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 عالميعلى المستوى ال صناعة الحديد و الصلب - 1

 
 مقدمة  1-1

 
ويعرف مدى تقدم أهم دعائم اإلقتصاد سواء فى البلدان المتقدمة أو النامية ، تعتبر صناعة الحديد والصلب من  -

 الدول اقتصاديا بنصيب الفرد من الحديد .
و مساهمتها  ، حيث تتميز بكثافة رأس المال و كبر حجم اإلنتاج  الصناعى كما أنها من أهم األعمدة فى القطاع -

 لدخل القومى و ميزان المدفوعات .الكبيرة فى ا
تتأثر ربحية الشركات العاملة فى هذا القطاع بالدورات اإلقتصادية و األحداث السياسية التى تؤثر على ثقة  -

 إيجابياً بأوقات اإلنتعاش اإلقتصادى و ثقة المستهلك .المستهلك ، لذلك ترتبط هذه الصناعة إرتباطاً 
متوسط المستوى الكربونى  –قليل المستوى الكربونى تنقسم أنواع الحديد و الصلب عموماً إلى صلب كربونى ) -

 ما يطلق عليه الصلب السبائكى  أو مخصوص (الصلب ال( ، و صلب غير كربونى ) عالى المستوى الكربونى  –
 
  الحديد صناعة على المؤثرات اهم 1-2

 
 . المال لراس االستخدام وكثيفة ، للطاقة االستهالك كثيفة صناعة هى الحديد صناعة -
 المحرك هو الصناعى طاعالق بينما النامية الدول فى الحديد لصناعة الرئيسى المحرك هو العقارى القطاع -

 . والمتقدمة الصناعية فى الدول الرئيسى
  .االقتصادية والدورات السياسية باالضطرابات الصناعة تلك بشدة تتأثر -

 
  الحديد لمنتجات المختلفة الصناعات استخدام نسبة 1-3 

 
  -:   الصلب القطاعات من  ن لنا متوسط إستهالكيتبي البيانى الشكل خالل من         
                                    .العالم مستوى على الصلب انتاج من%  46  على منفردا يستحوذ والتشييد العقارات قطاع -
 .  العالم مستوى على الصلب انتاج من  %  16على تستحوذ والتى الثقيلةوالمعدات  االالت -
 .  مىالعال مستوى على الصلب انتاج من % 3  نسبة اقل على تستحوذ والتى المنزلية االدوات صناعة -

 

اآلالت و المعدات الثقيلة

السيارات

منتجات و أدوات معدنية

نالسف
إلكترونيات منزلية

نسبة إستخدام الصناعات المختلفة لمنتجات الحديد
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 من الحديد والصلب  العالمى واالستهالك االنتاج 4 -1

 بعيد حد الى متقاربا الخام الحديد من واالستهالك االنتاج هيكل كان العالمية المالية االزمة قبل ما الفترة فى   
  2006 الى 2002 من الفترة خالل المثال لسبي فعلى المعروض فى فائضا يواجه العالمى السوق يكن فلم ،

 من العالمية المالية االزمة فترة وخالل 2007 بعد ولكن الطلب فى طفيفا فائضا العالمى السوق يشهد كان
 نتيجة الطلب فى وتراجع المعروض فى فائض من العالمى السوق يعانى االن وحتى   2010حتى 2008
 . العالم مستوى على المستهلكين ثقة وتراجع الكبرى الصناعية للدول االقتصادية النمو معدالت تراجع

 

                                                
 " مليون طن "                                                             

 إجمالى اإلستهالك إجمالى اإلنتاج السنوات

2004 1062.5 1062.4 

2005 1147.8 1139.0 

2006 1250.1 1245.0 

2007 1348.1 1329.0 

2008 1343.2 1335.0 

2009 1238.3 1234.0 

2010 1432.7 1409.0 

2011 1537.1 1519.0 

2012 1559.5 1548.0 

2013 1649.3 1648.0 
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  2013للحديد لعام  العالمي واالستهالك لإلنتاج الجغرافي التوزيع 5 -1

 حيث من دولة أكبر الصين واستحوذت الماضية سنوات العشر خالل العالمي واالستهالك االنتاج نمو سارعت
 واالسكككتهالك االنتاج حجم نصكككف على العالم مسكككتوى على دولة اقتصكككاد اكبر وثاني العالم فى السككككان عدد

 واالنشائية الصناعية الطفرة بسبب وذلك سنوات 10 منذ تقريبا%  20 ب مقارنة ،2012 فى تقريبا عالميا
 بحسكككب الحديد واسكككتهالك انتاج لتوزيع اسكككتعراض يلى وفيما الفترة تلك خالل الصكككين حققتها التي الكبيرة
 .واالستهالك االنتاج من منطقة كل الجغرافية ونسب المناطق

 

  2013 والصلب لعام والمستهلكة والمصدرة للحديدأهم الدول المنتجة :- 
 

 " مليون طن "                                                                                                      

 الصادرات االستهالك اإلنتاج الدولة

 60.5 771.7 822.0 الصين

 42.5 70.9 110.6 اليابان

 12.5 106.3 86.9 الواليات المتحدة

 10.1 81.4 81.3 الهند

 23.6 49.7 68.9 روسيا

 28.9 0 66.1 كوريا

 24.2 41.5 42.6 ألمانيا

 17.3 33.3 34.7 تركيا

 0 29.2 34.2 البرازيل

 24.7 0 32.8 أوكرانيا

 0 23.2 0 المكسيك
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 والتنمية االقتصكككاد  التعاون منظمة تتوقع OCED العالمي االسكككتهالك قيادة فى الصكككين تسكككتمر بأن 

 المعلنة للمشروعات طبقا واإلنشائي الصناعي القطاع نمو باستمرار مدعومة 2020 عام حتى للصلب
 2020 .حتى الصين فى

 الشركات اجرتها التى االستحواذات نتيجة كبيرة قوة الصينية السيارات صناعة اكتساب الى باإلضافة 
سلر مثل عالمية ماركات على الصينية  مبيعات وتحقيق الخبرة اكسبها مما وغيرها وجيب وفولفو كراي
 .2020 حتى عالية تبقى ان المتوقع من جيدة

 
 والواردات الصادرات وحركة العالمى الحديد سوق 6 -1

 
 انتاجا واالكثر اسككتهالكا االكثر بكونها العالمى السككوق فى اسككاسككى بشكككل الكبرى الصككناعية الدول تتحكم -

 . عالميا الحديد منتجات من والواردات اترالصاد تجارة حركة رواد الى باالضافة للحديد
 الى باالضكككافة الصكككناعية الدول اقتصكككادات فى المسكككتهلكين ثقة بحالة ايضكككا العالمى السكككوق يرتبط كما -

 .  الكبرى الصناعية الدول حكومات تتبعها التى االقتصادية والسياسات المالية القرارات

 

 

 

 

أمريكا

إتحاد أوروبى

ألمانيا

كوريا الجنوبية
تايالند

الصين

إيطاليا

فرنسا

أندونيسيا تركيا

  2013أكبر الدول المستوردة للحديد لعام 
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  النهائية والمنتجات الخام المواد اسعار حركة 7 -1
 
ً    IRON ORE )الحديد  خام و SCRAP -  الخردة  (الخامات اسككعار شككهدت -  االزمة بعد كبيرا تذبذبا

 حركة ان القول ويمكن،  2010 اوائل حتى تاثيرها امتد و 2008 منتصككككككف فى اندلعت التى العالمية

 بناءا يتحرك عالميا والخردة الخامات سككوق واصككب  2010 عام بداية منذ مسككتقرا مسككارا اتخذت االسككعار

سواق فى المضاربة على وليس المصانع طلبات على سلع ا  ايضا الملفت من ولكن ،المستقبليات  وعقود ال

سعارالخردة ان شدة تاريخيا مستوياتها اعلى عند زالت ما ا  الكميات وقلة الدرفلة مصانع من عليها الطلب ل

 . المتوفرة

 فالى وهم عالميا الحديد خام على المسكككككيطرين الكبرى الثالثة التعدين شكككككركات اتفاق ان بالذكر الجدير -

 والذى السككنوية العقود بنظام العمل انتهاء على االسككتراليتان بيليتون بى اتش وبى ، وريوتنتو ،  البرازيلية

 سككوق على والمبنية - سككنوية ربع غالبا - االجل قصككيرة العقود بنظام لهاواسككتبد السككتينيات منذ متبعا كان

 . 2011زيادات لقبول الصلب منتجى على الشركات هذه مارستها شديدة ضغوط بعد جاء الفورية التعاقدات

 السككنوية التعاقدات بنظام وليس الفورية الصككفقات سككوق اسككعار بنظام  العمل التعدين شككركات فضككلت وقد -

 مرتفعة الفورية الصفقات اسعار بقاء على التعدين شركات وتراهن ةضالمنخف االسعار يدعم انه تأر والذى

 .  المستهلكة الصناعية والدول الصين جانب من القوى الطلب بفضل وذلك العام طوال
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 على المستوى المحلى  صناعة الحديد و الصلب –2

 
مليون طن يمثل حديد التسلي  نحو  9.164حوالى  2013بلغ حجم اإلنتاج المحلى من الحديد و الصلب عام  -

مليون طن يمثل  9.377% منها ، كما يبلغ إجمالى اإلسككككككتهالك المحلى من الحديد و الصككككككلب حوالى  80

 % منها . 78حديد التسلي  نحو 

    كيلو جرام سنوياً ، 88.90حوالى  2013و يبلغ متوسط إستهالك الفرد من الحديد و الصلب فى مصر عام  -

و يعتبر إجمالى اإلسككتهالك المحلى و كذلك متوسككط إسككتهالك الفرد من الصككلب فى مصككر متواضككعاً للغاية 

 ة.مقارنة بالدول المجاور

 . الحديد وخام الخردة من الخامات اسعار بسبب العالمى بالسوق وثيقًا ارتباطا يرتبط المحلى الحديد سوق -

 

  للحديد والصككككلب فى والجدول التالى يوضكككك  تطور اإلنتاج والصككككادرات والواردات واإلسككككتهالك الظاهرى

  -:  2013 و حتى  2005خالل الفترة من مصر 

 

 " ألف طن "                                                                                  

 اإلستهالك الظاهرى الواردات الصادرات اإلنتاج السنوات

2005 7220.0 1793.0 235.3 5662.3 

2006 8096.6 2737.0 175.6 5535.2 

2007 8283.0 2034.0 261.1 6510.1 

2008 8894.0 1175.0 1215.0 8934.0 

2009 8045.0 769.0 3897.5 11173.5 

2010 8732.0 1124.0 1544.0 9152.0 

2011 8009.0 1071.0 850.0 7788.0 

2012 8878.0 1124.0 1759.0 9513.0 

2013 9163.8 1135.0 1349.0 9377.8 
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  فى صناعة الصلب المصرية نقاط القوة والضعف :- 
 

 توفر العمالة عالية المهارة   -

 توفر الخامات المساعدة من حجر جير  و سبائك حديد و فلوسبار و ...   -

 توفر البنية األساسية للصناعات الثقيلة من طرق و مواني و خدمات و أراضي   -

 المحلية أفضل مستوى التلوث البيئي اقل من المعدالت العالمية و القيود البيئية   -

 حجم السوق المحلى مناسب   -

 توسط الموقع الجغرافي بالنسبة لألسواق العالمية )الخليجية و األوروبية (   -

   نقاط الضعف ( : وفى المقابل (- 

 نقص الخامات الرئيسية من الخردة و خامات الحديد الجيدة   -

 نقص المدخالت الوسيطة من العروق ) البيليت (  -

 نقص بعض المدخالت المساعدة من منتجات الجرافيت.  -

 فرض رسم الصادر على منتجات حديد التسلي   -

 القرارات السيادية المؤثرة على النشاط بالسلب بين حين و اخر.  -
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 عالمي(على المستوى ال Alloy steel ) صناعة الصلب المخصوص  - 3

 مقدمة 3-1

من  ة) الصككلب السككبائكى ( بأنه ذلك الصككلب الذى يحتوى على نسككب محدد ف الصككلب المخصككوص عري -

مثل الكروم والفاناديوم والنيكل والموليبدنوم وغيرها وذلك بخالف الكربون والكبريت  ةالعناصر السبائكي

) أكثر من للصلب ة الميكانيكي والمنجنيز والسليكون والفوسفور والتى تضاف من اجل تحسين الخواص

  -بغرض :  وزن السبيكةمثل من %  50-1بنسب تتراوح بين و ذلك الصلب الكربونى ( 

 .ةتحسين الخواص الميكانيكية مثل المرونة واللدون -1

 تحسين مقاومة الصدأ ومقاومة الحرارة العالية. -2

  تحسين خواص القطع على آالت التشغيل . -3

 .لب لصإلجمالى لنتاج ااإل% من حجم  8  حجم إنتاج الصلب المخصوص حوالىيمثل  -

فى الدول المتقدمة  من أهم مقاييس النمو اإلقتصادى للدول حيث يتزايد الطلب على الصلب المخصوص -

التى يتجه اإلنتاج فيها إلى أنواع أكثر تقدماً و تقنية و تطور مثل الصكككككناعات الهندسكككككية ووسكككككائل النقل 

 المتخصصة ، باإلضافة إلى الصناعات الحربية والعسكرية .والمعدات وغيرها من الصناعات 

 أقسام الصلب السبائكى من حيث الخواص الكيميائية  3-2

  -:  نقسم الصلب السبائكي إلى مجموعتين رئيسيتيني     

 قليل العناصر السبائكية صلب سبائكى  :- 

التصلد للمعدن أفضل، وهذا بدوره يحسن  عادة ما تستخدم سبائك الصلب قليل العناصر السبائكية لجعل قابلية
 كما أنها تستخدم لزيادة المقاومة للتآكل في ظل ظروف بيئية معينة . ، خواصها الميكانيكية األخرى

  كثير العناصر السبائكية  ىكسبائصلب :-  
 
     %. 8أو %  4هناك اختالف حول النسبة التي تفصل بين التصنيفين بين  -
 .سبائك الصلب قليل العناصر السبائكية" الصلب السبائكي"بُمسّمى ومع ذلك يُقصد غالباً  -

 ةالمتزايد ةفي الوقت الحاضككككككر والحاج ةفي الصككككككناع ةنظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل والتقنيات العالي      
سي صناعات الهند وعليه فان االحتياج  الى الصلب المخصوص بدرجة كبيرة ، ةفقد زادت الحاج ةوالعسكري ةلل

وتأتي آسككيا في مقدمة السككوق الذى يسككتهلك كميات كبيرة من  ةمضككطرد ةالعالمي للصككلب المخصككوص في زياد
 . ةالصلب المخصوص ثم اوروبا ثم الواليات المتحد
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صككككككناعة  تحتاجها  من الخامات والسككككككبائك التي ةفى الفترة االخيرة ان الكميات المباع كما رصككككككدت األرقام  
في الطلب علي الصلب بصفة عامة وعلي الصلب  ةب فى تزايد مستمر مما يدل علي أنه توجد زيادة نسبيالصل

 .المخصوص بصفة خاصة
          و حسككب تقارير صككادرة عن جهات مختصككة فان كل القطاعات ) ما عدا قطاع صككلب النيكل ( تتوقع نمو حجم 

 . 2014% عام  4و بلغ % مقارنة بمعدل نم 7الطلب على باقى القطاعات بمعدل يصل إلى 

 

 خدام الصناعات المختلفة لها  منتجات الصلب المخصوص و نسبة إست 3-3

سيين  - شكل النهائى لمنتجات الصلب المخصوص فى نوعين رئي المدرفالت الطولية ) و هى  همايتمثل ال

 األكثر إستخداماً (  و الشرائ   .

 -منتجات رئيسية : و يمكن تلخيص أنواع منتجات الصلب المخصوص فى أربعة  -

 ( Nickel Alloys Steel & Super Alloys Steel سبائك النيكل ) .1

 طن . 273,000 العالمى نحو نتاج بلغ اإل 2013في  -
يدخل بشكككككل مباشككككر فى صككككناعة األليات و المعدات العسكككككرية الضككككخمة ، مثل الدبابات و الطائرات   -

 البترول و الغاز .واألسلحة الثقيلة ، وفى مجال الفضاء ، وفى صناعة 

 شركة فى العالم . 20شركتين فقط من الصين تظهر فى قائمة أول  -

  (Stainless Steel ) الصلب الذى اليصدأ  .2

 مليون طن .  35.6العالمى نحو نتاج بلغ اإل 2013في   -

 من أكبر قطاعات الصكككككككلب المخصكككككككوص الفوالذ المقاوم للصكككككككدأ أو الصكككككككلب المقاوم للصكككككككدأيعد    -

(Stainless Steel)  فيها ال تقل  فنسكككبة الحديد ، هو سكككبيكة معدنية تحتو  على خليط من العناصكككر

%، باإلضككافة إلى بعض  11.5%، ونسككبة الكربون حد أدنى 30%، ونسككبة الكروم ال تتجاوز 50عن 

 والمولبيدنيوم لتحسين خواصه.  % مثل النيكل8.5العناصر التي تمثل حوالي 

والتآكل بسكككبب تكوين طبقة رقيقة متماسككككة وغير مرئية من أكسكككيد الكروم وتكتسكككب مقاومتها للصكككدأ  -

 تلتصكككق بسكككط  المعدن وتقيه من التآكل، وتكون هذه الطبقة واقية بدرجة كافية كلما كانت نسكككبة الكروم

 . في الفوالذ عالية

دأ بتلك السهولة هذا االسم )صلب مقاوم للصدأ( ينبع من حقيقة أن الصلب )الفوالذ( المقاوم للصدأ ال يص -

،  التي يصكككدأ بها الصكككلب الكربوني العاد ، ولكنه في الحقيقة قابل للتآكل والصكككدأ عند ظروف خاصكككة

لذا فانه من المهم اختيار النوع الصحي  من الصلب   ، وتختلف مقاومته للصدأ باختالف نسبة الكروم فيه

 . الكككككمكككككقكككككاوم لكككككلصككككككككككككدأ حسككككككككككككب الكككككتكككككطكككككبكككككيكككككق الكككككذ  سككككككككككككيسككككككككككككتكككككخكككككدم فكككككيكككككه

 -% 0.2فوالذ هو سككككككبيكة من الحديد تحتو  على إضككككككافات من الكربون تتراوح بين )الصككككككلب أو ال
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، وهو يعتبر العنصكككر المضكككاف األسكككاسكككي في سكككبائك  %( من وزن السكككبيكة حسكككب نوع السكككبيكة2.1

تحتو  سبائك الصلب على نسب من معادن أخرى مثل النيكل والكروم والفاناديوم والسيليكون  ، الصلب

 والفسفور والكبريت غيرها من العناصر . والموليبدينيوم

أهم القطاعات المسكككككككتهلكة لهذا النوع قطاع السكككككككلع اإلسكككككككتهالكية و قطاع األغذية والتموين ، قطاع  -

 البتروكيماويات والطاقة ، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .

 شركة فى أسيا فقط . 14شركة فى هذه الصناعة يوجد  20من أكبر  -

 (alloy tool steel ) صلب المعدات هل القطع الصلب س .3

يطلق صلب مخصوص للمعدات ، و يستخدم و  طن  1,870,000تم انتاج حوالى  2013عام  في

فى صككناعة وسككائل النقل مثل السككيارات ، و بعض السككلع اإلسككتهالكية ، والمواسككير المسككتخدمة فى 

وأكبر شركتين فى انتاج هذا النوع من الصلب فى المانيا يليهما اكبر ثالث الصناعة ، ومعدات البناء 

 .شركات من الصين 

  و إستخدامات أخرى صلب السوست ) اليايات ( .4

ارة ، وتتمثل وظيفتها تمثل اليايات أحد عناصر مجموعة تعليق عجالت السيارات فى مقابل هيكل السي

 .الصدمات أثناء السير، و تكفل وجود تالصق دائم بين العجالت والطريق فى إمتصاص

  : جدول ملخص إستخدامات قطاعات الصلب المخصوص المختلفة- 

 اإلستخدامات القطاع

األليات والمعدات العسكرية الضخمة ، مثل الدبابات والطائرات واألسلحة  صلب النيكل

 صناعة البترول والغاز .الثقيلة ، وفى مجال الفضاء ، وفى 

قطاع األغذية والتموين ، قطاع البتروكيماويات والسلع اإلستهالكية  تيل (س صلب ال يصدأ ) ستانلس

 والطاقة ، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .

فى  ةوالمواسير المستخدمالسيارات ، وبعض السلع اإلستهالكية ،   (صلب معداتصلب سهل القطع )

 الصناعة ، ومعدات البناء .

 . ، رولمان بلى وأستخدامات أخرى مجموعة تعليق عجالت السيارات صلب يايات و أخرى
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  2013و حتى  2004خالل الفترة من  االنتاج العالمى من الصلب المخصوصحجم تطور  3-4

 لعاما
 إجمالى اإلنتاج

 معدل النمو % مليون طن

2004 85 0.00 

2005 92 8 

2006 100 9 

2007 108 8 

2008 108 -0.4 

2009 99 -8 

2010 115 15.7 

2011 122 7.3 

2012 125 1.5 

2013 134 5.7 

  -:   بالترتيبللصلب المخصوص أهم الدول المستهلكة 
البرازيل  –الواليات المتحدة األمريكية  –أوكرانيا  –ألمانيا  –تركيا  –كوريا  –الهند  –اليابان  –لصين ا
 .المكسيك  –
 2013 لعام  للصلب المخصوص ألهم الدول المنتجة لتوزيع الجغرافى ا 5 -3

 مليون طن   134حوالى   2013لغ إجمالى اإلنتاج العالمى من الصلب المخصوص عام ب -

 األهمية النسبية % ) مليون طن ( حجم اإلنتاج الدول المنتجة

 49 65.7 الصين

 6.9 9.2 اليابان

 5 6.9 الواليات المتحدة األمريكية

 4.8 6.5 الهند

 4.1 5.5 روسيا

 4 5.3 كوريا

 2.5 3.4 ألمانيا

 2.3 3.2 تركيا

 2.3 3.1 البرازيل

 2.2 3 أوكرانيا

 1.2 1.6 الدول العربية

 15 21 باقى دول العالم

 100 134 اإلجمالى

 



13 
 

 :طاعات الصلب المخصوص المختلفة على ق 2013التوزيع النوعى إلنتاج عام  6 – 3

 

 األهمية النسبية % حجم اإلنتاج ) مليون طن ( طاع الصلب المخصوصق

 1.87 1.39 (alloy tool steel)     الصلب سهل القطع  

 0.273 0.20 ( Nickel Alloys)          سبائك النيكل

 35.6 26.52  (Stainless Steel )   الصلب الذى اليصدأ

 71.88 96.5  و إستخدامات أخرى صلب السوست ) اليايات (

 100.00 134.243 اإلجمالى

 

  2013تيل عام س أهم الدول المنتجة لإلستانلس

 حجم اإلنتاج ) مليون طن ( الدولة ) المنطقة (

 7.8 غرب أوروباوأفريقيا 

 0.4 شرق ووسط أوروبا

 2.4 األمريكتين

 8.7 قارة آسيا ) ما عدا الصين (

 16.1 الصين

 35.4 اإلجمالى
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 الطلب على قطاعات الصلب المخصوص معدل النمو المتوقع فى حجم   7 -3

%  1.4، و  2015% عام  0.5ن المتوقع نمو حجم اإلستهالك العالمى للصلب المخصوص بمعدل م -

 . 2016عام 

% فى نهاية  7.3، و بمعدل  2015% بنهاية عام  6.2الهند بمعدل من المتوقع نمو حجم الطلب فى  -

 . 2016عام 

 . 2016،  2015% لكل من عامى  0.5كما أنه من المتوقع إنخفاض حجم الطلب فى الصين بمعدل  -

 المى سوق الصلب المخصوص العلحركة التجارة الخارجية  8 -3

 تيلس وق اإلستانلسس 

 تركيا . –أمريكا  –تايوان  –الصين  –أوروبا  -أكبر خمس دول مستوردة :  -

 اليابان . –أوروبا  –كوريا الجنوبية  –الصين  –تايوان  -أكبر خمس دول مصدرة :  -

 

 المخصوص مقارنة بإنتاج أمريكا للمعادن المستخدمة فى صناعة الصلب التوزيع الجغرافى  -

 أمريكاإنتاج  البلد الرئيسى المعدن

 ضعيف جنوب أفريقيا الكروم

 ال يوجد الكونغو الكوبالت

 ال يوجد جنوب أفريقيا المنجنيز

 متوافر الصين الموليبدينوم

 ال يوجد الفلبين –إندونيسيا  النيكل

 ال يوجد البرازيل نيوبيوم

 ال يوجد رواندا تانتانيوم

 متوافر الصين تيتانيوم

 ضعيف الصين تنجستين

 ال يوجد الصين فاناديوم
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 -الخالصة : 

%  1.4، و  2015% عام  0.5من المتوقع نمو حجم اإلستهالك العالمى للصلب المخصوص بمعدل  -

تحتاجها   الكميات المباعة من الخامات والسبائك التي، كما أن ) ما عدا قطاع صلب النيكل (  2016عام 

ي الصلب فى تزايد مستمر مما يدل علي أنه توجد زيادة نسبية في الطلب علالمخصوص صناعة الصلب 

 .ة صاخصفة المخصوص ب

% فى نهاية  7.3، و بمعدل  2015% بنهاية عام  6.2من المتوقع نمو حجم الطلب فى الهند بمعدل   -

% لكل من عامى  0.5فى حين أنه من المتوقع إنخفاض حجم الطلب فى الصين بمعدل  2016عام 

2015  ،2016 . 
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  -ى : محلعلى المستوى الصناعة الصلب المخصوص  - 4
 

  يوجد فى مصر مصنع وحيد إلنتاج أنواع الصلب عالي الجودة و الصلب السبائكي من الخردة و هو
 ألف طن. 140الشركة العربية للصلب المخصوص و طاقتها اإلنتاجية تصل إلي 

 صناعات وكذلك توجد وحدة إلنتاج الصلب المخصوص أوالسبائكي بطاقة محدودة بشركة أبو زعبل لل
 أالف طن . 10الحربي ( بطاقة  100الهندسية   )

 الطاقات المركبة في حال استغاللها تفوق احتياجات السوق المحلى وتحقق فائضا كبيرا للتصدير  كما أن

الطاقات المستغلة حاليا كافية حتى انه ال يتم استيراد أ  من تلك المنتجات ، و من كافة المنتجات بال استثناء

  يستخدم كمدخالت وسيطة.عدا ما 

 

 ( لاركو ستيالشركة العربية للصلب المخصوص )  -
 

، والذ  حل محله قانون ضمانات  1989لسنة  230وفقا ألحكام القانون القم  1992تأسست في عام  -
 . 1997( لسنة 8وحوافز االستثمار رقم )

 

غرض الشركة : انتاج الصلب السبائكي عالي الجودة علي شكل مدرفالت طولية ومنتجات نصف مشكلة  -
وهي الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج الصلب ومسبوكات وا  صناعات اخر  لها عالقة بها ، 

 .المخصوص علي هيئة مدرفالت طولية 
 

 -وتتمثل منتجات الشركة في االتي : -
 

 

 . طعصلب سبائكي سهل الق .1
 . Stainless Steel أ  صلب غير قابل للصد .2
 . صلب كربون .3
 . صلب يايات .4
 
 -:التى تستخدم فى إنتاج  و -

 .صناعة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار  .1
 . الصناعات المغذية للسيارات .2
 . الصناعات الهندسية الدقيقة  .3
 . الصناعات الحربية .4
 .صناعة اسالك اللحام والمسامير   .5
 . صناعة السفن .6
           .المستلزمات الطبية    .7
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 -سنوات: 4نتاج ومبيعات الشركة علي مدار إ -1              
                                                                                             

 2013 2012 2011 2010 بيان

 185407 158248 114237 88371 اإلنتاج )بالطن(

 69374 75200 87032 73636 مبيعات التصدير )بالطن( 

 120600 88214 30127 7186 )بالطن( مبيعات السوق المحلى

 189974 163414 117159 80822 جملة المبيعات)بالطن(

 884.4 690.8 607.3 38.3 قيمة المبيعات )بالمليون جنيه(
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 .بمتوسط معدل نمواإلنتاج والمبيعات على مدار سنوات المقارنة نمو حجم يتض  من الجدول السابق  -
 إتجاه الشركة للسوق المحلى فى إنخفضت حجم صادرات الشركة . -
خالل السنتين جنيه ارتفاع قيمة المبيعات خالل سنوات المقارنة لتتجاوز ثمانمائة وخمسون مليون  -

  .الشركة منتجات الى السوق حاجة الى يشير بما 2010مليون جنيه عام  38.3مقابل  األخيرتين
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 تطور نتائج أعمال الشركة  -2
 "مليون جنيه"                                                                                                                     

 2014 2013 2012 بيان

 33.8 68.6 24.9 صافى رب  التشغيل
 (68.4) (138.2) (102.5)  صافى تكاليف التمويل

 (31.1) (95.0) (75.6) صافى رب  )الخسارة(

 
 

 
 

 
 
تظهر جليا على مدار سنوات المقارنة و تشغيلييتض  من الجدول السابق ان الشركة تحقق صافى رب   -

للشركة تتمثل في تكاليف التمويل التي تحول أرباح الشركة التشغيليه الى صافى  الرئيسية ان المشكلة
 مليون جنيه . 1606ه بقروض قيمتها خسائر حيث ان الشركة مدين

 
لذا فان الشركة تمتلك العديد من المقومات والفرص التي تمكنها من االستمرارية و النجاح والريادة في هذا 

 المجال الفريد ولكن مع محاوله حل مشكله القروض التي تحد من قدرتها على تحقيق األرباح . 
 للصلب العربية الشركة ن وقد افاد جهاز حمايه المنافسة ومنع االحتكار من خالل دراسته لوضع الشركة با

 مصر جمهورية في المدرفلة المنتجات أسواق على السيطرة عناصر لها تتوافر" أركوستيل" المخصوص
 المعنية المنتجات من منتج كل سوق من% 25 على تزيد سوقية حصة على الشركة تستحوذ حيث العربية،

 المعنية المنتجات من المعروض حجم في المنفردة ممارساتها خالل من الفعال التأثير على القدرة لديها أن كما
 .التأثير هذا من الحد على القدرة المتنافسين لباقي يكون أن دون األسواق هذه في الذكر أنفة
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