يف املنطقــة الرشقيــة.

الكوارتزايت Quartzite
يتكوَّن الكوارتزايت ،بصورة أساس ،من معدن الكوارتز ،وهو صخر
متحـ ِّول عــن صخــور احلجــر الرمــي ،ويتميــز عنهــا باندمــاج حُ بيــات
الكوارتــز املك ٍّونــة للحجــر الرمــي ،ويــراوح لونــه اخلارجــي مــن البيــج
إىل البنــي الفاتــح ،وقــد يكــون أحيانـا ً أســود نتيجــة تلوثــه باألكاســيد
احلديديــة ،أمــا لونــه الداخــي فأبيــض حليبــي إىل أبيــض قشــدي.
ـل عــن رمــال الســيليكا ،فــي إنتــاج
ويســتخدم الكوارتزايــت ،كبديـ ٍ
ســبائك احلديــد والســيليكون ،وفــي إنتــاج عنــر الســيليكون عــايل
النقــاوة ،الــذي يُســتخدم فــي صناعــة اإللكرتونيــات وأجهــزة احلاســب
اآليل.
ويوجــد الكوارتزايــت يف محافظــة الغــاط ،وجبــال الدغــم ،وجنــوب
اخلــرج ،وشــمال رشق األفــاج يف منطقــة الريــاض ،ويف وادي العــرج،
وشــمال رشق أحــد املســارحة ،وجنــوب رشق أبــو عريــش ،يف منطقــة
جــازان.

رمل السيليكا Silica Sand
رمــل الســيليكا ،أو الرمــل الزجاجــي كمــا أطلــق عليــه قدميـاً ،عبــارة
عــن حُ بيبــات مــن الكوارتــز املكــون مــن ثــاين أكســيد الســليكون ،وهــو
املــادة األســاس يف صناعــة الزجــاج منــذ فجــر التاريــخ .وباإلضافــة إىل
صناعة الزجاج ،يستعمل رمل السيليكا مرتفع النقاوة يف عدد من
الصناعــات أهمهــا صناعــة بعــض املــواد اإلنشــائية ،وســبك املعــادن،
وتصفيــة ميــاه الــرب أو معاجلــة ميــاه الــرف الصحــي ،وصناعــة
الســراميك ،وإنتــاج طــوب الســيليكا اخلــايل مــن الشــوائب ،وصناعــة
الصابــون واملنظفــات ،وصناعــة خاليــا الطاقــة الشمســية ،وإنتــاج
اخلرســانة اخلفيفــة ذات األلــواح املســلحة وغــر املســلحة للجــدران
واأل ســقف.
ويوجــد رمــل الســيليكا عــى هيئــة كثبــان رمليــة يف الصحــارى التــي
تشــكلت نتيجــة لتعـ ّرض الصخــور املحتويــة عــى معــدن الكوارتــز،
مثــل صخــور اجلرانيــت واجلرانودايورايــت ،واملونزومايــت ،والصخــور
الربكانيــة والرســوبية الرمليــة ،لعوامــل التعريــة .ويرتكــز خــام رمــل
الســليكا يف مناطــق الريــاض وحائــل واجلــوف والقصيــم ،يف أكــر مــن
خمســن موقعـاً ،منهــا مــا هــو مســتغل ومــا هــو غــر مســتغل حتــى
اآلن.
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محجر لصخور الغرانيت.

اجلرانيت Granite
احلجر الرميل Sandstone
احلجــر الرمــي صخــر فتــايت رســوبي ،وهــو عبــارة عــن رمــال متصخــرة.
اســتعمله اإلنســان منــذ القــدم يف البنــاء ،وألوانــه تتــدرج مــن األبيــض
واألصفــر إىل البنــي واألحمــر .وتتكـوَّن معظــم حبيبــات احلجــر الرمــي
من الكوارتز ،وهي ذات نسيج فتايت ،مع مادة الحمة بني احلبيبات،
قــد تكــون أكاســيد حديديــة أو كربوناتيــة أو ســيليكاتية .وباإلضافــة إىل
اســتخدامه يف مــواد البنــاء ،يُســتخدم احلجــر الرمــي فــي شــحذ اآلالت
احلــادة كاملناشــر والســكاكني والشــفرات وغريهــا مــن نواتــج الفــوالذ،
كمــا يســتخدم كحجـ ٍـر مــن أحجــار الزينــة.
ويوجــد احلجــر الرمــي يف عديــد مــن املتكونــات الصخريــة التــي تشـ َّـكلت
ـور جيولوجيــة
مــن احلجــر الرمــي األبيــض وامللــون ،والتــي تعــود إىل عصـ ٍ
متتــد مــن عــر الكامــري ،أي قبــل  542مليــون ســنة ،وحتــى العــر
الرباعــي احلديــث ،مثــل م َ
ُتكـوَّن الوجيــد يف منطقــة جنــران ،وجنــوب
رشقــي منطقــة عســر وجنوبــي منطقــة الريــاض ،ومتكـوّن ســاق يف
مناطــق تبــوك واملدينــة املنــورة والقصيــم وحائــل ،ومتكـوّن الطويــل
يف منطقتــي تبــوك واجلــوف ،ومتكـوّن الهفــوف يف املنطقــة الرشقيــة،
وغريهــا .وقــد تــم حتديــد مواقــع يوجــد فيهــا احلجــر الرمــي ،تتضمــن مــا
يزيــد عــى  256موقعـاً ،مــن أهمهــا؛ جبــال الدغــم والبطــن رشقــي
الريــاض ،وجنــوب رشقــي املجمعــة ،وجنوبــي اخلــرج ،وشــمال رشقــي
األفالج يف منطقة الرياض ،وجبل الفوهة ،ووادي الهدادة وجنوبي
تيماء ،وبيضاء نثيل يف منطقة تبوك ،وجبل صدوي وشمال حرض
فــي املنطقــة الرشقيــة.

اجلرانيــت صخــر نــاري جــويف متبلــور خشــن احلبيبــات ،ذو ألــوان
جاذبــة ،قابــل للقطــع والصقــل والتلميــع ليعطــي منتجـا ً ميتــاز باجلمــال
والقــدرة عــى البقــاء .ويُعــد مــن أهــم وأجمــل مــا تُمكــن إضافتــه إىل
املنشــآت املعمارية ،حيث يُســتخدم فــي كســاء الواجهات واألرضيات
إلكسابها التفرد واجلمال .ويتميز اجلرانيت بالقدرة عىل حتمل اخلدش
والعوامــل اجلويــة األخــرى .وقــد قامــت الدولــة -أيدهــا اهلل -بتخصيــص
محاجــر للجرانيــت ،ذات ألــوان ومميــزات فريــدة ،خلدمــة مرشوعــات
احلرمــن الرشيفــن فقــط.
وينتــر اجلرانيــت يف أحنــاء عديــدة مــن اململكــة ،حيــث ميثــل مــا يقــارب
 %50من صخور منطقة الدرع العربي ،ومن أهم مواقعه؛ الرويضة
يف محافظــة القويعيــة ،يف منطقــة الريــاض ،ويتميــز اجلرانيــت هنــاك
باللونــن األبيــض والــوردي ،وبــر عســكر ،التــي تقــع عــى بُعــد 15
كيلومــرا ً تقريبـا ً شــمال غربــي جنــران ،حيــث يتميــز اجلرانيــت هنــاك
باللــون البنــي ،والنجــوف ،التــي تقــع عــى بُعــد  13كيلومــرا ً غربــي
جنران ،ويتميز جرانيت تلك املنطقة باللون األحمر القرمزي ،وجبل
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كــور ،الــذي يقــع عــى بُعــد  14كيلومــرا ً شــمال غربــي رنيــة ،ويتميــز
جرانيتــه باللــون األخــر ،وجبــل وردات ،الــذي يقــع عــى بُعــد 15
كيلومرتا ً شمايل رنية ،ويتميز اجلرانيت هناك باللون الوردي ،وجبل
البكــري ،الــذي يقــع عــى بُعــد  80كيلومــرا ً شــمال رشقــي عفيــف،
ويتميــز اجلرانيــت هنــاك باللــون الرمــادي ،ويف مكــة املكرمــة يوجــد
اجلرانيــت الــذي يتميــز باللــون الــوردي يف الهــدا ووادي ل ّيــة واجلمــوم،
وفــي منطقــة حائــل؛ يف كل مــن جبــل رمــان وجبــل ســقف ،يوجــد
جرانيـ ٌ
العلَــم فيتميــز
ـت يتميــز باللــون األخــر املصفــر ،أمــا جبــال َ
جرانيتهــا بلــون أصفــر.

الرخام Marble
الرخــام مــن الصخــور الكربوناتيــة املتح ِّولــة ،وهــو ذو حبيبــات دقيقــة
متبلــورة .ويــدل اللــون األبيــض للرخــام عــى نقاوتــه ،فــي حــن يــدل
اللــون الرمــادي أو البنــي املصفــر أو األســود عــى احتوائــه عــى شــوائب.
ويستخدم الرخام ،بشكل واسع وجبميع ألوانه وأشكاله ،فـي أعمال
املباين لكساء الواجهات الداخلية واخلارجية ،واألرضيات والساللم،
بينمــا تســتخدم األنــواع البيـ ُ
ـض منــه ،بعــد طحنهــا إلنتــاج كربونــات
ِ
الكالســيوم ،التــي تدخــل فــي صناعــات عــدة مــن أهمهــا صناعــات
الســجاد ،والدهانــات ،والــورق ،والغــراء واملــواد الالصقــة ،واألدويــة.
وكما هي احلال مع اجلرانيت ،ينترش الرخام يف منطقة صخور الدرع
العربي ،ضمن معظم التتابعات الصخرية ملتكونات الصخور النارية
واملتح ِّولة ،حيث يوجد الرخام فـي مناطق عدة منها؛ جبل فرسان،
 ُمنكش ٌ
ف صخري يف محافظة اجلموم يتكوَّن من صخور رسوبية مختلفة مثل احلجر
ِ
الرميل واحلجر الطيني وحجر َ
الط ْفل وبعض احلبيبات الصخرية ذات ألوان مختلفة
يعلوها بعض التشكيالت الصخرية.

رخام جبل فرسان يف رابغ.
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خاليا النحل (النافويل) وهي تكهفات
صغرية من صخور الغرانيت واحلجر
الرميل واحلجر اجلريي.

تشكيل صخري من احلجر اجلريي
حيتوي عىل بعض أنواع األحافري يف
محافظة الوجه.

مجموعة واسعة من الطيات املحدبة
واملقعرة بأحجام مختلفة من صخور
احلجر اجلريي والصخور الطينية يف
محافظة اجلموم.

يف محافظــة رابــغ ،وهــو رخــام أبيــض اللــون مــع بعــض البقــع القامتــة،
ومييــل إىل اللــون الرمــادي ،كمــا يوجــد يف املوقــع رخــام ذو لــون أســود
ٌ
بيــض ،كذلــك يوجــد الرخــام يف مدركــة،
المــع تقطعــه عــروق دقيقــة ِ
ـروق مــن اللونــن
شــمال رشقــي جــدة ،وهــو رخــام رمــادي اللــون مــع عـ ٍ
البني واألخرض ،ويف وادي فاطمة ،شمايل مكة املكرمة ،يوجد رخام
ّ
مرقــش ،مــن األبيــض والرمــادي ،مــع بعــض العــروق البنيــة الداكنــة،
أمــا رخــام وادي تربــة ،جنــوب رشقــي الطائــف ،فهــو وردي فاتــح،
ـروق رماديــة ُمخــرة ،ويف جبــل خانوقــة ،الــذي يقــع
كرميــي ،مــع عـ ٍ
شمال رشقي عفيف ،هناك رخام رمادي مييل إىل السواد ،أما رخام
جبل غزالن ،الذي يقع جنوبي عفيف ،فهو رمادي اللون ،ويف جبل
إغدادة ،شــمال رشقي عفيف ،وجبل الشــهبة ،غربي عفيف ،يوجد
رخــا ٌم يــراوح لونــه مــن األبيــض إىل الرمــادي ،ويف أبــرق صـوّان ،الــذي

يقع جنوب رشقي عفيف جند ر ُخاما ً ألوانه األبيض والرمادي الداكن
واألخــر والــوردي ،كمــا يوجــد الرخــام يف أماكــن عديــد ٍة غــر هــذه.

احلجر اجلريي Limestone
احلجر اجلريي صخر كربونايت رسوبي ،حيتوي عىل نسبة ال تقل عن %90
من كربونات الكالسيوم .وتتدرج ألوانه بني األبيض واألصفر والبني
والــوردي واألحمــر ،وأحيانـا ً اللــون األســود .ويُعـ ّد احلجــر اجلــري مــادة
رئيســة أو ثانويــة فــي كثــر مــن الصناعــات منهــا؛ صناعــة اإلســمنت،
وإنتــاج رمــاد الصــودا املســتخدم يف صناعــة الزجــاج وصناعــة املنظفــات
واملطهــرات ،كمــا أنــه يســتخدم كمــادة مســاعدة فــي مصاهــر احلديــد
والفوالذ ،ويف صناعة اجلري احلي واملُطفأ ،وصناعة احلشوات املعدنية.
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ويدخــل احلجــر اجلــري ،كذلــك ،فــي بعــض الصناعــات البالســتيكية
الـالزمة لصناعـة السـيارات ،وفـي صنـاعـة أدوات السبـاكـة والكـهرباء
وقـطــع األثــاث ،وصناعــة أحجــار الزينــة وكتــل البنــاء.
ويك ِّون احلجر اجلريي نسبة كبرية من صخور منطقة الغطاء الرسوبي
(الـ ّ
ـرف العربــي) ،حيــث يُشــكل املكــون الرئيــس جلبــال طويــق ،املمتــدة
مــن شــمال جنــران إىل هضبــة التيســية ،وهنــاك أكــر مــن  400موقــع
خلــام احلجــر اجلــري فــي اململكــة منهــا؛ جبــال طويــق غربــي الريــاض،
وأم الغربــان ،عــى بُعــد  50كيلومــرا ً رشقــي مدينــة اخلــرج ،وســدوس،
التي تقع عىل ب ُعد حوايل  80كيلومرتا ً شمال غربي مدينة الرياض،
وحفــرة نســاح ،جنــوب غربــي الريــاض ،ووادي تربــة ،جنــوب رشقــي
طريــف ،فــي شــمال اململكــة ،ويف اخلرســانية ،يف املنطقــة الرشقيــة،
وعــى امتــداد ســاحل البحــر األحمــر ،جنــوب رابــغ والشــعيبة ،ويف
رأس الربيدي يف ينبع البحر ،ورأس مهاريش ،يف منطقة تبوك ،ويف
منطقــة العــرج ،رشقــي أحــد املســارحة ،يف منطقــة جــازان.

البحص أو احلىص Aggregate
البحــص عبــارة عــن صخــور مختلفــة األحجــام واملكونــات واالســتدارة
والتكـوّر ،وقــد تكــون صغــر ًة بطبيعتهــا أو مكــرة مــن صخــور قدميــة
طبيعيــة ،وقــد يكــون البحــص نتــاج تكســر الصخــور باســتخدام
معـ َّدات الكســارات ،للحصــول عــى األحجــام املرغوبــة ،التــي تــراوح
بــن  9مليمــرات وســنتمرتين ،حبيــث تكــون أشــبه حببــات احلمّ ــص.
وجيــب أن تكــون صخــور املصــدر للبحــص ذات مواصفــات معينــة،
حتى ميكن إنتاج البحص منها عىل الوجه املطلوب ،حيث جيب أن
تكــون عنــد مســتوى صالبـ ٍة مع ّيــن ،وأالَّ حتتــوي عــى معــادن طينيــة،
وأن يكــون مســتوى امتصاصهــا للمــاء منخفضـاً ،وكذلــك مســتوى
رطوبتهــا ،ودرجــة تآكلهــا ،إضافــة إىل بعــض املواصفــات األخــرى.
ويُســتخدم البحــص ،بصــورة أســاس ،يف أعمــال اإلنشــاء ،إلعطــاء
اخلرســانة اإلســمنتية الكتلــة واملتانــة الالزمتــن إلنشــاء األعمــدة
والقواعــد وأســقف املبــاين ،كمــا يُســتخدم البحــص أيضـا ً فــي رصــف
الطــرق.
وأكــر الصخــور اســتخداما ً إلنتــاج البحــص هــي بعــض أنــواع احلجــر
اجلــري ،والدولومايــت ،والرخــام ،واإلنديزايــت ،واجلابــرو ،والبازلــت،
وغريهــا مــن الصخــور املشــابهة.
وتتــوزع محاجــر وكســارات إنتــاج البحــص يف جميــع أحنــاء اململكــة،
خاصــة يف األوديــة ،وعــاد ًة مــا تكــون غــر بعيــدة عــن املــدن لتســهل
االســتفادة مــن إنتاجهــا ،لكنهــا تكــون ضمــن مجمعــات بغــرض احلــد
مــن التلــوث.

احلىص.

الرمل.
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الرمل العادي Sand
يتكوَّن الرمل العادي من حُ بيبات ناعمة ،تتكوَّن من مختلف أنواع
املعــادن ،وعــى األغلــب مــن الكوارتــز ،تتكـوَّن مــن جزيئــات الصخــور
املفتتــة الناعمــة وفتــات املعــادن .وتُعـ ّرف ،مــن حيــث احلجــم ،بأنهــا
الغ ْريـَـن (الطمــي).
املــادة ذات احلبيبــات األصغــر مــن احلــى واألكــر مــن ِ
ويتمثــل الرمــل العــادي بكثبــان التجمعــات الرمليــة ،وقــد قـ ّدرت
هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية مســاحة التجمعــات الرمليــة يف

اململكــة بنحــو  635ألــف كيلومــرٍ مربــع ،تُمثــل حنــو  %33مــن مســاحة
اململكــة .وت ُ ّ
مثــل الرمــال ثــروة وطنيــة كــرى ،قيمتهــا االقتصاديــة
يف تزايــد مســتمر مــع التقـ ُّدم احلاصــل يف الصناعــات املعتمــدة عــى
الرمــال بأنواعهــا املختلفــة؛ ُّ
والبيــض ،كمــا أن الرمــل
والســود
الصفــر
ٌّ
ِ
ـواع مــن
يدخــل بكــرة يف صنــع اخلرســانة ويف أعمــال اإلنشــاء ويف أنـ ٍ
النشاط الزراعي .وتع ّد التجمعات الرملية يف الربع اخلايل ،والنفود،
والدهنــاء ،واجلافــورة ،البيضــاء ،وغريهــا مــن أهــم مصــادر الرمــال يف
اململكــة.

اإلملنايت Ilmenite
يتكـوَّن اإلملنايــت مــن ثالــث أكســيد احلديــد والتيتانيــوم ،وهــو املصــدر
الرئيــس ،عامليـاً ،لعنــر التيتانيــوم ،وهــو معــدن ذو لــون أســود
إىل بنــي محمــر ،ويوجــد أكــر الرواســب األوليــة لإلملنايــت يف صخــور
ـام متفرقــة يصــل طولهــا إىل كيلومــر
األنورثوزايــت ،عــى هيئــة أجسـ ٍ
واحــد.

حجر اإلملنايت أو خام التيتانيوم.

ٌ
موقع خلام التيتانيوم.
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ويســتخدم حــوايل  %95مــن التيتانيــوم املنتــج يف العالــم لتصنيــع
األصبــاغ البيضــاء املســتخدمة يف صناعــة الدهــان واملطــاط والــورق
واللدائــن ،حيــث إن خاصيتــه البيضــاء غــر الشـ َّـفافة جتعــل منــه مــادة
ال ميكــن االســتغناء عنهــا يف هــذه االســتخدامات.
وتوجــد مواقــع واعــدة عــدة خلــام التيتانيــوم ،يف الصخــور القاعديــة
وفــوق القاعديــة الطبقيــة يف الــدرع العربــي ،وأهــم مواقعــه يف شــمال
رشقــي احل َ َرجــة ،حيــث حيتــوي هــذا املوقــع عــى عدســات متقطعــة تصــل
ســماكتها إىل  4أمتــار وطولهــا إىل  400مــر ،ووادي كمــال ووادي
مرجتــة ،عــى بُعــد  38كيلومــرا ً إىل الشــمال الغربــي مــن ينبــع البحــر.
ويف جبــل أبــو صفيــة ،الــذي يقــع عــى بُعــد  60كيلومــرا ً شــمال رشقــي
راســب وادي كمــال ووادي مرجتــة ،ووادي حيــان ووادي َقبقــب،
عــى بُعــد  75كيلومــرا ً مــن ســاحل البحــر األحمــر ،ويف الرمــال الســود
الســاحلية ،حيــث إن الراســب الوحيــد املعــروف ،لهــذا املعــدن ،يف
الرمــال الســاحلية للبحــر األحمــر يف اململكــة ،يقــع عــى بُعــد 15
كيلومــرا ً جنــوب قريــة القحمــة عــى ســاحل البحــر األحمــر يف منطقــة
عســر ،وحــوايل  150كيلومــرا ً شــمايل جــازان.

الدولومايت Dolomite
هــو معــدن كربونــايت ،يتكـوَّن مــن كربونــات املاغنســيوم والكالســيوم،
لذلــك ي ُطلــق عــى الدولومايــت «صخــرة الكربونــات املزدوجــة» .وهــو
مــن الصخــور التــي ال تــذوب بســهولة يف األوســاط احلمضيــة املخففــة،
والطريقــة التــي تشـ ّـكل بهــا الدولومايــت غــر واضحــة متامـاً ،حيــث إنــه
ـات حبريــة ماحلــة مثــل بعــض البحــرات.
غالبـا ً مــا يتشـ َّـكل يف بيئـ ٍ

قطعة صخرية حتتوي عىل معدن
باريدوت األوليفني.

يُســتخدم الدولومايــت يف صناعــة اإلســمنت ،وكربونــات الصوديــوم
غــر املائيــة ،أو رمــاد الصــودا ،وصهــر املعــادن ،وصناعــة الصــوف،
والبالســتيك ،واملطــاط ،والدهانــات ،والســراميك.
ويوجــد الدولومايــت يف مناطــق متعـ ِّـددة أهمهــا؛ خريصــان ،عــى بُعــد
 60كيلومــرا ً شــمايل مدينــة اخلــرج ،ويف ثـُوّل ،عــى بُعــد  90كيلومــرا ً
شــمايل مدينــة جــدة ،ويف جبــل الشــهبة ،عــى بُعــد  90كيلومــرا ً مــن
مدينة عفيف ،ويف جبل إغدادة ،عىل ب ُعد  32كيلومرتا ً غربي مدينة
عفيــف ،ويف وادي عرعــر يف منطقــة اجلــوف ،ويف مواقــع عديــدة يف
منطقة القصيم ،منها عىل ب ُعد  10كيلومرتات رشقي مدينة عنيزة،
وعــى بُعــد  100كيلومــرٍ شــمال غربــي مدينــة بريــدة.

األوليفني Olivine
األوليفــن اســمٌ عــام يطلــق عــى سلســلة قوامهــا معــادن تـ ُـراوح مــن
ســيليكات املغنيزيــوم إىل ســيليكات احلديــد ،وهــو ذو لــون زيتــوين
أخــر ،لذلــك يُســميه البعــض الزبرجــد الزيتــوين ،وقــد يكــون بنيـا ً يف
بعــض األحيــان ،ولــه بريــق شــبه زجاجــي ،وهــو يوجــد يف الصخــور فــوق
ِّ
ويشكل أكرث من  %90من صخور الدونايت والربيدوتايت،
القاعدية،
حيــث توجــد أغلــب رواســبه التجاريــة ،كمــا يوجــد يف بعــض الصخــور
األخــرى كاجلابــرو ،والبازلــت ،واحلجــر اجلــري الدولومايتــي غــر النقــي
كعامل مساعد للصهر،
املتأثر بالتحول احلراري .ويستخدم األوليفني
ٍ
ومكثــف للخَ َبــث يف أفــران الصهــر ،يف صناعــة الصلــب.

معدن الدولومايت اخلام.

ّ
يرتكــز فيهــا األوليفــن ،يف نطاقــات
وتوجــد صخــور الدونايــت ،التــي
االلتحــام القاعديــة إىل فــوق القاعديــة ألحزمــة ينبــع ونبيتــة وبــر
َعمــق واآلمــار ،وكذلــك يف الرتاكمــات فــوق القاعديــة ملعقــدات اجلابــر
واملُتطبقــة .كمــا أن األوليفــن الــذي ي ُص ّنــف مــن األحجــار الكرميــة
(الزبرجــد) يوجــد يف املخروطــات الربكانيــة البازلتيــة يف حــرة كشــب،
عــى بعــد  180كيلومــرا ً شــمال رشقــي الطائــف.

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

84

85

الفصل السادس

تطوّر التنظيم اإلداري
للتعدين يف اململكة

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

86

87

الفصل السادس :تطوّر التنظيم اإلداري للتعدين يف اململكة

امللــك عبدالعزيــز -رحمــه اهلل -مهمــة اإلرشاف عــى كل مــا يتعلــق
بشــؤون وأعمــال النفــط واملعــادن ومتابعتهــا ،مبــا يف ذلــك التفــاوض
عــى االتفاقيــات وإبرامهــا .وبقــي الوضــع عــى هــذه احلــال حتــى عندمــا
خلف معايل الشيخ محمد رسور الصبان ،الشيخ عبداهلل السليمان
احلمــدان -رحمهمــا اهلل -يف تــويل وزارة املاليــة عــام 1954م.

تقــع مســؤولية اإلرشاف عــى قطــاع التعديــن وتطويــره ،يف اململكــة،
يف الوقــت احلــارض ،ضمــن مســؤوليات وزارة الصناعــة والــروة
املعدنيــة ،التــي تأسســت بفصــل وزارة الطاقــة والصناعــة والــروة
املعدنيــة إىل وزارتــن :إحداهمــا للطاقــة ،واألخــرى للصناعــة والــروة
املعدنيــة ،وذلــك بصــدور أمــر ملــي كريــم يف  30أغســطس مــن عــام
2019م.
لكــن رحلــة تطــور التنظيــم اإلداري املعنــي بقطــاع التعديــن كانــت قــد
بدأت منذ البدايات األوىل ألعمال التعدين يف اململكة ،يف ثالثينيات
القــرن املــايض ،التــي اســتعرضنا جوانــب منهــا يف فصــل ســابق.

وكمــا أرشنــا يف موضـ ٍـع ســابق ،كانــت محتويــات تقريــر اجليولوجــي
األمريــي كارل توتشــل ،الــذي ق ّدمــه إىل جاللــة امللــك عبدالعزيــز
رحمــه اهلل -يف بدايــة الثالثينيــات مــن القــرن املــايض ،تُشــر إىلاملواضــع مــن اململكــة العربيــة الســعودية التــي ي ُتوقــع وجــود الــروات
املعدنيــة والنفطيــة فيهــا.
ويف منتصف عام 1933م ،منحت احلكومة السعودية رشكة ستاندرد
أويــل أوف كاليفورنيــا (ســوكال آنــذاك وشــيفرون الحقـاً) امتيــازا ً
للتنقيــب عــن النفــط يف املناطــق الرشقيــة مــن اململكــة.

ُ
لذلك ،أنئش يف عام 1933م ،مكتب اتصال ،يف وزارة املالية ،ليتوىل
مســؤوليات متابعــة موضوعــات وأعمــال النفــط واملعــادن .و ُعــرف هــذا
املكتــب ،حينهــا ،مبكتــب التعديــن ،أو املناجــم واألشــغال العامــة،

كانــت البدايــة يف وزارة املاليــة ،التــي كانــت الــوزارة الوحيــدة يف الدولــة
يف الثالثينيــات ،وكان وزيــر املاليــة آنــذاك ،معــايل الشــيخ عبــداهلل
الســليمان احلمــدان -رحمــه اهلل -يتــوىل ،بتوجيــه ومتابعـ ٍة مــن جاللــة

معايل املهندس عبداهلل الطريقي أول
وزير لوزارة البرتول والرثوة املعدنية
السعودية.

صاحب السمو املليك األمري (صاحب اجلاللة
امللك) فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
رحمه اهلل -يف صور ٍة التُقطت يف فرباير منعام 1951م ،وهو مع بعض اجليولوجيني،
نيزك سقط عىل
يتفحص بقايا صخر ٍة من
ٍ
صحراء الربع اخلايل ،بالقرب من موقع
احلَديدة.
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ُ
ويف عــام 1962م ،أسســت املديريــة العامــة للــروة املعدنيــة ،كجــز ٍء
مــن وزارة البــرول والــروة املعدنيــةُ ،
وك ّلفــت وضــع قاعــدة قويــة
للبنيــة التحتيــة الوطنيــة اجليولوجيــة واملعدنيــة للملكــة .وقــد حتولــت
هــذه املديريــة العامــة إىل وكالـ ٍة للــوزارة للــروة املعدنيــة ،وكان أول
وكيــل للــوزارة للــروة املعدنيــة هــو الدكتــور فاضــل قبــاين ،الــذي كان
ـات علميـ ًة مــن كليــة كومبــورن للمناجــم يف إجنلــرا ،وكليــة
حيمــل درجـ ٍ
كولــورادو للمناجــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ويف منتصــف شــهر مــارس مــن عــام 1962مُ ،عــن معــايل األســتاذ
أحمــد زيك ميــاين -رحمــه اهلل -وزيــرا ً للبــرول والــروة املعدنيــة ،حيــث
بقــي يف هــذا املنصــب حتــى عــام 1986م ،وكان معــايل األســتاذ ميــاين
حيمل درجات الليسانس يف القانون من جامعة القاهرة ،والدراسات
العليــا يف القانــون أيضـا ً مــن جامعتــي نيويــورك وهارفــارد.

امللك فهد بن عبدالعزيز يتحدث مع
معايل الوزير أحمد زيك مياين أثناء
افتتاح منجم مهد الذهب عام 1983م.

أو مكتــب املناجــم والــركات ،واســتمر هــذا املكتــب يف حتمّ ــل هــذه
املســؤوليات حتــى عــام 1954م.

ويف  22نوفمــر عــام 1962م ،املوافــق  25جمــادى اآلخــرة 1382هــ،
صــدر املرســوم امللــي الكريــم رقــم  ،25باملوافقــة عــى إنشــاء املؤسســة
العامــة للبــرول واملعــادن (برتومــن) واملصادقــة عــى نظامهــا ،الــذي
كان مجلــس الــوزراء قــد أقـ ّره مبوجــب قــراره رقــم  291الصــادر يف 11
نوفمــر 1962م ،املوافــق  14جمــادى اآلخــرة 1382هــ ،ونـ ُـر املرســوم
امللــي يف عــدد صحيفــة أم القــرى الرســمية رقــم .1947

ثاين نظام تعدين سعودي

ويف عام 1934مّ ،
وقعت احلكومة السعودية اتفاقا ً تعدينيا ً مع نقابة
التعديــن العربيــة الســعودية (ســامس) .وقــد أدى هــذا إىل تشــعُّ ب
مســؤوليات قطــاع النفــط ،وقطــاع املعــادن.
ُ
لذلــك ،أنشــئت ،عــام 1954م ،مديريــة شــؤون الزيــت واملعــادن ،يف
وزارة املاليــة ،وكان مــن مســؤولياتها اإلرشاف عــى قطــاع املعــادن
وعــى اتفاقيــات التعديــن يف اململكــة.
ويف  21ديســمرب 1960م ،صــدر املرســوم امللــي الكريــم رقــم  ،37ونــر
يف عــدد صحيفــة أم القــرى الرســمية ،رقــم  ،1850بتأســيس وزارة
البــرول والــروة املعدنيــة ،لــإرشاف عــى قطاعــي البــرول والــروة
املعدنيةُ ،
وضمّ ت إليها مديرية شؤون الزيت واملعادن ،التي كانت،
كمــا أرشنــا ،تتبــع وزارة املاليــة .و ُع ّيــن معــايل املهنــدس عبــداهلل بــن
حمود الطريقي -رحمه اهلل -أول وزير للوزارة ،وبقي يف هذا املنصب
حتــى شــهر مــارس مــن عــام 1962م .وكان معــايل املهنــدس عبــداهلل
الطريقــي حيمــل درجــة املاجســتري يف اجليولوجيــا مــن جامعــة تكســاس
األمريكيــة ،كمــا أنــه شــغل منصــب مديــر مديريــة شــؤون الزيــت
واملعــادن يف وزارة املاليــة.

أول نظام تعدين سعودي
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وقــد ب ّيــن نظــام املؤسســة العامــة للبــرول واملعــادن ،يف مادتــه الثانيــة،
أغــراض املؤسســة واختصاصاتهــا ،وهــي اإلســهام يف مُخت ِلــف أوجــه
ِّ
املتعلــق بالبــرول واملعــادن ،وذلــك بقصــد
النشــاط التجــاري والصناعــي
تنميــة وتطويــر وحتســن صناعتــي البــرول واملعــادن واملنتجــات البرتوليــة
واملعدنية ومُستحرضاتها والصناعات ذات العالقة بها .وأوضح النظام
أن للمؤسســة ،يف ســبيل حتقيــق هــذه األغــراض واالختصاصــات ،أن
تتــوىل عديــدا ً مــن املســؤوليات منهــا :تنفيــذ وإدارة املرشوعــات العامــة
البرتوليــة واملعدنيــة ،واســترياد احتياجــات البــاد مــن املــواد املعدنيــة،
ســوا ٌء مبــارشة وبطريــق اإلنابــة ،عــى أن يصــدر قــرار مــن معــايل وزيــر
البــرول والــروة املعدنيــة بتحديــد تلــك املــواد ،والقيــام بنفســها أو
بواســطة الغــر بالدراســات والبحــوث النظريــة والعمليــة املتعلقــة
بشــؤون البــرول واملعــادن ،والقيــام بنفســها أو بواســطة الغــر مبــا تعهــد
بــه الدولــة إليهــا مــن عمليــات البحــث عــن املــواد البرتوليــة أو املعدنيــة
وإنتاجهــا وتكريرهــا ورشائهــا وبيعهــا ونقلهــا وتوزيعهــا وتســويقها داخــل
اململكــة أو خارجهــا ،والتعــاون مــع الــركات والهيئــات اخلاصــة التــي
تُمــارس نشــاطا ً برتوليـا ً أو معدنيـا ً وذلــك بقصــد تســهيل عمليــات
االســتطالع واالستكشــاف واالســتغالل مبــا يف ذلــك التوزيــع والتســويق.
ولتنفيــذ هــذه املهمــات وحتقيــق هــذه األهــداف قامــت برتومــن ،خــال
حقبة الستينيات من القرن املايض ،بإنشاء عد ٍد من الرشكات منها

معايل األستاذ هشام
محي الدين ناظر،
توىل وزارة البرتول
والرثوة املعدنية يف عام
1986م.

الرشكــة العربيــة للجيوفيزيقيــا واملِســاحة (أركاس) ،ورشكــة احلفــر
ُّ
والصلــب يف اجلبيــل (برتومــار)،
العربيــة (أي دي يس) ،ومصنــع احلديــد
ورشكــة األســمدة العربيــة الســعودية (ســافكو) ،ومصنــع القضبــان
الفوالذيــة يف جــدة (صلــب) ،وابتــدا ًء مــن منتصــف الســبعينيات،
ونتيجـ ًة للتطــورات التــي شــهدها قطاعــا الصناعــة البرتوليــة والــروة
املعدنيــة ،انتقلــت ملكيــة حصــص برتومــن يف هــذه الــركات حتــى
أصبحــت حصتهــا يف الرشكــة العربيــة للجيوفيزيقيــا واملِســاحة
(أركاس) ،ورشكــة احلفــر العربيــة (أي دي يس) مملوكـ ًة حاليـا ً لرشكــة
ُّ
والصلــب يف
التصنيــع وخدمــات الطاقــة (طاقــة) ،وآل مصنــع احلديــد
اجلبيــل (برتومــار) ،ومصنــع القضبــان الفوالذيــة يف جــدة (صلــب)،
ورشكــة األســمدة العربيــة الســعودية (ســافكو) إىل الرشكــة الســعودية
للصناعــات األساســية (ســابك).
ويف عــام 1963م ،صــدر أول نظــام للتعديــن ،يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،يف عهــد جاللــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز -يرحمــه
اهلل -وكان ذلــك النظــام يتكــون مــن  53مــادة ،ويتضمَّ ــن قيــام
وزارة البــرول والــروة املعدنيــة بعمليــات االستكشــاف ،بنفســها أو
بواســطة رشكات استشــارية ،للتوصــل إىل حقائــق املعــادن املختلفــة
التــي يـ ُـراد اســتثمارها.

ثالث نظام تعدين سعودي

ويف عــام 1972م ،رأت وزارة البــرول والــروة املعدنيــة رضورة
إجــراء تعديــات عــى بعــض أحــكام نظــام التعديــن ،ملواكبــة
التطــورات واملســتجدات التــي طــرأت ،يف ذلــك الوقــت ،يف مجــال
التعدين .ونتيج ًة لهذا ،صدر نظام التعدين املعدل ،املكون من
 63مــادة ،يف عهــد جاللــة امللــك فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود
-يرحمــه اهلل.-
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الهيكل التنظيمي لقطاع التعدين
معايل وزير الصناعة
والرثوة املعدنية
معايل نائب الوزير لشؤون
التعدين
مكتب النائب
اإلدارة العامة لشؤون صندوق التعدين
مكتب إدارة اسرتاتيجية التعدين
اإلدارة العامة لألنظمة التعدينية
وحدة األحباث واالستشارات

وكالة الوزارة
للرقابة واالمتثال التعديني

وكالة الوزارة
للموارد التعدينية

الوكالة املساعدة
للشؤون
التعدينية

اإلدارة العامة
لرخص محاجر
مواد البناء

اإلدارة العامة
ملراكز اخلدمة
الشاملة

اإلدارة العامة
للرخص التعدينية

اإلدارة العامة
للشؤون الفنية

وكالة الوزارة
للتطوير التعديني

الوكالة
املساعدة للرقابة
التعدينية

اإلدارة العامة
للتنمية التعدينية
املستدامة

اإلدارة العامة
لالمتثال والقياس
املايل

اإلدارة العامة
ملراقبة رخص
التعدين

الوكالة
املساعدة لتنمية
االستثمار

اإلدارة العامة
ملراقبة محاجر
مواد البناء

اإلدارة العامة
للسياسات
االقتصادية التعدينية

اإلدارة العامة
لتطوير الصناعات
املعدنية

اإلدارة العامة
لالستثمار
التعديني

الهيكل التنظيمي
لقطاع التعدين
(ديسمرب .)2020

ويف أواخر عام 1986م أصدر خادم احلرمني الرشيفني؛ امللك
فهد بن عبدالعزيز أمره املليك بتعيني معايل األستاذ هشام محي
الدين ناظر -رحمه اهلل -وزيرا ً للبرتول والرثوة املعدنية ،باإلضافة
إىل عمله يف وزارة التخطيط .وبقي معاليه يف هذا املنصب حتى
منتصف عام 1995م .وكان معاليه حيمل شهادة البكالوريوس يف
العالقات الدولية ،وشهادة املاجستري يف العلوم السياسية من
جامعة كاليفورنيا.
ُ
ـوم ملــي ،جميــع األعمــال
ويف منتصــف عــام 1993م ،دمجــت ،مبرسـ ٍ
البرتوليــة التــي كانــت تابعــة لــبرتومني ،التــي كان معظمهــا ،آنــذاك،

قد حتوّل إىل إحدى رشكات برتومني وهي الرشكة العربية السعودية
للتســويق والتكريــر (ســمارك) ،يف رشكــة الزيــت العربيــة الســعودية
(أرامكــو الســعودية).
ويف عــام 1995مُ ،ع ّيــن معــايل املهنــدس عــي بــن إبراهيــم النعيمــي
ٌ
حاصل عىل درجة البكالوريوس
وزيرا ً للبرتول والرثوة املعدنية ،وهو
يف اجليولوجيــا مــن جامعــة ليهــاي بواليــة بنســلفانيا يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،وعــى درجــة املاجســتري مــن جامعــة ســتانفورد
بوالية كاليفورنيا يف الهيدرولوجيا «علم املياه اجلوفية» ،واجليولوجيا
االقتصاديــة،
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ويف عــام 1997م ،صــدر مرســوم ملــي يقــي بإنشــاء رشكــة التعديــن
العربيــة الســعودية (معــادن) لتمــارس جميــع أوجــه نشــاط التعديــن
والصناعــات التعدينيــة ،وتتــوىل مهــام مرشوعــات التعديــن التــي
كانــت تابعــة لــبرتومني.

معايل املهندس عيل
ابن إبراهيم النعيمي،
توىل وزارة البرتول
والرثوة املعدنية يف عام
1995م.

ويف عــام 1999م ،صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الســعودي رقــم 115
القــايض بتأســيس هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،ككيــان
حكومــي فنــي وطنــي ،لتنهــض باملهمــات التــي كانــت تقــوم بهــا وكالــة
الــوزارة للــروة املعدنيــة بنفســها أو مــن خــال البعثــات اجليولوجيــة
األجنبيــة ،مــع االحتفــاظ ببعــض اخلــرات املتميــزة منهــا ،ولتكــون
الــذراع االستشــاري للدولــة يف مجــاالت علــوم األرض ،ولتحمــل عــى
كاهلهــا أعمــال املســح والتنقيــب ودراســة املخاطــر اجليولوجيــة.
ويف عــام 2004م ،صــدر يف عهــد خــادم احلرمــن الرشيفــن؛ امللــك
فهــد بــن عبدالعزيــز -يرحمــه اهلل -نظــام االســتثمار التعدينــي ،ملواكبــة
املســتجدات الدوليــة واملحليــة يف قطــاع التعديــن .وهــو الثالــث مــن
أنظمــة التعديــن الســعودية ،وقــد احتــوى النظــام عــى  62مــادة.
ويف عــام 2016مُ ،ع ّيــن معــايل املهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح
وزيــرا ً للــوزارة التــي أصبــح اســمها وزارة الطاقــة والصناعــة والــروة
املعدنيــة ،وهــو حاصـ ٌ
ـل عــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة
امليكانيكيــة مــن جامعــة تكســاس أي آنــد أم يف الواليــات املتحــدة
األمريكية ،وعىل درجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة امللك
فهــد للبــرول واملعــادن يف الظهــران يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ويف عــام 2017م ،متــت املوافقــة عــى االســراتيجية الشــاملة للتعديــن
والصناعــات التعدينيــة ،الراميــة إىل حتقيــق مســتهدفات رؤيــة اململكــة
2030م ،نظرا ً ألهمية املعادن يف دعم اقتصاد اململكة ،وللعمل عىل
مضاعفــة إســهام التعديــن والصناعــات التعدينيــة يف الناتــج املحــي.
ـام يقــي بتحويــل وزارة الطاقــة
ويف عــام 2019م ،صــدر أمـ ٌر سـ ٍ
والصناعــة والــروة املعدنيــة إىل وزارتــن؛ األوىل هــي وزارة الطاقــة،
وقــد ُع ّيــن وزيــرا ً لهــا صاحــب الســمو امللــي األمــر عبدالعزيــز بــن
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود.
ُ
أما الوزارة الثانية فهي وزارة الصناعة والرثوة املعدنية ،وقد أسندت
حقيبتهــا إىل معــايل األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم اخلريـّـف ،وهــو حاصـ ٌ
ـل
عــى درجــة البكالوريــوس يف االقتصــاد الزراعــي ،مــن كليــة علــوم
األغذيــة والزراعــة جبامعــة امللــك ســعود يف الريــاض.
ويف منتصــف عــام 2020م ،صــدر مرســو ٌم ملـ ٌ
ـي كريــمٌ باملوافقــة
عــى نظــام االســتثمار التعدينــي اجلديــد ،الــذي حيتــوي عــى  63مــادة،

والــذي عملــت عــى تطويــره وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ،مــع
اجلهــات األخــرى ذات العالقــة ،وبالتعــاون مــع عــدد مــن بيــوت اخلــرة
العامليــة املتخصصــة يف مجــاالت التعديــن ،حبيــث أصبــح متوافقـا ً مــع
أفضــل املمارســات الدوليــة الرائــدة يف هــذا املجــال .كمــا قامــت الــوزارة
باســتكمال اللوائــح التنفيذيــة للنظــام ،وتطويــر القنــوات اإللكرتونيــة
الداعمــة لــه ،بهــدف تيســر أداء األعمــال ،واختصــار املــدد الزمنيــة
الالزمــة إلنهــاء املعامــات ،مثــل اســتخراج الرخــص التعدينيــة.
ويف شــهر أكتوبــر مــن عــام 2020م ،دخلــت بعــض مــواد النظــام
ـات تهــم عامــة
ح ّيــز النفــاذ بهــدف تعزيــز الشــفافية ،ونــر معلومـ ٍ
املســتفيدين مــن النظــام مثــل ســجل طلبــات الرخــص التعدينيــة،
وســجل الرخــص التعدينيــة ،وســجل املواقــع التعدينيــة ،باإلضافــة إىل
توعيــة املســتفيدين مــن النظــام بعــد ٍد مــن متطلبــات وإجراءاتــه .ويف
بدايــة عــام 2021م ،دخــل نظــام االســتثمار التعدينــي كامـاً ،والحئتــه
التنفيذيــة ح ّيــز النفــاذ.

ٌ
ٌ
هيكل تنظيمي جديد
مرحلة جديدة؛

اســتدعت التغ ُّيــرات اجلذريــة التــي ميــر بهــا قطــاع التعديــن الســعودي،
واألهــداف الطموحــة املأمولــة منــه ،يف إطــار رؤيــة «اململكــة ،»2030
وتأســيس الــوزارة اجلديــدة املعنيــة بــه ،مراجعـ ًة كاملـ ًة للهيــكل
التنظيمــي ملــا كان يُعــرف بوكالــة الــوزارة للــروة املعدنيــة.
واقتضــت هــذه املراجعــة إعــادة تشــكيل قطــاع شــؤون التعديــن ،يف
ـب للوزيــر لشــؤون
وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة حتــت قيــادة نائـ ٍ
التعديــن ،يتبــع مبــارشة ملعــايل وزيــر الصناعــة والــروة املعدنيــة ،هــو
ٌ
حاصل عىل بكالوريوس
معايل املهندس خالد بن صالح املديفر ،وهو
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معايل املهندس خالد
ابن عبدالعزيز الفالح
توىل وزارة الطاقة
والصناعة والرثوة
املعدنية يف عام
2016م.

الهندسة املدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وماجستري
إدارة األعمــال مــن اجلامعــة نفســها ،ودبلــوم الدراســات العليــا يف
األعمــال التجاريــة العامليــة مــن جامعــة أكســفورد.
وتتبــع ملعــايل نائــب الوزيــر ثــاث وكاالت للــوزارة هــي؛ وكالــة الــوزارة
للمــوارد التعدينيــة ،ووكالــة الــوزارة للرقابــة واالمتثــال التعدينــي،
ووكالــة الــوزارة للتطويــر التعدينــي ،باإلضافــة إىل اإلدارة العامــة
لألنظمــة التعدينيــة ،واإلدارة العامــة لشــؤون صنــدوق التعديــن،
ومكتب إدارة اسرتاتيجية التعدين ،ووحدة البحوث واالستشارات.
كمــا يتلقــى قطــاع شــؤون التعديــن يف الــوزارة الدعــم واملســاندة مــن
عــد ٍد مــن اجلهــات األخــرى يف الــوزارة مثــل وكالــة الــوزارة للتخطيــط
واألداء االســراتيجي ،ووكالــة الــوزارة للتحـوّل الرقمــي ،ووكالــة
الــوزارة للخدمــات املشــركة ،ووكالــة الــوزارة لألنظمــة والشــؤون
القانونيــة.
ويف الوقــت الــذي تتمثــل املهمــة الرئيســة لقطــاع شــؤون التعديــن
ـاع تعدينــي وطنــي اجلوهــر ،عاملــي املســتوى ،يكــون
يف بنــاء قطـ ٍ
الركيــزة الثالثــة للصناعــة الســعودية ،مــع قطاعــي النفــط
والبرتوكيميائيــات ،وي ُصبــح مــوردا ً فاعـاً يُســهم يف تنويــع مــوارد
االقتصــاد الوطنــي ،ومُضاعفــة إســهام قطــاع التعديــن يف إجمــايل
الناتــج املحــي ،وتعزيــز بنــاء سالســل القيمــة املتعلقــة باملعــادن
والصناعــات التعدينيــة ،وخلــق أكــر عــد ٍد ممكــن مــن الفــرص
الوظيفية النوعية ألبناء وبنات اململكة ،ونرش التنمية الشاملة
يف جميــع مناطــق اململكــة ،وخاصـ ًة املناطــق األقــل منــواً ،فــإن
املهمــات التنفيذيــة ملكونــات قطــاع شــؤون التعديــن ترتكــز عــى

أربعــة محــاور رئيســة هــي :تطبيــق نظــام االســتثمار التعدينــي
والحئتــه التنفيذيــة ،ومتابعــة أوجــه النشــاط التعدينيــة وحتصيــل
رســوم االســتغالل التعدينــي ،وإصــدار االمتيــازات وال ُّرخــص
التعدينيــة وحجــز وترســيم املواقــع املتمعدنــة ومواقــع االحتياطــي
التعدينــي ،وجــذب االســتثمارات إىل قطــاع التعديــن الســعودي
وتطويــر سلســلة القيمــة والصناعــات املعدنيــة.
ويف هــذا اإلطــار ،تشــمل مهمــات وكالــة الــوزارة للمــوارد التعدينيــة:
اإلرشاف عــى املناطــق التعدينيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
واملشــاركة يف اقــراح سياســات التعديــن ،وإعــداد االســراتيجيات،
بالتنســيق مــع وكالــة الــوزارة للتطويــر التعدينــي ،مبــا يكفــل تنميــة
الــروات املعدنيــة ،واإلرشاف عــى دعــم وتنميــة العالقــات بــن
املجتمعــات املحليــة واملســتثمرين يف املجــاالت التعدينيــة ،وعــى
عمليــات التفــاوض حــول منــح احلقــوق التعدينيــة ،واإلرشاف عــى
إصدار الرخص التعدينية ،وجتديدها ،وحتويلها ،وحتصيل املقابل املايل
الســتغالل اخلامــات املعدنيــة ،وحتصيــل الرســوم مقابــل الطلبــات ذات
الصلــة بنشــاط التعديــن ،ودراســة طلبــات تصاريــح حقــوق االرتفــاق،
وإصدارهــا ،والتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة حيالهــا ،وتلقــي ودراســة
طلبــات اإلعفــاء اجلمــريك ،وطلبــات املســح اجلــوي ،حلامــي الرخــص،
والتنســيق يف ذلــك مــع اجلهــات املختصــة.
أمــا وكالــة الــوزارة للرقابــة التعدينيــة فتشــمل مهماتهــا التأكــد مــن
التــزام حامــي الرخــص تطبيــق نظــام االســتثمار التعدينــي والحئتــه
التنفيذية ،واختاذ اإلجراءات النظامية بشــأن أوجه النشــاط املخالفة
وتصحيــح أوضاعهــا ،ووضــع السياســات التنظيميــة والقواعــد
والتعليمــات واإلجــراءات والربامــج الزمنيــة املتصلــة بأعمــال الوكالــة،
ومتابعــة تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا ،والتنســيق مــع وكالــة الــوزارة
للتطويــر التعدينــي فيمــا يتعلــق باقــراح السياســات املعدنيــة وإعــداد
االســراتيجيات مبــا يكفــل تنميــة الــروات املعدنيــة ،واإلرشاف عــى
تنفيــذ األنظمــة اخلاصــة بســامة العاملــن يف الــركات العاملــة يف
صناعــة التعديــن وكذلــك التــزام الــركات مقاييــس وأنظمــة حمايــة
البيئــة ،ومراقبــة نظاميــة الرخــص التعدينيــة ،ورخــص محاجــر مــواد
البنــاء ،للتأكــد مــن التــزام حامليهــا تنفيــذ االشــراطات البيئيــة وفقـا ً
لنظــام االســتثمار التعدينــي ،واإلرشاف عــى تنفيــذ الربامــج الفنيــة
للــركات واملؤسســات ،املوضحــة يف الرخــص التعدينيــة ،ورخــص
محاجــر مــواد البنــاء ،ومتابعــة أعمــال حامــي الرخــص التعدينيــة
ورخــص االستكشــاف ورخــص محاجــر مــواد البنــاء ،والتأكــد مــن
اســتخدامهم الطــرق الفنيــة احلديثــة يف مجــال التعديــن ،وفــق األنظمــة
إرضار باملصادر الطبيعية،
الصادرة ،حبيث تستغل الرثوة املعدنية دون
ٍ
وإعــداد تقاريــر دوريــة عــن حامــي الرخــص التعدينيــة ورخــص محاجــز
مــواد البنــاء ،والتأكــد مــن حتصيــل املقابــل املــايل الســتغالل اخلامــات
املعدنيــة.
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معايل األستاذ بندر
ابن إبراهيم اخلري ّف،
وزير الصناعة والرثوة
املعدنية.

معايل املهندس خالد
ابن صالح املديفر؛
نائب وزير الصناعة
والرثوة املعدنية
لشؤون التعدين.

كمــا تشــمل مهمــات وكالــة الــوزارة للتطويــر التعدينــي؛ املشــاركة
ُ
وخطــط التعديــن ،وآليــات تنفيذهــا،
يف إعــداد إســراتيجيات
والعمل عىل تنفيذ هذه االسرتاتيجيات واخلطط ،ووضع الربامج
الداعمــة للتعديــن ،التــي تقــوم عــى امليــزات النســبية والتنافســية
املحليــة ،وخلــق بيئــة اســتثمارية تعدينيــة محفــزة ،وحتديــد
األعمــال التعدينيــة املســتهدفة وفقـا ً لإلســراتيجية الوطنيــة
للتعديــن ،ومتثيــل الــوزارة ،داخليـا ً وخارجيـاً ،يف النشــاطات
واللقــاءات املتعلقــة بالشــؤون التعدينيــة ،واملشــاركة يف إقامتهــا
وفقـا ً للقواعــد واإلجــراءات املعتمــدة يف هــذا الشــأن ،واملشــاركة
يف مناقشــة جميــع االتفاقيــات االقتصاديــة الدوليــة ،التــي لهــا أثــر
مبارش يف األعمال التعدينية ،بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة،
ومتابعــة تنفيــذ مرشوعــات قطــاع التعديــن ضمــن اخلطــة الوطنيــة
الشــاملة للعلــوم والتقنيــة ،وراســة وتقويــم املنظومــة التعدينيــة
يف اململكــة ،واقــراح اخلطــط واملبــادرات التــي تهــدف إىل إجيــاد بيئــة
تعدينية مالمئة لالستثمار ومشجعة عليه ،واإلرشاف عىل حتديد
الصعوبــات التــي تواجــه قطــاع التعديــن يف اململكــة ،والتنســيق
مــع اجلهــات ذات العالقــة لتقديــم احللــول املناســبة ،واملشــاركة يف
رســم السياســات التعدينيــة ومتابعــة تنفيذهــا ،واإلرشاف عــى
دراســة ومعاجلــة املشــكالت والشــكاوى ذات العالقــة باملحتــوى
املحــي وتنويــع املورديــن واقــراح احللــول املناســبة بشــأنها ،واقــراح
األنظمــة واإلجــراءات واآلليــات الالزمــة لتطويــر البيئــة التعدينيــة
يف اململكــة ،والعمــل عــى دراســة أفضــل املمارســات التعدينيــة
العامليــة ،وتشــجيع تبنــي املناســب منهــا وتطبيقهــا ،بالتعــاون مــع
القطــاع اخلــاص ،واختــاذ اإلجــراءات النظاميــة بشــأن النشــاطات
املخالفة وتصحيح أوضاعها ،واملشاركة مع اجلهات ذات العالقة

يف إجيــاد نظــام وطنــي لالخــراع واالبتــكار للتنميــة التعدينيــة،
واقرتاح اخلطط والربامج الهادفة إىل توطيد العالقة بني األعمال
التعدينيــة واملؤسســات احلكوميــة والــركات االســراتيجية
والعمل عىل تنفيذها ،واإلرشاف عىل تقديم احلوافز التشجيعية
ـكل يُســهم يف تطويــر وتنميــة النشــاط
املختلفــة للــركات بشـ ٍ
التعدينــي يف اململكــة ،واملشــاركة يف تهيئــة البيئــة التعدينيــة
املناســبة واملشــجعة ،التــي تُســهم يف دعــم التنميــة املتوازنــة عــى
مســتوى مناطــق اململكــة.
مبهمات أخرى،
وباإلضافة إىل هذا ،ينهض قطاع شؤون التعدين
ٍ
ـات حكوميـ ٍة
ـات أخــرى يف الــوزارة ،وجهـ ٍ
بالتعــاون مــع قطاعـ ٍ
أخــرى ،ومــع مؤسســات القطــاع اخلــاص ،بهــدف تعزيــز وترسيــع
التحـوّل الرقمــي يف خدمــات ونشــاطات القطــاع ،وبنــاء بيئـ ٍة
اســتثمارية جاذبــة للمســتثمرين مــن داخــل اململكــة وخارجهــا،
وتوفــر جميــع املعلومــات الفنيــة واإلداريــة الداعمــة لتحقيــق هــذه
ـول
األهــداف ،وســيأيت احلديــث عــن عديــد مــن هــذه اجلهــود يف فصـ ٍ
الحقـ ٍة بــإذن اهلل.
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الفصل السابع

هيئة املساحة اجليولوجية
السعودية
أسهم يف إعداد مادة هذا الفصل :معايل الدكتور زهري بن عبداحلفيظ نوّاب

(((

ٌ
حاصل عىل درجة الدكتوراة يف اجليولوجيا من جامعة
(((	الدكتور زهري بن عبداحلفيظ نوّاب؛
غرب أونتاريو يف كندا ،عمل جيولوجيا ً يف املديرية العامة للرثوة املعدنية ،ثم محارضا ً يف
مركز اجليولوجيا التطبيقية يف جدة ،وشغل مناصب عدة منها وكيل وزارة البرتول والرثوة
املعدنية للرثوة املعدنية ،ورئيس هيئة املساحة اجليولوجية السعودية.

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

96

الفصل السابع :هيئة املساحة اجليولوجية السعودية

97

كمــا أرشنــا آنفـا ً يف هــذا الكتــاب ،كانــت أعمــال املســاحة اجليولوجيــة
هي املُرتكز الذي استندت إليه انطالقة صناعة التعدين يف اململكة،
منــذ البدايــات األوىل ،يف ثالثينيــات القــرن املــايض ،وقــد كانــت تلــك
ّ
توفــر
البدايــات عــى يــدي اجليولوجــي كارل توتشــل .ونظــرا ً لعــدم
اليــد العاملــة الســعودية املتخصصــة يف مجــال اجليولوجيــا واملســاحة
اجليولوجيــة آنــذاك ،كان كارل توتشــل يســتعني بأبنــاء املناطــق التــي
كان يعمــل فيهــا ،كعمالـ ٍة مســاندة.
اســتمر وضــع املســاحة اجليولوجيــة عــى هــذه احلــال حتــى قــررت
احلكومة السعودية ،يف عام 1962م ،تأسيس املديرية العامة للرثوة
املعدنيــة ،كجــز ٍء مــن وزارة البــرول والــروة املعدنيــة ،حيــث ُك ّلفــت
املُديريــة وضــع قاعــدة قويــة للبنيــة التحتيــة الوطنيــة اجليولوجيــة
واملعدنيــة للملكــة .وكمــا ذكرنــا يف موضــع ســابق ،حتولــت هــذه
املديريــة العامــة ،بعــد مــد ٍة ،إىل وكالـ ٍة للــوزارة للــروة املعدنيــة،
وقامــت املديريــة ،ومــن بعدهــا الوكالــة بعديــد مــن مرشوعــات املســح
اجليولوجي ورسم اخلرائط ،وإجراء الدراسات والبحوث اجليولوجية،
رشكات متخصصـ ٍة يف مثــل
إن بنفســها أو مــن خــال التعاقــد مــع
ٍ
ـل
هــذه األعمــال ،وقــد أرشنــا إىل عديــد مــن هــذه النشــاطات يف فصـ ٍ
ـابق مــن هــذا الكتــاب.
سـ ٍ
ويف بدايــة عــام 1996م ،قــام معــايل وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة،
آنذاك ،املهندس عيل بن إبراهيم النعيمي ،يرافقه ٌّ
كل من صاحب
الســمو امللــي األمــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز؛ وكيــل
الــوزارة لشــؤون البــرول ،آنــذاك ،وصاحــب الســمو امللــي ،األمــر
فيصل بن تريك بن عبدالعزيز؛ املستشار يف الوزارة ،آنذاك ،بزيار ٍة
لوكالــة الــوزارة للــروة املعدنيــة يف جــدة ،حيــث اجتمــع مــع ســعادة
وكيــل الــوزارة للــروة املعدنيــة؛ األســتاذ إبراهيــم بــن أحمــد خبــري،
واألستاذ جميل بن سعيد طيب؛ الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية
واملاليــة ،واألســتاذ محمــد رشــيد دهلــوي؛ الوكيــل املســاعد ملراقبــة
االســتثمارات التعدينيــة ،والدكتــور محمــد أســعد توفيــق؛ الوكيــل
املســاعد للشــؤون الفنيــة ،والدكتــور زهــر بــن عبداحلفيــظ نــواب؛
مديــر عــام إدارة التخطيــط واإلرشاف الفنــي ،وخــال مناقشــة
مهمــات وخطــط وبرامــج وكالــة الــوزارة للــروة املعدنيــة ُ
طرحــت

األسئلة التالية؛ منذ متى والبعثات اجليولوجية األجنبية تعمل يف
اململكــة؟ وإىل متــى ســتظل تعمــل يف اململكــة؟ وهــل ميكــن االســتغناء
عنهــم؟
وقــد طلــب وكيــل الــوزارة للــروة املعدنيــة مــن الدكتــور زهــر بــن
عبداحلفيــظ نــواب ،بصفتــه مديــر عــام إدارة التخطيــط واإلرشاف
الفنــي ،اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ،فقــال الدكتــور زهــر نــواب :إن
البعثــات اجليولوجيــة األجنبيــة تعمــل يف اململكــة منــذ مــا يزيــد عــى
ـات ،بقــي منهــم،
 40عامـاً ،وقــد وصــل عددهــا إىل أكــر مــن  10بعثـ ٍ
حتــى ذلــك العــام ،بعثتــان فقــط؛ همــا البعثــة األمريكيــة والبعثــة
الفرنســية ،وب َّيــن الدكتــور نـوّاب أن احلاجــة ملثــل هــذه البعثــات ســتظل
قامئـ ًة ألن األعمــال اجليولوجيــة ،عــى اختالفهــا ،ال تنتهــي.
أمــا بالنســبة لالســتغناء عــن هــذه البعثــات ،فقــد كان اجلــواب؛
نعــم ألن مــن  70إىل  %80مــن الذيــن يعملــون يف هــذه البعثــات
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رسالة الهيئة
أمــا رســالة الهيئــة فتتلخــص يف تقديــم املشــورة للدولــة واملجتمــع ،مــن
ّ
ُتخصصة ومُد ّربة ،يف جميع مجاالت علوم األرض،
خالل كفاءات م
ِّ
وتطبيــق التقنيــة املتقدمــة لتوفــر املعلومــات املطلوبــة ،والســعي إىل
تأمــن مصــادر وطنيــة كافيــة مــن امليــاه والــروات املعدنيــة ،والعمــل
عىل حماية البيئة ومراقبة ،جميع املخاطر الطبيعية ،لضمان حياة
أفضــل للمجتمــع.

ســعوديون أو مــن اإلخــوة العــرب املتعاقــد معهــم .ولكــن ،لــي
يتــم االســتغناء عــن هــذه البعثــات بنجــاح ،البــد مــن وضــع نظــام
إداري ومــايل مــرن ي ِّ
ُمكــن اإلدارة الســعودية مــن تنفيــذ األعمــال
َ ِ
اجليولوجيــة بنفــس الكفــاءة واملرونــة التــي تعمــل بهــا البعثــات،
التــي متتلــك لوائــح ماليــة وإداريــة ختتلــف عــن لوائــح اخلدمــة املدنيــة
ولوائــح وزارة املاليــة ،فــإذا تــمّ ذلــك أمكــن االســتغناء عــن البعثــات
اجليولوجيــة األجنبيــة.
حينئـ ٍـذ ،رأى معــايل الوزيــر ،وأصحــاب الســمو امللــي ،مناســبة
إصــدار قــرار وزاري بتكويــن جلنــة إلعــداد تصــور إلنشــاء هيئــة ســعودية
للمســاحة اجليولوجيــة ،وحتديــد أهدافهــا ونطــاق أعمالهــا ،ودراســة
إســناد أعمــال البعثتــن اجليولوجيتــن األجنبيتــن اللتــن بقيتــا يف
اململكــة إىل هــذه الهيئــة.
وهكذا ،صدر القرار الوزاري ،يف أواخر شهر يوليو من عام 1996م،
بتكويــن اللجنــة املشــار إليهــا آنفـاً ،وقــد بــارشت اللجنــة أعمالهــا بهمــة
ونشــاط ،واســتعانت بعــدد مــن املتخصصــن ،وعقــدت اجتماعــات
داخــل الــوزارة والوكالــة ،ومــع هيئــة اخلــراء ،ومجلــس الشــورى ،إىل
ّ
املوقــر ،يف عــام 1999م ،باملوافقــة عــى
أن صــدر قــرار مجلــس الــوزراء
إنشــاء هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،التــي اختــذت مــن مدينــة
جــدة مقــرا ً لهــا.

رؤية الهيئة
تتلخــص رؤيــة هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية يف أن تكــون
مؤسســة رائــدة يف جميــع مجــاالت علــوم األرض ،تهــدف إىل خدمــة
املجتمــع ،وجميــع املهتمــن ،إلجيــاد بيئــة منوذجيــة ،وتســخري التقنيــة
املتطــورة ،واحلوافــز املتاحــة ،لتعزيــز قدراتهــا وحتقيــق أهدافهــا ،وأن
تســعى لتوفــر حيــاة أفضــل للمجتمــع الســعودي.

وهكــذا ،أصبحــت هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،وفقـا ً
لألعمال والدراسات النوعية التي أنيطت بها ،تقوم مبعظم األعمال
ّ
املتخصصــة يف علــوم األرض ،بــدءا ً مــن أعمــال املســح اجليولوجــي،
والتنقيــب عــن املعــادن ،ورســم اخلرائــط اجليولوجيــة واملعدنيــة ،وغــر
ذلــك مــن األعمــال ذات العالقــة.
ُ
وحتقيقـا ً للــرؤى والتطلعــات االســراتيجية التــي أنشــئت الهيئــة
مــن أجلهــا ،وحتقيقـا ً لرســالتها ،بلــورت الهيئــة أهدافهــا يف النقــاط
الرئيســة التاليــة:
دعــم وتقديــم املشــورة ذات الصلــة بعلــوم األرض للجهــات احلكوميــة
واخلاصــة ،وذلــك بهــدف تنميــة التعــاون الفنــي والعلمــي مــع اجلهــات
احلكوميــة واخلاصــة ،التــي قــد حتتــاج للمشــورة واملعلومــات املتعلقــة
بأعمالهــا ،وتشــجيع إعــداد البحــوث املتخصصــة يف مجــال اجليولوجيــا
كأساس مهم للتعاون بني الهيئة واجلهات األكادميية ذات العالقة،
باعتبــار أن الهيئــة تعمــل عــى توفــر قاعــدة مــن املعلومــات املوثّقــة،
التــي تهــدف بالدرجــة األوىل إىل حتديــث وإثــراء معلومــات رشحيــة
واســعة مــن املهتمــن بعلــوم األرض.
تزويــد مجتمــع العلــوم واألعمــال اجليولوجيــة باملعلومــات واخلرائــط
اجليولوجيــة األســاس مــن خــال إثــراء وحتديــث قواعــد معلومــات
علــوم األرض ،مــن نتائــج أعمــال املســح اجليولوجــي التــي تُغطــي كل
أرايض اململكة خبرائط جيولوجية ذات مقاييس رسم مختلفة .وتُع ُّد
خرائــط األســاس الطبوغرافيــة واجلغرافيــة ،والصــور اجلويــة ،وصــور
األقمــار االصطناعيــة ركائــز أساســية ألعمــال املســح اجليولوجــي،
وإعــداد اخلرائــط اجليولوجيــة التــي ختــدم وتدعــم أعمــال التنقيــب
عــن املــوارد املعدنيــة وأعمــال اجليولوجيــا التطبيقيــة لتحقيــق أهــداف
الهيئــة األخــرى.
الســعي إىل تأمــن احتياطيــات اســراتيجية مســتدامة مــن املــوارد
املعدنيــة مــن خــال االستكشــاف املســتمر للمــوارد املعدنيــة الفلزيــة
والالفلزيــة ،وحتديــد االســتغالل األمثــل لهمــا لتنويــع مصــادر الدخــل
الوطنــي.
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طائرة لدعم عمليات املسح اجليولوجي
العام من اجلو.

دعم املرشوعات اإلنشائية واحلرضية بدراسات اجليولوجيا الهندسية،
إذ تُقـ ّدم دراســات اجليولوجيــا الهندســية فائــد ًة كــرى للمرشوعــات
اإلنشائية واحلرضية ،وتسهم يف التعرف إىل مستوى استقرار املواقع،
واملنشــآت املشــيدة فيهــا ،وذلــك مــن خــال التعــرف إىل املعلومــات
اجليولوجيــة الهندســية للبنيــة األرضيــة لهــذه املواقــع.

رصــد ومراقبــة ودراســة املخاطــر اجليولوجيــة ،واإلســهام يف احلــد مــن
آثارها إذ تُع ّد املخاطر اجليولوجية ،الناجمة عن العمليات الطبيعية،
مــن األحــداث التــي تُعـرِّض املجتمعــات ألخطــار اخلســائر البرشيــة
واملاديــة ،وهــي تشــمل احلــركات األرضيــة ،والنشــاطات الربكانيــة،
واالخنســافات ،واالنهيــارات ،واالنزالقــات األرضيــة ،والفيضانــات،
ومشكالت الزحف الرميل ،وانبعاث الغازات ،ومخاطر اإلشعاعات
الضــارة.
دراســة املشــكالت البيئيــة املرتبطــة باملخاطــر اجليولوجيــة ،أو الناجمــة
عــن التوســع احلــري ،إذ إن التوســع احلــري والتقنــي الرسيــع،
املصاحــب لنشــاطات اإلنســان ،قــد يــؤدي إىل إحــداث خلــل يف
األنظمــة البيئيــة ،األمــر الــذي قــد يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل تهديــد
حيــاة اإلنســان وممتلكاتــه ،وللحـ ّد مــن هــذه املخاطــر ال بــد مــن فهــم
الكيفيــة التــي تعمــل بهــا األنظمــة املكونــة لــأرض ،وآثــار التوســع
الصناعــي ،والزراعــي ،واالجتماعــي ،والتقنــي يف خلخلــة االتــزان
الطبيعــي لتلــك األنظمــة ،وبالتــايل فــإن مواجهــة املشــكالت البيئيــة،
املصاحبــة للمرشوعــات التنمويــة ،حتتــاج إىل حلــول تعتمــد ،بصــورة
مبــارشة ،عــى العلــوم واملعرفــة اجليولوجيــة .ومــن هنــا أخــذت الهيئــة
يف اعتبارهــا ،وكجــز ٍء جوهــري مــن اســراتيجيتها ،االهتمــام بتلــك
ٍ
املشــكالت ورســم السياســات العلميــة للتغلــب عليهــا.

صور من داخل مختربات الهيئة لفحص العينات من الرحالت االستكشافية.

بنــاء وتطويــر قواعــد املعلومــات الوطنيــة لعلــوم األرض ،وذلــك مــن
خــال بنــاء قواعــد معلومــات علــوم األرض والربــط فيمــا بينهــا
لتُألــف منظومــة لقاعــدة معلومــات أســاس يتشــكل بنيانهــا وتســتقي
معلوماتهــا مــن مختلــف الربامــج واملرشوعــات الفنيــة للهيئــة ،وذلــك
بهــدف إجيــاد قاعــدة معلومــات وطنيــة ي ُعتمــد عليهــا ،لغــرض تزويــد
املهتمني ،من مستثمرين ودارسني وغريهم ،باملعلومات اجليولوجية
املوثقــة خلدمــة املرشوعــات اإلمنائيــة ،واخلُطــط االســتثمارية ،وإعــداد
البحــوث العلميــة والدراســات املختلفــة.

اسرتاتيجية الهيئة
تتمثــل أهميــة اســراتيجية الهيئــة يف رضورة مواكبــة الهيئــة للتطــور
امللموس الذي يشهده املجتمع السعودي ،يف جميع جوانبه ،والذي
يتطلــب احلصــول عــى املعلومــات التــي تتوفــر لــدى هيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية ،وهــي املعلومــات الالزمــة للمحافظــة عــى
املــوارد الطبيعيــة ،والعمــل عــى تنميتهــا وعــدم اســتنزافها ،إضافــة
إىل املعلومــات التــي تســاعد عــى احلــد مــن أرضار املخاطــر اجليولوجيــة
كالزالزل ،والرباكني ،والفيضانات ،وزحف الرمال ،وارتفاع منسوب
امليــاه ،واالنزالقــات الصخريــة ،واالخنســافات األرضيــة ،باإلضافــة إىل
املعلومــات األخــرى التــي تســاعد عــى الوقايــة مــن مشــكالت التلــوث.
ولهــذا ،وُضعــت اســراتيجية هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية
بطريقــة علميــة تســمح للهيئــة بتطويــر هيكلهــا التنظيمــي ،وتغيــر
مســارات أعمالهــا الفنيــة ،كلمــا دعــت احلاجــة إىل ذلــك ،عــى النحــو
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وعــى صعيــد تقنيــة املعلومــات ،تعمــل الهيئــة عــى تطويــر أعمــال
تنفيذ اخلرائط اجليولوجية لتواكب التقنيات احلديثة يف مجال أنظمة
املعلومــات اجلغرافيــة ،بغــرض إنتــاج جميــع أنــواع اخلرائــط بالطــرق
الرقميــة ،واســتخدام التقنيــات احلديثــة إلنتــاج هــذه اخلرائــط باألبعــاد
الثالثــة.
أمــا عــى صعيــد بنــاء قواعــد املعلومــات وتطويرهــا ،فــإن الهيئــة
تنظــر بتفــاؤل إىل إمتــام تبويــب ورقمنــة ونــر قواعــد املعلومــات
املدمجــة يف مجــال علــوم األرض ،للســماح لرشحيــة كبــرة مــن
املهتمــن بعلــوم األرض باالســتفادة منهــا عــى نطــاق واســع مــن
طريــق شــبكة اإلنرتنــت.
يظهر يف هذه الصورة األستاذان نارص اجلحديل وعبداهلل
ٌ
رحلة
اجلهني من كبار اجليولوجيني يف الهيئة ،أثناء
ٌ
استكشافية ،قامت بها الهيئة يف عام 2019م ،للتنقيب
عن املعادن الثمينة والذهب يف منطقة جازان.

الــذي يســمح بتوفــر املرونــة الالزمــة للتعامــل مــع علــوم األرض
يســر عمليــة تزويــد جميــع
املختلفــة ،ووضــع اآلليــة الناجعــة التــي ت ُ ّ
املهتمــن باملعلومــات اجليولوجيــة بهــذه املعلومــات الرضوريــة ،وتُعــن
الهيئــة عــى القيــام مبهماتهــا املســتمرة التــي تُحقــق أهدافهــا كجهــة
استشــارية للدولــة يف مجــال علــوم األرض.
وتُعـ ّد االســراتيجية املِنهــاج الــذي تســر الهيئــة ،يف إطــاره ،حنــو
املســتقبل ،مســتندة إىل تاريــخ طويــل حافــل باألعمــال واإلجنــازات
يف مجــال علــوم األرض ،كان مــن أهمهــا أعمــال املســح اجليولوجــي
والتنقيــب عــن املعــادن ،اللذيــن يُعـ ّدان مــن األعمــال االســراتيجية

للهيئــة ،والبنيــة األســاس التــي قامــت عليهــا قواعــد معلومــات علــوم
األرض.

وقــد اعتمــد إعــداد اســراتيجية الهيئــة عــى تقييــم الوضــع الراهــن،
بإجيابياتــه وســلبياته ،للوصــول إىل حتديــد مجموعــة مــن األهــداف
الرئيسة ،والسياسات العامة ،التي جيب أن تنتهجها الهيئة ،حبيث
يتــم حتقيقهــا مــن خــال عــدد مــن األهــداف املرحليــة ،والسياســات
التفصيليــة الواجــب إتبا ُعهــا يف تنفيذهــا ،مبــا يضمــن جتانــس وتتابــع
هــذه األهــداف ،مــن النواحــي العلميــة والتطبيقيــة.
وتتميــز األطــر العامــة لالســراتيجية املوضوعــة للهيئــة بوضوحهــا
ومرونتهــا لتفــي بــأي تغيــرات مســتقبلية ،عــى مســتوى التنظيمــات
اإلداريــة أو املســارات الفنيــة.
وترجمــة لهــذه الــرؤى املســتقبلية تتطلــع الهيئــة إىل اعتمــاد التقنيــات
ِّ
املتقدمــة يف أعمــال املســح اجلــوي ،خلدمــة برامــج املســح والتنقيــب
واجليولوجيــا البيئيــة ،باالشــراك والتعــاون مــع املؤسســات العامليــة
الرائــدة يف هــذا املجــال.

ويف مجــال االستشــارات واخلدمــات ،تعمــل الهيئــة عــى توســيع
نشــاطاتها ،لتشــمل تقديــم األعمــال االستشــارية واخلدماتيــة إىل
ٍّ
وأي مــن الــدول
اجلهــات املعنيــة يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي،
األخــرى التــي يتــم االتفــاق معهــا يف هــذا الشــأن.
كمــا تنظــر الهيئــة يف املســتقبل إىل أن يكــون لهــا مركــز للتدريــب
املتخصــص ،يقــوم بتدريــب وتطويــر منســوبي الهيئــة الفنيــن ،لزيــادة
الكفاءة اإلنتاجية ،وحتسني أسلوب األداء الوظيفي ،وتنمية قدرات
األفراد يف مجال أعمالهم ،حبيث يتم التدريب فيه عىل استخدامات
نظــم املعلومــات اجلغرافيــة ،وتطبيقــات احلاســب اآليل املتخصصــة يف
مجــال علــوم األرض.
ولهــذا فــإن الهيئــة تأخــذ بعــن االعتبــار التخطيــط املبكــر ،والبــدء
يف تكييــف برامجهــا ،وحتديــث جتهيزاتهــا ،وتطويــر كفاءاتهــا البرشيــة
لتســتوعب هــذا التوســع يف نشــاطاتها.

اسرتاتيجية الهيئة يف موضع التنفيذ
تــرى الهيئــة أن الربامــج الفنيــة هــي الوســيلة األكــر فاعليـ ًة لتحقيــق
أهدافهــا مــن خــال مجموعـ ٍة مــن املرشوعــات واملبــادرات .ولهــذا
ُ
ص ّنفــت هــذه الربامــج و ُدمجــت بنــا ًء عــى نوعيــة األعمــال الفنيــة
ومســاراتها ،ومبــا يتوافــق مــع جتانســها ،وخصوصياتهــا العلميــة
والتطبيقيــة ،مبــا حيقــق األهــداف الرئيســة للهيئــة والتوجهــات
االسرتاتيجية للدولة .وعىل هذا األساس قسمت الربامج إىل أربعة
فئــات رئيســة هــي:
 .1الربامج االسرتاتيجية
وتضــم برامــج املســح اجليولوجــي والتنقيــب عــن املــوارد املعدنيــة،
وأعمــال رصــد الــزالزل ،وهــي برامــج تتــواءم مــع توجهــات الدولــة
واسرتاتيجيتها ،وتُق ّدم خدمات تنموية وأمنية ،مثلها مثل اخلدمات
التنمويــة واألمنيــة األخــرى التــي تقــع مســؤولية تنفيذهــا واإلرشاف
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عليهــا عــى عاتــق الدولــة ،وهــي برامــج مناطــة كليـا ً بهيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية طبقـا ً لنظامهــا.
وتُمثــل برامــج املســح اجليولوجــي والتنقيــب عــن املعــادن البنيــة
األســاس لعلــوم األرض املختلفــة ،التــي تــؤدي يف النهايــة إىل إنتــاج
اخلرائــط اجليولوجيــة ،واستكشــاف وحتديــد املــوارد املعدنيــة ،إضافــة إىل
اإلســهام يف دعــم اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة.
فيمــا ينهــض برنامــج الرصــد الزلــزايل مبهمــة رصــد احلــركات األرضيــة يف
أرايض اململكــة ومراقبتهــا وتســجيلها ،ومتابعــة احلــركات التــي حتــدث
يف الــدول املجــاورة وحتليلهــا ،وتزويــد اجلهــات املعنيــة يف الدولــة بهــذه
املعلومــات.
 .2برامج اجليولوجيا التطبيقية
وهــي برامــج متن ِّوعــة ،تســتعني عــاد ًة مبجموعــة مــن ختصصــات علــوم
األرض ،إلجــراء عــدد مــن الدراســات التطبيقيــة التــي ختــدم جميــع
فئــات املهتمــن بالعلــوم واملعلومــات اجليولوجيــة ،وتدعــم أعمــال
ِّ
وتقدم خدمات تنموية ،واستشارات فنية ،وتنرش
البحث العلمي،
معلومــات توعويــه درءا ً لألخطــار املتوقعــة.

صورة من الرحلة االستكشافية للتنقيب عن املعادن
الثمينة والذهب يف منطقة جازان عام 2019م.
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وتهــدف هــذه الربامــج إىل تقديــم احللــول املناســبة لعــدد مــن املشــكالت
الناجمــة عــن املخاطــر اجليولوجيــة ،واملشــكالت البيئيــة املختلفــة ،كمــا
تُق ّدم الدراسات االستشارية اخلاصة باجلوانب اإلنشائية والبنية حتت
السطحية.
 .3برامج تقنية املعلومات والدعم الفني
وهــي برامــج خدماتيــة لدعــم ومســاندة جميــع مرشوعــات الهيئــة يف
مجــال أنظمــة تقنيــة املعلومــات واحلاســب اآليل ،وأنظمــة املعلومــات
اجلغرافيــة ،وأنظمــة االستشــعار عــن بُعــد ،وتوفــر خدمــات املعامــل،
واملختــرات الكيميائيــة واجليولوجيــة ،ودراســات امليــاه والبيئــة،
والتطبيقــات الصناعيــة لدعــم أعمــال املســح اجليولوجــي ،والتنقيــب
عــن املعــادن ،والبحــث عــن مصــادر امليــاه اجلوفيــة ،والعمــل عــى توثيــق
جميــع نشــاطات وإجنــازات الهيئــة ونرشهــا.
 .4الربامج االستشارية
مرشوعات تنموية واستشارية،
تهدف الربامج االستشارية إىل تنفيذ
ٍ
للجهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص ،إلجــراء الدراســات املتخصصــة
بعلــوم األرض .وتعمــل الهيئــة ،يف هــذا املضمــار ،عــى وضــع آليــة
للتعاقــد لتنفيــذ تلــك النشــاطات التنمويــة واالستشــارية.
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جيولوجيو الهيئة أثناء القيام
بأعمال تنقيبية.
ٍ

مبادرات الهيئة لدعم حتقيق رؤية «اململكة »2030
تعمــل هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية عــل اإلســهام يف حتقيــق
رؤيــة «اململكــة  ،»2030ضمــن منظومــة الصناعــة والــروة املعدنيــة،
مــن خــال مجموعــة مــن املبــادرات ،ضمــن برنامــج تطويــر الصناعــات
ِّ
وتركز الهيئة مجهوداتها ،من خالل
الوطنية واخلدمات اللوجستية،
هــذه املبــادرات ،عــى تعظيــم القيمــة املتحققــة مــن قطــاع التعديــن
واالســتفادة منــه ،وهــو أحــد أهــداف الرؤيــة .كمــا أن مــن املهمــات
الرئيســة املناطــة بالهيئــة إجــراء أعمــال املســح اجليولوجــي املناطقــي،
ودراســات االستكشــاف التعدينــي ،اللذيــن يشــكالن أحــد أهــم
مســتهدفات االســراتيجية الشــاملة للتعديــن وأكــر وأهــم مبادراتهــا.
وتشمل مبادرات هيئة املساحة اجليولوجية السعودية:
•مبادرة الربنامج العام للمسح اجليولوجي
رع للرواســب الواعــدة
•مبــادرة إطــاق برنامــج االستكشــاف املـ ُ َّ
ودعــم املســتثمرين
•مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطوَّرة ،يسهل الوصول إليها،
للعلوم اجليولوجية
•مبادرة تطوير اخلدمات التي ِّ
تقدمها مكتبة عيِّنات احلفر
•مبادرة إنشاء مركز للتميز يف قطاع التعدين والصناعات املعدنية
•مبادرة تقييم مصادر الطاقة احلرارية األرضية
•مبــادرة رصــد ومتابعــة املخاطــر اجليولوجيــة واإلســهام يف احلــد مــن
آثارهــا واخلارطــة اجليوطبيــة للملكــة العربيــة الســعودية
•مبادرة إنشاء رشكة خلدمات التعدين
•مبــادرة إنشــاء رشكــة لالستشــارات واخلدمــات اجليولوجيــة تابعــة
للهيئــة

ومن أهم برامج الهيئة:
برنامج املسح اجليولوجي
الــذي يســتهدف تغطيــة جميــع أرايض اململكــة باخلرائــط اجليولوجيــة،
مبقاييــس الرســم املختلفــة ،والعمــل عــى حتديثهــا ،واستكشــاف
األحافــر القدميــة ،وإجــراء املســوح اجليوكيميائيــة الســتكمال األطلــس
اجليوكيميــايئ للمملكــة ،باإلضافــة إلجــراء املســوح والدراســات
اجليولوجيــة البحريــة لســواحل وجــزر اململكــة ،والقيــام بأعمــال املســح
األريض ،وإنشاء الشبكات املساحية ،وإجراء الدراسات اجليوفيزيائية
لدعم مرشوعات التنقيب عن املعادن ،وتقديم اخلدمات للقطاعات
احلكوميــة واخلاصــة.
برنامج التنقيب عن املعادن
ويهــدف إىل إجــراء البحــوث والدراســات اجليولوجيــة املتعلقــة
باالستكشــاف والتنقيــب عــن املصــادر املعدنيــة ،بشــقيها الفلــزي
(الذهــب ،والفضــة ،والنحــاس ،والزنــك ،والكوبالــت ،واحلديــد،
وغريهــا) ،والعنــارص األرضيــة النــادرة ،واملعــادن والصخــور الصناعيــة
الالفلزية (الفوسفات ،والبوكسايت ،واجلبس ،والطني ،والسليكا،
واحلجــر اجلــري ،واحلجــر الرمــي ،وأحجــار الزينــة ،واألحجــار الكرميــة،
وغري هــا).
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برنامج الدراسات والبحوث
ويهــدف هــذا الربنامــج إىل إنشــاء قاعــدة معلومــات خاصــة بصناعــة
التعديــن ،وإعــداد الدراســات االقتصاديــة املتعلقــة بأوجــه النشــاط
التعدينيــة ،ومعاجلــة البيانــات وحتليلهــا ،وتنميــة املــوارد التعدينيــة
وجتهيزهــا كفــرص اســتثمارية.
برنامج اجليولوجيا التطبيقية
ويتضمــن هــذا الربنامــج املرشوعــات التــي لهــا صلــة مبــارشة بأمــن
املجتمع وسالمته .وي ّ
ُنفذ بإجراء الدراسات الفنية املتخصصة يف علوم
األرض؛ مــن دراســات هيدرولوجيــة وهيدروجيولوجيــة (جيولوجيــا
امليــاه) ،ومراقبــة املخاطــر اجليولوجيــة ،ودراســات اجليولوجيــا البيئيــة،
واجليولوجيــا الهندســية ،واجليولوجيــا الطبيــة ،ومعرفــة املشــكالت
اجليولوجية؛ من انهيارات وانزالقات أرضية ،ووضع احللول املناسبة
لهــا ،وتوفــر املعلومــات الالزمــة التــي ختــدم املجتمــع ،وإجــراء الدراســة
الهيدرولوجيــة والطبوغرافيــة لــدرء أخطــار الســيول يف اململكــة.
برنامج دراسات الصحارى
ويشمل هذا الربنامج استكشاف ودراسة املعالم اجليولوجية املختلفة
كالكهــوف ،واألشــكال املُميــزة لســطح األرض ،بغــرض املحافظــة
عليهــا واالســتفادة منهــا علميـا ً وثقافيـا ً واقتصاديـاً ،واالســتفادة
مــن الدراســات اخلاصــة بآثــار البُحــرات القدميــة ،التــي اندثــرت بفعــل
العوامــل املناخيــة ،والعمــل عــى حتديدهــا لتكــون جــزءا ً مهمـا ً مــن
دراســات التصحـ ّر ،ومعلمـا ً جيولوجيـا ً للتعريــف بهــا ،وتقييمهــا
لتكون معلما ً سياحياً ،وتطوير استخدام تقنية االستشعار عن ب ُعد،
ونظم املعلومات اجلغرافية ،وتقييم صالحية األرايض لالستخدامات
املختلفــة ،وكذلــك إعــداد برنامــج ملراقبــة تدهــور األرايض.
برنامج تقنية املعلومات
الــذي يهــدف إىل تأســيس البنيــة التحتيــة لشــبكة احلاســب اآليل
واالتصــاالت ،وتصميــم قواعــد املعلومــات اجليولوجيــة واجلغرافيــة،
وبنــاء قواعــد معلومــات علــوم األرض ،وتفســر صــور األقمــار
االصطناعيــة «االستشــعار عــن بُعــد» ،وكذلــك نــر املعلومــات،
بشــقيها اإلداري والفنــي ،عــى شــبكة اإلنرتنــت ،ويتــم يف إطــار هــذا
الربنامــج أيضـا ً تطويــر أنظمــة التحريــر الفنــي ،وخدمــات الطباعــة.
برنامج الدعم الفني والتقني
ويهــدف هــذا الربنامــج إىل حتديــث وتطويــر البنيــة التحتيــة ألجهــزة
املختــرات الكيميائيــة ومختــرات امليــاه والبيئــة ،ومعامــل اجليولوجيــا
الهندســية ،والتطبيقــات الصناعيــة ،واملعــادن والصخــور ،مــن خــال
اتبــاع األنظمــة واملقاييــس العامليــة .كمــا يســعى إىل مواكبــة املعامــل
واملختــرات العامليــة ،التــي تعمــل بتقنيــة النانــو ،والتحـوّل إىل معامــل
ومختــرات حبثيــة ذكيــة.

برنامج اجليولوجيا البحرية (دراسة السواحل واجلزر)
للمملكــة ثــاث واجهــات حبريــة ،يبلــغ طــول ســواحلها حنــو 3400
كيلومــر؛ أوالهــا عــى خليــج العقبــة والبحــر األحمــر بطــول 2400
كيلومــر ،ويبلــغ عــدد اجلـ ُـزر فيهــا حــوايل  1150جزيــرة ،واألخريــان عــى
اخلليــج العربــي بطــول حــوايل  1000كيلومــر ،ويبلــغ عــدد اجلـ ُـزر فيهمــا
حــوايل  150جزيــرة.
ويقــوم مركــز الدراســات البحريــة باملشــاركة يف الدراســات اجليولوجيــة
البحريــة للبحــر األحمــر مــن خــال ســفن البحــوث العامليــة ،وكذلــك
إجراء وحتديث جميع املسوح والدراسات اجليوتقنية للسواحل واجلزر
التابعــة للمملكــة ،واســتمرار متابعــة التقـ ّدم العلمــي يف هــذا املجــال،
إلثــراء املعلومــات عــن حركــة اتســاع البحــر األحمــر ،وتأثــر ذلــك عــى
حركــة الصفيحــة العربيــة املســتمرة يف االجتــاه الشــمايل الرشقــي ،مــع
اســتمرار مراقبــة ذلــك حتســبا ً ملخاطرهــا واملســاعدة يف اختــاذ القــرارات
املناســبة لتطويــر املــدن الســاحلية ،وإقامــة املرشوعــات التنمويــة عــى
طــول هــذه الســواحل ،إضافــة إىل دراســات اجليولوجيــا للشــواطئ
والرصيــف القــاري للمملكــة ،ومــا يتصــل بهــا مــن استكشــافات
للــروات املعدنيــة ،حيــث يقــوم مركــز الدراســات البحريــة بدراســة
مــا حتتويــه مناطــق الرصيــف القــاري مــن رواســب معدنيــة اقتصاديــة،
وحتديــد مواقعهــا ودراســة الطــرق التــي ميكــن بهــا اســتغاللها.

مركز دراسات وحبوث زمزم،
واملركز الوطني للزالزل والرباكني
ـال مــن األهميــة
اجلديــر بالذكــر أن هنــاك مركزيــن ،عــى مســتوى عـ ِ
حلكومــة اململكــة العربيــة الســعودية ،يتبعــان هيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية همــا :مركــز دراســات وحبــوث زمــزم ،واملركــز
الوطنــي للــزالزل والرباكــن.
مركز دراسات وحبوث زمزم
مليــاه زمــزم ،وبرئهــا املباركــة ،مكانــة عظيمـ ٌـة تتجــاوز اململكــة العربيــة
الســعودية ،لتشــمل كل املســلمني يف كل أصقــاع األرض ،وقــد
حرصــت الدولــة الســعودية -أي ّدهــا اهلل -منــذ البدايــة عــى االهتمــام
بالبــر ومائهــا ،واملحافظــة عليهــا ،وضمــان أمنهــا وســامتها .لذلــك
ُ
أســندت إىل وكالــة الــوزارة للــروة املعدنيــة ،منــذ إنشــائها وملــا لديهــا
مــن مختصــن وفنيــن ومختــرات ،مهمــة اإلرشاف عــى بــر زمــزم،
ثــم انتقلــت هــذه املهمــة ،يف نهايــة عــام 2000م ،إىل هيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية ،التــي حولــت قســم دراســات زمــزم إىل مركــز
دراســات وحبــوث زمــزم ،الــذي يُعـ ُّد أهــم مركــز لدراســات وحبــوث امليــاه
عــى مســتوى العالــم اإلســامي ،وتقديــرا ً ملــا لهــذه البــر ومائهــا مــن
مكانـ ٍة يف قلــوب املســلمني ،أطلقــت الهيئــة مجموعــة مرشوعــات
منهــا:
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• حتقيــق اســتدامة مصــادر امليــاه املغذيــة لبــر زمــزم املباركــة ،مــن
خــال فهــم البنيــة اجليولوجيــة والبيئيــة ،واخلصائــص الهندســية
والهيدروليكيــة للشــقوق الصخريــة واملتكونــات احلاملــة للميــاه
اجلوفيــة التــي تُغــذي بــر زمــزم بهــدف املحافظــة عــى كميــة امليــاه
وجودتهــا.

• رصــد وتقييــم النشــاطات احلرضيــة املختلفــة ،للحــد مــن تأثرياتهــا
الســلبية يف التــوازن املــايئ يف األوديــة املحيطــة مبكــة املكرمــة،
وتقديــم املشــورة الفنيــة املتخصصــة يف مجــاالت العلــوم اجليولوجيــة
والهندســية املختلفــة حيــال تلــك النشــاطات ،والتأكــد مــن عــدم
تأثريهــا عــى التــوازن الهيدروجيولوجــي.

• اإلرشاف العــام عــى جميــع األعمــال املتعلقــة ببــر زمــزم املباركــة؛
مثــل أعمــال الضــخ والتعقيــم وختزيــن امليــاه ،والبــت يف التوصيــات
واإلجــراءات الكفيلــة بســامة ميــاه زمــزم ،ومتابعــة تنفيذهــا ،مــن
خالل برنامج اجلودة والنوعية اخلاص مبتابعة أداء محطات التنقية
والتعقيــم والتخزيــن ،اخلاصــة مبيــاه زمــزم املباركــة ،يف كل مــن مكــة
ٍّ
ـغيل
املكرمــة واملدينــة املنــورة ،حيــث يتــم إصــدار برنامــج ضــخ وتشـ ٍ
سنوي ،يتم من خالله حتديد كميات املياه التي يتم ضخها بشكل
يومــي مبــا يتوافــق واالحتيــاج املوســمي.

• االســتمرار يف حتديــث دراســة التقويــم البيئــي ملصــادر التلـوّث
املحتملــة ،ومتابعــة املرشوعــات اإلمنائيــة والتطويريــة ،التــي يتــم
تنفيذها حتت مستوى سطح أرض الوادي الذي تقع فيه برئ زمزم،
أو عــى ســفوح املناطــق اجلبليــة ،التــي ميكــن أن تؤثـّـر يف التــوازن
الهيدروجيولوجــي ،وتوســيع نطــاق الدراســة البيئيــة لتشــمل جميــع
نواحــي النطــاق العمــراين ملكــة املكرمــة واملشــاعر املقدســة.

• متابعة وتدقيق نتائج حتاليل جودة مياه زمزم بشكل دائم ،للتأكد
مــن مطابقتهــا ألرفــع املواصفــات ،واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة يف حــال
سجل خاص جبودة املياه
ظهور أي تغريات مفاجئة .إضافة إىل إدارة
ٍ
التــي يتــم ضخهــا عــر الشــبكة ،يف مكــة املكرمــة واملشــاعر املقدســة،
من خالل مشاركة املركز بأعمال اللجنة األمنية املائية.

ٌ
ٌ
صخري غريب ،يف وادي جلب ،يف محافظة
تكوين
هَروب ،مبنطقة جازان.

•إعــداد وتصميــم وتطويــر قاعــدة بيانــات وبنــك معلومــات
خاصــن بالعوامــل اجليولوجيــة ،والهيدروجيولوجيــة ،والبيئيــة،
واملتعلقــة ،كذلــك ،باجليولوجيــا الهندســية ،واجليومورفولوجيــة،
والهيدرولوجيــة ،يف مكــة املكرمــة وأوديتهــا.
• مراقبة ودراسة املخاطر اجليولوجية الطبيعية ،وتلك الناجمة عن فعل
اإلنسان ،واقرتاح أنسب احللول لدرء تلك املخاطر واحل ّد من آثارها.
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بيانــات تفاعليــة رقميــة ،تكــون متاحــة جلميــع القطاعــات املعنيــة
عــر شــبكة اإلنرتنــت.

مركز دراسات وحبوث زمزم.

• تزويد اجلهات احلكومية ذات العالقة باخلرائط والتقارير املتخصصة
التــي ختــدم مرشوعاتهــا يف مكــة املكرمــة واألوديــة املحيطــة بهــا.
• وضــع خطــة علميــة هندســية دقيقــة ملواجهــة مخاطــر األمطــار
والســيول دون اإلرضار مبعامــل شــحن اخلزانــات اجلوفيــة.
• االستمرار يف تقييم املرشوعات اإلمنائية والتطويرية ،مثل مرشوعات
مرتو مكة ،وأنفاق اخلدمات ،وتقديم املشورة الفنية لها.
• دراســة إزالــة آثــار التلــوث الناجتــة عــن حفــر االمتصــاص ،ومصــادر
املخلفــات الصناعيــة ،واملدافــن ،واملســالخ ،الواقعــة ضمــن النطــاق
احلــري ملكــة املكرمــة.
• تطبيق نظام حصاد األمطار يف املرشوعات التي تزيد مساحاتها عىل
 1000مــرٍ مربــع ،مــن خــال أنظمــة هندســية تكفــل االســتفادة مــن
مياه األمطار املتساقطة النظيفة يف حقن خزانات املياه اجلوفية.
• توفــر املعلومــات الفنيــة املدققــة واملعتمــدة وفــق املعايــر العلميــة
الدوليــة ،يف املجــاالت املختلفــة للبحــوث والدراســات الفنيــة
املتن ِّوعــة ،يف مختلــف القطاعــات احلكوميــة ،مــن خــال قاعــدة
مخاريط بركانية شمال حرة رهاط.

املركز الوطني للزالزل والرباكني
ّ
املوقــر بإســناد مســؤولية
يف عــام 2004م ،صــدر قــرار مجلــس الــوزراء
الرصــد الزلــزايل واإلبــاغ عــن الهــزات األرضيــة إىل هيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية .وحرصـا ً مــن الهيئــة عــى تنفيــذ هــذه املهمــات
عــى الوجــه ســارعت إىل وضــع برنامــج يهــدف إىل رصــد ومراقبــة
النشــاطات الزلزاليــة والربكانيــة يف اململكــة ،مــن خــال اســتقبال
وإرســال البيانــات الزلزاليــة ،مــن محطــات الرصــد الزلــزايل املنتــرة
يف مواقــع صحراويــة نائيــة يف اململكــة ،إىل املركــز الرئيــس للهيئــة يف
جــدة ،حيــث يتــم حتليــل البيانــات الزلزاليــة املســجلة يوميـاً ،عــى مــدار
أربـ ٍـع وعرشيــن ســاعة ،وتبليــغ البيانــات الزلزاليــة ،فوريـاً ،إىل اجلهــات
العليــا ذات العالقــة ،الختــاذ مــا تــراه مناســباً.
وي ُع ّد املركز الوطني للزالزل والرباكني الداعم األول للمديرية العامة
للدفــاع املــدين يف وزارة الداخليــة ،فيمــا يتعلــق باملخاطــر والهــزات
الزلزاليــة ،وأحــد أهــم وأقــوى مراكــز الرصــد الزلــزايل يف منطقــة الــرق
األوســط.
ومــن أهــم مرشوعــات املركــز الوطنــي للــزالزل والرباكــن؛ اســتكمال
إنشــاء الشــبكة الوطنيــة للرصــد الزلــزايل ،بإنشــاء شــبكات مراقبــة
النشــاط الزلــزايل والــركاين واحلــراري ،ومراقبــة تصاعــد األخبــرة
والغــازات يف مناطــق احلــرات الربكانيــة ،وإجــراء الدراســات والبحــوث
املتعلقــة بتشــوهات وحتــركات القــرة األرضيــة قبــل وبعــد حــدوث
ـات لتقديــر املخاطــر الزلزاليــة يف جميــع مناطــق
الــزالزل ،وإجــراء دراسـ ٍ
اململكة ،وإنشاء محطات رصد زلزايل ،ثابتة وواسعة املدى ،لتغطية
احتياجات الهيئة يف هذا املجال ،وإنشاء قاعدة بيانات رقمية زلزالية
متجانســة ومتكاملــة ،وحتديــث خريطــة النطاقــات الزلزاليــة للمملكــة.
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الفصل الثامن

التعليم والتدريب يف
مجال التعدين والصناعات
التعدينية
أسهم يف إعداد مادة هذا الفصل :الربوفيسور أحمد بن محمود الشنطي

(((

ٌ
حاصل عىل الدكتوراة يف اجليولوجيا التعدينية
(((	الربوفيسور أحمد محمود الشنطي
من مدرسة املناجم امللكية ،يف كلية اإلمبرييال للعلوم والتقنية يف جامعة لندن.
عمل جيولوجيا ً يف املديرية العامة للرثوة املعدنية ،ثم أصبح مديرا ً ملركز اجليولوجيا
التطبيقية ،ثم عميدا ً له بعد ضمه إىل جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة ،أرشف عىل
العديد من رسائل املاجستري والدكتوراة ،وهو عض ٌو يف العديد من املجالس األكادميية.
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العربيــة الســعودية والعالــم العربــي ،وأول عميــد ملعهــد الدراســات
العليــا يف اجليولوجيــا التطبيقيــة يف جــدة:
«مما ال شك فيه أن كل جيولوجي مبتدئ ،سواءا ً أكان متخرجا ً يف
أقســام اجليولوجيــا يف اجلامعــات الســعودية أم العربيــة أم اجلامعــات
األجنبيــة ،حيتــاج ،حتــى يســتطيع أن يقــوم بعملــه يف أي ختصــص
مــن ختصصــات علــوم األرض ،كمــا يف العلــوم األخــرى ،إىل التعلــم
والتدريــب العمــي والتطبيقــي يف ختصصــه.
ال شــك يف أن قطــاع التعديــن ،والصناعــات التعدينيــة ،حيتــاج إىل
مستويات مختلف ٍة ،لدعم أعماله ،مثل
ومهارات شتى ،عىل
علوم
ٍ
ٍ
ٍ
الهندسة بفروعها املختلفة ،والعلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء
ومــا شــابهها ،والعلــوم اإلداريــة واملاليــة واملحاســبية ،وغريهــا ،ولكــن
أبــرز العلــوم التــي ارتبطــت بالتعديــن وأعمالــه هــي مجموعــة العلــوم
التي تُعرف جملة باسم علوم األرض مثل اجليولوجيا ،واجليوفيزياء،
واجليوكيميــاء ،والهيدرولوجيــا.
ويف ثالثينيات القرن املايض ،مع انطالقة أعمال التنقيب والتعدين
يف اململكــة ،كانــت تلــك البدايــات عــى أيــدي جيولوجيــن ومســاحني
أجانــب ،ذكرنــا منهــم ،آنفـاً ،كارل توتشــل.
ولكن ،ابتُعث ،يف تلك املرحلة ،عد ٌد من السعوديني للدراسة خارج
اململكــة ،بــدءا ً مــن مــر ولبنــان ،وحتــى اململكــة املتحــدة والواليــات
املتحــدة ،وقــد درس هــؤالء علومـا ً مختلفــة لتلبيــة االحتياجــات
املتن ِّوعــة التــي كانــت تنقــص اململكــة آنــذاك ،ودرس عــد ٌد منهــم علــوم
األرض من جيولوجيا ،وهيدرولوجيا وغريها ،وعادوا ليدعموا جهود
بالدهــم الراميــة إىل تنميــة القطاعــات التــي حتتــاج مثــل هــذه العلــوم،
ومــن أبــرز هــؤالء معــايل املهنــدس عبــداهلل بــن حمــود الطريقــي -رحمــه
اهلل -أول وزيــر لــوزارة البــرول والــروة املعدنيــة ،الــذي حيمــل درجــة
املاجســتري يف اجليولوجيــا مــن جامعــة تكســاس األمريكيــة ،ومعــايل
املهنــدس عــي بــن إبراهيــم النعيمــي؛ رابــع وزيـ ٍـر للبــرول والــروة
املعدنيــة ،وأول ســعودي يتــوىل رئاســة رشكــة أرامكــو ،وهــو حاصـ ٌ
ـل
عــى درجــة البكالوريــوس يف اجليولوجيــا مــن جامعــة ليهــاي بواليــة
بنســلفانيا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وعــى درجــة املاجســتري مــن
جامعــة ســتانفورد بواليــة كاليفورنيــا يف الهيدرولوجيــا «علــم امليــاه
اجلوفيــة» ،واجليولوجيــا االقتصاديــة ،والدكتــور فاضــل قبــاين ،الــذي
ـات علميـ ًة مــن كليــة كومبــورن للمناجــم يف إجنلــرا،
حصــل عــى درجـ ٍ
وكليــة كولــورادو للمناجــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ـث حــول أهميــة التدريــب العمــي التطبيقــي للمتخصصــن
ويف حديـ ٍ
يف اجليولوجيــا واجليوفيزيــاء ،والعاملــن يف مجــال التعديــن ،يقــول
الربوفيســور أحمــد الشــنطي؛ أحــد أعــام اجليولوجيــا يف اململكــة

وقد استشعر املسؤولون يف وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة،
كمــا كانــت تُعــرف ســابقاً ،حاجــة اخلرجيــن اجلــدد للتدريــب العمــي،
مــن بدايــة خترجهــم وتعيينهــم يف الــوزارة ،حتــى ميكــن االســتفادة
منهــم يف برامــج وعمليــات التنقيــب والبحــث واالستكشــاف للــروات
املعدنيــة ،واملســاعدة عــى رســم اخلرائــط اجليولوجيــة ،وغــر ذلــك مــن
األعمــال امليدانيــة.
وقد كانت أوىل اخلطوات ،التي اتُخذت يف هذا االجتاه ،أن استقطبت
املديريــة العامــة للــروة املعدنيــة بعــض اجليولوجيــن األجانــب،
العاملــن لديهــا بعقــود فرديــة ،أو مــن خــال البعثــات اجليولوجيــة
املتعاقــدة معهــا ،للقيــام بالتدريــب املطلــوب ،ومــن هــذه البعثــات؛
البعثــة اجليولوجيــة األمريكيــة ( )USGSوالبعثــة اجليولوجيــة
الفرنســية ( .)BRGMكمــا أقامــت املديريــة العامــة للــروة املعدنيــة
معسكرا ً جيولوجيا ً يف منطقة وادي فاطمة القريبة من مكة املكرمة
وجــدة ،وذلــك ألن جبــال هــذه املنطقــة حتــوي ثــروة هائلــة مــن الظواهــر
اجليولوجية املختلفة ،التي تُع ّد مدرسة حقلية جيولوجية متكاملة،
تقــع عــى كال جانبــي الــوادي ،مــن شــماله وجنوبــه.
ففــي شــماله تقــع جبــال ضــاف ،واملكــر ،وأبــو غــرة ،ومواقــع أخــرى
محيطــة تتبــع متكــون «فاطمــة» الربيكامــري الرســوبي .كمــا توجــد
كذلــك طبقــات بركانيــة وبركانيــة فتاتيــة أقــدم منهــا ،وحتتــوي جميــع
هــذه املُت ََط ِّبقــات عــى عنــارص مهمـ ٍة للتعليــم والتدريــب اجليولوجــي

جانب من وادي فاطمة حيث يظهر خام احلديد .يعد هذا املوقع
مبثابة مدرسة حقلية جيولوجية متكاملة.
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والتعديني .وباإلضافة إىل هذا حيتوي الوادي عىل ظواهر تركيبية من
طيــات وصــدوع مختلفــة األشــكال واالجتاهــات .كمــا توجــد ،يف شــمال
الــوادي ،طبقــات خــام احلديــد البطروخــي املتطبقــة مــع صخــور العــر
الثــايث ،والتــي يطلــق عليهــا اســم متكـوَّن «الشــمييس» الرســوبي،
الــذي تظهــر منكشــفاته عــى اجلانــب الغربــي مــن وادي الشــمييس،
ومتتــد إىل مســافات طويلــة باجتــاه اجلنــوب .وقــد أجــرت املديريــة العامــة
للــروة املعدنيــة دراســات معدنيــة مســتفيضة عليهــا.
أمــا يف جنــوب الــوادي فتكــر الصخــور والطبقــات الربكانيــة والربكانيــة
شــفات ملواقــع متمعدنــة مــن عــروق
الفتاتيــة ،التــي حتتــوي عــى ُم ْن َك َ
املــرو احلاملــة لبعــض الذهــب ،الــذي يـ ُـرى ،أحيانـاً ،بالعــن املجــردة أو
بالعدسة املكربة ،والتي تُشري أعمال احلفر وأكوام الرتاب املحيطة بها
إىل أنــه جــرى اســتغاللها يف األزمــان القدميــة .وهنــاك ،أيضـاً ،املعـ ِدن
الــركاين النشــأة ،املتطبــق مــع الصخــور الربكانيــة والربكانيــة الفتاتيــة،
التــي حتتــوي عــى كربيتــات احلديــد والنحــاس ،الــذي أجريــت عليــه
دراسـ ٌ
ـات ،مــن قبــل املديريــة العامــة للــروة املعدنيــة ،تشــمل احلفــر
املــايس والتحاليــل الكيميائيــة وغــر ذلــك مــن األعمــال االستكشــافية.
كل هذه التشكيالت والرتكيبات اجليولوجية املتن ِّوعة ،والتي تقع يف
ـكان واحــد ،تُشـ ّـكل مواقــع واعــدة للتعليــم اجليولوجــي والتعدينــي
مـ ٍ
والتدريب املتكامل يف هذين املجالني .ولدى هيئة املساحة اجليولوجية
الســعودية ،يف جــدة ،جميــع التقاريــر واملجــات العلميــة ،حــول هــذه
املواقــع وغريهــا ،التــي ميكــن للمدربــن واملتدربــن االســتفادة منهــا».
وبعــد البدايــات البســيطة التــي شــهدتها جهــود التدريــب عــى أعمــال
اجليولوجيــا واملســاحة والتعديــن ،كمــا أرشنــا آنفـاً ،بــدأت اململكــة يف
بنــاء هياكلهــا التعليميــة العاليــة وتأســيس اجلامعــات واملعاهــد التــي
قامــت بدورهــا بتدريــس جميــع العلــوم التــي احتاجهــا ،وال يــزال
ـي عــن الذكــر أن املؤسســات األكادمييــة
حيتاجهــا قطــاع التعديــن .وغنـ ٌ
واجلامعــات الســعودية ،التــي تأسســت يف مراحــل متعاقبــة ،قــد
أخرجــت ،لقطــاع التعديــن ،أعــدادا ً هائلـ ًة مــن املُتخصصــن يف جميــع
املجــاالت التــي حيتاجهــا ،الذيــن أســهموا عــر الســنني يف دعــم تطــور
القطــاع وتنميتــه.
ونظرا ً ألن تغطية مسرية التعليم والتدريب يف جميع التخصصات التي
حيتاجهــا قطــاع التعديــن والصناعــات التعدينيــة هــي أمـ ٌر عسـرٌ يتعــذر
اإلملــام بــه مــن خــال هــذا االســتعراض العــام وامل ُ ّ
ركــز ،فإننــا سنســتعرض
هنــا أقــدم الربامــج التعليميــة اجلامعيــة املتعلقــة بعلــوم األرض حتديــداً،
مثــل قســم اجليولوجيــا واجليوفيزيــاء بكليــة العلــوم يف جامعــة امللــك
ســعود ،وجامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن ،ومركــز اجليولوجيــا
التطبيقية وكلية علوم األرض يف جامعة امللك عبدالعزيز .وكذلك أبرز
برامــج التدريــب املهنــي املتخصــص التــي تُســهم يف تزويــد قطــاع التعديــن
بالكفاءات السعودية املؤهلة ومنها املعهد السعودي التقني للتعدين.

قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء
بكلية العلوم جامعة امللك سعود
ُ
أســس قســم اجليولوجيــا ،أحــد أقســام كليــة العلــوم يف جامعــة امللــك
واحد فقط من تأسيس
عام
سعود يف الرياض ،عام 1958م ،أي بعد
ٍ
ٍ
ُ
اجلامعــة نفســها .ومــع مــرور الســنني ،توســعت نشــاطاته وأعيــدت
تســميته ،يف عــام 2008م ،ليُصبــح قســم اجليولوجيــا واجليوفيزيــاء،
ليشــمل تدريــس علــم اجليوفيزيــاء ،وليُســهم يف تنويــع برامــج التعليــم
والبحــث يف اجلامعــة لتلبيــة االحتيــاج املتزايــد خلرجيــي علــوم األرض يف
اململكــة.
وتتلخــص رســالة هــذا القســم قــي تطويــر الفهــم واملهــارات واإلبداعــات
يف ميادين اجليولوجيا ،واجليوفيزياء ،وجيولوجيا املياه ،يف بيئة عالية
اجلــودة ،قــادرة عــى تزويــد املجتمــع باملعــارف ،والكفــاءات ،واخلرجيــن
القادريــن عــى تلبيــة احلاجــة يف التعليــم والتنميــة ،يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،يف جميــع املجــاالت ذات الصلــة.
وتنعكس رسالة القسم عىل أهدافه املتمثلة يف النقاط التالية:
.1حتقيــق التميــز يف التعليــم العــايل يف مجــاالت علــوم األرض ،مــع
العمل عىل جودة املخرجات األكادميية يف مستويات البكالوريوس
والدراســات العليــا.
ـات
.2تطويــر البحــوث العلميــة التطبيقيــة مــن خــال إقامــة مرشوعـ ٍ
يف مجــاالت الزيــت والغــاز ،واملعــادن ،وامليــاه اجلوفيــة ،والبيئــة
واملخاطــر الطبيعيــة.
.3تقديم االستشارات يف املجاالت ذات الصلة
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والقســم هــو أحــد أقســام العلــوم املرموقــة يف العالــم العربــي ،نظــرا ً
ملعايــره وكفاءاتــه التعليميــة العاليــة ،واخليــارات املتاحــة فيــه يف
ختصصــات علــوم األرض ،والتدريبــات امليدانيــة املكثفــة التــي ي ُوفرهــا،
وعمله عىل تطوير قدرة الطالب عىل التفكري والبحث ،واستخدامه
األدوات التعليميــة احلديثــة للتدريــس.
كما يضم القسم متحفا ً ومختربات متخصصة جليولوجيا النفط،
واجليوفيزيــاء ،والهيدروجيولوجيــا ،ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة،
باإلضافــة إىل مركــز للدراســات الزلزاليــة ،لرصــد الــزالزل عــى
الصعيــد الوطنــي ،ودراســات حبــوث الــزالزل يف اململكــة العربيــة
الســعودية.
وقد أثرى القســم نشــاطاته من خالل تفاعله العلمي مع مؤسســات
وهيئــات أخــرى ،يف اململكــة العربيــة الســعودية ،كهيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية ،ومدينــة امللــك عبدالعزبــز للعلــوم والتقنيــة،
ورشكــة أرامكــو الســعودية وغريهــا .ويتعــاون القســم ،أيضـاً ،مــع
مختــرات حبــث معروفــة عامليـاً ،يف بلــدان أخــرى ،مثــل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،وأملانيــا ،واململكــة املتحــدة.
ويضــم قســم اجليولوجيــا واجليوفيزيــاء ،يف كليــة العلــوم يف جامعــة
امللــك ســعود ،خنبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خ ِّرجيــي
جامعــات معروفــة ،يف اختصاصــات مختلفــة يف حقــول اجليولوجيــا
واجليوفيزيــاء ،وقــد حصــل معظمهــم عــى درجــة الدكتــوراة مــن
جامعــات متميــزة التصنيــف ،يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
واململكــة املتحــدة ،وأملانيــا ،وفرنســا .كمــا أن القســم حيــرص دامئـا ً
عىل املحافظة عىل نســبة معقولة من عدد املدرســن نســبة إىل عدد
الطــاب .هــذا فضـاً عــن أن أعضــاء هيئــة التدريــس ،يف القســم،
مدعومــون مبســاعدين وموظفــن وفنيــن.
ويشــجع القســم أعضــاء هيئــة التدريــس فيــه عــى اخلــروج يف اإلجــازات
الدراســية للتفــرغ العلمــي والزيــارات العلميــة .كمــا يـ ُـرف القســم
عــى املجلــة العربيــة للعلــوم اجليولوجيــة التــي تصــدر باللغــة اإلجنليزيــة.
وتُســهم كل هــذه الرتتيبــات يف احلفــاظ عــى بيئــة أكادمييــة وحبثيــة
متميــز ٍة يف القســم.

مناقشة مستقبل تعلم اآلالت يف قسم
اجليولوجيا واجليوفيزياء بكلية علوم
األرض يف جامعة امللك سعود.

داخل احلرم اجلامعي يف جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن.

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
تأسســت جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن ،يف مدينــة الظهــران
ـوم ملــي
باملنطقــة الرشقيــة ،حتــت اســم كليــة البــرول واملعــادن ،مبرسـ ٍ
صــدر يف عــام 1963م ،وبــدأت الدراســة فيهــا يف العــام الــذي تــاه،
بهــدف تأهيــل الكفــاءات الســعودية لدعــم قطاعــي البــرول والــروة
املعدنيــة .ويف عــام 1975م تغــرت مكانتهــا األكادمييــة لتصبــح جامعــة
البرتول واملعادن ،ويف عام 1986م تغ ّير اسمها ليُصبح جامعة امللك
فهــد للبــرول واملعــادن.
وتُعــد جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن مــن املؤسســات األكادمييــة
والبحثيــة الرائــدة يف العلــوم والتقنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
ِّ
متقدمة يف تقييم اجلامعات عىل املستويني العربي
وقد احتلت مراكز
ِّ
والعاملــي ،كمــا حــازت مراكــز متقدمــة يف عــدد بــراءات االخــراع.
وقــد شــهدت اجلامعــة ،منــذ إنشــائها ،تطــورات كبــر ًة يف برامجهــا
األكادمييــة ،ويف أعــداد الطــاب امللتحقــن بهــا ،واملتخرجــن منهــا،
وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن فيهــا .وظــل االلتحــاق باجلامعــة
مقتــرا ً عــى الطــاب دون الطالبــات حتــى عــام 2019م ،حــن
فُتــح املجــال أمــام الطالبــات لاللتحــاق بربامــج الدراســات العليــا يف
ختصصــات محـ َّددة ،ويف عــام 2021م ،اســتقبلت اجلامعــة أول دفعــة
مــن الطالبــات يف برامــج البكالوريــوس.
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ويف عــام 2019م ،حتولــت جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن مــن
جامعة حكومية إىل مؤسسة أكادميية غري رحبية يف مبادر ٍة تهدف إىل
حتقيــق رؤيــة «الســعودية .»2030
ويتجســد متيــز اجلامعــة ،مــن الناحيــة األكادمييــة والفكريــة ،يف رؤيتهــا
ّ
املســتندة إىل عــر ركائــز هــي:
 .1تنمية القوى البرشية كما ً ونوعاً.
.2الرتكيــز عــى البحــوث التطبيقيــة يف مجــال التنميــة الطبيعيــة
واســتغاللها مــع االهتمــام بالبحــوث التــي تعالــج قضايــا التنميــة
النوعيــة.
.3املشاركة يف دفع احلركة الثقافية يف اململكة.
 .4تنمية الربامج األكادميية.
.5االســتمرار يف االلتــزام بالربامــج األكادمييــة املتميــزة للدراســات
اجلامعيــة ،وتطويــر برامــج الدراســات العليــا عــى أرفــع مســتوى.
.6تطويــر مختلــف الوســائل التــي تعــن الطــاب عــى التعلــم،
واكتســاب املعرفــة لرفــع مســتوى التحصيــل العلمــي لديهــم.
 .7تطوير خدمات املكتبة املركزية وتوسعة منشآتها.
 .8تطوير إمكانات معهد البحوث باجلامعة.
.9إنشــاء املعامــل واملختــرات املتخصصــة ،وتطويرهــا لزيــادة الفاعليــة
يف املجــاالت العلميــة والتقنيــة احلديثــة.
.10تقديــم اخلدمــات املتخصصــة للمجتمــع ،والعمــل عــى رفــع كفــاءة
أداء القــوى العاملــة وإثرائهــا علميـاً.
وحتــرص جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن عــى نــر البحــوث
والدراســات البرتوليــة واملعدنيــة ،وتبادلهــا مــع اجلهــات املعنيــة يف
اململكــة والــدول األخــرى .كمــا حتــرص ،أيضـاً ،عــى تطويــر رشاكاتهــا
مــع كــرى املؤسســات واجلامعــات البحثيــة .وتعــد الرشاكــة مــع
معهــد ماساشوســتس للتقنيــة مــن أهــم الــراكات التــي قامــت
اجلامعــة ببنائهــا .كمــا اســتحدثت اجلامعــة برنامــج التبــادل الطالبــي
مــع جامعــات عامليــة عديــدة ،يف الواليــات املتحــدة وكوريــا اجلنوبيــة.
ومــن أهــم اجلامعــات املشــاركة يف برنامــج التبــادل الطالبــي؛ معهــد
ماساتشوســتس للتقنيــة ،وجامعــة أريزونــا ،وجامعــة كولــورادو
للمعــادن ،وجامعــة تكســاس أي آنــد أم ،ومعهــد جورجيــا للتقنيــة،
وجامعــة ســراكيوز ،ومعهــد كوريــا املتقـ ِّـدم للعلــوم والتقنيــة.
ويقــي نظــام اجلامعــة أن يلتحــق الطالــب اجلديــد بربنامــج الســنة
التحضريية ،ملدة عام درايس واحد ،وبعدها يلتحق بالتخصص الذي
خيتــاره وي ُقبــل فيــه.
وتُقــدم اجلامعــة برامــج أكادمييــة متن ِّوعــة مــن خــال كلياتهــا؛ كليــة
الهندســة والفيزيــاء ،وكليــة الكيميائيــات واملــواد ،وكليــة األعمــال،
وكليــة التصميــم والبيئــة العمرانيــة ،وكليــة احلاســب والرياضيــات،
وكليــة هندســة البــرول وعلــوم األرض ،وجميــع هــذه الكليــات تضــم
ختصصــات تدعــم قطــاع التعديــن مــن أوجـ ٍه عــدة ،خاصـ ًة يف مجــاالت
الهندســة والكيميــاء املتعـ ِّـددة ،ومــن التخصصــات ذات األهميــة
ِّ
تقدمهــا اجلامعــة ختصــص اجليولوجيــا الــذي
لقطــاع التعديــن ،التــي
متنــح اجلامعــة فيــه درجــات البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراة،
وختصــص اجليوفيزيــاء الــذي متنــح فيــه اجلامعــة درجتــي البكالوريــوس

واملاجســتري .وقــد ختـ ّرج يف جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن عــد ٌد
ممــن تولــوا مناصــب قياديــة يف قطــاع التعديــن والــروة املعدنيــة
منهــم معــايل املهنــدس خالــد بــن صالــح املديفــر ،نائــب وزيــر الصناعــة
والرثوة املعدنية لشــؤون التعدين والرئيس التنفيذي الســابق لرشكة
التعديــن العربيــة الســعودية (معــادن).

مركز اجليولوجيا التطبيقية وكلية علوم األرض
جبامعة امللك عبدالعزيز
ُ
أســس مركــز اجليولوجيــا التطبيقيــة يف عــام 1970م ،يف مدينــة جــدة،
حتــت إدارة منظمــة اليونســكو ،وبالتعــاون بينهــا وبــن املديريــة العامــة
للــروة املعدنيــة ،وكليــة البــرول واملعــادن ،كمــا كانــت تُعــرف آنــذاك،
لتأهيــل الكفــاءات الســعودية يف املجــاالت الفنيــة املرتبطــة بعلــوم
األرض.
ـات جامعيــة
وحلاجــة املديريــة العامــة للــروة املعدنيــة لطاقـ ٍـم فنــي مبؤهـ ٍ
عليــا ،فقــد بــدأ املركــز منــح درجتــي املاجســتري والدبلــوم التطبيقــي
يف علــوم اجليولوجيــا والتعديــن .ويف عــام 1977م ،تــم دمــج قســم
اجليولوجيــا يف كليــة العلــوم ،يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز ،مــع مركــز
اجليولوجيــا التطبيقيــة ،حتــت اســم كليــة علــوم األرض.
ولكليــة علــوم األرض ،يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز ،قصــة جيولوجيــة
جميلة ومشوقة تستحق أن تُروى ،ويرويها لنا هنا أول عميد ملعهد
الدراســات العليــا يف اجليولوجيــا التطبيقيــة ،الــذي أصبــح فيمــا بعــد
كليــة علــوم األرض ،الربوفيســور أحمــد الشــنطي.
تبــدأ هــذه القصــة ،كمــا يقــول الربوفيســور أحمــد الشــنطي ،باثنــن مــن
اخلرباء النمساويني اجليولوجيني ،التابعني ملنظمة اليونسكو ،اللذين
ســبق أن عمــا ضمــن الفنيــن يف املديريــة العامــة للــروة املعدنيــة ،يف
نهايــة ســتينيات القــرن امليــادي املــايض .وقــد الحــظ هــذان اخلبــران،
مــن خــال نتائــج الدراســات اجليولوجيــة عــى الــدرع العربــي ،وبعــض
أعمــال البعثــات اجليولوجيــة ،أهميــة التمعدنــات ومؤرشاتهــا يف الــدرع
العربي ،وبنا ًء عىل مالحظاتهما املهمة ،ظهرت وكبُرت فكرة إنشــاء
مركــز خــاص بالدراســات اجليولوجيــة التطبيقيــة؛ احلقليــة والبحثيــة.
ويواصــل الربوفيســور أحمــد الشــنطي حديثــه قائـاً :مــا تــى ذلــك ،يف
تلك احلقبة املبكرة من عمر التنمية يف اململكة ،هو تفاهمات جرت
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بــن وزارة البــرول والــروة املعدنيــة ،وكليــة البــرول واملعــادن (جامعــة
امللــك فهــد للبــرول واملعــادن حاليـاً) ،ومنظمــة اليونســكو ،ووزارة
املعــارف (وزارة التعليــم حاليـاً) إلنشــاء مركــز متخصــص لتدريــس
اجليولوجيــا التطبيقيــة.
ُ
ويف عــام 1970م ،أســس مركــز اجليولوجيــا التطبيقيــة تابعـا ً للمديريــة
العامــة للــروة املعدنيــة ،وحُ ــدد اختصاصــه بتدريــب اجليولوجيــن
الســعوديني ،يف وزارة البــرول والــروة املعدنيــة ،عــى املوضوعــات
ذات العالقة باملجاالت اجليولوجية احلقلية ،وبالتنقيب عن الرثوات
املعدنيــة داخــل اململكــة ،وتأهيــل هــؤالء اجليولوجيــن الســعوديني
للحصــول عــى درجــة املاجســتري والدبلــوم العــايل يف هــذا املجــال.
وحســبما ذكــره الربوفيســور أحمــد الشــنطي؛ ُ
شـ ّـكلت جلنــة تنفيذيــة
للمركــز ،برئاســة مديــر كليــة البــرول واملعــادن ،مــع ســتة أعضــاء
ميثلــون الــروة املعدنيــة ،والكليــة ،واليونســكو .وتقــرر أن جتتمــع هــذه
اللجنــة دوريـا ً لدراســة املســتجدات ،عــى أن يكــون اإلرشاف اإلداري
واملــايل مــن اختصــاص الــروة املعدنيــة ،بينمــا يكــون تعيــن الفريــق
الفنــي مــن اختصــاص اليونســكو ،وختتــص كليــة البــرول واملعــادن
بــاإلرشاف الفنــي ومنــح الشــهادات.
وفيما بعدُ ،عني أحد اجليولوجيني السعوديني ،وهو األستاذ محمد
اجلنــدي ،مديــرا ً للمركــز ،وحُ ــددت موضوعــات املنهــج الــدرايس حبيــث
ي ِّ
ُركــز عــى تدريــس اجليولوجيــا التطبيقيــة ،يف مجــايل الــروة املعدنيــة
وامليــاه .وي ُضيــف الربوفيســور أحمــد الشــنطي أنــه ،يف الفــرة التــي
ُ
كان هــو فيهــا يف املركــز ،أضيفــت ختصصــات اجليولوجيــا الهندســية،
وجيولوجيــا البــرول ،والرتســبات ،كمــا متــت املوافقــة عــى برنامــج
الدكتــوراة يف التخصصــات التطبيقيــة األربعــة .وحُ ـ ّدد املؤهــل للخريــج
ُّ
تعثــر الــدارس يف احلصــول عــى درجــة
بدرجــة ماجســتري ،ويف حــال
املاجســتري للخرجيــن فإنــه ي ُمنــح دبلــوم املركــز العــايل.

الــوزراء املوقــر بضــم مركــز اجليولوجيــا التطبيقيــة يف جــدة إىل جامعــة
امللــك عبدالعزيــز.
وهكذا ،واحلديث ال يزال للربوفيسور أحمد الشنطي ،تم دمج
قسم اجليولوجيا يف كلية العلوم ،عام 1977م ،مع معهد اجليولوجيا
التطبيقية ،حتت اسم كلية علوم األرض ،التي ال تزال تواصل
النهوض بدورها الرائد واملهم ،كواحدة من أبرز الكليات البحثية
والتطبيقية ،يف مجال اجليولوجيا ،التي متنح مؤهالت البكالوريوس
واملاجستري والدكتوراة .وقد توسعت مناهج وبرامج الكلية ،عرب
ُ
مراحل زمنية متعاقبة ،كما أضيفت إىل مناهجها مواد دراسية
جديدة مثل اجليولوجيا البنائية ،واالستشعار عن ب ُعد ،واجليوفيزياء،
واجليوكيمياء.
وقد شهدت برامج كلية علوم األرض عديدا ً من التطورات فكانت
من أسبق كليات اجلامعات يف اململكة يف إضافة برامج املاجستري
والدكتوراة ،حيث تنفرد كلية علوم األرض يف جامعة امللك
عبدالعزيز ،بني جامعات اململكة وعىل مستوى العالم العربي كله،
مبنح درجة البكالوريوس يف اجليولوجيا التطبيقية.
وتضــم كليــة علــوم األرض أقســاما ً وختصصــات تتــاءم مــع االحتيــاج
الفعــي للخطــط التنمويــة الوطنيــة ،ومــن أبــرز هــذه األقســام؛ قســم
الرثوة املعدنية والصخور ،وقسم جيولوجيا املياه ،وقسم اجليولوجيا
الهندســية والبيئــة ،وقســم جيولوجيــا البــرول والرتســبات ،وقســم
اجليوفيزيــاء ،وقســم اجليولوجيــا البنائيــة.
وهنــاك أعــدا ٌد كبــرة مــن خرجيــي كليــة علــوم األرض يف جامعــة امللــك
عبدالعزيــز يعملــون يف املؤسســات احلكوميــة املتخصصــة مثــل هيئــة
املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،ووزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة،
ووزارة الطاقــة ،ووزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ،وغريهــا.

ونتيجــة للحاجــة املاســة إىل املســاعدين الفنيــن ،يف املديريــة العامــة
ُ
للــروة املعدنيــة ،أنــئ ،يف عــام 1973م ،قســمٌ للتدريــب الفنــي يف
املركــز ،لتخريــج مســاعدين يف مجــاالت اجليولوجيــا ،واجليوفيزيــاء،
والتحاليل الكيميائية ،والرسم اجليولوجي ،واملساحة .عىل أن يكون
املتقــدم لاللتحــاق بهــذا القســم حاصـاً عــى شــهادة الثانويــة العامــة.
وفيمــا ميكــن اعتبــاره منعطفـا ً جوهريـا ً يف تاريــخ املركــز وكليــة العلــوم
يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز ،متــت املفاهمــة ،بــن معــايل وزيــر البــرول
والــروة املعدنيــة ومعــايل وزيــر التعليــم العــايل ،عــى نقــل املركــز
مــن مــاك وزارة البــرول والــروة املعدنيــة إىل مــاك جامعــة امللــك
عبدالعزيــز .وأن يتــم ،كذلــك ،نقــل اإلرشاف اإلداري والعلمــي واملــايل
عليــه إىل اجلامعــة ،وأن يُعـ ّدل اســم املركــز إىل؛ معهــد الدراســات
العليــا يف اجليولوجيــا التطبيقيــة ،وبالفعــل ،صــدر قــرار مجلــس

محارضة يف كلية علوم األرض يف
جامعة امللك عبدالعزيز.
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القضايــا املجتمعيــة املهمــة ،مثــل الســامة ،ومهــارات احلاســب
اآليل ،واللغــة اإلجنليزيــة.

املعهد السعودي التقني للتعدين
أنــئ املعهــد الســعودي التقنــي للتعديــن ،يف مدينــة عرعــر يف منطقــة
احلــدود الشــمالية يف اململكــة ،عــام 2012م ،كرشاكــة بــن املؤسســة
العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي ورشكــة التعديــن العربيــة الســعودية
ـاءات مــن الشــباب الســعودي للنهــوض
(معــادن) ،وذلــك لتطويــر كفـ
ٍ
بأعمــال ومهمــات صناعــة التعديــن.
ويف البدايــة ،تــم التعاقــد مــع جامعــة ميــزوري للعلــوم والتقنيــة ،يف
الواليــات املتحــدة ،لتشــغيل املعهــد ،وقــد قامــت اجلامعــة بتصميــم
وتطويــر الربامــج التدريبيــة يف املعهــد .ويف ســعيه احلثيــث حنــو حتقيــق
اجلــودة املطلوبــة يف التدريــب الــذي ي ِّ
ُقدمــه ،ميتلــك املعهــد عــددا ً مــن
أجهــزة املحــاكاة ،ومعمـاً مصغــرا ً ملعاجلــة املعــادن ،ومعمـاً للتصنيــع
الرقمــي لتعزيــز االبتــكار واإلبــداع ،باإلضافــة إىل معــرض للتوعيــة
بإجــراءات الســامة الصناعيــة والشــخصية ،ممــا جيعلــه يف صــدارة
التدريب املهني املتخصص يف التعدين يف منطقة اخلليج العربي .كما
يقـ ِّـدم املعهــد برنامجـا ً متميــزا ً لتعليــم اللغــة اإلجنليزيــة.
ّ
ّ
مشغلني ذوي معرف ٍة شاملة،
ويركز املعهد ،يف برامجه ،عىل ختريج
تتجــاوز املعــارف العلميــة والتشــغيلية إىل تنميــة حــس االلتــزام
بالنظــام ،وأخالقيــات العمــل ،وســلوكيات الســامة ،والتواصــل،
والقيــادة الفاعلــة.
وتتلخــص رؤيــة املعهــد يف تقديــم تدريــب مهنــي عــايل اجلــودة ،مــع
الرتكيــز عــى قطــاع التعديــن ،لتطويــر القــوى العاملــة الفنيــة املؤهلــة
تأهيـاً عاليـاً .فيمــا تتمحــور رســالته حــول اإلســهام يف رؤيــة اململكــة
 2030مــن خــال تطويــر املعرفــة والكفــاءات الفنيــة للقــوى العاملــة
الوطنيــة ،لتوطــن وظائــف صناعــة التعديــن يف اململكــة.
ويعمــل املعهــد عــى الوصــول إىل هــذا اإلســهام مــن خــال أهــداف
واضحــة تتلخــص يف:
.1تدريــب وتأهيــل الشــباب الســعودي ،لتمكينهــم مــن التعامــل مــع
وظائــف التعديــن وتنفيذهــا يف صناعــة التعديــن يف اململكــة.
.2التعــاون مــع املؤسســات التعليميــة واملهنيــة والتقنيــة املماثلــة،
السعودية واإلقليمية والعاملية ،لالستفادة من اخلربات األكادميية
والتقنيــة.
.3تعزيز الوعي بالسالمة بني املتدربني.
.4التواصــل مــع املجتمــع املحــي ،وتوفــر التدريــب والوعــي بعديــد مــن

وتشــمل مســؤوليات إدارة التدريــب يف املعهــد تطويــر خطــط جــذب
املتدربني ،وحتديد رشوط قبولهم ،وحتديد معايري اختيار املتدربني .كما
تقــوم اإلدارة بتطويــر املناهــج ،ووضــع خطــط التدريــب ،وإجــراء التقييــم
وفقـا ً الحتياجــات رشكات التوظيــف يف قطــاع التعديــن .وتــرف إدارة
التدريــب عــى تنفيــذ برامــج التدريــب وتقييــم نتاجئــه .ومــدة التدريــب يف
املعهــد 6 ،فصــول تدريبيــة ،مــدة كل فصــل درايس  13أســبوعاً.
وينقسم التق ُّدم الوظيفي يف املعهد إىل ثالث مراحل رئيسة؛
فخــال الســنة األوىل ،التــي متثــل املرحلــة األوىل ،حيــر املتدربــون
دورات يف اللغــة اإلجنليزيــة ،والســامة ،واحلاســب اآليل ،والكيميــاء،
ومهــارات احليــاة العامــة.
وبعد إمتام السنة األوىل بنجاح ،تتم ترقية املتدربني إىل السنة
الثانية ،حيث يبدأون تعلم مواد التخصص ،مثل التعدين
السطحي ،والتعدين حتت األرض ،وكذلك اللغة اإلجنليزية التقنية.
وبعد ذلك ،تتم ترقية املتدربني إىل «برنامج التدريب أثناء العمل»،
ملــدة ســتة أشــهر ،يف مقــر الرشكــة التــي ســيتم توظيفهــم فيهــا .وهنــاك
يتــم تقييــم املتدربــن وإعــان خترجهــم ،لينتقلــوا ،بعــد التخــرج ،إىل
مقــر الرشكــة لبــدء العمــل.
كفاءات
وي ُركز املعهد السعودي التقني للتعدين عىل تأهيل وختريج
ٍ
ســعودية مدربــة تدريبـا ً عاليـا ً يف مجــال التعديــن واملجــاالت املســاندة
لــه .لذلــك ،كان مــن أهــم املجــاالت التــي أوالهــا املعهــد اهتمامـا ً
كبــرا ً وأولويـ ًة قصــوى ،فنيــات التعديــن ،وامليكانيــكا ،والكهربــاء،
والصيانة ،واالستكشاف .وقد متت صياغة هذه املجاالت يف عدد من
الربامــج التدريبــة التــي ِّ
يقدمهــا املعهــد؛ كربنامــج التعديــن حتــت ســطح
األرض ،وبرنامــج التعديــن فــوق ســطح األرض ،وبرنامــج عمليــات
التشــغيل.
برنامج التعدين حتت سطح األرض
ّ
يركــز برنامــج التعديــن حتــت األرض عــى التدريــب عــى احلــاالت التــي
يوجــد فيهــا اخلــام أو املــواد التــي ســيتم اســتخراجها يف أعمــاق األرض،
أو حيــث توجــد عوائــق مــن طبقــات الصخــور أو مــا شــابه ذلــك جتعــل
مــن الصعــب أو غــر العمــي الوصــول إىل الــركاز بســهولة.
ـب التدريــب يف هــذا الربنامــج عــى املهــارات الفنيــة باســتخدام
وينصـ ُّ
أحــدث معــدات املحــاكاة .كمــا يتلقــى املتــدرب أيضـا ً تدريبـا ً عمليـاً،
أثنــاء العمــل ،ملــدة ســتة أشــهر يف نهايــة الربنامــج.
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برنامج التعدين فوق سطح األرض
وي ّ
ُركــز هــذا الربنامــج عــى احلــاالت التــي يكــون التعديــن فيهــا عــى
سطح األرض أو قريبا ً منه .وتبدأ السنة األوىل من الربنامج بتحسني
مهارات اللغة اإلجنليزية لدى املتدربني ،وتعليمهم أسس السالمة،
باإلضافــة إىل مهــارات احلاســب اآليل والرياضيــات والكيميــاء .ويف
السنة الثانية ،يتم الرتكيز عىل املهارات الفنية للمتدربني ،املتعلقة
بالتخصــص يف العمليــات التشــغيلية للتعديــن ،باســتخدام أحــدث
معدات املحاكاة .ويتلقى املتدربون ،أيضاً ،تدريبا ً عمليا ً أثناء العمل
ملــدة ســتة أشــهر يف نهايــة الربنامــج.
برنامج عمليات التشغيل
يشــمل برنامــج عمليــات التشــغيل التدريــب عــى مراحــل وإجــراءات
التعامــل مــع اخلامــات املعدنيــة يف املصانــع بعــد اســتخراجها ،ومنهــا
عمليــات الصهــر ،والتكريــر ،والغربلــة ،واملعاجلــة عــى طــول خــط
اإلنتــاج.
وكمــا هــي احلــال يف الربنامجــن الســابقني ،يتــم الرتكيــز عــى
املهــارات الفنيــة للمتدربــن ،املتعلقــة بالتخصــص يف العمليــات
التشغيلية للتعدين ،باستخدام أحدث معدات املحاكاة .ويتلقى
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املتدربــون ،أيضـاً ،تدريبـا ً عمليـا ً أثنــاء العمــل ملــدة ســتة أشــهر يف
نهايــة الربنامــج.
وألن هــدف كل هــذه الربامــج هــو الســعي إىل تدريــب وتأهيــل فنيــن
سعوديني بدرجة عالية وفق املعايري الدولية بغرض سعودة الوظائف
التــي حيتاجهــا قطــاع التعديــن ،فــإن الربامــج ت ُ ّ
ركــز عــى اكتشــاف
مواهــب الشــباب الســعودي واالســتفادة منهــا ،وتعزيــز معرفتهــم
باملــوارد الطبيعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وترســيخ مفهــوم
الســامة يف املصانــع واملناجــم لديهــم.
وإدراكا ً مــن املعهــد الســعودي التقنــي للتعديــن ألهميــة خدمــة
املجتمــع ،فإنــه يُقــدم برامــج وخدمــات مجتمعيــة متن ِّوعــة ،لتعزيــز
ثقافــة املجتمــع املحــي ،ودعــم فكــر االقتصــاد املعــريف فيــه .ومــن هــذه
ُ
ـرض دائـ ٍـم للتعريــف بأصــول
الربامــج ،عــى ســبيل املثــال ،إقامــة معـ ٍ
وقواعــد وأهميــة الســامة ،وفتــح أبــواب املعهــد أمــام الزائريــن مــن
أفــراد املجتمــع لتشــجيعهم عــى طلــب العلــم وغــرس حُ ــب القــراءة يف
نفوسهم ،يف جميع املجاالت وبطرق متن ِّوعة ،وتنظيم برامج ثقافية
صيفيــة ،قامئــة عــى تنميــة املهــارات والرتفيــه ،لتدريــب الشــباب عــى
مختلــف جوانــب املعرفــة.

تدريب طالب املعهد السعودي التقني
يف معمل املحاكاة.
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الفصل التاسع

قطاع التعدين السعودي؛
انطالقة حنو املستقبل
أعد مادة هذا الفصل:معايل املهندس خالد بن صالح املديفر؛
نائب وزير الصناعة والرثوة املعدنية لشؤون التعدين
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ـول ســابق ٍة مــن هــذا الكتــاب عــن تاريــخ التعديــن يف
حت َّدثنــا يف فصـ ٍ
ً
جزيــرة العــرب ،ويف اململكــة العربيــة الســعودية حتديــدا ،وعرفنــا
ـواح عديــدة مــن حيــاة
عراقــة هــذا املجــال االقتصــادي وارتباطــه بنـ ٍ
النــاس يف هــذا اجلــزء مــن العالــم .وخــال الســنوات املعــدودة
املاضيــة ،شــهد قطــاع التعديــن يف اململكــة العربيــة الســعودية
ـتقبل واعـ ٍـد للقطــاع وللمملكــة
ـوات باجتــاه مسـ
تطـ
ـورات وخطـ ٍ
ٍ
ٍ
العربيــة الســعودية وشــعبها.

معايل األستاذ بندر بن إبراهيم اخلري ّف ،وزير الصناعة
والرثوة املعدنية ،يف زيارة ملنجم مهد الذهب.

وقبــل أن نبــدأ يف احلديــث عــن هــذه التطــورات ومســرتها وأهدافهــا،
ال بــد لنــا مــن أن نُلقــي نظــر ًة رسيعـ ًة عــى بعــض احلقائــق واملعلومــات
املرتبطــة بقطــاع التعديــن يف اململكــة العربيــة الســعودية.
حتتــوي اململكــة عــى مــوارد معدنيــة كبــرة ،مــن مختلــف املعــادن،
حتدثنــا عــن عــد ٍد منهــا يف أماكــن أخــرى مــن هــذا الكتــاب .وتنتــر
هــذه املــوارد يف أكــر مــن  5000موقــع ،يف كل أحنــاء اململكــة،
وتُقـ ّدر حبــوايل خمســة تريليونــات ريــال (ترليــون وثالمثائــة مليــار
دوالر).
وتنتــج اململكــة ،حاليـاً ،عديــدا ً مــن املعــادن واملنتجــات املعدنيــة ،التــي
لهــا دور مهــم يف سالســل القيمــة املضافــة للمعــادن الفلزيــة؛ كاحلديــد
واألملنيــوم والنحــاس والزنــك والذهــب ،وكذلــك منتجــات املعــادن
الالفلزيــة؛ كاألســمدة واإلســمنت والزجــاج والســراميك .إذ يـ ُـراوح
إنتاجهــا مــن احلديــد اخلــام بــن  9و 10ماليــن طــن ،ومــن البوكســايت
حوايل  4ماليني ونصف مليون طن .ومن األملنيوم مليون طن ،ومن
النحــاس والزنــك مــا يُقــارب  176ألــف طــن ســنوياً ،ومــن الذهــب مــا
يُقــارب  417ألــف أوقيــة ،كمــا تـ ُـراوح صــادرات اململكــة مــن األســمدة
الفوســفاتية بــن  5.5و 6ماليــن طــن ســنوياً ،حيــث تُعـ ُّد اململكــة
ضمــن أكــر  5دول منتجــة لألســمدة الفوســفاتية يف العالــم ،ويبلــغ
إنتاج اململكة من اإلسمنت  61مليون طن سنوياً ،األمر الذي جيعل
اململكــة ثامــن أكــر منتــج لــه عامليـاً ،كمــا يبلــغ إنتــاج الركام/اخلرســانة
أكــر مــن  350مليــون طــن ،فيمــا يتجــاوز إنتــاج اململكــة مــن امللــح
مليــوين طــن.

معايل املهندس خالد بن صالح املديفر ،نائب وزير
الصناعة والرثوة املعدنية لشؤون التعدين ،أثناء إلقاء
كلمته يف حفل إطالق الربنامج العام للمسح اجليولوجي.

جانب آخر ،تُع ّد اململكة رابع أكرب مستورد للمنتجات املعدنية يف
ومن
ٍ
العالم ،خاصة احلديد واملعادن النفيسة واملعادن األساس ،وهي ثالث
أكــر مســتهليك البارايــت ،وســادس أكــر مســتهليك الســراميك ،وثامــن
أكرب مستهليك اإلسمنت ،واملستهلك اخلامس عرش للحديد يف العالم.
كل هــذه احلقائــق ،وغريهــا كثــر ،باإلضافــة إىل الســجل التارخيــي الــري
لقطــاع التعديــن يف اململكــة ،اســتحث الدولــة عــى تطويــر وتنميــة هــذا
القطــاع ،وتعزيــز االســتثمارات فيــه ليكــون مصــدرا ً إضافيـا ً لالقتصــاد
الوطنــي ،ي ُحقــق أهــداف الدولــة الراميــة إىل تنويــع مصــادر االقتصــاد
الوطني ،ونرش التنمية الشاملة يف جميع مناطق اململكة ،وإجياد فرص
ـاالت واعــدة.
عمـ ٍـل نوعيــة ،بأعــدا ٍد كبــرة ،ألبنــاء وبنــات اململكــة ،يف مجـ ٍ
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ولتحقيــق هــذه األهــداف وغريهــا ،شــهد قطــاع التعديــن ،منــذ إطــاق
ـوات ،بــل
رؤيــة اململكــة  ،2030يف شــهر إبريــل مــن عــام 2016م ،خطـ ٍ
ـزات تطويريـ ًة جبــارة ،وضعتــه عــى املســار الصحيــح باجتــاه حتقيــق
قفـ ٍ
األهداف املرجوة منه .لكن إرهاصات هذه اخلطوات التطويرية بدأت
قبــل إطــاق الرؤيــة ببضــع ســنوات .وهنــا ،يقــول الدكتــور عبــداهلل
عيــى الدبــاغ ((( عــن هــذه املرحلــة:
«وبعــد فــر ٍة وجيــزة مــن تعيينــه وزيــرا ً للبــرول والــروة املعدنيــة
كلفنــي معــايل املهنــدس عــى إبراهيــم النعيمــي بإجــراء دراســة حــول
مــا حيتاجــه قطــاع التعديــن ليتطــور ويصبــح ركيــزة مــن ركائــز االقتصــاد
الوطنــي ،ويف خــال ســنة اكتملــت الدراســات ،التــي أرشف عليهــا
صاحــب الســمو امللــي ،األمــر فيصــل بــن تــريك بــن عبدالعزيــز ،الــذي
كان آنــذاك مستشــارا ً يف وزارة البــرول والــروة املعدنيــة .واتضــح ،مــن
الدراســة ،أن هنــاك ثالثــة جوانــب جيــب العمــل عليهــا بالتــوازي.
أولها؛ إنشاء هيئة للمساحة اجليولوجية وتنظيم املعلومات واخلرائط،
وثانيهــا؛ مراجعــة وحتديــث نظــام التعديــن القائــم ليتــاءم مــع
متطلبــات االســتثمار يف التعديــن ،ويكــون منافسـا ً لألنظمــة املماثلــة
يف البلــدان األخــرى،
وثالثهــا؛ تكويــن رشكــة ســعودية للنهــوض مبهمــات التعديــن
والصناعــات املعدنيــة ،متلكهــا الدولــة بدايــة ،ثـ ُـم يُصــار إىل ختصيصهــا
الحقـا ً لتشــجيع القطــاع اخلــاص عــى دخــول مجــال التعديــن».
ويف هــذا الشــأن يقــول معــايل املهنــدس عــي النعيمــي(((« :لعــل
احلديــث ،يف هــذا الكتــاب ،عــن النفــط ،الــذي هــو عصــب التنميــة يف
ـقي الثــاين كوزيــر ،وهــو الــروة املعدنيــة.
البــاد ،قــد جــار عــى شـ ّ
ففــي غضــون أقــل مــن عامــن ،مــذ ُع ِّينـ ُ
ـت وزيــراً ،قمنــا بتأســيس
رشكــة معــادن يف عــام 1997م ،مبوجــب مرســوم ملــي ،لتطويــر الــروة
املعدنيــة يف اململكــة.

(((	الدكتور عبداهلل عيىس الدباغ؛ من مواليد مدينة الطائف ،حاصل عىل
الدكتوراة يف اجليولوجيا البنيوية من جامعة كارولينا الشمالية ،وهو
من اخلرباء املعدودين يف مجال التعدين ،عمل أستاذا ً زائرا ً يف جامعة
برنستون ،ثم محارضا ً ومديرا ً ملعهد البحوث يف جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ،اختري عضوا ً يف مجلس إدارة رشكة أرامكو السعودية ،وكان أول
رئيس تنفيذي لرشكة معادن بعد تأسيسها.
ٍ
ُقتبس من الصفحات  240إىل  ،242من السرية الذاتية ملعايل
(((	الكالم هنا م
ٌ
املهندس عيل بن إبراهيم النعيمي؛ وزير البرتول والرثوة املعدنية األسبق،
التي نرشها يف عام 2016م حتت عنوان من البادية إىل عالم النفط.
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ّ
ركــزت معــادن ،يف بداياتهــا ،عــى تطويــر وتوســيع عمليــات تعديــن
الذهــب يف اململكــة ،لكــن تبــن أن مبقــدور الرشكــة ،عــى الرغــم مــن
جناحهــا يف مجــال املعــادن الثمينــة ،أن تكــون البوابــة إىل التوســع يف
صناعــات جديــدة ال تســتند إىل منتجــات النفــط .ولــم تكــد متــر عــر
ســنوات عــى تأســيس معــادن ،حتــى قمنــا بطــرح  %50مــن أصــول
الرشكــة يف ســوق األســهم الســعودية (تــداوُل) .وبصفتــي الوزيــر ،فقــد
خرجــت مــن مجلــس إدارة معــادن مــا إن أصبحــت رشكــة مســاهمة،
غــر أننــي أســهمت كثــرا ً يف رســم سياســاتها وتطويرهــا».
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وملــا كانــت رشكــة معــادن إحــدى الركائــز الثــاث التــي انتهــت إليهــا
ُ
ـب مــن معــايل وزيــر البــرول والــروة
الدراســة التــي أجريــت بطلـ ٍ
املعدنيــة؛ املهنــدس عــي النعيمــي ،وأرشف عليهــا صاحــب الســمو
امللــي األمــر فيصــل بــن تــريك ،وتــوىل إدارتهــا الدكتــور عبــداهلل عيــى
ـل ســابق عــن هيئــة املســاحة
الدبـّـاغ ،وملــا كنــا قــد حتدثنــا ،يف فصـ ٍ
ً
اجليولوجيــة الســعودية ،وســنتحدث ،الحقـا ،عــن مراجعــة وحتديــث
نظــام التعديــن واالســتثمار التعدينــي ،فلعلنــا نقــف هنــا ،قليـاً
لنتحــدث عــن معــادن؛ تأسيســها وانطالقتهــا وأعمالهــا.

معادن؛ التأسيس
واالنطالقة واملسرية
أسهم يف إعداد مادة هذا اجلزء من الكتاب
سعادة الدكتور عبداهلل عيىس الدبّاغ
تأسســت رشكــة التعديــن العربيــة الســعودية؛ معــادن ،مبوجــب
مرســوم ملــي كريــم صــدر يف شــهر مــارس مــن عــام 1997م ،بهــدف
تطويــر املصــادر املعدنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية .وبعــد ثالثــة
أشــهر مــن تأسيســها ،صــدر مرســوم ملــي كريــمٌ بتكليــف الدكتــور
عبــداهلل بــن عيــى الدبــاغ ،رئيسـا ً للرشكــة ،كبــرا ً إلدارييهــا
التنفيذ يــن.
ّ
تذكــر
ويف كلمتــه التــي ألقاهــا يف حفــل تكرميــه مبناســبة تقاعــده،
الدكتــور عبــداهلل الدبــاغ هــذه اللحظــات احلاســمة فقــال للحارضيــن:
«حــال صــدور األوامــر امللكيــة بتأســيس الرشكــة وتعيينــي رئيسـا ً
لهــا ،بــدأ العمــل عــى قــدم وســاق ،وقــد ســمعتم بقيــة القصــة مــن
زمــايئ الذيــن ســبقوين باحلديــث .ولكــن ،مــن الــذي صنــع معــادن؟
إنــه ســؤال جوهــري! احلقيقــة ،واحلقيقــة الكاملــة هــي؛ أنتــم ،أنتــم
ٌّ
ـارش ًة كانــت أم غــر
جميعـا ً صنعتــم معــادن كل جبهــده وطريقتــه ،مبـ ِ
مبــارشة ،ومــا كنــت إال جــزءا ً مــن هــذه املنظومــة أو كمــا يقــول املثــل
الــدارج؛ «عصــا يف حزمــة».
وحتقيقـا ً لتطلعــات القيــادة احلكيمــة ،الراميــة إىل تنميــة اســتثمارات
الــروات املعدنيــة يف اململكــة ،رشع الدكتــور عبــداهلل الدبــاغ يف حشــد
الطاقــات البرشيــة واخلــرات املحليــة واألجنبيــة ،بهــدف إمتــام تأســيس
الرشكــة ،وإعــداد اخلطــط التطويريــة الســتثماراتها ،وتوســيع نطاقــات
أعمالهــا ،لتشــمل مختلــف أنــواع الصناعــات التعدينيــة.
مــى الدكتــور عبــداهلل الدبــاغ ،يســانده فريـ ٌ
ـق مؤهــل مــن الكفــاءات
املهنيــة واخلــرات األجنبيــة ،يف التخطيــط املحكــم للتوســع يف نشــاطات
رشكــة معــادن االســتثمارية ،واالنتقــال بهــا مــن منجــم واحــد ،هــو
منجــم مهــد الذهــب ،إىل أن تصبــح رشكــة عامليــة املســتوى ،ذات
نشــاطات متن ِّوعــة يف مجــال التعديــن واملعــادن.

مبنى معادن يف الرياض

ويف عــام 1997م ،نُقــل  %50مــن حصــة برتومــن يف رشكــة املعــادن
النفيســة ،يف منجــم مهــد الذهــب ،مبنطقــة املدينــة املنــورة إىل رشكــة
معــادن.
ويف عام 1999م ،قامت رشكة معادن برشاء  %50من رشكة املعادن
النفيســة ،وهي حصة رشكة بوليدن الســويدية يف منجم الصخيربات
مبنطقة القصيم ،ليصبح املنجم كامالً ملكا ً لرشكة معادن.
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ثــم بــدأ التشــغيل التجــاري يف منجــم الذهــب باحلجــار عــام 2001م،
ليصبــح ثالــث منجـ ٍـم تشــغله رشكــة معــادن منــذ تأسيســها.
ومضــت اخلطــط ،واثقـ ًة ومُتأنيــة ،ليتــم ،يف عــام 2002م ،افتتــاح
املنجــم الرابــع ،وهــو منجــم الذهــب يف بَلغــة مبنطقــة املدينــة املنــورة.
وواصلــت معــادن تطلعاتهــا وطموحاتهــا الكبــرة الراميــة إىل بنــاء
كيــان تعدينــي عمــاق ،يُســهم يف تنويــع مصــادر االقتصــاد الســعودي،
وجيعــل قطــاع التعديــن الركيــزة الثالثــة للصناعــة الســعودية .وســاند
هذه الرؤية الطموحة صدور نظام التعدين اجلديد يف اململكة يف عام
2004م ،الــذي فتــح آفاقـا ً جديــدة لتنامــي االســتثمارات التعدينيــة.
وعندهــا بــدأ فريــق رشكــة معــادن يف إعــداد اخلطــط مــن أجــل البــدء يف
مرشوعــي الفوســفات واألملنيــوم ،وكذلــك املعــادن الصناعيــة األخــرى؛
مثــل املجنيزايــت والكاولــن والصــودا الكاويــة.

مــن الرمــال كجــزء مــن مراســم وضــع حجــر األســاس .ولكــن عوضـا ً
عــن التأســيس ملجمّ ــع برتوكيماويــات آخــر ،أصبــح ذلــك املــكان اليــوم
موقعـا ً ملصنعنــا الضخــم الــذي ينتــج ثنــايئ فوســفات األمونيــوم ،وهــو
املكــون الرئيــس يف صناعــة األســمدة ومنتجــات أخــرى .وإىل جــواره،
أسّ ست رشكة مُحاص ٍة لتصنيع األملنيوم ،مع رشكة ألكوا األمريكية،
ويتضمَّ ن املرشوع مصنعا ً متطوّرا ً لتكرير األلومينا وصهره وتصفيحه.
وترتبــط مناجــم الفوســفات والبوكســايت ومنشــآت املعاجلــة يف رأس
اخلــر بشــبكة ســكة حديــد جديــدة بنتهــا الرشكــة الســعودية للخطــوط
احلديديــة اململوكــة للدولــة».
وكان مــن أبــرز التحديــات التــي واجهــت معــادن ،يف بدايــات تأســيس
الرشكــة ،قلــة عــدد الســعوديني ذوي اخلــرات القياديــة يف مجــال
التعديــن ،ممــن ميكنهــم تــويل مناصــب تنفيذيــة يف الرشكــة .ويف
هــذا يقــول الدكتــور الدبـَّـاغ« :إذا كان يل مــا أفتخــر بــه ،فهــو العنــر
اإلنســاين الــذي تــم تطويــره خــال ثالثــة عــر عامـاً .فقــد عقدنــا العــزم
عــى تكويــن طاقـ ٍـم ســعودي مؤهــل .وكانــت البدايــات صعبــة ،حيــث
لــم يكــن هنــاك ســعوديون لهــم القــدر املطلــوب مــن اخلــرة والعمــل يف
مجــال التعديــن ،فلجــأت إىل النمــوذج الكــوري ،لبدايــات البحــث
العلمي يف تلك الدولة الناشئة بتسارع ،حيث اطلعت عىل تفاصيل
هــذا النمــوذج ،وكان ال بــد يل مــن أن أحبــث عــن أفضــل املؤهلــن

ووقــع االختيــار ،لتشــييد مرافــق مرشوعــي الفوســفات واألملنيــوم عــى
املنطقة التي كانت تُعرف باسم «رأس الزور» ،شمال مدينة اجلبيل
الصناعيــة ،يف املنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة ،التــي ســمّ اها خــادم
احلرمــن الرشيفــن؛ امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه
اهلل« -رأس اخلــر» ،مُتفائـ ًـا باخلــر الكثــر الــذي تعـ ُد بــه.
كانــت تلــك املنطقــة خاليــة ،إال مــن أرساب الطيــور وقطعــان اإلبــل
الســائبة ،التــي كانــت جتــوب املفــازات حبثـا ً عــن املرعــى .وعملــت
معــادن ،بالتعــاون مــع جهــات عديــد مــن قطاعــات الدولــة ،لتتحـوّل
تلــك البقعــة النائيــة ،بــإرادة اهلل ،ثــم بعــزم الرجــال ،إىل مجمعــات
صناعية ذات مواصفات عاملية ،تتميز منتجاتها يف األسواق الدولية.
وحتقــق لفريــق العمــل مــا يرجــون بصــدور موافقــة مجلــس إدارة رشكــة
معــادن عــى هــذه اخلطــط ،وقيــام رئيــس وأعضــاء املجلــس بزيــارة إىل
موقــع رأس اخلــر ،يف نوفمــر عــام 2005م ،وتدشــن األعمــال األوليــة
باملوقــع.
يتذكــر معــايل املهنــدس عــي النعيمــي هــذه املناســبة ،ومــا تبعهــا مــن
ـورات فيقــول:
تطـ
ٍ
«قمــت بقيــادة ج ّرافــة يف موقــع بعيــد يُســمى «رأس اخلــر» عــى
اخلليــج العربــي ،شــمال اجلبيــل الصناعيــة .فحملــت وألقيــت شــحنة

منجم بَلغة.
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التنفيذيــن يف مجــال التعديــن يف العالــم ،وقــد اخــرت كنــدا كمــور ٍد
مناســب ،ورصفنــا وقتـا ً وجهــدا ً إلقنــاع مــن اخرتناهــم بالعمــل معنــا،
وع ّيناهــم يف وظائــف تنفيذيــة يف الرشكــة ،كمــا ع ّينــا الســعوديني
النابغــن للعمــل معهــم ،لتطويرهــم ومــن ثــم اختيــار املناســب منهــم
لــأدوار القياديــة».
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النظــر عــن تطويــر املعــادن األخــرى كالفوســفات واأللومنيــوم وغريهــا،
ألنهــا ،بزعــم هــذه الــدور ،ال متلــك الدرايــة أو اخلــرة لذلــك ،لكــن
معــادن جتاهلــت هــذه اآلراء وانطلقــت يف خطــة تطويريــة هــي اليــوم
مــن أكــر مــا ي ُبهــر املتابــع لهــذه الرشكــة العمالقــة.
وقــد تعـ َّزز مســار االســتثمارات التعدينيــة ،عندمــا وافــق مجلــس
ّ
املوقــر ،يف عــام 2006م ،عــى بنــاء ســكة حديــد الشــمال -
الــوزراء
اجلنــوب ،وهــو مــا ســاعد عــى نقــل اخلامــات التعدينيــة مــن مراكــز
متعدنهــا ،يف شــمال ووســط اململكــة ،إىل مواقــع املعاجلــة والتصنيــع
عــى الســاحل الرشقــي.

قامــت معــادن يف تلــك الفــرة ،باســتقطاب ســبعة تنفيذيــن كنديــن
مــن املســؤولني يف رشكات التعديــن هنــاك ،يف مجــاالت مختلفــة؛
يف املــوارد البرشيــة ،والتنقيــب واالستكشــاف ،وغــر ذلــك ،وع ّي َنتهــم
نوابـا ً للرئيــس ،مــع وجــود ُ
خطـ ٍة مُحكمـ ٍة ،متوســطة املــدى ،لتطويــر
عــد ٍد مــن الكفــاءات الســعودية التــي تــم اســتقطابها مــن قطــاع
الصناعــة الوطنــي ،للعمــل مــع التنفيذيــن الكنديــن ،الــذي شــملت
مهمــات عملهــم تدريــب وتطويــر مهــارات هــؤالء الســعوديني،
وإعدادهــم لشــغل مناصــب قياديــة يف الرشكــة ،ويف خــال أربــع أو
خمــس ســنوات ،أصبــح جميــع نــواب الرئيــس يف معــادن ســعوديني.

كمــا حظيــت مرشوعــات معــادن بدعــم الدولــة -أيدهــا اهلل -حيــث
أقـ ّرت بنــاء مينــا ٍء يف رأس اخلــر ،تلبيــة حلاجــة هــذه املدينــة الصناعيــة
الناشــئة املاســة إىل هــذا املينــاء واملرافــق املســاندة لتصديــر املنتجــات
املعدنيــة.

كذلــك ،واجهــت معــادن ،يف تلــك املرحلــة التأسيســية ،حتديـا ً وجوديـا ً
يف بدايــة انطالقتهــا ،إذ قالــت بعــض دور الدراســات والبحــوث ،التــي
تصور مستقبيل لها ،أنها ترى أن عىل
تعاقدت معها الرشكة لوضع
ٍ
الرشكــة أن تكتفــي بعملهــا يف مجــال تعديــن الذهــب ،وأن تــرف

ودخلــت معــادن ،يف عــام 2007م ،يف مفاوضــات مــع رشكات عامليــة
وســعودية ،أمثــرت عــن عقــود تشــييد مصانــع فوســفات األمونيــوم،
وحامــض الفوســفوريك ،وحامــض الكربيتيــك ،ومصنـ ٍـع إلنتــاج مــادة
األمونيا ،وآخر ملعاجلة خام الفوسفات ،باإلضافة إىل عقود اخلدمات
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مجمع معادن لألملنيوم يف رأس اخلري.

املرافقــة ،يف خطــوة جبــارة حنــو حتقيــق قيــام أكــر مــروع متكامــل مــن
نوعــه يف العالــم ،مــن املنجــم إىل املنتــج النهــايئ ،إلنتــاج فوســفات
األمونيــوم الثنــايئ.
ويف شــهر ســبتمرب مــن عــام 2007مّ ،
وقعــت رشكــة معــادن والرشكــة
الســعودية للصناعات األساســية (ســابك) ،اتفاق املشــاركة يف مرشوع
معادن الفوسفات ،الذي بلغت تكلفته الرأسمالية  21مليار ريال،
بنســبة  %70ملعــادن و %30لســابك.

لرشكــة ألكــوا ،وبتكلفــة تقديريــة بلغــت  40.5مليــار ريــال ( 10.8مليــار
دوالر) .كمــا شــهد عــام 2009م توقيــع عقــد إنشــاء مصنــع معاجلــة خــام
املجنيزايــت يف املدينــة املنــورة ،وكذلــك توقيــع اتفاقيــة إنشــاء املحطــة
املشــركة لتوليــد الكهربــاء وإنتــاج امليــاه يف رأس اخلــر ،مــع املؤسســة
العامــة لتحليــة امليــاه املاحلــة والرشكــة الســعودية للكهربــاء.

ويف العــام نفســه بــدأ التخطيــط ملــروع إنتــاج األملنيــوم ،وشــهد عــام
2008م طــرح  %50مــن أســهم رشكــة معــادن لالكتتــاب العــام،
وانتخــاب مجلــس إدارة جديــد ،رأســه ســعادة املهنــدس عبــداهلل
ابــن ســيف الســيف ،الــذي عـ َّزز خبرباتــه املهنيــة والقياديــة الطويلــة،
بالتعاون والتكامل مع خربات أعضاء مجلس اإلدارة ،مسرية رشكة
معــادن ،فتحققــت لهــا دفعــة قويــة حنــو التميــز يف األداء.
وتوالت جناحات رشكة معادن ،خالل عام 2008م ،رغم األزمة املالية
التــي عصفــت بــأركان االقتصــاد العاملــي ،حيــث اُفتتــح منجــم األمــار،
الذي ي ُع ّد أول منجم يف منطقة الرياض .كما و ُّقعت اتفاقية الرشاكة
مــع رشكــة الصحــراء ملــروع الصــودا الكاويــة ،وانطلقــت املباحثــات
واملفاوضات بشأن مرشوع األملنيوم ،وتُوجت بتوقيع رشاكة مع رشكة
ألكــوا يف ديســمرب مــن عــام 2009م ،إلنشــاء مــروع معــادن املتكامــل
لصناعــة األملنيــوم يف اململكــة بنســبة  %74.9لرشكــة معــادن و%25.1

منجم األمار للذهب ،أول منجم يف
منطقة الرياض.

الفصل التاسع :قطاع التعدين السعودي؛ انطالقة حنو املستقبل

كمــا شــهد عــام 2010م توقيــع عقــود متويــل وبنــاء مــروع مصهــر
األملنيــوم ومصنــع الدرفلــة ،الــذي يــأيت ضمــن مــروع معــادن
املتكامــل ،مــن املنجــم إىل املنتــج النهــايئ ،إلنتــاج األملنيــوم الســعودي
مبواصفــات عامليــة .كمــا اسـتُكملت مرافــق اخلدمــات والبنــى التحتيــة
ملنشــآت مــروع الفوســفات يف رأس اخلــر ،وبــدأ التشــغيل التجريبــي
ملعظم وحدات مرشوع الفوسفات املشرتك مع رشكة سابك ،وبدأت
عمليــات النقــل بــن منجــم اجلالميــد ومدينــة رأس اخلــر.
ويف نهايــة عــام 2010مَ ،ق ِبــل مجلــس إدارة معــادن طلــب التقاعــد
الــذي تقـ َّدم بــه الدكتــور عبــداهلل الدبـّـاغ ،وأصــدر قــرارا ً يقــي بتعيــن
املهنــدس خالــد بــن صالــح املديفــر رئيسـا ً للرشكــة ،كبــرا ً إلدارييهــا
التنفيذيــن .وكان املهنــدس خالــد املديفــر يشــغل ،قبــل ذلــك ،منصــب
النائــب األعــى للرئيــس ملرشوعــات الفوســفات ،ومرشوعــات البُنــى
التحتيــة ،وتطويــر األعمــال.
ويف منتصــف عــام 2011م ،وجَّ ــه خــادم احلرمــن الرشيفــن ،امللــك
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اهلل -بتغيــر اســم مدينــة
رأس الزور التعدينية ،يف املنطقة الرشقية إىل «رأس اخلري» ،ملا حيمله
هــذا االســم مــن داللــة وعمــق يف املعنــى .ويف العــام نفســه ،بــدأ اإلنتــاج
التجــاري مــن مصنــع األمونيــا ،كمــا انطلقــت أوىل عمليــات التصديــر
مــن مصنــع معــادن لألمونيــا .ويف العــام التــايل بــدأت عمليــات رشكــة
معــادن للفوســفات ،بإنتــاج فوســفات األمونيــوم الثنــايئ.
ويف عــام 2013م تأسســت رشكــة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات
ـروع مشــرك بــن معــادن وســابك ورشكــة موزاييــك األمريكيــة،
كمـ
ٍ
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كمــا تــم توقيــع عقــد بنــاء منجــم الدوحيــي للذهــب .ويف العــام الــذي
أعقبــه و ُّقــع عقــد إنشــاء مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة ،يف منطقــة
احلــدود الشــمالية ،وبــدأت معــادن إنتــاج الذهــب مــن منجــم الســوق،
ـروع مشــرك مــع
كمــا أسســت رشكــة معــادن باريــك للنحــاس كمـ
ٍ
رشكــة باريــك الكنديــة ،وبــدأت عمليــات درفلــة األلومنيــوم يف مدينــة
رأس اخلــر الصناعيــة.
ويف عــام 2015م ،بــدأت عمليــات اإلنتــاج مــن مصنــع منجــم الدوحيــي
للذهــب ،كمــا اكتمــل مــد خــط أنابيــب لنقــل امليــاه املعاجلــة بطــول 450
كيلومــرا ً مــن محطــة ميــاه الــرف الصحــي املعاجلــة التابعــة لرشكــة
امليــاه الوطنيــة بالطائــف ،عــر محطــة «معــادن» بالعطيــف ،إىل
منطقــة وســط الــدرع العربــي ،حيــث منجــم الدوحيــي.
َّ
دشــن خــادم احلرمــن الرشيفــن؛ امللــك
ويف أواخــر عــام 2016م،
ـات تعدينيــة وصناعيــة،
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،مرشوعـ ٍ
ومرشوعــات بنيــة حتتيــة ،يف مدينــة رأس اخلــر باملنطقــة الرشقيــة،
باســتثمارات بلغــت  130مليــار ريــال ،وشــملت هــذه االســتثمارات
مجمــع الفوســفات ،ومصنــع األملنيــوم ،وهمــا مرشوعــان تابعــان
لرشكــة معــادن ،ومــروع محطــة رأس اخلــر لتحليــة امليــاه ،ومــروع
قطــار التعديــن ،التابــع للرشكــة الســعودية للخطــوط احلديديــة (ســار)،
ومرشوع مجمع الصناعات البحرية التابع لرشكة أرامكو السعودية،
ومينــاء امللــك عبــداهلل يف رأس اخلــر.
ويف شــهر نوفمــر مــن عــام 2018مَّ ،
دشــن خــادم احلرمــن الرشيفــن؛
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،حبضــور صاحــب الســمو
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خادم احلرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز -حفظه اهلل  -مع عد ٍد
من العاملني يف مرشوعات مدينة رأس
اخلري التعدينية أثناء افتتاحه بعض
منشآتها.

امللــي ،األمــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود؛ ويل
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ،املرحلــة األوىل مــن
منظومــة مرشوعــات مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة ،ووضــع حجــر
األســاس ملرشوعــات املرحلــة الثانيــة للمدينــة .ويف العــام نفســه قــام
صنــدوق االســتثمارات العامــة بتوحيــد حصــة احلكومــة الســعودية يف
رشكــة معــادن ،حيــث أصبــح الصنــدوق ميتلــك  %65.44مــن أســهم
الرش كــة.
ويف عــام 2019م ،أكملــت معــادن صفقــة اســتحوذت مبوجبهــا عــى
مــا نســبته  %85مــن مجموعــة مرييديــان اإلفريقيــة الرائــدة يف مجــال
توزيــع األســمدة ،وذلــك بعــد اتفاقيــة جــرى توقيعهــا يف مدينــة رأس
اخلــر التعدينيــة يف املنطقــة الرشقيــة ،وكانــت هــذه هــي أول عمليــة
اســتحواذ عامليــة ملعــادن.
وبعد بذل جهود حثيثة ،وختصيص الوقت واملوارد الالزمة لتأسيس
مستوى عاملي ،بدأت معادن
سالسل قيمة فريدة ومتكاملة ،وذات
ً
بالرتكيــز عــى تســويق املنتجــات عــى املســتوى العاملــي ،وزيــادة العائــد
عــى االســتثمار ،باإلضافــة إىل توحيــد املــوارد واخلــرات ،بالتزامــن مــع
توســيع رقعــة انتشــار أعمالهــا ،وبنــاء منشــآت صناعيــة جديــدة.
ومنــذ أن تــم طــرح الرشكــة لالكتتــاب العــام ،لــم تعــد أعمــال الرشكــة
تقتــر عــى إنتــاج الذهــب ،بــل توســعت لتشــمل الفوســفات،
واأللومنيــوم ،واملعــادن الصناعيــة ،وعمليــات تركيــز النحــاس عــى
املســتوى العاملــي .وقــد أمثــرت هــذه اجلهــود عــن بنــاء مركــز تعديــن
صناعــي ضخــم جديــد يف مينــاء رأس اخلــر ،ومدينــة تعديــن عمالقــة

ِّ
تعزز إسهام قطاع التعدين ،بشكل
هي مرشوع وعد الشمال ،كما
كبري ،يف الناتج املحيل اإلجمايل غري النفطي للمملكة ،وإجياد اآلالف
مــن فــرص العمــل ،وتطويــر اآلالف مــن الكفــاءات اجلديــدة يف قطــاع
التعديــن ،وتشــجيع صناعــات حتويليــة جديــدة تعتمــد عــى املعــادن،
وتوفــر مزيــد مــن الدعــم للمجتمعــات املحليــة ،املجــاورة ملواقــع أعمــال
التعدين ،من خالل املبادرات الصحية ،والتعليمية ،واالجتماعية،
ودعــم وتطويــر عديــد مــن الــركات الســعودية الصغــرة واملتوســطة،
وبنــاء مرافــق بنيــة حتتيــة جديــدة ،واجتــذاب اســتثمارات أجنبيــة
ِّ
متقدمــة عديــدة.
مبــارشة كبــرة ،وتقنيــات
ويف كل هــذا ،التزمــت رشكــة معــادن تضمــن االســتدامة يف جميــع
أعمالهــا ،انطالقـا ً مــن إحساســها باملســؤولية جتــاه جميــع مــن لهــم
عالقـ ٌـة بأعمالهــا مــن مســاهمني ،وعمــاء ،ورشكاء ،ومنظمــن،
وموظفــن .باإلضافــة إىل إحساســها باملســؤولية جتــاه املجتمعــات التــي
نعمــل فيهــا والبيئــة الطبيعيــة املحيطــة مبرافقهــا.
وهكــذا تبلــورت رؤيــة معــادن لتُصبــح ،باختصــار؛ ريــادة قطــاع تعديــن
مســتدام مبنظــور عاملــي .وأصبحــت رســالتها هــي؛ قيــادة تطويــر قطــاع
التعديــن ،باعتبــاره الركيــزة الثالثــة للصناعــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،مــن خــال تعظيــم قيمــة املــوارد املعدنيــة ،وتعزيــز
ـاق ســعودي يف مجــال التعديــن.
حضورهــا ،عامليـاً ،كعمـ ٍ
ٍ
ويف هذا اإلطار ،طوَّرت رشكة معادن اسرتاتيجي ًة ألعمالها حتى عام
2025م ،حيث تعكس هذه االسرتاتيجية رؤية معادن املتمثلة يف أن
تكون رشكة وطنية رائدة ذات حضور عاملي.
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أصبحت معادن مثاالً حيا ً ملؤسسة
وطنية قادرة عىل حتقيق النجاح
التجاري وخلق فرص العمل ألبناء
وبنات اململكة العربية السعودية.

وتتلخــص األســس ،أو األهــداف ،التــي تقــوم عليهــا االســراتيجية،
يف الســعي إىل االســتدامة وبنــاء القــدرات ،مــن خــال نــر ثقافــة
وممارســات الســامة يف جميــع أقســام ووحــدات الرشكــة ،وتوفــر
ـل ختلــو مــن املخاطــر ،وتعزيــز القــدرات وإعــداد القــادة يف
بيئــة عمـ ٍ
جميــع وحــدات األعمــال األســاس ،لتحقيــق تطلعــات رشكــة معــادن
الهادفة إىل حتقيق النمو ،وقيادة وتوجيه قطاع التعدين السعودي،
مبــا يتمــاىش مــع خطــط واحتياجــات اململكــة العربيــة الســعودية
ومنظومتهــا التعدينيــة واالقتصاديــة.
وترتكــز اســراتيجية معــادن ،لتحقيــق هــذه األهــداف ،عــى ثــاث
ركائــز أســاس:
األوىل هي :االمتياز التشغييل والرأسمايل والتجاري؛ من خالل تعزيز
القدرة التنافسية ،وتعزيز الرحبية والعائد التجاري ،مقارن ًة مع رحبية
الــركات الدوليــة ،وتوظيــف التقنيــات الرقميــة ،وثقافــة التصنيــع
عديــم الهــدر لتحســن مســتويات الكفــاءة يف كل أصــول الرشكــة.
والثانيــة هــي :أن تكــون الرشكــة رائــدة لقطــاع التعديــن يف اململكــة
مــن خــال قيــادة تطويــر قطــاع التعديــن الســعودي ،وزيــادة إنتــاج
الفوســفات واألملنيــوم والذهــب واملعــادن األســاس يف اململكــة ،وزيــادة
إنتــاج معــادن صناعيــة محــددة ذات قيمـ ٍة اقتصاديــة متميــزة.
والثالثــة :تعزيــز حضورهــا ومكانتهــا يف الســاحة العامليــة مــن خــال
االســتفادة مــن الرواســب املعدنيــة العاليــة اجلــودة يف اململكــة العربيــة
الســعودية لتعزيــز منوهــا كرشكــة رائــدة يف الصناعــة العامليــة ،وحتقيــق

إحدى مراحل إنتاج األملنيوم.

النمــو عــى املســتوى الــدويل باالعتمــاد عــى ســلع محــددة متميــزة
ومطلو بــة،
وهكــذا ،أصبحــت رشكــة معــادن مثــاال ً حيـا ً ملؤسســة وطنيــة قــادرة
عــى حتقيــق النجــاح التجــاري ،ودعــم التنميــة الوطنيــة والتحــول
االقتصــادي ،وخلــق فــرص العمــل ،باإلضافــة إىل دعــم أســباب
العيــش الكريــم للمجتمــع يف الوقــت نفســه .وقــد أســهم اإلعــان
عــن رؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي ،وبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية يف حتفيــز القطــاع الصناعــي
ككل ،وقطــاع التعديــن ،عــى وجــه اخلصــوص ،يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،دعمـا ً لتحقيــق طموحــات صناعــة التعديــن يف اململكــة.

أعمال معادن
وبصفتهــا رائــدا ً لصناعــة التعديــن يف اململكــة العربيــة الســعودية،
تتمتــع رشكــة معــادن مبركــز مرمــوق يدعــم تطويــر قطــاع التعديــن يف
اململكة العربية السعودية لتحقيق فوائد كبرية القتصاد اململكة من
خــال أعمالهــا التــي تشــمل:

االستكشاف
يُعـ ُّد التنقيــب عــن املعــادن مكونـا ً أساسـا ً يف أعمــال رشكــة معــادن
االســراتيجية ومنوهــا ،فمــن خاللــه تهــدف معــادن إىل احلفــاظ عــى
سلســلة من املوارد تُســهم يف احلفاظ عىل اســتدامة أعمالها وتنميتها
وتنويعهــا.
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معادن وعد الشمال.

وتقــوم رشكــة معــادن باســتخدام أحــدث التقنيــات الستكشــاف
وتقييــم املــوارد املعدنيــة اجلديــدة والكشــف عنهــا ،الســتبدال أو جتديــد
احتياطيــات اخلامــات احلاليــة ،التــي تســتهلكها رشكات معــادن
خــال مســرة منوهــا املتســارع .لذلــك ،تواصــل معــادن التقـ ُّدم بطلــب
للحصــول عــى تراخيــص استكشــاف جديــدة لدعــم منوهــا.
ويف عــام 2019م ،رفعــت معــادن ميزانيــة أعمــال التنقيــب
واالستكشــاف فيهــا إىل  250مليــون ريــال ( 66.7مليــون دوالر) وقــد
حــددت نشــاطات معــادن االستكشــافية األخــرة ،رواســب معدنيــة
جديــدة ،مــن املتوقــع أن تــؤدي إىل تعزيــز مكانــة معــادن ومســتوى
املوثوقيــة يف أعمالهــا ومنتجاتهــا.

أهداف االستكشاف ضمن اسرتاتيجية عام 2025م
تتجــه أوجــه نشــاط االستكشــاف احلاليــة لرشكــة معــادن حنــو الرتكيــز
عــى املناطــق املســتهدفة الرئيســة القريبــة مــن عمليــات معــادن احلاليــة،
وتوســيع البصمــة االستكشــافية املتاحــة عــن طريــق تقديــم طلبــات
جديدة للحصول عىل تراخيص للكشف عن أحزمة معدنية محتملة،
وبــدء الدراســة اجليولوجيــة للمناطــق الواقعــة ضمــن حــدود رخــص
معــادن ،وتنفيــذ دراســة مقارنــة بــن مواقــع التعديــن احلاليــة ومواقــع
االستكشــاف األخــرى ،بهــدف الربــط بينهــا لفهــم املــوارد بشــكل أفضــل.
وتواصــل معــادن االســتثمار بكثافــة يف تقنيــات االستكشــاف احلديثــة،
مثــل املســوح املناطقيــة اجلويــة ،واملســوح اجليوكيميائيــة ،وبيانــات
االستشــعار عــن بُعــد ،مــن أجــل إجــراء تقييــم كامــل للرواســب يف
مناطــق االستكشــاف احلاليــة واجلديــدة.

أعمال الذهب ومعادن األساس
يتمتــع الذهــب مبكانــة خاصــة يف مزيــج أعمــال معــادن ،حيــث كان
الذهــب أول ســلعة تســتخرجها رشكــة معــادن ،وقــد شــكل األســاس
لنمــو أعمــال رشكــة معــادن وتنــوع منتجاتهــا ،وتتــوىل وحــدة أعمــال
الذهــب ومعــادن األســاس االســراتيجية إنتــاج وإدارة أعمــال الذهــب،
والنحــاس ،والفضــة ،والزنــك .ويُشــكل الذهــب النســبة األكــر مــن
أعمــال هــذه الوحــدة.
ومتثل رشكة معادن للذهب ومعادن األساس ،وهي رشكة تابعة كليا ً

لرشكــة معــادن ،أســاس عمليــات إنتــاج الذهــب .وقــد أنتجــت الرشكــة،
يف عــام 2017م ،أكــر مــن  330ألــف أوقيــة مــن الذهــب .ويولّــد إنتــاج
الذهــب معظــم إيــرادات رشكــة معــادن للذهــب ومعــادن األســاس ،يف
حــن يولّــد إنتــاج النحــاس والفضــة والزنــك النســبة املتبقيــة .وتهــدف
اســراتيجية معــادن لعــام 2025م إىل زيــادة إنتــاج الذهــب إىل مليــون
أوقيــة يف الســنة.
يوجــد الذهــب يف جميــع أحنــاء مــا يُعــرف باســم «منطقــة الذهــب
العربيــة املركزيــة» ،وهــي منطقــة جيولوجيــة متتــد مــن البحــر األحمــر
إىل وســط اململكــة ،وقــد شـ ّـكل تطويــر هــذه املنطقــة حتديـا ً بســبب
موقعهــا البعيــد ومحدوديــة توافــر امليــاه فيهــا .لذلــك ،قامــت رشكــة
معادن بالعمل يف مناجم جديدة ،من خالل م ّد خط أنابيب طوله
 450كيلومــراً ،جيلــب ميــاه الــرف الصحــي املعاجلــة مــن محافظــة
الطائــف إىل موقــع مناجــم الذهــب .وميثــل هــذا احلــل ،املســتدام بيئيـاً،
أول مثــال عــى توظيــف ميــاه الــرف املعاجلــة لألغــراض الصناعيــة
يف اململكــة.
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وتديــر رشكــة معــادن للذهــب ومعــادن األســاس ســتة مناجــم للذهــب
هــي :الدوحيــي ،ومهــد الذهــب ،واألمــار ،وبلغــة ،والصخيــرات،
والســوق .باإلضافــة إىل منجــم واحــد للنحــاس وهــو جبــل صايــد.

ويقع منجم األمار يف محافظة القويعية ،يف منطقة الرياض ،ويبعد
 195كيلومــرا ً إىل جنــوب غربــي مدينــة الريــاض .ويشــتمل عــى منجــم
حتت األرض ،ويعالج فيه خام الذهب مبعدل  200ألف طن سنوياً،
بطريقــة الســحق والطحــن ،وتعويــم النحــاس ،واســتخالص الذهــب
مــن بقايــا تعويــم النحــاس وتعويــم الزنــك.

مــع بــدء اإلنتــاج يف عــام 2016م ،أصبــح منجــم الدوحيــي للذهــب؛
املنجــم اجلديــد الــذي يضــم مصنعـا ً ملعاجلــة الكربــون بالرتشــيح ،أكــر
منتج للذهب؛ إذ بلغ حجم إنتاجه  163ألف أوقية ،استُخرجت من
 2.1طــن مــن اخلــام يف عــام 2017م.

منجم بَلغة

منجم الدوحيي للذهب

يقــع مــروع الدوحيــي للذهــب عــى بُعــد  440كيلومــرا ً جنــوب غــرب
مدينــة الريــاض ،و 180كيلومــرا ً رشق محافظــة اخلرمــة ،وعــى بُعــد
 170كيلومــرا ً شــمال رشق محافظــة رنيــة ،وحــوايل  125كيلومــرا ً
جنــوب رشق بلــدة َظلــم.
ويتكـوَّن مــروع منجــم الدوحيــي مــن املنجــم ،ومصنــع املعاجلــة يف
املنجم ،وشبكة نقل املياه املعاجلة التي متتد بطول  450كيلومرتا ً من
مدينــة الطائــف إىل املنجــم.
ويقـ َّدر متوســط الطاقــة اإلنتاجيــة للمنجــم ،ســنوياً ،حبــوايل  180ألــف
أوقيــة مــن الذهــب الصــايف .فيمــا يُقــدر احتياطــي املنجــم حبــوايل 1.9
مليــون أوقيــة مــن الذهــب.

منجم األمار
بــدأ إنتــاج منجــم األمــار بالتزامــن مــع إنتــاج مصنــع معاجلــة الكربــون
بالرتشــيح ،يف عــام 2009م .،وينتــج املنجــم خامـا ً عــايل اجلــودة مــن
الذهــب غنيـا ً باملعــادن ،تتــم معاجلتــه وحتويلــه إىل ســبائك ذهــب ،مــع
تركيــزات النحــاس وكربيتيــد الزنــك ،التــي تُبــاع للمصاهــر اخلارجيــة.

منطقة منجم األمار.

يف عــام 2002م ،تــم تشــغيل منجــم بلغــة املكشــوف ،حيــث تتــم
معاجلــة اخلــام مــن خــال ترشــيحه الســتخراج الذهــب .ويتــم نقــل اخلــام
ذي الرتكيــز العــايل ،بالشــاحنات ،إىل مصنــع الصخيــرات للمعاجلــة
ومــن ثــم إنتــاج الذهــب كســبائك .وتبلــغ احتياطيــات املنجــم مــن خــام
الذهــب القابــل للتعديــن  40مليــون طــن ،بدرجــة تركيــز تبلــغ جرامـا ً
واحــدا ً مــن الذهــب يف الطــن.
ويقــع املنجــم يف منطقــة املدينــة املنــورة ،بالقــرب مــن قريــة بلغــة ،عــى
بُعــد  70كيلومــرا ً إىل اجلنــوب الغربــي مــن منجــم الصخيــرات ،وهــو
يبعــد عــن املدينــة املنــورة حــوايل  210كيلومــراً.

منجم الصخيربات
ـوف يف اململكــة للذهــب ،مــع مصنــع
الصخيــرات هــو أول منجــم مكشـ ٍ
ملعاجلــة الكربــون بالرتشــيح .وفيــه تتــم معاجلــة اخلــام ذي الرتكيــز العــايل
يف املوقــع ،حيــث يتــم إنتــاج الذهــب كســبائك .وهــو ثالــث منجــم
للذهــب ي ُكتشــف يف اململكــة العربيــة الســعودية ،بعــد منجمــي مهــد
الذهــب واألمــار ،ويقــع يف محافظــة عقلــة الصقــور مبنطقــة القصيــم،
عــى بعــد  280كيلومــرا ً عــن مدينــة بريــدة ،و 30كيلومــرا ً جنوبــي
طريــق املدينــة القصيــم الرسيعــة.

داخل منجم األمار.
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وكان اجليولوجــي األمريــي؛ كارل أس توتشــل ،الــذي أجــرى ،يف
بدايــة ثالثينيــات القــرن املــايض ،مســحا ً جيولوجيـا ً للمملكــة ،بأمـ ٍـر
مــن جاللــة امللــك عبدالعزيــز -رحمــه اهلل -الــذي أســس فيمــا بعــد
النقابــة العربيــة الســعودية للتعديــن ،قــد وصــف ،يف عــام 1937م،
األعمــال التعدينيــة القدميــة يف منطقتــي ال ُّنقــرة والصفــراء ،اللتــن
تضمــان منجــم الصخيــرات.

منجم السوق
منجــم الســوق هــو ،أيضـاً ،منجــم ذهــب مكشــوف ،وهــو أول مناجــم
الذهــب يف منطقــة مكــة املكرمــة .بــدأ اإلنتــاج فيــه عــام 2014م .وفيــه
يتــم اســتخراج اخلــام منخفــض الرتكيــز ومعاجلتــه يف املوقــع باســتخدام
تقنيــة الرتشــيح ،إلنتــاج الذهــب كســبائك.
ويُعـ ُّد موقــع منجــم الســوق أحــد املواقــع التعدينيــة القدميــة ،وهــو يقــع
عــى بُعــد  365كيلومــرا ً إىل الشــمال الرشقــي مــن مدينــة جــدة ،وعــى
بعــد  20كيلومــرا ً إىل اجلنــوب الرشقــي مــن الطريــق الرسيعــة بــن
الطائــف والريــاض.

منجم بَلغة.

منجم مهد الذهب
مهــد الذهــب هــو منجــم ذهــب قديــم ،يعــود تارخيــه إىل  3000عــام
تقريبـاً .وحيتــوي املنجــم ،حتــت األرض ،عــى أكــر مــن  60كيلومــرا ً مــن
األنفاق ،وجتري عمليات التنقيب عىل عمق عمودي يبلغ حوايل 300
مــر مــن الســطح .ويســتخلص معمــل ترشــيح اخلــام ،املوجــود يف موقــع
املنجــم ،الذهــب والفضــة والنحــاس مــن اخلــام املُســتخرج .وســنتحدث
عــن هــذا املنجــم بتفصيــل أكــر يف موقـ ٍـع آخــر مــن هــذا الفصــل.

مرشوع منجمي منصورة ومرسّ ة
رة هــو مــروع جديــد يشــتمل عــى
مــروع منجمــي منصــورة ومـ ّ
رسة ،إلنتاج خام الذهب ،حيث
منجمني منفصلني ،يف منصورة وم ّ
يقــع منجــم منصــورة عــى بُعــد  460كيلومــرا ً شــمال رشقــي مدينــة
رسة عىل ب ُعد  67كيلومرتا ً تقريبا ً رشق محافظة
جدة ،ويقع منجم م ّ
ظلــم ،وكالهمــا يف منطقــة مكــة املكرمــة ،ويتألــف كال املنجمــن مــن
مكمنــن متجاوريــن حيتويــان أكســيد الذهــب يف الطبقــات العليــا،
ويدنوهــا معــادن الكربيتيــدات احلاملــة للذهــب.
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منجم الصخيربات ،أول منجم
مكشوف يف اململكة.

منجم جبل صايد
منجــم جبــل صايــد هــو منجــم حنــاس كبــر حتــت األرض ،طورتــه رشكــة
معــادن باريــك للنحــاس ،وهــي مــروع مشــرك مناصفــة بــن معــادن
وباريــك الــرق األوســط ،وقــد تــم تشــغيل املنجــم يف منتصــف عــام
ّ
مركــز النحــاس الــذي يبــاع للمصاهــر اخلارجيــة
2016م .وينتــج املصنــع
إلنتــاج النحــاس .وجبــل صايــد هــو أحــد جبــال منطقــة املدينــة املنــورة،
العمــق ،ويبعــد  120كيلومــرا ً جنــوب
حيــث يقــع بالقــرب مــن مركــز َ
رشقــي املدينــة املنــورة .ويبلــغ ارتفاعــه أكــر مــن ألــف مــر ،وهــو أحــد
أهــم مناجــم النحــاس املكتشــفة يف اململكــة ،إذ حيتــوي عــى احتياطــي
مؤكــد يصــل إىل  99مليــون طــن مــن خــام النحــاس بنســبه  %2.68مــن
فلــز النحــاس.

أعمال الفوسفات
يُعــد الفوســفات مــن منتجــات معــادن األكــر أهميــة للحيــاة .فهــو
يتشـ َّـكل طبيعيـا ً مــن عنــر الفوســفور ،الــذي يُعـ ُّد أحــد ثالثــة عنــارص
غذائيــة رئيســة يف عمليــة الرتكيــب الضــويئ للنبــات ومنــو املحاصيــل
الزراعيــة.

منجم مهد الذهب.

منجم السوق يف الطائف.

وتنتــج رشكــة معــادن فوســفات األمونيــوم كالفوســفات ثنــايئ
األمونيــوم ،والفوســفات أحــادي األمونيــوم ،األكــر اســتخداما ً يف
الزراعــة احلديثــة.
وختطط الرشكة إلدخال مُركبات فوسفات جديدة لتصبح واحدة من
أكرب الرشكات املوردة لألسمدة الفوسفاتية يف العالم .فمع استمرار
تزايد عدد سكان العالم ،يزداد الطلب عىل الغذاء ،بينما تنخفض
حصــة الفــرد مــن األرايض الصاحلــة للزراعــة .وتلعــب األســمدة ،مبــا
يف ذلــك أســمدة فوســفات األمونيــا ،دورا ً جوهريـا ً يف زيــادة إنتــاج
ـتمر ،يف
املحاصيــل واإلســهام يف توفــر إمــدادات غذائيــة ،بشــكل مسـ ٍ
جميــع أحنــاء العالــم .علمـا ً بــأن الطلــب العاملــي عــى الفســفور يــزداد
بنحــو  1.5مليــون طــن يف الســنة.
وبفضل مخزونات الفوسفات الطبيعية ،يف شمال اململكة ،وإمكان
معاجلــة الكربيــت واحلصــول عــى الغــاز الطبيعــي ،وقــرب اململكــة،
وبالتــايل رشكــة معــادن ،مــن األســواق املتناميــة يف جنــوب آســيا ورشق
إفريقيــا ،فقــد بــات بإمــكان معــادن تلبيــة الطلــب العاملــي مــن هــذه
املــواد.

أعمال احلفر واالستخراج يف منجم مهد الذهب.
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منطقة األعمال يف منجم جبل صايد
للنحاس.

وتشمل أعمال رشكة معادن يف مجال الفوسفات:

رشكة معادن للفوسفات
وهــي اســتثمار تقـ ّدر قيمتــه حبــوايل  21مليــار ريــال ســعودي ( 5.6مليــار
دوالر) وهــي مــروع مشــرك بــن رشكــة معــادن بنســبة ()%70
والرشكــة الســعودية للصناعــات األساســية (ســابك) بنســبة (،)%30
وتبلغ طاقتها اإلنتاجية الكلية  3ماليني طن من فوسفات األمونيوم
يف الســنة .وتعمــل الرشكــة يف موقعــن رئيســن همــا موقــع اجلالميــد،
أو حــزم اجلالميــد ،الواقعــة يف منطقــة احلــدود الشــمالية مــن اململكــة
العربية السعودية ،عىل ب ُعد  100كيلومرت غرب مدينة عرعر و140
كيلومــرا ً رشق مدينــة طريــف  140كــم ،وتقــع جنوبهــا محميــة احلــرة.
ويف اجلالميــد يقــع منجــم الفوســفات ومصنــع تركيــز اخلــام ،واملوقــع
اآلخــر هــو مدينــة ومينــاء رأس اخلــر يف املنطقــة الرشقيــة ،وهــو حيتــوي
عــى مرافــق ومصانــع متكاملــة إلنتــاج األســمدة والكيميائيــات.
ينتــج املنجــم حــوايل  11.6مليــون طــن مــن خــام الفوســفات يف الســنة،
تتــم معاجلتــه يف مصنـ ٍـع يف املوقــع لرفــع نســبة تركيــز اخلــام ،حيــث
ينتــج املصنــع حــوايل  5ماليــن طــن ســنويا ً مــن اخلــام عــايل الرتكيــز .وقــد
قامت رشكة معادن للفوسفات باالستثمار يف موقع منجم اجلالميد
مــن حيــث البنيــة التحتيــة وذلــك مــن خــال إنشــاء محطــة للطاقــة
الكهربائيــة ،ومرافــق إلنتــاج ومعاجلــة امليــاه الصاحلــة للــرب ،وشــبكة

اتصــاالت ،إضافــة إىل شــبكة مواصــات لتســهيل عمليــات التنقيــب
واإلنتــاج.
ّ
مركــزات الفوســفات ،مــن اجلالميــد ،بواســطة الســكك
ويتــمّ نقــل
احلديديــة ،إىل رأس اخلــر ،لتصنيــع األســمدة الفوســفاتية يف عــدد
مــن املنشــآت ،منهــا مصنــع حمــض الفوســفوريك ،ومصنــع حمــض
الكربيتيــك ،ومصنــع األمونيــا ،ومصنــع فوســفات ثنــايئ األمونيــوم،
باإلضافــة إىل محطــة لتحليــة امليــاه.
وتستطيع رشكة معادن للفوسفات إنتاج  3ماليني طن من فوسفات
ثنايئ األمونيوم سنوياً ،ي ُباع معظمها إىل األسواق الدولية.

رشكة معادن وعد الشمال للفوسفات
رشكــة معــادن وعــد الشــمال هــي مــروع مشــرك بــن رشكــة معــادن
( )%60ورشكــة ســابك ( )%15ورشكــة موزاييــك األمريكيــة (،)%25
ومرشوعهــا يف مدينــة وعــد الشــمال التعدينيــة؛ وهــي مدينــة تعدينيــة
متكاملة ،تقع شمال رشق مدينة طريف يف منطقة احلدود الشمالية.
وتبعد عن طريف  25كيلومرتاً ،وعن مدينة القريات  180كيلومرتاً،
هــو أكــر مجمّ ــع للفوســفات يف العالــم .ويتضمــن املــروع  7مصانــع
ذات مستوى عاملي ،ورشكات تابعة حبجم استثمارات تبلغ  31مليار
ريــال ســعودي ( 8مليــارات دوالر تقريبـاً).
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الفوسفات القادم من منجم اخلرباء
بوعد الشمال.

وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة لرشكــة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات
 3ماليــن طــن مــن األســمدة ،تشــمل الفوســفات ثنــايئ األمونيــوم،
ّ
املركبــة،
والفوســفات أحــادي األمونيــوم ،واألســمدة الفوســفاتية
باإلضافــة إىل  440ألــف طــن مــن املنتجــات التحويليــة ،مبــا يف ذلــك
حمض الفوسفوريك النقي ،الذي ي ُستخدم يف الصناعات الغذائية،
ّ
املنظفات،
وثاليث بويل فوسـفات الصوديوم ،الذي ي ُستخدم يف تصنيع
ومنتجـ ْـي فوســفات أحــادي وثنــايئ الكالســيوم اللذيــن يُســتخدمان يف
َ
تصنيــع أعــاف احليوانــات.
وقــد تــم بنــاء مصانــع تكميليــة إلنتــاج األســمدة القامئــة عــى األمونيــا
والفوســفات يف مدينــة رأس اخلــر التعدينيــة ومينائهــا؛ حبيــث يتــم
الربط بني املوقعني من خالل السكك احلديدية يف الشمال واجلنوب.
عندمــا بــدأ املــروع يف عــام  ،2017أصبــح مصــدر فخــر كبــر للمملكــة
العربيــة الســعودية ورفــع مــن مكانــة معــادن كالعــب رئيــس يف ســوق
الفوســفات العاملــي.
ويف عــام 2018م ،رشعــت معــادن يف بنــاء أول مصنــع ضمــن
مــروع الفوســفات اجلديــد ،وهــو مصنــع إلنتــاج األمونيــا بطاقـ ٍة
تصل إىل أكرث من مليون طن سنوياً ،وسيزيد مرشوع الفوسفات
اجلديــد مــن طاقــة معــادن اإلنتاجيــة إىل  9ماليــن طــن ســنوياً،
ُمعــززا ً بذلــك مكانــة اململكــة كأكــر منتــج ومصــدر للفوســفات يف
العالــم.

منجم اجلالميد للفوسفات
منجم اجلالميد هو منجم مكشوف ،ينتج حوايل  10أطنان من اخلام
ســنوياً ،ويضــم مصنــع اســتخالص تبلــغ طاقتــه اإلنتاجيــة الســنوية
حــوايل  5أطنــان مــن مركــزات الفوســفات التــي يتــم نقلهــا بالســكك
احلديديــة إىل مدينــة رأس اخلــر التعدينيــة ملعاجلتهــا إىل أســمدة
األمونيــوم الفوســفاتية.

منجم فوسفات اخلرباء
ـب مــن مدينــة وعــد الشــمال
اخلــراء هــي منجــم مكشــوف قريـ ٌ
التعدينية ،تبلغ مساحته حوايل  37كيلومرتا ً مربعاً ،وي ُقدر مخزونه
من الفوسفات حبوايل  400مليون طن من الفوسفات اخلام ،وينتج
 12طنا ً من خام الفوسفات سنويا ً تتم معاجلتها وحتويله إىل مركزات
الفوســفات يف مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة.

أعمال األملنيوم
ٌ
دليل
ي ُع ّد األلومنيوم أحد أكرث املعادن استعماال ً يف العالم ،وقطاعه
عىل تطور أعمال رشكة معادن .فكما يتشكل األملنيوم ،ويتحول إىل
مجموعة واسعة من املنتجات ،فقد أسهم ،بدوره ،يف جعل معادن
ِّ
متعددة النشاطات ،ذات مستوى عاملي.
رشكة
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واأللومنيــوم هــو ثالــث أكــر العنــارص واملعــادن وفــرة يف قــرة األرض
بعد األوكسجني والسيليكون .وهو أيضا ً أكرث املعادن ،غري احلديدية،
اســتخداماً ،وإنتاجــه يتجــاوز إنتــاج جميــع املعــادن عــدا احلديــد .وجتعلــه
خصائصــه التــي يتميــز بهــا ،ومنهــا خفــة الــوزن ،والقــوة ،والتوصيــل،
ومقاومــة التــآكل ،والقــدرة عــى التكيــف ،عنــرا ً رئيسـا ً يف الصناعــة
والتجارة يف جميع أحناء العالم ،فهو يدخل يف تصنيع األدوات التي
نســتخدمها بشــكل يومــي بــدءا ً مــن علــب املرشوبــات الغازيــة وأواين
الطبــخ إىل خطــوط الطاقــة والطائــرات.
ويعــود الســبب وراء توجــه رشكــة معــادن إىل األملنيــوم إىل أهميــة هــذا
املعدن االقتصادية .حيث نتج عن هذا التوجه تطوير صناعة محلية
مســتدامة جديــدة ،ونقــل املعرفــة الفنيــة املرتبطــة بهــا ،وإبــراز اململكــة
كمشــارك أســاس يف صناعــة عامليــة ذات آفــاق واعــدة للنمــو والتطــور
يف مســتقبل.
ويف عــام 2009م ،أنشــأت رشكــة معــادن مرشوعـا ً مشــركا ً مــع رشكــة
ألكــوا األمريكيــة ،وهــي ثالــث أكــر منتــج لألملنيــوم يف العالــم ،لبنــاء
أكــر مرشوعــات األملنيــوم تكامـاً عــى مســتوى العالــم ،يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،ويتضمــن هــذا املــروع ،الــذي تبلــغ تكلفتــه أكــر
من  40مليار ريال سعودي (حوايل  10مليارات دوالر أمرييك) تطوير
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منجــم البوكســايت ،ومصفــا ًة ،ومصهــراً ،ومصنعـا ً للدرفلــة .ويتــم
تســويق منتجــات هــذا املــروع يف األســواق الســعودية والعامليــة ،وهــي
مــن أجــود أنــواع األلومنيــوم ،وإنتاجهــا يشــجع عــى تطويــر صناعــات
حتويليـ ٍة تعتمــد عــى األلومنيــوم يف اململكــة.
ويتضمــن مــروع معــادن لألملنيــوم تطويــر وتصميــم وبنــاء وتشــغيل
موقعــن مدمجــن يف شــبكة منجــم واحــد للمعــادن؛ البعثيــة يف
شــمايل محافظــة القصيــم ،ومجمــع األملنيــوم املتكامــل يف مدينــة رأس
اخلــر الصناعيــة ،عــى ســاحل اخلليــج العربــي.
ُ
البعيثــة منجــم البوكســايت الوحيــد يف الــرق األوســط .وهــي
وتعــد َ
منجــم مكشــوف طاقتــه الســنوية تزيــد عــى  4ماليــن طــن مــن خــام
البوكســايت .يتــم اســتخراج املــواد اخلــام مــن مخــزون البوكســايت يف
البعثية ،التي تشمل املنجم باإلضافة إىل منشآت التكسري
منطقة َ
ومنشــآت املعاجلــة ،ثــم ي ُنقــل إنتــاج املنجــم ،عــر خــط الســكك
احلديديــة بــن الشــمال واجلنــوب إىل مدينــة رأس اخلــر التعدينيــة،
حيــث يتــم تكريــر هــذا اخلــام يف مصفــاة األلومينــا األوىل يف منطقــة
الــرق األوســط ،التــي تنتــج أكــر مــن مليــون ومثامنائــة ألــف طــن مــن
األلومينــا ســنوياً ،تتــم معاجلتهــا يف املصهــر التابــع للرشكــة إلنتــاج
األملنيــوم.
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مصنع معادن وعد الشمال
للفوسفات.

وللمعــادن الصناعيــة دورٌ مهــمٌ يف حياتنــا؛ فهــي تســتخدم كخــام،
أو كمــواد مضافــة يف كثــر مــن الصناعــات والتطبيقــات مثــل؛ مــواد
البناء والسرياميك ،والطالء والبالستيك ،باإلضافة إىل التطبيقات
الزراعيــة والبيئيــة واإلنشــائية والصناعيــة ،ورغــم أنهــا قــد ال تكــون
مرئية ،إال أنها موجودة يف كل أنواع املنتجات؛ وخصائص هذه املواد
الفيزيائيــة أو الكيميائيــة جتعــل مــن الصعــب االســتغناء عنهــا.

رشكة املعادن الصناعية
تُركــز رشكــة املعــادن الصناعيــة ،التابعــة لرشكــة معــادن ،عــى
اســتخراج ثالثــة مــن املعــادن الصناعيــة هــي :البوكســايت منخفــض
الرتكيــز ،والكاولــن ،واملغنيزيــا الكاويــة املتكلســة ،حيــث تُصـ ّدر هــذه
املعــادن إىل الــركات التابعــة لرشكــة معــادن ،وإىل رشكات عامليــة.
وقــد منــا قطــاع املعــادن الصناعيــة يف معــادن ،احلديــث نســبياً ،بشــكل
م ّ
ُطــرد وثابــت ،منــذ بدايــة إنتــاج البوكســايت منخفــض الرتكيــز عــام
2008م ،وجــاء إنتــاج الكاولــن واملغنيزيــا الكاويــة املتكلســة عــام
2011م ،ليســجل منــوا ً ســنويا ً متزايــدا ً منــذ ذلــك احلــن ،مــع وجــود
عالمــات قويــة عــى مزيـ ٍـد مــن النمــو يف جميــع املنتجــات.

الكاولني والبوكسايت منخفض الرتكيز
ويُســهم مصنــع الدرفلــة ،الــذي تبلــغ طاقتــه اإلنتاجيــة  460ألــف
طــن مــري ،بإنتــاج لفافــات صفائــح األملنيــوم التــي تســتخدم الحقـا ً
يف عديــد مــن الصناعــات التحويليــة كمــواد التعليــب ،وعلــب
املرشوبات ،وصفائح األملنيوم املستخدمة يف صناعة هياكل وأجزاء
الســيارات.

يقــع منجــم ال َّزبــرة للبوكســايت منخفــض الرتكيــز والكاولــن
يف منطقــة حائــل ،عــى بُعــد  65كيلومــرا ً إىل الشــمال مــن منجــم
ال َّبعيثــة ،و 80كيلومــرا ً شــمايل بلــدة تربــة .ويتألــف املوقــع مــن منجــم
مفتــوح باإلضافــة إىل مرافــق معاجلــة .وقــد بــدأت العمليــات يف املنجــم
عــام 2008م.

كمــا حيتــوي املصنــع عــى وحــدة إلعــادة تدويــر األملنيــوم ،لهــا القــدرة
عىل إعادة تدوير  120ألف طن مرتي من منتجات األملنيوم ،كعلب
املرشوبــات املســتخدمة ،وتُســهم هــذه العمليــة يف دعــم جهــود إعــادة
التدويــر يف اململكــة.

أعمال املعادن الصناعية
تُعـ ّد املعــادن الصناعيــة عنــرا ً جوهريـا ً يف التوجــه حنــو املســتقبل؛ إذ
إن حداثــة ونوعيــة وتعـ ُّدد اســتخدامات هــذه املصــادر تتطلــب جهــودا ً
كــرى ملواكبــة تطــور الصناعــات والتقنيــات الناشــئة .وتســعى معــادن،
ضمــن اســراتيجية توســيع أعمالهــا ،إىل استكشــاف وتقييــم املــوارد
املعدنيــة اجلديــدة ،التــي ميكــن أن تتحـوَّل إىل قطاعــات أعمــال جديــدة
ومســتقلة ،إىل جانــب مجــاالت عملهــا الرئيســة.

مصنع الدرفلة الذي ينتج لفائف األلومنيوم.
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مصفاة األلومينا يف رأس اخلري.

منجم ال َّزبرية للبوكسايت والكاولني

منجم الغزالة للمغنيزايت

هــو منجــم مكشــوف ينتــج البوكســايت منخفــض الرتكيــز ،الــذي يتــم
بيعــه ملصانــع اإلســمنت ألغــراض حتســن جودتــه .كمــا ينتــج املنجــم
طــن الكاولــن الــذي يبــاع لرشكــة معــادن للفوســفات ككاشــف يف
إنتــاج األســمدة.

الغزالــة عبــارة عــن منجــم مكشــوف ،ينتــج حاليـا ً خــام املغنســيوم
عايل اجلودة ،الذي يتم نقله إىل معمل تكليس املغنيسيوم باملدينة
املنــورة .ويبلــغ إنتــاج اخلــام يف منجــم الغزالــة حاليـا ً حــوايل  90ألــف
طــن ســنوياً.

املغنيزايت

مصنع املدينة املنورة لتكليس املغنيزايت

املغنيزيــا هــي أحــد أكــر العنــارص وفــر ًة يف العالــم ،ويهــدف مــروع
املغنيزايــت الســتثمار خــام املغنيزايــت ،يف محافظــة الغزالــة مبنطقــة
حائــل ،إلنتــاج مــاديت املغنيزيــا الكاويــة ،واملغنيزيــا اخلامــدة ،وبعــض
األنــواع األخــرى مــن احلراريــات الســائبة ،ذات اخلصائــص الفيزيائيــة
والكيميائيــة عاليــة اجلــودة .إذ يتــم ،يف منجــم الغزالــة للمغنيزايــت،
تكســر اخلــام وفــرزه ،ثــم نقــل درجــات مختلفــة منــه إىل مصنــع
املعاجلــة يف املدينــة الصناعيــة باملدينــة املنــورة ،حيــث يتــم حتويلــه يف
فــرن ذي مواقــد متعـ ِّـددة إىل املغنيزيــا الكاويــة املتكلســة ،ويتميــز
خــام املغنيزايــت املوجــود يف محافظــة الغزالــة بارتفــاع درجــة نقاوتــه
واحتوائــه عــى نســبة ضئيلــة جــدا ً مــن الشــوائب ،وقــد بــدأت معــادن
اإلنتــاج األويل مــن املصنــع يف الرابــع مــن شــهر إبريــل مــن عــام .2011

بــدأ تشــغيل مصنــع املدينــة املنــورة يف عــام 2010م .وهــو ينتــج املغنيزيــا
الكاويــة املتكلســة ،بطاقــة ســنوية تبلــغ  39ألــف طــن ،واملغنيزيــا
اخلامــدة ،بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ  32ألــف طــن ســنوياً ،حيــث تســتخدم
هــذه املنتجــات يف احلراريــات واألغــراض البيئيــة والزراعيــة ويف أعمــال
البنــاء.

إنتاج املواد الكيميائية
الصــودا الكاويــة مـ ٌ
ـادة أســاس رضوريــة لتكريــر البوكســايت وحتويلــه
إىل األلومينــا ،وتنتــج رشكــة معــادن لألملنيــوم الصــودا الكاويــة ضمــن
مرشوعهــا املشــرك مــع رشكــة الصحــراء للبرتوكيميائيــات ،الــذي
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يقــع يف مدينــة اجلبيــل الصناعيــة .والــذي ينتــج ،أيضـاً ،ثنــايئ كلوريــد
اإليثيلــن ،كمنتــج ثانــوي لعمليــة إنتــاج الصــودا الكاويــة .وتبلــغ
الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع  250ألــف طــن ســنويا ً مــن الصــودا الكاويــة
املركــزة ،و 300ألــف طــن ســنويا ً مــن ثــاين كلوريــد اإليثيلــن .

مدينــة رأس اخلــر للصناعــات التعدينيــة .وقــد وصــل أول قطــار حامـاً
خــام الفوســفات مــن حــزم اجلالميــد إىل رأس اخلــر يف شــهر مايــو مــن
عــام 2011م ،كمــا بــدأ خـ ّ
ـط سـ ّـكة احلديــد ،يف عــام 2014م ،يف نقــل
البوكســايت مــن منجــم البعيثــة إىل رأس اخلــر.

البنية التحتية

ميناء مدينة رأس اخلري للصناعات التعدينية:

قامــت رشكــة معــادن بتــويل تأســيس بعــض منشــآت البنيــة التحتيــة
الكــرى ،املرتبطــة بصناعــة التعديــن ،يف اململكــة العربيــة الســعودية،
أو املشــاركة اجلزئيــة يف إنشــائها ،وهــي:

الــذي متلكــه املؤسســة العامــة للمــوائن ،التــي قامــت ببنائــه وتشــغيله
عام 2011م ،ليخدم جميع العمليات الصناعية التي تم تطويرها يف
رأس اخلري ،مبا يف ذلك عمليات االسترياد والتصدير ملرشوعي معادن
لألملنيوم والفوسفات.

مدينة رأس اخلري الصناعية:
تقــع رأس اخلــر عــى بُعــد  90كيلومــرا ً شــمايل مدينــة اجلبيــل ،عــى
الشواطئ الرشقية للمملكة ،وتُديرها الهيئة امللكية للجبيل وينبع،
وهــي حتــوي اجلــزء األكــر مــن منشــآت معــادن للفوســفات واألملنيــوم،
إذ حتتــوي املدينــة عــى مجمــع األســمدة الفوســفاتية ،الــذي يتكـوَّن
مــن مصنــع حامــض الفوســفوريك ،ومصنــع حامــض الكربيتيــك،
ومصنــع األمونيــا ،ومصنــع الفوســفات ثنــايئ األمونيــوم ،كمــا حتتــوي
عــى منشــآت معــادن لألملنيــوم التــي تتكـوَّن مــن املصفــاة ،واملصهــر،
ومصنع الدرفلة ،ووحدة إعادة تدوير األملنيوم .وقد أسهمت معادن
يف إنشــاء وتطويــر مدينــة رأس اخلــر مــن خــال تطويــر البنــى التحتيــة
األســاس ،التــي تشــمل املنطقــة الســكنية التــي حتتــوي عــى 2500
وحــدة ســكنية ومرافقهــا.

خدمات الكهرباء واملاء:
يف عــام 2009مّ ،
وقعــت معــادن مــع املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه
املاحلــة والرشكــة الســعودية للكهربــاء اتفاقيــة تقــوم مبوجبهــا املؤسســة
العامــة لتحليــة امليــاه املاحلــة ببنــاء وتشــغيل ومتلــك محطــة مشــركة
للكهربــاء وحتليــة امليــاه ،يف رأس اخلــر ،تولّــد  2400ميجــاوات مــن
الكهربــاء ،وتُنتــج أكــر مــن مليــون مــر مكعــب مــن امليــاه يوميـاً،
حيــث يتــم تزويــد مجمــع األملنيــوم مــن ذلــك بنحــو  1350ميجــاوات مــن
الكهرباء ،و 25ألف مرت مكعب من املياه يومياً ،فيما يتم ضخ بقية
إنتــاج املحطــة مــن امليــاه إىل الريــاض وحفــر الباطــن والنعرييــة.

مدينة وعد الشمال الصناعية:
نهضــت معــادن بــدور محــوري يف تطويــر مدينــة وعــد الشــمال ،التــي
ٍ
تقــع قــرب مدينــة طريــف ،يف منطقــة احلــدود الشــمالية ،عــى مســاحة
 440كيلومــرا ً مربعـاً ،خصــص منهــا  150كيلومــرا ً مربعـا ً ملرشوعــات
معــادن ،التــي تشــمل مناجــم اخلــراء ،وأم وعــال ،ومرافــق مجمــع
الفوســفات ،وهــو مــروع مشــرك بــن معــادن وموزاييــك وســابك،
يتضمــن ســتة مصانــع ،باإلضافــة إىل قيــام معــادن بتطويــر البنيــة
التحتيــة مــن طــرق ومناطــق ســكنية وغريهــا بالتعــاون والتنســيق مــع
الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة..

السكك احلديدية:
وهــي ســكة حديــد الشــمال  -اجلنــوب ،التــي باتــت تُعــرف باســم
ســكة حديــد معــادن ،والتــي قامــت ببنائــه وتشـ ِّـغله ومتلكــه الرشكــة
الســعودية للخطــوط احلديديــة (ســار) ،ويبلــغ طولــه مــا يقــرب مــن
 1500كيلومــر .ويربــط اخلــط بــن منجــم الفوســفات يف اجلالميــد،
البعيثــة ،وبــن مجمــع الصناعــات يف
وموقــع منجــم البوكســايت يف َ

منطقة محطات توليد الكهرباء مبا
فيها الطاقة الشمسية يف مدينة وعد
الشمال الصناعية.
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رؤية اململكة 2030؛
نقطة االنطالق احلقيقية
لقطاع التعدين
ُ
بعــد اجلهــد الــذي بـ ُـذل يف دراســة أســس تطويــر قطــاع التعديــن،
وتأســيس رشكــة معــادن ،كواحــد ٍة مــن ركائــز هــذا التطويــر ،جــاءت
رؤيــة اململكــة  2030لتكــون نقطــة االنطــاق احلقيقيــة لهــذا القطــاع
ـتوى عاملــي.
احليــوي حنــو مسـ
ـتقبل واعـ ٍـد ومسـ ً
ٍ
فبدعــم ورعايــة خــادم احلرمــن الرشيفــن؛ امللــك ســلمان بــن
ُ
عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اهلل -أطلقــت رؤيــة اململكــة ،2030
جســد رؤيــة صاحــب الســمو امللــي ،األمــر محمــد بــن
التــي ت ُ ّ
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ويل العهد ،نائب رئيس مجلس
الــوزراء ،وزيــر الدفــاع ،ملســتقبل هــذا الوطــن العظيــم ،والتــي
تســعى الســتثمار مكامــن القــوة التــي حبــا اهلل بهــا اململكــة العربيــة
الســعودية ،مــن موقــع اســراتيجي متميــز ،وقــوة اســتثمارية رائــدة،
ُستقر
وإسالمي ،وطاقات برشية طموحة ،واقتصا ٍد م
عربي
وعمق
ّ
ّ
ٍ
ـام ،ومــوارد غنيــة مــن الطاقــة والــروات الطبيعيــة.
ونـ ٍ
وخــال الســنوات اخلمــس التــي مضــت منــذ إطــاق الرؤيــة يف شــهر
إبريــل مــن عــام 2016م ،حتقــق عديــد مــن اإلجنــازات ،وتبلــور عــدد
ّ
ممكنــات التحــول ،التــي أســهمت ،بدورهــا ،يف حتقيــق نتائــج
مــن
ملموســة ،عــى صعيــد منظومــة العمــل احلكومــي واالقتصــاد
واملجتمــع ،وأرســت أســس النجــاح للمســتقبل.
تعتمــد رؤيــة اململكــة  2030عــى مكامــن قــوة محوريــة تتلخــص
يف أن اململكــة العربيــة الســعودية هــي أرض احلرمــن الرشيفــن،
وأطهــر بقــاع األرض ،وقبلــة أكــر مــن مليــار مســلم ،ممــا جيعلهــا
قلــب العاملــن العربــي واإلســامي ،وأنهــا تعمــل عــى تطويــع قوتهــا
االســتثمارية خللــق اقتصــاد أكــر تنوعـا ً واســتدامة ،كمــا أنهــا تُسـ ِّ
ـخر
موقعهــا االســراتيجي لتعزيــز مكانتهــا كمحــرك رئيــس للتجــارة
الدوليــة ولربــط القــارات الثــاث :إفريقيــا وآســيا وأوروبــا؛ كل ذلــك
مــن أجــل تفعيــل محــاور الرؤيــة التــي تتجســد يف مجتمــع حيــوي؛
جــذوره راســخة ،وبيئتــه عامــرة ،وبنيانــه متــن ،واقتصــاد مزدهــر؛
فرصــه مثمــرة ،واســتثماراته فاعلــة ،وتنافســيته جاذبــة ،وموقعــه
مســتغل بــكل كفــاءة ،ووطــن طمــوح؛ حكومتــه فاعلــة ،ومواطنــه
مســؤول ومشـ ٌ
ـارك يف التنميــة الشــاملة
وقــد شـ ّـكلت الرؤيــة خارطــة طريــق واضحــة املعالــم لتطويــر قطــاع
التعديــن والصناعــات التعدينيــة ليكــون دعامـ ًة قويــة جلهــود تنويــع
مــوارد االقتصــاد الوطنــي ،وركيــزة ثالثــة للصناعــة الســعودية ،تقــف

ُ
ـات إىل جانــب الركيزتــن األخريــن؛ وهمــا صناعــات النفــط
بثبـ ٍ
والبرتوكيميائيــات ،اللتــن أحرزتــا مــن الســمعة والعامليــة نصيبـا ً
وافــراً.
ويف إطــار الرؤيــة ،تلخصــت األهــداف الرئيســة مــن تطويــر قطــاع
التعدين والصناعات املعدنية يف ثالثة جوانب هي؛ إجياد محركات
للنمــو غــر ِّ
النفــط ،وتنويــع وتعزيــز مصــادر الدخــل احلكومــي ،وإجيــاد
ـرص وظيفيــة نوعيــة وعاليــة القيمــة للمواطنــن الســعوديني.
فـ ٍ
ـداف
ولتحقيــق هــذه األهــداف الشــاملة ،ومــا يتفــرع منهــا مــن أهـ ٍ
تفصيليـ ٍة كثــرة ،انطــوت عليهــا االســراتيجية الشــاملة لقطــاع
التعدين والصناعات التعدينية؛ التي سنتحدث عنها بعد قليل،
ولتوفــر الدعــم الــازم للقطــاع لينمــو وي ُحقــق اآلمــال املرجــوة منــه،
جعلــت الرؤيــة دعــم ومتكــن تطويــره جــزءا ً مــن مهمــات أكــر الربامــج
التــي أطلقتهــا لتحقيــق الرؤيــة ،وهــو برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية.
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية
واخلدمات اللوجستية

ُ
أطلــق برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية مطلــع
عام 2019م ،ليكون داعما ً ومُمكنا ً لنمو وتطوير أربعة قطاعات ذات
أهمية اقتصادية وتنموية كربى هي :الطاقة ،والتعدين ،والصناعة،
واخلدمــات اللوجســتية .ليعمــل تكاملهــا بهــدف حتقيــق قيمــة مضافــة،
وتعظيــم األثــر االقتصــادي وتنويعــه ،وخلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة.

ويهــدف الربنامــج إىل حتويــل اململكــة إىل قــوة صناعيــة رائــدة ،ومنصــة
لوجســتية عامليــة ،عــر تعظيــم القيمــة املتحققــة مــن قطاعــي التعديــن
والطاقة ،باإلضافة إىل الرتكيز عىل محوري املحتوى املحيل وتطبيقات
الثورة الصناعية الرابعة ،لتعزيز األثر االقتصادي وتنويعه للقطاعات
املســتهدفة ،واســتدامة منــو تلــك القطاعــات ،وحتقيــق ريادتهــا ،وخلــق
بيئــة اســتثمارية جاذبــة فيهــا.
ويعمــل الربنامــج ،حاليـاً ،عــى تطويــر البنيــة التحتيــة ،التــي حتتاجهــا
قطاعاتــه األربعــة ،لتكــون أحــد أهــم عوامــل رفــع تنافســية اململكــة
وجاذبيتهــا كوجهــة مثاليــة لالســتثمار ،إىل جانــب االســتغالل األمثــل
للمــوارد ،وحتســن السياســات والترشيعــات اخلاصــة بالقطاعــات،
لتمكــن الربنامــج مــن حتقيــق مســتهدفاته ،ومتكــن اســتثمارات
القطــاع اخلــاص الســعودي واألجنبــي.

ينقل خام الفوسفات من منجم
اجلالميد بواسطة سكة حديد الشمال
اجلنوب إىل رأس اخلري.

وباإلضافة إىل تعظيم القيمة املتحققة من قطاع التعدين واالستفادة
منــه ،تتلخــص األهــداف االســراتيجية للربنامــج يف؛ إنشــاء مناطــق
اقتصاديــة خاصــة ،وإعــادة تأهيــل املــدن االقتصاديــة ،ودعــم زيــادة
إســهام مصــادر الطاقــة املتجــددة يف مزيــج الطاقــة ،وكذلــك دعــم ورفــع
تنافســية قطــاع الطاقــة ،وتطويــر الصناعــات املرتبطــة بالنفــط ،ودعــم
جهــود توطــن الصناعــات الواعــدة ،وكذلــك الصناعــات العســكرية،
والعمــل مــع جميــع القطاعــات النفطيــة وغــر النفطيــة لرفــع نســبة
املحتــوى املحــي فيهــا ،وإنشــاء وحتســن أداء املراكــز اللوجســتية،
وحتسني الربط الوطني واإلقليمي والدويل لشبكات التجارة والنقل،
وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة والتوزيعيــة للغــاز.
ويسري عمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية،
يف دعــم وتنميــة قطــاع التعديــن والصناعــات التعدينيــة ،مُسرتشــدا ً
خبارطــة الطريــق التــي رســمتها رؤيــة اململكــة  ،2030والتصـوّر
الواضــح الــذي أرســته االســراتيجية الشــاملة للتعديــن والصناعــات
التعدينيــة.
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االسرتاتيجية الشاملة
للتعدين والصناعات التعدينية؛
ركائزها ومبادراتها
يف أواخــر عــام 2017م ،عندمــا أقـ ّرت حكومــة اململكــة العربيــة
الســعودية االســراتيجية الشــاملة للتعديــن والصناعــات املعدنيــة،
اعتقــد الكثــرون أن هــذه رمبــا كانــت اخلطــوة األهــم يف مرحلــة
التطويــر التــي بــات يعيشــها قطــاع التعديــن الســعودي ،يف إطــار رؤيــة
«اململكــة  ،»2030بهــدف تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي ،والدفــع
بقطــاع التعديــن ليكــون الركيــزة الثالثــة للصناعــة الســعودية ،إىل
جانــب قطاعــي النفــط والبرتوكيميائيــات ،مــع خلــق عــرات اآلالف
مــن الوظائــف النوعيــة ألبنــاء وبنــات اململكــة ،ونقــل آلــة التنميــة
ـنوات
الشــاملة إىل مناطــق اململكــة كافــة .واليــوم ،مــع مــرور خمــس سـ
ٍ
عــى انطــاق الرؤيــة ،أثبــت ذلــك االعتقــاد أنــه كان صحيحـاً ،وأن
ـن يعــد بــأن
االســراتيجية وضعــت تصـوّرا ً واضــح املعالــم لقطــاع تعديـ ٍ
ي ُبهــر العالــم مبــا حيققــه مــن إجنــازات.
انبثقــت االســراتيجية الشــاملة للتعديــن والصناعــات املعدنيــة مــن
رؤية «اململكة ّ ،»2030
وركزت ،بشكل أساس ،عىل تعظيم القيمة
التــي ميكــن حتقيقهــا مــن املــوارد املعدنيــة الطبيعيــة يف اململكــة ،وذلــك
مــن خــال االســتغالل األمثــل للــروات املعدنيــة ،وتطويــر االســتثمار
ـن وطنــي املالمــح ،وعاملــي املســتوى
التعدينــي ،لبنــاء قطــاع تعديـ ٍ
واألداء.
وتبعـا ً لذلــك ،هدفــت اســراتيجية التعديــن إىل زيــادة إســهام القطــاع
يف الناتــج املحــي اإلجمــايل مــن جانــب ،والعمــل عــى توليــد الوظائــف
وتنميــة القــدرات البرشيــة الوطنيــة مــن جانــب آخــر ،وهــي أمــورٌ ميكــن
حتقيقهــا اعتمــادا ً عــى عديــد مــن عنــارص التنافســية التــي تتمتــع بهــا
اململكــة ،والتــي تشــمل؛ توفــر مــوارد معدنيــة تُقـ ّدر قيمتهــا حبــوايل
خمســة ترليونــات ريــال ســعودي ،أو حــوايل ترليــون وثالمثائــة مليــون
دوالر ،والقــرب مــن األســواق العامليــة ،وضخامــة حجــم الطلــب املحــي
واإلقليمــي عــى املنتجــات التعدينيــة؛ حيــث تٌعـ ّد اململكــة رابــع أكــر
مســتورد للمنتجات التعدينية .باإلضافة إىل تنافســية تكلفة اإلنتاج
ّ
وتوفر البنية التحتية كالطرق الرئيسة
حسب أسعار الطاقة واملياه،
واملــوائن؛ حيــث بلــغ عــدد األرصفــة يف مــوائن اململكــة  214رصيفـاً،
تُشــكل أكــر شــبكة مــوائن يف الــرق األوســط ،وتقــوم مــوائن اململكــة
مبناولــة  %95مــن صــادرات وواردات اململكــة ،عــدا النفــط اخلــام ،أي
ما يزيد عىل  160مليون طن سنوياً ،وهذا ي ّ
ُمثل أكرث من  %60من
حركة البضائع يف دول مجلس التعاون اخلليجية .هذا عدا توفر مدن
صناعيــة ضخمــة مجهــزة مبســاحات شاســعة وبُنــى حتتيــة وخدمــات
متكاملــة ،يف جميــع مناطــق اململكــة ووجــود شــبكة ســكك حديديــة

أنفوجرافيك تم نرشه يف أبريل 2017م بعد إقرار االسرتاتيجية
الشاملة لقطاع التعدين يف اململكة.

بطول يفوق الثالثة آالف كيلو مرت ،وأهم من هذا كلهّ ،
توفر موارد
برشيــة ي ُمثــل الشــباب القــادر عــى العمــل والتدريــب فيهــا أكــر مــن
.%60
وقــد أصبحــت اســراتيجية التعديــن ،مبــا حتويــه مــن تفاصيــل ورؤى،
جــزءا ً جوهريـا ً ومكونـا ً رئيسـا ً يف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
واخلدمــات اللوجســتية ،الــذي يهــدف ،كمــا ذكرنــا ،إىل حتويــل اململكــة
إىل قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة عامليــة للخدمــات اللوجســتية ،مــن
خــال الرتكيــز عــى أربعــة قطاعــات اســراتيجية ،هــي الصناعــة
والتعديــن والطاقــة واخلدمــات اللوجســتية.
وقــد خلصــت اســراتيجية التعديــن أبــزر التحديــات التــي تواجــه قطــاع
التعدين ،حيث حددت ست حتديات رئيس ٍة تواجه القطاع التعدين
وتُبطــئ منــوه وهــي:
•ضعف جاذبية اململكة لالستثمارات يف قطاع التعدين،
•وتــدين مســتوى االستكشــاف التعدينــي يف اململكــة ومحدوديــة توفــر
املعلومــات اجليولوجيــة،
•وضعــف كفــاءة وفاعليــة إجــراءات منــح الرخــص وخدمــات
ا ملســتثمر ين ،
•وقلة املطورين الوطنيني،
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•وضعــف مســتوى الرقابــة عــى النشــاطات التعدينيــة ومحدوديــة
املنافــع االجتماع ّيــة التــي تُجنــى مــن املــوارد املعدنيــة،
•وضعف عوائد القطاع املالية للدولة قياسا ً عىل حجم إمكاناته.

2030م ،حبــوايل أربعــة أضعــاف ،ليصــل إىل  240مليــار ريــال ،ورفــع
إيــرادات الدولــة إىل  13.9مليــار ريــال ،وكذلــك توليــد حــوايل  220ألــف
فرصــة وظيفيــة جديــدة.

وبالتــايل ،حـ َّددت االســراتيجية مجموعــة مــن الركائــز التــي تســاعد
عــى ختطــي التحديــات التــي يواجههــا القطــاع ومنهــا؛

وألن اســراتيجية التعديــن تســتهدف أن تُشـ ّـكل املــواد املعدنيــة اخلــام
قاعد ًة صناعية ،فإن القطاع ،بطبيعة احلال ،يدعم ،بشكل مبارش،
املناطــق األقــل منــوا ً يف اململكــة ،نظــرا ً لوجــود املناجــم واخلامــات فيهــا
خــارج النطــاق العمــراين .ولذلــك مــن املســتهدف أن يولّــد القطــاع 40
ألــف فرصــة وظيفيــة يف تلــك املناطــق ،ويُســهم يف رفــع نســبة املحتــوى
املحــي مــن املجتمعــات املجــاورة ألوجــه النشــاط التعدينيــة.

•ترسيع عمليات االستكشاف والتنقيب،
•وتعزيز اجلدوى االقتصادية للمرشوعات،
•وتشجيع االستثمار،
•وتطوير هيكلية القطاع،
•وتطويــر الرقابــة وتعزيــز املنافــع االجتماع ّيــة التــي تنشــأ عــن سلســلة
القيمــة املتعلقــة بالتعديــن والنشــاطات التعدينيــة،
•ورفع إسهام القطاع يف إيرادات الدولة.
ٍّ
ولتكــون الصــورة واضحــة ،كان مــن الــروري حتديــد خــط أســايس،
ينطلق منه حتديد أهداف االسرتاتيجية وقطاع التعدين ككل .لذلك،
حُ ِّددت أهداف اسرتاتيجية التعدين بنا ًء عىل دراسة للوضع يف قطاع
التعديــن يف عــام 2015م .حيــث بينــت الدراســات أن إســهام قطــاع
التعديــن يف الناتــج املحــي اإلجمــايل ،يف ذلــك العــام ،بلــغ  64مليــار
ريال ،جاء معظمها من صناعات الصلب واإلسمنت ،ومن سالسل
قيمــة أخــرى مثــل األلومنيــوم والفوســفات ،بينمــا بلغــت إيــرادات
الدولة من التعدين يف العام نفسه أربعة مليارات وتسعمائة مليون
ريــال ،وبلــغ عــدد الوظائــف املبــارشة وغــر املبــارشة يف القطــاع  150ألــف
وظيفــة ،معظمهــا يف الصناعــات الوســيطة والتحويليــة ،كمــا بلــغ
حجــم الصــادرات مــن املعــادن الفلزيــة والالفلزيــة  26.3مليــار ريــال.
وانطالقـا ً مــن خــط األســاس هــذا ،هدفــت اســراتيجية التعديــن إىل
رفــع إســهام هــذا القطــاع يف الناتــج املحــي اإلجمــايل ،حبلــول عــام

ولتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن فــرص النمــو الكــرى يف قطــاع
التعديــن ،قامــت وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة بإجــراء دراســات
مبدئيــة لتحديــد الفــرص االســتثمارية املتاحــة ،بنــا ًء عــى ثالثــة عنــارص
رئيســة ،تشــمل الــروات املعدنيــة املتوفــرة ،وحجــم الطلــب املحــي،
وتنافسية تكلفة اإلنتاج .وتبعا ً لهذه الدراسات التفصيلية الشاملة
تــم حتديــد مجموعـ ٍة مــن الفــرص االســراتيجية ،التــي تدعــم حتقيــق
عــدد مــن األهــداف الرئيســة ،التــي مــن شــأنها أن جتعــل اململكــة،
حبلــول عــام 2030م ،واحــدة مــن أهــم الــدول املنتجــة للمعــادن يف
العالــم ،ومــن بــن هــذه األهــداف:
•التوســع يف صناعــة الفوســفات لتكــون اململكــة ضمــن أكــر ثــاث
دول منتجــة عــى مســتوى العالــم.
•زيادة إنتاج الذهب والنحاس ومعادن األساس إىل عرشة أضعاف،
مقارنة بإنتاج عام 2015م.
•مضاعفة إنتاج احلديد ،وحتقيق االكتفاء الذايت منه.
•أن تصبــح اململكــة مــن الــدول العــر األول ،عامليـاً ،مــن حيــث
إنتاج األملنيوم ،ومن حيث القدرة اإلنتاجية للصناعات التحويلية
املتعلقــة بــه.

منتج األملنيوم داخل مصفاة معادن يف رأس اخلري .من أهداف االسرتاتيجية هي أن
تصبح اململكة من بني الدول العرش األوائل يف إنتاج األملنيوم حبلول عام 2030م.
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•التوسّ ــع يف سالســل قيمـ ٍة جديــدة مثــل اليورانيــوم ،ومعــدن
التيتانيــوم ،والعنــارص األرضيــة النــادرة ،والنيوبيــوم والتانتالــوم،
ّ
املحفــزات املعدنيــة.
وأليــاف البازلــت ،وإنتــاج
َّ
خصصــت الدولــة حــوايل  15مليــار ريــال كميزانيــة أوليــة لتنفيــذ
وقــد
ُ
ّ
ً
هــذه األهــداف ،وغريهــا ،التــي تمثــل عنــارص جوهريـة يف اســراتيجية
التعديــن ،ولدعــم عمليــة التحـوُّل يف قطــاع التعديــن ،مــن خــال
ـداف مختلفــة تتمحــور حــول
إطــاق حــوايل  40مبــادرة لتحقيــق أهـ ٍ
ثالثــة مرتكــزات رئيســة هــي؛
•توفري البيانات اجليولوجية وترسيع عملية االستكشاف.
•تيســر االســتثمار وتطويــر البيئــة التنظيميــة وضمــان شــفافية
واســتدامة القطــاع.
•تطوير سالسل القيمة والصناعات املعدنية وجذب االستثمارات.

توفري البيانات اجليولوجية وترسيع عملية
االستكشاف.
ال ميكــن احلديــث عــن اســراتيجية التعديــن ،وركائزهــا ومبادراتهــا،
دون احلديــث عــن هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،التــي تقــوم
باإلرشاف عىل تنفيذ عديد من املبادرات األساس يف إطار اسرتاتيجية
التعديــن ومنهــا؛ مبــادرة ترسيــع أعمــال االستكشــاف؛ التــي بــدأت
بتنفيــذ الدراســات األوليــة ألربعـ ٍة وخمســن مكمنـا ً معدنيـاً ،بنــا ًء
عــى دراســات ســابقة قامــت بهــا الهيئــة وبعــض البعثــات األجنبيــة،
كشــفت عــن أكــر مــن  250موقعـا ً متمعدنـاً ،ذات مــؤرشات أوليــة
مشــجعة ،تتضمَّ ــن عديــدا ً مــن املعــادن ،أبرزهــا؛  12موقعـا ً خلــام
الذهــب ،و 9مواقــع للعنــارص األرضيــة النــادرة ،و 6مواقــع خلــام
الفضــة ،و 6مواقــع خلــام النحــاس ،و 4مواقــع خلــام الزنــك ،و 3مواقــع
خلــام الرصــاص ،وموقــع واحــد خلــام القصديــر ،وموقــع واحــد لرواســب
الفضــة والزنــك ،وموقــع واحــد خلامــات املعــادن النفيســة ،وموقــع
واحــد لرواســب املولبيديــوم ،وموقعــان خلــام احلديــد ،وموقعــان خلــام
الكوارتــز .وقــد تــم حجــز هــذه املكامــن ،كاحتياطــي تعدينــي ،حلمايتهــا
وإجــراء مزيــد مــن الدراســات عليهــا ،مبــا يف ذلــك إجــراء املســوح
اجليوفيزيائيــة األرضيــة واجلويــة ،واملســوح اجليوكيميائيــة التفصيليــة،
ووضــع اخلرائــط التفصيليــة ،وحفــر خنــادق االستكشــاف ،وتنفيــذ
أعمــال احلفــر ُّ
اللبــي الختبــار امتــدادات األجســام املتمعدنــة ،ومــن ثــم
صياغــة منــاذج حاســوبي ٍة لهــا ،وحســاب املــوارد املتمعدنــة لــكل مكمــن
بأفضــل الطــرق ،بالتعــاون بــن الهيئــة ومكاتــب استشــارية وخــرات
عامليــة ،ليتــم ،الحقـاً ،طــرح هــذه املواقــع كفــرص اســتثمارية عــن
طريــق املــزادات ،وفــق أفضــل املمارســات الدوليــة.
ويف هذا اإلطار ،ويف سبيل تعزيز اإلنفاق وحتفيز االستثمار يف أعمال
االستكشــاف ،تشــمل مبــادرات تطويــر قطــاع التعديــن مبــادرة إنشــاء

األسمدة الفوسفاتية من منتجات معادن
وعد الشمال للفوسفات ،حيث تستهدف
االسرتاتيجية جعل اململكة من بني أكرب
ثالث دول منتجة لها يف العالم.

ّ
توفــر التمويــل املســتمر للقطــاع،
صنــدوق االستكشــافات ،لضمــان
ودعــم نشــاطات وبرامــج املســح اجليولوجــي واالستكشــاف ،األمــر
الــذي ســيؤدي إىل تقليــل املخاطــر عــى املســتثمرين ،ومــن ثــم جــذب
االســتثمارات الداخليــة واخلارجيــة ،وبالتــايل حتقيــق اإلســهام املأمــول
مــن القطــاع يف الناتــج املحــي اإلجمــايل.
كمــا سيُســهم الصنــدوق يف دعــم الــركات املتوســطة والصغــرة،
العاملــة يف قطــاع االستكشــاف والتعديــن ،عــن طريــق الرشاكــة بــن
الصنــدوق والقطــاع اخلــاص ،وذلــك مــن خــال امتــاك حصــص يف
مرشوعــات أو رشاكات مــع رشكات االستكشــاف .وهــذا بــدوره
سيُســهم ،كذلــك ،يف جــذب االســتثمار ،وتســارع عجلــة النشــاطات
يف هــذا املجــال ،وحتفيــز إجيــاد رشكات استكشــاف وطنيــة ،األمــر الــذي
ســيمد الصناعــات املحليــة حباجاتهــا مــن املنتجــات التعدينيــة ،وخيلــق
مرشوعــات اســتثمارية ،ويوفــر فــرص عمــل إضافيــة للمواطنــن يف
مجــال التعديــن والصناعــات التعدينيــة يف معظــم أحنــاء اململكــة.
َّ
ويتوقع أن يكون لهذا الصندوق دورٌ مهمٌ يف جوانب عديدة منها:
•منح وزارة الصناعة والرثوة املعدنية مصدر متويل مســتدام لضمان
التعاقــد عــى املــدى البعيــد وتقليــل تكاليــف الربامــج.
•توفري الدعم ألوجه نشاط االستكشاف واملسح اجليولوجي العام.
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•دعم أعمال إعادة تأهيل املناجم املهجورة.
•توفري متويل مستدام ألعمال رشكة خدمات التعدين.
•دعــم التدريــب والتطويــر للكفــاءات الســعودية يف القطــاع ،ودعــم
إجــراء الدراســات البحثيــة.
ومــن أهــم مبــادرات القطــاع ،التــي تُعـ ُّد كذلــك مــن أهــم مبــادرات
املســح اجليولوجــي العــام عامليـاً ،مبــادرة الربنامــج العــام للمســح
اجليولوجــي ،التــي تســتهدف توفــر املعلومــات واخلرائــط ،اجليولوجيــة
املفصلــة والدقيقــة ،مبقاييســها املختلفــة .التــي تشــمل إجــراء املســوح
اجليوفيزيائيــة اجلويــة متعـ ِّـددة املســارات ،واملســوح اجليوكيميائيــة،
ومــن ثــم توفــر هــذه املعلومــات واخلرائــط وإتاحتهــا للراغبــن يف
ِّ
مقدمتهــم املســتثمرون الســعوديون واألجانــب،
االطــاع عليهــا ،ويف
ُ
مــن خــال قاعــدة البيانــات الوطنيــة لعلــوم األرض .وقــد أطلــق هــذا
الربنامــج ،الــذي تبلــغ ميزانيتــه الكليــة مليــاري ريــال ،وتتجــاوز قيمــة
عقــود املرحلــة األوىل منــه  550مليــون ريــال ،يف شــهر أكتوبــر مــن عــام
2020م.
وتشــمل هــذه املرحلــة مــن الربنامــج ،الــذي تـ ُـرف عليــه هيئــة
املســاحة اجليولوجيــة الســعودية أربعــة عقــو ٍد؛ األول مــع رشكــة ســاندر
جيوفيزكــس العربيــة املحــدودة ،للقيــام بأعمــال املســح اجليوفيزيــايئ
اجلــوي املتقــدم يف القطــاع رقــم  1مــن الــدرع العربــي ،والثــاين مــع رشكــة
إكســكاليرب أيربــورن جيوفيزكــس ،اجلنــوب إفريقيــة ،للقيــام بأعمــال
املســح اجليوفيزيــايئ اجلــوي املتقــدم يف القطاعــن  2و 3مــن منطقــة
الــدرع العربــي ،والثالــث مــع هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الصينيــة
للقيــام بأعمــال املســح اجليوكيميــايئ متعــدد العنــارص ،يف جميــع
ـاف مكـوَّن مــن رشكــة
أحنــاء منطقــة الــدرع العربــي ،والرابــع مــع ائتـ ٍ
إنرتناشــيونال جيوســاينس سريفيســز ،مــن اململكــة املتحــدة ،وهيئــة
املســاحة اجليولوجيــة الفنلنديــة ،الــذي ســيكون الرشيــك الفنــي يف
الربنامــج العــام للمســح اجليولوجــي.

العمــل ،وستُســتخدم يف أعمالــه  70مركبـ ًة ،و 9طائــرات ،وخمــس
طائــرات عموديــة.
وستشمل أعمال الربنامج إجراء مسح جيوفيزيايئ جوي عايل الدقة،
للحصــول عــى صــور جيوفيزيائيــة متتاليــة للتضاريــس الطبيعيــة ،مــن
وقياسات إشعاعية،
األعىل ،باستخدام تقنيات رقمية مغناطيسية
ٍ
مبســافة بينيــة تـ ُـراوح بــن  150و 300مــر .والغــرض الرئيــس مــن
هــذه املســوح املغناطيســية هــو حتديــد طبيعــة وتشــكيالت التكوينــات
الصخريــة ملنطقــة مــا ،األمــر الــذي جيعــل إنتــاج اخلرائــط اجليولوجيــة
أســهل بكثــر.
كما ستشمل إجراء مسح جيوكيميايئ دقيق لرواسب الوديان ،عن
طريــق جمــع عينــات الصخــور الســطحية وحتــت الســطحية لتحليلهــا
كيميائيـاً ،مبعـ ّدل عينــة لــكل  6.25كيلومــر مربـّـع ،ومبجمــوع عينــات
يصــل إىل  110آالف عينــة ،تشــمل أكــر مــن  80عنــرا ً كيميائيـاً.
حيــث ستُســتخدم املســوح اجليوكيميائيــة املناطقيــة لتحديــد املكامــن
املعدنيــة ،وميكــن اســتخدامها للكشــف عــن املخزونــات املعدنيــة،
وحتديــد مســببات التلــوث املحتمــل ،األمــر الــذي يســاعد عــى احلفــاظ
عــى الســامة والتخطيــط البيئــي.
ويهــدف الربنامــج إلنتــاج أكــر مــن  900خريطــة جيولوجيــة تفصيليــة،
مبقيــاس رســم كبــر ( ،)1:50000ألغــراض علميـ ٍة أو عمليـ ٍة محــددة،
بيانات بواسطة املسح اجليوفيزيايئ اجلوي،
باستخدام ما تم جمعه من
ٍ
واملســح اجليوكيميــايئ متعــدد العنــارص ،إلظهــار امليــزات اجليولوجيــة
التفصيليــة ،حيــث تُعـ ُّد اخلرائــط الطبوغرافيــة واجليوفيزيائيــة مــن
بــن أهــم األدوات املســتخدمة لتحديــد القياســات الكميــة للتغــرات

وسـيُغطي الربنامــج ،يف مرحلتــه األوىل ،حــوايل  600ألــف كيلومــر
مربع من مساحة منطقة «الدرع العربي» الواقعة يف غربي اململكة،
والغنيــة باملعــادن .وســتدعم نتائــج هــذا الربنامــج ترسيــع االســتثمار يف
أعمــال االستكشــاف مــن خــال حصــول املســتثمرين عــى املعلومــات
اجليولوجيــة األســاس عاليــة الدقــة .كمــا ستســهم هــذه املبــادرة ،أيضـاً،
يف نقل املعرفة وتعزيز تأهيل السعوديني املتخصصني يف هذا املجال،
وتعزيــز الثقــة يف أعمــال االستكشــاف ومخرجاتهــا عــن طريــق توفــر
بيانــات حديثـ ٍة ودقيقــة ،وحتديــد مكامــن جديــدة للرواســب املعدنيــة
الواعــدة يف منطقــة الــدرع العربــي.
ويتوقــع أن يتــم خــال هــذا الربنامــج جمــع  110آالف عينــة صخريــة
وحتليلهــا ،وأن يعمــل فيــه  700شــخص ،كمــا سـتُتاح الفرصــة حلــوايل
 500جيولوجــي وعالــم ســعودي لتعزيــز معارفهــم وخرباتهــم أثنــاء

يستهدف الربنامج العام للمسح اجليولوجي،
إجراء مسح جيوكيميايئ دقيق لرواسب الوديان،
وهذه الصورة لوادي ماوان.
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استكشاف معادن األساس واملعادن النفيسة يف مكمن حاللة يف جنران.

عينات احلفر من خام النحاس يف منجم جبل صايد.

عينة من صخور منجم مهد الذهب حتوي أنواعا ً مختلفة من اخلامات.

استكشاف خام احلديد يف يدمة يف جنران.

يف االرتفاعــات داخــل مناطــق معينــة ،وهــي معلومــات مهمــة
للمســتثمرين ،الذيــن حيتاجــون إىل معلومــات محــددة للغايــة حــول
كيفيــة توزيــع املــوارد يف منطقــة معينــة.

الواعــدة باململكــة .وقــد تــم إطــاق قاعــدة البيانــات هــذه ،عــر شــبكة
اإلنرتنــت ،لعامــة مــن يرغــب يف االطــاع عليهــا ،مبــا يف ذلــك الطــاب
والباحثــون واملســتثمرون وغريهــم مــن املهتمــن.

ويطمــح الربنامــج العــام للمســح اجليولوجــي إىل وضــع األســاس
املعلومــايت الدقيــق ألعمــال وبرامــج االســتثمار يف قطــاع التعديــن،
وحتديــث قاعــدة البيانــات اجليولوجيــة الوطنيــة ببيانــات وخرائــط
حديثــة ومفصلــة ودقيقــة ،وتعزيــز مكتبــة عينــات احلفــر الوطنيــة،
وحتديــد  76عنــرا ً مــن الرواســب و 65عنــرا ً مــن املعــادن الثقيلــة،
وبالتــايل ،جــذب االســتثمارات الوطنيــة والدوليــة إىل قطــاع التعديــن،
ـرص وظيفيــة جديــدة ،وتطويــر املهــارات الفنيــة للكفــاءات
وخلــق فـ ٍ
الســعودية.

كمــا أن مكتبــة عينــات احلفــر ،هــي األخــرى إحــدى مبــادرات
االســراتيجية الشــاملة للتعديــن والصناعــات املعدنيــة ،وهــي تشــمل
ـات مــن جميــع أعمــال االستكشــاف التــي تقــوم بهــا هيئــة املســاحة
عينـ ٍ
اجليولوجيــة ،باإلضافــة إىل عينــات احلفــر التــي يقــوم بهــا القطــاع
اخلــاص ،بعــد انتهــاء رخــص الكشــف ،والهــدف مــن تأســيس هــذه
املكتبة ،وتطوير خدماتها وربطها بقاعــدة بيانــات متكاملــة ومطــورة،
هــو تعزيــز ثقــة املســتثمر يف البيانــات اجليولوجيــة ،مــن خــال توفــر
عينــات احلفــر ُّ
اللبيــة وعينــات املســح اجليوكيميــايئ بطبيعتهــا األصليــة.
كمــا ســيكون مــن بــن أهــم آثارهــا حفــظ مخرجــات أعمــال احلفــر
الســابقة لالســتفادة منهــا يف مرشوعــات االستكشــاف املســتقبلية.

وهنــاك ،أيضـاً ،مبــادرة بنــاء قاعــدة املعلومــات الوطنيــة لعلــوم
األرض ،التــي أرشنــا إليهــا آنفـاً ،والتــي حتتــوي عــى معلومــات املســح
والتنقيــب اجليولوجــي اخلاصــة باململكــة ،ومعلومــات تارخييــة عــن
الــروات املعدنيــة واملــوارد الطبيعيــة تُغطــي مــا يقــرب مــن  80ســنة
مــن العمــل اجليولوجــي يف اململكــة ،باإلضافــة إىل احتوائهــا عــى 10
ُ
ومعلومات أخذت من برامج املسح واالستكشاف
آالف تقرير فني،
ٍ
احلديثــة ،تشــمل اخلرائــط اجليولوجيــة ،ونتائــج املســوح اجليوكيميائيــة
واجليوفيزيائيــة ،وعينــات مكتبــة احلفــر الوطنيــة ،ومواقــع التمعــدن

وباإلضافة إىل ذلك ،هناك مبادرة إنشاء رشكة اخلدمات اجليولوجية
واالستكشــاف ،التــي ي ُنتظــر منهــا أن تكــون ذراعـا ً لهيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية ،تقـ ِّـدم خدمــات استشــارية وحبوثـا ً جيولوجيــة،
وجيوتقنيــة ،وتعدينيــة ،ودعمـا ً فنيـا ً ولوجســتياً ،يف كل مــا يتعلــق
مبجــاالت علــوم األرض ،واالســتثمار يف التقنيــة واحلقــوق الفكريــة
والعلميــة.

الفصل التاسع :قطاع التعدين السعودي؛ انطالقة حنو املستقبل

أمــا مبــادرة إنشــاء مركــز التميــز للنشــاطات التعدينيــة فتهــدف إىل
سد الفجوة املوجودة يف القطاع ،يف مجال معاجلة اخلامات املعدنية،
وإجراء البحوث لرتقية هذه اخلامات ،لالســتفادة منها واســتخدامها
اســتخداما ً أمثــل يف التطبيقــات الصناعيــة .كمــا ســيتم ،مــن خــال
ِّ
املتقدمــة
هــذه املبــادرة ،إجــراء البحــوث املتعلقــة بتطويــر املــواد
والســبائك املعدنيــة ،وحبــوث تصميــم املنتجــات الســراميكية ،وإجيــاد
احللــول التطبيقيــة ،وتقديــم االستشــارات املتعلقــة بالنشــاطات
التعدينيــة؛ مــن مراحــل االســتخراج حتــى املعاجلــة .هــذا ،باإلضافــة
إىل تأهيــل وتدريــب العاملــن يف القطــاع يف مجــايل الصحــة والســامة
املهنيــة ،واعتمــاد شــهادات تأهيلهــم .وبالتــايل ،سيُســهم مركــز التميــز
يف رفع كفاءة االستغالل األمثل للخامات املعدنية ،وختفيض تكلفة
معاجلــة هــذه اخلامــات ،وتوفــر اإلمكانــات الالزمــة للباحثــن يف مجــال
النشاطات التعدينية ،ورفع مستوى وعي العاملني يف القطاع فيما
يتعلــق بإجــراءات الســامة والصحــة املهنيــة.
وضمــن هــذا املرتكــز ملبــادرات اســراتيجية التعديــن ،تــأيت مبــادرة رصــد
ومتابعــة املخاطــر اجليولوجيــة ،واإلســهام يف احلــد مــن آثارهــا .وتهــدف
هــذه املبــادرة إىل احلــد مــن اخلســائر البرشيــة واالقتصاديــة ،واحلــد مــن
األرضار التي تلحق البنى التحتية ،وذلك عن طريق دراســة ومراقب ــة
ورصــد وتقييــم املخاطــر اجليولوجيــة واجليوبيئيــة؛ كالــزالزل ،والرباكيــن،
واالنهيــارات الصخريـة ،والسـيول ،واالخنسافات األرضيـة ،وانبعاثـات

ٌ
فريق من جيولوجيي هيئة املساحة
اجليولوجية السعودية أثناء العمل
امليداين.
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الغــازات ،ســواء أكانــت هــذه املخاطــر طبيعيــة أم متعلقــة بنشــاطات
اإلنســان وســوء اســتخدامه للمــوارد الطبيعيــة مــن منظــور جيولوج ــي.
وتســهم هــذه املبــادرة يف رفــع القــدرة عــى التنبــؤ باملخاطــر اجليولوجيــة،
ُّ
وتوقــع تأثريهــا عــى اإلنســان والبنــى
مبــا فيهــا الــزالزل والرباكــن،
التحتيــة ،واإلســهام يف احلــد منــه .كمــا سـتُتيح املبــادرة البيانــات ،التــي
جتمعها واملتعلقة مبجاالت علوم األرض ،لدعم البحوث والدراسات
يف املجــاالت التــي تهتــم بســامة اإلنســان واملنشــآت والبنــى التحتيــة،
ودعــم متخــذي القــرار مــن خــال توفــر املعلومــات املكانيــة ،التــي مــن
شــأنها دعــم املرشوعــات واملســاعدة عــى وضــع اخلطــط التنمويــة.
وهنــاك ،أيضـاً ،مبــادرة استكشــاف وتقييــم مصــادر الطاقــة احلراريــة
األرضية ،التي تقوم عىل استكشــاف وتقييم هذه املصادر اجلوفية يف
اململكة ،للعمل عىل إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر جيولوجية،
طبيعيـ ٍة ومتجــدد ٍة ومســتدامة وصديقــة للبيئــة وقليلــة التكلفــة،
عــى املــدى البعيــد .وتعمــل هــذه املبــادرة عــى االســتفادة القصــوى
مــن املــوارد الطبيعيــة املتاحــة لتعزيــز مزيــج الطاقــة يف اململكــة ،عــر
حتديــد ودراســة مواقــع املصــادر اجليولوجيــة املناســبة الســتغالل وتطويــر
الطاقــة احلراريــة األرضيــة .باإلضافــة إىل إثــراء قاعــدة البيانــات الوطنيــة
لعلوم األرض مبعلومات جديدة يف مجال استكشاف وتقييم وتطوير
الطاقــة احلراريــة األرضيــة يف اململكــة ،وتوفــر فــرص اســتثمارية واعــدة
يف هــذا املجــال مــن مجــاالت الطاقــة املتجــددة .وتســتهدف هــذه املبــادرة
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املســتثمرين يف مجــال الطاقــة املتجــددة ،واملراكــز البحثيــة ،واجلهــات
احلكوميــة ذات العالقــة.

تيسري االستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان
شفافية واستدامة ومتويل القطاع
مــن مرتكــزات اســراتيجية التعديــن ومبادراتهــا يف اململكــة؛ احلوكمــة،
والشــفافية ،واالســتدامة .وتُط ّبــق هــذه املبــادئ التشــغيلية يف قطــاع
التعديــن مــن خــال جميــع مبــادرات االســراتيجية بشــكل عــام،
كمــا جيــري الرتكيــز عليهــا بشــكل خــاص مــن خــال بعــض الربامــج
واملبــادرات عــى وجــه التحديــد ،ومنهــا؛ مبــادرة مراجعــة وحتديــث
ـام
نظــام االســتثمار التعدينــي ولواحئــه التنفيذيــة ،فقــد صــدر أول نظـ ٍ
ـات يف
ـات وحتديثـ ٍ
للتعديــن يف اململكــة عــام 1963م ،ومــر عــر مراجعـ ٍ
أعــوام 1972م ،و2004م ،ونظــرا ً للمُتغــرات الكــرى التــي شــهدها
العالــم ،ولدعــم رؤيــة «اململكــة  »2030وجهــود حتقيــق مســتهدفاتها،
ـات عليــه بهــدف إجيــاد بيئــة
متـ َّـت مراجعــة النظــام ،وإدخــال حتديثـ ٍ
نظاميـ ٍة وتنفيذيـ ٍة مالمئــة ،تُرسّ ــخ الشــفافية يف األنظمــة ،وتعــززِّ
جاذبيــة القطــاع ،وت ُ ِّ
حســن البيئــة االســتثمارية ،وتُقـ ِّـدم مختلــف

وفق نظام االستثمار التعديني اجلديد ،فإن جميع الرواسب واملوارد
املعدنية تُع ّد ملكا ً للدولة ،أما املعادن واخلامات املستخرجة فإن
ّ
للمرخص له خالل فرتة رسيان الرخصة.
ملكيتها تنتقل
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حسن بيئة االستثمار يف قطاع التعدين،
املنافع للدولة واملجتمع ،وت ُ ّ
وجتتــذب مزيــدا ً مــن االســتثمارات التعدينيــة إىل اململكــة ،وتُنمــي األثــر
االقتصــادي للقطــاع ،وترفــع اإليــرادات املبــارشة منــه للدولــة ،وتُحقــق
اســتدامة قطــاع التعديــن ،وذلــك مــن خــال إعــداد أحــكام ولوائــح
إصــدار وتعديــل الرخــص ،وحتديــد حقــوق والتزامــات حامــي الرخــص،
ووضــع الضوابــط التشــغيلية والبيئيــة ،وتعزيــز املحتــوى املحــي يف
أعمــال القطــاع ،وتطويــر وتفعيــل اإلجــراءات والسياســات التكامليــة
مــع اجلهــات األخــرى ذات العالقــة.
وتُعـ ُّد مبــادرة تعديــل نظــام االســتثمار التعدينــي واللوائــح املنظمــة
لــه إحــدى أهــم مبــادرات االســراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن
والصناعــات املعدنيــة ،حيــث تــم العمــل عــى تعديــل النظــام خــال 4
مراحــل عمــل رئيســة ،بدايـ ًة مــن عــام 2015م ،بالتعــاون مــع جهــات
استشــارية عامليــة متخصصــة ،وجهــات ســعودي ٍة مــن القطاعــن العــام
واخلــاص ،وعــدد مــن املهتمــن بالقطــاع ونشــاطاته.
وقــد تــم تعديــل مــواد النظــام ،وصياغــة لواحئــه التنفيذيــة مبــا يتفــق
مــع أنظمــة اململكــة ،ووفــق أفضــل املمارســات العامليــة ،األمــر الــذي
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أعفى نظام االستثمار التعديني اجلديد جميع املعدات واآلالت وقطع الغيار
املستوردة من الرسوم اجلمركية لغرض تنفيذ األعمال التعدينية.

ســيجعله يُعـ ِّـزز الشــفافية ،والثقــة ،واملســاواة ،واملرونــة ،ويدعــم
حتقيــق االســتدامة ،كمــا جيعــل البيئــة االســتثمارية ،يف قطــاع
التعديــن ،جاذبــة للمســتثمر الســعودي واألجنبــي ،ومــن شــأن هــذا
أن يزيــد حجــم االســتثمارات يف القطــاع ،ويُطـوّر الصناعــة التحويليــة
املعدنيــة يف اململكــة ،ويدعــم االســتثمار يف سالســل القيمــة املضافــة
للــروات املعدن ّيــة ،ويرفــع ،بالتــايل ،قيمــة اخلامــات املعدنيــة ،ليصبــح
قطاع التعدين ،كما تريد له رؤية اململكة  ،2030الركيزة الثالثة يف
الصناعة السعودية ،ليزيد بذلك إسهامه يف الناتج اإلجمايل املحيل،
ويُســهم يف خلــق اآلالف مــن الوظائــف ،ويف تنميــة القــدرات البرشيــة،
ّ
املحلي واالستفادة
معتمدا ً يف ذلك عىل توفر املوارد املعدنية والطلب
مــن األســواق العامليــة.
وأبــرز األهــداف العمليــة ملراجعــة وتطويــر نظــام االســتثمار التعدينــي
هــي:
•تطوير حوكمة القطاع ،وحتديد صالحيات اجلهات ذات العالقة.
•تعزيز اجلانب الرقابي ،وحفظ حقوق املستثمرين النظاميني.
•توضيح النظام املايل ،وتطوير سالسل القيمة املضافة.
•تعزيز االستدامة ،واحلفاظ عىل البيئة ،وتنمية املجتمعات املحلية.
•ضمــان وجــود التمويــل املســتمر للقطــاع الســتمرار التطويــر عــى
املــدى البعيــد.
•حتقيق االمتثال املايل ،واالستغالل األمثل للرثوات املعدنية.
•حتقيق املساواة بني املستثمرين السعوديني وغريهم.
ووفــق نظــام االســتثمار التعدينــي اجلديــد ،تكــون النشــاطات
أراض مملوكــة للدولــة ،أو مملوكــة ملكيــة خاصــة،
التعدينيــة عــى
ٍ
أو التــي يكــون جــزء منهــا مملــوكا ً للدولــة واآلخــر مملــوكا ً ملكيــة
خاصــة أو يف املناطــق البحريــة .ويُســتثنى مــن هــذا األرايض التــي
تشغلها األماكن املقدسة ،واألرايض واملناطق البحرية املحددة بقرار

مــن مجلــس الــوزراء ،واألرايض التــي تشــغلها املنشــآت العســكرية،
واملناطــق املحجــوزة لعمليــات املــواد الهيدروكربونيــة أو مناطــق
استكشــاف املــواد الهيدروكربونيــة ،التــي ميكــن رفــع احلظــر عنهــا بقــرار
مــن الوزيــر املختــص.
ووفق نظام االستثمار التعديني اجلديد ،فإن جميع الرواسب واملواد
املعدنيــة ُملــك للدولــة ،أي ّـا ً كان شــكلها أو تركيبهــا ،ســوا ًء أكانــت
عــى ســطح األرض أم يف باطنهــا ،ويشــمل ذلــك إقليــم الدولــة الــري
ومناطقهــا البحريــة .أمــا املعــادن واخلامــات املســتخرجة ،املشــمولة
ّ
للمرخَ ــص لــه خــال فــرة
برخصــة اســتغالل ،فــإن ملكيتهــا تنتقــل
رسيــان الرخصــة.
ودعمـا ً لالســتثمار يف قطــاع التعديــن ،أعفــى
التعدينــي اجلديــد جميــع املعـ َّدات واآلالت وقطــع
َّ
مرخــص لــه مــن
الالزمــة لتنفيــذ أي نشــاط تعدينــي
وذلــك بنــا ًء عــى بيانــات وقوائــم تعتمدهــا وزارة
املعدنيــة

نظــام االســتثمار
الغيــار املســتوردة
الرســوم اجلمركيــة
الصناعــة والــروة

وقــد شــهد نظــام االســتثمار التعدينــي اجلديــد تعديــات عديــدة ذات
عالقــة بصالحيــات منــح الرخــص عــى أرايض الدولــة ،تتمحــور كلهــا
حــول تســهيل عمليــة إصــدار الرخــص ،وحجــز مناطــق لالســتثمار
التعديني كمجمّ عات تعدينية ،وحتديد األرايض املستثناة من تطبيق
النظــام ،واألرايض التــي جيــب أخــذ موافقــات عليهــا قبــل منــح رخــص
الكشــف واالســتغالل عليها ،أو حجزها للنشــاطات التعدينية ،وقد
َّ
املوقــر عــى تشــكيل جلنــة دامئــة للنظــر
صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء
يف اعرتاضــات اجلهــات احلكوميــة عــى ختصيــص األرايض للنشــاطات
التعدينيــة ،والبــت يف صالحيــات اســتخدام األرايض .وستُســهم هــذه
التعديــات ،وإقــرار تشــكيل اللجنــة ،يف حتقيــق عديــد مــن النتائــج
اإلجيابيــة منهــا:
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تُع ُّد السالمة من أهم رشوط
االستدامة يف نظام االستثمار التعديني
اجلديد.

•اإلســهام يف ضمــان اســتقرار رخــص التعديــن عــى مــدى صالحيــة
الرخصــة.
•زيــادة الشــفافية يف صالحيــات وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة
لتعزيــز ثقــة املســتثمرين.
•تنمية مناطق الرواسب املعدنية.
•تقليص املدة الزمنية املستغرقة لإلجراءات.
•إلغاء االزدواجية يف التنظيمات املحلية اخلاصة باألرايض.
•وضع حوكمة واضحة للبت يف صالحيات استخدام األرايض.
•تقليــل املخاطــر عــى املســتثمرين ،ممــا يــؤدي لزيــادة االســتثمارات
واإلنفــاق الرأســمايل.
كذلــك ،أَوىل النظــام أهميـ ًة كبــرة لتحقيــق االســتدامة ،مــن خــال
االهتمــام باملحافظــة عــى البيئــة والصحــة والســامة ،للعاملــن
يف القطــاع واملجتمعــات املحليــة .ويف إطــار ذلــك كان هنالــك عديــد
مــن التعديــات الداعمــة يف هــذا اجلانــب؛ تتمثــل يف إلــزام طالبــي
بعــض الرخــص تقديــم دراســة بيئيــة ،وخطــة لتنميــة املجتمعــات
املحليــة ،وأخــرى إلعــادة تأهيــل املوقــع وإغالقــه ،وإلــزام حامــي رخــص
االســتغالل بتقديــم ضمــان مــايل إلعــادة تأهيــل املواقــع وإغالقهــا،
كمــا تضمَّ ــن النظــام عــددا ً مــن املــواد التــي شـ َّددت اجلانــب العقابــي
عــى مخالفــي النظــام ،ورفعــت قيمــة الغرامــات .وستســهم هــذه
التعديــات يف:
•تطوير املجتمعات املحلية ،وتوفري فرص عمل جديدة.
•تعزيــز املحتــوى املحــي يف أعمــال التعديــن ،ودعــم دوره يف تنميــة
املجتمعــات املحليــة.
•حفــظ حقــوق املجتمعــات املحليــة ،واإلســهام يف تطويــر اقتصــادات
املناطــق األقــل منــواً.
•ضمــان وجــود وتطبيــق املعايــر املناســبة ملراقبــة االمتثــال لألنظمــة
وقواعــد الصحــة والســامة.

ِّ
حيفز نظام االستثمار التعديني اجلديد
عىل معاجلة املواد اخلام داخل اململكة
تعزيزا ً لسلسلة القيمة املضافة.

•تعزيــز إســهامات قطــاع التعديــن االجتماعيــة ،وجعــل التعديــن
نشــاطا ً مُرحبـا ً بــه يف املجتمعــات املحليــة
كمــا يُشـ ِّ
ـجع نظــام االســتثمار التعدينــي اجلديــد االســتثمار يف سالســل
ً
القيمة املضافة للصناعة املعدنية ،وتوفري اخلامات محليا للصناعات
املعدنيــة ،وي ِّ
ُحفــز املســتثمرين عــى معاجلــة املــواد اخلــام داخــل اململكــة
عــر ختفيــض قيمــة املقابــل املــايل للــركات التــي تســتثمر يف هــذه
العمليــات.
وقــد اكتملــت مراجعــة النظــام وصــدرت املوافقــة عليــه يف منتصــف
عــام 2020م ،واكتمــل وضــع لواحئــه التنفيذيــة ،ودخــل النظــام
ولواحئــه حيــز النفــاذ مــع ُمســتهل عــام 2021م.
أمــا مبــادرة حتقيــق االســتدامة يف قطــاع التعديــن ،فتســتهدف حمايــة
البيئــة والصحــة والســامة للعاملــن يف القطــاع ،واملجتمعــات
املحلية ،مع حتفيز هذه املجتمعات عىل املشاركة يف أعمال التعدين،
األمــر الــذي ســيؤدي إىل حتقيــق منافــع مجتمعيــة جمــة ،تُســهم يف
تنميــة املناطــق املجــاورة للمرشوعــات التعدينيــة .وهنــاك ،أيضـاً،
مبــادرة تطويــر النمــاذج التشــغيلية وبنــاء القــدرات ،التــي تُعنــى
مبواءمــة حوكمــة قطــاع التعديــن ،وبنــاء القــدرات الالزمــة لتنفيــذ
أهــداف اســراتيجية القطــاع ،والعمــل عــى اســتدامته ،مــن خــال
تطويــر منــاذج تشــغيلية مُح ّدثــة للقطــاع كلــه ،لتعزيــز أداء مؤسســاته،
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مــع أخــذ التغــرات واملهمــات اجلديــدة يف االعتبــار ،باإلضافــة إىل
مراجعــة العمليــات القامئــة ،املتأثــرة ،وحتســينها ومتكينهــا ،مــن خــال
ِّ
املتقدمــة ،والعمــل عــى ســد ثغــرات القــدرات
تطبيقــات التقنيــات
األســاس مــن خــال توظيــف وتأهيــل الكفــاءات اجلديــدة ،وتدريــب
الكفــاءات املوجــودة .وستُســهم هــذه املبــادرة ،واإلجــراءات املنبثقــة
عنهــا ،يف حتقيــق اســتدامة تقديــم اخلدمــات لقطــاع التعديــن ،وبالتــايل
متكــن املســتثمرين مــن النهــوض بدورهــم املهــم واملعــول عليــه يف منــوه.
وألهميــة موضــوع االســتدامة ودوره اجلوهــري يف جنــاح تطويــر قطــاع
ـات الحقــة.
التعديــن ،فنتطــرق إليــه بالتفصيــل يف صفحـ ٍ
كذلــك ،هنــاك مبــادرة إنش ــاء الش ــركة الســعودية خلدم ــات التعدي ــن،
التي صدرت موافقة مجلس الوزراء املوقر عىل تأسيسها يف إبريل من
ـن للــوزارة يف حتقيــق أهدافهــا ،وتُســهم
عــام 2021م ،لتكــون أدا َة متكـ ٍ
يف تقديم خدمات متقدمة لتطوير وتســهيل رحلة املســتثمر يف قطاع
التعديــن ،ودعــم مراقبــة وحتقيــق االمتثــال للوائ ــح البيئ ــة والصح ــة
والس ــامة ،ورفــع مســتوى التــزام الــركات بهــذه املعايــر واللوائــح،
وتوفي ــر بيئ ــة آمنة ومستدامة لقط ــاع التعدي ــن ،مبا خيدم العاملني يف
القطــاع واملجتمعــات املحليــة املجــاورة ملرشوعــات التعديــن ،ومراجعــة
متطلبــات الرخــص ،وتطويــر املجمّ عــات التعدينيــة وجتهيــز بنيتهــا
التحتيــة لتكــون أكــر جاذبيــة للمســتثمرين ،كمــا تُســهم الرشكــة يف

ِّ
تقدم أكرث من  20خدمة
منصة تعدين
إلكرتونية.
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توفــر الكفــاءات الفنيــة واملــوارد املاليــة والتقنيــة احلديثــة .وســيكون
ـداف أهمهــا:
للرشكــة دورٌ مهــم يف حتقيــق جملــة أهـ ٍ
•زيادة إيرادات الدولة.
•توسعة نطاق تغطية عمليات الرقابة عىل النشاطات التعدينية.
•ضمــان التــزام حامــي الرخــص بتطبيــق أفضــل املعايــر الفنيــة
و ا لبيئيــة .
•تقليــل عــدد املخالفــات ،األمــر الــذي سيســهم يف تعزيــز جاذبيــة
االســتثمار يف قطــاع التعديــن للــركات امللتزمــة.
•رفع كفاءة ضبط املخالفات التعدينية باستخدام التقنيات احلديثة.
•اإلسهام يف إجياد الوظائف للمجتمعات املحلية.
ومع بدء تنفيذ اسرتاتيجية التعدين ،قام صندوق التنمية الصناعية
الســعودي بتخصيــص  15مليــار ريــال ســعودي للتوسّ ــع يف متويــل
قطــاع التعديــن ،حبيــث يشــمل التمويــل املرحلــة النهائيــة مــن أعمــال
االستكشــاف ،وأعمــال جتهيــز املناجــم ،باإلضافــة إىل دعــم رشكات
اخلدمــات املســاندة للقطــاع .ومــن اجلديــر بالذكــر أن نســبة التمويــل
لهــذه املرشوعــات قــد تصــل ،يف بعــض احلــاالت ،إىل  %75مــن تكاليــف
املــروع املؤهــل للتمويــل ،األمــر الــذي يُســهم ،بشــكل كبــر ،يف رفــع
اجلــدوى االقتصاديــة لهــذه املرشوعــات ،ويُعـ ِّـزز األهميــة االســراتيجية
لقطــاع التعديــن يف اململكــة.
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رخام جبل فرسان يف رابغ.

وهناك ،أيضاً ،مبادرة تطوير منصة «تعدين» لتكون منص ًة خدمية
معلوماتيــة إلكرتونيــة شــاملة لقطــاع التعديــن ،تُمثــل نقطــة الوصــول
الرئيسة للمستفيدين ،ومتكنهم من إدارة جميع األعمال التي تتعلق
بالقطــاع بطريقــة تفاعليــة ،دون احلاجــة إىل مراجعــة مقــر الــوزارة،
حيــث تُقـ ّدم املنصــة أكــر مــن  20خدمـ ًة؛ ابتــدا ًء مــن مرحلــة تقديــم
املعلومــات والفــرص االســتثمارية للمســتثمرين واملهتمــن ،ومــرورا ً
بتقديــم الطلبــات وإصــدار الرخــص التعدينيــة ،وجميــع اخلدمــات
املتعلقــة بهــا؛ مثــل طلبــات التصديــر ،وســداد املقابــات املاليــة ،ورفــع
التقارير الفنية والرقابية بصفة دورية ،واإلجابة عن االستفسارات،
وصــوال ً إىل خطــط اإلغــاق والتأهيــل ،واملحافظــة عــى البيئــة ،وإدارة
الضمانــات البنكيــة ،وذلــك مــن خــال تســهيل اإلجــراءات وتبســيطها
والتوسع يف الربط مع اجلهات ذات العالقة لضمان جودة املعلومات
ورسعــة اإلجنــاز .والوقــت املتوقــع الــذي يســتغرقه إصــدار الرخــص،
وفــق النظــام اجلديــد ،ومــن خــال املنصــة ،بعــد اســتكمال املتطلبــات
واملوافقــات؛ حــوايل  7أيــام إلصــدار رخــص مــواد البنــاء ،وحنــو  30يومـا ً
إلصــدار رخــص االستكشــاف ورخــص االســتغالل األخــرى .وباإلضافــة
ُيســر تطويــر
إىل رسعــة اإلجنــاز ،ورفــع درجــة موثوقيــة املعلومــات ،سي ّ
املنصــة اإلجــراءات ،وخيترصهــا ،ويزيــد شــفافية التعامــل ،ويُعـ ِّـزز
حمايــة حقــوق املســتثمر.
وباإلضافــة إىل هــذا ،وتعزيــزا ً للشــفافية ،وتوفــرا ً للمعلومــات التــي
حيتاجهــا املســتثمرون يف قطــاع التعديــن ،تُتيــح منصــة «تعديــن»
للراغبــن االطــاع عــى ثالثــة ســجالت مهمــة هــي؛ ســجل طلبــات
الرخص ،وسجل الرخص الصادرة ،وسجل املواقع التعدينية .ويكاد
عــدد الرخــص الصــادرة واملســجلة يف املنصــة ي ُناهــز ألفــي رخصــة،
فيمــا يتجــاوز عــدد املُجمعــات التعدينيــة  320مجمعـاً ،باإلضافــة إىل
أكــر مــن مائــة منطقــة احتياطــي تعدينــي .وال تتجــاوز املــدة الالزمــة
للتســجيل يف املنصــة  90ثانيــة.
كذلــك ،شــملت اجلهــود ،يف هــذا اإلطــار ،إطــاق مبــادرة دراســة أثــر
الطاقــة وامليــاه عــى قطــاع التعديــن ،وتشــمل هــذه املبــادرة إجــراء
ـات توضــح أثــر أســعار الطاقــة وامليــاه يف املرشوعــات التعدينيــة
دراسـ ٍ

أكسيد املغنيسيوم أحد منتجات
معادن ذات القيمة املضافة.

ويف جميــع سالســل القيمــة التابعــة لهــا ،ودراســة أثــر تطويــر
املرافــق واخلدمــات الالزمــة للطاقــة وامليــاه يف املرشوعــات التعدينيــة،
باإلضافــة إىل إعــداد وإطــاق املبــادئ التوجيهيــة الفنيــة لالســتخدام
األمثــل للطاقــة وامليــاه يف هــذا القطــاع ،وتســتهدف املبــادرة زيــادة
جاذبيــة االســتثمار يف مرشوعــات التعديــن ،وسالســل القيمــة ذات
العالقــة ،األمــر الــذي سيُســهم يف زيــادة معــدالت االســتثمار يف
القطــاع.
كمــا تُعـ ُّد مبــادرة تعزيــز االســتثمار يف قطــاع التعديــن مــن أهــم
محفــزات تنميــة الصناعــات التعدينيــة ،ألن هدفهــا األســاس
هــو حتفيــز االســتثمار يف قطــاع التعديــن ،مــن خــال توفــر البيئــة
االســتثمارية اجلاذبــة ،وتوفــر البيانــات التــي حيتاجهــا القطــاع
اخلــاص ،وتطويــر احلـ ُـزم االســتثمارية ،للمســتثمرين الســعوديني
واألجانــب ،لدعــم جهودهــم يف مجــاالت االستكشــاف واالســتغالل
واملعاجلــة للمعــادن واخلدمــات الداعمــة لهــا .وتنهــض املبــادرة بهــذه
املُســتهدفات مــن خــال دراســة وحتليــل سالســل القيمــة للفــرص
االســتثمارية للخامــات املعدنيــة املتوفــرة يف القطــاع ،حيــث يتــم،
مــن خــال املبــادرة ،إجــراء الدراســات لتصميــم وتطويــر امل ُ ِّ
مكنــات
الرضوريــة إلجيــاد بيئــة اســتثمارية جاذبــة ،وإتاحــة البيانــات مــع
حتليلها وإخراجها بشكل يساعد املستثمر عىل اختاذ قرار االستثمار
بثقــة ،األمــر الــذي يــؤدي ،يف نهايــة املطــاف ،إىل حتســن جاذبيــة
االســتثمار وزيــادة حجمــه يف قطــاع التعديــن.

تطوير سالسل القيمة للصناعات املعدنية
وجذب االستثمارات
ال تقف اسرتاتيجية التعدين والصناعات التعدينية عند الكشف عن
مواقع اخلامات املعدنية ،أو استخراج املعدن اخلام ،أو حتى معاجلة
اخلام الستخراج املعدن منه .وإمنا تتجاوز هذا لتستهدف تطوير
صناعات تعدينية تُحقق أكرب قيمة مضافة من املعادن املوجودة يف
ٍ
اململكة ،وقد اقتىض هذا دراسة سالسل القيمة املضافة للمعادن،
وحتديد نقاط ضعفها وقوتها ،والتحديات التي تواجهها ليُصار،
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نتيج ًة لذلك ،إىل تذليل الصعوبات التي تقف أمام تكوين سالسل
إمداد ،وقيمة مضافة متكاملة ،وفاعلة ،ومجدية اقتصادياً،
ومستدامة.
ويف هــذا اإلطــار ،عــى ســبيل املثــال ال احلــر ،كشــفت الدراســات
أن قطــاع احلديــد والصلــب ،يف اململكــة ،يواجــه حتديــات أدت إىل
ضعــف التنافســية فيــه وتك ُّبــده خســائر فادحــة ،قــد متنــع أو تعيــق
تطويــره كصناعــة اســراتيجية تُســهم يف حتقيــق ُمســتهدفات رؤيــة
«اململكــة .»2030
لهــذا ،تســتهدف مبــادرة تطويــر ومتكــن سلســلة القيمــة للحديــد
والصلب تطوير خطة وطنية اسرتاتيجية لهذا القطاع من خالل طرح
حلــول مرحليــة تســهم يف زيــادة تنافســيته ،ووضــع حلــول اســراتيجية
أخرى تســتهدف تطوير واســتمرارية هذا القطاع .باإلضافة إىل تطوير
فــرص اســتثمارية للمرشوعــات تســتهدف املُصنعــن الســعوديني
واملســتثمرين اجلــدد عــى املســتوى الوطنــي والــدويل.
ـب آخــر ،عــى الرغــم مــن وجــود ســوق محليــة كبــر ٍة للمعــادن
مــن جانـ ٍ
األســاس ،مثــل النحــاس والزنــك والنيــكل وغريهــا ،فــإن اململكــة مــا
زالــت تســتورد كل حاجتهــا مــن املنتجــات الوســيطة ،وكميــات كبــرة

فيما يواجه بعض قطاعات التعدين حتديات كقطاع احلديد والصلب ،فإن قطاع
األملنيوم يشهد تطويرا ً يف سالسل القيمة مبنتجات حتويلية حتتاجها الصناعات العاملية
كصناعة السيارات.
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مــن املنتجــات التحويليــة لهــذه الصناعــات مــن اخلــارج ،وبالتــايل فــإن
مبــادرة تطويــر ومتكــن سلســلة القيمــة للمعــادن األســاس تســتهدف
تطويــر الفــرص االســتثمارية للصناعــات الوســيطة والتحويليــة لهــذه
املعــادن ،حبيــث تُســهم يف حتقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد املعدنيــة
املوجــودة يف اململكــة ،مــع تطويــر حُ ــزم تســويقية للممكنــات الالزمــة
لتنفيــذ املرشوعــات املســتهدفة.
وغني عن الذكر أن تطوير هذه السالســل وغريها ،يعني خلق مزيد
ٌ
مــن الوظائــف ،ونقــل التنميــة إىل مناطــق اململكــة التــي توجــد بهــا
خامــات املعــادن ،وبعضهــا قــد يكــون مــن املناطــق األقــل منــواً ،فضـاً
عــن تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل تنويــع مــوارد االقتصــاد الوطنــي.
ـنوات عــى انطــاق رؤيــة «اململكــة
وهكــذا نــرى ،بعــد مــرور خمــس سـ
ٍ
 »2030أن وضــع وإقــرار والبــدء بتنفيــذ االســراتيجية الشــاملة
للتعديــن والصناعــات املعدنيــة ،رمبــا كان ،بالفعــل ،اخلطــوة األهــم يف
مرحلــة التطويــر التــي بــات يعيشــها قطــاع التعديــن الســعودي ،وأن
القطاع أصبح اآلن يسري بثبات حنو اإلسهام يف تنويع مصادر الدخل
الوطنــي ،والدفــع بقطــاع التعديــن ليكــون الركيــزة الثالثــة للصناعــة
الســعودية ،مــع خلــق عــرات اآلالف مــن الوظائــف النوعيــة ،ونقــل
التنميــة الشــاملة املُســتدامة إىل مناطــق اململكــة كافــة.
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االستدامة؛ عمود خيمة التنمية
يف قطاع التعدين
االســتدامة ،يف اللغــة العربيــة ،هــي طلــب دوام الــيء .ويف برامــج
وخطــط التنميــة ،ي ُقصــد باالســتدامة الســعي إىل دوام النشــاط ،أو
دوام أثــره ،وتعــدي فائدتــه لتشــمل أكــر عــد ٍد مــن ذوي العالقــة بــه،
واحلفــاظ عــى مــوارده ،وحُ ســن اســتغاللها ،واحليلولــة دون أي أثــر
ســلبي لهــا عــى النــاس أو املــكان أو البيئــة.
ومــن منظــور واســع ،بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية ،نصــت
رؤيــة «اململكــة  ،»2030منــذ إطالقهــا ،ويف جميــع أدبياتهــا،
وبرامجهــا ،التــي تصــل إىل  22برنامجـاً ،عــى أن االســتدامة،
ٌ
ركيزة أساسية يف كل مستهدفاتها وبرامجها
ومتطلبات االستدامة،
وخططهــا التنمويــة .وقطــاع التعديــن واحـ ٌد مــن أهــم القطاعــات التــي
ـب ومرحلـ ٍة
ميكــن أن نــرى االســتدامة موجــودة ومُكرسـ ًة يف كل جانـ ٍ
منــه.
فقــد تب َّنــى قطــاع التعديــن االســتدامة يف اســراتيجيته ،وكمــا أرشنــا
آنفـاً ،كانــت إحــدى أهــم مبــادرات القطــاع هــي حتقيــق االســتدامة يف
قطــاع التعديــن ،كمــا تبنــى القطــاع االســتدامة يف جوانــب عديــدة
مــن نظــام االســتثمار التعدينــي اجلديــد ،ولواحئــه التنفيذيــة ،لســبب
مهــم جــدا ً ،هــو األثــر املرجــو والفائــدة الكبــرة التــي ســيجنيها قطــاع
التعديــن ،وبالتــايل كل مــن لهــم عالقـ ٌـة بــه ،مــن تعزيــز مفهــوم
االســتدامة يف القطــاع مــن خــال هــذه املبــادرة.
لقــد عـ َّزز نظــام التعديــن ،وكذلــك لواحئــه ،مفهــوم االســتدامة مــن
مبــدأ ترشيعــي صحيــح ،ولكــن قبــل اجلانــب الترشيعــي ،كانــت هنــاك
فلســفة االســتفادة ،فالنظــام ال يذكــر االســتدامة ومتطلباتهــا مــن
منطلــق الرغبــة يف تطبيقهــا ،بقــدر مــا يذكرهــا رغبــة يف تعزيــز الفائــدة
املرجــوة منهــا.
االســتدامة؛ كمــا ُع ّرفــت يف أبعادهــا الثالثــة ،املعروفــة عامليـاً ،هــي
االســتدامة االقتصاديــة ،واســتدامة الســامة والصحــة ،واالســتدامة
البيئيــة واملجتمعيــة ،ووجــود هــذه األبعــاد الثالثــة يف النظــام هــو
بســبب األثــر والفائــدة التــي ســيجنيها املســتثمر مــن هــذه األبعــاد
الثالثــة ،وجينيهــا معــه املجتمــع املحــي ،واالقتصــاد الوطنــي ،والدولــة
املســتضيفة.
ّ
اطلــع قطــاع التعديــن ،يف اململكــة العربيــة الســعودية ،عــى أرقــى
اخلــرات العلميــة املرتاكمــة يف كل أحنــاء العالــم ،يف مجــال االســتدامة،
وأخــذ أحســن مــا يف هــذه اخلــرات ،وبنــى عليهــا ،وأضــاف إليهــا بشــكل
كبــر جــداً .لهــذا ،كان مــا صيــغ يف نظــام االســتثمار التعدينــي اجلديــد،

منظر عام ملنجم الصخيربات للذهب
وهو منجم مفتوح بعدة فوهات ويبدو
واضحا ً ختطيط االستدامة البيئية
حبيث يسهل إعادة تأهيل املوقع عند
االنتهاء من األعمال.

ويف الحئته التنفيذية ،من تطبيقات مبدأ االســتدامة ،انعكاسـًـا لهذا
اجلهــد وهــذه الدراســة.
ففــي األنظمــة البيئيــة وضوابــط االلتــزام البيئــي ،عــى ســبيل املثــال،
تب َّنــى نظــام التعديــن ولواحئــه مبــدأ احلفــاظ عــى البيئــة ،مبعنــى أنــه
جعل االستدامة البيئية واحدة من أهم مكوناته ،إذ لن يكون هناك
تعديــن أو تصنيــع ،بــدون أن تكــون هنــاك رؤيــة واضحــة لالســتدامة
البيئيــة ،ســواء مــن جانــب دراســات األثــر البيئــي ألعمــال التعديــن،
أو مــن تطبيــق كل االلتزامــات البيئيــة ،أو غريهــا ،وعــى عكــس مــا
يعتقــد الكثــرون ،فــإن مــن ينفــذ هــذه املتطلبــات وااللتزامــات جينــي
املــال ،فتنفيــذ األنظمــة البيئيــة ال يعنــي اخلســارة أبــداً.
ـب آخــر ،تط َّرقــت اللوائــح التنفيذيــة لنظــام االســتثمار
ومــن جانـ ٍ
التعدينــي إىل متطلبــات الســامة والصحــة ،وهــو منظــورٌ مهــمٌ جــدا ً
َّ
يوظــف عامـاً دون أن يرعــاه
لإلنســان ،إذ ال ميكــن لل ُمســتثمر أن
ّ
ويوفــر لــه مســتلزمات حمايتــه حتــى قبــل أن يبــدأ العمــل.
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وهــذا ،بطبيعــة احلــال ،ميثــل األرقــام املتعلقــة بقيمــة املعــادن اخلــام،
حتــت األرض ،أمــا إذا اســتخرجناها وعاجلناهــا وصنعناهــا فــإن هــذه
األرقــام تتضاعــف بشــكل كبــر.
هــذه املــوارد موجــودة يف مناطــق نائيــة ،بعيــد ٍة ،يف الغالــب عــن املــدن
الكبــرة ،يف أجــزاء مــن الــدرع العربــي مثـاً .ولهــذا ،كان أحــد أهــم
أهــداف تطويــر قطــاع التعديــن هــو نقــل التنميــة الشــاملة ،مبــا فيهــا
التنمية املجتمعية ،إىل هذه املناطق التي قد ال يصلها نصيبها الوايف
من التنمية لوال مرشوعات التعدين ومرشوعات الصناعة .وهكذا،
فــإن لدينــا فرصــة كبــرة لالســتفادة مــن ثــروات بالدنــا يف هــذا اجلانــب
املهــم الــذي يتطلــع إليــه كثـرٌ مــن مواطنينــا.
وعــى هــذا ،ال شــك أن قطــاع التعديــن هــو مــن أفضــل القطاعــات
الصناعيــة ،أو لنقــل االقتصاديــة ،التــي ي ُمكنهــا تطبيــق مفهــوم
التنمية املجتمعية ،يف إطار مبادئ االستدامة ،ألنه ،بسبب طبيعة
أعماله ومواقعها ،ي ُتيح الفرصة لتنمية املجتمعات النائية التي قد
ال تتوفــر لهــا ممكنــات اقتصاديــة كبــرة.

إذ رمبا كانت اخلسائر املالية أمرا ً قابالً للتقدير واحلساب ،أما اخلسائر
البرشيــة مــن اإلصابــات أو الوفيــات التــي تنتــج عــن حــوادث اإلخــال
ُ
ـن عنــد النــاس.
بقواعــد الســامة ،فــإن نتاجئهــا ال ميكــن أن تقـ ّدر بثمـ ٍ
ولذلــك فــإن رب العمــل ،الــذي ي ُطبــق مفاهيــم الســامة والصحــة
املهنيــة وقواعــد احلفــاظ عــى البيئــة ،حيمــي العاملــن لديــه ،والنــاس
ّ
ويوفر كثريا ً من املال كذلك .وهناك دراسات حول عديد
من حوله،
مــن الــركات واملســتثمرين الذيــن اســتثمروا ،مــن البدايــة ،يف تطبيــق
قواعــد الصحــة والســامة وحمايــة البيئــة ،ليجــدوا أثــر ذلــك يف إجيابيــة
بيئــة العمــل لديهــم ،ويف زيــادة أرباحهــم.
ومن اجلوانب الرئيسة يف برنامج االستدامة ،التي انعكست بوضوح
يف نظــام التعديــن ولواحئــه التنفيذيــة ،التنميــة املجتمعيــة ،وهــذا
اجلانــب ،حتديــدا ً هــو مــن أهــم أهــداف االســتدامة يف تنميــة قطــاع
التعديــن ،يف الوقــت الراهــن .فقــد حبــا اهلل مملكتنــا العزيــزة مبــوارد
تعدينيــة كثــرة ومتن ِّوعــة ومنتــرة يف طــول البــاد وعرضهــا ،تقـ َّدر،
كمــا ذكرنــا يف غــر موضــع ،مبــا يزيــد عــى خمســة ترليونــات ريــال،

فعندمــا يتــم إنشــاء منجـ ٍـم ،عــى ســبيل املثــال ،فــإن هــذا املــروع
ّ
يوفــر لهــم
ـل ألبنــاء القــرى والهجــر املجــاورة ،كمــا
يفتــح فــرص عمـ ٍ
الســلم الفنــي واملهنــي يف املــروع،
فــرص التدريــب والتطويــر لريتقــوا ُّ
والهجر لتوفري املنتجات واخلدمات
وي ُتيح الفرصة ألبناء هذه القرى
ِ
التــي حيتاجهــا املــروع ،ويف االجتــاه اآلخــر ،قــد يوفــر مــروع املنجــم
بعــض اخلدمــات التــي حتتاجهــا املجتمعــات املحليــة املجــاورة ،كتعزيــز
خدمــات الكهربــاء ،والرعايــة الصحيــة وغريهــا ،وهكــذا تتشــكل دورة
اقتصادية كبرية متتلك كثريا ً من فرص النمو ومرشوعاتنا التعدينية
الكــرى أمثلـ ٌـة حيـ ٌـة عــى العالقــة اإلجيابيــة التبادليــة بــن املــروع
واملجتمعــات املحليــة.

محطة التنقية يف الطائف وقد أجنزتها
معادن من ضمن مرشوع منجم
السوق للذهب.
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مدينة وعد الشمال الصناعية خري
مثال عىل االستدامة من حيث التنمية
املجتمعية.

فقــد شــهدت بعــض مرشوعــات التعديــن تطــورات الفتــة ،نتــج عنهــا
تأسيس مدن قامئة بذاتها ،جنحت يف إظهار إمكانية التكامل الفعيل
بــن التقنيــات احلديثــة ،والصناعــة ،والتنميــة االجتماعيــة.
ومــن بــن أبــرز األمثلــة عــى هــذه املرشوعــات؛ مدينــة «وعــد الشــمال»
ُ
التــي أسســت لتُنجــز وعــدا ً بتنميــة وتطويــر املناطــق الشــمالية مــن
اململكــة ،وتوفــر أســباب احليــاة الكرميــة واالســتقرار ألبنائهــا.
فاليــوم ،بعــد ســنوات معــدودة مــن بــدء أعمــال اإلنشــاء يف املــروع،
أصبحــت مدينــة «وعــد الشــمال» مــن أهــم مراكــز التعديــن الرئيســة
يف اململكــة .واســتحدث مرشوعهــا حنــو  20ألــف وظيفــة ،وأصبحــت
مجتمعـا ً قامئـا ً بذاتــه ،فيــه مئــات الوحــدات الســكنية ،وشــبكة طــرق
طولهــا  40كيلومــراً ،وبنيــة حتتيــة متكاملــة ،باإلضافــة إىل مراكــز
للتســوق والتنــزه.
وعنــد اكتمــال املرحلــة التاليــة مــن تطويــر املــروع ،ســتصبح اململكــة
ثــاين أكــر منتــج لألســمدة الفوســفاتية يف العالــم ،وأحــد أكــر مصــدري
املنتجــات الزراعيــة ،وهــو مــا ي ّ
ُمثــل عنــرا ً مهمـا ً مــن عنــارص التنميــة
واإلصــاح ،التــي تســتهدفها رؤيــة اململكــة .2030
ُ
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن مدينــة «وعــد الشــمال» ،التــي أسســت
كمركـ ٍـز تعدينــي ،باتــت اليــوم مركــزا ً لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة.
حيــث ّ
توفــر الكهربــاء ألكــر مــن  500ألــف منــزل .كمــا افتتحــت رشكــة
معــادن ،بالتعــاون مــع جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن ،مــدارس
التم ُّيــز يف طريــف وعرعــر ،التــي كان مــن خرجييهــا مــن التحــق بأبــرز
اجلامعــات الســعودية والعامليــة ،إضافــة إىل تأســيس املعهــد الســعودي

للتعديــن يف عرعــر ،الــذي طــورت برامجــه جامعــة ميــزوري ،مــن
الواليــات املتحــدة ،وأصبــح واحــدا ً مــن أفضــل املعاهــد املماثلــة عــى
مؤسسات علمية مرموقة
مستوى العالم .وحصل عىل اعرتافات من
ٍ
ّ
يؤهــل ويُخـ ّرج الكفــاءات
مثــل معهــد ماساشوســتس للتقنيــة .وهــو
الســعودية لتعمــل يف مرافــق التعديــن يف شــتى أرجــاء اململكــة ،بــل إن
قطاعات أخرى كصناعة اإلسمنت استفادت من خرجيي هذا املعهد.
وهكــذا أصبحــت املــدن التــي تُحيــط باملــروع اليــوم مثــاال ً حيتــذى بــه ملــا
ميكــن أن ي ُحققــه التــآرز بــن قطــاع التعديــن واملجتمــع ،ومــا ميكــن أن
كل منهمــا اآلخــر لتحقيــق التنميــة.
ينتـُـج عــن مســاندة ٍ
وبالقدر نفســه من الطموح ،تواصل مدينة «رأس اخلري» للصناعات
التعدينيــة حتقيــق النمــو والتقــدم .إذ هــي ليســت مركــزا ً تتــم فيــه
جميــع عمليــات معاجلــة وإنتــاج حنــو  740مليــون طــن مــن األلومنيــوم
ســنوياً ،مــن خــال تشــغيل أكــر مص ّهــر لأللومنيــوم يف العالــم فقــط.
وإمنــا هــي منطقــة ســكنية ومركـ ٌز لتوليــد الكهربــاء وحتليــة امليــاه تصــل
إمداداتــه مــن امليــاه إىل حفــر الباطــن والنعرييــة بــل وإىل الريــاض.
والواقع أن الدول التي تق َّدمت يف مجال التعدين ،ومنها عىل سبيل
املثــال ال احلــر ،أســراليا وكنــدا ،متكنــت مــن وقــف هجــرة النــاس
مــن القــرى واألماكــن البعيــدة إىل املــدن الكبــرة ،مــن خــال تطويــر
مرشوعــات التعديــن يف مناطقهــم وإتاحــة فــرص التنميــة االجتماعيــة
واالقتصادية لهم .وهكذا فإن تطوير التعدين قد انطلق ليُحدث هذا
األثــر الكبــر يف التنميــة املجتمعيــة .مــن خــال تطبيــق مبــادئ وفكــر
االستدامة ،التي جتاوزت كونها مطلب من مطالب القيام باألعمال
لتُصبــح قيمــة مــن القيــم التــي يؤمــن بهــا قطــاع التعديــن الســعودي،
ويعمــل مــن أجــل تطبيقهــا حبــرص وجــد.
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وللتوضيــح نقــول إن للتنميــة املجتمعيــة أربعــة أبعــاد ،أولهــا :الرتابــط
أو التواصــل مــع املجتمــع ،وثانيهــا :املبــادرات التــي تقـ َّدم للمجتمــع،
وثالثهــا ورابعهــا :املحتــوى املحــي بشــقيه؛ املحتــوى املحــي البــري،
واملحتوى املحيل االقتصادي أو التجاري .وأفضل املمارسات يف العالم
ّ
تؤكد أن التنمية املجتمعية ،أو األداء املجتمعي ،كما ي ُحب البعض
أن يُســميه ،جيــب أن يتكــون مــن هــذه األبعــاد األربعــة إذا أريــد لــه أن
يكــون ناجحـاً .ولــكل واحــد مــن هــذه األبعــاد وزن معــن يف النظــام
املتكامــل لــكل جهــة.
وغني عن الذكر أن نظام االستثمار التعديني والالحئة التنفيذية قد
أخــذا يف االعتبــار هــذه األبعــاد األربعــة ،يف تطبيــق التنميــة املجتمعيــة
يف أحنــاء اململكــة.
مرشوع تعديني
ويف هذا اإلطار ،حنن نسعى ألن يكون كل منجم ،أو
ٍ
ٍ
يف اململكــة ،مُرحبـا ً بــه بــن جريانــه .حبيــث يســعى ســكان كل منطقــة
إىل أن ي ُنشــأ لديهــم أكــر مــن مــروع تعدينــي ،ملــا يرونــه مــن فوائــد
تنموية عادت عليهم من هذه املرشوعات .وحبيث جند أن املرشوعات
التــي قامــت ،بالفعــل ،قــد حققــت أرباحـا ً مجزيــة ،وأنهــا ،يف الوقــت
نفسه ،أعطت مجتمعاتها املحلية نصيبا ً من التنمية ع َّزز العالقات
بينهــا وبــن هــذه املجتمعــات ،فــكان اجلميــع راحبـا ً يف النهايــة ،وكان
الوطــن هــو الرابــح األكــر.
ومــن أبــرز مالمــح االســتدامة القامئــة عــى احــرام ثقافــة وتاريــخ
املجتمــع ،وإقامــة عالقــات إجيابيــة مــع املجتمعــات املحليــة ،أن نظــام
َّ
املرخص له ،حني جيد مواقع أثرية
االستثمار التعديني اجلديد ،يلزم
يف موقــع الرخصــة ،أن حيافــظ عــى هــذه املواقــع األثريــة ،ســواء أكانــت
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بنــاء أم نقشـا ً أم كتابــة أم رســما ً أم غــر ذلــك ،ويبلــغ الــوزارة فــور
علمــه بوجــود تلــك اآلثــار ،لتتخــذ الــازم حيالهــا.
ومن أبرز األمثلة عىل دور مؤسسات التعدين يف التنمية املجتمعية،
يف اململكة العربية السعودية ،رشكة معادن ،إذ لديها رؤية واضحة
واسرتاتيجية خاصة بتنمية ودعم املجتمعات املحلية ،والعمل فيها
ـكل كبــر ،فهنــاك أشــخاص متخصصــون يف التواصــل
مؤســي بشـ ٍ
وبنــاء العالقــات مــع املجتمعــات املحليــة ،يقــوم عملهــم عــى مــا
يُســمى دراســات اخلــط األســاس للمجتمعــات ،التــي تقــوم عــى دراســة
املوقع ،واملجتمعات املحلية املحيطة به أو القريبة منه ،والتع ُّرف إىل
مالمحها السكانية كعدد األرس ،وأعداد الرجال والنساء واألطفال،
وما يتوفر يف هذه املجتمعات من خدمات ،كالتعليم وغريه ،لتكون
لديهــم فكـ ٌ
ـرة واضحــة عــن املجتمــع الــذي يتعاملــون معــه ،وتنطلــق
مــن هــذه الدراســات املبــادرات التــي تُعـ ِّـزز العالقــة املجتمعيــة ،وتدعــم
تنميــة املحتــوى املحــي.
كما أن من أهم اخلطوات التي اختذتها اململكة يف مجال االستدامة،
هــي انضمامهــا للمنتــدى الــدويل للحكومــات للتنميــة املســتدامة،
وهــو أكــر منتــدى تعدينــي معنــي باالســتدامة يف هــذا القطــاع عــى
مســتوى العالــم ،وهــو يضــم  75دولــة مهتمــة بالتعديــن ،تكــون يف
عام 2012م ،وانضمت إليه اململكة يف عام 2018م .وهذا دليل كبري
عــى اهتمــام القيــادة يف اململكــة العربيــة الســعودية باالســتفادة مــن
اخلــرات املتاحــة يف العالــم.
وإلدراك وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ألهميــة االســتدامة،
والتنميــة املجتمعيــة ،لنجــاح واســتدامة تطويــر قطــاع التعديــن ،فقــد

التعدين يف اململكة العربية السعودية | سرية ومسرية

ســعت جاهــد ًة للتعريــف بهــذه األفــكار اجلوهريــة ،فعقــدت ورش
عمــل عديــدة للمســتثمرين ،تــم فيهــا رشح االســتدامة ،معناهــا،
وأهميتهــا ،وعنارصهــا ،وجدواهــا ،ومتطلباتهــا النظاميــة ،وقــد
ـل واســتجابة ،والحظــت أن
وجــدت الــوزارة مــن املشــاركني كل تفاعـ ٍ
هنــاك تطــورا ً يف الوعــي والثقافــة جتــاه فهــم وتقبــل مبــادئ االســتدامة،
كمــا وجــدت أنــه كلمــا كــر النشــاط ،يف قطــاع التعديــن ،يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،كلمــا كانــت ثقافــة االســتدامة يف كل معانيهــا
وتقبلهــا ودعمهــا أكــر وأعمــق.
ولتعزيــز هــذا الفكــرة ،واســتدامتها ،أطلقــت الــوزارة «مجلــس
االســتدامة» ،وهــو مجلــس فنــي يهــدف إىل توحيــد جهــود قطــاع
التعديــن واجلهــات ذات العالقــة ،كقطــاع الصناعــة ،وهيئــة املســاحة
اجليولوجية السعودية ،والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنيــة ،والهيئــات امللكيــة ،وغريهــا .والرؤيــة هــي أن يكــون املجلــس
قائــدا ً ملنظومــة التعديــن يف مجــال االســتدامة ،حبيــث ي ُحقــق مــن خــال
رســالته وأهدافــه تطبيــق منظــور االســتدامة الــذي يرتكــز عــى حمايــة
البيئــة ،وتنميــة املجتمــع ،واحلوكمــة ،ويدعــم هــذه الركائــز بتطويــر
ـام لإلفصــاح مــن قبــل الــركات عــن مــا يتــم يف مجــال االســتدامة
نظـ ٍ
كجــز ٍء مــن املســؤولية جتــاه احلكومــة واملســتثمرين.
والواقــع أن لــدى املســتثمرين رغبــة كبــرة يف حتســن تطبيقــات
االســتدامة ونرشهــا .ففــي واحــدة مــن أبــرز املبــادرات التفاعليــة مــع
املســتثمرين ،فيمــا خيــص االســتدامة ،ناقشــت الــوزارة موضــوع
التعامل مع املخلفات ،خاص ًة مخلفات مواد البناء ،التي ال تُص ّنف
عــى أنهــا مخلفــات تُرمــى أو تدفــن ،بــل ميكــن أن يُســتفاد منهــا ألنهــا
مــواد خــام مــا زالــت مــن نوعيــة جيــدة ،وقــد شــارك يف املبــادرة رشكاء

صور ملدارس التميُّز يف كل
من عرعر وطريف.
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وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة مــن املركــز الوطنــي للنفايــات ،ومــن
رشكــة تدويــر النفايــات ،وعــدد مــن املســتثمرين الذيــن ق َّدمــوا أوراق
عمــل متميــز ًة.
وهنــاك خطــط لعقــد مثــل هــذه املبــادرات وورش العمــل يف مجــاالت
الســامة والصحــة املهنيــة يف مجــال التعديــن .وقــد دعــت الــوزارة
عــددا ً مــن رشكائهــا لإلســهام يف هــذه املبــادرة مثــل الدفــاع املــدين،
ووزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتماعيــة ،ومؤسســة التأمينــات
االجتماعيــة ،والهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي.
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وهكذا ،أيها القارئ الكريم ،سعينا يف هذا الكتاب إىل تقديم صور ٍة
عــن قطــاع التعديــن يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ ماضيــه العريــق
جــداً ،وحــارضه املزدهــر ،ورؤاه وطموحاتــه املســتقبلية الواعــدة.

خامتة

كنــا نعتقــد أن األمــر ه ّيــن ،فــإذا بنــا كمــن حيــاول أن يغــرف البحــر
ُ
بفنجــان قهــوة!! فحجــم املعلومــات التــي عرثنــا عليهــا كان هائـاً ،إذ
ـات ،أو توغلنــا يف طبقـ ٍة مــن املعــارف ،أو
كلمــا أزحنــا صخــرة معلومـ ٍ
ـونٌ
حفرنــا باحثــن عــن جوهــر حقيقـ ٍة مــا ،انبجســت لنــا منهــا عيـ مــن
املعــارف والعلــوم ال تــكاد تُحــى.
ِّ
مقدمــة هــذا الكتــاب ،نــرى أن هــذا
ولهــذا ،فإننــا ،كمــا ذكرنــا يف
ٌ
ـروع
الكتــاب ،رُغــم شــموله وتنـوُّع موضوعاتــه ،إمنــا هــو بــذرة ملـ
ٍ
ـام ،ســنأيت إليــه ،بــإذن اهلل ،بعــد بضعــة أعــوام ،أو
مســتمر ومتنـ ٍ
ُ
ً
ً
رمبــا أقــرب مــن ذلــك ،لنضيــف إليــه مزيــدا ومزيــدا مــن املعلومــات،
واإلجنــازات ،والتطــورات التــي سـيُحققها قطــاع التعديــن الســعودي،
بتوفيــق اهلل .خاصـ ًة أن عديــدا ً مــن مبــادرات وأوجــه نشــاط قطــاع
ٌ
التعديــن الســعودي متعـ ِّـد ٌ
ـتمرة ومتناميــة ،ومــن
دة ومتن ِّوعـ ٌـة ومسـ
ٌ
مبادرات مثل برنامج املسح اجليولوجي العام ،عن
املتوقع أن تنجيل
ـار ســتكون محــط اهتمــام القــارئ الكريــم ،ومحــل حرصنــا
نتائــج وآثـ ٍ
عــى إضافتهــا يف هــذا الكتــاب.
كمــا أن اململكــة العربيــة الســعودية ،مُمثلـ ًة يف شــؤون التعديــن يف
وزارة الصناعــة والــروة املعدنيــة ،مُقبلـ ٌـة ،يف القريــب ،عــى عقــد
«مؤمتــر التعديــن الــدويل» ،الــذي يؤمــل منــه أن يكــون حدثـا ً مهمـا ً
متكــررا ً يف قامئــة املؤمتــرات واملنتديــات العامليــة املتعلقــة بالتعديــن ،كمــا
ي ُتوقــع أن يكــون لــه أثـ ٌر كبـرٌ يف تنميــة قطــاع التعديــن ،ليــس يف
اململكة العربية السعودية فحسب ،وإمنا يف مناطق الرشق األوسط،
وغــرب ووســط آســيا ،وإفريقيــا ،ورمبــا يف أماكــن أبعــد مــن هــذا ،وال
شــك أن مــا سـيُثمر عنــه هــذا املؤمتــر ســيكون مــاد ًة دســمة تســتحق أن
يتــم اســتعراضها وتت ُّبــع آثارهــا يف ال ُّنســخ املقبلــة مــن هــذا الكتــاب.
حنــن نأمــل أن نكــون قــد ق َّدمنــا للقــارئ الكريــم ،يف هــذا الكتــاب،
صور ًة واضحة عن تاريخ وحارض ومستقبل قطاع التعدين يف اململكة
العربيــة الســعودية ،وسنســعى لتحديــث هــذه الصــورة املتحركــة
املتطــورة ،يف مُقبــل األيــام بعــون اهلل وتوفيقــه.
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وثائق ومصادر معلومات عن التعدين
يف اململكة العربية السعودية

وثائق ومصادر

• نظام االستثمار التعديني
https://mining.mim.gov.sa/resources/images/docs/
miningInvestment.pdf

• اللوائح التنفيذية لنظام االستثمار التعديني
https://mining.mim.gov.sa/resources/images/docs/
miningRules.pdf

•منصة تعدين؛ سجالت ال ُّرخص ،وطلبات ال ُّرخص،
واملواقع التعدينية
https://mining.mim.gov.sa /

• قاعدة البيانات اجليولوجية الوطنية

https://ngd.sgs.org.sa/

