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 سلسلة دراسات قطاعية

 

هي سلللل دلللل ت در عت اإللللل   رك يةدي د ي الفعت ال  رم يال   ال سلللل        

 بقط ع يالس      ري وي د، بنك يالس      يالقومي. 

اه م هذه يالدللل دللل ت باالق ء يالىلللوء ر ت دهم ي دللل ج ي  يال  اوي   

إل د ي إلاي،       إلن ريت ي خ   ت يف يالق  ردهم ي شك   يال   يالقط ر   يال

 اوي هه ، رلي يت حل ي شك   يال  اعرتضه .
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 لمحة تاريخية

 في الميالد قبل مسةاالخ لأللفية الحديدية، المنتجات أقدم تاريخ يرجع كما. التاريخ قبل ما إلى للحديد اإلنسان استخدام يرجع
 دالئل هناك ولكن خاماته، من الحديد صهر بدأ أين أو متى المعروف غير ومن. الصين في الميالد قبل الثانية واأللفية إيران
 .إفريقيا في الكبرى الصحراء وجنوب الهند في الميالد قبل الثانية األلفية نهاية قرب خاماته صهر طريق عن إنتاجه إلى تشير
 والمصريون السومريون واستخدم. م.ق 35,000 عام حوالي إلى الهيماتيت من المصنوعة األدوات أقدم تاريخ يرجع كما

 أن إلى االكتشافات تشير كما. الذهب من أثمن وكان االحتفالية، الطقوس وفي للحراب، وكرؤوس الزينة ألغراض الحديد
 قبل عشر الرابع القرن في اآلشوريين مع الفضة مقابل الحديد قايضوا كما ،م.ق 2,000 عام حوالي منذ الحديد أنتجوا ثيينيالح

 .الميالد

. الحديدي للعصر كليا   انتقلت قد كانت م.ق 900 عام النهرين بين ما فبالد الحديدي، للعصر القديم العالم بلدان انتقال اختلف

الغزو  حتى عليها مسيطرا   ظل البرونزي العصر أن إال مبكر، وقت منذ الحديد تنتج بدأت قد كانت مصر أن من الرغم وعلى

 ما وقت في والصين الهند وفي ،م.ق 500 عام حوالي أوروبا وسط في الحديدي العصر وبدأ. م.ق 663 عام في لها اآلشوري

 .للحديد رئيسي ومصدر منتج النوبة أصبحت ،م.ق 500 عام وحوالي. م.ق 500و م.ق 1200 بين

 بطرق جزئيا   الكربون إزالة طريق عن بسمر، طريقة ما حد إلى تشبه بطريقة الصلب الصينيون صنع عشر، الحادي القرن في
 . البارد الهواء نفخ مع متكررة بصورة الحديد
. المعادن إلنتاج مصانع إقامة ذلك شمل. لإلسالم الذهبي العصر خالل المسلمين، باختراعات وأكثر أكثر الحديد صناعة تقدمت
 آسيا إلى غربا   أفريقيا وشمال األندلس من اإلسالمية الواليات كل في المصانع تلك انتشرت عشر، الحادي القرن وبحلول
 .المماليكو األيوبية الدولة عصر في العالي الفرن يشبه ما استخدام إلى تشير دالئل هناك أن كما. شرقا   الوسطى
 في السيوف، صناعة في واستخدموه الدمشقي، الصلب وهو الوسطى العصور في الصلب أنواع أشهر أحد المسلمون اخترع

 على يحتوي ولكنه الهندية، الطريقة تشبه بطريقة بواتق باستخدام الصلب هذا أنتج. 1750 عام إلى 900 عام من الفترة

 .القطع في كفاءة أكثر السيوف يجعل مما الكربيدات
 

 :الحديد في الطبيعة

 وتمثل منتشرة أكاسيده ولكن التأكسد، إلى يميل ألنه األرض سطح على( Fe) كعنصر حالته في الحديد يتواجد ما نادرا  

 في والنيكل الحديد من سبيكةتوجد  هأن يعتقد أنه إال األرضية، القشرة من % 5 نحو يمثل أنه من بالرغم. األولية خاماته

 العنصر لكنه األرض، سطح على وفرة األكثر العنصر هو فالحديد لذا،. ككل األرض كتلة من % 35 تمثل األرض باطن

 .األرضية القشرة في وفرة األكثر الرابع
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 منتجات الحديد الرئيسية

 والسيارات الماكينات أجسام مثل الهندسية التطبيقات في عنه غنى ال استخدامه أصبح وقوته، إنتاج الحديد تكلفة النخفاض نظرا  
 أشهر تستخدم ما غالبا   فهو لذا جدا ، لين ألنه نظرا   الخالص الحديد يستخدم ال. العمالقة لألبنية المعدنية والهياكل السفن وهياكل

 ولما تم التوصل إلى الصلب، أصبح الحديد المصنع المادة الخام الرئيسية في صناعة الصلب .صلب سبائك وهي سبائكه

 :يلي ما الحديد استخدامات أبرز من

 .الغاز وأنابيب المياه أنابيب: مثل للصدمات تتعرض ال التي األدوات صناعة في يستخدم: الزهر الحديد استخدامات •

 في يستخدم كما الكهربائية، األجهزة في المستخدمة الكهربائية اتالمغناطيس صنع في ويستخدم: المطاوع الحديد استخدامات •
 .البناء في المستخدمة التسليح قضبان

 .والسيارات والجسور الحديد سكك وقضبان السفن صناعة في يستخدم: الصلب استخدامات •

 الصلب سبائك تصنيف

 وتمييزا   خالفا   السبائكية األصالب على يطلق لفظ هو الفوالذ أن العربية الكتابات بعض من ويفهم الفوالذ أيضا   الصلب يسمى
 .العادية الكربونية األصالب عن لها

 إنتاجها إمكانية إلى باإلضافة إنتاجها تكلفة لرخص نظرا   واستخداما   انتشارا   الفلزية المواد أكثر( األصالب) الصلب سبائك تعتبر
 .الكيميائية تركيباتها في التحكم على الكبيرة القدرة وكذلك مختلفة لمواصفات طبقا

 الحرارية والمعالجة واللحام للتصنيع وقابليتها والوظيفية الميكانيكية خواصها في تتباين فئات عدة إلى عامة األصالب وتنقسم
 .الهندسية المواد من لغيرها تتوافر ال التي واالستخدامات المتطلبات من كثير ملبية   كبيرا   تباينا   للتآكل ومقاومتها

 كربونية أصالب (Carbon Steels) 

 سبائكية أصالب (Alloy Steels) 

 المقاومة عالية السبائكية منخفضة أصالب (High-Strength Low-Alloy Steels) 

 العدد أصالب (Tool Steels) 

 المرتنزيت بتعتيق تقسى أصالب (Maraging Steels) 

 األوستنيتية المنجنيز أصالب (Austenitic Manganese Steels) 

 للصدأ مقاومة أصالب (Stainless Steels) 

 الحديد خام تعدين

 المكشوف التعدين

 الخام مناجم أكبر وتمتد. األرض سطح من القريبة( المكشوفة) المفتوحة المناجم من العالم في الحديد خامات معظم على يحصل
 .متر 150 إلى فيها الخام عمق يصل أن ويمكن مترات، كيلو لعدة المفتوحة

 األرض سطح تحت التعدين

 مخاطر أن كما السطحية، المناجم من استخراجه تكلفة من بكثير أعلى األرض سطح تحت من الحديد خامات استخراج وتكلفة
 سطح تحت من الخام تعدين طريقة وتستخدم. األرض سطح فوق من الخام بتعدين مقارنة   عالية األرض سطح تحت التعدين
 الواقعة الحديد خامات على للحصول أو التركيز، شديدة الخامات استخراج عدا فيما الحاضر، الوقت في نادرة بصورة األرض
 من الحديد خامات على للحصول وذلك األرض سطح تحت بالنزول المناجم عمال ويقوم. الفوالذ تصنيع مراكز من بالقرب
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 من كبيرة كميات المذكورة التعدين طريقة وتنتج الجبل، جوانب على أفقية أنفاق بحفر الترسبات تلك إلى يصلون وهم. ما جبل
 .أستراليا غربي في كما الجبال من الحديد خام

 عالميا   الحديد صناعة احتكار

 والقطع واآلالت السيارات مثل الصناعة عمليات في األّول والعنصر العالم في عام بشكل الصناعات أهم من الحديد يعتبر
 تستخلص التي المصانع وهذه الدوالرات بمليارات ميزانيّتها تقدّر الحديد استخالص عن مسئولة عالميّة شركات فهناك والبناء،
 وصناعتهُ، الحديد استخالص على كبير بشكل يعتمد البلدين اقتصاد أنّ  حيث وألمانيا، المتحدة الواليات في وجودا   أكثرها الحديد
 شركات توجد وقد ، واآلالت للسيارات صناعاتها في تنفرد حتّى يوصف ال بشكل الحديد احتكار على تعمل الشركات وهذه
 ألمانيا في الموجودة العالميّة السيارات شركات أنّ  حيث ، المتّحدة والواليات ألمانيا بكميّة ليس ولكن الحديد تستخلص أخرى
 القطع بدورها تحتكر القطع وصناعة اآلالت شركات وأيضا   العالمي السيارات سوق على وتسيطر السيارات صناعة تحتكر
 وقد األخرى، السيارات من أغلى وقطعها األلمانيّة السيارات أسعار أنّ  نرى فلذلك األلمانيّة، السيارات لتصليح تنتجها التي
 اآلليّة، والمعدات بالسيارات المتّحدة الواليات وكذلك ألمانيا، تصنيع بجودة ليست ولكن األلمانيّة للسيارات منافسين هناك يكون

 التكنولوجيا صناعة في عالميّا   واحد الرقم فهي التكنولوجيا أمور في شابهها وما للحديد صناعتها في ينحتكرمن الم واليابان
 فقط تحدث ال حتكاراال فعمليّة أخرى، ومواد الحديد من تصنّعها التي للجودة نتيجة األجهزة أغلى من اليابانيّة األجهزة أنّ  جدفن
 . الحديد تصنيع على أيضا   وإنّما الحديد ستخالصا في

 الحديد لصناعة البيئية األعباء

 :إلى تؤدي والتي الخارجي الجو إلى فراناأل من سامة غازات نتيجة انبعاث الصناعية بالمنطقة المحيطة البيئة تلوث

 .العاملين صحة على ضارة آثار •
 .الزراعية المحاصيل على القاتل التأثير •
 .الجو حرارة درجة رتفاعا •
 .المصانع من المنصرفة المياه نتيجة المجاري مياه تلوث •
 .الحديد صب عند الفرن قمة من األتربة تصاعد •

 

 التلوث من الحدكيفية 

 .ثانية مرة شحنها عادةوإ لها استرجاع عمليةبعمل  االفران قمم من المتصاعدة الضارة الغازات من االستفادة •

 .صرفها أو استعمالها عادةإ يمكن حيث التصنيع وحدات مياه معالجة •
 .المتصاعدة تربةاأل تجميع •
 .التصنيع في استخدامها وإعادة النفع ذات الجامدة المواد استرجاع إمكانية •
 .الكبريت عنصر إنتاج أو الكبريتيك، حمض تصنيع في الكبريت أكسيد ثاني غاز من االستفادة •
 من بدال   الطاقة استرجاع المحبذ ومن فيها، مخزونة طاقة تحمل أنها أي عالية حرارة درجات عند الغازات تنطلق ما كثيرا   •

 .فقدها
 .المواقد في وقودا واستخدامه الكربون أكسيد أول تجميع •
 

 العالمي للحديداإلنتاج 
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 :وفقا  للرابطة العالمية للصلب في السنوات األخيرة الحديد إنتاج حسب الدول قائمة

Rank 

(2015)  

Country/Region  2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1622.8 1670.1 1649.3 1552.9 1,490.1 1,413.6 1,219.7 1326.5 1,351.3 850.1 العالم —

 803.83 822.70 779.0 724.7 683.3 626.7 573.6 500.3 494.9 128.5  الشعبية الصين جمهورية 1

 166.18 169.30 166.36 168.6 177.7 172.8 139.3 198.2 210.2 193.5  اإلتحاد األوربي -

 105.15 110.67 110.6 107.2 107.6 109.6 87.5 118.7 120.2 106.4  اليابان 2

 89.58 87.29 81.2 77.3 72.2 68.3 62.8 57.8 53.5 26.9  الهند 3

 78.92 88.17 87.0 88.6 86.2 80.6 58.2 91.4 98.1 101.8  الواليات المتحدة 4

 71.11 71.46 69.4 70.6 68.7 66.9 60.0 68.5 72.4 59.1  روسيا 5

 69.73 71.54 66.0 69.3 68.5 58.5 48.6 53.6 51.5 43.1  كوريا الجنوبية 6

 42.68 42.94 42.6 42.7 44.3 43.8 32.7 45.8 48.6 46.376  ألمانيا 7

 33.25 33.90 34.2 34.7 35.2 32.8 26.5 33.7 33.8 27.865  البرازيل 8

 31.52 34.04 34.7 35.9 34.1 29.0 25.3 26.8 25.8 14.325  تركيا 9

 22.93 27.17 32.8 32.9 35.3 33.6 29.9 37.3 42.8 31.767  أوكرانيا 10

 22.02 23.71 24.1 27.2 28.7 25.8 19.7 30.6 31.6 26.759  إيطاليا 11

 18.26 19.00 18.2 18.1 18.1 17.0 14.2 17.2 17.6 15.631  المكسيك 12

 16.11 16.33 15.4 14.5 13.0 12.0 10.9 10.0 10.1 6.615  إيران 13

 14.98 16.14 15.7 15.6 15.8 15.4 12.8 17.9 19.3 20.954  فرنسا 14

 14.88 14.25 13.7 13.6 15.6 16.3 14.3 18.6 19.0 15.874  سبانياا 15

 12.45 12.73 12.4 13.5 13.1 13.0 9.0 14.8 15.6 16.595  كندا 16

 10.86 12.12 11.9 9.6 9.5 9.7 10.1 13.5 14.3 15.155  المملكة المتحدة 17

 9.11 8.56 8.0 8.4 8.8 8.0 7.2 9.7 10.6 10.498  بولندا 18

 7.69 7.88 7.9 7.4 7.5 7.2 5.7 7.6 7.6 5.707  أستراليا 19

 7.61 6.55 7.2 7.1 6.7 8.5 7.5 8.3 9.1 8.481  جنوب أفريقيا 20

 7.22 7.33 7.1 7.4 8.1 8.1 5.6 10.7 10.7 11.636  بلجيكا 21

 7.00 6.96 6.7 6.9 6.9 6.7 5.2 6.8 7.4 5.666  هولندا 22

 n/a 5.85 5.6 5.3 4.9 2.7 2.7 2.7 2.3 0.306  فيتنام —

 5.66 6.29 5.4 5.2 5.3 5.0 4.7 4.7 4.6 2.981  السعودية 23

 5.51 6.49 6.8 6.6 6.5 6.7 5.5 6.2 6.2 2.838  مصر 24

 5.26 5.36 5.2 5.1 5.6 5.2 4.6 6.4 7.1 6.216  التشيك جمهورية 25

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_steel_production 

 العالمية الصللللللللب رابطة (worldsteel )يمثل . في العالم االتحادات الصلللللللناعية من أكبر وأنشلللللللط هي واحدة
من  9 وتضللم من منتجي الصلللب 160أكثر من  أى في العالم، الصلللب منتجى من ٪85ما يقرب من  أعضللاءها

 .الصلب ومعاهد البحوث وطنية وإقليمية، صناعة الصلب وجمعيات شركات الصلب، 10 أكبر

  طن متري )مليون طن(.  مليون 1,622 حوالي ، كان إجمالي اإلنتاج العالمي من الصلب الخام2015في عام 

  انخفض االنتاج في غالبية البلدان المنتجة للصلللللب نتيجة الركود االقتصللللادي العالمي،  2009و 2008وفي عام
  .2010 في االرتفاع مرة أخرى في عام بدأثم 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_steel_production
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  جاء بوتيرة  2016في عام من الصلب  ين االستهالك العالمأاالتحاد العالمي للصلب )وورلد ستيل(  أفاد تقريركما

 .ات الناشئة في مواجهة مشاكل هيكليةيبسبب تباطؤ النمو في الصين ومع استمرار االقتصاد 2015بطأ من أ

  ومن أوروبا التي  %9.6ومن حيث النسبة المئوية فإن أكبر نمو في اإلنتاج جاء من الشرق األوسط بزيادة بلغت

 .طن، مع ترسخ النمو االقتصادي في القارة مليون  14.61ليصل إلى %4بلغ  سنويا   سجل اإلنتاج فيها نموا  

   تنمو بلغبنسبة  طن مليار 1.481بلغ   2015عام ن االستهالك العالمي للصلب إالتحاد العالمي للصلب فل ووفقا 

3.6 % . 

  طن مليار 1.576ليصل الي  2017في  %3.3ويتوقع وورلد ستيل ان ينمو االستهالك العالمي للصلب بنسبة. 

  ن شركات الصلب الصينية تنمو على الرغم من الخسائر الواسعة النطاق وجهود الحكومة للسيطرة فإوفى الصين
جديدة  ها اليابان لتصبح أكبر منتج للصلب في العالم ، بلغ إنتاج الصين من الفوالذ آفاقا  تعلى القطاع فمنذ تجاوز

، مع معدالت إنتاج يومية مرتفعة للصلب الخام، لكن ارتفاع إنتاج الصلب في البالد ترافق مع 2016في يونيو 

عام الطاقة وسط التباطؤ االقتصادي وفي األشهر الستة األولى من  استخدام مكافحة إفراطلصراع هذا القطاع 
ام السابق ، وفي نفس عن الع %3أعلى بـ  وهوطن من الصلب الخام،  مليون 411.91، أنتجت الصين  2016

طن بينما ارتفع إنتاج الصلب المدلفن  مليون 362.02على أساس سنوي إلى  %0.5ـ الفترة، نما ناتج الحديد الخام ب

 .طن مليون 552.25ليصل إلى  %6.4 بـ
 تتراوح بين  وأظهرت بيانات صادرة عن المؤتمر الدولي الصيني للصلب أن صناعة الصلب لديها اآلن قدرة زائدة           
 مليون طن  240مليون طن و  180           

 دولة( من الصلب الخام خالل شهر  66بلغ إنتاج العالم ) وفقا  للبيانات األولية التي أعلنها االتحاد الدولي للصلب

وبكفاءة إنتاج بلغت  2015 من عام عن نفس إنتاج الشهر %5.5طن بزيادة  مليون 134إلى  2016 ديسمبر

   .2015عن كفاءة إنتاج نفس شهر ديسمبر  %2.8من الطاقات المتاحة بزيادة  68.1%

  عن إنتاج عام  %0.8طن بارتفاع  مليون 1628.5حوالي  2016فيما بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام خالل عام

ة الدول المستقلة وقد تراجع اإلنتاج في مناطق أوربا وأمريكا وأفريقيا بينما ارتفع في مناطق أسيا ومجموع 2015

 والشرق األوسط.
 

 2017خالل يناير  من الصلب الخاماإلنتاج العالمي 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2017/january-2017-crude-steel-production.html 

 طن مليون 136.5العالمية  رابطة الصلب حسب التقارير المرسلة إلى دولة  66 الخام لـللل من الصلب اإلنتاج العالمي كان 

 2016يناير  مقارنة مع ٪7.0 بزيادة ،2017يناير عام في 
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 مقارنة ٪1.2 قدرها بزيادة ،2017 عام يناير في الخام الصللللللب من طن مليون 3.6 ألمانيا أنتجت األوروبي، االتحاد في 

 وأنتجت. 2016 يناير عن ٪0.3 بزيادة قدرها الخام، الصللللللب من طن مليون 1.8 وأنتجت إيطاليا. 2016 يناير بشلللللهر

 .2016 يناير مع مقارنة ٪4.2- قدره بانخفاض الخام، الصلب من طن مليون 1.2 إسبانيا

 2016 يناير عن٪ 12.8 بزيادة قدرها طن، مليون 2.9 تركيا في الخام الصلب إنتاج بلغ 2017 في يناير. 

 2016 يناير خالل ٪11.6 بنسللللللبة بزيادة الخام، الصلللللللب من طن مليون 6.2 روسلللللليا أنتجت ،2017 عام يناير وفي .

 .2016 عام من الشهر نفس مع مقارنة ٪8.5 بزيادة الخام، الصلب من طن مليون 2.1 وأنتجت أوكرانيا

 يناير مع مقارنة ٪6.5 قدرها بزيادة ،2017 عام يناير في الخام الصللللللللب من طن مليون 6.9 المتحدة الواليات أنتجت 

2016. 

 2016 يناير عن ٪14.4 بزيادة طن، مليون 2.9 2017 ينايرفي  البرازيل الخام الصلب إنتاج وبلغ. 

 عن% 3.4بـ  أعلى وهي نسبة. ٪68.5 2017 يناير في 66 للبلدان الـ الخام للصلب اإلنتاجية الطاقة استغالل نسبة كانت 

 .مئوية نقطة 0.9 فهي أعلى بـ ،2016 ديسمبر مع أما بالمقارنة. 2016 يناير

 

 أسعار الحديد في العشر سنوات األخيرة
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 2017حتى يناير  القصوى يةنتاجطاقة اإلالمن من الصلب  االستخدام العالميمعدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
production.html-steel-crude-2017-releases/2017/january-centre/press-https://www.worldsteel.org/media 

 

 

 2015 ، 2005 يفي عاملصناعة الصلب حسب المنطقة  القصوى يةنتاجطاقة اإللا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf 

https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2017/january-2017-crude-steel-production.html
http://www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf
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 معدالت النمو السنوي لإلنتاج العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf 

 

 2015لعام الصنع  ةتام لصلباستخدام منتجات ا من كل منطقة حصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf
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 2015حتى  2005من الصلب المصنع منتجات صادرات وواردات العالم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf 

 

 

 2015 - 2005لعامي  منطقةصادرات وواردات العالم من الصلب حسب ال

 

 

 

 

 

 

 
 

www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf 

 

 

http://www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf
http://www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf
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 لجميع أنواع الصلب 2015صادرات وواردات العالم في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015في  للصلبأكبر الدول المصدرة والمستوردة 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf 

 

http://www.trade.gov/steel/pdfs/07192016global-monitor-report.pdf
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 2017-2016 خالل لطلب على منتجات الصلب والمنتجات النهائية للصلب على مستوى العالمامعدل نمو توقعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017.html---2016-outlook-range-short-releases/2016/worldsteel-centre/press-https://www.worldsteel.org/media 

 

 ، حسب المنطقة )مليون طن متري(2017و 2015على الصلب في جميع أنحاء العالم بين عامي  لطلب المتوقعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com   

 

https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2016/worldsteel-short-range-outlook-2016---2017.html
https://www.statista.com/
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 (متري طن بالمليون) 2017-2015 الناشئة واألسواق لصناعيةالدول ا في الصلب منتجات علىالمتوقع  الطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.statista.com 

 

 (متري طن مليون في) 2030-1980 العالمفي  الصلب على المتوقعالحالي و الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com 

https://www.statista.com/
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 2017أسعار بعض المنتجات لبعض الدول في بداية فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمليون طن  (1520)عام  الصلب للحديد انتاجا   الشركات أكبر ترتيب

بالمليون طن    (Tg) 

 الترتيب

(2015) 
 المقر الشركة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 97.1 98.1 96.1 93.6 97.2 98.2 77.5 103.3 ArcelorMittal لوكسمبرج 

2 47.7 47.1 45.8 42.8 44.4 52.9 40.2 33.3 Hesteel Group الصين   

3 46.3 49.3 50.1 47.9 33.4 35.0 26.5 37.5 Nippon Steel & Sumitomo Metal اليابان  

4 42.0 41.4 38.4 39.9 39.1 35.4 31.1 34.7 POSCO الجنوبية كوريا   

5 34.9 43.3 43.9 42.7 43.3 37.0 31.3 35.4 Baosteel Group  الصين 

6 34.2 35.3 35.1 32.3 31.9 30.1 26.4 23.3 Jiangsu Shagang  الصين 

7 32.5 34.3 33.7 30.2 29.8 22.1 20.1 16.0 Ansteel Group  الصين 

8 29.8 31.4 31.2 30.4 29.9 31.1 25.8 33.0 JFE اليابان 

9 28.6 30.8 31.5 31.4 30.0 25.8 17.3 12.2 Shougang  الصين 

10 26.3 26.2 25.3 23.0 23.8 23.5 21.9 24.4 Tata Steel  الهند 

11 25.8 33.1 39.3 36.4 37.7 36.6 30.3 27.7 Wuhan Iron and Steel Corporation الصين 

12 21.7 23.3 22.8 23.0 24.0 23.2 26.4 21.8 Shandong Iron and Steel Group  الصين 

13 20.5 20.6 17.2 17.1 16.3 12.9 8.4 9.9 Hyundai Steel الجنوبية كوريا   

14 19.6 21.4 20.2 20.1 19.9 18.3 14.0 20.4 Nucor Corporation المتحدة الواليات  

15 18.8 18.9 18.8 17.3 16.7 15.4 14.8 15.0 Maanshan Iron and Steel Company  الصين 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_steel_producers 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal
https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hesteel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Steel_%26_Sumitomo_Metal
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/POSCO
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Baosteel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Shagang_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Ansteel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/JFE_Holdings
https://en.wikipedia.org/wiki/Shougang_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan_Iron_and_Steel_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Shandong_Iron_and_Steel_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Steel
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucor_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Maanshan_Iron_and_Steel_Company
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  شركة على مستوى العالم في انتاج الفوالذ . 50شركة من قائمة تمثل اكبر  15القائمة السابقة تمثل أول 

 لىإ نانظر فلو الفوالذ نتاجإ سللوق على واليابان والهند الصللين بقيادة سلليويةاآل الشللركات من تامة سلليطرة نالحظ 
 باقي انتاج يعادلأي ما  تقريبا   سلللللنويا   طن مليون 250 يفوق ما وينتجوا الدول تلك من جميعهم شلللللركات 8 ولأ

 165 أي تقريبا   المتبقية الكمية نصللف تنتج الدول نفس من اخرى شللركات ايضللا   تتضللمن التيو شللركة الخمسللون
 .طن مليون

 شركة 50 كبرأ نتاجإ من % 26 حوالي نسبته ما أي طن مليون 150 يعادل نتاجبإ شركة 11 الصين تمثل. 

 نتاجإ عمالق بفضلللللل تقريبا   % 22 نسلللللبة أي طن مليون 125 يفوق ما وتنتج فقط شلللللركات 6 الهند تمثل بينما 

 شركة 50ـللللللل ال ضمن االول المركز وتحتل طن مليون 77.5 حوالي تنتج التيو رسيلورميتالأ العالم في الفوالذ

 .األولى

 52 من كثرأ تنتج شركات بأربعة روسيا تليها% 12.5 بنسبة طن مليون 72 نتاجبإ شركات 5 وتمثلها اليابان ثم 

 % 5 بنسلبة طن مليون 32 تنتج فقط شلركات ثالث يمثلها االمريكية المتحدة والواليات %. 9 بنسلبة طن مليون
 .تقريبا  

 (متري طن بالمليون  ( 2016- 2010 حسب البلد في أنحاء العالم في جميع خام الحديد انتاج مناجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/267380/iron-ore-mine-production-by-country/ 

 شركات مناجم الفحم وخام الحديدارتفاع أسهم 

 الطلب، قصليرة األجل في قفزة األسلعار، والتي أشلارت إلى ارتفاع على ردا   الصلينية مصلانع الصللب اإلنتاج في تسلارع
للطن المتري،  $ 70فوق  الحديد خام ارتفع 2016النصلللف األول من عام خالل  في الحديد أسلللعار خام رفع سلللاعد على

المواد  التي توفر أسلللهم الشلللركات رتفاعاوأدى ذلك إلى . %28 مع زيادة وانتهت ،2015عام  منذمسلللتوى له  وهو أعلى

 المنتجة لخامو %59 بنسلللبة العالمي حيث ارتفعت أسلللهم الشلللركات المنتجة لخام الحديد الخام الالزمة لصلللناعة الصللللب،

 2015في عام  %63 تقريبا هوت بعد أن. %56 الفحم

  

https://www.statista.com/statistics/267380/iron-ore-mine-production-by-country/
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 أفريقيا شمال الحديد في

 في الحديد من إفريقيا شلللمال اسلللتهالك فإن عليه المتزايد للطلب الحديد صلللناعة لدعم ماسلللة بحاجة إفريقيا شلللمال إن

 %80 يستهلكان حيث للحديد، استهالكا إفريقيا شمال دول أكثر والجزائر مصر إن طن، مليون 20 قرابة بلغ 2015

 عجز الجزائر وتواجه ،سنويا   طن مليون 5.5 تنتج مصر العلم أنمع  المسطح، الحديد من %20و التسليح حديد من

 .طن مليون 4 حوالي إلى يصل كبير

 عام خالل طن مليون 6.5 إلى االستيراد حجم ووصل إفريقيا شمال بدول البليت استهالك نسبة باإلضافة إلى ارتفاع

 أهم تعد من الخردة توافر عدم مشلللللكلة إن البليت، من طن مليون 3 عن ما يزيد وحدها مصلللللر وتسلللللتورد ،2015

 . البليت استيراد إلى يؤدى مما كاف خام وجود لعدم باإلضافة الصناعة، هذه تواجه التي المشاكل

 النخفاض أدى مما وتقليصللللها االسللللتثمارات من كبير جزء اسللللتقطاع إلى أدى  2015في  الجزائر ميزانية عجز إن

 .سلبي مؤشر وهذا.  % 6 ووصل الجزائر في االستهالك وتراجع الصلب إنتاج حجم

 بين بشلللراكة حدهماأ كبار مشلللروعين لتنفيذ أدى بالجزائر المحلي الطلب لتلبية المتاح الصللللب في الشلللديد العجز نإ 

 كما سللائل، صلللب طن مليون 2 إلى باإلضللافة مختزل، حديد طن مليون 2.5 إلنتاج الجزائرية وسللدير للصلللب قطر

 .2017 في الدرفلة مصانع احتياجات لتلبية حديد طن مليون 2.5 إلنتاج تركيا مع شراكة الجزائر دخلت

 التي التحديات نتيجة االقتصلادي النمو انخفاض لتعويض االقتصلادي للتعافي وواضلحة قوية مالمح فتشلهد مصلرأما 

 . االستيراد احتياجات تلبية على القدرة وعدم الصعبة العملة في العجز بسبب االقتصاد واجهت

 والتي العمالقة المشلللللروعات خالل من الحديد على الطلب وتزايد التنمية ودفع النمو تعزز ومعطيات دوافع هناك إن

 حديد طن ألف 800 عن يزيد ما وتحتاج كبيرة بصللورة ميزانيتها وزادت االجتماعي اإلسللكان مشللروعات في تتمثل

 ، الواعدة بمشللللروعاته السللللويس قناة تنمية ومحور األنفاق لمترو الرابع الخط اسللللتثمارات إلى باإلضللللافة ، سللللنويا

 ومحطات الصلللحي والصلللرف الشلللرب مياه مشلللروعات في  المصلللرية الدولة به تقوم الذى التوسلللع إلى باإلضلللافة

 ، الذهبي والمثلث ، فدان مليون ونصللف المليون مشللروع وكذلك ، النووية المحطة بناء في والبدء العمالقة الكهرباء

 هناك ولذلك ، الصلب استخدام في عالية كثافة الى وتحتاج الحديد من كبيرة كميات باستخدام كفيلة المشروعات وهذه

 7 عن زيدي التسلللليح حديد واسلللتهالك ،2017 عام خالل % 5 - 4 من مصلللر في الحديد على الطلب في نمو معدل

 . طن ماليين

 جذب عزز الصرف سوق ضبط على تعتمد والتي االقتصادي اإلصالح خطة تنفيذ فيالمصرية  الحكومة نجاح إن

 الحصلللليلة وزيادة االسللللتيراد لترشلللليد ونحن نحتاج تنافسللللية، أكثر المصللللرية الصللللادرات وجعل أجنبية اسللللتثمارات

 . الخام استيراد يعزز مما ، الدوالرية

 أحوالها ويحسلللن مصلللر في الحديد صلللناعة سللليدعم الطاقة من الصلللناعة احتياجات لمواجهة الطبيعي الغاز زيادة إن
 .هامة كصناعة
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 أثر مما المصللري السللوق من %25 على اسللتحوذت والتي المغرقة الواردات ضللد إجراءات الحكومة تتخذ أن والبد

 إن الغاز، توافر وعدم الطاقة مشلاكل باإلضلافة إلى. المحلية الصللب لصلناعة كبيرة لخسلارة وأدى اإلنتاج حجم على
 .إفريقيا شمال في الحديد لصناعة كبير لهو تحد اإلغراق

 القادمين العامين خالل معاناة الجزائر وسلللتواجه ألخرى، دولة من تختلف إفريقيا شلللمال دول في النمو احتماالت أن
 الحكومية، االسللللتثمارات لتراجع االسللللتهالك على الطلب وضللللعف الميزانية وتقليل البترول أسللللعار انخفاض نتيجة

 المتجددة والطاقة والفضللاء السلليارات بصللناعة خاصللةال واالسللتثمارات المشللروعات زيادة من المغرب وسللتسللتفيد
 بنصف للصلب ليبيا مصنع يعمل حيث األهلية الحرب انتهاء على ليبيا موقف وسيعتمد ،الحديد من لكميات الحتياجها

 . الحديد على الطلب بزيادة تسمح للتنمية دوافع بتونس توجد وال طاقته،

 نهائي منتج أو ليتب سلللللواء الكمية ثلثي اسلللللتيراد يتم طن، مليون 20 في يتمثل إفريقيا شلللللمال منطقة في الطلب إن

 . محلي إنتاج والثلث

 الحديد في مصر

(. ناصر بحيرة - أسوان - امبو كوم) التالية: المناطق في مصر في الحديد خام وجود عن المتعددة الدراسات أسفرت

 بالنوبة الرملي الحجر آخر في مختلفة تضاريس في متفاوتة ارتفاعات على أيضا   ويوجد

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982315000125 

 مصر يصناعة الحديد والصلب فتطور 

 مخلفات من الخردة استغالل بهدف خاصة بشركات األربعينات في مصر في والصلب الحديد صناعة بدأت 

 حديد إلي ودرفلتها قوالب في يدويا   صللللبها ثم السللللائل بالوقود تعمل بأفران بصللللهرها الثانية العالمية الحرب

 أفران بإدخال متالحقا   تطويرا   بعد فيما شللللهدت والتي. النحاسو األهليةو الدلتا بشللللركات ذلك وكان تسللللليح

 .المستمر الصب ووحدات الكهربي بالقوس الصهر
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 من بمعدات و العالية األفران تكنولوجيا باسللللتخدام متكامل مصللللنع أول بحلوان انشللللأ, الخمسللللينات نهاية في 

 الكوك فحم مع(  الشلللوائب وعالية الجودة منخفضلللة)  أسلللوان من المسلللتخرجة الحديد خامات لصلللهر ألمانيا

 الشللركة شللهدت وقد. نهائي صلللب منتجات إلى تشللغيلها و  يدويا   صللبها ثم من و سللائل زهر إلى المسللتورد

 نفس سللتخدامبا 1972 عام إنتاجه بدأ الذي الصلللب مجمع إنشللاء أهمها والتطوير اإلضللافة مراحل من العديد

 األشللللكال كافة من سللللنويا   طن مليون اإلنتاجية الطاقة بلغت حيث روسللللية بمعدات العالية األفران تكنولوجيا

 .للصلب والمسطحة الطولية

 تكنولوجيا على تعتمد اليابان مع مشلللاركة سلللكندريةباإل بالدخيلة أخرى شلللركة أسلللسلللت الثمانينات بداية في 

 وباستخدام المستوردة االستخراجية الحديد خامات من الجودة عالية نوعيات اختزال من الصلب إلنتاج جديدة

 ثم( % 90 أكثر من ىإل به الحديد نسللبة تصللل) سللفنجيإ حديد إلي وتحويلها( الفحم من بدال  ) الطبيعي الغاز

 1986 عام إنتاجها الشللركة وبدأت ،نهائية منتجات إلى وتشللكيلها وصللبها كهربائية بأفران صللهرها ذلك بعد

 ومراحل خطوات من العديد ذلك بعد الشلللللركة شلللللهدت. التسلللللليح حديد من طن لفأ 800 تصلللللميمية بطاقة

 طن مليون 1.8 الى التسليح حديد من الحالية الطاقة بلغت حتى طاقات ورفع جديدة خطوط بإضافة التطوير

 .طن مليون 1.1 بطاقة الرقيقة البالطات بتقنية مسطحات وإنتاج

 وزيادة التنمية وخطط االقتصادية التطورات مع متناسبا   مطردا   نموا   الصلب قطاع شهد التالية األعوام خالل 

 حديد من االسلللتيراد وصلللل حيث التسلللليح حديد على تعتمد والتي المرافق كافة في األسلللاسلللية البنية إنشلللاء

 من العديد اتجه لذلك.  السنة في طن مليون 1.5 حوالي إلى التسعينيات وأوائل الثمانينات فترة خالل التسليح

 التطور ثم مسللتوردة عروق سللتخدامبا الدرفلة مشللروعات من بدءا   الصلللب صللناعة اقتحام إلى المسللتثمرين

 .للتصدير أو المحلي للسوق سواء المسطحات ودرفلة وإنتاج العروق إلنتاج وشركات صهر وحدات بإضافة

 ديسمبر من في طن ألف 535.75  من 2016 في يناير طن ألف  535 إلى مصر الصلب في إنتاج انخفض 

 2015عام 

 ليصل 2017حتى عام  1991في الفترة من شهريا   طن ألف 375.70  بلغ متوسط مصر في نتاج الصلبإ ،

  إلى ومسللللتوى قياسللللي منخفض 2014 عام يونيو في طن ألف 684 إلى على اإلطالق أعلى مسللللتوى إلى

 .1996م في ديسمبر عا طن ألف 161

  

 

 

 

 

 

 

production-http://www.tradingeconomics.com/egypt/steel 

http://www.tradingeconomics.com/egypt/steel-production


 

21 
 

 مصر في التسليح حديد انتاج شركات أنواع

  تان:شرك همو النهائي المنتج وحتى االستخراجية الخامات من وتنتج: متكاملة شركات  -1

 وتنتج معداتها تناسللب محليا   مسللتخرجة خامات على تعتمدوالتي  المصللرية والصلللب الحديد شللركة 

 عروق من لكميات باإلضلللافة التسلللليح حديد من محدودة كمية ومنها الصللللب منتجات أشلللكال كافة

 .الدرفلة لمصانع الصلب

 وتنتج. عالية مواصللفات ذات مسللتوردة خامات على تعتمد التيو سللكندريةباإل الدخيلة -عز شللركة 

 (.الساخن المسطحات إلنتاج مستقل لخط باإلضافة) التسليح حديد ومواصفات أشكال كافة

 المصللرية شللركات وهم( سللفنجياإل الحديد أو) الخردة صللهر من النهائي المنتج وتنتج: متكاملة نصللف شللركات  -2

 للصلللب قوطة مجموعةو للصلللب الدلتاو بالسللادات المخصللو  للصلللب العربيةو للصلللب العزو للصلللب األمريكية

 السللويسو( فقط الصلللب عروق إلنتاج) للصلللب السللويسو الهندسللية للصللناعات زعبل أبو شللركتي إليها ويضللاف

 من (سللفنجيإ حديد/صلللب) خردة واسللتيراد محلية صلللب خردة من يتاح ما على تعتمد الشللركات وهذه للمسللطحات

 .الخارج

، المحلي السلللللللوق احتياجات من % 45 أي تسلللللللليح حديد من طن مليون 2 المصلللللللانع لتلك المتاحة الطاقات تبلغ)

 (.الدرفلة لمصانع عروق طن ألف 650 إلى ضافةباإل

. التسللليح حديد إلى ودرفلتها مسللتورد أو محلى مصللدر من الصلللب عروق بشللراء تقوم والتي: الدرفلة مصللانع  -3

 المحقق الربح هامش ضللعف بسللبب للطاقة محدودة اسللتغالل بنسللبة وتعمل رةمتعث غلبهاأ في كانت نإو كبير وعددها

 (.التشغيل تكاليف) المتداولة أو الثابتة باالستثمارات بالمقارنة

 من % 50 يعادل ما يأ التسلللللللليح حديد من سلللللللنويا   طن مليون 2.1 حوالي المصلللللللانع لتلك المتاحة الطاقات تبلغ)

 (2005 عام في المحلى السوق احتياجات

 المنتج سعر على المؤثرة العوامل 

 اإلنتاج في الداخلة الخامات قيمة  -1 

 .والفحم والعروق االسفنجي الحديد/  الخردة وتشمل المستوردة الخامات -

 ... و والومنيوم وفلوسبار ،جيري وحجر منجنيز وفيرو سيليكون فيرو مـن المحليـة الخامـات -

 .البحري والشحن الداخلي النقل تكاليف -

 (.مينيةالتأو والعينية النقدية) واألجور العمالة  -2

 .وسوالر ومازوت طبيعي غاز من الوقود  -3

 .والزيوت والشحوم والدرافيل الغيار وقطع الجرافيت أقطاب من اإلنتاج مستلزمات  -4

 .الكهربية الطاقة  -5

 .المبيعات وضريبة والرسوم( البنوك فوائد) التمويلية األعباء  -6
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سابق العوامل كافة أسعار أن يالحظ   سابقة السنوات خالل مطردة وزيادة تطورا   شهدت ذكرها ال  عام من اعتبارا   ال
 .(الصرف سعر تغير ىإل باإلضافة) العالمية لألسعار طبقا   منها المستوردة وعلى األخص ناآل إلى 2002

 التمويلية التكلفة بينما( العالمية األسلللعار من اقل أنها رغم) وطاقة وقود وأسلللعار أجور من المحلية التكلفة زادت كما
ها تفوق خارج مثيل فة على أثر ذلك كل, (% 15 زيد عنت) بال تاج تكل جة, بالزيادة يالمحل اإلن  الطلب لزيادة ونتي

 إلى ذلك أدى, جديدة إنتاجية طاقات إضافة يقابلها ولم, الدول بعض في التنمية لخطط تبعا   التسليح حديد على العالمي
 باإلضافة(  FOB)   2007 عام دوالر 600 إلي 2002 عام للطن دوالر 180 متوسط من عالميا   البيع أسعار ارتفاع

 .( الدولية المعادن نشرة من) مينالتأ و الشحن تكلفة ارتفاع إلى
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 المنتجين بين البيع أسعار اختالف أسباب

 من العميل احتياجات لكافة تغطيتها ومدى الصلللللللب ونوعية شللللللكالواأل األقطار من اإلنتاج تشللللللكيلة حجم 
 .واحد مصدر

 كل في مضللللللافة قيمة تحقيق بسللللللبب النهائي المنتج تكلفة قلت المراحل زادت فكلما اإلنتاجية المراحل عدد 
 .مرحله

 والمستلزمات الخامات لشراء عمالت لتدبير كضرورة) الصادرات زادت فكلما يالمحل للسوق اإلنتاج كمية 
 .السعر تحرك للمحلى المطروح لفترة وقل( المستوردة

 خامات من اإلنتاج حالة ففي.  المدخالت مواصلللفات على يعتمد والذي النهائي المنتج مواصلللفات اسلللتقرار 
 الصلللهر عملية خالل المنتجات مواصلللفات في التحكم يمكن نهائي منتج إلى حديد خردة من أو اسلللتخراجية
 مواصلللفات فتعتمد ،فقط والدرفلة العروق شلللراء حالة في بينما .المواصلللفات تسلللتقر ذلك وعلى والتشلللكيل

 نإو) ألخرى شلللحنه من والليونة الصلللالبة حيث من تختلف والتي المدرفلة العروق مواصلللفات على المنتج
 يفضلللل ولذلك المنتج مع يتعامل الذي التشلللكيل حداد بذلك ويشلللعر( . به المسلللموح حدود في جميعها كانت
 .بينهما السعر لتفاوت يؤدى مما األخرى عن نوعية

 أن المعروف ومن االستثمارات تمويل ومصدر لحجم طبقا ألخرى شركة من تختلف التمويلية األعباء حجم 
 بلغت حيث الشلللركات تلك اغلب فيها أنشلللئت التي الفترة خالل خاصلللة كبير بشلللكل مرتفعة القروض تكلفة
 .الحاالت بعض في 15%

 .لذلك تبعا   البيع سعر ويتغير وأخرى شركة بين اإلنتاج تكلفة تتفاوت لذلك  

 استيراد الحديد في مصر 
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 تصدير الحديد في مصر
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 انتاج الحديد في مصر
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 انتاج حديد التسليح في مصر
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 عصلللب لكونه كله؛ العالم في بل مصلللر، في العقارات سلللوق حركة على تأثيرا   البناء مواد أشلللد التسلللليح حديد يُعتبر

 طبقا   السللللكانية، التجمعات وبناء الخرسللللانية األعمال في األكبر النسللللبة ذو المكون ألنه ونظرا   والتشللللييد، المقاوالت

 أي والخرسللللانة الحديد، هما أسللللاسلللليين عنصللللرين على تعتمد التي الحالي، البناء عصللللر في المسللللتخدمة للهندسللللة

 .«اإلسمنت»

 البناء عملية في األسللاسللين العنصللرين أسللعار في جنونيا   ارتفاعا   ،2016 عام نوفمبر شللهر خالل مصللر، وشللهدت

 الصناعة تاريخ في مرة لثاني ُمقتربا   المصنع، من مصري جنيه 9900 إلى التسليح حديد سعر وصل إذ والعقارات،

 باب لفتح حينئذ والصناعة التجارة وزير اضطر امم ،2008 عام ثحد كما جنيه، آالف 10الـللللل  حاجز من المصرية

نه بما استيراده  .له المنتجة الشركات احتكار من والحد المحلية، السوق ضبط من يُمّكِّ

 المواد أسلللعار ارتفاع على أثَّرت الدوالر، أمام الجنيه قيمة وانخفاض ،البالد تواجهها التي االقتصلللادية الظروف لكن

 . التركي الحديد وخصوصا   المستورد المنتج استيراد تكلفة من وزادت الحديد، صناعة في المستخدمة الخام

 في زيادة عن الشلللركات تلك أعلنتوقد  التسلللليح، وحديد الصللللب الحديد تُنتج شلللركة 19 حوالى  مصلللر في ويوجد

 ونشرت األجنبي، الحديد بعض استيراد ووقف للجنيه، الصرف سعر تحرير بعد 2016 نوفمبر 27في  أسعارالطن

في نهاية  الشللراء وضللعف الركود من حالة وجود رغم للطن، جنيه 1100 بمتوسللط ارتفعت التي الجديدة، أسللعارها

 .2016عام 

 للصلب بشاي شركتا بلغت أسعار كما جنيها، 9600 تنتجه الذي الحديد من الطن سعر بلغ ،المصريين حديد شركةف

 .للطن جنيه 9900و 9550 تباعا   ،الجارحيو

 نهائي للطن جنيه 9500 إلى ،2016 نوفمبر 27 من بداية والصلللللللب للحديد المراكبي شللللللركة كما وصللللللل سللللللعر

 للتجار جنيها   9250 ونحو للوكالء، جنيا   9050 ،والصلللب الحديد لتجارة الماسللية شللركةوبلغت أسللعار . للمسللتهلك

 .للمستهلك جنيه 9500 نحوو
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ل الطن، أسللعار في جديد ا ارتفاع ا عز حديد كما شللهد  مقارنة   ا  جنيه 1259 قدرها بزيادة وذلك جنيه، آالف 10 وسللجَّ

 .ا  جنيه 8750 وهي له سعرية قيمة بآخر

 المصللنع بأرض جنيه 9500 ليصللل السللعر إلى الطن في جنيها   1150 بنحو للصلللب العتال شللركة زادت أسللعاروقد 

 .جنيه 9700 بأسعار المستهلكين إلى ليصل للطن جنيها   8350 مقابل

 

 التسليح حديدأسعار  ارتفاع وأسباب الصلب، صناعة تحديات

 ،التشلللغيلية الطاقة انخفاض في تمثلت الماضلللية، الفترة خالل التحديات من العديد والصللللب الحديد صلللناعة شلللهدت

 لـ: نتيجة

 الفترات بعض في النصف إلى الحديد لمصانع الطبيعي الغاز ضخ تراجع. 

 الكهرباء أسعار ارتفاع.  

 اللجوء إلى الشللللللركاتالتي أجبرت  الصللللللعبة العملة تدبير على المصللللللانع قدرة وعدم الدوالر نقص أزمة 

 .اإلنتاج تكلفة زاد من مام الموازية، السوق من لتدبيرها

 والذي الحديد، منه يُصللللللنع الذي البليت، خام أسللللللعار ارتفاع أدى أيضللللللا  إلى الدوالر أمام الجنيه انخفاض 

 التراب، من المعدن فيُصللفي يُصللهر، كي عالية حرارة درجة ذي فرن في ويوضللع الصللخور، من يُسللتخرج

 .الخارجية الدول من مصر وتستورده

 صر :أبرز المحتكرين في سوق الحديد في م

والتي تستحوذ بمفردها  مجموعة عز للصلبيجمع خبراء السوق على أن أبرز المحتكرين في سوق الحديد في مصر 
وتمتلك حديد عز حاليا أربعة مصانع والتي تقريبا يد في مصر للحد يمن حجم اإلنتاج الكل %50 أكثر منعلى إنتاج 

بدأ االنتاج فى الذى مصنع العين السخنة الجديد باإلسكندرية و فى السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة 

طن، بينمللا تبلغ طللاقتهلا  ماليين 4.7نحو  2015عللام  يويبلغ حجم إنتللاجهللا اإلجمللال .2015نهللايللة الربع األول من 

 .طن سنويا   ماليين 7.5 اإلنتاجية في حالة العمل بها بشكل كامل نحو

بإنتاج منتجات  يوهى مجموعة مصرية تعن مجموعة صلب مصرثم  للصلب يمجموعة بشا يفي المركز الثان ييأت
 .للمعايير الدولية ا  وفق كالفرعية، ونصف المشكلة، والنهائيةمتعددة من الصلب 

 

 2016تراجع انتاج مصر من حديد التسليح خالل النصف االول من عام 

 مقارنة بنفس الشللهر من عام  %25-بنسللبة  2016يد التسللليح خالل شللهر يونيو انخفض إنتاج مصللر من حد

 .2016مقارنة بشهر مايو  %29-طن وبتراجع بلغ  ألف 533ليصل اإلنتاج  2015

  2015 مقارنة بنفس الفترة من عام %4.3-بنسبة  2016كما تراجع اإلنتاج خالل النصف األول من عام. 

  مقارنة بنفس الفترة من  2016ويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار الخامات خالل النصف األول من عام

ستيراد  تعتمد صناعة الحديد والصلب في مصر علىحيث  2015عام  من الخامات من الخارج وكذلك  %95ا

 ارتفاع سعر صرف الدوالر في السوق الموازية.
  دوالر للمليون وحدة  4.5دوالر إلى  7كما أدى عدم تطبيق قرار تخفيض سللللللعر الغاز لمصللللللانع الحديد من

 حرارية ونقص الغاز إلى تقليل إنتاجية المصانع التي تعمل بوحدات االختزال المباشر.
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  2017المستورد في يناير  التركي الحديد بسبب للطن جنيه 580 إلى وصل الحديد أسعار فى كبير انخفاض

 580 إلى وصلت لتسليحا حديد من منتجاتها أسعار خفضب 2017يناير 17 في لحديدل المنتجة شركاتال جميع قامت

 9700 بسعر مصر في بيعه يتم الذى تركيا من مصر إلى يرد والذي المستورد التركي الحديد بسبب الطن في جنيه

 حديد سللعر بتثبيت قامت قد الحديد شللركات كانت أن بعد جنيه، 9718 عز التسللليح حديد طن سللعر وبلغ، للطن جنيه

  .المصنع تسليم للطن جنيه 10200 عند التسليح

 حديد طن سللعر تثبيت تم حيث 2017 يناير شللهر بداية في الحديد طن سللعر بتثبيت قامت قد الحديد شللركات وكانت

 المراكبي الحديد طن وسعر جنيه، 10280 وصل بشاي حديد من الطن وسعر المصنع، تسليم جنيه 10300 عند عز

 طن وسعر، جنيه 10150 بلغ مصر صلب مجموعةو  المصريين حديد طن وسعر جنيه، 10100 بلغ  الجيوشيو 

 بلغ سلللرحان حديد طن وسلللعر جنيه، 10000 بلغ سلللتيل عنتر الحديد طن وسلللعر ،10050 بلغ سلللتيل مصلللر الحديد

 .المصنع ارض تسليم جنيه 10200

 

 2017يناير شهر خالل التسليح حديد مبيعات راجعت

حيث بلغت مبيعات حديد التسللليح خالل  %33- توصلللبنسللبة  2017 ينايرشللهر في مبيعات حديد التسللليح  تتراجع

شهر  سليح التي وصلت إلى ألف 354.2ذلك ال سعار حديد الت جنيه وبزيادة  10384.5 طن ويرجع ذلك إلى ارتفاع أ

 عن إنتاج شهر %9.9-كما تراجع إنتاج الشركات من حديد التسليح بمقدار  2016يناير عن أسعار شهر  131.5%

 .طن ألف 476ليصل إلى  2016يناير 

 %35بالجنيه المصللللري وتراجع بمقدار  %55بمقدار  2017يناير  ارتفع متوسللللط عائدات البيع خالل شللللهر بينما
 .الف أسعار الصرف خالل تلك الفترةبالدوالر نتيجة اخت ا  مقدر
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 2017ينايروالجدول التالي يوضللح إنتاج ومبيعات وأسللعار حديد التسللليح باأللف طن والجنيه المصللري خالل شللهر 

 2016في مقارنة بنفس الشهر 

 %يالتغير السنو 16-يناير 17-يناير 

 %9.9- 528.3 476 انتاج

 %33.0- 528.3 354.2 مبيعات

 %131.5 4,486.0 10,384.5 متوسط سعر

 E 55.2%مليار جنيه  E 2.4مليار جنيه  3.7 متوسط العائد

 E -35.3%مليون دوالر  E 303.8مليون دوالر  196.7 متوسط العائد

 
1 USD = 18.7 EGY 1 USD = 7.8 EGY Eمحسوب 

http://www.aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2613:eg16217&catid=58:egypt&Itemid=91 

حيث تأثرت  يةـرالحديد والصلب المصشركة لحديد والصلب بقرار تعويم الجنيه ومنها شركات ا تأثرت نتائج أعمال 
تأثرت إيرادات النشلللللاط  حيث. 2016 ديسلللللمبر 31خالل الفترة المالية المنتهية  ا  وسللللللبي ا  يجابيإقرار تعويم الجنيه ب

 مليون 232لترتفع إلى  ا  يجنيه، بينما تأثرت تكلفة إيرادات النشللاط سلللب مليون 208من التعويم وارتفعت إلى  ايجابيا  

جنيه بينما بلغ  مليون 338وبلغ إجمالي التأثر االيجابي  .جنيه ونملي 130جنيه كما ارتفعت أرباح فروق العملة إلى 

 . جنيه مليون 106جنيه بفارق  مليون 232إجمالي التأثر السلبي 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.tradingeconomics.com/egypt/steel-production 

 

http://www.aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2613:eg16217&catid=58:egypt&Itemid=91
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 تصنيف دليل شركات الصلب بجمهورية مصر العربية

  عضاء االتحاد بجمهورية مصر العربيةأ 1

  

  شركات تنتج منتجات طويلة وحديد تسليح 2
  

  شركات تنتج مدرفالت على الساخن 3
  

  شركات تنتج مدرفالت على البارد 4
  

  شركات تنتج زوايا وقضبان 5
  

  شركات تنتج مواسير صلب 6
  

  شركات مسبوكات 7
  

   شركات تجارة الحديد 8
  

 شركات خدمات لصناعة الحديد والصلب 9
  

http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=982:2011-04-13-11-21-44&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157 

 

http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=976%3A2009-11-19-10-01-24&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=975%3A2011-04-13-08-51-45&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=977%3A2011-04-13-09-16-31&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=978%3A2011-04-13-09-29-56&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=979%3A2011-04-13-10-14-02&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=980%3A2011-04-13-10-49-04&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=981%3A2011-04-13-11-03-57&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=991%3A2011-04-21-10-14-24&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=982:2011-04-13-11-21-44&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=976:2009-11-19-10-01-24&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=975:2011-04-13-08-51-45&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=977:2011-04-13-09-16-31&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=978:2011-04-13-09-29-56&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=979:2011-04-13-10-14-02&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=980:2011-04-13-10-49-04&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=981:2011-04-13-11-03-57&catid=83:2011-04-13-08-46-13&Itemid=157
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 عضاء االتحاد بجمهورية مصر العربيةأ

 

 المختصر اسم الشركة م

 EISCO الصلب المصريةشركة الحديد و 1

 COPER WORKS شركة النحاس المصرية 2

 DELTA STEEL شركة مصانع الدلتا للصلب 3

 AL-NASR STEEL PIPES لوازمهاشركة النصر لصناعة المواسير و 4

 EFACO الشركة المصرية للسبائك الحديدية 5

 EZZ STEEL شركة حديد عز 6

 HALWAN FONDRY شركة حلوان للمسبوكات 7

 MICOR الحرارياتالمعدنية و ركة القابضة للصناعات الش 8

 ARCO  STEEL الشركة العربية للصلب المخصوص 9

 للحرارياتشركة اسكندرية  10
Alexandria Co. for 

Refractories 

 ABC ستشارات العربيةشركة اال 11

 TIMS معهد التبين للدراسات المعدنية 12

 METAL CO المعدنية الشركة المصرية لإلنشاءات 13

 CERT شركة أبــو زعبل للصناعات الهندسية 14

 ANBORG Steel المعادن )أنبرج( شركة االسكندرية الوطنية لتشكيل 15

 Kandil Steel  Complex مجمع قنديل للصلب 16

 AL NOOR FACTORY وتشكيل المعادن لتشغيلشركة مصنع النور  17

 SUEZ STEEL CO شركة السويس للصلب 18

 Egypt Japan Steel Works المصرية اليابانية ألعمال الصلب 19

http://aisucairo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=976%3A2009-11-19-10-01-24&catid=83%3A2011-04-13-08-46-13&Itemid=80 
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 المشاكل التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر

  ،دت زاحيث تواجه صناعة الحديد الكثير من المشاكل من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد

عن تكلفة بأسعار تقل  و الصين او أوكراني  تركياوبخاصة من عمليات اغراق السوق بالحديد المستورد،

 الحصة تآكل خالل من وذلك البيعية، العملية من المحلي اإلنتاج إخراج على اإلغراق فكرة وتقوم .إنتاجه

 الصانع تحقيق إلى والطويل المتوسط المدى على يؤدي مما المستورد، المنتج لصالح المحلي للمنتج التسويقية

نتيجة حصول  .سعر بأي األجنبي للمستثمر بيعها أو صناعته إغالق إلى يضطر بحيث فادحة خسائر المحلي

 .الشركات الموردة لمصر على دعم صادرات من دولهم

 وبالتالي الدوالر، على السحب في زيادة يؤدي إلى الحديد استيراد في التوسع وبالتالي الحماية، رسوم إلغاء 

 ومنافسة المنتج المحلى . المحلي السوق منها يعاني التي الصعبة العملة أزمة زيادة

 تثبيت على والعمل للمصانع الالزمة الطاقة كتوفير حاسمة حلوال   تتطلب أخرى مشاكل أيضا   الصناعة تواجه 

 كثيرا   الحديد صناعة عانت وقد المنتج، تكلفة على بشدة الطاقة سعر يؤثر كما .مؤقتة لفترة ولو حتى أسعارها

دوالرات  أربعة إلى دوالر من الغاز سعر ارتفع المثال سبيل فعلى الطاقة، سعر في المستمر االرتفاع بسبب

 تضاعفف المياه سعر أما قرشا ، 64.4قرشا  ثم إلى  45 إلى قرشا   11 من والكهرباء ثم إلى سبعة دوالرات،

 .السابقة السنوات خالل ضعفا   16أكثر من 

 دولة، أي القتصاد قوية إضافة والذى يعد المتكاملة الحديد كمصانع العمالقة المصانع إنشاء في عدم التوسع 

 صللغيرة مصللانع إنشللاء في التوسللع يتحمل ال قد فالسللوق القصللير المدى على أما الطويل، المدى على وذلك

 .المنافسة تستطيع لن ألنها األزمة عمق من تزيد قدف الحديد لدرفلة

 مجرد فقط وليس والطلب، العرض وحالة للخامات، العالمية األسعار منها، عديدة بعوامل المنتج تسعير يرتبط 

 مع جميع االلتزامات تسديد تضمن عادلة ربح هوامش إن تحديد .التصنيع تكلفة إلى تضاف ربح نسبة وضع

 منافسة على قدرة أكثر يجعل صناعة الحديد الوطنية مما المحلية الصناعة ودعم لالستثمار، جيد مناخ توفير

 .المستورد الحديد

  األرضيات على المصانع فى الموانئ زيادة رسومالجمارك على قطع الغيار المستوردة وزيادة. 

  نتيجة عدم قدرة المحلى على منافسة األسعار بالخارج  0%نسبة تصدير حديد التسليح المحلى وصلت إلى

للخامات االولية الداخلة فى الصناعة  المصانعوالتى انخفضت بكثير نتيجة ارتفاع أسعار الدوالر واستيراد 

االسواق  هالمصدر عن هذه ا يحتاجتوفير المعلومات الدقيقة عن كل معدم الى جانب  .بأسعار مرتفعة

 األسواق االفريقية . وعلى األخص والتصدير
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 :لحل مشاكل مصنعى الحديد والصلب في مصرقدمتها الحكومة  ىالحلول الت

 فتح ملفات المشاكل التي تواجه تلك الصناعة، خاصة ما يتعلق بإغراق السوق المحلي تقوم الحكومة حاليا ب

والتحقيقات الجارية بشأنه حاليا، وإتاحة  بمنتجات مستوردة تضر المصانع المحلية وتستنزف الموارد الدوالرية

 وقد اتخذت عدة قرارات منها : الكهرباء الالزمة للمصانع ونقل الخامات

  7من  ، بخفض أسعار الغاز الطبيعى، لما يحمله القرار من آثار ايجابية تقلل التكاليفوزارة الصناعةقرار 

رئيس الوزراء ووزير الصناعة . و اتفاق  2016دوالر في مارس  4.5الى  للمليون وحدة حراريةدوالر 

بنهاية  على بدء تطبيق تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب بعد أن تبدأ حقول الغاز الجديدة إنتاجها

قرار خفض أسعار الغاز، مؤقت ويسري لمدة عام واحد، وتتم مراجعته بعد على أن يكون  . 2017ديسمبر 

 .ذلك كل ثالثة أشهر

  2017 مارس 15الموانئ على البضائع الخاصة بالمصانع بداية من تخفيض رسوم . 

  وذلك بتوفير معلومات عن هذه األسواق عن طريق فتح أسواق تصديرية بدول إفريقيا ألنها تعد المالذ األول

إلي جانب تفعيل االتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية  .القنصليات المصرية 

)البرازيل، األرجنتين، الباراجواي،  " الميركسورالكوميسا واالتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها كـ "و

األورجواي، فنزويال ( بما يتيح زيادة االستثمارات والتجارة البينية، وأيضا االستفادة من نظام اإلعفاء 

االتفاقية سوف تمّكن  . رة أمريكا الالتينيةالجمركي، وزيادة معدالت نفاذ السلع والمنتجات المصرية ألسواق قا

دول التجمع من االستفادة بموقع مصر اإلستراتيجى كمدخل إلفريقيا والدول العربية، خاصة فى ضوء عضوية 

 .مصر فى عدد من التجمعات االقتصادية مثل الكوميسا

 الحصول على فواتير رسمية لتداول الحديد  غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية إستطاعت

داخل الدول الثالث المحددة ، وبمقارنتها باألسعار التى حددتها تلك الدول للتصدير لمصر، تم اثبات حدوت 

%، وهى المستندات التى تم تقديمها لوزارة الصناعة، كذلك تم اثبات 30إلى  20حاالت إغراق تتراوح من 

مباشرة فى "الصين وتركيا" لمصدرى الحديد، األمر الذى ساعدهم على رفع  وجود برامج دعم حكومية غير

ر وزير الصناعة إجراء تحقيق من لذلك قر .معدل التصدير، وهو ما يضر بالسوق المصرى بالوقت الحالى

واذا تم اثبات ذلك سيتم فرض رسم  . قبل جهاز مكافحة الدعم واإلغراق حول إغراق سوق الحديد المصرى

الذى يطبق على واردات المنتج من تلك الدول، األمر الذى يحد من االستيراد من تلك الدول المفروض إغراق 

 .عليها رسم اإلغراق

  فرض رسوم حمائية مؤقتة على حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، بعد تزايد حجم الواردات

المعدنية المحلية، خاصة وأن تلك الواردات تتبع  من تلك الدول، فيما أثر بالسلب على أصحاب الصناعات

 .أسلوب اإلغراق للمنتجات بأسعار تقل عن أسعار بلد المنشأ، وذلك لحين الفصل في قضية اإلغراق
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