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 داننْ والسَّ أسعار الحدید والصلب العالمیة بین المطرقة 
منذ منتصف العام الماضي، شھدت أسعار المواد الخام وبالتالي المنتجات النھائیة من  م:۲۰۲۱مایو  ۲۷الریاض 

شملت كل أصناف الحدید سواء المنتجات الطویلة المتمثلة بقضبان  غیر مسبوقةو متتالیة الحدید والصلب ارتفاعات

المنتجات المسطحة المتمثلة في مسطحات الحدید  وأولفات حدید التسلیح وجسور الحدید وأنابیب النفط والغاز، 

 المدھونة الملونة.والمسحوب على الحار وعلى البارد، والمسطحات المجلفنة بالزنك 

ففي حین بدأ ارتفاع األسعار  .متعددة ومتنوعة عوامل إلىارتفاع أسعار الحدید  استمرارون ومحللون مراقب یعزو

الشعبیة المفاجئ من ُمصّدر صافي إلى مستورد صافي لمنتجات الحدید النھائیة في  الصین ھوریةمجبسبب تحول 

في الدول األكثر شھره في  Iron Oreم، تبعھ عامل آخر وھو شح إنتاج خام الحدید ۲۰۲۰الربع الثالث من عام 

كذلك و ،جائحة كورونا وتعرض أحد مناجمھا الرئیسة النھیارانفالت في إلى  التي تعرضت إنتاجھ مثل البرازیل

  أثرت على اإلنتاج والتورید. التي تعرضت إلى فیضاناتأسترالیا 

ارتفاع أسعار مواد خام الحدید م، أدت مجموعة عوامل أخرى إلى استمرار ۲۰۲۱ألولى من عام افي األشھر و

والھند ودول االتحاد  نالصیھا النھائیة، ومنھا تحسن وارتفاع الطلب العالمي وتحدیداً في والصلب ومنتجات

 عملیاتھا اإلنتاجیة توافق إلى ھدفت عملیات تصحیح في مصانع الحدید والصلب العالمیةاألوروبي الذي تزامن مع 

 Climateللضوابط الخاصة بتغیر المناخ مراعاة  حد من انبعاثات الغازاتمع متطلبات تحسین البیئة وال

Changeجمھوریة وفي ھذا اإلطار، یُذكر أن ارتفاع األسعار.و سالسل التوریداختالل  استمرار في ، ما تسبب 

 ٥٥۹۱٫ البالغ من إجمالي اإلنتاج العالمي %٫٥۳٥ بلغتبنسبة  صلبالحدید ولل منتجتُعد أكبر الشعبیة  الصین

ملیون طن، في حین انخفضت  ۱۲۱ما یقارب  م۲۰۱٤عام  الصین وكانت قد صدرت .م۲۰۲۰عام  ملیار طن

  م.۲۰۲۰خالل العام الماضي ملیون طن  ٥٤ و ۲۰۱۹ملیون طن عام  ٦۲ حیث سجلتصادراتھا تدریجیاً 

دوالر  ۸۷ منخام الحدید  سعرارتفاع م، فإن ۲۰۲۱م ومایو ۲۰۲۰ما بین مایو لمتوسطات األسعار وفي مقارنة 

خردة الحدید "السكراب"  سعردوالر، وھو من العوامل األكثر تأثیراً على تكلفة إنتاج الحدید إلى جانب  227إلى 

كتل الحدید الصلب مثل منتجات  أسعار إلى ارتفاع أدى، دوالر ٥۱۰دوالر إلى  ۲٥۰الذي ارتفع بدوره من 

Billets  دوالر  ٦۸٥ أكثر منم إلى ۲۰۲۰دوالر في مایو  ۳۸۰من المستخدمة في إنتاج قضبان حدید التسلیح

مسطحات الحدید المسحوبة على الساخن المستخدمة  وكذلك ارتفعت أسعار .%۸۰ بلغتوبزیادة  م۲۰۲۱في مایو 

م ۲۰۲۰دوالر في مایو  ٤۱۰ منفي إنتاج مسطحات الحدید المسحوبة على البارد والمجلفنة والمدھونة الملونة 
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سعر مادة الزنك كما وارتفع  .%۱۷۰بزیادة قاربت و دوالر واصل الموانئ السعودیة ۱٬۱۳۰-۱٬۱۰۰ إلى

م، إلى ما ۲۰۲۰دوالر في مایو  ۱٬۹٦۳ ما متوسطھ المجلفنة والملونة منالمستخدمة في طالء مسطحات الحدید 

  .%٥۰بزیادة تجاوزت  م۲۰۲۱دوالر في مایو  ۲٬۹٦٥متوسطھ 

 أسعار الحدید والصلبكبح إلى الشعبیة  الصینجمھوریة سعت  شھر مایو الحالي، مع بدایة عاكسم وفي عامل

أغلب على صادرات " Rebate System"نظام الخصم التعویضي قرار إلغاء  عبر بالذات في سوقھا المحلیة

تصحیح األسعار التي بلغت مستویات  وبھدفلصالح السوق المحلیة من أجل تقلیص الصادرات  منتجات الحدید

ً  یةالصین ستند إلى منح الحكومةیكان  ونظام الخصم التعویضي ."غیر معقولة" عن قیمة الضریبة المضافة  تعویضا

 یة الموجھة للتصدیرالصینسعار منتجات الحدید إضافي ألرفع  ما تسبب في، %۱۳یین بنسبة الصینللمصدرین 

ن اھند والیابان وتایومن المنتجین العالمیین اآلخرین مثل ال العدید، وھو ما دفع مقابل تخفیضھا في السوق المحلیة

قد تضطر یة بأنھا الصینأعلنت الحكومة وفي تطور الحق،  رفع أسعار منتجاتھم الموجھة للتصدیر.إلى وآخرین 

 . "ُمقنعةو "معقولة األسعار في السوق المحلیة إلى مستویات تنخفض لمإذا ضریبة على صادرات الحدید  إلى فرض

 المراقبین والمحللین بعضي، إال أن الصینالداخل في األسعار بدأت باالنخفاض  أن یدور الحدیث عنفیما و

على أسعار  لن ینعكس، وأن ذلك یصمد طویالً  لربما لنالشعبیة  الصین مھوریةجأن ما تصبو إلیھ یرجحون 

مستویات إدامة أمد تدفع باتجاه  الضاغطة األخرى التي العالمیة التصدیر لكون األمر مرتبط بمجموعة من العوامل

وتوقع ما ستؤول  جعل من قراءة المشھدالمؤثرة في األسعار وفیما یبدو أن تعدد وتنوع العوامل  األسعار المرتفعة.

ھذه تكون فیھ یُعتقد حتى تتضح األمور وتستقر على حال قد تحتاج إلى وقت أطول مما و ،معقدة مسألةإلیھ األمور

 أكثر استقراراً مما ھي علیھ اآلن. تھابیأو على األقل غالالعوامل 

ً بسبب االرتفاعات العالمیة المتتالیة لخام الحدید ومنتجاتھ أما على الصعید المحلي،  ورغم تأثر األسعار محلیا

وأغلب األسواق األسواق األوروبیة واألمریكیة  وصلت إلیھ فيإال أن مستوى األسعار یظل أقل مما النھائیة، 

تتمتع بطاقات إنتاجیة قادرة على  المملكة الحدید والصلب في أن مصانعقد أفاد مختصون محلیون باإلقلیمیة. و

لوجھات عدیدة من دول مكنتھا من زیادة التصدیر لدیھا فوائض إنتاج وأن  ،تلبیة كامل احتیاجات السوق المحلیة

   األكبر إنتاجاً واستھالكاً على مستوى العالم. الشعبیة الصین مھوریةجالعالم بما فیھا 
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