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 2018ین للعام تقریر دیلویت: االتجاھات الرئیسة في قطاع التعد

 بتكار، تبني الرقمنة، وتمھید الطریق للقوى العاملة المستقبلیة.الالتغلب على عوائق ا •

 
) السنوي العاشر حول قطاع التعدین الضوء على العالمیةالمحدودة (دیلویت  توماتسویسلط تقریر دیلویت توش  –  2018فبرایر  18

الرئیسة التي تواجھ شركات التعدین في عصر الرقمنة وما یخبئھ من مبادرات مستقبلیة في ھذا السیاق. ومن المرجح أن یشھد العام  االتجاھات
قطاع التعدین خالل السنوات  على ت حالة عدم االستقرار التي خیمتالسریع في ھذا القطاع، في وقت ما زال تغییرالوتیرة استمرار  2018

حالیة العشرة الماضیة مستمرة، وشھدت أسعار السلع األساسیة تقلبات تاریخیة في أعلى وأدنى مستویاتھا التاریخیة، وعمل االنظمة التشغیلیة ال
 على مواجھة ركب الثورة الرقمیة الحالیة.

خضم  في تحقیق النجاح ل" عواوده، الشریك المسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في دیلویت الشرق األوسط، قائالً:في ھذا اإلطار، علّق سالم 
 ةالتعدین، وبھدف االستفادة من الفرص ، على الشركات إعادة النظر في سیاسات التعدین التقلیدیقطاع التي یشھدھا التقلبات اإلیجابیة والسلبیة  

ادة من استراتیجیات التحول الرقمي والتكنولوجي. وال بد من اإلشارة إلى تأثیر انخفاض أسعار السلع األساسیة سلباً على التي تتبعھا، واالستف
على المدى الطویل، مما سیخفض من مستویات التعدین الخام، ویخلق  لحالیةدورات التدفق النقدي. ونحن نتوقع تطور العدید من المناجم ا

ادن من سطح المنجم. كما الحظنا تراجع معدالت استبدال التعدین الخام وزیادة في نسبة تطویر المناجم الجدیدة." لنقل المعأطول مسافات 
أداء فعیل وأضاف: "لقد ركز ھذا القطاع على تحسین اإلنتاجیة من خالل زیادة تشغیل األصول القائمة؛ إال أن لھذه االستراتیجیة حدود. فت

تشغیل الحالیة. وستساعد االبتكارات الرقمیة والتكنولوجیة في تحقیق ھذا وأنظمة الر في نماذج أعمال التعدین اإلنتاجیة یتطلب إعادة النظ
 التغییر الذي قد یطال ھیكلیة ھذا القطاع ومكوناتھ الرئیسیة." 

ً سالم عواودة قائالً وتابع  مسارات مستقبلیة جدیدة، على قطاع طویالً. وبھدف التحول نحو األفضل وتمھید  : "یستغرق التغییر الجذري وقتا
وإظھار  التعدین التركیز على تفعیل االستثمارات الجاریة في إطار االبتكار والرقمنة، وتشجیع القوى العاملة المستقبلیة لاللتحاق بھذا النھج،

 ." لیھا نحو األفضلالتزامھا لتعزیز العالقات الحكومیة والمجتمعیة، وتركیز جھودھا لتغییر االنطباع العام المھیمن ع

 في التوقعات والتحدیات   –السلع المستقبلیة 

 على شركات التعدین أن تتحلى برؤیة بعیدة األمد قادرة على تقییم كیفیة تأثیر اتجاھات األسواق الناشئة على طلب سلع معینة، لتتمكن من
 تحویل تحدیاتھا إلى فرص واعدة. 

البطاریات. إال أن ھذا لشحن كان من الصعب توقع النیكل واللیثیوم والكوبالت والجرافیت كوسیلة  عاماً فقط، 20وأضاف سالم عواودة: "قبل 
من أن وبالرغم  األمر أصبح واقعاً مع فرصة حقیقیة للنمو في ھذا السیاق وخاصة مع ابتكار وظھور السیارات الكھربائیة. من ناحیة أخرى،

خیالي، إال أن إمكانات السوق في المستقبل المنظور قد تستھدف المنتجات المتعلقة بالفضاء. فإذا  أمرتعدین كویكبات المعادن النادرة یبدو وكأنھ 
 رغبت شركات التعدین في احتالل الصدارة، ستحتاج إلى التعمق في دراسة ھذا المجال لمواجھة التحدیات التي تطرحھا األسواق الناشئة."

 ر:من االتجاھات اإلضافیة التي ذكرھا التقری

من العوامل التنافسیة الممیزة. على شركات التعدین تضمین  -والقدرة على تنظیمھا وإدارتھا ومعالجتھا  -أصبحت البیانات  الرقمنة:تفعیل • 
نجاح، النھج الذي تتخذ الشركات بموجبھ قراراتھا. ولكي یتكلل ھذا الجھد بالغییر التفكیر الرقمي في صلب استراتیجیة أعمالھا وممارساتھا لت

ً في عملیات التعدین األساسیة  األنظمة الرقمیة  مع تطبیقیحتاج عمال المناجم إلى رؤیة واضحة حول كیفیة تحول األنظمة المتبعة حالیا
 ملیات االداریة.دعم العالمبتكرة المستقبلیة، وتدفق المعلومات، و

تعدین أھمیة االبتكار لتطویر ھذا القطاع. ال یقتصر ذلك على االبتكار یدرك المدیرون التنفیذیون في قطاع ال التغلب على عوائق االبتكار: •
للتعامل مع أصحاب المصلحة، وإعادة تصور مستقبل ھذا القطاع، وتحدید السلع التي  تجدداً التكنولوجي فقط، بل یتعداه لیشمل اعتماد نھج أكثر 
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عوائد قصیرة األجل، باإلضافة إلى ثقافة تجنب المخاطر التقلیدیة من شأنھا  سیزداد الطلب علیھا في المستقبل. مع ذلك، فإن الحاجة إلى تحقیق
 أن تعیق الجھود الرامیة إلى تفعیل وتطویر ھذا القطاع.

سواء في موقع  -عملیات وأنظمة قطاع التعدین والمناجم باعتماد الرقمنة، ستشھد عملیات التعدین تحوالً جوھریاً بدأ عندما ت مستقبل العمل:• 
رفع یي ستنقیب أم من الناحیة االداریة. وفي حین أن اعتماد الحلول الرقمیة، كأتمتة العملیات الروبوتیة، والمعدات الذاتیة، والذكاء االصطناعال

الوظائف، ستنصب الجھود المتضافرة لتدریب  إلغاء بعضمن أداء قطاع التعدین، إال أن ذلك قد یؤدي الى خلق فوضى عارمة. وبدالً من 
 وادر على استخدام التكنولوجیا وإعادة تصمیم الوظائف.الك

رغم مساھمة قطاع التعدین الھامة في االقتصاد العالمي، إال أن سمعة ھذا القطاع ما تزال مشوھة إلى حد ما في  التحول في التصورات:• 
ة على المجتمع، إضافةً الى انخراطھا في ممارسات العدید من البلدان حیث یسود االعتقاد بأن شركات التعدین تضر بالبیئة، ولھا آثار سلبی

مشكوك فیھا في الخارج. بھدف إعادة بناء ثقة الموظفین والمستثمرین والمجتمعات والحكومات والجمھور، بدأت العدید من شركات التعدین 
عاییر االستدامة الطوعیة، وتمریر قرارات الرائدة في بذل الجھود التخاذ مواقف حاسمة حول المسؤولیة االجتماعیة للشركات، وااللتزام بم

 المساھمین بشأن زیادة اإلفصاح حول التغیر المناخي.

: تواصل العدید من حكومات الدول الغنیة بالموارد إلى ممارسة الضغوطات على قطاع التعدین تحقیق تحول في عالقات أصحاب المصالح• 
وزیادة اإلیرادات الضریبیة، وتلبیة متطلبات المجتمع المتعلقة بتحسین البنیة التحتیة وحمایة البیئة بطریقة أكثر بھدف زیادة فرص العمل، 

وس فاعلیة. من ھنا، على الشركات أال تعتبر عالقاتھا بالحكومات والمجتمع مجرد امتثال للقوانین، ال بل أن تبحث عن وسیلة إلحداث أثر ملم
 متطلبات مختلف أصحاب المصلحة.یتكیف مع  على المجتمع

من سكان العالم: من ھنا، على  % 40: تقدر األمم المتحدة أن مسألة شح المیاه تؤثر على نحو إیجاد حلول مستدامة لمسألة ملحة -المیاه • 
ة تدویرھا في المناطق التي تعاني من شركات التعدین أن تعتمد أسالیب مبتكرة إلدارة الثروة المائیة للحد من ھدر المیاه وإعادة استخدامھا وإعاد

 مجاري المیاه مما یعرضھا للتلوث. شح المیاه، كما أن تقوم بتجمیع میاه الصرف الصحي ومعالجتھا لمنع تسربھا الى 

لی عوائد : قد تتضرر شركات التعدین على المدى البعید من توجھ سیاساتھا نحو تلبیة طلب المساھمین للحصول عتغییر توقعات المساھمین •
، قصیرة األمد. لذلك، علیھا أن تعتمد مقاییس أداء تعبّر عن أھداف متنوعة تخدم مختلف العمالء والموظفین والموردین والمجتمعات المحلیة

ین، لمجالس اإلدارة أن تركز أكثر على استراتیجیات طویلة األجل، ووضع خطط تعاقب الموظف یتیح ذلكإضافة إلى المساھمین في آن معاً. س
 وتطویر القیادة، وربط مكافآت المدراء التنفیذین بأھداف أوسع نطاقاً، بما في ذلك المواطنة الصالحة والسلوك األخالقي للشركة.

جمع  إلعادةأكثر مرونة  طریقة: في ظل القیود التي ترھق قطاع التعدین، على شرکات ھذه القطاع أن تجد إشكالیة استبدال االحتیاطي• 
 من الزمن. طویلةمن دون تكبد مبالغ كبیرة لفترات  والتطویر التنقیبفي عملیات  المشاركةوالتي ستتیح لھا احتیاطاتھا 

: سیكون من الصعب على المجالس أسیرة األنماط الفكریة القدیمة أن إعادة تشكیل مجالس التعدین لتحقیق التحول المرجو في قطاع التعدین• 
اء دور أكثر فاعلیة في مناقشة مواضیع جوھریة مع الفریق التنفیذي على غرار استراتیجیة الشركة، تلبي متطلبات العصر الجدیدة، وأد

والتحول الرقمي، وإدارة المواھب، وكیفیة مواجھة المخاطر الناشئة.  مما سیخلق تباین في وجھات النظر الضروریة لدعم تلك المجالس في 
 ییم صحة أسالیب التفكیر الجدیدة، وتحدید مستوى المخاطر التي تأخذھا الشركات.   تغییر الفرضیات التنظیمیة بطریقة فاعلة، وتق

 
 – انتھى -

 
 

 دیلویت عن نبذة
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات ءاألعضا

 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
 www.deloitte.com/about :التالي

 
 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم

 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء

 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات اجھةلمو
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ةثقاف ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 



 
 

 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة
 

 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق اتبالخدم للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات قتدقی بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 لالستشارات األول المستوى على ۲۰۱۰ عام )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 بینھا من األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون جلسم دول منطقة في الضریبیة
 في التمیز "زةوجائ ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب
 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 


