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 رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید

القائمة اإللزامیة لتفضیل المنتج المحلي ستدفع باتجاه نھضة  
 صناعیة غیر مسبوقة

 
 

أثنى رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید المنبثقة عن مجلس الغرف السعودیة : م۲۰۲۰ ینایر ۱۳–لریاض ا
المھندس رائد العجاجي على القائمة اإللزامیة لتفضیل المنتج المحلي التي صدرت بموجب موافقة قرار 

د على الجھة الحكومیة االلتزام عنمنتج الوطني. وتقضي القائمة بأنھ على الئحة تفضیل المجلس الوزراء 
 طرحھا ألعمالھا ومشتریاتھا بالقائمة اإللزامیة.

 
 محتوى المحلي والمشاریع الحكومیة والذي أثمر عنكما ثّمن العجاجي الجھد الكبیر الذي بذلتھ ھیئة ال

القائمة اإللزامیة  خصتھا حیث شملت غالبیة مواد البناء واإلنشاء الوطنیة إصدار ھذه القائمة اإللزامیة التي
من المؤكد أن تطبیقھا وفق ضوابطھا سیسھم في زیادة مساھمة و .%۳۰و %۱٥تراوحت بین  ةتفضیلی بنسب

الصناعات الوطنیة في المشتریات الحكومیة، مما سیدفع باتجاه تمكین المصانع الوطنیة من استغالل طاقاتھا 
وظ في السنوات األخیرة، غیر المستغلة. فمصانع الحدید الوطنیة مثالُ انخفض إنتاج معظمھا بشكل ملحاإلنتاجیة 

وعلى رأسھا مصانع قضبان ولفات حدید التسلیح، ومقاطع وجسور الحدید الطویلة، إضافة إلى صناعة 
مسطحات الحدید سواء المسحوبة على البارد أو المجلفنة أو الملونة، حتى وصل استغالل الطاقة اإلنتاجیة في 

 عة مسطحات الحدید الملونة. من الطاقة المتاحة مثل صنا %۲۰بعضھا إلى أقل من 
 

وقال العجاجي بأن إجمالي الطاقات اإلنتاجیة التصمیمیة لمختلف منتجات الحدید في المملكة تقارب 
ملیون طن، وعزى انخفاض حجم االستھالك  ۱۱٫٥ملیون طن في حین أن حجم االستھالك ال یتجاوز  ۱۷٫٥

. وأشار العجاجي %۳٥ – ۲٥ألخیرة بنسبة بلغت إلى انخفاض الطلب بشكل ملحوظ خالل السنوات األربع ا
إلى أن األضرار التي أصابت مصانع الحدید الوطنیة لم تتوقف عند حد انخفاض حجم الطلب، بل تأثرت نسب 
تشغیل المصانع بشكل كبیر بسبب فرط االستیراد رغم كفایة اإلنتاج المحلي، حیث بلغ حجم واردات الحدید 

من حجم االستھالك. فیما أكد العجاجي أن  %۳٥من  ملیون طن، وھو ما یشكل أكثر ٤٫۰األجنبیة أكثر من 
الضرر الواقع على مصانع الحدید المحلیة یتفاوت من منتج حدید إلى آخر، حیث تشكل واردات مسطحات 

 من حجم السوق رغم كفایة إنتاجھا محلیاً ووجود فائض كبیر فیھا. %۷۰الحدید الملون مثالً أكثر من 
 

القائمة اإللزامیة لتفضیل المنتج الوطني، لن تساعد على تمكین المصانع الوطنیة وأشار العجاجي إلى أن 
من استغالل طاقاتھا اإلنتاجیة المتوقفة فقط، بل ستدفع باتجاه اكتمال دائرة العجلة االقتصادیة عبر جذب 

إلى أن تھیئة االستثمارات في القطاع الصناعي وخلق فرص وظیفیة ونمو االقتصاد الوطني بشكل عام. إضافة 
 الظروف لنمو وتطور الصناعة الوطنیة من المؤكد سیدفع نحو استقطاب االستثمارات األجنبیة.
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بجدوى القائمة اإللزامیة لتفضیل المنتج الوطني وذلك وأبدى رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید ثقتھ 

لوطني، وضوابط داللة المنشأ التي أكدت ألنھا جاءت وفق ضوابط تفصیلیة وعملیة تتناول كیفیة إثبات المنتج ا
على طباعتھا على المنتج حفراً أو حیاكة أو طباعة أو كبساً ال یقبل اإلزالة. وفي ھذا الجانب أكد العجاجي على 

ھ واسم طباعة لكامل مواصفات المنتج ومنشئأن صناعة الحدید الوطنیة كانت سباقة إلى فرض تطبیقات ال
ألواح الحدید المدھونة الملونة وعلى یقبل اإلزالة على كل متر طولي من مسطحات والشركة الصانعة بشكل ال 

 ل مترین طولیین من مسطحات وألواح الحدید المجلفنة.    ك
 

وقال العجاجي أنھ في ظل القائمة اإللزامیة وضوابطھا التفصیلیة، ال یجب أن یكون ھناك تساھل أو 
النتباه إلى أن كثیراً من منتجات المصانع الوطنیة ال یتم استخدامھا اتجاوزات في تطبیقھا، وشدد على أھمیة 

یتم  أو تشكیلیة مباشرة في المشاریع كمنتجات نھائیة، بل تعتبر مادة وسیطة ورئیسة تدخل في منتجات تحویلیة
ات الحدید استخدامھا في المشاریع، مثل قنوات التھویة والتكییف والتبرید التي تعتبر مادتھا األساس ھي مسطح

وضرب مثاالً آخر على مسطحات الحدید  المجلفنة، وبالتالي یجب أن تكون مصنّعة من ُمدخالت إنتاج وطنیة.
إلى ألواح مضلعة تسمى تجاریاً "شینكو"، وأن ھذه المراكز  محلیة الملونة التي یتم تعریجھا في مراكز حدید

ثم تختمھا بداللة منشأ سعودیة رغم أن القیمة  اعتادت أن تقوم بتعریج مسطحات حدید ملونة مستوردة ومن
    .%۳المضافة لعملیة التعریج ال تتجاوز 

  
بخالص الشكر لرئیس ھیئة  لصناعة الحدید لوطنیةا ةعضاء اللجنالعجاجي نیابة عن أ توجھوفیما 

والذي بدأ  ،التاریخي كافة الجھات الرسمیة المشاركة في ھذا الجھد واإلنجازلى المحتوى المحلي وفریقھ وإ
لتشمل مزیداً  صدار المزید من القوائم اإللزامیةاستمرار إ أبدى تفاؤلھ بأن الجھود ستتوالى نحو ،بقطاع اإلنشاء

، وخاصة في ظل ما ھو من القطاعات األخرى، وأن ذلك سیؤدي إلى نھضة صناعیة غیر مسبوقة بإذن هللا
 .  ۲۰۳۰ضخمة مرتبطة برؤیة المملكة من ثورة مشاریع في المرحلة القادمة  مرتقب

 
المنشورة على موقع ھیئة  القائمة االلزامیة لمنتجات التشیید والبناءلإلطالع على  الضغط ھنایرجي 

 المحتوى المحلي والمشتریات الحكومیة.
 ------------------------------------------------------انتھى  ------------------------------------------------------
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