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23.5 % زيادة في صادرات أستراليا من خام الحديد في العام 2014
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المعادن العربية ـ حققت صادرات خام الحديد األسترالي قفزة كبيرة خالل العام 2014، وذهبت الحصة الكبيرة إلى
السوق الصينية.

وحسب بيانات مكتب اإلحصاء األسترالي، حصلت «المعادن العربية» على نسخة منها، فقط ارتفعت الصادرات األسترالية
بنسبة 23.54%. وبلغت كميتها 755.07 مليون طن مقابل 611.19 مليون طن في العام 2013، بارتفاع 143.88 مليون

طن.

وذهبت أغلبية الصادرات األسترالية من خام الحديد إلى الصين، حيث وصلت حصتها 79.15%، من إجمالي الصادرات
األسترالية، وارتفعت بنسبة 29.04% مقارنة بالعام 2013، وبلغت كميتها 597.65 طن.

ورغم االرتفاع الكبير في كمية الصادرات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة – 10.47% لتصل إلى 60.174 مليار دوالر. وكانت
قيمة صادراتها 67.209 مليار دوالر في العام 2013.
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في العدد القادم

• شركات عربية: 	
 ــــ شركة »حديد عز« املصرية

ــــ الشركة العاملية لألملنيوم اإلماراتية
ُعمان: احلصان األسود 

 

• 	
يف صناعة الصلب العربية
• صناعة الصلب الصينية:  	

اجتاهات جديدة ووقائع حملية وعاملية



4  املعادن العربية ـ العدد 1 ــ نيسان )أبريل( 2015 

رأي

فـرص 

تتراجـع 

ومخـاطر 

تـتقدم

قبل عدة سنوات كان احلديث عن الصناعات العربية يرتبط أكثر باحلديث عن الفرص 
واملناخات االجيابية اليت تساعد على إقامة مثل هذه الصناعات, واليت تتقدمها صناعة احلديد 

والصلب وصناعة األملنيوم.
إن الصورة اليت قدمتها معظم الدراسات االقتصادية تنطلق من كون املنطقة العربية مبا 
متثله من إمكانيات مالية واقتصادية وبشرية تؤهلها ألن تكون من بني املناطق األكثر جذبا 
لالستثمار يف هذه الصناعات. لقد شجعت هذه الدراسات والتحاليل املستثمرين على التفكري 
بإقامة العديد من املصانع حيث أصبح هناك سواء على مستوى احلديد والصلب أو األملنيوم, 
الشركات  اليت حتتل مواقع متقدمة بني كربيات  الكبرية  العربية  الشركات  جمموعة من 

العاملية, كما أصبح عدد من دول املنطقة يندرج بني اكرب املنتجني.
عشر  اكرب  بني  اخلامسة  املرتبة  املثال  سبيل  على  املتحدة  العربية  اإلمــارات  احتلت  لقد 
مصر,  هي  عربية  دول  أربــع  احتلت  كما  األملنيوم.  صناعة  يف  العاملي  املستوى  على  منتجني 
السعودية, قطر, واإلمارات مواقع ال ميكن جتاهلها بني أول أربعني دولة منتجة للصلب اخلام 

على املستوى العاملي.
وبصورة أكثر حتديدا فان حصة الدول العربية يف اإلنتاج العاملي من الصلب, بالرغم من 
بلغ  األخــرى حيث  اإلقليمية  باملقارنة مع اجملموعات  تبدو صغرية   واملتواصل   املستمر  النمو 
إمجالي اإلنتاج العاملي من الصلب اخلام يف عام 2014 مليار و662 مليون طن, وهذه الصورة 
قد تبدو مغايرة يف حال النظر إىل موقع الدول العربية يف التجارة العاملية للصلب, حيث حتتل 

مكانا متقدما يف استرياد منتجات الصلب, بشكل خاص املنتجات الطويلة.
وترسم صناعة األملنيوم صورة مغايرة نسبيا, عرب مساهمتها القوية يف جمال اإلنتاج العاملي, 
وتصدير جزء من إنتاجها من هذه املادة, حيث يشكل إنتاج دول منطقة اخلليج نسبة تصل إىل 
10 %  من إمجالي إنتاج األملنيوم األولي على مستوى العامل والذي يقدر بـ 50 مليون طن يف 

عام 2014.
تطور  املؤثرة يف  واملخاطر  الفرص  من  النظر حول مستوى كل  وجهات  التباين يف  ورغم 
هذه الصناعات, فان نتائج أعمال عدد من الشركات دفعت باجتاه احلديث عن املخاطر اليت 

أصبحت تشكل تهديدا, يف حني اختلفت املعايري بالنسبة لتقييم حجم الفرص املتاحة.
إن ظهور عدد من األزمات اليت واجهت العامل اليوم ومن ضمنها املنطقة العربية واملتمثلة يف 
عدم االستقرار السياسي على مستوى عدد من الدول, واشتداد حدة األزمة االقتصادية واملالية 
بالنسبة لعدد من اقتصاديات العامل, وما جنم عن ذلك من تقلبات يف أسعار العمالت واخنفاض 
يف مستوى أسعار بعض اخلامات  املعدنية وبشكل خاص خالل األشهر األوىل من هذا العام حيث 
وصل سعر طن خام احلديد إىل اقل من مخسني دوالر, وما رافق ذلك من مصاحل متناقضة لكل 

من املنتجني واملستهلكني هلذه املادة.
كل ذلك أسهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف اضطراب األسواق ويف زيادة حدة التنافس 

بني املنتجني, مما أدى إىل اخنفاضات قوية يف أسعار املنتجات.
انطالقا من هذا الواقع, املتغري حينا واملأزوم حينا آخر, ويف هذا املناخ الذي يطرح شكوكا 
كثرية, ونوعا من عدم اليقني, ظهرت فكرة إن تكون هناك جملة الكرتونية حتمل اسم »املعادن 
العربية« وهو اسم رديف للموقع اإللكرتوني الذي حيمل نفس االسم والذي بدأ نشاطه منذ 

عدة أشهر.
»املعادن  هي  وهــذه  الشك.  داخــل  من  يولد  اليقني  إىل  الطريق  فــان  أحيانا  يقال  وكما 
العربية« اليت تبحث عن اليقني بالرقم الصحيح وباخلربة املمتدة عرب سنوات, وعرب التحليل 

املوضوعي الذي يشكل األساس ألي عمل ناجح.
إن جملة »املعادن العربية« يف عددها األول تؤمن بأن مربر صدورها يكمن يف وجود صناعات 
عربية  استطاعت أن تؤكد  حضورها عرب الشركات العربية اليت أثبتت جدارتها على مستوى 
األسواق احمللية والعاملية, إضافة إىل وجود عدد من املعادن العربية اليت مل يتم التعريف بها 

كأساس لقيام صناعات معدنية جديدة.
الصورة  واستقراء  لنقل  أمينة  مــرآة  العربية«  »املــعــادن  تكون  أن  ونأمل  تكذب,  ال  املــرآة  إن 
بقاء هذه  يساعد على  بها, مبا  يرتبط  وما  ومنتجاتها  العربية  املعدنية  للصناعات  احلقيقية 
الصناعة قادرة على التطور والتكيف مع املتغريات يف عامل يعيش أزمات وحياول التغلب عليها 

باستمرار.

بقلم: يونـس حيـدر
رئيس التحرير
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إنــتــاج شركات  بــلــغ  ـ  الــعــربــيــة  املـــعـــادن 
)شركة  الــعــربــي  اخلــلــيــج  دول  األملــنــيــوم يف 
لشركيت  املالكة  لألملنيوم  العاملية  اإلمــارات 
دوبال وإميال، شركة ألبا البحرينية، شركة 
كــاتــالــوم الــقــطــريــة، شــركــة أملــنــيــوم ُصحار 
أكثر  السعودية(  معادن  وشركة  الُعمانية 
من  4,928,143  طن من األملنيوم األولي يف 
العام 2014 مقارنة بـ 3,748,616 طن للعام 
% عن    31 وبزيادة سنوية مقدارها   ،2013
العام الذي سبقه، وبلغت نسبة الزيادة للعام 
% يف   5 % فيما بلغت    6 2013 أكثر من 

العام 2012.
لألملنيوم،  اخلــلــيــجــي  اجملــلــس  وحــســب 
العاملية  اإلمــــــــارات  شـــركـــة  أنــتــجــت  فــقــد 
ألبا  شــركــبــة  طـــن،   2,341,063 لــألملــنــيــوم 
 640,153 قــطــر  أملــنــيــوم  طـــن،   931,427
طن،   652,000 الــســعــوديــة  ومـــعـــادن  طـــن، 
طن.  363,500 الُعمانية  أملــنــيــوم  وُصــحــار 

 

ويتوقع اجمللس اخلليجي لألملنيوم أن يتجاوز 
اخلمسة  حاجز  اخلليجية  الشركات  إنتاج 

ماليني يف العام 2015.
اخلــــــليج  دول  مساهمة  نسبة  وبلغت 
9.69  % من اإلنتاج العاملي لألملنيوم األولي، 
50.86 مليون طن، وألول  والــذي اقرتب من 
الشمالية  أمريكا  بــلــدان  إنــتــاج  مــرة جتـــاوزت 

الذي بلغ ما يقرب من 4.6 مليون طن.
الشركات  إنتاج  الكبرية يف  الزيادة  تأتي 
اخلليجية نتيجة إلضافة شركة إميال 550 
حزيران  يف  اإلنتاجية  طاقتها  إىل  طن  ألــف 
»معادن«  شــركــة  ودخـــول   ،2014 )يــونــيــو( 
مراحل  استكملت  أن  بعد  التجاري  اإلنــتــاج 
مصهري  إنــتــاج  خلطي  التجرييب  التشغيل 

األملنيوم يف شهر أيلول )سبتمرب( 2014.
الــســنــوي املركب  الــنــمــو  وبــلــغ مــعــدل 
)CAGR( هلذه الصناعة يف الدول اخلليجية 
10.32 % منذ العام 2009 حتى نهاية العام 

.2014

 31 بالمائة زيادة في إنتاج دول الخليج العربي من األلمنيوم 
في العام 2014 وتتفوق على بلدان أمريكا الشمالية

توزع الطاقة اإلنتاجية السنوية اإلجمالية لدول الخليج العربي 
مليون طن، شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم املالكة    2.6

لشركيت دوبال وإميال  
ألف طن، شركة ألبا البحرينية   890

ألف طن، شركة معادن السعودية   750
ألف طن شركة أملنيوم قطر )كتالوم( القطرية   630

ألف طن، شركة أملنيوم صحار الُعمانية.   360

إنتاج دول اخلليج من األملنيوم األولي يف العام 2014 حسب البلدان )طن( 
املصدر: اجمللس اخلليجي لألملنيوم

تطور إنتاج دول جملس التعاون اخلليجي من األملنيوم األولي للسنوات 2009 ــ 2014 ومعدل النمو السنوي املركب

أكثر من 20  % زيادة في إنتاج األلمنيوم الخليجي  
في أول شهر من 2015

 وصل إنتاج دول جملس التعاون اخلليجي إىل 426 ألف طن من األملنيوم األولي يف 
كانون الثاني )يناير( 2015 مقارنة بإنتاج 354 ألف طن يف كانون الثاني )يناير( 2014 

بزيادة نسبتها 20.34 %.
 وتشكل نسبة الزيادة اجلديدة ضعف النسبة اليت كانت قد شهدتها صناعة األملنيوم 
2013، وكانت  2014 مقارنة بنفس الفرتة من العام  اخلليجية يف الشهر األول من عام 
النسبة حينها 10.97 %، وبلغ متوسط اإلنتاج الشهري 421 ألف طن من األملنيوم منذ 

شهر أيار )مايو( 2014،.
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املـــعـــادن الــعــربــيــة ـ اقــرتبــت صـــادرات 
الدول اخلليجية من سبائك األملنيوم إىل 
السوق اليابانية من نصف مليون طن يف 
العام 2014 وبلغت نسبة االرتفاع 41.85 
وبلغ   ،2013 العام  بــصــادرات  مقارنة   %
484809 طن مقارنة  إمجالي الصادرات 

بـ 341772 طن يف العام الذي سبقه.
وارتــفــعــت صـــــادرات دولــــة اإلمـــــارات، 
أكرب منتج لألملنيوم يف اخلليج العربي، 
وحافظت   %  40 بــنــســبــة  الـــيـــابـــان  إىل 
السنوات  يف  احتلتها  اليت  صدارتها  على 
325831 طن  وبلغت كميتها  السابقة، 
صادرات  إمجالي  من   %  67.2 ونسبتها 
دول اخلليج إىل السوق اليابانية يف العام 
 232630 كميتها  كانت  فيما   2014

طن ونسبتها 68.1 % يف العام 2013.
الثاني  املــركــز  الــســعــوديــة  واحــتــلــت 
يف حجم الــصــادرات  بعد دخــول إنتاجها 
املــرحــلــتــني الــتــجــريــبــيــة والــتــجــاريــة  يف 
بلغت  بصادرات  و2014،   2013 العامني 
املركز  يف  قطر  وجــاءت  طــن،   101529

الثالث بتصدير 46422 طن.

 42  % ارتفاع في صادرات دول الخليج من األلمنيوم 
إلى السوق اليابانية في العام 2014

تطور الصادرات اخلليجية 
إىل اليابان خالل السنوات 

2007 ـ 2014 املخطط 
 العلوي، 

وتطور صادرات دولة 
اإلمارات إىل اليابان 

خالل نفس الفرتة. )على 
اليسار(

أملنيوم  شــركــة  أعــلــنــت  ـ  الــعــربــيــة  املـــعـــادن 
والربع  الكاملة  للسنة  نتائجها  )ألبا(  البحرين 
الــرابــع لــعــام 2014 وبــلــغ صــايف اإليــــرادات 257 
 44 تبلغ  )بزيادة   2014 يف  أمريكي  دوالر  مليون 

مليون دوالر أمريكي عن 2013(.
الشيخ  الشركة  إدارة  جملس  رئيس  وصــرح 
دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة »شهدت ألبا 
اإلنــتــاج، حيث  2014 إجنـــازات كبرية يف  خــالل 
حققت الشركة 931,427 طنا مرتيا، وهو أعلى 
43 عــامــًا مــن تــاريــخ الشركة.  إنــتــاج على مــدى 
وحنن نتطلع مستقباًل إىل استمرار الرتكيز على 
خطط النمو ومشروع اخلط السادس للتوسعة«. 
وذلـــك حــســب بــيــان الــشــركــة الـــذي صـــدر يف 9 
على  العربية«  »املعادن  واطلعت  )فرباير(  شباط 

نسخة منه. 
وبلغت نسبة الزيادة يف اإلنتاج 2.1 % مقارنة 

مبيعاتها  بلغت كمية  فيما   ،2013 العام  بإنتاج 
نسبة  وشكلت   ،2014 الــعــام  يف  طــن   931,526
مبيعات املنتجات ذات القيمة املضافة 66 % من 

إمجالي هذه املبيعات.
وارتفع إمجالي مبيعات الشركة لعام 2014 
إىل  ليصل  الــســابــقــة  الــســنــة  عــن   %  10 بنسبة 
821.7 مليون دينار حبريين )2.185 مليار دوالر( 
749.3 مليون دينار )1.993 مليار دوالر(  مقابل 

الرابع من  الربع  بالنسبة إىل  أما   .2013 يف عام 
عام 2014، فقد بلغ إمجالي املبيعات فيه 222.2 
مليون دينار حبريين )591 مليون دوالر أمريكي( 
مقابل 183.5 مليون دينار حبريين )488 مليون 
دوالر أمــريــكــي( خــالل الــربــع الــرابــع مــن 2013، 
وذلك  السابقة،  السنة  عن   %  21 بلغت  بزيادة 
األعلى  والــعــائــدات  األســعــار  ارتــفــاع  خلفية  على 

الفعلية يف بورصة لندن للمعادن.

 البحرين: إنتاج ألبا يرتفع إلى 931,427 طن من األلمنيوم 
وصافي اإليرادات 257 مليون دوالر في 2014
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املعادن العربية ـ  ارتفعت واردات األملنيوم 
للسنة  العربية  البلدان  من  الرتكية  األولــي 
 .%  14.88 بنسبة  التوالي،  على  اخلامسة 
الرتكية  الـــواردات  يف  الزيادة  نسبة  وكانت 
 ،%  47.54 اإلمــــارات   ،%  6.92 قطر  مــن: 
الـــصـــادرات  وتــراجــعــت   %  6.96 الــبــحــريــن 
وأصبحت   ،%  47.67  – بنسبة  الــُعــمــانــيــة 
السعودية شريكًا أساسيًا، يف العام 2014، بعد 
دخول مصهر شركة معادن مرحلة التشغيل 

التجاري يف نهاية العام 2013.
طن   279,889 الرتكية  الــــواردات  بلغت 
2014، مقارنة  الــعــام  األولـــي يف  األملــنــيــوم  مــن 
وكانت     .2013 الــعــام  يف  طــن   243,641 بـــ 
 2014 الــعــام  يف  دوالر  مليون   655.1 قيمتها 
 ،2013 الــعــام  يف  دوالر  مليون   560 مقابل   ،
)CIF( املوانئ الرتكية، بزيادة نسبتها 17 %.

التعاون  بــلــدان جمــلــس  وكــانــت حــصــة 
الـــــــواردات  مـــن إمجـــالـــي   %  98 ــيــجــي  اخلــل

الرتكية.

98,285 طن،  بـ  املقدمة  جــاءت قطر يف 

بـ  والبحرين  طــن،   67,929 بـــ  اإلمــــارات  ثــم 
42,104 طن، والسعودية بـ 33,657، وُعمان 
بـ  32119 طن، ومخسة دول عربية أخرى  بـ 
5795  طن من األملنيوم الثانوي، الذي ُينتج 

من خردة األملنيوم.

ارتفاع الواردات التركية من األلمنيوم األولي 
من البلدان العربية

عـُمان: 2.8  % زيادة في إنتاج 

 

شركة صـُحار ألمنيوم في عام 2014

املعادن العربية ـ أنتجت شركة ُصحار 
أملنيوم الُعمانية 365 ألف طن من األملنيوم 
ألف   355 مقابل   ،2014 العام  يف  األولــي 
 2.8 نسبتها  بــزيــادة   ،2013 العام  يف  طن 

.%
تأسست شركة صحار أملنيوم يف شهر 
مصهر  كــــأول   2004 عـــام  مــن  سبتمرب 
مرحلة  وبـــدأت  عــمــان،  أملــنــيــوم يف سلطنة 
يف  وتـــشـــرتك   .2066 الـــعـــام  يف  الــتــنــفــيــذ 
ملكيتها كل من شركة النفط العمانية 
وشركة أبوظيب الوطنية للطاقة )طاقة( 
ريو  وشــركــة  منهما  لــكــل   %  40 بنسبة 

تينتو ألكان بنسبة 20 %.
الــتــجــريــيب يف منصف  ـــاج  ـــت اإلن بــــدأ 
2008، ويف الربع األول من العام 2009 بدأ 
وتبلغ  القصوى،  بطاقته  التجاري  اإلنتاج 
طاقتها اإلنتاجية 380 ألف سنويا،وصّدرت 

أول شحنة هلا يف العام 2008.

 %20102011201220132014الدولة
32,356112,011126,79191,92898,2856.92قطر

27,81736,70041,07346,04167,92947.54اإلمارات
17,14727,54542,74539,36342,1046.96البحرين

01,5278525233,65713254.44السعودية
- 6,6575,9081,96261,38232,11947.67ُعمان

83,977183,692212,655238,967274,09414.70جمموع دول اخلليج
1,3673,9413,0074,6755,79523.96بقية البلدان العربية

85,344187,633215,662243,641279,88914.88اجملموع 
تطور الواردات الرتكية من األملنيوم األولي من البلدان العربية 2010 ـ 2014 )طن(
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 اإلمارات وروسيا 
قلقتان بشأن صادرات األلمنيوم الصيني

بالتس ـ املعادن العربية ـ أعربت اإلمارات 
من  الصادرات  زيــادة  إزاء  قلقهما  عن  وروسيا 
ــــواردة  وال املــصــنــعــة،  شــبــه  األملــنــيــوم  منتجات 
بصفة خاصة من الصني، وفقًا ملصادر مطلعة 

نقل عنها موقع »بالتس« .
اإلماراتية  الــعــمــل  جمــمــوعــة  وعـــقـــدت 
املشرتكة  احلــكــومــيــة  اللجنة  يف  الــروســيــة 
حـــول الــتــجــارة واالقــتــصــاد والــتــعــاون الفين 
املاضي،  الــثــالثــاء  يــوم  موسكو  يف  اجــتــمــاعــًا 
الصناعة  وزارة  عن  صــادر  رمســي  لبيان  وفقًا 
وقال مصدر مطلع على   . الروسية  والتجارة 
إزاء  قلقها  عن  األطــراف  »أعربت  االجتماع: 
شبه  األملنيوم  منتجات  من  الــصــادرات  زيــادة 
الــواردة من الصني،  املصنعة، خصوصًا تلك 
أملنيوم  وبيعها يف صورة  نظرًا إلعادة صهرها 

خام يف األسواق العاملية«. 
للتأكد  إجــــراءات  فــإن  املــصــدر  وحصب 
من الشفافية يف بورصة لندن للمعادن وحول 
متت  البورصة  يف  لألملنيوم  الــعــادل  التسعري 

مناقشتها أيضًا يف االجتماع.
واملصدرة  املنتجة  الــشــركــات  وكــانــت 
الطرق  مــن  الــشــكــوى  يف  بـــدأت  قــد  لألملنيوم 
امللتوية اليت يتبعها مصدرو األملنيوم الصيين، 
زادت  وقــد  األســـواق.  إىل  تدفق صادراتهم  يف 
صادرات الصني 15 % يف العام 2014، وهي 

مرشحة للزيادة أيضا يف هذا العام.
ومن أجل التهرب من الضرائب املفروضة 
على صــادرات األملنيوم األولــي )اخلــام(، فقد 

إجــــــراءات شكلية  إىل  املــنــتــجــني  بــعــض  بـــدأ 
يف حتــويــر األملــنــيــوم اخلــــام، وإدراجـــــه ضمن 
توصيف املنتجات شبه املصنعة، حبيث خيضع 
لــإعــفــاء الــضــريــيب املــفــروض على صـــادرات 
الصادرات  هــذه  صهر  ويعاد  اخلــام.  األملنيوم 
لدى الطرف الذي وصلت له هذه الصادرات، 

ويستخدم كأملنيوم خام.
الصلب  ومــــصــــدرو  مــنــتــجــو  ويــســتــفــيــد 
توصيف  يف  رمــاديــة  منطقة  مــن  الصينيون 
األملنيوم اخلام واألملنيوم نصف املصنع حسب 
املطبقة  األملنيوم  ملنتجات  السلعي  التصنيف 
التحوير يف شكل  هــذا  يــؤدي  وال  الصني.  يف 
السلعة إىل زيادة كلفة اإلنتاج، لكنه يستفيد 
كثريا من اإلعفاء الضرييب )فرضت الصني 
رسوما عالية على األملنيوم اخلام نسبتها 15 
% من القيمة، باإلضافة إىل ضريبة القيمة 

املضافة واملقدرة بـ 17 %(.
تعتربان من  وروسيا  اإلمــارات  أن  يذكر 
وتشكل  لألملنيوم  واملــصــدرة  املنتجة  البلدان 
% من إمجالي اإلنتاج العاملي   10 حصتهما 
يف العام 2014، حيث أنتجت اإلمارات 2.341 

مليون طن وروسيا 2.7 مليون طن.
وكانت جمموعة العمل املشرتكة اليت 
تأسست حديثًا قد اتفقت على النظر يف لعب 
دور مهم يف تعزيز العالقة اإلماراتية الروسية 
والــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات والـــفـــرص حول 

املصاحل املشرتكة يف قطاع األملنيوم .
املزروعي،  اإلمــاراتــي، سعيد  الوفد  تــرأس 
اإلمارات  لشركة  التنفيذي  واملدير  الرئيس 
الــعــاملــيــة لــألملــنــيــوم »إميـــــال«، يف حــني ترأس 
وزير  نــائــب  تسيب،  سريجيه  الــروســي  الــوفــد 

الصناعة والتجارة لالحتاد الروسي .
واتفق الطرفان على عقد اجتماع متابعة 
يف أبوظيب يف نهاية العام ،2015 وفقًا لبيان 

رمسي من الوزارة الروسية .

توقع نمو الطلب الياباني على منتجات األلمنيوم بنسبة 
1.8 % والواردات بـ 6.8 % في السنة المالية 15/16

رويرتز ـ قالت مجعية األملنيوم اليابانية أنها تتوقع أن ينمو الطلب على منتجات األملنيوم 
1.8 يف املئة يف السنة املالية القادمة اليت تبدأ يف  اليابانية، مبا يف ذلك الصادرات، بنسبة 
األول من نيسان )أبريل( بدعم من ارتفاع الطلب على علب املشروبات وعلب القهوة وحدوث 

انتعاش يف سوق البناء.
»أن  صحفي  مؤمتر  يف  اليابانية  األلومنيوم  مجعية  رئيس  ايشياما،  تاكاشي  وقــال 

االقتصاد الياباني آخذ يف التحسن بينما التصدير ينمو أيضا على خلفية ضعف الني.
ضريبة  لزيادة  تعرض  والسيارات  البناء  أســواق  يف  الطلب  أن  من  الرغم  »على  وأضــاف 
املالي  العام  يف  تدرجييا  يتعافى  أن  نتوقع  أننا  إال   ،2014 )أبريل(  نيسان  شهر  يف  املبيعات 

املقبل«.
ومن املتوقع أن يرتفع الطلب على منتجات األملنيوم إىل 4.16 مليون طن يف السنة املالية 
القادمة،  حتى آذار )مارس( 2016 من 4.09 مليون طن هذا العام، الذي شهد منوا نسبته 2.6 

يف املئة يف الطلب اإلمجالي على منتجات األلومنيوم.
لذلك، فإن الطلب احمللي سينمو بنسبة 1.9 يف املئة، مدعوما  بتبديل صناعات مشروبات 

القهوة إىل علب األملنيوم بديال عن الصلب مع توقعات بنمو الصادرات بنسبة 1.1 يف املئة.
وقالت اجلمعية أن واردات اليابان من األملنيوم سرتتفع بنسبة 6.8 يف املئة العام املقبل، 
مدفوعة باإلمدادات القادمة من الصني، وكانت الواردات قد ارتفعت بنسبة 16.6 يف املئة يف 

السنة املالية احلالية.
ارتفع خمزون سبائك األملنيوم يف ثالثة منافذ يابانية كربى خالل أحد عشر شهرا، 
ملستوى قياسي يف نهاية شهر شباط )فرباير( بسبب الواردات القوية، حيث مت توجيه سبائك 
األلومنيوم إىل اليابان للبحث عن مشرتين، بسبب من أن الطلب يبدو متعثرا يف آسيا، مع 

توسع صادرات الصني الرخيصة من منتجات األملنيوم إىل الدول اجملاورة.
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 ارتفاع طفيف في إنتاج شركة هيدرو النرويجية من األلمنيوم 
وارتفاع كبير في إنتاج األلومينا

هيدرو  شركة  أعلنت  ـ  العربية  املعادن 
األملنيوم  من  إنتاجها  ارتفاع  عن  النروجيية 
والربع   ،2014 عــام  كــامــل  يف  وااللــومــيــنــا 
البيان  الرابع منه، وذلك حسب ما جاء يف 
وحصلت  الشركة  أصدرته  الذي  الصحفي 

»املعادن العربية« على نسخة منه.
وبلغ إنتاج الشركة من األملنيوم األولي 
بزيادة   2014 عــام  يف  طــن  مليون   1.958
نسبتها 0.72 % مقارنة بالعام 2013 الذي 
مليون   1.944 فيه  اإلنتـــاج  كمية  بلغت 

طن.
وجاءت الزيادة املتحققة على مدى عام 
أنتجت  الرابع حيث  الربع  إنتاج  من   2014
الشركة 499 ألف طن مقارنة بإنتاج 487 
العام  نفس  مــن  الثالث  الــربــع  ألــف طــن يف 

وبزيادة نسبتها 2.46 % وبلغت نسبة الزيادة 
1.42 % مقارنة بإنتاج الربع الرابع من العام 

2013 والبالغ 492 ألف طن.
وارتفع إنتاج األلومينا بشكل ملحوظ يف 
طن  مليون   5.933 إىل  ليصل   2014 العام 

بإنتاج  مقارنة   %  10.34 مقدارها  وبــزيــادة 
5.377 مليون طن يف العام 2013.

النروجيية  هـــيـــدرو  شــركــة  أن  ُيـــذكـــر 
متــتــلــك مـــع شــركــة قــطــر لــلــبــرتول أسهم 

شركة قطر لألملنيوم مناصفة.

الربازيل  إنتاج  تراجع  ـ  العربية  املــعــادن 
من األملنيوم األولي يف عام 2014 ليصل إىل 
1.304 مليون طن يف  962 ألف طن مقابل 
العام 2013، وبلغت نسبة الرتاجع – 26.24 
الربازيلية  اجلمعية  أرقــام  حسب  وذلك   ،%

لألملنيوم.
الــكــبــري يف اإلنتاج  الــرتاجــع  وجـــاء هـــذا 
العمل  عــن  إنتاجية  طــاقــات  إليــقــاف  نتيجة 

تقدر بـ 395 ألف طن سنويا.
وتــشــري أرقـــام »املــعــادن الــعــربــيــة« إىل أن 

قد  األولي  األملنيوم  من  الربازيلية  الصادرات 
شهدت تراجعا كبريا بلغت نسبته – 25.15 
يف  طن   314356 إىل  جمموعها  ووصــل   %
العام  يف  طن   419973 مقابل   2014 العام 

.2013
وحــســب أرقــــام »املـــعـــادن الــعــربــيــة«، فإن 
الواردات الربازيلية قد شهدت زيادة مضاعفة 
 363268 إىل  لتصل   %  248 نسبتها  تصل 
طن يف العام 2014 مقارنة بـ 104133 طن 

يف العام 2013.

البرازيل: تراجع إنتاج وصادرات 
األلمنيوم وزيادة وارداته في 2014

تراجع واردات الصين من 
البوكسايت في العام 

2014 إلى النصف
اجلمارك  أرقـــام  أشـــارت  ـ  العربية  املــعــادن 
من  الـــصـــني  واردات  تــــراجــــع  إىل  الــصــيــنــيــة 
 48.33 بنسبة   2014 الــعــام  يف  البوكسايت 
 70.7 36.28 مليون طن مقابل  % لتصل إىل 
مليون طن يف العام 2013، وهي أقل كمية من 

الواردات تشهدها الصني خالل أربع سنوات.
وكـــانـــت الـــــــواردات الــصــيــنــيــة قـــد شهدت 
العام  يف   %  80 الـــ  مــن  اقــرتب  ارتفاعا كبريا 
اإلندونيسية،  احلكومة  لقرار  حتسبا   ،2013
البوكاسيت  بــإيــقــاف صــــادرات  الـــذي اختــذتــه 
البيئية  الشروط  إىل  تفتقر  اليت  منامجها  من 

والصحية املناسبة ابتداء من العام 2014.
يف  األول  املـــركـــز  ــا  ــيــســي إنــدون واحـــتـــلـــت 
الصينية  الــســوق  إىل  الــبــوكــســايــت  صـــــادرات 
خالل األعوام التسعة املاضية، وفقدت مركزها 
لصاحل أسرتاليا يف العام 2014، واقرتبت حصة 
صادراتها من 23 % فيما كانت 68 % يف العام 
2014، بينما ارتفعت حصة أسرتاليا لتصل إىل 
46 % يف العام 2014، مقارنة بـ 21 % يف العام 

.2013

وبــقــيــت الـــصـــادرات اهلــنــديــة واملــالــيــزيــة يف 
الـ  تتجاوز  والرابع، حبصة ال  الثالث  املركزين 

10  % لكل منهما.
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                       األخبار

 العالم: 10.1  % ارتفاع في إنتاج األلمنيوم األولي
في شباط )فبراير( 2015

املــعــهــد الدولي  ـ أعــلــن  الــعــربــيــة  املــعــادن 
لــألملــنــيــوم عـــن وصــــول اإلنـــتـــاج الــعــاملــي من 
4.504 مليون طــن يف  إىل  األولـــي  األملــنــيــوم 
نسبتها  بزيادة   ،2014 )فرباير(  شباط  شهر 
طن  مليون   4.091 بإنتاج  مقارنة   %  10.1

لنفس الفرتة من العام املاضي.
أرقام اإلنتاج اليت أعلنها املعهد،  وحسب 
وحــصــلــت »املـــعـــادن الــعــربــيــة« عــلــى نسخة 
التعاون  جملس  دول  إنتاج  ارتفع  فقد  منها، 
اخلليجي بنسبة 17.17 % ليصل إىل 389 
ألف طن يف شباط )فرباير( 2015، مقارنة بـ 

332 ألف طن.
نسبتها  زيـــادة  الصيين  ــتــاج  اإلن وســجــل 
لدى  املوثق  الشركات  إنتاج  يف   %   20.19
مقابل  طن  مليون   2.203 إىل  ليصل  املعهد 
التوالي،  على  املقارنة  فرتتي  لنفس   1.883
لشركات  إضــايف  إنتاج  وجــود  املعهد  وُيــقــدر 

غري موثق يصل إىل 300 ألف طن.
وارتفع إنتاج البلدان اآلسيوية )ال تشمل 
الصني وال بلدان جملس التعاون اخلليجي( 
19.78 % ليصل إىل 218 ألف طن، وكذلك 

 أفريقيا
 )عدا الصين(آسيا  %٣

٥% 
 دول مجلس التعاون الخليجي

٩% 

 الصين
٤٩% 

الصين توقعات 
 إضافية غير موثقة

٧% 

 أمريكا الشمالية
٨% 

 أمريكا الجنوبية
٢% 

 غرب أوروبا
٦% 

 شرق ووسط أوروبا
٦% 

 أوقيانوسيا
٣% 

 إنتاج غير موثق تقديري
٢% 

ارتفع إنتاج أوروبا الغربية 4.09 % إىل 280 
ألف طن، وكذلك إنتاج شرق ووسط أوروبا 

بنسبة 2.09 إىل 293 ألف طن.
تراجعا  شــهــدت  فقد  املــنــاطــق  بقية  أمــا 
دول  إنتاج  تراجع  حيث  اإلنــتــاج،  يف  متفاوتا 

أمريكا الشمالية بنسبة 3.31- % ليصل إىل 
350 ألف طن، ودول أمريكا اجلنوبية بنسبة 
102 ألف طن، ودول  % ليصل إىل   -26.62
أوقيانوسيا بنسبة 5.03- % بإنتاج 151 ألف 

طن.

توزع إنتاج األملنيوم األولي عامليا يف شباط )فرباير( 2015

 الواليات المتحدة األمريكية: كوبي ستيل تدرس استثمار
800 مليون دوالر في بناء مصنع ألمنيوم

كوبي  شركة  تــدرس  ـ  العربية  املــعــادن 
ستيل املورد لصفائح األملنيوم لنصف مصانع 
مائة  بقيمة  مصنع  بناء  اليابانية،  السيارات 
مليار ين )800 مليون دوالر أمريكي( لتوسيع 
السيارات  صناعة  لشركات  مبيعاتها  نطاق 
اليابانية العاملة يف أمريكا. دون حتديد زمن 

التنفيذ أو موقع املصنع.
الطلب  يــتــوســع  أن  الـــدراســـات  وتــتــوقــع 
املتحدة  الــواليــات  يف  األملنيوم  صفائح  على 
يف  طــن  مــلــيــون   1.7 إىل  ليصل  األمــريــكــيــة 
العام 2024 مقارنة بـ 150 ألف طن يف العام 
2014، بسبب معايري االقتصاد يف استهالك 
شركات  دفع  وهــذا  صرامة،  األكثر  الوقود 
صناعة السيارات إىل العمل على انقاص وزن 
اجلديدة  النماذج  كفاءة  وزيــادة  منتجاتها، 
وزن  ثلث  يشكل  األملــنــيــوم  وزن  أن  علما  هلــا، 

الصلب الداخل يف صناعة السيارات.

 »Japans Times ونقلت »جابان تاميز
حجم  أن  الشركة،  يف  املسؤولني  كبري  عن 
الشركة  يزيد عن ذلك، ألن  قد  االستثمار 
ـــــدرات أكــــرب إىل  قـــد حتــتــاج إىل إضـــافـــة ق

مصنعها.
الشركة  أن  إىل  املسؤولني  وأشــار كبري 
للسبائك نصف  آخر  مــورد  إذا حصلت على 
األصلية  خطتها  إىل  ستعود  فإنها  املعاجلة، 
ببناء مصنع طاقته اإلنتاجية 100 ألف طن 

سنويا.
املتكامل  أيــضــا، مثل هــذا اجملــمــع  وقـــال 
أربــع مــرات أكرب مما كان  أو  سيكون ثالث 

هذا  االستثمار يف  ويــربر  أصــال  لــه  خمططا 
اجلانب، وسيدفع الشركة، الحقا، إىل إجياد 
األملنيوم،  مــن  ملنتجاتها  العمالء  مــن  املــزيــد 

ومنهم من هم خارج صناعة السيارات.
وتـــأتـــي خـــطـــوة كـــوبـــي ســتــيــل بــعــد أن 
اشرتت منافستها شركة كونستليوم أن يف 
للشركة  اهلولندية    Constellium NV
املعاجلة،  نصف  األملــنــيــوم  لسبائك  املــــوردة 
وترك الشركة حباجة إىل مورد آخر، أو تقوم 

بذلك بنفسها.
ُتعترب  ستيل  كوبي  شركة  أن  ُيــذكــر 
ثــالــث أكــــرب شــركــة مــصــنــعــة لــلــصــلــب يف 

كوريا اجلنوبية.
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 انطالق المرحلة التنفيذية إلنشاء 
مجمع الشركة الجزائرية القطرية للصلب

آذار  من  الثامن  يوم  مت  ـ  العربية  املعادن 
لــبــدء عملية  )مــــارس( وضــع حجر األســـاس 
والصلب  ـــد  احلـــدي جمــمــع  ـــشـــاء  إن تــنــفــيــذ 
اجلـــزائـــري الــقــطــري حبــضــور ممــثــلــني عن 

احلكومتني اجلزائرية والقطرية.
يوم  وقعت  قــد  دانييلي  شركة  وكــانــت 
اخلامس من الشهر عقد إنشاء مصنع صلب 
الــقــطــريــة يف منطقة  الــشــركــة اجلــزائــريــة 
بيالره، والية جيجل، وتبلغ قيمة العقد 750 
التكنولوجية  األقسام  ويشمل  دوالر،  مليون 
ملصانع الشركة، وملحقات األمتتة واملراقبة.
وانطالق  الشركة  أعمال  إجناز  سيؤدي 
من  طن  مليون   2 إنتاج  إىل  جتاريا  إنتاجها 
وهو  األوىل،  مرحلته  يف  الطويلة  املنتجات 
مصنع  مــن  ويــتــكــون  املتكاملة،  املــصــانــع  مــن 

الصلب،  لصهر  ومصنع  املــبــاشــر،  لــالخــتــزال 
للدرفلة،  ومصنع  الــعــروق  لصب  ,وخــطــوط 
ــاري دوالر  ــي وتــبــلــغ تــكــلــفــتــه اإلمجـــالـــيـــة مــل
بضمنها أعمال البنية التحتية، ومن املتوقع 
أن يبدأ التشغيل التجاري للشركة يف الربع 

األول من عام 2018.
الشركة،  مـــن   %  49 قــطــر  متــتــلــك 
اململوكة  العاملية  ستيل  قطر  شركة  عــرب 
وشركة  ستيل،  قطر  شركة  بــني  مناصفة 
 %  51 األغلبية  وحصة  القطرية،  التعدين 
متتلكها احلكومة اجلزائرية، بناء على قانون 
االستثمار اجلزائري الصادر يف العام 2009، 
الذي ال يسمح للمستثمرين األجانب متلك 

أكثر من 49 % .

العراق: شركة اإلنماء 
للصلب توقف إنتاجها

املعادن العربية ـ أعلنت شركة اإلمناء 
لصناعة  التنمية  لشركة  التابعة  للصلب، 
قد  إنتاجها  أن  السعودية،  األردنية  الصلب 
بالكهرباء،  إمــداداتــهــا  نقص  بسبب  توقف 
ألف  من  أكثر  تسريح  إىل  ذلك  أدى  وقد 

عامل لديها.
وقـــد واجــهــت الــشــركــة جمــمــوعــة من 
عام  بداية  يف  إنتاجها  بداية  منذ  املصاعب 
2014، حيث أدى انفجار يف فرنها الكهربائي 
الربع  يف  طويلة  لفرتة  إنتاجها  توقف  إىل 
األشهر  وخــــالل   ،2014 عـــام  مـــن  الــثــانــي 
نقص  مــن  تعاني  الشركة  بـــدأت  األخـــرية 
اخلردة احمللية اليت كانت تعتمد عليها يف 
إنتاج الصلب اخلام، نتيجة الروتني السائد 
يف أجهزة الدولة املسؤولة عن جتميع اخلردة 
احمللية، إضافة إىل ديون مرتاكمة تقدر بـ 
40 ألف دوالر أمريكي، إىل شركة كهرباء 
وزارة  وبأمر من  األخــرية  دفع  اجلنوب، مما 

الكهرباء إىل إيقاف تزويدها بالكهرباء.
ُيذكر أن شركة اإلمناء للصلب، اليت 
طاقة  متتلك  الــبــصــرة،  حمافظة  يف  تقع 
بـ  تــقــدر  التسليح  حــديــد  لــدرفــلــة  إنتاجية 
450 ألف طن سنويا، وفرن صهر كهربائي، 
300 ألف طن  ووحــدة صب للعروق بطاقة 

سنويا.

املعادن العربية ـ حققت سلطنة ُعمان من 
 ،)VALE Oman( خالل شركة فالي ُعمان
زيــــادة يف  املـــكـــورات،  املتخصصة يف صــنــاعــة  
نسبتها   2014 عــام  املــكــورات يف  من  إنتاجها 
4 % ليصل إنتاجها إىل 8.608 مليون طن، 

مقارنة بـ 8.260 مليون طن للعام 2013.
ُعمان  سلطنة  احتلت   2014 العام  ويف 
ــدان الــعــربــيــة املـــســـتـــوردة خلام  صـــــدارة الــبــل
احلديد الربازيلي للسنة الثالثة على التوالي 
 1.96 نسبتها  بزيادة  مليون طن   10.270 بـ 
 46.36 وبلغت حصتها   ،2013 العام  % عن 
خام  مــن  العربية  الــــواردات  إمجــالــي  مــن   %

احلديد الربازيلي.
تأتي زيادة إنتاج سلطنة ُعمان من املكورات 
بدء  نتيجة  احلديد  خام  من  وارداتها  وزيــادة 
اإلنتاج التجاري لشركة فالي ُعمان يف العام 
العاملية، وهي  فالي  2011، ومتتلك شركة 
أكـــرب شــركــة مــصــدرة خلـــام احلــديــد  70 
الشركة فيما متلتك شركة  % من قيمة 
الطاقة  وتــبــلــغ    ،% الُعمانية30  الــنــفــط 
خام  لتكوير  ُعمان  فالي  لشركة  اإلنتاجية 
وحدتني  من  سنويا،  طن  ماليني   9 احلديد 
إنتاجيتني تبلغ طاقة كل واحدة منهما 4.5 

مليون طن سنويا.

عـُمان: زيادة إنتاج شركة فالي عُمان من المكورات 
في العام 2014

موريتانيا: سنيم تحقق زيادة 
في إنتاجها في العام 2014  
الشركة  حــقــقــت  ـ  الــعــربــيــة  املـــعـــادن 
زيادة  )سنيم(  واملــعــادن  للصناعة  الوطنية 
إنــتــاجــهــا مــن خـــام احلــديــد ليصل إىل  يف 
13.054 مليون طن  يف العام 2014 بزيادة 
نسبتها 8.8 % مقارنة بإنتاج ما يقرب من 

12 مليون طن يف العام 2013.
كذلك حققت الشركة زيادة قياسية 
يف الشحن بني منامجها يف زويرات وميناء 
13.306 مليون طن يف  نواديبو لتصل إىل 

العام 2014.
وتتوقف التوقعات حول إنتاج الشركة 
يف عام 2015 على تنفيذ اتفاق ينص على 
اإلنتاج  عـــالوات على  ومــنــح  الــرواتــب  رفــع 
ونقابة  اإلدارة  بيد  توقيعه  مت  قــد  كــانــت 
العمال السنة املاضية، بسبب تراجع أسعار 
نهاية  يف  وصلت  الــيت  عامليا،  احلديد  خــام 
وتراجع  سعره،  من   %  47 إىل   2014 عــام 

أرباح الشركة السنوية. 
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مصر: »حديد عز« تبدأ التشغيل التجاري لمصنع حديد 
االختزال المباشر منتصف العام الجاري

ـ أعلنت  ـ املعادن العربية  صحف مصرية 
التشغيل  مــرحــلــة  بــــدء  عـــن  عــــز«  »حـــديـــد 
حديد  مصنع  وآالت  وحــدات  لكل  التجرييب 
االخـــتـــزال املــبــاشــر يف الــســويــس، كــل على 
التشغيل  ببدء  الشركة  تقوم  أن  على  حــدة، 

التجاري منتصف العام احلالي.
املالي بشركة  املدير  وقال كامل جالل 
تنفيذ  من  الشركة   »انتهت  عــز«:  »حديد 
املختزل  احلديد  مصنع  مشروع  من   %  95
افتتاحه  املــتــوقــع  ومـــن  بــالــســويــس  اجلــديــد 

منتصف العام اجلاري«.
بالكامل  املــصــنــع  إنــتــاج  أن  وقـــال جـــالل 
الــشــركــة إلنتاج  تــوجــيــهــه ملــصــانــع  ســيــتــم 

الصلب اخلام .
سيجعلنا  اجلــديــد  املــصــنــع  أن  وأوضــــح 
نــســتــبــدل اخلــــردة خبـــام احلــديــد يف عملية 
أرباح  ويرفع  التكاليف  سيخفض  ما  اإلنتاج 
اجلديد  املصنع  إنتاج  يبلغ  حيث  اجملموعة 
االختزال  حــديــد  مــن  طــن  مليون   1.8 حنــو 

املباشر. 

اإلمارات : الحمرية للصلب 
تخطط الستئناف إنتاجها 

في أيار )مايو(
ـ أعلنت شركة احلمرية  املعادن العربية 
للصلبـ  شركة مشرتكة إماراتية روسية، ومت 
تأسيسها من قبل شركة ميتالوانفستمنت ، 
أنها بصدد استكمال االستعدادات الستئناف 
أيار  شهر  يف  الطويلة  املنتجات  من  إنتاجها 

)مايو( 2015.
ويأتي هذا القرار متماشيا مع ما تتوقعه 
املنتجات  طلب  على  الــزيــادة  مــن  الــشــركــة 
الطويلة نتيجة االستثمارات الكبرية اليت مت 
 Expo الــدولــي  املعرض  إلقامة  ختصيصها 
بدأ  اإلمـــارات  الطلب يف  وأن  دبــي،  يف   2020
الرتاجع  بــعــد   ،2013 الــعــام  مــنــذ  بــالــزيــادة 
ـ   2009 الـــــذي شــهــدتــه األعــــــوام  املــلــحــوظ 

.2012
السنوية  اإلنـــتـــاجـــيـــة  الـــطـــاقـــة  وتــبــلــغ 
الطويلة  املنتجات  من  طن  مليون  للشركة 
تسليح(،  )حـــديـــد  الــســاخــن  عــلــى  املــدرفــلــة 
40 ملم،  ـ   10 وبإمكانها إنتاج القياسات من 

على شكل لفائف أو أطوال من 6 ـ 12 مرت.
الشركة إىل تصدير ما يقرب  وختطط 
البلدان  إىل  إنــتــاجــهــا  مــن   %  40 ـ   30 مــن 
الكمية  وبقية  القريبة،  واألســـواق  العربية، 

خمصصة للبيع يف السوق احمللي.
بـــــدأت مرحلة  قـــد  الـــشـــركـــة  وكـــانـــت 
التأسيس يف العام 2007، وبدأت اإلنتاج  يف 
العمل  عن  توقفت  لكنها   ،2010 عــام  نهاية 
 ،2012 )نــوفــمــرب(  الــثــانــي  تشرين  الــعــام  يف 
احمللي،  الــطــلــب  يف  الــكــبــري  الــرتاجــع  بسبب 
وبعض الظروف غري املناسبة. وتقع مصانعها 
إمـــارة   ،2 رقـــم  احلــــرة  احلــمــريــة  منطقة  يف 

الشارقة.

حديد المصريين تسعى لزيادة إنتاجها إلى 1.8 مليون 
طن من المنتجات الطويلة و1.7 مليون طن من الصلب 

الخام وتدرس إنشاء مصنع لحديد االختزال المباشر
قال أمحد أبو هشيمة، الرئيس التنفيذي 
الشركة  أن  املــصــريــني«،  »حــديــد  لــشــركــة 
 800 إنتاجية  بطاقة  مصنعني  اآلن  متتلك 
لكل  سنويا  ألــف طن   400 سنويا،  ألــف طن 
مــصــنــع، أحــدهــمــا يف بــورســعــيــد واآلخـــــر يف 

اإلسكندرية.
»رويرتز«  مع  لقاء  يف  هشيمة  أبــو  وقــال 
مــن مصنعها  اإلنـــتـــاج  ســتــبــدأ  الــشــركــة  أن 
الثالث  الــربــع  خــالل  ســويــف  بنى  يف  الثالث 
مــن هــذا الــعــام، إلنــتــاج حنــو 830 ألــف طن 
و530  الصلب اخلام بشكل عروق  سنويا من 
ألف طن سنويا من املنتجات الطويلة )حديد 
التسليح( بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه 
اإلنتاج  بــدء  وتعتزم  دوالر(.  مليون   458.7(
قبل  السخنة  العني  يف  الــرابــع  مصنعها  مــن 
تقريبا  التكلفة  بنفس   ،2016 عام  منتصف 
وحجم الطاقة اإلنتاجية، من خالل التعاون 
التصميم  يف  اإليطالية  دانيللي  شركة  مع 
بنظام  والــرتكــيــب  اإلنــتــاج  وتــوريــد خطوط 

تسليم املفتاح.
وتعمل الشركة اآلن على تطوير مصنع 
اإلسكندرية دون زيادة يف اإلنتاج، ليعمل على 
أطوال  شكل  على  الطويلة  املنتجات  إنــتــاج 
ولفائف بدال من لفائف فقط كما هو اآلن، 
اجلديدة  بــأنــواعــه  اإلنــتــاج  بــدء  يتم  أن  على 

خالل حزيران )يونيو( املقبل.
وأشار إىل أن الطاقة اإلنتاجية اإلمجالية 
1.8 مليون طن سنويا من  للمصانع ستكون 

جبميع  تسليح(  )حــديــد  الطويلة  املنتجات 
املقاسات و1.7 مليون طن الصلب اخلام.

الشركة  إن  لــرويــرتز،  أبــو هشيمة  وقــال 
جترى اآلن دراسات أولية مع شركات سيمنس 
إلنتاج  جديد  مصنع  إلنشاء  وميتسوبيشي 
حديد االختزال من خالل استخدام الفحم. 
وأضاف أن التكلفة املبدئية هلذا املصنع تصل 
إىل 600 مليون دوالر وسيعتمد على »اإلنتاج 
الفحم وخـــام احلديد  اســتــخــدام  مــن خــالل 
إلنتاج حديد االختزال املباشر والغاز )الذي( 
الكهرباء  حمطة  تشغيل  يف  منه  سنستفيد 

اخلاصة باملصنع.«
وأضاف قائال: »يبلغ اإلنتاج حنو مثانية 
الطويلة  املنتجات  مــن  سنويا  طــن  مــاليــني 
)حديد التسليح(، والطلب أكثر من اإلنتاج 
اإلسكان  مشروعات  من  الكثري  وهناك  اآلن، 
والتوقعات  اآلن،  تتم  الــيت  التحتية  والبنية 
تــشــري لـــزيـــادة الــطــلــب أكــثــر خـــالل الفرتة 

املقبلة.«
 2010 وتأسست حديد املصريني يف عام 
على يد مستثمرين من مصر وقطر والكويت 
ويبلغ  قائمة،  شركات  ثالث  دمج  خالل  من 
رأمساهلا اآلن 2.2 مليار جنيه، وتسعى لزيادة 
جنيه  مليون   400 إىل   350 بــني  رأمســاهلــا 
جاهزة  الشركة  وأن  املقبلة،  الــفــرتة  خــالل 
بــورصــة مصر،  يف  أسهمها  مــن  لــطــرح حصة 
املصانع  إنشاء  عملية  استكمال  بعد  وذلــك 

اليت تعمل الشركة على تنفيذها.

 إطالق النسخة اإلنكليزية 
من موقع »المعادن 

العربية« 
مت إطــــالق الــنــســخــة اإلنــكــلــيــزيــة من 
يوم  من  ابتداء  جتريبية،  فــرتة  بعد  موقع، 
10 آذار )مارس(، وسيقوم املوقع بإداء نفس 
العربية  النسخة  بها  تقوم  الــيت  الوظائف 

تقريبا.
وتأتي هذه التطورات نتيجة تعاون مثمر 
بغداد  ومقرها  العرب«  »إعــالم  بني شركة 
لـ»املعادن  اإللــكــرتونــي  املــوقــع  أطلقت  الــيت 
العربية« بنسخته العربية يف العام السابق، 
واالستشارات  للتطوير  »العربية  وشركة 

والتسويق« ومقرها دمشق.
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37.8   % ارتفاع في واردات أمريكا وانخفاض 
صادراتها من منتجات الصلب في العام 2014

املتحدة  الــــواليــــات  صــــــادرات  تــراجــعــت 
 2014 العام  يف  الصلب  ملنتجات  األمريكية 
بنسبة  5 % مقارنة بالعام 2013. جاء ذلك 
للصلب  األمريكي  للمعهد  صحفي  تصريح 
 American Institute for الـــعـــاملـــي 
حصلت   ،  International Steel )AIIS

»املعادن العربية« على نسخة منه.
بلغت كمية الصادرات األمريكية  12.04 
مليون يف العام 2014 طن مقارنة بـ 12.682 
السابق. واستحوذت كندا  مليون طن للعام 
ـــ 6.39  عــلــى أكــثــر مــن نــصــف الـــصـــادرات ب
 ،%  4.9 نسبته  بلغت  باخنفاض  مليون طن 
وبلغت كمية الصادرات إىل املكسيك 4.17 
مليون طن بزيادة نسبتها 3.4 %، بهذا تكون 
إمجالي  مــن   %  87.71 نــافــتــا  دول  حــصــة 

الصادرات األمريكية.
وتراجعت مشرتيات االحتاد األوروبي 9.5 
% لتصل إىل 334457 طن، وزادت الصادرات 
إىل الربازيل بنسبة 15 % لتصل إىل 103930 
طن، وكذلك ارتفعت الصادرات إىل الصني 
بنفس النسبة لتصل إىل 111149 طن، فيما 

ذهبت بقية الصادرات إىل دول خمتلفة.

 201220132014
31.00929.64444.32جمموع  الواردات

6.9646,70410.59واردات نصف جاهزة
24,04622,94033.730واردات منتجات نهائية

12,77612.68212.04الصادرات األمريكية
18,23317,83332.28صايف الواردات

امليزان التجاري األمريكي لواردات وصادرات منتجات الصلب 2012 ـ 2014 )مليون طن(
املصدر: AIIS، إعداد »املعادن العربية«

العاملي  للصلب  األمريكي  املعهد  وحسب 
 37.8 بنسبة  الــواردات  ارتفعت  ِ)AIIS( فقد 
% لتصل إىل 44.32 مليون طن من منتجات 
مصنعة(  ونصف  نهائية  )منتجات  الصلب 
العام  يف  طـــن  مــلــيــون   29.644 بــــ  مــقــارنــة 
2013، منها 33.73 مليون طن من املنتجات 
مقارنة   %  47.04 نسبته  بارتفاع  النهائية 
واردات  بلغت  فيما  طـــن،  مــلــيــون   22.94 بـــ 
مليون طن   10.59 اجلاهزة  املنتجات نصف 
 6.704 بـــ  مقارنة   %  44.6 نسبته  بارتفاع 

مليون طن يف العام 2013.
الـــواردات من كندا يف الصدارة  وجــاءت 

 6.05 إىل  لتصل   %  10.4 نسبتها  بــزيــادة 
مــن كوريا  الـــــواردات  واحــتــلــت  مليون طــن، 
اجلنوبية املركز الثاني بـ 5.48 مليون بزيادة 
نسبتها 43.7 %، تلتها الواردات من الربازيل 
بـ  5.03 مليون طن بزيادة نسبتها 20.8 %، 
وجاءت الــواردات من روسيا باملركز الرابع بـ 
 ،%  152.7 بزيادة نسبتها  4.69 مليون طن 
ثم الواردات من املكسيك بـ 3.71 مليون طن، 
بزيادة نسبتها 16.2 %، وبلغت الواردات من 
دول االحتاد األوروبي 7.14 مليون طن بزيادة 

نسبتها 46.8 %.

يوروفير ترحب بإجراءات االتحاد األوروبي لفرض رسوم إغراق على 
مسطحات الصلب المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد الصينية والتايوانية

الصلب  مجعية  أعلنت  ـ  العربية  املعادن 
ترحيبها  عن   )Eurofer )يوروفري  األوروبية 
األوربية،  اإلغراق  مكافحة  لقرارات مفوضية 
اليت أعلنت اليوم األربعاء، بفرض رسوم إغراق 
املقاوم  الصلب  من مسطحات  الــواردات  على 
 stainless steel( للصدأ املدرفلة على البارد
cold rolled flat products(، وأكدت أن 
اإلجـــراءات األخــرية جــاءت بناء على توصية 
أن هذه  سابقة قدمتها يورفري أوضحت فيها 
الصلب  مسطحات  بصناعة  تضر  الــــواردات 

املقاوم للصدأ األوربية.
»املعادن  اطــلــعــت  بــيــان  يــوروفــري يف  وقــالــت 
العربية« عليه »حنن نرحب بإجراءات املفوضية 
وقد  الــعــادلــة.  غــري  التجارية  املــمــارســات  ملعاجلة 
أن ضمان ظــروف عادلة  دائــمــا،  يــوروفــري،  أعلنت 
تكون  أن  جيــب  الــدولــي  املستوى  على  للمنافسة 
جزءا من اإلطار اجلديد لسياسة االحتاد األوروبي 

العالجية من  التدابري  إن فرض هذه  الصناعية. 
قبل اللجنة ال حيد من املنافسة يف سوق االحتاد 
األوروبي )…( لدى املنتجني يف االحتاد األوروبي 
جمموعة  توفري  وميكنهم  القدرات  من  يكفي  ما 
العرض  يف  وفــرة  وهــنــاك  املنتجات،  مــن  كاملة 
املقدم من الدول األخرى خارج االحتاد األوروبي، 
وتايوان  الصني  وأن  جتــاريــة.  لتدابري  ختضع  ال 
العمالء  تزويد  مواصلة  على  قــادرتــني  ستكونان 

عند بيعهما منتجاتهما، يف ظروف غري ضارة«.
لالحتاد  الــرمســيــة  اجلـــريـــدة  وكـــانـــت 
األوروبـــــــي قـــد نــشــرت إشـــعـــارا بــــأن االحتــــاد 
سيفرض رسوما ملكافحة اإلغراق على واردات 
مسطحات الصلب املقاوم للصدأ املدرفلة على 
البارد من الصني وتايوان اعتبارا من يوم غد 
اخلميس، على أن تكون الرسوم اليت حددتها 
املفوضية األوروبية مؤقتة حلني إعالن نتيجة 

التحقيق الذي ينتهي يف أيلول )سبتمرب(.

قــدمــتــهــا مجعية  شــكــوى  إىل  واســتــنــادا 
)مايو(  أيـــار  يف  )يــوروفــري(  ــيــة  األورب الصلب 
2014، فرض االحتاد األوروبي رسوما قدرها 
من  ــــــواردات  ال عــلــى   %  25.2.24.3- حنــو 
شانكسي  شــركــة  منتجات  وتشمل  الــصــني 
شركة   ،%  24.3 لــلــصــدأ  املـــقـــاوم  للصلب 
للصدأ،  املــقــاوم  للصلب  تيسكو  تيانيجني 
 24.5 للصدأ  املقاوم  للصلب  تبكو  وتياجنني 
للصدأ  املقاوم  للصلب  باوستيل  وشركة   %

.% 25.2
وحدد االحتاد األوروبي رسوما ترتاوح بني 
10.9-12 % على املنتجات التايوانية، ومشلت 
يه  وشركة  اهلندسي  الصلب  لصناعة  تانغ 
املتحدة للصلب )يسيكو( والشركات املتعاونة 
معها 10.9 % ، وارتفعت إىل 12 % لشركة 
تشاي والشركات التايوانية األخرى اليت مل 

تتعاون مع حتقيقات االحتاد األوروبي.



                       األخبار
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السعودية : وزارة التجارة تفتح تصدير المنتجات 
الطويلة والشركات تطالب بفرض رسوم حماية

األبواب  والصناعة  التجارة  وزارة  فتحت 
حديد  منتجات  لتصدير  احلديد  جتار  أمــام 
التأكد  شريطة  وذلــك  الــوطــين،  التسليح 
من توفر كميات كافية من هذه السلعة يف 

السوق احمللية.
ونشرت صحيفة »االقتصادية« السعودية، 
الوطنية  اللجنة  رئيس  العايض،  قول شعيل 
التصدير  بفتح  ــــوزارة  ال قـــرار  إن  لــلــحــديــد،  
وختفيف  الوطنية  الصناعة  دعــم  شأنه  مــن 

املخزون. 
وطالبت اللجنة بفرض رسوم محاية على 
املستورد من شأنها محاية الصناعة الوطنية، 
الــدول األعضاء يف  والــيت طبقتها عديد من 
منظمة التجارة العاملية مثل الواليات املتحدة 
إىل  الفتة  ومصر،  وتركيا  واهلند  األمريكية 
عليه  هو  ما  على  الوضع  استمر  أنه يف حال 
إيقاف  إىل  املصانع  فسوف تضطر عديد من 
اإلنتاج،  خفض  أو  إنتاجها  خــطــوط  بعض 

إضافة إىل تعطيل التوسعات املستقبلية. 
قد  للحديد  الوطنية  اللجنة  وكــانــت 
وزير  الربيعة؛  توفيق  الدكتور  على  طرحت 
ــــام، أهم  الــتــجــارة، يف اجــتــمــاع عــقــد قــبــل أي
يف  احلــديــد  صناعة  تــواجــه  الــيت  الصعوبات 
اململكة ومنها ما تتعرض له من إغــراق أضر 
اختاذ  بــضــرورة  وطالبت  الوطنية،  باملصانع 
اليت  املشكلة  هــذه  ملعاجلة  عملية  خــطــوات 
بدأت منذ مطلع النصف الثاني لعام 2014.

ودعت اللجنة إىل تسهيل إجراءات إعفاء 
املــــواد اخلـــام مــن الــرســوم اجلــمــركــيــة اليت 
مطولة  مبــراحــل  ومتــر  طويال  وقتا  تستغرق 

ميكن اختصارها ملساندة الصناعة الوطنية.
وكان جملس الغرف السعودية قد أعلن 
)مــارس( عن تشكيل فريق عمل  آذار  يف شهر 
القطاع  هــذا  بشؤون  يعنى  احلديد  لصناعة 
الصناعي الكبري الذي يعترب العماد الرئيسي 
 ، التنموية  واملشاريع  الصناعات  من  للعديد 
مبقر  للفريق  األول  االجتماع  خــالل  وجــرى 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  تسمية  اجمللس 
صــلــب ســتــيــل املــهــنــدس شــعــيــل بـــن جــــاراهلل 
التنفيذي  الرئيس  و  للفريق  رئيسًا  العايض 
الراجحي املهندس مهدي بن ناصر  لشركة 
القحطاني نائبًا له إضافة ملناقشة التوجهات 
العامة لعمل الفريق والقضايا العاجلة اليت 
ذات  اجلــهــات  مــع  بالتنسيق  عليها  سيعمل 

العالقة.

صن ميتالز العُمانية توقع 
عقدا مع بوسكو إلنجاز األعمال 
اإلنشائية لمجمع الصلب بقيمة 

400 مليون دوالر
فــــازت شــركــة بوسكو  ـ  الــعــربــيــة  املـــعـــادن 
مليون   400 قيمته  بعقد  والــبــنــاء،  للهندسة 
تتخذ  الــــيت  مــيــتــالــز  شــركــة صـــن  مـــن  دوالر 
سلطنة ُعمان مقًرا هلا لبناء مصنع للصلب يف 
جممع صور الصناعي يف مشال شرق السلطنة، 
األعمال  30 شهرا إلجنــاز  االتفاق مدة  وحيــدد 

اإلنشائية.
يــضــم اجملـــمـــع الــصــنــاعــي لــشــركــة صن 
 2.5 بطاقة  كهربائيني  قــوس  فــرنــي  ميتالز؛ 
األوىل  املرحلة  يف  يستفيد  سنويا،  طنا  مليون 
من اخلــردة، على أن ُيستخدم الحقا مزيج من 
اخلردة وحديد االختزال املباشر، باإلضافة إىل 
كل  طاقة  الطويلة  املنتجات  لدرفلة  معملني 
الشركة  وتــدرس  سنويا  طنا  الف   600 منهما 
والصلب  املــخــصــوص  الصلب  مــن  أنـــواع  إنــتــاج 
تدخل  أن  املــتــوقــع  ومـــن  الـــكـــاربـــون،  منخفض 
النصف  يف  التجرييب  التشغيل  األوىل  املرحلة 

الثاني من العام 2016.
الـــســـوق  تــــكــــون  الـــشـــركـــة ألن  ختـــطـــط 
منتجاتها  تصدير  خالل  من  هدفها،  اإلقليمية 
من العروق إىل بلدان اخلليج العربي، ويف فرتة 

الحقة، تصدير املنتجات الطويلة.   
صن  شركة  رأمســال  يف  املساهمات  تتوزع 
ميتالز على شركة »أديفا« اإلمارتية كمساهم 
رئيسي، وشركات ُعمانية وهندية، وسوف يكون 
ماشينري  سوغيتز  الياباني  التجاري  اجملمع 
وموردا  اجلاهزة  للمنتجات  بائعا  كوربوريشن 

للمواد األولية.

ارتفاع طفيف في إنتاج الصلب العالمي في شباط )فبراير( 2015
 )WSA( أعلنت مجعية الصلب العاملية
الشركات  إنــتــاج  اخنــفــاض  طفيف يف  عــن 
من  تسعة  وتــضــم  شــركــة،   170( األعــضــاء 
عشرة أكرب منتجني يف العامل( واليت متثل 
65 بلدا منتجا للصلب عن إنتاج 128 مليون 
الــصــلــب يف شــهــر شــبــاط )فرباير(  طــن مــن 
2015 اخلام بارتفاع طفيف نسبته 0.6 %.

أنتجت الصني، أكرب بلد منتج للصلب 
يف العامل، 65 مليون طن، بارتفاع نسبته 3.4 
كانون  لشهري  إنتاجها  جمموع  %وأصبح 
الــثــانــي )يــنــايــر( وشــبــاط )فـــربايـــر( 130.5 
8.4 مليون طن  مليون طن، وأنتجت اليابان 

وأنتجت كوريا   ،%  0.2 – بنسبة  مرتاجعة 
بــرتاجــع نسبته  5.1 مــلــيــون طــن  اجلــنــوبــيــة 

.% -4.4
طن  مليون   3.5 أملانيا  أنتجت  ــا؛  أورب يف 
إنتاج  بــلــغ  فيما   ،%  -1.6 نسبته  بــرتاجــع 
إسبانيا 1.1 مليون طن برتاجع نسبته 4.4- 
برتاجع  طن  مليون   2 إيطاليا  وأنتجت   ،%
نسبته – 9.7 %، وأنتجت فرنسا 1.3 مليون 

طن برتاجع نسبته – 1.6 % .
2.4 مــلــيــون طن  تــركــيــا  إنـــتـــاج  وبــلــغ 
إنتاج  وشــهــد   %  12.24  – نسبته  بــرتاجــع 
أوكرانيا تراجعا حادا بلغت نسبته – 33.2 

حقق  فيما  طــن،  مليون   1.6 إىل  ليصل   %
% ليصل   5.6 زيادة نسبتها  الروسي  اإلنتاج 

إىل 5.7 مليون طن.
وتراجع إنتاج الواليات املتحدة األمريكية 
طن،  مــلــيــون   6.3 بــإنــتــاج   %  -7.9 بنسبة 
بزيادة  مــلــيــون طــن   2.7 الـــربازيـــل  وأنــتــجــت 

نسبتها 2.3 %.
ويف البلدان العربية حقق إنتاج الشركات 
العاملية  الصلب  مجعية  يف  األعضاء  العربية 
 1.574 بإنتاجها   %  -1.13 نسبته  تراجعا 
ـــ 1.592 مــلــيــون طن  مــلــيــون طــن مــقــارنــة ب

لنفس الفرتة من العام 2014.



15  املعادن العربية ـ العدد 1 ـــ نيسان )أبريل( 2015 14  املعادن العربية ـ العدد 1 ـــ نيسان )أبريل( 2015 

خام  صــــادرات  حققت  ـ  العربية  املــعــادن 
العام  قفزة كبرية خالل  األسرتالي  احلديد 
السوق  إىل  الكبرية  احلصة  وذهبت   ،2014

الصينية.
وحسب بيانات مكتب اإلحصاء األسرتالي، 
منها،  نسخة  على  العربية«  »املعادن  حصلت 
بنسبة  األسرتالية  الــصــادرات  ارتفعت  فقط 
23.54 %. وبلغت كميتها 755.07 مليون 
العام  يف  طــن  مليون   611.19 مقابل  طــن 

2013، بارتفاع 143.88 مليون طن.
األسرتالية من  الصادرات  أغلبية  وذهبت 
خام احلديد إىل الصني، حيث وصلت حصتها 
79.15 %، من إمجالي الصادرات األسرتالية، 
بالعام  مقارنة   %  29.04 بنسبة  وارتــفــعــت 

2013، وبلغت كميتها 597.65 طن.
ورغم االرتفاع الكبري يف كمية الصادرات، 
 %  10.47 – بنسبة  قيمتها  اخنفضت  فقد 
وكانت  دوالر.  مليار   60.174 إىل  لتصل 
قيمة صادراتها 67.209 مليار دوالر يف العام 

.2013
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المعادن العربية ـ حققت صادرات خام الحديد األسترالي قفزة كبيرة خالل العام 2014، وذهبت الحصة الكبيرة إلى
السوق الصينية.

وحسب بيانات مكتب اإلحصاء األسترالي، حصلت «المعادن العربية» على نسخة منها، فقط ارتفعت الصادرات األسترالية
بنسبة 23.54%. وبلغت كميتها 755.07 مليون طن مقابل 611.19 مليون طن في العام 2013، بارتفاع 143.88 مليون

طن.

وذهبت أغلبية الصادرات األسترالية من خام الحديد إلى الصين، حيث وصلت حصتها 79.15%، من إجمالي الصادرات
األسترالية، وارتفعت بنسبة 29.04% مقارنة بالعام 2013، وبلغت كميتها 597.65 طن.

ورغم االرتفاع الكبير في كمية الصادرات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة – 10.47% لتصل إلى 60.174 مليار دوالر. وكانت
قيمة صادراتها 67.209 مليار دوالر في العام 2013.
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من نحن؟أدخل كلمة البحث ...�� مؤتمرات ومعارض بنى تحتية قاموس المعادن والمختصرات

تراجع إنتاج أوكرانيا من الصلب 
الخام والحديد الزهر والمدرفالت 

في الشهرين األولين من 2015
ـ أعــــلــــن االحتـــــاد  املـــــعـــــادن الـــعـــربـــيـــة 
األوكراني للصناعات املعدنية يوم الثالثاء 
من  أوكــرانــيــا  إنــتــاج  أن  )مـــــارس(،  آذار   5
% إىل   29 الصلب اخلام قد تراجع بنسبة 
3.46 مليون طن يف شهري كانون الثاني 
مقارنة   ،2015 )فــربايــر(  وشــبــاط  )يناير( 
من  الفرتة  نفس  يف  مليون   4.884 بإنتاج 

العام املاضي.
أن االحتــــاد مل يذكر  رويــــرتز  ونــقــلــت 
أسباب هذا الرتاجع الكبري يف اإلنتاج، لكن 
من املؤكد أن يكون أيقاف مصانع الصلب 
الواقعة يف مقاطعيت دانتسك ولوهانسك 
أوكرانيا  شــرق  يف  النزاع  بسبب  إلنتاجها 

أحد أهم األسباب.
إنتاج احلديد  أن  وذكــر االحتــاد أيضا 
 3.15 إىل   %  31 بنسبة  تراجع  قد  الزهر 
إنتاج مدرفالت  تراجعت  بينما  مليون طن، 
مليون   3.06 إىل   %  30 بنسبة  الــصــلــب 

طن.
الصلب  من  أوكرانيا  إنتاج  أن  يذكر 
اخلام قد تراجع بنسبة 17 % يف عام 2014 

ليصل إىل 27.16 مليون طن.

الهند: توصية للحكومة بفرض رسوم مكافحة 
إغراق على بعض واردات الصلب المقاوم للصدأ

التجارية  وزارة  اإلغــراق اهلندية توصيتها إىل  ملكافحة  العامة  املديرية  ـ قدمت  العربية  املعادن 
االحتادية بفرض رسوم إغراق على لفائف الصلب املقاوم للصدأ »الستينلس ستيل« املدرفلة على 

الساخن والواردة من الصني وماليزيا وكوريا.
316 دوالر  الــواردات الصينية،  309 دوالر للطن على  املديرية بفرض رسوم مقدارها  و أوصت 

للطن على الواردات املاليزية و180 دوالر للطن على الواردات الكورية.
ستنعكس فائدة هذا اإلجراء إجيابيا على الشركات اهلندية املنتجة للصلب املقاوم للصدأ، مثل 
جيندال للصلب، بسبب تراجع أسعار منتجاتها أمام ضغط أسعار الواردات، وستؤدي إىل ارتفاع أسعار 

املنتجات املنزلية ذات القيمة املضافة بنسبة 10 % و5 % على املراجل واألدوات األخرى.
جاء يف التوصية »خلصت )املديرية( إىل أن الصناعة احمللية تعاني الضرر املادي نتيجة هلذه 

الواردات املغرقة )و( فرض تدبري نهائي«.
وقالت املديرية أنها وجدت أن تكلفة اإلنتاج قد ارتفعت يف  2010 – 2011 بنسبة 37 يف املائة، 
فيما ارتفع سعر البيع بنسبة 27 يف املائة، ومل يكن السعر كافيا السرتداد التكاليف كاملة، مما 
وتــايــوان  رسوم  أفريقيا  املتحدة وجنوب  والــواليــات  أدى إىل خسائر، وبعد فــرض االحتــاد األوروبـــي 
مكافحة اإلغراق يف 2011 ـ 2012 زادت الواردات من الدول املذكورة، وزادت معها خسائر املنتجني 

احملليني.
 %  30 يغطي  الثالث  الــدول  من  االسترياد  أن  للصدأ  املقاوم  الصلب  صناعة  تقديرات  وتشري 
من الطلب احمللي اهلندي، وهي أعلى حصة يف املنتجات املسطحة املدرفلة على الساخن، وارتفعت 
الواردات -200 300 % يف األشهر األخرية، وكانت مصانع الصلب املقاوم للصدأ الداخلية تعمل مبا 

يقرب من -50 60 % من طاقتها اإلنتاجية.
ونقل موقع ستاندرد بيزنس عن رئيس مجعية تنمية الصلب املقاوم للصدأ اهلندي  »إنها خطوة 

إجيابية من قبل احلكومة، وبالتأكيد سوف تعزز وحترك شعار )صنع يف اهلند( ».
وكان احتاد الغرف التجارية والصناعية اهلندية )FICCI( قد أوصى، يف وقت سابق، بفرض 
رسوم مكافحة إغراق على واردات مجيع منتجات الصلب املقاوم للصدأ املسطحة لقياسات 600 ملم 

ومساكة 1 ملم فما فوق.
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 تراجع الصادرات التركية من منتجات 
الحديد والصلب في عام 2014

البلدان العربية ما زالت 
أكبر البلدان المستوردة

تراجعت الصادرات الرتكية من منتجات 
بلغ  2014 حيث  عــام  والــصــلــب يف  احلــديــد 
طن,  مــلــيــون   18.01 صـــادراتـــهـــا  إمجـــالـــي 
باملقارنة مع 18.97 مليون طن يف عام 2013 
ذلك  وانــعــكــس   %  5 نسبته  بــاخنــفــاض  أي 
اخنفاضا يف قيمة الصادرات اليت بلغت 15.2 
باملقارنة   %  3.5 بنسبة  اقل  أي  دوالر  بليون 
قيمة  وتشكل   .2013 عام  قيمة صــادرات  مع 
صادرات احلديد والصلب 9.6 % من إمجالي 
قيمة الصادرات الرتكية يف عام 2014 واليت 

بلغت 158 بليون دوالر.
مل يقتصر االخنفاض يف الصادرات على 
منتج واحد بل مشل معظم املنتجات باستثناء 
من  الــصــادرات  اخنفضت  حيث  املسطحات, 
املنتجات الطويلة واليت بلغت 11.03 مليون 
طن أي أقل بـ 2.5 %عن مستوى صادرات عام 
املنتجات  من  الــصــادرات  تشكل  حيث   2013
الطويلة 61 % من إمجالي صادرات الصلب 
املنتجات  الرتكية, كما اخنفضت صــادرات 
 1.56 من   )billet )العروق-  املصنعة  نصف 
مليون طن يف عام 2013 إىل 335 ألف طن 
يف عام 2014 أي أقل بـ 69 % وتشكل العروق 

نسبة 3 % من إمجالي الصادرات الرتكية.
املنتجات  من  الــصــادرات  شهدت  حني  يف 
الصادرات  أظهرت  تراجعا ملحوظا,  الطويلة 
حيث   %  6.4 بنسبة  ـــادة  زي املسطحات  مــن 

2.5 مليون طن يف عام  الصادرات  بلغ حجم 
. 2014

ـــشـــكـــل الـــــــصـــــــادرات الــــرتكــــيــــة من  وت
الصادرات يف  من إمجالي   %  14 املسطحات 
اجلمعية  تقرير  حسب  وذلـــك   ,2014 عــام 

الرتكية ملنتجي الصلب.
الـــصـــادرات معظم  لقد مشــل اخنــفــاض 
املتحدة  الـــــواليـــــات  بـــاســـتـــثـــنـــاء  األســــــــواق 
األمــريكــيــة وبــعــض الـــدول األوروبـــيـــة, وبلغ 
ذروتــــه عــلــى مــســتــوى دول الــشــرق األوســـط 
واخلليج, حيث اخنفضت الصادرات إىل هذه 
الدول بنسبة 20 % من 7.6 مليون طن إىل 
 1.9 إىل  اخنفضت  كما  طن,  مليون   6.08

أفريقيا  دول مشال  مليون طن على مستوى 
أي بنسبة 5.5 %, هذا وتشكل الصادرات إىل 
دول االحتاد األوروبي )28 دولة( ودول الشرق 
%61 من إمجالي  أفريقيا  األوســط ومشــال 

الصادرات الرتكية.

 الرتاجع يشمل الصادرات 
إىل الدول العربية

لقد تــراجــعــت الـــصـــادرات الــرتكــيــة من 
منتجات الصلب النهائية )طويلة – مسطحة( 
إىل معظم الدول العربية, حيث بلغ إمجالي 
بيانات  )حــســب   2014 عـــام  يف  الــــصــــادرات 
 5.9 5.3 مليون طن مقابل  العربية(  املعادن 
بـ%9.8،  أقــل  أي   2013 عــام  يف  طن  مليون 
الخنفاض  التوالي  على  الثانية  السنة  وهي 
بعد  العربية  الــدول  إىل  الرتكية  الــصــادرات 

          تقارير

 بالمائة العربية انوحصة البلد (طن) م وإلى البلدان العربيةلالتركية إلى العامقارنة إجمالي الصادرات 

 % 2014 2013 2012 2011 2010 المنتجات الشريك
 1.74 -  12,434,882 12,655,134 12,580,252 11,949,267 9,996,323 نهائية العالم

 9.89 -  5,399,036 5,991,610 6,174,775 4,831,045 5,310,990 نهائية العرب
   43.42 47.35 49.08 40.43 53.13 حصة البلدان العربية %

 5.12 1,896,991 1,804,561 1,876,717 1,617,066 1,655,260 أنابيب العالم
 27.55 -   520,235 718,021 634,796 497,547 734,769 أنابيب العرب

   27.42 39.79 33.82 30.77 44.39 حصة البلدان العربية %
 64.12 -  540,422 1,506,382 2,921,413 2,399,991 3,700,651 منتجات نصف جاهزة العالم

 83.72 -  177,408 1,089,751 1,856,780 1,711,608 2,605,734 منتجات نصف جاهزة العرب
   32.83 72.34 63.56 71.32 70.41 حصة البلدان العربية %

 64.93 167,666 101,660 95,135 106,090 94,424 خردة العالم
 320.36 3,290 783 2,032 972 36 خردة العرب

   1.96 0.77 2.14 0.92 0.04 حصة البلدان العربية %
 280.22 29,965 7,881 9,599 6,587 19,269 مقاطع ثقيلة العالم

 50.89 -  1,603 3,264 1,197 1,086 1,303 مقاطع ثقيلة العرب
   5.35 41.42 12.47 16.49 6.76 حصة البلدان العربية %

 16.14 -  25,514 30,423 20,495 41,613 22,680 سكك حديد العالم
 107.87 1,372 660 9,952 14,908 21,901 سكك حديد العرب

   5.38 2.17 48.56 35.83 96.57 حصة البلدان العربية %
 25.59 -  4,640 6,235 7,723 9,357 8,028 حديد زهر العالم

 37.27 -  523 834 404 200 93 حديد زهر العرب
   11.27 13.38 5.23 2.14 1.16 حصة البلدان العربية %

 »المعادن العربية«المصدر:   

 

 

بقلم: يونـس حيـدر*
رئيس التحرير جملة »املعادن العربية«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عمل ألكثر من ثالثني عاما يف جمال احلديد والصلب 

كرئيس حترير جمللة »الصلب العربي«، ومديرا للمكتب 
اإلقليمي بدمشق لالحتاد العربي للحديد والصلب.

أعد وقدم العشرات من أوراق العمل والتقارير املتخصصة، 
وشارك يف العشرات من املؤمترات العربية والدولية حول 

صناعة الصلب. 
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الذروة اليت وصلت إليها يف عام 2012 واليت 
بلغت فيها الصادرات 6.2 مليون طن, وحتتل 
1.4 مليون  اإلمــارات املرتبة األوىل برقم بلغ 
طن يف عام 2014 مقابل 1.1 مليون طن أي 
الثانية  املرتبة  يف  العراق  تليها   %25 بزيادة 
 1.9 2014 مقابل  1.0 مليون طن يف عام  بـ 
باخنفاض  أي   2013 عـــام  يف  طـــن  مــلــيــون 

. % 47.6
وتشكل الصادرات إىل دول املشرق العربي 
 2.4 بلغ  برقم  الصادرات  احلصة األكرب يف 
اخلليج  دول  تليها   ,%  45.5 أي  طن  مليون 
برقم 2.0 مليون طن, أي ما يعادل 39.3 % 
ودول املغرب العربي 807 ألف طن أي 15.2 

.%
وقـــد ســجــلــت الـــصـــادرات الــرتكــيــة إىل 
حيث  ملحوظة  زيـــادة   2014 عــام  يف  مصر 
ألــف طن   291 ألــف طــن مقابل   518 بلغت 
زادت  % كما   76 بــزيــادة  أي   2013 يف عــام 
ألــف طن يف   135 املغرب من  الــصــادرات إىل 
 ,%  131 أي  ألــف طن   312 إىل   2013 عــام 
58 ألف  وارتفعت الصادرات إىل اجلزائر من 
طن يف عام 2013 إىل 107 ألف طن أي مبا 

يعادل 85.3 % .
كما اخنفضت الصادرات إىل سورية من 
وهو   2011 عــام  يف  إليها  وصلت  ذروة  أعلى 
202 ألف طن إىل 12 ألف طن يف عام 2012 
 116 2013 واىل  ألــف طن يف عــام   30 واىل 
أي باخنفاض42.2   2014 عــام  ألــف طن يف 

% عن سنة الذروة.
واخنفض حجم الصادرات إىل لبنان من 
147 ألف طن يف عام 2013 إىل 61 ألف طن 

يف عام 2014 أي مبا يعادل 58 %.
وتــشــكــل املــنــتــجــات الــطــويــلــة الـــيت بلغ 
أي    2014 عــام  مليون طن يف   5.2 حجمها 
حني  يف  الـــصـــادرات,  إمجــالــي  مــن   %  96.2

تشكل املسطحات النسبة الباقية 3.8 % .

الدول العربية األكثر استريادا 
ملنتجات الصلب الرتكية

الدول  قائمة  دول عربية  وتتصدر مخس 
على  وهـــي  الــطــويــلــة,  للمنتجات  املــســتــوردة 
التوالي, اإلمارات, العراق, اليمن, مصر وليبيا, 
الكميات املصدرة إىل هذه  حيث بلغ إمجالي 
أي  )3.9( مليون طــن   2014 عــام  الـــدول يف 
من  الــصــادرات  إمجالي  من   %  75.4 بنسبة 

املنتجات الطويلة.
ســجــل إمجـــالـــي الــكــمــيــات املـــصـــدرة من 
تراجعا   2014 عـــام  يف  الــطــويــلــة  املــنــتــجــات 
وأكرب   ,%  10.9 بنسبة   2013 عـــام  عــن 

مستورداتها  يف  تراجعا  سجلت  الــيت  الـــدول 
الطويلة من تركيا خالل عام  املنتجات  من 
حيث  السعودية،  ليبيا,  العراق,  هي:   2014
بلغ حجم مستوردات هذه الدول الثالث 1.7 
3.2 مليون  2014 مقابل  مليون طن يف عام 

طن عام 2013.
وجتدر املالحظة إىل أن اإلمارات سجلت 
خالل  إليها  املــصــدرة  الكميات  يف  رقــم  أعلى 
حجم  بلغ  حيث  األخـــرية  اخلمس  الــســنــوات 
مليون   1.4 الطويلة  املنتجات  من  الصادرات 
طن يف عام 2014 مقابل 1.1 مليون طن يف 

عام 2013 أي بزيادة قدرها 25.2 % .
يف حــــني ســجــلــت الـــــعـــــراق أدنــــــى رقـــم 
ــهــا مـــن املــنــتــجــات الــطــويــلــة من  ملــســتــوردات
تركيا منذ عام 2010, وبعد أن كانت هذه 
املستوردات قد وصلت إىل الذروة يف عام 2013 
واخنفضت  مليون طن   1.8 إىل  وبرقم وصل 

يف عام 2014 إىل اقل من مليون طن أي إىل 
967 ألف طن أي برتاجع قدره 48.4 % .

بعد  الثانية  املرتبة  يف  السعودية  وتأتي 
الكميات  الرتاجع يف حجم  العراق من حيث 
هذه  بلغت  حيث  تركيا  مــن  إليها  املــصــدرة 
الكميات 339 ألف طن يف عام 2014 مقابل 
667 ألف طن يف عام 2013, أي برتاجع قدره 
الثالثة حيث  الدرجة  %, وتأتي ليبيا يف   49
تراجعت الكميات املصدرة إليها من 537 ألف 
طن يف عام 2013 إىل 342 ألف طن يف عام 
اخنفضت  وقــد   .%  36.2 بـــ  اقــل  أي   2014
الكميات املصدرة  إىل هذه الدول الثالث من 
3.2 مليون طن يف عام 2013 إىل 1.7 مليون 
وبالرغم   ,%  46 بنسبة   2014 عــام  يف  طــن 
مــن وجـــود تــزايــد يف الـــصـــادرات إىل أســـواق 
وتــونــس واجلزائر  الـــــدول, كــاملــغــرب  بــعــض 
الــزيــادات مل تستطع أن  وســوريــا إال أن هــذه 

          تقارير
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املصدرة  الكميات  حجم  يف  الــرتاجــع  تعوض 
إىل الدول األخرى, األمر الذي انعكس سلبا 
على إمجالي الصادرات من املنتجات الطويلة, 
املنتجات  سجلت  فــقــد  ذلـــك,  عــكــس  وعــلــى 
املسطحة, رغم كونها تعترب صغرية جدا من 
حيث احلجم، زيادة يف الكميات املصدرة حيث 
ارتفعت من 159 ألف طن يف عام 2013 إىل 
يشكل  ما  وهو   2014 عام  ألف طن يف   206
الكميات  وتــشــكــل   ,%  29.3 بــنــســبــة  زيـــــادة 
املصدرة إىل أربع دول عربية هي على التوالي 
من   %  67 واجلزائر  العراق, مصر,  املغرب,   :

إمجالي الصادرات.

تراجع كبري يف املنتجات نصف 
املصنعة

لــقــد بـــرز الـــرتاجـــع األكــــرب خـــالل عام 
2014 يف حجم الصادرات يف املنتجات نصف 
املــصــنــعــة حــيــث اخنــفــضــت مــن الـــــذروة اليت 
 2.6 بلغ  وبرقم   2010 عــام  يف  إليها  وصلت 
مليون طن إىل 1.7 مليون طن يف عام 2011, 
ارتفع قليال يف عام 2012 إىل 1.8 مليون طن 
واخنفض يف عام 2013 إىل 1.08 مليون طن 
بـ  2014 أي اقل  177 ألف طن يف عام  واىل 
83.72 % .وهذا االخنفاض يف الصادرات من 
مع  منسجما  يأتي  اجلاهزة  نصف  املنتجات 
من  الرتكية  الصادرات  يف  الرتاجع  إمجالي 
هذه املنتجات إىل دول العامل حيث اخنفضت 
الصادرات الرتكية من مادة »billet« يف عام 
2014 إىل 335 ألف طن مقابل 1.56 مليون 
طن يف عام 2013 أي بـ 74 %, حيث شكلت 
الــصــادرات من هــذه املــادة إىل الــدول العربية 
املستوى  على  صادراتها  إمجالي  من   %  52

العاملي.

األنابيب هلا حصتها يف الصادرات
صــــادرات  اجتــــاه  يــأخــذ   2014 عـــام  ويف 
الــعــربــيــة نــفــس اجتاه  الــــدول  األنــابــيــب إىل 
حيث  اجلــاهــزة،  ونــصــف  الطويلة  املنتجات 
 718 اخنفض إمجالي صادرات األنابيب من 
520 ألــف طن  2013 إىل  ألــف طــن يف عــام 
وتشكل   %  27.5 بنسبة  أي   2014 عــام  يف 
املرتبة  الـــيت حتــتــل  الـــعـــراق  إىل  ـــصـــادرات  ال
حجم  حيث  مــن  العربية  الـــدول  بــني  األوىل 
 2014 % يف عام   67 الكميات املصدرة إليها 
بــالــرغــم من  املــصــدرة  الكميات  مــن إمجــالــي 
اخنفاض الصادرات إىل 349 ألف طن، تليها 
اجلزائر اليت اخنفضت الكميات املصدرة إليها 
من 182 ألف طن يف عام 2013 إىل 59 ألف 
طن يف عام 2014 أي بـ 67.4 % وذلك بعد 
أن كانت قد وصلت مستورداتها من األنابيب 
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إىل 231 ألف طن يف عام 2010 .

تراجع قيمة صادرات الصلب 
الرتكية

حجم  إمجـــالـــي  يف  الـــرتاجـــع  أدى  لــقــد 
اخنفاض  إىل  والــصــلــب  احلـــديـــد  صــــــادرات 
 3.6 بــلــغ  والــــذي  بـــالـــدوالر  القيمة  إمجــالــي 
مليار   4.8 مقابل   2014 عام  دوالر يف  مليار 

دوالر يف عام 2013 أي اقل بـ 25 % .
الصلب  صـــادرات  قيمة  إمجــالــي  ويشكل 
إىل الدول العربية 23.6 % من إمجالي قيمة 
الصادرات الرتكية من الصلب يف عام 2014  

واليت بلغت 15.2 بليون دوالر.
مبقارنة إمجالي الصادرات الرتكية إىل 
العامل واىل الدول العربية, ميكن مالحظة إن 
الصادرات  إمجالي  من  العربية  الــدول  حصة 
قد بلغت 43 % من املنتجات النهائية )طويلة 
القسم  ويرتكز   ،2014 عــام  يف  ومسطحة( 
املنتجات  هــذا اإلمجــالــي على  مــن  األكـــرب 
الطويلة, وقد وصلت هذه احلصة إىل أكثر 
السنوات, حيث  بعض  باملائة يف  من مخسني 
يف  واخنفضت   2010 عــام  يف   %  53 شكلت 
عام 2011 إىل 40 %, وقد ارتبط هذا التغري 
يف حصة الدول العربية بعوامل جيوسياسية 
أثرت على حركة الصادرات إىل دول املنطقة, 
للصادرات  جــدد  منافسني  دخــول  أدى  كما 
إىل  العربية  الــبــلــدان  مــن  عــدد  يف  الرتكية 
الكميات  على  سلبا  أثــر  قــوي  تنافس  وجــود 
املــصــدرة مــن تــركــيــا, يــضــاف إىل ذلـــك أن 
اإلنــتــاج احملــلــي، وحتــت تأثري أوضـــاع السوق 
غــري املــســتــقــرة قــد اســتــطــاع أن يــكــون أكثر 
السوق  احتياجات  مع  التكيف  يف  ديناميكية 

واالستجابة حلالة الطلب يف األسواق.
تعترب تركيا مصدرا صافيا حيث احتلت 
بــني أكرب  الــســابــعــة  املــرتــبــة   2013 عـــام  يف 
املصدرين على املستوى العاملي, إال أنها تعترب 
أول مستورد يف  أيضا مستوردا للصلب, وهي 
بلغ  الصلب حيث  العامل على مستوى خردة 
حجم مستورداتها 19 مليون طن من اخلردة 
يف عام 2014, تليها املنتجات نصف املصنعة 
4.7 مليون طن و4.4 مليون طن من املنتجات 
من  طــن  مليون   1.5 ضمنها  مــن  النهائية, 
من  مستورداتها  وارتفعت  الطويلة,  املنتجات 
% إىل 1 مليون  الصني يف عام 2014 بـ 67 
جمموعة  من  مستورداتها  تشكل  كما  طن, 
الدول املستقلة واالحتاد األوروبي 67 % من 
احلديد  منتجات  مــن  مستورداتها  إمجــالــي 

والصلب.       
ماذا عن عام 2015

ما تزال حالة عدم اليقني اليت سيطرت 
على أسواق الصلب خالل عام 2014 مستمرة 
يف رسم صورة غري واضحة ملا سوف يكون عليه 
حال جتارة الصلب, وخاصة الصادرات, بالرغم 
2015 قد  الربع األول من عام  نتائج  أن  من 
يف  تراجعا  األولــيــة  املعلومات  حسب  أظهرت 
صادرات الصلب الرتكية باملقارنة مع الربع 

األول من عام 2014.
ومع أن هذا الرتاجع قد ال يشكل مؤشرا 
تكون  ســوف  مبا  للتنبؤ  عليه  االرتــكــاز  ميكن 
املتبقية  الثالثة  األربـــاع  خــالل  احلــال  عليه 
من هذا العام, إال أن ارتباط صادرات الصلب 
الشرق  منطقة  أسواق  بديناميكية  الرتكية 
الــدول العربية اليت  األوســط. وبشكل خاص 
تركيا,  صـــادرات  مــن  بــأكــرب حصة  حتظى 
فان  الــطــويــلــة,  املنتجات  مــن  خــاص  وبشكل 

منو هذه األســواق وعــودة االستقرار إىل عدد 
مهما  عامال  يشكل  ســوف  املنطقة,  دول  مــن 
أو  الــصــادرات صــعــودا  حــالــة  التأثري على  يف 
مرتبطة  أخـــرى  عــوامــل  إىل  إضــافــة  هبوطا. 
بأوضاع الطلب يف السوق الداخلية يف تركيا, 
وبالتنافس بني املصدرين الذين يبحثون عن 

أسواق هلم عرب دول العامل.
الــذي متثله صادرات  التنوع  ومع  انه  إال 
الصادرات  فــان  الــرتكــيــة,  والصلب  احلــديــد 
عدد  يف  وجودها  بقوة  حمتفظة  تظل  ســوف 
من أسواق املنطقة, وان كان من غري املتوقع 
أن تستعيد القوة اليت وصلت إليها يف بعض 
من  تركيا  صـــادرات  وصلت  حيث  السنوات, 
2008 إىل  الطويلة وحدها يف عام  املنتجات 

12.9 مليون طن.
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أسعار  اخنفاض  إىل  أدت  كثرية  عوامل 
خام احلديد خالل الفرتة املاضية؛ اخنفاض 
أسعار  وتــراجــع  النقل  وأســعــار  الطاقة  أسعار 
التعدين  إنــتــاج شــركــات  ــــادة  الــعــمــالت، وزي
النمو  برتاجع  توقعات  إىل  باإلضافة  الكربى 
يف منو الطلب الصيين من الصلب والرتاجع 
وهذه  الــكــربى  التعدين  شــركــات  نفقات  يف 
من  مزيد  أمــام  الباب  بفتح  تستمر  العوامل 
تراجع سعر خام احلديد يف الفرتات القادمة، 
ومـــن شـــأن ذلـــك أن حُيـــد مــن اإلقــبــال على 
مشاريع جديدة، مع تراجع يف مشاريع املوارد 
الــدرس، وسيؤثر أيضا  احملتملة، أو اليت قيد 

على الشركات الصغرية املنتجة.

أقل من 50 دوالرًا للطن
خــــام احلديد  ســعــر  مــتــوســط  تـــراجـــع 
2014، حيث  الــعــام  بــدايــة  مــنــذ  الــقــيــاســي، 
)يناير( مبا  الثاني  أسعار شهر كانون  بدأت 
يزيد عن 128 دوالر للطن، لتصل يف كانون 
األول )ديسمرب( إىل 63.25 دوالر، وفقد خام 
عام  يف  سعره  من   %  47 من  أكثر  احلديد 

واحد.
ويف األشهر الثالثة األوىل من عام 2015 
فقدت أسعار خام احلديد 20 % من قيمتها 
بقليل،  للطن  دوالر   50 فــوق  مــا  إىل  لتصل 
احلديد  خــام  سعر  اخنفاض  مصادر  وتتوقع 
إىل أقل من 50 دوالرًا للطن مع تراجع الطلب 
على الصلب يف الصني اكرب منتج يف العامل، 
حيث اخنفض الطلب خالل أول شهرين من 
العام احلالي مقارنة بالفرتة نفسها من العام 
املــاضــي واســتــمــرار تــراجــع نــفــقــات شركات 

التعدين وزيادة إنتاجها.
وتوقع تقرير بنك سييت غروب اخنفاض 

سعر طن خام احلديد إىل أقل من 50 دوالرًا.
التقرير  يف  غـــروب  ســيــيت  حمللو  وقـــال 
ونؤكد  احلديد  خــام  تراجع  نتوقع  »مازلنا 
توقعاتنا بأن األسعار ستنخفض إىل أقل من 
الذي  الصلب  على  الطلب  إن  دوالرا...   50
وصايف  احلـــديـــد(  )خـــام  إنــتــاج  عــلــى  يعتمد 
الــصــادرات والــتــغــيــريات يف طــاقــات شركات 
الــتــجــار وتراجع  لـــدى  واملـــخـــزون  الــتــعــديــن 
األسعار خالل كانون الثاني )يناير( وشباط 
)فرباير( 2015 تشري بقوة إىل تراجع إضايف 

على أسعار خام احلديد«.

شركات التعدين الكبرى 
تزيد إنتاجها وتخفض 

تكاليفها
أعلنت مجيع شركات التعدين العمالقة 
إتش  وبي   Rio Tinto تينتو  ريو  )جمموعة 
 )Vale BHP billiton  وفال  بي بيليتون  

وزيادات   2014 للعام  إنتاجها  يف  زيـــادة  عــن 
منها  ســعــيــا   ،2015 لــلــعــام  مــتــوقــعــة  أخــــرى 

للحفاظ على حصتها السوقية.
اإلمــــدادات  ترتفع  أن  الــتــوقــعــات  وتــشــري 
 %  4.6 البحر  طــريــق  عــن  املنقولة  العاملية 
عـــام 2015 كــي تــتــجــاوز بــذلــك الــنــمــو يف 
الطلب على خام احلديد اليت تقدر بـ 3 %، 
من  التكلفة  رخيص  اإلنتاج  منو  تواصل  مع 

الشركات الكربى.
فــقــد ارتــفــع إنــتــاج شــركــة بــي أتـــش بي 
مليون   245 إىل     BHP billiton بيلتون 
 124 إنتاج  املــاضــي، من خــالل  العام  طن يف 

مليون طن من إنتاج مناجم بيلبارا.
الشركة:  رئــيــس  ويلسون  جيمي  وقـــال 
 25 استثمار  مت  املــاضــي،  العقد  مــدى  »على 
يف  واملــعــدات  التحتية  البنية  يف  دوالر  مليار 
األسرتالية  احلــديــد  خـــام  مــنــاجــم  عــمــلــيــات 

الغربية لدينا. 
 BHP تــركــيــز  »أن  ويــلــســون:  وأضــــاف 
حوالي  إىل  منامجها  قــدرة  رفع  على  سيكون 
احلاجة  دون  ســـنـــويـــا  طــــن  مـــلـــيـــون   275
ــة، مـــن خـــالل فك  إىل اســتــثــمــارات إضــافــي
العمليات، واالستفادة األمثل  االختناقات يف 

من البنية التحتية احلالية.«
تتطلع  الــشــركــة  أن  ويــلــســون  وأضــــاف 
إىل  احلديد  خام  إنتاج طن  تكاليف  خلفض 
أقل من 20 دوالر، وذلك من خالل حتسينات 
إضافية،  استثمارات  إىل  احلاجة  ودون  قليلة 
حيث استطاعت الشركة  خالل نصف السنة 
املالية املنتهية يف كانون األول )ديسمرب( من 
% لتصل   29 خفض تكاليف اإلنتاج بنسبة 

إىل 20.35 دوالر للطن من خام احلديد.
الربازيلية   Vale فالي  شركة  وأعلنت 
من   2014 للعام  السنوي  إنتاجها  زيــادة  عن 
خام احلديد، على الرغم من تراجع األسعار. 
  %  6.5 نسبتها  زيــادة  الشركة  وقــد حققت 
 299.8 بـ  مقارنة  طن  مليون   319.2 بإنتاج 
نسبة  وبــلــغــت   ،2013 الــعــام  مــلــيــون طــن يف 
الزيادة يف إنتاج الربع الرابع 2.1 % مقارنة 
بنفس الفرتة من العام السابق. وذلك حسب 
أرقام  تضمن  الــذي  الرابع،  للفصل  تقريرها 
للعام  إنتاجها  أرقــام  ومجيع  األخــري  الفصل 
على  الــعــربــيــة«  »املـــعـــادن  وحــصــلــت   ،2014

نسخة منه.
قد   )Rio Tinto( تنتو  ريـــو  وكــانــت 
 2014 للعام  األخري  الربع  نتائج  عن  أعلنت 
العام،  لنفس  اجملــمــعــة  الــســنــويــة  ونتائجها 
خلام   %  11.77 ســنــويــا  إنــتــاجــهــا  بـــزيـــادة 

احلديد بإنتاج 233.6 مليون طن.
وأعلنت الشركة عن زيادة شحناتها من 

خام الحديد
استمرار تراجع األسعار

وزيادة في الصادرات
 والطاقات اإلنتاجية

بقلم: طالب الداوود
 مؤسس ورئيس حترير موقع 
»املعادن العربية« اإللكرتوني

          تقارير
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 18.43 بنسبة   2014 العام  يف  احلديد  خام 
بـ  مقارنة  مليون طن،   239.9 إىل  لتصل   %

202.57 مليون طن للعام 2013.

أستراليا والبرازيل الالعبان 
األساسيان

 قــــد حــقــقــت صــــــــادرات خـــــام احلـــديـــد 
 ،2014 العام  خالل  كبرية  قفزة  األسرتالي 

وذهبت احلصة الكبرية إىل السوق الصينية.
وحــــســــب بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب اإلحــــصــــاء 
األسرتالي، فقد ارتفعت الصادرات األسرتالية 
بنسبة 23.54 %. وبلغت كميتها 755.07 
يف  طــن  مليون   611.19 مقابل  طــن  مليون 

العام 2013، بارتفاع 143.88 مليون طن.
األسرتالية من  الصادرات  أغلبية  وذهبت 
خام احلديد إىل الصني، حيث وصلت حصتها 
79.15 %، من إمجالي الصادرات األسرتالية، 
بالعام  مقارنة   %  29.04 بنسبة  وارتــفــعــت 

2013، وبلغت كميتها 597.65 طن.
ورغم االرتفاع الكبري يف كمية الصادرات، 
 %  10.47 – بنسبة  قيمتها  اخنفضت  فقد 
وكانت  دوالر.  مليار   60.174 إىل  لتصل 
قيمة صادراتها 67.209 مليار دوالر يف العام 

.2013
وتــتــوقــع احلــكــومــة األســرتالــيــة أن تصل 
مليون   792 إىل  شحناتها من خام احلديد  
طن يف العام 2015 وإىل 851 مليون طن يف 

العام 2016.

من   اجلديد  الطاقات  من  قسم  وسيأتي 
مشروع خام احلديد  روي هيل وتقدر تكلفته 
قبل  من  تطويره  وجيــري  دوالر،  مليار   10 بـ 
هانكوك للتنقيب، جنبا إىل جنب مع أخرى 
4 مليارات دوالر، واليت من املتوقع أن  بقيمة 

يتم االنتهاء منها بداية العام املقبل.
أسعار  الخنفاض  املتوقعة  النتائج  ومــن 
قطاع  يف  االستثمار  يف  تراجعا  احلديد  خــام 

املوارد األسرتالي.
 344.4 الــربازيــلــيــة  ـــصـــادرات  ال وبــلــغــت 
مقدارها  بزيادة   ،2014 العام  يف  طن  مليون 
 ،2013 الــعــام  يف   329.6 مقابل   %  4.47
واخنفضت قيمة صادراتها إىل 25.819 مليار 
دوالر يف عام 2014 مرتاجعة  بنسبة – 20.5 
العام  يف  دوالر  مليار   32.492 بـ  مقارنة   %
الربازيل  صــــادرات  أن  الــتــذكــر  مــع   ،2013

كانت 242.5 مليون طن يف العام 2005.
وتــشــكــل الــصــني أكــــرب مــســتــورد خلام 
احلــديــد الــربازيــلــي خـــالل الــســنــوات العشر 
 81.3 من  إليها  الــصــادرات  وارتفعت  املاضية 
 179.88 إىل   2005 الــعــام  يف  طــن  مــلــيــون 
وتستحوذ   ،2014 الـــعـــام  يف  طـــن  ــيــون  مــل
الصني على 52.23 % من إمجال الصادرات 

الربازيلية إىل األسواق العاملية.

تراجع في االستثمارات
 Mining ويـــكـــلـــي  مـــايـــيـــنـــع  ونـــقـــلـــت 
االستشارية  ديلويت  شركة  عن   Weekly
يف  األســعــار،  انهيار  أن  االســتــثــمــارات  ملراقبة 
اآلونة األخرية، من شأنه أن حُيد من اإلقبال 
مشاريع  تراجع يف  مع  مشاريع جديدة،  على 
املوارد احملتملة، أو اليت قيد الدرس، وقد أدى 
وتأخر يف  املشاريع  عــدد من  إلغاء  إىل  ذلــك 
الــقــريــب، وسيؤدي   املـــدى  أخـــرى على  إجنـــاز 
مــنــح موافقات  أيــضــا، إىل احلـــد مــن  ذلـــك 
اليت مل  املشاريع  وإلغاء  اجلديدة،  للمشاريع 

حتصل على الضوء األخضر.
توقف  إىل  األســـعـــار  تـــراجـــع  أدى  وقــــد 
أو إغـــالق الــكــثــري مــن مــنــاجــم خـــام احلديد 
الــصــيــنــيــة عـــن اإلنـــتـــاج لــعــدم قــدرتــهــا على 
املستوردة،  اخلــامــات  ونوعية  أســعــار  منافسة 
اجلودة  منخفضة  احلديد  خلامات  يعد  ومل 

مكانا يف السوق العاملية.
إن املرونة الكبرية اليت يتمتع بها املنتجون 
األسرتاليون والربازيليون أثرت تأثريا كبريا 
على بقية البلدان املصدرة خلام احلديد مثل 
هذه  ويف ظل  أفريقيا وكندا،  وجنوب  اهلند 
البلدان يسري بقية املصدرين، وتدفع منتجي 

الصلب إىل انتظار تراجع جديد يف األسعار.

 متوسط األسعار العاملية الشهرية
خلام احلديد )سي أند أف(

السعرالشهر
52.23آذار )مارس( 15

63.25شباط )فرباير( 15
67.39كانون الثاني )يناير( 15

68.8كانون األول )ديسمرب( 14
73.13تشرين الثاني )نوفمرب( 14
80.09تشرين األول )أكتوبر( 14

82.27أيلول )سبتمرب( 14
92.63آب )أغسطس( 14

95.97متوز )يوليو( 14
92.74حزيران )يونيو( 14

100.56أيار )مايو( 14
114.58نيسان )أبريل( 14

111.83آذار )مارس( 14
121.37شباط )فرباير( 14

128.12كانون الثاني )يناير( 14

املتوسط القياسي لسعر خام احلديد الذي حيتوي على 62 % من أوكسيد 
.CIF احلديد تسليم املوانئ الصينية

الصني  %إىل الصني التغيري  %الكميةالتغيري  %القيمة السنة
20058.387 239.64 117.3248.96
200610.89529.91248.353.63128.8351.87
200713.28121.89267.207.59142.6153.37
200825.37991.1309.4715.82183.3059.23
200923.573-7.11362.9217.27266.7873.51
201044.2987.88402.8210.99274.4968.14
201166.21749.51465.2215.49322.7269.37
201256.727-14.33523.3712.5377.5472.14
201367.20918.48611.1916.78463.1475.78
201460.174-10.47755.0723.54597.6579.15

الصني  %إىل الصني التغيري  %الكميةالتغيري  %القيمة السنة
20068.949 242.527 81.31133.527
200710.55817.98269.44811.10105.02638.978
200816.53956.65281.6844.5496.35834.208
200913.247-19.90266.040-5.55150.15856.442
201028.912118.25310.93116.87152.56349.067
201141.81744.64330.8306.40164.50049.724
201230.989-25.89326.529-1.30169.94052.044
201332.4924.85329.6390.95170.70951.787
201367.20918.48611.1916.78463.1475.78
201460.174-10.47755.0723.54597.6579.15

البرازيل

أستراليا

كمية وقيمة إمجالي صادرات أسرتاليا والربازيل من خام احلديد وحصة الصني للسنوات 2005 ـ 2014

املصدر: قاعدة بيانات  املعادن العربية 
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نظرة تارخيية
بـــدأ االهــتــمــام بــاســتــعــمــال األملــنــيــوم يف 
صناعة السيارات منذ العام 1904 من خالل 
اســتــخــدامــه يف بــعــض أجــــزاء ســيــارة السهم 
 ،Pierce-Arrow Great Arrow العظيم
ويف عام 1930 مت استخدام األملنيوم يف أجزاء 
بنز  سيارة مرسيدس  وشهدت  السيارة،  هيكل 
الرياضية Mercedes-Benz W 25 حيث 
مت استخدام صفائح األملنيوم املشغولة يدويا 

يف هيكلها.
استخدام  روفــــر يف  النـــد  بــــدأت شــركــة 
العام  منذ  سياراتها  مــن  أجـــزاء  يف  األملنيوم 
مع   1953 عــام  يف  الطفرة  وحدثت   ،1948
 Panhard Dyna زد  ديــنــا  بــانــهــارد  ســيــارة 
يف  األملنيوم  صفائح  على  اعتمدت  حيث   ,Z
بناء جزء كبري من هيكل السيارة، ويف العام 
1958 تراجعت الشركة املصنعة هلا لتعيد 

استخدام الصلب فيها.
يف  األملنيوم  اعتماد  يف  الــرتاجــع  استمر 
حني   1977 الــعــام  حتى  الــســيــارات  صناعة 
اعـــتـــمـــدت شـــركـــة مـــرســـيـــدس يف طـــرازهـــا  
على    Mercedes-Benz 450 SLC 5.0
األملــنــيــوم يف صــنــاعــة غــطــاء احملـــرك وبعض 
واملصدات،  واإلقـــالع،  التشغيل  أجهزة  أجــزاء 
بقية  الـــســـيـــارة  وزن  ختــفــيــف  مـــبـــدأ  ودفـــــع 
صناعة  يف  األملنيوم  اعتماد  على  الشركات 

السيارات منذ تسعينات القرن املاضي.

ما الذي حدث يف القرن الواحد 
والعشرين؟

والرياضية  الــفــارهــة  الـــســـيـــارات  قــــادت 

تــوجــهــات شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات يف 
أسعاره  ارتــفــاع  رغــم  األملنيوم  على  االعتماد 
الصورة  هــذه  لكن  الــصــلــب،   بأسعار  مقارنة 
الشعبية  السيارات  بــدأت  حيث  تتغري،  بــدأت 
ُتزيد من حصة األملنيوم يف صناعة سياراتها، 
وذلـــك لــرتاجــع أســعــار األملــنــيــوم مــن جهة، 
والتشريعات البيئية املتشددة اهلادفة خلفض 
يف  تدرجييا  بها  العمل  سيتم  والــيت  التلوث 
آسيوية  ودول  وأمريكا  األوروبــي  االحتــاد  دول 
مثل الصني واهلند واليابان ابتداء من العام 
وساهمت  الوقود،  استهالك  وتقليل   ،2015
لألملنيوم  واملصنعة  املنتجة  الشركات  جهود 
السيارات  مصنعي  تــالئــم  حــلــول  إجيــــاد  يف 
وحاجاتهم، يف التحول السريع حنو األملنيوم 

خالل السنوات املاضية.
املستخدم  األملـــنـــيـــوم  كــمــيــة  ارتـــفـــعـــت 
منذ  مــضــطــرد  بشكل  الــســيــارات  يف صــنــاعــة 
إحــصــائــيــة جلمعية  وحـــســـب  الــتــســعــيــنــات، 
الــصــلــب األوروبـــــيـــــة فــــإن مــتــوســط كمية 
األملنيوم املستخدمة يف السيارات اليت تنتجها 
 140 الــشــركــات األوروبــــيــــة قـــد وصـــل إىل 
ختفيض  إىل  أدى  ذلـــك  وأن  كــيــلــوغــرامــا، 
كيلوغراما.   450 بـ  السيارات  وزن  متوسط 
األملنيوم  أن كتلة  االعتبار  بنظر  األخــذ  مع 

تشكل ثلث كتلة احلديد.
توزع االرتفاع يف كمية األملنيوم املستخدم 
وعلب  وأغطية احملركات  العجالت  ليتجاوز 
امللحقات  وبــعــض  واملــشــعــات  الــســرعــة  تغيري 
األخرى، إىل احملرك ووصل إىل هيكل السيارة، 
هلياكل  منــاذج  السيارات  شركات  وعرضت 

سياراتها املصنوع بالكامل من األملنيوم.
األملنيوم  كمية  فــإن  اجلمعية  وحــســب 

املــســتــعــمــل يف صــنــاعــة الـــســـيـــارات يــبــدأ من 
82.8 كيلوغرام يف بعض الطرز من سيارات 
461 كيلوغرام يف  إىل  فيات ليصل  شركة 
سيارات جاغوار XK اجلديدة. وأن استهالك 
والعائلية  الـــصـــغـــرية  الـــســـيـــارات  مــصــنــعــي 
والطائرات  والقطارات  والباصات  والشاحنات 
إمجالي  من   39 نسبة  حيتل  النقل(  )قطاع 
ـــــي مــن األملــنــيــوم  للعام  االســتــهــالك األوروب
والتشييد  اإلنشاء  قطاع  حيتل  فيما   ،2013
النسب  القطاعات  بقية  وتتوزع   %  24 نسبة 

الباقية.
وأمام الطلب املتزايد يف صناعة األملنيوم، 
ومع توقع زيادة مساهمة األملنيوم يف صناعة 
السيارات ليصل إىل 50 % من متوسط وزن 
بــدايــة القرن  % يف   20 بـــ  الــســيــارة مــقــارنــة 
الـــشـــركـــات الكبرية  بــــدأت  فــقــد  احلــــالــــي،  
استثمارات  بضخ  لألملنيوم  واملصنعة  املنتجة 
املتسارعة  املصنعني  حــاجــة  لتلبية  كــبــرية 
األملنيوم  شــركــات  كــانــت  وفيما  لألملنيوم، 
تعمل جاهدة على تسويغ استخدام منتجاتها 
فأن  سابقة،  فــرتات  يف  الــســيــارات  صناعة  يف 
شركات صناعة السيارات بدأت تبحث عمن 
فردي  بشكل  القادمة  للسنوات  طلبها  يليب 
أو بــشــكــل حتــالــفــات، وقـــد شــهــدت األســــواق 
خالل  كبرية  حركة  واخلليجية  السعودية 
األشهر املاضية من شركات مثل رانج روفر،  
جـــاكـــوار وفـــــورد لــتــأمــني احــتــيــاجــاتــهــا من 
مصنوعات األملنيوم، وستلعب صناعة األملنيوم 
الطلب  تــلــبــيــة  يف  كــبــريا  دورا  اخلــلــيــجــيــة 
العاملية يف هذا اجلانب، وهي اليت أنتجت ما 
األولي  األملنيوم  مليون طن من   5 من  يقرب 
 10 مــن  يقرب  وتساهم مبــا   2014 الــعــام  يف 

الصلب و األلمنيوم 

صراع في صناعة السيارات
وهو  اخلمسينات،  يف  السيارات  صناعة  إىل  عودته  األملنيوم  بدأ  أن  منذ 
يتقدم سنويا يف احتالل جزء إضايف من مكونات صناعة السيارات على حساب 
الصلب، وإذا ما كانت هذه العودة حتقق أحالم بعض رواد صناعة السيارات 
وكان املربر هلا يتعلق بالتعبري عن الرفاهية والتميز، ملا كان يشكله األملنيوم 

من تعبري عنهما لندرته وارتفاع مثنه، فهي مدفوعة اآلن بعوامل أخرى.

          تقارير
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إىل  إضافة  العاملي،  اإلنــتــاج  إمجالي  من   %
الشركات اليت تعمل يف جمال درفلة وسحب 
األملنيوم، أو الناشطة يف جمال إعادة تشكيله 
حسب الطلب، وسيوفر مشروع شركة معادن 
لدرفلة األملنيوم 350 ألف طن لتتنافس عليه  

شركات صناعة السيارات.

الصلب لن يرتك امليدان
استهلكت صناعة النقل 171 مليون طن 
2014 منها 112 مليون  من الصلب يف عام 
قطاع  حصة  وتأتي  السيارات،  لصناعة  طن 
ورغم  اإلنشاءات،  بعد  الثانية  باملرتبة  النقل 
تراجع حصة الصلب يف إنتاج السيارات لتصل 
إىل ما يزيد قليال على 70 %، من متوسط 
توقع  مــع   ،2013 الــعــام  يف  الــســيــارات  وزن 
 2020 الــعــام  حبــلــول  النصف  إىل  تراجعها 
األملنيوم،  استخدام  يف  احلالي  النمو  حسب 
الــشــركــات كــانــت قــد أخـــذت بعني  أن  إال 
الكبرية لألملنيوم منذ وقت  املنافسة  االعتبار 
الدولي  املعهد  أسس   1995 عام  ففي  مبكر، 
للصلب مشروع جسم السيارات اخلفيف من 
 ULSAB( UltraLight )أولساب  الصلب 
هذا  دعــمــت  وقــــد   Steel Auto Body

املشروع تسع عشرة شركة من أكرب منتجي 
الصلب حول العامل، وقد حتول هذا املشروع 
إىل جزء مستقل، ضمن تكوين املعهد الدولي 

للصلب.
متطلبات  تــلــبــيــة  إىل  املـــشـــروع  يــســعــى 
األملنيوم،  يف  املــتــوفــرة  الـــســـيـــارات  مــصــنــعــي 
االســتــثــمــار يف  مــن خـــالل  بـــالـــوزن،  املتمثلة 
على  املنافسة  أجل  من  السيارات  وزن  تقليل 
الصعيد العاملي بهدف توفري الظروف املالئمة 
خلفض استهالك الطاقة ومعدل االنبعاثات 
الــكــربــونــيــة، يــضــاف إىل ذلــك املــتــانــة ألجل 
االستفادة  مع  التصنيع،  يف  واملرونة  األمــان، 
من العالقة التارخيية الوطيدة بني مصنعي 
 120 الـــ  خــالل  الصلب  ومصنعي  الــســيــارات 
ســنــة املــاضــيــة، ويــــرى بــعــض املــخــتــصــني أن 
ـــواد أهمية يف  امل احلــديــد سيظل مــن أكــثــر 

صناعة هيكل السيارات أهمية.
وحقق مشروع أولساب اخنفاضا يف الوزن 
من  التكاليف،  يف  زيـــادة  دون   %  25 بنسبة 
خالل إنتاج أنواع من الصالب عالية املقاومة 
متانة  يف   %  58 إضافة  مع  الـــوزن،  وخفيفة 
هيكل السيارة، 80 % يف لدونة االحنناء وهو 
ميزة مهمة يف التصنيع، ويليب هذا النموذج 

جتريها  الــيت  االخــتــبــاريــة  املتطلبات  مجيع 
الشركات يف جمال األمان.

ويــعــمــل مــصــنــعــو الــصــلــب، إضـــافـــة إىل 
ــاشــر مع  ــب أولــــســــاب، مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون امل
تصنيع  على  للسيارات  املصنعة  الشركات 
سابقاتها،  وزنــا من  أخف  السيارة  من  أجــزاء 
إىل  الطويل  املـــدى  على  ذلــك  يـــؤدي  حبيث 
هذا  يف  املهيمن  الصلب  صناعة  موقع  إعــادة 

القطاع.
قدرتها  على  تــراهــن  الصلب  صناعة  إن 
اليت  وهــي  االحــتــيــاجــات،  تلبية  يف  مستقبال 
فــائــضــة، مقارنة  إنــتــاجــيــة  متــتــلــك طــاقــة 
بالطاقة اإلنتاجية احملدودة لألملنيوم ، إضافة 

إىل الفرق الكبري يف األسعار.
إن التنافس الشديد بني الصلب واألملنيوم 
الـــذي يـــدور مــنــذ عـــدة ســنــوات سيجعل من 
سيارة املستقبل هجينة من الصلب واألملنيوم، 
متغرية  ستكون  مساهمتها  يف  النسبة  لكن 
وستبقى مرهونة يف ما يقدمه كل منها من 
ميزات ملصنعي السيارات والتشريعات املتعلقة 
بالبيئة واألمان غم أن الدالئل تشري إىل منو 
مطرد يف حصة األملنيوم يف هذه الصناعة يف 

مدى املستقبل القريب. 

1 .Pierce-Arrow Great Arrow السهم العظيم
2 .Mercedes-Benz W 25 مرسيدس بنز الرياضية
3 .Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 مرسيدس
4 .Panhard Dyna Z بانهارد دينا زد

سيارة جاغوار
من  كــامــال  هيكال   XK جــاغــوار  ســيــارة  متتلك 
األملنيوم، ويشكل األملنيوم 461 كيلوغرام من إمجالي 
السابقة  املوديالت  % عن   20 وزنها  السيارة، ويقل  وزن 

هلا.
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          تقارير

مصر : 
 تراجع مبيعات وإنتاج »حديد عز« 

في األشهر التسعة األولى من عام 2014
مبيعات  قيمة  تراجعت  ـ  العربية  املعادن 
)طويلة  النهائية  املــنــتــجــات  مــن  عــز  حــديــد 
األشهر  يف  14,881مليون  إىل  ومسطحات( 
مقابل   2014 الـــعـــام  مـــن  األوىل  الــتــســعــة 
15,981 مليون جنيه  بلغت قيمتها  مبيعات 
لنفس الفرتة من العام 2013، وبنسبة تراجع 
التقرير  حــســب  وذلـــك   ،%  6.88  – بلغت 
واملنشور   ،2014 العام  من  الثالث  الفصلي 
»املعادن  وحــصــلــت  )فـــربايـــر(  شــبــاط   17 يف 

العربية« على نسخة منه.
وأظهرت نتائج األعمال اجملمعة لشركة 
حديد عز، خالل فرتة تسعة أشهر املنتهية يف 
بـ  2014، حتقيق صايف خسارة  30 سبتمرب 
دوالر(  مليون   69.3  ( جنيه  مليون   528.4
 77.8  ( جنيه  مــلــيــون   593 ـــ  ب ربـــح  مــقــابــل 
مليون دوالر( خالل الفرتة املماثلة من العام 

املاضي.
وأظهرت القوائم غري اجملمعة للشركة ، 
حتقيق صايف خسارة بلغت 91.6 مليون جنيه 
للفرتتني  جنيه،  مليون   56 بـ  خسارة  مقابل 

2014 و2013 على التوالي.
فرتة  خــالل  حققت  الشركة  أن  يذكر 
2014، صايف  يونيو  املنتهية يف  أشهر  الستة 

خسارة بـ 142.5 مليون جنيه.
من  عــز  حديد  مبيعات  كمية  وشــهــدت 
 %  6.34 نسبته  تراجعا   النهائية  املنتجات 
لتصل إىل 3,327,039 طن يف األشهر التسعة 
األوىل من عام 2014 مقابل 3,553,694 طن 
وأظهرت   ،2013 العام  املقابلة من  الفرتة  يف 
كمية مبيعات املنتجات املسطحة أعلى نسبة 
تراجع وقدرها – 14.13 % لتصل 624,775 
تراجعت  فيما  طــن،   727,560 مقابل  طــن 
 – بنسبة  الطويلة  املنتجات  مبيعات  كمية 
4.38 % لتصل إىل 2,702,264 طن مقابل 
يف  املــقــارنــتــني  للفرتتني  طــن،   2,826,134
وبلغت  التوالي،  على  و2013   2014 عامي 
املنتجات  مــن   %  95 املصرية  الــســوق  حصة 
املنتجات  من  حصتها  بلغت  فيما  الطويلة، 

املسطحة 59 %. 
التقرير  أظـــهـــر  اإلنــــتــــاج،  جمــــال  ويف 
النهائية  املنتجات  إنــتــاج  كمية  يف  تراجعا 
 %  5.82  – نسبته  ومــســطــحــات(  )طــويــلــة 
بإنتاج 3,349,262 طن مقابل 3,556,324، 
تراجع  نسبة  أكــرب  املسطحات  إنتاج  وشهد 

طن   566,235 بـــإنـــتـــاج   %  22.83  – ــــ  ب
املنتجات  إنتاج  733,786، فيما شهد  مقابل 
الطويلة تراجعا طفيفا بلغت نسبته 1.4 % 
بإنتاج 2,783,027 طن مقابل 2,822,538، 

تراجعا يف  إنتاج »حديد عز«  كذلك شهد 
% ليصل   2.2 – إنتاج الصلب اخلام بنسبة 
 ،2,505,737 مقابل  طــن   2,450,515 إىل 

لنفس فرتتي املقارنة على التوالي.

 

 
  

 خام صلب نهائية منتجات مسطحات طويلة الشركة

 1,551,648 2,090,876 566,235 1,524,641 اإلسكندرية – للصلب الدخيلة العز شركة

 579,561 920,548 0 920,548 للدرفلة العز مصانع شركة

 319,306 337,838 0 337,838 المسطح الصلب لصناعة العز شركة

 2,450,515 3,349,262 566,235 2,783,027 2014 أشهر تسعة مجموعة

 1554309 2243319 733786 1509533 اإلسكندرية – للصلب الدخيلة العز شركة

 581274 1005765 0 1005765 للدرفلة العز مصانع شركة

 370154 307240 0 307240 المسطح الصلب لصناعة العز شركة

 2505737 3556324 733786 2822538 2013 أشهر تسعة مجموعة

 1584406 2148798 682778 1466020 اإلسكندرية – للصلب الدخيلة العز شركة

 608249 1002232 0 1002232 للدرفلة العز مصانع شركة

 539661 477927 0 477927 المسطح الصلب لصناعة العز شركة

 2732316 3628957 682778 2946179 2012 أشهر تسعة مجموعة

 1505925 2067403 686690 1380713 اإلسكندرية – للصلب الدخيلة العز شركة

 611540 1027262 0 1027262 للدرفلة العز مصانع شركة

 303540 295345 101350 193995 المسطح الصلب لصناعة العز شركة

 2421005 3390010 788040 2601970 2011 أشهر تسعة مجموعة

 1403103 2128178 750692 1377486 اإلسكندرية – للصلب الدخيلة العز شركة

 612772 1175709 0 1175709 للدرفلة العز مصانع شركة

 49232 386434 386434 0 المسطح الصلب لصناعة العز شركة

 2065107 3690321 1137126 2553195 2010 أشهر تسعة مجموعة

إنتاج »حديد عز« حسب الشركات لألشهر التسعة األوىل لألعوام 2010 ـ 2014
املصدر: تقارير »حديد عز« الفصلية ـ إعداد : »املعادن العربية«
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املعادن العربية ـ بلغت صادرات أوكرانيا 3,169,287 طن من املنتجات نصف اجلاهزة يف عام 2014، وشكلت 
 ،%  9.9 – بنسبة  2013، مرتاجعة  العام  3,517,434 طن يف  منها، مقابل   %  97 )billet( أكثر من  العروق 

وذلك حسب قاعدة بيانات »املعادن العربية«.

 64.43 واســتــحــوذت مــصــر عــلــى 
% من إمجالي صادرات أوكرانيا من 
البلدان  إىل  اجلاهزة  نصف  املنتجات 
بارتفاع  2,042,105 طن،  بـ  العربية،  
 1,943,678 مقابل   ،%  5.06 نسبته 

طن يف العام 2013.
األوكرانية   الــصــادرات  وتراجعت 
املستوردة يف  العربية  البلدان  أبرز  إىل 
 ،2013 بــالــعــام  مــقــارنــة   2014 الــعــام 
السعودية   إىل  الــصــادرات  بلغت  حيث 
543,318 طن  540,688 طن مقابل 
مرتاجعة بشكل طفيف نسبته –0.48 
مقابل   249,584 األردن  وإىل    ،%
 -23.43 نسبته  بــرتاجــع   325,938
%، وإىل تونس 156,304 طن مقابل 
 -23.81 نسبته  بــرتاجــع   205,156

.%
وتعترب األسواق العربية من أكرب 
مستوردي املنتجات األوكرانية نصف 
مصانع  تستخدمها  حيث  اجلــاهــزة، 
الطويلة  املنتجات  إنــتــاج  يف  الــدرفــلــة 

وباألخص يف إنتاج حديد التسليح.

مازالت فوق الثالثة ماليين طن

 تراجع صادرات أوكرانيا 
 من المنتجات نصف  الجاهزة 

إلى البلدان العربية في عام 2014

 

 
 

 

 

 13/12 % 2013 2012 2011 2010 2009 البلدان

 12.76- 3,517,434 4,032,031 3,276,041 2,919,547 3,465,542 أوكرانيا

 41.31- 1,089,751 1,856,780 1,711,608 2,605,734 1,377,342 تركيا

 20.55 1,001,739 830,972 642,726 1,013,967 1,099,313 روسيا االتحادية

 16.53- 5,608,924 6,719,783 5,630,374 6,539,248 5,942,197 مجموع كبار المصدرين

 17.14- 6,612,020 7,979,364 7,055,227 7,877,323 7,674,639 العام المجموع

 84.83 84.21 79.80 83.01 77.43 حصة كبار المصدرين %
أكرب مصدري املنتجات نصف اجلاهزة إىل البلدان العربية خالل األعوام 2009 ـ 2013 )طن( 

املصدر: قاعدة بيانات »املعادن العربية«

التغيري  %20132014البلدان
1,943,6782,042,1055.06مصر

0.48-543,318540,688السعودية
23.43-325,938249,584األردن
23.81-205,156156,304تونس
55.18-151,30067,808سوريا
99.82-144,624254لبنان
62.22-71,47727,001ليبيا

55,82559,7206.98اإلمارات
100.00-32,1690سودان
100.00-29,8910ُعمان

10,01924,256142.10اجلزائر
61.22-4,0381,566العراق

9.90-3,517,4343,169,287اجملموع
 55.2664.43حصة مصر  %
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الكمية الشهر
2,477,558إسبانيا
1,631,729تركيا

1,575,750أملانيا
1,368,809كوريا اجلنوبية

1,310,406أوكرانيا
1,287,834لوكسمبورغ

1,110,969الواليات املتحدة األمريكية
969,792اليابان

755,676إيطاليا
710,723بولندا

599,418روسيا االحتادية
553,049الصني
411,581تايلند

295,124املكسيك
282,343تشيكيا

276,028اململكة املتحدة
217,552بلجيكا

211,990سنغافورة
198,141فرنسا

184,420هولندا
161,165جنوب أفريقيا

118,705الربازيل
103,720كندا

100,373النمسا
85,056ُعمان

84,841رومانيا
80,571سويسرا

79,098سلوفاكيا
78,433اهلند

72,759هونغ كونغ )الصني(
72,463فيتنام

52,014اليونان
44,460الدامنارك

44,421بلغاريا
43,141السعودية
42,175الربتغال

41,056السويد
40,610األردن
35,918فنلندا

24,913غواتيماال
23,809ماليزيا

23,705مصر
21,376هنغاريا

20,174بريو
17,233أستونيا

17,003كازاخستان
15,330ليتوانيا

14,033التفيا
13,566أسرتاليا

316,135بقية البلدان
18,317,322اجملموع

 أبرز مصدري الزوايا واملقاطع 
يف العام 2013 )طن( زيادة صادرات منتجات 

الصلب اإلسبانية إلى البلدان 
العربية في العام 2014

تــركــزت األضــــواء خـــالل الــســنــوات الــســابــقــة عــلــى جمموعة 
تركيا،  مثل  العربية،  البلدان  إىل  الصلب  منتجات  مصدري  من 
أوكرانيا، روسيا، وبشكل سطحي على الصادرات الصينية اليت مل 
تشكل حتى نهاية العام 2014 منافسة لبقية املصدرين، ورمبا تتغري 
يف العام 2015،  وجرى إهمال أخرى، رغم أن صادراتها تشكل حجما 

كبريا من إمجالي الصادرات، وتشكل إسبانيا واحدة من أهمها. 

فــقــد اســـتـــمـــرت صـــــــادرات إســبــانــيــا من 
املــنــتــجــات الــطــويــلــة يف جتـــاوز املــلــيــونــي طن 
للسنة الثالثة على التوالي، ووصلت كميتها 
بزيادة   ،2014 العام  يف  طن  مليون   2.2 إىل 
العام  يف  بصادرتها  مقارنة   %  6.9 نسبتها 

2013 واليت بلغت 2.058 مليون طن.
نسبة  أعلى  الطويلة  املنتجات  واحتلت 
مــن إمجــالــي الـــصـــادرات اإلســبــانــيــة لتصل 
 6.47 مقدارها  منــو  ونسبة   ،%  94.39 إىل 
العام  يف  طــن  مليون   2.077 بــإمجــالــي   %
2014 مقارنة بـ 1.951 مليون طن يف العام 

 .2013
تستمر   التوالي  على  اخلامسة  وللسنة 
ــهــا مــن الـــزوايـــا واملــقــاطــع يف كسر  صــادرات
حاجز النصف مليون طن،  وبلغت 538,849 
522,874 يف  بـ  مقارنة   2014 العام  طن يف 
العام 2013 وبنسبة زيادة مقدارها 2.67 %، 
وحتتل أسبانيا املركز األول عامليا يف قائمة 

املصدرين هلذه املنتجات.
وبلغت نسبة صادرات املقاطع والزوايا من 
 25.85 الطويلة  املنتجات  صــادرات  إمجالي 
 29.39  ،%  26.81 النسبة  %، وشكلت هذه 
 ،2014 للسنوات  و36.05   %  33.46  ،%

2013، 2012، 2011، 2010 على التوالي.
الــصــادرات إىل  ذهبت أكــرب كمية مــن 
أفريقيا،  مشــال  يف  العربية  الــبــلــدان  أســـواق 
واحتلت   ،%  98.57 حصتها  بلغت  حــيــث 
الــــواردات  كمية  يف  األول  املــركــز  اجلــزائــر 
وبلغت حصتها 85.78 % وكميتها 1.887 
اإلسبانية  الصادرات  مليون طن من إمجالي 
 17.42 نسبتها  بزيادة  العربية  األســواق  إىل 
املغرب  واحــتــلــت   ،2013 بــالــعــام  مــقــارنــة   %
منخفضة  طن   159,746 بـ  الثاني  املركز 

عن عام 2013.
البلدان  مــن  إسبانيا  واردات  تشكل  ومل 
مقارنة  حمـــــــدودة  ــة  ــســب ن ســـــوى  الـــعـــربـــيـــة 
من  الصادرات  أغلب هذه  وجــاءت  بصادراتها، 
 % و94.2   ،20104 العام  يف   %  93( مصر 
 2010 2013( ثم املغرب ويف سنيت  يف العام 
و2011 كانت لليبيا حصة يف التصدير إىل 

السوق اإلسبانية.
وتراجعت الصادرات العربية من املنتجات 
156 ألف  النهائية إىل السوق اإلسبانية من 
طن يف العام 2010 لتصل إىل 62 ألف طن 

يف العام 2014.  

20102011201220132014البلدان
960,6981,276,1371,523,0771,607,3001,887,335اجلزائر

252,696186,510225,674241,291159,746املغرب
215,25547,561110,37987,00257,081مصر

73,06841,19961,70451,57147,479تونس
5,262014,02419,28817,127ليبيا

1,506,9791,551,4081,934,8582,006,4512,168,768اجملموع )مشال أفريقيا(
260,860230,388212,04851,67031,483بقية البلدان العربية

85.2487.0790.1297.4998.57مشال أفريقيا من اإلمجالي  %
54.3471.6270.9478.1085.78حصة اجلزائر من اإلمجالي  %

تطور الصادرات اإلسبانية من املنتجات النهائية إىل البلدان العربية 2010 ـ 2014
املصدر: قاعدة بيانات املعادن العربيةاملصدر: قاعدة بيانات املعادن العربية

          تقارير
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السعرالشهر
489كانون 2 )يناير( /15

501كانون 1 )ديسمرب( /14
532تشرين 2 )نوفمرب( /14
557تشرين 1 )أكتوبر( /14

560أيلول )سبتمرب( /14
553آب )أغسطس( /14

559متوز )يوليو( /14
571حزيران )يونيو( /14

563أيار )مايو( /14
561نيسان )أبريل( /14

559آذار )مارس( /14
577شباط )فرباير( /14

574كانون 2 )يناير( /14
582كانون 1 )ديسمرب( /13
571تشرين 2 )نوفمرب( /13
574تشرين 1 )أكتوبر( /13

581أيلول )سبتمرب( /13
575آب )أغسطس( /13

574متوز )يوليو( /13
580حزيران )يونيو( /13

591أيار )مايو( /13
593نيسان )أبريل( /13

598آذار )مارس( /13

تركيا: متوسط األسعار الشهرية 
حلديد التسليح

السعرالشهر
507تشرين 2 )نوفمرب( /14
535تشرين 1 )أكتوبر( /14

533أيلول )سبتمرب( /14
545آب )أغسطس( /14

550متوز )يوليو( /14
538حزيران )يونيو( /14

532أيار )مايو( /14
525نيسان )أبريل( /14

520آذار )مارس( /14
544شباط )فرباير( /14

555كانون 2 )يناير( /14
570كانون 1 )ديسمرب( /13
570تشرين 2 )نوفمرب( /13
579تشرين 1 )أكتوبر( /13

562أيلول )سبتمرب( /13
583آب )أغسطس( /13

581متوز )يوليو( /13
585حزيران )يونيو( /13

583أيار )مايو( /13
574نيسان )أبريل( /13

587آذار )مارس( /13
585شباط )فرباير( /13

572كانون 2 )يناير( /13

أوكرانيا: متوسط األسعار الشهرية 
حلديد التسليح

السعرالشهر
530تشرين 2 )نوفمرب( /14
551تشرين 1 )أكتوبر( /14

560أيلول )سبتمرب( /14
574آب )أغسطس( /14

584متوز )يوليو( /14
594حزيران )يونيو( /14

601أيار )مايو( /14
650نيسان )أبريل( /14

617آذار )مارس( /14
632شباط )فرباير( /14

627كانون 2 )يناير( /14
617كانون 1 )ديسمرب( /13
598تشرين 2 )نوفمرب( /13
621تشرين 1 )أكتوبر( /13

600أيلول )سبتمرب( /13
579آب )أغسطس( /13

576متوز )يوليو( /13
597حزيران )يونيو( /13

598أيار )مايو( /13
609نيسان )أبريل( /13

617آذار )مارس( /13
639شباط )فرباير( /13

643كانون 2 )يناير( /13

إسبانيا: متوسط األسعار الشهرية 
حلديد التسليح

السعرالشهر
515كانون 2 )يناير( /15

558كانون 1 )ديسمرب( /14
616تشرين 2 )نوفمرب( /14
601تشرين 1 )أكتوبر( /14

587أيلول )سبتمرب( /14
594آب )أغسطس( /14

567متوز )يوليو( /14
570حزيران )يونيو( /14

573أيار )مايو( /14
574نيسان )أبريل( /14

574آذار )مارس( /14
590شباط )فرباير( /14

576كانون 2 )يناير( /14
570كانون 1 )ديسمرب( /13
570تشرين 2 )نوفمرب( /13
575تشرين 1 )أكتوبر( /13

571أيلول )سبتمرب( /13
552آب )أغسطس( /13

578متوز )يوليو( /13
597حزيران )يونيو( /13

600أيار )مايو( /13
605نيسان )أبريل( /13

595آذار )مارس( /13

تركيا: متوسط األسعار الشهرية 
للفائف املدرفلة على الساخن

السعرالشهر
504تشرين 2 )نوفمرب( /14
519تشرين 1 )أكتوبر( /14

520أيلول )سبتمرب( /14
501آب )أغسطس( /14

513متوز )يوليو( /14
511حزيران )يونيو( /14

508أيار )مايو( /14
518نيسان )أبريل( /14

522آذار )مارس( /14
522شباط )فرباير( /14

507كانون 2 )يناير( /14
515كانون 1 )ديسمرب( /13
508تشرين 2 )نوفمرب( /13
514تشرين 1 )أكتوبر( /13

508أيلول )سبتمرب( /13
497آب )أغسطس( /13

509متوز )يوليو( /13
527حزيران )يونيو( /13

532أيار )مايو( /13
534نيسان )أبريل( /13

535آذار )مارس( /13
518شباط )فرباير( /13

513كانون 2 )يناير( /13

أوكرانيا: متوسط األسعار الشهرية 
للفائف املدرفلة على الساخن

السعرالشهر
519تشرين 2 )نوفمرب( /14
490تشرين 1 )أكتوبر( /14

505أيلول )سبتمرب( /14
525آب )أغسطس( /14

560متوز )يوليو( /14
585حزيران )يونيو( /14

571أيار )مايو( /14
578نيسان )أبريل( /14

586آذار )مارس( /14
562شباط )فرباير( /14

595كانون 2 )يناير( /14
556كانون 1 )ديسمرب( /13
592تشرين 2 )نوفمرب( /13
689تشرين 1 )أكتوبر( /13

557أيلول )سبتمرب( /13
622آب )أغسطس( /13

616متوز )يوليو( /13
598حزيران )يونيو( /13

667أيار )مايو( /13
681نيسان )أبريل( /13

658آذار )مارس( /13
688شباط )فرباير( /13

698كانون 2 )يناير( /13

إسبانيا: متوسط األسعار الشهرية 
للفائف املدرفلة على الساخن

ر. متوسط السعر الشهري مستخرج من إمجالي كمية صادرات الشهر  وإمجالي قيمة املبيعات. املصدر: قاعدة بيانات »املعادن العربية« ــــ األسعار دوالر أمريكي للطن، فوب Fob ميناء البلد املصدِّ
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الكميةاملنتجات
643منتجات مسطحة

772منتجات طويلة
123أنابيب وملحقاتها

1538اجملموع
MCI :املصدر

الطلب العاملي على الصلب حسب 
املنتجات عام 2014 )مليون طن(

الكميةنوعية الصلب
1452الصلب الكاربوني
49الصلب اهلندسي

35الصلب املقاوم للصدأ
~ 2صلب األدوات

1538اجملموع
MCI :املصدر

الطلب العاملي على الصلب حسب 
نوعية الصلب عام 2014 )مليون طن(

الكميةنوعية الصلب
1452الصلب الكاربوني
49الصلب اهلندسي

الكميةالسنة
20101301
20111404
20121430
20131481
20141538

* 20151594
* 20161650

MCI :تقديرات ــــ املصدر *

 تطور الطلب علي الصلب 
)مليون طن(

الكميةالبلد
597.65الصني
82.05اليابان

55.32كوريا اجلنوبية
20.05بقية البلدان

755.07اجملموع
املصدر: قاعدة بيانات »املعادن العربية«

البلدان املستوردة خلام احلديد 
األسرتالي عام 2014 )مليون طن(

الكميةالدولة
755.07أسرتاليا
344.38الربازيل

67.18جنوب أفريقيا
40.30كندا

40.89أوكرانيا
23.73السويد

12.39الواليات املختحدة األمريكية
16.50إيران *

14.12تشيلي
15.20كازاخستان

12.80موريتانيا
9.59اهلند

4.02النرويج
1.07تركيا

* تقديرات ــــ 
املصدر: قاعدة بيانات »املعادن العربية«

 أكرب الدول املصدرة خلام احلديد 
يف العام 2014 )مليون طن(

الكميةالدولة
179.88الصني
30.83اليابان

15.85كوريا اجلنوبية
13.77هولندا

10.56األرجنتني
10.27ُعمان
8.76أملانيا

7.58إيطاليا
8.19فرنسا

6.97اململكة املتحدة
6.17ماليزيا
6.34الفلبني
3.82تركيا
3.76إسبانيا

3.3البحرين
2.95بلجيكا

2.86ترينداد وتوباكو
2.29السعودية

2.27مصر
2.38اهلند

1.83اإلمارات
1.41الواليات املتحدة األمريكية

1.38ليبيا
1.14أندونيسيا

0.81قطر
6.14بقية بلدان آسيا

2.87بقية الدول
344.38جمموع

املصدر: قاعدة بيانات »املعادن العربية«

البلدان املستوردة خلام احلديد 
الربازيلي عام 2014 )مليون طن(

السعرالشهر
531تشرين 2 )نوفمرب( /14
568تشرين 1 )أكتوبر( /14

574أيلول )سبتمرب( /14
583آب )أغسطس( /14

577متوز )يوليو( /14
549حزيران )يونيو( /14

550أيار )مايو( /14
541نيسان )أبريل( /14

522آذار )مارس( /14
527شباط )فرباير( /14

519كانون 2 )يناير( /14
546كانون 1 )ديسمرب( /13
560تشرين 2 )نوفمرب( /13
572تشرين 1 )أكتوبر( /13

576أيلول )سبتمرب( /13
575آب )أغسطس( /13

579متوز )يوليو( /13
579حزيران )يونيو( /13

577أيار )مايو( /13
583نيسان )أبريل( /13

590آذار )مارس( /13
570شباط )فرباير( /13

571كانون 2 )يناير( /13

روسيا: متوسط األسعار الشهرية 
حلديد التسليح

السعرالشهر
536تشرين 2 )نوفمرب( /14
544تشرين 1 )أكتوبر( /14

560أيلول )سبتمرب( /14
558آب )أغسطس( /14

557متوز )يوليو( /14
527حزيران )يونيو( /14

532أيار )مايو( /14
539نيسان )أبريل( /14

530آذار )مارس( /14
539شباط )فرباير( /14

535كانون 2 )يناير( /14
532كانون 1 )ديسمرب( /13
526تشرين 2 )نوفمرب( /13
547تشرين 1 )أكتوبر( /13

543أيلول )سبتمرب( /13
528آب )أغسطس( /13

533متوز )يوليو( /13
539حزيران )يونيو( /13

534أيار )مايو( /13
546نيسان )أبريل( /13

550آذار )مارس( /13
554شباط )فرباير( /13

543كانون 2 )يناير( /13

روسيا: متوسط األسعار الشهرية 
للفائف املدرفلة على الساخن

املصدر: قاعدة بيانات »املعادن العربية« ــــ األسعار دوالر 
ر. متوسط السعر الشهري  أمريكي للطن، فوب Fob ميناء البلد املصدِّ

مستخرج من إمجالي كمية صادرات الشهر  وإمجالي قيمة املبيعات.

2011201220132014
1.041.061.021.14بيالروسيا

0.090.290.330.36كازخستان
6.327.257.918.06روسيا

2.943.273.643.1أوكرانيا
10.3911.8712.912.66البلدان املستقلة

Dr. Vitali Postolenko - DZI :املصدر

إنتاج الدول املستقلة من حديد 
 التسليح 2011 ـــ 2014 

)مليون طن(

ت
يا

ائ
ص

ح
  إ

   
   

  



29  املعادن العربية ـ العدد 1 ـــ نيسان )أبريل( 2015 28  املعادن العربية ـ العدد 1 ـــ نيسان )أبريل( 2015 

اجملموعأنابيبطويلةمسطحةالقطاعات
12444924597قطاع اإلنشاءات

11817318310الصناعات امليكانيكية
85270112صناعة السيارات

4712059بقية صناعات النقل ــ بناء السفن والسكك احلديدية
430043األجهزة املنزلية، مبا فيها الصناعات الكهربائية

185776269السلع املعدنية والصناعية
107576التنقيب ونقل النفط والغاز
3933073بقية الصناعات وملحقاتها

6437721231538اجملموع
MCI :املصدر

استهالك الصلب حسب قطاعات االستخدام النهائية للعام 2014 )مليون طن(

 مقرالشركة
 الشركة

الطاقة 
اإلنتاجية

109.6اللوكسمبورغجمموعة آرسيلور ميتال
42.1اليابانجمموعة أن أس أس أم سي
38.4الصنيجمموعة شنغهاي باوستيل

33.2الصنيجمموعة أن بن
32.8كوريا اجلنوبيةجمموعة بوسكو

31.4اليابانجمموعة جي أف إي للصلب
27.4الواليات املتحدة األمريكيةجمموعة يو أس ستيل

24.6الصنيجمموعة جيانغسو شاغانغ
22.7اهلندجمموعة تاتا كورس

21.3الصنيجمموعة وهان للحديد والصلب
21.3الصنيتانغ شان للحديد والصلب

20.0أملانياجمموعة ثيسن كروب
17.7الصنيجمموعة خيب للصلب

17.0روسياأم أم كي
16.1روسياجمموعة أن أل أم كي

15.6روسياجمموعة سفر ستال
14.2تايوانجمموعة تشاينا ستيل

13.4الواليات املتحدة األمريكيةجمموعة نيكور
13.0إيطالياجمموعة ريفا
12.9الصنيشوغانغ بكني

544.6 جمموع أكرب 20 منتج
1039.9العاملإمجالي العامل

James F. King :املصدر

 أكرب الشركات املنتجة للمسطحات حسب 
الطاقات اإلنتاجية 2015 )مليون طن(

 مقرالشركة
الشركة

الطاقات 
اإلنتاجية

60.3اللوكسمبورغجمموعة آرسيلور ميتال
Gerdau 27.2الربازيلجمموعة غريدو

18.7روسياجمموعة إفراز
18.4الصنيجمموعة جيانغسو شاغانغ

17.0الصنيجمموعة خيب ستيل
15.6اليابانجمموعة أن أس أس أم سي

13.0الصنيجمموعة وهان للحديد والصلب
12.5اهلندجمموعة تاتا كورس

12.5الواليات املتحدة األمريكيةجمموعة نيكور
11.7إيطالياجمموعة ريفا

11.3روسياجمموعة ميخايل
11.3الصنيجمموعة شوغانغ بكني 

10.0اليابانجمموعة جي أف إي للصلب
9.1الصنيجمموعة شنغهاي باوستيل

9.1أوكرانياجمموعة ميتانفست القابضة
 Celsa 8.9إسبانياجمموعة سيلسا

8.8روسياجمموعة سيفرستال
8.8الصنيجمموعة إن بن

8.2كوريا اجلنوبيةجمموعة هيونداي
8.1الصنيجمموعة جيانلونغ للحديد والصلب

300.5 جمموع أكرب 20 منتج
1166.8العاملإمجالي العامل

James F. King :املصدر

 أكرب الشركات املنتجة للمسطحات حسب 
الطاقات اإلنتاجية 2015 )مليون طن(

لفائف على الشهر
الساخن

صفائح على 
الساخن

لفائف على 
البارد

مقاطع أسالك
متوسطة

662729750674781كانون 2 )يناير( - 14
654736741673777شباط )فرباير( - 14

645744734671778آذار )مارس( - 14
646737735664773نيسان )أبريل( - 14

656751745663779أيار )مايو( - 14

649746738665770حزيران )يونيو( - 14
647748733658766متوز )يوليو( - 14

641747726657760آب )أغسطس( - 14
627744716646752أيلول )سبتمرب( - 14

605718692615726تشرين 1 )أكتوبر( - 14
592700678608717تشرين 2 )نوفمرب( - 14

576685663593696كانون 1 )ديسمرب( - 14

MEPS :املصدر

متوسط أسعار منتجات الصلب عامليا للعام 2014 )دوالر أمريكي / طن(

بالئطعروقالشهر
434481كانون 2 )يناير( /15

542495كانون 1 )ديسمرب( /14
548507تشرين 2 )نوفمرب( /14
546516تشرين 1 )أكتوبر( /14

541515أيلول )سبتمرب( /14
530503آب )أغسطس( /14

513469متوز )يوليو( /14
521475حزيران )يونيو( /14

528480أيار )مايو( /14
518472نيسان )أبريل( /14

517486آذار )مارس( /14
517492شباط )فرباير( /14

527499كانون 2 )يناير( /14
531512كانون 1 )ديسمرب( /13
530518تشرين 2 )نوفمرب( /13
519525تشرين 1 )أكتوبر( /13

517518أيلول )سبتمرب( /13
520515آب )أغسطس( /13

511516متوز )يوليو( /13
500510حزيران )يونيو( /13

510499أيار )مايو( /13
502488نيسان )أبريل( /13

477488آذار )مارس( /13
437464شباط )فرباير( /13

509431كانون 2 )يناير( /13

متوسط أسعار املنتجات نصف 
النهائية عامليا )دوالر أمريكي / طن(

ت
يا

ائ
ص

ح
  إ

   
   

  



30  املعادن العربية ـ العدد 1 ـــ نيسان )أبريل( 2015 

العاملم ت خالشهر
3894,204شباط )فرباير( /15

4264,633كانون 2 )يناير( /15

4274,674كانون 1 )ديسمرب( /14

4144,547تشرين 2 )نوفمرب( /14

4264,529تشرين 1 )أكتوبر( /14

4144,425أيلول )سبتمرب( /14

4264,475آب )أغسطس( /14

4274,437متوز )يوليو( /14

4124,354حزيران )يونيو( /14

4184,382أيار )مايو( /14

3944,307نيسان )أبريل( /14

3884,457آذار )مارس( /14

3324,091شباط )فرباير( /14

3544,379كانون 2 )يناير( /14

3364,316كانون 1 )ديسمرب( /13

3104,264تشرين 2 )نوفمرب( /13

3264,330تشرين 1 )أكتوبر( /13

3264,197أيلول )سبتمرب( /13

3344,285آب )أغسطس( /13

3344,278متوز )يوليو( /13

3274,224حزيران )يونيو( /13

3344,217أيار )مايو( /13

3204,099نيسان )أبريل( /13

3284,196آذار )مارس( /13

2933,985شباط )فرباير( /13

3194,211كانون 2 )يناير( /13

)IAI( املصدر: املعهد الدولي لألملنيوم

 اإلنتاج الشهري لدول جملس التعاون 
20142013201220112010الشركةاخلليجي )م ت خ( والعامل من األملنيوم األولي

2,341,0631,847,9161,861,0021,764,9581,342,483اإلمارات العاملية لألملنيوم*

931,427912,700890,217881,310850,700ألبا

640,153634,000627,971468,789172,000أملنيوم قطر

652,000140,000معادن**

363,500354,000360,100373,300366,574أملنيوم ُصحار

4,928,1433,888,6163,739,2903,488,3572,731,757اجملموع

املصدر: اجمللس اخلليجي لألملنيوم
* تضم شركيت دوبال وإميال اإلمارتيتني ** بدأت اإلنتاج التجرييب يف الرابع الثالث من عام 2013

إنتاج شركات اخلليج من االملنيوم األولي لألعوام 2010 ــــ 2014

الطاقة اإلنتاجيةالسنة
200051.424
200153.305
200253.532
200355.456
200456.834
200559.414
200661.547
200762.653
200863.749
200961.581
201063.162
201164.216
201266.988
201367.348
201465.527
201565.712
201666.136

)IAI( املصدر: املعهد الدولي لألملنيوم

الطاقات اإلنتاجية العاملية لأللومينا 
)مليون طن(

الكميةالدولة
2,896,746الواليات املتحدة األمريكية

2,507,625أملانيا
2,480,427اليابان

1,430,117كوريا اجلنوبية
993,311إيطاليا
990,287تركيا

614,865املكسيك
608,019هولندا
575,345بلجيكا
558,137تايلند
481,341الصني
469,623فرنسا
395,549بولندا
392,158النمسا

386,388أندونيسيا
348,144اهلند

325,648إسبانيا
317,997هنغاريا
307,898النرويج
264,200ماليزيا
245,301تشيكيا

223,223سويسرا
215,335اململكة املتحدة

210,834كرواتيا
202,334اليونان
196,505فيتنام
146,680روسيا

140,370السويد
137,420كندا

126,212سلوفينيا
105,738بلغاريا

104,133الربازيل
19,397,910جمموع أولي
1,034,886بقية البلدان

20,432,796مجيع البلدان
املصدر: قاعدة بيانات »املعادن العربية«

أكرب البلدان املستوردة لألملنيوم 
اخلام يف العام 2013 )طن(

إطالق النسخة الثانية من قاموس المعادن باللغات 
العربية، اإلنكليزية والفرنسية

ـ أطــلــقــت شركة  الــعــربــيــة  املـــعـــادن 
النسخة  العربية  واملــعــادن  العرب  إعــالم 
اإللكرتونية الثانية من »قاموس املعادن« 
بثالث  املعدنية  بالصناعات  املتخصص 
والفرنسية،  اإلنكليزية  العربية،  لغات؛ 
بالعربية  أطــلــقــتــه  قــد  كــانــت  أن  بــعــد 

واإلنكليزية يف وقت سابق.
تــســعــى  الــشــركــة مـــن خــــالل هذا 
العمل إىل توفري أداة مرجعية ملصطلحات 
العاملني  تــفــيــد   املــعــدنــيــة،  الــصــنــاعــات 
العرب  مـــن  املـــعـــادن  يف جمـــال صــنــاعــة 

واألجانب.
حيتوي القاموس على ما يزيد على 
اصطالحية  وصيغة  مفردة  آالف  مثانية 
للصناعات املعدنية، باللغتني اإلنكليزية 

والفرنسية، وما يقابلها باللغة العربية.
معها  العربية«  »املعادن  موقع  وأدرج 
الشائعة  املختصرات  قاموس  من  نسخة 
إىل  باإلضافة  الصناعة،  بهذه  املتعلقة 

اهليئات  ألمســـــاء  شــائــعــة  خمــتــصــرات 
والـــشـــركـــات الــعــامــلــة يف هـــذا اجملـــال، 
باللغتني  املــفــيــدة  املــخــتــصــرات  وبــعــض 

العربية واإلنكليزية.
املعادن«  »قاموس  ملستخدمي  ميكن 
العربية  الـــلـــغـــات؛  مـــن  أي  اســـتـــخـــدام 
واإلنكليزية والفرنسية يف عملية البحث، 
توفر  املتقدم  للبحث  أداة  إىل  باإلضافة 
للمستخدمني  تسهل  متطورة  خــيــارات 

عملية البحث.
لالستفادة من القاموس ميكن زيارة 
موقع املعادن العربية على الرابط التالي: 

www.arabmetal.net
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المعادن العربية
www.arabmetal.net :موقع إلكتروني

talib@arabmetal.net  :التحرير
gm@arabmetal.net :اإلعالنات


