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اخر األخبار
شمال افريقيا

مصر  :انقاذ الصناعة الوطنية يتطلب دعم القطاع اإلنتاجي وعلى رأسھا الحديد
والصلب
يبدو أن ملف الغاز ال يزال ھو المسيطر بشكل دائم على القطاع الصناعي في مصر خالل ھذه
الفترة ،في ظل تراجع الطلب على المنتجات المصدرة لبعض القطاعات نتيجة ارتفاع أسعارھا
محليا ،وذلك بسبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج جراء ارتفاع أسعار الغاز ھنا فى مصر بأكثر من 2
دوالر ،قياسا على األسعار العالمية ،إذ يسجل الغاز الطبيعي في مصر بالنسبة للصناعة 4.5
دوالر ،في حين أن متوسط سعره عالميا بين  2إلي  2.5دوالر.
وھنا إنفاذ الصناعة الوطنية يتطلب فى المقام األول مراجعة تكاليف اإلنتاج ،وبالفعل مركز
تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة أجري عدة دراسات علي أثر سعر الغاز
بالنسبة لقطاعات مثل السيراميك ،وتوصلت الدراسة إلي نتائج ضرورة مراجعة سعر الغاز من
أجل إنقاذ ھذه الصناعة.
ويعتبر خفض سعر الطاقة للصناعة مطلب حيوي ،حيث انخفض سعر توريد الغاز الطبيعى
للصناعة من  5.5دوالر أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى  4.5دوالر أمريكى،
كما تم تخفيض أسعار الكھرباء بقيمة  10قروش للكيلو وات ساعة فى مارس  ،2020فضال ُ عن
تثبيت أسعار الكھرباء للصناعة لمدة خمس سنوات ،وھنا ھذه اإلجراءات لمواجھة تداعيات
فيروس كورونا ،إضافة إلى دعم القطاعات اإلنتاجية ،لكن ھذه اإلجراءات رغم اھميتھا إال أنھا
في حاجة إلي خطوات أخرى

صادرات مصر من الصلب تتراجع  %37خالل النصف االول من عام 2020
تراجعت صادرات مصر من “الحديد والصلب” و”األسمنت” خالل الـ  6أشھر األولى من
 2020لتسجل  315مليون دوالر مقابل  483مليون دوالر خالل نفس الفترة من 2019
بانخفاض قدره %.34.8
وأوضح التقرير الشھري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات
المعدنية ،استحواذ  8دول “السعودية ،كينيا ،اسبانيا ،ليبيا ،ايطاليا ،امريكا ،ھولندا ،السودان”
على  %62.8من اجمالي صادرات الحديد والصلب واالسمنت خالل أول  6أشھر من العام
الجاري بقيمة  197.975مليون دوالر ،وفقا ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.
وانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب خالل الفترة من ” يناير-يونيو  ″2020بنحو
 %37لتبلغ  252مليون دوالر مقابل  402مليون دوالر خالل نفس الفترة من .2019
وذكر التقرير أنه خالل الشھور الـ  6األولى تم التصدير إلى  70دولة منھم  19دولة لم يتم
التصدير لھا خالل نفس الفترة من العام الماضي وھي )كوريا الجنوبية ،تايوان ،مالطا ،كرواتيا،
الجابون ،فلسطين ،الكونغو زائير ،ھونج كونج ،الكويت ،اتحاد ماليزيا-ماليو سابقا ،السلفادور،
مالي ،ساحل العاج ،فنلندا ،موزامبيق ،النيجر،جورجيا ،زامبيا-روديسيا الشمالية .

2

اخبار الصلب العربي – أغسطس 2020

© االتحاد العربي للحديد والصلب

www.aisusteel.org

شمال افريقيا

 860مليون جنيه خسائر حديد عز في النتائج االولية في الربع األول 2020
أظھرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة حديد عز تراجع خسائرھا بنسبة  ،%20خالل
الربع األول من  ،2020على أساس سنوي .
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر ،اليوم ،أن صافي خسائر الفترة بعد الحقوق غير
المسيطرة خالل الفترة بلغ  860مليون جنيه ،مقابل خسائر بلغت  1.08مليار جنيه في الربع
األول من .2019
وأشارت إلى أنھا حققت خسائر بلغت  1.35مليار جنيه خالل الثالثة أشھر األولى من العام
الجاري ،مقابل خسائر بلغت  1.27مليار جنيه في الفترة المقارنة من .2019
وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى  19.78مليار جنيه خالل الربع األول من العام
الجاري مقابل مبيعات بلغت  12.6مليار جنيه في الربع المقارن من .2019
على مستوى األعمال المستقلة ،بلغت خسائر الشركة  267مليون جنيه ،مقابل خسائر بلغت
 370مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

سوناطراك الجزائرية وفنترسھال ديا توقعان مذكرة تفاھم لتعزيز الشراكة
قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة يوم االثنين إنھا وقعت مذكرة تفاھم مع فنترسھال ديا
األلمانية للنفط والغاز بشأن تعاون محتمل في عمليات االستكشاف واإلنتاج في البلد العضو
بمنظمة أوبك.
وأضافت الشركة الجزائرية المملوكة للدولة في بيان أن مذكرة التفاھم تتضمن أيضا محادثات
حول استثمار مشترك في الخارج.

وتعمل فنترسھال ديا في الجزائر منذ عام  2002حيث ساعدت في تطوير مشاريع للطاقة.
وقال البيان ”يھدف ھذا البروتوكول إلى تعزيز الشراكة القائمة… من خالل البحث عن فرص
جديدة للتعاون“.
.
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اخر األخبار
منطقة الخليج

السعودية  :الحديد يالمس  3آالف ﷼ ويرتفع ألعلى مستوى في  6سنوات
سجلت متوسطات أسعار بعض المواد اإلنشائية في المملكة ارتفاعا ملحوظا خالل شھر يوليو
والسيما أسعار الحديد واألسمنت بالتزامن مع زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  % 5إلى
.%.15
ووصل متوسط سعر طن الحديد إلى  2947.69رياال ،وھو أعلى متوسط للطن منذ شھر أبريل
من عام  2014بعد أن سجل خالله  2971.2رياال للطن ،مما يعني وصوله ألعلى مستوى في 6
سنوات و 3أشھر ليالمس  3آالف ﷼.
وزاد السعر منذ بداية عام  2020بنسبة  %، 19.4بما يعادل  478.12رياال في الطن الواحد ،
وارتفع سعر طن الحديد  6مم وطني بنسبة % 8.16ليسجل مستوى  3643.77رياال للطن،
بزيادة  274.97رياال بالطن عن الشھر المماثل من  2019والبالغ خالله  3368.8رياال وسجل
سعر الطن لكل من  12مم وطني و 10مم وطني ارتفاعا خالل الشھر الماضي على أساس سنوي
بنسبة  % 11.72و  %11.71على التوالي ،ليبلغ سعرھما  2757.37رياال و  2997.37رياال
على الترتيب.
وعلى أساس شھري ،شھدت أسعار الحديد زيادات ملحوظة خالل يوليو مقارنة مع شھر يونيو
بزيادات تتراوح من  %12.3إلى  20.9%بالطن.

وزارة الطاقة السعودية تشارك في مشروع منطقة نيوم االقتصادية
قال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان يوم األحد إن وزارته ستقدم المساعدة من
أجل استكمال مشروع نيوم الضخم الذي يتكلف  500مليار دوالر في موعده.
يتضمن المشروع عالي التكنولوجيا إقامة منشآت سياحية ورياضية على البحر األحمر.
ُكشف النقاب عن المشروع ،الذي يقام على مساحة  26ألفا و 500كيلومتر مربع ،في  2017ومن
المخطط االنتھاء منه في  ،2025وسيضم مشروعات عالية التقنية تعمل بالطاقة المولدة من
الرياح والشمس.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر ،متحدثا في حفل توقيع اتفاقية تعاون مع
الوزارة ،إن المدينة ستعتمد كليا على الطاقة المتجددة ،بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
والھيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة.
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اخر األخبار
العالم

اسعار الحديد والصلب في شھر أغسطس
وفقا لألسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية بلغت اسعار الخردة  290دوالر  /طن فيما
تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين  435 – 395دوالر للطن واسعار حديد
التسليح ما بين  450 – 440دوالر  /طن .
وفيما يلي بيان بأسعار الحديد في األسواق العالمية في يوم .2020/8/28
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تراجع صادرات شركة فالي من خام الحديد في النصف األول 2020
بلغ حجم صادرات شركة فالي البرازيلية من خام الحديد  24.53مليون طن  ،بزيادة % 27
مقارنة بشھر مايو الماضي وانخفضت بنسبة  % 0.4مقارنة بشھر مايو  ، 2019وف ًقا لالتحاد
الوطني البرازيلي لصناعة استخراج الحديد والمعادن األساسية ).(Sinferbase
وفي الوقت نفسه  ،في يونيو من ھذا العام  ،بلغت مبيعات شركة فالي من خام الحديد في سوقھا
المحلي  1.14مليون طن متراجعة بنسبة  % 3.5على أساس سنوي  ،وبزيادة  % 19.9على
أساس شھري.
وفي النصف األول من العام الحالي  ،انخفضت صادرات شركة فالي من خام الحديد بنسبة 9.5
 %على أساس سنوي لتصل إلى  114.52مليون طن.
كما بلغ إجمالي مبيعات شركة فالي من خام الحديد في سوقھا المحلي  7.23مليون طن ،
بانخفاض  % 7.2مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي.

5

اخبار الصلب العربي – أغسطس 2020

© االتحاد العربي للحديد والصلب

www.aisusteel.org

العالم

تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام  %2.5خالل شھر يوليو
وفقا ً للبيانات األولية التي أعلنھا االتحاد الدولي للصلب عن إنتاج العالم )  64دولة ( من الصلب
الخام خالل شھر مايو  2020بلغ  152.7مليون طن بتراجع  %2.5-عن إنتاج شھر يوليو 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 مايو الماضي  93.4مليون
طن بزيادة  %9.1عن إنتاج نفس الشھر من عام  2019وبلغ إنتاج اليابان  6.0مليون طن
يتراجع  %27.9-من إنتاج شھر مايو  2019وبلغ إنتاج كوريا الجنوبية  5.5مليون طن بتراجع
 %8.3-عن إنتاج نفس الشھر من العام الماضي.

تكنولوجيا
.

شركة  TBKتحقق نقاط
قياسية في الكفاءة
باستخدام تكنولوجيا القياس
بالليزر

انتاج الدول العربية
وقد جاء بالتقرير إنتاج  5دول عربية تصدرتھم السعودية بإنتاج  e560ألف طن بتراجع
 %23.6مقارنة بنفس الشھر من العام الماضي تلتھا مصر بإنتاج  543ألف طن خالل شھر
يوليو بزيادة  %1.7ثم اإلمارات بإنتاج  229ألف طن بزيادة  %1.9وقطر بإنتاج  78ألف
طن بتراجع  %66.1وليبيا  55الف بزيادة  %4.8مقارنة بانتاج شھر يوليو .2019

يعتبر  TBKأحد األعضاء الجدد
 SMSوتفخر
في مجموعة
الشركة التي يقع مقرھا الرئيسي
في مدينة غراتس بالنمسا بكونھا
مركز لمجموعة  SMSألجھزة
القياس بالليزر.
تم تأسيس  TBKفي عام 1986
كمكتب فني من قبل Heinz
Kotzmuth.وسرعان ما
ركزت الشركة على تطوير
أنظمة قياس بالليزر على أساس
طريقة المقطع الضوئي .في وقت
مبكر من عام  2004تعاونت
مجموعة  TBKومجموعة SMS
بشكل وثيق لتوفير أنظمة القياس
القسام المصانع .
في الوقت الحاضر  ،تعتبر
شركة  TBKواحدة من الموردين
الرئيسيين ألنظمة القياس بالليزر
لصناعة الصلب  .ويقوم ثالثون
موظ ًفا مؤھالً بدرجة عالية بما
في ذلك المھندسين ومبرمجي
بتطوير
والعلماء
البرامج
وتخطيط أنظمة قياس لجميع
أنواع األقسام والتطبيقات.

www.aisusteel.org

اعالنك فى موقع  aisusteel.orgيصل الى منتجى وخبراء الصلب

فى الوطن العربي والعالم
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العالم

ارتفاع صادرات الصلب الروسية في النصف األول من عام 2020
ارتفعت صادرات الصلب الروسية في في النصف األول من العام الحالي بنسبة  %3.1على
أساس سنوي ووصل الى  14.4مليون طن  ،ووفقًا لبيانات الجمارك الرسمية .صدرت روسيا
 7.7مليون طن من منتجات الصلب النصف نھائية و  3.7مليون طن من الصلب المسطح ،
بزيادة  % 1.3و  % 8.3على أساس سنوي  ،على التوالي.
من ناحية أخرى  ،في الفترة من يناير إلى يونيو من ھذا العام  ،انخفضت صادرات الحديد الزھر
الروسية بنسبة  % 28على أساس سنوي إلى  1.7مليون طن  ،في حين سجلت صادراتھا من
السبائك الحديدية انخفاضًا بلغ  % 12.6ووصلت الى  367ألف طن.
بينما بلغ إجمالي صادرات الصلب الروسية  2.6مليون طن متري خالل شھر يونيو ، 2020
بانخفاض  % 7.9على أساس شھري.
حيث انخفضت صادرات الصلب النصف نھائية في روسيا في يونيو بنسبة  ٪11.8على أساس
شھري لتصل إلى  1.3مليون طن  ،بينما بلغت صادراتھا من الصلب المسطح  744,100طن ،
بانخفاض  ٪17.7على أساس شھري وتضاعفت صادرات الحديد الزھر الروسي أربع مرات
تقريبًا شھريًا لتصل إلى  656.200طن .وزادت صادرات سبائك الحديد الروسية بنسبة ٪8.2
على أساس شھري لتصل إلى  57,600طن في يونيو .2020

بوادر انتعاش الطلب على الصلب في روسيا مع تخفيف قيود فيروس كورونا
يعود الطلب على الصلب في روسيا تدريجيا ً مع تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا ـ
COVID‐19وانتعاش نشاط البناء.
وقد شھدت األسابيع الثالثة األولى من أغسطس عودة نفقات المستھلكين الروس إلى المستوى
الذي كانت عليه قبل عام  ،وتعافى مؤشر مديري المشتريات الروسي  ،الذي انھار إلى  ٪34في
أبريل ومايو وإلى  ٪49في يونيو ويوليو.
أظھرت بيانات ورد ستيل أن إنتاج روسيا انخفض بنسبة  ٪3ليصل إلى  35.3مليون طن في
النصف األول من عام .2020
وشھدت ھذه الفترة انخفاضًا في استھالك الصلب الروسي بنسبة  ٪11ليصل إلى أكثر من 19
مليون طن .
ومع بداية تراجع الطلب في االسواق الروسية وسط جائحة فيروس كورونا  ،بدأت المصانع في
البحث عن فرص تصديرية لتعويض ضعف الطلب المحلي.
نتيجة لذلك  ،في الفترة من يناير إلى يونيو  ،نمت صادرات الصلب الروسية بين  ٪3و  ٪6خالل
العام لتصل إلى  14.5مليون طن يقدر بنسبة  ٪41من إنتاج البالد في تلك الفترة.
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العالم

االتحاد األوروبي يفتح مراجعة انتھاء صالحية إجراءات مكافحة اإلغراق
على الصلب المقاوم للصدأ  CRمن الصين وتايوان
أعلنت المفوضية األوروبية عن بدء مراجعة انتھاء صالحية إجراءات مكافحة اإلغراق السارية
على واردات المنتجات المسطحة المدرفلة على البارد من الصلب المقاوم للصدأ والتي منشأھا
الصين وتايوان.
قد قدمت رابطة الصلب األوروبية ) ، (EUROFERالتي تمثل أكثر من  ٪ 25من إجمالي إنتاج
االتحاد األوروبي للمنتجات المسطحة المدرفلة على البارد من الصلب المقاوم للصدأ  ،طلبًا
للمراجعة في  27مايو من ھذا العام .
المنتج الخاضع لھذه المراجعة عبارة عن منتجات مسطّحة من الصلب المقاوم للصدأ  ،والتي
تندرج حاليًا ضمن العديد من رموزCN
سيغطي التحقيق في استمرار أو تكرار اإلغراق الفترة من  1يوليو  2019إلى  30يونيو 2020
 ،بينما سيغطي فحص االتجاھات ذات الصلة لتقييم احتمال استمرار أو تكرار الضرر الفترة من
 1يناير  ، 2017حتى نھاية مراجعة فترة التحقيق وسوف يتم تحديد التحقيق في غضون 15-12
شھرًا.

ارتفاع صادرات حديد التسليح األمريكية  % 37.2خالل شھر يونيو 2020
وفقًا لبيانات التصدير من وزارة التجارة األمريكية  ،بلغ إجمالي الصادرات األمريكية من حديد
التسليح في شھر يونيو الماضي  17,352طن  ، 20بزيادة  % 37.2عن صادرات شھر مايو
وبزيادة  % 61.4مقارنة بصادرات شھر يونيو .2019
وقد بلغت إجمالي قيمة صادرات حديد التسليح  11.4مليون دوالر في يونيو  ،مقارنة بـ 7.9
مليون دوالر في الشھر السابق و  8.1مليون دوالر في نفس الشھر من العام الماضي.
وصدرت الواليات المتحدة معظم انتاجھا من حديد التسليح إلى كندا بحجم صادرات 11,625
طن  ،مقارنة بـ  11,958طن في مايو و  7,729طن في يونيو  .2019وشملت الوجھات
الرئيسية األخرى جمھورية الدومينيكان  4,875طن
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