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 :رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید
رفع الرسوم الجمركیة على واردات منتقاة سیعزز مكانة الصناعة 

 الوطنیة ویحافظ على توازن األسواق 
 
 

التي أقرھا مجلس الوزراء و م۲۰۲۰یونیو  ۲۰بتاریخ فیما بدأ تطبیق الرسوم الجمركیة الجدیدة م: ۲۰۲۰یولیو  ٥ –لریاض ا
الموقر على واردات منتجات منتقاة ومدروسة بعنایة من الجھات المسؤولة، أثنى رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید المنبثقة 

ع الرسوم الجمركیة على الُمنتجات التي وردت في القائمة التي عن مجلس الغرف السعودیة المھندس رائد العجاجي على قرار رف
أعلنت عنھا الھیئة العامة للجمارك، ومن ضمنھا منتجات الحدید إلى الحدود الُمقرة أصالً والمنصوص علیھا في اتفاقیة انضمام 

 عاماً. ۱٥المملكة لمنظمة التجارة العالمیة قبل ما یزید على 
 

جاء بعد دراسات دقیقة ومستفیضة من عدد كبیر من الجھات الرسمیة روعي فیھا وضع ومكانة الصناعة وأكد العجاجي أن القرار 
المحلیة من حیث الطاقات اإلنتاجیة، حجم السوق، الواردات وكمیاتھا وطبیعتھا ومدى أثرھا على توازن األسواق والعدالة 

ذ تأسیسھا. وأضاف أن القرار سیعزز مكانة الصناعة الوطنیة التنافسیة في ظل مبدأ حریة األسواق الذي تعمل بھ المملكة من
 ویحافظ على توازن األسواق.

 
وعلق جاسم عباس  نائب رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید ممثالً عن شركات صناعة قضبان ولفات حدید التسلیح، قائالً أن 

وذلك من خالل خلق توازن السوق وتقلیل أثر فرط الواردات القرار سیُحرك عموم االقتصاد الوطني الصناعي والتجاري محلیاً، 
ل كثیراً في السنوات األخیرة، مدفوعا بإغراء تطبیق المملكة لرسوم جمركیة مخفضة على مدى طویل من  غیر المبرر الذي تغوَّ

ى صادرات الحدید الزمن تقل عما ھو ممارس في نفس الدول الُمصدرة. فعلى سبیل المثال تفرض تركیا رسوماً جمركیة عل
فقط،  %٥في حین أن صادرات منتجات الحدید التركیة للمملكة كانت تخضع تاریخیاً لنسبة  %۱۸السعودیة بنسب ال تقل عن 

 وقس على ذلك أغلب الدول الُمصدرة األخرى للمملكة.
 

اعة مسطحات الحدید إلى أن رفع وأشار أحمد الشنقیطي العضو التنفیذي باللجنة الوطنیة لصناعة الحدید ممثالً عن شركات صن
الرسوم الجمركیة جاء وفق الحدود الُمتفق علیھا أصالً في اتفاقیة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمیة، وذلك لخلق التوازن 

ة في المنشود وتحقیق العدالة للمنتجات الوطنیة، مؤكداً أن المملكة عندما قررت تطبیق رسوماً جمركیة مخفضة عما ھي مقرر
االتفاقیة لم تكن الصناعات الوطنیة السعودیة بنفس القدرة والقوة التي أصبحت علیھا اآلن، وھو ما استوجب إعادة النظر في 

 معادلة النسب الجمركیة المخفضة.
 

لجمركیة وصّرح أحمد الغامدي العضو التنفیذي ورئیس وحدة الجسور والقطاعات الحدیدیة باللجنة القول أن قرار رفع الرسوم ا
سیؤدي حتماً إلى تمكین المصانع الوطنیة من استغالل طاقاتھا اإلنتاجیة غیر المستغلة بسبب اختالل السوق في السنوات الماضیة، 

وبعضھا أوقف تشغیل بعض خطوط اإلنتاج  %۳۰وخاصة أن بعض مصانع الحدید قد انخفضت نسبة تشغیلھا إلى حدود تقل عن 
 بشكل كامل. 

 
زیز الدوسري العضو التنفیذي ومدیر وحدة األنابیب والمواسیر أن ما یُمیز الصناعات الوطنیة لمنتجات الحدید وأضاف عبد الع

والصلب أنھا تتمتع بطاقات إنتاجیة كافیة وكفیلة بتلبیة الطلب المحلي، وأن عموم صناعة الحدید الوطنیة عانت في السنوات 
األجنبیة نتیجة ممارسات اإلغراق من الناحیة الكمیة والسعریة وأیضاً النوعیة، األخیرة من عدم عدالة المنافسة من الواردات 

مما أدى إلى اإلضرار بالصناعة الوطنیة بشكل لم یعُد السكوت عنھ مقبوالً، وأن القرار جاء كأحد األدوات المتاحة لمعالجة ھذا 
 الخلل.
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ممثالُ عن شركات إنتاج أنابیب الحدید الملحومة أن القرار سیدفع وقال أورانس العتیبي العضو باللجنة الوطنیة لصناعة الحدید 

ً باتجاه تولید الوظائف وتمكین التوطین، كما سیخلق بیئة استثماریة جاذبة لالستثمار الوطني واألجنبي، إضافة إلى دعم  حتما
 ات الوطنیة في المشتریات الحكومیة.تحقیق الھدف األسمى للمحتوى المحلي تجاه تفضیل الُمنتج المحلي وزیادة مساھمة الصناع

 
وحول توقع ارتفاع أسعار المنتجات الخاضعة لرفع الرسوم الجمركیة، قال محمد الجبر نائب رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة 

سواق الحدید أن التفكیر السطحي قد یقود إلى ھذه النتیجة، ولكن واقع الحال یؤكد بأن المملكة منذ نشأتھا تستند إلى حریة األ
المحكومة بمبدأ العرض والطلب، وفي ظل تعدد الُمنتجین المحلیین ووجود فوائض إنتاج في أغلب المنتجات الخاضعة لرفع 
الرسوم، واستمرار الواردات، إضافة إلى اتفاقیات المملكة مع أطراف عدة منھا جامعة الدول العربیة واالتفاقیة الخلیجیة التي 

إن كل ذلك سیخلق منافسة طبیعیة وعادلة ومتناسبة ستكون كفیلة بتحقیق توازن تلقائي لألسعار، تسمح بدخول منتجات معفاة، ف
وبالتالي فإن أثر القرار على ارتفاع األسعار سیكون محدوداً خاصة إذا ما قورن باألھداف األسمى كحفز الصناعة الوطنیة وتولید 

 مكانة المملكة الصناعیة واالقتصادیة.الوظائف وتھیئة بیئة جاذبة لالستثمار تؤدي إلى تعزیز 
 

وفیما عبر رئیس اللجنة الوطنیة لصناعة الحدید وأعضاؤھا التنفیذیین عن شكرھم لمقام خادم الحرمین الشریفین وولي عھده 
ى رأسھا األمین على التوجیھات السدیدة والرشیدة الھادفة إلى دعم االقتصاد الوطني، فقد أثنوا على كل األطراف الحكومیة وعل

وزارة الصناعة والثروة المعدنیة، وزارة التجارة، وزارة المالیة، الھیئة العامة للجمارك والھیئة العامة للتجارة الخارجیة، الذین 
أسھموا في ھذا الجھد والقرار الوطني السیادي الذي یھدف إلى تمكین دور الصناعات الوطنیة تجاه دعم عجلة االقتصاد الوطني 

ل التي تھدف إلى تنویع مصادر الدخل وتعزیز مساھمة المنتجات غیر النفطیة  ۲۰۳۰علیھ الكثیر لتحقیق رؤیة المملكة  الذي یعوَّ
   في الناتج القومي.
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أ. عبدالعزیز 
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