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 الطاقة اإلنتاجیة المحلیة لمصانع حدید التسلیح تفوق ضعف حجم الطلب المحلي
 رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید: ال قلق من تلبیة احتیاجات السوق

 

 
ئد بن عبدهللا  م:۲۰۱۹فبرایر  ۲٦الریاض  ناعة الحدید المھندس را یة لص������� ص�������ّرح رئیس اللجنة الوطن

العجاجي بأن ارتفاع أس���عار حدید التس���لیح التي ش���ھدتھا الس���وق المحلیة مؤخراً یعود إلى ارتفاع خام الحدید 

إلنتاج شركة "فالي" أكبر   والذي جاء نتیجة ظروف طارئة تسببت في انخفاض متوقععالمیاً بشكل مفاجئ، 

ُمنتج لخام الحدید في العالم، وذلك بس���بب كارثة انھیار س���د "برومادینھو" الذي یس���تخدم لحجز المخلفات من 

سببھ ما قدره  شركة "فالي" ب شرق البرازیل، حیث من المتوقع أن تفقد  یون طن مل ۷۰مناجم جیریس جنوب 

 من خام الحدید عالي الجودة لفترة من الزمن ال أحد یستطیع تقدیرھا مرحلیاً.

وأفاد العجاجي أنھ على الص�������عید المحلي ال بد من النظر لمثل ھذه األحداث بعین التعقل والتحلیل العملي 

ق، ممكن أن والعلمي والمنطقي من قبل المختص�����ین، وبعیداً عن أص�����وات تتحدث باتجاھات غالبھا غیر دقی

 تُسبب أزمات مفتعلة نحن في غنى عنھا.

وأض����اف أنھ بالرغم من أن االرتفاع المحدود الذي طرأ على أس����عار منتجات حدید التس����لیح جاء نتیجة ھذه 

عالمي  جانب اآلخر من المعادلة یجب معرفة أن االقتص��������اد ال نھ على ال عالمیة الطارئة، إال أ المتغیرات ال

ش في الطلب على منتجات الحدید عموماً بما فیھا حدید التس�������لیح، وأن كارثة انھیار یتعرض إلى حالة انكما

 السد وآثارھا على ارتفاع أسعار خام الحدید لن تدوم طویالً، وسرعان ما ستستقر األمور وتعود إلى طبیعتھا.
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شار العجاجي إلى أنھ ال داعي للقلق مطلقاً حول توفیر منتجات  سلیح، حیث وعلى الصعید المحلي، أ حدید الت

ملیون طن سنویاً، في حین أن حجم الطلب واالستھالك  ۱۳أكد بأن طاقة مصانع حدید التسلیح بالمملكة تبلغ 

م. واس��تناداً إلى مبدأ العرض ۲۰۱۸ملیون طن س��نویاً بحس��ب إحص��اءات العام الماض��ي  ٦المحلي یقل عن 

نھا في األس��واق الحرة مثل س��وق المملكة، فإنھ في والطلب بحد ذاتھ الذي یعتبر أس��اس تحدید األس��عار وتواز

ظل وجود ھذا الفائض الھائل في الطاقة اإلنتاجیة المحلیة، فإن ذلك س�������یفرض حالة من التنافس س�������تحقق 

التوازن في أس�����عار البیع تلقائیاً، ولن تس�����مح ھذه الحالة ألي طرف بالتالعب في األس�����عار أو رفعھا خارج 

    أو ظروف المنافسة المحلیة القویة.حدود المتغیرات العالمیة 

وقال العجاجي أنھ لتفادي المغالطات في بعض التصریحات الصحفیة الصادرة عن بعض غیر المختصین أو 

سوق أحیاناً، فإنھ من الضروري  سبب في إرباكات وبالبل في ال غیر المؤھلین للتحدث بھا، والتي غالباً ما تت

ر اإلعالم الصناعي المتخصص ضمن سیاق اإلعالم االقتصادي العام، لعموم الصحافة أن تعمل على تطوی

وذلك لض��مان نقل الخبر أو المعلومة الص��حیحة بعد التحقق منھا من مص��ادرھا الموثوقة مثل اللجان الوطنیة 

الصناعیة المنبثقة من مجلس الغرف السعودیة، والتي تُمثل أغلب الصناعات الرئیسة بالمملكة، ومنھا اللجنة 

لوطنیة لص���ناعة الحدید، فاللجان الوطنیة الص���ناعیة یُفترض أنھا تش���كل أھم المص���ادر المرجعیة للص���حافة ا

والص�������حفیین عندما یتعلق األمر أو الخبر بص�������ناعة أو منتجات إحداھا، وھي األقدر على تقدیم المعلومات 

 الدقیقة والصحیحة.
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