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زيارة وزير الصناعة فرحات أيت علي إلى مركب سيدار الحجار
قام وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراھيم يوم اإلثنين بزيارة عمل دامت يومين إلى والية
عنابة برفقة وفد مھم  ،حيث استقبله في مطار عنابة والي عنابة  ،وأعضاء مجلس الشعب
بالوالية  ،وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب  ،والسيد طارق بوسالمة رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لمجمع ايميتال.
وفي أولى محطات الزيارة ،توجه الوزير إلى مركب الحجار للحديد والصلب حيث تم الترحيب
به في مقر اإلدارة العامة لمركب الحجار وألقى السيد طارق بوسالمة رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لمجمع ايميتال كلمة ترحيب تالھا عرض لتاريخ وخطة تطوير مركب الحجار
من المدير السيد بلحاج رضا.
وحسب الشروحات المقدمة للوزير ،فإن المصنع يوظف قرابة  6100عامل من مختلف
التخصصات ،وشرع المركب منذ  2015في مخطط تنمية يرمي إلى إعادة تأھيل تكنولوجي
لتجھيزات اإلنتاج.
ومن أھم المشاريع المبرمجة في آفاق  2023ھي إعادة تأھيل وحدة الدرفلة على الساخن ووحدة
الدرفلة على البارد ومحطة األوكسيجين وإعادة تأھيل تجھيزات تصنيع مسطحات الصلب لرفع
اإلنتاج إلى  700,000طن من مسطحات الصلب  600,000طن من لفائف األسالك.

الجزائر  :تصدير أكثر من  30ألف طن حديد تسليح خالل النصف االول من عام
2020
صدرت الجزائر خالل السداسي األول من ھذا العام أكثر من  30ألف طن من حديد التسليح عبر
ميناء مستغانم إلى كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة ،حسبما علم يوم
الجمعة من المديرية التجارية لھذه المؤسسة المينائية.
وأوضح ذات المصدر أن عمليات التصدير المذكورة تندرج في إطار االتفاقية التي أبرمت بين
مؤسسة ميناء مستغانم ومجمع الحديد والصلب “توسيالي” )بطيوة والية وھران( شھر نوفمبر
الماضي وبرمج استيراد  550ألف طن من السبائك الحديدية وتصدير  100ألف طن من حديد
التسليح من وإلى عدة وجھات.
ويضيف ذات المصدر أنه تم خالل نفس الفترة  ،تم استيراد  152.797طن من السبائك
الحديدية )سبائك الفوالذ( من إيطاليا والنرويج وروسيا وأوكرانيا على متن  12باخرة و17.460
طن من األسالك الحديدية )لفائف الحديد( من تركيا عبر باخرتين لحساب نفس المتعامل
اقتصادي.
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شمال افريقيا

الرئيس الجزائري يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغالل حقلين كبيرين
للحديد و الزنك
بخصوص قطاع المناجم فجدد الرئيس الجزائري السيد تبون تعليماته بشأن االستغالل األمثل
والشفاف لكافة الطاقات المنجمية و الثروات الطبيعية الوطنية التي يزخر بھا الجزائر مشددا
على الدخول في أقرب اآلجال في استغالل منجم الحديد بغار جبيالت بوالية تندوف ومنجم
الزنك و الرصاص بواد أميزور )والية بجاية( و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية
بالعوينات )والية تبسة(.
كما طلب رئيس الجمھورية اإلعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة
لالستغالل في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرھا من المعادن.

ايميتال الجزائر  :خطة لتموين مشروع المليون وحدة سكنية وتزويد مصانع
السيارات
كشف الرئيس المدير العام لمجمع الحديد والصلب إيميتال ،طارق بوسالمة عن التحضير
لخطة عمل لكافة فروع المجمع ،تتضمن إعطاء دفع لصناعة الحديد والصلب في الجزائر
وتموين مشروع المليون وحدة سكنية والورشات الجديدة المتضمنة في برنامج رئيس
الجمھورية من خالل مركب الحجار أو الجزائرية القطرية للصلب ،كما أكد استعداد الحجار
لتموين مشاريع تركيب السيارات في الجزائر بھياكل السيارات ،مؤكدا أن مركب الحجار
يصنع الحديد المسطح وھو الوحيد القادر على تلبية طلبات مصانع التركيب السيارات شريطة
التنسيق مع المصانع والحصول على اعتماداتھا إلنتاج الھياكل محليا على غرار اعتماد
المصانع العالمية.
وقال بوسالمة ” أن زيارة وزير الصناعة فرحات آيت علي لمركب الحجار قبل يومين ،كانت
للنظر في تصور إعادة بعث مركب الحجار وفق قاعدة صناعية متينة بحكم أن ھذا الصرح
الصناعي من شأنه أن يساھم في دعم االقتصاد الجزائري ،كما اضاف “ أن وزير الصناعة
كان مقتنعا بخارطة الطريق األولية وتصورنا لتطوير صناعة الحديد والصلب مستقبال ،كما
أن برنامجنا يھدف لخدمة المصلحة االقتصادية للبالد”.
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شمال افريقيا

وزارة المالية المصرية تعفي واردات الحديد من رسوم التنمية الـ ٪10
اعفت وزارة المالية المصرية واردات الحديد المستوردة من الخارج سواء من خالئط أو غير
خالئط كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع اإلنتاجية من رسم تنمية موارد الدولة الصادر
بالقانون رقم  83لسنة  2020بعد موافقة وزارة المالية على طلب من لجنة الضرائب
والجمارك باتحاد الصناعات المصرية حيث أكد االتحاد أن فرض رسوم بنسبة  ٪10سيزيد
الضغط على الصناعة المحلية ويضر بقدرتھا التنافسية.
في مايو  ،وافقت لجنة التخطيط والميزانية في مجلس النواب على سلسلة من “رسوم التنمية ”
الجديدة لمجموعة واسعة من المنتجات .اقترحتھا وزارة المالية كضريبة للمساعدة على سد
العجز المالي المتزايد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

شمال افريقيا أكثر المناطق اھتماما باستيراد البيليت من تركيا
شھدت تركيا خالل األشھر الخمسة األولى من ھذا العام تباطؤ في الطلب على الصلب وسط
انتشار جائحة فيروس كورونا  ،باإلضافة إلى المزيد من العروض التنافسية بين موردين التي
اثرت على حجم الصادرات خالل تلك الفترة .
حيث صدرت تركيا في شھر مايو  39,728طن فقط  ،مما قلل التجارة بنسبة  ٪30.7على
أساس شھري و  ٪48على أساس سنوي وف ًقا للمعھد اإلحصائي التركي ). (TUIK
وكانت منطقة شمال إفريقيا أكثر المناطق اھتماما باستيراد منتجات النصف النھائية ) البيليت (
من تركيا.
فقد كان حجم استيراد المغرب دون تغيير نسبيًا على أساس سنوي حيث استوردت 151,000
طن من المنتجات النصف نھائية بنسبة تراجع طفيف بلغت ) (٪0.4-خالل الفترة من يناير
إلى مايو.
في الوقت نفسه  ،تراجع حجم استيراد دول اخرى في منطقة شمال إفريقيا من تركيا ألسباب
مختلفة  ،على سبيل المثال  ،استوردت الجزائر  10,091طن فقط بتراجع ) (٪ 91.7-بعد
التوسع في قدرة الصناعة الوطنية ونمو في نسبة االكتفاء الذاتي من المنتجات النصف النھائية.
و مصر استوردت  15,010طن فقط من منتجات الصلب الطويلة بنسبة تراجع )(٪89.8-
ويرجع ذلك للرسوم الحماية المفروضة على منتجات الصلب مؤخرا.
وتونس استوردت  32,570طن بتراجع ) (٪45.6-لتفضيل المستوردين دول المجموعة
المستقلة األكثر تنافسية.

والمملكة العربية السعودية  ،ثاني أكبر شريك تجاري للمنتجات الصلب النصف نھائية
) البيليت ( مع تركيا في الفترة من يناير إلى مايو  2020قد انخفض حجم االستيراد
تسليم شھر أبريل الى  50,574كما تراجع حجم االستيراد الى الثلثين بكمية
 152,002طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2019

اقتصاد المغرب سينكمش  %13.8في الربع الثاني و  ٪4.6في الربع الثالث
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب من المتوقع انكماش االقتصاد بنسبة  13.8بالمئة
في الربع الثاني نتيجة إجراءات العزل العام التي فُرضت الحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش االقتصاد بنسبة  %4.6على أساس سنوي
في الربع الثالث نتيجة لتخفيف إجراءات العزل مشيرة إلى تسجيل نمو بنسبة  0.1في
الربع األول.
ومن المتوقع تحسن الطلب المحلي والخارجي في الربع الثالث.
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منطقة الخليج

الحديد األكثر ارتفاعا في اسعار المواد اإلنشائية في السعودية خالل النصف األول من
2020
سجل متوسط أسعار المواد اإلنشائية في السعودية ارتفاعات متفاوتة خالل النصف األول من
العام الجاري  ،2020إذ تراوحت نسب االرتفاع ما بين  %0.2حتى .%4.2
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “االقتصادية” استند إلى بيانات رسمية ،جاء “الحديد”
أكثر السلع اإلنشائية ارتفاعا في األسعار ،إذ ارتفع متوسط سعره من بداية عام  2020حتى
نھاية يونيو  2020بنسبة  %4.2بما يعادل  104.8﷼ .وبلغ متوسط سعر الحديد خالل يونيو
 2020نحو  2574.4﷼ ،مقارنة بمتوسط سعره في ديسمبر البالغ نحو  2469.6﷼.

انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية نحو  12مليار دوالر في مايو
أظھرت بيانات رسمية يوم الخميس أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت  65بالمئة
على أساس سنوي في مايو أيار ،لتھبط بما يعادل  12مليار دوالر.
وقالت الھيئة العامة لإلحصاء إنه مقارنة مع أبريل نيسان ،تراجع إجمالي الصادرات ،بما في ذلك
السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبالستيك ،بنسبة  1.6بالمئة أو بنحو  160مليون دوالر.
وتواجه السعودية ،أكبر مصدر في العالم للنفط ،ركودا كبيرا ھذا العام في ظل أزمة فيروس
كورونا وتراجع إيرادات النفط.

دول مجلس التعاون الخليجي تعقد جلسة استماع حول حماية الصلب الشھر الحالي
من المقرر ان تعقد األمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجي ) (TSAIPيوم  21يوليو الحالي جلسة
استماع عامة حول فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة من المسطحات والمنتجات
الطويلة والزوايا واألنابيب بمشاركة أعضاء صناعة الصلب من دول مجلس التعاون الخليجي
الذي تم فتح التحقيق فيه أكتوبر العام الماضي .حيث واجھت صناعة الصلب في دول مجلس
التعاون الخليجي العديد من التقلبات وسط انخفاض أسعار النفط ومخاوف فيروس كورونا.
ومن جھة اخرى رفعت شركات الصلب في اإلمارات أسعار حديد التسليح تسليم شھر يوليو إلى
 1,773درھم  /طن ) 482.75دوالر  /طن( تسليم ارض المصنع  ،ولكن من غير المرجح أن
تعود بعائدات في ظل السوق الغير مستقر.

االمارات تفرض رسوم جمركية  137دوالر على واردات الحديد اعتباراً من  19يوليو
تبدأ المنافذ الجمركية المحلية واالتحادية في دولة االمارات باستيفاء رسوم جمركية وقائية بقيمة
 137دوالراً لكل طن ،على واردات اإلمارات من »مسطحات الحديد أو الصلب« ،اعتباراً من
 19من يوليو الجاري ولغاية  14مايو/أيار .2021
وتقرر في وقت سابق ،استيفاء رسوم وقائية على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج
مسطحات الحديد أو الصلب من غير الخالئط بعرض  600ملم أو أكثر ،مدھونة أو مورنشة أو
مغطاة بلدائن وغيرھا ،الخاضع لبنود التعرفة الجمركية من جدول التعرفة الجمركية لدول مجلس
التعاون الخليجي.
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اخر األخبار
العالم

اسعار الحديد والصلب في شھر يوليو

تكنولوجيا

وفقا لألسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية بلغت اسعار الخردة  270دوالر  /طن فيما
تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين  405 – 380دوالر للطن واسعار حديد
التسليح ما بين  435 – 415دوالر  /طن .
وفيما يلي بيان بأسعار الحديد في األسواق العالمية في يوم 2020/7/24
اﻟﻣﻛﺎن

اﻗﻝ ﺳﻌر$

أﻋﻠﻰ ﺳﻌر$
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-
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+
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2020/7/24

+

ﺻﻠب ﻣﺳطﺢ ﺳﺎﺧن

روﺳﻳﺎ FOB

410

410

2020/7/24

-
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+

اﻟﺧردة 2&HS1
) (mix 80:20
ﻣﻛورات اﻟﺣدﻳد
) (%62
ﺑﻳﻠﻳت

ﺻﻠب ﻣﺳطﺢ ﺑﺎرد
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اﻟﺻﻳن
FOB

430

435

2020/7/24

+

انخفاض صادرات شركة فالي من خام الحديد  % 11.7خالل يناير إلى مايو
بلغ حجم صادرات شركة فالي فى البرازيل من خام الحديد فى شھر مايو  19.32مليون بزيادة
 %2مقارنة بشھر أبريل وتراجع بنسبة  % 14.1مقارنة بشھر مايو  ، 2019ووف ًقا لالتحاد
الوطني البرازيلي لصناعة استخراج الحديد والمعادن األساسية  (Sinferbase ).تراجعت
صادرات شركة فالي من خام الحديد الى  89.99مليون في الفترة من يناير إلى مايو من العام
الحالي بنسبة  % 11.7مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

اإلمارات تبدأ تشغيل أول
مفاعالتھا للطاقة النووية
قالت مؤسسة اإلمارات للطاقة
النووية إن اإلمارات بدأت تشغيل
أول وحدة في أولى محطاتھا للطاقة
النووية.
وتشيد الشركة الكورية للطاقة
الكھربائية )كيبكو( محطة براكة
للطاقة النووية في إمارة أبوظبي.
وكان مقررا في البداية بدء تشغيل
المحطة في  2017لكن تشغيل أول
مفاعالتھا أرجئ مرارا.
وأعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة
النووية ”نجاح شركة نواة للطاقة
التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن
تشغيل وصيانة محطات براكة
للطاقة النووية السلمية ،في إتمام
عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة
األولى“.
وأضافت ”ويعد ھذا اإلنجاز األھم
لغاية اللحظة في مسيرة البرنامج
النووي السلمي اإلماراتي ومحطات
براكة للطاقة النووية في منطقة
الظفرة بإمارة أبوظبي“.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم حاكم دبي على تويتر إن فرق
العمل نجحت في تحميل حزم الوقود
النووي في أول وحدة من أربع
وحدات ضمن ما وصفه بأنه ”أول
مفاعل سلمي للطاقة النووية في
العالم العربي“.

وفي الوقت نفسه  ،في مايو من ھذا العام  ،بلغت مبيعات شركة فالي من خام الحديد في السوق
المحلية  952,000طن  ،بتراجع بنسبة  % 28.7على أساس سنوي وبنسبة  % 10.5على
أساس شھري.
في الفترة من يناير إلى مايو من ھذا العام بلغ إجمالي مبيعات خام الحديد لشركة فالي في
السوق المحلية  6.09مليون طن بانخفاض بنسبة  % 7.8مقارنة بالفترة نفسھا من العام
الماضي.
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تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام  %6.0خالل النصف االول من
عام 2020
.
وفقا ً للبيانات األولية التي أعلنھا االتحاد الدولي للصلب عن إنتاج العالم )  64دولة ( من الصلب
الخام خالل شھر يونيو  2020بلغ  148.3مليون طن بتراجع  %7.0-عن إنتاج شھر يونيو

عام . 2019
ونظرًا للظروف التى احدثتھا جائحة فيروس كورونا  ، COVID‐19فإن العديد من أرقام ھذا
الشھر ھي تقديرات من االتحادات الوطنية واإلقليمية  ،والتي يمكن مراجعتھا مع تحديث إنتاج
الشھر القادم.
وقد بلغ إنتاج الصين اكبر دولة منتجة للصلب في العالم خالل شھر يونيو الماضي  91.6مليون
طن بزيادة  %4.5عن إنتاج نفس الشھر من عام  2019وبلغ إنتاج الھند  6.9مليون طن يتراجع
 %26.3مقارنة بإنتاج شھر يونيو  2019وبلغ إنتاج اليابان  5.6مليون طن بتراجع %36.3-عن إنتاج نفس الشھر من العام الماضي.

وقد بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام  873.1مليون طن خالل النصف االول من عام ، 2020
بتراجع بنسبة –  ٪6.0مقارنة بالفترة نفسھا من عام .2019
حيث أنتجت آسيا  642.0مليون طن من الصلب الخام في النصف األول من عام  ، 2020بتراجع
 ٪3.0عن النصف األول عام  .2019وأنتج االتحاد األوروبي  68.3مليون طن  ،بتراجع
 ٪18.7وامريكا الشمالية  50.2مليون طن  ،بتراجع  ٪17.6مقارنة بالنصف األول من عام
.2019

تراجع كبير فى انتاج الدول العربية
وقد جاء بالتقرير إنتاج  5دول عربية في شھر يونيو تصدرتھم مصر بإنتاج  600ألف طن
بتراجع  %0.5مقارنة بنفس الشھر من العام الماضي تلتھا السعودية بإنتاج  541ألف طن
شھر

خالل

ابريل

بتراجع

%27.5

ثم اإلمارات بإنتاج

219

ألف

طن

بتراجع  %23.8وقطر بإنتاج  80ألف طن بتراجع  %65.5وليبيا  45الف بتراجع %17.2
مقارنة بانتاج شھر يونيو .2019

وفي النصف االول من عام  2020بلغ انتاج الدول العربية المذكورة فى التقرير من الصلب الخام
 10.166بتراجع  %11.9مقارنة انتاج النصف االول من عام  2019وقد بلغ انتاج مصر خالل
النصف االول من ھذا العام  4.118مليون طن بزيادة  %0.5والسعودية  3.689مليون طن
بتراجع  %12.4واالمارات  1.354مليون طن بتراجع  %18وقطر  763الف طن بتراجع
 %40.8وليبيا  242الف بتراجع .%13.7
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تراجع صادرات الصين من الصلب في يونيو الى أدنى مستوى منذ  8سنوات،
والواردات بارتفاع منذ  10سنوات
وصلت صادرات الصلب في الصين إلى أدنى مستوى منذ ثمانية سنوات في شھر يونيو الماضي
عند  3.7مليون طن في حين تجاوزت واردات الصلب في الصين  1.9الى مليون طن لتصل إلى
أعلى مستوى في عشر سنوات ،وفقا ألحدث اإلحصاءات الصادرة عن اإلدارة العامة للجمارك
في الصين التي نشرت في  14يوليو.
وفي الوقت نفسه ،ارتفعت واردات الصين من الصلب في يونيو بنسبة  ٪46.8على أساس شھري
وأعلى بنسبة  ٪99.9على أساس سنوي ،حسب بيانات اإلدارة العامة للجمارك مما رفع إجمالي
واردات الصين من الصلب في النصف األول إلى  5.8مليون طن ،بزيادة  ٪26.1على أساس
سنوي.
وقد بلغ إجمالي صادرات الصين خالل الفترة يناير -يونيو  34.4مليون طن ،بانخفاض ٪16.5
على أساس سنوي.
حيث شھد الطلب على الصلب انخفاضا مثل بقية دول العالم وسط انتشار فيروس كورونا وتراجع

في الصادرات مع انتعاش الطلب في الصين بعد انحسار الفيروس في الفترة األخيرة.
وأظھرت بيانات الھيئة العامة أن إجمالي حجم صادرات الصلب انخفض بنسبة  ٪15.9على
أساس شھري و ٪30.3على أساس سنوي.
وقد أوقف أكثر من  ٪70من منتجي السيارات في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية بسبب جائحة

كورونا وكذلك المشترون الرئيسيون للصلب المسطح في الصين.

ارتفاع واردات خام الحديد في الصين ألعلى مستوى منذ أكتوبر 2017
وفقا لھيئة الجمارك الصينية في  14يوليو  ،استوردت الصين 101.682مليون طن من خام
الحديد في شھر يونيو  ،بزيادة  ٪35.3مقارنة بشھر يونيو  ، 2019بينما ارتفعت بنسبة ٪16.8
مقارنة بشھر مايو .2020
في الفترة من يناير إلى يونيو من ھذا العام  ،زادت واردات خام الحديد في الصين بنسبة ٪ 9.6
على أساس سنوي  ،لتصل إلى  546.907مليون طن  ،مع ارتفاع سنوي بنسبة  4.5نقطة مئوية
عن تلك المسجلة في الخمس أشھر األولى من ھذا العام.
حيث ارتفعت أسعار خام الحديد مؤخرًا بسبب الطلب الجيد من منتجو الصلب في الصين
وارتفاع أسعار العقود اآلجلة لخام الحديد في بورصة داليان للسلع(DCE).
يسود الشعور الصعودي بين المشاركين في سوق خام الحديد بسبب األداء القوي لسوق األسھم
في الصين وارتفاع العملة الصينية.

www.aisusteel.org
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تراجع حاد في واردات اليابان من خام الحديد شھر يونيو
تراجعت واردات خام الحديد في اليابان بشكل كبير في يونيو  ،حيث ما تزال انتاج مصانع
الصلب المحلية منخفض نتيجة تراجع في قطاع التصنيع بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفقًا للبيانات األولية الصادرة عن وزارة المالية في  19يوليو  ،استوردت اليابان  6.1مليون طن
من خام الحديد في يونيو  ،بتراجع قدره  ٪32عن العام السابق .وانخفضت قيمة الواردات بنسبة
 ٪29إلى  60مليار ين ) 561مليون دوالر(.
وبلغت القيمة اإلجمالية لواردات خام الحديد في الفترة من يناير إلى يونيو  514مليار ين ،
بتراجع قدره  ٪4عن العام السابق.
وتوقعت وزارة التجارة أن ينخفض إنتاج الصلب الخام بنسبة  ٪3إلى  17.7مليون طن في
يوليو-سبتمبر مقارنة بشھر أبريل-يونيو.
وبحسب البيانات الحكومية  ،تراجعت صادرات منتجات الصلب  ٪16عن العام السابق إلى
 2.4مليون طن في يونيو لكنھا زادت بنسبة  ٪5إلى  17مليون طن في األشھر الستة األولى من
ھذا العام.
وانخفضت واردات منتجات الصلب بنسبة  ٪18على أساس سنوي إلى حوالي  520.000طن في
يونيو  ،ليصل إجمالي يناير  /يونيو إلى  3.5مليون طن  ،بتراجع .٪19

تراجع صادرات الصلب الصينية  ٪14وارتفاع الواردات  ٪12خالل يناير –
مايو
وفقًا ألحدث األرقام الصادرة عن اإلدارة العامة للجمارك في الصين في  7يونيو  ،انخفضت
صادرات الصلب الصينية بشكل حاد بنسبة  ٪14خالل الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي  ،في حين ارتفعت واردات الصلب بنسبة  ٪12على أساس سنوي.
وكان االنخفاض في الصادرات فى تلك الفترة أكثر حدة من  ٪11.7لألشھر األربعة األولى من
ھذا العام  ،بحجم أعلى بقليل من  25مليون طن.
وفي حين بلغت صادرات الصين من الصلب  4.4مليون طن في مايو  ،وفقًا اإلدارة العامة
للجمارك في الصين.
وقد زادت صادرات الصلب الصينية في مارس وأبريل  ،بشكل رئيسي لتنفيذ الصفقات الموقعة
قبل شھرين  ،حيث أدى تفشي فيروس كورونا )  ( COVID‐19إلى توقف األنشطة االقتصادية

والخدمات اللوجستية.
في المقابل  ،ارتفعت واردات الصين من الصلب خالل األشھر األربعة األولى من ھذا العام
بشكل ملحوظ بأكثر من  ٪7.4على أساس سنوي  ،لتصل إلى ما يقرب  5.5مليون طن خالل

الفترة من يناير إلى مايو وبنسبة .%.12
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