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یسطر الدور حضور سعودي الفت في مؤتمر الشرق األوسط للحدید والصلب 
 بالمنطقة للمملكة يالریاد

 
 وكیل النیادي مطر. د سعادة وبجانبھالسعودي،  اإلقتصادیة للشؤون والتخطیط اإلقتصاد وزارة وكیل الرشید عبدالعزیز. أ سعادة
 العجاجي رائد. م برئاسة السعودیة الحدید لصناعة الوطنیة اللجنة أعضاء مع جماعیة صورة في ،اإلماراتي الطاقة وزارة

 في مدینة دبي ۲۰۱۸منصة عرض اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید أثناء مشاركتھا في مؤتمر الشرق األوسط لصناعة الحدید والصلب 
 

سجلت المشاركة السعودیة في مؤتمر الشرق األوسط الحدید والصلب، األضخم واألشھر على  م:۲۰۱۸دیسمبر ۱۲دبي  
، حضوراً الفتاً لممثلي صناعة الحدید والصلب في  دیسمبر ۱۲ - ۱۰مستوى المنطقة، والذي أقیم بمدینة دبي باإلمارات للفترة 

ونائبي الرئیس المستشار محمد الجبر  يلحدید ممثلة برئیسھا م. رائد العجاجالمملكة تمثل في مشاركة اللجنة الوطنیة لصناعة ا
من قطاع صناعة المعادن ببرنامج مساندة كبیرة من قبل عدد كبیر من المسؤولین الحكومیین وبحضور ووعبدالعزیز الھدیب، 
 للشؤون االقتصادیة وكیل وزارة االقتصاد والتخطیط ألقى . وقدوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیةوالتجمعات الصناعیة 

عبدالعزیز الرشید كلمة في افتتاحیة المؤتمر أكد فیھا على أھمیة صناعة الحدید والصلب في المملكة العربیة السعودیة باعتبارھا 
علیھا أن تلعب  عّولعودیة، ویُ في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة الس تساھم بشكل فاعلیُنتظر منھا أن  ،صناعة وطنیة استراتیجیة

 .۲۰۳۰دورا أساسیاً في تحقیق رؤیة المملكة 
بأن حضور  المسؤول اإلعالمي بالقنصلیةالسلك الدبلوماسي بقنصلیة المملكة بدبي، صّرح  وفیما حضر المؤتمر ممثلون من

المحافل الدولیة، وإلظھار المكانة الحقیقیة  السعودیة في اتالسلك الدبلوماسي جاء عمالً بتوجیھات القیادة الرشیدة لدعم المشارك
مجلس التعاون ب مانة الفنیة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولیةعن مكتب األ ونممثل كما وحضر المؤتمر للمملكة.

ر االستثمار في ، وممثلین عن وحدة استثمار المعادن في شركة ُدسر التي ینصب اھتمامھا على تنمیة وتطویلدول الخلیج العربي
 .قطاع المعادن بالسعودیة
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بجلسة یشار إلى أن اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید، باإلضافة إلى رعایتھا الذھبیة للمؤتمر، فقد شارك رئیسھا م. رائد العجاجي 
. وقال العجاجي صناعة الحدید السعودیةنمو وتطور الحوار االفتتاحیة للمؤتمر، ألقى الضوء فیھا على واقع وتحدیات وفرص 

صناعة الحدید والصلب في المنطقة عموماً، وفي السعودیة خصوصاً تعاني في السنوات األخیرة من صعوبات جمة بسبب أن 
المباحة ورضت علیھا من المنتجات األجنبیة في ظل غیاب التطبیقات الوقائیة والحمائیة المشروعة المنافسة غیر العادلة التي فُ 

وأشار العجاجي إلى أن ما زاد من الصعوبات التي تواجھھا صناعة الحدید والصلب  .وانین التجارة الدولیةبموجب التشریعات وق
على  %۲٥ھي الحرب التجاریة الدولیة المستعرة مؤخراً، والتي بدأت شرارتھا بفرض الوالیات المتحدة رسوم وقایة بنسبة 

ا، الھند، أرمینیا، كازاخستان، وأن یمن الدول مثل كندا، تركیا، روسوارداتھا، وتبعھا في ذلك االتحاد األوروبي ثم مجموعة 
ن ھذه اإلجراءات الحمائیة الدولیة ستدفع المصدرین إاألمر مرشح للجوء المزید من الدول إلجراءات الوقایة. وقال العجاجي 

تقد للحمایة، مما سیصیب صناعة للبحث عن أسواق بدیلة لتصریف فوائض إنتاجھا، وأنھا ستجد ضالتھا في أسواقنا التي تف
الحدید والصلب السعودیة في مقتل في حالة استمر التباطؤ في اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجھة ھذا لخطر. وأشار العجاجي إلى 

 من بعض منتجات الحدید مثل مسطحات الحدید الملونة بكمیات ھائلة وبأسعار متدنیة جداً  دولة الصین الشعبیة صادرات أن
على التسبب في انھیار ھذه الصناعة السعودیة، وأنھ یضاف لذلك صادرات مجموعة دول أخرى مثل الھند، كوریا شارفت 

الجنوبیة، فیتنام، تركیا، ودول أخرى أصبحت تشكل معوقات حقیقیة لیس فقط أمام نمو وتطور الصناعة السعودیة، بل حتى 
 أمام صمودھا وبقائھا واستمرارھا.

التي انخفض تشغیل  لسلبیة للممارسات الضارة في التجارة الدولیة على صناعة الحدید والصلب السعودیةوضمن إطار اآلثار ا
انخفاض  المتمثل فيقال العجاجي أن أحد أھم أسباب ذلك یكمن في اإلغراء  ،مصانعھا إلى نسب أقل ما یقال عنھا بأنھا كارثیة

نھ في إ وقال مما دفع المصدرین الستھداف سوقھا بكمیات ھائلة. %٥لغ المطبقة في السعودیة والتي تبنسبة الرسوم الجمركیة 
تم تحدید الحدود القصوى للرسوم الجمركیة المتاح للمملكة تطبیقھا وھي  WTOالمملكة لمنظمة التجارة العالمیة  اتفاقیة انضمام

أصبح مطلباً ملحاً یجب القیام بھ على لمنتجات الحدید، وأن قیام المملكة بتطبیق ھذه الحدود القصوى  %۲۰و  %۱۰ما بین 
وجھ السرعة وبدون تأخیر، لكون ذلك سیسمح لصناعة الحدید والصلب السعودیة بتنفس الصعداء ولو قلیالً، واستعادة بعضاً من 

عودیة في حین تستقبل الس %۲٥توازنھا التنافسي، إذ ال یُعقل أن دوالً تفرض على منتجات الحدید السعودیة رسوماً تصل إلى 
 . %٥منتجات ھذه الدول برسوم جمركیة قدرھا 

جلسة نقاش خصصت في المؤتمر لممثلي صناعة الحدید والصلب السعودیة المنضوین تحت عضویة اللجنة الوطنیة  وفي
 قة عنھا، استعرضثشارك فیھا نائب رئیس اللجنة المستشار محمد الجبر، ورؤساء خمس وحدات عمل منبلصناعة الحدید، 

نبذة عن اللجنة وتشكیلھا وأعضائھا وأھدافھا، وما حققتھ اللجنة من إنجازات مرحلیة، مع إلقاء الضوء على بعض خططھا الفریق 
المستقبلیة بما فیھا اإلعداد لتنظیم المؤتمر السعودي األول للحدید والصلب المزمع إقامتھ في مدینة الریاض في شھر سبتمبر 

شخص من بینھم نخبة قیادات  ۸۰۰ – ٦۰۰مستوى السعودیة، ومن المتوقع أن یشارك بھ  ، حیث سیكون األول على۲۰۱۹
صناعة الحدید والصلب السعودیة واإلقلیمیة والعالمیة، تجار ومصانع الحدید التحویلیة، ھیئات علمیة وبحثیة، اختصاصیو 

ر، نائب رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید: وقال المستشار محمد الجب إعالمیة محلیة وإقلیمیة ودولیة.مختبرات، وھیئات 
"نھدف في اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید ومجلس الغرف السعودیة إلى العمل مع شركائنا الحكومیین لتفعیل وتطبیق المعاییر 

سات ضمن عكس أفضل المماری بشكل عادل ومتوازن في السوق السعودیةوالقواعد المشتركة التي تُساعد على ضمان المنافسة 
 تطبیقھا في جمیع القطاعات االقتصادیة السعودیة".تعمیم و ،األطر الدولیة المشروعة التي وضعتھا منظمة التجارة العالمیة

تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید ھي منظمة غیر ربحیة تضطلع بمھمة مواجھة تحدیات تطویر وتنمیة قطاع 
. وھي مسؤولة عن خلق بیئة جاذبة لالستثمار والعمالة، وتطویر ثقافة ۲۰۳۰رؤیة السعودیة  صناعة الحدید بھدف تحقیق

المسؤولیة الصناعیة والمجتمعیة، والعمل مع أعضاء الصناعة للتصدي للتحدیات التي تواجھھم ومناصرتھم لتحقیق تنمیتھم 
 وتطّورھم.

 -----------------------------------انتھى  ---------------------------------
 


