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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صح��ت و س��قم این گزارش بر عه��ده  گروه 
تحقیق��ات بین الملل��ی بیزریپورت نیس��ت و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مس��ئولیتی را ب��رای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنی��ن سیاس��ت های اتخاذ ش��ده و مفروض��ات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام شده لزوماً مورد تأیید 

گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساس��یت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارش��د کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و 
صنایع بااهمیت کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات 
قطعاًً می تواند ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.

این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش »تحلیل صنایع معدنی ایران« است که برای فصل اول سال 2015 تهیه 

شده است. امید است که مفید واقع شود.

گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت

 مقدمه

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل صنایع معدنی  ایران« اس��ت، که برای فصل اول س��ال 2015 تهیه شده 

است. امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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چشم انداز صنعت

تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها

پیش بینی صنعت

رتبه بندی ریسک/ بازده صنعت

پیشرفت های مقرراتی

پیش بینی وضعیت کاالها

چشم انداز رقابتی

نمایه شرکت ها

چشم انداز منطقه

چشم انداز جهانی  

روش شناسی
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 چشم انداز صنعت

دیدگاه: انتظار می رود صنایع معدنی خاورمیانه و شمال 
آفریقا طی س��ال های آتی با رشد قابل مالحظه ای مواجه 
گ��ردد و با توجه به کاهش نرخ ت��ورم، تمایل دولت ها به 
افزای��ش درآمدهای غیرنفت��ی و منابع قابل توجه، به نظر 
می رسد این منطقه از نرخ باالی رشد برخوردار گردد. در 
ای��ن میان، ترکیه و منطقه ش��مال عراق به عنوان نواحی 
کلیدی رشد به ش��مار می آیند. با این وجود، خاورمیانه و 
شمال آفریقا س��هم کمتری در صنایع معدنی جهان ایفا 
می کنند، زیرا عملکرد ناموفق این منطقه به دلیل بی ثباتی 

سیاسی در اکثر نواحی آن ادامه دارد.

در حال حاضر مذاکرات ایران با کش��ورهای غربی، مس��أله 
مهم در بخش معدن خاورمیانه به ش��مار می آید. سناریو اصلی 
ب��رای این مذاکرات این اس��ت ک��ه مذاکرات هس��ته ای ادامه 
خواهد یافت و لغو برخی از تحریم ها در سال 2015 نیز تمدید 
خواهد شد که این مسأله به سود بخش معدن خواهد بود، زیرا 
ای��ن بخش یکی از ذینفعان لغو تحریم هاس��ت. در صورتی که 
مذاکرات با موفقیت همراه باش��د، شرایط را به طور کامل برای 
صنایع معدنی ایران تغییر خواهد داد و ممکن است این کشور 
را طی س��ال های آتی به مرکز اصلی سرمایه گذاری در صنایع 

معدنی در جهان تبدیل نماید.
بیش��ترین رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مربوط 
به طالس��ت. اگرچه پیش بینی می شود میانگین قیمت طال در 
فصول پیش رو کاهش یابد، اما انتظار می رود قیمت طال با توجه 
به استانداردهای تاریخی همچنان در سطوح باالیی باقی بماند. 
هزینه های نقدی نس��بتاً پایین تولی��د طال و کاهش نرخ تورم، 

باعث می ش��ود قیمت طال در سال های آینده از نرخ های رشد 
قابل توجهی برخوردار گردد.

بخش عمده ای از افزایش ظرفیت فسفات ها طی سال های 
آتی از عربس��تان س��عودی و مراکش نش��أت خواهد گرفت. 
ش��رکت معادن)1( در عربس��تان س��عودی که در سال 2011 
روند تولید دی آمونیوم فسفات)2( را آغاز نمود، در سال 2015 
به نرخ ثابت تولید 3 میلیون تن دی آمونیوم فس��فات خواهد 
رسید. شرکت فسفات شریف)3( نیز به عنوان تولیدکننده برتر 
فسفات در جهان، بین سال های 2013 تا 2015 ظرفیت قابل 
توجهی را به بازار اضافه خواهد کرد. از آنجا که تولیدکنندگان 
عربستان و مراکش به طور کلی در طرف چپ منحنی هزینه 
ق��رار گرفته اند، احتماالً ب��ا برخی از تولیدکنن��دگان )عمدتاً 
تولیدکنندگان چینی( ک��ه افزایش ظرفیت تولید برای آن ها 
مقرون به صرفه نمی باش��د و به س��نگ های ب��ا هزینه کمتر 

دسترسی ندارند، جابجا خواهند شد.

تداوم پیشتازی ایران
خاورمیانه- ارزش صنایع معدنی، میلیارد دالر

  f :پیش بینی  e :منبع: منابع ملی، بیزینس مانیتور                    برآورد

مصر             مراکش        ایران           عربستان سعودی       ترکیه

1. Ma’aden
2. Diammonium Phosphate
3. Office Cherifien des Phosphates
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 نقاط قوت
 اصالح��ات جدی��دی ب��رای ضواب��ط و مق��ررات بخش 
معادن در سرتاس��ر این منطقه اجرا ش��ده اس��ت که به سود 

سرمایه گذاران می باشد.
 تمایل قابل توجه دولت ها به تنوع بخشی درآمدها از نفت، 

مطمئناً مزایایی را برای بخش معادن در بر خواهد داشت.
 این منطقه دارای بیش��ترین ذخایر طالی دست نخورده با 

درجه باال در جهان می باشد.
 با توجه به پیش بینی پایین ماندن قیمت نفت طی سال های 

آتی، انتظار می رود انگیزه های تنوع بخشی از نفت افزایش یابد.

 نقاط ضعف
 کمبود س��رمایه گذاری در حوزه تحقیق و توس��عه بخش 
معادن، ممکن اس��ت باعث محدود ش��دن نرخ رش��د تولید و 

بازدهی شود.
 انتظار می رود قیمت فلزات طی سال های آتی کاهش یابد 

و قیمت طال از باالترین سطح برخوردار گردد.

 نرخ ب��االی تورم در کش��ورهای خاورمیانه باعث افزایش 
هزینه های شرکت های معدنی خواهد شد.

 فرصت ها
 مناطق کشف نشده در ترکیه و شمال عراق از چشم انداز 

قابل توجهی برخوردار هستند.
 افزایش سریع روند ورود سرمایه در سال های اخیر، ممکن 
اس��ت س��بب افزایش تقاضا برای فن��اوری و روش های جدید 

استخراج معدن گردد.
 پیش��رفت مذاکرات با ای��ران می تواند باعث آزاد ش��دن 

سرمایه گذاری در بخش معادن این کشور شود.

 تهدید ها
 بی ثباتی سیاس��ی به ویژه در کش��ورهایی همچون مصر، 

باعث خواهد شد نرخ سرمایه گذاری نسبتاً پایین بماند.
 گروه های شورش��ی در سوریه و عراق نیز به طور معمول 

بخش منابع طبیعی را مورد هدف قرار می دهند.

 تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
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 پیش بینی صنعت

 ایران: نشانه های اولیه آزادی بخش معادن
دی�دگاه: با توجه به تداوم مذاک��رات ایران با قدرت های 
غرب، این امیدواری ایجاد ش��ده اس��ت که بخش معادن 
این کش��ور در آینده بهبود خواهد یافت. مطمئناً کاهش 
تحریم ها باعث بهبود قابل توجه بخش معادن ایران خواهد 
ش��د. بخش معادن ایران، در بین 15 کشور غنی از منابع 
معدنی در جهان، از پتانس��یل باالیی برای تبدیل شدن به 

یک موتور مهم رشد اقتصادی برخوردار است.

با توجه به ت��داوم مذاکرات ایران ب��ا قدرت های غرب، این 
امیدواری ایجاد شده است که بخش معادن این کشور در آینده 
بهبود خواهد یافت. سناریوی اصلی برای این مذاکرات این است 
که مذاکرات هس��ته ای ادامه می یابد و لغ��و برخی از تحریم ها 
در س��ال 2015 نیز تمدید خواهد ش��د که این مسأله به سود 
بخ��ش معدن خواهد بود، زی��را این بخش یکی از ذینفعان لغو 
تحریم هاست. چنانچه مذاکرات با موفقیت همراه باشد، شرایط 
را ب��ه طور کامل برای صنای��ع معدنی ایران تغییر خواهد داد و 
ممکن اس��ت این کشور را طی س��ال های آتی به مرکز اصلی 

سرمایه گذاری در صنایع معدنی در جهان تبدیل نماید.
در حال��ی که دولت ایران به نحوی قابل توجه به درآمدهای 
صادرات نفت و گاز وابس��ته می باش��د، به نظر می رسد صنایع 

معدنی ایران که از پتانس��یل باالیی برای تبدیل ش��دن به یک 
موتور مهم رش��د اقتصادی برخوردار است، باعث حرکت رو به 
جلوی این خواهد ش��د. در این فص��ل نیز خوش بینی همراه با 
احتیاط برای چش��م اندازهای رشد بخش معدن ایران در آینده 
حفظ شده است، چرا که شرکت های سرمایه گذار در این منطقه 
در صورت عدم موفقیت مذاکرات همچنان با چالش های دشوار 

و غیرقابل حلی مواجه خواهند بود.

 ذخایر عظیم کاال
ایران قادر اس��ت به یکی از مهم ترین تولیدکنندگان مواد 
معدن��ی در جه��ان تبدیل ش��ود. این کش��ور دارای 68 ماده 
معدنی می باشد، به عالوه بیش از 37 میلیارد تن ذخایر اثبات 
ش��ده و 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی در این کش��ور وجود 
دارد که این مواد ش��امل ذخایر قابل توجهی از زغال س��نگ، 
سنگ آهن، مس، سرب، روی، کروم، اورانیوم و طال می باشند. 
معدن سرچش��مه در ایران دارنده دومین ذخایر مس در آسیا 
اس��ت؛ این مع��دن در مجموع 25/3درصد از ذخایر آس��یا و 
در حدود 6درص��د از ذخایر جهانی را به خود اختصاص داده 
اس��ت. عمده ذخایر مس در کمربند سنگ مس استان کرمان، 
جنوب ش��رق ایران و همچنین در منطقه شمال غرب استان 

آذربایجان شرقی واقع شده اند.

ذخایرمواد معدنیذخایرمواد معدنی

5 میلیون تنمنیزیت )کربنات منیزیوم طبیعی()2( 120 میلیون تنآزبست )پنبه نسوز()1( 

8 میلیون تنمنگنز)4( 4 میلیون تنسولفات باریم)3( 

200 هزار تنمیکا)6( 14 میلیون تنبوکسیت )هیدروکسید آلومینیوم)5( 

50 هزار تنمولیبدنوم)8( 7 میلیون تنبنتونیت)7( 

1 میلیارد تننفلین)10( 20 کیلو تنبور)9( 

30 هزار تنزرنیخ)12( 8 میلیون تنکرومیت)11(

17 میلیون تنسنگ طال 4 میلیارد تنزغال سنگ 

400 هزار تننقره3 میلیارد تنمس

منبع: بیزینس مانیتور، وزارت صنعت، معدن، تجارت

ذخایر مواد معدنی ایران

 پتانسیل رشد بخش معادن ایران 
همان طور که انتظار می رفت وفور منابع معدنی باعث جذب 
سرمایه گذاران خارجی به صنعت استخراج معادن ایران در دهه 
گذشته ش��د که این س��رمایه گذاران عبارت از رینو تینتو)13(، 

پرش��ین گلد)14(، ش��رکت سی.آی.تی.آی.س��ی)15( و ش��رکت 
بین المللی آلومینیوم چین)16( هس��تند. دولت ایران در راستای 
ارتقای اهداف تولید در سرتاسر کشور درصدد اجرای برنامه 20 
س��اله با هدف جذب 20 میلیارد دالر سرمایه به بخش معادن 

1. Asbestos 
2. Magnesite 
3. Barite 
4. Manganese  

5. Bauxite 
6. Mica 
7. Bentonite 
8. Molybdenum

 9. Boron 
10. Nepheline 
11. Chromite 
12. Orpiment 

13. Rio Tinto 
14. Persian Gold
15. CITIC Group
16. China Aluminium International
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اس��ت. به رغم هدف دولت در جذب سرمایه به بخش معادن، 
این اعتقاد وجود دارد که فضای عملیاتی ایران چالش های قابل 
توجهی را برای اکثر سرمایه گذاران احتمالی ایجاد خواهد نمود. 
در حالی که چشم انداز توافق با قدرت های غرب، این امیدواری 
را ایج��اد می کند که بخش معادن این کش��ور در آینده بهبود 
خواهد یافت، به نظر می رس��د بخش معادن طی سال های آتی 
همچنان عقب تر از س��ایر کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، 
مگر این که مذاکرات با موفقیت همراه گردد. در حقیقت حتی 
در صورتی که تحریم ها لغو ش��وند، با توجه به سرمایه گذاری و 
ثبات سیاسی مورد نیاز، سال ها طول می کشد تا بخش معادن 

این کشور بتواند به پتانسیل خود دست یابد.

خبرگزاری فارس به نقل از محمد فاطمیان، مدیر کل دفتر 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معادن و تجارت، اعالم نموده است 
این وزارتخان��ه در نظر دارد از طریق فراه��م آوردن پروژه های 
مناسب و سودآور، تعداد بیشتری از سرمایه گذاران چینی را در 
بخش معدن کشور جذب نماید. فاطمیان در نشستی با انجمن 
س��نگ ایران- چین در تهران اظهار داش��ت که دالیل مناسبی 
برای س��رمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد و دولت تمام 
تالش خود را می کند تا شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی را 
فراهم آورد. معادن مهم در ایران شامل زغال سنگ، مواد معدنی 
فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک می شوند و این 

کشور در بین 15 کشور مهم غنی از مواد معدنی قرار دارد.

 وضعیت نامشخص سرمایه گذاری 
تحریم ه��ای اتحادیه اروپا و ایاالت متح��ده امریکا که علیه 
ایران اِعمال ش��ده اند، خسارات سنگینی را به اقتصاد این کشور 
تحمیل نموده اند، ضمن این که وضعیت اقتصادی ایران به طور 
روزافزون ناپایدارتر می شود. افت ارزش ریال ایران باعث کاهش 
اعتماد به این واحد پول و افزایش قابل توجه نرخ تورم می شود، 
به عالوه تحریم های بین المللی علیه بخش های هیدروکربنی و 
بانکداری ایران باعث شده است حصول ارز خارجی با مشکالتی 
مواجه گردد. اعتقاد بر این است که چشم انداز نامساعد اقتصاد 

کالن، ورود س��رمایه گذاری خارجی را ب��ه خطر می اندازد، زیرا 
ش��رکت ها برای تأمین منابع مالی پروژه با مشکالت فزاینده ای 
روبرو می باش��ند. بر این اس��اس تحریم های اِعمال شده عاملی 
زی��ان آور برای فضای عملیاتی ای��ران خواهند بود و مانعی مهم 
برای سرمایه گذاری آتی در بخش معدن به شمار خواهند رفت.

 ابقای ریسک های سیاسی در سطوح باال
تداوم بحران ارزی در ایران باعث افزایش تورم و کاهش قابل 
توجه قدرت خرید مردم خواهد شد که این مسأله ممکن است 
منجر به نارضایتی جامعه در س��ال های آتی گردد. خاطرنشان 
می شود وضعیت کنونی اقتصادی- اجتماعی ایران دارای عالئمی 
می باشد که چندان خوشایند نیستند؛ از جمله این عالئم می توان 
به نرخ باالی بیکاری، آهنگ کند رش��د اقتصادی و بی ش��ماری 
نهادهای سیاس��ی اشاره نمود. به عالوه در صورتی که تحریم ها 
علیه بخش هیدروکربنی و بانکداری ایران در آینده سخت گیرانه تر 
شوند و در صورت تشدید چنین مشکالتی، بی ثباتی سیاسی در 
سطوح باال باقی خواهد ماند. در حقیقت افت چشم انداز اقتصاد 
کالن و افزایش بی ثباتی سیاسی باعث کاهش سرمایه گذاری و 

نادیده گرفته شدن بخش معادن خواهد شد.

 مصر: افزایش س�رمایه گذاری در صنایع معدنی در 
نتیجه بهبود ثبات سیاسی 

دیدگاه: ثبات سیاسی مصر در آینده افزایش خواهد یافت و 
این مسأله باعث بازگشت سرمایه گذاری در بخش معادن این 
کشور طی فصول پیش رو خواهد شد. به استثنای اقدامات 
قابل توجه دولت جهت بهبود ش��رایط کلی سرمایه گذاری 
در بلندمدت، این اعتقاد وجود دارد که توس��عه مش��کالت 
سیاسی همچنان مانعی مهم برای دستیابی به پیشرفت های 

بیشتر در بخش معدن خواهد بود.

انتظ��ار می رود افزایش ثبات سیاس��ی مص��ر در ماه های 
آت��ی منجر ب��ه افزایش س��رمایه گذاری در بخش معدن این 
کش��ور ش��ود. به عالوه این دوره سیاس��ی به پایان خواهد 
رسید و انتظار می رود خط مشی دولت در بخش معدن طی 
هفته های آتی کاماًل مش��خص گ��ردد، چرا که هیأت دولت 
جدی��د تالش می کند س��رمایه گذاران را جذب نماید. اداره 
مناب��ع معدن��ی وزارت نفت مصر به منظ��ور افزایش درآمد 
و توس��عه اقتصادی کش��ور در نظر دارد تع��دادی مناقصه  
بین الملل��ی برای پایگاه های اکتش��اف منابع معدنی به ویژه 
در بخش ط��ال برگزار نمای��د. عالوه بر ذخای��ر قابل توجه 
طال در مصر که 6/7 میلیون اونس برآورد ش��ده است، این 
کش��ور غنی از منابع معدنی همچون فس��فات، سنگ آهن، 
کائولین و زغال سنگ می باشد که غالباً در صحرای شرقی)1(، 

صحرای غربی)2( و دره آالکا)3( واقع ش��ده اند.

مشکالت پیش روی بخش معادن
ایران- معادن فلزات

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ 

کرومیت فاریاب
سنگ آهن چاه گز

سنگ آهن گل گهر

مس میدوک
طالی موته

سنگ آهن بابا علی-گاللی

سنگ آهن شهرک
طالی ساری گونای سنگ آهن پنج کوه

سرب دونا

سرب راونج سرب نخلک سنگ آهن سنگان

سرب انگوران سنگ آهن چادرملو

روی گوشفیل
سنگ آهن چغارت

سنگ آهن سی چاهون

مس قلعه زری

1. Eastern Desert
2. The Western Sahara Desert
3. Alaqa Valley
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مجموع منابعکاالمعدنشرکت

12/8 هزار اونسطالابومروه)2( الکساندر نوبیا)1( 

20 میلیون تنزغال سنگال مغاره)4( جمهوری عرب مصر)3( 

35/4 هزار اونسطالسیگا)5( جمهوری عرب مصر

78 میلیون تنسنگ آهنال جدیدا)6( جمهوری عرب مصر

در دسترس نیستقلعابو دباب تنتالوم)7( جمهوری عرب مصر

21/9 هزار اونسطالبارامیه)9( سنتامین پی.ال.سی)8( 

در دسترس نیستطالسوکاری)10( سنتامین پی.ال.سی

در دسترس نیستمنگنزابو زنیما)12( سینای منگنز)11( 

منبع: شاخص ریسک عملیاتی بیزینس مانیتور

مصر- پروژه های معدنی منتخب

 تردید در تداوم ثبات سیاسی در بلندمدت
از ی��ک طرف ای��ن اعتقاد وجود دارد که ش��رکت های 
معدن��ی به منظور عرضه باثب��ات و بلندمدت منابع معدنی 
اق��دام به س��رمایه گذاری مش��ارکتی در خارج از کش��ور 
خواهن��د نمود، ول��ی از طرف دیگر نس��بت ب��ه موفقیت 
صنع��ت معدن مص��ر در کوتاه مدت تردی��د وجود دارد و 
انتظ��ار می رود ورود س��رمایه به بخش معدن این کش��ور 
طی س��ال های آت��ی همچنان کاهش یابد. ل��ذا پیش بینی 
می ش��ود بخ��ش مع��ادن در آینده تح��ت تأثی��ر افزایش 

مشکالت سیاسی در این منطقه باشد.
اگرچه مصر در س��ال های اخیر بس��یاری از شرکت های 
معدن��ی خارجی را جذب نموده اس��ت، اما عدم قطعیت در 
خط مش��ی دولت و تداوم اغتشاش��ات اجتماع��ی از جمله 
مهم تری��ن مش��کالت پی��ش  روی س��رمایه گذاران در ای��ن 
کش��ور به ش��مار می رون��د. در حقیقت س��قوط مبارک و 
اخوان المس��لمین باعث افزای��ش نگرانی ها در این خصوص 
ش��د که آیا قراردادهای مربوط به بخش معادن که پیش از 

انتقال دولت امضا ش��ده بودند، در دولت جدید نیز اجرایی 
خواهند شد یا خیر. شرکت معدنی سنتامین پی.ال.سی)13( 
در زمین��ه ط��ال که به تازگ��ی در بورس لندن وارد ش��ده 
اس��ت، بهترین مثال به ش��مار می رود؛ پس از این که یک 
دادگاه اداری محلی امتیاز ش��رکت سنتامین پی.ال.سی را 
در اوایل دسامبر لغو نمود، معدن طالی سوکاری متعلق به 
این شرکت مجبور ش��د عملیات های خود را متوقف نماید. 
معدن سوکاری در سال 2009 تولید خود را آغاز کرده بود 

و نخس��تین معدن طالی مدرن در مصر به ش��مار می رفت.

 ریسک سیاسی مانعی کلیدی برای سرمایه گذاری
خاطرنش��ان می شود حفظ قانون و نظم به همراه احیای 
فضای سیاس��ی باثبات، برای رش��د بخ��ش معادن ضروری 
هس��تند. لذا ب��ه رغم این که دول��ت جدید اقدام��ات قابل 
مالحظه ای را در راس��تای بهبود ش��رایط س��رمایه گذاری 
اتخ��اذ می نمای��د، انتظ��ار م��ی رود بخش مع��ادن مصر در 

س��ال های آتی همچنان ضعیف باقی بماند. 

برآورد
2012 

برآورد
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی
2017 

پیش بینی
2018 

0/230/240/250/250/260/260/27تولید معدن طال، میلیون اونس

7/005/504/002/102/002/002/00حجم تولید معدن طال، درصد تغییر ساالنه

منبع: محاسبات بیزینس مانیتور، سازمان زمین شناسی امریکا

مصر-تولید طال

 عم�ان: توس�عه نق�ش بخ�ش مع�دن در رون�د 
تنوع بخشی به اقتصاد

دیدگاه: پیش بینی می ش��ود بخش ه��ای معادن و فلزات 
عمان طی س��ال های آتی با رش��د قاب��ل توجهی مواجه 
گردند. میزان سرمایه گذاری به ویژه در بخش معادن مس 
و فل��زات آلومینیومی افزایش می یاب��د. از آنجا که دولت 
عمان درصدد تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی است، انتظار می رود بخش های معادن و 
فلزات با فرصت های سرمایه گذاری بسیاری مواجه گردند.

تصمیم شرکت ساوانا ریسورسز)14( )واقع در لندن( به خرید 
دارایی شرکت کانادایی ژنتور ریسورسز)15( در عمان نشان دهنده 
چش��م اندازهای مطلوب رشد بخش معادن در این کشور است. 
ش��رکت س��اوانا در آوریل 2014 اعالم کرد مبلغ 6/3 میلیون 
دالر در راستای تأمین بودجه توسعه کمربند مس عمان که از 
چشم انداز مساعدی برخوردار است، سرمایه گذاری خواهد کرد.

عمان دارنده ذخایر معدنی قابل توجهی می باشد که نسبتاً 
توس��عه نیافته باقی مانده اند، زیرا رش��د بخ��ش نفت از اولویت 
باالتری برخوردار بوده اس��ت. با توجه به این که دولت در حال 

1. Alexander Nubia Inc
2. Abu Marawat 
3. Arab Republic of Egypt

4. El Maghara
5. Seiga 
6. El Gedida 

7. Abu Dabbab Tantalum
8. Centamin PLC
9. Barramiya 

10. Sukari 
11. Sinai Manganese
12. Abu Zenima

13. Centamin PLC
14. Savannah Resources
15. Gentor Resources
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حاضر در نظر دارد از شدت وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد 
و مش��اغل جدیدی را برای مردم عمان ایجاد نماید، پیش بینی 
می ش��ود بخش معادن این کش��ور با نرخ ثابت رش��د کند. در 
حد فاصل ژانویه تا سپتامبر 2013 رشد تولید ناخالص داخلی 
صنایع معدنی و استخراج معدن در شرایط اسمی و در مقایسه 

با سال قبل به میزان 7/2درصد افزایش یافت.

ذخایر قاب��ل توجهی از مس، طال، نقره، کرومیت، س��رب، 
نی��کل، منگن��ز و روی در عم��ان وج��ود دارد. در حال حاضر 
ش��رکت موارید)1( تنها ش��رکت فعال در بخش مس محسوب 
می شود، ضمن این که معدن روباز شیناس)2( در مرحله تولید و 
معادن صفا)3( و مندوس)4( در مرحله توسعه قرار دارند. شرکت 
اس��تخراج معدن عمان بیش از 16 کیلوتن س��نگ مس تولید 
ش��ده در کش��ور را پاالیش می کند و مابقی سنگ مس تولید 

شده به صورت خام صادر می شود.
اگرچه بخش گس��ترده ای از سنگ آهن جهت استفاده در 
صنعت نوپای فوالد عمان، توس��ط ش��رکت والی)5( در برزیل 
وارد می شود، اما شرکت استخراج معدن گلف)6( نیز در توسعه 
مع��ادن س��نگ آهن در عمان فعالیت می  نمای��د. فعالیت های 
اصلی این شرکت در برکاء)7( )شهر ساحلی در منطقه الباطنه)8( 
عمان( می باش��د. به رغم توسعه این بخش ها، استخراج کروم 
همچنان نقطه اتکا عملیات های شرکت استخراج معدن گلف 
در عمان به شمار می رود. این شرکت در عرضه سنگ کروم در 
بازار جهانی نقش اساس��ی ایفا می کند و انتظار می رود تولید 

کروم طی س��ال های آتی از س��رعت باالتری برخوردار گردد. 
شرکت اس��تخراج معدن گلف همچنین دارای معادن منگنز 

در مصر می باشد.
بخ��ش فل��زات گران بها در عمان از چش��م انداز مناس��بی 
برخوردار نیس��ت، چرا ک��ه تولید طال و نقره طی س��ال های 
اخیر کاهش یافته اس��ت. شرکت اس��تخراج معدن عمان در 
زمینه تولی��د فلزات گران بها در این کش��ور فعالیت می کند. 
انتظار می رود قیمت پایین فلزات گران بها باعث محدود شدن 
چش��م انداز س��رمایه گذاری در این بخش گ��ردد. پیش بینی 
می شود میانگین قیمت طال بین سال های 2014 تا 2018 به 
ازای هر اونس برابر1,140 دالر باشد که به نحوی قابل توجه 
کمت��ر از میانگی��ن 1,669 دالر به ازای هر اونس می باش��د. 
ای��ن کاهش پایی��ن بودن قیم��ت باعث کاه��ش گرایش به 
سرمایه گذاری در معادن طالی در عمان طی دوره پیش بینی 

تا سال 2018 خواهد شد.
در بخش فلزات پاالیش شده، تولید آلومینیوم در سال های 
اخیر با رش��د قابل توجهی مواجه بوده اس��ت و انتظار می رود 
این روند با توجه به اقدامات دولت در افزایش تولید آلومینیوم 
در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توسعه یابد. 
به عنوان مثال س��رمایه گذاری مشترک 10/8 میلیارد دالری 
شرکت معدن عربستان سعودی با شرکت امریکایی آلکوا)9( به 
عنوان بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم در جهان خواهد بود و از 
ذخایر بوکسیت عربس��تان برای تولید آلومینیوم در بازارهای 

داخلی و بین المللی استفاده خواهد کرد.
عم��ان دارای یک مرکز ذوب آلومینی��وم در منطقه صحار 
می باش��د که 40درصد از مالکیت این مرکز متعلق به شرکت 
صحار آلومینیوم)10(، 40درصد متعلق به شرکت انرژی ابوظبی 
و 20درصد آن متعلق به ش��رکت رینو تینتو آلکان)11( اس��ت. 
صح��ار آلومینیوم دارای بلندترین دی��گ ذوب)12( در جهان به 
طول 1/2 کیلومتر اس��ت و همچنین نخس��تین مرکز ذوب در 
جهان به ش��مار می رود که فن��اوری ذوب AP36 رینو تینتو 
آلکان را اج��را می نماید؛ این فن��اوری دارای باالترین راندمان 
انرژی و بیش��ترین سودآوری است. صحار آلومینیوم با استفاده 
از جریان 360 کیلوآمپری، س��االنه 360,000 تن آلومینیوم با 

حداقل درجه خلوص P1020 تولید می کند.

توسعه نقش معادن در اقتصاد
عمان- رشد تولید ناخالص داخلی اسمی به تفکیک هر بخش، 

درصد تغییر ساالنه )ژانویه تا سپتامبر 2013(

منبع: مرکز ملی آمار و اطالعات عمان، بیزینس مانیتور 

20072008200920102011

39788287111مس )هزارتن(

51915100نقره )کیلوگرم(

1254328270طال )کیلوگرم(

8484848484فوالدخام )هزارتن(

049351367373آلومینیوم )هزارتن(

منبع:سازمان زمین شناسی امریکا

عمان- داده های تاریخی تولید فلزات و معادن
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1. Mawarid
2. Shinas
3. Safwa 
4. Mandoos

6. Gulf Mining Group
7. Barka
8. Al Baţinah
9. Alcoa

10. Sohar Aluminium
11. Rio Tinto Alcan
12. Potline 

Vale  .5: والی اس.ای شرکت معدن و فلزات برزیلی و چندملیتی است که در زمینه استخراج 
س�نگ آهن، گندله، نیکل، منگنز، زغال سنگ، بوکس�ایت، کائولینیت و مس، همچنین پاالیش 

آلومینا و ساخت محصوالت ثانویه آلومینیومی فعالیت می نماید.
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 ترکیه: روند رو به رشد به رغم ریسک های موجود
دی�دگاه: با توجه به این که پیش بینی ش��ده ذخایر قابل 
مالحظه مواد معدنی تا سال 2018 به بازار عرضه خواهد 
شد، چشم انداز بخش معدن ترکیه بسیار امیدوارانه است. 
تولید طال از بیشترین سطح رش��د برخوردار خواهد بود، 
زیرا ترکیه به موجب بهره برداری از پروژه های کالن در این 
بخ��ش، موقعیت خود را به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
طال در اروپا تثبیت خواهد کرد. البته افت قیمت کاالهای 
اساس��ی ریسکی نامطلوب برای این چشم انداز مطلوب به 
ش��مار می رود، زیرا حاشیه های س��ود معدنچیان را تحت 
تأثیر قرار می دهد. با این وجود عالوه بر چشم انداز مطلوب 
تقاضای داخلی برای فل��زات گران بها  و کم بها  )اصلی( و 
تقاضا برای زغال س��نگ جهت تولید برق، فضای مقرراتی 

مساعدی نیز در این کشور حاکم خواهد بود.

وج��ود ذخایر عظیم��ی از فل��زات گران به��ا)1( و کم بها)2(
در ترکی��ه در کنار بهبود خط مش��ی دول��ت در بخش معادن 
باعث ایجاد چشم اندازی مطلوب نسبت به رشد قابل مالحظه 
صنایع معدنی ترکیه طی سال های آتی خواهد شد. پیش بینی 
می شود با توجه به رشد سطح تولید طال، زغال سنگ و فلزات 
کم به��ا، ارزش بخ��ش معادن ترکیه از ب��رآورد 14/6 میلیارد 
دالری س��ال 2013 ب��ه 18/7 میلیارد دالر در س��ال 2018 
افزای��ش یاب��د. در عین حال کاهش قیمت کاالهای اساس��ی 
منجر به ریس��کی نامطلوب برای این پیش بینی می ش��ود، به 
طوری که انتظار می رود قیمت پایین تر طال میزان حاشیه های 
سود معدنچیان را طی دوره پیش بینی تا سال 2018 کاهش 
دهد. ضمن این که افزایش تدریجی اغتشاش��ات کارگران نیز 

می تواند مانع رشد شود.

 رشد تقاضا برای زغال سنگ
با توجه به چش��م انداز رش��د تقاضا برای زغال سنگ جهت 
تولید برق در این کشور، انتظار می رود تولید معدن زغال سنگ 

در ترکیه از آهنگ س��ریعی برخوردار گ��ردد. افزایش ناگهانی 
تقاضای داخلی برای برق، رشد قابل توجه تولید فوالد و پشتیبانی 
دولت باعث خواهد شد بخش معادن زغال سنگ ترکیه نسبت 
به س��ایر نقش آفرینان اروپایی در مواجهه با واردات زغال سنگ 
ارزان ایاالت متحده امریکا از قدرت باالتری برخوردار باش��د و 
پیش بینی می ش��ود تولید زغال سنگ ترکیه به طور متوسط با 
رش��د 3/1درصدی تا سال 2018 به 106 میلیون تن برسد که 
این نرخ رشد از اکثر نقش آفرینان منطقه ای سریع تر می باشد.

به رغم بهره مندی ترکیه از ذخایر قابل مالحظه زغال سنگ 
به ویژه در شرق این کشور، از گذشته این ذخایر به میزان اندکی 
مورد اس��تفاده قرار می گرفتند، چرا که ریس��ک های امنیتی و 
نبود زیرساخت های مناسب تهدیدهایی را برای سرمایه گذاری 
در ای��ن بخش ایجاد کرده اند. البته این وضعیت در حال تغییر 
می باشد و ترکیه به دلیل نگرانی ها راجع به وابستگی به واردات 
گاز از روس��یه و ایران، سطح اس��تخراج زغال سنگ قهوه ای)5(  
خود را افزایش داده اس��ت. در س��ه ماهه نخست 2013 ترکیه 
توافق نام��ه ای ب��ه ارزش 12 هزار میلیون دالر با ش��رکت ملی 
انرژی ابوظبی)6( در راس��تای توس��عه نیروگاه های برق بر پایه 
زغال س��نگ در سرتاسر ترکیه امضا نمود. این توافق نامه شامل 
توسعه معادن زغال سنگ قهوه ای در منطقه افسین-البستان)7( 
در جنوب ترکیه نیز می ش��ود، ضم��ن این که نیروگاه های برق 

مورد نظر نیز در این منطقه احداث خواهند شد.

س��طح تقاضای برق ترکیه از چشم انداز مطلوبی برخوردار 
اس��ت و در واقع به معن��ای افزایش تقاضا برای زغال س��نگ 
در س��ال های آینده می باش��د. این کش��ور در مقایسه با سایر 
بازاره��ای برق اروپای مرکزی و ش��رقی از عملکرد موفق تری 
برخوردار اس��ت، چرا که ش��اخص های مه��م اقتصاد کالن و 
نمودار جمعیتی از چش��م انداز مثبت نسبت به سطح مصرف 
ب��رق و متعاقب��اً تولید آن پش��تیبانی می کنند. ب��ا توجه به 
این که پیش بینی می ش��ود میانگین رش��د مص��رف برق بین 
س��ال های 2014 تا 2018 به میزان 6/2درصد باشد، مطمئناً 

رشد قابل مالحظه بخش معادن
ترکیه: ارزش صنایع معدنی، میلیارد دالر و درصد از تولید ناخالص داخلی

نکت��ه: منظ��ور از ارزش صنای��ع معدن��ی، ترکیب��ی از ارزش فعالیت ه��ا در بخش مع��ادن و خدمات بخش 
پایین دستی می باشد. 

 f :پیش بینی  e :منبع: داده های سازمان ملل متحد، بانک مرکزی ترکیه، بیزینس مانیتور                   برآورد

 )3( )LHS( ارزش صنایع معدنی، میلیارد دالر
 )4( )RHS( صنایع معدنی، درصد از تولید ناخالص داخلی

روند مطلوب رشد
ترکیه- تولید معادن زغال سنگ و درصد رشد

  f :پیش بینی  e :منبع: اداره اطالعات انرژی امریکا، بیزینس مانیتور                   برآورد

)LHS( تولید معادن زغال سنگ، میلیون تن
)RHS( درصد تغییر ساالنه

1. Precious Metal
2. Base Metal
5. Lignite
7. Afsin-Elbistan

3. اعداد ستون سمت چپ
4. اعداد ستون سمت راست

Abu Dhabi National Energy Company (Taqa( .6: ش�رکت ملی انرژی ابوظبی، ش�رکت خوش�ه ای انرژی اماراتی 
است که در زمینه تولید نفت خام و گاز طبیعی، تولید برق و انتقال برق، تصفیه آب و تولید آب آشامیدنی فعالیت می کند.
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سرمایه گذاری قابل توجهی در ظرفیت جدید تولید برق انجام 
خواهد گرفت که این مس��أله نش��ان می دهد سطح بازده های 

صنعت بسیار باالتر از ریسک ها خواهد بود.

 تب طال
انتظار م��ی رود بخش طالی ترکیه بیش��ترین س��هم را در 
س��رمایه گذاری صنایع معدنی این کش��ور داشته باشد، چرا که 
پروژه های بس��یاری از شرکت ها به مرحله تولید رسیده است. به 
گزارش انجمن معدنچیان طال، صنعت طالی ترکیه تا سال 2018 
در بین 15 کش��ور برتر تولیدکننده ط��ال در جهان قرار خواهد 
گرفت. تولید طال در ترکیه طی دهه گذشته نیز از آهنگ مناسبی 
برخوردار بوده است، به طوری که از پایین ترین سطوح تولید در 
سال 2000 )نزدیک به صفر( به 920 کیلو اونس در سال 2012 
رسید و میانگین رشد هر سال 47درصد برآورد شد. لذا این کشور 
از پتانسیل قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از نقش آفرینان 
اصلی در صنعت طال برخوردار است. طبق برآوردها ترکیه که در 
حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده طال در اروپا به شمار می آید، 
دارای 209 میلیون اونس طالی قابل اکتش��اف می باشد، ضمن 
این که ذخایر شناخته شده طال در نواحی اژه، شرق دریای سیاه، 

آناتولی مرکزی و شرقی واقع شده اند.

با توجه به این دیدگاه که بخش طالی ترکیه به س��رعت در 
حال رشد است، بسیاری از نقش آفرینان خارجی به فعالیت خود 
در بخش معدن ترکیه ادامه می دهند. در س��ال 2013 شرکت 
کانادایی آالماس گلد)2( اعالم کرد که منابع اثبات ش��ده معدن 
ای��ن ش��رکت در ترکیه از 1 میلیون اونس ب��ه 3 میلیون اونس 
افزایش یافته اس��ت. آالماس هم اکن��ون در حال انجام مطالعات 
ارزیابی محیطی اس��ت، ضمن این که درصدد ساخت یک معدن 
و اس��تخراج طالی خالص در کرازلی)3( تا اواخر 2014 می باشد. 
به عالوه شرکت آلدریج مینرالز)4( به دنبال راه اندازی روند تولید 
معدن پلی متالیک)5( در ینی پازار)6( تا س��ال 2016 است. پس از 
ارزیابی اقتصادی اولیه در سال 2010، فعالیت های اکتشافی این 
ش��رکت در ینی پازار منجر به بهب��ود قابل مالحظه پارامترهای 
این پروژه ش��د و تا نوامبر 2012 برآورد شد که معدن ینی پازار 
دارای 29 میلی��ون تن طال با درجه 0/95 و نقره با درجه 31/3، 

0/31درصد مس، 1درصد سرب و 1/5درصد روی می باشد.
مهم ترین ریسک نامطلوب برای این چشم انداز، افت قیمت طال 
خواهد بود. پیش بینی می شود میانگین قیمت هر اونس طال بین 
سال های 2014 تا 2018 به 1,140 دالر برسد که بسیار پایین تر 
از میانگین قیمت در سال 2012 )1,669 دالر به ازای هر اونس 
طال( می باشد. قیمت پایین تر طال باعث کاهش حاشیه های سود 
تولیدکنندگان این کشور خواهد شد و متعاقباً مانع سرمایه گذاری 
بیشتر در این بخش خواهد شد. با این وجود، سطح قابل توجهی از 
ذخایر دست نخورده در ترکیه باعث خواهد شد معدنچیان بتوانند 
هزینه های مالی را نسبتاً کاهش دهند و بر این اساس در مقایسه 
با بسیاری از تولیدکنندگان طال در سایر نقاط جهان که به طور 
روزافزون با مس��أله معادن تهی ش��ده و افزایش هزینه های مالی 

مواجه هستند، همچنان سودآور باقی بمانند.

 رشد یکنواخت فلزات اصلی
انتظار م��ی رود تولید معادن فلزات اصلی از نرخ رش��د 
یکنواخت��ی برخ��وردار گ��ردد، زیرا تولید مس و س��رب به 
تدری��ج باالتر می رود. از آنجا که قیمت پایین روی و نیکل 

وضعیت طال در آینده
ترکیه- تولید معادن طال و درصد رشد

 f :پیش بینی  e :منبع: بیزینس مانیتور، اداره جهانی آمار فلزات)1(                    برآورد

)LHS( تولید معادن طال، میلیون اونس
)RHS( درصد تغییر ساالنه

تقاضا برای زغال سنگ
ترکیه- تولید برق از زغال سنگ، تراوات ساعت 

و درصد از کل تولید برق از زغال سنگ

 f :پیش بینی  e :منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا، بانک جهانی                   برآورد

)LHS( تولید برق از زغال سنگ، تراوات بر ساعت
)RHS( درصد از کل تولید برق از زغال سنگ

1. World Bureau of Metal Statistics (WBMS)
2. Alamos Gold
3. Kirazli

4. Aldridge Minerals
5. Polymetallic Mine
6. Yenipazar

افت قیمت
قیمت جهانی طال، دالر به ازای هر اونس و درصد رشد

 f :منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ                                                       پیش بینی

)RHS( درصد تغییر ساالنه              )LHS(قیمت طال، دالر به ازای هر اونس
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باع��ث عدم س��رمایه  گذاری در این دو فلز طی س��ال های 
اخیر ش��ده اس��ت، س��طح تولید روی و نی��کل در معرض 
ریس��ک توقف تولید قرار دارند. دول��ت ترکیه در نظر دارد 
بر اساس چشم انداز مطلوب مصرف داخلی فلزات اصلی، از 
طریق پش��تیبانی از اس��تخراج معادن داخلی فلزات اصلی، 
س��طح وابس��تگی به واردات با قیمت باال را کاهش داده و 
فرصت های اس��تخدام را افزایش دهد. نبود ظرفیت پاالیش 
قاب��ل اس��تفاده در داخل کش��ور از جمله موان��ع مهم این 
بخ��ش از صنعت معدن خواهد بود. به عن��وان مثال تولید 
م��س تنه��ا 20درصد از تقاض��ای داخلی ب��رای این فلز را 
تحت پوش��ش قرار می دهد و وجود تنها یک کارخانه ذوب 
مس در ترکیه نش��ان دهنده وخامت این مس��أله اس��ت. با 
توج��ه ب��ه این که پیش بینی می ش��ود حج��م تولید معادن 
فلزات اصلی در س��ال های آتی افزایش یابد، مطمئناً تعداد 
بیش��تری کارخانه ه��ای ذوب فل��زات در دوره میان م��دت 

ساخته خواهد شد.
از ط��رف دیگر بخش قابل توجهی از س��رمایه گذاری به 
پروژه های نیکل، روی و س��رب در جنوب شرقی این کشور 
معطوف ش��ده اس��ت که از گذش��ته به دلی��ل رخدادهای 
خش��ونت آمیز و سطح باالی ریس��ک امنیتی در این منطقه 
به عن��وان ناحیه ممنوع��ه قلمداد می ش��د. در صورتی که 
ش��رکت ها قادر به غلبه بر این موانع باش��ند، حجم وسیعی 
از ذخای��ر دس��ت نخورده برای تولید تجاری قابل اس��تفاده 

خواهد بود.

 چش�م انداز مطلوب بخش مع�دن در نتیجه اصالحات 
مقرراتی 

اِعم��ال مجموعه قوانین نس��بتاً جدی��د در بخش معدن 
ترکیه در س��ال 2010 منجر به چش��م اندازی مناسب برای 
رش��د بخش معدن شد. این قوانین اصالحی نقش مهمی در 

معک��وس نمودن روند بخش مع��دن ایفا می کند، به طوری 
که از روندی ایس��تا به روندی رو به رش��د تبدیل می شود. 
قوانین اصالح شده بر افزایش اثربخشی پروژه های اکتشافی 
و کاه��ش تش��ریفات اداری در این بخ��ش تمرکز دارند که 
ای��ن اصالح��ات ورود به این ب��ازار را تس��هیل می کند، در 
عین حال روند دریافت مجوز را برای تولیدکنندگان س��اده 
نم��وده و مانع کس��ب جواز برای اهداف تجاری می ش��وند. 
بنابرای��ن تنها ش��رکت های دارای برنامه اس��تخراج، مجوز 
فعالی��ت دریافت می نماین��د. بدین ترتی��ب ترکیه عملکرد 
مطلوبی در رتبه بندی ریس��ک/ بازده بخش معدن داش��ت 
و بی��ن رقبای خود در خاورمیانه رتبه نخس��ت را به دس��ت 
آورد. این مس��أله تا حدی ناش��ی از امتیاز باالی این کشور 
در بخش مقررات می باشد که تعهد دولت به رشد در بخش 

معدن را نشان می دهد.

 ایج�اد ریس�ک نامطلوب در اثر اعت�راض کارگران به 
شرایط نامساعد امنیتی

عالوه بر احتمال کاهش قیمت کاالهای اساس��ی به دلیل 
آهنگ کند س��رمایه گذاری دارایی ثاب��ت در چین، اعتصاب 
کارگ��ران در ترکیه نیز ریس��کی نامطلوب برای نرخ رش��د 
تولی��د در مع��ادن ط��ی دوره پیش بینی تا س��ال 2018 به 
ش��مار می رود. نارضایت��ی کارگران بخش اس��تخراج معدن 
زغال س��نگ ترکیه منجر به قطع روند تولید در سال 2013 
و 2014 ش��د. 300 کارگر در س��ه ماهه چهارم 2013 یک 
معدن زغال س��نگ زیرزمینی واقع در اس��تان زانگول داک)1( 
را مس��دود نمودن��د. مرجع قانون گذاری زغال س��نگ ترکیه 
همچنان نیاز دارد ش��رایط ایمنی و کاری را به ویژه به دلیل 
کش��ته ش��دن 8 معدنچی در اثر نش��ت گاز طی س��ه ماهه 
نخس��ت 2013 ارتقا دهد. کارگران مع��دن در ترکیه اظهار 
داش��تند تحت فش��ارهای روانی ش��دید قرار دارند و در این 
رابطه به رخدادی اش��اره نمودن��د که یکی از همکاران آن ها 
که دچار حمله قلبی ش��ده بود، به م��دت 30 دقیقه منتظر 
رسیدن اورژانس به معدن زغال سنگ در استان زانگول داک 
ش��د. این افراد اعالم کردند نگرانی های اصلی آن ها بایستی 

از طرف دولت مورد بررس��ی قرار گیرد. 
ترکی��ه یکی از ضعیف ترین ش��رایط ایمن��ی را در بخش 
اس��تخراج معدن در سرتاس��ر جهان دارد و به نظر می رسد 
افزایش اعتراضات، تهدیدی برای س��طح رش��د این صنعت 
ایجاد نماید. به عالوه اعتراض عمومی نس��بت به شرکت های 
فعال در زمینه معادن پس از فاجعه معدن س��وما)2( به میزان 
قاب��ل توجه��ی افزایش یافته اس��ت و از این جه��ت انتظار 
م��ی رود ضوابط امنیتی س��خت گیرانه تری در فصل های آتی 

اِعمال شود.

افزایش تولید فلزات اصلی
ترکیه- تولید معادن فلزات اصلی، هزار تن

 f :پیش بینی  e :منبع: بیزینس مانیتور، اداره جهانی آمار فلزات                   برآورد

نیکل                      سرب                  روی

1. Zonguldak
2. Soma
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  عربستان سعودی: طال تهدیدی برای طالی سیاه 
محسوب نمی شود

دی�دگاه: به رغ��م برنامه های دولت عربس��تان س��عودی 
در زمین��ه افزایش س��رمایه گذاری در ذخایر طال و کاهش 
وابستگی این کشور به نفت، پیش بینی می شود این بخش 
طی سال های آتی از رشد نسبتاً اندکی برخوردار گردد که 
این مس��أله نشان می دهد نرخ رش��د مورد انتظار دولت در 
بخش طال تحقق نخواهد یافت. در ش��رایطی که عربستان 
پ��س از مصر، همچنان دومی��ن تولیدکننده بزرگ طال در 
خاورمیانه و شمال آفریقا باقی خواهد ماند، اما انتظار می رود 
رش��د تولید در بلندمدت از آهنگ کندی برخوردار گردد، 
مگر این که مقادیر قابل توجهی از ذخایر جدید کشف شود. 
همچنین از آنجا که انتظار می رود قیمت های نفت نس��بتاً 
پایین باقی بمانند، برنامه های این کشور در تنوع بخشی به 
اقتصاد تقویت خواهد شد و بخش معدن تنها سهم کوچکی 

در اقتصاد دهه آتی عربستان ایفا خواهد کرد.

بعید به نظر می رسد پیش بینی دولت عربستان در خصوص 
رش��د داخلی طال طی سال های آتی به وقوع بپیوندد که بر این 
اساس بخش معدن نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا نمی کند. 
اگرچه دولت پیش از این به دنبال افزایش س��رمایه گذاری های 
کالن در بخش معادن کش��ور به ویژه طال بود، این مس��أله هنوز 
میسر نش��ده است که با توجه به مش��کالت مربوط به مقررات 
و ش��رکت های خدماتی رویارو با پروژه های جدید، بعید به نظر 
می رسد این وضعیت در کوتاه مدت تغییر کند. عربستان سعودی 
در س��ال 2012 در حدود 153 هزار اونس طال تولید نمود و از 
نقطه نظر تولید طال در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا پس 
از مص��ر در جایگاه دوم ق��رار گرفت، اما به لحاظ جهانی یکی از 
نقش آفرینان جزئی به شمار می آید. در عین حال، انتظار می رود 

س��طح تولید با میانگین رش��د 10درصدی طی پنج سال آتی 
تا س��ال 2018، به 256 هزار اونس برس��د. اگرچه تولید از نرخ 
رش��د باالیی برخوردار است، اما این رقم به نحوی قابل مالحظه 
پایین ت��ر از برآورد دولت اس��ت و مطمئناً این کش��ور به عنوان 
ی��ک تولیدکننده جزء طال در آینده نزدیک باقی خواهد ماند. از 
آنجا که انتظار می رود قیمت های نفت نس��بتاً پایین باقی بماند، 
برنامه های تنوع بخشیدن به اقتصادکشور تقویت خواهد شد که 
بر این اساس بخش معدن تنها سهم کوچکی در اقتصاد دهه آتی 

عربستان ایفا خواهد کرد.

از آنجا که شرکت معادن مالک اکثر معادن طالی این کشور 
برتری خود را از دس��ت داده است، انتظار می رود بخش معادن 
طالی عربستان سعودی طی سال های آتی دستخوش تغییراتی 
شود. شرکت گلد باریک)6(، به عنوان بزرگ ترین شرکت استخراج 
طال در جهان در نظر دارد سال آینده روند تولید در معدن جبل 
سعید)7( خود را آغاز نماید. در شرایطی که شرکت باریک هنوز 
برآورد تولید طال در این معدن را اعالم نکرده اس��ت، سایتادل 
رسورسز)8(، مالک قبلی این معدن، انتظار داشت تولید طال در 

این معدن برابر 60 هزار اونس در سال باشد.

برآورد201020112012
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی
2017 

پیش بینی
2018 

تولید معدن بوکسیت،
0/90/80/80/80/80/90/90/90/9میلیون تن

تولید معدن زغال سنگ،
81/186/388/490/392/595/498/6102/0105/8میلیون تن

79/992/5114/4120/6128/8134/6142/1150/6160/3تولید معدن مس، هزار تن

تولید معدن طال،
0/50/70/91/01/11/11/21/21/3میلیون اونس

تولید معدن نیکل،
19/539/634/035/736/837/939/040/241/4هزار تن

تولیدن معدن سرب،
39/039/650/250/751/151/552/052/753/5هزار تن

51/348/140/741/542/343/244/144/544/5تولید معدن روی، هزار تن

منبع: بیزینس مانیتور، اداره جهانی آمار فلزات

داده ها و پیش بینی های تولید معادن در ترکیه

کاهش امتیاز انحصاری شرکت معادن
عربستان سعودی-تولید طال در هر معدن، هزار اونس )2012(

منبع: بیزینس مانیتور، شرکت معادن

مهد الذهب )2(  )49/5(

الحجار)5(  )5/7(

األمار)1(  )52(
بلغه)3(  )34/3(

صخیبرات)4(  )6/5(

1. Al Amar
2. Mahd adh Dhahab

3. Bulgah
4. Sukhaybarat 

5. Al Hajar
6. Barrick Gold

7.  Jabal Sayid
8. Citadel Resources
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تولید/وضعیتمعدنشرکت

اکتشاف مستمر منابع زیرزمینی در عمق 13,000 متریمهد الذهبمعادن

کشف احتمالی سنگ بلغه حاوی 1/5 )گرم بر تن( طالصخیبراتمعادن

1/82 میلیون اونس منابع اندازه گیری شده و مشهوددواهی )1( معادن

طبق برآوردهای پیشین تولید ساالنه از سال 2013 برابر 60 هزار تن در سال خواهد بود. جبل سعیدباریک گلد

منبع: گزارشات شرکتی، بیزینس مانیتور

پروژه های مهم طال در عربستان سعودی

 آهنگ کند رشد در نتیجه تعطیلی معادن
چش��م انداز رش��د تا پایان دوره پیش بین��ی مبهم خواهد 
ب��ود و انتظار می رود تمامی معادن مهم ش��رکت معادن طی 
چهار تا هفت س��ال آینده تعطیل شوند، ضمن این که معدن 
الحجار در کوتاه مدت تعطیل می ش��ود. البته شرکت معادن از 
چندین برنامه توس��عه در مناطق جدی��د و قدیمی برخوردار 
اس��ت که این برنامه ها مطمئناً باعث افزایش س��طوح کنونی 
تولید خواهد ش��د. همچنین این ش��رکت اعالم نموده است 
که درصدد توس��عه فلزات اصلی با تمرکز ویژه بر مس و روی 
می باشد. این مسأله نشان می دهد شرکت معادن ممکن است 
تمرکز بر بخش طال ب��ه عنوان بُعد اصلی فعالیت های معدنی 
خود را کاهش دهد، زیرا طال از نرخ رش��د مناسبی در آینده 

برخودار نمی باشد.
دو عام��ل مه��م مانع دس��تیابی عربس��تان س��عودی به 
پتانس��یل خ��ود در بخش صنای��ع معدنی می ش��وند. عامل 
نخس��ت، مقررات است، به طوری که باعث شده است معدن 
جبل س��عید ش��رکت گلد باریک ب��ا تأخیره��ای متعددی 
مواجه ش��ود. این ش��رکت به تازگی اعالم ک��رد با توجه به 
این که معدن جبل س��عید از استانداردهای امنیتی و ایمنی 
مشخصی برخوردار نمی باش��د، برآوردهای اولیه تولید برای 
س��ال 2013 کاهش یافته است. نبود ارائه دهندگان خدمات 
حفاری در این کش��ور دومین مانع مهم رشد تولید به شمار 
م��ی رود، ب��ه طوری که ش��رکت معادن و بس��یاری دیگر از 
شرکت ها اذعان داشتند فاصله دور بسیاری از پروژه ها باعث 
ایجاد مش��کالت لجستیکی در پروژه های در حال توسعه در 

عربستان می شود.

 قیمت های پایین تر، عامل ایجاد ریسک جزئی
پیش بینی می شود میانگین قیمت طال در سال های 2014 و 
2015 به ترتیب 1,250 و 1,150 دالر به ازای هر اونس باش��د 
و در آینده نزدیک در همین محدوده قیمتی باقی بماند. کاهش 
قیمت ها مانعی مهم برای صنعت جهانی طال خواهد بود، با این 
حال انتظار می رود با توجه به کاهش هزینه ها، عربستان سعودی 
تأثیرپذی��ری چندانی از این روند نداش��ته باش��د. در حقیقت 
هزینه های نقدی بسیاری از پروژه های کنونی کمتر از 400 دالر 
به ازای هر اونس می باشد و بر این اساس حاشیه های سود قابل 
توجهی در عربس��تان سعودی ایجاد می شود. بنابراین اگرچه تا 
ب��ه حال پروژه های کمی در وضعیت اعالم ش��ده قرار دارند، اما 
این احتمال وجود دارد که پروژه های بیشتری در آینده اجرایی 

گردند یا فعالیت های کنونی برخی پروژه ها توسعه یابد.

کلالحجارصخیبراتبلغهاألمارمهد الذهب

237264631657848380هزینه های نقدی )دالر/اونس(

در دسترس نیست8/29/30/71/20/9درجه  )گرم/تن(

1773/082در دسترس نیست2032142,489تناژ معادن )هزار تن(

4/934در دسترس نیستدر دسترس نیستدر دسترس نیست6824,252تولید روی )تن(

63/065/827/011/03/2163سود ناخالص )میلیون دالر(

2/811/026/425/50/6204هزینه سرمایه ای )میلیون دالر(

در دسترس نیستدر آستانه انقضاء5764عمر متوسط معادن )سال(

منبع: بیزینس مانیتور، گزارش شرکت معادن

جزئیات معادن کنونی شرکت معادن

فرصت های رشد طال
ذخایر طال در عربستان سعودی

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

مهد الذهب

دواهی

جبل سعید

بلغه صخیبرات

األمار
الحجار

1. Ad Duwayhi
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برآورد201020112012
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی 
2017

پیش بینی
2018 

158148153164188211236246256تولید معدن طال، هزار اونس

6/137/214/512/611/74/44/1-1/1درصد تغییر ساالنه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره جهانی آمار فلزات

تولید طال در عربستان سعودی
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 رتبه بندی ریسک/ بازده صنعت

 رتبه بندی ریسک/ بازده
به رغم این که ذخایر منابع معدنی دس��ت نخورده در حال 
افزایش می باش��د، کش��ورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا همچنان شاهد رشد قابل توجه بخش استخراج 
معدن می باش��ند. در ش��رایطی که جذابیت رو به رشد بخش 
استخراج معدن ممکن است شرکت های بسیاری را مجبور به 
تغییر دیدگاه خود نس��بت به خاورمیانه و شمال آفریقا نماید، 
هنوز هم دیدگاه بدبینانه نسبت به چشم انداز رشد این منطقه 
در آینده حفظ ش��ده اس��ت و انتظار نمی رود سرمایه گذاری 
در س��ال های آتی تحقق یابد. نبود چارچ��وب مقرراتی قابل 
اطمینان، سطح باالی بی ثباتی سیاسی و کمبودهای زیربنایی 
در اکثر نواحی ای��ن منطقه از جمله مهم ترین نگرانی ها برای 
سرمایه گذاران باقی خواهند ماند، ضمن این که مانع پیشرفت 

در بخش معادن خواهند شد.
با این حال پس از بررس��ی میزان مواد معدنی که کشورها 
به بازار عرضه می نمایند، عربس��تان س��عودی در صدر جدول 
رتبه بندی ریس��ک/ بازده صنایع معدنی ق��رار گرفت که این 
مسأله ناش��ی از فضای کسب و کار نس��بتاً با ثبات عربستان 
در مقایس��ه با سایر کشورهاس��ت. در مقابل، مراکش و ایران 
در بین کش��ورهای خاورمیانه و ش��مال آفریقا در پایین ترین 

رتب��ه جای گرفته ان��د. در مراکش، نفوذ ش��رکت های دولتی 
مانعی مهم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهند بود، 
در حالی که بی ثباتی سیاس��ی مانع اصلی پیش��رفت در ایران 

خواهد بود.

 عربس�تان سعودی: رش�د صنعت طال همچنان دور از 
دسترس

بعید به نظر می رسد پیش بینی دولت عربستان در خصوص 
رش��د داخلی طال طی س��ال های آتی ب��ه وق��وع بپیوندد، بر 
این اس��اس بخش مع��دن نقش مهمی در اقتصاد این کش��ور 
ایف��ا نخواهد ک��رد. اگرچه انتظار می رود این کش��ور همچنان 
تولیدکننده اصلی طال در خاورمیانه و شمال آفریقا باقی بماند، 
اما پیش بینی شده است روند رشد تولید در بلندمدت از آهنگ 
کن��دی برخوردار گردد، مگ��ر این که مقادیر قاب��ل توجهی از 
ذخایر جدید کش��ف ش��ود. الزم به ذکر است دو عامل مهم در 
آینده نیز مانع دسترس��ی عربستان به پتانسیل خود در بخش 
معادن خواهد ش��د. از یک طرف با توجه به مس��ائل مربوط به 
اس��تانداردهای امنیتی و ایمنی، ش��رکت های معدنی فعال در 
این منطقه نسبت به ریسک به تأخیر افتادن پروژه آسیب پذیر 
هس��تند و از طرف دیگر به دلیل کمبود ارائه دهندگان خدمات 
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حفاری در این کشور، شرکت های معدنی برای اجرای به موقع 
عملیات ها با توجه به فاصله دور بسیاری از پروژه ها با مشکالت 

بیشتری نیز مواجه خواهند شد.

 مص�ر: حرکت رو به جلوی ش�رکت های معدنی همراه 
با احتیاط

اگرچه دولت مصر فعاالن��ه تالش می کند تا صنایع معدنی 
خود را احیا نماید، اما این اعتقاد وجود دارد که فضای نامساعد 
سیاس��ی و مقرراتی این کشور باعث خواهد شد سرمایه گذاری 
در این بخش طی س��ال های آتی کاهش یابد. اگرچه مصر طی 
س��ال های اخیر توانسته است بس��یاری از شرکت های معدنی 
خارج��ی را جذب نماید، اما عدم قطعیت در خط مش��ی دولت 
و تداوم آش��وب های اجتماعی مش��کالت کلی��دی پیش روی 

سرمایه گذاران خواهد بود.
س��قوط مبارک باعث افزایش نگرانی ها در این زمینه شده 

اس��ت که آیا قراردادهای مربوط به بخ��ش معادن که پیش از 
انتق��ال دولت امضا ش��ده بودند، در دولت جدی��د نیز اجرایی 
خواهند ش��د یا خیر. شرکت معدنی س��نتامین پی.ال.سی در 
زمینه طال که در بورس لندن وارد ش��ده است بهترین مثال به 
شمار می رود؛ پس از این که یک دادگاه اداری محلی امتیاز این 
شرکت را در اوایل دسامبر لغو نمود، معدن طالی سوکاری این 

شرکت مجبور شد عملیات های خود را متوقف نماید.

 عراق: بهبود چشم انداز به رغم وجود چالش ها
ب��ا توجه ب��ه این که عراق ت��الش می کند س��رمایه گذاران 
خارجی را به س��مت صنایع غیرنقت��ی خود ترغیب نماید، این 
اعتقاد وجود دارد که بخش معادن طالی عراق طی س��ال های 
آتی از چشم انداز مطلوب تری برخوردار خواهد شد. دولت عراق 
در راس��تای توس��عه تولید در بخش معادن که س��ال ها مورد 
بی توجهی قرار گرفته است، به شرکت ها این امکان را می دهد 
که در صورت توسعه پروژه های مشترک با یک شریک داخلی 
از معافیت مالیاتی 10 ساله با احتمال تمدید این مدت به 15 

سال برخوردار شوند.
کشف اخیر یکی از بزرگ ترین ذخایر طالی جهان در بغداد 
باعث تغییر چشم انداز اقتصادی عراق به نحوی مطلوب می شود. 
ذخایر طال در منطقه کردس��تان عراق با توجه به ثبات و صلح 
نسبی در این منطقه از چشم انداز مطلوب تری برخوردار است. با 
این وجود چالش های قابل توجه در مرزها مانع دستیابی بخش 
معدن به پتانسیل خود خواهد شد. مشکالت مربوط به بی ثباتی 
سیاس��ی، کمبود پشتیبانی در صنایع زیربنایی و عرضه برق بر 

روند سرمایه گذاری در آینده تأثیر خواهند داشت.

امتیازاتریسک هابازده ها
ریسک/ بازده ریسک هاکشوریصنعتبازده هاکشوریصنعت

35/063/344/941/277/159/249/2عربستان سعودی

50/049/249/820/047/033/544/9مصر

47/564/453/423/424/323/844/6عراق

40/052/642/520/065/942/942/6ترکیه

40/042/640/520/061/840/940/6مراکش

42/541/242/124/840/932/939/3ایران

منبع: بیزینس مانیتور

رتبه بندی ریسک/ بازده بخش معدن در خاورمیانه و شمال آفریقا

 ترکیه: ادامه توسعه اصالحات بخش معدن 
از زمان تصویب چندین اصالحات آزادی خواهانه مهم در سال 
2010، ترکیه با بهره مندی از معادن قابل توجه، نقش آفرینان 
خارجی را به سرمایه گذاری در بخش معادن جذب نموده است. 
با توجه به اقدامات مداوم دولت در راس��تای آزادسازی اقتصاد، 
انتظار می رود بخش طالی ترکیه به دلیل بهره مندی از ذخایر 

کالن طی سال های آینده از آهنگ سریع رشد برخوردار شود. 
ش��رکت کانادایی آالماس گلد به تازگی اعالم کرده است منابع 
اثبات ش��ده معدن این شرکت در ترکیه از 1 میلیون اونس به 
3 میلیون اونس افزایش یافته است. آالماس هم اکنون در حال 
انجام مطالعات امکان سنجی بر روی محیط پیرامون می باشد، 
ضم��ن این که در نظر دارد تا اواخر 2014 به نخس��تین تولید 

عربستان سعودی رأس جدول رتبه بندی
خاورمیانه و شمال آفریقا-رتبه بندی ریسک/ بازده صنایع معدنی

امتیازها از 100 محاسبه شده اند و امتیاز 100 باالترین امتیاز به شمار می رود.
منبع: بیزینس مانیتور

عربستان سعودی

ترکیه

مراکش

ایران
مصر

عراق
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طالی خالص در کرازلی دس��ت یابد. کاهش قیمت طال در این 
اواخر باعث ش��د ارقام مورد انتظار برای بخش استخراج معدن 
ط��ال کاهش یابند. مطمئناً تعداد پروژه ها در زمینه معادن طال 
که به لحاظ اقتصادی موفقیت آمیز نبوده اند، افزایش می یابند، 
زیرا طی دهه گذشته هزینه های نقدی افزایش یافته و درجات 

سنگ طال کاهش یافته است.

 مراکش: موانع قابل مالحظه پیش روی سرمایه گذاری
بخش عم��ده ای از صنایع معدنی در مراکش تحت کنترل 
دولت قرار دارد و اعتقاد بر این اس��ت که این مسأله در آینده 
نی��ز به عنوان مان��ع اصلی نقش آفرین��ان بخش خصوصی در 
سرمایه گذاری در این کش��ور باقی خواهد ماند. افزون بر این 
نبود نظام مالیاتی مناسب، بوروکراسی سنگین، نقشه برداری 
ضعیف و عدم دسترس��ی به پایگاه های مناسب باعث کاهش 
نرخ رش��د در بخش معدن خواهد ش��د. با ای��ن وجود اجرای 
قوانین جدید در بخش مع��دن تحت نظارت قرار دارد. قانون 
جدی��د که با هدف مدرن، رقابت��ی و جذاب نمودن چارچوب 
قانونی ایجاد ش��ده است، می تواند باعث تجدید نظر در امتیاز 

ریسک/ بازده فصول آتی برای مراکش شود.

 ایران: بهبود چشم انداز در نتیجه تداوم مذاکرات 
ادامه مذاکرات بین ایران و قدرت های غربی امکان احیای 
بخش معدن این کشور را در دهه گذشته فراهم آورد. البته تا 
ای��ن لحظه انتظار نمی رود موفقیت قابل توجهی در مذاکرات 
حاصل آید، اما بخش معادن این کشور با پیشرفت های موقت 

مواجه اس��ت، زیرا این بخش یکی از ذینفعان بهبود روابط با 
غرب به ش��مار می رود. ایران در بین 15 کش��ور غنی از مواد 
معدنی در جهان ق��رار دارد و دارای 68 ماده معدنی مختلف 
و ذخایر قابل توجهی از زغال س��نگ، س��نگ آهن، مس و طال 
می باشد. با این وجود ایران در جایگاه آخر رتبه بندی ریسک/ 
بازده این گزارش قرار گرفته است، زیرا اعتقاد بر این است که 
فضای عملیاتی این کش��ور چالشی مهم برای سرمایه گذاران 
خارجی به ش��مار می آید. در حالی که حسن روحانی، رئیس 
جمهور ایران، در راس��تای کاهش وابس��تگی ب��ه درآمدهای 
نفتی تمرکز بیش��تری بر بخش معدن نموده است، همچنان 
این اعتقاد وجود دارد که ایران در س��ال های آتی نیز عقب تر 
از رقب��ای منطقه ای خود خواهد ب��ود. همچنین ایران ممکن 
اس��ت در نتیجه شرایط نامساعد اقتصادی طی سال های آتی 

با نارضایتی های عمومی مواجه گردد.
عقب ماندن منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سایر مناطق

رتبه بندی ریسک/ بازده صنایع معدنی به لحاظ منطقه ای

منبع: بیزینس مانیتور

آفریقا                امریکا                 اروپا                   آسیا خاورمیانه و 
شمال آفریقا

بازده ها
ریسک ها
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دیدگاه: مقررات اس��تخراج معدن اکثر نواحی خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا با تغییراتی جزئی مواجه شده اند و انتظار 
نم��ی رود این منطقه با تغییرات قاب��ل مالحظه ای مواجه 
گ��ردد. در این گزارش بر ش��رایط ترکیه و مراکش تمرکز 
ش��ده اس��ت، این دو کش��ور در حال حاضر از بیشترین 

پیشرفت در بخش معادن برخوردار هستند.

اعتق��اد بر این اس��ت که تغیی��رات در مق��ررات و ضوابط 
اس��تخراج مع��دن ترکیه در س��ال های آینده نقش��ی مهم در 
این صنع��ت ایفا خواهد کرد. ترکی��ه از زمان تصویب چندین 
اصالحات آزادی خواهانه مهم در س��ال 2010، با بهره مندی از 
معادن قابل توجه خود، موفقیت های چشمگیری در این صنعت 
به دست آورده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در 
نظر دارد این کشور را تا سال 2023 به یکی از 10 اقتصاد برتر 
تبدیل نماید و در همین راس��تا اقداماتی را در راستای توسعه 

بخش معدن آغاز نموده است.
تحت این شرایط بازبینی شده، تعداد مشخصی از پروژه ها از 
مقررات زیست محیطی معاف شدند و متعاقباً روند کسب مجوز 
از سرعت باالتری برخوردار ش��د. شرکت های معدنی فعال در 
این کشور می توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت 
ع��وارض گمرکی و 80درصد کاهش نرخ مالیات برای برخی از 

پروژه ها استفاده نمایند. به عالوه مقررات و رویه های ورود به این 
بازار برای شرکت های معدنی تسهیل شده و مقررات وضع شده 
برای مالیات ها، ذخایر و تش��ویق ها باعث جذب سرمایه گذاران 
بیش��تر به این کشور می ش��ود. بازبینی ضوابط بخش معادن و 
قیمت های باالی طال در س��ال های اخیر باعث افزایش آهنگ 

تولید در ترکیه شده است.

 نظام مالیاتی
دولت ترکیه در سال های اخیر اقداماتی را در جهت کاهش 
و تس��هیل س��اختار مالیات انجام داده اس��ت. در ابتدای سال 
2006 نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها را 20درصد اعالم نمود، 
در حالی که س��ودهای س��رمایه ای به عنوان درآمد محاس��به 
می ش��دند. مالیات بر درآمد اشخاص با روندی صعودی تعیین 
ش��د و باالترین نرخ در دامنه 15 تا 35درصد قرار گرفت. س��ه 
نرخ ب��رای مالیات بر ارزش افزوده اعالم ش��د که ش��امل نرخ 
اس��تاندارد 18درصد و دو نرخ پایین تر 8 و 1درصد می باشند. 
ن��رخ 8درصد برای مواد غذایی اصلی، برخی خدمات تفریحی، 
کت��اب، آموزش خصوصی و خدمات پزش��کی به کار می رود و 
نرخ 1درصد نیز برای محصوالت کشاورزی، ماشین آالت خاص، 
مطبوعات و برخی از امالک اس��تفاده می شود. در زمان نگارش 
این گ��زارش ترکیه معاهده های مالیاتی را با 74 کش��ور امضا 

 پیشرفت های مقرراتی
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نمود و تمامی ای��ن قراردادها حاوی موافقت نامه های اجتناب 
از اخذ مالیات مضاعف می باشند.

 مراک�ش: افزای�ش س�رمایه گذاری در نتیج�ه قانون 
استخراج معدن

دولت مراکش اعالم کرد در نظر دارد در سال 2013 قانون 
جدیدی برای بخش اس��تخراج معدن اِعمال نماید که با هدف 
جذب سرمایه گذاران به بخش معدن، افزایش سطح صادرات و 

مطابق با قوانین زیست محیطی و کاری تدوین شده است.
به نظر می رس��د قان��ون جدید بر ارائه انگیزه و ش��فافیت 
ب��رای پروژه هایی که در مرحله آغازین قرار دارند و همچنین 
شناس��ایی امالک تمرکز خواهد داشت. نقشه برداری از ذخایر 
معدنی که نقشی کلیدی در پیشرفت دولت ایفا می کند، تنها 
برای30درصد از زمین های این کشور انجام شده است. صنایع 
معدنی مراکش )به اس��تثنای فس��فات( تقریباً وجود خارجی 
ندارد. حوزه های احتمالی رش��د نیز منیزیم، روی، نقره، قلع و 

کبالت هستند.

 ساختار مقرراتی بخش معادن
اداره ملی هیدروکربن ها و معادن)1( یک نهاد دولتی اس��ت 
که مسئول اکتشاف و ترویج منابع ملی معدنی می باشد. دایره 
تحقیقات و مشارکت های شرکت های معدنی)2( مسئول توسعه 
اکثر منابع معدنی موجود در مراکش اس��ت. س��ازمان مرکزی 
خرید و توسعه منطقه استخراج معدن در تافیاللت و فکیک)3(  
مسئولیت ترویج و پشتیبانی از منافع شرکت های معدنی بسیار 

کوچک در مناطق تافیاللت و فکیک را بر عهده دارد.
قانون استخراج معدن مراکش به طور قاطع بیان می کند که 
تمامی مواد معدنی، دارایی دولت به شمار می روند و در هشت 
گروه طبقه بندی می ش��وند. تمامی نهادهای حقیقی یا حقوقی 
صرف نظ��ر از ملیت  آن ها ق��ادر به انجام پروژه های اس��تخراج 
معدن )به اس��تثنای فسفات( می باشند. حق افتتاح یک معدن 
ب��ر مبنای زمان بندی اولین ورود، اولی��ن خروج)4( برای تمامی 
منابع معدنی حاصل می گردد، البته به اس��تثنای فسفات ها که 

در انحصار دولت قرار دارند.

دولت اس��تخراج مع��دن را به عن��وان فعالیت��ی تجاری 
طبقه بن��دی نموده و تمامی قوانی��ن و مقررات بخش معدن 
تابع اصول اولیه دسترس��ی به پیش��رفت  منطقی و سودآور 

ذخایر می باشند.
مجوز اکتشاف برای یک دوره اولیه سه ساله صادر می شود 
و برای چهار س��ال دیگر تجدید می گردد. دارنده این مجوز از 
حق اکتش��اف و تعیین وجود یکی از مواد طبقه بندی ش��ده 

برخوردار می باشد.
مجوز اس��تخراج معدن برای یک دوره اولیه چهارس��اله 
صادر می شود و برای س��ه دوره چهارساله دیگر با احتمال 
تمدی��د این دوره برای بیش از 12 س��ال تجدید می گردد. 
البت��ه مج��وز اس��تخراج مع��دن در صورت کارآم��د بودن 
ذخایر کش��ف ش��ده صادر می ش��ود و دارنده این مجوز از 
حق اس��تخراج معدن و اس��تفاده از منابع طبقه بندی شده 

برخوردار است.
امتیاز واگذاری استخراج معدن به مدت 75 سال معتبر است 
و برای دوره 25 س��اله تجدید می شود. در مواردی که اکتشاف 
قابل توجهی در طول دوره های جواز اکتشاف یا مجوز استخراج 
معدن به دس��ت آید، دارنده این مجوزها از حق واگذاری معدن 

برخوردار می باشد.
مالیات های اس��تخراج معدن بر مبن��ای صدور یا تجدید 
مجوزهای اکتشاف و استخراج معدن قابل پرداخت هستند، 
ب��ه عالوه در آغ��از هر س��ال امتیازها و مجوزه��ای فعالیت 

تمدید می ش��وند.
عوارض گمرک��ی و معافیت های مالیاتی نی��ز بر تجهیزات 
واردات��ی اِعمال می گردد. س��اختار مقررات��ی همچنین امکان 
کاه��ش 50درصدی مالیات ش��رکت ها یا مالی��ات بر درآمد را 
برای آن دس��ته از شرکت های معدنی فراهم آورده است که به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم محصوالت معدنی خود را صادر 
می کنند. یک شرکت معدنی ممکن است یک صندوق ذخیره 
معاف از مالیات برابر با 50درصد سود مالی خود برای اکتشاف 
و توسعه سرمایه گذاری تعیین نماید. این وضعیت باعث می شود 
50 تا 70درصد از هزینه ها به توسعه بخش زیربنایی )جاده ها، 

عرضه آب یا برق( اختصاص یابد.

1. The Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM)
2. The Bureau de Recherches et de Participations Minieres
3. La Centrale d’Achat et de Developpement de la Region Miniere de Tafilalet et de Figuig
4. First-ComeFirst-Served
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 راهبرد وضعیت کاالها
 اگرچه وضعیت فلزات صنعتی طی هفته های آتی و پس از 
افت شدید قیمت این کاالها در ماه های سپتامبر و اکتبر،  بهبود 
خواهد یافت، چشم انداز نامناسب فلزات صنعتی در فصول آتی 

همچنان حفظ شده است.
 قیم��ت قلع و روی نس��بت به س��ایر فل��زات صنعتی در 
ماه های آین��ده باالتر خواهد بود، زیرا وج��ود محدودیت ها در 
ب��ازار این دو کاال باعث باالتر رفتن قیمت  آن ها ش��ده اس��ت. 
قیم��ت س��رب در 6 ماه آینده و پیش از این ک��ه بازار این کاال 
مج��دداً با محدودیت هایی مواجه گردد، همچنان رو به کاهش 

خواهد ماند.
 میانگی��ن قیمت فوالد در س��ال 2015 پایین تر از س��ال 
2014 خواهد بود، زیرا صادرات قابل مالحظه فوالد چین باعث 

عرضه بیش از حد این کاال به بازار شده است.

 فلزات آهنی
 سنگ آهن: به ثبات رسیدن قیمت پس از تحمل افت 

شدید
پیش بینی می ش��ود قیمت س��نگ آهن در ماه ه��ای آتی در 
محدوده قیمتی 75 تا 85 دالر به ازای هر تن به ثبات برسد. در 
عین حال که عرضه سطح جدیدی از این کاال توسط شرکت های 
مه��م معدنی در اس��ترالیا و برزیل به بازار باع��ث فزونی عرضه 
نسبت به تقاضا خواهد ش��د، اما این مسأله به معنای افت قابل 
مالحظه قیمت نمی باش��د. افزایش تقاضای چین برای حمل و 
نقل دریایی س��نگ آهن در کوتاه م��دت و جایگزینی حجم قابل 
توجهی از محصوالت در فصول پیش رو که با هزینه باال در معدن 
تولید می شوند، باعث کاهش روند نزولی قیمت سنگ آهن خواهد 

شد. بدین ترتیب پیش بینی می شود قیمت این محصول در سال 
2015 تنها با افت 6/3درصدی مواجه گردد که بس��یار کمتر از 

پیش بینی افت 29درصدی قیمت در سال 2014 است.
پیش بینی قیمت سنگ آهن توسط بیزینس مانیتور پایین تر 
از پیش بین��ی بلومبرگ اس��ت. بر اس��اس پیش  بینی بیزینس 
مانیت��ور، میانگین قیمت هر تن س��نگ آهن در س��ال 2015 
و 2016 ب��ه ترتی��ب 90 و 86 دالر خواهد ب��ود، در حالی که 
بر اس��اس پیش بینی بلومب��رگ میانگین قیم��ت این کاال در 
س��ال های مذکور به ترتیب 98 و 97 دالر خواهد بود. پایین تر 
بودن پیش بینی بیزینس مانیتور ناش��ی از دیدگاه این مؤسسه 
نسبت به خط سیر رشد اقتصادی چین می باشد، به طوری که 
اعتق��اد دارد رش��د تولید فوالد چین و واردات س��نگ آهن در 
س��ال های آینده به نحوی قابل توجه کاهش خواهد یافت و از 
آنجا که ش��رکت های معدنی بزرگ در جهت اجرای برنامه های 
توسعه حرکت می کنند، این مسأله باعث عرضه بیش از تقاضای 

سنگ آهن به بازار خواهد شد.

 پیش بینی وضعیت کاالها

افزایش قابل توجه عرضه
تولید سنگ آهن در کشورهای منتخب، میلیون تن

منبع: سازمان زمین شناسی امریکا، منابع ملی، بیزینس مانیتور

 )LHS( برزیل            )LHS( هند                )LHS( چین        )LHS( استرالیا
)RHS( جهانی 
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 ف�والد: عرض�ه بی�ش از تقاض�ا عامل محدود ش�دن 
قیمت ها در سال 2015

ب��ا توجه به عرضه بیش از  حد فوالد به بازار، قیمت جهانی 
این محصول طی 12 ماه آتی همچنان از روندی نزولی برخوردار 
خواهد بود و پیش بینی می شود میانگین شاخص قیمت فوالد 
کربنی شرکت خدمات مهندس��ی مدیریت و تولید)1( در سال 
2015، مع��ادل 700 دالر ب��ه ازای هر تن باش��د که اندکی از 
میانگین قیمت هر تن فوالد 705 دالر در سال 2014 پایین تر 
اس��ت. صادرات فوالد چین نی��ز با توجه به این که آهنگ کند 
رش��د مصرف داخلی فوالد چین به قوت خود باقی است، طی 
6 ماه آتی همچنان در س��طوح باال باقی خواهد ماند. صادرات 
فوالد چین بین  ماه های ژانویه تا اکتبر سال 2014 نیز با رشد 
42/2درص��دی مواجه ش��ده بود، ضمن این که رش��د صادرات 

فوالد چین در ماه اکتبر به تنهایی برابر 68/6درصد بود.
افزایش منازعات بین المللی بر روی سیاست قیمت گذاری)2(    
فوالد، دولت چین را ملزم به تس��ریع رون��د اجرای برنامه های 
خود در راستای محدود نمودن تولید داخلی بیش از حد فوالد 
و متعاقب��اً ص��ادرات آن خواهد نمود که این مس��أله مانع افت 
قیمت جهانی فوالد خواهد شد. انتظار می رود بازار جهانی فوالد 
در سال 2015 با 8/1 میلیون تن مازاد مواجه گردد که کمتر از 

سطح مازاد 14/3 میلیون تن برآوردی برای 2014 است.

 فلزات غیرآهنی
 آلومینیوم: سقوط از دامنه قیمتی امری غیرممکن

قیمت آلومینیوم تحویل س��ه ماهه بورس فل��زات لندن به 
احتم��ال زیاد طی هفته های آتی ب��ا مقاومت بلندمدت مواجه 
می شود، با این حال دیدگاه اصلی در این فصل نیز حفظ شده 
اس��ت، به طوری که قیمت ها کمتر از 2,100 دالر به ازای هر 
تن نخواهد بود. در ش��رایطی که موجودی بورس فلزات لندن 
در حال کاهش اس��ت، به طوری ک��ه کل موجودی این بورس 
در اواس��ط نوامبر 2014 در حدود 4/4 میلی��ون تن بود، بازار 
جهان��ی آلومینیوم در آگوس��ت 2014 با مازاد 21/5 هزار تنی 
مواجه شده که این مسأله نشان دهنده کاهش محدودیت است. 

پیش بینی قیمت  نس��بتاً پایین آلومینیوم در س��ال 2015 )در 
حدود 1,900دالر به ازای هر تن( حفظ شده و این مسأله ناشی 
از افزایش مازاد داخلی فلزات در چین و تداوم هنجارسازی مالی 
ایاالت متحده امریکاست. رشد عرضه چین با نرخ ثابت همزمان 
با کاهش رشد تقاضای داخلی این کشور باعث ترویج صادرات 
خواهد ش��د، ضمن این که صادرات ط��ی نیمه دوم 2014 باال 
باقی خواهد ماند. نرخ باالی بهره در ایاالت متحده امریکا باعث 
افزایش هزینه  کاالهای تولیدی برای معامالتی خواهد شد که 
مش��تری با پرداخت نقد کاال را تحویل می گیرد و این مس��أله 
باعث کاهش بازده ها برای س��رمایه گذاران خریدار آلومینیوم و 
متعاقباً فروش آن ها خواهد شد. کاهش چنین معامالتی منجر 
به آزاد شدن فلزات موجود در انبارهای غیر بورس فلزات لندن 

به بازار و در نهایت باعث کاهش پیش بینی قیمت می شود.

 مس: افت بیشتر قیمت ها در سال 2015
قیمت تمام ش��ده مس در هفته های آتی نیز حدود 6,600 
دالر به ازای هر تن خواهد بود، ضمن این که رشد قیمت تحت 
تأثیر بهبود مداوم دالر ایاالت متحده امریکا، کاهش رشد بخش 
س��اخت و ساز چین و اقدامات س��خت گیرانه داد و ستد کاالها 
محدود می ش��ود. افزون بر این به نظر می رسد محدودیت بازار 
در حال کاهش است، چرا که کمبود جهانی مس پاالیش شده 
در آگوست 2014 در مجموع برابر 288 هزار تن بود. کل مس 
نگهداری شده در بورس فلزات لندن، بورس کاالهای نیویورک)3( 
و بازار بورس فیوچرز ش��انگهای)4( در اواسط نوامبر 2014 برابر 
277 هزار تن برآورد ش��د که در مقایس��ه با ماه قبل از رش��د 
4/8درصدی برخوردار بود. پیش بینی های مربوط به قیمت مس 
ب��ه تازگی و پ��س از تجدید نظر، با توجه به دو عامل، از روندی 
نزولی برخوردار ش��دند که این دو عامل عبارت هستند از:  1- 
تداوم رش��د عرضه مس با نرخ ثابت به دلیل این که بسیاری از 
س��رمایه گذاری های بر روی مس در مناط��ق جدید و قدیم در 
ماه های آتی به بهره برداری خواهند رسید، 2- آهنگ کند رشد 
اقتصادی چین که در س��ال های 2014 و 2015 به ترتیب 7/3 
و 6/7درص��د خواهد بود. در حال حاضر انتظار می رود میانگین 

قیمت هر تن مس در سال 2015 برابر 6,500 دالر باشد.

مقاومت در آینده
قیمت آلومینیوم بورس فلزات لندن، تحویل سه ماهه، دالر/تن )نمودار ماهانه(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور

افت قیمت فوالد
شاخص قیمت فوالد کربنی شرکت خدمات مهندسی مدیریت و تولید،

 دالر به ازای تن

منبع: بلومبرگ

قیمت فوالد امریکای شمالی                             قیمت فوالد اتحادیه اروپا
قیمت جهانی فوالد                                             قیمت فوالد آسیا

1. MEPS Carbon Steel Index
3. COMEX 
4. Shanghai Futures Exchange

Dumping  .2: دامپین�گ عب�ارت اس�ت از صادرات یک کاال با قیمت کمتر از هزینه های تمام ش�ده یا به 
عبارتی دیگر فروش کاال در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.
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 س�رب: کاه�ش قیمت ها پی�ش از رویارویی ب�ازار با 
کمبود سرب

قیمت سرب طی دو ماه آخر 2014 رو به کاهش باقی خواهد 
مان��د، زیرا آهنگ کند فعالی��ت صنعتی چین باعث افت قیمت 
مجموع فلزات  صنعتی می شود. ش��اخص مدیران خرید تولید 
چین از 51/1 در ماه سپتامبر به 50/8 در ماه اکتبر کاهش یافت. 
انتظار می رود رش��د مصرف جهانی س��رب بین 3 تا 6 ماه آتی 

کاهش یابد و رشد نسبی تولید باعث افت قیمت سرب گردد.
قیمت س��رب طی دو س��ال آینده به دلی��ل کمبود بازار به 
میزان ناچی��زی افزایش خواهد یافت. کمبود ب��ازار در نتیجه 
نگرانی های زیست محیطی خواهد بود که پاالیشگاه های سرب 
چی��ن را مجبور به تعطیلی کرد. متعاقباً کاهش س��طح تولید 
و هزینه س��رمایه ای بخش معدن در جهان مانع رش��د عرضه 
سرب به بازار می ش��ود. از نقطه نظر مصرف نیز انتظار می رود 
بهبود تدریجی بخش خودروس��ازی در جهان، به بهبود تقاضا 
برای س��رب پاالیش ش��ده بیانجامد. انتظار می رود کمبود بازار 
س��رب در س��ال 2015 معادل 25 هزار تن باشد که اندکی از 
کمبود 21 هزار تنی س��رب در س��ال 2014 بیشتر است. لذا 
پیش بینی می ش��ود کمبود بازار تا س��ال 2018 به میزان قابل 
توجهی افزایش یابد، به طوری که کمبود جهانی تا این س��ال 
به 66 هزار تن خواهد رسید. انتظار می رود نسبت ذخایر آماده 
به مصرف از 5/7درصد در س��ال 2014 به 4/9درصد در س��ال 

2015 و 2/6درصد در سال 2018 کاهش یابد.

 نی�کل: افزایش قیمت ها از س�طوح پایی�ن کنونی، به 
رغم عدم بازگش�ت نرخ ها به س�طوح ب�االی قیمت در 

نیمه نخست 2014 
انتظار می رود قیمت نیکل در سال 2015 از سطوح کنونی 
باالت��ر رود، به طوری ک��ه طی ماه های آتی بی��ن 15,000 تا 
19,000 دالر به ازای هر تن داد و ستد خواهد شد و میانگین 
هر تن نیکل در س��ال 2015 به 17,000 دالر خواهد رسید. از 
آنجا که انتظار می رود رشد مصرف در چین طی فصول آتی از 
آهنگ کندتری برخوردار گردد و سطح عرضه این فلز در جهان 
افزایش یابد، پیش بینی قیمت نیکل در بازار حفظ ش��ده است. 
افزایش صادرات سنگ نیکل فیلیپین به چین طی ماه های اخیر 
تأثیر نامطلوب قانون منع صادرات سنگ نیکل اندونزی بر تولید 
چدن نیکل چینی را کاهش می دهد که این مس��أله از افزایش 
تقاضا برای نیکل پاالیش ش��ده در چین جلوگیری خواهد کرد 
و بر این اس��اس عرضه نیکل در جهان در س��طوح باالیی باقی 
خواهد ماند. در حقیقت موج��ودی بورس فلزات لندن پس از 
این که طی ماه ها با رشد مواجه بوده است، هم اکنون در باالترین 
س��طح باقی مانده است. به عالوه مازاد جهانی این فلز پاالیش 

شده در آگوست 2014 به 107 هزار تن رسیده است.

 قلع: تداوم کمبودها عامل افزایش قیمت
انتظار می رود افت قیمت قلع از ماه ژوئن به تدریج و طی 
ماه های آتی بهب��ود یابد، ضمن این که پیش بینی می ش��ود 
ه��ر تن قل��ع در محدوده قیم��ت 21,000 تا 22,000 دالر 
داد و ستد شود. رش��د صادرات اندونزی به موجب سیاست 
محدودکنن��ده ص��ادرات از آهنگ کندی برخ��وردار خواهد 
شد، در حالی که رش��د تقاضا در چین، کره جنوبی و ایاالت 
متح��ده امری��کا افزایش خواهد یافت. این رش��د ناش��ی از 
افزایش مداوم موج��ودی بورس فلزات لندن خواهد بود. هر 
گون��ه کاهش قیم��ت قلع اندونزی را مجب��ور خواهد کرد تا 
س��طح عرضه به بازار را کاه��ش دهد، بازار در حال حاضر با 
محدودیت مواجه می باش��د. انتظار می رود تداوم محدودیت 
ب��ازار طی دوره پیش بینی تا س��ال 2018 باعث باالتر رفتن 
قیمت قلع ش��ود، به طوری که میانگی��ن قیمت هر تن قلع 

تداوم قیمت مبنا پیش از افت قیمت به ارقام پایین تر
قیمت مس بورس فلزات لندن، تحویل سه ماهه، دالر/تن )نمودار روزانه(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور

کاهش قیمت در کوتاه مدت
قیمت سرب بورس فلزات لندن، تحویل سه ماهه، دالر/تن، )نمودار هفتگی(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور

محدودیت رشد قیمت در نتیجه عرضه بیش از حد
قیمت نیکل بورس فلزات لندن، تحویل سه ماهه، دالر/تن، )نمودار ماهانه(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور
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در سال های 2015 و 2016 به ترتیب 23,500 و 24,500 
دالر خواهد بود. انتظار می رود بازار جهانی قلع پاالیش شده 
طی س��ال های آتی همچنان با کمبود مواجه باش��د، ضمن 
این که نس��بت ذخایر آماده به مصرف از 7/6درصد در س��ال 

2013 به 2/4درصد در س��ال 2018 می رس��د.

 روی: عرضه محدود در برابر کاهش سطح تقاضا
ه��ر تن روی طی ماه های آتی بین 2,100 تا 2,400 دالر 
داد و س��تد خواهد شد. قیمت ها در بلندمدت کاهش می یابد 
و به طور متوسط طی س��ال 2015 به 2,250 دالر می رسد. 
قیم��ت هر تن روی بر رق��م 2,400 دالر ک��ه آخرین بار در 
اواخر س��ه ماهه سوم 2014 مشاهده ش��د، مقاومت بیشتری 
دارد و این مس��أله ناش��ی از محدودیت کوتاه م��دت در بازار 
روی پاالیش شده می باشد. در حقیقت روند کاهش موجودی 

فلز روی پاالیش ش��ده در بورس فلزات لندن ادامه یافته و در 
اواس��ط نوامبر 2014 به 690 هزارتن رس��یده اس��ت. با این 
حال و با توجه به سطح پایین تقاضا در ماه های آینده، انتظار 
می رود افزایش قیمت ناش��ی از کاهش عرضه به تعادل برسد 
و متعاقب��اً انتظار نمی رود به نحو قابل مالحظه ای از رقم مورد 
اش��اره باالتر رود. در نهایت ضعف بیش��تر بخش امالک چین 
و افزایش موانع رش��د اقتص��ادی در ژاپن و منطقه یورو باعث 
محدود شدن نرخ رشد تقاضا برای روی پاالیش شده در جهان 
خواهد ش��د. اگرچه رش��د تولید ورق فوالد گالوانیزه شده در 
چین ب��ه موجب تقاضا برای تولید خ��ودرو و کاالهای بادوام 
افزای��ش خواهد یافت، آهنگ کند رش��د تقاض��ا برای فوالد 
گالوانیزه ش��ده در بخش امالک و س��اخت و ساز چین باعث 

کاهش قیمت خواهد شد.
افت قیمت به ارقامی پایین تر از حد معین امری غیرممکن

قیمت روی بورس فلزات لندن، تحویل سه ماهه، دالر/تن، )نمودار ماهانه(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور

قیمت کنونیواحدکاال
از ابتدای سال 
جاری تا کنون 
)درصد تغییر(

یک سال 
)درصد تغییر(

2013
 )متوسط(

از ابتدای سال 
جاری تاکنون 

)متوسط(

2015 )متوسط 
2016 )متوسط(بیزینس مانیتور(

2,07115151,8871,8861,9002,000دالر/تنآلومینیوم

47,3496,8826,5006,400-9-6,717دالر/تنمس

91,4091,2761,2001,150-3-1,162دالر/اونسطال

441351019086-44-76دالر/تنسنگ آهن

22,1552,1322,1502,175-8-2,051دالر/تنسرب

15,700131515,08117,07717,00018,000دالر/تننیکل

در دسترس 77886726805دالر/اونسپاالدیوم
نیست

در دسترس 
نیست

در دسترس 161,84861,410-12-1,204دالر/اونسپالتینیوم
نیست

در دسترس 
نیست

در دسترس 232419-19-16دالر/اونسنقره
نیست

در دسترس 
نیست

فوالد )فوالدهای کربنی 
شرکت خدمات مهندسی 

مدیریت و تولید(
6708709700710-6-672دالر/تن

1222,29822,11523,50024,500-10-20,140دالر/تنقلع

2,29011211,9392,1612/2002/250دالر/تنروی

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

عملکرد و پیش بینی های کاالهای منتخب

افزایش قیمت در آینده
قیمت قلع بورس فلزات لندن، تحویل سه ماهه، دالر/تن، )نمودار هفتگی(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور

پیش بینی بیزینس مانیتور
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ش��رکت کسبه رسورس��ز)1( یک ش��رکت مراکشی فعال در 
زمینه اکتشاف و استخراج معدن می باشد. پورتفوی دارایی های 
این ش��رکت در مراکش ش��امل پروژه قلع آچماچ)2( در شمال 
مراک��ش و پ��روژه طالی تاماللت)3( در ش��رق مراکش اس��ت. 
پروژه قلع آچماچ یکی از بزرگ ترین ذخایر قلع توس��عه نیافته 
در جهان به ش��مار م��ی رود و می تواند مراک��ش را به یکی از 
نقش آفرینان مهم در این فلز تبدیل نماید. آچماچ در مرز غربی 
استان الحاجب)4(، در حدود 140 کیلومتری جنوب شرقی رباط 
)پایتخت مراکش( واقع ش��ده است. 135 هزار تن از کل منابع 
شناس��ایی ش��ده از دس��امبر 2013 تا به حال، شامل فلز قلع 

می باشد. البته فرایند شناسایی منابع ادامه دارد.
شرکت فسفات ش��ریف برنامه های بلندپروازانه ای در جهت 
افزایش ظرفیت اس��تخراج فسفات کشور به 47 میلیون تن در 
سال تا سال 2020 دارد. این شرکت در استخراج مواد خام)5( و 
خط لوله زیرزمینی انتقال ترکیبات سرمایه گذاری نموده است، 
به طوری که فسفات حاصل از مناطق مرکزی استخراج معدن 
را مستقیماً به پایانه های فسفات در جرف السار)6( )حدود 120 

کیلومتری جنوب کازابالنکا( منتقل می نماید. این ش��رکت در 
نظر دارد از طریق سرمایه گذاری در چهار کارخانه کود شیمیایی 
دی آمونیوم فسفات/ مونوآمونیوم فسفات در بندر جرف السار به 
منظور فراوری س��نگ فسفات و اس��ید به کودهای شیمیایی، 
زنجیره ارزش)7( خود را توسعه دهد. همچنان این دیدگاه وجود 
دارد که سلطه مراکش در صادرات جهانی باعث محدود شدن 

بازار جهانی فسفات خواهد شد.
ش��رکت طال و نقره مایا)8( نیز یک شرکت کانادایی اکتشاف 
معدن اس��ت و دارایی های کنونی این شرکت شامل پروژه نقره 
و ط��ال آمیزمیز)9( در مراکش و پروژه طال-نق��ره بالوارت)10( در 
مکزیک می شود. متالیکس)11( یک شرکت کانادایی دیگر است 
که دارای مجوز اکتش��اف 25,000 کیلومتر مربع می باش��د و 
سنگ های آرکئن)12( در منطقه صحرای غربی را تحت پوشش 
قرار می دهد. نمونه برداری گسترده نیز نشان دهنده چشم انداز 
مطلوب این منطقه برای الماس و فلزات اصلی و گران بهاس��ت. 
متالیکس فعالیت های اکتشافی خود را به صورت سرمایه گذاری 

مشترک با اداره ملی هیدروکربن ها و معادن انجام می دهد.

 چشم انداز رقابتی

1. Kasbah Resources
2. Achmmach
3.Tamlalt

4. El Hajeb
5. ROM (Run of Mine)
6. Jorf Lasar

7. Value Chain
8. Maya Gold & Silver
9. Amizmiz

10. Baluarte
11. Metalex
12. Archean Rocks
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ارزش بازار کشورشرکت
درآمدکارمندان)میلیون دالر(

 )میلیون دالر(
درآمد خالص 
)میلیون دالر(

حاشیه سود 
)درصد(

نسبت 
قیمت به درآمد

نسبت قیمت به 
ارزش دفتری

شرکت استخراج معدن 
9,3194,3661,61244927/831/54/1عربستان سعودیعربستان سعودی )1( 

ایرگلی دمیر و کلیک 
7,21712,8015,1474849/411/71/7ترکیهفابریکاالری تی.ِای.اس)2( 

شرکت آلومینیوم بحرین 
در دسترس 2,090بحرینبی.اس.سی)3( 

1,98821210/610/20/9نیست

در دسترس 1,2931,0933,099200/6مصرایز استیل)4( 
2/0نیست

1,2013,783954535/58/81/7ترکیهکاردمیر)5( 

ال ایز الدخال استیل 
1,1032,6092,2991406/157/92/4مصرالکساندرا)6( 

کوزا آلتین ایسلتمیلری 
در دسترس 912ترکیهِای.اس)7( 

48926253/64/42/1نیست

شرکت آهن و 
در دسترس 72/7-138-56310,925190مصرفوالد مس)8( 

نیست
در دسترس 

نیست

شرکت یونایتد وایر 
در دسترس 480عربستان سعودیفکتوریز)9( 

2673212/114/83/8نیست

ازمیر دمیر کلیک
در دسترس 6/9-62-4791,668905ترکیه سانای ِا.اس)10( 

2/1نیست

شرکت پایپ
409442224219/540/21/9عربستان سعودی استیل سعودی)11( 

3027,906713294/113/90/5مصرآلومینیوم مصر)12( 

شرکت ملی ریخته گری و 
در دسترس 285عربستان سعودیتولید فلزات)13( 

10232/840/12/7نیست

26515010232/5169/11/5عربستان سعودیشرکت عربین پایپ)14( 

شرکت بورسان یاتیریم و 
24215211777/914/71/1ترکیهپازارالما ِای.اس)15( 

شرکت کویت فاندری 
1691318893/220/80/9کویتاس.ِای.کی)16( 

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

بزرگ ترین شرکت های معدنی و فلزات در خاورمیانه و شمال آفریقا

1. Suadi Arabian Mining Co
2. Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS
3. Aluminium Bahrain BSC
4. Ezz Steel
5. Kardemir
6. El Ezz Aldekhla Steel Alexandria
7. Koza Altin Isletmeleri AS
8. Egyptian Iron & Steel Co

9. Unitd Wire Factories Co
10. Izmir Demir Celik Sanayi AS
11. Saudi Steel Pipe Co
12. Egypt Aluminium
13. National Metal Manufacturing & Casting Co
14. Arabian Pipes Co
15. Borusan Yatirim ve Pazarlama AS
16. Kuwait Foundry Co SAK
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 نمایه شرکت ها

شرکت کسبه رسورسز
 نقاط قوت

 منابع شرکت کسبه در سال 2014 افزایش یافت؛ پروژه قلع آچماچ در حال حاضر بزرگ ترین پروژه در زمینه سنگ 
سخت قلع توسعه نیافته در جهان به شمار می رود، از مجموع 14/6 میلیون تن منابع شناسایی شده از سنگ فلزات، در 

حدود 135 هزار تن آن شامل فلز قلع می باشد.
 تویوتا تیشوش��و)1( که در حدود 8درصد از داد و س��تدهای بازار جهانی قلع را در اختیار دارد، یک یادداشت تفاهم با 

شرکت کسبه در زمینه خرید منافع پروژه قلع آچماچ امضا نمود.

 نقاط ضعف
 تمرکز اصلی کسبه بر استخراج قلع قرار دارد که این مسأله باعث سقوط احتمالی قیمت جهانی قلع می شود.

 صرف نظر از فس��فات، مراکش هنوز هم از بازار نس��بتاً کوچکی برای بخش معدن برخوردار اس��ت، بدین ترتیب از 
زیرساخت های نسبتاً اندکی برای حمل و نقل و صادرات برخوردار است. آچماچ در جنوب شرقی کشور واقع شده و از 

بنادر غربی مراکش فاصله دارد.

 فرصت ها
 محدودیت ه��ای عرض��ه در اندونزی، به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده قلع در جهان، فرصت هایی را برای توس��عه 

صادرکنندگان کوچک تر همچون مراکش فراهم می آورد.
 صنعت معدن مراکش به نحو قابل توجهی توسعه نیافته است و از پتانسیل باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است.

 به دلیل نیاز روز افزون چین و هند به قلع، تقاضای جهانی این فلز در بلندمدت افزایش خواهد یافت.

 تهدیدها
 در ماه های اخیر مراکش شاهد افزایش اغتشاشات داخلی به ویژه در بخش معدن بوده است.

 کاهش محدودیت های صادراتی در اندونزی باعث افزایش عرضه قلع در جهان و کاهش قیمت ها خواهد شد.

 مرور اجمالی
شرکت کسبه رسورسز یک شرکت مراکشی فعال در زمینه اکتشاف و استخراج معدن می باشد. پورتفوی دارایی های این 
شرکت در مراکش شامل پروژه های قلع آچماچ و بوآ الجاج)2( در شمال مراکش و پروژه طالی تاماللت در شرق مراکش 

می شود. این شرکت در فهرست بورس سهام استرالیا به ثبت رسیده است.

 راهبرد
در ماه های اخیر کسبه عملیات های رو به رشد خود را در مراکش در راستای تعهد خود به شناسایی عملیات های جدید 
اکتشاف و توسعه قرار داد. این شرکت روند تصاحب پروژه بوآ الجاج را تکمیل نمود، در حالی که شرکت کسبه در آگوست 
2011 اعالم نمود اداره ملی هیدروکربن ها و معادن روند انتقال حقوق اس��تخراج معدن آچماچ به کسبه به ارزش کل 5 
میلیون دالر با قابلیت پرداخت پنج ساله تکمیل نموده است. این توافق نامه امکان توسعه فعالیت های کسبه در این منطقه 

را ایجاد می نماید، در حالی که کل سرمایه گذاری به احتمال زیاد برابر 167 میلیون دالر خواهد بود.

1. Toyota Tshusho
2. Bou El Jaj
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شرکت کسبه رسورسز
سال 2014 برای شرکت کسبه سال انتقال است، چرا که از یک شرکت اکتشافی به یک شرکت تولیدکننده انتقال 

یافته است. این شرکت در نظر دارد روند ساخت و ساز پروژه آچماچ را در نیمه دوم 2014 راه اندازی نماید، زیرا 
تولید تجاری این معدن در سال 2015 آغاز می شود.

 داده های عملیاتی
آخرین مطالعات امکان س��نجی نش��ان  می دهد مؤلفه های ذیل با قیمت 24,970 دالر به ازای هر تن قلع بورس فلزات 

لندن برابر هستند:
 ارزش فعلی خالص)2(: 147 میلیون دالر

 نرخ بازده داخلی)3(: 34/5درصد
 مازاد موجودی نقد: 297 میلیون دالر

 موجودی معدن: 6/6 سال

 اطالعات شرکت
WA 6151 ،4 استرالیا، خیابان هاردی 19، پرت جنوبی، خط 

 تلفن: 61-894636651+
www.kasbahresources.com 

200820092010201120122013

000000درآمد، میلیون دالر

درآمد قبل از بهره، مالیات و 
23/2-15/4-10/9-5/3-3/0-4/2-استهالک)1( میلیون دالر

22/0-14/0-11/2-5/3-3/0-3/8-درآمد خالص، میلیون دالر

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

عملکرد مالی کسبه رسورسز

معضالت صنعت جهانی معدن تأثیرگذار بر قیمت سهام
کسبه رسورسز-استفاده از شاخص های جدید

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

کسبه رسورسز
شاخص ماسی )تمام سهام مراکش()4(

شاخص بلومبرگ در زمینه تولیدکنندگان فلزات اصلی

                    ژانویه 2014           ژانویه 2013          ژانویه 2012    ژانویه 2011

1. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)
2.  Net Present Value (NPV)
3. Internal Rate of Return (IRR)
4. MASI Index
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شرکت طال و نقره مایا
 نقاط قوت

 شرکت مایا در حال حاضر 100درصد منافع چهار مجوز بهره برداری و یک مجوز اکتشاف پروژه طال و نقره آمیزمیز 
را در اختیار دارد، این پروژه منطقه ای به مساحت 80 کیلومتر مربع را تحت پوشش خود دارد.

 شرکت مایا در حال توسعه معدن نقره زیگوندر)1( می باشد.

 نقاط ضعف
 این شرکت هنوز از فعالیت های استخراج معدن درآمدی حاصل نکرده است، زیرا این شرکت در مرحله اکتشاف قرار دارد.

 فرصت ها
 در حال حاضر مراحل خرید چهار پروژه طال-نقره و پلیمتالیک دیگر در این کشور نهایی شده است.

 پژوهش ژئوفیزیکی زمین نزدیک به معدن نقره ایمیتر)2( رده جهانی در حال اجرا می باشد.

 تهدیدها
 شرکت مایا نسبت به سقوط قیمت طال و نقره در آینده بسیار آسیب پذیر است. 

 بخ��ش معدن مراکش در ماه های اخیر با اعتراضات گس��ترده ای مواجه بوده اس��ت، هرچن��د بخش عمده ای از این 
اعتراضات بر بخش فسفات متمرکز بودند.

 مرور اجمالی
ش��رکت طال و نقره مایا یک ش��رکت کانادایی اکتشاف معدن اس��ت که در زمینه حصول حق مالکیت فلزات گران بها 
تالش می کند. دارایی های این ش��رکت از پتانسیل تبدیل شدن به پروژه های استخراج معدن در رده جهانی برخوردار 
هستند. دارایی های کنونی این شرکت شامل پروژه نقره و طال آمیزمیز در مراکش و پروژه طال-نقره بالوارت در مکزیک 
می ش��ود. مایا همچنین در حال توس��عه پروژه سوم خود نیز می باشد؛ این پروژه مربوط به معدن نقره زیگوندر واقع در 
کوهس��تان های آنتی-اطلس منطقه مرکزی مراکش می ش��ود که در سال 2011 آن را خریداری نمود. شرکت مایا در 

حال توسعه مجدد این معدن است که از سال 1990 غیرفعال شده بود.

 راهبرد
شرکت مایا عملیات های خود در زمینه توسعه را آغاز نموده است و عملیات حفاری این شرکت در معدن آمیزمیز در 
سال 2014 آغاز می شود؛ فعالیت این معدن به دلیل مجموعه ای از ارزیابی ها در طول سال 2010 به حالت تعلیق قرار 
گرفت، به طوری که 341,073 اونس از ذخایر طال در این معدن آزاد شد. در همان ماه مایا اعالم نمود که از آمادگی 

کامل برای خریداری چهار پروژه در زمینه معادن طال، نقره و پلی متالیک در مراکش برخوردار است.

داد و ستد محدود در آینده
شرکت طال و نقره مایا- شاخص های منتخب با مبنای جدید

نکته: ژانویه2009 برابر امتیاز 100 می باشد.
منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

شرکت طال و نقره مایا           شاخص ماسی                    شاخص طال ان.وای.اس.ای )3(

1. Zgounder
2. Imiter
3. NYSE Gold Index
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شرکت طال و نقره مایا
این ش��رکت همچنین در پروژه های جدید س��رمایه گذاری می نماید و در حال حاضر حقوق مواد معدنی موجود در 16 
کیلومتر مربع از منطقه مجاور معدن نقره ایمیتر را به ارزش کل 400,000 درهم مراکش خریداری نموده است؛ این 
معدن با مجوز ش��ماره 233263 توسط ش��رکت دولتی اس.ام.آی راه اندازی شد. شرکت مایا در آگوست 2012 برنامه 
توسعه معدن نقره زیگوندر خود را به روزرسانی کرد، ضمن این که روند ساخت و ساز جاده جدید متصل به این معدن را 

تکمیل نمود. شرکت مایا همچنین پژوهش های جغرافیایی در خصوص محل استخراج معدن را نیز اجرا می نماید.

 داده های عملیاتی
فهرست امالک و دارایی های معدنی مایا به شرح ذیل می باشد:

 معدن نقره زیگوندر: 10 میلیون اونس نقره در محل
 پروژه آمیزمیز: منابع شناسایی شده دارای342 هزار تن طال

 معدن آزگور)1(: 6 هزار تن مولیبدنوم، 2 هزار تن مس
 معدن پلی متالیک بوآمادین)2( 

 اطالعات شرکت
J7C3V5 ،کانادا، ِکِبک، بلوار دی ال سیگنیوره 10، ایست سوئیت 207، بالینویل 

 تلفن: 1-4504350700+
 www.mayagoldsilver.com 

20092010201120122013

0/00/00/00/00/0درآمد، میلیون دالر

2/5-2/5-2/8-1/4-0/8-درآمد قبل از بهره، مالیات و استهالک، میلیون دالر

3/4-2/3-2/9-1/4-2/0-درآمد خالص، میلیون دالر

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

دستاوردهای مالی شرکت طال و نقره مایا

1. Azegour
2. Boumadine
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 چشم انداز خاورمیانه و شمال آفریقا
دیدگاه: انتظار می رود کاهش ریس��ک های سیاسی در 
مص��ر و ای��ران باعث افزایش نرخ رش��د بخش معدن در 
سرتاس��ر منطقه ش��ود. با این حال به رغم پیش بینی ها، 
منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا طی سال های آتی به 
مرکز مهم صنایع معدنی تبدیل نخواهد شد. در شرایطی 
که پیش بینی می شود به دلیل کاهش نرخ تورم، تولید در 
س��ودان و عربستان سعودی با آهنگ سریعی رشد کند، 
این مسأله باعث نخواهد نشد بخش معدن به منبع اصلی 
درآمد و جایگزین درآمدهای نفتی تبدیل ش��ود. یکی از 
مناطق دارای چش��م انداز مطلوب عراق است، چرا که از 
یک طرف در شمال این کشور ثبات نسبی برقرار است و 
از طرف دیگر دولت تمایل دارد نظر سرمایه گذاران را به 

این منطقه جلب نماید.

دولت های حاضر در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا به 

منظور تنوع بخش��یدن به شرایط اقتصادی، یافتن سایر منابع 
درآمدی و افزایش فرصت های اس��تخدام طی س��ال گذشته 
مشتاقانه تالش نمودند سرمایه گذاران را به بخش های معدن 
خود جذب نمایند. این روند به ویژه در مصر و ترکیه اجرا شد و 
دولت های این کشور مشتاق هستند از قیمت های باالی مس 
و طال منافعی را حاصل کنند و س��رمایه گذاری های جدیدی 
را جذب کنند. دولت های عربستان سعودی و عراق نیز تالش 
می کنند به اقتصادهای خود تنوع بخشیده و میزان وابستگی 
به نفت را کاهش دهند، حال آن که سودان تالش نموده است 
پس از تفکیک ش��دن از سودان جنوبی در سال 2011 منابع 
جدید درآمد را به دس��ت آورد، چرا که سودان نیمی از تولید 
نفت خود را از دست داده است. انتظار نمی رود تغییرات قابل 
توجه��ی در اکث��ر بخش های خاورمیانه و ش��مال آفریقا طی 
س��ال های آتی تحقق یابد و مطمئناً پیش بینی نمی شود این 
منطق��ه در آینده نزدیک به یک��ی از نقش آفرینان مهم بخش 

معدن تبدیل شود.

 چشم انداز منطقه
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 ایران و عربستان: برنامه های بلندپروازانه
ب��ه رغ��م برنامه ه��ای دول��ت عربس��تان ب��رای افزای��ش 
س��رمایه گذاری در ذخایر طال و کاهش وابس��تگی به صادرات 
نفت خود، پیش بینی می ش��ود بخش طال در سال های آتی از 
رش��د نس��بتاً کمی برخوردار گردد و این مسأله نشان می دهد 
پیش بینی دولت در خصوص رش��د ط��ال تحقق نخواهد یافت 
و متعاقباً به میزان جزئی قادر خواهد بود وابس��تگی شدید این 
کشور را به نفت کاهش دهد. اگرچه عربستان همچنان دومین 
تولیدکنن��ده طال در خاورمیانه و ش��مال آفریقا )پس از مصر( 
باقی خواهد ماند، اما انتظار می رود رش��د تولید در بلندمدت از 
آهنگ کندی برخوردار گردد، مگر این که ذخایر جدیدی مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
دولت ایران در حال اجرای برنامه 20 س��اله با هدف جذب 
20 میلی��ارد دالر س��رمایه به بخش معدن اس��ت که با توجه 
به تحریم های اِعمال ش��ده علیه این کش��ور و احتمال افزایش 
ریس��ک های سیاس��ی، این رقم کام��اًل غیرواقع گرایانه به نظر 
می رس��د. طی دهه گذشته س��رمایه گذاری ناچیزی در بخش 
معدن ایران صورت گرفته اس��ت و انتظار نمی رود این روند در 

سال های آینده تغییر کند.

 مصر: کاهش ریسک های سیاسی
انتظار می رود کاهش ریس��ک های سیاس��ی در مصر باعث 
افزایش س��رمایه گذاری در صنایع معدنی این کشور شود. اداره 
منابع معدنی وزارت نفت مصر در راستای افزایش درآمد و توسعه 
اقتصاد کشور در نظر دارد تعدادی از مناقصه های بین المللی را 
برای مناطق اکتشاف معدن به ویژه در بخش طال برگزار نماید. 
با این وجود شرایط نامساعد فضای سیاسی در آینده نیز باعث 
کاهش سرمایه گذاری و دلسرد ش��دن سرمایه گذاران خارجی 
برای ورود به این بخش خواهد شد، به ویژه با توجه به شرایطی 

که شرکت سنتامین )بزرگ ترین تولیدکننده طال در مصر( به 
تازگی تجربه نم��ود و وضعیت حقوقی تولید و صادرات طالی 
شرکت سنتامین با تغییرات دولت معکوس شد که این مسأله 

مانع ورود سرمایه گذاران به مصر خواهد شد.

 عراق: منطقه ای با چشم انداز روشن
ع��راق از جمله کش��ورهای دارنده بیش��ترین ذخایر طال 
در جهان به ش��مار می رود که به رغم ریس��ک های سیاس��ی 
موجود در این کشور، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جلب 
می کند. این ذخایر شامل اکتشافات گسترده  در اطراف بغداد 
است که از پتانسیل تبدیل شدن به چشم انداز اقتصادی عراق 
برخوردار می باش��د. بر این اس��اس انتظار می رود قیمت های 
باالی طال اجرای پروژه ها در مناطق پیش��رو را توجیه نماید. 
به عالوه ذخایر طال در منطقه کردس��تان ب��ه دلیل برقراری 
صلح و ثبات نس��بی از چشم انداز مساعدتری برخوردار است. 
دولت عراق بس��یار عالقه مند به جذب سرمایه گذاری خارجی 
می باش��د و بدین منظور به ش��رکت ها اعالم نموده اس��ت در 
صورت توس��عه پروژه های مشترک با یک ش��ریک داخلی از 
معافیت مالیاتی 10 س��اله با احتمال تمدید این مدت به 15 

سال برخوردار خواهند شد.

 مراکش: پتانسیل رشد قلع
قان��ون جدید بخش مع��دن مراکش بر ایج��اد انگیزه برای 
فعالیت های بهره برداری از معادن تمرکز خواهد داشت، چرا که 
تنها 30درصد از زمین های این کشور برای کشف منابع معدنی 
مورد نقشه برداری قرار گرفته اند. بر این اساس چشم انداز مثبت 
نسبت به صنایع معدنی مراکش حفظ شده است که این مسأله 
به نحوی قابل توجه به استخراج فسفات ارتباط دارد، زیرا تقاضا 
برای مواد غذایی از س��وی اقتصاده��ای نوظهور باعث افزایش 

رشد تقاضا برای کودهای شیمیایی فسفاته می شود.

 پتانسیل باالی رشد برای قلع
ش��رکت ژاپنی تویوتا تیشوشو در سال 2013 سهم خود را 
در ش��رکت معدنی کسبه رسورس��ز افزایش داد، به طوری که 
تویوتا در حال حاضر 18/8درصد از س��هام کسبه را در اختیار 
دارد و دومین سهامدار به حس��اب می آید؛ ارزش سهام تویوتا 
نیز در کس��به به میزان 11 میلیون دالر گزارش ش��ده است. 
دارایی های ش��رکت کسبه مشمول پروژه های قلع آچماچ و بوآ 
الجاج در ش��مال مراکش و پروژه طالی تاماللت در شرق این 
کشور می باشد. در واقع شرکت کسبه رسورسز مالک پروژه قلع 
آچماچ )بزرگ ترین ذخایر توسعه نیافته قلع در جهان( به شمار 
می رود. در دسامبر 2013 مجموع منابع مشخص شده و اثبات 

شده محتوی قلع این پروژه برابر 130 هزار تن بود.

فرصت های مهم در صنعت طال
ذخایر طالی عربستان سعودی

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

األمار

مهد الذهب
دواهی

جبل سعید
بلغه

صخیبرات

الحجار
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تولید/ذخایر مورد انتظارفلزمعدنشرکتکشور

12/8 هزار اونسطالابومروهالکساندر نوبیامصر

20 میلیون تنزغال سنگالمغارهجمهوری عرب مصرمصر

78 میلیون تنسنگ آهنالجدیداجمهوری عرب مصرمصر

21/9 هزار اونسطالبرامیهسنتامین پی.ال.سیمصر

4/1 میلیارد تنزغال سنگدر دسترس نیستدولت ایرانایران

400 هزار تننقرهدر دسترس نیستدولت ایرانایران

1/82 میلیون اونس منابع اندازه گیری شده و مشخص شدهطالاددواهیمعادنعربستان سعودی

60 هزار اونس از سال 2013طالجبل سعیدباریک گلدعربستان سعودی

افزایش از 73 به 162 هزار اونس از سال 2013طالحاثیالمانچا و دولت سودانسودان

در مراحل اولیه توسعهطالکوهستان نوباالمانچاسودان

استراتکس ترکیه
593 هزار اونس منابع، آغاز روند تولید از 2014طالآلتین تپهاینترنشینال

افزایش از 300 به 475 هزار اونس در سال 2014طالکیسالداگطالی الدورادوترکیه

4/4 میلیون اونس ذخایرطالکوپلرطالی آالسرترکیه

آگی داگی و طالی آالماسترکیه
1/96 میلیون اونس ذخایرطالکیرازلی

منبع: بیزینس مانیتور، گزارش های شرکت ها

بزرگ ترین پروژه های بخش معدن در خاورمیانه و شمال آفریقا
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 مق�ررات جهان�ی صنع�ت مع�دن: نامطلوب ترین 
پیشرفت ها در آفریقا

دی�دگاه: آفریق��ا از فص��ل گذش��ته ت��ا به حال ش��اهد 
نامطلوب ترین فضای مقرراتی در بخش معادن بوده است، 
در حالی که آس��یا از بیش��ترین سطح پیشرفت برخوردار 
بوده اس��ت. در این گزارش پیشرفت های کلیدی مشهود 
در آخرین گزارش به روزرسانی شده اند؛ این پیشرفت ها در 
امتیازهای مثبت، منفی و خنثی 62 کش��ور تحت بررسی 

منعکس شده  است.

انتظ��ار می رود تغییر فضای مقرراتی بخش معادن در جهان 
ادامه یابد، با این هدف که ش��رکت های معدنی و مراجع تنظیم 
مقررات، خود را با شرایط فضای پس از افزایش قیمت مواد معدنی 

تطبیق دهند. بسیاری از تغییرات مقرراتی در بخش معادن جهان 
ناشی از عدم تمایل ش��رکت ها به حضور در سرمایه گذاری های 
جدید خواه��د بود که از یک طرف رش��د این بخش را محدود 
می کن��د و از طرف دیگ��ر درآمدهای دول��ت را از صادرات مواد 
معدنی و نظام های مالیات��ی و حق بهره برداری کاهش می دهد. 
همان طور که انتظار نمی رود قیمت مواد معدنی به سطوح باالی 
مش��هود در پنج سال گذشته بازگردد، انتظار می رود هزینه های 
سرمایه ای شرکت های معدنی مهم به صورت مستمر کاهش یابد، 
چرا که شرکت ها هزینه های نقدی را حفظ و کنترل می کنند. بر 
این اساس پیش بینی می شود اختالف بین دولت های خواهان به 
حداکثر رساندن درآمدهای بخش معادن و شرکت های معدنی 
با هدف تطبیق با فضاهای مقرراتی که ریس��ک های پروژه را به 

حداقل می رساند، طی فصول آتی ادامه یابد.
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پروژه های عظیم اس��تخراج معدن اع��الم می کنند، دولت به 
شدت تالش می کند در چنین منازعاتی مداخله نماید و بین 
شهروندان و ش��رکت های معدنی سازش ایجاد نمایند. دولت 
اکوادور نیز به منظور فراهم آوردن امکان توس��عه ذخایر قابل 
توجه و دست نخورده مواد معدنی برای سرمایه گذاران خارجی، 

تغییرات��ی را در زمینه مالیات و مقررات ایجاد نموده اس��ت. 
به رغ��م بهبود فضای مقرراتی، به نظر می رس��د عدم توس��عه 
این بخ��ش، افزایش اعتراضات داخلی و عدم ریس��ک پذیری 
ش��رکت های معدنی از اهمیت باالتری نسبت به فرصت های 

جذاب بخش معدن این کشور برخوردار می باشد.

تغییرات نسبتکشورمنطقه
شرحشاخص به فصل قبل

کاهش مالیات برای شرکت های معدنی کوچک75مثبتاسترالیاآسیا

دولت با پیاده سازی قوانین مدرن صنعت معدن درصدد جذب نقش آفرینان 70مثبتبورکینافاسوآفریقا
جدید به بخش معدن است. مهم ترین اقدام در زمینه مقابله با فساد می باشد. 

68مثبتپروامریکا

دولت در نظر دارد مطالعاتی را در زمینه اثر زیست محیطی انجام دهد و جرایم 
مرجع تنظیم مقررات محیط زیست را محدود نماید. سرمایه گذاران خارجی در 
بخش معدن پرو از حقوق و تعهدات مشابه سرمایه گذاران پرویی برخوردار 

هستند. نظام مالیاتی همچنان رقابتی باقی می ماند.

65مثبتمیانمارآسیا
انتظار می رفت اصالحات قانون استخراج معدن 1994 میانمار تا پایان 2014 
اجرایی گردد. این دولت در نظر دارد سخت گیری کمتری نسبت به قانون منع 

صادرات طال طی دو سال آینده اتخاذ نماید.

دولت درصدد آزاد نمودن بخش معدن برای سرمایه گذاران خارجی است. 65مثبتعربستان سعودیخاورمیانه و شمال آفریقا

دولت ضوابط جدیدی را در بخش معدن اجرا نمود که بیانگر توافق کلی جامعه 61مثبتساحل عاجآفریقا
معدن، وزارت معدن و سایر سهام داران می باشد.

دولت در نظر دارد از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 55مثبتلیبریاآفریقا
ذخایر عظیم سنگ آهن خود را توسعه دهد. 

52مثبتآلماناروپا
دولت مخالف استخراج معدن زغال سنگ است. با این حال مقامات توسعه معدن 
زغال سنگ قهوه ای را به تصویب رساندند، چرا که برای تولید برق بر پایه انرژی 

تجدیدپذیر، نیروگاه برق بر پایه زغال سنگ نقشی مهم ایفا خواهد کرد.

لغو تحریم استخراج سنگ آهن در گوا)1(و کارناتاکا)2( البته به صورت محدود از 50مثبتهندآسیا
جمله برنامه های دولت به شمار می رود.

دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی به بخش منابع طبیعی الیحه 40مثبتاکوادورامریکا
پیشنهادی اصالح حقوق و مالیات را مطرح نمود. 

دولت درصدد لغو تحریم صادرات مواد معدنی می باشد.35مثبتاندونزیآسیا

بررسی مجدد قانون منع اعطای مجوز استخراج معدن جدید 30مثبتالئوسآسیا
که مهلت انقضای آن تا سال 2015 می باشد.

منبع: بیزینس مانیتور

مقررات جهانی استخراج معدن-پیشرفت های مثبت

 افت فضای مقرراتی-پیشرفت های کلیدی 
 پیشتازی آفریقا و جایگاه دوم امریکا

پیشرفت های مقرراتی تعداد اندکی از کشورها در این فصل در 
مقایسه با فصل قبل منفی بوده است، به طوری که امتیاز چهار 
کشور حاضر در این منطقه کاهش یافته است. آفریقا در رأس این 
گ��روه قرار دارد و قاره امریکا پس از آفریقا در رده دوم قرار دارد؛ 

امتیاز سه کشور از این قاره در این فصل کاهش یافته است.
در ق��اره آفریقا، فض��ای مقرراتی بخش مع��دن جمهوری 
دموکراتیک کنگو از ش��رایط نامس��اعدتری برخوردار شد. این 
کش��ور در حال حاضر پس از زامبی��ا، بزرگ ترین تولیدکننده 
مس در آفریقا به شمار می رود، اگرچه دولت مقررات بیشتری 
را در زمینه منع س��رمایه گذاری و تولید پیش��نهاد داده است. 
الیحه های پیشنهادی شامل افزایش مالیات و حق بهره برداری 

تولیدکنندگان، کاهش معافیت های مالیاتی و ایجاد مالیات بر 
سود غیرمنتظره هستند.

در ق��اره امریکا، پ��س از این که آژان��س حفاظت از محیط 
زیس��ت)3( قوانین جدیدی در جهت محدود کردن تشعش��عات 
ناش��ی از نیروگاه های کنونی برق صادر نمود، امتیاز ش��اخص 
مق��ررات ای��االت متحده امریکا در این فص��ل کاهش یافت که 
انتظار می رود این مس��أله باعث تس��ریع افت صنعت استخراج 
معدن زغال سنگ ایاالت متحده امریکا شود. اگرچه این مقررات 
با چالش های حقوقی مواجه می گردد و گهگاه در سرتاسر ایاالت 
این کشور اجرایی خواهد شد، اما انتظار می رود در نهایت مقررات 
جدید شکل بگیرد و استفاده از زغال سنگ حرارتی برای تولید 
ب��رق را کاهش دهد. در قاره اروپا، نرخ باالی مالیات در اوکراین 
باعث می ش��ود قابلیت دوام و سودآوری عملیات های استخراج 

1. Goa 
2. Karnataka 
3. Environmental Protection Agency
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معدن در معرض خطر قرار گیرد. دولت اوکراین تالش می کند با 
توجه به منازعات مستمر با روسیه، بودجه ارتش را افزایش دهد 
و در عین حال از شکس��ت اجتناب ورزد. بر این اساس افزایش 
مالیات بر بخش منابع طبیعی از جمله تولید نفت و گاز، از سوی 

دولت به عنوان منبع اصلی درآمد در نظر گرفته شده است. 
در قاره آس��یا، توافق نامه تسهیم تولید مواد معدنی از سوی 
فیلیپین پیشنهاد شد که این طرح باعث افزایش قابل مالحظه 
مالیات های بخش معادن خواهد ش��د. از فصل قبل تا به حال، 
دولت اندون��زی قانون منع ص��ادرات موادمعدنی خود را حفظ 
نموده است و این مسأله نشان می دهد شرکت های معدنی هنوز 

هم در فضای عملیاتی با چالش هایی مواجه می باشند.

تغییرات نسبت کشورمنطقه
شرحشاخصبه فصل قبل

ایاالت متحده امریکا
مقررات جدید آژانس حفاظت از محیط زیست باعث تسریع روند افت صنعت زغال سنگ 62منفیامریکا

در بلندمدت می شود. این کشور از بلندترین مدت زمان مجاز در جهان برخوردار است.

56منفیغناآفریقا

در سه ماهه چهارم 2013 دولت اعالم کرد در نظر دارد بر سودهای غیرمنتظره شرکت های 
معدنی مالیات وضع نماید. از آن تاریخ این الیحه پیشنهادی با مخالفت های شدیدی از سوی 
شرکت های معدنی فعال در این کشور مواجه شده است. در حال حاضر این قانون ِاعمال 

نشده است، اما ممکن است در آینده اجرایی گردد.

56منفیموزامبیکآفریقا

دولت در نظر دارد سهم خود در پروژه های جدید استخراج معدن را افزایش دهد، 
به عالوه اذعان دارد هدف دولت از این اقدام افزایش سود شهروندان از استخراج 

منابع معدنی کشور می باشد. به رغم کاهش قیمت جهانی زغال سنگ کک، دولت مالیات  
شرکت های معدنی را کاهش داده است.

54منفیاوکرایناروپا
ریسک فساد و ریسک سیاسی همچنان نگرانی های اصلی به شمار می روند. 

دولت مالیات های بخش معدن را به منظور اجتناب از عدم موفقیت به نحوی قابل توجه 
افزایش داده است.

دولت سهم قابل مالحظه ای در تمامی پروژه های معدنی دارد. دولت همچنین مقررات 53منفیرومانیاروپا
زیست محیطی سخت گیرانه ای را بر علیه شرکت های معدنی ِاعمال نموده است. 

جمهوری امریکا
پروژه های مهم مربوط به نیکل همچنان با تأخیر مواجه هستند. 52منفیدومینیکن

52منفیزامبیاآفریقا

دولت در سه ماهه چهارم 2013 اعالم کرد عوارض صادرات فلزات اصلی نیمه 
فراوری شده برابر 10درصد است. دولت همچنین در امور  شرکت های درصدد 

کاهش مشاغل مداخله می کند. دولت در نظر دارد مالیات را افزایش دهد و مقررات 
سخت گیرانه ای را برای تخلفات مالیاتی شرکت های معدنی مهم در کشور ِاعمال نماید.

به منظور ممانعت از آلودگی زیست محیطی و حفظ منابع برای استفاده بلندمدت، مالیات های 35منفیچینآسیا
بخش معدن در سال گذشته افزایش یافتند.

جمهوری آفریقا
32منفیدموکراتیک کنگو

دولت در حال تجدید نظر در ضوابط استخراج معدن برای حصول درآمد بیشتر از این 
بخش است. الیحه های پیشنهادی شامل مالیات بر سود غیرمنتظره، اخذ 10درصد سهام در 

پروژه های معدنی و افزایش حقوق بهره برداری از مس تا 6درصد می شوند.

شرکت های خارجی همچنان محروم از سرمایه گذاری در این بخش هستند.25منفیونزوئالامریکا

دولت درصدد لغو تحریم صادرات مواد معدنی می باشد.35مثبتاندونزیآسیا

بررسی مجدد قانون منع اعطای مجوز استخراج معدن جدید 30مثبتالئوسآسیا
که مهلت انقضای آن تا سال 2015 می باشد.

منبع: بیزینس مانیتور

مقررات جهانی صنعت معدن، پیشرفت های منفی

فضای مقرراتی در آسیا با کمترین سطح جذابیت
امتیازهای شاخص مقررات در حوزه های استخراج معدن- سه گانه های باال، 

میانه و پایین به تفکیک هر منطقه

منبع: بیزینس مانیتور

سه گانه باال      سه گانه میانه      سه گانه پایین

خاورمیانه                اروپا                 آسیا                امریکا                آفریقا 
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تغییرات نسبت کشورمنطقه
شرحشاخصبه فصل قبل

82خنثیبوتسواناآفریقا
دولت در سال 2012 مالیات ها را کاهش داد و یک رویکرد حامی کسب و کار برای مالیات 

صنایع معدنی را حفظ نموده است. برنامه های بهبود چارچوب مقرراتی صنایع معدنی برای جذب 
شرکت های معدنی فعال در شاخه های غیر الماس به این بخش در دست اجرا می باشد.

فضای مقرراتی باثباتی وجود دارد، 69خنثیفنالنداروپا
هرچند که قوانین حفاظت از محیط زیست سخت گیرانه ای وضع شده است. 

فضای مقرراتی باثباتی وجود دارد، هرچند که قوانین حفاظت از محیط زیست سخت گیرانه ای وضع 69خنثیسوئداروپا
شده است و اثر اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

وضع نرخ های مالیات که به سود شرکت های معدنی خارجی می باشند. 68خنثیبلغارستاناروپا

مالیات بر نقره و مس بر مبنای میانگین قیمت ماهانه فلزات بازار بورس لندن و نرخ تسعیر دالر 67خنثیلهستاناروپا
تعیین می شود. هیچ برنامه ای برای افزایش مالیات بخش معدن در آینده نزدیک وجود ندارد. 

خاورمیانه و 
نرخ مالیات نسبتًا پایین بوده و اعتبارات مالیاتی جذابی برای سرمایه گذاری وجود دارد. 65خنثیترکیهشمال آفریقا

دولت آنگوال در سه ماهه نخست 2013 اعالم کرد به منظور جذب سرمایه گذاری به بخش معدن، 65خنثیآنگوالآفریقا
مالیات این بخش 25درصد کاهش یافته است.

چارچوب مقرراتی جدید در دسامبر 2013 اجرایی گشت، بر اساس این مقررات شرکت های 65خنثیکاناداامریکا
معدنی می توانند از فضای مقرراتی باثبات و قابل پیش بینی بهره مند گردند. 

طراحی نظام مالیاتی مناسب که انگیزه سرمایه گذاری مستقیم در بخش معدن را فراهم می آورد. 62خنثیموریتانیآفریقا

چارچوب مقرراتی باثبات در بخش معدن ایجاد شده است.62خنثیپاناماامریکا

60خنثیمالزیآسیا
دولت با ارائه ابتکارات متنوعی درصدد جذب سرمایه گذاران و دور کردن آن ها از اندونزی 

می باشد. این اقدامات شامل معافیت های موقت مالیاتی، اعطای مجوز متمرکز شده، مالیات های 
پایین و عدم اخذ عوارض واردات می شوند. 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نحوی مطلوب مورد استقبال قرار می گیرد. امکان مالکیت 60خنثیکره جنوبیآسیا
100درصد برای شرکت های خارجی فراهم می شود. 

الیحه اصالح قانون استخراج معدن مورد بحث و بررسی قرار دارد که شرایط مساعدتری را برای 60خنثیجمهوری چکاروپا
شهروندان ساکن در مجاورت معادن زغال سنگ  ایجاد خواهد کرد. 

مقررات زیست محیطی سخت گیرانه تری ِاعمال می شود. 59خنثیقزاقستاناروپا

دولت حق بهره برداری از فلزات اصلی را 7/5درصد و از فلزات گران بها را 8درصد اعالم نمود. 58خنثیمکزیکامریکا

فساد همچنان از نگرانی های اصلی به شمار می رود. 57خنثیاسلواکیاروپا

55خنثیمالیآفریقا
دولت جدید در حال صورت برداری کامل از بخش معدن می باشد و همچنین در نظر دارد 

تمامی قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. با این حال دولت مشتاق به کاهش فساد و جذب 
سرمایه گذاری خارجی به بخش معدن می باشد. 

بازگشت به ضوابط پیشین بخش معدن؛ این مسأله باعث کاهش مشکالت شرکت های معدنی 55خنثیکلمبیاامریکا
خواهد شد، هرچند دولت ملزم به رفع معضل استخراج معدن غیرقانونی خواهد شد. 

54خنثیشیلیامریکا
پروژه ها به دلیل اعتراضات داخلی نسبت به بخش معدن 

و توسعه زیرساخت های مرتبط با تأخیر مواجه شده اند،
 اگرچه این کشور هنوز هم به لحاظ منطقه ای مقصد اصلی سرمایه گذاری در بخش معدن می باشد. 

خاورمیانه و 
عدم قطعیت در خط سیر دولت باعث کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. 54خنثیمصرشمال آفریقا

آفریقای آفریقا
54خنثیجنوبی

اصالحیه قانون توسعه منابع معدنی و نفت در سه ماهه نخست 2014 توسط نمایندگان مجلس به 
تصویب رسید و از آنجا که نسبت به پیش نویس نخست به نحوی گسترده بهبود یافته است مورد 

استقبال شرکت های معدنی قرار گرفت. 
دولت اجرای قانون اخذ مالیات بر کربن را تا سال 2016 به تأخیر انداخته است. با این حال دولت 

در نظر دارد مالیات هایی را بر آب معدنی حاوی اسید وضع نماید. 

درآمدها و قراردادهای بخش معدن مورد بررسی قرار می گیرد. دولت به منظور هماهنگ کردن 53خنثیسیرالئونآفریقا
مقررات در حال مذاکره با سایر کشورهای غرب آفریقا می باشد. 

دولت پیشنهاد افزایش حق بهره برداری به 4درصد 53خنثیبرزیلامریکا
و ایجاد یک نظام جدید برای اعطای امتیاز را مطرح نمود. 

خاورمیانه و 
53خنثیعراقشمال آفریقا

منطقه کردستان عراق به منظور افزایش سرمایه گذاری درصدد کاهش مقررات و مالیات می باشد. 
سایر مناطق عراق به دلیل وضعیت امنیتی به عنوان منطقه ممنوعه برای شرکت های معدنی به 

شمار می روند.

مقررات جهانی صنعت معدن، پیشرفت های خنثی

منبع: بیزینس مانیتور
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منبع: بیزینس مانیتور

تغییرات نسبت کشورمنطقه
شرحشاخصبه فصل قبل

53خنثیگینهآفریقا
دولت مالیات ها و حقوق بهره برداری بخش معدن را کاهش داده است، اما در حال حاضر 15درصد 

سهم در پروژه هایی با امکان خرید باالتر از 35درصد را اخذ می نماید. دولت به منظور هماهنگ 
کردن مقررات بخش معدن در حال مذاکره با سایر کشورهای تولیدکننده در غرب آفریقا می باشد.

به رغم سطح باالی فساد و موانع ورود به این کشور، 52خنثیروسیهاروپا
اصالحات قانونی باعث بهبود چشم انداز سرمایه گذاری خارجی می شود. 

دولت در نظر دارد مالیات را تا 44درصد افزایش دهد، اما نبود شفافیت در شیوه اجرای احتمالی 52خنثینامبیاآفریقا
مالیات بر درآمد اضافی باعث فرار سرمایه گذاران احتمالی می شود. 

دولت اشتیاق دارد سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن 50خنثیکوباامریکا
به ویژه حوزه های غیر از نیکل افزایش دهد. 

50خنثیهندوراسامریکا
قانون جدید استخراج معدن به منظور افزایش سرمایه گذاری در سه ماهه نخست 2013 اجرا 

شد. هرچند که اجرای آن با اعتراضات شدید گروه های زیست محیطی و مردم مواجه شد؛ 
نگرانی هایی این افراد در رابطه با استخراج در معادن رو باز می باشد. 

الیحه اصالحی قانون استخراج معدن در ژانویه 2012  اجرایی گشت. 50خنثیژاپنآسیا
بر این اساس محدودیت ها و بازرسی های بیشتری بر عملیات های بخش معدن ِاعمال می شود. 

هیچ ابتکار عملی برای این صنعت راکد اتخاذ نشده است. 50خنثیجامائیکاامریکا

خاورمیانه و 
احتمال کاهش تحریم ها می تواند باعث رشد قابل مالحظه ایران در بخش معدن شود. 48خنثیایرانشمال آفریقا

فضای کسب و کار بهبود یافته است، هرچند که هنوز هم کنترل سرمایه، تورم باال و نیازهای 48خنثیآرژانتینامریکا
داخلی باعث ایجاد مشکالت عملیاتی می شوند. 

صنایع معدنی به نحوی قابل توجه توسط دولت کنترل می شود 45خنثیویتنامآسیا
و مقررات آن نیز توسط دولت تنظیم می گردد. 

نرخ باالی مالیات و افزایش حق بهره برداری شرکت های معدنی را مجبور می کند از دولت 45خنثیتانزانیاآفریقا
درخواست نمایند تا با از احتیاط بیشتری مقررات بخش معدن را تنظیم نماید. 

تشریفات اداری پیچیده تنها تحت یک توافق نامه ویژه حقوق منابع معدنی را به شرکت های خارجی 40خنثیتایلندآسیا
اعطا می کند، یا این که پروژه توسط هیئت سرمایه گذاری توسعه یافته باشد. 

32خنثیزیمباوهآفریقا
شرکت های معدنی فعال در این کشور با سیاست بومی سازی سخت گیرانه تر، 

سطوح باالی مداخله دولت در بخش معدن و تعهد دولت به ارتقای درآمد 
خود از طریق اخذ مالیات و عوارض مواجه خواهند بود. 

دولت به دنبال افزایش 10 برابری مالیات در بخش معادن می باشد. 30خنثیفیلیپینآسیا

مهلت دوساله پروژه های جدید استخراج معدن به منظور کاهش اعتراضات 25خنثیگواتماالامریکا
داخلی به توسعه معدن به قوت خود باقی است. 

مقررات جهانی صنعت معدن، پیشرفت های خنثی

 چشم انداز جهانی
دیدگاه: قیم��ت پایین مواد معدنی طی فصول آینده نیز 
باع��ث کاه��ش دارایی و ایجاد ائت��الف در صنعت جهانی 
معدن خواهد ش��د و این مسأله س��رمایه گذاران چینی و 
هن��دی را ترغی��ب خواهد نمود به صورت مش��ارکتی در 
بخش معادن خارج از کش��ور و در راس��تای امنیت منابع 

سرمایه گذاری نمایند.

انتظ��ار م��ی رود صنعت جهان��ی معدن طی فص��ول آینده 
همچنان تحت فشار باقی بماند. تداوم سرمایه گذاری کشورهای 
آس��یایی در خ��ارج از کش��ور و افزایش تن��وع در تأمین مالی 
پروژه ه��ای معدنی مهلتی را برای ش��رکت های معدنی فراهم 
خواه��د آورد. هرچن��د که این موضوع نی��ز در معکوس کردن 

چشم انداز نامساعد این صنعت ناموفق خواهد بود و بسیاری از 
شرکت های معدنی به منظور کاهش تأثیر قیمت مواد معدنی، 

سیاست ریاضتی را ادامه خواهند داد. 
فضای پس از افزایش قیمت کاالها

قیمت کاالهای منتخب، درصد تغییر ساالنه

 f :منبع: بلومبرگ، مک کالسکی)1(، بیزینس مانیتور            پیش بینی

زغال سنگ حرارتی             مس              سرب          قلع              سنگ آهن

1. McCloskey
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 کاهش هزینه سرمایه ای
انتظار می رود کاهش هزینه س��رمایه ای در صنعت جهانی 
معدن که از سال 2010 آغاز شده تا سال 2016-2015 ادامه 
یاب��د. قیمت پایین م��واد معدنی باعث کاه��ش درآمد خالص 
شرکت های معدنی خواهد شد و آن ها را ملزم به اِعمال کنترل 
و نظم بر س��رمایه و عرضه مواد طی سال های آتی خواهد کرد. 
بر اساس اطالعات بلومبرگ، هزینه سرمایه ای 10 شرکت برتر 
از 80/8 میلیارد دالر در س��ال 2013 به 75/6 میلیارد دالر در 
سال 2014 و 64 میلیارد دالر در سال 2015 کاهش می یابد.

پیش بین��ی مربوط به اقتصاد چی��ن و متعاقباً قیمت فلزات 
صنعتی نش��ان دهنده ی��ک دوره بلندم��دت از کاهش هزینه 
س��رمایه ای در بخش معدن است. پیش بینی می شود میانگین 
رش��د تولید ناخالص داخلی واقعی چین در س��ال 2015 برابر 
6/7درصد باش��د، در صورتی که میانگین رشد سال 2014 در 
حدود 7/3درصد برآورد شد و بلومبرگ نیز این رقم را 7/2درصد 

پیش بینی نمود.

 افزایش ائتالفات شرکتی در آینده 
انتظار م��ی رود فعالیت ه��ا در زمینه ادغام و خرید س��هام 
ش��رکت ها در بخش مع��دن طی فصول آت��ی افزایش یابد که 
این مس��أله ناش��ی از کاهش ارزش ش��رکت های معدنی، الزام 
به ارتق��ای راندمان عملیاتی و تمایل چین به س��رمایه گذاری 
در مناب��ع معدنی خواهد بود. افزای��ش گزینه های تأمین مالی 
از جمله س��رمایه گذاری بخش خصوصی، صندوق های سرمایه 
دولتی و معامالت جاری باعث ائتالف شرکت ها در بخش معدن 

خواهد شد.
اعالم قطع سرمایه گذاری شرکت های معدنی مهم در نیمه 
دوم 2014 امکان فعالیت بیشتر در زمینه ادغام و خرید سهام 
ش��رکت ها را فراهم خواه��د آورد. ش��رکت بی.اچ.پی بیلیتون 
در آگوس��ت 2014 اع��الم کرد در نظ��ر دارد واحدهای تولید 
آلومینیوم، منگنز، نقره، زغال سنگ و نیکل خود را به واحدهایی 

مجزا با ارزش 12 تا 20 میلیارد دالر تبدیل نماید. البته شرکت 
آنگلوامریکن پالتینیوم درصدد خروج از معادن پالتین یونیون)8( 

و روستنبرگ)9( در آفریقای جنوبی می باشد.

شرکت های معدنی فعال در زمینه طال و سنگ آهن پیشتاز 
در زمین��ه ائتالف خواهند بود و س��قوط قیمت ه��ا باعث افت 
بسیاری از عملیات های پرهزینه خواهد شد، چرا که استفاده از 
روش های تأمین مالی سنتی بقای شرکت های معدنی کوچک تر 
را در معرض خطر قرار می دهد. افت قیمت سنگ آهن از سه ماهه 
نخست 2014 باعث شده صنعت سنگ آهن از چشم انداز رقابتی 
نامس��اعدی برخوردار گردد. شرکت های اس��ترالیایی وسترن 
دیزرت رسورسز)10( و ترمیت رسورسز)11( در ماه سپتامبر منحل 
ش��دند، حال آن که ش��رکت مینرالز آفریکن)12( تالش می کند 

منابع مالی پروژه تونکولیلی)13( در سیرالئون را تأمین نماید.

با این وجود روند صعودی حجم استخراج طال و سنگ آهن 
ط��ی دوره پیش بین��ی ت��ا س��ال 2018 ادامه خواه��د یافت. 
افزایش تقاضا برای طال از چین باعث توس��عه س��رمایه گذاری 
در دارایی های جهانی صنعت معدن خواهد ش��د که این مسأله 
س��طح عرضه در بخش معدن را در میان مدت افزایش خواهد 
داد. در رابطه با سنگ آهن نیز الزم به ذکر است که شرکت های 
معدنی بی.اچ.پی، رینو تینتو و والی از آنجا که در منحنی هزینه 
جهانی در جایگاه ش��رکت های کم هزینه ق��رار دارند، درصدد 
اجرای برنامه های توس��عه ای می باشند. ش��رکت بی.اچ.پی در 
نظر دارد ش��رکت رینو را به عنوان کم هزینه ترین تولیدکننده 

تحت فشار قرار گرفتن شرکت های کوچک در نتیجه افت قیمت ها
 )LHS( قیمت واردات سنگ آهن چین، دالر/تن

)RHS( و شاخص استخراج معدن سنگ آهن بلومبرگ

نکته: قیمت واردات سنگ آهن چین بر مبنای محصول 62درصد آهن به صورت CFR می باشد. 
منبع: اطالعات بلومبرگ

نظام سرمایه ای عاملی مهم
هزینه سرمایه ای 10 شرکت معدنی برتر

نکته: هزینه سرمایه ای مورد محاسبه مربوط به ترکیبی از هزینه سرمایه ای شرکت های بی.اچ.پی بیلیتون)1(، 
والی، رینوتینتو، گلینکور)2(، انگلوامریکن)3(، فریپورت مک موران کوپر اند گلد)4(، سیسا استرالیت)5(، گروپا 

مکزیکو)6(، باریک گلد، ودانتا رسورسز)7( می باشد.
 f :پیش بینی  e :منبع: صنایع بلومبرگ                      برآورد

)LHS( هزینه  سرمایه ای شرکت های معدنی، میلیارد دالر
)RHS( درصد تغییر ساالنه

افزایش فعالیت ها در زمینه ادغام و خرید سهام شرکت ها در بخش معدن
ادغام و خرید سهام شرکت ها در بخش معدن

منبع: اطالعات بلومبرگ

)RHS( تعداد معامالت             )LHS( حجم معامالت، میلیارد دالر

1. BHP Billiton
2. Glencore
3. Anglo American
4. Freeport McMoRan Copper & Gold
5. Sesa Sterlite

6. Grupo Mexico
7. Vedanta Resources
8. Union
9. Rustenburg

 

10. Western Desert Resources
11. Termite Resources
12.  African Minerals
13. Tonkolili
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سنگ آهن در جهان تصاحب نماید. این شرکت تالش می کند 
از طریق توسعه زمین های قدیمی، هزینه های نقدی واحد )به 
اس��تثنای هزینه حمل و نقل و پرداخت ح��ق بهره برداری به 
دول��ت( را با کاهش حداقل 25درصدی به 20 دالر به ازای هر 

تن برساند.

 تمایل چین و هند به سرمایه گذاری خارجی
اعتقاد بر این اس��ت که تالش چین برای تأمین منابع باعث 
افزایش معامالت خارجی در بخش معدن طی سال های آینده 
خواهد ش��د که به عنوان نمونه می ت��وان به خرید معدن مس 
الس باماس شرکت گلین کور ایکس��تراتا به ارزش 5/8میلیارد 
دالر در آوری��ل 2014 اش��اره نم��ود،. ل��ذا چین ب��ه موجب 
کمبود مؤلفه های س��اختاری در تولی��د داخلی تمایل خود به 

سرمایه گذاری در منابع معدنی را حفظ خواهد کرد.

کاهش ذخایر، سقوط درجه سنگ آهن و دوره نسبتاً کوتاه 
عمر معادن داخلی باعث افزایش س��رمایه گذاری خارجی چین 
خواهد شد. میانگین درجه سنگ آهن چین از 66درصد در سال 
2004 به 17درصد در سال 2014 کاهش یافت. روند پاالیش 
این سنگ آهن با چنین کیفیتی به شدت وابسته به انرژی بوده 
و بس��یار آالینده می باشد، بر این اساس تولیدکنندگان چینی 
فوالد مجبور می ش��وند برای سرمایه گذاری در بخش معدن در 

خارج از چین اقدام به فعالیت اقتصادی نمایند.

ب��ه ع��الوه، ش��رکت های معدنی چین��ی ملزم به توس��عه 
فعالیت های خارجی خود می باش��ند. از م��ی 2014 معامالت 
منابع معدنی پایین تر از 1 میلیارد دالر نیازمند ثبت می باشند 

و به تأیید کمیسیون اصالح و توسعه ملی چین نیاز ندارند.

تالش های هند جهت تولید مداوم در بخش های سنگ آهن 
و زغال سنگ باعث خواهد شد این کشور سرمایه گذاری خارجی 
در بخش معدن را افزایش دهد و از آنجا که قاره آفریقا غنی از 
ذخایر دست نخورده با درجه باال هستند که برای رشد اقتصادی 
هند در بلندمدت امری ضروری به شمار می رود، انتظار می رود 
آفریقا یکی از مقاصد کلیدی برای سرمایه گذاری هند در صنایع 
معدنی باش��د. در حقیقت آفریقای جنوبی مقصد بس��یاری از 
سرمایه گذاران هندی به عنوان تأمین کنندگان برتر زغال سنگ 
حرارتی می باشد، زیرا از یک طرف زغال سنگ اندونزی از کیفیت 
پایینی برخوردار است و از طرف دیگر هزینه های استخراج در 
استرالیا بسیار باال می باشد. شرکت جیندال و عطا)1( هم اکنون 
در بخش زغال س��نگ آفریقای جنوبی س��رمایه گذاری نموده 
است، در حالی که شرکت  سیمان دالمیا)2( در حال بررسی ورود 

به این بخش است.

 تداوم چالش های عملیاتی
صرف نظ��ر از کاهش قیمت کاالها، دالی��ل دیگری وجود 
دارد که بیان می کند توس��عه صنعت معدن طی سال های آتی 
چالش��ی برای سرتاس��ر جهان خواهد بود. ملی شدن منابع در 
بسیاری از مناطق شامل امریکای التین و آفریقا تحقق خواهد 
یافت. دولت شیلی و کلمبیا تمایل بیشتری به وضع مالیات های 
جدید و مقررات س��خت گیرانه تر زیست محیطی در بخش های 
مع��ادن خود ابراز داش��ته اند. در زامبیا نیز دول��ت تمایل دارد 
درآمد ناش��ی از بخش منابع معدنی خ��ود را افزایش دهد، بر 
این اساس پیش��نهاد تصاحب زمین و بومی سازی شرکت های 
خارجی بدون جبران خس��ارت ارائه ش��د که ممکن اس��ت در 

فصول آتی تحقق یابد.
به عالوه رش��د واکنش های زیس��ت محیطی مانع توسعه 
پروژه های اس��تخراج معدن خواهد شد. پیش��نهاد 5 میلیارد 

ادامه روند رو به رشد
تولید معادن طال و سنگ آهن در جهان

 f :منبع: سازمان زمین شناسی ایاالت متحده امریکا، بیزینس مانیتور        پیش بینی

)RHS( سنگ آهن، میلیون تن)LHS( طال، میلیون اونس

اختالف بین معادن
سهم تولید و مصرف چین نسبت به جهان، درصد )2013(

منبع: بلومبرگ

بوکسیت
 )آلومینیوم(

سنگ آهن 
)فوالد(

سرب نیکل قلع مسروی

مصرف محصوالت پاالیش شده                               تولید در معادن

معادن سنگ های فلزات
جهان- سرمایه گذاری شرکت های چینی در بخش معدن

نکته: داده ها شامل خریدها و  تصاحب سهام شرکت های کوچکتر در پروژه های استخراج معدن می شود. 
منبع: بیزینس مانیتور

سنگ آهن وست پیبارا

مس اوداکان

مس آیناک
نیکل پاالوان

نیکل دریاچه بوکو

مس الس باماسسنگ آهن تونکولیلی

سنگ آهن سیماندو

مس آکتوگای
روی ولوررینه

نیکل گریدو

نیوبیوم آراکسا
مس تورموکو مس النشیا

پالتین باکابونگآهن سینو

مس چوکیوکاماتاماراویکوال

1. Jindal and Atha Group
2. Dalmia Cement
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دالری ش��رکت معدنی نیومونت)1( برای معدن کانگو واقع در 
پ��رو به دلی��ل نگرانی ها در زمینه آلودگ��ی آب با تأخیرهایی 
مواجه ش��د. این پ��روژه بزرگ تری��ن س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در پرو می باش��د و انتظار م��ی رود 350 هزار اونس 
طال و 54 هزار اونس مس س��االنه و طی یک دوره 19 س��اله 

در این معدن تولید شود. 

 بررسی چشم انداز- مناطق موفق و ناموفق
به رغم چشم انداز مبهم صنعت معدن، چندین منطقه مناسب 
سرمایه گذاری وجود دارد. انتظار می رود کلمبیا، مکزیک و پرو از 
جمله مناطق موفق در قاره امریکا در طول دوره پیش بینی تا سال 
2018 باشند. رشد بخش معدن این کشورها از آهنگ سریع تری 
برخوردار خواهد ش��د که این مسأله ناشی از چارچوب مقرراتی 
مناسب، ذخایر عظیم منابع معدنی و بهبود مداوم فضای کسب و 
کار در این کشورها خواهد بود. توسعه کانال پاناما تا نیمه نخست 
2016 باعث افزایش نرخ رشد بخش زغال سنگ کلمبیا خواهد 
شد، زیرا شرکت های معدنی فعال در زمینه زغال سنگ با سهولت 

بیشتری به بازار آسیا دسترسی خواهند داشت.

در مقابل، چش��م انداز بخش معدن کشورهای آفریقایی در 
مقایس��ه با فصل قبل با افت قابل توجهی مواجه ش��ده است. 
دیدگاه های مطلوب گذش��ته نس��بت به بخش در حال توسعه 
س��نگ آهن در غ��رب آفریقا و بخش زغال س��نگ در آفریقای 
جنوبی به دلیل قیمت های پایین تر از حد انتظار کاالها نامساعد 
ش��ده است. توتال)2( به عنوان پنجمین تولید کننده زغال سنگ 
آفریقای جنوبی، دارایی های خود را در معدن زغال س��نگ در 
جوالی 2014 به شرکت رسورسز اکسارو)3( انتقال داد، در حالی 
که ش��رکت بی.اچ.پی تمام معادن زغال سنگ خود در آفریقای 
جنوبی را طی ماه های آتی به عنوان بخش��ی از اقدامات جهت 
کاهش پورتفوی شرکت تقسیم خواهد کرد. با توجه به این که 
سال های رش��د قیمت های زغال س��نگ و سنگ آهن گذشته 
اس��ت، ش��رکت های معدنی با تمرکز بر دارایی های خود که از 
حاشیه  سود باالیی برخوردار هستند به حمایت از روند کنترل 

سرمایه ادامه خواهند داد.
هرچن��د بخش معادن قلع در آفریقا از چش��م انداز مطلوبی 
برخوردار اس��ت، قیمت باالتر قلع باعث افزایش سرمایه گذاری 
در بخ��ش معدن خواهد ش��د و انتظار می رود رش��د تولید در 
معادن قلع با آهنگ یکنواخت در جمهوری دموکراتیک کنگو، 

رواندا و نیجریه مشاهده شود.

در بین کش��ورهای قاره آس��یا، اس��ترالیا همچنان اهداف 
بخ��ش معدن خود را حفظ نموده اس��ت. فضای کس��ب و کار 
بخش خصوصی، زیرس��اخت های مناس��ب در بخش معدن و 
ذخایر قابل توجه از مواد معدنی در این کشور شرایط نادری را 
پدید آورده اس��ت. در مقابل، انتظار می رود بازارهای پیشرو از 
جمله تایلند، الئوس و فیلیپین طی دوره میان مدت از عملکرد 
ناموفق تری نسبت به سایر کشورها برخوردار باشند. تعداد اندک 
زیرس��اخت ها، چارچوب های مقرراتی نامناس��ب و قیمت های 
پایین مواد معدنی باعث محدود ش��دن س��رمایه گذاری بخش 
معادن خواهد شد که البته تشکیل جامعه اقتصادی انجمن ملل 
آسیای جنوب شرقی)4( در دس��امبر 2015 در معکوس کردن 

این روند ناموفق خواهد بود.

مشکالت زیست محیطی مانعی برای توسعه صنعت معدن
نقشه-معدن کونگا

منبع: سازمان زمین شناسی ایاالت متحده امریکا

رودخانه آمارون

پرو

برزیل

معدن کونگا

اقیانوس آرام
بولیوی

کلمبیا

اکوادور

رودخانه یوکایالی

نرخ باالتر رشد برخی مناطق نسبت به سایر مناطق
رشد ارزش صنعت معدن، درصد

 f :منبع: داده های سازمان ملل، بیزینس مانیتور           پیش بینی

پرو                           شیلی                      کلمبیا                          مکزیک    
برزیل                       ایاالت متحده امریکا                     کانادا

رقابت مداوم بر روی قیمت
قیمت زغال سنگ بخار نیوکاسل و قیمت واردات سنگ آهن چین، دالر/تن

 f :منبع: بلومبرگ، مک کالسکی، بیزینس مانیتور            پیش بینی

CFR قیمت واردات سنگ آهن چین، با درجه 62درصد به صورت
FOB 6,700 به صورت kc GAD ،زغال سنگ بخار نیوکاسل

1. Newmont Mining
2. Total

3. Exxaro Resources
4. ASEAN Economic Community
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 روش شناسی

 روش شناسی پیش بینی صنعت 
پیش بیني های صنعت با بهره گیری از بهترین تکنیک های 
مدل سازی سری هاي زمانی و مدل سازی اقتصادسنجی/علیتی 
انجام گرفته اس��ت. بدیهی است ش��کل دقیق مدل سری هاي 
زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده ها با توجه 

به ویژگی های غالب آن صنعت ارزیابی می شوند.
تکنی��ک م��ورد اس��تفاده در هم��ه تحلیل ه��ا، بردارهای 
خودرگرس��یون هس��تند. برداره��ای خودرگرس��یون اج��ازه 
پیش بیني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود 
متغیر به عنوان اطالعات توصیفی می دهند. برای مثال در زمان 
پیش بین��ی قیمت نفت، می توان اطالعاتی درباره مصرف نفت، 

ذخایر و ظرفیت آن را نیز گنجاند.
البته معموآلً پیش بین��ي برخی از متغیرهای فرعی صنعت 
مورد نظر، با اس��تفاده از تغییرات پیشین )سابقه( متغیر انجام 
می شود که چنین تحلیل تک متغیره ای را مدل سازی تک متغیره 
می گویند. در تحلیل های موجود، از پرکاربردترین و معمول ترین 
ش��کل مدل های تک متغیره استفاده می ش��ود که به آن مدل 

میانگین متحرک خودرگرسیون )ARMA( می گویند.
در برخ��ی موارد تکنیک ه��ای این مدل ب��ه دلیل کافی 
نبودن س��ابقه متغیر و ی��ا پایین بودن کیفی��ت داده ها کارا 
نیس��تند که در چنین مواردی یا از روش های سنتی تجزیه 
یا روش های هموارس��ازی به عنوان پایه تحلیل و پیش بیني 

استفاده می شود.

بیزین��س مانیت��ور عمدت��اً از برآوردکننده ه��ای کمین��ه 
مج��ذورات خطی)1(  اس��تفاده نم��وده و از روش کل به جزء 
به منظور جلوگیری از وابس��تگی به بررس��ی های غیرعینی و 
افزایش اس��تفاده از بررسی های عینی اس��تفاده نموده است. 
به طور گس��ترده یک مدل خطی در پیش بینی ها به کار رفته 
اس��ت، اما در م��وارد مورد نیاز از مدل های غیر خطی س��اده 
همچون مدل لگاریتم خطی استفاده شده است. ضمن آن که 
در طول دوره های ش��وک صنعتی مانند ش��رایط آب و هوایی 
ضعی��ف که مانع تولیدات کش��اورزی می ش��ود، برای تعیین 

سطح تأثیر، متغیرهای مجازی به کار گرفته شدند.
بدیهی اس��ت پیش بین��ی کارآمد، وابس��ته ب��ه مدل های 
رگرس��یون مناس��ب اس��ت. به همین دلیل، با در نظر گرفتن 
آزمون ها و معیارهای مختل��ف مانند موارد ذیل، بهترین مدل 

انتخاب شده است:
 ق��درت تبیین مدل با اس��تفاده از  R2؛ و در نظر گرفتن 

درجه آزادی با استفاده از R2 تعدیل شده
 آزمون حرکت جهت دار و درجه اهمیت ضرایب

 انجام آزمون فرضیه به منظور حصول اطمینان از معنادار 
بودن ضرایب، )آماره آزمون t یا سطح معناداری(

 ارزیاب��ی تمامی نتایج فوق برای کاهش خودهمبس��تگی 
متغیرها و هم خطی چندگانه

بر این اساس، از بهترین مدل ممکن برای انجام پیش بینی ها 
استفاده شده است. 

1. OLS Estimators(Ordinary Least Squares)
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باید توجه داش��ت که دخالت انسان نقش الزم و مؤثری در 
تمام تحلیل ه��ا و تکنیک های پیش بیني ایف��ا می کند. دانش 
انس��ان در مورد صنعت، کمک مي کن��د داده های ناهماهنگ، 
نقاط عطف، مش��کالت س��اختاری و ویژگی های موقتی برخی 
داده ها کش��ف ش��وند که روش های کاماًل مکانیکی پیش بیني 

قادر به شناخت آن ها نیستند.

 روش شناسی تخصصی
  ارزش صنعت

ارزش صنعت معدن برابر با س��هم این بخش )فعالیت های 
معدنی و خدمات پایین دستی( از تولید ناخالص داخلی می باشد. 
ارقام از سازمان های ملی آمار کشورهای مربوطه اخذ می شود و 
تعاریف دقیق احتماالً در بین کشورها متفاوت است. پیش بینی 
نرخ های رشد از طریق فرض های مربوط به رشد سرمایه گذاری 
و تولید در بخش های معدن هر کشور و قیمت مواد معدنی مهم 

طی دوره پیش بینی پنج ساله حاصل می شود.

 حجم تولید
پیش بینی ه��ای تولی��د مرب��وط ب��ه تولید م��واد معدنی 
)به صورت س��نگ و میعانات( می باش��د ت��ا این که مربوط به 
تولی��د مواد پاالیش  ش��ده باش��د و به فلزات تحت پوش��ش 
ارجاع می ش��ود. پیش بینی های مربوط به تولید زغال س��نگ 
نش��ان دهنده حجم کل زغال سنگ بر حس��ب تن می باشد. 
روش شناسی پیش بینی ها بر مبنای برنامه های سرمایه گذاری 
نقش آفرین��ان مهم و ارزیابی از نحوه تأثیرپذیری این برنامه ها 
در آینده از ارقام م��ورد انتظار برای عوامل متعددی همچون 

موارد مشروح در ذیل می باشد:
قیمت کاالها: پیش بینی های قیمت کاال بخشی از راهبرد 
وضعیت کاالها اس��ت که گزارش می ش��ود. پیش بینی قیمت 
کاال از طری��ق تجزیه و تحلی��ل عوامل اقتصاد کالن، عرضه و 
تقاضای هر کش��ور، جریان های ملی ب��ازار و الگوهای نمودار 

فنی تعیین می شوند. 
توسعه مقرراتی: با استفاده از تحلیل های ریسک کشوری 
خط س��یرهای مقرراتی هر کشور تعیین شده اند، بر این اساس 

احتمال تغییرات مثبت و منفی مقررات بیان می شود. 

 منابع
مجموع��ه داده های ای��ن گزارش با اس��تفاده از آمارهای 
ملی، منابع سازمان های مختلف )پژوهش جغرافیایی ایاالت 
متح��ده امریکا، س��ازمان ملل متح��د، اداره اطالعات انرژی 
امریکا و س��ایر نهادها( و اطالعات ش��رکت ها تأمین شده اند. 
پیش بینی ها نیز با استفاده از روش های تخصصی مشروح در 

فوق صورت گرفته اند.

 روش شناسی رتبه بندی ریسک/ بازده
رتبه بندی ریسک/ بازده، یک سیستم رتبه بندی منطقه ای 
و رقابتی برای ارزیابی س��هولت انجام کسب و کار و فرصت ها 
و محدودیت های خاص این صنعت برای سرمایه گذاران بالقوه 

در یک بازار معین فراهم می کند.
سیستم رتبه بندی ریسک/ بازده از دو گروه تشکیل شده است:

 بازده ها
اندازه و پتانسیل رشد در هر کشور و مشخصات گسترده تر 
کش��ور/ صنعت که احتماالً مانع پیش��رفت هستند را ارزیابی 

می کند. این گروه به دو زیر گروه تقسیم می شود: 
بازده های بازار: یک گروه ویژه صنعت که پیش بینی های 
مربوط به رش��د و اندازه کنونی صنعت، آزادی بازار نسبت به 
تازه واردین و سرمایه گذاران خارجی را به منظور تعیین امتیاز 

کلی بازده برای سرمایه گذاران محاسبه می کند.
بازده های کش�ور: این گروه ویژه یک کشور است و این 
امتیاز در ش��رایط مطلوب سیاس��ی و اقتصادی برای صنعت 

مزیت به شمار می رود.

 ریسک ها
ارزیاب��ی ریس��ک های صنعتی و مس��ائلی که از ش��رایط 
سیاسی/ اقتصادی دولت به وجود می آیند، احتمال پیش بیني 
بازده ها را در بازه زمانی موردنظر فراهم مي کنند. این گروه به 

دو زیر گروه تقسیم می شود: 
ریس�ک های ب�ازار: یک گروه ویژه صنعت اس��ت و این 
امتی��از ریس��ک های عملیاتی بالق��وه برای س��رمایه گذاران، 
موضوع��ات مقرراتی پیش روی صنعت و بلوغ نس��بی بازار را 

تحت پوشش قرار می دهد.
ریس�ک های کش�ور: این گروه ویژه یک کشور است که 
ناپایداری سیاس��ی و اقتصادی، قانون گذاری نامساعد و فضای 
کس��ب و کار ضعیف را برای محاسبه امتیاز کلی مورد ارزیابی 

قرار می دهد. 
با ترکیب ریسک های کشور و ریسک های بازار یا بازده  های 
کشور و بازده  های بازار، یک میانگین وزنی محاسبه می شود 
و  این دو عدد، امتیاز کلی ریسک/ بازده را تشکیل می دهند 
که در سیس��تم رتبه بندی منطقه ای این گزارش در رابطه با 
ریسک ها و بازده های یک صنعت خاص در یک کشور خاص 

به کار رفته اس��ت.
ب��رای ه��ر طبقه بن��دی و زی��ر مجموعه ه��ای آن، به هر 
کش��ور از 100 امتیاز ده��ی  می  ش��ود )بهتری��ن امتیاز 100 
اس��ت( که رتبه بندي کلی  ریس��ک/ بازده میانگین موزون از 
کل امتیازهاس��ت. شایان ذکر اس��ت که به دلیل آن که عمده 
کش��ور ها به عنوان بازار های نوظهور در نظر گرفته می  شوند، 
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این سیس��تم رتبه بندي براس��اس دوره های سه ماهه در سال 
بازبینی می  ش��ود. این عمل باعث می  شود رتبه بندي براساس 
آخری��ن اطالع��ات و داده ها از تم��ام مناب��ع، متخصصین و 

تحلیل ها صورت گیرد.
رویک��رد بیزینس مانیتور در ارزیابی تعادل ریس��ک/ بازده 
برای س��رمایه گذاران جهانی صنایع زیربنای��ی به چهار گروه 

طبقه بندی می شود: 
 نخس��ت، بر اس��اس رونده��ای کنونی صنعت/ کش��ور و 
پیش بینی رش��د صنعت/ کش��ور، عوامل مع��رف فرصت ها به 

سرمایه گذاران آتی شناسایی می شوند.
 دوم، ویژگی های خاص کشور و صنعت شناسایی می شوند 

که احتماالً بیانگر ریس��ک های عملیاتی برای سرمایه گذاران 
آتی می باشند.

 سوم، تالش شده تا حد امکان شاخص های عینی شناسایی 

شوند و از ذهنیت گرایی جلوگیری شود.
 چهارم، از رتبه بندی ریس��ک کش��وری مختص بیزینس 

مانیتور به نحو دقیقی اس��تفاده شده تا اطمینان حاصل شود 
صرفاً جنبه هایی مورد اس��تفاده قرار گرفته اند که بیش��ترین 
ارتب��اط را با صنایع زیربنایی دارند. به طور کلی این سیس��تم 
یک بینش مقایسه ای صنعتی، پیرامون فرصت ها و ریسک های 

شرکت ها در سرتاسر جهان ارائه می دهد.

 روش شناسی تخصصی
ش��اخص های مورد استفاده، به ش��رح جدول زیر هستند. 
تقریباً تمامی ش��اخص ها به صورت عینی می باش��ند. با توجه 
به تعداد ش��اخص ها/ داده های مورد استفاده، برابر بودن وزن 
تمام��ی مؤلفه ها نامناس��ب خواهد بود. ج��دول زیر وزن هاي 

اختصاص داده شده به هر شاخص را نشان مي دهد:

وزن، درصدشاخص

70بازده ها

80بازده های صنعت

33تولید بخش معادن، میلیارد دالر

33نرخ رشد بخش، درصد تغییر ساالنه

33سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، درصد

20بازده های کشور

25زیرساخت های بازار کار

25زیرساخت های فیزیکی

25مالیات

25آزادی عمل دولت

30ریسک ها

50ریسک های صنعت

25قیمت فلزات

25میانگین تغییرات 10 ساله در قیمت فلزات 

25چارچوب مقرراتی در بخش معادن

25چارچوب حقوقی در بخش معادن

50ریسک های کشور

25رتبه بندی اقتصادی در بلندمدت

25فساد

25تشریفات اداری

25تداوم خط مشی بلندمدت

منبع: بیزینس مانیتور

وزن دهی شاخص ها
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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

تلفن: 88349112- 88938698                 دورنگار: 88938698

www.passport.ir
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